
ทำ�ให้พระว�จ�ของพระเจ้�ที่บันทึกเป็นอักษร 
เข้�ถึงทุกคนได้ นักบุญเยโรมกระตือรือร้น
ทำ�ให้พระคัมภีร์เข้�ถึงประช�ชนได้ ดังที่ท่�น
สอนอย่างมั่นใจว่า “การไม่รู้พระคัมภีร์ คือการ 
ไมรู้่จักพระคริสตเจ้า” ดงัน้ัน แผนกพระคมัภร์ีฯ 
จึงจัดทำ�โครงการฉลองปีพระวาจาของพระเจ้า 
(Year of the Word of God) สำ�หรับ 
คริสตชน ให้คริสตชนมีโอก�สฉลองปีพระว�จ�
ของพระเจ้�ร่วมกันโดยได้รับก�รศึกษ�อบรม
ด้�นพระคัมภีร์ เพื่อปลูกฝังคว�มเชื่อให้เข้มแข็ง  
บำ � รุ งหล่ อ เลี้ ย งชี วิ ตต�ม จิตต�รมณ์ ของ 
พระคริสตเจ้� มีคว�มมั่นใจในก�รเป็นศิษย์ 
พระคริสต์ต�มฐ�นะ และพร้อมที่จะเป็นศิษย์
ธรรมทูตที่แท้จริงม�กขึ้น 

เน่ืองจ�กคณะกรรมก�รบริห�รของ
สหพนัธพ์ระคมัภร์ีค�ทอลกิ ปร�รถน�ใหส้ม�ชกิ
ของสหพันธ์ฯ จัดให้ปี ค.ศ. 2020 เป็นปี 
พระว�จ�ของพระเจ�้ (Year of the Word of 
God) ตัง้แตอ่�ทติยแ์รกของก�รเตรียมรับเสดจ็ 
พระคริสตเจ้� วันที ่1 ธนัว�คม ค.ศ. 2019 จนถงึ
วันที่ 30 กันย�ยน ค.ศ. 2020 ฉลองนักบุญ 
เยโรม เพือ่ฉลอง 2 เหตกุ�รณ ์คอื 1) ป ีค.ศ. 2019  
ครบ 50 ป ีก�รกอ่ตัง้สหพนัธพ์ระคมัภร์ีค�ทอลกิ 
(Catholic Biblical Federation - CBF)  
2) ป ีค.ศ. 2020 ครบ 1600 ปมีรณกรรมของนักบญุ 
เยโรม นักแปลพระคมัภร์ีคนสำ�คญั ผู้ไดพ้ย�ย�ม 
ทำ�ให้พระคัมภีร์เข�้ใจง่�ย โดยภ�ษ� “ธรรมด�” 
ทีช่�วบ�้นใชใ้นชวีติประจำ�วนั (ในสมยัน้ัน) เพือ่

สกู๊ป/บทความพิเศษ/สัมภาษณ์

7 พระว�จ�บันด�ลชีวิต

ชีวิตคริสตชน

32 ข้�งธรรม�สน์
33 กว่�จะเป็นนักบุญ 
34 ระหว่�งเดือน 
36 วันละก้�วกับพระเยซู
38 บันทึกธรรมทูต 
41 บทคว�มเตือนใจตนเอง 
 ง�นสมรสและอัศจรรย์แรก
45 ท่วงทำ�นองแห่งรัก
46 พระพรที่สำ�คัญ วันเวล�
48 ผ่�นม� 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่�สู่กันฟัง 
53 ไต่ต�มโค้งตะวัน
56 คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
60 เย�วชนของเร�

เด็กและเยาวชน

63 ชวนน้องคุย
66 ผ่อนคล�ยสไตล์พี่อ้อย
68 มุมเด็กศิลป์ 
74 เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเย�ว์

กวี-ศิลป์

69 พงศ์ ประมวล
76 บทคว�ม
78 จดหม�ยจ�กผู้อ่�น
80 เขียนบทกวี เขียนชีวิต

สกู๊ป

พระวาจาบันดาลชีวิต
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ดังน้ัน แผนกพระคัมภีร์ ร่วมกับ
เขตปกครองวัด เขต 1-6 จึงจัดโครงการ
ส่งเสริมการอ่านหนังสือกิจการอัครสาวก 
ในระดบัครอบครัว วดัและโรงเรียน ร่วมรณรงค ์
ก�รอ�่นไปดว้ยกนั ประม�ณ 5 เดือน ตอ่จ�กน้ัน 
ท�งแผนกพระคัมภีร์ ร่วมกับแผนกคริสต- 
ศ�สนธรรม ฝ�่ยง�นอภิบ�ล พระสงฆ์ นักบวช 
ผู้บริห�รโรงเรียน สภ�ภิบ�ล ครูผู้ประส�นง�น
พระคัมภีร์ เขต 1-6 ครูจิตต�ภิบ�ล ครูคำ�สอน  
ร่วมกันจัดโครงการแข่งขันพระคัมภีร์ Family 
Bible Quiz 2020 ระดับเขต และกิจกรรม 
พระคัมภีร์หนังสือกิจการอัครสาวกในระหว่าง
ก�รแข่งขันดว้ย โดยใชว้นัอ�ทติยค์ร่ึงวนั ตัง้แต ่
วันอ�ทิตย์ที่ 8, 15, 22 และ 28 พฤศจิก�ยน -  
วันอ�ทิตย์ที่ 6 และ 13 ธันว�คม 2020 เพื่อ
เป็นก�รจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองปีพระว�จ�
ของพระเจ้�ด้วยกันในระดับอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ซึง่ในปน้ีีมีผู้เข�้ร่วมง�นทัง้หมด 825 คน  
และในวันเส�ร์ที่ 23 มกร�คม 2021 แผนก
พระคมัภร์ีฯ ไดจั้ดแขง่ขนัตอบคำ�ถ�มพระคมัภีร์  
Family Bible Quiz 2020 รอบชิงชนะเลิศ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และกิจกรรมพระ
คัมภีร์ “หนังสือกิจก�รอัครส�วก” รูปแบบ
ออนไลน์ ผ่�นโปรแกรม Google Meet 
“ฉลองวันอ�ทิตย์พระว�จ�ของพระเจ้�” โดย
มีทีมผู้เข้�แข่งขัน ที่เป็นตัวแทนที่ได้รับร�งวัล
ชนะเลิศในเขต 1-6 เขตละ 1 ทีมเขต 5 
มี 2 ทีม (เน่ืองจ�กแข่งขันสองแห่ง) รวม
ทั้งหมด 7 ทีมๆ ละ 2 คน กรรมก�ร 2 คน 
และผู้จัดง�น 2 คน รวมเป็น 18 คน และ 
ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมพระคัมภีร์ ประม�ณ 35 คน 
และมีผู้เข้�ร่วมกิจกรรมท�ง Facebook live 
ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประก�ศข่�วดีใหม่ 
ส่วนหนึ่งด้วย 
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อนึ่ง กิจกรรมที่จัดในครั้งนี้เพื่อ “ฉลอง
วันอาทติยพ์ระวาจาของพระเจ้า” ในปน้ีีตรงกบัวนั
อ�ทติย์ที ่24 มกร�คม 2021 (ซึง่เมือ่วนัที ่30 กนัย�ยน 
ค.ศ. 2019 ในสมณลิขิต “พระองค์ทรงเปิดใจ 
ของพวกเขา” (Aperuit Illis) สมเด็จพระสนัตะป�ป� 
ฟรังซสิทรงประก�ศให ้“วันอาทติย ์สปัดาหท์ีส่าม  
เทศกาลธรรมดา” ของทุกปี เป็น “วันอาทิตย์ 
พระวาจาของพระเจ้า” ซึ่งเป็นวันอุทิศให้กับ 
ก�รฉลองก�รศึกษ� และก�รเผยแผ่พระว�จ� 
ของพระเจ้� อีกทั้งเป็นช่วงเวล�พิเศษที่จะ 
ส่งเสริมคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องช�วยิวและ 
อธิษฐ�นภ�วน�เพื่อเอกภ�พของคริสตชน)

แม้ปีพระวาจาจะจบไปแล้ว แต่ผลของ
พระวาจายังคงอยู่ อุดมศานต์ขอน�าทุกท่านไป
พบกับบุคคลหลายๆ ท่านที่เป็นผลของพระ
วาจา ดังที่นักบุญอัมโบรสได้กล่าวไว้ว่า “เราพูด
กับพระเจ้าเมื่อเราภาวนา เราฟังพระองค์เมื่อเรา
อ่านพระวาจา” 

สัมภาษณ์บิชอปฟรังซิสเซเวียร์  
วีระ อาภรณ์รัตน์

ประธานคณะกรรมการคาทอลิก 
เพื่อคริสตศาสนธรรม

จากค�ากล่าวที่ว่า “พระวาจาบันดาลชีวิต” 
พระคุณเจ้ามีมุมมองอย่างไรคะ?

 พ่อนึกถึงพระเยซูเจ้�ทรงถูกทดลอง 
ในถิ่นทุรกันด�ร (40 วัน) พระองค์ตอบปีศ�จ 
ว่� (มธ 4:4) “มนุษย์มิได้ดำ�รงชีวิตด้วยอ�ห�ร 
เท่� น้ัน แต่ดำารงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำา 
ท่ีออกจ�กพระโอษฐ์ของพระเจ้�” ซึ่งม�จ�ก 
เ ร่ื อ งพ ร ะ เ จ้ � ท ร งทดสอบปร ะ ช � ก ร ใน 
ถิ่นทุรกันด�ร (40 ปี) สมัยโมเสส เฉลยธรรม- 

บญัญตั ิ8:3 “พระองคท์รงทำ�ใหท้�่นพบอปุสรรค  
ทรงปล่อยให้หิวโหย แล้วประท�นม�นน�เป็น
อ�ห�รเลี้ยงท่�น...เพื่อจะสอนท่�นว่� “มนุษย์
มิได้มีชีวิตอยู่ ด้วยอ�ห�รเท่�น้ัน แต่มีชี วิต
ด้วยพระว�จ�ทุกคำ �ที่ ออกจ�กพระโอษฐ์ 
ของพระย�ห์เวห์”

ก�รสอนคริสตศ�สนธรรม จึงมีเน้ือห�
อยู่ในพระคัมภีร์ ในชีวิตของพระเยซูคริสต์ 
ทำ�ใหรู้้ว�่พระเจ้�คือใคร คำ�สอนของพระองคเ์ปน็
หนท�ง คว�มจริง และชีวิต (ยน 14:6)

พระคณุเจา้คิดวา่ พระวาจาของพระเจา้หล่อเล้ียง 
พระศาสนจักรและชีวิตคริสตชนอย่างไรคะ?

