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“คนดยีอ่มน ำสิง่ทีด่อีอกจำกขมุทรัพยท์ีด่ใีนใจของตน 
สว่นคนเลวยอ่มน ำสิง่ทีเ่ลวออกมำจำกขมุทรัพยท์ีเ่ลวของตน” 

 สจัธรรมทีว่า่ "ท าดตีอ้งไดด้"ี เป็นความจรงิทีค่งไมม่ใีครปฏเิสธได ้ แมบ้างครัง้ผลจะ
ออกมาชา้สกันิด และอาจท าใหค้นท าความดทีอ้แท ้แต่ความดทีีไ่ดท้ าจะยงัผลติผลเสมอ ตนัไม้
พนัธุด์กีย็อ่มออกผลด ี หากเป็นตน้ไมพ้นัธุไ์มด่ ี มนัคงไมส่ามารถใหผ้ลทีด่ไีด ้ ฉนัใดกฉ็นันัน้ 
เมือ่เราท าดดีว้ยใจจรงิ ผลของการกระท ายอ่มสง่ผลทีด่เีสมอ ไมจ่ าเป็นตอ้งไปดถููกเหยยีด
หยามผูอ้ื่น ไมต่อ้งไปกล่าวรา้ยเพือ่นบา้น จงยดึมัน่ในการท าความดอียูเ่สมอ จงแสวงหาความ
ยตุธิรรมและสนัต ิ และโมทนาขอบพระคณุพระเจา้เสมอ พระเจา้ผูท้รงชอบธรรมจะประทาน
รางวลัตอบแทนความดขีองทา่นอยา่งแน่นอน ความดขีองทา่นจะไมส่ญูเปล่าไปเลย  

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=iu7IvLots1M
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

ของบางอย่าง 
  ของบางอย่าง ซือ้ไมไ่ด ้ดว้ยเงนิทอง  เพราะเป็นของ ไม่ม ีราคาขาย 
 เช่นความรกั ความปราณ ีมนี ้าใจ    ปลกูฝังไว ้คดิชอบ ประกอบกนั 
  สิง่เหล่าน้ี มคี่า แก่ชวีติ                         เพราะว่าเงนิ ไมม่สีทิธิ ์มาจดัสรร 
 ไดแ้ต่เพยีง เราจะให ้กนัและกนั                     และผูใ้ห ้ไดร้างวลั คอือิม่ใจ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  2   ดอกไม้  ต้นไม้  และพืข 

          หญ้าธปู  (Bulrush)  เป็นไมจ้ าพวก  กก  ออ้   ขึน้เป็นกอมขีนาดเลก็   พบไดท้ัว่ไปใกล้
น ้า  จงึเป็นสญัลกัษณ์ของผูม้ศีรทัธาในศาสนาซึง่มอียูท่ ัว่ทุกหวัระแหง    คนเหล่านี้ด าเนินชวีติ
อย่างสมถะ   ตามค าสอนของครสิตจกัรอนัเป็นแหล่งน ้าหล่อเลีย้งชวีติ  การตคีวามเช่นน้ีมทีีม่า
จาก  “โยบ” (8:11)  ว่า “ตน้กกจะขึน้ในทีไ่มม่ตีมไดห้รอืไฉน  ตน้ออ้จะงอกงามโดยปราศจากน ้า
ไดก้ระนัน้หรอื”   นอกจากนี้หญา้ธปูยงัใชเ้น่ืองกบัสถานทีเ่กดิแห่งการไถ่บาปดว้ย  เพราะโมเสส 
(ซึง่เป็นผูบุ้กเบกิมรรคาใหแ้กพ่ระครสิต)์ ถูกพบในกอหญา้ธปูเมือ่ครัง้ยงัเป็นทารก 

วนัพุธท่ี 2  มี.ค.  22                วนัพุธรับเถา้ 
วนัอาทิตยท่ี์   6  มี.ค.22          สัปดาห์ท่ี  1   เทศกาลมหาพรต    
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การจ าศลีอดอาหารทีเ่ราตอ้งการ คอื การแกโ้ซ่ตรวนทีอ่ธรรม แกส้ายรดัแอก ปลอ่ยผูถู้กขม่เหง
ใหเ้ป็นอสิระ และหกัแอกทุกอนั แบง่ปันอาหารแก่ผูห้วิโหย น าคนยากจนไรท้ีอ่ยูอ่าศยัเขา้มาในบา้น 

