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ชายวัย 82 ป ผูใชปลายปากกาสรางสรรคผลงานและคุณคาชีวิตใหกับผูอื่น
“นทิานพระคัมภรี” ภาคภาษาไทย เสรจ็สมบูรณแลว รอใหผอูานพลกิเปด และสงตอ
ใหกบัผคูนดวยความศรัทธาและสัมผัสเจตนารมณทีผ่เูขียน ผแูปล ผตูดิตอขอลิขสิทธ์ิ
ตั้งปณิธานไว

เลาเร่ืองชวีติ
ผมเปนคริสตชน  มีลูก  9 คน  แรงบันดาลใจท่ีเขียนหนังสือคือลูกสาว

ผมเปนคนโชคดีเพราะงานไดรับการเผยแพรมีคนสนใจ ชีวิตที่ผานมามีความ
ยุงเหยิงซับซอนมาก  แตวาขอบคุณพระเจาสำหรับความยุงเหยิงน้ี  ขอบคุณ
พระเจาท่ีทำใหคนวัย 82 ป สามารถทำงานรวมกับผอูืน่ ทำงานกับคณุพออัลฟอนโซ
แด ยวง และอาจารยรัศมี กฤษณมิษ ในการชวยเหลือผูอื่นในประเทศไทยได
เปนความยงุยากท่ีนำความสขุมาให

คุณโฆเซรูจักประเทศไทยเพราะอาจารยรัศมีเขียนจดหมายไปขอลิขสิทธ์ิ
งานเขียนของเขาที่ประเทศสเปนอาจารยบอกกับคุณโฆเซวาไมสามารถจายคา
ลิขสิทธ์ิให เพราะจะนำเงินมาชวยเหลือเด็กยากจนในชนบท นองชายของคุณพอ
อัลฟอนโซ แด ยวง เปนบรรณาธิการหนังสืออยูที่ประเทศสเปนรูจักคุณโฆเซทำให
อาจารยรัศมีและคุณโฆเซรูจักกัน คุณโฆเซมอบลิขสิทธิ์หนังสือนิทานพระคัมภีรให
อาจารยรศัมีแปลเปนภาษาไทยโดยใหสือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทยเปนผจูดัพิมพ
เพราะเช่ือวาจะทำประโยชนอยางมาก

คุณโฆเซมาเมืองไทยกี่ครั้งแลวครับ
คร้ังน้ีเปนคร้ังท่ี 3

เวลากลับไปท่ีสเปนไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยดวย
เขียนหนงัสอื 1 เลม  ชือ่วา “การเดินทางของคนดี” การเดินทางเราไดพบกับคนดีๆ

มากมาย มาประเทศไทยก็รูจักคนดีๆ อาจจะมีคนไมดีแตเราไมไดรูจัก และทุกวัน
จะเขียนอีเมลถึงคุณพออัลฟอนโซ เราจะติดตอกันตลอด

ชวยพูดถึงหนังสือนิทานพระคัมภีรหนอย
สำนักพิมพที่ประเทศสเปนขอใหผมเขียนหนังสือเลมน้ีขึ้นมา แตผมคิดวา

นาเบื่อมากที่จะตองเขียนเก่ียวกับไบเบิ้ล  แตหนังสือนิทานพระคัมภีร เปน
เรื่องราวในพระคัมภีรที่คุณตาเลาใหหลานฟงตั้งแตสมัยพระธรรมเกาจนถึง
พระธรรมใหม ที่สเปนคนชอบมาก ขายดีไมใชเฉพาะเด็ก ผูใหญก็ชอบ
การท่ีจะไปอานไบเบ้ิลเลมหนาๆ อาจจะไมสนุกเทามาอานในเลมนี้ มีภาพประกอบ
ซึ่งสำนักพิมพประเทศสเปนเปนคนจัดการ  คนท่ีวาดภาพไมใชคาทอลิก
ไมใชคนท่ีมีความเชื่อ แตหลังจากที่วาดรูปแลวชีวิตของเขากเ็ปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมการอานของชาวสเปนเปนอยางไร?
ถาเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็มากกวา  ไปที่ไหนสวนใหญจะมีคนอาน

หนังสอืกนัมาก

อยากพูดอะไรถึงหนังสือเลมน้ีนอกจากเน้ือหาแลว
เวลาเห็นเด็กๆ อานแลวมีความสุข ยิ่งผูใหญอานแลวรูสึกดีใจมากๆ เพราะเปน

เร่ืองของพระคัมภีร

ปจจุบันคุณโฆเซทำอะไร
ตอนน้ีกำลังคิดวาจะเขียนนิยายอีกเลมหนึ่ง ซึ่งเปนเรื่องราวเก่ียวกับเด็กผูหญิง

ไทยเติบโตมาในทุงขาว

เมืองไทยไดนำหนังสือของคุณโฆเซมาแปลหลายเลมสวนตัวแลวรูสึกอยางไร
คิดวาหนังสือเลมน้ีอยู เมืองไทยไดรับความสำคัญกวาอยูที่ประเทศสเปน

เพราะคนไทยอานหนังสือของผมเยอะ

คุณโฆเซเปนคริสตชนท่ีมีความเช่ือความศรัทธาในชีวิตประจำวัน
ผมเปนนักเขียนคาทอลิก แตวาไมไดเขียนงานเฉพาะของศาสนาเทาน้ัน หนังสือ

ทกุเลมทีเ่ขยีนจะเนนดานความเช่ือ ศลีธรรม เดนชดัมาก

แรงบันดาลใจในงานเขียนแตละเลม
เรื่อง “กุชโฉ” ผมไปเดินเลนเห็นเด็กผูชายทานขนมอยู ก็เกิดความคิดข้ึนมาวา

จะเขียนหนังสือเกีย่วกบัเด็กๆ  หนงัสือเลมน้ีเปนความรกัของกชุโฉทีม่ตีอยา ผมูพีระ-
คณุ และตอบคุคลรอบขาง และเหนอืสิง่อืน่ใด ความศรทัธาไววางใจในพระเจา ทีย่า
สอนใหกชุโฉรวูาคนเราอาจสูญเสยีอะไรตอมอิะไรไดแตตองไมสญูเสยีศรทัธา

เรือ่ง “โลกของเธอ...บิเบียนา”  ความรัก ความเช่ือม่ัน ความศรัทธาระหวางพอ
ลกู เปนกญุแจสำคญัท่ีจะชวยในการแกปญหาตางๆ

ผมชอบอานหนงัสือมาก สวนตัวแลวอานทุกวัน

ประวัติ
โฆเซ หลุยส โอไลยโซลา เกิดท่ีซานเซบาสเตียน สำเร็จการศึกษานิติศาสตร

มหาบัณฑิต เคยเปนทนายความอยูหลายป แตปจจุบันอุทิศเวลาใหกับงานเขียน
เขยีนหนังสอืมาแลวราวกวา 70 เลม สวนมากใหผใูหญอาน แตชอบอยทูามกลางเด็กๆ
และเขียนงานวรรณกรรมเยาวชนท่ีถนัดดวย เคยไดรับรางวัลอันทรงเกียรติคือ
รางวลั Planeta  ค.ศ. 1989 จากหนังสือเรือ่ง la Guerra del General Escobar สำหรบั
หนังสือเรือ่ง กชุโฉ (Cucho) ไดรับท้ังรางวัล “El Barco de Vapor” ของประเทศสเปน
ค.ศ. 1982 และ “Grand Prix de L’ Academie des Lecteurs” ของประเทศฝรั่งเศส
ค.ศ. 1989 อกีดวย นอกจากน้ียงัเปนประธาน ขององคกรอิสระ Somos Uno ซึง่ตอสู
เพื่อใหเด็กไทยท่ีดอยโอกาส ในชนบทรวมท้ังเด็กกำพราไดรับการศึกษา
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หม้ันทรัพย พรอมดวยพระสงฆ นักบวช และสัตบุรุษจำนวนมาก เม่ือวันท่ี 3
สงิหาคม ค.ศ. 2010 ทีอ่าสนวหิารแมพระบังเกดิ บางนกแขวก

คุณพอวิจิตร สัตยสมบูรณ สัตบุรุษอาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก
เกิดวันที่  25  พฤษภาคม ค.ศ. 1939 (พ.ศ. 2482) เปนบุตรคนที่ 5 ในจำนวนพ่ีนอง
8 คน ชาย 6 คน หญิง 2 คน ของยอแซฟ ฉันท สัตยสมบูรณ และอันนา อนงค
สัตยสมบูรณ
การศึกษา                                             
ระดับประถม โรงเรียนดรุณานุเคราะห
ระดบัมธัยม โรงเรียนดรุณานุเคราะห
ระดับอุดมศึกษา สาขาปรัชญา ค.ศ. 1965 (บานเณรพระหฤทยั ปนูามลัล)ี 2 ป 

สาขาเทววิทยา  ค.ศ. 1969 มหาวทิยาลยัอรูบาโน เด โปรปากนัดา
ฟเด กรุงโรม อติาล ี 4 ป

ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ค.ศ. 1967
ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันที ่4   พฤษภาคม  ค.ศ. 1968
ไดรับศีลบวชเปนสังฆานุกร วนัที ่6  มกราคม ค.ศ. 1969 ทีก่รงุโรม  ประเทศ

อิตาลี
ไดรบัศลีบวชเปนพระสงฆ วนัท่ี 4  พฤษภาคม  ค.ศ. 1969   ทีบ่านเณรโปร-
ปากันดาฟเด ประเทศอิตาล ีโดยพระคารดนิลัเปโตร  อากายาเนยีน
 

ÍÒÅÑÂÃÑ¡ (ตอจากหนา 20)

บทบาทหนาที่หลังจากบวชเปนพระสงฆ
ค.ศ. 1969-1970 ผชูวยเจาอาวาสวดัแมพระมหาทกุข ทามวง
ค.ศ. 1970-1971 พอศึกษานักเรียนประจำ โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ค.ศ. 1971-1973 เจาอาวาสวัดราชบุรี
ค.ศ. 1973-1976 เจาอาวาสวัดแมพระมหาทกุข ทามวง

เจาอาวาสวัดแมพระราชินแีหงสากลโลก กาญจนบุร ี 
เจาอาวาสวัดแมพระประจักษเมืองลูรด ทาเรือ

ค.ศ. 1976-1977 เจาอาวาสวัดพระคริสตหฤทัย วดัเพลง
ค.ศ. 1977-1984 อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
ค.ศ. 1984 ศึกษาตอที่โรม ประเทศอิตาลี
ค.ศ. 1985 ศึกษาตอประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ. 1986-1992 เจาอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หวยกระบอก
ค.ศ. 1992-1998 เจาอาวาสวัดแมพระสายประคำ หลกัหา
ค.ศ. 1998-1999 เจาอาวาสวัดนักบุญลูกาหนองนางแพรว

อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค
ค.ศ. 1999-2001 เจาอาวาสวัดแมพระเปนท่ีพึง่ ทาหวา
ค.ศ. 2001-2002 ประจำศูนยราชบุรี
ค.ศ.  2002-2004 จติตาภิบาลวัดนอยนักบญุอนันา
ค.ศ. 2005-2010 ลาเกษียณ  พักประจำศูนยราชบุรี

ประธานคณะกรรมการกอสราง
อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค

มรณภาพวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2010 เวลา 03.04 น.
รายงานโดยสือ่มวลชนคาทอลกิ สงัฆมณฑลราชบรุี

ผูประสานงานส่ือมวลชนคาทอลิก
สังฆมณฑลจันทบุรี คุณพอสมศักด์ิ
นามกร เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม ค.ศ.
2010 ที่อาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

คณุพอวรยุทธ กจิบำรงุ กลาวใน
บทเทศนวา   “ขาวสารในยุคปจจุบนั
มีมากมาย  ถาเราไมรูจักใชก็จะ
นำความเสียหายเกิดข้ึน แตถารูจักใชก็จะเกิดผลมากมายมหาศาล สมเด็จพระ-
สนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 เคยตรสัวาส่ือมวลชนเปรยีบเหมอืนหางสรรพสินคา
ขนาดใหญ เราตองการอะไรก็สามารถเลือกซ้ือได และเลือกส่ิงท่ีดีๆ ที่จำเปน มี
ประโยชน แตถาเราเลือกสิง่ทีไ่มจำเปนกเ็สยีเวลา เวลาเราจะเลอืกหรอืรบัสือ่ใดให
เราคิดเสมอๆ วา “เลือกสื่อท่ีดีไวในบาน เหมือนใหลูกหลานทานอาหาร
ปลอดสารพษิ”  ปจจุบนัมีสือ่ท่ีไมดมีากมาย เราตองไมนำเขามาในครอบครวัของเรา
ตองชวยกันทำลายกอนที่เด็กๆ รับเขาไป”
     คณุพอประสาน พงศศริพิฒัน เจาอาวาสอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏสินธิ
นิรมล จันทบุรี เปนประธานพิธีเปดกิจกรรมวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 44
“พระสงฆและงานอภิบาลในโลกดิจิตอล : สื่อใหมเพื่อนำเสนอพระวาจา”
ประกอบดวยการออกรานจำหนายหนังสือ ซีดี วีซีดี ของส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย ศูนยคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี รานหนังสือดอกหญา
การตอบคำถามทางเว็บไซต แนะนำการใชอินเตอรเน็ต การจัดรายการวิทยุ
การแขงขันเลานิทานของเด็กๆ นิทรรศการดานส่ือในสังฆมณฑลจันทบุรี
นิทรรศการภาพปดปพระสงฆ-ภาพที่ชนะเลิศการประกวด  “คุณพอท่ีเคารพกับ
ภาพประทับใจ” และเกมถามตอบคำถามตางๆ ซึ่งใหความรูแกผูเขารวมงาน

เปนจำนวนมาก
     คณุพอเอนก นามวงษ ใหสมัภาษณ “อดุมสาร” ถงึหัวขอสาสนวันส่ือมวลชน
สากล คร้ังท่ี 44 ที่สมเด็จพระสันตะปาปาประทานไววา “หัวขอที่สมเด็จพระ-
สนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ประทานใหเปนหวัขอทีด่มีาก และมีความหมายสำหรับ
พระสงฆ เน่ืองจากวายุคน้ีเปนยุคดิจติอล และเปนขุมทรัพยทีจ่ะนำพระวาจาไปสู
บรรดาเพ่ือนพ่ีนองและคริสตชน ไมเพียงแตคริสตชนเทาน้ัน แตบรรดาผทูีส่นใจ
ในพระวาจาของพระเปนเจา และเปนโอกาสดีมาก ทีส่ือ่ตางๆ เหลานีเ้ขาถงึสตับุรษุ
ไดรวดเรว็ ทกุบาน ทกุมมุ มากกวาแตกอน ดงันัน้จงึเอ้ืออำนวยในการนำพระวาจา
ไปสบูรรดาคริสตชนท้ังหลาย ยนิดีมากท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาไดประทานหัวขอน้ี
โดยเฉพาะบรรดาพระสงฆจะไดตระหนักถงึการนำพระวาจาไปใหบรรดาสตับุรษุ
โดยใชสือ่ตางๆ”

การแขงขันประกวดเลานิทาน รางวัลที่ 1 ไดแก นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จนัทบรุ ีรางวลัที ่2 ไดแก นกัเรยีนโรงเรยีนสตรีมารดาพทิกัษ

การจัดงานวันสื่อมวลชนสากล ระดับสังฆมณฑล จันทบุรี นับเปนครั้งที่ 3
คร้ังแรกจัดท่ีวัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ศรีราชา คร้ังท่ี 2 วัดพระหฤทัยแหง
พระเยซเูจา ขลุง

ÇÑ¹Ê×èÍÁÇÅª¹ÊÒ¡Å ¤ÃÑé§·Õè 44 (ตอจากหนา 20)
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ตอนท่ี 85

คำเทศนแรกยอมเปนคำเทศนทีส่ำคัญ และคำเทศน
แรกของพระเยซูเจา เ ม่ือออกเทศนาส่ังสอนก็คือ
“พระอาณาจักรของพระเจาอยูใกลแลว จงกลับใจ
และเชือ่ขาวดีเถิด” (มก 1:15)

ตอนที่แลวเราไดใหความหมายของ “พระ
อาณาจักรของพระเจา” แลววามีแงมุมหลายๆ แงมุม
ที่เราตองพิจารณาจึงจะเขาใจภาพรวม “พระอาณาจักร
ของพระเจา”ไดครบถวน แงมุมตางๆ เหลาน้ันก็คือ
“อุปมา” ตางๆ ที่พระเยซูเจาทรงเทศนสอนแตละครั้ง
ตางกรรม ตางวาระ นัน่เอง

คราวน้ีเราจะมาพิจารณาถึง “ขาวดี”
“ขาวดี” ภาษาอังกฤษวา “Gospel” (รากศัพท

มาจากภาษาอังกฤษโบราณแองโกล-แซกชัน วา god-
spell ซึง่กแ็ปลวา ขาวด ีหรือ good Tidings) ภาษาไทย
อาจแปลไดอีกวา  “พระวรสาร” นักบุญเปาโล
ไดพิจารณา “ขาวดี” (รม 1:1-6) และใหความหมายวา
พระเปนเจาทรงมี “แผนการแหงความรอดพน”
ทีจ่ะปลดปลอยเรามนุษยใหเปนอสิระจาก ความจำเปน
ผูกมัดท่ีเรามนุษยตองยอมสยบตอกฎเกณฑตางๆ โดย
เฉพาะกฎเกณฑเผาเคร่ืองบูชาตาม “ ธรรมบญัญัต”ิ ดัง้
เดมิทีป่ฏบิตักินัมาเพ่ือจะไดรอด ผนูพินธพระวรสารทัง้
สี่ คือ นักบุญ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน ถือวา
องคพระเยซูเจาทรงเปนศูนยกลาง เปนผู เปดเผย
แผนการแหงความรอด และพระองคนี้แหละทรงเปน
องคความรอดพนของแผนการนี้เองเลยทีเดียว มิใช
การปฏิบตัติามกฎเกณฑตามธรรมบัญญตัอิกีตอไปแลว
(กท 2:16-21)

“ขาวดี” หรือ “พระวรสาร” ตามความคิดของ
นักบุญเปาโล ก็คือการที่มนุษยทุกคนไดรับเรียกใหมา
มสีวนในกองมรดกขององคพระผเูปนเจาท่ีเตรียมไวให
แกเรา อันน้ีละไวในฐานท่ีเขาใจวา ไมใชสำหรับ
ชนชาติใดชาติหนึ่ง โดยฉพาะที่ชาวยิวคิดวาพวกเขา
เพียงพวกเดียว  ที่จะไดรับความรอดพน  โดยพิธี
เขาสุหนัตและถือตามธรรมบัญญัติของโมเสสอยาง
เครงครัด

