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เม่ือพระสันตะปาปาจากคณะเยสุอิต

พระสงัฆราชกติติคณุยอรช ยอด พิมพิสาร แปล

(อานตอหนา 7)

ใหสมัภาษณสำนักสือ่เยสุอิต (6)

(อานตอหนา 11)

“พระเจาตองมากอนส่ิงอื่นใด พระเจาทรงเปนพระผูริเริ่ม และทรงเปน
พระผูเร่ิมตน องคพระเจาทรงคลายกับดอกอัลมอนดของซิซิลี อันโตนีโอ
ของพวกทาน ซ่ึงจะตองออกชอกอนเสมอ เราอานในหนังสือประกาศกวา
พวกทานพบกับพระเจาดวยการเดินไปในหนทาง เม่ือมาถึงจุดมีบางทาน
อาจจะบอกวาน่ีคอื “ลกัษณะสัมพันธ” “ลกัษณะสัมพนัธ” จริงหรือ?  ถาเขาใจ
ตามพระคัมภรีแลวไมใชแน ทีพ่ระเปนเจาจะทรงทำใหเราประหลาดใจเสมอ
จนเราไมแนใจวาจะพบกับพระองคที่ไหนและอยางไร เรามิใชผูกำหนด
วันเวลาและสถานท่ีที่จะพบกับพระองค ทานตองเปนผูวินิจฉัย การวินิจฉัย
จงึมีความจำเปนมาก”

“หากคริสตชนเปนนักบูรณะ นักกฎหมาย หรือเปนผูที่ตองการรูทุกอยาง
ใหชัดเจนและปลอดภัย เมื่อนั้นเขาจะไมพบอะไรเลย”

ธรรมประเพณีและความทรงจำในอดีตตองชวยเราใหกลาเปดหนทาง
ใหมเขาหาพระเจา ในปจจบุนัผทูีแ่สวงหาวิธีแกไขโดยใชกฎระเบียบ ผทูีค่อย
แสวงหาความม่ันใจในขอคำสอนจนเกินไป ผูท่ีพยายามแสวงหาอดีตซ่ึง
ผานไปแลว พวกเขามีแตสถิติ และมองดูทุกอยางโดยหันหลังเขาหาตัวเอง
ดังน้ีความเช่ือกก็ลายเปนหนึง่ในบรรดาอุดมคติอืน่ๆ พอเองกมี็ความเชือ่มัน่วา
พระเจาประทับอยูในชีวิต แมชีวิตของบุคคลผูนั้นอยูในข้ันวิกฤติ เราตอง
แสวงหาพระเจาในชีวิตมนุษยทุกคน แมวาพวกเขาอาจประสบกับความ
เสียหาย แมในอดีตเขาอาจผานยาเสพติด ฯลฯ แตพระเจาก็ทรงประทับอยู
ในชีวิตของบุคคลผูนั้น แมชีวิตของมนุษยแตละคนพยายามแสวงหาและ
ไดพบกับแผนการไถกูของพระเจา แมในชีวิตมนุษยจะเปยมดวยความทุกข
ทรมานในรูปแบบตางๆ แตก็มีที่สำหรับผูที่กระทำผิดตอพระเจา เราตองไว
วางใจในพระเจา

เราตองมคีวามหวงัไหม?
พระดำรัสของพระสันตะปาปาเตือนใหขาพเจาคิดถึงส่ิงท่ีพระองคเคย

กลาวไว เม่ือครั้งท่ีทรงเปนพระคารดินัล พระองคทรงเขียนไววา พระเจา
ทรงประทับอยใูนเมืองแลว ทามกลางทุกคนและทรงเปนหน่ึงเดียวกบัทุกคน
ตามความคิดของขาพเจาเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะกลาวถึงส่ิงท่ีนักบุญอิกญาซีโอ
เขยีนไวใน “ฝกจติวิญญาณ” วา พระเจาทรงทำงานอยใูนโลกของเรา ดังน้ัน
ขาพเจาจึงถามพระองควา “เราตองมองโลกในแงที่ดีไหมครับ อะไรคือ
เคร่ืองหมายแหงความหวังในโลกปจจุบัน ทำอยางไรขาพเจาจะมองดูโลก
ในแงทีดี่ ทามกลางวิกฤติการณ”

พระสันตะปาปาตรัสวา “พอไมอยากใชคำวา “มองโลกในแงดี” เพราะ
มันเก่ียวกับทัศนคติ พออยากใชคำวา “ความหวัง” แทน ตามท่ีเราอาน
ในจดหมายถึงชาวฮีบรู บทท่ี 11 ที่พอเคยอางถึง บรรดาบิดาแหงความเช่ือ

การกลบัคนืชพีของรางกาย
บทขาพเจาเชื่อ  “ขาพเจาเชื่อใน....การอภัยบาป การกลับคืนชีพของ

รางกาย”
ยอหน บทท่ี 6 พดูถึงการกลับคืนชพีดงัน้ี
1. พระประสงคของผทูรงสงเรามาก็คือ เราจะไมสูญเสียผใูดท่ีพระองค

ทรงมอบใหแกเรา แตจะใหผนูัน้กลบัคืนชพีในวนัสุดทาย (39)
2. พระประสงคของพระบิดาของเราก็คือ ทกุคนท่ีเหน็พระบุตรแลวเชือ่

ในพระบตุรจะมีชวีตินิรนัดร และเราจะใหเขากลบัคืนชพีในวนัสุดทาย (40)
3. ผูที่กินเน้ือของเราและด่ืมโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร เราจะทำให

เขากลับคืนชพีในวนัสุดทาย (54)
4. พระคมัภรีบอกเราวา เม่ือพระเยซกูลบัมายังโลกอกีคร้ังหนึง่ พระองค

จะทำใหรางกายทุกคนกลับคืนชีพ โดยคืนรางท่ีเขาสูญเสียไปเม่ือเขาตาย
จะเปนรางเดียวกันกับท่ีเรามีในโลก แตรางท่ีกลับคืนชีพแลวจะไมตาย และ
สำหรับคนดี เขาจะไดรับการเปล่ียนใหอยูในสภาพสวยงาม ไมมีการทรมาน
ความเจ็บปวด และสามารถทำหลายส่ิงเหมือนท่ีพระเยซูเจาผูกลับคืนชีพแลว
ทรงกระทำ (เทียบ 1 คร 15:35-44, 1 ยน 3:2)

5. การกลบัคืนชพีของเน้ือหนงัเปนคำสอนสำคัญยิง่ของคริสตชน ดังท่ี
อคัรสาวกเปาโลประกาศ “ถาผตูายไมกลบัคืนชพี พระครสิตเจาก็ไมไดกลับคืน
พระชนมดวยเชนกัน ถาพระองคมิไดกลบัคืนพระชนม การเทศนสอนของเรา
ก็ไรประโยชนและความเช่ือของทานก็ไรประโยชนเชนเดียวกัน เราก็เปน
พยานเท็จ....” (เทียบ 1 คร 15:13-18)

นกับญุเปาโลบอกเราวา ความเช่ือครสิตังอยไูมไดถาไมมีขอความเชือ่ เรา
เห็นการยืนยันความเช่ือในบทขาพเจาเช่ือของอัครสาวกความเช่ือที่สังคายนา
กลาวถึง

สังคายนาลาเตรัน 4 (1215) ยนืยันวา เม่ือพระเยซเูจามาคร้ังท่ีสอง  พระองค
จะมาพิพากษาผูเปนและผูตาย จะทรงตอบสนองทุกคนตามสมควรแกการ
กระทำของพวกเขา ผูที่มุงหาสิริรุงโรจน เกียรติยศ และความเปนอมตะ โดย
ยืนหยัดกระทำความดี จะไดรับชีวิตนิรันดร สวนผูที่เห็นแกตัว ไมปฏิบัติ
ตามความจริง แตปฏิบัติตามความอธรรม จะตองถูกลงโทษอยางหนัก ความ
ทกุขโศกจะมาถึงมนุษยทกุคนท่ีกระทำความชัว่ ..สวนความรงุโรจน เกยีรติยศ
และสันติ จะมาถึงทุกคนทีก่ระทำความดี...(รม 2:6-11)

หนังสือคำสอนของคาทอลิก บอกวา “เราเช่ือในการกลับคืนชีพของ
เน้ือหนังท่ีเรามีเวลาน้ี” (สังคายนาลีออง 2) “เราท้ิงรางกายท่ีเส่ือมสลายไว
ทีห่ลมุฝงศพ แตพระเยซเูจาทำใหเปนรางท่ีไมเนาเปอย เปนรางกายท่ีเปนจติ”
(เทียบ 1 คร 15:42-44) (คสค 1017)

สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต
พีน่องทีร่กั ใหเราไตรตรองดูวาพระอาจารยเจาพสูิจนใหเราเหน็วา มีการ

โดย ศษิยเกาโรม’70



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 38 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 2-8 กุมภาพันธ 2014หนา 4
ฉลองสกัการสถาน (ตอจากหนา 20)

พระอัครสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑลกรุงทพฯ เปน
ประธานพธิบูีชาขอบพระคณุ โอกาสสมโภชพระเยซเูจา
ทรงรบัพิธลีาง และฉลองสักการสถานบุญราศนีโิคลาส
บุญเกดิ กฤษบำรงุ

พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ เทศนใหขอคิดวา “ชีวิต
คุณพอนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง บุญราศีที่เราฉลอง
วันน้ี มีคุณสมบัติ 3 ประการอันจำเปน เพื่อหลอเลี้ยง
ความเช่ือครสิตชนใหเขมแข็งม่ันคง ปรากฏใหเหน็อยาง
ชดัเจน  ประการแรก การเปนพยานและประกาศพระ-
คริสตเจาแกผูอื่น ชีวิตของคุณพอนิโคลาส เปนชีวิต
ของผูอภิบาล ผูประกาศขาวดีที่เขมแข็ง ทานเสียสละ
อุทิศชีวิตดวยความรักของพระเยซูคริสตเจา ผูอภิบาล
ที่ดี อยางชัดเจนตลอดชีวิตพระสงฆของทาน และแม
ในชวงเวลาที่ถูกจองจำอยูในคุก เพราะสาเหตุแหง
ความเช่ือ ทานอุทิศชีวิตเพ่ือเปนพยานและประกาศ
ความรักของพระคริสตเจาแกเพือ่นนักโทษท่ีรวมคุมขัง
ทานมีความอดทนและคอยใหกำลังใจแกผูที่ถูกจับ
ดวยกนั นอกจากน้ัน ทานยังสอนคำสอนใหกบันักโทษ
ทั้งท่ีเปนคริสตังและคนตางศาสนา เม่ือมีคนมาเย่ียม
นำอาหารมาให ทานก็แบงปนกับนักโทษอื่นๆ ดวย
ความรัก ผลจากการสอนคำสอนและชวยดูแลนักโทษ
ที่ปวย ดวยแบบอยางคุณธรรมความรักของทานน่ีเอง
ทำใหนักโทษกลับใจเปนคริสตัง 68 คน ในชวงระยะ
เวลาอันส้ัน

ความรักตอเพือ่นมนุษย นีเ่ปนประการท่ีสอง ชวีติ
ของคุณพอนิโคลาสสะทอนออกมาซึ่งความรักเมตตา
ในการใหอภยัแกผทูีเ่ปนพยานเท็จ กลาวหาใสรายทาน
ทำใหทานตองมารับโทษ โดยไมมีความผิด และน่ีกเ็ปน
เครื่องหมายแสดงความรักตอเพื่อนมนุษยข้ันวีรกรรม
อันเปนเง่ือนไขประการหน่ึงท่ีทำใหไดรับการแตงต้ัง

เปนบุญราศี
ประการท่ีสาม ชวิีตภาวนา ในขณะท่ีทานถูกตัดสิน

จำคุก 15 ป ในขอหาเปนกบฏ เปนแนวท่ี 5 วาเอาใจชวย
ฝรั่งเศส ตลอดเวลาท่ีอยูในคุก ทานไดรับความยาก
ลำบากมาก หองขังสกปรก คับแคบ อยูกันอยางแออัด
แตทานไมเคยบนถงึความยากลำบาก ทานมีความอดทน
ทานเขียนจดหมายถึงพระสังฆราชบอกวา ส่ิงท่ีทำให
ทานมีความอดทน คือ การสวดภาวนา สวดสายประคำ
และสวดตามท่ีพระสงฆตองสวด ถงึแมวาทานจะไมได
ทำผิดตามท่ีถูกกลาวหา แตทานก็นอมรับโทษน้ีตาม
พระประสงคของพระเจาเพื่อชดเชยความผิดบาปของ
ทานเอง ชีวิตของคุณพอจึงสะทอนถึงความรักตอ
พระเจา และสำนึกตอพระคณุของพระองคทีแ่สดงออก
โดยชีวิตการภาวนา และขอบพระคุณพระเจาดวย

ชวีติของคุณพอบญุเกิด เปนชีวติแหงความรักแบบ
ครสิตชนข้ันวรีกรรม ท่ีไดเสียสละเพ่ือพระเจาและเพ่ือ
เพื่อนมนุษย ดวยความรักท่ียิ่งใหญที่สุดเทาท่ีมนุษย
คนหน่ึงจะสามารถรักได และน่ันก็คือ สละชีวิตเพ่ือ
มิตรสหาย ใหเราจบบทเทศนวนัน้ี ดวยบทภาวนาตอไป
นี้วาสุรเสียงของพระองคกู เรียกเรากลับมาเม่ือเรา
หลงออกนอกทาง พระโลหติของพระเยซู ชำระลางเรา
เม่ือชีวิตของเราแปดเปอนดวยบาปความผิด พระกาย
ของพระเยซูเปนอาหารหลอเลี้ยงชีวิตจิตของเรา เม่ือ

เราหิวโหย ดวงพระทัยของพระเยซูชวยใหเรารักกัน
และกันดังท่ีพระองคทรงรักเรา ขาแตพระเยซู ดวยสำนึก
ในความรักทีพ่ระองคทรงมีตอขาพเจา ขาพเจาจะดำเนิน
ชวีติเปนแบบพระองคในโลกปจจบุนั เพือ่จะเปนพยาน
ยืนยันถึงพระองค เชนเดียวกับท่ีทานบุญราศี คุณพอ
นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆและมรณสักขี
ไดใหแบบอยางแกขาพเจาท้ังหลายไวนี้ อาแมน”

หลังจากบทเทศน ประธานในพิธีไดอวยพร
ผสููงอายุ และพรมน้ำเสกแกสัตบุรษุและผสููงอายุ

หลงับทภาวนาหลงัรบัศีล คณุยพิุน กจิสกุล ประธาน
อาสาสมัครบญุราศี นโิคลาส บญุเกิด กฤษบำรุง ไดกลาว
ขอบคณุประธานในพิธี

