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“โมเสสได้ยกรูปงูขึน้ ในถิ่ นทุรกันดารฉันใด บุตรแห่งมนุษย์กจ็ ะต้องถูกยกขึน้ ฉันนัน้ ”

ความเมตตา ทีส่ งู ค่า..ไม่เลือกผูร้ บั ไร้ขอบเขต พระวรสารนักบุญยอห์นบันทึก บทสนทนา
ระหว่างพระเยซูเจ้าและนิโคเมัส แม้นว่า มนุษย์จะต้องถูกลงโทษ เพราะ การไม่ใส่ใจในคุณค่าของ
ความสว่าง ตีตวั ออกห่าง ด้วยการประพฤติผดิ ใช้ชวี ติ ในความมืด แต่ความรัก ความเมตตาของ
พระเจ้า ทรงปรากฎให้เห็น โดยการมอบพระบุตรเป็ นแสงสว่าง เพื่อช่วย ผูท้ ม่ี คี วามเชื่อให้รอดพ้น
จากบาปผิดทีต่ ดิ ยึดในชีวติ จดหมายนักบุญเปาโล ยา้ เตือนถึง.. ความเมตตาของพระเจ้า ทีโ่ ปรด
ประทานพระหรรษทานให้กบั ผูม้ คี วามเชื่อ มิใช่เพราะความเก่งกล้า สามารถของมนุษย์ในการเข้า
หาพระเจ้า แต่เป็ นเพราะ ความรักของพระเจ้า ทีป่ รารถนา ให้มนุษย์ทุกคนทาสิง่ ทีด่ งี าม
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันพุธที่ 17 มี.ค.21
วันพฤหัสบดีท่ี 18 มี.ค.21
วันศุกร์ที่ 19 มี.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 21 มี.ค. 21

ระลึกถึง น.ปาตริก พระสังฆราช
ระลึกถึง น.ซีรลิ แห่งกรุงเยรูซาเล็ม พระสังฆราชนักปราชญ์ แห่งพระศาสนจักร
สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์
สัปดาห์ท่ี 5 เทศกาลมหาพรต

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )

ไม้กระบอง ( Club, Bat ) เป็ นสัญลักษณ์ของการทรยศต่อพระคริสต์
นอกจากนี้ไม้กระบองยังเป็ นเครือ่ งหมายของนักบุญเจมส์น้อย เพราะเป็ นเครือ่ งมือที่
ใช้ลงทัณฑ์ท่าน ตามตานาน นักบุญท่านนี้ถูกโยนลงมาจากยอดวิหาร แต่รอดตาย
จึงถูกตีจนตายด้วยไม้กระบอง ขณะพยายามลุกขึน้ มาคุกเข่าสวดมนต์
หวี ( Comb ) หวีเหล็กเป็ นเครือ่ งหมายหนึ่งของนักบุญแบลส เนื่องจาก
ท่านถูกททรมานด้วยการเอาหวีเหล็ก ซึง่ มีลกั ษณะเหมือนหวีทใ่ี ช้สางขนแกะ ครูด
ไปตามเนื้อตัวตามพระบัญชาของจักรพรรดิ ์ลีชนี ีอุส

ข้อคิดสะกิดใจ

ปลง
อันคืนวัน พลันดับ ลงลับล่วง
แก่ลงแล้ว ราพึง ถึงตัวตน
อย่าปล่อยให้ วันวาน ทีผ่ ่านพ้น
มัวครุน่ คิด อาจทาผิด ซ้าลงไป

ท่านทัง้ ปวง อุตส่าห์สร้าง ทางกุศล
อายุคน นัน้ สัน้ นัก ประจักษ์ใจ
ทาให้เรา ทุกข์ทน จนหม่นไหม้
ก็เพิม่ วัน เสียใจ ไปอีกวัน
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ั ันธ์
ประชาสมพ

