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 ในวนัพระเจา้ พระวาจาของพระเจา้สามบทหล่อเลีย้งจติใจของเราครสิตชนทุกคนอยา่งน่า
ประทบัใจสงูสุด... พระวาจาของพระเยซวูนันี้อ่อนโยนเหลอืเกนิ “ฝงูแกะน้อยๆ เอ๋ย อยา่กลวัเลย 
เพราะบดิาของท่านพอพระทยัจะประทานพระอาณาจกัรใหแ้ก่ท่าน” เสยีงเรยีกทีแ่สนน่ารกั “ฝงูแกะ
น้อยๆ เอ๋ย” จะมพีระวาจาใดทีส่วยงาม อ่อนโยนเหมาะกบัเราในยามนี้ทีเ่ราก าลงัอยูใ่นโลกทีว่กิตก
กงัวลกบั โรคระบาดทีผ่่านมาจนปัจจุบนั ใช่ มคีวามวติกกงัวล หวาดกลวัมากมาย แต่พระสุรเสยีงของ
พระเยซทู าใหเ้กดิสิง่ทีเ่ราควรไดร้บัอย่างยิง่ในวนัพระเจา้ คอื”ความวางใจ หรอืความหวงัเตม็เป่ียม” 
ในพระเจา้ ขอใหเ้ราไดต้ื่นเฝ้า พรอ้มสรรพทีจ่ะฟังพระสุรเสยีงของพระองคเ์สมอ จงยนิดเีสมอในวนั
ของพระเจา้ เช่นนี้ 

“ท่านทัง้หลายจงคาดสะเอวและจดุตะเกียงเตรียมพร้อมไว้ ” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=nZDHRExGwbE
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

    ความรกั  
   ของบางอย่าง  ซือ้ไมไ่ด ้ ดว้ยเงนิทอง     เพราะเป็นของ  ไมม่ ี ราคาขาย 
    เช่นความรกั  ความปราณ ี มนี ้าใจ             ปลกูฝังให ้ คดิชอบ  ประกอบกนั 
     สิง่เหล่านี้  มคี่า  แก่ชวีติ                     แต่ว่าเงนิ  ไมม่สีทิธ ิ มาจดัสรร        
    เพยีงแต่เรา  มอบใหแ้ก่  กนัและกนั            ส่วนผูใ้ห ้ ไดร้างวลั  คอือิม่ใจ 

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  3   พื้นพิภพและท้องฟ้า  

     พลอยแดง (Carbuncle) สแีดงดุจโลหติของพลอยแดงใชเ้ป็นสญัลกัษณ์
และโลหติและความทรมาน    จงึถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งพระทรมานและความ
เป็นมรณสกัข ีพลอยแดงหา้เมด็บนไมก้างเขนใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของบาดแผล
ทัง้หา้แห่งทีพ่ระครสิตท์รงไดร้บัจากการตรงึกางเขน   
                            

วนัจนัทรท์ี ่8 ส.ค.22            ระลกึถงึน.โดมนิิก พระสงฆ ์ 
วนัองัคารที ่ 9 ส.ค.22          ระลกึถงึ น.เทเรซา เบเนดกิตา แห่งไมก้างเขน พรหมจารแีละมรณสกัข ี                               
วนัพุธที ่ 10 ส.ค.22             ฉลอง น.ลอเรนซ ์สงัฆานุกรและมรณสกัข ี
วนัพฤหสัที ่ 11 ส.ค.22        ระลกึถงึ  น.กลารา พรหมจาร ี
วนัศุกรท์ี ่ 12  ส.ค.22           ระลกึถงึ   น.ฌาน ฟรงัซวัส ์เดอ ชงัตาล นกับวช 
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#พิธีปลงศพคณุพ่อมทัธิว อารี วรศิลป์ 
โดยบชิอปยอแซฟ พบิลูย ์วสิฐินนทชยั เป็นประธาน ทีว่ดัเซนตป์อล จ.ฉะเชงิเทรา เมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2022 

 
 

   
 

