ธันวาคม 2020 ( ฉ.6/
ฉ.6/2020
2020 )
Merry Christmas 2020 and Happy New Year 2021
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย)
ขอให้คริสต์มาสนี้ส่องประกายไปด้วยความรัก เสียงหัวเราะ และมิตรภาพ
และขอให้ปีที่กาลังจะมาถึง นาพาความสุขและความสบายใจมาให้คุณ สุขสันต์วันปีใหม่ 2021

1

วิสัยทัยน์
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่นอ้ ง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พย์ธกิจ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ
ให้ได้รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชนด้าน
สุขภาพอนามัย โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

คณะกรรมการคาัอลิกเพื่อการพยฒ์าสัยงคม (แผ์กสัุขภาพอ์ามยท) รับผิดชอบงานด้านสังคม 4 หน่วยงานฯ
1) ชมรมเวชบุคคลคาัอลิกแห่งประเันไัท + ดาเนินการจัดทาโปสเตอร์และเอกสารแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด
ของ โรค COVIC-19 ในโบสถ์คริสต์ศาสนาเพือ่ ให้คุณพ่อเจ้าวัด สภาวัด และกลุ่มฆราวาสทุกกลุ่ม ช่วยป้องกันมิให้มกี ารแพร่
ระบาดโควิด-19 ในเขตวัด พร้อมโปสเตอร์แนะนาการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ไวรัส ในนาม สภาประมุข
บาดหลวงโรมันคาทอลิกฯ + ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือและกาลังใจกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง ผู้ยากไร้
ผู้ลี้ภัย Asylumseaker ฯลฯ/ มอบของใช้ทจี่ าเป็น + ออกหน่วยคัดกรองโควิด-19 วัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงานในโอกาสฉลองวัด
มากกว่า 20 ครั้ง ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยมากกว่า 1,500 คน + คณะนักบวชคามิลเลียน ร่วมกับ แผนกสุขภาพอนามัย
จัดพิมพ์หนังสือธรรมนูญใหม่สาหรับผู้ทางานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย New Charter for Health Care Worker
2) คณะอ์ุกรรมการคาัอลิกเพื่อสั่งเสัริมงา์เอดสั + ประสานงานเครือข่ายองค์กรและสมาชิกที่ทางานด้านเอดส์
24 องค์กร + ส่งเสริมและร่วมมือระหว่างผู้นาองค์กรศาสนาในการทางานด้านเอดส์ + คณะอนุกรรมการฯช่วยสนับสนุนและ
จัดตั้ง Asia-Pacific Coalition on HIV/Aids (CAPCHA) และสนับสนุนสานักงาน Secretariat Office + รณรงค์สร้าง
ความตระหนัก และ ความรู้เรือ่ ง HIV/AIDS ในโอกาสต่างๆเช่น วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุกปี
3) คณะอ์ุกรรมการคาัอลิกเพื่อผู้สัูงอาทุ + ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับวัดของแต่ละสังฆมณฑล 11 มิสซัง จัดตั้ง
ชมรมฯ รวมทั้งหมด 199 ชมรม มีสมาชิกผู้สูงอายุมากกว่า 15,000 คน + กลุ่มจิตอาสาผู้สูงอายุฯระดับวัดในเขตสังฆมณฑล
ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง ผูส้ ูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ยากไร้ตามวัดที่มีชมรมอย่างสม่าเสมอ + ส่งเสริมจัดกิจกรรม เลาดาโต ซี
ระดับสังฆมณฑล เพื่อไตร่ตรองพระสมณสาส์น Laudato Si’ โอกาสครบรอบ 5 ปี (24 พ.ค.2020 - 24 พ.ค.2021)
4) องคกรสั่งเสัริมชีวิต + รณรงค์เพื่อส่งเสริมชีวิตตามแนวทางคาสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร + ร่วมเสวนากับองค์กร
อื่นๆ ด้านสังคม ในประเด็นเรือ่ งการทาแท้ง , การุณยฆาต ฯลฯ
ติดตามการดาเนินงานแผนกสุขภาพอนามัย ผ่านทาง www.healthpastoral.com/Facebook แผนกสุขภาพอนามัย
และ E-Newsletter : ขอร่วมสั์ยบสั์ุ์งา์ ชมรมเวชบุคคลคาัอลิก เลขที่บัญชี 013-1-35643-7 ธนาคารกรุงไทย
สาขาถนนศรีอยุธยา หรือ คณะกรรมการคาัอลิกเพื่อสัุขภาพอ์ามยท เลขที่บัญชี 186-2-00814-9 ธนาคารทหารไทย
สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์..กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินแจ้งมาที่ โทร/โทรสาร 02 681 5857 มือถือ 087 334 5487
E-mail: chc@cbct.net ทั้งนี้แผนกสุขภาพอนามัย พร้อมออกใบสาคัญรับเงินจัดส่งให้ทา่ นต่อไป..
ขอให้ัุกั่า์มีความสัุขใ์โอกาสัวย์พระคริสัตสัมภพและปีใหม่ 2021 ...

เครือข่ายคาทอลิกรณรงค์วันเอดส์โลก
( 1 ธย์วาคม ของัุกปี )

เครือข่าทคาัอลิกซึ่งัางา์เกี่ทวข้องกยบผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วทเอดสั ซึ่งมีหน่วยงานเครือข่ายที่ทางาน
ด้านนี้โดยตรงอยูท่ ั่วทุกภาคของประเทศไทย จานวน 24 หน่วยงาน องค์กรร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทางานเกี่ยวข้อง
กับประเด็นดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาครัฐและหน่วยงาน NGO ที่ทางานประเด็นสุขภาพ ต่างก็ร่วมมือกันเพื่อ
รณรงค์แนวทางต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชือ้ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ ผู้ป่วยเอดส์ โดยภาพรวมคาขวัญที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันรณรงค์ คือ
“ เอดส์อยู่ร่วมได้ ไม่ตีตรา
รา”” ““ยุยุติเอดส์ ..ปี 2573 ” ฯลฯ โดยหน่วยงานเครือข่ายจัดกิจกรรมร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐ
และ NGO ในการจัดกิจกรรม สาหรับประชาชนทั่วไปมาร่วมใน
กิจกรรมรณรงค์ด้วย มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผู้คนทั่วไป แต่ตัวกิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมทีส่ ่งเสริมความรู้
สร้างความตระหนักในเรื่องของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคเอดส์
ว่า พวกเขาสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปลอดภัย
เรียนรู้เท่าทันอาการของโรค การเข้าถึงยาต้าน ฯลฯ ที่เป็น
สิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ นอกจากการจัด
กิจกรรมร่วมกับทางภาครัฐและเอ็นจีโอแล้ว บางหน่วยงานก็
เชิญภาครัฐ เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมในศูนย์โดยตรง มีการเชิญ
กลุ่มเป้าหมายเข้ามาร่วมงาน ร่วมกิจกรรม สนุกสนาน
เป็นเสมือนงานรื่นเริง งานบันเทิงทีม่ ีสาระ และความรู้ในเรือ่ งเอชไอวี และ โรคเอดส์ โดยกลุม่ เป้าหมายที่มกั ได้รับการ
เชื้อเชิญเข้าร่วมงาน คือ เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และแรงงานอพยพ เป็นต้น โดยตัวอย่างของหน่วยงานภายใต้เครือข่าย
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ ที่ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ วย์เอดสัโลก 1 ธันวาคม 2563/2020 ปีนี้
ได้แก่ ...
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บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ
สรุปภาพรวมกิจกรรมฯ
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1.) คามิลเลีท์ โซเชีทล เซ็์เตอร ระทอง หรือ ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ คามิลเลียน ระยอง นาโดย
บาดหลวงยออากิมเหงียน วันถัน อธิการศูนย์ฯ ทางศูนย์ฯได้ร่วมมือกับทางจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมภายในศูนย์ฯ เช่น
กิจกรรมการดูแลตัวเองในผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี การฉายวีดีทัศน์ที่เกี่ยวกับเรื่อง
“การตีตรา” การถอดบทเรียน ทานอาหารร่วมกัน ตบท้ายด้วยกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในหัวข้อ
“Walk together เอดส์อยู่ร่วมกันได้ไม่ตีตรา” มีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานจานวนมาก..

2.) นู์ทเมอรซี่ คลองเตท จัดกิจกรรมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีหัวข้อของงานว่า “เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา”
งานจัดขึ้น ณ บริเวณสนามกีฬา โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดย บาดหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา
ผู้อานวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวเปิดงานฯ คุณชุติมา จงเจตน์ ผู้จัดการศูนย์พัฒนาสุขภาพและอนามัยชุมชน มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ได้กล่าวทักทายบรรดาเยาวชน ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว กิจกรรมเน้นไปที่การสร้างความรู้ และ
ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี การป้องกัน และการอยู่ร่วมกัน โดย ผ่านทางเกมส์เป็นซุม้ ต่างๆ
ควบคู่กับความรู้แต่ละเรื่อง นอกจากนี้ ทางศูนย์เมอร์ซี่ คลองเตย ยังร่วมจัดกิจกรรมใน
วันที่ 2 ธันวาคม 2563/2020 ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา คลองเตย กรุงเทพฯ
พร้อมภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิพร้อมใจพัฒนา และมูลนิธิศุภนิมิต อีกด้วย .. มี
คุณเฉลิมรัฐ ปรีชา ช่วยประสานงานกับทางคณะอนุกรรมการฯอย่างต่อเนื่อง ..

3.) บ้า์มิตราัร (มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ซึ่งดาเนินงานโดย คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ต ร่วมมือกับ
โรงพยาบาลเชียงดาว และชมรมสู่ขวัญดอยหลวง จัดทาโดยโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ในการแก้ไขปัญหา
HIV/AIDS และปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์” ณ บริเวณตลาดนัดเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวนี้
เน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงานการป้องกัน การติดต่อเชือ้ โรค ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ HIV/AIDS
รวมไปถึงให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ..
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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 โดยกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมบันเทิง เช่น การแสดง การร้องเพลง การเล่า
เรื่องราวในการรณรงค์ ในหัวข้อ “Working Together” และ “การดูแลเอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจ เป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์” โดยเจ้าหน้าที่ของคณะมาริสต์ ระนอง ส่วนใหญ่เป็นเมียนมาร์ในพื้นที่
และมีกลุ่มเป้าหมาย คือ แรงงานอพยพชาวเมียนมาร์ในพื้นที่ จ.ระนอง และใกล้เคียง
5.) โครงการเพื่อ์ชาวบ้า์ มูล์ิธิคณะภคิ์ีนรีชุมพาบาล จ.ห์องคาท นาโดย
ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ได้จัดรณรงค์วันเอดส์โลก ประจาปี 2563/2020 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2020
ในหัวข้อ “เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” ณ บ้านสวนมิตรภาพ มูลนิธคิ ณะภคินีศรีชุมพาบาล
การรณรงค์ดังกล่าวของศูนย์นี้จัดในรูปแบบของกีฬาสัมพันธ์ ..

