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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ปที่ 38 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 12-18 มกราคม 2014

เมื่อพระสันตะปาปาจากคณะเยสุอิต

ใหสมั ภาษณสำนักสือ่ เยสุอติ (3)
พระสังฆราชกิตติคณ
ุ ยอรช ยอด พิมพิสาร แปล

“พูดตามความจริง พอมิใชบุญราศีอีแมลดา (ผูมีดีครบทุกอยาง) แตพอ
ก็มิไดอยูในดานเลวสุดๆ หากแตเปนการใชอำนาจเยี่ยงเผด็จการที่ทำให
ผูคนเขาไมชอบพอ”
การใชอำนาจแบบเผด็จการและการตัดสินใจอยางกะทันหัน ทำใหพอ
มีปญหาที่หนักและถูกกลาวหาวา เปนผูที่คอนขางอนุรักษนิยม และหุนหัน
พลันแลนในการตัดสินใจ พอตองผานชวงระยะเวลาทีย่ ากลำบากภายในจิตใจ
เมื่อพออยูที่คอรโดวา พอไมเคยเปนแบบบุญราศีอีแมลดา (หรือผูที่ดีครบ
ทุกอยาง) แตพอก็ไมเคยเปนคนขวาจัด ปญหาก็คือพอชอบตัดสินใจแบบ
เผด็จการ
พอกลาวเรื่องตางๆ เหลานี้จากประสบการณในชีวิต เพราะพอตองการ
แสดงใหชดั เจนวาอันตรายคืออะไร ชวงเวลาทีผ่ า นมาพอไดเรียนรหู ลายอยาง
องคพระเจาทรงปลอยใหพอเติบโตในเรื่องการปกครอง โดยผานทางความ
ผิ ด พลาดและบาปของพ อ ดั ง นั้ น ในฐานะที่ เ ป น พระอั ค รสั ง ฆราชของ
บัวโนสไอเรส พอเรียกประชุมพระสังฆราชผูชวยหกทานทุกสองอาทิตย
และพบกับสภาสงฆปละหลายครั้ง พวกเขาถามคำถามและเราก็เปดโอกาส
ใหมกี ารโตตอบกัน นับวาเปนการชวยใหพอ ตัดสินใจไดอยางดีทสี่ ดุ แตบดั นี้
พ อ ได ยิ น คนบางคนบอกพ อ ว า “อย า ปรึ ก ษาหารื อ ให ม ากนั ก ตั ด สิ น ใจ
ดวยตนเอง ตรงกันขามพอเชือ่ วาการปรึกษาหารือนัน้ มีความสำคัญมาก”
“พ อ ไม ต อ งการการปรึ ก ษาที่ เ ป น เพี ย งการแสดงออก แต พ อ ต อ งการ
การปรึกษาที่แทจริง”
“เชนการประชุมพระคารดินัลหรือพระสังฆราช นับวาเปนการประชุม
ที่ ค วรแสดงออกซึ่ ง การปรึ ก ษาหารื อ ที่ แ ท จ ริ ง เราไม ค วรมี ก ฎเกณฑ ที่
เครงครัดจนเกินไป ไมตองการการปรึกษาที่เปนเพียงการแสดงออก แตพอ
ตองการการปรึกษาที่แทจริง การปรึกษากับพระคารดินัลจำนวนแปดทาน
ซึ่งเปนกลุมที่ปรึกษาจากภายนอก มิใชเปนการตัดสินใจของพอเทานั้น แต
เปนความปรารถนาของบรรดาพระคารดนิ ลั ทีม่ กี ารแสดงออกในการประชุม
ทัว่ ไปกอนการประชุมเพือ่ เลือกตัง้ พระสันตะปาปา และพออยากเห็นขอเสนอ
นีเ้ ปนไปดวยความจริงใจ มิใชเปนเพียงพิธรี ตี องเทานัน้ ”
“คิดไปพรอมกับพระศาสนจักร”
ขาพเจาถามสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ถึงความหมายของการรวมคิด
ไปกับพระศาสนจักร ซึ่งเปนความคิดที่นักบุญอิกญาซีโอเขียนใน “การฝก
ฝายจิตวิญญาณ” พระองคตรัสตอบโดยใชภาพลักษณวา
“ภาพลักษณของพระศาสนจักรที่พอชอบคือ ประชากรของพระเจา
(อานตอหนา 11)

หนา 3

สาสนวันสันติสากล
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ภราดรภาพคือพืน้ ฐานและหนทางสสู นั ติ
1. ในสาส น วั น สั น ติ ส ากลฉบั บ แรกของข า พเจ า นี้ ข า พเจ า ขอส ง ความ
ปรารถนาดีเพื่อชีวิตที่เต็มเปยมไปดวยความชื่นชมยินดี และความหวัง มายัง
ทุกคน แตละคน และประชาชาติ ในหัวใจของทั้งชายและหญิงทุกๆ คน มี
ความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ รวมทั้งมุงหมายอยางกระตือรือรนถึง
ภราดรภาพ ซึง่ นำพาเราไปสัมพันธกบั ผอู นื่ และชวยเราใหไมมองเห็นพวกเขา
เปนอริหรือศัตรู แตเปนพีน่ อ งชายหญิงทีเ่ รายอมรับและสวมกอด
ภราดรภาพเปนคุณลักษณะที่สำคัญของมนุษย เพราะเราเปนสิ่งมีชีวิตที่
ตองสัมพันธซงึ่ กันและกัน ความตระหนักอยางมีชวี ติ ชีวาถึงการทีเ่ ราสัมพันธกนั
ชวยเราใหมองและปฏิบัติตอแตละคน เหมือนเปนพี่นองหญิงหรือชายอยาง
แทจริง หากปราศจากภราดรภาพแลว ก็เปนไปไมไดทจี่ ะสรางสังคมทีย่ ตุ ธิ รรม
และสันติทมี่ นั่ คงและถาวร เราควรระลึกไววา ตามปกติแลว ภราดรภาพเปน
สิ่งแรกที่เราเรียนรูในครอบครัว ทั้งนี้เพราะบทบาทของสมาชิกแตละคนที่
รับผิดชอบและหนุนเสริมซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะพอและแม ครอบครัว
เปนจุดเริม่ ตนของภราดรภาพทัง้ มวล และดวยเหตุนี้ ภราดรภาพจึงเปนพืน้ ฐาน
และหนทางแรกสสู นั ติ เพราะโดยกระแสเรียกแลว ภราดรภาพคือการแผขยาย
ความรักของตนไปสสู งั คมรอบขาง
การเพิม่ ขึน้ อยางไมหยุดยัง้ ของการติดตอสือ่ สารกันและกันในโลกปจจุบนั
ทำใหเราตระหนักอยางแนวแนถึงความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันและจุดหมาย
ปลายทางรวมกันของประเทศตางๆ ในการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร
และในความแตกตางหลากหลายทางชาติพนั ธุ สังคมและวัฒนธรรม เราเห็น
เมล็ดพันธุของกระแสเรียกในการสรางชุมชนซึ่งประกอบไปดวยพี่นองชาย
และหญิงผูยอมรับและเอาใจใสกันและกัน แตบอยๆ ที่กระแสเรียกนี้ ยังคง
ถูกปฏิเสธและละเลยในโลกทีม่ ลี กั ษณะของ “โลกาภิวตั นแหงการเพิกเฉย” ที่
ทำใหเราทีละเล็กทีละนอยดานชากับความทุกขยากของผูอื่นและปดประตูใจ
ของเรา
ในหลาย ๆ สวนของโลก ดูเหมือนวาการละเมิดสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน
อยางรุนแรงยังไมสนิ้ สุด โดยเฉพาะสิทธิในการมีชวี ติ และเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา ปรากฏการณอันนาอนาถใจของการคามนุษย ซึ่งไลลาชีวิตและความ
สิน้ หวังของผอู นื่ อยางไรศลี ธรรมนัน้ เปนตัวอยางหนึง่ ทีย่ งั ไมสามารถแกไขได
และพรอมๆ กับความขัดแยงดานอาวุธทีโ่ จงแจง ก็ยงั มีสงครามทีแ่ ทบจะมอง
ไมเห็น แตก็โหดรายและห้ำหั่นกันดวยวิธีการตางๆ ในภาคเศรษฐกิจและ
การเงิน ซึ่งเปนเหตุแหงการทำลายชีวิต ครอบครัว และธุรกิจ ไมยิ่งหยอน
ไปกวากันเลย
สมเด็จพระสันตะปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงชีใ้ หเห็นวา โลกาภิวตั นทำใหเรา
เปนเพื่อนบานกัน แตมิไดทำใหเราเปนพี่นองกัน[1] สถานการณของความ
ไมเสมอภาค ความยากจน และความอยุตธิ รรมมากมาย มิใชเปนเพียงเครือ่ งหมาย
ของภาวะปราศจากภราดรภาพที่ลึกซึ้งเทานั้น แตยังเปนเครื่องหมายของการ
ขาดแคลนวัฒนธรรมแหงการเปนปกแผนหนึง่ เดียวกันดวย อุดมการณใหมๆ
ที่เต็มไปดวยปจเจกนิยม การยึดถือเอาตนเองเปนหลัก และบริโภควัตถุนิยม
ทำใหความสัมพันธทางสังคมออนแอลง และเปนเชือ้ เพลิงตอคานิยม “กินทิง้
กินขวาง” ทีน่ ำไปสกู ารดูถกู เหยียดหยามและการทอดทิง้ ผทู อี่ อ นแอทีส่ ดุ และ
มองคนเหลานัน้ เปน“พวกไมมปี ระโยชน” ดวยเหตุนี้ การดำรงชีวติ อยรู ว มกัน
ของมนุษย ก็มแี นวโนมเพิม่ ขึน้ ทีด่ เู หมือนจะใหเพือ่ จะไดรบั เทานัน้ ซึง่ เปน
ทั้งการปฏิบัติและความเห็นแกตัว
ในเวลาเดียวกัน เห็นไดชัดวา ระบบจริยธรรมรวมสมัย ยังคงไมสามารถ
สรางสายใยทีแ่ ทจริงของภราดรภาพได ทัง้ นีเ้ พราะ ภราดรภาพทีป่ ราศจากการ
อางอิงถึงพระบิดาองคเดียวกันผทู รงเปนองคพนื้ ฐานสูงสุดนัน้ เปนภราดรภาพ
(อานตอหนา 7)
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ขอเชิญรวมฉลอง 40 ป
วัดพระแมมหาการุณย นนทบุรี
วันอาทิตยที่ 16 กุมภาพันธ 2014
เวลา 10.00 น.
กำหนดการ :
วันเสารที่ 15 กุมภาพันธ 2014
เวลา 10.00 น. พิธบี ชู าขอบพระคุณ และโปรดศีลกำลัง
โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
วันอาทิตยที่ 16 กุมภาพันธ 2014
เวลา 10.00 น. พิธบี ชู าขอบพระคุณ
โดย พระคารดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู
กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ฟรังซิสเซเวียร
วันชัย หอมนิยม
ชาตะ 31 ธันวาคม
2483
เกิดใหมในพระเจา
24 พฤศจิกายน
2556

เชิญทานสัมผัสความรักของแมพระ ณ ดินแดนแมดจูเกอเรย
ประเทศบอสเนีย เฮอรเซอรโกวีนา (ยุโรปกลาง)
“แมพระแหงสันติภาพของโลก” และแสวงบุญ
ที่ประเทศโครเอเชีย ดินแดนแสนสวยริมทะเลอาเดรียติค
ที่มีมรดกโลกถึง 7 แหง และคริสตชนถึง 80%
29 มีนาคม - 8 เมษายน 2014 (11 วัน 9 คืน)
โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน
(คุณพอพิชาญ ใจเสรี จิตตาภิบาลประจำคณะ)

ถาสนใจ & จริงใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

โปรดติดตอเรา วันนี้ ดวน!!!
โทร: 08- 0449-2819, 08-1383-8137, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

“พระเยซูเจาขา ลูกวางใจในพระองค”

แตละวันคือพระพร

บทรำพึ ง พร อ มข อ คิ ด
365 วัน
หนังสือเลมลาสุดของ
สื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โดยพระคุณเจายอด
พิมพิสาร, C.Ss.R.
ราคา 150 บาท

“ขาพเจาเชือ่ พระเจาขา” (ยอหน 9:38)

ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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หนา 5

เสียงตามสาย

คราวนี้ไมไดเกี่ยวกับขอความประกาศกใน
พระคั ม ภี ร น ะครั บ เผอิ ญ ช ว งป ใ หม ไ ด รั บ บทความ
ที่นารักและขับเคลื่อนหัวใจใหไปรักคนในครอบครัว
อย า งมาก ขอแซงเอามาแบ ง ป น ให อ า นก อ นดั ง นี้
ครับ......เรือ่ งนีค้ ดั ลอกจากในไลน...นารักดี
ทีไ่ ตหวัน มีคณ
ุ ลุงอายุ 70 กวาคนหนึง่ โทรหา
ลูกสาวทุกวัน และลุงก็ไดยินแตเสียงพูดของลูกสาววา
“ขอโทษคะ ตอนนี้ไมวางรับสาย กรุณาฝากขอความ
ไวนะคะ” เสียงออนหวานนารักนี้ ทำใหคุณลุงพอใจ
หนามีรอยยิม้ แมจะรวู า ลูกไมไดรบั สาย ก็ยงั พูดตอไปวา
“ไมเปนไร ไปยุงงานของลูกนะ พรุงนี้พอจะโทรหา
ใหม” ความจริง เจาของเสียง ซึง่ เปนของลูกสาวคุณลุง
ได ล าจากโลกนี้ ไ ปแล ว เมื่ อ 3 ป ก อ น จากอุ บั ติ เ หตุ
ทางถนน เสียงพูดนี้ เปนวิธีเดียวที่คุณลุงจะไดยินจาก
ลูกสาว เพือ่ คลายความคิดถึง มันเหมือนกุญแจดอกหนึง่
ที่สามารถเปดประตูลึกลับ ที่นั่นมีความทรงจำที่หวาน
ฉ่ำของลูกสาว เมือ่ ลูกสาวจากไป ไมมคี นใชเบอรนแี้ ลว
แตคุณลุงก็ยังจายคารายเดือนตอไปไมไดหยุด ทุกวัน
เมื่อไดยินคำพูดนี้ คุณลุงรูสึกเหมือนวา ลูกสาวไมได
จากไปไกล ยังทำงานอยทู บี่ ริษทั เดิม คุณลุงก็เหมือนนัง่
ขางลูกสาว มองดูลูกสาวดวยรอยยิ้ม ดูลูกสาวพิมพ
เอกสาร พูดคุยกับเพื่อนรวมงาน ถายเอกสารของที่
ทำงานอยู ความทรงจำอั น หวานฉ่ำ นี้ ทำให คุ ณ ลุ ง
ผานกลางคืนที่ยาวผานความทุกขความเจ็บปวดไปได
ในทะเลทีไ่ มเห็นฝง บางทีแคคำพูดคำเดียว ก็ทำใหหวั ใจ
ชมุ ฉ่ำได แตวนั หนึง่ ตอนคุณลุงโทรเบอรลกู สาว เสียง

