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นักบุญยอห์น บัปติ สต์ บางทีกร็ จู้ กั กัน ในชื่อ “ยอห์นผูม้ าก่อน” พระวรสารนักบุญลูกากล่าวว่า ยอห์นเป็ นบุตรของ
เศคาริยาห์ ปุโรหิต และเอลีซาเบธ ก่อนการกาเนิดของยอห์น ขณะทีเ่ ศคาริยาห์กาลังทาพิธอี ยูใ่ นพระวิหาร
ทูตสวรรค์กาเบรียล? ได้มาบอกเขาถึงการกาเนิดของยอห์น ทูตสวรรค์องค์นนั ้ ยังไปบอกมารียว์ า่ “ดูซิ ถึงนาง
เอลีซาเบธญาติของเธอชราแล้ว ก็ยงั ตัง้ ครรภ์มบี ตุ รเป็ นชายด้วย บัดนี้ นางนัน้ ทีค่ นเขาถือว่าเป็ นหญิงหมัน ก็มคี รรภ์ได้หก
เดือนแล้ว” (ลก 1:7) จึงสรุปว่าว่ายอห์นเกิดก่อนพระเยซูราว 6 เดือน
ปฏิทนิ โรมันคาทอลิกจึงกาหนด "วันสมโภชการบังเกิดของนักบุญยอห์น แบปติสต์" ตรงกับวันที่ 24 มิถุนายนซึง่
เป็ นเวลา 6 เดือนพอดี ก่อนวันคริสต์มาส ซึง่ เป็ นการประสูตขิ องพระเยซูเจ้า
ขัอวิ จารณ์ พระเยซูกบั ยอห์น เป็ น ญาติ ก นั โดยพระวรสารนัก บุญ ลูก า กล่า วว่ามารีย ก์ บั เอลีซาเบธเป็ น ญาคิ
กัน (ลก 1:36) แต่ขอ้ ความนี้ไม่มกี ล่าวในพระวรสารฉบับอื่น เรมอนด์ อี บราวน์ ผูเ้ ป็ นนักวิชาการคัมภีรไ์ บเบิลกล่าวว่า
ความเกีย่ วข้องกันนี้ออกจะเป็ นทีน่ ่าสงสัย เลยสรุปว่า “ไม่เป็ นความจริง และไม่เป็ นทีน่ ่าสงสัยเลยว่าเป็ นสิง่ ทีล่ กู าสร้างขึน้ ”
ถ้าจะสรุปแค่น้กี ค็ งไม่พอ เช่นงานสมรสทีห่ มูบ่ า้ นคานา ทีพ่ บในพระวรสารของนักบุญยอห์นเท่านัน้
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“อย่ากลัวเลย จงมีความเชื่อไว้เถิด ”

ความตาย เกิดจากความป่ วยไข้ เกิดจากการขาดแคลนอาหาร หรือ จากสิง่ แวดล้อมเป็ นพิษ

ความตายทีร่ า้ ยแรงกว่า คือ ความตายทีเ่ กิดจากความเกลียดชัง การเข่นฆ่าและทาสงครามกัน
ความตายทัง้ หมดถูกบงการโดยปี ศาจ ดังบทอ่านแรกได้บนั ทึกไว้ว่า “เพราะความอิจฉาของปี ศาจ
ความตายจึงเข้ามาในโลก ผูท้ อ่ี ยูฝ่ ่ ายปี ศาจก็จะประสบความตาย”พระเจ้าไม่ทรงสร้างความตาย
พระเยซูเจ้าจึงปลุกคนตายให้ฟ้ื นคืนชีพ พระองค์เองทรงกลับคืนชีพ ส่วนผูม้ คี วามเชื่อจะไม่มวี นั
ตายเลย เพราะพระเจ้าทรงสร้างทุกสิง่ ให้ดารงอยูผ่ อู้ ยูฝ่ ่ ายระเจ้า ย่อมดาเนินชีวติ สนิทกับพระเจ้า
รับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ และกระทาตามสิง่ ทีพ่ ระเจ้ากระทาคือ “กายของเรามอบรับใช้ผอู้ ่นื ”
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 28 มิ.ย.21
วันพุธที่ 30 มิ.ย.21
วันเสาร์ท่ี 3 ก.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 4 ก.ค..21

