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ค่ายคาสอนภาคฤดูรอ้ น 2022 เตรียมรับศีลมหาสนิท เริม่ แล้วทุกวันอาทิตย์ หลังมิสซาสาย
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“ท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็ นคนแรกเถิด”

ตัวอย่างของใช้เยซูเจ้าทรงสอนให้เราตระหนักว่า

เราจะดาเนินชีวติ ตกอยูใ่ นสภาพของบาป
ตลอดไปไม่ได้ แน่นอนทีท่าทีของพระองค์ต่อคนบาปคือ ความเมตตาสงสาร และให้อภัย พระองค์
ทรงให้โอกาส ไม่ได้มองอดีตทีผ่ ดิ พลาด แต่มองเห็นอนาคตทีเ่ ราสามารถจะเปลีย่ นแปลงตัวเองไป
ในทางทีด่ ขี น้ึ ได้ ความรักความใจดีของพระองค์ทม่ี ตี ่อเราไม่สามารถเป็ นเหตุผลให้เราไม่พยายาม
ปรับปรุงตนเอง เราต้องพยายามเปลีย่ นแปลง แก้ไข ร่วมมือกับพระหรรษทานของพระองค์ในการทา
ให้ตวั เราเองนัน้ เอาชนะความโน้มเอียงทีไ่ ม่ดี และบาปต่างๆทีเ่ ป็ นอุปสรรคทาให้เราไม่สามารถทีจ่ ะ
รักพระและรักเพื่อนมนุษย์ได้
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 4 เม.ย. 22
วันอาทิตย์ท่ี 10 เม.ย. 22

ระลึกถึง น.อิสโิ ดโร พระสังฆราชและนักปราชญ์
อาทิตย์พระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 2 ดอกไม้ ต้นไม้ และพืช
คอกเคิ ล (Cockle) เป็ นวัชพืชซึง่ พบเห็นได้ทวไปตามทุ
ั่
่งนาทีไ่ ถ
หว่านแล้ว และมักขึน้ เบียดแทรกธัญพืชทีป่ ลูกไว้คอกเคิลจึงใช้เป็ น
สัญลักษณ์ของความชัวร้
่ ายทีเ่ ข้าแทรกแซงพระศาสนจักร โดยมีทม่ี า
จาก “โยบ” 31:41 ว่า “ จงปล่อยให่ทสิ เทิลขึน้ แทนข้าวสาลี และคอก
เคิลแทนข้าวบาร์เลย์”

บิดาในโลกนี้ยงั รู ้จกั ให้ของดีแก่ลูก พระบิดาบนสวรรค์ผดู ้ ีพร้อมของเราจะให้
ข้อคิดสะกิดใจ
พร้อมกับผล
ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี
โลกใบนี้
เมือ่ ย้ายบ้านขนทรัพย์ไปได้ครบ
มีแต่บุญและบาปทาบติดกาย
มองโลกในแง่ดเี ป็ นสีสวย
ถ้าทุกอย่างเรามองไปในแง่ดี

พอย้ายภพทรัพย์สนิ ก็บนิ หาย
ยังไม่สายหาพระวาจามาค้าใจ
ฉาบไว้ดว้ ยความรักพร้อมศักดิ ์ศรี
โลกใบนี้กส็ ดใสในใจเรา
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
(ต่อจากหน้า 5)
เหมือนประชดตัวเองไปก่อนแล้วหรือ เมือ่ ไม่มแี รงจูงใจให้ขยันออกกาลังกาย จึงขยันหาอะไรทีท่ าลาย
สุขภาพกินแทน… ขีเ้ กียจเก็บของจัดของในบ้าน แต่ขยันซือ้ ของออนไลน์เข้าบ้าน อะไรทานองนี้ ทีพ่ อ
ทบทวนได้จะเห็นว่า คนเราตัดสินใจอะไรกันแปลก ๆ อยูบ่ ่อย ๆ ก็ในเมือ่ อยากมีเงินก็อย่าขยันใช้ ขีเ้ กียจ
