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ภาพข่าวว ัดบางแสน
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2020 อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปั สกา มิสซาออนไลน์ทวี่ ดั บางแสนของคุณพ่อ
เจ้าวัดองค์ใหม่ คุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ ร่วมด้วยคุณพ่อสมชาย เกษี อดีตเจ้าอาวาส

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org

ว ัดแม่พระเมืองลูรด
์
<< OUR LADY OF LOURDES CHURCH >>
ปี ที่ 26 ฉบับที่ 1317

เมื่อวันอาทิตย์ ก่อนเริ่มบทเทศน์ คุณพ่อได้พูดถึงเรื่องของการเปิ ดวัด วันอาทิตย์ที่ 24 วันสมโภชพระ
เยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ จะทดลองทามิสซาในวัดใหญ่ หาแนวทางปฏิบตั ิ ถ้าพี่นอ้ งท่านใดยังไม่สะดวก ก็ยงั ไม่ตอ้ ง
มานะครับ และวันที่ 31 ซึ่งเป็ นวันสมโภชพระจิตเจ้า เป็ นวันเริ่มต้นของพระศาสนจักร เราจะถือว่า เป็ นการเปิ ดวัด
อย่างเป็ นทางการ ตอนนัน้ ทุกอย่างคงจะเรียบร้อยเข้าที่เข้าทาง พี่นอ้ งทีม่ าวัดขอให้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาเรื่องการ
ป้ องกันโควิด ตามมาตรการของทางราชการอย่าเคร่งครัด
1. ผูเ้ ข้าร่วมมิสซาสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและออกจากวัด
3. นัง่ ห่างกัน 1.5-2.0 เมตร (social distancing) ม้านัง่ 1 คนและ 2 คนสลับกัน
4. รับศีลให้ยืนห่างกัน 1.5 เมตร (รับด้วยมือเท่านัน้ )
5. งดการแตะ จูบ หรือสัมผัสรูปพระ งดการใช้หนังสือเพลง
6. สาหรับผูท้ มี่ ีภาวะ ไอ จาม มีไข้ ขอความร่วมมือให้ร่วมมิสซาออนไลน์ทบี่ า้ น
ติดตามข่าวและประกาศของวัดได้จากทีไ่ หน @ 3 ช่องทาง
1)
2)
3)

เว็บไซต์วดั บางแสน @ ไม่ตอ้ งสมัคร เข้า Google แล้วพิมพ์
“www.bangsaenchurch.org” หรือสแกน QR CODE
FB วัดบางแสน @ สมัครเป็ นเพื่อนก่อน แล้วรอตอบรับ
Line ชุมชนวัดบางแสน & เพิ่มเพื่อนตามขัน้ ตอนของไลน์
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ข ้อคิด

“จงรูเ้ ถิดว่าเราอยู่กบั ท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”
ก่อนจะพูดถึงภารกิจสาคัญที่บรรดาศิษย์ตอ้ งทา

พระเยซูเจ้าทรงบอกพวกเขาว่าพระเจ้าทรงมอบอานาจ
์
อาชญาสิทธิทงั้ หมดทัง้ ในสวรรค์และบนแผ่นดินแก่พระองค์ พระองค์จงึ ทรงมีอานาจบนแผ่นดินเช่นเดียวกับทีท่ รง
มีในสวรรค์ เป็ นอานาจทีไ่ ม่มีขอบเขตและได้รบั จากพระบิดา จากนัน้ พระองค์ทรงสัง่ พวกเขาให้นานานาชาติมาเป็ น
ศิษย์ของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงมอบอานาจแห่งการสัง่ สอนแก่บรรดาศิษย์ พวกเขาต้องทาสิ่งทีพ่ ระองค์ได้ทรง
เคยทา เมื่อยังทรงมีพระชนม์อยูบ่ นโลกนี้ พวกเขาจะมีอานาจในการทาให้คนบาปคืนดีกบั พระเจ้าและเพื่อนพี่นอ้ งมี
อานาจในการตัดสินว่าใครยังไม่พร้อมสาหรับการคืนดีและใครยังไม่พร้อมทีจ่ ะมีสว่ นร่วมอย่างสมบูรณ์ในกิจการ
ต่างๆ ของพระศาสนจักร พวกเขาต้องเทศน์สอน รักษา และทาลายกาแพงแห่งการแบ่งแยกทุกชนิดที่เกิดขึ้นใน
กลุ่มคริสตชน ศีลล้างบาปในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิต จะเป็ นสัญลักษณ์ของการเป็ นศิษย์ของพระองค์
พร้อมกันนี้พระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยูเ่ คียงข้างพวกเขาตลอดไป เราจึงไม่มีเหตุผลทีจ่ ะต้องหวาดกลัวสิ่งชัว่ ร้ายอีก
ต่อไป
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ที่ 25 พ,ค.20

