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บ ร รณ
า ธิ ก า ร
ตามทีท่ ราบกันแล้วว่า ตัง้ แต่วนั ที่ 8 ธันวาคม 2020 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2021 พระสันตะปาปา
ฟรังซิสได้ประกาศให้เป็น “ปีนักบุญโยเซฟ” อีกไม่กี่เดือนก็จะจบปีนักบุญโยเซฟ เราได้รู้จักท่าน
มากน้อยเพียงใด
ในสารค�ำสอนฉบับนีไ้ ด้นำ� เสนอนักบุญโยเซฟในแง่มมุ ต่าง ๆ ได้แก่ นักบุญโยเซฟคูอ่ ปุ ถัมภ์
ของพระนางมารีย์ นักบุญโยเซฟผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า และนักบุญโยเซฟบิดาผู้นบนอบ
ตามที่เราทราบกันดีว่าท่านไม่มีค�ำพูดสักค�ำในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เลย แต่การกระ
ท�ำของท่านที่กล่าวว่า “ท่านเป็นผู้ชอบธรรม” ก็เพียงพอที่จะสื่อถึงชีวิตทั้งหมดของท่านได้เป็น
อย่างดี
นักบุญโยเซฟมีบทบาทส�ำคัญในแผนการแห่งการไถ่กใู้ ห้มนุษยชาติได้รอดพ้นจากบาปทีน่ ำ� ไปสู่
ความตายนิรันดร ท่านเป็นผูช้ อบธรรมตามแบบอย่างของอับราฮัม เพราะได้แสดงออกความเชื่อ
ด้วยกิจการมากกว่าค�ำพูด กิจการของท่านจึงประกาศชีวติ อันเรียบง่าย แต่เต็มเปีย่ มด้วยแบบอย่าง
แห่งความเชื่ออย่างแท้จริงในการเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระประสงค์ในทุกสถานการณ์ชีวิต
นอกนัน้ สารค�ำสอนฉบับนีย้ งั น�ำเสนอเกีย่ วกับ “พระเยซูเจ้าทรงเป็นหนุม่ (เยาวชน) อยูเ่ สมอ”
เพราะพระองค์เต็มเปีย่ มไปด้วยพลังและมีหวั ใจทีเ่ ร่าร้อนในการประกาศพระบิดาให้ผอู้ นื่ ได้รจู้ กั ซึง่ เป็น
หัวใจของชีวิตคริสตชนที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น และชื่นชมยินดีอยู่เสมอ และอีก 1 หัวข้อ
คือ “เยาวชนเป็นปัจจุบันนี้ของพระเจ้า” เพราะพวกเขายังคงท�ำให้พระวาจาของพระเจ้าเกิดขึ้น
จริงในปัจจุบนั ตามยุคสมัยของพวกเขา นีค่ อื สิง่ ทีท่ า้ ทายส�ำหรับผูท้ ตี่ ดิ ตามพระเยซูเจ้าในปัจจุบนั
บอกอ w
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เพื่ อนผู ้ ร่ ว มงาน... โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

เรื่อง คุณธรรมความเชื่อ
(Faith)

คุณธรรมที่เกี่ยวกับพระเจ้า
หรือความจริงของพระเจ้าในจิตวิญญาณของเรา

เรือ่ งคุณธรรมหลักสีป่ ระการ (Cardinal Virtues) คุณธรรมประการแรกคือ ความรอบคอบ
เพราะเป็นคุณธรรมของความรู้ และความรูจ้ ะต้องมาก่อนกิจกรรมอืน่ ๆ เสมอ ท่านต้องรูว้ า่ จะท�ำ
อะไรก่อนจึงจะสามารถลงมือกระท�ำสิง่ นัน้ เป็นความจริงเช่นเดียวกันกับเรือ่ งในระดับเหนือธรรมชาติ
ท่านต้องมีความเข้าใจเรื่องเหนือธรรมชาติกอ่ นแล้วท่านจึงสามารถด�ำเนินชีวิตเหนือธรรมชาติได้
ความเข้าใจเรือ่ งเหนือธรรมชาติกค็ อื “ความเชือ่ ”