“ธรรมล้ำลึกน้ีพระองคมไิดทรงเปดเผยใหมนุษย
ในอดตีร ูแตบดันีพ้ระเจาทรงเปดเผยเดชะพระจิตเจา
ใหแกบรรดาอัครสาวกและประกาศกผูศักด์ิสิทธ์ิรูวา
คนตางชาติเขามามีสวนรวมในกองมรดกเดียวกัน
รวมเปนกายเดียวกัน รวมรับพระสัญญาเดียวกันใน
พระคริสตเยซู อาศัย ขาวดี ขาพเจามาเปนผูรับใช
ขาวดี นี ้ เดชะพระหรรษทานท่ีพระเจาทรงพระกรณุา
ประทานให เพ่ือแสดงพระอานุภาพของพระองค
ขาพเจาผตู่ำตอยท่ีสดุในบรรดาผศูกัด์ิสทิธ์ิไดรบัมอบ
พระหรรษทานน้ี เพือ่ประกาศใหคนตางชาตริถูงึความ
ไพบูลย สุดท่ีจะหย่ังรูไดของพระคริสตเจา และ
อธิบายใหเขาใจถึงแผนการล้ำลึก ซึง่ซอนเรนอยเูปน
เวลานานมาแลวในพระเจา พระผสูรางสรรพส่ิง (อฟ
3:5-9)

บัดน้ีองคพระเยซูเจาทรงปลดพันธนาการแหง
บาปท่ีเราตองปฏิบัติตามธรรมบัญญัติใหพนไปจาก
เราหมดแลว ธรรมบัญญตัเิหลานีก้ไ็มจำเปนอกีตอไป
ดวย เราไมมกีำแพงขวางกัน้ใดๆ ทีจ่ะเขามารับมรดก
ในองคพระผูเปนเจาในฐานะบุตรบุญธรรมอีกตอไป
แลว นี่เองคือ “ขาวดี”

“แตบดัน้ีในองคพระครสิตเยซ ูทานท้ังหลายซึง่
ในอดีตเคยอยูหางไกลไดเขามาอยูใกล  เดชะ
พระโลหติของพระคริสตเจา พระองคคอืสนัตขิองเรา
ทรงกระทำใหทั้งสองฝายเปนหน่ึงเดียว โดยทรง
ทำลายกำแพงที่แบงแยกคือการเปนศัตรูกัน ทรง
ลมเลิกธรรมบัญญัติพรอมกับขอบังคับและขอหาม
ตางๆ เมื่อทรงรับรางกายเปนมนุษยเพื่อสรางสันติ
ทำใหทั้งสองฝายกลับเปนมนุษยคนใหมคนเดียว
ในพระองค โดยทางไมกางเขนทรงทำใหทั้งสอง
ฝายกลับคืนดีกับพระเจารวมเปนกายเดียว และทรง
ขจัดการเปนศัตรูกันเดชะพระองค พระองคเสด็จมา
ประกาศสันติเปนขาวดีสำหรับทานท้ังหลายท่ีอยู
หางไกล และประกาศสันติเปนขาวดีสำหรับผูที่
อยูใกล เดชะพระองคเราท้ังสองฝายจึงเขาไปเฝา
พระบิดาเจาไดในพระจิตเจาองคเดียวกนั” (อฟ 2:13-
18)

“ขอพระสิริรุงโรจน จงมีแดพระผูโปรดใหทาน
ทั้ง-หลายม่ันคงตามขาวดีของขาพเจา และตามการ
ประกาศสอนเรื่องพระเยซูคริสตเจา เปนการเปดเผย
ธรรมล้ำลึกท่ีเก็บเปนความลับตลอดเวลานานมา
แลว” (รม 16:25)

ปจจุบัน คำวา “Gospel” (ขาวดี) ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิายงัใชคำนีเ้รียกชือ่เพลงแนวหนึง่ ซึง่พวก
“อัฟริกัน-อเมริกัน” หรือพวก “คนดำ” รองกันใน
โบสถนิกายโปรเตสแตนทของพวกเขาโดย เรียก
เพลงแบบน้ีวา “เพลงกอสเพล” (gospel) ซึ่งมีราก
ดนตรีมาจากเพลงพ้ืนบาน และดนตรบีลูสของทาสผิว
ดำในประเทศสหรัฐอเมริกา

แนนอนคนผิวขาวก็เอาไปขับรองดวย “เพลง
กอสเพล” แตกแขนงเน้ือหาเร่ืองราวตางๆ มากมาย
และวิธีรองก็สนุกสนาน โยกยายรางกายตบมือกัน
ขณะรองในโบสถของพวกเขา เพื่อแสดงความช่ืน
ชมยนิดีในองคพระผเูปนเจาอยางเปดเผย เพลงใดเปน
ที่นิยมก็นำไปรองทางวิทยุ และงานตางๆ จนพัฒนา
รวมไปกับแนวเพลงอีก 2 สาย คอื “คนัทรี” (Country)
และ “บลูกราส” (Bluegrass)  พอไดยนิชือ่เพลงกพ็อ
จะรไูดเลย เชน “Just a little talk with Jesus” (เพยีงแค
สนทนากับพระเยซเูจาสักเลก็นอย)“Life s railway to
heaven” (ชวีติคือรางรถไฟมงุสสูวรรค)“What would
you give in exchange for your soul”(คณุจะใหอะไร
มาแลกกบัวิญญาณของคุณ)“The Boss is hanging out
a rainbow” (เจานายทรงกำลังขงึวางรงูกนิน้ำ) และแน
นอน “Amazing Grace”  (พระคณุอนันาพศิวง) อนันี้
แตงโดย เซอรไอแซก นวิตนั นกัวิทยาศาสตรผโูดงดัง
กับเร่ืองแรงความโนมถวงของเขา...คราวหนาเรา
จะมาพจิารณา “กลบัใจ” อนัเปนคำสำคญัสดุทายของ
ประโยคแรกในคำเทศนาของพระเยซูเจาน้ี

(อานตอฉบับหนา)

1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901

พระวรสาร-ขาวดี-กบั  “à¾Å§¡ÍÊà¾Å”

ปกอลับัม้เพลงของวนิซ กลิล ศลิปนแนวบลูกราส
บางบทเพลงก็นำเอาเพลงกอสเพลในโบสถมารองดวย
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บทอธิษฐานภาวนา

 “ทานเปนเหมอืนหลุมศพทาสขีาว” (มทัธิว 23:27)

บ.สันติสุข
www.salit.org

สามีภรรยาคูหน่ึงไดอาศัยอยูในบานท่ีนาอยูเปนเวลา 2-3 ป ทั้งสอง
มีความสุขที่ไดอาศัยอยูในบานหลังนี้ จนกระท่ังเย็นวันหน่ึงเขาไดดูรายการ
โทรทัศนเก่ียวกบัการฆาตกรรมท่ีนาสยดสยอง ในระหวางทีด่รูายการโทรทัศน
นี้ เขามารูความจริงวาการฆาตกรรมน้ีไดเกิดข้ึนท่ีบานซ่ึงเขาอาศัยอยูนี้ คืนน้ัน
ทัง้คนืเขาทัง้สองนอนไมหลบั ตอมาอกีไมนานเขาก็ขายบานหลังนัน้ และยายไป
อยทูีใ่หม

ในพระวรสารที่เรานำมาพิจารณา กลาวถึงพระเยซูเจาทรงประณาม
พวกฟาริสี ทรงเปรียบพวกเขาเสมือนคูหาท่ีทาสีภายนอกไวอยางขาวสะอาด
เพื่อจะไดเขาใจความหมายที่แทจริง เราตองเขาใจสักเล็กนอยเกี่ยวกับความคิด
ของชาวยวิ เร่ืองความตายและความสะอาดตามกฎหมายของชาวยิว ใครกต็าม
ทีไ่ปแตะตองศพหรือคหูาฝงศพ ถอืวาเปนผทูีไ่มสะอาดเปนเวลาเจ็ดวนั ใครหรือ
สิ่งใดที่บุคคลผูนี้ไปแตะตองก็กลายเปนส่ิงไมสะอาดไปดวย พวกเขาตองผาน
ขบวนการลบลางใหสะอาดกอนท่ีคนเหลาน้ีจะไปรวมในพิธีทางศาสนาได
ในเทศกาลปสกาคหูาหรอืหลมุฝงศพจะไดรบัการทาดวยสขีาว เพือ่ใหชาวบาน
รับรู และไมไปแตะตองในชวงเวลาน้ี จากภายนอกก็เห็นวาขาวสะอาด แต
ชาวยวิผเูครงในศาสนาทุกคนในสมัยของพระเยซเูจา ทราบดวีา นีค่อืแหลงท่ีมา
แหงความสกปรก พระดำรสัของพระเยซูเจาเปนพระดำรสัทีร่นุแรง

พวกเราที่อยูในสังคม เราทุกคนอยากใหตัวเราเปนท่ียอมรับ เหมือนกับ
ชาวยิวท่ีอาศัยอยูในปาเลสไตนในศตวรรษแรก แตอาจแตกตางกันในรูปแบบ
การปรากฏในท่ีสาธารณะบานชองของเรา และสถานภาพในสังคมของเรา
เปนสิ่งที่ทำใหเรารูสึกวา เราเปนที่ยอมรับของสังคม บางทีเราแตละคนควร
รับฟงพระวาจาของพระเยซูเจา และหันไปสนใจกับสิ่งที่อยูในจิตใจของเรา
แทนท่ีจะใหความสนใจกับส่ิงท่ีอยภูายนอกเทาน้ัน

สิง่ภายในท่ีนาหวาดกลัวสิง่ภายในท่ีนาหวาดกลัว

ขาแตพระเจา พระองคทรงสรางลูกมาตามภาพลักษณ
ของพระองค พระองคทรงประทานพระเยซูเจา พระบุตร
ของพระองค ใหทรงเปนแบบอยางแหงการดำรงชีวิต
โปรดใหลูกเมินความกดดันของสังคมในโลกมนุษย
และหันมาสนใจในพระฉบับแบบขององคพระบุตร
โดยมีความรักและความจริงเปนจุดศูนยกลางแหงชีวิต
ของลูก อาแมน

อุบัติเหตุใจ
ยิง่วันถนนหนทางย่ิงดูคบัแคบและนอยลงเม่ือเทียบกับ

จำนวนรถ
ไมใชวาถนนจะหดหายหรือหมดสภาพหรือปดซอม

หรือปดตาย
หากแตจำนวนรถที่วิ่งขวักไขวในแตละวันแตละคืน

เพิม่ขึน้ทกุวนั
แคดูจำนวนรถปายแดงท่ีวิ่งกันใหเกล่ือนก็ใหเห็นเปนตระหนัก
ไมตองพูดถึงรุนถึงยี่หอที่กอนน้ีไดแตเห็นในแค็ตตาล็อกตามปายโฆษณา
แตเดี๋ยวนี้เหมือนทั้งถนนเปนแค็ตตาล็อกใหเห็นวิ่งกับตาจะจะ
แมกระทั่งรถหรูรถสปอรตก็มีมาจอดเคียงขางรอไฟเขียวใหเปร้ียวปาก
ถึงจะคิดทำใจวารถแพงแคไหนก็มีวิ่งไดเร็วเทากันในเมือง
แตกต็องช่ืนชอบสไตลรถชืน่ชมกระเปาเงินคนน่ังหลังพวงมาลัย
ในเมือ่รถมมีากถนนมีเทาเดิมเน้ือท่ีใหใชสอยพลอยคับแคบไปดวย
โอกาสเฉ่ียวโอกาสชนโอกาสประสานงาโอกาสแซงไมพนมีสงู
รอยสีสเปรยฉดีบนพ้ืนถนนยืนยนัความอดึอดัคบัของใจผใูชรถไมเวนวนั
พรอมกันนัน้กเ็สยีงไซเรนจากรถมูลนธิมิใีหไดยนิแทบเปนเรือ่งปกติ
แตละคันแตละมูลนิธิขยันขันแข็งกระวีกระวาดใหความชวยเหลือ
รีบรอนเรงรีบยิ่งกวาญาติแซงซายแซงขวาย่ิงกวารถในสนามแขง
วิ่งจอทายมาหากไมหลบไมหลีกใหเตรียมใจเรียกประกันรถไดเลย
ทั้งท่ีไปชวยเหลือท้ังคนท้ังรถที่เกิดอุบัติเหตุเส่ียงจะเพิ่มอุบัติเหตุซะเอง
ถึงท่ีเกิดเหตุก็รีบชวยเหลือไปวิเคราะหสถานการณไป
“นี่ถาไมแซงในที่ขับขัน...นี่ถาไมขับรถเร็วเกินไป...นี่ถาไมเมา...”
อุบัติเหตุการบาดเจ็บการตายการสูญเสียคงไมเกิดแบบน้ี
รถผานไปมาชะลอดูแลวก็คงคิดทำนองเดียวกัน...

นั่นคืออบุตัิเหตุตามทองถนนแตอบุตัิเหตุ “ทางใจ” กไ็มนอยกวากนั
การกระทบกระท่ังคำพดูแทงใจทาทีเกลียดชงัเหยยีดหยามสหีนาดถูกูดูชงั
กลายเปนการทะเลาะวิวาทตีรันฟงแทงประหัตประหารในแตละวัน
ทำรายทำลายจิตใจทำลายชีวิตเหยียบย่ำความรักตัดขาดญาติมิตร
อุบัติเหตุใกลตัวเกิดไดงายจำนวนนับไมถวนแตละวัน
เกิดแตละคร้ังนับความเสียหายหันมาทบทวนท่ีมาที่ไปเขาทำนองเดียวกัน
“นีถ่าใจเย็นสักนิด...นีถ่าอดกล้ันกวาน้ีสกัหนอย...นีถ่าเอาใจเขามาใสใจเรา...”
อุบัติเหตุทางใจทางอารมณก็คงไมเกิดถึงจะเกิดก็คงรุนแรงนอยกวาน้ี
แลวก็ตองสรุปอยางเดียวกนั “นีถ่ามีสติ...เหตุผลคงนำหนาอารมณ...”
ยิง่ยุคน้ีที่กระแสพาใหสนใจส่ิงนอกกายใจไมเคยอยกูับเนือ้กับตัว
ก็ยิ่งตองทำแตละอยางและดำเนินชีวิตอยางมีสติมากขึ้น
เม่ือมีสติรูตัวรูตนรูเขารูเราเหตุผลก็ควบคุมบริหารอารมณไดงาย
แรงกระแทกกระท้ันทางความรูสึกก็ไมเกิดหรือเกิดก็บางเบา
เหมอืนมีถุงลมนิรภัยชวยใหแรงชนแรงปะทะลดลงยามเกิดอุบตัิเหตุ
ไมเชนนั้นสติและเหตุผลก็คงเหมือนรถมูลนิธิเรงรีบไปยังที่เกิดเหตุ
ทำไดอยางมากกช็วยเหลือชวยกภูยัชวยเกบ็ชิน้สวนรถช้ินสวนคน
จะขอโทษขอโพยจะชดเชยชดใชอยางไรความรสูกึกค็งไมเหมอืนเดมิ...

ลูกหาบชาวแอฟริกันมีหลักการชีวิตและการทำงานท่ีแปลก
หลังจากตอรองตกลงราคาคางวดการบริการขนสัมภาระนักสำรวจแลว
ตางกก็มหนากมตาเดินคลองแคลววองไวเหมือนไมมสีมัภาระติดตวั
แตพอเดนิทางมาไดสามวันวันท่ีสีก่ไ็มยอมเดนิทางตอเอาดือ้ๆ
ผูวาจางตางก็แปลกใจระคนสงสัยวาอาจตองเจรจาราคาคาจางอีกรอบ
กระท่ังหัวหนาลูกหาบชีแ้จงจึงไดเขาใจใหรสูกึท่ึง
“หลังจากเดินเร็วมาสามวันแลวเราตองพักเพ่ือใหวิญญาณตามมาทัน”
ในความเปนจริงแลวไมใชลูกหาบชาวแอฟริกันท่ีตองหยุดรอวิญญาณ
หากแตเราทานในยุคแหงความรีบเรงต้ังแตเชาจรดเยน็คงตองทำบาง
ทำอะไรคิดอะไรตัดสินอะไรใหจิตวิญญาณมีสวนรวมดวย
หากจะตัดสินใจใหรอบคอบอกีนิดหากจะคดิใหกวางกวาหนอย
หากใจเย็นอีกนิดพูดชากวาหนอยคอยเจรจาคอยวาความ
เพือ่ใหจติวญิญาณจติสำนกึสติสมัปชัญญะตามทันแตละคร้ัง
อบุตัเิหตทุางใจก็คงนอยลงแทบจะไมมใีหพบใหเห็น...อยางแนนอน
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สวัสดี  จากแคนาดาคะ
หลังจากเงียบหายไปสักพัก จดหมาย อีเมล จาก

“เพ่ือนอุดมสาร” ก็กลับมาเลาเรื่องราวใหเราไดฟง
อกีครัง้ สวนทานใดท่ีอยตูางประเทศ กอ็านอดุมสารทาง
เว็บไซต ทั้งเลมไดแลว จะเขียนมาเลาเร่ืองราวตางๆ
ใหฟงกันบาง กย็งัดีนะครับ บ.ก.

