
บอกเล่าให้ฟัง 
 หลงัจากฉลองวดัซ่ึงตรงกบัวนัข้ึนปีใหม่ของทุกๆปี พอ่นัง่ร าพึงคิดถึงตนเอง 6 ปีแลว้ซินะกบั
ชีวติการอยูท่ี่วดัพระชนนีของพระเป็นเจา้ รังสิต ในช่วงเวลาดงักล่าวน้ีเราผา่นชีวติ ผา่นงาน ผา่นคน มี
ประสบการณ์เพ่ิมข้ึนมากมาย ส าเร็จบา้ง ลม้เหลวบา้ง แต่ก็เป็นเร่ืองธรรมดาสามญัของมนุษยทุ์กคน ใคร
เล่าจะดีพร้อมไปเสียทุกเร่ือง ใครเล่าไม่เคยพลาดพลั้ง ใครเล่าจะท าการส าเร็จทุกอยา่ง 6 ปีท่ีผา่นมาพอ่ได้
พยายามถ่ายทอดส่ิงท่ีพอ่มีและพอ่เป็น ผา่นทางบทเทศน์ทุกๆวนัท่ีพอ่ถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ 
พยายามสุดความสามารถแมก้ระทัง่สารวดัท่ีพอ่เขียนทุกๆวนัอาทิตย ์ หวงัวา่พ่ีนอ้งคงจะไดรั้บอะไรบา้ง 
และขอบคุณพระเจา้ส าหรับส่ิงดีๆท่ีเกิดข้ึน ขอโทษพระองคแ์ละพ่ีนอ้งทุกๆท่านส าหรับความผิดพลาด
ตามประสามนุษย ์ เราจะร่วมมือกนัต่อไปช่วยกนัเติมเตม็ชีวติของกนัและกนัในส่วนท่ีเรามีและส่วนท่ีเรา
ขาดไป 
 พอ่ขอสารภาพอยา่งตรงไปตรงมาวา่ พอ่ไดเ้รียนรู้หลายส่ิงหลายอยา่งจากพ่ีนอ้งไม่ทางตรงก็
ทางออ้ม และคงจะตอ้งเรียนรู้ต่อไปอยา่งไม่รู้จบส้ิน ท าใหพ้อ่คิดถึงหลายๆคนท่ีเป็นนกัคน้ควา้ เป็นนกั
เดินทางเพ่ือจะไดพ้บไดเ้ห็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลก แต่ส่ิงมหศัจรรยท่ี์สุดของโลกกลบัอยูท่ี่ตวัเรา และชีวติ
ของผูค้นท่ีอยูร่อบๆขา้งเราน่ีเอง เพียงแคคิ่ดวา่ท าไมฉนัตอ้งเป็นอยา่งน้ีบางทีก็ยากท่ีจะหาค าตอบเสียแลว้ 
ยิง่คิดถึงคนอ่ืนๆท่ีแตกต่างจากเราราวกบัฟ้าดินก็ยิง่ประหลาดอศัจรรยใ์จ เราจึงตอ้งเรียนรู้ถึงความ
แตกต่างเพ่ือเราจะไดอ้ยูร่่วมกนั เห็นคุณค่าของกนัและกนัสามารถแลกเปล่ียนช่วยเหลือเก้ือกลู ในการท า
ใหชี้วติของเราสมบูรณ์แบบมากข้ึน 
 บางคนอาจจะเคยคดิว่าเกดิมาทั้งทขีอใช้ชีวติให้คุ้มหน่อย ค าถามกคื็อใช้ชีวติให้คุ้มคือการใช้
ชีวติแบบไหน การทีเ่ราจะลองทุกอย่าง ท าทุกเร่ืองโดยไม่ค านึงถึงศีลธรรมจรรยา พ่อคดิว่าความคดิอย่าง
นีไ้ม่ถูกต้อง ส าหรับพ่อแล้วการใช้ชีวติอย่างคุ้มค่าคือการใช้ชีวติอย่างมคุีณค่าสมกบัความเป็นคน ท่ีเกิด
มาบนโลกท่ีสวยงามใบน้ีในการสร้างคุณประโยชน์เพ่ือความดีของส่วนรวม การอยูท่ี่วดัในลกัษณะวดั
พระชนนีของพระเป็นเจา้ของเรา จะวา่ง่ายก็ง่ายนะหรือจะวา่ยากก็ยากนะครับ ท่ีวา่ง่ายเพราะไม่มี
โรงเรียน ไม่มีสุสาน ไม่กิจการต่างๆท่ีตอ้งรับผิดชอบมากมาย ถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณวนัเสาร์และ
วนัอาทิตยเ์สร็จแลว้ท่ีเหลือเป็นเวลาพกัผอ่น ท่ีจริงอยูอ่ยา่งน้ีก็ง่ายดีเหมือนกนัอยูไ่ปวนัๆ แต่ท่ีวา่ยาก
เพราะวา่การอยูอ่ยา่งน้ีจะตอ้งพยายามใชชี้วติอยา่งมีคุณค่า ไม่ปล่อยเวลาใหผ้า่นไปโดยเปล่าประโยชน์ พ่ี
นอ้งเช่ือไหมบางวนัก่อนข้ึนบา้นพอ่บอกกบัตนเอง และบางคร้ังก็บอกกบัคนในบา้นวา่ “วนันีใ้ช้ชีวติคุ้ม
จริงๆ” เพราะไดท้ างานและผา่นเร่ืองราวมากมายในวนันั้น แรงบนัดาลใจของพอ่ท่ีท าอยา่งน้ีคือการ
ท างานของมิสชนันารีท่านหน่ึง ท่านไปท่ีหมู่บา้นแห่งหน่ึงซ่ึงมีคริสตชนเพียงคนเดียว และท่านคิดวา่มี
งานมากมายท่ีตอ้งท าเพราะยงัมีคนอีกหลายร้อยหลงัคาเรือนไม่รู้จกัพระเยซูคริสตเจา้ ส่วนอีกท่านหน่ึง
ถูกส่งไปในหมู่บา้นลกัษณะเดียวกนั กลบัคิดวา่ท าไมพระสงัฆราชส่งฉนัมาท่ีน่ีไม่เห็นมีงานท าเลย เพราะ