อาทิตย์ชวนคิด

บัญญัติแห่งความรัก
จงกลับมาเฝ้ าองค์พระเจ้า เราจะรักษาเขาให้หาย เราจะรักเขา ไม่ว่า มนุษย์จ ะเป็ น อย่างไร
พระเจ้าก็ยงั คงหวงแหนเราเสมอ พระองค์ตอ้ งการเราเป็ นลูกและมอบสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดให้ เราเข้าใจความรัก
ทีพ่ ระมีต่อเราได้โดยง่าย พระเยซูเจ้าจึงมอบบัญญัตทิ ส่ี าคัญทีส่ ุดนี้คอื บัญญัตแิ ห่งความรักให้แก่เรา
รักพระเจ้านัน้ ง่าย บางทีการรักเพื่อนพีน่ ้องเรา รักมนุษย์ดว้ ยกันเองนี่แหละทีย่ ากกว่า แต่กเ็ ป็ นความ
รักทีพ่ ระเจ้าต้องการจากเรามากกว่าเช่นเดียวกัน ทุกครัง้ ทีเ่ รารักเพื่อนมนุษย์จงึ มีค่าเสมอในสายพระ
เนตรของพระเจ้าเพราะเท่ ากับเรารักพระเจ้าเองด้วย เมื่อ เราได้ร บั การรักษาด้ว ยความรัก
ของพระ เราก็สามารถให้การรักษาด้วยความรักต่อเพื่อนมนุษย์
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เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
วันอาทิตย ์ พิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต ้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
ลก. 18 : 9-14 เวลานัน้ พระเยซูเจ้าตรัส เล่าเรื่อ งอุป มานี้ ใ ห้ บางคนที่ภมู ิ ใ จว่า ตนเป็ น ผู้
ชอบธรรมและดูหมิน่ ผูอ้ นื ่ ฟั งว่า “มีชายสองคนขึน้ ไปอธิษฐานภาวนาในพระวิหาร คนหนึง่ เป็นชาวฟาริส ี
อีกคนหนึง่ เป็นคนเก็บภาษี ชาวฟาริสยี นื อธิษฐานภาวนาในใจว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอบพระคุณ
พระองค์ทขี ่ า้ พเจ้าไม่เป็ นเหมือนมนุษย์คนอืน่ ทีเ่ ป็ นขโมย อยุตธิ รรม ล่วงประเวณี หรือเหมือนคนเก็บภาษี
คนนี้ ข้าพเจ้าจาศีลอดอาหารสัปดาห์ละสองวัน และถวายหนึง่ ในสิบของรายได้ทงั ้ หมดของข้าพเจ้า’ ส่วน
คนเก็บภาษียนื อยูห่ ่างออกไป ไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ า ได้แต่ขอ้ นอก พูดว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า
โปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิด’ เราบอกท่านทัง้ หลายว่าคนเก็บภาษีกลับไปบ้าน ได้รบั
ความชอบธรรม แต่ชาวฟาริสไี ม่ได้รบั เพราะว่าผูใ้ ดทีย่ กตนขึน้ จะถูกกดให้ตา่ ลง ผูใ้ ดทีถ่ ่อมตนลง จะได้รบั
การยกย่องให้สงู ขึน้ ”

หัวใจ ของ มหาพรต คือ มาหาพระ
มาหาพระ คือ หันหน้ ามาหาพระ
แล้วพระเจ้า จะ เห็นหน้ าตา ของเรา
พระองค์ จะ เห็นใจ ของเรา
เมื่อ เรา กลับใจ และเชื่อในพระวรสาร
เรา จะ เดิ น ใน ความสว่างของพระคริ สต์

อ่านพระวรสารตอนนี้ สัก 2 – 3 รอบ ราพึงเงียบ ๆ ชัวครู
่ ่
เราจะ รู้ ว่า เราเป็ นคนแบบไหน
เราจะ รู้ ว่า เราควรจะภาวนาอย่างไร.
การภาวนา จะไม่ใช่ ภาระ
แต่เป็ นการ กลับมาหาพระ.
พ่อเจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