ของลูกสาวหายไปซะแลว คุ ณ ลุ ง ได ยิ น แต คำพู ด ว า
“ไมไดเปดเครือ่ งไมสามารถติดตอไดในขณะนี”้ คุณลุง
ตกใจ ทำอะไรไมถูก เหมือนสวรรคไดหายไปตอหนา
คุณลุงพยายามหาเบอรของคอลเซ็นเตอร เพื่อโทรไป
ถาม พอพนักงานรับสาย คุณลุงพูดเริม่ ตนไมถกู เพราะ
น้ำตารวงเปนทางยาว เมือ่ พนักงานพยายามฟงจนเขาใจ
ที่คุณลุงวา จึงอธิบายวา ทางบริษัทไดปรับปรุงระบบ
และไดสงขอความไปยังผูใช ใหยายขอความเดิมไปยัง
ระบบใหม มิฉะนัน้ คำพูดเกาทีบ่ นั ทึกไวกจ็ ะถูกลบ แต
คุณลุงไมเคยเปดดูขอความ เมื่อระบบใหมเริ่มทำงาน
คำพูดที่บันทึกไวอันล้ำคาของลูกสาวคุณลุงจึงหายไป
คุณลุงความหวังพังทลาย “นีเ่ ปนเสียงบันทึกของลูกสาว
ทีจ่ ากไปแลว ตอไปลุงจะทำยังไง?” คุณลุงพูดสะอืน้ ไป
รองไหไป เหมือนเด็กทีช่ ว ยเหลือตัวเองไมได พนักงาน
จึงรีบรายงานเรื่องนี้ไปยังหัวหนาๆ ก็รีบติดตอไปยัง
แผนกไอทีของบริษัท เจาหนาที่ใชเวลาเปนเดือน จาก
voice mail ของลูกคาหลายๆ ลานคน จนหาเจอเสียงของ
ลู ก สาวคุ ณ ลุ ง แล ว ก็ ห าทางใส ก ลั บ ไปเหมื อ นเดิ ม
พนักงานใชวธิ ธี รรมดาทัว่ ไป ใชโทรศัพทโทรเขาเบอร
ลูกสาวคุณลุง และก็ไดคำพูดอัดเสียงล้ำคานั้น แลว
ก็ผานกระบวนการ จนกลับสูแบบเดิม คุณลุงที่คอยทา
แลวคอยทาอีก ในที่สุดก็ไดยินเสียงคำพูดของลูกสาว
อีกครัง้ หนึง่ วินาทีนนั้ คุณลุงดีใจมาก พูดวา “ไดยนิ แลว
ไดยนิ แลว” เหมือนกับวา แคเอือ้ มมือไป ก็กอดลูกสาว
ได เหมือนกับวา ลูกสาวก็ยังคลอเคลียอยูขางคุณลุง

ไทยแลนด คริสตมาส เฟสติวลั 2013
สื่ อ มวลชนคาทอลิ ก ประเทศไทย จั ด รายการ
โทรทัศนออนไลน “ไทยแลนด คริสตมาส เฟสติวลั
2013” โดยการถายทอดสดบรรยากาศค่ำ คื น วั น
คริสตมาสของวัดคาทอลิกทั่วประเทศไทย โอกาส
เทศกาลพระคริสตสมภพ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2013
ผ า นทางเว็ บ ไซต http://www.thaicatholic
media.com ซึ่งมีศูนยกลางการถายทอดสดอยูที่
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง ทั้งนี้เพื่อเปนการ
ประกาศขาวดีแบบใหมรวมกัน อีกทั้งเปนการสง
มอบความสุขความรื่นเริง ความเปนหนึ่งเดียวกัน
ของคริสตชนในชวงเทศกาลคริสตมาส
ชาวสกลนครมีงานฉลองเทศกาลคริสตมาส
อยางยิ่งใหญทุกป ในปนี้เองก็เชนกัน ทางจังหวัด
สกลนคร รวมกับอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
สำนั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด สกลนคร องค ก าร
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
เทศบาลตำบลทาแร และการทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย สำนักงานนครพนม ไดจัดงานประเพณีแหดาว
เทศกาลคริสตมาส จังหวัดสกลนคร ประจำป ค.ศ. 2013
(พ.ศ. 2556) ขึน้ ระหวางวันที่ 23-25 ธันวาคม ทีบ่ ริเวณ
ศาลามารตโิ นทาแร และอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
ทาแร และอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง (โรงเรียน
เซนตยอแซฟสกลนคร) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เพื่ อ เป น การอนุ รั ก ษ แ ละสื บ สานประเพณี อั น ดี ง าม
ของท อ งถิ่ น รวมทั้ ง เพื่ อ ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วของ
จังหวัดสกลนคร
งานประเพณีแหดาว เทศกาลคริสตมาสจังหวัด
สกลนคร ถือเปนประเพณีทอ งถิน่ ทีม่ เี อกลักษณโดดเดน
และมีเพียงแหงเดียวในประเทศไทย จัดขึ้นเปนประจำ
ทุกปในชวงเทศกาลคริสตมาส โดยมีการเริม่ จัดครัง้ แรก
เมือ่ ป ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) เพือ่ เฉลิมฉลองการบังเกิด
ของพระเยซูเจา ตามตำนานทีเ่ ลาวา ในชวงเวลาทีพ่ ระเยซูประสูตนิ นั้ โหราจารยไดมองเห็นดาวลักษณะพิเศษ
ดวงหนึ่งที่มีความสุกสวางกวาดาวทั่วไป ปรากฏขึ้น

เพือ่ ไมใหคำพูดอัดเสียงนีห้ ายไปอีก พนักงานบริษทั ได
บันทึกคำพูดนี้ลงบนแผนซีดี และสงใหคุณลุงเก็บไว
เราทุกคนเปนคนธรรมดา ไมสามารถยับยั้งภัยอันตราย
ตางๆ ใหเกิดขึน้ ได แตเราสามารถใชความพยายามและ
อดทน เพื่อเย็บหัวใจของพอที่แตกสลายดวงหนึ่ง ให
กลับมาเหมือนเดิม ใหคุณลุงยังอยูอยางอบอุนในโลก
ของเรา คนจี น มี คำพู ด เปรี ย บเที ย บว า ต น ไม อ ยาก
หยุดนิง่ แตลมไมหยุด ลูกอยากเลีย้ งดูพอ แม แตพอ แม
ไมอยูแลว เรื่องของโลกคาดการณยาก บางทีคนที่จาก
ไปกอน อาจจะเปนคนหนุมคนสาว เหลือไวแตพอแม
สูงวัยที่เสียใจ ไมวาจะยังไง จงรักษาและทะนุถนอม
ชวงเวลาที่อยูกับครอบครัว อยาดีกับคนนอก มากกวา
คนในครอบครัว การกตัญูตอ พอแม ไมตอ งใชเงินเยอะ
และไมตองใชเงินมาก คำพูดคำเดียว คำพูดที่เปนหวง
เปนใย หอมสักครั้ง ขอความสั้นสักขอความ ดอกไม
สักดอก กอดสักครั้ง บางทีก็ทำใหพอแมน้ำตารวงได
พอแมในโลกใบนี้ ไมไดตอ งการมาก แคนดิ เดียวก็พอใจ
แล ว วั น นี้ คุ ณ ให เ วลากั บ คนที่ รั ก คุ ณ หรื อ ยั ง คลิ ป
https://www.youtube.com/watch?v=JuO48DioOBk
บนทองฟาเปนทีน่ า อัศจรรย จึงออกเดินทางตามแสง
แหงดวงดาว จนไปพบกับสถานที่ประสูติของพระ
เยซูเจาที่เมืองเบธเลเฮม ประเทศปาเลสไตน นับแต
นัน้ มาคริสตชนจึงถือวา “ดาว” คือสัญลักษณของการ
เสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษยของพระเยซูเจา
จึงมีการริเริ่มประเพณีแหดาวในเทศกาลคริสตมาส
เพื่อระลึกถึงเหตุการณนั้น
กิจกรรมในงานจัดขึ้นทั้งที่ชุมชนทาแร และ
ในตั ว เมื อ งสกลนคร ดั ง นี้ ในวั น ที่ 23 และ 24
ธั น วาคม 2013 จั ด ที่ ชุ ม ชนท า แร ซึ่ ง เป น ชุ ม ชน
คาทอลิกที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ชุมชนเกาแก
อายุกวา 100 ป จะประดับตกแตงบานเรือนดวย
ดวงดาว และตนคริสตมาส มีกิจกรรมตางๆ เชน
ซมุ ประดิษฐดาว ถนนคนเดิน การแสดงละครเทวดา
การแหดาวแบบดั้งเดิมของชุมชนทาแรดวยดวงดาว
น อ ยที่ ถื อ อยู ใ นมื อ ก อ นพิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ
ที่ อ าสนวิ ห ารอัค รเทวดามี ค าแอล ตระการตากั บ
ขบวนรถแหดาวทีป่ ระดับตกแตงดวยดวงดาวรูปตางๆ
กวา 20 ขบวน
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ตางคนตางวิธี
ตั้งแตหัวค่ำมีบรรยากาศรอคอยใหรูสึก
ผูคนออกจากบานเดินออยอิ่งไปตามถนน
สถานนัดพบหลายแหงคนพากันมาจับจองพืน้ ที่
บ.สันติสุข
ทีท่ านอาหารตามรานตามศูนยอาหารเริม่ เรียกเก็บเงิน
www.salit.org
ทีเ่ พิง่ มาถึงตางชวยกันกวาดสายตาหาโตะวาง
ตัง้ ใจรีบกินรีบดืม่ รีบแลกของขวัญ
กระทัง่ ใกลเทีย่ งคืนทุกจุดนัดพบคนแนนขนัด
ฟงเพลงดูการแสดงไปดูนาฬิกาดูเวลาไป
พรอมยกชูสมารทโฟนเล็งเก็บภาพเก็บความทรงจำ
สลับกับชูมือยกแขนตามคำรองขอของนักรองบนเวที
เหมือนคอยเช็คจำนวนเช็คแฟนเพลงเช็คความสนใจ
ตางกับบริเวณมณฑลพิธที อ งสนามหลวงโดยสิน้ เชิง
คนเปนพันนัง่ สงบเปนแถวเปนสัดสวนเต็มพืน้ ที่
บรรยากาศแหงการรอคอยเหมือนกันแตชางตางกันลิบลับ
บางพูดคุยพอไดยนิ บางหลับตาสรางสมาธิบา งเปดหนังสือสวดมนต
ในขณะที่ตามจุดเคาทดาวนยิ่งใกลเที่ยงคืนยิ่งคึกคักยิ่งดัง
บรรยากาศในมณฑลพิธที องสนามหลวงยิง่ ทียงิ่ สงบสำรวม
เปนสองบรรยากาศสุดโตงใหการตอนรับปใหม
เสียงของสงฆสงบเปนกังวานเปนจังหวะเขาถึงจิตใจ
สาธุชนสวดตามบางติดตามจากหนังสือบางหลับตาขึน้ ใจ
เสียงพลุเสียงดอกไมไฟเสียงประทัดสนัน่ หวัน่ ไหวตอนเทีย่ งคืน
แตบรรยากาศศรัทธาเสียงสวดมนตเลื่อมใสยังดำเนินตอเนื่อง
แตละคนดูดมื่ ด่ำคำสวดไมไดยนิ อยางอืน่ นอกจากเสียงใจกระซิบ
สิน้ เสียงเคาทดาวนสนิ้ เสียงพลุเสียงประทัดเสียงดอกไมไฟ
บรรยากาศที่คึกคักมาแตหัวค่ำเริ่มลดทีละเล็กทีละนอย
พรอมๆ กับผคู นทีท่ ยอยกันไปแยกยายกันกลับพากันเทีย่ วตอ
เหมือนจะบอกเปนนัยวาตอนรับปใหมแลวหมดหนาทีก่ นั ที
ราวกับวาปใหมคอื ชวงเวลาแคเทีย่ งคืนกับอีกสองสามนาที
ตางกับเสียงสวดมนตหนักแนนตอเนือ่ งขามเขาสปู ใ หม
เหมือนจะย้ำเปนนัยวาปเกาปใหมไมใชสองอยางที่ตางแตก
หากแตเปนความตอเนื่องอันหนึ่งอันเดียวกัน
ปเกาสงตอไปยังปใหมทางกาลเวลา
จะเปลี่ยนก็แคตัวเลขพ.ศ. ตัวเลขอายุที่เพิ่มขึ้น
ทวาวันทายปเกากับวันปใหมชวี ติ ยังคงตอเนือ่ งเฉกเชนทุกวัน
ทีเ่ ปนเด็กเปนวัยรนุ เปนหนมุ สาว
จำนวนวันเดือนปชวี ติ เหมือนจะเพิม่ ขาขึน้ แตละวันทุกวัน
พรอมการเพิม่ พูนความรปู ระสบการณวฒ
ุ ภิ าวะ
ทีก่ า วเขาสวู ยั ผใู หญวยั สูงวัย
จำนวนวันเดือนปชีวิตเหมือนจะเพิ่มขาลงวันแลววันเลา
พรอมการสงตอความรปู ระสบการณวฒ
ุ ภิ าวะ
ทวาไมวา จะวัยไหนชีวติ ตางมงุ ขางหนาอยางตอเนือ่ ง
เพราะนัน่ คือแกนแหงเปาหมายชีวติ ...ชีวติ ทีเ่ ต็มเปย ม
ชีวติ เต็มเปย มทีไ่ มขนึ้ กับเวลาวันเดือนป
ชีวติ เต็มเปย มทีไ่ มขนึ้ กับความเปนชายเปนหญิง
ชีวติ เต็มเปย มทีไ่ มขนึ้ กับขาวของสมบัตพิ สั ถาน
ชีวติ เต็มเปย มทีไ่ มขนึ้ กับชือ่ เสียงเกียรติยศบารมี
แตเต็มเปยมเพราะคุณคาความดีความรักความชอบธรรม
เปนชีวติ ทีโ่ ยงไปถึงพระเจาผทู รงเปนตนกำเนิดแหงชีวติ
เพื่อการนี้นักเขียนนิรนามบอกเคล็ดลับให
“คนอาจจะไมใจดีใจเมตตากับคุณ แตจงใจดีใจเมตตาไว
คนอาจจะหลอกจะโกงคุณ แตจงซือ่ สัตยไว
คนอาจจะวิพากษวจิ ารณคณ
ุ แตหนักแนนไว
คนอาจลืมสิง่ ดีๆ ทีค่ ณ
ุ ทำ แตจงทำดีตอ ไป
เพราะในที่สุดแลวไมใชเปนเรื่องของคุณกับคนอื่น
หากแตเปนเรือ่ งของคุณกับพระเจา...” ผทู รงบันดาลใหชวี ติ เต็มเปย ม

ฤดูเก็บเกี่ยว
“เขาก็ใชคนไปเก็บเกี่ยวทันที เพราะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแลว”
(มาระโก 4:29)
ขั้นตอนการหวานและเก็บเกี่ยวขาวดูเหมือนกับอัศจรรย หากเราใชตา
มองดูเกือบจะไมเห็น ความคลายคลึงระหวางสิ่งที่หวานลงไปในทุงนาและ
สิง่ ทีผ่ ลิออกมาใหเห็นแมแตนอ ย เมล็ดทีห่ วานลงไป ดูเหมือนกับหัวหอมทีแ่ หง
แตกลับกลายเปนดอกไมทงี่ ดงาม เมล็ดขาวทีม่ อื ในชีวติ จริงดูเหมือนวา สิง่ ทีเ่ รา
หวานลงไปกับสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวมักจะมีความคลายคลึงมากกวา เชนเดียวกับ
ความประพฤติตนทีเ่ ลวรายไมสามารถผลิตสิง่ ทีด่ ขี นึ้ มาได ในขณะทีก่ ารดำเนิน
ชีวติ ทีด่ งี ามจะใหผลทีด่ เี สมอ
แตวิถีทางของพระเจามิใชวิถีทางของเรา ในพระคัมภีรเราจะเห็นผูนำที่มี
อำนาจและผูที่ไดชื่อวาเปนผูศักดิ์สิทธิ์ที่ไมยอมดำเนินชีวิตตามแนวทางของ
พระเจา และในพระคัมภีรยังมีเรื่องของบุคคลหลายคนที่ไมปฏิบัติตนตาม
แนวทางของพระเจา แตความชัว่ ชาและการดำเนินชีวติ ในทางทีผ่ ดิ ไมสามารถ
จะลบล า งความรั ก ของพระเจ า ออกไปได ดาวิ ด เป น ทั้ ง เพชฌฆาตและ
ประพฤติผดิ ประเวณี แตกย็ งั มีความซือ่ สัตยและความรักตอพระเจาหลงเหลืออยู
พอที่ จ ะกลั บ ใจได ท า นวอนขมาโทษจากองค พ ระผู เ ป น เจ า และกลั บ ใจ
เปลีย่ นชีวติ ใหไปในทางทีถ่ กู ตอง เมล็ดพืชยังสามารถผลิตผลทีด่ อี อกมาได
เราอาจจะคิดวาชีวติ ของเราเต็มไปดวยความบกพรอง และความผิดจนเกิน
กวาทีพ่ ระเจาจะทรงใชเราใหเปนประโยชนได มีขอ คิดเกาแกทเี่ ราอาจจะนำมา
รำพึงดูทวี่ า “ไมใชตวั ทานทีก่ ำลังเปนอยใู นปจจุบนั หรือทีเ่ คยเปนมากอนหนา
นี้ แตความปรารถนาทีจ่ ะเปนอะไรของทานตางหากทีพ่ ระเจาทรงมองเห็นดวย
พระทัยเมตตา”