จากน้ันพระคุณเจาไดกลาวตอบและประชาสัมพนัธ
งานใหญของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คือ งานฉลอง
นักบุญยอหน ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา และนักบุญ
ยอหน ที ่23 พระสนัตะปาปา และ 30 ป การเสด็จเยอืน
ประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที ่2 และพธีิบวชพระสงฆ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ซ่ึง
จะจัดในวันเสารที่ 10 พฤษภาคม 2014 ที่สามเณราลัย
นกับญุยอแซฟ สามพราน

อนึ่ง เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2014 พระคารดินัล
ไมเกิล้ มชียั กจิบุญช ูเปนประธานฉลองภายใน  สักการ-
สถานบุญราศีนโิคลาส บญุเกิด กฤษบำรุง เวลา 19.00 น.
และมีพธีิโปรดศีลเจมิคนไขสำหรบัผสููงอายุ

คณะกรรมการบุญราศีไดประชาสัมพนัธ เชญิชวน
ผูที่ไดรับอัศจรรยจากบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษ-
บำรุง  ไดเขียนบันทึกลงในสมุดแดง  “เสียงของ
ประชาชน” เพือ่วา คุณพอบญุเกดิ กฤษบำรงุ จะไดเปน
นักบุญของประเทศไทยโดยเร็ววัน

รายงานโดยคณุนิพัทธ สิรพิรรณยศ

คร้ังท่ี 11 จดัท่ีบานผหูวาน อ.สามพราน จ.นครปฐม โดย
มีนักศึกษา คณาจารย และผูสังเกตการณที่ไดเขารวม
ไดแก วทิยาลยัแสงธรรม สถาบันกรงุเทพครสิตศาสน-
ศาสตร พระครสิตธรรมลูเธอร สถาบันพระครสิตธรรม
แมคกิลวารี (ม.พายพั)

ในการดำเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากขอ
ความเช่ือของคาทอลิกและโปรเตสแตนทบางประการ
ทีมี่เนือ้หาแตกตางกัน ดังน้ันจงึเปนการดทีีศึ่กษารวมกนั
เพื่อใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน ซ่ึงหลักๆ แลว
เน้ือหาที่ตองทำความเขาใจซ่ึงกันและกันมี 6 ประการ
และท้ัง 6 ประการนี้ก็ไดมีการบรรยาย ศึกษา เรียนรู
รวมกนั

1. ขอเชื่อฯ สัญลักษณอัครสาวก บรรยายโดย
คุณพอเกรียงยศ  ปยวัณโณ คุณพอไดกลาวถึงขอเช่ือ
ในบทสัญลักษณของอัครสาวก ความเหมือนกัน และ
ความแตกตางกัน เชน โปรเตสแตนท ใชคำวา “เชื่อ
วางใจ” เพ่ือเนนวา เขายอมรับขอคิดถึงพระเจา และ
มีความปรารถนาท่ีจะอุทิศตนแดพระเจา ในสวนของ
คาทอลิกใชเพียงคำวา “เชื่อถึง” ก็มีจุดมุงหมายทั้งสอง
เชนนี ้นอกจากนัน้ยงัมีขอเชือ่ทีเ่หมอืนกนั แตตางท่ีการ
ใชคำศัพท เปนตน

2. เกี่ยวกับพิธีนมัสการ/พิธีบูชาขอบพระคุณ/

พิธีบัปติสมา/พิธีศีลลางบาป/สัญลักษณ
พิธีในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
นักศึกษาจากท้ังของคาทอลิก และ
โปรเตสแตนท ตางเรียนรูพิธีกรรมของ
พี่นองตางนิกาย ซ่ึงผูที่บรรยายเก่ียวกับ
พธีิกรรมของคาทอลกิ คือ คณุพอไพศาล
ยอแซฟ... สวนทัศนะ ความเช่ือ วิถีปฏิบัติของสภา
คริสตจักรฯ  เก่ียวกับการนมัสการ และพิธีศักด์ิสิทธ์ิ
บรรยายโดย ศาสนาจารยมานติย  มณวีงค

3. เกีย่วกบัพระคมัภรี ของคาทอลิก บรรยายโดย
คณุพอสมเกยีรต ิตรนีกิร ในหัวขอ “คำสอน ความเช่ือ
ของพระศาสนจักรคาทอลิก เรื่องพระคัมภีร จาก
พระสงัฆธรรมนูญเร่ืองการเผย (ความจรงิ) ของพระเจา
ในบทท่ี 6 พระคมัภรีในชีวติของพระศาสนจักร ในสวน
ของพี่นองโปรเตสแตนทนั้น บรรยายโดย ครูศาสนา
ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ ในเร่ือง  “หลักขอเชื่อ
โปรเตสแตนทเก่ียวกบัพระคมัภรี .....

4. ศิลปะการประกาศขาวดี เปนการบรรยาย ที่
เชื่อมโยงกับประสบการณชีวิตของผูประกาศขาวดี
บรรยายโดย คุณณรงค  ถนอมเล็ก ซ่ึงทำงานอภิบาล
และแพรธรรม ใหกับพี่นองท่ีมีความบกพรองทาง
การไดยิน นอกจากมุมมองเรื่องงานอภิบาลและ

แพรธรรมแลว ยังเห็นถึงความเช่ือในชีวิตของทานท่ี
เปนแบบอยางใหกับพวกเรา เพราะมีความเช่ือจึงเกิด
แรงบันดาลใจในงานแพรธรรม

5. เกีย่วกบัขอเชือ่เรือ่งพระแมมารยี และสหพันธ
นักบุญ บรรยายโดย คุณพอสมเกียรติ  ตรีนิกร เรื่อง
พระแมมารีย “หบีพระบญัญัติ”

6. แนวทางคริสตสัมพันธ บรรยายโดย คุณพอ
ซกิมนุด แลสเซน็สก้ี และศาสนาจารยนนัทยิา เพช็รเกตุ

ทีก่ลาวมาขางตน เปนเน้ือหาสาระตางๆ ทีอ่ยใูนการ
สัมมนาตลอด 3 วนั ในชวงท่ีมีการสัมมนา ยงัประกอบ
ไปดวยการเรยีนรจูกักนัผานทางกิจกรรมตางๆ ผานทาง
การศึกษานอกสถานที่ การไปเยี่ยมเยียนสถานที่ตางๆ
ของคาทอลกิ ซ่ึงประกอบไปดวย สักการสถานบญุราศี
นิโคลาส บุญเกิด  กฤษบำรุง อารามคารแมล อาราม
กาปูชิน ศูนยฝกอาชีพคนตาบอด และคามิลเลียน

สัมมนาขอเชือ่ (ตอจากหนา 20)

(อานตอหนา 17)
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ตอนท่ี 5

ทีม่าของ “ประกาศก” ...พระเจาทรงใหเราปรบัใช

ในตอนท่ี 3 เราไดพดูถงึปฏกิริยิาของชาวอสิราเอล
ตอบรรดาประกาศกวามี 3 แบบ แบบแรกเกลียดประกาศก
ที่พูดความจริงท่ิมตำดวงใจของพวกเขาจึงตองการ
ทำรายประกาศก แบบท่ี 2 เกรงกลัวแตกว็างเฉยไมอยาก
ยุงกับผูศักด์ิสิทธ์ิ แบบท่ี 3 รักและชอบ อยากฟงส่ิงท่ี
ประกาศกพูดเพราะตรงกับใจท่ีตนก็อยากพูดมานาน
แลวแตไมกลา เราจึงตองมาพิจารณาตอวา ถอยคำของ
บรรดาประกาศกบางคร้ังก็ออนโยนใหกำลังใจ แตทาน
กก็ลาวถอยคำทีแ่ข็งกราวดวยเหมอืนกนั โดยทัว่ไปกมั็ก
จะเสียดแทงใจเสียมากกวาคำท่ีออนโยน ทั้งน้ีมิใชวา
ทานไมสนใจความรูสึกของประชาชนแตกลับเปน
การแสดงความรักอยางแรงกลา  โดยท่ัวไปคนเราเม่ือ
มีความเกลียดจะแสดงตัวออกในรูปของการวางเฉย
ไมสนใจ สวนความรักนั้นจะแสดงออกเปนความรูสึก
ที่รุนแรง  บรรดาประกาศกแสดงความรู สึกที่ เปน
เอกลักษณของคนที่มีความรักตอพระเจาและตอ
ประชากรของพระองคนั่นเอง

แมว าประกาศกท่ีเราพูดถึงกันอยูนี้หมายถึง
ประกาศกท่ีมีชีวิตอยูกอนท่ีพระเยซูเจาประสูติ แตเรา
กย็งัแบงประกาศกชวงน้ีไดเปนสองยุค คอื

1. ประกาศกยคุตน (The Former Prophets) ไดแก
ประกาศกต้ังแตสมัยโมเสส (1250 ก.ค.ศ.) ไปจนถึง
ชวงเวลาท่ีชาวอิสราเอลแบงแยกเปนสองอาณาจักรแลว
เริ่มบันทึกคำเทศนของประกาศกลงไวเปนลายลักษณ
อักษร (750 ก.ค.ศ.) ประกาศกยุคแรกน้ีไดแก โมเสส
ซามูเอล นาธัน เอลยีาห เอลชีา ฯลฯ

2.  ประกาศกยคุหลงั (The Later Prophets) ที่มี
การเขียนคำเทศนของทานบันทึกลงไวเปนลายลักษณ
อักษรในพระคัมภีรมาจนถึงทานยอหน  บัปติสต
ประกาศกยุคหลังไดแก อสิยาห อาโมส เอเสเคียล เยเรมีย
เศฟนยาห ฮะบากุก ฯลฯ (ที่มีขอเขียนบันทึกคำเทศน
ของทานเอาไวในพระคมัภีร มีทัง้หมด 16 ทาน)

เราทราบแลววาความรักแสดงออกดวยคำเทศน
ที่รุนแรงรอนใจ บรรดาประกาศกวิพากษวิจารณ
ประชากรของพระเจาอยางรุนแรง แตประชากรก็
ตอตานประกาศกดวยเชนกัน หลายชั่วอายุคนตอง
ผานไปกอนท่ีประชากรชาวอิสราเอลท้ังชาติจะหัน
มายอมรับทานเหลาน้ีอยางสมบูรณ และถือวาทานไดรบั
การดลใจจากพระเจา ประชากรของพระชาวอิสราเอล
ไดเกลียดชัง รัก จำยอม และไดเบียดเบียนประกาศก

ของตนอยูหลายศตวรรษ แต
ในท่ีสุดพวกเขาก็ยกยองทาน
เปน  “นักบุญ” เ ม่ือยอมรับ
ประกาศกเหลาน้ี ประชากร
ของพระเจาก็แสดงใหเห็นวา
พวกเขามคุีณสมบัติทีน่ายกยอง
อยางมากน่ันคือ การยอม
วิพากษวิจารณตัวเอง  โดย
ปกติแลวเราจะพบประชากร
ที่วิจารณความประพฤติของ
ตัวเองอยางจริงจังและตอเนื่อง
ไดนอยมาก แทบหาสังคม
แบบน้ีไมพบเลยดวยซ้ำ

“ที่มาที่ไปกอนจะกลายเปนประกาศก”
“ประกาศก” หมายถึง “ผปูระกาศพระวจนะ” หรอื

“ผเูผยพระวจนะ” เดิมมีปรากฏการณของบุคคลท่ีอางวา
ตนกลาวถอยคำในนามพระเจาหรือเทพเจาท่ีตนนับถือ
นับเปนปรากฏการณในทุกศาสนาความเช่ือทั่วทั้งโลก
โดยเฉพาะท่ัวไปในแถบตะวันออกกลางสมัยโบราณ
จะมีบุคคลเชนน้ีอยู บางทีก็ดำเนินชีวิตรวมตัวกันเปน
ชุมชน ชมรม หรือ “กลุมผูเผยพระวจนะ” พวกเขา
จะดำเนินชีวิตอยูในแวดวงของสักการสถานของ
พวกเขา หรือวิหารแหงใดแหงหน่ึง วิธีการสำคัญ
อยางหน่ึงที่ชมรมผูเผยพระวจนะเชื่อวาเปนวิธีพบกับ
พระเจาของตนไดคอื “การเขาทรง” หรอื “การเขาฌาน”
โดยมดีนตร ีการขบัรอง การเตนรำ หรอืจารตีอยางอืน่
เพ่ือการนีค้วบคกูนัไปดวย เมือ่บุคคลเหลาน้ีอยใูนสภาพ

ลืมตนเองก็จะสามารถกลาวถอยคำทำนาย หรือเพียง
เปลงเสียงแปลกๆ  ที่ไมสามารถเขาใจได  ตองมี
คนอธิบายความหมายให เข า ใจกันอีกทอดหน่ึง
เม่ือประชากรชาวอิสราเอลเขามาในแผนดินคานาอัน
พวกเขาก็พบกลุมของ “ผู เผยพระวจนะ” เหลาน้ี
เรยีบรอยแลว และจะกำจัดใหหมดไปก็ทำไมไดแตกลบั
มีอิทธิพลใกลชิดตอประชาชนและมีอิทธิพลทาง
การเมอืง  ชาวอสิราเอลจงึตองปรบัตัวเรยีนรทูีจ่ะใชชวีติ
กับคนพวกน้ี ชมรมผูเผยพระวจนะเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมในแผนดินท่ีพวกเขาเขาไปยึดครอง ชาว
อิสราเอลรับเอาวัฒนธรรมอ่ืนๆ ของชาวคานาอัน
มาหลายประการแลว จงึไมนามีเหตุผลใดท่ีจะไมยอมรับ
ปรากฏการณผเูผยพระวจนะโดยไมลองดูเสียกอน  ทีสุ่ด
พวกเขาก็รบัเอาและใช    “การเผยพระวจนะ” แบบเดียว
กบัท่ีเปนอยทูามกลางชาวคานาอัน ในพระคมัภรีหนังสือ
ซามูเอล 10:1-16 เลาวาทานซามูเอล ประกาศกยุคตน
คนสำคัญเปนมิตรดีกับชมรมผูเผยพระวจนะที่ทำงาน
ณ สักการสถานกีเบอาห ขอความตอนน้ีทานซามูเอล
เปน “ผูทำนาย” ตามตัวอักษรแปลวา “ผูแลเห็น” ซ่ึง
หมายถึงผูที่มีอำนาจพิเศษท่ีจะลวงรู เรื่องตางๆ ได
ซามูเอลสามารถเลาเหตุการณตางๆ ที่จะเกิดข้ึนกับ
ซาอูลไดเปนฉากๆ หลังจากท่ีเจิมเขาดวยน้ำมันเพื่อ
ใหเปนกษัตริยอสิราเอล (ซมอ10:2-8)

ที่สุดพระเปนเจาก็ทรงดลใจใหชาวอิสราเอล
ประชากรของพระองครูจักปรับใช วัฒนธรรมทองถิ่น
เรื่อง “ผูเผยพระวจนะ” และนำมาปรับใชใหกลายเปน
“ประกาศก” ผปูระกาศพระวจนะของพระเจาในท่ีสุด

ประกาศกอิสยาห (วาดโดยราฟาเอล 1483-1520)