15 ข้อ ฝึ กหาความสุขแบบตัดตรง (ไม่หรูหราแต่ได้ผลจริง )
8. ฝึ กให้ตวั เองเสียสละ และยอมเสียเปรียบ หมายความว่า การที่ ค นๆ หนึ่ งยอมเสีย เปรีย บผู้อ ื่น
บ้าง เป็ นเรือ่ งจาเป็ น ใครก็ตามทีบ่ า้ ความถูกต้อง บ้าเหตุบา้ ผล ไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลย ไม่ชา้ คนๆ
นัน้ ก็จะเป็ นบ้าสติแตก กลายเป็ นคนทีถ่ กู ทุกอย่างแต่ไม่มคี วามสุข เพราะต้องสูร้ บกับคนรอบข้างเต็มไป
หมดเพือ่ ความถูกต้องทีต่ นเองยึดมันถื
่ อมัน่ ซึง่ ส่วนใหญ่มนั ก็เป็ นเพียงความถูกต้องทีก่ เิ ลสของตัวเองลาก
ไป ไม่ได้เป็ นเรือ่ งทีถ่ ูกต้องตรงธรรมอย่างแท้จริง ดังนัน้ การยอมเสียเปรียบ
การให้ผอู้ น่ื ด้วยความเบิกบานจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นมากกว่าทีเ่ ราคิดกัน มีแรงให้
เอาแรงช่วย มีเงินให้เอาเงินช่วย มีความรูก้ เ็ อาความรูเ้ ข้าไปช่วย ในหนึ่งวัน
เราควรถามตัวเองว่า วันนี้เราได้ชว่ ยใครไปแล้วหรือยัง เราได้เสียเปรียบใคร
หรือยัง ถ้าคาตอบคือ “ยัง” ให้รเู้ อาไว้เลยว่า เราเป็ นอีกคนทีม่ แี นวโน้มจะหา
ความสุขได้ยากเต็มที
9. ฝึ กตัวเองให้เป็ นแสงสว่างในที่ มืด หมายความว่า ตรงไหนที่ ม นั มืด
เราควรไปเป็ นดวงไฟส่องทางให้เขา ตรงไหนทีไ่ ม่มคี นช่วย เราควรไปทา เช่น ลองหาเวลาไปรับประทาน
อาหารร้านทีไ่ ม่มลี กู ค้าเข้า อย่ามุง่ แต่เรือ่ งกิน ให้การกินของเรามันเป็ นการช่วยเหลือผูอ้ น่ื บ้าง ร้านเขาไม่ม ี
ลูกค้า แล้วเราเข้าไปนัง่ มันไม่ใช่แค่เงิน แต่มนั หมายถึงกาลังใจ อย่าคิดถึงการบริการทีด่ ที ส่ี ดุ อย่าคิดถึง
รสชาติของอาหารให้มาก นัก ให้คดิ ว่า เรากาลังเป็ นผูใ้ ห้ เดินเข้าร้านหนังสือ หนังสือเล่มไหน เก่าทีส่ ดุ
เราอ่านเนื้อหาแล้วสนใจ หยิบมันขึน้ มาแล้วจ่ายเงิน นามันกลับบ้าน เหลือหนังสือเล่มสวยๆ ไว้ให้คนอืน่ ๆ
ได้ซอ้ื ได้อา่ น อย่าไปบ้ากับการเก็บสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ อย่าไปบ้ากับการปรนเปรอสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ ให้ตนเอง แต่ให้เน้น
จิตใจทีด่ ที ส่ี ดุ ใช้วตั ถุ ใช้เงินเป็ นเครือ่ งมือในการซือ้ จิตใจดีๆ สูงๆ สะอาดๆ ของเรากลับคืนมา วัตถุเป็ น
เรือ่ งไม่จรี งั แต่จติ ใจดีๆ นัน้ เป็ นทัง้ หมดของชีวติ เป็ นสิง่ สาคัญทีเ่ ราต้องรูจ้ กั รักษาดูแลเอาไว้ไม่ให้เกิด
ความเสียหาย
10. ฝึ กให้ตวั เองไม่ไหลไปตามอานาจวัตถุนิยม หมายความว่า ต้อ งรู้จ กั ยับยัง้ ช่า งใจ และมีปัญญา
ในการมองเห็นว่า อะไรคือสิง่ จาเป็ น อะไรคือสิง่ ทีเ่ ราถูกโฆษณาหลอก เรากาลังเป็ นตัวของตัวเอง หรือเรา
กาลังบ้ากระแสสังคมอย่างไม่ลมื หูลมื ตา ลดความจาเป็ นเรือ่ งแฟชัน่ ลดความจาเป็ นเรือ่ งโทรศัพท์ ลด
ความจาเป็ นเรือ่ งสิง่ ของเครือ่ งใช้ ก่อนจะซือ้ ก่อนจะอยากได้ ให้ลองถามตัวเองว่า เราอยากได้เพราะ
อะไร เพราะมันจาเป็ น เพราะอยากเท่ อยากดูดใี นสายตาของอืน่ หรือเพราะอะไรกันแน่ๆ ตอบตัวเองให้ได้
ชัดๆ ในเรือ่ งของความจาเป็ นนี้ พูดได้เลยว่า ของในชีวติ ส่วนใหญ่ทเ่ี ราครอบครองกันอยู่มไี ว้โชว์ มากกว่า
มีไว้ใช้

