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       วิสัยทัยน์               

ประชากรของพระเจ้ามสีุขภาพกายใจสมบูรณ์ 
    และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่นอ้ง 

          เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า     

 
    

    พย์ธกิจ     
    ส่งเสริมเวชบุคคล เครอืข่ายผู้สูงอายุ เครือขา่ยผู้ติดเชื้อ                
   ใหไ้ด้รับการอภิบาล และอทุิศตนรับใช้ปวงชนด้าน        
   สุขภาพอนามัย โดยเนน้ผู้ยากไร้ตามแบบอยา่งพระเยซูเจ้า    

   ธันวาคม  ธันวาคม  ธันวาคม  202020202020   ( ฉ.6/( ฉ.6/( ฉ.6/2020 2020 2020 ) ) )    
 

Merry Christmas 2020 and Happy New Year 2021 

 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย)คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย)คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย) 

ขอให้คริสต์มาสนี้ส่องประกายไปด้วยความรัก เสียงหัวเราะ และมิตรภาพ                                          

และขอให้ปีท่ีก าลังจะมาถึง น าพาความสุขและความสบายใจมาให้คุณ สุขสันต์วันปีใหม่ 2021  



   

คณะกรรมการคาัอลิกเพื่อการพยฒ์าสัยงคม (แผ์กสัุขภาพอ์ามยท) รับผิดชอบงานด้านสังคม 4 หน่วยงานฯ                
1) ชมรมเวชบุคคลคาัอลิกแห่งประเันไัท  + ด าเนินการจัดท าโปสเตอร์และเอกสารแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด            
ของ โรค COVIC-19 ในโบสถ์คริสต์ศาสนาเพือ่ให้คุณพอ่เจ้าวัด สภาวัด และกลุ่มฆราวาสทุกกลุ่ม ช่วยป้องกันมิให้มกีารแพร่ 
ระบาดโควิด-19 ในเขตวัด พร้อมโปสเตอร์แนะน าการดูแลตนเองให้ปลอดภยัจากสถานการณ์ไวรัส ในนาม สภาประมขุ 
บาดหลวงโรมันคาทอลกิฯ + ออกเยี่ยมใหค้วามช่วยเหลือและก าลังใจกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง ผู้ยากไร้ 
ผู้ลี้ภัย Asylumseaker ฯลฯ/ มอบของใช้ทีจ่ าเป็น  + ออกหน่วยคัดกรองโควิด-19 วัดอุณหภมูิผู้เข้าร่วมงานในโอกาสฉลองวัด 
มากกว่า 20 ครั้ง ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยมากกว่า 1,500 คน + คณะนักบวชคามิลเลียน ร่วมกับ แผนกสุขภาพอนามยั 
จัดพิมพ์หนงัสือธรรมนูญใหม่ส าหรับผู้ท างานดา้นการดูแลสขุภาพอนามยั New Charter for Health Care Worker                           

2) คณะอ์ุกรรมการคาัอลิกเพื่อส่ังเสัริมงา์เอดสั   + ประสานงานเครือข่ายองคก์รและสมาชิกที่ท างานด้านเอดส์                       
24 องคก์ร  + ส่งเสรมิและร่วมมือระหว่างผู้น าองค์กรศาสนาในการท างานด้านเอดส์  + คณะอนุกรรมการฯช่วยสนับสนุนและ                        
จัดตั้ง Asia-Pacific Coalition on HIV/Aids (CAPCHA) และสนับสนุนส านกังาน Secretariat Office  + รณรงค์สร้าง 
ความตระหนกั  และ ความรู้เรือ่ง HIV/AIDS  ในโอกาสตา่งๆเช่น วนัเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุกปี                                                 
3) คณะอ์ุกรรมการคาัอลิกเพื่อผู้สูังอาทุ  + ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับวัดของแต่ละสังฆมณฑล 11 มิสซัง จัดตั้ง            
ชมรมฯ รวมทั้งหมด 199 ชมรม มีสมาชิกผู้สูงอายุมากกว่า 15,000 คน + กลุ่มจิตอาสาผู้สูงอายุฯระดับวัดในเขตสังฆมณฑล 
ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง ผูสู้งอายุ ผู้พกิาร ผู้ยากไร้ตามวัดที่มีชมรมอย่างสม่ าเสมอ + ส่งเสริมจดักิจกรรม เลาดาโต ซ ี
ระดับสังฆมณฑล เพื่อไตร่ตรองพระสมณสาสน์ Laudato Si’ โอกาสครบรอบ 5 ปี (24 พ.ค.2020 - 24 พ.ค.2021)                               
4) องค กรส่ังเสัริมชีวิต + รณรงค์เพื่อส่งเสริมชีวิตตามแนวทางค าสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  + ร่วมเสวนากับองคก์ร   
อื่นๆ ด้านสงัคม ในประเด็นเรือ่งการท าแท้ง , การุณยฆาต ฯลฯ                                           
 ติดตามการด าเนินงานแผนกสขุภาพอนามัย ผา่นทาง www.healthpastoral.com/Facebook แผนกสุขภาพอนามัย 
และ   E-Newsletter : ขอร่วมสั์ยบสั์ุ์งา์ ชมรมเวชบุคคลคาัอลิก เลขที่บัญชี 013-1-35643-7 ธนาคารกรุงไทย 
สาขาถนนศรีอยุธยา  หรือ คณะกรรมการคาัอลิกเพื่อสุัขภาพอ์ามยท  เลขที่บัญชี 186-2-00814-9 ธนาคารทหารไทย 
สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์..กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินแจ้งมาที่ โทร/โทรสาร 02 681 5857 มือถือ 087 334 5487            
E-mail: chc@cbct.net  ทั้งนี้แผนกสุขภาพอนามัย พร้อมออกใบส าคัญรับเงินจัดส่งให้ทา่นต่อไป..          
   ขอให้ัุกั่า์มีความสัุขใ์โอกาสัวย์พระคริสัตสัมภพและปีใหม่ 2021 ... 
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เครือข่ายคาทอลิกรณรงค์วันเอดส์โลก   เครือข่ายคาทอลิกรณรงค์วันเอดส์โลก   เครือข่ายคาทอลิกรณรงค์วันเอดส์โลก      

( ( ( 111   ธย์วาคม ของัุกปี )ธย์วาคม ของัุกปี )ธย์วาคม ของัุกปี )   
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  เครือข่าทคาัอลิกซ่ึงั างา์เก่ีทวข้องกยบผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วทเอดสั   ซึ่งมีหน่วยงานเครอืข่ายที่ท างาน                  
ด้านนี้โดยตรงอยูท่ั่วทุกภาคของประเทศไทย จ านวน 24 หน่วยงาน องค์กรร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ท างานเกี่ยวขอ้ง 
กับประเด็นดังกลา่วนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาครัฐและหน่วยงาน NGO ที่ท างานประเด็นสุขภาพ ต่างก็ร่วมมอืกันเพื่อ 
รณรงค์แนวทางต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชือ้เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ ผู้ป่วยเอดส์ โดยภาพรวมค าขวัญที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันรณรงค์ คือ                                                                        
“ “ “ เอดส์อยู่ร่วมได้ ไม่ตีตราเอดส์อยู่ร่วมได้ ไม่ตีตราเอดส์อยู่ร่วมได้ ไม่ตีตรา” “” “” “ยุติเอดส์ ..ปียุติเอดส์ ..ปียุติเอดส์ ..ปี   2573 2573 2573 ”””   ฯลฯ โดยหน่วยงานเครือข่ายจดักิจกรรมร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐ                                                                                                                                                     
และ NGO ในการจัดกิจกรรม ส าหรับประชาชนทั่วไปมาร่วมใน                                                                                      
กิจกรรมรณรงคด์้วย มกีิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดดูความสนใจของ                                                                                      
ผู้คนทั่วไป แต่ตัวกิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมความรู้                                                                                 
สร้างความตระหนักในเรื่องของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคเอดส์                                                                                       
ว่า พวกเขาสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปลอดภัย                                                                                       
เรียนรู้เท่าทนัอาการของโรค การเขา้ถึงยาต้าน ฯลฯ ที่เป็น                                                                                  
สิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส ์ นอกจากการจัด                                                                                   
กิจกรรมร่วมกับทางภาครัฐและเอน็จีโอแล้ว บางหน่วยงานก็                                                                               
เชิญภาครัฐ  เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมในศูนย์โดยตรง มีการเชิญ                                                                             
กลุ่มเป้าหมายเข้ามาร่วมงาน ร่วมกจิกรรม สนกุสนาน                                                                                     
เป็นเสมือนงานรื่นเริง งานบันเทิงทีม่ีสาระ และความรู้ในเรือ่งเอชไอวี และ โรคเอดส์  โดยกลุม่เป้าหมายที่มกัได้รับการ 
เชื้อเชิญเข้าร่วมงาน คอื เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และแรงงานอพยพ เป็นต้น  โดยตัวอย่างของหน่วยงานภายใต้เครือข่าย 
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ส่งเสรมิงานเอดส์ ที่ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ วย์เอดสั โลก 1 ธันวาคม 2563/2020  ปีนี้ 
ได้แก ่... ต่อหน้า...4 



1.) คามิลเลีท์ โซเชีทล เซ็์เตอร  ระทอง หรือ ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ คามิลเลียน ระยอง น าโดย 
บาดหลวงยออากิมเหงียน วันถัน อธิการศูนย์ฯ ทางศูนย์ฯได้ร่วมมือกับทางจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมภายในศูนย์ฯ เช่น 
กิจกรรมการดูแลตัวเองในผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี การฉายวีดีทัศน์ที่เกี่ยวกับเรื่อง 
“การตีตรา” การถอดบทเรียน ทานอาหารร่วมกัน ตบท้ายด้วยกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในหัวข้อ 
“Walk together เอดส์อยู่ร่วมกันได้ไม่ตีตรา” มีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานจ านวนมาก..    

2.) นู์ท เมอร ซี่ คลองเตท จัดกิจกรรมวันที ่30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีหัวขอ้ของงานว่า “เอดส์อยู่ร่วมกนัได้ ไม่ตีตรา” 
งานจัดขึ้น ณ บริเวณสนามกีฬา โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดย บาดหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นผู้กลา่วเปิดงานฯ คุณชุติมา จงเจตน ์ผู้จัดการศูนย์พัฒนาสุขภาพและอนามยัชุมชน มูลนิธิส่งเสริม- 
การพัฒนาบคุคล ได้กล่าวทกัทายบรรดาเยาวชน ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันดงักล่าว กิจกรรมเน้นไปที่การสร้างความรู้ และ 
ความเขา้ใจเรื่องเอชไอวี การป้องกัน และการอยู่ร่วมกัน โดย ผ่านทางเกมส์เป็นซุม้ต่างๆ 
ควบคู่กับความรู้แต่ละเรื่อง  นอกจากนี้ ทางศูนย์เมอร์ซี ่คลองเตย ยังร่วมจัดกิจกรรมใน 
วันที่ 2 ธันวาคม 2563/2020  ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา คลองเตย กรุงเทพฯ 
พร้อมภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิพร้อมใจพัฒนา และมูลนิธิศุภนิมิต อีกด้วย .. มี 
คุณเฉลิมรัฐ ปรีชา ช่วยประสานงานกับทางคณะอนุกรรมการฯอยา่งต่อเนื่อง ..  

3.)  บ้า์มิตราัร (มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ซึ่งด าเนินงานโดย คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ต ร่วมมือกับ 
โรงพยาบาลเชียงดาว และชมรมสู่ขวัญดอยหลวง จัดท าโดยโครงการ “เสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชน ในการแก้ไขปัญหา 
HIV/AIDS และปัญหาอนามยัเจริญพนัธุ์” ณ บริเวณตลาดนัดเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวนี้ 
เน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็งในการด าเนนิงานการป้องกัน การติดต่อเชือ้โรค ติดต่อทางเพศสัมพันธ ์และ HIV/AIDS                     

รวมไปถึงให้เยาวชนไดม้ีความรู้ ความเข้าใจทกัษะในการป้องกนัตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภยัจากโรคติดต่อทาง 
เพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม .. 

