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ประกาศมิสซาสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
วัน
เวลา
มิสซา
อาทิตย์ 09.00
อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
10 ก.ค.
จันทร์ 19.00 ระลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ เจ้าอธิการ
11 ก.ค.
สุขสำราญแด่ ครอบครัวคุณสุวัฒชัย - คุณเสาวภา แซ่เตียว
อุทิศแด่ มารีอา สร้อยฟ้า, ฟรังซิสโก งีโ่ ทย, ออกุสติน ฮ้อนจง,
ยวง บัปติสตา เต็กเม้ง, มารีอา เม่งกี, โรซา เหรียญ,
เปาโล อิ้วเถี่ยง, อันนา ผ่อง และวิญญาณในไฟชำระ
อังคาร 19.00 อุทิศแด่ มาทิลดา หทัยกาญจน์, อานาสตาซีอา มาริสา,
12 ก.ค.
มัทธิว ประสาร, ฟรังซิสโก วิชัย, เทเรซา บังออน,
ยอแซฟ ไพศาล, อักแนส ตุ๊ และวิญญาณในไฟชำระ
พุธ
19.00
13 ก.ค.
งดมิสซา : ประชุมสงฆ์ รสจ.
พฤหัสฯ 19.00
14 ก.ค.
ศุกร์ 19.00 ระลึกถึงนักบุญโบนาแวนตูรา พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่ง
15 ก.ค.
พระศาสนจักร
สุขสำราญแด่ ครอบครัวคุณอุทัย จันทร์รอด,คุณลัดดา ฉลองขวัญ
อุทิศแด่ ยอแซฟ ศิริ และวิญญาณในไฟชำระ
เสาร์ 19.00 ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารีแห่งภูเขาคาร์แมล
16 ก.ค.
อุทิศแด่ อักแนส ประหยัด, ยวง บัปติสตา ไข่, ยอแซฟ อุดม,
ฟรังซิสโก ประยูร และวิญญาณในไฟชำระ
อาทิตย์ 09.00
อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
17 ก.ค.

พระวรสารนักบุญลูกา ( ลก 10:25-37 )

ขณะนั้น นักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระองค์ว่า “พระอาจารย์
ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร” พระองค์ตรัสถามเขาว่า “ในธรรมบัญญัติ
มีเขียนไว้อย่างไร ท่านอ่านว่าอย่างไร” เขาทูลตอบว่า “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดกำลัง และสุดสติปัญญาของท่าน ท่านจะต้อง
รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านตอบถูกแล้ว จงทำ
เช่นนี้ แล้วจะได้ชีวิต”
ชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้อง จึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “แล้วใครเล่า
เป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้า” พระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่า “ชายคนหนึ่งกำลังเดินทาง
จากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยรีโค เขาถูกโจรปล้ น พวกโจรปล้นทุกสิ่ง ทุบตีเขา
แล้วก็จากไป ทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกื อบสิ้นชีวิต สมณะผู้ หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้ น
โดยบังเอิญ เห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่ง ชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้น
เห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกัน แต่ชาวสะมาเรียผู้หนึ่งเดินทาง
ผ่านมาใกล้ ๆ เห็นเขาก็รู้สึกสงสาร จึงเดินเข้าไปหา เทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบน
บาดแผลแล้วพันผ้าให้ นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วย
ดูแลเขา วันรุ่งขึ้นชาวสะมาเรียผูน้ ั้นนำเงินสองเหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรม
ไว้กล่าวว่า “ช่วยดูแลเขาด้วย เงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้น ฉันจะคืนให้เมื่อกลับมา” ท่านคิดว่า
ในสามคนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้น” เขาทูลตอบว่า “คนที่แสดงความ
เมตตาต่อเขา” พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด”
ขอ้ คิด : เพื่อจะรักพระเจา้ ทีม่ องไมเ่ ห็น จงเริม่ เรียนรูจ้ ากการ “รัก” เพื่อน
พี่น้ อ งที่ม องเห็ น ได้ พระเยซู เจ้าทรงสอนให้มี ความเข้าใจที่ ถูก ต้อ งว่า
ไม่ใ ช่อ ยู่ที่ รู้ว่ารัก พระเจ้าและเพื่ อ นมนุ ษ ย์คื อ อะไรแล้ วจะได้ ไปสวรรค์
แตอ่ ยูท่ ี่วา่ รูแ้ ลว้ ลงมือทาอะไรบา้ ง
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ประชาสัมพันธ์

