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“จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด”
พระวรสารวันนี้พดู ถึงการสาแดงของพระเยซูเจ้าผูก้ ลับคืนพระชนมชีพแก่ศษิ ย์

7 คนทีฝ่ ั ง่
ทะเลสาบทิเบเรียส เราอาจจะแปลกใจทาไมพบศิษย์ของพระองค์ทน่ี นั ่ คงเป็ นเพราะหลังจากพระองค์
สิน้ พระชนม์แล้วทุกอย่างจบสิน้
ศิษย์เหล่านี้กลับไปทาอาชีพเดิมอาจด้วยความผิดหวังและท้อแท้
บรรดาศิษย์ได้ทานอาหารเช้ากับพระองค์ การเลีย้ งอาหารคือพระพรของพระเป็ นเจ้า พระเยซูเจ้า
ถามเปโตรถึงสามครัง้ ว่า “ท่านรักเราไหม” อาจเป็ นการชดเชยกับการปฎิเสธของนักบุญเปโตรทัง้ สาม
ครัง้ สิง่ ทีพ่ ระเยซูเจ้าต้องการจากเปโตรคือความรัก ไม่ใช่ความเสียใจในความผิด “คนทีเ่ สียใจใน
ความผิด อาจจะไม่มคี วามรัก แต่คนทีร่ กั จะเสียใจต่อบาปทีไ่ ด้ทาเสมอ”
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 2 พ.ค. 22
วันอังคารที่ 3 พ.ค.22
วันอาทิตย์ท่ี 8 พ.ค. 22

ระลึกถึง น.อาทานัส พระสังฆราชและนักปราชญ์
ฉลองนักบุญฟี ลปิ และ นักบุญยากอบ อัครสาวก
สัปดาห์ท่ี 4 เทศกาลปั สกา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 2 ดอกไม้ ต้นไม้ และพืช
เดซี ่ (Diasy) เริม่ ใช้ในภาพ “การนมัสการของพวกโหราจารย์
ในฐานะที่ สถิตสถาพรนิรนั ดรใน
เพราะรั” กของพระองค์
เป็ นง้สัหลาย
ญลักษณ์
สุทคธิา่ ์ไร้หรื
เดีอยสิงสาของพระกุ
มารเยซูมาตัง้ นแต่เจ้ปาลาย
เราทั
อย่แาห่คิงดความบริ
ว่าตนไร้
น้ ความดี เพราะพระเป็
ทรงมองเห็นว่าเราดีเสมอ พระองค์
คริสต์ศตวรรษที่ 15 ทัง้ นี้เพราะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ดอกไม้พน้ื ๆทว่า
ทรงเห็นแม้กระทังความดี
่
ทเ่ี ป็ นความลับ ความดีทค่ี นอื่นมองไม่เห็น และบรรดาอุปสรรคนานัปการ
อ่อนหวานอย่างเดซี่ น่ าจะสื่อให้เห็นถึงความบริสุทธิ ์ไร้เดียงสาของพระองค์ได้
ทีเดี่ ราประสบ
ย่ นมันให้เป็ นพระพรมหาศาล อย่างเพิง่ ด่วนตัดพ้อว่าพระเจ้า
กว่าดอกลิลพระองค์
ก่ี า้ นยาวทีจง่ ะทรงแปรเปลี
ามสง่า

ทรงทอดทิง้ เราเมื่อเราถูกผจญหรือหลงทาง เพราะพระองค์ทรงนังรอคอยเราทั
่
ง้ หลายให้กลับใจมา
ดังนัน้ อย่ามัวแต่แก้ไขคนอื่นอยูเ่ ลยลูกรัก เพราะสิง่ นี้เป็ นงานของ
ข้อคิด
เพืสะกิ
่อ เป็ นด
ตัวใจ
อย่า งที่ด ี เป็ นที่พอพระทัย ของพระเจ้า

เตือนตน
ตนเตือนตนของตนให้พน้ ผิด
ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน
รักจะเรียนก็ตอ้ งเพียรเรียนให้รู้
รักจะหมันก็
่ ตอ้ งหมันไม่
่ ผนั แปร

ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน
ตนแชเชือนใครจะเตือนให้ป่วยการ
รักจะดูกต็ อ้ งดูให้รแู้ น่
อย่ารักแต่จบั จดจะหมดงาม
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ข่าวว ัดบางแสน
อาทิตย์ท่ี 24 เมษายน 2022 อาทิตย์ท่ี 2 เทศกาลปั สกา "วันฉลองพระเมตตา"
นักบุญพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้ประกาศ ให้พระศาสนจักรฉลอง “วันพระเมตตา”
ในวันอาทิตย์สปั ดาห์ท่ี 2 เทศกาลปั สกา
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วันอาทิตย์มสี อนคาสอนฯ หลังมิสซาภาษาไทย
แจ้งจากเจ้าวัดครับ. ..พรุ่งนี้วนั เสาร์ขอนาการสวดนพวารแม่พระฯและมิสซากลับไปเป็ นเวลา ๑๙.๐๐น.นะครับ
เช่นเดียวกับก่อนโควิด ขอเลื่อนเวลาเร็วขึน้ ๓๐นาทีเป็ น ๑ทุม่ ตรงครับ ก็ลองดูครับ เพราะก็ยงั ไม่วางใจนักกับ
การระบาด พีน่ ้องใช้วจิ ารณญาณด้วยนะ สบายใจไปก็ไป การมีดนตรีในพิธกี รรมนัน้ หากยังไม่สะดวกเราก็ขบั
ร้องไปกันเองก่อนครับ เมื่อพร้อมทุกๆฝ่ าย เราก็ไปร่วมพิธกี นั เช่นเคยครับ แจ้งต่อกันไปด้วยครับ
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น


อย่ามัวแต่แก้ไขคนอื่น
พ่อรักเราแค่ไหน พระเจ้าทรงรักเรายิ่ งกว่า เพราะรักของพระองค์สถิตสถาพรนิรนั ดรใน
เราทัง้ หลาย อย่าคิดว่าตนไร้คา่ หรือสิน้ ความดี เพราะพระเป็ นเจ้าทรงมองเห็นว่าเราดีเสมอ พระองค์
ทรงเห็นแม้กระทังความดี
่
ทเ่ี ป็ นความลับ ความดีทค่ี นอื่นมองไม่เห็น และบรรดาอุปสรรคนานัปการ
ทีเ่ ราประสบ พระองค์จะทรงแปรเปลีย่ นมันให้เป็ นพระพรมหาศาล อย่างเพิง่ ด่วนตัดพ้อว่าพระเจ้า
ทรงทอดทิง้ เราเมื่อเราถูกผจญหรือหลงทาง เพราะพระองค์ทรงนังรอคอยเราทั
่
ง้ หลายให้กลับใจมา
หาพระองค์อยูอ่ ย่างพระทัยจดจ่อ ดังนัน้ อย่ามัวแต่แก้ไขคนอื่นอยูเ่ ลยลูกรัก เพราะสิง่ นี้เป็ นงานของ
พระจิ ตเจ้า แต่จงเปลี่ยนแปลงตัวเองเถิ ด เพื่อ เป็ น ตัว อย่า งที่ด ี เป็ นที่พอพระทัย ของพระเจ้า
และเป็ นลูกทีด่ ขี องพระองค์ ...

