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วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1364    วนัอาทติยท์ี ่    18    เมษายน     2564/2021 

“สนัติสขุจงด ำรงอยู่กบัท่ำนทัง้หลำยเถิด!” 

  ารยนืยนัวา่พระเยซเูจา้ทรงกลบัคนืชพีจากความตาย เป็นเรื่องทีศ่ษิยท์ุกคนเชื่อและ
ประกาศวา่เป็นความจรงิ แต่สบืเนื่องจากความจรงินี้กย็งัมสีิง่ทีศ่ษิยต์อ้งประกาศเพิม่เตมิคอื 
ใครกต็ามทีเ่ชื่อเรื่องนี้และยอมรบัวา่พระเยซเูจา้เป็นพระบุตรพระเจา้ เขากจ็ะไดร้บัความรอด
พน้ฝ่ายจติวญิญาณ เขาจะมสีทิธิแ์ละมสีว่นในการเป็นลกูของพระเจา้ เมือ่มสีว่นในการเป็น
บุตรแลว้ เขายงัตอ้งประกาศต่อไปอกีวา่ มนุษยชาตนิัน้แต่ละวนัตอ้งเผชญิหน้ากบัความชัว่
รา้ยนานาชนิด การเป็นบตุรพระเจา้หมายถงึการปฏเิสธสิง่ชัว่รา้ยทุกประการและด าเนินชวีติ
ตามค าสอนของพระเยซเูจา้อย่างทา้ทาย ชวีติแห่งการเป็นบุตรพระเจา้จงึจะเตม็เป่ียมและ
บรบิรูณ์ในตวัเขา  
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

จะเอำอะไร?????? 
  ลม้หรอืลุกอยา่ไปทุกขก์บัชวีติ  ถูกหรอืผดิอยา่ไปคดิหนีปัญหา 
 ดหีรอืแยอ่ยา่ไปแครค์นนินทา                ชมหรอืดา่อยา่ไปรบัใหก้ลบัคนื 
  ใจคนใจใครกใ็จเขา    จะใหเ้หมอืนใจเรากระไรได ้
 ต่างคนต่างคดิต่างจติใจ                       จะเอาอะไรมากไปกบัใจคน 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 จำนใส่ลกูตำ  ( Dish  Bearing  eyes)   มทีีม่าจากต านานวา่   
ชายหนุ่มคนหน่ึงทีม่าตดิพนันกับุญลซู ี  หลงใหลในดวงตาอนัสวยงาม
ของเธอ   จงึตามรบกวนและคร ่าครวญวา่ดวงตาของเธอทรมานใจเขา  
เมื่อไดฟั้งเชน่นัน้  ลซูจีงึควกัดวงตาตวัเองใสจ่านสง่ไปใหเ้ขา   จานใส่
ลกูตาจงึกลายเป็นเครื่องหมายของนกับุญลซู ี

 

วนัพธุที ่21 เม.ย.21  ระลกึถงึ  น.อนัเซลม ์พระสงัฆราช นกัปราชญ์แหง่พระศาสนจกัร    
วนัศกุรท์ี ่23 เม.ย.21  ระลกึถงึ   น.ยอรจ์ มรณสกัข ี
วนัเสารท์ี ่24 เม.ย.21  ระลกึถงึ  น.ฟีเดลสิ แหง่ซกิมารงิเกน็ พระสงฆแ์ละมรณสกัข ี 
วนัอาทติยท์ี ่ 25 เม.ย.21 สปัดาหท์ี ่4 เทศกาลปัสกา  
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

ขอแจง้ขา่วการตดัสนิใจด่วนวา่ เราจะเริม่งดมสิซาสาธารณะสถานการณ์โควดิ-19 

 
 
วนัที ่11 เมษายน มพีธิโีปรดศลืลา้งแก่เดก็ชาวฟิลปิปินส ์เป็นบุตรสาวของคณุ Khem Esloa  

ทีเ่สยีชวีติเมือ่วนัที ่19 กุมภาพนัธท์ีผ่า่นมา 
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ประชาสมัพนัธ ์

 

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

มกัใหญ่ใฝ่สงู 
“อย่ำมกัใหญ่ใฝ่สงู แต่ยอมท ำส่ิงต ำ่ต้อยเถิด อย่ำทะนงว่ำตนฉลำด”(รม 12:16) 

