
ขา่ววดับางแสน 

วนัอาทติยท์ี ่15 พ.ค. 2022 วดับางแสนยบิดตีอ้นรบัซสิเตอรค์ณะธรรมทตูแห่งเมตตาธรรม 2 ท่าน  
(ขอบคุณภาพจาก Sarittha และ Wanlada)

    

     

 

คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม (Missionaries of Charity) ซึง่ก่อตัง้โดย นกับุญ คุณแม่เทเรซา แห่งกลักตัตา  

ไดเ้ขา้มาท าพนัธกจิในประเทศไทย ทีส่ถานสงเคราะหเ์ดก็บ้านคุณแม่เทเรซา ทีจ่งัหวดัหนองบวัล าภ ู 
และยนิดตีอ้นรบัสตรไีทยทีม่กีระแสเรยีกเขา้ร่วมในพนัธกจิของคณะ 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 
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  ปีที ่ 28  ฉบบัที ่ 1419     วนัอาทติยท์ี ่    22    พฤษภาคม      2565/2022 

“ผูใ้ดรกัเรา ผู้นัน้จะปฏิบติัตามวาจาของเรา ” 

 คริสตชน รุน่แรกมเีชือ้สายยวิและซือ่สตัยต่์อกฎเก่า เมือ่ครสิตศ์าสนาหยัง่รากลงในหมูค่นต่างชาตกิม็ี
ค าถามวา่ ครสิตชนใหมเ่หลา่นีค้วรถอืกฎของชาวยวิหรอืไม ่บรรดาอคัรสาวกจงึจดัใหม้สีงัคายนาเพือ่ปรกึษา
ปัญหาเรือ่งนี ้พระศาสนจกัรมัน่ใจตัง้แต่แรกเริม่แลว้วา่   พระจติเจา้น าทางพระศาสนจกัรใหต้ดัสนิในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 
      ในบทอ่านทีส่องจากหนงัสอืววิรณ์ นกับญุยอหน์เหน็พระศาสนจกัรทีส่มบรูณ์มฐีานอยูบ่นอคัรสาวก กรงุ
เยรซูาเลม็ศกัดิส์ทิธิเ์ป็นภาพของสหพนัธน์กับุญผูด้ ารงชวีติเป็นหน่ึงเดยีวกบัพระเจา้ 
      ในพระวรสาร พระเยซเูจา้ตรสัสองเรือ่งเกีย่วกบัพระจติเจา้ เรือ่งแรกคอืพระจติเจา้จะเป็นผูส้อนเราและเราจะ
เป็นผูเ้รยีนรู ้พระจติเจา้จะเดนิไปกบัเราและน าทางเรา และเรือ่งทีส่องคอื เป็นองคพ์ระจติเจา้ทีจ่ะท าใหเ้ราเขา้ใจ
สิง่ทีพ่ระองคส์อน และพระวาจาของพระเยซเูจา้ตอ้งเป็นกฎเกณฑข์องชวีติประจ าวนัของเราแต่ละคน  

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

      ไร้ 
       น ้าใสเกนิไปกไ็รป้ลา         ตรงไปตรงมากไ็รเ้พื่อน 
   ฟ้าแจง้เกนิไปกไ็รเ้ดอืน         ซบัซอ้นซ่อนเงือ่นกไ็รใ้จ 
   มพีรอ้มเกนิไปกไ็มด่ ี            บกพรอ่งกว่านี้กไ็มไ่หว 
   ลุ่มหลงเกนิรกักห็นกัใจ         คดิมากเกนิไปกห็นกัตน 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  2   ดอกไม้  ต้นไม้  และพืช 
 เฟิรน์ (Fern) ซ่อนความงามและความบอบบางอยูใ่นป่าทบึ  เฟิรน์เป็น
สญัลกัษณ์แห่งความสนัโดษ  ความถ่อมตวั  ความเปิดเผย   และความจรงิใจ   
เนื่องจากมเีพยีงผูพ้ากเพยีรเสาะหาอย่างไมล่ดละเท่านัน้  ทีจ่ะไดพ้บเหน็ไมท้ีม่ ี
เสน่หเ์ช่นนี้  

