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“เธอมบีญุยิง่กวา่หญงิใดๆ และบตุรของเธอก็มบีญุดว้ย” 

 ทราบจากทตูสวรรคก์าเบรยีลว่า เอลซีาเบท ญาตขิองพระนาง ทัง้ๆ ทีช่ราตัง้ครรภไ์ด ้หก
เดอืนแลว้ ดว้ยความห่วงใยในความเป็นอยูแ่ละสุขภาพของญาตผิูใ้หญ่ พระนางมารยีร์บีเดนิไกล
ทางไปเยีย่มนางเอลซีาเบท ขณะตอ้นรบัและทกัทาย นางเอลซีาเบทไดร้บัพระจติเจา้รอ้งเสยีงดงั
ดว้ยความชื่นชมว่า “เธอมบีุญกว่าหญงิใด ๆ และบุตรของเธอกม็บีุญดว้ย ท าไมหนอพระมารดา
ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จงึมาเยีย่มเยยีนขา้พเจา้เล่า?” อาศยัพระจติเจา้ใหเ้รากลา้น าพระพรในตวัเรา
ออกมาใช ้มใิช่เพื่อตวัเราเอง แต่เพื่อคนอื่น และสิง่สรา้งของพระเจา้ ในสงัคมปัจจบุนั เป็นสิง่ส าคญั
ทีเ่ราจะไมฝั่งพระพร สตปัิญญาของเราไว ้แต่ใหเ้ราเปิดตนเอง สนบัสนุนกนั และใส่ใจคนอื่น 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

 เตรียมรบัเสดจ็ 
        โอพ้ระแมเ่หนื่อยแทแ้สนล าบาก     ยอมเหนื่อยยากเพื่อมนุษยส์ุดฉงน 
 อุม้ครรภแ์ก่เดนิทางไปไกลผูค้น                ตอ้งดิน้รนหาทีพ่กัแสนหนกัใจ 
 ไมม่แีมท้ีว่่างใหพ้งิพกั                            ไมม่แีมต้ าหนกัใหอ้าศยั 
 หนาวน ้าคา้งหนาวเยน็น่ีกระไร                  ตอ้งพกัในคอกแกะลาพาล าเคญ็ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด   1   สตัว ์ นกและแมลง  
 นกอินทรี (Eagle)  (ต่อจากฉบบัทีแ่ลว้) นกอนิทรใีชเ้ป็นเครือ่งหมายของนักบุญจอหน์
ผูเ้ขยีนพระวรสารโดยเฉพาะ โดยมทีีม่าจากนิมติของเอเสเคยีลว่า “ทา่มกลางกองไฟมรีา่ง
คลา้ยสตัวส์ีช่นิด......สณัฐานใบหน้าของสตัวท์ัง้สีต่วัเหมอืนมนุษย ์ และหน้าสงิห.์....
หน้าววั......หน้านกอนิทร”ี   (เอเสเคยีล 1:5,10)    สตัวส์ีช่นดินี้มผีูต้คีวามว่า   หมายถงึ
นกับุญผูเ้ขยีนพระวรสารทัง้สีท่า่น   และเนื่องจากนกับุญจอหน์กล่าวไวใ้นพระวรสารฉบบัของทา่นว่า ทา่นลอย
ขึน้สูเ่บือ้งบนขณะใครค่รวญถงึความเป็นพระเจา้ของพระมหาไถ่     นกอนิทรจีงึกลายเป็นสญัลกัษณ์ของนกับุญ
จอหน์ผูเ้ขยีนพระวรสาร 
 โดยทัว่ไปนกอนิทรเีป็นสญัลกัษณ์แหง่การดลใจของพระวรสารทัง้สีฉ่บบั ดว้ยเหตุนี้แทน่วางพระคมัภรีใ์น
โบสถจ์งึมกัท าเป็นรปูนกอนิทรกีางปีก 

วนัองัคารที ่ 21 ธ.ค.21                ระลกึถงึ  น.เปโตร คานีซอีสั พระสงฆแ์ละนกัปราชญ ์  
วนัพฤหสับดทีี ่23 ธ.ค.21             ระลกึถงึ   น.ยอหน์ แห่งเกตี ้พระสงฆ ์
วนัเสารท์ี ่25 ธ.ค.21                   วนัสมโภชพระครสิตสมภพ 
วนัอาทติยท์ี ่ 26 ธ.ค.21              ฉลองครอบครวัศกัดิส์ทิธิ ์ของพระเยซเูจา้ 
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วนัครบรอบบวชเป็นพระสงฆ ์46 ปี (7 ธันวาคม)  

