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“พระเจ้าทรงก าหนดให้กมุารน้ีเป็นเหตุให้ คนจ านวนมากในอิสราเอลต้องล้มลง หรือลกุขึ้น” 

 วนันี้เราฉลอง “ครอบครวัศกัดิส์ทิธิข์องพระเยซเูจา้” พระวรสารไดเ้ล่าถงึเหตุการณ์ทีพ่ระมารดามา
รยีแ์ละนกับุญโยเซฟน าพระกมุาร “เยซ”ู ไปถวายแดพ่ระเจา้ในพระวหิาร ตามธรรมบญัญตัขิองโมเสสที่
เขยีนไวว้่าบดิามารดาตอ้งน าบุตรชายคนแรกไปถวายแด่พระเจา้ ทา่นทัง้สองเป็น สาม ีภรรยา ทีพ่ระเจา้
ทรงเลอืกสรรเป็นเครือ่งมอืน าพระผูไ้ถ่เขา้สูโ่ลก เหมอืนครอบครวัทัว่ ๆไป ชว่งเจรญิวยัพระเยซเูจา้อยูใ่น
ความดแูล เลีย้งดดูว้ยความรกัของพระนางมารยีแ์ละนกับญุโยเซฟวนันี้นกับุญเปาโลบอกว่า ครอบครวัจะ
มคีวามสขุและสนัต ิ กต็่อเมือ่ภรรยา อยูใ่ตอ้ านาจของสามตีามสมควรในพระครสิตเจา้ สามจีงรกัภรรยา
และอยา่ท าใหน้างรูส้กึขมขืน่ บุตรจงเชือ่ฟังบดิามารดา บดิากอ็ยา่ขดัใจบุตรเกนิไป จนเขาทอ้แทห้มด
ก าลงัใจ 

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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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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อาทติยช์วนคดิ 

   อิมมานูเอล 
 *** พระเจ้าทรงอยู่กบัเรา แม้ว่าเราร ู้
หรอืไมรู่ไ้ด ้ทัง้ในเวลาสุขและเวลาแห่งความ
ทุกขย์ากล าบาก ทัง้ในเวลาป่วยและเวลาสบาย 
พระองคก์ย็งัคงอยูก่บัเราเสมอ เป็นเราเอง
ต่างหากทีห่ลงลมืพระองคใ์นเวลาทีเ่ราให้
ความส าคญักบัตนเอง หรอืกบัการท างาน ความ
กงัวลใจ สาละวนกบัสิง่ต่าง ๆ ในสงัคมโลก แต่
หลายครัง้ในเวลาทีเ่ราหมดหนทาง อบัจน
ปัญญา มคีวามทุกขไ์มส่ามารถช่วยตนเองได ้
หรอืในเวลาแห่งการเจบ็ป่วยและความตายมาถงึ
ทีเ่ราไมส่ามารถเอาชนะได ้เราจะเหน็ถงึการ
ช่วยใหร้อดของพระเจา้ไดช้ดัเจนขึน้ดว้ย
ประสบการณ์แห่งความเชื่อทีเ่ราสมัผสัไดถ้งึการ
ประทบัอยูข่องพระองค์ 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พีน่อ้งท่ีรกั ในโอกาสวนัพระครสิตสมภพ 2021 วนัครอบครวัศกัดิส์ิทธ์ิ และโอกาสตอ้นรบัปีใหม ่
2022 ขอพระเป็นเจา้และครอบครวัศกัดิส์ิทธ์ิของพระเยซูเจา้ น าพระพรอนัอดุมพรอ้ม แดท่กุท่าน
ทกุครอบครวั ** อนัวา่พอ่แม่นัน้มีบทบาทท่ีส าคญัยิ่งนกั จนแมเ้ม่ือพระบตุรมาบงัเกิด เป็นมนษุย ์
เพ่ือกอบกูม้นษุยใ์หร้อดพน้ได ้ยงัรบัสภาพการปฏิสนธิ และบงัเกิดจากพระแมม่ารี ในครอบครวัท่ี
มีนกับญุยอแซฟเป็นหวัหนา้ครอบครวั คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นผู้ประเสริฐสุด จงภาคภูมิใจ จง

พากเพยีรในการท าหน้าที่ และจงมีครอบครัวศักดิส์ ิทธ ิ์ เป็นท ีพ่ ึง่พา และเป็นต้นแบบ
เสมอครบั 

         ..........เจา้วดั 
1 ยน 3:1-2,21-24 
     ทา่นท่ีรกัทัง้หลาย จงดเูถิดวา่ ความรกัท่ีพระบิดาประทานใหเ้รานัน้ยิ่งใหญ่เพียงใด เพ่ือท าใหเ้ราได้
ช่ือวา่เป็นบตุรของพระเจา้ และเราก็เป็นเชน่นัน้จรงิ โลกไมรู่จ้กัเรา เพราะโลกไมรู่จ้กัพระองค  ์

