ภาพประว ัติศาสตร์ควรจดจา
หัวข้อบทเทศน์ ตรีวารเตรียมฉลอง 50 ปี กลุ่มคริ สตชนวัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน 5 กุมภาพันธ์ 2017
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จดจาอดีตด้วยความกตัญญูร้คู ณ
ุ ... หัวข้อเทศน์สปั ดาห์แรก วันอาทิตย์ท่ี 22 มกราคม 2017
โดย คุณพ่อสุดเจน ฝ่ นเรือง เจ้าอาวาสคนแรก (1986 - 1990)

เจริ ญชีวิตปัจจุบนั ด้วยความกระตือรือร้น ... หัวข้อเทศน์ สัปดาห์ทส่ี อง วันอาทิตย์ท่ี 29 มกราคม 2017
โดยคุณพ่อประสาน พงศ์ศริ พิ ฒ
ั น์ เจ้าอาวาสองค์ท่ี 6 (2000-2004) ผูก้ ่อสร้างวัดหลังปั จจุบนั

“อย่ากลัวเลย ตัง้ แต่นี้ไป ท่านจะเป็ นชาวประมงหามนุษย์”
ประกาศกอิสยาห์ประกาศตนเองว่าเป็ นผูไ้ ม่เหมาะสมกับพระสิรริ งุ่ โรจน์ของพระเจ้า

มุ่งสู่อนาคตด้วยความไว้ใจ .... หัวข้อเทศน์ สัปดาห์ทส่ี าม วันอาทิตย์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2017
โดยคุณพ่อมิเกล S.J. สงฆ์คณะเยสุอติ เจ้าอาวาสองค์ท่ี 9 (2010-2012) ประจาวัดบางแสนยาวนานถีง 9 ปี

"ข้าพเจ้าเป็ น
คนริมฝีปากมีมลทิน" ทานองเดียวกับนักบุญเปาโลทีป่ ระกาศตนเองว่า "ข้าพเจ้าไม่สมควรได้ชอ่ื ว่าเป็ น
อัครสาวก (ผูถ้ กู ส่งไป) เพราะข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนจักรของพระเจ้า" แต่ทส่ี ดุ ประกาศกอิส
ยาห์ทลู ตอบพระเจ้าว่า"ข้าพเจ้าอยูน่ ่ี โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด" บ่งบอกว่าพระเจ้ามิได้ทรงประสงค์ความ
สมบูรณ์แบบของมนุษย์ แต่เป็ นความพยายามของความตัง้ ใจดี ด้วยเหตุน้ีความสุภาพและกล้าหาญของ
ทัง้ สองท่านจึงเป็ นสิง่ ทีน่ ่ายกย่อง เราคริสตชนทุกคนก็ไม่มใี ครเป็ น "ผูเ้ หมาะสม" เราต่างเป็ นคนบาป แต่
ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า เราก็ยงั สามารถเป็ นเครือ่ งมือของพระองค์ได้ แม้แต่ในการไปจับปลา "ใน
ทีล่ กึ " ซึง่ หมายถึงความยากลาบากทีร่ สู้ กึ ว่าเกินกาลังก็ตาม

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันอังคารที่ 8 ก.พ.22
ระลึกถึง น.เยโรม เอมีลอี านี น.โยเซฟิ นา บาคีตา พรหมจารี ทีอ่ ยู่ในใจ ใน
วันเราที
พฤหั
22 าน มันอาจเล็ระลึ
ถึงเ่ ราไม่
น.สโกลั
ติกาไม่พรหมจารี
ไ่ ม่สเก็ทีบ่ 10
ของก.พ.
ไม่กวาดบ้
กน้อกยที
ถงึ กับสโกรธ
ได้บ่น โวยวาย แต่มนั จะสะสมเป็ นตะกอนในใจ เมื่อวัน
วันหนึศุก่งมัร์ทนล้่ี 11
ก.พ.22
กถึง แม่
พ่อระประจั
ษ์ทเ่ี มือองลูาจเข้
รด์ าใจว่าทาไมต้องโกรธขนาดนัน้ เพราะไม่
นออกมา
เราก็มโี อกาสจะต่อว่าระลึ
เขายกใหญ่
ในเรื
งเล็ก ๆ กจนเขาไม่
วันมีอาทิ
13 ก.พ.22
ปดาห์
ใครรัตบย์รูถ้ ทงึ ่ี การสะสมของตะกอนใจ
แม้กสัระทั
งเราเองในหลายครั
่ ท่ี 6 เทศกาลธรรมดา
ง้ หรือการไม่พอใจ เพื่อนร่วมงาน, ลุกน้อง, หัวหน้า, เพื่อน

