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2559 / 2016

“ พระเยซูอธิ ษฐานในสวนเกทเสมนี ”
อธิ ษฐานด้วยความทุกข์ใจ

 บอกเล่า....ข่าวดี

“ถ้าท่านกราบนมัสการเรา” (มธ 4:9)
หากพระองค์ยอมก้มกราบปี ศาจหรื อประนี ประนอมกับมันนิดเดียว พระองค์ก็
จะได้ “มนุ ษย์ท้ งั โลก” มาเป็ นกรรมสิ ทธิ์ โดยไม่ตอ้ งออกแรงแบกไม้กางเขนให้เหนื่ อย
ยากแต่ประการใด !!
แต่พระองค์ตรัสตอบปี ศาจว่า “จงกราบนมัสการองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้าของ
ท่าน และรับใช้พระองค์แต่ผเู ้ ดียวเท่านั้น” (ฉธบ 6:13)
คาว่า “ผูเ้ ดียวเท่านั้น” แปลว่า “ไม่มีผอู ้ ื่น” ซึ่งหมายความว่าพระเจ้าต้องเป็ นพระ
เจ้าวันยังค่า ถูกก็คือถูก ผิดก็คือผิด จะเลี่ยงเป็ นอื่นไปไม่ได้เด็ดขาด
หลักการของพระองค์คือ “ต้องไม่มีการประนี ประนอมกับโลก” เราต้องไม่ลด
มาตรฐานด้านศีลธรรมของเราไปหาโลก แต่ตอ้ งพยายามยกระดับมาตรฐานของโลกมา
สู่ มาตรฐานของพระองค์
ทุกวันนี้ เรามีแนวโน้มที่จะมองสิ่ งต่าง ๆ เป็ น “สี เทา” ไปหมด อะไร ๆ ก็หยวน
หรื อยอมรับได้ไปก่อนแล้วค่อยสอยลงมาทีหลัง
นับจากนี้ไป เราต้องดาเนิ นชีวติ ให้ขาวบริ สุทธิ์ เจิดจ้า แล้วลบสี ดาในชีวติ ออกไป
ให้หมดจด
ในถิ่นทุรกันดาร พระเยซูเจ้าทรงตัดสิ นพระทัยเด็ดขาดว่าจะไม่ติดสิ นบนมนุ ษย์
จะไม่ใช้วิธีการตื่นเต้นโลดโผน และจะไม่ประนี ประนอมคาสอนของพระองค์กบั โลก
เพือ่ ชักจูงโลกให้หันมาติดตามพระองค์
สาหรับพระองค์ หนทางเดียวที่จะนาเรากลับไปหาพระบิดาได้คือหนทางของ
“กางเขน” !!
หนทางอื่น ไม่ตอ้ งพูดถึง...

