
บอกเล่าให้ฟัง 
 นบัวา่เป็นมิติใหม่ของพระศาสนจกัรคาทอลิก ที�ไดพ้ระสนัตะปาปาฟรังซิสมาปกครองพระศาสน
จกัร หลงัจากพระองคข์ึ&นดาํรงตาํแหน่งพระสนัตะปาปา พระองคไ์ดแ้สดงถึงจุดยนืของพระศาสนจกัรอยา่ง
ชดัเจน ดว้ยแบบอยา่งชีวิตที�เรียบง่ายถือความยากจนอยา่งเคร่งครัดของพระองคเ์อง พอ่ไม่ทราบวา่พวกเราได้
ติดตามบทเทศน์ขอ้คิดของพระองคม์ากนอ้ยแค่ไหน ถา้ใครไม่ไดส้นใจไม่ค่อยไดต้ิดตาม พอ่เสนอวา่ใหล้อง
ดูครับ เราจะเห็นมิติใหม่ของพระศาสนจกัรอยา่งชดัเจน เพราะฉะนั&นในบทความนี&พอ่จึงปรารถนาที�จะเล่า
บทเทศน์ขอ้คิดของพระองค ์ เท่าที�พอ่จาํไดใ้หพ้วกเราฟังแต่ตอ้งบอกกบัพี�นอ้งก่อนวา่ เป็นแนวความคิดนะ
ครับไม่ไดไ้ปอา้งอิงหรือลอกมาโดยตรง  
 พระสันตะปาปาฟรังซิสหลงัจากไดข้ึ&นดาํรงตาํแหน่ง พระองคไ์ดใ้หข้อ้คิดบทเทศน์ไวใ้นหลายๆ
โอกาส สิ�งที�พระองคต์รัสลว้นน่าสนใจและเป็นที�จบัตามองของผูค้นมากมายในโลก อาทิ ถ้าพระศาสนจักร
เฉลิมฉลองบชูาขอบพระคุณ และศีลศักดิ�สิทธิ�ต่างๆเพื&อตนเอง หรือพระศาสนจักรดาํรงอยู่บนโลกใบนี,เพื&อ
ตนเอง พระศาสนจักรกเ็ป็นพระศาสนจักรที&ตายแล้ว แต่ถ้าพระศาสนจักรทาํเพื&อมนุษยชาติทาํเพื&อผู้อื&น 
พระศาสนจักรกเ็ป็นพระศาสนจักรที&มีชีวิตและสามารถช่วยให้ผู้อื&นมีชีวิต พระองคไ์ดพ้ิจารณาสถานการณ์ที�
เกิดขึ&นในโลกและพระองคต์รัสวา่ วิกฤตการณ์ของโลกแท้ที&จริงแล้วเป็นวิกฤตการณ์ของมนุษย์ในตัวเอง 
เพราะมนุษย์เห็นแก่ตัวแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนขาดความรัก ความเมตตา และการแบ่งปันให้กบัผู้อื&น
สถานการณ์ของโลกจึงเป็นเช่นนี, พระองคป์รารถนาใหพ้ระศาสนจกัรเปิดตวัสู่ชาวโลก ไม่เกบ็ตวัเป็นเต่าอยู่
ในที�กระดองปลอดภยัไม่ยุง่กบัใคร    ลูกต้องออกไปสู่โลกอย่าพอใจกับความสุขสบาย   ความคุ้นเคยในพระ 
ศาสนจักรและอย่ากลัวการเปลี&ยนแปลงใหม่ แม้ว่าเมื&อออกไปแล้วเราอาจจะประสบอุบัติเหตสุัก 6,888 ครั,งก็
ยงัดีกว่าอยู่ในพระศาสนจักรที&ป่วยอยู่แบบนี, พระองคเ์คยเทศน์เรื�องอปุมาแกะ 566 ตวั และมีแกะตวัหนึ�งหลง
หายไป แลว้ผูเ้ลี&ยงแกะที�ดีไดอ้อกไปตามหาจนพบแบกมนักลบับา้นดว้ยความยนิดี ในสมยัของพระเยซูคริสต
เจ้ามีแกะตัวหนึ&งหลงหายไป ผู้เลี ,ยงแกะละแกะ :: ตัวไว้แล้วไปตามหาแกะตัวที&หลงหายจนพบ ในปัจจุบัน
ความเจริญทางด้านวัตถคุวามเสื&อมลงทางด้านศีลธรรมและศาสนา ทาํให้ผู้เลี ,ยงแกะต้องละแกะ6 ตัวไว้และ
ออกไปตามหาแกะที&หลงหายไป :: ตัว เพราะฉะนั&นผูเ้ลี&ยงแกะที�ดีตอ้งไม่พึงพอใจกบัแกะที�เหลืออยูต่วันั&น 
เพียงเพราะดูแลง่าย แต่ตอ้งมีสายตากวา้งไกลมองไปขา้งนอกแลว้ท่านจะพบวา่มีแกะอีกมากมายที�ไม่ไดอ้ยู่
ในฝงู แกะเหล่านั&นกาํลงัหลงทางและตอ้งการความช่วยเหลือ 
 เพียงไม่นานที�พระสันตะปาปาฟรังซิสไดข้ึ&นดาํรงตาํแหน่งพระสันตะปาปา พระองคไ์ดส้ะทอ้นให้
เห็นตวัตนหลายๆดา้นของพระศาสนจกัร ที�ตอ้งการการปฏิรูปเปลี�ยนแปลงอยา่งเร่งด่วน สิ�งที�พระ
สันตะปาปาทรงตรัสเตือนทรงกระทาํใหเ้ป็นแบบอยา่ง พอ่ถือวา่เป็นการทาํงานของพระจิตเจา้ในพระศาสน
จกัร และเป็นเสียงเตือนของพระองค ์พอ่ไม่ทราบวา่พี�นอ้งคิดอยา่งไร แต่สาํหรับพอ่แลว้พอ่คิดวา่ถึงเวลาแลว้

