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           ขา่วสปัดาหศ์กัดิส์ทิธิว์ดับางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ บางแสน 

 
วนัพฤหสับดีศกัด์ิสิทธ์ิ พิธีระล ึกถึงการล ้างเท้าอคัรสาวก ระหว่างการเลี้ยงอาหารค  า่  

 
 

วนัสงกรานตร์ด า้ขอพรผู้สงูอายุ 
นายแพทยอ์ษัฎา ตยีพนัธ ์ทีป่รกึษาสภาอภบิาลวดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน เป็นตวัแทนกล่าวขอพร  

คุณพ่อเจา้อาวาส พระสงฆ ์และ ผูส้งูอายุ และน ารดน ้าขอพร ในโอกาสวนัสงกรานตปี์ 2560 

   

สารวัด http://www.bangsaenchurch.org 

 วัดแม่พระเมืองลรู์ด 
<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

 

ขอ้คดิ         

  
 

 เราเชื่อหรอืไมว่่า พระรกัเรา และพระเยซเูจา้ทรงมาเพื่อช่วยเราใหร้อดพน้ พระองคม์ไิดท้รง
มาเพื่อตดัสนิลงโทษเรา .......หากเราเชื่อเช่นน้ี เรากจ็ะสามารถเปิดหวัใจของเราถงึกน้บึง้ เมือ่ยามที่
เราท าผดิ หรอืเมือ่เราพลาดพลัง้อ่อนแอ เรากจ็ะยงัไม่หลบลีห้ายไมจ่ากพระ แต่เรายงัจะเปิดหวัใจขอ
โทษและขอก าลงัจากพระองค ์หรอืเมือ่ยามทีเ่ราเตม็ดว้ยพลงัและสุขใจ เรากจ็ะไมท่ิง้พระองคไ์ปหาใคร
อื่น แต่เราจะพูดคุยกบัพระองคแ์ละจบัมอืพระองค ์เดนิขา้งๆพระองคไ์ป ดว้ยความสุขใจ 
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“พระเจ้าทรงรกั
โลกอย่างมากจึง
ประทาน พระบุตร
เพียงพระองค์

เดียวของพระองค ์ 
 

เพ่ือทุกคนท่ีมี
ความเช่ือในพระ
บุตรจะไม่พินาศ” 

http://www.bangsaenchurch.org
https://www.youtube.com/watch?v=1pYIGiGq51g
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

วนัจนัทรท์ี ่24 เม.ย. 17   ระลกึถงึ  น.ฟีเดลสิ  แหง่ซกิมารงิเกน็  พระสงฆแ์ละมรณสกัข ี
วนัองัคารที ่25 เม.ย. 17  ฉลองนกับุญมาระโก ผูน้ิพนธพ์ระวรสาร 
วนัศกุรท์ี ่28 เม.ย.17       ระลกึถงึ  น.เปโตร ชาแนล พระสงฆแ์ละมรณสกัข,ี น.หลุยส ์มาร ีกรญีอง เดอ  
  มงฟอรต์ พระสงฆ ์
วนัเสารท์ี ่29 เม.ย.17      ระลกึถงึ น.กาธารนีา แหง่ซเีอนา พรหมจารแีละนกัปราชญแ์หง่พระศาสนจกัร 
วนัอาทติยท์ี ่23 เม.ย.17  สปัดาหท์ี ่3  เทศกาลปสักา 

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

                                                     ชีวิต 
 ...จะทอ้แทอ่้อนใจไปใยเล่า                      ชวีติเราชาตนิี้ยงัมหีวงั  

      หากแขนขายงัดมีพีลงั                        ชวีติยงัไมส่ิน้ดิน้ต่อไป...  
      ...อนัลงิชา้งกลางป่าเอามาหดั                   สารพดั หดัได ้ดงัใจหมาย  

 เราเป็นคนหดัไมไ่ดช้่างน่าอาย                  ฝึกท าดไีมไ่ดค้วรอายลงิ...                      

