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การทำแทงอนันตรยิกรรมของมนษุยชาติ
โดย คณุพอวรยทุธ  กจิบำรงุ

ข า ว เ ร่ื อ งมี คนนำทารก ท่ีถู กทำแท ง ไป เผ า
ในวัดไผเงินโชตนาราม  ซอยตรอกจันทน แยก 20
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม ถึง 2,002 ศพ ตามท่ี
เปนขาวสะเทือนใจกันท่ัวไป และพอไดยินดังน้ี กร็สูกึ
วามันใกลๆ ตัว เพราะสำนักงานฯ  อยูหางสัก 2-3
กโิลเมตร หรอืวามันอยรูอบๆ ตวั

ขาวนี ้มนัสะทอนอะไรบาง?
เปนเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง!

1. การทำแทง ยงัมีอยมูากในประเทศไทย มคีลินกิ
ที่เปดข้ึนมาบังหนา แตพฤติกรรมเบื้องหลัง คือการ
ทำแทง ขาวระบุวาในบริเวณใกลๆ นั้น มีประมาณ 15
แหงท่ีเปดทำแทง

พ.ศ. 2548 ขอมูลจากศูนยสรางเสริมสุขภาพ
วยัรนุ โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดสรุปประมาณวา ปหน่ึง
มีคนที่ทำแทงประมาณ 3 แสนคนตอป เฉลี่ยวันละ
1,000 คน!

ในปเดียวกัน ทั่วโลกมีผูหญิงที่ตั้งครรภไมพึง
ประสงคประมาณ 80 ลานคน และแกปญหาดวยการ
ทำแทงประมาณ 19-20 ลานคน!(ขอมูล จากเว็บไซต)

2. การใชสถานท่ี วดั ซึง่สถานท่ีบริสทุธ์ิ ใชทำบุญ
กลับมาทำบาป และเปนบาปที่หนัก ขนาดฆาคนตาย
คนท่ีบริสุทธ์ิ ไมมีบาป เร่ืองอยางน้ี มนัเขากันไมไดเลย
มันไมนาจะเกิดข้ึนเลย วัดเปนสถานที่อภัยทาน แมแต
สนุขั ปลา เรายังไมฆามันเลย

3. ความรับผดิชอบ การท่ีผหูญงิจะต้ังครรภมลีกูได
ก็ตองมีฝายชาย  และเมื่อฝายหญิงต้ังครรภแลว
ฝายชายอยทูีไ่หน ความสำนึกรับผิดชอบรวมกนัระหวาง
ชายและหญิง ที่จะตองมีทั้งกอนและเม่ือต้ังครรภ
ทำไมความรับผิดชอบตกอยูกับผูหญิงฝายเดียว และ
เม่ือทำผิดแลว การทำแทง คือการแกปญหาท่ีทำบาป
ผิดหนักซ้ำอีก

4. เจาหนาท่ี ตำรวจ ทัว่ประเทศมีอยถูงึ 2 แสนคน
มหีรือท่ีตำรวจไทยเกงๆ มคีวามรคูวามสามารถ ไดร่ำเรยีน
มาโดยตรง จะไมรูวา ที่ไหนมีบอนการพนัน มีซอง
มสีถานท่ีทำแทง มยีาเสพติด ฯลฯ

เม่ือทราบแลว ทำไมยังมีและมากขึ้นๆ
ทัง้ท่ีผิดกฎหมาย อยใูกลตัวแทๆ

อนาคตของประเทศไทย ฝากไวกับ
เยาวชน ลูกหลานของเรา ตำรวจมีหนาท่ี
ในฐานะท่ีเปนสถาบันท่ีชวยดูแลบานเมือง
ปกปองประชาชน เด็กๆ และเยาวชนให
ปลอดภัยจากส่ิงเลวราย อบายมุขท้ังหลาย

มหีนาที ่มอีำนาจ มอีาวุธ มกีฎหมายรับรอง
ใหจบัคนผดิมาลงโทษ แตทำไมยังมีและมีมาก
ขึน้ๆ!

5. สถาบันศาสนา  มีวัดเปนหม่ืน  มีพระ
เปนแสน  แตละศาสนามีคำสอนที่ประเสริฐ บริสุทธ์ิ
คำสอนไดเขาไปสูจิตใจของผูคนจริงไหม? ทั้งผูใหญ
และเด็ก  หรือเปนเพียงคำโบราณทานวา เปนเพียง
“ทัพพีตักแกง” นับถือศาสนาเพียงแคพิธีกรรม หรือ
ธรรมเนียมประเพณี แตไมไดเปนชีวิตจิตใจ เปนหลัก
ยึดเหน่ียว

6. สือ่มวลชน  ทกุวันน้ีหลายส่ือ เปนธุรกิจหาประโยชน
และกลายเปนสื่อที่มีสวนปลุกเรา กระตุนตอมสำนึก

ดานโลกยีะ ใหเกิดราคะเรารอน
แทนที่สื่อจะชวยสรางสรรค
พฒันาจิตใจใหสงบรมเยน็ และ
สงัคมใหดขีึน้ กลับตรงกันขาม
“ไมทำดแีลว มหินำซ้ำยงัทำเลว”

7. ผูบริหารบานเมือง ซึ่งมี
อำนาจอยูในมือ ตำแหนงคือ
อำนาจ และมีหนาท่ี มิใชมีไว
นั่งเกาอี้ ควรจะตองประกาศ
เปนนโยบาย “กูชาติบานเมือง
สรางคนสรางประเทศ” ทั้ง
ระยะส้ันระยะยาว ตองเอาความ
จริงมาพดู มาปฏบิตั ิมใิชปากวา

ตาขยิบ ตองการแตจะเอาเงินเขา เอาแตนโยบาย
ทองเทีย่วเปนตวัชโูรง แตผลกระทบตอศลีธรรม มนัย่ำยี
หวัใจคนไทยอกีหลายสิบลานคน

สงัคมทกุวันน้ี นาจะใชวธิกีาร ปองกนัไวกอน ดกีวา
มาตามแกปญหา!

พอแม ญาติพีน่อง ควรเอาใจใสลกูหลานของเรา ให
เขารสูกึอบอนุ เปนท่ีพึง่ท้ังในยามสุขและยามทุกข ทำตวั
ใหเห็นเปนแบบอยางที่ดี ที่ลูกหลาน ญาติพี่นองเขาได
เหน็เราและภูมใิจ ไมวาจะเร่ืองสวดภาวนา หลกัคำสอน
และงานเมตตาสงเคราะห

เปนการสรางภมูคิมุกัน เปนการฉดีวัคซีนปองกนัไว
และเม่ือเกิดผิดพลาดข้ึน ผูที่เปนพอแม สังคมควร

พยายามเขาใจ ประคับประคอง ลูกหลานของเรา
ความผดิครัง้นีไ้มใชเปนเด็กเทาน้ัน แตสงัคมและผใูหญ
อกีหลายภาคสวนก็มสีวนดวย

สิ่งท่ีนากลัวสำหรับวันน้ี คือ คนเรากำลัง “เห็น
กงจกัร เปนดอกบวั!”
     “มนุษยชาติกำลังใชวิธีการผิดและบาปท่ีหนัก
แกปญหาความผิดดวยบาป!”
    “อนันตริยกรรม ที่ยิ่งใหญที่สุดสำหรับมนุษยคือ
มนุษยกำลังรวมกันฆาผูบริสุทธ์ิ ที่สุดของที่สุดก็คือ
แมฆาลูกของตน!”
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กรงุเทพมหานคร  พระอคัรสังฆราชฟรงัซิสเซเวยีร
เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช ประมุขแหงอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เปนประธานพิธีมิสซาตอนรับพระธาตุ
นักบุญยอหน บอสโก สูประเทศไทยอยางเปนทางการ
โอกาส 150 ปแหงการกอต้ังคณะซาเลเซยีน ในป 2009
และ 200 ปแหงการบังเกดิของคุณพอบอสโก ในป 2015
พรอมดวยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ที่วัดนักบุญ
ยอหน บอสโก เมือ่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010

ภาคเชาพระธาตขุองนกับุญยอหน บอสโก เดินทาง
มาถงึประเทศไทยและมีพธิตีอนรบัท่ีบานเจาคณะแขวง
ซาเลเซียน ถ.กรุงเทพ
กรีฑา จากนั้นเคลื่อนมาที่
โ ร ง เ รี ยนดอนบอสโก
ถ.เพชรบุรตีดัใหม

คุ ณ พ อ เ ท พ รั ต น
ปติสันต  อธิการเจาคณะ
แข ว งซ า เ ล เ ซี ย น แห ง
ประเทศไทย กลาวตอนรับ
พระธาตุของคุณพอบอสโก
ในนามของครอบครัว
ซาเลเซียนสูประเทศไทย
อยางเปนทางการ “ขอ
ตอนรับคุณพอมาสูครอบ-
ครวัซาเลเซยีนในประเทศไทย ดนิแดนซ่ึงพวกลูกเชือ่วา
คร้ังหน่ึงคุณพอคงไดเห็นในความฝน พวกลูกจำไดวา
คร้ังหนึ่งคุณพอบอสโกเคยเลาใหบรรดาสมาชิก
ซาเลเซียนฟงวาคุณพอฝนเห็นประเทศจีน และหลายๆ
ประเทศในแถบเอเชีย ที่ลูกของคุณพอไดอยู แตวันนี้
คณุพอไดมาอยจูริงๆ ในประเทศไทย ไมใชความฝนอีก
ตอไป คุณพอเปนนักฝนและฝนทุกเรื่องของคุณพอ
เปนจริงเสมอ และวันน้ีคุณพอชวยใหความฝนของ
พวกเราเปนจริง พวกลูกจำนวนมากมายฝนอยาก
ที่จะเห็นคุณพอ แตไมสามารถที่จะทำไดเพราะคุณพอ
อยูไกลถึงตูริน แตวันนี้คุณพอมาหาพวกเราถึงประเทศ
ไทย พวกเราต่ืนเตนดวยความยินดี และรอคอยมา
นบัต้ังแตคณุพออัคราธกิารไดประกาศเม่ือ 3 ปทีแ่ลวให
คุณพอเดินทางไปท่ัวโลกเพื่อเย่ียมบรรดาลูกๆ หลานๆ
ของคุณพอเหมือนตอนท่ีคุณพอยังมีชีวิตอยู ในวันน้ี
พวกลูกซาเลเซียนไดรวมมือรวมแรง เพื่อจะตอนรับ
คณุพอ เราทุกคนอยากขอพรจากคุณพอ ใหคณุพออวยพร
พี่นองคนไทยทกุคนมีความรกั ความสามัคคีกนั ใหลกู
ซาเลเซียนของคุณพอไดรวมมือรวมแรงกันทำงาน
เพ่ือความสุขความยินดีของเด็กและเยาวชน ขอใหการ
มาประเทศไทยของคุณพอไดจุดประกายไฟแหง
ความรอนรนในการทำงาน ขอคุณพออวยพรใหพวกเรา
ทกุคนมสีขุภาพดี จติใจแจมใส”

เวลา 14.00 น. คุณพอมนูญ สนเจริญ อธิการ
โรงเรียนเซนตดอมินิก เปนประธานพิธีมิสซาตอนรับ
พระธาตุใหแกนักเรียนโรงเรียนเซนตดอมินิกและ
โรงเรียนดอนบอสโก

คุณพอพรจิต พูลวิทยกิจ ผูอำนวยการโรงเรียน
ดอนบอสโก ใหสัมภาษณวา  “พอรูสึกดีใจอยางบอก
ไมถูก เพราะวานอยคร้ังท่ีจะมีโอกาสแบบน้ี ชีวิตน้ี

คงคร้ังนีแ้ละก็ไมมคีรัง้อืน่ คณุพอบอสโกไดใหโอกาส
ที่ดีที่สุดแกพวกเรา โอกาสที่จะไดเจอคุณพอไมใช
ตัวเปนๆ แตวาไดเจอคุณพอสักคร้ังหน่ึงกอนจะไปเจอ
กันใหมในสวรรค โอกาสที่คุณพอบอสโกมาเมืองไทย
พอคิดวาคนที่จะไดรับผลประโยชนไมนอยกวาผูอื่น
คือบรรดานักเรียน พอคิดวานักเรียนไดรับในสวนท่ี
เขาเตรียมตัวมาตอนรับ ไดบญุท่ีชวยเตรียมงาน สิง่ท่ีเขา
คาดหวัง สิ่งท่ีเขาอยากจะเห็น ในท่ีสุดเขาก็ไดเห็น
และมีโอกาสไดขอบคุณคุณพอที่ทำใหเขาไดมีวันนี้
โดยเฉพาะศิษยเกาจะเปนผูที่รูคุณคุณพอบอสโกมากๆ
เพราะเขามีวันนี้ไดเพราะคุณพอบอสโก และเพราะ
บรรดาลูกศิษยของคุณพอ จึงเปนความปติยินดี คิดวา

เปนสิง่ทีด่ทีีส่ดุสำหรบัพวกเรา”
ซิสเตอรพรพิรุณ  จันทรเดนดวง  คณะธิดา

แมพระองคอปุถมัภ กลาววา “ซสิเตอรมคีวามยนิดมีาก
ทีค่ณุพอบอสโก ในฐานะเปนผตูัง้คณะซาเลเซียน รวม
ทั้งคณะธิดาแมพระองคอุปถัมภ คุณพอมาเมืองไทย
คณุพออยใูกลชดิและเปนนกับญุของทกุคน ทกุคนรจูกั
คุณพอและรอคอยวันนี้มานาน การตอนรับคุณพอ
บอสโกเปนความยิง่ใหญทีค่งจะไมมอีกีแลวในศตวรรษ
นี้ เราท่ีเปนลูกรูสึกเปนความภาคภูมิใจมากท่ีเราไดมี
โอกาสเคารพทานและตอนรับ  คุณพอไดนำพระพร
มาใหแก เราธิดาแมพระองคอุปถัมภ  กับทุกคน
ในประเทศไทย การมาของคุณพอทำใหคนท่ีมาเคารพ
คุณพอหลายคนไดกลับใจและมีความยินดีมาก
บางคนบอกวาเหนือ่ยไมอยากมา พอมาแลวเห็นวาชวีติ
เขาเปล่ียนแปลง ขอบคุณคุณพอบอสโกที่ไดตั้งคณะ
และท่ีไดเปนบิดาของเยาวชนและหวงวิญญาณเยาวชน
ทุกคน”

บราเดอรอนุสิทธิ์ จันทรเพ็ญ  กลาววา “รูสึกดีใจ
มากๆ และเช่ือวาทุกคนก็รสูกึเชนน้ี ไมคดิวาในชีวติหน่ึง
ที่เราไมมีโอกาสไปหาคุณพอ และวันนี้คุณพอบอสโก
จะมาหาเรา  เปนพระพรที่ใหกับคณะซาเลเซียน
ในประเทศไทย การมาของคุณพอสรางความเปนหน่ึง
เดียวกันมากขึ้น รูสึกดีใจที่เห็นครอบครัวซาเลเซียน
ศิษยเกา ผูรวมงานตางๆ มาตอนรับ มาหาบิดาผูตั้ง
คณะกันมากมาย โดยสวนตัวรูสึกลึกซึ้งเพราะบิดาผูตั้ง
คณะมาอยตูอหนา กจ็ะวอนขอพระพรจากคุณพอ”

คณะซาเลเซียนเขามาทำงานในประเทศไทย
กวา 80 ป  มีสมาชิกทำงานในสถานท่ีตางๆ ดังนี้
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 5 แหง สงัฆมณฑลอุดรธานี
1 แหง ราชบุร ี 4 แหง สรุาษฎรธานี 14 แหง เชยีงใหม

แหงประเทศไทย นำโดยพระอัครสังฆราชหลุยส
จำเนียร สันติสุขนิรันดร ประธานสภาพระสังฆราชฯ
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิท-
วาณิช รองประธานสภาพระสังฆราชฯ  พระสังฆราช
ฟรงัซสิเซเวียร วรีะ อาภรณรตัน  พระสังฆราชโอลเิวยีร
ชมิตตเฮาสเลอร  จากประเทศกัมพูชา  พระสังฆราช
ยอหน จากประเทศพมา คุณพอพิพัฒน รุงเรอืงกนกกลุ
คุณพอวรยทุธ กิจบำรงุ คุณพออนชุา ไชยเดช ซสิเตอร
กฤษดา สาตรพันธ จากสำนักงานสภาฯ และผูแทน
นักบวชชาย-หญิง รวมตอนรับพระอัครสังฆราช
โจวานนี ดานีเอลโล เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาถึงประเทศไทย ณ ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 12.45 น. ของ
วนัท่ี 24 พฤศจกิายน ค.ศ. 2010 ดวยเท่ียวบนิ AF 242
โดยพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ใหเกียรติ
รวมตอนรับพระสมณทูตที่สถานเอกอัครสมณทูต
วาติกันประจำประเทศไทย

พระธาตุนักบุญยอหน บอสโก (ตอจากหนา 20)