ระลึกถึง น.อีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขี
ระลึกถึง น.ปฐมมรณสักขีแห่งพระศาสนจักรกรุงโรม
ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก
สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
หิ นโม่แป้ ง (Millstone) เป็ นเครือ่ งหมายของนักบุญฟลอเรียนและนักบุญ
วินเซนต์ เพราะท่านทัง้ สองถูกจับถ่วงน้าโดยมีหนิ โม่แป้ งห้อยอยูท่ ค่ี อ
กระจกเงา (Mirror) ทีม่ เี งาสะท้อนของแม่พระเป็ นเครือ่ งหมายหนึ่งของ
นักบุญจีมอี านุส ส่วนกระจกเงาทีไ่ ร้คราบสกปรกเป็ นสัญลักษณ์ของแม่พระผู้
นิรมล

ข้อคิดสะกิดใจ
”ชัวกั
่ บดี”
ร่างกายนี้ทแ่ี ท้แค่บา้ นเช่า
สามหมืน่ วันพลันต้องยืน่ คืนเขาไป
ถึงหมอดีผดี งั อย่าหวังพึง่
ทิง้ ร่างกายไว้ให้กบั โลกา

เพียงชัวคราวเข้
่
าพานักพักอาศัย
วิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญา
เวลาถึงจาต้องพรากจากเคหา
สิง่ นาพา ติดตัว”ชัวกั
่ บดี”
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** รอยหลัง ย้อนอดีต ** วันอาทิตย์ท่ี 23 มิถุนายน 2013 -- หลังพิธบี ชู าขอบพระคุณอาลาวัดพระฤทัย ศรีราชา
ครัง้ สุดท้าย มีถ่ายภาพหมู่ประวัตศิ าสตร์ และมีพธิ กี ารรือ้ ถอนวัดหลังนี้ทม่ี อี ายุกว่า 49 ปี เพื่อสร้างวัดหลังใหม่
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ั ันธ์
ประชาสมพ
หากพีน่ อ้ งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ ัดในช่วงนี้ จะใช้วิธีโอนเงินทาบุญ- ขอมิสซา

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน
ชือ่ บัญชี นายสมศักดิ์ พรประสิทธิ์
เลขบัญชี 679-3-93587-9 (บัญชีออมทรัพย์)
และโปรดส่ง “ไลน์” เพือ่ แจ้งจุดประสงค์ของพีน่ อ้ ง ให้ทราบด้วยครับ

อาทิตย์ชวนคิด
ทรัพย์สินทัง้ หมดทีท่ า่ นมีแต่ก็ไม่อาจรักษาชีวติ ได้
“คุณค่าแห่งความดี” ทีม่ นุ ษย์มองและตัดสินเพียงรูปปรากฏภายนอก กิจการ คาพูด หรือ
ฐานะ ความสามารถ ตาแหน่ง ความสาเร็จด้วยขยายงานทางธุรกิจจนใหญ่โต และอื่นๆ สิง่ เหล่านี้ผ่าน
มาแล้วก็จะผ่านไปในชีวติ ไม่ถาวรและเป็ นอนิ จจัง เมื่อเจ็บป่ วยและต้ องรักษาด้วยทรัพย์สิน
ทัง้ หมดที่ท่านมีแต่ กไ็ ม่อาจรักษาชีวิตได้ ทรัพย์สนิ ความร่ารวยไม่สามารถนาความสุขเทีย่ งแท้
ถาวรมาสู่ชวี ติ ของเราได้เลย แต่สงิ่ ทีส่ าคัญทีเ่ ราอาจจะมองข้ามไปก็คอื สันติ สขุ ความรัก ความอารี
ช่วยเหลือ และความจริ งใจอย่างแท้จริ งที่เราปฏิ บตั ิ ต ่อ กัน ในชีวิ ต ประจ าวัน ของตัว เราเอง ต่ อ
ครอบครัว และต่อเพื่อนพีน่ ้องในสังคม ทัง้ หมดนี้ก่อนอื่นใดทัง้ หมด ให้เราถามตนเองว่า เราทาด้วยใจ
รัก มีสนั ติ และตัง้ ใจทีจ่ ะทาอย่างดีทส่ี ุดแล้วหรือไม่ มีคณ
ุ ค่าและความหมายโดยมีพระเยซูเจ้าเป็ น
ศูนย์กลางในชีวิต เป็ นหลักยึดเหนี่ ยว และเป็ นลมหายใจ แห่งชีวิตมากน้ อยเพียงใด ใครอยากรู้
และเข้าใจต้องลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ไม่ตดั สินผูอ้ ่นื ด้วยอารมณ์ความฉุนเฉียวขาดสติขาดความยัง้ คิด
จริงไหมขอครับ? พีน่ ้อง…
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พีน่ ้องทีเ่ คารพรัก …. อีกหนึ่งสัปดาห์กาลังจะผ่านไป สถานการณ์โควิด-19 ทาให้เรารูส้ กึ
คล้ายกับว่าทุก ๆ อย่าง หรือหลาย ๆ อย่างหยุดนิ่ง แต่ในความเป็ นจริง …ไม่มอี ะไรหยุดนิ่ง
วันเวลาผ่านไปตลอดและต่อเนื่อง แม้เราอาจถูกจากัด และกากับในกิจการต่าง ๆ …. ใน
สัปดาห์ทผ่ี ่านมามีวนั สมโภชการบังเกิดของนักบุญยอห์น แบปติสต์ พระศาสนจักรระบุไว้เป็ น
วันสมโภช -ฉลองใหญ่- แต่ในวัดน้อยของเราก็เป็ นมิสซาปกติเช่นเดียวกับทุกวัน เป็ นมิสซา
สมโภชทีถ่ วายโดยลาพัง ทว่า มิสซาทุกมิสซาเป็ นมิสซาของพระศาสนจักร และเพื่อพระศา
สนจักร อีกทัง้ เป็ นวันพิเศษของผมเอง วันฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์ จึงเป็ นมิสซาพิเศษเพื่อ
สรรเสริญและโมทนาความเมตตาโปรดปรานทีผ่ มได้รบั จากพระองค์เสมอมา และเป็ นมิสซา
ขอพระพรพิเศษ เพื่อพีน่ ้องด้วยเช่นเคย..

