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“ผูใ้ ดที่ปรารถนาจะเป็ นใหญ่ จะต้องทาตนเป็ นผูร้ บั ใช้ผอู้ ื่น ”

ในชีวติ ของเรา

เราก็อาจมีความโกรธหรือมีความปรารถนาทีค่ ุกกรุน่ อยูใ่ นใจของเรา และเรา
มักจะพูดระบายปรับทุกปรับสุขกับคนทีเ่ ราสนิทด้วย ยอห์นและยากอบได้พดู ความปรารถนากับ
พระเยซูเจ้า และบรรดาสาวกรูส้ กึ โกรธ และพวกเขาก็ได้แสดงออกให้พระเยซูเจ้าทรงทราบ
พระองค์จงึ ได้ทรงดูแลพวกเขา ตามสภาวะของแต่ละคน ......ถ้าเราไม่พดู กับพระถึงความจริงทีอ่ ยู่
ในใจของเรา ความรูส้ กึ และความปรารถนานัน้ ก็จะลุกลาม ทาร้ายเผาผลาญเราและหมูค่ ณะ และจะ
เกิดเป็ นการประกาศจากตัวของเราโดยไม่ตงั ้ ใจว่า “พระเยซูเจ้า เราไม่สนิทกัน ฉันไม่พดู กับ
พระองค์หรอก”

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า
วันจันทร์ท่ี 18 ต.ค.21
วันอังคารที่ 19 ต.ค.21
วันศุกร์ท่ี 22 ต.ค.21
วันเสาร์ท่ี 23 ต.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 24 ต.ค.21

ฉลอง น.ลูกา ผูน้ ิพนธ์พระวรสาร
น.ยอห์นแห่งเบรเบิฟ และอิสอัค โยเกอ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี
น.เปาโล แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์
ระลึกถึง น.ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
ระลึกถึง น.ยอห์น แห่งกาปิ สตราโน พระสงฆ์
สัปดาห์ท่ี 30 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
เชือก ( Rope ) เป็ นสัญลักษณ์แห่งการทรยศของจูดาสสัญลักษณ์หนึ่ง ดังที่
“ยอห์น” 18:12 บันทึกไว้ว่า “พวกทหารกับนายทหารและเจ้าหน้าทีข่ องยิวจับพระเยซู
เจ้ามัดไว้ แล้วพาพระองค์ไปหาอันาสก่อน เพราะอันนาสเป็ นพ่อตาของคาอิยาฟาส
ผูเ้ ป็ นมหาสมณในปี นนั ้ ” มีเพียงนักบุญจอห์นทีบ่ นั ทึกว่าพระเยซูถูกมัดในตอนนี้
ในขณะที่ น. แมตทิวและนักบุญมาร์กบันทึกว่า ทรงถูกมัดเมือ่ ถูกคุมตัวไปพบปิ ลา
ตในวันรุง่ ขึน้ เชื่อกันว่า หลังจากจูดาสทรยศต่อพระเยซูแล้ว ก็ได้ใช้เชือกผูกคอตายด้วยความสานึกผิด

ข้อคิดสะกิดใจ
ไก่มีขน คนมีศีล
ไก่มขี น คนเห็น ชมว่าสวย
ราคาสัตว์ มีจากัด เท่าชีวนิ
ในความว่าง มีธรรมะ หากรูห้ มาย
ในความมืด มีสว่าง หากมองเป็ น

คนเราด้วย ย่อมดี เพราะมีศลี
คนมีศลี เพิม่ ราคา ค่าความเป็ น
ในความคล้าย มีความต่าง หากมองเห็น
ในยากเข็ญ มีความสุข หากรูพ้ อ
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ั
สม ัชชาสงฆมณฑลจ
ันทบุร ี
พี่น้องคริสตชนชาววัดบางแสน และ เยาวชน ร่วมเป็ นหนึ่ งเดียวกับสังฆมลฑลจันทบุรี
ในการแสดงความเห็นเตรียมสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2021 ...
เพื่อพระศาสนจักรทีก่ า้ วเดินไปด้วยกัน ความสัมพันธ์เป็ นหนึ่งเดียว การมีสว่ นร่วมและพันธกิจ
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ประกาศว ัดบางแสน
หากพีน่ อ้ งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ ัดในช่วงนี้
จะใช้วิธีโอนเงินทาบุญ- ขอมิสซา
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อาทิตย์ชวนคิด
ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือการถ่อมตัว






