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หนา 3

เมื่อพระสันตะปาปาจากคณะเยสุอิต

ใหสมั ภาษณสำนักสือ่ เยสุอติ (6)
พระสังฆราชกิตติคณ
ุ ยอรช ยอด พิมพิสาร แปล

การกลับคืนชีพของรางกาย

“พระเจาตองมากอนสิ่งอื่นใด พระเจาทรงเปนพระผูริเริ่ม และทรงเปน
พระผูเริ่มตน องคพระเจาทรงคลายกับดอกอัลมอนดของซิซิลี อันโตนีโอ
ของพวกทาน ซึ่งจะตองออกชอกอนเสมอ เราอานในหนังสือประกาศกวา
พวกทานพบกับพระเจาดวยการเดินไปในหนทาง เมื่อมาถึงจุดมีบางทาน
อาจจะบอกวานีค่ อื “ลักษณะสัมพันธ” “ลักษณะสัมพันธ” จริงหรือ? ถาเขาใจ
ตามพระคัมภีรแ ลวไมใชแน ทีพ่ ระเปนเจาจะทรงทำใหเราประหลาดใจเสมอ
จนเราไมแนใจวาจะพบกับพระองคที่ไหนและอยางไร เรามิใชผูกำหนด
วันเวลาและสถานที่ที่จะพบกับพระองค ทานตองเปนผูวินิจฉัย การวินิจฉัย
จึงมีความจำเปนมาก”
“หากคริสตชนเปนนักบูรณะ นักกฎหมาย หรือเปนผูที่ตองการรูทุกอยาง
ใหชัดเจนและปลอดภัย เมื่อนั้นเขาจะไมพบอะไรเลย”
ธรรมประเพณีและความทรงจำในอดีตตองชวยเราใหกลาเปดหนทาง
ใหมเขาหาพระเจา ในปจจุบนั ผทู แี่ สวงหาวิธแี กไขโดยใชกฎระเบียบ ผทู คี่ อย
แสวงหาความมั่นใจในขอคำสอนจนเกินไป ผูที่พยายามแสวงหาอดีตซึ่ง
ผานไปแลว พวกเขามีแตสถิติ และมองดูทุกอยางโดยหันหลังเขาหาตัวเอง
ดังนีค้ วามเชือ่ ก็กลายเปนหนึง่ ในบรรดาอุดมคติอนื่ ๆ พอเองก็มคี วามเชือ่ มัน่ วา
พระเจาประทับอยูในชีวิต แมชีวิตของบุคคลผูนั้นอยูในขั้นวิกฤติ เราตอง
แสวงหาพระเจาในชีวิตมนุษยทุกคน แมวาพวกเขาอาจประสบกับความ
เสียหาย แมในอดีตเขาอาจผานยาเสพติด ฯลฯ แตพระเจาก็ทรงประทับอยู
ในชีวิตของบุคคลผูนั้น แมชีวิตของมนุษยแตละคนพยายามแสวงหาและ
ไดพบกับแผนการไถกูของพระเจา แมในชีวิตมนุษยจะเปยมดวยความทุกข
ทรมานในรูปแบบตางๆ แตก็มีที่สำหรับผูที่กระทำผิดตอพระเจา เราตองไว
วางใจในพระเจา
เราตองมีความหวังไหม?
พระดำรัสของพระสันตะปาปาเตือนใหขาพเจาคิดถึงสิ่งที่พระองคเคย
กลาวไว เมื่อครั้งที่ทรงเปนพระคารดินัล พระองคทรงเขียนไววา พระเจา
ทรงประทับอยใู นเมืองแลว ทามกลางทุกคนและทรงเปนหนึง่ เดียวกับทุกคน
ตามความคิดของขาพเจาเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะกลาวถึงสิ่งที่นักบุญอิกญาซีโอ
เขียนไวใน “ฝกจิตวิญญาณ” วา พระเจาทรงทำงานอยใู นโลกของเรา ดังนัน้
ขาพเจาจึงถามพระองควา “เราตองมองโลกในแงที่ดีไหมครับ อะไรคือ
เครื่องหมายแหงความหวังในโลกปจจุบัน ทำอยางไรขาพเจาจะมองดูโลก
ในแงทดี่ ี ทามกลางวิกฤติการณ”
พระสันตะปาปาตรัสวา “พอไมอยากใชคำวา “มองโลกในแงด”ี เพราะ
มันเกี่ยวกับทัศนคติ พออยากใชคำวา “ความหวัง” แทน ตามที่เราอาน
ในจดหมายถึงชาวฮีบรู บทที่ 11 ที่พอเคยอางถึง บรรดาบิดาแหงความเชื่อ
(อานตอหนา 11)

โดย ศิษยเกาโรม’70
บทขาพเจาเชื่อ “ขาพเจาเชื่อใน....การอภัยบาป การกลับคืนชีพของ
รางกาย”
ยอหน บทที่ 6 พูดถึงการกลับคืนชีพดังนี้
1. พระประสงคของผทู รงสงเรามาก็คอื เราจะไมสญ
ู เสียผใู ดทีพ่ ระองค
ทรงมอบใหแกเรา แตจะใหผนู นั้ กลับคืนชีพในวันสุดทาย (39)
2. พระประสงคของพระบิดาของเราก็คอื ทุกคนทีเ่ ห็นพระบุตรแลวเชือ่
ในพระบุตรจะมีชวี ติ นิรนั ดร และเราจะใหเขากลับคืนชีพในวันสุดทาย (40)
3. ผูที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร เราจะทำให
เขากลับคืนชีพในวันสุดทาย (54)
4. พระคัมภีรบ อกเราวา เมือ่ พระเยซูกลับมายังโลกอีกครัง้ หนึง่ พระองค
จะทำใหรางกายทุกคนกลับคืนชีพ โดยคืนรางที่เขาสูญเสียไปเมื่อเขาตาย
จะเปนรางเดียวกันกับที่เรามีในโลก แตรางที่กลับคืนชีพแลวจะไมตาย และ
สำหรับคนดี เขาจะไดรับการเปลี่ยนใหอยูในสภาพสวยงาม ไมมีการทรมาน
ความเจ็บปวด และสามารถทำหลายสิ่งเหมือนที่พระเยซูเจาผูกลับคืนชีพแลว
ทรงกระทำ (เทียบ 1 คร 15:35-44, 1 ยน 3:2)
5. การกลับคืนชีพของเนือ้ หนังเปนคำสอนสำคัญยิง่ ของคริสตชน ดังที่
อัครสาวกเปาโลประกาศ “ถาผตู ายไมกลับคืนชีพ พระคริสตเจาก็ไมไดกลับคืน
พระชนมดว ยเชนกัน ถาพระองคมไิ ดกลับคืนพระชนม การเทศนสอนของเรา
ก็ไรประโยชนและความเชื่อของทานก็ไรประโยชนเชนเดียวกัน เราก็เปน
พยานเท็จ....” (เทียบ 1 คร 15:13-18)
นักบุญเปาโลบอกเราวา ความเชือ่ คริสตังอยไู มไดถา ไมมขี อ ความเชือ่ เรา
เห็นการยืนยันความเชื่อในบทขาพเจาเชื่อของอัครสาวกความเชื่อที่สังคายนา
กลาวถึง
สังคายนาลาเตรัน 4 (1215) ยืนยันวา เมือ่ พระเยซูเจามาครัง้ ทีส่ อง พระองค
จะมาพิพากษาผูเปนและผูตาย จะทรงตอบสนองทุกคนตามสมควรแกการ
กระทำของพวกเขา ผูที่มุงหาสิริรุงโรจน เกียรติยศ และความเปนอมตะ โดย
ยืนหยัดกระทำความดี จะไดรับชีวิตนิรันดร สวนผูที่เห็นแกตัว ไมปฏิบัติ
ตามความจริง แตปฏิบัติตามความอธรรม จะตองถูกลงโทษอยางหนัก ความ
ทุกขโศกจะมาถึงมนุษยทกุ คนทีก่ ระทำความชัว่ ..สวนความรงุ โรจน เกียรติยศ
และสันติ จะมาถึงทุกคนทีก่ ระทำความดี...(รม 2:6-11)
หนังสือคำสอนของคาทอลิก บอกวา “เราเชื่อในการกลับคืนชีพของ
เนื้อหนังที่เรามีเวลานี้” (สังคายนาลีออง 2) “เราทิ้งรางกายที่เสื่อมสลายไว
ทีห่ ลุมฝงศพ แตพระเยซูเจาทำใหเปนรางทีไ่ มเนาเปอ ย เปนรางกายทีเ่ ปนจิต”
(เทียบ 1 คร 15:42-44) (คสค 1017)
สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต
พีน่ อ งทีร่ กั ใหเราไตรตรองดูวา พระอาจารยเจาพิสจู นใหเราเห็นวา มีการ
(อานตอหนา 7)
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ฉลองสักการสถาน

(ตอจากหนา 20)
พระอัครสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑลกรุงทพฯ เปน
ประธานพิธบี ชู าขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระเยซูเจา
ทรงรับพิธลี า ง และฉลองสักการสถานบุญราศีนโิ คลาส
บุญเกิด กฤษบำรุง
พระคุณเจาเกรียงศักดิ์ เทศนใหขอคิดวา “ชี วิ ต
คุณพอนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง บุญราศีที่เราฉลอง
วันนี้ มีคุณสมบัติ 3 ประการอันจำเปน เพื่อหลอเลี้ยง
ความเชือ่ คริสตชนใหเขมแข็งมัน่ คง ปรากฏใหเห็นอยาง
ชัดเจน ประการแรก การเปนพยานและประกาศพระคริสตเจาแกผูอื่น ชีวิตของคุณพอนิโคลาส เปนชีวิต
ของผูอภิบาล ผูประกาศขาวดีที่เขมแข็ง ทานเสียสละ
อุทิศชีวิตดวยความรักของพระเยซูคริสตเจา ผูอภิบาล
ที่ดี อยางชัดเจนตลอดชีวิตพระสงฆของทาน และแม
ในช ว งเวลาที่ ถู ก จองจำอยู ใ นคุ ก เพราะสาเหตุ แ ห ง
ความเชื่อ ทานอุทิศชีวิตเพื่อเปนพยานและประกาศ
ความรักของพระคริสตเจาแกเพือ่ นนักโทษทีร่ ว มคุมขัง
ท า นมี ค วามอดทนและคอยให กำลั ง ใจแก ผู ที่ ถู ก จั บ
ดวยกัน นอกจากนัน้ ทานยังสอนคำสอนใหกบั นักโทษ
ทั้งที่เปนคริสตังและคนตางศาสนา เมื่อมีคนมาเยี่ยม
นำอาหารมาให ทานก็แบงปนกับนักโทษอื่นๆ ดวย
ความรัก ผลจากการสอนคำสอนและชวยดูแลนักโทษ
ที่ปวย ดวยแบบอยางคุณธรรมความรักของทานนี่เอง
ทำใหนักโทษกลับใจเปนคริสตัง 68 คน ในชวงระยะ
เวลาอันสัน้
ความรักตอเพือ่ นมนุษย นีเ่ ปนประการทีส่ อง ชีวติ
ของคุณพอนิโคลาสสะทอนออกมาซึ่งความรักเมตตา
ในการใหอภัยแกผทู เี่ ปนพยานเท็จ กลาวหาใสรา ยทาน
ทำใหทา นตองมารับโทษ โดยไมมคี วามผิด และนีก่ เ็ ปน
เครื่องหมายแสดงความรักตอเพื่อนมนุษยขั้นวีรกรรม
อันเปนเงื่อนไขประการหนึ่งที่ทำใหไดรับการแตงตั้ง

สัมมนาขอเชือ่

เปนบุญราศี
ประการทีส่ าม ชีวติ ภาวนา ในขณะทีท่ า นถูกตัดสิน
จำคุก 15 ป ในขอหาเปนกบฏ เปนแนวที่ 5 วาเอาใจชวย
ฝรั่งเศส ตลอดเวลาที่อยูในคุก ทานไดรับความยาก
ลำบากมาก หองขังสกปรก คับแคบ อยูกันอยางแออัด
แตทา นไมเคยบนถึงความยากลำบาก ทานมีความอดทน
ทานเขียนจดหมายถึงพระสังฆราชบอกวา สิ่งที่ทำให
ทานมีความอดทน คือ การสวดภาวนา สวดสายประคำ
และสวดตามทีพ่ ระสงฆตอ งสวด ถึงแมวา ทานจะไมได
ทำผิดตามที่ถูกกลาวหา แตทานก็นอมรับโทษนี้ตาม
พระประสงคของพระเจาเพื่อชดเชยความผิดบาปของ
ท า นเอง ชี วิ ต ของคุ ณ พ อ จึ ง สะท อ นถึ ง ความรั ก ต อ
พระเจา และสำนึกตอพระคุณของพระองคทแี่ สดงออก
โดยชีวิตการภาวนา และขอบพระคุณพระเจาดวย
ชีวติ ของคุณพอบุญเกิด เปนชีวติ แหงความรักแบบ
คริสตชนขัน้ วีรกรรม ทีไ่ ดเสียสละเพือ่ พระเจาและเพือ่
เพื่อนมนุษย ดวยความรักที่ยิ่งใหญที่สุดเทาที่มนุษย
คนหนึ่งจะสามารถรักได และนั่นก็คือ สละชีวิตเพื่อ
มิตรสหาย ใหเราจบบทเทศนวนั นี้ ดวยบทภาวนาตอไป
นี้ ว า สุ ร เสี ย งของพระองค กู เ รี ย กเรากลั บ มาเมื่ อ เรา
หลงออกนอกทาง พระโลหิตของพระเยซู ชำระลางเรา
เมื่อชีวิตของเราแปดเปอนดวยบาปความผิด พระกาย
ของพระเยซูเปนอาหารหลอเลี้ยงชีวิตจิตของเรา เมื่อ