6.) บ้า์ลอเร์โซ (บ้านเด็กกาพร้าลอเรนโซ) ซึ่งดาเนินงานโดย ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล
(ซิสเตอร์คามิลเลียน) จัดงานฉลองบ้านขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 และถือเป็นการ
จัดรณรงค์ฉลองวันเอดส์โลกไปในตัว โดยลักษณะการรณรงค์จะเป็นการ
จัดกิจกรรมร่วมกับพิธีทางศาสนา ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมกันของทาง
เทศบาล (ภาครัฐ) ชุมชน หน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ ในการสร้างความ
ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ การมีส่วนร่วมในการสร้างสังคม
แห่งความเอื้ออาทร เอาใจใส่ผู้ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์
ในงานดังกล่าว พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี ประมุข
สังฆมณฑลจันทบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน และรับประทานอาหาร
ร่วมกับเด็กๆ และผู้มาร่วมงานอย่างเป็นกันเอง ..
7.) คณะซิสัเตอรรยกกางเข์ั่าแร่ ซึ่งมี ซิสเตอร์อัมพร แสนเมือง เป็นผู้ที่
รับผิดชอบโครงการ“กลุ่มสร้างเพือ่ นสร้างพลัง รักกางเขนแห่งท่าแร่ จ.สกลนคร”
ดูแลกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังในเขตกุสมุ าลย์และโพนนาแก้ว จ.สกลนคร ร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์ ป้องกัน และส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ และ
จัดรายการวิทยุชุมชน “โลกสวยด้วยมือเรา” ทุกวันอังคาร เวลา 09.00 – 11.00 น. FM 104.50 MHz.
และในปีนี้มีการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ในวันที่ 14 ธันวาคม 2020 ร่วมกับวันคริสตมาส ปี 2563 ที่โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
สกลนคร มีผู้ป่วยเอดส์ 55 คน ผู้ป่วยใน 30 คน และเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาลแผนกผู้ป่วยเรื้อรัง จานวน 10 คน และทีมงาน
กลุ่มสร้างเพื่อน สร้างพลัง จานวน 12 คน ...และจัดกิจกรรมที่ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จ.สกลนคร เมื่อวันทึ่ 17 ธันวาคม 2020..
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.8.) นู์ทสัยงคมพยฒ์า สัยงฆมณฑล์ครราชสัีมา
โดย ฝ่ายฟื้นฟูสงั คมมนุษย์ แผนกผู้ป่วยเอดส์และผู้พิการจัดอบรมบรรยาย ให้
ความรู้เกีย่ วกับการติดเชื้อ การป้องกัน การอยูร่ ่วมกันได้ตามหัวข้อการรณรงค์ของ
ปี 2563 คือ “เอดส์อยู่ร่วมกันได้ไม่ตีตรา” การรณรงค์ในครั้งนี้ ร่วมกับ อาสาสมัคร
ผู้ติดเชื้อเองเข้ามาช่วยตอบคาถามให้กับน้องๆ ในการรณรงค์ตลอดทั้งเดือน สัปดาห์ละ 1 โรงเรียน รวมทั้งหมด 4 โรงเรียน
เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเรื่อง HIV/AIDS รวมถึง จัดกิจกรรมจาลองบทบาทสมมติเกี่ยวกับการ
ติดเชื้อ HIV และแจกของรางวัลให้กับนักเรียน/นักศึกษา
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนมารียอ์ ุปถัมภ์ชัยภูมิ ม.1 - ม.3 จานวน 170 คน
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยมารีย์บริหารธุรกิจ (MBAC) ปวช.1 จานวน 80 คน
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ โนนแก้ว ม.3 จานวน 45 คน
นอกจากตัวอย่าง 8 หน่วยงานดังกล่าวจาก 24 หน่วยงาน ภายใต้ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์
หน่วยงานอื่นๆ ภายใต้ คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดกิจกรรมหรือร่วมจัดกิจกรรม
กับหน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทางคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ส่งเสริมงานเอดส์ ภายใต้ แผนกสุขภาพอนามัย ต้องขอขอบคุณหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ โรงเรียนต่างๆ ชุมชนวัดต่างๆ ทีช่ ่วยสนับสนุนการรณรงค์ และ
การทางานรับใช้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โดยผ่านทางศูนย์ต่างๆ หรือ
ผ่านทางแผนกสุขภาพอนามัย ด้วยการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทาให้คณะอนุกรรมการฯ สามารถจัดกิจกรรมอบรมเพิ่ม
ทักษะ-ศักยภาพ การรณรงค์ ฯลฯ ให้บริการแก่ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม จานวนร่วมสองพันคนในแต่ละปี
และโดยเฉพาะสภาพระสังฆราชฯ ที่ร่วมจัดรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุกปีอย่างต่อเนื่อง... ท่านสามารถติดตาม
กิจกรรมของเครือข่าย คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ www.healthpastoral.com / Facebook
แผนกสุขภาพอนามัย และ ทาง Newsletter ของแผนกสุขภาพอนามัย หรือสามารถสนับสนุนงานเครือข่ายคณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ ได้ที่ บัญชี 186-2-00814-9 ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ..
คามิลเลีท์ โซเชีทล เซ็์เตอร ระทอง โดย
บาดหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ และ เจ้าหน้าที่จานวน 5 ท่าน
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดบริการด้าน เอชไอวี
เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้แก่ชุมชน ระหว่าง
วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2020 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพ จัดโดย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างบุคลากรและคนทางานที่มีความรู้และทักษะในการให้บริการด้านเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ที่มมี าตรฐานได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข ช่วยให้สังคมไทย เข้าใกล้การยุติ
ปัญหาเอดส์มากขึ้น นั่นคือ ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีคนตายจากเอดส์ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
หรือตีตราต่อผู้ติดเชือ้ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีและผู้ไม่ติดเชื้อเอชไอวี สามารถใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีสขุ ภาพที่แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ..
การประชุมครั้งนี้ ทาให้ได้รับข้อมูลและความรูท้ ี่สาคัญมากๆ ที่จะช่วยให้เราสามารถจัดบริการ
ด้าน HIV/AIDS และ STIs แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมัน่ ใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับ HIV และ เพศ, ความรู้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ
เรื่องเพศที่มีผลต่อการตีตรา และเลือกปฏิบัติ, กฎหมายต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับการจัดบริการด้านเอชไอวีเอดส์ และ STIs ของ
อาสาสมัครภาคประชาสังคม, ความรู้เรื่องยาต้านไวรัสเอชไอวีและ ยา PREP และการทาแผนที่ชุมชนกับการจัดบริการเชิงรุก:
การเข้าถึงบริการป้องกันและการสนับสนุนการเข้าสู้การบริการสุขภาพ (RRTTPR) การประชุมครั้งที่ช่วยเราให้สามารถกลับ
ไปทางานดูแลช่วยเหลือ แก่กลุ่มเป้าหมายของเราได้อย่างมีพลังจริงๆ ....
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คาัอลิกอบรม/เสัว์าประเด็์การัาแั้ง
สังฆมณฑลนครราชสีมา, โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ และเวชบุคคลสังฆมณฑลนครราชสีมา นาโดย มุขนายกชูศักดิ์ สิริสทุ ธิ์
และ ท่านเป็นประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ คุณพ่อเฉลียว วาปีกัง รองประธานกรรมการบริหาร และ
ผู้อานวยการเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วย คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ต คณะแพทย์ พยาบาล
และบุคลากรโรงพยาบาล รวมไปถึงคริตสชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ภายในสังฆมณฑลฯ
ร่วมด้วย บ้านพักผู้สูงอายุราชสีมา โดย คณะนักบวชคามิลเลียน คุณพ่อยอห์น คอนตาริน
อธิการบ้าน คุณพ่อรัชนัย อ้อมนอก ผู้อานวยการบ้าน และ
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา จิตตาภิบาลบ้านผู้สูงอายุราชสีมา
จัด“โครงการอบรมและเสวนาจุดยืนคาสอนคาทอลิกสาหรับ
ผู้ทางานด้านการดูแลสุขภาพและอนามัย” ประเด็นเสวนา
คาสอนในเรื่องการเคารพคุณค่าศักดิ์ศรีชีวิตมนุษย์..
ประเด็นการละเมิดชีวิตการทาแท้ง.. ขบวนการของการอบรมเสวนา เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิด
ซึ่ง มุ ข นายกชู ศั ก ดิ์ สิ ริ สุ ท ธิ์ ได้ ก ล่ า วให้ โ อวาท ให้ ข้ อ คิ ด เรื่ อ งคุ ณ ค่า ชี วิ ต บนพื้น ฐานจาก
พระคัมภีร์ ตั้งแต่ปฏิสนธิจนวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างธรรมชาติ
(ท่ า นสามารถติ ด ตามโอวาทดั ง กล่ า วได้ จ ากสื่ อ ต่ า งๆ หรื อ เว็ บ ไซด์ ห น่ ว ยงานคาทอลิ ก ที่
เกี่ ย วข้ อ ง) จากนั้ น ตามด้ ว ย ภราดาจิ ร าวั ฒ น์ สุ จิ ร านุ ธ รรม สมาชิ ก นั ก บวชคามิ ล เลี ย น/
ผู้อานวยการ โรงพยาบาลซานคามิลโล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายเรื่ อ งการท าแท้ ง ว่ า มี ที่ ม าอย่ า งไร มี พั ฒ นาการ
แนวความคิดในการทาแท้ง ทั้งจากกฎหมาย
ของอั ง กฤษ และฝรั่ ง เ ศส และที่ ส าคั ญ
ก ฎห ม า ย ก า ร ท า แ ท้ ง ใ น ปร ะเ ท ศไ ท ย
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง ได้ เ ข้ า ใจที่ ม าและผลของ
กฎหมายดังกล่าว..
