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พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระดำาเนินไปทรง 

เปิดงานสัมมนาทางวิชาการและประทานพระดำารัสเปิดการสัมมนา หัวข้อ 

“การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน” โอกาสนี้มีการปาฐกถาพิเศษ

จากบุคคลสำาคัญๆ ทางด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน มีการ

อภิปรายเรื่อง “มุมมองจากศาสนิกต่อโทษประหาร” จากผู้แทนศาสนา โดย 

มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการ สภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร่วมอภิปราย 

วันที่ 18 ธันวาคม 2017 ที่โรงแรมรามา การ์เดนส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

คณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย จัดงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน หัวข้อ “พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงพลานุภาพ” (เทียบ อพยพ 15:16)  

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018 เวลา 14.00 น. ที่คริสตจักรที่สอง สามย่าน 
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บนเครื่องบินจากชิลีและเปรูสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ทรงขอโทษตอผูที่ตกเปนเหยื่อของการถูกลวงละเมิดทางเพศ 

วันจันทรที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2018
 ขณะเดินทางกลับจากการเสด็จเยือนประเทศชิลีและเปรู ระหวางวันที่ 

15-22 มกราคม ค.ศ. 2018 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงใหสัมภาษณกับ

ผูส่ือขาวบนเครื่องบินตามธรรมเนียมที่เดินทางไปพรอมกับพระสันตะปาปาซึ่งมีการ

พูดกันถึงหลายประเด็น

 คําถามแรกเกี่ยวกับการเสด็จเยือนเพื่อการอภิบาลที่อเมริกาใต หรือลาติน

อเมริกา ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสเปนภาษาสเปนเกี่ยวกับผลของการเสด็จเยือน 

ความเจริญกาวหนา และปญหายุงยากตางๆ

 เมื่อมีการถามเกี่ยวกับพนักงานบนเครื่องคูหนึ่งท่ีพระสันตะปาปาทรง

อวยพรการแตงงานบนเครื่องบิน พระสันตะปาปาทรงตอบโดยเนนวาพระองคไดทรง

สอบถามคูบาวสาวหลายคําถามกอนท่ีจะทําพิธีใหเขาท้ังสองและทราบวาท้ังสองคน

ไดเขาหลักสูตรเตรียมการสมรสมานานพอสมควรอยางเรียบรอยแลว 

 ในชวงทําการบินสองชั่วโมง จากกรุงซานติอาโก (Santiago) ไปยังเมือง

อีกวีคเกอร (Iquique) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2018 สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสไดทําพิธีสมรสใหกับคูบาวสาวชาวชิเลียนท่ีช่ือเปาลา 

โรเดสตา รูอิซ (Paula Rodesta Ruiz) อายุ 39 ป และคารลอส ชุฟฟานโด เอโลร

รีอากา (Carlos Ciuff ando Elorriaga) อายุ 41 ป ซึ่งเขาทั้งสองจดทะเบียนสมรส

กับเจาหนาที่บานเมืองมา 8 ปแลว  ในป ค.ศ. 2010 เกิดแผนดินไหวซึ่งทําลายวัด

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ทรงตอบคําถามบรรดาผูสื่อขาวบนเที่ยวบินขากลับจากชิลีและเปรู

เกี่ยวกับผลการเดินทาง กรณีพระสังฆราชบารรอส 
พ�ธีแตงงานบนเคร�่องบิน ฯลฯ

พระสันตะปาปากับ Greg Burker บนเที่ยวบินของพระสันตะปาปา

ที่เขาทั้งสองตั้งใจจะไปทําพิธีแตงงานที่นั้น ทั้งสองมีลูกสาวสองคน ราฟาแอลลา 

(Rafaella) 6 ขวบ และอีสซาเบลลา (Isabella) อายุ 3 ขวบ

 จากการใหขาวบนเครื่องบิน ทั้งคูขอใหพระสันตะปาปาทําพิธีสวมแหวนให

เขาท้ังสอง  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงถามเขาท้ังสองวาเขาอยากทําพิธีตามหลักศาสนา

หรือไม  “พวกเขาสนทนากับสมเด็จพระสันตะปาปาโดยเรียนพระองควาพวกเขา

ยังไมไดแตงงานกันในพระศาสนจักร พระสันตะปาปาทรงถามวาพวกเขาตองการท่ีจะ

แตงงานกันโดยทันทีหรือไม ท้ังคูตอบวา “ใชครับ/คะ”  คุณพออันโตนีโอ สปาดาโร 

(Antonio Spadaro) พระสงฆเยสุอิตซึ่งติดตามพระสันตะปาปาไปทุกเที่ยวบินกลาว

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงย้ําวาศีลสมรสนั้นถูกตองตามกฎหมาย 

“ทุกสิ่งทําอยางเปนทางการ มีพยาน มีเอกสาร” Greg Burker ผูอํานวยการ

สํานักขาวแหงสันตะสํานักกลาว

คาทอลิกหัวอนุรักษหลายคนตําหนิการแตงงานนี้โดยตั้งขอสังเกตวา

ตอไปน้ีจะทําใหคูบาวสาวตองการแตงงานกันตามธรรมเนียมทางโลกในสถานที่

แปลกๆ และจะทําใหคุณพอเจาอาวาสหมดหนทางที่จะขอรองใหมีการแตงงานกัน

ในวัดแบบปกติ พระสันตะปาปาตรัสวาคูบาวสาวนี้ไดเตรียมตัวมาอยางดีแลว และ

พระองคตัดสินจากมิติ “ศีลศักดิ์สิทธิ์มีไวเพื่อบริการประชากร เงื่อนไขทุกอยางมี

ความชัดเจนหมดแลว” พระองคไดตรัส

ในระหวางการเดินทาง ผูส่ือขาวเรียนถามพระสันตะปาปาเก่ียวกับเหตุการณ

ที่เกิดขึ้นในอดีตเรื่องการลวงละเมิดทางเพศ พระองคตรัสวา นอกจากวาพระองค

จะเห็นหลักฐานชัดเจนที่กลาวหาพระสังฆราชฮวน บารรอส (Juan Barros) เปน

ผูสมรูรวมคิดในการปกปดอาชญากรรมเกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศของคุณพอ

แฟรนานโด คาราดีมา (Fernando Karadima) ขอกลาวหาตอพระสังฆราช

บารรอสนั้น ตองถือวาเปน “ขอกลาวหาเท็จ”

การเปนที่สะดุดโดยการลวงละเมิดทางเพศในประเทศแถบลาตินอเมริกา

ทําใหหลายคนไมพอใจกับพระศาสนจักรคาทอลิก กอใหเกิดการประทวงหลายแหง 

แมกระทั่งใชความรุนแรงกันก็มี และเกิดขึ้นแมในชวงการเสด็จเยือนของสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงกลาวขอโทษตอผูที่ตกเปนเหยื่อของการ

ลวงละเมิดเพศที่กระทําโดยพระสงฆนักบวชอีกคร้ังหนึ่งโดยรับวาพระองคได 

“สรางบาดแผลใหกับหลายคน” ในคําวิจารณของพระองคโดยตั้งขอสังเกตดวยวา 

การกลาวเชนนั้นทําใหพระองครูสึก “เจ็บปวดมาก” เชนเดียวกัน

ในขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตั้งขอสังเกตอยูนั้น พระองคทรง

เห็นคําประกาศของพระคารดินัลโอมัลลีแหงบอสตัน ผูเปนสมณมนตรีแหงสมณ-

สภาเพื่อการพิทักษคุมครองเด็ก/ผูเยาว ซึ่งตั้งขอสังเกตวาคําตอบของพระสันตะ-

ปาปาไมไดใหกําลังใจและอาจทําใหผูท่ีตกเปนเหย่ือของการถูกลวงละเมิดทางเพศ

เสียใจยิ่งขึ้น  พระสันตะปาปาทรงยืนยันวา ในขณะที่พระองคตองใชความอดทน 

หนักแนนจนถึงที่สุด  พระองคจะไมหยิบกอนหินขึ้นมาทุมผูถูกกลาวหา จนกระทั่ง

มีหลักฐานชัดเจน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตระหนักดีวาเหยื่อที่ถูกละเมิดตองทุกข

ทรมานแคไหนเมื่อพระองคตรัสวา ขอใหนํา “ขอพิสูจน” พรอมเอกสารมาใหขาพเจา 

พระองคตรัส  “บัดนี้ขาพเจาตระหนักดีวา การแสดงออกโดยใชคําพูดเชนนี้ ของ

ขาพเจานั้นผิดพลาดไปอยางแรงทีเดียว”

ในขณะที่ทรงกลาวขอโทษโดยกลาววาพระองคใชคําพูดท่ีไมเหมาะสม 

พระองคยังทรงเนนวา “ขาพเจาไมสามารถตําหนิทานบารรอส เพราะขาพเจาไมมี

หลักฐานอยูในมือและเพราะขาพเจาเชื่อวาเขานาจะเปนผูบริสุทธิ์”

นอกเสียจากวามีการนําเอา “หลักฐานที่เชื่อถือได” มายืนยันวาพระสังฆราช

บารรอสผิดจริง  ถาไมผิดทานบารรอสก็จะคงอยูในตําแหนงตอไป

สมเด็จพระสันตะปาปายังตรัสอีกหลายคําถามตั้งแต เรื่องอเมซอน 

(Amazon) ธรรมชาติสิ่งแวดลอม คําถามของพระอัครสังฆราชแหงเตกูชิกาลปา 

(Tegucigalpa) ประเทศฮอนดูรัส พระคารดินัลออสกา โรดริเกร็ซ  มาราดิอากา 

(Oscar Rodriguez Maradiaga) ฯลฯ

(มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต - เก็บประเด็นขาวนี้มาเลาใหฟง)
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วันครอบครัวธรรมทูตไทย (ตอจากหนา 1)

พิธีรื้อฟนคําม่ันสัญญาตลอดชีพของสมาชิกคณะ 

และพิธีใหคํามั่นสัญญาตลอดชีพของสามเณรใหญ

ของคณะ 2 คน ไดแก สามเณรยอแซฟ อภิชาติ 

นามวงษ สัตบุรุษวัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ขลุง 

และสามเณรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์ สัตบุรุษ

วัดแมพระฟาติมา ดินแดง เมื่อวันอาทิตยที่ 14 

มกราคม 2018 ที่วัดแมพระแหงเหรียญอัศจรรย 

จ.ฉะเชิงเทรา

พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช ใหขอคิดในบทเทศนวา “พวกเราทุกคนไดรับ

กระแสเรียก ไดรับเรียกจากองคพระผูเปนเจา กระแส-

เรียกแรกของการเปนคริสตชน “ศิษยพระคริสตเจา” 

อันเปนกระแสเรียกอันเกิดจากศีลลางบาป ซึ่งคริสตชน

ทุกคนมีรวมกัน และในกระแสเรียกนี้ คริสตชนทุกคน

ไดรับเรียกใหเปนธรรมทูตดวย จากศิษยพระคริสตไปสู

การเปนศิษยธรรมทูต

สําหรับพวกเราที่อยูที่นี่ นอกเหนือจากกระแส-

เรียกของการเปนคริสตชน เปนศิษยพระคริสตเจาแลว 

เรายังไดรับกระแสเรียกสูการเปนพระสงฆอีกดวย ที่จะ

ทําใหเราเปนผูอภิบาลและผูประกาศขาวดี ดวยจิตตา-

รมณของพระเยซูเจา ผูอภิบาลที่ดี และ ณ เวลานี้ 

พวกเราแตละคน ก็ยังคงสังกัดอยูในพระศาสนจักร

ทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่ง ในฐานะเปนสงฆแหงศีลบวช 

แตเราก็ยังมีกระแสเรียกอีก “ทบหนึ่ง” กระแสเรียก

ของการเปน “สมาชิก” ในคณะธรรมทูตไทย คริสตชน

ทุกคนตองเปนธรรมทูต ดังนั้นพระสงฆสังฆมณฑล

ทุกองค ก็ตองเปนธรรมทูตดวย แตในทางปฏิบัติ

หลายๆ ครั้ง ก็ไมไดเปนเชนนั้น เพราะขาดจิตสํานึก 

เพราะขาดจิตตารมณธรรมทูต  บางทีสมาชิกในคณะ

ธรรมทูตไทยบางคนก็ขาดจิตสํานึก ขาดจิตตารมณ

เหมือนกัน แมจะสมัครเขามาเปนสมาชิกในคณะธรรมทูต

ไทยแลว และไดเขารวมงานกับคณะธรรมทูตไทยแลว 

ธรรมทูตไมครอบครองทรัพยสินใดๆ ทั้งสิ้น นอกจาก

ขุมทรัพยที่มีคาสูงสุดเพียงประการเดียว นั่นคือ พระเจา

องคความรัก ซึ่งเขาไดพบพระองคแลว และจากการพบ

พระองคในครั้งนั้นแลว ทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตของเขา

ก็เปลี่ยนไปหมด กลายเปนชีวิตที่มีความสุข มีความ

ชื่นชมยินดี ที่ไดพบขุมทรัพยประเสริฐนั้น เขาจึงไดกลับ

ไปและขายทุกสิ่งทุกอยางที่เคยมีอยู เพื่อจะไดครอบ-

ครองขุมทรัพยนี้ คือ พระเจาองคความรัก ขุมทรัพย

สุดประเสริฐเพียงประการเดียวของเขา”

กอนจบพิธีมีการแสดงความยินดีกับคุณพอ

วีรชัย ศรีประมงค โอกาสครบ 25 ปชีวิตสงฆ และ

ซิสเตอรเปลาจี สมปอง สายสอน และซิสเตอรเซเวียร 

ทิพากร บุญประสม สังกัดคณะรักกางเขนแหงอุบลฯ 

โอกาสครบ 25 ป ชีวิตธรรมทูต ซิสเตอรทั้งสองทาน

เปนทีมงานแรกรวมกับคุณพอวีรชัย ศรีประมงค ที่

กลุมคณะธรรมทูตไทยเขาไปทํางานในประเทศกัมพูชา 

ตั้งแตป 1993 

 คณะธรรมทูตไทย ดําเนินงานภายใตสภาพระ

สังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย เปนกลุมพระสงฆ

คาทอลิกจากสังฆมณฑลตาง ๆ ในประเทศไทย ที่

อุทิศชีวิตเพื่อทํางานประกาศขาวดีแกผูท่ียังไมรูจักพระ

คริสตเจา 

ปจจุบันมีสมาชิกคณะทั้งสิ้น 19 คน สามเณร

และผูสนใจ 21 คน ทํางานแพรธรรมที่สังฆมณฑล

เชียงใหม ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และลาสุดเพิ่ง

เปดสนามงานใหมที่ประเทศไตหวัน โดยมีคุณพอ

อาดรีอาโน เปโลซิน พระสงฆคณะธรรมทูตปเม (PIME) 

เปนอธิการเจาคณะธรรมทูตไทย (TMS) 



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 7 ประจําวันที่ 11-17 กุมภาพันธ 2018 หนา 5

ตอนที่ 187

ประกาศก
ในโลกปจจุบัน

17 มกราคม 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 ระหวางทางเสด็จไปยังวิหารซานติอาโก ในการเสด็จ

เยือนประเทศชิลี เมื่อกลางเดือนมกราคมปนี้ พระสัน-

ตะปาปาฟรังซิสทรงตองฝาบรรดาฝูงชนและอีกหลาย

รอยคนที่ติดตามเสนทางรถขับเคลื่อนของพระองค 

ผานไปตามถนนในเมืองความยินดี เ บิกบานเมื่อ

พระสันตะปาปาเสด็จเขารวมกับผูคนที่รออยูในวิหาร 

ทรงพบปะกับพระสงฆ สามเณรและนักบวชในประเทศ

ชิลี กอนการทักทาย พระสันตะปาปาทรงถวายชอดอกไม

แดพระรูปพระมารดาแหงภูเขาคารแมล  หลังจากอาน

พระวาจาแลวพระสันตะปาปาประทานสุนทรพจน

ขนาดยาวพิจารณาเร่ืองเ ก่ียวกับกระแสเรียกเปน

พระสงฆ นักบวช เนื้อหาของพระองคสวนแรกชัดเจน

มาก สรางรอยยิ้ม เสียงปรบมือตอผูฟง ทรงเริ่ม

บางตอนวา “แมเราแตละคนตางคนตางก็ไดรับเรียก

ใหมารับใช แตก็เขาตองมารวมเปนกลุมใหญ ที่

กระแสเรียกมีความสัมพันธรวมกัน ไมเหมือนการถายภาพ

เซลฟเพราะกระแสเรียกตองการใครบางคนมาถายรูป

ใหไดเสมอและนี่เปนสิ่งที่เราจะตองปฏิบัติใหได”

 อยางไรก็ตาม ไมนานนักพระสันตะปาปาฟรังซิสก็ทรง

เปลี่ยนไปสูเรื่องที่จริงจังและเจ็บปวดมากขึ้น พระองค

ตรัสถึงเรื่องการลวงละเมิดทางเพศตอผูเยาว พระสัน-

ตะบิดรตรัสวาพระองคทรงรูถึงผลรับจากอาชญากรรม

นี้ ตอนหนึ่งวา “แนนอนความเจ็บปวดนี้สงผลตอสังคม

พระศาสนจักร และความเจ็บปวดนี้มาถึงตัวลูก / พี่นอง

ชายหญิงคนอื่นดวยดวย หลังจากที่ทํางานอยางหนัก 

ไดเห็นการทํารายซึ่งนําไปสูความกังขา ตั้งคําถาม ใน

บางคนหรือหลายๆคนที่เปนตนเหตุแหงความสงสัย 

ความหวาดกลัว หรือสูญเสียความไวเนื้อเชื่อใจ พอรูวา

ในชวงเวลาเหลานั้นพวกลูกไดรับการดูถูกเหยียดหยาม

ในรถไฟใตดินหรือเมื่อเดินบนถนน และเมื่อไปไหน

มาไหนดวยชุดนักบวชตามที่ตางๆ  ลูกตองจายชดใช

เรื่องเหลานี้ดวยราคาแพง”

 การเผชิญหนากับโลกียวิสัยที่ทวีขึ้นในสังคมชาวชิลี

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกรองใหบรรดาพระสงฆ

อยานั่ง “ทําทองไมรูรอนเหนือความแหงแลงฝายจิต”

ของสังคมนี้ พระองคยังทรงเตือนวาพละกําลังของ

พวกเขามาจากพระเมตตาของพระเจา ตอนหนึ่งวา “เรา

มาอยูที่นี่มิใชเพราะเราดีกวาคนอื่น เราไมใชบุคคลเหนือ

มนุษย ที่ลดตัวลงมาจากเบื้องบนเพื่อเขามาเผชิญกับ

โลกแหงความตาย เราถูกสงออกไปดั่งชายและหญิงที่มี

สํานึกของผูไดรับการยกโทษใหอภัย”

 ดังนั้นพระสันตะปาปาทรงเชื้อเชิญพระสงฆ นักบวช 

ใหเขาหาผูคนปราศจากการตัดสินหรือกลาวโทษพวกเขา

เหลานั้นแตเขาหาดวยความสุภาพถอมตนในความ

บกพรองที่มีของตน ตอนหนึ่งวา “พระศาสนจักรที่มี

บาดแผลจึงจะเขาใจบาดแผลของโลกทุกวันน้ี และทําตน

ใหเปนผูแบกรับทุกขทรมานรวมกับพวกเขา รวมทางไป

กับเขาและแสวงหาการเยียวยาพวกเขา พระศาสนจักรที่

มีบาดแผลไมเอาตัวเองเปนศูนยกลาง ไมเชื่อวาตนเอง

ดีสมบูรณแบบและมอบแดทานผูสามารถเยียวยารักษา

แผลไดไวที่ศูนยกลาง นามของทานผูนั้นคือพระเยซู

คริสตเจา”

 ในบทสรุป พระสันตะบิดรทรงใหกําลังใจใหพวกเขา

มีทัศนคติดังที่พระคารดินัลราอูล ซิลวา เอ็นริเกวซ 

ผูเปนที่รักของชาวชิลีและไดรับการนับถือจากผูคน 

นอกนั้นอยามัวคอยทากังวลเรื่องแนวคิดของสังคม

วาจะประกาศพระวรสารไดหรือไมแตจะตองสามารถ

เขาถึงผูเหน็ดเหนื่อยทุกคนที่ปรารถนาจะพบองคพระ

พระสันตะปาปาตรัสกับบรรดาพระสงฆ  : 
พอรู “การไปไหนมาไหนดวยชุดนักบวช”  
หมายถึง “ตองจายชดใชเรื่องเหลานี้ดวยราคาแพง”

13 มกราคม 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 เม่ือพระองคไมตองทรงงานอะไรมากมายในสันตะสํานัก

พระสันตะปาปาทรงชอบที่จะดื่มกาแฟเอ็กเพรซโซ

สักถวยและตรัสหยอกลอกับพระสหายเก่ียวกับทีม

ฟุตบอลที่เลนไดไมรุง เรื่องเหลานี้และอีกมากมายเปน

มุมมองเผยแกเราในหนังสือชื่อ “L’Altro Francesco,” 

(“อีกดานหนึ่งของพระสันตะปาปาฟรังซิส”....ผูแปล)  

เขียนโดยนักหนังสือพิมพ เดโบราห ลูโบฟ

 ชวงเวลาที่เธอเปนผูสื่อขาวในสํานักวาติกัน ลูโบฟ

ไดสรางสัมพันธมากมายกับบุคลากรคนสําคัญตางๆ

ที่นั่น  บัดนี้เธอตองการเผยแกสาธารณะวาผูคนเหลานั้น

มีมุมมองตอพระสันตะปาปาอยางไร    เดโบราห  เลาวา

“เมื่อคุณไดอานเรื่องราวเชิงลึกจากคนที่มีสวนเลาเร่ือง

เพื่อนรวมงานและญาติพี่นองเปดเผยอีกดานหนึ่ง
ของพระสันตะปาปาฟรังซิสในหนังสือเลมใหม

แตจะรู ตั วตนแทๆของพระองคว าทรง เปนพระ

สันตะปาปาแบบไหน”

 “หนังสือ ‘The Other Francis’ ประกอบไปดวย

บทสัมภาษณ 14 บทจากคนทํางานใกลชิดที่สุดของ

พระสันตะปาปา มีทั้งเปนญาติและเพื่อนรวมงาน  โดยมี

พระคารดินัลปาโรลิน เลขาธิการรัฐวาติกัน (สมณกระทรวง

การตางประเทศ....ผูแปล) เห็นชอบและไดเขียนคํานํา

ใหกับหนังสือดวย  ยังมีนางมารีอา เอเลนา แบรโกลโย 

รวมแบงปนเรื่องสัพเพเหระของพระสันตะปาปาผูเปน

พี่ชายแทๆ ของเธอดวย
(อานตอหนา 17)

เดโบราห ลูโบฟ

ในหนังสือเลมนี้ คุณจะรูวาบุคคลทานนี้เปนคนเชนไร

จะไมมาถามคําถามวาทําไมพระองคจึงทรงเปนเชนนี้
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“ฉลองพระองคกลับมีสีขาวเจิดจา 

ขาวผองอยางที่ไมมีชางซักฟอกผาคนใดในโลก

จะทําใหขาวเชนนั้นได” (มาระโก 9:3)

 ที่เมืองมหานครนิวยอรก เพียงไมกี่นาทีหลังจากที่ชายคนหนึ่งทาน

อาหารเที่ยงเสร็จ เขารูสึกทองไสปนปวนและอยากจะอาเจียน ดวยความกลัว

ที่อาหารจะเปนพิษ เขาไมอยากจะใชโดยสารรถไฟใตดินกลับบาน เขาถึง

ตัดสินใจเรียกแท็กซ่ีคันเหลืองขางทางแทน เม่ือเขาไดน่ังเขามาในรถ เขาโทรศัพท

หาคูหมั้นของเขาทันที และบอกวาเขากําลังรูสึกไมสบายใหเธอไดทราบ

 หลังจากที่เขาโทรศัพทเสร็จ คนขับรถแท็กซี่ไดยินบทสนทนาไดถาม

ชายคนนั้นวา “ขอโทษนะครับ อาการของคุณตอนนี้เปนอยางไรบางครับ” 