ตอนน้ีที่เมืองไทยเปนอยางไรกันบางคะ  หวังวา
สถานการณทางการเมืองจะเรยีบรอยคลีค่ลายแลว  คนที่
อยูไกลบาน ไดยินขาวความรุนแรงทางบานแลวรูสึก
ไมคอยดีนัก

เทศกาลฟุตบอลโลกผานไปแลว  คนแคนาดาเอง
กเ็ปนแฟนฟตุบอลเหมือนกนั  ถงึแมวาจะไมใชกฬีาเดน
ประจำชาติเหมือนฮ็อกก้ี (hockey) ก็เถอะ  แตเทศกาล
บอลโลกเปนเทศกาลของทุกคน  โดยเฉพาะท่ีโตรอนโต
(Toronto) ที่ถือวาเปนเมืองที่มีหลากชาติหลายภาษา
มากท่ีสุด  บางบริษัทเองก็มีเปดทีวีที่หองสวนกลางให
พนกังาน  บางคนก็ถอืโอกาสไปชงกาแฟวันละหลายๆ
ครัง้และน่ังดฟูตุบอลพกัหนึง่กอนกลบัขึน้ไปทำงาน  แต
ยงัไมเคยไดยนิวามกีาร “เลนพนัน” กนัเปนเร่ืองเปนราว
จะมีก็แตตามบริษัทมีการทายผลบอลกันและมีของ
รางวัลแตกตางกันไป  เชนไดลูกฟุตบอลฟรี  ได
ตัว๋เคร่ืองบินฟรี  หรอืเงินรางวัลเล็กนอยเทาน้ัน  แตละ-
วันที่มีแขง  ถาชาติไหนชนะ  แฟนๆ ก็จะ ติดธงของ
ชาตินัน้ๆ ทีร่ถ  ขบัไปรอบๆ และบีบแตรเสียงดัง  คนที่
ไมไดดูการแขงก็รูทันทีวาวันน้ีใครชนะ  วันสุดทายที่
เปนรอบชิงชนะเลิศ มีการจัดกิจกรรมของสปอนเซอร
แฟนบอลก็ไปรวมตัวกันเพ่ือเชียรทมีตัวเอง  พอรผูลวา
สเปนชนะ  แฟนบอลก็ทำอยางเดียวกนั  ตดิธงขับรถไป
รอบและบีบแตรเสียงดัง  คนท่ีไมไดขับรถแตเดิน
เปนกลุมก็สงเสียงดัง  เวลาพวกแฟนบอลที่เดินมาเปน
กลุมเจอกับอีกกลุมก็เฮใสกัน  วันน้ันตามถนนเสียง-
ดังมากขนาดท่ีวาคนเดินถนนธรรมดาก็ตองเดินอุดหู

ชวงนี้ที่แคนาดาเปนหนารอนคะ  อากาศปนี้คอน-
ขางรอนกวาปกอน  บางวนัขึน้ไปถึง 40 กวาองศาดวย
ชวงหนารอนถือเปนชวงท่ีดีที่ทุกคนรอคอย  กิจกรรม
หลายอยางเกดิขึน้ทีห่นารอน คนสวนใหญจะลาพักรอน
ชวงน้ี  พอมานึกวาทำไมเรียกลาพักรอน  ถาเปน
เมืองไทยก็คงเปนเพราะรอนมากเลยลาเพื่อพักจาก
ความรอน  ที่นี่ก็คลายกัน แตเปนเพราะถือวา “อากาศ
ดี” คนถึงใชโอกาสนี้เพื่อออกไปทำกิจกรรมขางนอก
หลังจากท่ีตองเก็บตัวในบานเปนสวนใหญเปนเวลา
หลายเดือนชวงหนาหนาว นอกจากน้ัน  คนยังมาออก
กำลังกายนอกบาน  อาบแดดตามสวนสาธารณะหรือ
ชายหาด  BBQ และยังเปนชวงเวลาของการยายบาน  ทัง้
ยายเขาและยายออก  ถาไปดูตามตึกอพารทเมนตชวงนี้
ก็จะรูว ามีคนมาติดตอเรื่องขอดูบานกันมากมาย
ตามถนนหนทางตางๆ กจ็ะมีการกอสรางกันเต็มไปหมด
เด๋ียวถนนนี้ปดกอสราง  เด๋ียวถนนนั้น  โดยเฉพาะใน
ตวัเมือง  คนขับรถ  หรอืคนเดินทางเทา ลำบากนิดหนอย
เพราะการจราจรไมสะดวกอยางที่ควร

จำไดวาตอนมาใหมๆ  ไมคอยเขาใจวาทำไมคน
ทั้งหลายถึงตื่นเตนกับหนารอนกัน   เวลาเดินไป
ตามถนนแดดแรงมาก  เราก็เอาหนังสือหรืออะไรมา
บังแดดใหวุนวายเพราะรอนมาก  ไมอยากใหแดด
เผาหนา  แตพอมองไปรสูกึเหมอืนเราเปนคนประหลาด
เพราะคนสวนใหญใสแคแวนกนัแดดเพราะแดดจามาก
จะมีใสหมวกบางก็เวลาเลนกีฬา  แตพออยูไปนานๆ
เร่ิมเขาใจเพราะคนอยูแตในบานและไมคอยเจอแดด
เทาไหรหนาหนาว  และยังเปนคานิยมท่ีตางกนั  คนไทย

ชอบตัวขาวๆ  แตฝรัง่ชอบใหตวัสีน้ำตาลๆ  เลยตากแดด
กนัใหญ

การท่ีอากาศมีความแตกตางกันมากๆ ในแตละฤดู
ของป  ถือวาเปนสิ่งที่ดี  เพราะวาคนเราสามารถ
มกีจิกรรมใหทำไดตางๆ กนั  ทัง้กิจกรรมหนารอน  และ
กิจกรรมหนาหนาว  ธรรมชาติรอบตัวเราก็ตางกัน
ไปดวย  หนารอนจะเหน็นกรอง  ใบไมสเีขียว  ดอกไม
สวยงามสดใส  พอเริม่ฤดูใบไมรวงก็เหน็ดอกไมเริม่รวง
แตใบไมเร่ิมเปล่ียนสีเปนสีทอง  แดง  เหลอืง  สวยมาก
หนาหนาวอาจจะไมชอบนัก  แตก็ไดลองเลนกีฬาท่ี
ไมเคยเลนมากอนอยางสกี  หรือแคออกไปหนาบาน
เลนตกุตาหมิะ  หรอืทำ snow angel บนพ้ืนหิมะหนาๆ
ก็สนุกไปอีกแบบแลว
     เวลาเจอใครไมรูจะคุยอะไรก็คุยเร่ืองอากาศได
ไมรูสึกแปลกๆ  คนสวนใหญก็ออกความเห็นเร่ือง
อากาศกนัไปตางๆ แลวแตวนั  บางวนัรอนเกนิไป  ฝนตก
หรืออากาศดีขึ้นก็เอามาคุยกันเปนเร่ืองเปนราวได
ไมเหมือนที่บานเรา  ถาคุยเรื่องอากาศเน่ียถือวาไมมี
เรือ่งจะคยุจรงิๆ

ÇÑ¹¹Õé¢Í¨º¨´ËÁÒÂà·‹Ò¹Õé¡‹Í¹¹Ð¤Ð  àËç¹á´´ÍÍ¡
¢ŒÒ§¹Í¡áÅŒÇÍÂÒ¡ÍÍ¡ä»à´Ô¹àÅ‹¹¢ŒÒ§¹Í¡áÅŒÇÅ‹Ð¤‹Ð
áÅŒÇ¨Ðà¢ÕÂ¹ÁÒãËÁ‹¹Ð¤Ð
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 จำนักบุญยอหน บปัติสตไดไหม ใชแลว “นักบุญ
ยอหน บัปติสต” คนที่เปนบุตรของเศคาริยาหและนาง
เอลีซาเบธ นกับุญยอหนผทูีเ่กิดกอนพระเยซูเจา ซึง่ถือวา
เปนผเูตรียมทางรับเสดจ็พระเยซเูจา และยงัเปนผทูำพิธี
โปรดศีลลางใหกบัพระเยซเูจาในแมน้ำจอรแดนอีกดวย

เรื่องของเร่ืองคือ ในพระวรสารของนักบุญมัทธิว
(มทัธิว 3:4) กลาวไววา “ ยอหนนุงหมดวยผาขนอูฐ มี
สายหนังคาดเอว กินต๊ักแตนกับน้ำผ้ึงปาเปนอาหาร”
กอ็ดนึกต้ังคำถาม (ดวยความเคารพ) วาทานจะมีวธิีปรุง
อาหารอยางไรหนอ? จะเอาไปทอดเหมือนคนไทยกอน
หรอืไม? แลวทานจะจบัตัก๊แตนแบบคนไทยหรือเปลา?
พรอมๆ กับยอนประมวลภาพในใจวา การจับตั๊กแตน
เลนน้ันสนุกมาก ตอนเด็กๆ ผูเขียนมีวิธีจับต๊ักแตนอยู
2 วิธี วิธีที่หน่ึงคือใชมือตะปบ (อาจเจ็บมือไดถาเปน
ตั๊กแตนตัวใหญ) กับวิธีที่สอง ตองมีอุปกรณพิเศษคือ
ถุงพลาสติกครอบต๊ักแตน โดยจะตองผูกกับปลายไม
วิธีหลังน้ีงายกวาวิธีแรกมาก  แตเซียนจับต๊ักแตน
แอบกระซิบวา มีอีกวิธีหน่ึงคือ ใชสวิงเหว่ียงๆ ไปบน
ผวิหญา วธินีีจ้ะไดผลมากเวลาจบัต๊ักแตนตอนกลางคืน
แตระวังจะไดแมลงอ่ืนๆ เปนของแถมติดมาดวย

แตทำไมนักบุญยอหน บัปติสตถึงรับประทาน
ตั๊กแตน? อันดับแรก ตองเขาใจกอนวา พระคัมภีร

เกศณี ไทยสนธิ (gassanee@yahoo.com)
(มุมสะทอนพระคัมภีรดวยเสียงบอกของเพ่ือนฆราวาส)
⌫⌫⌫⌫       

(Bible) นั้นเรียกไดวาเปนหนังสือท่ีเกาแกมาก แตกวา
จะมาเปนภาษาไทยน้ัน ก็ตองผานการแปลจากอีก
มากมายหลายภาษา จนมาถึงภาษาไทย เรือ่งทีเ่ราจะพอ
สนันิษฐานไดกม็ดีงัน้ี ในพระคมัภรีภาคภาษาอังกฤษใช
คำวา Locusts แทนคำวาต๊ักแตน( หรือสัตวในตระกูล
แมลงหนวดส้ัน)
      โลคสั (Locusts) นัน้นอกจากจะแปลวาตัก๊แตนแลว
ยังเปนชื่อเรียกฝกของตนไมชนิดหน่ึงอีกดวย ซึ่งใน
ภาษาฮบีรใูชเรยีกตนไมชนดินีว้า “ตนคารฟู” (Hebrew)
เปนไมยนืตนชนดิหนึง่ทีม่ฝีกสเีขยีวกนิได (กนิไดแตฝก
เมล็ดกินไมได) และนิยมกินกันมากในสมัยกอน
ตนคารฟูนีใ้นภาษาองักฤษมีสองชือ่  ชือ่แรกคือคารอบ
(Carob tree) และชื่อที่สองก็คือ โลคัส (Locus tree)
เจาตนคารูฟนี้มีมากในอิสราเอลและประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง สมัยโบราณคนมักจะเรียกวาเปน
อาหารของคนจน (Poor man’s bread) เพราะข้ึนอยู
ดาษด่ืนท่ัวไป ใครจะขึน้ไปเกบ็ก็ได ตนคารูฟทีโ่ตเต็มท่ี
จะสามารถมีฝกคารูฟมากมายรวมกันไดมากกวา 120
กโิลกรัม ชวงท่ีผเูขยีนอยทูีอ่สิราเอล กไ็ดถอืโอกาสชิม
ฝกคารูฟไปดวย  รสชาตหิวานมัน จะใหอรอยตองกินฝก
แกๆ สีน้ำตาลเทานั้น มีประโยชนสารพัด มีวิตามิน
มากมายมหาศาล มีแรธาตุสูง แตละฝกจะมีเมล็ดเล็กๆ

อยูขางในประมาณฝกละ 10-15 เมล็ด เหมือนจะ
ไรประโยชน แตมปีระโยชนมาก เพราะวา ความพิเศษ
อันนาอัศจรรยของเมล็ดคารูฟก็คือ เมล็ดจะมีขนาด
เท า กันทุ ก เมล็ ดและ มีน้ำหนั ก เท า กัน ทุก เมล็ ด
อีกดวย  น้ำหนักท่ีวาน้ีก็ประมาณ 0.2 กรัม พอลวง
เขามาในสมัยที่ เริ่มมีการคาขายเพชรและยังไมมี
เคร่ืองช่ังน้ำหนักเพชร  พอคาเพชรจงึใชเมล็ดของคารูฟ
(Carob, Locusts) เปนเครื่องชวยวัดน้ำหนักของเพชร
หรือท่ีเรารจูกักันวา กะรัต นัน่เอง สบืเน่ืองมาจากช่ือของ
ตนคารอบ  คารูฟหรอืตนโลคสัน่ันเอง
     แลวจะเปนไปไดหรือท่ีนักบุญยอหน บัปติสตจะ
รับประทานต๊ักแตน? ถามจากผูรูหลายสำนัก บางก็วา
เปนไปไมได บางก็วาเปนไปได แตคงไมไดทานทุกวัน
ก็คงตองเปนเฉพาะชวงปลายฤดูฝนเทานั้น เพราะ
ภูมิประเทศบวกกับภูมิอากาศของประเทศอิสราเอลนั้น
ไมนาจะมีตั๊กแตนทั้งป ก็อาจเปนไปไดวา ตอนท่ีทาน
นกับุญมัทธิวเขยีนพระวรสารน้ัน เลาถึงชวงทีพ่บนกับุญ
ยอหนในปลายฤดูฝนก็เปนได
     ขออนญุาตไมฟนธงวา นกับุญยอหนทานอะไรแน
แตจะขอรวมคดิ (แบบปรองดองและสมานฉันท) วา…
ทานนักบุญยอหนอาจจะรับประทานท้ังสองอยางเลย
กไ็ด… ใครจะร!ู

     ทานจงกลาวเพียงวา ‘ใช’ หรอื ‘ไมใช’ ทีเ่กนิไปน้ันมาจากปศาจ
มัทธิว 5:37

“ถาพ่ีนองของทานทำผิด จงไปตักเตือนเขาตามลำพัง ถาเขาเช่ือฟง ทานจะไดพี่นองกลับคืนมา”
มทัธวิ 18:15

เปนไปไมได พระเจาน้ันทรงสัตยจริงเสมอ แมมนุษยทุกคนจะกลาวเท็จ ดังท่ีพระคัมภีรเขียนไววา
เพื่อพระองคจะทรงแสดงความเท่ียงธรรมท่ีชวยใหรอดพนเมื่อทรงพิพากษา

และชัยชนะจะไดปรากฏเม่ือทรงไตสวน
      โรม 3:4



คุณพอคนหน่ึงตองการจะสอนลูกชายวา  การพูด
นินทาคนอ่ืนนั้น   จะกอความเสียหายอยางท่ีเรา
ไมสามารถลบลางได

จงึบอกลูกวา  ทกุครัง้ทีล่กูพดูนนิทาใครกต็าม  ให
ตอกตะปูตวัหนึง่บนบานประตูทางเขาบาน และทกุครัง้
ทีล่กูไดพดูแกไขการนนิทากอนหนาน้ัน  กใ็หถอนตะปู

ออกตัวหน่ึง ทั้งคู  พอ-ลูก จึงตกลงตามนี้ แตอยางไร
กต็าม  ตวัลูกชายก็ยงัไมสามารถแกไขนสิยัชอบนนิทาน้ี
ไดทนัที  ทกุเย็นเวลากลับบาน  จงึตองตอกตะปูหลายตวั
บนบานประตูหนาบาน  สวนคุณพอก็พยายามพูดให
กำลังใจ  แนะใหคดิกอนพดู  ถงึแมวาตะปูกำลังจะเตม็
บานประตู

อกีเดอืนสองเดอืนตอมา  คณุพอก็ดใีจทีเ่ห็นลูกชาย
เริม่ถอนตะปอูอกจากบานประตู  แตบางวันกม็ทีัง้ถอน
และตอกตะปูตวัใหมดวย

อกีหลายเดอืนตอมา     คณุพอก็เร่ิมแสดงความยินดี
กบัลกูชายวา ขณะน้ีเหลอืตะปูบนบานประตูอกีไมกีต่วั
แลว   พยายามตอไปลูก และอีกสปัดาหถดัมา  ลกูชาย
ก็ถอนตะปูตัวสุดทายออกจากบานประตู   แลวเขาไป
ในบานและรายงานกับคุณพอวา  เขาทำสำเร็จแลว
บัดนี้ไมมีตะปูเหลืออยูบนบานประตูเขาบานแลว

คุณพอก็จับมือแสดงความยินดีกับลูกชาย  แตยัง

ไมปลอยมือลูกชาย  กลบัจูงมือเขาไปท่ีบานประตู  และ
ชี้ใหลูกชายดูบานประตูที่เต็มไปดวยรูที่เปนรอยของ
ตะปูทีถ่กูตอกตอนแรก  และบอกวาถึงแมวาจะไมมตีะปู
เหลืออยูแลวในขณะน้ี  แตก็ยังมีรองรอยเหลืออยู  ซึ่ง
หมายความวาถึงแมเราจะไปแกขาวท่ีเราไดนินทาไป
กอนหนาน้ันแลวก็ตาม  แตความเสียหายไดเกิดข้ึนแลว
เสมือนรองรอยของรตูะปูทีย่งัคงอยบูนบานประตนูี้

ตะปู
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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. ปารสี - ลรูด - ฟาติมา - โรม
(5-16 ตลุาคม 2553)

2. อนิเดยี (เดนิทางพฤศจิกายน-ธนัวาคม)
เดลลี - ทชัมาฮาล - เมอืงกวั - น.ฟรงัซสิ เซเวียร
- บงักาลอร - ปราสาทไมซอร - โคชิน - นกับญุ
อลัฟอนซา

หนา 9

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!
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เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ
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ขอเชิญทานรวมแสวงบุญ ณ ดนิแดนศักด์ิสิทธ์ิ
ศึกษาพระคัมภีรและติดตามรอยพระบาทพระเยซูเจา

ทีอ่สิราเอล-อยีปิต-จอรแดน
19-30 ตลุาคม 2010 (12 วนั 10 คนื)

เทล อาวีฟ - เยริโก - คุมราน - จัฟฟา - เซซารียา - ไทบิเรียส -
นาซาเร็ธ - เยรูซาเล็ม - เอน คาเรม - เบธเลแฮม - อียิปต -
อเล็กซานเดรีย - ภูเขาซีนาย - หลุมศพโมเสส - จอรแดน -

ภูเขาเนโบ - มาดาบา - Dead Sea
และเท่ียวชมสิง่มหัศจรรยของท้ัง 3 ประเทศ

 (มีคุณพอจิตตาภิบาลประจำคณะ) หมดเขตรับสมัคร 9 กันยายน 2010

ตดิตอเรา วนัน้ี ดวน ทีโ่ทร.  080-449-2819 ,
081-383-8137 , 02- 580-6766  Fax: 02-580-6766

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

***********************************************

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรอูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิช์าย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสูง  โหลดเต้ีย  อดัลูกหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลิกลดพิเศษ)

ศกัดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

  02-383-7656-7,  081-921-9575

รับสมัครพนักงาน
1. พนกังานบญัช ี (หญงิ) 2. พนกังานสงของ (ชาย)

- วฒุกิารศึกษา ปริญญาตรี   - จบการศึกษาข้ันต่ำ ม.6
- มีประสบการณดานงานบัญชี   - อายุไมต่ำกวา 18 ปบรบิูรณ

  - ขับรถยนตได มีใบขับข่ี
ติดตอ สำนักมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ

51 ซ. เจรญิกรุง 40 ถ. เจรญิกรุง บางรกั กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-6820-4



คยุกนัเจ็ดวนัหน
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ขอบคุณสมาชิกทกุๆ ทาน ทีม่อบความไววางใจกับพันปทวัรคะ
พี่นองท่ีสนใจขอเชิญติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่

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


เดือนสิงหาคม จะนำช าวคณะฉลองวั ด แม พ ระ

เสดจ็ข้ึนสวรรคทีภ่เูก็ต และเทีย่วลงักาวี
เย่ียมศูนยคาทอลกิ จ.สตูล ฯลฯ

เดือนกันยายน นำคณะเยี่ยมชาวกัมพูชา สมัยอพยพ
ที่พระตะบอง-พนมเปญ ที่เกาะซ่ึงพบ
แมพระเราเรียกกนัวาแมพระแหงน้ำโขง
และอ่ืนๆ

เดอืนตลุาคม ฉลองการแตงต้ังเปนบญุราศีแหงสองคอน
เสรจ็แลวตอฮาลองเบย แมพระแหงลาวาง
เวียดนาม (เหนือกลาง)




คุยกันเจ็ด
วนัหน
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สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต  ที่  16  ไดทบทวนตัวบทกฎหมายใหมใน
คดีอาญา ทั้งในสาระและกระบวนการ  ในพระศาสนจักรคาทอลิก เม่ือวันท่ี  21
พฤษภาคม ค.ศ. 2010  โดย พระคารดินัลวิลเล่ียม  เลวาดา สมณมนตรี

มีการเปล่ียนแปลงในสาระดังตอไปน้ี
ก. สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2   ทรงไดมอบอำนาจตอไปน้ีให
สมณกระทรวงพระสจัธรรม  และตอมาสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดิกต  ที ่  16  ผู
สบืตำแหนงทรงยืนยันอีกคร้ังเม่ือวันท่ี  6  พฤษภาคม  ค.ศ. 2005

1. สมเด็จพระสนัตะปาปา  ทรงไดมอบสิทธิ ์  พจิารณาตัดสนิบรรดาพระคารดนิลั
อยักา  สมณทตู ของสันตะสำนกั  พระสงัฆราช  และบคุคลอืน่ตามประมวลกฎหมาย
พระศาสนจักร (CIC)  มาตรา 1405 วรรค 3

2. ขยายระยะเวลาของคดีอาญาเปนเวลา  20  ป  ใหสิทธิ์แกสมณกระทรวง
พระสัจธรรมพิจารณาไตสวนแตละคดี

3. อำนาจจากตำแหนงหนาท่ีสงฆ   และตำแหนงปริญญาเอกดานกฎหมาย
พระศาสนจักร  สำหรบับคุลากรของสำนักงานวินจิฉยัคด ี ทนาย  และอยัการ

4. อำนาจปฏิบัติหนาท่ีในกรณีที่เจาหนาท่ีสำนักงานวินิจฉัยคดีชั้นต่ำกวาเปน
ผลูะเมดิกฎหมาย โดยรับรองสิทธิป์องกันทีเ่หมาะสม

5. อำนาจจากการวนิจิฉัยคด ี สมณกระทรวงพระสจัธรรม  หลงัจากมีการพิจารณา
อยางเอาใจใส  ตดัสนิกรณีทีพ่ระสงัฆราชทองถิน่ ไดรองขอ  ใหพจิารณา  หรือ  เพราะ
หนาที ่ (ในกรณเีหลานี ้สมณกระทรวงพระสจัธรรมมอบหมายใหพจิารณาการลงโทษ

ไถถอนความผิด)
6. อำนาจใหเสนอคดโีดยตรงตอสมเดจ็พระสนัตะปาปา   ใหปลดจากตำแหนง

หนาท่ีและสถานพระสงฆ  จากกฎการถือพรหมจรรยเพราะความผิดหนักสุด
เปนกรณีพิเศษ

7. อำนาจไดขอความชวยเหลือ  ตอกระบวนการของสมณกระทรวงพระสัจธรรม
ในกรณีละเอียดออนท่ีสงวนไว
ข. มีการขยายความในกระบวนการดังตอไปนี้

8. ในกรณีดานขอความเช่ือ (ขัดแยงความเช่ือ  ละท้ิงความเช่ือ  และแยกความ
เช่ือออกไป)   พระสังฆราชทองถ่ินมีหนาท่ีดำเนินการ  และสงเร่ืองไปยงัสมณกระทรวง
พระสจัธรรม

9. เกี่ยวกับพิธีศีลมหาสนิท  บุคคลท่ียังไมรับการบวชเปนพระสงฆบังอาจ
ประกอบพิธีบูชามิสซา  ศีลอภัยบาป (CIC 1378 วรรค 2 ขอ 1) และทำหนาที่เปน
ผบูรกิาร ศลีศกัดิส์ทิธิ ์(CIC 1379) จะถกูพจิารณาวา เปนสมาชกิทีแ่ยกตวัออกไป

10. เก่ียวกับศีลอภัยบาป  คดตีาม CIC 1378 วรรค 2 บคุคลท่ีพยายามฟงแกบาป
และใหอภัยบาป ในเม่ือไมสามารถทำเชนน้ันไดอยางมีผล และ CIC 1379 กร็วมอยู
ในตัวบทน้ีดวย

11. รวมเร่ืองการละเมิดความลับของศีลอภัยบาปโดยเจตนาราย  (คำสั่ง 23
กนัยายน 1988)

12. การพยายามบวชสตรีเปนพระสงฆ  (คำส่ัง 19  ธนัวาคม  2007)
13. การทำผดิตอผเูยาว  และบุคคลทีอ่ายมุากวา  18  ป  ทีไ่รสมรรถภาพ  กถ็อื

เทียบเทาผูเยาว
14. ผทูีม่ ี  หรอืแจกจายภาพลามกของผเูยาวอายุต่ำกวา  14  ป  ไมวาดวยวธิทีาง

ใดๆ  ตองถกูถอดจากฐานะสมณะ
15. สมณกระทรวงพระสัจธรรม  สามารถดำเนินคดโีดยตรง  โดยไมจำเปนตอง

ดำเนินการพื้นฐานจากสังฆมณฑล
 การดำเนินการน้ี  เพื่อปองกันการเปนท่ีสะดุด  เพื่อปกปองเสรีภาพของพยาน

บคุคล  และเพ่ือพทิกัษความยตุธิรรม  (CIC 1722)

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

⌫⌫
พระคารดนิลั วลิเลีย่ม
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นครรั ฐวาติ กัน

(ซีนิต)   สมเด็จ
พ ร ะ สั น ต ะ ป า ป า

เบเนดิกต ที ่16 ทรงชมสารคดีสรุปเหตุการณทีพ่ระองค
ทรงกระทำในระยะ 5 ป แรกของสมณสมัย  นอกน้ัน
สำนักวาติกันยังไดตีพิมพบทสรุปของกิจกรรมสำคัญ
ในไตรมาสแรกของ ค.ศ. 2010 โดยเนนเหตุการณที่
นาจดจำในกำหนดการของพระองค

เ ริ่ ม ต น เ ดื อนมกร าคมด ว ยพระสมณลิ ขิ ต
วันสนัตภิาพโลก ครัง้ที ่  45 ในหวัขอ “จงชวยกนัรกัษา
สิง่สราง เพือ่สรางสันติภาพ”

ปลายอาทิตยในสัปดาหแรกของเดือนเดียวกันนี้
เอกอคัรราชทตูเคนาน เกอรซอย แหงตุรก ีประจำสำนกั
วาติกันไดเขาเฝาพระสันตะปาปา และไดกราบทูลเชิญ
พระองคใหเสด็จประเทศตุรกี

หนึ่งในบรรดาขาวใหญที่สุดในสมณสมัยของ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 เปนเหตุการณ
วันที่ 17 มกราคม เ ม่ือพระองคเสด็จเยือนสุเหรา
ในกรุงโรม

อกีสองวันตอมา ไดมกีารนำเสนอเอกสารการประชุม
วสิามัญ สภาพระสังฆราชแหงตะวันออกกลาง ในหวัขอ
“พระศาสนจักรคาทอลิกในตะวันออกกลาง : ความ
เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และการเปนประจักษพยาน”
‘กลุมท่ีมีความเช่ือดำเนินชีวิตเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน
ไมคิดวาส่ิงท่ีตนมีเปนกรรมสิทธ์ิของตน  แตทุกส่ิงเปน
ของสวนรวม’  (กจ 4:32) ซึง่การประชุมคร้ังน้ีจะจัดข้ึน
ระหวางวันท่ี 10-24 ตลุาคม ณ สำนักวาติกนั

วนัที ่22 มกราคม พระสนัตะปาปาทรงปฏเิสธใบลา
เกษยีณของพระคารดนิลัทารชซีโีอ แบรโตเน เลขาธิการ
รัฐวาติกัน ที่จะมีอายุครบ 75 ป ในวันที่ 2 ธันวาคม

การยื่นใบลาเกษียณเปนไปตามกำหนดในกฎหมาย
พระศาสนจักร

เดือนกุมภาพันธ  สภาพระสังฆราชแหงสหราช
อาณาจักรและเวลส เดินทางไปยังกรงุโรม ถวายรายงาน
การดำเนินงานในรอบ 5 ป และคณะพระสังฆราชจะได
มีโอกาสตอนรับสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16 ในการเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรในเดือน
กันยายน

พระสันตะปาปาทรงออกพระสมณลขิติในเทศกาล
มหาพรต หัวขอ “ความยุติธรรมของพระเปนเจา
ไดปรากฏผานทางความเช่ือในองคพระเยซูคริสตเจา”

วันท่ี  6 กุมภาพันธ  เอกอัครราชทูตองคใหม
อัลฟอนโซ แมตตา ฟาหเซน แหงกัวเตมาลา ประจำ
สนัตะสำนกัเขาเฝาพระสันตะปาปา

วันที่ 9 กุมภาพันธ  ฉลองครบรอบ 25 ป ของ
สมณสภาเพื่อสุขอนามัย พระสันตะปาปาทรงออก
พระสมณลขิติวันผปูวยสากล คร้ังท่ี 18 ในหวัขอ “พระ-
ศาสนจักรอภบิาลผปูวยดวยความรกัและความเอาใจใส”

วันที่ 14 กุมภาพันธ พระสันตะปาปาเสด็จเยือน
สำนักงานคาริตัส ประจำสังฆมณฑลโรม ซึ่งต้ังอยู
บริเวณสถานีรถไฟแตรมินี

วันที่ 16 กุมภาพันธ พระสันตะปาปาทรงออก
พระสมณลิขิตวันภาวนาเพ่ือกระแสเรียก โดยทรงให
ความสำคัญเร่ืองการเปนประจักษพยานของพระสงฆ

วนัที ่20 กมุภาพนัธ นายกรฐัมนตรีเลบานอนเขาเฝา
พระสันตะปาปา

วันท่ี 7 มีนาคม  พระสันตะปาปาเสด็จถวาย
มสิซา ณ วดันกับญุยวงแหงไมกางเขน ในสงัฆมณฑล
โรม

วันท่ี 13 มีนาคม นายกรัฐมนตรีโครเอเชียเขาเฝา

พระสนัตะปาปา
วันรุงขึ้น พระสันตะปาปาทรงเยือนคริสตชน

ลูเธอรรันในกรุงโรม  ที่ชุมชนวัดพระคริสตเจา
บนถนนซิชิเลีย

วันท่ี 16 มีนาคม พระสมณลิขิตวันเยาวชนโลก
ไดรับการตีพิมพในหัวขอ “พระอาจารยผูทรงความดี
ขาพเจาตองทำอะไรเพ่ือจะไดชีวิตนิรันดร”

วันท่ี 25 มีนาคม เอกสารเกี่ยวกับสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 ซึง่สันตะสำนกัไดเก็บรกัษาไว ไดนำเนือ้หาเขา
ในเว็บไซตวาติกัน

ในวันรุงขึ้น พระสมณลิขิตวันแพรธรรมสากล
ครั้งที่ 84 ไดถูกตีพิมพในหัวขอ “การสรางความเปน
หน่ึงเดยีวของพระศาสนจักรคอืหัวใจของงานแพรธรรม”
ในวันเดียวกันน้ี ประธานาธิบดีแหงกวัเตมาลาไดเขาเฝา
พระสนัตะปาปา

วันท่ี 29 มีนาคม เปนเหตุการณสำคัญสุดทายของ
ไตรมาสแรก สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรง
เปนประธานถวายมิสซา ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร
โอกาสครบรอบ 5 ป ที่สมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 สิน้พระชนมในวนัที ่2 เมษายน ค.ศ. 2005

รำพึงพระวาจาของ
พระเปนเจา

กสัแตล กนัดอลโฟ  อติาลี  (ซเีอ็นเอส)  สมเดจ็
พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ตรสัวา “จงใชโอกาส
ระหวางการพักผอนฤดูรอน ใหเวลากับส่ิงท่ีจำเปน
ในชีวติ ไดแก การฟงพระวาจาของพระเปนเจา”

พระสันตะปาปา ตรัสวา “เปนความจำเปน
สำหรับคริสตชนท่ีจะพักจากงานประจำวัน เพื่อเรา
จะใชเวลาทำส่ิงที่สำคัญอยางย่ิงในชีวิต คือการฟง
พระวาจาของพระเปนเจา และไตรตรองเงียบๆ ดวย

ความตั้งใจ  แมจะมีหนาท่ีประจำวันในงานอาชีพและ
ครอบครัว  แตพระเปนเจาควรเปนส่ิงแรกในชีวิตเรา
เพราะพระองคทรงเปนหนทางแหงความรักและ
ความจริง ทีใ่หคณุคาและความช่ืนชมยินดี”

“ขาพเจาจึงหวังวา  การพักผอนจะชวยใหรางกาย
และจิตวญิญาณไดรบัการฟนฟ ูเพือ่จะสามารถทำหนาที่
ตามความรับผิดชอบในแตละวันไดอยางดี”

นกัขบัรองประสบอบุตัเิหตุ
เกาซุง  ไตหวัน (ยูแคน)   วนัที ่ 18 กรกฎาคม

คณะนักขับรองประจำวัดคาทอลิกเซนตวินเซาต จาก
ไตหวนั ประสบอบุตัเิหตทุางรถยนตระหวางการแสดง
ตามท่ีตางๆ ในญ่ีปุน  แตพวกเขาก็ยืนยันจะไมงด
การแสดงท่ีไดกำหนดไวแลวในวันรงุข้ึน

คณะนักขับรองชาวไตหวัน และสมาชิกในครอบ-

ครัว ประมาณ 50 คน  ประสบอุบตัิเหตุทางรถยนต
ทางตอนเหนือของเกาะฮอนชู ระหวางเดินทางเพ่ือ
ไปขับรองในรอบสดุทาย  โดยรถยนตจากฝงตรงขาม
วิ่ งข าม เกาะกลางถนนมาชนรถโดยสารของ
คณะนักขับรอง   คนขับไดรับบาดเจ็บสาหัส
นายชิน เกา ผูควบคุมวงดนตรี บาดเจ็บเล็กนอย
บริเวณใบหนาและหนาอก  สวนนักขับรอง 8 คน
บาดเจ็บเล็กนอย  หลังจากไดรับการปฐมพยาบาล
คณะนักขับรองยืนยันไมงดการแสดงท่ีอาสนวิหาร
ในเมืองนาโกยา

คณุพออีปฟานีโอ อาบัด และนายชิน เกา รวมกนั
กอต้ังคณะนักขับรองใน ค.ศ. 1986  ไดเดินทางไป
แสดงในหลายประเทศ  และไดมโีอกาสแสดงถวาย
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ในวาติกัน
ถงึ 2 คร้ัง
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เ ร่ื อ ง อั ศ จ ร ร ย ที่ ไ ด รั บ ผ า นท า ง
นักบุญอันตนนี้มีมากมายโดยเฉพาะเร่ือง
ของหาย ไดมีผูคนพูดกันมาก แตมีนอย
คนที่เขียนเลาไว คร้ังน้ีผูเขียนไดเลามา
เพื่อขอบพระคุณทานนักบุญและมีอีก
หลายคนยังไดแตคิดเทาน้ัน!