 พระวาจาของพระเจ้าหล่อเลี้ยงพระ
ศ�สนจักรและชีวิตคริสตชนแน่นอน

1. ในพิธีกรรม และศีลศักดิ์สิทธิ์ เช่น  
พิธีมิสซ�เร�จะฟังพระว�จ�ของพระเจ้� เช่น  
วันอ�ทิตย์ปี A B C เป็นระบบ 3 ปี เร�จะฟัง
พระว�จ�ตอนสำ�คัญๆ ทั้งหมด

2. ในก�รภ�วน� “ทำาวตัร” ของพระสงฆ ์
นักบวช ส�มเณร และฆร�ว�สบ�งคน ทำ�วัตร
ซึง่ม�จ�กเพลงสดดุ ีและพระว�จ�จรรโลงใจ เช�้ 
ส�ย บ่�ย เย็น และก่อนนอน

3. ในกลุ่มวิถีชุมชนวัด พบปะกัน 
ประจำ�เดือน หรือประจำ�สัปด�ห์ จะศึกษ�พระ
ว�จ�บ�งตอนแล้วประยุกต์เข้�กับสถ�นก�รณ์
ชีวิตประจำ�วัน

4. ในก�รสอนคริสตศ�สนธรรม แก่ 
เด็ก เย�วชน ผู้ใหญ่ หรือผู้สนใจรู้จักพระเจ้� 
ก�รเรียนปัจจุบัน เร�เน้นพระว�จ�ของพระเจ้�
ม�กกว่�วิธีก�รสอนคำ�สอนสมัยก่อนๆ เช่น 
หนังสือก้�วไปด้วยกัน คำ�สอนเย�วชน คำ�สอน
ครอบครัว มีอ้�งพระว�จ�ทุกครั้งครับ 
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พระคัมภีร์ตรงกับภ�ษ�อังกฤษ คือ 
Scripture พระว�จ�คือ Word of God

บชิอปยอร์ช ยอด พมิพสิาร อดตีประธ�น 
คณะกรรมก�รค�ทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ เคยเป็น 
กรรมก�รของสม�คมพระคริสตธรรมไทย (TBS)  
ได้เคยชวนพ่อไปร่วมประชุมกับ United  
Bible Societies - UBS ที่พัทย� ซึ่งจำ� 
คำ�ขวัญของเข� เมื่อแปลเป็นภ�ษ�พื้นเมืองแล้ว 
ตอ่ไปคอื “จำาหน่าย จ่าย แจก อยา่งมคีวามหมาย”  
พ่อชอบเพร�ะชัดเจนดี 

เ ม่ือเร�จัดพิมพ์หนังสือ หรือแปล 
วีดิทัศน์เป็นภ�ษ�ไทย เร�ก็อย�กให้คนอ่�น  
คนดู มีคนสนใจ มีคนซื้อ จะได้ประเมินผลว�่ 
มีประโยชน์ไหม คุ้มไหม

 หล�ยคนอ�จชอบของฟรี แต่เมื่อแจก
แล้ว เข�อ่�นไหม เร�จึงต้องทำ�ให้มีคว�มหม�ย 
อย่�งไร (HOW) ก็มีก�รบันทึก มีก�รทดสอบ 
มีก�รแข่งขัน มีก�รติดต�มผล...ใช่ไหมครับ 

พระคุณเจ้าคิดว่ามีพระวาจาตอนใดเหมาะ
กับค�ากล่าวที่ว่า “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต 
ประกาศข่าวดีใหม่” บ้าง?

ในหนังสือกฤษฎีก�สมัชช�ใหญ่ของ
พระศ�สนจักรค�ทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 
2015 ของสภ�ประมุขบ�ทหลวงโรมันค�ทอลิก
แหง่ประเทศไทย ข้อ 14 หน้� 21 กล�่วถงึ เง่ือนไข 
ที่จำาเป็นเพื่อฟื้นฟูก�รประก�ศข่�วดีขึ้นใหม่ 

“เพื่อให้ทุกคนเป็นหน่ึงเดียวกัน...โลก
จะได้เชื่อ” (ยน 17:21) “เร�ให้บทบัญญัติใหม่ 
แกท่�่นทัง้หล�ย ใหท้�่นรักกนั เร�รักท�่นทัง้หล�ย 
อย่�งไร ท�่นก็จงรักกันอย่�งนั้นเถิด ถ้�ท่�นมี
คว�มรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่�ท�่นเป็นศิษย์ของ
เร�” (ยน 13:34-35) 

คริสตชนจ�าเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์ เข้าถึง
พระวาจา พระคุณเจ้ามีแนวทางสนับสนุน 
ส่งเสริมอย่างไร?

คณะกรรมก�รค�ทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ 
มีนโยบ�ย 3 สร�้ง คือ สร�้งสื่อ สร้�งคน และ
สร้างกลุ่ม 

- สร้างสื่อ เร�ได้แปลและจัดพิมพ์ 
“พระคมัภร์ีค�ทอลกิ ฉบบัสมบรูณ”์ ไดจั้ดพมิพ ์
เดือนกรกฎ�คม ค.ศ. 2014 หลังจ�ก 20 ปี 
ค่อยๆ พิมพ์พันธสัญญ�ใหม่ ตั้งแต่ ค.ศ. 2002 
และพันธสัญญ�เดิม แยกส่วน

คณะกรรมก�รไบเบิล ไดอ�ร่ี พิมพ์
พระว�จ�ประจำ�วัน ตั้งแต่ ค.ศ. 1991 จนครบ  
30 ปแีลว้ ชว่ยใหค้ริสตชนไทย ใกลช้ดิพระว�จ� 
ม�กขึ้น

- สร้างคน มีก�รสอนพระคัมภีร์  
ที่ วิทย�ลัยแสงธรรม หลักสูตรส�ข�วิช� 
ครสิตศ�สนศกึษ� ตัง้แต ่ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543)  
ที่ศูนย์อบรมคริสตศ�สนธรรม

หล�ยสังฆมณฑล เช่น กรุงเทพฯ 
ร�ชบุรี ท่�แร่ฯ จันทบุรี สุร�ษฎร์ธ�นี อุดรฯ มี
ก�รอบรมฆร�ว�ส มีก�รใช้สื่อ เลคซีโอ ดีวีน�  
เพื่อผู้สนใจ

- สร้างกลุ่ม นโยบ�ยของสภ�ประมุข
บ�ทหลวงโรมันค�ทอลิกแห่งประเทศไทย 
เน้นสร้�งกลุ่มคริสตชน (BEC) และสร้�ง 
กลุ่มกิจกรรมค�ทอลิก เร�พย�ย�มให้มีก�ร
อ่�นพระคัมภีร์ แบ่งปันข้อคิด และภ�วน�อ�ศัย 
พระวาจา

เงินรณรงค์วันอ�ทิตย์พระว�จ� ก็จะ
ช่วยสนับสนุนในแต่ละสังฆมณฑลด้วย 

เวลาพดู “พระคมัภรี ์พระวาจา” พระคณุเจา้
มักจะพูดค�าว่า “จ�าหน่าย จ่าย แจก” ตรงนี้
พระคุณเจ้าคิดอย่างไร?
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ถ้�เราคริสตชนมีคว�มรักต่อกัน ทุกคน 
จะรู้ว่� เร�เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้� ไม่ต้อง 
พูดเยอะครับ 

บทสัมภาษณ์ บิชอปโยเซฟ  
ประธาน ศรีดารุณศีล

ประกาศพระวาจาผ่านทาง  
Line Official Lectio Divina-Daily  

พระวาจาและข้อคิดประจ�าวัน

แรงบันดาลใจทีป่ระกาศพระวาจาผา่นทางส่ือ
ออนไลน์

แรงบันด�ลใจเกิดจ�กพระว�จ�ของ
พระเจ้� ผ่�นท�งจดหม�ยของนักบุญเป�โล 
ถึงช�วโรม บทที่ 10 ข้อ 14:17 ที่ว่� “ฉะนั้น  
ช�วอิสร�เอลจะเรียกข�นพระองค์ได้อย่�งไร 
ถ้�พวกเข�ไม่เชื่อ จะเชื่อได้อย่�งไรถ้�ไม่เคย 
ได้ ยิ น จะไ ด้ยิ น ไ ด้อย่ � ง ไ รถ้ � ไม่ มี ใคร 
ประก�ศสอน”

“ดังนั้น คว�มเชื่อจึงม�จ�กก�รฟังสิ่งที่ 
ได้ฟังก็ม�จ�กพระว�จ�ของพระคริสตเจ้�”

พระว�จ�สองบทน้ีเป็นแรงบันด�ลใจ 
ให้พ่อในฐ�นะผู้ปกครองสั งฆมณฑลที่มี 
คว�มย�วถงึหน่ึงพนักว�่กโิลเมตร มจัีงหวดัทีอ่ยู ่
ในเขตปกครอง 15 จังหวดั รวมประช�กรทัง้หมด 
ประม�ณ 9 ล้�นคน แต่มีคริสตชนประม�ณ  
8 พันคนเท่�นั้น ถ�มตนเองว่� จะทำ�อย่�งไร 
ใหป้ระช�ชนเหล�่น้ีไดย้นิ “พระว�จ�ของพระเจ้�”  
เพื่อมีคว�มเชื่ อและบรรลุถึ งซึ่ งคว�มเชื่ อ 
และคว�มรอดได้

ขอบคุณพระทีใ่หม้นุษยส์�ม�รถสือ่ส�ร
กันได้ด้วยเคร่ืองมือทันสมัย ประจวบกับ 
ก�รที่พ่ อสั ง เกตแม้ ผู้อ�วุ โสต่ �งก็ ใช้ ไล น์ 
สื่อส�รกัน จึงเกิดคว�มคิดขึ้นม�ว่� ห�กส่ง 
“พระว�จ�ของพระเจ้�” เข้�ท�งไลน์ พระว�จ�
ของพระองค์คงไปถึงผู้คนหล�ยๆ คน พ่อ
จึงลองเร่ิมส่งพระว�จ�ประจำ�วันไปต�มไลน์ 
ทุกวัน พระอวยพรให้พ่อมี ผู้ ร่วมงานที่ ดี  
เก่ง มีคว�มส�ม�รถ “พระว�จ�” จึงถูกส่ง 
ไปต�มไลน์ถึงใครก็ต�มที่ใช้โทรศัพท์และ 
เปิดฟัง

นอก น้ัน พ่อยั ง นึกถึ งคำ �พูดของ 
ยอห์นผู้ทำ�พิธีล้�งที่ว่� “ข้�พเจ้�เป็นเสียง 
ของผู้ที่ร้องตะโกนในถิ่นทุรกันด�ร” จึงทำ�ให้ 
คิดว่� “พระว�จ�” ต้องอ�ศัย “เสียง” นำ�ไป  
จึงได้ส่ง “พระว�จ�” ด้วยเสียงเพื่อให้เข้�ใน 
โสตประส�ทของผู้ฟัง ลงไปถึงใจ
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คิดว่าคนรุ่นใหม่ใส่ในพระวาจามากขึ้นไหมคะ?

ดูได้จ�กตัวเลขที่เจ้�หน้�ที่ส่งม�ให้แล้วเห็น
ว่� เด็กกับวัยรุ่นไม่มีเลย ตัวเลขนี้ไม่ต้องทำ�ให้เร�
แปลกใจนะครับ เพร�ะพระว�จ�ที่พ่อส่งไปก็เน้น
ผู้ใหญ่เป็นหลัก ซึ่งจะเห็นว่� คนที่มีอ�ยุตั้งแต่ 
55 ขึ้นไปรับฟังกันม�ก ทำ�ให้พ่อคิดว่� สำ�หรับ
บรรด�เย�วชนและเด็ก จะต้องประก�ศพระว�จ� 
ในแนวใหม่ที่พวกเข�สนใจม�กกว่�

เสียงตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง?