ตอนรบัพระสมณทูต (ตอจากหนา 20)

คณุยุวดี นิม่สมบุญ (ตอจากหนา 20)

เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
วุฒิสภา  ที่ปรึกษาสภาสตรีแหงชาติ  ในพระบรม
ราชินปูถัมภ กรรมการกองทนุส่ิงพิมพสรางสรรค และ
อดีตนายกสมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย ในโอกาส
นี้ คุณศิริโรจน ชาวปากน้ำ นายกสมาคมคาทอลิกฯ
ไปงานเลีย้งและรวมยนิดดีวย

สำหรับพิธีมอบรางวัลคร้ังน้ี  เปนคร้ังท่ี  17
คุณวิไลวรรณ ลายถมยา ประธานจัด และสมาคมฯ นี้
ไดเริ่มกอตั้งมาต้ังแต พ.ศ. 2516 มีวัตถุประสงคเพื่อ
เผยแพรวิชามนุษยสัมพันธ สงเสริมความสามัคคี และ
สมัพนัธภาพอันดใีนหมสูมาชิกและสังคมท่ัวไป สงเสริม
ยกยองผมูมีนุษยสมัพันธอนัยอดเยีย่ม ใหเปนทีป่ระจกัษ
แพรหลายเพือ่เปนแบบอยางทีด่ ีอนัจะกอใหเกดิประโยชน
ทีม่คีณุคาตอสงัคมและประเทศชาติ เปนตน

3 แหง นอกน้ันคณะซาเลเซียนจากแขวงไทยกำลัง
ดำเนินการท่ีราชอาณาจักรกัมพูชา 6 แหง และมีศูนย
ฝกอาชีพอีก 1 แหง ที่กรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ครอบครัวซาเลเซียนในประเทศไทยประกอบดวย
คณะตางๆ ที่เปนคณะสากลและทองถ่ินดังน้ี 1. คณะ
นกับญุฟรงัซสิ เดอ ซาลส หรอืเรยีกกันวา คณะซาเลเซียน
2. คณะธิดาแมพระองคอปุถมัภ 3. คณะผรูบัใชดวงหทัย
นิรมลของพระแมมารีย 4. คณะธิดาพระราชินีมาเรีย
ผูนิรมล 5. สถาบันสตรีฆราวาสผูอุทิศตนของคุณพอ
บอสโก 6. คณะแมพระองคอปุถัมภ 7. คณะผรูวมงาน
ซาเลเซียน 8. คณะสตรีซาเลเซียน 9. สมาคมศิษยเกา
ซาเลเซียน



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับท่ี 50 ประจำวันท่ี 12-18 ธันวาคม 2010 หนา 5

ในวิชา “พระคัมภีรเบื้องตน” จะมีขอสอบอยู
ขอหนึง่ท่ีจะตองถามทุกครัง้ท่ีมกีารสอบนัน้คือ “ใครคือ
ผูเขียนพระคัมภีร?” และนักศึกษาท่ีเลินเลอก็มักจะ
รีบรอนตอบวา “พระเปนเจาเปนผูเขียนพระคัมภีร”
อาจารยกจ็ะใหศนูยคะแนน หรือรบีรอนตอบวา “มนุษย
เปนผู เขียนพระคัมภีร” ก็กินไขไดศูนยไปอีกตาม
ระเบียบ เพราะคำตอบท่ีถูกตองก็คือ “พระเปนเจา
เปนผูเขียนพระคัมภีร โดยดลใจใหมนุษยบันทึกลงไว
เปนลายลักษณอักษร” ถาตอบเชนน้ีก็เอาคะแนนเต็ม
ไปเลย

พระองคยังทรงพอพระทัยใหมนุษยบันทึกลงไว
เปนลายลักษณอักษรดวยภาษาและรูปแบบท่ีมนุษย
คนน้ันๆ ถนัดดวย บางคนอาจจะถนัดเขียนในรูปแบบ
ประวัติศาสตร เชน หนังสือพงษกษัตริย พงศาวดาร
ผูวินิจฉัย รูปแบบบทเพลง เชน  หนังสือเพลงสดุดี
เพลงคร่ำครวญ รปูแบบบทเทศน เชน หนังสือประกาศก
เยเรมีย เอเสเคียล รูปแบบจดหมาย เชน จดหมายของ
นักบุญเปาโล จดหมายของนักบุญยากอบ ฯลฯ การ
บันทึกลงในรูปแบบวิธีเขียนที่เขาถนัดนี้ยังบันทึกลงไว
ตามแตความรู การศึกษา ภูมิปญญาที่เขาไดร่ำเรียน
รบัการอบรมมาอันสงผลใหเขามทีศันคติมองและเขาใจ
โลกตามสภาพแวดลอมถิ่นกำเนิดวัฒนธรรมที่ เขา
อาศัยอยูนั่นเอง

เนื้อหาในพระคัมภีรจึงมิใชขอความพิลึกอัศจรรย
เกนิความเขาใจของผอูาน หรือเปนเรือ่งเหนอืธรรมชาติ
ทีเ่ราไมเคยเห็น ไมเคยพบเจอบนโลก ตรงขามกลับเปน
เนื้อหาเลาเร่ืองท่ีเราเขาใจได เกี่ยวกับเผาพันธุมนุษย
เช้ือสายบรรพบุรุษท่ีสืบทอดความเชื่อประสามนุษย
ตอๆ กันมา พูดงายๆ เปนเร่ืองพ้ืนๆ ในยุคสมัยของ
ผบูันทึก ถาจะเกีย่วกับภาพนมิติท่ีพระเปนเจาเผยแสดง
ก็ยังเปนภาพนิมิตตามทัศนคติและโลกทัศนของผูคน
ในยคุสมยัและภมูปิระเทศของผคูนทีอ่ยอูาศัยบรเิวณน้ัน
เขามีกัน เชน นักบุญเปาโล เลาวาในวันสิ้นพิภพเม่ือ
เสยีงแตรดงัขึน้ บตุรแหงมนษุยคอืพระครสิตเจาจะเสดจ็
มาอีกคร้ังหน่ึง จะมีการกลับคืนชีพของผูลวงหลับไป
กอนหนาน้ันแลว “เพราะองคพระผูเปนเจาจะเสด็จ
ลงมาจากสวรรคตามพระบัญชา เม่ือมีเสียงหัวหนา
ทูตสวรรคและเสียงแตรของพระเจา บรรดาผูตาย
ในพระครสิตเจาจะกลับคนืชพีกอน ตอจากนัน้ เราผยูงั

ตอนท่ี 94 “เร่ืองเลาพ้ืนๆ เปนพระคมัภรีไดอยางไร?”
มีชีวิตอยู จะถูกรับขึ้นไปในกลุมเมฆพรอมกับพวกเขา
ไปพบองคพระผูเปนเจาในทองฟา เราจะไดอยูกับ
องคพระผูเปนเจาตลอดไป” (1ธส 4:16-17) ก็เพราะ
ในยุคสมัยของทานเม่ือพระมหากษัตริยหรือจักรพรรดิ
โรมนัเสด็จออกอยางเปนทางการก็จะตองมเีสียงแตรเปา
นำมากอน หากนักบุญเปาโลเปนคนจีนอาจจะบอกวา
เมือ่เสียงฆองดังขึน้ เพราะคนจนีพอฮองเตเสด็จกจ็ะตอง
มีการตีฆอง (ฆองจีนไมมีปุมนูนตรงกลาง) แลวก็จะ
มีเจาหนาท่ีประกาศตามมาวา “ฮองเตเสด็จแลว” หรือ
ภาพนิมติทีน่กับญุยอหน เหน็ในหนังสอืววิรณเกีย่วกบั
สิง่มชีวีติทัง้สีท่ีเ่ฝาอยเูฉพาะพระบัลลงักของพระเปนเจา
วา “ตรงกลางและรอบๆ พระบงัลงักมผีมูชีวีติส่ีตน ซึง่มี
ตาเต็มตัวท้ังดานหนาและดานหลัง อยูตรงกลางและ
รอบๆ พระบงัลงัก ผมูชีวีติตนแรกคลายสงิโต ตนท่ีสอง
คลายโค ตนท่ีสามใบหนาเหมอืนมนษุย และตนท่ีสีค่ลาย
นกอินทรีกำลังบิน ผูมีชีวิตทั้งสี่ตนตางมีปกหกปก ตา
อยูรอบตัวและอยูใตปก ตางรองสรรเสริญตลอดวัน
ตลอดคืนโดยไมหยุดเลยวา

ศกัดิส์ทิธิ ์ศกัดิส์ทิธิ ์ศกัดิส์ทิธิ์
องคพระผเูปนเจา
พระเจาผทูรงสรรพานุภาพ
ผูทรงดำรงอยูในอดีต
ผทูรงดำรงอยใูนปจจบุนั
และผเูสด็จมา” (วว 4:6-8)
แทที่จริงนิมิตท่ีนักบุญยอหนเลาในหนังสือวิวรณ

ตอนนี ้ประกาศกเอเสเคียลกเ็คยเขียนไวในหนังสอืของ
ทานแลว (อสค 1:1-3:3) นกับญุยอหนคงไดอานขอเขยีน
หนังสือประกาศกเอเสเคียลผูมีชีวิตอยูกอนทานราว
500 ป หรอืการศึกษาอบรมในวัยเดก็ของนักบญุยอหน
ก็ตองอยูในแวดวงคำสอนของประกาศก เม่ือทานเห็น
ภาพนิมิต โลกทัศนเก่ียวกับพระเปนเจาบนสวรรคของ
ทานจึงเปนแบบท่ีชาวยิวคิดจินตนาการและรับรูตอๆ
กันมา ทานยอหนจึงเขียนหนังสือวิวรณในแบบท่ีทาน
ถนัดยังไมพอ ยังบันทึกไวดวยโลกทัศนวิธีคิดตาม
วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมท่ีทานดำเนินชีวิตอยูกับ
เพ่ือนรวมชาติอีกดวย

เราไดขอคิดอะไรจากเรือ่งน้ี :

1. พระคัมภีรจึงเปนพระวาจาของพระเปนเจา
แทจริง เพราะเนือ้หาพระคมัภีรเปนเร่ืองราวทีบ่นัทึกไว
ตามความรูความถนัดของแตละบุคคลดวย วิธีคิด วิธี
เขาใจตามชวงเวลาและสภาพแวดลอมยุคน้ันๆ แต
พอเราอานพระคัมภีรเนื้อหาเหลานั้นกลับสำแดงฤทธา
นภุาพแหงพระวาจาของพระเจาในจติใจเราอยางซาบซ้ึง
ไมลาสมัยหรือคับแคบตามโลกทัศนของชวงเวลา
ทีบ่นัทกึนัน้เลย พระคมัภรีจงึไมจำเปนตองเปนเรือ่งราว
อศัจรรยพนัลึกหรือเน้ือหาท่ีหลนมาจากฟากฟาเร่ืองราว
ที่เราไมเคยพบเห็นบนโลกน้ีมากอนแตอยางใดเลย
เพราะพระคมัภีรไมไดสำแดงฤทธิจ์ากวธิคีดิของมนษุย
แตสำแดงพระอานุภาพของพระเจาดวยพระจิตท่ีตรัส
กับเรา และเปดดวงใจของเราใหเขาใจพระวาจาของ
พระเจาน้ัน แตก็มิใชเปนไปแบบทองมนต แลวผล
ก็เกิดข้ึนทันที การที่พระจิตเจาจะเปดดวงใจเรายังขึ้น
อยูกับความเช่ือในจิตใจของผูอานเปนสำคัญอีกดวย

2. การเขาใจสภาพแวดลอมโดยศึกษาภูมิหลังของ
ผูบันทึกพระคัมภีรลงไวเปนลายลักษณอักษร วาเขา

เกิดหางจากเราก่ีป เขาเกิด
ในสมัยไหน บานของเขา
อยูสวนไหนในโลก ผูคน
ที่นั้นเขาเขาใจโลกอยางไร
มทีศันคติตอสังคมอยางไร
มวีัฒนธรรมอยางไร กเ็ปน
ส ว น ห นึ่ ง ที่ ทำ ใ ห เ ร า
อานพระคมัภรีทีเ่ขาบันทกึ
เรื่องราวตางๆ แลวรับไว
ไดงายไมตอตาน ไมเบ่ือ
หนาย เพราะเราเขาใจวา
พวกเขาคิดอยางไร ทำไม
ตองแสดงกิริยาเชนั้น พูด
งายๆ อานแลวสนกุ แลวส่ิง
ที่ตามมาก็คือเราสามารถ

ไปถึงซ่ึงขอ 1 ทีอ่งคพระจิตเจาจะทรงสำแดงพระฤทธา
นภุาพในดวงใจเรา

3. มนุษยเราจึงไดรบัการเสก อวยพรเขาสคูวามศกัด์ิสทิธ์ิ
ใกลชิดพระเปนเจาไดไมวาเราจะต่ำตอยและชีวิต
เรียบงายประดุจเรื่องเลาพื้นๆ เพียงใด ก็ดวยวิธีที่
พระเปนเจาทรงกระทำในแบบท่ี 1 นีเ่อง

เคยเหน็ศลิปนญีป่นุวาดภาพแมพระทรงอาภรณชดุ
กิโมโน ศิลปนชาวเกาหลีวาดภาพแมพระทรงอาภรณ
ชุดฮันบก หรือศิลปนอัฟริกันวาดภาพพระเยซูเจา
ผิวดำพระเกศาหยิกก็มี แตเร่ืองเหลาน้ีคือเปนการ
พยายามนำเอาศาสนาหรือพิธีกรรมเขาสูวัฒนธรรม
(inculturation) ไมเหมือนเร่ืองที่เรากำลังพูดอยู เพราะ
พระคัมภีร เปนเร่ืองเดียวกันกับท่ีพระวจนาตถทรงรับ
เอารางกายมาเกิดเปนมนุษย (incarnation) อะไรท่ีเรา
อานพบเจอในพระคัมภีร นัน่คือพระวจนาตถทีเ่สด็จมา
เปนบุคคลเหมือนเรา อยใูนโลกกับเราเพียงแตพระองค
ยังทรงเพระเปนเจาและหนังสือพระคัมภีรจึงยังคงเปน
“พระวาจาของพระเจา” อยูเปนนิรันดร ไมวามนุษย
จะบันทึกอักษรรปูแบบใดลงไปก็ดวยวธิดีงักลาวน้ีนีเ่อง
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บ.สันติสุข
www.salit.org

ขอบคุณ

บรรพบุรุษของเรา
“หนังสือลำดับพระวงศของพระเยซูคริสตเจา

โอรสกษตัริยดาวิด ผทูรงสืบตระกูล
มาจากอับราฮมั” (มทัธวิ 1:1)

มรีายการโทรทัศนในประเทศอังกฤษ ซึง่ออก
อากาศเปนเวลาหลายป รายการนีม้ชีือ่วา “คณุคดิ
วาคณุเปนใคร?” รายการน้ีเจาะลึกลงไปในเร่ืองท่ี
เก่ียวกับบรรพบุรุษของผูที่มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก
ของผูคนเปนจำนวนมาก ในแตละตอนของ
รายการน้ี จะมกีารเจาะลึกลงไปถึงบรรพบรุษุของ
บคุคลเหลาน้ัน ผลทีอ่อกมาเปนท่ีประทับใจบุคคล
ที่สำคัญหลายทาน โดยเฉพาะเม่ือเขาทราบถึง
ความยากจน หรือความอยุติธรรมท่ีบรรพบุรุษ
ของเขาไดรับ

นักบุญมัทธิวไดเปดเผยบรรพบุรุษของพระ-
เยซูเจา ทานมีจดุประสงคทีจ่ะแสดงใหเหน็วา หนึง่
ในบรรดาบรรพบุรุษของพระเยซูเจาคือกษัตริย
ดาวดิ ดงัทีบ่รรดาประกาศกไดกลาวทำนายไว เมือ่
เราคนควาพันธสัญญาเดิม เพื่อจะไดรูวาหนาตา
ของบรรพบรุษุเหลาน้ันเปนอยางไร เราก็จะพบวา
บรรพบุรุษของพระเยซูเจามิใชมีแตผูเปนนักบุญ
เทาน้ัน เราจะพบกับผทูีม่ปีระวตัไิมคอยดีหลายทาน
ในจำนวนผูที่ดีเปนท่ีนาเคารพนับถือ ยังมีผูที่มี
ชือ่เสยีงไมดรีวมอยดูวย พระเยซเูจาพระบตุรของ
พระเจา แมจะทรงบริสทุธ์ิไรมลทนิของบาป กท็รง
เหมอืนกบัเราในทกุสิง่ รวมท้ังประวัตบิรรพบรุษุ
ของพระองคดวย

