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เม่ือพระสันตะปาปาจากคณะเยสุอิต

พระสงัฆราชกติติคณุยอรช ยอด พิมพิสาร แปล

(อานตอหนา 7)

ใหสมัภาษณสำนักสือ่เยสุอิต (3)

(อานตอหนา 11)

“พูดตามความจริง พอมิใชบุญราศีอีแมลดา (ผูมีดีครบทุกอยาง) แตพอ
ก็มิไดอยูในดานเลวสุดๆ หากแตเปนการใชอำนาจเย่ียงเผด็จการท่ีทำให
ผูคนเขาไมชอบพอ”

การใชอำนาจแบบเผด็จการและการตัดสินใจอยางกะทันหัน ทำใหพอ
มีปญหาท่ีหนักและถูกกลาวหาวา เปนผูที่คอนขางอนุรักษนิยม และหุนหัน
พลนัแลนในการตัดสินใจ พอตองผานชวงระยะเวลาท่ียากลำบากภายในจิตใจ
เม่ือพออยูที่คอรโดวา พอไมเคยเปนแบบบุญราศีอีแมลดา (หรือผูที่ดีครบ
ทุกอยาง) แตพอก็ไมเคยเปนคนขวาจัด ปญหาก็คือพอชอบตัดสินใจแบบ
เผด็จการ

พอกลาวเรื่องตางๆ เหลาน้ีจากประสบการณในชีวิต เพราะพอตองการ
แสดงใหชดัเจนวาอนัตรายคอือะไร ชวงเวลาทีผ่านมาพอไดเรยีนรหูลายอยาง
องคพระเจาทรงปลอยใหพอเติบโตในเรื่องการปกครอง โดยผานทางความ
ผิดพลาดและบาปของพอ ดังน้ันในฐานะท่ีเปนพระอัครสังฆราชของ
บัวโนสไอเรส พอเรียกประชุมพระสังฆราชผูชวยหกทานทุกสองอาทิตย
และพบกับสภาสงฆปละหลายคร้ัง พวกเขาถามคำถามและเราก็เปดโอกาส
ใหมีการโตตอบกัน นบัวาเปนการชวยใหพอตัดสินใจไดอยางดีท่ีสุด แตบดัน้ี
พอไดยินคนบางคนบอกพอวา “อยาปรึกษาหารือใหมากนัก ตัดสินใจ
ดวยตนเอง ตรงกนัขามพอเชือ่วาการปรกึษาหารือนัน้มีความสำคัญมาก”

“พอไมตองการการปรึกษาท่ีเปนเพียงการแสดงออก แตพอตองการ
การปรึกษาท่ีแทจริง”

“เชนการประชุมพระคารดินัลหรือพระสังฆราช นับวาเปนการประชุม
ที่ควรแสดงออกซ่ึงการปรึกษาหารือที่แทจริง เราไมควรมีกฎเกณฑที่
เครงครัดจนเกินไป ไมตองการการปรึกษาท่ีเปนเพียงการแสดงออก แตพอ
ตองการการปรึกษาท่ีแทจริง การปรึกษากับพระคารดินัลจำนวนแปดทาน
ซ่ึงเปนกลุมที่ปรึกษาจากภายนอก มิใชเปนการตัดสินใจของพอเทาน้ัน แต
เปนความปรารถนาของบรรดาพระคารดินลัทีมี่การแสดงออกในการประชมุ
ทัว่ไปกอนการประชมุเพือ่เลอืกต้ังพระสนัตะปาปา และพออยากเหน็ขอเสนอ
นีเ้ปนไปดวยความจริงใจ มิใชเปนเพยีงพธีิรตีองเทาน้ัน”

“คิดไปพรอมกับพระศาสนจักร”
ขาพเจาถามสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส ถงึความหมายของการรวมคิด

ไปกับพระศาสนจักร ซ่ึงเปนความคิดท่ีนักบุญอิกญาซีโอเขียนใน “การฝก
ฝายจิตวิญญาณ” พระองคตรัสตอบโดยใชภาพลกัษณวา

“ภาพลักษณของพระศาสนจักรที่พอชอบคือ ประชากรของพระเจา

1. ในสาสนวันสันติสากลฉบับแรกของขาพเจาน้ี ขาพเจาขอสงความ
ปรารถนาดีเพื่อชีวิตท่ีเต็มเปยมไปดวยความช่ืนชมยินดี และความหวัง มายัง
ทุกคน แตละคน และประชาชาติ ในหัวใจของท้ังชายและหญิงทุกๆ คน  มี
ความปรารถนาท่ีจะมีชีวิตท่ีสมบูรณ รวมท้ังมุงหมายอยางกระตือรือรนถึง
ภราดรภาพ  ซ่ึงนำพาเราไปสมัพนัธกบัผอูืน่ และชวยเราใหไมมองเห็นพวกเขา
เปนอริหรอืศัตรู  แตเปนพีน่องชายหญิงท่ีเรายอมรับและสวมกอด

ภราดรภาพเปนคุณลักษณะท่ีสำคัญของมนุษย เพราะเราเปนส่ิงมีชีวิตท่ี
ตองสมัพนัธซ่ึงกนัและกนั ความตระหนักอยางมีชวีติชีวาถงึการท่ีเราสมัพนัธกนั
ชวยเราใหมองและปฏิบัติตอแตละคน เหมือนเปนพี่นองหญิงหรือชายอยาง
แทจรงิ  หากปราศจากภราดรภาพแลว กเ็ปนไปไมไดทีจ่ะสรางสังคมท่ียติุธรรม
และสันติทีม่ั่นคงและถาวร   เราควรระลึกไววา  ตามปกติแลว ภราดรภาพเปน
ส่ิงแรกท่ีเราเรียนรูในครอบครัว ทั้งน้ีเพราะบทบาทของสมาชิกแตละคนท่ี
รับผิดชอบและหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะพอและแม  ครอบครัว
เปนจุดเร่ิมตนของภราดรภาพท้ังมวล และดวยเหตุนี ้ภราดรภาพจึงเปนพ้ืนฐาน
และหนทางแรกสสัูนติ  เพราะโดยกระแสเรียกแลว ภราดรภาพคือการแผขยาย
ความรกัของตนไปสสัูงคมรอบขาง

การเพิม่ข้ึนอยางไมหยดุย้ังของการติดตอสือ่สารกันและกันในโลกปจจบุนั
ทำใหเราตระหนักอยางแนวแนถึงความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันและจุดหมาย
ปลายทางรวมกันของประเทศตางๆ ในการเปล่ียนแปลงของประวัติศาสตร
และในความแตกตางหลากหลายทางชาตพินัธ ุ สังคมและวฒันธรรม  เราเหน็
เมล็ดพันธุของกระแสเรียกในการสรางชุมชนซ่ึงประกอบไปดวยพี่นองชาย
และหญิงผูยอมรับและเอาใจใสกันและกัน  แตบอยๆ ท่ีกระแสเรียกนี้ ยังคง
ถกูปฏเิสธและละเลยในโลกท่ีมีลกัษณะของ “โลกาภวิตันแหงการเพกิเฉย”  ที่
ทำใหเราทีละเล็กทีละนอยดานชากับความทุกขยากของผูอื่นและปดประตูใจ
ของเรา

ในหลาย ๆ  สวนของโลก ดูเหมือนวาการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน
อยางรุนแรงยังไมส้ินสุด โดยเฉพาะสิทธิในการมีชวีติและเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา ปรากฏการณอันนาอนาถใจของการคามนุษย ซ่ึงไลลาชีวิตและความ
ส้ินหวังของผอูืน่อยางไรศีลธรรมน้ัน เปนตัวอยางหน่ึงท่ียงัไมสามารถแกไขได
และพรอมๆ กบัความขัดแยงดานอาวุธท่ีโจงแจง กย็งัมีสงครามท่ีแทบจะมอง
ไมเห็น แตก็โหดรายและห้ำหั่นกันดวยวิธีการตางๆ  ในภาคเศรษฐกิจและ
การเงิน  ซ่ึงเปนเหตุแหงการทำลายชีวิต ครอบครัว และธุรกิจ ไมยิ่งหยอน
ไปกวากันเลย

สมเด็จพระสันตะปาเบเนดิกต ที ่16  ทรงช้ีใหเห็นวา โลกาภิวตันทำใหเรา
เปนเพื่อนบานกัน แตมิไดทำใหเราเปนพี่นองกัน[1]  สถานการณของความ
ไมเสมอภาค ความยากจน   และความอยุติธรรมมากมาย  มิใชเปนเพียงเคร่ืองหมาย
ของภาวะปราศจากภราดรภาพท่ีลึกซ้ึงเทาน้ัน  แตยังเปนเคร่ืองหมายของการ
ขาดแคลนวัฒนธรรมแหงการเปนปกแผนหน่ึงเดียวกนัดวย   อดุมการณใหมๆ
ที่เต็มไปดวยปจเจกนิยม การยึดถือเอาตนเองเปนหลัก และบริโภควัตถุนิยม
ทำใหความสัมพนัธทางสังคมออนแอลง และเปนเชือ้เพลงิตอคานิยม “กนิท้ิง
กนิขวาง”  ทีน่ำไปสกูารดูถกูเหยยีดหยามและการทอดท้ิงผทูีอ่อนแอท่ีสุด และ
มองคนเหลาน้ันเปน“พวกไมมีประโยชน”  ดวยเหตนุี ้การดำรงชวีติอยรูวมกนั
ของมนุษย   กมี็แนวโนมเพ่ิมข้ึนท่ีดูเหมอืนจะใหเพือ่จะไดรบัเทาน้ัน  ซ่ึงเปน
ทั้งการปฏิบัติและความเห็นแกตัว

ในเวลาเดียวกัน เห็นไดชัดวา ระบบจริยธรรมรวมสมัย ยังคงไมสามารถ
สรางสายใยท่ีแทจรงิของภราดรภาพได   ทัง้น้ีเพราะ ภราดรภาพทีป่ราศจากการ
อางอิงถงึพระบิดาองคเดียวกนัผทูรงเปนองคพืน้ฐานสูงสุดน้ัน   เปนภราดรภาพ

สาสนวันสันติสากล
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ภราดรภาพคอืพืน้ฐานและหนทางสสูนัติ
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ขอเชญิรวมฉลอง 40 ป
วดัพระแมมหาการุณย นนทบุรี
วนัอาทิตยที ่16 กมุภาพันธ 2014

เวลา 10.00 น.

กำหนดการ  :
วนัเสารที ่15 กมุภาพนัธ 2014
เวลา 10.00 น. พธิบีชูาขอบพระคณุ และโปรดศีลกำลงั
โดย พระอคัรสงัฆราช ฟรงัซสิเซเวยีร เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ
วนัอาทิตยที ่16 กมุภาพันธ 2014
เวลา 10.00 น. พธิบีชูาขอบพระคุณ
โดย พระคารดนิลั ไมเกิล้ มชียั กจิบญุชู

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
เชิญทานสัมผัสความรักของแมพระ ณ ดินแดนแมดจูเกอเรย

ประเทศบอสเนีย เฮอรเซอรโกวีนา (ยุโรปกลาง)
“แมพระแหงสันติภาพของโลก” และแสวงบุญ

ที่ประเทศโครเอเชีย ดินแดนแสนสวยริมทะเลอาเดรียติค
ที่มีมรดกโลกถึง 7 แหง และคริสตชนถึง 80%

29 มนีาคม - 8 เมษายน 2014 (11 วนั 9 คนื)
โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน

(คุณพอพิชาญ ใจเสรี จิตตาภิบาลประจำคณะ)

ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา
โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!

โทร: 08- 0449-2819, 08-1383-8137, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

ฟรังซิสเซเวียร
วนัชยั  หอมนิยม
ชาตะ 31 ธันวาคม

2483
เกิดใหมในพระเจา

24 พฤศจิกายน
2556

“พระเยซูเจาขา ลูกวางใจในพระองค”

“ขาพเจาเช่ือ พระเจาขา”  (ยอหน 9:38)

แตละวนัคอืพระพร
บทรำพึงพรอมขอคิด
365 วัน
หนังสือเลมลาสุดของ
ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ
โดยพระคุณเจายอด
พิมพิสาร, C.Ss.R.
ราคา 150 บาท

ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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คราวน้ีไมไดเก่ียวกับขอความประกาศกใน
พระคัมภีรนะครับ เผอิญชวงปใหมไดรับบทความ
ที่นารักและขับเคลื่อนหัวใจใหไปรักคนในครอบครัว
อยางมาก  ขอแซงเอามาแบงปนใหอานกอนดังน้ี
ครบั......เรือ่งน้ีคัดลอกจากในไลน...นารักดี

ทีไ่ตหวนั มีคุณลงุอายุ 70 กวาคนหน่ึง โทรหา
ลูกสาวทุกวัน และลุงก็ไดยินแตเสียงพูดของลูกสาววา
“ขอโทษคะ ตอนน้ีไมวางรับสาย กรุณาฝากขอความ
ไวนะคะ” เสียงออนหวานนารักน้ี ทำใหคุณลุงพอใจ
หนามีรอยยิม้ แมจะรวูาลกูไมไดรบัสาย กย็งัพดูตอไปวา
“ไมเปนไร ไปยุงงานของลูกนะ พรุงน้ีพอจะโทรหา
ใหม” ความจริง เจาของเสียง ซ่ึงเปนของลกูสาวคุณลงุ
ไดลาจากโลกน้ีไปแลวเม่ือ 3 ปกอน จากอุบัติเหตุ
ทางถนน เสียงพูดน้ี เปนวิธีเดียวที่คุณลุงจะไดยินจาก
ลกูสาว เพือ่คลายความคิดถึง มนัเหมอืนกญุแจดอกหน่ึง
ที่สามารถเปดประตูลึกลับ ที่นั่นมีความทรงจำท่ีหวาน
ฉ่ำของลกูสาว เม่ือลกูสาวจากไป ไมมีคนใชเบอรนีแ้ลว
แตคุณลุงก็ยังจายคารายเดือนตอไปไมไดหยุด ทุกวัน
เม่ือไดยินคำพูดน้ี คุณลุงรูสึกเหมือนวา ลูกสาวไมได
จากไปไกล ยงัทำงานอยทูีบ่รษัิทเดิม คุณลุงก็เหมือนน่ัง
ขางลูกสาว มองดูลูกสาวดวยรอยย้ิม ดูลูกสาวพิมพ
เอกสาร พูดคุยกับเพื่อนรวมงาน ถายเอกสารของท่ี
ทำงานอยู ความทรงจำอันหวานฉ่ำน้ี ทำใหคุณลุง
ผานกลางคืนที่ยาวผานความทุกขความเจ็บปวดไปได
ในทะเลทีไ่มเหน็ฝง บางทีแคคำพดูคำเดยีว กท็ำใหหัวใจ
ชมุฉ่ำได แตวนัหน่ึง ตอนคณุลงุโทรเบอรลกูสาว เสียง

ของลูกสาวหายไปซะแลว คุณลุงไดยินแตคำพูดวา
“ไมไดเปดเคร่ืองไมสามารถติดตอไดในขณะน้ี” คุณลุง
ตกใจ ทำอะไรไมถูก เหมือนสวรรคไดหายไปตอหนา
คุณลุงพยายามหาเบอรของคอลเซ็นเตอร เพื่อโทรไป
ถาม พอพนกังานรับสาย คุณลุงพดูเร่ิมตนไมถกู เพราะ
น้ำตารวงเปนทางยาว เม่ือพนกังานพยายามฟงจนเขาใจ
ที่คุณลุงวา จึงอธิบายวา ทางบริษัทไดปรับปรุงระบบ
และไดสงขอความไปยังผูใช ใหยายขอความเดิมไปยัง
ระบบใหม มิฉะน้ัน คำพูดเกาท่ีบนัทึกไวกจ็ะถูกลบ แต
คุณลุงไมเคยเปดดูขอความ เม่ือระบบใหมเร่ิมทำงาน
คำพูดท่ีบันทึกไวอันล้ำคาของลูกสาวคุณลุงจึงหายไป
คุณลุงความหวังพงัทลาย “นีเ่ปนเสียงบันทึกของลูกสาว
ทีจ่ากไปแลว ตอไปลงุจะทำยงัไง?” คุณลุงพดูสะอ้ืนไป
รองไหไป เหมอืนเด็กทีช่วยเหลอืตัวเองไมได พนกังาน
จึงรีบรายงานเรื่องนี้ไปยังหัวหนาๆ ก็รีบติดตอไปยัง
แผนกไอทีของบริษัท เจาหนาท่ีใชเวลาเปนเดือน จาก
voice mail ของลกูคาหลายๆ ลานคน จนหาเจอเสยีงของ
ลูกสาวคุณลุง แลวก็หาทางใสกลับไปเหมือนเดิม
พนกังานใชวธีิธรรมดาท่ัวไป ใชโทรศัพทโทรเขาเบอร
ลูกสาวคุณลุง และก็ไดคำพูดอัดเสียงล้ำคาน้ัน แลว
ก็ผานกระบวนการ จนกลับสูแบบเดิม คุณลุงท่ีคอยทา
แลวคอยทาอีก ในท่ีสุดก็ไดยินเสียงคำพูดของลูกสาว
อกีครัง้หน่ึง วนิาทีนัน้ คุณลุงดีใจมาก พดูวา “ไดยนิแลว
ไดยนิแลว” เหมือนกับวา แคเอือ้มมือไป กก็อดลูกสาว
ได เหมือนกับวา ลูกสาวก็ยังคลอเคลียอยูขางคุณลุง

