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กรุงเยรูซาเล็ม
สําหรับชาวคริสต์ กรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงประกอบภารกิจในช่วง

ระยะเวลาสุดท้ายแห่งพระชนมชีพของพระองค์ เมืองทีไ่ ด้เป็ นพยานถึงการสิน้ พระชนม์และการ
กลับคืนชีพของพระองค์

สารวัด

http://www.bangsaenchurch.org

วัดแม่พระเมืองลูบางแสน
ร์ด

<< OUR LADY OF LOURDES CHURCH >>
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กรุงเยรูซาเล็ม เป็ นเมืองศักดิ ์สิทธิ ์ทีส่ ดุ ในโลก เป็ นแหล่งกําเนิดความเชื่อและสันติ ยังเป็ น
เมืองแห่งความทารุณโหดร้าย เมืองแห่งสงครามและการหลังเลื
่ อด เป็ นเมืองทีม่ กี ารสูร้ บมากกว่า
เมืองอื่นใดในโลก กรุงเยรูซาเล็มถูกล้อมมากกว่า 50 ครัง้ ถูกยึดถึง 36 ครัง้ และแม้จะมีกาํ แพง
ประตูเมืองเป็ นหินใหญ่โต แต่กถ็ ูกทําลายมาแล้วมากกว่า 10 ครัง้
กรุงเยรูซาเล็มเป็ นเมืองเก่าแก่ ไม่ทราบว่ามีกาํ เนิดขึน้ มาแต่เมือ่ ใด กษัตริยด์ าวิดยึดเมืองนี้มา
จากชาวเยบูไซต์ เมือ่ ราว 1000 ปี ก่อน ค.ศ. และตัง้ เป็นเมืองหลวงของชาวอิสราเอล ปี 950 ก่อน
ค.ศ. กษัตริยโ์ ซโลมอนสร้างพระวิหารหลังแรก
ปี 586 ก่อน ค.ศ. ชาวบาบิโลนยึดกรุงเยรูซาเล็ม ทําลายพระวิหาร และนําชาวยิวไปเป็ นเชลย
ทีก่ รุงบาบิโลน ปี 516 ก่อน ค.ศ. ชาวยิวกลับคืนสูก่ รุงเยรูซาเล็ม และสร้างพระวิหารขึน้ ใหม่เป็นหลัง
ทีส่ อง
ปี 63 ก่อน ค.ศ. เยรูซาเล็มอยูภ่ ายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมัน
ปี 37 ก่อน ค.ศ. กษัตริยเ์ ฮรอดปรับปรุงพระวิหารให้ใหญ่โตสวยงาม (มีต่อหน้ า 7)

“ถ้ าท่ านมีความเชื่อ ท่ านจะเห็นพระสิ ริร่ ุ งโรจน์ ของพระเจ้ า”
ขอคิด

พระเยซูเจ้าเป็นเพือ่ นของสามพีน่ ้องนี้

คือ มารีย์ มารธา และลาซารัส บ่อยครัง้ โอกาสเดิน
ทางเข้ากรุงเยรูซาเล็ม พระองค์พาํ นักอยูก่ บั ครอบครัวนี้ และพวกเขาก็ตอ้ นรับพระองค์อย่างมิตรไมตรี
ทีด่ เี สมอ การกลับคืนชีพของลาซารัสจากความตาย ไม่ใช่เพียงแต่การแสดงออกถึงความเป็ นมิตรแท้
ของพระเยซูเจ้าเท่านัน้ แต่เป็ นการแสดงออกถึงอํานาจของพระองค์เหนือความตายอีกด้วย พระเยซู
เจ้าทรงประทับอยูเ่ คียงข้างมารีย์ และมารธาขณะทีพ่ วกเขากําลังเศร้าโศกเพราะความตายของราซารัส
พระองค์กจ็ ะประทับอยูข่ า้ งๆเราเสมอเมือ่ เรากําลังรูส้ กึ เจ็บปวด หรือ รูส้ กึ ตกตํ่า หวาดกลัว
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันพฤหัสบดีท่ี 6 เม.ย. 17
วันศุกร์ท่ี 7 เม.ย. 17
วันอาทิ ตย์ที่ 9 เม.ย. 17

