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“เธอมีบญ
ุ ยิง่ กว่าหญิงใดๆ และบุตรของเธอก็มบ
ี ญ
ุ ด ้วย”

ทราบจากทูตสวรรค์กาเบรียลว่า เอลีซาเบท ญาติของพระนาง ทัง้ ๆ ทีช่ ราตัง้ ครรภ์ได้ หก
เดือนแล้ว ด้วยความห่วงใยในความเป็ นอยูแ่ ละสุขภาพของญาติผใู้ หญ่ พระนางมารียร์ บี เดินไกล
ทางไปเยีย่ มนางเอลีซาเบท ขณะต้อนรับและทักทาย นางเอลีซาเบทได้รบั พระจิตเจ้าร้องเสียงดัง
ด้วยความชื่นชมว่า “เธอมีบุญกว่าหญิงใด ๆ และบุตรของเธอก็มบี ุญด้วย ทาไมหนอพระมารดา
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงมาเยีย่ มเยียนข้าพเจ้าเล่า?” อาศัยพระจิตเจ้าให้เรากล้านาพระพรในตัวเรา
ออกมาใช้ มิใช่เพื่อตัวเราเอง แต่เพื่อคนอื่น และสิง่ สร้างของพระเจ้า ในสังคมปั จจุบนั เป็ นสิง่ สาคัญ
ทีเ่ ราจะไม่ฝังพระพร สติปัญญาของเราไว้ แต่ให้เราเปิ ดตนเอง สนับสนุนกัน และใส่ใจคนอื่น
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันอังคารที่ 21 ธ.ค.21
วันพฤหัสบดีท่ี 23 ธ.ค.21
วันเสาร์ท่ี 25 ธ.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 26 ธ.ค.21

ระลึกถึง น.เปโตร คานีซอี สั พระสงฆ์และนักปราชญ์
ระลึกถึง น.ยอห์น แห่งเกตี้ พระสงฆ์
วันสมโภชพระคริสตสมภพ
ฉลองครอบครัวศักดิ ์สิทธิ ์ ของพระเยซูเจ้า

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 1 สัตว์ นกและแมลง

นกอิ นทรี (Eagle) (ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว) นกอินทรีใช้เป็ นเครือ่ งหมายของนักบุญจอห์น
ผูเ้ ขียนพระวรสารโดยเฉพาะ โดยมีทม่ี าจากนิมติ ของเอเสเคียลว่า “ท่ามกลางกองไฟมีรา่ ง
คล้ายสัตว์สช่ี นิด......สัณฐานใบหน้าของสัตว์ทงั ้ สีต่ วั เหมือนมนุษย์ และหน้าสิงห์.....
หน้าวัว......หน้านกอินทรี” (เอเสเคียล 1:5,10) สัตว์สช่ี นิดนี้มผี ตู้ คี วามว่า หมายถึง
นักบุญผูเ้ ขียนพระวรสารทัง้ สีท่ า่ น และเนื่องจากนักบุญจอห์นกล่าวไว้ในพระวรสารฉบับของท่านว่า ท่านลอย
ขึน้ สูเ่ บือ้ งบนขณะใคร่ครวญถึงความเป็ นพระเจ้าของพระมหาไถ่ นกอินทรีจงึ กลายเป็ นสัญลักษณ์ของนักบุญ
จอห์นผูเ้ ขียนพระวรสาร
โดยทัวไปนกอิ
่
นทรีเป็ นสัญลักษณ์แห่งการดลใจของพระวรสารทัง้ สีฉ่ บับ ด้วยเหตุน้ีแท่นวางพระคัมภีรใ์ น
โบสถ์จงึ มักทาเป็ นรูปนกอินทรีกางปี ก

ข้อคิดสะกิดใจ
เตรียมรับเสด็จ
โอ้พระแม่เหนื่อยแท้แสนลาบาก
อุม้ ครรภ์แก่เดินทางไปไกลผูค้ น
ไม่มแี ม้ทว่ี ่างให้พงิ พัก
หนาวน้าค้างหนาวเย็นนี่กระไร