1. ขอเชิญ ชวนพี่น้อง ร่วมบริจาคเงินโอกาสวัน สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุ ญ
เปาโล อัครสาวก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมเด็จพระสันตะปาปาในการ
ดำเนิ นงานเพื่ อการกุศลต่าง ๆ โดยทางวัดจะรวบรวมส่ งไปยังสั งฆมณฑล
ต่อไป
2. ขอเชิญ สมาชิ ก สภาอภิ บ าลวัด พระผู้ ไ ถ่ เสาวภา วาระใหม่ 2022 - 2027
เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ.2022 เวลา 10.30 12.00 น. ณ ห้องประชุมเซนต์มอริส ( บ้านพักซิสเตอร์ )
3. ผู้รับผิดชอบบทอ่าน - ของถวาย
3.1 วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 2022
เขตบ้านใน
3.2 วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2022
เขตบ้านญวน
4. เงินทาน วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ.2022 6,775 บาท


ประกาศฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ
1. วัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์
วันเสาร์ท่ี 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 เวลา 10.30 น.
2. วัดนักบุญยาโกเบ บ่อวิน
วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 เวลา 10.30 น.
3. วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง
วันเสาร์ท่ี 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 เวลา 10.30 น.
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ประกาศแต่งงาน
คู่ที่ 1 ระหว่าง เทเรซา ขนิษฐา ธารณาศิลป์ บุตรี ฟรังซิสโก เชษฐา ธารณาศิลป์ นางสาวนพรัตน์ ดาวสุก กั บ นายวายุ สังเกตกิจ บุ ตร นายสุ ภาพ - นางปิ ยวรรณ
สังเกตกิจ
ทั้งสองจะเข้าพิธีสมรสตามจารีตพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก แบบต่างฝ่าย
ต่ างถื อ ศาสนา ณ วั ดพระผู้ ไถ่ เสาวภา วั น เสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ.2022
เวลา 15.00 น.
หากท่านใดพบว่าทั้งสองมี ข้อขัดขวางที่ทำให้ไม่สามารถเข้าพิธีสมรสได้
โปรดแจ้งคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ ( ประกาศครั้งที่ 3 - ครั้งสุดท้าย )
คู่ที่ 2 ระหว่าง ฟรังซิสโก ภาคภูมิ ธนวุฒิอนันต์ บุตร ยอห์น บอสโก วุฒิพงษ์ -

ประกาศฉลองชุ
มชนแห่งความเชื่อ
มารีอา จุรีรัตน์ ธนวุฒิอนันต์ กับ นางสาวประภาพร นาคจู บุตรี ร้อยตรี ประจวบ -

พระเจ้าที่รัก...
ขอบคุณพระองค์
สำหรับลมหายใจ และเช้าวันใหม่
โอกาส ความหวัง
ความรักที่อยู่รอบตัว
โปรดประทานพลังและพระพร
เพื่อลูกจะใช้ชีวิตอย่างดี
โดยมีพระองค์เดินเคียงข้างเสมอ
[ Sinapis Seeds Of Faith ]