วันอาทิตย ์ที่



พีน่ ้องทีร่ กั
วันปั สกาผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ วันอาทิตย์เป็ นวันเริม่ ต้นสัปดาห์ท่ี 3 ในเทศกาลปั สกา บทพระวร
สารประจาวันอาทิตย์น้มี าจากบันทึกของนักบุญยอห์น บทที่ 21 มีขอ้ คิด ข้อราพึงหลายประการ
และมีบางคาถามทีเ่ ราทุกคนต้องให้คาตอบ - วันนัน้ เป็ นยามเช้า พระเยซูเจ้าปรากฏพระองค์แก่
ศิษย์คณะหนึ่ง ซึง่ เพิง่ กลับเข้าฝั ง่ จากการออกไปจับปลาทัง้ คืน กาลังซักอวนอย่างท้อแท้ ....เซ็ง
มาก เปโตร เบื่อหน่ าย ปล่อยตัว แม้แต่เสือ้ ก็ไม่สวมใส่ พระเยซู - พระอาจารย์ ที่พวกเขารู้จกั
และติ ดตามมาระยะหนึ่ ง ที่พวกเขาหวังว่าจะเป็ นใหญ่และให้พวกเขา “สบาย” จบสิ้ นไป
แล้วกระนัน้ หรือ ... ชีวิ ต ของพวกเขาจึงต้อ งกล บั มา “ผิดหวัง” ซ้าซากอีก ... เช่นเดิม.... วันนี้
ออกไปจับปลา ก็กลับมามือเปล่า ..... พลันในความ “เซ็ง” พวกเขาได้ยนิ เสียงตะโกนทักจากฝั ง่ ว่า
“เป็ นไงกันบ้าง พอได้พอกินกันไหม” ไม่อยากแม้จะเงยหน้าขึน้ ดูว่า ใครถาม ได้แต่กม้ หน้าตอบไป
ว่า “เหนื่อยจัง ทัง้ คืนไม่ได้อะไรเลย” แต่เสียงากฝั ง่ สาทับว่า .... ลองลงตาข่ายอีกทีดไี หม เผื่อจะได้
อะไรติดมือเข้าฝั ง่ บ้าง ... ลงตาข่ายทางกราบขวาเรือนะ (กราบขวา มีความหมายว่า ไม่ใช่กราบ
ซ้าย - แต่ในภาษารากคาศัพท์ ยังหมายได้ถงึ ถูกวิธ-ี ผิดวิธ ี - ชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรม) .... เสียง
สาทับนัน้ จึงเป็ นกาลังใจ ให้ลองอีกครัง้ และทาให้ถกู วิ ธี พี่น้ อ งครับ ถูกวิ ธี คือ มีพระเจ้าเฝ้ าดู
และชี้นา ฉะนัน้ เมื่อ ศิ ษย์ท าตาม พวกเขาก็ได้ปลามากมาย พวกเขาจึงจ าพระองค์ได้ และ
สุขใจยิง่ เมือ่ พระองค์บอกให้เขา เอาปลาทีเ่ พิง่ จับได้มาปิ้ งทานกันสัก 2 – 3 ตัวด้วยนะ พระคริสต
เจ้ากลับคืนพระชนมชีพแล้ว ... เพื่อเรา ...พระองค์ตดิ ตามและเฝ้ าดูแลเรา ...... ***คาถามคือ เรา
เคยให้ความสาคัญและเวลาในการเงยหน้าขึน้ มองดู และเงีย่ หูฟังพระองค์จากฝั ง่ ของแม่น้ าแห่ง
ชีวติ ทีต่ อ้ งเหน็ดเหนื่อยมาก .... บ้างไหม
เมือ่ ขึน้ ฝั ง่ และทานอาหารเช้ากันแล้ว พระเยซูเจ้าทรงถามเปโตรว่า .... ท่านรักเราไหม เปโตรตอบ
ว่า พระองค์กร็ วู้ ่าข้าพเจ้ารักพระองค์ ... พระองค์ถามเช่นนี้ 3 ครัง้ คาตอบจกเปโตร ก็ดวู ่าหนัก
แน่นขึน้ ทุกครัง้ ในแต่ละครัง้ พระองค์กม็ อบภาระหน้าทีใ่ ห้แก่เปโตร เป็ นภาระหน้าทีเ่ ดียวคือ จง
ดูแลแกะของพระองค์ จงดูแ ลพระศาสนจัก รของพระองค์น ัน่ เอง ความรักของพระเจ้า
ถ่ายทอด ต่อเนื่อง ตกทอดมาถึงเราจนบัดนี้ เราเคยเงีย่ หูฟังคาถามของพระองค์ เราเคยตัง้ ใจ
จริงจัง ตอบคาถาม ของพระองค์บา้ งไหมครับ ให้เราลองนึกถึงภาพของพ่อ-แม่ทอ่ี ุ้มลูกทีก่ าลังพูด
ได้ แล้วถามลูกว่า หนูรกั พ่อไหม หนูรกั แม่ไหม รักขนาดไหน ลองจินตนาการดูนะครับ พ่อแม่เป็ น
สุขขนาดไหน เมือ่ ลูกตอบว่า = รักเท่าฟ้ า = พีน่ ้องครับ พระเจ้ารักเรามาก หากจะตอบพระองค์ว่า
รักพระองค์เท่าฟ้ า ..... เราก็ทาจริง ๆ ได้ไม่ถงึ หรอกครับ แต่ถา้ เราถามพระองค์ว่า - รักเราแค่ไหน
ล่ะ .... พีน่ ้องรูไ้ หมครับว่า .... พระองค์จะตอบว่าอย่างไร “รักเท่ า ...........”
........... เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

