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                                                 กรงุเยรซูาเลม็ 

 สาํหรบัชาวครสิต ์กรงุเยรซูาเลม็เป็นเมอืงทีพ่ระเยซเูจา้ทรงประกอบภารกจิในชว่ง

ระยะเวลาสดุทา้ยแหง่พระชนมชพีของพระองค ์เมอืงทีไ่ดเ้ป็นพยานถงึการสิน้พระชนมแ์ละการ
กลบัคนืชพีของพระองค ์
 
            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรงุเยรซูาเลม็ เป็นเมอืงศกัดิส์ทิธิท์ีส่ดุในโลก เป็นแหล่งกาํเนิดความเชื่อและสนัต ิยงัเป็น
เมอืงแหง่ความทารณุโหดรา้ย เมอืงแหง่สงครามและการหลัง่เลอืด เป็นเมอืงทีม่กีารสูร้บมากกวา่
เมอืงอื่นใดในโลก กรงุเยรซูาเลม็ถูกลอ้มมากกวา่ 50 ครัง้ ถูกยดึถงึ 36 ครัง้ และแมจ้ะมกีาํแพง 
ประตูเมอืงเป็นหนิใหญ่โต แต่กถ็ูกทาํลายมาแลว้มากกวา่ 10 ครัง้ 
 กรงุเยรซูาเลม็เป็นเมอืงเก่าแก่ ไมท่ราบวา่มกีาํเนิดขึน้มาแต่เมือ่ใด กษตัรยิด์าวดิยดึเมอืงนี้มา
จากชาวเยบไูซต ์เมือ่ราว 1000 ปีก่อน ค.ศ. และตัง้เป็นเมอืงหลวงของชาวอสิราเอล   ปี 950 ก่อน 
ค.ศ. กษตัรยิโ์ซโลมอนสรา้งพระวหิารหลงัแรก 
 ปี 586 ก่อน ค.ศ. ชาวบาบโิลนยดึกรงุเยรซูาเลม็ ทาํลายพระวหิาร และนําชาวยวิไปเป็นเชลย
ทีก่รงุบาบโิลน  ปี 516 ก่อน ค.ศ. ชาวยวิกลบัคนืสูก่รงุเยรซูาเลม็ และสรา้งพระวหิารขึน้ใหมเ่ป็นหลงั
ทีส่อง 

ปี 63 ก่อน ค.ศ. เยรซูาเลม็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรโรมนั 
ปี 37 ก่อน ค.ศ. กษตัรยิเ์ฮรอดปรบัปรงุพระวหิารใหใ้หญ่โตสวยงาม    (มีต่อหน้า 7) 

   

สารวัด http://www.bangsaenchurch.org 
 วัดแมพ่ระเมอืงลรู์ด 
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ขอคิด         

  
 

 พระเยซเูจา้เป็นเพือ่นของสามพีน่้องนี้ คอื มารยี ์ มารธา และลาซารสั บ่อยครัง้โอกาสเดนิ

ทางเขา้กรงุเยรซูาเลม็ พระองคพ์าํนกัอยูก่บัครอบครวันี้ และพวกเขากต็อ้นรบัพระองคอ์ยา่งมติรไมตรี
ทีด่เีสมอ การกลบัคนืชพีของลาซารสัจากความตาย ไมใ่ชเ่พยีงแต่การแสดงออกถงึความเป็นมติรแท้
ของพระเยซเูจา้เทา่นัน้ แต่เป็นการแสดงออกถงึอาํนาจของพระองคเ์หนือความตายอกีดว้ย พระเยซู
เจา้ทรงประทบัอยูเ่คยีงขา้งมารยี ์และมารธาขณะทีพ่วกเขากาํลงัเศรา้โศกเพราะความตายของราซารสั 
พระองคก์จ็ะประทบัอยูข่า้งๆเราเสมอเมือ่เรากาํลงัรูส้กึเจบ็ปวด หรอื รูส้กึตกตํ่า หวาดกลวั 
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“ถ้าท่านมคีวามเชื่อ ท่านจะเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า” 
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เร ือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

