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“ทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะได้รบั การอภัยบาปเดชะพระนามพระองค์”
“สุขสันต์วนั ปัสกา” คาทักทายแห่งความชื่นชมยินดีน้เี ป็ นเอกสิทธิ ์ ไม่ใช่เฉพาะคนทีเ่ ชื่อใน

การกลับคืนชีพขององค์พระคริสตเจ้าเท่านัน้ แต่จะต้องเชื่อในผลแห่งการไถ่บาปของพระองค์ดว้ ย
การกลับคืนชีพของพระองค์เป็ นเหตุการณ์ทย่ี งิ่ ใหญ่ แต่มากไปกว่านัน้ พระองค์กลับคืนชีพจากการ
ยอมสละชีวติ เพื่อพวกเรา มีผคู้ นมากมายทีพ่ ยายามหลีกหนีความตาย หรือแม้แต่เป็ นอมตะ แต่การ
กลับคืนชีพของพระคริสตเจ้านัน้ เป็ นผลมาจากแผนการของการไถ่กใู้ ห้เราพ้นจากบาป ให้เราเกิด
ใหม่ในพระองค์ ความสุขของปั สกาจึงไม่ใช่ความสุขของการทีเ่ ราจะไม่ตาย แต่เป็ นความสุขว่า ความ
ตายไม่มอี านาจเหนือเรา ความตายไม่ใช่การสิน้ สุด ชัยชนะเหนือความตายของพระคริสตเจ้า ทาให้
เราดาเนินชีวติ นิรนั ดรในพระองค์ตงั ้ แต่ในโลกนี้ และร่วมยินดีในชัยชนะเหนือความตายการพระองค์
ด้วย การดาเนินชีวติ ในพระอาณาจักรของพระองค์ในทุกวันแห่งชีวติ เรา ศิษย์ของพระคริสต์คอื ผู้
ดาเนินชีวติ ในรหัสธรรมปั สกาทุกๆ วัน
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ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันอาทิตย์ท่ี 24 เม.ย. 22

สัปดาห์ท่ี 2 เทศกาลปั สกา ฉลองพระเมตตา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 2 ดอกไม้ ต้นไม้ และพืช
ไซคลาเมน (Cyclamen) เป็ นพืชทีอ่ ุทศิ ให้แก่แม่พระมาตัง้ แต่ยคุ แรกๆ จุด
สีแดงตรงใจกลางดอกเป็ นสัญลักษณ์แห่งความโศกเศร้าทีห่ ลังออกมาเป็
่
นโลหิต
จากหฤทัยของเธอ ไซคลาเมน มีสญ
ั ญาว่า “นางชีหลังเลื
่ อด”

คือปัสกาที่ดารงชีวิตการหลุดพ้นจากบาป และดารงชีวิต
ปัสกาอะไรที่ฉลองเพียงแต่
…
ข้อคิ่ชด
ใจ ทาปัสกา หรือ ไม่ทาปัสกา ก็มี่ค่า
ถ้าไม่ผา่ น (ปัสกา) จากชี่วิตบาปไปสู
ีวิตสะกิ
บุญ ถึดงเราจะ
ยศฐา
ถึงมากล้นยศฐาบารมี
ถึงเก่งกาจเหลือล้นคนเล่าลือ
ถึงยากจนยศถาบรรดาศักดิ ์
ถึงต้อยต่ายศฐาบารมี

ถ้าขาดดียอ่ มจนตนนับถือ
แต่ปากซื่อใจคดก็หมดดี
คนกลับรักมากมายในถิน่ ที่
จิตใจดีอยูท่ ไ่ี หนใครชื่นชม
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วันอาทิตย์ที่ 17 วันสมโภชปัสกา สมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ
20 1เช้าตรูว่ นั ต้นสัปดาห์aขณะทีย่ งั มืดอยู่ มารียช์ าวมักดาลาออกไปทีพ่ ระคูหา ก็เห็นหินถูกเคลื่อนออกไป
จากพระคูหาแล้ว 2นางจึงวิง่ ไปหาซีโมน เปโตร กับศิษย์อกี คนหนึ่งทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงรักกล่าวว่า “เขาได้นา
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไปจากพระคูหาแล้ว พวกเราไม่รวู้ ่า เขานาพระองค์ไปไว้ทไ่ี หน” 3เปโตรกับศิษย์คนนัน้ จึง
ออกไป มุง่ ไปยังพระคูหา 4ทัง้ สองคนวิง่ ไปด้วยกัน แต่ศษิ ย์คนนัน้ วิง่ เร็วกว่าเปโตร จึงมาถึงพระคูหาก่อน 5
เขาก้มลงมองเห็นผ้าพันพระศพวางอยูบ่ นพืน้ แต่ไม่ได้เข้าไปข้างใน 6ซีโมน เปโตรซึง่ ตามไปติดๆก็มาถึง
เข้าไปในพระคูหาและเห็นผ้าพันพระศพวางอยูท่ พ่ี น้ื 7รวมทัง้ ผ้าพันพระเศียรซึง่ ไม่ได้วางอยูก่ บั ผ้าพันพระ
ศพ แต่พบั แยกวางไว้อกี ทีห่ นึ่ง 8 ล้วศิษย์คนทีม่ าถึงพระคูหาก่อน ก็เข้าไปข้างในด้วย เขาได้เห็นและมีความ
เชื่อ 9เพราะเขาทัง้ หลายยังไม่เข้าใจพระคัมภีร์cทีว่ ่า พระองค์ตอ้ งทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูต้ าย
(ยน. 20:1-9)
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
คส 3:1-4

พีน่ ้อง ถ้าท่านทัง้ หลายกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว ก็จงใฝ่ หาแต่สงิ่ ทีอ่ ยูเ่ บือ้ ง
บนเถิด ณ ทีน่ นั ้ พระคริสตเจ้าประทับเบือ้ งขวาของพระเจ้า จงคิดถึงแต่สงิ่ ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งบน อย่า
พะวงถึงสิง่ ของบนแผ่นดินนี้ เพราะท่านทัง้ หลายตายไปแล้วและชีวติ ของท่านก็ซ่อนอยูก่ บั
พระคริสตเจ้าในพระเจ้า เมื่อพระคริสตเจ้าองค์ชวี ติ ของท่านจะทรงสาแดงพระองค์ เมื่อนัน้
ท่านจะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในพระสิรริ งุ่ โรจน์ดว้ ย
อาทิตย์ชวนคิด

สุขสันต์ ปัสกา
ปัสกา ที่จะยังผลให้เกิ ดชีวิต คือปัสกาที่ดารงชีวิตการหลุดพ้นจากบาป และดารงชีวิต
ศรัทธามันในพระเยซู
่
นนเอง
ั่
ส่วนปัสกาที่ไม่มีผลให้เกิ ดชีวิต คือ ปัสกาอะไรที่ฉลองเพียงแต่
ภายนอก..จะแจกไข่ ปัสกาอีกสักกี่ร้อยใบ ก็ได้กินแต่ไข่ต้มเท่านัน้ จะกิ นเค็กปัสกา จะ
สนุกสนาน รื่นเริ ง ชื่นชมยิ นดี ร้องอัลเลลูยา ยังไงๆ ก็ยงั งันแหละ
้
ไม่มีอะไรเปลี่ยนดอก…
ถ้าไม่ผา่ น (ปัสกา) จากชี่วิตบาปไปสู่ชีวิตบุญ ถึงเราจะ ทาปัสกา หรือ ไม่ทาปัสกา ก็มี่ค่า
เท่ากัน !
