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“พระจิตขององค์พระผู ้เป็ นเจ ้าทรงอยูเ่ หนือข ้าพเจ ้า
เพราะพระองค์ทรงเจิมข ้าพเจ ้าไว ้ ”

เรายอมรับตามพระคัมภีรว์ ่า ได้มกี ารกล่าวถึงและพระเยซูเจ้าก็ได้ย้าอีกครัง้ ว่า พระองค์คอื ผู้

นัน้ ทีอ่ งค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเจิมไว้ "ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ให้ไปประกาศการปลดปล่อยแก่
ผูถ้ ูกจองจา คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ปลดปล่อยผูถ้ ูกกดขีใ่ ห้เป็ นอิสระ"...และเราก็อาจจะกล่าวว่า
เราเชื่อเช่นนัน้ แต่คาถามทีค่ อยคาตอบจากเราแต่ละคนเป็ นการส่วนตัวคือ เราสัมผัสว่าพระเยซูเจ้า
ทรงเป็ นเช่นถ้อยคาทีม่ เี ขียนไว้ในพระคัมภีรห์ รือไม่ ในเรือ่ งใด ในสถานการณ์ไหน เราพอจะเล่าให้
คนอื่นฟั งได้อย่างมันใจ
่
อย่างไม่อ้าอึง้ หรือไม่? และเราได้เจริญชีวติ แบบพระเยซูเจ้า โดยได้เป็ น
ดังทีม่ เี ขียนไว้ในพระคัมภีรส์ าหรับเพื่อนพีน่ ้องหรือไม่?...
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 24 ม.ค.22
วันอังคารที่ 25 ม.ค.22
วันพุธที่ 26 ม.ค.22
วันพฤหัสที่ 27 ม.ค.22
วันศุกร์ท่ี 28 ม.ค.22
วันอาทิตย์ท่ี 30 ม.ค.22

ระลึกถึง น.ฟรังชิส เดอ ซาลส์ พระสังฆราชและนักปราชญ์ แห่งพระศาสนจักร
ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโลอัครสาวก
ระลึกถึง น.ทิโมทีและ น.ทิตสั พระสังฆราช
ระลึกถึง น.อังเยลา เมริชพี รหมจารี
ระลึกถึง น.โทมัส อาไควนัสพระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
สัปดาห์ท่ี 4 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 1 สัตว์ นกและแมลง
อะเคเซีย (Acacia) เป็ นสัญลักษณ์แห่งความเป็ นอมตะของจิตวิญญาณ
อัลมอนด์ (Almond) เป็ นสัญลักษณ์แห่งความโปรดปรานหรือ
ความเห็นชอบของพระเจ้า โดยมีทม่ี าจาก ”กันดารวิถ”ี 17:1-8 ว่า
แอรอนได้รบั เลือกให้เป็ นผูเ้ ผยแผ่วจนะของพระเจ้า โดยทรงบันดาล
ให้ดอกและลูกอัลมอนด์ผลิเต็มไม้เท้าของท่าน“.......ดูส ิ ไม้เท้าของแอ
รอนสาหรับเผ่าพันธ์เลวี มีดอกอัลมอนด์ตมู ขึน้ มาแล้วผลิบาน ให้เป็ น
ผลลูกอัลมอนด์” ด้วยเหตุน้ีอลั มอนด์จงึ ใช้เป็ นสัญลักษณ์ของแม่พระด้วย

ข้อคิดสะกิดใจ
สถานธรรม
หากตายลับ หลับไม่ต่นื ในคืนนี้
วางทรัพย์สนิ ภาระล้วนบริวาร
ขอต้นทุนบุญกุศลทีส่ ร้างสม
มีทพ่ี ง่ึ หนึ่งเพียงพระองค์จงวางใจ