ต่อจากหน้า...3 บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  
สรุปภาพรวมกิจกรรมฯ 
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  4.)  Marist Asia Foundation (ศูนย์มาริสต์ ระนอง) ทางศูนย์คณะคุณพ่อมาริสต์  จ.ระนอง                             
  ไดัร่วมจัดงานรณรงค์วันเอดส์โลก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563/2020 ณ บริเวณศูนย์ฯ ร่วมกับทาง

สาธารณสุข จ.ระนอง และ World Vision โดยกิจกรรมประกอบด้วยกจิกรรมบันเทิง เช่น การแสดง การร้องเพลง การเล่า
เรื่องราวในการรณรงค์ ในหัวขอ้ “Working Together” และ “การดูแลเอาใจใส ่เห็นอกเหน็ใจ เป็นหนึ่งเดียวกนักับผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์” โดยเจ้าหน้าที่ของคณะมาริสต ์ระนอง ส่วนใหญ่เป็นเมียนมาร์ในพื้นที่                                                    
และมีกลุ่มเป้าหมาย คอื แรงงานอพยพชาวเมยีนมาร์ในพื้นที่ จ.ระนอง และใกล้เคียง       

5.)  โครงการเพื่อ์ชาวบ้า์ มูล์ิธิคณะภคิ์ ีนรีชุมพาบาล จ.ห์องคาท น าโดย                                                            
ซิสเตอร์ปราณี สิทธ ิได้จัดรณรงค์วันเอดส์โลก ประจ าปี 2563/2020 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2020                                                              
ในหัวข้อ “เอดสอ์ยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” ณ  บ้านสวนมิตรภาพ มูลนิธคิณะภคินีศรีชุมพาบาล                                                            
การรณรงค์ดังกลา่วของศูนย์นี้จัดในรูปแบบของกีฬาสัมพันธ์ .. 
 
 
 
 
 
 

6.) บ้า์ลอเร์โซ  (บ้านเด็กก าพร้าลอเรนโซ) ซึ่งด าเนนิงานโดย ซสิเตอร์คณะผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล                         
(ซิสเตอร์คามิลเลียน) จดังานฉลองบ้านขึ้นในวันอาทิตยท์ี่ 6 ธันวาคม 2563 และถือเป็นการ 

จัดรณรงค์ฉลองวันเอดส์โลกไปในตัว โดยลกัษณะการรณรงค์จะเป็นการ
จัดกิจกรรมร่วมกับพิธีทางศาสนา ซึ่งเน้นการมสี่วนร่วมกันของทาง
เทศบาล (ภาครัฐ) ชุมชน หน่วยงาน ห้างรา้นตา่งๆ ในการสร้างความ
ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ การมีส่วนร่วมในการสร้างสังคม
แห่งความเอื้ออาทร เอาใจใส่ผู้ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์            
ในงานดงักล่าว  พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิงษ์ จรัสศรี  ประมุข                 
สังฆมณฑลจันทบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน และรับประทานอาหาร

ร่วมกับเด็กๆ และผู้มาร่วมงานอย่างเป็นกนัเอง ..                          
7.)  คณะซิสัเตอร รยกกางเข์ั่าแร่ ซึ่งมี ซิสเตอร์อัมพร แสนเมอืง  เป็นผู้ที่
รับผิดชอบโครงการ“กลุ่มสรา้งเพือ่นสร้างพลัง รักกางเขนแห่งทา่แร่ จ.สกลนคร” 
ดูแลกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังในเขตกุสมุาลย์และโพนนาแก้ว จ.สกลนคร ร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์ ป้องกัน และสง่เสริมการดูแลสุขภาพใหแ้ก่เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ และ 

จัดรายการวิทยุชุมชน “โลกสวยด้วยมือเรา”  ทกุวันอังคาร  เวลา 09.00 – 11.00 น. FM 104.50 MHz.   

และในปีนี้มีการจดักิจกรรมวันเอดส์โลก ในวันที่ 14 ธันวาคม 2020 ร่วมกับวันคริสตมาส ปี 2563 ที่โรงพยาบาลโพนนาแก้ว  
สกลนคร มีผู้ป่วยเอดส์ 55 คน ผู้ป่วยใน 30 คน และเจ้าหนา้ที่ แพทย์ พยาบาลแผนกผู้ป่วยเรื้อรัง จ านวน 10 คน และทีมงาน 
กลุ่มสร้างเพื่อน สร้างพลัง จ านวน 12 คน ...และจัดกิจกรรมที่ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จ.สกลนคร เมื่อวันทึ ่17 ธันวาคม 2020..                                                              
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   .8.)  นู์ท สัยงคมพยฒ์า สัยงฆมณฑล์ครราชสีัมา           
โดย ฝ่ายฟื้นฟูสงัคมมนุษย ์แผนกผู้ป่วยเอดส์และผู้พิการจัดอบรมบรรยาย ให้
ความรู้เกีย่วกับการตดิเชื้อ การป้องกนั การอยูร่่วมกันได้ตามหัวข้อการรณรงค์ของ
ปี 2563 คือ “เอดส์อยู่ร่วมกันได้ไม่ตีตรา” การรณรงค์ในครั้งนี ้ร่วมกับ อาสาสมัคร 

ผู้ติดเชื้อเองเขา้มาช่วยตอบค าถามใหก้ับน้องๆ ในการรณรงค์ตลอดทั้งเดือน สัปดาห์ละ 1 โรงเรียน รวมทั้งหมด 4 โรงเรียน 
เพื่อใหค้วามรู้เบื้องต้นเรื่อง HIV/AIDS รวมถึง จัดกิจกรรมจ าลองบทบาทสมมติเกี่ยวกับการ 
ติดเชื้อ HIV และแจกของรางวัลให้กับนกัเรียน/นักศึกษา  
วันที่ 4 ธันวาคม 2563    โรงเรียนมารียอ์ุปถัมภ์ชัยภูมิ ม.1 - ม.3 จ านวน 170 คน 
วันที่ 9 ธันวาคม 2563  วิทยาลัยมารีย์บริหารธุรกิจ (MBAC) ปวช.1 จ านวน 80 คน 
วันที่ 17 ธันวาคม 2563   โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ ์โนนแก้ว ม.3 จ านวน 45 คน  
    นอกจากตัวอยา่ง 8 หน่วยงานดังกล่าวจาก 24 หน่วยงาน ภายใต้ คณะอนกุรรมการคาทอลกิเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ 

หน่วยงานอื่นๆ ภายใต้ คณะอนุกรรมการฯ ไดจ้ัดกิจกรรมหรอืร่วมจัดกิจกรรม
กับหน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม  ทางคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ส่งเสริมงานเอดส์ ภายใต้ แผนกสุขภาพอนามัย ต้องขอขอบคุณหน่วยงาน 
องค์กรตา่งๆ โรงเรียนต่างๆ ชุมชนวัดต่างๆ ทีช่่วยสนับสนุนการรณรงค์ และ 
การท างานรับใช้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โดยผ่านทางศูนย์ต่างๆ หรอื

ผ่านทางแผนกสุขภาพอนามัย ด้วยการสนับสนนุในรูปแบบต่างๆ ซึ่งท าใหค้ณะอนุกรรมการฯ สามารถจดักิจกรรมอบรมเพิ่ม
ทักษะ-ศักยภาพ การรณรงค์ ฯลฯ ให้บริการแกผู่้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส ์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม จ านวนร่วมสองพันคนในแต่ละปี 
และโดยเฉพาะสภาพระสังฆราชฯ ที่ร่วมจัดรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุกปีอย่างตอ่เนื่อง... ท่านสามารถติดตาม
กิจกรรมของเครือข่าย คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อสง่เสริมงานเอดส์  www.healthpastoral.com / Facebook                        
แผนกสุขภาพอนามัย และ ทาง Newsletter ของแผนกสุขภาพอนามัย หรือสามารถสนับสนุนงานเครือข่ายคณะอนกุรรมการ
คาทอลกิเพือ่ส่งเสรมิงานเอดส์ ได้ที่ บัญชี 186-2-00814-9 ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ .. 
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          คามิลเลีท์ โซเชีทล เซ็์เตอร  ระทอง  โดย                          
บาดหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ และ เจ้าหนา้ที่จ านวน 5 ท่าน 
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัร 
ภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาหลกัสูตรการจัดบริการด้าน เอชไอวี 
เอดส์ และโรคติดตอ่ทางเพศสัมพนัธ์ให้แก่ชุมชน  ระหว่าง                      

วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2020 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพ จดัโดย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อสรา้งบุคลากรและคนท างานที่มีความรู้และทักษะในการให้บริการดา้นเอชไอวี/เอดส์ และโรคตดิต่อทาง                                 
เพศสัมพันธ์ ที่มมีาตรฐานได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข ช่วยให้สังคมไทย เข้าใกล้การยุติ 
ปัญหาเอดสม์ากขึ้น นั่นคือ ไมม่ีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไมม่ีคนตายจากเอดส์ ไมม่ีการเลอืกปฏิบัติ 
หรือตีตราต่อผู้ติดเชือ้เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ผูต้ิดเชื้อเอชไอวีและผู้ไม่ติดเชื้อเอชไอวี สามารถใช้ชีวิต 
อยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างมีความสขุ มีสขุภาพที่แขง็แรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ..                                 
 การประชุมครั้งนี้ ท าให้ได้รับข้อมูลและความรูท้ี่ส าคัญมากๆ ที่จะช่วยให้เราสามารถจดับริการ 
ด้าน HIV/AIDS และ STIs แก่กลุ่มเป้าหมายได้อยา่งมัน่ใจและมีประสิทธภิาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 
การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกบั HIV และ เพศ, ความรู้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ 
เรื่องเพศที่มีผลต่อการตีตรา และเลือกปฏิบัติ, กฎหมายต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับการจัดบริการด้านเอชไอวีเอดส์ และ STIs ของ 
อาสาสมัครภาคประชาสงัคม, ความรู้เรื่องยาตา้นไวรัสเอชไอวีและ ยา PREP และการท าแผนที่ชุมชนกับการจัดบริการเชิงรกุ: 
การเข้าถึงบรกิารป้องกนัและการสนับสนุนการเข้าสู้การบริการสขุภาพ (RRTTPR) การประชุมครั้งที่ช่วยเราให้สามารถกลับ 
ไปท างานดูแลช่วยเหลือ แก่กลุ่มเป้าหมายของเราได้อย่างมีพลังจริงๆ .... 
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   คาัอลิกอบรม/เสัว์าประเด็์การั าแั้งคาัอลิกอบรม/เสัว์าประเด็์การั าแั้งคาัอลิกอบรม/เสัว์าประเด็์การั าแั้ง   
 สังฆมณฑลนครราชสมีา, โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ และเวชบุคคลสังฆมณฑลนครราชสมีา น าโดย มุขนายกชูศักดิ์ สิริสทุธิ์ 
และ ท่านเป็นประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์เมรี่  คุณพ่อเฉลียว วาปีกัง รองประธานกรรมการบริหาร และ
ผู้อ านวยการเวชบุคคลคาทอลกิสังฆมณฑลนครราชสีมา พรอ้มด้วย คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ต คณะแพทย์ พยาบาล 
และบุคลากรโรงพยาบาล รวมไปถึงคริตสชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ภายในสังฆมณฑลฯ 
ร่วมด้วย บ้านพักผู้สูงอายุราชสมีา โดย คณะนักบวชคามิลเลียน  คุณพ่อยอห์น คอนตาริน 

อธิการบ้าน  คุณพอ่รัชนัย อ้อมนอก ผู้อ านวยการบ้าน และ                                               
คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจินดา จิตตาภิบาลบ้านผู้สูงอายุราชสมีา 
จัด“โครงการอบรมและเสวนาจดุยืนค าสอนคาทอลิกส าหรับ
ผู้ท างานดา้นการดูแลสุขภาพและอนามัย” ประเด็นเสวนา
ค าสอนในเรื่องการเคารพคุณค่าศักดิ์ศรีชีวิตมนษุย์..  

