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   “ท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิด”  
 ตวัอยา่งของใชเ้ยซเูจา้ทรงสอนใหเ้ราตระหนกัว่า เราจะด าเนินชวีติตกอยูใ่นสภาพของบาป
ตลอดไปไมไ่ด ้ แน่นอนทที่าทขีองพระองคต่์อคนบาปคอื ความเมตตาสงสาร และใหอ้ภยั พระองค์
ทรงใหโ้อกาส ไมไ่ดม้องอดตีทีผ่ดิพลาด แต่มองเหน็อนาคตทีเ่ราสามารถจะเปลีย่นแปลงตวัเองไป
ในทางทีด่ขี ึน้ได ้ ความรกัความใจดขีองพระองคท์ีม่ต่ีอเราไมส่ามารถเป็นเหตุผลใหเ้ราไมพ่ยายาม
ปรบัปรงุตนเอง เราตอ้งพยายามเปลีย่นแปลง แกไ้ข รว่มมอืกบัพระหรรษทานของพระองคใ์นการท า
ใหต้วัเราเองนัน้เอาชนะความโน้มเอยีงทีไ่มด่ ี และบาปต่างๆทีเ่ป็นอุปสรรคท าใหเ้ราไมส่ามารถทีจ่ะ
รกัพระและรกัเพื่อนมนุษยไ์ด ้

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=JhXvxASN9KI
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

            โลกใบน้ี 
    เมือ่ยา้ยบา้นขนทรพัยไ์ปไดค้รบ          พอยา้ยภพทรพัยส์นิกบ็นิหาย 
มแีต่บุญและบาปทาบตดิกาย                  ยงัไมส่ายหาพระวาจามาค ้าใจ 
     มองโลกในแงด่เีป็นสสีวย                  ฉาบไวด้ว้ยความรกัพรอ้มศกัดิศ์ร ี
ถา้ทุกอยา่งเรามองไปในแง่ด ี                   โลกใบน้ีกส็ดใสในใจเรา 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  2   ดอกไม้  ต้นไม้  และพืช 
      คอกเคิล  (Cockle)  เป็นวชัพชืซึง่พบเหน็ไดท้ัว่ไปตามทุ่งนาทีไ่ถ
หว่านแลว้   และมกัขึน้เบยีดแทรกธญัพชืทีป่ลกูไวค้อกเคลิจงึใชเ้ป็น
สญัลกัษณ์ของความชัว่รา้ยทีเ่ขา้แทรกแซงพระศาสนจกัร   โดยมทีีม่า
จาก “โยบ”  31:41   ว่า   “ จงปล่อยให่ทสิเทลิขึน้แทนขา้วสาล ี และคอก
เคลิแทนขา้วบารเ์ลย”์   
 
 
 

วนัจนัทรท์ี ่4 เม.ย. 22         ระลกึถงึ  น.อสิโิดโร พระสงัฆราชและนกัปราชญ์ 
วนัอาทติยท์ี ่10 เม.ย. 22     อาทติยพ์ระทรมานของพระเยซคูรสิตเจา้ 
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ขา่ววดับางแสน 

คา่ยค าสอนภาคฤดรูอ้น 2022 เตรยีมรบัศลีมหาสนิท เริม่แลว้ทุกวนัอาทติย ์หลงัมสิซาสาย  
รวม 12 สปัดาห ์จ านวนวนัน้ี 14 เพิม่ฟิลปิปินสอ์กี 6 เป็น 20 บรรยากาศแสนรม่รื่น 

     

    

    
 

บิดาในโลกน้ียงัรู้จกัใหข้องดีแก่ลูก พระบิดาบนสวรรคผ์ูดี้พร้อมของเราจะให้
พร้อมกบัผล

ความรัก ความช่ืนชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2022/15111-4apr22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14361-7nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2022/15117-10apr22
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               นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

เพราะคนทีข่อจงึไดร้บั คนทีแ่สวงหาจงึพบ 

 

     การภาวนาดว้ยความพากเพียรอยา่งสม ่าเสมอแสดงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งร้องขอความ
ช่วยเหลือจากพระเจา้ บิดาในโลกน้ียงัรู้จกัใหข้องดีแก่ลูก พระบิดาบนสวรรคผ์ูดี้พร้อมของเราจะให้
ของท่ีดีกวา่หรือดีท่ีสุดส าหรับเราอยา่งแน่นอน และของประทานนั้นกคื็อ “พระจิตเจ้า” พร้อมกบัผล