ที�เราตอ้งมีความกลา้หาญ ที�จะกลบัมาไตร่ตรองบทบาทหนา้ที�ของเราในพระศาสนจกัร ในฐานะฆราวาส 
พระสงฆ ์ฯลฯ และกลบัใจเปลี�ยนแปลงชีวิตใหด้ีขึ&น. 
        จาก คุณพ่อเจ้าวดั 

เฉลยีวฉลาดทางโลกแต่โง่เขลาเบาปัญญาทางธรรม 
 “เฉลยีวฉลาดทางโลกแต่โง่เขลาเบาปัญญาทางธรรม” ปรากฏการณ์เช่นนี& เราพบอยูม่ากมายในหมู่
มวลผูค้นที�ดาํเนินชีวิตอยูร่อบขา้งเรา เพราะพวกเขาคิดวา่ชีวิตจะมีคุณค่ามีความหมาย ขึ&นอยูก่บัเกียรติยศ
ชื�อเสียงเงินทองซึ� งเป็นทรัพยส์มบตัิฝ่ายโลก พวกเขาจึงมุ่งเนน้”การมีมากกว่าการเป็น”โดยแสวงหาสิ�งต่างๆ
เหล่านี&  เพื�อสร้างความมั�นคงใหก้บัชีวิต และสร้างฐานะความเป็นอยูท่ี�ดีมีความสุขใหแ้ก่ครอบครัว ความจริง
การเป็นผูบ้ริหารจดัการที�ดีมองการไกลพยายามวางแผน เพื�ออนาคตที�ดีมีความสุขของตนเองและครอบครัว
เป็นสิ�งที�ดีไม่ใช่สิ�งที�ผดิแต่อยา่งใด แต่การที�คนๆหนึ�งใหคุ้ณค่าความสาํคญัเพียงดา้นเดียว และมีใจหมกมุ่นยดึ
ติดกบัสิ�งเหล่านี&ตลอดเวลาโดยไม่คาํนึงคุณค่าอื�นๆ ความห่วงหวงในสิ�งเหล่านี&ก็จะกลายเป็นความโลภ
ความเห็นแก่ตวั และก่อใหเ้กิดการแก่งแยง่แข่งขนัชิงดีชิงเด่นกนัในที�สุด  
 “พระอาจารย์โปรดบอกพี)ชายข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้ข้าพเจ้าเถิด” (ลก./0:/2) เมื�อมีคนมาขอร้อง
ใหพ้ระเยซูคริสตเจา้ทาํเช่นนี&  คงไม่ตอ้งใหน้กัพระคมัภีร์ตีความหรอกเราคงทราบอยูแ่ลว้วา่ ในครอบครัวนี&
ตอ้งมีปัญหาเรื�องการแบ่งมรดกและผลประโยชน์ต่างๆที�ไม่ลงตวั สาเหตุตอ้งมาจากความโลภการเอารัดเอา
เปรียบกนัระหวา่งพี�นอ้ง เมื�อเป็นเช่นนี&คนที�มีความเฉลียวฉลาดจริงน่าจะถามวา่ แลว้ความสัมพนัธท์ี�ดีงาม