ระลึกถึง น.เบดา ผูน้ ่าเคารพ พระสงฆ์และนักปราชญ์ น.เกรโกรีที่ 7 พระ
สันตะปาปา น.มารีย์ มักดาเลนา เดปั สซี พรหมจารี.
วันอังคารที่ 26 พ.ค.20 ระลึกถึง ระลึกถึง น.ฟี ลิป เนรี พระสงฆ์
วันพุธที่ 27 พ.ค.20
ระลึกถึง น.ออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี่ พระสังฆราช
วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 20 สมโภชพระจิตเจ้า
เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน
สัญลักษณ์ในคริสต ์ศิลป์

่ี ้ในศาสนพิธ ี ( Religious Objects )
หมวด 7 วัตถุทใช

ไม้กางเขนแบบอียปิ ต์หรือแบบเต๋า (Egyptian, Tau Cross) เป็ นรูปแบบของ
ไม้กางเขนทีเ่ ก่าแก่กว่าไม้กางเขนแบบอืน่ ๆมีรูปร่างเหมือนอักษร T เพราะมีเพียงสาม
แขน ไม้กางเขนแบบนี้เรียกอีกอย่างว่าไม้กางเขนแห่งพันธสัญญาเดิม เชือ่ กันว่าสมัยเร่รอ่ นอยูใ่ นแถบ
ถิ่นทุรกันดา โมเสสใช้ไม้กางเขนแบบอียปิ ต์ตวัดงูข้ ึนมา เป็ นการพยากรณ์ถึงการทีพ่ ระคริสต์จะ
ทรงถูกยกขึ้นบนไม้กางเขน ไม้กางเขนแบบเต๋าบางครัง้ ใช้เป็ นเครือ่ งหมายหนึ่งของนักบุญฟิ ลิป
เนื่องจากมีตานานเรือ่ งหนึ่งเล่าว่า ท่านได้รบั ท่านทรมานด้วยการตรึงบนไม้กางเขนแบบนี้ นอกจากนี้
ไม้กางเขนแบบอียปิ ต์ยงั ใช้เป็ นเครือ่ งหมายหนึ่งของนักบุญแอนโทนีอธิการด้วย
ข้อคิดสะกิดใจ

พิจารณาความตาย .....
ยศและลาภหาบไปไม่ได้แน่
ทรัพย์สมบัติท้ งิ ไว้ให้ปวงชน
เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้า
เมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไร

คงเหลือแต่ตน้ ทุนบุญกุศล
แม้รา่ งตนเขาก็เอาไปเผาไฟ
เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉน
เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา.....
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ขอคาภาวนาอุทิศแด่ มาระโก นิมิตร กาญจนพิชติ
มิสซาปลงศพเวลา 10.00 น. ก่อนเคลื่อนย้ายไปฝังที่วดั แม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง 21 พ.ค. 2020
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ั ันธ์
ประชาสมพ