ร่วมใจสวดสายประคําเทิดเกียรติแด่แม่พระ เวลา 18.30 น.
ระลึกถึง น.ยอห์น บัปติสต์ เดอ ลาซาล พระสงฆ์
วันอาทิ ตย์ใบลาน พระทรมานของพระคริ สตเจ้า

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
เรือ ( Ship ) เป็ นสัญลักษณ์แห่งคริสตจักร โดยมีทม่ี าจากหลายทาง เรือของโนอาห์ลอยลําอย่าง
ปลอดภัยกลางนํ้าทีก่ าํ ลังท่วมโลก ในขณะทีส่ รรพสิง่ ทัง้ หลายในโลกจมอยู่
ใต้น้ํา เรือของโนอาห์จงึ เป็ นสัญลักษณ์ของศาสนจักรอย่างชัดเจน นักบุญ
ส่วนไม้กางเขนเป็ นเสากระโดงเรือ
อัมโบรสเปรียบศาสนจักรเป็ นเรือ
ปาฏิหาริยท์ พ่ี ระคริสต์ทรงบันดาลให้คลื่นลมในทะเลกาลิลสี งบลง เพือ่ ช่วย
ให้เรือของอัครสาวกรอดจากภัยพิบตั ิ
ช่วยให้ความหมายของเรือในเชิง
สัญลักษณ์ทางศาสนาดังกล่าวชัดเจนยิง่ ขึน้

ข้อคิดสะกิดใจ

ความร่วมมือ
แต่ละนิ้วของท่านทีแ่ สนเล็ก
เมือ่ มารวมเป็ นหนึ่งด้วยศรัทธา
ให้ยกนิ้วยืน่ มือเข้ามาช่วย
งานยิง่ ใหญ่ลว้ นพอใจได้มากมาย

ประดุจเด็กทีอ่ อ่ นเยาว์ไร้เดียงสา
แม้ภผู ายกได้อย่างง่ายดาย
ทํางานด้วยจิตใจได้หลากหลาย
ขอเพียงใครจะช่วยด้วยใจเอย ?

ปี ที่ 23 ฉบับที่ 1157 วันอาทิ ตย์ที่ 2 เมษายน 2560/2017

ข่าวรอบว ัด

7

การเลือกตัง้ สภาอภิบาล ปี 2017
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาอภิบาลชุดใหม่ คือ วันอาทิ ตย์ที่ 11 มิ ถนุ ายน 2017 เป็ นการ
เลือกตัง้ แบบแบ่งเขตโดยแบ่งเป็ น 5 เขตดังนี้
เขต 1 หนองมน บางแสน - รอบวัดถึงตลาดหนองมน (ต.แสนสุขบางเขต)
เขต 2 มิตรสัมพันธ์ - คีรี
- ถนนมิตรสัมพันธ์.เสม็ด เส้นอ่างศิลา จนถึงคืรี
เขต 3 เหมือง - ไหหลํา
- เส้นเลีย่ งหนองมน ห้วยกะปิ เหมือง ไหหลํา
เขต 4 บายพาส - บ้านสวน - เส้นบ้านสวนจนถึงถนนบายพาส บางบึง นาปา่ อมตนคร
เขต 5 บางพระ ศรีราชา
- เส้นสุขมุ วิท จากท้ายตลาดหนองมน บางพระ ศรีราชา
*** โปรดตรวจดูชื่อที่บอร์ด ถ้าต้องการแก้ไข เพิ่ มเติ ม แจ้งได้วนั อาทิ ตย์หลังมิ สซา
---------------------------------------------------------------------------------กรุงเยรูซาเล็ม (ต่อจากหน้า 8)
ปี ค.ศ. 33 เยซูเจ้าถูกตัดสิ นประหารชีวิตในกรุงเยรูซาเล็ม
ปี ค.ศ. 70 กรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารถูกจักรพรรดิตตี สั ทําลายหมดสิน้
ปี ค.ศ. 132 จักรพรรดิเอเดรียน สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึน้ ใหม่
ปี ค.ศ. 324 จักรพรรดิคอนสแตนติน กลับใจเป็ นคริสตชน เปลีย่ นกรุงเยรูซาเล็มให้เป็ นเมือง
ของชาวคริสต์ เรียกว่าเป็ นยุคไบเซนไทน์
ปี ค.ศ. 638 ชาวมุสลิม เข้ายึดครองเยรูซาเล็ม
ปี ค.ศ. 1099 พวกครูเสด คือ กษัตริยแ์ ละนักรบคริสตชนจากยุโรป ยึดกรุงเยรูซาเล็มมาจาก
มุสลิม
ค.ศ. 1187 ชาวมุสลิม นําโดยซาลาดินยึดกรุงเยรูซาเล็มจากพวกครูเสด
ค.ศ. 1516 ชาวเติรก์ เข้ามายึดครองเยรูซาเล็ม
ค.ศ. 1917 สงครามโลกครัง้ ทีห่ นึ่ง พันธมิตรเข้ายึดกรุงเยรูซาเล็ม และให้ทหารอังกฤษปกครอง
ค.ศ. 1948 ชาวยิวประกาศตัง้ รัฐอิสราเอล โดยมีกรุงเยรูซาเล็มเป็ นเมืองหลวง แต่สว่ นหนึ่งเป็น
ของประเทศจอร์แดน ค.ศ. 1967 อิสราเอลชนะสงคราม 6 วันกับประเทศอาหรับ และได้ปกครอง
เยรูซาเล็มทัง้ หมด
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ั ันธ์
ประชาสมพ