ประเด็นการละเมิดชีวิตการท าแท้ง.. ขบวนการของการอบรมเสวนา เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิด 
ซึ่ง มุขนายกชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ได้กล่าวให้โอวาท ให้ข้อคิดเรื่องคุณค่าชีวิตบนพื้นฐานจาก                

พระคัมภีร์ ตั้งแต่ปฏิสนธิจนวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างธรรมชาติ 
(ท่านสามารถติดตามโอวาทดังกล่าวได้จากสื่อต่างๆ หรือ เว็บไซด์หน่วยงานคาทอลิกที่
เกี่ยวข้อง) จากนั้นตามด้วย ภราดาจิราวัฒน์ สุจิรานุธรรม สมาชิกนักบวชคามิลเลียน/ 
ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลซานคามิลโล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการท าแท้ง ว่ามีที่มาอย่างไร มีพัฒนาการ
แนวความคิดในการท าแท้ง ทั้งจากกฎหมาย
ของอั งกฤษและฝรั่ ง เ ศส  และที่ ส าคัญ
กฎหมายการท า แท้ ง ใ นปร ะ เทศไทย 
ผู้เข้าร่วมรับฟังได้เข้าใจที่มาและผลของ

กฎหมายดังกล่าว.. 
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 ใน session ที่ 2 คุณพ่อกิตสดา ค าศรี อธิการและผู้อ านวยการบ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์             
สามพราน จ.นครปฐม ได้บรรยายเรื่อง “ธรรมนูญใหม่ส าหรับผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย” การอภิบาลชีวิตตั้งแต่
ปฏิสนธิ การเกิดเป็นมนุษย์ ความเจ็บป่วยจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตตามธรรมชาติ โดยคุณพ่อเน้นเป็นพิเศษในเรื่องการ
คุมก าเนิด และการท าแท้ง ซึ่งสรุปได้ว่า การให้ก าเนิดบุตรเป็นการร่วมแผนการสร้างของพระเป็นเจ้า การกระท าใดๆที่
ขัดขวางการมีชีวิต หรือการเกิดของชีวิตด้วยความจงใจ ถือว่าไม่ถูกต้อง และ
พระศาสนจักรถือว่าตั้งแต่การปฏิสนธิในครรภ์มารดาเป็นชีวิตใหม่คนหนึ่ง ถือว่า
เป็นบุคคลคนหนึ่งที่เราหรือใครก็ตามจะล่วงละเมิดชีวิตดังกล่าวมิได้ ดังนั้น            
การท าแท้งด้วยวิธีใดๆจึงถือว่าเป็นการท าลายชีวิต และในแง่ของหลักค าสอน
ของคาทอลิก ในประเด็นที่เป็นรายละเอียดของเคสพิเศษต่างๆเช่น กรณีที่ถูก
ข่มขืนและตั้งครรภ์, กรณีทราบว่าเด็กในครรภ์ไม่สมบูรณ์ ไม่มีสมองหรือในกรณี
ที่เสี่ยงต่อชีวิตของมารดา เป็นต้น โดยทีมวิทยากรทั้ง 2 ท่าน และบรรดาพระสงฆ์ที่มีความรู้ในประเด็นดังกล่าว ซึ่งร่วมเวที
อยู่ด้วย ต่างก็ให้แนวทางหรือทางออกที่เหมาะสมและถูกต้องกับค าสอนของพระศาสนจักร (ท่านสามารถติดตามในสื่อ
ออนไลน์ย้อนหลังได้) และที่ส าคัญ..พระศาสนจักรมีสถานที่ส าหรับช่วยเหลือผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเพื่อช่วยเหลือสตรีเหล่านี้ 
โดยมีศูนย์ดูแลช่วยเหลือคนเหล่านี้ ให้รักษาทารกไว้จนคลอด และดูแลช่วยเหลือหาทางออกให้ส าหรับอนาคตต่อไป ได้แก่ 
คณะศรีชุมพาบาล :-  1.) โครงการมารดาและเด็กบ้านสุขฤทัย ดินแดง ติดต่อที่อยู่ :- 4128/1 ซอยโบสถ์แม่พระฟาติมา 
ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2642-8949   2.) บ้านดอกไม้ป่า  ติดต่อที่อยู่ :- 228 หมู่ 4 บ้านป่าบง 
ต.แม่คือ  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220  โทร.08 9632 8847  3.) ศูนย์บ าบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้หญิงและเด็ก             
ติดต่อที่อยู่ :-  1 ซอยหัชนา 2/13 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 08 9941 3028  
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ :-  สถานสงเคราะห์เด็ก “บ้านธารหทัย” ติดต่อที่อยู่ :- 4 หมู่ 9 ต.ป่าหวาย 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0 3222 8991 
     ในภาคบ่าย เป็นการเสวนาระหว่าง 3 ศาสนา ในประเด็น :- คุณค่าและศักดิ์ศรีของชีวิตมนุษย์ และประเด็นการท าแท้ง
ในมุมมองของศาสนาหลกัในประเทศไทย โดยแนวทางค าสอน  
ศาสนาพุทธ วิทยากร พระดร.สิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท มาร่วมใหค้วามรู้ในประเดน็ดังกล่าว  
ศาสนาอิสลาม ได้รับเกยีรติจาก นางสาวปัทมา ตาเฮ มาร่วมให้ความรู้ในประเด็นดังกล่าวตามหลักอิสลาม และ  
ศาสนาคาทอลิก  คุณพ่อกิตสดา ค าศรี จากบ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน สามพราน ร่วมเวทีเสวนา .. 
                ท่านสามารถติดตามเนือ้หาการเสวนาฉบับเต็มได้ทาง   

                 www.camilliankorat.org / 

               Facebook : บ้านผู้สูงอายุราชสมีา คามิลเลียนโคราช ... 
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สมณลิขิต สมณลิขิต สมณลิขิต “““ด้วยหัวใจของบิดา ด้วยหัวใจของบิดา ด้วยหัวใจของบิดา ---   PPPATRISATRISATRIS   CCCORDEORDEORDE”””   

การประกาศ ปีแห่งเฉลิมฉลองนักบุญยอแซฟการประกาศ ปีแห่งเฉลิมฉลองนักบุญยอแซฟการประกาศ ปีแห่งเฉลิมฉลองนักบุญยอแซฟ    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ในวันสมโภชพระแม่มารยี์ผู้ปฏิสนธินิรมล สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซสิ ทรงประกาศ อุทิศตั้งแต่   
วันที่ 8 ธันวาคม 2020 – 8 ธันวาคม 2021  ให้เป็น  ปีแห่งพระภัสดาแห่งพระแม่มารีย์ 

วันที่ 8 ธันวาคม 2020 
     สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประกาศ “ปีแห่งนักบุญยอแซฟ” ซึ่งท าให้สัตบุรุษปลื้มปีติด้วยความประหลาดใจ
เป็นครั้งที่สองในวันสมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมลหลังจากการประหลาดใจครั้งแรก เมื่อเวลา 07.00 น. ขณะที่พระองค์เสด็จ
ไปยัง “บันไดสเปน - Spanish Steps” แห่งกรุงโรม เพื่อมอบทั้ง “ชาวเมืองและชาวโลก” แด่พระแม่มารีย์พรหมจารีย์ 
หลังจากนั้นภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ส านักข่าวแห่งสันตะส านักก็พิมพ์สมณลิขิตชื่อ “ด้วทหยวใจของบิดา                     
Patris Corde” เพื่อร าลึกครบรอบ 150 ปีแห่งการประกาศว่า “์ยกบุญทอแซฟเป็์องค อุปถยมภ พระนาสั์จยกรสัากล” 
 ในโอกาสประกาศ “ปีแห่งนักบุญยอแซฟ” อันเป็นเวลาพระพรสุดพิเศษ พวกเราจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ 8 ธันวาคม 2020 
เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2021 

สัมณลิขิต ด้วทหยวใจของบิดา “Patris Corde” 
ของสัมเด็จพระสัย์ตะปาปาฟรา์ซิสั 

ใ์โอกาสัครบ 150 ปี 
แห่งการประกาน ์ยกบุญทอแซฟฐา์ะองค อุปถยมภ ของพระนาสั์จยกรสัากล 

