สกู๊ป

พระวาจาบันดาลชีวิต

เนื่ อ งจากคณะกรรมการบริ ห ารของ
สหพันธ์พระคัมภีรค์ าทอลิก ปรารถนาให้สมาชิก
ของสหพันธ์ฯ จัดให้ปี ค.ศ. 2020 เป็นปี
พระวาจาของพระเจ้า (Year of the Word of
God) ตัง้ แต่อาทิตย์แรกของการเตรียมรับเสด็จ
พระคริสตเจ้า วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2019 จนถึง
วันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2020 ฉลองนักบุญ
เยโรม เพือ่ ฉลอง 2 เหตุการณ์ คือ 1) ปี ค.ศ. 2019
ครบ 50 ปี การก่อตัง้ สหพันธ์พระคัมภีรค์ าทอลิก
(Catholic Biblical Federation - CBF)
2) ปี ค.ศ. 2020 ครบ 1600 ปีมรณกรรมของนักบุญ
เยโรม นักแปลพระคัมภีรค์ นสำ�คัญ ผูไ้ ด้พยายาม
ทำ�ให้พระคัมภีร์เข้าใจง่าย โดยภาษา “ธรรมดา”
ทีช่ าวบ้านใช้ในชีวติ ประจำ�วัน (ในสมัยนัน้ ) เพือ่

ทำ�ให้พระวาจาของพระเจ้าที่บันทึกเป็นอักษร
เข้ า ถึ ง ทุ ก คนได้ นั ก บุ ญ เยโรมกระตื อ รื อ ร้ น
ทำ�ให้พระคัมภีร์เข้าถึงประชาชนได้ ดังที่ท่าน
สอนอย่างมั่นใจว่า “การไม่รู้พระคัมภีร์ คือการ
ไม่รจู้ กั พระคริสตเจ้า” ดังนัน้ แผนกพระคัมภีรฯ์
จึงจัดทำ�โครงการฉลองปีพระวาจาของพระเจ้า
(Year of the Word of God) สำ�หรับ
คริสตชน ให้คริสตชนมีโอกาสฉลองปีพระวาจา
ของพระเจ้าร่วมกันโดยได้รับการศึกษาอบรม
ด้านพระคัมภีร์ เพื่อปลูกฝังความเชื่อให้เข้มแข็ง
บำ � รุ ง หล่ อ เลี้ ย งชี วิ ต ตามจิ ต ตารมณ์ ข อง
พระคริสตเจ้า มีความมั่นใจในการเป็นศิษย์
พระคริสต์ตามฐานะ และพร้อมที่จะเป็นศิษย์
ธรรมทูตที่แท้จริงมากขึ้น
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ดั ง นั้ น แผนกพระคั ม ภี ร์ ร่ ว มกั บ
เขตปกครองวัด เขต 1-6 จึงจัดโครงการ
ส่ ง เสริ ม การอ่ า นหนั ง สื อ กิ จ การอั ค รสาวก
ในระดับครอบครัว วัดและโรงเรียน ร่วมรณรงค์
การอ่านไปด้วยกัน ประมาณ 5 เดือน ต่อจากนัน้
ทางแผนกพระคัมภีร์ ร่วมกับแผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล พระสงฆ์ นักบวช
ผู้บริหารโรงเรียน สภาภิบาล ครูผู้ประสานงาน
พระคัมภีร์ เขต 1-6 ครูจิตตาภิบาล ครูคำ�สอน
ร่วมกันจัดโครงการแข่งขันพระคัมภีร์ Family
Bible Quiz 2020 ระดับเขต และกิจกรรม
พระคัมภีร์หนังสือกิจการอัครสาวกในระหว่าง
การแข่งขันด้วย โดยใช้วนั อาทิตย์ครึง่ วัน ตัง้ แต่
วันอาทิตย์ที่ 8, 15, 22 และ 28 พฤศจิกายน วันอาทิตย์ที่ 6 และ 13 ธันวาคม 2020 เพื่อ
เป็ น การจั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม ฉลองปี พ ระวาจา
ของพระเจ้าด้วยกันในระดับอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ซึง่ ในปีนมี้ ผี เู้ ข้าร่วมงานทัง้ หมด 825 คน
และในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2021 แผนก
พระคัมภีรฯ์ ได้จดั แข่งขันตอบคำ�ถามพระคัมภีร์
Family Bible Quiz 2020 รอบชิงชนะเลิศ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และกิจกรรมพระ
คัมภีร์ “หนังสือกิจการอัครสาวก” รูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
“ฉลองวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า” โดย
มีทีมผู้เข้าแข่งขัน ที่เป็นตัวแทนที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศในเขต 1-6 เขตละ 1 ทีมเขต 5
มี 2 ทีม (เนื่องจากแข่งขันสองแห่ง) รวม
ทั้งหมด 7 ทีมๆ ละ 2 คน กรรมการ 2 คน
และผู้จัดงาน 2 คน รวมเป็น 18 คน และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพระคัมภีร์ ประมาณ 35 คน
และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาง Facebook live
ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่
ส่วนหนึ่งด้วย
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อนึ่ง กิจกรรมที่จัดในครั้งนี้เพื่อ “ฉลอง
วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า” ในปีนตี้ รงกับวัน
อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2021 (ซึง่ เมือ่ วันที่ 30 กันยายน
ค.ศ. 2019 ในสมณลิขิต “พระองค์ทรงเปิดใจ
ของพวกเขา” (Aperuit Illis) สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสทรงประกาศให้ “วันอาทิตย์ สัปดาห์ทสี่ าม
เทศกาลธรรมดา” ของทุกปี เป็น “วันอาทิตย์
พระวาจาของพระเจ้า” ซึ่งเป็นวันอุทิศให้กับ
การฉลองการศึกษา และการเผยแผ่พระวาจา
ของพระเจ้ า อี ก ทั้ ง เป็ น ช่ ว งเวลาพิ เ ศษที่ จ ะ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องชาวยิวและ
อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพของคริสตชน)
แม้ปีพระวาจาจะจบไปแล้ว แต่ผลของ
พระวาจายังคงอยู่ อุดมศานต์ขอนำ�ทุกท่านไป
พบกั บ บุ ค คลหลายๆ ท่ า นที่ เ ป็ น ผลของพระ
วาจา ดังที่นักบุญอัมโบรสได้กล่าวไว้ว่า “เราพูด
กับพระเจ้าเมื่อเราภาวนา เราฟังพระองค์เมื่อเรา
อ่านพระวาจา”

สัมภาษณ์บชิ อปฟรังซิสเซเวียร์
วีระ อาภรณ์รตั น์
ประธานคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อคริสตศาสนธรรม
จากคำ�กล่าวที่ว่า “พระวาจาบันดาลชีวิต”
พระคุณเจ้ามีมุมมองอย่างไรคะ?
พ่ อ นึ ก ถึ ง พระเยซู เ จ้ า ทรงถู ก ทดลอง
ในถิ่นทุรกันดาร (40 วัน) พระองค์ตอบปีศาจ
ว่า (มธ 4:4) “มนุษย์มิได้ดำ�รงชีวิตด้วยอาหาร
เท่ า นั้ น แต่ ดำ � รงชี วิ ต ด้ ว ยพระวาจาทุ ก คำ �
ที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” ซึ่งมาจาก
เ รื่ อ ง พ ร ะ เ จ้ า ท ร ง ท ด ส อ บ ป ร ะ ช า ก ร ใ น
ถิ่นทุรกันดาร (40 ปี) สมัยโมเสส เฉลยธรรม-

บัญญัติ 8:3 “พระองค์ทรงทำ�ให้ทา่ นพบอุปสรรค
ทรงปล่อยให้หิวโหย แล้วประทานมานนาเป็น
อาหารเลี้ยงท่าน...เพื่อจะสอนท่านว่า “มนุษย์
มิ ไ ด้ มี ชี วิ ต อยู่ ด้ ว ยอาหารเท่ า นั้ น แต่ มี ชี วิ ต
ด้ ว ยพระวาจาทุ ก คำ � ที่ อ อกจากพระโอษฐ์
ของพระยาห์เวห์”
การสอนคริสตศาสนธรรม จึงมีเนื้อหา
อยู่ ใ นพระคั ม ภี ร์ ในชี วิ ต ของพระเยซู ค ริ ส ต์
ทำ�ให้รวู้ า่ พระเจ้าคือใคร คำ�สอนของพระองค์เป็น
หนทาง ความจริง และชีวิต (ยน 14:6)
พระคุณเจ้าคิดว่า พระวาจาของพระเจ้าหล่อเลีย้ ง
พระศาสนจักรและชีวิตคริสตชนอย่างไรคะ?
พระวาจาของพระเจ้ า หล่ อ เลี้ ย งพระ
ศาสนจักรและชีวิตคริสตชนแน่นอน
1. ในพิธีกรรม และศีลศักดิ์สิทธิ์ เช่น
พิธีมิสซาเราจะฟังพระวาจาของพระเจ้า เช่น
วันอาทิตย์ปี A B C เป็นระบบ 3 ปี เราจะฟัง
พระวาจาตอนสำ�คัญๆ ทั้งหมด
2. ในการภาวนา “ทำ�วัตร” ของพระสงฆ์
นักบวช สามเณร และฆราวาสบางคน ทำ�วัตร
ซึง่ มาจากเพลงสดุดี และพระวาจาจรรโลงใจ เช้า
สาย บ่าย เย็น และก่อนนอน
3. ในกลุ่ ม วิ ถี ชุ ม ชนวั ด พบปะกั น
ประจำ�เดือน หรือประจำ�สัปดาห์ จะศึกษาพระ
วาจาบางตอนแล้วประยุกต์เข้ากับสถานการณ์
ชีวิตประจำ�วัน
4. ในการสอนคริสตศาสนธรรม แก่
เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ หรือผู้สนใจรู้จักพระเจ้า
การเรียนปัจจุบัน เราเน้นพระวาจาของพระเจ้า
มากกว่ า วิ ธี ก ารสอนคำ � สอนสมั ย ก่ อ นๆ เช่ น
หนังสือก้าวไปด้วยกัน คำ�สอนเยาวชน คำ�สอน
ครอบครัว มีอ้างพระวาจาทุกครั้งครับ
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คริสตชนจำ�เป็นต้องอ่านพระคัมภีร์ เข้าถึง
พระวาจา พระคุณเจ้ามีแนวทางสนับสนุน
ส่งเสริมอย่างไร?
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
มีนโยบาย 3 สร้าง คือ สร้างสื่อ สร้างคน และ
สร้างกลุ่ม
- สร้างสื่อ เราได้แปลและจัดพิมพ์
“พระคัมภีรค์ าทอลิก ฉบับสมบูรณ์” ได้จดั พิมพ์
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2014 หลังจาก 20 ปี
ค่อยๆ พิมพ์พันธสัญญาใหม่ ตั้งแต่ ค.ศ. 2002
และพันธสัญญาเดิม แยกส่วน
คณะกรรมการไบเบิล ไดอารี่ พิมพ์
พระวาจาประจำ�วัน ตั้งแต่ ค.ศ. 1991 จนครบ
30 ปีแล้ว ช่วยให้คริสตชนไทย ใกล้ชดิ พระวาจา
มากขึ้น
- สร้ า งคน มี ก ารสอนพระคั ม ภี ร์
ที่ วิ ท ยาลั ย แสงธรรม หลั ก สู ต รสาขาวิ ช า
คริสตศาสนศึกษา ตัง้ แต่ ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543)
ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม
หลายสั ง ฆมณฑล เช่ น กรุ ง เทพฯ
ราชบุรี ท่าแร่ฯ จันทบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรฯ มี
การอบรมฆราวาส มีการใช้สื่อ เลคซีโอ ดีวีนา
เพื่อผู้สนใจ
- สร้างกลุ่ม นโยบายของสภาประมุข
บาทหลวงโรมั น คาทอลิ ก แห่ ง ประเทศไทย
เน้นสร้า งกลุ่มคริสตชน (BEC) และสร้า ง
กลุ่มกิจกรรมคาทอลิก เราพยายามให้มีการ
อ่านพระคัมภีร์ แบ่งปันข้อคิด และภาวนาอาศัย
พระวาจา
เงินรณรงค์วันอาทิตย์พระวาจา ก็จะ
ช่วยสนับสนุนในแต่ละสังฆมณฑลด้วย
เวลาพูด “พระคัมภีร์ พระวาจา” พระคุณเจ้า
มักจะพูดคำ�ว่า “จำ�หน่าย จ่าย แจก” ตรงนี้
พระคุณเจ้าคิดอย่างไร?

