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“คนดียอ
่ มนำสงิ่ ทีด
่ อ
ี อกจำกขุมทรัพย์ทด
ี่ ใี นใจของตน
สว่ นคนเลวย่อมนำสงิ่ ทีเ่ ลวออกมำจำกขุมทรัพย์ทเี่ ลวของตน”

สัจธรรมทีว่ า่

"ทาดีตอ้ งได้ด"ี เป็ นความจริงทีค่ งไม่มใี ครปฏิเสธได้ แม้บางครัง้ ผลจะ
ออกมาช้าสักนิด และอาจทาให้คนทาความดีทอ้ แท้ แต่ความดีทไ่ี ด้ทาจะยังผลิตผลเสมอ ตันไม้
พันธุด์ กี ย็ อ่ มออกผลดี หากเป็ นต้นไม้พนั ธุไ์ ม่ดี มันคงไม่สามารถให้ผลทีด่ ไี ด้ ฉันใดก็ฉนั นัน้
เมือ่ เราทาดีดว้ ยใจจริง ผลของการกระทาย่อมส่งผลทีด่ เี สมอ ไม่จาเป็ นต้องไปดูถูกเหยียด
หยามผูอ้ ่นื ไม่ตอ้ งไปกล่าวร้ายเพือ่ นบ้าน จงยึดมันในการท
่
าความดีอยูเ่ สมอ จงแสวงหาความ
ยุตธิ รรมและสันติ และโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ พระเจ้าผูท้ รงชอบธรรมจะประทาน
รางวัลตอบแทนความดีของท่านอย่างแน่นอน ความดีของท่านจะไม่สญ
ู เปล่าไปเลย
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ข่าวว ัดบางแสน
เด็กๆ วันฉลองเทิดเกียรติแม่พระ - วันอาทิตย์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2022

คนตาบอดจะนาทางคนตาบอดได้หรือ ทัง้ คู่จะตก
วันพุธที่ 2 มี.ค. 22
วันพุธรับเถ้า
ลงไปในคู
ษย์ยอ่ มไม่สัอปยูดาห์
เ่ หนืทอี่ อาจารย์
แต่ทุกคนทีไ่ ด้รบั การฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์
วันอาทิตย์มทใิ ช่ี่ ห6รือมี.ศิค.22
1 เทศกาลมหาพรต

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

ต้นไม้ทเี ่ กิดผลไม่ดยี อ่ มไม่ใช่ตน้ ไม้พนั ธุด์ ี หรือต้นไม้พนั ธุไ์ ม่ดยี อ่ มไม่ให้ผลดีเช่นกัน เรารูจ้ กั ต้นไม้แต่ละต้น
หมวด 2 ดอกไม้ ต้นไม้ และพืข
ได้จากผลของต้นไม้นนั ้ เราย่อมไม่เก็บผลมะเดือ่ เทศจากพงหนาม หรือเก็บผลองุน่ จากกอหนาม คนดียอ่ มนาสิง่
หญ้าธูปส่ว(Bulrush)
ไม้จาสิาพวก
กก อ้อ ขึน้ เป็ นมกอมี
ก พบได้ทเพราะปาก
วไปใกล้
ั่
ทีด่ อี อกจากขุมทรัพย์ทดี ่ ใี นใจของตน
นคนเลวย่เป็อนมน
ง่ ทีเ่ ลวออกมาจากขุ
ทรัพขนาดเล็
ย์ทเี ่ ลวของตน
น้า จึงเป็ นสัญลักษณ์ของผูม้ ศี รัทธาในศาสนาซึง่ มีอยูท่ วทุ
ั ่ กหัวระแหง คนเหล่านี้ดาเนินชีวติ
อย่างสมถะ ตามคาสอนของคริสตจักรอันเป็ นแหล่งน้าหล่อเลีย้ งชีวติ การตีความเช่นนี้มที ม่ี า
จาก “โยบ” (8:11) ว่า “ต้นกกจะขึน้ ในทีไ่ ม่มตี มได้หรือไฉน ต้นอ้อจะงอกงามโดยปราศจากน้า
ได้กระนัน้ หรือ” นอกจากนี้หญ้าธูปยังใช้เนื่องกับสถานทีเ่ กิดแห่งการไถ่บาปด้วย เพราะโมเสส
(ซึง่ เป็ นผูบ้ ุกเบิกมรรคาให้แก่พระคริสต์) ถูกพบในกอหญ้าธูปเมือ่ ครัง้ ยังเป็ นทารก

