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“เราเป็ นผู ้เลีย
้ งแกะทีด
่ ี ผู ้เลีย
้ งแกะย่อมสละชวี ต
ิ เพือ
่ แกะของตน
เรารู ้จักแกะของเรา และแกะของเราก็รู ้จักเรา”

ระวรสารวันนี้สะท้อนถึงภาวะจิตใจของพระเยซูเจ้าชัดเจนว่า พระองค์ยนิ ดีสละชีวติ เพื่อ
พ
มนุษยชาติ พระองค์เปรียบเทียบว่าเราเป็ นเหมือนลูกแกะและพระองค์เป็ นผูเ้ ลีย้ งทีร่ กั ฝูงแกะมาก

ไม่มีพระสงฆ์ ไม่มีศีลมหาสนิ ท
คณะเซอร์ร่า (Serra Internatioal) เป็ นองค์กรฆราวาสทีพ่ ระศาสนจักรรับรอง มีวตั ถุประสงค์
เพื่อทานุบารุงและส่งเสริมกระแสเรียกแห่งการเป็ นสงฆ์และนักบวชในพระศาสนาจักรคาทอลิก

แต่ปัญหาคือลูกแกะเมือ่ พบแหล่งน้าหรือทุ่งหญ้าเขียวขจี มักจะลืมผูเ้ ลีย้ ง....คริสตชนเราก็ไม่ผดิ
กับลูกแกะเหล่านัน้ เมือ่ ได้ดกี ม็ กั จะลืมพระ ลืมหลักการของชาวคริสต์ ลืมความหมายของการเป็ น
ลูกของพระ อย่างไรก็ตาม สาหรับผูเ้ ลีย้ งทีด่ แี ล้ว ภาวะเช่นนี้เป็ นเรือ่ งธรรมดา เมือ่ เขาเห็นลูกแกะ
สนใจแต่หญ้าเขียวจนลืมฝูงและไม่ระวังอันตรายทีม่ รี อบด้าน
ผูเ้ ลีย้ งทีด่ กี จ็ ะปกป้ องลูกแกะให้
ปลอดภัย... คริสตชนเมือ่ พบกับความเจ็บปวดจึงต้องตัง้ สติ เพราะนัน้ อาจจะเป็ นสิง่ ทีพ่ ระกาลัง
สอนหรือกาลังนาเราออกจากอันตรายทีเ่ รามองไม่เห็น...เชื่อเถิดพระองค์คอื ผูเ้ ลีย้ งแกะทีด่ ี
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันพุธที่ 28 เม.ย.21
วันพฤหัสบดีท่ี 29 เม.ย.21
วันศุกร์ท่ี 30 เม.ย.21
วันเสาร์ท่ี 1 พ.ค.21
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ระลึกถึง น.เปโตร ชาเนล พระสงฆ์ มรณสักขี น.หลุยส์ มารี กรีญอง
เดอ มงฟอร์ต พระสงฆ์
ระลึกถึง น.กาธารีนาแห่งซีเอนา พรหมจารีและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
ระลึกถึง น.ปี โอ ที่ 5 พระสันตะปาปา
ระลึกถึง น.โยเซฟ กรรมกร

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
จานหรือตระกร้าใสดอกกุหลาบ ( Dish or Basket Bearing Roses)
เป็ นเครือ่ งหมายหนึ่งของนักบุญโดโรเทียเพราะเทวทูตนาดอกกุหลาบและลูก
แอปเปิ้ ลมาให้เธอทีห่ ลักประหาร
จานใส่เงิ น ( Dish Bearing Money) เป็ น
เครือ่ งหมายหนึ่งของนักบุญ ลอเรนซ์ ผูไ้ ด้รบั พระบัญชา
จากพระสันตะปาปาซิกซ์ตุสที่ 2 ให้นาสมบัตขิ องศาสนจักรไปแจกคนจน