1. เพื่อป้ องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามทีร่ ฐั บาลได้ประกาศ
ภาวะฉุกเฉิน และคาสัง่ จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี วัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน ขอ
งดกิจกรรมของวัดฯ ดังนี้
1.1 งดการส่งศีลวันศุกร์ตน้ เดือน แต่กรณีโปรดศีลเจิมคนไข้ฯ สามารถเชิญคุณพ่อได้ตามปกติ.
1.2 งดพิธีกรรมในวัดทัง้ หมด โดยพี่นอ้ งสามารถร่วมมิสซาฯ วันธรรมดาผ่านทางสือ่ ออนไลน์จากการ
ถ่ายทอดสดของหน่วยงานสือ่ มวลชนฯ สังฆมณฑลจันทบุรี ทุกวัน เวลา 08:00 น. หรือจากวัดอืน่ ๆ
ได้ตามเวลาทีส่ ะดวก ส่วนวันอาทิตย์ จะมีการถ่ายทอดสดมิสซาฯ ผ่านทางไลน์กรุป๊ “ชุมชนวัดบาง
แสน” และเฟสบุก๊ แฟนเพจ “Bangsaen Church” เวลา 10:30 น. ครับ.
1.3 งดกิจกรรมกลุม่ ผูส้ ูงอายุ ในวันศุกร์สปั ดาห์ทส่ี ข่ี องเดือน.
2. การรณรงค์จติ ตารมณ์มหาพรต ประจาปี ค.ศ.2020 กลุม่ เป้ าหมายทีจ่ ะรับปั จจัยคือ “มูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา” และ “ผูท้ พุ พลภาพ และยากไร้ในเขตวัด สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” ขอพี่
น้องนากระปุกมหาพรตมาส่งคืนให้กบั คุณพ่อทีบ่ า้ นพักพระสงฆ์ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารธนชาติ
สาขาแหลมทอง บางแสน เลขบัญชี 455-6-10935-6 ชื่อบัญชี สมชาย เกษี เพื่อคุณพ่อจะได้
รวบรวม และนาส่งสังฆมณฑลต่อไปครับ.
3. ในช่วงเวลาทีเ่ รางดมิสซาทีว่ ดั และต้องเว้นระยะห่างในการป้ องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
(COVID-19) เพื่อความชัดเจนในการทาบัญชีวดั พ่อขอแยกบัญชีธนาคารเพื่อพี่นอ้ งจะได้โอนเข้า
โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้
3.1 เพื่อขอมิสซาทีต่ อ้ งการให้ลงบัญชีวดั ใส่ถุงทาน หรือทาบุญให้วดั ให้โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขาบางแสน เลขบัญชี 672-8-42171-8 ชือ่ บัญชี สมชาย เกษี.
3.2 เพื่อการรณรงค์จติ ตารมณ์มหาพรต ในนามของวัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน ให้โอนเข้าบัญชี
ธนาคารธนชาติ สาขาแหลมทองบางแสน เลขบัญชี 455-6-10935-6 ชือ่ บัญชี สมชาย เกษี.
4. จาก ประกาศสังฆมณฑลจันทบุรี ที่ สจ. 024/2020 เรือ่ งการแต่งตัง้ พระสงฆ์ปฏิบตั ิหน้าทีต่ า่ งๆ โดย
พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี ณ วันพุธที่ 8 เมษายน ค.ศ.
2020 มีสว่ นทีเ่ กี่ยวข้องกับวัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน ดังนี้
4.1 คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมศักดิ์ พรประสิทธิ์ ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นเจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูรด์ บาง
แสน.
4.2 คุณพ่อเฮนรี่ สมชาย เกษี ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นอธิการบ้านเณรพระหฤทัยฯ ศรีราชา + รับผิดชอบฝ่ าย
อภิบาล แผนกพระสงฆ์ + แผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก + แผนกเณรกลาง/ใหญ่/ปี ฝึกงาน