เพือ่ไมใหคำพดูอัดเสียงน้ีหายไปอีก พนกังานบริษัท ได
บันทึกคำพูดน้ีลงบนแผนซีดี และสงใหคุณลุงเก็บไว
เราทุกคนเปนคนธรรมดา ไมสามารถยับยั้งภัยอันตราย
ตางๆ ใหเกดิข้ึนได แตเราสามารถใชความพยายามและ
อดทน เพ่ือเย็บหัวใจของพอท่ีแตกสลายดวงหน่ึง ให
กลับมาเหมือนเดิม ใหคุณลุงยังอยูอยางอบอุนในโลก
ของเรา คนจีนมีคำพูดเปรียบเทียบวา ตนไมอยาก
หยดุน่ิง แตลมไมหยดุ ลกูอยากเลีย้งดูพอแม แตพอแม
ไมอยูแลว เร่ืองของโลกคาดการณยาก บางทีคนท่ีจาก
ไปกอน อาจจะเปนคนหนุมคนสาว เหลือไวแตพอแม
สูงวัยที่เสียใจ ไมวาจะยังไง จงรักษาและทะนุถนอม
ชวงเวลาท่ีอยูกับครอบครัว อยาดีกับคนนอก มากกวา
คนในครอบครัว การกตัญูตอพอแม ไมตองใชเงินเยอะ
และไมตองใชเงินมาก คำพูดคำเดียว คำพูดท่ีเปนหวง
เปนใย หอมสักครั้ง ขอความส้ันสักขอความ ดอกไม
สักดอก กอดสักครั้ง บางทีก็ทำใหพอแมน้ำตารวงได
พอแมในโลกใบน้ี ไมไดตองการมาก แคนดิเดียวกพ็อใจ
แลว วันน้ีคุณใหเวลากับคนท่ีรักคุณหรือยัง คลิป
https://www.youtube.com/watch?v=JuO48DioOBk

เสยีงตามสาย

ไทยแลนด คริสตมาส เฟสตวัิล 2013
ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  จัดรายการ
โทรทศันออนไลน “ไทยแลนด ครสิตมาส เฟสติวลั
2013” โดยการถายทอดสดบรรยากาศค่ำคืนวัน
คริสตมาสของวัดคาทอลิกทั่วประเทศไทย โอกาส
เทศกาลพระครสิตสมภพ ในวันที ่24 ธนัวาคม 2013
ผานทางเว็บไซต http://www.thaicatholic
media.com ซึ่งมีศูนยกลางการถายทอดสดอยูที่
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง ทั้งน้ีเพื่อเปนการ
ประกาศขาวดีแบบใหมรวมกัน อีกทั้งเปนการสง
มอบความสุขความรื่นเริง ความเปนหน่ึงเดียวกัน
ของคริสตชนในชวงเทศกาลคริสตมาส

ชาวสกลนครมีงานฉลองเทศกาลคริสตมาส
อยางย่ิงใหญทุกป ในปนี้เองก็เชนกัน ทางจังหวัด
สกลนคร รวมกับอคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร องคการ
บรหิารสวนจงัหวดัสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
เทศบาลตำบลทาแร และการทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย สำนักงานนครพนม ไดจัดงานประเพณีแหดาว
เทศกาลคริสตมาส จงัหวัดสกลนคร ประจำป ค.ศ. 2013
(พ.ศ. 2556) ข้ึนระหวางวันที ่23-25 ธันวาคม ทีบ่รเิวณ
ศาลามารติโนทาแร และอาสนวิหารอคัรเทวดามีคาแอล
ทาแร และอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง (โรงเรยีน
เซนตยอแซฟสกลนคร) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เพื่อเปนการอนุรักษและสืบสานประเพณีอันดีงาม
ของทองถ่ิน รวมท้ังเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของ
จงัหวัดสกลนคร

งานประเพณีแหดาว เทศกาลคริสตมาสจังหวัด
สกลนคร ถอืเปนประเพณีทองถิน่ท่ีมีเอกลกัษณโดดเดน
และมีเพียงแหงเดียวในประเทศไทย จัดข้ึนเปนประจำ
ทกุปในชวงเทศกาลครสิตมาส โดยมกีารเริม่จัดครัง้แรก
เม่ือป ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) เพือ่เฉลมิฉลองการบังเกิด
ของพระเยซเูจา ตามตำนานท่ีเลาวา ในชวงเวลาท่ีพระ-
เยซปูระสติูนัน้ โหราจารยไดมองเหน็ดาวลักษณะพิเศษ
ดวงหน่ึงท่ีมีความสุกสวางกวาดาวท่ัวไป ปรากฏข้ึน

บนทองฟาเปนท่ีนาอศัจรรย จงึออกเดินทางตามแสง
แหงดวงดาว จนไปพบกับสถานท่ีประสูติของพระ
เยซูเจาท่ีเมืองเบธเลเฮม ประเทศปาเลสไตน นับแต
นัน้มาคริสตชนจึงถือวา “ดาว” คือสัญลกัษณของการ
เสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษยของพระเยซูเจา
จึงมีการริเริ่มประเพณีแหดาวในเทศกาลคริสตมาส
เพื่อระลึกถึงเหตุการณนั้น

กิจกรรมในงานจัดข้ึนท้ังท่ีชุมชนทาแร และ
ในตัวเมืองสกลนคร ดังน้ี ในวันท่ี 23 และ 24
ธันวาคม 2013 จัดท่ีชุมชนทาแร ซ่ึงเปนชุมชน
คาทอลิกที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ชุมชนเกาแก
อายุกวา 100 ป  จะประดับตกแตงบานเรือนดวย
ดวงดาว และตนคริสตมาส มีกิจกรรมตางๆ เชน
ซมุประดิษฐดาว ถนนคนเดิน การแสดงละครเทวดา
การแหดาวแบบด้ังเดิมของชุมชนทาแรดวยดวงดาว
นอย ท่ีถืออยู ในมือกอนพิ ธี บูชาขอบพระคุณ
ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ตระการตากับ
ขบวนรถแหดาวท่ีประดับตกแตงดวยดวงดาวรูปตางๆ
กวา 20 ขบวน
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ฤดูเก็บเกี่ยว

ข้ันตอนการหวานและเก็บเก่ียวขาวดูเหมือนกับอัศจรรย หากเราใชตา
มองดูเกือบจะไมเห็น ความคลายคลึงระหวางส่ิงท่ีหวานลงไปในทุงนาและ
ส่ิงท่ีผลอิอกมาใหเหน็แมแตนอย เมล็ดท่ีหวานลงไป ดูเหมือนกบัหวัหอมท่ีแหง
แตกลบักลายเปนดอกไมทีง่ดงาม เมล็ดขาวท่ีมือ ในชีวติจริงดูเหมือนวา ส่ิงท่ีเรา
หวานลงไปกับส่ิงท่ีเราเก็บเก่ียวมักจะมีความคลายคลึงมากกวา เชนเดียวกับ
ความประพฤติตนท่ีเลวรายไมสามารถผลติส่ิงท่ีดีข้ึนมาได ในขณะท่ีการดำเนนิ
ชวีติท่ีดีงามจะใหผลทีดี่เสมอ

แตวิถีทางของพระเจามิใชวิถีทางของเรา ในพระคัมภีรเราจะเห็นผูนำท่ีมี
อำนาจและผูที่ไดชื่อวาเปนผูศักด์ิสิทธ์ิที่ไมยอมดำเนินชีวิตตามแนวทางของ
พระเจา และในพระคัมภีรยังมีเรื่องของบุคคลหลายคนที่ไมปฏิบัติตนตาม
แนวทางของพระเจา แตความชัว่ชาและการดำเนนิชวีติในทางท่ีผดิไมสามารถ
จะลบลางความรักของพระเจาออกไปได ดาวิดเปนท้ังเพชฌฆาตและ
ประพฤติผดิประเวณี แตกย็งัมีความซ่ือสตัยและความรักตอพระเจาหลงเหลอือยู
พอที่จะกลับใจได ทานวอนขมาโทษจากองคพระผูเปนเจา และกลับใจ
เปลีย่นชีวติใหไปในทางท่ีถกูตอง เมล็ดพชืยงัสามารถผลติผลทีดี่ออกมาได

เราอาจจะคิดวาชีวติของเราเต็มไปดวยความบกพรอง และความผิดจนเกิน
กวาท่ีพระเจาจะทรงใชเราใหเปนประโยชนได มีขอคดิเกาแกทีเ่ราอาจจะนำมา
รำพงึดูทีว่า “ไมใชตัวทานท่ีกำลงัเปนอยใูนปจจุบนั หรอืทีเ่คยเปนมากอนหนา
นี ้แตความปรารถนาท่ีจะเปนอะไรของทานตางหากท่ีพระเจาทรงมองเหน็ดวย
พระทัยเมตตา”

ตางคนตางวิธี
ต้ังแตหัวค่ำมีบรรยากาศรอคอยใหรูสึก
ผูคนออกจากบานเดินออยอิ่งไปตามถนน
สถานนัดพบหลายแหงคนพากันมาจับจองพืน้ท่ี
ทีท่านอาหารตามรานตามศูนยอาหารเริม่เรียกเกบ็เงนิ
ทีเ่พิง่มาถึงตางชวยกนักวาดสายตาหาโตะวาง
ต้ังใจรีบกินรบีด่ืมรีบแลกของขวัญ
กระทัง่ใกลเทีย่งคนืทุกจดุนดัพบคนแนนขนัด
ฟงเพลงดูการแสดงไปดูนาฬิกาดูเวลาไป
พรอมยกชูสมารทโฟนเล็งเก็บภาพเก็บความทรงจำ
สลับกับชูมือยกแขนตามคำรองขอของนักรองบนเวที
เหมือนคอยเช็คจำนวนเช็คแฟนเพลงเช็คความสนใจ
ตางกับบริเวณมณฑลพิธีทองสนามหลวงโดยส้ินเชิง
คนเปนพนัน่ังสงบเปนแถวเปนสัดสวนเต็มพืน้ท่ี
บรรยากาศแหงการรอคอยเหมือนกันแตชางตางกันลิบลับ
บางพดูคุยพอไดยนิบางหลับตาสรางสมาธิบางเปดหนงัสือสวดมนต
ในขณะท่ีตามจุดเคาทดาวนยิ่งใกลเท่ียงคืนยิ่งคึกคักยิ่งดัง
บรรยากาศในมณฑลพิธีทองสนามหลวงย่ิงทียิง่สงบสำรวม
เปนสองบรรยากาศสุดโตงใหการตอนรับปใหม
เสียงของสงฆสงบเปนกังวานเปนจังหวะเขาถึงจิตใจ
สาธุชนสวดตามบางติดตามจากหนังสือบางหลบัตาข้ึนใจ
เสียงพลเุสียงดอกไมไฟเสียงประทัดสน่ันหว่ันไหวตอนเท่ียงคืน
แตบรรยากาศศรัทธาเสียงสวดมนตเลื่อมใสยังดำเนินตอเนื่อง
แตละคนดูด่ืมด่ำคำสวดไมไดยนิอยางอ่ืนนอกจากเสียงใจกระซิบ
ส้ินเสียงเคาทดาวนส้ินเสียงพลเุสียงประทัดเสียงดอกไมไฟ
บรรยากาศท่ีคึกคักมาแตหัวค่ำเริ่มลดทีละเล็กทีละนอย
พรอมๆ กบัผคูนท่ีทยอยกันไปแยกยายกันกลับพากันเท่ียวตอ
เหมือนจะบอกเปนนัยวาตอนรบัปใหมแลวหมดหนาท่ีกนัที
ราวกับวาปใหมคือชวงเวลาแคเท่ียงคืนกับอกีสองสามนาที
ตางกับเสียงสวดมนตหนกัแนนตอเน่ืองขามเขาสปูใหม
เหมือนจะย้ำเปนนัยวาปเกาปใหมไมใชสองอยางท่ีตางแตก
หากแตเปนความตอเนื่องอันหนึ่งอันเดียวกัน
ปเกาสงตอไปยังปใหมทางกาลเวลา
จะเปล่ียนก็แคตัวเลขพ.ศ. ตัวเลขอายุที่เพิ่มข้ึน
ทวาวันทายปเกากบัวนัปใหมชวีติยงัคงตอเนือ่งเฉกเชนทกุวนั
ทีเ่ปนเด็กเปนวัยรนุเปนหนมุสาว
จำนวนวันเดือนปชวีติเหมือนจะเพ่ิมขาข้ึนแตละวันทุกวนั
พรอมการเพ่ิมพูนความรปูระสบการณวฒุภิาวะ
ทีก่าวเขาสวูยัผใูหญวยัสูงวัย
จำนวนวันเดือนปชีวิตเหมือนจะเพิ่มขาลงวันแลววันเลา
พรอมการสงตอความรปูระสบการณวฒุภิาวะ
ทวาไมวาจะวัยไหนชวีติตางมงุขางหนาอยางตอเนือ่ง
เพราะน่ันคือแกนแหงเปาหมายชีวติ...ชวีติทีเ่ตม็เปยม
ชวีติเต็มเปยมท่ีไมข้ึนกบัเวลาวันเดือนป
ชวีติเต็มเปยมท่ีไมข้ึนกับความเปนชายเปนหญิง
ชวีติเต็มเปยมท่ีไมข้ึนกับขาวของสมบัติพสัถาน
ชวีติเต็มเปยมท่ีไมข้ึนกับชือ่เสียงเกียรติยศบารมี
แตเต็มเปยมเพราะคุณคาความดีความรักความชอบธรรม
เปนชวีติทีโ่ยงไปถงึพระเจาผทูรงเปนตนกำเนดิแหงชวีติ
เพื่อการน้ีนักเขียนนิรนามบอกเคล็ดลับให
“คนอาจจะไมใจดีใจเมตตากับคุณ แตจงใจดีใจเมตตาไว
คนอาจจะหลอกจะโกงคุณ แตจงซ่ือสตัยไว
คนอาจจะวิพากษวจิารณคุณ แตหนักแนนไว
คนอาจลืมส่ิงดีๆ ทีคุ่ณทำ แตจงทำดีตอไป
เพราะในท่ีสุดแลวไมใชเปนเร่ืองของคุณกับคนอ่ืน
หากแตเปนเรือ่งของคณุกบัพระเจา...” ผทูรงบนัดาลใหชวีติเต็มเปยม

“เขาก็ใชคนไปเก็บเก่ียวทันที เพราะถึงฤดูเก็บเก่ียวแลว”
(มาระโก 4:29)

ขาแตองคพระผเูปนเจา ผทูรงเปยมดวยปรชีาญาณ
และความรัก พระองคทรงเห็นลูกอยางปลอดโปรง
โปรดไดทรงบันดาลใหลูกมีพลังท่ีจะลุกขึ้นมาใหม
เม่ือลกูกระทำผดิ โปรดทรงประทานพลังใหมใหลกู
ทุกเชา ใหลูกเริ่มตนใหมดวยเถิด พระเจาขา เดชะ
พระบารมีพระคริสตเจา พระเจาของลูกท้ังหลาย อาแมน
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ไมอาจยืนยงอยูได[2] ความเปนพี่นองท่ีแทจริง
ทามกลางประชาชน แสดงใหเห็นถึงและเรียกรองซ่ึง
พระบิดาผูสูงสง  ดวยความสำนึกในความเปนบิดาน้ี
ภราดรภาพของมนษุยจงึรวมเขาเปนหนึง่เดียวกัน  ดังน้ี
แตละบุคคลกลายเปน “เพ่ือนบาน” ทีเ่อาใจใสตอผอูืน่

“นองชายเจาอยทูีไ่หน?” (ปฐก 4:9)
2. เพือ่ใหเราเขาใจอยางครบถวน ถงึกระแสเรียกของ
มนุษยเพือ่ภราดรภาพน้ี   เพือ่ใหเรารับรอูยางชัดเจนถึง
อปุสรรคท่ีขวางอยบูนเสนทางแหงการเขาใจอยางแทจรงิ
และเพ่ือระบุวธีิการท่ีจะเอาชนะอุปสรรคเหลาน้ี   จงึจำเปน
อยางย่ิงท่ีเราแตละคนจะตองไดรบัการชกันำดวยความรู
ในแผนการของพระเจา ซ่ึงปรากฏอยูอยางเดนชัดใน
พระคัมภรีศักด์ิสิทธ์ิ