ในประวัตศิาสตรบรรพบุรษุเราอาจจะพบกับ
บางคนซ่ึงเปนท่ีนาละอาย โดยชวงเวลาน้ีของ
แตละป แตในองคพระเยซูเจา เราจะพบกบัความหวัง
แมบรรพบุรุษของพระองคบางคน อาจจะมี
ประวัตทิีไ่มสจูะดนีกัก็ตาม แตกม็ไิดเปนอปุสรรค
ตอพันธกิจของพระองค ใหเราลองพิจารณาดู
สกัหนอยเถดิวา พระเยซเูจาไมทรงรสูกึละอายใจ
ที่จะมีสวนในครอบครัวมนุษยของพระองค แม
จะมีบรรพบุรุษที่มีความบกพรองเย่ียงมนุษยโดย
ทัว่ไป ใหเราเปดประวตัศิาสตรครอบครัวของเราเอง
และอัญเชิญพระจิตเจาใหเสด็จเขามาในชีวิตของ
เราในเทศกาลพระครสิตสมภพปนี้


มนษุยไดชือ่วาเปนสตัวประเสริฐ มรีางกายเฉกเชนสตัวทัง้หลาย แตกม็จีติวญิญาณ

ที่สูงสงและอมตะ  และแมวาในการดำเนินชีวิตฝายกายจะมีสัญชาตญาณท่ี
คอยควบคุมเพ่ือความอยูรอดเฉกเชนสัตวอื่นๆ แตจิตวิญญาณมนุษยบันดาล

ใหมนุษยมีสติปญญา มีเหตุผล และมีคุณธรรม ซึ่งคอยควบคุมสัญชาตญาณและช้ีนำพฤติกรรมมนุษย
เพ่ือความดีของตนเอง เพ่ือความดีของผอูืน่ และเพ่ือความดีของสังคม

มนุษยเร่ิมมีชีวิตและมีความเปนมนุษยตั้งแตการปฏิสนธิ
ในครรภของมารดา และเร่ิมจากเวลาน้ัน ตัวออนในครรภ
เริ่มการพัฒนาและเติบโตไปตามข้ันตอนและตามวันเวลา  แม
จะมีความเห็นหลายหลากวาตัวออนในครรภเร่ิมมีความเปน
มนุษยเมื่อสมองมีการพัฒนา หรือตัวออนในครรภมีความเปน
มนุษยเม่ือมีอวัยวะครบ  แตหลักคำสอนคริสตศาสนายืนยันวา
ในความเปนจริงแลว ตัวออนในครรภมีความเปนมนุษยตั้งแต
ปฏิสนธิในครรภมารดาแลว เพียงแตยงัอยใูนข้ันตอนการพฒันา
อวัยวะตางๆ ตามวัย เพราะความเปนมนุษยไมขึ้นอยูกับตัวแปร
ของอวัยวะหรือกำหนดเวลาแตอยางใด

ความเช่ือคริสตศาสนาจึงไมเห็นดวยกับการทำแทง ไมวา
ในขณะที่ยังเปนตัวออนในครรภมารดาหรือในชวงใดชวงหนึ่งของกระบวนการพัฒนา ถึงแมวากฎหมาย
บานเมืองมผีอนปรนใหทำแทงไดตามการวินจิฉัยจากแพทยในกรณีมารดาถูกขมขืนและในกรณีทีห่ากมีบตุร
แลวอันตรายตอชีวิตมารดา  แตความเชื่อคริสตศาสนาก็ยังยืนยันในคุณคา สิทธิ และศักดิ์ศรีของชีวิตใหม
ที่กำลังจะเกิดมา

ในเวลาเดียวกนั ความเชือ่ครสิตศาสนารับรใูนความเปนปจเจกบุคคลของตัวออนในครรภทีก่ำลังพัฒนา
ไปตามครรลองแหงธรรมชาติและกาลเวลา  และในเม่ือตัวออนในครรภเปนปจเจกบุคคลก็มีความเปนตัว
ของตัวเอง มีสิทธิในชีวิตของตน มีสิทธิที่ถือกำเนิดมาและไดรับความรัก ความอบอุน ความเอาใจใสและ
การเลี้ยงดูในฐานะเปนลูกของบิดาและมารดา   ดังน้ัน บิดาและมารดาจึงเปนผูใหกำเนิดบุตร แตไมใช
เปนเจาของบุตรและไมมีสิทธิจะตัดสินชะตากรรมของบุตรในครรภไดตามใจชอบ หากแตตองมีหนาท่ี
เคารพในความเปนตัวตนของบุตร เฉกเชนบุคคลหนึ่งที่มีสิทธิตามกฎหมายและไดรับการคุมครองจาก
กฎหมายทุกประการ

ขาวเกี่ยวกับศพทารกท่ีถูกฆาและทำลายจากการทำแทงกอใหเกิดความสะเทือนใจและความสลด
แกทกุคนในสังคมอยางลกึซ้ึง ตางพากันประณามการกระทำท่ีโหดเห้ียมตอชีวติมนุษยทีย่งัไมสามารถปกปอง
ตนเองได  กระน้ันก็ดี เราไมเห็นดวยกับการใชขาวคราวครั้งนี้เปนโอกาสเรียกรองใหมีการทำแทงเสรีเพื่อ
ปองกนัไมใหเกดิเหตกุารณเชนนีข้ึน้อกี เพราะเราถือเปนการแกปญหาทีป่ลายเหตุ ซึง่นอกจากจะไมสามารถ
แกปญหาอยางมีประสิทธิผลแลว ยังเปนการเปดไฟเขียวใหมีการกระทำผิดตอชีวิตมนุษยไดอยาง
ไมผิดกฎหมายอีกดวย นอกนั้น กฎหมายเก่ียวกับการทำแทงที่มีผลบังคับอยูในปจจุบันครอบคลุม
ตามมาตรฐานสากลไดระดับหนึ่งแลว

หากวิเคราะหที่มาปญหาการทำแทงเถื่อนที่มีการใหบริการในหลืบมืดของสังคมทุกวันนี้ เราตางเห็น
รวมกันวาตนเหตุของปญหามาจากปจจัยการเลี้ยงของผูปกครอง  ความกาวหนาดานเทคโนโลยีและสื่อ
ทกุรปูแบบทีน่ำส่ิงเรามากระตนุเดก็ โดยเฉพาะการใชสือ่อนิเทอรเนต็ทีไ่มสามารถควบคมุได  ดงันัน้ การจะ
แกปญหาที่ตนเหตุนั้นทุกฝายสมควรบูรณาการกันแกไขปญหาอยางจริงจัง เนนปลูกฝงคานิยมที่ถูกตอง
แกเยาวชน โดยเฉพาะในการสอนเพศศึกษาอยางครบองค และการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาท่ี

ในสังคมใดที่ใหความสำคัญแกคุณคาดานวัตถุและการบริโภคจนมองขามคุณคาและศักดิ์ศรีชีวิตมนุษย
ถอืไดวาสังคมนัน้กำลังเส่ือมลง พรอมกบัปญหาทกุอยางท่ีตามมา อนัท่ีจริง ความเจรญิกาวหนาและการพัฒนา
ทุกดานเกิดจากมนุษยทั้งสิ้น คุณคาและศักดิ์ศรีมนุษยจึงควรจะมาเปนอันดับแรก เพราะน่ีคือพระประสงค
ของพระผสูรางทีท่รงสรางทกุอยางเพ่ือใหมนุษยปกครอง ดแูลรกัษา และใชสำหรบัดำเนนิชีวติอยางมศีกัด์ิศรี
เราจึงเห็นวาการคืนคุณคาและศักดิ์ศรีแกชีวิตมนุษยทุกคนและแตละคน จึงเปนทางออกแหงการแกปญหา
ที่ตนเหตุอยางแทจริง

ขาแตพระเยซูเจา ประวัติบรรพบุรุษของพระองค
มิไดเปนภาระสำหรับพระองค อาศัยชีวประวัติ
บรรพบรุษุของพระองค  พระองคทรงมองเห็นพระ-
ประสงค ของพระบิดา  โปรดทรงชวยใหลูกมอง
เหน็พระจิตเจา ผทูรงประกอบพระราชกจิของพระองค
ในชวงเทศกาลพระคริสตสมภพนี้ โปรดใหลูกรัก
รวมมือและมีความชื่นชมยินดีดวยเถิด อาแมน

บทอธิษฐานภาวนา
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อยูในมือของเรา
ผศ. อารมณ พลูโภคผล

พระวาจาของพระเจา  :  จงรับเถิด นี่เปนกาย
ของเรา...นีเ่ปนโลหิตของเรา โลหิตแหงพันธสัญญา
ทีห่ลัง่ออกเพ่ือคนจำนวนมาก  (มก 14:22-25)

จากการทำ เล็กซีโอ ดีวีนา (Lectio Divina)
พระวรสารเรื่องการตั้งศีลมหาสนิท พบวา กอนจะพูด
เร่ืองการตัง้ศีลมหาสนทิ พระวรสารพดูถึงการทรยศของ
ยดูาส แลวนำเสนอเร่ืองการตัง้ศีลมหาสนิท หลงัจากนัน้
พระวรสารกพ็ดูถึงการปฏิเสธของเปโตร และการทีศ่ษิย
ทุกคนละทิ้งพระเยซูเจาไป  การตั้งศีลมหาสนิทของ
พระเยซเูจาจงึตรงกลางการทรยศ การปฏิเสธ การละทิง้
และความออนแอของศิษย พระวรสารนำเสนอเชนนี้
ทำใหเราเขาใจถึงความรักอยางไมมี เ ง่ือนไขของ
พระเยซูเจา ไมวาศิษยจะเปนอยางไร พระองคยืนยัน
ความสนิทสัมพันธที่ไมมีวันเปลี่ยนแปลงของพระองค
พระองคผูกพันอยางแนบแนนอยูกับศิษย ทั้งขนมปง
ที่บิ  และเหลาองุนท่ีใหดื่มจากถวยเดียวกันในค่ำ
วันพฤหัสบดีศักด์ิสิทธ์ิ ไดถวายเปนบูชาสำเร็จสมบูรณ
ในวันรงุข้ึนน้ัน บงบอกถึงความสนิทท่ีล้ำลึกท่ีสดุ เปน
ความ “มหาสนิท” ทีไ่มวาอะไรจะเกิดขึน้ ความมหาสนิท
นี้จะยังคงอยูตลอดเวลา ไมวาศิษยจะทรยศ หรือ
ขายพระองค ไมวาศษิยจะปฏิเสธหรือละท้ิงพระองคไป
ไมวาศิษยจะออนแอหรือหลับไหล  พระองคยัง
คงรักศษิยทกุคนจนถึงทีส่ดุ

ความรักเดียวกันน้ีแหละท่ีพระเยซูเจาทรงรักเรา
ทุกคนในวัน-เวลาน้ี เราอาจออนแอตกในบาป อาจลืม
พระองคหรอืปฏเิสธพระองค ไมยอมฟงคำพดูทีอ่อกมา
จากดวงใจรักของพระองค อาจเหินหางจากพระองค
ไปบาง หรืออาจเหนิหางจากพระองคไปเปนเวลาหลายป
เราก็มั่นใจไดเลยวา พระองคยังคงซ่ือสัตยในความรัก
ทีม่ตีอเราอยางเสมอตนเสมอปลาย และทรงอยเูคียงขาง
เรา อยูกับเรา หนุนกำลังใหเรา ชวยเรา และชูเราข้ึน
ดวยมือขวาแหงชัยชนะของพระองค (อสย 40:10) เรา
บางคนอาจมีขอจำกัดบางประการทำใหยังไมสามารถ
รับศีลมหาสนิทได ก็ขออยาทอแทหมดกำลังใจ แตจง
ซื่อสัตยเขารวมในพิธีบูชาขอบพระคุณอยางสม่ำเสมอ
และเปดใจรับพระวาจาของพระเจาเขามาเปนชีวิต

พระเยซูเจาทราบถึงความออนแอและขอจำกัดของเรา
แตละคนดี พระองคไมมีวันทอดท้ิงผูที่พากเพียรมาหา
พระองคดวยความสุภาพถอมตน ความรักท่ีพระองค
พรอมมอบใหทุกคนน้ันเขมขนตลอดเวลา พระองค
ทรงพิสูจนความรักเขมขนนี้ ดวยการสิ้นพระชนม
เพือ่เราขณะทีเ่รายงัเปนคนบาป (รม 5:8) เพราะพระองค
เปนผูเล้ียงแกะท่ีดี ทรงเท่ียวหาแกะท่ีหาย นำแกะท่ี
หลงทางไปกลับมา พันผาใหแกะตัวท่ีกระดูกหัก
เสรมิพลงัใหแกะท่ีออนเพลยีหมดเรีย่วแรง (อสค 34:15-16)

เม่ือเราเห็นความรักอยางไมมีเง่ือนไขของพระ-
เยซูเจาเชนน้ีแลว เราเกิดสำนกึอยางไรบางกับการรับศีล
มหาสนิทของเรา? ในการรับศีลมหาสนิท เปน “พระ-
เยซูเจา” เองท่ีเสด็จเขามาในดวงใจของเรา พระองค
ทรงทำใหเราเขาไปอยูในพระองค โดยทางพระองค
เราจึงเขาไปอยูในหวงความรักของพระตรีเอกภาพ
พระเยซเูจาในศีลมหาสนทิทรงโปรดปรานเรามาก  เรา
จึงตองยิ่งใสใจมากเปนพิเศษ เมื่อเราย่ืนมือออกรับศีล
มหาสนิทจากพระสงฆ เราปฏิบตัตินอยางไรกับพระกาย
ของพระเยซูเจา เม่ือเรารับศีลมหาสนิท พระสงฆ
บอกเราเปนรายบุคคลวา “พระกายพระคริสตเจา” เรา
ตอบรบัวา “อาแมน” และแบมือรบัพระเยซคูรสิตเจาไว
ในมือของเรา “เราคิดอยางไรกันบาง?”  พระเจา พระ-
ผสูรางทุกส่ิง เปนเจาของทุกส่ิง เปนเจาชีวติของเราและ
ของทุกคน ถึงกับลดองคมาอยูในมือนอยๆ ของเรา
ทกุบูชาขอบพระคุณพระเจายอมมาอยใูนมือของมนุษย
นี่มิใช “สุดยอดของความรักดอกหรือ?” ความรักของ
พระเจาผูทรงมอบทุกสิ่งใหมนุษย เปนความรักที่
เปนจริงตลอดเวลา เปนความรักท่ีผลิตผลสำหรับชีวิต
เราอยางจริงจังแนนอนทันที แตเราซึ่งรับพระเจาไว
ในมือกับมีหัวใจท่ีเย็นชา ลองลอยไปผูกพันอยูกับวัตถุ
สิ่งสราง และความฟุงเฟอตางๆ นานา หัวใจท่ีไมรับรู
ไมสัมผัสความรักของพระเจา ความรักท่ีพระองค
มอบใหกลบั “ถกูหอเก็บ ถกูมองขาม ถกูละเลย ถกูลมื”
เชนนี ้พระองคจะตองเจ็บปวดหัวใจเพียงใด เชนนีม้ใิช
การทรยศ การปฏิเสธ การละทิ้งพระองคหรือ? เรา
หยาบคายและกาวราวมากจริงๆ ทีร่บัพระองคใวในมือ
โดยไมนมัสการพระองค ไมใสใจพระองคเปนพิเศษ
ไมแสดงความเช่ืออยางสุดซึ้งในพระองค ไมอยูกับ
พระองค ไมบอกรกัพระองค เราชางอกตัญูมากจริงๆ
ที่ไมสำนึกในความรักอันหาขอบเขตมิไดของพระองค
ที่ทรงมอบตัวพระองคเองมาอยูในมือของเรา เพ่ือ
เปนอาหารทรงชีวติของเรา พระองคปรารถนาใหหวัใจ
ของพระองคกับหัวใจของเราเปนหน่ึงเดียวกันแบบ
ใจตอใจ แตหัวใจเรากลับเมินเฉย ปลอยใหหัวใจ
ของพระองคมาอยูอยางเคอะๆ เขินๆ หลายครั้งท่ี
ตองคอยเกอดวยซ้ำ กี่ครั้งแลวท่ีเราไปรับศีลมหาสนิท
อยางไมใสใจกับพระเยซูเจา ไมเปดบานเชิญพระองค
เขา ไมไดมอบโตะอาหารตอนรบัพระองค (ลก 24:29-
30) เรามีสำนึกหรือไมวา ความรักจนถึงท่ีสุดของ
พระองค ทำใหพระองคออนโยนท่ีสุด ใจดีที่สุด และ
อดทนท่ีสุด พระองคมอบพระองคเองใหอยูในมือ
ของเราอยางผูไมสามารถปกปองตัวพระองคเองไดเลย
ไมวาเราจะทำอะไร เมือ่พระองคถงึกบัมอบตัวพระองค
ใหเราขนาดน้ีแลว เรายังจะรับพระองคในศีลมหาสนิท
อยางเย็นชาอยูไดหรือ? เรากลาตอนรับผูหลักผูใหญ