เราหิวโหย ดวงพระทัยของพระเยซูชวยใหเรารักกัน
และกันดังทีพ่ ระองคทรงรักเรา ขาแตพระเยซู ดวยสำนึก
ในความรักทีพ่ ระองคทรงมีตอ ขาพเจา ขาพเจาจะดำเนิน
ชีวติ เปนแบบพระองคในโลกปจจุบนั เพือ่ จะเปนพยาน
ยืนยันถึงพระองค เชนเดียวกับที่ทานบุญราศี คุณพอ
นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆและมรณสักขี
ไดใหแบบอยางแกขาพเจาทั้งหลายไวนี้ อาแมน”
หลั ง จากบทเทศน ประธานในพิ ธี ไ ด อ วยพร
ผสู งู อายุ และพรมน้ำเสกแกสตั บุรษุ และผสู งู อายุ
หลังบทภาวนาหลังรับศีล คุณยุพนิ กิจสกุล ประธาน
อาสาสมัครบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ไดกลาว
ขอบคุณประธานในพิธี
จากนัน้ พระคุณเจาไดกลาวตอบและประชาสัมพันธ
งานใหญของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คือ งานฉลอง
นักบุญยอหน ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา และนักบุญ
ยอหน ที่ 23 พระสันตะปาปา และ 30 ป การเสด็จเยือน
ประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 และพิธบี วชพระสงฆ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึง่
จะจัดในวันเสารที่ 10 พฤษภาคม 2014 ที่สามเณราลัย
นักบุญยอแซฟ สามพราน
อนึ่ง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2014 พระคารดินัล
ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู เปนประธานฉลองภายใน สักการสถานบุญราศีนโิ คลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เวลา 19.00 น.
และมีพธิ โี ปรดศีลเจิมคนไขสำหรับผสู งู อายุ
คณะกรรมการบุญราศีไดประชาสัมพันธ เชิญชวน
ผูที่ไดรับอัศจรรยจากบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุ ง ได เ ขี ย นบั น ทึ ก ลงในสมุ ด แดง “เสี ย งของ
ประชาชน” เพือ่ วา คุณพอบุญเกิด กฤษบำรุง จะไดเปน
นักบุญของประเทศไทยโดยเร็ววัน
รายงานโดยคุณนิพทั ธ สิรพิ รรณยศ

(ตอจากหนา 20)

ครัง้ ที่ 11 จัดทีบ่ า นผหู วาน อ.สามพราน จ.นครปฐม โดย
มีนักศึกษา คณาจารย และผูสังเกตการณที่ไดเขารวม
ไดแก วิทยาลัยแสงธรรม สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร พระคริสตธรรมลูเธอร สถาบันพระคริสตธรรม
แมคกิลวารี (ม.พายัพ)
ในการดำเนิ น งานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากข อ
ความเชื่อของคาทอลิกและโปรเตสแตนทบางประการ
ทีม่ เี นือ้ หาแตกตางกัน ดังนัน้ จึงเปนการดีทศี่ กึ ษารวมกัน
เพื่อใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน ซึ่งหลักๆ แลว
เนื้อหาที่ตองทำความเขาใจซึ่งกันและกันมี 6 ประการ
และทั้ง 6 ประการนี้ก็ไดมีการบรรยาย ศึกษา เรียนรู
รวมกัน
1. ขอเชื่อฯ สัญลักษณอัครสาวก บรรยายโดย
คุณพอเกรียงยศ ปยวัณโณ คุณพอไดกลาวถึงขอเชื่อ
ในบทสัญลักษณของอัครสาวก ความเหมือนกัน และ
ความแตกตางกัน เชน โปรเตสแตนท ใชคำวา “เชื่อ
วางใจ” เพื่อเนนวา เขายอมรับขอคิดถึงพระเจา และ
มีความปรารถนาที่จะอุทิศตนแดพระเจา ในสวนของ
คาทอลิกใชเพียงคำวา “เชื่อถึง” ก็มีจุดมุงหมายทั้งสอง
เชนนี้ นอกจากนัน้ ยังมีขอ เชือ่ ทีเ่ หมือนกัน แตตา งทีก่ าร
ใชคำศัพท เปนตน
2. เกี่ยวกับพิธีนมัสการ/พิธีบูชาขอบพระคุณ/

พิธีบัปติสมา/พิธีศีลลางบาป/สัญลักษณ
พิธีในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
นั ก ศึ ก ษาจากทั้ ง ของคาทอลิ ก และ
โปรเตสแตนท ตางเรียนรูพิธีกรรมของ
พี่นองตางนิกาย ซึ่งผูที่บรรยายเกี่ยวกับ
พิธกี รรมของคาทอลิก คือ คุณพอไพศาล
ยอแซฟ... สวนทัศนะ ความเชื่อ วิถีปฏิบัติข องสภา
คริสตจักรฯ เกี่ยวกับการนมัสการ และพิธีศักดิ์สิทธิ์
บรรยายโดย ศาสนาจารยมานิตย มณีวงค
3. เกีย่ วกับพระคัมภีร ของคาทอลิก บรรยายโดย
คุณพอสมเกียรติ ตรีนกิ ร ในหัวขอ “คำสอน ความเชือ่
ของพระศาสนจั ก รคาทอลิ ก เรื่ อ งพระคั ม ภี ร จาก
พระสังฆธรรมนูญเรือ่ งการเผย (ความจริง) ของพระเจา
ในบทที่ 6 พระคัมภีรใ นชีวติ ของพระศาสนจักร ในสวน
ของพี่นองโปรเตสแตนทนั้น บรรยายโดย ครูศาสนา
ดร.สาธนั ญ บุ ณ ยเกี ย รติ ในเรื่ อ ง “หลั ก ข อ เชื่ อ
โปรเตสแตนทเกีย่ วกับพระคัมภีร .....
4. ศิลปะการประกาศขาวดี เปนการบรรยาย ที่
เชื่ อ มโยงกั บ ประสบการณ ชี วิ ต ของผู ป ระกาศข า วดี
บรรยายโดย คุณณรงค ถนอมเล็ก ซึ่งทำงานอภิบาล
และแพร ธ รรม ให กั บ พี่ น อ งที่ มี ค วามบกพร อ งทาง
การได ยิ น นอกจากมุ ม มองเรื่ อ งงานอภิ บ าลและ

แพรธรรมแลว ยังเห็นถึงความเชื่อในชีวิตของทานที่
เปนแบบอยางใหกับพวกเรา เพราะมีความเชื่อจึงเกิด
แรงบันดาลใจในงานแพรธรรม
5. เกีย่ วกับขอเชือ่ เรือ่ งพระแมมารีย และสหพันธ
นักบุญ บรรยายโดย คุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร เรื่อง
พระแมมารีย “หีบพระบัญญัต”ิ
6. แนวทางคริสตสัมพันธ บรรยายโดย คุณพอ
ซิกมุนด แลสเซ็นสกี้ และศาสนาจารยนนั ทิยา เพ็ชรเกตุ
ทีก่ ลาวมาขางตน เปนเนือ้ หาสาระตางๆ ทีอ่ ยใู นการ
สัมมนาตลอด 3 วัน ในชวงทีม่ กี ารสัมมนา ยังประกอบ
ไปดวยการเรียนรจู กั กันผานทางกิจกรรมตางๆ ผานทาง
การศึกษานอกสถานที่ การไปเยี่ยมเยียนสถานที่ตางๆ
ของคาทอลิก ซึง่ ประกอบไปดวย สักการสถานบุญราศี
นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อารามคารแมล อาราม
กาปู ชิ น ศู น ย ฝ ก อาชี พ คนตาบอด และคามิ ล เลี ย น
(อานตอหนา 17)

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ปที่ 38 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 2-8 กุมภาพันธ 2014

หนา 5

ทีม่ าของ “ประกาศก” ...พระเจาทรงใหเราปรับใช
ตอนที่ 5
ในตอนที่ 3 เราไดพดู ถึงปฏิกริ ยิ าของชาวอิสราเอล
ตอบรรดาประกาศกวามี 3 แบบ แบบแรกเกลียดประกาศก
ที่ พู ด ความจริ ง ทิ่ ม ตำดวงใจของพวกเขาจึ ง ต อ งการ
ทำรายประกาศก แบบที่ 2 เกรงกลัวแตกว็ างเฉยไมอยาก
ยุงกับผูศักดิ์สิทธิ์ แบบที่ 3 รักและชอบ อยากฟงสิ่งที่
ประกาศกพูดเพราะตรงกับใจที่ตนก็อยากพูดมานาน
แลวแตไมกลา เราจึงตองมาพิจารณาตอวา ถอยคำของ
บรรดาประกาศกบางครั้งก็ออนโยนใหกำลังใจ แตทาน
ก็กลาวถอยคำทีแ่ ข็งกราวดวยเหมือนกัน โดยทัว่ ไปก็มกั
จะเสียดแทงใจเสียมากกวาคำที่ออนโยน ทั้งนี้มิใชวา
ท า นไม ส นใจความรู สึ ก ของประชาชนแต ก ลั บ เป น
การแสดงความรักอยางแรงกลา โดยทั่วไปคนเราเมื่อ
มีความเกลียดจะแสดงตัวออกในรูปของการวางเฉย
ไมสนใจ สวนความรักนั้นจะแสดงออกเปนความรูสึก
ที่ รุ น แรง บรรดาประกาศกแสดงความรู สึ ก ที่ เ ป น
เอกลั ก ษณ ข องคนที่ มี ค วามรั ก ต อ พระเจ า และต อ
ประชากรของพระองคนั่นเอง
แม ว า ประกาศกที่ เ ราพู ด ถึ ง กั น อยู นี้ ห มายถึ ง
ประกาศกที่มีชีวิตอยูกอนที่พระเยซูเจาประสูติ แตเรา
ก็ยงั แบงประกาศกชวงนีไ้ ดเปนสองยุค คือ
1. ประกาศกยุคตน (The Former Prophets) ไดแก
ประกาศกตั้งแตสมัยโมเสส (1250 ก.ค.ศ.) ไปจนถึง
ชวงเวลาทีช่ าวอิสราเอลแบงแยกเปนสองอาณาจักรแลว
เริ่มบันทึกคำเทศนของประกาศกลงไวเปนลายลักษณ
อักษร (750 ก.ค.ศ.) ประกาศกยุคแรกนี้ไดแก โมเสส
ซามูเอล นาธัน เอลียาห เอลีชา ฯลฯ
2. ประกาศกยุคหลัง (The Later Prophets) ที่มี
การเขียนคำเทศนของทานบันทึกลงไวเปนลายลักษณ
อั ก ษรในพระคั ม ภี ร ม าจนถึ ง ท า นยอห น บั ป ติ ส ต
ประกาศกยุคหลังไดแก อิสยาห อาโมส เอเสเคียล เยเรมีย
เศฟนยาห ฮะบากุก ฯลฯ (ที่มีขอเขียนบันทึกคำเทศน
ของทานเอาไวในพระคัมภีร มีทงั้ หมด 16 ทาน)
เราทราบแลววาความรักแสดงออกดวยคำเทศน
ที่ รุ น แรงร อ นใจ บรรดาประกาศกวิ พ ากษ วิ จ ารณ
ประชากรของพระเจ า อย า งรุ น แรง แต ป ระชากรก็
ต อ ต า นประกาศกด ว ยเช น กั น หลายชั่ ว อายุ ค นต อ ง
ผ า นไปก อ นที่ ป ระชากรชาวอิ ส ราเอลทั้ ง ชาติ จ ะหั น
มายอมรับทานเหลานีอ้ ยางสมบูรณ และถือวาทานไดรบั
การดลใจจากพระเจา ประชากรของพระชาวอิสราเอล
ไดเกลียดชัง รัก จำยอม และไดเบียดเบียนประกาศก

⌫ 
ครั้งหนึ่งมีอาจารยผูทรงความรูและเปยมดวย
คุณธรรม ทานมีศิษยมากมายที่มาศึกษาปรีชาญาณ
และแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์จากทาน
วันหนึ่งมีศิษยคนหนึ่งเขามาหาทานและกลาว
กับทานวา “อาจารยครับ เชานี้ขณะที่พี่ชายทั้งหก

ของตนอยูหลายศตวรรษ แต
ในที่สุดพวกเขาก็ยกยองทาน
เป น “นั ก บุ ญ ” เมื่ อ ยอมรั บ
ประกาศกเหล า นี้ ประชากร
ของพระเจาก็แสดงใหเห็นวา
พวกเขามีคณ
ุ สมบัตทิ นี่ า ยกยอง
อย า งมากนั่ น คื อ การยอม
วิ พ ากษ วิ จ ารณ ตั ว เอง โดย
ปกติ แ ล ว เราจะพบประชากร
ที่ วิ จ ารณ ค วามประพฤติ ข อง
ตัวเองอยางจริงจังและตอเนื่อง
ได น อ ยมาก แทบหาสั ง คม
แบบนี้ไมพบเลยดวยซ้ำ

ประกาศกอิสยาห (วาดโดยราฟาเอล 1483-1520)

“ที่มาที่ไปกอนจะกลายเปนประกาศก”
“ประกาศก” หมายถึง “ผปู ระกาศพระวจนะ” หรือ
“ผเู ผยพระวจนะ” เดิมมีปรากฏการณของบุคคลทีอ่ า งวา
ตนกลาวถอยคำในนามพระเจาหรือเทพเจาที่ตนนับถือ
นับเปนปรากฏการณในทุกศาสนาความเชื่อทั่วทั้งโลก
โดยเฉพาะทั่วไปในแถบตะวันออกกลางสมัยโบราณ
จะมีบุคคลเชนนี้อยู บางทีก็ดำเนินชีวิตรวมตัวกันเปน
ชุมชน ชมรม หรือ “กลุมผูเผยพระวจนะ” พวกเขา
จะดำเนิ น ชี วิ ต อยู ใ นแวดวงของสั ก การสถานของ
พวกเขา หรื อ วิ ห ารแห ง ใดแห ง หนึ่ ง วิ ธี ก ารสำคั ญ
อยางหนึ่งที่ชมรมผูเผยพระวจนะเชื่อวาเปนวิธีพบกับ
พระเจาของตนไดคอื “การเขาทรง” หรือ “การเขาฌาน”
โดยมีดนตรี การขับรอง การเตนรำ หรือจารีตอยางอืน่
เพือ่ การนีค้ วบคกู นั ไปดวย เมือ่ บุคคลเหลานีอ้ ยใู นสภาพ
ของผมกำลังนอนหลับอยางเกียจคราน ผมเปนเพียง
คนเดี ย วที่ พ ยายามดำเนิ น ชี วิ ต บนหนทางแห ง ความ
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ โดยการตื่ น ขึ้ น มาภาวนาเช า ต อ พระเจ า
เปนเวลานาน ในขณะที่พี่ๆ คอยๆ ตื่นขึ้นมา อาบน้ำ
ทานอาหารเชา และไปทำงาน โดยไมใสใจเลยวาเขา
จะตองสวดภาวนาสรรเสริญพระเจา”
อาจารยมองศิษยคนนั้นดวยความเมตตา พรอมทั้ง

