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เจาะลึกพิเศษ...คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร
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สรรเสริญพระบิดาในสวรรค์” แต่
มิ ใช่ ให้ พ วกเขาหั น มาสรรเสริ ญ
ท่าน นี่คือความแตกต่าง ระหว่าง
การเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิต
กับการโอ้อวดตนเอง
วาทะพระคาร์ดินัล
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
บทเทศน์์มิสซา
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

วิ กฤต กลายเป็ น โอกาส ถ้ อ ยคำ �นี้ เราได้ ยิน เสมอในโลก
ของธุ ร กิ จ การค้ า ในสั ง คมโลกของเรา หรื อ คำ �ว่ า เปลี่ย นวิกฤต
ให้เป็นโอกาส ความจริงข้อความนี้ก็เป็นอะไรที่ยากจะเข้าใจหรือ
ยอมรับ เพราะมนุษย์เราไม่ได้อยากได้วิกฤตแม้แต่น้อย ไม่อยากเจอ
กับวิกฤตแต่อย่างใด แต่... โควิด-19 เป็นสภาพใหม่ เป็นสิ่งที่เราเรียก
ว่าวิกฤตของโลกของเราที่จะต้องก่อให้เกิดทิศทาง วิธี วิถีใหม่แบบ
New Normal อย่างไรก็ตามในพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
ของเรา “มีพระพรสำ�หรับปัญหาทุกอย่าง” ในสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย มีมุมเล็กๆ มุมหนึ่งซ่อนอยู่ชั้นสิบ (แม้แต่
ลิฟต์ก็ขึ้นไปไม่ถึงเพราะลิฟต์มีแค่เก้าชั้น) ที่ชั้นสิบมี “สื่อมวลชน
คาทอลิกแห่งประเทศไทย” ที่นั่น พ่อเองคุ้นเคยพอสมควร แม้ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอะไรมากนักกับงานของพวกเขา แต่บุคคลที่นั่น เรา
คุ้นเคยกัน เพราะพวกเขาคือคนรุ่นใหม่ เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนคาทอลิก
ที่อยู่บนชั้นสิบ และท่องอยู่บนโลกออนไลน์
ใช่ เมือ่ วิกฤต โควิด-19 กล้�ำ กรายเข้ามาสูส่ งั คม... สำ�นักงานต่างๆ
เรียกร้องให้เกิด Work from home หรือแม้แต่การเรียนออนไลน์ ฯลฯ
ตลาดมากมาย ห้างสรรพสินค้ามากมายปิดทำ�การ แม้แต่วัดของเรา
ก็หยุดถวายมิสซาและศาสนกิจแบบเปิด... พ่อโดยส่วนตัวประทับใจ
มากๆ กับเจ้าหน้าที่ของสื่อมวลชนคาทอลิก เพราะวันหนึ่งพ่อ
เปิดเฟซบุ๊กขึ้นมาในช่วงวิกฤต พ่อพบเพจที่ต้องสมัครสมาชิก ต้อง
รายงานตัว ต้องเป็นคาทอลิก เพราะต้องแจ้งชื่อ ชื่อนักบุญ เพื่อ

