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“ท่านคือศิลาและบนศิลานี้ เราจะตัง้ พระศาสนจักรของเรา ”
พระศาสนจักรถือว่า ท่านนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล เป็ นเสาหลักของพระ-ศาสนจักร เพราะนักบุญเป

โตร เป็ นหลักมันคงแห่
่
งความเชือ่ ทีจ่ ะต้องยึดถือ นักบุญเปาโลเป็ นผูป้ ้ องกันความเชื่อทีจ่ ะต้องเรียนรู้ นักบุญเป
โตรเป็ นผูน้ าความชอบธรรมแห่งชนชาติอสิ ราแอล เป็ นผูก้ ่อตัง้ พระศาสนจักรแรกเริม่ เป็ นผูร้ บั มอบอานาจแต่งตัง้
พระศาสนจักรจากองค์พระเยซูเจ้า นักบุญเปาโล เป็ นอาจารย์ และนักปราชญ์ สังสอนนานาชาติ
่
ทท่ี รงเรียกให้เข้า
มาอยู่ในพระศาสนจักร ท่านทัง้ สองจึงเป็ นเสาหลักทีม่ นคงของพระศาสนจั
ั่
กรคาทอลิก นักบุญเปโตรอยู่กบั พระ
เยซูเจ้า ได้รบั การสังสอนได้
่
เห็นการเทศน์สอน ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์ แม้จะทรยศปฏิเสธพระองค์ แต่
เมื่อท่านรูว้ ่าพระเยซูเจ้าเป็ นใคร ท่านก็กลับใจอย่างแท้จริง และเปลีย่ นชีวติ อุทศิ ตนเพื่อพระเยซูเจ้าทัง้ ชีวติ จน
ยอมตายเพื่อพระองค์ ท่านทัง้ สองจึงเป็ นแบบอย่างแห่งความเชือ่ ของพวกเราทุกคน ทีเ่ ราต้องพยายามเดินตาม
รอยของท่าน ขอท่านทัง้ สองวิงวอนพระเจ้าเพื่อพวกเราทุกคนเทอญ
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 5 ก.ค.21
วันอังคารที่ 6 ก.ค.21
วันศุกร์ท่ี 9 ก.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 11 ก.ค.21

ระลึกถึง น.อันตน มารีย์ ซักกาเรีย พระสงฆ์
ระลึกถึง น.มารีย์ กอแรตตี พรหมจารีและมรณสักขี
ระลึกถึง น.ออกัสติน เซารง และเพื่อนมรณสักขีชาวจีน
สัปดาห์ท่ี 15 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )

ลูกกุญแจ ( Key ) “มัทธิว” 16:19 บันทึกพระดารัสของพระคริสต์ต่อนักบุญปี
เตอร์ไว้ว่า “เราจะมอบลูกกุญแจแห่งอาณาจักรสวรรค์แก่ท่าน สิง่ ใดทีท่ ่านกล่าวห้ามในโลก
สิง่ นัน้ จะถูกห้ามในสวรรค์ สิง่ ใดทีท่ ่านอนุญาตในโลก สิง่ นัน้ ก็จะได้รบั อนุญาตบนสวรรค์
ด้วย” ด้วยเหตุน้จี งึ ถือกันว่านักบุญปี เตอร์เป็ นผูถ้ อื รักษาประตูสวรรค์ และมีกญ
ุ แจหรือพวง
กุญแจเป็ นเครื่องหมาย ส่วนนักบุญมาร์ทาซึง่ เป็ นนักบุญผูพ้ ทิ กั ษ์ความสุขมุ รอบคอบของ
ผูห้ ญิงและงานบ้านมักมีกญ
ุ แจพวงใหญ่หอ้ ยอยูท่ ส่ี ายคาดเอวเป็ นเครื่องหมาย

ข้อคิดสะกิดใจ
ดิ นดี
จงเป็ นดินทีด่ มี คี ุณค่า
สุขไม่ได้อยูไ่ กลใจโบยบิน
แม้สงู ต่าจาไว้หากใจฝืน
ใช่เขย่งอยูไ่ ด้ทุกเวลา