ผบูงัคบับญัชา หวัหนา หรอืเจานายของเราแบบไมสนใจ
ไยดีหรือ? เรากลามองขามหัวพวกเขาหรือ? เราคง
ไมทำเปนแน เพราะเรารูวาจะเกิดอะไรตามมา หรือ
อยางนอยเราก็คงตอนรับอยางดีเพ่ือมารยาททางสังคม
หรือเพื่อรักษาหนาตา แตเรากลับตอนรับองคพระ-
ผูเปนเจา เจาชีวิตสูงสุดหนึ่งเดียวของเราอยางชาชิน
โดยไมตะขิดตะขวงใจเลย นักบุญฟรังซิสแหงอัสซีซี
สอนวา ทกุวันพระเยซูเจาทรงถอมพระองคมาอยใูนมือ
ของเรา เหมือนท่ีพระองคไดถอมองคจากสวรรคมา
อยูในครรภของพระนางพรหมจารีมารีย เราจึงตอง
ทำเหมือนพระนาง คือตองนอมรับการเสด็จมาของ
พระองคดวยดวงใจท่ีสุภาพ  ออนนอม  สำนึกใน
ความเปลาของเรา และตัง้จิตจดจออยกูบัพระองค ทาน
นักบุญกลาวตออีกวา  เปนการถูกตองแลวที่ เรา
เทิดเกียรติพระนางพรหมจารีมารีย เพราะพระนางมอบ
ครรภของพระนางอยางสุภาพใหเปนท่ีกำเนิดของ
พระเยซเูจา  นกับุญยอหน บปัติสตาถึงกับตองชะงักมือ
เมือ่พระเยซเูจาเสดจ็ลงมาในแมน้ำจอรแดนตอหนาทาน
เพ่ือรับพิธลีาง (มธ 3:13-14) เม่ือเรานึกถึงผไูปแสวงบุญ
ตามสักการสถานตางๆ ยิ่งทำใหเราตองตระหนักมาก
ยิ่งขึ้นกับการรับพระเยซูเจาในศีลมหาสนิท เราสังเกต
เห็นผแูสวงบญุย่ืนมือไปสัมผัสโลงแกวบรรจุรางไมเนา
เปอยของนักบุญบางองค หรือแผนหินซ่ึงเชื่อวาเปน
ที่วางพระศพของพระเยซูเจาเพียงชวงเวลาส้ันๆ กอน
ที่พระองคจะกลับคืนพระชนมชีพ พระธาตุไมกางเขน
พระรูปตางๆ ในสถานที่เกิดอัศจรรย หรือท่ีมีการ
ประจักษ  ทุกคนตางสัมผัสดวยความเช่ือ ความเคารพ
และอยางใจจดใจจอสำรวม ถาเราใหความเคารพอยาง
ลึกซึ้งกับสิ่งของตางๆ ไดถึงเพียงน้ี เราย่ิงตองแสดง
ความเคารพอยางลกึซึง้จนหมดหวัใจเราเพยีงใด เมือ่เรา
เขามารับองคพระเยซูคริสตเจาไวในมือของเรา ปาก
ของเรา และหัวใจของเรา ครับพี่นอง ผมรูสึกวาตัว
ผมอกตญัจูรงิๆ ทัง้กาวราว ดือ้ดาน มดืบอดเหลอืเกนิ
ที่หลายครัง้หลายคราท่ีผมรบัพระเยซเูจาโดยไมสำนึกรู
ถึงการประทับอยูของพระองค  ผมขายพระเยซูเจาเพ่ือ
แลกกับความคิดฟงุซานเล็กๆ นอยๆ ทีไ่มมรีาคาคางวด
เลย ผมจงึจำพระองคไมได (ลก 24:31) และไมไดรวม
ในความปติยินดีที่บรรดาชาวสวรรคเตรียมพรอมที่
จะเฉลิมฉลองรวมกบัผมเวลารับศีลมหาสนิท

ในศีลมหาสนิท พระเยซูเจาซึ่งเสด็จมาประทับ
ในเรา พระองคจะกระทำกิจการตางๆ เอง และเมื่อ
พระองคเปนผูกระทำการ ก็ไมมีสิ่งใดท่ีเปนไปไมได
ความตองการท้ังหมดของเรา ไมวาจะใหญยากลำบาก
เพียงใด หรือเล็กนอยจนดูเหมือนไรสาระ เหมือนเด็ก
เลนขายของ พระเยซูเจาก็ไมเคยมองขามหรือลืมเลย
พระองคจะประทานส่ิงท่ีดีที่สุดใหเราอยางแนนอน
(ลก 11:13) ถาพระมหากษัตรยิทรงพระเมตตาอยางท่ีสดุ
ถงึกับโปรดเกลาใหพระราชโอรสของพระองคเสด็จมา
พบกบัคนยากจนคนหน่ึงท่ีกระทอมโกโรโกโสของเขา
ได เราคิดวาพระองคจะปฏิเสธส่ิงของซึ่งจะทำให
กระทอมโกโรโกโสน้ันเปนบานท่ีนาอยูอาศัยหรือ?

จงรบัเถิด นีเ่ปนกายของเรา
(ประชาสัมพันธ : ชุมชนหรือกลุมที่สนใจ Lectio
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เม่ือวันพุธท่ี 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010  โรงเรยีน
อัสสัมชัญ จัดพิธีลงนามสัญญาวาจางรับเหมากอสราง
อาคารเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ แผนกมัธยม ชื่อ
อาคาร “เรยีนา เชลี” (REGINA COELI) และอาคาร
เรยีนประถม ชือ่ อาคาร “อเว มารอีา” (AVE MARIA)
ในโครงการโรงเรียนอัสสัมชัญ แคมปส พระราม 2
จังหวัดสมุทรสาคร โดยภราดาอานันท  ปรีชาวุฒิ
ผอูำนวยการโรงเรียนอสัสัมชญั กบั บรษิทั ฤทธา จำกัด
โดยคุณสุวัฒน  เชาวปรีชา ประธานกรรมการบริหาร
เปนผลูงนามสญัญารวม มีภราดาพสิตูร วาปโส ผจูดัการ/
หวัหนาฝายโปรแกรมภาษาองักฤษ โรงเรยีนอัสสัมชัญ
และคณุกมล  โอภาสกติต ิผจูดัการทัว่ไป บรษิทั ฤทธา
จำกัด พรอมดวยคณะผูบริหารโรงเรียน และตัวแทน
ผูปกครอง รวมเปนสักขีพยาน ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

อาคารเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษระดับมัธยม
ภายใตชือ่อาคาร “เรยีนา เชล”ี (REGINA COELI) และ
อาคารเรียนระดับประถม ชือ่ อาคาร “อเว มารอีา” (AVE
MARIA) เปนอาคารเรียนที่อยูในสวนการศึกษาของ
โครงการโรงเรียนอสัสัมชญั แคมปส พระราม 2 ตำบล
พันทายนรสิงห  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งพ้ืนท่ีสวนนี้เปนสวนการเรียนการสอน
โปรแกรมภาษาอังกฤษ บนเนื้อที่ 37 ไร 1 งาน 8.25
ตารางวา ใชงบประมาณในการดำเนินการกอสราง
กวา 160 ลานบาท โดยมวีตัถุประสงค เพ่ือพัฒนารปูแบบ
ในการจัดการเรียนการสอนระบบโปรแกรมภาษา
อังกฤษ (English Program) ใหกาวสูความเปนผูนำ
ในระดับประเทศ และสคูวามเปนสากลมากย่ิงข้ึน และ
เพ่ือใหโรงเรียนสามารถจัดสภาพแวดลอมดานการ
ศึกษาที่เอ้ือตอการใชภาษาอังกฤษ ในการเรียนการ
สอนอยางเต็มศักยภาพ รวมท้ังยกระดับคุณภาพชวีติของ
นกัเรยีนดานรางกายและจิตใจเปนสำคญั ภายในอาคาร
ประกอบดวยหองเรียน หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ศลิปะ ดนตรี นาฏศิลป หองสมุด ฯลฯ ใชในการเรียน

รวมออกบูธในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ คร้ังท่ี
15  ระหวางวนัท่ี 21-31 ตุลาคม ค.ศ. 2010 ทีบ่ธู N38
ศนูยการประชมุแหงชาตสิริกิติิ์

สินคาท่ีไดนำไปจัดจำหนาย ประกอบไปดวย
หนังสือบำรุงศรัทธา ประวัติพระศาสนจักร ประวัติ
นักบุญ คำสอนพระศาสนจักร บทภาวนา เรื่องส้ัน
และมีวีซีดี ซีดีเพลง ฯลฯ โดยมุงหวังท่ีจะเปนเวที
ในการเผยแพรหนังสือและส่ือตางๆ ในแวดวงคาทอลิก
ใหเปนท่ีรูจักแกคนท่ัวไป ซึ่งเปนการแพรธรรมอีก
ทางหน่ึง นอกจากนีย้งัเปนโอกาสทีส่ือ่สิง่พมิพคาทอลกิ
ในพระศาสนจักรประเทศไทยไดแสดงถึงความเปน
หนึง่เดียวกัน

นับเปนคร้ังท่ี 7 แลว ของความรวมมือของส่ือ
สิ่งพิมพคาทอลิกในงานสัปดาหหนังสือระดับชาติ

การสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษ
(English Program) หรือการเรยีน
การสอนโดยใชหลักสูตรกระทรวง
ศกึษาธิการ เปนแกนกลาง และใช
ภาษาอังกฤษเปนส่ือการเรียน
การสอน ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญ
ไดดำเนินการ จดัการเรียนการสอน
มาตั้งแตปการศึกษา  2545 มี
นักเรียนจบการศึกษาในระดับ
มธัยมศึกษาปที ่6 แลวจำนวน 2 รนุ
การกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จ
เดือนเมษายน 2011 สำหรับ
อาคารเรียนแผนกมัธยม และ
สิงหาคม 2012 ในสวนอาคาร
เรียนแผนกประถม ซึง่จะสามารถ
รองรับนักเรียนไดทุกระดับช้ัน
ของท้ังประถมศึกษาปที่ 1 ถึง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวน 1,800 คน

ในคร้ังนี้คณุปรชีา ประกอบกจิ บริษทัแอมเวย (ประเทศ
ไทย) จำกดั เปนผใูหการสนบัสนุนคาบธู

นอกจากน้ี  ไดตั้งกลองรับบริจาคชวยเหลือ
ผปูระสบภัยน้ำทวม ไดรบัเงินจำนวน 8,330 บาท และ
เช็คเงินสดจำนวน 10,000 บาท

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2010 แผนกการพิมพนัด
รวมพลพรรคเพื่อสรุปประเมินผลงานออกบูธและ
จับรายชื่อผูโชคดีที่ซื้อสินคาในจำนวนเงิน 500 บาท
ขึ้นไป จะไดรับสิทธ์ิลุนรับของสมนาคุณท่ีใหเกียรติ
แวะมาอดุหนุนส่ิงพมิพจากบูธคาทอลกิ มทีัง้ส้ิน 114 ชิน้
มผีูโชคดี 13 ทาน ดงัตอไปน้ี

1. สมาชิกหนังสือพิมพอุดมสาร 1 ป  จำนวน 2
รางวัล ไดแก คณุจติตสณัห แสงวงศ กรงุเทพมหานคร
คณุนชิานนัท นนัทศริศิรณ นนทบุรี

2. สมาชิกวารสารแสงธรรมปริทศันพรอมหนังสอื

ชุดชีวิตคริสตชน จำนวน 2 รางวัล ไดแก  คุณธวัชชัย
ชวนะศิลป นนทบุร ีคณุชยพล ศรีวัลลภ สมุทรสาคร

3. สมาชิกนิตยสารอสิระ 1 ป จำนวน 2 รางวัล ไดแก
คุณสมโภชน ศรีโกลามาตร กรุงเทพมหานคร
คณุกนกวรรณ เปรือ่งประยรู อยธุยา

4. หนังสือพอบอสโกย้ิม จำนวน 3 รางวัล ไดแก
คุณผานิตา พึ่งผล กรุงเทพมหานคร คุณกิตติพันธุ
ศรีเทพ กรุงเทพมหานคร คุณอรุณี ครองพาณิชย
กรุงเทพมหานคร

5. หนังสือชุดจากศูนยคริสตศาสนธรรม อคัรสงัฆ-
มณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 1 รางวัล ไดแก คุณศศธร
บญุระว ีกรงุเทพมหานคร

6. สมาชกินติยสารแมพระยคุใหม  1 ป  จำนวน 3
รางวัล ไดแก คุณชนกานต อักษรเวช คุณจีรนันท
ตนัเจรญิ ปราจนีบรุ ีคณุเกศณ ีไทยสนธ ิกรงุเทพมหานคร

โรงเรียนอัสสัมชัญ (ตอจากหนา 20)

หนังสือดีคาทอลกิ (ตอจากหนา 20)

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คณุพอวรยทุธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธกิาร ผพูมิพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจติตาธิการ : คณุพอวรยุทธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คณุพออนุชา ไชยเดช
 หวัหนากองบรรณาธกิาร : วชัรี กจิสวสัด์ิ  กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ  หวัหนาแผนกกจิกรรมการพมิพพเิศษ : เยาวพา มนตแกว  ฝายโฆษณา ตอ 1813  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละ

สงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ : คณุพอสุพจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศึกษา สงัฆมณฑลจันทบุร ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ ดำเนินสดวก
สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรียงไกร ยิ่งยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอทิวา แสงศิริวิวัฒน สงัฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คณุพออมรกจิ พรหมภกัดี สงัฆมณฑลอุดรธาน ี: คณุพอไมตรี ทาสวุรรณ สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คณุพอบุญพฤกษ ทองอินทร

 คาบำรงุปละ 400 บาท ธนาณัตใินนามซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-3900
ตอ 1802 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-3900 ext. 1802
E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th website : www.udomsarn.com
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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. ทวัรสองคอน - ลาวใต - ดอนพะเพ็ง
(ธนัวาคม 2553)

2. อนิเดีย - กวั - นกับญุฟรังซสิเซเวยีร
(มกราคม 2554)

3. แผนดินศักด์ิสิทธ์ิ   (กุมภาพันธ 2554)
4. ญีป่นุใต - นางาซากิ - นกับุญฟรังซิสเซเวยีร

(มีนาคม 2554)

หนา 9

P.V.S Sale & Service Co., Ltd.
* จำหนาย เคร่ืองปรับอากาศบาน - โรงงาน
ทุกยี่หอและระบบทอดักสแอร
* บริการ ออกแบบ ติดต้ัง ยาย ซอม ลางทำ
ความสะอาดรายครั้ง/รายป
* บริการหลังการขาย โดยชางผูชำนาญงาน
และการทำงานมากกวา 20 ป

ตดิตอ คณุสมศกัดิ ์สเุสรชียั โทร. 0-2289-2967,
0-2289-3250 และ 08-1625-7172

มารีอา ปราณี
แจมศริโิสภณศิลป

เกิดใหมในพระเจา
10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010

ขอคำภาวนา
เพื่อระลึกถึง

เปาโล อึง้เยีย้ง
แซเลา

เกิดใหมในพระเจา
11 กุมภาพันธ ค.ศ. 1999
ครบรอบ 11 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง มาแซล แซม ภาระนนัท และ
อากาทา หมุยยง ภาระนันท

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

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลกึตางๆ  หลากสีสวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ตามวาระแ
ละโอกาสต

างๆ

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

Email:  pppygift@yahoo.com

www.uni-smart.co.th

โทรศพัท 08-1637-5261, 0-2718-2900
สวนลดพิเศษสำหรับคาทอลิก

เคร่ืองนับธนบตัร จบัปลอม
เคร่ืองนับเหรียญ พรอมแยก
ทนทานคมุคา ประหยัดเวลา
ราคายุติธรรม ความแมนยำสูง

ขอเชญิทานรวมแสวงบญุท่ีประเทศเวยีดนาม
กลาง - ใต   โอกาสฉลองเทศกาลแมพระลาวาง

(3 ปมคีรัง้เดยีว) และรบัพระคณุการณุย
โอกาสปดปศกัดิส์ทิธิข์องเวยีดนาม

วนัท่ี 3-9  มกราคม 2011
สะหวันนะเขต - เว - ฉลองแมพระลาวาง - ดาลัต

โฮจิมนิห (เมืองมรดกโลก) มคีณุพอจติตาภิบาลประจำคณะ

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

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

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

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร
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ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

“มารอีา ผนิ
(ยิน้) แซโงว”

เกิดใหมในพระเจา  26 มถินุายน 2553
อายุ 90 ป

www.thaicatholicradio.com
เว็บเดียวฟงวิทยุคาทอลิกไดทั่วโลก

ราคาน้ีถงึ
31 ธนัวาคม 53

เทาน้ัน

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

บทนำ
“พระศาสนจักร
ในเอเชียตองเปน
กลุมชนที่เปนหนึ่ง

เดียวกัน  (Communion  of  Communities)”  ในพันป
ที่สาม  นี่เปนความฝนของการประชุมสหพันธสภา
พระสังฆราชแหงเอเชีย  ทีเ่มืองบันดุง  ค.ศ. 1990