วนัพฤหสับดทีี ่ 6 เม.ย. 17         รว่มใจสวดสายประคาํเทดิเกยีรตแิดแ่มพ่ระ เวลา 18.30 น. 
วนัศุกรท์ี ่7 เม.ย. 17                       ระลกึถงึ น.ยอหน์ บปัตสิต ์เดอ ลาซาล พระสงฆ ์
วนัอาทิตยท์ี่  9  เม.ย. 17                 วนัอาทิตยใ์บลาน พระทรมานของพระคริสตเจ้า 

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

 

                                   สญัลกัษณ์ในคริสตศ์ิลป์ 
 

   หมวด  8    สิ่งประดิษฐ ์  ( Artifacts )  
  เรือ ( Ship ) เป็นสญัลกัษณ์แหง่ครสิตจกัร โดยมทีีม่าจากหลายทาง  เรอืของโนอาหล์อยลาํอยา่ง
ปลอดภยักลางนํ้าทีก่าํลงัทว่มโลก ในขณะทีส่รรพสิง่ทัง้หลายในโลกจมอยู่
ใตน้ํ้า เรอืของโนอาหจ์งึเป็นสญัลกัษณ์ของศาสนจกัรอยา่งชดัเจน นกับุญ
อมัโบรสเปรยีบศาสนจกัรเป็นเรอื   สว่นไมก้างเขนเป็นเสากระโดงเรอื 
ปาฏหิารยิท์ีพ่ระครสิตท์รงบนัดาลใหค้ลื่นลมในทะเลกาลลิสีงบลง เพือ่ชว่ย
ใหเ้รอืของอคัรสาวกรอดจากภยัพบิตั ิ ชว่ยใหค้วามหมายของเรอืในเชงิ
สญัลกัษณ์ทางศาสนาดงักล่าวชดัเจนยิง่ขึน้ 

 

                                              ความรว่มมือ 

 แต่ละนิ้วของทา่นทีแ่สนเลก็             ประดุจเดก็ทีอ่อ่นเยาวไ์รเ้ดยีงสา    

เมือ่มารวมเป็นหนึ่งดว้ยศรทัธา                แมภ้ผูายกไดอ้ยา่งงา่ยดาย 

 ใหย้กนิ้วยืน่มอืเขา้มาชว่ย               ทาํงานดว้ยจติใจไดห้ลากหลาย 

งานยิง่ใหญ่ลว้นพอใจไดม้ากมาย             ขอเพยีงใครจะชว่ยดว้ยใจเอย ? 
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       ขา่วรอบวดั 

การเลือกตัง้สภาอภิบาล ปี 2017 
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาอภบิาลชุดใหม ่คอื วนัอาทิตยท์ี่  11  มิถนุายน  2017  เป็นการ

เลือกตัง้แบบแบง่เขตโดยแบ่งเป็น 5 เขตดงันี้ 

เขต 1 หนองมน บางแสน  - รอบวดัถงึตลาดหนองมน (ต.แสนสขุบางเขต) 

เขต 2 มติรสมัพนัธ ์- ครี ี       -  ถนนมติรสมัพนัธ.์เสมด็ เสน้อา่งศลิา จนถงึครื ี

เขต 3 เหมอืง - ไหหลาํ         - เสน้เลีย่งหนองมน หว้ยกะปิ เหมอืง ไหหลาํ 

เขต 4 บายพาส - บา้นสวน    - เสน้บา้นสวนจนถงึถนนบายพาส บางบงึ นาปา่ อมตนคร 

เขต 5 บางพระ ศรรีาชา        -  เสน้สขุมุวทิ จากทา้ยตลาดหนองมน บางพระ ศรรีาชา 

*** โปรดตรวจดชูื่อที่บอรด์ ถ้าต้องการแก้ไข เพิ่มเติม แจ้งได้วนัอาทิตยห์ลงัมิสซา  

---------------------------------------------------------------------------------- 

กรงุเยรซูาเลม็ (ต่อจากหน้า 8) 

ปี ค.ศ. 33 เยซูเจ้าถกูตดัสินประหารชีวิตในกรงุเยรซูาเลม็  

ปี ค.ศ. 70 กรงุเยรซูาเลม็และพระวหิารถกูจกัรพรรดติตีสัทาํลายหมดสิน้ 

ปี  ค.ศ. 132 จกัรพรรดเิอเดรยีน สรา้งกรงุเยรซูาเลม็ขึน้ใหม ่

ปี ค.ศ. 324  จกัรพรรดคิอนสแตนตนิ กลบัใจเป็นครสิตชน เปลีย่นกรงุเยรซูาเลม็ใหเ้ป็นเมอืง

