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“สันติสขุ จงดำรงอยู่กบั ท่ำนทัง้ หลำยเถิด!”

ก

ารยืนยันว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพจากความตาย เป็ นเรื่องทีศ่ ษิ ย์ทุกคนเชื่อและ
ประกาศว่าเป็ นความจริง แต่สบื เนื่องจากความจริงนี้กย็ งั มีสงิ่ ทีศ่ ษิ ย์ตอ้ งประกาศเพิม่ เติมคือ
ใครก็ตามทีเ่ ชื่อเรื่องนี้และยอมรับว่าพระเยซูเจ้าเป็ นพระบุตรพระเจ้า เขาก็จะได้รบั ความรอด
พ้นฝ่ ายจิตวิญญาณ เขาจะมีสทิ ธิ ์และมีสว่ นในการเป็ นลูกของพระเจ้า เมือ่ มีสว่ นในการเป็ น
บุตรแล้ว เขายังต้องประกาศต่อไปอีกว่า มนุษยชาตินนั ้ แต่ละวันต้องเผชิญหน้ากับความชัว่
ร้ายนานาชนิด การเป็ นบุตรพระเจ้าหมายถึงการปฏิเสธสิง่ ชัวร้
่ ายทุกประการและดาเนินชีวติ
ตามคาสอนของพระเยซูเจ้าอย่างท้าทาย ชีวติ แห่งการเป็ นบุตรพระเจ้าจึงจะเต็มเปี่ ยมและ
บริบรู ณ์ในตัวเขา
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันพุธที่ 21 เม.ย.21
วันศุกร์ท่ี 23 เม.ย.21
วันเสาร์ท่ี 24 เม.ย.21
วันอาทิตย์ท่ี 25 เม.ย.21

ระลึกถึง น.อันเซลม์ พระสังฆราช นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
ระลึกถึง น.ยอร์จ มรณสักขี
ระลึกถึง น.ฟี เดลิส แห่งซิกมาริงเก็น พระสงฆ์และมรณสักขี
สัปดาห์ท่ี 4 เทศกาลปั สกา
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ขอแจ้งข่าวการตัดสินใจด่วนว่า เราจะเริม่ งดมิสซาสาธารณะสถานการณ์โควิด-19

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
จำนใส่ลกู ตำ ( Dish Bearing eyes) มีทม่ี าจากตานานว่า
ชายหนุ่มคนหนึ่งทีม่ าติดพันนักบุญลูซี หลงใหลในดวงตาอันสวยงาม
ของเธอ จึงตามรบกวนและคร่าครวญว่าดวงตาของเธอทรมานใจเขา
เมื่อได้ฟังเช่นนัน้ ลูซจี งึ ควักดวงตาตัวเองใส่จานส่งไปให้เขา จานใส่
ลูกตาจึงกลายเป็ นเครื่องหมายของนักบุญลูซี
ข้อคิดสะกิดใจ

จะเอำอะไร??????
ล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กบั ชีวติ
ดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนนินทา
ใจคนใจใครก็ใจเขา
ต่างคนต่างคิดต่างจิตใจ

ถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหา
ชมหรือด่าอย่าไปรับให้กลับคืน
จะให้เหมือนใจเรากระไรได้
จะเอาอะไรมากไปกับใจคน

วันที่ 11 เมษายน มีพธิ โี ปรดศืลล้างแก่เด็กชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ เป็ นบุตรสาวของคุณ Khem Esloa
ทีเ่ สียชีวติ เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ทผ่ี า่ นมา
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
1 ยน 2:1-5ก
ลูก ๆ ทีร่ กั ทัง้ หลาย ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ถงึ ท่าน เพือ่ ท่านจะได้ไม่ทาบาป แต่ถา้ ใคร
ทาบาป เรายังมีทนายแก้ต่างให้เฉพาะพระพักตร์ของพระบิดา คือพระเยซูคริสตเจ้า ผู้
ทรงเทีย่ งธรรม พระองค์ทรงเป็ นเครื่องบูชาชดเชยบาปของเรา และไม่เพียงแต่ชดเชย
เฉพาะบาปของเราเท่านัน้ แต่ชดเชยบาปของมนุ ษย์ทงั ้ โลกด้วย
ถ้าเราปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องพระองค์ เรามันใจว่
่ าเราได้รจู้ กั พระองค์ ผูท้ ก่ี ล่าวว่า
“ข้าพเจ้ารูจ้ กั พระองค์” แต่ไม่ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องพระองค์ เขาเป็ นคนมุสา และ
“ความจริง” ไม่อยูใ่ นตัวเขา แต่ผทู้ ป่ี ฏิบตั ติ ามพระวาจาของพระองค์ ความรักของพระเจ้า
ในผูน้ นั ้ ย่อมสมบูรณ์