ด้วยหัวใจของบิดา: นั่นคือการที่ยอแซฟรั กพระเยซูคริ สต์ ซึ่งพระวรสาร
ทั้งสี่ฉบับกล่ าวถึงพระเยซูคริสต์ ว่าเป็ น “บุตรของยอแซฟ” [1]
มั ทธิวและลูกา ผูน้ ิพนธ์พระวรสาร ท่านทั้งสองกล่าวถึงยอแซฟมากที่สุด แม้แลดู
เล็กน้อยที่กล่าวแก่พวกเรา แต่ก็เพียงพอที่จะทาให้พวกเราชื่นชมได้วา่ ยอแซฟเป็ นบิดา
เช่นใด รวมถึงพันธกิจที่พระญาณสอดส่ องของพระเจ้าทรงมอบให้กบั ท่าน
พวกเราทราบว่ายอแซฟเป็ นช่างไม้ธรรมดาคนหนึ่ ง (เทียบ มธ. 13: 55) เป็ นคู่หมั้น
ของมารี ย ์ (เทียบ มธ. 1: 18; ลก. 1: 27) ท่านเป็ น “ผูช้ อบธรรม” (มธ. 1: 19) พร้อมเสมอ
ที่จะปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของพระเจ้า ตามที่ปรากฎในธรรมบัญญัติ (เทียบ ลก. 2: 22,
27, 39) และโดยอาศัยการฝัน 4 ครั้ง (เทียบ มธ. 1: 20; 2: 13, 19, 22) หลังการเดินทางที่
ยืดยาวและเหน็ดเหนื่อยจากตาบลนาซาเร็ ธไปยังตาบลเบ็ธเลเฮ็ม ท่านได้เห็นการประสู ติ
ของพระผูไ้ ถ่ในรางหญ้า เพราะว่า ณ ที่นั่น “ไม่มีสถานที่พกั พิงสาหรับพวกเขา” (เทียบ
ลก. 2: 7) ท่ า นยัง เห็ น ประจัก ษ์ ถึ ง การเข้ า มากราบนมั ส การของคนเลี้ ยงแกะและ
นักปราชญ์สามท่าน (เทียบ มธ. 2: 1-12) ซึ่ งเป็ นตัวแทนของประชากรอิสราเอล และคน
ต่างชาติต่างความเชื่อ
ยอแซฟกล้าหาญที่ ย อมเป็ นบิ ด าตามกฎหมายของพระเยซู ค ริ ส ต์ ซึ่ งท่ านตั้ง ชื่ อ
พระองค์ว่า “เยซู” ดังที่ทูตสวรรค์แจ้งให้ท่านทราบ “ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู เพราะเขาจะ
ช่วยประชากรของเขาจากบาป” (มธ. 1: 21) ดังที่พวกเราทราบสาหรับประชากรโบราณ
การตั้งชื่อบุคคล หรื อสิ่ งเฉกเช่นที่อาดัมกระทาในเรื่ องเล่าของพระคัมภีร์ฉบับปฐมกาล
(เทียบ 2: 19-20) ก็เพือ่ ที่จะสร้างความสัมพันธ์

นักบุญยอแซฟ ฉลองวันที่ 19 มีนาคม

ยอแซฟเป็ นคนเงียบๆ เป็ นช่างไม้ที่ทางาน
หนัก และปฏิบตั ิตามคาสอนของพระเจ้าอยู่เสมอ ยอแซฟรักมารี ย ์ และต้องการที่
จะแต่งงานกับมารี ย ์ แต่เมื่อยอแซฟรู ้ว่ามารี ยต์ ้ งั ครรภ์ และกาลังจะมีบุตรที่ไม่ได้มา
จากตัวท่าน ทาให้ท่านรู ้สึกผิดหวังเป็ นอย่างมาก
ขณะที่ยอแซฟกาลังหลับ ในความฝันนั้น ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาแจ้งข่าว
แก่ ยอแซฟว่า จงรั บมารี ยเ์ ป็ นภรรยาของท่านเถิ ด ทู ตสวรรค์จึงได้อธิ บายถึ งการ
ตั้งครรภ์ของมารี ย ์ และหลังจากนั้น ยอแซฟก็ได้รับหน้าที่อนั ศักดิ์สิทธิ์ คือปกป้ อง
มารี ยแ์ ละบุตรที่กาลังจะเกิ ดมา ยอแซฟได้ตอบรับหน้าที่อนั ศักดิ์ สิ ทธิ์ นี้ และท่าน
ได้เป็ นบิดาบุญธรรมของพระเยซู เจ้า ยอแซฟรักพระเยซู เจ้าเป็ นอย่างมาก และได้
สอนพระองค์ทุกอย่างในเรื่ องของช่างไม้ พระเยซู ได้ใช้ชีวิตทางานอยู่กบั ยอแซฟ
เป็ นเวลาหลายปี
เราได้รับการบอกกล่าวมาว่า ขณะที่ยอแซฟเสี ยชีวิตนั้น พระเยซู เจ้าและพระ
นางมารี ยอ์ ยูท่ ี่น้ นั ด้วยและท่านก็ได้สิ้นชีวิตอย่างมีความสุ ข นักบุญยอแซฟ คือองค์
อุปถัมป์ ของผูท้ ี่สิ้นชีวิตอย่างมีความสุ ข