บทอธิษฐานภาวนา
ขาแตองคพระผเู ปนเจา ผทู รงเปย มดวยปรีชาญาณ
และความรัก พระองคทรงเห็นลูกอยางปลอดโปรง
โปรดไดทรงบันดาลใหลูกมีพลังที่จะลุกขึ้นมาใหม
เมือ่ ลูกกระทำผิด โปรดทรงประทานพลังใหมใหลกู
ทุกเชา ใหลูกเริ่มตนใหมดวยเถิด พระเจาขา เดชะ
พระบารมีพระคริสตเจา พระเจาของลูกทัง้ หลาย อาแมน

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

สาสนวันสันติสากล

(ตอจากหนา 3)
ไม อ าจยื น ยงอยู ไ ด [ 2] ความเป น พี่ น อ งที่ แ ท จ ริ ง
ทามกลางประชาชน แสดงใหเห็นถึงและเรียกรองซึ่ง
พระบิดาผูสูงสง ดวยความสำนึกในความเปนบิดานี้
ภราดรภาพของมนุษยจงึ รวมเขาเปนหนึง่ เดียวกัน ดังนี้
แตละบุคคลกลายเปน “เพือ่ นบาน” ทีเ่ อาใจใสตอ ผอู นื่
“นองชายเจาอยทู ไี่ หน?” (ปฐก 4:9)
2. เพือ่ ใหเราเขาใจอยางครบถวน ถึงกระแสเรียกของ
มนุษยเพือ่ ภราดรภาพนี้ เพือ่ ใหเรารับรอู ยางชัดเจนถึง
อุปสรรคทีข่ วางอยบู นเสนทางแหงการเขาใจอยางแทจริง
และเพือ่ ระบุวธิ กี ารทีจ่ ะเอาชนะอุปสรรคเหลานี้ จึงจำเปน
อยางยิง่ ทีเ่ ราแตละคนจะตองไดรบั การชักนำดวยความรู
ในแผนการของพระเจา ซึ่งปรากฏอยูอยางเดนชัดใน
พระคัมภีรศ กั ดิส์ ทิ ธิ์
ตามหนังสือปฐมกาลในพระคัมภีร ประชาชนทัง้ มวล
ถือกำเนิดมาจากพอแมเดียวกัน คืออาดัมและเอวา ซึ่ง
เปนมนุษยคแู รกทีพ่ ระเจาทรงสรางตามภาพลักษณและ
ความละมายคลายคลึงกับพระองค (เทียบ ปฐก 1:26) ซึง่
เปนผูใหกำเนิดกาอินและอาแบล ตามเรื่องราวของ
ครอบครัวแรกนี้ เราจะเห็นถึงจุดเริม่ ตนของสังคม และ
วิวัฒนาการความสัมพันธระหวางมนุษยแตละคนและ
ประชาชาติ
อาแบลเปนคนเลีย้ งแกะ กาอินเปนเกษตรกรปลูกพืช
อัตลักษณลึกซึ้งและกระแสเรียกของเขาทั้งสองคือการ
เปนพีน่ อ งกัน แมวา พวกเขาจะมีความแตกตางหลากหลาย
กันในการงานและวัฒนธรรม และวิถีในการสัมพันธ
กับพระเจาและสิง่ สราง การทีก่ าอินฆาตกรรมอาแบล
ถื อ เป น ประจั ก ษ พ ยานอั น น า สลดใจที่ ก าอิ น ปฏิ เ สธ
กระแสเรียกของตนตอการเปนพีน่ อ งกัน เรือ่ งราวของ
พวกเขา (เทียบ ปฐก 4:1-16) ทำใหเกิดภาระหนาทีย่ าก
ลำบาก ที่ชายและหญิงทุกคนไดรับเรียกใหแตละคน
เอาใจใสซงึ่ กันและกัน เพือ่ ดำเนินชีวติ เปนหนึง่ เดียวกัน
กาอินไมสามารถยอมรับพระเจาทีท่ รงพอพระทัยอาแบล
เพราะเขาเลือกถวายแกะในฝูงตัวที่ดีที่สุดเปนเครื่อง
บูชาของเขา (เทียบ ปฐก 4:1-16) “พระเจาพอพระทัย
อาแบลและเครื่องบูชาของเขา แตไมพอพระทัยกาอิน
และเครื่องบูชาของเขา” (ปฐก 4:4-5) และฆาอาแบล
เพราะความริษยา ดวยเหตุนี้ เขาจึงปฏิเสธทีจ่ ะถืออาแบล
เปนนองชาย และปฏิบตั ติ อ นองอยางเหมาะสม ไมยอม
ดำเนินชีวิตตอหนาพระพักตรของพระเจาโดยยอมรับ
ความรั บ ผิ ด ชอบของตนที่ จ ะเอาใจใส แ ละปกป อ ง
คุมครองผูอื่น เมื่อพระเจาทรงถามกาอินวา “นองชาย
เจาอยูที่ไหน?” พระองคถือวากาอินตองรับผิดชอบตอ
สิ่ ง ที่ ต นทำ เขาตอบพระองค ว า “ข า พเจ า ไม ท ราบ
ข า พเจ า เป น ผู ดู แ ลน อ งหรื อ ?” (ปฐก 4:9) หนั ง สื อ
ปฐมกาลบอกเราตอจากนัน้ วา “กาอินหลบไปจากพระพักตร
ของพระเจา” (4:16)
เราตองถามตัวเราเองวา อะไรคือเหตุผลที่แทจริง
ทีช่ กั นำใหกาอินปฏิเสธสายสัมพันธแหงภราดรภาพ และ
การชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน รวมทั้งมิตรภาพที่
เชื่อมโยงเขากับอาแบลผูเปนนองชายในเวลาเดียวกัน
ดวย พระเจาเองทรงประณามและตำหนิกาอินทีร่ ว มมือ
กับความชั่ว “บาปกำลังหมอบอยูที่ประตู” (ปฐก 4:7)
แตแทนที่กาอินจะปฏิเสธและหันหลังใหความชั่ว เขา
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กลับตัดสินใจ “ลงมือฆาอาแบลนองชายของตน” (เทียบ
ปฐก 4:8) ซึ่งถือเปนการดูหมิ่นแผนการของพระเจา
ดังนี้ เขาไดตอ ตานเสียงเรียกแรก ตอการใหเขาเปนบุตร
ของพระเจาและดำเนินชีวิตดวยการเปนพี่นองกัน
เรือ่ งราวของกาอินและอาแบลสอนวา เราไดรบั เรียก
โดยกำเนิดใหมาเปนพี่นองกัน แตก็มีความสามารถ
อันนาอนาถใจ ทีจ่ ะทรยศตอเสียงเรียกนัน้ ได ประจักษ
พยานที่พบเห็นไดคือการกระทำที่เห็นแกตัวในชีวิต
ประจำวันของเรา ซึ่งเปนรากเหงาของสงครามตางๆ
และความอยุตธิ รรมมากมาย ชายหญิงจำนวนมากตองตาย
ไปเพราะน้ำมือของพีน่ อ งชายหญิงของตน ผซู งึ่ ไมสามารถ
มองเห็นตัวเองเปนพี่นองกับผูอื่น พวกเขาถูกสรางมา
เพือ่ ชวยเหลือเกือ้ กูลกันและกัน เพือ่ เปนน้ำหนึง่ ใจเดียว
กัน และยอมอุทศิ ตนเองใหผอู นื่
“และทุกคนจะเปนพีน่ อ งกัน” (มธ 23:8)
3. คำถามทีเ่ กิดขึน้ โดยทัว่ ไปคือ ชายและหญิงในโลก
นี้ จะสามารถตอบรับอยางเต็มที่ตอพระประสงคเพื่อ
สรางภราดรภาพ ที่พระบิดาเจาทรงประทานไวในใจ
ของพวกเขาไดตลอดไปหรือไม? พวกเขาจะใชอำนาจ
ของตนโดยลำพัง เพือ่ เอาชนะความนิง่ เฉย การเอาแตใจ
ตัวเอง และความเกลียดชัง และยอมรับความแตกตาง
อันชอบธรรมที่เปนลักษณะเฉพาะของพี่นองชายหญิง
ไดหรือไม
เราสามารถสรุปคำตอบที่พระเยซูเจาทรงประทาน
ให โดยการเรี ย บเรี ย งถ อ ยคำใหม ว า “เพราะท า นมี
พระบิดาองคเดียวกัน ผูทรงเปนพระเจา และทานตาง
เปนพีน่ อ งชายหญิงของกันและกัน” (เทียบ มธ 23:8-9)
เราจะพบพื้นฐานของภราดรภาพไดในความเปนบิดา
ของพระเจา เรามิไดกลาวถึงความเปนบิดาทางสายเลือด
ที่คลุมเครือและไมมีผลทางประวัติศาสตร แตหมายถึง
ความรั ก ของพระเจ า ต อ ชายหญิ ง แต ล ะคนที่ จำเพาะ
เจาะจงและเปนรูปธรรมอยางพิเศษ (เทียบ มธ 6:25-30)
ความเปนบิดานี้กอใหเกิดภราดรภาพที่มีประสิทธิผล
เพราะความรักของพระเจาเมื่อไดรับการตอนรับแลว
ก็ ก ลายเป น เครื่ อ งมื อ น า เกรงขามที่ สุ ด สำหรั บ การ
เปลี่ยนแปลงชีวิตและความสัมพันธของเรากับผูอื่น
เปดตัวเราตอความเปนปกแผนหนึง่ เดียวกัน และตอการ
เอื้อเฟอแบงปนอยางแทจริง
ภราดรภาพของมนุษยเกิดขึน้ ใหมดว ยวิธพี เิ ศษ ใน
พระเยซูคริสต อาศัยความตายและการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค กางเขนคือสถานทีพ่ นื้ ฐานอันแนชดั
ของภราดรภาพนี้ ซึ่งมนุษยไมสามารถสรางขึ้นดวย
ตัวเอง พระเยซูคริสต ผทู รงรับเอาธรรมชาติมนุษยเพือ่
ไถกมู นุษย ทรงรักพระบิดาจนถึงความตายบนกางเขน
(เทียบ ฟป 2:8) และโดยอาศัยการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระองค ทำใหเราเปนมนุษยชาติใหม ที่สนิท
สัมพันธกับพระประสงคของพระเจา กับแผนการของ
พระองค ซึง่ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามกระแสเรียกของเรา
เพื่อใหเกิดภราดรภาพอยางสมบูรณ
นับตั้งแตเริ่มตน พระเยซูเจาทรงรับเอาแผนการ
ของพระบิดา โดยทรงรับรถู งึ ความสำคัญของแผนการนี้
เหนือสิง่ อืน่ ใดทัง้ มวล แตพระคริสต ผทู รงสละพระองค
ยอมรับความตายเพราะทรงรักพระบิดานัน้ ไดกลายเปน
หลักการใหมทชี่ ดั เจน สำหรับเราทุกคน เราไดรบั เรียก
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ใหมองตัวเราเปนพี่นองชายหญิงของกันและกันใน
พระองค เพราะเราตางเปนบุตรของพระบิดาองคเดียว
กัน พระองคเองเปนพันธสัญญา ในความเปนบุคคลของ
พระองคนั้น เราไดคืนดีกับพระเจาและกับคนอื่น ใน
ฐานะที่เปนพี่นองชายหญิงของกันและกัน ความตาย
บนกางเขนของพระเยซูเจา นำมาสูการสิ้นสุดของการ
แบงแยกระหวางประชาชาติ ระหวางประชาชนในพันธสัญญาและชนตางศาสนา ที่สูญเสียความหวังจนถึง
ขณะสุดทายนัน้ เนือ่ งเพราะพวกเขามิไดเปนสวนหนึง่
ของข อ ตกลงในพระสั ญ ญาดั ง กล า ว เมื่ อ เราอ า น
บทจดหมายถึงชาวเอเฟซัส พระเยซูคริสตคือผูที่ทำให
ประชาชนทุกคนคืนดีกนั ในพระองค พระองคทรงเปน
องค แ ห ง สั น ติ เพราะพระองค ท รงทำให ป ระชาชน
สองชาติกลายเปนหนึง่ ทรงทำลายกำแพงกัน้ ทีแ่ บงแยก
พวกเขา นัน่ คือ การเปนศัตรูกนั พระองคทรงทำใหสอง
ฝายกลับกลายเปนมนุษยคนใหมคนเดียวในพระองค
(เทียบ อฟ 2:14-16)
ทุกคนทีย่ อมรับชีวติ ของพระคริสตและดำเนินชีวติ
ในพระองค ก็ยอมรับพระเจาเปนพระบิดา ยอมมอบ
ตัวเองใหแกพระองคโดยสิ้นเชิง และรักพระองคเหนือ
สิ่งใดทั้งปวง บุคคลที่คืนดี ไดเห็นพระเจาผูทรงเปน
พระบิ ด าของทุ ก คน และดั ง นี้ เ ขาได รั บ แรงกระตุ น
ให ดำเนิ น ชี วิ ต เพื่ อ สร า งภราดรภาพที่ เ ป ด ออกไปสู
ทุกคน ในพระคริสตนนั้ ผอู นื่ ก็ไดรบั การตอนรับและ
ไดรบั ความรัก ในฐานะทีเ่ ปนบุตรชายและบุตรสาวของ
พระเจา เปนพีน่ อ งชายและหญิง มิใชคนแปลกหนา และ
มิใชคอู ริ หรือแมกระทัง่ ศัตรูแตประการใด ในครอบครัว
ของพระเจานี้ ทุกคนเปนบุตรชายหญิงของพระบิดา
องคเดียวกัน เพราะพวกเขาแตกกิง่ กานมาจากพระคริสต
เปนบุตรชายหญิงในพระบุตร จึงไมมี “ชีวติ ทีเ่ ราสามารถ
ทอดทิ้งได” ชายหญิงทุกคนเทาเทียมกันและมีศักดิ์ศรี
ทีไ่ มอาจลวงละเมิดได ทุกคนเปนทีร่ กั ของพระเจา ทุกคน
ไดรับการไถกูดวยโลหิตของพระคริสตผูสิ้นพระชนม
บนไมกางเขนและกลับคืนพระชนมชีพเพือ่ ทุกคน นีค่ อื
เหตุผลที่วาทำไมเราไมสามารถนิ่งเฉยตอหนาพี่นอง
ชายหญิงของเราทั้งหลายได
ภราดรภาพคือพื้นฐานและหนทางสูสันติ
4. ดังไดกลาวแลวขางตน เปนการงายทีจ่ ะยอมรับวา
ภราดรภาพคือพืน้ ฐานและหนทางสสู นั ติ พระสมณสาสน
ดานสังคมที่เขียนโดยพระสันตะปาปาองคกอนๆ ชวย
ไดมากในเรือ่ งนี้ เราสามารถคนหาคำนิยามของสันติได
อยางเพียงพอจากพระสมณสาสนตางๆ เชน การพัฒนา
ประชาชาติ (Populorum Progression) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 และความหวงใยดานสังคม
(Sollicitudo Rei Socialis) โดยสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 ในพระสมณสาสนฉบับแรก เราเรียนรู
วา การพัฒนาประชาชาติทงั้ ครบคือชือ่ ใหมของสันติภาพ[3]
ในพระสมณสาสนฉบับที่สอง เราสรุปวา สันติคือผล
ของการเปนปกแผนหนึ่งเดียวกัน[4]
สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงระบุวา
ไมเพียงแตมนุษยแตละคนเทานัน้ แตประเทศตางๆ ดวย
ตองคบหากันดวยจิตตารมณแหงภราดรภาพ พระองค
(อานตอหนา 13)
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ทัวรแสวงบุญ

1. กรีก-อิสราเอล (12-22 ม.ค.)
ตามรอยแพรธรรมรวมกับกลมุ พักภารกิจฟน ฟูชวี ติ
สงฆ (Sabbatical Program)
2. รวมพิธีสถาปนานักบุญพระสันตะปาปา ที่กรุงโรม
(24 เม.ย. - 1 พ.ค.) นักบุญพระสันตะปาปายอหน
ที่ 23 และยอหน ปอล ที่ 2
3. เวียดนาม-ดาลัต-ทะเลทรายมุยเน (15-19 ก.พ.)
4. อิสราเอล-จอรแดน-เพทรา-วาดิรมั (11-19 มี.ค.)