ข้อคิดสะกิดใจ
ค่าของคนอยู่ที่ไหน
มีดจะคมคมได้ตอ้ งลับหิน
ชีวติ จะก้าวหน้าต้องกล้าลุย
คนจะงาม งามจิตใจใช่รปู สวย
คนจะเก่ง เก่งมาได้ดว้ ยวิชา

จะใช้ดนิ ดินจะดีตอ้ งมีปยุ๋
คนมีแต่คาคุยคุยไร้ราคา
คนจะรวย รวยน้ าใจใช่เงินหนา
มันจะดังคงไม่ว่าอย่าลืมตัว

@ ชุมชนวัดบางแสน ไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่คิดถึงกัน คุณพ่อเจ้าวัดก็คิดถึงเราด้วย
@ ขอบคุณอาจารย์วชิ ยั ทีส่ ง่ ภาพสดชื่นให้พน่ี ้องยังคิดถึงวัดของเรา พระเจ้าเกือ้ กูลดินฟ้ าอากาศให้
สิง่ สร้างของพระองค์ เราก็ชว่ ยกันดูแลให้บา้ นของพระองค์เหมาะสมเป็ นของพระองค์เพือ่ ลูกๆของ
พระองค์. @โควิด 19 ทาให้เราต้อง งด พิธกี รรมสาธารณะ แต่บา้ นของพระองค์กเ็ ปิ ดทุกวัน และที่
วัดก็มมี สิ ซาทุกวัน ยกเว้นวันทีม่ มี สิ ซาอื่นที่ ต้องไป ร่วมทีว่ ดั ใกล้เคียง(น้อยมากๆครับ) มีมสิ ซาให้พ่ี
น้องทุกวันเวลา 11.00 น. ส่วนพีน่ ้องก็แวะไปสวดส่วนตัวได้เสมอครับ @ ... ในสภาวการณ์เช่นนี้
ขอให้ดาเนินชีวติ รัดกุมมากๆ ไม่ตอ้ งตระหนกเกินเหตุกบั ข่าวคราวทุกวัน แต่ตอ้ งตระหนักและ
รัดกุมกับชีวติ ของตน ของครอบครัว และไม่ขาดสานึกรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ สวดภาวนาเสมอ
ส่วนตัวและในบ้าน ขอแม่พระคุม้ ครองและนาพาทุกคนในหนทางชีวติ ทีด่ แี ละปลอดภัย ภาวนาเพือ่
สังคมโลกทีม่ คี วามทุกข์ยากลาบากมากๆนะครับ @ ...ขอบใจคุณจีด๊ สาหรับมุมขาขันเรื่องโควิด 19
(จากประสบการณ์รเึ ปล่านะ 555) และข้อคิดเรื่อง น้ าตา มีมุมมองลึกๆ และมีคา่ ครับ ...สวดให้พ่ี
น้องทุกวันครับ
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ประชาสมพ

กระแสเรียกที่แตกต่าง
เราได้รบั การเรียกทีแ่ ตกต่างกันไป เรียกให้เป็ นครู เป็ นหมอ เป็ นพนักงาน
และอื่นๆมากมาย สิง่ ทีเ่ ราได้รบั เรียกอาจจะทาให้เรารูส้ กึ ไม่ตรงใจ แต่สงิ่ นัน้
เหมาะสมกับเราทีส่ ดุ … บทเพลงสดุดที ่ี 104 เขียนไว้วา่ “…ถ้าพระองค์ทรงเรียก
ลมปราณกลับคืน สิ่งมีชีวิตก็ตาย และกลับเป็ นฝุ่ นดิน เมื่อพระองค์ทรงส่ง
พระจิตของพระองค์ลงมา สิ่งมีชีวิตก็ถกู สร้างขึ้น…” เราถูกสร้างจากพระจิต
ของพระเจ้า พระองค์ทรงล่วงรูว้ า่ สิง่ ใดเหมาะสมและดีทส่ี ดุ สาหรับเรา เพราะเราเป็ น
ของพระองค์ มาจากพระองค์ และจะกลับไปหาพระองค์ พระพรพิเศษต่างๆทีพ่ ระ
ประทานให้เรานัน้ ก็แตกต่างกัน เพือ่ ให้เราช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน การถูกเรียกมา
พร้อมกับพระพรพิเศษเสมอ เพราะเมือ่ เราถูกเรียกมาให้กระทาสิง่ ใด นัน้ เป็ นเพราะ
เรามีพระพรพิเศษนัน้ ที่คนอื่นไม่มี หลายครัง้ ที่เราปฏิเสธที่จ ะน าพระพรนัน้
มาใช้ ด้วยเห็นว่าเป็ นภาระอันหนักหน่วง พระเจ้าจะทรงริบพระพรนัน้ กลับคืน
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
วันที่ 7 เมษายน 2021 วันสมโภชปั สกา
Happy Easter --- คณะเซอร์รา่ บางแสนร่วมฉลองปั สกากับคุณพ่อเจ้าวัด