ยอมเหนื่อยยากเพื่อมนุษย์สุดฉงน
ต้องดิน้ รนหาทีพ่ กั แสนหนักใจ
ไม่มแี ม้ตาหนักให้อาศัย
ต้องพักในคอกแกะลาพาลาเค็ญ
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วันครบรอบบวชเป็ นพระสงฆ์ 46 ปี (7 ธันวาคม)
ของคุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิ ทธิ์ เจ้าอาวาส วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม (ภาพโดย Sarittha)
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เม็ ดทรายไต้พระแท่น
ลก 1:39-45
หลังจากนัน้ ไม่นาน พระนางมารียไ์ ด้รบี ออกเดินทางไปยังเมืองหนึง่ ในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย พระนางเข้า
ไปในบ้านของเศคาริยาห์และทักทายนางเอลีซาเบธ เมือ่ นางเอลีซาเบธได้ยนิ คาทักทายของพระนางมารีย์
บุตรในครรภ์กด็ ้นิ นางเอลีซาเบธได้รบั พระจิตเจ้าเต็มเปี ย่ ม ร้องเสียงดังว่า “เธอมีบุญยิง่ กว่าหญิงใดๆ และบุตร
ของเธอก็มบี ุญด้วย ทาไมหนอพระมารดาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงมาเยีย่ มเยียนข้าพเจ้าเล่า? เมือ่ ฉันได้ยนิ คา
ทักทายของเธอ บุตรในครรภ์ของฉันก็ด้นิ ด้วยความยินดี เธอเป็ นสุขทีเ่ ชือ่ ว่า พระวาจาทีพ่ ระเจ้าได้ตรัสแก่เธอ
ไว้จะสาเร็จไป”
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น



อาทิตย์ชวนคิด
จงยืนหยัดเชื่อมันในพระสั
่
ญญาของพระเจ้าเสมอ
เราอาจจะรูส้ กึ กลัวเมือ่ เราต้องดาเนินชีวติ เพื่อเป็ นพยานถึงองค์พระคริสตเจ้าให้แก่ผทู้ ไ่ี ม่มคี วามเชื่อ
ในพระองค์ การทีเ่ ราแบ่งปั นความเชื่อให้กบั คนทีม่ คี วามเชื่อในพระคริสตเจ้าเหมือนกับเราเป็ นสิง่ ทีง่ ่าย
กว่าสาหรับเรา แต่เมือ่ เราต้องเผชิญหน้ากับภารกิจเราอาจจะรูส้ กึ กลัวด้วยการต้องพูดต่อหน้าผูท้ ่ี
เบียดเบียนเรา สิง่ ทีเ่ ราทาได้ในวินาทีนนั ้ คือต้องเชื่อมันในพระสั
่
ญญาและไม่ให้เราหวาดกลัวเพราะว่า
พระองค์จะทรงประทานพระวาจาและปรีชาญาณให้แก่เราเพื่อว่าสิง่ ทีเ่ ราจะพูดนัน้ จะได้ไม่ขดั แย้งกัน
ผูท้ เ่ี บียดเบียนเราอาจจะเป็ นคนในครอบครัวหรือเพื่อน ๆ ของเรา แต่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาไว้ว่า
“แต่เส้นผมบนศีรษะของท่านจะไม่เสียไปแม้แต่เส้นเดียว” แต่ดว้ ยความพยายามของเรา เราจะสามารถ
เอาชนะความกลัวและประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้กบั ผูท้ เ่ี บียดเบียนเราได้ และด้วยพระหรรษทาน
จากพระเจ้า พวกเขาจะได้รบั การฟื้ นฟูจติ ใจขึน้ มาใหม่ เพราะฉะนัน้ เราจงยืนหยัดเชื่อมันในพระสั
่
ญญา
ของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราในการประกาศพระวาจาของพระองค์…

วันอาทิตย ์ที่



พีน่ ้องทีร่ กั - วันอาทิตย์ท่ี 19 ธันวาคม 2021 เป็ นสัปดาห์ท่ี 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต
เจ้า เหลือเวลาอีก 5 วันจะถึงวันคริสต์มาส - พีน่ ้องบางท่านอาจมีคาถามในใจว่า ถ้าพระกุมาร
วัดเราเสร็จหรือยัง .... จะสวยไหม พี่น้ อ งครับ ถา้ พระกุม ารวัด เรา เริ่ ม ไปแล้ว แต่ย งั เสร็จ
ไม่สมบูรณ์ .... แล้วมันจะสมบูรณ์เมือ่ ไร .... คาตอบอยูท่ พ่ี น่ี ้องครับ .... ส่วนสมบูรณ์อยูท่ พ่ี ่ี
น้องนะครับ ***ขอถามกลับเหมือนเดิมว่า แล้วถ้าพระกุมารของพีน่ ้องล่ะ ... เริ่มหรือยัง ...
ใจของพีน่ ้องเริม่ เปิ ดเพื่อ “คริสต์มาส” หรือยัง ... และคาตอบในใจของพีน่ ้องหลายท่าน ก็คง
เหมือนคาตอบของทางวัด คือ ...... เริม่ บ้างแล้ว .... แต่ยงั ไม่สมบูรณ์ .... พีน่ ้องครับ 5 วันก่อน
คริสต์มาส และอีกกีว่ นั ก็ได้ หลังคริสต์มาส หากตัง้ ใจจัดให้มีที่ / มีถอ้ยคา ในใจ ... ใน
ครอบครัวของพี่น้ อ ง .... คริ สต์มาสฉลองกัน ให้ ต่อเนื่ องไปเลยครับ
พีน่ ้องครับ อย่ารอดู สิง่ แปลกสิง่ ใหม่ นอกกายว่า สวยไหม แต่ให้เรามองดูว่า สิง่ งดงามภายใน
จิตใจ ชีวติ และครอบครัว ทีค่ วรจะทามาตลอด ... แต่ ยังไม่ได้เริ่ มเลย .... จึงยังไม่ได้ทาให้
สมบูรณ์ ...เริม่ ทาเลยนะครับ แล้วทุกสิง่ จะสวย .... ชีวิตคริ สต์มาส จะงดงามและเปี่ ยมสันติ
สุขครับ
...... เจ้าวัด
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เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
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เก็บเรือ
่ งเล่า ว ันคริสต์มาส
ต้นคริ สต์มาส
ความเขียวของต้นสนทีไ่ ม่ยอมร่วงโรยราแม้ในช่วงเวลาทีห่ นาวเหน็บ เปรียบเสมือนชัยชนะแห่งชีวติ
เหนือความตาย ในตานานเล่าขานถึงสนต้นแรกทีถ่ ูกนามาประดับประดาว่า นักบุญบอนิฟาสจากอังกฤษ
เดินทางมาเยอรมนีเพื่อเผยแพร่ศาสนา และได้โค่นต้นโอ๊กซึง่ ถือเป็ น
ต้นไม้ศกั ดิ ์สิทธิ ์ของชาวเยอรมนี ทาให้ชาวบ้านโกรธเคือง ท่านจึง
ปลูกต้นสนเพื่อทดแทน และประกาศกับชาวเมืองว่านับแต่น้ตี น้ สนจะ
เป็ นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาของคริสตชนแทน ซึง่ บังเอิญว่าวัน
นัน้ เป็ นวันคริสต์มาสอีฟ ต้นสนทีม่ ใี บเขียวชอุ่มจึงเป็ นทีร่ จู้ กั ในนาม
ว่าต้นคริสต์มาสตัง้ แต่นนั ้ มา
อีกตานานเล่าถึงมาร์ตนิ ลูเธอร์ ขณะเดินทางกลับบ้านท่ามกลาง
หิมะขาวในคืนอันหนาวเหน็บ เขามองขึน้ ไปบนท้องฟ้ า เห็นดวงดาว
ระยิบระยับงดงามราวแขวนตัวอยูบ่ นกิง่ ฟ้ า เขาเกิดศรัทธาจึงตัดสน
ต้นเล็กต้นหนึ่งแบกกลับบ้าน นาเทียนมาจุดประดับบนกิง่ ให้สว่าง
ไสว และอธิบายกับภรรยาและลูกว่าแสงเทียนเหล่านี้คอื รัศมีแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า
สายรุ้งสีเงิ น
นานมาแล้วมีหญิงม่ายยากจนต้องการตกแต่งต้นคริสต์มาสเพื่อเป็ นของขวัญให้ลกู ๆ แต่นางไม่มเี งิน
แม้แต่จะซือ้ เทียนมาจุด จึงตัดเล็มกิง่ ก้านของมันให้ได้รปู ทรงสวยทีส่ ุด ตกดึกแมงมุมมาชักใยเป็ นสายระโยง
ระยางรอบต้นสนนัน้ พอนางตื่นขึน้ มาก็พบว่าใยแมงมุมนัน้ กลายเป็ นสีเงินระยิบระยับสวยงาม จากนัน้ มาผูค้ น
จึงพากันใช้สายรุง้ สีเงิน ซึง่ ปั จจุบนั มีทงั ้ สีทอง แดง เขียว ฯลฯ ประดับประดาต้นคริสต์มาสให้สวยงามเพื่อราลึก
ถึงหญิงม่ายยากจนนางนัน้
ใบและลูกฮอลลี
ต้นฮอลลี ซึง่ มีใบเป็ นหนามแหลมและเขียวชอุ่มตลอดปี รวมทัง้ มีผลเล็กๆ เป็ นสีแดงสดกลายมาเป็ น
สัญลักษณ์ของวันคริสต์มาส สีเขียวและแดงมีตน้ กาเนิดมาจากเหตุผลทางคริสต์ศาสนา สีเขียวเป็ นสัญลักษณ์
ของชีวติ และความไม่ตาย อันเกีย่ วเนื่องกับเรือ่ งราวของพระเยซูซง่ึ ฟื้ นคืนชีวติ และกลับคืนสู่สวรรค์ ส่วนสีแดง
หมายถึงโลหิตแห่งความเสียสละของพระองค์ทห่ี ยาดหยดลงบนผืนดิน ใบสีเขียวทีเ่ ป็ นหนามแหลมของต้นฮอล
ลียงั เป็ นรูปลักษณ์ทท่ี าให้ระลึกถึงมงกุฎ หนามแหลมทีท่ หารโรมันนามาสวมบนศีรษะให้พระเยซู เพื่อล้อเลียน
ท่านว่าเป็ นมงกุฎของ "ราชาแห่งชาวยิว"

