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“ในวันนี้ ข้ อความจากพระคัมภีร์ทที่ ่ านได้ ยนิ กับหูอยู่นีเ้ ป็ นความจริงแล้ว”

นักบุญเปาโลได้เขียนจดหมายถึงชาวโครินธ์ โดยถ่ายทอดชีวติ ของท่านทีเ่ คยต่อต้านคริสต
ชน แต่ท่านก็ได้มปี ระสบการณ์ตรงเกี่ยวกับความรักทีพ่ ระเยซูเจ้าได้มอบให้กบั ท่านว่า "ความรัก
ย่อมอดทน มีใจเอือ้ เฟื้ อ ไม่อจิ ฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองทอง ไม่ทยาบคาย ไม่เห็นแก่ตวั ความ
รักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่างอดทนทุกอย่าง" ซึง่ เป็ นความรักเดียวกันกับทีพ่ ระ
เยซูเจ้าทรงมีให้กบั ชาวเมืองทีต่ ่อต้านพระองค์ แม้จะเป็ นคนบ้านเดียวกัน พระองค์ทรงอดทน ให้
อภัย มิได้ลงโทษสาปแช่ง พระองค์ธบิ ายพูดคุยกับพวกเขาอย่างมีความหวัง ไม่ใช้คาหยาบคาย ไม่
เห็นแก่ความปลอดภัยของตนเอง แม้สุดท้ายต่อหน้าอันตรายทีจ่ ะถูกผลักไสให้ถงึ ตาย พระองค์ก็
เพียงแต่ทรงดาเนินฝ่ ากลุ่มคนเหล่านัน้ แล้วเสด็จจากไป
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 31 ม.ค.22
วันพุธที่ 2 ก.พ.22
วันพฤหัสที่ 3 ก.พ. 22
วันเสาร์ท่ี 5 ก.พ.22
วันอาทิตย์ท่ี 6 ก.พ.22

ระลึกถึง น.ยอห์น บอสโก พระสงฆ์
ระลึกถึง ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร
ระลึกถึง น.บลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขีน.อันสการ์ พระสังฆราช
ระลึกถึง น.อากาทา พรหมจารีและมรณสักขี
สัปดาห์ท่ี 5 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 1 สัตว์ นกและแมลง
อะเนโมนี (Anemone) ในเรือ่ งปรัมปราของกรีกอะนีโมนีเป็ นสัญลักษณ์แห่งความโศกเศร้าและ
ความตายโดยมีทม่ี าจากเรือ่ งราวของอะโดนิส (Adonis) ทีเ่ สียชีวติ บนกอง อะเนโมนี
สีขาวซึง่ แปรเปลีย่ นเป็ นสีแดงทันที
ศาสนาคริสต์ใช้อะเนโมนี เป็ นสัญลักษณ์ของความเจ็บป่ วย อะเนโมนีอาจอยูใ่ น
ภาพ “การตรึงกางเขน” หรือใช้กบั แม่พระเพื่อบอกถึงความเศร้าโศกของเธอทีม่ ตี ่อ
พระทรมานจุดสีแดงบนกลีบดอกใช้เป็ นสัญลักษณ์ห่งพระโลหิตของพระคริสต์
เพราะมีเรือ่ งเล่าว่า ในตอนพลบค่าของวันทีท่ รงถูกตรึงกางเขน มีดอกอะเนโมนีผุด
ขึน้ เต็มคัลวารี คริสตจักรสมัยแรกๆใช้ใบอะเนโมนีซง่ึ มีสามแฉกเป็ นสัญลักษณ์ของ
พระตรีเอกภาพ

ข้อคิดสะกิดใจ
ช่วงวัย....ท้ายชีวิต
กว่าจะถึงวันนี้โชคดีนกั
ได้ผ่านพ้นอุปสรรคมาหลากหลาย
ใช้ขนั ติ วิรยิ ะประคองกาย
ทัง้ ดีรา้ ยพานพบประสบมา
ด้วยสองมือหนึ่งสมองและสองเท้า กว่าจะมาเป็ นตัวเราสูฟ้ ั นฝ่ า
ได้ซมึ ซับกับสรรเสริญและนินทา
คือคุณค่าตามลิขติ ชีวติ จริง
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อาทิตย์ชวนคิด
ส่งท้าย ทุกความสาเร็จมีหลากหลายปั จจัย คนย่อมมีความเป็ นปั จเจก นี่เป็ นเพียงอีกหนึ่งบทความ
เพื่อการพัฒนาตนเอง ทีเ่ ขียนไว้แล้วว่า ไม่การันตีความสาเร็จให้ใคร แต่เชื่อว่าเป็ นมุมคิดทีม่ ปี ระโยชน์ ให้
นาไปทบทวน ไม่ตอ้ งวนอยู่กบั ความ ล้มเหลว ซ้าซาก และ เช่นเคยครับ อยากดีกว่าเมือ่ วาน วันนี้กต็ อ้ ง
เปลีย่ น…
ทีม่ าhttps://sirichaiwatt.com