@ ชุมชนวัดบางแสน ไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่คิดถึงกัน คุณพ่อเจ้าวัดก็คิดถึงเราด้วย
@ ขอบคุณอาจารย์วชิ ยั ทีส่ ง่ ภาพสดชื่นให้พน่ี ้องยังคิดถึงวัดของเรา พระเจ้าเกือ้ กูลดินฟ้ าอากาศให้
สิง่ สร้างของพระองค์ เราก็ชว่ ยกันดูแลให้บา้ นของพระองค์เหมาะสมเป็ นของพระองค์เพือ่ ลูกๆของ
พระองค์. @โควิด 19 ทาให้เราต้อง งด พิธกี รรมสาธารณะ แต่บา้ นของพระองค์กเ็ ปิ ดทุกวัน และที่
วัดก็มมี สิ ซาทุกวัน ยกเว้นวันทีม่ มี สิ ซาอื่นที่ ต้องไป ร่วมทีว่ ดั ใกล้เคียง(น้อยมากๆครับ) มีมสิ ซาให้พ่ี
น้องทุกวันเวลา 11.00 น. ส่วนพีน่ ้องก็แวะไปสวดส่วนตัวได้เสมอครับ @ ... ในสภาวการณ์เช่นนี้
ขอให้ดาเนินชีวติ รัดกุมมากๆ ไม่ตอ้ งตระหนกเกินเหตุกบั ข่าวคราวทุกวัน แต่ตอ้ งตระหนักและ
รัดกุมกับชีวติ ของตน ของครอบครัว และไม่ขาดสานึกรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ สวดภาวนาเสมอ
ส่วนตัวและในบ้าน ขอแม่พระคุม้ ครองและนาพาทุกคนในหนทางชีวติ ทีด่ แี ละปลอดภัย ภาวนาเพือ่
สังคมโลกทีม่ คี วามทุกข์ยากลาบากมากๆนะครับ @ ...ขอบใจคุณจีด๊ สาหรับมุมขาขันเรื่องโควิด 19
(จากประสบการณ์รเึ ปล่านะ 555) และข้อคิดเรื่อง น้ าตา มีมุมมองลึกๆ และมีคา่ ครับ ...สวดให้พ่ี
น้องทุกวันครั
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

