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“จงเล้ียงลกูแกะของเราเถิด”  

 พระวรสารวนันี้พดูถงึการส าแดงของพระเยซเูจา้ผูก้ลบัคนืพระชนมชพีแก่ศษิย ์ 7 คนทีฝั่ง่

ทะเลสาบทเิบเรยีส เราอาจจะแปลกใจท าไมพบศษิยข์องพระองคท์ีน่ัน่ คงเป็นเพราะหลงัจากพระองค์
สิน้พระชนมแ์ลว้ทุกอยา่งจบสิน้ ศษิยเ์หล่านี้กลบัไปท าอาชพีเดมิอาจดว้ยความผดิหวงัและทอ้แท ้
บรรดาศษิยไ์ดท้านอาหารเชา้กบัพระองค ์ การเลีย้งอาหารคอืพระพรของพระเป็นเจา้ พระเยซเูจา้
ถามเปโตรถงึสามครัง้ว่า “ท่านรกัเราไหม” อาจเป็นการชดเชยกบัการปฎเิสธของนักบุญเปโตรทัง้สาม
ครัง้ สิง่ทีพ่ระเยซเูจา้ตอ้งการจากเปโตรคอืความรกั ไมใ่ช่ความเสยีใจในความผดิ “คนทีเ่สยีใจใน
ความผดิ อาจจะไมม่คีวามรกั แต่คนทีร่กัจะเสยีใจต่อบาปทีไ่ดท้ าเสมอ” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

                   เตือนตน 
   ตนเตอืนตนของตนใหพ้น้ผดิ          ตนเตอืนจติตนไดใ้ครจะเหมอืน 
        ตนเตอืนตนไมไ่ดใ้ครจะเตอืน              ตนแชเชอืนใครจะเตอืนใหป่้วยการ 
         รกัจะเรยีนกต็อ้งเพยีรเรยีนใหรู้ ้           รกัจะดกูต็อ้งดใูหรู้แ้น่ 
          รกัจะหมัน่กต็อ้งหมัน่ไมผ่นัแปร           อยา่รกัแต่จบัจดจะหมดงาม  

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  2   ดอกไม้  ต้นไม้  และพืช 
     เดซี ่(Diasy)  เริม่ใชใ้นภาพ “การนมสัการของพวกโหราจารย”์     ในฐานะที่
เป็นสญัลกัษณ์แห่งความบรสิุทธิไ์รเ้ดยีงสาของพระกุมารเยซูมาตัง้แต่ปลาย
ครสิตศ์ตวรรษที ่ 15     ทัง้นี้เพราะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนว่า  ดอกไมพ้ืน้ๆทว่า
อ่อนหวานอยา่งเดซี ่  น่าจะสื่อใหเ้หน็ถงึความบรสิุทธิไ์รเ้ดยีงสาของพระองคไ์ด้
ดกีว่าดอกลลิีก่า้นยาวทีง่ามสงา่ 

วนัจนัทรท์ี ่ 2 พ.ค. 22     ระลกึถงึ น.อาทานสั พระสงัฆราชและนกัปราชญ ์    
วนัองัคารที ่3 พ.ค.22      ฉลองนกับุญฟีลปิ และ นกับุญยากอบ อคัรสาวก 
วนัอาทติยท์ี ่8 พ.ค. 22  สปัดาหท์ี ่4 เทศกาลปัสกา     
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ขา่ววดับางแสน 

อาทติยท์ี ่24 เมษายน 2022 อาทติยท์ี ่2 เทศกาลปัสกา  "วนัฉลองพระเมตตา" 
นกับุญพระสนัตะปาปายอหน์ ปอลที ่2 ไดป้ระกาศ ใหพ้ระศาสนจกัรฉลอง “วนัพระเมตตา”  

ในวนัอาทติยส์ปัดาหท์ี ่2 เทศกาลปัสกา

    
 

    
 

        

เพราะรกัของพระองคส์ถติสถาพรนิรนัดรใน
เราทัง้หลาย อยา่คดิวา่ตนไรค้า่หรอืสิน้ความด ีเพราะพระเป็นเจา้ทรงมองเหน็วา่เราดเีสมอ พระองค์
ทรงเหน็แมก้ระทัง่ความดทีีเ่ป็นความลบั ความดทีีค่นอื่นมองไมเ่หน็ และบรรดาอุปสรรคนานปัการ
ทีเ่ราประสบ พระองคจ์ะทรงแปรเปลีย่นมนัใหเ้ป็นพระพรมหาศาล อยา่งเพิง่ดว่นตดัพอ้วา่พระเจา้
ทรงทอดทิง้เราเมื่อเราถูกผจญหรอืหลงทาง เพราะพระองคท์รงนัง่รอคอยเราทัง้หลายใหก้ลบัใจมา