อภิบาล/ไตร่ตรองกระแสเรียก + แผนกองค์กรฆราวาส กลุม่ เซอร์รา่ + ฝ่ ายธรรมทูตและการศึกษา
อบรม แผนกมรดก และวัฒนธรรม.
วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
วันอาทิตย ์ พิธบ
ี ช
ู าขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต ้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ช
ู าขอบพระคุณ เวลา 19.30 น.
ทุกวันที่ 11 ของเดือน เวลาทุ่มครึง่ ขอเชิญร่วมแห่เทิดเกียรติแม่พระทีวั่ ดบางแสน
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
สวัสดี พี่นอ้ งทีเ่ คารพรัก
2 สัปดาห์แล้วถึงวันนี้ทผ่ี มเข้ามาประจาอยูท่ ว่ี ดั แม่พระฯ บางแสน แต่เพราะสถานการณ์โควิด
19 ทาให้เรายังไม่มีโอกาสพบหน้าตาและรูจ้ กั กันเท่าไรเลยครับ วันนี้เป็ นโอกาสแรก ทีไ่ ด้พบกับพี่
น้องอย่างค่อนข้างเป็ นทางการ โดยทางมิสซาสมโภชการเสด็จสูส่ วรรค์ของพระเยซูเจ้า เราคงต้อง
ยินดีและรอคอยวันนี้กนั แน่เลย เพราะไม่ได้มาพบกันทีว่ ดั ของเรานานนับเดือนแล้ว ผมเองก็ยนิ ดี
และรอคอยทีจ่ ะได้พบกับพี่นอ้ งพร้อมหน้ากันมากขึ้น
วันนี้ นับเป็ นวันฉลองใหญ่ในพระศาสนจักร เป็ นวันรื้อฟื้ นความเชือ่ ในจุดหมายปลายทางที่
แท้จริงของเรา ในองค์พระเยซูเจ้า วันสมโภชพระเยซูเจ้าทรงเสด็จสูส่ วรรค์ พระองค์ทรงชี้หนทาง และ
นาพาเราสูส่ วรรค์ดว้ ยแน่นอน
วันนี้ เป็ นวันทีเ่ รา เริม่ ทดลองเปิ ดวัดเพื่อถวายบูชามิสซา เป็ นการจัดความพร้อม ในระเบียบ
ปฏิบตั ิตามมาตรการของทางราชการ ว่าเราต้องทาอะไรบ้าง และเราต้องทาให้ได้ครับ ชุมชนคริสต
ชนของเราต้องทาให้สอดคล้องกับมาตรการต่าง ๆ อาศัยการรอบรู ้ ปฏิบตั ิตนรอบคอบ เพื่อร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคม จงบอกกัน เชือ่ ฟั งกัน เราทาได้แน่ ๆ ครับ
วันอาทิตย์น้ ี จงเตรียมจิตใจเพือ่ ไปร่วมถวายบูชามิสซา เตรียมตัวเตรียมใจออกจากบ้าน พร้อม
หน้ากากอนามัย ( หากไม่มหี รือลืม ทีว่ ดั มีไ ว้ให้จานวนหนึ่ง) - หากมีแอลกอฮอล์ แฮนด์เจล หรือ
แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์ฆ่าเชื้อขวดเล็ก สะดวกก็ติดตัวไปด้วย - ทีป่ ระตูทางเข้าวัด จะมีแฮนด์เจลบ
ริการ จงทาความสะอาดมือให้ทวั่ ถ้วน - เข้าทีน่ งั่ ม้านัง่ ละ 2 ท่าน (หัว-ท้าย) หรือประสงค์จะนัง่ เก้าอี้
ข้างวัดก็ได้ครับ - ทิ้งระยะห่างระหว่างตนกับบุคคลข้างหน้าเรา เวลาเข้าไปรับศีลมหาสนิท มีบท
เพลงในพิธีมิสซาเพียง 2-3 เพลงก็พอ ( เริม่ - รับศีล- ปิ ดพิธี ( แม่พระ)) ไม่ตอ้ งพูดคุย
สังสรรค์กนั เกินจาเป็ น ก่อนและหลังมิสซา
อาทิตย์หน้า 31 พฤษภาคม 2020 สมโภชพระจิตเจ้า วันคล้ายวันเกิด หรือวันเริม่ ต้นของ
พระศาสนจักร - เมื่อทุกอย่างพร้อมขึ้น เป็ นไปตามมาตรการได้ครบขึ้น - ชุมชนของเรา จะสมโภช
วันพระจิตเจ้าด้วยกันครับ
ขอแม่พระคุม้ ครองอานวยพรทุกท่าน
พ่อศักดิ์
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วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน
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ปี ที่ 26 ฉบับที่ 1317

