
บอกเล่าให้ฟัง 
 คิดดี พดูดี ท ำดี เป็นสำมส่ิงท่ีมีควำมสมัพนัธ์กนัอยำ่งใกลชิ้ด พระเยซูคริสตเจำ้ทรงสอนวำ่ “ทุก
ส่ิงทีอ่ออกมาจากปาก กคื็อส่ิงทีอ่อกมาจากใจ” เม่ือกล่ำวถึง “ใจ” หรือ “จติใจ”เรำไม่ไดห้มำยถึงอวยัวะ
หวัใจของมนุษย ์ พอ่ขออธิบำยวำ่ “ใจ” เป็นสภำวะภำยในท่ีเป็นนำมธรรม นกัปรำชญผ์ูรู้้บำงท่ำนได้
อธิบำยวำ่ “การพูดของคนๆหนึง่คือการคดิเสียงดงัๆให้คนอ่ืนได้ยนิ” ควำมคิดเช่นน้ีคลำ้ยๆกบัค ำสอน
ของพระเยซูคริสตเจำ้นัน่เอง ดงันั้นเวลำเรำพดูอะไรบ่อยๆแสดงวำ่เรำก ำลงัคิดถึงส่ิงนั้น หรือมีส่ิงนั้น
หมกัหมมอยูใ่นใจ และส่ิงเหล่ำน้ีมีผลต่อพฤติกรรมของเรำอยำ่งแน่นนอน เรำก ำลงัจะถึงวนัตรุษจีนมี
ธรรมเนียมจีนบำงอยำ่งท่ีน่ำสนใจอยูไ่ม่นอ้ย ท่ีมีควำมเก่ียวพนักบัเร่ืองท่ีเรำก ำลงักล่ำวถึงน้ี ในวนัตรุษจีน
หรือในวนัชิวอิกคนจีนเขำหำ้มพดูค ำหยำบ พดูเร่ืองไม่ดีไม่เป็นมงคลต่อชีวติ หำ้มด่ำและสำปแช่ง ถำ้พดู
อยำ่งไรก็จะเป็นอยำ่งนั้นตลอดทั้งปีอะไรท ำนองนั้น อนัท่ีจริงธรรมเนียมน้ีก็มีเหตุผลทำงจิตวทิยำอยู่
เหมือนกนั เพรำะควำมคิดในเชิงบวกคิดเร่ืองดีๆมีผลในเชิงพฤติกรรมดำ้นกำรพฒันำของมนุษย ์ อยำ่ง
นอ้ยเป็นขวญัเป็นก ำลงัใจใหเ้รำกำ้วหนำ้ในทำงท่ีดี ส่วนควำมคิดในเชิงลบหรือมีควำมคิดร้ำยๆจะท ำให้
เรำสูญเสียควำมมัน่ใจและหลำยๆคร้ังท ำใหชี้วติของเรำชะงกังนั จมอยูใ่นเร่ืองร้ำย จมอยูก่บัเร่ืองท่ีท ำให้
จิตใจมวัหมอง เม่ือเป็นเช่นน้ีคนๆนั้นจะกำ้วหนำ้พฒันำไปในทำงท่ีดีไดอ้ยำ่งไร 
 ดว้ยเหตุน้ีกำรคิด กำรพดู ถึงตนเองและผูอ่ื้นในเร่ืองไม่ดีหรือเร่ืองร้ำยๆ จึงเป็นกำรตอกย  ้ำเชิง
พฤติกรรมท ำใหค้นๆนั้นเป็นอยำ่งนั้นไปในท่ีสุด อนัท่ีจริงถำ้เรำอ่ำนหรือฟังพระวำจำของพระเจำ้ อยำ่ง
ไตร่ตรองและพิจำรณำอยำ่งถ่ีถว้น เรำจะพบวำ่พระเยซูคริสตเจำ้ทรงเตือนเรำเร่ืองน้ีอยูเ่หมือนกนั “ใครก็
ตามทีก่ล่าวกบัคนอ่ืนว่า “ไอ้บ้า” “ไอ้โง่” จะถูกปรับโทษอย่างหนัก” กำรด่ำคนอ่ืน “ไอ้บ้า” “ไอ้โง่” 
ส ำหรับเรำอำจเป็นเร่ืองเลก็นอ้ยชิวๆ เพรำะเรำใชจ้นเคยชินแลว้ แต่ในทำงจิตวทิยำถือวำ่เป็นเร่ืองใหญ่
ทีเดียว นกัจิตวทิยำวยัเด็กเขำหำ้มนกัหนำวำ่ “พ่อแม่ และคุณครู ห้ามตราหน้าหรือด่าลูกและลูกศิษย์ว่า 
“โง่” เพราะเดก็ทีโ่ดนอย่างนั้นจะโง่จริงๆ” เพรำะฉะนั้นเรำตอ้งไม่คิดร้ำยถึงตนเองและผูอ่ื้น เรำตอ้งไม่ดู
ถูกตนเองและผูอ่ื้นเป็นตน้เด็กๆโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ลูกของเรำเอง เพรำะวำจำของพอ่แม่ถือไดว้ำ่เป็นวำจำ
ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ส่ิงท่ีพอ่เล่ำใหฟั้งน้ีพ่ีนอ้งจะเช่ือก็ไดห้รือไม่เช่ือก็ได ้ เพรำะมนัเป็นเพียงทฤษฎีท่ีพดูกนัไป
อยำ่งนั้นเองเช่ือถือไม่ได ้แต่คนท่ี คิดดี พดูดี ท ำดี ก็เป็นศรีเป็นสิริมงคลแก่ตนเองมิใช่หรือ กำรไม่นินทำ
วำ่ร้ำยคนอ่ืนอยำ่งนอ้ยก็ช่วยเรำไม่ใหส้ร้ำงศตัรู สุภำษิตจีนเขำสอนวำ่ “มเีพ่ือนทีด่เีป็นหม่ืนๆเป็นแสนๆ
คนยงัไม่เพยีงพอ แต่มศัีตรูแค่คนเดยีวกม็ากไปแล้ว”  
 พี่นอ้ง พอ่พยำยำมเล่ำเร่ืองโนน้เร่ืองน้ีใหพ่ี้นอ้งฟังเร่ือยมำ พอ่หวงัเพียงวำ่กำรเป็นคนช่ำงคิด
ช่ำงฝันและกลำ้คิดออกมำดงัๆของพอ่ อำจจะมีขอ้คิดอะไรส ำหรับผูท่ี้ไดอ่้ำนบำ้ง ถำ้หำกมีเร่ืองผิดพลำด
ประกำรใดพอ่ขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย พ่ีนอ้งอยำ่ถือสำเพรำะไม่มีใครท่ีสำมำรถรู้ไปเสียทุกเร่ือง แต่กำรกลำ้

