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“ทกุคนท่ีมีความเช่ือในพระองคจ์ะได้รบัการอภยับาปเดชะพระนามพระองค์” 

 “สขุสนัตว์นัปัสกา” ค าทกัทายแห่งความชื่นชมยนิดน้ีีเป็นเอกสทิธิ ์ไมใ่ช่เฉพาะคนทีเ่ชื่อใน
การกลบัคนืชพีขององคพ์ระครสิตเจา้เท่านัน้ แต่จะตอ้งเชื่อในผลแห่งการไถ่บาปของพระองคด์ว้ย 
การกลบัคนืชพีของพระองคเ์ป็นเหตุการณ์ทีย่ ิง่ใหญ่ แต่มากไปกว่านัน้ พระองคก์ลบัคนืชพีจากการ
ยอมสละชวีติเพื่อพวกเรา มผีูค้นมากมายทีพ่ยายามหลกีหนีความตาย หรอืแมแ้ต่เป็นอมตะ แต่การ
กลบัคนืชพีของพระครสิตเจา้นัน้ เป็นผลมาจากแผนการของการไถ่กูใ้หเ้ราพน้จากบาป ใหเ้ราเกดิ
ใหมใ่นพระองค ์ความสุขของปัสกาจงึไมใ่ช่ความสุขของการทีเ่ราจะไมต่าย แต่เป็นความสุขว่า ความ
ตายไม่มอี านาจเหนือเรา ความตายไมใ่ช่การสิน้สุด ชยัชนะเหนือความตายของพระครสิตเจา้ ท าให้
เราด าเนินชวีตินิรนัดรในพระองคต์ัง้แต่ในโลกนี้ และรว่มยนิดใีนชยัชนะเหนือความตายการพระองค์
ดว้ย การด าเนินชวีติในพระอาณาจกัรของพระองคใ์นทุกวนัแห่งชวีติเรา ศษิยข์องพระครสิตค์อืผู้
ด าเนินชวีติในรหสัธรรมปัสกาทุกๆ วนั 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=rtUH5T-D5SE
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เร ือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

   ยศฐา        
             ถงึมากลน้ยศฐาบารม ี             ถา้ขาดดยีอ่มจนตนนบัถอื 
      ถงึเก่งกาจเหลอืลน้คนเล่าลอื            แต่ปากซื่อใจคดกห็มดด ี
      ถงึยากจนยศถาบรรดาศกัดิ ์            คนกลบัรกัมากมายในถิน่ที่ 
      ถงึตอ้ยต ่ายศฐาบารม ี                    จติใจดอียูท่ีไ่หนใครชื่นชม 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  2   ดอกไม้  ต้นไม้  และพืช 
  ไซคลาเมน  (Cyclamen)  เป็นพชืทีอุ่ทศิใหแ้ก่แมพ่ระมาตัง้แต่ยคุแรกๆ   จดุ
สแีดงตรงใจกลางดอกเป็นสญัลกัษณ์แห่งความโศกเศรา้ทีห่ลัง่ออกมาเป็นโลหติ
จากหฤทยัของเธอ    ไซคลาเมน  มสีญัญาว่า  “นางชหีลัง่เลอืด” 
 
 