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ใน session ที่ 2 คุณพ่อกิตสดา คาศรี อธิการและผู้อานวยการบ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์
สามพราน จ.นครปฐม ได้บรรยายเรื่อง “ธรรมนูญใหม่สาหรับผู้ทางานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย ” การอภิบาลชีวิตตั้งแต่
ปฏิสนธิ การเกิดเป็นมนุษย์ ความเจ็บป่วยจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตตามธรรมชาติ โดยคุณพ่อเน้นเป็นพิเศษในเรื่องการ
คุมกาเนิด และการทาแท้ง ซึ่งสรุปได้ว่า การให้กาเนิดบุตรเป็นการร่วมแผนการสร้างของพระเป็นเจ้า การกระทาใดๆที่
ขัดขวางการมีชีวิต หรือการเกิดของชีวิตด้วยความจงใจ ถือว่าไม่ถูกต้อง และ
พระศาสนจักรถือว่าตั้งแต่การปฏิสนธิในครรภ์มารดาเป็นชีวิตใหม่คนหนึ่ง ถือว่า
เป็น บุค คลคนหนึ่ง ที่เราหรือ ใครก็ต ามจะล่ วงละเมิด ชีวิ ตดัง กล่ าวมิได้ ดั งนั้ น
การทาแท้งด้วยวิธีใดๆจึงถือว่าเป็นการทาลายชีวิต และในแง่ของหลักคาสอน
ของคาทอลิก ในประเด็นที่เป็นรายละเอียดของเคสพิเศษต่างๆเช่น กรณีที่ถูก
ข่มขืนและตั้งครรภ์, กรณีทราบว่าเด็กในครรภ์ไม่สมบูรณ์ ไม่มีสมองหรือในกรณี
ที่เสี่ยงต่อชีวิตของมารดา เป็นต้น โดยทีมวิทยากรทั้ง 2 ท่าน และบรรดาพระสงฆ์ที่มีความรู้ในประเด็นดังกล่าว ซึ่งร่วมเวที
อยู่ด้วย ต่างก็ให้แนวทางหรือทางออกที่เหมาะสมและถูกต้องกับคาสอนของพระศาสนจักร (ท่านสามารถติดตามในสื่อ
ออนไลน์ย้อนหลังได้) และที่สาคัญ..พระศาสนจักรมีสถานที่สาหรับช่วยเหลือผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเพื่อช่วยเหลือสตรีเหล่านี้
โดยมีศูนย์ดูแลช่วยเหลือคนเหล่านี้ ให้รักษาทารกไว้จนคลอด และดูแลช่วยเหลือหาทางออกให้สาหรับอนาคตต่อไป 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.แม่ คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชี ยงใหม่ 50220 โทร.08 9632 8847 3.) ศู นย์ บ าบั ด ฟื้น ฟู และพั ฒนาผู้ หญิ ง และเด็ ก
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 และประเด็นการทาแท้ง
ในมุมมองของศาสนาหลักในประเทศไทย โดยแนวทางคาสอน
ศาสนาพุทธ วิทยากร พระดร.สิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท มาร่วมให้ความรู้ในประเด็นดังกล่าว
ศาสนาอิสลาม ได้รับเกียรติจาก นางสาวปัทมา ตาเฮ มาร่วมให้ความรู้ในประเด็นดังกล่าวตามหลักอิสลาม และ
ศาสนาคาทอลิก คุณพ่อกิตสดา คาศรี จากบ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน สามพราน ร่วมเวทีเสวนา ..
ท่านสามารถติดตามเนือ้ หาการเสวนาฉบับเต็มได้ทาง
www.camilliankorat.org /
Facebook : บ้านผู้สูงอายุราชสีมา คามิลเลียนโคราช ...
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สมณลิขิต “ด้วยหัวใจของบิดา - PATRIS CORDE”
การประกาศ ปีแห่งเฉลิมฉลองนักบุญยอแซฟ

ในวันสมโภชพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงประกาศ อุทิศตั้งแต่
วันที่ 8 ธันวาคม 2020 – 8 ธันวาคม 2021 ให้เป็น ปีแห่งพระภัสดาแห่งพระแม่มารีย์
วันที่ 8 ธันวาคม 2020
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประกาศ “ปีแห่งนักบุญยอแซฟ” ซึ่งทาให้สัตบุรุษปลื้มปีติด้วยความประหลาดใจ
เป็นครั้งที่สองในวันสมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมลหลังจากการประหลาดใจครั้งแรก เมื่อเวลา 07.00 น. ขณะที่พระองค์เสด็จ
ไปยัง “บันไดสเปน - Spanish Steps” แห่งกรุงโรม เพื่อมอบทั้ง “ชาวเมื องและชาวโลก” แด่พระแม่ม ารีย์พรหมจารี ย์
หลั ง จากนั้ น ภายในเวลาเพี ย งไม่ กี่ ชั่ ว โมง ส านั ก ข่ า วแห่ ง สั น ตะส านั ก ก็ พิ ม พ์ ส มณลิ ขิ ต ชื่ อ “ด้ ว ทหย ว ใจของบิ ด า
Patris Corde” เพื่อราลึกครบรอบ 150 ปีแห่งการประกาศว่า “์ยกบุญทอแซฟเป็์องคอุปถยมภพระนาสั์จยกรสัากล”
ในโอกาสประกาศ “ปีแห่งนักบุญยอแซฟ” อันเป็นเวลาพระพรสุดพิเศษ พวกเราจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ 8 ธันวาคม 2020
เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2021
สัมณลิขิต ด้วทหยวใจของบิดา “Patris Corde”
ของสัมเด็จพระสัย์ตะปาปาฟรา์ซิสั
ใ์โอกาสัครบ 150 ปี
แห่งการประกาน ์ยกบุญทอแซฟฐา์ะองคอุปถยมภของพระนาสั์จยกรสัากล
ด้วทหยวใจของบิดา: นั่นคือการทีย่ อแซฟรักพระเยซูคริสต์ ซึ่งพระวรสารทัง้ สี่ฉบับกล่าวถึงพระเยซูคริสต์ว่าเป็น
“บุตรของยอแซฟ” [1]
มัทธิวและลูกา ผู้นพิ นธ์พระวรสาร ท่านทั้งสองกล่าวถึงยอแซฟมากที่สดุ แม้แลดูเล็กน้อยที่กล่าวแก่พวกเรา แต่ก็
เพียงพอที่จะทาให้พวกเราชื่นชมได้ว่า ยอแซฟเป็นบิดาเช่นใด รวมถึงพันธกิจทีพ่ ระญาณสอดส่องของพระเจ้าทรงมอบให้
กับท่าน
พวกเราทราบว่ายอแซฟเป็นช่างไม้ธรรมดาคนหนึ่ง (เทียบ มธ. 13: 55) เป็นคู่หมั้นของมารีย์ (เทียบ มธ. 1: 18; ลก.
1: 27) ท่ า นเป็ น “ผู้ ช อบธรรม” (มธ. 1: 19) พร้อ มเสมอที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามพระประสงค์ ข องพระเจ้ า ตามที่ ป รากฏใน
ธรรมบัญญัติ (เทียบ ลก. 2: 22, 27, 39) และโดยอาศัยการฝัน 4 ครั้ง (เทียบ มธ. 1: 20; 2: 13, 19, 22) หลังการเดินทางที่
ยืดยาวและเหน็ดเหนื่อยจากตาบลนาซาเร็ธไปยังตาบลเบ็ธเลเฮ็ม ท่านได้เห็นการประสูติของพระผู้ไถ่ในรางหญ้า เพราะว่า
ณ ที่นั่น “ไม่มีสถานที่พักพิงสาหรับพวกเขา” (เทียบ ลก. 2: 7) ท่านยังเห็นประจักษ์ถึงการเข้ามากราบนมัสการของ
คนเลี้ ย งแกะและนัก ปราชญ์ ส ามท่ าน (เทีย บ มธ. 2: 1-12) ซึ่ ง เป็ นตั ว แทนของประชากรอิส ราเอล และคนต่ า งชาติ
ต่างความเชื่อ
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ยอแซฟกล้าหาญที่ยอมเป็นบิดาตามกฎหมายของพระเยซูคริสต์ ซึ่งท่านตั้งชื่อพระองค์ว่า “เยซู” ดังที่ทูตสวรรค์แจ้ง
ให้ท่านทราบ “ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาจากบาป” (มธ. 1: 21) ดังที่พวกเราทราบสาหรับ
ประชากรโบราณการตั้งชื่อบุคคล หรือสิ่งเฉกเช่นที่อาดัมกระทาในเรื่องเล่าของพระคัมภีร์ฉบับปฐมกาล (เทียบ 2: 19-20)
ก็เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์
ในพระวิหารหลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดได้ 40 วัน ยอแซฟและมารีย์ถวายบุตรของตนแด่พระเจ้า และได้ฟัง
คาทานายของผู้อาวุโสซีเมออนด้วยความตกใจเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และพระมารดาของพระองค์ (เทียบ ลก: 2: 22-35)
เพื่ อ ปกป้ อ งพระเยซูค ริ ส ต์ จากเงื้อ มมื อ ของเฮร็อ ด ยอแซฟจึง ได้ เดิ น ทางไปอาศัย อยู่ ในอี ยิ ป ต์ใ นฐานะคนต่า งด้ า ว
(เทียบ ลก. 2: 13-18) หลังจากกลับไปยังประเทศของตน ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างซ่อนเร้นเงียบ ๆ ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ไม่มี
ความสาคั ญใดๆ ณ ตาบลนาซาเร็ธ แห่ง แคว้ นกาลิ ลี ที่ อยู่ ห่า งไกลจากต าบลเบ็ ธเลเฮม ซึ่ง เป็ น บ้า นเกิด เมือ งนอน
ของตระกูลและห่างไกลจากกรุงเยรูซาเล็ม และวิหาร มีการกล่าวถึงนาซาเร็ธว่า “จะไม่มีประกาศกคนใดลุกขึ้นมา” (เทียบ
ยน. 1: 46) ในช่วงที่เดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ยอแซฟและมารีย์ ตามหาบุตรที่มีอายุ 12 ปีไม่พบ ท่านทั้งสองตามหา
พระองค์ด้วยความร้อนอกร้อนใจ ในที่สุดก็ได้พบพระองค์ในพระวิหาร พระเยซูคริสต์ผู้วัยเยาว์กาลังถกเถียงกับบรรดา
นักกฎหมายอยู่ (เทียบ ลก. 2: 41-50)
ในคาสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ก่อน ๆ ถัดจากมารีย์มารดาพระเจ้าแล้ว ไม่มีนักบุญองค์ใดที่จะถูก
กล่าวขานยิ่งไปกว่ายอแซฟภัสดาของพระแม่ ข้าพเจ้าได้ทาการไตร่ตรองถึงสาส์นนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลจากัดที่พระวรสาร