 

                                   สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 

   หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )  
         ไม้เท้า   ( Staff )   ไมเ้ทา้ของนกัแสวงบุญทีอ่ยูโ่ดด และอยูก่บัวตัถุอืน่  เป็นเครือ่งหมาย
ของนกับุญหลายทา่นทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของการเดนิทางและการแสวงบุญ   ไมเ้ทา้ของนกัแสวง
บุญทีม่มีว้นกระดาษกบัเปลอืกหอยเชลล ์ มกัใชเ้ป็นเครือ่งหมายของนกับุญเจมสผ์ูย้ ิง่ใหญ่ 

          ไมเ้ทา้ทีท่ ามาจากตน้ปาลม์มกัใชเ้ป็นเครือ่งหมายของนกับุญครสิโตเฟอรผ์ูท้รงพลงั 
เพราะทา่นถอนตน้ปาลม์มาใชเ้ป็นไมเ้ทา้ ครัง้หนึ่งหลงัจากครสิโตแฟอรแ์บกพระครสิตใ์นรา่ง
ของเดก็น้อยขา้มฟากแลว้  พระครสิตไ์ดต้รสัขึน้ว่า “จงเอาไมเ้ทา้ปกัลงไปในดนิ แลว้มนัจะผลิ
ดอกออกผล”  ปาฏหิารยิน์ี้ท าใหค้รสิโตเฟอรห์นัมานบัถอืศาสนาครสิต ์ 
 นอกจากนี้ยงัมนีกับุญอกีหลายทา่นทีม่ไีมเ้ทา้ของนกัแสวงบุญเป็นเครือ่งหมาย   
รวมทัง้นกับุญจอหน์แบทสิตแ์ละนกับุญเจอโรม  นกับุญฟิลปิอคัรสาวกถอืไมเ้ทา้มไีมก้างเขน
ตดิอยู ่ นกับุญอรูซ์ลูามกัถอืไมเ้ทา้ตดิธง มรีปูไมก้างเขนอยูบ่นธง  สว่นไมเ้ทา้กบัเปลอืก
หอยแครงและยา่มบางครัง้ใชเ้ป็นเครือ่งหมายของนกับุญรอช 
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   พระเมตตาของพระเจา้ 

                                                                                                   คณุพ่อขวญั ถ่ินวลัย ์danielkhuan@hotmail.com 

ปี ค.ศ. 1984  นิตยสารไทมไ์ดข้ึน้ปกเรอืนจ าแห่งหนึ่ง สถานทีซ่ึง่ชายสองคนก าลงัสนทนากนับน
เกา้อีอ้ยา่งใกลช้ดิและเป็นกนัเอง เขาทัง้สองพดูคุยกนัเบาๆ เนื่องจากไมต่อ้งการใหค้นอื่นไดร้บัรูถ้งึสิง่ทีก่ าลงั
สนทนา ชายคนหนึ่งคอื เมเหม็ด อาลี อักกา ชายหนุ่มทีล่ ัน่กระสุนหมายสงัหารพระสนัตะปาปา ชายอกีคน
คอื พระสันตะปาปายอห์น ปอลที ่2 ผูเ้ป็นเหยือ่และเป้าหมายของการสงัหาร 

พระสนัตะปาปาไดส้มัผสัมอืทีล่ ัน่กระสุนใส่ร่างของพระองค ์ พระองคต์อ้งการใหฉ้ากนี้เป็นทีร่บัรูไ้ป
ทัว่โลก ทีเ่ตม็ไปดว้ยการแขง่ขนัอาวุธนิวเคลยีร ์ ความแตกแยกรนุแรงและความเกลยีดชงัไม่ยอมใหอ้ภยั น่ี
คอืภาพลกัษณ์ของพระเมตตาทีม่ชีวีติ พระสนัตะปาปาก าลงัสอนการใหอ้ภยัและการคนืดอีย่างแน่วแน่มัน่คง 
การกระท าทีพ่ระองคแ์สดงต่ออาล ี อกักามคี่ายิง่กว่าค าพดูพนัค า พระองคไ์ดส้วมกอดและยกโทษใหผู้ท้ี่
พยายามจะสงัหารพระองค ์

 
 
 

 
เมือ่การสนทนาสิน้สุดลง อาล ี อกักาไดย้กพระหตัถข์องพระสนัตะปาปาแตะทีห่น้าผากของเขาเป็น

เครือ่งหมายของการแสดงความเคารพ พระสนัตะปาปายอหน์ปอลที ่ 2 ทรงสมัผสัมอืของเขาเบาๆ เมือ่พระ
สนัตะปาปาเสดจ็ออกจากเรอืนจ า พระองคต์รสัว่า “พ่อได้พดูกบัเขาอย่างพ่ีน้อง ผูซ่ึ้งพ่อได้ยกโทษและ
วางใจเขาอย่างส้ินเชิง” นี่คอืแบบอยา่งของพระเมตตาของพระเจา้ เป็นพระเมตตาแบบเดยีวกบัที่
นกับุญโฟสตนิาไดเ้ป็นพยาน 