 ด้วทหยวใจของบิดา: นั่นคือการทีย่อแซฟรักพระเยซูคริสต์ ซึ่งพระวรสารทัง้สี่ฉบับกล่าวถึงพระเยซูคริสต์ว่าเป็น       
“บุตรของยอแซฟ” [1] 
 มัทธิวและลูกา ผู้นพินธ์พระวรสาร ท่านทั้งสองกล่าวถึงยอแซฟมากที่สดุ แม้แลดูเล็กน้อยที่กลา่วแก่พวกเรา แต่ก ็ 
เพียงพอที่จะท าให้พวกเราชื่นชมได้ว่า ยอแซฟเป็นบิดาเช่นใด รวมถงึพันธกิจทีพ่ระญาณสอดส่องของพระเจา้ทรงมอบให้ 
กับท่าน 
 พวกเราทราบว่ายอแซฟเป็นช่างไม้ธรรมดาคนหนึ่ง (เทียบ มธ. 13: 55) เป็นคู่หมั้นของมารีย์ (เทียบ มธ. 1: 18; ลก. 
1: 27) ท่านเป็น “ผู้ชอบธรรม” (มธ. 1: 19) พร้อมเสมอที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า ตามที่ปรากฏใน                
ธรรมบัญญัติ (เทียบ ลก. 2: 22, 27, 39) และโดยอาศัยการฝัน 4 ครั้ง (เทียบ มธ. 1: 20; 2: 13, 19, 22) หลังการเดินทางที่
ยืดยาวและเหน็ดเหนื่อยจากต าบลนาซาเร็ธไปยังต าบลเบ็ธเลเฮ็ม ท่านได้เห็นการประสูติของพระผู้ไถ่ในรางหญ้า เพราะว่า 
ณ ที่นั่น “ไม่มีสถานที่พักพิงส าหรับพวกเขา” (เทียบ ลก. 2: 7) ท่านยังเห็นประจักษ์ถึงการเข้ามากราบนมัสการของ                    
คนเลี้ยงแกะและนักปราชญ์สามท่าน (เทียบ มธ. 2: 1 -12) ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรอิสราเอล และคนต่างชาติ                 
ต่างความเชื่อ 
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 ยอแซฟกล้าหาญที่ยอมเป็นบิดาตามกฎหมายของพระเยซูคริสต์ ซึ่งท่านตั้งชื่อพระองค์ว่า “เยซู” ดังที่ทูตสวรรค์แจ้ง
ให้ท่านทราบ “ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาจากบาป” (มธ. 1: 21) ดังที่พวกเราทราบส าหรับ
ประชากรโบราณการตั้งชื่อบุคคล หรือสิ่งเฉกเช่นที่อาดัมกระท าในเรื่องเล่าของพระคัมภีร์ฉบับปฐมกาล (เทียบ 2: 19 -20) 
ก็เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ 
 ในพระวิหารหลังจากที่พระเยซคูริสต์ทรงบังเกดิได้ 40 วัน ยอแซฟและมารีย์ถวายบุตรของตนแด่พระเจ้า และได้ฟัง
ค าท านายของผู้อาวุโสซีเมออนด้วยความตกใจเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และพระมารดาของพระองค์ (เทียบ ลก: 2: 22 -35)  
เพื่อปกป้องพระเยซูคริสต์จากเงื้อมมือของเฮร็อด ยอแซฟจึงได้เดินทางไปอาศัยอยู่ในอียิปต์ในฐานะคนต่างด้าว               
(เทียบ ลก. 2: 13-18) หลังจากกลับไปยังประเทศของตน ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างซ่อนเร้นเงียบ ๆ ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ไม่มี
ความส าคัญใดๆ ณ ต าบลนาซาเร็ธแห่งแคว้นกาลิลี ที่อยู่ห่างไกลจากต าบลเบ็ธเลเฮม ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอน                   
ของตระกูลและห่างไกลจากกรุงเยรูซาเล็ม และวิหาร มีการกล่าวถึงนาซาเร็ธว่า “จะไม่มีประกาศกคนใดลุกขึ้นมา” (เทียบ 
ยน. 1: 46) ในช่วงที่เดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ยอแซฟและมารีย์ ตามหาบุตรที่มีอายุ 12 ปีไม่พบ ท่านทั้งสองตามหา
พระองค์ด้วยความร้อนอกร้อนใจ ในที่สุดก็ได้พบพระองค์ในพระวิหาร พระเยซูคริสต์ผู้วัยเยาว์ก าลังถกเถียงกับบรรดา       
นักกฎหมายอยู่ (เทียบ ลก. 2: 41-50)  
 ในค าสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ก่อน ๆ ถัดจากมารีย์มารดาพระเจ้าแล้ว ไม่มีนักบุญองค์ใดที่จะถูก
กล่าวขานยิ่งไปกว่ายอแซฟภัสดาของพระแม่  ข้าพเจ้าได้ท าการไตร่ตรองถึงสาส์นนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลจ ากัดที่พระวรสาร
ถ่ายทอดมาเพื่อที่จะเข้าใจได้ดีขึ้นถึงบทบาทส าคัญในประวัติศาสตร์แห่งการไถ่กู้ บุญราศีปีโอที่ 9 ประกาศให้ท่านเป็น 
“องค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรคาทอลิก” [2] ผู้น่าเคารพยกย่องปีโอที่ 12 เสนอให้ท่านนักบุญยอแซฟเป็น “ผู้อุปถัมภ์คนงาน” 
และพระสันตะปาปานักบุญจอห์น พอล ที่ 2 เสนอให้ท่านเป็น “ผู้ปกป้องดูแลพระผู้ไถ่” [4] นักบุญยอแซฟได้ชื่อว่าเป็น 
“องค์อุปถัมภ์ของผู้ก าลังสิ้นใจอย่างมีความสุข” [5] 
 บัดนี้เป็นเวลา 150 ปีแล้วที่มีการประกาศให้ท่านเป็น องค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล โดยพระสันตะปาปาบุญราศี  
ปีโอที่ 9 (วันที่ 8 ธันวาคม 1870) ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะแบ่งปันการไตร่ตรองส่วนตัวเกี่ยวกับท่านนักบุญยอแซฟเป็น
พิเศษ  ท่านนักบุญมีประสบการณ์ชีวิตที่ใกล้เคียงกับพวกเรามาก เพราะดังที่พระเยซูคริสต์ทรงกล่าวไว้ว่า “จากหัวใจที่
เป่ียมล้นปากจึงต้องเปล่งออกมา” (มธ. 12: 34) ความปรารถนาที่จะกระท าดังกล่าวเพิ่มขึ้น ในช่วงหลายเดือนมานี้        
ที่พวกเราก าลังเผชิญกับโรคระบาดซึ่งท่ามกลางวิกฤตนี้พวกเรามีประสบการณ์ว่า “ชีวิตของพวกเรานั้นถูกสานทอเข้าไว้
ด้วยกัน และได้รับการท านุบ ารุงจากคนธรรมดา คนที่บ่อยครั้งถูกมองข้าม คนที่ไม่เคยปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ แต่ใน
วันเหล่านี้เป็นผู้หล่อหลอมเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ พวกเขาเป็นแพทย์ พยาบาล พนักงานขนของในโกดัง คนงานใน
ห้างสรรพสินค้า พนักงานท าความสะอาด  ผู้ดูแลคนป่วย พนักงานขับยานพาหนะ ชายหญิงที่บริการสิ่งที่จ าเป็นต่างๆ 
ผู้รักษาความปลอดภัย อาสาสมัคร บาดหลวง นักบวช นักพรต ฯลฯ  พวกเขาเข้าใจว่าไม่มีใครสามารถเอาตัวรอดได้    
คนเดียว ยังมีกี่คนที่ต้องอดทนทุกวันเพื่อมอบความหวังโดยไม่พยายามแพร่ความกลัว แต่ร่วมกันรับผิดชอบ ยังมีพ่อ แม่ 
ปู่ยา ตายายสักกี่คนที่สอนเด็ก ๆ ทุกวันให้รู้จักยอมรับ และจัดการกับวิกฤตด้วยการปรับวิถีการใช้ชีวิตประจ าวันแล้วให้
มองไปข้างหน้าด้วยความหวัง ด้วยการอธิษฐานภาวนา ยังมีบุคคลอีกเท่าไรที่ก าลังอธิษฐานภาวนาโดยมองไปในอนาคต 
และชักชวนผู้อื่นให้อธิษฐานภาวนา ท าพลีกรรม และวิงวอนเพื่อความดีงามประโยชน์สุขของทุกคน [6] พวกเราทุกคน
สามารถค้นพบค าตอบได้ในนักบุญยอแซฟบุรุษผู้ด าเนินชีวิตอย่างเงียบๆ ไม่มีผู้ใดรู้จัก ขอให้ท่านเป็นผู้เสนอวิงวอน           
ให้การสนับสนุนพวกเรา และชี้น าพวกเราในยามที่เกิดความทุกข์ยุ่งยากล าบาก  นักบุญยอแซฟเตือนใจพวกเราว่าผู้ที่              
ดูเหมือนเป็นคนซ่อนเร้นในร่มเงาก็สามารถมีบทบาทที่ส าคัญในประวัติศาสตร์แห่งการไถ่กู้ได้ พวกเราทุกคนควรรับทราบ
และกตัญญูต่อท่าน 
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1. ท่านเป็นบิดาที่น่ารัก 
 ผู้ยิ่งใหญ่ของนักบุญยอแซฟคือมารีย์คู่ชีวิต และเป็นบิดาของพระเยซูคริสต์ ดังนั้น ตามค าพูดของนักบุญจอห์น   
คริสโซสโตม ท่านนักบุญยอแซฟจึงเป็น “ผู้รับใช้แผนการของการไถ่กู้ทั้งสิ้น” [7] 
 นักบุญพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ชี้ให้เห็นว่า ยอแซฟแสดงให้เห็นอยา่งเป็นรูปธรรมถึงการเป็นบิดาที่แท้จริงของตน 
“โดยการมอบชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชารับใช้พระธรรมล้ าลึกแห่งการประสูติของพระเยซูคริสต์ และเป้าหมายแห่งการไถ่กู้
ของพระองค์ ท่านใช้อ านาจตามกฎหมายเพื่อดูแลครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ด้วยการอุทิศตนเองอย่างสิ้นเชิงให้กับพระมารดาและ  
พระบุตรตลอดทั้งชีวิต และในการท างาน ท่านเปลี่ยนกระแสเรียกชีวิตครอบครัวเป็นการบูชาเหนือธรรมชาติแห่งตัวของท่าน 
หัวใจของท่าน และความสามารถทุกอย่างของท่านเปลี่ยนให้เป็นความรักที่คอยรับใช้พระผู้ไถ่ผู้ที่ค่อยๆ เจริญเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ในบ้านของท่าน” [8] 
 ดังนั้น ต้องขอบคุณต่อบทบาทของท่านในประวัติศาสตร์แห่งการไถ่กู้ นักบุญยอแซฟเป็นผู้ที่น่าเคารพเสมอในฐานะ
บิดาจากพวกเราชาวคาทอลิก นี่แสดงให้เห็นได้จากวัดจ านวนนับไม่ถ้วนที่ยกถวายให้กับท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ทั่วโลก 
รวมทั้งสถาบันของพระศาสนจักร และกลุ่มคริสตชนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตจิตของท่าน อีกทั้งยังมีธรรมเนียม        
กิจศรัทธามากมายต่อท่าน มีผู้คนทั้งชายและหญิงจ านวนนับไม่ถ้วนที่ศรัทธาอย่างหลงไหลในท่าน ที่ส าคัญนักบุญเทเรซา
แห่งอาวีลา ซึ่งเลือกท่านให้เป็นผู้วิงวอนส าหรับตนเอง เธออธิษฐานต่อท่านและบ่อยครั้งมักจะได้รับไม่ว่าพระหรรษทานใดที่
เธอขอจากนักบุญยอแซฟ เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ เทเรซาจึงชักชวนคนอื่นๆ ให้มีความศรัทธาต่อ
นักบุญยอแซฟ [9] 
 หนังสือภาวนาทุกเล่มจะมีบทภาวนาต่อนักบุญยอแซฟ มีการสวดภาวนาเป็นพิเศษต่อท่านทุกวันพธุในเดอืนมนีาคม             
ซึ่งเป็นเดือนที่ยกถวายกับท่านเป็นพิเศษ [10] 
 ความไว้วางใจต่อนักบุญยอแซฟมีการแสดงออกด้วยค าพูดที่ว่า “จงไปหายอแซฟ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงตอนที่เกิด  
ข้าวยากหมากแพงที่ประเทศอียิปต์ เมื่อชาวอียิปต์ไปขอข้าวกินจากฟาโรห์ ฟาโรห์ตอบว่า “จงไปหายอแซฟ เขาว่าอย่างไร          
พวกท่านก็ท าไปตามนั้น” (ปฐก. 41: 41-55) ฟาโรห์หมายถึงยอแซฟบุตรของยากอ็บที่ถูกขายไปเป็นทาส เพราะความอิจฉา
ของพวกพี่ชาย (เทียบ ปฐก. 37: 11-28) และตามค าบอกเล่าของพระคัมภีร์ในที่สุดเขากลายเป็นบุคคลหมายเลขสองของ
ประเทศอียิปต์ (เทียบ ปฐก. 41: 41-44) 
 ในฐานะที่เป็นผู้ที่สืบทอดมาจากตระกูลของดาวิด (เทียบ มธ. 1: 16 -20) ซึ่งจากตระกูลนี้พระเยซูคริสต์ทรงถือ
ก าเนิดตามค าสัญญาที่ให้ไว้กับดาวิด โดยประกาศกนาทาน (เทียบ 2 ซมอ. 7) และในฐานะที่เป็นคู่ชีวิตของมารีย์แห่งนาซา
เร็ธ นักบุญยอแซฟ จึงเป็นผู้ที่ยืนอยู่ ณ ทางสองแพ่งระหว่างพระคัมภีร์เก่า และพระคัมภีร์ใหม่ 
2. ท่านเป็นบิดาที่อ่อนโยนน่ารัก 
 ยอแซฟเห็นพระเยซูครสิต์เติบโตทีละเล็กทีละนอ้ย “ในปรีชาญาณและในความโปรดปรานของทั้งพระเจ้าและมนุษย์” 
(ลก.2: 52) พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อชนชาติอิสราเอลเช่นไร ยอแซฟก็ปฏิบัติต่อพระเยซูครสิต์เช่นนั้น “เขาจูงมือสอนใหพ้ระเยซู
คริสต์เดิน เขาเป็นบดิาที่เลี้ยงลูกด้วยความรกักม้ตัวลงป้อนข้าวเขา” (ฮซย. 11: 3-4) 
 พระเยซูคริสต์ทรงเห็นความรักอ่อนโยนของพระเจ้าในยอแซฟ “ดุจบิดาที่เมตตาบุตรของตน พระเจ้าทรงมี      
พระเมตตาต่อผู้ที่เคารพย าเกรงพระองค์” (สดด. 103: 13) 
 ในโรงสวด ในขณะที่มีการสวดเพลงสดุดี ซึ่งแน่นอนว่ายอแซฟคงจะได้ยินได้ฟังครั้งแล้วครั้งเล่าว่าพระเจ้าแห่ง 
ชนชาติอิสราเอลทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักที่อ่อนโยน [11] พระองค์ทรงพระทัยดีต่อทุกคนซึ่ง “ความเมตตาของพระองค์
ทรงมีต่อทุกคน ผู้ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา” (สดด. 145: 9) 
 ประวัติศาสตร์แห่งความรอดส าเร็จลุล่วงไป “ในความหวังแล้วความหวังเล่า” (รม. 4: 18) ท่ามกลางความอ่อนแอ
ของ พวกเรา ซึ่งบ่อยครั้งพวกเราคิดว่าพระเจ้ากระท าการโดยอาศัยส่วนที่ดีที่มีอยู่ในตัวของพวกเรา ทว่าแผนการส่วนใหญ่
ของพระองค์จะส าเร็จลุล่วงไปแม้ท่ามกลางความอ่อนแอล้มเหลวของพวกเรา ดังนั้นนักบุญเปาโล จึงกล้ากล่าวว่า “เพื่อมิให้
การเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่นี้ท าให้ข้าพเจ้ายกตนเกินไป พระเจ้าทรงให้มีหนามทิ่มแทงเนื้อหนังของข้าพเจ้า ดุจทูตของซาตาน    
ที่คอยตบตีข้าพเจ้ามิให้ข้าพเจ้ายกตนเกินไป เรื่องนี้ข้าพเจ้าวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสามครั้ง ขอให้มันผ่านพ้นไปจาก
ข้าพเจ้า แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า  ‘พระหรรษทานของเราเพียงพอส าหรับเจ้า เพราะพระอานุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อ
มนุษย์มีความอ่อนแอ’” (2 คร. 12: 7-9)  
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 เนื่องจากนี่เป็นส่วนหนึ่งแห่งแผนการแห่งการไถ่กู้จากบาป พวกเราต้องเรียนรู้ที่จะมองดูความอ่อนแอของพวกเรา
ด้วยความเมตตาที่อ่อนโยน [12]  
 ซาตานท าให้พวกเราไดเ้ห็นและประณามความอ่อนแอของพวกเราเอง ขณะที่พระจิตเจ้าทรงน า
พวกเราไปสู่ความสว่างด้วยความรักที่อ่อนโยน ความอ่อนโยนเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสัมผัสกับความ
อ่อนแอภายในตัวพวกเรา การช้ีนิ้วตัดสินผู้อื่น ซึ่งบ่อยครั้งเป็นเครื่องหมายถึงความไม่สามารถในการ
ยอมรับความอ่อนแอของพวกเราเอง มีแต่ความรักอ่อนโยนเท่านั้นที่จะช่วยให้พวกเราพ้นจากกับดัก
ของผู้ที่กล่าวหาพวกเรา (เทียบ วว. 12: 10) นี่เป็นเหตุผลท าไม สิ่งนี้จึงมีความส าคัญที่ต้องพบกับ
พระเมตตาของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องหมายแห่งการคืนดีกัน ซึ่งพวกเราจะมี
ประสบการณ์กับความจริงและความอ่อนโยนของพระองค์ แต่ก็น่าแปลกใจที่เจ้าซาตานก็อาจพูด
ความจริงกับพวกเราได้ ที่มันท าเช่นนั้นก็เพื่อที่จะสาปแช่งพวกเรา  พวกเราทราบดีว่าความจริงของ
พระเจ้ามิได้สาปแช่งผู้ใด ตรงกันข้ามจะต้องสวมกอด ท านุบ ารุง และให้อภัยพวกเรา ความจริงดังกล่าวจะถูกมอบให้พวก
เราดุจบิดาผู้ทรงเมตตา ในนิทานเปรียบเทียบของพระเยซูคริสต์ (เทียบ ลก. 15: 11 -32) ความเมตตาจะมาหาพวกเรา 
ฟื้นฟูศักดิ์ศรีของพวกเรา ท าให้พวกเราลุกขึ้นยืนและแสดงความชื่นชมยินดีกับพวกเรา เพราะดังที่บิดากล่าวว่า “ลูกชาย
ของเราคนนี้ได้ตายไปแล้ว และเขาก็กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ เขาหายตัวไปแล้ว และเราก็ได้พบกับเขาอีก” (ข้อ 24) 
 แม้ยอแซฟจะมีความกลัว ทว่าประวัติศาสตร์และแผนการของพระเจ้าก็ยังคงด าเนินต่อไป ดังนั้นยอแซฟจึงสอน    
พวกเราว่า ความเชื่อในพระเจ้ารวมถึงการเชื่อว่าแม้พวกเราจะมีความกลัว พระองค์ก็ยังคงสามารถกระท าการได ้แม้กระทั่ง
ท่ามกลางความกลัวและความอ่อนแอของพวกเรา ท่านนักบุญยังสอนพวกเราด้วยว่าท่ามกลางมรสุมแห่งชีวิตพวกเราต้อง
ไม่กลัวที่จะให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้ถือหางเสือให้พวกเรา บางครั้งพวกเราต้องการที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง แต่พระเจ้า    
จะมองเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ 
 