พิธีปลงศพคณุพ่อเปาโล ปรีชา สวสัดี 
โดยบชิอปซลิวโีอ สริพิงษ์ จรสัศร ีเป็นประธาน ทีว่ดัแม่พระทีพ่ึง่แห่งปวงชน แหลมโขด จ.ปราจนีบุรี 

 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15603-1aug22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2022/15393-6june22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15614-10aud22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15615-11aug22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15600-29july22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15616-12aug22
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เม็ดทรายไตพ้ระแทน่ 

อาทติยช์วนคดิ 

                       มอบให้ แด่ แม่ ... ผู้เป็นทุกอย่าง     
*** แมค่อืพระ ผูส้รา้ง ใหก้ าเนิด               ผูป้ระเสรฐิ ก่อเกดิลกู ปลกูควาฝัน 
ถกัทอรกั ฟูมฟัก เน่ินนานวนั                  จนลกูนัน้ เตบิใหญ่ จนไดด้ ี
*** เป็นดัง่เทยีน ยอมเผาตน จนมอดไหม ้   ยงัแสงให ้ลกูเหน็ทาง ไม่หา่งหนี 
แสงอาทติย ์สอ่งทางเดนิ เน่ินนานปี          มารดาน้ี สอ่งสวา่ง ทางชวีนั 
*** แมจ่งึเป็น ผูส้รา้ง ทางชวีติ                  คอยลขิติ แต่งแตม้ หลากสสีนั 
จากผา้ขาว ผนืขาด เมื่อวานวนั                กลบัเปรผนั เป็นผา้งาม ยามเตบิโต   

 

เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า นายจะคาดสะเอวพาผูร้บัใชเ้หล่านัน้ไปนัง่โต๊ะและจะรบัใช้
เขาดว้ย ไมว่่านายจะมาเวลาสองยามหรอืสามยาม ถา้พบผูร้บัใชก้ าลงัท าเช่นนี้ ผูร้บัใชเ้หล่านัน้กเ็ป็นสุข 
พงึรูไ้วเ้ถดิ ถา้เจา้ของบา้นรูว้่าขโมยจะมาเวลาใด เขาคงไมป่ล่อยใหข้โมยงดัแงะบา้นของตน ท่านทัง้หลาย
จงเตรยีมพรอ้มไว ้เพราะบุตรแห่งมนุษยจ์ะเสดจ็มาในเวลาทีท่่านมไิดค้าดหมาย” 
     เปโตรทลูว่า “พระเจา้ขา้ พระองคต์รสัอุปมาน้ีส าหรบัพวกเราหรอืส าหรบัทุกคน” องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
ตรสัว่า “ใครเป็นผูจ้ดัการทีซ่ื่อสตัยแ์ละรอบคอบซึง่นายจะแต่งตัง้ใหด้แูลผูร้บัใชอ้ื่นๆ เพื่อปันส่วนอาหารให้
ตามเวลาทีก่ าหนด ผูร้บัใชค้นนัน้เป็นสุข ถา้นายกลบัมาพบเขาก าลงัท าดงัน้ี เราบอกความจรงิแก่ท่าน
ทัง้หลายว่า นายจะแต่งตัง้เขาใหด้แูลทรพัยส์นิทัง้หมดของตน แต่ถา้ผูร้บัใชค้นนัน้คดิว่า ‘นายจะมาชา้’ 
และเริม่ตบตผีูร้บัใชท้ัง้ชายและหญงิ กนิดื่มจนเมามาย นายของผูร้บัใชค้นนัน้จะกลบัมาในวนัทีเ่ขามไิด้
คาดหมาย ในเวลาทีเ่ขาไมรู่ ้นายจะแยกเขาออก ใหไ้ปอยูก่บัพวกคนทีไ่มซ่ื่อสตัย์ 
     ผูร้บัใชท้ีรู่ใ้จนายของตน แต่ไมเ่ตรยีมพรอ้มและไมท่ าตามใจนาย จะตอ้งถูกเฆีย่นมาก แต่ผูร้บัใชท้ีไ่มรู่้
ใจนาย แมท้ าสิง่ทีค่วรจะถูกเฆีย่น กจ็ะถูกเฆีย่นน้อย ผูใ้ดไดร้บัฝากไวม้าก ผูน้ัน้กจ็ะถูกทวงกลบัไปมาก
ดว้ย” 