 ของชาวครสิต ์เรยีกวา่เป็นยคุไบเซนไทน์ 

ปี ค.ศ. 638 ชาวมสุลมิ เขา้ยดึครองเยรซูาเลม็ 

ปี ค.ศ. 1099 พวกครเูสด คอื กษตัรยิแ์ละนกัรบครสิตชนจากยโุรป ยดึกรงุเยรซูาเลม็มาจาก

 มสุลมิ 

ค.ศ. 1187 ชาวมสุลมิ นําโดยซาลาดนิยดึกรงุเยรซูาเลม็จากพวกครเูสด 

ค.ศ. 1516 ชาวเตริก์เขา้มายดึครองเยรซูาเลม็ 

ค.ศ. 1917 สงครามโลกครัง้ทีห่นึ่ง พนัธมติรเขา้ยดึกรงุเยรซูาเลม็ และใหท้หารองักฤษปกครอง 

ค.ศ. 1948 ชาวยวิประกาศตัง้รฐัอสิราเอล โดยมกีรงุเยรซูาเลม็เป็นเมอืงหลวง แต่สว่นหนึ่งเป็น

 ของประเทศจอรแ์ดน ค.ศ. 1967 อสิราเอลชนะสงคราม 6 วนักบัประเทศอาหรบั และไดป้กครอง

 เยรซูาเลม็ทัง้หมด 



     ทุกวนัที ่11 ของเดอืน เวลาทุมครึง่    ขอเชิญรวมแหเทดิเกยีรตแิมพระทีว่ัดบางแสน 

วดัแม่พระเมืองลรูด์ บางแสน 

เลขที่ 167  ถนนลงหาดบางแสน  ตาํบลแสนสขุ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัชลบรุี โทร. 0-3874-5216  

วนัอาทิตย ์ พิธีบชูาขอบพระคณุ ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น. 

วนัศกุรต์้นเดือน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพิธีบชูาขอบพระคณุ เวลา 19.30 น. 
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ประชาสมัพนัธ ์

1) เชญิพนี้องรว่มฉลองวดั น.ยอแซฟ กรรมกร ทา่ใหม ่วนัเสารท์ี ่29 เมษายน 2017 
2) เชญิพีน่้องรว่มเดนิรปู ในชว่งเทศกาลมหาพรต ในทุกวนัศุกร ์ก่อนมสิซา เวลา 19.00 น. และ ใน

วนัอาทติย ์หลงัมสิซา สาย  
3) ผูใ้ดสนใจ จะรว่ม ชว่ยรอ้งเพลง หรอื เล่นดนตร ีในกลุม่ นกัขบั สมคัรไดท้ี ่ปรชัญา (ปุ๊ก) ไมจ่าํกดั

เพศ และ วยั จะมกีารซอ้ม ทุกหลงัมสิซา 
4) มสิซาอาทติย ์มหาทรมาน (อาทติยใ์บลาน)  วนัอาทติยท์ี ่9 เมษายน  
5) ทา่นใดประสงคบ์รจิากไข ่เพือ่เตรยีมไขป่สักา ตดิต่อไดท้ีคุ่ณพอ่เฉลมิ  

วนัพธุที่  12  เม.ย.              วนัพธุสปัดาหศ์กัดิ์สิทธิ์งดมิสซาที่วดั 
                                                ไปร่วมมิสซา และ พิธีเสกนํ้ามนัที่วดัศรีราชา เวลา  19.30 น. 
วนัพฤหสัฯที่  13 เม.ย.             พฤหสัฯ ศกัดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตัง้ศีลมหาสนิท 

  พิธีล้างเท้า และ มิสซาเวลา 19.30 น. หลงัมิสซาตัง้ศีล. 
วนัศกุรท์ี่   14 เม.ย.                 ศกุรศ์กัดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจ้าทรงรบัทรมาน และ 
     สิ้นพระชนมบ์นไม้กางเขน  (ห้ามเนื้อและถือศีลอดอาหาร) 

  เดินรปู เวลา 19.00 น. และ วจนะพิธีกรรม พิธีนมสัการกางเขน 
  (พระสงฆฟ์ังแก้บาปตัง้แต่เวลา 19.00 น.) 