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน
บุคคล เราก็จะอภัยได้ง่ายกว่า เร็วกว่า จิตใจฟื้ นคืนได้ดกี ว่า มันคล้ายกับร่างกายทีไ่ ด้ออกกาลังมาสม่าเสมอ......การอภัยให้
สัญลัดกพลาดต่
ษณ์าใงนคร
ลป์ยดกว่า คือ อภัยในทุกความอับอาย, การด้อย
ตนเองก็เช่นกัน แน่นอนเบือ้ งต้นก็คอื ในความผิ
ๆ แต่ใิ ส
นมุต์
มทีศล่ ิ ะเอี
หมวดาคัญ1ผิดสั, ตความเข้
ว์ นกและแมลง
ค่า, ความส
าใจผิด, ในสิง่ ต่าง ๆ ทัง้ ในการกระทา และทางใจ อาจจะคิดได้ในทันที หรือยังไม่ได้ในตอนนี้ก็

แอปเปิ้ ล (Apple) ในภาษาละติน คาทีม่ คี วามหมายว่าแอปเปิ้ ลและความชัวร้
่ ายสะกด
จะต่างกันหาก
ว่า ”malum” เหมือนกัน ด้วยเหตุน้ี จึงเกิดตานานว่าแอปเปิ้ ลเป็ นผลของต้นไม้แห่งความสแต่านึมกนั ในความดี
และความชัว่ ในสวนอีเด็น ทีพ่ ระเจ้าทรงห้ามไม่ให้อาดัมกับอีฟกิน ในภาพทีซ่ าตานหรอกให้อฟี ทา
ผิทบทวนดู
ด อีฟมัอะไรที
กกาลัก่ งวนใจ
ยื่นผลไม้
ให้อาดัวงนี
ม ้หนอกจากนี
อปเปิแค่้ ลเยัรื่องงเล็
อาจใช้
ลักษณ์
ู้เองเบา
รงเป็ นๆ ก็ได้
ข้องใจในช่
รือทีเ่ พิง่ ผ่า้แนมา
ก ๆ เก็ป็ตนามสัญลองพู
ดหรืขอองพระคริ
บอกในใจกัสบต์ตัผวท
อาดัมคนใหม่ทจ่ี ะแบกรับบาปแทนมนุษยชาติ ด้วยเหตุน้เี มือ่ แอปเปิ้ ลอยูใ่ นมือของอาดัมจึงหมายถึงบาป
แต่เมือ่ อยูใ่ นพระหัตถ์ของพระคริสต์จะหมายถึงการไถ่บาปการตีความดังกล่าวมีทม่ี าจาก “บทเพลงแห่ง
โซโลมอน”ว่า”ผูท้ เ่ี ป็ นทีร่ กั ของฉันอยูท่ ่ามกลางชายหนุ่ มอื่นๆ ดุจเดียวกับต้นแอปเปิ้ ลในหมูต่ น้ ไม้
อื่น ฉันนังลงใต้
่
รเ่ งาของเขาด้วยความรื่นรมย์ ลิม้ รสหวานแห่งผลไม้ของเขา” ข้อความนี้ตคี วามได้ว่า
เป็ นการกล่าวถึงองค์พระคริสต์ และหากตีความว่าพระคริสต์ทรงเป็ นอาดัมคนใหม่ แม่พระก็เป็ นอีฟคน
ใหม่ดว้ ย ลูกแอปเปิ้ ลในมือเธอจึงหมายถึงการไถ่บาปด้วยเช่นกันแอปเปิ้ ลสามผลใช้เป็ นเครือ่ งหมาย
ของนักบุญโดโรเทีย

