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          “อิมมานูแอล” พระเจ้าสถิตกบัเรา “ โยเซฟ โอรสกษตัรยิด์าวดิ อยา่กลวัทีจ่ะรบัมารยี์
มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเดก็ทีป่ฏสินธใินครรภข์องนางนัน้มาจากพระจติเจา้ ท่านจงตัง้ชื่อ
บุตรนัน้ว่าเยซ ูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาใหร้อดพน้จากบาป” พระเยซเูจา้บงัเกดิมาเพื่อความ
รอดของเรา พระองคท์รงเรยีกเราใหไ้ดร้บัพระหรรษทานและภารกจิการเป็นอคัรสาวก เราเป็นของ
พระเยซคูรสิตเจา้จงึไมต่อ้งวติกกงัวลต่อสิง่ใด 

“ หญิงพรหมจารีจะตัง้ครรภ ์และจะคลอดบตุรชาย   
 ซึง่จะได้รบันามว่า “อิมมานูเอล”   แปลว่า พระเจ้าสถิตกบัเรา” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=gGgzRxjPSIc


 

  

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

2 

             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

     โกรธ  
     ถา้รวมกนั แลว้สบาย ใหร้วมเถดิ  แต่ถา้เกดิ รวมกนั แลว้เสยีหาย 
หรอืรวมกนั แลว้ไม ่ท าอะไร            แยกกนัไป ดกีว่า มารวมกนั  
โกรธกนันัน้ ไมด่ ีมเีจบ็ปวด            เพราะความโกรธ แผดเผา ใหเ้ศรา้หมอง 
โกรธครัง้ใด หน้าตา ไมน่่ามอง          เคยผุดผ่อง กพ็ลนัเปลีย่น เป็นยกัษ์มาร 

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  3   พื้นพิภพและท้องฟ้า  

วนัพุธที ่ 21 ธ.ค. 22                 ระลกึถงึ     น.เปโตร คานิซอีสั พระสงฆแ์ละนกัปราชญ์ 
วนัศุกรท์ี ่ 23 ธ.ค.22                  ระลกึถงึ   น.ยอหน์แห่งเกตี ้พระสงฆ ์ 
วนัอาทติยท์ี ่ 25 ธ.ค.22             สมโภชพระครสิตสมภพ  

            เวลา ( Time)    ในงานศลิปะสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยา    บดิาแห่งกาลเวลา   ซึง่
เป็นบุคคลอธษิฐานของเวลา  มกัมรีปูลกัษณ์เป็นชายเปลอืยตดิปีก   เครือ่งหมายของ
บดิาแห่งกาลเวลาทีใ่ชก้นัมากทีสุ่ดไดแ้ก่     เคยีวและมดีดายหญา้ซึง่มลีกัษณะเหมอืน
คยีวดา้มยาว   นอกจากนี้บางครัง้อาจใชน้าฬกิาทราย  งหูรอืมงักรก าลงักนิหางตวัเอง  
และรปูจกัรราศ ี  บ่อยครัง้บดิาแห่งกาลเวลาอาจมไีมเ้ทา้พยงุตวับอกถงึความชรา 
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ที่มาร ู้จกัพระเจ้าภายหลงัเรา เขาอาจมีความเชื่อมากกว่าเรา
คริสตชน ใกล้เกลือ

แต่นายรอ้ยทลูตอบว่า "พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้ไมส่มควรใหพ้ระองคเ์สดจ็เขา้มาในบา้นของขา้พเจา้ แต่ขอ

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15793-7dec22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15816-21dec22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15818-23dec22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15695-22oct22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15695-22oct22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15820-25dec22
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เม็ดทรายไตพ้ระแทน่ 

อาทติยช์วนคดิ 

    ถึงทกุทา่นในกรุงโรมผูท่ี้พระเจา้ทรงรกัและทรงเรียกใหเ้ป็นประชากรศกัดิส์ิทธ์ิของพระองค ์
       ขอพระหรรษทานและสนัตสิขุจากพระเจา้พระบดิาของเรา และจากพระเยซูครสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของเราสถิตกบัทา่นทัง้หลายเถิด 