วนัอาทติยท์ี ่ 24  เม.ย. 22             สปัดาหท์ี ่2 เทศกาลปัสกา ฉลองพระเมตตา      
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วนัอาทิตยท่ี์ 17 วนัสมโภชปัสกา สมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลบัคืนพระชนมชี์พ 
20 1เชา้ตรูว่นัตน้สปัดาห์aขณะทีย่งัมดือยู ่มารยีช์าวมกัดาลาออกไปทีพ่ระคหูา กเ็หน็หนิถูกเคลื่อนออกไป
จากพระคหูาแลว้  2นางจงึวิง่ไปหาซโีมน เปโตร กบัศษิยอ์กีคนหน่ึงทีพ่ระเยซเูจา้ทรงรกักล่าวว่า  “เขาไดน้ า
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไปจากพระคหูาแลว้ พวกเราไม่รูว้่า เขาน าพระองคไ์ปไวท้ีไ่หน”  3เปโตรกบัศษิยค์นนัน้จงึ
ออกไป มุง่ไปยงัพระคหูา 4ทัง้สองคนวิง่ไปดว้ยกนั แต่ศษิยค์นนัน้วิง่เรว็กว่าเปโตร จงึมาถงึพระคหูาก่อน  5
เขากม้ลงมองเหน็ผา้พนัพระศพวางอยูบ่นพืน้ แต่ไมไ่ดเ้ขา้ไปขา้งใน  6ซโีมน เปโตรซึง่ตามไปตดิๆกม็าถงึ 
เขา้ไปในพระคหูาและเหน็ผา้พนัพระศพวางอยูท่ีพ่ ืน้  7รวมทัง้ผา้พนัพระเศยีรซึง่ไม่ไดว้างอยูก่บัผา้พนัพระ
ศพ แต่พบัแยกวางไวอ้กีทีห่นึ่ง  8 ลว้ศษิยค์นทีม่าถงึพระคหูาก่อน กเ็ขา้ไปขา้งในดว้ย เขาไดเ้หน็และมคีวาม
เชื่อ  9เพราะเขาทัง้หลายยงัไมเ่ขา้ใจพระคมัภรี์cทีว่่า พระองคต์อ้งทรงกลบัคนืพระชนมชพีจากบรรดาผูต้าย  

(ยน. 20:1-9) 
 
 
 

    
 

       
 

 
 

คือปัสกาท่ีด ารงชีวิตการหลดุพ้นจากบาป และด ารงชีวิต
ปัสกาอะไรท่ีฉลองเพียงแต่

… 
ถ้าไม่ผา่น (ปัสกา) จากช่ีวิตบาปไปสู่ชีวิตบญุ ถึงเราจะ ท าปัสกา หรือ ไม่ท าปัสกา กม่ี็ค่า

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-2022/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2022/15124-17apr22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2022/15131-24apr22
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
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ภาพความประทบัใจการใชช้วีติอยูท่ ีศ่นูย ์XLC 

สขุสนัต ์ปัสกา 
       ปัสกา ท่ีจะยงัผลให้เกิดชีวิต  คือปัสกาท่ีด ารงชีวิตการหลดุพ้นจากบาป และด ารงชีวิต
ศรทัธามัน่ในพระเยซูนัน่เอง ส่วนปัสกาท่ีไม่มีผลให้เกิดชีวิต คือ ปัสกาอะไรท่ีฉลองเพียงแต่
ภายนอก..จะแจกไข่ ปัสกาอีกสกัก่ีร้อยใบ กไ็ด้กินแต่ไข่ต้มเท่านัน้ จะกินเคก็ปัสกา จะ
สนุกสนาน ร่ืนเริง ช่ืนชมยินดี ร้องอลัเลลยูา ยงัไงๆ กย็งัง ัน้แหละ ไม่มีอะไรเปล่ียนดอก… 
 ถ้าไม่ผา่น (ปัสกา) จากช่ีวิตบาปไปสู่ชีวิตบญุ ถึงเราจะ ท าปัสกา หรือ ไม่ท าปัสกา กม่ี็ค่า
เท่ากนั ! 
 ขอให้ปัสกาน้ี น าพ่ีน้องชาว วดับางแสน ทกุคนไปสู่การครองราชยข์องพระคริสตใ์น
วิญญาณจิต ของพวกเราทกุๆคนด้วยเทอญ…อาเมน 

 
 

อาทติยช์วนคดิ  
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 
คส 3:1-4 

     พีน้่อง ถา้ทา่นทัง้หลายกลบัคนืชพีพรอ้มกบัพระครสิตเจา้แลว้ กจ็งใฝ่หาแต่สิง่ทีอ่ยูเ่บือ้ง
บนเถดิ ณ ทีน่ัน้พระครสิตเจา้ประทบัเบือ้งขวาของพระเจา้ จงคดิถงึแต่สิง่ทีอ่ยูเ่บือ้งบน อยา่
พะวงถงึสิง่ของบนแผน่ดนิน้ี เพราะทา่นทัง้หลายตายไปแลว้และชวีติของทา่นกซ็่อนอยูก่บั
พระครสิตเจา้ในพระเจา้ เมื่อพระครสิตเจา้องคช์วีติของทา่นจะทรงส าแดงพระองค ์เมื่อนัน้
ทา่นจะปรากฏพรอ้มกบัพระองคใ์นพระสริริุง่โรจน์ดว้ย 
 