จะไม่มเี รือ่ งอาลัยในสังขาร
ล้วนลูกหลาน บ้าน, นา, รถ คืนโลกไป
พาสูแ่ ดนสุขบรมสว่างไสว
มีทไ่ี ปคือสวรรค์สถานธรรม
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พระทรงบ ังเกิด เราจงยิ
ข่น
าวรอบว
ดี ว ันคริ
ัดบางแสน
สต์มาสทีว่ ัดบางแสน

7

พิธบี ชู าขอบพระคุณ วันอาทิตย์ท่ี 16 มกราคม 2565 ด้วยมาตรการป้ องกันอย่างเคร่งครัด
‘เขาไม่มเี หล้าองุ่นแล้ว' พระเยซูเจ้าทรงกระทาเครื่องหมายอัศจรรย์ครัง้ แรกนี้ ทีห่ มู่บา้ นคานา แคว้นกาลิลี (ยน 2:1-12)
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เม็ดทรายไต้
นด
อาทิตพย์ระแท่
ชวนคิ
แล้วพระเยซูเจ้าทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้เจ้าหน้าทีแ่ ละประทับนั ่งลง สายตาของทุกคนทีอ่ ยู่ในศาสนา
ธรรมต่างจ้องมองพระองค์ พระองค์จงึ ทรงเริม่ ตรัสว่า "ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีรท์ ที ่ า่ นได้ยนิ กับหูอยู่แล้ว
พระเยซูเจ้าทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้เจ้าหน้าทีแ่ ละประทับนั ่งลง สายตาของทุกคนทีอ่ ยู่ในศาลา
นี้เป็นความจริงแล้ว"
ขอให้พนี ่ ้องอ่านบทพระวรสารของวันนี้ อย่างตัง้ ใจ ..... อ่านช้า ๆ รำพึงถึงเรือ่ งราว ตาม ข้อคิด ในหน้า 1
ก็ได้ และภำวนำ (จากใจ หรือสายประคา) ขอพรจากแม่พระเพือ่ พีน่ ้อง - เพือ่ ครอบครัว และพระศาสนจักร
......... เจ้าวัด