พระคั ม ภี ร์ต รงกั บ ภาษาอั ง กฤษ คื อ
Scripture พระวาจาคือ Word of God
บิชอปยอร์ช ยอด พิมพิสาร อดีตประธาน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ เคยเป็น
กรรมการของสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS)
ได้ เ คยชวนพ่ อ ไปร่ ว มประชุ ม กั บ United
Bible Societies - UBS ที่พัทยา ซึ่งจำ�
คำ�ขวัญของเขา เมื่อแปลเป็นภาษาพื้นเมืองแล้ว
ต่อไปคือ “จำ�หน่าย จ่าย แจก อย่างมีความหมาย”
พ่อชอบเพราะชัดเจนดี
เมื่ อ เราจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ หรื อ แปล
วีดิทัศน์เป็นภาษาไทย เราก็อยากให้คนอ่าน
คนดู มีคนสนใจ มีคนซื้อ จะได้ประเมินผลว่า
มีประโยชน์ไหม คุ้มไหม
หลายคนอาจชอบของฟรี แต่เมื่อแจก
แล้ว เขาอ่านไหม เราจึงต้องทำ�ให้มีความหมาย
อย่างไร (HOW) ก็มีการบันทึก มีการทดสอบ
มีการแข่งขัน มีการติดตามผล...ใช่ไหมครับ
พระคุณเจ้าคิดว่ามีพระวาจาตอนใดเหมาะ
กับคำ�กล่าวที่ว่า “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต
ประกาศข่าวดีใหม่” บ้าง?
ในหนั ง สื อ กฤษฎี ก าสมั ช ชาใหญ่ ข อง
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.
2015 ของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แห่งประเทศไทย ข้อ 14 หน้า 21 กล่าวถึง เงือ่ นไข
ที่จำ�เป็นเพื่อฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่
“เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน...โลก
จะได้เชื่อ” (ยน 17:21) “เราให้บทบัญญัติใหม่
แก่ทา่ นทัง้ หลาย ให้ทา่ นรักกัน เรารักท่านทัง้ หลาย
อย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด ถ้าท่านมี
ความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของ
เรา” (ยน 13:34-35)
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ถ้าเราคริสตชนมีความรักต่อกัน ทุกคน
“ดังนั้น ความเชื่อจึงมาจากการฟังสิ่งที่
จะรู้ ว่ า เราเป็ น ศิ ษ ย์ ข องพระเยซู เ จ้ า ไม่ ต้ อ ง ได้ฟังก็มาจากพระวาจาของพระคริสตเจ้า”
พูดเยอะครับ
พระวาจาสองบทนี้เป็นแรงบันดาลใจ

บทสัมภาษณ์ บิชอปโยเซฟ
ประธาน ศรีดารุณศีล
ประกาศพระวาจาผ่านทาง
Line Official Lectio Divina-Daily
พระวาจาและข้อคิดประจำ�วัน
แรงบันดาลใจทีป่ ระกาศพระวาจาผ่านทางสือ่
ออนไลน์
แรงบั น ดาลใจเกิ ด จากพระวาจาของ
พระเจ้า ผ่านทางจดหมายของนักบุญเปาโล
ถึงชาวโรม บทที่ 10 ข้อ 14:17 ที่ว่า “ฉะนั้น
ชาวอิสราเอลจะเรียกขานพระองค์ได้อย่างไร
ถ้าพวกเขาไม่เชื่อ จะเชื่อได้อย่างไรถ้าไม่เคย
ได้ ยิ น จะได้ ยิ น ได้ อ ย่ า งไรถ้ า ไม่ มี ใ คร
ประกาศสอน”

ให้ พ่ อ ในฐานะผู้ ป กครองสั ง ฆมณฑลที่ มี
ความยาวถึงหนึง่ พันกว่ากิโลเมตร มีจงั หวัดทีอ่ ยู่
ในเขตปกครอง 15 จังหวัด รวมประชากรทัง้ หมด
ประมาณ 9 ล้านคน แต่มีคริสตชนประมาณ
8 พันคนเท่านั้น ถามตนเองว่า จะทำ�อย่างไร
ให้ประชาชนเหล่านีไ้ ด้ยนิ “พระวาจาของพระเจ้า”
เพื่ อ มี ค วามเชื่ อ และบรรลุ ถึ ง ซึ่ ง ความเชื่ อ
และความรอดได้
ขอบคุณพระทีใ่ ห้มนุษย์สามารถสือ่ สาร
กั น ได้ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ทั น สมั ย ประจวบกั บ
การที่ พ่ อ สั ง เกตแม้ ผู้ อ าวุ โ สต่ า งก็ ใ ช้ ไ ลน์
สื่อสารกัน จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่า หากส่ง
“พระวาจาของพระเจ้า” เข้าทางไลน์ พระวาจา
ของพระองค์คงไปถึงผู้คนหลายๆ คน พ่อ
จึ ง ลองเริ่ ม ส่ ง พระวาจาประจำ � วั น ไปตามไลน์
ทุ ก วั น พระอวยพรให้ พ่ อ มี ผู้ ร่ ว มงานที่ ดี
เก่ง มีความสามารถ “พระวาจา” จึงถูกส่ง
ไปตามไลน์ ถึ ง ใครก็ ต ามที่ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ แ ละ
เปิดฟัง
นอกนั้ น พ่ อ ยั ง นึ ก ถึ ง คำ � พู ด ของ
ยอห์ น ผู้ ทำ � พิ ธี ล้ า งที่ ว่ า “ข้ า พเจ้ า เป็ น เสี ย ง
ของผู้ที่ร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดาร” จึงทำ�ให้
คิดว่า “พระวาจา” ต้องอาศัย “เสียง” นำ�ไป
จึงได้ส่ง “พระวาจา” ด้วยเสียงเพื่อให้เข้าใน
โสตประสาทของผู้ฟัง ลงไปถึงใจ
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เสียงตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง?
เจ้าหน้าที่ได้รายงานให้พ่อทราบดังนี้ครับ