ดังนัน้ อย่ามัวแต่แก้ไขคนอ่ืนอยู่เลยลูกรัก เพราะส่ิงน้ีเป็นงานของ
เพ่ือเป็นตวัอย่างที่ด ี เป็นที่พอพระทยัของพระเจ้า 

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%99-2022/15132-25apr22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15212-3may22
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.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=daisy&source=images&cd=&cad=rja&docid=iVxO2Avlx2kKCM&tbnid=bjwfOIzl47ofWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hdwallpapers.in/gerbera_daisy_cluster-wallpapers.html&ei=WpB4Ua7nJY7_rAfV2YHICg&bvm=bv.45645796,d.bmk&psig=AFQjCNEQ
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ประกาศวดับางแสน 

                                                         อย่ามวัแต่แก้ไขคนอ่ืน   
          พ่อรกัเราแค่ไหน พระเจ้าทรงรกัเราย่ิงกว่า เพราะรกัของพระองคส์ถติสถาพรนิรนัดรใน
เราทัง้หลาย อยา่คดิวา่ตนไรค้า่หรอืสิน้ความด ีเพราะพระเป็นเจา้ทรงมองเหน็วา่เราดเีสมอ พระองค์
ทรงเหน็แมก้ระทัง่ความดทีีเ่ป็นความลบั ความดทีีค่นอื่นมองไมเ่หน็ และบรรดาอุปสรรคนานปัการ
ทีเ่ราประสบ พระองคจ์ะทรงแปรเปลีย่นมนัใหเ้ป็นพระพรมหาศาล อยา่งเพิง่ดว่นตดัพอ้วา่พระเจา้
ทรงทอดทิง้เราเมื่อเราถูกผจญหรอืหลงทาง เพราะพระองคท์รงนัง่รอคอยเราทัง้หลายใหก้ลบัใจมา
หาพระองคอ์ยูอ่ยา่งพระทยัจดจอ่ ดังนัน้ อย่ามัวแต่แก้ไขคนอ่ืนอยู่เลยลูกรัก เพราะส่ิงน้ีเป็นงานของ
พระจิตเจ้า แต่จงเปล่ียนแปลงตวัเองเถิด เพ่ือเป็นตวัอย่างที่ด ี เป็นที่พอพระทยัของพระเจ้า 
และเป็นลกูทีด่ขีองพระองค ์... 

 
 

 วนัอาทติยม์สีอนค าสอนฯ หลงัมสิซาภาษาไทย 
 แจง้จากเจา้วดัครบั. ..พรุ่งนี้วนัเสารข์อน าการสวดนพวารแม่พระฯและมสิซากลบัไปเป็นเวลา ๑๙.๐๐น.นะครบั 

เช่นเดยีวกบัก่อนโควดิ ขอเลื่อนเวลาเรว็ขึน้ ๓๐นาทเีป็น ๑ทุม่ตรงครบั กล็องดคูรบั เพราะกย็งัไม่วางใจนกักบั
การระบาด พีน้่องใชว้จิารณญาณดว้ยนะ สบายใจไปกไ็ป การมดีนตรใีนพธิกีรรมนัน้หากยงัไม่สะดวกเรากข็บั
รอ้งไปกนัเองก่อนครบั เมื่อพรอ้มทุกๆฝ่าย เรากไ็ปร่วมพธิกีนัเชน่เคยครบั แจง้ต่อกนัไปดว้ยครบั 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

        พีน้่องทีร่กั 
 วนัปัสกาผ่านไปแลว้ 2 สปัดาห ์วนัอาทติยเ์ป็นวนัเริม่ตน้สปัดาหท์ี ่3 ในเทศกาลปัสกา บทพระวร