      ของคุณพอ่สมศกัด์ิ พรประสิทธ์ิ เจา้อาวาส วนัอาทิตยท่ี์ 12 ธนัวาคม (ภาพโดย Sarittha) 

 
 

    

     

      
 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14366-2nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/14428-7dec21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/14414-21dec21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14366-2nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/14426-9dec21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/14412-23dec21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/14410-25dec21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14361-7nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/14409-26dec21
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เม็ดทรายไตพ้ระแทน่ 

 
 

อาทติยช์วนคดิ  

จงยืนหยดัเช่ือมัน่ในพระสญัญาของพระเจ้าเสมอ 
     เราอาจจะรูส้กึกลวัเมือ่เราตอ้งด าเนินชวีติเพื่อเป็นพยานถงึองคพ์ระครสิตเจา้ใหแ้ก่ผูท้ีไ่ม่มคีวามเชื่อ
ในพระองค ์การทีเ่ราแบ่งปันความเชื่อใหก้บัคนทีม่คีวามเชื่อในพระครสิตเจา้เหมอืนกบัเราเป็นสิง่ทีง่่าย
กว่าส าหรบัเรา แต่เมือ่เราต้องเผชญิหน้ากบัภารกจิเราอาจจะรูส้กึกลวัดว้ยการตอ้งพูดต่อหน้าผูท้ี่
เบยีดเบยีนเรา สิง่ทีเ่ราท าไดใ้นวนิาทนีัน้คอืตอ้งเชื่อมัน่ในพระสญัญาและไมใ่หเ้ราหวาดกลวัเพราะว่า 
พระองคจ์ะทรงประทานพระวาจาและปรชีาญาณใหแ้ก่เราเพื่อว่าสิง่ทีเ่ราจะพดูนัน้จะไดไ้มข่ดัแยง้กนั 
     ผูท้ีเ่บยีดเบยีนเราอาจจะเป็นคนในครอบครวัหรอืเพื่อน ๆ ของเรา แต่พระเยซเูจา้ทรงสญัญาไวว้่า 
“แต่เสน้ผมบนศรีษะของท่านจะไมเ่สยีไปแมแ้ต่เสน้เดยีว” แต่ดว้ยความพยายามของเรา เราจะสามารถ
เอาชนะความกลวัและประกาศพระวาจาของพระเจา้ใหก้บัผูท้ีเ่บยีดเบยีนเราได ้และดว้ยพระหรรษทาน
จากพระเจา้ พวกเขาจะไดร้บัการฟ้ืนฟูจติใจขึน้มาใหม ่เพราะฉะนัน้ เราจงยนืหยดัเชื่อมัน่ในพระสญัญา
ของพระเจา้และพระเจา้จะทรงช่วยเหลอืเราในการประกาศพระวาจาของพระองค์… 

 

ลก 1:39-45 
     หลงัจากนัน้ไมน่าน พระนางมารยีไ์ดร้บีออกเดนิทางไปยงัเมอืงหนึง่ในแถบภเูขาแควน้ยเูดยี พระนางเขา้
ไปในบา้นของเศคารยิาหแ์ละทกัทายนางเอลซีาเบธ เมือ่นางเอลซีาเบธไดย้นิค าทกัทายของพระนางมารยี ์
บุตรในครรภก์ด็ิ้น นางเอลซีาเบธไดร้บัพระจติเจา้เตม็เปีย่ม รอ้งเสยีงดงัว่า “เธอมบีุญยิง่กว่าหญงิใดๆ และบุตร
ของเธอกม็บีุญดว้ย ท าไมหนอพระมารดาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จงึมาเยีย่มเยยีนขา้พเจา้เล่า? เมือ่ฉนัไดย้นิค า
ทกัทายของเธอ บุตรในครรภข์องฉนักด็ิ้นดว้ยความยนิด ีเธอเป็นสขุทีเ่ชือ่ว่า พระวาจาทีพ่ระเจา้ไดต้รสัแกเ่ธอ
ไวจ้ะส าเรจ็ไป” 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พีน้่องทีร่กั - วนัอาทติยท์ี ่19 ธนัวาคม 2021 เป็นสปัดาหท์ี ่4 เทศกาลเตรยีมรบัเสดจ็พระครสิต
เจา้ เหลอืเวลาอีก 5 วนัจะถงึวนัคริสต์มาส - พีน้่องบางท่านอาจมคี าถามในใจว่า ถ ้าพระกุมาร
วดัเราเสรจ็หรือยงั .... จะสวยไหม พี่น้องครบั ถ  า้พระกมุารวดัเรา เริ่มไปแล้ว แต่ยงัเสรจ็
ไมส่มบูรณ์  .... แลว้มนัจะสมบรูณ์เมือ่ไร  .... ค าตอบอยู่ทีพ่ีน้่องครบั .... ส่วนสมบูรณ์อยูท่ีพ่ ี่

