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สวดสายประคามาราธอน
13 พ.ค. 2021 --- พิธสี วดสายประคาตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปา Holy Rosary Marathon
ที ่ สักการะสถานพระมารดาแห่งฟาติมา ประเทศโปรตุเกส โดยวันนี้ให้สวดเพือ่ ผูถ้ ูกคุมขังในเรือนจาทุกคน

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org
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“ท่านทัง้ หลายจงออกไปทัวโลก
่
ประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทงั ้ ปวง ”
วันนี้สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสูส่ วรรค์

บทอ่านทัง้ สามกล่าวถึงกิจการของพระเยซูเจ้าและการเสด็จสู่
สวรรค์ โดยหนังสือกิจการอัครสาวกเล่าถึงเหตุการณ์ได้อย่างเห็นภาพ ตอนทีพ่ ระองค์เสด็จขึน้ สูส่ วรรค์ต่อหน้า
เขาทัง้ หลาย เขายังคงจ้องมองท้องฟ้ าขณะทีพ่ ระองค์ทรงจากไป ส่วนนักบุญเปาโลเรียกร้องให้เราขอพระพร
แห่งปรีชาญาณและการเปิ ดเผยจากพระจิตเจ้า เพื่อเราจะได้รซู้ ง้ึ ถึงพระองค์ ให้ตาแห่งใจของเราสว่างขึน้ ย้า
เตือนในเรื่องการเสด็จสูส่ วรรค์ของพระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงแต่งตัง้ พระองค์ไว้เหนือสรรพสิง่ ให้ทรงเป็ นศีรษะ
ของพระศาสนจักร ในพระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับสาวกว่า “จงออกไปทัวโลก
่
ประกาศข่าวดีแก่มวล
มนุษย์” เป็ นเหมือนพินยั กรรมก่อนทีพ่ ระเจ้าทรงรับพระองค์ขน้ึ สูส่ วรรค์ และเป็ นคาสังผู
่ กมัดให้คริสตชนทุกคน
มีหน้าทีท่ างานเผยแพร่ประกาศข่าวดี

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

2

ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันอังคารที่ 18 พ.ค.21
วันพฤหัสบดีท่ี 20 พ.ค.21
วันศุกร์ท่ี 21 พ.ค. 21
วันเสาร์ท่ี 22 พ.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 23 พ.ค.21

ระลึกถึง น.ยอห์นที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี
ระลึกถึง น.เบอร์นาดิน แห่งซีเอนา พระสงฆ์
ระลึกถึง น.คริสโตเฟอร์ มักอัลลาเนส และเพื่อนมรณสักขี
ระลึกถึง น.ริตา้ แห่งคาเซีย นักบวช
สมโภชพระจิตเจ้า

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
สายคาดเอว ( Girdle, Cincture ) ใช้คาดทับเสือ้ ผ้าในสมัยโบราณเป็ นทัง้ กระเป๋ า
สตางค์และเครื่องประดับ ในเชิงสัญลักษณ์มหี ลายความหมาย พระคริสต์ทรงใช้เป็ น
สัญลักษณ์แห่งการเตรียมพร้อมทีจ่ ะรับใช้พระเจ้า นักบุญปอลเรียกสายคาดเอวว่าสัญลักษณ์
แห่งสัจธรรมทีแ่ ฝงอยูใ่ นเสือ้ เกราะของชาวคริสต์ สายคาดเอวของประกาศกมักทาด้วยหนังเป็ น
สัญลักษณ์แห่งความถ่อมตนและความรังเกียจเรื่องทางโลก สายคาดเอวของบาทหลวงบอกให้รวู้ ่า ท่านถือสัตย์
ปฏิญาณว่าจะดารงชีวติ อย่างยากไร้ สมถะ ถือพรหมจรรย์และเชื่อฟั งพระเจ้า นอกจากนี้ยงั ใช้เป็ นสัญลักษณ์
ของพรหมจรรย์คุณธรรมและความบริสทุ ธิ ์

ข้อคิดสะกิดใจ
แบกอะไร
แบกหินแบกทราย
แบกความแค้นความโกรธ
ยิม้ ให้เมือ่ ยังมีเวลา
คิดถึงเมือ่ ยังผูกพัน