⌫ 
ครั้งหน่ึงมีอาจารยผูทรงความรูและเปยมดวย

คุณธรรม ทานมีศิษยมากมายท่ีมาศึกษาปรีชาญาณ
และแนวทางในการดำเนินชีวิตท่ีศักด์ิสิทธ์ิจากทาน

วันหนึ่งมีศิษยคนหน่ึงเขามาหาทานและกลาว
กับทานวา “อาจารยครับ เชาน้ีขณะท่ีพี่ชายท้ังหก

ของผมกำลังนอนหลับอยางเกียจคราน ผมเปนเพียง
คนเดียวที่พยายามดำเนินชีวิตบนหนทางแหงความ
ศักด์ิสิทธ์ิ โดยการต่ืนข้ึนมาภาวนาเชาตอพระเจา
เปนเวลานาน ในขณะท่ีพี่ๆ คอยๆ ต่ืนข้ึนมา อาบน้ำ
ทานอาหารเชา และไปทำงาน โดยไมใสใจเลยวาเขา
จะตองสวดภาวนาสรรเสรญิพระเจา”

อาจารยมองศิษยคนน้ันดวยความเมตตา พรอมท้ัง

กลาวสอนเขาวา “อาจารยอยากใหเธอยังคงนอน
ตอไปเหมือนกับพ่ีชายของเธอ ดีกวาท่ีเธอจะต่ืน
ข้ึนมาสวดภาวนาสรรเสริญพระเจา แตกลับกลาว
ถอยคำตดัสินและวารายตอพี่ๆ  ของเธอ”

จงทำความดี แตอยาหยิ่งจองหอง จนคิดวา
เราอยูเหนือผูอื่นจากการทำความดีน้ัน

คณุพอเชษฐา ไชยเดช
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เอาของติดตัวไปเพียงเล็กนอย

ส่ิงท่ีประหลาดและอัศจรรยเก่ียวกับความเช่ือของเราก็คือ การท่ีพระองค
ทรงเส่ียงความไววางพระทัยในการเผยแผพระอาณาจักรไวในมือของมนุษย
ผไูมคอยจะซ่ือตรงนัก เชนในพนัธสัญญาเดิมพระองคทรงเลอืกดาวิด ผกูระทำ
ผิดหลายอยาง เม่ือดาวิดใกลจะส้ินชีวิต ทานสอนซาโลมอนพระโอรสวา ควร
จะทำงานของพระเจาตอไปอยางไร ในพระวรสารพระเยซูเจาก็ทรงเรียกสาวก
ทีอ่อนแอ และสงพวกเขาใหเปนผไูปประกาศพระอาณาจักรของพระเจา เราได
รับเรียก เม่ือเรารับศีลลางบาป แมออนแอและกระทำผิด แตพระองคก็ทรง
สงเราใหเปนธรรมทตู เราควรถามตวัเราเองวา เราไดทำงานชิน้น้ีอยางไรบาง

ส่ิงท่ีพระเยซูเจาทรงส่ังสอนพวกสาวกของพระองค สรปุไดกคื็อ “อยาเอา
อะไรติดตัวไปมากนัก” พวกที่เคยข้ึนเคร่ืองบิน และมีเพียงกระเปาเล็กๆ ถือ
ติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน คงจะมีความรูสึกวาเปนอิสระ เม่ือเขาสามารถเดินผาน
เคร่ืองมือทีล่ำเลยีงกระเปาใหญๆ  ของผโูดยสาร โดยท่ีตัวเขาไมตองเสียเวลารอ
และแบกติดตัวไป ประสบการณดังน้ีอาจชวยใหเราสนใจในส่ิงรอบตัวเรา และ
ความตองการของผูอื่น และยินดีชวยเหลือเขาเทาท่ีเราสามารถจะทำได

อสิรภาพคือสิง่ท่ีพระเยซูเจาทรงนำมาใหและพวกสาวกไดสัมผสั พวกเขา
ไมตองหวงใยหรือกังวลเก่ียวกับขาวของท่ีเอาติดตัวไป ส่ิงท่ีทำใหเราตอง
หนกัอกหนักใจ มีอะไรบาง ส่ิงท่ีพระเยซูเจาทรงสอนบรรดาศิษยของพระองค
อาจทำใหเขาหนักใจวาอาจจะไมมีอะไรรับประทาน เครื่องใชไมสอย
โดยเฉพาะอยางย่ิงไมมีเงิน แตส่ิงเดียวที่เขาเลือกได คือไวใจในพระเจา และ
นีคื่อหนทางไปสคูวามเปนอสิระ

“ไมใหเอาเสือ้สำรองไปดวย” (มาระโก 6:9)

ขาแตพระบิดาเจา ลูกจะพบเสรีภาพไดเต็มรูปแบบก็ในพระองคเทาน้ัน
ลูกขอบพระคุณพระองคที่ทรงประทานเสรีภาพใหแก
พวกลูก โปรดทรงบันดาลใหลูกไดเจริญชีวิตท่ีสามารถ
จะชวยผอูืน่ใหไดรบัอิสรภาพในอันทีจ่ะรจูกัรกัและรับใช
พระองคในฐานะท่ีทรงเปนพระผูสรางและองคพระผู-
เปนเจา ลกูวอนขอทัง้น้ีในพระนามของพระเยซูเจา อาแมน

ออกอาการ
นับเปนปรากฏการณที่ไมเคยมีมากอน
เม่ือมวลชนออกมาเคล่ือนไหวเต็มบานเต็มเมือง
ทั้ งในแงของจำนวนผูคนท้ังในแงระยะเวลา

ขามเดือนขามป
หลากหลายกลุมหลากหลายขอเรียกรอง
โดยมีประชาธิปไตยเปนเปาหมายหลัก
แตกต็างมุมมองตางความเขาใจตางความคิดเห็น
ทีต่างยึดม่ันถอืม่ันยนืกรานความแทความถูกตอง
แมจะไปคนละทิศละทางแทบจะสุดข้ัวสุดโตง
มีทัง้สนับสนุนรฐับาลมีทัง้ตอตานรัฐบาล
กระท่ังกลายเปนความสับสนแตกหนอแตกกอแตกเหลา
ตางฝายตางตอสูแยงชิงผูคนทุกรูปแบบ
ทั้งดวยการปราศรัยทั้งดวยการใชส่ือทั้งดวยโซเชียลมีเดีย
งัดขอมูลหยบิยกหลักฐานมาแฉมาประจานมาดิสเครดิตกัน
ผคูนท้ังประเทศติดตามใจจดใจจอ
แมกระทบวิถีชีวิตประจำวันกระทบการทำมาหากิน
ปากก็บนปากก็วาเม่ือไรจะจบเม่ือไรจะลงเอยกันเสียที
แตใจก็แอบลุนใหจบดวยชัยชนะฝายท่ีตนเทใจใหตลอดมา
กระน้ันถงึจะวนุวายถึงจะสับสนถึงจะลำบากลำบน
แตในทุกอยางเหลาน้ีมีส่ิงดีส่ิงสรางสรรคเกดิข้ึน
นัน่คอืความสนใจจรงิจงักบัการบรหิารบานเมือง
อกีท้ังความสำนึกในความเปนเจาของประเทศ
พรอมท้ังสิทธิและหนาท่ีแหงพลเมืองดีเต็มข้ัน
โดยทีผ่านมาไมคอยไดสนใจไมเคยไดจรงิจงั
ถือวาการบริหารบานเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ประชาชนเลือกผูแทนเขาไปบริหารแทนตน
คอยดูแลผลประโยชนแกปญหาพัฒนาความเปนอยู
ทุกอยางแทนประชาชนเพ่ือประชาชน
ชาวบานชาวเมืองจะไดดำเนินชีวิตอยางผาสุก
ชาวบานชาวเมืองจะไดทำมาหากินเปนปกติสุข
แตแลวทุกวันน้ีหาไดเปนอยางท่ีคิดอยางท่ีคาดหวังไม
ชาวบานชาวเมืองตองหยดุงานตองเดินทางตองลงถนน
เพือ่เรยีกรองสิทธิทีพ่งึไดในดานชวีติความเปนอยู
เพือ่เรยีกรองสิทธิทีพ่งึไดในดานอาชีพการงาน
เพือ่เรยีกรองสิทธิทีพ่งึไดในดานความปลอดภยัชวีติทรพัยสิน
เพือ่เรียกรองสิทธิทีพ่งึไดจากคำม่ันสัญญาตอนหาเสียง
จนตองแปลกใจจนอดตองต้ังคำถาม
ตกลงแลวจะมีผูแทนไปทำไม
เม่ือประชาชนตองทำหมดทุกอยางดวยตนเอง
ทำไมตองจายเงินหลวงเปนเงินเดือนผูแทนต้ังมากมาย
รวมท้ังอภิสิทธ์ินบัไมถวนอยาง
แลวประชาชนตองทำหนาท่ีแทนผูแทนอยูอยางน้ี
ตกลงแลวผูแทนท่ีวาเปนผูแทนใครกันแน
พรอมกันน้ันก็ยอนไปดูไปหาเหตุทีม่าท่ีไป
เปนเพราะการเลือกต้ังผแูทนท่ีแคแวบมาเสนอตัวชวงหาเสียง
โดยทีไ่มรจูกัมักจีไ่มรจูกัตัวตนไมรจูกัพืน้เพภมิูหลงัหรอืเปลา
เปนเพราะเงนิผลประโยชนพวกพองพวกมากลากไป
โดยไมทนัต้ังหลกัโดยไมไดมองใหไกลใหครบถวนหรอืเปลา
เปนเพราะระบบบญัชรีายชือ่เลอืกพรรคกเ็ลอืกทัง้กะบิ
โดยไมสามารถคัดสรรคนมีคุณสมบัติคนมีคุณภาพเขาสภาหรือเปลา
อาการเจ็บปวยอาการออนแอหมดเรี่ยวหมดแรงของรางกาย
เปนตัวชีบ้อกถงึอาการผดิปกติของอวยัวะสวนใดสวนหนึง่
ใหรีบหาสาเหตุใหรีบแกไขเยียวยาบำบัดรักษาฉันใด
อาการผดิปกติเปนวงกวางท่ีเห็นในสังคมไทยทุกวนัน้ี
เปนตัวชีบ้อกถงึความผิดปกติความไมถกูตองความไมชอบธรรม
ทีต่องรบีหาสาเหตุทีต่องเรงแกไขดวยความเด็ดขาดดวยความจรงิจังฉันน้ัน
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การกลบัคืนชพี (ตอจากหนา 3)

กลับเปนขึ้นมาในอนาคต เริ่มตนที่พระเจาใหพระเยซู
เจา มนุษยคนแรกกลับเปนข้ึนมาจากบรรดาผูตาย
กลางคืนหลบัไหล กลางวันต่ืนข้ึน ดูตนไมสิ คนเขาหวาน
เมล็ดพืชเปอยเนาและมีตนกลาโผลข้ึน

โปลีคารป
ใครก็ตามท่ีบิดเบือนคำสอนของพระเยซู เจา

ตามใจชอบและบอกวาไมมีทั้งการกลับคืนชีพ และ
การพพิากษา เขาคนน้ันเปนบุตรหวัปของซาตาน ดังน้ัน
ขอใหเราท้ิงคำสอนท่ีโงเงาและผิดๆ นี้และกลับมาหา
พระวาจาของพระเจา ใน ฟป 7:1-2

อาริสเตแดส
“พวกเขา(คริสตชน) มีพระบัญญัติของพระเจาท่ี

จารึกไวในใจของเขา และเขารักษาพระบัญญัตินั้น
ขณะรอการกลับคืนชีพของผูตายและชีวิตนิรันดร (ป
140)

เคลเมนต 2
ขออยาใหใครบอกวา เน้ือหนังจะไมถูกพิพากษา

และจะไมกลับคืนชีพอีก ถาพระเยซูเจาผูซ่ึงพระองค
เปนจิตและมารับเอาเน้ือหนงั ผชูวยเราใหรอด และเรียก
เรา เรากจ็ะไดรบัรางวลัในเนือ้หนงั  ดังนัน้ ใหเรารกักนั
และกัน เพื่อเราจะเขาสูพระอาณาจักรของพระเจา (ป

150)  

จัสติน (มารตรี)
บรรดาประกาศกทำนายถึงพระครสิตเจามา 2 คร้ัง

คร้ังท่ี 1 ซ่ึงมาแลวพระองคถกูเหยยีดหยามและทนทุกข
ทรมาน เม่ือมาครัง้ท่ี 2  ดังท่ีประกาศกทำนายไว พระองค
จะมาจากสวรรคในพระสิริรุงโรจนพรอมกับเหลาเทพ
เทวา เม่ือพระองคจะปลุกรางกายของมนุษยทีเ่คยมีชวีติ
ในโลกแลว พระองคจะสวมเขาอยางสมเกียรติดวย
ความไมรูจักตาย สวนคนชั่วรายนั้น จะสวมเขาดวย
ความพนิาศ และรบัชะตากรรมในไฟนิรนัดรกบับรรดา
ปศาจ (ป 151) 

พระเจาเรียกรางกายใหกลบัคืนชีพ และสัญญาชวีติ
นิรันดร เม่ือพระองคสัญญาวา จะชวยเขาใหรอด
พระองคก็ใหคำสัญญากับเน้ือหนังดวย มนุษยเปนใคร
กัน เปนแคสัตวที่ใชเหตุผลได และประกอบดวย
วิญญาณและรางกาย วิญญาณแตอยางเดียวเปนคน
หรือเปลา มันเปนแควิญญาณมนุษยเทาน้ัน ดังน้ัน
วิญญาณก็ไมใชมนุษย รางกายก็ไมใชมนุษย เปนแค
รางกายของมนุษย  แตเม่ือทั้งสองอยูดวยกัน เราจึง
เรียกวาเขาเปนมนุษย และเม่ือพระเจาเรียกมนุษยใหมี
ชีวิตและกลับคืนชีพ พระองคก็คงไมเรียกแตสวนหนึ่ง
สวนใด แตทั้งหมดน่ันคือทั้งวิญญาณและรางกาย (ป
153)

ตาเซยีน ชาวซเีรยี
เราเชือ่วา จะมีการกลบัคืนชพีของรางกาย หลงัจาก

ทีท่กุอยางจบส้ินไปแลว (ป 170) 

อเีรเนอสุ 
พระศาสนจักรแมจะกระจายไปท่ัวโลกไดรบัความ

เชื่อในเร่ืองการปลุกใหเน้ือหนังคืนชีพจากอัครสาวก
และผูสืบตำแนงตอเน่ือง พระองคจะทำการพิพากษา
ทกุคนคร้ังสุดทายอยางยุติธรรม (ป 189)

ออกัสติน
ความพินาศจงมีกับคนท่ีคิดท่ีวา พระเจาผูทรง

สรรพานุภาพไมสามารถปลุกใหรางกายของเราและ
ทำใหมันมีชีวิตอีกคร้ังจากสวนตางๆ ที่ถูกสัตวกิน
หรือที่สลายกลายเปนฝุนหรือขี้เถา หรือเปนของเหลว
หรอืเปนไอไปแลว (ป 419)