โอกาส
ที่เมืองหนึ่งของประเทศกรีก เคยมีรปู ปัน้ แกะสลักตัง้ อู่ใจกลางเมือง
ปั จจุบนั นี้ รูปปั น้ นี้ไม่เหลือแม้แต่ซาก แต่แผ่นทีจ่ ารึกทีบ่ รรยายเกี่ยวกับรูปปั ้นยังคงเหลืออยู่
คาบรรยายเขียนไว้ในรูปแบบการสนทนาระหว่างรูปปั น้ กับคนทีเ่ ดินผ่านไปมา
"รูปปั ้นเอ๋ย ท่านชื่ออะไร" "ฉันชื่อโอกาส"
"ใครเป็ นคนแกะสลักท่านขึน้ มา" "ช่างแกะสลักชื่อ ลีซปี ั ส"
"ทาไมท่านจึงยืนเขย่งเท้า" "เพื่อบ่งบอกว่าฉันอยูเ่ พียงชัวครู
่ ช่ วยาม"
ั่
"แล้วทาไมทีเ่ ท้าของท่านจึงมีปีก" "เพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันจะผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว"
"แต่ทาไมผมด้านหน้าของท่านจึงยาวอย่างนี้" "ก็เพื่อให้คนทีพ่ บฉันจะได้จบั
ฉวยไว้ได้งา่ ย"
"แล้วทาไมหัวด้านหลังของท่านจึงล้าน ไม่มผี มแม้แต่เส้นเดียว"
"ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า เมือ่ ฉันผ่านไปแล้วก็ยากทีจ่ ะจับฉันได้ใหม่"
จริงด้วย ทางด้านหน้าของ "โอกาส" มีผมยาวแต่ดา้ นหลังล้านเกลีย้ งเพราะเมือ่ ปล่อยให้
"โอกาส"ผ่านไปแล้ว ก็ยากทีจ่ ะจับยึดมันกลับมาได้อกี "โอกาส" จึงเร้าเตือนเราทุกคนว่า
"อย่ามาต่อว่าฉัน ว่า ฉันไม่เคยมาเยีย่ มกราย เพราะบ่อยครัง้ เหลือเกินทีฉ่ นั มาเคาะประตู
แต่เธอกลับไม่อยูบ่ า้ น ทุกวัน ฉันยืนรออยูท่ ห่ี น้าบ้านเธอ เรียกให้เธอตื่น ให้ขยันขันแข็ง
ให้รบี ตัดสินใจ ให้ลงมือทา ให้ออกแรง ให้สู้ เพื่อจะได้มาซึง่ ชัยชนะและความสาเร็จ
จงอย่าปล่อยให้ฉนั ผ่านไป เธอจะได้ไม่ตอ้ งนังเสี
่ ยใจในภายหลัง
ทีฉ่ นั "โอกาส" ผ่านมา แต่เธอไม่รจู้ กั จับฉวย"

