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คพ.ชูขาติ  ชุณหกิจ 

คาํอธฐิานภาวนาทีด่ทีีส่ดุ 

 ณ วัดแหงหนึ่ง บรรดาเด็กๆ กําลังซ�อมละครคริสต มาส เด็กหญิง
คนหนึ่งรู�สึกไมชอบตัวละครที่เธอได�รับมอบหมายให�แสดง เธอได�ขอ
เปลี่ยนกับเพื่อนคนหนึ่งของเธอ เมื่อคุณครูผู�ฝ1กสอนทราบเรื่อง  ได�ถาม 

เธอวาทําไมถึงไมอยากแสดงตามบทที่ครูกําหนดให� เธอตอบครูวา “การแสดงเป0นเทวดามัน
ง#ายไป หนูอยากแสดงเป0นแม#พระ แม#ของพระกุมารซึ่งยากกว#า” 
 เป3นความจริงทีเดียว การเป3นมาดาของพระเยซูเจ�าไมใชเรื่องงาย เป3นเรื่องที่ลําบาก
และหนักอึ้งเกินกวาที่หญิงชาวยิวคนหนึ่งจะแบกรับ กระนั้นก็ดี หญิงชาวยิวทุกคนตาง
ปรารถนาได�รับเกียรตินี้ แตพระเจ�าทรงเลือกพระนางมารีย ให�เป3นมารดาขององค พระจ�าในการ
บังเกิดมาเป3นมนุษย ที่เบธเลเฮม ทรงบังเกิดมาอยางยากจนที่ถ้ําเลี้ยงสัตว  แต#ความปรารถนา
แท�จริงของพระองค�คือ การบังเกิดในจิตใจของผู�มีความเชื่อทุกคน 
 พระเจ�าตรัสกับเราหลายวิธีด�วยกัน พระวรสารวันนี้พระองค ตรัสกับพระนางมารีย ผาน
ทางทูตสวรรค  บทอานแรกทรงตรัสกับดาวิดผานทางประกาศกนาธัน บอยครั้งพระองค ตรัสกับ
เราผานทางพี่น�องชายหญิงของเรา ทรงเป9ดเผยพระองค ในสิ่งที่เรากระทํากับพี่น�องที่ต่ําต�อย
ที่สุดของเรา (มธ 25:40) ยิ่งใกล�วันพระคริสตสมภพเข�ามามากเทาใด เรายิ่งเห็นบทบาทของ
พระนางมารีย เดนชัดยิ่งขึ้น 