แสดงควำมคิดของตนเองออกมำอยำ่งตรงไปตรงมำและจริงใจเป็นเร่ืองท่ีดี บำงทีอำจจะเป็นเวทีท่ีเรำ
สำมำรถแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกนัได ้ ถำ้มีคนน ำไปคิดต่อและกลำ้แสดงทศันะพดูคุยกบัผูอ่ื้น กำรพดูคุย
กนัในเชิงสร้ำงสรรคเ์ป็นเร่ืองท่ีดีครับ มนัจะท ำใหเ้รำไดรั้บควำมคิดและมุมมองใหม่ๆ    
        จำก พ่อคนเดมิ 

หน้าทีก่ารเป็นประกาศก 
 หน้าที่ของผู้ที่มีสว่นร่วมในความเป็นสงฆ์ของพระเยซูคริสตเจ้ามี 3 ประการคือ การเป็นสงฆ์ 
ประกาศก และกษัตริย์ พระวาจาของพระเจ้าในวนันีเ้น้นถงึหน้าที่การเป็นประกาศก หนงัสอืเฉลยธรรม
บญัญตัิกลา่วอยา่งชดัเจนวา่ “พระเจ้าของท่านจะทรงบันดาลให้ประกาศกเหมอืนท่านเกดิขึน้