คิดว่าคนรุ่นใหม่ใส่ในพระวาจามากขึ้นไหมคะ?
ดูได้จากตัวเลขที่เจ้าหน้าที่ส่งมาให้แล้วเห็น
ว่า เด็กกับวัยรุ่นไม่มีเลย ตัวเลขนี้ไม่ต้องทำ�ให้เรา
แปลกใจนะครับ เพราะพระวาจาที่พ่อส่งไปก็เน้น
ผู้ใหญ่เป็นหลัก ซึ่งจะเห็นว่า คนที่มีอายุตั้งแต่
55 ขึ้นไปรับฟังกันมาก ทำ�ให้พ่อคิดว่า สำ�หรับ
บรรดาเยาวชนและเด็ก จะต้องประกาศพระวาจา
ในแนวใหม่ที่พวกเขาสนใจมากกว่า
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เขาอยู่ในสถานการณ์ พระวาจาของพระเจ้าจะ
ผุดขึ้นมาในใจให้บุคคลผู้นั้นได้ทราบ
แต่สิ่งที่ยากลำ�บากกว่านั้นก็คือ เมื่อ
ทราบพระวาจาแล้ว จะนำ�ไปปฏิบัติหรือไม่?
เพราะการปฏิบตั ติ ามพระวาจา บางครัง้ เรียกร้อง
การตัดสละ ละ เลิก จากสิ่งที่ตนชอบ ตนคุ้น
เคย จนไม่อยากเปลี่ยนแปลงก็ได้ พ่อมักนึกถึง
อับราฮัมเป็นตัวอย่าง หรือนักบุญโยเซฟ ทีใ่ นปีนี้
เราให้ความสำ�คัญกับท่านเป็นพิเศษ ทัง้ สองท่าน
เป็นตัวอย่างที่ดีของบุคคลที่ “ฟังพระวาจาของ
พระเจ้า แล้วปฏิบัติตาม” แล้วพระเจ้าก็แสดง
ขอพระคุณเจ้าช่วยแบ่งปันและให้กำ�ลังใจแก่
ให้เห็นว่า ทรงพอพระทัยและอวยพรท่านทัง้ สอง
พี่ น้ อ งคริ ส ตชน ถึ ง ข้ อ ความในพระคั ม ภี ร์
เป็นอย่างมากครับ
นักบุญลูกา 11:27-28 ทีว่ า่ “ผูม้ คี วามสุขแท้จริง”
ขณะที่พระเยซูเจ้ากำ�ลังตรัสอยู่นั้น สตรีผู้หนึ่ง
บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
ร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่า “หญิงที่ให้กำ�เนิดและ
ประกาศพระวาจาผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ให้นมเลีย้ งท่านช่างเป็นสุขจริง” แต่พระองค์ตรัส
“เช้าวันใหม่...ใส่ใจพระวาจา”
ตอบว่า “คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้า
และปฏิบัติตาม ย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก”
แรงบั น ดาลใจที่ ป ระกาศพระวาจาผ่ า นทาง
ตัวบทพระวาจาบทนี้ ทำ�ให้เรามองเห็น สื่อออนไลน์
ความสำ�คัญที่พระเยซูเจ้าทรงให้กับ “การฟัง
พระวาจาและปฏิบัติตาม” พระองค์ทรงยืนยัน
ว่า บุคคลที่ทำ�เช่นนี้เป็นผู้มี “ความสุขแท้”
ยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงนับบุคคลที่
“ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำ�ไปปฏิบัติ” เป็น
มารดาและพีน่ อ้ งของพระองค์เลยทีเดียว (เทียบ
ลก 8:21) นับเป็นเกียรติและศักดิศ์ รีทไี่ ม่มสี งิ่ ใด
เทียบเท่า
อาจมีผู้ถามว่า “เราจะต้องนำ�พระวาจา
ช่วงไหน ตอนไหน มาปฏิบัติ” สำ�หรับบุคคล
ที่อ่านและฟังพระวาจาบ่อยๆ เป็นประจำ� เมื่อ
สิ่งที่ทำ�ให้พ่อต้องแปลกใจก็คือ มีคน
ฟังจากนอกประเทศเหมือนกัน ซึ่งแม้จำ�นวน
ไม่มากนัก แต่ก็รู้สึกดีใจมากๆ ที่พระวาจาออก
ไปทั่วโลก
พ่อยังได้รับ feed back จากสัตบุรุษ
และพ่ อ เจ้ า วั ด บางองค์ เปิ ด เสี ย งพระวาจา
ออกตามสายในหมู่บ้าน ให้สัตบุรุษฟังทุกเช้า
ชาวบ้านที่อยู่บนดอยทางภาคเหนือ ได้ฟังพระ
วาจา คนในหมูบ่ า้ นแถบภาคอีสานก็ฟงั พระวาจา
เมื่อได้ยินเรื่องนี้แล้วรู้สึกมีความสุขครับ
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เมือ่ ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2563 ยัง
จำ�กันได้ เขาห้ามการชุมนุมคนมากๆ ส่งผลให้
เราต้องปิดวัด งดค่ายคำ�สอน ฯลฯ ต้องใช้วิธี
ทำ�ผ่านทางออนไลน์
พ่อก็คิดว่า ถ้าเราทำ�คลิปวิดีโอง่ายๆ
ตามประสาของเรา สอนคำ�สอนวันละ 5-6
นาที ทางยูทูบก็น่าจะดี คิดแล้วก็ไม่ต้องรีรอ
เพราะศึกษาดูแล้วมันทำ�ง่ายๆ ใช้โทรศัพท์ของ
เราเครื่องเดียว ทำ�คนเดียวก็ได้ สะดวกดี ว่าง
เมื่อไรก็ทำ� เสร็จแล้วมีคุณพ่อวินัย เปลี่ยนบำ�รุง
ท่ า นจั ด การปรั บ ปรุ ง ใส่ ข้ อ ความให้ ทำ � ได้
ทีละหลายๆ ตอน บางครัง้ ก็สมั ภาษณ์คนโน้นบ้าง
คนนีบ้ า้ ง แล้วแต่โอกาส ไม่มสี คริปท์ ว่ากันสดๆ
มาระยะหลังจึงนำ�พระวาจามาประยุกต์บา้ ง
สรุปคืออยากใช้สื่อยูทูบดู ซึ่งมันก็ง่าย
จริงๆ
เสียงตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง
เสียงตอบรับก็พอมี หลายๆ คนก็ชอบ
บอกว่า “ธรรมชาติดี” ฟังกันง่ายๆ ไม่มีวิชาการ
ทฤษฎีอะไรมากมาย เอาเรื่องชีวิตประจำ�วันที่
ทุกคนต้องพบเจอกันอยู่เป็นประจำ�
ความจริงพ่อไม่ได้ขอให้เขากดไลก์ กด
เชียร์ กดแชร์ อะไรเลย หลายคนเขาเอาไป
แบ่งปันกัน ซึ่งก็ยินดี บอกแล้วว่า ใครเห็นว่า
ดีก็ทำ�เลย มีหอพักนักเรียนแห่งหนึ่ง เขาเอาไป
เปิดให้เด็กๆ ฟังทุกวันเหมือนกัน เป็นการเรียนรู้
คำ�สอนได้อย่างหนึง่ เป็นต้นว่าในช่วงแรกๆ ทีท่ �ำ

ก็พยายามให้เจ้าหน้าที่จัดเป็นชุดๆ เก็บไว้ เผื่อ
ใครอยากได้เอาไปเป็นอุปกรณ์เสริมการเรียน
คำ�สอน หรือจะเปิดดูจาก Chiangrai Catholic
YouTube ก็ได้ ดูย้อนหลังได้ตลอด ก็นา่ จะมี
ประมาณสามร้อยกว่าตอนนะ
พระคุ ณ เจ้ า คิ ด ว่ า ปั จ จุ บั น นี้ ค ริ ส ตชนไทย
สามารถเข้าถึงพระวาจาได้มากน้อยอย่างไร
การเข้าถึงพระวาจาของคริสตชนไทย
สมัยนี้ พ่อว่ามันไม่ยากเย็นอะไร เพราะจะเรียก
ว่าเกือบทุกคนที่รู้ความแล้ว คนรุ่นคุณปู่คุณย่า
ใช้โทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นดูหนัง
ฟังเพลง ดูข่าว หรือเล่นไลน์ ฯลฯ เพียงแต่ว่า
เมื่อพูดถึงศาสนา พูดถึงพระธรรมคำ�สอน มัน
สู้สื่อเรื่องอื่นๆ ไม่ได้ สู้ตลก สู้นักร้องยอดนิยม
สู้รายการทางโลกไม่ได้นั่นเอง
ดีแล้ว จึงอยากจะบอกพีน่ อ้ งทีก่ �ำ ลังอ่าน
อยู่นี้ ช่วยกันเชียร์ ช่วยกันแชร์ ให้คนรู้จัก ลูก
หลาน เพื่อนฝูง ไม่วา่ จะเป็นรายการทางศาสนา
ทางพระคัมภีร์ ซึ่งก็มีผู้ทำ�รายการอยู่มากพอ
สมควร ไม่วา่ จะ พระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล
คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร คุณพ่อพงศ์เทพ
ประมวลพร้อม ฯลฯ
และจะให้ดกี ว่านัน้ สือ่ คาทอลิก น่าคิด
จัดรายการทีม่ นั ง่ายๆ ไม่ตอ้ งใช้เงินทองมากมาย
เพียงแต่หาเนื้อหาให้น่าติดตาม ตรงใจชาวบ้าน
ทันสมัย ขอเป็นกำ�ลังใจนะครับ
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คุณพ่อยอห์น บัปติส
พงศ์เทพ ประมวลพร้อม
ผูอ้ บรมพระคัมภีร์ 26 ปี
เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ� กาลหว่าร์
คุ ณ พ่ อ เป็ น พระสงฆ์ อ งค์ ห นึ่ ง ที่ ส นใจเรื่ อ ง
พระคัมภีรเ์ ป็นพิเศษ เช่น การเขียนบทความ
จั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ส่ ง เสริ ม ศรั ท ธาต่ า งๆ ที่
เกี่ ย วกั บ พระวาจา คุณพ่อมีแรงบันดาลใจ
จากอะไร? คุณพ่อเป็นผูอ้ บรมพระคัมภีรว์ นั เสาร์
มากว่า 26 ปี ขอคุณพ่อช่วยแบ่งปันที่มาด้วยค่ะ
ในปี ค .ศ. 1996 พ่ อ ย้ า ยลงมาจาก
สังฆมณฑลเชียงใหม่ พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รตั น์
ในปีน้ันเองก็ชวนพ่อมาให้การอบรมพระคัมภีร์
ที่อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม ทุกวันเสาร์ 09.0012.00 น. ต่อเนื่องกัน 10 เสาร์ คอร์สนี้เป็น

ส่วนหนึ่งที่แผนกคำ�สอนของอัครสังฆมณฑล
กรุ ง เทพฯ จั ด ขึ้ น ทุ ก ปี เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
คริสตชนเตรียมเข้าสู่ปีค.ศ. 2000 พ่อก็รับปาก
พระคุ ณ เจ้ า (ในเวลานั้ น ท่ า นเป็ น หั ว หน้ า
แผนกคำ�สอนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)
เราอบรมพระคั ม ภี ร์ กั น ปี ล ะเล่ ม ทางแผนก
คำ � สอนกั บ พ่ อ ก็ ม าตกลงกั น ว่ า ปี นี้ จ ะสอน
เล่ ม ไหน เพราะพระคั ม ภี ร์ ทั้ ง ครบของเรามี
ทั้งหมด 73 เล่ม จำ�ได้ว่าเล่มที่สอนไปแล้ว
สนุกและเหมือนการเปิดประตูความเข้าใจสูพ่ ระ
คัมภีร์เล่มอื่นๆ คือหนังสือ “กิจการอัครสาวก”
เราจะรู้ จั ก ภู มิ ศ าสตร์ ข องโลกพระคั ม ภี ร์ แ ละ
สามารถย้อนไปเข้าใจหนังสือเล่มอืน่ ๆ ในพันธสัญญาเดิมได้ดว้ ย สัตบุรษุ ทุกวันนีก้ ย็ งั ทวงว่าให้
ย้อนกลับมาอบรมหนังสือ “กิจการอัครสาวก”
ใหม่อีก อบรมที่อัสสัมชัญไปนานมากหลาย
ปีแล้ว จนวันหนึ่งพระคุณเจ้าวีระเล่าให้ฟังถึง
สาเหตุทพี่ อพ่อลงมาจากเชียงใหม่แล้วเหตุใดจึง
ชวนพ่อมาอบรมพระคัมภีรแ์ ก่สตั บุรษุ ทัว่ ไป ท่าน
บอกว่าเคยได้ยนิ ว่าสมัยพ่อเป็นเณรใหญ่ชนั้ ปี 4
ไปฝึกงานอภิบาลที่วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร
บางเชือกหนัง คุณพ่อเจ้าวัดให้สอนคำ�สอนเด็กๆ
ตอนกลางวันแล้วให้เข้าไปอ่านพระคัมภีร์กับ
ชาวบ้านในสวนกล้วยไม้ตอนค่�ำ ไปแนะนำ�เขาบ้าง
เล็กๆ น้อยๆ ทีเ่ ราเรียนมาจากบ้านเณรแสงธรรม
อีกเหตุผลหนึ่งท่านเคยได้ยินว่าสมัยพ่อทำ�งาน
อยู่สังฆมณฑลเชียงใหม่ ทุกค่ำ�วันพุธจะต้อง
ไปที่บ้านมารีนา สอนพระคัมภีร์ให้กับเด็กที่
เรียนตัดเย็บเสื้อผ้ากับซิสเตอร์ ทุกค่ำ�วันพุธ
ก็จะแบกโปสเตอร์ภาพพระคัมภีร์แล้วก็ไปเล่า
พระคัมภีร์ให้เด็กๆ ฟัง มีพวกรุ่นพี่จบแล้วไป
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ฝึกงานตามร้านตัดเสื้อผ้าในเมืองเชียงใหม่ก็
จะรีบกลับบ้านซื้อกับข้าวมาคนละถุง ข้าวสวย
ซิสเตอร์หุงไว้ให้แล้ว เขาก็จะรีบทานกันแล้วก็
มาฟังพระคัมภีร์ด้วย ซิสเตอร์ให้เขาเรียนรู้เป็น
ผู้ใหญ่รับผิดชอบกับข้าวเอง นี่เป็นวิธีสอนที่มี
พลังมาก ส่วนพวกน้องๆ ก็มีกับข้าวที่บ้านให้
เลย จากสองเหตุการณ์นี้พระคุณเจ้าก็เลยให้
โอกาสชักชวนพ่อมาอบรม พออบรมพระคัมภีร์
คอร์ส 10 เสาร์แล้ว ในปีนั้นก็ชักชวนต่อให้
ไปอบรมแก่นักศึกษาคริสตศาสนธรรม (ซี.ซี.)
ที่ซอยวัดเทียนดัด สามพราน ทั้งหลักสูตร
ภาคฤดูร้อน และหลักสูตรสามัญในปีนั้นเลย
ตั้งแต่วันนั้นจนบัดนี้ก็ 26 ปีแล้ว ยังอบรมที่
อัสสัมชัญและ ซี.ซี. อยู่ทุกปีไม่เคยขาด
เมื่อพระคัมภีร์คือพระวาจาของพระเจ้า เราจะ
ทำ�อย่างไรให้คริสตชนได้ยิน ได้ฟัง และได้รับรู้
ถึงพระวาจาของพระเจ้านั้น?
คริ ส ตชนได้ ฟั ง พระวาจาของพระเจ้ า
ในพิธีมิสซาชัดเจนที่สุด ในมิสซาจึงจำ�เป็นที่
จะต้องอธิบายให้สัตบุรุษสัมผัสถึงพลังของพระ
วาจาให้มากที่สุด พ่อเคยเขียนว่า “งานหนึ่งของ
พระสงฆ์ก็คือแบกจอบแบกเสียมเข้าไปในทุ่งนา
ของพระคัมภีรแ์ ต่ละมิสซาแล้วขุดหาเพชรพลอย
ในพระคัมภีรแ์ ต่ละอาทิตย์ให้เจอ เมือ่ พบแล้วก็
ขัดถูนำ�มาตั้งแสดงแก่พี่น้องในวัดบนธรรมาสน์
ด้วยบทเทศน์ ให้ชนื่ ชมชืน่ ใจหายเหนือ่ ยร่วมกัน”
ปั จ จุ บั น มี สื่ อ ออนไลน์ ที่ อ ธิ บ ายพระคั ม ภี ร์
นอกพิธีมิสซา นี่เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ช่วยเหลือ
เพราะในพิธีมิสซาเวลาอาจไม่อำ�นวยให้อธิบาย
มากนัก หรือสมาธิในมิสซาเกิดไม่มี ก็สามารถ

