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ที่มา..........เรื่องเล่าของคุณพอ่เชษฐา 
 นักสํารวจชาวอเมริกันวิลเลียม เคอร์ดี กลับจากการเดินทาง เมื่อเขา
มาถึงอ่าวฮัดสัน เขาพบร่างของผู้หญิงอินเดียแดงและทารกนอนด้วยความ
อ่อนเพลียอยู่บนพื้น บนร่างกายของหญิงชาวอินเดียแดงมีเลือดและบาดแผล 
นักสํารวจได้พันแผลให้เธอและดูแลเธอ หลังจากนั้นจึงได้สนทนากับเธอและ
ทราบว่า ผู้หญิงคนนี้ได้อพยพหนีออกมาจากเผ่า เผ่าของเธอทําสงครามกับเผ่า
อื่น เธออพยพออกมาพร้อมกับลูกชายของเธอ 
 “และบาดแผลเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร คุณได้รับบาดเจ็บจากสงครามใช่
ไหม” นักสํารวจถาม “เปล่า” เธอยิ้มอย่างอ่อนแรงแล้วกล่าวว่า “บาดแผล
เหล่านี้เกิดจากฉันเอง” และเธอมองไปที่เบ็ดตกปลาข้างๆ เธอ เธอกล่าวกับนัก
สํารวจว่า “ก่อนที่ท่านจะมา ฉันได้ เฉือนเนื้อที่แขนของฉันเพื่อใช้เป็นเหยื่อตก
ปลา” 
 นักสํารวจรู้สึกสงสัย แต่หญิงชาวอินเดียแดงเล่าเรื่องของเธอต่อไปว่า 
“ฉันไม่ได้กินอะไรมา 3 วันแล้ว ฉันไม่มีน้ํานมเพื่อจะให้ลูกของฉัน และเขาเกือบ
ตายเพราะความหิว ฉันจึงตัดสินใจเฉือนเนื้อของฉันเพื่อใช้เป็นเหยื่อตกปลา  
เพื่อว่าฉันจะได้รักษาชีวิตลูกของฉันไว้” 

���=����#��� 
• �=�-#��2�3���! 20-60 �;4@<A� ���$��42���)ก���)��$1�����B��!, 139 (�-�3) - 
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 เวลานี้ พระศาสนจักรไทยกําลงัพยายามกระตุ้นเตือนเราคริสตชนให้ “คริสตชน
ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกวัด และทุกสังฆมณฑล” ได้ตระหนักถึงการดําเนินชีวิตคริสตชน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามคําสอนของพระเยซูเจ้า ที่ออกมาเป็นความเข้มแข็ง
ของชีวิตในความเปน็น้าํหนึ่งใจเดียวกันอย่างจริงจังและเปน็รูปธรรม โดยนําพระวาจามาสู่
ชีวิตในภาคปฏิบัติของชีวติประจําวันร่วมกันให้มากขึ้น เปน็การพยายามเดินไปในทิศทาง
เดียวกัน ตามคําสอนของพระศาสนจักรทีบ่อกกับเรามาตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อช่วยฟื้นฟูชวีิตค
ริสตชนให้สนองตอบต่อพระวาจาของพระให้ดีขึ้น มากขึ้น เพราะยิ่งโลกพัฒนามากและ
เร็วเท่าไร ก็ยิ่งดูเหมือนว่า ชีวิตคริสตชนของเราจะห่างไกลจากพระและจากความเป็นจริง
ของชีวิตมากขึ้นทุกที “ความเชื่อ ความไว้ใจ ความรัก ต่อพระและต่อเพื่อนมนุษย์ ถูก
ลืมเลือนไปจากชีวิตของกันและกันมากขึ้น” มีแต่จะทุ่มเทชวีิตจิตใจ โดยผูกมัดตนกับ
โลกนี้และชีวิตนี้มากขึ้น เกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นบุตรพระเจ้า ของการเป็นพี่น้องใน
ชีวิตแห่งความเชื่อ และเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรของพระเยซูเจ้า ที่เราได้รับมาในศีล
ล้างบาปนัน้กลายเปน็เพียงแค่องค์ประกอบเล็กๆของชีวิต ที่ไม่ได้สลักสาํคัญแต่ประการใด
อีกต่อไปสําหรับหลายๆ คน เพราะการก้าวหนา้และความมั่นคงในชีวิตทางโลกสังคมนั้น
สําคัญและหนักหน่วงกว่าหลายเท่านัก จนเราไม่มีจิตไม่มีใจให้พระเป็นเจ้าอย่างแท้จริง 
ชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้ากลับกลาย เป็นส่วนประกอบเสี้ยวหนึ่งของชีวิตเทา่นัน้เอง 
 ทุกวันนี้ ฉันให้เวลาให้ความสาํคัญกับ หน้าที่ การงาน ตัวเอง มากขนาดที่เรียกว่า
ขอต่อเวลาเสมอ...  แต่แล้ว“ฉัน” มีเวลาอยู่กับพระองค์จริงๆ สกักี่นาท ี
 “ฉัน” ควรจัดการกับชีวิตของตัวเองอย่างไรด ี
 ในทุกๆวันจากนี้ไป ฉันควรทํา.......................................................... 