คุณพ่อเจ้าอาวาสท ักทาย

เชิญพีน้องร่วมฉลองวัด น.ยอแซฟ กรรมกร ท่าใหม่ วันเสาร์ท่ี 29 เมษายน 2017
เชิญพีน่ ้องร่วมเดินรูป ในช่วงเทศกาลมหาพรต ในทุกวันศุกร์ ก่อนมิสซา เวลา 19.00 น. และ ใน
วันอาทิตย์ หลังมิสซา สาย
ผูใ้ ดสนใจ จะร่วม ช่วยร้องเพลง หรือ เล่นดนตรี ในกลุม่ นักขับ สมัครได้ท่ี ปรัชญา (ปุ๊ก) ไม่จาํ กัด
เพศ และ วัย จะมีการซ้อม ทุกหลังมิสซา
มิสซาอาทิตย์ มหาทรมาน (อาทิตย์ใบลาน) วันอาทิตย์ท่ี 9 เมษายน
ท่านใดประสงค์บริจากไข่ เพือ่ เตรียมไข่ปสั กา ติดต่อได้ทค่ี ุณพ่อเฉลิม

สวัสดีพี่น้องลูก ๆ พระแม่เมืองลูรด์ ชุมชนวัดบางแสนที่รกั ทุกคน

ั
ั ส
ิ ธิ์
สปดาห์
ศกดิ
์ ท
วันพุธที่ 12 เม.ย.
วันพฤหัสฯที่ 13 เม.ย.
วันศุกร์ที่ 14 เม.ย.

วันเสาร์ที่ 15 เม.ย.
วันอาทิ ตย์ที่ 16 เม.ย.