น้องนะครบั ***ขอถามกลับเหมอืนเดมิว่า แลว้ถ ้าพระกุมารของพีน้่องล่ะ ... เร่ิมหรือยงั ... 
ใจของพีน้่องเริม่เปิดเพื่อ “ครสิตม์าส” หรอืยงั ... และค าตอบในใจของพีน้่องหลายท่าน กค็ง
เหมอืนค าตอบของทางวดั คอื ...... เริม่บา้งแลว้ .... แต่ยงัไมส่มบรูณ์ .... พีน้่องครบั 5 วนัก่อน

ครสิตม์าส และอกีกีว่นักไ็ด ้หลงัคริสตม์าส หากตัง้ใจจดัให้มีท่ี / มีถอ้ยค า ในใจ ... ใน
ครอบครวัของพี่น้อง .... คริสตม์าสฉลองกนัให้ต่อเน่ืองไปเลยครบั 

 พีน้่องครบั อย่ารอดู สิง่แปลกสิง่ใหม ่นอกกายว่า สวยไหม แต่ให้เรามองดูว่า สิง่งดงามภายใน
จติใจ ชวีติและครอบครวั ทีค่วรจะท ามาตลอด ... แต่ ยงัไม่ได้เร่ิมเลย  .... จึงยงัไม่ได้ท  าให้
สมบรูณ์ ...เร่ิมท าเลยนะครบั แล้วทุกส่ิงจะสวย  ....  ชีวิตคริสต์มาส จะงดงามและเป่ียมสนัติ
สขุครบั 

          ...... เจา้วดั  

 

 

มีต่อหน้า 6 
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 ต้นคริสต์มาส 
 ความเขยีวของตน้สนทีไ่มย่อมรว่งโรยราแมใ้นช่วงเวลาทีห่นาวเหน็บ เปรยีบเสมอืนชยัชนะแห่งชวีติ
เหนือความตาย ในต านานเล่าขานถงึสนตน้แรกทีถู่กน ามาประดบัประดาว่า นกับุญบอนิฟาสจากองักฤษ
เดนิทางมาเยอรมนีเพื่อเผยแพรศ่าสนา และไดโ้ค่นตน้โอ๊กซึง่ถอืเป็น
ตน้ไมศ้กัดิส์ทิธิข์องชาวเยอรมนี ท าใหช้าวบา้นโกรธเคอืง ท่านจงึ
ปลกูตน้สนเพื่อทดแทน และประกาศกบัชาวเมอืงว่านับแต่น้ีตน้สนจะ
เป็นสญัลกัษณ์แห่งความศรทัธาของครสิตชนแทน ซึง่บงัเอญิว่าวนั
นัน้เป็นวนัครสิต์มาสอฟี ตน้สนทีม่ใีบเขยีวชอุ่มจงึเป็นทีรู่จ้กัในนาม
ว่าตน้ครสิตม์าสตัง้แต่นัน้มา 
อกีต านานเล่าถงึมารต์นิ ลเูธอร ์ขณะเดนิทางกลบับา้นท่ามกลาง
หมิะขาวในคนือนัหนาวเหน็บ เขามองขึน้ไปบนทอ้งฟ้า เหน็ดวงดาว
ระยบิระยบังดงามราวแขวนตวัอยูบ่นกิง่ฟ้า เขาเกดิศรทัธาจงึตดัสน
ตน้เลก็ตน้หน่ึงแบกกลบับา้น น าเทยีนมาจดุประดบับนกิง่ใหส้ว่าง
ไสว และอธบิายกบัภรรยาและลกูว่าแสงเทยีนเหล่านี้คอืรศัมแีห่งพระผูเ้ป็นเจา้ 
 
 สายรุ้งสีเงิน 
 นานมาแลว้มหีญงิมา่ยยากจนตอ้งการตกแต่งตน้ครสิตม์าสเพื่อเป็นของขวญัใหล้กูๆ แต่นางไม่มเีงนิ
แมแ้ต่จะซือ้เทยีนมาจุด จงึตดัเลม็กิง่กา้นของมนัใหไ้ดร้ปูทรงสวยทีสุ่ด ตกดกึแมงมุมมาชกัใยเป็นสายระโยง
ระยางรอบต้นสนนัน้ พอนางตื่นขึน้มากพ็บว่าใยแมงมุมนัน้กลายเป็นสเีงนิระยบิระยบัสวยงาม จากนัน้มาผูค้น
จงึพากนัใชส้ายรุง้สเีงนิ ซึง่ปัจจบุนัมทีัง้สทีอง แดง เขยีว ฯลฯ ประดบัประดาตน้ครสิตม์าสใหส้วยงามเพื่อร าลกึ
ถงึหญงิมา่ยยากจนนางนัน้ 
 