หาฟังได้ในโซเชียลมีเดีย ปัจจุบันพ่ออธิบาย
พระคั ม ภี ร์ 3 บทในพิ ธี มิ ส ซาวั น อาทิ ต ย์ ว่ า
แนวคิดหลักคือเรื่องอะไร ทั้งสามบทเชื่อมต่อ
กันว่าอย่างไร การพูดในสื่อออนไลน์เช่นนี้ พูด
อธิบายต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2003 ก็ 18 ปี
แล้ว ในรายการแสงธรรมแล้วจึงแตกแขนงมา
เป็นรายการ “พระคัมภีร์ที่ฉันรัก” ช่องทางยูทูบ
อัปโหลดขึ้นทุกเย็นวันศุกร์เพื่อฟังก่อนไปวัด
วันอาทิตย์
พระวาจา คือ ข่าวดีของพระเจ้า จะสามารถให้
แนวทางในการดำ�เนินชีวิตคริสตชนได้อย่างไร?
พระวาจาพระเจ้า จะค้ำ�จุน เป็นพลัง และเป็น
อาหารเลี้ยงวิญญาณคริสตชนได้อย่างไร?
พระวาจาของพระเจ้านี้ทรงฤทธิ์ เพียง
แค่ฟัง ก็ล้างหู ล้างปาก ล้างตา ล้างดวงใจ
เราแค่มีหน้าที่เปิดใจรับฟังอย่างยินดีไม่ต่อต้าน
แสดงอาการเบื่ อ หน่ า ยหรื อ รำ � คาญ ขณะฟั ง
หรืออ่านบางครั้งไม่เข้าใจแต่พระวาจาจะเข้ามา
พำ�นักอยู่ในใจ พอกลับบ้านนั่งเงียบๆ ในวัน
ที่มีปัญหาพระวาจาที่นอนนิ่งอยู่ในใจเหล่านั้น
จะหวนกลั บ ขึ้ น มาให้ คำ � ตอบแก่ ปั ญ หายากๆ
ในชี วิ ต ได้ มี ห นทางไปต่ อ ในชี วิ ต ได้ อ ย่ า ง
ถูกทาง พระวาจาทำ�งานเช่นนี้เสมอ พระวาจา
ของพระเจ้ า มี ข้ อ ปฏิ บั ติ แ นวทางที่ ดี เ ป็ น ข้ อ ๆ
ก็จริง แต่ไม่ใช่มไี ว้ให้ทอ่ งจำ�แล้วเอาไปทำ�เท่านัน้
แต่มไี ว้เพือ่ พระเจ้าจะเข้ามาประทับในจิตใจและ
กระทำ�ความดีแทนเราในตัวเราเลย พระเจ้าไม่ได้
สอนเราทำ�ดีเท่านั้นแต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนเราให้
เป็นคนดี
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ขอให้คุณพ่อเชิญชวนผู้ที่เป็นคริสตชน ได้สนใจ
ที่จะอ่านพระคัมภีร์ อ่านพระวาจาของพระเจ้า
มากขึ้น
พระวาจาของพระเจ้ า เป็ น ของขวั ญ ที่
พระเจ้าประทานมาให้แก่มนุษย์ทุกคน ไม่มี
ใครเป็นเจ้าของ เป็นของทุกคนและส่งผลไป
ตามบริบทของปัญหาในชีวิตแต่ละคน ทุกคน
สามารถอ่านพระคัมภีรใ์ นรูปแบบใดรูปแบบหนึง่
ทีเ่ หมาะสมกับวิถชี วี ติ ของตน อ่านตอนก่อนนอน
ตอนมีปญ
ั หาในชีวติ อ่านขณะดืม่ น้�ำ ชายามบ่าย
อ่านขณะร่วมพิธีกรรม อ่านจากแอปพลิเคชัน
ในโทรศัพท์ อ่านจากหนังสือพระคัมภีร์โบราณ
ทรงคุณค่า อ่านจากแผ่นพับพระวาจา จาก
ไบเบิล ไดอารี่ ฟังคนอื่นอ่าน ฟังจากรายการ
วิทยุ เราอย่าสร้างเงื่อนไขให้การอ่านพระคัมภีร์
เป็ น เรื่ อ งยากลำ � บาก จำ � กั ด และมี อุ ป สรรค
พระวาจาของพระเจ้าที่เราอ่านและฟังไม่ว่าจาก
ช่องทางไหนจะนำ�เราไปสู่พระคัมภีร์ที่งดงาม
สักวันหนึ่ง ขอแนะนำ�ว่าเราเป็นคาทอลิกเรา
ก็อ่านจากฉบับของคาทอลิกก็จะเข้ากับบริบท
ความเชื่อในชีวิตของเราไม่เกิดข้อขัดแย้งใดๆ
ทราบมาว่ า คุ ณ พ่ อ ช่ ว ยแนะนำ� ชี้ แ นะ ติ ว
ความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ ให้กับ ด.ญ. เทเรซา
พิ ริ ย ากร ดอนจั น ทร์ (น้ อ งหลิ ว ) ผู้ ช นะเลิ ศ
“การแข่งขันตอบคำ�ถามพระคัมภีร์ Family
Bible Quiz 2020” ขอคุณพ่อช่วยแบ่งปัน
ตรงนี้ด้วยค่ะ
น้องหลิวและคุณแม่มาเรียนพระคัมภีร์
วั น เสาร์ กั บ พ่ อ เมื่ อ ปี 2020 พ่ อ ก็ ป ระทั บ ใจ

เพราะเขาอายุน้อยที่สุดในชั้น เข้าไปคุยกับเขา
จึงรูว้ า่ เพิง่ กลับใจมาเรียนคำ�สอนรับศีลล้างบาป
เมือ่ กลับบ้านคุยกับแม่ แม่คยุ ไม่รเู้ รือ่ งก็อตุ ส่าห์
ตามลูกไปวัดอ่านพระคัมภีร์เพื่อจะคุยกับลูก
รู้เรื่อง ทั้งๆ ที่ยังเป็นพุทธอยู่กับสามี เวลามา
เรียนพระคัมภีร์แม่ก็สลับกับบิดามาเป็นเพื่อน
นัง่ เรียนกับลูก โชคดีเรียนโรงเรียนคาทอลิกและ
ผู้บริหารส่งเสริม มีซิสเตอร์ผู้อำ�นวยการเอ็นดู
คุ ณ พ่ อ ก็ ใ ห้ ม าช่ ว ยมิ ส ซาที่ วั ด น้ อ ยอั ส สั ม ชั ญ
ตอนเย็น เขาเข้าแข่งขันพระคัมภีร์ปีที่ผ่านมา
หนังสือ “กิจการอัครสาวก” ได้แชมป์ เขต 1 /
แชมป์ประเภทครอบครัว / แชมป์อคั รสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ 6 เขต “3 แชมป์ซ้อน” นี่ไม่ธรรมดา
พ่ อ เห็ น หนั ง สื อ พระคั ม ภี ร์ ข องเขาแล้ ว ชื่ น ชม
จริงๆ เอาให้ใครดูก็ชื่นใจ ขีดเส้นใต้ทุกบรรทัด
มีไ ฮไลท์ส ะท้ อนแสงเต็ มไปหมด บางหน้า มี
เทปใสปะตรงที่เขียนจนขาดทะลุ ฯลฯ เขาอ่าน
พระคัมภีรด์ ว้ ยความสนใจมีจนิ ตนาการ พ่อไม่ได้
ทำ�อะไรเลย ก่อนแข่ง 1 วัน เขาจะแวะมาติว
กับพ่อที่วัดแม่พระลูกประคำ� กาลหว่าร์ ก็คุย
กับเขาเท่าทีเ่ ราจะมีเวลา ให้เขามีจนิ ตนาการภาพ
ในหัว พ่อประทับใจที่เขาเรียกชื่อคนในพระ
คั ม ภี ร์ ค ล่ อ งปากทุ ก ชื่ อ ชื่ อ ภาษากรี ก ยากๆ
ก็ เ รี ย กได้ อ ย่ า งลื่ น ไหล เช่ น เปาโลมี เ พื่ อ น
ร่ ว มทางขณะเดิ น ทางกลั บ อั น ทิ โ อกหลั ง จาก
แพร่ธรรมครั้งที่สาม ชื่ออะไร? แกตอบทันที
เลย โสปาแตร์ อาริสทารคัส เซกุนดุส กายอัส
ทิโมธี ทิคิกัสและโตรฟีมัส...คนจะจำ�ชื่อเหล่านี้
ได้ ต้ อ งอ่ า นพระคั ม ภี ร์ ด้ ว ยความสุ ข และ
จินตนาการ
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ทราบว่ า น้ อ งหลิ ว เป็ น คาทอลิ ก คนเดี ย ว
ในครอบครัว คุณพ่อรู้สึกอย่างไร?
พ่อรู้สึกว่าเรื่องของน้องหลิวนี้เป็นการ
เรียกของพระอย่างแน่นอน ก่อนที่พระเยซูเจ้า
จะทรงล้างเท้าอัครสาวกนักบุญยอห์นเขียนใน
พระวรสารของท่านว่า “พระองค์ทรงรักผู้ที่เป็น
ของพระองค์ซึ่งอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงรักเขา
จนถึงที่สุด” (ยน 13:1) พระองค์ทรงเรียกเขา
เพราะรักเขาและรักจนถึงที่สุด ตอนเขาอยาก
เป็นคริสตังเพิ่งจะ ป.5 แต่เขารู้จักตอบรับเสียง
เรียกของพระตัง้ แต่ยงั เด็ก ตอนนีเ้ ขาเป็นคริสตัง
คนเดียวในครอบครัวแต่ทั้งคุณพ่อคุณแม่ พ่อ
เชือ่ ว่าป่านนีม้ คี วามเชือ่ ในพระเจ้าแล้วล่ะ เพราะ
ลูกสาวของเขานำ�ความชืน่ ชมยินดีของพระเจ้ามา
ในครอบครัว สักวันหนึ่งอยากรับศีลล้างบาปก็
มาเรียนคำ�สอน มีคุณพ่อพร้อมจะสอนคำ�สอน
ให้มากมาย
คุณพ่อคิดอย่างไร หรือมีมุมมองอะไรกับน้อง
หลิว เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ชั้น ป.5 ที่สนใจศาสนา
คริ ส ต์ (คาทอลิ ก ) และเป็ น พิ เ ศษที่ เ ขาสนใจ
เนื้อหาเรื่องราวในพระคัมภีร์
พ่อคิดว่าการสนใจพระคัมภีร์ของน้อง
หลิวนี้เป็นไปโดยธรรมชาติในตัวเขา เพราะเขา
กับคุณแม่เข้าใจว่าอยากรู้จักศาสนาคริสต์ก็ต้อง
อ่านพระคัมภีร์ และโชคดีที่เขาพบแหล่งข้อมูล
ดีๆ อธิบายพระคัมภีร์ในโลกโซเชียลมีเดีย ซึ่ง
ปัจจุบันมีหลายรายการ พ่อจึงมีมุมมองว่าโลก
เปลี่ยนไป การประกาศพระวาจาด้วยโซเชียล
มี เ ดี ย เป็ น สนามแพร่ ธ รรมแบบใหม่ และ
คาทอลิกเราไม่ได้น้อยหน้าหรือล้าสมัยกว่าใคร