ยังได้สร้างบ้านสร้างโบสถ์
จะได้ประโยชน์อะไร
ไปหาเมือ่ ยังกัน
รักกันเมือ่ ยังหายใจ
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ครบรอบ 40 ปี ทีพ
่ ระสนตะปาปายอห์
น ปอล ที่ 2

7

ครบรอบ 40 ปี ที่พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 โดนยิ ง ณ จัตุรสั นักบุญเปโตร
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 1981 ณ จตุรสั มหาวิหารนักบุญเปโตร วันฉลองแม่พระฟาติมา
ขณะทีพ่ ระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ประทับบนรถยนต์เปิ ดประทุน เสด็จออกทักทายบรรดาคริสตชน
หลายหมื่นคนผูม้ าแสวงบุญ ณ นครรัฐวาติกนั ทันใดนัน้ เอง เสียงปื นดังขึน้ ลูกกระสุนปื นจานวน 4 นัด ได้พุ่ง
เข้าใส่พระองค์ เจ้าหน้าทีร่ บี พาพระองค์ไปยังโรงพยาบาล คณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดฉุกเฉินทันที ด้วย
ระยะเวลา 5 ชัวโมง
่ 25 นาที พระองค์จงึ ปลอดภัย
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 1982 หนึ่งวันก่อนครบรอบ 1 ปี แห่งการถูกลอบสังหาร พระสันตะปาปายอห์น
ปอล ที่ 2 เสด็จไปยังสักการสถานพระมารดาแห่งฟาติมา ประเทศโปรตุเกส เพื่อขอบพระคุณพระนางทีช่ ่วยให้
รอดพ้นจากเหตุการณ์รา้ ยในครัง้ นัน้ โดยพระสันตะปาปาได้นาลูกกระสุนปื นไปประดับไว้ใต้มงกุฎของแม่พระ
เพื่อเป็ นทีร่ ะลึกถึงเหตุการณ์นนั ้
ใครช่วยให้รอดพ้นจากเหตุการณ์รา้ ยในครัง้ นัน้ ... เมือ่ ไม่นานมีการเปิ ดเผยภาพถ่าย ทีห่ น่วยอารักขาถ่าย
ได้รวดเร็วแค่วนิ าทีเดียวทีพ่ ระองค์ลม้ ลง มีสตรีท่านหนึ่งมารับพระองค์ แล้วก็หายไป ภาพนี้ถ่ายด้วยฟิ ลม์ เนกา
ตีฟ
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ั ันธ์
ประชาสมพ
หากพีน่ อ้ งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ ดั ในช่วงนี้ จะใช้วิธีโอนเงินทาบุญ - ขอมิสซา
เข้าธนาคารก็ได้ครับ
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน
ชื่อบัญชี นายสมศักดิ์ พรประสิทธิ์
เลขบัญชี 679-3-93587-9 (บัญชีออมทรัพย์)
และโปรดส่ง “ไลน์” เพือ่ แจ้งจุดประสงค์ของพีน่ อ้ ง ให้ทราบด้วยครับ

อาทิตย์ชวนคิด
เมื่อเดินตามพระแม่
เมือ่ เดินตามพระแม่ ท่านจะไม่หลงทาง
เมือ่ วิงวอนพระแม่ ท่านจะไม่หมดหวัง
เมือ่ คิดถึงพระแม่ ท่านจะไม่ทาผิด
เมือ่ พระแม่จงู มือท่าน ท่านจะไม่หกล้ม
เมือ่ พระแม่ปกป้ องท่าน ท่านจะไม่หวันกลั
่ ว
เมือ่ พระแม่นาทางท่าน ท่านจะไม่เหน็ดเหนื่อย
เมือ่ พระแม่ช่วยเหลือท่าน ท่านจะถึงทีห่ มายอย่างปลอดภัย
พระแม่จะไม่ให้ปีศาจทาร้ายท่าน
พระแม่จะไม่ให้คุณธรรมความดีหนีไปจากท่าน
พระแม่จะไม่ให้ฤทธิ ์กุศลของท่านถูกทาลาย
พระแม่จะไม่ให่พระหรรษาทานของท่านสูญหาย
... นักบุญเบอร์นาร์ด
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พีน่ ้องทีเ่ คารพรัก