สารประจ าวนัอาทติยน์ี้มาจากบนัทกึของนกับุญยอหน์ บทที ่21 มขีอ้คดิ ขอ้ร าพงึหลายประการ 
และมบีางค าถามทีเ่ราทุกคนตอ้งใหค้ าตอบ - วนันัน้ เป็นยามเชา้ พระเยซเูจา้ปรากฏพระองคแ์ก่
ศษิยค์ณะหน่ึง ซึง่เพิง่กลบัเขา้ฝัง่จากการออกไปจบัปลาทัง้คนื ก าลงัซกัอวนอย่างทอ้แท ้....เซง็
มาก เปโตร เบื่อหน่าย ปล่อยตวั แมแ้ต่เสือ้กไ็มส่วมใส่ พระเยซู - พระอาจารย ์ท่ีพวกเขารู้จกั
และติดตามมาระยะหน่ึง ท่ีพวกเขาหวงัว่าจะเป็นใหญ่และให้พวกเขา “สบาย” จบส้ินไป
แล้วกระนัน้หรือ ... ชีวิตของพวกเขาจึงต้องกลบัมา “ผดิหวงั” ซ ้าซากอกี ... เช่นเดมิ.... วนันี้
ออกไปจบัปลา กก็ลบัมามอืเปล่า ..... พลนัในความ “เซง็” พวกเขาไดย้นิเสยีงตะโกนทกัจากฝัง่ว่า  
“เป็นไงกนับา้ง พอไดพ้อกนิกนัไหม” ไมอ่ยากแมจ้ะเงยหน้าขึน้ดวู่า ใครถาม ไดแ้ต่กม้หน้าตอบไป
ว่า “เหนื่อยจงั ทัง้คนืไมไ่ดอ้ะไรเลย” แต่เสยีงากฝัง่ส าทบัว่า  .... ลองลงตาขา่ยอกีทดีไีหม เผื่อจะได้
อะไรตดิมอืเขา้ฝัง่บา้ง ... ลงตาขา่ยทางกราบขวาเรอืนะ (กราบขวา มคีวามหมายว่า ไมใ่ช่กราบ
ซา้ย - แต่ในภาษารากค าศพัท ์ยงัหมายไดถ้งึ ถูกวธิ-ีผดิวธิ ี- ชอบธรรมหรอืไม่ชอบธรรม) .... เสียง
ส าทบันัน้จึงเป็นก าลงัใจ ให้ลองอีกครัง้และท าให้ถกูวิธี พี่น้องครบัถกูวิธี คือ มีพระเจ้าเฝ้าดู
และช้ีน า ฉะนัน้เม ื่อศิษยท์  าตาม พวกเขากไ็ด้ปลามากมาย พวกเขาจึงจ  าพระองคไ์ด้ และ
สุขใจยิง่ เมือ่พระองคบ์อกใหเ้ขา เอาปลาทีเ่พิง่จบัไดม้าป้ิงทานกนัสกั 2 – 3 ตวัดว้ยนะ พระครสิต
เจา้กลบัคนืพระชนมชพีแลว้ ... เพื่อเรา ...พระองคต์ดิตามและเฝ้าดแูลเรา ...... ***ค าถามคอื เรา
เคยใหค้วามส าคญัและเวลาในการเงยหน้าขึน้มองด ูและเงีย่หฟัูงพระองคจ์ากฝัง่ของแมน่ ้าแห่ง
ชวีติทีต่อ้งเหน็ดเหนื่อยมาก .... บา้งไหม 

 เมือ่ขึน้ฝัง่และทานอาหารเชา้กนัแลว้ พระเยซเูจา้ทรงถามเปโตรว่า .... ท่านรกัเราไหม เปโตรตอบ
ว่า พระองคก์ร็ูว้่าขา้พเจา้รกัพระองค ์... พระองค์ถามเช่นน้ี 3 ครัง้ ค าตอบจกเปโตร กด็วู่าหนกั
แน่นขึน้ทุกครัง้ ในแต่ละครัง้พระองคก์ม็อบภาระหน้าทีใ่หแ้ก่เปโตร เป็นภาระหน้าทีเ่ดยีวคอื จง
ดแูลแกะของพระองค ์จงดแูลพระศาสนจกัรของพระองคน์ัน่เอง ความรกัของพระเจ้า 
ถ่ายทอด ต่อเนื่อง ตกทอดมาถงึเราจนบดันี้ เราเคยเงีย่หูฟังค าถามของพระองค์ เราเคยตัง้ใจ
จรงิจงั ตอบค าถาม ของพระองคบ์า้งไหมครบั ใหเ้ราลองนึกถงึภาพของพ่อ-แมท่ีอุ่้มลกูทีก่ าลงัพดู
ได ้แลว้ถามลกูว่า หนูรกัพ่อไหม หนูรกัแมไ่หม รกัขนาดไหน ลองจนิตนาการดนูะครบั พ่อแมเ่ป็น
สุขขนาดไหน เมือ่ลกูตอบว่า = รกัเท่าฟ้า = พีน้่องครบั พระเจา้รกัเรามาก หากจะตอบพระองคว์่า 
รกัพระองคเ์ท่าฟ้า ..... เรากท็ าจรงิ ๆ ไดไ้มถ่งึหรอกครบั แต่ถา้เราถามพระองคว์่า - รกัเราแค่ไหน
ล่ะ .... พีน้่องรูไ้หมครบัว่า .... พระองคจ์ะตอบว่าอย่างไร “รกัเท่า ...........” 

