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“แม่ครับ แม่ต้องการอะไรจากลูก เวลาของลูกยังมาไม่ถึง”
ในสมัยนัน้ พระเยซูเจ้าและแม่พระได้มามีชวี ติ อยูก่ บั ชาวกาลิล ี ได้รว่ มวัฒนธรรมงานแต่งงาน
และการทานเลีย้ งของชาวกาลิล ี และด้วยใจทีอ่ ่อนโยนและใส่ใจแบบแม่ แม่พระก็ได้รบั รูค้ วามรูส้ กึ ที่
จะเกิดขึน้ กับเจ้าภาพทีจ่ ะขายหน้า เพราะเครือ่ งดื่มไม่พอสาหรับแขกทีม่ าในงานเลีย้ ง พระเยซูเจ้า
ทีท่ รงอยู่ทน่ี นั ้ ด้วย ก็รว่ มมือกับหัวใจทีอ่ ่อนโยนของแม่พระ และได้ทรงเปลีย่ นน้าให้เป็ นเหล้าองุน่ ..
ในปั จจุบนั พระเยซูเจ้าและแม่พระก็ทรงอยูก่ บั เราในวัฒนธรรมไทยๆ ในชีวติ ครอบครัว และในชีวติ
การงาน ทีม่ ที งั ้ ความสุข ความเหน็ดเหนื่อย ความขาดแคลนฯ พระองค์ทรงรอคอย รอคอย และรอ
คอย ให้เราเปิ ดใจ ให้เวลา เพื่อรับรูแ้ ละสัมผัสว่าพระองค์ทรงเข้ามาอยูใ่ นชีวติ ประจาวันของเราด้วย
เช่นกัน...
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ปฏิทน
ิ สปดาห์
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วันจันทร์ที 17 ม.ค.22
วันพฤหัสที่ 20 ม.ค.22
วันศุกร์ท่ี 21 ม.ค.22
วันเสาร์ท่ี 22 ม.ค.22
วันอาทิตย์ท่ี 23 ม.ค.22

ระลึกถึง น.อันตน เจ้าอธิการ
ระลึกถึง น.ฟาเบียนพระสันตะปาปา และมรณสักขี น.เซบาสเตียน มรณสักขี
ระลึกถึง น.อักแนส พรหมจารีและมรณสักขี
ระลึกถึง น.วินเซนต์ สังฆานุกร และมรณสักขี
สัปดาห์ท่ี 3 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 1 สัตว์ นกและแมลง
ตักแตน
๊
(Grasshopper, Locust) เป็ นสัตว์ปีกชนิดหนึ่งทีน่ าภัยพิบตั มิ าสู่
อียปิ ต์ เนื่องจากฟาโรห์ ทรงมีน้ าพระทัยแข็งกระด้าง ไม่ทรงฟั งพระวจนะ
ตักแตนในพระหั
๊
ตถ์ของพระกุมารใช้เป็ นสัญลักษณ์ของการทีช่ นชาติต่างๆกลับใจ
มานับศาสนาคริสต์ โดยมีทม่ี าจาก”สุภาษิต” 30 : 28 ว่า “เหล่าตักแตนไม่
๊
มี
กษัตริย์ แต่ยงั เดินไปเป็ นขบวน” ข้อความนี้ตคั วามได้ว่า แต่เดิมชนชาติต่างๆมิได้มพี ระคริสต์เป็ น
กษัตริยข์ องพวกเขา เล่ากันว่า นักบุญจอห์น แบปทิสต์กนิ ตักแตนเป็
๊
นอาหาร

ข้อคิดสะกิดใจ
แกล้ง
แกล้งตาบอดเสียบ้างในบางครัง้
แกล้งหูหนวกเสียบ้างช่างปะไร
แกล้งเป็ นใบ้เสียบ้างในบางที
ปิ ดหูปากให้สนิทและปิ ดตา

เพื่อระวังจิตใจไม่หวันไหว
่
ดีกว่าไปฟั งทุกเรือ่ งเปลืองเวลา
ย่อมจะดีกว่าพูดบ่นเหมือนคนบ้า
เพื่อป้ องกันปั ญหามากวนใจ
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ขอคาภาวนาอุทศิ แด่ คุณพ่อยอแซฟ วิโรจน์ สมหมาย พระสงฆ์สงั ฆมณฑลจันทบุร ี
สู่การพักผ่อนตลอดนิรนั ดรในพระเจ้า
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ประกาศว
อาทิัดบางแสน
ตย์ชวนคิด
*** แจ้งให้ทราบ