โปรดติดตอ คุณวีรชาติ/สุจติ รา
โทร. 0-2451-7341-2 และ 08-1816-7661

บ.แอรคลับฯ

โทร.
0-2451-7341-2
โทรสาร 0-2451-8206
E-mail
: airclubinter@hotmail.com
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อูศักดิ์ชาย เซอรวิส
ซอมรถยนต ติดตัง้ เครือ่ งยนต
หัวฉีดเบนซิน – ดีเซล เบรก คลัช ชวงลาง

รับอานขอบกพรองเครือ่ งยนต เกียร ABS ,AIRBAG

ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสูง โหลดเตีย้ อัดลูกหมาก
โดยชางผชู ำนาญ (คาทอลิกลดพิเศษ)

ศักดิช์ าย กิจประเสริฐ

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

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

บริษทั เอเอ แทรเวิลเซอรวสิ จำกัด
โทร. 0-2129-3500-3 FAX : 0-2129-3505
EMAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเทีย่ ว เลขที่ 11/3316

จำหนายตั๋วเครื่องบิน
ภายในและตางประเทศ

ศึกษาตอตางประเทศ

- ประเทศอั ง กฤษ (Cambridge/Oxford)
คุณพัชรินทร
- ประเทศญีป
่ นุ (Tokyo) ติดตอคุณภัทรา



ติ ด ต อ

* คอรสระยะสั้นและระยะยาว *

บริการ ***สำรองหองพักโรงแรม ***จัดขอวีซา ***รับจัดทัวรหมคู ณะ
***ประกันการเดินทาง ***บริการรถเชา

คุณภรณี (เจยมิ้ ) รวมกับบริษทั ทัวรกรู นู ำแสวงบุญ
ทัวรยโุ รป 6 ประเทศ
อิตาลี สวิส ลิคเทนสไตน เยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก และโปแลนด
รวมฉลองพระเมตตา วันที่ 27 เมษายน 2557 เที่ยวสุดยอดขุนเขางาม
แหงสวิส คารวะแมพระฉวีดำ และพระรูปพระเมตตาแหงโปแลนด มิลานลูกาโน-เซอรแม็ต-แม็ตเตอรฮอรน-ลูเซิรน -อินเทอรลาเกน-ยอดเขาจุงฟราวธารน้ำแข็ง-ลองทะเลสาบ-วาดุซ-อินสบรูค-บาวาเรีย-มิวนิค-ปราก คารคฟู พระเมตตา และซิสเตอรโฟสตินา-แมพระฉวีดำ-กรุงวอรซอ
เดินทาง วันที่ 20-30 เมษายน 2557

“New Digital Church Organ
from Italy”

ด ว ยเทคโนโลยี ยุ ค ดิ จิ ต อล จากอิ ต าลี
ผสมผสานกับการออกแบบภายนอกอยางสวยงาม
การใชงานอันแสนเรียบงาย ไมยงุ ยากใด ๆ ไดนำ
พวกเราย อ นกลั บ สู ค วามเป น คาทอลิ ก อย า ง
แทจริง
ผานเสียงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ ทีใ่ หทงั้
ความสงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่
ไมมเี ครือ่ งดนตรีอนื่ ใดจะทดแทนได ผลิตทัง้ หลังจาก
อิตาลี ภายใตบริษทั ระดับโลก Viscount Organs,
Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด
สนใจติดตอ บริษทั 101 เปยโนแอนดสตริง
จำกัด ผแู ทนจำหนายแตผเู ดียวในประเทศไทย
โทร. 08-6822-7979 รับประกันเครือ่ ง 2 ป
มีการอบรมการเลนใหฟรีถงึ สถานที่

เราอธิษฐานออนวอนเพื่อทาน
ใหความเชื่อของทานมั่นคงตลอดไป
(ลูกา 22:32)

ติดตอ คุณภรณี (เจยมิ้ ) โทร. 08-4768-7799,

0-2463-7431-2

13 พฤษภาคม 2557 (ราคา 79,900 บาท)
ฉลองแมพระฟาติมา ทีโ่ ปรตุเกส
เคารพพระธาตุบญ
ุ ราศีฟรังซิสโก ยาชินทา
นักบุญลูซอี า ซาราโกซา ทีส่ เปน
แมพระบารเซโลนา แมพระเมืองลูรด
แมพระแหงเหรียญอัศจรรยทปี่ ารีส

คุณปวีณา (บริษทั ทัวรกรู )ู โทร. 0-2291-7711

มูลนิธิเพื่อการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)
เชิญชวนรวมแบงปน “โครงการนม...เพือ่ นอง
ที่รองหิว” ชวยเหลือเด็กกวา 200 ชีวิต อายุ
ตัง้ แตแรกเกิด - 6 ป ทีต่ อ งกำพรา ถูกทอดทิง้
เด็กยากจน หรือแมยากไร เพียงกองทุนละ 500
บาท หรือสมทบทุนตามแตศรัทธา
สนใจติดตอมูลนิธิฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก) โทร. 0-2721-2983 หรือบริจาค
ผานเซเวน-อีเลฟเวนทุกสาขา (นามฟอรเด็ก)

แมใจของเราอาจจะยังกลาวโทษเราอยกู ต็ าม
เพราะพระเจาทรงยิง่ ใหญกวาใจของเรา
และทรงลวงรทู กุ สิง่ (1ยอหน 3:20)

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป
ตออายุสมาชิก ติดตอฝายทะเบียนสมาชิกโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com , udomsarn@cbct.net
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เปสูแสงธรรม
ดประตู

การภาวนาคืออหน
หนาาทีทีท่ ท่ สี่ สี่ ำคัำคัญญ
การภาวนาคื

“เราทนทุ ก ข ท รมานรอบด า น แต ไ ม อั บ จน เรา
จนปญญา แตกไ็ มหมดหวัง เราถูกเบียดเบียน แตไมถกู
ทอดทิ้ง เราถูกตีลมลง แตไมถึงตาย... เราไมทอถอย
แมวา รางกายภายนอกของเรากำลังเสือ่ มสลายไป จิตใจ
ของเราที่ อ ยู ภ ายในก็ ไ ด รั บ การฟ น ฟู ขึ้ น ในแต ล ะวั น
ความทุ ก ข ย ากลำบากเล็ ก น อ ยของเราในป จ จุ บั น นี้
กำลังเตรียมเราใหไดรับสิริรุงโรจนนิรันดรอันยิ่งใหญ
หาทีเ่ ปรียบมิได” (2คร 4:8-9, 16-17)
หลายครั้งในชีวิต เราคงเคยตั้งคำถามกับตัวเองวา
“เราเกิดมาทำไม เราเกิดมาเพือ่ อะไร ทำไมชีวติ ของเรา
ตองพบเจอเรื่องราวที่ไมดี ทำไมชีวิตของเราตองเปน
แบบนี้ เพราะอะไร” เมื่อวันที่ 26-30 ตุลาคม 2013
ผูเขียนไดมีโอกาสรับการอบรมในหัวขอเรื่อง “การ
ศึกษาความเปนจริงและรวมชีวิต เรื่องการคามนุษย”
ของนักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชัน้ ปที่ 4 โดย
การจัดอบรมนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ใหนกั ศึกษาไดออกไป
เรียนรูสังคมและรวมประสบการณ การแบงปน การ
สั ม ผั ส ชี วิ ต ของบรรดาสตรี แ ละเด็ ก ๆ ที่ ต อ งทำงาน
ชวงเวลากลางคืนที่พัทยา ภาพที่ไดเห็นคือภาพของ
คนทำงาน ภาพของเด็กทำงาน ภาพของโลกแหงมายา
แสง สีและเสียง เมือ่ ดูเผินๆ ทำใหรสู กึ วา นีค่ อื โลกแหง
ความสุขของคนยุคปจจุบัน นี่คือความสุขของคนใน

สั ง ค ม ป จ จุ บั น ที่
สามารถหาซื้ อ ได
ตามทองถนน แตเมือ่
มองเขาไปลึกๆ ใน
จิตใจและความรูสึก
ของสตรี ห รื อ เด็ ก ที่
ต อ งทำงานในช ว ง
เวลากลางคืนนี้ กลับ
มองเห็ น แต ค วาม
ทุกขใจ ความเจ็บปวด ความเศรา ความเหงาในดวงใจ
ของพวกเขา ปจจัยทีท่ ำใหพวกเขาตองทำงานเหลานี้ คือ
ปจจัยทางดานครอบครัว เศรษฐกิจ การศึกษา การถูก
เอารัดเอาเปรียบทางสังคม ปจจัยตางๆ เหลานีล้ ว นแลว
แตสงผลตอการดำเนินชีวิตของพวกเขาทั้งสิ้น ชีวิต
ของบุคคลเหลานี้ไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบที่สวยงาม
ไร อุ ป สรรค แต ชี วิ ต ของพวกเขาเป น เหมื อ นดั่ ง กั บ
พระวาจาขางตนที่กลาวไวแลว พวกเขามีความทุกข มี
บาดแผล มีความทอแท มีความเศราโศก และมีความยาก
ลำบากในการดำเนินชีวติ อยางไรก็ตามสิง่ ตางๆ เหลานี้
ไมไดทำใหพวกเขาดูเปนคนทีไ่ รคา ในสายพระเนตรของ
พระเจา ตรงกันขามพระเจายังคงรักและสถิตอยูกับ
พวกเขาและคอยชวยเหลือพวกเขาใหมีความปลอดภัย
จากสิง่ ชัว่ รายตางๆ ผานทางบุคคลและกลมุ องคกรตางๆ
ที่คอยชวยเหลือและสนับสนุนพวกเขาใหมีทางเลือก
ในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น
ในวันที่สามของการอบรมผูเขียนไดมีโอกาสไปที่

ประกาศ
ทำลายแฟมประวัติผูปวยและฟลมเอ็กซเรย
โรงพยาบาลเซนต ห ลุ ย ส จะดำเนิ น การทำลาย
แฟ ม ประวั ติ และฟ ล ม เอ็ ก ซเรย ข องผู ป ว ยที่ ข าดการ
ติดตอกับโรงพยาบาลตั้งแต 5 ป หรือเขารับการรักษา
ครัง้ สุดทายในป 2551
หากผู ป ว ยท า นใดมี ค วามประสงค จ ะเก็ บ ประวั ติ
และฟลมเอ็กซเรยของทานไว กรุณาติดตอดวยตนเอง
พรอมแสดงหลักฐานไดที่
แผนกเวชระเบียน โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10920
แผนกรังสีวิทยา โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10101

ศูนยธารชีวิตของซิสเตอรคณะศรีชุมพาบาล ผูเขียน
ไดเห็นถึงความรักและพระเมตตาของพระเจาผานทาง
บรรดาซิสเตอรคณะศรีชมุ พาบาลนี้ ทีไ่ ดคอยชวยเหลือ
บรรดาสตรีและบรรดาเด็กๆ ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบทาง
สังคม โดยการใหการศึกษา ใหวชิ าชีพ เชน การเรียนรู
เรื่องการเสริมสวย การเรียนรูเรื่องการนวดแผนไทย
การเรี ย นรู เ รื่ อ งทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ การเรี ย นรู เ รื่ อ ง
ทักษะการใชคอมพิวเตอร และอื่นๆ สิ่งตางๆ เหลานี้
ทำใหเห็นวา พระเจาไมเคยทอดทิ้งเรามนุษยใหตกอยู
ในความยากลำบากอยางเดียวดาย แตพระองคมีวิธีการ
ที่จะสอนและชวยเหลือเราในรูปแบบที่แตกตางกัน
ออกไป การใหโอกาส การใหการศึกษา การใหความ
ชวยเหลือก็เปรียบเสมือนการหยิบยื่นชีวิตใหม ซึ่งเปน
ชีวติ ทีม่ พี ระเจานำทาง เปนชีวติ ทีจ่ ะนำพาพวกเขาไปสู
หนทางที่ถูกตอง สูความสุขที่แทจริงและสูความรักที่
แทจริง หลายครั้งเรามักคิดเองวา ความสมบูรณและ
ความสุขของชีวติ คือ ความสุขในสิง่ ทีเ่ รามีหรือสิง่ ทีเ่ รา
ได ค รอบครอง แต แ ท ที่ จ ริ ง แล ว ถ า ย อ นถามตั ว เอง
อีกครัง้ วา ความสุขของชีวติ คืออะไร เราอาจจะไดคำตอบ
ที่ไมเหมือนเดิม แตผูเขียนมีความรูสึกลึกๆ ในใจวา
ความสุขของบุคคลตางๆ เหลานีท้ ผี่ เู ขียนไดกลาวถึง ก็คอื
การใหโอกาส การยอมรับและการใหความรักแกพวกเขา
คือ ความสุขทีท่ ำใหพวกเขาไดพบกับคุณคาแทจริงของ
การดำเนินชีวติ ในสังคม
ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงนึกถึงประโยคที่วา “คนเรา
(อานตอหนา 17)

วันเวลา....ทำใหลมื หลายสิง่ หลายอยาง แตวนั เวลา....จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของพอแม ญาติพนี่ อ ง คนทีร่ กั ฯลฯ แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยู
ในใจเราเสมอ อุดมสาร รวมกับทาน รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบุญ
และสนับสนุนใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”
ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายังคิดถึงกัน
การพิมพคาทอลิกฯ เชิญชวนทานรำลึกถึงญาติพนี่ อ งผลู ว งลับ
กับ “หนังสือพิมพอดุ มสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

   ⌧    
   ⌧    

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
และจะไดรบั ภายหลังทีท่ ำการแจง 15 วัน

ขาพเจาชือ่ ................................................นามสกุล.....................................................
ทีอ่ ย.ู ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
โทรศัพท...............................โทรสาร.............................E-mail.............................
มีความปรารถนาลงประกาศ เพือ่ ระลึกถึงผลู ว งลับ โดยลงขอความ
นักบุญ..........ชือ่ ................................นามสกุล.............................อายุ.......ป
มรณะเมือ่ วันที.่ ................เดือน......................................พ.ศ.........................
ลงจำนวน.......................ครัง้ (โปรดสงรูปถายทีช่ ดั ดวย จำนวน...........รูป)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน...........................บาท (......................................................)
โดยเริม่ ลงอุดมสารในฉบับที.่ ............ถึงฉบับที.่ ............เปนจำนวน...........ครัง้
หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