ขอให้ปัสกานี้ นาพี่น้องชาว วัดบางแสน ทุกคนไปสู่การครองราชย์ของพระคริ สต์ใน
วิ ญญาณจิ ต ของพวกเราทุกๆคนด้วยเทอญ…อาเมน

ข้อคิ ด
“สุขสันต์วนั ปัสกา” คาทักทายแห่งความชื่นชมยิ นดีนี้เป็ นเอกสิ ทธิ์ ไม่ใช่ เฉพาะคนที่เชื่อใน
การกลับคืนชีพขององค์พระคริ สตเจ้าเท่ านัน้ แต่จะต้องเชื่อในผลแห่งการไถ่บาปของพระองค์
ด้วย การกลับคืนชีพของพระองค์เป็ นเหตุการณ์ ที่ยิ่งใหญ่ แต่ มากไปกว่านัน้ พระองค์กลับคืนชีพ
จากการยอมสละชีวิตเพื่อพวกเรา มีผค้ ู นมากมายที่พยายามหลีกหนี ความตาย หรือแม้แต่เป็ น
อมตะ แต่ การกลับคืนชีพของพระคริ สตเจ้านัน้ เป็ นผลมาจากแผนการของการไถ่ก้ใู ห้ เราพ้นจาก
บาป ให้ เราเกิ ดใหม่ในพระองค์ ความสุขของปัสกาจึงไม่ใช่ความสุขของการที่เราจะไม่ตาย แต่
เป็ นความสุขว่า ความตายไม่มีอานาจเหนื อเรา ความตายไม่ใช่การสิ้ นสุด ชัยชนะเหนื อความ
ตายของพระคริ สตเจ้า ทาให้เราดาเนิ นชีวิตนิ รนั ดรในพระองค์ตงั ้ แต่ในโลกนี้ และร่วมยิ นดีในชัย
ชนะเหนื อความตายกับพระองค์ด้วย การดาเนิ นชีวิตในพระอาณาจักรของพระองค์ในทุกวันแห่ง
ชีวิตเรา ศิ ษย์ของพระคริ สต์คือผูด้ าเนิ นชีวิตในรหัสธรรมปัสกาทุกๆ วัน
..................................เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
สัญลักษณ์ ต่างๆ ในเทศกาลอีสเตอร์
เทียนปัสกา (Paschal Candle) เทียนสีขาวขนาดใหญ่ คริสตชนจะเริม่ ฉลองเทศกาล ด้วยการจุด
เทียนปั สกา เพื่อราลึกถึงการฟื้ นคืนชีพแสงสว่างทีอ่ อกมาจากอุโมงค์ทม่ี ดื มิด
ระฆัง ม กั จะเป็ น สีบรอนซ์หรือ ช็อ คโกแลต ที่บ รรเลงบทเพลงของกลอเรีย ตัง้ แต่ก ารสวดมนต์
ในวันพฤหัสบดีแล้วเงียบลงไปจนถึงวันเสาร์ เพื่อแสดงความเคารพ ระลึกถึงพระเยซูทถ่ี ูกตรึงบนไม้กางเขน
ในวันศุกร์ และระฆังจะบรรเลงอีกครัง้ ในวันอาทิตย์
กระต่ าย คือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และเปรียบเสมือนผูส้ ่งสารของอีสเตอร์ กระต่ายเข้ามา
เกีย่ วข้องกับเทศกาลอีสเตอร์นบั ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 18
ดอกไม้อีสเตอร์ คือดอกลิตเติล้ เดซี่ (Little Daisy) ทีเ่ บ่งบานประกาศการกลับมาของฤดูใบไม้ผลิ แม้
บางพืน้ ทีด่ อกไม้น้จี ะออกดอกเกือบทัง้ ปี แต่เดือนทีม่ กี ารเบ่งบานมาทีส่ ุดคือช่วงเดือนมีนาคม – ตุลาคม
นอกจากนี้ยงั มี ดอกลิลลีส่ ขี าว ทีม่ เี ชื่อมโยงกับ