อาทิตย์ชวนคิด

เปิดใจ ยอมรับ
เกิดเป็ น..นก..ต้องอยูบ่ นฟ้ า เกิดเป็ น..ปลา..ต้องอยูใ่ นน้ า
อย่าพยายาม เป็ นใครอื่นทีไ่ ม่ใช่เรา เพียงเพือ่ เอาใจเขาให้..รักใคร่
พอความอดทน... มันหมดไปต่อไม่ไหว เราจะได้ช่อื ว่า..ไม่จริงใจและของปลอม
ในทางกลับกัน คนทีช่ อบนก..แต่ไปเอาปลามาเลีย้ งไว้
แล้วหวังจะให้มนั บินได้เหมือนนก คงผิดหวังเปล่า..
จะไปโทษปลาก็ไม่ได้...........ทีม่ นั เป็ นนกให้ไม่ไหว
เพระาปลาคือปลา.. นกคือนก.. แค่ยอมรับ..และเปิ ดใจ เท่านัน้ ...
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
1 คร 12:12-31ก
พีน่ ้อง แม้รา่ งกายเป็ นร่างกายเดียว แต่กม็ อี วัยวะหลายส่วน อวัยวะต่างๆ เหล่านี้แม้จะมีหลายส่วนก็
ร่วมเป็ นร่างกายเดียวกันฉันใด พระคริสตเจ้าก็ฉนั นัน้ เดชะพระจิตเจ้าพระองค์เดียว เราทุกคนจึงได้รบั การ
ล้างมารวมเข้าเป็ นร่างกายเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นชาวยิวหรือชาวกรีก ไม่วา่ จะเป็ นทาสหรือเป็ นไทยก็ตาม
เราทุกคนต่างได้รบั พระจิตเจ้าพระองค์เดียวกัน ร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะส่วนเดียว แต่มอี วัยวะ
หลายส่วน ถ้าเท้าจะพูดว่า "ข้าพเจ้าไม่ใช่มอื จึงไม่เป็ นส่วนหนึ่งของร่างกาย" แต่เท้าไม่ได้เป็ นอวัยวะของ
ร่างกายน้อยกว่าอวัยวะส่วนอื่น เพราะเป็ นเพียงเท้า หรือถ้าหูจะพูดว่า "ข้าพเจ้าไม่ใช่ดวงตา จึงไม่ใช่สว่ น
หนึ่งของร่างกาย" แต่กไ็ ม่ได้ทาให้หไู ม่เป็ นอวัยวะของร่างกายเลย ถ้าร่างกายทัง้ หมดเป็ นดวงตา แล้วจะได้
ยินได้อย่างไร ถ้าร่างกายทัง้ หมดเป็ นหู แล้วจะได้กลิน่ ได้อย่างไร โดยแท้จริงแล้ว พระเจ้าทรงจัดอวัยวะ
ต่างๆ ในร่างกายให้อยูใ่ นทีท่ ท่ี รงพระประสงค์ ถ้าร่างกายทุกส่วน เป็ นวัยวะเดียวแล้ว ร่างกายจะอยูท่ ไ่ี หน
เท่าทีเ่ ป็ นอยู่ มีอวัยวะหลายส่วน แต่มรี า่ งกายเดียว ดวงตาพูด กับมือไม่ได้วา่ "เราไม่ตอ้ งการเจ้า" และ
ศีรษะก็พดู กับเท้าไม่ได้วา่ "เราไม่ตอ้ งการเจ้า"...ท่านทัง้ หลายเป็ นพระกายของพระคริสตเจ้า แต่ละคนต่างก็
เป็ นอวัยวะของพระกายนัน้ พระเจ้าทรงแต่งตัง้ บางคนให้ทาหน้าทีต่ ่างๆ ในพระศาสนจักร คือ หนึ่งให้เป็ น
อัครสาวก สองให้เป็ นประกาศก และสามให้เป็ นครูอาจารย์ ต่อจากนัน้ คือผูม้ อี านาจทาอัศจรรย์ ผูร้ กั ษาโรค
ผูช้ ่วยเหลือ ผูป้ กครอง และผูพ้ ดู ภาษาทีไ่ ม่มใี ครเข้าใจ ทุกคนเป็ นอัครสาวกหรือ ทุกคนเป็ นประกาศกหรือ
ทุกคนเป็ นครูอาจารย์หรือ ทุกคนเป็ นผูท้ าอัศจรรย์หรือ ทุกคนได้รบั พระพรพิเศษให้บาบัดโรคได้หรือ ทุก
คนพูดภาษาทีไ่ ม่มใี ครเข้าใจได้หรือ ทุกคนเป็ นผูต้ คี วามอธิบายความหมายของภาษานัน้ หรือ ท่านทัง้ หลาย
จงพยายามแสวงหาพระพรพิเศษทีป่ ระเสริฐยิง่ กว่านี้เถิด
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 1:1-4;4:14-21