3. ท่านเป็นบิดาที่นบนอบ  
 ดังที่พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อมารีย์ พระองค์ทรงเผยแผนการการไถ่กู้ของพระองค์กับยอแซฟ พระองค์ทรงกระท า
ดังกล่าวโดยการฝัน ซึ่งในพระคัมภีร์และประชากรโบราณถือว่าเป็นวิธีที่พระเจ้าจะทรงท าให้พวกเราทราบถึงพระประสงค์
ของพระองค์ [13] 
 ยอแซฟร้อนใจมากถึงการตั้งครรภ์อย่างเร้นลับของมารีย์ ท่านไม่ต้องการที่จะ “ประณามเธอให้เป็นที่อับอายต่อ
สาธารณะชน” [14]   ดังนั้นท่านจึงตัดสินใจที่จะ “ให้มารีย์จากไปอย่างเงียบๆ” (มธ. 1: 19) 
 ในความฝันครั้งแรกทูตสวรรค์ช่วยให้ท่านแก้ปัญหาที่ท าให้ท่านหนักอกหนักใจ “จงอย่าได้กลัวที่จะรับมารีย์เป็น
ภรรยา เพราะทารกที่จะเกิดในมารีย์นั้นจะด้วยเดชะอ านาจของพระจิต เธอจะคลอดบุตรชาย แล้วท่านจะตั้งชื่อบุตรว่าเยซู 
เพราะพระองค์จะช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากบาป” (มธ. 1: 20-21) ค าตอบของยอแซฟนั้นเกิดขึ้นทันที         
“เมื่อยอแซฟตื่นขึ้น เขาได้ท าสิ่งที่ทูตสวรรค์แห่งพระเจ้าสั่งเขา” (มธ. 1: 24) ความนบนอบท าให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ส าหรับท่าน
ที่จะยินยอมรับความทุกข์ยากล าบากและปล่อยให้มารีย์เป็นอิสระ 
 ในความฝันครั้งที่สองทูตสวรรค์แจ้งให้ยอแซฟทราบ “จงลุกขึ้นแล้วพาบุตรกับมารดาหนีไปยังประเทศอียิปต์ จงอยู่   
ที่นั่นจนกว่าข้าพเจ้าจะบอก เพราะว่าเฮร็อดก าลังตามหาเด็กเพื่อที่จะท าลาย” (มธ. 2: 13) ยอแซฟไม่รีรอที่จะนบนอบ    
ท่านไม่สนใจว่าจะเผชิญความยุ่งยากล าบากเพียงใด “เขาตื่นขึ้นน าบุตรและมารดาตอนกลางคืนหนีไปยังประเทศอียิปต์ 
และอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเฮร็อดสิ้นพระชนม์” (มธ. 2: 14-15) 
 ในประเทศอียิปต์ยอแซฟรอด้วยความไว้ใจอย่างอดทนต่อการแจ้งของทูตสวรรค์ว่าท่านจะกลับบ้านด้วยความ
ปลอดภัยเมื่อใด ในความฝันครั้งที่สามทูตสวรรค์มาแจ้งว่าผู้ที่จะเฝ้าสังหารเด็กนั้นได้ตายไปแล้ว พร้อมกับสั่งให้ยอแซฟพา
พระกุมารและมารดากลับประเทศอิสราเอลได้แล้ว (เทียบ มธ. 2: 21) ยอแซฟนบนอบโดยทันทีอีกครั้งหนึ่ง “เขาลุกขึ้นน า
พระกุมาร และมารดาเดินทางไปยังประเทศอิสราเอล” (มธ. 2: 21) 
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       ในช่วงที่ก าลังเดินทางกลับ “เมื่อยอแซฟได้ข่าวว่า อาร์เคลาอุสขึ้นครองยูเดียแทนเฮร็อด เขาจึง
  เดินทางไปยังแคว้นกาลิลี สร้างบ้านที่นั้นในเมืองเล็กๆ ที่ชื่อว่านาซาเร็ธ” (มธ. 2: 22-23) ในส่วน
  ของลูกาผู้นิพนธ์พระวรสาร ได้บอกพวกเราว่ายอแซฟเดินทางไกลที่ยากล าบากจากนาซาเร็ธไป
  ยังเบ็ธเลเฮม เพื่อลงทะเบียนในเมืองของครอบครัวที่ตนเองเกิดในการส ารวจส ามะโนครัวของ 
  จักรพรรดิซีซ่าร์ออกัสตัส พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดที่นั้น (เทียบ ลก. 2: 7) และการลงทะเบียนของ
พระองค์ก็เหมือนเด็กทั่วไป ต้องบันทึกในหอทะเบียนของจักรภพ นักบุญลูกาห่วงใยเป็นพิเศษที่บอกเล่าพวกเราว่าพ่อแม่
ของพระเยซูคริสต์ปฏิบัติตามบัญญัติแห่งกฎหมาย นั่นคือพิธีรับสุหนัดของพระเยซูคริสต์ การช าระล้างมลทินของมารีย์
หลังการคลอดบุตร การถวายบุตรหัวปีแด่พระเจ้า (เทียบ 2: 21-24) [15] 
 ในทุกเหตุการณ์ยอแซฟประกาศ “การตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้า - ฟีอัต” ของตนเองเฉกเช่นมารีย์ในการแจ้ง
ข่าวของทูตสวรรค์และในสวนมะกอก 
 ในบทบาทของตนฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ยอแซฟสอนพระเยซูคริสต์ให้นบนอบต่อบิดามารดา  
(เทียบ ลก. 2: 51) ตามพระบัญชาของพระเจ้า (เทียบ ปฐก. 20: 12) 
 ในช่วงแห่งชีวิตซ่อนเร้นที่ต าบลนาซาเร็ธพระเยซูผู้วัยเยาว์ทรงเรียนรู้จากโรงเรียนของยอแซฟในการท าตามพระ
ประสงค์ของพระบิดา  อันพระประสงค์นั้นเป็นอาหารประจ าวันของพระเยซูคริสต์ (เทียบ ยน. 4: 34) แม้ในยามยุ่งยาก
ล าบากที่สุดแห่งชีวิต ในสวนมะกอก พระเยซูคริสต์ทรงเลือกที่จะท าตามพระประสงค์ของพระบิดาแทนน้ าใจตนเอง [16] 