 
            ........... เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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โอกาส 
 ท่ีเมอืงหนึ่งของประเทศกรกี เคยมรีปูปัน้แกะสลกัตัง้อู่ใจกลางเมอืง 

ปัจจบุนันี้ รปูปัน้นี้ไมเ่หลอืแมแ้ต่ซาก แต่แผ่นทีจ่ารกึทีบ่รรยายเกี่ยวกบัรปูปั้นยงัคงเหลอือยู่ 
ค าบรรยายเขยีนไวใ้นรปูแบบการสนทนาระหว่างรปูปัน้กบัคนทีเ่ดนิผ่านไปมา 
"รปูปั้นเอ๋ย ท่านชื่ออะไร"  "ฉนัชื่อโอกาส" 
"ใครเป็นคนแกะสลกัท่านขึน้มา"  "ช่างแกะสลกัชื่อ ลซีปัีส" 
"ท าไมท่านจงึยนืเขยง่เทา้" "เพื่อบ่งบอกว่าฉนัอยูเ่พยีงชัว่ครูช่ ัว่ยาม" 
"แลว้ท าไมทีเ่ทา้ของท่านจงึมปีีก" "เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าฉันจะผ่านไปอย่าง
รวดเรว็" 
"แต่ท าไมผมดา้นหน้าของท่านจงึยาวอยา่งนี้" "กเ็พื่อใหค้นทีพ่บฉนัจะไดจ้บั
ฉวยไวไ้ดง้า่ย" 
"แลว้ท าไมหวัดา้นหลงัของท่านจงึลา้น ไม่มผีมแมแ้ต่เสน้เดยีว" 
"กเ็พื่อแสดงใหเ้หน็ว่า เมือ่ฉนัผ่านไปแลว้กย็ากทีจ่ะจบัฉนัไดใ้หม"่ 
จรงิดว้ย ทางดา้นหน้าของ "โอกาส"  มผีมยาวแต่ดา้นหลงัลา้นเกลีย้งเพราะเมือ่ปล่อยให้ 
"โอกาส"ผ่านไปแลว้ กย็ากทีจ่ะจบัยดึมนักลบัมาไดอ้กี "โอกาส" จงึเรา้เตอืนเราทุกคนว่า 
"อยา่มาต่อว่าฉนั ว่า ฉนัไมเ่คยมาเยีย่มกราย  เพราะบ่อยครัง้เหลอืเกนิทีฉ่นัมาเคาะประตู 
แต่เธอกลบัไมอ่ยูบ่า้น  ทุกวนั ฉนัยนืรออยูท่ีห่น้าบา้นเธอ  เรยีกใหเ้ธอตื่น ใหข้ยนัขนัแขง็ 
ใหร้บีตดัสนิใจ ใหล้งมอืท า  ใหอ้อกแรง ใหสู้ ้ เพื่อจะไดม้าซึง่ชยัชนะและความส าเรจ็ 
จงอยา่ปล่อยใหฉ้นัผ่านไป  เธอจะไดไ้มต่อ้งนัง่เสยีใจในภายหลงั 
ทีฉ่นั "โอกาส" ผ่านมา แต่เธอไมรู่จ้กัจบัฉวย" 
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การเรียนรู้ 
 การเรียนรู้แบบเดิม     ระบบการสอนในปัจจบุนัทีใ่หค้วามรูก้บัเดก็ โดยทีไ่ม่สนใจว่าเดก็จะรูแ้ละ
เขา้ใจแนวคดิไดด้พีอ และคาดหวงัว่าเดก็ทุกคนจะเรยีนรูไ้ดเ้หมอืนกนั เรยีนรูใ้นอตัราเรว็ทีเ่ท่ากนั จากนัน้ก็
วดัผลดว้ยแบบทดสอบเดยีวกนั เดก็บางคนท าคะแนนได ้75% บางคนอาจจะได ้90% หรอื 95%   
 สิง่ทีเ่กดิขึน้คอืมนัจะมชี่องว่างของความรู ้เมือ่เดก็ทีส่อบได ้75% เลื่อนชัน้ขึน้ไปเรยีนวชิาทีย่ากขึน้