วันอาทิตย ์ที่

24

พฤษภาคม

2563/2020
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

พ่อครับ...ผมขอยืมเงิน 200 บาท ครับ
" พ่อครับ ขอยืมตังค์หน่อย " เสร็จจากงาน ถึงบ้าน

เกือบสามทุม่ เข้าไปแล้ว เขาเดินเข้าบ้าน ทีด่ ูเงียบเหงา
เนื่องจาก ภรรยาเสียชีวติ ไปเมื่อปี กลาย ทิ้งลูกชายคนเดียวไว้ กับเขาให้หา เลี้ยงลูกตามลาพัง ดีวา่ เจ้าหนูนอ้ ยพอจะช่วย
ตัวเองได้บา้ ง อาหารก็กิน อาหารปิ่ นโต ทีผ่ ูกประจา หากินเองได้ ทาให้ ไม่เป็ นภาระมากมายนัก เข้ามาในบ้าน เหงื่ออาบ
แก้มยังไม่ทนั ได้พกั ผูเ้ ป็ นพ่อ เห็นหน้าลูกชายวัยซน ทีร่ อรับเอ่ยปากทัก " พ่อครับวันนี้ทางานเหนื่อยมัย้ ครับ " " เหนื่อย
สิ ลูกแล้ววันนี้ทาการบ้านเสร็จแล้วเหรอ " ผูเ้ ป็ นพ่อตอบเนือย ๆ พร้อมกับถามต่อด้วยความเคยชิน" เสร็จหมดแล้ว
ครับ คือ...ผมมีเรื่องบางอย่างอยากจะถามพ่อน่ะ พ่อว่างหรือยังครับ " ลูกชายตัวน้อยถามต่อ ''เดี๋ยวพ่อจะไปอาบนา้ หา
ข้าวกินข้าวซักหน่อย แล้วคงจะเข้านอน วันนี้เหนื่อยเหลือเกินว่าแต่แกจะถามอะไรพ่อเหรอ " ผูเ้ ป็ นพ่อถามด้วยนา้ เสียง
อ่อนล้า" คือผมอยากรูว้ า่ พ่อทางานได้ค่าจ้างวันละเท่าไรครับ " ลูกชายถามด้วยนา้ เสียงใสซือ่ เค้าหันมามองหน้าลูกชาย
พร้อมกับขมวดคิ้วด้วยความสงสัย แล้วผูเ้ ป็ นพ่อก็ตอบไปว่า..." วันละสี่รอ้ ย " " งัน้ ผมขอยืมตังค์พ่อซักสองร้อยได้มยั้
ครับ " ลูกชายตัวน้อยเอ่ยปากด้วยสายตาวิงวอน " หา แกว่าไงนะ " ผูเ้ ป็ นพ่อขึ้นเสียงด้วยอารมณ์ ก่อนทีจ่ ะหันมาพูด
กับลูกชายด้วยเสียงเข้มขึ้นกว่าเดิม " นี่ฟังนะ แกคิดว่าเงินทองหาได้ง่าย ๆ เหรอ กว่าพ่อจะได้เงิน สี่รอ้ ยบาท ต้อง
ทางานเหนื่อยตัง้ แต่เช้ายันคา่ แต่พอกลับมาถึงบ้านเจอแกรอขอยืมเงิน พ่อง่าย ๆ แบบนี้นี่นะ แกลองไปคิดดูให้ดีสิวา่ แก
ทาประโยชน์อะไรให้พ่อบ้าง พ่อถึงจะต้องให้เงินสองร้อยนี่ให้แกยืม " เด็กชายยืนนิ่งมองหน้าพ่อไม่มีเสียงหลุดออกจาก
ปาก แต่นา้ ตาไหลซึมลงอาบร่องแก้มทัง้ สองข้าง ก่อนทีจ่ ะหันหลังเดินกลับห้องตัวเองอย่างซึมเซา