พระสนัตะปาปายอหน์ปอลที ่ 2 ไดแ้ต่งตัง้บุญราศโีฟสตนิาเป็นนกับุญ เมือ่วนัที ่ 30 เมษายน ค.ศ. 
2000 และไดป้ระกาศใหว้นัอาทติย ์สปัดาหท์ี ่2 เทศกาลปสักา ซึง่ตรงกบัวนัน้ีเอง เป็น “วนัฉลองพระเมตตา” 
ซึง่นกับุญองคใ์หมน่ี้ไดเ้ป็นพยานดว้ยชวีติของเธอ เพื่อใหเ้ราไดร้กัษาความเชื่อและความหวงัในพระเจา้พระ
บดิา ผูท้รงพระเมตตาอย่างลน้เหลอืและทรงช่วยเราใหร้อดดว้ยพระโลหติของพระบุตรพระองค ์ พระเยซเูจา้
ไดม้อบหลกัปฏบิตัพิืน้ฐาน 3 ประการใหแ้ก่นกับุญโฟสตนิา: 1) ภาวนาเพื่อวญิญาณทัง้หลายจะไดว้างใจใน
พระเมตตาทีไ่มส่ามารถเขา้ใจไดข้องพระเจา้; 2) บอกใหโ้ลกไดร้บัรูถ้งึพระเมตตาอนัอุดมของพระเจา้; 3) ให้
เริม่ก่อตัง้กลุ่มพระเมตตาในพระศาสนจกัร 
 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2017/5204-aprr24
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2017/5203-apr25
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2017/5200-apr28
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2017/5200-apr28
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2017/5199-apr29
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2017/5205-apr23


 

     ทกุวนัที ่11 ของเดอืน เวลาทุม่ครึง่    ขอเชญิรว่มแหเ่ทดิเกยีรตแิมพ่ระทีว่ดับางแสน 

วดัแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน 

เลขท่ี 167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุรี โทร. 0-3874-5216  
วนัอาทิตย ์ พิธีบชูาขอบพระคณุ ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต้์นเดือน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพิธีบูชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 น. 
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ประชาสมัพนัธ ์

                                             วนัฉลองพระเมตตา 
 “วนัฉลองพระเมตตา” มคีวามส าคญัเป็นอนัดบัแรกในบรรดา กจิศรทัธาต่อพระเมตตา
ทัง้หมดทีพ่ระเยซเูจา้ทรงเรยีกรอ้งผ่าน ซสิเตอรโ์ฟสตนิา โควลัสกา 
       “ลกูรกั จงบอกชาวโลกเกีย่วกบัความเมตตาอนัน่าพศิวงของ เรา เราปรารถนาใหว้นัฉลองพระ
เมตตาเป็นดงัทีห่ลบภยัและที ่ก าบงัส าหรบัวญิญาณทัง้มวล โดยเฉพาะส าหรบับรรดาคน บาปทีน่่า
สงสาร ในวนันัน้แหละ เราระบายมหาสมุทรแห่ง พระหรรษทานทัง้สิน้ออกมาเหนือวญิญาณทีเ่ขา้ถงึตน้
ธาร ความเมตตาของเรา ... วญิญาณทีจ่ะไปแก้บาปและรบัศีล มหาสนิทจะได้รบัการอภยับาปและยก
โทษบาปทัง้หมด ... อยา่ใหว้ญิญาณใดหวาดกลวัทีจ่ะเขา้มาใกลเ้ราเลย ไมว่่าบาป ของเขาจะหนกัหนา
สกัเพยีงไร ... ความเมตตาของเรานัน้ มากลน้จนจติมนุษยแ์ละทตูสวรรคไ์มอ่าจหยัง่ถงึไดต้ลอดมา ทุก
กาลสมยั ... เป็นความปรารถนาของเราเองทีจ่ะใหม้พีธิ ีฉลองอยา่งเป็นทางการในวนัอาทติยแ์รกหลงั
วนัสมโภชปสักา มนุษยชาตจิะไมม่คีวามสงบสุข จนกว่าเขาจะหนัมาพึง่ตน้ธาร ความเมตตาของ
เรา” (บนัทกึ 699)  
      พระเยซเูจา้ทรงปรารถนาใหจ้ดัฉลองวนัอาทติยพ์ระเมตตาในวนั อาทติยแ์รกหลงัปสักา ซึง่เรยีก
อยา่งเป็นทางการว่า “อาทติยท์ี ่สองเทศกาลปสักา” หลงัสภาสงัคายนาวาตกินัครัง้ทีส่อง ไดม้ ีการ
เปลีย่นชื่อวนัตามพธิกีรรมเป็น “อาทิตยท่ี์สองเทศกาลปัสกา หรือ วนัอาทิตยฉ์ลองพระเมตตา” 