4.นางภาวิ
วัดนักณบุี ญนาคจู
เบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์
วันเสาร์ทั้งทสองจะเข้
่ี 9 กรกฎาคม
ค.ศ. 2022
เวลากรโรมั
10.30นคาทอลิ
น. ก แบบต่างฝ่าย
าพิธีสมรสตามจารี
ตพระศาสนจั
5.ต่วัาดงถืนัอกศาสนา
บุญยาโกเบ
อวิน ้ ไ ถ่ เสาวภา วั น เสาร์ ที่ 6 สิ งหาคม ค.ศ.2022
ณ วั ดบ่พระผู
วันอาทิ
ตย์น.
ที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 เวลา 10.30 น.
เวลา
15.30
6. วัดนักหากท่
บุญอัานนใดพบว่
นา สระไม้
แดง ข้อขัดขวางที่ทำให้ไม่สามารถเข้าพิธีสมรสได้
าทั้งสองมี
วันเสาร์งคุทณ่ี 23
ค.ศ.( 2022
โปรดแจ้
พ่อเจ้กรกฎาคม
าอาวาสทราบ
ประกาศครัเวลา
้งที่ 110.30
) น.
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บทเรียนจากชาวสะมาเรียใจดี
บ๊อบ บั ตเลอร์ ได้สู ญเสียขาทั้งสองข้างเพราะเหยียบกั บระเบิดในสงครามเวียดนาม
ปี 1965 และเดินทางกลับบ้านเยี่ยงวีรบุรุษ หลังจากนั้นยี่สิบปีเขาได้พิสูจน์ความเป็นวีรบุรุษ
อีกครั้ง วันหนึ่งขณะกำลังทำงานในโรงรถของตนที่เมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในรัฐอลิโซนา เขาได้ยิน
เสียงกรีดร้องจากบ้านที่อยู่ใกล้ เขารีบรุดไปยังบ้านหลังนั้นด้วยรถเข็นคู่ชีพ เมื่อไปถึงสระน้ำ
เขาพบเด็ กหญิ งวั ยสามขวบคนหนึ่ งกำลั งจมน้ ำ เธอไม่ มี แขนทั้ งสองข้ าง คงพลั ดตกลงไป
แม่ของเธอยืนกรีดร้องปิ่มว่าจะขาดใจ
บัตเลอร์กระโจนลงไปในสระนำเด็กหญิ งนั้นขึ้นมา หน้าเธอซีด ชีพจรไม่เต้นและไม่มี
ลมหายใจแล้ว เขารีบทำการผายปอดช่วยชีวิต ขณะที่แม่เด็กโทรศัพท์ไปยังหน่วยฉุกเฉินแต่ไม่มี
ใครอยู่เลย เธอรู้สึกสิ้นหวัง ซบไหล่เขาและสะอื้นไห้ เขาบอกเธอว่า “อย่ากังวลไปเลย ผมได้อุ้ม
เธอขึ้นมาจากน้ำ เป็นแขนให้เธอ ไม่เป็นไรแล้ว ตอนนี้ผมกำลังเป็นปอดให้เธอ เราต้องทำได้”
ไม่ กี่ วิ นาที หลั งจากนั้ น เด็ กหญิ งสำลั ก รู้สึ กตั วและร้องไห้ แม่ ของเด็ กหญิ งสวมกอดเขา
ด้วยความยินดี
แม่ของเด็กถามบัตเลอร์ว่าทราบได้อย่างไรว่า “จะไม่เป็นไร” เขาบอกเธอว่าความจริง
เขาไม่รู้ แต่เมื่อขาทั้งสองข้างของเขาขาดเพราะแรงระเบิด ไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นนอกจากเด็กหญิง
ชาวเวียดนามคนหนึ่ ง เธอพยายามลากเขาเข้าไปในหมู่ บ้านและกระซิบที่หูว่า “ไม่ เป็ นไรแล้ ว
คุณยังไม่ตาย หนูจะเป็นขาให้คุณ” คำพูดนี้ทำให้เขามีความหวังและพยายามทำเช่นเดียวกันกับ
เด็กหญิงคนนั้น มีบางครั้งในชีวิตที่ไม่สามารถยืนโดยลำพัง เราต้องการคนอย่างชาวสะมาเรียใจดี
ต้องการใครสักคนเป็นแขน เป็นขาและเป็นเพื่อนเรา
นักกฎหมายได้ถามคำถามพื้นฐานทางศาสนาพระเยซูเจ้าว่า “ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใด
เพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร” (ลก 10:25) คำตอบของพระเยซูเจ้าได้นำความสนใจของนักกฎหมาย
ไปที่พระคัมภีร์ “รักพระเจ้าและแสดงออกในการรักเพื่อนมนุษย์” (เทียบ ลก 10:17) สำหรับ
นักกฎหมายคำว่า “เพื่อนมนุษย์” หมายถึงนักกฎหมายหรือชาวฟาริสีด้วยกัน มิใช่ชาวสะมาเรีย
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หรื อคนต่ างศาสนา เขาขอให้ พระองค์ ขยายความเพื่ อนมนุ ษย์ และทรงตรัสอุ ปมาเรื่อง
“ชาวสะมาเรียใจดี” ให้เขาฟัง
ในจำนวนอุ ปมาของพระเยซูเจ้ า เรื่องชาวสะมาเรี ยใจดี เป็ นอุ ปมาที่ งดงามและ
เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติมากที่สุด ถือเป็นบทสรุปคำสอนในภาคปฏิบัติของพระเยซูเจ้า และได้
ให้คำตอบปัญหาของนักกฎหมาย 2 ข้อด้วยกัน
1) “ใครเป็ นเพื่อนมนุ ษย์ของข้าพเจ้า” คำตอบของอุ ปมาคือ “ใครก็ได้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ” สำหรับชาวยิวถือเป็นสิ่งที่สะดุดอย่างมาก เพราะพวกเขาจะช่วยเฉพาะชาวยิว
ด้วยกันเท่านั้น เช่น ถ้าในวันสะบาโตเกิดกำแพงล้มทับคน เขาจะขุดรากพอให้ดูรู้ว่าคนเจ็บ
เป็นยิวหรือต่างชาติ ถ้าเป็นยิวจะได้รับการช่วยชีวิต แต่ถ้าเป็นคนต่างชาติจะถูกทิ้งให้ทนทุกข์