พีน่ ้องทีร่ กั ..... ขณะนี้ ถนนทุกสายในพระศาสนจักรคาทอลิก มุง่ ไปสู่ “การทาสมัชชาฯ” ตาม
ประกาศของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส .... เป็ นประกาศทีม่ าเร็ว มาด่วน ทุกสังฆมณฑลจึง
ต้องเร่งรีบลงมือดาเนินการ - พระจิตเจ้า เร่งเร้าการปลุกพระศาสนจักรให้ต่นื ตัว และก้าวเดินไป
ด้วยกัน - สังฆมณฑลฯ ของเราก็ได้ตงั ้ คณะกรรมการดาเนินการทันที ตามประกาศของพระคุณ
เจ้าสิรพิ งษ์ จรัสศรี ทีเ่ น้นให้เราให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรกในทุกระดับ - คณะทางาน ได้
ทางานคืบหน้า น่ าพอใจ (และอาศัยความร่วมมือของสัตบุรษุ ทุกวัด ทุกหมูค่ ณะ ได้ทา
แบบสอบถามเป็ นเบือ้ งต้น) งานก็ตอ้ งดาเนินต่อไป และต้องอาศัยแรงคาภาวนาจากพีน่ ้องทุก
ท่าน ทุกครอบครัว - สารวัดฉบับนี้ จึงนาบทภาวนามานาเสนอ (มีฉบับพิมพ์ทางการ ทีว่ ดั ครับ
- แวะไปรับได้ทุกวัน)
ประเทศของเรากาลังได้รบั มาตรการผ่อนคลายมาตรการฯ โควิด เพื่อนาไปสู่การ “เปิ ด
ประเทศ” ทัง้ นี้เพราะภาวะความกดดัน หลายด้าน แม้ในด้านความพร้อมจริง ๆ ยังไม่น่าไว้ใจ
ครับ พี่น้ อ งครับ ให้เรารักษามาตรการรัดกุมต่อไปนะครับ
สวดภาวนาทุกบ้าน ทุกคน เพื่อ งานสม ชั ชาฯ เพื่อ ครอบครัว เรา ชุม ชนเรา เพื่อ
ประเทศชาติ และโลก - ขอแม่พระ คุม้ ครอง และอานวยพร นาทางเรา
วันอาทิ ตย์ มีมิ ส ซาที่พระแท่น ใหญ่ ภายใต้ ม าตรการโควิ ด - หากประสงค์จะรับศีลมหาสนิท
ก็ขอเชิญนะครับ (10.30 น.)
........ เจ้าวัด
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เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

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

ความยิง่ ใหญ่ทส่ี ุดของมนุษย์อยูท่ ไ่ี หน พระเยซูเจ้าทรงให้บรรดาศิษย์ได้เห็นว่า ความยิง่ ใหญ่ท่ี
แท้จริ งคือการถ่อมตัว ความสุภาพอ่อ นโยน ไม่ด หู มิ่ น คนอื่น เพื่อ ให้ต นเองเด่น ขึ้น แต่ เป็ น บุค คล
ทีแ่ สวงหาความดี แสวงหาคนทีห่ ลงไปให้มาสู่ทางแห่งความดีทแ่ี ท้จริง นาทุกคนให้มาสู่ความดีนนั ่ เอง
ดังนัน้ ตามพระวรสารนักบุญมัทธิวพระเยซูเจ้าจึงได้ทรงกล่าวถึงแกะทีห่ ายไป คนทีย่ งิ่ ใหญ่คอื คนทีก่ ล้า
ไปตามหาคนอื่น ยอมออกจากตนเอง ออกจากความยิง่ จองหอง ออกจากความโกรธ การไม่อภัย ออก
จากความรูส้ กึ ต่างๆของตนเอง ไปหาคนอื่น นาสัมพันธ์ทด่ี กี ลับคืนมาใหม่ คนๆนัน้ คือผูท้ ย่ี งิ่ ใหญ่ ใน
สายตาของพระเยซูเจ้า
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
กาลังใจจากสิ่ งที่อยู่ใกล้ ๆ ตัวเรา