ตามหนังสือปฐมกาลในพระคมัภรี ประชาชนทัง้มวล
ถือกำเนิดมาจากพอแมเดียวกัน คืออาดัมและเอวา ซ่ึง
เปนมนุษยคแูรกท่ีพระเจาทรงสรางตามภาพลักษณและ
ความละมายคลายคลงึกบัพระองค (เทียบ ปฐก 1:26)  ซ่ึง
เปนผูใหกำเนิดกาอินและอาแบล   ตามเร่ืองราวของ
ครอบครวัแรกนี ้เราจะเห็นถงึจดุเริม่ตนของสงัคม และ
วิวัฒนาการความสัมพันธระหวางมนุษยแตละคนและ
ประชาชาติ

อาแบลเปนคนเล้ียงแกะ กาอินเปนเกษตรกรปลูกพชื
อัตลักษณลึกซ้ึงและกระแสเรียกของเขาท้ังสองคือการ
เปนพีน่องกัน แมวาพวกเขาจะมีความแตกตางหลากหลาย
กันในการงานและวัฒนธรรม และวิถีในการสัมพันธ
กบัพระเจาและส่ิงสราง   การท่ีกาอินฆาตกรรมอาแบล
ถือเปนประจักษพยานอันนาสลดใจท่ีกาอินปฏิเสธ
กระแสเรยีกของตนตอการเปนพีน่องกัน  เรือ่งราวของ
พวกเขา (เทียบ ปฐก 4:1-16) ทำใหเกดิภาระหนาท่ียาก
ลำบาก  ที่ชายและหญิงทุกคนไดรับเรียกใหแตละคน
เอาใจใสซ่ึงกันและกัน   เพือ่ดำเนินชวีติเปนหน่ึงเดียวกัน
กาอินไมสามารถยอมรับพระเจาท่ีทรงพอพระทัยอาแบล
เพราะเขาเลือกถวายแกะในฝูงตัวท่ีดีที่สุดเปนเคร่ือง
บูชาของเขา (เทียบ ปฐก 4:1-16) “พระเจาพอพระทัย
อาแบลและเคร่ืองบูชาของเขา แตไมพอพระทัยกาอิน
และเคร่ืองบูชาของเขา” (ปฐก 4:4-5) และฆาอาแบล
เพราะความริษยา   ดวยเหตุนี ้ เขาจึงปฏิเสธท่ีจะถอือาแบล
เปนนองชาย และปฏิบติัตอนองอยางเหมาะสม  ไมยอม
ดำเนินชีวิตตอหนาพระพักตรของพระเจาโดยยอมรับ
ความรับผิดชอบของตนท่ีจะเอาใจใสและปกปอง
คุมครองผูอื่น เม่ือพระเจาทรงถามกาอินวา “นองชาย
เจาอยูที่ไหน?” พระองคถือวากาอินตองรับผิดชอบตอ
ส่ิงท่ีตนทำ เขาตอบพระองควา “ขาพเจาไมทราบ
ขาพเจาเปนผูดูแลนองหรือ?” (ปฐก 4:9) หนังสือ
ปฐมกาลบอกเราตอจากน้ันวา “กาอนิหลบไปจากพระพกัตร
ของพระเจา” (4:16)

เราตองถามตัวเราเองวา  อะไรคือเหตุผลที่แทจริง
ทีช่กันำใหกาอินปฏิเสธสายสัมพันธแหงภราดรภาพ และ
การชวยเหลือพึ่งพาซ่ึงกันและกัน  รวมทั้งมิตรภาพที่
เชื่อมโยงเขากับอาแบลผูเปนนองชายในเวลาเดียวกัน
ดวย  พระเจาเองทรงประณามและตำหนิกาอนิท่ีรวมมือ
กับความช่ัว “บาปกำลังหมอบอยูที่ประตู” (ปฐก 4:7)
แตแทนท่ีกาอินจะปฏิเสธและหันหลังใหความช่ัว เขา

กลบัตัดสินใจ “ลงมือฆาอาแบลนองชายของตน” (เทียบ
ปฐก 4:8) ซ่ึงถือเปนการดูหมิ่นแผนการของพระเจา
ดังน้ี  เขาไดตอตานเสียงเรยีกแรก ตอการใหเขาเปนบุตร
ของพระเจาและดำเนินชีวิตดวยการเปนพี่นองกัน

เรือ่งราวของกาอินและอาแบลสอนวา เราไดรบัเรียก
โดยกำเนิดใหมาเปนพี่นองกัน แตก็มีความสามารถ
อนันาอนาถใจ ทีจ่ะทรยศตอเสียงเรียกน้ันได   ประจักษ
พยานที่พบเห็นไดคือการกระทำที่เห็นแกตัวในชีวิต
ประจำวันของเรา  ซ่ึงเปนรากเหงาของสงครามตางๆ
และความอยุติธรรมมากมาย  ชายหญงิจำนวนมากตองตาย
ไปเพราะน้ำมือของพีน่องชายหญิงของตน ผซ่ึูงไมสามารถ
มองเห็นตัวเองเปนพี่นองกับผูอื่น พวกเขาถูกสรางมา
เพือ่ชวยเหลอืเกือ้กลูกนัและกัน   เพือ่เปนน้ำหน่ึงใจเดียว
กนั  และยอมอทิุศตนเองใหผอูืน่

“และทกุคนจะเปนพ่ีนองกนั” (มธ 23:8)
3. คำถามท่ีเกดิข้ึนโดยทัว่ไปคอื ชายและหญงิในโลก
นี้ จะสามารถตอบรับอยางเต็มท่ีตอพระประสงคเพื่อ
สรางภราดรภาพ ที่พระบิดาเจาทรงประทานไวในใจ
ของพวกเขาไดตลอดไปหรือไม?  พวกเขาจะใชอำนาจ
ของตนโดยลำพงั เพือ่เอาชนะความน่ิงเฉย การเอาแตใจ
ตัวเอง และความเกลียดชัง และยอมรับความแตกตาง
อันชอบธรรมท่ีเปนลักษณะเฉพาะของพ่ีนองชายหญิง
ไดหรอืไม

เราสามารถสรุปคำตอบท่ีพระเยซูเจาทรงประทาน
ให โดยการเรียบเรียงถอยคำใหมวา “เพราะทานมี
พระบิดาองคเดียวกัน ผูทรงเปนพระเจา และทานตาง
เปนพีน่องชายหญงิของกนัและกนั” (เทยีบ มธ 23:8-9)
เราจะพบพ้ืนฐานของภราดรภาพไดในความเปนบิดา
ของพระเจา เรามิไดกลาวถึงความเปนบิดาทางสายเลือด
ที่คลุมเครือและไมมีผลทางประวัติศาสตร แตหมายถึง
ความรักของพระเจาตอชายหญิงแตละคนท่ีจำเพาะ
เจาะจงและเปนรปูธรรมอยางพเิศษ (เทียบ มธ 6:25-30)
ความเปนบิดาน้ีกอใหเกิดภราดรภาพที่มีประสิทธิผล
เพราะความรักของพระเจาเม่ือไดรับการตอนรับแลว
ก็กลายเปนเคร่ืองมือนาเกรงขามท่ีสุด สำหรับการ
เปล่ียนแปลงชีวิตและความสัมพันธของเรากับผูอื่น
เปดตัวเราตอความเปนปกแผนหนึง่เดียวกนั และตอการ
เอื้อเฟอแบงปนอยางแทจริง

ภราดรภาพของมนุษยเกิดข้ึนใหมดวยวธีิพเิศษ ใน
พระเยซูคริสต อาศัยความตายและการกลับคืนพระ-
ชนมชีพของพระองค  กางเขนคือสถานท่ีพืน้ฐานอันแนชดั
ของภราดรภาพน้ี  ซ่ึงมนุษยไมสามารถสรางข้ึนดวย
ตัวเอง  พระเยซูครสิต ผทูรงรบัเอาธรรมชาติมนุษยเพือ่
ไถกมูนุษย  ทรงรักพระบิดาจนถึงความตายบนกางเขน
(เทียบ ฟป 2:8) และโดยอาศัยการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระองค ทำใหเราเปนมนุษยชาติใหม  ที่สนิท
สัมพันธกับพระประสงคของพระเจา กับแผนการของ
พระองค  ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามกระแสเรียกของเรา
เพื่อใหเกิดภราดรภาพอยางสมบูรณ

นับต้ังแตเริ่มตน พระเยซูเจาทรงรับเอาแผนการ
ของพระบดิา โดยทรงรบัรถูงึความสำคัญของแผนการนี้
เหนอืสิง่อืน่ใดท้ังมวล  แตพระครสิต ผทูรงสละพระองค
ยอมรบัความตายเพราะทรงรักพระบดิาน้ัน ไดกลายเปน
หลกัการใหมทีช่ดัเจน สำหรบัเราทุกคน เราไดรบัเรียก

ใหมองตัวเราเปนพี่นองชายหญิงของกันและกันใน
พระองค  เพราะเราตางเปนบุตรของพระบิดาองคเดียว
กนั พระองคเองเปนพนัธสัญญา ในความเปนบุคคลของ
พระองคนั้น เราไดคืนดีกับพระเจาและกับคนอื่น ใน
ฐานะท่ีเปนพี่นองชายหญิงของกันและกัน ความตาย
บนกางเขนของพระเยซูเจา นำมาสูการส้ินสุดของการ
แบงแยกระหวางประชาชาติ ระหวางประชาชนในพันธ-
สัญญาและชนตางศาสนา ที่สูญเสียความหวังจนถึง
ขณะสุดทายน้ัน  เน่ืองเพราะพวกเขามิไดเปนสวนหน่ึง
ของขอตกลงในพระสัญญาดังกลาว  เ ม่ือเราอาน
บทจดหมายถึงชาวเอเฟซัส พระเยซูคริสตคือผูที่ทำให
ประชาชนทุกคนคืนดีกนัในพระองค พระองคทรงเปน
องคแหงสันติ เพราะพระองคทรงทำใหประชาชน
สองชาติกลายเปนหน่ึง ทรงทำลายกำแพงกัน้ท่ีแบงแยก
พวกเขา นัน่คือ การเปนศัตรกูนั พระองคทรงทำใหสอง
ฝายกลับกลายเปนมนุษยคนใหมคนเดียวในพระองค
(เทียบ อฟ 2:14-16)

ทกุคนท่ียอมรับชวีติของพระคริสตและดำเนนิชีวติ
ในพระองค ก็ยอมรับพระเจาเปนพระบิดา ยอมมอบ
ตัวเองใหแกพระองคโดยส้ินเชิง และรักพระองคเหนือ
ส่ิงใดท้ังปวง บุคคลท่ีคืนดี ไดเห็นพระเจาผูทรงเปน
พระบิดาของทุกคน และดังน้ีเขาไดรับแรงกระตุน
ใหดำเนินชีวิตเพ่ือสรางภราดรภาพท่ีเปดออกไปสู
ทกุคน  ในพระครสิตนัน้ ผอูืน่กไ็ดรบัการตอนรบัและ
ไดรบัความรัก ในฐานะท่ีเปนบุตรชายและบุตรสาวของ
พระเจา เปนพีน่องชายและหญงิ  มิใชคนแปลกหนา และ
มิใชคอูร ิหรอืแมกระทัง่ศัตรแูตประการใด  ในครอบครวั
ของพระเจาน้ี  ทุกคนเปนบุตรชายหญิงของพระบิดา
องคเดียวกนั เพราะพวกเขาแตกก่ิงกานมาจากพระคริสต
เปนบุตรชายหญงิในพระบตุร จงึไมมี “ชวีติท่ีเราสามารถ
ทอดท้ิงได”  ชายหญิงทุกคนเทาเทียมกันและมีศักด์ิศรี
ทีไ่มอาจลวงละเมิดได  ทกุคนเปนท่ีรกัของพระเจา ทกุคน
ไดรับการไถกูดวยโลหิตของพระคริสตผูส้ินพระชนม
บนไมกางเขนและกลบัคืนพระชนมชพีเพือ่ทกุคน นีคื่อ
เหตุผลที่วาทำไมเราไมสามารถน่ิงเฉยตอหนาพี่นอง
ชายหญิงของเราทั้งหลายได

ภราดรภาพคือพื้นฐานและหนทางสูสันติ
4. ดังไดกลาวแลวขางตน   เปนการงายท่ีจะยอมรับวา
ภราดรภาพคือพืน้ฐานและหนทางสสัูนติ พระสมณสาสน
ดานสังคมท่ีเขียนโดยพระสันตะปาปาองคกอนๆ ชวย
ไดมากในเร่ืองน้ี เราสามารถคนหาคำนิยามของสันติได
อยางเพียงพอจากพระสมณสาสนตางๆ เชน การพัฒนา
ประชาชาติ (Populorum Progression) โดยสมเด็จพระ-
สันตะปาปาเปาโล ที่ 6 และความหวงใยดานสังคม
(Sollicitudo Rei Socialis) โดยสมเด็จพระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 ในพระสมณสาสนฉบับแรก เราเรยีนรู
วา การพฒันาประชาชาติทัง้ครบคือชือ่ใหมของสันติภาพ[3]
ในพระสมณสาสนฉบับท่ีสอง เราสรุปวา สันติคือผล
ของการเปนปกแผนหน่ึงเดียวกัน[4]

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงระบุวา
ไมเพยีงแตมนุษยแตละคนเทาน้ัน แตประเทศตางๆ ดวย
ตองคบหากันดวยจติตารมณแหงภราดรภาพ   พระองค

(อานตอหนา 13)
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บรษัิท เอเอ แทรเวลิเซอรวสิ จำกัด
โทร. 0-2129-3500-3 FAX : 0-2129-3505

EMAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM
ใบอนุญาตประกอบธุรกจินำเทีย่ว เลขที ่11/3316

จำหนายตั๋วเครื่องบิน
ภายในและตางประเทศ

บริการ ***สำรองหองพกัโรงแรม  ***จดัขอวซีา ***รบัจดัทัวรหมคูณะ

 ศึกษาตอตางประเทศ

ทวัรยโุรป  6 ประเทศ
อติาลี สวสิ ลคิเทนสไตน   เยอรมนั สาธารณรฐัเชก็ และโปแลนด

รวมฉลองพระเมตตา วันที่ 27 เมษายน 2557 เที่ยวสุดยอดขุนเขางาม
แหงสวิส คารวะแมพระฉวีดำ และพระรูปพระเมตตาแหงโปแลนด มิลาน-
ลกูาโน-เซอรแม็ต-แม็ตเตอรฮอรน-ลเูซริน-อนิเทอรลาเกน-ยอดเขาจงุฟราว-
ธารน้ำแข็ง-ลองทะเลสาบ-วาดุซ-อนิสบรคู-บาวาเรีย-มวินคิ-ปราก คารคฟู-

พระเมตตา และซิสเตอรโฟสตินา-แมพระฉวีดำ-กรุงวอรซอ
เดินทาง วันท่ี 20-30 เมษายน 2557

คณุภรณ ี (เจยิม้) รวมกบับรษัิททวัรกรูนูำแสวงบุญ

ติดตอ คณุภรณ ี(เจยิม้) โทร. 08-4768-7799,

13 พฤษภาคม 2557 (ราคา 79,900 บาท)
ฉลองแมพระฟาติมา ทีโ่ปรตเุกส

เคารพพระธาตบุุญราศีฟรงัซิสโก ยาชนิทา
นกับญุลซูอีา ซาราโกซา ทีส่เปน

แมพระบารเซโลนา แมพระเมอืงลรูด
แมพระแหงเหรยีญอศัจรรยทีป่ารสี

***ประกันการเดินทาง      ***บรกิารรถเชา

- ประเทศอังกฤษ (Cambridge/Oxford) ติดตอ
คุณพัชรินทร
- ประเทศญีป่นุ (Tokyo)  ตดิตอคณุภทัรา

* คอรสระยะส้ันและระยะยาว *

0-2463-7431-2
คณุปวณีา (บรษัิท ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป
ตออายสุมาชิก ตดิตอฝายทะเบยีนสมาชกิโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810

ตดิตอกองบรรณาธกิาร โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com , udomsarn@cbct.net

มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

สนใจติดตอมูลนิธิฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก) โทร. 0-2721-2983 หรอืบรจิาค
ผานเซเวน-อเีลฟเวนทกุสาขา (นามฟอรเด็ก)

เชญิชวนรวมแบงปน “โครงการนม...เพือ่นอง
ท่ีรองหิว” ชวยเหลือเด็กกวา 200 ชีวิต อายุ
ต้ังแตแรกเกดิ - 6 ป ทีต่องกำพรา ถกูทอดท้ิง
เด็กยากจน หรอืแมยากไร เพยีงกองทุนละ 500
บาท หรือสมทบทุนตามแตศรัทธา

“New Digital Church Organ
from Italy”

ดวยเทคโนโลยียุคดิจิตอล  จากอิตาลี
ผสมผสานกับการออกแบบภายนอกอยางสวยงาม
การใชงานอนัแสนเรียบงาย ไมยงุยากใด ๆ ไดนำ
พวกเรายอนกลับสูความเปนคาทอลิกอยาง
แทจรงิ

ผานเสยีงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ   ทีใ่หทัง้
ความสงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่
ไมมเีคร่ืองดนตรอีืน่ใดจะทดแทนได ผลติทัง้หลงัจาก
อติาล ีภายใตบรษิทัระดบัโลก Viscount Organs,
Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด

สนใจติดตอ บรษิทั 101 เปยโนแอนดสตรงิ
จำกดั ผแูทนจำหนายแตผเูดยีวในประเทศไทย

โทร. 08-6822-7979 รบัประกนัเครือ่ง 2 ป
มกีารอบรมการเลนใหฟรถีงึสถานที่

เราอธิษฐานออนวอนเพื่อทาน
ใหความเชื่อของทานมั่นคงตลอดไป

 (ลกูา 22:32)

แมใจของเราอาจจะยังกลาวโทษเราอยกูต็าม
เพราะพระเจาทรงย่ิงใหญกวาใจของเรา
และทรงลวงรทูกุสิง่ (1ยอหน 3:20)

ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คุณวรีชาติ/สจุติรา
โทร. 0-2451-7341-2 และ 08-1816-7661

1. กรีก-อิสราเอล  (12-22 ม.ค.)
ตามรอยแพรธรรมรวมกบักลมุพักภารกจิฟนฟูชวีติ
สงฆ (Sabbatical Program)

2. รวมพิธีสถาปนานักบุญพระสันตะปาปา ที่กรุงโรม
(24 เม.ย. - 1 พ.ค.) นักบุญพระสันตะปาปายอหน
ที ่ 23 และยอหน ปอล ที ่ 2

3. เวียดนาม-ดาลัต-ทะเลทรายมุยเน (15-19 ก.พ.)
4. อสิราเอล-จอรแดน-เพทรา-วาดริมั  (11-19 ม.ีค.)