อาทิตย์ชวนคิด
ดีได้แต่อย่าเด่น
ผูร้ บั ใช้ยอ่ มไม่เป็ นใหญ่กว่านายของตน ถ้าเขาเบียดเบียนข่มเหงเรา เขาก็จะเบียดเบียนข่ม
เหงท่านทัง้ หลายด้วย...(ยน 15:18-21)
การยึดมันในความดี
่
อาจสุ่มเสีย่ งต่อการถูกเกลียดชัง… เพราะการขัดผลประโยชน์ และการ
เข้าข้างผูท้ ต่ี ่าต้อยในสังคม… พระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วยเราให้พน้ สภาพบาป และกลับคืนดีกนั อีกครัง้
*** ดีได้แต่อย่าเด่น ศิ ษย์พระเยซูจ ะต้อ งทาดีเพื่อ ประโยชน์ ส ่ว นรวมมากกว่าให้ผค้ ู นยกย่อง
สรรเสริ ญ...

วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

ปี ที่ 28 ฉบับที่ 1403

วันอาทิตย ์ที่

30

มกราคม

2565/2022

3

เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พีน่ ้องทีร่ กั ....พระศาสนจักรคาทอลิกของเรา มีจุดรวมสูงสุดของความเชื่อคือพระเจ้าหนึ่งเดียว หากจะถามหา
คานิยาม ว่าพระเจ้าคืออะไร .... คานิยามทีส่ นั ้ ทีส่ ดุ คือ พระเจ้าคือความรัก หรือจะถามว่า พระเจ้า คือ ใคร ค าตอบ
ทีเ่ รียบง่ายทีส่ ดุ คือ พระเจ้าเป็ นองค์ความรัก และแม้ว่า เราเชื่อว่า ในพระเจ้ามี 3 พระบุคคล คือพระบิดาเจ้า พระ
บุตรเจ้า และพระจิตเจ้า แต่ในพลานุภาพของการเป็ นองค์ความรัก ทัง้ สามพระบุคคลจึงเป็ นพระเจ้าหนึ่งเดียว ทีเ่ รา
นมัสการและสรรเสริญบูชา ..... ทว่า ในธรรมชาติ แ ละพฤติ ก รรมของความเป็ น มนุษย์ ความรัก เป็ นคาที่มกั
ถูก ‘ด้อยค่า’ มากที่สุด วัน นี้ อยากให้พี่น้ อ งอ่า น ร าพึงภาวนา และแสวงหาหนทางทาให้ ความรัก เป็ น
ปณิธาน ทีจ่ ะทาให้เป็ นจริงในชีวติ ประจาวันของเราให้จงได้.....