หลังจากอาบนา้ เสร็จ แวะเข้าครัวหาข้าวปลากินเรียบร้อย เขาเดินไปทีร่ ะเบียง ความรูส้ ึกเคร่งเครียดทีไ่ ด้รบั มาจาก
งานนอกบ้าน เริ่มผ่อนคลาย คิดไปถึงอดีตที่ผา่ นและงานทีท่ ามาทัง้ วัน แล้วก็ยอ้ นกลับคิดไปถึงลูกชายตัวน้อยลูกเป็ น
เด็กดี ไม่เคยเกเร ไม่เคยเอ่ยปากขอเงิน เพิ่มนอกจากเงินค่าขนมทีเ่ ขาให้ประจาวันเท่านัน้ แต่วนั นี้ทาไม ถึงเอ่ยปากยืม
เงิน เมื่อสักครูเ่ ขาเหนื่อยเกินไป หรือเครียดเกินไปหรือป่ าวถึงได้ใช้อารมณ์กบั ลูกไปอย่างนัน้ เมื่อได้คิด เขาก็เดินไปที่
ห้องลูกชาย ไฟในห้องนอนดับแล้ว เมื่อเปิ ดประตูเข้าไปเอื้อมมือเปิ ดไฟในห้อง หนูนอ้ ยนอนตะแคง หน้าตายังคงลืมจ้อง
มองมาทีป่ ระตู แก้มทีแ่ นบกับหมอนชุม่ ด้วยนา้ ตา พร้อมเสียงสะอื้นเบา ๆ อยูค่ น เดียว เขาเดิน ไปนัง่ ทีข่ อบเตียงมือลูบ
ผมลูกชายเบา ๆ พร้อมกับ เอ่ยปากด้วยนา้ เสียงเครือ จุกคอ" พ่อขอโทษนะลูก เมื่อกี้พ่อเหนื่อยมามากเลยใช้อารมณ์กบั
ลูกมากไปหน่อย จริง ๆ ตะกี้พ่อไม่ได้ถามลูกด้วยซา้ ว่า ลูกอยากยืมเงินพ่อไปทาไม ลูกอาจจะมี เหตุจาเป็ นทีจ่ ะ ต้องใช้
เงินก็ได้ เงินแม้วา่ จะหาได้ลาบากไม่ได้ได้มา ง่าย ๆ แต่ถา้ ลูกมีเหตุผลเพียงพอ พ่ออาจจะให้ยืมก็ได้ เพราะว่าลูกน่ะสาคัญ
สาหรับพ่อ เหนือสิ่งอื่นใด และพ่อรักลูกจ๊ะ " " ว่าแต่...ไหนลูกลองบอกพ่อสิวา่ ลูกอยากยืมเงินสองร้อยไปทาอะไร "
ผูเ้ ป็ นพ่อถามลูกชายทีม่ องหน้าพ่อนิ่ง ด้วยนา้ เสียงปราณี เต็มเปี่ ยมด้วยความรัก ลูกชายตัวน้อย ส่งเสียงสะอื้นจาก
ลาคอ " พ่อครับ ตัง้ แต่แม่ตายผมเห็นพ่อต้องทางานหนักเพื่อหาเงินทุกวัน จนไม่ได้พกั ไม่ได้อยูก่ บั ผมเลย เราแทบไม่มี
เวลาได้อยูด่ ว้ ย กัน ผมเลยค่อย ๆ เก็บค่าขนมของผมไว้ ตลอดมา จนถึงตอนนี้ผมเก็บได้สองร้อยบาทแล้ว แต่พอผมรู ้
จากพ่อ ว่าพ่อทางานได้คา่ จ้างวันล่ะสี่รอ้ ยผม จึงอยากยืมพ่อเพิ่มอีกสองร้อย ให้เป็ นสี่รอ้ ยเพื่อจะได้ใช้เป็ นค่าจ้างให้พ่อได้
พักได้อยูก่ บั ผม ซักวันนึง ครับ "