ท่านเธโอฟีลสั ทีเ่ คารพยิง่ คนจานวนมากได้เรียบเรียงเรือ่ งราวเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับพวกเรา ผู้
เป็นพยานรูเ้ ห็นและประกาศพระวาจามาตัง้ แต่แรกได้ถ่ายทอดเหตุการณ์เหล่านี้ให้เรารูแ้ ล้ว ข้าพเจ้าจึงตก
ลงใจค้นคว้าเรือ่ งราวทัง้ หมดตัง้ แต่ตน้ อย่างละเอียด แล้วเรียบเรียงตามลาดับเหตุการณ์อกี ครัง้ หนึง่ สาหรับ
ท่านด้วย ท่านเธโอฟีลสั ทีเ่ คารพ เพือ่ ท่านจะได้รวู้ ่าคาสอนทีท่ า่ นรับมานัน้ เป็นความจริง
พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปแคว้นกาลิลพี ร้อมด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า กิตติศพั ท์ของพระองค์
เลือ่ งลือไปทัวแว่
่ นแคว้นนัน้ พระองค์ทรงสอนตามศาลาธรรมของชาวยิว และทุกคนต่างสรรเสริญพระองค์
พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธ ซึง่ เป็นสถานทีท่ พี ่ ระองค์ทรงเจริญวัย ในวันสับบาโต พระองค์
เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมเช่นเคย ทรงยืนขึน้ เพือ่ ทรงอ่านพระดัมภีร์ มีผสู้ ง่ ม้วนหนังสือประกาศกอิสยาห์ให้
พระองค์ พระเยซูเจ้าทรงคลีม่ ว้ นหนังสือออก ทรงพบข้อความทีเ่ ขียนไว้วา่ พระจิตขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรง
อยูเ่ หนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวดี แก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไป
ประกาศการปลดปล่อยแก่ผถู้ ูกจองจา คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ปลดปล่อยผูถ้ กู กดขีใ่ ห้เป็นอิสระ ประกาศ
ปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า.
อ่านต่อหน้า 6
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
21 ข้อคิ ดให้กาลังใจ รู้คณ
ุ ค่าของชีวิต และมีกาลังใจมากขึน้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