เจ้�หน้�ที่ได้ร�ยง�นให้พ่อทร�บดังนี้ครับ
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สิ่งที่ทำ�ให้พ่อต้องแปลกใจก็คือ มีคน
ฟังจ�กนอกประเทศเหมือนกัน ซึ่งแม้จำ�นวน
ไม่ม�กนัก แต่ก็รู้สึกดีใจม�กๆ ที่พระว�จ�ออก
ไปทั่วโลก

 พ่อยังได้รับ feed back จ�กสัตบุรุษ 
และพ่อเจ้�วัดบ�งองค์ เปิดเสียงพระว�จ�
ออกต�มส�ยในหมู่บ้�น ให้สัตบุรุษฟังทุกเช้�  
ช�วบ้�นที่อยู่บนดอยท�งภ�คเหนือ ได้ฟังพระ
ว�จ� คนในหมูบ่�้นแถบภ�คอสี�นกฟ็งัพระว�จ� 
เมื่อได้ยินเรื่องนี้แล้วรู้สึกมีคว�มสุขครับ

ขอพระคุณเจ้าช่วยแบ่งปันและให้ก�าลังใจแก่ 
พี่น้องคริสตชน ถึงข้อความในพระคัมภีร์   
นกับญุลูกา 11:27-28 ทีว่า่ “ผูม้คีวามสุขแทจ้รงิ”  
ขณะที่พระเยซูเจ้าก�าลังตรัสอยู่นั้น สตรีผู้หนึ่ง
ร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่า “หญิงที่ให้ก�าเนิดและ
ใหน้มเล้ียงทา่นช่างเป็นสุขจรงิ” แตพ่ระองค์ตรสั
ตอบว่า “คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้า
และปฏิบัติตาม ย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก”

 ตัวบทพระว�จ�บทนี้ ทำ�ให้เร�มองเห็น
คว�มสำ�คัญที่พระเยซูเจ้�ทรงให้กับ “ก�รฟัง
พระว�จ�และปฏิบัติต�ม” พระองค์ทรงยืนยัน
ว่� บุคคลที่ทำ�เช่นนี้เป็นผู้มี “คว�มสุขแท้”

 ยิ่งกว่�น้ัน พระองค์ทรงนับบุคคลที่ 
“ฟังพระว�จ�ของพระเจ�้และนำ�ไปปฏิบัติ” เป็น
ม�รด�และพีน้่องของพระองค์เลยทเีดียว (เทยีบ 
ลก 8:21) นับเปน็เกยีรตแิละศักด์ิศรีทีไ่ม่มสีิง่ใด
เทียบเท่�

 อ�จมีผู้ถ�มว่� “เร�จะต้องนำ�พระว�จ�
ช่วงไหน ตอนไหน ม�ปฏิบัติ” สำ�หรับบุคคล
ที่อ่�นและฟังพระว�จ�บ่อยๆ เป็นประจำ� เมื่อ

เข�อยู่ในสถ�นก�รณ์ พระว�จ�ของพระเจ้�จะ 
ผุดขึ้นม�ในใจให้บุคคลผู้นั้นได้ทร�บ

 แต่สิ่งที่ย�กลำ�บ�กกว่�น้ันก็คือ เม่ือ
ทร�บพระว�จ�แล้ว จะนำ�ไปปฏิบัติหรือไม่? 
เพร�ะก�รปฏิบตัติ�มพระว�จ� บ�งคร้ังเรียกร้อง 
ก�รตัดสละ ละ เลิก จ�กสิ่งที่ตนชอบ ตนคุ้น
เคย จนไม่อย�กเปลี่ยนแปลงก็ได้ พ่อมักนึกถึง
อบัร�ฮมัเปน็ตวัอย�่ง หรือนักบญุโยเซฟ ทีใ่นปน้ีี
เร�ใหค้ว�มสำ�คญักบัท�่นเปน็พเิศษ ทัง้สองท�่น
เป็นตัวอย่�งที่ดีของบุคคลที่ “ฟังพระว�จ�ของ
พระเจ้� แล้วปฏิบัติต�ม” แล้วพระเจ้�ก็แสดง
ใหเ้หน็ว�่ ทรงพอพระทยัและอวยพรท�่นทัง้สอง
เป็นอย่�งม�กครับ

บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
ประกาศพระวาจาผ่านทางโซเชียลมีเดีย

“เช้าวันใหม่...ใส่ใจพระวาจา”

แรงบันดาลใจที่ประกาศพระวาจาผ่านทาง 
สื่อออนไลน์ 
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เมือ่ประม�ณตน้เดือนมนี�คม 2563 ยงั
จำ�กันได้ เข�ห้�มก�รชุมนุมคนม�กๆ ส่งผลให้
เร�ต้องปิดวัด งดค่�ยคำ�สอน ฯลฯ ต้องใช้วิธี
ทำ�ผ่�นท�งออนไลน์

พ่อก็คิดว่� ถ้�เร�ทำ�คลิปวิดีโอง่�ยๆ 
ต�มประส�ของเร� สอนคำ�สอนวันละ 5-6 
น�ที ท�งยูทูบก็น่�จะดี คิดแล้วก็ไม่ต้องรีรอ 
เพร�ะศึกษ�ดูแล้วมันทำ�ง่�ยๆ ใช้โทรศัพท์ของ
เร�เครื่องเดียว ทำ�คนเดียวก็ได้ สะดวกดี ว่�ง
เมื่อไรก็ทำ� เสร็จแล้วมีคุณพ่อวินัย เปลี่ยนบำารุง  
ท่�นจัดก�รปรับปรุง ใส่ข้อคว�มให้ ทำ�ได้ 
ทลีะหล�ยๆ ตอน บ�งคร้ังกส็มัภ�ษณค์นโน้นบ�้ง 
คนน้ีบ�้ง แลว้แตโ่อก�ส ไมม่สีคริปท ์ว�่กนัสดๆ  
ม�ระยะหลังจึงนำ�พระว�จ�ม�ประยุกต์บ้�ง

สรุปคืออย�กใช้สื่อยูทูบดู ซึ่งมันก็ง่�ย
จริงๆ

เสียงตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง

เสียงตอบรับก็พอมี หล�ยๆ คนก็ชอบ 
บอกว่� “ธรรมช�ติดี” ฟังกันง่�ยๆ ไม่มีวิช�ก�ร
ทฤษฎีอะไรม�กม�ย เอ�เร่ืองชีวิตประจำ�วันที่ 
ทุกคนต้องพบเจอกันอยู่เป็นประจำ�

คว�มจริงพ่อไม่ได้ขอให้เข�กดไลก์ กด
เชียร์ กดแชร์ อะไรเลย หล�ยคนเข�เอ�ไป 
แบ่งปันกัน ซึ่งก็ยินดี บอกแล้วว่� ใครเห็นว่�
ดีก็ทำ�เลย มีหอพักนักเรียนแห่งหนึ่ง เข�เอ�ไป
เปดิใหเ้ดก็ๆ ฟงัทกุวนัเหมอืนกนั เปน็ก�รเรียนรู้ 
คำ�สอนไดอ้ย�่งหน่ึง เปน็ตน้ว�่ในชว่งแรกๆ ทีท่ำ� 

ก็พย�ย�มให้เจ้�หน�้ที่จัดเป็นชุดๆ เก็บไว้ เผื่อ
ใครอย�กได้เอ�ไปเป็นอุปกรณ์เสริมก�รเรียน 
คำ�สอน หรือจะเปดิดจู�ก Chiangrai Catholic  
YouTube ก็ได้ ดูย้อนหลังได้ตลอด ก็น�่จะมี
ประม�ณส�มร้อยกว่�ตอนนะ

พระคุณเจ้ า คิดว่ า ปัจจุบันนี้คริสตชนไทย 
สามารถเข้าถึงพระวาจาได้มากน้อยอย่างไร 

ก�รเข้�ถึงพระว�จ�ของคริสตชนไทย
สมัยนี้ พ่อว�่มันไม่ย�กเย็นอะไร เพร�ะจะเรียก
ว่�เกือบทุกคนที่รู้คว�มแล้ว คนรุ่นคุณปู่คุณย�่ 
ใช้โทรศัพท์มือถือกันทั้งน้ัน ไม่ว่�จะเป็นดูหนัง 
ฟังเพลง ดูข่�ว หรือเล่นไลน์ ฯลฯ เพียงแต่ว่�
เมื่อพูดถึงศ�สน� พูดถึงพระธรรมคำ�สอน มัน
สู้สื่อเรื่องอื่นๆ ไม่ได้ สู้ตลก สู้นักร้องยอดนิยม 
สู้รายการทางโลกไม่ได้นั่นเอง

ดแีลว้ จึงอย�กจะบอกพีน้่องทีก่ำ�ลงัอ�่น
อยู่นี้ ช่วยกันเชียร์ ช่วยกันแชร์ ให้คนรู้จัก ลูก
หล�น เพื่อนฝูง ไม่ว�่จะเป็นร�ยก�รท�งศ�สน� 
ท�งพระคัมภีร์ ซึ่งก็มีผู้ทำ�ร�ยก�รอยู่ม�กพอ
สมควร ไมว่�่จะ พระคณุเจ้าประธาน ศรีดารุณศลี  
คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร คุณพ่อพงศ์เทพ  
ประมวลพร้อม ฯลฯ

 และจะให้ดกีว�่น้ัน สือ่ค�ทอลกิ น่�คิด
จัดร�ยก�รทีมั่นง่�ยๆ ไม่ตอ้งใชเ้งินทองม�กม�ย 
เพียงแต่ห�เนื้อห�ให้น่�ติดต�ม ตรงใจช�วบ้�น 
ทันสมัย ขอเป็นกำ�ลังใจนะครับ
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คุณพ่อยอห์น บัปติส  
พงศ์เทพ ประมวลพร้อม 
ผู้อบรมพระคัมภีร์ 26 ปี 

เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประค�า กาลหว่าร์

คุณพ่อเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งที่สนใจเรื่อง 
พระคัมภรีเ์ป็นพเิศษ เชน่ การเขยีนบทความ  
จัดพิมพ์หนังสือส่งเสริมศรัทธาต่างๆ ที่ 
เก่ียวกับพระวาจา คุณพ่อมีแรงบันดาลใจ 
จากอะไร? คณุพอ่เป็นผูอ้บรมพระคัมภีรว์นัเสาร์ 
มากว่า 26 ปี ขอคุณพ่อช่วยแบ่งปันที่มาด้วยค่ะ

ในปีค.ศ. 1996 พ่อย้�ยลงม�จ�ก
สงัฆมณฑลเชยีงใหม่ พระคณุเจ้าวีระ อาภรณรั์ตน์  
ในปีน้ันเองก็ชวนพ่อม�ให้ก�รอบรมพระคัมภีร์
ที่อ�ค�รค�ทอลิกแพร่ธรรม ทุกวันเส�ร์ 09.00-
12.00 น. ต่อเนื่องกัน 10 เส�ร์ คอร์สนี้เป็น