นักบุญเปาโล เขียน คานิ ยาม “ของความรัก” ไว้อย่างชัดเจน และปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที ในจดหมายของท่านถึง
ชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บทที่ 12 ไว้ดงั ต่อไปนี้
1 คร 12:31-13:13
ท่านทัง้ หลายจงพยายามแสวงหาพระพรพิเศษทีป่ ระเสริฐยิง่ กว่านี้เถิด ข้าพเจ้าจะขอชีท้ างทีด่ ที ส่ี ดุ ให้ท่าน แม้
ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์และของทูตสวรรค์ได้ ถ้าไม่มคี วามรัก ข้าพเจ้าก็เป็ นแต่เพียงฉาบหรือฉิ่งทีส่ ง่ เสียงอึกทึก
แม้ขา้ พเจ้าจะประกาศพระวาจา เข้าใจธรรมล้าลึกทุกข้อและมีความรูท้ ุกอย่าง หรือมีความเชื่อพอทีจ่ ะเคลื่อนภูเขาได้
ถ้าไม่มคี วามรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มคี วามสาคัญแต่อย่างใด แม้ขา้ พเจ้าจะแจกจ่ายทรัพย์สนิ ทัง้ ปวงให้แก่คนยากจน หรือ
ยอมมอบตนเองให้นาไปเผาไฟ ถ้าไม่มคี วามรัก ข้าพเจ้าก็มไิ ด้รบั ประโยชน์ใด
ความรักย่อมอดทน มีใจเอือ้ เฟื้ อ ไม่อจิ ฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตวั ความรักไม่
ฉุนเฉียว ไม่จดจาความผิดทีไ่ ด้รบั ไม่ยนิ ดีในความชัว่ แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุก
อย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง
ความรักไม่มสี น้ิ สุด แม้การประกาศพระวาจาจะถูกยกเลิก แม้การพูดภาษาทีไ่ ม่มใี ครเข้าใจจะยุติ แม้ความรูจ้ ะ
หมดสิน้ เพราะเรารูอ้ ย่างไม่สมบูรณ์ และประกาศพระวาจาอย่างไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อสิง่ ทีส่ มบูรณ์มาถึง ความไม่
สมบูรณ์จะสูญสิน้ ไป เมื่อข้าพเจ้ายังเป็ นเด็ก ข้าพเจ้าก็พดู จาเหมือนเด็กๆ คิดเหมือนเด็กๆ ใช้เหตุผลเหมือนเด็กๆ
แต่เมื่อข้าพเจ้าเป็ นผูใ้ หญ่ ข้าพเจ้าก็เลิกประพฤติเหมือนเด็ก ในเวลานี้ เราเห็นพระเจ้าเพียงรางๆ เหมือนเห็นใน
กระจกเงา แต่เมื่อถึงเวลานัน้ เราจะเห็นพระองค์เหมือนพระองค์ทรงอยู่ต่อหน้าเรา เวลานี้ ข้าพเจ้ารูอ้ ย่างไม่สมบูรณ์
แต่เมื่อถึงเวลานัน้ ข้าพเจ้าจะรูแ้ จ้งเหมือนทีพ่ ระองค์ทรงรูจ้ กั ข้าพเจ้า
ขณะนี้ยงั มีความเชื่อ ความหวังและความรักอยู่ทงั ้ สามประการ แต่ทย่ี งิ่ ใหญ่กว่าสิง่ ใดทัง้ หมด คือ ความรัก

อยากให้พน่ี ้องอ่านแบบราพึงภาวนาครับ แล้วนาไปปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที ในทุกที่ ทุกสถานการณ์ ทุกเวลา กับทุก
คน ....... ปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที ก็จะได้รบั พระพรทันใด ครับ
........... เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
4 เรื่องสัน้ สอนใจ ให้ข้อคิ ดสาหรับการดารงชีวิตในสังคม
เรื่องที่ 1 ความรู้ vs ความสามารถ
คุณยายคนหนึ่ง พลัดหลงเข้าไปในห้องสัมมนาของเหล่าดอกเตอร์ บนเวทีมดี อกเตอร์ท่านหนึ่งกาลัง
เอ่ยถามผูท้ เ่ี ข้ามาสัมมนาว่า….“เม็ดฝนทีต่ กมาจากฟ้ าทีส่ งู และตกมาด้วยความเร็วสูง จะทาให้คนได้รบั
บาดเจ็บหรืออันตรายถึงแก่ชวี ติ หรือไม่?” เมือ่ สิน้ เสียงคาถาม ภายในห้องประชุมก็ออ้ื อึง ต่างก็พากัน
วินิจฉัยหาคาตอบ บ้างก็หาค่าความเร็วของเม็ดฝน บ้างก็หามวลน้ าหนักของเม็ดฝน ฯลฯ ต่างคนต่างก็พา
กันคิด คุณยายมองดูอยูส่ กั พักก็คว้าไมโครโฟนทีโ่ พเดียมออกมาพูดขึน้ ว่า…“พวกคุณไม่เคยตากฝนเหรอ?”
สิน้ เสียงของคุณยาย ห้องทัง้ ห้องเงียบกริบ ทุกคนต่างพากันพยักหน้าบอกว่า “ใช่ๆ พวกเราก็เคยโดนฝนนี่
นา”
เรือ่ งนี้สะกิดว่า “ความรูอ้ าจสร้างวิธคี ดิ ทีห่ ลากหลาย แต่ประสบการณ์คอื ความสามารถทาให้คุณแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างรวดเร็ว”
เรื่องที่ 2 เกลือจิ้ มเกลือ
ชายหนุ่ มซือ้ ปลามาจากตลาด เขาบอกภรรยาว่า…“ทีร่ กั ผมซือ้ ปลามา คุณช่วยทอดให้หน่อยนะ เดีย๋ ว
ผมจะไปดูหนังสักเรือ่ งหนึ่ง แล้วจะกลับมากิน” เมือ่ ภรรยาได้ยนิ ว่าสามีจะไปดูหนัง ก็เอ่ยขึน้ ว่า “ฉันไปดู
ด้วย!” ชายหนุ่มได้ตอบกลับไปว่า “อย่าไปเลย คุณอยูท่ ากับข้าวทีน่ ่ี ค่าตั ๋วก็แพง ผมไปดูคนเดียว เดีย๋ วจะ
กลับมาเล่าให้ฟัง พร้อมทานปลาทีค่ ุณทานะๆ”
เมือ่ ชายหนุ่ มกลับมาจากดูหนัง ก็เดินเข้าไปทีห่ อ้ งครัว แล้วถามภรรยาว่า “คุณ! ปลาทอดอยูไ่ หน?”
ภรรยาสาวนังอ่
่ านหนังสือด้วยอาการสงบ แล้วตอบว่า “ฉันกินหมดแล้ว! มาๆ มานังใกล้
่ ฉนั เลยคุณ เดีย๋ วฉัน
จะเล่าให้ฟังว่าปลามันอร่อยยังไง?”
เรือ่ งนี้สะกิดว่า “คุณปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื อย่างไร เขาก็อาจปฏิบตั ติ ่อคุณอย่างนัน้ ”
(อ่านต่ออาทิตย์หน้า)