zความเชือ่ : ตามค�ำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
(ข้อที่ 1814)
ความเชือ่ เป็นคุณธรรมเกีย่ วกับพระเจ้า
ทีท่ ำ� ให้เราเชือ่ ในพระเจ้าและทุกสิง่ ทีพ่ ระเจ้าตรัส
และทรงเปิดเผยให้เรารูแ้ ละทีพ่ ระศาสนจักรเสนอ
ให้เราเชือ่ เพราะพระเจ้าเองทรงเป็นความจริง
อาศัยความเชือ่ “มนุษย์ยอมมอบตนเองโดยเสรี
แก่พระเจ้าอย่างสิน้ เชิง” ดังนัน้ ผูท้ เี่ ชือ่ จึงพยายาม
ที่จะรู้และปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า
“ผูช้ อบธรรมจะมีชวี ติ โดยอาศัยความเชือ่ ” (รม. 1:17)
ความเชือ่ ทีม่ ชี วี ติ “ย่อมแสดงออกเป็นการกระท�ำ
อาศัยความรัก” (กท. 5:6)

zความเชือ่ ศรัทธา (Faith) กับ ความเชือ่ (Belief)

ก่อนที่จะอธิบายความหมายของค�ำว่า
ความเชือ่ (Faith) ซึง่ ต่อไปขอใช้คำ� ว่า “ความเชือ่
ศรัทธา” เพือ่ แยกกับค�ำว่า “ความเชือ่ ” (Belief)
ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงความหมายของ
“ความเชือ่ ” (belief) ก่อน ทุกวันนีเ้ รามักใช้คำ� ว่า
ความเชือ่ (belief) เพือ่ แสดงออกถึงความคิดที่
ยังไม่แน่นอน เช่น เมือ่ พูดคุยกันว่า “วันนีฝ้ นจะ
ตกหรือไม่” “ผมยังไม่แน่ใจ แต่ผมเชือ่ เช่นนัน้ ”
หมายความว่า อะไรก็ตามที่ท่านเชื่อว่าเป็น
เรือ่ งจริงนัน้ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการเป็นพยาน
จากผูอ้ นื่ ความเชือ่ เกิดขึน้ เมือ่ มีคนบอกเรือ่ งใด
เรือ่ งหนึง่ ทีท่ า่ นยังไม่รดู้ ว้ ยตัวท่านเอง แล้วท่านเอง
เลือกที่จะยอมรับว่ามันถูกต้อง ตัวอย่างเช่น
สามีตอ้ งจากภรรยาเพือ่ ไปท�ำธุรกิจต่างประเทศ
เป็นเวลาหลายเดือน ในขณะทีอ่ ยูห่ า่ งไกลนัน้
เขาได้รับโทรศัพท์จากภรรยาว่าเธอตั้งครรภ์
ซึง่ เป็นไปตามทีพ่ วกเขาได้คาดหวังไว้ นีเ่ ป็นเรือ่ งที่
อยูเ่ หนือประสบการณ์ตรงของสามี คือ เขาไม่ได้
อยูต่ รงนัน้ ทีภ่ รรยาของเขาได้รบั การตรวจแล้วรูว้ า่
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ตัง้ ครรภ์ และเขาก็ไม่ได้เห็นผลการทดสอบนัน้
ด้วยตาของตนเอง แต่เป็นภรรยาทีใ่ ห้ความมัน่ ใจ
ว่าเขาทัง้ สองจะมีลกู ด้วยกัน และสามีได้ตดั สินใจ
เลือกทีจ่ ะเชือ่ ภรรยาของเขา ผลของความเชือ่
เขาได้เพิม่ ความรูข้ องเขาเองโดยมีสว่ นร่วมใน
ความรูข้ องเธอ เวลานีเ้ ขามีความรูใ้ นเรือ่ งทีเ่ ธอรู้
และการได้รบั ความรูใ้ หม่นมี้ ผี ลอย่างใหญ่หลวง
ต่อชีวติ ของเขา คือ เขาต้องเตรียมตัวทีจ่ ะเป็นพ่อ
นีเ่ ป็นความจริงทีง่ ดงามของการสือ่ สาร
ระหว่างบุคคลทีใ่ ห้แก่กนั และกัน เราทุกคนร่วม
มีสว่ นในความรูก้ บั ผูอ้ นื่ ได้ และเราต้องอาศัย
พวกเขาเพือ่ แบ่งปันความรูใ้ ห้เรา แต่เพือ่ ให้การ
สือ่ สารเช่นนีเ้ กิดขึน้ ได้ ผูฟ้ งั จะต้องเลือกทีจ่ ะให้
ความไว้วางใจในความจริงของผูพ้ ดู ลองคิดดูวา่
ชีวติ ของเราจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่เชือ่ อะไรใครเลย
ใครบอกอะไรเราก็ไม่เชือ่ เราไม่เชือ่ อะไรหรือใคร
นอกจากความรูท้ มี่ าจากประสบการณ์ตรงของเรา
เท่านัน้ ถ้าโลกมีความรูแ้ ค่นกี้ ค็ งเป็นโลกทีค่ บั แคบ
และเป็นโลกทีป่ ระหลาด ความเชือ่ จึงเป็นความ
จ�ำเป็นอย่างยิง่ เพือ่ ประสิทธิภาพของสังคม
คราวนีเ้ รามาท�ำความเข้าใจเรือ่ ง “ความเชือ่
ศรัทธา” (faith) ซึง่ เป็นความเชือ่ (belief) ที่
มีลกั ษณะพิเศษ ความเชือ่ ศรัทธาเป็นความจริงที่
ท่านยึดถือบนพืน้ ฐานของการเป็นประจักษ์พยาน
ของพระเจ้าเอง ด้วยคุณธรรมทางเทววิทยานี้
พระเจ้าทรงเปิดเผยบางสิง่ บางอย่างทีม่ นุษย์เรา
ไม่สามารถรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเองมาก่อนและบุคคลนัน้
ตัดสินใจยอมรับสิง่ ทีพ่ ระเจ้าตรัสว่าเป็นความจริง
ดังนัน้ ความเชือ่ ศรัทธาจึงเป็นคุณธรรมทีโ่ น้มน้าวเรา
ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับเมืองสวรรค์เพิม่ ขึน้ เราจึง
สามารถรู้ในเรื่องที่พระเจ้ารู้ และข้อมูลนี้ได้
เปลีย่ นแปลงชีวติ ของเราอย่างถึงรากถึงแก่น