ส่วนหน่ึงที่แผนกคำ�สอนของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ จัดขึ้นทุกปีเพื่อพัฒน�คุณภ�พ 
คริสตชนเตรียมเข้�สู่ปีค.ศ. 2000 พ่อก็รับป�ก
พระคุณเจ้� (ในเวล�น้ันท่�นเป็นหัวหน้�
แผนกคำ�สอนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) 
เร�อบรมพระคัมภีร์กันปีละเล่ม ท�งแผนก 
คำ�สอนกับพ่อก็ม�ตกลงกันว่ �ปี น้ีจะสอน 
เล่มไหน เพร�ะพระคัมภีร์ทั้งครบของเร�มี
ทั้งหมด 73 เล่ม จำ�ได้ว่�เล่มที่สอนไปแล้ว
สนุกและเหมือนก�รเปดิประตคูว�มเข�้ใจสูพ่ระ
คัมภีร์เล่มอื่นๆ คือหนังสือ “กิจก�รอัครส�วก” 
เร�จะรู้จักภูมิศ�สตร์ของโลกพระคัมภีร์และ
ส�ม�รถยอ้นไปเข�้ใจหนังสอืเลม่อืน่ๆ ในพนัธ-
สญัญ�เดิมไดด้้วย สตับรุุษทกุวนัน้ีกย็งัทวงว�่ให้
ย้อนกลับม�อบรมหนังสือ “กิจก�รอัครส�วก” 
ใหม่อีก อบรมที่อัสสัมชัญไปน�นม�กหล�ย
ปีแล้ว จนวันหน่ึงพระคุณเจ้�วีระเล่�ให้ฟังถึง
ส�เหตทุีพ่อพอ่ลงม�จ�กเชยีงใหมแ่ลว้เหตใุดจึง
ชวนพอ่ม�อบรมพระคัมภร์ีแกส่ตับรุุษทัว่ไป ท�่น
บอกว�่เคยไดย้นิว�่สมยัพอ่เปน็เณรใหญช่ัน้ป ี4 
ไปฝึกง�นอภิบ�ลที่วัดธรรม�สน์นักบุญเปโตร  
บ�งเชอืกหนัง คณุพอ่เจ้�วดัใหส้อนคำ�สอนเดก็ๆ 
ตอนกล�งวันแล้วให้เข้�ไปอ่�นพระคัมภีร์กับ 
ช�วบ�้นในสวนกลว้ยไมต้อนค่ำ� ไปแนะนำ�เข�บ�้ง 
เลก็ๆ น้อยๆ ทีเ่ร�เรียนม�จ�กบ�้นเณรแสงธรรม  
อีกเหตุผลหน่ึงท่�นเคยได้ยินว่�สมัยพ่อทำ�ง�น
อยู่สังฆมณฑลเชียงใหม่ ทุกค่ำ�วันพุธจะต้อง
ไปที่บ้�นม�รีน� สอนพระคัมภีร์ให้กับเด็กที่
เรียนตัดเย็บเสื้อผ้�กับซิสเตอร์ ทุกค่ำ�วันพุธ
ก็จะแบกโปสเตอร์ภ�พพระคัมภีร์แล้วก็ไปเล่�
พระคัมภีร์ให้เด็กๆ ฟัง มีพวกรุ่นพี่จบแล้วไป
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ฝึกง�นต�มร้�นตัดเสื้อผ้�ในเมืองเชียงใหม่ก็
จะรีบกลับบ้�นซื้อกับข้�วม�คนละถุง ข้�วสวย 
ซิสเตอร์หุงไว้ให้แล้ว เข�ก็จะรีบท�นกันแล้วก็
ม�ฟังพระคัมภีร์ด้วย ซิสเตอร์ให้เข�เรียนรู้เป็น
ผู้ใหญ่รับผิดชอบกับข้�วเอง น่ีเป็นวิธีสอนที่มี
พลังม�ก ส่วนพวกน้องๆ ก็มีกับข้�วที่บ้�นให้
เลย จ�กสองเหตุก�รณ์น้ีพระคุณเจ้�ก็เลยให้
โอก�สชักชวนพ่อม�อบรม พออบรมพระคัมภีร์
คอร์ส 10 เส�ร์แล้ว ในปีน้ันก็ชักชวนต่อให้
ไปอบรมแก่นักศึกษ�คริสตศ�สนธรรม (ซี.ซี.)  
ที่ซอยวัดเทียนดัด ส�มพร�น ทั้งหลักสูตร  
ภ�คฤดูร้อน และหลักสูตรส�มัญในปีน้ันเลย 
ตั้งแต่วันน้ันจนบัดน้ีก็ 26 ปีแล้ว ยังอบรมที่ 
อัสสัมชัญและ ซี.ซี. อยู่ทุกปีไม่เคยข�ด

เมื่อพระคัมภีร์คือพระวาจาของพระเจ้า เราจะ
ท�าอย่างไรให้คริสตชนได้ยิน ได้ฟัง และได้รับรู้
ถึงพระวาจาของพระเจ้านั้น?

คริสตชนได้ฟังพระว�จ�ของพระเจ้�
ในพิธีมิสซ�ชัดเจนที่สุด ในมิสซ�จึงจำ�เป็นที่
จะต้องอธิบ�ยให้สัตบุรุษสัมผัสถึงพลังของพระ
ว�จ�ให้ม�กที่สุด พ่อเคยเขียนว่� “งานหนึ่งของ 
พระสงฆ์ก็คือแบกจอบแบกเสียมเข้าไปในทุ่งนา
ของพระคมัภีร์แตล่ะมสิซาแลว้ขดุหาเพชรพลอย
ในพระคมัภร์ีแตล่ะอาทติยใ์หเ้จอ เม่ือพบแลว้ก็
ขัดถูนำามาตั้งแสดงแก่พี่น้องในวัดบนธรรมาสน์
ดว้ยบทเทศน์ ใหช่ื้นชมช่ืนใจหายเหน่ือยร่วมกนั”  
ปัจจุบันมีสื่อออนไลน์ที่อธิบ�ยพระคัมภี ร์ 
นอกพิธีมิสซ� น่ีเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ช่วยเหลือ
เพร�ะในพิธีมิสซ�เวล�อ�จไม่อำ�นวยให้อธิบ�ย
ม�กนัก หรือสม�ธิในมิสซ�เกิดไม่มี ก็ส�ม�รถ

ห�ฟังได้ในโซเชียลมีเดีย ปัจจุบันพ่ออธิบ�ย
พระคัมภีร์ 3 บทในพิธีมิสซ�วันอ�ทิตย์ว่�
แนวคิดหลักคือเร่ืองอะไร ทั้งส�มบทเชื่อมต่อ
กันว่�อย่�งไร ก�รพูดในสื่อออนไลน์เช่นนี้ พูด
อธิบ�ยต่อเนื่องม�ตั้งแต่ปีค.ศ. 2003 ก็ 18 ปี
แล้ว ในร�ยก�รแสงธรรมแล้วจึงแตกแขนงม�
เป็นรายการ “พระคัมภีร์ที่ฉันรัก” ช่องท�งยูทูบ  
อัปโหลดขึ้นทุกเย็นวันศุกร์เพื่อฟังก่อนไปวัด 
วันอ�ทิตย์

พระวาจา คือ ข่าวดีของพระเจ้า จะสามารถให้
แนวทางในการด�าเนินชีวิตคริสตชนได้อย่างไร? 
พระวาจาพระเจ้า จะค้�าจุน เป็นพลัง และเป็น
อาหารเลี้ยงวิญญาณคริสตชนได้อย่างไร?

พระวาจาของพระเจ้าน้ีทรงฤทธิ์ เพียง
แค่ฟัง ก็ล้างหู ล้างปาก ล้างตา ล้างดวงใจ 
เราแค่มีหน้าที่เปิดใจรับฟังอย่างยินดีไม่ต่อต้าน
แสดงอาการเบื่อหน่ายหรือรำาคาญ ขณะฟัง
หรืออ่�นบ�งคร้ังไม่เข้�ใจแต่พระว�จ�จะเข้�ม�
พำ�นักอยู่ในใจ พอกลับบ้�นน่ังเงียบๆ ในวัน
ที่มีปัญห�พระว�จ�ที่นอนน่ิงอยู่ในใจเหล่�น้ัน
จะหวนกลับข้ึนม�ให้คำ�ตอบแก่ปัญห�ย�กๆ 
ในชีวิตได้ มีหนท�งไปต่อในชีวิตได้อย่�ง 
ถูกท�ง พระว�จ�ทำ�ง�นเช่นน้ีเสมอ พระว�จ�
ของพระเจ้�มีข้อปฏิบัติแนวท�งที่ดีเป็นข้อๆ  
กจ็ริง แตไ่มใ่ชม่ไีวใ้หท้อ่งจำ�แลว้เอ�ไปทำ�เท�่น้ัน 
แตม่ไีวเ้พือ่พระเจ้�จะเข�้ม�ประทบัในจิตใจและ
กระทำ�คว�มดแีทนเร�ในตวัเร�เลย พระเจ้�ไมไ่ด ้
สอนเร�ทำ�ดีเท่�น้ันแต่พระเจ้�ทรงเปลี่ยนเร�ให้
เป็นคนดี
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ขอให้คุณพ่อเชิญชวนผู้ที่เป็นคริสตชน ได้สนใจ
ที่จะอ่านพระคัมภีร์ อ่านพระวาจาของพระเจ้า
มากขึ้น

พระวาจาของพระเจ้าเป็นของขวัญที่
พระเจ้�ประท�นม�ให้แก่มนุษย์ทุกคน ไม่มี
ใครเป็นเจ้�ของ เป็นของทุกคนและส่งผลไป
ต�มบริบทของปัญห�ในชีวิตแต่ละคน ทุกคน
ส�ม�รถอ�่นพระคมัภร์ีในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
ทีเ่หม�ะสมกบัวิถชีวิีตของตน อ�่นตอนกอ่นนอน 
ตอนมีปญัห�ในชวีติ อ�่นขณะดืม่น้ำ�ช�ย�มบ�่ย 
อ่�นขณะร่วมพิธีกรรม อ่�นจ�กแอปพลิเคชัน
ในโทรศัพท์ อ�่นจ�กหนังสือพระคัมภีร์โบร�ณ 
ทรงคุณค่� อ่�นจ�กแผ่นพับพระว�จ� จ�ก
ไบเบิล ไดอ�รี่ ฟังคนอื่นอ�่น ฟังจ�กร�ยก�ร
วิทยุ เร�อย่�สร้�งเงื่อนไขให้ก�รอ่�นพระคัมภีร์
เป็นเร่ืองย�กลำ�บ�ก จำ�กัดและมีอุปสรรค  
พระว�จ�ของพระเจ้�ที่เร�อ่�นและฟังไม่ว่�จ�ก
ช่องท�งไหนจะนำ�เร�ไปสู่พระคัมภีร์ที่งดง�ม 
สักวันหน่ึง ขอแนะนำาว่าเราเป็นคาทอลิกเรา
ก็อ่านจากฉบับของคาทอลิกก็จะเข้ากับบริบท
ความเชื่อในชีวิตของเราไม่เกิดข้อขัดแย้งใดๆ

ทราบมาว่าคุณพ่อช่วยแนะน�า ชี้แนะ ติว 
ความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ ให้กับ ด.ญ. เทเรซา  
พิริยากร ดอนจันทร์ (น้องหลิว) ผู้ชนะเลิศ  
“การแข่งขันตอบค�าถามพระคัมภีร์ Family  
Bible Quiz 2020” ขอคุณพ่อช่วยแบ่งปัน 
ตรงนี้ด้วยค่ะ

น้องหลิวและคุณแม่ม�เรียนพระคัมภีร์
วันเส�ร์กับพ่อเมื่อปี 2020 พ่อก็ประทับใจ

เพร�ะเข�อ�ยุน้อยที่สุดในชั้น เข้�ไปคุยกับเข�
จงึรู้ว�่ เพิง่กลบัใจม�เรียนคำ�สอนรับศลีล�้งบ�ป  
เม่ือกลบับ�้นคุยกบัแม ่แม่คุยไมรู้่เร่ืองกอ็ตุส�่ห์
ต�มลูกไปวัดอ่�นพระคัมภีร์เพื่อจะคุยกับลูก 
รู้เรื่อง ทั้งๆ ที่ยังเป็นพุทธอยู่กับส�มี เวล�ม�
เรียนพระคัมภีร์แม่ก็สลับกับบิด�ม�เป็นเพื่อน
น่ังเรียนกบัลกู โชคดเีรียนโรงเรียนค�ทอลกิและ
ผู้บริห�รส่งเสริม มีซิสเตอร์ผู้อำ�นวยก�รเอ็นดู 
คุณพ่อก็ให้ม�ช่วยมิสซ�ที่วัดน้อยอัสสัมชัญ 
ตอนเย็น เข�เข้�แข่งขันพระคัมภีร์ปีที่ผ่�นม�
หนังสือ “กิจก�รอัครส�วก” ได้แชมป์ เขต 1 /  
แชมปป์ระเภทครอบครัว / แชมปอ์คัรสงัฆมณฑล 
กรุงเทพฯ 6 เขต “3 แชมป์ซ้อน” นี่ไม่ธรรมด� 
พ่อเห็นหนังสือพระคัมภีร์ของเข�แล้วช่ืนชม 
จริงๆ เอ�ให้ใครดูก็ชื่นใจ ขีดเส้นใต้ทุกบรรทัด 
มีไฮไลท์สะท้อนแสงเต็มไปหมด บ�งหน้�มี 
เทปใสปะตรงที่เขียนจนข�ดทะลุ ฯลฯ เข�อ่�น
พระคมัภีรด์ว้ยคว�มสนใจมจิีนตน�ก�ร พอ่ไมไ่ด ้
ทำ�อะไรเลย ก่อนแข่ง 1 วัน เข�จะแวะม�ติว
กับพ่อที่วัดแม่พระลูกประคำ� ก�ลหว่�ร์ ก็คุย
กบัเข�เท�่ทีเ่ร�จะมีเวล� ใหเ้ข�มีจินตน�ก�รภ�พ 
ในหัว พ่อประทับใจที่เข�เรียกชื่อคนในพระ
คัมภีร์คล่องป�กทุกชื่อ ชื่อภ�ษ�กรีกย�กๆ  
ก็เรียกได้อย่�งลื่นไหล เช่น เป�โลมีเพื่อน 
ร่วมท�งขณะเดินท�งกลับอันทิโอกหลังจ�ก 
แพร่ธรรมคร้ังที่ส�ม ชื่ออะไร? แกตอบทันที
เลย โสป�แตร์ อ�ริสท�รคัส เซกุนดุส ก�ยอัส  
ทิโมธี ทิคิกัสและโตรฟีมัส...คนจะจำ�ชื่อเหล่�น้ี 
ได้ต้องอ่ �นพระคัม ภี ร์ ด้วยคว�มสุขและ
จินตนาการ
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ทราบ ว่าน้ องห ลิว เป็ นคาทอ ลิกคนเดียว 
ในครอบครัว คุณพ่อรู้สึกอย่างไร?