 

3 
ปีที ่ 28  ฉบบัที ่ 1430     วนัอาทติยท์ี ่    7    สงิหาคม      2565/2022 

เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พีน้่องทีร่กั ในช่วงระยะเวลาทีเ่พิง่ผ่านมานี้ นอกจากพระเจา้จะทรงเรยีกครมูารอีา อ้อยทพิย ์ไทย
เจรญิ จากชุมชนความเชื่อของเรากลบัไปหาพระองค์ .... แล้ว  พระเจ้ากท็รงเรยีกสมาชกิคณะสงฆ์
ของสงัฆมณฑลเราไปหาพระองคถ์งึ 3 องค ์คอื คุณพ่อมทัธวิ อาร ีวรศลิป์ - คุณพ่อเปาโล ปรชีา 
สวสัด ีและ คุณพ่อเปโตร อาทร พฒันภริมย ์และเมือ่มองยอ้นกลบัไปตัง้แต่ประมาณตน้ปีครสิต
ศกัราช 2022 นี้ ยงัมคีุณพ่อยอแซฟ วโิรจน์ สมหมาย  - คุณพ่อยอหน์ บอสโก ด ารง กูช้าต ิและ
คุณพ่ออเลก็ซานเดอร ์วจิติร ไตรภพ อกีดว้ย นอกจากนี้ ส าหรบัพีน้่องแต่ละท่านแลว้ เราต่างมผีูท้ี่
เป็นทีเ่คารพ นบัถอื คณาญาต ิและเพื่อนฝงู คนรูจ้กั ทีไ่ดต้ายจากไป อกีหลายต่อหลายท่านครบั 

 พีน้่องครบั ในครอบครวัสงฆข์องสังฆมณฑลจนัทบุรี แล้ว เหตุการณ์น้ีจะอยูใ่นการร าพงึ ไตรต่รอง 
มองใหก้ระจา่งขึน้ถงึกระแสเรยีกความเป็นสงฆข์องเราทุก ๆ คนใหล้กึซึง้ยิง่ขึน้ **ในช่วงเวลา 47 
ปี บวชเป็นพระสงฆข์องผมเอง นี่เป็นปรากฏการณ์ส่งผลสัมผสัต่อชวีติมากครบั ** ขอพีน้่อง
พากเพียรในการภาวนาสม  า่เสมอ เพื่อตนเอง ครอบครวั ชุมชนของเรา และภาวนาเพื่อ
คณะสงฆ ์ของพีน้่องดว้ยนะครบั - หน้าทีห่ลกัของชวีติสงฆ ์คอื การภาวนาและถวายมสิซาเพื่อพี่
น้องทุก ๆ วนัครบั ..... จงภาวนาให้กนั เพื่อขอพระเจ้าน าพาเรา ในหนทางของพระองค ์ในทุก
เหตุการณ์ชวีติประจ าวนัของเราครบั - ขอแมพ่ระคุม้ครอง และอ านวยพรพีน้่องทุกท่านครบั - 
ขอบคณุมากครบั 

..... เจา้วดั 
ลก 12:32-48 

     เวลานัน้ พระเยซเูจา้ตรสักบับรรดาศษิยว์่า “ฝงูแกะน้อยๆ เอ๋ย อยา่กลวัเลย เพราะพระบดิาของท่าน
พอพระทยัจะประทานพระอาณาจกัรใหแ้ก่ท่าน” 
     “จงขายทรพัยส์นิของท่านและใหท้าน จงหาถุงเงนิทีไ่มม่วีนัช ารดุ จงหาทรพัยส์มบตัทิีไ่มม่วีนัหมดสิน้
ในสวรรค ์ทีน่ัน่ขโมยเขา้ไม่ถงึและตวัขมวนไม่ท าลาย เพราะทรพัยส์มบตัขิองท่านอยูท่ีใ่ด ใจของท่านกจ็ะ
อยูท่ีน่ัน่ดว้ย” 
     “ท่านทัง้หลายจงคาดสะเอวและจดุตะเกยีงเตรยีมพรอ้มไว ้จงเป็นเสมอืนผูร้บัใชท้ีก่ าลงัคอยนายกลบั
จากงานมงคลสมรส เมือ่นายมาและเคาะประตู จะไดเ้ปิดรบั ผูร้บัใชเ้หล่านัน้เป็นสุข ถา้นายกลบัมาพบ
เขาก าลงัตื่นเฝ้าอยู ่ 