ข้อคิดอ่านต่อหน้า 1 

     โปรดทวีความเช่ือแก่ลกูในทกุวนัด้วยเทอญ 
          อย่าให้อาย พ่ีน้องต่างความเช่ือที่มาร ู้จกัพระเจ้าภายหลงัเรา เขาอาจมีความเชื่อมากกว่าเรา
เป็นไป…พระเยซูมกัตรสัชมเชยคนต่างความเชื่อว่าไดแ้สดงความเชื่ออยา่งน่าชื่นชม… คริสตชน ใกล้เกลือ
อย่ากินด่าง เรามีพระเจ้าผูย่ิ้งใหญ่ เราจะไปแสวงหาผู้ใดยึดเหน่ียวได้อีก 
*** แต่นายรอ้ยทลูตอบว่า "พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้ไมส่มควรใหพ้ระองคเ์สดจ็เขา้มาในบา้นของขา้พเจา้ แต่ขอ
พระองคต์รสัเพยีงค าเดยีวเท่านัน้ ผูร้บัใชข้องขา้พเจา้กจ็ะหายจากโรค..."(มธ 8:5-11) 
*** โปรดทวีความเช่ือแก่ลูกในทุกวนัด้วยเทอญ ... 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 
 พ่ีนอ้งท่ีรกั กาลเวลาผา่นไปทีละวนั พลนัก็มาถึงเวลาเขียน ‘สารวดั’  วนัเสารห์นา้ก็จะเป็นวนัฉลอง 

“คืนวนัพระครสิตสมภพ” วนัถดัไปก็จะเป็น “วนัสมโภชพระครสิตสมภพ” ผา่นมาแลว้ก็ผา่นไป อีก
สกัเทา่ไหรก่ว่าจิตใจของเราจะเขา้ถึง “คริสตม์าสคร้ังแรก” ของโลก อีกนานไหม กว่าจะเข ้าใจ
วา่ ครสิตม์าสแรกนัน้ ก็เพ่ือให้เราพบความหมายของเราในวันน้ี และจุดหมายท่ีแท้จริงของเราในวัน

หน้า  ..... 
 คริสตม์าสแรกของโลก โลกมืดมิด ประตูบ้านปิด ไม่มีการเฉลิมฉลอง มองไปบนท้องฟ้า 

ชมุพาบาลไมก่ี่คน ไดเ้ห็นพระสิรรุิง่โรจนข์องพระเจา้ เทวดาแจง้ขา่วดี ... มาวันน้ีโลกสว่างไสว แสง

ไฟประดับระยบิระยับ ...... แต่ประตูหัวใจก็ยังปิด แสงไฟ ณ ทีน่ั่นยังดับอยู่ และไม่รู้จะยัง

ดับถงึเมื่อไร .... กว่าจะเปิด ช ีวิตและจิตใจ ต้อนร ับพระคร ิสตเจ้า ผู้รอคอยเรา ตั้งแต่
ครสิตม์าสครัง้แรกครบั 

 
...... เจา้วดั 

รม 1:1-7 
           จากเปาโล ผูร้บัใชข้องพระครสิตเยซู ซึ่งพระเจา้ทรงเรียกมาเป็นอคัรสาวก และทรงมอบหมายให้
ประกาศขา่วดี ซึ่งพระเจา้ทรงสญัญาไวท้างประกาศกในพระคมัภีร ์
         ขา่วดีนีเ้ป็นเรื่องเก่ียวกบัพระบตุรของพระองค ์ซึ่งโดยธรรมชาตมินษุย ์ทรงบงัเกิดในราชวงศก์ษัตริย์
ดาวิด และโดยทางพระจิตเจา้ผูบ้นัดาลความศกัดิส์ิทธ์ิ ทรงไดร้บัการสถาปนาขึน้เป็นพระบตุรผูท้รงอ านาจ
ของพระเจา้โดยการกลบัคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูต้าย พระองคคื์อพระเยซูครสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ
เรา ดว้ยเดชะพระเยซูครสิตเจา้นี ้เราไดร้บัพระหรรษทาน และภารกิจการเป็นอคัรสาวกเพ่ือน าประชาชาติ
ทัง้หลายใหม้าปฏิบตัิตามความเช่ือ ทัง้นีเ้พ่ือถวายพระเกียรตแิดพ่ระนามพระองค ์และทา่นทัง้หลายก็อยู่
ในบรรดาบคุคลเหลา่นี ้ทา่นเป็นของพระเยซูครสิตเจา้แลว้ เพราะพระองคท์รงเรียก 

 มต่ีอหน้า 6 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15793-7dec22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15816-21dec22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15818-23dec22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15695-22oct22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15695-22oct22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15820-25dec22
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ลงุซานต้า ท่ีรกัของเดก็ๆ  
 นกับุญนิโคลสั ท่านไดก้ลายเป็นนกับุญอุปถมัถป์ระจ าชวีติเดก็ โดยเดก็ในประเทศองักฤษ จะเรยีกคุณตา
ใจดวี่า “คณุพ่อแห่งวนัคริสตม์าส”  Father Christmas , เดก็เยอรมนันีเรยีกว่า “ญาตแิห่งพระครสิต ์” Christ 
Child , เดก็ชาวดชัทเ์รยีกว่า “ซาน นิโคลาส” หรอื Sankt  Klous และในทีสุ่ดกลายเป็น “ซานตาคลอส” ตดิปาก
เดก็ๆทัว่โลก 
 