พระเจาชางฝมือวิเศษและสุดบรรยาย จะฟนฟู
เน้ือหนังท่ีเคยเปนสวนของมนุษยของเราอยางรวดเร็ว
และไมแตกตางจากเดิม จะเปนเร่ืองเล็กๆ นอยๆ เชน
เสนผม เลบ็กต็าม  (ป 421)

คนตางศาสนาในสมัยเร่ิมแรกของพระศาสนจักร
คอยสังเกตดูพิธีกรรมฝงศพของคริสตชนบันทึกวา
“พวกเขาเดินไปสุสาน รองเพลงไปพลาง เหมือนไมมี
ความเศราโศกเลย เพราะเขาเช่ือวา คนตายยังไมตาย
แตไปอยูกับพระเจาและรอคอยการกลับเปนข้ึนมา”

ฉลองบานเณรกลาง (ตอจากหนา 2)
ในบทเทศน พระคุณเจาชูศักด์ิไดนำสาสนวัน

สันติภาพสากลของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
มาเปนขอคิดใหกับสัตบุรุษ พระคุณเจาไดเนนวา
สันติภาพจะตองเกิดมาจากครอบครัว เฉกเชนใน
ปฐมกาลท่ีอาดัมและเอวาไดสรางครอบครัวข้ึน และ
ไดมีบุตรชื่อกาอินกับอาแบล แตก็เกิดปญหาข้ึนเม่ือ
กาอินผู เปนพี่อิจฉานองท่ีพระเจาทรงพอพระทัย
ในเคร่ืองบูชาของอาแบลผูเปนนองมากกวาตน จึงคิด
ทำบาปและไดฆานองชายของตนเอง เม่ือพระเจา
ถามหานองชาย กาอินกลับทำไมรไูมเหน็ ไมรบัผดิชอบ
ไมสนใจ คิดวาไมมีหนาท่ีตองดูแลนองหรือคนใน
ครอบครัว เชนเดียวกับในสังคมทุกวนัน้ี คำวาครอบครัว
ดูเหมอืนวาจะไมคอยมคีวามหมาย ตางคนตางอยไูมดูแล
เอาใจใสกันและกัน ไมรูสึกวาเปนหนาท่ีที่ตองรับ-
ผิดชอบชีวิตของกันและกัน กลับมุงความสนใจกับ
ตัวเอง ผานทางเทคโนโลยีการสื่อสารกมหนากมตา
อยูกับมือถือมากกวาตัวตนพี่นองคนที่อยูขางๆ เรา
พระคุณเจาไดกลาวถึงครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิวาเปน
ตนแบบแหงครอบครัวในทุกวันนี้  เพราะวาแมจะเกิด
ปญหา แตคนในครอบครัวพยายามท่ีจะชวยเหลือกัน
เชนเม่ือเกดิปญหาไมสามารถอยใูนแผนดินอสิราเอลได
นักบุญโยเซฟผูเปนหัวหนาครอบครัวไดพาพระกุมาร
และแมพระหนไีปประเทศอียปิต และเหตุการณกม็าถึง
ปญหาอีกคร้ังเม่ือท่ีครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิเดินทางไป
เยรูซาเล็มแตแลวเม่ือเดินกลับก็พบพระกุมารกลับ
ไมเดินทางกลับมาดวยทุกขรอนถึงแมพระและนักบุญ
โยเซฟผพูอกบัแมตองออกเดนิตามหาถึง 3 วนั

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ตัวแทนสามเณรกลาง

รุนที่  39 ไดกลาว
ร า ย ง า น ถึ ง ชี วิ ต
การอบรมที่ ได รับ
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
เกือบหน่ึงปที่ผานมา
และขอบคุณพระ -
คุณเจาประธานในพิธี
ที่ ได ดูแล เอาใจใส
ลูกๆ สามเณรกลาง

เสมอ ตลอดจนขอบคุณบรรดาพระสงฆและสัตบุรุษ
ทีไ่ดมารวมฉลองบานเณรกลางในคร้ังน้ี

หลงัจากจบพิธีกรรมแลว ไดมีกจิกรรมสงความสุข
รับประทานอาหารรวมกัน จับรางวัลและชมการแสดง
จากสามเณรกลาง

ความช่ืนชมยินดีของการฉลองบานเณรกลางในปนี้
เกิดข้ึนไดดวยความรวมมือจากหลายๆ ฝาย ทั้งจาก
คณะมาเซอรและพนักงานโรงพยาบาลเซนตเมร่ี

โรงเรียนมารียวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญ และสัตบุรุษ
อาสนวิหารแมพระประจักษทีเ่มืองลูรด รวมถึงผมีูน้ำใจ
ทกุๆ ทานท่ีใหความชวยเหลอืในงานฉลองบานเณรกลาง
และยังมีกำลังสำคัญคือ บรรดาครูเณรจากบานเณรเล็ก
สังฆมณฑลตางๆ จำนวน 19 คน ทีไ่ดใชโอกาสการมา
คายสัมผัสชีวิตและสอบเขาบานเณรกลาง ชวยกัน
เตรียมงานอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือย ชวยเหลือซึ่งกัน
และกันอยางเต็มท่ี

ขอขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา ที่ทรงจัดสรร
ส่ิงตางๆ  ในชวีติของพวกลูก ใหพฒันา กาวหนา ประสบ
ความสำเร็จในชีวิตและกระแสเรียก โดยผานทางคณะ
ผูใหการอบรม บรรดาคณาจารย กิจกรรมตางๆ และ
ทุกคนท่ีเกี่ยวของกับชีวิตพวกเราเสมอมา ขอองคพระ-
วสุิทธิวงศ องคอปุถมัภของบานเณรกลางโปรดประทาน
พระพรตางๆ  แกทกุทานท่ีมีสวนรวมสนับสนุนบานเณร
แหงน้ีตลอดไป
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คุณพอปยะศักด์ิ วองไว

หนา 8

⌫
บานพักผสููงอายคุามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร

สามพราน นครปฐม
พระศาสนจักรบอกวา เปนหนาท่ีของทุกคน

ทุกฝาย เริ่มต้ังแตบุคคลในครอบครัวเดียวกันท่ีจะตอง
ใหการดูแลเอาใจใสและกำลังใจ โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในเร่ืองของความเจ็บปวยและความรัก ตองใหผสููงอายุ
เปนสวนหนึ่งของพระศาสนจักรและใหมีสวนรวม
ในศีลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่การสงศีลใหกบัผสููงอายุ
ตามบานและใหกำลงัใจ

ขอนำทานไปพบกับบทสัมภาษณสมาชิกของ
บานพักผูสูงอายุ ที่อยูภายใตการดูแลของคณะนักบวช
คามิลเลียนแหงประเทศไทย

คณุพอซานเต โตเกตโต อธกิาร
คณุพอปยะศกัด์ิ วองไว ผอูำนวยการบานผสููงอายุ
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน

บานพักผูสูงอายุแหงน้ี เปนบานผูสูงอายุแหงแรก
ของคณะคามิลเลียนเลยก็วาได  เปนสถานท่ีไดบริการ
ดูแลเก่ียวกับผูสูงอายุ  และยังเปนสถานท่ีบมเพาะจิต-
ตารมณของนักบวชคามิลเลียนในดานงานอภิบาลและ

การรับใชผูปวยของผูรับการอบรมในคณะคามิลเลียน
คือ บรรดาบราเดอรและโปสตุลันต เพื่อจะไดซึมซับ
และหยัง่รากลกึในจิตตารมณแหงการรบัใชผปูวย  บาน
แหง น้ียัง จัดให มีการฝกอบรมและเปดโลกทัศน
ใหเยาวชนในการมีจิตอาสา  อีกทั้งยังเปนแหลงการ

เรยีนรดูานงานเมตตาจิต  ในการประกอบกิจกรรมตางๆ
ดวยคุณธรรมแหงความรักแดผูสูงอายุหรือคนอื่นๆ ใน
สังคม  กลุมท่ีเขามามีสวนในการชวยเหลือและฝกการ
เปนจิตอาสา มีหลากหลาย เชน  นิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันตางๆ  เชน  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาลัย
แสงธรรม นักเรียนจากโรงเรียนตางๆ และผูฝกหัด
จากคณะนักบวชตางๆ   ส่ิงเหลาน้ีเปนการฝกฝน
คุณธรรมตามบทบัญญติัแหงความรัก ในขอ “จงรกัเพือ่น

มนุษย เหมือนรักตนเอง (รม13:
9-10)”

นางสาวจุฑารัตน ระเมาะ
พนักงานผูชวยพยาบาล บานพัก
ผู สูงอายุคามิลเลียน  โซเชียล
เซนเตอร สามพราน

ชื่อเลนจา มาจากจังหวัด
สตูล นบัถืออสิลาม ไดเขามาทำงาน
ที่นี่ ประมาณ  7 ปแลว ดวยการ
แนะนำของคนท่ีรูจักที่นี่มากอน
ไดเรยีนรเูก่ียวกับส่ิงตางๆ มากมาย
ที่ เ ร าไม เคยชินหรือไมทราบ
มากอน  เปนส่ิงท่ีแปลกใหมในตัว

จาเอง  และท่ีสำคัญท่ีสุด  จารสึูกท่ึงกับการทำงานของ
บรรดานักบวช  ที่ไมวาใครก็ตามท่ียายมารับผิดชอบ
หรือบริหารที่นี่แลว ลวนแตทำดวยความรัก ความ
เอาใจใส  แมวาจะไมไดรับคาตอบแทนใดๆ เลยก็ตาม

คุณพอซานเต โตเกตโต

(อานตอหนา 13)
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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
แมพระแหงเหรยีญอศัจรรยทีป่ารสี0-2463-7431-2

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)

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.)

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, 09-4287-9824, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

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⌫    ⌫  
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ความปติแหงพระวรสาร (Evangelii  Gaudium)
เปนผลของสมัชชาสามัญของพระสังฆราช เรื่องการ
ประกาศขาวดีใหมเพื่อถายทอดความเชื่อ  ที่วาติกัน
ระหวาง 7-28  ตุลาคม  2012 (พระอัครสังฆราช
เกรยีงศกัด์ิ  โกวทิวาณิช  เปนผแูทนไทยเขารวมสมัชชา)

ความฝนของพระสันตะปาปาในสมณลิขิตน้ีคือ
พระศาสนจักรเดินหนาสูการกลับใจดานอภิบาล  และ
ธรรมทูต  ทั้งสวนตัวและสวนรวม  กลาวคือ ความ
สามารถเปล่ียนแปลงนิสัย  รูปแบบชีวิต  ภาษา  และ
ความสะดวกสบาย  มุงสูการประกาศขาวดีมากกวา
ปกปองตนเอง

พอปรารถนาใหคริสตชนทุกคน  สนใจการประกาศ
ขาวดีดวยความปติยนิดี  มีพลงัความรักของพระเยซเูจา
ไปใหผอูืน่  มีหนทางใหม  และสรางสรรค  ไมปดกัน
พระเยซูเจาดวยวิธีคิดเดิมๆ  เราจำเปนตองกลับใจดาน

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ ความปติแหงพระวรสาร

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

อภบิาลและธรรมทูต
เปดประตขูองพระศาสนจักร  เพือ่คนมาหาพระเจา

จะไมพบวาเราปดประตู  ประตูแหงศีลศกัด์ิสิทธ์ิไมควร
ถกูปด   ศีลมหาสนิท มิใชรางวลัสำหรบัคนสมบูรณ  แต
เปนยาท่ีมีอานุภาพ  และอาหารบำรุงผูออนแอ  เราจึง
ตองพจิารณาดวยความรอบคอบ  และกลาหาญ  (ขอ 47)
พอตองการใหพระศาสนจักรบาดเจ็บ  และสกปรก
เพราะกาวออกไปบนถนนสายตางๆ  มากกวาพระ-
ศาสนจักร.. ทีส่นใจอยตูรงกลาง  และจบดวยการถกูจับ
ในเครือขายของการครอบงำจิตใจ  และระเบียบตางๆ
ถามีบางสวนอาจรบกวนเราถูกตอง...    เปนจริงท่ีวามี
พีน่องชายหญงิหลายคน   กำลังดำเนนิชวีติปราศจาก...
มิตรภาพของพระเยซูเจา
(ขอ 49)

ส่ิงลอลวงใจพระสงฆผูอภิบาลรวมท้ังนักบวชชาย
หญงิ  คือ  ปจเจกนิยม   วกิฤติเอกลกัษณ และการชอบ
ทำตามใจ (a cooling  of  fervor ขอ 77-78) ครสิตชน
ตองเปนเคร่ืองหมายแหงความหวัง   นำการปฏิวติัดวย
ความออนโยน  (ขอ 88) เราจำเปนตองแสวงหาท่ีหลบภยั
จากชีวิตจิตแหงความสะดวกสบาย (well being) การ
ไมยอมรับผดิชอบพีน่องชาย-หญงิ  (ขอ 90)  และโลกีย-
นิยม  กลาวคือไมแสวงหาพระสิริรุงโรจนของพระเจา
แตเพือ่ชือ่เสียงภาษามนุษย  และความกินดีอยดีู  (ขอ 93)

หลายคนรสึูกวาตนอยเูหนือคนอืน่  เหมือนวธีิคิดในอดีต
บางแหงวิพากษวจิารณคนอืน่  ( ขอ 94 )  สนใจเอาใจใส
พิธีกรรม  ขอความเชื่อ  และมรดกของพระศาสนจักร
โดยไมสนใจพระวรสารที่จะมีความหมายตอความ
ตองการของประชาชน  (ขอ 95)  นีเ่ปนการคอรรปัชัน่
ยิง่ใหญทีป่กปดคิดวาดี...  พระเจาทรงชวยเราจากพระ-
ศาสนจักรที่ติดกับดักงานอภิบาล และชีวิตจิตแบบ
ผวิเผนิ (ขอ 97)

พระสันตะปาปาขอรองชุมชนพระศาสนจักร
อยาตกเปนเหยื่อของความอิจฉา  “สงครามเกิดข้ึนมาก
เทาไรภายในประชากรของพระเจา  และชุมชนตางๆ
ของเรา  “(ขอ 98) เรากำลงัประกาศขาวดีกบัใครถาเรา
ทำเชนน้ี” (ขอ 100)  เราจำเปนตองสงเสริมพฒันาความ
รับผิดชอบของฆราวาส ซ่ึงบอยครั้งลัทธิการนิยม
พระสงฆ – นกับวชจนเกินไป  ทำใหฆราวาสไมมีสวน
ในการตัดสินใจ (ขอ 102) ในพระศาสนจักรจำเปนตอง
สงเสริมใหสตรีมีบทบาทย่ิงข้ึน  เปนพิเศษในหลาย
หนวยงานท่ีตองตัดสินใจสำคัญๆ  (ขอ 104)  ในหลาย
แหง  แตการรบัสามเณรก็ตองพจิารณาแรงจูงใจพ้ืนฐาน
ดวย (ขอ 107)