บ่าย 2 โมง ผมเดินทางไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตามนัดของแพทย์ทผ่ี ่าตัดตาซ้ายให้…
เพื่อติดตามผลการผ่าตัด… ได้รบั ความสะดวกทุกอย่าง พนักงานทีศ่ ูนย์สงั ฆมณฑลฯ มารับ
ไปถึงโรงพยาบาลจุฬาฯ มีทจ่ี อดจัดไว้ให้ แจ้งหน้าตึกทีจ่ ะพบแพทย์ เจ้าหน้าทีใ่ นจุดต่าง ๆ
ดูแลเตรียมขัน้ ตอนต่าง ๆ พร้อมพบแพทย์ เมือ่ แพทย์มาถึงก็ดแู ลผมเป็ นคนแรก ทุกอย่าง
เรียบร้อย รวดเร็ว รับยาเสร็จก็กลับได้เลย… เพราะต้องหยอดยาขยายม่านตา ทาให้การ
มองเห็นผิดเพีย้ นไประยะ 4-5 ชัวโมง
่ เมือ่ วานหัวค่าจึงทาได้แค่ตอบไลน์ ขอบพระคุณ
พระคุณเจ้าทัง้ 2 และคณะสงฆ์สาหรับคาอานวยพร และคาภาวนาโอกาสฉลองนักบุญ …
วันนี้มพี บปะพีน่ ้องสงฆ์รวม 5 ท่าน ทานอาหารกันแล้วคุยชีวติ และงาน… เย็นนี้จงึ มีโอกาส
เขียน ขอบคุณพีน่ ้องทุกท่าน ทีส่ ่งคาอานวยพรและคาภาวนาให้ผมเมือ่ วานครับ.. ขอบคุณ
มาก และขอพระเจ้าอานวยพรเช่นกันครับ

ข้อคิดสัปดาห์น้ี เรายังต้องเข้มงวด เคร่งครัดมาก ๆ ในสถานการณ์โควิด - แต่การมีจติ
เกื้อกูล ต่อกัน สาคัญมาก และปฏิ บตั ิ ได้ทุกวัน เกื้อกูล ในความคิ ด ความห่ว งใย การ
หยิบยื่น และเป็ นต้นการภาวนาเพื่อกันเสมอ