บรรดาพระสังฆราช  พระสงฆ  นักบวชและ
ฆราวาส  90  คน  จาก  13  ประเทศ  ไดมารวมกนัท่ีศนูย
คณะพระมหาไถ  พทัยา  ประเทศไทย  หวัขอ  “วถิชีมุชน
วดั”  จดัโดยสถาบันพระสงัฆราช  เพือ่อภิบาลฆราวาส
(BILA )  ระหวางวันท่ี  18-23  ตลุาคม ค.ศ. 2010  เรา
ขอบคุณพระเปนเจาท่ีทรงบันดาลใจ  ใหกับบรรดา
พระสังฆราชเอเชียใหมีวิสัยทัศนนี้  เพื่อนำพระ-
ศาสนจักรเอเชียใหมุงสูวิถีทางใหมแหงการเปนพระ-
ศาสนจักร  อาศยั วถิชีุมชนวดั  เนนการมสีวนรวมของ
สตับรุษุทกุคน  ในชีวติและพันธกจิของพระศาสนจักร
เสริมกำลังอาศัยพระวาจาและศีลศักด์ิสิทธ์ิ

อาศัยการแบงปนพระวาจาในวิถีชุมชนวัด  ตามท่ี
สภาสังคายนาวาติกนัท่ี  2  ไดสอนเนนความสำคัญของ
พระวาจาพระเจา  เราเห็นไดวาพระหัตถของพระเยซู
ทรงนำชุมชนเหลาน้ี  ทรงเรียกประชาชนธรรมดามากมาย
ใหเปนผนูำ  และรับใชวถิชีมุชนวดัใน  17  ประเทศเอเชีย

พระองคทรงเสริมกำลังพวกเราอยางสม่ำเสมอ
อาศัยพระวาจาและศีลศักด์ิสิทธ์ิ  พระจิตเจาทรง
นำพระศาสนจักรในเอเชีย  ดวยแรงบันดาลใจ
ทรพัยากรและการจัดองคการ  เพือ่วางแผนทำให
วิสัยทัศนนี้เปนจริงในชีวิตของประชาชนแหง
เอเชีย  เปนผลการสรางของ  ASIPA  ทีม่าอบรม
และการพัฒนาวัสดุการอบรม  เราไดจัดการ
ประชุมใหญระดับนานาชาติ  5  ครั้ง  และการ
ประชมุระดบัชาตหิลายครัง้  ทำใหเกดิคริสตชนกลมุยอย
หลายพันกลุมทั่วเอเชีย  ผูนำพระศาสนจักรช้ีแนะ
พระจติเจาทรงริเริม่วสิยัทศันของวิถชีมุชนวัด  โดยอาศยั
บรรดาพระสังฆราชเอเชีย  ดงัเหน็ไดจากสภาพระสังฆราช
หลายแหง  เอาใจใสนำไปปฏิบัติในสังฆมณฑล  ให
ความสำคัญในงานอภิบาลนี้  หลายประเทศจัดตั้ง
ทมีอบรมระดับชาต ิ  มสีำนกังานสงเสริมชุมชนครสิต-
ชนยอย  พระจิตเจาทรงดลใจตอเนือ่งใหบรรดาพระสงฆ
และนักบวชสงเสริมวิถีชุมชนวัด  เขามามีสวนรวม
ชวยนำชุมชนคริสตชนกลมุยอย  ใหคนพบกระแสเรียก
บรรดาพระสังฆราชเชนกัน  หลายองคอยูในทีมอบรม
นี่เปนเครื่องหมายนายินดี
พระศาสนจักรไดรบัการฟนฟ ู: กลมุชนทีเ่ปนหน่ึงเดียวกนั

ชุมชนคริสตชนกลุมยอย  ทำใหพระศาสนจักร
กลับสตูนกำเนิด  เปนพระศาสนจกัรของประชาชน  ชวย

เผยแสดงพระธรรมล้ำลึกแหงพระวาจาที่ซอนอยู
หลายสมัย    ดำเนินชีวิตขาวดีแหงพระวรสารดวย
ความรักและการบริการฉันทพี่นอง  พระวรสารใหม
และสดเสมอ  ประชาชนเปนพี่นอง  ปราศจากอคติ
สรางสะพานท่ีเสริมสัมพนัธทีเ่คยแตกแยก  ใหมคีวามหวงั
ใหมในชีวิต  ชวยใหฆราวาสหลายพันคนต่ืนตัวมา
ชวยเหลือชุมชน  ดังที่ปตาจารยของสมัชชาพระ-
ศาสนจักรแหงเอเชีย  ยืนยันวา  “ชุมชนคริสตชนยอย
เปนวิถีทางที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อสงเสริมสายสัมพันธ
และการมีสวนรวมในเขตวัดและสังฆมณฑล”  (EA 25)
ชุมชนคริสตชนยอยทำใหพระพักตรพระเยซูเห็นชัด
และอาศัยการบริการดวยความรักก็กลายเปนเมล็ดพันธุ
เพ่ือสังคมใหมทีม่คีวามรักเปนรากฐาน  (RM 51)

⌫

(อานตอฉบับหนา)
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พระสนัตะปาปายอมรบั
การใชถงุยางอนามัย

เปนเรือ่งรบัได “ในบางกรณี”
By   Pope Report

สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ทรงยอมรับ
เปนคร้ังแรก การใชถุงยางอนามัยเปนเร่ืองยอมรับได
“ในบางกรณี” อาทิ ใชเพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเช้ือ
เอดส กระน้ัน ทรงยืนยันการมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน
โดยใชถุงยางอนามัยเพื่อปองกันการตั้งครรภ ไมใช
เพศสัมพันธที่เกิดจากความรัก แตเกิดจากความใคร
มากกวา

พระสันตะปาปาทรงแสดงมุมมองดังกลาว ใน
หนังสือ “แสงสวางสองโลก : พระสันตะปาปา พระ-
ศาสนจักร และเคร่ืองหมายแหงกาลเวลา” หนังสือ
ที่พระองคทรงอนุญาตให ดร.ปเตอร ซีวัลด นักขาว
ชาวเยอรมัน สัมภาษณในกรณีตางๆ ที่ เกิดข้ึนใน
พระศาสนจกัรคาทอลกิ อาท ิคดสีงฆลวงละเมดิทางเพศ
ในยุโรปและอเมริกา  ปญหาโรคเอดสในแอฟริกา
มุมมองท่ีพระศาสนจักรมีตอการใชถุงยางอนามัย และ
การยกเลิกโทษขับไลพระสังฆราช 4 องคของสมาคม
นักบุญปโอ ที่ 10 โดย “ลอสเซอรวาตอเร โรมาโน”
หนังสือพิมพประจำนครรัฐวาติกัน ไดนำบทสัมภาษณ
เรื่องการใชถุงยางอนามัย มาเปนเรื่องโหมโรง กอนที่
หนังสือจะไดรับการเปดตัวสูสาธารณชนอยางเปน

ทางการ ในวนัองัคารท่ี 23 พฤศจิกายน 2010
บทสัมภาษณเรือ่งถุงยางอนามัย อยใูนบทท่ี 11 โดย

ดร.ซีวัลด ทูลถามพระสันตะปาปาวา “พระศาสนจักร
คาทอลิกยังคงไมเห็นดวยกับการใชถุงยางอนามัย
ใชหรือไม”

พระสันตะปาปา ตรัสตอบวา “แนนอน พระ-
ศาสนจักรคาทอลิกไมเคยมองวา มัน (ถุงยางอนามัย)
คือคำตอบท่ีถูกตองทางศีลธรรม แตทวาในบางกรณี
ก็อาจเปนขอยกเวน อาทิ ผูขายบริการทางเพศที่ใช
ถงุยางอนามัย เพือ่ปองกนัการติดเชือ้ (เอชไอว)ี รวมไป
ถงึรับผิดชอบตอส่ิงท่ีตนทำลงไป”

“กระน้ันก็ตาม พอมองวา การมีเพศสัมพันธ
กอนแตงงาน โดยใชถุงยางอนามัยเพ่ือปองกันการ
ตั้งครรภ มันไมใชการแสดงออกถึงความรักท่ีแทจริง
แตมนัเหมอืนกับการเสพติดยา เพ่ือตอบสนองความใคร
ของตนมากกวา” ผูนำชาวคาทอลิกท่ัวโลก ระบุอยาง
ชัดเจน

ทัง้นี ้หลงัจาก “ลอสเซอรวาตอเร โรมาโน” ตพีมิพ
บทสัมภาษณชิน้น้ีออกมา สือ่มวลชนทัว่โลกก็มปีฏกิริยิา
ตอบสนองในทางบวกทันที ไมวาจะเปน อาทิ เอพี

เอเอฟพี รอยเตอรส และบีบีซี ที่นำเสนอขาวเชิงวา
“ถึงจะเห็นดวยแบบชาไปหนอย แตก็แสดงใหเห็นวา
พระสนัตะปาปาทรงเปดใจกวางใหวทิยาศาสตรเดินไป
พรอมหลักความเช่ืออยเูสมอ”

คุณพอเฟเดริโก  ลอมบารดี้  ผูอำนวยการ
สือ่มวลชนวาติกนั ย้ำ พระศาสนจักรคาทอลิกมมีมุมอง
ใหใชถงุยางอนามัย ในกรณีปองกันการติดเช้ือเอชไอวี
เทาน้ัน โดยการออกมากลาวในครั้งน้ี ก็เพ่ือใหความ
กระจางกับพระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต  ที่  16 ที่ทรงแสดงมุมมองวาการใช
ถุงยางอนามัยเปนเรื่องพอรับไดในบางกรณี

ลาสุด  บทสัมภาษณนี้กำลังเปนที่สนทนาใน
ประเด็นระดับโลก ทำให คุณพอเฟเดริโก ลอมบารดี้
ผูอำนวยการส่ือมวลชนวาติกัน ตองออกมายืนยัน
ใหความกระจางวา พระสันตะปาปามองการใช
ถุงยางอนามัย ในกรณีปองกันโรคเอดสเทานั้น หาก
คดิจะใชเพ่ือปองกันการตัง้ครรภจากการมีเพศสมัพันธ
กอนแตงงานก็ลืมไปไดเลย

“พระสันตะปาปาทรงพิจารณาอยางละเอียด
รอบคอบแลววา เราควรใชถุงยางอนามัยในกรณีพิเศษ
เทาน้ัน กลาวคือ ใชปองกันการติดเช้ือและแพรเช้ือ
เอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ กระน้ัน ตองอยาลืม
พระสันตะปาปาไมไดตรัสวา การใชถุงยางอนามัย
เพื่อปองกันการแพรเชื้อเอชไอวี จะเปนเรื่องถูกตอง
ตามศีลธรรม พระองคแคบอกวา มันเปนการแสดง
ความรบัผดิชอบตอสิง่ทีท่ำลงไป (ปองกันการแพรเชือ้)
เทานั้นเอง”

เด็กสาธุฯ
 สวัสดีครับพ่ีนองที่เคารพรัก ใกลสิ้นป อะไรๆ

กม็กัจะพยายามปดบัญชีกนัใหได คดิถึงบัญชีชวีติของ
เรากันบางนะครับ  พระคุณเจาจำเนยีร สนัติสขุ-
นรินัดร ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ หวัหนา
คณะตอนรบัพระอคัรสงัฆราชโจวานน ีดานเีอลโล วนั
ที ่24 พฤศจกิายน  ทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิและจะมพีธิี
ตอนรับในนามพระศาสนจักรไทย วันเสารที่ 18
ธนัวาคม 2010 ทีอ่าสนวิหารอัสสมัชญั เวลา 17.00 น.
และเม่ือเสรจ็พิธีในวัดแลวตอดวยพธิีเปดงาน “ฉลอง
ครสิตมาส สนัตสิขุและความช่ืนชมยินด”ี (Christmas
Celebration : Peace and Joy) เวลา 18.30-21.00 น.
ทีโ่รงเรยีนอสัสัมชัญ  คณะนักขับรองจากวดั อาราม
และรับเชิญ กำลังเตรียมแบงปนความสุขใหแกกัน

และกัน  บริเวณอาสนวิหารอัสสัมชัญ   3 โรงเรียน
อัสสัมชัญ ตอไปจะเปนไฮไลทงานคริสตมาสก็ได
อาจารยไนท ศรินทร จินตนเสรี  ผูประสานสิบทิศ
ขอเชิญและเตรยีมตัวกันแตเน่ินๆ งานน้ีฟรี แตมจีำหนาย
คปูอง สำหรบัเคร่ืองด่ืมและอาหารครบั อธกิารอานนัท
ปรีชาวุฒิ อธิการโรงเรียนและคณะครู และคุณพอ
ประชาชาติ ปรชีาวุฒ ิผอ. ดนตรีศกัด์ิสทิธ์ิ พรอมทมีงาน
ใหทั้งกายและใจเต็มที่ เปนของขวัญแกพี่นองทุกทาน

คณะซาเลเซียนมาแรง หลังจากพระธาตุนักบุญ
ยอหน บอสโก ผูกอต้ังคณะฯ มาเย่ียมบานของลูกๆ
เพือ่เตรยีมฉลองครบ 200 ป วนัเกดิของทาน ค.ศ. 2015
ผานไปอยางยิ่งใหญ ประทับใจทุกทาน ตามมาดวย
“กีฬาเครือซาเลเซียน” วันที่  6-9 ธันวาคม  ที่
ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) งานนี้คุณพอมนูญ
สนเจรญิ และบราเดอรถนดั อนนัต ประธานจัดงาน มี
คนเขารวมงานน้ี 4,000 คน แมเทวดา..คณุพอเทพรัตน
ปติสันต อธิการเจาคณะฯ ยังเหน่ือย พระคุณเจา
เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ ประธานพิธกีรรมฯ ไปประชุม
เตรียมเคารพศีลมหาสนิทอีก 2 ป ทีไ่อรแลนด กวาจะถึง
วันน้ันก็อีกนาน แตอยาลืมชีวิตแตละวันเลยครับ หา

โอกาสไปสวด และเฝาศีลฯ ในวัดบาง ชวีติจะไดมสีติ
กันบาง  ธรรมทูตอิตาเลียนในไทย นัดประชุม
วันท่ี 22-25 พฤศจิกายน ที่บานผูหวาน สามพราน
คณุพออันตน วาลแซกก้ี ประมาณ 60 คน เปนคร้ังแรก
ที่นาทำ เมื่อไรจะมีชาวสเปน ชาวฝร่ังเศส และ
เยอรมนับาง หรอืวาทำกันไปแลว?   ขอแสดง
ความยินดีกบัคสูมรสใหม คณุอภิสทิธ์ิ อภิปญุญา กบั
มารีอา แสงเดือน มหากิจศิร ิบตุรสาวของคณุประทปี
และคุณชลธิชา มหากิจศิริ เขาพิธี เ ม่ือวันท่ี  29
พฤศจิกายน ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก และ
งานเล้ียงวันท่ี 18 ธนัวาคม โรงแรมสยามเคมปนสก้ี
กรุงเทพฯ สัมมนาพระสงฆประจำป  กำลัง
เตรียมระดมเร่ืองใหสอดคลองกบั “แผนอภิบาล 5 ป”
วันท่ี  11-15 กรกฎาคม  ที่บานผูหวาน  คร้ังน้ี
ทมีวิทยากรจากตางประเทศมา in put สวนคนไทยเรา
ที่ไปศึกษามาและอยูในสนามงานจริงๆ มาชวย
เปน facilitators สิง่ท่ีสำคัญคือ คณุพอแตละองคเอง
“อยาถามวา จะไดอะไร แตจงถามวา จะใหอะไร
มากๆ”
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คณุพอวัชศิลป  กฤษเจรญิ
สนามความคิด
งานแพรธรรม
(ใครมกีจิกรรมดีๆ เขยีนมาแบงปนกนัไดที ่“สนามความคดิ”  อดุมสาร
122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรือ  watchasin_k@hotmail.com)

ขาวด ี3 มติิ
คร้ังน้ีขอนำเสนอการแบงปนจากสมาชิก

อาสาสมัครประกาศขาวดีประจำวัด(PMG) ที่
ทำการประกาศไดในชีวิตประจำวัน

เร่ืองท่ี 2 : ชอบฟงเทศนคณุพอสมโภชน
     เมือ่วนัศกุรที ่ 5 พฤศจิกายน ทีผ่านมา คณุอวน
ไปลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา มีคนเรียนอยู 4 คน เพื่อเปนการ
แนะนำตัวใหไดรูจักกันอยางรวดเร็วและจดจำกัน
ไดดี คุณอวนจึงไดแจกนามบัตรของตนเองแก
เพ่ือนๆ รวมช้ัน