ถ่ายทอดมาเพื่อที่จะเข้าใจได้ดีขึ้นถึงบทบาทสาคัญในประวัติศาสตร์แห่งการไถ่กู้ บุญราศีปีโอที่ 9 ประกาศให้ท่านเป็น
“องค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรคาทอลิก” [2] ผู้น่าเคารพยกย่องปีโอที่ 12 เสนอให้ท่านนักบุญยอแซฟเป็น “ผู้อุปถัมภ์คนงาน”
และพระสันตะปาปานักบุญจอห์น พอล ที่ 2 เสนอให้ท่านเป็น “ผู้ปกป้องดูแลพระผู้ไถ่” [4] นักบุญยอแซฟได้ชื่อว่าเป็น
“องค์อุปถัมภ์ของผู้กาลังสิ้นใจอย่างมีความสุข ” [5]
บัดนี้เป็นเวลา 150 ปีแล้วที่มีการประกาศให้ท่านเป็น องค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล โดยพระสันตะปาปาบุญราศี
ปีโอที่ 9 (วันที่ 8 ธันวาคม 1870) ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะแบ่งปันการไตร่ตรองส่วนตัวเกี่ยวกับท่านนักบุญยอแซฟเป็น
พิเศษ ท่านนักบุญมีประสบการณ์ชีวิตที่ใกล้เคียงกับพวกเรามาก เพราะดังที่พระเยซูคริสต์ทรงกล่าวไว้ว่า “จากหัวใจที่
เปี่ยมล้นปากจึงต้องเปล่งออกมา” (มธ. 12: 34) ความปรารถนาที่จะกระทาดังกล่าวเพิ่มขึ้น ในช่วงหลายเดือนมานี้
ที่พวกเรากาลังเผชิญกับโรคระบาดซึ่งท่ามกลางวิกฤตนี้พวกเรามีประสบการณ์ว่า “ชีวิตของพวกเรานั้นถูกสานทอเข้าไว้
ด้วยกัน และได้รับการทานุบารุงจากคนธรรมดา คนที่บ่อยครั้งถูกมองข้าม คนที่ไม่เคยปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ แต่ใน
วันเหล่านี้เป็นผู้หล่อหลอมเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ พวกเขาเป็นแพทย์ พยาบาล พนักงานขนของในโกดัง คนงานใน
ห้างสรรพสินค้า พนักงานทาความสะอาด ผู้ดูแลคนป่วย พนักงานขับยานพาหนะ ชายหญิงที่บริการสิ่งที่จาเป็นต่างๆ
ผู้รักษาความปลอดภัย อาสาสมัคร บาดหลวง นักบวช นักพรต ฯลฯ พวกเขาเข้าใจว่าไม่มีใครสามารถเอาตัวรอดได้
คนเดียว ยังมีกี่คนที่ต้องอดทนทุกวันเพื่อมอบความหวังโดยไม่พยายามแพร่ความกลัว แต่ร่วมกันรับผิดชอบ ยังมีพ่อ แม่
ปู่ยา ตายายสักกี่คนที่สอนเด็ก ๆ ทุกวันให้รู้จักยอมรับ และจัดการกับวิกฤตด้วยการปรับวิถีการใช้ชีวิตประจาวันแล้วให้
มองไปข้างหน้าด้วยความหวัง ด้วยการอธิษฐานภาวนา ยังมีบุคคลอีกเท่าไรที่กาลังอธิษฐานภาวนาโดยมองไปในอนาคต
และชักชวนผู้อื่นให้อธิษฐานภาวนา ทาพลีกรรม และวิงวอนเพื่อความดีงามประโยชน์สุขของทุกคน [6] พวกเราทุกคน
สามารถค้นพบคาตอบได้ในนักบุญยอแซฟบุรุษผู้ดาเนินชีวิตอย่างเงียบๆ ไม่มีผู้ใดรู้จัก ขอให้ท่านเป็นผู้เสนอวิงวอน
ให้การสนับสนุนพวกเรา และชี้นาพวกเราในยามที่เกิดความทุกข์ยุ่งยากลาบาก นักบุญยอแซฟเตือนใจพวกเราว่าผู้ที่
ดูเหมือนเป็นคนซ่อนเร้นในร่มเงาก็สามารถมีบทบาทที่สาคัญในประวัติศาสตร์แห่งการไถ่กู้ได้ พวกเราทุกคนควรรับทราบ
และกตัญญูต่อท่าน
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1. ท่านเป็นบิดาที่น่ารัก
ผู้ยิ่งใหญ่ของนักบุญยอแซฟคือมารีย์คู่ชีวิต และเป็นบิดาของพระเยซูคริสต์ ดังนั้น ตามคาพูดของนักบุญจอห์น
คริสโซสโตม ท่านนักบุญยอแซฟจึงเป็น “ผู้รับใช้แผนการของการไถ่กู้ทั้งสิ้น” [7]
นักบุญพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ชี้ให้เห็นว่า ยอแซฟแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงการเป็นบิดาที่แท้จริงของตน
“โดยการมอบชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชารับใช้พระธรรมล้าลึกแห่งการประสูติของพระเยซูคริสต์ และเป้าหมายแห่งการไถ่กู้
ของพระองค์ ท่านใช้อานาจตามกฎหมายเพื่อดูแลครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ด้วยการอุทิศตนเองอย่างสิ้นเชิงให้กับพระมารดาและ
พระบุตรตลอดทั้งชีวิต และในการทางาน ท่านเปลี่ยนกระแสเรียกชีวิตครอบครัวเป็นการบูชาเหนือธรรมชาติแห่งตัวของท่าน
หัวใจของท่าน และความสามารถทุกอย่างของท่านเปลี่ยนให้เป็นความรักที่คอยรับใช้พระผู้ไถ่ผู้ที่ค่อยๆ เจริญเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ในบ้านของท่าน” [8]
ดังนั้น ต้องขอบคุณต่อบทบาทของท่านในประวัติศาสตร์แห่งการไถ่กู้ นักบุญยอแซฟเป็นผู้ที่น่าเคารพเสมอในฐานะ
บิดาจากพวกเราชาวคาทอลิก นี่แสดงให้เห็นได้จากวัดจานวนนับไม่ถ้วนที่ยกถวายให้กับท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ทั่วโลก
รวมทั้ งสถาบันของพระศาสนจักร และกลุ่มคริ สตชนที่ได้รั บแรงบันดาลใจจากชีวิ ตจิตของท่า น อีก ทั้งยัง มีธรรมเนีย ม
กิจศรัทธามากมายต่อท่าน มีผู้คนทั้งชายและหญิงจานวนนับไม่ถ้วนที่ศรัทธาอย่างหลงไหลในท่าน ที่สาคัญนักบุญเทเรซา
แห่งอาวีลา ซึ่งเลือกท่านให้เป็นผู้วิงวอนสาหรับตนเอง เธออธิษฐานต่อท่านและบ่อยครั้งมักจะได้รับไม่ว่าพระหรรษทานใดที่
เธอขอจากนักบุญยอแซฟ เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ เทเรซาจึงชักชวนคนอื่นๆ ให้มีค วามศรัทธาต่อ
นักบุญยอแซฟ [9]
หนังสือภาวนาทุกเล่มจะมีบทภาวนาต่อนักบุญยอแซฟ มีการสวดภาวนาเป็นพิเศษต่อท่านทุกวันพุธในเดือนมีนาคม
ซึ่งเป็นเดือนที่ยกถวายกับท่านเป็นพิเศษ [10]
ความไว้วางใจต่อนักบุญยอแซฟมีการแสดงออกด้วยคาพูดที่ว่า “จงไปหายอแซฟ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงตอนที่เกิด
ข้าวยากหมากแพงที่ประเทศอียิปต์ เมื่อชาวอียิปต์ไปขอข้าวกินจากฟาโรห์ ฟาโรห์ตอบว่า “จงไปหายอแซฟ เขาว่าอย่างไร
พวกท่านก็ทาไปตามนั้น” (ปฐก. 41: 41-55) ฟาโรห์หมายถึงยอแซฟบุตรของยาก็อบที่ถูกขายไปเป็นทาส เพราะความอิจฉา
ของพวกพี่ชาย (เทียบ ปฐก. 37: 11-28) และตามคาบอกเล่าของพระคัมภีร์ในที่สุดเขากลายเป็นบุคคลหมายเลขสองของ
ประเทศอียิปต์ (เทียบ ปฐก. 41: 41-44)
ในฐานะที่เป็นผู้ที่สืบทอดมาจากตระกูลของดาวิด (เทียบ มธ. 1: 16-20) ซึ่งจากตระกูลนี้พระเยซูค ริสต์ทรงถือ
กาเนิดตามคาสัญญาที่ให้ไว้กับดาวิด โดยประกาศกนาทาน (เทียบ 2 ซมอ. 7) และในฐานะที่เป็นคู่ชีวิตของมารีย์แห่งนาซา
เร็ธ นักบุญยอแซฟ จึงเป็นผู้ที่ยืนอยู่ ณ ทางสองแพ่งระหว่างพระคัมภีร์เก่า และพระคัมภีร์ใหม่
2. ท่านเป็นบิดาที่อ่อนโยนน่ารัก
ยอแซฟเห็นพระเยซูคริสต์เติบโตทีละเล็กทีละน้อย “ในปรีชาญาณและในความโปรดปรานของทั้งพระเจ้าและมนุษย์”
(ลก.2: 52) พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อชนชาติอิสราเอลเช่นไร ยอแซฟก็ปฏิบัติต่อพระเยซูคริสต์เช่นนั้น “เขาจูงมือสอนให้พระเยซู
คริสต์เดิน เขาเป็นบิดาที่เลี้ยงลูกด้วยความรักก้มตัวลงป้อนข้าวเขา” (ฮซย. 11: 3-4)
พระเยซูคริสต์ทรงเห็นความรักอ่อนโยนของพระเจ้าในยอแซฟ “ดุจบิดาที่เมตตาบุตรของตน พระเจ้าทรงมี
พระเมตตาต่อผู้ที่เคารพยาเกรงพระองค์” (สดด. 103: 13)
ในโรงสวด ในขณะที่มีการสวดเพลงสดุดี ซึ่งแน่นอนว่ายอแซฟคงจะได้ยินได้ฟังครั้งแล้วครั้งเล่าว่าพระเจ้าแห่ง
ชนชาติอิสราเอลทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักที่อ่อนโยน [11] พระองค์ทรงพระทัยดีต่อทุกคนซึ่ง “ความเมตตาของพระองค์
ทรงมีต่อทุกคน ผู้ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา” (สดด. 145: 9)
ประวัติศาสตร์แห่งความรอดสาเร็จลุล่วงไป “ในความหวังแล้วความหวังเล่า ” (รม. 4: 18) ท่ามกลางความอ่อนแอ
ของ พวกเรา ซึ่งบ่อยครั้งพวกเราคิดว่าพระเจ้ากระทาการโดยอาศัยส่วนที่ดีที่มีอยู่ในตัวของพวกเรา ทว่าแผนการส่วนใหญ่
ของพระองค์จะสาเร็จลุล่วงไปแม้ท่ามกลางความอ่อนแอล้มเหลวของพวกเรา ดังนั้นนักบุญเปาโล จึงกล้ากล่าวว่า “เพื่อมิให้
การเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่นี้ทาให้ข้าพเจ้ายกตนเกินไป พระเจ้าทรงให้มีหนามทิ่มแทงเนื้อหนังของข้าพเจ้า ดุจทูตของซาตาน