เพื่อบอกตัวเองว่า    พระองค์ สําคัญมากแค่ไหนในชีวิตของฉัน 
       พระองค์ มีส่วนร่วมในชีวิตของฉันได้อย่างไรบ้าง 
     ฉัน ร่วมส่วนในชีวิตกับพระองค์ในแต่ละวัน อย่างไรบ้าง 
    ฉัน ให้ชีวิตของพระองค์ มีบทบาทใน ภาระ หน้าที่ การงาน  
    แต่ละวัน ที่ฉันทําฉันรับผดิชอบ มากน้อยแค่ไหน 
เพื่อบอกกับทุกคนและพระองค์ว่า “ชีวิตคริสตชน : ชีวิตฉัน” มีค่าอย่างไร. 

ชีวิตคริสตชน : ชีวิตฉัน 
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 เขาเป็นเด็กตัวเล็กๆอายุเพียงหกขวบ เขาเดินไม่ได้  แม่ของ เขายากจน 
เธอมีอาชีพล้างจาน ทั้งสองอาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ   ในถนนแคบๆของเมืองใหญ่ 
 วันทั้งวันเขานั่งบนเก้าอี้รถเข็น สายตาจ้องมองไปที่ถนนแคบๆเมื่อเขาโน้ม
ตัวไปข้างหน้า   เขาจะมองเห็นท้องฟ้าสีฟ้าใสเหนือคลังเก็บสินค้าที่อยู่ตรงข้าม 
บางครั้งมีเมฆขาวลอยมา และบางครั้งท้องฟ้าเป็นสีเทา 
 สิ่งที่น่าสนใจอยู่บนถนนสายนั้น คือมีผู้คนหลากหลายที่นั่น ตอนเช้าตรู่ทั้ง
ชายและหญิงต่างเร่งรีบไปทํางาน   พอสายหน่อยเด็กๆออกมาเล่นบนทางเดิน
และตามรางน้ํา บางครั้งพวกเขาเต้นระบําและร้องเพลง บ่อยครั้งพวกเขา
ทะเลาะกันในฤดูใบไม้ผลิ มีชายคนหนึ่งมานั่งเล่นออร์แกน และทุกคนล้วนมี
ความสุข 
 ด้วยใบหน้าที่หม่นหมอง เด็กชายมองไปที่ท้องถนนตลอดทั้งวัน เขาจะยิ้ม
ก็ต่อเมื่อมองเห็นแม่ของเขาเดินกลับบ้าน และเขาจะ โบกมือให้แม่ 
“หนูอยากจะช่วยแม่เหลือเกิน” เด็กน้อยพูดในคืนหนึ่ง “แม่ทํางานหนักมาก และ
หนูช่วยอะไรแม่ไม่ได้เลย” 
 “หนูช่วยได้จ้ะลูก” แม่รีบตอบ “เพียงแม่เห็นลูกยิ้มจากหน้าต่าง เพียงลูก
โบกมือให้แม่ ลูกก็ช่วยแม่แล้ว และขณะที่แม่ทํางานอยู่ เพียงแม่คิดว่าจะได้เห็น
ลูกโบกมือให้แม่เวลาแม่กลับบ้าน งานทุกอย่างก็ดูเหมือนจะไม่หนักหนาอีก
ต่อไป” 
 “ต่อไปนี้ หนูจะโบกมือให้เต็มที่เลย” เด็กน้อยบอก 
 คืนต่อมา   คนงานที่เหนื่อยล้ามองเห็นแม่แหงน
หน้ามองใครคนหนึ่ง   เขาจึงแหงนดูบ้าง ใบหน้าเล็กๆที่
โผล่ออกมาจากหน้าต่างบานสูงช่างเต็มไปด้วยรอยยิ้มอัน
สดใสชายผู้นั้นอดไม่ได้ที่จะยิ้มตอบและถอดหมวกออกมา
โบกทักทาย เด็กชายยิ้มอายๆแล้วทักทายตอบ 