ลืมตนเองก็จะสามารถกลาวถอยคำทำนาย หรือเพียง
เปล ง เสี ย งแปลกๆ ที่ ไ ม ส ามารถเข า ใจได ต อ งมี
คนอธิ บ ายความหมายให เ ข า ใจกั น อี ก ทอดหนึ่ ง
เมื่อประชากรชาวอิสราเอลเขามาในแผนดินคานาอัน
พวกเขาก็ พ บกลุ ม ของ “ผู เ ผยพระวจนะ” เหล า นี้
เรียบรอยแลว และจะกำจัดใหหมดไปก็ทำไมไดแตกลับ
มี อิ ท ธิ พ ลใกล ชิ ด ต อ ประชาชนและมี อิ ท ธิ พ ลทาง
การเมือง ชาวอิสราเอลจึงตองปรับตัวเรียนรทู จี่ ะใชชวี ติ
กับคนพวกนี้ ชมรมผูเผยพระวจนะเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมในแผนดินที่พวกเขาเขาไปยึดครอง ชาว
อิ ส ราเอลรั บ เอาวั ฒ นธรรมอื่ น ๆ ของชาวคานาอั น
มาหลายประการแลว จึงไมนา มีเหตุผลใดทีจ่ ะไมยอมรับ
ปรากฏการณผเู ผยพระวจนะโดยไมลองดูเสียกอน ทีส่ ดุ
พวกเขาก็รบั เอาและใช “การเผยพระวจนะ” แบบเดียว
กับทีเ่ ปนอยทู า มกลางชาวคานาอัน ในพระคัมภีรห นังสือ
ซามูเอล 10:1-16 เลาวาทานซามูเอล ประกาศกยุคตน
คนสำคัญเปนมิตรดีกับชมรมผูเผยพระวจนะที่ทำงาน
ณ สักการสถานกีเบอาห ขอความตอนนี้ทานซามูเอล
เปน “ผูทำนาย” ตามตัวอักษรแปลวา “ผูแลเห็น” ซึ่ง
หมายถึ ง ผู ที่ มี อำนาจพิ เ ศษที่ จ ะล ว งรู เ รื่ อ งต า งๆ ได
ซามูเอลสามารถเลาเหตุการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับ
ซาอูลไดเปนฉากๆ หลังจากที่เจิมเขาดวยน้ำมันเพื่อ
ใหเปนกษัตริยอ สิ ราเอล (ซมอ10:2-8)
ที่ สุ ด พระเป น เจ า ก็ ท รงดลใจให ช าวอิ ส ราเอล
ประชากรของพระองครูจักปรับใช วัฒนธรรมทองถิ่น
เรื่อง “ผูเผยพระวจนะ” และนำมาปรับใชใหกลายเปน
“ประกาศก” ผปู ระกาศพระวจนะของพระเจาในทีส่ ดุ

กลาวสอนเขาวา “อาจารยอยากใหเธอยังคงนอน
ตอไปเหมือนกับพี่ชายของเธอ ดีกวาที่เธอจะตื่น
ขึ้นมาสวดภาวนาสรรเสริญพระเจา แตกลับกลาว
ถอยคำตัดสินและวารายตอพีๆ่ ของเธอ”
จงทำความดี แตอยาหยิ่งจองหอง จนคิดวา
เราอยูเหนือผูอื่นจากการทำความดีนั้น
คุณพอเชษฐา ไชยเดช
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ออกอาการ

นับเปนปรากฏการณที่ไมเคยมีมากอน
เมื่อมวลชนออกมาเคลื่อนไหวเต็มบานเต็มเมือง
ทั้ ง ในแง ข องจำนวนผู ค นทั้ ง ในแง ร ะยะเวลา
บ.สันติสุข
ขามเดือนขามป
www.salit.org
หลากหลายกลุมหลากหลายขอเรียกรอง
โดยมีประชาธิปไตยเปนเปาหมายหลัก
แตกต็ า งมุมมองตางความเขาใจตางความคิดเห็น
ทีต่ า งยึดมัน่ ถือมัน่ ยืนกรานความแทความถูกตอง
แมจะไปคนละทิศละทางแทบจะสุดขัว้ สุดโตง
มีทงั้ สนับสนุนรัฐบาลมีทงั้ ตอตานรัฐบาล
กระทั่งกลายเปนความสับสนแตกหนอแตกกอแตกเหลา
ตางฝายตางตอสูแยงชิงผูคนทุกรูปแบบ
ทั้งดวยการปราศรัยทั้งดวยการใชสื่อทั้งดวยโซเชียลมีเดีย
งัดขอมูลหยิบยกหลักฐานมาแฉมาประจานมาดิสเครดิตกัน
ผคู นทัง้ ประเทศติดตามใจจดใจจอ
แมกระทบวิถีชีวิตประจำวันกระทบการทำมาหากิน
ปากก็บนปากก็วาเมื่อไรจะจบเมื่อไรจะลงเอยกันเสียที
แตใจก็แอบลุนใหจบดวยชัยชนะฝายที่ตนเทใจใหตลอดมา
กระนัน้ ถึงจะวนุ วายถึงจะสับสนถึงจะลำบากลำบน
แตในทุกอยางเหลานีม้ สี ง่ิ ดีสงิ่ สรางสรรคเกิดขึน้
นัน่ คือความสนใจจริงจังกับการบริหารบานเมือง
อีกทัง้ ความสำนึกในความเปนเจาของประเทศ
พรอมทัง้ สิทธิและหนาทีแ่ หงพลเมืองดีเต็มขัน้
โดยทีผ่ า นมาไมคอ ยไดสนใจไมเคยไดจริงจัง
ถือวาการบริหารบานเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ประชาชนเลือกผูแทนเขาไปบริหารแทนตน
คอยดูแลผลประโยชนแกปญหาพัฒนาความเปนอยู
ทุกอยางแทนประชาชนเพื่อประชาชน
ชาวบานชาวเมืองจะไดดำเนินชีวิตอยางผาสุก
ชาวบานชาวเมืองจะไดทำมาหากินเปนปกติสุข
แตแลวทุกวันนี้หาไดเปนอยางที่คิดอยางที่คาดหวังไม
ชาวบานชาวเมืองตองหยุดงานตองเดินทางตองลงถนน
เพือ่ เรียกรองสิทธิทพี่ งึ ไดในดานชีวติ ความเปนอยู
เพือ่ เรียกรองสิทธิทพี่ งึ ไดในดานอาชีพการงาน
เพือ่ เรียกรองสิทธิทพี่ งึ ไดในดานความปลอดภัยชีวติ ทรัพยสนิ
เพือ่ เรียกรองสิทธิทพี่ งึ ไดจากคำมัน่ สัญญาตอนหาเสียง
จนตองแปลกใจจนอดตองตัง้ คำถาม
ตกลงแลวจะมีผูแทนไปทำไม
เมื่อประชาชนตองทำหมดทุกอยางดวยตนเอง
ทำไมตองจายเงินหลวงเปนเงินเดือนผูแทนตั้งมากมาย
รวมทัง้ อภิสทิ ธิน์ บั ไมถว นอยาง
แลวประชาชนตองทำหนาที่แทนผูแทนอยูอยางนี้
ตกลงแลวผูแทนที่วาเปนผูแทนใครกันแน
พรอมกันนัน้ ก็ยอ นไปดูไปหาเหตุทมี่ าทีไ่ ป
เปนเพราะการเลือกตัง้ ผแู ทนทีแ่ คแวบมาเสนอตัวชวงหาเสียง
โดยทีไ่ มรจู กั มักจีไ่ มรจู กั ตัวตนไมรจู กั พืน้ เพภูมหิ ลังหรือเปลา
เปนเพราะเงินผลประโยชนพวกพองพวกมากลากไป
โดยไมทนั ตัง้ หลักโดยไมไดมองใหไกลใหครบถวนหรือเปลา
เปนเพราะระบบบัญชีรายชือ่ เลือกพรรคก็เลือกทัง้ กะบิ
โดยไมสามารถคัดสรรคนมีคณ
ุ สมบัตคิ นมีคณ
ุ ภาพเขาสภาหรือเปลา
อาการเจ็บปวยอาการออนแอหมดเรี่ยวหมดแรงของรางกาย
เปนตัวชีบ้ อกถึงอาการผิดปกติของอวัยวะสวนใดสวนหนึง่
ใหรีบหาสาเหตุใหรีบแกไขเยียวยาบำบัดรักษาฉันใด
อาการผิดปกติเปนวงกวางทีเ่ ห็นในสังคมไทยทุกวันนี้
เปนตัวชีบ้ อกถึงความผิดปกติความไมถกู ตองความไมชอบธรรม
ทีต่ อ งรีบหาสาเหตุทตี่ อ งเรงแกไขดวยความเด็ดขาดดวยความจริงจังฉันนัน้

เอาของติดตัวไปเพียงเล็กนอย
“ไมใหเอาเสือ้ สำรองไปดวย” (มาระโก 6:9)

สิ่งที่ประหลาดและอัศจรรยเกี่ยวกับความเชื่อของเราก็คือ การที่พระองค
ทรงเสี่ยงความไววางพระทัยในการเผยแผพระอาณาจักรไวในมือของมนุษย
ผไู มคอ ยจะซือ่ ตรงนัก เชนในพันธสัญญาเดิมพระองคทรงเลือกดาวิด ผกู ระทำ
ผิดหลายอยาง เมื่อดาวิดใกลจะสิ้นชีวิต ทานสอนซาโลมอนพระโอรสวา ควร
จะทำงานของพระเจาตอไปอยางไร ในพระวรสารพระเยซูเจาก็ทรงเรียกสาวก
ทีอ่ อ นแอ และสงพวกเขาใหเปนผไู ปประกาศพระอาณาจักรของพระเจา เราได
รับเรียก เมื่อเรารับศีลลางบาป แมออนแอและกระทำผิด แตพระองคก็ทรง
สงเราใหเปนธรรมทูต เราควรถามตัวเราเองวา เราไดทำงานชิน้ นีอ้ ยางไรบาง
สิง่ ทีพ่ ระเยซูเจาทรงสัง่ สอนพวกสาวกของพระองค สรุปไดกค็ อื “อยาเอา
อะไรติดตัวไปมากนัก” พวกที่เคยขึ้นเครื่องบิน และมีเพียงกระเปาเล็กๆ ถือ
ติดตัวขึ้นเครื่องบิน คงจะมีความรูสึกวาเปนอิสระ เมื่อเขาสามารถเดินผาน
เครือ่ งมือทีล่ ำเลียงกระเปาใหญๆ ของผโู ดยสาร โดยทีต่ วั เขาไมตอ งเสียเวลารอ
และแบกติดตัวไป ประสบการณดงั นีอ้ าจชวยใหเราสนใจในสิง่ รอบตัวเรา และ
ความตองการของผูอื่น และยินดีชวยเหลือเขาเทาที่เราสามารถจะทำได
อิสรภาพคือสิง่ ทีพ่ ระเยซูเจาทรงนำมาใหและพวกสาวกไดสมั ผัส พวกเขา
ไมตองหวงใยหรือกังวลเกี่ยวกับขาวของที่เอาติดตัวไป สิ่งที่ทำใหเราตอง
หนักอกหนักใจ มีอะไรบาง สิง่ ทีพ่ ระเยซูเจาทรงสอนบรรดาศิษยของพระองค
อาจทำให เ ขาหนั ก ใจว า อาจจะไม มี อ ะไรรั บ ประทาน เครื่ อ งใช ไ ม ส อย
โดยเฉพาะอยางยิ่งไมมีเงิน แตสิ่งเดียวที่เขาเลือกได คือไวใจในพระเจา และ
นีค่ อื หนทางไปสคู วามเปนอิสระ

บทอธิษฐานภาวนา

ขาแตพระบิดาเจา ลูกจะพบเสรีภาพไดเต็มรูปแบบก็ในพระองคเทานั้น
ลูกขอบพระคุณพระองคที่ทรงประทานเสรีภาพใหแก
พวกลูก โปรดทรงบันดาลใหลูกไดเจริญชีวิตที่สามารถ
จะชวยผอู นื่ ใหไดรบั อิสรภาพในอันทีจ่ ะรจู กั รักและรับใช
พระองคในฐานะที่ทรงเปนพระผูสรางและองคพระผูเปนเจา ลูกวอนขอทัง้ นีใ้ นพระนามของพระเยซูเจา อาแมน
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การกลับคืนชีพ