เดก็ๆ วนัฉลองเทดิเกยีรตแิมพ่ระ - วนัอาทติยท์ี ่13 กุมภาพนัธ ์2022  

   

     

     

     

คนตาบอดจะน าทางคนตาบอดไดห้รอื ทัง้คู่จะตก
ลงไปในคมูใิช่หรอื ศษิยย์อ่มไมอ่ยูเ่หนืออาจารย ์แต่ทุกคนทีไ่ดร้บัการฝึกฝนอย่างดแีลว้กจ็ะเป็นเหมอืนอาจารย์

ตน้ไมท้ีเ่กดิผลไมด่ยีอ่มไมใ่ช่ตน้ไมพ้นัธุด์ ีหรอืตน้ไมพ้นัธุไ์มด่ยีอ่มไมใ่หผ้ลดเีช่นกนั เรารูจ้กัตน้ไมแ้ต่ละต้น
ไดจ้ากผลของตน้ไมน้ัน้ เรายอ่มไมเ่กบ็ผลมะเดือ่เทศจากพงหนาม หรอืเกบ็ผลองุน่จากกอหนาม คนดยีอ่มน าสิง่
ทีด่อีอกจากขุมทรพัยท์ีด่ใีนใจของตน ส่วนคนเลวยอ่มน าสิง่ทีเ่ลวออกมาจากขมุทรพัยท์ีเ่ลวของตน เพราะปาก
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

        จ าศีลอดอาหาร 
* การจ าศลีอดอาหารควรท าใหเ้ราคดิถงึบุคคลทีย่ากไรท้ีต่อ้งอดมือ้กนิมือ้ 
* การจ าศลีอดอาหารควรน าไปสูก่ารกลบัใจ เลกิเอาเปรยีบผูอ้ื่น 
* อดเพือ่ทีจ่ะคดิถงึคนอื่น ใสใ่จกนัและกนัมากยิง่ขึน้ 
   การจ าศลีอดอาหารทีเ่ราตอ้งการ คอื การแกโ้ซ่ตรวนทีอ่ธรรม แกส้ายรดัแอก ปลอ่ยผูถู้กขม่เหง
ใหเ้ป็นอสิระ และหกัแอกทุกอนั แบง่ปันอาหารแก่ผูห้วิโหย น าคนยากจนไรท้ีอ่ยูอ่าศยัเขา้มาในบา้น 
ใหเ้สือ้ผา้แก่ผูท้ีท่า่นเหน็วา่ไมม่เีสือ้ผา้สวม และไมห่นัหน้าหนีจากญาตพิีน้่อง (อสย58: 1-9 )  
***  มหาพรต มาหาพระเจา้ดว้ยการกลบัใจอยา่งแทจ้รงิ  

 