วนัเสารท์ี่  15  เม.ย.                 วนัเสารศ์กัดิ์สิทธิ์     เสกนํ้า เสกไฟ เสกเทียนปัสกา 
                                                 ประกาศสมโภชปัสกา มิสซาเวลา  19.30 น. 
วนัอาทิตยท์ี่  16  เม.ย.             สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลบัคืนชีพ 

  มิสซาเช้า 9.00 น. (องักฤษ)  10.30 น. (ไทย) 

สปัดาหศ์กัด ิส์ทิธ ิ ์  HOLY WEEK 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

 สวสัดีพี่น้องลกู ๆ พระแม่เมืองลรูด์ชมุชนวดับางแสนที่รกัทุกคน   

 บดันี้เราเขา้สูอ่าทติยท์ี ่5 เทศกาลมหาพรตแลว้ อาทติยห์น้าเป็นอาทติยท์ีห่ก แต่เราเรยีกเป็น

อาทติยใ์บลาน และตลอดอาทติยเ์ราเรยีกวา่เป็นอาทติยศ์กัดิส์ทิธิ ์ซึง่เราจะทาํความเขา้ใจในสารวดั

อาทติยห์น้า 

อาทติยน์ี้ ขอกล่าวถงึสภาอภบิาลวดัเพิม่เตมิ เพือ่พีน่้องจะไดเ้ขา้ใจความหมายและความสาํคญั

ของสภาอภบิาลวดั ตามจติตารมณ์ทีแ่ทจ้รงิของพระศาสนจกัร สมยัก่อนเราไมเ่คยมสีภาอภบิาลวดั วดั

ดเูหมอืนเป็นของพระสงฆอ์งคเ์ดยีว พระสงฆแ์ต่ละองคอ์ยูว่ดักนันาน ๆ เมือ่ตอ้งการความชว่ยเหลอื

อะไรกเ็รยีกใชห้รอืสัง่ตามทีเ่หน็ควร สตับุรษุสมยัก่อนกป็ฏบิตัติาม ต่อมาเมือ่สตับุรษุมมีากขึน้ งานดา้น

ต่าง ๆ กเ็พิม่ขึน้เป็นเงาตามตวั จงึมกีารแต่งตัง้กรรมการวดัขึน้ ซึง่สว่นใหญ่เป็นคณุพอ่เจา้วดัทีแ่ต่งตัง้

ขึน้มา ในระยะต่อมากม็สีภาวดั กล่าวคอื มกีารสง่ผูแ้ทนเขา้รว่มเป็นสภาวดั เพือ่ใหค้าํปรกึษาและ

รว่มงาน ทาํใหว้ดัเจรญิกา้วหน้า 

ตัง้แต่พระสงัคายนาวาตกินัครัง้ที ่2 ในปี 1965 เป็นตน้มาพระศาสนจกัรเหน็ความสาํคญัของ

ฆราวาส ไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมายพระศาสนจกัร ใหแ้ต่ละวดัดาํเนินการบรหิารวดัดว้ยสภาอภบิาล 

กล่าวคอื จดัใหม้กีารเลอืกตัง้ สง่ผูแ้ทนเขา้มาเป็นสภาอภบิาล เพือ่ใหค้าํปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการ

อภบิาลวดัในดา้นต่าง ๆ สมาชกิสภาอภบิาลประกอบไปดว้ย 3 ประเภท ประเภทที ่1 มาจากการ

เลอืกตัง้ตามเขต ประเภทที ่2 เป็นผูแ้ทนจากองคก์รต่าง ๆ ในวดั และประเภทที ่3 มาจากการแต่งตัง้

ของคุณพอ่เจา้อาวาส พระสงฆเ์จา้เจา้วดัเป็นประธานสภาฯ โดยตําแหน่ง และสภาอภบิาลเลอืกตัง้