ฉนัทพ์ี�นอ้งเติบโตมาดว้ยกนั ใชเ้วลาอนัยาวนานกวา่จะสร้างขึ&นมาไดห้ายไปไหน เหตุการณ์อยา่งนี& เกิดขึ&นใน
สังคมของเราบอ่ยๆ จนมีหลายๆคนพดูกนัวา่ “เรื)องเงินทองผลประโยชน์ไม่มีพี)น้องไม่มีเพื)อนฝูง” “มีเงิน

เรียกน้องมีทองเรียกพี)” พอ่แม่พี�นอ้งฆ่ากนัเองเพราะแยง่ทรัพยส์มบตัิ เพื�อนฝงูมองหนา้กนัไม่ติดเพราะ
ผลประโยชน์ขดักนัไม่ลงตวั ฯลฯ นี�ไม่ใช่เพราะความเฉลียวฉลาดทางโลกที�ยดึผลประโยชน์เป็นที�ตั&งยอมให้
ความโลภครอบงาํหรอกหรือ เพราะฉะนั&นเราจงระวงัอยา่ใหค้วามโลภครอบงาํใจ จนลืมคุณค่าอื�นๆอีก
มากมายที�มีค่ากวา่เกียรติยศชื�อเสียงทรัพยส์ินเงินทองในชีวิตของเรา อาทิ ความรักความผกูพนัระหวา่งพอ่แม่ 
ลูก และพี�นอ้ง มิตรภาพที�ดีงามที�เราอุตส่าห์ร่วมกนัสร้างมาเป็นเวลายาวนาน 
 “อนิจจัง อนิจจงั อนิจจงั สารพัดล้วนอนิจจงั ไม่มีเที)ยงแท้ที)สุด ทุกสิ)งทุกอย่างไม่เที)ยงแท้” (ปญจ.

/:0) คนที�ฉลาดทางธรรมตอ้งเห็นและเขา้ใจสัจธรรมของสรรพสิ�งประการนี&  เพราะสัจธรรมประการนี& เกิดขึ&น
ทุกๆวนั มีคนเกิดมีคนตาย มีคนเจริญรุ่งเรืองมีคนลม้ละลาย เงินทองไม่สามารถที�จะต่ออายขุองเราใหย้าวขึ&น
ได ้ ตายไปแลว้มีเงินมากมายแต่เอาไปไม่ไดแ้มแ้ต่บาทเดียว ฯลฯ เมื�อเขา้ใจและเขา้ถึงสัจธรรมแลว้เขาจะ
ทราบวา่ ไม่มีสิ�งใดบนโลกนี& ที�จะสามารถยดึเป็นสรณะที�แทจ้ริงได ้ และสรณะที�แทจ้ริงมีเพียงอยา่งเดียว
เท่านั&นคือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูซ้ึ� งเป็นความดีบริบูรณ์ เพราะฉะนั&นพระเยซูคริสตเจา้จึงกล่าวกบัเศรษฐีคนนั&นที�
หวงัจะใชท้รัพยส์มบตัิของตนเป็นสรณะ “มีทรัพย์สมบัติมากมาย.....จงพักผ่อน กนิดื)มและสนุกสนานเถิด”