พ่อรู้สึกว่�เร่ืองของน้องหลิวน้ีเป็นก�ร
เรียกของพระอย่�งแน่นอน ก่อนที่พระเยซูเจ้�
จะทรงล้�งเท้�อัครส�วกนักบุญยอห์นเขียนใน
พระวรสารของท่านว่า “พระองค์ทรงรักผู้ที่เป็น
ของพระองค์ซึ่งอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงรักเขา
จนถึงที่สุด” (ยน 13:1) พระองค์ทรงเรียกเข�
เพร�ะรักเข�และรักจนถึงที่สุด ตอนเข�อย�ก
เป็นคริสตังเพิ่งจะ ป.5 แต่เข�รู้จักตอบรับเสียง
เรียกของพระตัง้แตย่งัเด็ก ตอนน้ีเข�เปน็คริสตงั
คนเดียวในครอบครัวแต่ทั้งคุณพ่อคุณแม่ พ่อ
เชือ่ว�่ป�่นน้ีมคีว�มเชือ่ในพระเจ้�แลว้ละ่ เพร�ะ
ลกูส�วของเข�นำ�คว�มช่ืนชมยนิดีของพระเจ้�ม�
ในครอบครัว สักวันหน่ึงอย�กรับศีลล�้งบ�ปก็
ม�เรียนคำ�สอน มีคุณพ่อพร้อมจะสอนคำ�สอน
ให้มากมาย

คุณพ่อคิดอย่างไร หรือมีมุมมองอะไรกับน้อง
หลิว เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ชั้น ป.5 ที่สนใจศาสนา
คริสต์ (คาทอลิก) และเป็นพิเศษท่ีเขาสนใจ
เนื้อหาเรื่องราวในพระคัมภีร์

พ่อคิดว่�ก�รสนใจพระคัมภีร์ของน้อง
หลิวน้ีเป็นไปโดยธรรมช�ติในตัวเข� เพร�ะเข�
กับคุณแม่เข�้ใจว่�อย�กรู้จักศ�สน�คริสต์ก็ต้อง
อ่�นพระคัมภีร์ และโชคดีที่เข�พบแหล่งข้อมูล
ดีๆ อธิบ�ยพระคัมภีร์ในโลกโซเชียลมีเดีย ซึ่ง
ปัจจุบันมีหล�ยร�ยก�ร พ่อจึงมีมุมมองว่�โลก
เปลี่ยนไป ก�รประก�ศพระว�จ�ด้วยโซเชียล 
มีเดียเป็นสน�มแพร่ธรรมแบบใหม่ และ
ค�ทอลิกเร�ไม่ได้น้อยหน้�หรือล้�สมัยกว่�ใคร 

เร่ืองของน้องหลวิเปน็ขอ้พสิจูน์เร่ืองน้ี เพร�ะเร�
ไม่ได้แข่งขันในเร่ืองเทคนิคม�กเท่�กับแข่งขัน
ในเรื่องเนื้อห�ที่เป็นชีวิต เร�อย่�น้อยใจในเรื่อง
ยอดวิวหรือจำ�นวนคนเข้�ดู ขอให้มีคนออกม�
ประก�ศอย่�งที่นักบุญเปโตรเขียนในจดหม�ย
ของท่านว่า “จงพร้อมเสมอที่จะให้ค�าอธิบาย
แก่ทุกคนที่ต้องการรู้เหตุผลแห่งความหวังของ
ท่าน จงอธิบายด้วยความอ่อนโยนและด้วย
ความเคารพอย่างบริสุทธิ์ใจ เพื่อเมื่อท่านถูกใส่
ร้าย ผู้ที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของท่านตาม 
ค�าสอนของพระคริสตเจ้า กจ็ะตอ้งประสบความ
อบัอาย หากเปน็พระประสงคข์องพระเจ้าการทน
ทุกข์เพราะท�าความดีนั้น ย่อมดีกว่าการทนทุกข์
เพราะท�าความชั่ว” (1ปต 3:15-17) 

คุณพ่อรู้สึกอย่างไรบ้าง ที่น้องหลิวเข้าร่วม
แข่งขันตอบค�าถามพระคัมภีร์ และได้เป็น 
ผู้ชนะเลิศ

ดีใจม�ก ใครๆ ก็ดีใจกับเข� ชื่นชมพ่อ
แม่ของเข�และตัวเข� หนท�งชีวิตยังอีกย�วไกล 
คว�มเชื่อเร่ิมโตจ�กเมล็ดพันธุ์แห่งพระว�จ�ที่
เพ�ะหว่�นแล้วกำ�ลังเป็นต้นไม้ที่ต้องเอ�ใจใส่
ดูแลคว�มเชื่อกันต่อไป ให้น้องต้นหลิวเติบโต
ท�งคว�มเช่ืออย่�งเป็นธรรมช�ติ มีวันที่ชนะ
และเรียนรู้ที่จะรับคว�มพ่�ยแพ้ที่จะประสบใน
ชีวิต มีคว�มสุขและเรียนรู้จักไม้ก�งเขนของ
พระเยซูเจ้�ในชีวิตด้วย เพื่อจะแบกก�งเขนของ
ตนอย่�งคุ้นเคย อย่�รีบกดดันอะไรเด็กน้อยที่
กำ�ลงัโต นอกจ�กหวงัดีและคอยชว่ยเหลอือย�่ง
จริงใจและให้แบบอย�่งที่ดีแก่เข� ขอให้คุณพ่อ 
คณุแมรั่กเข�ตอ่ไป รักเข�จนถงึทีส่ดุแบบพระเยซเูจ้� 
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ทรงรักเข� พระองค์ทรงเร่ิมสิ่งดีง�มในชีวิตเข�
แล้ว ถ้�เข�รักพระเจ�้อยู่เสมอ เข�จะเดินไปใน
ท�งที่ดีง�มแน่นอน

บทสัมภาษณ์ 
ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ 

ผู้จัดการ/ผู้อ�านวยการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ซิสเตอร์คิดว่าพระวาจาของพระเจ้า เป็น
ขุมทรัพย์ส�าหรับชีวิตคริสตชนได้อย่างไร?

พระว�จ�ของพระเจ้�คือถ้อยคำ�ของ
พระเจ้�เองที่ผู้เขียนได้บันทึกไว้ต�มก�รดลใจ
ของพระองค์ ดังน้ันเป็นเหมือนพระเจ้�ได้ 
ตรัสกับเร�มนุษย์โดยตรง ดังที่นักบุญอัมโบรส 
ได้กล่าวไว้ว่า “เราพูดกับพระเจ้าเม่ือเราภาวนา 
เราฟงัพระองคเ์มือ่เราอา่นพระวาจา” นอกจากน้ี 
เวล�ที่เร�อ่�นพระว�จ�ของพระเจ�้ในแต่ละครั้ง 
ก็เหมือนกับเร�ได้รับคำ�แนะนำ� คำ�ตักเตือน 
สอนก�รดำ�เนินชวีติทีถ่กูตอ้ง เร�พบคำ�ตอบทีเ่ร�
กำ�ลงัแสวงห� เร�มีคว�มหวัง ในก�รดำ�เนินชวีติ 
และเวล�ที่เร�ประสบกับคว�มย�กลำ�บ�กเร�จะ
รู้สึกประหล�ดใจ เพร�ะเม่ือเร�อ่�นพระว�จ�
ของพระเจ้�เหมือนกับเร�ได้รับคว�มบรรเท�ใจ  
ปลอบโยน เร�จะรู้สึกมีคว�มอบอุ่นใจ ที่เป็น
เช่นน้ีซิสเตอร์เชื่อว่�เพร�ะในขณะที่เร�รู้สึก 
โดดเดี่ยวอับจนหนท�งและต้องเผชิญกับ 
คว�มย�กลำ�บ�กในขณะน้ันพระเจ้�ทรงอยู่ 
เคียงข้�งเร� และคอยชีน้ำ�ท�งในก�รดำ�เนินชวีติ
ให้กับเร�ผ่�นท�งพระว�จ�ของพระเจ้�น่ันเอง  
ดังน้ัน พระว�จ�ของพระเจ้�จึงเป็นเหมือน
ขมุทรัพยท์ีล่้ำ�ค�่ไมเ่พยีงสำ�หรบัคริสตชนเท�่น้ัน 
แต่สำ�หรับทุกคนที่มีโอก�สได้สัมผัสหรือได้อ�่น
พระว�จ�ของพระเจ�้ค่ะ

ซิสเตอร์คิดว่าคริสตชนควรสนใจหรือยึด 
พระวาจาของพระเจา้ ในการด�าเนนิชวีติหรอืไม?่ 

แน่นอนที่สุดค่ะ...คริสตชนควรสนใจ
ยึดพระว�จ�ของพระเจ้�ในก�รดำ�เนินชีวิต 
เพราะ “พระวาจาของพระเจ้า เป็นพระวาจา 
ที่มีชีวิตและบังเกิดผล ... วินิจฉัยความรู้สึก
นึกคิดภายในใจได้” (ฮบ 4:12) นอกจากน้ี 
นักบุญเป�โลยังยืนยันกับเร�ด้วยว่� “ทุก
ถอ้ยค�าในพระคมัภร์ีไดรั้บการดลใจจากพระเจ้า  
และมีประโยชน์เพื่อสั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือน 
ให้ปรับปรุงแก้ไข และอบรมให้ด�าเนินชีวิต 
อย่างชอบธรรม คนของพระเจ้าจะได้เตรียม
พร้อม และพร้อมสรรพ เพื่อกิจการดีทุกอย่าง” 
(2ทธ 3:16-17) ดังนั้นซิสเตอร์คิดว่�ห�กเร�ยึด
พระว�จ�ของพระเจ้�ในก�รดำ�เนินชีวิตของเร�  
ก็ทำ�ให้เร�มีเข็มทิศที่คอยชี้ท�งให้กับเร� 

คริสตชนจะมีแนวทางอย่างไร เพื่อจะปฏิบัติ
พระวาจาของพระเจ้าให้เกิดผลได้อย่าง
แท้จริง? 