1. วันเสาร์ท่ี 15 มกราคม ไม่มมี สิ ซา 19.30 น.
วันเสาร์ท่ี 22 มกราคม ไม่มมี สิ ซา 19.30 น
(มีมสิ ซาพิธสี มรส เวลา 14.00 น.)
2. วันอาทิตย์ มีมสิ ซาตามเวลาปกติ

อาทิตย์ชวนคิด

เพราะคนที่ขอจึงได้รบั คนที่แสวงหาจึงพบ
การภาวนาด้วยความพากเพียรอย่างสม่าเสมอแสดงให้เห็นถึงความจาเป็ นทีต่ อ้ งร้อง
ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า บิดาในโลกนี้ยงั รูจ้ กั ให้ของดีแก่ลกู พระบิดาบนสวรรค์ผดู้ ี
พร้อมของเราจะให้ของทีด่ กี ว่าหรือดีทส่ี ุดสาหรับเราอย่างแน่นอน และของประทานนัน้ ก็
คือ “พระจิตเจ้า” พร้อมกับผลแห่งพระพรของพระองค์ อันได้แก่ ความรัก ความชื่นชม
ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรูจ้ กั
ควบคุมตนเอง (กท 5:22-23) แต่เราต้องวอนขอ เพราะคนทีข่ อจึงได้รบั คนทีแ่ สวงหาจึง
พบ
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
ยน 2:1-12
สามวันต่อมา มีงานมงคลสมรสทีห่ มู่บา้ นคานาในแคว้นกาลิล ี พระมารดาของพระเยซูเจ้า
ทรงอยูใ่ นงานนัน้ พระเยซูเจ้าทรงได้รบั เชิญพร้อมกับบรรดาศิษย์มาในงานนัน้ ด้วย เมือ่ เหล้าองุน่ หมด
พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงมาทูลพระองค์ว่า "เขาไม่มเี หล้าองุน่ แล้ว" พระเยซูเจ้าตรัสว่า "แม่ครับ
แม่ตอ้ งการอะไรจากลูก เวลาของลูกยังมาไม่ถงึ " พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงกล่าวแก่บรรดาผูร้ บั ใช้
ว่า "เขาบอกให้ท่านทาอะไร ก็จงทาเถิด" ทีน่ นั ่ มีโอ่งหินตัง้ อยูห่ กใบ เพือ่ ใช้ชาระตนตามธรรมเนียมของ
ชาวยิว แต่ละใบจุน้ าได้ประมาณหนึง่ ร้อยลิตร พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาผูร้ บั ใช้ว่า "จงตักน้ าใสโอ่งให้
เต็ม" เขาก็ตกั น้ าใส่จนเต็มถึงขอบ แล้วพระองค์ทรงสังเขาอี
่
กว่า "จงตักไปให้ผจู้ ดั งานเลี้ยงเถิด" เขาก็
ตักไปให้ ผูจ้ ดั งานเลี้ยงได้ชมิ น้ าทีเ่ ปลีย่ นเป็ นเหล้าองุน่ แล้ว ไม่รวู้ ่าเหล้านี้มาจากไหน แต่ผรู้ บั ใช้ทตี ่ กั
น้ ารูด้ ี ผูจ้ ดั งานเลี้ยงจึงเรียกเจ้าบ่าวมาพูดว่า "ใครๆ เขานาเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อน เมือ่ บรรดาแขก
ดืม่ มากแล้ว จึงนาเหล้าองุน่ อย่างรองมาให้แต่ท่านเก็บเหล้าอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้"
พระเยซูเจ้าทรงกระทาเครือ่ งหมายอัศจรรย์ครัง้ แรกนี้ทหี ่ มูบ่ า้ นคานาแคว้นกาลิล ี พระองค์ทรง
แสดงพระสิรริ งุ่ โรจน์ของพระองค์ และบรรดาศิษย์เชือ่ ในพระองค์ หลังจากนัน้ พระเยซูเจ้าเสด็จไป
เมืองคาเปอรนาอุมพร้อมกับพระมารดา พระประยูรญาติและบรรดาศิษย์ ทุกคนพานักอยูท่ นี ่ นเพี
ั ่ ยง
สองสามวัน
ข้อคิ ด
ในสมัยนัน้ พระเยซูเจ้าและแม่พระได้มามีชวี ติ อยูก่ บั ชาวกาลิล ี ได้รว่ มวัฒนธรรมงานแต่งงาน
และการทานเลี้ยงของชาวกาลิล ี และด้วยใจทีอ่ ่อนโยนและใส่ใจแบบแม่ แม่พระก็ได้รบั รูค้ วามรูส้ กึ ทีจ่ ะ
เกิดขึน้ กับเจ้าภาพทีจ่ ะขายหน้า เพราะเครือ่ งดืม่ ไม่พอสาหรับแขกทีม่ าในงานเลี้ยง พระเยซูเจ้าทีท่ รง
อยูท่ นี ่ นั ้ ด้วย ก็รว่ มมือกับหัวใจทีอ่ ่อนโยนของแม่พระ และได้ทรงเปลีย่ นน้ าให้เป็ นเหล้าองุน่ ..ใน
ปั จจุบนั พระเยซูเจ้าและแม่พระก็ทรงอยูก่ บั เราในวัฒนธรรมไทยๆ ในชีวติ ครอบครัว และในชีวติ การ
งาน ทีม่ ที งั ้ ความสุข ความเหน็ดเหนือ่ ย ความขาดแคลนฯ พระองค์ทรงรอคอย รอคอย และรอคอย ให้
เราเปิดใจ ให้เวลา เพือ่ รับรูแ้ ละสัมผัสว่าพระองค์ทรงเข้ามาอยูใ่ นชีวติ ประจาวันของเราด้วยเช่นกัน...
ขอให้พน่ี ้องอ่านบทพระวรสารของวันนี้ อย่างตัง้ ใจ ..... อ่านช้า ๆ
ราพึงถึงเรื่อ งราว และบทบาทของแม่พระ (ตาม ข้อ คิ ด ก็ได้)
และภาวนา (จากใจ หรือ สายประค า) ขอพรจากแม่พระเพื่อ พี่น้ อ ง - เพื่อครอบครัว
และพระศาสนจักร
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5