ข าพเจ า เปนผูหนึ่ งที่มีศาสนนาม
“นักบุญอันตน” เปนองคอุปถัมภ ปกติก็

ไมคอยไดขอพรอะไรจากทานนักบุญอันตนบอยนัก ขาพเจาชอบทานตรงท่ีทานมี
ลกัษณะใบหนาท่ีสภุาพออนโยน เวลามองดูทานแลวรสูกึสบายใจ เคยแตไดยนิคนอืน่
พูดคุยกันวา ของหายก็ตองไปขอนักบุญอันตน แหม! ทำราวกับทานเปนเจาหนาท่ี
ติดตามของหายใหพวกเรา

แต เหตุการณหน่ึงท่ีทำใหขาพเจาตองขอใชบริการชวยเหลือจากทาน
ไดเกิดข้ึนเมื่อคราวท่ีขาพเจามีโอกาสไดไปฉลองศีลมหาสนิทท่ีประเทศเม็กซิโก
นำโดย พระสงัฆราชยออากมิ พเยาว  มณทีรัพย คณุพอไพศาล   อานามวฒัน (หรือ
พอเขียว) และคุณพอไชโย  กิจสกุล เม่ือป 2004 จำไดวาสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 ยงัมีพระชนมายอุยเูพราะไดยนิเสียงทานตรัสกับพวกเราผานทางการ
ถายทอดสดทางจอภาพในสนามกีฬา น้ำเสียงแหบและส่ันเครือ แตกเ็ต็มไปดวยพลงั
และความช่ืนชมยินดีและสัมผัสไดถึงความรักความหวงใยของพระองคทาน  จริงๆ
แลวขาพเจาไดไปในฐานะท่ีเปนครูคำสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญก็เลยไดรับ
สปอนเซอรจากคณะเซนตคาเบรียลใหทุนไป

กอนไปไดมีประชุมพบปะเตรียมความพรอมกันท่ีหองประชุมโรงพยาบาล
เซนตหลุยส   ณ ที่สนามบินดอนเมือง เมื่อลูกทัวรมากันพรอมแลว เจาหนาที่ก็
แจกเอกสารตางๆ ใบอะไรตอมิอะไรขาพเจาก็ไมคอยรูเรื่องอะไรนัก คอยฟงวาเขา
จะส่ังใหทำอะไร พอเดินผานดานตรวจกอนออกนอกประเทศ เจาหนาท่ีสนามบิน
แบมือ ขาพเจาก็สงเอกสารในมือทั้งหมดใหเขาตรวจเอาเอง ใบพาสปอรตก็หอยคอ
เอาไวตลอดเวลากลัวหาย ก็รอดไปถึงประเทศเม็กซิโกอยางปลอดภัย ขาเขาประเทศ
เม็กซิโกก็ทำเหมือนเดิมอีก พอเจาหนาที่ยื่นมือขอเอกสารก็สงใหเขาดูทั้งปกเลย
แลวก็รับกลับมาคราวน้ีก็เก็บใสกระเปาอยางดี เหตุการณก็ราบรื่นและสนุกดี ไดรับ
พระพรจากพระมากมาย

แตพอมาถึงวนัจะเดินทางกลับประเทศไทย ผนูำทวัรกบ็อกใหเตรยีมต๋ัวเคร่ืองบนิ
ไว ขาพเจาก็เริ่มงงๆ ก็ถามเขาวาต๋ัวอะไรอีก ก็ขากลับยังไมเห็นเขาแจกใหเลยใหแต
ขาไป เขาบอกวาแจกใหทั้งไปและกลับต้ังแตแรกท่ีสนามบินดอนเมืองแลว ขาพเจา
ถงึกับสะดงุแทบช็อก เพราะวาขาพเจาคิดวาเปนต๋ัวขาไปอยางเดียว หางต๋ัวท่ีเหลืออยู
ก็คิดวาเปนเศษขยะเลยเคลียรทิ้งไปพรอมกับแผนพับท่ีแจกให พอถึงโรงแรมท่ีพัก
ก็รื้อออกเอาทิ้งถังขยะไป เพ่ือจะไดจัดกระเปาใหเรียบรอยเพื่อเตรียมพรอมสำหรับ
การซื้อรูปพระและของที่ระลึกของฝากตางๆ เพื่อนรวมหองคือ มาสเตอรวิโรจน
กิจเจริญ จากโรงเรียนเซนตคาเบรียลก็พยายามชวยหาแตก็ไมพบ ขาพเจาไดเอา
กระเปาเดินทางขึ้นมาวางบนเตียงนอนแลวรื้อของออกท้ังหมดทีละช้ินๆ โดยมี
มาสเตอรวโิรจนชวยดูอยดูวย ทำแบบน้ีถงึ 2 รอบแตก็ไมเห็น

“คราวน้ี ตายแนๆ!”  พอเพ่ือนๆ ทัวรทราบก็ตกใจกันใหญเลย โดยเฉพาะ
“คณุพอเขียว” ดเูปนหวงขาพเจามาก และก็มเีสียงหน่ึงตะโกนบอกวา

“ขอนกับญุอนัตนซิ!”
ใจขาพเจาเองเวลาน้ันคิดวา โธ! ทานนักบุญเสียชื่อคราวน้ีแหละ เพราะขาพเจา

รูดีวา ปานน้ีคงอยูในถังขยะท่ีโรงแรม ซึ่งไมแนใจวาโรงแรมไหนดวยเพราะยายอยู
2-3 แหง คงลงไปสูรถขยะและโรงงานกำจัดขยะ เปนไปไมไดที่จะไปขอ
รื้อขยะทั้งโรงแรมหรือทั้งรถขยะ

นักบุญอันตนไมมีทางชวยไดหรอก ขาพเจารูอยูเต็มอกวาลงถังขยะไปแลว
จึงไมมีความเชื่อเร่ืองอัศจรรยเลย ทุกคนในคณะทัวรตางก็พยายามสวดขอท้ัง

แมพระและขอทั้งนักบุญอันตน เวลาไปเยี่ยมชมวัดแมพระกัวดาลูปก็สวดขอ
นักบุญอันตนกันในวัดดวย  ขาพเจาทั้งๆ  ที่ไมคอยจะเชื่อ  แตก็สวดขอดวย
เหมอืนกนั

คุณพอเขียวและเจาหนาท่ีบริษัททัวรพยายามติดตอเจาหนาท่ีสนามบิน
แผนกต๋ัวโดยสารทีป่ระเทศเม็กซิโก ขาพเจาและเจาหนาท่ีบริษทัทัวรกร็บีน่ังรถแท็กซ่ี
ไปติดตอเจาหนาท่ีสายการบินแขงกับเวลา เพราะใกลถึงเวลาท่ีตองไปเช็คอินแลว
รถแท็กซ่ีก็หาสำนักงานขายต๋ัวไมเจอ ใชเวลาพยายามอยูนานกวาจะเจอ เม่ือเจอแลว
ปรากฏวาติดตอกบัการบินไทยไมได เพราะท่ีเมอืงไทยยงัมืดอยเูลยตองรอเวลาทำงาน
ของเมอืงไทย คอืประมาณ 8-9 โมงเชา
    สรุปคือไมทันเท่ียวบินที่จะกลับนี้แน และแลวทุกคนก็เช็คอินที่สนามบิน
ดวยสายตาอาลัยอาวรณทีข่าพเจาตองอยรูอทีส่นามบินคนเดียวเพือ่โทรศัพทตดิตอกับ
การบินไทยและขอเลื่อนเที่ยวบินถัดไป ซึ่งไมรูเม่ือไร

เม่ือทกุคนเช็คอนิและเดนิเขาตรวจพาสปอรตหมดทุกคนแลวกห็นัมามองขาพเจา
เพือ่ใหกำลังใจเปนคร้ังสดุทาย และก็หนัหลงักลับกำลงัจะเดินเขาขางใน

ขาพเจากเ็กดิความรสูกึอยากลองคนกระเปาดอูกีครัง้ทัง้ๆ ทีไ่มมหีวงั กเ็ลยน่ังลง
เปดกระเปาเดินทางกับพ้ืนตรงน้ันเอง และกต็องสะดงุ เม่ือขยับเส้ือผาออกไดเล็กนอย
สายตาก็เหลือบไปเห็นกระดาษท่ีขาพเจาใชหอขวดไวนขวดเล็กๆ นารักดีที่เขาแจก
บนเคร่ืองบิน แตขาพเจาไมด่ืมต้ังใจไววาจะเอามาเปนของท่ีระลึกฝากเพ่ือนๆ
ทีป่ระเทศไทย ขากลับจะไดไมตองซือ้ของฝากเพราะไมคอยมสีตางค หอกระดาษน้ัน
มันคล่ีออกและมีบางส่ิงบางอยางดลใจใหขาพเจาเกิดความรูสึกสงสัยจับขึ้นมาดู
ปรากฏวาเปน “ตัว๋เคร่ืองบิน” ใบท่ีหายน่ันเอง

ขาพเจารองตะโกนข้ึนมาดังลัน่วา “เจอแลว!”
เสียงขาพเจาไดยินไปถึงหางแถวที่กำลังจะเดินพนสายตาไปทำใหทุกคนหยุด

ชะงักหันกลับมาและเดินกลับมาตรงจุดตรวจอีกคร้ังหน่ึง ทุกคนยิ้มดวยความดีใจ
บางคนถงึกบัน้ำตาไหล และบอกวา “ขอบคณุนกับญุอนัตน ขอบคณุแมพระ”

ขาพเจารสูกึต่ืนเตนมากและไมอยากเช่ือเลยวาอัศจรรยมจีรงิๆ อะไรทำใหขาพเจา
เกิดความรูสึกอยากเปดกระเปามาดูอีกครั้งท้ังๆ ที่หมดหวัง อะไรทำใหขาพเจาแกะ
หอขวดไวนออกดู อะไรทำใหขาพเจาใชมนัหอขวดไวนไวแทนท่ีจะทิง้ขยะไปพรอม
กบัแผนพบัตางๆ
    ขาพเจาไดสัมผัสถึงความรักของพระที่ใหขาพเจาไดไปฉลองศีลมหาสนิทถึง
ประเทศเม็กซิโกท้ังๆ ที่ไมมีเงินทองมากมาย ขาพเจาสัมผัสถึงพระเมตตาของพระ
ผานทางแมพระและนักบุญอันตนองคอุปถัมภของขาพเจา อัศจรรยที่ไดรับผานทาง
แมพระและทานนกับญุอนัตนน้ี เปนไปเพ่ือถวายเกียรติแดพระสริริงุโรจนของพระเจา
และทำใหขาพเจามีความเชื่อและความวางใจในพระองคมากข้ึน ขอขอบพระคุณ
แมพระและนักบุญอันตนอีกครั้งหน่ึง และขอขอบพระคุณพระเมตตาอันย่ิงใหญ
ของพระองคตลอดนิรนัดร

อนัตน อศัวิน  มณรีาษฎร

  
อศัจรรยแหงนักบญุอนัตน
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นนทเพ็ชร

พลังน้ำ พลังชีวติ
ÁÕâÍ¡ÒÊä»ÊÑÁ¼ÑÊ¡Ñº

¤ÇÒÁÂÔè§ãË-‹áÅÐ¤ÇÒÁÊÇÂ
§ Ò Á ¢ Í § à ¢×è Í ¹ ÀÙ ÁÔ ¾ Å
¨Ñ§ËÇÑ´μÒ¡ àËç¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ
Ë¹Öè§ ·Õè»ÃÒ¡¯ªÑ́ à̈ ¹á¡‹¼ŒÙ¤¹
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ÁÕ¹éÓ à¾ÃÒÐ¹éÓà»š¹ “»̃¨ Ñ̈ÂÊÓ¤Ñ-·ÕèÊØ´áÅÐ¢Ò´äÁ‹ä Œ́”
¢Í§¡ÒÃ´ÓÃ§ªÕÇÔμ·Ø¡ªÕÇÔμ ´Ñ§¹Ñé¹ àÁ×èÍÁÕªÕÇÔμáÅÐÁÕ¹éÓ
ËÅ‹ÍàÅÕéÂ§ªÕÇÔμáÅŒÇ ÇÑ¹ã´·Õè¢Ò´¹éÓä» ÇÑ¹¹Ñé¹ªÕÇÔμ
Â‹ÍÁÍÂ‹ÙäÁ‹ä´Œàª‹¹¡Ñ¹
     áÁŒ “¹éÓ” ¨Ðà»š¹ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº·ÕèÁÕÁÒ¡·ÕèÊǾ ã¹âÅ¡
ÁÕ¶Ö§ 3 ã¹ 4 ¢Í§¾×é¹âÅ¡ ´ÙàËÁ×Í¹¹‹Ò¨Ðà»š¹àÃ×èÍ§ Ṍ
·ÕèÁ¹ØÉÂ•¨ÐäÁ‹¢Ò´¹éÓá¹‹¹Í¹ ¤§à»š¹àÃ×èÍ§μÅ¡
·Õè¨Ð¶ÒÁÇ‹Ò à»š¹ä»ä´ŒËÃ×Í·ÕèâÅ¡¢Í§àÃÒ¢Ò´¹éÓ
áμ‹ËÒÃŒÙäÁ‹Ç‹Ò 97 à»ÍÃ•à«ç¹μ•ÅŒÇ¹à»š¹¹éÓà¤çÁ·ÕèÍÂ‹Ùã¹

·ÐàÅáÅÐÁËÒÊÁØ·Ã à»š¹¹éÓá¢ç§μÒÁ¢ÑéÇâÅ¡»ÃÐÁÒ³
2 à»ÍÃ•à«ç¹μ• áÅÐà»š¹¹éÓ ×̈´μÒÁáÁ‹¹éÓÅÓ¤ÅÍ§μ‹Ò§æ
»ÃÐÁÒ³ 1 à»ÍÃ•à«ç¹μ• àÁ×èÍà»š¹àª‹¹¹Õé ËÒ¡äÁ‹ÃÐÇÑ§ ÁÕËÇÑ§
âÅ¡¢Í§àÃÒ μÑÇ¢Í§àÃÒ μÑÇ¢Í§©Ñ¹¢Ò´¹éÓá¹‹¹Í¹ àÁ×èÍ
μÑÇ¢Í§©Ñ¹¢Ò´¹éÓ ÍÐäÃ¨Ðà¡Ố ¢Öé¹ â´Â»¡μÔã¹ÇÑ¹Ë¹Öè§æ
Ã‹Ò§¡ÒÂ¨ÐàÊÕÂ¹éÓä»â´Âà©ÅÕèÂ»ÃÐÁÒ³ 2.7-3.2 ÅÔμÃ
Ã‹Ò§¡ÒÂ¨Ö§¨Óà»š¹μŒÍ§ËÒ¹éÓÁÒ·´á·¹ãËŒ¡Ñº¹éÓ·ÕèÃ‹Ò§¡ÒÂ
àÊÕÂä» â´Â¡ÒÃ ×́èÁ¹éÓâ´ÂμÃ§ËÃ×ÍÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ
ËÃ×Í¼Ñ¡·ÕèÁÕ¹éÓÍÂ‹Ù àÁ×èÍäÃ¡çμÒÁ·ÕèÃ‹Ò§¡ÒÂ¢Ò´¹éÓ à«ÅÅ•μ‹Ò§æ
¡ç̈ Ðà¡Ố ÍÒ¡ÒÃàËÕèÂÇ ½†ÍÅ§ ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§àÅ×Í´ªŒÒÅ§
à¾ÃÒÐàÅ×Í´à¢ŒÁ¢Œ¹¢Öé¹ ËÑÇã¨·Ó§Ò¹Ë¹Ñ¡ äμÍÒ¨ËÂØ´
·Ó§Ò¹ ¼ŒÙ·Õè¢Ò´¹éÓÍÂ‹Ò§ÃØ¹áÃ§¨ÐÁÕÍÒ¡ÒÃ¡ÃÐÊÑº¡ÃÐÊ‹ÒÂ
«Õ´à«ÕÂÇ ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ÍÇÑÂÇÐ·Ø¡Ê‹Ç¹ àÃÔèÁäÁ‹à»š¹ä»
μÒÁ»¡μÔáÅÐã¹·ÕèÊǾ ¡ç̈ ÐàÊÕÂªÕÇÔμ áÅÐàª‹¹¡Ñ¹ ËÒ¡âÅ¡
¢Ò´¹éÓÅ‹Ð âÅ¡¡çμÒÂá¹‹¹Í¹

à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¢Í§ “ÀÒÇÐ¡ÒÃ¢Ò´á¤Å¹¹éÓ” ã¹âÅ¡
ÁÕãËŒàËç¹â´Â·ÑèÇä» áÅÐ Ù́àËÁ×Í¹á¼‹¢ÂÒÂä»ÍÂ‹Ò§
¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ àª‹¹ ¤ÇÒÁáËŒ§áÅŒ§ ·Ñé§Í§¤•¡ÒÃÊË»ÃÐªÒªÒμÔ
áÅÐÍ§¤•¡ÒÃÍ¹ÒÁÑÂâÅ¡ ä Œ́¤Ò´¡ÒÃ³•Ç‹Ò ÀÒÂã¹
¡ÅÒ§ÈμÇÃÃÉ¹Õé »̃-ËÒãË-‹¢Í§Á¹ØÉÂªÒμÔ ¡ç¤×ÍàÃ×èÍ§¡ÒÃ
¢Ò´á¤Å¹¹éÓ ä Œ́ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹Ç‹Ò ËÒ¡»˜-ËÒ¢Ò´á¤Å¹

¹éÓäÁ‹ÃØ¹áÃ§¹Ñ¡ ¨ÐÁÕ»ÃÐªÒ¡ÃâÅ¡»ÃÐÊº»˜-ËÒ¹Õé
¡Ç‹Ò 2 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹¤¹ã¹ 40 »ÃÐà·È áμ‹ËÒ¡»-̃ËÒÃØ¹áÃ§
áÅÐ¢ÂÒÂÇ§¡ÇŒÒ§ÍÍ¡ä» ÀÒÇÐ¢Ò´á¤Å¹¹éÓÍÒ¨à¡Ố ¢Öé¹
¡Ñº»ÃÐªÒ¡Ã¡Ç‹Ò 7 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹¤¹ã¹ 60 »ÃÐà·È
     àÃÒμŒÍ§ÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁ¨ÃÔ§Ç‹Ò ¡ÒÃá¡Œ»˜-ËÒàÃ×èÍ§¹éÓ
ÁÔãª‹àÃ×èÍ§§‹ÒÂ ¨Óà»š¹μŒÍ§ãªŒàÇÅÒ áÅÐμŒÍ§ÍÒÈÑÂ¤ÇÒÁ
Ã‹ÇÁÁ×Í¨Ò¡ËÅÒÂ½†ÒÂ áμ‹ÊÔè§Ë¹Öè§·Õè¤ÇÃ¨ÐÁÕ ÍÑ¹à»š¹
¾×é¹°Ò¹ÊÓ¤Ñ-¡‹Í¹·Õè¨ÐÁÒ¹Ñè§¤ØÂ¡Ñ¹àÃ×èÍ§¡ÒÃá¡Œ»˜-ËÒ
¹éÓ ¡ç¤×Í ¡ÒÃÁÕ¨ÔμÊÓ¹Ö¡´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§
Á¹ØÉÂ•·ÕèÁÕμ‹Í¹éÓáÅÐμ‹Í¸ÃÃÁªÒμÔ ËÒ¡¢Ò´ Ô̈μÊÓ¹Ö¡
áÅŒÇä«ÃŒ ¨Ðà¢ŒÒ·Ó¹Í§·ÕèÇ‹Ò ÍÕ¡¤¹·Ó ÍÕ¡¤¹·ÓÅÒÂ
ÍÕ¡¤¹ÍÂ‹Ùà©Âæ  ËÒ¡à»š¹àª‹¹¹Õé ¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃá¡Œ»-̃ËÒ
äÁ‹Ç‹ÒàÃ×èÍ§ã´¡çμÒÁÂ‹ÍÁ¨ÐºÃÃÅØà»‡ÒËÁÒÂä Œ́ÂÒ¡
     º·¤ÇÒÁ¹Õé¶Ù¡à¢ÕÂ¹¢Öé¹ÁÔãª‹μŒÍ§¡ÒÃºÍ¡¶Ö§ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ
á¡Œ»˜-ËÒàÃ×èÍ§¹éÓ áμ‹μŒÍ§¡ÒÃà¾ÕÂ§¤ÓÇ‹Ò “ Ô̈μÊÓ¹Ö¡
áÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº” ¨Ò¡ËÑÇã¨¢Í§·Ø¡æ ¤¹ ´Ñ§¹Ñé¹
´ŒÇÂ Ô̈μÊÓ¹Ö¡áÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¹ÕèàÍ§ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð
ÍÂ‹Ù·Õèã´ àÇÅÒã´ ·‹Ò¹¡çÊÒÁÒÃ¶ÃÑ¡ÉÒ¹éÓ ãªŒ¹éÓÍÂ‹Ò§
ÁÕÊμÔ ÃŒÙ¤Ø³ ÃŒÙ¤‹Òä Œ́μÅÍ´àÇÅÒ