     ความมกัใหญ่ฝันสงูคอืลกัษณะของคนทีพ่ยายามท าตนเองใหก้า้วหน้าจนเลยขอบเขต เป็น
ความพยายามทีจ่ะเป็นใหญ่เหนือคนอื่น ดกีวา่คนอืน่ ซึง่ทีจ่รงิแลว้ความคดิทีจ่ะกา้วหน้านัน้เป็นสิง่ที่
ด ีแต่ถา้ตนเองตอ้งการกา้วหน้าโดยไมเ่หน็แก่คนอื่นๆหรอืไมค่ านึงถงึวธิกีาร กจ็ะท าใหค้นนัน้เราลมื
ตนเอง เหน็คนอื่นเป็นเพยีงสิง่ของทีไ่มม่คีา่ ไมม่คีวามเหน็อกเหน็ใจคนอื่น เหน็แก่ประโยชน์ของ
ตนเองเทา่นัน้ คนเชน่น้ีจะหาเพือ่นยาก ไมม่ใีครอยากเป็นเพือ่นดว้ย อกีประการหน่ึงคอืการอวด
ฉลาด คนทีอ่วดฉลาดมกัจะเป็นทีข่บขนัของผูอ้ื่น และจะไมไ่ดร้บัในสิง่ทีค่วรจะไดร้บัเพราะคนอื่นนึก
วา่เขาเก่งแลว้ 
    เราตอ้งตัง้เป้าหมายในชวีติไวใ้หด้ ีใหเ้หมาะสมกบัฐานะและความสามารถของเรา จากนัน้ใหเ้รา
พยายามไปใหถ้งึเป้าหมายโดยไมด่ถููกเพือ่นหรอืเหน็แก่ประโยชน์สว่นตวัเทา่นัน้ และเราตอ้งสภุาพ
ถ่อมตน ยนิดที างานทีไ่มม่ใีครเขาอาสาท า 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

   1 ยน 2:1-5ก 
     ลกู ๆ ทีร่กัทัง้หลาย ขา้พเจา้เขยีนเรื่องน้ีถงึท่าน เพือ่ทา่นจะไดไ้มท่ าบาป แต่ถา้ใคร
ท าบาป เรายงัมทีนายแกต้่างใหเ้ฉพาะพระพกัตรข์องพระบดิา คอืพระเยซูครสิตเจา้ ผู้
ทรงเทีย่งธรรม พระองคท์รงเป็นเครื่องบชูาชดเชยบาปของเรา และไมเ่พยีงแต่ชดเชย
เฉพาะบาปของเราเทา่นัน้ แต่ชดเชยบาปของมนุษยท์ัง้โลกดว้ย 
     ถา้เราปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองพระองค ์เรามัน่ใจวา่เราไดรู้จ้กัพระองค ์ผูท้ีก่ลา่ววา่ 
“ขา้พเจา้รูจ้กัพระองค”์ แต่ไมป่ฏบิตัติามบทบญัญตัขิองพระองค ์เขาเป็นคนมุสา และ 
“ความจรงิ” ไมอ่ยูใ่นตวัเขา แต่ผูท้ีป่ฏบิตัติามพระวาจาของพระองค ์ความรกัของพระเจา้
ในผูน้ัน้ยอ่มสมบรูณ์ 
 

 ข้อคิด การยืนยนัว่าพระเยซูเจ้าทรงกลบัคืนชีพจากความตาย เป็นเรื่องที่ศิษย ์
ทุกคนเชื่อและประกาศวา่เป็นความจรงิ แต่สบืเน่ืองจากความจรงิน้ีกย็งัมสีิง่ทีศ่ษิยต์อ้ง
ประกาศเพิม่เตมิคอื ใครกต็ามทีเ่ชื่อเรื่องน้ีและยอมรบัวา่พระเยซูเจา้เป็นพระบุตรพระเจา้ 
เขากจ็ะไดร้บัความรอดพน้ฝ่ายจติวญิญาณ เขาจะมสีทิธิแ์ละมสีว่นในการเป็นลกูของพระ
เจา้ เมื่อมสีว่นในการเป็นบุตรแลว้ เขายงัตอ้งประกาศต่อไปอกีวา่ มนุษยชาตนิัน้แต่ละวนั
ตอ้งเผชญิหน้ากบัความชัว่รา้ยนานาชนิด การเป็นบุตรพระเจา้หมายถงึการปฏเิสธสิง่ชัว่
รา้ยทุกประการและด าเนินชวีติตามค าสอนของพระเยซูเจา้อยา่งทา้ทาย ชวีติแหง่การ
เป็นบุตรพระเจา้จงึจะเตม็เป่ียมและบรบิรูณ์ในตวัเขา 
 