คนๆ เดียวทีจ่ ะช่วยให้คุณผ่าน ทุกปั ญหาได้คอื “ตัวคุณเอง”
เรือ่ งวุ่นวาย มันมีอยู่ 2 อย่างเท่านัน้ คือ ไปหลงเกลียด และ ไปหลงรัก
วันทีผ่ ่านมาไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ จึงมีวนั พรุง่ นี้ให้เราได้ทาอะไรดีๆ ต่อไป
ความสบายใจนัน้ มันไม่ได้เกิดจาก ทาทุกสิง่ ให้ได้ดงั ใจ แต่เกิดจากทีย่ อมรับว่า
ไม่มอี ะไรทีจ่ ะได้ดงใจเราทุ
ั่
กอย่าง
ต่างคนต่างความคิด อย่า ดู ถูก ความคิดใคร หากความคิดต่าง
ไม่ใช่ความทุกข์ ทีท่ าให้เราคิดมาก แต่เพราะเราคิดมากทาให้เกิดทุกข์
หากคิดได้ ให้ช่วยคิด หากคิดไม่ได้ ให้ช่วยทา ถ้าทาไม่ได้ ให้ความร่วมมือถ้าร่วมมือไม่ได้ ให้กาลังใจ
ใจก็เย็นอภัยได้ ใจก็สงบ ละได้ใจก็สะอาด วางได้ใจก็โล่งปลงได้
เงาจันทร์เกิดจาก ความนิ่งของน้าฉันใด ปั ญญา เกิดจากความนิ่งของใจฉันนัน้
หาทีส่ งบร้อยที่ ยังไม่ดเี ท่าสงบทีใ่ จตน รูจ้ กั คนหลายร้อยคน ไม่ดเี ท่ารูจ้ กั ตนแค่คนเดียว
เมือ่ มีจงรูจ้ กั ให้ เมือ่ ได้จงรูจ้ กั พอ คนเราเกิดมา ถึงเวลาก็ ต้องจากไป เป็ นเรือ่ งธรรมดาของชีวติ
ถ้าเราตัดสินใจ ทีจ่ ะเดินไปข้างหน้า ก็อย่าหวันไหวกั
่
บปั ญหาทีจ่ ะต้องพบเจอในระหว่างทาง
คนมีปัญญา มักมองเห็นโอกาสในทุกๆ ปั ญหา คนขา ดปั ญญามักมองเห็นปั ญหา ในทุกโอกาสทีม่ ี
สิง่ ทีย่ อ้ นไม่ได้คอื เวลา สิง่ ทีห่ นีไม่ได้คอื การจากโลกนี้ไป สิง่ ทีม่ องไม่เห็นคือใจคน
สิง่ ทีต่ อ้ งอดทน คือใจตนเอง
รูจ้ กั ให้ รูจ้ กั รับ รูจ้ กั ปรับ รูจ้ กั ให้อภัย รูจ้ กั แบ่ง รูจ้ กั ได้ รูจ้ กั คลายชีวติ จะเบาสบายและเป็ นสุข
อ่านหนังสือออกสาคัญ อ่านเหตุการณ์ออกสาคัญกว่า อ่านคนอื่นออกสาคัญยิง่
อ่านตนเองออกสาคัญสุด
ไฟไม่ได้รอ้ น ถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไปใกล้ ทุกข์ใดๆ ก็ไม่ทาให้เราหนัก หากใจเราไม่แบก
กาลังใจอาจหาได้ จากคนรอบข้าง แต่ความเข้มแข็ง ตัวเราต้องสร้างขึน้ เอง
บางครัง้ กาลังใจ นอกจากจะมีไว้ให้คนอื่นๆ ก็ตอ้ งเก็บไว้ให้ตนเองด้วยนะ
ทุกครัง้ ทีเ่ รา ไม่เข้าใจกัน ไม่ผ ิ ดทีจ่ ะโกรธ แต่ผดิ ทีเ่ ราไม่ขอโทษ กันนัน่ เอง
ให้เป็ นคนดี คนเก่งและมีความสุข เท่านี้ชวี ติ ก็สมบูรณ์แล้ว
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2. ทาสิ่ งที่ควบคุมยากไป/ไม่ร้ยู าก ไม่ม ีค วามส าเร็จ ใดไร้ซึ่งอุปสรรค และไม่จ าเป็ น ต้อ งรู้ทุก
อย่างจึงจะสาเร็จ นัน้ เป็ นความจริง แต่การไม่รอู้ ะไรเลย รูน้ ้อยมากไปจนถึง การทีเ่ ราจัดการอะไรไม่ได้เลย
นัน้ มันก็พอเห็นอยูว่ ่าจะสาเร็จได้อย่างไร ข้อนี้พงึ ระวังตัง้ แต่ “ยังไม่เริ่ มทา” อันทีจ่ ริงทัง้ ในสิง่ ทีค่ วบคุม
ไม่ได้ และความไม่รสู้ องเรือ่ งนี้จะแยกหัวข้อกันก็ได้ แต่ในแบบหนึ่ง หากเรามองทุกอย่างแง่ดเี กินไป คือ ทา