ชายผูโดยสารงง คิดวาคนขับแท็กซี่จะมาถามเขาทําไม มองเขาอยางดูแคลน

นิดหนอย แตไมทันจะพูดอะไรคนขับแท็กซี่ก็บอกวา “ไมตองกลัวครับ ผม

เปนหมอ” คนขับแท็กซี่อธิบายวาเขาเปนนายแพทยในประเทศปากีสถานที่

เปนบานเกิดเมืองนอน แตในตอนนี้เขาขับรถแท็กซี่ระหวางรอเอกสารไดรับ

การอนุมัติเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา

 หลังจากนั้นคุณหมอขับแท็กซี่ก็ฟงรายละเอียดของคนปวยระหวาง

ทางที่สงเขากลับบาน ไดชวยวินิจฉัยโรคและอาการของชายคนนั้น พรอมทั้ง

บอกถึงโรคและยาที่ชวยรักษาอาการของเขา ซึ่งการนั่งแท็กซี่กลับบานครั้งนี้ 

ทําใหเขาไมตองไปพบหมอที่คลินิกหรือโรงพยาบาลอีกดวย

 และน่ีเปนคร้ังแรกท่ีชายผูโดยสารรถแท็กซ่ีจายทิปเพ่ิมอีก 30 เปอรเซ็นต

จากคาโดยสารเดินทางกลับบานในวันนั้น

 ขาแตพระเจา โปรดสองสวางแสงแหงความรักของพระองคมายัง

พวกลูกท้ังหลาย เพ่ือชวยพวกลูกมองเห็นและเขาใจการประทับอยูของพระองค

ทามกลางพวกลูกและเพื่อนพี่นอง แสงสวางแหงการประจักษพระวรกายอยาง

รุงโรจนของพระคริสตเจาจะชวยใหพวกลูกมองเห็นความดีของผูอื่น

ใหพวกลูกสามารถขจัดความเขลา และความสงสัยในความสามารถของตัวเอง

และของผูอื่น เพื่อพวกลูกจะสามารถใชสิ่งเหลานั้นเพื่อประโยชนสุขของทุกคน

บนโลกใบนี้ ทั้งนี้อาศัยการสองสวางจากพระองค ผูเปนแสงสวางสองโลก 

อาแมน

ดูท าดีทีจะเหลว
 สัญญาคืนความสุขใหประชาชน
 ใครไดยินก็เริ่มเปนสุขไดระดับหนึ่งแลว
 เหมือนกับสัญญาทั้งหลาย
 จะทําตัวนารักกวานี้
 จะเลิกเที่ยวเลิกสูบเลิกดื่มเลิกฟุมเฟอย
 จะใหตามที่ขออยางที่อยากได
 จะซื่อสัตยรักเดียวใจเดียว
 จะขยันขันแข็งทุมเทมุมานะ...
 แคพูดแคบอกแคยืนยันจริงใจ
 ใครไดยินใครเกี่ยวของ...หัวใจก็พองโต
 อยางนอยก็มีความตั้งใจใหเห็น
 แลวนั้นจะสุขมากขึ้นเมื่อทําไดตามสัญญา
 สัญญาคืนความสุขให
 บงบอกเปนนัยวาเคยมีความสุข
 แตแลวความสุขหายไปความสุขลดลง
 จึงสัญญาจะเอาความสุขคืนมาให
 ถือเปนคําใหญคําโต
 บอกถึงสองอยางที่ตองทํา...ทําใหได
 อยางแรกขจัดทุกอยางที่ทําใหคนไมเปนสุข
 อยางสองเติมเต็มความสุขใหอยางตอเนื่อง
 เปนสองอยางที่ตางกันโดยสิ้นเชิง
 แคอยางแรกก็แทบกระอักเลือดแลว
 สิ่งที่ทําใหคนไทยไมมีความสุขมากกายกอง
 จนปานนี้แลวอยางแรก็ยังทําไมสําเร็จ
 แกปญหานี้ก็สรางปญหานั้น
 คนนี้กําลังแกปญหาคนนั้นสรางปญหา
 คนนี้แกปญหาคนนั้นเปนตัวปญหา
 ไมตางกับที่พูดๆ กัน “จับปูใสกระดง”
 เพราะคนนี้แกปญหาคนนั้นไดประโยชนจากปญหา
 ก็เลยคนนี้แกปญหาแตคนนั้นอยากใหมีปญหา
 ทํางานจะครบสามปแลวก็ยังไมไปไหน
 คนไทยเลยไดความสุขแบบขยักขยอน
 เปนความสุขเพราะไมมีปญหา
 มากกวาจะเปนความสุขเพราะมีความสุข
 ตามนัยยะแหงคําสัญญาอยางที่สอง
 ทุกวันนี้คนจึงถือวาเปนสุขเพราะไมเปนทุกข
 ทวาความสุขคือความสุข
 ไมเปนทุกขก็คือไมมีทุกข
 ไมใชไมมีทุกขก็คือมีสุข
 เหมือนสุขภาพดีไมใชเพราะไมปวย
 แตสุขภาพดีคือรางกายแข็งแรงสดชื่นกระชุมกระชวย
 คนไทยเลยไดแคความสุขแบบไมมีความทุกข
 ไดแคครึ่งคําสัญญา...ไดบางไมไดบาง
 ตราบใดที่ยังมีคําวา “การเมือง” แทรกอยู
 ผลประโยชนก็เลย “ทับซอน” ในทุกเรื่อง
 แยกไมออกผลประโยชนฉันผลประโยชนคนทั้งชาติ
 ลงเอย “ฉันสุข” คนในชาติ “ไมเกี่ยว”
 ทั้งๆ ที่ตําแหนงหนาที่ระบุไวชัดเจน
 จรรยาบรรณก็ควบคุมไวมั่นเหมาะ
 และนั่นคือที่มาของความไมเปนสุข
 เพราะความสุขเริ่มจากความดีความถูกตอง
 ตราบใดที่พยายามคืนความสุขใหประชาชน
 แตไมคืนความถูกตองความสุจริตใหชาติบานเมือง
 ความสุขคนในชาติก็ยังคงลุมๆ ดอนๆ
 ที่เคยสัญญาก็เปนแคคําพูด...ดูดี แตลมๆ แลงๆ 
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สภาคริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแหง

ประเทศไทย สหคริสตจักรแบบติสตในประเทศไทย 

และมูลนิธิคริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีสแหง

ประเทศไทย   จัดงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพ

คริสตชน หัวขอ “พระหัตถของพระเจาทรงพลานุภาพ”

(เทียบ อพยพ 15:16) โดย ศาสนาจารย ดร.รุง เริง-

สันต์ิอาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

เปนประธานพิธี และ พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์   

สิริสุทธิ์ เลขาธิการ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง

ประเทศไทย เปนประธานผูเทศน  โอกาสน้ีคุณพูลศักด์ิ  

สุขทรัพยทวีผล  เลขานุการ กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม และคณะเขารวมงาน เมื่อวันอาทิตย

ที่ 21 มกราคม 2018 เวลา 14.00 น. ที่คริสตจักร

ที่สอง สามยาน 

คุณพอเสนอ ดําเนินสดวก เลขาธิการ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธและคริสต-

ศาสนจักรสัมพันธ กลาวนําถึงเนื้อหาสําหรับสัปดาห

อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพป 2018  ประวัติศาสตร

ในภูมิภาคแถบนั้นมีเรื่องราวทั้งขาวและดําในดานหนึ่ง

นักลาอาณานิคมใชพระคัมภีรสรางความชอบธรรมกดขี่

ผูที่อาศัยอยูในดินแดนเหลานั้นรวมถึงผูคนอื่นๆ อีก

มากมายที่ถูกสงมาจากแอฟริกา อินเดีย และจีน บางก็

ถูกฆาทิ้ง บางก็ถูกโซตรวน บางถูกขายเปนทาส และ

ถูกบังคับใหทํางานในสถานที่เลวรายที่สุด สวนอีกดาน

หนึ่งนั้นพระคัมภีรไดกลายเปนปจจัยแหงความบรรเทา 

และชวยใหหลายคนเปนไท ซ่ึงทุกขทรมานอยูในเง้ือมมือ

ของนักลาอาณานิคม  

ทุกวันนี้พระคัมภีรยังคงเปนปจจัยแหงความ

บรรเทาและความเปนไท ซึ่งเปนแรงบันดาลใจใหคริสต-

ชนชาวคาริบเบียนจัดการกับสภาพที่กําลังถอนราก

ถอนโคนศักดิ์ศรีมนุษยและคุณภาพแหงชีวิต พอโซ

เหล็กแหงการเปนทาสถูกปลดออกจากขอมือ ความ

สัมพันธใหมแหงความรักและความเปนหนึ่งเดียวกัน

ก็คอยๆ เกิดขึ้นในครอบครัวมนุษย แสดงใหเห็นถึง

ความเปนเอกภาพที่ชุมชนคริสตชนตางๆ ของเราชวย

กันอธิษฐานภาวนา 

จากนั้น สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ไดแสดงละครปลดปลอยความ

บาปทั้งมวล สําหรับสัญลักษณในปนี้ ไดแก พระคัมภีร

และโซ   พระคัมภีรเปนปจจัยแรกแหงความบรรเทา และ

การชวยใหพวกเขาเปนไท พลังที่อยูตรงขามกันนี้ทําให

พระคัมภีรเปนสัญลักษณที่มีอํานาจพิเศษในตัวเอง   โซ

เปนสัญลักษณสําคัญแหงความเปนทาส การลดคา

ศักด์ิศรีของความเปนมนุษยและการแบงชนชั้นวรรณะ 

นอกจากนั้นยังเปนสัญลักษณแหงอํานาจของบาป ซึ่ง

แยกเราออกจากพระเจาและออกจากกันและกัน     ดวย

จิตสํานึกกตัญูในความเปนไทจากการเปนทาสของ

บาป ใหเราวางความตองการทุกอยางของเราไวตอหนา

พระพักตรพระเจา วิงวอนพระองคใหทําลายโซที่ทําให

เราตกเปนทาสและโปรดใหเรามีสวนรวมในสายสัมพันธ

แหงความรักและความเปนหนึ่งเดียวกัน   ในพิธีการ

จับมือกันนั้นเปรียบเสมือนโซแหงความรักของพระ

คริสตเจาซึ่งหลั่งไหลมาสูใจเรา ใหเราเปนไทจากการ

อธิษฐาน (ตอจากหนา 1)

เห็นแกตัว ความทระนงเยอหยิ่ง และรวมแรงรวมใจกัน

ในการสรางเอกภาพในพระศาสนจักรรวมกันตอไป

ผูนําทั้ง 5 องคการคริสต ปลดปลอยความบาป

ทั้งมวล โดยอาศัยความเชื่อในองคพระเยซูคริสต ดวย

การปลดโซทีละเสน  เริ่มจากพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์ ศาสนาจารย ดร.รุง  เริงสันติ์อาจิณ ศาสนาจารย 

ดร.วีรชัย  โกแวร ศาสนาจารยพงษศักดิ์  อังศธราธร

ศาสนาจารยเสกศักดิ์ เกียรติยรรยง

พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เปนประธานเทศน 

ความวา “พระวาจาของพระเจาวันนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในพระวรสารของนักบุญลูกา บทที่ 10 เปนเรื่องที่มี

ความหมาย เปนหัวใจของพระบัญญัติของพระเจา ใน

การดํารงอยูในโลกมนุษยของเรา ซึ่งมีความสับสน 

ความมีขัดแยง มีความแตกแยก มีการเอารัดเอาเปรียบ

ซึ่งกันและกัน 

 และในขอที่ 25 นักบุญลูกาไดบอกไววา 

ขณะนั้น นักกฎหมายคนหนึ่งไดยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะ

จับผิดพระองควา “พระอาจารย ขาพเจาจะตองทําสิ่งใด

เพื่อจะไดชีวิตนิรันดร” หมอกฎหมายเปนผูที่เชี่ยวชาญ

ทางดานกฎหมาย เขาไมไดตั้งใจมาฟงสาระสําคัญของ

การประกาศขาวดีของพระเยซูคริสตเจา แตเขาตองการ

จะจับผิด จะเอาผิด จะเอาชนะใหได แลวพระเยซู

คริสตเจาก็ไดตรัสชัดเจนวา ในธรรมบัญญัติที่สรุปแลว

บอกไวอยางไร? ทานจะตองรักองคพระผูเปนเจาของ

ทานสุดจิต สุดใจ สุดวิญญาณ สุดกําลัง และสุดสติปญญา

ของทาน และทานจะตองรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตนเอง 

คําตอบจากปากหมอกฎหมายคนนี้ ไมมีความสําคัญ

อะไรพิเศษ ไมไดยากเย็นอะไร เพราะนี่เปนสิ่งที่โมเสส

ไดสั่งชาติอิสราเอลทุกคน กอนที่จะเขาดินแดนพันธ-

สัญญา บอกแลววานี่คือสาระสําคัญ และเมื่อสําคัญอยาง

นี้ เขาก็จะจดเอาไว โดยเฉพาะเชนที่ประตูบาน หอยไว

ที่ผม หอยไวที่สายของชายเสื้อ หรือหอยไวที่แขน เพื่อ

จะบอกวา นี่แหละลูกของพระเจาแหงอิสราเอล จะตอง

ดําเนินชีวิตแบบนี้ รักพระเจาสุดจิต สุดใจ และรักเพื่อน

มนุษยเหมือนรักตนเอง สิ่งนี้ใครๆ ก็ตอบได 

 แตสิ่งที่เปนประเด็นคือ คําวา “เพื่อนมนุษย

ของขาพเจาคือใคร” และตามท่ีเราทราบอยูแลววา สําหรับ

ชาติอิสราเอลของเขาคือ ความยุติธรรมตองมากอน 

“ตาตอตา ฟนตอฟน” นี่คือ ชาวยิว

 แลวอยางน้ัน “เพ่ือนมนุษยคือใคร” หลายสํานัก 

หลายอาจารย บอกกันไป อธิบายกันไปตามความรูสึก

ของตัวเอง แนนอน “พระเจา” ของเราไง ใชไหม? 