" น้ากับทราย "
นานมาแล้ว โลกเป็ นเพียงวัตถุทรงกลมเรียบๆเปล่าๆ ไม่มอี ะไรอยูเ่ ลยนอกจากน้าแข็งก้อนใหญ่
กับนาฬิกาทรายเรือนยักษ์ ทีม่ ปี ลายเปิ ดสามารถปล่อยทรายออกได้อย่างเดียว น้ าแข็งกับนาฬิกาทราย
เป็ นเพื่อนเล่นกันมาตัง้ แต่เล็ก ร่วมทุกข์รว่ มสุข จนทัง้ คู่เติบใหญ่เข้าสู่วยั หนุ่ มสาว ความงดงามของ
น้าแข็ง ทาให้นาฬิกาทรายแอบชื่นชมหลงใหล แต่ทุกครัง้ ทีพ่ ยายามแสดงความสนิทสนมใกล้ชดิ ความ
เย็นชาจากน้ าแข็งก็ทาให้นาฬิกาทรายต้องผิดหวังทุกทีไป
วันหนึ่งนาฬิกาทรายทะเลาะกับน้าแข็งอย่างรุนแรงถึงขัน้ แตกหัก นาฬิกาทรายร้องไห้เสียใจหนีไป
อยูอ่ กี ซีกโลกหนึ่ง เวลาผ่านไปปี แล้วปี เล่านาฬิกาทรายกับน้าแข็งก็ยงั ไม่คนื ดีกนั ต่างคนต่างอยูค่ นละ
ซีกโลก จนมาวันหนึ่งเกิดแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ ทาให้โลกจะต้องแตกออกเป็ นสองส่วน น้าแข็งรูด้ วี ่าถ้า
โลกแตกเป็ นสองส่วนแล้ว ก็คงไม่ได้เจอกับนาฬิกาทรายตลอดกาล
แต่ดว้ ยทิฐทิ ม่ี อี ยู่ น้าแข็งจึงเลือกทีจ่ ะอยูน่ ิ่งๆแทนทีจ่ ะออกตามหา
นาฬิกาทราย ดวงจันทร์โคจรผ่านมา น้าแข็งจึงถามว่าอีกซีกโลกเป็ น
อย่างไรบ้าง ดวงจันทร์บอกว่า นาฬิกาทรายกลับมาไม่ทนั เพราะโลก
กาลังจะแยก จึงปล่อยทรายออกมาปกคลุมรอยแตกของโลก เพื่อยึด
ไว้ไม่ให้แยกออกจากกัน โดยหวังว่าจะได้กลับมาพบน้าแข็งอีก ทันที
ทีร่ ู้ น้าแข็งก็รบี ออกตามหานาฬิกาทราย........ สายเกินไป ทราย
กาลังจะหมดจากตัวนาฬิกาแล้ว เมือ่ น้าแข็งมาถึงก็ได้ยนิ เพียงคาพูด
สุดท้ายจากปากของนาฬิกาทราย "ฉันรักเธอ" ความเย็นชาทีม่ ใี นตัวน้าแข็งหมดลงทันที น้ าแข็งจึงเริม่
ละลายในขณะทีท่ รายเม็ดสุดท้ายร่วงลงสู่พน้ื ดิน กลายเป็ นน้ าทะเลทีอ่ ่อนโยน คอยโอบอุม้ ผืนทรายที่
บริสุทธิ ์ อยูค่ ่กู นั มาจนทุกวันนี้ ละทิง้ ทิฐิ แล้วความสุขจะเป็ นของทุกๆ คนนะ