ที่คอยตบตีข้าพเจ้ามิให้ข้าพเจ้ายกตนเกินไป เรื่องนี้ข้าพเจ้าวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสามครั้ง ขอให้มันผ่านพ้นไปจาก
ข้าพเจ้า แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘พระหรรษทานของเราเพียงพอสาหรับเจ้า เพราะพระอานุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อ
มนุษย์มีความอ่อนแอ’” (2 คร. 12: 7-9)
ต่อหน้า...12
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เนื่องจากนี่เป็นส่วนหนึ่งแห่งแผนการแห่งการไถ่กู้จากบาป พวกเราต้องเรียนรู้ที่จะมองดูความอ่อนแอของพวกเรา
ด้วยความเมตตาที่อ่อนโยน [12]
ซาตานทาให้พวกเราได้เห็นและประณามความอ่อนแอของพวกเราเอง ขณะที่พระจิตเจ้าทรงนา
พวกเราไปสู่ความสว่างด้วยความรักที่อ่อนโยน ความอ่อนโยนเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสัมผัสกับความ
อ่อนแอภายในตัวพวกเรา การชี้นิ้วตัดสินผู้อื่น ซึ่งบ่อยครั้งเป็นเครื่องหมายถึงความไม่สามารถในการ
ยอมรับความอ่อนแอของพวกเราเอง มีแต่ความรักอ่อนโยนเท่านั้นที่จะช่วยให้พวกเราพ้นจากกับดัก
ของผู้ที่กล่าวหาพวกเรา (เทียบ วว. 12: 10) นี่เป็นเหตุผลทาไม สิ่งนี้จึงมีความสาคัญที่ต้องพบกับ
พระเมตตาของพระเจ้ า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเครื่ อ งหมายแห่ ง การคื น ดี กั น ซึ่ ง พวกเราจะมี
ประสบการณ์กับความจริงและความอ่อนโยนของพระองค์ แต่ก็น่าแปลกใจที่เจ้าซาตานก็อาจพูด
ความจริงกับพวกเราได้ ที่มันทาเช่นนั้นก็เพื่อที่จะสาปแช่งพวกเรา พวกเราทราบดีว่าความจริงของ
พระเจ้ามิได้สาปแช่งผู้ใด ตรงกันข้ามจะต้องสวมกอด ทานุบารุง และให้อภัยพวกเรา ความจริงดังกล่าวจะถูกมอบให้พวก
เราดุจบิดาผู้ทรงเมตตา ในนิทานเปรียบเทียบของพระเยซูคริสต์ (เทียบ ลก. 15: 11 -32) ความเมตตาจะมาหาพวกเรา
ฟื้นฟูศักดิ์ศรีของพวกเรา ทาให้พวกเราลุกขึ้นยืนและแสดงความชื่นชมยินดีกับพวกเรา เพราะดังที่บิดากล่าวว่า “ลูกชาย
ของเราคนนี้ได้ตายไปแล้ว และเขาก็กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ เขาหายตัวไปแล้ว และเราก็ได้พบกับเขาอีก ” (ข้อ 24)
แม้ยอแซฟจะมีความกลัว ทว่าประวัติศาสตร์และแผนการของพระเจ้าก็ยังคงดาเนินต่อไป ดังนั้นยอแซฟจึงสอน
พวกเราว่า ความเชื่อในพระเจ้ารวมถึงการเชื่อว่าแม้พวกเราจะมีความกลัว พระองค์ก็ยังคงสามารถกระทาการได้ แม้กระทั่ง
ท่ามกลางความกลัวและความอ่อนแอของพวกเรา ท่านนักบุญยังสอนพวกเราด้วยว่าท่ามกลางมรสุมแห่งชีวิตพวกเราต้อง
ไม่กลัวที่จะให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้ถือหางเสือให้พวกเรา บางครั้งพวกเราต้องการที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง แต่พระเจ้า
จะมองเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ
3. ท่านเป็นบิดาที่นบนอบ
ดังที่พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อมารีย์ พระองค์ทรงเผยแผนการการไถ่กู้ของพระองค์กับยอแซฟ พระองค์ทรงกระทา
ดังกล่าวโดยการฝัน ซึ่งในพระคัมภีร์และประชากรโบราณถือว่าเป็นวิธีที่พระเจ้าจะทรงทาให้พวกเราทราบถึงพระประสงค์
ของพระองค์ [13]
ยอแซฟร้อนใจมากถึงการตั้งครรภ์อย่างเร้นลับของมารีย์ ท่านไม่ต้องการที่จะ “ประณามเธอให้เป็นที่อับอายต่อ
สาธารณะชน” [14] ดังนั้นท่านจึงตัดสินใจที่จะ “ให้มารีย์จากไปอย่างเงียบๆ” (มธ. 1: 19)
ในความฝันครั้งแรกทูตสวรรค์ช่วยให้ท่านแก้ปัญหาที่ทาให้ท่านหนักอกหนักใจ “จงอย่าได้กลัวที่จะรับมารีย์เป็น
ภรรยา เพราะทารกที่จะเกิดในมารีย์นั้นจะด้วยเดชะอานาจของพระจิต เธอจะคลอดบุตรชาย แล้วท่านจะตั้งชื่อบุตรว่าเยซู
เพราะพระองค์ จ ะช่ ว ยประชากรของพระองค์ ใ ห้ พ้ น จากบาป” (มธ. 1: 20-21) ค าตอบของยอแซฟนั้ น เกิ ด ขึ้ น ทั น ที
“เมื่อยอแซฟตื่นขึ้น เขาได้ทาสิ่งที่ทูตสวรรค์แห่งพระเจ้าสั่งเขา” (มธ. 1: 24) ความนบนอบทาให้ทุกสิ่งเป็นไปได้สาหรับท่าน
ที่จะยินยอมรับความทุกข์ยากลาบากและปล่อยให้มารีย์เป็นอิสระ
ในความฝันครั้งที่สองทูตสวรรค์แจ้งให้ยอแซฟทราบ “จงลุกขึ้นแล้วพาบุตรกับมารดาหนีไปยังประเทศอียิปต์ จงอยู่
ที่นั่นจนกว่าข้าพเจ้าจะบอก เพราะว่าเฮร็อดกาลังตามหาเด็กเพื่อที่จะทาลาย” (มธ. 2: 13) ยอแซฟไม่รีรอที่จะนบนอบ
ท่านไม่สนใจว่าจะเผชิญความยุ่งยากลาบากเพียงใด “เขาตื่นขึ้นนาบุตรและมารดาตอนกลางคืนหนีไปยังประเทศอียิปต์
และอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเฮร็อดสิ้นพระชนม์” (มธ. 2: 14-15)
ในประเทศอียิ ปต์ยอแซฟรอด้ วยความไว้ใจอย่างอดทนต่อ การแจ้ งของทู ตสวรรค์ว่าท่า นจะกลั บบ้านด้ วยความ
ปลอดภัยเมื่อใด ในความฝันครั้งที่สามทูตสวรรค์มาแจ้งว่าผู้ที่จะเฝ้าสังหารเด็กนั้นได้ตายไปแล้ว พร้อมกับสั่งให้ยอแซฟพา
พระกุมารและมารดากลับประเทศอิสราเอลได้แล้ว (เทียบ มธ. 2: 21) ยอแซฟนบนอบโดยทันทีอีกครั้งหนึ่ง “เขาลุกขึ้นนา
พระกุมาร และมารดาเดินทางไปยังประเทศอิสราเอล” (มธ. 2: 21)
ต่อหน้า...13
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ในช่วงที่กาลังเดินทางกลับ “เมื่อยอแซฟได้ข่าวว่า อาร์เคลาอุสขึ้นครองยูเดียแทนเฮร็อด เขาจึง
เดินทางไปยังแคว้นกาลิลี สร้างบ้านที่นั้นในเมืองเล็กๆ ที่ชื่อว่านาซาเร็ธ ” (มธ. 2: 22-23) ในส่วน
ของลูกาผู้นิพนธ์พระวรสาร ได้บอกพวกเราว่ายอแซฟเดินทางไกลที่ยากลาบากจากนาซาเร็ธไป
ยังเบ็ธเลเฮม เพื่อลงทะเบียนในเมืองของครอบครัวที่ตนเองเกิดในการสารวจสามะโนครัวของ
จักรพรรดิซีซ่าร์ออกัสตัส พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดที่นั้น (เทียบ ลก. 2: 7) และการลงทะเบียนของ
พระองค์ก็เหมือนเด็กทั่วไป ต้องบันทึกในหอทะเบียนของจักรภพ นักบุญลูกาห่วงใยเป็นพิเศษที่บอกเล่าพวกเราว่าพ่อแม่
ของพระเยซูคริสต์ปฏิบัติตามบัญญัติแห่งกฎหมาย นั่นคือพิธีรับสุหนัดของพระเยซูคริสต์ การชาระล้างมลทินของมารีย์
หลังการคลอดบุตร การถวายบุตรหัวปีแด่พระเจ้า (เทียบ 2: 21-24) [15]
ในทุกเหตุการณ์ยอแซฟประกาศ “การตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้า - ฟีอัต” ของตนเองเฉกเช่นมารีย์ในการแจ้ง
ข่าวของทูตสวรรค์และในสวนมะกอก
ในบทบาทของตนฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ยอแซฟสอนพระเยซูคริสต์ให้นบนอบต่อบิดามารดา
(เทียบ ลก. 2: 51) ตามพระบัญชาของพระเจ้า (เทียบ ปฐก. 20: 12)
ในช่วงแห่งชีวิตซ่อนเร้นที่ตาบลนาซาเร็ธพระเยซูผู้วัยเยาว์ทรงเรียนรู้จากโรงเรียนของยอแซฟในการทาตามพระ
ประสงค์ของพระบิดา อันพระประสงค์นั้นเป็นอาหารประจาวันของพระเยซูคริสต์ (เทียบ ยน. 4: 34) แม้ในยามยุ่งยาก
ลาบากที่สุดแห่งชีวิต ในสวนมะกอก พระเยซูคริสต์ทรงเลือกที่จะทาตามพระประสงค์ของพระบิดาแทนน้าใจตนเอง [16]
โดยการ “นบนอบจนกระทั่งสิ้นพระชนม์ และเป็นการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน” (ฟป. 2: 8) ผู้ลิขิตจดหมายถึงชาวฮีบรู
สรุปว่าพระเยซูคริสต์ “ทรงเรียนรู้ความนบนอบโดยอาศัยสิ่งที่พระองค์ทนทุกข์” (ฟป. 5: 8)
สิ่งเหล่านี้ทาให้มีความชัดเจนว่า “ในนักบุญยอแซฟ พระเจ้าทรงเรียกให้รับใช้บุค คลและพันธกิจของพระเยซูค ริสต์
โดยตรง ด้วยการปฏิบัติหน้าที่เป็นบิดา” และด้วยวิธีนี้ “ท่านก็ร่วมมืออย่างเต็มที่ในพระธรรมล้าลึกแห่งการไถ่กู้ และ
เป็นศาสนบริกรแห่งการไถ่กู้อย่างแท้จริง” [17]
4. ท่านเป็นบิดาที่ยอมรับ
ยอแซฟยอมรับมารีย์โดยปราศจากเงื่อนไข ท่านไว้วางใจในคาพูดของทูตสวรรค์ ความยิ่งใหญ่แห่งดวงใจของยอแซฟ
คือสิ่ งที่ ท่า นเรี ยนรู้จ ากธรรมบั ญญั ติ ท่านทาให้ ดวงใจขึ้น อยู่ กับ ความรั กเมตตา ในโลกของพวกเราทุ กวัน นี้ การใช้
ความรุนแรงต่อบรรดาสตรีทั้งด้านจิตวิทยา วาจา การกระทาต่อร่างกายมีความชัดเจนมาก แต่ยอแซฟซึ่งเป็นบุคคลที่ให้