ิ ธิ์
ต ้นไม ้ศักดิส
์ ท
ครอบครัวเล็ก ๆ ครอบครัวหนึ่ ง เป็ นครอบครัวที่ท้ งั คุณพ่อ, คุณแม่และลูกชาย
ตัวน้อยต่างไม่มีความสุ ขสักเท่าไรนัก ทั้งนี้เพราะคุณพ่อต้องคร่ าเคร่ งกับการทางานแบบ
หามรุ่ งหามค่าเพือ่ หาเงินมาดูแลครอบครัว, คุณแม่ตอ้ งจัดการงานบ้านให้เรี ยบร้อย…จน
สติแทบแตก ส่ วนลูกชายก็ตอ้ งทนทาแบบฝึ กหัดเล่มหนาปึ้ กเพื่อเตรี ยมสอบเข้าชั้นป. 1
ทุกคนจึงวุ่นวายอยู่กับภาระถึงขั้นไม่มี เวลาให้กนั และกัน จนคุณพ่อเริ่ มตระหนักว่า มี
บางสิ่ งในครอบครัวที่เขาต้องหาทางแก้ไขโดยด่วน
วันหนึ่ ง คุณพ่ออ่านหนังสื อและพบว่า มีหมู่บา้ นแห่ งหนึ่งเป็ นหมู่บา้ นที่พอ่ , แม่
, ลูก มักจูงมือกันไปที่วดั ซึ่งไม่วา่ ผูค้ นจะเข้าไปในวัดด้วยหน้าตาหม่นหมองสักเพียงไร
พวกเขาก็จะออกมาจากวัดด้วยรอบยิ้มที่แจ่มใสราวกับว่าในวัดมีสิ่งศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ช่วยปั ด
เป่ าความทุกข์ใจของทุกคนให้หมดไปได้ เมื่อคุณพ่อเล่าเรื่ องที่อ่านให้คุณแม่และลูกชาย
ฟัง พวกเขาจึงตัดสิ นใจออกเดินทางไปยังวัดแห่ งนั้นทันที
ครั้นเมื่อทุกคนไปถึงวัด แต่ละคนก็มองหาสิ่ งศักดิ์สิทธ์ที่พวกตนคิด
“สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทำให้ ชีวิตสุขสงบอยู่ที่ไหนกันนะ” คุณพ่อคิด
“สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทำให้ เรำมีสติ ไม่ ปวดหั วอยู่ที่ไหนกันนะ” คุณแม่บ่นเบา ๆ
“สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ช่วยปั ดเป่ ำข้ อสอบออกไปและทำให้ ฉันสนุกจนยิม้ ได้ อยู่ที่ไหนกัน
นะ” ลูกชำยรำพึง
ในขณะนั้นเอง มีชาวบ้านครอบครัวหนึ่งเดินจูงมือกันเข้ามาในวัดพอดี คุณพ่อจึง
รี บถามถึงสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ประจาวัดที่ช่วยบันดาลความสุ ขมาให้ ซึ่งเมื่อชาวบ้านได้ฟัง พวก
เขาก็ยมิ้ แล้วบอกว่า “สิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ที่ทำให้ สุขสงบ, มีสติและสนุกสนำนน่ ำจะเป็ นต้ นไม้
วิเศษที่ลำนด้ ำนโน้ นกระมัง”
เมื่อคุณพ่อ, คุณแม่และลูกชายมองตามที่ชาวบ้านชี้ พวกเขาก็เห็นเพียงลานหญ้าที่
เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่แลดู เหมื อนป่ าขนาดย่อม ซึ่ งดู อย่างไรก็ไม่แตกต่ างไปจาก
ต้นไม้ในวัดป่ าอื่น ๆ
เมื่อชาวบ้านเห็ นสี หน้าของพ่อ, แม่และลูกชายที่ดูสงสัย ชาวบ้านจึงชวนแขกทั้ง
สามให้เดินตามไปที่ตน้ ไม้ แล้วเล่าว่า “ต้ นไม้ ทุกต้ นในวัดมีป้ำยชื่ อครอบครั วผู้ปลูกปั ก