เรือ่ งของน้องหลิวเป็นข้อพิสจู น์เรือ่ งนี้ เพราะเรา
ไม่ได้แข่งขันในเรื่องเทคนิคมากเท่ากับแข่งขัน
ในเรื่องเนื้อหาที่เป็นชีวิต เราอย่าน้อยใจในเรื่อง
ยอดวิวหรือจำ�นวนคนเข้าดู ขอให้มีคนออกมา
ประกาศอย่างที่นักบุญเปโตรเขียนในจดหมาย
ของท่านว่า “จงพร้อมเสมอที่จะให้คำ�อธิบาย
แก่ทุกคนที่ต้องการรู้เหตุผลแห่งความหวังของ
ท่าน จงอธิบายด้วยความอ่อนโยนและด้วย
ความเคารพอย่างบริสุทธิ์ใจ เพื่อเมื่อท่านถูกใส่
ร้าย ผู้ที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของท่านตาม
คำ�สอนของพระคริสตเจ้า ก็จะต้องประสบความ
อับอาย หากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าการทน
ทุกข์เพราะทำ�ความดีนั้น ย่อมดีกว่าการทนทุกข์
เพราะทำ�ความชั่ว” (1ปต 3:15-17)
คุณพ่อรู้สึกอย่างไรบ้าง ที่น้องหลิวเข้าร่วม
แข่งขันตอบคำ�ถามพระคัมภีร์ และได้เป็น
ผู้ชนะเลิศ
ดีใจมาก ใครๆ ก็ดีใจกับเขา ชื่นชมพ่อ
แม่ของเขาและตัวเขา หนทางชีวิตยังอีกยาวไกล
ความเชื่อเริ่มโตจากเมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจาที่
เพาะหว่านแล้วกำ�ลังเป็นต้นไม้ที่ต้องเอาใจใส่
ดูแลความเชื่อกันต่อไป ให้น้องต้นหลิวเติบโต
ทางความเชื่ออย่างเป็นธรรมชาติ มีวันที่ชนะ
และเรียนรู้ที่จะรับความพ่ายแพ้ที่จะประสบใน
ชีวิต มีความสุขและเรียนรู้จักไม้กางเขนของ
พระเยซูเจ้าในชีวิตด้วย เพื่อจะแบกกางเขนของ
ตนอย่างคุ้นเคย อย่ารีบกดดันอะไรเด็กน้อยที่
กำ�ลังโต นอกจากหวังดีและคอยช่วยเหลืออย่าง
จริงใจและให้แบบอย่างที่ดีแก่เขา ขอให้คุณพ่อ
คุณแม่รกั เขาต่อไป รักเขาจนถึงทีส่ ดุ แบบพระเยซูเจ้า
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ทรงรักเขา พระองค์ทรงเริ่มสิ่งดีงามในชีวิตเขา ซิ ส เตอร์ คิ ด ว่ า คริ ส ตชนควรสนใจหรื อ ยึ ด
แล้ว ถ้าเขารักพระเจ้าอยู่เสมอ เขาจะเดินไปใน พระวาจาของพระเจ้า ในการดำ�เนินชีวติ หรือไม่?
ทางที่ดีงามแน่นอน
แน่นอนที่สุดค่ะ...คริสตชนควรสนใจ

บทสัมภาษณ์
ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ
ผู้จัดการ/ผู้อำ�นวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
ซิ ส เตอร์ คิ ด ว่ า พระวาจาของพระเจ้ า เป็ น
ขุมทรัพย์สำ�หรับชีวิตคริสตชนได้อย่างไร?
พระวาจาของพระเจ้ า คื อ ถ้ อ ยคำ � ของ
พระเจ้าเองที่ผู้เขียนได้บันทึกไว้ตามการดลใจ
ของพระองค์ ดั ง นั้ น เป็ น เหมื อ นพระเจ้ า ได้
ตรัสกับเรามนุษย์โดยตรง ดังที่นักบุญอัมโบรส
ได้กล่าวไว้ว่า “เราพูดกับพระเจ้าเมื่อเราภาวนา
เราฟังพระองค์เมือ่ เราอ่านพระวาจา” นอกจากนี้
เวลาที่เราอ่านพระวาจาของพระเจ้าในแต่ละครั้ง
ก็เหมือนกับเราได้รับคำ�แนะนำ� คำ�ตักเตือน
สอนการดำ�เนินชีวติ ทีถ่ กู ต้อง เราพบคำ�ตอบทีเ่ รา
กำ�ลังแสวงหา เรามีความหวัง ในการดำ�เนินชีวติ
และเวลาที่เราประสบกับความยากลำ�บากเราจะ
รู้สึกประหลาดใจ เพราะเมื่อเราอ่านพระวาจา
ของพระเจ้าเหมือนกับเราได้รับความบรรเทาใจ
ปลอบโยน เราจะรู้สึกมีความอบอุ่นใจ ที่เป็น
เช่ น นี้ ซิ ส เตอร์ เ ชื่ อ ว่ า เพราะในขณะที่ เ รารู้ สึ ก
โดดเดี่ ย วอั บ จนหนทางและต้ อ งเผชิ ญ กั บ
ความยากลำ � บากในขณะนั้ น พระเจ้ า ทรงอยู่
เคียงข้างเรา และคอยชีน้ �ำ ทางในการดำ�เนินชีวติ
ให้กับเราผ่านทางพระวาจาของพระเจ้านั่นเอง
ดั ง นั้ น พระวาจาของพระเจ้ า จึ ง เป็ น เหมื อ น
ขุมทรัพย์ทลี่ �้ำ ค่าไม่เพียงสำ�หรับคริสตชนเท่านัน้
แต่สำ�หรับทุกคนที่มีโอกาสได้สัมผัสหรือได้อา่ น
พระวาจาของพระเจ้าค่ะ

ยึ ด พระวาจาของพระเจ้ า ในการดำ � เนิ น ชี วิ ต
เพราะ “พระวาจาของพระเจ้า เป็นพระวาจา
ที่มีชีวิตและบังเกิดผล ... วินิจฉัยความรู้สึก
นึกคิดภายในใจได้” (ฮบ 4:12) นอกจากนี้
นั ก บุ ญ เปาโลยั ง ยื น ยั น กั บ เราด้ ว ยว่ า “ทุ ก
ถ้อยคำ�ในพระคัมภีรไ์ ด้รบั การดลใจจากพระเจ้า
และมีประโยชน์เพื่อสั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือน
ให้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ข และอบรมให้ ดำ�เนิ น ชี วิ ต
อย่างชอบธรรม คนของพระเจ้าจะได้เตรียม
พร้อม และพร้อมสรรพ เพื่อกิจการดีทุกอย่าง”
(2ทธ 3:16-17) ดังนั้นซิสเตอร์คิดว่าหากเรายึด
พระวาจาของพระเจ้าในการดำ�เนินชีวิตของเรา
ก็ทำ�ให้เรามีเข็มทิศที่คอยชี้ทางให้กับเรา
คริสตชนจะมีแนวทางอย่างไร เพื่อจะปฏิบัติ
พระวาจาของพระเจ้ า ให้ เ กิ ดผลได้ อ ย่ า ง
แท้จริง?
เพือ่ จะทำ�ให้พระวาจาของพระเจ้าบังเกิด
ผลในตั ว เราแต่ ล ะคนก็ ต้ อ งหมั่ น ตรวจสอบ
การดำ�เนินชีวิตของเราว่า เราได้ดำ�เนินชีวิต
สอดคล้ อ งกั บ พระวาจาของพระเจ้ า หรื อ ไม่
อย่างไร เราพยายามที่จะเป็นผู้สร้างสันติ เป็น
ผู้นำ�การคืนดี เราให้อภัยคนอื่นเป็นไหม เรา
มองคนอื่นด้วยความเคารพและเห็นเขาเป็นพี่
เป็นน้องกับเราไหม ฯลฯ หากเราได้ทำ�อย่างดี
สอดคล้องกับพระวาจาของพระเจ้านัน่ ก็เป็นการ
ทำ�ให้พระวาจาของพระบังเกิดผลอย่างแท้จริง
และถ้าเราอยากจะตรวจสอบว่าเกิดผลจริงไหม
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วิธีการง่ายๆ คือสังเกตว่าเมื่อเราไปที่ไหน ที่นั่น
สงบสุข มีสันติไหม มีความสามัคคีกลมเกลียว
กันไหม มีบรรยากาศของความสุขมีไมตรีจติ ต่อ
กันไหม หรือตรงกันข้าม เราไปทีไ่ หนมีแต่ความ
ร้าวฉาน แตกแยก หวาดระแวงไม่ไว้วางใจกัน
ถ้าเป็นเช่นนี้เราก็คงรู้แล้วว่าพระวาจาของพระ
เกิดผลในตัวเราไหม มีเพียงพระเจ้ากับตัวเรา
เท่านั้นที่จะรู้ความจริงในชีวิตของเรา