การแพร่ระบาดของ โควิด 19 ทาให้กจิ กรรมทัง้ มวลทัวทุ
่ กแห่งถูกปิ ด กากับ กาหนดอย่าง
เคร่งครัญ
ดและเข้
มงวด
และเราก็
งั ไม่น้ ทเอง
ราบได้
่า จะเป็
้ไปถึงนเมืปื อน่ ไร
มองดู4ในด้
หลายหมื่นคนผูม้ าแสวงบุ
ณ นครรั
ฐวาติ
กนั ทันยใดนั
เสียวงปื
นดังขึนน้ เช่ลูนกนีกระสุ
จานวน
นัดานหนึ
ได้พุ่ง่ง ก็
่า โลกหรือธรรมชาติ
ใช้ Virus คณะแพทย์
นี้เพื่อ chastize
(ซักล้าง า–ตัฟอกสะอาด)
เข้าใส่พระองค์ เจ้พอเห็
าหน้านทีได้
ร่ บี วพาพระองค์
ไปยังโรงพยาบาล
ได้ถวายการผ่
ดฉุกเฉินทันทีมนุด้วษยย์
น้ เหตุ
ของการระบาดนี
ระยะเวลา 5 ชัวโมง
่ มองดู
25 ตนาที
พระองค์
จงึ ปลอดภั้ ยก็คงเป็ นเพราะพฤติกรรมการใช้ชวี ติ แบบสุดขีดของมนุษย์
การจะยุตกิ ารแพร่ระบาดของไวรัสนี้ ในขัน้ ต้น ก็คงต้องขึน้ อยูก่ บั การปรับเปลีย่ นอย่างจริงจัง
กรรมการใช้ชวี ติ ของมนุงฟาติ
ษย์เรานี
่แหละ เพราะหากไม่
ย่ น ไม่แก้ณไพระนางที
ขจริงจังกับช่ นิ่วยให้
สยั
ปอล ที่ 2 เสด็จไปยัในพฤติ
งสักการสถานพระมารดาแห่
มา ประเทศโปรตุ
เกส เพืเ่อปลี
ขอบพระคุ
การใช้
ชวี ติ โควิ
นก็จะคุกคามรุ
นแรงต่อนไปาลูหากพร้
แก้ไขนิบสไว้
ยั ได้
ก็จะควบคุ
รอดพ้นจากเหตุการณ์
รา้ ยในครั
ง้ นัดน้ มัโดยพระสั
นตะปาปาได้
กกระสุนอปืมกันนไปประดั
ใต้เมร็วงกุไวฎของแม่
พระม
มันไว้การณ์
ได้เร็นววันั ้ น (แม้มนั จะยังคงอยู)่
เพื่อเป็ นทีร่ ะลึกถึงเหตุ

ถึงวันนี้ ผมมาอยูว่ ดั บางแสนนี้ได้ 5 วัน (ของปี ท่ี 2 นะครับ) แล้ว เวลา 1 ปี เต็ม ๆ ทีผ่ ่านไป
ขภาพกายที
ๆ ทกึ่าง่ นหนึ
ๆ ท่งมารั
าให้บรสู้ พระองค์
กึ ว่า แทบไม่
าอะไรเลย
นช่ววยฟิ
งเวลาที
โ่ ค
ได้รวดเร็วแค่วนิ าทีพร้
เดีอยมกั
วทีบพ่ สุระองค์
ลม้ ลง มีก่ ส้าตรี
แล้วไก็ด้หทายไป
ภาพนีแม้
้ถ่าใยด้
ลม์ เนกา
วิดยังไม่เข้มข้นนัก ไปวัดได้ตามปกติ ก็ไม่ค่อยมีเวลาพูดคุย ทาความรูจ้ กั กันเท่าไรนัก เพราะ
ตีฟ
ยังต้องสวมมาส์กกันอยู่ เห็นหน้ากันครึง่ ๆ ทักทายกันน้อย ยิง่ ทาให้แย่เลย

อย่างไรก็ตาม วัดก็ยงั คงเป็ นวัด สถานการณ์ทางสังคมจะเป็ นเช่นไร วัดก็เปิ ดทุกวัน และ
พระสงฆ์กถ็ วายมิสซาเพื่อสัตบุรษุ ทุกวัน เพราะนี่คอื หน้าทีส่ าคัญในชีวติ สงฆ์ คือขอพระพร
และการคุม้ ครองนาทางชีวติ เพื่อบรรดาสัตบุรษุ