วนัพธุที ่25 พ.ค. 22 ระลกึถงึ น.เกรโกรทีี ่7 พระสนัตะปาปา น.เบดา ผูน่้าเคารพ พระสงฆแ์ละนกัปราชญ ์                                             
  น.มารยี ์มกัดาลา เดปัสซ ีพรหมจาร ี    
วนัพฤหสับดทีี ่26พ.ค. 22 ระลกึถงึ  น.ฟีลปิ เนร ีพระสงฆ ์
วนัศกุรท์ี ่27 พ.ค.22           ระลกึถงึ  น.ออกสัตนิแหง่แคนเตอรเ์บอรี ่พระสงัฆราช  
วนัอาทติยท์ี ่ 29  พ.ค. 22    สมโภชพระเยซเูจา้เสดจ็สูส่วรรค ์   
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พิธีบชูาขอบพระคณุวนัอาทิตยท่ี์ 22 พ.ค. 2022 เป็นอาทิตยท่ี์ 6 เทศกาลปัสกา   

    

       

    

    

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%A1-2022/15234-25may22
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%A1-2022/15234-25may22
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%A1-2022/15234-25may22
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%A1-2022/15235-26may22
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%A1-2022/15236-27may22
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=Fern&source=images&cd=&cad=rja&docid=MqoPBvSt9Mg8yM&tbnid=UK2aIoisFBpXOM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fanpop.com%2Fclubs%2Fflowers%2Fimages%2F28504493%2Ftitle%2Ffern-photo&ei=3MKHUdSFBMjDrAemloHICw&bvm=bv.4596008
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อาทติยช์วนคดิ 

เมื่อเดินตามพระแม่ 
เมือ่เดนิตามพระแม ่ทา่นจะไมห่ลงทาง 
เมือ่วงิวอนพระแม ่ทา่นจะไมห่มดหวงั 
เมือ่คดิถงึพระแม ่ท่านจะไมท่ าผดิ 

เมือ่พระแมจ่งูมอืท่าน ทา่นจะไมห่กลม้ 
เมือ่พระแมป่กป้องท่าน ทา่นจะไมห่วัน่กลวั 

เมือ่พระแมน่ าทางท่าน ทา่นจะไมเ่หน็ดเหนื่อย 
เมือ่พระแมช่ว่ยเหลอืท่าน ทา่นจะถงึทีห่มายอยา่งปลอดภยั 

พระแมจ่ะไมใ่หปี้ศาจท ารา้ยทา่น 
พระแมจ่ะไมใ่หคุ้ณธรรมความดหีนีไปจากทา่น 
พระแมจ่ะไมใ่หฤ้ทธิกุ์ศลของท่านถกูท าลาย 