เพือ่จะทำ�ใหพ้ระว�จ�ของพระเจ้�บงัเกดิ
ผลในตัวเร�แต่ละคนก็ต้องหมั่นตรวจสอบ
ก�รดำ�เนินชีวิตของเร�ว่� เร�ได้ดำ�เนินชีวิต
สอดคล้องกับพระว�จ�ของพระเจ้�หรือไม่ 
อย่างไร เราพยายามที่จะเป็นผู้สร้างสันติ เป็น
ผู้นำ�ก�รคืนดี เร�ให้อภัยคนอื่นเป็นไหม เร�
มองคนอ่ืนด้วยคว�มเค�รพและเห็นเข�เป็นพี่
เป็นน้องกับเร�ไหม ฯลฯ ห�กเร�ได้ทำ�อย่�งดี
สอดคลอ้งกบัพระว�จ�ของพระเจ้�น่ันก็เปน็ก�ร
ทำ�ให้พระว�จ�ของพระบังเกิดผลอย่�งแท้จริง 
และถ้�เร�อย�กจะตรวจสอบว่�เกิดผลจริงไหม 
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วิธีก�รง�่ยๆ คือสังเกตว่�เมื่อเร�ไปที่ไหน ที่นั่น
สงบสุข มีสันติไหม มีคว�มส�มัคคีกลมเกลียว
กนัไหม มีบรรย�ก�ศของคว�มสขุมไีมตรีจิตตอ่
กนัไหม หรือตรงกันข�้ม เร�ไปทีไ่หนมแีตค่ว�ม
ร้�วฉ�น แตกแยก หว�ดระแวงไม่ไว้ว�งใจกัน 
ถ้�เป็นเช่นน้ีเร�ก็คงรู้แล้วว่�พระว�จ�ของพระ
เกิดผลในตัวเร�ไหม มีเพียงพระเจ้�กับตัวเร�
เท่�นั้นที่จะรู้คว�มจริงในชีวิตของเร�

พระวาจาพระเจ้า จะค้�าจุน เป็นพลัง และ 
เ ป็นอาหารเ ล้ียงวิญญาณคริสตชนได้
อย่างไร?

ซสิเตอร์คดิว�่ก�รทีค่นเร�จะซือ่สตัยใ์น
ก�รทำ�หน้�ที่ สม่ำ�เสมอในก�รทำ�คว�มดีก็ไม่ใช่
เรื่องง่�ย เร�พูดกันว่� “ทำ�ดีได้ดี” แต่ในโลก
ที่เร�อยู่ดูเหมือนว่�ไม่ง่�ยที่จะเห็นผลเช่นน้ัน 
คนดีต้องทนทุกข์ ต้องตกระกำ�ลำ�บ�ก ต้องถูก
เหยียดหย�ม ถูกทำ�ให้ด้อยค�่จนบ�งครั้งนำ�ไป
สู่คว�มผิดหวัง เสียใจ ท้อแท้ใจ และเลวร�้ย 
ม�กกว่�น้ันก็ละเลยในก�รทำ�คว�มดี หรือ 
ไม่เห็นคุณค่�ในก�รที่จะทำ�คว�มดีก็เป็นได้  
เ รียกได้ ว่ � จิต วิญญ�ณห่อ เหี่ ยว เป็นที่ สุด 
สถ�นก�รณ์ในชีวิตเหล่�น้ีเร�ส�ม�รถเทียบ
เคียงได้กับชีวิตของผู้คนที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ 
ผู้คนที่ผูกพันชีวิตกับพระเจ้� ผู้คนที่ยอมให้
พระเจ้�นำ�ท�ง เร�จะพบเหตุผลว่�ทำ�ไมเร�ยัง
คงตอ้งทำ�คว�มดตีอ่ไป เร�จะเหน็คุณค�่ของก�ร 
ดำ�เนินชีวิตของเร� และแม้ว่�เร�กำ�ลังล้ม
ลงสิ้นหวัง เร�ก็จะได้รับคว�มบรรเท�และ 
พลังที่จะค้ำ�จุนชีวิตให้เร�ก้�วหน้�ต่อไป ใน
แง่น้ีต้องถือว่�คริสตชนได้เปรียบกว่�ใครๆ 

เพร�ะในทุกวันของสัปด�ห์ และทุกวันอ�ทิตย์  
พระศ�สนจักรได้เตรียมบทอ่�นซึ่งเป็นพระ
ว�จ�ของพระเจ้� และก�รเทศน์สอนของ 
พระสงฆ์ในพิธีบูช�ขอบพระคุณสำ�หรับเร� 
และเร�ยังได้สัมผัสพระว�จ�ของพระเจ้�ใน 
อีกหลายๆ โอกาสทีเดียว 

ทราบมาวา่ซสิเตอรม์อบพระคมัภีรฉ์บบัสมบรูณ ์
ให้กับ ด.ญ. เทเรซา พิริยากร ดอนจันทร์  
(น้องหลิว) ผู้ชนะเลิศ “การแข่งขันตอบ
ค�าถามพระคัมภีร์ Family Bible Quiz 
2020” ขอให้ซิสเตอร์ช่วยแบ่งปันที่ท�าให้น้อง
หลิวมีโอกาสศึกษาพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้ง

ซิสเตอร์มีโอก�สทำ�ง�นอยู่ในแวดวง
ก�รบริห�รก�รศึกษ�ม�เป็นเวล�พอสมควร 
และเชื่อว่�ก�รศึกษ�มีส่วนช่วยในก�รพัฒน�
มนุษย ์น้องหลวิเองกเ็ปน็เดก็ทีอ่ยูใ่นโรงเรียนที ่
ซิสเตอร์ดูแลอยู่ นอกจ�กก�รสร้�งบรรย�ก�ศ
ในโรงเรียนต�มแนวท�งโรงเรียนค�ทอลิกแล้ว
ซิสเตอร์พย�ย�มส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่�งๆ ที่
ชว่ยใหเ้ดก็ๆ ไดใ้กลช้ดิพระคมัภร์ี เชน่ ก�รอ�่น
พระคัมภีร์ ก�รแข่งขันตอบคำ�ถ�มพระคัมภีร์ 
เร�มีวิช�คำ�สอนสำ�หรับเด็กค�ทอลิก วิช�คริสต์
ศ�สน� จริยศึกษ�สำ�หรับนักเรียนทั้งโรงเรียนมี
ก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมคว�มเชื่อ คว�มศรัทธ�
ต่อพระเจ้�ในรูปแบบต่�งๆ ฯลฯ น้องหลิวก็
เป็นเด็กใฝ่รู้ใฝ่เรียน ช่�งคิดช่�งถ�ม ดังน้ัน 
จึงน่�จะได้รับผลของก�รบริห�รจัดก�รของท�ง
โรงเรียน ตลอดจนก�รเอ�ใจใส่ของคุณพ่อ  
ซิสเตอร์ คุณครูในโรงเรียน และคิดว่�พ่อแม่
ก็มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่�ง 
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เตม็ทีด่ว้ยเชน่เดยีวกนั ปจัจัยต�่งๆ เหล�่น้ีคดิว�่
ช่วยทำ�ให้น้องหลิวตลอดจนเด็กๆ คนอื่นๆ ได้
มีโอก�สศึกษ�พระคัมภีร์อย�่งลึกซึ้งค่ะ

ขอให้ซิสเตอร์เชิญชวนผู้ที่เป็นคริสตชนได้
สนใจท่ีจะอ่านพระคัมภีร์ อ่านพระวาจาของ
พระเจ้ามากขึ้น

ต้นไม้ที่ไร้ร�กแก้วก็คงจะไม่ม่ันคงและ
เตบิโตช�้ ห�กเร�คริสตชนไมย่ดึตดิกับพระว�จ�
ก็คงไม่ต่�งอะไรกับต้นไม้ที่ข�ดร�กแก้ว คงจะ
ไม่มีหลักยึดเหน่ียวในชีวิตและย�กที่จะทำ�ให้
ชีวิตฝ่�ยจิตของเร�เติบโต ซิสเตอร์จึงขอเชิญ
ชวนคริสตชน ไม่ว�่จะเป็นเด็ก เย�วชน ผู้ใหญ่ 
และผู้สนใจ อ่�นพระคัมภีร์ทุกวันและศึกษ� 
พระว�จ�ของพระเจ้�ในทุกรูปแบบ ไม่ว่�โดย 
ก�รม�ร่วมพิธีบูช�ขอบพระคุณ ก�รสวดทำ�วัตร  
ก�รแบง่ปนัพระว�จ� (วิถชีมุชนวัด) ก�รอ่�นสว่นตวั  
ก�รรับก�รอบรมพระคัมภีร์ ก�รเป็นผู้อ่�น

พระคัมภีร์ในพิธีบูช�ขอบพระคุณ ก�รเรียน 
คำ�สอนและพระคัมภีร์ในโรงเรียนหรือเขตวัด 
ก�รเข�้ร่วมกจิกรรมพระคัมภร์ีทีส่ง่เสริมก�รอ�่น 
ก�รแข่งขันตอบคำ�ถ�มพระคัมภีร์ ฯลฯ ที่จัด
ในระดับสังฆมณฑล เขตวัด โรงเรียน องค์กร 
คริสตชนฆร�ว�ส ฯลฯ ก็เป็นก�รรณรงค์ 
ก�รอ�่นพระว�จ�ของพระเจ้�ม�กขึน้เชน่เดยีวกนั 

บทสัมภาษณ์  
เด็กหญิง เทเรซา พิริยากร ดอนจันทร์  

(น้องหลิว)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

เด็กหญิง เทเรซ� พิริย�กร ดอนจันทร์  
(น้องหลิว) อ�ยุ 11 ปี มีพี่น้อง 2 คน บิด�ชื่อ 
ฐิติพัฒน์ ดอนจันทร์ ม�รด�ชื่อสุพิชญา  
ดอนจันทร์
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น้องหลิว สนใจศาสนาคริสต์ได้อย่างไร

 อะไรทำ�ให้หนูสนใจศ�สน�คริสต์  
เหรอคะ เร่ิมจ�กตอนน้ันหนูอ�ยปุระม�ณ 3 ขวบ 
กว�่ๆ หนูต�มคุณแม่ไปโบสถ์ซ�งต�ครู้ส เป็น
คร้ังแรกที่เห็นโบสถ์ พอเข้�ไปภ�ยในโบสถ์
รู้สึกตื่นเต้นม�กมีอะไรหล�ยอย่�งน่�สนใจ แต่
ที่สะดุดต�ที่สุดคือไม้ก�งเขนตรงกล�งโบสถ์ 
ทำ�ให้หนูเกิดคว�มสงสัยและสนใจในศ�สน�
คริสต์ค่ะ 

 หนูเลยต้องห�คำ�ตอบ พอเลิกมิสซ�
คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เดินลงมา หนู
จำ�ได้ว่�คุณพ่อท่�นนี้เมื่อสักครู่ อยู่บนเวที หนู
ก็วิ่งไปจับมือพ่อ พ่อหันม�ยิ้มให้ แล้วหนูถ�ม
พ่อว่�ทำ�ไมรูปปั้นน้ันต้องก�งแขน เป็นใครคะ 
แล้วกระด�ษที่พ่อชูทำ�ไมหนูไม่ได้ (แผ่นปัง) 
พ่อหัวเร�ะ แล้วชวนหนูไปทำ�กิจกรรม หนูต�ม
คุณพ่อไปทำ�กิจกรรมคำ�สอนทันที เพร�ะคิดว่�
ต้องได้คำ�ตอบ แต่หนูได้เรียนเร่ืองบ�ปต้น 7 
ประก�ร ไม่ผิดหวังนะคะ เพร�ะสนุกม�ก ซึ่ง
ครูไม่ได้บอกทั้งหมด 7 ข้อ หนูเลยต้องติดต�ม
ฟังในสัปด�ห์หน้� และรอคำ�ตอบว�่ทำ�ไมรูปปั้น 
ที่แขวนไว้ถึงต้องก�งแขน แล้วเข�เป็นใคร 
กระด�ษที่คุณพ่อชูขึ้นทำ�ไมหนูถึงไม่ได้ หนูคิด
ว�่ถ�้เร� เข�้ม�เรียนทกุวนัอ�ทติยต์อ้งได้คำ�ตอบ 
หนูจึงไปโบสถ์ทุกวันอ�ทิตย์ค่ะ

มีอะไรเป็นแรงจูงใจ หรือมีอะไรที่ท�าให้รู้สึกว่า
ตวันอ้งเริม่สนใจ เริม่อยากรูเ้รือ่งศาสนาครสิต์

 แรงจูงใจเร่ิมจ�กคณุพอ่สมหม�ยค่ะ ที่
ชวนหนูไปทำ�กิจกรรมสนุกๆ ส่วนสิ่งที่ทำ�ให้หนู
สนใจหรือเริ่มอย�กรู้เรื่องศ�สน�คริสต์ คือเริ่ม
จ�กคว�มสงสยัไมก้�งเขนตรงกล�งโบสถ ์ว�่เข�
คือใคร ทำ�ไมต้องถูกตรึงก�งเขน ดูแล้วเข�เจ็บ
ปวดม�ก และน่�สงส�ร 