«Öè § à »š ¹ ¡ Ò Ã Ã Ç º Ã Ç Á ¼ Å § Ò ¹ à ¾ Å § À Ò É Ò Å ÐμÔ ¹
·Ñé§º·à¾Å§à¡Ãâ¡àÃÕÂ¹ áÅÐº·à¾Å§¨Ò¡ÂØ¤μ‹Ò§æ
ÁÒ¢ÑºÃŒÍ§»ÃÐ¡Íº¾Ô¸ÕÁÔÊ«ÒºÙªÒ¢Íº¾ÃÐ¤Ø³ ¨Ñ´¢Öé¹
àÁ×èÍÇÑ¹àÊÒÃ•·Õè 5 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹  ¤.È. 2010 ·ÕèÇÑ´áÁ‹¾ÃÐ
¡ØËÅÒº·Ô¾Â•

μÒÁÁÒ´ŒÇÂÃÙ»áºº¡ÒÃáÊ´§·ÕèËÒªÁä´ŒÂÒ¡ã¹
àÁ×Í§ä·Â ÍÂ‹Ò§ Lecture Concert â´Âà»š¹¡ÒÃºÃÃÂÒÂ
àªÔ§ÇÔªÒ¡ÒÃ ¤Çº¤‹Ùä»¡Ñº¡ÒÃÊÒ Ô̧μ¡ÒÃ¢ÑºÃŒÍ§º·à¾Å§
ã¹àÃ×èÍ§º·à¾Å§ÅÐμÔ¹ã¹¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ¢Í§¤Ò·ÍÅÔ¡
¾ÃŒÍÁ·Ñé§ãËŒ¤ÇÒÁËÁÒÂã¹àªÔ§à·ÇÇÔ·ÂÒáÅÐ·Ò§´¹μÃÕ
¡ÒÃáÊ´§¤ÃÑé§¹Õé¨Ñ´¢Öé¹ã¹ÇÑ¹àÊÒÃ•·Õè 26 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ ·Õè
¤ÃÔÊμ¨Ñ¡Ã·ÕèÊÍ§ ÊÒÁÂ‹Ò¹ áÅÐ¤ÃÑé§Å‹ÒÊǾ  Sacred Choral
Music Concert à»š¹¡ÒÃ¹ÓàÍÒº·à¾Å§ÈÑ¡ ỐìÊÔ· Ô̧ì
ËÅÒ¡ËÅÒÂÀÒÉÒÁÒàÃÕÂ§ÃŒÍÂã¹ÃÙ»¢Í§¤Í¹àÊÔÃ•μ
àμçÁÃÙ»áºº ÁÕ¡ÒÃ¢ÑºÃŒÍ§»ÃÐÊÒ¹àÊÕÂ§·ÕèºÃÃàÅ§

»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂÍÍÃ•á¡¹ à¤Ã×èÍ§´¹μÃÕ·ÕèÍÂ‹Ù¤‹Ù¡Ñº
º·à¾Å§ÈÑ¡ ỐìÊÔ· Ô̧ìÁÒªŒÒ¹Ò¹ ·ÓãËŒ¼ŒÙªÁä Œ́ÊÑÁ¼ÑÊ¶Ö§
¤ÇÒÁÊ§‹Ò§ÒÁ áÅÐ·‹Ç§·Ó¹Í§áË‹§¤ÇÒÁÈÃÑ·¸Ò ·Õèà¡Ố ¢Öé¹
¨Ò¡àÊÕÂ§¢Í§¤³Ð¹Ñ¡ÃŒÍ§¼ÊÒ¹à¢ŒÒ¡ÑºàÊÕÂ§à¤Ã×èÍ§´¹μÃÕ
ÍÑ ¹ à »š ¹ Í § ¤• » Ã Ð ¡ Í º ·Õè ÊÓ ¤Ñ - ã ¹ ¡ Ò Ã ¶‹ Ò Â · Í ´
¤ÇÒÁ»ÃÐ³Õμ§´§ÒÁ¢Í§º·à¾Å§ ·Õè¤Õμ¡ÇÕª×èÍ´Ñ§
ËÅÒÂ·‹Ò¹ºÃÃ¨§»ÃÐ¾Ñ¹¸•äÇŒ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹º·à¾Å§¢Í§
Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn,
Cesar Franck, Charles Gounod, Vytautas Miskinis
áÅÐ¤Õμ¡ÇÕÍÕ¡ËÅÒÂ·‹Ò¹ àÊÃÔÁÊÃŒÒ§ãËŒºÃÃÂÒ¡ÒÈ
áË‹§¤ÇÒÁÈÑ¡ ỐìÊÔ· Ô̧ìà¡Ô´¢Öé¹ ³ ÍÒÊ¹ÇÔËÒÃÍÑÊÊÑÁªÑ-
àÁ×èÍÇÑ¹ÍÒ·ÔμÂ•·Õè 18 ¡Ã¡®Ò¤Á ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ¤Í¹àÊÔÃ•μ
ã¹¤ÃÑé§¹Õé¹‹Ò¨Ðà»š¹·ÕèÊ¹ã¨¢Í§ã¤ÃËÅÒÂ¤¹ àËç¹ä´Œ
¨Ò¡¡ÒÃ·ÕèÁÕ¼ŒÙªÁÁÒ¡¨¹¶Ö§¢¹Ò´ÅŒ¹ÍÒÊ¹ÇÔËÒÃ
¡Ñ¹àÅÂ·Õà´ÕÂÇ áÅÐº·à¾Å§ã¹ÇÑ¹¹Ñé¹¡ç¹‹Ò¨ÐÂÑ§¤§ÍÂ‹Ùã¹
¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨¢Í§¼ŒÙªÁËÅÒÂ·‹Ò¹ÍÂ‹Ò§á¹‹¹Í¹¼Å§Ò¹

¤Ø ³ À Ò ¾ á Å Ð ÁÕ ¤Ø ³ ¤‹ Ò · Ò § ÈÔ Å » ÇÑ ² ¹ ¸ Ã Ã Á
àª‹¹¹Õé ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡á¼¹¡´¹μÃÕÈÑ¡ ỐìÊÔ· Ô̧ì

º·à¾Å§ÅÐμÔ¹´Ñ§¡ŒÍ§ (ตอจากหนา 2)

«ÕÃÕÊ•áÃ¡ Missa Concert ·ÕèÇÑ́ áÁ‹¾ÃÐ¡ØËÅÒº·Ô¾Â•

Í.ÈÃÔ¹·Ã• ¨Ô¹μ¹àÊÃ Õ ¼ŒÙÍÓ¹ÇÂà¾Å§áÅÐ¼ŒÙÃÑº¼Ố ªÍºâ¤Ã§¡ÒÃ

ã¹¾Ô̧ Õ¡ÃÃÁ «Öè§ä´Œ̈ Ñ́ â¤Ã§¡ÒÃ«ÕÃÕÊ•¤Í¹àÊÔÃ•μ “Te Deum
Laudamus” ́ ŒÇÂà¨μ¹ÒÃÁ³•·Õè̈ Ðà¼Âá¾Ã‹º·à¾Å§ÅÐμÔ¹
«Öè§à»š¹ÊÔè§·ÕèÍÂ‹Ù¤‹Ù¡Ñº¾ÃÐÈÒÊ¹¨Ñ¡ÃâÃÁÑ¹¤Ò·ÍÅÔ¡ÁÒ¹Ò¹
ËÅÒÂÈμÇÃÃÉ áÅÐ¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËŒà¡Ô´â¤Ã§¡ÒÃ¹Õé ä Œ́á¡‹
ÍÒ¨ÒÃÂ•ÈÃÔ¹·Ã• Ô̈¹μ¹àÊÃÕ â´ÂÃÑºË¹ŒÒ·Õè à»š¹·Ñé§
¼ŒÙÍÓ¹ÇÂà¾Å§ áÅÐà»š¹¼ŒÙ¤Ñ´àÅ×Í¡º·à¾Å§ÁÒàÃÕÂ§ÃŒÍÂ
ãËŒà¡Ô´¡ÒÃáÊ´§ã¹·Ø¡ÃÙ»áºº «Öè§ÂÑ§äÁ‹à¤Â»ÃÒ¡¯
ÁÒ¡‹Í¹ã¹¾ÃÐÈÒÊ¹ Ñ̈¡Ã ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§à»š¹¡ÒÃàª×èÍÁ
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸•¢Í§¤Ò·ÍÅÔ¡áÅÐâ»ÃàμÊáμ¹·• â´ÂÁÕ
¹Ñ¡¢ÑºÃŒÍ§¨Ò¡ The Cecilia Chorus ÇÑ´¹Ñ¡ºØ-¿ÃÑ§«ÔÊ
à«àÇÕÂÃ•, Bangkok Advent Singers ¨Ò¡ Bangkok
International Church, The Noises ÈÔÉÂ•à¡‹Ò¢Í§
Wattana Girl’s Chorus, The Daughters of the

Queenship of Mary Girl’s Choir ¨Ò¡¤³Ð¾ÃÐáÁ‹ÁÒÃี
     โครงการดีๆ แบบน้ี หวังวาจะไดรับความสนใจ
สนับสนุนและสงเสรมิกันตอไป

¾ÃÐ¤Ø³à¨ŒÒÊÔÃÔ¾§É• ̈ ÃÑÊÈÃÕ »ÃÐÁØ¢ÊÑ§¦Á³±Å Ñ̈¹·ºØÃÕ
ÁÍº´Í¡äÁŒáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹ Ṍá¡‹¹Ñ¡áÊ´§



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 34 ª√–®”«—π∑’Ë 22-28  ‘ßÀ“§¡ 2010 Àπâ“ 15

«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “∑√ °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22  ‘ßÀ“§¡

‡«≈“ 10.00 π.

«— ¥π— °∫ÿ≠∫ “ √å ‚ ∏ ‚ ≈¡‘ «

(¥Õπµ“≈) ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

 Õ∫∂“¡ ‚∑√. 0-3555-0409-10 (ß¥®”Àπà“¬

 ‘π§â“)

«—¥¡“√’¬å ¡¿æ ∫â“π·æπ ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

‚°«‘∑«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥´“ßµ“§√Ÿâ  °ÿÆ’®’π °∑¡. ©≈Õß«—¥·≈–¡’æ‘∏’

‚ª√¥»’≈°”≈—ß «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 °—π¬“¬π ‡«≈“

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

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π ®Õ¥√∂‰¥â∑’Ë

‚√ß‡√’¬π´“ßµ“§√Ÿâ §Õπ·«π∑å ‚√ß‡√’¬π· ßÕ√ÿ≥

(ß¥∫√‘°“√¢“¬ ‘π§â“)

«—¥π—°∫ÿ≠¡’§“·Õ≈ Õ.‡¡◊Õß ®.Õà“ß∑Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 18 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√

 “π‘®  ∂–«’√–«ß å Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Àπâ“‚§° ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥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.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ·À≈¡ª√–¥Ÿà Õ.‡¡◊Õß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥‡´πµåπ‘‚§≈—  æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’  ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ ‡ªìπª√–∏“π

Õ“√“¡§“√å·¡≈ Õ.‡¡◊Õß ®—π∑∫ÿ√’ ©≈ÕßÕ“√“¡

«—π‡ “√å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”  —µÀ’∫ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ Õ.‡¡◊Õß ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ Õ√—≠ª√–‡∑» Õ.«—≤π“π§√

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ∫â“π √â“ß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡«π—π´’‚Õ Õ.‡¡◊Õß ®.‡æ™√∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ‡®…Æ“ ∫ÿ≠√µ‘«ß»å ‚∑√. 08-1942-

3670)

«—¥·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß “°≈‚≈° °“≠®π∫ÿ√’

(À≈—ß ÿ “ππ“π“™“µ‘ ¥Õπ√—°) ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29

 ‘ßÀ“§¡  ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

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

 ¡‡°’¬√µ‘ ®Ÿ√Õ¥ 08-4317-1055 §ÿ≥æàÕ π∏¬“

‰∑¬ π∏‘ 08-1880-3078 (°àÕπ°≈—∫∫â“π‡™‘≠‡∑’Ë¬«™¡

 –æ“π¢â“¡·¡àπÈ”·§«)

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5

°—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.  æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3470-

3219)

«—¥·¡àæ√–¡À“∑ÿ°¢å ∑à“¡à«ß Õ.∑à“¡à«ß ®.°“≠®π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¡Õπ‘°“·≈–π—°∫ÿ≠ÕÕ°ÿ µ‘π Õ. ÿ‰Àß-

‚°≈° ®.π√“∏‘«“  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28  ‘ßÀ“§¡

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

¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå

™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-7884)

«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“°≈—∫§◊πæ√–™π¡å ∫â“π‚ππ ¡∫Ÿ√≥å

®.¢Õπ·°àπ   ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.30 π. ‡ °Õ“§“√‡√’¬π¡À“‰∂à»÷°…“ 09.30 π.

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

«—¥æ√–·¡à¡“√’Õ“¡“√¥“§√‘ µ™π Õ.‡¡◊Õß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 °—π¬“¬π ‡«≈“ 11.00 π.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

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

Lectio Divina ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬ππ’È ®—¥ 2 §√—Èß µ√ß°—∫

«—π‡ “√å∑’Ë 4 °—π¬“¬π 2010 ·≈–«—π‡ “√å∑’Ë 30

°—π¬“¬π 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)

�����¿§‘π’§≥–§“√å‡¡‰≈∑å·Ààß°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ °“√ªØ‘≠“≥µπ

µ≈Õ¥™’æÕ¬à“ß ßà“¢Õß‡´Õ√å√‘µâ“·Ààß·¡àæ√–¿Ÿ‡¢“

§“√å·¡≈ (¡“√’ ‡∑·√  æ√»√’ ‡ √’√—°…å) ‚¥¬æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 °—π¬“¬π 2010 ‡«≈“

10.00 π. ∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈ °√ÿß‡∑æœ

����� ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πæ‘∏’°√√¡ ‡ªî¥Õ∫√¡

°“√ √â“ß·≈–°“√π”§≥–π—°¢—∫√âÕß√ÿàπ∑’Ë 1 ç‡∑§π‘§

°“√π” ‡æ≈ßª√– “π‡ ’ ¬ß·≈–°“√®—¥µ—È ß§≥–

π—°¢—∫√âÕßé  Õπ‚¥¬Õ“®“√¬å»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’

(M.A. in Music Choral Conducting, University of

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°

∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

http://twitter.com/udomsarnnews

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘µÕ≈

çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é „π‡ø´∫ÿâ§

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

& π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“«©≈Õß«—¥ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√Õÿ¥¡ “√

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

Santo Tomas, Philippines) ‡√’¬π∑ÿ°«—πæƒÀ— ∫¥’ ‡«≈“

17.00-20.00 π. ®”π«π 10  —ª¥“Àå ‡√‘Ë¡«—π

æƒÀ— ∫¥’∑’Ë 9 °—π¬“¬π 2010 §à“≈ß∑–‡∫’¬π 2,000

∫“∑ ‡ªî¥√—∫‡æ’¬ß 15 ∑à“π §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡¢â“Õ∫√¡

1. ‡ªìπºŸâπ”§≥–π—°¢—∫√âÕß„π«—¥ 2. ¡’§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π

¥â“π¥πµ√’ 3. ¡’§≥–π—°¢—∫√âÕß∑’Ë “¡“√∂„™âΩñ°Ωπ‰¥â

3.  “¡“√∂‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß  Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407, 1413 À√◊Õ 08-

4141-5844 E-mail: thailiturgy@gmail.com

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

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

«—π‡ “√å∑’Ë 11 °—π¬“¬π 2010 §ÿ≥æàÕ ÿ∫—≠™“

¬‘π¥’ß“¡ ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ 2010 §ÿ≥æàÕ ÿæ®πå √‘È«ß“¡

‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π 2010 §ÿ≥æàÕ ÿ«π“√∂

°«¬¡ß§≈ ‡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)

�����¡Ÿ≈π‘∏‘ ß‡§√“–Àå‡¥Á° æ—∑¬“ ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß

∫â“π‡¥Á°°”æ√â“ æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’ „π‚Õ°“ ©≈Õß§√∫

36 ªï

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

(‡µ√’¬¡®‘µ„®«—π»ÿ°√å∑’Ë 3 ·≈–«—π‡ “√å∑’Ë 4 °—π¬“¬π

‡«≈“ 19.00 π.)
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«—π‡ “√å∑’Ë 11 °—π¬“¬π 2010 ‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’

‡ªî¥ß“π©≈Õß ·≈– 10.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™≈Õ‡√π´å  ‡∑’¬π™—¬

 ¡“π®‘µ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡µ‘¥µàÕ‚∑√.

0-3841-6426)

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡Ωñ°ªØ‘∫—µ‘∏√√¡ ç®‘µ¿“«π“é √ÿàπ∑’Ë 2

‡¬Áπ«—π»ÿ°√å∑’Ë 10 °—π¬“¬π ∂÷ß‡∑’Ë¬ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12

°—π¬“¬π 2010 ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈§≥–§“¡‘≈‡≈’¬π

≈“¥°√–∫—ß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ √—∫®”π«π 30 §π

§à“„™â®à“¬∑’Ëæ—°§◊π≈– 600 ∫“∑ (2 §◊π√«¡‡ªìπ‡ß‘π

1,200 ∫“∑)  π„®µ‘¥µàÕ¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈

81/3 ∂.À≈«ß·æàß ·¢«ß¢ÿ¡∑Õß ‡¢µ≈“¥°√–∫—ß

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 10520 ‚∑√. 0-2360-7848 ∂÷ß

50 ‚∑√ “√ 0-2360-7851 ‡«Á∫‰´µå www.

camillianthailand.org Õ’‡¡≈å camilliancharity@

hotmail.com π”°“√ªØ‘∫—µ‘∏√√¡‚¥¬§ÿ≥æàÕ ÿ√‘π∑√å

™ÿπøÑß ·≈–Õ“®“√¬åπ‘æπ∏å ¡≥’®‘µ ¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß

‚§√ß°“√∑’Ë www.thaicatholicmission.com

����� ·´¬‘¥»‘…¬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 ‡«≈“ 17.00 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

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

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

¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1)

√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)

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë∫—≠™’ ¥à«π!