ส าหรับท่าน จากบรรดาพี่น้องของท่าน ท่านจะต้องเชื่อฟังเขา” (ฉธบ.18:15) นี่เป็นสิง่ที่พระเจ้า
ตรัสสัง่โมเสสไว้ และทรงก าชบัด้วยวา่ประกาศกจะเป็นผู้ที่น าเอาพระวาจามาบอกกบัประชากร พระ
วาจานัน้อาจเป็นค าสอน ค าตกัเตือน ค าให้ก าลงัใจ สว่นประชากรจะต้องเช่ือฟังประกาศก ถ้าประกาศก
ไมไ่ด้ประกาศพระวาจาของพระเจ้าแตป่ระกาศค าทีม่าจากที่อ่ืน พระองค์จะเอาเร่ืองประกาศกนัน้ 
  
พระเยซคูริสตเจ้าทรงสอนอยา่งทรงอ านาจ “ค าสั่งสอนของพระองค์ท าให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจอย่าง

มาก เพราะทรงสอนเขาอย่างทรงอ านาจ ไม่เหมอืนกับบรรดาธรรมาจารย์” (มก.1:22) ความ
ประทบัใจในค าสอนอาจมีสาเหตหุลายอยา่ง ค าสอนนัน้เป็นสิง่ที่ให้ความหวงั ก าลงัใจ และสมัผสัใจของ
ผู้ ฟัง ที่ส าคญัที่สดุผู้ ฟังประทบัใจในการด าเนินชีวิตของผู้สอน สิง่ตา่งๆเหลา่นีเ้ป็นสิง่ที่ส าคญัที่ท าให้ค า
สอนนัน้มีพลงัในการสอน มีแรงดงึดดูใจให้คนอยากฟัง ในบริบททางสงัคมของชาวยวิในสมยันัน้ ค าสอน
มกัจะออกมาในลกัษณะของค าสัง่ห้าม ห้ามคบหากบัคนประเภทนัน้ประเภทนี ้ ถ้าคบแล้วจะกลายเป็น
คนบาปคนมมีลทิน ค าสอนนัน้กีดกนัปิดโอกาสในการกลบัใจคืนดีกบัพระเจ้าของคนบางพวก คนพวกนี ้
จึงไมม่ีทางไปสวรรค์ได้เลย เมือ่พระเยซคูริสตเจ้าทรงเทศน์สอน พระองค์ประกาศเร่ืองพระอาณาจกัร
สวรรค์ พระอาณาจกัรสวรรค์ตามค าสอนของพระองค์ เปิดต้อนรับทกุคน มีเง่ือนไขเพยีงต้องกลบัใจ
เปลีย่นวิถีทางด าเนินชีวติตามค าสอนของพระองค์ ค าสอนเช่นนีท้ าให้ประชาชนมีความหวงั เป็นค าสอน
ที่มีพลงัสามารถท าให้คนปรับเปลีย่นวิถีทางด าเนินชีวิต ด้วยเหตนุีป้ระชาชนจึงประทบัใจในค าสอนของ
พระองค์ รู้สกึวา่ค าสอนของพระองค์มีอ านาจ และพระองค์สอนไมเ่หมือนธรรมาจารย์คนอื่นๆ 
 สภาสงัคายนาวาตกินัท่ี 2 สอนวา่คริสตชนท่ีรับศีลล้างบาปแล้วทกุคน มีสว่นในความเป็นสงฆ์
ของพระเยซูคริสตเจ้า จึงมีสว่นร่วมในพนัธกิจ 3 ประการคือ การเป็นสงฆ์ ประกาศก และกษัตริย์ ด้วย
เหตนุีค้ริสตชนทกุคนจงึต้องท าหน้าที่ประกาศกในการประกาศขา่วดี พ่อแมม่ีหน้าที่สัง่สอนตกัเตือนลกูๆ
ของตน เราทกุคนจงึสามารถตกัเตือนกนัและกนัได้ และเป็นต้นพระสงฆ์ศาสนบริกรของพระศาสนจกัร 