คําคมภาษาอังกฤษ คําคมชีวิต ความสุข การเรียนรู้ ความผิดพลาดและความพยายาม
รวมคาคมชีวติ คาคมภาษาอังกฤษพร้อมคาแปลไทย ที่จะช่วยสะกิดและกระตุ้นให้คดิ เป็ นแรง
บันดาลใจให้เราลงมือทา ในแต่ละวันที่เราต้องเจอปั ญหา ความคิดแง่
ลบที่เกิดขึ้น มันจะทาให้อารมณ์ไม่ดี มันรบกวนจิตใจ และการใช้คาคม
หรือข้อคิดเพื่อจุดประกาย มันจะเปลี่ยนอารมณ์ให้เป็ นบวก ทาให้เรา
คิดบวกได้
ต่อจากบทความ คาคม ข้อคิด สร้างแรงบันดาลใจสู่
ความสาเร็จ และ คาคมเวลา ข้อคิดดีๆ เรื่องเวลา และการทาให้เวลา
ผ่านไปช้าๆ ในบทความนี้จะเป็ นคาคมเกี่ยวกับความสุข
การเรียนรู้ และความพยายาม คิ ดอย่างคนมีความสุข
People are just as happy as they make up their minds to be.—Abraham Lincoln คาคมนี้ฟังดูเข้าใจ
ได้ง่าย แต่พอคิดดูดๆี แล้วก็เกิดคาถาม คนเราจะมีความสุขได้ ง่ายๆ เพีย งแค่ คิ ด ว่า ตัว เองมีค วามสุข
อย่างงัน้ เลยหรอ?
Learn how to be happy with what you have while you pursue all what you want.—Jim
Rohn ถ้าเราอยากจะมีความสุขวันนี้ ในวันที่ถงึ แม้ฝนจะตกหรือแดดจะออก ถึงแม้ว่ามันจะร้อนหรือหนาว
หรือรถติดสักแค่ไหน ความสุขก็ยงั เป็ นสิง่ ที่เราเลือกได้เสมอ
Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose
our response. In our response lies our growth and our freedom.—Viktor Frankl ไม่ว่าจะตกอยู่ใน
สถานการณ์อะไร หลายอย่างอาจพรากไปจากเราได้ แต่สงิ่ ที่ยงั หลงเหลืออยู่คอื อิสรภาพ เรายังมีอสิ ระทาง
ความคิดและทัศนคติ ที่จะเลือกทางของเราเอง มันจะส่งผลถึงสิง่ ที่เราทาและผลลัพธ์ท่เี กิดขึน้ ไม่ว่าจะอยู่
ในสถานการณ์เลวร้ายแค่ไหน ก็ขอให้รสู้ กึ ขอบคุณในความโชคดี ที่เรายังมีชวี ติ อยู่ในตอนนี้ ขอบคุณในสิง่ ที่
เราพอมีอยู่ รักในสิง่ ที่เราทา และฝั นถึงสิง่ ที่เราต้องการ
When one door of happiness closes, another opens, but when often we look so long at
the closed door that we do not see the one that has been opened for us.—Helen Keller อย่ามัวแต่
ยึดติดกับความหลังเก่าๆ ถ้าเรายังจมอยู่กบั ความคิด ยึดติดอยู่กบั ประตูความสุขที่ปิดไปแล้ว ก็จะทาให้มอง
ไม่เห็นประตูความสุขบานใหม่ท่เี ปิ ดรอเราอยู่ คนที่มคี วามสุข ก็จะมีความสุข ไม่ว่าจะเป็ นวันที่รถติดหนัก
แล้วต้องนัง่ อยู่ในรถเมล หรือในระหว่างที่ต้องยืนรอคิวยาวเหยียด หรือจิบกาแฟหวานๆ ข้างทาง สาหรับคน
เหล่านี้ เป็ นเรื่องง่ายมากที่จะมีความสุข ไม่ว่าจะอยู่ท่ไี หน ทาอะไรก็มคี วามสุข
การถามว่า อะไรที่ ทาให้ เรามีความสุข ? เป็ นการชี้นา ทาให้เข้าใจว่าความสุขเกิดจากปั จจัย
ภายนอก ที่ต้องไขว่คว้าหาเงินไปซื้อมา ต้องใช้ชวี ติ รอบๆ สิง่ ที่จะทาให้มคี วามสุข ในขณะที่ความสุขที่
แท้จริงเกิดจากภายใน เป็ นสิง่ ที่เราเลือกได้ เป็ นทางเลือกที่ตดิ ตัวมาแต่เกิด
ทีม่ า https://www.nicetofit.com