อาทติยช์วนคดิ         

1. เชิญพีน้องร่วมฉลองวดั น.ยอแซฟ กรรมกร ทา่ใหม ่วนัเสาร์ท่ี 29 เมษายน ฉลองวดั น.ฟิลิปและ  
ยากอบ หวัไผ ่วนัเสาร์ท่ี 6 พ.ค.  ฉลองวดัแมพ่ระท่ีพึง่แหง่ปวงชน ดงแหลมโขด วนัเสาร์ท่ี 20 พ.ค.  
และ ฉลองวดัพระจิตเจ้า บ้านทพั วนัเสาร์ท่ี 27 พ.ค.  2017 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

วนัอาทิตยส์ปัดาหท่ี์ 2 เทศกาลปัสกาปี A 
(ฉลองพระเมตตา) 

              สวสัดพีีน้่องลกูๆ พระแมเ่มอืงลรูด์ ชุมชนวดับางแสนทีร่กัทุกคน 
             ก่อนอื่นหมดพ่อต้องขอใชเ้นื้อทีต่รงน้ี  ขอบใจพีน้่องทุกๆคน  ทีไ่ดม้สี่วนร่วมจดัหาสิง่ต่างๆที่
ใชใ้นพธิกีรรมตัง้แต่วนัอาทติยใ์บลานเป็นตน้มา  เช่น  ใบลาน,น ้า,ไข,่เทยีน,ดอกไม ้ ฯลฯ 
              อาทติยท์ีแ่ลว้แมช่้วงเวลาสงกรานตต์รงกบัอาทติยศ์กัดิส์ทิธิพ์อด ี แต่กย็งัมพีีน้่องจ านวนไม่
น้อย  มุน่มัน่ฟนัฝา่วงลอ้มการสาดน ้า  เล่นสงกรานต ์ ซึง่รถจ านวนมากต่างกม็ากระจกุกนัทีถ่นนหน้า
วดัของเรา  หลายๆคนลงทุนน าเสือ้ผา้มาเปลีย่นก่อนเขา้วดัดว้ย  แมด้ผููค้นจะบางตาไปหน่อย  แต่วนั
พฤหสัฯ  ศุกรแ์ละเสารศ์กัดิส์ทิธิ ์ กม็จี านวน  60  คนขึน้ไป 
             วนัอาทติยน์ี้ฉลองพระเมตตา  เป็นวนัฉลองทีน่กับุญพระสนัตะปาปาจอหน์ปอลที ่ 2  ได้
ก าหนดขึน้  ซึง่เราไดฉ้ลองกนัมาหลายปีแลว้  มาในสมยัพระสนัตะปาปาฟรงัซสิ  พระองคท์รงเน้นเรือ่ง
พระเจา้ทรงเป็นผูเ้มตตาตลอดเวลา  พระองคท์รงนิพนธส์มณสาสน์  สมณลขิติ  และทรงก าหนดปี
ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งพระเมตตาขึน้  พระองคไ์ดท้รงสรุปว่า  ชื่อของพระเจา้ คอื  พระเมตตา  กล่าวกนัสัน้ๆก็
คอื  พระเจา้ทรงรกัและเมตตาจนกระทัง้ไดร้บัขนานนามว่า  พระเมตตา  หากเราส านึกว่าชวีติของเรา
ไดร้บัพระเมตตาอยูต่ลอดเวลา  ทัง้ทีรู่ต้วัและไมรู่ต้วั  เรากต็อ้งขอบคุณพระองค ์ และตอ้ง  “ปฏบิตัิ
ภารกจิแห่งเมตตาธรรม”  เป็นการตอบสนองเพราะ “พระเจา้ผูท้รงเมตตากรณุา” (สดด  86 : 15)  ทรง
ซื่อสตัยต่์อค าสญัญามาโดยตลอด  ทรงใชพ้ระมหากรณุาไม่มทีีส่ ิน้สุดต่อชาวโลกทีไ่มส่มควรจะไดร้บั
เสมอมา 
              วนัน้ีเราม ีคพ. เอนก  นามวงษ์  รองจติตาภบิาลคณะพระเมตตาประเทศไทย  มารว่มฉลอง
พระเมตตากบัเราดว้ย  ท่านจะไดแ้บ่งปนัความคดิและประสบการณ์พระเมตตาของพระเจา้  ท าใหเ้รา
เขา้ใจและซาบซึง่มากขึน้ 