ออกกาลังกายอย่างน้อยก็ไม่ควรขยันกิน และแน่นอนขีเ้ กียจเก็บของ ก็ตอ้ งไม่ขยันสะสม… เพราะสุดท้าย
ความขีเ้ กียจอาจไม่ม ี หรือไม่สาคัญเท่ากับว่า ทาไมเราถึงขยันกับเรือ่ งทีม่ นั ไม่ทาให้ชวี ติ ไม่ดขี น้ึ หรือเป็ น
ภาระกว่าเก่านะ เราคิดอะไรอยู?่ นันสิ
่ ไม่เข้าใจ ณ ตอนนัน้ อะไรอยู่ในหัวเรา? ปล.นอกจากเรือ่ งนี้ทจ่ี ะ
ให้มองความขีเ้ กียจในมุมหนึ่งทีอ่ าจไม่มอี ยู่จริงแล้ว เรายังปรับทัศนคติไปใช้พฒ
ั นาตัวเองได้จาก
บทความ การพัฒนาตนเองแบบขีเ้ กียจๆ
ทีม่ าhttps://sirichaiwatt.com

อาทิตย์ชวนคิด
เพราะคนทีข
่ อจึงได้ร ับ คนทีแ
่ สวงหาจึงพบ

การภาวนาด้วยความพากเพียรอย่างสม่าเสมอแสดงให้เห็นถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งร้องขอความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้า บิดาในโลกนี้ยงั รู ้จกั ให้ของดีแก่ลูก พระบิดาบนสวรรค์ผดู ้ ีพร้อมของเราจะให้
ของที่ดีกว่าหรื อดีที่สุดสาหรับเราอย่างแน่นอน และของประทานนั้นก็คือ “พระจิตเจ้ า” พร้อมกับผล
แห่งพระพรของพระองค์ อันได้แก่ ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี
ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู ้จกั ควบคุมตนเอง (กท 5:22-23) แต่เราต้องวอนขอ
เพราะคนทีข่ อจึงได้ รับ คนทีแ่ สวงหาจึงพบ
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
ยน 8:1-11
เวลานัน้ พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศ เช้าตรู่วนั รุง่ ขึน้ พระองค์เสด็จไปในพระวิหารอีก
ประชาชนเข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ประทับนัง่ แล้วทรงเริม่ สังสอน
่
บรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสนี าหญิงคนหนึ่งเข้ามา หญิงคนนี้ถูกจับขณะล่วงประเวณี เขาให้
นางยืนตรงกลาง แล้วทูลถามพระองค์ว่า “อาจารย์ หญิงคนนี้ถูกจับขณะล่วงประเวณี ในธรรมบัญญัติ
โมเสสสังเราให้
่
ทุ่มหินหญิงประเภทนี้จนตาย ส่วนท่านจะว่าอย่างไร”
เขาถามพระองค์เช่นนี้เพื่อจับผิดพระองค์ หวังจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์ แต่พระเยซูเจ้าทรงก้ม
ลง เอานิ้วพระหัตถ์ขดี เขียนทีพ่ น้ื ดิน เมือ่ คนเหล่านัน้ ยังทูลถามยา้ อยูอ่ กี พระองค์ทรงเงยพระพักตร์ขน้ึ
ตรัสว่า “ท่านผูใ้ ดไม่มบี าป จงเอาหินทุ่มนางเป็ นคนแรกเถิด” แล้วทรงก้มลงขีดเขียนบนพืน้ ดินต่อไป
เมือ่ คนเหล่านัน้ ได้ฟังดังนี้ ก็ค่อยๆ ทยอยออกไปทีละคน เริม่ จากคนอาวุโส จนเหลือแต่พระเยซูเจ้า
ตามลาพังกับหญิงคนนัน้ ซึง่ ยังคงยืนอยูท่ เ่ี ดิม พระเยซูเจ้าทรงเงยพระพักตร์ขน้ึ ตรัสกับนางว่า “นาง