ไปก่อน คิดว่าจะควบคุมสิง่ ทีท่ าได้ แก้ปัญหาได้ พอเอาเข้าจริงก็จนปั ญญา เช่นนี้กเ็ พราะความ “ไม่ร้”ู อยู่
เหมือนกัน
อาจเป็ นจริงในแง่ทว่ี ่าจะรอให้ทุกอย่างพร้อม รูท้ ุกเรือ่ ง คุมได้ทุกอย่าง คงไม่ได้ทากันพอดี แต่อย่าง
น้อยก็ควรพอรู้ พอเข้าใจให้เราประเมินได้ว่านี่มนั ไหวหรือไม่ไหวรวมถึงเหมาะหรือไม่เหมาะกับเรา และ
หลายครัง้ ต่อให้รเู้ รือ่ งทีท่ ามากพอ แต่อาจไม่เคยรูว้ ่า “ตอนนี้ ยงั ไม่ใช่เวลา” มุง่ หน้าดันทุรงั ทาไปก็คงไม่
สาเร็จ เพราะปั จจัยภายนอกหลายอย่างนัน้ มันควบคุมไม่ได้…อีกประการของสิง่ ทีบ่ อกว่า ควบคุมยากนัน้
ก็ไม่ใช่แค่ความไม่รู้ เพราะไม่รเู้ ราก็ยงั ไปศึกษาหาความรูไ้ ด้ แต่หลายเรือ่ งถึงรู้ แต่กท็ าเองไม่ได้ ต้องพึง่ พา
คนอื่น สิง่ อื่น ซึง่ ถ้ามากเกินไป มันจะกลายเป็ นยากทันที หรือหากมองเป็ นการลงทุน แล้วจะลงทุนให้เอง
หมดเพื่อควบคุมได้ ก็ตอ้ งลงทุนมากกว่าคนอื่น ต้นทุนสูง และ มีไม่น้อยทีเ่ ข้าข่ายบานปลาย
ทัง้ คุมยาก และความไม่รนู้ ้ี ต่อให้ทาอะไรขึน้ มาได้ ก็จะเจอแต่ปัญหาเพราะเราไม่เข้าใจ แล้วแต่ละ
ปั ญหาก็แก้ยากเพราะต้องพึง่ คนอื่น แถมโดนโกง โดนหลอกก็งา่ ย พอถึงตรงนี้บางทีเราจะนึกออก เพราะ
รอบตัวคงมีให้เห็นว่า ทาในสิ่ งที่ไม่รู้ ทาในสิ่ งที่ไม่มีปัญญาควบคุมนัน้ มันไปได้ยากจริ ง
3. ทาเรื่องที่เราขาดเขาไม่ได้ ข้อ นี้ อ าจมีค วามคลุม เครือ อยู่บ้างในแง่ว่า เราไม่ค วรพึ่งพาใคร
งัน้ หรือ? ยกตัวอย่างแบบนี้ดกี ว่า หากเรามีเป้ าหมายทาอะไรสักอย่าง เช่น เขียนหนังสือการ์ตูนสักเรือ่ ง แต่
เราเป็ นนักวาด แต่งเรือ่ งไม่เก่ง จึงหาคนแต่งเรือ่ งเก่ง ๆ ทีว่ าดไม่เก่งมาทาร่วมกัน แล้วเขาแต่งมาหนึ่งตอน
เราก็วาดเสร็จ แล้ว แต่เขายังไม่แต่งต่อมาให้สกั ที คงนึกออกว่าสถานการณ์แบบนี้แย่แค่ไหน เพราะ
กลายเป็ นว่าความสาเร็จนัน้ มีปัจจัยอยูท่ ค่ี นอื่นเสียครึง่ หนึ่ง…หรือกรณีเป็ นธุรกิจ ก็เช่น การพึง่ พาวัตถุดบิ
แหล่งเดียว ช่องทางจาหน่ายหลักแห่งเดียว เหล่านี้อานาจต่อรองมักเป็ นปลายทาง หากถามว่ารวม ๆ แล้ว
หากเป็ นตอนเริม่ ต้นไม่ผดิ อะไรเลย อาจเป็ นเรือ่ งจาเป็ นด้วยซ้า แต่ดงั ทีบ่ อกมันเป็ นแนวคิด ถ้าอนาคตไป
ยัง “ขาดเขาไม่ได้” ก็ให้ระวังเพราะพังกันมาเยอะ… ส่วนหนึ่งข้อนี้ถอื ว่าควบคุมไม่ได้เหมือนกับข้อทีแ่ ล้ว
ไหม? ส่วนหนึ่งก็ใช่แต่กระบวนการ แนวคิด หรือเรือ่ งราวมักจะต่างกัน เพราะควบคุมไม่ได้มหี ลายปั จจัย
พืน้ ฐานมาจากความไม่รู้ แต่ขาดเขาไม่ได้ เป็ นเพียงปั จจัยเดียวทีถ่ ้าดี ก็อาจดีเลยอยูก่ นั ต่อไป แต่ถา้ ไม่ดี
เมือ่ ไหร่ยงั ไงก็รอดยากนัน่ เอง
ทีม่ าhttps://sirichaiwatt.com