ผูอ้าํนวยการ เพือ่ดาํเนินการต่าง ๆ ในสภาอภบิาล บทบาททีส่าํคญั คอืมหีน้าทีใ่นการใหค้าํปรกึษา

เรือ่งงานอภบิาลดา้นต่าง ๆ หรอืเมือ่เจา้อาวาสขอคาํปรกึษา กพ็รอ้มทีจ่ะใหค้าํปรกึษาเพือ่ความดขีอง

สว่นรวม และเพือ่ความรอดของมวลมนุษย ์

สาํหรบัการไตรต่รองพระวรสารอาทติยน์ี้  โปรดตดิตามจากบทเทศน์ในวนันี้นะครบั 

ขอพระเยซคูรสิตเจา้ นําเราเขา้สูอ่กี 2 อาทติยส์ดุทา้ยของมหาพรตปีนี้  ขอใหแ้ต่ละคนไดร้บั

ผลประโยชน์จากการเอาจรงิเอาจงัในเทศกาลมหาพรตของทุกคนดว้ยเทอญ 

     คุณพอ่เฉลมิ  กจิมงคล 



 

          นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
4 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ บางแสน 

      สิ่งที่สาํคญัที่สดุ 
                          ชวีติทัง้ชวีติเป็นเรือ่งของความรกั (ต่อจากอาทติยท์ีแ่ลว้) 

