
บอกเล่าใหฟ้ัง 
 ในโลกที�กาํลงัหลงใหลไดป้ลื�มกบัวตัถุธาตุ เงินถือวา่เป็นกลไกอยา่งหนึ�งที�ขบัเคลื�อนชีวติ
มนุษยใ์หก้า้วไปขา้งหนา้ ถา้เราลองตั�งคาํถามกบัตวัเราเองหรือกบัผูค้นที�อยูร่อบขา้งวา่ เขาทาํสิ�งนั�นสิ�งนี�
เพื�ออะไรเราจะไดค้าํตอบไม่ทางตรงก็ทางออ้มวา่ “เพื�อเงิน” อาทิ พอ่แม่สอนลูกวา่ลูกพอ่แม่ไม่มีสมบตัิ
อะไรจะใหลู้กนะ มีแต่เรื�องของการศึกษาลูกตอ้งพยายามเรียนใหสู้งที�สุดเท่าที�จะสามารถทาํได ้เบื�องหลงั
ความคิดเช่นนี� คือเมื�อจบแลว้จะไดม้ีอาชีพการงานที�ดี มีอาชีพการงานที�ดีเพื�ออะไร เพื�อจะไดเ้งินเดือน
สูงๆ จะมีสกักี�คนที�คิดวา่เราตอ้งหมั�นศึกษาเพื�อเราจะไดม้ีความคิดอ่านที�ถูกตอ้ง เราจะไดส้ามารถ
ช่วยเหลือพฒันาสงัคมประเทศชาติ หรือช่วยเหลือผูอ้ื�นใหพ้บทางสวา่งพน้จากความผิดหลง ความจริง
ความคิดเช่นนี� ก็ไม่ไดผ้ิดอะไรมากมายนกัตราบใดที�เรายงัอยูม่ีชีวติอยูบ่นโลกใบนี�  เพราะเราตอ้งดิ�นรน
เพื�อความเป็นอยูท่ี�ดีและการอยูร่อด แต่ความคิดเช่นนี�มนัเป็นความคิดที�มองชีวติในมิติเดียว ทาํใหข้าด
ความรอบคอบในการดาํเนินชีวติ คนที�เขา้ถึงแก่นธรรมจะเขา้ใจความเป็นจริง และมองชีวติอยา่ง
ครบถว้นในทุกมิติ ดั�งนกัปราชญห์ลายๆท่านพิจารณาเรื�อง “เงิน” ไวด้งันี�   
 เงินซื�อสิ�งอาํนวยความสะดวกไดแ้ต่ซื�อความสุขไม่ได ้ เงินซื�อปากกาไดแ้ต่ซื�อความเป็นนกั
ประพนัธ์และกวไีม่ได ้ เงินซื�ออาหารชั�นเลิศไดแ้ต่ซื�อความอยากรับประทานอาหารไม่ได ้ เงินซื�อการ
ประจบประแจงไดแ้ต่ซื�อความจริงใจไม่ได ้  เงินซื�อบา้นที�อยูอ่าศยัไดแ้ต่ซื�อความรักความอบอุ่นไม่ได ้