เทศกาลอีสเตอร์เพราะเป็ นสัญลักษณ์ของความ
บริสุทธิ ์
ไข่อีสเตอร์ (Easter Egg) สัญลักษณ์ของความ
อุดมสมบูรณ์ ชีวติ และการเกิดใหม่ ไข่มคี วาม
เกีย่ วข้องกับเทศกาลอีสเตอร์มาตัง้ แต่สมัยโบราณ
ในช่วงเวลาถือศีลอดของชาวยิว จะห้ามกินไข่
หลังจากแม่ไก่ออกไข่ ไข่เหล่านัน้ จะถูกเก็บไว้
จนกว่าถึงวันอีสเตอร์ หลังการให้ศลี ให้พรแล้ว ไข่ท่ี
ทาสีจนสวยงามจะถูกนามามอบให้กบั เด็กๆ
ตามตานานแล้ว สัญลักษณ์ทน่ี ิยมกันมากในประเทศฝรังเศสและเบลเยี
่
ย่ มคือระฆังสีทอง ส่วนกระต่ายอี
สเตอร์เป็ นทีน่ ิยมในประเทศเยอรมณีและสหรัฐอเมริกา แต่ไข่อสี เตอร์นนั ้ นิยมกันในหลายประเทศ ไข่อี
สเตอร์ทเ่ี ราเห็นกันอาจจะมีทงั ้ ไข่จริงๆทีส่ ุกแล้ว หรือเปลือกไข่ ทีน่ ิยมกันมากก็คอื ไข่ทท่ี ามาจากพอร์ซเลน,
แก้ว, ไม้ หรือแม้แต่ทามาจากเงิน หรือทองคาแท้ๆ
นอกจากนี้แล้วยังมีการละเล่น การแข่งขันเก็บไข่อสี เตอร์ ในครอบครัวพ่อแม่จะเอาไข่อสี เตอร์ไปซ่อนไว้ใน
สวน แล้วให้เด็กออกไปเก็บไข่อสี เตอร์มาใส่ในตระกร้า ในอเมริกามีประเพณีการกลิง้ ไข่อสี เตอร์ (Egg Rolling) และในปี ค.ศ. 1876 ประธานาธิบดี รัทเธอร์ฟอร์ด บี. เฮส ได้เปิ ดสนามหญ้าของทาเนียบขาว ให้เด็กๆ
ได้เข้ามาละเล่นกลิง้ ไข่กนั จนทาให้เกิดประเพณี The White House Easter Egg ทีป่ ฏิบตั กิ นั เป็ นประจาทุกปี

ค่ายอาสาพัฒนาจริ ยธรรมชุมชน ณ วัดนักบุญอันตน ห้วยเฮี๊ยะ อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน
เป็ นเวลานานมากหลังจากทีเ่ รียนจบทีต่ วั ฉันไม่ได้ออกเดินทางไปไหนหรือแม้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรเลย
ตัง้ แต่เรียนจบมา เพราะตัง้ ใจทีจ่ ะเรียนต่อเลยได้ได้มเี วลาไปไหน ถือเป็ นความโชคดีและเป็ นเส้นทาง
นาไปสู่การท่องโลกกว้าง มีเหตุการณ์การณ์อยูค่ รัง้ หนึ่งฉันได้มโี อกาสพูดคุยกับคุณพ่อท่านหนึ่งทีไ่ ด้
เดินทางมาประชุมทีข่ นุ ยวมทาให้ได้ทราบว่ามีการจัดค่ายในเขตอาเภอแม่สะเรียง ฉันและรุ่นพีท่ ่านหนึ่งรูส้ กึ
สนใจเพราะไม่ได้ไปไหนมาเป็ นเวลานาน คุณพ่อได้เกริน่ นาว่าทีห่ มูบ่ า้ นแห่งนัน้ ไม่มไี ฟฟ้ าหรือสัญญาณ
โทรศัพท์ ใช้แต่พลังงานแสงอาทิตย์นบั เป็ นความท้าทายสาหรับคนรุ่นใหม่จงึ อยากให้พวกเราลองไปสัมผัส
ชีวติ ทีน่ นั ้ ดู หลังจากใช้เวลาตัดสินใจเป็ นเวลานานฉันจึงตัดสินใจทีจ่ ะลองไปดูสกั ครัง้ ซึง่ เป็ นออกจากบ้าน
ในรอบหลายเดือนตัง้ แต่กลับมาอยูบ่ า้ น โดยมีกลุ่มบรา