ผมแปลสรุปจากหนังสือพิมพลอสแซรวาตอเร
โรมาโน  (L’Osservatore  Romano, 29/11/2013) เหน็
วามีประโยชนตอทานผูอานครับ
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เมือ่พระสันตะปาปา (ตอจากหนา 3)

เดินหนา แมตองเผชิญกับความยากลำบาก และความ
หวังมิไดทำใหเราผิดหวัง ดังท่ีเราอานในจดหมายถึง
ชาวโรม เราควรคิดถึงปริศนาแรกในอุปสรรคเร่ือง
“Turandot” กับ “Puccini” ในขณะน้ันก็คิดถึงคำท่ีพอ
จะจำไดที่เกี่ยวกับขอสงสัยของเจาหญิงในอุปรากร
เรื่องน้ัน ซ่ึงตองขจัดดวยความหวัง “ในคืนอันมืดมิด
มีปศาจบินไปมา มันกางปกบินทามกลางความมืดมิด
ของมวลมนุษย โลกท้ังโลกเรียกหามัน โลกท้ังโลก
ขอรองมัน แตปศาจหายตัวไปพรอมกับรุงอรุณ เพื่อ
กลับเขาไปอยูในหัวใจตอไป มันเกิดใหมทุกค่ำคืน แต
ตายไปเม่ือยามรุงอรุณ”

“เห็นไหม ความไววางใจของคริสตชน มิใชผี!
และไมหลอกลวง แตเปนฤทธ์ิกศุล ดังน้ันในข้ันสุดทาย
กคื็อพระพรของพระเจา ซ่ึงไมสามารถสรุปออกมาเปน
เพียงความหวัง ซ่ึงเปนเร่ืองของมนุษย พระเจาไมทรง
หลอกลวงดวยความหวัง พระเจาไมสามารถปฏิเสธ
พระองคเอง พระเจาทรงเปยมดวยพระสัญญา”

ศิลปะและพลังสรางสรรค
“ขาพเจารูสึกประทับใจท่ีพระสันตะปาปาทรง

อางอิงถึงอปุรากร “Turandot” ของ “Puccini” ในขณะท่ี
ตรัสเก่ียวกับความหวังอันเปนรหัสธรรม ขาพเจา
อยากเขาใจใหดีกวาสักหนอยเกี่ยวกับการท่ีทรงอางอิง
ศลิปะและวฒันธรรม ขาพเจาทวนความจำของพระองค
ทานวา เม่ือ ค.ศ. 2006 วา ศิลปนรูจักเสนอเรื่องราย
และเจ็บปวดเก่ียวกับชีวิตอยางงดงาม ขาพเจาจึงถาม
พระองควา ศิลปนและนักเขียนท่ีพระองคทรงยกยอง
มีอะไรบางท่ีคลายคลึงกัน พระสันตะปาปาตรัสตอบวา
“อนัท่ีจรงิพอชอบนกัเขยีนทีแ่ตกตางกัน เชน Dostoevsky
และ Holderlin พอจำกลอนที ่Holderlin เขียนในโอกาส
วันเกิดของคุณยาย ซ่ึงงดงามมากและมีคุณคาทาง
จิตวิญญาณสำหรับพอมาก กลอนลงทายดวยประโยค
ที่วา “ขอใหมนุษยยึดม่ันส่ิงท่ีพระกุมารทรงสัญญาไว”
ทีพ่อประทับใจก็เพราะพอรกัคุณยายโรซาของพอ และ
ในกลอนบทน้ันเขาเปรียบคุณยายของเขากับพระนาง
พรหมจารี ผทูรงใหการประสูติแกพระเยซูเจา เปนมิตร
กับโลกโดยไมคิดเลยวาใครเปนแขกแปลกหนา”

“พอไดอาน “The Betrothed” เขยีนโดย Alessandro
Manzoni สามรอบ และพอเก็บไวบนโตะ เพราะพอ
อยากจะอานอีก Manzoni ใหอะไรแกพอมาก เม่ือพอ
ยงัเปนเด็ก คุณยายสอนใหพอทอง ชวงแรกของหนังสือ
“Betrothed” เปนแขนงหนึ่งของทะเลสาบ “โคโม” ที่
ไหลไปทางทิศตะวันตกระหวางภูเขาสองลูกที่เชื่อม
ติดกัน... พอชอบ Gerard Manley Hopkins มากดวย

ในบรรดานักวาดเขียนผมีูชือ่เสียง พอชอบ Caravaggio
มาก ภาพทีเ่ขาวาดพูดกับพอ และ Chagall เร่ือง “กางเขน
สีขาว” ในบรรดานักดนตรีพอชอบ Mozart ชวง
“พระองคทรงรับเอากาย” ในเพลงมิสซา ใน C minor
ไมมีใครสูได มันยกจิตใจทานถึงองคพระเจา พอชอบ

Mozart ทีแ่สดงโดย Clara Haskil Mozart สมใจพอ แต
พอจำดนตรีของทานไมได พอตองฟง พอชอบฟง
Beethoven แตตามแนวของทานตองเปนไปตามแนว
ของ Promethean ทำใหพออิม่ ผทูีอ่ธิบาย Promethean
แลวยังมี “พระมหาทรมาน” ของ Bach และแลวก็มี
“พระมหาทรมาน” โดย Bach ตอนหนึ่งของ Bach ที่
พอชอบมากก็คือ “Erbarme Dich น้ำตาของเปโตร
ในพระมหาทรมานของมัทธิวนั้นสูงสงมาก แลวใน
ข้ันตอนตางๆ ซ่ึงไมใกลชิดตัวเราในทำนองเดียวกัน
พอชอบ Wagner พอชอบฟงเขาแตไมใชตลอดเวลา
การแสดง “Ring” ของ Wagner ที ่La Scala, Milan เม่ือ
ค.ศ. 1950 สำหรับพอแลวนับวาเดนท่ีสุด แตก็ยังมี
“Parsifal” โดย Knappertsbusch ใน ค.ศ. 1962

“เราควรจะพูดอะไรสักอยางเก่ียวกับภาพยนตร
เรือ่ง “La Strada” สรางโดย Fellini คงจะเปนภาพยนตร
ที่พอชอบมากที่สุด พอมีสวนเกี่ยวของกับหนังเรื่องน้ี
เพราะกลาวถงึนักบญุฟรงัซิสโดยไมออกชือ่ทาน พอคดิ
เม่ือตอนอาย ุ10 ถงึ 12 ป พอไดดูหนงัอติาเลียนทีแ่สดง
โดย อันนา มักนานี และอัลโด ฟาบรีซี “ภาพยนตร
อีกเร่ืองหน่ึงท่ีพอชอบคือภาพยนตรเร่ือง “โรมเมือง
ที่เปด” พอเปนหน้ีเก่ียวกับวัฒนธรรมกับคุณพอและ
คุณแม ทานมักจะพาพวกเราไปชมภาพยนตรดวยกัน
บอยๆ

“อยางไรก็ตาม พอชอบโศกนาฏกรรมโดยท่ัวไป
โดยเฉพาะนิทานอมตะ มีคำอธบิายท่ีนาฟงท่ี Cervantes
ใสในปากของ Carrasco เพื่อสรรเสริญเร่ืองของ Don
Quixote วา “เด็กๆ ถืออยูในมือ วัยรุนอาน ผูใหญก็
เขาใจ ผูสูงอายุชมเชย” สำหรับพอนี่อาจเปนคำอธิบาย
คำวา “ยอดเย่ียม”

ขาพเจาถามพระสันตะปาปาเก่ียวกับการสอน
วรรณคดีใหแกนกัเรยีนชัน้มัธยมของทาน

พระองคตรัสตอบวา “คอนขางอันตรายสักหนอย
พอตองแนใจวานักเรียนของพอตองอานเร่ือง “El Cid”
แตเด็กผชูายไมชอบ เขาชอบอานเร่ือง “Garcia Lorca”
แลวพอกตั็ดสินใจใหพวกเขาอานเร่ือง “El Cid” ทีบ่าน
แลวพอจะสอน พวกเขาเกีย่วกบันกัประพนัธทีเ่ด็กผชูาย

ชอบเรื่องเผาพันธุ
เชนหนังสือ ใน
ปจจุบันท่ีชื่อ “La
Casada Infiel” หรอื
เรือ่งอมตะเชน “La
Celestina” โดย
Fernando de Rojas
แต เนื่องจากอาน
วรรณกรรมเหลาน้ี
พวกเขาไดลิ้มรส
วรรณกรรมกวีแลว
ก็เริ่มไปอานเร่ือง
โดยนัก เ ขียนอื่น
และน่ีคือประสบ-

การณทีดี่ของพอ พอจบรายการแตในรปูแบบท่ีวางแผน
ไวลวงหนา กลาวคือไมสงท่ีเรามีจดุมงุหมายใหพวกเขา
ไดรับต้ังแตแรกเริ่ม แตเปนการดำเนินไปในแนวทาง
ทีก่ำหนดไวลวงหนา กลาวคือไมออกคำส่ังตามส่ิงท่ีเรา
ตองการใหบรรลุถึงต้ังแตแรกเร่ิม โดยการอานผลงาน
ของนักเขียนเหลาน้ี แนวทางแบบน้ีเขากับพอดี พอ
ไมอยากใหมีแผนงานท่ีเครงครัด แตพออยากรูวาเรา
ควรไปในแนวทางใดเก่ียวกับการอานหนังสือจะไดรู
คราวๆ วาเรากำลังไปในแนวทางไหน แลวพอกเ็ริม่ให
เขาเขียน สุดทายพอตัดสินใจจะสงสองเร่ืองท่ีเด็กชาย
ของพอเขียนข้ึนไปให Borges พอรูจักเลขาฯ ของเขา
ซ่ึงเคยเปนครูสอนเปยโนใหกับพอ Borges ชอบเรื่อง
สองเร่ืองน้ันมาก แลวเขาก็เขียนคำนำใหกบัเร่ืองเหลาน้ี”

ขาพเจาเรียนถามพระองควา “พระสนัตะปาปาการ
สรางสรรคเปนส่ิงท่ีจำเปนในชีวิตของบุคคลคนหน่ึง
ใชไหมครับ” พระองคทานทรงหัวเราะแลวตรัสตอบวา
“สำหรับสมาชิกคณะเยสุอติสำคัญมาก เขาตองมคีวามคิด
สรางสรรค”

พรมแดนและการวินิจฉัย
ในชวงที่พระสงฆและพนักงานของหนังสือพิมพ

La Civilta Cattolica พระสันตะปาปาไดตรัสเก่ียวกับ
ความสำคัญของสามเร่ืองกลาวคือ “การเสวนา การ
วินิจฉัย และพรมแดน” พระองคทรงเนนขอสุดทาย
เปนพิเศษ โดยตรัสวา สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล
ท่ี  6 ไดตรัสเ ก่ียวกับคณะเยสุอิตท่ีมีชื่อเสียงวา
“ไมวาท่ีไหนในพระศาสนจักร แมในเร่ืองท่ียากลำบาก
และสุดขอบ ในทางแยกของแนวความคิด การบุกรุก
ในดานสังคมไดมีและยังมีการสนทนาอยางตอเน่ือง
ของผทูีมี่ความปรารถนาอยางลึกซ้ึงและสารเกาแกแหง
พระวรสาร คณะเยสุอติอยแูละยงัอย ูณ ทีน่ัน้” ขาพเจา
ถามสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิสวา อะไรควรจะเปน
อนัดับตนๆ สำหรบัหนงัสือทีพ่มิพโดยคณะเยสอุติ

(ติดตามตอนจบไดในฉบับหนา)
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การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ
หนึ่งภาพเกา...หลากหลายเรื่องราว

ณ  สวรรค  (kamsornway.blogspot.com)

ภาพเกา... เชือ่มโยงชีวติบญุราศีไทย
ผมเชื่ออยางสนิทใจเสมอวา “เราแตละคนมีบางชวง บางตอนของชีวิต

ที่เชื่อมโยงเรากับบรรดามรณสักขี ชาวไทย” (ไมวาจะเปนบุญราศีบานสองคอน
หรือบุญราศีคุณพอนิโคลาส) ที่ผมเช่ือแบบน้ีเพราะอาจมีสักคร้ังในชีวิต
ที่คริสตชนไทยตองมีโอกาสไดไปแสวงบุญไมที่สองคอนก็ที่สามพราน แตถึง
ไมไดไปก็เชื่อวาเราเชื่อมโยงชีวิตคริสตชนของเรากับผูศักด์ิสิทธ์ิใกลตัวเสมอ ซ่ึง
บอยๆ เราก็สวดวอนขอทานเหลาน้ี

เม่ือยอนดูภาพเกาเม่ือครั้งพระคุณเจาเกี้ยน เสมอพิทักษ ไปเย่ียมหลุมศพ
บญุราศีผศัูกด์ิสทิธ์ิทีส่องคอน

พลนัทันทีผมกเ็ชือ่มโยงชีวติของผมกับบุญราศีแหงสองคอน .... เพราะนอกจาก
มีเพื่อนที่นามสกุล “วองไว” ที่รูจักกันยาวนานเกือบสิบปแลว ยังมีชวงเวลาท่ี
เชื่อมโยงชีวิตกับบุญราศีทั้ง 7 แหงสองคอน ดวยการเดินทางไปรวมฉลองวัด

สองคอน ในสมัยทีย่งัเปนวดัแมพระไถทาส

1. เช่ือมโยงเร่ืองแรกกับเพ่ือนท่ีนามสกุล “วองไว” เพื่อนมักเลาเร่ืองราว
“ความเช่ือ” ทัง้ของตนเอง หรอืของพ่ีนองรวมนามสกุล ทีไ่มยอมละท้ิงความเช่ือ
ยอมตายดีกวาท่ีจะไมเชื่อในพระเจา ... ชีวิตของเพื่อนที่หลายครั้งก็ไมมีคำตอบ
ชัดเจน มีหลายคร้ังท่ีสับสนกับความสูญเสียคนท่ีตนรัก หลายคร้ังก็ไมสบายใจ
เรื่องสุขภาพ ประมาณวาเกือบจบชีวิตเพราะอาการปวย ... แตทุกครั้งก็ผาน
เรือ่งราวเหลาน้ันไปได ... ผมเคยถามเพือ่นเรือ่ง “อศัจรรย” ทีส่องคอน ดูเหมอืน
เพื่อนไมไดตอบอะไรมาก แตผมก็เขาใจไดไมยาก เพราะชีวิตท่ีผานมาไดจนถึง
วนัน้ีเปนอศัจรรยจากพระเจา ผานทางบุญราศีสองคอนจริงๆ