 
อาทติยช์วนคดิ  

   ลก 6:39-45 
     เวลานัน้ พระเยซเูจา้ยงัตรสัอุปมาใหเ้ขาเหล่านัน้ฟังอกีว่า “คนตาบอดจะน าทางคนตาบอดไดห้รอื ทัง้คู่จะตก
ลงไปในคมูใิช่หรอื ศษิยย์อ่มไมอ่ยูเ่หนืออาจารย ์แต่ทุกคนทีไ่ดร้บัการฝึกฝนอย่างดแีลว้กจ็ะเป็นเหมอืนอาจารย์
ของตน ท าไมท่านจงึมองดเูศษฟางในดวงตาของพีน้่อง แต่ไมส่งัเกตเหน็ท่อนซุงในดวงตาของตนเลย ท่านจะ
กล่าวแก่พีน้่องไดอ้ยา่งไรว่า ‘พีน้่อง ปล่อยใหฉ้นัเขีย่เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถดิ’ ขณะทีท่่านไมเ่หน็
ท่อนซุงในดวงตาของตนเอง ท่านคนหน้าซือ่ใจคดเอ๋ย จงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถดิ ท่านจะ
เหน็ชดั แลว้จงึค่อยไปเขีย่เศษฟางออกจากดวงตาของพีน้่อง 
     ตน้ไมท้ีเ่กดิผลไมด่ยีอ่มไมใ่ช่ตน้ไมพ้นัธุด์ ีหรอืตน้ไมพ้นัธุไ์มด่ยีอ่มไมใ่หผ้ลดเีช่นกนั เรารูจ้กัตน้ไมแ้ต่ละต้น
ไดจ้ากผลของตน้ไมน้ัน้ เรายอ่มไมเ่กบ็ผลมะเดือ่เทศจากพงหนาม หรอืเกบ็ผลองุน่จากกอหนาม คนดยีอ่มน าสิง่
ทีด่อีอกจากขุมทรพัยท์ีด่ใีนใจของตน ส่วนคนเลวยอ่มน าสิง่ทีเ่ลวออกมาจากขมุทรพัยท์ีเ่ลวของตน เพราะปาก
ยอ่มกล่าวสิง่ทีอ่ดัอัน้อยูใ่นใจออกมา” 
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 พีน้่องทีร่กัครบั ช่วงเวลาประมาณ 1 เดอืนทีผ่่านมา ผมใชเ้วลาตดิตามเรือ่งโควดิ-19ในชื่อใหม ่
โอมคีรอน อยา่งใกลช้ดิ และพจิารณาไตรต่รองอตัราการแพรข่ยาย อกีทัง้สงัเกตพฤตกิรรม
สงัคมอยา่งจรงิจงั ยอมรบัว่า มคีวามน่าห่วงใยมาก เพราะการแพร่ขยายและจ านวนผูต้ดิเชือ้
เพิม่ขึน้อย่างน่าวติก และพฤตกิรรมสงัคมกลบัยอ่หยอ่นยิง่ขึน้ ผูส้งูวยัและรวมถงึเดก็ ๆ ดว้ย 
ต่างตดิเชือ้และหลาย ๆ คนถงึกบัเสยีชวีติ ขอให้พีน้่องเป็นก าลังใจ และเตือนใจกนัให้
ระมดัระวงัและรบัผิดชอบต่อตนเอง ครอบครวั และสงัคมด้วยครบั 

 
 ขอใชโ้อกาสน้ี แจง้แก่พีน้่องว่า ผมขอหยุดสอนค าสอน แบบเป็นครอบครวั หรอื เป็นส่วนบุคคล

ในช่วงนี้ ไปสัก 2 สัปดาห์นะครบั *** มิสซาท่ีวดัน้อยมีทุกวนั เวลา 11.00 น. นะครบั 
รวมถงึวนัเสาร์ด้วย เพื่อพีน้่องจะไมต่อ้งออกจากบา้น ทัง้นี้จะเริม่ตัง้แต่วนัเสารท์ี ่26 ก.พ. นี้
ครบั *** เราจะคงมีมิสซาวนัอาทติย์เช่นเคยครับ *** อนึ่ง ส าหรับวนัพุธรับเถ้า (เริม่ตน้เทศกาล
มหาพรต) จะมิสซาเสกเถ้า และรบัเถ้า เวลา 19.00 น. (หนึ่งทุ่มตรงครบั) เป็นวนัพุธที ่2 
มนีาคม 

 
 ช่วยกนัด าเนินชวีติรอบคอบ และรดักุม ใส่ใจดแูลผูส้งูอายแุละเดก็ ๆ ในบา้น เพื่อเราจะผ่าน

ช่วงเวลาวกิฤตนี้ ไปไดอ้ยา่งปลอดภยักนัทุกคนครบั ขอแม่พระคุ้มครองและขอพระเจ้าอ านวย
พระพรครบั 

 
....... เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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 ไม่ใช่ด้วยตา…แต่เหน็ด้วยหวัใจ  