ความเคารพและมีความรู้สึกไว แม้ว่าท่านจะไม่เข้าใจภาพที่ใหญ่กว่า ท่านก็ตัดสินใจที่จะปกป้องชื่อเสียงของมารีย์
ศักดิ์ศรีและชีวิตของพระนาง ในการรีรอว่าท่านจะทาอย่างไรดี พระเจ้าทรงช่วยท่านด้วยแสงสว่างในการตัดสินใจ” [18]
บ่อยครั้งในชีวิต สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นโดยที่พวกเราไม่ทราบความหมาย ปฏิกิริยาแรกเริ่มของพวกเราบ่อยครั้งมักจะมี
ความผิดหวัง หรือไม่ชอบ ยอแซฟตัดความคิดของตนเองออกไป เพื่อที่จะไม่รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่แม้ดูเหมือนเร้นลับแต่ท่าน
ก็ยอมรับ เปี่ยมด้วยความรับผิดชอบ และทาให้เป็นส่วนหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์ของตนเอง นอกจากว่าพวกเราจะคืนดีกัน
กับประวัติศาสตร์ของพวกเราเอง พวกเราจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าแม้แต่ก้าวเดียว เพราะว่าพวกเราจะกลายเป็นเชลย
แห่งความคาดหวังของพวกเราพร้อมกับความผิดหวังที่กาลังจะตามมา
วิถีชีวิตฝ่ายจิตที่ยอแซฟปูทางไว้ให้พวกเราเดิน ไม่ใช่หนทางแห่งการอธิบาย แต่เป็นหนทางแห่งการยอมรับ อันมีแต่
ผลแห่งการยอมรับ นี้เท่ านั้น การคื นดี กันนี้ เท่ านั้น ที่พ วกเราจะสามารถเริ่ มเห็ นประวั ติศ าสตร์ที่ก ว้า งไกลกว่า และ
ความหมายที่ลึ กซึ้งกว่า พวกเราแทบจะได้ ยินเสียงสะท้อ นของคาตอบของมหาบุรุษโยบต่อภรรยาของเขาที่ขอร้อ ง
ให้ เ ขาเป็ น กบถต่ อ ความชั่ ว ที่ เ ขาได้ รั บ “เราจะรั บ ความดี จ ากพระหั ต ถ์ ข องพระเจ้ า แทนที่ จ ะรั บ แต่ ค วามชั่ ว ร้ า ย
ได้ไหม?” (โยบ 2: 10)
แน่นอนว่ายอแซฟไม่ได้เป็นคนนิ่งเฉยปล่อยให้สิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามชะตากรรม แต่ท่านเป็นบุคคลกล้าหาญจริงจังและ
ไม่นิ่งเฉย ในชีวิตของพวกเราการยอมรับและการให้การต้อนรับเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงของขวัญของพระจิตในเรื่อง
ของความกล้าหาญ อันมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ประทานความเข้มแข็งให้พวกเรา ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นที่จะยอมรับชีวิตอย่างที่
ต้องเป็นไป พร้อมกับความขัดแย้ง ความอ้างว้าง และความผิดหวัง
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การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์ท่ามกลางพวกเราเป็นของขวัญยิ่งใหญ่จากพระบิดาเจ้า ซึ่งทาให้เป็นไปได้สาหรับ
พวกเราแต่ละคนที่ จะคืนดีกั บความเป็ นตัวตนของพวกเราในประวัติศาสตร์ แม้ว่า พวกเราจะไม่เข้า ใจเรื่องราวอย่า ง
ครบถ้วน
เฉกเช่ น ที่ พ ระเจ้ า บอกยอแซฟ “บุ ต รแห่ ง ดาวิ ด จงอย่ า กลั ว ” (มธ. 1: 20) ดั ง นั้ น ดู เ หมื อ นจะบอกกั บ พวกเรา
เช่นเดียวกันว่า “จงอย่าได้กลัว” พวกเราควรที่จะทิ้งความโกรธและความผิดหวังไว้เบื้องหลังแล้วยอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่
ควรจะเป็น แม้ว่าจะไม่เป็นไปดังที่พวกเราคาดหวัง ไม่ใช่เพียงยอมจานน แต่ต้องมีความหวัง และความกล้าหาญด้วย
โดยอาศัยวิธีนี้พวกเราจะเปิดใจกว้างสู่ความหมายที่ล้าลึกกว่า ชีวิตของพวกเราอาจมีการเกิดใหม่อย่างน่าอัศจรรย์ หาก
พวกเรามีความกล้าหาญที่จะดาเนินชีวิตตามพระวรสาร ไม่มีปัญหาอะไรเลย หากทุกอย่างอาจจะผิดพลาดไปหมด หรือ
บางอย่างไม่อาจที่จะแก้ไขซ่อมแซมได้ พระเจ้าสามารถทาให้ดอกไม้เจริญเติบโตขึ้นจากดินที่มีแต่หินได้ แม้ภายในใจจะ
ตาหนิเรา “พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าหัวใจของเรา และพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่าง” (2 ยน. 3: 20)
ณ จุ ด นี้ พ วกเราจะพบกั บ ความจริ ง แห่ ง คริ ส ต์ ศ าสนาอี กครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง ไม่ ป ฏิ เ สธสิ่ ง ใดที่ มี อ ยู่ ความจริ ง ในความ
สลับซับซ้อนที่เร้นลับและเปลี่ยนไม่ได้ คือความหมายของการที่พวกเราเจริญชีวิตอยู่ในที่ที่มีทั้งแสงสว่างและร่มเงา ดังนั้น
อัครสาวกเปาโลจึงสามารถกล่าวว่า “เรารู้ว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ ผู้ที่ทรงเรียก
มาตามพระประสงค์ของพระองค์” (รม. 8: 28) ซึ่งนักบุญออกัสตินกล่าวเสริมเพิม่ ว่า “แม้กระทั่งสิ่งนั้นที่เรียกว่าความชั่วร้าย
[19]
(etiam illud quod malum dicitur)”
ในมุมมองกว้างๆ นี้ค วามเชื่อจะให้ค วามหมายกับทุกเหตุการณ์ไม่ว่าสิ่งนั้น
จะดีหรือร้าย
และ พวกเราก็ไม่ควรที่จะคิดว่า ความเชื่อหมายถึงการหาทางออกแบบง่าย ๆ และสะดวก ความเชื่อที่พระเยซูคริสต์
สอนพวกเราเป็นสิ่งที่พวกเราเห็น และพบได้ในนักบุญยอแซฟ ท่านไม่มองหาหนทางลัด แต่ท่านจะเผชิญหน้ากับความจริง
ด้วยสายตาที่เปิดกว้าง และมีความรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว
ทัศนคติมุมมองของยอแซฟสนับสนุนให้พวกเรายอมรับผู้อื่นอย่างที่ท่านเป็น โดยไม่มีการยกเว้นและห่วงใยเป็นพิเศษ
ต่อบุคคลที่อ่อนแอ เพราะพระเจ้าทรงเลือกสิ่งที่ดูเหมือนอ่อนแอ (เทียบ 1 คร. 1: 27) พระองค์ทรงเป็น “บิดาของผู้กาพร้า
และเป็นผู้ปกป้องหญิงม่าย” (สดด. 68: 6) พระองค์ทรงสั่งให้พวกเรารักคนแปลกหน้าที่อยู่ท่ามกลางพวกเรา [20] ข้าพเจ้า
ชอบคิดไตร่ตรอง จากนักบุญยอแซฟนี่เองที่พระเยซูคริสต์ได้รับบันดาลใจสาหรับนิทานเปรียบเทียบเรื่องลูกผู้ล้างผลาญ
และบิดาผู้มีใจเปี่ยมด้วยความเมตตา (เทียบ ลก. 15: 11-32)
5. ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและมีความคิดสร้างสรรค์
หากขั้นแรกของการเยียวยารักษาภายในที่แท้จริงทุกอย่างคือการยอมรับประวัติศาสตร์ส่วนตัวของพวกเรา และ
ยอมรับแม้สิ่งต่างๆ ในชีวิตที่พวกเราไม่ได้เลือก บัดนี้พวกเราต้องเพิ่มอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญ: ความกล้าหาญ
ที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามที่พวกเราจัดการกับปัญหาความยุ่งยากลาบาก ท่ามกลางความยุ่งยาก
ต่าง ๆ พวกเราจะสามารถยอมแพ้แล้วเดินหนีไปหรือต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค บางครั้งความยุ่งยากลาบากทาให้เกิด
ทรัพยากรที่พวกเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพวกเรามีอย่างมากล้น
เมื่อพวกเราพิจารณากันถึงสมัยที่พวกเรายังเป็นเด็ก บางครั้งพวกเราอาจไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดพระเจ้าจึงไม่ทรง
กระทาด้วยวิธีการที่ตรงไปตรงมา และอย่างชัดเจนมากกว่านี้ แต่พระเจ้าทรงกระทาการโดยใช้เหตุการณ์ต่าง ๆ และ
ประชากรหรือผู้คน ยอแซฟเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงเลือกเพื่อชี้นาจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์แห่งการไถ่กู้ ท่านเป็น
“อั ศ จรรย์ ” ที่ แ ท้ จ ริ ง ที่ พ ระเจ้ า ทรงใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยพระกุ ม ารและมารี ย์ พระเจ้ า ทรงกระท าการโดยวางใจใน
ความกล้าหาญที่สร้างสรรค์ของยอแซฟ เมื่อเดินทางไปถึงตาบลเบ็ธเลเฮ็มและเสาะหาที่พักพิงไม่ได้สาหรับมารีย์เพื่อที่จะ
คลอดบุตร ทว่า ยอแซฟเลือกเอาคอกสัตว์ ซึ่งดีที่สุดที่ท่านพอจะหาได้ ณ เวลานั้น แล้วปรับให้สถานที่นั้นเป็นบ้านต้อนรับ
พระบุตรของพระเจ้าที่จะเสด็จมาในโลกนี้ (เทียบ ลก. 2: 6-7) เมื่อต้องเผชิญภัยที่กาลังจะมาถึงจากเฮร็อดที่ต้องการจะ
สังหารเด็กน้อย ยอแซฟได้รับการเตือนอีกครั้งหนึ่งในความฝันให้ปกป้องทารก ท่านตื่นขึ้นกลางดึกเพื่อเตรียมตัวหนีไปยัง
ประเทศอียิปต์ (เทียบ มธ. 2: 13-14)
ต่อหน้า...15
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เมื่ออ่านเรื่องราวเหล่านี้อย่างผิวเผิน บ่อยครั้งอาจทาให้คิดไปว่าโลกของพวกเรานี้อยู่ในกามือของผู้ที่แข็งแรงและมี