ข้อคิดสะกิดใจ
การจาศีลอดอาหารทีเ่ ราต้องการ คือ การแก้โซ่ตรวนทีอ่ ธรรม แก้สายรัดแอก ปล่อยผูถ้ ูกข่มเหง
ให้เป็ นอิสระ และหักแอกทุกอัน แบ่งปั นอาหารแก่
ผหู้ วิ าโหย
ของบางอย่
ง นาคนยากจนไร้ทอ่ี ยูอ่ าศัยเข้ามาในบ้าน
ของบางอย่าง ซือ้ ไม่ได้ ด้วยเงินทอง
เช่นความรัก ความปราณี มีน้าใจ
สิง่ เหล่านี้ มีค่า แก่ชวี ติ
ได้แต่เพียง เราจะให้ กันและกัน

เพราะเป็ นของ ไม่ม ี ราคาขาย
ปลูกฝั งไว้ คิดชอบ ประกอบกัน
เพราะว่าเงิน ไม่มสี ทิ ธิ ์ มาจัดสรร
และผูใ้ ห้ ได้รางวัล คืออิม่ ใจ
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พีน่ ้องทีร่ กั ครับ ช่วงเวลาประมาณ 1 เดือนทีผ่ ่านมา ผมใช้เวลาติดตามเรือ่ งโควิด -19ในชื่อใหม่
โอมีครอน อย่างใกล้ชดิ และพิจารณาไตร่ตรองอัตราการแพร่ขยาย อีกทัง้ สังเกตพฤติกรรม
สังคมอย่างจริงจัง ยอมรับว่า มีความน่ าห่วงใยมาก เพราะการแพร่ขยายและจานวนผูต้ ดิ เชือ้
เพิม่ ขึน้ อย่างน่าวิตก และพฤติกรรมสังคมกลับย่อหย่อนยิง่ ขึน้ ผูส้ งู วัยและรวมถึงเด็ก ๆ ด้วย
ต่างติดเชือ้ และหลาย ๆ คนถึงกับเสียชีวติ ขอให้พน่ี ้องเป็ นกาลังใจ และเตือนใจกันให้
ระมัดระวังและรับผิดชอบต่อ ตนเอง ครอบครัว และสังคมด้ว ยครับ



ขอใช้โอกาสนี้ แจ้งแก่พน่ี ้องว่า ผมขอหยุดสอนคาสอน แบบเป็ นครอบครัว หรือ เป็ นส่วนบุคคล
ในช่วงนี้ ไปสัก 2 สัปดาห์นะครับ *** มิ สซาที่วดั น้ อยมีทุกวัน เวลา 11.00 น. นะครับ
รวมถึงวันเสาร์ดว้ ย เพื่อพีน่ ้องจะไม่ตอ้ งออกจากบ้าน ทัง้ นี้จะเริม่ ตัง้ แต่วนั เสาร์ท่ี 26 ก.พ. นี้
ครับ *** เราจะคงมีมสิ ซาวันอาทิตย์เช่นเคยครับ *** อนึ่ง สาหรับวันพุธรับเถ้า (เริม่ ต้นเทศกาล
มหาพรต) จะมิสซาเสกเถ้า และรับเถ้า เวลา 19.00 น. (หนึ่งทุ่มตรงครับ) เป็ นวันพุธที่ 2
มีนาคม



ช่วยกันดาเนินชีวติ รอบคอบ และรัดกุม ใส่ใจดูแลผูส้ งู อายุและเด็ก ๆ ในบ้าน เพื่อเราจะผ่าน
ช่วงเวลาวิกฤตนี้ ไปได้อย่างปลอดภัยกันทุกคนครับ ขอแม่พระคุม้ ครองและขอพระเจ้าอานวย
พระพรครับ