แห่งพระพรของพระองค ์อนัไดแ้ก่ ความรัก ความช่ืนชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี 
ความซ่ือสัตย ์ความอ่อนโยน และการรู้จกัควบคุมตนเอง (กท 5:22-23) แต่เราตอ้งวอนขอ  

เพราะคนทีข่อจึงได้รับ คนทีแ่สวงหาจึงพบ 
 

 
 

อาทติยช์วนคดิ  

                 (ต่อจากหน้า 5)   
เหมอืนประชดตวัเองไปก่อนแลว้หรอื เมือ่ไมม่แีรงจงูใจใหข้ยนัออกก าลงักาย จงึขยนัหาอะไรทีท่ าลาย
สุขภาพกนิแทน… ขีเ้กยีจเกบ็ของจดัของในบา้น แต่ขยนัซือ้ของออนไลน์เขา้บา้น อะไรท านองนี้ ทีพ่อ
ทบทวนไดจ้ะเหน็ว่า คนเราตดัสนิใจอะไรกนัแปลก ๆ อยูบ่่อย ๆ กใ็นเมือ่อยากมเีงนิกอ็ยา่ขยนัใช ้ขีเ้กยีจ
ออกก าลงักายอยา่งน้อยกไ็มค่วรขยนักนิ และแน่นอนขีเ้กยีจเกบ็ของ กต็อ้งไมข่ยนัสะสม… เพราะสุดทา้ย
ความขีเ้กยีจอาจไม่ม ีหรอืไมส่ าคญัเท่ากบัว่า ท าไมเราถงึขยนักบัเรือ่งทีม่นัไมท่ าใหช้วีติไมด่ขีึน้ หรอืเป็น
ภาระกว่าเก่านะ เราคดิอะไรอยู?่ นัน่สไิมเ่ขา้ใจ ณ ตอนนัน้ อะไรอยู่ในหวัเรา? ปล.นอกจากเรือ่งนี้ทีจ่ะ
ใหม้องความขีเ้กยีจในมุมหนึ่งทีอ่าจไม่มอียู่จรงิแลว้ เรายงัปรบัทศันคตไิปใชพ้ฒันาตวัเองไดจ้าก
บทความ การพฒันาตนเองแบบขีเ้กยีจๆ 
              ทีม่าhttps://sirichaiwatt.com 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

     ยน 8:1-11 
     เวลานัน้ พระเยซเูจา้เสดจ็ไปยงัภเูขามะกอกเทศ เชา้ตรู่วนัรุง่ขึน้ พระองคเ์สดจ็ไปในพระวหิารอกี 
ประชาชนเขา้มาหอ้มลอ้มพระองค ์พระองคป์ระทบันัง่ แลว้ทรงเริม่สัง่สอน 
    บรรดาธรรมาจารยแ์ละชาวฟารสินี าหญงิคนหน่ึงเขา้มา หญงิคนนี้ถูกจบัขณะล่วงประเวณ ีเขาให้
นางยนืตรงกลาง แลว้ทลูถามพระองคว์่า “อาจารย ์หญงิคนนี้ถูกจบัขณะล่วงประเวณี ในธรรมบญัญตั ิ
โมเสสสัง่เราใหทุ้่มหนิหญงิประเภทน้ีจนตาย ส่วนท่านจะว่าอยา่งไร” 
     เขาถามพระองคเ์ช่นน้ีเพื่อจบัผดิพระองค ์หวงัจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค ์แต่พระเยซเูจา้ทรงก้ม
ลง เอานิ้วพระหตัถข์ดีเขยีนทีพ่ืน้ดนิ เมือ่คนเหล่านัน้ยงัทลูถามย า้อยูอ่กี พระองคท์รงเงยพระพกัตรข์ึน้ 
ตรสัว่า “ท่านผูใ้ดไมม่บีาป จงเอาหนิทุ่มนางเป็นคนแรกเถดิ” แลว้ทรงกม้ลงขดีเขยีนบนพืน้ดนิต่อไป 
เมือ่คนเหล่านัน้ไดฟั้งดงันี้ กค็่อยๆ ทยอยออกไปทลีะคน เริม่จากคนอาวุโส จนเหลอืแต่พระเยซเูจา้
ตามล าพงักบัหญงิคนนัน้ ซึง่ยงัคงยนือยูท่ีเ่ดมิ พระเยซเูจา้ทรงเงยพระพกัตรข์ึน้ ตรสักบันางว่า “นาง
เอ๋ย พวกนัน้ไปไหนหมด ไม่มใีครลงโทษท่านเลยหรอื” หญงิคนนัน้ทลูตอบว่า “ไมม่ใีครเลย พระเจา้
ขา้” พระเยซเูจา้ตรสัว่า “เรากไ็มล่งโทษท่านดว้ย ไปเถดิ และตัง้แต่นี้ไป อยา่ท าบาปอกี” 
  