2. ผมเชื่อมโยงชีวิตเม่ือเห็นภาพเกา... พยายามนึกยอน “ปาศักด์ิสิทธ์ิ”
เพราะคร้ังหน่ึงเราเคยไปแสวงบุญกับครอบครัวและเพ่ือน พี ่นอง สัตบุรษุ ทีว่ดั
... ผมจดจำการเดินทางไดเสมอ เพราะเปนการเดินทางไกลที่สุด จากบาน
ในภาคกลางมาถึงวัดท่ีอยติูดประเทศเพ่ือนบาน ใชเวลาเดินทางเปนวันๆ ... จำได
วา พวกเราโดยสารรถบัสยอดนิยม และตามสมัยนยิม ประเภทไมมีแอร มีพดัลม
คุณแมเตรียมสัมภาระไปพรอม ไมวาจะขาวปลา อาหาร ผาหม ของใชตางๆ ...
ดูเหมือนเราเตรียมไปครอบครัวเดียว ทีไ่หนได มีหลายครอบครัวท่ีทำเหมือนกัน
ระหวางทางเราเอาอาหารมาแบงปนกัน ... ผมเดินทางไปสองคอนตอนน้ันยงัเด็ก
มากจรงิๆ แตกจ็ดจำไดเสมอ

3. ผมมองภาพเกาอกีครัง้พยายามคดิวาอะไรเปนอศัจรรยสำหรบัเรา ทีจ่รงิ
อัศจรรยอยูใกลตัวเราเสมอ เม่ือเวลาท่ีเราขาดแคลนบางอยาง แลวเราแบงปน
ใหกันและกัน การไดแบงปนเม่ือเขาขาดแคลน เปนอัศจรรยจริงๆ มีหลายตอ
หลายคร้ังท่ีเราขาดแคลน แตไมเคยขาดความชวยเหลือ .. นี่แหละอัศจรรย
ทีย่ิง่ใหญจรงิๆ

4. เรามองภาพเกา แลวเช่ือมโยงชวีติของเรากับผศัูกด์ิสิทธ์ิทีเ่ปนแบบอยาง
ความเช่ือ ในเร่ืองอะไรบาง

หมายเหตุ... บคุคลตนเร่ืองท่ีเปนเพ่ือนผมรวมสิบป สังฆานุกรโทมสั อาทิตย
วองไว และภาพเกาเม่ือคร้ังพระคุณเจามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ ไปเย่ียม
หลมุศพวีรสักขี ทีว่ดัสองคอน

แตทานเหลาน้ันก็ยังทำงานเสมือนกับผูสูงอายุที่นี่
เปนครอบครัวทานเอง นักบวชคามิลเลียนท่ีเปน
ผชูายกย็งักลายอมทำงานเลก็ๆ นอยๆ ทีต่่ำตอยทีสุ่ด
ซ่ึงบางคร้ังงานแบบน้ีนาจะเปนหนาท่ีของผูหญิง
เสียดวยซ้ำ จาเองก็รูสึกทึ่งอยางมากท่ีไดเห็นภาพ
เหลาน้ี  หนาท่ีที่จาไดรับจากการเปนเจาหนาท่ีดูแล
ผูสูงอายุ เหมือนทำใหเราไดบุญจากสวนน้ีไปดวย
การมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนาไมไดเปน
อุปสรรคอยางใดเลยในการทำงานท่ีนี่ แถมจาเอง
ยงัไดรบัการปฏิบัติอยางดี  ทัง้จากผบูรหิารและเพ่ือน

รวมงาน  จารูสึกสนุกสนานและผูกพันกับท่ีนี่มาก  บานแหงน้ีเนนการดูแลแบบ
องครวม ทีช่วยเหลอืในดานตางๆ เชน ดานกาย ใจ สังคม อารมณ และจิตวิญญาณ  และ
ยังใหความรูในการดูแลผูสูงอายุอยางถูกวิธี
และมีหลักการ นี่ก็เปนความรูที่จาไดรับจาก
การอบรมเสมอๆ เพื่อนำมาใชในการดูแล
ผสููงอายุในสังคมไทยโดยไมแบงแยกเลย

คณุลงุทนง สนิทวงศ ณ อยธุยา
สมาชกิผสููงอายคุามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร
สามพราน

ผมเปนชาวกรงุเทพฯ อายุ 70 ป  เดิมทีเปน
คนไขของโรงพยาบาลเซนตหลุยส  โดยเปน
โรคเสนเลือดในสมองอุดตัน  และแพทยก็

แนะนำใหผมมาพักฟนท่ีนี่ และอยูที่นี่ไดประมาณ 3 ปแลว  โดยสวนตัวผมชอบ
สถานทีแ่ละบรรยากาศทีน่ี ่ ผมรสึูกไมเหงา มีทัง้คุณพอ บราเดอร ทีค่อยทำงานอภบิาล
และจัดกิจกรรมหลากหลาย เจาหนาท่ีก็มีความเปนกันเองและนารักดี อาหารท่ีนี่
ก็อรอย  อาจเปนเพราะผมเปนคนท่ีทานอะไรงายๆ เลยไมเปนปญหาดานน้ี  ผมเอง
คงตองพกัฟนท่ีนีต่อไป  ตอนน้ีกเ็ริม่ชินและผูกพนักับท่ีนีแ่ลว

 คณุปาวราภรณ อมตานนทน
สมาชิกผู สูงอายุคามิลเลียน  โซเชียล

เซนเตอร สามพราน
ปาหมูคะ  บานอยูจังหวัดนครปฐม เดิมที

เปนนักบัญชทีีย่งุอยกูบัตัวเลขตลอดเวลา   ทำให
เครียด ดังน้ันแพทยประจำตัวแนะนำใหมาพัก
อยทูีบ่านแหงน้ี  และก็อยทูีน่ีเ่ปนเวลา  4 ปแลว
ส่ิงแรกท่ีปาประทับใจท่ีสุดคือภราดาผอูำนวยการ
ทานกอนท่ีชื่อ  ภราดาจิรวัฒน สุจิรานุธรรม
วนัแรกๆ ทีเ่ขามาก็ไดรบัการตอนรับอยางดีมาก ทำใหประทับใจจริงๆ จงึเปนสาเหตุ
หนึง่ท่ีทำใหอยากอยทูีน่ี ่   (ปาหมูแทรกขึน้อกีวา เราใจงายไปหรอืปาว แลวกข็ำ) ชอบ
กจิกรรมทีมี่ไมเหมอืนทีอ่ืน่ๆ บรรยากาศกเ็ปนกนัเอง มีบรรดาบราเดอรหนมุๆ คอย
บริการเหมือนลกูหลานท่ีมาดูแล ปาเองอยทูีน่ีก่ร็วมพธีิมิสซาทุกวนั  เปนความสุขและ
ความสบายใจท่ีเราไดรับ โดยเฉพาะเวลาไดรับขอคิดจากคุณพอเวลาเทศน เวลา
รองเพลงก็ไพเราะจับใจมาก และปาก็สวดบทภาวนาตางๆ ไดเกอืบหมดแลว  แมวา
ปาจะเปนชาวพุทธก็ตาม แตก็ไดมีสวนรวมในพิธีกรรมโดยไมไดถูกกีดกันใดๆ เลย
ชอบท่ีนี่มากและไมอยากกลับบานแลว

บานผสููงอายคุามลิเลยีน (ตอจากหนา 8)

จฑุารัตน ระเมาะ

คุณลงุทนง สนิทวงศ ณ อยธุยา

 คุณปาวราภรณ อมตานนทน
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คณุสมบัตขิองผสูมัคร : สำเรจ็ช้ัน ม.3 หรอืเทยีบเทา
ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม : โทร.        0 - 2311 - 1546, 0 - 2741 - 8550

            โทรสาร  0 - 2741 - 8220
           School Website : www.ijconvent.ac.th

โรงเรยีนพระกุมารเยซวูทิยา
Convent of the Holy infant Jesus School

763 สุขมุวทิซอย 101 พระโขนง กรงุเทพฯ 10260
“มงุพัฒนานักเรยีนสคูวามเปนเลศิ ทางวชิาการ
คณุธรรม และความเอือ้อาทรตอกนัและกัน”

 ⌫
- โรงเรียนเปดสอนวิชาเลขานุการมา 50 ป
- ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือในการเรียนการสอน
- หลกัสูตรประกอบดวย วชิาภาษาอังกฤษ วชิาคอมพวิเตอร วชิาภาษาจีนและ

ญีป่นุ วชิาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ วชิาคณิตศาสตร วชิาธุรกจิ
การพาณิชย วชิาจริยศึกษา และวิชาพมิพดีด

- โรงเรียนรวมกับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต
พระโขนง จดัการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- นักเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได
- ผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเปนจำนวนมาก ไดรับการ

บรรจุเขาทำงานทันทใีนบรษัิท และองคกรธุรกจิตางๆ
- โรงเรียนเปดรับสมัครนักเรียนใหม ปการศึกษา 2557 ต้ังแตวนัท่ี 6 มกราคม

ถงึวนัท่ี 7 กมุภาพันธ 2557

ขอความดีความรักอันศักด์ิสิทธ์ิ
โปรดตามติดชั่วฤดีชีวีขาฯ
เขาพำนักในนิเวศนมโหฬาร
แหงพระเจาจอมราชาตลอดกาล

ระลกึถึงพอ-แม ในคำภาวนา
ฟรงัซิสเซเวยีร ชอบ มณนีอย

เกดิใหมในพระเจา 31 มกราคม 1983
มารอีา ประสาร มณนีอย

เกดิใหมในพระเจา 3 มกราคม 2002

เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา
ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงในดินและตายไป

มนักจ็ะเปนเพยีงเมลด็เดียวเทาน้ัน
แตถามันตาย มันก็จะบังเกิดผลมากมาย

(ยอหน 12:24) ขาพเจาเปนผรูบัใชของพระเจา

หนังสือความเชือ่อนัเปนชวีติ
บอกเลาเรื่องราว

“คำสอนและชีวิตท่ีเปนขาวดี”
โดยพงศ ประมวล ราคา 120 บาท

ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 (ลูกา 1:38)
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«—¥π—°∫ÿ≠‚∑¡—  Õ‰§«π— 

¡’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπ

ª√–∏“π  («—¥π—°∫ÿ≠‚∑¡—  Õ‰§«π—  ¡’π∫ÿ√’ Õ¬Ÿà„π

∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬π√à«¡ƒ¥’«‘‡∑»»÷°…“ RIS ¿“¬„πÀ¡Ÿà∫â“π

‚™§™—¬ªí≠®∑√—æ¬å µ—ÈßÕ¬Ÿà∫π´Õ¬√“¡§”·Àß 184

ª√–¡“≥ 4 °‘‚≈‡¡µ√ ®“°∂ππ√“¡§”·Àß ª“°∑“ß

‡¢â“‡¬◊ÈÕß°—∫‡∑ ‚°â‚≈µ—   ÿ¢“¿‘∫“≈ 3 µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-2791-8900 µàÕ 316 ¡◊Õ∂◊Õ 08-1960-

1181)

«—¥·¡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≥

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ«ÿ≤‘‡≈‘»

·Àà≈âÕ¡ Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. (µ√’«“√©≈Õß«—¥ 3 «—π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.00 π.

§ÿ≥æàÕ∫—≠™“ »√’ª√–¡ß§å ‡ªìπª√–∏“π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 2 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 09.00 π. §ÿ≥æàÕ

∏π—π™—¬ °‘® ¡—§√ ‡ªìπª√–∏“π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 09.00 π. §ÿ≥æàÕ

 ¡æ√ ‡ Áß‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π) √â“π§â“µ‘¥µàÕ§ÿ≥∫√√‡®‘¥

· ß∑Õß ‚∑√. 08-9249-1894)

«—¥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. æ√–-

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

¥â«¬æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ

„πæ‘∏’¡’‚ª√¥»’≈‡®‘¡·≈–Õ«¬æ√ºŸâªÉ«¬ „π‚Õ°“ «—π

ºŸâªÉ«¬‚≈°

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

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

10.30 π.

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

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‚∑¡—  ªÉ“≈–ÕŸ Õ.À—«À‘π ®.ª√–®«∫-

§’√’¢—π∏å æ‘∏’‡ °«—π‡ “√å∑’Ë 8 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À“¥„À≠à  ®. ß¢≈“

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� »Ÿπ¬åª√– “πß“ππ‘ ‘µπ—°»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠π‘ ‘µπ—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’

Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π 23 ªï ¡“√à«¡°—π —¡º— ∏√√¡™“µ‘∑’ËÕ¬Ÿà

√Õ∫µ—«‡√“«à“¡—π ”§—≠‰©π°—∫§à“¬ ç‡™â“π’È∑’Ë«—ßπÈ”‡¢’¬«é

æ√âÕ¡æŸŸ¥§ÿ¬·≈°‡ª≈’Ë¬π·π«§‘¥„π‡√◊ËÕß¢Õß»“ π“

°—∫∏√√¡™“µ‘ √–À«à“ß«—π∑’Ë 31 ¡°√“§¡ ∂÷ß«—π∑’Ë 2

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2014  “¡“√∂¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈– ¡—§√

‰¥â∑’Ë www.carefor.org/student À√◊Õµ‘¥µàÕ§ÿ≥·®π

‚∑√. 08-4917-0615  µ‘¥µàÕ§ÿ≥¬“ ‚∑√. 08-4884-

6355

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

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

°ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 8 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014 ‡«≈“

19.00 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕ¥‘»—°¥‘Ï  °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

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

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

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—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

�����¢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

�����·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√– —ß¶√“™œ ‡ªî¥

‚§√ß°“√Õ∫√¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘‡∑§π‘§°“√‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π

·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ¢Õ‡™‘≠ºŸâ‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑πµ“¡«—¥

∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘¥—ßµàÕ‰ªπ’È 1. ‡ªìπºŸâ‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π„π«—¥

À√◊Õ∫â“ππ—°∫«™‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï 2. Õ“¬ÿ√–À«à“ß 15-

55 ªï 3. ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°‡®â“Õ“«“ À√◊ÕÕ∏‘°“√

‡®â“§≥– √à«¡°“√Õ∫√¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π

‚¥¬Õ“®“√¬å‡√¡’¬å  π“¡‡∑æ „π«—π∑’Ë 14-15 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2014  ‡«≈“ 09.00-17.00 π.  ∑’ËÕ“§“√ ¬“¡°≈°“√

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥·≈–æ‘∏’‚ª√¥»’≈°”≈—ß «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø  ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‚∑√.