วันหนึ่งลูกสาวพร่าบนถึงชีวติ อันแสนลาเค็ญให้พอ่ ฟั งว่า เธอกาลังรูส้ กึ อับจนปั ญญาทีจ่ ะจัดการกับชีวติ และ
ปรารถนาทีจ่ ะยอมแพ้พา่ ย ด้วยรูส้ กึ เหน็ดเหนื่อยจากการต่อสูแ้ ละการแข่งขัน ประหนึ่งว่าเมือ่ สางปั ญหาหนึ่ง
เสร็จสิน้ อีกปั ญหาหนึ่งก็กา้ วเข้ามาโดยไม่ได้รบั เชิญ ผูเ้ ป็ นพ่อซึง่ เป็ นพ่อครัวจึงเดินนาเธอเข้าไปในครัว จัดแจง
ต้มน้าในหม้อสามใบ ด้วยไฟแรงจนน้าเดือด เขาใส่แครอทในหม้อใบแรก วางไข่ลงในหม้อใบทีส่ อง และตักกาแฟ
ลงไปในหม้อใบสุดท้าย แล้วปล่อยให้มนั ต้มไปเรือ่ ยๆ โดยไม่มคี าอธิบายเลย ฝ่ ายลูกสาวเริม่ รูส้ กึ หงุดหงิดและ
หมดความอดทน ทัง้ ยังสงสัยว่าพ่อกาลังทาอะไร ยีส่ บิ นาทีผา่ นไป เขาก็ปิดเตาแก๊ส ตักแครอทขึน้ มาวางไว้ใน
ชาม นาไข่วางไว้ในชามอีกใบหนึ่ง และตักกาแฟไว้
ในชามสุดท้าย แล้วหันไปถามลูกว่า
"ลูกเห็นอะไรบ้าง" "แครอท ไข่ กาแฟ" เธอตอบ
เขาจึงขอร้องให้เธอสัมผัสแครอท เธอจึงรูว้ ่ามันนิ่ม
แล้วเขาก็ให้ลกู สาวตอกไข่ เมือ่ เธอแกะเปลือกไข่ออก
ก็พบว่าไข่นนั ้ ได้ตม้ จนสุก แล้วท้ายทีส่ ดุ เธอให้ลกู สาว
ลองจิบกาแฟดูเธอยิม้ และลิม้ รสอันหอมกรุน่ นัน้ แล้ว
ค่อย ๆ ถามว่า "นี่หมายความว่าอย่างไรเหรอคะ
คุณพ่อ "
พ่ออธิบายว่า เราได้กระทาต่อสามสิง่ นี้ภายใต้
เงือ่ นไขเดียวกัน นันคื
่ อ น้าเดือด แต่ผลลัพธ์มนั กลับ
แตกต่างกัน จากเดิมแครอทดูแข็งๆ และไม่โอนอ่อนผ่อนตาม พอผ่านการต้มมันกลับนิม่ และดูออ่ นปวกเปี ยก
ไข่ซง่ึ ดูบอบบาง มีเพียงเปลือกบางๆคอยห่อหุม้ ของเหลวภายใน แต่น้าเดือดทาให้ของเหลวนัน้ กลับแข็งขึน้
ขณะทีก่ าแฟกลับมีลกั ษณะเฉพาะตัวตลอดกาล เมือ่ มาเจอน้าเดือด น้าต่างหากทีแ่ ปรเปลีย่ นไป
"แล้วลูกล่ะเป็ นอะไร" พ่อถามลูกสาว เมือ่ ความทุกข์มาเยือน ลูกจะเตรียมรับมืออย่างไรลูกเป็ นแครอท ไข่ หรือ
กาแฟ
แล้วคุณล่ะ ?
แครอทนัน้ ดูแข็งโป๊ กแต่เมือ่ ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากนานาก็จะเฉา อ่อนแอและสูญเสียเรีย่ วแรงกาลังไป
หรือจะเป็ นไข่ซง่ึ ดูสามารถปรับสภาพได้ในตอนแรกจิตใจอันอ่อนไหวของคุณ จะเป็ นอย่างไรหลังจากทีต่ อ้ งเผชิญ
กับความเป็ นความตาย การแตกแยก การหย่าร้าง หรือการเลย์ออฟ หัวใจของคุณหยาบกร้าน และแข็งกระด้าง
ขึน้ หรือเปล่า แม้เปลือกภายนอกของคุณยังคงเดิม หากหัวใจและจิตวิญญาณของคุณเล่า มันปวดร้าวและได้แปร
เปลีย่ นเป็ นแข็งแกร่ง
หรือคุณเหมือนเมล็ดกาแฟ เมือ่ เจอน้าเดือดอันนามาซึง่ ความเจ็บปวด แต่ ณ อุณหภูมสิ งู สุด 100 องศาเซลเซียส
กาแฟกลับมีรสชาติดขี น้ึ ยามนัน้
หากคุณเป็ นดังกาแฟ
่
เมื่อถึงภาวะที่ เลวร้ายที่ สดุ นอกจากคุณจะสามารถจัดการชีวิตตนเองได้แล้ว
คุณยังสามารถทาสิ่ งรอบข้างให้ดีขนึ้ ได้ด้วย