ท่ีนัน่มีคริสตชนอยูสิ่บหลงัคาเรือนแต่มีชาวบา้นท่ีไม่ใช่คริสตชนอยูห่ลายร้อยหลงัคาเรือน ความแตกต่าง
ทางความคิดของท่านทั้งสองก็คือทศันคติในการด าเนินชีวติ และการท างาน แลว้เราจะเลือกด าเนินชีวติ
แบบไหน พอ่คิดวา่เราน่าจะเลือกใชชี้วติอยา่งมีคุณค่าเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัสงัคมและผูอ่ื้นมากกวา่
นะ จริงไหม.         

        จาก พ่อคนเดมิ 

ประสบการณ์ด้านความเช่ือ 
 “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า” (ยน.1:36) จากพระวาจาของพระเจา้ตอนน้ีท าใหเ้ราทราบชดัเจนถึง
บทบาทหนา้ท่ีของนกับุญยอห์นบปัติสตา ท่านเป็นผูเ้ตรียมทางรับเสด็จพระผูไ้ถ่ และเป็นผูแ้นะน าพระผู ้
ไถ่ใหป้ระชากรของพระเจา้ไดรู้้จกั บทบาทหนา้ท่ีของยอห์นบปัติสตาท าใหเ้ราตอ้งตระหนกัถึงบทบาท
หนา้ท่ีของเราคริสตชน ในฐานะท่ีเรารู้จกัองคพ์ระเยซูคริสตเจา้แลว้ เราทราบดีวา่พระองคเ์ป็นดัง่
ของขวญัอนัล ้าค่าท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่มนุษยชาติ พระองคเ์ป็นองคค์วามรอดพน้เป็นข่าวดีท่ีเราตอ้ง
ประกาศ และพยายามทุกวถีิทางท่ีจะท าใหม้นุษยรู้์จกัพระองค ์ ตามท่ีบทบญัญติัแห่งความรักเรียกร้อง
เพราะความรักคือการให ้ และตอ้งใหส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดท่ีเรามีและเราเป็น พระเยซูคริสตเจา้เป็นข่าวดีประเสริฐ
ท่ีสุดส าหรับมนุษยชาติ ใครก็ตามท่ีรู้จกัและติดตามพระองคจ์ะไดรั้บความรอดพน้ 
 ความเช่ือเร่ิมตน้จากการรู้จกั นกับุญยอห์นบปัติสตาจึงแนะน าศิษยข์องท่านใหรู้้จกัองคพ์ระ
เยซูคริสตเจา้ และใหศิ้ษยข์องท่านติดตามพระองคไ์ป การแนะน าใหรู้้จกั การเชิญชวนใหส้นใจ และ
เรียนรู้จึงเป็นขั้นแรกของการประกาศข่าวดี พระศาสนจกัรในยคุปัจจุบนัพยายามเนน้อยูเ่สมอวา่ 
“ธรรมชาตขิองพระศาสนจกัรซ่ึงหมายถึงพวกเราทุกคนนั้นเป็นผู้ประกาศข่าวด”ี ดว้ยเหตุน้ีเราทุกคนจึง
มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งท าใหทุ้กๆคน ท่ีอยูร่อบขา้งเรารู้จกัองคพ์ระเยซูคริสตเจา้มากท่ีสุด เป็นตน้ดว้ยชีวติเป็น
พยานถึงพระองค ์ เพราะแบบอยา่งชีวติท่ีดีมีน ้ าหนกัในการประกาศมากกวา่ค าพดูท่ีมีวาทศิลป์ ขอให้
ความดีของท่านส่องสวา่งต่อหนา้มนุษย ์ “เพ่ือคนทั้งหลายจะได้เหน็กจิการดขีองท่าน และสรรเสริญพระ
บิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” (มธ.5:16) การมีชีวติเป็นแบบอยา่งท่ีดีจึงเป็นสาระส าคญัของการสอน 
และการตกัเตือน หรืออาจจะกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ “ชีวติของเราตอ้งเป็นเน้ือหาท่ีเราประกาศสอน” ส่ิง
กล่าวถึงน้ีมีหลายส่ิงหลายอยา่งน่าคิดอยูเ่หมือนกนั เพราะผูส้อนหลายท่านไม่ประสบความส าเร็จในการ
สอน พอ่แม่หลายๆท่านเตือนสอนลูกไม่ได ้ ถา้เป็นเช่นน้ีเราคงตอ้งยอ้นกลบัมาส ารวจชีวติของเราวา่ชีวติ
ของเราเป็นเน้ือหาท่ีเราเตือนสอน หรือเป็นแบบอยา่งท่ีดีหรือไม่     
 หลงัจากศิษยข์องยอห์นบปัติสตาติดตามพระเยซูคริสตเจา้ไปแลว้ พระองคท์รงเลง็เห็นความ
กระตือรือร้นของพวกเขา จึงตรัสถามวา่ “ท่านตอ้งการส่ิงใด” พวกเขาตอบวา่ “พระอาจารย”์ และถาม
พระองคว์า่ “พระองค์ทรงพ านักอยู่ทีไ่หน” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “มาดูซิ” “come and see” (ยน.1:38-39) 