ขอฝากข้อคิดจากบทอ่านที่ 2 ของวันอาทิตย์น้ี เพื่อ อ่าน ภาวนา ราพึง เสมอ ๆ ครับ ( บท
อ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 2 (2 คร 8: 7, 9, 13-15) จาก Bible Diary)
พี่นอ้ ง เมื่อท่านมีทกุ สิ่งบริบรู ณ์ คือความเชื่อ การพูด ความรู ้ ความกระตือรือร้นและความรักที่
ท่านมีตอ่ เรา ดังนัน้ ท่านก็ควรจะดีพร้อมในการกุศลนีด้ ว้ ย
ท่านทราบแล้วถึงพระกรุณาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา แม้ทรงร่ารวยพระองค์
ก็ยงั ทรงยอมกลายเป็ นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ร่ารวยเพราะความยากจนของ
พระองค์
การบริจาคมิได้มีจดุ มุง่ หมายให้ทา่ นต้องยากจนลงในการช่วยเหลือผูอ้ ่ืน แต่มีจดุ มุ่งหมายเพื่อ
ความเสมอภาคกัน ในยามที่ทา่ นมีความบริบรู ณ์ เช่นเวลานี ้ ท่านควรช่วยเหลือผูอ้ ่ืนที่ขดั สน และ
เช่นเดียวกันในยามที่เขามีความบริบรู ณ์ เขาจะได้ชว่ ยเหลือเมื่อท่านขัดสนด้วย จึงจะมีความเท่าเทียม
กัน ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว์ า่ “ผูท้ ่ีเก็บได้มาก ไม่มีส่งิ ใดเหลือเฟื อ ส่วนผูท้ ่ีเก็บได้นอ้ ยก็ไม่มีส่งิ ใด
ขาดแคลน”
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วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1374

วันอาทิตย ์ที่

27

มิถน
ุ ายน

2564/2021

5

นิทาน ความคิด คติสอนใจ
ความรัก กับ ต้นหญ้า...

กาลครัง้ หนึ่งนานมาแล้ว
...มีครูกบั ลูกศิษย์นงอยู
ั ่ ใ่ ต้ตน้ ไม้ใหญ่ซง่ึ ใกล้ก ั บสนามหญ้าอันกว้าง
ใหญ่ ทันใดนัน้ ลูกศิษย์คนหนึ่งก้อถามขึน้ มาว่า
ลูกศิษย์ : อาจารย์คบั ผมสงสัยจังเลยว่า เราจะหาคู่แท้เราเจอได้ไงคับ
อาจารย์บอกผมหน่อยได้ไหม คับ?
อาจารย์ : (เงียบไปพักหนึ่ง ก่อนทีจ่ ะตอบ)อืม มันเป็ นคาถามทีย่ ากนะ
ในขณะเดียวกันมันก็เป็ นคาถาม ทีง่ ่ายเหมือนกันนะ
ลูกศิษย์ : (นังคิ
่ ดอย่างหนัก) อืม?....งงอะไม่เข้าใจ
อาจารย์ : โอเค งัน้ เธอลองมองไปทางนัน้ นะ ตรงนัน้ น่ะ มีหญ้า
เยอะแยะ เลยใช่ไหม
เธอลองเดิน ไปหาหญ้าต้นทีส่ วยทีส่ ุด แล้วเด็ดมาให้ครูส ิ ต้นเดียวเท่านัน้ นะ
แต่ว่า เวลาเธอเดินเนี่ย เธอต้องเดินไป ข้างหน้าอย่างเดียวนะ ห้ามเดินถอยหลัง เข้าใจไหม
ลูกศิษย์ : ได้เลยครับ จาน รอสักครูน่ะครับ (ว่าแล้ว ก้อวิง่ ตรงไปยังสนามหญ้า)
หลังจากนัน้ ไม่นาน....
ลูกศิษย์ : ผมกลับมาแล้วครับจาน
อาจารย์ : อืม...แต่ทาไมครูไม่เห็นต้นหญ้าสวย ๆ ในมือเธอเลยหละ
ลูกศิษย์ : อ๋อ คืองีค้ รับจาน ตอนทีผ่ มเดินไปแล้วผมเจอต้นหญ้าสวย ๆ เนี่ย
ผมก้อก้อคิดว่า เออ เดีย๋ ว ก้อคงเจอต้นทีส่ วยกว่านี้ ดังนัน้ ผมก็เลยไม่เด็ดมัน
แล้วผมก็เดินไปเรือ่ ย รูต้ วั อีกที มันก็สุดสนามหญ้าแล้ว ครับ
จะเดินกลับก้อไม่ได้ เพราะจานสังห้
่ ามไว้
อาจารย์ : นัน่ แหละ คือสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในชีวติ จริงหละ ...
เรือ่ งนี้ตอ้ งการทีจ่ ะสื่ออะไรกับเรา ต้นหญ้า ก็คอื คนทีอ่ ยูร่ อบ ๆ ตัวคุณ
ต้นหญ้าทีส่ วยงาม ก็คอื คนทีค่ ุณชอบ หรือคนทีด่ งึ ดูดคุณนันแหละ
่
ส่วนทุ่งหญ้า ก็คอื เวลา ...
เวลาทีค่ ุณจะหาคู่แท้ของคุณ อย่ามัวแต่เปรียบเทียบ แล้ว คิดว่า
คงจะมีทด่ี กี ว่านี้ เพราะถ้าคุณ มัวแต่ เปรียบเทียบ
คุณจะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ อย่าลืมว่า..."เวลาไม่เคยย้อนกลับ"
ไม่ใช่แค่ความรักเท่านัน้ เรือ่ งนี้ ยังสามารถใช้ได้กบั
การหาคนทีจ่ ะมาทางานร่วมกับคุณในชีวติ หรือ แม้กระทังงานที
่
เ่ หมาะสมกับคุณ
ดังนัน้ มันจึงเป็ นสัจธรรม ทีว่ ่า ..."จงรัก และ ไขว่คว้า
โอกาสทีค่ ุณมีในขณะนี้ อย่ามัวแต่เสียเวลา บางครัง้ คนเราก็มโี อกาสเลือกแค่
เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ..."