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเครือ่งยนต
หัวฉดีเบนซิน – ดีเซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอพัรถยนตเกาใหเหมอืนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผชูำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมติร ถ.เทพารักษ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270

  0-2383-7656-7,  08-1921-9575
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        ⌧       ⌧       ⌧       ⌧       ⌧    
        ⌧            ⌧            ⌧            ⌧            ⌧    

ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถึงกนั
การพมิพคาทอลกิฯ เชญิชวนทานรำลกึถงึญาติพีน่องผลูวงลับ
กบั “หนังสือพมิพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ติดตอ : ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14   ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา)โทร. 0-2681-3900 ตอ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

วนัเวลา....ทำใหลมืหลายส่ิงหลายอยาง แตวนัเวลา....จะตองไมทำใหเราลืม
พระคณุของพอแม ญาติพีน่อง คนท่ีรกั ฯลฯ แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยู
ในใจเราเสมอ อดุมสาร รวมกับทาน รำลกึถงึเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบุญ
และสนับสนุนใหการพมิพคาทอลิกอกีดวย โดยลงประกาศ “เรายงัคดิถึงกนั”

ขาพเจาช่ือ................................................นามสกุล.....................................................
ทีอ่ย.ู...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
โทรศพัท...............................โทรสาร.............................E-mail.............................
มีความปรารถนาลงประกาศ เพือ่ระลกึถงึผลูวงลบั โดยลงขอความ

นกับญุ..........ชือ่................................นามสกุล.............................อาย.ุ......ป
มรณะเม่ือวนัท่ี.................เดือน......................................พ.ศ.........................

ลงจำนวน.......................ครัง้ (โปรดสงรปูถายทีช่ดัดวย จำนวน...........รปู)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน...........................บาท (......................................................)
โดยเร่ิมลงอุดมสารในฉบับท่ี.............ถงึฉบับท่ี.............เปนจำนวน...........ครัง้

หมายเหตุ : กรณชีำระเงนิเปน
 เงินสด (ฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย)
 ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศักด์ิศรี งามวงศ, ป.ณ.ยานนาวา)
 เช็คขีดครอม ส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ”
 โอนเขาบัญชธีนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ลสัง่จาย

   “การพิมพคาทอลิก” บัญชีเลขที ่226-0-00604-0

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญเปดประตู
สูแสงธรรม

“เราทนทุกขทรมานรอบดาน แตไมอับจน เรา
จนปญญา แตกไ็มหมดหวัง เราถูกเบียดเบียน แตไมถูก
ทอดทิ้ง เราถูกตีลมลง แตไมถึงตาย... เราไมทอถอย
แมวารางกายภายนอกของเรากำลงัเสือ่มสลายไป จิตใจ
ของเราที่อยูภายในก็ไดรับการฟนฟูขึ้นในแตละวัน
ความทุกขยากลำบากเล็กนอยของเราในปจจุบันน้ี
กำลังเตรียมเราใหไดรับสิริรุงโรจนนิรันดรอันยิ่งใหญ
หาท่ีเปรยีบมไิด” (2คร 4:8-9, 16-17)

หลายครั้งในชีวิต เราคงเคยต้ังคำถามกับตัวเองวา
“เราเกดิมาทำไม เราเกดิมาเพ่ืออะไร ทำไมชวีติของเรา
ตองพบเจอเรื่องราวที่ไมดี ทำไมชีวิตของเราตองเปน
แบบน้ี เพราะอะไร” เม่ือวันท่ี 26-30 ตุลาคม 2013
ผูเขียนไดมีโอกาสรับการอบรมในหัวขอเรื่อง “การ
ศึกษาความเปนจริงและรวมชีวิต เรื่องการคามนุษย”
ของนักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชัน้ปที ่4 โดย
การจดัอบรมน้ีมีวตัถุประสงคเพือ่ใหนกัศึกษาไดออกไป
เรียนรูสังคมและรวมประสบการณ การแบงปน การ
สัมผัสชีวิตของบรรดาสตรีและเด็กๆ ที่ตองทำงาน
ชวงเวลากลางคืนท่ีพัทยา ภาพที่ไดเห็นคือภาพของ
คนทำงาน ภาพของเด็กทำงาน ภาพของโลกแหงมายา
แสง สีและเสียง เม่ือดูเผนิๆ ทำใหรสึูกวา นีคื่อโลกแหง
ความสุขของคนยุคปจจุบัน นี่คือความสุขของคนใน

สั ง ค ม ป จ จุ บั น ที่
สามารถหา ซ้ือได
ตามทองถนน แตเม่ือ
มองเขาไปลึกๆ ใน
จิตใจและความรูสึก
ของสตรีหรือเด็กที่
ตองทำงานในชวง
เวลากลางคืนน้ี กลบั
มอง เ ห็นแตความ

ทุกขใจ ความเจ็บปวด ความเศรา ความเหงาในดวงใจ
ของพวกเขา ปจจัยท่ีทำใหพวกเขาตองทำงานเหลาน้ี คือ
ปจจัยทางดานครอบครัว เศรษฐกิจ การศึกษา การถูก
เอารัดเอาเปรียบทางสังคม ปจจัยตางๆ เหลาน้ีลวนแลว
แตสงผลตอการดำเนินชีวิตของพวกเขาท้ังส้ิน ชีวิต
ของบุคคลเหลาน้ีไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบท่ีสวยงาม
ไรอุปสรรค แตชีวิตของพวกเขาเปนเหมือนด่ังกับ
พระวาจาขางตนท่ีกลาวไวแลว พวกเขามีความทุกข มี
บาดแผล มีความทอแท มีความเศราโศก และมีความยาก
ลำบากในการดำเนินชีวติ อยางไรก็ตามส่ิงตางๆ เหลาน้ี
ไมไดทำใหพวกเขาดูเปนคนท่ีไรคาในสายพระเนตรของ
พระเจา ตรงกันขามพระเจายังคงรักและสถิตอยูกับ
พวกเขาและคอยชวยเหลือพวกเขาใหมีความปลอดภัย
จากส่ิงชัว่รายตางๆ ผานทางบุคคลและกลมุองคกรตางๆ
ที่คอยชวยเหลือและสนับสนุนพวกเขาใหมีทางเลือก
ในการดำเนินชีวิตมากย่ิงข้ึน

ในวันท่ีสามของการอบรมผูเขียนไดมีโอกาสไปที่

ศูนยธารชีวิตของซิสเตอรคณะศรีชุมพาบาล ผูเขียน
ไดเห็นถึงความรักและพระเมตตาของพระเจาผานทาง
บรรดาซิสเตอรคณะศรีชมุพาบาลน้ี ทีไ่ดคอยชวยเหลือ
บรรดาสตรีและบรรดาเด็กๆ ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบทาง
สังคม โดยการใหการศึกษา ใหวชิาชีพ เชน การเรียนรู
เรื่องการเสริมสวย การเรียนรูเรื่องการนวดแผนไทย
การเรียนรูเรื่องทักษะภาษาอังกฤษ การเรียนรูเรื่อง
ทักษะการใชคอมพิวเตอร และอื่นๆ ส่ิงตางๆ เหลาน้ี
ทำใหเห็นวา พระเจาไมเคยทอดท้ิงเรามนุษยใหตกอยู
ในความยากลำบากอยางเดียวดาย แตพระองคมีวิธีการ
ที่จะสอนและชวยเหลือเราในรูปแบบท่ีแตกตางกัน
ออกไป การใหโอกาส การใหการศึกษา การใหความ
ชวยเหลือก็เปรียบเสมือนการหยิบยื่นชีวิตใหม ซ่ึงเปน
ชวีติท่ีมีพระเจานำทาง เปนชวีติท่ีจะนำพาพวกเขาไปสู
หนทางที่ถูกตอง สูความสุขท่ีแทจริงและสูความรักที่
แทจริง หลายคร้ังเรามักคิดเองวา ความสมบูรณและ
ความสุขของชีวติ คือ ความสุขในส่ิงท่ีเรามีหรอืสิง่ท่ีเรา
ไดครอบครอง แตแทที่จริงแลวถายอนถามตัวเอง
อกีครัง้วา ความสุขของชวีติคืออะไร เราอาจจะไดคำตอบ
ที่ไมเหมือนเดิม แตผูเขียนมีความรูสึกลึกๆ ในใจวา
ความสุขของบุคคลตางๆ เหลาน้ีทีผ่เูขียนไดกลาวถึง กคื็อ
การใหโอกาส การยอมรับและการใหความรักแกพวกเขา
คือ ความสุขท่ีทำใหพวกเขาไดพบกบัคุณคาแทจรงิของ
การดำเนนิชวีติในสังคม

ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงนึกถึงประโยคท่ีวา  “คนเรา
(อานตอหนา 17)

ประกาศ
ทำลายแฟมประวัติผูปวยและฟลมเอ็กซเรย
โรงพยาบาลเซนตหลุยส จะดำเนินการทำลาย

แฟมประวัติ และฟลมเอ็กซเรยของผูปวยท่ีขาดการ
ติดตอกับโรงพยาบาลตั้งแต 5 ป หรือเขารับการรักษา
ครัง้สุดทายในป 2551

หากผูปวยทานใดมีความประสงคจะเก็บประวัติ
และฟลมเอ็กซเรยของทานไว กรุณาติดตอดวยตนเอง
พรอมแสดงหลักฐานไดที่
แผนกเวชระเบียน โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10920
แผนกรังสีวิทยา โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10101

ภายในวนัท่ี 31 มกราคม  2557
และจะไดรบัภายหลังทีท่ำการแจง 15 วนั

27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120
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ที่ศักด์ิสิทธ์ิและซ่ือสัตย นี่คือความหมายท่ีพอใชบอยๆ
แลวยังมีภาพลักษณจากสังคายนาวาติกันท่ี 2 เก่ียวกับ
“กฎดานพระธรรมคำสอนของพระศาสนจักร” (ขอ 12)
การเปนสวนหนึง่ขององคกร มีคุณคาทางดานเทววทิยา
มาก ไมมีใครท่ีไดรับความรอดพนดวยลำพังตัวเอง
พระเจาทรงชวยใหกลุมชนไดรับความรอดพน เราเปน
ตัวของเราเองไมได หากเรามิไดเปนสวนหนึง่ของชุมชน
พระเจาทรงบันดาลใหเราสนใจในพระองค โดยผาน
การมองดูเยื่อใยอันยุงเหยิงแหงความสัมพันธที่เกิดข้ึน
ในครอบครวัมนุษย พระเจาเสด็จเขามาในสภาพน้ี ทรง
มีสวนในความสัมพนัธอนัเปนใยท่ีเชือ่มโยงมนุษยเขาหา
กัน”

“มนุษยเองกเ็ปนอกีประเด็นหนึง่ พระศาสนจักรคือ
ประชากรของพระเจาท่ีเดินทางผานประวัติศาสตร ซ่ึง
มีทั้งความสุขและความทุกข ดังน้ันการรวมคิดกับ
พระศาสนจักร จงึเปนแนวทางของพอทีจ่ะเปนสวนหนึง่
ของประชากรนี้ และสัตบุรุษทุกคนรวมกันแลว ยอม
ผดิพลาดมิไดในเรือ่งทีเ่ก่ียวกบัความเช่ือ และประชากร
แสดงออกซ่ึงความไมผิดพลาดในความเช่ือ อาศัย
ความรสึูกเหนอืธรรมชาตเิกีย่วกบัความเชือ่ของประชากร
ทั้งหมดท่ีเดินทางรวมกัน นี่คือสิ่งท่ีพอเขาใจในวันน้ี
เกี่ยวกับ “พระศาสนจักรที่กำลังใชหัวสมองซ่ึงนักบุญ
อกิญาซีโอกลาวถึง เม่ือใดท่ีการเสวนาระหวางประชากร
กับพระสังฆราชและพระสันตะปาปาดำเนินไปใน
แนวทางน้ี และดวยความจริงใจ ขบวนการน้ีกจ็ะไดรบั
ความชวยเหลือจากพระจิตเจา ดังน้ันการคิดตาม
แนวทางของพระศาสนจักรมิไดเกี่ยวของกับเพียง
นักเทววิทยาเทาน้ัน”

“ดังนั้น เราไมควรแมแตเพียงคิดก็ตามวา การคิดกับ
พระศาสนจักรมิไดหมายความวาคิดรวมกับผูปกครอง
พระศาสนจักรเทาน้ัน”

“เกี่ยวกับพระนางมารียก็เชนเดียวกัน หากทาน
อยากรูวาพระนางคือใคร? ก็ไปถามนักเทววิทยา ถา
อยากรูวาเราจะรักพระนางอยางไร ก็ไปถามประชาชน
ธรรมดาๆ พระนางมารียรักพระเยซูเจาดวยหัวใจของ
ประชาชน ดังท่ีเราอานในบท “มักนีฟกัต” ดังน้ันเรา
ไมควรคิดเลยวา การคิดรวมกับพระศาสนจักร หมาย
ความแตเพียงวาเราคิดกับฐานันดรของพระศาสนจักร”

หลงัจากทรงเงียบไปสักคร ูสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรงัซิส กก็ลาวเนนในเร่ืองตอไปน้ี เพือ่ขจดัความไมเขาใจ
วา “แนแหละ เราตองระมัดระวัง อยาไปคิดวาความไม
ผดิพลาดของสัตบุรษุท่ีรวมกันน้ี ทีพ่อกลาวถึงในแงมุม
ของวาติกนัท่ี 2 เปนรูปแบบหน่ึงของประชานิยม เปลา
เลยมนัเปนประสบการณของ “มารดาศักด์ิสิทธ์ิกลาวคือ
พระศาสนจักรฐานันดร ดังท่ีนกับุญอิกญาซีโอทานเรียก
วา พระศาสนจกัรทีเ่ปนประชากรของพระเจา ทัง้ผปูกครอง
พระศาสนจักรและประชาชนธรรมดารวมกัน พระ-
ศาสนจักรคือภาพรวมของประชากรของพระเจา”