การเรียนรู้ครั้งนีไ้ ม่ มีใบเซอร์ ฯ…ตอนที่ 1
การเรียนรูม้ หี ลายรูปแบบ ในด้านหนึ่งอาจแบ่งได้วา่ เรียนอิสระ กับ เรียนจริงจัง หรือเรียนแบบเป็ นระบบจบ
แล้วได้ใบรับรอง หรือทีเ่ รียกย่อ ๆ กันว่า ใบเซอร์ (Certificated) ซึง่ สิง่ สาคัญของการเรียนคือ “เรียนเพือ่ รู”้ จะรู้
มาก รูน้ ้อย แต่เมือ่ เรียนแล้วเราย่อม “รูเ้ พิม่ ขึน้ ” เพียงแต่ รูแ้ ล้วใช้ได้ไหม? ได้ใช้ไหม? บางทีน่ีกส็ าคัญ
ปกติผมเป็ นคนชอบเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ แต่กเ็ ป็ นไปในทาง อ่าน, ฟั ง, ดู เรียกว่าเรียนรูอ้ สิ ระ ไม่ใช่นกั สะสม
ใบรับรอง หรือทีเ่ รียกย่อ ๆ กันว่า ใบเซอร์ (Certificated) เท่าไร
เมือ่ ก่อนก็เรียนรู้ เหมือนอยากรูไ้ ปทุกอย่าง (ไม่รแู้ ล้วคาใจ) แต่หลัง
ๆ พบว่าเสียเวลาเกินไป จึงพยายามเลือกเรียนรูเ้ ฉพาะทีน่ าไปต่อ
ยอดหรือเป็ นประโยชน์ต่อตัวเองจริง ๆ เท่านัน้
อนึ่งก็ตองยอมรับว่าหลายทักษะ หากจะนาไปใช้ประโยชน์ ใน
การทางาน ทาผลงานบางอย่าง ก็ควรจะมีพน้ื ฐานรับรองเป็ นใบเซอร์
ว่าเราได้ผา่ นการเรียนรูม้ าแล้วจริง ๆ จะครูพกั ลักจาไปเสียหมดก็มไิ ด้
อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีผ่ มเรียนรูแ้ ละพัฒนาอยูเ่ สมอมา ก็มกั จะเป็ น
ทักษะทางการใช้ความคิด ใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือ soft skill เสีย
ส่วนใหญ่ อาจด้วยเพราะสมัยเด็กค่านิยมรอบข้างชีน้ าว่า งานสบายต้องนังโต๊
่ ะ ดังนัน้ งาน หรือทักษะอะไรทีต่ อ้ งใช้
แรงอย่าคาดหวังว่าผมจะสนใจ
แต่เมือ่ คนเราข้ามปม ข้ามเส้นบางอย่างไปได้ เราก็จะพัฒนาตนเองได้แบบไม่มเี งือ่ นไข โดยอย่างยิง่ เมือ่
ประกอบกับ “โอกาส” ทีท่ าให้มเี วลามากมายในช่วงทีผ่ า่ นมา จึงเหมาะเหลือเกินทีจ่ ะได้ลองทางานประเภท
