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“ผูใ้ ดรักเรา ผู้นัน้ จะปฏิบตั ิ ตามวาจาของเรา ”
ครสิ ตชน รุน่ แรกมีเชือ้ สายยิวและซือ่ สัตย์ตอ่ กฎเก่า เมือ่ คริสต์ศาสนาหยังรากลงในหมู
่
ค่ นต่างชาติกม็ ี

คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม (Missionaries of Charity) ซึง่ ก่อตัง้ โดย นักบุญ คุณแม่เทเรซา แห่งกัลกัตตา
ได้เข้ามาทาพันธกิจในประเทศไทย ทีส่ ถานสงเคราะห์เด็กบ้านคุณแม่เทเรซา ทีจ่ งั หวัดหนองบัวลาภู
และยินดีตอ้ นรับสตรีไทยทีม่ กี ระแสเรียกเข้าร่วมในพันธกิจของคณะ

คาถามว่า คริสตชนใหม่เหล่านีค้ วรถือกฎของชาวยิวหรือไม่ บรรดาอัครสาวกจึงจัดให้มสี งั คายนาเพือ่ ปรึกษา
ปัญหาเรือ่ งนี้ พระศาสนจักรมันใจตั
่ งแต่
้ แรกเริม่ แล้วว่า พระจิตเจ้านาทางพระศาสนจักรให้ตดั สินในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
ในบทอ่านทีส่ องจากหนังสือวิวรณ์ นักบุญยอห์นเห็นพระศาสนจักรทีส่ มบูรณ์มฐี านอยูบ่ นอัครสาวก กรุง
เยรูซาเล็มศักดิ ์สิทธิ ์เป็นภาพของสหพันธ์นกั บุญผูด้ ารงชีวติ เป็นหนึง่ เดียวกับพระเจ้า
ในพระวรสาร พระเยซูเจ้าตรัสสองเรือ่ งเกีย่ วกับพระจิตเจ้า เรือ่ งแรกคือพระจิตเจ้าจะเป็นผูส้ อนเราและเราจะ
เป็นผูเ้ รียนรู้ พระจิตเจ้าจะเดินไปกับเราและนาทางเรา และเรือ่ งทีส่ องคือ เป็นองค์พระจิตเจ้าทีจ่ ะทาให้เราเข้าใจ
สิง่ ทีพ่ ระองค์สอน และพระวาจาของพระเยซูเจ้าต้องเป็นกฎเกณฑ์ของชีวติ ประจาวันของเราแต่ละคน
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันพุธที่ 25 พ.ค. 22

ระลึกถึง น.เกรโกรีท่ี 7 พระสันตะปาปา น.เบดา ผูน้ า่ เคารพ พระสงฆ์และนักปราชญ์
น.มารีย์ มักดาลา เดปั สซี พรหมจารี
วันพฤหัสบดีท่ี 26พ.ค. 22 ระลึกถึง น.ฟี ลปิ เนรี พระสงฆ์
วันศุกร์ท่ี 27 พ.ค.22
ระลึกถึง น.ออกัสตินแห่งแคนเตอร์เบอรี่ พระสังฆราช
วันอาทิตย์ท่ี 29 พ.ค. 22 สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสูส่ วรรค์

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 2 ดอกไม้ ต้นไม้ และพืช
เฟิ ร์น (Fern) ซ่อนความงามและความบอบบางอยูใ่ นป่ าทึบ เฟิ รน์ เป็ น
สัญลักษณ์แห่งความสันโดษ ความถ่อมตัว ความเปิ ดเผย และความจริงใจ
เนื่องจากมีเพียงผูพ้ ากเพียรเสาะหาอย่างไม่ลดละเท่านัน้ ทีจ่ ะได้พบเห็นไม้ทม่ี ี
เสน่หเ์ ช่นนี้

ข้อคิดสะกิดใจ

ไร้
น้าใสเกินไปก็ไร้ปลา
ฟ้ าแจ้งเกินไปก็ไร้เดือน
มีพร้อมเกินไปก็ไม่ดี
ลุ่มหลงเกินรักก็หนักใจ

ตรงไปตรงมาก็ไร้เพื่อน
ซับซ้อนซ่อนเงือ่ นก็ไร้ใจ
บกพร่องกว่านี้กไ็ ม่ไหว
คิดมากเกินไปก็หนักตน
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อาทิตย์ชวนคิด