คอลัมน์ค�ำ สอน...คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร

เข้าร่วมกิจกรรม เขาใช้ชื่อว่า “Thai Catholic Market
Place” ส่วนตัวเห็นแล้วประทับใจมาก ใครหนอที่คิด
เรื่องนี้ ใครหนอต้นเรื่อง ใครหนอที่คิดโอกาสดีๆ เช่นนี้
ในช่วงวิกฤตที่การค้าขายกำ�ลังเสียโอกาส... รายใหญ่ๆ
กำ�ลังเดินต่อไปไม่ได้ จะมีช่องทางไหนให้ SME แท้ๆ ราย
ย่อยๆ ได้เป็นถนนให้วิ่งโลดแล่นแบบไม่ติดเคอร์ฟิวหรือ
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ติดเวลาและไร้พรมแดน
เมื่อได้เจอ Thai Catholic Market Place พ่อเหมือน
ได้เจอความงดงาม ได้เจอ เวที แพลตฟอร์มพิเศษที่ชาว
คาทอลิกที่ไม่เคยรู้จักกันในการค้า ได้มีเวทีหรือตลาดใหม่
ได้มาพบกัน ไม่ตอ้ งสวมหน้ากากอนามัย ไม่ตอ้ งมีพธิ รี ตี อง
อะไรเพียงแต่เข้ามา และค้า ขาย ซื้อเหมือนจุนเจือ พ่อ
เองติดตามเงียบๆ เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกไม่มีอะไรจะ
ขายกับเขา ไปเพื่อ กดไลค์ ให้กำ�ลังใจ... และแล้ววันหนึ่ง
ก็รู้ว่า คนที่ริเริ่มเป็นแอดมินนั้นเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นเจ้า
หน้าที่ของสื่อมวลชนฯ พ่อรู้สึกดีใจ และประทับใจ และ
อยากบอกว่ า นี่ คื อ การพบโอกาสใหม่ ใ นวิ ก ฤตที่ เ กิ ด ขึ้ น
ชื่อของแอดมินพ่อก็คุ้นเคยทุกคนจนรู้สึกว่า... อ้าวนี้ใน
หมู่เรามีโอกาส มีขุมทรัพย์ มีพระพรที่พระเจ้าวางไว้
เตรียมไว้ และคำ�ว่า “โอกาส” ในวิกฤต พ่อจึงได้พบ
คำ�ตอบใหม่ๆ ที่ดีกว่า คำ�ว่า “พลิกวิฤตเป็นโอกาส” แต่
ตรงกันข้ามได้พบความจริงว่า “มีพระพรเพียงพอสำ�หรับ
ปัญหาทุกอย่าง” ในท่ามกลางความยากลำ�บาก ความไม่
น่าหวั่นไหวของวิกฤตนั้นมีพระพรของพระเจ้าติดมือติดไม้
ติดอยู่ในสังคมของเราอย่างเงียบๆ ก่อตัวอย่างสงบแต่ทรง
พลัง ดังนั้น ไม่ใช่วิกฤตเสมอไปที่น่าตกใจ แต่มีพระพรแห่ง
โอกาส มีพระพรพระหรรษทานซ่อนอยู่อย่างเงียบๆ และ
รอ รอเวลาที่จะเปิดเผยเมื่อเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า
พ่อเปรียบเรื่องนี้กับอะไรดี... มีอะไรในอียิปต์ที่อียิปต์
ไม่เคยแลเห็น ไม่เคยเข้าใจ เมื่อเกือบสี่พันปีก่อน ความ
รุ่งเรืองขึ้นสูงสุดของเจ็ดปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ยิ่ง และ
ตามมาด้ ว ยวิ ก ฤตเจ็ ด ปี ข องความแห้ ง แล้ ง อย่ า งไม่ เ คย
เกิดขึ้น... ทั่วแผ่นดินไม่ใช่เพียงอียิปต์ แต่คานาอัน แต่
ก่อนหน้านั้นเด็กหนุ่มลูกของอิสราเอลชื่อโยเซฟ ถูกวิกฤต
จากพี่ๆ ความอิจฉาเกลียดชัง ถูกขายไปอียิปต์ตั้งแต่ยัง
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หนุ่มน้อย เขาถูกขายไปเป็นทาส เกือบจะรุ่งเรืองในความ
เป็นทาสที่ได้รับความไว้วางใจจากนายที่ชื่อโปทิฟาร์ แต่
ที่ สุ ด วิ ก ฤตก็ เ กิ ด อี ก เมื่ อ ต้ อ งถู ก โยนใส่ คุ ก เพราะภรรยา
ของนาย... ความหวังเล็กๆ ที่ดูสิ้นหวังเป็นระยะ เจอ
วิกฤตตลอดช่วงอายุ แต่ความหวังคือความหวัง โอกาส
คือโอกาส วิกฤตไม่สามารถทำ�ลายโอกาสนั้นได้เลย จนถึง
เวลาวิกฤตที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับทั่วแผ่นดินและอียิปต์ เพียง
เพราะ “พระจิตเจ้าสถิตกับเด็กหนุ่มชื่อโยเซฟ” ผลสุดท้าย
คือเขาคือคำ�ตอบที่เป็นเรื่องราวที่ดราม่า คลาสสิก และ
อมตะที่เราได้เรียนรู้ว่าในทุกความยากลำ�บากหรือวิกฤต
เช่นนี้... มีพระพรซ่อนอยู่ตลอดไป ถ้อยคำ�ของฟาโรห์
แห่งอียิปต์ยืนยัน “พระองค์ตรัสกับบรรดาข้าราชการว่า
“เราจะไปหาคนที่ มี พ ระจิ ต ของพระเจ้ า สถิ ต ด้ ว ยเช่ น นี้
ได้ที่ไหน” แล้วกษัตริย์ฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟว่า “เนื่องจาก
พระเจ้าทรงสำ�แดงเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ให้ท่านรู้ จึงไม่มี
ใครฉลาดและมี ป รี ช าญาณมากกว่ า ท่ า น ท่ า นจะเป็ น
ผู้สำ�เร็จราชการ และประชาชนของเราจะเชื่อฟังคำ�สั่งของ
ท่าน มีแต่เราเท่านั้นซึ่งเป็นกษัตริย์อยู่เหนือท่าน” กษัตริย์
ฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟว่า “เราตั้งท่านเป็นผู้สำ�เร็จราชการ
ทั่วแผ่นดินอียิปต์”” (ปฐก 41:37-41)
ดังนั้น โลกออนไลน์จากชั้นสิบของตึกสภาฯ ใช่ว่าจะ
เพียงเป็นสื่อมวลชน แต่กลับเป็นเวทีตลาดออนไลน์ที่เป็น
พระพรซ่อนอยู่ สถานที่ๆ ไม่มีสินค้าอยู่บนนั้น แต่มีคน
ที่เป็นพระพร กล่าวว่าเป็นเหมือนโยเซฟที่ถูกเบียดเบียน
จากพี่น้องใช่น้อยไม่... แต่พระพรก็คือพระพรจนพร้อม
ที่จะเผยตนเองในยามที่ “พระประสงค์จงสำ�เร็จ” วิกฤต
โควิด-19 ในพระศาสนจักรคาทอลิกไทย มีพระพรซ่อน
อยู่อีกมากมายเช่นนี้ อย่าปล่อยให้โอกาสหรือพระพรถูก
ละเลยไป เราต้องมองด้วยสายตาแห่งความเชื่อ และเชิดชู
พระพรในกันและกัน... ส่วนตัว ดีใจ และขอบคุณพระเจ้า
สำ�หรับตลาดน้อยๆ ที่ชื่อ Thai Catholic Market Place
ขอบคุณที่เป็นดังโยเซฟ ขุมทรัพย์น้อยที่เป็นพระพรของ
พระเจ้า และเชือ่ ว่ายังมีพระพรอีกมากมาย เพราะเรามัน่ ใจ
“มีพระพรสำ�หรับปัญหาทุกอย่าง... มีพระหรรษทาน
ในยามอาดูร มีพระคุณจำ�รูญในยามทดลอง”