“สุขสนัตว์นัฉลองพระเมตตาของพระเจา้” แก่ทุกคน                                                                                                                           
ดว้ยความปรารถนาด ี                                                                                                                           

จาก คุณพ่อเฉลมิ      กจิมงคล 

เพราะทา่นถอนตน้ปาลม์มาใชเ้ป็นไมเ้ทา้ ครัง้หนึ่งหลงัจากครสิโตแฟอรแ์บกพระครสิตใ์นรา่ง
จงเอาไมเ้ทา้ปกัลงไปในดนิ แลว้มนัจะผลิ

รวมทัง้นกับุญจอหน์แบทสิตแ์ละนกับุญเจอโรม  นกับุญฟิลปิอคัรสาวกถอืไมเ้ทา้มไีมก้างเขน
มรีปูไมก้างเขนอยูบ่นธง  สว่นไมเ้ทา้กบัเปลอืก

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2017/5204-aprr24
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2017/5203-apr25
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2017/5200-apr28
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2017/5200-apr28
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2017/5199-apr29
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2017/5205-apr23


 

          นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ บางแสน 

       ถา้อาย ุทา่น เกนิ 60 
 
1)  หาก ทา่น 60 อพั ก็ควรรูว้า่ ในโลกแหง่ความรัก ไมม่ใีครผดิตอ่ใคร มเีพยีงใครบางคน ไมรู่จ้ักรัก 
 ถนอมใคร 
2)  หาก ทา่น 60 อพั ก็ควรรูว้า่ เมือ่ประสบความส าเร็จ ในหนา้ทีก่ารงาน ก็ตอ้งรักษารา่งกายของทา่น 
 เมือ่ไมป่ระสบผล ในหนา้ทีก่ารงาน ยิง่ตอ้งใหต้วัเอง มสีขุภาพด ี
 
3)  หาก ทา่น 60 อพั ก็ควรรูว้า่ หากมใีคร รูจ้ัก เขา้ใจคณุ กเ็ป็น
 วาสนายิง่ แตถ่า้ ไมม่ใีคร รูจ้กั เขา้ใจ คณุ ก็จงรูจ้ัก และ เขา้ใจ
 ตัวเองเถอะ 
 
4)  หาก ทา่น 60 อพั ก็ควรรูว้า่ เพือ่นทีด่ ีตอ้งชืน่ชมซึง่กนั และ 
 กนั มใิช ่เห็นแกผ่ลประโยชนเ์ทา่นัน้ 
 
5)  หากทา่น 60 อพั กค็วรรูว้า่กนิขา้วตอ้งกนิทลีะค า งานตอ้งท าที
 ละอยา่ง ไมม่อีะไรทีจ่ะท าปุ๊ ป ส าเร็จป๊ัป ทกุส ิง่ลว้นมขีัน้ตอน 
 อยา่เอาแตเ่รง่รบีควรอยู ่อยา่งสบายๆ 
 
6)  หากทา่น 60 อพั กค็วรรูว้า่ เพยีงแค ่สบายๆยงัไมพ่อ ในเวลา
 ทีค่วร ก็น่าจะ เสรมิแตง่ตวัเองบา้งท าให ้วันธรรมดาๆ สดใส
 ขึน้มา 
 
7)  หากทา่น 60 อพั กค็วรรูว้า่ ทกุส ิง่ ทกุอยา่ง ลว้นมสีองดา้น ไม่
 ม ีผดิ หรอื ถกู ส ิง่ทีท่า่น คดิวา่ ผดิ แตผู่อ้ ืน่ อาจเห็นวา่ ถกู และ ส ิง่ทีท่า่น ขวนขวายตอ่สู ้เพือ่ไดม้า 
 อาจจะเป็นสิง่ที ่คนอืน่ ก าลงัพยายามสลัดทิง้ไป 
 