จาศีลอดอาหาร

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

กุมภาพันธ ์



อาทิตย์ชวนคิด
* การจาศีลอดอาหารควรทาให้เราคิดถึงบุคคลทีย่ ากไร้ทต่ี อ้ งอดมือ้ กินมือ้
* การจาศีลอดอาหารควรนาไปสูก่ ารกลับใจ เลิกเอาเปรียบผูอ้ ่นื
* อดเพือ่ ทีจ่ ะคิดถึงคนอื่น ใส่ใจกันและกันมากยิง่ ขึน้
การจาศีลอดอาหารทีเ่ ราต้องการ คือ การแก้โซ่ตรวนทีอ่ ธรรม แก้สายรัดแอก ปล่อยผูถ้ ูกข่มเหง
ให้เป็ นอิสระ และหักแอกทุกอัน แบ่งปั นอาหารแก่ผหู้ วิ โหย นาคนยากจนไร้ทอ่ี ยูอ่ าศัยเข้ามาในบ้าน
ให้เสือ้ ผ้าแก่ผทู้ ท่ี า่ นเห็นว่าไม่มเี สือ้ ผ้าสวม และไม่หนั หน้าหนีจากญาติพน่ี ้อง (อสย58: 1-9 )
*** มหาพรต มาหาพระเจ้าด้วยการกลับใจอย่างแท้จริง
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ลก 6:39-45
เวลานัน้ พระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านัน้ ฟั งอีกว่า “คนตาบอดจะนาทางคนตาบอดได้หรือ ทัง้ คู่จะตก
ลงไปในคูมใิ ช่หรือ ศิษย์ยอ่ มไม่อยูเ่ หนืออาจารย์ แต่ทุกคนทีไ่ ด้รบั การฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์
ของตน ทาไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพีน่ ้อง แต่ไม่สงั เกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลย ท่านจะ
กล่าวแก่พนี ่ ้องได้อย่างไรว่า ‘พีน่ ้อง ปล่อยให้ฉนั เขีย่ เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิด’ ขณะทีท่ ่านไม่เห็น
ท่อนซุงในดวงตาของตนเอง ท่านคนหน้าซือ่ ใจคดเอ๋ย จงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิด ท่านจะ
เห็นชัด แล้วจึงค่อยไปเขีย่ เศษฟางออกจากดวงตาของพีน่ ้อง
ต้นไม้ทเี ่ กิดผลไม่ดยี อ่ มไม่ใช่ตน้ ไม้พนั ธุด์ ี หรือต้นไม้พนั ธุไ์ ม่ดยี อ่ มไม่ให้ผลดีเช่นกัน เรารูจ้ กั ต้นไม้แต่ละต้น
ได้จากผลของต้นไม้นนั ้ เราย่อมไม่เก็บผลมะเดือ่ เทศจากพงหนาม หรือเก็บผลองุน่ จากกอหนาม คนดียอ่ มนาสิง่
ทีด่ อี อกจากขุมทรัพย์ทดี ่ ใี นใจของตน ส่วนคนเลวย่อมนาสิง่ ทีเ่ ลวออกมาจากขุมทรัพย์ทเี ่ ลวของตน เพราะปาก
ย่อมกล่าวสิง่ ทีอ่ ดั อัน้ อยูใ่ นใจออกมา”

วันอาทิตย ์ที่

....... เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
ไม่ใช่ด้วยตา…แต่ เห็นด้วยหัวใจ