นิทาน ความคิด คติสอนใจ

19 ข้อคิดให้กาลังใจตัวเอง
อ่านกี่ครัง้ ก็ไม่เบื่อ!
1. อย่ากลัว การเริม่ ต้นใหม่ และอย่าแคร์สายตาใคร ตราบใดทีเ่ รายังหายใจ
2. คนอื่นไม่ให้โอกาสเรา ยังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเอง
3. กระจกไม่เคยดูถูกใคร มีแต่คนทีไ่ ม่มนใจที
ั ่ ด่ ถู ูกตัวเอง
4. คนฉลาดไม่ใช่ผทู้ ช่ี นะการโต้แย้ง แต่คนฉลาด คือผูท้ อ่ี อกห่างจากการโต้แย้งตัง้ แต่เริม่ ต้น
5. คนทีใ่ ช้ชวี ติ คุม้ ค่า คือ คนทีไ่ ด้ทา ในสิง่ ทีอ่ ยากทาไม่ใช่เพราะได้ทาในสิง่ ทีค่ นอื่นอยากให้ทา
6. อย่าเป็ นคนเก่งทีแ่ ล้งน้าใจ แต่จงเป็ นคนธรรมดาทัวไปที
่ ม่ นี ้าใจ และไม่เห็นแก่ตวั
7. มองปั ญหาให้เหมือนกับเม็ดทราย ถึงจะเยอะมากมาย แต่เม็ดทรายก็เล็กนิดเดียว
8. ใครจะดูถูกเราก็ปล่อยให้เค้าดูถูกไป แต่จงท่องให้ขน้ึ ใจว่าเราจะไม่ดถู ูกตัวเอง
9. ไม่มใี ครเกิดมาไร้ค่า แม้แต่คนโง่ทส่ี ุดยังฉลาดในบางเรือ่ ง และคนฉลาดทีส่ ุด ก็ยงั โง่ในหลายเรือ่ ง ..
10. ไม่มอี ะไรเสียเวลาไปมากกว่า การคิดทีจ่ ะย้อนกลับไปแก้ไขอดีต
11. ไม่เคยมีอะไรช้าเกินไป ทีจ่ ะทาใหสิง่ ทีต่ นฝั น ..
12. คนทีไ่ ม่เคยหิว ย่อมไม่ซาบซึง้ รสของความอิม่
13. ความสาเร็จทีผ่ ่านความล้มเหลว ย่อมหอมหวานกว่าเดิม ..
14. อันตรายทีส่ ุดของชีวติ คนเราคือ การคาดหวัง อย่ายอมแพ้ ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่ เหตุผลของ
คนๆ หนึ่ง อาจไม่ใช่เหตุผลของคนอีกคนนึง ถ้าคุณไม่ลองก้าว คุณจะไม่มที างรูเ้ ลยว่า ทางข้างหน้าเป็ น
อย่างไร
15. ปั ญหาทุกอย่างล้วนอยู่ทต่ี วั เราทัง้ สิน้ ยินดีกบั สิง่ ทีไ่ ด้มา และยอมรับกับสิง่ ทีเ่ สียไป
16. หลังพายุผ่านไป ฟ้ าย่อมสดใสเสมอ
17. มีแต่วนั นี้ทม่ี คี ่า ไม่มวี นั หน้า วันหลัง
18.คนเราไม่ตอ้ งเก่งไปทุกอย่าง แต่จงสนุกกับงานทุกชิน้ ทีไ่ ด้ทา
19. หัวใจของการเดินทางไม่ได้อยูท่ จ่ี ดุ หมาย หากอยูท่ ป่ี ระสบการณ์สองข้างทางมากกว่า