พระแมจ่ะไมใ่หพ่ระหรรษาทานของทา่นสญูหาย 
 

... นักบุญเบอรน์ารด์ 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 บทอา่นจากพระวรสารนกับุญยอหน์  ยน. 14: 23-29 
 เวลานัน้ พระเยซเูจา้ตรสักบับรรดาศษิยว์่า “ผูใ้ดรกัเรา ผูน้ัน้จะปฏบิตัติามวาจาของเรา พระบดิา
ของเราจะทรงรกัเขา พระบดิาจะเสดจ็พรอ้มกบัเรามาหาเขา จะทรงพ านกัอยูก่บัเขา ผูท้ีไ่มร่กัเรา กไ็ม่
ปฏบิตัติามวาจาของเรา วาจาทีท่่านไดย้นิน้ี ไมใ่ช่วาจาของเรา แต่เป็นของพระบดิา ผูท้รงส่งเรามา เรา
บอกสิง่เหล่านี้ใหท้่านฟัง ขณะทีเ่รายงัอยูก่บัท่าน แต่พระผูช้่วยเหลอืคอืพระจติเจา้ทีพ่ระบดิาจะทรงส่งมา
ในนามของเรานัน้ จะทรงสอนท่านทุกสิง่ และจะทรงใหท้่านระลกึถงึทุกสิง่ทีเ่ราเคยบอกท่าน เรามอบสนัติ
สุขไวใ้หท้่านทัง้หลาย เราใหส้นัตสิุขของเราแก่ท่าน เราใหส้นัตสิุขแก่ท่าน ไมเ่หมอืนทีโ่ลกให ้ใจของท่าน
อยา่หวัน่ไหว หรอืมคีวามกลวัเลย ท่านไดย้นิทีเ่ราบอกกบัท่านแลว้ว่า เราก าลงัจะไป และเราจะกลบัมา
หาท่านทัง้หลาย ถา้ท่านรกัเรา ท่านคงยนิดทีีเ่ราก าลงัไปเฝ้าพระบดิา เพราะพระบดิาทรงยิง่ใหญ่กว่าเรา 
และบดันี้เราไดบ้อกท่านทัง้หลายก่อนทีเ่หตุการณ์จะเกดิขึน้ เพื่อว่าเมือ่เหตุการณ์เกดิขึน้แลว้ ท่านจะเชื่อ”
 ข้อคิด 
      ครสิตชนรุน่แรกมเีชือ้สายยวิและซื่อสตัยต์่อกฎเกา่ เมือ่ครสิตศ์าสนาหยัง่รากลงในหมูค่นต่างชาตกิม็ี
ค าถามว่า ครสิตชนใหมเ่หลา่นี้ควรถอืกฎของชาวยวิหรอืไม ่บรรดาอคัรสาวกจงึจดัใหม้สีงัคายนาเพือ่ปรกึษา
ปัญหาเรือ่งนี้ พระศาสนจกัรมัน่ใจตัง้แต่แรกเริม่แลว้ว่า พระจติเจา้น าทางพระศาสนจกัรใหต้ดัสนิในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 
      ในบทอา่นทีส่องจากหนงัสอืววิรณ์ นกับุญยอหน์เหน็พระศาสนจกัรทีส่มบรูณ์มฐีานอยูบ่นอคัรสาวก กรงุ
เยรซูาเลม็ศกัดิส์ทิธิเ์ป็นภาพของสหพนัธน์กับุญผูด้ ารงชวีติเป็นหนึ่งเดยีวกบัพระเจา้ 
      ในพระวรสาร พระเยซูเจ้าตรสัสองเร่ืองเก่ียวกบัพระจิตเจ้า เร่ืองแรกคือพระจิตเจ้าจะเป็น
ผูส้อนเราและเราจะเป็นผู้เรียนรู้ พระจิตเจ้าจะเดินไปกบัเราและน าทางเรา และเร่ืองท่ีสองคือ 
เป็นองคพ์ระจิตเจ้าท่ีจะท าให้เราเข้าใจส่ิงท่ีพระองคส์อน และพระวาจาของพระเยซูเจ้าต้องเป็น
กฎเกณฑข์องชีวิตประจ าวนัของเราแต่ละคน 

 พีน้่องทีร่กัครบั ปัสกาดเูหมอืนผ่านไปแลว้ แต่เรายงัอยูใ่นช่วงปลาย ๆ เทศกาลนะครบั อยากใหพ้ี่
น้อง เกบ็เกีย่วพระพรของเทศกาล เพื่อการด าเนินชวีติครสิตชนทีค่รบถว้นและรอ้นรนขึน้ พระศา
สนจกัรก าหนดให้สตับรุษุ รบัศีลอภยับาปและรบัศีลมหาสนิท อย่างน้อยปีละครัง้ใน
ก าหนดปัสกา ขออะไรน้อยกว่าน้ีไม่ได้แล้วครบั  ไม่ได้จริง ๆ  เราจะเรียกร้องให้ลดลงกว่าน้ี
เชยีวหรอื หากเราเขา้ใจชวีติเรามากขึน้ เราจะรีบตอบสนองขอ้เรยีกรอ้ง การรอ้งขอของพระศาสน
จกัรไดอ้ย่างกระตอืรอืรน้ และยนิดีจะปฏบิติัให้เป็นชวีติของเราต่อเน่ือง ตลอดไป 