(ตอจากหนา 3)
150)
กลับเปนขึ้นมาในอนาคต เริ่มตนที่พระเจาใหพระเยซู
เจ า มนุ ษ ย ค นแรกกลั บ เป น ขึ้ น มาจากบรรดาผู ต าย จัสติน (มารตรี )
กลางคืนหลับไหล กลางวันตืน่ ขึน้ ดูตน ไมสิ คนเขาหวาน
บรรดาประกาศกทำนายถึงพระคริสตเจามา 2 ครัง้
เมล็ดพืชเปอยเนาและมีตนกลาโผลขึ้น
ครัง้ ที่ 1 ซึง่ มาแลวพระองคถกู เหยียดหยามและทนทุกข
ทรมาน เมือ่ มาครัง้ ที่ 2 ดังทีป่ ระกาศกทำนายไว พระองค
โปลีคารป
จะมาจากสวรรคในพระสิริรุงโรจนพรอมกับเหลาเทพ
ใครก็ ต ามที่ บิ ด เบื อ นคำสอนของพระเยซู เ จ า เทวา เมือ่ พระองคจะปลุกรางกายของมนุษยทเี่ คยมีชวี ติ
ตามใจชอบและบอกวาไมมีทั้งการกลับคืนชีพ และ ในโลกแลว พระองคจะสวมเขาอยางสมเกียรติดวย
การพิพากษา เขาคนนัน้ เปนบุตรหัวปของซาตาน ดังนัน้ ความไมรูจักตาย สวนคนชั่วรายนั้น จะสวมเขาดวย
ขอใหเราทิ้งคำสอนที่โงเงาและผิดๆ นี้และกลับมาหา ความพินาศ และรับชะตากรรมในไฟนิรนั ดรกับบรรดา
พระวาจาของพระเจา ใน ฟป 7:1-2
ปศาจ (ป 151)
พระเจาเรียกรางกายใหกลับคืนชีพ และสัญญาชีวติ
อาริสเตแดส
นิ รั น ดร เมื่ อ พระองค สั ญ ญาว า จะช ว ยเขาให ร อด
“พวกเขา(คริสตชน) มีพระบัญญัติของพระเจาที่ พระองคก็ใหคำสัญญากับเนื้อหนังดวย มนุษยเปนใคร
จารึ ก ไว ใ นใจของเขา และเขารั ก ษาพระบั ญ ญั ติ นั้ น กั น เป น แค สั ต ว ที่ ใ ช เ หตุ ผ ลได และประกอบด ว ย
ขณะรอการกลับคืนชีพของผูตายและชีวิตนิรันดร (ป วิ ญ ญาณและร า งกาย วิ ญ ญาณแต อ ย า งเดี ย วเป น คน
140)
หรื อ เปล า มั น เป น แค วิ ญ ญาณมนุ ษ ย เ ท า นั้ น ดั ง นั้ น
วิญญาณก็ไมใชมนุษย รางกายก็ไมใชมนุษย เปนแค
เคลเมนต 2
รางกายของมนุษย แตเมื่อทั้งสองอยูดวยกัน เราจึง
ขออยาใหใครบอกวา เนื้อหนังจะไมถูกพิพากษา เรียกวาเขาเปนมนุษย และเมื่อพระเจาเรียกมนุษยใหมี
และจะไมกลับคืนชีพอีก ถาพระเยซูเจาผูซึ่งพระองค ชีวิตและกลับคืนชีพ พระองคก็คงไมเรียกแตสวนหนึ่ง
เปนจิตและมารับเอาเนือ้ หนัง ผชู ว ยเราใหรอด และเรียก สวนใด แตทั้งหมดนั่นคือทั้งวิญญาณและรางกาย (ป
เรา เราก็จะไดรบั รางวัลในเนือ้ หนัง ดังนัน้ ใหเรารักกัน 153)
และกัน เพื่อเราจะเขาสูพระอาณาจักรของพระเจา (ป

หนา 7

ตาเซียน ชาวซีเรีย
เราเชือ่ วา จะมีการกลับคืนชีพของรางกาย หลังจาก
ทีท่ กุ อยางจบสิน้ ไปแลว (ป 170)
อีเรเนอุส
พระศาสนจักรแมจะกระจายไปทัว่ โลกไดรบั ความ
เชื่อในเรื่องการปลุกใหเนื้อหนังคืนชีพจากอัครสาวก
และผูสืบตำแนงตอเนื่อง พระองคจะทำการพิพากษา
ทุกคนครัง้ สุดทายอยางยุตธิ รรม (ป 189)
ออกัสติน
ความพิ น าศจงมี กั บ คนที่ คิ ด ที่ ว า พระเจ า ผู ท รง
สรรพานุภาพไมสามารถปลุกใหรางกายของเราและ
ทำให มั น มี ชี วิ ต อี ก ครั้ ง จากส ว นต า งๆ ที่ ถู ก สั ต ว กิ น
หรือที่สลายกลายเปนฝุนหรือขี้เถา หรือเปนของเหลว
หรือเปนไอไปแลว (ป 419)
พระเจ า ช า งฝ มื อ วิ เ ศษและสุ ด บรรยาย จะฟ น ฟู
เนื้อหนังที่เคยเปนสวนของมนุษยของเราอยางรวดเร็ว
และไมแตกตางจากเดิม จะเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ เชน
เสนผม เล็บก็ตาม (ป 421)
คนตางศาสนาในสมัยเริ่มแรกของพระศาสนจักร
คอยสั ง เกตดู พิ ธี ก รรมฝ ง ศพของคริ ส ตชนบั น ทึ ก ว า
“พวกเขาเดินไปสุสาน รองเพลงไปพลาง เหมือนไมมี
ความเศราโศกเลย เพราะเขาเชื่อวา คนตายยังไมตาย
แตไปอยูกับพระเจาและรอคอยการกลับเปนขึ้นมา”

ฉลองบานเณรกลาง

(ตอจากหนา 2)
ในบทเทศน พระคุ ณ เจ า ชู ศั ก ดิ์ ไ ด นำสาส น วั น
สันติภาพสากลของสมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส
มาเป น ข อ คิ ด ให กั บ สั ต บุ รุ ษ พระคุ ณ เจ า ได เ น น ว า
สั น ติ ภ าพจะต อ งเกิ ด มาจากครอบครั ว เฉกเช น ใน
ปฐมกาลที่อาดัมและเอวาไดสรางครอบครัวขึ้น และ
ไดมีบุตรชื่อกาอินกับอาแบล แตก็เกิดปญหาขึ้นเมื่อ
กาอิ น ผู เ ป น พี่ อิ จ ฉาน อ งที่ พ ระเจ า ทรงพอพระทั ย
ในเครื่องบูชาของอาแบลผูเปนนองมากกวาตน จึงคิด
ทำบาปและได ฆ า น อ งชายของตนเอง เมื่ อ พระเจ า
ถามหานองชาย กาอินกลับทำไมรไู มเห็น ไมรบั ผิดชอบ
ไม ส นใจ คิ ด ว า ไม มี ห น า ที่ ต อ งดู แ ลน อ งหรื อ คนใน
ครอบครัว เชนเดียวกับในสังคมทุกวันนี้ คำวาครอบครัว
ดูเหมือนวาจะไมคอ ยมีความหมาย ตางคนตางอยไู มดแู ล
เอาใจใสกันและกัน ไมรูสึกวาเปนหนาที่ที่ตองรับผิด ชอบชี วิ ต ของกั น และกั น กลั บ มุ ง ความสนใจกั บ
ตัวเอง ผานทางเทคโนโลยีการสื่อสารกมหนากมตา
อยู กั บ มื อ ถื อ มากกว า ตั ว ตนพี่ น อ งคนที่ อ ยู ข า งๆ เรา
พระคุ ณ เจ า ได ก ล า วถึ ง ครอบครั ว ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ว า เป น
ตนแบบแหงครอบครัวในทุกวันนี้ เพราะวาแมจะเกิด
ปญหา แตคนในครอบครัวพยายามที่จะชวยเหลือกัน
เชนเมือ่ เกิดปญหาไมสามารถอยใู นแผนดินอิสราเอลได
นักบุญโยเซฟผูเปนหัวหนาครอบครัวไดพาพระกุมาร
และแมพระหนีไปประเทศอียปิ ต และเหตุการณกม็ าถึง
ป ญ หาอี ก ครั้ ง เมื่ อ ที่ ค รอบครั ว ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ ดิ น ทางไป
เยรู ซ าเล็ ม แต แ ล ว เมื่ อ เดิ น กลั บ ก็ พ บพระกุ ม ารกลั บ
ไมเดินทางกลับมาดวยทุกขรอนถึงแมพระและนักบุญ
โยเซฟผพู อ กับแมตอ งออกเดินตามหาถึง 3 วัน
หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ตัวแทนสามเณรกลาง

รุ น ที่ 39 ได ก ล า ว
ร า ย ง า น ถึ ง ชี วิ ต
การอบรมที่ ไ ด รั บ
ตลอดระยะเวลา
เกือบหนึ่งปที่ผานมา
และขอบคุ ณ พระคุณเจาประธานในพิธี
ที่ ไ ด ดู แ ลเอาใจใส
ลู ก ๆ สามเณรกลาง
เสมอ ตลอดจนขอบคุณบรรดาพระสงฆและสัตบุรุษ
ทีไ่ ดมารวมฉลองบานเณรกลางในครัง้ นี้
หลังจากจบพิธกี รรมแลว ไดมกี จิ กรรมสงความสุข
รับประทานอาหารรวมกัน จับรางวัลและชมการแสดง
จากสามเณรกลาง
ความชืน่ ชมยินดีของการฉลองบานเณรกลางในปนี้
เกิดขึ้นไดดวยความรวมมือจากหลายๆ ฝาย ทั้งจาก
คณะมาเซอร แ ละพนั ก งานโรงพยาบาลเซนต เ มรี่

โรงเรียนมารียวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญ และสัตบุรุษ
อาสนวิหารแมพระประจักษทเี่ มืองลูรด รวมถึงผมู นี ้ำใจ
ทุกๆ ทานทีใ่ หความชวยเหลือในงานฉลองบานเณรกลาง
และยังมีกำลังสำคัญคือ บรรดาครูเณรจากบานเณรเล็ก
สังฆมณฑลตางๆ จำนวน 19 คน ทีไ่ ดใชโอกาสการมา
ค า ยสั ม ผั ส ชี วิ ต และสอบเข า บ า นเณรกลาง ช ว ยกั น
เตรียมงานอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ชวยเหลือซึ่งกัน
และกันอยางเต็มที่
ขอขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา ที่ทรงจัดสรร
สิง่ ตางๆ ในชีวติ ของพวกลูก ใหพฒ
ั นา กาวหนา ประสบ
ความสำเร็จในชีวิตและกระแสเรียก โดยผานทางคณะ
ผูใหการอบรม บรรดาคณาจารย กิจกรรมตางๆ และ
ทุกคนที่เกี่ยวของกับชีวิตพวกเราเสมอมา ขอองคพระวิสทุ ธิวงศ องคอปุ ถัมภของบานเณรกลางโปรดประทาน
พระพรตางๆ แกทกุ ทานทีม่ สี ว นรวมสนับสนุนบานเณร
แหงนีต้ ลอดไป

หนา 8
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  ⌫
บานพักผสู งู อายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร

สามพราน นครปฐม

พระศาสนจั ก รบอกว า เป น หน า ที่ ข องทุ ก คน
ทุกฝาย เริ่มตั้งแตบุคคลในครอบครัวเดียวกันที่จะตอง
ใหการดูแลเอาใจใสและกำลังใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเรือ่ งของความเจ็บปวยและความรัก ตองใหผสู งู อายุ
เป น ส ว นหนึ่ ง ของพระศาสนจั ก รและให มี ส ว นร ว ม
ในศีลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ การสงศีลใหกบั ผสู งู อายุ
ตามบานและใหกำลังใจ
ขอนำท า นไปพบกั บ บทสั ม ภาษณ ส มาชิ ก ของ
บานพักผูสูงอายุ ที่อยูภายใตการดูแลของคณะนักบวช
คามิลเลียนแหงประเทศไทย
คุณพอซานเต โตเกตโต อธิการ
คุณพอปยะศักดิ์ วองไว ผอู ำนวยการบานผสู งู อายุ
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน
บานพักผูสูงอายุแหงนี้ เปนบานผูสูงอายุแหงแรก
ของคณะคามิลเลียนเลยก็วาได เปนสถานที่ไดบริการ
ดูแลเกี่ยวกับผูสูงอายุ และยังเปนสถานที่บมเพาะจิตตารมณของนักบวชคามิลเลียนในดานงานอภิบาลและ

เรียนรดู า นงานเมตตาจิต ในการประกอบกิจกรรมตางๆ
ดวยคุณธรรมแหงความรักแดผูสูงอายุหรือคนอื่นๆ ใน
สังคม กลุมที่เขามามีสวนในการชวยเหลือและฝกการ
เปนจิตอาสา มีหลากหลาย เชน นิสิตนักศึกษาจาก
สถาบั น ต า งๆ เช น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาลั ย
แสงธรรม นักเรียนจากโรงเรียนตางๆ และผูฝกหัด
จากคณะนั ก บวชต า งๆ สิ่ ง เหล า นี้ เ ป น การฝ ก ฝน
คุณธรรมตามบทบัญญัตแิ หงความรัก ในขอ “จงรักเพือ่ น
มนุษย เหมือนรักตนเอง (รม13:
9-10)”

นางสาวจุฑารัตน ระเมาะ
พนักงานผูชวยพยาบาล บานพัก
ผู สู ง อายุ ค ามิ ล เลี ย น โซเชี ย ล
เซนเตอร สามพราน
ชื่ อ เล น จ า มาจากจั ง หวั ด
สตูล นับถืออิสลาม ไดเขามาทำงาน
ที่นี่ ประมาณ 7 ปแลว ดวยการ
แนะนำของคนที่รูจักที่นี่มากอน
ไดเรียนรเู กีย่ วกับสิง่ ตางๆ มากมาย
คุณพอปยะศักดิ์ วองไว
คุณพอซานเต โตเกตโต
ที่ เ ราไม เ คยชิ น หรื อ ไม ท ราบ
มากอน เปนสิง่ ทีแ่ ปลกใหมในตัว
การรับใชผูปวยของผูรับการอบรมในคณะคามิลเลียน จาเอง และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ จารสู กึ ทึง่ กับการทำงานของ
คือ บรรดาบราเดอรและโปสตุลันต เพื่อจะไดซึมซับ บรรดานักบวช ที่ไมวาใครก็ตามที่ยายมารับผิดชอบ
และหยัง่ รากลึกในจิตตารมณแหงการรับใชผปู ว ย บาน หรื อ บริ ห ารที่ นี่ แ ล ว ล ว นแต ทำด ว ยความรั ก ความ
แห ง นี้ ยั ง จั ด ให มี ก ารฝ ก อบรมและเป ด โลกทั ศ น เอาใจใส แมวาจะไมไดรับคาตอบแทนใดๆ เลยก็ตาม
ใหเยาวชนในการมีจิตอาสา อีกทั้งยังเปนแหลงการ
(อานตอหนา 13)

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

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

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)

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

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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ความปตแิ หงพระวรสาร