กว่าเดมิ เคา้กจ็ะขาดพืน้ฐานทีจ่ าเป็นไป 25% ท าใหเ้ดก็เรยีนไมเ่ขา้ใจ และจะเป็นแบบน้ีไปเรือ่ยๆ ยิง่เลื่อน
ชัน้ขึน้ไปเท่าไหร ่ช่องว่างของความรูม้นักจ็ะยิง่เยอะขึน้           
 ตลอดช่วงเวลาทีเ่ดก็เลื่อนชัน้ มนัจะเกดิช่องว่างของความรู ้ท าใหเ้ดก็หลายคนเรยีนไมท่นั และในทีสุ่ด
กจ็ะคดิว่าตวัเองไมถ่นดัและท าใหเ้ดก็เลกิสนใจวชิานัน้ๆ ไป        
 ต่างจากนกักฬีา ทีจ่ะตอ้งฝึกฝนรา่งกาย เรยีนรูเ้ทคนิคพืน้ฐาน ซอ้มแลว้ซอ้มอกี จนร่างกายพรอ้ม ถงึ
จะไปเรยีนเทคนิคทีซ่บัซอ้นมากขึน้ การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนกค็วรจะเป็นเดยีวกนั เดก็ควรจะเรยีนจนรูใ้ห้
เชีย่วชาญ ใหพ้รอ้มก่อนแลว้ค่อยขยบัไปเรยีนเนื้อหาอื่นทีย่ากขึน้             
 การเรียนรู้แบบใหม่     ถา้เดก็ท าขอ้สอบผดิไป 20% มนัไมไ่ดห้มายความว่าเกรด C จะตดิตวัเคา้ไป
ตลอดชวีติ แต่มนัหมายถงึเดก็ตอ้งเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ไมค่วรหยดุอยูแ่ค่นัน้ เรยีนจนกว่าจะเชีย่วชาญ และเดก็
ควรจะรบัผดิชอบและก าหนดการเรยีนของเคา้ไดเ้อง             
 เราควรจะปล่อยใหเ้ดก็ไดใ้ชเ้วลาเตม็ทีเ่พื่อเรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจเนื้อหา เมือ่ก่อนการท าแบบนี้มนั
เป็นเรือ่งยุ่งยากเกนิไป มนัไมส่ะดวกทีจ่ะใหค้รเูตรยีมการสอนทีต่่างกนัส าหรบัเดก็แต่ละคน    
 การเรยีนรูเ้พื่อใหเ้กดิความเชีย่วชาญ เป็นทางเลอืกทีเ่ดก็ๆ จะไดเ้รยีนวชิานัน้ๆ จนกว่าจะเชีย่วชาญ 
จนกว่าจะพรอ้ม แลว้ค่อยขยบัขึน้ไปเรยีนวชิาหรอืเนื้อหาทีม่นัยากขึน้        
 สรปุ    การเรียนร ู้เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเป็นสิ่งที่จ  าเป็นในสงัคมของเรา การสิ้นสดุยุคุ
อุตสาหกรรมและการเขา้สู่ยุค Information ต่อไปเครือ่งจกัรอตัโนมตัจิะเขา้มาแทนทีง่านหลายอย่าง โดย
เฉพาะงานทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งใชค้วามคดิคนในการตดัสนิใจ การเปลีย่นแปลงรปูแบบการเรยีนจะช่วยใหเ้รา
เตรยีมความพรอ้มของเดก็ ใหเ้ดก็มคีวามเชีย่วชาญในระดบัทีไ่มส่ามารถทดแทนไดด้ว้ยเครือ่งจกัร เดก็ทุก
คนกจ็ะมอีนาคตและมสี่วนร่วมในงาน ท าใหส้งัคมกา้วหน้าไดเ้รว็ขึน้ 
 