“นามสกุล” ของเราไง? นี่คือพี่นอง หรือวาคนที่อยู

ใกลชิดกับบานของตน นี่คือเพื่อนบาน หรือวาคน

อิสราเอลทั้งหมด? นี่คือประเทศ รวบเอาและยอมรับ

ทุกคนเปนหนึ่งเดียวกัน เราเปนเพื่อนบานกัน แต

ทุกสํานักจะไมบอกเกินไปวา ถาไมใชอิสราเอลแลว 

ไมไดอธิบายความตรงนี้ เขาคือศัตรู เขาคือผูขัดแยง 

เขาคือสิ่งที่เราจะตองเอาชนะเอาเปรียบใหได  แมกระทั่ง

หมอตําแย ที่ทําคลอด จะทําใหกับคนตางชาติก็ยังทํา

ไมได เพราะเทากับเปนการเพิ่มประชากรคนตางชาติ 

อันนี้หมอตําแยทําไมได 

แลวคําถามและคําตอบที่พระเยซูเจาทรงตอบ 

เราจึงไดความเขาใจที่ชัดเจนวา ทายที่สุดแลว พระเจา

คิดอยางไร ในพระบัญญัติสําคัญของพระองค จากเรื่อง

เลาของชาวยิวคนหนึ่งที่เดินทางไปเมืองเยรีโค แลวถูก

โจรปลน นี่คือความเปนจริง เปนจริงตั้งแตในสมัยของ

พระเยซูเจา มาจนถึงตนศตวรรษที่ 20 หนทางไปเยรีโค

เปนภูเขาลึก และงาย สะดวกตอการที่จะปลน มันไป

ไมไดคนเดียว จําเปนที่จะตองมีกองคาราวาน หรือตอง

จายคาคุมครอง แลวพระเยซูเจาก็นําเหตุการณนี้แหละ

มาสอนชาวยิว 

 เมื่อถูกโจรปลน ปลนไดแลวก็ทุบตีเขา เอา

เสื้อผาไป และทิ้งเขาเอาไวสาหัสเกือบสิ้นชีวิต แลวมีใคร

(อานตอหนา 14)

การแสดงละครปลดปลอยความบาปท้ังมวล โดยสถาบัน

กรุงเทพคริสตศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
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หนา 10

เปดประตู
 สูแสงธรรม
สัมมนาศึกษาขอเชื่อศาสนาคร�สต

นิกายโรมันคาทอลิก
และโปรเตสแตนท

 ความเชื่อเปนหัวใจสําคัญสําหรับ  “คริสตชน”

ทุกคน ไมวาเราจะอยูในนิกายใดก็ตาม แมวาจะมีวิถี

การปฏิบัติความเช่ือท่ีแตกตางกัน แตเราตางก็มีเปาหมาย

เดียวกัน คือ การเดินทางของชีวิตเราสูความรอด

ผานทางพระเยซูเจา เพราะพระองคทรงเปน “หนทาง 

ความจริงและชีวิต”  ความรอด คือ เปาหมายของชีวิต

คริสตชนและมนุษยทุกคน ซึ่งความรอดพนนั้นมีจุดเริ่ม

ในพระเยซูคริสตเจา พระองคผูทรงเปนพระวจนาตถที่

รับสภาพเปนมนุษย ทรงรับทรมาน สิ้นพระชนมและทรง

กลับคืนพระชนมชีพเพื่อมนุษยทุกคน

 การสัมมนาขอเชื่อที่จัดขึ้น ณ บานผูหวาน

ครั้งที่ 15 นี้ย้ําเตือนพวกเราที่เปน “คริสตชน” ที่อยูใน

ประเทศไทยทั้งที่ เปนนิกายโรมันคาทอลิกและโปร-

เตสแตนท ถึงพันธกิจท่ีเราทุกคนไดรับเม่ือรับศีลลางบาป

หรือพิธีบัพติสมาวา เราทุกคน คือ สวนหน่ึงในพระกาย

ของพระเยซูเจาที่กําลังรวมสรางพระอาณาจักรของ

พระองคบนผืนแผนดินไทยนี้ พันธกิจที่เราไดรับ คือ 

“การประกาศขาวดี” เรื่องความรอดที่เราไดรับแกเพื่อน

พ่ีนองในสังคมไทย ในการสัมมนาครั้งนี้เราไมไดมีจุด-

ประสงคเพื่อถกเถียงกันวา หลักขอเชื่อของใครถูกตอง

ของใครผิด แตเรามาเพ่ือท่ีแบงปนหลักขอเช่ือ ประสบการณ

การประกาศขาวดี สิ่งดีๆ ที่เราไดรับจากพระเจาใน

กิจการ ในชีวิต ในงาน ในปญหา และแนวทางเพื่อที่

เสริมสรางพันธกิจการประกาศขาวดีของพระเจาให

เกิดผลยิ่งขึ้น การสัมมนาขอเชื่อครั้งที่ 15 ประกอบ

ดวย วิทยาลัยแสงธรรม สภาคริสตจักรในประเทศไทย

โรงเรียนศาสนศาสตรแบบติส สวนพลู สถาบันพระ

คริสตธรรมลูเธอร สถาบันพระคริสตธรรมแมคกิลวารี

(มหาวิทยาลัยพายัพ) และสถาบันกรุงเทพคริสตศาสน-

ศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน (BIT) แตละสถาบัน

ตางไดมีโอกาสแบงปนประสบการณความเช่ือและชีวิต

ของแตละคน ซ่ึงท่ีสุดส่ิงท่ีพวกเราไดเรียนรูจากการสัมมนา 

คือ เราทุกคนเปนพี่นองกัน เราทุกคน คือ คนของ

พระเยซูเจาพระองคทรงเลือกและเรียกเราใหทําหนาที่

เปนผูนําความรอดไปสูเพื่อนมนุษย แมวากอนที่เราจะ

เขารวมสัมมนาเราจะเกิดคําถามตางๆ มากมายแตที่สุด 

เพราะอาศัยความเชื่อ ความรักและความหวัง ทําให

เราไดกาวขามอุปสรรคแหงอคติและความไมเขาใจกัน

เปลี่ยนเปนความเปนเพื่อนพี่นองในความเชื่อแบบ

คริสตชน ไมไดมองความแตกตางเปนความแตกแยก 
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แตมองความแตกตางในรูปแบบวิถีปฏิบัติที่พวกเรามี 

เปนความหลากหลายของพระพรของพระจิตเจาที่ทรง

กระทําในตัวของแตละบุคคล พระองคทรงมอบใหเรา

แตละคนไดสานตอพระประสงคของพระเจาในแผนดิน

นี้โดยเฉพาะในประเทศไทยแหงนี้ 

 ภาพลักษณที่เราตองสรางหลังจากการสัมมนา

ขอเชื่อคือ  “ความเปนหนึ่งเดียวกัน” ความเปนเอกภาพ

ของความเปนคริสตชน เราไมสามารถสรางพระอาณา-

จักรของพระเจาบนแผนดินนี้หากวา เรายังไม ได

เสริมสรางความเปนเอกภาพทางความเชื่อที่เราแตละ

คนมี เราไมสามารถใหขาวดีแกคนอื่นไดหากวาเรายัง

ไมเจริญตามขาวดีที่เราไดรับ ในความเชื่อไมมีการ

แบงแยก แตในความเชื่อมีสิ่งเดียว คือ ความเปนหนึ่ง

เดียวกันในพระเยซูเจา “แมรางกายเปนรางกายเดียว 

แตก็มีอวัยวะหลายสวน อวัยวะหลายสวนเหลานี้ แม

จะมีหลายสวนก็รวมเปนรางกายเดียวกันฉันใด พระ

คริสตเจาก็ฉันนั้น”  เราทุกคนมีหนาที่ตางกัน แตเรา

รวมเปนหนึ่งเดียวกันในองคพระเยซูคริสตเจา “ความ

เปดประตูสูแสงธรรม (ตอจากหนา 10)

เปนหนึ่งเดียว” จึงเปนภาพลักษณที่ชัดเจนของพระองค

ตอหนามนุษยทุกคนในโลก ผานชีวิตของ “คริสตชน” 

แตละคน 
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มาบาง มีสมณะผานมา ในที่นี้บอกวาเปน “ปุโรหิต” 

ซึ่งก็ไมใชธรรมดาเปนพระชั้นผูใหญ เปนสมณะ ซึ่งคน

อยางนี้ ก็เปยมดวยคุณธรรมทางสังคม แตคนเหลานี้

มองเห็นแลวกลับเดินผานเลยไปอีกฟากหน่ึง มองไมเห็น 

เมื่อไมเห็นก็ไมตองชวย นี่คือการหลบที่ดีที่สุด คือมอง

ไมเห็น แตจริงๆ เห็นไหม? เห็นแลวจะทําอยางไร มี

เหตุผลมากมายหลายประการที่จะบอกวา “ชวยไมได” 

เพราะฉันจะรีบไป เดี๋ยวไปทําพิธีกรรมไมทัน หรือไปจับ

ตองแลวจะตองเปนมลทินอะไรอีก 7 วัน จะทําพิธีกรรม

ไมได ยุงละสิ จึงตองมีเหตุผลที่ดี ล้ําเลิศ จึงมองไมเห็น 

แลวขามไปอีกฟากหนึ่ง

 เลวี คนที่ธรรมะธัมโม คนที่ถือศีล ถือธรรม 

ใกลชิดกับพระวิหาร เปนคนที่มีจิตใจอันดับรองๆ มา

จากสมณะ ก็เหมือนกัน มองเห็น แตแลวก็เดินเลยอีกฝง 

ตัวเลวีเองก็มีขอที่จะโตแยงมากมาย มันเปนกลยุทธ

หรือเปลา กลัววาเขาแกลงชัก แตพอเขาไปชวยมัน

ก็จะลุกขึ้นปลนเอา อยางนี้ก็ไมปลอดภัยนะ หรือวา

ถาเขาตายจริง จะเขาไปชวยเขาไดอยางไร ดีไมดีถามี

คนอื่นเขามาเห็นแลวบอกวา เราเปนคนที่ฆาเขาตาย

อีกละ เมื่อพูดอยางนี้ก็อันตรายตอชีวิต ก็ไมนาชวยอีก 

เพราะวาจะตองรีบ ไมเห็นซะดีกวา เมื่อมาถึงตรงนี้ ใคร

ควรจะเปนพระเอก ก็คนธรรมดาๆ ไง พระก็เดินหนีไป

แลว คนถือศีลก็เดินหลบไปแลว เหลือเพียงประชาชน

ชาวยิวธรรมดาๆ  ใครสักคนหนึ่ง หญิงก็ไดชายก็ดี 

ออกมาตอบรับออกมาขโมยบทบาทน้ีเลย บอกวาฆราวาส

ดีกวาพระ 

 คําตอบของพระเยซูเจาบอกวา สุดทายแลว

เปนชาวสะมาเรีย คํานี้มันแสลงหูแสลงใจจริงๆ เพราะ

นั่นเปนคนที่เราปรามาสวา เปนคนที่ไมถือพระบัญญัติ 

เปนคนที่ไมมีความบริสุทธิ์ทางเชื้อสายไปแตงงาน

กับคนอื่นๆ ไมดีเทากับเรา แตแลวพระเยซูเจาก็จงใจ 

เอาชาวสะมาเรียนี่แหละกลับกลายมาเปนพระเอก เขา

ก็เดินมาเหมือนคนอื่นๆ แตเขาเดินเขามาใกล และเขา

รูสึกสงสาร นี่คือคําที่พระคัมภีรใช “รูสึกสงสาร” แลวเขา

ก็เขาไปปฐมพยาบาล นําเขาขึ้นหลังสัตว แลวพาไปที่

โรงแรม ชวยดูแล และจายเงินลวงหนาให 

 พระเยซูเจาตรัสวา ใน 3 คนนี้ใครเปนเพื่อน

มนุษยของคนที่ถูกโจรปลน แลวหมอกฎหมายคนนั้น

ก็ตอบวา “คนที่แสดงความเมตตาตอเขา” แมแตเขา

จะเอยคําวา สะมาเรีย เขายังตะขิดตะขวงใจ ไมกลาที่

จะเอย เขาก็เอยเพียงวา “ก็คนนั้นไง” มันเปนความ

ใจแคบ แลวพระเยซูเจาตรัสวา “ทานจงไปและทําเชน

เดียวกันเถิด” แลวเราไมตองสงสัยเลยวา คนที่เปนคน

อธิษฐาน (ตอจากหนา 7)