เงินสด (ฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย)
ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศกั ดิศ์ รี งามวงศ, ป.ณ.ยานนาวา)
เช็คขีดครอม สัง่ จาย “การพิมพคาทอลิก”
โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ลสัง่ จาย
“การพิมพคาทอลิก” บัญชีเลขที่ 226-0-00604-0

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

เมือ่ พระสันตะปาปา

(ตอจากหนา 3)
ที่ศักดิ์สิทธิ์และซื่อสัตย นี่คือความหมายที่พอใชบอยๆ
แลวยังมีภาพลักษณจากสังคายนาวาติกันที่ 2 เกี่ยวกับ
“กฎดานพระธรรมคำสอนของพระศาสนจักร” (ขอ 12)
การเปนสวนหนึง่ ขององคกร มีคณ
ุ คาทางดานเทววิทยา
มาก ไมมีใครที่ไดรับความรอดพนดวยลำพังตัวเอง
พระเจาทรงชวยใหกลุมชนไดรับความรอดพน เราเปน
ตัวของเราเองไมได หากเรามิไดเปนสวนหนึง่ ของชุมชน
พระเจาทรงบันดาลใหเราสนใจในพระองค โดยผาน
การมองดูเยื่อใยอันยุงเหยิงแหงความสัมพันธที่เกิดขึ้น
ในครอบครัวมนุษย พระเจาเสด็จเขามาในสภาพนี้ ทรง
มีสว นในความสัมพันธอนั เปนใยทีเ่ ชือ่ มโยงมนุษยเขาหา
กัน”
“มนุษยเองก็เปนอีกประเด็นหนึง่ พระศาสนจักรคือ
ประชากรของพระเจาที่เดินทางผานประวัติศาสตร ซึ่ง
มี ทั้ ง ความสุ ข และความทุ ก ข ดั ง นั้ น การร ว มคิ ด กั บ
พระศาสนจักร จึงเปนแนวทางของพอทีจ่ ะเปนสวนหนึง่
ของประชากรนี้ และสัตบุรุษทุกคนรวมกันแลว ยอม
ผิดพลาดมิไดในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับความเชือ่ และประชากร
แสดงออกซึ่ ง ความไม ผิ ด พลาดในความเชื่ อ อาศั ย
ความรสู กึ เหนือธรรมชาติเกีย่ วกับความเชือ่ ของประชากร
ทั้งหมดที่เดินทางรวมกัน นี่คือสิ่งที่พอเขาใจในวันนี้
เกี่ยวกับ “พระศาสนจักรที่กำลังใชหัวสมองซึ่งนักบุญ
อิกญาซีโอกลาวถึง เมือ่ ใดทีก่ ารเสวนาระหวางประชากร
กั บ พระสั ง ฆราชและพระสั น ตะปาปาดำเนิ น ไปใน
แนวทางนี้ และดวยความจริงใจ ขบวนการนีก้ จ็ ะไดรบั
ความช ว ยเหลื อ จากพระจิ ต เจ า ดั ง นั้ น การคิ ด ตาม
แนวทางของพระศาสนจั ก รมิ ไ ด เ กี่ ย วข อ งกั บ เพี ย ง
นักเทววิทยาเทานั้น”
“ดังนั้น เราไมควรแมแตเพียงคิดก็ตามวา การคิดกับ
พระศาสนจักรมิไดหมายความวาคิดรวมกับผูปกครอง
พระศาสนจักรเทานั้น”
“เกี่ยวกับพระนางมารียก็เชนเดียวกัน หากทาน
อยากรูวาพระนางคือใคร? ก็ไปถามนักเทววิทยา ถา
อยากรูวาเราจะรักพระนางอยางไร ก็ไปถามประชาชน
ธรรมดาๆ พระนางมารียรักพระเยซูเจาดวยหัวใจของ
ประชาชน ดังที่เราอานในบท “มักนีฟกัต” ดังนั้นเรา
ไมควรคิดเลยวา การคิดรวมกับพระศาสนจักร หมาย
ความแตเพียงวาเราคิดกับฐานันดรของพระศาสนจักร”
หลังจากทรงเงียบไปสักครู สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส ก็กลาวเนนในเรือ่ งตอไปนี้ เพือ่ ขจัดความไมเขาใจ
วา “แนแหละ เราตองระมัดระวัง อยาไปคิดวาความไม
ผิดพลาดของสัตบุรษุ ทีร่ วมกันนี้ ทีพ่ อ กลาวถึงในแงมมุ
ของวาติกนั ที่ 2 เปนรูปแบบหนึง่ ของประชานิยม เปลา
เลยมันเปนประสบการณของ “มารดาศักดิส์ ทิ ธิก์ ลาวคือ
พระศาสนจักรฐานันดร ดังทีน่ กั บุญอิกญาซีโอทานเรียก
วา พระศาสนจักรทีเ่ ปนประชากรของพระเจา ทัง้ ผปู กครอง
พระศาสนจักรและประชาชนธรรมดารวมกัน พระศาสนจักรคือภาพรวมของประชากรของพระเจา”

ปที่ 38 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 12-18 มกราคม 2014

“ พ อ เ ห็ น ค ว า ม ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข อ ง
ประชากรของพระเจา ความศักดิ์สิทธิ์
ที่ เ ห็ น อยู ทุ ก วั น มี ค วามศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข อง
ประชาชนชัน้ กลาง เราแตละคนสามารถ
เป น ส ว นหนึ่ ง ของความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
Malegue เขียนถึง” พระสันตะปาปาทรง
หมายถึงโยเซฟ Malegue นักเขียนชาว
ฝรัง่ เศส (1876-1940) โดยเฉพาะหนังสือ
3 สวนทีท่ า นเขียนยังไมจบ คือ “หินสีดำ
ความรอดพ น ของชนชาติ ก ลาง พระสันตะปาปาตรัสตอไปวา “พอเห็นความศักดิ์สิทธิ์ใน
ความอดทนของประชากรพระเจา ในสตรีทเี่ ลีย้ งดูลกู ๆ
ของตน ในชายที่ทำงานเพื่อใหมีอาหารเลี้ยงครอบครัว
ในคนป ว ย ในพระสงฆ ช ราที่ มี บ าดแผลมากแต ก็ มี
รอยยิม้ อยบู นใบหนา เพราะทานรับใชพระเจา นักบวช
หญิงที่ทำงานหนัก และเจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์ที่ซอนเรน
นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาๆ สำหรับพอ พอมักจะ
เชือ่ มโยงความศักดิส์ ทิ ธิก์ บั ความอดทน ดังเชน Hypomone
(ภาษากรีกในพันธสัญญาใหม) การควบคุมสถานการณ
และเหตุการณตางๆ ในชีวิต ในแตละวันก็กาวหนา
อยเู สมอ นีค่ อื ความศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระศาสนจักรทีก่ ลาหาญ
ดังทีน่ กั บุญอิกญาซีโอกลาวไว นีค่ อื ความศักดิส์ ทิ ธิข์ อง
คุณพอคุณแมของพอ คุณยาโรซาผรู กั พอมาก ในหนังสือ
“ทำวั ต ร” ของพ อ พ อ มี พิ นั ย กรรมของคุ ณ ย า โรซา
ของพอ และพออานดูบอยๆ สำหรับพอมันคลายกับ
บทภาวนา ทานเปนนักบุญและทานไดรบั ความทรมาน
มาก แม ใ นด า นจิ ต วิ ญ ญาณ แต ท า นก็ เ ดิ น หน า ด ว ย
ความกลาหาญอยเู สมอ”
“พระศาสนจักรทีเ่ ราควรคิดถึงเปนเสมือนบานของ
ทุกคน มิใชวดั เล็กๆ ทีส่ ามารถบรรจุแตเพียงบุคคลพิเศษ
เราตองไมโอบกอดของพระศาสนจักรสากล มีไวเพื่อ
ปกปองความครึง่ ๆ คราๆ ของเรา หรือคิดวาพระศาสนจักร
คือมารดา พระศาสนจักรตองผลิดอกออกผล มันตอง
เปนเชนนั้น เมื่อพอเห็นความประพฤติในแงลบของ
พระสงฆผูรับใชพระศาสนจักร หรือนักบวช สิ่งแรก
ที่ พ อ คิ ด ก็ คื อ “นี่ คื อ คนโสดที่ ไ ร ผ ลผลิ ต หรื อ เป น
“สาวแก” เขามิใชพอหรือแมซึ่งหมายถึงความจริงที่วา
เขามิ ไ ด ใ ห ชี วิ ต ฝ า ยจิ ต ตรงกั น ข า มกั บ ประวั ติ ข อง
นักบวชคณะซาเลเซียนที่เดินทางไปพาตาโกเนีย พอ
อานถึงเรื่องชีวิตที่เต็มเปยมดวยความสำเร็จ
“อีกตัวอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ อันเปนที่
สนใจของนักขาว กลาวคือการที่พอโทรศัพทไปหา
ชายหนุ ม ที่ เ ขี ย นจดหมายถึ ง พ อ ที่ พ อ โทรไปหาเขา
เพราะจดหมายทีเ่ ขาเขียนเปนจดหมายทีด่ มี าก เรียบงาย
เปนการแสดงออกถึงยุคสมัยในปจจุบัน เขาเปนวัยรุน
ที่กำลังเติบโต และเขาพบความเปนพอของพอ และ
จดหมายฉบับนั้นเลาเรื่องชีวิตของเขากับบิดาคนนั้น
บิดาคนนัน้ จะพูดวา “ฉันไมสนใจยอมไมได ผลทีอ่ อกมา
เปนทีพ่ อใจของพอมาก”

หนา 11

พระศาสนจักรใหม และพระศาสนจักรเกาแก
ยังอยูในหัวขอของพระศาสนจักร ขาพเจาก็ถาม
พระสันตะปาปาเกี่ยวกับวันเยาวชนโลก เหตุการณ
อันยิง่ ใหญนไี้ ดสอ งแสงไปยังเยาวชน และ “ปอดฝายจิต
วิญญาณ” ใหม ที่พระศาสนจักรคาทอลิกไดพบเห็น
ลาสุด ขาพเจาจึงถามพระองควา “ความหวังของพระองค
สำหรับพระศาสนจักรสากลที่ไดมาจากพระศาสนจักร
เหลานี้มีอะไรบาง?”
พระสันตะปาปาทรงตอบวา “พระศาสนจักรคาทอลิก
รุนเยาวชนที่กำลังเติบโต พัฒนาความเชื่อ วัฒนธรรม
และชีวิต จึงเปนสิ่งที่ผิดไปจากพระศาสนจักรที่ไดรับ
การอบรมจากพระศาสนจักรดั้งเดิม สำหรับพอความ
สัมพันธระหวางพระศาสนจักรสมัยกอนกับเยาวชน
ก็เชนเดียวกับความสัมพันธระหวางเยาวชนกับผสู งู อายุ
ในสังคม ทัง้ สองเสริมสรางอนาคต เยาวชนพรอมกับพลัง
ของพวกเขา ที่เหลือก็อาศัยความฉลาด แนนอนตองมี
การเสี่ยงอยูบาง พระศาสนจักรวัยรุนก็คงจะรูสึกวา
ตองพึง่ ตัวเอง คนโบราณก็อยากใหพระศาสนจักรวัยรนุ
มีวฒ
ั นธรรมทีเ่ ปนแบบอยาง แตเราสรางอนาคตดวยกัน”
พระศาสนจักรในฐานะโรงพยาบาลสาธารณะ
เมื่ อ สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาเบเนดิ ก ต ที่ 16
ประกาศวาจะทรงพนจากตำแหนงทรงกลาววา “โลก
ของเราในปจจุบันกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยาง
กะทันหัน และกำลังเผชิญอยกู บั สิง่ ทีม่ คี วามสำคัญมาก
สำหรับชีวิตแหงความเชื่อ” สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ตรัสอีกวา “การเผชิญหนากับปญหา
เหลานี้ เราตองมีพลังทั้งฝายกายและฝายจิตวิญญาณ”
ขาพเจาถามสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วา “มีอะไร
ที่พระศาสนจักรตองการมากที่สุดในชวงเวลาอันเปน
ประวัติศาสตรนี้ เราตองการการเปลี่ยนแปลงหรือไม
พระองคทรงมีความปรารถนาอะไรบาง สำหรับพระศาสนจักรในปที่อยูเบื้องหนา พระองคทรงมีความฝน
อะไรสำหรับพระศาสนจักร”
สมเด็พระสันตะปาปาฟรังซิส เริม่ ตนดวยการแสดง
ความรั ก และความนั บ ถื อ ต อ ผู ที่ ท า นสื บ ตำแหน ง ว า
“สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ไดทรงกระทำสิ่งที่
ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญและถอมตน พระองคคือบุรุษของ
พระเจา”