 พระนางมารีย ได�ให�บทเรียนสําคัญกับเราวา ความยิ่งใหญ#ของพระนางไม#ได�อยู#ที่การ
เป0นมารดาของพระคริสตเจ�า แต#อยู#ที่การตอบรับต#อแผนการและพระประสงค�ของพระ
เจ�า ทําให�พระนางได�รับการยกยองและได�ชื่อวาเป3นผู�มีบุญ ให�เราได�ตอบรับตอแผนการและ
พระประสงค ของพระเจ�าเชนเดียวกัน เพื่อองค พระเจ�าจะได�บังเกิดในจิตใจของเรา 
 คริสต มาสกําลังใกล�เข�ามา พระนางมารีย ได�เตือนใจเราวา คริสต�มาสที่แท�จริงและดี
ที่สุด มิใช#การบังเกิดของพระกุมารเยซูในถ้ําเลี้ยงสัตว�ที่เมืองเบธเลเฮม แต#เป0นการบังเกิด
มาของพระองค�ในถ้ําแห#งจิตใจเรา เพื่อทําให�แผนการและพระประสงค ของพระเจ�าสําเร็จไป 
เราควรอธิษฐานภาวนาเสมอวา “ข�าพเจ�าเป0นผู�รับใช�ของพระเจ�า ขอให�เป0นไปกับข�าพเจ�า
ตามวาจาของท#านเถิด” (ลก 1:38)  
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บทอ�านจากหนังสือซามูเอล ฉบับที่สอง               2 ซมอ 7:1-5, 8-11, 16 
 ����	ก��������������������������������� ��� !"�	�#����$%���&��'��������
#���(��'�ก)��%*���	� ก��������(ก�����ก�)ก��+���,� -�%.� ���	�%,�����(��������
���(�(/���� !,0/��	�����'��ก"��	�%,��ก��*'�1 ��+���%"	��,� -���	�#����#��'�
�2�	��� ก3*����2��4�� �����	�#����$%���&��'��(4�ก�����	�#�1  
 !,��#����5� 	�#����$%���&��'����(!ก,��+���,� -'����	ก�����$%����� ��	�����,� 
6	�#����$%���&��'����(����/5 �,��'���,��&�$%�(������0���0����	�%, ����/5 �,��'����	ก�����
$%����� ��	�����,� 	�#����$%���&��'�� '	�'�ก���"��(����/5 ����0��,���"�ก�"/5��!ก����7,�
08������&�$%��2�	�(���	" ��� �ก��	���� ���	�%,ก���,����,�,��,�����/��� ���ก2�'��)��%
��5�����/��,���$ �80��� ���'��2��0��,���/ ��	�(/���0��	�ก��$%������08,�/�(7���!$,���� ���
'��"�	ก�/�!0,�0�9���0�	�(���	"��� �ก��	�����5�0"�ก!0",� ���'�	�%,�/�����*����,�/�#�
��ก�� '���,�/#� ���#	�ก��/��,��0�����0��	���	�/ ����	����#�!,��5�$%�����':���0�
�ก#�	�	�(���	"��� �ก��	���� ���'��0��,�������ก'�ก)��%��5�0"���	��,�� ��� 	�#�
���$%���&��'�����ก�)!ก,�,���,� ���'�(������ ��)��0��,�� �� ��)�!"�	�;�'�ก��	�
�,��'�����#�	�%,,	0������"	��� 	2���'�ก#�	��	��,��'��5�����	�%,"	���1<             

(พระวาจาของพระเจ�า) 
 
 

บทอ�านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม           รม 16:25-27 
 �	���(����7,�*�'��'��/!�,���$%�*����0��,����5�0"������#����,���/�	������'�� 
!"���ก�����ก�)(	�����	������.%#��(�'�� ��&�ก����=��$�+���"52�"9ก �/��ก3���&�
#���"��"	���"������!"�� !,����/5��=��$��0����ก>!"�� ����	��/���	������
���ก�)ก �������8 ��	�����'��$%�����2���	�%,"	�������� �0����� ������%� ����	'�
����2���ก������	����#���� ��	 �	���(����7,�*�'��'��/!�,����'��$%���������/ �8�;
!,��/�����	�#���/�� *����������.%#��(�'�� �	���	�#�������������(����7,�*�'��
"	�������� 	����    

(พระวาจาของพระเจ�า) 
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%ก. 1:26-38 

 ����	����	"/.���+�5�#��@����0ก���	�!"�� ����'�����(,��%(���#�ก����/�"�����

���	�0�9����!#���ก�"�"/ ��	���	���.���3+ ����08����0�'��/#�0�9��.9��0��5�	�%,ก�� ��

 ��	*��.A ���� ��)��	�ก����������� 08����0�'��/$%���5� ��	���/�� �%(���#�����������

ก",��ก���������,� -'�����/�4�� �,��$%��/�����'��*������� 	�#����$%���&��'��(4�	�%,ก��

�,��1  

 ����	���������4�	�#2��/5 ���������/������7,������������ก���4�����	�#��	��,� 

#2���ก����/50���#����,�ก���� !,�%(���#�ก",��!ก,�������,� -���/�� 	�,�ก"���"� �,��

��&�$%��/�����'��*������� �,��'��5�#��@�!"��0�ก2������7� ��#�0�9�� �,��'��5� ��	���

�,���.% ���'���&�$%������08,!"�����'��$%�(%�(7�'������/�ก�����&��7��	����	�#� 	�#����

$%���&��'��'������������""��ก��	�ก����������������7�7��0�!ก,��� ���'��ก#�	���)�

��ก%"�	���*#�"	���!"����	�;�'�ก��	����'���,(�5�(7��"�1  

 ���������/��'9����4���%(���#��,� -�07ก��;��/5'���&������	�,���������

�����'���5��''���&���0�'��/1 �%(���#�	��,� -���'��'��'��(�3'"����0��	�,��!"�

���	��7@���	����$%�(%�(7�'�!$,����ก#"7��,�� �����:���5� �7��/��ก����'���&�$%�

)�ก��B(��+�B!"�'��������,��7��	�����'�� �%.� �	"/.���+ 8���	��,�� ��5�C �/� ��!"�� ก3���

�5�#��@��7� �� �#�C #���,������&�0��� !,���ก3�5�#��@����0ก���	�!"�� �������,�/(���

���/�����'��'����ก���2���,���1  

 ���������/��'9���(�,� -�����'����&�$%����� ��	�	�#����$%���&��'�� �	�0���&���ก��

�����'������'��	��,���4��1 !"���%(���#�ก3'�ก��������     
(พระวาจาของพระเจ�า) 
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LukeLuke  
11:26:26--3838  

 26 Then, in the sixth month, the Angel Gabriel was sent by God, to a city of Gali-
lee named Nazareth, 27 to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the 
house of David; and the name of the virgin was Mary. 28 And upon entering, the Angel 
said to her: -Hail, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women.1 
 29 And when she had heard this, she was disturbed by his words, and she consid-
ered what kind of greeting this might be. 30 And the Angel said to her: -Do not be afraid, 
Mary, for you have found grace with God. 31 Behold, you shall conceive in your womb, 
and you shall bear a son, and you shall call his name: JESUS. 32 He will be great, and he 
will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of 
David his father. And he will reign in the house of Jacob for eternity. 33 And his kingdom 
shall have no end.1 
 34 Then Mary said to the Angel, -How shall this be done, since I do not know 
man?1 35 And in response, the Angel said to her: -The Holy Spirit will pass over you, and 
the power of the Most High will overshadow you. And because of this also, the Holy One 
who will be born of you shall be called the Son of God. 36 And behold, your cousin Eliza-
beth has herself also conceived a son, in her old age. And this is the sixth month for her 
who is called barren. 37 For no word will be impossible with God.1  

 38 Then Mary said: -Behold, I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me 
according to your word.1 And the Angel departed from her. 

( The word of the Lord )  
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 พี่น�องที่รัก ถ�าใกล�ถึงวันเกิดของคนที่เรารัก ยิ่งคนที่เรารัก
มากเทาไหร เรายิ่งจะเตรียมจัดงานให�เขาอยางดีที่สุด เพื่อมอบสิ่งที่ดี
ที่สุดให�แกเขา ในวันคริสตสมภพเราฉลองวันเกิดของพระเยซูเจ�า 
พระองค ไมใชแคเป3นบุคคลที่เรารักเทานั้น แตพระองค ยังทรงรักเรา

ทรงลงมาบังเกิดเป3นมนุษย เพื่อทรงกอบกู�เราให�พ�นบาป พระศาสนจักรจึงกําหนดชวงเวลา 4 
สัปดาห  ที่เราเรียกวาเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ�า เพื่อเตรียมใจเตรียมชีวิตของเราเพื่อ
สมโภชพระคริสตสมภพ ในพิธีกรรมเราจะเห็นวา ในวันอาทิตย ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระ
คริสตเจ�า เราจะไมขับเพลงพระสิริรุงโรจน  (ซึ่งเป3นเพลงที่ทูตสวรรค ร�องในวันพระคริสตสมภพ) 
เพื่อเราจะได�ร�องเพลงนี้อยางสงาและด�วยความชื่นชมยินดีในวันพระคริสตสมภพ 
 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ�าในภาษาละตินใช�คําว“Adventus” (หมายความ
วามาถึง) เรารอคอยการเสด็จมาถึงของพระเยซูเจ�า ไมใชเฉพาะการบังเกิดของพระองค เทานั้น 
แตในเทศกาลนี้ยังเป3นการรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค ในวันสิ้นพิภพด�วย จึงเป3น
ชวงเวลาพิเศษที่เราไตรตรองถึงจุดหมายปลายทางในชีวิตของเรา ดําเนินชีวิตตามคําสอนและ
แบบอยางของพระเยซูเจ�า ปรับปรุงแก�ไขข�อบกพรองของเรา เพื่อเราจะได�พร�อมต�อนรับการ
เสด็จมาของพระองค ในวันสุดท�ายของชีวิตของเรา ในพิธีกรรมเราจะเห็นวาพระสงฆ ใสอาภรณ 
สีมวง ซึ่งให�ความหมายถึงความหวังและการรอคอย แตก็ไมได�เน�นถึงขนาดที่วาเป3นชวงเวลา
แหงการสํานึกผิด เป3นทุกข กลับใจ ดังเชนชวงเวลาสี่สิบวันในเทศกาลมหาพรต 