ต่อไป
2) “ข้าพเจ้ามีหน้าที่ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อนอย่างไร” คำตอบของอุปมา
คือ “จงแสดงความสงสารในรูปของการช่วยเหลือ” คงไม่ต้องสงสัยว่าทั้งสมณะและชาวเลวี
มีความสงสารคนบาดเจ็บเจียนตาย แต่เขาไม่ได้กระทำอะไรที่แสดงความสงสารออกมาในการ
ช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมเลย
อุปมาเรื่องชาวสะมาเรียใจดีได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับเราหลายประการ ในการนำไป
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ประการแรก เรามีหน้าที่ต้องช่วยเหลือผู้อื่น แม้ความผิดพลาดเกิดจากตัวเขาเอง
เราเห็นชัดว่าคนบาดเจ็บเป็นคนประมาท เดินทางโดยลำพังในเส้นทางอันตราย เส้นทางจาก
เยรู ซาเล็ มสู่ เยรีโคคื อเส้ นทางสู่ บ้ าน วั ด โรงเรียนและที่ ทำงาน ซึ่งเราพบคนถู กโจรปล้ น
ถู ก กดขี่ แ ละต้ อ งการความช่ วยเหลื อ เสมอ บางที่ อ าจเป็ น บ้ านของเราเองที่ มี ค น
กำลั ง “บาดเจ็ บ”เพราะคำพู ดไม่ สร้างสรรค์ ดุ ด่า เฉยเมย เย็ นชา หรือการแสดงอารมณ์
ความรู้สึกเกินขอบเขตของเรา เหนือสิ่งอื่นใด พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราแสดงความรักต่อผู้อื่น
ประการที่สอง การช่วยเหลือคนเดือดร้อนเป็นหลักปฏิบัติสำคัญลำดับแรก เราเห็น
สมณะมีใจจดจ่อกับการปฏิบัติหน้าที่ตามจารีตพิธีในพระวิหาร ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เรื่อง
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การเป็นมลทินอย่างเคร่งครัด จนลืมความต้องการของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เราได้รับการเรียก
ให้ เป็ นคนใจกว้ าง ใจดี มี เมตตากรุณาต่ อผู้ กำลั งเดื อดร้อน รอยยิ้ ม คำทั กทาย คำพู ดให้
กำลังใจและคำขอบคุณที่จริงใจ สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในใจคนเหล่านี้ได้
ประการที่สาม เราต้องช่วยเหลือคนเดือนร้อนแม้ต้องเสี่ยง ชาวเลวีไม่ยอมเสี่ยง
เพราะเกรงว่ าตนเองจะติ ดร่างแหไปด้ วย เหตุ ผลที่ ไม่ กล้ าเสี่ ยงเพราะไม่ อยากเดื อดร้ อน
คิ ดคำนวณดู แล้ วไม่ คุ้ม ทำให้ เสี ยงาน เสี ยเวลาและเสี ยเงิ น แต่ พระเยซู เจ้ าสอนเราว่ า
“อย่าชั่งน้ำหนั ก อย่าคำนวณ แต่จงยอมแพ้ ต่อความรัก และถือทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์
ของเรา” เพราะทุกคนต่างเป็นฉายาของพระเจ้าและได้รับการไถ่ด้วยพระโลหิตของพระองค์
เหมือนกัน
ประการสุดท้าย เราต้องเป็นชาวสะมาเรียใจดี ทำในสิ่งที่คนเคร่งศาสนา ชื่อเสียงดี
มี เกี ยรติ ภู มิ ไม่ ทำกั น เขาเป็ นคนธรรมดาไม่ มี ชื่อ เป็ นคนต่ างถิ่ นเดิ นทางตามลำพั ง ไม่ มี
ทรัพย์สินมาก แต่ “ตาของเขาช่างสังเกต และหัวใจของเขาเต้นในจังหวะเดียวกันกับหัวใจ
ของพระเจ้า” เขาเป็นคนแปลกหน้า แต่ได้ช่วยเหลือคนบาดเจ็บและทำตัวเป็นผู้ดูแลดุจพี่น้อง
เขาตีความบัญญั ติประการที่ 5 อย่าฆ่าคนว่าหมายถึง “ท่านต้องทำสิ่งที่ทำได้เพื่อให้ผู้อื่น
มีชีวิตอยู่ต่อไป”
พี่น้องที่รัก คริสตชนต้องดำเนินชีวิตแต่ละวันเป็นชาวสะมาเรียใจดี มี ดวงตาและ
หูที่เปิดกว้าง โดยมีเข็มทิศแห่งความเมตตาเป็นเครื่องนำทาง ยอมให้หัวใจของเราเต้นใน
จั งหวะเดียวกั นกั บหั วใจของพระเจ้ า เพื่ อตั ดสิ นได้ ว่ ามี สิ่ งไหนที่ เราสามารถทำได้ ในการ
ช่วยคน “เกือบสิ้นชีวิต” ที่พบแต่ละวันให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเห็นแก่ความรักที่เรามี
ต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
ขอให้ ค ำสั่ ง ของพระเยซู เจ้ าที่ ว่ า “ท่ า นจงไปและทำเช่ น เดี ยวกั น เถิ ด”
(ลก 10:37) ปลุ กเร้ าหั วใจเราให้ ทำเช่ นเดี ยวกั น การเป็ นคริ สตชนไม่ เพี ยงรู้ ถึ งความรั ก
ของพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ แต่ต้องแสดงความรักออกมาในภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