HOLY WEEK

วันพุธสัปดาห์ศกั ดิ์ สิทธิ์ งดมิ สซาที่วดั
ไปร่วมมิ สซา และ พิ ธีเสกนํ้ามันที่วดั ศรีราชา เวลา 19.30 น.
พฤหัสฯ ศักดิ์ สิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตัง้ ศีลมหาสนิ ท
พิ ธีล้างเท้า และ มิ สซาเวลา 19.30 น. หลังมิ สซาตัง้ ศีล.
ศุกร์ศกั ดิ์ สิทธิ์ พระเยซูเจ้าทรงรับทรมาน และ
สิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน (ห้ามเนื้ อและถือศีลอดอาหาร)
เดิ นรูป เวลา 19.00 น. และ วจนะพิ ธีกรรม พิ ธีนมัสการกางเขน
(พระสงฆ์ฟังแก้บาปตัง้ แต่เวลา 19.00 น.)
วันเสาร์ศกั ดิ์ สิทธิ์ เสกนํ้า เสกไฟ เสกเทียนปัสกา
ประกาศสมโภชปัสกา มิ สซาเวลา 19.30 น.
สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพ
มิ สซาเช้า 9.00 น. (อังกฤษ) 10.30 น. (ไทย)
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เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3874-5216
วันอาทิ ตย์ พิ ธีบชู าขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร์ต้นเดือน วันเสาร์ นพวารแม่พระนิ จจานุเคราะห์ และพิ ธีบชู าขอบพระคุณ เวลา 19.30 น.
ทุกวันที่ 11 ของเดือน เวลาทุมครึง่

ขอเชิญรวมแหเทิดเกียรติแมพระทีว
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บัดนี้เราเข้าสูอ่ าทิตย์ท่ี 5 เทศกาลมหาพรตแล้ว อาทิตย์หน้าเป็ นอาทิตย์ทห่ี ก แต่เราเรียกเป็ น
อาทิตย์ใบลาน และตลอดอาทิตย์เราเรียกว่าเป็ นอาทิตย์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ ซึง่ เราจะทําความเข้าใจในสารวัด
อาทิตย์หน้า
อาทิตย์น้ี ขอกล่าวถึงสภาอภิบาลวัดเพิม่ เติม เพือ่ พีน่ ้องจะได้เข้าใจความหมายและความสําคัญ
ของสภาอภิบาลวัด ตามจิตตารมณ์ทแ่ี ท้จริงของพระศาสนจักร สมัยก่อนเราไม่เคยมีสภาอภิบาลวัด วัด
ดูเหมือนเป็ นของพระสงฆ์องค์เดียว พระสงฆ์แต่ละองค์อยูว่ ดั กันนาน ๆ เมือ่ ต้องการความช่วยเหลือ
อะไรก็เรียกใช้หรือสังตามที
่
เ่ ห็นควร สัตบุรษุ สมัยก่อนก็ปฏิบตั ติ าม ต่อมาเมือ่ สัตบุรษุ มีมากขึน้ งานด้าน
ต่าง ๆ ก็เพิม่ ขึน้ เป็ นเงาตามตัว จึงมีการแต่งตัง้ กรรมการวัดขึน้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นคุณพ่อเจ้าวัดทีแ่ ต่งตัง้
ขึน้ มา ในระยะต่อมาก็มสี ภาวัด กล่าวคือ มีการส่งผูแ้ ทนเข้าร่วมเป็ นสภาวัด เพือ่ ให้คาํ ปรึกษาและ
ร่วมงาน ทําให้วดั เจริญก้าวหน้า
ตัง้ แต่พระสังคายนาวาติกนั ครัง้ ที่ 2 ในปี 1965 เป็ นต้นมาพระศาสนจักรเห็นความสําคัญของ
ฆราวาส ได้กาํ หนดไว้ในกฎหมายพระศาสนจักร ให้แต่ละวัดดําเนินการบริหารวัดด้วยสภาอภิบาล
กล่าวคือ จัดให้มกี ารเลือกตัง้ ส่งผูแ้ ทนเข้ามาเป็ นสภาอภิบาล เพือ่ ให้คาํ ปรึกษาหารือเกีย่ วกับการ
อภิบาลวัดในด้านต่าง ๆ สมาชิกสภาอภิบาลประกอบไปด้วย 3 ประเภท ประเภทที่ 1 มาจากการ
เลือกตัง้ ตามเขต ประเภทที่ 2 เป็ นผูแ้ ทนจากองค์กรต่าง ๆ ในวัด และประเภทที่ 3 มาจากการแต่งตัง้
ของคุณพ่อเจ้าอาวาส พระสงฆ์เจ้าเจ้าวัดเป็ นประธานสภาฯ โดยตําแหน่ง และสภาอภิบาลเลือกตัง้
ผูอ้ าํ นวยการ เพือ่ ดําเนินการต่าง ๆ ในสภาอภิบาล บทบาททีส่ าํ คัญ คือมีหน้าทีใ่ นการให้คาํ ปรึกษา
เรือ่ งงานอภิบาลด้านต่าง ๆ หรือเมือ่ เจ้าอาวาสขอคําปรึกษา ก็พร้อมทีจ่ ะให้คาํ ปรึกษาเพือ่ ความดีของ
ส่วนรวม และเพือ่ ความรอดของมวลมนุษย์
สําหรับการไตร่ตรองพระวรสารอาทิตย์น้ี โปรดติดตามจากบทเทศน์ในวันนี้นะครับ
ขอพระเยซูคริสตเจ้า นําเราเข้าสูอ่ กี 2 อาทิตย์สดุ ท้ายของมหาพรตปี น้ี ขอให้แต่ละคนได้รบั
ผลประโยชน์จากการเอาจริงเอาจังในเทศกาลมหาพรตของทุกคนด้วยเทอญ
คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล

วัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

สิ่งที่สาํ คัญที่สดุ

ชีวติ ทัง้ ชีวติ เป็ นเรือ่ งของความรัก (ต่อจากอาทิตย์ทแ่ี ล้ว)
เราจะถูกประเมิ นโดยดูจากความรักของเรา
หนึ่งในวิธที พ่ี ระเจ้าทรงวัดความเป็ นผูใ้ หญ่ฝา่ ยวิญญาณก็คอื ดูทค่ี ุณภาพความสัมพันธ์ของคุณในสวรรค์พระเจ้า
จะไม่ตรัสว่า “จงบอกเราเรือ่ งอาชีพของเจ้า บัญชีธนาคารของเจ้า และงานอดิเรกของเจ้า” แต่พระองค์จะดูวา่ คุณ
ได้ปฏิบตั ติ ่อคนอื่นอย่างไร โดยเฉพาะคนทีข่ ดั สน พระเยซูตรัสว่า วิธที จ่ี ะรักพระองค์คอื รักครอบครัวของพระองค์
และเอาใจใส่ความต้องการในชีวติ ของพวกเขา “เราบอกความจริงแก่ทา่ นทัง้ หลายว่า ซึง่ ท่านได้กระทําแก่คนใด
คนหนึ่งในพวกพีน่ ้องของเรานี้ถงึ แม้จะตํ่าต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทําแก่เรา
ด้วย"
เมือ่ คุณย้ายเข้าไปอยูใ่ นนิรนั ดรกาล คุณจะทิง้ ทุกสิง่ ทุกอย่างไว้เบือ้ งหลัง
ทัง้ หมด ทีค่ ุณจะเอาไปได้กค็ อื ลักษณะนิสยั ของคุณ เมือ่ รูเ้ ช่นนี้แล้ว ผมจึงขอ
แนะนําว่าเมือ่ คุณตื่นขึน้ ทุกเช้า ให้คุณคุกเข่าลงข้างเตียง หรือนังที
่ ข่ อบเตียง และ
อธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้าไม่วา่ วันนี้ขา้ พระองค์จะทําสิง่ ใดๆ เสร็จหรือไม่ ข้า
พระองค์ตอ้ งการแน่ใจว่า ข้าพระองค์ได้ให้เวลาแก่การรักพระองค์และรักคนอื่น
เพราะว่านันคื
่ อความหมายทัง้ หมดของชีวติ ข้าพระองค์ไม่ตอ้ งสูญเสียเวลาวันนี้ไป
เปล่าๆ” ทําไมพระเจ้าต้องประทานอีกหนึ่งวันแก่คุณถ้าคุณกําลังจะทําให้มนั สูญ
เปล่า
วิ ธีการแสดงความรักที่ดีที่สดุ คือเวลา
ความสําคัญของสิง่ ต่างๆ สามารถวัดได้จากปริมาณทีเ่ ราเต็มใจลงทุน กับสิง่ เหล่านัน้ ยิง่ คุณให้เวลากับสิง่ ใดมาก