 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ�ายังมุงเชื้อเชิญให�เรา
มองดูชีวิต และเลียนแบบคุณธรรมความดีของบุคคลที่พระเจ�าได�
ทรงเลือก และทรงเตรียมไว�เพื่อให�มีสวนเกี่ยวข�องกับการบังเกิด
เป3นมนุษย ของพระเยซูเจ�า ได�แก พระนางมารีอา นักบุญยอแซฟ 
นักบุญยอห น บัปติสตา นักบุญเอลิซาเบท รวมทั้งทานเศคาริยาห  
สําหรับบทความนี้อยากนําเสนอ นักบุญยอห น บัปติสตา ผู� 
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ประกาศ “การกลับใจ” ทานได�กระตุ�นประชาชนให�เปลี่ยนแปลงปรับปรุงชีวิตของตน เพื่อ
เหมาะสมที่จะพบพระเยซูเจ�าในพิธีกรรม พระวรสารของวันอาทิตย ในเทศกาลนี้ในสัปดาห ที่ 2 
และ 3 จะกลาวถึง นักบุญยอห น บัปติสตา สวนในวันธรรมดาพระวรสารเริ่มกลาวถึงทาน
ตั้งแตวันพฤหัสสัปดาห ที่สอง 
 พี่น�องที่รัก เมื่อพูดถึงการกลับใจ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของตน ทําให�พอคิดถึง
เรื่องเลาเรื่องหนึ่งที่เลาวา มีชายหนุมคนหนึ่งเริ่มรู�สึกวาเขามีชีวิตที่แยลง และมีนิสัยที่ไมดี
หลายประการ เขารู�สึกวาคงเป3นไปไมได�ที่เขาจะปรับปรุงแก�ไขชีวิตของตน โชคดีที่เขาพบผู�
ศักดิ์สิทธิ์ทานหนึ่ง เมื่อทราบถึงความท�อใจของชายหนุมคนนี้ ผู�ศักดิ์สิทธิ์ได�เลาให�เขาฟVง
วา ชายคนหนึ่งมีลูกชายคนเดียว วันหนึ่งบิดาเรียกลูกชายมาหาและบอกกับเขาวา “ลูกเอCย  

มองดูที่สวนของเรา มันเต็มไปด�วยวัชพืช และพืชที่ไร�
ประโยชน� จงถางพืชที่ไร�ประโยชน�เหล#านี้” ลูกชายเมื่อ
มองเห็นสภาพของสวน เขากลาวกับบิดาวา “มันเป0นไปไม#ได�ที่
จะปรับสภาพของสวนของเรา อย#าว#าแต#คนเดียวเลย ต#อให�มี
คน 10 คนมาปรับปรุงสวนของเรา อย#างน�อยก็ต�องใช�เวลา
เป0นเดือน” บิดาพาลูกชายไปที่มุมหนึ่งของสวน หลังจากนั้นเขา
บอกลูกชายของเขาวา “วันนี้ให�ลองกําจัดวัชพืชและกอหนาม
ในพื้นที่ 50 ตารางฟุตที่กําหนดไว�เท#านั้น วันรุ#งขึ้นก็ถาง 