 คนตาบอด…ทีเ่ดนิไปไหนต่อไหนดว้ยกนัเป็นคู ่คณุอาจเจอพวกเขาได ้…ในทีท่ีม่คีนอยูก่นัเยอะ  ๆเชน่ ตลาดนดั 
พวกเขาไปทีน่ัน่… เพราะหวงัวา่… คงจะม ีคนใจบญุ ไปเดนิอยูท่ีน่ัน่บา้ง คนสองคน…ทีจ่บัมอืกนั คอ่ย  ๆเดนิกระเถบิ
ไปดว้ยกนัทลีะนดิ..ทลีะนดิ เพราะต่างคน… ต่างกม็องไมเ่หน็อะไรกนัทัง้คู ่
นอกจากไมเ้ทา้คนละอนัแลว้…ในมอืพวกเขาถอืวทิยเุก่า  ๆเครือ่งนงึ กบัไมคอ์กีอกีหนึง่อนั…ทีข่าดไมไ่ด…้กค็อืขนั
อลมูเินยีม อาวธุส าคญัทีใ่ชห้ากนิอยูท่กุวนั ผมไม ่คุน้ห ูกบัเพลงทีเ่ขารอ้งนกัหรอก แต่กด็วูา่…เขาตัง้ใจรอ้งเหลอืเกนิ 
และดเูหมอืนเขาก ็หวงั วา่คณุจะตอ้งชอบมนั ผมเหน็เขาจบัมอืกนั วนิาทนีัน้…ท าใหผ้มนกึถงึอะไรบางอยา่ง ทีผ่มเคย
มองขา้มมาตลอด คณุเคยนกึถงึความรกัของ..คนตาบอด..หรอืเปลา่ 
 ตนตาบอดรกักนัไดย้งัไงนะ เพราะคนตาบอด…ไมเ่คยรูเ้ลยวา่…คนรกัของเขา..มหีน้าตาเป็นอยา่งไร 
คนตาบอด..จะรูจ้กักเ็พยีงจติใจของคนรกัของเขาเทา่นัน้ เมือ่เขามคีวามพอใจกนัและกนั ไมม่เีกยีรตยิศ… ศกัดิศ์ร…ีให้
กงัวลใจ เพราะต่างคนกต่็างไมม่สีิง่นี ้ต่างคน..ต่างกไ็มม่เีงนิ ตาสองขา้ง ปิดสนทิ….แต่เปิดใจเขา้หากนั คนสองคนทีอ่ยู่
ดว้ยกนั ดว้ย “ใ จ” ลว้น  ๆความรกั….กเ็กดิจากตรงนัน้ คนตาบอด พาคนทีเ่ขารกั ไปดว้ยกนัทกุหนทกุแหง่ คนตาบอด 
ไมเ่คยกลบับา้นดกึ คนตาบอด ออกจากบา้นพรอ้มกนั…และกลบัถงึบา้นพรอ้มกนั 
พวกเขาเคยแยกกนับา้งหรอืเปลา่นะ….? คณุรูห้รอืเปลา่ คนตาบอด…จบัมอืของคน
ทีเ่ขารกัไวต้ลอดทัง้วนั คณุเคยท าอยา่งเขาบา้งไม…๊ ? ผมกลบัมานกึถงึความรกั
ของคนทีต่าด ีหลาย  ๆคน มเีกยีรตยิศ หน้าที ่การงาน ทีด่เีหลอืเกนิ หลาย  ๆคน ทัง้
หลอ่ ทัง้สวย…ทัง้รวย ทัง้ฉลาด แต่พวกเราหลาย  ๆคนกลบัตอ้งมาเสยีใจเพราะ
ความรกั หรอืวา่พวกเรามองเหน็กนั…. เพือ่จะเรยีกรอ้งสิง่ทีเ่ราตอ้งการใหม้าก
ขึน้….เอ….พวกเราคาดหวงัอะไรจากคนทีเ่รารกั….มากเกนิไปหรอืเปลา่นะ อนาคต
ของคนตาบอด..อยูต่รงไหนกไ็มรู่ ้ดเูหมอืนเขาจะ…สงสยักเ็พยีงแต่วา่ วนัพรุง่น้ี…
จะมคีนใจบญุซกักีค่น ทีท่ าใหพ้วกเขากลบับา้นดว้ยกนัอยา่งมคีวามสขุ ขอบคณุ
ตลาดนดั…ทีท่ าใหผ้มเหน็ภาพดีๆ ในวนันี ้ผมเชือ่วา่…ครัง้หน้า…ทีค่ณุเหน็คนตา
บอด…ใจของคณุจะเปิดกวา้งขึน้ คณุอาจมองเหน็ภาพทีค่ณุไมเ่คยมองเหน็  
 ไมใ่ชด่ว้ยตา…แต่เหน็ดว้ยหวัใจ เหมอืนกบัภาพทีผ่มไดเ้หน็ในวนันี ้
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ความรกักบัลกูช้ิน 
ความรกัเป็นเรือ่งทีน่ยิามกนัหลากหลาย และบทความทีว่า่ ความรกัคืออะไร กเ็คยไดเ้ขยีนไปแลว้ ส าหรบัเรือ่งนีเ้ป็น