เงินซื�อเตียงหรูหราไดแ้ต่ซื�อการนอนหลบัสนิทไม่ได ้ เงินซื�อยาทาํใหส้ามารถเขา้โรงพยาบาลที�มีชื�อเสียง
เมื�อป่วยไดแ้ต่ซื�อสุขภาพที�ดีไม่ได ้ เงินซื�อหนงัสือไดแ้ต่ซื�อความรู้ไม่ได ้  เงินซื�อตาํแหน่งใหญ่โตไดแ้ต่
ซื�อการเคารพนบัถือดว้ยใจจริงไม่ได ้ เงินซื�อบริการทางเพศไดแ้ต่ซื�อความรักแทไ้ม่ได ้  เงินอาจจะซื�อคน
ใหม้าทาํตามใจตนไดแ้ต่ซื�อความจงรักภกัดีไม่ได ้      เงินซื�อเพชรอนัลํ�าค่าไดแ้ต่ซื�อค่าความเป็นคนไม่ได ้
เงินซื�อเพื�อนร่วมสนุกร่วมทางร่วมกินไดแ้ต่ซื�อเพื�อนแทไ้ม่ได ้  เงินซื�อการมีอาํนาจไดแ้ต่ซื�อความซื�อสตัย์
เคารพยาํเกรงไม่ได ้  เงินซื�ออาวธุสงครามการเป็นมหาอาํนาจไดแ้ต่ซื�อสนัติภาพและสนัติสุขไม่ได ้ เงิน
ซื�อเมียไดห้ลายๆคนแต่ซื�อศรีภรรยาแม่ที�ดีของลูกสกัคนเดียวก็ไม่ได ้
 แมรู้้อยา่งนี�แลว้เราก็ยงัอยากมีเงินอยูด่ี และยิ�งมีเยอะมากเท่าไรก็ยิ�งดีเพราะนี�เป็นคติพจนข์อง
คนโลภมาก ดงันั�นจงเตือนใจตนเองบ่อยๆ วา่รักอะไรมากๆสนใจอะไรมากๆ จะตอ้งรับความทุกขจ์ากสิ�ง
นั�นมาก ทรัพยส์มบตัิของท่านอยูท่ี�ใดใจของท่านก็อยูท่ี�นั�นดว้ย ท่านไม่สามารถเป็นขา้สองเจา้บ่าวสอง
นายได ้ ท่านจะรับใชพ้ระเจา้และเงินตราในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ ท่านจะเกลียดนายคนหนึ�งและจะรักนาย
อีกคนหนึ�ง เป็นการยากจริงหนอที�คนมั�งมีจะเขา้พระอาณาจกัรสวรรค ์ อูฐจะลอดรูเขม็ยงัง่ายกวา่คนมั�งมี
เขา้พระอาณาจกัรสวรรค ์ จงอยา่สะสมทรัพยส์มบตัิขา้วของทางโลกเพราะมนัจะผพุงัไปตามกาลเวลา แต่
ท่านจงสะสมทรัพยส์มบตัิแห่งสวรรคซ์ึ�งเป็นนิรันดร จงใชเ้งินทองอนัอธรรมของท่านเพื�อนาํท่านไป