อานาจ แต่ “ข่าวดี” แห่งพระวรสารอยู่ที่การแสดงว่าสาหรับความหยิ่งจองหองและการใช้ความรุนแรงทั้งหลายแห่งอานาจ
แบบชาวโลก พระเจ้าจะทรงพบหนทางที่จะดาเนินแผนการไถ่กู้ของพระองค์ต่อไปได้เสมอ เช่นเดียวกันบางครั้งชีวิตของ
พวกเราดูเหมือนจะอยู่ในกามือของผู้ที่มีอานาจ แต่พระวรสารบอกพวกเราว่าสิ่งใดเป็นสิ่งสาคัญที่สุด พระเจ้าทรงมีวิธีที่
จะช่วยให้พวกเรารอดเสมอ ขอเพียงแต่ว่าพวกเราต้องแสดงความกล้าหาญที่สร้างสรรค์เฉกเช่นช่างไม้แห่งนาซาเร็ธ ผู้ที่
สามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นความเป็นไปได้ด้วยการไว้วางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้าเสมอ
หากบางครั้งพระเจ้าดูเหมือนจะไม่ช่วยพวกเรา แน่นอนนี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเราถูกทอดทิ้ง แต่ตรงกันข้าม
พวกเราได้รับการไว้วางใจให้วางแผน ให้มีความคิดสร้างสรรค์ และให้หาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวของพวกเราเอง
ความกล้าหาญที่สร้างสรรค์ประเภทนี้จากเพื่อนๆ ของคนง่อยที่หย่อนเขาลงมาจากหลังคาบ้านเพื่อที่จะให้เขาได้พบ
กับพระเยซูค ริสต์ (เทียบ ลก. 5: 17-26) ความยากลาบากไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความกล้าหาญ และความพยายาม
ของเพื่อนเหล่านั้น พวกเขามั่นใจว่าพระเยซูคริสต์สามารถรักษาคนง่อยนั้นได้ และ เมื่อ “ไม่มีทางที่จะนาเขาเข้าไป
ข้า งในได้ เพราะฝู ง ชนแน่ น หนา พวกเขาจึ งปี น ขึ้ น ไปบนหลั ง คาแล้ว หย่ อ นเตี ยงคนง่ อ ยลงมาท่ า มกลางผู้ ค นที่ อ ยู่
ข้างหน้าพระเยซูคริสต์ เมื่อพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของพวกเขา จึงตรัสว่า “มิตรเอ๋ย บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว”
(ลก. 5: 19-20) พระเยซูคริสต์ทรงทราบถึงความเชื่อที่สร้างสรรค์ที่พวกเขาพยายามนาเพื่อนผู้ป่วยมายังพระองค์
พระวรสารไม่ได้บอกพวกเราว่ามารีย์ ยอแซฟ และพระกุมารอยู่ในประเทศอียิปต์นานเท่าใด แต่แน่นอนว่าพวกเขา
ต้องกิน ต้องมีบ้าน และต้ องทางาน คงต้องใช้จินตนาการมากเท่าไรในการพูดถึงรายละเอียดเหล่านั้ น ครอบครั ว
ศักดิ์สิทธิ์ต้องเผชิญกับปัญหาที่เป็นรูปธรรมเช่นเดียวกับครอบครัวอื่นๆ เฉกเช่นบรรดาผู้อพยพในทุกวันนี้ ต้องเสี่ยงชีวิต
ในการหนีกับเคราะห์ร้ายและความหิว สาหรับประเด็นนี้ 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 พระองค์จาเป็นต้องได้รับการป้องกัน พิทักษ์คุ้มครอง ดูแล และได้รับ
การเลี้ยงดูโดยยอแซฟ พระเจ้าทรงไว้วางใจในยอแซฟเช่นเดียวกับมารีย์ผู้ที่พบว่าท่านไม่เพียงแต่จะช่วยชุบชีวิตพระนาง
เท่านั้น แต่ยังเฝ้าดูแลพระนางและพระกุมาร ในความหมายนี้นักบุญยอแซฟจึงไม่อาจที่จะเป็นอื่นไปได้นอกจากจะเป็น
ผู้พิทักษ์พระศาสนจักร เพราะพระศาสนจักรเป็นการสืบเนื่องต่อจากพระวรกายของพระเยซูคริสต์ในประวัติศาสตร์ดุจดัง
ความเป็นมารดาของพระแม่มารีย์สะท้อนให้เห็นความเป็นมารดาของพระศาสนจักร [23] ในการปกป้องพระศาสนจักร
อย่างต่อเนื่องยอแซฟยังคงปกป้อง พระกุมารและพระมารดาของพระองค์ และพวกเราก็เช่นเดียวกันด้วยความรักของ
พวกเราต่อพระศาสนจักร ซึ่งพวกเราก็รัก พระกุมารและพระมารดาของพระองค์ด้วย
พระกุมารนั้นยังคงตรัสต่อไป “เฉกเช่นท่านปฏิบัติต่อคนหนึ่งที่ต่าต้อยที่สุดในคนเหล่านี้ที่เป็นพี่น้องของเรา ท่านก็
ปฏิบัติต่อเราเอง” (มธ. 25: 40) ผลที่ตามมาคือ คนยากจน คนที่เดือดร้อน คนที่มีทุกข์ คนที่ใกล้ตาย คนแปลกหน้า
นักโทษ คนที่ อ่อ นแอทุก คนเช่ น “พระกุม าร” ที่ ยอแซฟพยายามปกป้อ ง ด้วยเหตุนี้ นัก บุญ ยอแซฟจึง ขึ้น ชื่อ ว่า เป็ น
ผู้คุ้มครองคนที่โชคร้าย คนที่เดือดร้อน คนที่ถูกเนรเทศ คนที่มีทุกข์ คนยากจน และคนที่กาลังจะตาย
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พระศาสนจั ก รจึ ง ไม่ ส ามารถที่ จ ะพลาดในการแสดงความรั ก เป็ น พิ เ ศษต่ อ พี่ น้ อ งของพวกเราที่ ต่ าต้ อ ยที่ สุ ด เพราะ
นักบุญยอแซฟแสดงความห่วงใยเป็นพิเศษต่อพวกเขาเป็นการส่วนตัวและถือว่าตนเป็นพวกเดียวกัน พวกเราต้องเรียนรู้จาก
นักบุญยอแซฟด้วยการเอาใจใส่ดูแล และด้วยความรับผิดชอบเดียวกัน พวกเราต้องเรียนรู้ที่จะรักพระกุมารและพระมารดา
ของพระองค์ ที่จะรักศีลศักดิ์สิทธิ์และความเมตตา ที่จะรักพระศาสนจักรและคนยากจน ความจริงแต่ละประการเหล่านี้คือ
พระกุมารและพระมารดาของพระองค์
6. ท่านเป็นบิดาที่ทางาน
แง่ มุ ม หนึ่ ง ของนั ก บุ ญ ยอแซฟที่ มี ก ารเน้ น จากเวลาที่ มี ส มณสาส์ น ฉบั บ แรกเกี่ ย วกั บ สั ง คม สมณสาส์ น เวี ย น
“Rerum Novarum” ของพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 คือความสัมพันธ์ของท่านกับการทางาน นักบุญยอแซฟเป็นช่างไม้ที่ทา
มาหาเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์สาหรับครอบครัว พระเยซูคริสต์ทรงเรียนรู้คุณค่า ศักดิ์ศรี และความชื่นชมยินดีว่านี่หมายถึง
อะไรในการรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นผลแห่งการทางานจากท่าน
ในยุคสมัยของพวกเราเมื่อการจ้างงานกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมอีกครั้งหนึ่ง และการตกงาน บางครั้งตกอยู่สถิติ
ต่าสุดแม้ในบางประเทศที่ตลอดเวลาหลายทศวรรษมีความเจริญกันพอสมควร จึงมีความสาคัญที่จะต้องฟื้นฟูความสาคัญแห่ง
การทางานที่มีศักดิ์ศรี ซึ่งนักบุญยอแซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ที่เป็นแบบอย่าง
การทางานหมายถึงการมีส่วนร่วมในงานแห่งการไถ่กู้ เป็นโอกาสที่จะเร่งการมาถึงแห่งพระอาณาจักร เพื่อที่จะพัฒนา
ปัญญาและความสามารถของพวกเรา และนามารับใช้สังคมและความเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง นี่เป็นโอกาสที่ไม่เพียงแต่จะ
เพื่อความสาเร็จของตนเองเท่านั้น แต่ยังเพื่อเซลส์แรกของสังคมซึ่งได้แก่ครอบครัว ครอบครัวที่ปราศจากซึ่งการทางาน
จะมีความเปราะบางเป็นพิเศษต่อความทุกข์ยาก ความตึงเครียด การเหินห่าง และการแตกแยก พวกเราจะพูดถึงศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ได้อย่างไร หากปราศจากซึ่งการทางานเพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนสามารถที่จะหาเลี้ยงชีพอย่าง
เหมาะสมได้
บุคคลที่ทางานไม่ว่าจะเป็นงานอะไร กาลังร่วมมือกับพระเจ้าเอง และในวิธีใดวิธีหนึ่งก็กลายเป็นผู้สร้างโลกรอบตัวเรา
วิกฤตในยุคของพวกเราซึ่งได้แก่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและชีวิตจิตสามารถช่วยให้พวกเราทุกคนต้องค้นให้พบคุณค่าที่
แท้จริง ความสาคัญและความจาเป็นของการทางานที่จะก่อให้เกิด “วิถีความเป็นปกติ” แบบใหม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดที่จะถูกตัดทิ้งไป
งานของนักบุญยอแซฟเตือนใจพวกเราว่าพระเจ้าในการประสูติมาเป็นมนุษย์ก็ไม่รังเกียจการทางาน การตกงานที่มีผลกระทบ
ต่อ ผู้ ค นเป็น อั นมาก และมี ผลท าให้ โ รคระบาดโควิด ขยายตั วมากขึ้ น ควรที่ท าให้ พ วกเราต้ อ งหั น กลั บ มาทบทวนล าดั บ
ความสาคัญกันใหม่ ขอให้พวกเราวอนขอนักบุญยอแซฟกรรมกรได้โปรดช่วยให้พวกเราแสดงความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีค น
หนุ่มสาว จะไม่มีผู้ใด หรือครอบครัวใดที่ตกงาน
7. บิดาที่อยู่ในร่มเงา
นั ก เขี ย นญาน โดบราซิ น สกี (Jan Dobraczynski) ชาวโปแลนด์ ใ นหนั ง สื อ “ร่ ม เงาแห่ ง บิ ด า (The Shadow of the
[24]
Father)
ได้เ ล่า เรื่ องชีวิ ตของนัก บุญ ยอแซฟในรู ปแบบของนิท าน เขาใช้ ภ าพพจน์ ที่ช วนให้ คิด ถึง เงาเพื่อ ที่ห มายถึ ง
ยอแซฟ ในความสัมพันธ์ของท่านกับพระเยซูคริสต์ ยอแซฟเป็นเงาทางโลกแห่งพระบิดาเจ้าสวรรค์ ท่านเฝ้าดูและคอย