วันอาทิตย์น้ี เป็ นวันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ และเป็ นสัปดาห์สุดท้ายในเทศกาลปั ส
กา เราจะมีมสิ ซา 10.30 น. และเราจะรับบริจาคจากการรณรงค์มหาพรต (กระปุกออมสิน)
เช่นทุกปี ถงึ วันที่ 22 พฤษภาคมนี้ครับ เราจะรวบรวมแล้วนาส่งสังฆมณฑลฯ ดังนัน้ พีน่ ้องที่
ประสงค์จะร่วมในการรณรงค์น้ี จะขอมิสซาหรือทาบุญวัด ก็ขอเชิญนะครับ ดังทีไ่ ด้
ประชาสัมพันธ์ไปแล้วในสารวัดอาทิตย์ทแ่ี ล้ว หรือบางท่านประสงค์จะไปร่วมมิสซาก็ยนิ ดีครับ
(คงมีไม่กท่ี ่าน เพราะมาตรการโควิด)….. จะสิน้ สุดเทศกาลปั สกาแล้ว!

พีน่ ้องครับ ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ จงสนใจ หาช่องทาง เข้ารับการฉีดวัคซีนกันให้ถ้วนทัว่
นะครับ มีหลายเหตุผลทีท่ าให้สบั สนและลังเลเรือ่ งวัคซีน แต่คดิ ว่า ….วัคซีนทีด่ ที ส่ี ุดในยามนี้
คือวัคซีนทีเ่ ราเข้าถึงได้เร็วทีส่ ุดนันแหละครั
่
บ อนึ่ง มาตรการ รัดกุม เคร่งครัด ในการปฏิบตั ิ
ตัว ยังต้องถือให้ครบถ้วน ไม่หละหลวม… ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคมรอบตัว ด้วยการปฏิบตั ิ
อย่างสม่าเสมอ

ขอแม่พระคุม้ ครอง และอานวยพรพีน่ ้องทุกท่าน ทุกครอบครัว ภาวนา และให้กาลังใจกันและ
กัน และอย่าลืมครับว่า จงทาบ้านของเราให้เป็ นวัดน้อย ๆ ทีม่ กี ารภาวนาทุกวันนะครับ
…..เจ้าวัด