ข้อคิดสะกิดใจ
ไม่ต้อง
ไม่ตอ้ งทาตัวเด่นแข่งใครเขา
ไม่ตอ้ งรวยล้นฟ้ าก็มชี ยั
ไม่ตอ้ งอวดความดีทม่ี อี ยู่
ไม่ตอ้ งแข่งกับใครให้เมตตา

จงทาเอาเท่าทีเ่ ราจะทาไหว
เพียงใจเราร่มเย็นก็เป็ นพอ
ไม่ตอ้ งอวดความรูใ้ ห้ใฝ่ หา
วาสนาคนเราไม่เท่ากัน

่ 1404
่ 1402 วัวันนอาทิ
ปี ปีทท
ี่ 28
ี่ 28ฉบั
ฉบั
บบ
ทีที
อาทิตตยย์ที์ที่ ่
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พระทรงบ ังเกิด เราจงยิ
นดี ว ันคริ
สต์มาสทีว่ ัดบางแสน
งานฉลองว
ันน ักบวชสากล

(ในอดีต) งานฉลองวันนักบวชสากลสั งฆมณฑลจันทบุรี ทีว่ ดั แม่ พ ระเมืองลูร์ด บางแสน
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2014
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อาทิตย์ชวนคิด
เราอาจจะนึกออกในภาพกว้าง ๆ ว่า “อภัย” สาคัญอย่างไร แต่หากเราเลือกทีจ่ ะให้มนั เป็ น “คาสาคัญ” ทีอ่ ยู่ในใจ ใน
ห้วงคิดเราเสมอ เราจะพบเห็นความละเอียดอ่อน และความสุขจากคานี้ ได้อีกมาก........เช่น เราอาจไม่พอใจแฟน
เราทีไ่ ม่เก็บของ ไม่กวาดบ้าน มันอาจเล็กน้อยทีเ่ ราไม่ถงึ กับโกรธ ไม่ได้บ่น โวยวาย แต่มนั จะสะสมเป็ นตะกอนในใจ เมื่อวัน
หนึ่งมันล้นออกมา เราก็มโี อกาสจะต่อว่าเขายกใหญ่ในเรื่องเล็ก ๆ จนเขาไม่อาจเข้าใจว่าทาไมต้องโกรธขนาดนัน้ เพราะไม่
มีใครรับรูถ้ งึ การสะสมของตะกอนใจ แม้กระทังเราเองในหลายครั
่
ง้ หรือการไม่พอใจ เพื่อนร่วมงาน, ลุกน้อง, หัวหน้า, เพื่อน
สนิท, ญาติพน่ี ้อง ใครก็ตาม “ทันทีที่เรานึ กได้ว่า อภัยให้เขาไป” ในเรื่องเล็ก ๆ เหล่านัน้ ทุกอย่างมันจะคล้ายชะล้าง
หายไปทันที ไม่มตี ะกอน นี่คอื หนึ่งตัวอย่างผลเสียทีข่ ยายความไปได้ในอีกหลายเรื่องของชีวติ หากได้ลองทบทวนหรือ
ปฏิบตั ไิ ด้จริงและเมื่อเป็ นคาสาคัญได้จริง เราระลึกบ่อยเสมอมา หากวันใดเกิดเหตุการณ์ทใ่ี หญ่ขน้ึ ทัง้ จากบุคคล หรือไม่ใช่
บุคคล เราก็จะอภัยได้ง่ายกว่า เร็วกว่า จิตใจฟื้ นคืนได้ดกี ว่า มันคล้ายกับร่างกายทีไ่ ด้ออกกาลังมาสม่าเสมอ......การอภัยให้
ตนเองก็เช่นกัน แน่นอนเบือ้ งต้นก็คอื ในความผิดพลาดต่าง ๆ แต่ในมุมทีล่ ะเอียดกว่า คือ อภัยในทุกความอับอาย, การด้อย
ค่า, ความสาคัญผิด, ความเข้าใจผิด, ในสิง่ ต่าง ๆ ทัง้ ในการกระทา และทางใจ อาจจะคิดได้ในทันที หรือยังไม่ได้ในตอนนี้ก็
ตาม อีกทัง้ บางเรื่องทีเ่ ราเฝ้ าบอกตัวเองว่า “ไม่ได้โกรธ ไม่ได้เคือง” แต่กลับยังไม่ลมื นันเพราะแท้
่
แล้วเราไม่ได้ อภัย…
ทัง้ สิน้ เรื่องนี้ ดูเข้าใจง่ายหรืออ่านแล้วหลายคนคงอยู่บนความรูส้ กึ ทีว่ ่า เรื่องการให้อภัย ก็ใช่แหละ… แต่มนั จะต่างกันหาก
เรามองว่านี่ คือคาสาคัญของชีวิต และนามันไปใช้จริงจัง เพราะในแต่ละวันเชื่อได้ว่า เรามีอะไรให้อภัยได้หลาย ๆ ครัง้
ตัง้ แต่เรื่องเล็กไปจนเรื่องใหญ่ ซึง่ สามารถทาให้จติ ใจเราดีขน้ึ ทันทีได้อย่างประหลาด เหมือน ณ จุดนี้หากหยุดคิด และ
ทบทวนดู อะไรทีก่ วนใจ ข้องใจในช่วงนี้หรือทีเ่ พิง่ ผ่านมา แค่เรื่องเล็ก ๆ ก็ตาม ลองพูดหรือบอกในใจกับตัวเองเบา ๆ ก็ได้
ว่า “อภัยให้…เถอะ” เราคงพอรูส้ กึ ได้ทนั ทีว่าทาไมคานี้ควรเป็ นอีกคาสาคัญของชีวติ เรา
ทีม่ าhttps://sirichaiwatt.com