ฉลาด” กับ “คิดเป็ น”
ความ “ฉลาด” กับการ “คิดเป็ น” ผิวเผินอาจดูคล้าย แต่ดใู ห้ดชี ่างแตกต่าง เพราะ “คนคิดเป็ น อาจไม่
ต้องฉลาด คนฉลาด อาจคิดไม่เป็ น” ในบริบทหนึ่ง ความฉลาดอาจสะท้อนถึง ไหวพริบ เชาว์ปัญญา ความ
ฉับไวทางความคิด ดูจะเป็ นแนวใครดีใครได้ ใครไว ใครเด่น ใครเห็นคนนัน้ ได้โอกาส…
แต่การ “คิดเป็ น” ย่อมมาจากประสบการณ์ และสิง่
สาคัญ คือ สติ กับการเรียนรู้ ดังทีท่ ราบดี ฉลาดแค่ไหน
ก็พลาดได้ แต่จะฉลาดหรือไม่ หากผิดพลาดหรือเกิด
อะไรขึน้ แล้วไม่มสี ติ ไม่เรียนรู้ ไม่ดตู วั เอง ก็ยากจะ คิด
เป็ น
ความฉลาดสร้างความได้เปรียบได้ง่ายในหลาย
โอกาส แต่การคิดเป็ น สร้างความยังยื
่ น ก้าวหน้า และ
ความสมบูรณ์ เพราะหากฉลาดแต่คดิ ไม่เป็ น เช่น
ฉลาดแกมโกง ฉลาดแต่เรือ่ งเฉพาะหน้า ไปจนถึง “อวด
ฉลาด” ซึง่ แม้จะฉลาดจริง แต่ผลลัพธ์มนั จะไม่สะท้อน
ความฉลาดเลยในอนาคต แน่นอนว่า หากฉลาดและคิดเป็ นด้วยคือสิง่ ทีด่ มี าก หรือในบางคนเขาบอกว่า
“ฉลาดแล้วต้องเฉลียว” นันก็
่ คล้ายกัน แต่กเ็ พราะเราไม่อาจฉลาดได้ทุกเรือ่ งทุกเวลา การคิดเป็ นจึงสาคัญ
เสมอ
แต่ทน่ี ่าห่วงทีส่ ุดคือ ไม่ฉลาด แถมยังคิดไม่เป็ น คนเช่นนี้เห็นทีจะผิดซ้าซาก หลงทางไปตลอด มีอะไร
ก็คงไม่เหลือ มิใช่แค่ทรัพย์สนิ เงินทอง แต่หลาย ๆ อย่างรวมทัง้ อนาคต เพราะมีประสบการณ์ เจอ
สถานการณ์ใดแต่ “คิดไม่เป็ น” เลย คนฉลาดมากแค่ไหน ก็ช่วยเขาไม่ได้หรอก…
เราฉลาดแค่ไหนจึงอาจไม่สาคัญ วันนี้ทบทวนหรือยัง เรื่องไหนทีเ่ รายังคิดไม่ได้ คิดไม่เป็ นเสียที…
ทีม่ า https://sirichaiwatt.com