ข้อคิด 

     “สขุสนัตว์นัปัสกา” ค าทกัทายแห่งความช่ืนชมยินดีน้ีเป็นเอกสิทธ์ิ ไม่ใช่เฉพาะคนท่ีเช่ือใน
การกลบัคืนชีพขององคพ์ระคริสตเจ้าเท่านัน้ แต่จะต้องเช่ือในผลแห่งการไถ่บาปของพระองค์
ด้วย การกลบัคืนชีพของพระองคเ์ป็นเหตุการณ์ท่ีย่ิงใหญ่ แต่มากไปกว่านัน้ พระองคก์ลบัคืนชีพ
จากการยอมสละชีวิตเพ่ือพวกเรา มีผูค้นมากมายท่ีพยายามหลีกหนีความตาย หรือแม้แต่เป็น
อมตะ แต่การกลบัคืนชีพของพระคริสตเจ้านัน้ เป็นผลมาจากแผนการของการไถ่กู้ให้เราพ้นจาก
บาป ให้เราเกิดใหม่ในพระองค ์ความสขุของปัสกาจึงไม่ใช่ความสขุของการท่ีเราจะไม่ตาย แต่
เป็นความสขุว่า ความตายไม่มีอ านาจเหนือเรา ความตายไม่ใช่การส้ินสดุ ชยัชนะเหนือความ
ตายของพระคริสตเจ้า ท าให้เราด าเนินชีวิตนิรนัดรในพระองคต์ัง้แต่ในโลกน้ี และร่วมยินดีในชยั
ชนะเหนือความตายกบัพระองคด้์วย การด าเนินชีวิตในพระอาณาจกัรของพระองคใ์นทุกวนัแห่ง
ชีวิตเรา ศิษยข์องพระคริสตคื์อผูด้ าเนินชีวิตในรหสัธรรมปัสกาทุกๆ วนั 
 