“อย่ำมักใหญ่ใฝ่ สูง แต่ยอมทำสิ่ งตำ่ ต้อยเถิ ด อย่ำทะนงว่ำตนฉลำด”(รม 12:16)
ความมักใหญ่ฝันสูงคือลักษณะของคนทีพ่ ยายามทาตนเองให้กา้ วหน้าจนเลยขอบเขต เป็ น
ความพยายามทีจ่ ะเป็ นใหญ่เหนือคนอื่น ดีกว่าคนอืน่ ซึง่ ทีจ่ ริงแล้วความคิดทีจ่ ะก้าวหน้านัน้ เป็ นสิง่ ที่
ดี แต่ถา้ ตนเองต้องการก้าวหน้าโดยไม่เห็นแก่คนอื่นๆหรือไม่คานึงถึงวิธกี าร ก็จะทาให้คนนัน้ เราลืม
ตนเอง เห็นคนอื่นเป็ นเพียงสิง่ ของทีไ่ ม่มคี า่ ไม่มคี วามเห็นอกเห็นใจคนอื่น เห็นแก่ประโยชน์ของ
ตนเองเท่านัน้ คนเช่นนี้จะหาเพือ่ นยาก ไม่มใี ครอยากเป็ นเพือ่ นด้วย อีกประการหนึ่งคือการอวด
ฉลาด คนทีอ่ วดฉลาดมักจะเป็ นทีข่ บขันของผูอ้ ่นื และจะไม่ได้รบั ในสิง่ ทีค่ วรจะได้รบั เพราะคนอื่นนึก
ว่าเขาเก่งแล้ว
เราต้องตัง้ เป้ าหมายในชีวติ ไว้ให้ดี ให้เหมาะสมกับฐานะและความสามารถของเรา จากนัน้ ให้เรา
พยายามไปให้ถงึ เป้ าหมายโดยไม่ดถู ูกเพือ่ นหรือเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตัวเท่านัน้ และเราต้องสุภาพ
ถ่อมตน ยินดีทางานทีไ่ ม่มใี ครเขาอาสาทา
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เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

ข้อคิ ด การยืน ยัน ว่า พระเยซูเจ้า ทรงกล บั คืน ชีพจากความตาย เป็ นเรื่อ งที่ศิ ษย์
ทุกคนเชื่อและประกาศว่าเป็ นความจริง แต่สบื เนื่องจากความจริงนี้กย็ งั มีสงิ่ ทีศ่ ษิ ย์ตอ้ ง
ประกาศเพิม่ เติมคือ ใครก็ตามทีเ่ ชื่อเรื่องนี้และยอมรับว่าพระเยซูเจ้าเป็ นพระบุตรพระเจ้า
เขาก็จะได้รบั ความรอดพ้นฝ่ ายจิตวิญญาณ เขาจะมีสทิ ธิและมี
์ สว่ นในการเป็ นลูกของพระ
เจ้า เมื่อมีสว่ นในการเป็ นบุตรแล้ว เขายังต้องประกาศต่อไปอีกว่า มนุ ษยชาตินนั ้ แต่ละวัน
ต้องเผชิญหน้ากับความชัวร้
่ ายนานาชนิด การเป็ นบุตรพระเจ้าหมายถึงการปฏิเสธสิง่ ชัว่
ร้ายทุกประการและดาเนินชีวติ ตามคาสอนของพระเยซูเจ้าอย่างท้าทาย ชีวติ แห่งการ
เป็ นบุตรพระเจ้าจึงจะเต็มเปี่ ยมและบริบรู ณ์ในตัวเขา
พ่อเจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

ขำว กับ ดำ?