ข้อคิด 
      ตวัอยา่งของพระเยซเูจา้ทรงสอนใหเ้ราตระหนกัว่า เราจะด าเนินชวีติตกอยูใ่นสภาพของบาป
ตลอดไปไมไ่ด ้แน่นอนทที่าทขีองพระองคต่์อคนบาปคอื ความเมตตาสงสาร และใหอ้ภยั พระองคท์รง
ใหโ้อกาส ไมไ่ดม้องอดตีทีผ่ดิพลาด แต่มองเหน็อนาคตทีเ่ราสามารถจะเปลีย่นแปลงตวัเองไปในทางที่
ดขี ึน้ได ้ความรกัความใจดขีองพระองคท์ีม่ต่ีอเรา ไมส่ามารถเป็นเหตุผลใหเ้ราไมพ่ยายามปรบัปรงุ
ตนเอง เราตอ้งพยายามเปลีย่นแปลง แกไ้ข รว่มมอืกบัพระะหรรษทานของพระองคใ์นการท าใหต้วัเรา
เองนัน้เอาชนะความโน้มเอยีงทีไ่ม่ด ีและบาปต่างๆทีเ่ป็นอุปสรรคท าใหเ้ราไมส่ามารถทีจ่ะรกัพระและ
รกัเพื่อนมนุษยไ์ด้ 

            ......... เจา้วดั 
 

 