zเราเชือ่ ใคร

ความเข้าใจแรกของความเชื่อศรัทธา
(faith) เกีย่ วข้องกับค�ำถามทีว่ า่ “เราเชือ่ ใคร”
ก่อนอืน่ หมดทุกกิจการของความเชือ่ คือ ความไว้
วางใจในตัวบุคคลทีพ่ ดู หรือผูพ้ ดู เราวางความเชือ่
ของเราในตัวบุคคลไม่ใช่สง่ิ อืน่ ให้เราย้อนกลับไป
ทีต่ วั อย่างเรือ่ งของภรรยาทีโ่ ทรศัพท์บอกสามีวา่
ตนเองตัง้ ครรภ์แล้ว ถ้าสามีตอบภรรยาว่า “นีเ่ ธอ
ฉันไม่คดิ ว่ามันเป็นเรือ่ งจริงตามทีเ่ ธอพูดหรอกนะ
ฉันมัน่ ใจว่ามันไม่เป็นความจริง” อะไรจะเกิดขึน้
เมือ่ สามีคนนีก้ ลับมาถึงบ้าน ภรรยาคงจะโกรธ
(ซึง่ เธอก็ทำ� ถูกต้องแล้ว) และบางทีเธออาจจะพูด
แบบทีไ่ ม่นา่ เชือ่ ว่า “เธอไม่เชือ่ ฉันหรือ” ประเด็น
ก็คอื ความเชือ่ และความไม่เชือ่ มักเป็นเรือ่ งส่วน
บุคคล เป็นการยอมรับหรือปฏิเสธบุคคลและ
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั
แต่ในกรณีของความเชือ่ ศรัทธา มันเป็น
เรือ่ งของความไว้วางใจส่วนบุคคลต่อพระเจ้าเอง
ความจริงคือว่าพระเจ้าได้ตรัสกับเราแต่ละคน และ
เรามีทางเลือกทีจ่ ะยอมรับประจักษ์ของพระองค์
หรือปฏิเสธ พระองค์ทรงสือ่ สารอย่างมหัศจรรย์
กับเราถึงความรู้เรื่องที่เหนือธรรมชาตินี้ สิ่งนี้
เกิดขึน้ ได้อย่างไร
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แน่นอนการสื่อสารของพระองค์กับเรา
มนุษย์นั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
และยากทีจ่ ะระบุได้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเผย
แสดงพระองค์ทไี่ หนและอย่างไร โดยปกติแล้ว
พระเจ้าทรงใช้สอื่ กลางเพือ่ สือ่ สารติดต่อกับเรา
เช่น อาจจะเป็น คุณพ่อ คุณแม่ เพือ่ น หนังสือ
บทเพลง ค�ำเทศน์ของบาทหลวง… บางทีความเชือ่
ของท่านอาจจะเกิดขึน้ อย่างฉับไว ด้วยประสบการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างทันทีทนั ใด เหมือนพระเยซูเจ้าทรง
เรียกมัทธิว เขาลุกขึน้ แล้วติดตามพระองค์ทนั ที
หรืออาจจะใช้เวลานานหลายปีเพือ่ การแสวงหา
และรับฟังความจริงของพระเจ้า เหมือนในกรณี
ของนักบุญออกุสติน หรืออาจจะมาจากครอบครัว