การภาวนาคืออหน
หนาาทีทีท่ ท่ สี่ สี่ ำคัำคัญญ
การภาวนาคื

พระคุณเจาวีระ อาภรณรตั น
ความปติแหงพระวรสาร (Evangelii Gaudium)
เปนผลของสมัชชาสามัญของพระสังฆราช เรื่องการ
ประกาศขาวดีใหมเพื่อถายทอดความเชื่อ ที่วาติกัน
ระหว า ง 7-28 ตุ ล าคม 2012 (พระอั ค รสั ง ฆราช
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เปนผแู ทนไทยเขารวมสมัชชา)
ความฝนของพระสันตะปาปาในสมณลิขิตนี้คือ
พระศาสนจักรเดินหนาสูการกลับใจดานอภิบาล และ
ธรรมทูต ทั้งสวนตัวและสวนรวม กลาวคือ ความ
สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัย รูปแบบชีวิต ภาษา และ
ความสะดวกสบาย มุงสูการประกาศขาวดีมากกวา
ปกปองตนเอง
พอปรารถนาใหคริสตชนทุกคน สนใจการประกาศ
ขาวดีดว ยความปตยิ นิ ดี มีพลังความรักของพระเยซูเจา
ไปใหผอู นื่ มีหนทางใหม และสรางสรรค ไมปด กัน
พระเยซูเจาดวยวิธีคิดเดิมๆ เราจำเปนตองกลับใจดาน

อภิบาลและธรรมทูต
เปดประตูของพระศาสนจักร เพือ่ คนมาหาพระเจา
จะไมพบวาเราปดประตู ประตูแหงศีลศักดิส์ ทิ ธิไ์ มควร
ถูกปด ศีลมหาสนิท มิใชรางวัลสำหรับคนสมบูรณ แต
เปนยาที่มีอานุภาพ และอาหารบำรุงผูออนแอ เราจึง
ตองพิจารณาดวยความรอบคอบ และกลาหาญ (ขอ 47)
พอตองการใหพระศาสนจักรบาดเจ็บ และสกปรก
เพราะกาวออกไปบนถนนสายตางๆ มากกวาพระศาสนจักร.. ทีส่ นใจอยตู รงกลาง และจบดวยการถูกจับ
ในเครือขายของการครอบงำจิตใจ และระเบียบตางๆ
ถามีบางสวนอาจรบกวนเราถูกตอง... เปนจริงที่วามี
พีน่ อ งชายหญิงหลายคน กำลังดำเนินชีวติ ปราศจาก...
มิตรภาพของพระเยซูเจา
(ขอ 49)
สิ่งลอลวงใจพระสงฆผูอภิบาลรวมทั้งนักบวชชาย
หญิง คือ ปจเจกนิยม วิกฤติเอกลักษณ และการชอบ
ทำตามใจ (a cooling of fervor ขอ 77-78) คริสตชน
ตองเปนเครือ่ งหมายแหงความหวัง นำการปฏิวตั ดิ ว ย
ความออนโยน (ขอ 88) เราจำเปนตองแสวงหาทีห่ ลบภัย
จากชีวิตจิตแหงความสะดวกสบาย (well being) การ
ไมยอมรับผิดชอบพีน่ อ งชาย-หญิง (ขอ 90) และโลกียนิยม กลาวคือไมแสวงหาพระสิริรุงโรจนของพระเจา
แตเพือ่ ชือ่ เสียงภาษามนุษย และความกินดีอยดู ี (ขอ 93)
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หลายคนรสู กึ วาตนอยเู หนือคนอืน่ เหมือนวิธคี ดิ ในอดีต
บางแหงวิพากษวจิ ารณคนอืน่ ( ขอ 94 ) สนใจเอาใจใส
พิธีกรรม ขอความเชื่อ และมรดกของพระศาสนจักร
โดยไม ส นใจพระวรสารที่ จ ะมี ค วามหมายต อ ความ
ตองการของประชาชน (ขอ 95) นีเ่ ปนการคอรรปั ชัน่
ยิง่ ใหญทปี่ กปดคิดวาดี... พระเจาทรงชวยเราจากพระศาสนจั ก รที่ ติ ด กั บ ดั ก งานอภิ บ าล และชี วิ ต จิ ต แบบ
ผิวเผิน (ขอ 97)
พระสั น ตะปาปาขอร อ งชุ ม ชนพระศาสนจั ก ร
อยาตกเปนเหยื่อของความอิจฉา “สงครามเกิดขึ้นมาก
เทาไรภายในประชากรของพระเจา และชุมชนตางๆ
ของเรา “(ขอ 98) เรากำลังประกาศขาวดีกบั ใครถาเรา
ทำเชนนี”้ (ขอ 100) เราจำเปนตองสงเสริมพัฒนาความ
รั บ ผิ ด ชอบของฆราวาสซึ่ ง บ อ ยครั้ ง ลั ท ธิ ก ารนิ ย ม
พระสงฆ – นักบวชจนเกินไป ทำใหฆราวาสไมมสี ว น
ในการตัดสินใจ (ขอ 102) ในพระศาสนจักรจำเปนตอง
สงเสริมใหสตรีมีบทบาทยิ่งขึ้น เปนพิเศษในหลาย
หนวยงานทีต่ อ งตัดสินใจสำคัญๆ (ขอ 104) ในหลาย
แหง แตการรับสามเณรก็ตอ งพิจารณาแรงจูงใจพืน้ ฐาน
ดวย (ขอ 107)
ผมแปลสรุ ป จากหนั ง สื อ พิ ม พ ล อสแซร ว าตอเร
โรมาโน (L’Osservatore Romano, 29/11/2013) เห็น
วามีประโยชนตอทานผูอานครับ

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
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ขาพเจาชือ่ ................................................นามสกุล.....................................................
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เมือ่ พระสันตะปาปา

(ตอจากหนา 3)
เดินหนา แมตองเผชิญกับความยากลำบาก และความ
หวังมิไดทำใหเราผิดหวัง ดังที่เราอานในจดหมายถึง
ชาวโรม เราควรคิดถึงปริศนาแรกในอุปสรรคเรื่อง
“Turandot” กับ “Puccini” ในขณะนั้นก็คิดถึงคำที่พอ
จะจำได ที่ เ กี่ ย วกั บ ข อ สงสั ย ของเจ า หญิ ง ในอุ ป รากร
เรื่องนั้น ซึ่งตองขจัดดวยความหวัง “ในคืนอันมืดมิด
มีปศาจบินไปมา มันกางปกบินทามกลางความมืดมิด
ของมวลมนุษย โลกทั้งโลกเรียกหามัน โลกทั้งโลก
ขอรองมัน แตปศาจหายตัวไปพรอมกับรุงอรุณ เพื่อ
กลับเขาไปอยูในหัวใจตอไป มันเกิดใหมทุกค่ำคืน แต
ตายไปเมื่อยามรุงอรุณ”
“เห็นไหม ความไววางใจของคริสตชน มิใชผี!
และไมหลอกลวง แตเปนฤทธิก์ ศุ ล ดังนัน้ ในขัน้ สุดทาย
ก็คอื พระพรของพระเจา ซึง่ ไมสามารถสรุปออกมาเปน
เพียงความหวัง ซึ่งเปนเรื่องของมนุษย พระเจาไมทรง
หลอกลวงดวยความหวัง พระเจาไมสามารถปฏิเสธ
พระองคเอง พระเจาทรงเปย มดวยพระสัญญา”
ศิลปะและพลังสรางสรรค
“ข า พเจ า รู สึ ก ประทั บ ใจที่ พ ระสั น ตะปาปาทรง
อางอิงถึงอุปรากร “Turandot” ของ “Puccini” ในขณะที่
ตรั ส เกี่ ย วกั บ ความหวั ง อั น เป น รหั ส ธรรม ข า พเจ า
อยากเขาใจใหดีกวาสักหนอยเกี่ยวกับการที่ทรงอางอิง
ศิลปะและวัฒนธรรม ขาพเจาทวนความจำของพระองค
ทานวา เมื่อ ค.ศ. 2006 วา ศิลปนรูจักเสนอเรื่องราย
และเจ็บปวดเกี่ยวกับชีวิตอยางงดงาม ขาพเจาจึงถาม
พระองควา ศิลปนและนักเขียนที่พระองคทรงยกยอง
มีอะไรบางทีค่ ลายคลึงกัน พระสันตะปาปาตรัสตอบวา
“อันทีจ่ ริงพอชอบนักเขียนทีแ่ ตกตางกัน เชน Dostoevsky
และ Holderlin พอจำกลอนที่ Holderlin เขียนในโอกาส
วั น เกิ ด ของคุ ณ ยาย ซึ่ ง งดงามมากและมี คุ ณ ค า ทาง
จิตวิญญาณสำหรับพอมาก กลอนลงทายดวยประโยค
ที่วา “ขอใหมนุษยยึดมั่นสิ่งที่พระกุมารทรงสัญญาไว”
ทีพ่ อ ประทับใจก็เพราะพอรักคุณยายโรซาของพอ และ
ในกลอนบทนั้นเขาเปรียบคุณยายของเขากับพระนาง
พรหมจารี ผทู รงใหการประสูตแิ กพระเยซูเจา เปนมิตร
กับโลกโดยไมคิดเลยวาใครเปนแขกแปลกหนา”
“พอไดอา น “The Betrothed” เขียนโดย Alessandro
Manzoni สามรอบ และพอเก็บไวบนโตะ เพราะพอ
อยากจะอานอีก Manzoni ใหอะไรแกพอมาก เมื่อพอ
ยังเปนเด็ก คุณยายสอนใหพอ ทอง ชวงแรกของหนังสือ
“Betrothed” เปนแขนงหนึ่งของทะเลสาบ “โคโม” ที่
ไหลไปทางทิศตะวันตกระหวางภูเขาสองลูกที่เชื่อม
ติดกัน... พอชอบ Gerard Manley Hopkins มากดวย
ในบรรดานักวาดเขียนผมู ชี อื่ เสียง พอชอบ Caravaggio
มาก ภาพทีเ่ ขาวาดพูดกับพอ และ Chagall เรือ่ ง “กางเขน
สี ข าว” ในบรรดานั ก ดนตรี พ อ ชอบ Mozart ช ว ง
“พระองคทรงรับเอากาย” ในเพลงมิสซา ใน C minor
ไมมีใครสูได มันยกจิตใจทานถึงองคพระเจา พอชอบ

Mozart ทีแ่ สดงโดย Clara Haskil Mozart สมใจพอ แต
พ อ จำดนตรี ข องท า นไม ไ ด พ อ ต อ งฟ ง พ อ ชอบฟ ง
Beethoven แตตามแนวของทานตองเปนไปตามแนว
ของ Promethean ทำใหพอ อิม่ ผทู อี่ ธิบาย Promethean
แลวยังมี “พระมหาทรมาน” ของ Bach และแลวก็มี
“พระมหาทรมาน” โดย Bach ตอนหนึ่งของ Bach ที่
พอชอบมากก็คือ “Erbarme Dich น้ำตาของเปโตร
ในพระมหาทรมานของมัทธิวนั้นสูงสงมาก แลวใน
ขั้นตอนตางๆ ซึ่งไมใกลชิดตัวเราในทำนองเดียวกัน
พอชอบ Wagner พอชอบฟงเขาแตไมใชตลอดเวลา
การแสดง “Ring” ของ Wagner ที่ La Scala, Milan เมือ่
ค.ศ. 1950 สำหรับพอแลวนับวาเดนที่สุด แตก็ยังมี
“Parsifal” โดย Knappertsbusch ใน ค.ศ. 1962
“เราควรจะพูดอะไรสักอยางเกี่ยวกับภาพยนตร
เรือ่ ง “La Strada” สรางโดย Fellini คงจะเปนภาพยนตร
ที่พอชอบมากที่สุด พอมีสวนเกี่ยวของกับหนังเรื่องนี้
เพราะกลาวถึงนักบุญฟรังซิสโดยไมออกชือ่ ทาน พอคิด
เมือ่ ตอนอายุ 10 ถึง 12 ป พอไดดหู นังอิตาเลียนทีแ่ สดง
โดย อันนา มักนานี และอัลโด ฟาบรีซี “ภาพยนตร
อีกเรื่องหนึ่งที่พอชอบคือภาพยนตรเรื่อง “โรมเมือง
ที่เปด” พอเปนหนี้เกี่ยวกับวัฒนธรรมกับคุณพอและ
คุณแม ทานมักจะพาพวกเราไปชมภาพยนตรดวยกัน
บอยๆ
“อยางไรก็ตาม พอชอบโศกนาฏกรรมโดยทั่วไป
โดยเฉพาะนิทานอมตะ มีคำอธิบายทีน่ า ฟงที่ Cervantes
ใสในปากของ Carrasco เพื่อสรรเสริญเรื่องของ Don
Quixote วา “เด็กๆ ถืออยูในมือ วัยรุนอาน ผูใหญก็
เขาใจ ผูสูงอายุชมเชย” สำหรับพอนี่อาจเปนคำอธิบาย
คำวา “ยอดเยีย่ ม”
ข า พเจ า ถามพระสั น ตะปาปาเกี่ ย วกั บ การสอน
วรรณคดีใหแกนกั เรียนชัน้ มัธยมของทาน
พระองคตรัสตอบวา “คอนขางอันตรายสักหนอย
พอตองแนใจวานักเรียนของพอตองอานเรือ่ ง “El Cid”
แตเด็กผชู ายไมชอบ เขาชอบอานเรือ่ ง “Garcia Lorca”
แลวพอก็ตดั สินใจใหพวกเขาอานเรือ่ ง “El Cid” ทีบ่ า น
แลวพอจะสอน พวกเขาเกีย่ วกับนักประพันธทเี่ ด็กผชู าย