8)  หากทา่น 60 อพั กค็วรรูว้า่ คณุภาพชวีติ จะดหีรอื เลว อยูท่ีใ่จของทา่น ตดัสนิเองทา่มกลางอาหาร 
 อนัโอชะ เครือ่งดืม่เลศิรส อาจแฝงดว้ย การเสแสรง้ หลอกลวง มสิู ้มเีพือ่นรูใ้จ 3 - 4 คน น่ังดืม่ชา
 พดูคยุเรือ่งสพัเพเหระ 
 
9)  หากทา่น 60 อพั กค็วรรูว้า่ ความเหนิหา่งของ พี ่นอ้ง ในสายเลอืด เป็นความเจ็บปวดใจยิง่เฉย
 หน่อย อภยักนันดิ อดทนบา้งจะท าใหจ้ติใจเรา กวา้งขึน้ สงบลง อบอุน่ขึน้ 
 
10)  หาก ทา่น 60 อพั ก็ควรรูว้า่ การปฏบิตั ิตอ่บพุการ ีอยา่ท า อยา่งที ่คนโง ่ท ากนั คอื เลีย้งด ูอยา่ง
 เสยีไมไ่ด ้แตพ่อสิน้ชวีติ กลบัท าพธิเีซน่ไหวใ้หญโ่ต คนรุน่บพุการ ีของเรานัน้ พวกเขา ผจญความ
 ทกุขย์าก มามากมาย กระท าดตีอ่พวกเขา กค็อื การกระท าด ีตอ่มโนส านกึของเราเอง แทจ้รงิพวก
 เขาไมต่อ้งการ ความฟุ้งเฟ้ออะไร โทรศพัทท์ักทาย สกัหน่อย หรอื ถามถงึ เรือ่งราวในอดตี สกัเรือ่ง 
 และ อดทนฟัง เลา่จนจบ พวกเขา ก็พอใจแลว้ 
 
11)  หาก ทา่น 60 อพั ก็ควรรูว้า่ ต าแหน่งและเกยีรตยิศ เป็นเพยีงแกว้ใบหนึง่ แตอ่ปุนสิยัและ การอบรม
 มา จงึจะเป็นสิง่ทีอ่ยูใ่นแกว้นัน้ในแกว้ผลกึ ใชว่า่จะมแีตเ่หลา้องุน่เลศิรส อาจจะเป็นเพยีงน ้าสกปรก 
 แกว้หนึง่เทา่นัน้เอง ในจอกดนิเผา กม็ใิชว่า่ จะเป็นเพยีงน ้าเปลา่ อาจจะเป็น เมรัยชัน้เยีย่ม 
 
12)  หาก ทา่น 60 อพั ชวีติของทา่น ควรจะสงบเรยีบสบายๆ มคีวามสขุ 
 
 ขอ้ความนี ้ขอมอบ แดเ่พือ่น 60อพั ของขา้พเจา้ ดแูลสขุภาพ ของตัวเองใหด้ ีทกุส ิง่ในโลกนี ้ลว้น
 มใิชข่อง ของทา่น มเีพยีงรา่งกายนี ้เทา่นัน้เป็นของทา่น 
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      ออ้มกอดแหง่รกั 

 พลังสงูสดุทีส่ามารถสรา้งใหโ้ลกใบเล็กๆ ใบนีส้ามารถด ารงอยูไ่ดค้อือะไร ค าตอบคงมี
หลากหลาย คนหนึง่อาจตอบวา่ความรู ้แตบ่างคนอาจบอกวา่ความด ีและอกีคนหนึง่อาจตอบวา่ความ
สามคัค ีค าตอบดังกลา่วลว้นแตเ่ป็นค าตอบทีด่แีละตอ้งยอมรับวา่มนัเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัส าหรับ
มนุษย ์แตพ่ลังสงูสดุเหนอืพลังทัง้ปวงคอื พลังแหง่รัก โลกเราถกูหอ่หุม้ไวด้ว้ยความรักและทกุส ิง่ทกุ
อยา่งผกูพันดว้ยความรัก 
 