..................................เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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สญัลกัษณ์ต่างๆ ในเทศกาลอีสเตอร ์
 เทียนปัสกา (Paschal Candle) เทยีนสขีาวขนาดใหญ่ ครสิตชนจะเริม่ฉลองเทศกาล ดว้ยการจดุ
เทยีนปัสกา เพื่อร าลกึถงึการฟ้ืนคนืชพีแสงสว่างทีอ่อกมาจากอุโมงคท์ีม่ดืมดิ 
 ระฆงั มกัจะเป็นสีบรอนซ์หรือชอ็คโกแลต ที่บรรเลงบทเพลงของกลอเรีย ต ัง้แต่การสวดมนต์
ในวนัพฤหสับดแีลว้เงยีบลงไปจนถงึวนัเสาร ์เพื่อแสดงความเคารพ ระลกึถงึพระเยซทูีถู่กตรงึบนไมก้างเขน
ในวนัศุกร ์และระฆงัจะบรรเลงอกีครัง้ในวนัอาทติย์ 
 กระต่าย คอืสญัลกัษณ์ของความอุดมสมบรูณ์ และเปรยีบเสมอืนผูส้่งสารของอสีเตอร ์กระต่ายเขา้มา
เกีย่วขอ้งกบัเทศกาลอสีเตอรน์บัตัง้แต่ศตวรรษที ่18  
 ดอกไม้อีสเตอร ์คอืดอกลติเติล้เดซี ่(Little Daisy) ทีเ่บ่งบานประกาศการกลบัมาของฤดใูบไมผ้ล ิแม้
บางพืน้ทีด่อกไมน้ี้จะออกดอกเกอืบทัง้ปี แต่เดอืนทีม่กีารเบ่งบานมาทีสุ่ดคอืช่วงเดอืนมนีาคม – ตุลาคม 
นอกจากนี้ยงัม ีดอกลลิลีส่ขีาว ทีม่เีชื่อมโยงกบั
เทศกาลอสีเตอรเ์พราะเป็นสญัลกัษณ์ของความ
บรสิุทธิ ์
 ไข่อีสเตอร ์(Easter Egg) สญัลกัษณ์ของความ
อุดมสมบูรณ์ ชวีติ และการเกดิใหม ่ไขม่คีวาม
เกีย่วขอ้งกบัเทศกาลอสีเตอรม์าตัง้แต่สมยัโบราณ 
ในช่วงเวลาถอืศลีอดของชาวยวิ จะหา้มกนิไข ่
หลงัจากแมไ่ก่ออกไข ่ไขเ่หล่านัน้จะถูกเกบ็ไว ้
จนกว่าถงึวนัอสีเตอร ์หลงัการใหศ้ลีใหพ้รแลว้ ไขท่ี่
ทาสจีนสวยงามจะถูกน ามามอบใหก้บัเดก็ๆ  
 ตามต านานแลว้ สญัลกัษณ์ทีน่ิยมกนัมากในประเทศฝรัง่เศสและเบลเยีย่มคอืระฆงัสทีอง ส่วนกระต่ายอี
สเตอรเ์ป็นทีน่ิยมในประเทศเยอรมณแีละสหรฐัอเมรกิา แต่ไขอ่สีเตอรน์ัน้นิยมกนัในหลายประเทศ ไขอ่ี
สเตอรท์ีเ่ราเหน็กนัอาจจะมทีัง้ไขจ่รงิๆทีสุ่กแลว้ หรอืเปลอืกไข ่ทีน่ิยมกนัมากกค็อืไขท่ีท่ ามาจากพอรซ์เลน, 
แกว้, ไม ้หรอืแมแ้ต่ท ามาจากเงนิ หรอืทองค าแท้ๆ  
นอกจากนี้แลว้ยงัมกีารละเล่น การแข่งขนัเกบ็ไขอ่สีเตอร ์ในครอบครวัพ่อแม่จะเอาไขอ่สีเตอรไ์ปซ่อนไวใ้น
สวน แลว้ใหเ้ดก็ออกไปเกบ็ไขอ่สีเตอรม์าใส่ในตระกรา้ ในอเมรกิามปีระเพณกีารกลิง้ไขอ่สีเตอร ์(Egg Roll-
ing) และในปี ค.ศ. 1876 ประธานาธบิด ีรทัเธอรฟ์อรด์ บ.ี เฮส ไดเ้ปิดสนามหญา้ของท าเนียบขาว ใหเ้ดก็ๆ
ไดเ้ขา้มาละเล่นกลิง้ไขก่นั จนท าใหเ้กดิประเพณ ีThe White House Easter Egg ทีป่ฏบิตักินัเป็นประจ าทุกปี 
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ค่ายอาสาพฒันาจริยธรรมชุมชน ณ วดันักบญุอนัตน ห้วยเฮ๊ียะ อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 
 เป็นเวลานานมากหลงัจากทีเ่รยีนจบทีต่วัฉนัไมไ่ดอ้อกเดนิทางไปไหนหรอืแมเ้ขา้รว่มกจิกรรมอะไรเลย
ตัง้แต่เรยีนจบมา เพราะตัง้ใจทีจ่ะเรยีนต่อเลยไดไ้ดม้เีวลาไปไหน ถอืเป็นความโชคดแีละเป็นเสน้ทาง