เราจะถกูประเมินโดยดจูากความรกัของเรา 
หนึ่งในวธิทีีพ่ระเจา้ทรงวดัความเป็นผูใ้หญ่ฝา่ยวญิญาณกค็อื ดทูีคุ่ณภาพความสมัพนัธข์องคุณในสวรรคพ์ระเจา้
จะไมต่รสัวา่ “จงบอกเราเรือ่งอาชพีของเจา้ บญัชธีนาคารของเจา้ และงานอดเิรกของเจา้” แต่พระองคจ์ะดวูา่คุณ
ไดป้ฏบิตัติ่อคนอื่นอยา่งไร โดยเฉพาะคนทีข่ดัสน พระเยซูตรสัวา่ วธิทีีจ่ะรกัพระองคค์อืรกัครอบครวัของพระองค ์
และเอาใจใสค่วามตอ้งการในชวีติของพวกเขา “เราบอกความจรงิแก่ทา่นทัง้หลายวา่ ซึง่ทา่นไดก้ระทาํแก่คนใด
คนหนึ่งในพวกพีน่้องของเรานี้ถงึแมจ้ะตํ่าตอ้ยเพยีงไร กเ็หมอืนไดก้ระทาํแก่เรา
ดว้ย"  
 เมือ่คุณยา้ยเขา้ไปอยูใ่นนิรนัดรกาล คุณจะทิง้ทุกสิง่ทุกอยา่งไวเ้บือ้งหลงั
ทัง้หมด ทีคุ่ณจะเอาไปไดก้ค็อืลกัษณะนิสยัของคุณ เมือ่รูเ้ชน่นี้แลว้ ผมจงึขอ
แนะนําวา่เมือ่คุณตื่นขึน้ทุกเชา้ ใหคุ้ณคุกเขา่ลงขา้งเตยีง หรอืนัง่ทีข่อบเตยีง และ
อธษิฐานวา่ “ขา้แต่พระเจา้ไมว่า่วนันี้ขา้พระองคจ์ะทาํสิง่ใดๆ เสรจ็หรอืไม ่ขา้
พระองคต์อ้งการแน่ใจวา่ ขา้พระองคไ์ดใ้หเ้วลาแก่การรกัพระองคแ์ละรกัคนอื่น 
เพราะวา่นัน่คอืความหมายทัง้หมดของชวีติ ขา้พระองคไ์มต่อ้งสญูเสยีเวลาวนันี้ไป
เปลา่ๆ” ทาํไมพระเจา้ตอ้งประทานอกีหนึ่งวนัแก่คุณถา้คุณกาํลงัจะทาํใหม้นัสญู
เปลา่ 
 วิธีการแสดงความรกัที่ดีที่สดุคือเวลา 
ความสาํคญัของสิง่ต่างๆ สามารถวดัไดจ้ากปรมิาณทีเ่ราเตม็ใจลงทุน กบัสิง่เหลา่นัน้ ยิง่คุณใหเ้วลากบัสิง่ใดมาก 
คุณกย็ิง่บอดถงึความสาํคญัและคุณคา่ทีม่นัมตี่อคุณ ถา้คณุตอ้งการรูว้า่ใครสกัคนใหค้วามสาํคญักบัสิง่ใดมากทีสุ่ด 
กแ็คด่วูา่เขาใชเ้วลาของเขาอยา่งไรเวลาคอืของขวญัทีม่คีา่ทีส่ดุ เพราะคุณมปีรมิาณเวลาทีต่ายตวั คุณสามารถหา
เงนิมากขึน้ แต่คุณไมส่ามารถหาเวลามากขึน้ เมือ่คุณใหเ้วลากบัใคร คุณกก็าํลงัใหส้ว่นหนึ่งของชวีติคณุแก่เขา  
 เวลาที่ดีที่สดุที่จะรกัเดี๋ยวนี้ 
บางครัง้การผดัวนัประกนัพรุง่กเ็ป็นวธิตีอบสนองทีถู่กตอ้งต่องานสพัเพเหระ แต่เนื่องจากความรกัคอืสิง่ทีส่าํคญั
ทีส่ดุ มนัจงึสาํคญัเป็นอนัดบัแรก พระคมัภรีเ์น้นเรือ่งนี้ซํ่าแลว้ซําอกี โดยกลา่ววา่ “เมือ่ใดทีเ่ราทโีอกาศควรจะทาํดี
แก่ทุกคนจงใชทุ้กๆโอกาสอยา่งดทีีส่ดุในการทาํดเีมือ่ไรกต็ามทีท่า่นสามารถทาํได ้จงทาํดแีก่ผูท้ีต่อ้งการ อยา่
บอกเพือ่นบา้นของทา่นใหค้อยถงึพรุง่นี้ ถา้ทา่นสามารถชว่ยพวกเขาไดเ้ดีย๋วนี้”  ทาํไมเวลานี้จงึเป็นเวลาดทีีส่ดุที่
จะแสวงหาความรกั กเ็พราะคุณไมรู่ว้า่ คุณจะมโีอกาสนี้ไปอกีนานแคไ่หน สถานการณ์ต่างๆเปลีย่นไป คนตายไป 
ลกูๆโตขึน้ คุณไมม่สีิง่ใดรบัประกนัวา่จะมพีรุง่นี้ ถา้คุณอยากแสดงความรกั คุณกค็วรจะทาํเสยีเดีย๋วนี้ 
 เมือ่รูว้า่วนัหนึ่งคุณจะตอ้งยนืต่อพระพกัตรพ์ระเจา้ คุณจงึควรพจิารณาคาํถามต่อไปนี้ คุณจะอธบิาย
อยา่งไรเกีย่วกบัเวลาทีคุ่ณใหโ้ครงการหรอืสิง่ของสาํคญัมากกวา่ผูค้น คุณจาํเป็นตอ้งเริม่ใหเ้วลากบัใครมากขึน้ 
อะไรทีคุ่ณจาํเป็นตอ้งตดัออกจากตารางเวลาเพือ่คุณจะใหเ้วลาแก่ใครคนนัน้ได ้คุณตอ้งเสยีสละอะไรบา้ง การใช้
ชวีติทีด่ทีีส่ดุคอืการรกั วธิแีสดงความรกัทีด่ทีีส่ดุคอืเวลาทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะรกัคอืเดีย๋วนี้ 
(จากหนงัสอืชวีติทีเ่คลือ่นไปดว้ยวตัถุประสงค)์ 
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                                             เมตตาธรรม 

 เราคงไดย้นิคาํวา่ “ซาดสิ” บ่อยครัง้ กลุ่มคนทีเ่ป็นซาดสิคอื พวกทีม่คีวามสขุกบัการสรา้งความ
เจบ็ปวดแก่คนอื่น เป็นความผดิปกตทิางจติหรอืพดูตรงๆ คอื เป็นโรคจติชนิดหนึ่ง และถา้จะมองในมติิ
ศาสนาถอืวา่เป็นความบาปทีร่า้ยแรงทเีดยีว 
 