 สงัคมมนุษยไ์มว่า่เขาจะรูต้ัวหรอืไมก่ต็าม เขา
ก าลังอยูภ่ายในออ้มกอดแหง่ความรัก ประการแรกเรา
อยูภ่ายในออ้มกอดของแผน่ดนิ แผน่ฟ้า และแผน่น ้า 
พดูสัน้ๆ กค็อืธรรมชาตลิอ้มรอบตวัเรา ธรรมชาตใิห ้
แดดออก ใหฝ้นตก ใหพ้ชืงอก ใหด้อกไม ้รวมทัง้
ส ิง่มชีวีติอืน่ๆ เราด ารงชวีติจากทรัพยใ์นดนิสนิในน ้า 
แสงแดด และสายลม น่าเสยีดายทีธ่รรมชาตทิีใ่หแ้ตส่ ิง่
ดีๆ  เรากลับท าลายธรรมชาต ิแทนทีจ่ะชว่ยกนัดแูลทะนุ
ถนอมใหส้มกบัความรักทีเ่ราไดรั้บมา 
 
 นอกจากความรักจากธรรมชาต ิมนุษยเ์ราเกดิ
และเตบิใหญจ่ากออ้มกอดของบดิามารดา ถา้ไมใ่ชเ่พราะความรักของทา่นเราจะไมไ่ดเ้กดิและเตบิใหญ ่
มกีารศกึษา และเป็นผูเ้ป็นคนจนถงึบดันี ้แตถ่งึกระนัน้กย็งัมคีนไมน่อ้ยทีจ่ าไมไ่ดถ้งึไออุน่จากออ้มกอด
ของแมแ่ละพอ่ในอดตีทีผ่า่นมา 
 
 สงัคมมนุษยท์ีย่นืหยดัอยูไ่ดต้ราบทกุวันนี ้คงไมใ่ชด่ว้ยดว้ยพลังอยา่งอืน่นอกจากความรักที่
ใหแ้กก่นัและกนั แตข่ณะนีค้วามรักดังกลา่วเปรยีบเสมอืนเชอืกทีก่ าลังผ ุเกลีย่วก าลงัคลาย และสายใย
ก าลังขาด ท าใหค้วามเป็นอนัเดยีวกนัแมไ้มเ่หมอืนกนัก าลังแตกออกเป็นสว่นๆ ความรักทีเ่คยพันผกู
เป็นหนึง่เดยีว เดีย๋วนีก้ลายเป็นกลุม่กอ้น แยกวัฒนธรรม แยกคา่นยิม แยกส ีเมือ่ใดกต็ามทีส่ายใยแหง่
ความรักผขุาดความแตกแยก การแขง่แกง่แยง่ ความเป็นศตัรตูอ่สูก้นัก็จะเกดิขึน้ เปรยีบไดก้บัความมดื
มอีทิธพิลมากขึน้ มนัจะกลนืความสวา่งหมดในทีส่ดุ เชน่กนัถา้ความรักลดลงความเกลยีดชงัก็จะเขา้มา
แทนที ่ยากทีจ่ะวาดภาพวา่สงัคมเราจะอยูร่ว่มกนัอยา่งไร ถา้ความเกลยีดชงัเพิม่ทวแีละกลนืความรักไป
เรือ่ยๆ 
 
 ใหเ้รามาชว่ยกนัคนืความสขุ ความสงบใหก้บัสงัคมดว้ยการชว่ยกนัมอบความรักแกก่นัและกนั 
ขอใหเ้รารบีชว่ยกนัท ากอ่นทีท่กุส ิง่จะสายเกนิแกแ้ละเวลานัน้ความเกลยีดทีเ่ราสรา้งขึน้จะกลับมาท า
รา้ยเราเอง  
 
 ครสิเตยีนทกุคนทราบดวีา่แหลง่แหง่ความรักหาไดท้ีไ่หน พระค าของพระเจา้กลา่ววา่ พระเจา้
เป็นความรัก พระองคผ์ูส้รา้งจักรวาล สรา้งมนุษยด์ว้ยความรัก ความรักของพระองคเ์หมอืนน ้าพทุีไ่หล
ไมเ่คยหยดุ ยิง่มผีูรั้บความรักจากพระองค ์ความรักกลับยิง่หลั่งไหลมากขึน้ เรากเ็ชน่กนัยิง่แบง่ปัน
ความรัก ความรักก็จะยิง่เพิม่พนูในชวีติ  
 
 ขอใหผู้ท้ ีอ่บอุน่ในออ้มกอดแหง่ความรกัของพระเจา้ จงมอบออ้มกอดนีแ้กค่นอืน่ดว้ย 