เมือ่พระสันตะปาปา (ตอจากหนา 3) “พ อ เห็ นคว าม ศั ก ด์ิ สิ ท ธ์ิ ขอ ง
ประชากรของพระเจา ความศักด์ิสิทธ์ิ
ที่เห็นอยูทุกวัน มีความศักด์ิสิทธ์ิของ
ประชาชนช้ันกลาง เราแตละคนสามารถ
เปนส วนหนึ่ งของความศัก ด์ิ สิท ธ์ิ
Malegue เขียนถงึ” พระสนัตะปาปาทรง
หมายถึงโยเซฟ Malegue นักเขียนชาว
ฝรัง่เศส (1876-1940) โดยเฉพาะหนังสือ
3 สวนทีท่านเขียนยงัไมจบ คือ “หนิสีดำ
ความรอดพนของชนชาติกลาง พระ-
สันตะปาปาตรัสตอไปวา “พอเห็นความศักด์ิสิทธ์ิใน
ความอดทนของประชากรพระเจา ในสตรีทีเ่ลีย้งดูลกูๆ
ของตน ในชายท่ีทำงานเพ่ือใหมีอาหารเลี้ยงครอบครัว
ในคนปวย ในพระสงฆชราที่มีบาดแผลมากแตก็มี
รอยยิม้อยบูนใบหนา เพราะทานรับใชพระเจา นกับวช
หญิงท่ีทำงานหนัก และเจริญชีวิตศักด์ิสิทธ์ิที่ซอนเรน
นี่คือความศักด์ิสิทธ์ิธรรมดาๆ สำหรับพอ พอมักจะ
เช่ือมโยงความศักด์ิสิทธ์ิกบัความอดทน  ดังเชน Hypomone
(ภาษากรีกในพนัธสัญญาใหม) การควบคุมสถานการณ
และเหตุการณตางๆ ในชีวิต ในแตละวันก็กาวหนา
อยเูสมอ นีคื่อความศักด์ิสิทธ์ิของพระศาสนจักรทีก่ลาหาญ
ดังท่ีนกับุญอกิญาซีโอกลาวไว นีคื่อความศักด์ิสิทธ์ิของ
คุณพอคณุแมของพอ คณุยาโรซาผรูกัพอมาก ในหนังสือ
“ทำวัตร” ของพอ พอมีพินัยกรรมของคุณยาโรซา
ของพอ และพออานดูบอยๆ สำหรับพอมันคลายกับ
บทภาวนา ทานเปนนักบุญและทานไดรบัความทรมาน
มาก แมในดานจิตวิญญาณ แตทานก็เดินหนาดวย
ความกลาหาญอยเูสมอ”

“พระศาสนจักรท่ีเราควรคิดถึงเปนเสมือนบานของ
ทกุคน มิใชวดัเล็กๆ ทีส่ามารถบรรจแุตเพยีงบคุคลพเิศษ
เราตองไมโอบกอดของพระศาสนจักรสากล มีไวเพื่อ
ปกปองความคร่ึงๆ คราๆ ของเรา หรอืคิดวาพระศาสนจักร
คือมารดา พระศาสนจักรตองผลิดอกออกผล มันตอง
เปนเชนน้ัน เม่ือพอเห็นความประพฤติในแงลบของ
พระสงฆผูรับใชพระศาสนจักร หรือนักบวช ส่ิงแรก
ที่พอคิดก็คือ “นี่คือคนโสดท่ีไรผลผลิต หรือเปน
“สาวแก” เขามิใชพอหรือแมซ่ึงหมายถึงความจริงท่ีวา
เขามิไดใหชีวิตฝายจิต ตรงกันขามกับประวัติของ
นักบวชคณะซาเลเซียนท่ีเดินทางไปพาตาโกเนีย พอ
อานถึงเรื่องชีวิตท่ีเต็มเปยมดวยความสำเร็จ

“อีกตัวอยางหนึ่งท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร็วๆ นี้ อันเปนที่
สนใจของนักขาว กลาวคือการท่ีพอโทรศัพทไปหา
ชายหนุมท่ีเขียนจดหมายถึงพอ ที่พอโทรไปหาเขา
เพราะจดหมายทีเ่ขาเขียนเปนจดหมายทีดี่มาก เรยีบงาย
เปนการแสดงออกถึงยุคสมัยในปจจุบัน เขาเปนวัยรุน
ที่กำลังเติบโต และเขาพบความเปนพอของพอ และ
จดหมายฉบับน้ันเลาเร่ืองชีวิตของเขากับบิดาคนน้ัน
บดิาคนน้ันจะพดูวา “ฉนัไมสนใจยอมไมได ผลท่ีออกมา
เปนทีพ่อใจของพอมาก”

พระศาสนจักรใหม และพระศาสนจักรเกาแก
ยังอยูในหัวขอของพระศาสนจักร ขาพเจาก็ถาม

พระสันตะปาปาเก่ียวกับวันเยาวชนโลก เหตุการณ
อนัยิง่ใหญนีไ้ดสองแสงไปยังเยาวชน และ “ปอดฝายจิต
วิญญาณ” ใหม ที่พระศาสนจักรคาทอลิกไดพบเห็น
ลาสุด ขาพเจาจึงถามพระองควา “ความหวังของพระองค
สำหรับพระศาสนจักรสากลที่ไดมาจากพระศาสนจักร
เหลาน้ีมีอะไรบาง?”

พระสนัตะปาปาทรงตอบวา “พระศาสนจักรคาทอลิก
รุนเยาวชนที่กำลังเติบโต พัฒนาความเช่ือ วัฒนธรรม
และชีวิต จึงเปนส่ิงท่ีผิดไปจากพระศาสนจักรที่ไดรับ
การอบรมจากพระศาสนจักรด้ังเดิม สำหรับพอความ
สัมพันธระหวางพระศาสนจักรสมัยกอนกับเยาวชน
กเ็ชนเดียวกบัความสัมพนัธระหวางเยาวชนกบัผสููงอายุ
ในสังคม ทัง้สองเสริมสรางอนาคต เยาวชนพรอมกบัพลงั
ของพวกเขา ที่เหลือก็อาศัยความฉลาด แนนอนตองมี
การเสี่ยงอยูบาง พระศาสนจักรวัยรุนก็คงจะรูสึกวา
ตองพึง่ตัวเอง คนโบราณก็อยากใหพระศาสนจักรวัยรนุ
มีวฒันธรรมท่ีเปนแบบอยาง แตเราสรางอนาคตดวยกัน”

พระศาสนจักรในฐานะโรงพยาบาลสาธารณะ
เ ม่ือสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16

ประกาศวาจะทรงพนจากตำแหนงทรงกลาววา “โลก
ของเราในปจจุบันกำลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงอยาง
กะทันหัน และกำลังเผชญิอยกูบัส่ิงท่ีมีความสำคัญมาก
สำหรับชีวิตแหงความเช่ือ” สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ตรัสอีกวา “การเผชิญหนากับปญหา
เหลาน้ี เราตองมีพลังท้ังฝายกายและฝายจิตวิญญาณ”
ขาพเจาถามสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส วา “มีอะไร
ที่พระศาสนจักรตองการมากท่ีสุดในชวงเวลาอันเปน
ประวัติศาสตรนี้ เราตองการการเปล่ียนแปลงหรือไม
พระองคทรงมีความปรารถนาอะไรบาง สำหรับพระ-
ศาสนจักรในปที่อยูเบ้ืองหนา พระองคทรงมีความฝน
อะไรสำหรบัพระศาสนจักร”

สมเด็พระสันตะปาปาฟรังซิส เริม่ตนดวยการแสดง
ความรักและความนับถือตอผูที่ทานสืบตำแหนงวา
“สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ไดทรงกระทำส่ิงท่ี
ศักด์ิสิทธ์ิยิ่งใหญและถอมตน พระองคคือบุรุษของ
พระเจา”
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สาสนวนัสันติสากล (ตอจากหนา 7)
ตรัสวา “ในความเขาใจรวมกนัและมิตรภาพ และในความ
สนิทสัมพนัธอนัศักด์ิสิทธ์ินี ้  เราตอง …. ทำงานรวมกัน
ดวย เพื่อสรางอนาคตแหงเผาพันธุมนุษยชาติเดียวกัน”
[5] ประการแรก หนาท่ีนีเ้ปนของผทูีมี่อภสิิทธ์ิมากท่ีสุด
พนัธกรณีของพวกเขามีรากอยใูนภราดรภาพของมนุษย
ทีเ่หนอืธรรมชาติ และแสดงออกไดในสามทางดวยกนั
คือ หนาท่ีแหงความเปนปกแผนหนึ่งเดียวกัน ซ่ึง
เรียกรองประเทศร่ำรวยกวาใหชวยเหลือประเทศ
ที่พัฒนานอยกวา หนาท่ีตอความยุติธรรมในสังคม ซ่ึง
เรียกรองใหปรับปรุงความสัมพันธระหวางประชาชาติ
ที่เขมแข็งกวากับประชาชาติที่ออนแอกวา  เพื่อใหมี
ความยุติธรรมมากยิ่งข้ึน และหนาท่ีเมตตาธรรมสากล
ซ่ึงสงผลตอการสงเสริมโลกท่ีมีความเปนมนุษยมากข้ึน
สำหรับทุกผูคน เปนโลกท่ีมนุษยแตละคนมีอะไรที่
จะใหและรับ โดยตองไมใหความเจริญกาวหนาของ
คนหนึง่เปนอปุสรรคตอการพฒันาของคนอ่ืนๆ  [6]

ดังน้ัน หากเราถือสันติเปนผลพวงของความเปน
ปกแผนหนึ่งเดียวกัน เราก็ไมสามารถละเลยตอการ
ยอมรับวา ภราดรภาพเปนพืน้ฐานหลักของสันติ  สมเด็จ
พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรงยนืยันวา สันติคือ
ความดีทีไ่มอาจแบงแยกได  ความดีนีเ้ปนของมนุษยทกุคน
หรอืไมเชนน้ัน กไ็มเปนของผใูดเลย  สันติจะเกิดข้ึนได
และเกิดประโยชนอยางแทจริงในฐานะท่ีเปนคุณภาพ
สูงสุดของชีวิต  และเปนการพัฒนามนุษยมากข้ึนและ
อยางย่ังยืนได  ก็ตอเม่ือไดรับการช้ีนำดวยความเปน
ปกแผนหนึง่เดียวกนั  ดวย “การตดัสินใจอยางแนวแน
ม่ันคงและเพยีรทน ทีจ่ะอทุศิตนเพ่ือสรางสรรคความดี
สวนรวม” [7]  ซ่ึงหมายถึงมิไดถกูชกันำดวย “ความตองการ
ผลกำไร” หรอื “ความกระหายอำนาจ” ส่ิงท่ีเราตองการ
คือความเต็มใจท่ีจะ “สละตัวเอง” เพือ่ประโยชนของผอูืน่
มากกวาจะเอารัดเอาเปรียบพวกเขา และเพื่อ “รับใช
พวกเขา” แทนท่ีจะกดข่ีพวกเขาเพ่ือผลประโยชนของ
ตนเอง   คำวา ‘ส่ิงอืน่’  ไมวาจะเปนบุคคล ประชาชน
หรอืประเทศ [จะตองไมถกูมอง] เปนเพยีงแคเครือ่งมอื
บางอยาง ทีมี่ความสามารถทำงานและมีพละกำลงั เพือ่
ถูกใชและถูกเอารัดเอาเปรียบดวยตนทุนท่ีต่ำ  และถูก
ทอดท้ิงเม่ือหมดประโยชนแลว แตตองถูกมองวาเปน
“เพือ่นบาน” เปน “ผชูวย” ของเรา [8]

ความเปนปกแผนหนึง่เดียวกนัแบบครสิตชน  เชือ่
วา เพื่อนบานของเราจะไดรับความรักมิใชเพียงแค
ในฐานะ “มนุษยทีมี่สิทธิของตนท้ังชายและหญิง และมี
ความเสมอภาคพ้ืนฐานเชนเดียวกบัคนอ่ืนๆ เทาน้ัน  แต
ในฐานะเปนภาพลกัษณทีมี่ชวีติของพระบิดาเจา ผไูดรบั
การไถกดูวยพระโลหติของพระเยซูครสิต และอยภูายใต
การทำงานอยางถาวรของพระจิตเจา” [9] ในฐานะเปน
พีน่องชายหญิงอกีคน   สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที ่ 2 ตรัสวา  “ถงึจุดน้ัน จติสำนกึถงึความเปนบิดาของ
พระเจารวมกัน การตระหนักถึงความเปนพี่นองของ
ทุกคนในพระคริสต -เปนลูกในพระบุตร- รวมทั้ง
ยอมรบัถงึการประทับอยแูละกิจการทีใ่หชวีติของพระ-
จิตเจา จะทำใหเรามีวิสัยทัศนตอโลกดวยหลักเกณฑ
ใหม  สำหรับการใหความหมาย ” [10] และเพ่ือ
เปล่ียนแปลงโลกดวย

ภราดรภาพ  คือส่ิงจำเปนอันดับแรก ในการตอสูกับ
ความยากจน
5. ในพระสมณสาสน “ความรักในความจริง” พระ-
สันตะปาปาองคกอนเตือนโลกวา การไรซ่ึงภราดรภาพ
ระหวางประชาชาติและมนุษยทั้งชายและหญิง เปน
สาเหตุสำคัญของความยากจน[11]   ในหลายๆ สังคม
เราพบเหน็การขาดแคลนความสัมพนัธอยางท่ีสุด    ซ่ึง
เปนผลมาจากการขาดความสัมพันธที่ เขมแข็งใน
ครอบครัวและสังคม  เราเปนหวงกังวลตอลกัษณะตางๆ
ของความยากลำบาก การถูกทำใหหมดความสำคัญ   การ
ถกูโดดเด่ียว และยงัเหน็ถงึรปูแบบตางๆ ของการพึง่พา
ทางการแพทย ทีก่ำลังเพิม่ข้ึนตลอดเวลา  ซ่ึงเราจะเอาชนะ
ความยากจนประเภทน้ีได  ก็ดวยการคนพบใหมและ
ใหคุณคาตอความสัมพันธของการเปนพี่นองกัน  ใน
หวัใจของครอบครวัและชมุชนเทาน้ัน โดยการแบงปน
ความช่ืนชมยนิดีและความโศกเศรา ความยากลำบากและ
ชยัชนะ ทีเ่ปนสวนหนึง่ของชวีติมนุษย

นอกจากน้ัน หากในดานหน่ึง เราเห็นการลดลงของ
ความยากจนสัมบูรณ  แตในอีกดานหน่ึงน้ัน เราก็ไมอาจ
ละเลยท่ีจะยอมรับวา ความยากจนสัมพนัธ  กก็ำลังเพ่ิม
มากข้ึน นัน่คือความไมเสมอภาคระหวางประชาชนและ
กลมุคนท่ีดำรงชีวติอยดูวยกนัในบางพ้ืนท่ี หรอืในบริบท
ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมท่ีถูกกำหนดข้ึน  ใน
เรื่องนี้จำเปนจะตองมีนโยบายที่มีประสิทธิผลในการ
สงเสริมหลักการวาดวยภราดรภาพ  ซ่ึงจะเปนหลัก
ประกนัม่ันคง  แกประชาชนผมีูความเสมอภาคในศักด์ิศรี
และสิทธิข้ันพื้นฐานวา เขาจะสามารถเขาถึงทุน การ
บริการตางๆ  ทรัพยากรการศึกษา สาธารณสุขและ
เทคโนโลยี  เพื่อวาบุคคลทุกคนไดมีโอกาสแสดงออก
และดำเนินการโครงการชีวิตของตนท้ังชายและหญิง
ใหบรรลุผลได  อีกท้ังสามารถพัฒนาความเปนบุคคล
มนุษยอยางเต็มท่ี

ส่ิงหนึ่งท่ีเห็นคือ ความจำเปนที่จะตองมีนโยบาย
ตางๆ  สำหรับลดความไมสมดุลของรายไดท่ีเกินขอบเขต
เราตองไมลืมวา คำสอนของพระศาสนจักรท่ีเรียกวา
การจำนองทางสังคม  ตามท่ีนักบุญโทมัส อไควนัส
กลาววา  แมจะถูกตองตามกฎหมายและจำเปนจริงๆ กต็าม
“ทีป่ระชาชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน” [12] แตในเร่ือง
การใชประโยชนแลว “พวกเขาถือครองกรรมสิทธ์ิ
ไมเพยีงเปนของตนเทาน้ัน แตเปนของผอูืน่ดวยเชนกนั
เพือ่ใหวตัถุปจจัยเหลาน้ันเกิดประโยชนตอผอูืน่ เฉกเชน
เดียวกบัตนเอง” [13]

ในทายท่ีสุด ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งในการสงเสริม
ภราดรภาพ  ที่เอาชนะความยากจนได ซ่ึงตองถือเปน
พืน้ฐานของรูปแบบอ่ืนๆ ทัง้หมด  นัน่คือการปลอยวาง
ของผทูีเ่ลอืกดำเนนิชีวติแบบจริงจังเปนสำคญั  และการ
ปลอยวางของผูที่แบงปนทรัพยสินของตน เพื่อเขาจะ
ไดมีประสบการณแหงความสนิทสัมพนัธฉนัพีน่องกับ
ผอูืน่  การปฏบิติันีคื้อพืน้ฐานสำหรับการติดตามพระเยซู
คริสตและการเปนคริสตชนท่ีแทจริง  นี่มิใชเพียงแค
กรณีของผูถวายตัวและปฏิญาณตนถือความยากจน
เทาน้ัน แตยังหมายถึงบรรดาครอบครัวและพลเมือง
ทั้งหลายที่รับผิดชอบ ผูที่เชื่อมั่นอยางแนวแนวา ความ
สัมพันธฉันพี่นองของตนกับเพื่อนบาน  เปนความดีที่
ล้ำคาท่ีสุดของพวกเขา