สวรรค ์ เจา้คนหนา้โง่เอ๋ยเจา้มีทรัพยส์มบตัิมากจนตอ้งหาที�เก็บใหม่ แต่คืนนี� เองเจา้จะตอ้งตายเงินทองจะ
ช่วยอะไรท่านได ้เงินทองเป็นทาสที�ดีแต่เป็นนายที�เลวมาก คนที�เขา้ใจพระธรรมก็จะสามารถใชทุ้กสิ�งที�มี
เป็นประโยชนน์าํความรอดพน้มาสู่ตนเอง.  
              จาก คุณพ่อเจ้าวดั 

จากความรู้สู่ประสบการณ์ความเชื�อ 
 เราสามารถเรียนรู้สมัพนัธภาพระหว่างมนษุย์กบัพระเจ้า จากสมัพนัธภาพระหว่างมนษุย์กบั
มนษุย์ด้วยกนั สมัพนัธภาพที�ดีงามทกุชนิดเริ�มต้นจากการรู้จกั เราสอนลกูๆของเราบอ่ยๆว่าให้ระวงัคน
แปลกหน้า ที�ต้องระวงัเพราะเราไม่รู้จกัคนๆนั +นนั�นเอง เพื�อนรักคือเพื�อนที�เรารู้จกัคบหากนัมานานจนเป็น
ความผกูพนัและความรัก หนุ่มสาวที�ตดัสินใจมาเข้าสู่พิธีสมรส พระศาสนจกัรจะถามเขาทั +งสองว่ารู้จกักนั
มานานเท่าไรแล้ว และที�พระศาสนจกัรจดัให้มีกระบวนการเตรียมคูแ่ต่งงาน ซึ�งต้องใช้เวลาพอสมควรนั +น ก็
เพราะว่าพระศาสนจกัรต้องการให้เขาทั +งสองเรียนรู้จกักนัมากที�สดุเท่าที�จะมากได้ เพราะรู้จกักนัมากเท่าไร
ความเข้าใจจะเกิดขึ +นมากเท่านั +น และความเข้าใจกนัและกนัจะก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ ความเชื�อมั�น 
ในที�สดุจะกลายเป็นความรักพร้อมที�จะร่วมทกุข์ร่วมสขุกนัจนตลอดชีวิต ถ้าความรักของพวกเขาค่อยๆ
เติบโตตามกระบวนการเช่นนี + เขาทั +งสองจะเรียนรู้ว่าความรู้ที�เขาทั +งสองมีต่อกนันั +น เป็นกระบวนการที�
ต่อเนื�องและจะต้องดําเนินต่อไปจนถงึความรักที�มั�นคงไม่เปลี�ยนแปลง 
 ความรักในพระเจ้าความเชื�อในพระองค์ก็เช่นเดียวกนั ต้องเริ�มจากการรู้จกัหรือความรู้ เราจงึ
สามารถประยกุต์กระบวนการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ด้วยกนั กบัความเชื�อความสมัพนัธ์ระหว่าง
เรากบัองค์พระผู้ เป็นเจ้า ยิ�งเรามีความรู้ความเข้าใจในพระองค์ลกึซึ +งมากเท่าไร เราจะมีความเชื�อและความ
รักในพระองค์มากเท่านั +น ด้วยเหตนุี +หลงัจากที�พระเยซคูริสตเจ้าทรงเลือกและเรียกอคัรสาวก มาอยู่ร่วมทกุข์
ร่วมสขุกบัพระองค์นานพอสมควรแล้ว พระองค์จงึตรัสถามพวกท่านว่า “ประชาชนว่าเราเป็นใคร......ท่านล่ะ
ว่าเราเป็นใคร” (ลก.9:19,20) ทรงตรัสถามเช่นนี +แล้วพระองค์ทรงตรัสถงึมหาทรมานและการสิ +นพระชนม์ที�
พระองค์จะได้รับบนไม้กางเขน “บตุรแห่งมนษุย์จะต้องรับทรมานเป็นอนัมาก......จะถกูประหารชีวิตแต่จะ
กลบัคืนชีพในวนัที�สาม” (ลก.9:22) ขนาดถามถงึการรู้จกัและนกับญุเปโตรได้ยืนยนัความเชื�อแล้วว่า 
“พระองค์คือพระคริสต์ของพระเจ้า” (ลก.9:20) เมื�อเหตกุารณ์เกิดขึ +นจริงบรรดาศิษย์ของพระองค์ ยงัหนี
กระจดักระจาย สิ +นหวงั หวั�นไหวในความเชื�อ หลงัจากพระเยซคูริสตเจ้าสิ +นพระชนม์บนไม้กางเขน อย่างที�
เรารับรู้จากพระวรสาร นั�นแสดงว่าความเชื�อของพวกท่านยงัไม่ชดัเจนและลกึซึ +งมากนกั ดงันั +นเมื�อกลบัคืน
พระชนมชีพแล้วพระองค์จงึต้องประจกัษ์มาและอยู่กบัพวกท่านอีก 40 วนัเพื�อทวีความเชื�อมั�นให้พวกท่าน
นั�นเอง  
 จากสิ�งที�เกิดกบับรรดาศิษย์ ทําให้เราทราบถงึความสําคญัของความรู้เกี�ยวกบัพระเจ้า การรู้จกั
พระองค์ ซึ�งจะนําเราไปถงึประสบการณ์ความเชื�อที�ลกึซึ +ง บรรดานกับญุที�มีประสบการณ์ความเชื�อลกึซึ +ง 