คุณก็ยงิ่ บอดถึงความสําคัญและคุณค่าทีม่ นั มีต่อคุณ ถ้าคุณต้องการรูว้ า่ ใครสักคนให้ความสําคัญกับสิง่ ใดมากทีส่ ุด
ก็แค่ดวู า่ เขาใช้เวลาของเขาอย่างไรเวลาคือของขวัญทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ เพราะคุณมีปริมาณเวลาทีต่ ายตัว คุณสามารถหา
เงินมากขึน้ แต่คุณไม่สามารถหาเวลามากขึน้ เมือ่ คุณให้เวลากับใคร คุณก็กาํ ลังให้สว่ นหนึ่งของชีวติ คุณแก่เขา
เวลาที่ดีที่สดุ ที่จะรักเดี๋ยวนี้
บางครัง้ การผัดวันประกันพรุง่ ก็เป็ นวิธตี อบสนองทีถ่ ูกต้องต่องานสัพเพเหระ แต่เนื่องจากความรักคือสิง่ ทีส่ าํ คัญ
ทีส่ ดุ มันจึงสําคัญเป็ นอันดับแรก พระคัมภีรเ์ น้นเรือ่ งนี้ซ่าํ แล้วซําอีก โดยกล่าวว่า “เมือ่ ใดทีเ่ ราทีโอกาศควรจะทําดี
แก่ทุกคนจงใช้ทุกๆโอกาสอย่างดีทส่ี ดุ ในการทําดีเมือ่ ไรก็ตามทีท่ า่ นสามารถทําได้ จงทําดีแก่ผทู้ ต่ี อ้ งการ อย่า
บอกเพือ่ นบ้านของท่านให้คอยถึงพรุง่ นี้ ถ้าท่านสามารถช่วยพวกเขาได้เดีย๋ วนี้” ทําไมเวลานี้จงึ เป็ นเวลาดีทส่ี ดุ ที่
จะแสวงหาความรัก ก็เพราะคุณไม่รวู้ า่ คุณจะมีโอกาสนี้ไปอีกนานแค่ไหน สถานการณ์ต่างๆเปลีย่ นไป คนตายไป
ลูกๆโตขึน้ คุณไม่มสี งิ่ ใดรับประกันว่าจะมีพรุง่ นี้ ถ้าคุณอยากแสดงความรัก คุณก็ควรจะทําเสียเดีย๋ วนี้
เมือ่ รูว้ า่ วันหนึ่งคุณจะต้องยืนต่อพระพักตร์พระเจ้า คุณจึงควรพิจารณาคําถามต่อไปนี้ คุณจะอธิบาย
อย่างไรเกีย่ วกับเวลาทีค่ ุณให้โครงการหรือสิง่ ของสําคัญมากกว่าผูค้ น คุณจําเป็ นต้องเริม่ ให้เวลากับใครมากขึน้
อะไรทีค่ ุณจําเป็ นต้องตัดออกจากตารางเวลาเพือ่ คุณจะให้เวลาแก่ใครคนนัน้ ได้ คุณต้องเสียสละอะไรบ้าง การใช้
ชีวติ ทีด่ ที ส่ี ดุ คือการรัก วิธแี สดงความรักทีด่ ที ส่ี ดุ คือเวลาทีด่ ที ส่ี ดุ ทีจ่ ะรักคือเดีย๋ วนี้
(จากหนังสือชีวติ ทีเ่ คลือ่ นไปด้วยวัตถุประสงค์)