เพราะในทุกวันของสัปดาห์ และทุกวันอาทิตย์
พระศาสนจั ก รได้ เ ตรี ย มบทอ่ า นซึ่ ง เป็ น พระ
วาจาของพระเจ้ า และการเทศน์ ส อนของ
พระสงฆ์ ใ นพิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ สำ � หรั บ เรา
และเรายั ง ได้ สั ม ผั ส พระวาจาของพระเจ้ า ใน
อีกหลายๆ โอกาสทีเดียว

ทราบมาว่าซิสเตอร์มอบพระคัมภีรฉ์ บับสมบูรณ์
ให้กับ ด.ญ. เทเรซา พิริยากร ดอนจันทร์
พระวาจาพระเจ้า จะค้ำ�จุน เป็นพลัง และ (น้ อ งหลิ ว ) ผู้ ช นะเลิ ศ “การแข่ ง ขั น ตอบ
เป็ น อาหารเลี้ ย งวิ ญ ญาณคริ ส ตชนได้ คำ�ถามพระคั ม ภี ร์ Family Bible Quiz
2020” ขอให้ซิสเตอร์ช่วยแบ่งปันที่ทำ�ให้น้อง
อย่างไร?
ซิสเตอร์คดิ ว่าการทีค่ นเราจะซือ่ สัตย์ใน หลิวมีโอกาสศึกษาพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้ง
การทำ�หน้าที่ สม่ำ�เสมอในการทำ�ความดีก็ไม่ใช่
ซิสเตอร์มีโอกาสทำ�งานอยู่ในแวดวง
เรื่องง่าย เราพูดกันว่า “ทำ�ดีได้ดี” แต่ในโลก การบริ ห ารการศึ ก ษามาเป็ น เวลาพอสมควร
ที่เราอยู่ดูเหมือนว่าไม่ง่ายที่จะเห็นผลเช่นนั้น และเชื่อว่าการศึกษามีส่วนช่วยในการพัฒนา
คนดีต้องทนทุกข์ ต้องตกระกำ�ลำ�บาก ต้องถูก มนุษย์ น้องหลิวเองก็เป็นเด็กทีอ่ ยูใ่ นโรงเรียนที่
เหยียดหยาม ถูกทำ�ให้ด้อยค่าจนบางครั้งนำ�ไป ซิสเตอร์ดูแลอยู่ นอกจากการสร้างบรรยากาศ
สู่ความผิดหวัง เสียใจ ท้อแท้ใจ และเลวร้าย ในโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนคาทอลิกแล้ว
มากกว่ า นั้ น ก็ ล ะเลยในการทำ � ความดี หรื อ ซิสเตอร์พยายามส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่
ไม่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ในการที่ จ ะทำ � ความดี ก็ เ ป็ น ได้ ช่วยให้เด็กๆ ได้ใกล้ชดิ พระคัมภีร์ เช่น การอ่าน
เรี ย กได้ ว่ า จิ ต วิ ญ ญาณห่ อ เหี่ ย วเป็ น ที่ สุ ด พระคัมภีร์ การแข่งขันตอบคำ�ถามพระคัมภีร์
สถานการณ์ ใ นชี วิ ต เหล่ า นี้ เ ราสามารถเที ย บ เรามีวิชาคำ�สอนสำ�หรับเด็กคาทอลิก วิชาคริสต์
เคียงได้กับชีวิตของผู้คนที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ ศาสนา จริยศึกษาสำ�หรับนักเรียนทั้งโรงเรียนมี
ผู้คนที่ผูกพันชีวิตกับพระเจ้า ผู้คนที่ยอมให้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธา
พระเจ้านำ�ทาง เราจะพบเหตุผลว่าทำ�ไมเรายัง ต่อพระเจ้าในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ น้องหลิวก็
คงต้องทำ�ความดีตอ่ ไป เราจะเห็นคุณค่าของการ เป็นเด็กใฝ่รู้ใฝ่เรียน ช่างคิดช่างถาม ดังนั้น
ดำ � เนิ น ชี วิ ต ของเรา และแม้ ว่ า เรากำ � ลั ง ล้ ม จึงน่าจะได้รับผลของการบริหารจัดการของทาง
ลงสิ้ น หวั ง เราก็ จ ะได้ รั บ ความบรรเทาและ โรงเรียน ตลอดจนการเอาใจใส่ของคุณพ่อ
พลังที่จะค้ำ�จุนชีวิตให้เราก้าวหน้าต่อไป ใน ซิสเตอร์ คุณครูในโรงเรียน และคิดว่าพ่อแม่
แง่ นี้ ต้ อ งถื อ ว่ า คริ ส ตชนได้ เ ปรี ย บกว่ า ใครๆ ก็มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่าง
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เต็มทีด่ ว้ ยเช่นเดียวกัน ปัจจัยต่างๆ เหล่านีค้ ดิ ว่า พระคัมภีร์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ การเรียน
ช่วยทำ�ให้น้องหลิวตลอดจนเด็กๆ คนอื่นๆ ได้ คำ�สอนและพระคัมภีร์ในโรงเรียนหรือเขตวัด
การเข้าร่วมกิจกรรมพระคัมภีรท์ สี่ ง่ เสริมการอ่าน
มีโอกาสศึกษาพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งค่ะ
การแข่งขันตอบคำ�ถามพระคัมภีร์ ฯลฯ ที่จัด
ขอให้ซิสเตอร์เชิญชวนผู้ที่เป็นคริสตชนได้
ในระดับสังฆมณฑล เขตวัด โรงเรียน องค์กร
สนใจที่จะอ่านพระคัมภีร์ อ่านพระวาจาของ
คริ ส ตชนฆราวาส ฯลฯ ก็ เ ป็ น การรณรงค์
พระเจ้ามากขึ้น
การอ่านพระวาจาของพระเจ้ามากขึน้ เช่นเดียวกัน
ต้นไม้ที่ไร้รากแก้วก็คงจะไม่มั่นคงและ
เติบโตช้า หากเราคริสตชนไม่ยดึ ติดกับพระวาจา
บทสัมภาษณ์
ก็คงไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้ว คงจะ เด็กหญิง เทเรซา พิริยากร ดอนจันทร์
ไม่มีหลักยึดเหนี่ยวในชีวิตและยากที่จะทำ�ให้
(น้องหลิว)
ชีวิตฝ่ายจิตของเราเติบโต ซิสเตอร์จึงขอเชิญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชวนคริสตชน ไม่วา่ จะเป็นเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
และผู้สนใจ อ่านพระคัมภีร์ทุกวันและศึกษา
เด็กหญิง เทเรซา พิริยากร ดอนจันทร์
พระวาจาของพระเจ้าในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดย
การมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ การสวดทำ�วัตร (น้องหลิว) อายุ 11 ปี มีพี่น้อง 2 คน บิดาชื่อ
การแบ่งปันพระวาจา (วิถชี มุ ชนวัด) การอ่านส่วนตัว ฐิ ติ พั ฒ น์ ดอนจั น ทร์ มารดาชื่ อ สุ พิ ช ญา
การรั บ การอบรมพระคั ม ภี ร์ การเป็ น ผู้ อ่ า น ดอนจันทร์
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น้องหลิว สนใจศาสนาคริสต์ได้อย่างไร
อะไรทำ � ให้ ห นู ส นใจศาสนาคริ ส ต์
เหรอคะ เริม่ จากตอนนัน้ หนูอายุประมาณ 3 ขวบ
กว่าๆ หนูตามคุณแม่ไปโบสถ์ซางตาครู้ส เป็น
ครั้งแรกที่เห็นโบสถ์ พอเข้าไปภายในโบสถ์
รู้สึกตื่นเต้นมากมีอะไรหลายอย่างน่าสนใจ แต่
ที่สะดุดตาที่สุดคือไม้กางเขนตรงกลางโบสถ์
ทำ�ให้หนูเกิดความสงสัยและสนใจในศาสนา
คริสต์ค่ะ
หนูเลยต้องหาคำ�ตอบ พอเลิกมิสซา
คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เดินลงมา หนู
จำ�ได้ว่าคุณพ่อท่านนี้เมื่อสักครู่ อยู่บนเวที หนู
ก็วิ่งไปจับมือพ่อ พ่อหันมายิ้มให้ แล้วหนูถาม
พ่อว่าทำ�ไมรูปปั้นนั้นต้องกางแขน เป็นใครคะ
แล้วกระดาษที่พ่อชูทำ�ไมหนูไม่ได้ (แผ่นปัง)
พ่อหัวเราะ แล้วชวนหนูไปทำ�กิจกรรม หนูตาม
คุณพ่อไปทำ�กิจกรรมคำ�สอนทันที เพราะคิดว่า
ต้องได้คำ�ตอบ แต่หนูได้เรียนเรื่องบาปต้น 7
ประการ ไม่ผิดหวังนะคะ เพราะสนุกมาก ซึ่ง
ครูไม่ได้บอกทั้งหมด 7 ข้อ หนูเลยต้องติดตาม
ฟังในสัปดาห์หน้า และรอคำ�ตอบว่าทำ�ไมรูปปั้น
ที่ แ ขวนไว้ ถึ ง ต้ อ งกางแขน แล้ ว เขาเป็ น ใคร
กระดาษที่คุณพ่อชูขึ้นทำ�ไมหนูถึงไม่ได้ หนูคิด
ว่าถ้าเรา เข้ามาเรียนทุกวันอาทิตย์ตอ้ งได้ค�ำ ตอบ
หนูจึงไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ค่ะ