โดยการ “นบนอบจนกระทั่งสิ้นพระชนม์ และเป็นการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน” (ฟป. 2: 8) ผู้ลิขิตจดหมายถึงชาวฮีบรู
สรุปว่าพระเยซูคริสต์ “ทรงเรียนรู้ความนบนอบโดยอาศัยสิ่งที่พระองค์ทนทุกข์” (ฟป. 5: 8)   
 สิ่งเหล่านี้ท าให้มีความชัดเจนว่า “ในนักบุญยอแซฟ พระเจ้าทรงเรียกให้รับใช้บุคคลและพันธกิจของพระเยซูคริสต์
โดยตรง ด้วยการปฏิบัติหน้าที่เป็นบิดา”  และด้วยวิธีนี้ “ท่านก็ร่วมมืออย่างเต็มที่ในพระธรรมล้ าลึกแห่งการไถ่กู้ และ
เป็นศาสนบริกรแห่งการไถ่กู้อย่างแท้จริง” [17] 
4.  ท่านเป็นบิดาที่ยอมรับ  
 ยอแซฟยอมรับมารีย์โดยปราศจากเงื่อนไข ท่านไว้วางใจในค าพูดของทูตสวรรค์ ความยิ่งใหญ่แห่งดวงใจของยอแซฟ 
คือสิ่งที่ท่านเรียนรู้จากธรรมบัญญัติ ท่านท าให้ดวงใจขึ้นอยู่กับความรักเมตตา ในโลกของพวกเราทุกวันนี้ การใช้      
ความรุนแรงต่อบรรดาสตรีทั้งด้านจิตวิทยา วาจา การกระท าต่อร่างกายมีความชัดเจนมาก แต่ยอแซฟซึ่งเป็นบุคคลที่ให้
ความเคารพและมีความรู้สึกไว  แม้ว่าท่านจะไม่เข้าใจภาพที่ใหญ่กว่า ท่านก็ตัดสินใจที่จะปกป้องชื่อเสียงของมารีย์ 
ศักดิ์ศรีและชีวิตของพระนาง ในการรีรอว่าท่านจะท าอย่างไรดี พระเจ้าทรงช่วยท่านด้วยแสงสว่างในการตัดสินใจ” [18] 
 บ่อยครั้งในชีวิต สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นโดยที่พวกเราไม่ทราบความหมาย ปฏิกิริยาแรกเริ่มของพวกเราบ่อยครั้งมักจะมี 
ความผิดหวัง หรือไม่ชอบ ยอแซฟตัดความคิดของตนเองออกไป เพื่อที่จะไม่รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่แม้ดูเหมือนเร้นลับแต่ท่าน
ก็ยอมรับ เป่ียมด้วยความรับผิดชอบ และท าให้เป็นส่วนหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์ของตนเอง นอกจากว่าพวกเราจะคืนดีกัน
กับประวัติศาสตร์ของพวกเราเอง พวกเราจะไม่สามารถกา้วไปข้างหน้าแม้แต่ก้าวเดียว เพราะว่าพวกเราจะกลายเป็นเชลย
แห่งความคาดหวังของพวกเราพร้อมกับความผิดหวังที่ก าลังจะตามมา 
 วิถีชีวิตฝ่ายจิตที่ยอแซฟปูทางไว้ให้พวกเราเดิน ไม่ใช่หนทางแห่งการอธิบาย แต่เป็นหนทางแห่งการยอมรับ  อันมีแต่
ผลแห่งการยอมรับนี้เท่านั้น การคืนดีกันนี้เท่านั้น ที่พวกเราจะสามารถเริ่มเห็นประวัติศาสตร์ที่กว้างไกลกว่า และ
ความหมายที่ลึกซึ้งกว่า พวกเราแทบจะได้ยินเสียงสะท้อนของค าตอบของมหาบุรุษโยบต่อภรรยาของเขาที่ขอร้อง         
ให้เขาเป็นกบถต่อความชั่วที่ เขาได้รับ “เราจะรับความดีจากพระหัตถ์ของพระเจ้าแทนที่จะรับแต่ความชั่วร้าย              
ได้ไหม?” (โยบ 2: 10) 
 แน่นอนว่ายอแซฟไม่ได้เป็นคนนิ่งเฉยปล่อยให้สิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามชะตากรรม แต่ท่านเป็นบุคคลกล้าหาญจริงจังและ
ไม่นิ่งเฉย ในชีวิตของพวกเราการยอมรับและการให้การต้อนรับเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงของขวัญของพระจิตในเรื่อง
ของความกล้าหาญ อันมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ประทานความเข้มแข็งให้พวกเรา ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะยอมรับชีวิตอย่างที่
ต้องเป็นไป พร้อมกับความขัดแย้ง ความอ้างว้าง และความผิดหวัง ต่อหน้า...14 
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 การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์ท่ามกลางพวกเราเป็นของขวัญยิ่งใหญ่จากพระบิดาเจ้า ซึ่งท าให้เป็นไปได้ส าหรับ
พวกเราแต่ละคนที่จะคืนดีกับความเป็นตัวตนของพวกเราในประวัติศาสตร์ แม้ว่าพวกเราจะไม่เข้าใจเรื่องราวอย่าง
ครบถ้วน 
 เฉกเช่นที่พระเจ้าบอกยอแซฟ “บุตรแห่งดาวิด จงอย่ากลัว” (มธ. 1: 20) ดังนั้นดูเหมือนจะบอกกับพวกเรา
เช่นเดียวกันว่า “จงอย่าได้กลัว”  พวกเราควรที่จะทิ้งความโกรธและความผิดหวังไว้เบื้องหลังแล้วยอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่
ควรจะเป็น  แม้ว่าจะไม่เป็นไปดังที่พวกเราคาดหวัง ไม่ใช่เพียงยอมจ านน แต่ต้องมีความหวัง และความกล้าหาญด้วย  
โดยอาศัยวิธีนี้พวกเราจะเปิดใจกว้างสู่ความหมายที่ล้ าลึกกว่า ชีวิตของพวกเราอาจมีการเกิดใหม่อย่างน่าอัศจรรย์ หาก
พวกเรามีความกล้าหาญที่จะด าเนินชีวิตตามพระวรสาร ไม่มีปัญหาอะไรเลย หากทุกอย่างอาจจะผิดพลาดไปหมด หรือ
บางอย่างไม่อาจที่จะแก้ไขซ่อมแซมได้ พระเจ้าสามารถท าให้ดอกไม้เจริญเติบโตขึ้นจากดินที่มีแต่หินได้ แม้ภายในใจจะ
ต าหนิเรา “พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าหัวใจของเรา และพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่าง” (2 ยน. 3: 20) 
 ณ จุดนี้พวกเราจะพบกับความจริงแห่งคริสต์ศาสนาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่ปฏิเสธสิ่งใดที่มีอยู่ ความจริงในความ
สลับซับซ้อนที่เร้นลับและเปลี่ยนไม่ได้ คือความหมายของการที่พวกเราเจริญชีวิตอยู่ในที่ที่มีทั้งแสงสว่างและร่มเงา ดังนั้น
อัครสาวกเปาโลจึงสามารถกล่าวว่า “เรารู้ว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ ผู้ที่ทรงเรียก
มาตามพระประสงค์ของพระองค์” (รม. 8: 28) ซึ่งนักบุญออกัสตินกล่าวเสริมเพิม่ว่า “แม้กระทั่งสิ่งนั้นที่เรียกว่าความชั่วรา้ย 
(etiam illud quod malum dicitur)” 