https://sirichaiwatt.com/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%86/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%8
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ต้องใช้เวลา 
 แมว้่าพระเจา้สามารถเปลีย่นแปลงเราไดท้นัท ีแต่พระองคท์รงเลอืกทีจ่ะพฒันาเราอยา่งชา้ๆ พระเยซทูรงจง
ใจใชว้ธิคีอ่ยๆ พฒันาสาวกของพระองค ์เชน่เดยีวกบัทีพ่ระเจา้ทรงอนุญาตใหค้นอสิราเอลยดึแผน่ดนิแหง่สญัญา 
“ทลีะเลก็ทลีะน้อย” เพือ่พวกเขาจะไมถ่กูท าลาย พระองคก์เ็ลอืกทีจ่ะท างานเป็นขัน้เป็นตอนในชวีติของเราเชน่กนั  
ท าไมจงึใชเ้วลานานเหลอืเกนิทีจ่ะเปลีย่นแปลง และเตบิโต 
 1. เราเรียนรู้ช้า เรามกัจะต้องเรียนซ า้ๆถึง 40 หรือ 50 คร ัง้จึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ เมื่อปัญหาเกิดขึน้
ซ ้าๆ เรากค็ดิว่า “เอาอกีแลว้ ผมเรยีนบทเรือ่งนี้ไปแลว้นี่นา” แต่พระเจา้ทรงทราบดกีว่า ประวตัศิาสตรข์อง
อสิราเอลแสดงใหเ้หน็ว่า เราลมืบทเรยีนทีพ่ระเจา้สอนไดเ้รว็เพยีงไร และหวน
กลบัคนืสูร่ปูแบบพฤตกิรรมเกา่ๆ อยา่งรวดเรว็ เราจ าเป็นตอ้งเรยีนรูซ้ ้าหลายๆ
ครัง้ 
 2. เราต้องท้ิงส่ิงเก่าๆมากมาย หลายคนไปหาผู้ให้ค  าปรึกษาด้วย
ปัญหาสว่นตวัหรอืปัญหาความสมัพนัธซ์ึง่สัง่สมมานานหลายปี แลว้พดูวา่ “ผม
ตอ้งการใหค้ณุชว่ยนะ ผมมเีวลาหนึ่งชัว่โมง” พวกเขาคาดหวงัอยา่งไรเดยีงสาที่
จะแกไ้ขความยุง่ยากทีย่าวนาน และฝังรากลกึภายในเวลาอนัรวดเรว็ เนื่องจาก
ปัญหาของเราสว่นใหญ่และนสิยัไมด่ทีกุอยา่งของเรา ไมไ่ดเ้กดิขึน้เพยีงชัว่ขา้มคนื มนัจงึไมส่มเหตุสมผลทีจ่ะคาด
ว่าสิง่เหล่านี้จะหายไปในทนัท ีไมม่ยีา หรอืค าอธษิฐาน หรอืหลกัการใดทีจ่ะแกไ้ขความเสยีหายทีส่ ัง่สมมานาน
หลายปีไดใ้นทนัท ีมนัตอ้งอาศยัการทุม่เทเพื่อขจดัและทดแทนดว้ยสิง่ใหม ่พระคมัภรีเ์รยีกการกระท าเชน่นี้ว่า “ทิง้
ตวัเกา่” และ “สวมสภาพใหม”่ แมว้่าคณุจะไดร้บัธรรมชาตใิหมท่นัททีีก่ลบัใจเชือ่ แต่คณุกย็งัมนีิสยั รปูแบบ และ
การกระท าเกา่ๆ ซึง่ตอ้งถกูขจดัออกและทดแทนดว้ยสิง่ใหม่ 
 3. เรากลวัท่ีจะเผชิญหน้าความจริงท่ีเก่ียวกบัตวัเราด้วยความถ่อมใจ ผมได้ชี้ให้เหน็แล้วว่าความจริง
จะท าใหเ้ราเป็นอสิระ แต่มนักม็กัจะท าใหเ้ราน่าสงัเวชกอ่น เรากลวัว่าเราจะพบอะไรบางอยา่ง ถา้เราเผชญิหน้ากบั
ความบกพรอ่งในนิสยัของเราอยา่งเปิดเผย ความกลวันี้เองทีจ่ าจองเราไวใ้นคกุแหง่การไมย่อมรบัความจรงิ
จนกระทัง่เรายอมใหพ้ระเจา้สอ่งแสงแหง่ความจรงิของพระองคบ์นความผดิพลาด ความลม้เหลว และปัญหาต่างๆ 
ของเราเทา่นัน้ เราจงึจะเริม่แกไ้ขสิง่เหล่านัน้ได ้นี่คอืเหตุผลทีเ่ราไมส่ามารถเตบิโตไดถ้า้ไมม่ทีา่ทถี่อมใจและ
ยอมรบัการสอน 
 4. การเติบโตมกัจะเจบ็ปวดและน่ากลวั ไม่มีการเติบโตท่ีปราศจากการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการ
เปลีย่นแปลงทีป่ราศจากความกลวัหรอืการสญูเสยี และไมม่กีารสญูเสยีทีป่ราศจากความเจบ็ปวด การเปลีย่นแปลง
ทกุรปูแบบนัน้มาพรอ้มกบัความสญูเสยีบางสิง่บางอยา่ง คณุตอ้งทิง้วถิเีกา่เพื่อมปีระสบการณ์กบัวถิใีหม ่เรากลวั
การสญูเสยีเหล่านี้ แมว้่าวธิเีกา่ของเราจะท าใหต้วัเองตอ้งลม้เหลว เพราะมนัเหมอืนกบัรองเทา้คูเ่กา่ทีข่าดวิน่ อยา่ง
น้อยมนักใ็สส่บายและคุน้เคย ผูค้นมกัจะสรา้งเอกลกัษณ์ของพวกเขา เราพดูวา่ “มนักเ็หมอืนกบัผมที…่” และ ผมก็
เป็นอยา่งนีแหละ” สิง่ทีเ่รากงัวลโดยไมรู่ต้วักค็อื ถา้ฉนัทิง้นิสยั บาดแผล หรอืปัญหาของตวัเองไปแลว้ ฉนัจะเป็น
ใครล่ะ ความกลวันี้สามารถท าใหค้ณุโตชา้ลงได ้อยา่งแน่นอน   
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เม่ือขีเ้กียจไม่มีจริง (เพราะมนัเป็นเร่ืองท่ีไม่อยู่ในหวัเรา) ตอนท่ี4 