                             
คนแรกท่ีวาดภาพของ ซานตาคลอส 
 ในปี ค.ศ. 1866 นกัวาดการต์ูนชาวอเมรกินั ชื่อ โธมสั แนส เป็นคนแรกท่ีวาดภาพ
ของ ซานตาคลอส ขึน้มาลกัษณะเหมอืนทีเ่รา เหน็ทุกวนัน้ี ลงพมิพใ์นหนงัสอื 
“Horpers Weekly”เป็นครัง้แรกใบหน้าของซานตาคลอส เป็นสแีดงอมชมพเูหมอืนกลบีกุหลาบ จมกูแดง
เหมอืนผลเชอรีสุ่ก นยัน์ตาสุกใสเป็นประกาย หนวดเคราสขีาวท่าทางใจด ี  ถงึแมซ้านตาคลอสจะเป็น
เพยีง ต านานทีเ่กดิขึน้มาเพื่อเฉลมิฉลองวนัครสิตม์าสกต็าม แต่กเ็ป็นสญัลกัษณ์ ทีร่วมเอาวญิญาณและ

ความหมายของครสิตม์าสไวอ้ยา่งมากมาย คอืความปิตยินิดชีื่น
ชม ความโอบออ้มอาร ีความรกั  และความเป็นกนัเอง 
 