ปกป้องพระกุมาร ไม่เคยปล่อยให้พระกุมารไปไหนมาไหนโดยลาพัง พวกเราสามารถคิดถึงคาพูดของโมเสสต่อชนชาติ
อิสราเอล “ในที่เปลี่ยว... ท่านเห็นแล้วว่าพระเจ้าทรงดูแลท่านอย่างไร ดุจผู้ที่อุ้มเด็กตลอดเส้นทางที่ท่านเดิน ” (ฉธบ. 1: 31) ใน
ทานองเดียวกันยอแซฟทาหน้าที่เป็นบิดาตลอดชีวิตของท่าน [25]
บิดาไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่ถูกสร้างขึ้นมา ผู้ชายไม่ได้เป็นบิดาเพียงแค่ทาให้เด็กเกิดมาในโลกเท่านั้น แต่ต้องมีค วาม
รับผิดชอบที่จะดูแลเลี้ยงดูเด็ก เมื่อใดที่ชายคนหนึ่งยอมรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้อื่นโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เขาก็เป็นบิดาของคนนั้น
ทุกวันนี้บ่อยครั้งเด็กๆ ดูเหมือนจะเป็นกาพร้าขาดพ่อ พระศาสนจักรก็ต้องการบิดาเช่นเดียวกัน คาพูดของนักบุญเปาโล
ถึงชาวโครินธ์ยังทันสมัยอยู่ “แม้ว่าท่านจะมีครูพี่เลี้ยงนับหมื่นคน ในพระเยซูคริสต์ แต่ก็มีบิดาเพียงคนเดียว” (1 คร. 4: 15)
บาดหลวง หรื อ บิ ช อปทุ ก คนสมควรและสามารถที่ จ ะกล่ า วเพิ่ ม พร้ อ มกั บ อั ค รสาวกว่ า “ข้ า พเจ้ า เป็ น บิ ด าของท่ า นใน
พระคริสต์เยซูโดยอาศัยพระวรสาร” (ibid) เปาโลเรียกชาวกาลาเทียเช่นเดียวกันว่า “ลูกๆที่รัก ข้าพเจ้ามีความเจ็บปวดจนกว่า
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พระเจ้าจะปรากฏอยู่ในท่านอย่างชัดเจน” (กท. 4: 19) การเป็นบิดาหมายถึงการนาเด็กๆ เข้าสู่ชีวิตและความจริง อย่ารั้ง
พวกเขาไว้ อย่าทนุถนอมเขาจนเกินไป แต่ทาให้เขาสามารถตัดสินใจเอง มีเสรีภาพ และทดลองกับความเป็นไปได้ใหม่ๆ
บางทีด้วยเหตุนี้ยอแซฟจึงถือกันโดยธรรมเนียมว่าเป็นบิดา “ผู้บริสุทธิ์ที่สุด” ตาแหน่งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นเพราะความเคารพ
รักเท่านั้น แต่เป็นเพราะทัศนคติของท่านไม่ใช่เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว ความบริสุทธิ์เป็นเสรีภาพจากการเป็นเจ้าของในทุก
บริบทแห่งชีวิต ความรักต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะเป็นความรักที่แท้จริง ความรักแบบเป็นเจ้าของในที่สุดจะเป็นอันตราย
จะขังคุกตนเอง บีบบังคับทาให้เกิดความน่าสงสาร พระเจ้าทรงรักมนุษยชาติด้วยความรักที่บริสุทธิ์ พระองค์ปล่อยให้
พวกเราเป็นอิสระ แม้พวกเราจะหลงทางและตั้งตนเป็นอริกับพระองค์ ตรรกะแห่งความรักจะเป็นตรรกะแห่งเสรีภาพเสมอ
และยอแซฟก็ทราบดีว่าจะต้องใช้เสรีภาพพิเศษนี้อย่างไร ท่านไม่เคยทาตนเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ไม่เคยคิดถึงแต่ตนเอง
แต่มุ่งอยู่แต่ที่ชีวิตของมารีย์และพระเยซูคริสต์
ยอแซฟมีความสุขไม่ใช่พียงการเสียสละตนเอง แต่ในการทาตนเองเป็นของขวัญด้วย พวกเราไม่เคยเห็นท่านท้อแท้
ท่านมีแต่เพียงความไว้วางใจ การอยู่นิ่งอย่างอดทนของท่านเป็นพื้นฐานแห่งการแสดงออกถึงความไว้ใจ โลกของพวกเราทุก
วันนี้ต้องการบิดา ไม่มีประโยชน์ที่ทรราชจะใช้อานาจเหนือผู้อื่นให้เป็นวิธีทจี่ ะสนองความต้องการของตน จะปฏิเสธผู้ที่ปะปน
อานาจกับ เผด็จการ การรั บใช้กับการเป็นทาส การอภิปรายกั บการกดขี่บีบบังคับ ความรั กเมตตากับเจตนารมณ์แห่ ง
สวัสดิการ อานาจกับการทาลาย ทุกกระแสเรียกที่แท้จริงเกิดจากการให้ตนเองเป็นของขวัญซึ่งเป็นผลของการเสียสละที่มี
วุฒิภาวะ การเป็นสมณะและชีวิตผู้ถวายตัวก็เรียกร้องวุฒิภาวะเช่นเดียวกัน ไม่ว่ากระแสเรียกของพวกเราจะเป็นเช่นใด
ไม่ว่าจะแต่งงาน ถือโสดหรือเจริญชีวิตพรหมจรรย์ ของขวัญแห่งตัวของพวกเราจะไม่สมบูรณ์เมื่อพวกเราถวายเป็นบูชา
หากหยุดเพียงแค่นั้น หากเป็นเช่นนั้นแทนที่จะเป็นเครื่องหมายความสวยงามและความชื่นชมยินดีแห่งความรัก ของขวัญ
แห่งตนเองก็จะเสี่ยงที่จะเป็นการแสดงถึงการไม่มีสุข ความเสียใจ และความผิดหวัง
เมื่อบิดาปฏิเสธที่จะดูแลการเจริญชีวิตของบุตร ฉากใหม่ที่ไม่ค าดหวังก็จะเกิดขึ้น เด็กทุกคนมีความเร้นลับพิเศษ
จาเพาะตัวที่จะพัฒนาได้ก็ต้องด้วยความช่วยเหลือของบิดา ซี่งให้ความเคารพต่อเสรีภาพของบุตร บิดาควรรับรู้อย่างดีว่า
ตนเป็นบิดาและผู้อบรมที่สาคัญที่สุด จนกระทั่งตนไม่มีประโยชน์อีกต่อไป เมื่อเห็นว่าบุตรสามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถ
ที่จะเดินไปตามเส้นทางแห่งชีวิตได้ตามลาพัง เมื่อเขากลายเป็นดุจยอแซฟ ซึ่งทราบอยู่เสมอว่าบุตรของตนมิใช่เป็นของตน
เป็นแต่เพียงมอบไว้ให้ตนดูแล ในที่สุด นี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้พวกเราเข้าใจเมื่อพระองค์ตรัสว่า “ในโลกนี้
อย่าเรียกผู้ใดว่าบิดา เพราะว่าพระบิดาของท่านมีเพียงพระองค์เดียวคือพระบิดาในสวรรค์ ” (มธ. 23: 9)
ในการทาหน้าที่ของการเป็นบิดา พวกเราควรระลึกเสมอว่า นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับการเป็นเจ้าของแต่เป็น “เครื่องหมาย” ที่
ชี้ให้เห็นถึงความเป็นบิดาที่ยิ่งใหญ่กว่า ในทางหนึ่งพวกเราทุกคนเป็นเหมือนยอแซฟ คือเป็นเงาแห่งพระบิดาเจ้าสวรรค์
ผู้ทรง “โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม”(มธ. 5: 45)
และเป็นเงาที่ติดตามพระบุตรของพระองค์ ....
“จงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาหนีไป” (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 “ผู้ดารงอยู่เพื่อวิงวอนเพื่อพวกเรา” (ฮบ. 7: 25; รม. 8: 34)
บรรดานักบุญช่วยสัตบุรุษทุกคน “ให้พยายามแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์และความครบครันในสภาพชีวิตของพวกเขา
แต่ละคน” [28] ชีวิตของนักบุญเหล่านั้นเป็นการพิสูจน์ชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งความเป็นไปได้ที่จะนาพระวรสารมาปฏิบัติใน
ชีวิตจริง
พระเยซูคริสต์ตรัสกับพวกเราว่า “จงเรียนรู้จากเรา เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและต่าต้อย” (มธ. 11: 29) ชีวิตของ
บรรดานักบุญก็เป็นแบบฉบับที่พวกเราต้องเลียนแบบเช่นเดียวกัน นักบุญเปาโลกล่าวอย่างชัดเจนว่า “จงเลียนแบบฉบับ
จากเรา” (1 คร. 4: 16) [29] ในความเงียบของท่านนักบุญยอแซฟก็กล่าวเช่นเดียวกัน
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ด้วยแบบฉบับของบุรุษและสตรีผู้ศักดิ์สิทธิ์มากมาย นักบุญออกัสตินถามตนเองว่า “สิ่งที่พวกเขาทาได้ ท่านไม่สามารถทาได้
บ้างหรือ?” ดังนั้นท่านจึงตัดสินใจที่จะกลับใจเมือ่ ท่านอุทานว่า “ข้าพเจ้ารักพระองค์ช้าเหลือเกิน พระองค์เป็นองค์ความงดงาม
เก่าแก่ แต่ก็ใหม่อยู่เสมอ” [30]
พวกเราเพียงแต่ต้องวอนนักบุญยอแซฟสาหรับพระหรรษทาน เพื่อการกลับใจของพวกเรา
บัดนี้ขอให้พวกเราภาวนาต่อท่านนักบุญยอแซฟ:
ข้าแต่ผู้พิทักษ์พระผู้ไถ่
ภัสดาของพระแม่มารีย์พรหมจารี
พระเจ้าทรงมอบพระบุตรแต่พระองค์เดียวแก่ท่าน
พระแม่มารีย์ทรงวางพระทัยในท่าน
พระเยซูคริสต์ทรงรับสภาพมนุษย์พร้อมกับท่าน
ข้าแต่นักบุญยอแซฟ
โปรดแสดงว่าท่านเป็นบิดาของข้าพเจ้าด้วย
โปรดชี้นาพวกเราในหนทางแห่งชีวิต
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 อาภรณรยต์ แบ่งปัน สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา PATRIS CORDE
ปีแห่งการเฉลิมฉลองนักบุญยอแซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021 สันตะบิดรฟรานซิสทรงอักษรแบบเรียบง่าย
แต่ลุ่มลึกทุกหัวข้อ จึงขอชวนเชิญเป็นอาหารฝ่ายจิตที่ร่วมกันไตร่ตรอง และช่วยกันทาให้เกิดผลในชีวิต
บาดหลวงอันดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ เก็บสมณลิขิตนี้มาแบ่งปันและไตร่ตรอง เพือ่ รับรู้เนื้อหาสาระสาคัญ
( ฉบับเป็นเล่มยังไม่ได้พิมพ์...)
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