‡æ»™“¬-À≠‘ß Õ“¬ÿ 20-40 ªï «ÿ≤‘ª« . - ª√‘≠≠“µ√’

∫—≠™’  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

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

§«“¡™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∑√’

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ¢Õ‡™‘≠√à«¡ª√–°«¥

°“√‡¢’¬π‚§√ß°“√

ç«—¥·Ààß°“√·æ√à∏√√¡é

ç≈Ÿ°À≈“πé
Õÿ∑‘»·¥à¡“√’Õ“ ≈âÕÕ‘«®ß            300  ∫“∑

§√Õ∫§√—« ç∫ÿ≠ƒ∑∏‘Ïƒ∑—¬°ÿ≈é
Õÿ∑‘»·¥à«‘≠≠“≥„π‰ø™”√–     300  ∫“∑
Õÿ∑‘»·¥à‡ª“‚≈  ÿ«‘∑¬å ∫ÿ≠ƒ∑∏‘Ïƒ∑—¬°ÿ≈ 300 ∫“∑

 ”À√—∫∑à“π∑’Ëª√– ß§å®– ¡∑∫°Õß∑ÿπœ

‚ª√¥ àß∏π“≥—µ‘  —Ëß®à“¬„ππ“¡ ç´‘ ‡µÕ√å»√‘π∑‘æ¬å

°‘® «— ¥‘Ïé ª.≥. ¬“ππ“«“  122/11 ´.π“§ ÿ«√√≥

∂.ππ∑√’ ·¢«ß™àÕßππ∑√’ ¬“ππ“«“ °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ 10120 ‡™Á§ —Ëß®à“¬ ç°“√æ‘¡æå§“∑Õ≈‘°é

À√◊Õ‚Õπ‡ß‘π‡¢â“∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å ™◊ËÕ∫—≠™’ ç°Õß∑ÿπ

°“√æ‘¡æå √â“ß √√§åé ∏π“§“√∑À“√‰∑¬  “¢“

‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 186-2-01976-5

À¡“¬‡Àµÿ ‡¡◊ËÕ∑à“π àß‡ß‘π·≈â«°√ÿ≥“·®âß„Àâ∑√“∫

¥â«¬∑“ß‚∑√ “√ 0-2681-5401 ‡æ◊ËÕ®–‰¥â àß

„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π„Àâ∑à“π¥â«¬§«“¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥

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

µàÕ 1308 ‚∑√ “√ 0-2681-5369 ∂÷ß 70

�����»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®   ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‡æ‘Ë¡∫√‘°“√√—∫ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑åÕ’° 1 À¡“¬‡≈¢

§◊Õ 1412 ®“°‡≈¢‡¥‘¡∑’Ë¬—ß„™âÕ¬Ÿà §◊Õ 0-2675-5533,

0-2675-5577

�����¡Ÿ≈π‘∏‘‡ø√π—π‚¥ √‘‡Õ‚≈ ¢Õ‡™‘≠√à«¡ àß∫∑°≈Õπ

·Ààß™’«‘µ®‘µ™‘¥ π‘∑°—∫æ√–‡ªìπ‡®â“ ‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ…

À√◊Õ¿“…“ ‡ªπ ™‘ß√“ß«—≈‚≈°‡ø√π—π‚¥ √‘‡Õ‚≈ ´÷Ëß

‡ªìπß“π “¢“Àπ÷Ëß∑’Ë§≥–∏√√¡∑ŸµÕ‘‡π‡µ ‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈

 π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë www.rielo.com, E-mail :

premiomundial@ rielo.com  ‚∑√»—æ∑å (17 18) 526
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หลายปที่ผานมาประเทศชาติประสบวิกฤติหลักๆ
2 ประเภทคือ วิกฤติเศรษฐกิจ และวิกฤติการเมือง
ในเม่ือเราอยูในยุคสมัยและบรรยากาศของโลกาภิวัตน
และวัตถุนิยม เมื่อวิกฤติเศรษฐกิจเร่ิมตนท่ีอเมริกา
ระหวางป 2549-2551 มันจึงสงผลกระทบไปท่ัวโลก
รวมท้ังประเทศไทย ซึ่งตองพึ่งพาระบบเศรษฐกิจ
การสงออก การแลกเปลี่ยนเงินตรา ฯลฯ กับเขา
ดูเหมือนวาขณะน้ีรัฐบาลพยายามฉายภาพวาเศรษฐกิจ
ของไทยดีขึน้โดยมดีชันกีารสงออกผลติภณัฑและธุรกจิ
การผลิตยานยนตที่พุงพรวด แตวิกฤติการเมืองกลับ
รุนแรงและนากลัวยิ่งข้ึน เพราะสงผลกระทบไปยังทุก
องคาพยพและทุกมิติชีวิตในสังคม จนเกิดวิกฤติอื่นๆ
ตามมา เปนวิกฤติซอนวิกฤติ เกิดการแตกแยกทาง
ความคิดและวิถีชีวิต เกิดความเหล่ือมล้ำทางกฎหมาย
ที่ไมศักด์ิสิทธ์ิและยุติธรรม เกิดวิกฤติดานศีลธรรม
จริยธรรม คานิยม และธรรมประเพณอีันเปรยีบเสมือน
มรดกดั้งเดิมของชาติ ประชาชนขาดความหวังใน
อนาคต หมดหวงัและความศรัทธาเลือ่มใสในผนูำ ระบบ
หลกัการตางๆ ฯลฯ

ในขณะเดียวกันมีการเรียกรองความเสมอภาค
ความยตุธิรรม การมสีทิธิมเีสียงตามวถิทีางประชาธปิไตย
และสามารถดำเนินชีวิตอยางมั่นคงปลอดภัย มีคุณคา
และศักดิ์ศรี มีการเรียกรองหลักธรรมาภิบาล (Good
governance) ในหนวยงานตางๆ ในการติดตอปฏิสมัพันธ
และการดำเนินการรวมกันทุกรูปแบบ รวมทั้งการ
มรีะบบทีต่รวจสอบถึงความมัน่ใจ เชือ่ถือไดในผลผลิต
หรือผลงาน (Accountability)

ผมยังเชื่อม่ันวาสถาบันการศึกษาเอกชนคาทอลิก
หรือหลักการจัดการศึกษาตามลักษณะเฉพาะ และ
พรพิเศษของคณะนักบวชตางๆ ยังเปนความหวังและ
เปนทางออกใหกับสังคมไทยในระยะยาวได แมวาเรา
จะไดรับผลกระทบจากสภาวะวิกฤติตางๆ มากนอย
ไมแตกตางจากองคกรหรือสถาบนัอ่ืนๆ ในสงัคมก็ตาม
แมเราไมมีศักยภาพพอจะไปชวยแกปญหานานัปการ
ทีซ่มึลึกกัดกรอนสังคมไทยในทันทีทนัใดได แตถาหาก
สถาบันการศึกษาคาทอลิกในความเปนหนึ่งเดียวกัน
ตระหนักในเร่ือง หลักธรรมาภิบาล และสามารถสราง
ความหวัง ความม่ันใจ และมีความนาเชื่อถือในการ
จัดการศึกษาของเราใหสังคมไดรับรูได เราก็นาจะ
ชวยกันผลักดัน และมีสวนแกปญหาสังคมและวิกฤติ
ตางๆ ในระยะยาว

การนำหลักธรรมาภิบาล (Good governance) การ
สรางความนาเช่ือถือ (Accountability) และการยอมรับ
ในคุณภาพและผลิตผลของเรามาใชในสถาบันของเรา
สามารถระดมพลังรวมกันไดดงันี้

1. การใหประชากรสถาบันมโีอกาสรับทราบขอมลู

ขาวสาร ความเปนไปและทศิทางการบริหาร มสีวนรวม
ในการปรึกษา และตัดสนิใจในนโยบายสำคัญ

2. มีความโปรงใส (Transparency) ในการบริหาร
แผนงาน การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ซึ่ง
สามารถเปดเผย และรับการตรวจสอบจากหนวยงานที่
เกี่ยวของได

3. ซื่อสัตยและยึดมั่นพันธกิจและนโยบายการ
จดัการศึกษาตามจิตวิญญาณ พรพเิศษ และมรดกด้ังเดิม
ของคณะหรือของตนกำเนิด ซึ่งไดประกาศใชเปน
นโยบายและทิศทางของตน นโยบายเหลานีก้ไ็ดแปรมา
เปนแนวปฏิบัติและจริยวัตร ในวิถีชีวิตบุคลากรและ
นักเรียนดังปรากฏในมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
ตน ซึง่ในปนีท้กุโรงเรยีนตางตองทำความเขาใจเพิม่เติม
และพรอมรับการตรวจประเมินจากหนวยงานของรัฐที่
เก่ียวของ เพ่ือผดุงไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของเรา

4. ไมคิดอานแบบระบบราชการท่ีเนนแบบฟอรม
ฟุมเฟอยกับกระดาษเอกสาร เนนกฎระเบียบเกินไป
จนไมสามารถยืดหยุน ปรับตัว และเปดโอกาสใหคิด
สรางสรรคได

5. ความซื่อสัตยสุจริต ที่ไมทุจริตเรื่องทรัพยสิน
เวลา โอกาส การสรางอิทธิพล การใชทรัพยากร
อยางสุรุยสุราย  ผิดวัตถุประสงค  การพยายาม
หาชองโหวหรือโอกาสที่จะหลบเลี่ยงกฎระเบียบตางๆ
เพ่ือผลประโยชนสวนตัวและกลมุพรรคพวก

6. ระบบการเงิน ทรัพยสิน งบประมาณ กองทุน
สวัสดิการ สนิน้ำใจตางๆ จะตองถูกตองตามหลักสากล
และสามารถตรวจสอบไดตามกฎหมาย พรอมยึด
นโยบาย ประหยัด คุมทุน เกิดผลจริง ลดรายจายและ
เพิ่มรายได  ชวยเ ร่ืองทุนหรือผอนผันนักเรียนท่ี
ไมสามารถชำระคาเลาเรียน อันเน่ืองมาจากวิกฤติ
เศรษฐกิจ

7. เปดโอกาสใหบุคลากรในสถาบันไดพัฒนา
วิชาชีพและจิตวิญญาณ  มีโอกาสเพิ่มพูนความรู

ความสามารถอย างไม เลือกปฏิบัติหรือตายตัว
กับระเบียบจนเกินไป

8. การมงุประโยชนสวนรวมและผลประโยชนของ
นักเรียน ซึ่งเปรียบเสมือนเปนลูกคาของเรา เปนหลัก
ในการดำเนินนโยบายและตัดสินใจ

9. การตระหนักวาโรงเรียนของเราเปนสวนหน่ึง
ของสังคม และตองตอบสนองความตองการของสังคม
ทัง้เรือ่งการเรียนการสอน การผลติบคุลากรท่ีมคีณุภาพ
ในอนาคต การบริการและการใหความรวมมือกบัชมุชน
มีผลงานและกิจกรรมสูชุมชน แบงปนทรัพยากรกับ
ผูดอยโอกาส โดยไมสูญเสียเอกลักษณหลักการ และ
เจตนารมณดั้งเดิม

10. คณะนักบวชท่ีมีโรงเรียนสังกัดและมักจะ
จดทะเบียนเปนมูลนิธินั้น จะมีวัตถุประสงคของมูลนิธิ
ของตนตามขอบังคับ/ตราสารเหมือนกันท่ีระบุไววา
“ไมดำเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด”
โดยนัยขอน้ี เราจะไมซ้ำเติมสถานการณโดยการแบงสี
เลือกขาง หรือสนับสนุนกลุมการเมืองใดๆ ที่กระทำ
การขัดตอความสงบผาสุกของสังคมไทย ทั้งโดยการ
กระทำและการวิพากษใดๆ แตจะตระหนักรวมกันใน
หนาที่ความเปนพลเมืองดี มีสวนเทิดทูนและรักษา
สถาบันหลักของชาต ิรวมกันคนละไมคนละมือ หาทาง
ปรองดอง สมานฉนัทเปนหนึง่เดยีวในครอบครัวและใน
บริบทของเราเอง

11. เหลานักบวช พระสงฆ (ที่เขามาคลุกคลีใน
แวดวงการศึกษาคาทอลิก) ผบูริหารทกุระดับ ตองสำนึก
ถงึการมวีฒุภิาวะเปนผนูำจติวญิญาณ (Spiritual Leader)
พดูและปฏบิตัเิปนแรงบันดาลใจ ไดเกิดความหวงั มขีวญั
กำลงัใจ ใหมองเหน็สิง่ดีๆ  สอูนาคต ใหกบับคุลากรและ
นักเรียนในความปกครองของตน มีเมตตาธรรม ขันติ
ธรรม ไมลำเอียงหรือเลือกปฏิบัติ อดทนอดกลั้นตอ
ปญหา และการยุแหยตางๆ

12. รวมกันตระหนักและหาแนวทางจากแผน
ปฏิบัติการตางๆ ที่มีอยูแลว ที่จะมีหรือเร่ิมปลูกฝง
ระเบียบวินัย การเคารพกติกามารยาท กฎเกณฑของ
สังคม ในหมูประชากรของสถาบันของตน เพื่อการ
ดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพตอไป และเปนการวางรากฐาน
มติหิน่ึงของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข

ขอสงความปรารถนาดี กำลังใจ และคำอธิษฐาน
ภาวนามายังบุคลากรและเพ่ือนรวมงานทุกระดับและ
ทกุประเภท ในทกุสถาบนัในแวดวงการศกึษาคาทอลกิ
ขอใหเราเปนกำลงัใจ เปนแรงบันดาลใจ เปนความหวงั
แกกนัและกนั เปนตวัอยางดีๆ ในจรยิวตัร และการอทุศิ
ตนเพ่ือสถาบันและนักเรียนลูกหลานของเราเสมอไป
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ถาหากสถาบันการศึกษาคาทอลิก
ในความเปนหนึ่งเดียวกัน ตระหนักใน
เรือ่งหลักธรรมาภบิาล และสามารถสราง
ความหวัง ความมั่นใจ และมีความ
นาเช่ือถือในการจัดการศึกษาของเรา
ใหสังคมไดรับรูได เราก็นาจะชวยกัน
ผลักดัน  และมีสวนแกปญหาสังคม
และวกิฤตติางๆ ในระยะยาว
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หนังสือเลมน้ี มคีวามปรารถนาดีอยใูนน้ัน

ผมกำลังประชุมเพื่อเตรียมการจัดประกวด
หนังส้ันคร้ังท่ี  2  ปนี้ เราไดรับการสนับสนุน
มากข้ึน ในสวนของงานก็มีผูรูจักมากขึ้น เปนอีก
งานหนึ่งท่ีรวบรวมและเปดสนามใหกับเยาวชน
คนรนุใหม ใหพวกเขาใชศกัยภาพและพรสวรรคทีม่ี
ในทางสรางสรรค รวมทั้งยังไดชวยกันเติมคุณคา
ใหกับคำสั่งสอนของพระเยซูเจา  เพื่อสอดรับ
กับสถานการณงานหนังสั้นปนี้เราจึงใหหัวขอวา
“เมล็ดพันธแุหงสันติสขุ”

เมื่อเราคุยกันมาถึงประเด็นการประชาสัมพันธ
ผูรวมจัดงานถามผมวา “คุณพอมีชองทางในการ
ประชาสัมพันธอะไรบาง?” ผมไลเรียงตั้งแต
งานพิมพ งานวิทยุ งานโทรทัศน งานส่ือไอทีตางๆ
คำถามที่ผมแทบอ้ึงก็คือ “แลวเด็กๆ มัธยมปลาย
ที่เปนกลุมบุคคลเปาหมายของกิจกรรมนี้ พวกเขา
บริโภคสื่อของเราส่ือไหนจะไดจัดประชาสัมพันธ
ใหถูกชองทาง ผมคิดอยูนานกอนจะตอบอยาง
โลงอก แตไมโลงใจวา “สงสัยแทบจะไมมเีลย”

เยาวชน เด็กๆ ทีใ่ครบอกวา เปนความหวัง เปน
อนาคต เปนคนท่ีจะมาแทนคนรุนเรา บริโภค
สื่อคาทอลิกส่ือไหน ใครก็ไดชวยตอบทีครับ?
นาเปนหวงนะครับ ผมเลยโลงอกท่ีตอบได แตไม
โลงใจ เพราะเมือ่เราคดิแบบไมเขาขางตัวเอง เราออน
เรือ่งพวกนีใ้ชเลน แตเมือ่มขีอจำกดัเราจึงตองพยายาม
ลดขอจำกัดน้ัน หนังสือเลมลาสุดของสื่อมวลชน
คาทอลกิฯ แผนกการพมิพกำเนดิข้ึนดวยความรคูดิน้ัน

“นิทานพระคัมภีร” ผลงานของโฆเซ หลุยส
โอไลยโซลา แปลโดยอาจารยรศัมี กฤษณมิษ และได
รับลิขสิทธ์ิถูกตองทั้ งภาพและคำโดยคุณพอ

อัลฟอนโซ แด ยวง  ผูติดตอเปนธุระโดยสื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย ไมตองเสียคาใชจายใดๆ ผมชอบ
เรียกหนงัสือเลมน้ีวา “หนงัสอืแหงความปรารถนาด”ี

วันน้ีอยากจะพูดถึงจุดเดนๆ ของหนังสือ “นิทาน
พระคมัภรี” เลมนี ้ ผมคดิวาถาไมผดิจดุท่ีหนึง่คือ หนงัสือ
ภาพสวยงาม ปกแขง็ และเปนแนวเน้ือหาในพระคัมภรี
นาจะเปนหนังสือเลมแรกในเวอรชั่นการใชคำในแบบ
คาทอลิก คอืเรามักจะเห็นหนงัสือภาพการตนูพระคัมภีร
ที่พิมพสี่สี ทั้งเลม ปกแข็งสวยงาม ภาษาไทยก็จริง
แตการใชศพัทมาจากทางฝงพีน่องคริสเตียน เปนความ
ภาคภูมใิจ และเปนจดุเดนของหนงัสอืเลมนีเ้ลยทีเดยีว

จุดตอมา คือ เนื้อหาท่ีไมไดยกแตพระคัมภีรมา
อยางเดียว ยงัมีเรือ่งราวสนุกสนานของเด็กๆ และเพือ่นๆ
รวมทั้งคุณตาที่คอยเลานิทาน เพื่อเยียวยารักษาสุขภาพ
ของหลาน โดยหวังวาเ ร่ืองเหลานี้จะทำใหหลาน
สุขภาพดีขึ้น แตมากไปกวานั้น เรื่องราวของความเช่ือ
ความศรทัธา บคุคลตางๆ ในพระคมัภรีไดปลกูรากของ
ความเช่ือลงในจติใจของเด็กๆ ไปเสียแลว

จุดท่ีไมพูดไมไดคือ  หนังสือเลมน้ีสวยครับ
ภาพสวยจากศิลปนชาวสเปน ที่ไมใชคาทอลิกดวยซ้ำ
แตเม่ือไดวาดภาพแลว ชีวิตของเขาเปล่ียนไป ไม
ธรรมดาเลยนะครับ หนงัสอืทีม่พีระเปนจดุนำทาง แถม
เมื่อทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ นำมาพิมพยังพิถีพิถัน
ทุกข้ันตอน การประสานงานเร่ืองเน้ือหา การเลือก
คนจัดอารต การติดตามข้ันตอนการจัดพิมพ การเลือก
กระดาษ ฯลฯ ทุกข้ันตอนไมใหพลาด เพ่ืองานท่ี
เมือ่วนัเวลาผานไปแลว ยงัพบถึงความตัง้ใจดีนีอ้ยู