เราทราบไหมว่า ดวงอาทิตย์ของเราเป็นดาวฤกษ์
ดวงหนึ่งในกาแล็กซี่ (ทางช้างเผือก) ที่มีดาวเคราะห์
อย่างน้อยกว่าสองแสนล้านดวง? ซึ่งเราสามารถมอง
เห็นได้มากกว่าหนึ่งแสนล้านกาแล็กซี่ในจักรวาลนี้? และ
จักรวาลของเราก็มีอายุกว่าหนึ่งหมื่นสามพันล้านปีเลย
ทีเดียว? เมื่อมองขึ้นไปในท้องฟ้ายามค่ำ�คืน ท่านไม่รู้สึก
มหัศจรรย์หรือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นนี้มาจากไหน?
ทำ�ไมฉันจึงมาอยู่ที่นี่ มีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้?

เราชาวคาทอลิกสามารถตอบคำ�ถามเหล่านี้ได้
เพราะเรามีความเชื่อ เราเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงดำ�รง
อยู่ สู ง สุ ด ที่ ท รงรั ก เราและทรงปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ เราอยู่
ตลอดเวลา เราเชื่อว่าพระเยซูเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าที่มา
บั ง เกิ ด ในโลกนี้ แ ละสอนเรา และเรายั ง เชื่ อ อี ก ว่ า ใน
ทุ ก วั น นี้ พ ระเจ้ า ทรงสอนเราโดยทางพระศาสนจั ก รที่
พระเยซูเจ้าได้ทรงริเริม่ ไว้ เป็นไปได้วา่ บิดามารดาของเรา
คงจะได้ส่งต่อความเชื่อนี้มายังเราด้วย

บ

ความเชื่อในพระเจ้านั้นคือพระพร และเราก็มี
เหตุผลอันวิเศษประการที่จะเชื่อในพระเจ้า ดังนี้
1. ความน่ามหัศจรรย์และการจัดระเบียบงานสร้างของพระเจ้า ซึง่
เราสามารถมองเห็นได้จากสิง่ ต่างๆ เช่น ยีราฟ ปลา สุนขั ต้นไม้ ดอก
กุหลาบ รุ้งบนท้องฟ้า และภูเขา ซึ่งอันที่จริงแล้วก็รวมถึงทุกสรรพสิ่ง
ในจักรวาล ลองมองดูร่างกายของเราสิ ดวงตาที่ทำ�ให้ท่านสามารถ
มองเห็นสีสันต่างๆ ซึ่งได้รับการปกป้องด้วยขนตา หัวใจของท่านเต้น
ด้วยความเร็วหนึ่งแสนครั้งต่อวันเพื่อนำ�ออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆ
ทั่วร่างกาย ทุกๆ การเคลื่อนไหวของท่านล้วนเกิดจากการประสาน
สัมพันธ์กนั ของระบบประสาทอย่างเป็นระเบียบทีส่ ดุ ทุกๆ อย่างล้วน
เป็นไปอย่างสลับซับซ้อนและแม่นยำ�ไม่มีผิดพลาด ทั้งหมดนี้บอกเรา
ว่าต้องมีผู้ท่ีมีความเฉลียวฉลาดล้ำ�ลึกและฤทธานุภาพอย่างมากที่ได้
สร้างสรรค์ทกุ สิง่ และทำ�ให้มนั เกิดขึน้ มา เราเรียก “ผู”้ นีว้ า่ “พระเจ้า”
2. การรูส้ �ำ นึกผิดชอบชัว่ ดี กล่าวคือ เราทราบดีวา่ การฆ่าและการ
ขโมยเป็นสิ่งที่ผิดและการช่วยเหลือผู้อ่ืนนั้นเป็นสิ่งที่ดี สิ่งนี้บ่งบอกว่า
ต้องมีผทู้ จ่ี ดั ระบบในจิตใจของเรามนุษย์วา่ สิง่ ใดดี “ผู”้ นีก้ ค็ อื “พระเจ้า”
3. ความปรารถนาทีจ่ ะมีความสุข มนุษย์ทกุ คนล้วนแสวงหาความ
สุข เรามักต้องการบางสิ่งที่คิดว่า มันสามารถให้ความสุขแก่เราได้ แต่
ทีจ่ ริงแล้ว ไม่มสี ง่ิ ใดเลยทีท่ �ำ ให้เรารูส้ กึ มีความสุขอย่างยาวนานได้ นัน่
เป็นเพราะว่า พระเจ้าทรงสร้างเรามา เพือ่ ให้อยูก่ บั พระองค์ พระเจ้าแต่
ผูเ้ ดียวเท่านัน้ สามารถทำ�ให้เรามีความสุขอย่างสมบูรณ์ทส่ี ดุ ได้ เปรียบ
คล้ายกับว่าในใจของเรามีหลุมลึกหนึ่งที่ซ่ึงพระเจ้าแต่ผู้เดียวเท่านั้นจะ
เติมเต็มได้ เพราะความสุขถาวรจะมีเพียงแต่ในสวรรค์เมือ่ เราได้พ�ำ นัก
อยูใ่ นพระเจ้าเท่านัน้