เอ๋ย พวกนัน้ ไปไหนหมด ไม่มใี ครลงโทษท่านเลยหรือ” หญิงคนนัน้ ทูลตอบว่า “ไม่มใี ครเลย พระเจ้า
ข้า” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราก็ไม่ลงโทษท่านด้วย ไปเถิด และตัง้ แต่น้ไี ป อย่าทาบาปอีก”
ข้อคิ ด
ตัวอย่างของพระเยซูเจ้าทรงสอนให้เราตระหนักว่า เราจะดาเนินชีวติ ตกอยูใ่ นสภาพของบาป
ตลอดไปไม่ได้ แน่นอนทีท่าทีของพระองค์ต่อคนบาปคือ ความเมตตาสงสาร และให้อภัย พระองค์ทรง
ให้โอกาส ไม่ได้มองอดีตทีผ่ ดิ พลาด แต่มองเห็นอนาคตทีเ่ ราสามารถจะเปลีย่ นแปลงตัวเองไปในทางที่
ดีขน้ึ ได้ ความรักความใจดีของพระองค์ทม่ี ตี ่อเรา ไม่สามารถเป็ นเหตุผลให้เราไม่พยายามปรับปรุง
ตนเอง เราต้องพยายามเปลีย่ นแปลง แก้ไข ร่วมมือกับพระะหรรษทานของพระองค์ในการทาให้ตวั เรา
เองนัน้ เอาชนะความโน้มเอียงทีไ่ ม่ดี และบาปต่างๆทีเ่ ป็ นอุปสรรคทาให้เราไม่สามารถทีจ่ ะรักพระและ
รักเพื่อนมนุษย์ได้
......... เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
ต้องใช้เวลา
แม้ว่าพระเจ้าสามารถเปลีย่ นแปลงเราได้ทนั ที แต่พระองค์ทรงเลือกทีจ่ ะพัฒนาเราอย่างช้าๆ พระเยซูทรงจง
ใจใช้วธิ คี อ่ ยๆ พัฒนาสาวกของพระองค์ เช่นเดียวกับทีพ่ ระเจ้าทรงอนุญาตให้คนอิสราเอลยึดแผ่นดินแห่งสัญญา
“ทีละเล็กทีละน้อย” เพือ่ พวกเขาจะไม่ถกู ทาลาย พระองค์กเ็ ลือกทีจ่ ะทางานเป็ นขัน้ เป็ นตอนในชีวติ ของเราเช่นกัน
ทาไมจึงใช้เวลานานเหลือเกินทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง และเติบโต
1. เราเรียนรู้ช้า เรามัก จะต้อ งเรีย นซา้ ๆถึง 40 หรือ 50 ครัง้ จึงจะเข้า ใจอย่า งถ่อ งแท้ เมื่อ ปัญ หาเกิ ด ขึน้
ซ้าๆ เราก็คดิ ว่า “เอาอีกแล้ว ผมเรียนบทเรือ่ งนี้ไปแล้วนี่นา” แต่พระเจ้าทรงทราบดีกว่า ประวัตศิ าสตร์ของ
อิสราเอลแสดงให้เห็นว่า เราลืมบทเรียนทีพ่ ระเจ้าสอนได้เร็วเพียงไร และหวน
กลับคืนสูร่ ปู แบบพฤติกรรมเก่าๆ อย่างรวดเร็ว เราจาเป็ นต้องเรียนรูซ้ ้าหลายๆ
ครัง้
2. เราต้องทิ้ งสิ่ งเก่าๆมากมาย หลายคนไปหาผู้ใ ห้ค าปรึก ษาด้ว ย
ปั ญหาส่วนตัวหรือปั ญหาความสัมพันธ์ซง่ึ สังสมมานานหลายปี
่
แล้วพูดว่า “ผม
ต้องการให้คณ
ุ ช่วยนะ ผมมีเวลาหนึ่งชัวโมง”
่
พวกเขาคาดหวังอย่างไรเดียงสาที่
จะแก้ไขความยุง่ ยากทีย่ าวนาน และฝั งรากลึกภายในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจาก
ปั ญหาของเราส่วนใหญ่และนิสยั ไม่ดที กุ อย่างของเรา ไม่ได้เกิดขึน้ เพียงชัวข้
่ ามคืน มันจึงไม่สมเหตุสมผลทีจ่ ะคาด