หนา 12
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

สาสนวันสันติสากล

(ตอจากหนา 7)
ตรัสวา “ในความเขาใจรวมกันและมิตรภาพ และในความ
สนิทสัมพันธอนั ศักดิส์ ทิ ธิน์ ี้ เราตอง …. ทำงานรวมกัน
ดวย เพื่อสรางอนาคตแหงเผาพันธุมนุษยชาติเดียวกัน”
[5] ประการแรก หนาทีน่ เี้ ปนของผทู มี่ อี ภิสทิ ธิม์ ากทีส่ ดุ
พันธกรณีของพวกเขามีรากอยใู นภราดรภาพของมนุษย
ทีเ่ หนือธรรมชาติ และแสดงออกไดในสามทางดวยกัน
คื อ หน า ที่ แ ห ง ความเป น ป ก แผ น หนึ่ ง เดี ย วกั น ซึ่ ง
เรี ย กร อ งประเทศร่ำ รวยกว า ให ช ว ยเหลื อ ประเทศ
ที่พัฒนานอยกวา หนาที่ตอความยุติธรรมในสังคม ซึ่ง
เรียกรองใหปรับปรุงความสัมพันธระหวางประชาชาติ
ที่เขมแข็งกวากับประชาชาติที่ออนแอกวา เพื่อใหมี
ความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น และหนาที่เมตตาธรรมสากล
ซึง่ สงผลตอการสงเสริมโลกทีม่ คี วามเปนมนุษยมากขึน้
สำหรับทุกผูคน เปนโลกที่มนุษยแตละคนมีอะไรที่
จะใหและรับ โดยตองไมใหความเจริญกาวหนาของ
คนหนึง่ เปนอุปสรรคตอการพัฒนาของคนอืน่ ๆ [6]
ดังนั้น หากเราถือสันติเปนผลพวงของความเปน
ปกแผนหนึ่งเดียวกัน เราก็ไมสามารถละเลยตอการ
ยอมรับวา ภราดรภาพเปนพืน้ ฐานหลักของสันติ สมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงยืนยันวา สันติคอื
ความดีทไี่ มอาจแบงแยกได ความดีนเี้ ปนของมนุษยทกุ คน
หรือไมเชนนัน้ ก็ไมเปนของผใู ดเลย สันติจะเกิดขึน้ ได
และเกิดประโยชนอยางแทจริงในฐานะที่เปนคุณภาพ
สูงสุดของชีวิต และเปนการพัฒนามนุษยมากขึ้นและ
อยางยั่งยืนได ก็ตอเมื่อไดรับการชี้นำดวยความเปน
ปกแผนหนึง่ เดียวกัน ดวย “การตัดสินใจอยางแนวแน
มัน่ คงและเพียรทน ทีจ่ ะอุทศิ ตนเพือ่ สรางสรรคความดี
สวนรวม” [7] ซึง่ หมายถึงมิไดถกู ชักนำดวย “ความตองการ
ผลกำไร” หรือ “ความกระหายอำนาจ” สิง่ ทีเ่ ราตองการ
คือความเต็มใจทีจ่ ะ “สละตัวเอง” เพือ่ ประโยชนของผอู นื่
มากกวาจะเอารัดเอาเปรียบพวกเขา และเพื่อ “รับใช
พวกเขา” แทนที่จะกดขี่พวกเขาเพื่อผลประโยชนของ
ตนเอง คำวา ‘สิง่ อืน่ ’ ไมวา จะเปนบุคคล ประชาชน
หรือประเทศ [จะตองไมถกู มอง] เปนเพียงแคเครือ่ งมือ
บางอยาง ทีม่ คี วามสามารถทำงานและมีพละกำลัง เพือ่
ถูกใชและถูกเอารัดเอาเปรียบดวยตนทุนที่ต่ำ และถูก
ทอดทิ้งเมื่อหมดประโยชนแลว แตตองถูกมองวาเปน
“เพือ่ นบาน” เปน “ผชู ว ย” ของเรา [8]
ความเปนปกแผนหนึง่ เดียวกันแบบคริสตชน เชือ่
ว า เพื่ อ นบ า นของเราจะได รั บ ความรั ก มิ ใ ช เ พี ย งแค
ในฐานะ “มนุษยทมี่ สี ทิ ธิของตนทัง้ ชายและหญิง และมี
ความเสมอภาคพืน้ ฐานเชนเดียวกับคนอืน่ ๆ เทานัน้ แต
ในฐานะเปนภาพลักษณทมี่ ชี วี ติ ของพระบิดาเจา ผไู ดรบั
การไถกดู ว ยพระโลหิตของพระเยซูคริสต และอยภู ายใต
การทำงานอยางถาวรของพระจิตเจา” [9] ในฐานะเปน
พีน่ อ งชายหญิงอีกคน สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 ตรัสวา “ถึงจุดนัน้ จิตสำนึกถึงความเปนบิดาของ
พระเจารวมกัน การตระหนักถึงความเปนพี่นองของ
ทุ ก คนในพระคริ ส ต -เป น ลู ก ในพระบุ ต ร- รวมทั้ ง
ยอมรับถึงการประทับอยแู ละกิจการทีใ่ หชวี ติ ของพระจิตเจา จะทำใหเรามีวิสัยทัศนตอโลกดวยหลักเกณฑ
ใหม สำหรั บ การให ค วามหมาย ” [10] และเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงโลกดวย
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ภราดรภาพ คือสิ่งจำเปนอันดับแรก ในการตอสูกับ
ความยากจน
5. ในพระสมณสาสน “ความรักในความจริง” พระสันตะปาปาองคกอ นเตือนโลกวา การไรซงึ่ ภราดรภาพ
ระหวางประชาชาติและมนุษยทั้งชายและหญิง เปน
สาเหตุสำคัญของความยากจน[11] ในหลายๆ สังคม
เราพบเห็นการขาดแคลนความสัมพันธอยางทีส่ ดุ ซึง่
เป น ผลมาจากการขาดความสั ม พั น ธ ที่ เ ข ม แข็ ง ใน
ครอบครัวและสังคม เราเปนหวงกังวลตอลักษณะตางๆ
ของความยากลำบาก การถูกทำใหหมดความสำคัญ การ
ถูกโดดเดีย่ ว และยังเห็นถึงรูปแบบตางๆ ของการพึง่ พา
ทางการแพทย ทีก่ ำลังเพิม่ ขึน้ ตลอดเวลา ซึง่ เราจะเอาชนะ
ความยากจนประเภทนี้ได ก็ดวยการคนพบใหมและ
ใหคุณคาตอความสัมพันธของการเปนพี่นองกัน ใน
หัวใจของครอบครัวและชุมชนเทานัน้ โดยการแบงปน
ความชืน่ ชมยินดีและความโศกเศรา ความยากลำบากและ
ชัยชนะ ทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของชีวติ มนุษย
นอกจากนัน้ หากในดานหนึง่ เราเห็นการลดลงของ
ความยากจนสัมบูรณ แตในอีกดานหนึง่ นัน้ เราก็ไมอาจ
ละเลยทีจ่ ะยอมรับวา ความยากจนสัมพันธ ก็กำลังเพิม่
มากขึน้ นัน่ คือความไมเสมอภาคระหวางประชาชนและ
กลมุ คนทีด่ ำรงชีวติ อยดู ว ยกันในบางพืน้ ที่ หรือในบริบท
ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่ถูกกำหนดขึ้น ใน
เรื่องนี้จำเปนจะตองมีนโยบายที่มีประสิทธิผลในการ
สงเสริมหลักการวาดวยภราดรภาพ ซึ่งจะเปนหลัก
ประกันมัน่ คง แกประชาชนผมู คี วามเสมอภาคในศักดิศ์ รี
และสิทธิขั้นพื้นฐานวา เขาจะสามารถเขาถึงทุน การ
บริการตางๆ ทรัพยากรการศึกษา สาธารณสุขและ
เทคโนโลยี เพื่อวาบุคคลทุกคนไดมีโอกาสแสดงออก
และดำเนินการโครงการชีวิตของตนทั้งชายและหญิง
ใหบรรลุผลได อีกทั้งสามารถพัฒนาความเปนบุคคล
มนุษยอยางเต็มที่
สิ่งหนึ่งที่เห็นคือ ความจำเปนที่จะตองมีนโยบาย
ตางๆ สำหรับลดความไมสมดุลของรายไดทเี่ กินขอบเขต
เราตองไมลืมวา คำสอนของพระศาสนจักรที่เรียกวา
การจำนองทางสังคม ตามที่นักบุญโทมัส อไควนัส
กลาววา แมจะถูกตองตามกฎหมายและจำเปนจริงๆ ก็ตาม
“ทีป่ ระชาชนมีกรรมสิทธิใ์ นทรัพยสนิ ” [12] แตในเรือ่ ง
การใช ป ระโยชน แ ล ว “พวกเขาถื อ ครองกรรมสิ ท ธิ์
ไมเพียงเปนของตนเทานัน้ แตเปนของผอู นื่ ดวยเชนกัน
เพือ่ ใหวตั ถุปจ จัยเหลานัน้ เกิดประโยชนตอ ผอู นื่ เฉกเชน
เดียวกับตนเอง” [13]
ในทายที่สุด ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งในการสงเสริม
ภราดรภาพ ที่เอาชนะความยากจนได ซึ่งตองถือเปน
พืน้ ฐานของรูปแบบอืน่ ๆ ทัง้ หมด นัน่ คือการปลอยวาง
ของผทู เี่ ลือกดำเนินชีวติ แบบจริงจังเปนสำคัญ และการ
ปลอยวางของผูที่แบงปนทรัพยสินของตน เพื่อเขาจะ
ไดมปี ระสบการณแหงความสนิทสัมพันธฉนั พีน่ อ งกับ
ผอู นื่ การปฏิบตั นิ คี้ อื พืน้ ฐานสำหรับการติดตามพระเยซู
คริสตและการเปนคริสตชนที่แทจริง นี่มิใชเพียงแค
กรณี ข องผู ถ วายตั ว และปฏิ ญ าณตนถื อ ความยากจน
เทานั้น แตยังหมายถึงบรรดาครอบครัวและพลเมือง
ทั้งหลายที่รับผิดชอบ ผูที่เชื่อมั่นอยางแนวแนวา ความ
สัมพันธฉันพี่นองของตนกับเพื่อนบาน เปนความดีที่
ล้ำคาที่สุดของพวกเขา
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การคนพบภราดรภาพในทางเศรษฐกิจ
6. วิกฤติทางการเงินและเศรษฐกิจในยุคสมัยปจจุบัน
ซึ่งเกิดมาจากการที่มนุษยถอยหางออกจากพระเจาและ
เพื่อนบานของตน ในดานหนึ่งก็มาจากความโลภที่จะ
ไดมาซึ่งวัตถุปจจัย ขณะที่อีกดานหนึ่ง มาจากความ
เสือ่ มโทรมของความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน
ไดผลักดันใหมนุษยแสวงหาความพึงพอใจ ความสุข
ความมั่นคงในการบริโภคและการมีรายไดเกินสัดสวน
ตามหลักเศรษฐกิจที่ถูกตอง ในป 1979 สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไดเรียกรองใหใสใจตอ
“อันตรายที่มองเห็นไดอยางแทจริง การที่มนุษยเขา
ครอบครองโลกแหงสรรพสิ่ง ทำใหเกิดความกาวหนา
อยางใหญหลวงอยูนั้น เขาก็สูญเสียสาระที่สำคัญของ
ชีวิตแหงการเปนผูครอบครอง และปลอยใหความเปน
มนุษยของตนตองตกเปนเบี้ยลางของโลกในหลายๆ
ทาง และตัวเองก็ตองไดรับผลกระทบจากการขูดรีด
เอารัดเอาเปรียบในหลายๆ ดานดวย แมวา บอยครัง้ ที่
การเอารัดเอาเปรียบนั้นไมสามารถมองเห็นไดโดยตรง
ก็ตาม แตมนั ทะลุเขาไปในองคประกอบของชีวติ ชุมชน
โดยรวม เขาไปถึงระบบการผลิต รวมทัง้ ใชเครือ่ งมือ
สือ่ สารสังคม เปนตัวแทรกแซงและกดดันดวย” [14]
วิกฤติเศรษฐกิจหลายๆ ครัง้ ทีผ่ า นมา ถือเปนเวลา
เหมาะสมตอการหันกลับมาทบทวนรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจของเราและทำการปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ วิกฤติ
ในปจจุบนั แมวา จะมีผลรุนแรงตอชีวติ ผคู นก็ตาม แต
ก็ยังเอื้อใหเรามีโอกาสที่ดี ในการคนพบคุณธรรมแหง
ความรอบคอบมัธยัสถ การควบคุมอารมณ ความยุตธิ รรม
และความเขมแข็ง คุณธรรมเหลานี้ สามารถชวยเรา
เอาชนะหวงเวลาแหงความยากลำบาก และคนหาสายสัมพันธของการเปนพี่นองกันที่เชื่อมโยงเรากับผูอื่น
อีกครัง้ ดวยความเชือ่ มัน่ อยางลึกซึง้ วา มนุษยตอ งการ
และสามารถไดรับสิ่งอื่น ที่มากกวาการแสวงหาผล
ประโยชนสงู สุดของแตละคน เหนืออืน่ ใด คุณธรรม
เหลานี้จำเปนสำหรับการสรางและธำรงรักษาสังคมที่
สอดคลองกับศักดิศ์ รีของมนุษย
ภราดรภาพ หยุดยัง้ สงคราม
7. ในปทผี่ า นมา พีน่ อ งชายหญิงของเราจำนวนมาก ยัง
ตองสูทนอยูกับประสบการณแหงการทำลายลางของ
สงคราม ซึง่ เปนบาดแผลราวลึกทีส่ รางความเสียหายตอ
ภราดรภาพ
ความขัดแยงมากมายเกิดขึน้ ทามกลางความเพิกเฉย
สำหรับผทู อี่ าศัยอยใู นพืน้ ทีท่ อี่ าวุธไดสรางความโหดราย
และการทำลายลาง ขาพเจาขอใหหลักประกันแกพวกทาน
วาขาพเจาและพระศาสนจักรอยเู คียงขางทาน เปนพระศาสนจักรที่มีพันธกิจในการนำความรักของพระคริสต
ไปสผู รู บั เคราะหทปี่ กปองตัวเองไมได จากสงครามทีถ่ กู
หลงลืมไปแลว โดยอาศัยคำภาวนาของพระศาสนจักร
เพื่อสันติภาพ การรับใชผูบาดเจ็บ ผูหิวโหย ผูอพยพ
ลีภ้ ยั และพลัดพรากจากถิน่ ฐาน และทุกคนทีต่ อ งดำรง
ชีวติ อยดู ว ยความกลัว พระศาสนจักรยังปาวรองไปยัง
บรรดาผนู ำทัง้ หลาย ถึงเสียงรองแหงความเจ็บปวดและ
ความทุกขยาก เพือ่ พวกเขาจะไดขจัดรูปแบบตางๆ ของ
(อานตอหนา 14)
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สาสนวันสันติสากล

(ตอจากหนา 13)
การเปนปรปกษตอ กัน ยุตกิ ารขมเหงรังแก และทำให
การละเมิดสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานหมดสิน้ ไป [15]
ดวยเหตุนี้ ขาพเจาขอเรียกรองอยางจริงจัง ไปยัง
ทุกคนทีห่ วานเมล็ดพันธแุ หงความรุนแรงและความตาย
โดยการใชกำลังอาวุธ แทนทีจ่ ะคิดอยางงายๆ วา บุคคล
นีเ้ ปนศัตรู สมควรถูกโจมตีในวันนี้ ใหกลับมามองเห็น
วาเขาเปนพี่นองชายหญิงของทาน และยับยั้งมือของ
ท า นไว เลิ ก หนทางแห ง อาวุ ธ และออกไปพบผู อื่ น
เพือ่ การเสวนา ขออภัย และคืนดีกนั เพือ่ จะไดสรางสรรค
ความยุตธิ รรม ความไวใจและความหวังรอบๆ ตัวทาน
ขึน้ มาใหม “จากจุดยืนนี้ เห็นไดชดั วา สำหรับประชาชาติ
ในโลกนี้ ความขัดแยงดานอาวุธยังคงเปนการปฏิเสธ
ความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันระหวางประเทศอยางจงใจ
และสรางความแตกแยกอยางรุนแรง ทั้งยังกอใหเกิด
บาดแผลลึก ซึง่ ตองใชเวลาหลายป ในการรักษาเยียวยา
สงครามคือการปฏิเสธทีเ่ ปนรูปธรรม ตอการดำเนินตาม
เปาหมายทางเศรษฐกิจและสังคมทีย่ งิ่ ใหญ ทีป่ ระชาคม
ระหวางประเทศกำหนดไว” [16]
กระนั้นก็ดี ตราบใดที่อาวุธจำนวนมหาศาล ยัง
คงหมุนเวียนอยู เชนที่เปนอยูในปจจุบัน ขออางใหมๆ
ก็จะเกิดขึน้ เพือ่ ชักนำไปสกู ารเปนปรปกษกนั ดวยเหตุนี้
ข า พเจ า ขอยื น ยั น ข อ เรี ย กร อ งของพระสั น ตะปาปา
องคกอ นๆ วาขอใหทกุ ฝาย ยุตกิ ารคาอาวุธและลดกำลัง
อาวุธ โดยเริม่ จากการลดอาวุธนิวเคลียรและอาวุธเคมี
อยางไรก็ตาม เราอดไมไดที่จะวิจารณถึงขอตกลง
ระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศ ที่ถือวา
เปนสิง่ จำเปนและเปนทีต่ อ งการอยางใหญหลวง แตขอ
ตกลงและกฎหมายดังกลาว ก็ยงั ไมพอเพียงตอการปกปอง
คมุ ครองมนุษยชาติ จากความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความขัดแยง
ทางอาวุธ การกลับจิตกลับใจจึงเปนสิง่ จำเปน ซึง่ ชวยให
ทุกคนยอมรับผอู นื่ เปนพีน่ อ งชายหญิงทีจ่ ะตองเอาใจใส
และทำงานรวมกัน เพือ่ สรางชีวติ ใหบรรลุไปตามทีท่ กุ คน
คาดหวัง นีค่ อื จิตตารมณทเี่ ปนแรงบันดาลใจตอความริเริม่
ของประชาสังคม รวมไปถึงองคกรศาสนา เพือ่ สงเสริม
สันติภาพ ขาพเจามีความหวังวา การมุงมั่นอุทิศตน
ในแตละวันของทุกๆ คน จะบังเกิดผลอยางตอเนือ่ ง และ
กฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิที่จะมีสันติภาพ
ซึง่ เปนสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน และเปนเงือ่ นไขจำเปน
สำหรับสิทธิอนื่ ๆ ทุกประการ ก็จะเกิดการบังคับใชอยาง
เปนผลดวย
การทุจริตและอาชญากรรม คุกคาม ภราดรภาพ
8. ขอบเขตของภราดรภาพ ยังเกีย่ วของกับความตองการ
บรรลุถึงเปาหมายของชายหญิงแตละคนดวย ความ
ปรารถนาอันแรงกลาที่ชอบดวยเหตุผลของประชาชน
โดยเฉพาะของเยาวชน ไมควรถูกปดกัน้ หรือลวงละเมิด
รวมทั้ง ความหวังของประชาชนที่จะทำใหความใฝฝน
ของตนเปนจริง ก็ตอ งไมถกู ปลนดวย กระนัน้ ก็ดี ความ
มุงมาดปรารถนาตองไมปะปนไปกับการใชอำนาจใน
ทางที่ผิด ในทางตรงกันขาม ประชาชนควรแขงขันที่
จะเคารพยกยองกันและกัน (เทียบ รม 12:10) หากคิด
เห็นไมเห็นกัน ซึ่งก็เปนสวนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยง
ไมได ก็ควรรำลึกไวเสมอวา เราตางก็เปนพี่นองชาย
หญิงของกันและกัน ดังนัน้ จงสอนกันและกันและสอน