นามบัตรของคุณอวน นอกจากจะบอกช่ือเสียง
เรียงนามบริษัทท่ีทำงานแลวดานหลังของนามบัตร
เธอไดเลาเรื่องราวของ PMG อาสาสมัครประกาศ
ขาวดีสั้นๆ ลงไปดวย หน่ึงในผูที่รับเปนหญิงอายุ
ประมาณ 50  ป เธอถามวา “พี่ๆ  พีเ่ปนคริสตเหรอ...
อยูวัดไหน” พอคุณอวนบอกวาอยูวัดนักบุญหลุยส
มารยี (บางแค กทม.) เธอย้ิมแลวบอกวา “หนเูคยไป
นัง่ฟงเทศนในวดันี ้เพราะลกูชายสองคนเคยเรยีนอยู
โรงเรียนสุวกลุ ซึง่อยตูรงขามวัด ตอนน้ันพอเจาวดั

คือคุณพอสมโภชน พูลโภคผล” เธอชอบศาสนา
คริสตและยังติดตอกับคุณพอสมโภชนเสมอๆ เธอ
ไปรวมงานอภเิษกพระสังฆราชมาแลว 3 องค ชอบ
ไปกับกลุมพลมารีของวัดนักบุญเปโตร  ตอนน้ี
ลกูชายจบมหาวทิยาลยัแลว 1 คน

ตอนทานขาวกลางวัน ทั้งสองจึงไดคุยกัน
เพ่ิมเติม หญิงคนน้ีอยูในวงการพระศาสนจักร
มากๆ คุณอวนถามวา “แลวติดเรื่องอะไร ถึงยัง
ไมมาเปนคริสต” เธอบอกวาติดเร่ืองสามี ซึ่งเปน
ลูกคนจีน สวนพอ-แมสามีเสียหมดแลว คุณอวน
จึงแบงปนประสบการณชีวิตของเธอวา “เรา
เหมือนกันเลย สามีของเราก็เพ่ิงเปลีย่นมาเปนคริสต
ปนี้เองและเด๋ียวน้ี เรามีหลักศาสนสัมพันธซึ่ง
จะชวยแกปญหาใหได”

จากน้ันท้ังสองจึงนัดกันไปรวมมิสซา ที่วัด
บางเชือกหนงัทีค่ณุพอสมโภชนเปนผชูวยเจาอาวาส

เร่ืองท่ี 3 : ทเีด็ดพอตา
วนัอาทิตยที ่7 พฤศจกิายน ขณะทีเ่ลิกวัดก็มนีองผชูาย

คนหนึง่ ไปตดิตอเจาหนาทีว่ดัวาอยากเรยีนคำสอน พอดี
คณุพอคมสนัท ยนัตเจริญ คณุพอเจาอาวาสตองไปรวม
สวดครบ  1 ปใหผูตายรายหน่ึง  จึงไดมอบหมายให
คุณอวน (PMG) ชวยพูดคุยนองคนน้ี เขามีชื่อวา
“วงศวริศ” ครอบครัวทางภรรยาเปนคาทอลิก ตอนน้ี
มลีกูชาย 1 คน อาย ุ10 ขวบ เขามารวมมสิซาสม่ำเสมอ
เขาเช่ือในพระเมตตาของพระเจาซ่ึงเขาไดรบัพระพรมา

หลายคร้ังและทีส่ำคญัคือ “ประทับใจในพอตาของเขา”
จนตัวเขาเองขอเลือกนักบุญอันตนซึ่งเปนนักบุญ
เดียวกับพอตามาเปนนักบุญองคอุปถัมภของเขา

คุณอวนถามวาพอตาเปนใคร พอเขาบอกวา
พอตาเปน “ศษิยเกาดอนบอสโก อดุรธานี”  คณุอวน
สุดจะดีใจ เพราะคุณอวนเองก็ไดรูจักพระเจาจาก
โรงเรียนของคณะซิสเตอรธิดาแมพระองคอุปถัมภ
ที่อุดรฯ เหมือนกัน คุณอวนจึงพบจุดเช่ือมโยงและ
บอกวาอยากรูจักพอตาของเขา

(ตอจากฉบับท่ีแลว)
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«— ¥§√Õ∫§√— «»— °¥‘Ï  ‘ ∑∏‘Ï

‚√ß‡√’¬πªí≠®∑√—æ¬å ¥‘π·¥ß

°∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26

∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™ ‘́≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥‡´πµå®ÕÀåπ ≈“¥æ√â“« °∑¡. ©≈Õß«—¥

·≈–©≈Õß 25 ªï™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26

∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

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

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ‡°“–„À≠à ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“

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

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ∫â“ππ“ ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 ¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

Õ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ Õ—§√∏√√¡∑Ÿµ ¡–¢“¡ ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

Õ.Õß§√—°…å ®.π§√π“¬°©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 ∏—π«“§¡

‡«≈“ 10.30 π.

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

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 11 ∏—π«“§¡ 2010

§ÿ≥æàÕæ√™—¬ ∫√—»«°ÿ≈ ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë —°°“√ ∂“π

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ æ‘∏’¡‘ ´“ ‡«≈“ 19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“

¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

�����§≥–π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“ ¡‚¿™æ√–π“ß¡“√’¬åºŸâªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ·≈–

°“√ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ¢Õß∫√“‡¥Õ√å¬Õ·´ø

À«Ÿ Õ—π Àà«ß ∫√“‡¥Õ√å¬ÕÕ“°‘¡ ‡Àß’¬π «—π ∂—Ëπ

∫√“‡¥Õ√å¡’§“·Õ≈ «ÿ≤‘™—¬ ∫ÿ≠∫√√≈ÿ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈

‡™‘¥™—¬ ‡≈‘»®‘µ√‡≈¢“ Õ∏‘°“√‡®â“§≥–·¢«ßª√–‡∑»‰∑¬

‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 11 ∏—π«“§¡ 2010 ‡«≈“

10.00 π. ∑’Ë«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å  “¡æ√“π

����� ¡“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠ºŸâ π„®

‡¢â“√à«¡Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√ ç‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√‡∑§π‘§

°“√ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑å¢—Èπæ◊Èπ∞“π‡æ◊ËÕ„™â„π™’«‘µ

ª√–®”«—πé √–À«à“ß«—π∑’Ë 10-11 ∏—π«“§¡ 2010

µ‘¥µàÕ∑’Ë‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1313 À√◊Õ

»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„® ‚∑√. 0-2675-5533, 0-2675-5577

����� æ√– ß¶å  ¿“¿‘∫“≈·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–

ø“µ‘¡“ ¥‘π·¥ß¢Õ‡™‘≠√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√– «—π®—π∑√å

∑’Ë 13 ∏—π«“§¡ 2010

15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

15.30 π. Õà“πæ√–«“®“ ·≈–·∫àßªíπ

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

æ√–«“®“

16.30 π. · ∫à ß ªí π ª √ – ∫° “ √≥å ™’ «‘ µ

çLectio Divinaé

‚¥¬Õ“®“√¬åÕ“√¡≥å æŸ≈‚¿§º≈

17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

18.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑

 «¥ “¬ª√–§”‚≈°

‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“

‚¥¬§ÿ≥æàÕ∫√√®ß  —πµ‘ ÿ¢-

π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß 475 ªï §≥–Õÿ√å ÿ≈‘π «—π‡ “√å∑’Ë

18 ∏—π«“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë‚√ß‡√’¬π

¡“·µ√å‡¥Õ’«‘∑¬“≈—¬

����� Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ √à«¡°—∫§≥–°√√¡°“√

 ¿“¿‘∫“≈¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π§√‘ µå¡“ ·ø√å ª√–®”ªï

2010 ∑’Ë∫√‘‡«≥≈“πÀπâ“Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ «—π»ÿ°√å

∑’Ë 24 ∏—π«“§¡ 2010 ‡«≈“ 18.30-21.30 π.

����� ß“π™ÿ¡πÿ¡≈Ÿ°‡ ◊Õ§“∑Õ≈‘°‚≈° §√—Èß∑’Ë  1

çæ≈—ß»√—∑∏“ π”æ“™’«‘µ Ÿà· ß «à“ßé √–À«à“ß«—π∑’Ë

26 ∏—π«“§¡ 2010 ∂÷ß«—π∑’Ë 2 ¡°√“§¡ 2011 ∑’Ë

§à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ·Ààß™“µ‘«™‘√“«ÿ∏ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

µ‘¥µ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ www.jamboreethailand.com

�����§ÿ≥æàÕ ´‘ ‡µÕ√å §√Ÿ§” Õπ·≈–æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…

‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠‡´´’≈’Õ“ Àâ«¬µâππÿàπ µ.·¡à‡ß“ Õ.¢ÿπ¬«¡

®.·¡àŒàÕß Õπ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“©≈Õßæ√–§√‘ µ-

 ¡¿æ„π§◊π«—π∑’Ë 28 ∏—π«“§¡ 2010 ‡«≈“ 17.00 π.

·≈–§√∫ 50 ªï™ÿ¡™π§«“¡‡™◊ËÕ‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠‡´´’≈’Õ“

Àâ«¬µâππÿàπ „π«—π∑’Ë 29 ∏—π«“§¡ 2010 æ‘∏’¡‘ ´“

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

Õ“¿√≥å-√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

�����™¡√¡¶√“«“ ‡¢µ 1 Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠√à«¡‡¥‘π°“√°ÿ»≈ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õ‡¥Á°»Ÿπ¬å‡¡Õ√å´’Ë

‡¢µ§≈Õß‡µ¬ «—π‡ “√å∑’Ë 15 ¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“

05.30-10.00 π. ∑’Ë «π≈ÿ¡æ‘π’ ∫—µ√√“§“„∫≈– 100

∫“∑ (·µàß°“¬ ‡ ◊ÈÕ ’øÑ“)

05.30 π. °√√¡°“√æ√âÕ¡°—π∑’Ë≈“πµ–«—π

¬‘È¡ ( π“¡‡¥Á°‡≈àπ)

06.00 π. «ß‚¬∏«“∑‘µ‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠

§Õπ·«πµå µ—Èß¢∫«π‡¥‘π°“√°ÿ»≈

06.30 π. ª√–∏“π™¡√¡¶√“«“ ‡¢µ 1

°≈à “«√“¬ß“π«—µ∂ÿª√– ß§å

°“√®—¥ß“π

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ª√–∏“π

„πæ‘∏’°≈à“«‡ªî¥ß“π‡√‘Ë¡ ‡¥‘π

°“√°ÿ»≈

08.00 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡™â“ (µ“¡´ÿâ¡

µà“ßÊ ∑’Ë®—¥‰«â)

®—∫ ≈“°ºŸâ‚™§¥’

ªî¥ß“π

�����»Ÿπ¬å°≈“ßπ‘ ‘µπ—°»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°
∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

http://twitter.com/udomsarnnews

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘∑—≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é
(udomsarn fanclub)

„π‡ø´∫ÿâ§

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

µ‘¥µ“¡™¡√“¬°“√ ç· ß∏√√¡é
¬âÕπÀ≈—ß ·≈– ◊ËÕ √â“ß √√§å‰¥â∑’Ë

catholicmedia.cbct.net

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°
·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¢Õ‡™‘≠√à«¡„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ
ºŸâª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡

‡™Á§ —Ëß®à“¬  ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‚Õπ‡ß‘π ¡‘ ´—ßœ  ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°œ (∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬)

∏π“§“√∑À“√‰∑¬  “¢“æ—≤πåæß»å

∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å

‡≈¢∑’Ë   170-2-08597-6

 ”π—°‡≈¢“∏‘°“√

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°œ

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1201-1202
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∫â“π‡´‡«’¬√å ®—¥§à“¬ “¡—≠§√—Èß∑’Ë 2 ç√âÕ¬‡√◊ËÕß√“«∫πº◊ππÈ” √–∫“¬√—°∫πº◊π¥‘πé

√–À«à“ß«—π∑’Ë 28-30 ¡°√“§¡ 2011 ∑’Ë µ.°√–‡∫◊ÈÕß„À≠à Õ.æ‘¡“¬ ®.π§√√“™ ’¡“

‡æ◊ËÕµ‘¥µ“¡ªí≠À“Õÿ∑°¿—¬®“°¿“«–πÈ”∑à«¡∑’Ëºà“π¡“ ·≈–‡ªìπ‡æ◊ËÕπ√—∫øíß

§«“¡∑ÿ°¢å¢Õß§π„πÀ¡Ÿà∫â“π∑’Ëª√– ∫Õÿ∑°¿—¬ ¥—ß∑’Ëæ√–‰¥â Õπ„Àâ‡√“√—° √—∫„™â

·≈–√—∫øíß‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å ‡™àπ‡¥’¬«°—∫æ√–Õß§å ‚¥¬ “¡“√∂ ¡—§√·≈– Õ∫∂“¡

‰¥â∑’Ë www.carefor.org/student À√◊Õºà“π∑“ß www.facebook.com/cuctxavier

À√◊Õ‚∑√»—æ∑åµ‘¥µàÕ°√√¡°“√»Ÿπ¬åœ ®Ÿπ 08-6908-2455 «‘π 08-9606-0130

�����¢Õ‡™‘≠‡¢â“‡¬’Ë¬¡™¡‡«Á∫‰´µå §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘° ‡æ◊ËÕ§√‘ µ»“ π∏√√¡

·ºπ°§√‘ µ»“ π∏√√¡  ¿“æ√– —ß¶√“™œ (Catholic Commission for Catechetical

Education  Desk for Catechesis)  ‰¥â∑’Ë www.thaicatechesis.com

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡°‘®°√√¡‚§√ß°“√‡¥‘π-«‘Ëß¥√ÿ≥“-π“√’ ¡‘π‘Œ“≈åø¡“√“∏Õπ §√—Èß∑’Ë 6

„π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 µ—Èß·µà‡«≈“ 05.30-09.00 π.

∑’Ë∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«° ‡æ◊ËÕ

À“∑ÿπ™à«¬‡À≈◊Õ°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π‡√’¬π¥’·µà¬“°®π  ∂“π∑’Ë

√—∫ ¡—§√·≈– Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå ‚∑√. 0-3470-3210

§ÿ≥§√Ÿ ÿæ—µ√“ §ßª√–‡ √‘∞ ‚∑√. 08-6828-9757 §ÿ≥ª√– “√  ®‘√™—¬ °ÿ≈

π“¬° ¡“§¡ ‚∑√. 08-1308-3341

����� ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¥Õπ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠»‘…¬å‡°à“∑ÿ°∑à“π·≈–§√Õ∫§√—«

‡¢â“√à«¡ß“πæ∫ª– —ß √√§åª√–®”ªï 2011 «—π‡ “√å∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 ∑’Ë

‚√ß‡√’¬π¥Õπ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ æ‘∏’¡‘ ´“‡«≈“ 18.00 π. ‡√‘Ë¡ß“π ‡«≈“

19.00 π.  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¥Õπ∫Õ ‚°

°√ÿß‡∑æœ ‚∑√. 0-2652-9021 ‚∑√ “√ 0-2652-7872

�����¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡™‘≠∑ÿ°∑à“π√à«¡·∫àßªíππÈ”„®

„Àâ°—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‡¥Á°°”æ√â“µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’ ‡¥Á°æ‘°“√  Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë

§ÿ≥√≥™—¬ ·≈–§ÿ≥ª“≈‘¥“ ‚∑√. 0-2360-7854-55

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

µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2429-0820-22

�����°Õß∫√√≥“∏‘°“√ Õÿ¥¡ “√ √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë·ºπ°»‘≈ª°√√¡ (Õ“√åµ‡«‘√å§)

‡ªìπ§“∑Õ≈‘° ¡’ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

E-mail : udomsarn@gmail.com

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

‡™‘≠√à«¡∫√‘®“§™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬

πÈ”∑à«¡ ®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“

‚¥¬∫√‘®“§ºà“π∑“ß∫—≠™’

ç°Õß∑ÿπøóôπøŸπÈ”∑à«¡

‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë π§√√“™ ’¡“é

‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 339-460-5848

∏π“§“√°√ÿß‡∑æ  “¢“¡‘µ√¿“æ

µ‘¥µàÕ ‡´Õ√å·¡√’Ë ‡®¡ å „  «à“ß

‚∑√. 08-1955-7003

À√◊Õ∑’Ë§≥–¿§‘π’‡´πµåªÕ≈ ‡¥Õ ™“√åµ√

‚∑√. 0-2266-3605, 08-7078-2745

‡™‘≠√—∫øíß

ç§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“ ‘∫é
‚¥¬ §ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

FM 87.50 MHz  «‘∑¬ÿ√—∞ ¿“
∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å 05.00-06.00 π.
www.thaicatholicradio.com

§√‘ µå¡“ §Õπ‡ ‘√åµ
ª√– “π‡ ’¬ß 2010
¢Õ‡™‘≠∑ÿ°∑à“π¡“√à«¡©≈Õß

·≈– —¡º— ∫√√¬“°“»

‡∑»°“≈§√‘ µå¡“ ·Ààß —πµ‘
·≈–§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’

„π°“√· ¥ß§Õπ‡ ‘√åµª√– “π‡ ’¬ß

çChristmas Celebration 2010 :
Peace and Joyé
¢—∫√âÕß∫∑‡æ≈ß‚¥¬

§≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß 7 §≥–
√à«¡¥â«¬»‘≈ªîπ√—∫‡™‘≠

≥—Æ∞å ∑‘«‰ºàß“¡ (π—∑∑‘« AF5)
∫√√‡≈ßæ‘≥·°â«‚¥¬

§ÿ≥«’√–æß»å ∑«’»—°¥‘Ï
„π«—π‡ “√å∑’Ë 18 ∏—π«“§¡ 2010

∑’Ë‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠
18.00 π. ÕÕ°√â“π‡∑»°“≈§√‘ µå¡“ 
·≈– 19.00 π. °“√· ¥ß§Õπ‡ ‘√åµ

‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬„π°“√‡¢â“™¡

√–≈÷°∂÷ß∑à“π„π§”¿“«π“  §ÿ≥æàÕæ‘∑—°…å ‚¬∏“√—°…å

‡ ° ÿ “π
✝  «—¥π—°∫ÿ≠¬«ß∫—ªµ‘ µ“ ‡®â“‡®Á¥

®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ «—π»ÿ°√å∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2010

 «¥‚≈°„À¡à ‡«≈“ 14.30 π.