ว่าสิง่ เหล่านี้จะหายไปในทันที ไม่มยี า หรือคาอธิษฐาน หรือหลักการใดทีจ่ ะแก้ไขความเสียหายทีส่ งสมมานาน
ั่
หลายปี ได้ในทันที มันต้องอาศัยการทุม่ เทเพื่อขจัดและทดแทนด้วยสิง่ ใหม่ พระคัมภีรเ์ รียกการกระทาเช่นนี้ว่า “ทิง้
ตัวเก่า” และ “สวมสภาพใหม่” แม้ว่าคุณจะได้รบั ธรรมชาติใหม่ทนั ทีทก่ี ลับใจเชือ่ แต่คณ
ุ ก็ยงั มีนิสยั รูปแบบ และ
การกระทาเก่าๆ ซึง่ ต้องถูกขจัดออกและทดแทนด้วยสิง่ ใหม่
3. เรากลัวที่ จะเผชิ ญหน้ าความจริ งที่ เกี่ยวกับตัวเราด้วยความถ่อมใจ ผมได้ชี้ใ ห้เห็น แล้ว ว่า ความจริ ง
จะทาให้เราเป็ นอิสระ แต่มนั ก็มกั จะทาให้เราน่าสังเวชก่อน เรากลัวว่าเราจะพบอะไรบางอย่าง ถ้าเราเผชิญหน้ากับ
ความบกพร่องในนิสยั ของเราอย่างเปิ ดเผย ความกลัวนี้เองทีจ่ าจองเราไว้ในคุกแห่งการไม่ยอมรับความจริง
จนกระทังเรายอมให้
่
พระเจ้าส่องแสงแห่งความจริงของพระองค์บนความผิดพลาด ความล้มเหลว และปั ญหาต่างๆ
ของเราเท่านัน้ เราจึงจะเริม่ แก้ไขสิง่ เหล่านัน้ ได้ นี่คอื เหตุผลทีเ่ ราไม่สามารถเติบโตได้ถา้ ไม่มที า่ ทีถ่อมใจและ
ยอมรับการสอน
4. การเติ บโตมักจะเจ็บปวดและน่ ากลัว ไม่ม ีก ารเติ บโตที่ ปราศจากการเปลี่ย นแปลง ไม่ม ีก าร
เปลีย่ นแปลงทีป่ ราศจากความกลัวหรือการสูญเสีย และไม่มกี ารสูญเสียทีป่ ราศจากความเจ็บปวด การเปลีย่ นแปลง
ทุกรูปแบบนัน้ มาพร้อมกับความสูญเสียบางสิง่ บางอย่าง คุณต้องทิง้ วิถเี ก่าเพื่อมีประสบการณ์กบั วิถใี หม่ เรากลัว
การสูญเสียเหล่านี้ แม้ว่าวิธเี ก่าของเราจะทาให้ตวั เองต้องล้มเหลว เพราะมันเหมือนกับรองเท้าคูเ่ ก่าทีข่ าดวิน่ อย่าง
น้อยมันก็ใส่สบายและคุน้ เคย ผูค้ นมักจะสร้างเอกลักษณ์ของพวกเขา เราพูดว่า “มันก็เหมือนกับผมที…
่ ” และ ผมก็
เป็ นอย่างนีแหละ” สิง่ ทีเ่ รากังวลโดยไม่รตู้ วั ก็คอื ถ้าฉันทิง้ นิสยั บาดแผล หรือปั ญหาของตัวเองไปแล้ว ฉันจะเป็ น
ใครล่ะ ความกลัวนี้สามารถทาให้คณ
ุ โตช้าลงได้ อย่างแน่นอน

เมื่อขีเ้ กียจไม่มีจริ ง (เพราะมันเป็ นเรื่องที่ไม่อยู่ในหัวเรา) ตอนที่4
ไม่ใช่แค่มองว่าไม่จาเป็ น แต่ไม่เคยอยู่ในสายตา และไม่อยู่ในหัวเรา(คิ ด)เราเลย ดังนัน้ ถ้า
เพียงแค่รสู้ กึ ต้องทาหรือโดนบอกให้ทา ความขีเ้ กียจหรือแท้จริง คือ ความรู้สึกไม่อยากทาย่อ มเข้า มา
แทรกโดยง่าย…สิง่ แวดล้อมกับพืน้ เพการดาเนินชีวติ ก็มสี ่วนในบางเรือ่ ง เช่น คนทีโ่ ตมาในชุมชนแออัด
ความทรุดโทรม ไม่เรียบร้อยของสิง่ ของเป็ นเรือ่ งทีช่ นิ ตา ดังนัน้ เมือ่ เขามีบา้ น การปล่อยบ้านรกไปบ้างจึง