การคนพบภราดรภาพในทางเศรษฐกิจ
6. วิกฤติทางการเงินและเศรษฐกิจในยุคสมัยปจจุบัน
ซ่ึงเกิดมาจากการท่ีมนุษยถอยหางออกจากพระเจาและ
เพื่อนบานของตน ในดานหนึ่งก็มาจากความโลภที่จะ
ไดมาซ่ึงวัตถุปจจัย ขณะท่ีอีกดานหน่ึง มาจากความ
เส่ือมโทรมของความสัมพนัธระหวางบุคคลและชุมชน
ไดผลักดันใหมนุษยแสวงหาความพึงพอใจ ความสุข
ความม่ันคงในการบริโภคและการมีรายไดเกินสัดสวน
ตามหลักเศรษฐกิจที่ถูกตอง  ในป 1979 สมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไดเรียกรองใหใสใจตอ
“อันตรายท่ีมองเห็นไดอยางแทจริง การท่ีมนุษยเขา
ครอบครองโลกแหงสรรพสิ่ง ทำใหเกิดความกาวหนา
อยางใหญหลวงอยูนั้น  เขาก็สูญเสียสาระท่ีสำคัญของ
ชีวิตแหงการเปนผูครอบครอง และปลอยใหความเปน
มนุษยของตนตองตกเปนเบ้ียลางของโลกในหลายๆ
ทาง และตัวเองก็ตองไดรับผลกระทบจากการขูดรีด
เอารัดเอาเปรียบในหลายๆ ดานดวย   แมวาบอยคร้ัง ที่
การเอารัดเอาเปรียบนั้นไมสามารถมองเห็นไดโดยตรง
กต็าม  แตมันทะลุเขาไปในองคประกอบของชีวติชุมชน
โดยรวม   เขาไปถงึระบบการผลติ  รวมทัง้ใชเครือ่งมอื
ส่ือสารสังคม เปนตัวแทรกแซงและกดดันดวย” [14]

วกิฤตเิศรษฐกจิหลายๆ ครัง้ท่ีผานมา  ถอืเปนเวลา
เหมาะสมตอการหันกลับมาทบทวนรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจของเราและทำการปรับเปล่ียนวิถชีวีติ   วกิฤติ
ในปจจุบนั แมวาจะมีผลรนุแรงตอชีวติผคูนก็ตาม  แต
ก็ยังเอ้ือใหเรามีโอกาสท่ีดี ในการคนพบคุณธรรมแหง
ความรอบคอบมัธยัสถ การควบคุมอารมณ ความยุติธรรม
และความเขมแข็ง คุณธรรมเหลาน้ี สามารถชวยเรา
เอาชนะหวงเวลาแหงความยากลำบาก และคนหาสาย-
สัมพันธของการเปนพี่นองกันท่ีเชื่อมโยงเรากับผูอื่น
อกีคร้ัง  ดวยความเช่ือม่ันอยางลึกซ้ึงวา มนุษยตองการ
และสามารถไดรับส่ิงอื่น ที่มากกวาการแสวงหาผล
ประโยชนสูงสุดของแตละคน   เหนอือืน่ใด คุณธรรม
เหลาน้ีจำเปนสำหรับการสรางและธำรงรักษาสังคมท่ี
สอดคลองกบัศักด์ิศรีของมนุษย

ภราดรภาพ หยดุยัง้สงคราม
7. ในปทีผ่านมา พีน่องชายหญงิของเราจำนวนมาก  ยงั
ตองสูทนอยูกับประสบการณแหงการทำลายลางของ
สงคราม  ซ่ึงเปนบาดแผลราวลึกท่ีสรางความเสียหายตอ
ภราดรภาพ

ความขัดแยงมากมายเกิดข้ึนทามกลางความเพิกเฉย
สำหรบัผทูีอ่าศัยอยใูนพ้ืนท่ีทีอ่าวุธไดสรางความโหดราย
และการทำลายลาง ขาพเจาขอใหหลกัประกนัแกพวกทาน
วาขาพเจาและพระศาสนจักรอยเูคียงขางทาน   เปนพระ-
ศาสนจักรท่ีมีพันธกิจในการนำความรักของพระคริสต
ไปสผูรูบัเคราะหท่ีปกปองตัวเองไมได จากสงครามท่ีถกู
หลงลืมไปแลว โดยอาศัยคำภาวนาของพระศาสนจักร
เพื่อสันติภาพ การรับใชผูบาดเจ็บ ผูหิวโหย ผูอพยพ
ลีภ้ยั และพลดัพรากจากถิน่ฐาน  และทุกคนทีต่องดำรง
ชวีติอยดูวยความกลัว   พระศาสนจักรยงัปาวรองไปยัง
บรรดาผนูำท้ังหลาย ถงึเสียงรองแหงความเจ็บปวดและ
ความทุกขยาก เพือ่พวกเขาจะไดขจัดรปูแบบตางๆ ของ

(อานตอหนา 14)
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การเปนปรปกษตอกนั    ยติุการขมเหงรงัแก และทำให
การละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพืน้ฐานหมดส้ินไป [15]

ดวยเหตุนี้ ขาพเจาขอเรียกรองอยางจริงจัง ไปยัง
ทกุคนท่ีหวานเมล็ดพนัธแุหงความรุนแรงและความตาย
โดยการใชกำลังอาวุธ  แทนท่ีจะคิดอยางงายๆ วา บคุคล
นีเ้ปนศัตรู  สมควรถูกโจมตีในวันน้ี  ใหกลบัมามองเห็น
วาเขาเปนพี่นองชายหญิงของทาน  และยับยั้งมือของ
ทานไว เลิกหนทางแหงอาวุธ และออกไปพบผูอื่น
เพือ่การเสวนา ขออภยั และคืนดีกนั เพือ่จะไดสรางสรรค
ความยุติธรรม ความไวใจและความหวังรอบๆ ตัวทาน
ข้ึนมาใหม “จากจดุยืนนี ้เหน็ไดชดัวา สำหรบัประชาชาติ
ในโลกน้ี ความขัดแยงดานอาวุธยังคงเปนการปฏิเสธ
ความเปนอนัหนึง่อันเดียวกนัระหวางประเทศอยางจงใจ
และสรางความแตกแยกอยางรุนแรง ทั้งยังกอใหเกิด
บาดแผลลึก ซ่ึงตองใชเวลาหลายป ในการรักษาเยียวยา
สงครามคือการปฏิเสธท่ีเปนรปูธรรม ตอการดำเนินตาม
เปาหมายทางเศรษฐกิจและสังคมท่ียิง่ใหญ  ทีป่ระชาคม
ระหวางประเทศกำหนดไว” [16]

กระน้ันก็ดี ตราบใดท่ีอาวุธจำนวนมหาศาล ยัง
คงหมุนเวียนอยู เชนที่เปนอยูในปจจุบัน ขออางใหมๆ
กจ็ะเกิดข้ึนเพือ่ชกันำไปสกูารเปนปรปกษกนั ดวยเหตุนี้
ขาพเจาขอยืนยันขอเรียกรองของพระสันตะปาปา
องคกอนๆ  วาขอใหทุกฝาย  ยติุการคาอาวุธและลดกำลัง
อาวธุ  โดยเริม่จากการลดอาวุธนิวเคลยีรและอาวธุเคมี

อยางไรก็ตาม เราอดไมไดที่จะวิจารณถึงขอตกลง
ระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศ  ที่ถือวา
เปนส่ิงจำเปนและเปนท่ีตองการอยางใหญหลวง แตขอ
ตกลงและกฎหมายดงักลาว กย็งัไมพอเพยีงตอการปกปอง
คมุครองมนุษยชาติ จากความเส่ียงท่ีจะเกิดความขัดแยง
ทางอาวธุ  การกลบัจติกลบัใจจึงเปนส่ิงจำเปน ซ่ึงชวยให
ทกุคนยอมรบัผอูืน่เปนพีน่องชายหญงิท่ีจะตองเอาใจใส
และทำงานรวมกัน เพือ่สรางชวีติใหบรรลไุปตามท่ีทกุคน
คาดหวัง นีคื่อ จติตารมณทีเ่ปนแรงบันดาลใจตอความริเริม่
ของประชาสังคม รวมไปถึงองคกรศาสนา เพือ่สงเสริม
สันติภาพ   ขาพเจามีความหวังวา การมุงม่ันอุทิศตน
ในแตละวันของทุกๆ คน จะบังเกิดผลอยางตอเน่ือง และ
กฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิที่จะมีสันติภาพ
ซ่ึงเปนสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐาน และเปนเง่ือนไขจำเปน
สำหรับสิทธิอืน่ๆ ทกุประการ   กจ็ะเกิดการบังคับใชอยาง
เปนผลดวย

การทุจริตและอาชญากรรม คุกคาม ภราดรภาพ
8. ขอบเขตของภราดรภาพ ยงัเก่ียวของกับความตองการ
บรรลุถึงเปาหมายของชายหญิงแตละคนดวย ความ
ปรารถนาอันแรงกลาท่ีชอบดวยเหตุผลของประชาชน
โดยเฉพาะของเยาวชน ไมควรถูกปดก้ันหรือลวงละเมิด
รวมทั้ง ความหวังของประชาชนที่จะทำใหความใฝฝน
ของตนเปนจริง กต็องไมถกูปลนดวย  กระนัน้กดี็ ความ
มุงมาดปรารถนาตองไมปะปนไปกับการใชอำนาจใน
ทางท่ีผิด  ในทางตรงกันขาม ประชาชนควรแขงขันท่ี
จะเคารพยกยองกันและกัน (เทียบ รม 12:10)  หากคิด
เห็นไมเห็นกัน  ซ่ึงก็เปนสวนหนึ่งของชีวิตท่ีหลีกเลี่ยง
ไมได  ก็ควรรำลึกไวเสมอวา เราตางก็เปนพี่นองชาย
หญงิของกันและกัน ดังนัน้ จงสอนกนัและกนัและสอน

ตัวเราเอง  มิใหมองเพื่อนบานเปนศัตรูหรือเปนคูอริที่
จะตองกำจัดเสีย

ภราดรภาพสรางสันติในสังคม เพราะสรางดุลยภาพ
ระหวางเสรีภาพและความยุติธรรม ระหวางความรับ-
ผิดชอบสวนตัวและความเปนปกแผนหน่ึงเดียวกัน
ระหวางความดีของสวนบุคคลและความดีของสวนรวม
และในสวนประชาคมการเมืองจะตองปฏิบัติดวยความ
โปรงใสและรับผดิชอบเพ่ือความดีทัง้มวลน้ี   พลเมือง
ตองเขาใจวา เจาหนาท่ีฝายบานเมือง ทำหนาท่ีแทนตน
ในประเด็นเก่ียวกบัเสรีภาพ   อยางไรก็ดี  ความแตกแยก
ระหวางพลเมืองและองคกรสถาบันตางๆ ที่เกิดข้ึน
บอยๆ จากผลประโยชนของพรรคการเมือง  ที่ทำให
ความสัมพนัธดังกลาวดางพรอยและออนแอลง   ไดทำ
ใหบรรยากาศของความขัดแยงใหยืดยาวตอไป

จิตตารมณแหงภราดรภาพที่แทจริง มีชัยตอความ
เห็นแกตัวของแตละคน ซ่ึงตรงขามกับความสามารถ
ของประชาชนท่ีจะดำรงชีวิตดวยเสรีภาพ และอยูอยาง
กลมเกลียวระหวางพวกเดียวกันเอง ความเห็นแกตัว
ดังกลาวพัฒนาไปตามสังคม ไมวาจะเปนไปในรูปการ
ทจุรติ  ซ่ึงกระจายไปทัว่ในปจจุบนั หรอืในการตัง้องคกร
อาชญากรรม จากกลุมเล็กๆ ไปสูกลุมที่มีการจัดต้ังใน
ระดับโลก กลุมเหลาน้ีปฏิเสธกฎหมายและความ
ยุติธรรม ทำลายแกนแทแหงศักด์ิศรีของบุคคลมนุษย
องคกรเหลาน้ีทำผิดตอพระเจาอยางใหญหลวง ทำราย
คนอืน่และทำลายส่ิงแวดลอม  รายยิง่กวาน้ัน เม่ือองคกร
เหลาน้ีโยงใยกับศาสนา

ขาพเจายังคิดถึงเรื่องนาสลดใจของการทำผิด
เกีย่วกบัยาเสพติด  ซ่ึงเกบ็เกีย่วผลกำไรโดยละเมดิศีลธรรม
และกฎหมายบานเมือง  ขาพเจาคิดถึงการทำลายทรัพยากร
ธรรมชาติและมลภาวะอยางตอเนือ่ง  รวมทัง้การเอารดั
เอาเปรียบแรงงานที่นาเศรา ขาพเจายังคิดถึงการคาเงิน
ที่ผิดกฎหมายและการเก็งกำไรดานการเงิน  ซึ่งพิสูจน
ไดวาท้ังสองเร่ืองน้ี  เปนการปลนสะดมและเปนอนัตราย
ตอระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทำใหมนุษยทั้ง
ชายและหญิงเรือนลานตกอยูในความยากจน  ขาพเจา
คิดถึงการคาประเวณี ซ่ึงเก็บเก่ียวดอกผลจากเหย่ือ
ผูบริสุทธ์ิทุกๆ วัน โดยเฉพาะเยาวชน  ทำใหพวกเขา
หมดอนาคต  ขาพเจาคิดถึงความนาเกลียดนาชังของ
การคามนุษย อาชญากรรม และการลวงละเมิดผูเยาว
ความนากลัวของระบบทาสท่ียงัคงมีอยใูนหลายๆ สวน
ของโลก โศกนาฏกรรมของแรงงานอพยพทีบ่อยๆ มัก
ถกูมองขาม  พวกเขาเปนเหยือ่การเอารดัเอาเปรียบอยาง
นาอับอายและผดิกฎหมายอยเูสมอๆ   สมเด็จพระสนัตะ-
ปาปายอหน ที ่23 เขียนไววา “ไมวาสังคมใด ทีค่วามเปน
มนุษยต้ังบนพืน้ฐานของความสัมพนัธทางอำนาจ  แทน
ที่สังคมจะสงเสริมใหประชาชนไดบรรลุถึงความเจริญ
เติบโตและความครบครัน ตามท่ีควรจะเปน   แตกลบักลาย
เปนวา สังคมแบบน้ีกดข่ีและปดก้ันเสรภีาพของพวกเขา”
[17]  กระนัน้กดี็ มนุษยสามารถพบกบัการเปลีย่นแปลง
พวกเขาตองม่ันใจวาจะสามารถปรับเปล่ียนชีวติของตน
ขาพเจาปรารถนาใหสารน้ีเปนสารแหงความหวังและ
ความเชื่อมั่นสำหรับทุกคน แมแตสำหรับผูที่ประกอบ
อาชญากรรมอันโหดราย เพราะพระเจาไมตองการให
คนบาปถึงแกความตาย แตทรงตองการใหพวกเขากลบั
จติกลบัใจและมีชวีติอย ู(เทยีบ อสค  18:23)

ในบริบทความสัมพันธทางสังคมของมนุษยโดย
ทั่วไป  เม่ือเรามองอาชญากรรมและการลงโทษ  ก็อด
ไมไดที่จะคิดถึงสภาพไมเหมาะสมสำหรับมนุษยที่
พบไดในเรือนจำจำนวนมาก ซ่ึงเปนสถานท่ีทีผ่ถูกูคุมขัง
มักจะถูกลดสถานะใหต่ำกวาสภาพความเปนมนุษย
ศักด์ิศรีความเปนมนุษยของพวกเขาถูกลวงละเมิด
ความหวังและความปรารถนาท่ีจะฟนฟถูกูปดก้ัน   พระ-
ศาสนจักรทำงานมากมายในสภาพแวดลอมเชนน้ี
สวนมากทำอยางเงียบ  ๆ  ขาพเจาขอเตือนใจและใหกำลังใจ
แกทกุคน ใหทำมากขึน้  ดวยความหวงัวา ความมานะ
บากบ่ันของชายหญิงท่ีกลาหาญจำนวนมากท่ีทำงาน
ในเร่ืองเหลาน้ี จะไดรับการสนับสนุนมากย่ิงข้ึน อยาง
ยติุธรรมและซ่ือสตัยสุจรติ จากเจาหนาท่ีบานเมืองดวย