(ลก./0:/:) วา่ “คนโง่เอ๋ย คืนนี< เขาจะเรียกเอาชีวิตเจ้าไป แล้วสิ)งที)เจ้าเตรียมไว้จะเป็นของใครเล่า” (ลก.

/0:0=) ขอใหพ้ระวาจาของพระเจา้ทาํใหเ้ราเขา้ใจสัจธรรม ยดึองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นสรณะเที�ยงแท ้ ดาํเนิน
ชีวิตท่ามกลางสิ�งที�เป็นอนิจจงัโดยมีใจจดจ่อกบัทรัพยส์มบตัิแทจ้ริงในสวรรค ์หมั�นทาํคุณงามความดีเสมอ.  

        พระเจ้าสถิตกบัท่าน 

                   คุณพ่อ สมชาย อญัชลพีรสันต์ 

ประกาศ  
  

1. การสร้างศาลาอเนกประสงค์ คืบหนา้ไปเรื�อยๆ กาํแพง การทาํหินลา้ง ตบแต่งภายในจวน
จะเสร็จแลว้ และจะลงมือสร้างโรงครัวต่อไป ผูใ้ดตอ้งการช่วยค่าก่อสร้าง บริจาคไดท้ี�ตู ้
ทานหนา้วดั หรือที�พอ่ก็ได ้     

2. วนัอาทิตยท์ี� 55 ส.ค. @65A ขอให้ผู้ช่วยมสิซา ผู้ที)ปรารถนาจะมาช่วยมสิซา และผู้ที)

ต้องการมาอ่านพระคมัภรี์ร่วมกนั รวมกนัที)ศาลาเรือนไทย เพื�อซอ้มช่วยมิสซาและอ่าน
พระคมัภีร์ร่วมกนั 

3. วนัอาทิตยท์ี� 55 ส.ค. @65A ทางวดัจดัใหเ้ป็นวนัแม่ จะมีการอ่านอาเศียรวาทก่อนเริ�มมิสซา 
และมอบของที�ระลึกใหต้วัแทนแม่ และ ลูกกลดัดอกมะลิใหก้บัคุณแม่หลงัประกาศจบ
มิสซาแลว้ ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความกตญัBูรู้คุณต่อคุณแม่เป็นพิเศษในวนันี&   

4. วนัอาทิตยท์ี� 5C ส.ค. @65A ขอเชิญผู้อ่านบทอ่าน ผู้ที)ปรารถนามาช่วยอ่านบทอ่าน และผู้ที)

สนใจมาอ่านพระคมัภีร์ร่วมกนั รวมกนัที)ศาลาเรือนไทย เพื�ออ่านพระคมัภีร์ร่วมกนัและจดั
ตารางเวลา หลงัมิสซา 

5. ประกาศแต่งงาน              ระหวา่ง  นาย ปวรี์ สมคัรคุณ  
                   บุตรของนาย พระเนาว ์สมคัรคุณ และนาง ลดัดา สมคัรคุณ    
                                     กบั   คริสตนิา สุธาสินี ตั<งธนอาํรุง  
              บุตรีของยอแซฟ สมเกียรติ ตั&งธนอาํรุง และนาง สมนึก ตั&งธนอาํรุง  
ถา้ผูใ้ดทราบวา่ทั&งสองมีขอ้ขดัขวางใดๆในการแต่งงาน ตอ้งแจง้ใหคุ้ณพอ่เจา้วดัทราบ    
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