เงินทอง อาจจะจา เป็ น ต่อการดารงชีวติ
แต่ ‘ครอบครัว’ ยังคงต้องการ ความรัก ความอบอุน่ และ เวลาทีม่ ีให้ แก่กนั
" อย่าห่วงงานจนลืม ครอบครัว และ คนทีค่ ณ
ุ รัก ''

วิธีสร้างกาลังใจให้ตนเอง
กล้าเผชิญหน้ากับความกลัว คนทีน่ ิสยั ขลาดกลัวย่อมยากจะประสบความสาเร็จในชีวติ หลักจิตวิทยา
สอนวิธีขจัดความกลัวโดยให้เชือ่ ในความเป็ นจริง ลองเขียนเรื่องทีท่ าให้เรารูส้ ึกกลัว วิตกกังวล หรือมีความทุกข์
ลงในกระดาษ จากนัน้ ลองหาสาเหตุและวิธีแก้ไข ขัน้ ตอนสาคัญต่อมาคือ ต้องกล้าทีจ่ ะเผชิญหน้ากับความกลัว
เพื่อขจัดให้หมดไปจากใจ ถือเป็ นหนึ่งในวิธีสร้างกาลังใจโดยตรง ยิ่งเรากลัวน้อยลงเท่าไร เราจะยิ่งมีกาลังใจมาก
ขึ้นเท่านัน้
สร้า งนิ สยั สดชื่นอยู่เป็ นนิจ ความสดชื่นแสดงออกถึง ความสามารถที่จ ะมีชีวิตอยู่ พร้อมจะเติบ โต
ก้าวหน้าต่อไป และทาให้ผทู ้ มี่ ีโอกาสได้อยู่ใกล้ชดิ มีความสุขสดชืน่ ตามไปด้วย แม้วา่ ในความเป็ นจริงเราอาจจะมี
ความทุกข์ แต่หากเอาแต่โศกเศร้า นอกจากจะทาให้เรารูส้ ึกอ่อนแอทัง้ ร่างกายและจิตใจแล้ว ผูค้ นก็จะพากันหนี
ห่าง จึงควรสร้างนิสยั สดชืน่ ไว้อยูเ่ สมอ รวมทัง้ สร้างสิง่ แวดล้อมรอบตัวให้สดชืน่ แจ่มใส อยูเ่ สมอ
มองหาข้อดีของตนเอง ยอมรับคุณค่าในตนเอง ต้องเชือ่ ว่าตัวเองสามารถทาได้ โดยขจัดความคิดหรือ
คาพูดในแง่ลบออก อย่าคิดเปรียบเทียบกับผูอ้ ื่นในรูปแบบของการทาลายความเชื่อมัน่ ในตนเอง วิจารณ์และ
ตรวจสอบวิธี ท างานของตัว เองว่า มี ข ้อ บกพร่ อ งอะไรบ้า ง พึ ง ระลึ ก เสมอว่า ทุ ก อย่ า งที่ผ่ า นเข้า มาจะเป็ น
ประสบการณ์ชวี ติ ทีท่ าให้เราแข็งแกร่งและเข้มแข็งยิง่ ขึ้น
มองโลกในแง่ดี มีความหวัง คิดในแง่บวกว่าพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้ ดังนัน้ ปั ญหาหรือความทุกข์ที่
เกิดขึ้นในวันนี้ เราก็ตอ้ งเอาชนะได้เช่นกัน และต้องเริ่มทาความเข้าใจว่าชีวติ มีข้ ึนมีลงอยู่เสมอ ความทุกข์จึงไม่อยู่
กับเราอย่างถาวร สักวันหนึ่งมันต้องผ่านพ้นไปอย่างแน่นอน ถ้าสามารถอดทนผ่านวันนี้ไปได้ เราก็จะชนะในทีส่ ุด