ทีศ่ รัทธาดัง่ เช่นนักบุญเทเรซาแห่งลิซเิ ออร์
สิ่งส�ำคัญที่เราต้องระวังคือ เรื่องของ
ความเชือ่ ศรัทธานัน้ ท่านเชือ่ ไม่ใช่เพราะคุณแม่
หรือ คุณ พ่อ หรือ เพื่อ นหรือ คุณ พ่อ เจ้า อาวาส
แต่เพราะสิง่ ทีพ่ ระเจ้าได้ตรัสกับท่าน ท้ายทีส่ ดุ แล้ว
พระเจ้าแต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านัน้ ทีท่ รงรูจ้ ริง ๆ ว่า
เกิดอะไรขึ้นกับท่าน พระองค์เท่านั้นทรงเป็น
องค์ความรูใ้ นเรือ่ งพระตรีเอกภาพ การเสด็จลงมา
บังเกิดเป็นมนุษย์ โครงสร้างครอบครัวทีส่ วยงาม
ของพระศาสนจักร ดังนัน้ พระองค์เท่านัน้ ทีท่ รงเป็น
บ่อเกิดของการเปิดเผยที่ท�ำให้เรายอมรับด้วย
ความเชือ่ ศรัทธา

ดังนัน้ ความเชือ่ ศรัทธาของเราขึน้ อยูก่ บั
สิทธิอ�ำนาจของพระเจ้าเท่านั้น เราเชื่อเพราะ
ว่าพระเจ้าตรัสไว้ดังนี้ โดยทางปฏิบัติแล้ว
นีห่ มายความว่า ถ้าพ่อแม่ของท่านหรือคุณพ่อ
เจ้าอาวาสหรือพ่อแม่ทูน หัวศีล ล้างบาปหรือ
ศีลก�ำลัง หรือใครก็ตามทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับ
ความเชื่อศรัทธาของท่าน บางคนอาจจะเป็น
ทีส่ ะดุด เช่น ละทิง้ พระศาสนจักร ซึง่ อาจท�ำให้
เราเสียใจได้แต่ไม่ควรท�ำให้ความเชื่อศรัทธา
ของเราสั่นคลอนไป ความเชื่อของเราไม่ควร
วางพืน้ ฐานไว้บนประจักษ์พยานชีวติ ของพวกเขา
แต่ตอ้ งวางบนฐานทีม่ นั่ คงคือพระเจ้า จงจ�ำเรือ่ ง
หญิงชาวสะมาเรียทีว่ งิ่ กลับหมูบ่ า้ นเพือ่ เล่าเรือ่ ง
พระเยซูเจ้าให้เพื่อนบ้านฟัง เธอเป็นสื่อกลาง
ที่พระเจ้าทรงใช้ให้ไปเผยแผ่ความเชื่อให้
คนในหมู่บ้าน แต่หลังจากที่พวกเขาได้รับฟัง
พระเยซูเจ้าโดยตรงแล้ว พวกเขาพูดกับผูห้ ญิง
นั้นว่า “เรามีความเชื่อไม่ใช่เพราะค�ำพูดของ
ท่านอีกแล้ว เราเองได้ยนิ และรูว้ า่ พระองค์เป็น
พระผูไ้ ถ่ของโลกโดยแท้จริง” (ยน. 4:42) นีค่ วร
เป็น ทัศ นคติข องเราและเป็น ความจริง ของ
พระศาสนจักรด้วยเช่นกัน พระเจ้าทรงส่งผูส้ ง่ สาร
แห่งความจริงจ�ำนวนมากมาให้เรา แต่เราต้อง
ยอมรับว่าเจ้าของสารแห่งความจริงนัน้ ยิง่ ใหญ่
กว่าผูส้ ง่ สารมากนัก