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

เชือก กับ ปัญหา

อนเด็ก ๆ ฉันเคยหัวเสียกับเชือกทีพ่ นั กันยุง่ เหยิง ยิง่ แก้ยงิ่ อารมณ์เสีย ฉันร้องห่มร้องไห้ โทษ
ต
ดินฟ้ าอากาศ แล้วคิดว่าทาไมฉันต้องทนกับเจ้าเชือกไร้สาระพวกนี้ดว้ ย เลยใช้มดี ตัด ๆ ตัดจนเชือกขาด
เป็ นชิน้ ๆ (สะใจจริง)
พอหายโมโห ฉันนังมองกองเชื
่
อกขาด ๆ ทีไ่ ร้ประโยชน์ (โถช่างน่ าสงสารจริง ๆ ทัง้ ตัวเองและ
เชือก) แต่แล้วครัง้ ต่อมา พอเชือกพันกันอีก ฉันก็ใช้มดี ตัดมันอีกอย่างไม่คดิ อะไร
จนวันหนึ่ง...ฉันเห็นแม่นงั ่ แก้เชือก ทีพ่ นั กันกองโต มันยุง่ ชนิดทีว่ ่า ชาติน้คี งไม่
สามารถกลับมาเป็ นเส้นตรงได้เหมือนเดิม ฉันเห็นแม่นงแก้
ั ่ ทุกวัน วันละนิดละ
หน่อย พอเบื่อก็ไปทาอย่างอื่น ทิง้ กองเชือกกองไว้ แล้วก็กลับมานังแก้
่ อกี จน
ฉันราคาญ และคิดว่าทาไมแม่ตอ้ งทนกับกองเชือกไร้สาระพวกนี้
เลยบอกแม่ว่าเอามีดตัดมันออกเถอะ นันแหละฉั
่
นถึงได้เข้าใจเมือ่ แม่ตอบว่า...
“เวลาทีเ่ ชือกพันกัน เขาห้ามใช้มดี ตัด ต้องแก้ออกให้ได้ เพราะเชือกเป็ นเส้น
เดียวต่อให้พนั กันยุง่ แค่ไหนก็แก้ได้ ถ้าแค่เชือกพันกันแค่น้ลี กู แก้ไม่ได้ แล้ว
ต่อไปจะแก้ปัญหาอะไรในชีวติ ได้ ลูกก็จะแก้ปัญหาสุ่ม ๆ เหมือนทีใ่ ช้มดี ตัด
เชือกนันแหละ
่
ถ้าลูกไม่อดทนแก้เชือกด้วยมือตัวเอง ค่อย ๆ แกะวันละนิดละ
หน่อย แค่น้ที าไม่ได้แล้วจะไปทาอะไรได้ ไม่มอี ะไรยากไปกว่าความอดทนของคนหรอก” หลังจากนัน้
อีก 3 วัน ฉันเห็นขดเชือกเส้นสวยเป็ นระเบียบแขวนอยู่ ฉันมองอย่างทึง่ แม่ยม้ิ อย่างภูมใิ จ
เรือ่ งนี้ทาให้ฉนั รูว้ ่า ปั ญหาของคนเรา จริง ๆ แล้วคือบทเรียนทีม่ คี ุณค่า
เพราะถ้าเราตัง้ ใจแก้มนั มีหรือจะไม่มที างออก แพ้บา้ ง ชนะบ้างเป็ นเรือ่ งปกติ จะได้ “ล้มเป็ นลุกเป็ น”
โลกสร้างปั ญหา สร้างความทุกข์ให้เราผ่านไปให้ได้ ฉันไม่เคยซ้าเติมคนทีฆ่ า่ ตัวตายว่าเขาโง่ เพียงแต่
เขาก้าวผ่านปั ญหาบนโลกไปไม่ได้ เขาเลยเลือกทีจ่ ะหนีไปจากโลกนี้แทน ด้วยความขาดสติ ด้วย
อารมณ์ชววู
ั่ บ
พอวันวัยผ่านมา ตอนนี้ฉันได้รวู้ ่า ชีวติ คนเราผิดพลาดได้ ความพ่ายแพ้เป็ นเรือ่ งปกติ ไม่ใช่สงิ่
เลวร้ายอะไรเลย ไม่ว่าจะเหนื่อยจะท้อแค่ไหน อย่าหนีปัญหาไปเฉย ๆ แค่บอกปั ญหาว่าพักสักเดีย๋ ว
แล้วค่อยมาเจอกันใหม่