น้องหลิวเคยรู้สึก หรือเคยถามตัวเองไหมว่า
ทำ�ไมจึงสนใจศาสนาคริสต์ หรือสนใจเรื่อง
ของพระเยซู
ทำ�ไมหนูสนใจเรื่องพระเยซู จุดเริ่มต้น
มาจากการสงสั ย ไม้ ก างเขนตรงกลางโบสถ์
ซึ่งตอนนั้นไม่ทราบว่าคือใคร แล้วที่ไปเรียน
คำ�สอนทุกวันอาทิตย์เพื่อหาคำ�ตอบ แต่ก็ยัง
ไม่ได้คำ�ตอบ ทราบแต่ว่าท่าน คือพระเยซู ซึ่ง
เรียนๆ ไปก็มขี อ้ สงสัยเพิม่ ขึน้ เช่น ทำ�ไมพระบิดา
ต้องส่งพระเยซูมาเกิด แล้วทำ�ไมต้องจับพระเยซู
ไปตรึงไม้กางเขน พระเยซูเป็นคนดีทำ�ไมไม่มี
ใครช่วย ทำ�ไมพระเยซูแสดงความรักผู้อื่นและ
ให้อภัยผู้อื่นได้ พระเยซูทำ�ได้อย่างไร แล้วหนู
จะรักผู้อ่ืนอย่างพระเยซูหรือให้อภัยผู้อื่นอย่าง
พระเยซูได้อย่างไร

น้องหลิวมีโอกาสได้เรียนวิชาคำ�สอน หรือได้
รับการแนะนำ�เรื่องศาสนาคริสต์จากใครบ้าง
ได้ เ รี ย นวิ ช าคำ � สอน และได้ รั บ การ
แนะนำ�เรื่องศาสนาคริสต์จาก คุณพ่อสมหมาย
มธุรสสุวรรณ / คุณพ่ออานุภาพ วงษ์แก้ว
(ขณะเป็นบราเดอร์ทวี่ ดั ซางตาครูส้ ) เซอร์เรจีนา
ชมไพศาล และคุ ณ ครู คำ � สอน ที่ โ รงเรี ย น
ซางตาครู้สคอนแวนท์ จากนั้นหนูก็ย้ายมาเรียน
ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้เรียนคำ�สอนกับ
ซิ ส เตอร์ อ รุ ณี สอนจั น ทร์ คุ ณ ครู จิ ร าภรณ์
มีอะไรเป็นแรงจูงใจ หรือมีอะไรที่ทำ�ให้รู้สึกว่า เปล่งวิทยา และคุณครูสุจิตรา สุริยะโยธิน ส่วน
ตัวน้องเริม่ สนใจ เริม่ อยากรูเ้ รือ่ งศาสนาคริสต์ ในวันอาทิตย์หนูกับคุณแม่จะมาเรียนคำ�สอนที่
แรงจูงใจเริม่ จากคุณพ่อสมหมายค่ะ ที่ อาสนวิหารอัสสัมชัญค่ะ
ชวนหนูไปทำ�กิจกรรมสนุกๆ ส่วนสิ่งที่ทำ�ให้หนู ทราบว่ า น้ อ งหลิ ว เป็ น คาทอลิ ก คนเดี ย ว
สนใจหรือเริ่มอยากรู้เรื่องศาสนาคริสต์ คือเริ่ม ในครอบครัวด้วย ตรงจุดนี้เป็นอย่างไร
จากความสงสัยไม้กางเขนตรงกลางโบสถ์ ว่าเขา
ใช่ ค่ ะ หนู เ ป็ น คาทอลิ ก คนเดี ย วใน
คือใคร ทำ�ไมต้องถูกตรึงกางเขน ดูแล้วเขาเจ็บ
ครอบครั ว ก่ อ นอื่ น หนู ข อขอบคุ ณ คุ ณ พ่ อ
ปวดมาก และน่าสงสาร
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คุณแม่ และญาติผู้ใหญ่ทุกท่านในครอบครัวที่
ยินดีให้หนูเปลี่ยนศาสนา ถามว่าตรงจุดนี้เป็น
อย่างไร ต้องบอกว่าไม่เป็นอะไรเลยค่ะ หนูมี
แม่ทูนหัว คือคุณครูสมศรี มธุรสสุวรรณ เป็น
แบบอย่างในการดำ�เนินชีวิตคริสตชนที่ดีให้กับ
หนูอย่างสม่ำ�เสมอ ส่วนคุณแม่ลงเรียนคำ�สอน
เพื่อจะได้เข้าใจความเป็นคริสตชนและชี้แนะให้
หนูปฏิบัติตามแบบคริสตชนที่ดี เพื่อเป็นศิษย์
ของพระเยซูทมี่ คี ณ
ุ ภาพ หนูเลยไม่รสู้ กึ แตกต่าง
หรือแตกแยกอะไรทั้งที่หนูเป็นคริสตังคนเดียว
ในครอบครัวค่ะ
น้องหลิว รู้สึกอย่างไรอึดอัดไหมกับการที่เรา
เป็นคาทอลิกคนเดียว
ไม่เลยค่ะ เพราะว่าหนูได้ครอบครัวที่
เข้าใจ สนับสนุน และยอมรับในความแตกต่าง
ของศาสนา ทุกวันอาทิตย์ และทุกเย็นหลังเลิก
เรียนหนูจะไปโบสถ์ ทุกคนที่บ้านก็เข้าใจและ
ยินดีพาหนูไปไม่มีใครขัดขวาง ทั้งยังให้หนู
ช่วยมิสซาด้วย คุณแม่บอกว่าทุกศาสนาดีหมด
ขึ้นอยู่ว่าเราจะนำ�หลักคำ�สอนมาปฏิบัติหรือไม่
หนูจึงไม่รู้สึกอึดอัดอะไรเลย แม้ว่าหนูจะเป็น
คริสตังคนเดียวในครอบครัว
แล้วมีโอกาสไปเข้าวัด ร่วมพิธีมิสซาบ้างไหม
อย่างไร
มีโอกาสไปเข้าวัดค่ะ พร้อมทั้งร่วมพิธี
มิสซา ทุกวันอาทิตย์ และวันจันทร์ถึงวันศุกร์
หนู จะเข้ าวัด น้อยของอาสนวิหารในตอนเย็ น
หลังเลิกเรียน ส่วนวันอาทิตย์จะไปวัดซางตาครูส้
บ้าง อาสนวิหารบ้าง หรือวัดกาลหว่าร์บา้ ง แล้ว
แต่โอกาส
หนูเริ่มเข้าร่วมมิสซาครั้งแรกตอนอายุ
ประมาณ 3 ขวบกว่าๆ ค่ะ เริม่ ไปทีว่ ดั ซางตาครูส้
และพออายุประมาณ 4 ขวบ หนูได้มโี อกาสช่วย

มิสซาด้วย ส่วนการเข้าร่วมมิสซาวันจันทร์ ถึง
วันศุกร์ ตอนนั้นหนูเริ่มจากตอนที่หนูยังเรียนที่
โรงเรียนซางตาครูส้ คอนแวนท์ หนูเข้าร่วมมิสซา
ที่วัดน้อยซางตาครู้สตอนเช้าทุกเช้าค่ะ
เคยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันพระคัมภีร์
ทัง้ หมดกีค่ รัง้ ทีไ่ หนบ้าง และได้รบั รางวัลอะไร
บ้าง ใครแนะนำ� หรือสมัครเข้าร่วมในกิจกรรม
นี้ได้อย่างไร
หนู เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการแข่ ง ขั น
พระคัมภีร์ ทั้งหมด 4 ครั้งค่ะ
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน
2019 ทางแผนกพระคั ม ภี ร์ ฝ่ า ยงานอภิ บ าล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จดั การแข่งขันตอบ
คำ�ถามจากพระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญ
ยอห์น รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมงาน
อภิบาล “บ้านผู้หว่าน” หนูได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 ค่ะ
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน
2020 ทางแผนกพระคั ม ภี ร์ ฝ่ า ยงานอภิ บ าล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับโรงเรียนใน
เขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม
Family Bible Quiz 2020 เป็นการแข่งขัน
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ตอบคำ�ถามจาก “หนังสือกิจการอัครสาวก”
ระดั บ เขต 1 ณ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ศึ ก ษา
หนูกับคุณแม่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะ
ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม
2020 ทางแผนกพระคั ม ภี ร์ ฝ่ า ยงานอภิ บ าล
อั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ จั ด การแข่ ง ขั น
Bangkok Bible Missionary Discipleship 2020 และร่วมเฉลิมฉลองปีพระวาจาของ
พระเจ้า โดยมีการแข่งขันตอบคำ�ถามพระคัมภีร์
“หนั ง สื อ กิ จ การอั ค รสาวก รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ”
ณ หอประชุม โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน
หนูได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 5-6 ค่ะ
ครั้ ง ที่ 4 วั น เสาร์ ที่ 23 มกราคม
2021 ทางแผนกพระคั ม ภี ร์ ฝ่ า ยงานอภิ บ าล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม Family
Bible Quiz 2020 เป็นการแข่งขันตอบคำ�ถาม
จาก “หนังสือกิจการอัครสาวก” รอบชิงชนะเลิศ
ระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ การแข่งขัน
ครั้ ง นี้ ใ ช้ รู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นโปรแกรม
Google Meet ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมแข่งขัน คือผู้ที่
ชนะเลิศมาจากเขตต่างๆ ในการแข่งขัน กิจกรรม
Family Bible Quiz 2020 และการแข่งขัน
ครั้งนี้หนูกับคุณแม่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะ

แข่งขันภายในเพือ่ คัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันกับ
ภายนอก โดยใช้ข้อสอบที่ทางแผนกพระคัมภีร์
ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้
จัดทำ�และส่งให้ทกุ โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมได้
ทำ�ข้อสอบ ใครทีไ่ ด้คะแนนมากสุดในโรงเรียนก็
จะได้ไปเป็นตัวแทนแข่งขันภายนอกค่ะ
เตรียมตัวสำ�หรับการแข่งขันอย่างไรบ้าง
ด้านการเตรียมตัวหนูอ่านตามเรื่องที่
จะสอบในปีนั้น และทำ�แบบทดสอบค่ะ โดยมี
คุณครูสมนึก สำ�อาง และคุณครูบญ
ุ ชัย หอมสุคนธ์
ช่วยแนะนำ�ให้ในชั่วโมงคำ�สอน ส่วนที่บา้ นจะมี
คุณแม่ทตี่ วิ ให้ แต่ถา้ พระวาจาใดทีล่ กึ มากๆ ไม่
เข้าใจหนูจะถามคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ
กับคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม และก็มี
ดู YouTube คลิปคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร
ด้วยค่ะ