หนา 11

ชอบเรื่ อ งเผาพันธุ
เช น หนั ง สื อ ใน
ป จ จุ บั น ที่ ชื่ อ “La
Casada Infiel” หรือ
เรือ่ งอมตะเชน “La
Celestina” โดย
Fernando de Rojas
แต เ นื่ อ งจากอ า น
วรรณกรรมเหลานี้
พวกเขาได ลิ้ ม รส
วรรณกรรมกวีแลว
ก็ เ ริ่ ม ไปอ า นเรื่ อ ง
โดยนั ก เขี ย นอื่ น
และนี่ คือ ประสบการณทดี่ ขี องพอ พอจบรายการแตในรูปแบบทีว่ างแผน
ไวลว งหนา กลาวคือไมสง ทีเ่ รามีจดุ มงุ หมายใหพวกเขา
ไดรับตั้งแตแรกเริ่ม แตเปนการดำเนินไปในแนวทาง
ทีก่ ำหนดไวลว งหนา กลาวคือไมออกคำสัง่ ตามสิง่ ทีเ่ รา
ตองการใหบรรลุถึงตั้งแตแรกเริ่ม โดยการอานผลงาน
ของนักเขียนเหลานี้ แนวทางแบบนี้เขากับพอดี พอ
ไมอยากใหมีแผนงานที่เครงครัด แตพออยากรูวาเรา
ควรไปในแนวทางใดเกี่ยวกับการอานหนังสือจะไดรู
คราวๆ วาเรากำลังไปในแนวทางไหน แลวพอก็เริม่ ให
เขาเขียน สุดทายพอตัดสินใจจะสงสองเรื่องที่เด็กชาย
ของพอเขียนขึ้นไปให Borges พอรูจักเลขาฯ ของเขา
ซึ่งเคยเปนครูสอนเปยโนใหกับพอ Borges ชอบเรื่อง
สองเรือ่ งนัน้ มาก แลวเขาก็เขียนคำนำใหกบั เรือ่ งเหลานี”้
ขาพเจาเรียนถามพระองควา “พระสันตะปาปาการ
สรางสรรคเปนสิ่งที่จำเปนในชีวิตของบุคคลคนหนึ่ง
ใชไหมครับ” พระองคทา นทรงหัวเราะแลวตรัสตอบวา
“สำหรับสมาชิกคณะเยสุอติ สำคัญมาก เขาตองมีความคิด
สรางสรรค”
พรมแดนและการวินิจฉัย
ในชวงที่พระสงฆและพนักงานของหนังสือพิมพ
La Civilta Cattolica พระสันตะปาปาไดตรัสเกี่ยวกับ
ความสำคัญของสามเรื่องกลาวคือ “การเสวนา การ
วินิจฉัย และพรมแดน” พระองคทรงเนนขอสุดทาย
เปนพิเศษ โดยตรัสวา สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล
ที่ 6 ได ต รั ส เกี่ ย วกั บ คณะเยสุ อิ ต ที่ มี ชื่ อ เสี ย งว า
“ไมวา ทีไ่ หนในพระศาสนจักร แมในเรือ่ งทีย่ ากลำบาก
และสุดขอบ ในทางแยกของแนวความคิด การบุกรุก
ในดานสังคมไดมีและยังมีการสนทนาอยางตอเนื่อง
ของผทู มี่ คี วามปรารถนาอยางลึกซึง้ และสารเกาแกแหง
พระวรสาร คณะเยสุอติ อยแู ละยังอยู ณ ทีน่ นั้ ” ขาพเจา
ถามสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสวา อะไรควรจะเปน
อันดับตนๆ สำหรับหนังสือทีพ่ มิ พโดยคณะเยสุอติ
(ติดตามตอนจบไดในฉบับหนา)
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หนึ่งภาพเก
า
...หลากหลายเรื
่
อ
งราว
การภาวนาคือหนาทีท่ สี่ ำคัญ
การภาวนาคื
อหนาที(kamsornway.blogspot.com)
ท่ สี่ ำคัญ
ณ สวรรค

ภาพเกา... เชือ่ มโยงชีวติ บุญราศีไทย
ผมเชื่ อ อย า งสนิ ท ใจเสมอว า “เราแต ล ะคนมี บ างช ว ง บางตอนของชี วิ ต
ที่เชื่อมโยงเรากับบรรดามรณสักขี ชาวไทย” (ไมวาจะเปนบุญราศีบานสองคอน
หรื อ บุ ญ ราศี คุ ณ พ อ นิ โ คลาส) ที่ ผ มเชื่ อ แบบนี้ เ พราะอาจมี สั ก ครั้ ง ในชี วิ ต
ที่คริสตชนไทยตองมีโอกาสไดไปแสวงบุญไมที่สองคอนก็ที่สามพราน แตถึง
ไมไดไปก็เชื่อวาเราเชื่อมโยงชีวิตคริสตชนของเรากับผูศักดิ์สิทธิ์ใกลตัวเสมอ ซึ่ง
บอยๆ เราก็สวดวอนขอทานเหลานี้
เมื่อยอนดูภาพเกาเมื่อครั้งพระคุณเจาเกี้ยน เสมอพิทักษ ไปเยี่ยมหลุมศพ
บุญราศีผศู กั ดิส์ ทิ ธิท์ สี่ องคอน
พลันทันทีผมก็เชือ่ มโยงชีวติ ของผมกับบุญราศีแหงสองคอน .... เพราะนอกจาก
มีเพื่อนที่นามสกุล “วองไว” ที่รูจักกันยาวนานเกือบสิบปแลว ยังมีชวงเวลาที่
เชื่อมโยงชีวิตกับบุญราศีทั้ง 7 แหงสองคอน ดวยการเดินทางไปรวมฉลองวัด

บานผสู งู อายุคามิลเลียน

(ตอจากหนา 8)

แตทานเหลานั้นก็ยังทำงานเสมือนกับผูสูงอายุที่นี่
เป น ครอบครั ว ท า นเอง นั ก บวชคามิ ล เลี ย นที่ เ ป น
ผชู ายก็ยงั กลายอมทำงานเล็กๆ นอยๆ ทีต่ ่ำตอยทีส่ ดุ
ซึ่งบางครั้งงานแบบนี้นาจะเปนหนาที่ของผูหญิง
เสียดวยซ้ำ จาเองก็รูสึกทึ่งอยางมากที่ไดเห็นภาพ
เหลานี้ หนาที่ที่จาไดรับจากการเปนเจาหนาที่ดูแล
ผูสูงอายุ เหมือนทำใหเราไดบุญจากสวนนี้ไปดวย
การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมทางศาสนาไม ไ ด เ ป น
จุฑารัตน ระเมาะ
อุปสรรคอยางใดเลยในการทำงานที่นี่ แถมจาเอง
ยังไดรบั การปฏิบตั อิ ยางดี ทัง้ จากผบู ริหารและเพือ่ น
รวมงาน จารูสึกสนุกสนานและผูกพันกับที่นี่มาก บานแหงนี้เนนการดูแลแบบ
องครวม ทีช่ ว ยเหลือในดานตางๆ เชน ดานกาย ใจ สังคม อารมณ และจิตวิญญาณ และ
ยังใหความรูในการดูแลผูสูงอายุอยางถูกวิธี
และมีหลักการ นี่ก็เปนความรูที่จาไดรับจาก
การอบรมเสมอๆ เพื่ อ นำมาใช ใ นการดู แ ล
ผสู งู อายุในสังคมไทยโดยไมแบงแยกเลย
คุณลุงทนง สนิทวงศ ณ อยุธยา
สมาชิกผสู งู อายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
สามพราน
ผมเปนชาวกรุงเทพฯ อายุ 70 ป เดิมทีเปน
คนไขของโรงพยาบาลเซนตหลุยส โดยเปน
โรคเสนเลือดในสมองอุดตัน และแพทยก็

คุณลุงทนง สนิทวงศ ณ อยุธยา

หนา 13

สองคอน ในสมัยทีย่ งั เปนวัดแมพระไถทาส
1. เชื่อมโยงเรื่องแรกกับเพื่อนที่นามสกุล “วองไว” เพื่อนมักเลาเรื่องราว
“ความเชือ่ ” ทัง้ ของตนเอง หรือของพีน่ อ งรวมนามสกุล ทีไ่ มยอมละทิง้ ความเชือ่
ยอมตายดีกวาที่จะไมเชื่อในพระเจา ... ชีวิตของเพื่อนที่หลายครั้งก็ไมมีคำตอบ
ชัดเจน มีหลายครั้งที่สับสนกับความสูญเสียคนที่ตนรัก หลายครั้งก็ไมสบายใจ
เรื่องสุขภาพ ประมาณวาเกือบจบชีวิตเพราะอาการปวย ... แตทุกครั้งก็ผาน
เรือ่ งราวเหลานัน้ ไปได ... ผมเคยถามเพือ่ นเรือ่ ง “อัศจรรย” ทีส่ องคอน ดูเหมือน
เพื่อนไมไดตอบอะไรมาก แตผมก็เขาใจไดไมยาก เพราะชีวิตที่ผานมาไดจนถึง
วันนีเ้ ปนอัศจรรยจากพระเจา ผานทางบุญราศีสองคอนจริงๆ
2. ผมเชื่อมโยงชีวิตเมื่อเห็นภาพเกา... พยายามนึกยอน “ปาศักดิ์สิทธิ์”
เพราะครัง้ หนึง่ เราเคยไปแสวงบุญกับครอบครัวและเพือ่ น พี่ นอง สัตบุรษุ ทีว่ ดั
... ผมจดจำการเดินทางไดเสมอ เพราะเปนการเดินทางไกลที่สุด จากบาน
ในภาคกลางมาถึงวัดทีอ่ ยตู ดิ ประเทศเพือ่ นบาน ใชเวลาเดินทางเปนวันๆ ... จำได
วา พวกเราโดยสารรถบัสยอดนิยม และตามสมัยนิยม ประเภทไมมแี อร มีพดั ลม
คุณแมเตรียมสัมภาระไปพรอม ไมวาจะขาวปลา อาหาร ผาหม ของใชตางๆ ...
ดูเหมือนเราเตรียมไปครอบครัวเดียว ทีไ่ หนได มีหลายครอบครัวทีท่ ำเหมือนกัน
ระหวางทางเราเอาอาหารมาแบงปนกัน ... ผมเดินทางไปสองคอนตอนนัน้ ยังเด็ก
มากจริงๆ แตกจ็ ดจำไดเสมอ
3. ผมมองภาพเกาอีกครัง้ พยายามคิดวาอะไรเปนอัศจรรยสำหรับเรา ทีจ่ ริง
อัศจรรยอยูใกลตัวเราเสมอ เมื่อเวลาที่เราขาดแคลนบางอยาง แลวเราแบงปน
ใหกันและกัน การไดแบงปนเมื่อเขาขาดแคลน เปนอัศจรรยจริงๆ มีหลายตอ
หลายครั้งที่เราขาดแคลน แตไมเคยขาดความชวยเหลือ .. นี่แหละอัศจรรย
ทีย่ งิ่ ใหญจริงๆ
4. เรามองภาพเกา แลวเชือ่ มโยงชีวติ ของเรากับผศู กั ดิส์ ทิ ธิท์ เี่ ปนแบบอยาง
ความเชือ่ ในเรือ่ งอะไรบาง
หมายเหตุ... บุคคลตนเรือ่ งทีเ่ ปนเพือ่ นผมรวมสิบป สังฆานุกรโทมัส อาทิตย
วองไว และภาพเกาเมื่อครั้งพระคุณเจามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ ไปเยี่ยม
หลุมศพวีรสักขี ทีว่ ดั สองคอน
แนะนำใหผมมาพักฟนที่นี่ และอยูที่นี่ไดประมาณ 3 ปแลว โดยสวนตัวผมชอบ
สถานทีแ่ ละบรรยากาศทีน่ ี่ ผมรสู กึ ไมเหงา มีทงั้ คุณพอ บราเดอร ทีค่ อยทำงานอภิบาล
และจัดกิจกรรมหลากหลาย เจาหนาที่ก็มีความเปนกันเองและนารักดี อาหารที่นี่
ก็อรอย อาจเปนเพราะผมเปนคนที่ทานอะไรงายๆ เลยไมเปนปญหาดานนี้ ผมเอง
คงตองพักฟน ทีน่ ตี่ อ ไป ตอนนีก้ เ็ ริม่ ชินและผูกพันกับทีน่ แี่ ลว
คุณปาวราภรณ อมตานนทน
สมาชิ ก ผู สู ง อายุ ค ามิ ล เลี ย น โซเชี ย ล
เซนเตอร สามพราน
ปาหมูคะ บานอยูจังหวัดนครปฐม เดิมที
เปนนักบัญชีทยี่ งุ อยกู บั ตัวเลขตลอดเวลา ทำให
เครียด ดังนั้นแพทยประจำตัวแนะนำใหมาพัก
อยทู บี่ า นแหงนี้ และก็อยทู นี่ เี่ ปนเวลา 4 ปแลว
สิง่ แรกทีป่ า ประทับใจทีส่ ดุ คือภราดาผอู ำนวยการ
คุณปาวราภรณ อมตานนทน
ทานกอนที่ชื่อ ภราดาจิรวัฒน สุจิรานุธรรม
วันแรกๆ ทีเ่ ขามาก็ไดรบั การตอนรับอยางดีมาก ทำใหประทับใจจริงๆ จึงเปนสาเหตุ
หนึง่ ทีท่ ำใหอยากอยทู นี่ ี่ (ปาหมูแทรกขึน้ อีกวา เราใจงายไปหรือปาว แลวก็ขำ) ชอบ
กิจกรรมทีม่ ไี มเหมือนทีอ่ นื่ ๆ บรรยากาศก็เปนกันเอง มีบรรดาบราเดอรหนมุ ๆ คอย
บริการเหมือนลูกหลานทีม่ าดูแล ปาเองอยทู นี่ กี่ ร็ ว มพิธมี สิ ซาทุกวัน เปนความสุขและ
ความสบายใจที่เราไดรับ โดยเฉพาะเวลาไดรับขอคิดจากคุณพอเวลาเทศน เวลา
รองเพลงก็ไพเราะจับใจมาก และปาก็สวดบทภาวนาตางๆ ไดเกือบหมดแลว แมวา
ปาจะเปนชาวพุทธก็ตาม แตก็ไดมีสวนรวมในพิธีกรรมโดยไมไดถูกกีดกันใดๆ เลย
ชอบที่นี่มากและไมอยากกลับบานแลว

หนา 14

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ปที่ 38 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 2-8 กุมภาพันธ 2014

โรงเรียนพระกุมารเยซูวทิ ยา

Convent of the Holy infant Jesus School
763 สุขมุ วิทซอย 101 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
“มงุ พัฒนานักเรียนสคู วามเปนเลิศ ทางวิชาการ
คุณธรรม และความเอือ้ อาทรตอกันและกัน”

  ⌫

- โรงเรียนเปดสอนวิชาเลขานุการมา 50 ป
- ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการเรียนการสอน
- หลักสูตรประกอบดวย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร วิชาภาษาจีนและ
ญีป่ นุ วิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ วิชาคณิตศาสตร วิชาธุรกิจ
การพาณิชย วิชาจริยศึกษา และวิชาพิมพดดี
- โรงเรียนรวมกับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต
พระโขนง จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- นักเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได
- ผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเปนจำนวนมาก ไดรับการ
บรรจุเขาทำงานทันทีในบริษทั และองคกรธุรกิจตางๆ
- โรงเรียนเปดรับสมัครนักเรียนใหม ปการศึกษา 2557 ตัง้ แตวนั ที่ 6 มกราคม
ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557