0-7424-5195)

«—¥√“™‘π’ —πµ‘¿“æ Õ.‡¡◊Õß ®.æ—∑≈ÿß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 15 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø  ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈  ‡ªìπª√–∏“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√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ·æ√°Àπ“¡·¥ß ®. ¡ÿ∑√-

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

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ‡æ™√∫Ÿ√≥å ©≈Õß«—¥·≈–

™ÿ¡πÿ¡π—°∫«™ ‡¢µ 2 «—π‡ “√å∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬

‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥  √–∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 22 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√–-

 —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

(µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ §ÿ≥æàÕ ”√“≠ ≈–ÕÕ ‘∑∏‘¿‘√¡¬å

‚∑√. 08-9065-8802)

Õ “   π «‘ À “ √ · ¡à æ √ – ª √ – ®— ° …å ∑’Ë ‡ ¡◊ Õ ß ≈Ÿ √å ¥

π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“

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

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

ª∑ÿ¡«—π §à“Õ∫√¡ 2,800 ∫“∑ (√«¡Õ“À“√°≈“ß«—π

·≈–‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√‡√’¬π) √—∫®”π«π 20 ∑à“π

À¡¥‡¢µ°“√√—∫ ¡—§√«—π∑’Ë 3 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014 π’È

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ

1407, 08-9108-6850 À√◊Õ E-mail : thaisacredmusic

@gmail.com

����� ©≈Õßæ√–√Ÿªæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß√—°…“§πµ“∫Õ¥

(æ√–‚µ) «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ «—π‡ “√å∑’Ë 1 ¡’π“§¡ 2014 æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.00 π.

����� 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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)



ªï∑’Ë 38 ©∫—∫∑’Ë 6 ª√–®”«—π∑’Ë 2-8 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

❇ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 30 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 08.00 π.

§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

❇ «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß

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

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

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

Õ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àâ°—∫æ’ËπâÕß∑ÿ°∑à“π)

❇ «—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å ≈”‰∑√ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ «—π‡ “√å∑’Ë

1 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 09.30 π.

❇ «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 16.30 π.

¡‘ ´“„π ÿ “π (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

❇ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ «—π»ÿ°√å∑’Ë 14 ¡’π“§¡

‡«≈“ 17.30 π. §ÿ≥æàÕ‡Õ°√—µπå ÀÕ¡ª√–∑ÿ¡ ‡ªìπ

ª√–∏“π (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

❇ Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ «—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡  ‡«≈“ 10.00 π.

( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3470-3219)

❇ «—¥æ√–§√‘ µÀƒ∑—¬ («—¥‡æ≈ß) ®.√“™∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡  ‡«≈“ 16.00 π.

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

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

∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.00 π.

❇ Õ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ π§√ «√√§å «—π‡ “√å∑’Ë

1 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 16.00 π.

❇ «—¥π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“ ∫“ß¢“¡ ®.≈æ∫ÿ√’ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 2

°ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

❇ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ∑à“„À¡à

«—πæÿ∏∑’Ë 29 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 19.00 π.  ∑’Ë ÿ “π

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 30 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 07.00 π.

∑’Ë ÿ “π

❇ «—¥æ√–ºŸâ‰∂à ‡ “«¿“

«—πæÿ∏∑’Ë 29 ¡°√“§¡  ‡«≈“ 19.00 π.  ∑’Ë ÿ “π

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 30 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 09.00 π.

∑’Ë«—¥

❇ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å∑’Ë≈Ÿ√å¥ ∫“ß§≈â“ «—π‡ “√å∑’Ë 15

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.30 π. ∑’Ë ÿ “π

❇ «—¥π—°∫ÿ≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫ À—«‰ºà

«—π»ÿ°√å∑’Ë 7 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 19.30 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 07.30 π. ∑’Ë ÿ “π

❇ «—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È«

«—π»ÿ°√å∑’Ë 7 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 09.00 π. ∑’Ë ÿ “π

❇ «—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

«—π»ÿ°√å∑’Ë 7 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 19.30 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. ∑’Ë ÿ “π

‡ ° ÿ “π

�����»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 @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.

∑’ËÀâÕß«—¥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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®∑“ß‚∑√»—æ∑å

‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë π§√√“™ ’¡“

ç ÿ¢ À√◊Õ∑ÿ°¢å ... „Àâ‡√“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ§ÿ≥é

„Àâ§”ª√÷°…“ ø√’

‚∑√À¡“¬‡≈¢ 08-8377-4455

„Àâ∫√‘°“√∑ÿ°«—πµ≈Õ¥  24  ™—Ë«‚¡ß

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

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

„π‚≈°¥‘®‘µÕ≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é  „π‡ø´∫ÿâ§
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โซเชียล เซนเตอร
และในวันสุดทาย พวกเราไดรับเกียรติจากพระ-

สังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค เปน
ประธานการมอบเกียรติบตัรการสัมมนาในคร้ังน้ี
......

เพราะเราตางก็เปนพ่ีนองรวมสายโลหิต
ในพระครสิตเจาเดียวกนั

พี่นองโปรเตสแตนทกับพวกเราคาทอลิก
มีบางอยางท่ีเชือ่มโยงกัน

ส่ิงแรกท่ีเราลืมไมลง คือเรามีพระเจา
พระครสิตเจา องคเดียวกนั

แตเรามีขอเชื่อบางอยางเทาน้ันท่ีไมตรงกัน
สองสามวันท่ีบานผหูวาน

ที่พวกเรากำลังเช่ือมโยงชีวิตของกันและกัน
ในความแตกตาง ไมไดทำใหเกดิความแตกแยก

ในความแตกตาง สรางใหเกดิความเขาใจกันมากกวา
ในความแตกตาง ยิง่ทำใหเราอยาก “ฟง” กนั

ในการรับฟง เราเรียนร ูยอมรบั และใหเกียรติกนั
และมีต้ังหลายอยางท่ีเหมือนกันต้ังเยอะแยะ
เม่ือฟงกัน ยิง่เขาใจกันอันน้ีเรือ่งจริงครับ ...
ยิง่รจูกั ยิง่รักกนั ยิง่รักกนัยิง่เปนเพือ่นกนั

สองสามวันท่ีบานผหูวาน จงึเปนประสบการณชวีติ
ที่จำลองเหตุการณในอนาคตเราตองพบเจอพี่นอง

ที่เชื่อในพระคริสตเจาองคเดียวกัน
ผมสังเกตเวลาท่ีเราแบงกลุม

จากการไปเยีย่มชมสถานทีต่างๆ ของคาทอลกิ
เวลาท่ีกลับมารายงานวาประทับใจอะไร

สังเกตวาตางฝายตางใสใจกัน
แครความรสึูกของกัน

พีน่องโปรเตสแตนทพยายามใชคำศัพท
ของเราคาทอลิก

สวนเราท่ีเปนคาทอลิกก็พยายามใหศัพท
ของพีน่องโปรเตสแตนท

เปนสองสามวันท่ีมิตรภาพกอตวั
อาศัยความใสใจในเร่ืองตางๆใสใจท่ีจะรบัร ูรบัฟง

และท่ีสุดก็ใสใจท่ีจะรกักัน เพราะทีสุ่ดแลว
เราทั้งหลายก็เปนพ่ีนองรวมสายโลหิตกัน

ในความรักของพระคริสตเจา
ขาว : สังฆานกุรพรชยั สิงหสา
ภาพ : สังฆานุกรมนสัชัย ประทมุป

สัมมนาขอเชือ่ (ตอจากหนา 4)

สาสนจากพระอคัรสงัฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนรินัดร
ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
เนือ่งในโอกาสวนัคร ู16 มกราคม ค.ศ. 2014

“ครู...กระแสเรียกพิเศษแหงพยานชีวิตท่ีสุกสวาง
ดวยแสงแหงความเชือ่ ความหวงั และความรกั...”

ขอสงความรักและความปรารถนาดี เน่ืองใน
โอกาส “วันครู” มายังคณะครู ผูบริหาร และ
บคุลากรทางการศึกษาทุกคน

ระบบการจัดการศึกษาคาทอลิกมีธรรมชาติ
การศึกษาท่ีมงุเนนคุณคา และความสำคัญของมนุษย
เปนกระบวนการพัฒนามนุษย เพื่อเปนบุคคล
ทีส่มบูรณ ตามคำสอนแหงพระวรสารของพระเยซู
ครสิตเจาและพระศาสนจักร ครจูงึเปนความสำคัญ
ลำดับแรกในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพราะครู
เปนกระแสเรียกจำเพาะของตน เพื่อมีสวนรวม
ในพันธกิจของพระศาสนจักร กลาวคือ ครูเปน
แบบอยางท่ีดีของนักเรียน ครจูงึตองเปนครูคุณภาพ
ที่มีจิตวิญญาณความเปนครู เอาใจใสในการสอน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใสใจทางดานชีวิต
ฝายจติวิญญาณ โดยเนนสอนคุณคาของความเปนคน
หลักธรรมทางศาสนาท่ีสามารถนำไปใชหรือบูรณาการในชีวิตประจำวัน ฝกฝนนักเรียนใหรูจักคิด
อยางเปนระบบ มีเหตุผลประกอบ มีความตระหนักรูถึงคุณคา มีความเคารพศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย  การใหเกียรติซ่ึงกันและกัน

ปจจุบันคุณภาพการศึกษาไทยกำลังเขาสูภาวะวิกฤติทั้งในเร่ืองความรูทางวิชาการ และคุณธรรม
จรยิธรรม จงึจำเปนท่ีครจูะรวมแรงรวมใจกับผบูรหิารโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ
ใหผานวิกฤติทีก่ำลังเกิดข้ึน ดวยความมงุม่ันทำหนาท่ีของครูใหสมบูรณ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี
ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และอุทิศตนเปนครูมืออาชีพเพื่อพัฒนานักเรียน
ใหเปนบุคคลท่ีสมบูรณทัง้ดานรางกาย จติใจ สติปญญา อารมณ

อาศัยคำเสนอวิงวอนของพระแมมารีย ไดโปรดเสนอวิงวอนตอพระเยซูคริสตเจาผูทรงเปน
พระอาจารยเจาของเรา ไดประทานพระพร พละกำลังแดคณะครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา
ไดตอบสนองตอพระพรแหงกระแสเรยีกนีด้วยใจกระตือรอืรน มีใจกวางในการอุทศิตนและสามารถ
เปนตนธารแหงแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณของเหลาศิษยทีจ่ะแสดงตนเปนผนูำความเช่ือ ความจรงิ
ความรัก และความหวังของพระครสิตเจาไปสสัูงคมรอบขาง

ขอพระเจาอำนวยพร

พระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนยีร สันติสุขนรินัดร
ประธานสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย
ประธานสภาการศกึษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
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ขอใหเราโชคดี
ความรักท่ีคลาสสิคในสิบโลก

“ขอใหเราโชคดี” มันมาจากช่ือภาษาอังกฤษ
วา Wish Us Luck ผลงานเขียนและภาพยนตร
เกี่ยวกับการเดินทาง 30 วัน 9 ประเทศ ของสอง
แฝดสาว  ทีเ่ดินทางกลับเมืองไทยโดยใชการรอนแรม
ดวยการโดยสารรถไฟ พวกเธอเริ่มเดินทางจาก
ประเทศอังกฤษ ผมไดชมตัวอักษรกอนที่จะได
อานภาพ หรอืพดูใหงายกวาน้ันคอืผมอานหนงัสือ
กอนทีจ่ะดูภาพยนตร ถาเลือกได  ทกุคนคงอยากได
แตส่ิงดีๆ แตชวีติเราเลือกไมไดทัง้หมด  เราจึงหวงั
เพยีงแควา โชคดีคงเปนของเรา

ชวีติของสามีภรรยา รวมทัง้ลกูชายและลกูสาว
อีกสองคน ชาวเปรู ที่นั่งรวมมิสซาอยูแถวหนา
ของอาสนวิหารอัสสัมชัญ ดวยความศรัทธาและ
สายตาท่ีจดจอมายงัพระแทนอยางไมวางตาในรอบ
มิสซาเย็นที่ผมมีโอกาสเปนประธาน ทั้งหมดยืน
รอผมหลังจากท่ีมิสซาส้ินสุดลง พวกเขาแนะนำตัว
และบอกวา เรามีเวลาอยเูมืองไทย 4 วนั วนัน้ีเปน
วนัแรก เขาชมวาวัดหลังน้ีสวยมากเลย ผมบอกไป
วาเสียดายนะท่ีมาประเทศไทยในยามท่ีบานเมือง
อดุมไปดวยผคูนออกมาเดินประทวง หรอืพดูงายๆ
ก็คือมีม็อบน่ันเอง ฮันนาผูเปนแมตอบผมวา ไม
เปนไร เราเปนคริสตไดมารวมมิสซาถึงท่ีนี่ถือวา
มีบุญแลว  เสียดายก็แต เพียงฟงคุณพอเทศน
ไมเขาใจ ผมจึงถือโอกาสอธิบายบทเทศนดวย
ภาษาอังกฤษแบบกระทอนกระแทนแตสรุปใจ
ความไดวา ผมพดูเร่ือง “การเลือกพระเปนเจา เปน
ผนูำชวีติ”

ในบทเทศนผมเลาวา ผมใหสัมภาษณใน
รายการวิทยุ ของรายการรวมดวยชวยกัน ไมใช
ครั้งแรกท่ีทางรายการสงคำถามมาเทียบเชิญ ทาง
รายการมักสอบถามเขามาในเวลาท่ีมีคำถามท่ี
อาจจะโยงใยในประเด็นคริสตศาสนา  ผมเริม่คนุเคย
กับการโฟนอินสอบถามเร่ืองราวตางๆ ในการ
สัมภาษณคร้ังแรกเปนประเดน็เรือ่งของวนัสมโภช
พระคริสตเจาแสดงองค แตครั้งน้ีเปนเรื่องของ
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยอยางนาแปลกใจ และ
บางคนถึงกับโยงใยเร่ืองน้ีเขากับลัทธิความเช่ือ
ของเรา ประเด็นคือเรื่องความเช่ือเกี่ยวกับลัทธิ
ซาตาน เขาถามแบบน้ีเพราะมีนักดนตรีที่บอกวา
เขานับถือลทัธินีแ้ละไดเดินทางไปฆาคน แถมยังมี
ความต้ังใจวาจะฆาใหไดตามจำนวน พอสิ้นสุด
ภารกิจแลวเขาก็จะบัพพานีชยกรรมตนเองตาย
ตกไปตามกัน ความต้ังใจไมบรรลุผลเพราะมาโดน
จับไดเสียกอน

ขอคิดเห็นท่ีผมใหไป ไมเปนการรับปากวา
มีลัทธินี้อยูที่ไหน แตผมเริ่มดวยคำสอนเรื่อง
เทวดาดี และเทวดาท่ีคิดกบฏ จนในท่ีสุดบรรดาเทวดา
กล็กุข้ึนมาตอกรกัน เทวดาท่ีคิดกบฏไมนาชนะได
ถาเราดูตามเน้ือผาแลว แตพวกนีถ้อืดีอยางไร คงมี
เหตุผลรองรบัหนกัแนนท่ีทำใหพวกเขาตองปฏบิติั
การโคนลมความคิด และอำนาจน้ีอยางจริงจัง

เหตุผลที่เราเรียนคำสอนมาคือ มีบางอยางท่ีเทวดาอาจ
จะรบัไมได เชนการเปนมนุษยของพระเยซ ูบตุรพระเจา
หรอืการท่ีวนัหนึง่มนุษย หรอืหญงิพรหมจรรยคนหนึง่
จะข้ึนมาเทียบชัน้กบัเทวดา ส่ิงสรางของพระทีดู่ยิง่ใหญ
กวามนุษยผูมีมลทิน ผมรำพึงเบาๆ เปนเทวดายังอิจฉา
มนุษยอกี ประหลาดแท