          พอ่เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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ขำว กบั ด ำ?  
 นิทานเรือ่งนี้เล่าต่อกนัมานานแลว้...เศรษฐคีนหน่ึงชอบใจลกูสาวชาวนายากไรผู้ห้นึ่ง เขา
เชญิชาวนากบัลกูสาวไปทีส่วนในคฤหาสน์ของเขา เป็นกรวดกวา้งใหญ่ทีม่แีต่กรวดสดี ากบัสขีาว 
เศรษฐบีอกชาวนาวา่ “ทา่นเป็นหน้ีขา้จ านวนหนึ่ง แต่หากทา่นยกลกูสาวให ้ขา้จะยกหนีสนิให้
ทัง้หมด” ชาวนาไมต่กลง เศรษฐบีอกวา่ “ถา้เชน่นัน้เรามาพนนักนัดไีหม ขา้จะหยบิกรวดสองกอ้น
ขึน้มาใสใ่นถุงผา้นี้ กอ้นหนึ่งสดี า กอ้นหนึ่งสขีาว ใหล้กูสาวของทา่นหยบิกอ้นกรวดจากถุงนี้ หาก
นางหยบิไดก้อ้นสขีาว ขา้จะยกหนี้สนิใหท้า่น และนางไมต่อ้งแต่งงานกบัขา้ แต่หากนางหยบิได้
กอ้นสดี า นางตอ้งแต่งงานกบัขา้  
และแน่นอนขา้จะยกหนี้ใหท้า่นดว้ย”ชาวนาตกลงเศรษฐหียบิกรวดสองกน้ใสใ่นถุงผา้  
 หญงิสาวเหลอืบไปเหน็วา่  กรวดทัง้สองกอ้นนัน้เป็นสดี าเธอจะท าอยา่งไร? หากเธอไม่
เปิดเผยความจรงิ กต็อ้งแต่งงานกบัเศรษฐขีีโ้กง หากเธอเปิดเผยความจรงิ เศรษฐยีอ่มเสยีหน้า 
และยกเลกิเกมนี้ แต่บดิาของเธอกย็งัคงเป็นหน้ีเศรษฐตี่อไปอกีนาน 
 ลกูสาวชาวนาเอือ้มมอืลงไปในถุงผา้ หยบิกรวดขึน้มาหนึ่งกอ้น พลนัเธอปล่อยกรวดในมอื
รว่งลงสูพ่ืน้ กลนืหายไปในสดี าและสขีาวของสวนกรวด เธอมองหน้าเศรษฐ ีเอ่ยวา่ “ขออภยัทีข่า้
พลัง้เผลอปล่อยหนิรว่งหลน่ แต่ไมเ่ป็นไรในเมือ่ทา่นใสก่รวดสขีาวกบัสดี าอยา่งละหน่ึงกอ้นลงไป
ในถุงนี้ ดงันัน้เมือ่เราเปิดถุงออกดกูรวดกอ้นทีเ่หลอื กย็อ่มรูท้นัทวีา่กรวดทีข่า้หยบิไปเมือ่ครูเ่ป็นสี
อะไร” ทีก่น้ถุงเป็นกรวดสดี า “…ดงันัน้กรวดกอ้นทีข่า้ท าตกยอ่มเป็นสขีาว” ชาวนาพน้สภาพ
ลกูหนี้ และลกูสาวไมต่อ้งแต่งงานกบัเศรษฐขีีโ้กงคนนัน้ 