zความเชือ่ ศรัทธาสัมพันธ์กบั บุคคลและความจริง

ในขั้นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะ
พิจารณาถึงหลักทีช่ ดั เจนของความเชือ่ ทีข่ นึ้ อยู่
กับความน่าเชื่อถือของประจักษ์พยาน ดังนั้น
ถ้าบางคนทีเ่ ป็นทีร่ กู้ นั ว่าเป็นคนโกหก ท่านก็คง
ไม่เชือ่ สิง่ ทีเ่ ขาพูดออกมาอย่างแน่นอน ถึงอย่างไร
ก็ตาม ความเชือ่ ในบุคคลทีซ่ อื่ สัตย์ยอ่ มมีความ
มัน่ คงกว่าอย่างแน่นอน แต่ถา้ คนทีพ่ ดู กับเราเป็น
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คนทีม่ คี วามสัตย์จริงโดยธรรมชาติ เป็นคนเสมอ
ต้นเสมอปลาย ตัวเขาเองก็เป็น “ความจริง” ด้วย
ท่านยิ่งเชื่อสิ่งที่เขาพูดอย่างหมดหัวใจแน่นอน
นี่แหละการเป็นประจักษ์พยานที่เราพูดด้วย
ความเชือ่ ศรัทธา ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งทีผ่ ดิ พลาด
อย่างมากทีจ่ ะต่อต้านความเชือ่ ศรัทธาต่อความรู้
ทีถ่ กู ต้อง ตรงกันข้าม ความเชือ่ ศรัทธาเป็นความรู้
ทีถ่ กู ต้องทีเ่ ราสามารถยึดถือได้ เพราะความรูน้ ี้
มาจากพระเจ้าเอง
ตัวอย่างเช่น นักโบราณคดีจำ� นวนมาก
ประกาศว่าพวกเขาได้คน้ พบร่างกายของพระเยซู
คริสตเจ้า พวกเขาอ้างว่าได้พสิ จู น์พบว่าพระเจ้า
ของเราไม่ได้ทรงกลับฟืน้ คืนชีพในวันทีส่ ามหลังจาก
ความตายของพระองค์แล้วจึงได้เสด็จขึน้ สวรรค์
การพิสจู น์แบบมนุษย์นขี้ ดั แย้งกับประจักษ์พยาน
แบบพระเจ้า ทีม่ าถึงเราโดยผ่านทางพระคัมภีร์
ไบเบิล้ และค�ำสอนของพระศาสนจักร ในกรณีเช่นนี้
คุณธรรมความเชือ่ ศรัทธาจะท�ำให้เราตระหนักว่า
พระเจ้ามีความน่าเชือ่ ถือมากกว่า พระเจ้ามีสทิ ธิ
อ�ำนาจมากกว่าผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช�ำนาญการ
อืน่ ใดทัง้ สิน้ ดังนัน้ บุคคลทีม่ คี วามเชือ่ ศรัทธาจะรู้
อย่างมัน่ ใจ (ไม่วา่ จะมีเหตุผลใดมาอ้างก็ตาม) ว่า
นักโบราณคดีนั้นผิดพลาด ถ้าใครพูดอะไรที่
ขัดแย้งกับสิง่ ทีพ่ ระเจ้าตรัส ท่านรูไ้ ว้กอ่ นเลยว่า
สิง่ นัน้ ผิด นีเ่ ป็นความถูกต้องทีม่ าจากพืน้ ฐาน
บนความเชือ่ ศรัทธาของคนทีม่ ตี อ่ ประจักษ์พยาน
ของพระเจ้า