คนตาบอด…ทีเ่ ดินไปไหนต่อไหนด้วยกันเป็นคู่ คุณอาจเจอพวกเขาได้ …ในทีท่ ม่ี คี นอยูก่ นั เยอะๆ เช่น ตลาดนัด
พวกเขาไปทีน่ น…
ั ่ เพราะหวังว่า… คงจะมี คนใจบุญ ไปเดินอยูท่ น่ี นบ้
ั ่ าง คนสองคน…ทีจ่ บั มือกัน ค่อยๆ เดินกระเถิบ
ไปด้วยกันทีละนิด..ทีละนิด เพราะต่างคน… ต่างก็มองไม่เห็นอะไรกันทังคู
้ ่
นอกจากไม้เท้าคนละอันแล้ว…ในมือพวกเขาถือวิทยุเก่าๆ เครือ่ งนึง กับไมค์อกี อีกหนึง่ อัน…ทีข่ าดไม่ได้…ก็คอื ขัน
อลูมเิ นียม อาวุธสาคัญทีใ่ ช้หากินอยูท่ กุ วัน ผมไม่ คุน้ หู กับเพลงทีเ่ ขาร้องนักหรอก แต่กด็ วู า่ …เขาตังใจร้
้ องเหลือเกิน
และดูเหมือนเขาก็ หวัง ว่าคุณจะต้องชอบมัน ผมเห็นเขาจับมือกัน วินาทีนนั ้ …ทาให้ผมนึกถึงอะไรบางอย่าง ทีผ่ มเคย
มองข้ามมาตลอด คุณเคยนึกถึงความรักของ..คนตาบอด..หรือเปล่า
ตนตาบอดรักกันได้ยงั ไงนะ เพราะคนตาบอด…ไม่เคยรูเ้ ลยว่า…คนรักของเขา..มีหน้าตาเป็นอย่างไร
คนตาบอด..จะรูจ้ กั ก็เพียงจิตใจของคนรักของเขาเท่านัน้ เมือ่ เขามีความพอใจกันและกัน ไม่มเี กียรติยศ… ศักดิ ์ศรี…ให้
กังวลใจ เพราะต่างคนก็ตา่ งไม่มสี งิ่ นี้ ต่างคน..ต่างก็ไม่มเี งิน ตาสองข้าง ปิดสนิท….แต่เปิดใจเข้าหากัน คนสองคนทีอ่ ยู่
ด้วยกัน ด้วย “ใ จ” ล้วนๆ ความรัก….ก็เกิดจากตรงนัน้ คนตาบอด พาคนทีเ่ ขารัก ไปด้วยกันทุกหนทุกแห่ง คนตาบอด
ไม่เคยกลับบ้านดึก คนตาบอด ออกจากบ้านพร้อมกัน…และกลับถึงบ้านพร้อมกัน
พวกเขาเคยแยกกันบ้างหรือเปล่านะ….? คุณรูห้ รือเปล่า คนตาบอด…จับมือของคน
ทีเ่ ขารักไว้ตลอดทังวั
้ น คุณเคยทาอย่างเขาบ้างไม๊… ? ผมกลับมานึกถึงความรัก
ของคนทีต่ าดี หลายๆ คน มีเกียรติยศ หน้าที่ การงาน ทีด่ เี หลือเกิน หลายๆ คน ทัง้
หล่อ ทังสวย…ทั
้
งรวย
้ ทังฉลาด
้
แต่พวกเราหลายๆ คนกลับต้องมาเสียใจเพราะ
ความรัก หรือว่าพวกเรามองเห็นกัน…. เพือ่ จะเรียกร้องสิง่ ทีเ่ ราต้องการให้มาก
ขึน้ ….เอ….พวกเราคาดหวังอะไรจากคนทีเ่ รารัก….มากเกินไปหรือเปล่านะ อนาคต
ของคนตาบอด..อยูต่ รงไหนก็ไม่รู้ ดูเหมือนเขาจะ…สงสัยก็เพียงแต่วา่ วันพรุง่ นี…
้
จะมีคนใจบุญซักกีค่ น ทีท่ าให้พวกเขากลับบ้านด้วยกันอย่างมีความสุข ขอบคุณ
ตลาดนัด…ทีท่ าให้ผมเห็นภาพดีๆในวันนี้ ผมเชือ่ ว่า…ครังหน้
้ า…ทีค่ ณ
ุ เห็นคนตา
บอด…ใจของคุณจะเปิดกว้างขึน้ คุณอาจมองเห็นภาพทีค่ ณ
ุ ไม่เคยมองเห็น
ไม่ใช่ดว้ ยตา…แต่เห็นด้วยหัวใจ เหมือนกับภาพทีผ่ มได้เห็นในวันนี้