 สอนลกูหลานให้สวดภาวนา และน าพวกเขาในการสวดประจ าวนัในครอบครวั - ภาวนาให้
กนัและกนั และเพื่อพระศาสนจกัรใหม้ากขึน้ดว้ย เป็นต้นดว้ยการสวดสายประค าทุกวนันะครบั 
                                                                        ........ เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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       ความโลภของชายพเนจร 
ในเมอืงอนัอุดมสมบูรณ์เมอืงหนึ่ง ยงัมชีายพเนจรคนหนึ่งเป็นคนไรท้ีอ่ยูอ่าศยั เขาไมม่ทีีด่นิท ากนิ 
วนัๆไดแ้ต่เดนิเรร่อ่นไปทัว่ทุกหนทุกแห่ง เพื่อรบัจา้งคนในเมอืง แลกกบัขา้วปลาอาหาร   ทุกๆวนั
เขาไดแ้ต่นัง่ออ้นวอนเทวดา เพื่อขอทีด่นิสกัผนืไวเ้ป็นทีท่ ากนิ แต่เขากย็งัไมไ่ดส้มความปรารถนา  
จนกระทัง่วนัหน่ึงเขาไดข้่าวว่าเจา้เมอืงจะออกเยีย่มเยยีนชาวบา้น ชายหนุ่มดใีจมาก จงึไปรอพบ
เจา้เมอืงพรอ้มกบัพวกชาวบา้น ขณะทีเ่จา้เมอืง ก าลงัเดนิทกัทายชาวบา้นอยู่นัน้ ไดม้งีตูวัหนึ่ง
เลือ้ยเขา้ไปหาเจา้เมอืงอยา่งรวดเรว็ ชายหนุ่มเหน็ดงันัน้จงึรบีพุ่งตวัออกไปจบังรูา้ยก่อนทีม่นัจะ
ฉกกดัท่าน  
 เมือ่เจา้เมอืงรอดตายจากงรูา้ย จงึบอกกบัชายหนุ่มว่า  ขอขอบใจเจา้ทีช่่วยชวีติขา้ไว ้เจา้
ตอ้งการอะไร ขา้กจ็ะให ้ ชายหนุ่มรูส้กึดใีจมากจงึบอกกบัเจา้เมอืงว่า  ขา้ตอ้งการทีด่นิสกัผนืหนึ่ง 
ไวป้ลกูบา้น ปลกูผกัปลกูขา้ว ท ามาหากนิ  เจา้เมอืงไดฟั้งดงันัน้ จงึเอ่ยขึน้ว่า  ตกลง ขา้จะใหท้ีด่นิ
แก่เจา้ผนืหน่ึง เอาเป็นว่าตัง้แต่ชานเมอืงนี้ไป เจา้เดนิไปถงึแค่ไหน แค่นัน้กเ็ป็นทีด่นิของเจา้กแ็ลว้
กนั  ชายหนุ่มรบัค าดว้ยความดใีจ เขากราบลาท่านเจา้เมอืง แลว้รบีเดนิออกไปยงั ชานเมอืงทนัท ี
เขาเริม่ตน้เดนิๆๆๆๆไปเรือ่ยๆ ระหว่างทางเขากค็รุ่นคดิถงึค าของท่านเจา้เมอืงไปตลอด  ถา้หาก
เราเดนิไปเรือ่ยๆ เรากจ็ะไดท้ีด่นิมากเท่าทีเ่ราตอ้งการ 
  ดงันัน้ แมว้่าอากาศในตอนบ่ายจะรอ้นอบอา้ว ท าใหเ้ขารูส้กึหวิโหยและกระหายน ้ามาก
เพยีงใด ชายหนุ่มกไ็ม่ยอมหยดุพกั เขายงัคงกม้หน้าก้มตาเดนิต่อไปจนกระทัง่มดื ค ่า เขาเริม่รูส้กึ
หวิและอ่อนลา้มากขึน้ ขาทัง้สองกา้วไดช้า้ลง แต่เขากไ็ม่
ยอมหยดุเดนิ เพราะคดิอยูต่ลอดว่า ยิง่เดนิไดไ้กลเท่าไหร ่
กย็ิง่ไดท้ีด่นิมากขึน้เท่านัน้ เขาจงึกดัฟันเดนิฝ่าความมดื