การไมยอมรับน้ำพระทัยของพระ และตอตาน
จึงพาไปสูสงครามระหวางเทวดา กลุมท่ีชนะไดไปตอ
เปนเทวดาบนสวรรค สวนกลุมท่ีแพก็ไมแมจะไดไป
ชำระตนในดินแดนไฟชำระ เหมือนกับวาคุณไดรับ
สิทธ์ิการเปนปศาจซาตานไปในช่ัวพรบิตา และช่ัวชวีติ
ชวงชีวิตท่ีมีอยูจึงจัดหนักดวยการหลอกลวงเราๆ
ทานๆ บรรดามนุษยตาดำๆ ชักชวนดวยวิธีสารพัด
ใหเราไปอยูดวยกันกับพวกมันในท่ีสุด เรามนุษย
กอ็อนแอและมีความโนมเอียงในทางบาปซะดวย ตอมน้ี
เลยถูกสะกิดใหพลุงพลาน พรอมจะโดนหลอกแบบวา
รูวาเขาหลอกแตเต็มใจ เพราะอยางนอยไดสุขเพียง
ชัว่คราว ไอช้ำทวคูีณน้ีวากันทีหลงั มนุษยจงึพรอมพลกีาย
ใหกบัปศาจซาตาน อยางชนดิท่ีเรยีกวา ไมสนใจอนาคต
กันเลย ผมนอกเร่ืองไปเยอะแลว เอาเปนวาผมเลาเร่ือง
ของการสมัภาษณและวกกลบัมาท่ีพระคมัภรีทีพ่ดูถงึวา
พระเยซเูปนลกูแกะพระเจา และเราควรจะยดึแบบชีวติ
ของพระองค สำหรบัการนำทาง การเสียสละ ความเช่ือ
การทำตามน้ำพระทยัของพระ  และคำสอนส่ังอีกมากมาย
และถาเราสงสัยวาคริสตชนจะตอบเร่ืองนั้นเรื่องน้ี
อยางไร ไมมีอะไรชดัเจนเทาการกลับไปมองท่ีชวีติของ
พระเยซู มันมีคำตอบอยูแลวในทุกเรื่องราว  ผมไมมี
ความรูเก่ียวกับประเทศเปรูมากนัก แตครอบครัวน้ี
กบ็อกวา เราหวงัวาจะไดตอนรบัคุณพอทีป่ระเทศของเรา
ผมแปลกใจอีกอยางตรงท่ีพวกเขาขอถายรูปกับผม
ผมไมไดแปลกใจเร่ืองการขอถายรูปดวย แตผูเปนพอ
กลับรูสึกวาการถายรูปในวัดทำไดหรือเปลา คุณพอ

จะมาถายภาพกับเราไดไหม ผมไมแนใจวาเขา
เรยีนรสัูงคมไทยในมุมไหน จากอะไร แตพวกเขา
ก็มีทาทีที่สุภาพมากตอผมมากหรือเกิน ในความ
ขัดแยงของบานเมืองเรา ผมเช่ือวามันสงผล จะโดย
ทางตรงหรือทางออม บางทีมันทำใหรอยยิ้มเรา
เหือดหาย สังคมท่ีเคยรักและชวยเหลือกันไมใช
ไมชวย แตเราจะเลือกชวยเฉพาะคนท่ีกลุมเดียว
กับเรา ฝายหรือคายเดียวกับเรา เม่ือเราฟง หรือ
อานขอความใด  เราจะมีกลไกผลติความเช่ือในสมอง
ของเรา เราพยายามลากกลุมความคิด หรือกลุม
คนเหลาน้ันมารวมกับเรา เพ่ือบอกวามีคนท่ีเช่ือ
ในแบบเรามากกวา  เหมอืนสงครามแยงชงิมวลชน
ในบรรดาคำพูดจา เราเหมอืนฟงกนันอยลง มีน้ำเสยีง
ทีป่ลกุเรามากข้ึน มีถอยคำทีก่าวราวรนุแรง ทัง้โดย
รูตัวและไมรูตัว เรามองความจริงเปนเรื่องที่เรา
ยึดม่ัน แตความจริงคืออะไร แลวกอนความจริงท่ี
เราเชื่อมันคือความจริงท้ังหมด หรือเปนความจริง
บางสวน บางทีเรามองคนทีไ่มทำแบบเราดวยสายตา
ของการเยยหยัน บางทีถึงกับเชื่อกันไปเลยวา
คนพวกน้ันในหัวใจของเขาไมมีความรักในความ
เปนชาติ เราเรียกรองเหมือนใหคนเดินขามมาอยู
ฝงเรา เลือกขาง ฯลฯ ผมมองเร่ืองราวเหลาน้ี
ดวยสายตาปวดราวและหัวใจแหวงว่ิน พรอมกับ
ถามตัวเองวา เราเปนไดถึงขนาดน้ีเลยหรือ เรา
ทำแบบน้ีตอกันเพื่อ...?  ผมมองไปท่ีพระเยซู
เหมือนหาคำตอบอีกสักครั้ง พระองคเรียบเฉย มี
เพียงเสียงหายใจแผวเบาของผม แตมันบอก
กับเราวา เราตองดำเนินชีวิตตอไป ชีวิตเรายังตอง
ไปตอ

“ขอพระคุมครอง ขอใหปลอดภัยและโชคดี
นะครับ” ผมกลาวอำลาครอบครวัชาวเปร ู4 คนน้ัน
โลกกวางเปดแขนตอนรับพวกเขา ความสุขของ
พวกเขาไมติดกับเหตุการณภายนอก ผมแอบเห็น
พวกเขาอยูในวัดดวยการประสานสายตาและ
ทาทีมีสวนรวมตลอด เราติดขัดกันเพียงภาษาพูด
และฟง แตภาษาแหงความเชื่อเชื่อมโยงมิตรภาพ
และการนำทางของพระ เราทราบดีวาไมใชเรื่อง
บังเอิญ พระองคนำทางพวกเขามาและบางที
พระองคเปดใจใหเรามองดูและรับฟงวามีเสียง
อะไรบางอยางเกิดข้ึนในใจ

การเปนผูนำของพระเยซู พระองคปฏิรูป
บานเมืองดวยความน่ิงสงบ ไมดาทอกาวราว ยอม
แพเพือ่แลกมากับชัยชนะ บนเรือนรางเปลือยเปลา
ที่อยูบนไมกางเขน ถูกตอกตรึงดวยตะปูทั้ง 4 จุด
ผูคนอาจสมน้ำหนาหรือเยยหยัน แตพระองค
ก็ทราบดีวา  นั่นอาจเปนคำตอบที่โลกยังไมมี
คำตอบท่ีดีกวาน้ี ในเวลาท่ีผูคนนึกถึงเร่ืองของ
ความรักอยางไมมีเง่ือนไข เปนคำนิยามความรัก
ทีค่ลาสสคิทีสุ่ด “ขอใหเราโชคด ีขอใหประเทศไทย
โชคดี”

บรรณาธิการบริหาร
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ç√«¡æ≈‡¬“«™π π§√ «√√§åé §ÿ≥æàÕ —πµ‘ ªîµ‘π‘µ¬åπ‘√—π¥√å Õ∏‘°“√∫â“π‡≥√

·≈–®‘µµ“¿‘∫“≈‡¬“«™π —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ®—¥ß“π«—π√«¡æ≈‡¬“«™π ‡¢µ 1

‡¢µ 2  —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ∑’Ë∫â“π‡≥√®ÕÀåπªÕ≈ ‚¥¬¡’‡¬“«™πµ“¡«—¥µà“ßÊ

¡“√à«¡∑”°‘®°√√¡√à«¡°—π ∑—Èß√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ ©≈Õß∫â“π‡≥√

ª√–°«¥‚ø≈å§´Õß øÿµ∫Õ≈™“¬ 7 §π ·≈–«Õ≈‡≈à¬å∫Õ≈À≠‘ß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10

∏—π«“§¡ 2013

ç¢Õæ√é §≥–°√√¡°“√ΩÉ“¬ —ß§¡ ·ºπ° µ√’ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ π”‚¥¬

∑æ≠. ®—π∑π“ Õ÷Èß™Ÿ»—°¥‘Ï ª√–∏“π ·≈–§≥–°√√¡°“√ ‡¢â“‡¬’Ë¬¡§”π—∫æ√–-

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

 ¡¿æ ·≈–ªï„À¡à 2014 ·≈–∂◊Õ‚Õ°“ √“¬ß“π°“√∑”ß“πµ≈Õ¥ 13 ªï∑’Ëºà“π¡“

æ√âÕ¡¢Õ§”™’È·π–„π°“√∑”ß“πµàÕ‰ª ∑’Ë ”π—°¡‘ ´—ß°√ÿß‡∑æœ

ç30 ªï ◊∫ “π§√‘ µ™π ∫â“π∑ÿàß¬—«–é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28-29 ∏—π«“§¡ 2013

‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠‰¡‡°‘È≈°“√’°Õ¬ å ‡™’¬ß¥“« ®—¥§√‘ µå¡“ ·≈–©≈Õß 30 ªï°≈ÿà¡

§√‘ µ™πÀ¡Ÿà∫â“π∑ÿàß¬—«– Õ.·¡à·µß ®.‡™’¬ß„À¡à ‡ªìπ«—¥ “¢“¢Õß‡™’¬ß¥“« À¡Ÿà∫â“π

§√‘ µ™π™“«≈“ÀŸà ªí®®ÿ∫—π¡’§ÿ≥æàÕ≥√ß§å™—¬ À¡—Ëπ»÷°…“ ‡ªìπ‡®â“Õ“«“  ·≈–

§ÿ≥æàÕ∏ß™—¬ «‘«—≤πå‡™“«πåæ—π∏å ‡ªìπºŸâ™à«¬ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√–

Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π  à«π§◊π§√‘ µå¡“ §ÿ≥æàÕ‚®«—ππ’ ´‘¡∫—≈¥’ ºŸâ°àÕµ—Èß

°≈ÿà¡§√‘ µ™π ‡ªìπª√–∏“π

çß“π™ÿ¡πÿ¡§√Õ∫§√—« 2013é §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ß“π àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—«

( ™§.) ·≈–·ºπ°§√Õ∫§√—« Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ß“π ç™ÿ¡πÿ¡§√Õ∫§√—«

ª√–®”ªï 2013é ∑’Ë«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å ·≈–ÀÕª√–™ÿ¡‚√ß‡√’¬π¬Õ·´ø

Õÿª∂—¡¿å (™“¬)  “¡æ√“π π§√ª∞¡ ‡¡◊ËÕ‡ “√å∑’Ë 7 ∏—π«“§¡ 2013 ¡’ ¡“™‘° ™§.

√à«¡ß“π°«à“ 400 §π (¡’§Ÿà∑’Ë√—∫‡°’¬√µ‘∫—µ√§√∫√Õ∫·µàßß“π 34 §Ÿà) ‚¥¬¡’

§ÿ≥æàÕ™ÿ¡¿“ §Ÿ√—µπå ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ·≈–¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√

ç àß§«“¡ ÿ¢ºà“π‡ ’¬ß‡æ≈ßé §≥–§√Ÿ·≈–µ—«·∑ππ—°‡√’¬π ‚√ß‡√’¬π

Õ—  —¡™—≠§Õπ·«πµå  ’≈¡ ®—¥°‘®°√√¡√âÕß‡æ≈ßÕ«¬æ√ àß¡Õ∫§«“¡ ÿ¢„Àâ°—∫

ºŸâªÉ«¬·≈–ºŸâ„™â∫√‘°“√¢Õß‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡ ÿ¢„Àâ·°àºŸâÕ◊Ëπ

‡π◊ËÕß„π‡∑»°“≈§√‘ µå¡“ ·≈–ªï„À¡à ª√–®”ªï 2014
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µÕπ∑’Ë 26
‡ ’¬ßπ‘π∑“

«à“√â“¬

‡ªìπ°—π∑ÿ°∑’Ë ·≈– “¡“√∂‡ªìπ‰¥â°—π∑ÿ°∫∑ ºŸâ√—∫øíß ºŸâ∫Õ°‡≈à“‡√◊ËÕß√“«

¿“…“ ◊ËÕ°Á‡√’¬°«à“‡ªìπ‰¥â∑—ÈßºŸâ√—∫ “√ ·≈–ºŸâ àß “√ ·µà‡√“°”≈—ß ◊ËÕÕ–‰√ ·≈–

‡√“§«√®–«“ßµ—«Õ¬à“ß‰√ ∂â“‡√“µâÕßµ°Õ¬Ÿà„π∑’Ë∑’Ë¡’‡ ’¬ßπ‘π∑“Õ¬Ÿà√Õ∫µ—«‡√“

ç∂âÕ¬§”¢ÕßºŸâæŸ¥æ≈àÕ¬Ê ‡ªìπ‡À¡◊Õπ¥“∫∑’Ë∑‘Ë¡·∑ß

·µà∂âÕ¬§”¢ÕßºŸâ¡’ª√’™“‡ªìπ°“√∫”∫—¥√—°…“é ( ÿ¿“…‘µ 12:18)

çºŸâ„¥√—°™’«‘µ·≈–ª√“√∂π“®–¡’§«“¡ ÿ¢∂“«√

®ß∫—ß§—∫≈‘Èπ ‰¡àæŸ¥§”‡≈«√â“¬

®ß∫—ß§—∫√‘¡Ωïª“° ‰¡àæŸ¥§”À≈Õ°≈«ßé (1 ‡ª‚µ√ 3:10)

çºŸâ√—°…“ª“°·≈–≈‘Èπ¢Õßµπ ¬àÕ¡ª°ªÑÕßµπ‡Õß®“°§«“¡¬“°≈”∫“°é

( ÿ¿“…‘µ 21:23)

„Àâæ√–«“®“¢Õßæ√–≈â“ß„® „Àâ¡‚π∏√√¡≈â“ß≈‘Èπ®“°§”æŸ¥‰¡à √â“ß √√§å

(¿“æ∫π-≈à“ß)

æ√–§“√å¥‘π—≈

‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

©≈Õß¿“¬„π

 —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’

π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥

°ƒ…∫”√ÿß «—π∑’Ë 11

¡°√“§¡ 2014

©≈Õß —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’     π‘‚§≈“ 
12   ¡°√“§¡   2014

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 ¡°√“§¡ 2014 æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

 —¡¡π“¢âÕ‡™◊ËÕ»“ π“§√‘ µå π‘°“¬‚√¡—π§“∑Õ≈‘° ·≈–‚ª√‡µ ·µπ∑å
§√—Èß∑’Ë 11 ≥ ∫â“πºŸâÀ«à“π

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10-12 ¡°√“§¡ 2014  .... ‰¥â¡’‚§√ß°“√ —¡¡π“»÷°…“¢âÕ‡™◊ËÕ
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