[19]   ในมุมมองกว้างๆ นี้ความเชื่อจะให้ความหมายกับทุกเหตุการณ์ไม่ว่าสิ่งนั้น    
จะดีหรือร้าย 
 และ พวกเราก็ไม่ควรที่จะคิดว่า ความเชื่อหมายถึงการหาทางออกแบบง่าย ๆ และสะดวก ความเชื่อที่พระเยซูคริสต์
สอนพวกเราเป็นสิ่งที่พวกเราเหน็ และพบได้ในนักบุญยอแซฟ ท่านไม่มองหาหนทางลัด แต่ท่านจะเผชิญหน้ากับความจริง
ด้วยสายตาที่เปิดกว้าง และมีความรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว 
 ทัศนคติมุมมองของยอแซฟสนับสนุนให้พวกเรายอมรับผู้อื่นอย่างที่ท่านเป็น  โดยไม่มีการยกเว้นและห่วงใยเป็นพิเศษ
ต่อบุคคลที่อ่อนแอ เพราะพระเจ้าทรงเลือกสิ่งที่ดูเหมือนอ่อนแอ (เทียบ 1 คร. 1: 27) พระองค์ทรงเป็น “บิดาของผู้ก าพร้า 
และเป็นผู้ปกป้องหญิงม่าย” (สดด. 68: 6) พระองค์ทรงสั่งให้พวกเรารักคนแปลกหน้าที่อยู่ท่ามกลางพวกเรา [20] ข้าพเจ้า
ชอบคิดไตร่ตรอง จากนักบุญยอแซฟนี่เองที่พระเยซูคริสต์ได้รับบันดาลใจส าหรับนิทานเปรียบเทียบเรื่องลูกผู้ล้างผลาญ
และบิดาผู้มีใจเปี่ยมด้วยความเมตตา (เทียบ ลก. 15: 11-32)  
5. ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและมีความคิดสร้างสรรค์ 
 หากขั้นแรกของการเยียวยารักษาภายในที่แท้จริงทุกอย่างคือการยอมรับประวัติศาสตร์ส่วนตัวของพวกเรา และ
ยอมรับแม้สิ่งต่างๆ ในชีวิตที่พวกเราไม่ได้เลือก บัดนี้พวกเราต้องเพิ่มอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ: ความกล้าหาญ        
ที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามที่พวกเราจัดการกับปัญหาความยุ่งยากล าบาก ท่ามกลางความยุ่งยาก
ต่าง ๆ พวกเราจะสามารถยอมแพ้แล้วเดินหนีไปหรือต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค บางครั้งความยุ่งยากล าบากท าให้เกิด
ทรัพยากรที่พวกเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพวกเรามีอย่างมากล้น 
 เมื่อพวกเราพิจารณากันถึงสมัยที่พวกเรายังเป็นเด็ก บางครั้งพวกเราอาจไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดพระเจ้าจึงไม่ทรง
กระท าด้วยวิธีการที่ตรงไปตรงมา และอย่างชัดเจนมากกว่านี้ แต่พระเจ้าทรงกระท าการโดยใช้เหตุการณ์ต่าง ๆ และ
ประชากรหรือผู้คน   ยอแซฟเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงเลือกเพื่อชี้น าจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์แห่งการไถ่กู้  ท่านเป็น 
“อัศจรรย์” ที่แท้จริง ที่พระเจ้าทรงใช้เป็นเครื่องมือช่วยพระกุมารและมารีย์ พระเจ้าทรงกระท าการโดยวางใจใน         
ความกล้าหาญที่สร้างสรรค์ของยอแซฟ เมื่อเดินทางไปถึงต าบลเบ็ธเลเฮ็มและเสาะหาที่พักพิงไม่ได้ส าหรับมารีย์เพื่อที่จะ
คลอดบุตร ทว่า ยอแซฟเลือกเอาคอกสัตว์ ซึ่งดีที่สุดที่ท่านพอจะหาได ้ณ เวลานั้น  แล้วปรับให้สถานที่นั้นเป็นบ้านต้อนรับ
พระบุตรของพระเจ้าที่จะเสด็จมาในโลกนี้ (เทียบ ลก. 2: 6 -7) เมื่อต้องเผชิญภัยที่ก าลังจะมาถึงจากเฮร็อดที่ต้องการจะ
สังหารเด็กน้อย ยอแซฟได้รับการเตือนอีกครั้งหนึ่งในความฝันให้ปกป้องทารก ท่านตื่นขึ้นกลางดึกเพื่อเตรียมตัวหนีไปยัง
ประเทศอียิปต์ (เทียบ มธ. 2: 13-14) ต่อหน้า...15 
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 เมื่ออ่านเรื่องราวเหล่านี้อย่างผิวเผิน บ่อยครั้งอาจท าให้คิดไปว่าโลกของพวกเรานี้อยู่ในก ามือของผู้ที่แข็งแรงและมี
อ านาจ แต่ “ข่าวดี” แห่งพระวรสารอยู่ที่การแสดงว่าส าหรับความหยิ่งจองหองและการใช้ความรุนแรงทั้งหลายแห่งอ านาจ
แบบชาวโลก พระเจ้าจะทรงพบหนทางที่จะด าเนินแผนการไถ่กู้ของพระองค์ต่อไปได้เสมอ เช่นเดียวกันบางครั้งชีวิตของ
พวกเราดูเหมือนจะอยู่ในก ามือของผู้ที่มีอ านาจ แต่พระวรสารบอกพวกเราว่าสิ่งใดเป็นสิ่งส าคัญที่สุด  พระเจ้าทรงมีวิธีที่
จะช่วยให้พวกเรารอดเสมอ ขอเพียงแต่ว่าพวกเราต้องแสดงความกล้าหาญที่สร้างสรรค์เฉกเช่นช่างไม้แห่งนาซาเร็ธ ผู้ที่
สามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นความเป็นไปได้ด้วยการไว้วางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้าเสมอ 
 หากบางครั้งพระเจ้าดูเหมือนจะไม่ช่วยพวกเรา แน่นอนนี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเราถูกทอดทิ้ง แต่ตรงกันข้าม              
พวกเราได้รับการไว้วางใจให้วางแผน ให้มีความคิดสร้างสรรค์ และให้หาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวของพวกเราเอง 
 ความกล้าหาญที่สร้างสรรคป์ระเภทนี้จากเพื่อนๆ ของคนง่อยที่หย่อนเขาลงมาจากหลังคาบ้านเพื่อที่จะให้เขาได้พบ
กับพระเยซูคริสต์ (เทียบ ลก. 5: 17-26) ความยากล าบากไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความกล้าหาญ และความพยายาม               
ของเพื่อนเหล่านั้น พวกเขามั่นใจว่าพระเยซูคริสต์สามารถรักษาคนง่อยนั้นได้ และ เมื่อ “ไม่มีทางที่จะน าเขาเข้าไป            
ข้างในได้เพราะฝูงชนแน่นหนา พวกเขาจึงปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วหย่อนเตียงคนง่อยลงมาท่ามกลางผู้คนที่อยู่    
ข้างหน้าพระเยซูคริสต์ เมื่อพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของพวกเขา จึงตรัสว่า  “มิตรเอ๋ย บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว”        
(ลก. 5: 19-20) พระเยซูคริสต์ทรงทราบถึงความเชื่อที่สร้างสรรค์ที่พวกเขาพยายามน าเพื่อนผู้ป่วยมายังพระองค์ 
 พระวรสารไม่ได้บอกพวกเราว่ามารีย์ ยอแซฟ และพระกุมารอยู่ในประเทศอียิปต์นานเท่าใด แต่แน่นอนว่าพวกเขา
ต้องกิน ต้องมีบ้าน และต้องท างาน คงต้องใช้จินตนาการมากเท่าไรในการพูดถึงรายละเอียดเหล่านั้น  ครอบครัว
ศักดิ์สิทธิ์ต้องเผชิญกับปัญหาที่เป็นรูปธรรมเช่นเดียวกับครอบครัวอื่นๆ เฉกเช่นบรรดาผู้อพยพในทุกวันนี้ ต้องเสี่ยงชีวิต
ในการหนีกับเคราะห์ร้ายและความหิว ส าหรับประเด็นนี้ ข้าพเจ้าถือว่านักบุญยอแซฟเป็นผู้อุปถัมภ์พิเศษของทุกคนที่ถูก
บังคับให้ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเนื่องจากสงคราม ความเกลียดชัง การเบียดเบียน และความยากจน 
 ในตอนจบของทุกเรื่องที่ยอแซฟมีบทบาทพระวรสารบอกพวกเราว่า ท่านลุกขึ้นพาพระกุมารและมารีย์พร้อมกับ
ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงมีพระบัญชากับท่าน (เทียบ มธ. 1: 24; 2: 24, 21) อันที่จริงแล้วพระเยซูคริสต์และพระมารดา
ของพระองค์เป็นขุมทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดแห่งความเชื่อของพวกเรา [21] 
 ในแผนการไถ่กู้ของพระเจ้าพระบุตรจะแยกจากพระมารดาของพระองค์ไม่ได้ ผู้ทรง “เจริญก้าวหน้าในการเดินทาง
แห่งความเชื่อและยืนหยัดด้วยความซื่อสัตย์ในความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระบุตรของพระนางจนกระทั่งพระแม่ยืนอยู่ ณ 
แทบเชิงไม้กางเขน” [22] 
 พวกเราควรพิจารณาเสมอว่า พวกเราเองควรที่จะปกป้องพระเยซูคริสต์และพระมารดาอย่างไร เพราะพระองค์ก็ถูก
มอบให้อยู่ในความรับผิดชอบ การดูแล และการปกป้องคุ้มครองของพวกเราด้วยอย่างเร้นลับ พระบุตรของพระเจ้าทรง
เสด็จมาในโลกในสภาพที่มีความเปราะบางที่สุด พระองค์จ าเป็นต้องได้รับการป้องกัน พิทักษ์คุ้มครอง ดูแล และได้รับ
การเลี้ยงดูโดยยอแซฟ พระเจ้าทรงไว้วางใจในยอแซฟเช่นเดียวกับมารีย์ผู้ที่พบว่าท่านไม่เพียงแต่จะช่วยชุบชีวิตพระนาง
เท่านั้น แต่ยังเฝ้าดูแลพระนางและพระกุมาร ในความหมายนี้นักบุญยอแซฟจึงไม่อาจที่จะเป็นอื่นไปได้นอกจากจะเป็น   
ผู้พิทักษ์พระศาสนจักร เพราะพระศาสนจักรเป็นการสืบเนื่องต่อจากพระวรกายของพระเยซูคริสต์ในประวัติศาสตร์ดุจดัง
ความเป็นมารดาของพระแม่มารีย์สะท้อนให้เห็นความเป็นมารดาของพระศาสนจักร [23]  ในการปกป้องพระศาสนจักร
อย่างต่อเนื่องยอแซฟยังคงปกป้อง พระกุมารและพระมารดาของพระองค์ และพวกเราก็เช่นเดียวกันด้วยความรักของ
พวกเราต่อพระศาสนจักร ซึ่งพวกเราก็รัก พระกุมารและพระมารดาของพระองค์ด้วย 
 พระกุมารนั้นยังคงตรัสต่อไป “เฉกเช่นท่านปฏิบัติต่อคนหนึ่งที่ต่ าต้อยที่สุดในคนเหล่านี้ที่เป็นพี่น้องของเรา ท่านก็
ปฏิบัติต่อเราเอง” (มธ. 25: 40) ผลที่ตามมาคือ คนยากจน คนที่เดือดร้อน คนที่มีทุกข์ คนที่ใกล้ตาย คนแปลกหน้า 
นักโทษ คนที่อ่อนแอทุกคนเช่น “พระกุมาร” ที่ยอแซฟพยายามปกป้อง ด้วยเหตุนี้นักบุญยอแซฟจึงขึ้นชื่อว่าเป็น          
ผู้คุ้มครองคนที่โชคร้าย คนที่เดือดร้อน คนที่ถูกเนรเทศ คนที่มีทุกข์ คนยากจน และคนที่ก าลังจะตาย 
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พระศาสนจักรจึงไม่สามารถที่จะพลาดในการแสดงความรักเป็นพิเศษต่อพี่น้องของพวกเราที่ต่ าต้อยที่สุด เพราะ              
นักบุญยอแซฟแสดงความห่วงใยเป็นพิเศษต่อพวกเขาเป็นการส่วนตัวและถือว่าตนเป็นพวกเดียวกัน พวกเราต้องเรียนรู้จาก
นักบุญยอแซฟด้วยการเอาใจใส่ดูแล และด้วยความรับผิดชอบเดียวกัน พวกเราต้องเรียนรู้ที่จะรักพระกุมารและพระมารดา
ของพระองค์ ที่จะรักศีลศักดิ์สิทธิ์และความเมตตา ที่จะรักพระศาสนจักรและคนยากจน  ความจริงแต่ละประการเหล่านี้คือ 
พระกุมารและพระมารดาของพระองค์ 
6.  ท่านเป็นบิดาที่ท างาน  
 แง่มุมหนึ่งของนักบุญยอแซฟที่มีการเน้นจากเวลาที่มีสมณสาส์นฉบับแรกเกี่ยวกับสังคม สมณสาส์นเวียน             
“Rerum Novarum” ของพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 คือความสัมพันธ์ของท่านกับการท างาน  นักบุญยอแซฟเป็นช่างไม้ที่ท า
มาหาเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์ส าหรับครอบครัว พระเยซูคริสต์ทรงเรียนรู้คุณค่า ศักดิ์ศรี และความชื่นชมยินดีว่านี่หมายถึง
อะไรในการรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นผลแห่งการท างานจากท่าน 
 ในยุคสมัยของพวกเราเมื่อการจ้างงานกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมอีกครั้งหนึ่ง และการตกงาน บางครั้งตกอยู่สถิติ
ต่ าสุดแม้ในบางประเทศที่ตลอดเวลาหลายทศวรรษมีความเจริญกันพอสมควร จึงมีความส าคัญที่จะต้องฟื้นฟูความส าคัญแห่ง
การท างานที่มีศักดิ์ศรี ซึ่งนักบุญยอแซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ที่เป็นแบบอย่าง 
 การท างานหมายถึงการมีส่วนร่วมในงานแห่งการไถ่กู้ เป็นโอกาสที่จะเร่งการมาถึงแห่งพระอาณาจักร เพื่อที่จะพัฒนา
ปัญญาและความสามารถของพวกเรา และน ามารับใช้สังคมและความเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง นี่เป็นโอกาสที่ไม่เพียงแต่จะ
เพื่อความส าเร็จของตนเองเท่านั้น แต่ยังเพื่อเซลส์แรกของสังคมซึ่งได้แก่ครอบครัว  ครอบครัวที่ปราศจากซึ่งการท างาน             
จะมีความเปราะบางเป็นพิเศษต่อความทุกข์ยาก ความตึงเครียด การเหินห่าง และการแตกแยก  พวกเราจะพูดถึงศักดิ์ศรี        
ของความเป็นมนุษย์ได้อย่างไร หากปราศจากซึ่งการท างานเพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนสามารถที่จะหาเลี้ยงชีพอย่าง
เหมาะสมได้ 
 บุคคลที่ท างานไม่ว่าจะเป็นงานอะไร ก าลังร่วมมือกับพระเจ้าเอง และในวิธีใดวิธีหนึ่งก็กลายเป็นผู้สร้างโลกรอบตัวเรา 
วิกฤตในยุคของพวกเราซึ่งได้แก่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและชีวิตจิตสามารถช่วยให้พวกเราทุกคนต้องค้นให้พบคุณค่าที่
แท้จริง ความส าคัญและความจ าเป็นของการท างานที่จะก่อให้เกิด “วิถีความเป็นปกติ” แบบใหม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดที่จะถูกตัดทิ้งไป 
งานของนักบุญยอแซฟเตือนใจพวกเราว่าพระเจ้าในการประสูติมาเป็นมนุษย์ก็ไม่รังเกียจการท างาน การตกงานที่มีผลกระทบ
ต่อผู้คนเป็นอันมาก และมีผลท าให้โรคระบาดโควิดขยายตัวมากขึ้นควรที่ท าให้พวกเราต้องหันกลับมาทบทวนล าดับ
ความส าคัญกันใหม่ ขอให้พวกเราวอนขอนักบุญยอแซฟกรรมกรได้โปรดช่วยให้พวกเราแสดงความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีคน          
หนุ่มสาว จะไม่มีผู้ใด หรือครอบครัวใดที่ตกงาน 
7. บิดาที่อยู่ในร่มเงา 
 นักเขียนญาน โดบราซินสกี (Jan Dobraczynski) ชาวโปแลนด์ในหนังสือ “ร่มเงาแห่งบิดา (The Shadow of the           