ไม่ใช่แค่มองว่าไม่จ าเป็น แต่ไม่เคยอยู่ในสายตา และไม่อยู่ในหวัเรา(คิด)เราเลย ดงันัน้ถ้า
เพยีงแค่รูส้กึตอ้งท าหรอืโดนบอกใหท้ า ความขีเ้กยีจหรอืแทจ้รงิ คอื ความรู้สึกไม่อยากท าย่อมเข้ามา
แทรกโดยงา่ย…สิง่แวดลอ้มกบัพืน้เพการด าเนินชวีติกม็สี่วนในบางเรือ่ง เช่น คนทีโ่ตมาในชุมชนแออดั 
ความทรดุโทรม ไมเ่รยีบรอ้ยของสิง่ของเป็นเรือ่งทีช่นิตา ดงันัน้เมือ่เขามบีา้น การปล่อยบา้นรกไปบา้งจงึ
ไมรู่ส้กึอะไร หรอื วยัรุน่อาจทีไ่มรู่ส้กึอะไรกบัการใส่เสือ้ผา้ทีไ่ม่รดี เพราะเขาไมไ่ดแ้ครส์งัคมอื่น และสงัคม
เขาเองกไ็ม่มใีครมาใส่ใจกบัการทีเ่สือ้จะยบัไปบา้ง ดงันี้การตอ้งขยนัรดีเสือ้ จงึไมเ่กดิขึน้ ภาวะเช่นนี้หาก
เป็นเรากค็งรูส้กึเสยีเวลา จะมานัง่รดีท าไมไม่มใีครสนใจ ไมร่ดีกใ็ส่ได.้....ลองคดิ จนิตนาการดวู่า… เวลาที่
เราเดนิผ่านกอ้นหนิกอ้นหนึ่ง ไมเ่ลก็ไมใ่หญ่ ทีส่นามหน้าบา้น เราอาจเดนิผ่านไปโดยไม่มองมนั กแ็ค่กอ้น
หนิ แต่เมือ่ใดมนัมาอยู่บนพืน้ปนูเขตบา้น หรอืช่องทางเดนิ มนัจะเริม่เกะกะ อาจท าใหเ้กดิอนัตราย 
แน่นอนเราจะจดัการมนั.....แต่ในอกีดา้นของคนทีใ่นหวัมเีรือ่งการจดัสวนหน้าบา้น หรอืชอบใหห้น้าบา้น
สะอาดตา หนิกอ้นนัน้บนสนามยอ่มไมใ่ช่ทีท่ีม่นัควรอยู ่เขากย็อ่มน ามนัไปจดัการ จดัระเบยีบไมเ่พยีงหนิ
กอ้นนัน้ เศษใบไม ้กิง่ไม ้รวมไปทุกส่วนของสนามเป็นแน่ และเวลาใครผ่านไปมากจ็ะรูส้กึว่า เขาขยนัจงั.....
นี่คอืความแตกต่างของโอกาส ในการทีเ่ราจะตอบสนองต่สิง่หนึ่งบนความขยนั หรอืขีเ้กยีจ เพราะเมือ่เรา
เหน็หนิกอ้นนัน้ส าคญั หรอืทีจ่รงิอยูใ่นองคป์ระกอบของสิง่ทีเ่ราใหค้วามส าคญั เราจะเหน็มนัในอกีแบบ 
ดงัทีย่กตวัอยา่งกไ็มไ่ดห้มายความว่า หนิกอ้นนัน้ส าคญัทีสุ่ด หรอืเรือ่งทีเ่ราขยนัท ามนัตอ้งส าคญัทีสุ่ด 
เพยีงแต่มนัเป็นส่วนหนึ่งของเรือ่งทีอ่ยูใ่นหวัเรา หรอืเรือ่งทีเ่ราใส่ใจหรอืไมเ่ท่านัน้เอง และหากมนัเขา้มาอยู่
ในหวัเราแลว้ จะเลก็ จะใหญ่ มนัจะคา้งคาใจ วนในหวัจนท าใหข้ีเ้กยีจแค่ไหนกต็อ้งไปจดัการ…    
 แรงจงูใจ....สรปุ หรือโดยรวมเราอาจตีความกนัได้ต ัง้แต่ส่วนแรก ๆ  แล้วว่า น่ีอาจเป็นเพียง
เรือ่งของ “แรงจงูใจ” ซึง่การจะสรา้งแรงจงูใจใส่สิง่ที ่“ขีเ้กยีจ” หรอือกีความหมายคอื สิง่ทีไ่มส่นใจ รูส้กึไม่
ส าคญั มนัยอ่มยาก เพราะคนเรามทีัง้พืน้ฐานชวีติ, ความอยาก, ความตอ้งการ ต่างกนัในแต่ละช่วงเวลา วยั
เดก็ยอ่มใส่ใจบางสิง่มากกว่า หรอืวยัผูใ้หญ่เหมอืนกนัแต่ภาวะ สถานการณ์ต่างกนั ยอ่มใหค้วามส าคญับาง
เรือ่งไมเ่หมอืนกนัแต่ทีม่ากกว่าแรงจงูใจ คอืการ “ตดัสินใจ” ทีผ่ดิเพีย้น หรอืแปลกประหลาดของเราเอง 
เบือ้งตน้กค็อื ขยนัในสิง่ทีไ่ม่ควรขยนั อยากมเีงนิเยอะ ๆ ทัง้ทีรู่ว้่ามนัยาก แต่แทนทีจ่ะขยนัเกบ็ออม กม็กั
ตดัสนิใจ ใชเ้งนิเพื่อซือ้ความสุขเบือ้งหน้าเอาแทน  
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