มุมคิดดี ๆ กับ บันไดหนี ไฟ
จะลงทุนธุรกิจนี้ร?ึ มีบนั ไดหนีไฟหรือยัง? จะคบกับคนนี้เหรอ? มีบนั ไดหนีไฟหรือยัง? จะเปลีย่ นไป
ทางานนัน้ เหรอ? มีบนั ไดหนีไฟหรือยัง? บันไดหนีไฟ.. มันเกีย่ วอะไรกันนะ?… สิง่ ปลูกสร้างไม่ว่าจะบ้าน
อาคาร ใด ๆ มักเป็ นของทีต่ อ้ งลงทุนสูง แต่ละส่วนประกอบล้วนมีราคา ปูพน้ื ด้วยวัสดุอะไร มีผนังมากกัน้
มาก ก็ตอ้ งจ่ายมาก ขนาดกว้างยาวแค่ไหน ทุก ๆ ตารางนิ้วคือสิง่ ทีต่ อ้ งจ่ายไป
สาหรับอาคารทีโ่ ดยทัวไปหากสู
่
งเกิน 3 ชัน้ ต้องมีบนั ไดหนี
ไฟ ทีส่ ่วนใหญ่ เราไม่ค่อยได้ใช้กนั การสร้างบันไดหนีไฟมีทงั ้
ส่วนเกินเรือ่ งพืน้ ที่ ส่วนเกินเรือ่ งการออกแบบ ส่วนเกิน
งบประมาณ ดูไม่คุม้ ค่าต้นทุนเมือ่ เทียบกับส่วนอื่น ๆ และอาจ
คิดว่า ติดระบบป้ องกันดีกว่า ติดตัวพ่นน้าอัตโนมัติ ติดถัง
ดับเพลิงเยอะ ๆ ก็ยงั ประหยัดและดูมปี ระโยชน์กว่า
ใครจะอยากให้ไฟไหมกัน!? ด้ว ยเพราะบัน ไดหนี ไฟ
จะถูกใช้ตามประโยชน์มนั จริง ๆ ก็คอื ตอนเกิดไฟไหม้ แล้วใคร
อยากให้เกิดไฟไหม้กนั ล่ะ? หรือไฟไหม้มนั เกิดง่าย ๆ เสียทีไ่ หน
ในยุคทีก่ ฎหมายยังไม่บงั คับส่วนใหญ่จงึ ไม่สร้างบันไดหนีไฟกันนัก.. แต่เชื่อว่าถ้าเราอยูใ่ นอาคารทีไ่ ฟกาลัง
ไหม้เราคงนึกถึงบันไดหนีไฟมากกว่ารอดูว่าสปริงเกอร์ (เครือ่ งพ่นน้า) จะทางานไหม เราคงวิง่ หาทางลง
ไปจากอาคารมากกว่าหาถังดับเพลิงไปช่วยเขาดับไฟ และแน่นอนว่าย่อมมีทต่ี ระหนกตกใจ วิง่ หนีอย่างไร้
ทิศทาง…
บันไดหนี ไฟ คล้ายทางออกของชีวิต หากเปรีย บเป็ น ชีวิ ต ของคนว่าไฟคือ ทุก ข์ ไฟไหม้ก ค็ ือ
ทุกข์รา้ ยแรง คงไม่มใี ครอยากพบเจอ แต่มนั ก็มโี อกาสเกิดขึน้ ได้ และเกิดง่ายกว่าไฟไหม้อาคารเสียอีก แต่
เราก็มกั ไม่สร้าง “บันไดหนี ไฟ” หรือทางหนีไฟเอาไว้เหมือนกัน คล้ายในคาถามต่าง ๆ ทีเ่ ขียนไว้ใน
ตอนแรก…... ถ้าธุรกิจไปไม่ได้ เงินทุนสารองย่อมเป็ นบันไดหนีไฟ.......ถ้าเลิกกับเขาคนนี้ จะใช้ชวี ติ
อย่างไร นัน่ คือบันไดหนีไฟ.....ถ้าเปลีย่ นงานไปแล้วไม่ดี มีแผนสารองยังไง นัน่ ก็คอื บันไดหนีไฟ…
เหล่านี้เป็ นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่ง เพราะไฟยังไม่ไหม้มนั จึงไม่สาคัญ เพราะเรามีความสุขดี หรือทุกข์รอ้ น
ไม่มากการคิดอะไรเผื่อเช่นนี้จงึ ดูเสียเวลา…
แน่นอนว่าหลายอย่างมีมาได้มาไม่ได้ใช้ประโยชน์ยอ่ มสิน้ เปลือง เสียเวลา แต่ของบางอย่าง “มีไม่ได้
ใช้ ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มี” แง่คดิ เล็ก ๆ วันนี้จากเรือ่ งบันไดหนีไฟ ทีเ่ ราควรจะมีไว้ เมือ่ ทุกข์ใจหนักหนา
อย่างน้อยก็ไม่ตอ้ งวิง่ หนีอะไรอย่างไร้ทศิ ทาง แต่กห็ วังว่าเราอย่าต้องได้ใช้มนั กันเลย…
ทีม่ า https://sirichaiwatt.com