เพยีงบทความสัน้  ๆทีเ่กีย่วกบัมมุมองของความรกั ทีเ่จา้ของเรือ่งเปรยีบเปรยไวไ้ดอ้ยา่งเหน็ภาพชดัเจน โดยเขาได้
เปรยีบเทยีบความรกั กบั “การกินลกูช้ิน”  ถา้วนันีเ้รามคีวามรกัตอ่ใครสกัคน ไมว่า่จะเป็น เพือ่น พีน้่อง พอ่แม ่ลกู 
ญาต ิหรอื แฟน, คนรกั กต็าม แลว้ถามวา่เรารกัเขาคนนัน้มากแคไ่หน?มนัดจูะ
ตอบตรง ๆ  ไดย้าก เป็นเรือ่งทีต่อ้งอธบิาย หรอืบางคนอาจมคี าตอบในใจอยูบ่า้ง 
แตถ่า้ใหเ้ปรยีบเทยีบกนัละ่ ระหวา่งคนหนึง่กบัอกีคนหนึง่คณุรกัแตล่ะคนแคไ่หน 
เรากอ็าจตอบไดเ้พยีงแคม่ากกวา่ น้อยกวา่ หรอือาจตอบในท านองวา่ รกัไม่
เหมอืนกนั ไปจนบางทกีไ็มแ่น่ใจ… 
ความรกักบัการได้กินลกูช้ิน 

ผมไดฟั้งค าพดูจากทา่นหนึง่เขาอธบิายความรกัของเขาตอ่ลกูไวน่้าสนใจ 
เขยีนเลา่ครา่ว ๆ  ไดด้งันี ้

สมมติก่อนว่าเราเป็นคนชอบกินลกูช้ิน 
ถา้เรามเีงนิ เรายอ่มซือ้/สัง่ ลกูชิน้มาใหต้วัเองกนิ 
ถา้เรา “รกัเพ่ือน” เรากย็นิดจีะแบง่ใหเ้พือ่นกนิดว้ย 
ถา้เราม ี“คนรกั” กเ็ป็นไปไดท้ีเ่ราจะยกลกูชิน้ใหท้ัง้หมด แตเ่ราอาจแอบเสยีดาย (บางคนอาจแคเ่ลอืกแบง่) 
แตส่ าหรบัเขาการ “รกัลกู” ไมเ่พยีงยกใหไ้ด ้แตอ่ยากใหล้กูไดก้นิ และมคีวามสขุทีเ่หน็เขากนิจนหมดดว้ยซ ้าไป 
แมเ้รือ่งนีเ้จา้ของเรือ่งจะเปรยีบเป็นการรกัลกูของเขา แตห่ลายคนทีร่กัลกู กย็งัแอบเสยีดายลกูชิน้ หรอืเพยีงแบง่ใหก้ม็ี

มากมายเชน่กนั… 
แมเ้รือ่งนีเ้จา้ของเรือ่งจะเปรยีบเป็นการรกัลกูของเขา แตห่ลายคนทีร่กัลกู กย็งัแอบเสยีดายลกูชิน้ หรอืเพยีงแบง่ใหก้ม็ี

มากมายเชน่กนั… 
สิง่ส าคญัเรือ่งนี ้คอืการชว่ยทบทวนวา่ หากวนันีเ้ราเชือ่วา่เรารกัใคร แทจ้รงิเรารกัเขาแคไ่หนกนั? หากเรารกัใครแลว้ยงั

เสยีดายลกูชิน้ บางทรีกันีอ้าจยงัตอ้งเผือ่ใจ… 
แตถ่า้รกัแลว้ไมเ่สยีดายนัน่อาจหมายความวา่เราสขุทีไ่ดม้อบใหใ้นรกันัน้ มนักค็งทกุขน้์อยกวา่… ถา้เขา้ใจมนัลกึซึง้

พอ… 
ปล. เครดติ เรือ่งราวสัน้ ๆ  วนันีเ้รยีบเรยีงจากบทพดูของคณุ ธนา เธยีรอจัฉรยิะ ในรายการ The Secret Sauce EP8 ทีจ่รงิ ๆ  

แลว้ไมไ่ดพ้ดูเกีย่วกบัความรกัแต่อยา่งใด แต่กเ็ป็นมมุมองทีช่ดัด ีและน่าจะท าใหห้ลายคนไดแ้งค่ดิบางอยา่ง จงึไดน้ ามาแบง่ปัน 
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