มีต่อหน้า 6 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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ภาพสะท้อน (ของตวัเรา) 
           ม ีสามภีรรยาคู่หนึ่ง อาศยัอยูบ่า้นหลงัหนึ่งทุก ๆ เชา้ ภรรยาจะแอบมองดเูพื่อนบา้นจาก
หน้าต่างชัน้บนบา้น และวิง่กลบัมารายงานใหส้ามฟัีง  "เพื่อนบา้นเรานี่ซกัผา้ไมเ่ป็นเลย เสือ้ผา้สกปรก
เหลอืเกนิ ไมรู่เ้ขาใชผ้งซกัฟอกยีห่อ้อะไร หรอืใชว้ธิซีกัอยา่งไร"  สามกีต็อบว่า "อยา่ไปสนใจคนอื่นเขา
เลย เราซกัผา้ของเราใหส้ะอาดกแ็ลว้กนั"  แต่ภรรยากย็งัไปแอบดเูพื่อนบา้นอยูทุ่กเชา้ จากหน้าต่าง
ขา้งบนบา้น และวิง่กลบัมารายงานสามทีุกเชา้ "เสือ้ผา้ของเขาสกปรกอกีแลว้" ต่อมาวนัหน่ึง ภรรยาวิง่
ลงมารายงานสามดีว้ยความแปลกประหลาดใจ  "ไมเ่ขา้ใจจรงิ ๆ ว่าวนัน้ีเกดิอะไรขึน้ เสือ้ผา้ของเขา
ขาวสะอาดอยากจะรูเ้หลอืเกนิว่าเขาเปลีย่นมาใชผ้งซกัฟอกยีห่อ้ อะไร หรอืท าอยา่งไร"  สามหีวัเราะ
และกล่าวว่า 
     "นี่...ฉนัร าคาญเธอเหลอืเกนิ เมือ่เชา้ฉนัตื่นแต่เชา้มดื และไปเชด็กระจกหน้าต่างใหใ้สสะอาด ก่อน
หน้านี้กระจกมนัสกปรก เธอมองออกไปกเ็หน็แต่ความสกปรกน่ะซ"ี 