ศิษย์พระคริสต์ต้องใส่ใจต่อพี่น้องที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ไม่เดินเลยผ่านไป
หรือทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อน แต่ต้องกล้าเสี่ยงและลงมือช่วยเหลือโดยไม่ลังเล
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คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
ที่มา : http://dondaniele.blogspot.com


นิ้วบอกกล่าวเรื่องราว
กาลครั้ งหนึ่ งนานมาแล้ ว พระเจ้ าได้ ทรงเรี ยกนิ้ วทุ กนิ้ วมาเข้ าประชุ ม
เพื่อจัดตำแหน่งของนิ้วต่าง ๆ
นิ้วแรก มีนิสัยเกเร และชอบกลั่นแกล้งนิ้วอื่นที่อ่อนแอกว่า จึงไม่มีใครชอบ
และอยากคบด้วย พระเจ้าจึงทรงตั้งชื่อนิ้วนี้ว่า “นิ้วโป้ง” พระองค์ทรงจัดให้นิ้วโป้ง
อยู่ไกลจากนิ้วอื่น ๆ มากที่สุด และทรงเสกให้นิ้วโป้งเป็นนิ้วที่สั้นที่สุด เพื่อไม่ให้
รังแกผู้อื่นได้อีกต่อไป
นิ้วต่อไป มีนิสัยถือตนว่าตัวเองมีอำนาจ ชอบใช้อำนาจสั่งโน่นสั่งนี่ พระเจ้า
จึงทรงตั้งชื่อนิ้วนี้ว่า “นิ้วชี้” และทรงวางนิ้วชี้ไว้อยู่ข้าง ๆ นิ้วโป้งเพื่อนิ้วโป้งจะได้
เกรงกลัวจนไม่กล้าเกเร หรือกลั่นแกล้งใครอีก
นิ้ วต่ อไปมี นิสัยรักความยุ ติธรรม มี ความกล้ าหาญและรักความถู กต้ อง
พระเจ้าจึงทรง เสกให้นิ้วนี้เป็นนิ้วที่ยาวที่สุด เพื่อที่จะคอยดูแลนิ้วอื่น ๆ ได้ และได้
วางไว้ข้าง ๆ นิ้วชี้ เพื่อคอยเตือนสตินิ้วชี้ให้รู้จักใช้อำนาจที่มี อย่างยุติธรรม และ
ด้วยนิสัยรักความยุติธรรมนี่เอง พระเจ้าจึงทรงตั้งชื่อนิ้วนี้ว่า “นิ้วกลาง”
นิ้วต่อไป เป็นนิ้วแห่งความรัก และคำสัญญา มีนิสัยอ่อนโยน ซื่อสัตย์และ
มั่นคงในความรัก ด้วยนิสัยคล้ายผู้หญิงนี่เอง พระเจ้าจึงทรงตั้งชื่อนิ้วนี้ว่า “นิ้วนาง”