ตัวเราเอง มิใหมองเพื่อนบานเปนศัตรูหรือเปนคูอริที่
จะตองกำจัดเสีย
ภราดรภาพสรางสันติในสังคม เพราะสรางดุลยภาพ
ระหวางเสรีภาพและความยุติธรรม ระหวางความรับผิ ด ชอบส ว นตั ว และความเป น ป ก แผ น หนึ่ ง เดี ย วกั น
ระหวางความดีของสวนบุคคลและความดีของสวนรวม
และในสวนประชาคมการเมืองจะตองปฏิบัติดวยความ
โปรงใสและรับผิดชอบเพือ่ ความดีทงั้ มวลนี้ พลเมือง
ตองเขาใจวา เจาหนาทีฝ่ า ยบานเมือง ทำหนาทีแ่ ทนตน
ในประเด็นเกีย่ วกับเสรีภาพ อยางไรก็ดี ความแตกแยก
ระหวางพลเมืองและองคกรสถาบันตางๆ ที่เกิดขึ้น
บอยๆ จากผลประโยชนของพรรคการเมือง ที่ทำให
ความสัมพันธดงั กลาวดางพรอยและออนแอลง ไดทำ
ใหบรรยากาศของความขัดแยงใหยืดยาวตอไป
จิตตารมณแหงภราดรภาพที่แทจริง มีชัยตอความ
เห็นแกตัวของแตละคน ซึ่งตรงขามกับความสามารถ
ของประชาชนที่จะดำรงชีวิตดวยเสรีภาพ และอยูอยาง
กลมเกลียวระหวางพวกเดียวกันเอง ความเห็นแกตัว
ดังกลาวพัฒนาไปตามสังคม ไมวาจะเปนไปในรูปการ
ทุจริต ซึง่ กระจายไปทัว่ ในปจจุบนั หรือในการตัง้ องคกร
อาชญากรรม จากกลุมเล็กๆ ไปสูกลุมที่มีการจัดตั้งใน
ระดั บ โลก กลุ ม เหล า นี้ ป ฏิ เ สธกฎหมายและความ
ยุติธรรม ทำลายแกนแทแหงศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย
องคกรเหลานี้ทำผิดตอพระเจาอยางใหญหลวง ทำราย
คนอืน่ และทำลายสิง่ แวดลอม รายยิง่ กวานัน้ เมือ่ องคกร
เหลานี้โยงใยกับศาสนา
ข า พเจ า ยั ง คิ ด ถึ ง เรื่ อ งน า สลดใจของการทำผิ ด
เกีย่ วกับยาเสพติด ซึง่ เก็บเกีย่ วผลกำไรโดยละเมิดศีลธรรม
และกฎหมายบานเมือง ขาพเจาคิดถึงการทำลายทรัพยากร
ธรรมชาติและมลภาวะอยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ การเอารัด
เอาเปรียบแรงงานที่นาเศรา ขาพเจายังคิดถึงการคาเงิน
ที่ผิดกฎหมายและการเก็งกำไรดานการเงิน ซึ่งพิสูจน
ไดวา ทัง้ สองเรือ่ งนี้ เปนการปลนสะดมและเปนอันตราย
ตอระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทำใหมนุษยทั้ง
ชายและหญิงเรือนลานตกอยูในความยากจน ขาพเจา
คิ ด ถึ ง การค า ประเวณี ซึ่ ง เก็ บ เกี่ ย วดอกผลจากเหยื่ อ
ผูบริสุทธิ์ทุกๆ วัน โดยเฉพาะเยาวชน ทำใหพวกเขา
หมดอนาคต ขาพเจาคิดถึงความนาเกลียดนาชังของ
การคามนุษย อาชญากรรม และการลวงละเมิดผูเยาว
ความนากลัวของระบบทาสทีย่ งั คงมีอยใู นหลายๆ สวน
ของโลก โศกนาฏกรรมของแรงงานอพยพทีบ่ อ ยๆ มัก
ถูกมองขาม พวกเขาเปนเหยือ่ การเอารัดเอาเปรียบอยาง
นาอับอายและผิดกฎหมายอยเู สมอๆ สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 เขียนไววา “ไมวา สังคมใด ทีค่ วามเปน
มนุษยตงั้ บนพืน้ ฐานของความสัมพันธทางอำนาจ แทน
ที่สังคมจะสงเสริมใหประชาชนไดบรรลุถึงความเจริญ
เติบโตและความครบครัน ตามทีค่ วรจะเปน แตกลับกลาย
เปนวา สังคมแบบนีก้ ดขีแ่ ละปดกัน้ เสรีภาพของพวกเขา”
[17] กระนัน้ ก็ดี มนุษยสามารถพบกับการเปลีย่ นแปลง
พวกเขาตองมัน่ ใจวาจะสามารถปรับเปลีย่ นชีวติ ของตน
ขาพเจาปรารถนาใหสารนี้เปนสารแหงความหวังและ
ความเชื่อมั่นสำหรับทุกคน แมแตสำหรับผูที่ประกอบ
อาชญากรรมอันโหดราย เพราะพระเจาไมตองการให
คนบาปถึงแกความตาย แตทรงตองการใหพวกเขากลับ
จิตกลับใจและมีชวี ติ อยู (เทียบ อสค 18:23)

ในบริบทความสัมพันธทางสังคมของมนุษยโดย
ทั่วไป เมื่อเรามองอาชญากรรมและการลงโทษ ก็อด
ไม ไ ด ที่ จ ะคิ ด ถึ ง สภาพไม เ หมาะสมสำหรั บ มนุ ษ ย ที่
พบไดในเรือนจำจำนวนมาก ซึง่ เปนสถานทีท่ ผี่ ถู กู คุมขัง
มักจะถูกลดสถานะใหต่ำกวาสภาพความเปนมนุษย
ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย ข องพวกเขาถู ก ล ว งละเมิ ด
ความหวังและความปรารถนาทีจ่ ะฟน ฟูถกู ปดกัน้ พระศาสนจั ก รทำงานมากมายในสภาพแวดล อ มเช น นี้
สวนมากทำอยางเงียบๆ ขาพเจาขอเตือนใจและใหกำลังใจ
แกทกุ คน ใหทำมากขึน้ ดวยความหวังวา ความมานะ
บากบั่นของชายหญิงที่กลาหาญจำนวนมากที่ทำงาน
ในเรื่องเหลานี้ จะไดรับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น อยาง
ยุตธิ รรมและซือ่ สัตยสจุ ริต จากเจาหนาทีบ่ า นเมืองดวย
ภราดรภาพ ชวยรักษาและหลอเลี้ยงธรรมชาติ
9. ครอบครัวมนุษยไดรบั พระพรรวมกันจากพระผสู ราง
นัน่ คือ ธรรมชาติ ทรรศนะของคริสตชนตอสิง่ สราง ได
รวมเอาการตัดสินเชิงบวกเกี่ยวกับความชอบธรรมของ
กิจกรรมตอธรรมชาติ หากกิจกรรมเหลานี้มุงใหเกิด
ประโยชน และมีการดำเนินการอยางรับผิดชอบ กลาว
คือ ดวยการยอมรับ “กฎ” ทีจ่ ารึกไวในธรรมชาติ และ
ดวยการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดเพื่อประโยชน
สำหรับทุกคน โดยการเคารพตอความงดงาม เปาหมาย
สุดทายและประโยชนของสิง่ มีชวี ติ ทุกชนิด และพืน้ ทีใ่ น
ระบบนิ เ วศน ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต เหล า นี้ กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง
ธรรมชาติ มีไวเพือ่ ใหมนุษยดแู ล และเราไดรบั เรียกให
ดูแลธรรมชาติอยางรับผิดชอบ กระนัน้ ก็ดี บอยๆ เรามัก
จะถูกขับดันดวยความโลภและความหยิ่งยโสตอการ
ควบคุม การครอบครอง การจัดการและการใชประโยชน
เรามิไดรักษาธรรมชาติ เรามิไดเคารพธรรมชาติ หรือ
เห็นวาธรรมชาติเปนพระพรทีท่ รงเมตตา ซึง่ เราตองดูแล
เอาใจใส เ พื่ อ ประโยชน ข องพี่ น อ งชายหญิ ง ของเรา
รวมไปถึงชนรนุ ตอไปในอนาคตดวย
ภาคเกษตรเปนภาคการผลิตขัน้ พืน้ ฐาน ทีม่ กี ระแสเรียกสำคัญใหหลอเลี้ยงและปกปองคุมครองทรัพยากร
ธรรมชาติ เพื่อเลี้ยงดูมนุษยชาติเปนพิเศษ ในเรื่องนี้
ความหิวโหยอันนาอดสูที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในโลก
ผลักดันใหขา พเจาตัง้ คำถามวา เราใชทรัพยากรของโลก
อยางไร? สังคมรวมสมัย ควรสะทอนใหเห็นถึงลำดับ
ความสำคัญของเปาหมายของการผลิต เปนหนาที่อัน
เรงดวนอยางแทจริง ทีจ่ ะใชทรัพยากรของโลกไปในทาง
ที่ทุกคนไดเปนอิสระจากความหิวโหย การริเริ่มและ
วิธีการแกปญหาที่เปนไปไดมีมากมาย และมิไดจำกัด
เพียงแคการเพิม่ ผลผลิต เปนทีร่ บั รกู นั แลววา การผลิต
ในปจจุบนั นัน้ เพียงพอ แตกระนัน้ ก็ยงั มีบคุ คลเรือนลาน
ทีย่ งั คงทุกขยากและเสียชีวติ ไปเพราะความหิวโหย และ
นีค่ อื ความอัปยศอยางแทจริง ดังนัน้ เราจึงจำเปนจะตอง
หาหนทางทีม่ นุษยทกุ คนจะไดรบั ประโยชนจากผลผลิต
ของโลก ไมเพียงแคหลีกเลีย่ งชองวางทีก่ วางมากยิง่ ขึน้
ระหวางผูที่มีมากกวา และผูที่ตองพอใจกับเศษอาหาร
แตเหนืออืน่ ใด เพราะนีค่ อื ปญหาเกีย่ วกับความยุตธิ รรม
ความเสมอภาค และการเคารพต อ มนุ ษ ย แ ต ล ะคน
ในเรื่องนี้ ขาพเจาขอเตือนทุกคน ใหรำลึกถึงความ
จำเปนของเปาหมายสากลของสิง่ สรางทัง้ มวล ซึง่ เปน
(อานตอหนา 16)
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«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡°√“§¡ ‡«≈“
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«—¥·¡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´‘
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°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.
«— ¥ ∏√√¡“ πå π— ° ∫ÿ ≠ ‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊ Õ °Àπ— ß
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°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π
©≈Õßª√–®”ªï «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 ¡°√“§¡ 2014
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«—π‡ “√å∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.
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©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.
«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß· π ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥
ß— ¶¡≥±≈π§√√“™ ¡’ “
«— ¥ π— ° ∫ÿ ≠ ‡ª“‚≈°≈— ∫ „® ·°â ß §√â Õ ®.™— ¬ ¿Ÿ ¡‘
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«—¥∏√√¡¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“·©≈∫ Õ.‡¡◊Õß ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.
®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π
10.30 π.
2014 ‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√–§ÿ≥‡®â“√—µπåµ’‚µ ∫√√®ß
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®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ‡æ◊ÕË À“∑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√–‡ √‘∞
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‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 508-0-069064
 µ“√“ß¢Õß Lectio Divina §.». 2014 ‚¥¬
æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ∑’Ë «— ¥
·¡àæ√–Õß§åÕªÿ ∂—¡¿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«“§¡
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§√‘ µ»“ π∏√√¡¿“§ƒ¥Ÿ √â Õ πµ—È ß ·µà «— π æÿ ∏ ∑’Ë 19
¡’π“§¡ ∂÷ß«—π»ÿ°√å∑’Ë 25 ‡¡…“¬π §.». 2014 À“°
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 ‚§√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 ∫√‘‡«≥
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yahoo.com, 08-9815-1953 À√◊Õ§ÿ≥«—™√“ π««ß»å
wacharan@gmail.com, 08-9117-9100

‡°“–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
°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
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Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå

ªï∑’Ë 38 ©∫—∫∑’Ë 3 ª√–®”«—π∑’Ë 12-18 ¡°√“§¡ 2014

“ åπ«—π —πµ‘ “°≈ (µàÕ®“°Àπâ“ 14)
À≈—°°“√¢—Èπæ◊Èπ∞“πª√–°“√Àπ÷Ëß¢Õß§” Õπ∑“ß —ß§¡
¢Õßæ√–»“ π®— ° √ °“√‡§“√æµà Õ À≈— ° °“√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—πÈ ´÷ßË ‡ªìπæ√–æ√∑’‡Ë √“‰¥â√∫— ¡“®“°æ√–‡®â“
™à « ¬„Àâ ‡ √“ “¡“√∂¬Õ¡√— ∫ ·≈–¡’ ª √– ∫°“√≥å µà Õ
¿√“¥√¿“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 ‡¡◊Ë Õ „¥∑’Ë ° “√‡¡◊ Õ ß·≈–‡»√…∞°‘ ® ‡ªî ¥ „Àâ ¡’ ° “√
‡§≈◊ÕË π‰À«¿“¬„πª√‘¡≥±≈Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ¥â«¬§«“¡‰«â«“ß„®
„πÕß§å æ √–‡ªì π ‡®â “ ºŸâ ∑ √ß√— ° ¡πÿ … ¬å ∑—È ß ™“¬·≈–À≠‘ ß
·µà≈–§π ‡¡◊ËÕπ—Èπ°“√‡¡◊Õß·≈–‡»√…∞°‘®°Á®–‡ªìπ√–∫∫
∑’Ë µ—È ß Õ¬Ÿà æ◊È π ∞“π¢Õß®‘ µ µ“√¡≥å · Àà ß §«“¡√— ° ‡¡µµ“
©—πæ’ËπâÕßÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ·≈–°≈“¬‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë¡’
ª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß°“√æ—≤π“¡πÿ…¬å∑—Èß§√∫·≈–°“√ √â“ß
π— µ‘
‡√“§√‘ 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◊ÕË π”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«¬‡ÀµÿπÈ’
∑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◊ÕË §«“¡¥’¢Õßæ’πË Õâ ß™“¬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 ßà æ√–∫ÿµ√¡“¬—ß‚≈° ¡‘„™à‡æ◊ÕË ª√–≥“¡‚≈°
·µà‡æ◊ËÕ„Àâ‚≈°‰¥â√Õ¥ Õ“»—¬æ√–Õß§åé (¬π 3:17)
æ√–Õß§å∑√ß°√–∑”°“√¥—ß°≈à“«‚¥¬¡‘‰¥â°¥¢’ÀË √◊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
[1]Cf. Encyclical Letter Caritas in Veritate (29 June
2009), 19: AAS 101 (2009), 654-655.
[2]Cf. FRANCIS, Encyclical Letter Lumen Fidei (29
June 2013), 54: AAS 105 (2013), 591-592.
[3]Cf. PAUL VI, Encyclical Letter Populorum
Progressio (26 March 1967), 87: AAS 59 (1967),
299.
[4]Cf. JOHN PAUL II, Encyclical Letter Sollicitudo
Rei Socialis (30 December 1987), 39: AAS 80
(1988), 566-568.
[5]Encyclical Letter Populorum Progressio (26 March
1967), 43: AAS 59 (1967), 278-279.
[6]Cf. ibid., 44: AAS 59 (1967), 279.
[7]Encyclical Letter Sollicitudo Rei Socialis (20
December 1987), 38: AAS 80 (1988), 566.
[8]Ibid., 38-39: AAS 80 (1988), 566-567.
[9]Ibid., 40: AAS 80 (1988), 569.
[10]Ibid.
[11]Cf. Encyclical Letter Caritas in Veritate (29 June
2009), 19: AAS 101 (2009), 654-655.
[12]Summa TheologiaeII-II, q. 66, art. 2.
[13]SECOND VATICAN ECUMENICAL COUNCIL, Pastoral Constitution on the Church in the
Modern World Gaudium et Spes, 69; cf. LEO XIII,
Encyclical Letter Rerum Novarum (15 May 1891),
19: ASS 23 (1890-1891), 651; JOHN PAUL II,
Encyclical Letter Sollicitudo Rei Socialis (30 December 1987), 42: AAS 80 (1988), 573-574;
PONTIFICAL COUNCIL FOR JUSTICE AND
PEACE, Compendium of the Social Doctrine of the
Church, 178.
[14]Encyclical Letter Redemptoris Hominis (4 March
1979), 16: AAS 61 (1979), 290.
[15]Cf. PONTIFICAL COUNCIL FOR JUSTICE
AND PEACE, Compendium of the Social Doctrine of
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[16]FRANCIS, Letter to President Putin, 4 September 2013: LûOsservatore Romano, 6 September
2013, p. 1.
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æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π
∂â“‰¡à –¥«°¡“√à«¡ß“π„π«—π·≈–‡«≈“¥—ß°≈à“«
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26 ¡°√“§¡ 2014/2557 ‡«≈“ 16.30 π.
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เลือกเกิดไมได แตเลือกทีจ่ ะเปนได” พระเจาใหอสิ ระ
และเสรีภาพในการดำเนินชีวติ กับเรา ผซู งึ่ เปนมนุษย
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น เราทุกคนควรจะ
ใหโอกาส และใหความชวยเหลือกับบุคคลใดก็ตาม
ที่มีความยากลำบากในชีวิต เพราะพระเจาทรงสอน
ใหเรารักกันและกันเหมือนดังที่พระองคทรงรักเรา
เราอยากให ผู อื่ น กระทำเช น ไรกั บ เรา เราก็ ค วร

กระทำเชนนัน้ ตอเขาดวย กระทำทุกอยางเหมือนกับ
วาทุกคนเปนพี่นองของเรา สุดทายนี้ จากการอบรม
และสั ม ผั ส ชี วิ ต ในเรื่ อ งการค า มนุ ษ ย นี้ ก็ ช ว ยทำ
ให ผู เ ขี ย นได เ ข า ใจสภาพความเป น จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในสังคมและมองเห็นความรักของพระเจาผานทาง
บุคคลตางๆ และองคกรตางๆ ทีค่ อยชวยเหลือพวกเขา
เหลานัน้ ดวย ขอพระเจาอวยพระพรทุกทานครับ
นิรนาม
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ประกาศรับสมัครงาน

ขอใหดวงวิญญาณ คุณพอยาโกเบ สมัย สุธางคกูล เสวยสุขรวมกับ
พระเยซูเจา แมพระ เทวดา และนักบุญทัง้ หลาย ในสรวงสวรรคดว ยเทอญ
เกิดใหมในพระเจา 24 ธ.ค. 1998
จาก ฟรังซิสโก สมชาย สุธางคกลู (ลูก) แอน โอ ออฟ (หลาน)

อุดมสาร หนังสือพิมพขา วคาทอลิก รายสัปดาห

- พนักงานขาย, ธุรการ-ประชาสัมพันธ (ชาย,หญิง)
วุฒกิ ารศึกษา ปวช. ขึน้ ไป อายุ 18-30 ป
สามารถใชคอมพิวเตอรได
จำนวน 2 อัตรา
- พนักงานสงของ (ชาย) ขับรถยนตได (มีใบขับขี)่
วุฒกิ ารศึกษา มัธยม 6 ขึน้ ไป
จำนวน 2 อัตรา
ติดตอสอบถามที่สำนักมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ
(แผนกบริการ) 57 ซ.เจริญกรุง 40 ถ.เจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-6820 ถึง 4 (คุณนิพร หรือคุณจิรพร)

เจาของ : สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ผอู ำนวยการ : คุณพออนุชา ไชยเดช
บรรณาธิการบริหาร : คุณพออนุชา ไชยเดช
หัวหนากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสดิ์
กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ ฝายโฆษณา สุพร เลาเรียนธรรม รายชือ่ ผปู ระสานงานสือ่ มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพอพงศเทพ ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอบรูโน โรสซี สังฆมณฑลจันทบุรี
: คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุ ณ พ อ ธี ร พงษ นาแว น สั ง ฆมณฑลราชบุ รี : คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุ ณ พ อ เกรี ย งไกร ยิ่ ง ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุ ณ พ อศิ ริ ช าญ
เอียงผาสุก สังฆมณฑลสุราษฎรธานี : คุณพอนที ธีรานุวรรตน สังฆมณฑลอุดรธานี : คุณพอไมตรี ทาสุวรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพอบุญพฤกษ ทองอินทร คาบำรุงปละ 400 บาท โอนเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย
ชือ่ บัญชี การพิมพคาทอลิก เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดครอม สัง่ จาย การพิมพคาทอลิก / ธนาณัตใิ นนามซิสเตอรศกั ดิศ์ รี งามวงศ สัง่ จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120 สำนักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-26813900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com
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พอที่มันเพียงจะเปนได
“หาหัวใจใหเจอก็เปนสุข...” ผมโพสตประโยค
สั้นๆ นี้ในเฟซบุคสวนตัวหลังจากที่พาชีวิตขามป
มาหยุดอยูตรงพื้นที่ในภาคเหนือของประเทศไทย
ลมหนาวออนตัวลง ชีวิตกำลังตองกลับไปเริ่มงาน
อีกครั้ง
ถาการเดินทางเปนสายตาของนักเขียน การได
พาชีวติ ออกไปฟงเสียงหัวใจบางก็นา จะเปนเรือ่ งของ
คนรเู ทาทันชีวติ อันลวนแลวแตปะปน วนเวียน อยใู น
วัฏฏะ รัก โลภ โกรธ หลง จริง แท หลอกลวง มายา
อคติและความเปนไป เหลานี้หลอมรวมเขาเปนชีวิต
ในวันทีเ่ ราตัง้ รับไมทนั หรือมองเห็นทงุ หญาสวยงาม
ในบานคนอื่น เมื่อนั้นหัวใจเราอาจมีปญหา เพราะ
ในที่สุดแลว มันก็มาหยุดตรงที่คำวา พอเพียงและ
เปนไป พอทีม่ นั เพียงจะได เปนทีม่ นั จะตามน้ำพระทัย
หลังจัดงานเลี้ยงคริสตมาส(ลวงหนา) ใหกับ
เจ า หน า ที่ สื่ อ มวลชนคาทอลิ ก ฯ งานต อ ไปก็ คื อ
การจั ด ถ า ยทอดในรู ป แบบสดสำหรั บ คื น ค่ำ วั น
พระคริ ส ตสมภพทั่ ว ไทย เราไปป ก หลั ก ถ า ยทำ
รายการกั น ที่ อั ค รสั ง ฆมณฑลท า แร - หนองแสง
จังหวัดสกลนคร
กอนเดินทางผมแวะลงเครือ่ งทีจ่ งั หวัดขอนแกน
ที่นั่นมีกิจกรรมหนึ่งที่นาสนใจเปนละครเวที ของ
คณะนิ ติ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ความ
นาสนใจไมใชเพียงแตความเปนละครเวทีนักศึกษา
เทานัน้ แตเตะตากันตัง้ แตชอื่ เรือ่ งเลยทีเดียว “มรณสักขี เดอะมิวสิคลั ” ยิง่ ทราบรายละเอียดมากกวานัน้
ยิง่ รสู กึ อะเมซิง่ ตัง้ แตการทำละครโดยคณะนิตศิ าสตร
เรื่องราวอิงมรณสักขีแหงสองคอน แตเขียนบทโดย
นักศึกษาชั้นปที่ 3 ผูนับถือศาสนาพุทธ เนื้อหาและ
เรื่ อ งราวผ า นบทละครร อ งกว า 3 ชั่ ว โมง และที่
ประหลาดใจสุดๆ ทุกคนทีเ่ ขามามีสว นในการแสดง
มี โ อกาสได พ บเห็ น เหตุ ก ารณ ที่ ทำให พ วกเขาล ว นประหลาดใจ แต ใ น
ความประหลาดใจเหลานัน้ หัวใจพวกเขาพบวา “ศรัทธาของคน นำพาใหพวกเขา
แลกมันดวยชีวติ ” ผมพูดประโยคนีใ้ นชวงทายทีพ่ วกนักศึกษา เชิญใหผมขึน้ ไป
มอบดอกไมหลังการแสดงรอบ 17.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม จบลง และผมยัง
เพิ่ ม ด วยถอ ยคำที่ วา “ขอบคุณ ที่ พวกคุณหลายๆ ชีวิต ทำใหพ วกเรามั่น ใจ
ในสิง่ นี”้ (รอบวันทีผ่ มไดชม เปนรอบคริสตชนพอดี)
ศรั ท ธาพาหั ว ใจผมออกเดิ น ทางอี ก ครั้ ง แม จ ะทราบดี ว า การจั ด การ
ถายทอดสดโอกาสคริสตมาสทั่วประเทศ ไมใชเรื่องงาย ทีมงานสื่อมวลชน
ของเราเรียกชือ่ มันเกๆ วา “Thailand Christmas Festival 2013”
อากาศหนาวเหน็บของจังหวัดสกลนคร สะกิดเราใหระวังเรื่องสุขภาพ
แตทีมงานอีกหลายชีวิตที่จริงจัง และรวมมือกันทำใหทุกอยางออกมาไดลงตัว
คงต อ งขอบคุ ณ ทั้ ง เจ า ภาพสถานที่ อาสนวิ ห ารอั ค รเทวดามี ค าแอล ท า แร
บรรดาพระสังฆราชที่ไดรวมแรงรวมใจ ใหบรรดาคุณพอและเจาหนาที่ซึ่ง
รับผิดชอบสื่อมวลชนคาทอลิกตามสังฆมณฑลตางๆ ไดรวมมือกันสงสัญญาณ
เขามาผานทางชองทางตางๆ จนเราสามารถรวบรวมภาพบรรยากาศคริสตมาส
ทุกสังฆมณฑลเอาไวไดอยางครบครัน ทั้งภาพสด เคลื่อนไหว และภาพนิ่ง
รวมทั้งการสงภาพ “Christmas Time” เขาประกวด รวมทั้งผูสนับสนุนตางๆ

ทัง้ ของรางวัลและปจจัยตางๆ ผมเชือ่ วาในวันทีร่ ถของทีมงานคอยๆ ขับออกไป
จากบริเวณจัดงาน ถาจะทิ้งอะไรไวคงเปนของขวัญที่ไดมอบใหกับทุกคน
ในโอกาสวันพระคริสตสมภพ แตที่เก็บไวคงเปนความทรงจำที่ดีของการ
ไดทำหนาทีส่ อื่ เพือ่ สงมอบความสุขใหกบั ทุกคน
“หลงรักประเทศไทย ...” ปายเล็กๆ ติดอยบู ริเวณเวทีการแสดงทีต่ งั้ ตระหงาน
อยูกอนขามชายแดนไปฝงพมา ที่อำเภอแมสาย ผูคนดูคึกคัก รานรวงมากมาย
ยิ้ ม แย ม แจ ม ใส อากาศเย็ น พอให ใ จชุ ม ชื่ น ผมเดิ น ปะปนกั บ ผู ค น ตั้ ง ใจ
มาใชชวี ติ ชวงทายๆ ของปทภี่ าคเหนือ ไดมโี อกาสอยกู บั ธรรมชาติ อยกู บั ดินแดน
ทีย่ งั ดูเวิง้ วางกวางขวางสบายตา ผคู นทีม่ คี วามจริงใจ และน้ำมิตรจากเพือ่ นสนิท
แคนี้หัวใจก็ถูกชำระใหพรอมจะกลับไปทำหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด ภายใต
การนำทางของพระผเู ปนเจา
“หาหัวใจใหเจอก็เปนสุข...” ผมยังตอไปอีกวา “...จะปใหม หรือปไหน
หาหัวใจตัวเองกอน แลวคอยมาถามตอวา ทำไมคนอื่นเขาดูมีความสุขกวาเรา”
ไมมีใครสุขทุกขไปกวากัน ถารูจักใชชีวิตเปน เพราะในที่สุด มันก็มาหยุด
ตรงที่คำวา พอเพียงและเปนไป... พอ...ที่มันเพียงจะได เปน...ที่มันจะตาม
น้ำพระทัย
บรรณาธิการบริหาร
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°“√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

§√‘ µå¡“ ç®“°§«“¡¡◊¥ Ÿà· ß «à“ßé Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–‰∂à∑“ ‡¡◊Õß∫“‡°’¬« ª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å
§«“¡¡◊¥ ‡ªìπ™à«ß‡«≈“∑’Ëπà“À«“¥°≈—« ‡¡◊ËÕµâÕß‡¥‘π„πÀπ∑“ß∑’Ë‰¡à‡§¬™‘π ‰¡à§ÿâπ‡§¬ ·µà ”À√—∫∫“ß§π
§«“¡¡◊¥Õ“®‡ªìπ™à«ß‡«≈“∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥ ∑’Ë®–´àÕπ‡√âπ ‡æ◊ËÕ°√–∑”∫“ß ‘Ëß∑’Ë‰¡à¥’ ‰¡à∂Ÿ°µâÕß ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’Ëµ°Õ¬Ÿà
„π™à«ß‡«≈“∑’Ë¡◊¥¡‘¥„π™’«‘µ · ß «à“ß®÷ß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’§ÿ≥§à“ πà“§âπÀ“ ‡æ◊ËÕµ‘¥µ“¡ ·≈– ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’ËÀ≈ßº‘¥ °√–∑”
„π ‘Ëß∑’Ë‰¡à∂Ÿ°µâÕß §«“¡ «à“ß ®÷ß™à«¬„Àâ “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ëµπ°”≈—ß∑” π”‰ª Ÿà°“√°≈—∫„® ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘‘∂’∑“ß
¥”‡π‘π™’«‘µ ‚¥¬...§ÿ≥æàÕÕ¡√°‘® æ√À¡¿—°¥’
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