น้องหลิวเคยรู้สึก หรือเคยถามตัวเองไหมว่า
ท�าไมจึงสนใจศาสนาคริสต์ หรือสนใจเรื่อง
ของพระเยซู

ทำ�ไมหนูสนใจเรื่องพระเยซู จุดเริ่มต้น 
ม�จ�กก�รสงสัยไม้ก�งเขนตรงกล�งโบสถ์  
ซึ่งตอนน้ันไม่ทร�บว่�คือใคร แล้วที่ไปเรียน 
คำ�สอนทุกวันอ�ทิตย์เพื่อห�คำ�ตอบ แต่ก็ยัง
ไม่ได้คำ�ตอบ ทร�บแต่ว�่ท�่น คือพระเยซู ซึ่ง
เรียนๆ ไปกมี็ขอ้สงสยัเพิม่ขึน้ เชน่ ทำ�ไมพระบดิ� 
ตอ้งสง่พระเยซมู�เกดิ แลว้ทำ�ไมตอ้งจับพระเยซู
ไปตรึงไม้ก�งเขน พระเยซูเป็นคนดีทำ�ไมไม่มี
ใครช่วย ทำ�ไมพระเยซูแสดงคว�มรักผู้อื่นและ
ให้อภัยผู้อื่นได้ พระเยซูทำ�ได้อย่�งไร แล้วหนู
จะรักผู้อื่นอย่�งพระเยซูหรือให้อภัยผู้อื่นอย่�ง
พระเยซูได้อย่�งไร 

น้องหลิวมีโอกาสได้เรียนวิชาค�าสอน หรือได้
รับการแนะน�าเรื่องศาสนาคริสต์จากใครบ้าง

ได้เรียนวิช�คำ�สอน และได้รับก�ร
แนะนำ�เรื่องศ�สน�คริสต์จ�ก คุณพ่อสมหม�ย 
มธุรสสุวรรณ / คุณพ่ออานุภาพ วงษ์แก้ว 
(ขณะเปน็บร�เดอร์ทีว่ดัซ�งต�ครู้ส) เซอร์เรจีนา  
ชมไพศาล และคุณครูคำ�สอน ที่โรงเรียน 
ซ�งต�ครู้สคอนแวนท์ จ�กนั้นหนูก็ย้�ยม�เรียน
ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษ� ได้เรียนคำ�สอนกับ 
ซิสเตอร์อรุณี สอนจันทร์ คุณครูจิราภรณ์  
เปล่งวิทยา และคุณครูสุจิตรา สุริยะโยธิน ส่วน
ในวันอ�ทิตย์หนูกับคุณแม่จะม�เรียนคำ�สอนที่
อ�สนวิห�รอัสสัมชัญค่ะ

ทราบว่าน้องหลิวเป็นคาทอลิกคนเดียว 
ในครอบครัวด้วย ตรงจุดนี้เป็นอย่างไร

 ใช่ค่ะ หนูเป็นค�ทอลิกคนเดียวใน
ครอบครัว ก่อนอื่นหนูขอขอบคุณคุณพ่อ  
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คุณแม่ และญ�ติผู้ใหญ่ทุกท่�นในครอบครัวที่
ยินดีให้หนูเปลี่ยนศ�สน� ถ�มว่�ตรงจุดน้ีเป็น
อย่�งไร ต้องบอกว่�ไม่เป็นอะไรเลยค่ะ หนูมี
แม่ทูนหัว คือคุณครูสมศรี มธุรสสุวรรณ เป็น
แบบอย่�งในก�รดำ�เนินชีวิตคริสตชนที่ดีให้กับ
หนูอย่�งสม่ำ�เสมอ ส่วนคุณแม่ลงเรียนคำ�สอน 
เพื่อจะได้เข้�ใจคว�มเป็นคริสตชนและช้ีแนะให้
หนูปฏิบัติต�มแบบคริสตชนที่ดี เพื่อเป็นศิษย์
ของพระเยซทูีมี่คณุภ�พ หนูเลยไมรู้่สกึแตกต�่ง
หรือแตกแยกอะไรทั้งที่หนูเป็นคริสตังคนเดียว
ในครอบครัวค่ะ

น้องหลิว รู้สึกอย่างไรอึดอัดไหมกับการที่เรา
เป็นคาทอลิกคนเดียว

 ไม่เลยค่ะ เพร�ะว่�หนูได้ครอบครัวที่
เข้�ใจ สนับสนุน และยอมรับในคว�มแตกต่�ง
ของศ�สน� ทุกวันอ�ทิตย์ และทุกเย็นหลังเลิก
เรียนหนูจะไปโบสถ์ ทุกคนที่บ้�นก็เข้�ใจและ
ยินดีพ�หนูไปไม่มีใครขัดขว�ง ทั้งยังให้หนู
ช่วยมิสซ�ด้วย คุณแม่บอกว�่ทุกศ�สน�ดีหมด 
ขึ้นอยู่ว่�เร�จะนำ�หลักคำ�สอนม�ปฏิบัติหรือไม่ 
หนูจึงไม่รู้สึกอึดอัดอะไรเลย แม้ว่�หนูจะเป็น
คริสตังคนเดียวในครอบครัว 

แล้วมีโอกาสไปเข้าวัด ร่วมพิธีมิสซาบ้างไหม 
อย่างไร

มีโอก�สไปเข้�วัดค่ะ พร้อมทั้งร่วมพิธี
มิสซ� ทุกวันอ�ทิตย์ และวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
หนูจะเข้�วัดน้อยของอ�สนวิห�รในตอนเย็น 
หลงัเลกิเรียน สว่นวนัอ�ทติยจ์ะไปวดัซ�งต�ครู้ส 
บ้�ง อ�สนวิห�รบ้�ง หรือวัดก�ลหว่�ร์บ้�ง แล้ว
แต่โอก�ส 

หนูเร่ิมเข้�ร่วมมิสซ�คร้ังแรกตอนอ�ยุ
ประม�ณ 3 ขวบกว่�ๆ ค่ะ เร่ิมไปทีวั่ดซ�งต�ครู้ส  
และพออ�ยปุระม�ณ 4 ขวบ หนูไดม้โีอก�สชว่ย

มิสซ�ด้วย ส่วนก�รเข้�ร่วมมิสซ�วันจันทร์ ถึง
วันศุกร์ ตอนนั้นหนูเริ่มจ�กตอนที่หนูยังเรียนที่
โรงเรียนซ�งต�ครูส้คอนแวนท ์หนูเข�้รว่มมสิซ�
ที่วัดน้อยซ�งต�ครู้สตอนเช้�ทุกเช้�ค่ะ

เคยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันพระคัมภีร์ 
ทัง้หมดก่ีครัง้ ทีไ่หนบา้ง และได้รบัรางวัลอะไร
บ้าง ใครแนะน�า หรอืสมคัรเขา้รว่มในกจิกรรม
นี้ได้อย่างไร

ห นู เ ข้ � ร่ วมกิ จก ร รมก � รแ ข่ ง ขั น 
พระคัมภีร์ ทั้งหมด 4 ครั้งค่ะ

ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันย�ยน 
2019 ท�งแผนกพระคัมภีร์ฝ่�ยง�นอภิบ�ล  
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดจั้ดก�รแขง่ขนัตอบ
คำ�ถ�มจ�กพระวรส�รต�มคำ�บอกเล�่ของนักบญุ
ยอห์น รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมง�น
อภิบ�ล “บ้�นผู้หว่�น” หนูได้รับร�งวัลชนะเลิศ 
ระดับประถมศึกษ�ปีที่ 3-4 ค่ะ

ครั้งที่ 2 วันอ�ทิตย์ที่ 29 พฤศจิก�ยน 
2020 ท�งแผนกพระคัมภีร์ฝ่�ยง�นอภิบ�ล  
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับโรงเรียนใน
เขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม 
Family Bible Quiz 2020 เป็นก�รแข่งขัน 
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ตอบคำ�ถ�มจ�ก “หนังสือกิจก�รอัครส�วก” 
ระดับเขต 1 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษ�  
หนูกับคุณแม่ได้รับร�งวัลชนะเลิศค่ะ

คร้ังที่ 3 วันอังค�รที่ 8 ธันว�คม 
2020 ท�งแผนกพระคัมภีร์ฝ่�ยง�นอภิบ�ล 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดก�รแข่งขัน 
Bangkok Bible Missionary Disciple-
ship 2020 และรว่มเฉลิมฉลองปีพระว�จ�ของ
พระเจ้� โดยมีก�รแขง่ขนัตอบคำ�ถ�มพระคมัภรี ์
“หนังสือกิจก�รอัครส�วก รอบชิงชนะเลิศ”  
ณ หอประชมุ โรงเรียนนักบญุเปโตร ส�มพร�น 
หนูได้รับร�งวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษ� 
ปีที่ 5-6 ค่ะ

ครั้งที่ 4 วันเส�ร์ที่ 23 มกร�คม 
2021 ท�งแผนกพระคัมภีร์ฝ่�ยง�นอภิบ�ล  
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกจิกรรม Family  
Bible Quiz 2020 เป็นก�รแข่งขันตอบคำ�ถ�ม
จ�ก “หนังสอืกจิก�รอคัรส�วก” รอบชงิชนะเลศิ 
ระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ก�รแข่งขัน 
ครั้ง น้ีใช้รูปแบบออนไลน์ ผ่�นโปรแกรม 
Google Meet ซึ่งผู้ที่เข้�ร่วมแข่งขัน คือผู้ที่
ชนะเลศิม�จ�กเขตต�่งๆ ในก�รแขง่ขนั กจิกรรม 
Family Bible Quiz 2020 และก�รแข่งขัน 
ครั้งนี้หนูกับคุณแม่ได้รับร�งวัลชนะเลิศค่ะ

ผู้แนะน�าหรือสมัครเข้าร่วมในกิจกรรมนี้  
ได้อย่างไร 

คือปกติซิสเตอร์ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน
อัสสัมชัญศึกษ�จะมีก�รสนับสนุนให้นักเรียน
เข้�ร่วมกิจกรรมที่หล�กหล�ยอยู่แล้ว และใน
สว่นของพระคัมภร์ีในปกี�รศกึษ� 2563 ท�่นได้
สนับสนุนนักเรียนทกุคน ตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษ�
ปีที่ 3 - มัธยมศึกษ�ปีที่ 6 เข�้ร่วมกิจกรรม
อ่�นหนังสือกิจก�รอัครส�วก หลังจ�กนั้นมีก�ร

แขง่ขนัภ�ยในเพือ่คดัเลอืกตวัแทนไปแขง่ขนักบั
ภ�ยนอก โดยใช้ข้อสอบที่ท�งแผนกพระคัมภีร์
ฝ่�ยง�นอภิบ�ล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้
จัดทำ�และสง่ใหท้กุโรงเรียนทีเ่ข�้ร่วมกิจกรรมได้
ทำ�ขอ้สอบ ใครทีไ่ด้คะแนนม�กสดุในโรงเรียนก็
จะได้ไปเป็นตัวแทนแข่งขันภ�ยนอกค่ะ

เตรียมตัวส�าหรับการแข่งขันอย่างไรบ้าง

ด้�นก�รเตรียมตัวหนูอ่�นต�มเร่ืองที่
จะสอบในปีนั้น และทำ�แบบทดสอบค่ะ โดยมี 
คณุครูสมนึก สำาอาง และคณุครูบญุชัย หอมสคุนธ ์ 
ช่วยแนะนำ�ให้ในชั่วโมงคำ�สอน ส่วนที่บ�้นจะมี
คณุแมท่ีต่วิให ้แตถ่�้พระว�จ�ใดท่ีลกึม�กๆ ไม่
เข้�ใจหนูจะถ�มคุณพ่อสมหม�ย มธุรสสุวรรณ 
กับคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม และก็มี
ดู YouTube คลิปคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร 
ด้วยค่ะ