คุณสมบัตขิ องผสู มัคร : สำเร็จชัน้ ม.3 หรือเทียบเทา
ติดตอสอบถามเพิม่ เติม : โทร.
โทรสาร
School Website :

0 - 2311 - 1546, 0 - 2741 - 8550
0 - 2741 - 8220

www.ijconvent.ac.th

ระลึกถึงพอ-แม ในคำภาวนา
ฟรังซิสเซเวียร ชอบ มณีนอ ย
เกิดใหมในพระเจา 31 มกราคม 1983

มารีอา ประสาร มณีนอ ย
เกิดใหมในพระเจา 3 มกราคม 2002
ขอความดีความรักอันศักดิ์สิทธิ์
โปรดตามติดชั่วฤดีชีวีขาฯ
เขาพำนักในนิเวศนมโหฬาร
แหงพระเจาจอมราชาตลอดกาล

หนังสือความเชือ่ อันเปนชีวติ
บอกเลาเรื่องราว
“คำสอนและชีวิตที่เปนขาวดี”
โดยพงศ ประมวล ราคา 120 บาท
ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา
ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงในดินและตายไป
มันก็จะเปนเพียงเมล็ดเดียวเทานัน้
แตถามันตาย มันก็จะบังเกิดผลมากมาย
(ยอหน 12:24)

ขาพเจาเปนผรู บั ใชของพระเจา
(ลูกา 1:38)
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√Õ∫µ—«‡√“«à“¡—π ”§—≠‰©π°—∫§à“¬ç‡™â“π’∑È «’Ë ß— πÈ”‡¢’¬«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≥¬“ ‚∑√. 08-48846355
 —°°“√ ∂“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
‡ªì π ª√–∏“π µ‘ ¥ µà Õ §ÿ ≥ æà Õ ‡∑æª√– ‘ ∑ ∏‘Ï ∑Õ· ß∏√√¡ ‚∑√. 08-6832-2174, 08-4919-8388

©≈Õß«— ¥ ·≈–æ‘ ∏’ ‚ ª√¥»’ ≈ °”≈— ß «— π Õ“∑‘ µ ¬å ∑’Ë 16
«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√– ß— ¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π
»√’ ¥ “√ÿ ≥ »’ ≈ ‡ªì π ª√–∏“π (µ‘ ¥ µà Õ Õ∫∂“¡‚∑√.
¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. (µ√’«“√©≈Õß«—¥ 3 «—π
«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.00 π. 0-7424-5195)
«—¥√“™‘π’ —πµ‘¿“æ Õ.‡¡◊Õß ®.æ—∑≈ÿß ©≈Õß«—¥
§ÿ≥æàÕ∫—≠™“ »√’ª√–¡ß§å ‡ªìπª√–∏“π
«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 2 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 09.00 π. §ÿ≥æàÕ «—π‡ “√å∑’Ë 15 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™
‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π
∏π—π™—¬ °‘® ¡—§√ ‡ªìπª√–∏“π
«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 09.00 π. §ÿ≥æàÕ
ß— ¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’
«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ·ÀàßÕ— ´’´’ À“¥·µß Õ.»√’ «— ¥‘Ï
¡æ√ ‡ ßÁ ‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π) √â“π§â“µ‘¥µàÕ§ÿ≥∫√√‡®‘¥
®.°“≠®π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“
· ß∑Õß ‚∑√. 08-9249-1894)
—ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’
10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“
«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π
«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ·æ√°Àπ“¡·¥ß ®. ¡ÿ∑√«—π‡ “√å∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.
«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å∑’Ë≈Ÿ√å¥ ∫“ß§≈â“ ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ß§√“¡ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“
10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“
©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.
«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß· π ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π
—ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å
«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√–«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ‡æ™√∫Ÿ√≥å ©≈Õß«— ¥ ·≈–
—ß¶√“™´‘≈«’‚Õ ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π √à«¡
¥â«¬æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬ ¡“π®‘µ ™ÿ¡πÿ¡π—°∫«™ ‡¢µ 2 «—π‡ “√å∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“
„πæ‘∏’¡’‚ª√¥»’≈‡®‘¡·≈–Õ«¬æ√ºŸâªÉ«¬ „π‚Õ°“ «—π 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬
‡ªìπª√–∏“π
ºŸâªÉ«¬‚≈°
«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ √–∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥
«— ¥ ∏√√¡“ πå π— ° ∫ÿ ≠ ‡ª‚µ√ ∑à “ ·©≈∫ Õ.‡¡◊ Õ ß
®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ «—π‡ “√å∑’Ë 22 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√–—ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π
10.30 π.
«—¥·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ Õ.Õ√—≠ª√–‡∑» (µ‘ ¥ µà Õ Õ∫∂“¡ §ÿ≥æàÕ ”√“≠ ≈–ÕÕ ‘∑∏‘¿‘√¡¬å
®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ¡’π“§¡ ‡«≈“ ‚∑√. 08-9065-8802)
ß— ¶¡≥±≈π§√√“™ ¡’ “
10.30 π.
ß— ¶¡≥±≈ √ÿ “…Æ√å∏“π’
Õ “ π «‘ À “ √ · ¡à æ √ – ª √ – ®— ° …å ∑’Ë ‡ ¡◊ Õ ß ≈Ÿ √å ¥
«—¥π—°∫ÿ≠‚∑¡— ªÉ“≈–ÕŸ Õ.À—«À‘π ®.ª√–®«∫- π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“
§’√’¢—π∏å æ‘∏’‡ °«—π‡ “√å∑’Ë 8 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπ
æ√– ß— ¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ª√–∏“π
«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À“¥„À≠à ®. ß¢≈“

¢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◊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√–‡ √‘∞
‚∑√. 08-6828-9757 À“°µâ Õ ß°“√ π— ∫ πÿ π
∑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∫√¡‡™‘ ß ªØ‘ ∫— µ‘ ‡ ∑§π‘ § °“√‡≈à π Õ‘ ‡ ≈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 1555 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. ∑’ÕË “§“√ ¬“¡°≈°“√

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)

Àπâ“ 16

Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå

ªï∑’Ë 38 ©∫—∫∑’Ë 6 ª√–®”«—π∑’Ë 2-8 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014

°”Àπ¥°“√«—ππ—°∫«™ “°≈ §.». 2014
Õ—§√ ß— ¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

®—¥„π«—π‡ “√å∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014
≥ «—¥π—°∫ÿ≠‚∑¡— Õ‰§«π— ‡¢µ¡’π∫ÿ√’ °√ÿß‡∑æœ
®—¥„π«—π»ÿ°√å∑’Ë 14 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014
≥ «—¥π—°∫ÿ≠¡“√’Õ“¡—°¥“‡≈π“ ∫â“ππ“‚æ∏‘Ï
Õ”‡¿Õ°ÿ ÿ¡“≈¬å ®—ßÀ«—¥ °≈π§√

ß— ¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

®—¥„π«—π‡ “√å∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014
≥ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß· π ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’

—ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

®—¥„π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014
≥ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‚ªÉß ®—ßÀ«—¥√“™∫ÿ√’

—ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

®—¥„π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014
≥ ‚√ß‡√’¬π¡ßøÕ√åµª√–∂¡ ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à

‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ
❇

«— ¥ π— ° ∫ÿ ≠ ‡ª‚µ√ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡
«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 30 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 08.00 π.
§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π
❇ «— ¥ ∏√√¡“ πå π— ° ∫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√’
ß— ¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

®—¥„π«—π‡ “√å∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014
≥ ‚√ß‡√’¬π¡À“‰∂à»÷°…“‡≈¬ ®—ßÀ«—¥‡≈¬

ß— ¶¡≥±≈π§√√“™ ¡’ “

®—¥„π«—π‡ “√å∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2014
≥ Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ π§√√“™ ’¡“

❇

Õ“ π«‘ À “√·¡à æ √–∫— 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
❇

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
»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
ºŸÕâ ”π«¬°“√»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡ √–¥—∫™“µ‘
82 À¡Ÿà 6 ´.«—¥‡∑’¬π¥—¥ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π
®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 0-2429-0443, 082335-2112 ‚∑√ “√ 0-2429-0239 E-mail :
nccthailand @gmail.com, www.thaicatechesis.com/
cc/ ´‘ ‡µÕ√å ÿ«√√≥’ æ—π∏å«‘‰≈ ‚∑√. 08-13608297 §ÿ≥π√‘»√“ ª√’‡ª√¡ ‚∑√. 08-9911-1482
 ‚§√ß°“√Ωñ ° ¡“∏‘ · ∫∫ WCCM ”À√— ∫
ºŸâ π„®∑—Ë«‰ª ∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 09.30-11.30 π.
∑’ÀË Õâ ß«—¥πâÕ¬„πÕ“§“√„À¡à «—¥æ√–¡À“‰∂à ∫√‘‡«≥
∑’Ë®Õ¥√∂™—Èπ A ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞
‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘ ‡ªìπ®‘µµ“∏‘°“√ µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞
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สาสนจากพระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสขุ นิรนั ดร
ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
เนือ่ งในโอกาสวันครู 16 มกราคม ค.ศ. 2014
“ครู...กระแสเรียกพิเศษแหงพยานชีวิตที่สุกสวาง
ดวยแสงแหงความเชือ่ ความหวัง และความรัก...”
โซเชียล เซนเตอร
และในวันสุดทาย พวกเราไดรับเกียรติจากพระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค เปน
ประธานการมอบเกียรติบตั รการสัมมนาในครัง้ นี้
......
เพราะเราตางก็เปนพี่นองรวมสายโลหิต
ในพระคริสตเจาเดียวกัน
พี่นองโปรเตสแตนทกับพวกเราคาทอลิก
มีบางอยางทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
สิง่ แรกทีเ่ ราลืมไมลง คือเรามีพระเจา
พระคริสตเจา องคเดียวกัน
แตเรามีขอเชื่อบางอยางเทานั้นที่ไมตรงกัน
สองสามวันทีบ่ า นผหู วาน
ที่พวกเรากำลังเชื่อมโยงชีวิตของกันและกัน
ในความแตกตาง ไมไดทำใหเกิดความแตกแยก
ในความแตกตาง สรางใหเกิดความเขาใจกันมากกวา
ในความแตกตาง ยิง่ ทำใหเราอยาก “ฟง” กัน
ในการรับฟง เราเรียนรู ยอมรับ และใหเกียรติกนั
และมีตั้งหลายอยางที่เหมือนกันตั้งเยอะแยะ
เมือ่ ฟงกัน ยิง่ เขาใจกันอันนีเ้ รือ่ งจริงครับ ...
ยิง่ รจู กั ยิง่ รักกัน ยิง่ รักกันยิง่ เปนเพือ่ นกัน
สองสามวันทีบ่ า นผหู วาน จึงเปนประสบการณชวี ติ
ที่จำลองเหตุการณในอนาคตเราตองพบเจอพี่นอง
ที่เชื่อในพระคริสตเจาองคเดียวกัน
ผมสังเกตเวลาที่เราแบงกลุม
จากการไปเยีย่ มชมสถานทีต่ า งๆ ของคาทอลิก
เวลาที่กลับมารายงานวาประทับใจอะไร
สังเกตวาตางฝายตางใสใจกัน
แครความรสู กึ ของกัน
พีน่ อ งโปรเตสแตนทพยายามใชคำศัพท
ของเราคาทอลิก
สวนเราที่เปนคาทอลิกก็พยายามใหศัพท
ของพีน่ อ งโปรเตสแตนท
เปนสองสามวันทีม่ ติ รภาพกอตัว
อาศัยความใสใจในเรือ่ งตางๆใสใจทีจ่ ะรับรู รับฟง
และทีส่ ดุ ก็ใสใจทีจ่ ะรักกัน เพราะทีส่ ดุ แลว
เราทั้งหลายก็เปนพี่นองรวมสายโลหิตกัน
ในความรักของพระคริสตเจา
ขาว : สังฆานุกรพรชัย สิงหสา
ภาพ : สังฆานุกรมนัสชัย ประทุมป

ขอสงความรักและความปรารถนาดี เนื่องใน
โอกาส “วั น ครู ” มายั ง คณะครู ผู บ ริ ห าร และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ระบบการจัดการศึกษาคาทอลิกมีธรรมชาติ
การศึกษาทีม่ งุ เนนคุณคา และความสำคัญของมนุษย
เป น กระบวนการพั ฒ นามนุ ษ ย เพื่ อ เป น บุ ค คล
ทีส่ มบูรณ ตามคำสอนแหงพระวรสารของพระเยซู
คริสตเจาและพระศาสนจักร ครูจงึ เปนความสำคัญ
ลำดับแรกในการจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพราะครู
เปนกระแสเรียกจำเพาะของตน เพื่อมีสวนรวม
ในพันธกิจของพระศาสนจักร กลาวคือ ครูเปน
แบบอยางทีด่ ขี องนักเรียน ครูจงึ ตองเปนครูคณ
ุ ภาพ
ที่มีจิตวิญญาณความเปนครู เอาใจใสในการสอน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใสใจทางดานชีวิต
ฝายจิตวิญญาณ โดยเนนสอนคุณคาของความเปนคน
หลักธรรมทางศาสนาที่สามารถนำไปใชหรือบูรณาการในชีวิตประจำวัน ฝกฝนนักเรียนใหรูจักคิด
อยางเปนระบบ มีเหตุผลประกอบ มีความตระหนักรูถึงคุณคา มีความเคารพศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย การใหเกียรติซงึ่ กันและกัน
ปจจุบันคุณภาพการศึกษาไทยกำลังเขาสูภาวะวิกฤติทั้งในเรื่องความรูทางวิชาการ และคุณธรรม
จริยธรรม จึงจำเปนทีค่ รูจะรวมแรงรวมใจกับผบู ริหารโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ
ใหผา นวิกฤติทก่ี ำลังเกิดขึน้ ดวยความมงุ มัน่ ทำหนาทีข่ องครูใหสมบูรณ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ี
ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และอุทิศตนเปนครูมืออาชีพเพื่อพัฒนานักเรียน
ใหเปนบุคคลทีส่ มบูรณทงั้ ดานรางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา อารมณ
อาศัยคำเสนอวิงวอนของพระแมมารีย ไดโปรดเสนอวิงวอนตอพระเยซูคริสตเจาผูทรงเปน
พระอาจารยเจาของเรา ไดประทานพระพร พละกำลังแดคณะครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา
ไดตอบสนองตอพระพรแหงกระแสเรียกนีด้ ว ยใจกระตือรือรน มีใจกวางในการอุทศิ ตนและสามารถ
เปนตนธารแหงแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณของเหลาศิษยทจี่ ะแสดงตนเปนผนู ำความเชือ่ ความจริง
ความรัก และความหวังของพระคริสตเจาไปสสู งั คมรอบขาง
ขอพระเจาอำนวยพร
พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสขุ นิรนั ดร
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย

อุดมสาร หนังสือพิมพขา วคาทอลิก รายสัปดาห 5 เจาของ : สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 5 ผอู ำนวยการ : คุณพออนุชา ไชยเดช 5 บรรณาธิการบริหาร : คุณพออนุชา ไชยเดช 5 หัวหนากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสดิ์

5 กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ 5 ฝายโฆษณา สุพร เลาเรียนธรรม5 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 5 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 5 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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ขอใหเราโชคดี

ความรักที่คลาสสิคในสิบโลก

“ขอใหเราโชคดี” มันมาจากชื่อภาษาอังกฤษ
วา Wish Us Luck ผลงานเขียนและภาพยนตร
เกี่ยวกับการเดินทาง 30 วัน 9 ประเทศ ของสอง
แฝดสาว ทีเ่ ดินทางกลับเมืองไทยโดยใชการรอนแรม
ดวยการโดยสารรถไฟ พวกเธอเริ่มเดินทางจาก
ประเทศอังกฤษ ผมไดชมตัวอักษรกอนที่จะได
อานภาพ หรือพูดใหงา ยกวานัน้ คือผมอานหนังสือ
กอนทีจ่ ะดูภาพยนตร ถาเลือกได ทุกคนคงอยากได
แตสงิ่ ดีๆ แตชวี ติ เราเลือกไมไดทงั้ หมด เราจึงหวัง
เพียงแควา โชคดีคงเปนของเรา
ชีวติ ของสามีภรรยา รวมทัง้ ลูกชายและลูกสาว
อีกสองคน ชาวเปรู ที่นั่งรวมมิสซาอยูแถวหนา
ของอาสนวิหารอัสสัมชัญ ดวยความศรัทธาและ
สายตาทีจ่ ดจอมายังพระแทนอยางไมวางตาในรอบ
มิสซาเย็นที่ผมมีโอกาสเปนประธาน ทั้งหมดยืน
รอผมหลังจากทีม่ สิ ซาสิน้ สุดลง พวกเขาแนะนำตัว
และบอกวา เรามีเวลาอยเู มืองไทย 4 วัน วันนีเ้ ปน
วันแรก เขาชมวาวัดหลังนีส้ วยมากเลย ผมบอกไป
วาเสียดายนะที่มาประเทศไทยในยามที่บานเมือง
อุดมไปดวยผคู นออกมาเดินประทวง หรือพูดงายๆ
ก็คือมีม็อบนั่นเอง ฮันนาผูเปนแมตอบผมวา ไม
เปนไร เราเปนคริสตไดมารวมมิสซาถึงที่นี่ถือวา
มี บุ ญ แล ว เสี ย ดายก็ แ ต เ พี ย งฟ ง คุ ณ พ อ เทศน
ไม เ ข า ใจ ผมจึ ง ถื อ โอกาสอธิ บ ายบทเทศน ดว ย
ภาษาอังกฤษแบบกระทอนกระแทนแตสรุปใจ
ความไดวา ผมพูดเรือ่ ง “การเลือกพระเปนเจา เปน
ผนู ำชีวติ ”
ในบทเทศน ผ มเล า ว า ผมให สั ม ภาษณ ใ น
รายการวิทยุ ของรายการรวมดวยชวยกัน ไมใช
ครั้งแรกที่ทางรายการสงคำถามมาเทียบเชิญ ทาง
รายการมั ก สอบถามเข า มาในเวลาที่ มี คำถามที่
อาจจะโยงใยในประเด็นคริสตศาสนา ผมเริม่ คนุ เคย
กับการโฟนอินสอบถามเรื่องราวตางๆ ในการ
สัมภาษณครัง้ แรกเปนประเด็นเรือ่ งของวันสมโภช
พระคริสตเจาแสดงองค แตครั้งนี้เปนเรื่องของ
สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอยางนาแปลกใจ และ
บางคนถึงกับโยงใยเรื่องนี้เขากับลัทธิความเชื่อ
ของเรา ประเด็นคือเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิ
ซาตาน เขาถามแบบนี้เพราะมีนักดนตรีที่บอกวา
เขานับถือลัทธินแี้ ละไดเดินทางไปฆาคน แถมยังมี
ความตั้งใจวาจะฆาใหไดตามจำนวน พอสิ้นสุด
ภารกิจแลวเขาก็จะบัพพานีชยกรรมตนเองตาย
ตกไปตามกัน ความตัง้ ใจไมบรรลุผลเพราะมาโดน
จับไดเสียกอน
ขอคิดเห็นที่ผมใหไป ไมเปนการรับปากวา
มี ลั ท ธิ นี้ อ ยู ที่ ไ หน แต ผ มเริ่ ม ด ว ยคำสอนเรื่ อ ง
เทวดาดี และเทวดาทีค่ ดิ กบฏ จนในทีส่ ดุ บรรดาเทวดา
ก็ลกุ ขึน้ มาตอกรกัน เทวดาทีค่ ดิ กบฏไมนา ชนะได
ถาเราดูตามเนือ้ ผาแลว แตพวกนีถ้ อื ดีอยางไร คงมี
เหตุผลรองรับหนักแนนทีท่ ำใหพวกเขาตองปฏิบตั ิ
การโค น ล ม ความคิ ด และอำนาจนี้ อ ย า งจริ ง จั ง

เหตุผลที่เราเรียนคำสอนมาคือ มีบางอยางที่เทวดาอาจ
จะรับไมได เชนการเปนมนุษยของพระเยซู บุตรพระเจา
หรือการทีว่ นั หนึง่ มนุษย หรือหญิงพรหมจรรยคนหนึง่
จะขึน้ มาเทียบชัน้ กับเทวดา สิง่ สรางของพระทีด่ ยู งิ่ ใหญ
กวามนุษยผูมีมลทิน ผมรำพึงเบาๆ เปนเทวดายังอิจฉา
มนุษยอกี ประหลาดแท
การไม ย อมรั บ น้ำ พระทั ย ของพระ และต อ ต า น
จึงพาไปสูสงครามระหวางเทวดา กลุมที่ชนะไดไปตอ
เปนเทวดาบนสวรรค สวนกลุมที่แพก็ไมแมจะไดไป
ชำระตนในดินแดนไฟชำระ เหมือนกับวาคุณไดรับ
สิทธิก์ ารเปนปศาจซาตานไปในชัว่ พริบตา และชัว่ ชีวติ
ช ว งชี วิ ต ที่ มี อ ยู จึ ง จั ด หนั ก ด ว ยการหลอกลวงเราๆ
ท า นๆ บรรดามนุ ษ ย ต าดำๆ ชั ก ชวนด ว ยวิ ธี ส ารพั ด
ให เ ราไปอยู ด ว ยกั น กั บ พวกมั น ในที่ สุ ด เรามนุ ษ ย
ก็ออ นแอและมีความโนมเอียงในทางบาปซะดวย ตอมนี้
เลยถูกสะกิดใหพลุงพลาน พรอมจะโดนหลอกแบบวา
รูวาเขาหลอกแตเต็มใจ เพราะอยางนอยไดสุขเพียง
ชัว่ คราว ไอช้ำทวีคณ
ู นีว้ า กันทีหลัง มนุษยจงึ พรอมพลีกาย
ใหกบั ปศาจซาตาน อยางชนิดทีเ่ รียกวา ไมสนใจอนาคต
กันเลย ผมนอกเรื่องไปเยอะแลว เอาเปนวาผมเลาเรื่อง
ของการสัมภาษณและวกกลับมาทีพ่ ระคัมภีรท พี่ ดู ถึงวา
พระเยซูเปนลูกแกะพระเจา และเราควรจะยึดแบบชีวติ
ของพระองค สำหรับการนำทาง การเสียสละ ความเชือ่
การทำตามน้ำพระทัยของพระ และคำสอนสัง่ อีกมากมาย
และถ า เราสงสั ย ว า คริ ส ตชนจะตอบเรื่ อ งนั้ น เรื่ อ งนี้
อยางไร ไมมอี ะไรชัดเจนเทาการกลับไปมองทีช่ วี ติ ของ
พระเยซู มันมีคำตอบอยูแลวในทุกเรื่องราว ผมไมมี
ความรู เ กี่ ย วกั บ ประเทศเปรู ม ากนั ก แต ค รอบครั ว นี้
ก็บอกวา เราหวังวาจะไดตอ นรับคุณพอทีป่ ระเทศของเรา
ผมแปลกใจอี ก อย า งตรงที่ พ วกเขาขอถ า ยรู ป กั บ ผม
ผมไมไดแปลกใจเรื่องการขอถายรูปดวย แตผูเปนพอ
กลับรูสึกวาการถายรูปในวัดทำไดหรือเปลา คุณพอ

จะมาถ า ยภาพกั บ เราได ไ หม ผมไม แ น ใ จว า เขา
เรียนรสู ังคมไทยในมุมไหน จากอะไร แตพวกเขา
ก็มีทาทีที่สุภาพมากตอผมมากหรือเกิน ในความ
ขัดแยงของบานเมืองเรา ผมเชือ่ วามันสงผล จะโดย
ทางตรงหรือทางออม บางทีมันทำใหรอยยิ้มเรา
เหือดหาย สังคมที่เคยรักและชวยเหลือกันไมใช
ไมชวย แตเราจะเลือกชวยเฉพาะคนที่กลุมเดียว
กับเรา ฝายหรือคายเดียวกับเรา เมื่อเราฟง หรือ
อานขอความใด เราจะมีกลไกผลิตความเชือ่ ในสมอง
ของเรา เราพยายามลากกลุมความคิด หรือกลุม
คนเหลานั้นมารวมกับเรา เพื่อบอกวามีคนที่เชื่อ
ในแบบเรามากกวา เหมือนสงครามแยงชิงมวลชน
ในบรรดาคำพูดจา เราเหมือนฟงกันนอยลง มีน้ำเสียง
ทีป่ ลุกเรามากขึน้ มีถอ ยคำทีก่ า วราวรุนแรง ทัง้ โดย
รูตัวและไมรูตัว เรามองความจริงเปนเรื่องที่เรา
ยึดมั่น แตความจริงคืออะไร แลวกอนความจริงที่
เราเชื่อมันคือความจริงทั้งหมด หรือเปนความจริง
บางสวน บางทีเรามองคนทีไ่ มทำแบบเราดวยสายตา
ของการเย ย หยั น บางที ถึ ง กั บ เชื่ อ กั น ไปเลยว า
คนพวกนั้นในหัวใจของเขาไมมีความรักในความ
เปนชาติ เราเรียกรองเหมือนใหคนเดินขามมาอยู
ฝ ง เรา เลื อ กข า ง ฯลฯ ผมมองเรื่ อ งราวเหล า นี้
ดวยสายตาปวดราวและหัวใจแหวงวิ่น พรอมกับ
ถามตัวเองวา เราเปนไดถึงขนาดนี้เลยหรือ เรา
ทำแบบนี้ ต อ กั น เพื่ อ ...? ผมมองไปที่ พ ระเยซู
เหมือนหาคำตอบอีกสักครั้ง พระองคเรียบเฉย มี
เพี ย งเสี ย งหายใจแผ ว เบาของผม แต มั น บอก
กับเราวา เราตองดำเนินชีวิตตอไป ชีวิตเรายังตอง
ไปตอ
“ขอพระคุมครอง ขอใหปลอดภัยและโชคดี
นะครับ” ผมกลาวอำลาครอบครัวชาวเปรู 4 คนนัน้
โลกกวางเปดแขนตอนรับพวกเขา ความสุขของ
พวกเขาไมติดกับเหตุการณภายนอก ผมแอบเห็น
พวกเขาอยู ใ นวั ด ด ว ยการประสานสายตาและ
ทาทีมีสวนรวมตลอด เราติดขัดกันเพียงภาษาพูด
และฟง แตภาษาแหงความเชื่อเชื่อมโยงมิตรภาพ
และการนำทางของพระ เราทราบดีวาไมใชเรื่อง
บั ง เอิ ญ พระองค นำทางพวกเขามาและบางที
พระองคเปดใจใหเรามองดูและรับฟงวามีเสียง
อะไรบางอยางเกิดขึน้ ในใจ
การเป น ผู นำของพระเยซู พระองค ป ฏิ รู ป
บานเมืองดวยความนิ่งสงบ ไมดาทอกาวราว ยอม
แพเพือ่ แลกมากับชัยชนะ บนเรือนรางเปลือยเปลา
ที่อยูบนไมกางเขน ถูกตอกตรึงดวยตะปูทั้ง 4 จุด
ผู ค นอาจสมน้ำ หน า หรื อ เย ย หยั น แต พ ระองค
ก็ ท ราบดี ว า นั่ น อาจเป น คำตอบที่ โ ลกยั ง ไม มี
คำตอบที่ ดี ก ว า นี้ ในเวลาที่ ผู ค นนึ ก ถึ ง เรื่ อ งของ
ความรักอยางไมมีเงื่อนไข เปนคำนิยามความรัก
ทีค่ ลาสสิคทีส่ ดุ “ขอใหเราโชคดี ขอใหประเทศไทย
โชคดี”
บรรณาธิการบริหาร
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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
✠ (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
»“ π“§√‘ µåπ‘°“¬‚√¡—π§“∑Õ≈‘°·≈–‚ª√‡µ ·µπ∑å

∫√√¬“°“»°“√∂à“¬∑Õ¥ ¥ —¡¡π“»÷°…“¢âÕ‡™◊ËÕºà“π∑“ß‡«Á∫‰´µå ◊ËÕ¡«≈™π
§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá °ƒ…‡®√‘≠ ·≈–§ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™
‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π√“¬°“√

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