ภราดรภาพ ชวยรักษาและหลอเลี้ยงธรรมชาติ
9. ครอบครัวมนุษยไดรบัพระพรรวมกันจากพระผสูราง
นัน่คือ ธรรมชาติ   ทรรศนะของครสิตชนตอสิง่สราง ได
รวมเอาการตัดสินเชิงบวกเกี่ยวกับความชอบธรรมของ
กิจกรรมตอธรรมชาติ  หากกิจกรรมเหลาน้ีมุงใหเกิด
ประโยชน และมีการดำเนินการอยางรับผิดชอบ กลาว
คือ ดวยการยอมรบั “กฎ” ทีจ่ารกึไวในธรรมชาติ และ
ดวยการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดเพ่ือประโยชน
สำหรบัทุกคน  โดยการเคารพตอความงดงาม เปาหมาย
สุดทายและประโยชนของส่ิงมีชวีติทุกชนิด และพ้ืนท่ีใน
ระบบนิเวศนของส่ิงมีชีวิตเหลาน้ี กลาวอีกนัยหนึ่ง
ธรรมชาติ มีไวเพือ่ใหมนุษยดูแล และเราไดรบัเรยีกให
ดูแลธรรมชาติอยางรับผดิชอบ  กระน้ันกดี็ บอยๆ เรามัก
จะถูกขับดันดวยความโลภและความหย่ิงยโสตอการ
ควบคมุ การครอบครอง การจดัการและการใชประโยชน
เรามิไดรักษาธรรมชาติ เรามิไดเคารพธรรมชาติ หรือ
เหน็วาธรรมชาติเปนพระพรท่ีทรงเมตตา ซ่ึงเราตองดูแล
เอาใจใสเพื่อประโยชนของพี่นองชายหญิงของเรา
รวมไปถงึชนรนุตอไปในอนาคตดวย

ภาคเกษตรเปนภาคการผลติข้ันพืน้ฐาน ทีมี่กระแส-
เรียกสำคัญใหหลอเลี้ยงและปกปองคุมครองทรัพยากร
ธรรมชาติ  เพ่ือเลี้ยงดูมนุษยชาติเปนพิเศษ  ในเร่ืองน้ี
ความหิวโหยอันนาอดสูที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองในโลก
ผลกัดันใหขาพเจาต้ังคำถามวา เราใชทรพัยากรของโลก
อยางไร? สังคมรวมสมัย ควรสะทอนใหเห็นถึงลำดับ
ความสำคัญของเปาหมายของการผลิต  เปนหนาท่ีอัน
เรงดวนอยางแทจรงิ ทีจ่ะใชทรพัยากรของโลกไปในทาง
ที่ทุกคนไดเปนอิสระจากความหิวโหย การริเริ่มและ
วิธีการแกปญหาท่ีเปนไปไดมีมากมาย และมิไดจำกัด
เพยีงแคการเพิม่ผลผลติ   เปนท่ีรบัรกูนัแลววา การผลติ
ในปจจบุนัน้ันเพยีงพอ แตกระน้ัน กย็งัมีบุคคลเรือนลาน
ทีย่งัคงทุกขยากและเสยีชวีติไปเพราะความหวิโหย  และ
นีคื่อความอัปยศอยางแทจรงิ  ดังน้ัน เราจึงจำเปนจะตอง
หาหนทางทีม่นุษยทกุคนจะไดรบัประโยชนจากผลผลติ
ของโลก ไมเพียงแคหลกีเล่ียงชองวางท่ีกวางมากย่ิงข้ึน
ระหวางผูที่มีมากกวา และผูที่ตองพอใจกับเศษอาหาร
แตเหนืออืน่ใด  เพราะน่ีคือปญหาเก่ียวกบัความยุติธรรม
ความเสมอภาค และการเคารพตอมนุษยแตละคน
ในเร่ืองน้ี ขาพเจาขอเตือนทุกคน  ใหรำลึกถึงความ
จำเปนของเปาหมายสากลของสิง่สรางท้ังมวล  ซ่ึงเปน

สาสนวนัสันติสากล (ตอจากหนา 13)

(อานตอหนา 16)
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«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„®

∫â“ππ“ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡°√“§¡ ‡«≈“

10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°  °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 31 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 18.00 π.

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

«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ ‚∑√. 0-2652-9625-30

µàÕ 68)

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·° ‡¢µ

®Õ¡∑Õß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9

°ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

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

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â Õ.≈“¥-

°√–∫—ß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15

°ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  23  °ÿ¡¿“æ—π∏å

‡«≈“  10.00 π.  æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬  °‘®∫ÿ≠™ Ÿ

‡ªìπª√–∏“π

°“√‡µ√’¬¡®‘µ„® «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16  °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“

18.00 π. «®πæ‘∏’°√√¡·Àà√Ÿªπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√√Õ∫À¡Ÿà∫â“π

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

µ√’«“√ «—π∑’Ë  20-22  °ÿ¡¿“æ—π∏å   ‡«≈“ 18.30 π.

«®πæ‘∏’°√√¡™—Ë«‚¡ß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

«—¥æ√–π“¡‡¬´Ÿ ™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11

¡°√“§¡  ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ æπ¡ “√§“¡ ®.©–‡™‘ß‡∑√“

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

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ª“°πÈ” ®.√–¬Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å∑’Ë≈Ÿ√å¥ ∫“ß§≈â“ ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß· π ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥∏√√¡¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“·©≈∫ Õ.‡¡◊Õß

®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.30 π.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‡™‘≠æ’ËπâÕß√à«¡©≈Õß

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

©≈Õß¿“¬„π «—π‡ “√å∑’Ë 11 ¡°√“§¡ 2014

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ (æ‘∏’»’≈‡®‘¡

§π‰¢â ”À√—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ) ‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

   ©≈Õßª√–®”ªï «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 ¡°√“§¡ 2014

‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

‡«≈“ 12.45-14.00 π. ·∫àßªíπ°“√∑”ß“π«‘∂’

™ÿ¡™π«—¥ ‚¥¬§ÿ≥æàÕªî¬–™“µ‘ ¡–°√§√√¿å ·≈–

∑’¡ß“π („πªïπ’È¡’¡‘ ´“©≈Õß 10.00 π. ¡‘ ´“‡¥’¬«

‡∑à“π—Èπ)

�����§≥–‡∫‡π¥‘°µ‘π ¢Õ‡™‘≠√à«¡‡ °‡ªî¥∫â“ππ—°∫«™

§≥–‡∫‡π¥‘°µ‘π «—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“

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

Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π Õ“√“¡‡∫‡π¥‘°µå µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë

107 À¡Ÿà 6 µ.πÈ”·æ√à Õ.À“ß¥ß ®.‡™’¬ß„À¡à 50230

(µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕπ‘‚§≈—  ¥‘ß µ√ÿß ¥” ‚∑√. 08-4461-

0734)

����� ‡™‘≠ºŸâ π„®ªØ‘∫—µ‘®‘µ¿“«π“ ç¿“«π“¥â«¬„® Ÿà

æ√–∑—¬æ√–‡¬´Ÿé «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 ¡°√“§¡ 2014

‡«≈“ 9.00-15.00 π. ∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“ 

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß ¡’√∂µŸâ√—∫®“°Õ“√“¡æ√–Àƒ∑—¬œ

‡«≈“ 07.30 π. ·≈–√—∫®“°«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‡«≈“

08.00 π.

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß 25 ªï™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√å∏“ ‡«’¬ß·°àπ «—π‡ “√å∑’Ë 8 °ÿ¡¿“æ—π∏å

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

2014 ‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√–§ÿ≥‡®â“√—µπåµ’‚µ ∫√√®ß

‡ªìπª√–∏“π µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ‡∑æª√– ‘∑∏‘Ï  ∑Õ-

· ß∏√√¡ ‚∑√. 08-6832-2174, 08-4919-8388

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡°‘®°√√¡‡¥‘π-«‘Ëß ¥√ÿ≥“-π“√’ ¡‘π‘Œ“≈åø

¡“√“∏Õπ §√—Èß∑’Ë 9 „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å  2014

µ—Èß·µà‡«≈“ 05.00-09.00 π. ∑’Ë∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“

πÿ‡§√“–Àå Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ‡æ◊ËÕÀ“∑ÿπ°“√»÷°…“ ™à«¬‡À≈◊Õ°“√‡√’¬π

¢Õß‡¥Á°π—°‡√’¬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 À“°µâÕß°“√ π—∫ πÿπ∑ÿπ

°“√»÷°…“ “¡“√∂∫√‘®“§‰¥â∑’Ë ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¥√ÿ≥“-

π“√’ ∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å  “¢“∫“ß§π∑’

‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 508-0-069064

����� µ“√“ß¢Õß Lectio Divina  §.». 2014 ‚¥¬

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

·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“° «—π®—π∑√å∑’Ë

3 °ÿ¡¿“æ—π∏å / «—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 5

‡¡…“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 10  æƒ…¿“§¡ / «—π®—π∑√å∑’Ë 2

¡‘∂ÿπ“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 5 °√°Æ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 2

 ‘ßÀ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 6 °—π¬“¬π / «—π»ÿ°√å∑’Ë 3 µÿ≈“§¡

/ «—π®—π∑√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π / «—π»ÿ°√å∑’Ë 5 ∏—π«“§¡

 Õ∫∂“¡§ÿ≥«—π¥’  ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-4105-8585

�����»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡√–¥—∫™“µ‘ ‡ªî¥Õ∫√¡

§√‘ µ»“ π∏√√¡¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπµ—Èß·µà«—πæÿ∏∑’Ë 19

¡’π“§¡ ∂÷ß«—π»ÿ°√å∑’Ë 25 ‡¡…“¬π §.». 2014 À“°

∑à“π¡’§«“¡ª√– ß§å®–‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ µ‘¥µàÕ∑’Ë

ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡ √–¥—∫™“µ‘

82 À¡Ÿà 6 ´.«—¥‡∑’¬π¥—¥ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 0-2429-0443, 08-2335-

2112 ‚∑√ “√ 0-2429-0239 E-mail : nccthailand

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  ®.°√–∫’Ë  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18

¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  ™—ØªÉ“À«“¬ Õ. «πº÷Èß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ·ÀàßÕ—  ’́́ ’ À“¥·µß Õ.»√’ «— ¥‘Ï

®.°“≠®π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–π“¡°√‡¬´Ÿ ∫â“π·ªÑß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√-

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

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

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

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

@gmail.com www.thaicatechesis.com/cc/ ´‘ ‡µÕ√å

 ÿ«√√≥’ æ—π∏å«‘‰≈ ‚∑√. 08-1360-8297 §ÿ≥π√‘»√“

ª√’‡ª√¡ ‚∑√. 08-9911-1482

����� ‚§√ß°“√Ωñ° ¡“∏‘·∫∫ WCCM  ”À√—∫

ºŸâ π„®∑—Ë«‰ª ∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 09.30-11.30 π. ∑’Ë

ÀâÕß«—¥πâÕ¬„πÕ“§“√„À¡à «—¥æ√–¡À“‰∂à ∫√‘‡«≥

∑’Ë®Õ¥√∂™—Èπ A ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞

‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘ ‡ªìπ®‘µµ“∏‘°“√ µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞

pslohsiri@gmail.com, 08-1781-4504 À√◊Õ¥√. ÿπ∑√’

‚§¡‘π komin.suntree@gmail.com, 08-9611-7940

·≈–§ÿ≥Õ—ß°’È ‚ ¿‘≥æ√√—°…“ aungkie2002@

yahoo.com, 08-9815-1953 À√◊Õ§ÿ≥«—™√“ π««ß»å

wacharan@gmail.com, 08-9117-9100

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

°â“« Ÿàªï∑’Ë 40 ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë

‡ªî¥»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®∑“ß‚∑√»—æ∑å

ç‡¡◊ËÕ§ÿ≥∑âÕ„® . . . ‡´πµå‡¡√’Ë‡¢â“„®§ÿ≥é

„Àâ§”ª√÷°…“ ø√’

‚∑√À¡“¬‡≈¢ 08-8377-4455

„Àâ∫√‘°“√∑ÿ°«—πµ≈Õ¥  24  ™—Ë«‚¡ß

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°
¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√

„π‚≈°¥‘®‘µÕ≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é  „π‡ø´∫ÿâ§
·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå
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Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

❇  ÿ “π»“πµ‘§“¡ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 ¡°√“§¡ 2014/2557

‡«≈“ 10.00 π. ¡’√Õ∫‡¥’¬«  ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡∫ÿ≠√“»’œ

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

∂â“‰¡à –¥«°¡“√à«¡ß“π„π«—π·≈–‡«≈“¥—ß°≈à“«

 “¡“√∂ ¡“√à«¡¡‘ ´“√–≈÷°∂÷ßºŸâµ“¬‰¥â„π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

26 ¡°√“§¡ 2014/2557  ‡«≈“ 16.30 π.

∑’Ë«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å

√â“π§â“°√ÿ≥“µ‘¥µàÕ‚¥¬µ√ß∑’Ë‡∫Õ√å 08-9693-

0477, 08-7531-4490

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë 0-2429-0117 ∂÷ß 8

À√◊Õ E-mail : info@santikham.com / www.

santikham.com

À¡“¬‡Àµÿ ∑—Èß Õß«—π¡’¥Õ°‰¡â ·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬

❇ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ Õ.≈“¥°√–∫—ß

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ «—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡°√“§¡ 2014

‡«≈“ 19.00 π. ¡‘ ´“Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫ (¡‘ ´“

„π ÿ “π)

❇ «—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë

25 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“ 09.00 π. (À¡“¬‡Àµÿ ∑“ß

«—¥®—¥¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π‰«â®”Àπà“¬)

❇ «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 30 ¡°√“§¡ 2014

æ‘∏’¡‘ ´“„π ÿ “π‡«≈“ 09.00 π. (∑“ß«—¥®—¥‡µ√’¬¡

‡∑’¬π·≈–¥Õ°‰¡â  ”À√—∫∫√‘°“√®”Àπà“¬ ‡æ◊ËÕ

Õ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àâ°—∫æ’ËπâÕß∑ÿ°∑à“π)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

❇ Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ «—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡ 2014 ‡«≈“

10.00 π. ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3470-3219)

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

❇ «—¥æ√–π“¡°√‡¬´Ÿ ∫â“π·ªÑß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’ «—π‡ “√å

∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014 ‡«≈“ 10.00 π.

‡ ° ÿ “π
 “ åπ«—π —πµ‘ “°≈  (µàÕ®“°Àπâ“ 14)

À≈—°°“√¢—Èπæ◊Èπ∞“πª√–°“√Àπ÷Ëß¢Õß§” Õπ∑“ß —ß§¡

¢Õßæ√–»“ π®—°√ °“√‡§“√æµàÕÀ≈—°°“√π’È §◊Õ

‡ß◊ËÕπ‰¢ ”§—≠„π°“√‡Õ◊ÈÕ„Àâ¡’°“√‡¢â“∂÷ßªí®®—¬ ”§—≠

æ◊Èπ∞“πÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘º≈·≈–‡ªìπ∏√√¡ ´÷Ëß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë

·µà≈–∫ÿ§§≈µâÕß°“√·≈–¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–‰¥âªí®®—¬‡À≈à“π’È

∫∑ √ÿª

10. ‡√“®”‡ªìπµâÕß§âπÀ“ „Àâ§«“¡√—° ¡’ª√– ∫°“√≥å

ª√–°“» ·≈–‡ªìπª√–®—°…åæ¬“πµàÕ¿√“¥√¿“æ ·µà

§«“¡√—°‡∑à“π—Èπ   ́ ÷Ëß‡ªìπæ√–æ√∑’Ë‡√“‰¥â√—∫¡“®“°æ√–‡®â“

™à«¬„Àâ‡√“ “¡“√∂¬Õ¡√—∫·≈–¡’ª√– ∫°“√≥åµàÕ

¿√“¥√¿“æÕ¬à“ß§√∫∂â«π

§«“¡‡ªìπ®√‘ß∑’Ë®”‡ªìπ·≈–‡À¡“– ¡µàÕ°“√‡¡◊Õß

·≈–‡»√…∞°‘® ‰¡àÕ“®∂Ÿ°≈¥≈ß‡ªìπ‡æ’¬ß§«“¡√Ÿâ∑“ß

«‘™“°“√∑’Ë¢“¥Õÿ¥¡§µ‘ ·≈–‰¡à„ à„®µàÕ¡‘µ‘‡Àπ◊Õ∏√√¡™“µ‘

¢Õß¡πÿ…¬å ‡¡◊ËÕ°“√‡ªî¥„®µàÕæ√–‡®â“‡™àππ’È¢“¥À“¬‰ª

°‘®°“√∑ÿ°Õ¬à“ß¢Õß¡πÿ…¬å°Á®–‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡·≈–∫ÿ§§≈

¡πÿ…¬å∂Ÿ°≈¥≈ß‰ª‡ªìπ‡æ’¬ß«—µ∂ÿ ∑’Ë “¡“√∂∂Ÿ°‡Õ“‡ª√’¬∫

‰¥â ‡¡◊ËÕ„¥∑’Ë°“√‡¡◊Õß·≈–‡»√…∞°‘®‡ªî¥„Àâ¡’°“√

‡§≈◊ËÕπ‰À«¿“¬„πª√‘¡≥±≈Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ¥â«¬§«“¡‰«â«“ß„®

„πÕß§åæ√–‡ªìπ‡®â“ºŸâ∑√ß√—°¡πÿ…¬å∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß

·µà≈–§π ‡¡◊ËÕπ—Èπ°“√‡¡◊Õß·≈–‡»√…∞°‘®°Á®–‡ªìπ√–∫∫

∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿàæ◊Èπ∞“π¢Õß®‘µµ“√¡≥å·Ààß§«“¡√—°‡¡µµ“