5 แบบที่ ทาให้ตายก็ไม่สาเร็จหรอก ตอนที่ 2
4. ทาเพื่อคนอื่น ข้อ นี้ อ าจรวมการ “ทาเพราะคนอื่น” ซึง่ การทาเพือ่ คนอืน่ ในทีน่ ้ีไม่ได้หมายถึง การ
ทาเพือ่ สังคมอะไรทานองนัน้ เพราะถ้าทาเพือ่ คนอืน่ ในแนวนัน้ จริง ๆ เราจะไม่ตอ้ งการความสาเร็จ เพราะแค่ได้ทา
ก็ถอื ว่าสาเร็จแล้ว…แต่ความหมิน่ เหม่กอ็ ยูต่ รงนี้แหละ เช่น หลายคนบอกว่าทาเพือ่ คนรัก ทาเพือ่ ครอบครัว ทา
เพือ่ เพือ่ น ก็เป็ นสิง่ ทีด่ ี แต่น่กี ไ็ ม่ใช่เรือ่ งของความสาเร็จ เพราะเราไม่มวี นั เติมอะไรให้ใครได้เต็ม … ไม่มีวนั .........
ยกตัวอย่างทีน่ ่าจะเห็นได้ชดั เช่นทีบ่ อกว่า เราทางานเพือ่ ครอบครัว ซึง่ ทีจ่ ริงเราแค่ทางานเพือ่ หาเงิ น มาให้
ครอบครัว อันนัน้ จะถูกต้องกว่า เพราะผลลัพธ์มนั ไม่เคยการันตีว่า เงิ นนัน้ จะพอ หรือจะทาครอบครัวมีความสุข
มันยังมีปัจจัยอืน่ ๆ อีกหลายอย่าง แถมเวลา สามี ภรรยา ทะเลาะกันขึน้ มา ต่างก็มกั อ้างว่าตัวเองทาเพือ่
ครอบครัวแล้ว ถ้าอีกฝ่ ายรู้สึกได้รบั เพียงพอหรือเห็นค่า ก็ไม่น่าทะเลาะกัน…ประเด็นอยูท่ บ่ี างเรือ่ งเป็ นหน้าที่
ความรับผิดชอบ ถ้าเราไม่แยกออกให้ดี ๆ นอกจากมันไม่ใช่ความสาเร็จแล้วยังเป็ นตัวถ่วงความสาเร็จได้ดว้ ย อย่า
วางความสาเร็จว่า ทาตามหน้าทีค่ อื สาเร็จ รับผิดชอบแล้วคือสาเร็จ มันคนละเรือ่ งกัน หรือถ้าจะเรียกว่าสาเร็จคุณ
ต้องมีผลลัพธ์มาให้ชดั เจนเสียก่อน ว่าเขาเหล่านัน้ โดยทีเ่ ขาเหล่านัน้ เป็ นคนบอกเราได้วา่ เราทาเพือ่ เขาสาเร็จ ซึง่
คงยากมากจริง ๆ…อีกแบบก็จะเป็ นแนวว่า “การเอาความสาเร็จของคนอืน่ มาเป็ นของตนเอง” ซึง่ มิใช่ว่าทาไม่ได้
เลย เพียงแต่ตอ้ งระวังการไปนึกว่านี่มนั เป็ น “บุญคุณ” เช่น โค้ชนักกีฬาต่อให้พานักกีฬาเป็ นแชมป์ เขาก็มโี อกาส
เปลีย่ นโค้ช เพือ่ พัฒนาขึน้ ไป เช่นจากระดับจังหวัด ไปประเทศ ไประดับโลก แม้แต่ได้แชมป์ โลกแล้วก็ยงั มีเปลีย่ น