อาทิตย์ชวนคิด

ทาดีต่อกันเสมอ
บางคนดาเนินชีวติ เพราะคิดว่าทาอะไรก็ได้ให้มคี วามสุข สิน้ สุดแค่โลกนี้ … แต่ผมู้ คี วามเชื่อดาเนิน
ชีวติ เห็นแก่ผอู้ ่นื และหวังในพระเจ้าผูต้ อบแทนความดี… พระเจ้าบอกเราชัดเจนว่าดีความเชื่อส่งเสริมสู่ชวี ติ
หน้าเมือ่ เราทา
*** ผูไ้ ม่ยาเกรงพระเจ้าคิดเช่นนี้ แต่เขาคิดผิด ความชัวร้
่ ายทาให้เขาตาบอด เขาไม่รแู้ ผนการเร้นลับของ
พระเจ้า เขาไม่หวังว่าพระเจ้าจะทรงตอบแทนความศักดิ ์สิทธิ ์ เขาไม่เชื่อว่าพระองค์จะประทานรางวัลแก่ผู้
ดาเนินชีวติ ไร้ตาหนิ...(ปชญ 2:1-22)

วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พีน่ ้องทีร่ กั .....วันนี้ขอเป็ นเพียงแจ้งข่าวคืบหน้าของ เปโตร วิชาญ บุญเจือ ผูล้ ่วงลับ และ
เป็ นน้องชายของอาจารย์วชิ ยั บุญเจือ สมาชิกอาวุโสของชุมชนเรา ตามทีท่ ราบจากอาจารย์วชิ ยั ... เป
โตร วิชาญ บุญเจือ เป็ นแพทย์ เป็ นคนของชุมชน เป็ นทีร่ กั และนับถือของพระสงฆ์และซิสเตอร์ และ
ท่านมีเจตจานงจะอุทศิ ร่างของท่านเป็ น ‘อาจารย์ใหญ่’ ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดังนัน้ หลังการจบชีวติ ของท่าน พระสงฆ์และซิสเตอร์ ได้จดั พิธตี งั ้ สวดและบูชามิสซาให้แล้ว คณะ
เจ้าหน้าทีจ่ งึ นาร่างของท่านไป ชุมชนก็จะร่วมมิสซาและภาวนาให้ท่าน ต่อไป ... พวกเราก็จะทา
เช่นกัน ส าหรับผม .... เปโตร วิ ช าญ บุญ เจือ เป็ น ลูก พระหฤทัย รุ่น พี่ 3 ปี .... เราเคยเติ บโตใน
บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา เดียวกัน .... ผมจะถวายมิสซาให้ลกู พระหฤทัยผูน้ ้ตี ่อๆ ไป และขอให้เรา
ร่วมจิ ตใจกันภาวนาเพื่อ ท่ าน และครอบครัว ของ อาจารย์วิ ชยั บุญ เจือ ผู้อ าวุโสของเราด้ว ย
ครับ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022
ประกาศวัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน
เรื่อง งดการฉลองวัดประจาปี ค.ศ. 2022
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ยังไม่น่าไว้วางใจ
นัก การประกาศสภาวะฉุกเฉินก็ยงั ดาเนินต่อไป ดังนัน้ การเฝ้ าระวังอย่างเคร่งครัดรัดกุม
จึงควรเป็ นความรับผิดชอบของสังคมโดยรวมต่อมาตรการการควบคุมการระบาดนี้
ถึงแม้ว่าวัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน มีมสิ ซาประจาวันมาตลอดระยะเวลา
การระบาดของโควิด แต่ได้พจิ ารณาให้ งดการจัดฉลองวัดประจาปี ในวันอาทิตย์ท่ี 13
กุมภาพันธ์ 2022 นี้ และจัด ให้เป็ น วัน ชุม ชนวัด เท่า นัน้ จะมีมิ ส ชาโมทนาคุณ พระอย่าง
สง่า และ พิธเี ทิดเกียรติแม่พระด้วยดอกไม้และสายประคา

มิสชาร่วมไทย-อังกฤษ เวลา 10.00 น.

หลังมิสซา อาหารว่าง (กล่อง)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(คุณพ่อสมศักดิ ์ พรประสิทธิ ์)
เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