เล็กคนนอยที่ถูกกระทําในสังคม คนที่แสดงบนเวทีที่

เปนปญหา คนที่ติดยา คนที่มีปญหาตางๆ  คนเหลานี้

ก็เปนคนที่จะเปนเพื่อนบานของเราในปจจุบัน ที่ถูก

ทําราย แลวพระเยซูเจาก็สั่งเราและบอกใหเรา จงไปทํา

เชนเดียวกัน ใหไปและทํา พระองคตรัสกับเราแตละ

คนๆ 

 ใครที่เปนคริสตชน ใครที่อานพระวาจาของ

พระเปนเจาและสํานึกวาพระองคตรัสกับเรา วาเราไมใช

มีหนาที่มาโมทนาคุณพระเจา มาสรรเสริญ แลวก็ขอๆ 

ขอร่ํา ขอรวย ขอใหสอบได เราลงทุนสวดนิดเดียว 

ไมทําอะไรเลย แตพระเยซูสั่งใหเราไปและทําเชนเดียว

กัน เพราะฉะนั้น เราจะไปทําอะไร เราทําไมได เพราะ

มือไมของเรามันยังไมไดถูกสั่งการ มือไมของเราจะถูก

สั่งการจากหัวใจของเรา หัวใจของเราจะตองเปนเหมือน

กับหัวใจขององคพระผูเปนเจา 

 ในพระวรสารนักบุญลูกา บทที่ 6 บอกไววา 

“ทานจงเปนผูเมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของทานทรง

พระเมตตากรุณาเถิด” อันนี้สําคัญ ใจของเราจะตอง

เปยมดวยเมตตา และเมื่อเปยมดวยเมตตาแลวจึงออก

มาเปนความรูสึกสงสาร แตถาใจเราไมเปยมดวยเมตตา 

มันก็จะมีขอขัดขวาง มีปญหา มีกฎ มีระเบียบประเพณี

ตางๆ ที่ไมเอื้อ เราทําไมได ยิ่งถาเปนยิ่งสรางกําแพง

ใหญ และถาตั้งขอหามอยางนี้ก็คงจะไมเปนไปอยางที่

พระเยซูเจาทรงสอนเรา แลวเราจะอยูกันยาก 

 พระเยซู เจาพระองคบังเกิดเปนมนุษย ใน

เทศกาลคริสตมาส ก็ทรงเปนคนธรรมดาอยางเรา เปน

คนที่มีตนทุนในการเกิดมา มีนอยที่สุด มีผาผืนเดียว 

แตตนทุนท่ีนอยน้ีแหละพระองคใชชีวิตของพระองค

สามารถไถมวลมนุษยชาติได เราแตละคนมีตนทุนใน

การเกิดมาสูงกวาพระเยซูคริสตเจามากมาย แตกลับมี

ความรูสึกวา ไมพอ ฉันยังไมพอๆ ที่จะชวยคนอื่น ใจ

มันกระดาง มันใจหินแทๆ มนุษยแบบนี้ แตพระเยซูเจา

บอกใหเราไป ซึ่งก็ไมใชไปดู แตใหเราไปเพื่อจะไดทํา

และทําเชนเดียวกัน คือชวยใครสักคนก็ยังดี ดีกวา

ไมไดชวยใครเลยสักคน เพราะฉะนั้น ขอใหเรามีใจเมตตา 

และใหรูสึกสงสาร เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําก็ไมใชเปน

สิ่งที่ทําไดงาย แตเปนสิ่งที่ยากลําบาก เพราะฉะนั้นพระ

คัมภีรหัวใจที่เปนหัวขอหลักในวันนี้ก็คือ เราจะตองพึ่ง

พระหัตถขวาของพระเจา พระหัตถของพระเจาทรง

พลานุภาพ 

เราจะตองวอนขอพระเจา ขอพระองคทรงนําทาง 

ขอพระองคทรงจับมือของเราไปดวยกัน เพื่อวาส่ิงที่

เราอยากจะชวยอยากจะทําในความเมตตาในความ

สงสารนั้น เราจะไดมีกําลังชวยเขาจริงๆ เพื่อใหโลกนี้ดี

ขึ้นดวยตัวเรานี่แหละ 

เราไมตองบอกวา เมื่อเราพรอมวันใดแลวเรา

จะชวย แตหลายคนยังไมเคยพรอมเลย แตงงานก็ไมพรอม

จะตายก็ยังไมพรอม แลวเมื่อไหรจะพรอมสักที ไมตอง

พรอมหรอก วันนี้ถาเราจะทํา เราทําไดเลย เราทํา

ในสิ่งที่เราทําได พระเจาไมไดเรียกรองใหเราทําอะไรที่

เกินความสามารถของเรา เราไมใชเทวดา เราเปนคน

ธรรมดานี่แหละ ดวยหัวใจของความเมตตากรุณา เรา

ตองฝกตรงนี้ทีละเล็กทีละนอย และคอยๆ ทําไปเรื่อยๆ 

เราก็จะเกงขึ้น เราก็จะชวยคนอื่นไดงายขึ้น และเราก็จะ

ชวยคนอื่นมากขึ้น โลกทั้งโลกจะนาอยู ขอพระวาจา

ของพระเปนเจาสนับสนุนกําลังใจของเราทุกคน และเรา

ทุกคนทําได และถาพระองคสนับสนุนเราอีก เรามีเพื่อน

ที่มีอุดมการณเดียวกันอีก คริสตชนทุกนิกายเกือบ 2 

พันลานคน สามารถที่จะปกปอง สามารถที่จะชวยทําให

โลกนี้ปลอดภัยและนาอยูมากยิ่งขึ้น ขอพระเปนเจาทรง

นําและขอทรงอวยพรพวกเราตลอดไป”

สําหรับการถวายทรัพย เพื่อนําทรัพยที่ถวาย

ไปชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม และผูประสบภัยทาง

ธรรมชาติ ผานทางสตรีคริสตชนไทย 

ผูนํา 5 องคการคริสต ถายภาพรวมกับคุณพูลศักดิ์   

สุขทรัพยทวีผล   เลขานุการ กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม

สามเณรวิทยาลัยแสงธรรม ชั้นป 2 และ 3 ถายภาพ

รวมกับมงซินญอร  ดร.วิษณุ ธัญญอนันต รองเลขาธิการ 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

 มีคนที่ถูกทําราย ทําลาย มากมาย

ในสังคม เราเห็นคนที่ตกเปนเหยื่อมากมาย

ที่อยูในสังคมของเรา ใครเปนรัฐบาลก็

พยายามที่จะชวย พยายามที่จะทํา มีเวลา 

24 ชั่วโมงก็ทําไมทัน อยากจะใหวันหนึ่ง

มีเวลาสัก 48 ชั่วโมง ใครจะทํา แลวใคร

จะชวย โลกทั้งหมดนี้ไมไดขึ้นอยูกับผูนํา 

ไมใชอยูกับพระเอกขี้มาขาวอีกตอไป แต

พระเปนเจาชวยมนุษยโดยใชพวกเราธรรม

ดาๆ นี่แหละ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 7 ประจําวันที่ 11-17 กุมภาพันธ 2018 หนา 15

 วั ด แ ม พ ร ะ

ประจักษเมืองลูรด หัว-

ตะเข เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร ฉลอง

วัดวันเสารที่ 10 กุมภาพันธ 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

เวลา 10.30 น. 

 วัดพระแมมหาการุณย นนทบุรี ฉลองวัด

วันอาทิตยที่ 11 กุมภาพันธ เวลา 10.00 น. พระ

คารดินัลฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เปนประธาน

 วัดแมพระประจักษเมืองลูรด บางสะแก 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดและฉลอง 25 ป ชีวิตสงฆ 

วันอาทิตยที่ 11 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. คุณพอ

เปโตร เชษฐา ไชยเดช เปนประธาน คุณพอเปโตร 

ธีรพล กอบวิทยากุล คุณพอยอแซฟ จินตศักดิ์  

ยุชัยสิทธิกุล คุณพอเบเนดิก ถนอมศักดิ์  เลื่อน-

ประไพ คุณพอยอหน บัปติส สมเกียรติ ตรีนิกร 

คุณพอเปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ 

 วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 25 กุมภาพันธ 

เวลา 10.00 น. พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร

เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เปนประธาน (รานคาติดตอ

คุณสงา โทร. 08-9678-3050)

 

 วัดนักบุญอังเยลา ซอนตา อ.จอมบึง 

จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 18 กุมภาพันธ เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษ-

เจริญ เปนประธาน 

 วัดพระวิสุทธิวงศ แพรกหนามแดง จ.

สมุทรสงคราม ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 25 กุมภาพันธ 

เวลา 10.30 น. 

 

 วัดแมพระประจักษที่ลูรด บางคลา ฉลองวัด

วันเสารที่ 10 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น.

       วัดแมพระเมืองลูรด บางแสน จ.ชลบุรี ฉลอง

วัดวันอาทิตยที่ 11 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. 

        วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร ทาแฉลบ ฉลองวัด

วันเสารที่ 24 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น.

        วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล เขาขาด ฉลองวัด

วันเสารที่ 10 มีนาคม เวลา 10.30 น.

        วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ฉลองวัดวันเสาร

ที่ 17 มีนาคม เวลา 10.30 น.

      วัดแมพระรับสาร ตราด ฉลองวัดวันเสารที่ 24 

มีนาคม เวลา 10.30 น.

  

 วัดแมพระเมืองลูรด เพชรบูรณ ฉลองวัด

วันเสารที่ 17 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปนประธาน

 วัดแมพระประจักษเมืองลูรด สระบุรี ฉลอง

สังฆมณฑลนครราชสีมา

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

วัดวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ   เวลา 10.30 น. พระ

สังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปนประธาน 

(สอบถามรายละเอียด คุณพอชวินทร เสงี่ยมแกว 

โทร. 08-7573-7415)

 อาสนวิหารแมพระประจักษที่ เมืองลูรด

อ.เมือง จ.นครราชสีมา ฉลองอาสนวิหารวันเสารที่ 

10 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ

ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เปนประธาน

 วัดแมพระถวายองคในพระวิหาร หนอง-

พลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา  ฉลองวัดวันเสารที่ 

17 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ

ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เปนประธาน

 วัดพระวิสุทธิวงศ โพนสูง อ.บานดุง จ.อุดร-

ธานี ฉลองวัดวันเสารที่ 10 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น.

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เปนประธาน

 วัดนักบุญคอรเนลิอัส บานไผสีทอง ต.

เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสารที่ 24 

กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ 

ลือชัย ธาตุวิสัย เปนประธาน

 วัดแมพระประจักษเมืองลูรด บานหนองคู

นอย (บานเหลา)  อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ฉลองวัด

วันเสารที่ 17 กุมภาพันธ เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

ฟลิป บรรจง ไชยรา เปนประธาน

 วัดนักบุญเปโตร บานโนนเพ็ก อ.ตระการ-

พืชผล จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสารที่ 24 

กุมภาพันธ เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟลิป บรรจง 

ไชยรา เปนประธาน

 วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา บานนาโพธิ์ อ.