ทข้าพเจ้าเชื่อเป็นบทสรุปของ
ความเชื่อ ในวันอาทิตย์ระหว่าง
พิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ เราสวดบทยื น ยั น
ความเชื่ อ ของสั ง คายนาแห่ ง เมื อ งนิ เชอา
หรือบทของบรรดาอัครสาวก และเรายัง
ประกาศยืนยันเชื่อนี้อีกครั้ง เมื่อเราสวดบท
ข้าพเจ้าเชื่อของบรรดาอัครสาวก บทยืนยัน
ความเชื่ อ นี้ มี ร ากฐานอยู่ บ นคำ � สอนของ
บรรดาอัครสาวก
จึงสรุปได้วา่ ความเชือ่ คือ การยอมรับ
หรือการน้อมรับความจริงบางอย่าง โดย
ไม่ต้องพิสูจน์ ด้วยเหตุผลที่ว่า เราเชื่อใจใน
ผู้ที่บอกสิ่งนั้น การเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็น
อยู่จริงเป็นความเชื่อที่สำ�คัญประการแรก
ที่เราชาวคาทอลิกต้องเชื่อ ซึ่งเราเรียนรู้
ได้จากงานสร้างของพระเจ้า การสำ�นึกถึง
ความผิดชอบชัว่ ดี และการแสวงหาความสุข
ของเรา ดังนัน้ ให้เราสวดบทยืนยันความเชือ่
ทั้ ง ในวั น อาทิ ต ย์ แ ละบทข้ า พเจ้ า เชื่ อ ของ
บรรดาอัครสาวก ด้วยความตั้งใจและความ
เชื่อนะครับ
(จากหนังสือ TOTALLY CATHOLIC! A
Catechism for Kids and Their Parents and
Teachers เขียนโดย Marry Kathleen Glavich,
SND, หน้า 4-8)