     ทา่นท่ีรกัทัง้หลาย บดันี ้เราเป็นบตุรของพระเจา้แลว้ แตเ่ราจะเป็นอย่างไรในอนาคตนัน้ยงัไมป่รากฏ
ชดัแจง้ เราตระหนกัดีวา่ เม่ือพระองคท์รงปรากฏ เราจะเป็นเหมือนพระองค ์เพราะเราจะไดเ้ห็นพระองค์
อยา่งท่ีพระองคท์รงเป็น 

     ทา่นท่ีรกัทัง้หลาย ถา้ใจของเราไมก่ลา่วโทษเรา เราย่อมมั่นใจไดเ้ม่ืออยูเ่ฉพาะพระพกัตรพ์ระเจา้ และ
ถา้เราวอนขอสิ่งใด เรายอ่มจะไดร้บัสิ่งนัน้จากพระองค ์เพราะเราปฏิบตัติามบทบญัญัต ิและท าสิ่งท่ี
พระองคพ์อพระทยั น่ีเป็นบทบญัญตัขิองพระองค ์คือใหเ้ราเช่ือในพระนามพระเยซูครสิตเจา้พระบตุรของ
พระองค ์และใหเ้รารกักนั ดงัท่ีพระองคท์รงบญัญัตใิหเ้รา ผูท่ี้ปฏิบตัิตามบทบญัญัต ิย่อมด ารงอยูใ่นพระ
เจา้ และพระเจา้ทรงด ารงอยู่ในผูน้ัน้ เรารูว้า่พระองคท์รงด ารงอยูใ่นเราจากพระจิตเจา้ ซึ่งพระองค์
ประทานใหเ้รา 
 

มีข้อคิด ต่อหน้า 1 



 

เก็บเรือ่งเลา่ วนัครสิตม์าส 
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กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว้ ในหมูบ่า้นเลก็ๆแห่งหนึ่ง ในฝรัง่เศส มเีดก็หญงิคนหนึ่งชื่อว่า พคิโคลา เธอ

เป็นเดก็หญงิทีน่่าสงสารเพราะเธอไมม่พี่อ เธออยูก่บัแม่เพยีง 2 คน ทัง้สองนัน้ยากจนมาก เชื่อไหมครบัว่าหนู
น้อยพคิโคลาไมเ่คยมตุ๊ีกตาหรอืของเล่นชนิดใดๆ เลย ชวีติของเธอส่วนใหญ่ตอ้งต่อสูก้บัความหนาวและความ
หวิ 

วนัหน่ึง คุณแมข่องหนูน้อยพโิคลาลม้ป่วยจนลุกไมไ่ด ้ หนูน้อยพคิโคลาจงึตอ้งท างานทุกอย่างในบา้น
เอง และตอ้งพยายามใชเ้วลาใหม้ากทีสุ่ดทีจ่ะมากได ้ ในการถกัถุงเทา้ใหเ้สรจ็ เพื่อจะน าไปขายใหไ้ดเ้งนิมาซือ้
อาหารใหแ้มแ่ละตนเอง น่าสงสารจรงิๆ นะ ขณะทีน่ัง่ถกัถุงเทา้เพื่อเอาไปขาย หนูน้อยพโิคลาไม่มถุีงเทา้ทีจ่ะ
สวมใส่ จนเทา้ทัง้สองขา้งของเธอมสีคีล ้าๆ เนื่องมาจากความเยน็ 

วนัครสิตม์าสใกลเ้ขา้มา หนูน้อยพคิโคลาพดูกบัคุณแมว่่า "คุณแม่
คะ ปีนี้คุณตาซานตาคลอส จะเอาอะไรมาใหเ้ป็นของขวญัของหนูกไ็ม่
ทราบนะแม่? หนูไมม่ถุีงเทา้ทีจ่ะแขวนไวท้ีเ่ตาผงิเสยีดว้ยสคิะ เอ..หนูว่า
หนูจะเอารองเทา้ไมว้างไวท้ีห่น้าเตาผงิแทน คงจะไดน้ะคะ" 

"ลกูรกัจะ๊ แมว่่าปีนี้เราอย่าพดูกนัเรือ่งของขวญัเลยนะ" แมพ่ดู "ถา้
เพยีงแต่เรามขีนมปังแต่พอกนิเรากค็วรจะดใีจมากๆแลว้" แต่หนูน้อยพคิ
โคลาไมย่อมเชื่อว่าคุณตาซานตาคลอสจะลมืเธอ 