จงศรัทธาเชื่อมันไม่
่ โผผิน
แค่ใจสิน้ สร่างทุกข์สุขก็มา
จะต้องยืนดารงคงสง่า
ใจอาจล้าเพราะความทุกข์เข้าคุกคาม
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วันที่ 30 มิ.ย. เราระลึกถึงนักบุญปฐมมรณสักขี แห่งพระศาสนจักรกรุงโรม การเบียดเบียนพระศาสนจักรครัง้ แรก
เริม่ ขึน้ เมื่อจักรพรรดิเนโรสังให้
่ เผากรุงโรม ใน ค.ศ. 64 แล้วโยนความผิดให้คริสตชน
คริสตชนจานวนมากถูกจับ ถูกขัง ถูกทรมาน และถูกประหารชีวติ รวมถึงนักบุญเปโตรด้วย

6

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1375

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

ั ันธ์
ประชาสมพ
หากพีน่ อ้ งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ ัดในช่วงนี้ จะใช้วิธีโอนเงินทาบุญ- ขอมิสซา

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน
ชือ่ บัญชี นายสมศักดิ์ พรประสิทธิ์
เลขบัญชี 679-3-93587-9 (บัญชีออมทรัพย์)







จงถ่อมตนคิดว่าผูอ้ ื่นดีกว่าตน
...“ถ้าท่ านได้รบั กาลังใจจากการเป็ นหนึ่ งเดียวกับ พระคริ สตเจ้า ถ้าท่านได้รบั กาลังใจจาก
ความรัก ถ้าท่านเป็ นหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจ้า ถ้าท่านเห็นอกเห็นใจสงสาร ท่านจงทาให้ขา้ พเจ้ามี
ความยินดีอย่างเต็มเปี่ ยม โดยความเป็ นน้าหนึ่งใจเดียวกัน มีความรักแบบเดียวกัน อย่ากระทาการใด
เพื่อชิงดีกนั หรือ เพื่อโอ้อวด แต่จงถ่อมตนคิดว่าผูอ้ ่นื ดีกว่าตน อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ าย
เดียว จงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผูอ้ ่นื ด้วย” (ฟป 2:1-4)
...โลกสอนเราให้ร้จู กั การแสวงหาประโยชน์ บางทีสอนเราจนกรทังกลายเป็
่
นคนเห็นแก่ตวั โดย
ไม่รตู้ วั หลายครัง้ เราลืมคิดถึงคนอื่น ไม่รจู้ กั เห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื และหลายครัง้ ก็ทาให้เรากลายเป็ นคนที่
หวังสิง่ ตอบแทน พระได้เตือนใจเราเรือ่ งนี้ ให้เราเป็ นผูม้ ใี จสุภาพถ่อมตนและมีใจกว้างต่อพีน่ ้อง อย่า
ปล่อยชีวิตของเราไปตามที่โลกสอนเรา ประโยชน์ ที่แท้มาจากพระ มิ ใช่มาจาก..."มนุษย์"
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