มนุษย ์เราชอบมองคนอื่นโดยผ่าน
จติใจของเราออกไป เมือ่จติใจของเราสะอาด 
เรากจ็ะเหน็แต่ความดงีามรอบ ๆ ตวั แต่ถา้
จติใจของเราสกปรก เรากจ็ะเหน็แต่ความ
สกปรกรอบตวั      
       การทีเ่ราเหน็แต่ความเลวรา้ยรอบ ๆ 
ตวัเรา เราตอ้งเขา้ใจว่าแทท้ีจ่รงิแลว้ สิง่ทีเ่รา
เหน็มนัเกดิขึน้จากจติใจของเรา และเรา
จะตอ้งหาทางฝึกจติใจใหส้ะอาดบรสิุทธิ ์ถา้
เราเหน็แต่สิง่ทีเ่ลวรา้ยจติใจกไ็มส่งบ เรากจ็ะ
กลุม้อกกลุม้ใจ มคีวามทุกข ์แต่ถา้เราหดัมองในแงด่เีรากจ็ะคดิแต่สิง่ทีด่ ีจติใจกจ็ะเบกิบานและมี
ความสุข 
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 กิเลสหนาควรอ่าน 9 วิธีทีจะช่วยให้กิเลสเบาบางลง (ตอนท่ี 2) 
 ข้อ 6 ไม่นินทา 
 หากเรานินทาใครสกัคน จติกจ็ะปัน่ป่วนดว้ยพลงังานความโกรธ แทนทีจ่ะเป็นการระบาย
ความเครยีด แต่กลบักลายเป็นการท าใหค้วามเครยีดทีซ่่อนตวัอยูเ่พิม่ปรมิาณมากขึน้ 
 ข้อ 7 ไม่พดูเร่ืองท่ีไม่มีประโยชน์ 
 โดยเฉพาะการพูดโออ้วดตนนัน้ แมว้่าฝ่ายทีพ่ดูจะรูส้กึสนุก แต่ฝ่ายทีฟั่งมกัจะรูส้กึอดึอดั เมือ่เรา
เล่าเรือ่งทีไ่ม่มปีระโยชน์ เรามกัพดูไปเรือ่ยๆ โดยไมค่ านึงถงึว่าในบทสนทนานี้เราจ าเป็นตอ้งถ่ายทอด
อะไรออกไป หรอือกีฝ่ายไดฟั้งเรือ่งแบบใดจงึจะรูส้กึสนุก 
นอกจากนี้ในขณะทีเ่ราก าลงัพดูกบัอกีฝ่ายไปเรือ่ยๆ นัน้ ภายในจติกก็ าลงักระตุน้ความตอ้งการทีว่่า 
"เขา้ใจฉนัส!ิ ยอมรบัฉนัส!ิ" อยูด่ว้ย จ าไวว้่า การโวยวายเรยีกรอ้งใหค้น "ยอมรบัส!ิ" นัน้กลบัจะยิง่ท าให้
ความรูส้กึของอกีฝ่ายไกลห่างออกไปอกี 
 ข้อ 8 ไม่นอกใจ 
 การนอกใจ เกดิมาจากความโลภทีม่มีากเกนิไป จงึท าใหไ้มรู่ส้กึพอใจกบัคนรกัเพยีงคนเดยีว การ
ก าลงัคบกบัคนคนหน่ึงเท่ากบัเป็นการหกัหลงัอกีคนหนึ่ง และการก าลงัคบกบัคนอกีคนหนึ่งกเ็ป็นการ
หกัหลงัคนอื่นไปอกี ความรูส้กึผดิทีเ่กดิในเวลานัน้จะกลายเป็นความไมพ่อใจ ท าใหพ้ลงังานความโกรธ
เพิม่ขึน้ 
 ข้อ 9 ไม่ฆ่าส่ิงมีชีวิต 
 การฆ่าสิง่มชีวีตินัน้ใชพ้ลงังานความโกรธทีร่ ุนแร งเป็นอยา่งมาก 
หากฝ่ายทีเ่ราจะฆา่เป็นมนุษย ์พลงังานความโกรธทีร่นุแร งมากเป็นพเิศษจะถูกเรยีกตวัมารวมกนั แต่
ไมว่่าอกีฝ่ายจะเป็นยงุ หรอืแมลงสาบ กไ็มแ่ตกต่างกนั ในกรณนีี้พลงังานความโกรธกถ็ูกกระตุน้เช่นกนั
ว่า "สิง่มชีวีติทีฉ่นัเกลยีดนี่นา เกะกะขวางทางฉันเสยีจรงิ สิง่มชีวีติแบบน้ีน่าจะตายๆ ไปซะ ไมส่ ิมนั
สมควรตาย" อยา่งน้อยเพื่อไมใ่หฆ้า่  ขอแนะน าใหก้างมุง้ หรอืใชย้ากนัยงุ 
การเปลีย่นความคดิจาก "เดีย๋วฆา่ซะเลย" เป็น "ช่วยไปทีอ่ื่นหน่อยไดไ้หม" จะท าใหพ้ลงังานความโกรธ
ลดลง ท าใหจ้ติผ่อนคลายขึน้ และการท าเช่นนัน้จะก่อใหเ้กดินิสยัทีด่งีามขึน้มา 
           ทีม่าhttps://www.gangbeauty.com/moral/121981 
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