อยู่ที่โคนต้ น ต้ นไม้ ของบำงครอบครั วปลู กมำตั้งแต่ สมัยที่ปู่ย่ ำตำยำยยังมีชีวิตอยู่ พวก
เรำจึ งผูกพันกับต้ นไม้ ที่ครอบครั วของเรำดูแลมำก”
ภรรยาของชาวบ้านเล่าเสริ มว่า “กำรดูแลต้ นไม้ สักต้ นให้ เติบโตไม่ ใช่ เรื่ องง่ ำย มี
ปั ญหำที่เรำต้ องช่ วยกันแก้ หลำยต่ อหลำยอย่ ำง ซึ่ งเมื่ อเรำเรี ยนรู้ ควำมจริ งจำกกำรดูแล
ต้ นไม้ เรำก็เอำสิ่ งที่เรี ยนรู้ ไปดูแลครอบครั วและช่ วยกันแก้ ปัญหำที่ได้ พบ”
เด็ กน้อยลู กของชาวบ้านทั้งสองเล่ าเพิ่มเติ ม ว่า “ต้ น ไม้ ที่ คุณปู่ ปลูกต้ นนี ้ ทำให้
พวกเรำนึ กถึ งท่ ำนเสมอแม้ ว่ำท่ ำนจะจำกไปแล้ ว บำงครั้ งคุ ณพ่ อจะมำนั่งสมำธิ ที่ใต้
ต้ นไม้ ทำให้ ได้ ควำมสงบ บำงครำวคุณแม่ จะมำเดิ นจงกรมทำให้ ได้ เจริ ญสติ ส่ วนหนู
ชอบวิ่ งเล่ น ดู น่ ู นดู นี่ ซึ่ งท ำให้ ได้ ค วำมรู้ ที่ ไม่ มี ในตำรำ ต้ น ไม้ ข องครอบครั วจึ งเป็ น
ต้ นไม้ ที่แสนวิเศษที่ทำให้ พวกเรำได้ พกั และมีควำมสุขทุกครั้ งที่ได้ มำวัด”
คาบอกเล่าของชาวบ้านทาให้คุณพ่อ, คุณแม่และลูกชายหันมาพิจารณาชีวติ ของ
ตัวเองอีกครั้ง เงินทอง, งานบ้านหรื อการสอบ (ที่ต่างคนต่างทา) ไม่สาคัญเท่ากับการที่
ครอบครัวมีเวลาอยู่ดว้ ยกัน, แก้ปัญหาต่าง ๆ ร่ วมกัน และเอาใจใส่ ซ่ ึ งกันและกัน การ
จัดสรรเวลาในการทางาน, การใช้ชีวติ และการดูแลครอบครัวอย่างเหมาะสม เป็ นสิ่ งที่
มีความสาคัญและจะทาให้ชีวติ ดาเนินไปอย่างมีความสุ ขได้อย่างแท้จริ ง
เมื่อคุณพ่อ, คุณแม่และลูกชายค้นพบสิ่ งวิเศษที่ทาให้หัวใจเบิกบานเช่ นนี้ พวก
เขาจึ งกล่ าวค าขอบคุ ณ ชาวบ้า นและขออนุ ญ าตเจ้าอาวาสปลู ก ต้น ไม้ศ ัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของ
ครอบครัวในเขตวัดอีกสักต้น โดยพวกเขาสัญญาว่าจะหมัน่ มาดูแลต้นไม้ตน้ น้อยของ
ครอบครั วให้ เติ บ โตอย่างแข็ ง แรงมั่น คง พร้ อม ๆ กับ ใช้ส มาธิ , สติ แ ละปั ญ ญาดู แ ล
ครอบครัวน้อย ๆ ของพวกเขาให้มีความสุ ขยิง่ ๆ ขึ้น