ค าท่ีพระองคต์รัสเป็นค าท่ีทา้ทายเชิญชวนใหเ้ขา้มามีประสบการณ์ด าเนินชีวติร่วมกบัพระองค ์ และศิษย์
ทั้งสองไดต้อบรับค าเช้ือเชิญ และมีประสบการณ์พ านกัอยูก่บัพระองค ์ เราจะสงัเกตเห็นไดว้า่หลงัจากมี
ประสบการณ์ ไดล้ิ้มรสความสุขความดีงามจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้ พวกเขามีความสุขความช่ืนชมยนิดี
และเก็บไวเ้ฉยๆไม่ได ้ พวกเขารีบไปบอกกบัพ่ีนอ้งและคนรอบขา้ง น่ีแหละความเช่ือท่ีลึกซ้ึงซ่ึงคนหน่ึง
มีประสบการณ์เขา้ไปสมัผสัล้ิมรสความดีงามของพระเจา้ดว้ยตนเอง เกิดปีติภายในเอ่อลน้จนตอ้งน าไป
บอกกบัคนอ่ืน ความเช่ือแทก้บัการประกาศข่าวดีจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดควบคู่กนัเสมอ ขอใหพ้ระวาจาของพระ
เจา้ท าใหเ้รามีประสบการณ์กบัพระเจา้ เขา้ไปล้ิมรสความสุขความดีงามของพระองค ์เพ่ือเราจะไดมี้ความ
กลา้หาญในการประกาศข่าวดีแก่มวลมนุษย.์ 
       พระเจ้าสถิตกบัท่าน 
                      คุณพ่อ สมชาย อญัชลพีรสันต์ 

 ประกาศ 
1. วนัอาทติย์นี ้ ขอให้ผู้อ่านบทอ่านและผู้ทีป่รารถนาจะอ่านบทอ่าน รวมกนัท่ีศาลาเรือน

ไทย เพื่อจดัตารางเวลาและอ่านพระคมัภีร์ร่วมกนั 
2. วนัอาทติย์นี ้ เวชบุคคลคาทอลกิของวดัเราจะให้บริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานท่ีหนา้

วดั พ่ีนอ้งท่ีมีความปรารถนาท่ีจะตรวจสุขภาพพ้ืนฐานขอเชิญรับบริการไดท่ี้หนา้วดั 
3. วนัอาทติย์ที ่1 ก.พ. 2015 เป็นวนัอาทติย์ต้นเดือนมโีปรดศีลล้างบาปเดก็ ผูท่ี้ปรารถนาน า

เด็กมารับศีลลา้งบาป ใหก้รอกขอ้มูลล่วงหนา้ ใบกรอกขอ้มูลรับไดท่ี้บา้นพกัพระสงฆ ์
4. ประชุมสภาภิบาล วนัอาทิตยท่ี์ 1 ก.พ. 2015 ขอเชิญคณะกรรมการสภาภิบาลเขา้ประชุม
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