4

ปี ที่ 28 ฉบับที่ 1404

วันอาทิตย ์ที่

6

กุมภาพันธ ์

2565/2022

5

นิทาน ความคิด คติสอนใจ
4 เรื่องสัน้ สอนใจ ให้ข้อคิ ดสาหรับการดารงชีวิตในสังคม
(ต่อจากอาทิตย์ทแ่ี ล้ว)
เรื่องที่ 3 สาคัญที่ข้างเคียง
ตอกเส้นหนึ่งตกอยูบ่ นถนน มันคือขยะ
หากมันผูกอยูก่ บั ผักกาดขาว ก็มคี ่าเท่ากับการร้อยผักกาดขาว
หากมันผูกอยูก่ บั ซุม้ ดอกไม้ มันก็มคี ่าเท่ากับของประดับ
สาคัญคือ เราอยูก่ บั ใคร
เรือ่ งนี้สะกิดว่า “อยูก่ บั คนทีไ่ ม่เหมือนกันย่อมเกิดคุณค่าทีแ่ ตกต่างกัน เวทีทย่ี นื ต่างกันค่าตัวก็ต่างกัน อยู่
ใกล้ชดิ กับคนทีป่ ระสบความสาเร็จ แล้วชีวติ ของคุณจะเปลีย่ นไป”
เรื่องที่ 4 ไม่เรียนได้ไหม?
ตอนทีเ่ อ็นทรานซ์ ผมสอบไม่ตดิ มหาลัยใดเลย เพื่อนของแม่มาคุยให้แม่ฟังว่า ลูกชายของแกสอบติด
มหาวิทยาลัยชื่อดัง แกภูมใิ จลูกชายแกมาก
ส่วนผมสอบไม่ตดิ จึงออกมาหางานทา ผ่านไปไม่ก่ปี ี เพื่อนของแม่มาเล่าให้แม่ผมฟั งว่า ลูกชายของแกจบ
ดอกเตอร์แล้ว ตอนนี้ทางานเป็ นอาจารย์ทม่ี หาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เงินเดือนสามหมืน่ กว่าบาท
“แล้วลูกชายของเธอล่ะ ตอนนี้ทางานอะไร? เรียนจบทีไ่ หน?”
“ตอนนี้ไอ้โน้ตมันเป็ นเจ้าของอู่ซ่อมรถ เงินเดือนไม่มเี พราะเป็ นเงินของมันทัง้ หมด” แม่ของผมตอบออกไป
เรือ่ งนี้สะกิดว่า “คุณไม่ตอ้ งจบมหาลัยก็ได้ ถ้าไม่งอมืองอเท้า”