วัชพืชเป0นพื้นที่อีก 50 ตารางฟุต และทําอย#างนี้ทุกวัน” เด็กชายเริ่มต�นทํางาน แตละวันเขา
ถางวัชพืชเป3นจํานวนไมมากนัก และเมื่อเวลาผานไป 6  เดือน สวนก็อยูในสภาพที่ดีและ
เรียบร�อย “ดังนั้น ให�เรามาเริ่มปฏิรูปและฟJKนฟูชีวิตของเราเถอะ” ผู�ศักดิ์สิทธิ์กลาวกับชาย
หนุม  
 พี่น�องที่รัก เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ�าในปXนี้ จึงเป3นโอกาสดีที่เราจะคอยๆ 
แก�ไขปรับปรุงตัวของเรา  ทํากิจการดี  เพื่อเราสมที่จะได�พบกับพระคริสตเจ�าในชีวิตนี้และชีวิต
หน�าด�วยความชื่นชมยินดี 
 
 
 
ที่มา : เป9ดโลกคําสอน คณะภคิณีพระหฤทัยของพระเยซูเจ�าแหงกรุงเทพฯ 
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1. ขณะนี้ทางวัดกําลังจะซอมแซมบํารุงวัด  และทําการเปลี่ยนกระจกสีรูปแมพระด�านหน�าวัด   
   พี่น�องทานใดมีความประสงค จะสมทบปVจจัยชวยทางวัด  สามารถแจ�งความประสงค ได�ที่คุณ 
   พอเจ�าอาวาส  หรือเจ�าหน�าที่สํานักงานวัด 
2 มูลนิธิสงเคราะห เด็ก พัทยา ขอเชิญชวนพี่น�องรวมโครงการ “ร�อยบาท ร�อยดวงใจ ช#วย 
   น�องสู�ภัยโควิด-19” เพื่อเป3นทุนการศึกษาและคาใช�จายในการเลี้ยงดูน�องๆ เด็กกําพร�า   
   โอนเงินชวยเหลือได�ที่ บัญชี มูลนิธิสงเคราะห เด็ก พัทยา เพื่อ “ทุนเลี้ยงเด็กกําพร�า พัทยา”  
   ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี : 342-450426-8 
3. ขอเชิญพี่น�องรวมพิธีมิสซาเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค. เวลา  
   21.00 น.  และพิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ  ในวันศุกร ที่ 25 ธ.ค. เวลา 09.00 น.  
   **เด็กๆ แตงชุดซานตาคลอส หรือ ชุดเทวดานารักมาวัดก็ได�** 
4. แจกปฏิทินคาทอลิกครอบครัวละ 1 เลม  เริ่มรับได�ตั้งแตวันนี้เป3นต�นไป 
5. เชิญชวนพี่น�องซื้อไบเบิ้ล ไดอารี่ ปX 2021 เลมละ 120 บาท  เพื่อเป3นอาหารหลอเลี้ยงชีวิต 
   ฝ^ายจิตประจําวัน 
6. ขอเชิญพี่น�องรวมมิสซาขอบคุณพระเจ�าโอกาสวันสิ้นปX ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธ.ค.2020 
   เวลา 19.30 น. และมิสซาขอพรพระโอกาสวันปXใหม ในศุกร ที่ 1 ม.ค.2021 เวลา 09.00 น. 
7. ประกาศรับสมัครเด็กเข�าเรียนคําสอนสําหรับชั้นเรียนศีลมหาสนิท ที่กําลังศึกษาอยูชั้น ป.3  
   ขึ้นไป ติดตอแจ�งชื่อได�ที่ น.ส.ฤทัยรัตน  (อุ�ม)  เจ�าหน�าที่สํานักงานวัด โทร 085-1181721 
8. ประกาศจากสังฆมณฑลจันทบุรี  เรื่องการบวชสังฆานุกร 1 ทาน  สามเณร อันโตนิโอ รติ 

   พรหมเด�น ในวันเสาร ที่ 9 ม.ค.2021 ณ สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กิจบํารุง 
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e-mail holyrosary_sattahip@hotmail.com 

https://www.facebook.com/HolyRosarySattahip/   