เมตตาธรรม
เราคงได้ยนิ คําว่า “ซาดิส” บ่อยครัง้ กลุ่มคนทีเ่ ป็ นซาดิสคือ พวกทีม่ คี วามสุขกับการสร้างความ
เจ็บปวดแก่คนอื่น เป็ นความผิดปกติทางจิตหรือพูดตรงๆ คือ เป็ นโรคจิตชนิดหนึ่ง และถ้าจะมองในมิติ
ศาสนาถือว่าเป็ นความบาปทีร่ า้ ยแรงทีเดียว
เมือ่ เราพูดถึง “ซาดิส” เรามักคิดถึงภาพความรุนแรงทางกาย เช่น การตบตี การกระทําต่อ
ร่างกายอย่างทรมาน เป็ นต้น แต่เมือ่ พูดถึง “ซาดิสทางใจ” กล่าวคือ มีคนบางประเภทมีความสุขกับ
่
งรูปแบบต่างๆ พูดข่มขู่ เหยียดหยาม ใส่รา้ ย
การทําให้ผอู้ ่นื เจ็บใจ ปวดใจ ทุกข์ใจ ด้วยการกลันแกล้
ตัดโอกาส ทําลายชื่อเสียง สกัดกัน้ ความเจริญก้าวหน้าฝา่ ยตรงกันข้าม ฯลฯ
ไม่วา่ การสร้างความเจ็บปวดต่อร่างกายหรือจิตใจผูอ้ ่นื เพือ่ ความสะใจตนเองล้วนเป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อ
ศีลธรรม กฎหมายและมโนธรรมอันดีทงั ้ สิน้ ผูส้ ร้างความเจ็บปวดแก่ผอู้ ่นื อาจสะใจขณะปฏิบตั ิ แต่ผลที่
ตามมาภายหลังคือ จิตใจตนเองเป็ นทุกข์ กลัว และเป็นทีร่ งั เกียจของบุคคลรอบข้าง
ตรงข้ามกับพฤติกรรม ซาดิส คือ เมตตาธรรม ผูท้ ี่มีใจเมตตาคือผูท้ ี่มีใจปรารถนาให้ผอู้ ื่นได้
สุขความสุขของเขาอยูก่ บั การทีท่ าํ ให้ผอู้ น่ื มีความสุข สังคมใดทีม่ คี นส่วนใหญ่เป็นผูม้ เี มตตาจิต สังคม
นัน้ มี ความสงบ สามัคคี มีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ที งั ้ นี้เพราะไม่วา่ จะเป็ น
คําพูดหรือการกระทําทีป่ รากฏออกมาจะพูดและทําให้ผคู้ นมี
ความสุข มีขอ้ พระคัมภีรม์ ากมายสอนให้มนุษย์เรามีใจเมตตาและ
อย่าเป็ นคนซาดิส
“ผูท้ เ่ี ย้ยหยันคนยากจนก็หมิน่ ประมาทพระผูส้ ร้างของเขา
ผูท้ ด่ี ีใจเมือ่ ผูอ้ ่นื เผชิญภัยพิบตั จิ ะไม่ลอยนวลพ้นโทษ”
สุภาษิต 17:5
“ผูท้ เ่ี มตตาคนจนก็เท่ากับให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงยืม”
สุภาษิต 19:17
“จงสวมความสงสาร ความกรุณา ความอ่อนโยน และความอ่อนสุภาพ และความอดทน...” โคโลสี 3:12
สังคมรอบข้างเราผูค้ นมีบาดแผล บางคนมีแผลลึกมากต้องการการเยียวยา ความเมตตาที่
แสดงออกทัง้ ทางคําพูดและการกระทําคือ ยาขนานเอกช่วยให้บุคคลเหล่านัน้ เห็นคุณค่าของตนและ
รูส้ กึ ว่าสังคมเราเป็ นสังคมทีน่ ่าอยู่
มีคนอีกประเภทหนึ่งทีน่ ่ากลัวไม่แพ้พวกซาดิสคือ พวกใจตายด้าน ไม่สนใจใครทุกข์ ใครสุข เขาไม่ทาํ
ร้ายผูอ้ ่นื แต่ขณะเดียวกันก็ไม่สนใจ ใส่ใจทีจ่ ะเมตตาใครทัง้ นัน้ จิตใจเช่นนี้เป็ นจิตใจไม่ทาํ ร้ายและไม่
ยอมทําดี สร้างให้สงั คมเป็ นสังคมทีเ่ ห็นแก่ตวั เอง
วันนี้ สงั คมเรียกร้องหาผูม้ ีจิตใจเมตตา คนหนึ่ งในจํานวนนัน้ จะเป็ นเราหรือเปล่า ?