และโปรดส่ง “ไลน์” เพือ่ แจ้งจุดประสงค์ของพีน่ อ้ ง ให้ทราบด้วยครับ

อาทิตย์ชวนคิด

วันอาทิตย ์ที่







สถานการณ์ การระบาดของโควิด-19 ยังคงเป็ นปั ญหาใหญ่มาก สาหรับสังคมไทย และ
สังคมโลก ส่งผลกระทบถึงประเทศและชุมชนเรา ครอบครัวเรา และตัวเราเองในบริบทต่าง
ๆ ..เราแต่ละคนต่างเป็ น 1 ชีวติ ทีอ่ ยูร่ ว่ มกับ “สังคมใหญ่ ทีม่ คี วามทุกข์ยากลาบากมากมาย”
เราจึงต้องตระหนักถึง ความรับผิดชอบทีเ่ ราพึงมีรว่ มกัน …ไม่ว่าจะเป็ นในด้านความ
เข้าใจสถานการณ์ ความเห็นใจ ความร่วมมือร่วมใจ การปฏิบตั ติ นเคร่งครัดรัดกุม ความ
เกือ้ กูล หรืออย่างน้อย ก็ดว้ ยการภาวนาให้กนั เสมอ… โควิด-19 เร่งรัดให้มนุษย์เราต้อง
ปฏิรปู รูปแบบการดาเนินชีวติ ในหลากหลายมิติ เพื่อความอยู่รอดปลอดภัย ด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม
•• วันอาทิ ตย์นี้ (อาทิ ต ย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา) เป็ น วัน สมโภชนักบุญเปโตรและ
เปาโลอัครสาวก เลื่อ นมาจากวัน สมโภชตรงวัน (29 มิ ถนุ ายน) ..เพื่อ ให้ค ริ ส ตชนทัว่
โลกได้รว่ มจิตใจกันอย่างสง่างามในมิสซา ..ทว่า… โควิดฯ ทาให้เราไม่สามารถจัดการ
“สมโภช” ได้ อย่างไรก็ตาม ทีว่ ดั น้อยของเรา ก็จะมีมสิ ซาวันสมโภชฯ แบบเรียบง่าย เวลา
10.30 น. เช่ น มิ ส ซาทุก ๆ วัน ตลอดมา….. ทัง้ นี้ ขอให้พน่ี ้องหาช่องทางร่วมมิสซา
“ออนไลน์” เวลาใดเวลาหนึ่งให้ได้นะครับ เพราะแม้ว่าโควิดฯ ยังทาให้เราเข้ามิสซาทีว่ ดั ไม่ได้
แต่พน่ี ้องต้องทาให้บา้ น ของพีน่ ้อง เป็ นวัดน้อย ให้ได้นะครับ… กล่าวคือ มีการร่วมพิธมี สิ ซา
มีการอ่านพระวาจา สวดภาวนาพร้อมกัน และอบรมลูกหลาน อย่างสม่าเสมอ
พระวาจาอาทิตย์น้ี มาจากจดหมายนักบุญเปาโล ถึง ทิโมธี ฉบับที่ 2 (ในไบเบิล ไดอารี)่
…นักบุญเปาโลพูดถึงประสบการณ์ความมันใจของชี
่
วติ ท่านในพระคริสตเจ้า ผูเ้ ป็ นพละกาลัง
ในหน้าทีก่ ารงาน ความบากบันทุ
่ ่มเท และความมันใจ
่ ในจุดหมายปลายทางทีพ่ ระคริสตเจ้า
ทรงจัดเตรียมไว้ให้ท่าน และผูท้ เ่ี ชื่อมันวางใจในพระองค์
่
2 ทธ 4:6-8,17-18
พีน่ ้อง ชีวติ ของข้าพเจ้ากาลังจะถูกถวายเป็ นเครือ่ งบูชาอยูแ่ ล้ว ถึงเวลาแล้วทีข่ า้ พเจ้า
จะต้องจากไป ข้าพเจ้าต่อสูม้ าอย่างดี วิง่ มาถึงเส้นชัย และรักษาความเชื่อไว้แล้ว ยังเหลืออยู่
ก็เพียงมงกุฎแห่งความชอบธรรม ซึง่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงพิพากษาอย่างเทีย่ งธรรมจะ
ประทานให้ขา้ พเจ้าในวันนัน้ และไม่ใช่เพียงให้ขา้ พเจ้าเท่านัน้ แต่จะประทานให้ทุกคนทีม่ ี
ความรักเฝ้ ารอคอยการสาแดงพระองค์ดว้ ยเช่นเดียวกัน
มีแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ทรงยืนอยูเ่ คียงข้างและประทานกาลังแก่ขา้ พเจ้า เพื่อการประกาศ
ข่าวดีจะได้สาเร็จไปโดยทางข้าพเจ้า และคนต่างชาติทงั ้ หลายจะได้ฟังข่าวดี ดังนัน้ ข้าพเจ้า
จึงถูกฉุดให้พน้ จากปากสิงโตมาได้ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้พน้ จากการ