อาทิ นกับญุเอากสุติน นกับญุเทเรซา ได้ยืนยนัว่า “ยิ�งรู้จกัพระเจ้ามากเพียงใด เราจะรักพระองค์มากเพียง
นั +น และคนที�รู้จกัพระองค์แล้วจะอดรักพระองค์ไม่ได้” เราสามารถรู้จกัพระเจ้าได้ด้วยการรําพงึภาวนา
นกับญุโทมสัอาไควนสัสอนว่า “ความรู้เกี�ยวกบัพระเจ้ามาจากการรําพงึภาวนา” การอ่านพระคมัภรี์และ
นําไปปฏิบตัิตาม การทํากิจเมตตาซึ�งจะทําให้เราพบพระองค์ในบรรดาผู้ ด้อยโอกาส เราจงึต้องพยายาม
ปฏิบตัิสิ�งเหล่านี + เพราะสิ�งเหล่านี +นี�เองจะทําให้เรารู้จกัพระเจ้า มีความเชื�อและรักพระองค์มากขึ +นทกุๆวนั. 

พระเจ้าสถิตกบัท่าน 
              คุณพ่อ สมชาย อญัชลพีรสันต์  

ประกาศ                      ข้าแต่พระหฤทยัอนัศักดิ&สิทธิ&ของพระเยซูเจ้า ทรงเมตตาเทอญ 

  
1. ประชุมสภาภิบาล วนัอาทิตยท์ี� 7 ก.ค. 2013 ขอเชิญคณะกรรมสภาภิบาลทุกท่านเขา้ร่วมประชุม

โดยพร้อมเพียง หลงัมิสซาเวลา 10.30 น.  
2. การสร้างศาลาอเนกประสงค์ คืบหนา้ไปเรื�อยๆ กาํแพงจวนจะเสร็จแลว้ กาํลงัทาํหินลา้ง ตบ

แต่งภายใน และจะลงมือสร้างโรงครัวต่อไป ผูใ้ดตอ้งการช่วยบริจาคไดท้ี�ตูท้านหนา้วดั หรือที�
พอ่ก็ได ้    

3. ทุนการศึกษา ผูป้กครองท่านใดคิดวา่ครอบครัวของท่านมีความจาํเป็น ปรารถนาที�จะใหท้าง
เขต 2 และวดัของเราสนบัสนุนทุนการศึกษาใหลู้กหลานของท่าน ขอใหย้ื�นคาํร้อง ใบยื�นคาํ
ร้องรับไดท้ี�บา้นพกัพระสงฆ ์หมดเขตสิ�นเดือนมิถุนายน   

4. วนัอาทติย์ที. 30 ม.ิย. 2013 ขอเชิญผู้ช่วยมสิซา ผู้ที.ปรารถนาจะช่วยมสิซา และผู้ที.จะมาอ่าน
พระคมัภรี์ร่วมกนั รวมกนัที�ศาลาเรือนไทยหลงัมิสซา เพื�ออ่านพระคมัภีร์ร่วมกนัและซอ้มช่วย
มิสซา 

5. วนัอาทติย์ที. 7 ก.ค. 2013 เป็นวนัอาทติย์ต้นเดอืน  
มีโปรดศีลลา้งบาปเด็กหลงัมิสซา ผูท้ี�ปรารถนานาํเด็กมารับศีลลา้งบาป ใหก้รอกขอ้มูลล่วงหนา้ 
ใบกรอกขอ้มูลรับไดท้ี�บา้นพกัพระสงฆ ์

6. วนัอาทติย์ที. 14 ก.ค. 2013 เวชบุคคลคาทอลกิจะมาตรวจสุขภาพเบื9องต้นหลงัมิสซาที�หนา้วดั 
ขอเชิญผูท้ี�สนใจรับการตรวจสุขภาพได ้

 

วดัพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต 
22 ซอยพหลโยธิน 121  เยื�องโรงพยาบาลธญัรักษ ์  โทร. 0-2992-1363-4  Fax 0-2992-1365 

มิสซา : วนัเสาร์  เวลา 19.00 น.      วนัอาทิตย ์ เวลา 8.30 น. (ไทย)   10.45 น. (Eng.) 
www.motherofgod-church.com 
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