มีใครช่วยแนะนำ� หรือให้แนวทางช่วยชี้แนะ
ในการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันหรือไม่
มีค่ะ จะเป็นคุณครูสมนึก สำ�อาง และ
คุณครูบุญชัย หอมสุคนธ์ ช่วยแนะนำ�ให้ใน
ชัว่ โมงคำ�สอน คุณแม่ชว่ ยชีแ้ นะในการเตรียมตัว
ก่ อ นการแข่ ง ขั น แล้ ว ก็ มี คุ ณ พ่ อ สมหมาย
มธุรสสุวรรณ ที่หนูจะสอบถามความรู้เกี่ยวกับ
ผู้ แ นะนำ�หรื อ สมั ค รเข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมนี้ พระคัมภีร์เสมอ ๆ รวมทั้งคุณพ่อพงศ์เทพ
ประมวลพร้อม เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ�
ได้อย่างไร
กาลหว่าร์ ที่ได้แนะนำ�และติวความรู้พระคัมภีร์
คือปกติซิสเตอร์ผู้อำ�นวยการโรงเรียน หนังสือกิจการอัครสาวกให้หนูก่อนมาแข่งขัน
อัสสัมชัญศึกษาจะมีการสนับสนุนให้นักเรียน ด้วยค่ะ
เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายอยู่แล้ว และใน
ส่วนของพระคัมภีรใ์ นปีการศึกษา 2563 ท่านได้ ความยากง่ายในการเตรียมตัว
สนับสนุนนักเรียนทุกคน ตัง้ แต่ชนั้ ประถมศึกษา
จริงๆ ยากมากค่ะ เพราะพระวาจาของ
ปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม พระเจ้าตีความได้ลกึ ซึง่ เด็กอย่างหนูคงทำ�ไม่ได้
อ่านหนังสือกิจการอัครสาวก หลังจากนั้นมีการ หากขาดผู้ใหญ่ใจดี ที่มีเมตตาต่อหนูค่ะ
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ทีส่ อนหนูให้เป็นคริสตชนได้ โดยผ่านพระวาจา
ของพระเจ้าค่ะ
ส่วนเรือ่ งการมีโอกาสทดสอบตัวเองไหม
มีค่ะ โดยคุณครูสมนึก สำ�อาง และคุณครู
บุญชัย หอมสุคนธ์ จะนำ�แบบฝึกหัดมาให้ท�ำ และ
คุณแม่จะออกแบบทดสอบเพิ่มเติมให้หนูทำ�อีก

มีเวลาอ่านพระคัมภีร์ตอนไหน มีโอกาสได้
ทดสอบตั ว เอง หรื อ ได้ ซ้ อ มทำ�แบบฝึ ก หั ด
บ้างไหม
หนูใช้เวลาก่อนนอนค่ะ แต่กรณีที่เป็น
วันเสาร์ หรืออาทิตย์ ก็จะเป็นช่วงเวลาว่าง ซึ่ง
เป็นกิจวัตรประจำ�วัน แล้วเวลาที่หนูทำ�อะไรผิด
ไม่ถูกต้อง คุณแม่จะให้ไปนั่งมุมสำ�นึกผิดของ
บ้าน แล้วให้หนูเปิดพระคัมภีรอ์ า่ น คุณแม่จะถาม
ว่าหนูผดิ อะไร พระคัมภีรส์ อนอะไร อย่างตอนนัน้
หนูแอบกินขนมพีส่ าว แล้วโกหกว่าเจ้าหนูเอาไป
กิน คุณแม่รทู้ นั หนูกต็ อ้ งไปมุมสำ�นึกผิด หนูเปิด
อ่านพระคัมภีร์ ยน 8:32 ซึง่ พูดถึงเรือ่ งความจริง
หนูเลยยอมรับผิดค่ะ เพราะความจริงทำ�ให้เรา
เป็นอิสระ หลังจากที่หนูยอมรับผิดไปแล้วนั้น
หนูสบายใจขึน้ มากรูส้ กึ โล่ง เพราะพระวาจาของ
พระเจ้าที่ช่วยกล่อมเกลาสั่งสอนหนู
อาจจะมองว่าคุณแม่หนูเข้มงวด แต่
คุณแม่บอกว่าหนูเป็นคริสตชนแล้วต้องสอนหนู
ด้วยพระคัมภีร์ ดังนั้นการอ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่
แค่ให้หนูรจู้ กั พระมากขึน้ แต่พระคัมภีรค์ อื ชีวติ

น้องหลิวรู้สึกอย่างไรกับผลการตัดสิน และ
เป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขัน
ไม่เชื่อตัวเองค่ะ ว่าจะทำ�ได้ เพราะผู้
ที่เข้าร่วมแข่งขันเก่งกันทั้งนั้น ซึ่งตัวหนูเองไม่
คิดว่าจะชนะ เพราะการแข่งขันสำ�หรับหนูแล้ว
หนูมองว่าชัยชนะไม่ใช่ประกาศว่าเราเก่ง แต่
เป็นการประกาศพระวาจาของพระเจ้า และเห็น
การทำ�งานของพระจิตเจ้า อีกทั้งหนูคิดว่าเพราะ
หนูรักพระเจ้า พระเจ้าก็ช่วยหนู ที่หนูชนะการ
แข่งขัน ไม่ใช่เพราะหนูเก่งแต่เป็นเพราะพระพร
ของพระเจ้าที่มอบให้หนูค่ะ
มี เ คล็ ด ลั บ หรื อ มี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการ
อ่ า นพระคั ม ภี ร์ การจดจำ�เหตุ ก ารณ์ แ ละ
เรื่องราวต่างๆ ในพระคัมภีร์
เคล็บลับหรือวิธีการอ่านพระคัมภีร์นั้น
บอกก่อนเลยว่า ครั้งแรกเปิดพระคัมภีร์ตกใจ
คื อ ไม่ มี รู ป ภาพเลย แม่ บ อกให้ ห นู อ่ า นและ
จินตนาการภาพเอง จากนั้นหนูอ่านพระคัมภีร์
และจินตนาการภาพ ทำ�ให้หนูสนุกกับการอ่าน
พระคัมภีร์ แล้วก็กลับไปเล่าให้แม่ฟัง อย่างเช่น
การอ่านกิจการอัครสาวก หนูจินตนาการว่าได้
เดินทาง ไปกับนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล
ด้วย ทำ�ให้สนุกและจดจำ�เหตุการณ์และเรือ่ งราว
ต่างๆ ในพระคัมภีร์ได้ง่ายขึ้นค่ะ
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ในหนั ง สื อ พระคั ม ภี ร์ ข องน้ อ งหลิ ว มี ก าร
ขี ด เส้ น มี ก ารเน้ น ข้ อ ความและใช้ ป ากกา
สีต่างๆ ขีดลงบนตัวหนังสือด้วย อยากทราบ
ว่า นี่เป็นเคล็ดลับ หรือเป็นเทคนิคในการ
ช่วยอ่าน ช่วยจำ�อย่างไร
ประการแรก ขอขอบพระคุณซิสเตอร์
สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
อั ส สั ม ชั ญ ศึ ก ษา ได้ ก รุ ณ ามอบหนั ง สื อ พระ
คั ม ภี ร์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ ใ ห้ แ ก่ ห นู ทำ � ให้ ห นู ไ ด้ มี
โอกาสศึกษาพระคัมภีร์ได้ลึกซึ้งมากขึ้นทั้งภาค
พั น ธสั ญ ญาเดิ ม และพั น ธสั ญ ญาใหม่ ร วมทั้ ง
คุณพ่อ ซิสเตอร์ คุณครู และคุณแม่ของหนู
ได้ช่วยอธิบาย เกี่ยวกับพระคัมภีร์ให้หนูเข้าใจ
หนูเลยมีเวลาในการอ่านและทบทวน ประกอบกับ
หนูจะชอบการขีดเส้น เน้นข้อความอยู่แล้วเพื่อ
ช่วยในการจำ� ทำ�ให้ง่ายต่อการค้นหาประเด็น
หรือเรื่องราวต่างๆ ค่ะ
น้องหลิวประทับใจข้อความพระวาจา หรือ
เรื่องราวในพระคัมภีร์ตอนใด
ประทับใจพระคัมภีร์ ตอนไหน จริงๆ
มีอยู่หลายตอนค่ะ อย่างในพระวรสารตามคำ�
บอกเล่า ของนักบุญยอห์น บทที่ 1:20-21 “เขา
มิได้ปดิ บังความจริง แต่ยนื ยันข้าพเจ้าไม่ใช่พระ
คริสต์.… .ข้าพเจ้ามิใช่เอลียาห์...” คือหนูประทับใจ
ตรงที่ทา่ นนักบุญยอห์น บัปติสต์ เป็นผู้มีความ
สุภาพ ถ่อมตน รูต้ วั ดีวา่ ตนเองเป็นใคร ไม่ฉวย
โอกาสหรือแสวงหาชื่อเสียงค่ะ ทั้งๆ ที่ทำ�ได้
ขอให้นอ้ งหลิวเชิญชวนเพือ่ นๆ ให้สนใจ “รักการอ่าน
พระคัมภีร”์ และสนใจเรียนวิชาคำ�สอน เพราะ
วิชาคำ�สอนสำ�คัญมากๆ ในการดำ�เนินชีวิต

หนูขอเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ และเพื่อนๆ
มาอ่ า นพระคั ม ภี ร์ กั น นะคะ เพราะการอ่ า น
พระคัมภีร์ทำ�ให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้น เพราะ
เห็ น ได้ จ ากความเมตตา และความรั ก ของ
พระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์ เห็นความมุ่งมั่นของ
ธรรมทูตในการประกาศข่าวดี อีกทั้งพระคัมภีร์
ยั ง ทำ � ให้ ผู้ อ่ า นได้ นำ � ข้ อ คิ ด ไปปรั บ ใช้ ใ นชี วิ ต
ประจำ�วัน เช่น การคิดก่อนที่จะพูด ไตร่ตรอง
ก่อนที่จะทำ�อะไรเสมอ อย่างเช่นหนูอ่านพระ
คั ม ภี ร์แล้ ว ทำ � ให้ ห นู มี เ มตตามากขึ้ น ใจเย็ น
มากขึ้น และมองโลกในแบบที่ควรเป็นมาก
ขึ้น อีกทั้งพระคัมภีร์ยังสอนให้หนูรู้จักขอบคุณ
พระเจ้าทุกกรณีด้วยค่ะ
และนอกจากนี้ ห นู ไ ม่ ใ ช่ เ รี ย นรู้ พ ระ
วาจาของพระเจ้ า แต่ ในพระคั ม ภี ร์เ พี ยงอย่าง
เดียว หนูยังได้ทราบวิถีชีวิต และชีวประวัติของ
ท่านนักบุญทั้งหลาย จากวิชาคำ�สอนด้วยค่ะ
วิชาคำ�สอนอาจจะมองกันว่าเป็นวิชาที่ไม่มีเกรด
ไม่ มี ค ะแนน หรื อ เราไม่ ใ ช่ ค ริ ส ต์ ทำ � ไมต้ อ ง
ให้เรียน แต่แท้จริงแล้ววิชาคำ�สอนมีความสำ�คัญ
มากกับชีวิต แม้จะไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์
ก็ เ รี ย นได้ เพราะคำ � สอนช่ ว ยหล่ อ หลอม
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี แ บบอย่ า งของท่ า น
นั ก บุ ญ ทั้ ง หลายให้ เ ราได้ ศึ ก ษาและทำ � ให้ เ รา
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หนูคิดว่าทุกวิชามีคุณค่า
ในตัวเอง อย่ามองว่าเรียนแล้วไม่เห็นนำ�ไปใช้
ประโยชน์อะไรได้ ถ้าเราไม่มีอคติกับวิชาใดๆ
เราจะเห็นคุณค่าของวิชานั้นและนำ�มาปรับใช้
ในชีวิตประจำ�วันได้แน่นอน....
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