รักษาระยะห่าง ทางอารมณ์
“ทาไมไม่พดู กันให้จบ ๆ..” เป็ นนิสยั หนึ่งทีเ่ คยยึดติดเอามาก ๆ แต่ก่อน ในยามมีปัญหา ทีจ่ ริง
การไม่ปล่อยให้อะไรคาราคาซัง เป็ นเรือ่ งดีในหลายกรณี แต่กไ็ ม่ใช่ทุกกรณี
เพราะการเค้นเอา คาพูด , ความคิ ดเห็น หรือ คาตอบ จากอีกฝ่ าย อาจไม่มวี นั ได้ ความ
จริ ง หรือ เหตุผล ทีด่ เี ลย ไม่ใช่ว่าอีกฝ่ ายตอบผิด, พูดไม่ด,ี หรือตอบไม่ได้เพียงอย่างเดียว
แต่บางครัง้ เราก็ไม่ได้ต้องการสิ่ งเหล่านัน้ จริ ง ภาวะทีเ่ ต็มไปด้วยอารมณ์บนการยืดหยัดคา
ว่า ทันที นี่คอื ความใจร้อนไปจนถึงการ
เอาแต่ใจ และอาจส่งผลให้ไม่รอบคอบ
ได้ทงั ้ สองฝ่ าย
ฝ่ ายหนึ่งอยากได้ กับ ฝ่ ายหนึ่ง
ต้องรีบให้คาตอบ คุณภาพย่อม
คลุมเครือว่า มันใช่สงิ่ ทีอ่ ยากพูด ควร
พูด หรือใช่สงิ่ ทีอ่ ยากฟั ง ควรรูไ้ หม
การหยุด รักษาระยะห่างเรือ่ งนี้ไว้
สักพัก อาจไม่ตอ้ งนาน แต่ส่วนใหญ่ ยิง่ นานยิง่ ดี ถ้าไม่มอี ะไรต้องรีบตัดสินใจ ซึง่ ส่วนใหญ่ไม่ได้รบี แต่
ความกลัว ความกดดัน ความไม่มนใจ
ั ่ ความไม่มนคงของใจ
ั่
มักทาให้เราอดรนทนไม่ได้เสียมากกว่า
วันหนึ่งจึงถามตัวเองว่า หากอยากได้ความจริง เหตุผลจริง ก็ควรจะนิ่งและใจเย็น ให้สงิ่ นัน้ มัน
เห็นชัดออกมา บางทีอาจคิดได้ว่าไม่จาเป็ นเลยด้วยซ้า..
ไม่ใช่การหยุดอารมณ์เพื่อให้เปิ ดใจรับฟั งเพียงอย่างเดียว แต่ให้อกี ฝ่ ายได้พร้อมจะพูดออกมา และ
ไม่ว่าเราจะอยูฝ่ ่ ายใด ส่วนใหญ่มนั ดีต่อทัง้ สองฝ่ าย
ในการ รักษาระยะห่าง ทางอารมณ์ แค่ 5 นาที 10 นาที ก็ดีกว่า ทันที แล้ว..
ทีม่ https://sirichaiwatt.com