 Abraham Lincoln ประธานาธิบดีคนแรกของ
อเมริกา แต่งกลอนเร่ือง A Night Before Christmas  
 ในปี1823 Clement Clarke Moore ไดแ้ต่งกลอนเรือ่ง A 
Night Before Christmas และไดม้กีารพดูถงึ ทีม่าของซานตา
ครัง้แรกว่า มาจาก ขัว้โลกเหนือ และสเีสือ้ผา้ของซานตา ถูก
เปลีย่นมาเป็นสขีาว – แดง โดย Abraham Lin-
coln ประธานาธบิดคีนแรกของอเมรกิา 
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ล้ินชกั 2 ใบ ในใจเรา ( ตอนท่ี 2) 
 ก่อนอื่น มนัควรเริม่ตน้จากคุณจดจ าสิง่นี้ เริม่ตรงทีว่่า มลีิน้ชกั 2 ใบ คุณตอ้งจนิตนาการถงึมนั 
และในการใชช้วีติปกตขิองคุณ มคีวามรูส้กึทีม่ากต่อสิง่ใดขึน้มา ทัง้บวกและลบ ดงัเช่น ภาวะทีคุ่ณยิม้ 
หรอืภาวะทีคุ่ณไมโ่อเค คุณเพยีงนึกถงึเรือ่งนี้ขึน้มา โดยสมมตวิ่า คุณมลีิน้ชกั 2 ใบ 
 ลิน้ชกัใบที ่1 : ใหคุ้ณจนิตนาการถงึตู ้หรอืชัน้ ทีม่ลี ิน้ชกัไม ้ดเูก่า น่าจะเปิดยาก ฝืด มกุีญแจล๊อ
คดว้ยกไ็ด ้มนัตัง้อยูใ่นหอ้งเกบ็ของ หรอืมมุทีคุ่ณไมส่นใจ ไมอ่ยากสนใจ ลิน้ชกัใบน้ีคุณใชม้นัเกบ็สิง่ที่
มนัทิง้ไมไ่ด ้แต่ไม่จ าเป็นตอ้งเอามาใช้ เพยีงแค่มนัตอ้งเกบ็เอาไว ้จะดว้ยเหตุผลอะไรกต็าม ถา้คุณนึก
ภาพมนัออกแลว้ จนิตนาการต่อว่า คุณเอาสิง่ไมด่ ีเรือ่งไมด่ ีในวนันัน้ ของคนนัน้ กี่คนกต็าม หรอื เรือ่ง
ไมด่ขีองตอนน้ี ของคนนี้ เอาไปเกบ็ไว ้เอามนัไปพกัไว ้บอกตวัเองว่า เกบ็ไวก่้อน หรอืเกบ็มนัไปเลย… 
 ลิน้ชกัใบที ่2 : มนัตัง้อยูท่ีโ่ล่ง อาจเป็นหอ้งทีส่ว่าง เป็นลิน้ชกัสขีาว สะอาด หรอืสทีีคุ่ณชอบ มนั
เปิดงา่ย ไมม่กุีญแจลอ็ก คุณจะน าสิง่สวยงาม เรือ่งราวด ีๆ ความทรงจ าด ีๆ ของคุณเกบ็ไวใ้นนี้ มนัจะ
แทนดว้ยสญัลกัษณ์อะไรกต็าม อาจเป็นจดหมาย ไดอารีบ่รรยายเหตุการณ์ตอนนัน้ รปูถ่ายในช่วงเวลา
นัน้ ๆ เทปบนัทกึเสยีง ของขวญั สิง่ของอนัเป็นตวัแทน กระทัง่เป็นภาพวดีโีอกต็าม ลิน้ชกัใบน้ี คุณจะ
นึกถงึ จนิตนาการถงึทุกครัง้ ทีม่เีรือ่งด ีๆ เกดิขึน้ ซึง่มนัอาจเพิง่เกดิขึน้แค่เพยีงบางสิง่เลก็ ๆ เช่น คุณ
เหลอืบเหน็นาฬกิาทีเ่ลขชัว่โมง และนาทเีป็นเลขเดยีวกนั 12.12, 15.15 ทีบ่างความเชื่อบอกว่า เรา
ก าลงัจะโชคด ีหรอืบางสิง่เลก็ๆ เช่น คุณไปยนืรอรถเมล ์แลว้รถมาพอด ีคุณช่างโชคด ีอกีมากมายทีม่นั
จะหยบิมาใชไ้ดท้นัท ีและยิง่เป็นเรือ่งทีใ่หญ่ ส าคญั นัน่มนัยิง่เป็นสิง่ทีคุ่ณจะหยบิมนัออกมาไล่เรยีงดไูด้
เสมอ โดยอกีมมุ กอ็าจเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนรอบตวั ความด ีสิง่ด ีๆ ทีเ่ขามใีหเ้รา..เมือ่ใดกต็าม
เมือ่ความทุกข ์เครยีดรา้ยแรงเกดิขึน้ เมือ่นัน้ตวัตนปกตคิุณมกัจะหายไป 
การใชล้ิน้ชกั 2 ใบ 
 ไมม่ใีครไมเ่คยโชคด ีมแีต่อาจมองขา้มไป และเมือ่ใดทีเ่ราไดร้บัจงรบีน ามนักลบัมาเกบ็ตูล้ ิน้ชกัใบที ่
2 ไว ้ขณะเดยีวกนัเมือ่ใดทีม่เีรือ่งทีท่ าใหรู้ส้กึแย ่ไมพ่อใจ โกรธ เสยีใจกบัสิง่ต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็น
เรือ่งราว ผูค้น จงน าพาตนใหพ้น้จากตรงนัน้ ภาวะนัน้ สถานการณ์นัน้ ออกมาอย่างเดด็ขาด แลว้เราก็
เพยีงหลบัตา จนิตนาการว่า น าสิง่แย่นี้ เกบ็ไปยงัลิน้ชกัใบที ่1 ใบทีด่ไูมส่วยงาม โยนใส่ ปิดตายไป 
แลว้เดนิออกมา หรอืงา่ยกว่านัน้ เพยีงนึกว่าก าลงัโยนของอะไรบางสิง่ใส่ลิน้ชกัเก่า ๆ ไว.้. แลว้ช่างมนั 
 ถา้เป็นไปไดเ้รากส็มมตต่ิอว่า เราเดนิออกมาหาตูล้ ิน้ชกัใบที ่2 ลิน้ชกัทีส่ะอาด ดดูใีบนัน้ เปิดดูมนั 
พบเจอสิง่ใด เรือ่งราวด ีๆ เรือ่งไหนทีท่ าใหเ้รายิม้ ท าใหน้ึกแลว้สุขใจ บางทอีาจท าใหเ้ราอยากไปท าสิง่
นัน้อกี อยากไปหาคนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนัน้อกี สิง่ด ีๆ ตอนนัน้ หรอืสิง่ทีท่ าใหเ้ราระลกึตวัไดว้่า เรา
เคยท าเรือ่งด ีๆ ท าสิง่วเิศษไวแ้ค่ไหน..  กรณเีป็นตวับุคคล กเ็ช่นกนั ดงัทีเ่ขาบอกว่า ใหม้องผ่าน
ขอ้เสยี แลว้นึกถงึสิง่ด ีๆ ของเขาแทน แนวทางนี้กไ็มต่่างกนัเพยีงแต่ว่า ณ เวลาปกต ิหรอืโดยทีไ่มเ่คย
พยายามใชล้ิน้ชกัเป็นสญัลกัษณ์ มนัยาก ยากมาก ทีจ่ะนึกถงึสิง่ด ีๆ ของใคร โดยอยา่งยิง่ในเวลาทีใ่จ
ไมป่กต ิ            
             ทีม่า http://sirichaiwatt.com/ 

นกับุญนิโคลสั ท่านไดก้ลายเป็นนกับุญอุปถมัถป์ระจ าชวีติเดก็ โดยเดก็ในประเทศองักฤษ จะเรยีกคุณตา

A Night Before Christmas  