แรงบันดำลใจ

นิทานเรือ่ งนี้เล่าต่อกันมานานแล้ว...เศรษฐีคนหนึ่งชอบใจลูกสาวชาวนายากไร้ผหู้ นึ่ง เขา
เชิญชาวนากับลูกสาวไปทีส่ วนในคฤหาสน์ของเขา เป็ นกรวดกว้างใหญ่ทม่ี แี ต่กรวดสีดากับสีขาว
เศรษฐีบอกชาวนาว่า “ท่านเป็ นหนี้ขา้ จานวนหนึ่ง แต่หากท่านยกลูกสาวให้ ข้าจะยกหนีสนิ ให้
ทัง้ หมด” ชาวนาไม่ตกลง เศรษฐีบอกว่า “ถ้าเช่นนัน้ เรามาพนันกันดีไหม ข้าจะหยิบกรวดสองก้อน
ขึน้ มาใส่ในถุงผ้านี้ ก้อนหนึ่งสีดา ก้อนหนึ่งสีขาว ให้ลกู สาวของท่านหยิบก้อนกรวดจากถุงนี้ หาก
นางหยิบได้กอ้ นสีขาว ข้าจะยกหนี้สนิ ให้ทา่ น และนางไม่ตอ้ งแต่งงานกับข้า แต่หากนางหยิบได้
ก้อนสีดา นางต้องแต่งงานกับข้า
และแน่นอนข้าจะยกหนี้ให้ทา่ นด้วย”ชาวนาตกลงเศรษฐีหยิบกรวดสองก้นใส่ในถุงผ้า
หญิงสาวเหลือบไปเห็นว่า กรวดทัง้ สองก้อนนัน้ เป็ นสีดาเธอจะทาอย่างไร? หากเธอไม่
เปิ ดเผยความจริง ก็ตอ้ งแต่งงานกับเศรษฐีขโ้ี กง หากเธอเปิ ดเผยความจริง เศรษฐียอ่ มเสียหน้า
และยกเลิกเกมนี้ แต่บดิ าของเธอก็ยงั คงเป็ นหนี้เศรษฐีต่อไปอีกนาน
ลูกสาวชาวนาเอือ้ มมือลงไปในถุงผ้า หยิบกรวดขึน้ มาหนึ่งก้อน พลันเธอปล่อยกรวดในมือ
ร่วงลงสูพ่ น้ื กลืนหายไปในสีดาและสีขาวของสวนกรวด เธอมองหน้าเศรษฐี เอ่ยว่า “ขออภัยทีข่ า้
พลัง้ เผลอปล่อยหินร่วงหล่น แต่ไม่เป็ นไรในเมือ่ ท่านใส่กรวดสีขาวกับสีดาอย่างละหนึ่งก้อนลงไป
ในถุงนี้ ดังนัน้ เมือ่ เราเปิ ดถุงออกดูกรวดก้อนทีเ่ หลือ ก็ยอ่ มรูท้ นั ทีวา่ กรวดทีข่ า้ หยิบไปเมือ่ ครูเ่ ป็ นสี
อะไร” ทีก่ น้ ถุงเป็ นกรวดสีดา “…ดังนัน้ กรวดก้อนทีข่ า้ ทาตกย่อมเป็ นสีขาว” ชาวนาพ้นสภาพ
ลูกหนี้ และลูกสาวไม่ตอ้ งแต่งงานกับเศรษฐีขโ้ี กงคนนัน้
เราส่วนใหญ่ถูกสอนมาให้มองปั ญหาแบบขาวกับดา แต่
ไม่ใช่ทกุ ปั ญหาสามารถแก้ไขได้อย่างขาวกับดาเสมอไป ในทาง
ตรงกันข้าม หากเราลองมองต่างมุม จะพบหนทางการแก้ปัญหา
มีมากกว่าหนึ่งสายเสมอ และการยืดหยุน่ พลิกแพลงไปตาม
สถานการณ์เป็ นวิธกี ารหนึ่งโลกไม่มสี ขี าวกับดา