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2020 3

บทความ...แผนกวิถชี มุ ชนวัด

พี่

น้องที่รัก เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 คณะกรรมการ
ดำ � เนิ น งานวิ ถี ชุ ม ชนวั ด ได้ จั ด การสั ม มนาออนไลน์ ค รั้ ง แรกของ
วิถีชุมชนวัด ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. โดยมีพี่น้องคริสตชนจากเขตต่างๆ
เข้าร่วมสัมมนาจำ�นวน 40 คน
เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วยการแบ่งปันในหัวข้อ “การนำ�พระคัมภีร์
สู่ชีวิตประจำ�วัน” โดยคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ต่อด้วยการแบ่งปันการ
ทำ�งานวิถีชุมชนวัดของผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัดเขต 1-6 รวมทั้งผู้ประสาน
งานวิถชี มุ ชนวัดของอารามพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ การแบ่งปัน
ประสบการณ์ รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
การสัมมนาจบลงทีก่ ารแบ่งปันในหัวข้อ “พิธกี รรมและกิจศรัทธาของวิถชี มุ ชนวัด
ในช่วงระบาดของไวรัสโควิด-19” โดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช
ในสารสังฆมณฑลฉบับนีพ้ อ่ ขอนำ�เรือ่ ง “การนำ�พระคัมภีรส์ ชู่ วี ติ ประจำ�วัน”
โดยคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ มาแบ่งปันกับพี่น้องโดยสรุปดังนี้ครับ
สำ�หรับเราคริสตชน พระคัมภีร์เป็นสมบัติล้ำ�ค่าที่พระเจ้าประทานให้เรา
มนุษย์ เราศึกษาหาความรู้ความเข้าใจพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะรับรู้และ
เข้าใจพระประสงค์ของพระที่มีต่อเรา แต่หลายครั้งเราอาจไม่เข้าใจพระคัมภีร์
หรือบางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราเข้าใจนั้นถูกต้องหรือไม่ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น
ได้เสมอ และหากเราไม่ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้เราอาจจะใช้พระคัมภีร์เพื่อ
รับใช้ความต้องการของเราเอง แทนที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการ
บ่อยครั้งที่เราพบคนที่อ้างข้อความพระคัมภีร์เพื่อเข้าข้างตนเอง เช่น
เมื่อจะช่วยคนหนึ่งก็อ้างข้อหนึ่ง ปฏิเสธที่จะช่วยอีกคนก็อ้างอีกข้อหนึ่ง ให้อภัย
คนหนึ่งก็อ้างข้อหนึ่ง อยากแก้แค้น ลงโทษก็อ้างข้อหนึ่ง ฯลฯ เป็นการนำ�
ข้อพระคัมภีร์บางตอนมาเป็นประกันความคิดของตนเอง ไม่ได้นำ�พระคัมภีร์
มาเป็นตัวตั้งเพื่อการปฏิบัติอย่างแท้จริง
ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นแม้แต่ในหมู่ผู้ใกล้ชิดกับพระคัมภีร์ก็ตาม ซึ่งปัญหา
พืน้ ฐานมาจาก เราเข้าใจพระคัมภีรอ์ ย่างไร? ก่อนอ่านพระคัมภีรค์ วรเข้าใจตัง้ แต่
แรกว่า พระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือธรรมดาทั่วไป แต่เป็นหนังสือหลายเล่มที่บันทึก
ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ เป้าหมายคือการให้ทุกคนรู้ว่าพระเจ้า
ส่งพระเยซูมาไถ่บาปสรรพสิ่ง ทุกคนสามารถรอดพ้นได้โดยปฏิบัติตามที่พระเจ้า
เปิดเผยในพระคัมภีร์ พระเจ้าและมนุษย์เป็นผู้เขียนร่วมกัน แน่นอนพระเจ้าเป็น
พระองค์เดียวกันเสมอ แต่มนุษย์มหี ลากหลายคนทีร่ ว่ มงานกับพระต่างคนก็มวี ธิ ี
การเขียน มีวิธีนำ�เสนอ มีทัศนคติ มีสภาพแวดล้อม ฯ ที่แตกต่างกันบ้าง เหมือน
กันบ้าง เราจึงต้องเข้าใจปูมหลังเหล่านี้ก่อน เมื่อเราหยิบหนังสือพิมพ์มาอ่าน
เราจะมีแนวการอ่าน แตกต่างจากอ่านนิทานอีสป เมื่อเราอ่านนวนิยาย เราก็
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ทราบว่ามันแตกต่างจากการอ่านกฏหมาย คงเป็นเรื่องขบขันถ้าคนหนึ่งๆ ไม่อ่าน
นิทานอีสป เพราะไม่เคยเห็นสัตว์พดู ได้ หรือคิดว่าการเปรียบเทียบในวรรณคดีเป็นความ
จริงตามตัวอักษร
นักพระคัมภีร์ต่างพยายามหาวิธีการเพื่อหาความหมายที่แท้จริงที่พระเจ้าต้องการ
ไขแสดง กระบวนการอรรถาธิบายพระคัมภีร์ (Exegesis) และการตีความ (Hermeneutics)
เป็นวิธีการที่ใช้ เพื่อไม่ให้เราตีความพระคัมภีร์เองตามใจชอบ ถ้าพูดแบบภาษาง่ายๆ
คือการตีความพระคัมภีร์โดยพยายามตอบคำ�ถามต่อไปนี้
1. ใครเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์ กลุ่มเป้าหมายคือใคร
2. สถานการณ์ในตอนนั้นเป็นอย่างไร
3. อะไรเป็นความหมายที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อในตอนนั้น
4. ผู้เขียนสื่ออย่างไร
5. เรื่องนั้นๆ มีความหมายกับเราในปัจจุบันอย่างไร
ถึงแม้คำ�สองคำ�นี้ยังเป็นที่ถกเถียงในเรื่องความหมายและมิติของวิธีการ แต่
นักพระคัมภีร์จำ�นวนไม่น้อยอธิบายว่าคำ�ถามข้อ 1-4 เป็นกระบวนการอรรถาธิบายพระ
คัมภีร์ (exegesis) นั่นคือพยายามหาความจริงจากข้อมูลขั้นต้นในอดีตที่มี ด้วยวิทยาการ
ปัจจุบนั ส่วนคำ�ถามข้อ 5 เป็นการตีความ (hermeneutics) ซึง่ มีความคิดพืน้ ฐานว่าทุกการ
ไขแสดงของพระนำ�ไปสู่ภาคปฏิบัติเสมอ การกระทำ�หรือภาคปฏิบัตินี้ไม่เพียงสำ�หรับ
คนกลุ่มเป้าหมายแรกในอดีตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกคนที่อ่านพระคัมภีร์ไม่ว่าเวลาใด
ทีใ่ ดสภาพแวดล้อมใดก็ตาม ดังนัน้ การอรรถาธิบายพระคัมภีร์ (exegesis) และการตีความ
(hermeneutics) จึงเป็นกระบวนการเดียวกัน เป็นการนำ�ความหมายพระประสงค์ของ
พระเจ้าที่เคยตรัสในอดีต มาสู่ภาคปฏิบัติในปัจจุบัน
เราจะอ่ า นพระคั ม ภี ร์ ใ นชี วิ ต ประจำ � วั น อย่ า งไร? ในความเป็ น จริ ง เราพบว่ า
กระบวนการที่กล่าวข้างต้น ต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างไม่มีวันจบสิ้น เราไม่สามารถ