ประทุษร้ายทัง้ สิน้ และจะทรงนาข้าพเจ้าไปสู่พระอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์อย่างปลอดภัย
ขอพระสิรริ งุ่ โรจน์จงมีแด่พระองค์ตลอดนิรนั ดรเทอญ อาเมน
จงอ่าน จงราพึง และภาวนาขอให้ชวี ติ ของเรา ได้มปี ระสบการณ์ในพระคริสตเจ้า เฉกเช่น
ชีวิตของนักบุญอัค รสาวกทัง้ สอง แล้ว เราจะรู้ถึง การประทับ อยู่ข องพระองค์ ในทุก
กรณีของชีวติ เรา …ขอพระเจ้าอานวยพร และขอแม่พระคุม้ ครองพีน่ ้องทุกท่าน
….เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
"แก้วที่ไม่เคยพอ"
เรามักถูกสอนให้มองด้านดีว่า แก้วน้าทีม่ นี ้ าอยูค่ รึง่ แก้วนัน้ มีน้ าเหลือตัง้ ครึง่ แก้ว มากกว่าทีจ่ ะมองว่า
น้าหายไปครึง่ แก้วแต่จะมองด้านไหนก็ตาม ก็ทาให้เราคิดว่าแก้วยังขาด พร่องยังต้องหาน้ ามาเติมให้เต็ม
ตลอดชีวติ ทีผ่ ่านมา เราจะรูส้ กึ ว่า เรายังมีไม่พอ ต้องมีนนั ่ มีน่ี เสียก่อนแล้วเราจะอิม่ จะเต็ม สิง่ หนึ่งทีเ่ ราไม่
เคยถูกสอนก็คอื ไม่ว่าเราจะพัฒนาความสามารถ ในการหาเงิน หาของ หาความรักให้ได้มากสักเท่าไหร่ก็
ตาม น้ าในแก้วก็ไม่มวี นั เต็มเพราะความอยากในใจเราไม่เคยหยุด แก้วของเราก็จะโตขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ไม่เคย
พอ
เมือ่ ก่อนทีเ่ ราคิดว่า ถ้าเรามีเงินล้าน เราจะมีความสุขพอเรามีเข้าจริงๆปริมาณความต้องการ
มาตรฐานการครองชีพความเป็ นอยูข่ องเราก็โตรุดหน้าไป จนเราต้องหาเพิม่ ตลอดเวลาซึง่ อย่าว่าแต่คนมี
เงิน 10 ล้าน 100 ล้าน ขนาดคนทีม่ เี ป็ นหมืน่ ล้านยังหาเงินอย่างไม่รจู้ กั อิม่ รูจ้ กั พอ รวมทัง้ คนทีเ่ รารักหนัก
หนายากลาบากกว่าจะได้มา พออยูก่ นั ไปนาน ๆ ใจเราก็เรียกร้องมากขึน้ ๆ เห็นจุดอ่อนข้อบกพร่อง ไม่อมิ่
ไม่เต็มได้ตลอดเวลาแก้วน้าหรือความอยากในใจเรา ไม่เคยหยุดโต หาเท่าไหร่กไ็ ม่เคยเต็ม
เคล็ดลับของความสุขก็คอื เราพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการหา
เงินหาความรัก เหมือนหาน้ ามาใส่แก้ว แต่สงิ่ ทีส่ าคัญกว่าคือเรา
ต้องเรียนรูท้ จ่ี ะปรับขนาดของแก้วให้พอดีกบั น้าให้ใจเราสามารถที่
จะมีความสุขสงบพอใจกับขณะนี้ เดีย๋ วนี้โดยไม่ตอ้ งรออนาคต
ถ้าเรามีน้ าอยูค่ รึง่ แก้ว แต่เราสามารถลดขนาดของแก้วน้าลง
จนเหลือเพียง 1 ใน 4 น้ าทีม่ คี รึง่ แก้ว ก็จะล้นมีเกินอยูอ่ กี เท่าตัวมี
เกินพอสาหรับเรา และ พอทีจ่ ะแบ่งให้คนอื่นเมือ่ เราเต็มเราก็ไม่ตอ้ งไปวิง่ หาน้ามาเติมอีก มีเวลาเหลือเฟื อ
ให้คนทีเ่ รารักให้กบั สิง่ ทีม่ คี วามหมายต่อชีวติ เราอย่างแท้จริง
การลดขนาดของแก้วน้าก็คอื การทีเ่ ราหมันตามรู
่
้ ตามดูจติ ใจ ความรูส้ กึ ความคิดของเราแต่ละขณะที่
เรารูท้ นั ใจเราทีอ่ ยากได้ อยากให้คนอื่นคิดให้ถูกใจเราทุกขณะทีเ่ รารูท้ นั ความอยากจะทางานไม่ได้เราก็ได้
ลดขนาดของแก้วลงทุกขณะ ทีเ่ รามีความรูส้ กึ ตัว ชีวติ เราก็จะเป็ นแก้วทีอ่ มิ่ เต็มพอดี พอเพียงมีความสุข
มันคง
่