เดอร์จานวนหนึ่งและคุณพ่อทีต่ ดิ ตามมาด้วย
ระหว่างการเดินทางครัง้ แรกนัน้ มีแต่ความระทึกขวัญ
ตลอดเส้นทางเพราะถนนหนทางนัน้ มีความชันและเป็ น
ทางลูกลังแบบเลนเดียว ซึง่ ต้องอาศัยความชานาญ
พอสมควรในการขับรถในเส้นทางเช่นนี้ระยะทางในการ
เดินทางเข้าสู่หมูบ่ า้ นห้วยเฮีย๊ ะไกลพอสมควร โดยเป็ น
หมูบ่ า้ นอยูก่ ลางหุบเขา ไม่มไี ฟฟ้ าหรือแม้แต่สญ
ั ญาณ
โทรศัพท์ในการติดต่อกับบุคคลในภาย เมือ่ ไปถึงหมูห่ ว้ ย
เฮีย๊ ะพวกเราทุกคนได้รบั การต้อนรับเป็ นอย่างดีจาก
ชาวบ้านในพืน้ ทีน่ นั ้ ฉันและรุน่ พีผ่ หู้ ญิงอีกสองคนได้พกั อยูบ่ า้ นชาวบ้านสามีภรรยาคู่หนึ่ง ตลอดระยะเวลา
ทีอ่ าศัยร่วมกับพวกเขา ฉันได้เห็นถึงความเสียสละและความมีน้ าใจอันเหลือล้นจากสองสามีภรรยาคู่น้ี พวก
เขาเสียสละทีน่ อนให้พวกเราสามคนได้นอนอยูอ่ ย่างสบายแต่ตวั เองและลูกๆนัน้ ยอมนอนทีห่ น้าเตาครัวที่
ซึง่ เป็ นทัง้ ห้องครัว ทีท่ านอาหาร พอตกดึก ก็กลายมาเป็ นทีพ่ กั ผ่อนของพวกเขา ฉันรูส้ กึ เกรงใจและ
ประทับใจในเวลาเดียวกัน ช่วงเวลาของมือ้ อาหารเป็ นสิง่ ทีน่ ่าทึง่ อีกอย่างหนึ่งคือ พวกเขาใช้ชวี ติ แบบเรียบ
ง่ายมาก เชื่อว่าพวกเราหลายๆคนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองคงคุน้ ชินกับทานอาหารทีเ่ ต็มไปด้วยสารพัดเครือ่ งปรุง
แต่ในครอบครัวนี้มเี พียงเกลือและผงชูรสเท่านัน้ ฉันยอมรับเลยว่าไม่คุน้ ชินกับรสชาติอาหารเช่นนี้มาก่อน
แต่เมือ่ นึกถึงความเป็ นชาวบ้านทีอ่ ยูน่ ่ี คือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงในวิถแี บบบ้านของพวกเขา แต่อย่างไรก็ดี
ถึงแม้ว่าคนภายนอกจะมองอย่างไร สิง่ หนึ่งทีเ่ ป็ นความประทับอย่างหาสิง่ อื่นใดมาเปรียบไม่ได้เลย คือ
ความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านทีน่ ่ี ทุกเวลาหนึ่งทุ่มของทุกหลังจากจัดกิจกรรมแล้ว จะมีมสิ ซา
ให้แก่ชาวบ้าน เป็ นสิง่ ทีน่ ่ าชื่นชมอย่างมากเพราะชาวบ้านทุกคนพร้อมใจกันมาร่วมมิสซาอย่างไม่ขาดสาย
ทัง้ ชายและหญิง หรือแม้แต่เด็กๆ เป็ นครัง้ แรกในชีวติ เลยก็ว่าได้ทเ่ี ห็นผูช้ ายมาเข้ามิสซาเยอะมากขาดนี้
จากประสบการณ์ในครัง้ นี้นับเป็ นความโชคดีและเป็ นประสบการณ์ทสี ร้างความประทับให้ฉนั เป็ นอย่างมาก
และเชื่อว่าทุกคนทีไ่ ปค่ายครัง้ ก็รสู้ กึ แบบเดียวกัน
สุขสันต์วนั ปั สกา Happy Easter 2022