กุสุมาลย  จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสารที่ 10 กุมภาพันธ

เวลา 10.00 น.

 วัดแมพระถวายพระกุมารในพระวิหาร 

จันทรเพ็ญ  อ.เตางอย จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสาร

ที่ 10 กุมภาพันธ  เวลา 10.00 น.

 วัดแมพระประจักษที่ลูรด น้ําบุน อ.วานร-

นิวาส จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสารที่ 10 กุมภาพันธ  

เวลา 10.00 น.

 วัดพระวิสุทธิวงศ นิรมัย อ.กุสุมาลย  จ.

สกลนคร ฉลองวัดวันเสารที่ 10 กุมภาพันธ  เวลา 

10.00 น.

 วัดนักบุญกาทารีนา ทุงมน  อ.เมือง  จ.สกลนคร

ฉลองวัดวันเสารที่ 10 กุมภาพันธ  เวลา 10.00 น.

 วัดพระคริสตราชา นาจาร  อ.วานรนิวาส  จ.

สกลนคร  ฉลองวัดวันเสารที่ 17 กุมภาพันธ  เวลา 

10.00 น.

 วัดพระคริสตประจักษ นาบัว  อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสารที่ 17 กุมภาพันธ  เวลา 

“ข�าพเจ�าต�อสู�มาอย�างดี ว��งมาถึงเส�นชัย 

และรักษาความเชื่อไว�แล�ว 

ยังเหลืออยู�ก็เพ�ยงมงกุฎแห�งความชอบธรรม” 

(2ทิโมธี 4:7-8)สังฆมณฑลจันทบุรี

อานอุดมสาร อุดมศานต ออนไลน 
คลิก เฟซบุก อุดมสารแฟนคลับ
เว็บไซต www.udomsarn.com

ติดตอกองบรรณาธิการ
อุดมสาร อุดมศานต

สงขาว ภาพขาว บทความ
วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด

สงลวงหนาอยางนอย 1 เดือน 
E-mail : udomsarn@cbct.net

udomsarn@gmail.com
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805

สังฆมณฑลนครสวรรค

สังฆมณฑลอุดรธานี

10.00 น.

 วัดพระคริสราชา ชางมิ่ง  อ.พรรณานิคม  จ.

สกลนคร  ฉลองวัดวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ  เวลา 

10.00 น.

 วัดแมพระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว  อ.

พรรณานิคม  จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสารที่ 3 

มีนาคม  เวลา 10.00 น.

 วัดแมพระแจกจายพระหรรษทาน ดอนมวย

อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ฉลองวัดวันเสารที่ 10 

มีนาคม  เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญยอแซฟ ดอนดู อ.พังโคน  จ.

สกลนคร ฉลองวัดวันเสารที่ 17 มีนาคม  เวลา 

10.00 น.

 วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก

อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันจันทรที่ 19 

มีนาคม  เวลา 10.00 น.

 วัดแมพระมหาการุณย หนองบก อ.คํา-

ตากลา  จ.สกลนคร ฉลองวัดวันศุกรที่ 13 มีนาคม  

เวลา 10.00 น. 

วันเพ�่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
ฉลอง 100 ป อุดมศานต 

นิตยสารคาทอลิกไทย 

ระลึกถึงผูมีพระคุณ

วันเสารที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พ�ธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนว�หารอัสสัมชัญ



ปที่ 42 ฉบับที่ 7 ประจําวันที่ 11-17 กุมภาพันธ 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 16

(อานตอหนา 14)

ที่นี่มีนัด
 ฉลองพระรูปพระเยซูเจาทรงรักษาชายตาบอด 

(พระโต) วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน วันเสารที่ 

10 กุมภาพันธ 2018 เวลา 19.00 น.

 คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ ขอเชิญ

รวมเฝาศีลมหาสนิท แบงปนพระวาจา  “ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน” คุณพอวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. 

10 กุมภาพันธ / 10 มีนาคม / 14 เมษายน 2018 

เวลา 09.00 น. รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 

11.00 น. ขอเชิญผูสูงอายุรวมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ

(วัดนอย) ซ.รวมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพมหานคร  หลัง

มิสซารับศีลเจิม เพื่อพละกําลังทางดานรางกาย และ

จิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณ

เปรม โทร. 08-4700-8789

 ชมรมเวชบคุคลคาทอลกิแหงประเทศไทย ขอเชญิ

บุคลากรและนิสิตนักศึกษาทางการแพทยและ

สาธารณสุข รวมงานสัมมนาหัวขอ “50 ป ชมรม

เวชบุคคลคาทอลิกฯ ประจักษพยานแหงความเชื่อ”

โดยมีพระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญช ู เปนประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณ และคุณพอมิเกล กาไรซาบาล

ใหเกียรติเปนองคปาฐกวันเสารท่ี 10 กุมภาพันธ 2018/

2561 เวลา 08.30-12.00 น. ที่หองประชุมใหญ ชั้น 

11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนตหลุยส 

ถนนสาทร กรุงเทพฯ  

 ตาราง Lectio Divina ค.ศ. 2018 หัวขอ “ฟนฟู

ชีวิตในพระจิต” วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ /

วันจันทรที่ 5 มีนาคม / วันพุธที่ 4 เมษายน / วัน

พุธที่ 16 พฤษภาคม / วันเสารที่ 2 มิถุนายน ที่ 

Grand Lord Hotel / วันพุธที่ 4 กรกฎาคม / 

วันพุธที่ 8 สิงหาคม / *6-9 กันยายน (วันพฤหัส

บดี - วันอาทิตย) เขาเงียบประจําปที่ลาดกระบัง / 

วันพุธที่ 3 ตุลาคม /  วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน / วัน

พุธที่ 5 ธันวาคม

 คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ

รวมกับองคกรฆราวาสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

จดัเขาเงียบ “จติภาวนาดวยดวงพระทยัพระเยซ”ู เดอืน

ละ 2 ครั้ง  ที่หองประชุมอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย

วันพฤหัสบดีที่ 3  และอาทิตยที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 

10.00-15.00 น. (วันอาทิตยมิสซาเวลา 09.00 น.)

 23-25 ก.พ. 2018 เขาเงียบที่หัวหิน  

 วันอาทิตย 23-25 ก.พ. 2018 เขาเงียบ

ที่หัวหิน 

 ผูนําเขาเงียบจิตภาวนา  คุณพอสมชัย พิท-

ยาพงศพร คุณพอชีวิน สุวดินทรกูร คุณแมเชลียง  

เวชยันต ซิสเตอรกัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน

 กลุมฆราวาสแพรธรรม ขอเชิญรวมแบงปนพระ

วาจา 

 วันอาทิตยท่ี 25 กุมภาพันธ 2018 โดย

คุณพอเอกมัย เหลือหลาย 

 วันอาทิตยท่ี 25 มีนาคม 2018 โดยคุณพอ

ปรีชา ย่ังยืน 

 เวลา 13.00 น. ท่ีตึกวันทามารีย ช้ัน 2 วัด

เซนตหลุยส ถนนสาทร สนใจติดตอคุณจอน โทร. 08-

1490-9371

 โครงการฝกสมาธิแบบ WCCM สําหรับผูสนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร เวลา 09.30-11.30 น. ที่หอง

ประชุมชั้น 3 อาคารใหม วัดพระมหาไถ ซอยรวมฤดี

โดยมีคุณพอประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เปนจิตตาธิการ

ติดตอคุณพอประเสริฐ pslohsiri@gmail.com, 08-

1781-4504 หรือดร.สุนทรี โคมิน komin.suntree

@gmail.com, 08-9611-7940 และคุณอังกี้ โสภิณ-

พรรักษา aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-

1953 หรือคุณวัชรา นววงศ wacharan@gmail.

com, 08-9117-9100

ขอเชิญรวมบริจาคสมทบทุนกอสรางวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห ปาติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา พระสงฆ 

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี และสภาอภิบาลวัด

มีความยินดีขอเชิญทุกทานรวมกอสราง สามารถโอน

เงินเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาปาติ้ว ชื่อบัญชี 

กองทุนสรางวัดคริสตชนอําเภอปาติ้ว เลขบัญชี 646-

0-20756-3 ติดตอสอบถามคุณพอเสกสรร สมศรี 

เจาอาวาส โทร. 08-1265-9424

ขอเชิญรวมทําบุญสมทบทุนกอสรางอาราม

นักพรตชาย คณะซิสแตรเซียน (ซีโต) ท่ีบานโคกสะอาด

ต.อุมจาน  อ.กุสุมาลย  จ.สกลนคร

 พระอัครสังฆราชหลุยส จําเนียร  สันติสุข-

นิรันดร  และอธิการคณะนักพรตซิสแตรเซียน แหงอาราม

แมพระแหงสายประคําศักดิ์สิทธิ์  พรอมทั้งสมาชิกคณะ

(มาจากเวียดนาม)  ขอเชิญทุกทานรวมกอสรางอาราม

ตามจิตศรัทธา (งบประมาณ  6  ลานบาท) สามารถโอน

เงินเขาบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร  ชื่อ

บัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกทาแร-หนองแสง เลขที่

บัญชี  120-2-87666-4  สอบถามเพิ่มเติมไดที่ศูนย

มิสซังฯ  โทร. 0-4271-1272

 มูลนิธิเซนตมารติน (วัดพระแมมหาการุณย) 

รับสมัครเจาหนาที่ประจํา 2 ตําแหนง ดังนี้ 1. โครงการ

บานแหงความหวัง ตําแหนงเจาหนาที่ดูแลเด็ก 2.

โครงการพัฒนาชุมชน ตําแหนงเจาหนาที่ภาคสนาม

สนใจติดตอสอบถาม โทร. 0-2583-5924 โทรสาร

0-2583-5924 หรือสงประวัติสวนตัวมาที่ E-mail :

stmartinfoundation.th@gmail.com

 ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-

2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร 0-2681-5401

 ติดตอแผนกทะเบียนสมาชิก อุดมสารและ

อุดมศานต สมัครสมาชิกใหม ตออายุสมาชิก 

เปล่ียนท่ีอยู โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810    

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 วัดเซนตร็อค จ.ฉะเชิงเทรา วันเสารที่ 10 

กุมภาพันธ 2018  เวลา 09.30 น. คุณพอลือชัย 

จันทรโป เปนประธาน

 วัดมารียสมภพ บานแพน อ.เสนา จ.พระนคร-

ศรีอยุธยา วันอาทิตยที่ 11 กุมภาพันธ 2018  พิธี

บูชาขอบพระคุณ (ในสุสาน) เวลา 09.30 น.

   หมายเหตุ - ทางวัดเตรียมดอกไม/เทียนไวบริการ

สําหรับพี่นองเพื่อมอบใหผูลวงลับ

    - เสกสุสานวัดนอยบานปลายนาหลังจากเสร็จมิสซา

ที่สุสานแลว

 วัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 14 

กุมภาพันธ 2018 เวลา 18.30 น.

 วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ 2018 เวลา 08.00 น. 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน กรุงเทพ-

มหานคร วันอาทิตยที่ 18 กุมภาพันธ 2018  เวลา 

16.30 น. พิธีมิสซาที่สุสาน  (ทางวัดมีดอกไมและ

เทียนจําหนาย) 

 วัดนักบุญอันเดร บางภาษี จ.นครปฐม วัน

อาทิตยที่ 18 กุมภาพันธ 2018  เวลา 10.00 น. 

(ทางวัดมีดอกไมและเทียนจําหนาย) 

 วัดดวงหทัยนิรมลของแมพระ ปากลัด อ.พระ-

ประแดง จ.สมุทรปราการ วันอาทิตยที่ 18 กุมภา-

พันธ 2018 เวลา 09.00 น. (ชําระคาบํารุงสุสาน

ไดในวันเสกสุสาน) 

สังฆมณฑลราชบุรี
 อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก วันเสาร

ที่ 17 กุมภาพันธ 2018 เวลา 10.00 น.  

 วันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2018 มิสซาอุทิศ

แดผูลวงลับ เวลา 19.00 น. ที่วัดนอยในสุสาน

 (สอบถามโทร. 0-3470-3219 โทรสาร 0-34

70-3298)

 วัดพระคริสตหฤทัย (วัดเพลง) จ.ราชบุรี วันเสาร

ที่ 17 กุมภาพันธ 2018 เวลา 16.00 น. 