5 แบบที่ ทาให้ตายก็ไม่สาเร็จหรอก ตอนที่1
!คงต้องเริม่ จากมองเห็นร่วมกันก่อนว่า ความสาเร็จ คงไม่เกิ ดจากการทาอะไรเพียงครัง้ เดียว
หรืออย่างเดียว แล้วจะสาเร็จ มันต้องทาอะไรมาหลาย ๆ อย่าง และบางอย่างต้องทาซ้าหลายครัง้ ซึง่ ใน
การทีเ่ ราต้องทาหลายครัง้ หลายเรือ่ ง และสารพัดวิธนี ้เี อง มันจึงไม่มสี ตู รตายตัวหรอกว่า ทาแบบนัน้ แบบ
นี้ แล้วจะสาเร็จไปเสียหมด
แล้วในการทาซ้า ๆ นี่เอง บางทีผลลัพธ์กเ็ ป็ นทัง้ ส่งเสริมให้กา้ วหน้า และถ่วงความสาเร็จได้เช่นกัน
เราจึงควร “เลือกทา” มิเช่นนัน้ มันก็คอื การพยายามทีผ่ ดิ ที่ ผิดทาง…
แต่การจะบอกว่าสิง่ ไหนควรทา ไม่ควรทา มันก็อาจตีกรอบให้ยากอีก เพราะนอกจากจะคาดเดา
อนาคตไม่ได้แล้ว ยังไม่รดู้ ว้ ยว่า แต่ละคนทาเรือ่ งอะไร และมีเป้ าหมายความสาเร็จนัน้ ทีต่ รงไหน ทัง้ แง่การ
ทาธุรกิจ, เป้ าหมายชีวติ หรือหน้าทีก่ ารงาน ภาพรวมเรื่องนี้จงึ เป็ นเพียง แนวทาง วิธคี ดิ หรือกรอบคิด
(Mindset) ในการทาสิง่ หนึ่ง ทีค่ งพอจะสะท้อนว่า ทาแบบนี้ต่อไป ให้ตายก็คงไม่สาเร็จ ดังนี้
บางทีก่อนจะคิด จะพูดกันว่า ความสาเร็จต้องทาอย่างไร ปั จจุบนั เราอาจกาลังคิดหรือทาอะไรทีส่ ่งผล
ให้ มันพัง มันไม่สาเร็จ หรือกาลังทาให้มนั ยากกว่าเดิม โดยไม่รตู้ วั อยู่ ก็เป็ นได้…
1) ทาตามเขาตลอด
“การทาตาม” มีหลายแบบ และไม่ใช่เรือ่ งผิด บางทีเป็ นแนวคิดทีด่ ดี ว้ ยซ้า แต่การ “ตามตลอด”
นัน้ คงไม่ดี เพราะนอกจากเราไม่อาจตามใครได้ตลอดจริง ๆ แล้ว อาจมีการตามแบบผิด ๆ ประมาณ
ว่า เหมือนแต่ขา้ งนอก ข้างในไม่ใช่ อะไรทานองนี้
หรือถ้าวันหนึ่งเขาตัน เราก็ตนั ไปด้วย หรือถ้าเขาทาผิดเสียหาย เราก็เสียหายไปด้วย บางกรณีเขาอาจ
แก้ปัญหาได้ เพราะเขารูว้ ่าทาเพราะอะไร แต่เราไม่รู้ เราอาจแก้ปัญหาไม่ได้เหมือนเขา รวม ๆ แล้ว
การตามใครได้ตลอดจึงเป็ นเรือ่ งยากและไม่การันตีความสาเร็จอีกด้วย
แต่จะว่าไปข้อนี้กถ็ อื ว่าไม่รา้ ยแรง เพราะหลายคนเมือ่ ตามเขาไป จนถึงจุดเลีย้ วทีต่ ามไม่ได้ หรือ
ถูกสถานการณ์บงั คับให้ตอ้ งยืนด้วยตัวเอง, แก้ปัญหาด้วยตัวเอง, ต้องไปต่อด้วยตัวเอง แล้วสามารถไป
ได้ อันนี้กด็ ไี ป และมันเท่ากับว่า เราไม่ได้ตามเขาตลอดแล้ว นันเอง
่
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