อีกคาสาคัญของชีวิต

มีไหม “คา” ทีส่ าคัญในชีวติ เรา? หรือ ถ้าให้เลือกสักคาทีค่ ดิ ว่า คานี้มคี ่ามีความหมายต่อชีวติ เป็ นคา
ทีส่ ะท้อนความเป็ นเรา เป็ นความเชื่อ คาทีอ่ าจกาหนดชีวติ เราได้ ทัง้ ในวันนี้และอนาคต หรือในอีกแง่ เป็ น
คาทีเ่ รามักท่องจาขึน้ ใจ ให้ระลึก เตือนตัวเอง เรามีสกั คาไหมในทานองนี้ คานัน้ คืออะไร?เป็ นคาถามทีด่ ู
ยาก และกว้างไปหน่อย แต่อยากให้ลองทบทวนดู มันอาจเป็ นคาเช่น ความสุข, ความรัก, ความสงบ, ความ
พอดี, ครอบครัว, อนาคต, ตัวเอง, ศิลปะ, ฟุตบอล, กอล์ฟ, เงิน, รวย, สวย-หล่อ, หมา, แมว หรืออื่น ๆ…...
โดยตัวอย่าง อาจพอทาให้เรานึกออกว่า ทุกวันนี้เรามีคาสาคัญคาไหนทีส่ ะท้อนชีวติ หรือความเป็ นเราได้
ดังทีก่ ล่าวไป ไม่ว่าจะเป็ นเราในตอนนี้ ช่วงนี้ หรือในทุกวันตาม ขยายความเพิม่ ให้อกี หน่อย สมมติว่าคา
สาคัญคือคาว่า “ความสุข” คานี้กจ็ ะอยูใ่ นใจเราเสมอ อาจหมายถึงเรามีชวี ติ อยูบ่ นแนวทาง สุขนิยม ทาอะไร
ก็ได้ทม่ี คี วามสุข เลือกหนีความขัดแย้ง ความกดดัน ใด ๆ ก็ตามทีเ่ ริม่ ทาให้เราไม่สุข ซึง่ ความหมายของคา
สาคัญก็จะสะท้อนหลายอย่างในชีวติ ทัง้ การดาเนินชีวติ และการ “เลือก” ทาสิง่ ต่าง ๆ ในวันนี้และ
อนาคต........โดยส่วนตัวแล้วเมือ่ ทบทวนดู แต่ละช่วงเวลาและการเรียนรูย้ อ่ มทาให้คาสาคัญของชีวติ มี
หลายคา บ้างก็ยงั อยู่ บ้างก็ไม่สาคัญแล้ว แต่ปัจจุบนั หลายคนคงพอเดาได้กบั คาว่า “เปลีย่ น” ทีไ่ ม่ได้
หมายความว่าผมจะต้องเปลีย่ นตลอดเวลา หรือไม่ทาอะไรเดิม ๆ เลย ตรงกันข้ามผมใช้ชวี ติ ค่อนข้างจะ
เป็ นรูปแบบพอสมควร เพียงแต่หมายถึงเข้าใจการ “เปลีย่ น” และพร้อมจะเปลีย่ น เพราะว่าวันนี้เรายังไม่ได้