และจั ดวางนิ้ วนาง ให้ อยู่ ข้ าง ๆ นิ้ วกลาง เพื่ อนิ้ วกลางจะได้ คอยดู แลนิ้ วนาง
ที่อ่อนโยนได้
นิ้วสุดท้าย “นิ้วก้อย” นิ้วก้อยเป็นนิ้วแห่งมิตรภาพ เพราะฉะนั้น นิ้วนี้เป็น
นิ้วทีเ่ ล็กที่สุด ฉะนั้นจึงมักโดนนิ้วโป้งจอมเกเร แกล้งอยู่เป็นประจำ พระเจ้าทรงจับ
นิ้วก้อยไปวางไว้ ข้าง ๆ นิ้วนาง ซึ่งไกลจากนิ้วโป้งมากที่สุด
บางทีพระเจ้าอาจทรงอยากบอกอะไรเราจากนิ้วของเราเอง พระองค์ทรงเสก
นิ้ วโป้ งให้ สั้ น ๆ ดู น่ าเกลี ยด เพื่ อจะเตื อนเราว่ า ถ้ าเราเป็ นคนเกเร นิ สั ยไม่ ดี
ถึ งแม้ ว่ าเราจะดู ดี อย่ างไร เราก็จะเป็ นคนน่ าเกลียดในสายตาคนอื่ น ไม่ มี ใคร
อยากจะสมาคมด้วย
พระองค์ จั บนิ้ วชี้ ไว้ ข้ าง ๆ นิ้ วโป้ งเหมื อนจะเตื อนเราว่ า บางที คนที่ เกเร
มาก ๆ ก็ อาจต้ องให้ คนที่ มี อำนาจเหนื อเขาหรือคนที่ เขาเคารพเชื่ อฟั งดู แลเขา
จึงจะทำให้เขาหยุดนิสัยเสียนั้นได้
พระองค์ ทรงจั ดนิ้ วชี้ ไว้ ข้ างนิ้ วกลาง เพื่ อเตื อนเราอี กว่ าถ้ าเรามี อำนาจ
อยู่ในมือ เราก็ต้องใช้มันอย่างถูกต้องและยุติธรรม
พระองค์ ท รงสร้ า งนิ้ ว ก้ อ ยและนิ้ ว นางไว้ อ ยู่ ข้ า งกั น เพื่ อ บอกเราว่ า
... มิตรภาพที่ดีนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความรัก และไม่มีความรักแท้จริงใด ๆ ในโลก
ที่ปราศจากมิตรภาพและการ ให้อภัยเช่นกัน ...
ที่มา : http://www.kamsonbkk.com


รำพึงประจำวัน

มนุษย์สนทนากับพระเจ้าได้ ผ่านการภาวนา …
มนุษย์รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ ด้วยพระวจนะ …
อย่าพูดเลยว่า..."ฉันยุ่งเกินไปที่จะภาวนา"
เพราะโดยการภาวนาเท่านั้น
ที่จะทำให้คุณหลุดจากความวุ่นวาย
คนทำงานหามรุ่งหามค่ำ
เพราะหวังว่าชีวิตจะดีขึ้น
หวังที่จะร่ำรวย หวังที่จะสุขสบาย
แต่เราก็เห็นคนร่ำรวยมากมาย
ที่ตกอยู่ในความวิตกกังวล
มารล่อให้มนุษย์ห่างพระเจ้า
ยิ่งมันล่อเขาให้ออกห่างพระองค์
มันก็ยิ่งจัดการกับเขาได้ง่ายขึ้น
ดังนั้น อย่าละเลยการภาวนา
แต่จงภาวนาเป็นชีวิตจิตใจ...
ฉันไม่ได้ภาวนาเพื่อให้พ้นปัญหา
แต่เพราะฉันอยากสนทนากับพระเจ้า
มนุษย์สนทนากับพระเจ้า ผ่านการภาวนา …
มนุษย์เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า ผ่านพระวจนะ …
ที่มา : ทานตะวันแห่งเอเชีย
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