เมื่อเดินตามพระแม่
เมือ่ เดินตามพระแม่ ท่านจะไม่หลงทาง
เมือ่ วิงวอนพระแม่ ท่านจะไม่หมดหวัง
เมือ่ คิดถึงพระแม่ ท่านจะไม่ทาผิด
เมือ่ พระแม่จงู มือท่าน ท่านจะไม่หกล้ม
เมือ่ พระแม่ปกป้ องท่าน ท่านจะไม่หวันกลั
่ ว
เมือ่ พระแม่นาทางท่าน ท่านจะไม่เหน็ดเหนื่อย
เมือ่ พระแม่ชว่ ยเหลือท่าน ท่านจะถึงทีห่ มายอย่างปลอดภัย
พระแม่จะไม่ให้ปีศาจทาร้ายท่าน
พระแม่จะไม่ให้คุณธรรมความดีหนีไปจากท่าน
พระแม่จะไม่ให้ฤทธิกุ์ ศลของท่านถูกทาลาย
พระแม่จะไม่ให่พระหรรษาทานของท่านสูญหาย
... นักบุญเบอร์นาร์ด
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น


บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น ยน. 14: 23-29

เวลานัน้ พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ผูใ้ ดรักเรา ผูน้ นั ้ จะปฏิบตั ติ ามวาจาของเรา พระบิดา
ของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพานักอยูก่ บั เขา ผูท้ ไ่ี ม่รกั เรา ก็ไม่
ปฏิบตั ติ ามวาจาของเรา วาจาทีท่ ่านได้ยนิ นี้ ไม่ใช่วาจาของเรา แต่เป็ นของพระบิดา ผูท้ รงส่งเรามา เรา
บอกสิง่ เหล่านี้ให้ท่านฟั ง ขณะทีเ่ รายังอยูก่ บั ท่าน แต่พระผูช้ ่วยเหลือคือพระจิตเจ้าทีพ่ ระบิดาจะทรงส่งมา
ในนามของเรานัน้ จะทรงสอนท่านทุกสิง่ และจะทรงให้ท่านระลึกถึงทุกสิง่ ทีเ่ ราเคยบอกท่าน เรามอบสันติ
สุขไว้ให้ท่านทัง้ หลาย เราให้สนั ติสุขของเราแก่ท่าน เราให้สนั ติสุขแก่ท่าน ไม่เหมือนทีโ่ ลกให้ ใจของท่าน
อย่าหวันไหว
่
หรือมีความกลัวเลย ท่านได้ยนิ ทีเ่ ราบอกกับท่านแล้วว่า เรากาลังจะไป และเราจะกลับมา
หาท่านทัง้ หลาย ถ้าท่านรักเรา ท่านคงยินดีทเ่ี รากาลังไปเฝ้ าพระบิดา เพราะพระบิดาทรงยิง่ ใหญ่กว่าเรา
และบัดนี้เราได้บอกท่านทัง้ หลายก่อนทีเ่ หตุการณ์จะเกิดขึน้ เพื่อว่าเมือ่ เหตุการณ์เกิดขึน้ แล้ว ท่านจะเชื่อ ”
ข้อคิ ด
คริสตชนรุน่ แรกมีเชือ้ สายยิวและซื่อสัตย์ต่อกฎเก่า เมือ่ คริสต์ศาสนาหยังรากลงในหมู
่
ค่ นต่างชาติกม็ ี
คาถามว่า คริสตชนใหม่เหล่านี้ควรถือกฎของชาวยิวหรือไม่ บรรดาอัครสาวกจึงจัดให้มสี งั คายนาเพือ่ ปรึกษา
ปั ญหาเรือ่ งนี้ พระศาสนจักรมันใจตั
่ ง้ แต่แรกเริม่ แล้วว่า พระจิตเจ้านาทางพระศาสนจักรให้ตดั สินในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
ในบทอ่านทีส่ องจากหนังสือวิวรณ์ นักบุญยอห์นเห็นพระศาสนจักรทีส่ มบูรณ์มฐี านอยูบ่ นอัครสาวก กรุง
เยรูซาเล็มศักดิ ์สิทธิ ์เป็ นภาพของสหพันธ์นกั บุญผูด้ ารงชีวติ เป็ นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า

ในพระวรสาร พระเยซูเจ้าตรัสสองเรื่องเกี่ยวกับพระจิ ตเจ้า เรื่องแรกคือพระจิ ตเจ้าจะเป็ น
ผูส้ อนเราและเราจะเป็ นผู้เรียนรู้ พระจิ ตเจ้าจะเดิ นไปกับเราและนาทางเรา และเรื่องที่สองคือ
เป็ นองค์พระจิ ตเจ้าที่ จะทาให้ เราเข้าใจสิ่ งที่พระองค์สอน และพระวาจาของพระเยซูเจ้าต้องเป็ น
กฎเกณฑ์ของชีวิตประจาวันของเราแต่ละคน