Father) [24] ได้เล่าเรื่องชีวิตของนักบุญยอแซฟในรูปแบบของนิทาน เขาใช้ภาพพจน์ที่ชวนให้คิดถึงเงาเพื่อที่หมายถึง             
ยอแซฟ ในความสัมพันธ์ของท่านกับพระเยซูคริสต์  ยอแซฟเป็นเงาทางโลกแห่งพระบิดาเจ้าสวรรค์ ท่านเฝ้าดูและคอย
ปกป้องพระกุมาร ไม่เคยปล่อยให้พระกุมารไปไหนมาไหนโดยล าพัง พวกเราสามารถคิดถึงค าพูดของโมเสสต่อชนชาติ
อิสราเอล “ในที่เปลี่ยว... ท่านเห็นแล้วว่าพระเจ้าทรงดูแลท่านอย่างไร ดุจผู้ที่อุ้มเด็กตลอดเส้นทางที่ท่านเดิน” (ฉธบ. 1: 31) ใน
ท านองเดียวกันยอแซฟท าหน้าที่เป็นบิดาตลอดชีวิตของท่าน [25]  
 บิดาไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่ถูกสร้างขึ้นมา ผู้ชายไม่ได้เป็นบิดาเพียงแค่ท าให้เด็กเกิดมาในโลกเท่านั้น แต่ต้องมีความ
รับผิดชอบที่จะดูแลเลี้ยงดูเด็ก เมื่อใดที่ชายคนหนึ่งยอมรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้อื่นโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เขาก็เป็นบิดาของคนนั้น            
 ทุกวันนี้บ่อยครั้งเด็กๆ ดูเหมือนจะเป็นก าพร้าขาดพ่อ  พระศาสนจักรก็ต้องการบิดาเช่นเดียวกัน ค าพูดของนักบุญเปาโล
ถึงชาวโครินธ์ยังทันสมัยอยู่ “แม้ว่าท่านจะมีครูพี่เลี้ยงนับหมื่นคน ในพระเยซูคริสต์ แต่ก็มีบิดาเพียงคนเดียว” (1 คร. 4: 15) 
บาดหลวง หรือบิชอปทุกคนสมควรและสามารถที่จะกล่าวเพิ่มพร้อมกับอัครสาวกว่า “ข้าพเจ้าเป็นบิดาของท่านใน             
พระคริสต์เยซูโดยอาศัยพระวรสาร” (ibid) เปาโลเรียกชาวกาลาเทียเช่นเดียวกันว่า “ลูกๆที่รัก ข้าพเจ้ามีความเจ็บปวดจนกว่า 
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พระเจ้าจะปรากฏอยู่ในท่านอย่างชัดเจน” (กท. 4: 19) การเป็นบิดาหมายถึงการน าเด็กๆ เข้าสู่ชีวิตและความจริง อย่ารั้ง
พวกเขาไว้ อย่าทนุถนอมเขาจนเกินไป แต่ท าให้เขาสามารถตัดสินใจเอง มีเสรีภาพ และทดลองกับความเป็นไปได้ใหม่ๆ 
บางทีด้วยเหตุนี้ยอแซฟจึงถือกันโดยธรรมเนียมว่าเป็นบิดา “ผู้บริสุทธิ์ที่สุด”  ต าแหน่งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นเพราะความเคารพ
รักเท่านั้น แต่เป็นเพราะทัศนคติของท่านไม่ใช่เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว ความบริสุทธิ์เป็นเสรีภาพจากการเป็นเจ้าของในทุก
บริบทแห่งชีวิต ความรักต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะเป็นความรักที่แท้จริง ความรักแบบเป็นเจ้าของในที่สุดจะเป็นอันตราย           
จะขังคุกตนเอง  บีบบังคับท าให้เกิดความน่าสงสาร  พระเจ้าทรงรักมนุษยชาติด้วยความรักที่บริสุทธิ์ พระองค์ปล่อยให้       
พวกเราเป็นอิสระ แม้พวกเราจะหลงทางและตั้งตนเป็นอริกับพระองค์ ตรรกะแห่งความรักจะเป็นตรรกะแห่งเสรีภาพเสมอ 
และยอแซฟก็ทราบดีว่าจะต้องใช้เสรีภาพพิเศษนี้อย่างไร ท่านไม่เคยท าตนเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ไม่เคยคิดถึงแต่ตนเอง 
แต่มุ่งอยู่แต่ที่ชีวิตของมารีย์และพระเยซูคริสต์ 
 ยอแซฟมีความสุขไม่ใช่พียงการเสียสละตนเอง แต่ในการท าตนเองเป็นของขวัญด้วย  พวกเราไม่เคยเห็นท่านท้อแท้ 
ท่านมีแต่เพียงความไว้วางใจ การอยู่นิ่งอย่างอดทนของท่านเป็นพื้นฐานแห่งการแสดงออกถึงความไว้ใจ โลกของพวกเราทุก
วันนี้ต้องการบิดา ไม่มีประโยชน์ที่ทรราชจะใช้อ านาจเหนือผู้อื่นให้เป็นวิธีทีจ่ะสนองความต้องการของตน จะปฏิเสธผู้ที่ปะปน
อ านาจกับเผด็จการ การรับใช้กับการเป็นทาส การอภิปรายกับการกดขี่บีบบังคับ ความรักเมตตากับเจตนารมณ์แห่ง
สวัสดิการ อ านาจกับการท าลาย ทุกกระแสเรียกที่แท้จริงเกิดจากการให้ตนเองเป็นของขวัญซึ่งเป็นผลของการเสียสละที่มี  
วุฒิภาวะ การเป็นสมณะและชีวิตผู้ถวายตัวก็เรียกร้องวุฒิภาวะเช่นเดียวกัน ไม่ว่ากระแสเรียกของพวกเราจะเป็นเช่นใด         
ไม่ว่าจะแต่งงาน ถือโสดหรือเจริญชีวิตพรหมจรรย์ ของขวัญแห่งตัวของพวกเราจะไม่สมบูรณ์เมื่อพวกเราถวายเป็นบูชา  
หากหยุดเพียงแค่นั้น หากเป็นเช่นนั้นแทนที่จะเป็นเครื่องหมายความสวยงามและความชื่นชมยินดีแห่งความรัก ของขวัญ
แห่งตนเองก็จะเสี่ยงที่จะเป็นการแสดงถึงการไม่มีสุข ความเสียใจ และความผิดหวัง 
 เมื่อบิดาปฏิเสธที่จะดูแลการเจริญชีวิตของบุตร ฉากใหม่ที่ไม่คาดหวังก็จะเกิดขึ้น  เด็กทุกคนมีความเร้นลับพิเศษ
จ าเพาะตัวที่จะพัฒนาได้ก็ต้องด้วยความช่วยเหลือของบิดา ซี่งให้ความเคารพต่อเสรีภาพของบุตร บิดาควรรับรู้อย่างดีว่า 
ตนเป็นบิดาและผู้อบรมที่ส าคัญที่สุด จนกระทั่งตนไม่มีประโยชน์อีกต่อไป เมื่อเห็นว่าบุตรสามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถ
ที่จะเดินไปตามเส้นทางแห่งชีวิตได้ตามล าพัง  เมื่อเขากลายเป็นดุจยอแซฟ ซึ่งทราบอยู่เสมอว่าบุตรของตนมิใช่เป็นของตน 
เป็นแต่เพียงมอบไว้ให้ตนดูแล ในที่สุด นี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้พวกเราเข้าใจเมื่อพระองค์ตรัสว่า “ในโลกนี้ 
อย่าเรียกผู้ใดว่าบิดา เพราะว่าพระบิดาของท่านมีเพียงพระองค์เดียวคือพระบิดาในสวรรค์” (มธ. 23: 9) 
 ในการท าหน้าที่ของการเป็นบิดา พวกเราควรระลึกเสมอว่า นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับการเป็นเจ้าของแต่เป็น “เครื่องหมาย” ที่
ชี้ให้เห็นถึงความเป็นบิดาที่ยิ่งใหญ่กว่า ในทางหนึ่งพวกเราทุกคนเป็นเหมือนยอแซฟ คือเป็นเงาแห่งพระบิดาเจ้าสวรรค์     
ผู้ทรง “โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองคข์ึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม”(มธ. 5: 45) 
และเป็นเงาที่ติดตามพระบุตรของพระองค์ .... 
               “จงลุกขึ้นพาพระกมุารและพระมารดาหนีไป” (มธ. 2: 13) พระเจ้าทรงบัญชายอแซฟ 
 เป้าหมายของสมณลิขิตฉบับนี้ก็เพื่อที่จะเพิ่มความรักของพวกเราต่อนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อสนับสนุนให้พวกเราภาวนา
ต่อการวิงวอนของท่าน เรียนรู้และเลียนแบบฉบับคุณธรรมอันสูงส่งและความร้อนรนของท่าน 
 แท้จริงพันธกิจที่เหมาะสมของบรรดานักบุญไม่เพียงแต่เพื่อรับอัศจรรย์และรับพระหรรษทานเท่านั้น แต่เพื่อให้ท่าน
เสนอวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อพวกเราเฉกเช่นอับราฮัม [26] และโมเสส [27] และดุจพระเยซูคริสต์ “ผู้วิงวอน” (1 ทธ. 2: 5) ซึ่งเป็น 
“ผู้ส่งเสริมสนับสนุน” ต่อพระบิดา (1 ยน. 2: 1) และพระองค์ “ผู้ด ารงอยู่เพื่อวิงวอนเพื่อพวกเรา” (ฮบ. 7: 25; รม. 8: 34) 
 บรรดานักบุญช่วยสัตบุรุษทุกคน “ให้พยายามแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์และความครบครันในสภาพชีวิตของพวกเขา           
แต่ละคน” [28] ชีวิตของนักบุญเหล่านั้นเป็นการพิสูจน์ชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งความเป็นไปได้ที่จะน าพระวรสารมาปฏิบัติใน
ชีวิตจริง 
 พระเยซูคริสต์ตรัสกับพวกเราว่า “จงเรียนรู้จากเรา เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและต่ าต้อย” (มธ. 11: 29) ชีวิตของ
บรรดานักบุญก็เป็นแบบฉบับที่พวกเราต้องเลียนแบบเช่นเดียวกัน นักบุญเปาโลกล่าวอย่างชัดเจนว่า “จงเลียนแบบฉบับ 
จากเรา” (1 คร. 4: 16) [29] ในความเงียบของท่านนักบุญยอแซฟก็กล่าวเช่นเดียวกัน 
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ด้วยแบบฉบับของบุรุษและสตรีผู้ศักดิ์สิทธิ์มากมาย นักบุญออกัสตินถามตนเองว่า “สิ่งที่พวกเขาท าได้ ท่านไม่สามารถท าได้
บ้างหรือ?” ดังนั้นท่านจึงตัดสินใจที่จะกลับใจเมือ่ท่านอุทานว่า “ข้าพเจ้ารักพระองค์ช้าเหลือเกิน พระองค์เป็นองค์ความงดงาม
เก่าแก่ แต่ก็ใหม่อยู่เสมอ” [30] 
 พวกเราเพียงแต่ต้องวอนนักบุญยอแซฟส าหรับพระหรรษทาน เพื่อการกลับใจของพวกเรา 
 บัดนี้ขอให้พวกเราภาวนาต่อท่านนักบุญยอแซฟ: 
  ข้าแต่ผู้พิทักษ์พระผู้ไถ่ 
  ภัสดาของพระแม่มารีย์พรหมจารี 
  พระเจ้าทรงมอบพระบุตรแต่พระองค์เดียวแก่ท่าน 
  พระแม่มารีย์ทรงวางพระทัยในท่าน 
  พระเยซูคริสต์ทรงรับสภาพมนุษย์พร้อมกับท่าน 
  ข้าแต่นักบุญยอแซฟ 
  โปรดแสดงว่าท่านเป็นบิดาของข้าพเจ้าด้วย 
  โปรดชี้น าพวกเราในหนทางแห่งชีวิต 
  โปรดวิงวอนพระหรรษทานพระเมตต าและความกล้าหาญเพื่อพวกเรา 
  และโปรดคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากความชั่วร้ายทุกประการเทอญ  

        อาแมน 
 ให้ไว้ ณ กรุงโรมที่มหาวิหารยอห์นลาเตรัน วันที่ 8 ธันวาคม วันสมโภชพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล ปี ค.ศ. 2020 
เป็นปีที่ 8 แห่งสมณสมัยของข้าพเจ้า 

ฟรา์ซิสั 
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พระคุณเจ้าฟรยงซิสัเซเวีทร  วีระ อาภรณ รยต์  แบ่งปัน สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา PATRIS CORDE 

ปีแห่งการเฉลิมฉลองนกับุญยอแซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021 สันตะบิดรฟรานซสิทรงอักษรแบบเรียบง่าย 
แต่ลุ่มลึกทุกหัวข้อ จึงขอชวนเชิญเป็นอาหารฝา่ยจิตที่ร่วมกันไตร่ตรอง และช่วยกันท าให้เกิดผลในชีวิต                  

บาดหลวงอันดรูว ์วิษณุ ธัญญอนันต ์ เก็บสมณลิขิตนี้มาแบ่งปันและไตร่ตรอง เพือ่รับรู้เนื้อหาสาระส าคัญ                     
( ฉบับเป็นเล่มยังไม่ไดพ้ิมพ์...)  
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