ต่อไปเรือ่ยๆจนถงึรุง่เชา้ ในทีสุ่ดเขากล็ม้ลง และไมน่านก็
ขาดใจตาย ชายหนุ่มไมไ่ดท้ีด่นิดงัหวงั แมก้ระทัง่ทีด่นิทีจ่ะ
ฝังศพตวัเอง กเ็พราะความไมรู่จ้กัพอเป็นเหตุนัน่เอง 
       คนทีไ่มรู่จ้กัพอ ยอ่มก่อความเดอืดรอ้นใหก้บัตนเอง
ไดใ้นภายหลงั เพราะความไมรู่จ้กัพอ ท าใหไ้ม่รูจ้กั
ประมาณในการกนิการอยู ่และความโลภทีแ่มเ้กดิขึน้ในใจ
เพยีงเลก็น้อย กจ็ะปิดบงัปัญญาในการยัง้คดิไตรต่รอง
เรือ่งราวต่างๆใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
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คิดบวก แบบใหม ่
 การคดิบวกเพยีงอยา่งเดยีวมนักไ็มไ่ดแ้ย ่แต่มนักไ็มพ่อทีจ่ะท าใหเ้ราท าตามเป้าหมายไดส้ าเรจ็ 
เราตอ้งมองโลกในแงด่แีลว้กน็ึกถงึอุปสรรคทีม่นัจะเกดิขึน้ดว้ย ดงึตวัเองใหก้ลบัมายงัโลกแห่งความจรงิ 
การมองสถานการณ์ทัง้สองดา้น ทัง้ผลลพัธท์ีด่ทีีเ่ราคาดหวงัและอุปสรรคทีม่นัอาจจะเกดิขึน้ มนัจะท า
ใหเ้ราคดิและท าตามความเป็นจรงิมากทีสุ่ด 
มนัจะท าใหเ้ราคาดหวงัความส าเรจ็ มกี าลงัใจและสามารถท าตามเป้าหมายได ้แต่กไ็มล่มืทีจ่ะคดิถงึ
อุปสรรคทีเ่กดิขึน้ มนัจะท าใหเ้รายงัมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็ 
เราสามารถฝึกฝนการมองสถานการณ์ทัง้สองดา้น เพื่อใหเ้ราคดิบวกและใหเ้รายงัมคีวามกระตอืรอืรน้ 
โดยท าตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 1. Wish ระบุสิง่ทีเ่ราตอ้งการใหเ้กดิขึน้          2. Outcome ผลลพัธท์ีด่ทีีสุ่ดเราคาดหวงั 
 3. Obstacle นึกถงึอุปสรรคทีจ่ะเกดิขึน้    4. Plan วางแผนจดัการกบัอุปสรรค
 การศกึษาพบว่า การคดิบวกแบบ WOOP จะช่วยใหอ้าสาสมคัรท าตามเป้าหมายไดส้ าเรจ็ถงึ 
80% เปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุมทีท่ าส าเรจ็ไดเ้พยีง 30% อุปสรรคของคนทีต่อ้งไปสมัภาษณ์งานคอื 
ขาดความมัน่ใจ ดงันัน้เรากต็อ้งรูจ้กัวางแผนรบัมอืสถานการณ์ เช่น ก่อนสมัภาษณ์ ถา้รูส้กึว่าไม่มัน่ใจ 
กใ็หเ้ตอืนตวัเองว่าเรามคีวามสามารถพอทีจ่ะท าได้ 
        การคดิบวกแบบ WOOP ท าใหเ้ราประสบความส าเรจ็ไดง้า่ยๆ โดยการสะกดิ และถามตวัเองแค่
อยา่งเดยีว อะไรทีม่นัขดัขวางไมใ่หเ้ราท าตามเป้าหมายไดส้ าเรจ็? 
 

 