น าไปสู่การท่องโลกกวา้ง มเีหตุการณ์การณ์อยูค่ร ัง้หนึ่งฉนัไดม้โีอกาสพดูคุยกบัคุณพ่อท่านหนึ่งทีไ่ด้
เดนิทางมาประชุมทีข่นุยวมท าใหไ้ดท้ราบว่ามกีารจดัค่ายในเขตอ าเภอแมส่ะเรยีง ฉนัและรุ่นพีท่่านหนึ่งรูส้กึ
สนใจเพราะไมไ่ดไ้ปไหนมาเป็นเวลานาน คุณพ่อไดเ้กริน่น าว่าทีห่มูบ่า้นแห่งนัน้ไม่มไีฟฟ้าหรอืสญัญาณ
โทรศพัท ์ใชแ้ต่พลงังานแสงอาทติยน์บัเป็นความทา้ทายส าหรบัคนรุ่นใหม่จงึอยากใหพ้วกเราลองไปสมัผสั
ชวีติทีน่ัน้ด ูหลงัจากใชเ้วลาตดัสนิใจเป็นเวลานานฉนัจงึตดัสนิใจทีจ่ะลองไปดสูกัครัง้ ซึง่เป็นออกจากบา้น
ในรอบหลายเดอืนตัง้แต่กลบัมาอยูบ่า้น โดยมกีลุ่มบรา
เดอรจ์ านวนหนึ่งและคุณพ่อทีต่ดิตามมาดว้ย 
 ระหว่างการเดนิทางครัง้แรกนัน้มแีต่ความระทกึขวญั
ตลอดเสน้ทางเพราะถนนหนทางนัน้มคีวามชนัและเป็น
ทางลกูลงัแบบเลนเดยีว ซึง่ตอ้งอาศยัความช านาญ
พอสมควรในการขบัรถในเสน้ทางเช่นนี้ระยะทางในการ
เดนิทางเขา้สู่หมูบ่า้นหว้ยเฮีย๊ะไกลพอสมควร โดยเป็น
หมูบ่า้นอยูก่ลางหุบเขา ไมม่ไีฟฟ้าหรอืแมแ้ต่สญัญาณ
โทรศพัทใ์นการตดิต่อกบับุคคลในภาย เมือ่ไปถงึหมูห่ว้ย
เฮีย๊ะพวกเราทุกคนไดร้บัการตอ้นรบัเป็นอย่างดจีาก
ชาวบา้นในพืน้ทีน่ัน้ ฉนัและรุน่พีผู่ห้ญงิอกีสองคนไดพ้กัอยูบ่า้นชาวบา้นสามภีรรยาคู่หนึ่ง ตลอดระยะเวลา
ทีอ่าศยัรว่มกบัพวกเขา ฉนัไดเ้หน็ถงึความเสยีสละและความมนี ้าใจอนัเหลอืลน้จากสองสามภีรรยาคู่นี้ พวก
เขาเสยีสละทีน่อนใหพ้วกเราสามคนไดน้อนอยูอ่ย่างสบายแต่ตวัเองและลกูๆนัน้ยอมนอนทีห่น้าเตาครวัที่
ซึง่เป็นทัง้หอ้งครวั ทีท่านอาหาร พอตกดกึ กก็ลายมาเป็นทีพ่กัผ่อนของพวกเขา ฉนัรูส้กึเกรงใจและ
ประทบัใจในเวลาเดยีวกนั ช่วงเวลาของมือ้อาหารเป็นสิง่ทีน่่าทึง่อกีอยา่งหน่ึงคอื พวกเขาใชช้วีติแบบเรยีบ
งา่ยมาก เชื่อว่าพวกเราหลายๆคนทีอ่าศยัอยูใ่นเมอืงคงคุน้ชนิกบัทานอาหารทีเ่ตม็ไปดว้ยสารพดัเครือ่งปรงุ 
แต่ในครอบครวันี้มเีพยีงเกลอืและผงชรูสเท่านัน้ ฉนัยอมรบัเลยว่าไมคุ่น้ชนิกบัรสชาตอิาหารเช่นน้ีมาก่อน 
แต่เมือ่นึกถงึความเป็นชาวบา้นทีอ่ยูน่ี่ คอืสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิในวถิแีบบบา้นของพวกเขา แต่อยา่งไรกด็ี
ถงึแมว้่าคนภายนอกจะมองอยา่งไร สิง่หนึ่งทีเ่ป็นความประทบัอย่างหาสิง่อื่นใดมาเปรยีบไมไ่ดเ้ลย คอื 
ความเชื่อและความศรทัธาของชาวบา้นทีน่ี่ ทุกเวลาหนึ่งทุ่มของทุกหลงัจากจดักจิกรรมแลว้ จะมมีสิซา
ใหแ้ก่ชาวบา้น เป็นสิง่ทีน่่าชื่นชมอยา่งมากเพราะชาวบา้นทุกคนพรอ้มใจกนัมารว่มมสิซาอย่างไม่ขาดสาย 
ทัง้ชายและหญงิ หรอืแมแ้ต่เดก็ๆ เป็นครัง้แรกในชวีติเลยกว็่าไดท้ีเ่หน็ผูช้ายมาเขา้มสิซาเยอะมากขาดนี้ 
จากประสบการณ์ในครัง้น้ีนับเป็นความโชคดแีละเป็นประสบการณ์ทสีรา้งความประทบัใหฉ้นัเป็นอยา่งมาก
และเชื่อว่าทุกคนทีไ่ปค่ายครัง้กร็ูส้กึแบบเดยีวกนั         สุขสันต์วนัปัสกา Happy Easter 2022 