มีใครช่วยแนะน�า หรือให้แนวทางช่วยชี้แนะ 
ในการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันหรือไม่

 มีค่ะ จะเป็นคุณครูสมนึก สำ�อ�ง และ
คุณครูบุญชัย หอมสุคนธ์ ช่วยแนะนำ�ให้ใน
ชัว่โมงคำ�สอน คณุแม่ชว่ยชีแ้นะในก�รเตรียมตวั 
ก่อนก�รแข่งขัน แล้วก็มี คุณพ่อสมหม�ย  
มธุรสสุวรรณ ที่หนูจะสอบถ�มคว�มรู้เกี่ยวกับ
พระคัมภีร์เสมอ ๆ รวมทั้งคุณพ่อพงศ์เทพ 
ประมวลพร้อม เจ้�อ�ว�สวัดแม่พระลูกประคำ� 
ก�ลหว่�ร์ ที่ได้แนะนำ�และติวคว�มรู้พระคัมภีร์
หนังสือกิจก�รอัครส�วกให้หนูก่อนม�แข่งขัน
ด้วยค่ะ 

ความยากง่ายในการเตรียมตัว

 จริงๆ ย�กม�กค่ะ เพร�ะพระว�จ�ของ
พระเจ้�ตคีว�มไดล้กึ ซึง่เด็กอย�่งหนูคงทำ�ไม่ได ้
ห�กข�ดผู้ใหญ่ใจดี ที่มีเมตต�ต่อหนูค่ะ
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มีเวลาอ่านพระคัมภีร์ตอนไหน มีโอกาสได้
ทดสอบตัวเอง หรือได้ซ้อมท�าแบบฝึกหัด 
บ้างไหม

หนูใช้เวล�ก่อนนอนค่ะ แต่กรณีที่เป็น 
วันเส�ร์ หรืออ�ทิตย์ ก็จะเป็นช่วงเวล�ว่�ง ซึ่ง
เป็นกิจวัตรประจำ�วัน แล้วเวล�ที่หนูทำ�อะไรผิด 
ไม่ถูกต้อง คุณแม่จะให้ไปน่ังมุมสำ�นึกผิดของ
บ�้น แลว้ใหห้นูเปดิพระคมัภร์ีอ�่น คณุแมจ่ะถ�ม
ว�่หนูผิดอะไร พระคัมภีร์สอนอะไร อย�่งตอนน้ัน  
หนูแอบกินขนมพีส่�ว แลว้โกหกว�่เจ้�หนูเอ�ไป
กนิ คุณแมรู้่ทนั หนูกต็อ้งไปมมุสำ�นึกผิด หนูเปดิ
อ�่นพระคัมภร์ี ยน 8:32 ซึง่พดูถงึเร่ืองคว�มจริง  
หนูเลยยอมรับผิดค่ะ เพร�ะคว�มจริงทำ�ให้เร�
เป็นอิสระ หลังจ�กที่หนูยอมรับผิดไปแล้วน้ัน  
หนูสบ�ยใจขึน้ม�กรู้สกึโลง่ เพร�ะพระว�จ�ของ
พระเจ้�ที่ช่วยกล่อมเกล�สั่งสอนหนู

อ�จจะมองว่�คุณแม่หนูเข้มงวด แต่ 
คณุแมบ่อกว�่หนเูป็นครสิตชนแล้วต้องสอนหน ู
ด้วยพระคัมภีร์ ดังนั้นก�รอ่�นพระคัมภีร์ไม่ใช ่
แค่ใหห้นูรู้จักพระม�กขึน้ แตพ่ระคมัภร์ีคอืชวีติ

ทีส่อนหนูใหเ้ปน็คริสตชนได ้โดยผ่�นพระว�จ�
ของพระเจ้�ค่ะ

สว่นเร่ืองก�รมีโอก�สทดสอบตวัเองไหม  
มีค่ะ โดยคุณครูสมนึก สำ�อ�ง และคุณครู 
บุญชยั หอมสคุนธ ์จะนำ�แบบฝึกหดัม�ใหท้ำ� และ 
คุณแม่จะออกแบบทดสอบเพิ่มเติมให้หนูทำ�อีก

น้องหลิวรู้สึกอย่างไรกับผลการตัดสิน และ
เป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขัน

ไม่เชื่อตัวเองค่ะ ว่�จะทำ�ได้ เพร�ะผู้
ที่เข้�ร่วมแข่งขันเก่งกันทั้งน้ัน ซึ่งตัวหนูเองไม่
คิดว่�จะชนะ เพร�ะก�รแข่งขันสำ�หรับหนูแล้ว 
หนูมองว่�ชัยชนะไม่ใช่ประก�ศว่�เร�เก่ง แต่
เป็นก�รประก�ศพระว�จ�ของพระเจ้� และเห็น
ก�รทำ�ง�นของพระจิตเจ้� อีกทั้งหนูคิดว่�เพร�ะ
หนูรักพระเจ้� พระเจ�้ก็ช่วยหนู ที่หนูชนะก�ร
แข่งขัน ไม่ใช่เพร�ะหนูเก่งแต่เป็นเพร�ะพระพร
ของพระเจ้�ที่มอบให้หนูค่ะ 

มี เคล็ดลับหรือมี วิธีการอย่างไรในการ
อ่านพระคัมภีร์ การจดจ�าเหตุการณ์และ 
เรื่องราวต่างๆ ในพระคัมภีร์

เคล็บลับหรือวิธีก�รอ่�นพระคัมภีร์น้ัน 
บอกก่อนเลยว่� คร้ังแรกเปิดพระคัมภีร์ตกใจ
คือไม่มีรูปภ�พเลย แม่บอกให้หนูอ่�นและ
จินตน�ก�รภ�พเอง จ�กน้ันหนูอ่�นพระคัมภีร์
และจินตน�ก�รภ�พ ทำ�ให้หนูสนุกกับก�รอ่�น
พระคมัภีร ์แล้วก็กลับไปเล�่ให้แม่ฟัง อย�่งเชน่
ก�รอ่�นกิจก�รอัครส�วก หนูจินตน�ก�รว่�ได้
เดินท�ง ไปกับนักบุญเปโตร และนักบุญเป�โล
ดว้ย ทำ�ใหส้นุกและจดจำ�เหตกุ�รณแ์ละเร่ืองร�ว
ต�่งๆ ในพระคัมภีร์ได้ง่�ยขึ้นค่ะ
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ในหนังสือพระคัมภีร์ของน้องหลิว มีการ 
ขีดเส้น มีการเน้นข้อความและใช้ปากกา 
สีต่างๆ ขีดลงบนตัวหนังสือด้วย อยากทราบ
ว่า น่ีเป็นเคล็ดลับ หรือเป็นเทคนิคในการ 
ช่วยอ่าน ช่วยจ�าอย่างไร

ประก�รแรก ขอขอบพระคุณซิสเตอร์
สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน 
อัสสัมชัญศึกษ� ได้กรุณ�มอบหนังสือพระ
คัมภีร์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่หนู ทำ�ให้หนูได้มี
โอก�สศึกษ�พระคัมภีร์ได้ลึกซึ้งม�กขึ้นทั้งภ�ค
พันธสัญญ�เดิมและพันธสัญญ�ใหม่รวมทั้ง 
คุณพ่อ ซิสเตอร์ คุณครู และคุณแม่ของหนู
ได้ช่วยอธิบ�ย เกี่ยวกับพระคัมภีร์ให้หนูเข้�ใจ  
หนูเลยมเีวล�ในก�รอ�่นและทบทวน ประกอบกบั 
หนูจะชอบก�รขีดเส้น เน้นข้อคว�มอยู่แล้วเพื่อ
ช่วยในก�รจำ� ทำ�ให้ง่�ยต่อก�รค้นห�ประเด็น
หรือเรื่องร�วต่�งๆ ค่ะ

น้องหลิวประทับใจข้อความพระวาจา หรือ
เรื่องราวในพระคัมภีร์ตอนใด

ประทับใจพระคัมภีร์ ตอนไหน จริงๆ
มีอยู่หล�ยตอนค่ะ อย่�งในพระวรส�รต�มคำ�
บอกเล่� ของนักบุญยอห์น บทที่ 1:20-21 “เข�
มไิดป้ดิบงัคว�มจริง แตย่นืยนัข�้พเจ้�ไม่ใชพ่ระ
คริสต์…..ข�้พเจ้�มใิชเ่อลยี�ห.์..” คอืหนูประทบัใจ
ตรงที่ท่�นนักบุญยอห์น บัปติสต์ เป็นผู้มีคว�ม
สภุ�พ ถอ่มตน รู้ตวัดวี�่ตนเองเปน็ใคร ไม่ฉวย
โอก�สหรือแสวงห�ชื่อเสียงค่ะ ทั้งๆ ที่ทำ�ได้ 

ขอใหน้อ้งหลิวเชญิชวนเพือ่นๆ ใหส้นใจ “รกัการอา่น 
พระคมัภรี”์ และสนใจเรยีนวิชาค�าสอน เพราะ
วิชาค�าสอนส�าคัญมากๆ ในการด�าเนินชีวิต

หนูขอเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ และเพื่อนๆ 
ม�อ่�นพระคัมภีร์กันนะคะ เพร�ะก�รอ่�น 
พระคัมภีร์ทำ�ให้เร�รู้จักพระเจ้�ม�กขึ้น เพร�ะ
เห็นได้จ�กคว�มเมตต� และคว�มรักของ 
พระเจ้�ที่มีต่อมวลมนุษย์ เห็นคว�มมุ่งมั่นของ
ธรรมทูตในก�รประก�ศข่�วดี อีกทั้งพระคัมภีร์
ยังทำ�ให้ผู้อ่�นได้นำ�ข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิต
ประจำ�วัน เช่น ก�รคิดก่อนที่จะพูด ไตร่ตรอง
ก่อนที่จะทำ�อะไรเสมอ อย่�งเช่นหนูอ่�นพระ
คัมภีร์แล้วทำ�ให้หนูมีเมตต�ม�กขึ้น ใจเย็น 
ม�กข้ึน และมองโลกในแบบที่ควรเป็นม�ก
ขึ้น อีกทั้งพระคัมภีร์ยังสอนให้หนูรู้จักขอบคุณ
พระเจ�้ทุกกรณีด้วยค่ะ

และนอกจ�กน้ีหนูไม่ใช่ เ รียนรู้พระ
ว�จ�ของพระเจ้�แต่ในพระคัมภีร์เพียงอย่�ง
เดียว หนูยังได้ทร�บวิถีชีวิต และชีวประวัติของ 
ท่�นนักบุญทั้งหล�ย จ�กวิช�คำ�สอนด้วยค่ะ 
วิช�คำ�สอนอ�จจะมองกันว่�เป็นวิช�ที่ไม่มีเกรด
ไม่มีคะแนน หรือเร�ไม่ใช่คริสต์ทำ�ไมต้อง 
ใหเ้รียน แตแ่ทจ้ริงแลว้วชิ�คำ�สอนมคีว�มสำ�คญั
ม�กกับชีวิต แม้จะไม่ได้นับถือศ�สน�คริสต์ 
ก็ เรียนได้ เพร�ะคำ�สอนช่วยหล่อหลอม 
คุณธรรม จริยธรรม มีแบบอย่�งของท่�น 
นักบุญทั้งหล�ยให้เร�ได้ศึกษ�และทำ�ให้เร�
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หนูคิดว่�ทุกวิช�มีคุณค่�
ในตัวเอง อย่�มองว่�เรียนแล้วไม่เห็นนำ�ไปใช้
ประโยชน์อะไรได้ ถ้�เร�ไม่มีอคติกับวิช�ใดๆ 
เร�จะเห็นคุณค่�ของวิช�น้ันและนำ�ม�ปรับใช้ 
ในชีวิตประจำ�วันได้แน่นอน.... 
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