ไม่รสู้ กึ อะไร หรือ วัยรุน่ อาจทีไ่ ม่รสู้ กึ อะไรกับการใส่เสือ้ ผ้าทีไ่ ม่รดี เพราะเขาไม่ได้แคร์สงั คมอื่น และสังคม
เขาเองก็ไม่มใี ครมาใส่ใจกับการทีเ่ สือ้ จะยับไปบ้าง ดังนี้การต้องขยันรีดเสือ้ จึงไม่เกิดขึน้ ภาวะเช่นนี้หาก
เป็ นเราก็คงรูส้ กึ เสียเวลา จะมานังรี
่ ดทาไมไม่มใี ครสนใจ ไม่รดี ก็ใส่ได้.....ลองคิด จินตนาการดูว่า … เวลาที่
เราเดินผ่านก้อนหินก้อนหนึ่ง ไม่เล็กไม่ใหญ่ ทีส่ นามหน้าบ้าน เราอาจเดินผ่านไปโดยไม่มองมัน ก็แค่กอ้ น
หิน แต่เมือ่ ใดมันมาอยู่บนพืน้ ปูนเขตบ้าน หรือช่องทางเดิน มันจะเริม่ เกะกะ อาจทาให้เกิดอันตราย
แน่นอนเราจะจัดการมัน.....แต่ในอีกด้านของคนทีใ่ นหัวมีเรือ่ งการจัดสวนหน้าบ้าน หรือชอบให้หน้าบ้าน
สะอาดตา หินก้อนนัน้ บนสนามย่อมไม่ใช่ทท่ี ม่ี นั ควรอยู่ เขาก็ยอ่ มนามันไปจัดการ จัดระเบียบไม่เพียงหิน
ก้อนนัน้ เศษใบไม้ กิง่ ไม้ รวมไปทุกส่วนของสนามเป็ นแน่ และเวลาใครผ่านไปมาก็จะรูส้ กึ ว่า เขาขยันจัง.....
นี่คอื ความแตกต่างของโอกาส ในการทีเ่ ราจะตอบสนองต่สงิ่ หนึ่งบนความขยัน หรือขีเ้ กียจ เพราะเมือ่ เรา
เห็นหินก้อนนัน้ สาคัญ หรือทีจ่ ริงอยูใ่ นองค์ประกอบของสิง่ ทีเ่ ราให้ความสาคัญ เราจะเห็นมันในอีกแบบ
ดังทีย่ กตัวอย่างก็ไม่ได้หมายความว่า หินก้อนนัน้ สาคัญทีส่ ุด หรือเรือ่ งทีเ่ ราขยันทามันต้องสาคัญทีส่ ุด
เพียงแต่มนั เป็ นส่วนหนึ่งของเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นหัวเรา หรือเรือ่ งทีเ่ ราใส่ใจหรือไม่เท่านัน้ เอง และหากมันเข้ามาอยู่
ในหัวเราแล้ว จะเล็ก จะใหญ่ มันจะค้างคาใจ วนในหัวจนทาให้ขเ้ี กียจแค่ไหนก็ตอ้ งไปจัดการ…
แรงจูงใจ....สรุป หรือ โดยรวมเราอาจตีค วามกัน ได้ต งั ้ แต่ส ่ว นแรก ๆ แล้ว ว่า นี่ อ าจเป็ น เพีย ง
เรือ่ งของ “แรงจูงใจ” ซึง่ การจะสร้างแรงจูงใจใส่สงิ่ ที่ “ขีเ้ กียจ” หรืออีกความหมายคือ สิง่ ทีไ่ ม่สนใจ รูส้ กึ ไม่
สาคัญ มันย่อมยาก เพราะคนเรามีทงั ้ พืน้ ฐานชีวติ , ความอยาก, ความต้องการ ต่างกันในแต่ละช่วงเวลา วัย
เด็กย่อมใส่ใจบางสิง่ มากกว่า หรือวัยผูใ้ หญ่เหมือนกันแต่ภาวะ สถานการณ์ต่างกัน ย่อมให้ความสาคัญบาง
เรือ่ งไม่เหมือนกันแต่ทม่ี ากกว่าแรงจูงใจ คือการ “ตัดสิ นใจ” ทีผ่ ดิ เพีย้ น หรือแปลกประหลาดของเราเอง
เบือ้ งต้นก็คอื ขยันในสิง่ ทีไ่ ม่ควรขยัน อยากมีเงินเยอะ ๆ ทัง้ ทีร่ วู้ ่ามันยาก แต่แทนทีจ่ ะขยันเก็บออม ก็มกั
ตัดสินใจ ใช้เงินเพื่อซือ้ ความสุขเบือ้ งหน้าเอาแทน
มีต่อหน้า 6