เลย ทัง้ ทีน่ นคื
ั ่ อโค้ช ผูน้ าพาเขาไปให้ได้แชมป์ โลกนะ ถ้าไม่แยกแยะว่า ความสาเร็จของโค้ชก็คอื ทาให้เขามี
ศักยภาพสูงสุดเท่านัน้ ส่วนตอนแข่งหรือการลงมือทาก็เป็ นของนักกีฬา แม้บางส่วนจะดูเป็ นความสาเร็จร่วมกัน
แต่ทส่ี ดุ แล้วก็ความสาเร็จของใครของมัน…ดังทีบ่ อกข้อนี้ละเอียดอ่อน บ้างก็คงเข้าใจ บ้างก็อาจขัดใจ ถ้าให้
พยายามสรุปก็คอื ถ้าพูดเรื่องความสาเร็จ มันก็ต้องชัดก่อนว่า อะไรคือความสาเร็จ? “สาเร็จทีท่ าให้เขา
สาเร็จ” นัน้ เป็ นได้ แต่สว่ นใหญ่จะน้อยใจตัง้ แต่ยงั ไม่สาเร็จ หรือเมือ่ สาเร็จแล้วต้องเป็ นบุญคุณตลอดไป อันนี้คงไม่
น่าใช่อกี ลึก ๆ ทาเพือ่ คนอืน่ หรือเพือ่ ปมบางอย่างในใจต้องทบทวนให้ดี ๆ เพราะคนทีไ่ ม่ชดั เจนเช่นนี้ มักมีวนั
สาเร็จ
5. ทาดีที่สดุ แล้ว (คนเดียว) นี่ ก เ็ ป็ น อีก กรอบคิ ด (mindset) ทีข่ ดั ขวางความสาเร็จของหลายคนบน
ความไม่รตู้ วั ด้วยคาว่า “ดีที่สดุ แล้ว” ตัวอย่างทีน่ ่าจะสะท้อนเรือ่ งนี้ได้ ก็ ลองนึกถึงเวลาเรามองเรือ่ งของคนอืน่
แล้วมีความคิดว่า “ทาไมเขาไม่ทาแบบนัน้ ” ซึง่ มักจะเป็ นเวลาทีเ่ รามองเห็นทัง้ โอกาส ศักยภาพของเขา พอมันก็
ย้อนกลับมาที่ บางทีคนอืน่ เขาก็มองเราเช่นนัน้ เหมือนกัน ว่าทาไมไม่ทาบางอย่างบ้าง ในมุมคล้ายกัน ส่วนใหญ่
เราก็คดิ ว่าเรา “ทาดีทส่ี ดุ แล้ว”ก็ตอ้ งทบทวนดูว่า เรารูต้ วั หรือไม่รตู้ วั ทาดีทส่ี ดุ แล้วจริง ๆ หรือยังไม่จริง วิธกี ารทีด่ ี
ทีส่ ดุ ในข้อนี้คอื “มีแผนและตัวชี้วดั ” เพราะเมือ่ เรามีแผนในการลงมือทา เราจะรูว้ ่า “ต้องทาอะไร” ถ้ายังทาไม่
ครบ ไม่หมด ไม่จบได้ตามแผน จะบอกว่าดีทส่ี ดุ แล้วนัน้ คือเราคิดไปเอง และเท่านัน้ ยังไม่พอ เพราะแม้ทาครบ
ตามแผนมันอาจกลายเป็ นว่า “แค่ทา” ถ้ามีตวั ชีว้ ดั ด้วยเราก็ไม่รสู้ กึ ไปเองว่า “ทาพอแล้ว” และหากทาตามแผน
มีผลชีว้ ดั ดีทส่ี ดุ หรือยังนัน้ มันจะชัดเจนขึน้ …
มีต่อหน้า 6