การเรียนรู้
การเรียนรู้แบบเดิ ม ระบบการสอนในปั จจุบนั ทีใ่ ห้ความรูก้ บั เด็ก โดยทีไ่ ม่สนใจว่าเด็กจะรูแ้ ละ
เข้าใจแนวคิดได้ดพี อ และคาดหวังว่าเด็กทุกคนจะเรียนรูไ้ ด้เหมือนกัน เรียนรูใ้ นอัตราเร็วทีเ่ ท่ากัน จากนัน้ ก็
วัดผลด้วยแบบทดสอบเดียวกัน เด็กบางคนทาคะแนนได้ 75% บางคนอาจจะได้ 90% หรือ 95%
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือมันจะมีช่องว่างของความรู้ เมือ่ เด็กทีส่ อบได้ 75% เลื่อนชัน้ ขึน้ ไปเรียนวิชาทีย่ ากขึน้
กว่าเดิม เค้าก็จะขาดพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ นไป 25% ทาให้เด็กเรียนไม่เข้าใจ และจะเป็ นแบบนี้ไปเรือ่ ยๆ ยิง่ เลื่อน
ชัน้ ขึน้ ไปเท่าไหร่ ช่องว่างของความรูม้ นั ก็จะยิง่ เยอะขึน้
ตลอดช่วงเวลาทีเ่ ด็กเลื่อนชัน้ มันจะเกิดช่องว่างของความรู้ ทาให้เด็กหลายคนเรียนไม่ทนั และในทีส่ ุด
ก็จะคิดว่าตัวเองไม่ถนัดและทาให้เด็กเลิกสนใจวิชานัน้ ๆ ไป
ต่างจากนักกีฬา ทีจ่ ะต้องฝึกฝนร่างกาย เรียนรูเ้ ทคนิคพืน้ ฐาน ซ้อมแล้วซ้อมอีก จนร่างกายพร้อม ถึง
จะไปเรียนเทคนิคทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ การเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนก็ควรจะเป็ นเดียวกัน เด็กควรจะเรียนจนรูใ้ ห้
เชีย่ วชาญ ให้พร้อมก่อนแล้วค่อยขยับไปเรียนเนื้อหาอื่นทีย่ ากขึน้
การเรียนรู้แบบใหม่ ถ้าเด็กทาข้อสอบผิดไป 20% มันไม่ได้หมายความว่าเกรด C จะติดตัวเค้าไป
ตลอดชีวติ แต่มนั หมายถึงเด็กต้องเรียนรูเ้ พิม่ เติม ไม่ควรหยุดอยูแ่ ค่นนั ้ เรียนจนกว่าจะเชีย่ วชาญ และเด็ก
ควรจะรับผิดชอบและกาหนดการเรียนของเค้าได้เอง
เราควรจะปล่อยให้เด็กได้ใช้เวลาเต็มทีเ่ พื่อเรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจเนื้อหา เมือ่ ก่อนการทาแบบนี้มนั
เป็ นเรือ่ งยุ่งยากเกินไป มันไม่สะดวกทีจ่ ะให้ครูเตรียมการสอนทีต่ ่างกันสาหรับเด็กแต่ละคน
การเรียนรูเ้ พื่อให้เกิดความเชีย่ วชาญ เป็ นทางเลือกทีเ่ ด็กๆ จะได้เรียนวิชานัน้ ๆ จนกว่าจะเชีย่ วชาญ
จนกว่าจะพร้อม แล้วค่อยขยับขึน้ ไปเรียนวิชาหรือเนื้อหาทีม่ นั ยากขึน้
สรุป การเรีย นรู้เพื่อ ให้เกิ ด ความเชี่ย วชาญเป็ น สิ่ ง ที่จ าเป็ น ในสังคมของเรา การสิ้ น สุด ยุคุ
อุตสาหกรรมและการเข้าสู่ยุค Information ต่อไปเครือ่ งจักรอัตโนมัตจิ ะเข้ามาแทนทีง่ านหลายอย่าง โดย
เฉพาะงานทีไ่ ม่จาเป็ นต้องใช้ความคิดคนในการตัดสินใจ การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการเรียนจะช่วยให้เรา
เตรียมความพร้อมของเด็ก ให้เด็กมีความเชีย่ วชาญในระดับทีไ่ ม่สามารถทดแทนได้ดว้ ยเครือ่ งจักร เด็กทุก
คนก็จะมีอนาคตและมีส่วนร่วมในงาน ทาให้สงั คมก้าวหน้าได้เร็วขึน้