“ผมจะสงหนังสือใหบริษัทท่ีพิมพหนังสือเลมน้ี
พวกเขาคงมีความสุขและประหลาดใจท่ีพบว า
เวอรชั่นภาษาไทยของหนังสือเลมน้ีทำไดอยางดี ผม

ตองการที่ จะกล าวคำว าขอบคุณดวยสำหรับ
บทนำของหนังสือเลมนี้ มันเต็มไปดวยคำยกยอง
สรรเสริญดวยจิตใจท่ีดีงาม  ถูกตอง เหมาะสมและ
ยิง่ใหญ ...” ถอยคำบางประโยคจากคุณพออัลฟอนโซ
แด ยวง คณะเยสอุติ ผมูสีวนสำคัญย่ิงสำหรับหนงัสือ
เลมนี้ ผมคิดวาพวกเราคาทอลิกหลายคนคงรูจัก
คุณพอ เพราะจิตใจท่ีคุณพอรักและชวยเหลือสังคม
ไทย โดยเฉพาะเด็กๆ ทีข่าดโอกาส คณุพออยากให
หนังสือสวยๆ ดีๆ แกเด็กๆ ที่มีโอกาสนอยกวาเด็ก
ในเมือง เด็กท่ีพอมีทุนทรัพยไดอานดวยเชนกัน
คุณพอมีโครงการแปลหนังสือเลมน้ีเปนภาษา
ปกาเกอะญอดวยครับ
     ผมเรยีกช่ือหนังสือเลมน้ีวา “นทิานพระคมัภีร :
หนังสือแหงความปรารถนาดีตอกัน” การเดินทาง
ของหนังสือเลมหนึง่ ไมไดจบลงท่ีเม่ือเราพมิพเสรจ็
ผมคดิวาเม่ือมนัไดถกูอาน มนัยังเดนิทางตอ หนังสอื
ทกุเลมมีชวีติ แมวาเราอาจจะไมเห็นวาหนงัสือแตละ
เลมๆ เขารูสึกอยางไร แตเรารูวาการเดินทางของ
พวกเขาทำใหเรามาพบกัน และท่ีสำคัญไปกวาน้ัน
เม่ือหนังสือเลมน้ันไมไดพูดเฉพาะเร่ืองของมนุษย
หนังสือพูดเร่ืองของพระ และความรักของพระองค
ผมฝนไววา เมื่อมีหนังสือดีๆ สำหรับเด็กแลว จะมี
ผูใหญใจดีอีกหลายคนไดทำใหความปรารถนาดี
จากหนังสือเหลานี้  ถูกขยายผลตอไปยังเด็กๆ
เยาวชนทีเ่ราเชือ่วา เขาจะมาแทนเรา เขาเปนความหวัง
และเปนอนาคตของพวกเรา

บรรณาธิการบริหาร

คุณพออัลฟอนโซ แด ยวง สงหนังสือมาให
สือ่มวลชนคาทอลิกประเทศไทย แผนกการพิมพ
1 เลม รปูเลมสวยงาม สีส่ทีัง้เลม เปนภาษาสเปน
พลิกเปดไปมา  นาจะเปนหนังสือเก่ียวกับ
พระคัมภีร  และก็ใช คุณพอสงมาดวยความ
ปรารถนาดีตองานพิมพของพระศาสนจักร
คาทอลิกในเมืองไทย ตอเด็ก ตอโลก และตอ
มนุษยชาติ

อาจารยรัศมี  กฤษณมิษ ผูรับอาสาแปล
ตนฉบับเหลาน้ัน ดวยความวิริยะ อุตสาหะ และ
เสียสละ ไมคิดถึงผลประโยชนสวนตน ไมคิดถึง
อามสิสินจางใด  ดวยประสบการณการคร่ำหวอด
อยกูบัภาษาสเปน ทัง้เปนอาจารยประจำสาขาวิชา
ภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ทำพจนานุกรม เขียนหนังสือ แปล
หนังสือ จดักิจกรรม  และเหน็พลังของการเดนิทาง
ของตัวอกัษรสผูลของเด็กดอยโอกาส ยอนกลับมา
สสูงัคม

   พระคัมภรีนิทาน หรือนิทานพระคมัภรี
คุณโฆเซ หลุยส โอไลยโซลา นักเขียนใหญ ชาว

สเปน มผีลงานกวา  70   เลม หลายเลมถกูแปลเปนภาษา
ไทย ไมตองพดูถงึสรรพคณุใหมากเกนิ เพราะน้ำใจน้ัน
งดงามกวาหลายเทา ตนฉบับเลมน้ีทั้งเน้ือหา และ
ภาพประกอบ ถกูสงมายังสือ่มวลชนคาทอลกิฯ ไมเกบ็
คาลิขสิทธิ์ใดๆ  ดวยความปรารถนาดีจากชายสูงวัย
ผมูากดวยน้ำใจอยางไรขอบเขตของภาษาและวัฒนธรรม
หนังสือเลมน้ีจึงประจักษแกสายตาของพวกเราทุกคน

“นิทานพระคัมภีร” จากตนฉบับภาษาสเปน เขียน
โดยโฆเซ หลยุส โอไลยโซลา ภาพประกอบโดยกโิน มารนิ
แปลเปนไทยโดย  อ.รัศมี กฤษณมิษ  และดำเนินการ
ตดิตอเปนแรงบันดาลใจ และเปนตนธารใหเกิดหนังสือ
เลมนี้คุณพออัลฟอนโซ แด ยวง สื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย แผนกการพิมพ ขอกราบคารวะม่ิงมิตร
ทกุทานทีเ่อยช่ือมาท้ังหมด รวมท้ังผทูีไ่มสามารถเอยช่ือ
ไดทั้งหมด มันทำใหผมอยากเรียกหนังสือเลมน้ีวา
“หนงัสอืแหงความปรารถนาดีตอกนั”
     ใหตัวอักษรแตละตัวที่ทานผูอานจะไดสัมผัส

โดยเฉพาะเด็กๆ ที่เปนความหวังของประเทศของเรา
ขอใหเขาเหลาน้ันมีหนังสือดีๆ  ไดอาน ไดซมึซับ เรียนรู
และท่ีสำคัญไดแปรและแปล ปรับและเปลี่ยนสูการ
เจริญชีวิตท่ีสวยงาม  ใหสมกับความตั้งใจดี และความ
ปรารถนาดีของทุกคน

หนังสือเลมลาสุด ที่สื่อมวลชนคาทอลิกฯ  ภูมิใจ
นำเสนอ สนใจติดตอไดที่สื่อมวลชนคาทอลิกฯ  โทร.
0-2681-3900 ตอ 1801
ราคา 290 บาท พบกบับธู
ของส่ือมวลชนคาทอลกิฯ
ไดที่ ง านสัมมนาสภา
การศึกษาคาทอลิกแหง
ประเทศไทย  ระหวาง
วันท่ี  22-25 สิงหาคม
2010 ที่โรงแรมเอเชีย
พัทยา



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 34 ª√–®”«—π∑’Ë 22-28  ‘ßÀ“§¡ 2010 Àπâ“ 19

çÕ∫√¡é §ÿ≥æàÕ»√’ª√“™≠å º‘«‡°≈’È¬ß ºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬ππÿ™π“∂Õπÿ √≥å

‡«’¬ßªÉ“‡ªÑ“ ®.‡™’¬ß√“¬ ®—¥Õ∫√¡§√Ÿ §√—Èß∑’Ë 2/2010 ‡√◊ËÕß ç°“√∫√‘À“√„Àâ∫√√≈ÿ

‡ªÑ“À¡“¬ ‚¥¬„™âÀ≈—°§√‘ µ»“ π“é ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™ ‡ªìπºŸâ„Àâ°“√Õ∫√¡

√–À«à“ß«—π∑’Ë 22-24 °√°Æ“§¡ 2010

ç‰À«â§√Ÿé ‚√ß‡√’¬π¥“√“ ¡ÿ∑√∫√‘À“√∏ÿ√°‘® (DBAC) ®—¥æ‘∏’‰À«â§√Ÿ ª√–®”ªï

°“√»÷°…“ 2553 ‡æ◊ËÕ„Àâπ—°‡√’¬ππ—°»÷°…“‰¥â· ¥ß§«“¡°µ—≠êŸ°µ‡«∑’µàÕ§√ŸºŸâ¡’

æ√–§ÿ≥ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010

ç√—∫¡Õ∫é §ÿ≥æàÕ‡°√’¬ß™—¬ µ√’¡√√§“ ‡ªìπºŸâ·∑π¡Õ∫‡ß‘π∫√‘®“§·≈– ‘Ëß¢Õß

„Àâ°—∫§ÿ≥æàÕ°ÿ≈∫ÿµ√ µ√’¡√√§“ ‡®â“Õ“«“ π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ (Õ“¢à“ °.¡.48)

®.µ“° „π‚§√ß°“√ß“π ç‡¬’Ë¬¡ºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ é ™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

√–À«à“ß«—π∑’Ë 17-19 °√°Æ“§¡ 2010

ç‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ∑—«√å· «ß∫ÿ≠é ™¡√¡‡«™∫ÿ§§≈§“∑Õ≈‘°‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ®—¥

°‘®°√√¡∑—«√å· «ß∫ÿ≠ ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ®.®—π∑∫ÿ√’

‚¥¬§ÿ≥æàÕ‚™§™—¬ §Ÿ√—µπ ÿ«√√≥ §≥–‡´Õ√å ·≈– ¡“™‘°™¡√¡‡«™∫ÿ§§≈§“∑Õ≈‘°

‡¢â“‡¬’Ë¬¡§≥–‡´Õ√å∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈

ç‚∫«å≈‘Ëß°“√°ÿ»≈é  ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ®—¥‚∫«å≈‘Ëß°“√°ÿ»≈‡æ◊ËÕ

À“√“¬‰¥â π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß ¡“§¡ „π‚§√ß°“√µà“ßÊ ‡™àπ ºŸâª√– ∫

¿—¬æ‘∫—µ‘ ºŸâªÉ«¬‚√§‡Õ¥ å ‡¥Á°°”æ√â“ ·≈–‚§√ß°“√»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„® ‚¥¬‰¥â√—∫

‡°’¬√µ‘∂â«¬√“ß«—≈™π–‡≈‘» ®“°æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ π”‚¥¬§ÿ≥æàÕ«‘™™ÿ°√≥å ‡°µÿ¿“æ ®‘µµ“∏‘°“√ ¡“§¡ §ÿ≥µ«ß√—µπå

»‘√‘¬ß§å ·≈–§≥–°√√¡°“√ ¡“§¡ æ√âÕ¡ºŸâ„Àâ‡°’¬√µ‘¡“√à«¡ß“π§√—Èßπ’È°«à“

300 §π √«¡ 25 ∑’¡ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 °√°Æ“§¡ 2010  ∑’Ë‡¡‡®Õ√å‚∫«å≈ ™—Èπ 7

‡´Áπ∑√—≈ æ√–√“¡ 3

çæ√–‡¡µµ“é §ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡ ®‘µµ“∏‘°“√§≥–æ√–‡¡µµ“

ª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ √à«¡°—∫§ÿ≥æàÕ∑πÿ ‡®…Æ“-

æß»å¿—°¥’ ‡®â“Õ“«“ «—¥‡´πµå‚∏¡— Õ—§√ “«° ·≈–„Àâ§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß°“√· ¥ß

§«“¡»√—∑∏“¿—°¥’·¥àæ√–‡¡µµ“¢Õßæ√–‡ªìπ‡®â“æ√âÕ¡∑—Èßπ” «¥¿“«π“æ√–‡¡µµ“

‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 °√°Æ“§¡ 2010



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 34 ª√–®”«—π∑’Ë 22-28  ‘ßÀ“§¡ 2010Àπâ“ 20

Õ“≈—¬√—°§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ    ∫Õ ‚°       «‘®‘µ√      —µ¬å ¡∫Ÿ√≥å
 ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ●  æ√–-

 —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπ

ª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ

§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

«‘®‘µ√  —µ¬å ¡∫Ÿ√≥å

æ√âÕ¡¥â«¬æ√– —ß¶√“™

‘́≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’

æ√– — ß¶√“™≈Õ ‡√π´å

‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ æ√–-

 —ß¶√“™¡’§“·Õ≈ ∫ÿ≠‡≈◊ËÕπ

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

«—π ◊ËÕ¡«≈™π “°≈    §√—Èß∑’Ë    44
®—π∑∫ÿ√’ ●  §ÿ≥æàÕ«√¬ÿ∑∏ °‘®∫”√ÿß ºŸâÕ”π«¬°“√ ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°

ª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥«—π ◊ËÕ¡«≈™π “°≈

§√—Èß∑’Ë 44 æ√âÕ¡¥â«¬§ÿ≥æàÕ‡Õπ° π“¡«ß…å  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

(¢Õß°”π—≈®“°·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï „πªïæ√–«“®“ 2007-2010)

µÕπ∑’Ë 71
§‘¥∂÷ß‚¡‡  
™à«ß‡«≈“·Ààß°“√

· «ß∫ÿ≠∑’Ëª√–‡∑»

Õ‘ √“‡Õ≈ ‡√“∑”¡‘ ´“

°—π∑ÿ°«—π „π·µà≈–

¡‘ ´“®–¡’ª√–∏“π

¡‘ ´“ 1 Õß§å º¡

‡ªìπª√–∏“π¡‘ ´“

∑’Ë«—¥πâÕ¬ ™◊ËÕ«—¥¢Õß‚¡‡   ´÷Ëß¡’æ◊Èπ∑’ËÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ßª√–®—°…å

æ√–«√°“¬

º¡§‘¥∂÷ß‚¡‡  ∫àÕ¬Ê §‘¥∂÷ßµÕπ∑’ËµâÕß Õπ§” Õπ‡√◊ËÕß∫—≠≠—µ‘ 10 ª√–°“√

§‘¥∂÷ß‡«≈“∑’ËæŸ¥‡√◊ËÕß∫“ª·≈–æ‘®“√≥“∫“ª §‘¥∂÷ß¿“æ¬πµ√å∫—≠≠—µ‘ 10 ª√–°“√

Õ—π≈◊Õ≈—Ëπ  à«π™’«‘µ®√‘ß¢Õß∑à“π°Á™à“ß¡’ ’ —πµ—Èß·µà‡°‘¥®π®∫™’«‘µ°—π‡≈¬

æ√–‡ªìπ‡®â“‡≈◊Õ°∑à“π„Àâ‰ª√—∫§” —Ëß‡æ◊ËÕ∫Õ°«à“§√‘ µ™π§«√®–∑”·≈–

À≈’°‡≈’Ë¬ß ‘Ëß„¥„π™’«‘µ

«—¥¢Õß‚¡‡  ‡ªìπ«—¥πâÕ¬Õ¬Ÿà„π«—¥„À≠à «¬ß“¡∑’Ë∑’Ë‡™◊ËÕ°—π«à“æ√–‡¬´Ÿ‡®â“

∑√ßª√–®—°…åæ√–«√°“¬ µ√ß¢â“¡¡’«—¥πâÕ¬Õ¬ŸàÕ’°«—¥Àπ÷Ëß‡ªìπ«—¥¢Õßª√–°“»°

‡Õ≈’¬“Àå ∑—Èß Õß¡“ª√“°Ø°“¬æ√âÕ¡°—π„π«—π∑’Ëæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“∑√ßª√–®—°…å

æ√–«√°“¬„ÀâÕ—§√ “«°∑—Èß 3 ∑à“π‰¥â‡ÀÁπ Õ–‰√§◊Õ “√– ”§—≠∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‡®â“

µâÕß°“√®– ◊ËÕ “√°—∫‡√“ ·¡â®–¡’ª√–°“»°¡“°¡“¬°Áµ“¡ ·µà„π‡Àµÿ°“√≥å

§√—Èßπ’È°Á‡®“–®ß≈ß‰ª∑’Ë 2 ∑à“ππ’È‡∑à“π—Èπ ·≈â««—ππ’È∑”‰¡‡√“‰¥â∑”¡‘ ´“∑’Ë«—¥

¢Õß‚¡‡   ∑”‰¡‰¡à‰¥â∑”∑’Ë«—¥πâÕ¬¢Õßª√–°“»°‡Õ≈’¬“Àå

º¡π÷°∂÷ß∫∑‡∑»πå„π«—ππ—Èπ‰¡àÕÕ°«à“‰¥â·∫àßªíπÕ–‰√°—∫‡æ◊ËÕπæ’ËπâÕßæ√– ß¶å

∫â“ß π÷°‰¥â·µà«à“ «—¥¥ŸÕ÷¥Õ—¥§—∫·§∫ ∂â“º¡‰¡à§‘¥¡“°‰ªº¡æ∫«à“ ∑ÿ°§√—Èß∑’Ë‡√“

¡’§«“¡º‘¥∫“ª‡°‘¥¢÷Èπ ®–„π„®À√◊Õ„π°“√ª√–æƒµ‘ªØ‘∫—µ‘‡√“°ÁÕ÷¥Õ—¥ ·≈–Õ¬“°

 ≈—¥∫“ª‡À≈à“π—ÈπÕÕ°‰ª®“°µ—«‡Õß ‚¥¬√’∫‰ª·°â∫“ª·≈–¢Õ‚∑…æ√– ‚¡‡  

‰¡à‰¥â∑”„Àâ‡√“§‘¥∂÷ß‰¥â·§à‡æ’¬ß‡√◊ËÕßæ√–∫—≠≠—µ‘·≈–∫“ª ·µà‚¡‡  °≈—∫∑”„Àâ

‡√“π÷°‰¥â«à“ °“√‡ªìπ≈Ÿ°∑’Ë¥’¢Õßæ√–µâÕß∑”Õ–‰√·≈–À≈’°‡≈’Ë¬ßÕ–‰√ ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë

‚¡‡  ∑”¡“µ≈Õ¥™’«‘µ

çæ√–‡®â“µ√— ∂âÕ¬§”∑—Èß ‘ÈπµàÕ‰ªπ’È «à“ ‡√“§◊Õæ√–¬“Àå‡«Àå æ√–‡®â“¢Õß∑à“π

‡ªìπºŸâπ”∑à“πÕÕ°®“°·ºàπ¥‘πÕ’¬‘ªµå „Àâæâπ®“°°“√‡ªìπ∑“  ∑à“πµâÕß‰¡à¡’

æ√–‡®â“Õ◊Ëπ„¥πÕ°®“°‡√“é (Õæ¬ 20:1-3)
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