 เมือ่เราพดูถงึ “ซาดสิ” เรามกัคดิถงึภาพความรนุแรงทางกาย เชน่ การตบต ีการกระทาํต่อ
รา่งกายอยา่งทรมาน เป็นตน้ แต่เมือ่พดูถงึ “ซาดสิทางใจ” กล่าวคอื มคีนบางประเภทมคีวามสขุกบั
การทาํใหผู้อ้ื่น เจบ็ใจ ปวดใจ ทกุขใ์จ ดว้ยการกลัน่แกลง้รปูแบบต่างๆ พดูขม่ขู ่เหยยีดหยาม ใสร่า้ย 
ตดัโอกาส ทาํลายชื่อเสยีง สกดักัน้ความเจรญิกา้วหน้าฝา่ยตรงกนัขา้ม ฯลฯ 
 
 ไมว่า่การสรา้งความเจบ็ปวดต่อรา่งกายหรอืจติใจผูอ้ื่นเพือ่ความสะใจตนเองลว้นเป็นสิง่ทีข่ดัต่อ
ศลีธรรม กฎหมายและมโนธรรมอนัดทีัง้สิน้ ผูส้รา้งความเจบ็ปวดแกผู่อ้ื่นอาจสะใจขณะปฏบิตั ิแต่ผลที่
ตามมาภายหลงัคอื จติใจตนเองเป็นทุกข ์กลวั และเป็นทีร่งัเกยีจของบุคคลรอบขา้ง 
 
 ตรงขา้มกบัพฤตกิรรม ซาดสิ คอื เมตตาธรรม ผูท้ี่มีใจเมตตาคือผูท้ี่มีใจปรารถนาให้ผูอ้ื่นได้
สขุความสขุของเขาอยูก่บัการทีท่าํใหผู้อ้ืน่มคีวามสขุ สงัคมใดทีม่คีนสว่นใหญ่เป็นผูม้เีมตตาจติ สงัคม
นัน้ม ีความสงบ สามคัค ีมปีฏสิมัพนัธท์ีด่ที ัง้นี้เพราะไมว่า่จะเป็น
คาํพดูหรอืการกระทาํทีป่รากฏออกมาจะพดูและทาํใหผู้ค้นมี
ความสขุ มขีอ้พระคมัภรีม์ากมายสอนใหม้นุษยเ์รามใีจเมตตาและ
อยา่เป็นคนซาดสิ 
 
 “ผูท้ีเ่ย้ยหยนัคนยากจนกห็มิน่ประมาทพระผูส้รา้งของเขา 
 ผูท้ีด่ีใจเมือ่ผูอ้ื่นเผชญิภยัพบิตัจิะไมล่อยนวลพน้โทษ” 
สภุาษติ 17:5 
 “ผูท้ีเ่มตตาคนจนกเ็ทา่กบัใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงยมื” 
สภุาษติ 19:17 
“จงสวมความสงสาร ความกรณุา ความออ่นโยน และความออ่นสภุาพ และความอดทน...” โคโลส ี3:12 
 
 สงัคมรอบขา้งเราผูค้นมบีาดแผล บางคนมแีผลลกึมากตอ้งการการเยยีวยา ความเมตตาที่
แสดงออกทัง้ทางคาํพดูและการกระทาํคอื ยาขนานเอกชว่ยใหบุ้คคลเหล่านัน้เหน็คุณคา่ของตนและ
รูส้กึวา่สงัคมเราเป็นสงัคมทีน่่าอยู ่
 
มคีนอกีประเภทหนึ่งทีน่่ากลวัไมแ่พพ้วกซาดสิคอื พวกใจตายดา้น ไมส่นใจใครทกุข ์ใครสขุ เขาไมท่าํ
รา้ยผูอ้ื่นแต่ขณะเดยีวกนักไ็มส่นใจ ใสใ่จทีจ่ะเมตตาใครทัง้นัน้ จติใจเชน่นี้เป็นจติใจไมท่าํรา้ยและไม่
ยอมทาํด ีสรา้งใหส้งัคมเป็นสงัคมทีเ่หน็แก่ตวัเอง 
        วนันี้สงัคมเรียกร้องหาผูม้ีจิตใจเมตตา คนหนึ่งในจาํนวนนัน้จะเป็นเราหรือเปล่า ? 