คาถามที่ต้องคิ ดเมื่อชีวิตมีปัญหา

“เมือ่ ชีวติ มีปัญหา เราก็ตอ้ งคิดหาทางออก” เป็ นคาพูดที่ ไม่ตอ้ งพูดก็รู้ แต่ถา้ มันคิดหาทางออกได้งา่ ยๆ
มันจะเรียกว่ามีปัญหาได้อย่างไร? ถ้างัน้ ก่อนจะคิดหาทางออก คิดแก้ปัญหา เราลองมาคิดเรือ่ งอืน่ กันดูกอ่ นใน
8 ข้อนี้ เพราะบางทีน่ีอาจทาให้ได้คาตอบใหม่ๆ ให้ปัญหาชีวติ ในตอนนี้กเ็ ป็ นได้ คุณเป็ นคนเดียวในโลกหรือ
เปล่า ที่ กาลังเผชิ ญปัญหานี้ ? แทบจะเป็ น ไปไม่ได้เลยที่ ปัญ หาที่ ค ณ
ุ ต้อ งประสบอยู่ต อนนี้ ไม่ม ีใ ครไม่
เคยพบเจอ ล้วนต้องมีคนเคยประสบปั ญหาเช่นนี้มาแล้วทัง้ สิน้ บางทีอาจมากกว่าคุณด้วยซ้าไป แล้วคนพวก
นัน้ ผ่านไปได้ยงั ไง? คุณไม่ใช่คนเดียวบนโลกเสียหน่อยกับเรือ่ งทีเ่ ป็ นปั ญหาตอนนี้ บางทีอาจเป็ นเรือ่ งที่ ใครๆ
เขาก็ต้องเคยผ่านกันมาทัง้ นัน้ .. //// จะให้เป็ นเหมือนทุกวันได้ยงั ไง? ชีวิ ต ย่อ มมีข ึ้น มีล ง อาจฟังดู
ยอมรับยาก แต่หากถามว่าแล้วจะให้เหมือนกันทุกวันได้อย่างไร ในเมือ่ บางวันเรายังกินข้าว บางวันเรายังกิน
ก๋วยเตีย๋ ว บางวันเรากินหวาน บางวันเรากินเผ็ด เราเองยังใช้ชวี ติ เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา แล้วจะให้อะไรๆ มันดี
เสมอต้นเสมอปลายคงหาได้ยาก นี่จงึ ทาให้ตอ้ งทบทวนว่าจะให้มนั เหมือนทุกวันได้ยงั ไง มันก็ต้องมีวนั แย่ๆ
กันบ้าง..////เลวร้ายที่ สดุ ได้แค่ไหนกัน? มีปัญ หาเกิ ด ขึ้น ภาวะวิตก ตกใจบ้าง อ่อนแอบ้าง เรามักจะ
จินตนาการแต่สงิ่ แย่ๆ และกลัวนันกั
่ งวลนี่ขน้ึ มาก่อนทันที เป็ นปกติและไม่ใช่เรือ่ งผิดอะไร แต่ถา้ คิดให้
กว้างไกลไปอีกหน่อยว่ากับคาถามทีว่ ่า จะแค่ไหนกันเชียว ยังไงก็คงไม่ตายหรอก ตรงนัน้ เองบางทีสติจะมา
ปั ญญาจะเกิดได้เลยก็ม.ี ..//// แพ้แล้วไงต่อ? บางทีปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ไม่มอี ะไรเลย เว้นเสียแต่ว่ามันกระทบความ
มันคงทางสถานะ
่
บนความรูส้ กึ หรือศักดิ ์ศรี ทีบ่ างทีมนั คือความพ่ายแพ้ ทีเ่ ราไม่อยากยอมรับ และไม่
จาเป็ นต้องมีใครรูห้ รือเข้าใจ ว่านี่มนั คือสิง่ ทีเ่ รารับไม่ได้ เพียงแต่บางครัง้ มันอาจเลวร้ายลงกว่าเดิมหรือไม่ม ี
อะไรดีขน้ึ เลย แพ้แล้วไง เสียหน้า? เสียเส้น? เส้นเซลฟ์ ? การไม่รีบยอมรับคือการ เสียโอกาสที่ จะชนะใหม่
มากกว่า...////ไม่เคยเจอ? มากกว่านี้ ? ในบางปัญ หาเราเจอมามากกว่า 1 ครัง้ แต่ทกุ ครัง้ เรากลับมองว่า