ความรักกับลูกชิ้น
ความรักเป็นเรือ่ งทีน่ ยิ ามกันหลากหลาย และบทความทีว่ า่ ความรักคืออะไร ก็เคยได้เขียนไปแล้ว สาหรับเรือ่ งนีเ้ ป็ น
เพียงบทความสัน้ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับมุมมองของความรัก ทีเ่ จ้าของเรือ่ งเปรียบเปรยไว้ได้อย่างเห็นภาพชัดเจน โดยเขาได้
เปรียบเทียบความรัก กับ “การกินลูกชิ้น”
ถ้าวันนีเ้ รามีความรักต่อใครสักคน ไม่วา่ จะเป็น เพือ่ น พีน่ อ้ ง พ่อแม่ ลูก
ญาติ หรือ แฟน, คนรัก ก็ตาม แล้วถามว่าเรารักเขาคนนัน้ มากแค่ไหน?มันดูจะ
ตอบตรง ๆ ได้ยาก เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งอธิบาย หรือบางคนอาจมีคาตอบในใจอยูบ่ า้ ง
แต่ถา้ ให้เปรียบเทียบกันล่ะ ระหว่างคนหนึง่ กับอีกคนหนึง่ คุณรักแต่ละคนแค่ไหน
เราก็อาจตอบได้เพียงแค่มากกว่า น้อยกว่า หรืออาจตอบในทานองว่า รักไม่
เหมือนกัน ไปจนบางทีกไ็ ม่แน่ใจ…
ความรักกับการได้กินลูกชิ้น
ผมได้ฟังคาพูดจากท่านหนึง่ เขาอธิบายความรักของเขาต่อลูกไว้นา่ สนใจ
เขียนเล่าคร่าว ๆ ได้ดงั นี้
สมมติกอ่ นว่าเราเป็ นคนชอบกินลูกชิ้น
ถ้าเรามีเงิน เราย่อมซือ้ /สัง่ ลูกชิน้ มาให้ตวั เองกิน
ถ้าเรา “รักเพือ่ น” เราก็ยนิ ดีจะแบ่งให้เพือ่ นกินด้วย
ถ้าเรามี “คนรัก” ก็เป็ นไปได้ทเ่ี ราจะยกลูกชิน้ ให้ทงหมด
ั้
แต่เราอาจแอบเสียดาย (บางคนอาจแค่เลือกแบ่ง)
แต่สาหรับเขาการ “รักลูก” ไม่เพียงยกให้ได้ แต่อยากให้ลกู ได้กนิ และมีความสุขทีเ่ ห็นเขากินจนหมดด้วยซ้าไป
แม้เรือ่ งนีเ้ จ้าของเรือ่ งจะเปรียบเป็ นการรักลูกของเขา แต่หลายคนทีร่ กั ลูก ก็ยงั แอบเสียดายลูกชิน้ หรือเพียงแบ่งให้กม็ ี
มากมายเช่นกัน…
แม้เรือ่ งนีเ้ จ้าของเรือ่ งจะเปรียบเป็ นการรักลูกของเขา แต่หลายคนทีร่ กั ลูก ก็ยงั แอบเสียดายลูกชิน้ หรือเพียงแบ่งให้กม็ ี
มากมายเช่นกัน…
สิง่ สาคัญเรือ่ งนี้ คือการช่วยทบทวนว่า หากวันนีเ้ ราเชือ่ ว่าเรารักใคร แท้จริงเรารักเขาแค่ไหนกัน? หากเรารักใครแล้วยัง
เสียดายลูกชิน้ บางทีรกั นีอ้ าจยังต้องเผือ่ ใจ…
แต่ถา้ รักแล้วไม่เสียดายนันอาจหมายความว่
่
าเราสุขทีไ่ ด้มอบให้ในรักนัน้ มันก็คงทุกข์นอ้ ยกว่า… ถ้าเข้าใจมันลึกซึง้
พอ…
ปล. เครดิต เรือ่ งราวสัน้ ๆ วันนีเ้ รียบเรียงจากบทพูดของคุณ ธนา เธียรอัจฉริยะ ในรายการ The Secret Sauce EP8 ทีจ่ ริง ๆ
แล้วไม่ได้พดู เกีย่ วกับความรักแต่อย่างใด แต่กเ็ ป็นมุมมองทีช่ ดั ดี และน่าจะทาให้หลายคนได้แง่คดิ บางอย่าง จึงได้นามาแบ่งปัน