¡‘ ´“ ‡«≈“ 15.00 π.

( “¡“√∂®Õß‡∑’¬π ¥Õ°‰¡â ‰¥â∑’Ë́ ‘ ‡µÕ√åÕ∏‘°“√

/ §√Ÿ‡æ’¬ß„® §√Ÿ«π‘¥“ ‚∑√ Õ∫∂“¡ 0-3521-7138

À√◊Õ 0-3521-7139 µàÕ 103)

�����‚√ßæ‘¡æåÕ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë

Õ“√åµ‡«‘√å§ ¡’ª√– ∫°“√≥å®–‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“

‡ªìπæ‘‡»… µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2235-1045, 0-2233-0523

�����ΩÉ“¬ —ß§¡ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ √—∫ ¡—§√

‡®â“Àπâ“∑’Ë¿“§ π“¡  1 µ”·Àπàß µ‘¥µàÕ§ÿ≥¡“πæ

º‘«‡°≈’È¬ß ‚∑√. 08-1646-7983 §ÿ≥ªπ—¥¥“

 —ß¶∑‘æ¬å ‚∑√. 08-7798-9001 E-mail :

singtopanadda@hotmail.com

®ß‡ªìπæ¬“π∂÷ßæ√–§√‘ µ‡®â“
Õ¬à“ß‡¢â¡·¢Áß®π∂÷ß∑’Ë ÿ¥ (1§√ 1:6)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับท่ี 50 ประจำวันท่ี 12-18 ธันวาคม 2010 หนา 17

สวัสดีครับนองๆ เยาวชนที่รัก...การเตรียมตัวเพื่อ
รอคอยบางส่ิงบางอยาง...อาจจะนำมาซ่ึงความรสูกึตางๆ
มากมาย บางคร้ังก็รอคอยอยางต่ืนเตน ใจจดใจจอ
มีความหวัง  ทาทาย  สดช่ืน  แตบางคร้ังก็รอคอย
ดวยความกระวนกระวายใจ รอนใจ ขดัใจ ฯลฯ ขึน้อยู
กับวา เรากำลังเตรียมตัวเพ่ือท่ีจะรอคอยใคร หรือ
รอคอยอะไร อยางไรก็ตาม การรอคอยยอมมกีารสิน้สดุ
เสมอ เม่ือพบกบัส่ิงท่ีรอคอยนัน้แลว เรากไ็มตองรอกนั
อีกตอไป

เรากำลังจะเดินทางเขาสูเทศกาลเตรียมรับเสด็จ
การบังเกิดของพระคริสตเจาอีกครั้ง จึงอยากจะชวน
นองๆ เตรียมตัวรับเสด็จพระกุมารท่ีจะบังเกิดมา
ดวยความชื่นชมยินดี และมีความหวังอยางเต็มเปยม
อยเูสมอ

สำหรับเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา เรามี
เวลาส่ีสัปดาห เพื่อเตรียมตัวเตรียมจิตใจไวรับเสด็จ
องคพระมหาไถ  ความจรงิแลวพระครสิตเจามิไดเสด็จ
มาเฉพาะในวันคริสตมาสเทานั้น แตพระองคเสด็จ
มาหาเราทกุวนั ทกุเวลา ทกุโอกาส เพียงแตวาเราไมได
รบัรเูทานัน้ ถาเรามีความเช่ือเรากจ็ะรวูา พระองคเสดจ็
มาหาเราเสมอๆ ทางพระวาจา ทางพิธกีรรม โดยเฉพาะ
บูชามิสซาขอบพระคุณ ทางเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึน

รณรงควนัเอดสโลก 1 ธนัวาคม ของทกุป
 โดย  คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่สงเสริมงานเอดส

     องคการอนามัยโลก
(WHO) ไดกำหนดใหวันที่ 1
ธันวาคม ของทุกป เปน “วัน
เอดสโลก” (WORLD  AIDS

DAY) และในวันท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2532 ถอืวา เปนวัน
โลกตานเอดสครั้งแรก

มีการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดสหลาย
รปูแบบพรอมกันท่ัวโลก โดยต้ังความหวังไววา

1. จะพยายามหยุดย้ังโรคเอดส
2. ใหความเหน็ใจ หวงใย ตอผตูดิเช้ือและผปูวย

โรคเอดส
3. ใหทกุๆ คนไดรเูรือ่งโรคเอดส 
การจัดกจิกรรมรณรงคในวันเอดสโลก จะเปนการ

สรางจิตสำนึกใหทุกคนไดใหความเห็นใจและหวงใย
ตอผูติดเชื้อและผูปวย ตลอดจนใหทุกคนมีความรู
แกประชาชนทัว่ไป เปนการสรางความตระหนกัในการ
ปองกันเอดส โดยท่ีประชุมไดเสนอแนะใหจดักิจกรรม
การตอเด็ก/เยาวชนปริศนาคำท่ีจะชวยปองกันการ
ตดิเช้ือเอชไอว ี  พรอมท้ังโรคเอดส อนัจะเปนแนวทาง
หน่ึงท่ีจะทำใหการขยายตัวของโรคน้ีลดนอยลง

     คำขวัญวันเอดสโลกปนี้คือ “ทั่วถึง เทาเทียม คือ
สิทธิมนุษยชน” ซึ่งทางภาคประชาสังคมไดปรับมา
เปน “สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส สิทธิมนุษยชน”
เพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น

คาทอลิกกับเอดส
ในโอกาสเสด็จเยือนแอฟริกาเม่ือเดือนมีนาคม

2009 นโยบายของวาติกันในเรื่องเอดสไดตกเปน
เปาโจมตีและวิพากษวิจารณของสื่อมวลชน  แมวาใน
ความเปนจริงแลว   ผูติดเชื้อและผูปวยเอดสกวา 25%
ในโลกนั้น ไดรับการดูแลและชวยเหลือโดยคาทอลิก
และสถาบันตางๆ ของคาทอลิกก็ไดทำงานในทุกดาน
ในเร่ืองเอดส  ไมวาจะเปนในเร่ืองการปองกัน การให
การศึกษา การใหการปรึกษา และการชวยเหลือ
ในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะผตูดิเช้ือ

ผปูวย และเด็กท่ีตดิเชือ้  กระน้ันก็ด ีสือ่และหนวยงาน
ที่ทำงานดานเอดสก็โจมตีพระศาสนจักรที่หามการใช
ถุงยางอนามัย เพื่อการปองกันประชาชนจากการเสี่ยง
ทีจ่ะติดเชือ้เอชไอว ีแตเม่ือวนัท่ี 23 พฤศจกิายน 2010 นี้
มหีนังสือเรือ่ง “The Church and the Signs of the Time
(พระศาสนจักรและสญัญาณแหงกาลเวลา) ทีไ่ดตพีมิพ

และอางอิงพระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 วา “สำหรบับางคน เชน ผชูายขายบริการ
การใชถงุยางอนามัยเพ่ือการปองกัน กเ็ปนขัน้ตอนแรก
ที่แสดงความรับผิดชอบทางศีลธรรมของการใชชีวิต
ทางเพศ” อยางไรก็ดี พระองคไดเสริมดวยวา แม
ถุงยางอนามัยอาจจะชวยลดความเส่ียงของการติดเช้ือ
พระศาสนจักรก็ไมไดยอมรับวา ถุงยางอนามัยเปน
วิธีการแกปญหาที่ถูกตองแทจริง

ในการใหสัมภาษณกับนักขาวชาวฝรั่งเศส ชวงที่
เสด็จไปคาเมรูนเก่ียวกับเร่ืองการรณรงคปองกันเอดส
พระองคมีพระดำรัสวา วิธีการของพระศาสนจักร
คาทอลิกในการปองกันเอดสเปนวิธีการท่ีถูกตอง เรา
ไมอาจ เอาชนะปญหาของเอดสโดยการใช เ งิน
หรือลงทุนดวยเงินเทาน้ัน แตตองใชมิติของความเปน
มนุษย ดวยการมคีวามรบัผิดชอบในพฤตกิรรมทางเพศ
และการแสดงความเปนมิตรกับผูที่ตกทุกขไดยาก
โดยการใหความชวยเหลือแกพวกเขา ซึ่งพระองค
ไดกลาวยกรูปแบบของคณะคามิลเลียนและบรรดา
ซิสเตอรที่ไดเอาใจใสดูแลผูปวยในขณะน้ี

โดย เงาเทียน

ในชีวิตของเรา  ทางบุคคลทั้งหลายท่ีเราไดพบปะ
ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ เราจะตองเตรียมจิตใจไวให
พรอมทีจ่ะตอนรบัพระองคเสมอ

ในการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา เราอาจมองได
2 ความหมาย

1. โลกและสรรพส่ิงจะตองมีวันสิ้นสุดนั่นคือ
“วันส้ินโลก” และพระเยซูคริสตเจาจะเสด็จกลับมาอีก
คร้ังหนึ่งในวันน้ันในฐานะพระตุลาการพิพากษา
มนุษยชาติ วนัน้ันเปนวันไหนเม่ือไรเราไมทราบ พระ-
เยซคูรสิตเจาบอกกบัเราวา “มแีตพระบดิาผเูดยีวเทานัน้
ทรงทราบ” เพราะฉะน้ันเราตองเตรียมตัวและจิตใจ
ใหพรอมอยเูสมอ

2. วนัส้ินชีวติของมนษุยแตละคน กเ็ปนวนัทีพ่ระ-
เยซูคริสตเจาเสด็จมาดวยและใครจะส้ินใจเม่ือไร
อยางไรเรากไ็มทราบเชนเดยีวกนั พระวาจาของพระเจา
เตือนใหเราดำเนินชีวิตอยางรอบคอบ ดังที่พระเยซู
คริสตเจาตรัสวา “พวกทานจงเตรียมพรอมอยูเสมอ
เพราะพวกทานไมรูวันเวลา”

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา จึงไมใช
เทศกาลเตรียมสมโภชการบงัเกดิมาของพระเยซคูรสิตเจา
เทานั้น แตยังเปนการเตรียมตอนรับการเสด็จมาของ
พระครสิตเจาเปนคร้ังที ่2 ดวย การเสดจ็มาครัง้ที ่2 ของ
พระเยซูคริสตเจา จะไมใชการบังเกิดมาทารกนอย
นอนในรางหญาอีกตอไป แตพระองคจะเสด็จมาเปน
ผูพิพากษามนุษยชาติ ดวยเหตุนี้เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
พระคริสตเจา จึงไมใชเพียงเทศกาลเตรียมการฉลอง
รื่นเริงในวันคริสตมาสเทาน้ัน แตตรงขาม ตองเปน
เทศกาลท่ีเราตองจริงจงักบัชวีติมากข้ึน เปดบญัชชีวีติขึน้

อานทบทวน ถาพบวาอะไรดีเปนส่ิงท่ีสงเสรมิความเชือ่
ความศรัทธา ทำใหเราเปนคนดีขึ้นก็ทำตอไป และ
ขอพลังจากพระเปนเจาใหเราพัฒนาความเช่ือ ความ
ศรัทธา ของเราใหเขมแข็งมากข้ึนอยู เสมอ ถาพบ
ความบกพรอง เราตองเปดใจรับความจริงและแกไข
ลำพังตัวเราเองคงทำอะไรไมได เราจึงตองขอพลังจาก
พระเปนเจาอีกเชนกัน

ในโอกาสท่ีกำลังเขาสูบรรยากาศเตรียมรับเสด็จ
พระครสิตเจานี ้ใหเราถามตัวเราเองวา เราพรอมหรือไม
ที่จะนำพระผูไถไปสูคนอ่ืน เราไดนำพระผูไถไปสู
คนอืน่หรอืยัง เราจะทำอยางไรเพ่ือใหพระพรของพระ-
ผูไถบังเกิดผลในชีวิตของเราและเพ่ือนพ่ีนองท่ีอยู
รอบขางเรา (ที่มา.. http://ccbkk.catholic.or.th/
kamsornnaru/kamsorn28/kamsorn28.html)

เอามาแบงปนกันอีกครั้ง  ถึงความหมายของ
เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ สุดทายปลายทางของการ
รอคอยของเรา จะมคีวามสขุสดช่ืนสมหวงัแคไหน กข็ึน้
อยูกับการเตรียมตัว เตรียมใจของเรานี่แหละ ถาเรา
มีความพรอมอยางเต็มที่ วันนั้น ที่พระกุมารจะเสด็จ
มาสูใจเรา เราคงรองเพลงนี้ดวยความชื่นชมยินดีอยาง
แทจริง “Joy to the world…The Lord has come…”

พบกนัใหมนะครับ..สวสัดี...
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ผมนั่งนึกเรื่องราวขำๆ ที่เกิดข้ึนในบานของผม
ทีช่ือ่วาเมืองไทย กบัชวงระยะเวลาประมาณ 1 สปัดาห
ที่ผานมา ผมมีเรื่องขำ 4 เรื่อง ลองขำไปกับเรื่อง
ของบานของเรา ทีช่ือ่วาประเทศไทยครับ

เร่ืองที่ 1 ไปตัดสินงานรณรงคเพื่อสันติภาพ
ทามกลางมอ็บ

ผมไปประชุมที่รัฐสภาบอยๆ ไมใชอะไรหรอก
ครับ เราทำงานรวมกนั กก็ารประกวดภาพยนตรสัน้
นี้แหละ หัวขอ “เมล็ดพันธุแหงสันติสุข” ทุกเชา
ที่ไปถึง ผมจะมีคนมาตอนรับเสมอ กลุมเล็กบาง
ใหญบาง เสียงดังบาง เสียงเบาบาง อันนี้ก็แลวแต
เครือ่งเสยีง เงนิทนุและอปุกรณทีจ่ดัมาสมทบ ผมดใีจ
ทีง่านกำลังจะเสร็จแลว ในเชาวันน้ันเชนกัน สงสยัวา
จะเปนวันทายๆ กอนปดโครงการ วนัน้ีผคูนมาเยอะ
เลยทีเดียว ตำรวจก็เยอะดวย ดวยเงื่อนไขของการ
ตัดสินใจบางอยางของสภาฯ ซึ่งผมไมเขาใจนัก
แลวบางทีก็เหมือนกับวาไมอยากจะทำความเขาใจ
ดวย พวกคนทีม่าตอนรบัไดยนิวาจะปกหลกัอย ู3 วนั
ขากลับคนมาตอนรับผมยังไมกลับเลย คงจะตอนรับ
กนัสามวนัสามคืน เฮอ...ผมนกึแลวก็ขำ ผมไปตัดสิน
การประกวดหนงัส้ันหัวขอ “เมลด็พันธแุหงสันติสขุ”
ทามกลางม็อบทีไ่มแนใจวา ถาใครมาอยใูนสถานการณ
เดียวกับผมจะรสูกึสงบ และสันติไดจริงหรือไม

เร่ืองท่ี 2 ไปรบัพระสมณทตูหองวีไอพี สนามบิน
สวุรรณภมู ิแตบงัเอิญนัง่แทก็ซีไ่ป

12.30 น. ของวันพุธ ผมมีคิวตองเดินทางไป
ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ที่นั่นผมจะไปรวมกับผูหลัก
ผูใหญและตัวแทนของสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย เรากำลังจะรอรับพระสมณทูต

ประเทศไทย?