 เราสว่นใหญ่ถูกสอนมาใหม้องปัญหาแบบขาวกบัด า แต่
ไมใ่ชท่กุปัญหาสามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งขาวกบัด าเสมอไป ในทาง
ตรงกนัขา้ม หากเราลองมองต่างมมุ จะพบหนทางการแกปั้ญหา
มมีากกวา่หนึ่งสายเสมอ และการยดืหยุน่พลกิแพลงไปตาม
สถานการณ์เป็นวธิกีารหน่ึงโลกไมม่สีขีาวกบัด า  
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แรงบนัดำลใจ 
 แรงบนัดาลใจเป็นส่วนส าคญัที่จะกระตุ้นให้เราเริม่ต้นลงมอืท า มุ่งไปยงัเป้าหมายที่วางไว้ รกัษา
โมเมนตมั   มคีวามสม ่าเสมอและอดทน แล้วเราจะพบความก้าวหน้าที่เรว็ขึ้น  
 แรงบนัดาลใจที่จะกระตุ้นตวัเอง เราหาได้จากบุคคลที่ชื่นชม บุคคลที่ประสบความส าเรจ็ คนที่มี
ประสบการณ์ชวีติมากมาย เราได้รบัแรงบนัดาลใจจากค าพูดของคนเหล่านัน้ ค าพูดที่สร้างแรงบนัดาล
ใจ ให้แง่คดิ ค าพูดที่เป่ียมด้วยพลงัที่ขบัดนัให้เราลงมอืท า ช่วยให้เราเกิดความชดัเจน ท าให้เรารูต้วั 
เขา้ใจอย่างชดัเจน ถงึเส้นทางที่เราก าลงัเดนิไป 
 ค าคม ขอ้คดิ เป็นบทเรยีนชวีติที่สื่อผ่านค าพูดสัน้ๆ ของบุคคลที่ประสบความส าเรจ็ ค าคมและ
ขอ้คดิดีๆ ประโยชน์ของค าคมหรอืขอ้คดิดีๆ  มนัจะช่วยให้เรารูต้วัอยู่เสมอ มนัจะคอยสะกดิเรา ท าให้
เรารู ้ว่าเราท าได้ สรา้งแรงกระตุ้น จุดประกายให้เราตื่นในทุกๆ วนั ในแต่ละวนัที่เราต้องเจอปัญหา 
ความคดิแง่ลบที่เกดิขึน้ มนัจะท าให้อารมณ์ไม่ด ีมนัรบกวนจติใจ และการใช้ค าคมหรอืขอ้คดิเพื่อจุด
ประกาย มนัจะเปลี่ยนอารมณ์ให้เป็นบวก ท าให้เราคดิบวกได้       
 สิง่ที่เราเชื่อในวนันี้ พรุ่งนี้เราอาจจะต่อต้านมนัก็ได้ ค าคม ขอ้คดิดีๆ  จะช่วยให้เราคดิบวก ช่วยให้
ค่อยๆ เปลี่ยนทศันคตขิองเรา ท าให้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่ ช่วยให้เรามองเห็นทางสว่าง และมองในแง่
ด ีช่วยให้เราเปลี่ยนความคดิ ไม่ให้จมอยู่กบัปัญหา แต่ให้เริม่หาทางแก้ไข ช่วยให้เราเผชญิหน้ากบั
ปัญหาได้ ช่วยเป็นเกราะป้องกนัเราจากความคดิแง่ลบ        
 People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing  — that’s why 
we recommend it daily.  — Zig Ziglar            
 การสรา้ง แรงจูงใจ การสร้างแรงบนัดาลใจ ก็เหมอืนกบัการอาบน ้า ครัง้เดยีวไม่พอ แต่เราต้อง
ท าเป็นประจ าสม ่าเสมอ ร่างกายเราต้องการการช าระล้าง จติใจเราก็ต้องการแรงกระตุ้นเช่นกนั ใน
บทความนี้เราจะรวบรวมค าคม หรอืขอ้คดิดีๆ  ค าพูดของบุคคลที่ประสบความส าเรจ็ ที่เราเห็นว่ามนั
เกี่ยวขอ้งกบัความส าเรจ็และจะเป็นประโยชน์กบัเราได้ 
 ขอ้อ้าง Knowing is not enough, we apply. Willing is not enough, we must do.—Bruce 
Lee เมื่อชวีติตดิขดั เราจะขยบัไปไหนไม่ได้ จนกว่าเราจะรูว้่ามอีะไรบ้างที่เราจ าเป็นต้องท า ลงมอืท า
ทนัทไีม่ปล่อยให้พลาดโอกาส             
 แต่หลายคนที่หาขอ้อ้างว่าท าไมถงึไม่ยอมท าสิง่ที่จ าเป็นต้องท า ขอ้อ้างท าให้หยุดอยู่กบัที่ มนัท า
ให้เราตดิกบัดกั ท าให้เราพลาดโอกาสดีๆ  ที่ผ่านเข้ามา  
                                                                                 ทีม่าhttps://www.nicetofit.com 
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