“ช่าง”…ผมเคยจินตนาการเวลาเห็นในหนังฝรัง่ เขาซ่อมบ้านเอง ทาอะไรเองกันเหมือนเป็ นเรือ่ งปกติ ก็แอบคิดว่า
ทาไมเราทาไม่ได้บา้ ง และหลายอย่างการมีบา้ น เวลาอยากจะปรับปรุง อยากจะเปลีย่ นแปลง ก็ดเู ป็ นเรือ่ งยุง่ ยาก
ไกลตัว และ แพง…อันทีจ่ ริงถ้าเป็ นประเภท เดินสายไฟเล็กน้อย ต่อท่อประปา หรือแกะ ประกอบเปลีย่ นอะไหล่
เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า คอมพิวเตอร์ อันนี้ทามานาน พอมีทกั ษะบ้าง อาจเพราะเป็ นงานในร่มไม่ได้ใช้แรง เต็มทีท่ ท่ี าได้ก็
คือทาสี ทว่า งานไม้ งานปูน หรืองานอย่างเชือ่ มเหล็ก เป็ นอะไรทีไ่ กลตัวอย่างยิง่ ซึง่ ปี โควิดทีผ่ า่ นมา ทาให้ผม
เหมาฝึกหัดทาเรือ่ งพวกนี้ทงั ้ หมดเลย
สิง่ ทีอ่ ยากบอกเล่าคือ การเรียนรูค้ รัง้ นี้ หรือในยุคนี้เป็ นเรือ่ งทีโ่ ชคดีมาก ๆ ทีอ่ นิ เตอร์เน็ตรวดเร็ว ซึง่ งานนี้
ต้องขอบคุณ Youtube เขาเลยและทีม่ ากกว่านัน้ คือ บรรดาผูส้ อนทักษะเหล่านี้บน Youtube เมือ่ คุณลองหาวิธี
ศึกษาจริงจังย่อมเจอหลายแบบ กรณีผมก็มที งั ้ มือสมัครเล่นทีแ่ บ่งปั นประสบการณ์ ช่างบ้าน ๆ ทีส่ อนเอาแบบ
ตัวเองเข้าใจ(บางเรือ่ งผมว่ามันอันตราย) และแน่นอน บางท่านเป็ นระดับอาจารย์จริง ๆ มาแบ่งปั นให้ฟรี ๆ
นอกจากนี้ทน่ี ่าสนใจคือ บริษทั , แบรนด์ ทีข่ ายวัสดุ อุปกรณ์ ทีม่ าให้ความรู้ ซึง่ หลายครัง้ เป็ นทฤษฎีท่ี
ชัดเจนทาให้เข้าใจบางเรือ่ งได้อย่างแท้จริง พอศึกษามากเข้า ทาให้ยอ้ นมองงานทีเ่ ราเคยจ้างแล้วพบว่า ช่างทีเ่ คย
มาทานัน้ “มักง่าย” ก็ม ี (เยอะ) ไม่ได้มคี วามรูม้ ากพอก็ม ี แต่แน่นอนในทางตรงกันข้ามหลายอย่างแม้ดี แต่มนั ก็เกิน
จาเป็ น (ละเอียดไปทาให้ชา้ , ต้นทุนสูงเกินไป) อันนี้กต็ อ้ งพิจารณากันเป็ นเรือ่ ง ๆ ไป
ทีม่ า https://sirichaiwatt.com