ถงึเยน็วนัครสิต์มาส พคิโคลาเอารองเทา้ไมข้า้งหนึ่งของเธอไปวางไวท้ีพ่ ืน้หน้าเตาผงิ แลว้จงึไปนอน
ดว้ยความคดิว่า จะฝันหาคุณตาใจดอีว้นๆใส่เสือ้สแีดง หนวดขาวๆ นัง่ลอ้เลื่อนลากดว้ยกวางเรนเดยีคนนัน้ 

คุณแมน่ัน้เล่า มองไปทีร่องเทา้แลว้เศรา้ใจ เพราะไม่รูว้่าจะหาอะไรมาใหล้กู และคดิไปว่าลกูน้อยคง
ผดิหวงัมากในตอนเชา้ ถา้ไมเ่หน็อะไรในรองเทา้ แต่คุณแมก่ไ็ม่รูจ้ะท าอยา่งไร ไดแ้ต่นัง่ถอนใจ 

เชา้วนัต่อมา หนูน้อยพคิโคลาตื่นนอนแต่เชา้ รบีวิง่ไปยงัรองเทา้ไมข้า้งนัน้ ในรองเทา้นัน้ พคิโคลาเหน็
ดวงตาแจว๋แหววคู่หน่ึงก าลงัจอ้งมายงัเธอ 

อา...ใช่แลว้ มนัเป็นตาของนกกระจอกเลก็ๆ ตวัหนึ่ง (ซึง่หนีความหนาว บนิลงมาทางปล่องไฟ แลว้มา
นอนอยูใ่นรองเทา้ไมห้น้าเตาผงินัน้) พคิโคลาดใีจเป็นทีสุ่ด อุม้นกน้อยขึน้ไปไวท้ีท่รวงอก รอ้งเพลงและเตน้ร า
ไปมาดว้ยความยนิด ี

ดนูี่ซคิะ ดูนี่ซคิะ คุณแม่ขา" เธอพดูขึน้อยา่งตื่นเตน้ "ของขวญัคริสต์มาสของหนูอยู่น่ีไงคะ คณุตา
ซานตาคลอสเอามาให้หนู" พคิโคลาเตน้ระบ าไป รอ้งเพลงไปอยา่งมคีวามสุข พรอ้มกบัโอบอุม้นกน้อยในอุง้
มอืลบูไลม้นัไปมาเบาๆ 

ตลอดฤดหูนาวอนัยาวนานนัน้ เธอเฝ้าทนุถนอม เลีย้งดนูกกระจอกตวันัน้เป็นอย่างด ีเมือ่ถงึฤดใูบไมผ้ล ิ
เธอเปิดหน้าต่างและปล่อยมนับนิออกไป นกบนิไปยงัป่าใกล้ๆ นัน้ แต่มนัไปแลว้ไมไ่ปลบั มนัชอบทีจ่ะบนิ
กลบัมารอ้งดว้ยเสยีงอนัไพเราะทีห่น้าบา้นของหนูน้อยพคิโคลาเสมอๆ 
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 สวสัดผีูอ่้านทุกท่านครบั ผมบราเดอร ์กนกพล ทรงถ ้า นักศกึษา XIP จากอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
และในบทความนี้ผมจะพดูถงึประสบการณ์ทีไ่ดไ้ปจดักจิกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสเทศกาลครสิตม์าส
ใหก้บัเดก็ๆทีศู่นยค์าทอลกิเวยีงแก่น  
    ในวนัที ่18 ธนัวาคม ผมและกลุ่มนกัศกึษา XIP ไปถงึทีศู่นยค์าทอลกิเวยีงแก่นในตอนบ่าย จ านวน
เดก็ๆมปีระมาน 23 คน และเป็นชนเผ่ามง้ พวกเราไดจ้ดักจิกรรมสนัทนาการเลก็ๆน้อยๆ และเล่นกฬีา
พรอ้มกบัเดก็ๆ ในตอนกลางคนื พวกเราไดจ้ดักจิกรรมฐาน เกม และมกีารจบัสลากรางวลั เดก็ๆทุกคน
ไดร้บัของรางวลัมากมาย เช่น ตุ๊กตา กระเป๋า ขนม ฯลฯ และในวนัที ่19 ธนัวาคม พวกเราไดร้ว่มพธิมีสิซา
กบัเดก็ๆในตอนเชา้ และเดนิทางกลบัในตอนบ่าย 
   เดก็ๆทุกคนมคีวามสุขกบักจิกรรมของพวกเรา และผมกค็ดิว่าพวกเรา นกัศกึษา XIP กม็คีวามสุข
เช่นเดยีวกนั เพราะการใหม้สีุขมากกว่าการรบั ผมในฐานะตวัแทนนกัศกึษา XIP ขอขอบคุณผูท้ีม่พีระคุณ
ทุกท่านทีไ่ดบ้รจิาคของรางวลัมากมายส าหรบัการส่งความสุขในครัง้นี้ 