ประกาศ
1. ในช่วงเทศกาลมหาพรต ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. จะมีเดินรู ป 14 ภาค
2. ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม มีพธิ ีลา้ งบาปเด็ก พีน่ อ้ งท่านใดประสงค์นาบุตรหลาน
มาล้างบาป โดยนาหลักฐานใบสู ติบตั ร แจ้งความประสงค์ได้ที่ธุรการวัด
3. ทางวัดพนัสนิคม เปิ ดเรี ยนคาสอนผูใ้ หญ่ พีน่ อ้ งที่มีญาติพนี่ อ้ งประสงค์เรี ยน
คาสอน แจ้งความประสงค์ – ลงชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ได้ที่สมุดด้านหน้าวัด
4. กาหนดการชาระค่าเช่าที่ดิน เดือนมีนาคม 2564 คือวันที่ 7,8,9 มีนาคม
5. ในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม เวลา 09.00 น. ขอเชิญพีน่ อ้ งผูส้ นใจ เข้าร่ วมชุมนุม
วิถีชุมชนวัด BEC ระดับแขวงหัวไผ่ ประธานพิธีมิสซาโดย อุปพระสังฆราช
คุณพ่อยอด เสนารักษ์

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต 21 ก.พ. – 27 ก.พ. 2021
อาทิตย์ สุ ขสำรำญ สัตบุรุษวัดพนัสนิคมทุกคน
21 อุทิศแด่ สัตบุรุษวัดพนัสนิคมผูล้ ่วงลับ และวิญญาณในไฟชาระ
สุ ขสำรำญ เพือ่ สุ ขภาพ เทเรซา บุญรอง / ยอแซฟ จิรนันท์
จันทร์
อุทิศแด่ อันนา เสมอ / มารี อา ยูเ่ ตียง / ซีริล บุน้ ทง / เชชีลีอา นกเล็ก
22
เปาโล เดชา /อลิซาเบธ บุญเรื อง /เวโรนีกา กุ๊ยเอ็ง / เปาโล ธรรมศักดิ์
อังคาร อุทิศแด่ แม่ปาน / เชชีลีอา ชั้ว / มารี อา – เทเรซา พิศมัย / แม่สาคร
23 ยอแซฟ แพ / อันนา พิมพ์ / นางออมทรัพย์ / ญาติพนี่ องพันธ์อุดม
สุ ขสำรำญ ครอบครัวช่องเจริ ญ / ครอบครัววรวิลาศ
พุธ
อุทิศแด่ เปาโล บัก๊ / มารี อา เซ่งโถ่ว / ดอมินิก เม่งเอ็ง / อาคาทา ฮงอัง
24
มารี อา เตียงอิม / ยอแซฟ กา / วินเซนเดอปอล สมคิด / มารี อา เน้ย
พฤหัส อุทิศแด่ ยออันแนส ฮงยก / มารี อา เสงี่ยม / ยวง เพียว / เปาโล ธง
25 มารี อา ทองพันธ์ / ยอแซฟ ธรรมชาติ / เทเรซา ทองเจือ / ยอแซฟ เส็ง
ศุกร์ อุทิศแด่ ยอแซฟ วิเชียร / อันนา ประคอง / มาร์ติโน ประเสริ ฐ
26 นิโคลัส วีรวัฒน์ / ยอแซฟ ฉุ่น / อักแนส ริ้ ว / ญาติพนี่ ้องสุ ภาพิชยั
อุทิศแด่ กาทารี นา จินดา / คาเบรี ยล น่ าช้วน / เทเรซา เพชรรัตน์
เสาร์
ยอแซฟ กี้เหม็ง / อาคาทา เพ็กซี / มารี อา–เทเรซา พิศมัย ครบ 30 วัน
27
ยอแซฟ ก่อเกียรติ / มารี อา ยูก่ ิม / ยวงบัปติสตา ฮุ่งเกื๊ยก / ญาติแซ่บู๊
ของถวำย 21 กุมภาพันธ์ 2021 เขต 4 / 28 กุมภาพันธ์ 2021 เขต 1
เงินถุงทาน มิสซาค่าวันเสาร์ที่ 13 ก.พ.. 21 = 1,770 บาท
มิสซาเช้าวันอาทิยท์ ี่ 14 ก.พ. 21 = 1,710 บาท
มิสซาสายวันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 21 = 4,814 บาท รวม 8,294 บาท