เราต้องยอมรับวา่พวกทา่นได้รับการเลอืกสรรจากพระเจ้า ให้เป็นประกาศกทา่มกลางหมูค่ริสตชน 
พระสงฆ์จึงต้องท าหน้าที่ประกาศกในการสอน และตกัเตือนสตับรุุษเมื่อมีเร่ืองผิดพลาดเกิดขึน้ในกลุม่
คริสตชน ถ้าเราอา่นพระคมัภร์ีโดยพิจารณาไตร่ตรองเราจะพบวา่ พระเยซูคริสตเจ้าทรงท าหน้าที่
ประกาศกอยา่งครบถ้วน พระองค์ทรงสอนให้ความหวงัก าลงัใจแก่ประชาชน บางครัง้พระองค์ทรงต าหนิ
ติเตียนถึงการกระท าที่ไมถ่กูต้องของพวกเขา ขอให้เราคริสตชน เป็นต้นพระสงฆ์ศาสนบริกรของพระเจ้า 
เลยีนแบบองค์พระเยซูคริสตเจ้าในการท าหน้าที่ประกาศกประกาศขา่วดี มีความกล้าหาญที่จะตกัเตือน
กนัและกนั และสามารถยอมรับบทบาทหน้าที่นีด้้วยใจกว้าง. 
              พระเจ้าสถติกับท่าน 
             คุณพ่อ สมชาย อัญชลพีรสันต์ 

ประกาศ  
 

1. วนัอาทิตย์นี ้เป็นวนัธรรมฑูตไทย    พ่ีนอ้งท่ีตอ้งกำรช่วยบริจำค เพ่ือช่วยเหลืองำน
คณะธรรมทูตไทย สำมำรถบริจำคไดท่ี้ตูท้ำนกลำงวดั  

2. ประชุมสภาภิบาล วนัอำทิตยน้ี์ หลงัมิสซำ ขอเชิญสมำชิกสภำภิบำลทุกท่ำนเขำ้ร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพียง 

3. วนัอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2015 ขอเชิญผู้ช่วยมสิซา และผู้ที่สนใจจะมาช่วยมสิซา รวมทั้ง
ผูท่ี้สนใจมำอ่ำนพระคมัภีร์ร่วมกนั รวมกนัท่ีศำลำเรือนไทยหลงัมิสซำเวลำ 10.30 น. 
เพ่ืออ่ำนพระคมัภีร์ร่วมกนัและซอ้มกำรช่วยมิสซำ 

4. วนัเสาร์ที่ 7 ก.พ. 2012 เป็นวนัผู้สูงอายุของวัด  ขอเชิญผูสู้งอำยทุุกท่ำนมำสวด
ภำวนำและร่วมบูชำขอบพระคุณร่วมกนั เวลำ 10.30 น. ก่อนมิสซำมีสวดภำวนำ
ร่วมกนัและรับศีลอภยับำป   

5. ขอให้พีน้่องน าใบลานมาส่งคืนที่วดั  เพ่ือทำงวดัจะไดน้ ำไปท ำเถำ้เพ่ือใชใ้นวนัพุธ
รับเถำ้ 
 

วดัพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต 
22 ซอยพหลโยธิน 121  เยื้องโรงพยำบำลธญัญำรักษ ์   โทร. 0-2992-1363-4  Fax 0-2992-1365 
มิสซำ :   วนัเสำร์  เวลำ 19.00 น.       วนัอำทิตย ์ เวลำ 8.30 น. (ไทย)   เวลำ 10.45 น. (Eng.) 
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สารวดั  ฉบับที่   15005   วนัอาทิตย์ที่  1 กมุภาพนัธ์ 2015  

         สัปดาห์ที่ 4  เทศกาลธรรมดา 
      ฉลองถวายพระกุมารในพระวหิาร               
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