ทำ�ทุกขั้นตอนในกระบวนการได้ในวันเดียว ควรศึกษาต่อเนื่องเป็นเรื่องๆ เป็น
เล่มๆ ไป สำ�หรับการอ่านประจำ�วัน Grant R. Osborne ในบทนำ�ของหนังสือ
“The Hermeneutical Spiral” กล่าวได้น่าสนใจว่ามีสามระดับในการตีความ
พระคัมภีร์คือ บุรุษที่หนึ่งตัวฉัน บุรุษที่สองผู้ฉันพบในชีวิต และบุรุษที่สามคือ
ตัวบทพระคัมภีร์เอง โดยเริ่มจาก
บุรุษที่สาม พระคัมภีร์ที่ฉันอ่านมีความหมายอย่างไร (ขึ้นอยู่กับความรู้
ความเข้าใจที่มีมาก่อน สามารถเพิ่มพูนได้)
บุรุษที่หนึ่ง มีความหมายอะไรสำ�หรับตัวฉัน (อาจไม่เหมือนกับคนอื่นๆ)
บุรุษที่สอง ฉันจะแบ่งปันความหมายสำ�หรับตัวฉัน ให้แก่คนอื่นๆ ที่ฉัน
พบอย่างไร
ในการอ่านพระคัมภีร์ประจำ�วันของเราควรตระหนักถึงสามระดับ การติด
อยู่กับระดับใดระดับหนึ่งอาจทำ�ให้เรารับข่าวสารผิดเพี้ยนไป หน้าที่สำ�คัญของ
คริสตชนคือการนำ�ข่าวดีของพระคริสตเจ้าไปสู่ทุกคนที่เราพบในชีวิตประจำ�วัน
ของเรา “เราจะเป็นผู้รับใช้พระคัมภีร์ ไม่ใช่ให้พระคัมภีร์รับใช้เรา”
เมื่อเรามาพิจารณาการแบ่งปันพระวาจาในการประชุมกลุ่มย่อยของเรา
เราพบว่ามีคนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า การแบ่งปันพระวาจาเป็นกระบวนการที่
ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากขาดขั้นตอนข้างต้นที่กล่าวถึง เราจะมาพิจารณาร่วมกัน
1. ประการแรก การแบ่งปันพระวาจาพระเจ้าในการประชุมกลุ่มย่อย ไม่ใช่
การเรียน การศึกษาพระคัมภีร์ การศึกษาเป็นการหาความรู้ หาความหมาย มีการ
พูดคุย บางครัง้ ถกเถียงเพือ่ จะได้ซงึ่ ความรูท้ นี่ า่ เชือ่ ถือทีส่ ดุ แน่นอนหากภายหลัง
มีหลักฐานทีห่ นักแน่นกว่า ความจริงทีเ่ ราเชือ่ กันมาในบางข้ออาจเปลีย่ นแปลงได้
เช่นอายุของคน คำ�ศัพท์ในพระคัมภีร์ ชื่อ ตำ�แหน่งเมือง ฯลฯ
2. การภาวนา เมื่อเราสวดบทข้าแต่พระบิดา หรือวันทามารีย์เป็นบทสวด
จากพระคัมภีร์ เราไม่พยายามหาความหมายของคำ�ทีเ่ ราสวด แต่เราเพ่งไปทีค่ วาม
สัมพันธ์ระหว่างเรากับพระ โดยผ่านทางคำ�ในพระคัมภีร์ท่ีอยู่ในบทสวด ดังนั้น
เวลาสวดสายประคำ� จึงไม่ใช่เวลาหาความหมายของคำ�ว่าผูม้ บี ญ
ุ โดยสวดไปเปิด
พจนานุกรมหาความหมายไปในเวลาเดียวกัน แต่หากเราอยากเข้าใจความหมาย
ทีล่ กึ ซึง้ ขึน้ ของคำ�ใด เราสามารถทำ�ได้หลังจากการสวด อธิษฐาน นัน้ จบลงแล้ว
ที่จริงแล้วการสวดบทข้าแต่พระบิดา (มธ 6:9-13) วันทามารีย์ (ลก1:28;42)
ก็ เ ป็ น การท่ อ งคำ � ในพระคั ม ภี ร์ ซึ่ ง ในสมั ย ก่ อ นคนที่ ส รรเสริ ญ พระจะสวด
เพลงสดุดี ซึ่งมี 150 บท แต่คนสามัญ ไม่มีพระคัมภีร์เขาก็จะท่องคำ�บางคำ�ใน
พระคัมภีรใ์ นการภาวนา (คล้ายกับการสวดเทเซ่) การท่องคำ�พระคัมภีรท์ งี่ า่ ยทีส่ ดุ
คือคำ�ในบทข้าแต่พระบิดา และวันทามารีย์ ไม่ใช่เรือ่ งบังเอิญทีก่ ารสวดสายประคำ�
มี 3 ภาคๆ ละ 50 บท เพราะเท่ากับ 150 บทพอดี
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บอกข่าวเล่าสาร

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

180 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ "วัดนักบุญเปโตร สามพราน"

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020 พิธีมิสซาขอบคุณและขอพรพระเจ้า โอกาสฉลองนักบุญเปโตร (ต้องพันธนาการ) องค์อุปถัมภ์ของวัด
และโอกาสฉลอง 180 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเปโตร สามพราน โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีมิสซา

ฉลอง "นักบุญอัลฟอนโซ" ณ วัดพระมหาไถ่
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชนักบุญอัลฟอนโซ ผู้ตั้งคณะพระมหาไถ่ โดย พระคุณเจ้าวุฒิเลิศ แห่ล้อม
เป็นประธานมิสซา โอกาสนี้ ร่วมยินดีโอกาส 50 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อ ยอห์น ไพโรจน์ สมงาม, C.Ss.R. , 40 ปี ชีวิตสงฆ์ พระคุณเจ้าวุฒิเลิศ
แห่ล้อม คุณพ่อไพริน เกิดสมุทร คุณพ่อสมโภชน์ พูลโภคผล คุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์
คุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินท์ คุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร คุณพ่อบรรจบ โสภณ และ 15 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อวรวุฒิ สารพันธุ์, C.Ss.R.