©—πæ’ËπâÕßÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ·≈–°≈“¬‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë¡’

ª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß°“√æ—≤π“¡πÿ…¬å∑—Èß§√∫·≈–°“√ √â“ß

 —πµ‘

‡√“§√‘ µ™π‡™◊ËÕ«à“„πæ√–»“ π®—°√π—Èπ ‡√“∑ÿ°§π

µà“ß°Á‡ªìπ ¡“™‘°¢Õß√à“ß°“¬‡¥’¬«°—π ∑ÿ°§π®”‡ªìπµàÕ

°—π·≈–°—π‡æ◊ËÕ§«“¡¥’ à«π√«¡ ‡æ√“–·µà≈–§πµà“ß

°Á‰¥â√—∫æ√–À√√…∑“πµ“¡æ√–æ√¢Õßæ√–§√‘ µå (‡∑’¬∫

Õø 4:7, 25 ; 1 §√ 12:7) æ√–§√‘ µå‡ ¥Á®¡“¬—ß‚≈°

‡æ◊ËÕπ”æ√–À√√…∑“π¢Õßæ√–‡®â“¡“ Ÿà‡√“  °≈à“«§◊Õ §«“¡

‡ªìπ‰ª‰¥â¢Õß°“√¡’ à«π√à«¡„π™’«‘µ¢Õßæ√–Õß§å  π’Ë

À¡“¬∂÷ß°“√∂—°∑Õ “¬„¬§«“¡ —¡æ—π∏å©—πæ’ËπâÕß∑’Ë¡’

§ÿ≥≈—°…≥–¢Õß°“√æ÷Ëßæ“ ∂âÕ¬∑’∂âÕ¬Õ“»—¬°—π °“√

„ÀâÕ¿—¬ ·≈–°“√Õÿ∑‘»µ—«‡ÕßÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë µ“¡§«“¡°«â“ß

·≈–§«“¡≈÷°¢Õß§«“¡√—°¢Õßæ√–‡®â“ ∑’Ë∑√ß¡Õ∫„Àâ

¡πÿ…¬™“µ‘„πæ√–Õß§åºŸâ∑√ß∂Ÿ°µ√÷ß°“ß‡¢π·≈–°≈—∫

§◊πæ√–™π¡™’æ   ́ ÷Ëß∑√ß√«∫√«¡∑ÿ°§π¡“À“æ√–Õß§å

ç∫—≠≠—µ‘„À¡à∑’Ë‡√“¡Õ∫„Àâ∑à“π ¢Õ„Àâ∑à“π√—°°—π·≈–°—π

‡√“√—°∑à“πÕ¬à“ß‰√ ∑à“π°Á®ß√—°°—π·≈–°—π‡∂‘¥  ¥â«¬‡Àµÿπ’È

∑ÿ°§π°Á®–√Ÿâ«à“∑à“π‡ªìπ»‘…¬å¢Õß‡√“ À“°∑à“π¡’§«“¡√—°

µàÕ°—π·≈–°—πé (¬π 13:34-35) π’Ë§◊Õ¢à“«¥’∑’Ë‡√’¬°√âÕß

‡√“·µà≈–§π„Àâ°â“«‰ª¢â“ßÀπâ“ „Àâ¡’§«“¡‡¢â“Õ°‡¢â“„®

√—∫øíßµàÕ§«“¡∑ÿ°¢å¬“°·≈–§«“¡À«—ß¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ ·¡â

°√–∑—Ëß§π∑’ËÕ¬Ÿà‰°≈®“°‡√“¡“°∑’Ë ÿ¥ ·≈–°â“«‡¥‘π‰ª

„πÀπ∑“ß∑’Ë‡√’¬°√âÕß π—Ëπ§◊Õ §«“¡√—°  ´÷Ëß√Ÿâ«‘∏’∑’Ë®–„Àâ

·≈–„™â§«“¡√—°Õ¬à“ß‡ √’ ‡æ◊ËÕ§«“¡¥’¢Õßæ’ËπâÕß™“¬À≠‘ß

¢Õß‡√“∑ÿ°§π

æ√–§√‘ µå∑√ß‚Õ∫°Õ¥¡«≈¡πÿ…¬™“µ‘∑ÿ°§π   ·≈–

‰¡àµâÕß°“√„Àâ§π„¥§πÀπ÷ËßµâÕß Ÿ≠À“¬‰ª ç‡æ√“–

æ√–‡®â“∑√ß àßæ√–∫ÿµ√¡“¬—ß‚≈° ¡‘„™à‡æ◊ËÕª√–≥“¡‚≈°

·µà‡æ◊ËÕ„Àâ‚≈°‰¥â√Õ¥ Õ“»—¬æ√–Õß§åé (¬π 3:17)

æ√–Õß§å∑√ß°√–∑”°“√¥—ß°≈à“« ‚¥¬¡‘‰¥â°¥¢’ËÀ√◊Õ∫—ß§—∫

ºŸâ„¥„Àâ‡ªî¥ª√–µŸÀ—«„®·≈–§«“¡§‘¥„Àâæ√–Õß§å ç∑à“π

∑’Ë‡ªìπºŸâ¬‘Ëß„À≠à∑’Ë ÿ¥ ®ß∑”µπ‡ªìπºŸâπâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ºŸâ∑’Ë‡ªìπ

ºŸâπ” ®ß‡ªìπºŸâ√—∫„™âé æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåµ√— «à“ ç‡√“Õ¬Ÿà„π

À¡Ÿà∑à“π ‡ªìπ¥—ËßºŸâ√—∫„™âé (≈° 22:26-27) ¥—ßπ—Èπ °‘®°“√

∑ÿ°Õ¬à“ß®–µâÕß¡’≈—°…≥–¢Õß∑à“∑’·Ààß°“√√—∫„™âºŸâÕ◊Ëπ

‚¥¬‡©æ“–ºŸâ∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß‰°≈∑’Ë ÿ¥·≈–¡’§π√Ÿâ®—°πâÕ¬∑’Ë ÿ¥

°“√√—∫„™â‡ªìπ®‘µ«‘≠≠“≥·Ààß¿√“¥√¿“æ∑’Ë √â“ß —πµ‘

¢Õæ√–π“ß¡“√’¬å æ√–¡“√¥“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ™à«¬

„Àâ‡√“‡¢â“„®·≈–¥”‡π‘π™’«‘µ„π·µà≈–«—π¥â«¬¿√“¥√¿“æ

∑’Ë‡°‘¥¡“®“°À—«„®¢Õßæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–π“ß ‡æ◊ËÕπ”

 —πµ‘¡“ Ÿà¡πÿ…¬å·µà≈–§π„π‚≈°∑’Ë√—°¢Õß‡√“

®“°«“µ‘°—π «—π∑’Ë 8 ∏—π«“§¡ 2013
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ประกาศรับสมัครงาน
- พนักงานขาย, ธรุการ-ประชาสมัพันธ (ชาย,หญิง)

วฒุกิารศกึษา ปวช. ขึน้ไป อาย ุ18-30 ป
สามารถใชคอมพิวเตอรได
จำนวน 2 อตัรา

- พนักงานสงของ (ชาย) ขบัรถยนตได (มใีบขับข่ี)
วฒุกิารศกึษา มธัยม 6 ขึน้ไป
จำนวน 2 อตัรา

ติดตอสอบถามที่สำนักมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ
(แผนกบริการ) 57 ซ.เจริญกรุง 40 ถ.เจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-6820 ถึง 4 (คณุนิพร หรอืคณุจิรพร)

ขอใหดวงวิญญาณ คุณพอยาโกเบ สมัย สุธางคกูล เสวยสุขรวมกับ
พระเยซูเจา แมพระ เทวดา และนักบุญท้ังหลาย ในสรวงสวรรคดวยเทอญ

เกิดใหมในพระเจา 24 ธ.ค. 1998
จาก ฟรงัซิสโก สมชาย สุธางคกลู (ลกู) แอน โอ ออฟ (หลาน)

เลอืกเกดิไมได แตเลอืกทีจ่ะเปนได”  พระเจาใหอสิระ
และเสรีภาพในการดำเนินชวีติกับเรา ผซ่ึูงเปนมนุษย
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน ดังน้ัน เราทุกคนควรจะ
ใหโอกาส และใหความชวยเหลือกับบุคคลใดก็ตาม
ที่มีความยากลำบากในชีวิต เพราะพระเจาทรงสอน
ใหเรารักกันและกันเหมือนดังท่ีพระองคทรงรักเรา
เราอยากใหผูอื่นกระทำเชนไรกับเรา เราก็ควร

กระทำเชนน้ันตอเขาดวย กระทำทุกอยางเหมือนกับ
วาทุกคนเปนพี่นองของเรา สุดทายนี้ จากการอบรม
และสัมผัสชีวิตในเร่ืองการคามนุษยนี้ก็ชวยทำ
ใหผู เขียนไดเขาใจสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมและมองเห็นความรักของพระเจาผานทาง
บคุคลตางๆ และองคกรตางๆ ทีค่อยชวยเหลอืพวกเขา
เหลาน้ันดวย ขอพระเจาอวยพระพรทกุทานครับ

 นรินาม

เปดประตสูแูสงธรรม (ตอจากหนา 10) ⌫
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“หาหัวใจใหเจอก็เปนสุข...” ผมโพสตประโยค
ส้ันๆ นี้ในเฟซบุคสวนตัวหลังจากท่ีพาชีวิตขามป
มาหยุดอยูตรงพ้ืนท่ีในภาคเหนือของประเทศไทย
ลมหนาวออนตัวลง ชีวิตกำลังตองกลับไปเริ่มงาน
อีกคร้ัง

ถาการเดินทางเปนสายตาของนักเขียน การได
พาชวีติออกไปฟงเสียงหวัใจบางก็นาจะเปนเรือ่งของ
คนรเูทาทันชวีติ อนัลวนแลวแตปะปน วนเวียน อยใูน
วฏัฏะ รกั โลภ โกรธ หลง จรงิ แท หลอกลวง มายา
อคติและความเปนไป เหลาน้ีหลอมรวมเขาเปนชีวิต
ในวันท่ีเราต้ังรับไมทนั หรอืมองเห็นทงุหญาสวยงาม
ในบานคนอ่ืน เม่ือนั้นหัวใจเราอาจมีปญหา เพราะ
ในท่ีสุดแลว มันก็มาหยุดตรงท่ีคำวา พอเพียงและ
เปนไป พอทีมั่นเพยีงจะได เปนท่ีมันจะตามน้ำพระทยั

หลังจัดงานเล้ียงคริสตมาส(ลวงหนา) ใหกับ
เจาหนาท่ีส่ือมวลชนคาทอลิกฯ งานตอไปก็คือ
การจัดถายทอดในรูปแบบสดสำหรับคืนค่ำวัน
พระคริสตสมภพท่ัวไทย เราไปปกหลักถายทำ
รายการกันท่ีอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
จงัหวดัสกลนคร

กอนเดินทางผมแวะลงเคร่ืองท่ีจงัหวัดขอนแกน
ที่นั่นมีกิจกรรมหนึ่งท่ีนาสนใจเปนละครเวที ของ
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ความ
นาสนใจไมใชเพียงแตความเปนละครเวทีนักศึกษา
เทาน้ัน แตเตะตากันต้ังแตชือ่เรือ่งเลยทเีดียว “มรณ-
สักข ีเดอะมวิสคิลั” ยิง่ทราบรายละเอียดมากกวาน้ัน
ยิง่รสึูกอะเมซ่ิง ต้ังแตการทำละครโดยคณะนติิศาสตร
เรื่องราวอิงมรณสักขีแหงสองคอน แตเขียนบทโดย
นักศึกษาชั้นปที่ 3 ผูนับถือศาสนาพุทธ เนื้อหาและ
เรื่องราวผานบทละครรองกวา 3 ชั่วโมง และท่ี
ประหลาดใจสุดๆ ทกุคนท่ีเขามามีสวนในการแสดง
มีโอกาสไดพบเห็นเหตุการณที่ทำใหพวกเขาลวนประหลาดใจ แตใน
ความประหลาดใจเหลาน้ัน หวัใจพวกเขาพบวา “ศรัทธาของคน นำพาใหพวกเขา
แลกมันดวยชวีติ” ผมพดูประโยคน้ีในชวงทายท่ีพวกนกัศึกษา เชิญใหผมข้ึนไป
มอบดอกไมหลงัการแสดงรอบ 17.00 น. ของวันท่ี 22 ธันวาคม จบลง และผมยัง
เพิ่มดวยถอยคำท่ีวา “ขอบคุณท่ีพวกคุณหลายๆ ชีวิต ทำใหพวกเราม่ันใจ
ในส่ิงน้ี” (รอบวนัท่ีผมไดชม เปนรอบครสิตชนพอดี)

ศรัทธาพาหัวใจผมออกเดินทางอีกครั้ง แมจะทราบดีวา การจัดการ
ถายทอดสดโอกาสคริสตมาสท่ัวประเทศ ไมใชเรื่องงาย ทีมงานส่ือมวลชน
ของเราเรียกช่ือมันเกๆ  วา “Thailand Christmas Festival 2013”

อากาศหนาวเหน็บของจังหวัดสกลนคร สะกิดเราใหระวังเร่ืองสุขภาพ
แตทีมงานอีกหลายชีวิตท่ีจริงจัง และรวมมือกันทำใหทุกอยางออกมาไดลงตัว
คงตองขอบคุณท้ังเจาภาพสถานที่ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ทาแร
บรรดาพระสังฆราชท่ีไดรวมแรงรวมใจ ใหบรรดาคุณพอและเจาหนาท่ีซ่ึง
รับผิดชอบส่ือมวลชนคาทอลิกตามสังฆมณฑลตางๆ ไดรวมมือกันสงสัญญาณ
เขามาผานทางชองทางตางๆ จนเราสามารถรวบรวมภาพบรรยากาศคริสตมาส
ทุกสังฆมณฑลเอาไวไดอยางครบครัน ทั้งภาพสด เคลื่อนไหว และภาพนิ่ง
รวมทั้งการสงภาพ “Christmas Time” เขาประกวด รวมทั้งผูสนับสนุนตางๆ

ทัง้ของรางวลัและปจจยัตางๆ ผมเชือ่วาในวันทีร่ถของทมีงานคอยๆ ขับออกไป
จากบริเวณจัดงาน ถาจะท้ิงอะไรไวคงเปนของขวัญที่ไดมอบใหกับทุกคน
ในโอกาสวันพระคริสตสมภพ  แตที่เก็บไวคงเปนความทรงจำท่ีดีของการ
ไดทำหนาท่ีส่ือเพือ่สงมอบความสุขใหกบัทุกคน

“หลงรกัประเทศไทย ...” ปายเล็กๆ ติดอยบูรเิวณเวทีการแสดงท่ีต้ังตระหงาน
อยูกอนขามชายแดนไปฝงพมา ที่อำเภอแมสาย ผูคนดูคึกคัก รานรวงมากมาย
ยิ้มแยมแจมใส อากาศเย็นพอใหใจชุมชื่น ผมเดินปะปนกับผูคน ต้ังใจ
มาใชชวีติชวงทายๆ ของปทีภ่าคเหนือ ไดมีโอกาสอยกูบัธรรมชาติ อยกูบัดินแดน
ทีย่งัดูเว้ิงวางกวางขวางสบายตา ผคูนท่ีมีความจริงใจ และน้ำมิตรจากเพ่ือนสนิท
แคนี้หัวใจก็ถูกชำระใหพรอมจะกลับไปทำหนาท่ีของตนเองใหดีที่สุด ภายใต
การนำทางของพระผเูปนเจา

“หาหัวใจใหเจอก็เปนสุข...” ผมยังตอไปอีกวา “...จะปใหม หรือปไหน
หาหัวใจตัวเองกอน แลวคอยมาถามตอวา ทำไมคนอ่ืนเขาดูมีความสุขกวาเรา”
ไมมีใครสุขทุกขไปกวากัน ถารูจักใชชีวิตเปน เพราะในท่ีสุด มันก็มาหยุด
ตรงท่ีคำวา พอเพียงและเปนไป... พอ...ที่มันเพียงจะได เปน...ที่มันจะตาม
น้ำพระทยั

บรรณาธิการบริหาร

พอที่มันเพียงจะเปนได
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§√‘ µå¡“  ”À√—∫§√‘ µ™π‡ªìπ™à«ß‡«≈“¢Õß

°“√æ∫ª–√–À«à“ßæ√–‡®â“°—∫¡πÿ…¬å ‡ªìπæ‘‡»…æ√–‡®â“

∑’Ë‡ ¥Á®¡“√—∫‡Õ“‡π◊ÈÕÀπ—ß„π∞“π–¡πÿ…¬å π”§«“¡ ÿ¢

§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’·Ààß§«“¡À«—ß¡“ Ÿà‡√“§√‘ µ™π
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