ขอบคุณน้ อยกว่า อภัยมากกว่า…

ถ้าบอกลอย ๆ ขึน้ มาว่า “เราควรขอบคุณให้น้อย..” คงอาจสงสัยว่า ทีจ่ ริงต้องควรขอบคุณให้
มาก ๆ ไม่ใช่เหรอ? และกับประโยคทีว่ ่า “อภัยมากกว่า” หมายถึงอะไร อภัยเรือ่ งเดียวยังยากเลย มันก็
ชวนให้อ่านแล้วสงสัย เพราะส่วนหนึ่งมันเป็ นเรือ่ งของภาษา ทีเ่ จตนาเขียนให้คดิ ไปต่าง ๆ กัน
บทความนี้เกิดจากแง่คดิ หนึ่ง ทีค่ ดิ ได้ในการเตรียมเนื้อหาเพื่อใช้บรรยาย (อีกแล้ว) หลักสูตรอบรม
หัวหน้างาน ทีใ่ นหลาย ๆ หลักสูตรของผมจะเป็ น Soft skills อันหมายถึงทักษะทีส่ ่วนใหญ่สามารถใช้ได้
ทัวไปในชี
่
วติ ประจาวันด้วย ทีน้ยี งิ่ เป็ นเรือ่ งใกล้ตวั เท่าไหร่ เหมือนจะพูดง่าย แต่มนั ไม่งา่ ยเลยทีค่ นเราจะ
ตระหนักรู้ และเอาไปปฏิบตั ิ
จงขอบคุณให้น้อย การขอบคุณ ไม่ว่าจะรู้ส ึก ขอบคุณ หรือ เพีย งกล่าวค าขอบคุณ เป็ น สิ่ ง
ทีด่ ี ทีน้ใี น “ภาวะที่เราต้องขอบคุณ” ย่อมเกิดจากเราได้รบั บางสิง่ บางอย่างจากใครคนหนึ่ง หรือสิง่
หนึ่ง ซึง่ หมายความว่าเราเป็ น “ผู้รบั ” นันเอง..ในทุ
่
ก ๆ วัน หากเราอยูก่ บั ใครมาก ๆ จะเป็ นคนใน
ครอบครัว หรือทางานร่วมกับใครบ่อย ๆ แล้วต้อง “เป็ นฝ่ ายขอบคุณเสมอ” นัน่ หมายความว่าเราเป็ น
ผูร้ บั จากเขามากกว่า เขาต้องช่วยเหลือเรามากกว่า เลยเถิดไปถึงว่าเราอาจทาอะไรได้ไม่ค่อยดี
ประจาเขาต้องช่วยประจา มีศกั ยภาพน้อยเกินไป ใช่ว่าจะเป็ นความผิดเสียทีเดียว แต่จะดีกว่าถ้าหากเรา
เป็ นฝ่ ายขอบคุณให้น้อย และให้อกี ฝ่ ายเป็ นฝ่ ายขอบคุณเรามากกว่า นัน่ ย่อมหมายถึงเราทาในสิง่ ทีม่ คี ่า
มีประโยชน์ต่อเขาได้มากกว่า หรืออย่างน้อยการทีต่ ่างฝ่ ายต่างขอบคุณพอ ๆ กันก็เป็ นเรือ่ งดี เพราะอยู่
ในสถานะทีต่ ่างฝ่ ายต่างได้ช่วยเหลือกันทัง้ นี้ คาว่าน้อยกว่า มากกว่า อาจไม่ใช่ปริมาณทีช่ ดั เจน หรือ
มากแบบต้องขอบคุณกันทุกวัน วันละหลายรอบ เพราะการทีข่ อบคุณใครน้อยในทีน่ ้ี ยังหมายถึงการที่
เรา “ไม่ต้องคอยรอให้ ใครมาช่วยเหลือ” ยืนด้วยตัวเองได้ พึงพาตัวเองได้ดนี นเองอ่
ั่
อ! แต่ไม่ได้
หมายความว่า เวลามีใครช่วยเหลืออะไร แล้วเราไม่รสู้ กึ ขอบคุณ ก็คดิ ว่าตัวเองต้องขอบคุณน้อยแล้ว อัน
นี้กไ็ ม่ใช่นะครับ…
อภัยมากกว่า จากเรื่อ งแรกถ้าพอเข้าใจก็ค งคิ ด ได้ว่า “อภัยมากกว่า” นี้หมายถึงอะไร ก็
ในทานองเดียวกัน หากเราต้องทาตัวให้ใครคอยให้อภัยเรามาก ๆ ย่อมต้องหมายถึง “เราทาผิดต่อเขา
บ่อย ๆ” อันทีจ่ ริงก็ดมี ากแล้วทีร่ สู้ กึ ผิดเป็ น แต่จะดีกว่าหากไม่ตอ้ งเกิดบ่อย ๆ เท่านัน้ เอง และในแต่ละ
วันทีผ่ ่านไป เราก็ควรเป็ นฝ่ ายอภัยมากกว่า คือ ปกติเราย่อมไม่พอใจหากใครทาผิดต่อเรา แต่มนั ก็ดกี ว่า
การใช้ชวี ติ แบบ เราเป็ นฝ่ ายทาผิดต่อใคร ต่อคนอื่นมากกว่า หรืออยูเ่ รือ่ ย ๆ มิใช่หรือ?
หากเทียบกันแล้วในคนทีม่ จี ติ สานึกโดยส่วนใหญ่ ความรูส้ กึ ผิดนัน้ เราอาจลบเองได้ยาก เพราะ
ไม่รวู้ ่าอีกฝ่ ายจะให้อภัยไหม แต่สาหรับการให้อภัยหากเราทาได้ เราจะไม่คาใจ และสิง่ เหล่านัน้ ไม่อาจ
เป็ นตะกอนภายใต้จติ ใจเรา ชีวติ ทีอ่ ภัยได้กบั ชีวติ ทีต่ อ้ งรูส้ กึ ผิด โลกสดใสต่างกันโดยสิน้ เชิง เป็ นเพียง
อีกหนึ่งบทความดี ๆ สัน้ ๆ ทีใ่ ห้ทบทวนว่า“จงขอบคุณให้น้อยกว่า ใครเขาต้องขอบคุณเรา จงอภัยให้
มากกว่า.. ใครเขาต้องให้อภัยเรา”…
ทีม่ า https://sirichaiwatt.com