พีน่ ้องทีร่ กั ครับ ปั สกาดูเหมือนผ่านไปแล้ว แต่เรายังอยูใ่ นช่วงปลาย ๆ เทศกาลนะครับ อยากให้พ่ี
น้อง เก็บเกีย่ วพระพรของเทศกาล เพื่อการดาเนินชีวติ คริสตชนทีค่ รบถ้วนและร้อนรนขึน้ พระศา
สนจักรกาหนดให้สตั บุรษุ รับศีลอภัยบาปและรับศีลมหาสนิ ท อย่างน้ อยปี ละครัง้ ใน
กาหนดปัสกา ขออะไรน้ อยกว่านี้ ไม่ได้แล้วครับ ไม่ได้จ ริ ง ๆ เราจะเรีย กร้อ งให้ล ดลงกว่านี้
เชียวหรือ หากเราเข้าใจชีวติ เรามากขึน้ เราจะรีบตอบสนองข้อเรียกร้อง การร้องขอของพระศาสน
จักรได้อย่างกระตือรือร้น และยินดีจะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นชีวติ ของเราต่อเนื่อง ตลอดไป

สอนลูกหลานให้สวดภาวนา และนาพวกเขาในการสวดประจาวันในครอบครัว - ภาวนาให้
กันและกัน และเพื่อพระศาสนจักรให้มากขึน้ ด้วย เป็ นต้นด้วยการสวดสายประคาทุกวันนะครับ
........ เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

ความโลภของชายพเนจร

คิดบวก แบบใหม่

ในเมืองอันอุดมสมบูรณ์เมืองหนึ่ง ยังมีชายพเนจรคนหนึ่งเป็ นคนไร้ทอ่ี ยูอ่ าศัย เขาไม่มที ด่ี นิ ทากิน
วันๆได้แต่เดินเร่รอ่ นไปทัวทุ
่ กหนทุกแห่ง เพื่อรับจ้างคนในเมือง แลกกับข้าวปลาอาหาร ทุกๆวัน
เขาได้แต่นงอ้
ั ่ อนวอนเทวดา เพื่อขอทีด่ นิ สักผืนไว้เป็ นทีท่ ากิน แต่เขาก็ยงั ไม่ได้สมความปรารถนา
จนกระทังวั
่ นหนึ่งเขาได้ข่าวว่าเจ้าเมืองจะออกเยีย่ มเยียนชาวบ้าน ชายหนุ่ มดีใจมาก จึงไปรอพบ
เจ้าเมืองพร้อมกับพวกชาวบ้าน ขณะทีเ่ จ้าเมือง กาลังเดินทักทายชาวบ้านอยู่นนั ้ ได้มงี ตู วั หนึ่ง
เลือ้ ยเข้าไปหาเจ้าเมืองอย่างรวดเร็ว ชายหนุ่ มเห็นดังนัน้ จึงรีบพุ่งตัวออกไปจับงูรา้ ยก่อนทีม่ นั จะ
ฉกกัดท่าน
เมือ่ เจ้าเมืองรอดตายจากงูรา้ ย จึงบอกกับชายหนุ่ มว่า ขอขอบใจเจ้าทีช่ ่วยชีวติ ข้าไว้ เจ้า
ต้องการอะไร ข้าก็จะให้ ชายหนุ่ มรูส้ กึ ดีใจมากจึงบอกกับเจ้าเมืองว่า ข้าต้องการทีด่ นิ สักผืนหนึ่ง
ไว้ปลูกบ้าน ปลูกผักปลูกข้าว ทามาหากิน เจ้าเมืองได้ฟังดังนัน้ จึงเอ่ยขึน้ ว่า ตกลง ข้าจะให้ทด่ี นิ
แก่เจ้าผืนหนึ่ง เอาเป็ นว่าตัง้ แต่ชานเมืองนี้ไป เจ้าเดินไปถึงแค่ไหน แค่นนั ้ ก็เป็ นทีด่ นิ ของเจ้าก็แล้ว
กัน ชายหนุ่มรับคาด้วยความดีใจ เขากราบลาท่านเจ้าเมือง แล้วรีบเดินออกไปยัง ชานเมืองทันที
เขาเริม่ ต้นเดินๆๆๆๆไปเรือ่ ยๆ ระหว่างทางเขาก็ครุ่นคิดถึงคาของท่านเจ้าเมืองไปตลอด ถ้าหาก
เราเดินไปเรือ่ ยๆ เราก็จะได้ทด่ี นิ มากเท่าทีเ่ ราต้องการ
ดังนัน้ แม้ว่าอากาศในตอนบ่ายจะร้อนอบอ้าว ทาให้เขารูส้ กึ หิวโหยและกระหายน้ามาก
เพียงใด ชายหนุ่ มก็ไม่ยอมหยุดพัก เขายังคงก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปจนกระทังมื
่ ด ค่า เขาเริม่ รูส้ กึ
หิวและอ่อนล้ามากขึน้ ขาทัง้ สองก้าวได้ชา้ ลง แต่เขาก็ไม่
ยอมหยุดเดิน เพราะคิดอยูต่ ลอดว่า ยิง่ เดินได้ไกลเท่าไหร่
ก็ยงิ่ ได้ทด่ี นิ มากขึน้ เท่านัน้ เขาจึงกัดฟั นเดินฝ่ าความมืด
ต่อไปเรือ่ ยๆจนถึงรุง่ เช้า ในทีส่ ุดเขาก็ลม้ ลง และไม่นานก็
ขาดใจตาย ชายหนุ่มไม่ได้ทด่ี นิ ดังหวัง แม้กระทังที
่ ด่ นิ ทีจ่ ะ
ฝั งศพตัวเอง ก็เพราะความไม่รจู้ กั พอเป็ นเหตุนนั ่ เอง
คนทีไ่ ม่รจู้ กั พอ ย่อมก่อความเดือดร้อนให้กบั ตนเอง
ได้ในภายหลัง เพราะความไม่รจู้ กั พอ ทาให้ไม่รจู้ กั
ประมาณในการกินการอยู่ และความโลภทีแ่ ม้เกิดขึน้ ในใจ
เพียงเล็กน้อย ก็จะปิ ดบังปั ญญาในการยัง้ คิดไตร่ตรอง
เรือ่ งราวต่างๆให้เป็ นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

การคิดบวกเพียงอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แย่ แต่มนั ก็ไม่พอทีจ่ ะทาให้เราทาตามเป้ าหมายได้สาเร็จ
เราต้องมองโลกในแง่ดแี ล้วก็นึกถึงอุปสรรคทีม่ นั จะเกิดขึน้ ด้วย ดึงตัวเองให้กลับมายังโลกแห่งความจริง
การมองสถานการณ์ทงั ้ สองด้าน ทัง้ ผลลัพธ์ทด่ี ที เ่ี ราคาดหวังและอุปสรรคทีม่ นั อาจจะเกิดขึน้ มันจะทา
ให้เราคิดและทาตามความเป็ นจริงมากทีส่ ุด
มันจะทาให้เราคาดหวังความสาเร็จ มีกาลังใจและสามารถทาตามเป้ าหมายได้ แต่กไ็ ม่ลมื ทีจ่ ะคิดถึง
อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ มันจะทาให้เรายังมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะทางานให้สาเร็จ
เราสามารถฝึกฝนการมองสถานการณ์ทงั ้ สองด้าน เพื่อให้เราคิดบวกและให้เรายังมีความกระตือรือร้น
โดยทาตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. Wish ระบุสงิ่ ทีเ่ ราต้องการให้เกิดขึน้
2. Outcome ผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ุดเราคาดหวัง
3. Obstacle นึกถึงอุปสรรคทีจ่ ะเกิดขึน้
4. Plan วางแผนจัดการกับอุปสรรค
การศึกษาพบว่า การคิดบวกแบบ WOOP จะช่วยให้อาสาสมัครทาตามเป้ าหมายได้สาเร็จถึง
80% เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมทีท่ าสาเร็จได้เพียง 30% อุปสรรคของคนทีต่ อ้ งไปสัมภาษณ์งานคือ
ขาดความมันใจ
่ ดังนัน้ เราก็ตอ้ งรูจ้ กั วางแผนรับมือสถานการณ์ เช่น ก่อนสัมภาษณ์ ถ้ารูส้ กึ ว่าไม่มนใจ
ั่
ก็ให้เตือนตัวเองว่าเรามีความสามารถพอทีจ่ ะทาได้
การคิดบวกแบบ WOOP ทาให้เราประสบความสาเร็จได้งา่ ยๆ โดยการสะกิด และถามตัวเองแค่
อย่างเดียว อะไรทีม่ นั ขัดขวางไม่ให้เราทาตามเป้ าหมายได้สาเร็จ?