ดีทส่ี ุดเท่านัน้ เอง อีกทัง้ แม้จะพึงพอใจเรือ่ งใด แต่นานไปสิง่ แวดล้อมย่อมเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ตัวเราเองก็
เปลีย่ นไปตามกาลเวลา ไม่ว่าจะสังขารหรือการดาเนินชีวติ แต่น่กี เ็ ป็ นเพียงหนึ่งในคาสาคัญของผม ทีอ่ าจ
ไม่ใช่ทงั ้ หมดและใครก็ไม่จาเป็ นต้องมาเหมือนกัน ประเด็นคือมันยังไม่ใช่ อีกคาสาคัญของชีวติ … อีกคา
สาคัญของชีวิตไม่ว่าค าส าคัญ ของเราวัน นี้ จ ะเป็ น ค าว่าอะไร หรือ “เรือ่ งอะไร” ก็ตาม จะมีแล้วหรือยัง
ไม่มกี ไ็ ด้ แต่อย่างแบ่งปั น หรือนาเสนอว่า ชีวติ คนเราควรมีคานี้อยูด่ ว้ ยเสมอ ซึง่ เชื่อว่าควรเป็ นอีกคาสาคัญ
ของชีวติ เราทุกคน และหากชีวติ นี้เราขาดคานี้ น่ าจะทาให้เราดาเนินชีวติ ไปบนความยากลาบาก และมีมุม
ดามืดบางอย่างไปตลอดกาลโดยทีร่ ตู้ วั หรือไม่กต็ าม คานัน้ คือ …“อภัย” หรือการให้อภัย โดยไม่ว่าจะเป็ นต่อ
คน สัตว์ สิง่ ของ ไปจนถึงสิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ ซึง่ นัยหนึ่งของการให้อภัยมีความละเอียดอ่อนมากกว่าทีเ่ ราบาง
คนเคยคิด และสิง่ สาคัญหนึ่งทีต่ อ้ งไม่ลมื คือ “การให้อภัยตัวเอง”
ทาไมต้องอภัย?เพราะไม่ว่าคาสาคัญในชีวติ เราจะเป็ นคาว่าอะไร แต่หากไม่มคี านี้อยู่ อาจทาให้เรือ่ ง
อื่น ๆ หรือคาสาคัญอื่นของเรามีปัญหา มีอุปสรรค เช่น ถ้าคาสาคัญเราคือ “ความสุข” ใจเราคงสุขไม่ได้หาก
ไม่รจู้ กั อภัย, “ความรัก” หากขาดการให้อภัยรับรองได้ว่ารักนัน้ ยากจะยืนยาว หรือหากคาสาคัญของชีวติ
เกีย่ วข้องกับความสาเร็จ การอภัยตนเองและผูอ้ ่นื ก็คอื ส่วนสาคัญในการยอมรับ เรียนรู้ เพื่อก้าวหน้า
ต่อไปให้รวดเร็วสู่ความสาเร็จ แม้แต่ในคาทีอ่ าจเป็ นนามธรรม ย่อมมีความข้องเกีย่ วกับความคิด การ
ตัดสินใจ ความผิดพลาดใด ๆ ก็ตามอันย่อมส่งผลไม่โดยตรงก็โดยอ้อม........ มีต่อหน้า 6