   
นำหนังสอื (ใหม) มาเลาใหฟง

โจวานน ีดานีเอลโล ซึง่จะมาประจำอยปูระเทศไทย
ภาคเชาผมตดิประชุมอกีทีห่นึง่ เมือ่ไดเวลาท่ีพอจะ

ไปทันแลวจึงขอตัวออกมากอน แท็กซ่ี คอืยานพาหนะ
สนามบินสุวรรณภูมคิอืจุดหมาย ไมถงึ 12.00 น. ด ีผมถึง
แลว โลงใจพรอมกับความรูสึกวา ตามไปสมทบเลย
ดกีวา คนท่ีมากอนเขาอยทูีไ่หนกันนะ ถามไถไดความวา
อาคารวไีอพ ีอยคูนละอาคารกับสนามบิน พวกเขามารอ
กันแลวท่ีหองวีไอพี 4 วิธีที่งายท่ีสุดคือ ออกไปน่ังรถ
แท็กซ่ีใหมและเรยีกไปทีน่ัน่ ไมยากเลย กบัขอเสนอน้ี

รถแทก็ซีค่นัทีเ่รียกใหมรจูกัอาคารวไีอพ ีพอสมควร
กอนท่ีจะผานเขาไปจอดดานท่ีใกลอาคารมากท่ีสุด
ตองแลกบัตร ยามท่ีเปนคนบอกใหผานเขาไปได รำพงึ
ดังๆ ใหผมและแท็กซี่ไดยิน “มารับวีไอพี มาแท็กซี่
นีน่ะ” เหอะเหอะ ....จรงิแหะ

เรือ่งท่ี 3 ประเทศไทยราคาฝร่ัง ตอไดเรือ่ยๆ
ทีบ่านพกัพระสงฆทีอ่าสนวหิารอสัสมัชญั เราไดมี

โอกาสตอนรบัพระสงฆชาวตางชาติทีแ่วะเวียนมาเท่ียว
เมืองไทย คุณพอชื่อยออากิมอายุ 58 ปแลว คุณพอ
พักอยูกับเราในชวงท่ีมาพักที่ประเทศไทย คุณพอชอบ
ประเทศไทย ทานใชคำวา “มนัชางเปนประเทศท่ีมสีสีนั

มผีคูนทีม่จีติใจงดงาม”
มื้อเย็นวันหนึ่งเราถามคุณพอวาเปนอยางไร

ไดไปเท่ียวทีไ่หนมาบาง คณุพออวดนาฬิกาทีเ่พ่ิงซ้ือ
มาใหม ผมวาดูดเีลยแหละ คณุพอบอกวาราคาถกูมาก
250 บาท ถกูครับ ผมเหน็ดวย คณุพอยงัเลาใหฟงวา
คุณพอซ้ือเส้ือยืดท่ีมีแผนท่ีประเทศไทย ตอนแรก
คนขายบอกวา 250 บาท คณุพอทราบดีวา ตอไดอกี
เราถามและลุนวาคุณพอจะสามารถซื้อมาดวย
สนนราคาเทาไร คนขายบอก 200 บาทขาดตัว
คุณพอชาวตางชาติคนนั้น มีทาทีวาไมเอาดีกวา
คนขายถามวาซื้อไดเทาไร 100 บาท โอเคไดเลย
คุณพอจายแบงค 100 บาท เงินไทยใหเขา คุณพอ
เลาขำๆ แตบอกวา เร่ืองแบบน้ีที่ประเทศเขาไมมี
ขำดหีรือเปลา ผมคดิในใจ

เรือ่งท่ี 4  จำนวน 2002 เหลอืเพยีงอีก 8 กค็รบ(ป)
2010

ขาวการพบศพทารกจากการทำแทงนำไปเก็บ
ไวในโกดังของวัดไผเงินฯ จำนวน 2,002 ศพ ผมอาน
ขาวนีท้ามกลางบทวิเคราะหมากมายท่ีไดอานเชนกัน
คดิวาเหลอือกี 8 ศพ กค็รบ 2010 พอดกีบัปค.ศ. พอดี
นั่นคือศพทารกท่ีวัดไผเงิน ถาบวกศพที่อื่นดวย
จากการทำแทงดจุเดยีวกนั ไมนาจะอีกแค 8?

ประเทศไทยท่ีรักของผม และของพวกเรา
นาเศราและขำไมออก มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้น มี
มุมมองปรัชญา แนวคิดท่ีสะทอนเบ้ืองหลังของ
สิ่งเหลาน้ี มีวิถี และวิธีปฏิบัติ ที่ควรสงเสริมและ
ปรับปรุงแกไข ฯลฯ ประเทศไทยครับ ผมรักคุณ
เรานาจะตองทำอะไรเพื่อคุณกันบางแลว

บรรณาธิการบริหาร

คงไมชาไปถาจะแนะนำหนังสือที่เกี่ยวกับคุณพอ
บอสโก แมวาพระธาตุของคุณพอจะเดินทางไปตอ
ทีป่ระเทศอ่ืนแลว “พอบอสโกย้ิม” หนังสือพมิพครัง้แรก
เม่ือป ค.ศ. 1975 ผานไป 35 ป เร่ืองราวยังเปนชีวิตท่ี
สนุกสนาน ไดขอคิด พิมพอยางสวย ไมบันยะบันยัง
สนใจติดตอไดที่คณะซาเลเซียน ในราคา 200 บาท
พรอมกบันติยสารดอนบอสโก ฉบับพิเศษ โอกาสตอนรับ
พระธาตุนักบุญฯ นอกจากจะเปนกิจกรรมที่ทำใหเรา
เห็นพลังของมวลหมูสมาชิกแหงคณะซาเลเซียนแลว
เรายังพบวาคริสตชนไทยรักคุณพอบอสโกกันมากมาย
ที เ ดียว  สาเหตุแหงรักคือชีวิตของทานเพื่อผูอื่น
โดยเฉพาะเยาวชนครับ สองเลมน้ี จะอาน หรือจะเกบ็ไว
เปนท่ีระลกึ กไ็ดกำไรสำหรบัหลอเลี้ยงชวีิตไปแลว

อีกเลมหน่ึงขอแนะนำหนังสือ  25
ป โรง เรียนพระมารดานิจจานุ เคราะห
คลองจั่น ชื่อหนังสือคือ “ 25 ปพระมารดา
วันเวลาแหงพระพร (ค.ศ. 1985-2010)” บรรจุอยูในกลอง 3 เลมเรียงกัน
พนัธกิจแหงรัก ประจักษปรีชาญาณ พระหรรษทานโปรยปราย เลมแรกประวตัิ
เลมสองผลงานครูและผูปกครอง เลมสามศิษยปจจุบันและศิษยเกา สวยงาม
มรีสนิยม นำไปขยายผลตอ ใครมาเย่ียมโรงเรียน หรือจะอยากเห็นนวัตกรรม
ทางการศึกษา เปนหนังสือ ผมมีโอกาสเล็กๆ ที่จะไดใหขอคิดเห็นท่ีเหลือคือ
ครูและบุคลากรของโรงเรียนจัดทำกันไป ผมเองไดใหขอคิดวา จะทำอะไร
ลองนั่งลง มีเวลาคิดใหนานขึ้น ผลที่ไดมาคงเกินคุม เงินที่ตองจายไป
สำหรับกิจกรรมในแบบน้ี จะไมรสูกึวาเสียดาย ทำงานพิมพผลงานมนัจะอยกูบั
เราไปตลอดชีวิต  ทานท่ีสนใจคงตองลองหาดูนะครับ เพราะเปนหนังสือ
เฉพาะของโรงเรียนจริงๆ
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‡ªìπ«‘∑¬“°√„π°“√Õ∫√¡§√—Èßπ’È ¡’ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ 41 §π √–À«à“ß«—π∑’Ë 7-8

µÿ≈“§¡ 2010

çª≈Ÿ°ªÉ“‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘é  §ÿ≥À≠‘ßªí∑¡“ ≈’ «— ¥‘Ïµ√–°Ÿ≈ ª√–∏“π

™¡√¡ºŸâ√Ÿâ§ÿ≥·ºàπ¥‘π π”§≥–°√√¡°“√™¡√¡œ ‰ª√à«¡‚§√ß°“√ª≈Ÿ°ªÉ“

‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘  ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ∑’Ë‚√ß‰øøÑ“

‡¢◊ËÕπ»√’π§√‘π∑√å ∑’Ë‚√ß‰øøÑ“‡¢◊ËÕπ»√’π§√‘π∑√å ®.°“≠®π∫ÿ√’ ‚¥¬¡’§ÿ≥À≠‘ß

Õÿ‰√«√√≥  «— ¥‘»“πµå §ÿ≥À≠‘ß‡Õ◊ÈÕ∑‘æ¬å ∫ÿ≠∑√ß §ÿ≥®‘πµπ“ ®‘√“∏‘«—≤πå

§ÿ≥ ÿæ—≤π“ Õ“∑√‰º∑ ·≈–§ÿ≥‡∫≠®¡“» √ÿ®‘√«ß»å ‰ª√à«¡ß“π¥â«¬

ç «¥æ√–‡¡µµ“é §≥–æ√–‡¡µµ“ √≥√ß§å‡º¬·ºà§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕßæ√–‡¡µµ“

·≈–«‘∏’ «¥¿“«π“æ√–‡¡µµ“·°àπ—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ¥‘π·¥ß ‡¡◊ËÕ

«—π»ÿ°√å∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π 2010 ‡¥Á°π—°‡√’¬π„Àâ§«“¡ π„® «¥ÕÕ°‡ ’¬ß

Õ¬à“ßæ√âÕ¡‡æ√’¬ß

ç§à“¬ —¡º— ™’«‘µé »Ÿπ¬å°≈“ßπ‘ ‘µπ—°»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

∫â“π‡´‡«’¬√å ®—¥§à“¬°≈“ßªï¿“¬„µâÀ—«¢âÕ çSIMPLE LIFE : „Àâ™’«‘µ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ ‰¡à¡’

Õ¬Ÿà...°Á ÿ¢„®é ∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π æ–·¢à·≈–æ–‚∑  Õ.¢ÿπ¬«¡ ®.·¡àŒàÕß Õπ  √–À«à“ß«—π∑’Ë

16-24 µÿ≈“§¡ 2010 ‡æ◊ËÕ√à«¡ —¡º— ·≈–‡√’¬π√Ÿâ¢âÕ§‘¥ ª√– ∫°“√≥å  πÈ”„®

·≈– ‘Ëß¥’Ê µà“ßÊ ®“°°“√„™â™’«‘µ√à«¡°—∫æàÕ·¡à„πÀ¡Ÿà∫â“π √«¡∂÷ß°“√‡√’¬π√Ÿâ∂÷ß

§ÿ≥§à“¢Õß™’«‘µ ∑’Ë·¡â«à“™’«‘µ‡√“®–‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ‡√“°Á≈â«π¡’§«“¡ ÿ¢„®



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 50 ª√–®”«—π∑’Ë 12-18 ∏—π«“§¡ 2010Àπâ“ 20

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

µÕπ∑’Ë 84 ≈”¥—∫‡Àµÿ°“√≥å
¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈ (4)

❈  ¡—¬‰∫´—πµ‘π

❒  §.». 313 æ√–®—°√æ√√¥‘§Õπ-

· µπµ‘π (Constant ine) ∑√ß

¬Õ¡√—∫§√‘ µ»“ π“ ·≈–µàÕ¡“∑√ß

‡ª≈’Ë¬πæ√–∑—¬¡“‡ªìπ§√‘ µ™π „π §.».

326 ‡Œ‡≈π“æ√–¡“√¥“ ‡ ¥Á®¡“¬—ß

·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ·≈– √â “ß«‘À“√

À≈“¬·Ààß‡Àπ◊Õ ∂“π∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïµà“ßÊ

❒  §.». 335 °“√∂«“¬«—¥ çæ√–§ŸÀ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïé (Church of the Holy

Sepulcher).

❒ §.». 614 ™“«‡ªÕ√å‡´’¬¬÷¥·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï «—¥·≈–Õ“√“¡À≈“¬·Ààß∂Ÿ°

∑”≈“¬

❒ §.». 628 ™“«‰∫´—πµ‘π¬÷¥·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï°≈—∫§◊π¡“‰¥â

❒ §.». 629 æ√–®—°√æ√√¥‘‡Œ√“§≈’Õ—  (Heraclius) ‡ ¥Á®‡¢â“°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡

π”‰¡â°“ß‡¢π‰ªª√–¥‘…∞“π‰«â ≥ ∑’Ë‡¥‘¡

❒ §.». 630 æ√–¡ŸŒ—¡¡—¥Àπ’®“°‡¡◊Õß‡¡°°–‰ª¬—ß‡¡◊Õß‡¡¥’π“ ‡√‘Ë¡»—°√“™‡Œ®’√“

(Hejira)

❒ §.». 632 ¡√≥°√√¡¢Õßæ√–¡ŸŒ—¡¡—¥

❒ §.». 634-8 ™“«¡ÿ ≈‘¡¬÷¥·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡√‘Ë¡ª°§√Õß‚¥¬æ«°§“≈‘ø

❈  ¡—¬§√Ÿ‡ ¥

❒  §.». 1099 æ«°§√Ÿ‡ ¥¬÷¥°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‰¥â ·≈–‡¢àπ¶à“™“«‡¡◊Õß∑—ÈßÀ¡¥

·µàßµ—Èß çÕ“≥“®—°√≈“µ‘πé ·Ààß°√ÿß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡ (Latin Kingdom of Jerusalem)

„µâª°§√Õß¢Õß∫—≈«‘π ∑’Ë 1 (Baldwin I).

❒  §.». 1147 æ«°§√Ÿ‡ ¥√ÿàπ∑’Ë Õß¡“∂÷ß·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

❒ §.». 1187 °Õß∑—æ§√Ÿ‡ ¥∂Ÿ°°Õß∑—æ¢Õß´“≈“¥‘π∑”≈“¬„π°“√√∫∑’Ë the

Horns of Hattin „π·§«âπ°“≈‘≈’ Õ“≥“®—°√¢Õß™“«§√Ÿ‡ ¥®∫ ‘Èπ

❒ §.». 1265  ÿ≈µà“π ‡∫∫“√ å (Beybars) π”™“«¡“‡¡≈ÿ§ (Mamelukes) ¡“

¬÷¥·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï‰¥âÕ’°.

❒  §.». 1270 æ«°§√Ÿ‡ ¥√ÿàπ ÿ¥∑â“¬¡“∂÷ß·≈–∑ÿ°§π∂Ÿ°¶à“µ“¬

¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ §ÿ≥æàÕ∑—»‰π¬å §¡°ƒ  ºŸâ·ª≈

À¡“¬‡Àµÿ¿“æ ¿“æ»‘≈ª–À≈“°À≈“¬„π·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï™«π„Àâ‡√“π÷°∂÷ß

Õ–‰√¡“°¡“¬ À≈“°À≈“¬·µàÀ≈Õ¡√«¡ ∫àß∫Õ°∂÷ß¬ÿ§ ¡—¬µà“ß‰ª

‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠
≈ßπ“¡ —≠≠“ √â“ßÕ“§“√‡√’¬π

‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠ ª√—∫«‘ —¬∑—»πåæ—≤π“»—°¬¿“æºŸâ‡√’¬π∑ÿ°¥â“π  √â“ß

Õ“§“√‚ª√·°√¡¿“…“Õ—ß°ƒ… „π‚§√ß°“√Õ—  —¡™—≠ ·§¡ªí  æ√–√“¡ 2

µÕ∫‚®∑¬å°“√»÷°…“„πÕπ“§µ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

§ÿ≥¬ÿ«¥’       π‘Ë¡ ¡∫ÿ≠
√—∫‚≈à∑Õß§”‡°’¬√µ‘¬»¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  æ≈‡Õ°æ‘®‘µ√ °ÿ≈≈–«“≥‘™¬å Õß§¡πµ√’

‡ªìπª√–∏“π¡Õ∫‚≈à∑Õß§”‡°’¬√µ‘¬» ®“°¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å

 ¡“§¡„πæ√–Õÿª∂—¡¿å æ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õæ√–Õß§å‡®â“‚ ¡ «≈’

æ√–«√√“™“∑‘π—¥“¡“µÿ „Àâ°—∫ §ÿ≥¬ÿ«¥’ π‘Ë¡ ¡∫ÿ≠ ·≈–

¥√. ÿ‡¡∏ µ—πµ‘‡«™°ÿ≈ ≥ Õ“§“√√—∫√Õß æ√–√“™«—ß¥ÿ ‘µ ( π“¡

‡ ◊ÕªÉ“) ‡¡◊ËÕ«—πæÿ∏∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π æ.». 2553

    §ÿ≥¬ÿ«¥’ π‘Ë¡ ¡∫ÿ≠ ªí®®ÿ∫—π¥”√ßµ”·Àπàß   ¡“™‘°

«ÿ≤‘ ¿“ √√À“ªï 2551 - ªí®®ÿ∫—π ª√–∏“π§≥–°√√¡“∏‘°“√

°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–°‘®°“√‡¥Á°  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

Àπ—ß ◊Õ¥’§“∑Õ≈‘°®—∫√“ß«—≈ºŸâ‚™§¥’
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●   ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ √à«¡°—∫ ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

ª√–°Õ∫¥â«¬ »Ÿπ¬å§√‘ µ»“ π∏√√¡ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ »Ÿπ¬å

 ◊ËÕ¡«≈™π§≥–æ√–¡À“‰∂à »Ÿπ¬å«√√≥°√√¡´“‡≈‡ ’́¬π  ”π—°æ‘¡æå·¡àæ√–

¬ÿ§„À¡à  «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)
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