ฝึ กเป็ นคนมุมานะอดทน ความมานะอดทนเป็ นกาลังใจอีกรูปแบบหนึ่ง และเป็ นคุณสมบัติทสี่ าคัญยิ่ง
อย่างหนึ่งของผูท้ จี่ ะประสบความสาเร็จ บุคคลประเภทนี้จะสามารถควบคุมตัวเองได้ รูจ้ กั การรอคอย ไม่ยอ่ ท้อต่อ
อุปสรรค หากผูใ้ ดต้องการความก้า วหน้า และความสาเร็ จในชีวิต จะต้องปลูกฝั ง คุณสมบัติน้ ี ไ ว้ใ ห้เป็ นนิ ส ยั
ตลอดไป
หากิจกรรมทาอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็ นงานเล็กงานน้อย เช่น งานบ้าน งานอดิเรก อย่าปล่อยตัวปล่อยใจให้
ว่าง เมื่อเราทุม่ เทสมาธิทางาน ไม่มีเวลาคิดฟุ้ งซ่าน ไร้สาระ ความคิดวิตกกังวลก็จะหมดไป สิ่งสาคัญอีกอย่างคือ
ให้กาลังใจตัวเอง บอกกับตัวเองว่าต้อง ‘ทาได้’ อยู่เสมอ เมื่อลงมือทาแล้วรูส้ ึกว่าเราทาได้ จิตใจจะรูส้ ึกเข้มแข็ง
ขึ้นพร้อมทีจ่ ะลุกขึ้นมาสูต้ อ่ ไป
วางแผนเป้ าหมายในอนาคต พิจารณาว่าเราอยากทาอะไรต่อจากนี้อกี เช่น เรียนจบปริญญาโท ซื้อบ้าน
และรถยนต์ หรือคิดถึงคนที่เรารัก รวมทัง้ คนทีร่ กั เรา ให้นาสิ่งเหล่านี้มาเป็ นกาลังใจในการต่อสู ้ และพร้อมใช้
ความสามารถทีม่ ีอย่างเต็มกาลังเพื่ออนาคต ถ้าทาสาเร็จเราก็จะได้ในสิ่งทีต่ อ้ งการ ขณะเดียวกันก็ทาให้ทุกคนมี
ความสุขด้วย
ลองศึกษาชีวติ ของผูอ้ นื่ จากสือ่ ต่างๆ อาทิ หนังสือ ภาพยนตร์ แล้วจะพบว่าคนดังทีป่ ระสบความสาเร็จ
ในชีวติ ทุกคนมักผ่านความทุกข์ยากลาบากมาแล้วทัง้ นัน้ การได้เห็นชีวติ ทีไ่ ม่ยอมแพ้ของผูอ้ นื่ ถือเป็ นแบบอย่างที่
ดีทท่ี าให้เราเกิดกาลังใจและมีพลังใจทีจ่ ะฮึดสูเ้ หมือนพวกเขา หรืออาจเพิ่มพูนกาลังใจด้วยการนาข้อคิดดีๆ คาคม
ของ ‘Idol’มาใช้เป็ นกาลังใจในการดาเนินชีวติ ของเราต่อไปได้ จะเห็ น ว่า ก าลัง ใจเป็ นสิ่ง ที่เ ราสามารถสร้า งให้
เกิดขึ้นได้ เริ่มต้นจากตัวเราเองต้องฝึ กให้กาลังใจแก่ตนเอง จะทาให้เรากลายเป็ นคนเข้มแข็งทัง้ กายและใจ มี
ความสุขกับการดาเนินชีวติ และมีโอกาสทีจ่ ะประสบความสาเร็จในทุกๆด้าน

ที่มา : วารสารสายใจไฟฟ้ า