นี่มนั แย่จงั เลย เจออีกแล้ว เบือ่ มาก ท้อมาก แต่หากปรับคิดใหม่ว่า ไม่เคยเจอเหรอปั ญหานี้ ก็พอรูน้ ่ีว่าจะแก้
ยังไง หรือบางทีปัญหานี้ ที่ เคยเจอมามันมากกว่านี้ ยิ่ งกว่านี้ อีก ยังผ่านไปได้ ทีส่ าคัญกว่านัน้ บางทีทาไม
เรายังปล่อยให้สงิ่ นี้เกิดได้อกี นะ...//// ทาได้เท่านี้เองเหรอ? ถ้ามีปัญหาแล้วอยูใ่ นภาวะ แก้งา่ ยสบายๆ เราคงไม่
เรียกมันว่าปั ญหาสักเท่าไร แต่เพราะเรารูส้ กึ ว่ามันแก้ยาก จะลาบากใจหรือเหตุใดก็ตามมันจึงเป็ นสิง่ ทีเ่ รา
เรียกว่าปั ญหาชีวติ เพียงในส่วนทีเ่ ราคิด หรือรูส้ กึ ว่าแก้ยากนัน้ มันอาจเป็ นเพียงแค่สงิ่ ทีเ่ ราไม่เคยลองพยายาม
แม้กระทังดู
่ ถกู ความสามารถตัวเอง จนคิดสรุปเอาว่าเราคงแก้ปัญหานี้ไปไม่ได้ คาถามนี้จงึ ควรมีขน้ึ อย่างท้า
ทายตนเองดู และต้องยิง่ รูด้ ว้ ยว่า ไม่มีใครแก้ปัญหาเราได้ดีไปกว่าเรา...//// ใครที่ เราเห็น? อาจจะเป็ น สิ่ งที่
ถามต่อจากคาถามเมือ่ ครู่ หรือคาถามอืน่ ๆ ด้วย เพราะนี่เป็ นช่วงเวลาทีด่ ี ทีช่ วี ติ จะได้คดั กรองสิง่ แวดล้อมโดย
อย่างยิง่ “คน” ทีค่ ณ
ุ ควรจะใส่ใจหรือมองให้ชดั ขึน้ เพือ่ อนาคต จริงอยูว่ ่าตนควรต้องเป็ นทีพ่ ง่ึ เห็นตนเป็ นสาคัญ
แต่การมีกลั ญาณมิตรทีด่ ี ไม่ว่าจะเป็ นญาติ พีน่ ้องหรือไม่กต็ าม เพือ่ นทีส่ นิทหรือไม่สนิทก็ตาม มันจะได้เรียนรู้
ชัดเสียทีว่า คุณเสียเวลากับ “คน” แบบไหนมา ซึง่ จะโทษใครไม่ได้ดว้ ยเพราะว่าคุณเลือกเก็บคนแบบนัน้ มา
ตลอดเอง ตอนนี้จงึ เป็ นโอกาสทีด่ ี ทีช่ วี ติ จะได้ไปไกล และที่ผ่านมามันไม่ไปไหน อาจเพราะอยู่ในวงล้อม
“คนเดิ มๆ” พวกที่ หายไปในตอนที่ เรามีปัญหานี่ เอง...//// นี่ คือโอกาสของอะไร? ก็เป็ น อีก ค าถามที่ ถาม
ต่อจากคาถามอืน่ ๆ คล้ายกับคาถามก่อน ในแต่ละปั ญหา มีสงิ่ ทีเ่ ป็ นปั จจัยมากน้อยทาให้ในตอนนี้อาจแก้ไม่ได้
จริงๆ ดังนัน้ ลองทิง้ หรือวางมันลง ปลงมันสักครู่ แล้วดูว่านี่คอื โอกาสของอะไร? หลายคนร่ารวยจากวิกฤติ
บางอย่างแต่เห็นโอกาส สิง่ ประดิษฐ์สาคัญหลายอย่างเกิดจากความผิดพลาด ช่วงเวลาทีร่ า้ ยทีส่ ดุ ก็เคย
กลายเป็ นดีทส่ี ดุ ของใครหลายคนแม้แต่เราเอง หากหลบตาที่ พยายามมองแต่ปัญหาไปทางอื่นดูบา้ ง บางที
อาจเห็นว่านี่ เป็ นโอกาสของอะไร ทีม่ นั ทาให้กลายเป็ นดีขน้ึ ก็เป็ นได้

ทีม่ https://sirichaiwatt.com