 ใบและลูกฮอลลี 
 ตน้ฮอลล ีซึง่มใีบเป็นหนามแหลมและเขยีวชอุ่มตลอดปี รวมทัง้มผีลเลก็ๆ เป็นสแีดงสดกลายมาเป็น
สญัลกัษณ์ของวนัครสิตม์าส สเีขยีวและแดงมตีน้ก าเนิดมาจากเหตุผลทางครสิตศ์าสนา สเีขยีวเป็นสญัลกัษณ์
ของชวีติและความไมต่าย อนัเกีย่วเนื่องกบัเรือ่งราวของพระเยซซูึง่ฟ้ืนคนืชวีติและกลบัคนืสู่สวรรค ์ส่วนสแีดง
หมายถงึโลหติแห่งความเสยีสละของพระองคท์ีห่ยาดหยดลงบนผนืดนิ ใบสเีขยีวทีเ่ป็นหนามแหลมของตน้ฮอล
ลยีงัเป็นรปูลกัษณ์ทีท่ าใหร้ะลกึถงึมงกุฎ หนามแหลมทีท่หารโรมนัน ามาสวมบนศรีษะใหพ้ระเยซ ูเพื่อลอ้เลยีน
ท่านว่าเป็นมงกุฎของ "ราชาแห่งชาวยวิ" 
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ฉลาด” กบั “คิดเป็น” 
 ความ “ฉลาด” กบัการ “คดิเป็น” ผวิเผนิอาจดคูลา้ย แต่ดใูหด้ชี่างแตกต่าง เพราะ “คนคดิเป็น อาจไม่
ตอ้งฉลาด คนฉลาด อาจคดิไมเ่ป็น” ในบรบิทหน่ึง ความฉลาดอาจสะทอ้นถงึ ไหวพรบิ เชาวปั์ญญา ความ
ฉบัไวทางความคดิ ดจูะเป็นแนวใครดใีครได ้ใครไว ใครเด่น ใครเหน็คนนัน้ไดโ้อกาส…    
 แต่การ “คดิเป็น” ยอ่มมาจากประสบการณ์ และสิง่
ส าคญั คอื สต ิกบัการเรยีนรู ้ดงัทีท่ราบด ีฉลาดแค่ไหน
กพ็ลาดได ้แต่จะฉลาดหรอืไม ่หากผดิพลาดหรอืเกดิ
อะไรขึน้แลว้ไม่มสีต ิไมเ่รยีนรู ้ไมด่ตูวัเอง กย็ากจะ คดิ
เป็น   
 ความฉลาดสรา้งความไดเ้ปรยีบไดง้่ายในหลาย
โอกาส แต่การคดิเป็น สรา้งความยัง่ยนื กา้วหน้า และ
ความสมบรูณ์ เพราะหากฉลาดแต่คดิไมเ่ป็น เช่น 
ฉลาดแกมโกง ฉลาดแต่เรือ่งเฉพาะหน้า ไปจนถงึ “อวด
ฉลาด” ซึง่แมจ้ะฉลาดจรงิ แต่ผลลพัธม์นัจะไมส่ะทอ้น
ความฉลาดเลยในอนาคต  แน่นอนว่า หากฉลาดและคดิเป็นดว้ยคอืสิง่ทีด่มีาก หรอืในบางคนเขาบอกว่า 
“ฉลาดแลว้ตอ้งเฉลยีว” นัน่กค็ลา้ยกนั  แต่กเ็พราะเราไม่อาจฉลาดไดทุ้กเรือ่งทุกเวลา การคดิเป็นจงึส าคญั
เสมอ  
 แต่ทีน่่าห่วงทีสุ่ดคอื ไมฉ่ลาด แถมยงัคดิไมเ่ป็น คนเช่นน้ีเหน็ทจีะผดิซ ้าซาก หลงทางไปตลอด มอีะไร
กค็งไมเ่หลอื มใิช่แค่ทรพัยส์นิ เงนิทอง แต่หลาย ๆ อยา่งรวมทัง้อนาคต เพราะมปีระสบการณ์ เจอ
สถานการณ์ใดแต่ “คดิไมเ่ป็น” เลย คนฉลาดมากแค่ไหน กช็่วยเขาไมไ่ดห้รอก… 

เราฉลาดแค่ไหนจงึอาจไมส่ าคญั วนัน้ีทบทวนหรอืยงั เรื่องไหนทีเ่รายงัคดิไมไ่ด ้คดิไมเ่ป็นเสยีที… 
             
             ทีม่า https://sirichaiwatt.com 
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