พิธีรับสมัครผู้เตรียมบวช
พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีรับสมัครผู้เตรียมบวชฯ โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2020 เวลา 10.30 น. ณ สามเณราลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม

ปฏิญาณตนตลอดชีพ เซอร์มารีย์ กอแรตตี แห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปฏิญาณตนตลอดชีพ เซอร์มารีย์ กอแรตตี แห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ocd. โดย
คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช ประธานพิธีมิสซา ณ อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ

ฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีน
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีน โดย คุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย เป็น
ประธานมิสซา โอกาสนี้ ทางวัดได้รว่ มแสดงความยินดี 50 ปีชวี ติ สงฆ์ ของคุณพ่อ ทัง้ นีท้ างวัดได้จดั ฉลองตามมาตรฐานสาธารณสุข โดยการตรวจ
วัดไข้ และนั่งแบบเว้นระยะ และทำ�พิธีมิสซาในหอประชุมที่มีพื้นที่กว้าง

สัมมนา TalithaKum Thailand
วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2020 คณะกรรมการ TalithaKum Thailand ได้จัดสัมมนาหัวข้อ "เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างนักบวช
พุทธ-คริสต์ในการขจัดความรุนแรง การละเมิดและการค้ามนุษย์ ในเด็ก เยาวชนและสตรี" ณ ศูนย์อภิบาลบ้านผู้หว่าน สามพราน
มีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 52 ท่าน ประกอบด้วย สังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและภิกษุณี
การสัมมนาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานฑูตสหรัฐประจำ�กรุงวาติกันผ่าน Talitha Kum UISG Rome โดยการประสานงานของ
Talitha Kum Thailand และร่วมกับสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย

ฉลองวัด "นักบุญหลุยส์ มารีย์" บางแค 2020
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดนักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ (บางแค) และพิธีโปรดศีลกำ�ลังแก่นักเรียน โดย
พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานมิสซา

เทศกาลปัสกา และ พิธีมอบโล่เกียรติคุณ "คริสตชนต้นแบบ ครั้งที่ 3"
วันพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎาคม 2020 สร้างสันติภาพแห่งความเชื่อในวิถีชีวิตคริสตชน เทศกาลปัสกา และพิธีมอบโล่เกียรติคุณ “คริสตชน
ต้นแบบ ครัง้ ที่ 3” หัวข้อ : พวกเขาแสดงน้�ำ ใจต่อเราเป็นพิเศษ (เทียบกิจการอัครสาวก 28:2) ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย (สะพานหัวช้าง)
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การระเบิ ด ของคลั ง เก็ บ สารแอมโมเนี ย มไน
เตรท ในชุมชนเมืองทีเ่ มืองเบรุต ประเทศเลบานอน
ที่อานุภาพของระเบิด มีแรงอัดกระแทกไปไกล
10-15 กิโลเมตร ซึง่ หลายคนคงได้เห็นในคลิปต่างๆ
ตามช่องทางโซเชียลมีเดีย ทำ�ให้เกิดความสูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มีผู้คนเสียชีวิตนับร้อย บาด
เจ็บนับพันคน และคนจำ�นวนมากขาดที่อยู่อาศัย
เพราะบ้านช่องพังทลายไปหมด นำ�ความทุกข์มาสู่
ผู้คนจำ�นวนมาก และยังมีผลกระทบต่อมาในการ
จัดการทีย่ �่ำ แย่และไม่ทนั ท่วงทีของภาครัฐ จนมีการ
ประท้วงและความไม่สงบต่อมา
เมื่ อ หลายสั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมาก็ เช่ น กั น ทาง
ภาคเหนือ ของประเทศไทย ผู้คนประสบภัยจาก
สถานการณ์น้ำ�ท่วม ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีอาหาร
และเสื้อผ้า และญาติพี่น้องบางคนสูญหายจาก
อุทกภัยครั้งนี้ นอกจากตัวอย่างเหตุการณ์ของ
ความทุกข์ของผู้คน ไม่ว่าจะด้วยอุบัติเหตุจาก
น้ำ�มือมนุษย์ หรือภัยธรรมชาติ ก็ทำ�ให้เราเห็นว่า
ชีวิตของเราสามารถประสบกับความสุข และความ
ทุกข์ได้ทุกเมื่อ แต่ส่ิงที่เรามนุษย์มีคือ ความรัก
ความหวังและความเชื่อ ในการมีชีวิต และความ
เชื่อคาทอลิก ชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่าในสายพระเนตร
พระเจ้า เราทุกคนนอกจากต้องดูแลชีวติ ตนเองแล้ว
เรายังต้องสนใจ และใส่ใจ ชีวิตของคนอื่นๆ รอบ
ข้างเรา ตลอดจนความเป็นไปของผูค้ นรอบโลกด้วย
ดังนั้นเราคิดถึง คนที่ประสบความยากลำ�บาก
ต่างๆ ในชีวิต ตั้งแต่คนที่อยู่ห่างไกล จนกระทั่งคน
ใกล้ตัว ได้แก่ คนในครอบครัว เพื่อนบ้านและคนที่
เรารู้จัก... พ่อคิดถึงเรื่องราวของดาวิด ที่ถูกกษัตริย์
ซาอูลปองร้าย ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ซึ่งมี
บุคคลหนึ่งที่คอยเป็นห่วงและช่วยเหลือดาวิด นั่น
คือ โจนาธาน... โจนาธานรักและปรารถนาดีกับ
ดาวิด คอยช่วยเหลือ และภาวนาให้ดาวิดปลอดภัย
พี่น้องที่รัก... การที่เรามีความรักและความ
ปรารถนาดีต่อผู้อื่น ย่อมเป็นเรื่องดี หากเรา
สามารถหยิบยืน่ ความรักและปรารถนาดีนี้ ให้กลาย
เป็ น รู ป ธรรม ตามกำ � ลั ง ความสามารถของเรา
ขั้นตอนการช่วยเหลือของโจนาธานที่กระทำ�ต่อ
ดาวิด ซึ่งเป็นแนวทางให้กับเราปฏิบัติต่อเพื่อน
พี่น้องเช่นกัน ได้แก่ 1.เราลงมือลงแรงช่วยเหลือ
เพื่อนๆ ของเราที่ประสบความยากลำ�บากโดยตรง
การลงแรงทางไหนก็สดุ แต่เราจะกระทำ� 2.บางทีเรา
ช่วยเหลือไม่ได้โดยตรง แต่เราอยูร่ ว่ มกับเขา รับฟัง
อยูเ่ ป็นเพือ่ น และให้ก�ำ ลังใจ บางทีการรับฟังก็เป็น
การบรรเทาทุกข์เช่นกัน 3.เราเชื่อในพระเมตตา
ของพระเจ้า เราสวดภาวนาให้กับผู้คนที่ประสบ
ทุกข์ ภาวนาขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรและ
พละกำ�ลังแก่ผู้ที่ประสบความทุกข์ในชีวิต โดย
เฉพาะบุคคลที่เรากำ�ลังคิดถึงและภาวนาให้