แรงบันดาลใจเป็ นส่วนสาคัญที่จะกระตุ้นให้เราเริม่ ต้นลงมือทา มุ่งไปยังเป้ าหมายที่วางไว้ รักษา
โมเมนตัม มีความสม่าเสมอและอดทน แล้วเราจะพบความก้าวหน้าที่เร็วขึ้น
แรงบันดาลใจที่จะกระตุ้นตัวเอง เราหาได้จากบุคคลที่ช่นื ชม บุคคลที่ประสบความสาเร็จ คนที่ม ี
ประสบการณ์ชวี ติ มากมาย เราได้รบั แรงบันดาลใจจากคาพูดของคนเหล่านัน้ คาพูดที่สร้างแรงบันดาล
ใจ ให้แง่คดิ คาพูดที่เปี่ ยมด้วยพลังที่ขบั ดันให้เราลงมือทา ช่วยให้เราเกิดความชัดเจน ทาให้เรารูต้ วั
เข้าใจอย่างชัดเจน ถึงเส้นทางที่เรากาลังเดินไป
คาคม ข้อคิด เป็ นบทเรียนชีวติ ที่ส่อื ผ่านคาพูดสัน้ ๆ ของบุคคลที่ประสบความสาเร็จ คาคมและ
ข้อคิดดีๆประโยชน์ของคาคมหรือข้อคิดดีๆ มันจะช่วยให้เรารูต้ วั อยู่เสมอ มันจะคอยสะกิดเรา ทาให้
เรารู้ ว่าเราทาได้ สร้างแรงกระตุ้น จุดประกายให้เราตื่นในทุกๆ วัน ในแต่ละวันที่เราต้องเจอปั ญหา
ความคิดแง่ลบที่เกิดขึน้ มันจะทาให้อารมณ์ไม่ดี มันรบกวนจิตใจ และการใช้คาคมหรือข้อคิดเพื่อจุด
ประกาย มันจะเปลี่ยนอารมณ์ให้เป็ นบวก ทาให้เราคิดบวกได้
สิง่ ที่เราเชื่อในวันนี้ พรุ่งนี้เราอาจจะต่อต้านมันก็ได้ คาคม ข้อคิดดีๆ จะช่วยให้เราคิดบวก ช่วยให้
ค่อยๆ เปลี่ยนทัศนคติของเรา ทาให้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่ ช่วยให้เรามองเห็นทางสว่าง และมองในแง่
ดี ช่วยให้เราเปลี่ยนความคิด ไม่ให้จมอยู่กบั ปั ญหา แต่ให้เริม่ หาทางแก้ไข ช่วยให้เราเผชิญหน้ากับ
ปั ญหาได้ ช่วยเป็ นเกราะป้ องกันเราจากความคิดแง่ลบ
People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing — that’s why
we recommend it daily. — Zig Ziglar
การสร้าง แรงจูงใจ การสร้างแรงบันดาลใจ ก็เหมือนกับการอาบน้ า ครัง้ เดียวไม่พอ แต่เราต้อง
ทาเป็ นประจาสม่าเสมอ ร่างกายเราต้องการการชาระล้าง จิตใจเราก็ต้องการแรงกระตุ้นเช่นกัน ใน
บทความนี้เราจะรวบรวมคาคม หรือข้อคิดดีๆ คาพูดของบุคคลที่ประสบความสาเร็จ ที่เราเห็นว่ามัน
เกี่ยวข้องกับความสาเร็จและจะเป็ นประโยชน์กบั เราได้
ข้ออ้าง Knowing is not enough, we apply. Willing is not enough, we must do.—Bruce
Lee เมื่อชีวติ ติดขัด เราจะขยับไปไหนไม่ได้ จนกว่าเราจะรูว้ ่ามีอะไรบ้างที่เราจาเป็ นต้องทา ลงมือทา
ทันทีไม่ปล่อยให้พลาดโอกาส
แต่หลายคนที่หาข้ออ้างว่าทาไมถึงไม่ยอมทาสิง่ ที่จาเป็ นต้องทา ข้ออ้างทาให้หยุดอยู่กบั ที่ มันทา
ให้เราติดกับดัก ทาให้เราพลาดโอกาสดีๆ ที่ผ่านเข้ามา
ทีม่ าhttps://www.nicetofit.com