 วัดนักบุญมารการิตา บางตาล อ.บานโปง 

จ.ราชบุรี วันเสารที่ 24 กุมภาพันธ 2018   เวลา 

10.00 น.  

สังฆมณฑลนครสวรรค
 วัดพระนามกรเยซู บานแปง จ.สิงหบุรี วันเสารที่ 

17 กุมภาพันธ 2018 เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี วันเสารที่

17 กุมภาพันธ 2018 เวลา 10.00 น.

เสกสุสาน

พระองคประทานกําลังใจ

ในความทุกขยากตางๆ ของเรา 

เพราะเราไดรับกําลังใจจากพระเจาแลว

เราจึงใหกําลังใจผูมีความทุกขทั้งมวลได 

(2คร 1:4)

เตร�ยมพบกับบูธคาทอลิก
ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ 

ครั้งที่ 46 
ระหวางวันที่ 29 มีนาคม - 8 เมษายน  

เวลา 10.00-21.00 น. 
ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิร�กิติ์  



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 7 ประจําวันที่ 11-17 กุมภาพันธ 2018 หนา 17

อุดมสาร หนังสือพมิพขาวคาทอลกิ รายสปัดาห R เจาของ : สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย R ผูอาํนวยการ : คณุพออนชุา ไชยเดช R บรรณาธกิารบรหิาร : คณุพออนชุา ไชยเดช R หวัหนากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัดิ ์

R กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคาํ R รายชือ่ผูประสานงานสือ่มวลชนฯ ประจาํแตละสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ : คณุพอพงศเทพ ประมวลพรอม สงัฆมณฑลเชยีงใหม : คณุพออโีว  กาวาญา สงัฆมณฑลจนัทบรุ ี: คณุพอเอนก

นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอวิมานใจ นาแวน สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอศิริศักดิ์ ยอแซฟ สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอสมชาย หมอกครบุรี สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอพรชัย สิงหสา สังฆมณฑลสุราษฎรธานี : 

คณุพอทรงราชย  ศรีระหงษ สงัฆมณฑลอุดรธานี : คณุพอไมตร ี  ทาสวุรรณ สังฆมณฑลอบุลราชธาน ี: คณุพอสานติย  พลมาก R คาบํารงุปละ 400 บาท โอนเขาบัญช ีธนาคารกรงุเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ล บญัชสีะสมทรพัย ชือ่บญัชี การพมิพคาทอลกิ

เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดครอม สั่งจาย การพิมพคาทอลิก R สํานักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 โทรสาร : 0-2681-5401 

CATHOLIC PRESS OF THAILAND 122/11 Soi Nonsi 14, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com, udomsarn@

cbct.net website : www.udomsarn.com

ศูนยบรรเทาใจทางโทรศัพท
โรงพยาบาลเซนตเมร�่ นครราชสีมา

“สุข หร�อทุกข ใหเราเปนเพ��อนคุณ”

ใหคําปร�กษาฟร�
โทรหมายเลข 08-8377-4455

ใหบร�การทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง

เดโบราห ลูโบฟ เลาตอวา “แทนที่จะมัวไปตีความ

แบบไมมีอะไรชวยคัดกรอง ฉันรูจักคนที่รูจักพระองค

อยางดีที่สุด และฉันตองการใหมีการถามและตอบ ใน

มุมมองเรื่องตางๆ ตรงไปตรงมาจากตนตอและนํามา

เสนอแกผูคน”    ไมวาจะเปนเสียงสรรเสริญหรือวิพากษ

วิจารณ กอความนิยมอันมีพื้นฐานมาจากวัตรปฏิบัติ 

ประกาศก (ตอจากหนา 5)
และคําปราศรัยสะทอนกลับมาของสาธารณชน  ดังนั้น 

ลูโบฟ พยายามทําใหผูสืบตําแหนงของนักบุญเปโตร

องคปจจุบันลึกลับนอยลง เธอเสริมวา “ณ เวลานี้ 

ในสมณสมัยของพระองคทาน มีปฏิกิริยาตอบกลับมา

หลากหลายและก็เปนชาวโลกท่ีพูดกันเกี่ยวกับวามีท้ัง

ผูปกปองหรือไมก็เปนศัตรูของพระสันตะปาปา เพื่อ

จะนําเสียงเหลานั้นเขามาในเนื้อหาและตั้งคําถามท่ี

เหมาะเจาะเพื่อจะไดทรรศนะที่ถูกตองวา แลวพระสัน-

ตะปาปาแทจริงทรงเปนเชนไร ไมใชเรื่องงาย”

 ผลของการทําวิจัยของผูส่ือขาวคนน้ีกลายเปนหนังสือ

ที่เธอหวังวาจะใหภาพลักษณพระสันตะปาปาฟรังซิส

ที่แทจริง ขณะนี้หนังสือพิมพออกมาเปนเพียงภาษา

อิตาเลียน แตแฟนๆ ภาษาอังกฤษจะไดอานอีกไมนาน

หลังจากนี้

8 มกราคม 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 เปนธรรมเนียมทุกป เมื่อเริ่มปใหม พระสันตะปาปา

ฟรังซิสทรงพบปะกับบรรดาทูตานุทูตประจํากรุงวาติกัน 

ณ หองประชุมเรเกีย และทบทวนถึงสถานการณตางๆ

ในโลก  ในสุนทรพจนที่เนนเรื่องสิทธิมนุษยชน พระสัน-

ตะปาปาทรงเตือนเรื่องแรกคือมนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะ

มีชีวิต และสิทธิที่จะมีสันติเปนประการสืบเนื่องตามมา

ถัดมาพระสันตะปาปาทรงเตือนชาติตางๆถึงความ

รับผิดชอบที่ตองมีตอโลกทั้งใบ ตอนหนึ่งวา “ชายและ

หญิงแตละคนในโลกนี้ โดยเฉพาะผูรับผิดชอบในการ

บริหารปกครอง ไดรับการเรียกรองใหปลูกฝงจิตวิญญาณ

แหงการบริการและรวมเห็นอกเห็นใจเปนหนึ่งเดียวกัน

กับนานาชาติ ในหนทางนี้ก็จะสามารถเปนเครื่องหมาย

แหงความหวังสําหรับโลกที่มีความทุกขทน”

 ปนี้ยังเปนโอกาสครบ 100 ปแหงสงครามโลกครั้งที่ 1 

พระสันตะปาปาฟรังซิสจึงตรัสวากฎแหงความกลัวและ

การเขารุกรานไมสามารถชวยใหเราไดมาซึ่งสันติภาพ

พระสันตะปาปาทรงแสดงความคิดเห็นเรื่องตางๆ

ตามลําดับ ไดแก สงครามโลกครั้งที่สามดําเนินอยู

ในทุกวันนี้ ตรัสถึงความขัดแยงบางสถานการณ ทรง

เรียกรองใหมีการเสวนากันในประเทศอิรัก เยเมนและ

อัฟกานิสถาน พระองคทรงเรียกรองทางสายกลางเพื่อ

หลีกเลี่ยงสถานการณเลวรายระหวางประเทศอิสราเอล

กับปาเลสไตน และยังตรัสถึงความตึงเครียดในประเทศ

เกาหลี บางตอนวา “ในยุคนี้ที่มักอวดอางถึงอํานาจ

ของระเบิดปรมาณู  ไมอาจจะเปนสาระไดอีกแลวที่ยังคง

ยึดถือเอาสงครามวาเปนอุปกรณเหมาะสมจะมาใชเพื่อ

ชดเชยซอมแซมความยุติธรรมที่ถูกละเมิดอยางรุนแรง”

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับบรรดาทูตประเทศตางๆ : “สงครามนิวเคลียรไมอาจใชเปนเครื่องมือเพื่อสันติภาพได”

 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกรองใหทุกประเทศ

มีการเลิกสะสมอาวุธนิวเคลียรและมีสํานึกมากขึ้น

ในวิกฤตผูอพยพลี้ภัย ความขัดแยงในประเทศซีเรีย 

การเบียดเบียนศาสนาและใสใจในสิ่งแวดลอม ตอนหนึ่ง

วา “จงตอนรับผูลี้ภัย ปกปอง  สงเสริม และยกระดับ

คุณภาพชีวิต พอปรารถนาจะพูดเปนพิเศษในตอนทายน้ี

ซ่ึงไดหยิบยกข้ึนมากอนแลวสําหรับผูท่ีตอตานแสงสวาง

ของคุณคาอันหลายหลาก ประสบการณมากมาย ความ

สัมพันธและความไวเนื้อเชื่อใจ การยกระดับนี้จะเปนไป

แบบ “กระบวนการสองทาง” (“two-way process.”.....

รัฐบาลพูดออกไป และรับฟงประชาชนพูดกลับมา.....

ผูแปล)

 สมมุติฐานของพระสันตะปาปาคือใหรัฐบาลทํางานไป

ดวยกันเพือ่รบัมือกับความทาทายในโลกปจจบุนั   สนัตะ-

สํานักมีความสัมพันธทางการทูตกับ 183 ประเทศ 

ประเทศลาสุดคือประเทศเมียนมา ซึ่งไดมีเอกสารเปน

ลายลักษณอักษรลงนามรวมกันในปนี้เอง

เตรียมพบกับรายการ 

“พระเจาสถิตกับเรา”
ทางสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม เร็วๆ นี้

และยังสามารถรับชมผานทาง  

www.catholic.or.th หรือ

Youtube : รายการพระเจาสถิตกับเรา

ติดตอ
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
โทรสาร 0-2681-5409

ติดตามชมรายการโทรทัศน

แสงธรรม
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

วันอังคารเวนอังคาร ชอง 9 
MCOT HD

เวลา 04.30-05.00 น. 
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 พื้นที่ในหองดูโลงขึ้น แมทําไดเพียงเศษเสี้ยวเดียวของความตั้งใจ ที่สุด

เราก็ตองตัดใจ ผมเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในหอง ทีละเล็กทีละนอย เมื่อ

การเดินทางของหนังสือ แผนเพลง หรือภาพยนตร มันเริ่มยึดพื้นที่ความเปน

สวนตัว ผมไมเคยเสียดายที่จะมีพื้นที่ของตนนอยลง เมื่อแลกกับแหลงขอมูล

ใกลตัว มันเปนทั้งความรู ประสบการณ มิตรภาพ ความบันเทิง และสรางแรง

บันดาลใจ สัจธรรมสอนเราวาไมมีสิ่งใดจะอยูกับเราไดถาวร ไมเสื่อมคลายและ

ไมจากเราไปในที่สุด

 ผมนึกถึง “ดาวเรือง” เพื่อนสมัยเรียนตอนฝกฝนตนเตรียมตัวเปน

พระสงฆ ความทรงจําที่มีกับเขามากที่สุดคือตอนอยูบานเณรกลางที่สังฆมณฑล

นครราชสีมา เรามีกิจกรรมหลายอยางรวมกัน แตที่จดจําไดแมนคือ การอยู

รวมวงดนตรี วงดนตรีของเราไมไดเกงกาจอะไร เปนการรวมตัวของคนที่มี

พรสวรรคในชวงอยูบานเณร ใชพรสวรรคนําความสุขใหกับคนรอบขาง แตวง

ของเราจะมีความพิเศษตรงที่การเลือกเพลง และโชว เบื้องหลังของเสียงที่เปลง

ออกมาจากชายหนุมกลุมนี้คือความมั่นใจในพลังของความดี ดาวเรืองในวันนั้น

เขามาจากสังฆมณฑลอุบลราชธานี รองเพลงเพื่อชีวิตไดดี ชอบทําใหเพื่อนสนุก 

เมื่อเขาจับไมคและขึ้นเวทีเมื่อไหร ไมตองหวงดาวเรืองจัดเต็ม ดาวเรืองจาก

เพื่อนไปเมื่อตนป จนคนรุนผมเคยคุยกันวา ในรูปภาพของความทรงจํา ใครจะ

เปนคนหายไปคนแรก พอไดขาว ผมตกใจนิดหนอย แตแลวเมื่อวันคืนผานไป 

ดาวเรืองก็เปนความทรงจําที่รวงโรย ผมเชื่อวา ชีวิตทุกคนก็เปนแบบนั้น

 ซีดีแผนเพลงแนวกีตารอคูสติกโปรงสบายของ  Noel Cabangon

นักรองชาวตากาล็อก ที่อาจจะไมใชตํานานที่รูจักกันทั่วโลกแบบอาคีราห แต

ในฟลิปปนสเขาก็โดงดังทีเดียว ผมไลซื้อเพลงของเขามาฟงขณะที่อยูฟลิปปนส 

เมื่อมีโอกาสก็ตามหา เดินทางไปฟลิปปนส    ก็ตามหาชุดใหมๆ มาฟง ซีดี

แผนนี้ถูกนําขึ้นมาฟงอีกครั้งหนึ่งก็ตอนจัดหองนี่แหละ ผมยังพบแผนหนัง

มากสัญชาติ แทบจะจากทุกประเทศที่ไป ภาพยนตรเมียนมา ภาพยนตร

ฟลิปปนส หรือภาพยนตรจากสปป.ลาว แตที่ดูซื้อกลับมาหนักหนอยนาจะ

เปนไตหวัน ไมใชแผนภาพยนตรเทานั้น หนังสือวิเคราะหวิจารณภาพยนตรก็มี

หนัก มีทั้งแบบวิเคราะหภาพยนตรในแบบที่พูดถึงพระเยซูบนแผนฟลมกันเลย 

ของ W.Barnes Tatum หรือแบบวิเคราะหหนังในแนวหวองกาไว กันเลย ฯลฯ 

เรื่องบางเรื่องเราทําไปแบบไรสาระ สรรหาความบันเทิงสวนตัว บวกกับรสนิยม 

ในวัยรุนและสานตอ แตผมเชื่อวา คนของพระ หรือเสนทางที่พระไดโรยโปรย

ไว เราจะเรียกกระแสเรียกหรือการปูทางใด ๆ ก็แลวแต แตสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับ

ผมเสมอ เมื่อนึกยอนและรําพึงรําพัน ในวันที่มีโอกาสอยูกับตัวเอง เขาเงียบ

และสงบๆ ผมเชื่อวาใช...มันจะไมใชไดอยางไรก็ตอไปนี้ ตั้งแตป 2018-2021 

งานในสวนความรับผิดชอบระดับเอเชียใหผมดูแลเขาเรียกวา The Chairman 

of Cinema Desk of Signis Asia

 จากการประชุม Signis World Congress 2017 ที่ผานมา จับพลัด

จับผลู ผมก็ไดรับตําแหนงเปนประธานซิกนิสเอเชีย (สักวันผมปรารถนาจะทํา

เรื่ององคกรซิกนิสเปนภาษาไทย เพื่อเวลาเลา ทานผูอานหรือคริสตชนไทยจะได

เห็นภาพไดมากขึ้น) ซึ่งเปนองคกรสื่อมวลชนคาทอลิก ภายใตการรับรองจาก

สันตะสํานัก และไดรับงบสนับสนุนจากหนวยงานกลางของพระศาสนจักรดวย 

ในวันนั้นผมเองก็ตองเรียนตรง ๆ แบบไมตองมีวาทกรรมใด คือผมเชื่อวาเรา

ไมเหมาะที่จะขึ้นไปในระดับนั้น แตจนแลวจนรอดเมื่อผลเกิดขึ้น คณะกรรมการ

กลางของระดับโลกรับรอง ผูใหญของพระศาสนจักรไทยก็รับทราบ ไมขัดของใด 

ผมก็ตองเดินหนา และเราก็เดินหนาดวยการประชุมกับคณะกรรมการซิกนิส

เอเชียที่ประเทศไทย จัดวางตารางเวลาในป 2018 ทําความเขาใจกับขอกําหนด 

วิธีและวิถีของการขับเคล่ือน ผมยังใหมกับมันมาก ในขณะท่ีพอเขาใจและรับงาน

ไดชัดขึ้น ๆ ทางสวนกลางซึ่งก็คือซิกนิสโลก ก็ไดติดตอมาเพื่อใหรับงานอีก

สวนหนึ่งในระดับโลกคือ The Chairman Digital Desk of Signis World 

เหตุผลวันนั้นสั้น ๆ ในฐานะที่คุณเปนประธานหนึ่งทวีป และมีงาน 6 สาขา 

ทวีปเอเชียเหมาะแกการดูแลงานเรื่องดิจิทัลที่สุด งานนั้นจะเริ่มตั้งแตป 2018 

และไปสิ้นสุดในป 2021

 ดังนั้นผมก็เลยถือโอกาสนี้แจงใหทราบทั่วกันวา บรรณาธิการอุดมสาร

ของทาน ก็จะมีหนาที่เพิ่มเติมเพื่อชวยเหลือพระศาสนจักรสากลดวย คําถาม

ที่ซัดเขามาตั้งแตแรกสําหรับผมก็คือ จะรับมือไหวหรือเปลา เราจะทําไดดีไหม

อยางไร แตความคิดอีกฝงหนึ่งก็คือ พระเปนเจาจะชวยเหลือ นําทาง พระเปนเจา

จะรวมงานกับเรา และมากไปกวานั้น ถาวันที่เราไมมีพระคุณเจายอด ในเวที

สากล แมไมไดถึงครึ่งหรือเศษเสี้ยวของทาน เรายังเปนคนไทยอีกคนหนึ่งที่ยืน

อยูตรงนั้น เรียนรู แมทําอะไรไดไมมาก ก็ทําในแบบที่คนไทยชอบทําที่สุด ยิ้ม 

หยิบยื่นมิตรไมตรี เรามาดี และเราพรอมที่จะเรียนรูไปดวยกันและทําใหดีที่สุด

            สายลมเย็นและฝนฟาในเดือนแรกของป อากาศมึน ๆ ชวนใหคนมึนงง

ไปกับชีวิตเหมือนกันถาไมตั้งหลักดี ๆ ไมแข็งแรงพอ หรือไมมีความพรอมที่จะ

ตั้งรับในทุกสิ่ง ชีวิตก็เชนกัน แมกองหนังสือ แผนเพลง แผนหนัง หรือ

ขอมูลใด ๆ จะถูกถายโอนไปสูตําแหนงแหงอื่น เพื่อไดพื้นที่โลงโปรงสบาย

กลับคืน แตการเรียนรูไมมีวันจบสิ้น และการไดรับรูวา มีพระพรอยูรายทาง 

ในยามตองการ พระองคก็ไมปลอยมือเรา ป 2018 เม่ือผมประชุมกับเพ่ือนรวมงาน

ท่ีสํานักงานส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทยจบไป เปนการประชุมในแบบสังคายนา

กันเลย ผมมีความรูสึกต่ืนเตนอยางประหลาดแมวาจะเปนการทํางานในปท่ี 12

แลวก็ตาม เพราะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ลวนแลวแตนาติดตาม เสนทางที่เราจะ

เดินลวนแลวแตดูนาฮึกเหิม ไมใชเพราะจะเกิดอะไรข้ึนเทาน้ัน แตเพราะท่ีผานมา 

ถาใครถามวา ผานมาไดอยางไร ทําไดอยางไร งานมากมายขนาดนี้ ผมมีเพื่อน

รวมงานที่ดี ผมมีผูใหญที่เขาใจ ผมมีแรงสนับสนุนที่รูบทบาท และที่สําคัญ 

มันเปนคําเกาแกที่ไมเคยเชยเลยสักที  เขียนกี่ทีก็มาถึงคํานี้จนได “พระเปนเจา 

ทรงเดินไปกับเรา และนําทางเราเสมอ” ผมเชื่อวา เหตุการณในแบบนี้ก็สามารถ

เกิดขึ้นกับทุกคนได คุณเชื่อ และเชื่อจริงๆ หรือเปลาละ?

บรรณาธิการบริหาร

คํา
ซ้ําๆ
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“สัมมนาบุคลากร” คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำ�นวยก�ร สื่อมวลชนค�ทอลิกประเทศไทย จัดสัมมน�บุคล�กร ประจำ�ปี 2018 ระหว่�งวันที่ 22-

24 มกร�คม 2018 ที่เดอะวินเทจ โฮเทล เข�ใหญ่ จ.นครร�ชสีม� และปิดสัมมน�ท่ีวัดบุญร�ศีนิโคล�ส บุญเกิด กฤษบำ�รุง เข�ใหญ่ ขอขอบคุณ ดร.สมศักดิ์   

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล และคุณวิบูลย์ศรี วิศวพรบุตร สนับสนุนก�รสัมมน�ครั้งนี้

“ฟื้นฟูชีวิตกระแสเรียกสามเณร สู่พระสงฆ์” ระหว่�งวันที่ 22-24 

มกร�คม 2018 คุณพ่อบัวทอง บุญทอด คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย  

คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. และคุณสันติ แสงนคร เทศน์แบ่งปัน

ฟื้นฟูชีวิตกระแสเรียกก�รเป็นส�มเณรเพื่อเป็นพระสงฆ์ผู้อภิบ�ลในอน�คต 

ที่ส�มเณร�ลัยพระวิสุทธิวงศ์ (บ้�นเณรกล�ง) จังหวัดนครร�ชสีม� โดยมี

ส�มเณรกล�งและครูเณร จ�ก 10 สังฆมณฑลทั่วประเทศไทย จำ�นวน 54 คน 

เข้�ร่วม

“รับพรพระคาร์ดินัลมีชัย” วันที่ 12  มกร�คม 2018 มูลนิธิ 

โคเออร์  หน่วยง�น NCCM  ค�รีตัสไทยแลนด์ และโคเออร์รีไซเคิล วัดนักบุญ 

เปโตร ส�มพร�น เข้�คำ�นับรับพรปีใหม่และอวยพรโอก�สวันคล้�ยวันเกิดแด่  

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  ที่บ้�นอับร�ฮัม โดยได้รับข้อคิดว่� “เร�

แต่ละคนรักตัวเองได้ไม่ผิด แต่อย่�ลืมที่จะรักและทำ�ประโยชน์ให้กับผู้อื่น 

ดังพันธกิจ รักและรับใช้”

“วิถีชุมชนวัดบุรีรัมย์” 
วันที่ 25 มกร�คม 2018 

ประชุมบีอีซีกลุ่ม 4 

กลุ่มครูค�ทอลิกโรงเรียนม�รีย์อนุสรณ์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ที่ห้องประชุมอ�ค�รแมรี่โดม 

ที่ประชุมเลือกคำ�ว่� “เชื่อฟัง”

 เป็นพระว�จ�ทรงชีวิต

ตลอดเดือนมกร�คม



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 42 ฉบับที่ 7 ประจำาวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2018หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 43 บ้านเกื้อกูล

“เปิด - เสกวัดใหม่” พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็น 

ประธานพิธี เปิดและเสกวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ม ี

พระสงฆ์และสัตบุรุษมาร่วมพิธีจำานวนมาก เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2018

“ฉลองคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ ฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์” คุณพ่อ

วินัย เปล่ียนบำารุง อธิการเจ้าคณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ (สติกมาติน) เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองคู่วิวาห์ศักด์ิสิทธ์ิของแม่พระและนักบุญ

โยเซฟ    และฉลองครบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อวินัย เปล่ียนบำารุง  

คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คุณพ่อวิเชียร ระดมกิจ  วันท่ี 20 มกราคม 

2018 ท่ีบ้านเณรคณะสติกมาติน สามพราน

 บ้านที่มีการรอคอยการกลับมาของสมาชิกในบ้าน ก็อุปโลกน์ได้ว่า

บ้านนั้นมีความรัก

 ผมเดินตามคุณพ่อเข้ามาในบ้านหลังนี้ เด็กๆ พุ่งเข้ามาทักทาย  

ยิ้มแย้ม มากอด มามอบความรัก คุณพ่อยิ้มแย้ม และหว่านโปรยความรัก 

เช่นกัน บ้านที่อิ่มด้วยความสุข บ้านที่มีความเกื้อกูลกัน

 บ้านที่ไม่มีการรอคอย ต่างคนต่างอยู่ โต๊ะอาหารที่ว่างเปล่า ห้อง

รับแขกที่เงียบเหงา และทีวีที่มีทุกห้อง แต่ไม่เคยถูกเปิดดูพร้อมกัน

 บางทีเด็กไร้บ้านแห่งโลก ยังได้รับความอุ่นอกกว่าเด็กแห่งบ้านสวยงาม

ใหญ่โต เพราะที่นั่นไม่มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

 (ภาพจากบ้านเกื้อกูล เชียงราย)