ส่งต่อความรัก แบ่งปันความอิ่ม
วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนา จัดทำ�โครงการ “ส่งต่อความรัก แบ่งปัน
ความอิ่ม” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาด นอกจากนั้น ยังได้
ช่วยซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ โดยได้รับการสนับสนุนทั้งแรงกาย และวัสดุ
อุปกรณ์ส�ำ หรับสร้างบ้านจากจิตอาสา อาสาสมัครคาทอลิกสงเคราะห์โคเออร์ (รีไซเคิล)
วัดนักบุญเปโตร สามพราน" ซึ่งได้ทำ�การมอบบ้านหลังที่ 51 ซึ่งอยู่ในซอยพระเมตตา
บ้านนานี้ให้กับทางวัดนักบุญเปาโล บ้านนา โดยมีคุณพ่อเจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2020 ที่ผ่านมา และขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธา
ทุกท่าน ขอพระอวยพระพรและตอบแทนน้ำ�ใจดีเสมอ

คณะพระหฤทัยฯช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้
วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2020 คุณแม่อรัญญา กิจบุญชู มหาธิการิณีคณะ
พระหฤทัยฯ ซิสเตอร์นิภาพันธ์ แสงประดับ และซิสเตอร์นงนภัส สุวรรณใจ
ไปเยี่ยมเยียน ให้กำ�ลังใจและช่วยเหลือชาวบ้านบริเวณชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3
ถนนอาจณรงค์ คลองเตย ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากไฟไหม้ เ มื่ อ ช่ ว งค่ำ � ของวั น ที่
21 กรกฎาคม 2020 เป็นพิเศษได้น�ำ เตียงและทีน่ อนไปให้กบั ครอบครัวของเด็กนักเรียน
จากโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ที่ประสบภัยครั้งนี้

ปฏิทินกิจกรรม เดือนกันยายน 2020
5 ก.ย.

คืนสู่เหย้า PMG ครั้งที่ 5 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ สักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง
9-10 ก.ย. เข้าเงียบพระสงฆ์ประจำ�เดือนกันยายน ณ บ้านผู้หว่าน
19 ก.ย.
ปิดคอร์สการอบรมพระคัมภีร์ ปีที่ 31 พิธีบูชาขอบพระคุณปิด
และรับวุฒิบัตร
5,12,19,26 ก.ย. อบรมหลักสูตรศาสนสัมพันธ์ฯ พื้นฐาน 6 ครั้ง
		 (ของเดือนกันยายนเป็นครั้งที่ 4-6)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวต่างๆ ในระดับวัด เขตและสังฆมณฑล ให้กับสัตบุรุษและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2. เพื่อช่วยฟื้นฟูบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมในงานอภิบาลและธรรมทูตในชีวิตของสัตบุรุษ และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑล
3. เพื่อนำ�เสนอเครื่องมือ และแนวปฏิบัติในงานอภิบาลและธรรมทูตให้กับสัตบุรุษและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑล
สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ปรึกษา : คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์, คุณพ่อ
ทัศมะ กิจประยูร บรรณาธิการ : คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม กองบรรณาธิการ : พฤกษา กิจเจริญ, มัลลิกา กิจบำ�รุง, เพชรี ชาวแพรกน้อย
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0 2233 0523 โทรสาร. 0 2235 1405 สำ�นักงาน : 122/10 อาคารเซนต์โธมัส ชั้น 7 ซอยนนทรี 14
ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2681 3847 โทรสาร. 0 2681 3848 E-mail : webmaster@catholic.or.th