z เราเชือ่ อะไร

แม้วา่ ความเชือ่ ศรัทธาจะต้องมอบความ
ไว้วางใจในพระบุคคลของพระตรีเอกภาพ ซึง่ นี่
ก็ไม่ใช่ทงั้ หมด มีเนือ้ หาของความเชือ่ ทีเ่ ป็นสิง่ ที่
เราต้องยึดถือว่าเป็นจริง ให้เราย้อนไปพิจารณาถึง
ตัวอย่างเรือ่ งทีภ่ รรยาโทรศัพท์บอกสามีวา่ ตัง้ ครรภ์
อีกครัง้ หนึง่ ลองนึกดูวา่ หลังจากทีภ่ รรยาบอกข่าว
ทีน่ า่ ตืน่ เต้นยินดีแล้ว สามีตอบกลับไปว่า “ทีร่ กั
ผมเชือ่ เธออย่างแท้จริง แต่ผมไม่คดิ ว่าเราจะมีลกู
ด้วยกัน เธอไม่โกหกก็อาจจะเข้าใจผิดก็ได้และ
เรือ่ งทีเ่ ธอพูดนัน้ ไม่เป็นความจริง แต่อย่างไร
ผมก็เชือ่ เธอหมดใจเลย” แน่นอนค�ำตอบเช่นนี้
ดูจะไร้สาระหรือซือ่ บริสทุ ธิไ์ ปสักหน่อย ภรรยา
ของเขาอาจจะโมโหเขามากกว่า (ในเหตุการณ์น)ี้
เธออาจจะอุทานว่า “เธอหมายความว่าอย่างไร
ทีบ่ อกว่าเชือ่ ฉัน เธอแกล้งบอกว่าเชือ่ ฉัน ในขณะที่
เธอไม่เชือ่ สิง่ ทีฉ่ นั พูดได้อย่างไร”
เธออาจจะถูกต้องทีเดียว ถ้าท่านไว้วางใจ
ผูพ้ ดู ท่านก็จะยอมรับเรือ่ งทีเ่ ขาพูดว่าเป็นความจริง
นีค่ อื ข้อเรียกร้องของคุณธรรมความเชือ่ คุณธรรม
ทางเทววิทยานี้ หลายคนพยายามที่จะลด
ความเชือ่ ศรัทธาลงไปเป็นแค่อารมณ์ความรูส้ กึ
“ความรูส้ กึ ภายในทีแ่ สดงออกมา” ความรูส้ กึ เช่นนี้
ไม่เกีย่ วข้องและไม่มคี วามหมายในตัวของมันเอง
ความเชือ่ ศรัทธายังคงไม่เกิดขึน้ จริง ถ้าไม่มาจาก
สิทธิอำ� นาจของพระเจ้า
ค�ำถามคือ เราจะพบเนือ้ หาของความเชือ่
ศรัทธาได้ที่ไหน ที่จริงแล้ว แหล่งที่ดีที่สุดที่
เราจะพบความจริงของความเชือ่ ศรัทธาของเรา
อยูท่ บี่ ทยืนยันความเชือ่ ของสภาสังคายนานิเชอาคอนสแตนติโนเปิล้ ซึง่ เราคาทอลิกสวดทุก ๆ
วัน อาทิต ย์ใ นระหว่า งพิธีบ ูช าขอบพระคุณ
เราเรียกว่า “การประกาศยืนยันความเชื่อ”
ในบทยืนยันความเชื่อนี้เราประกาศความเชื่อ
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ของเราในพระตรีเอกภาพ ในการทีพ่ ระเจ้าเสด็จ
ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ การไถ่บาปของพระคริสต์
โดยผ่านทางความตายและการกลับคืนพระชนมชีพ
พระศาสนจักรคาทอลิก และศีลศักดิส์ ทิ ธิต์ า่ ง ๆ
นีเ่ ป็นหัวข้อทัว่ ไปของสิง่ ทีพ่ ระเจ้าทรงตรัสไว้และ
เป็นสิง่ ทีเ่ รายึดถือว่าเป็นความจริงด้วยสิทธิอำ� นาจ
ของพระองค์ รายละเอียดของข้อความจริงต่าง ๆ
อยู่ในหนังสือค�ำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ในหนังสือนี้ เราสามารถพบเนื้อหาสาระของ
ความเชือ่ ศรัทธาทัง้ หมด

เราเชือ่ ว่าข้อความเชือ่ เหล่านีเ้ ป็นความจริง
เรามีความรูท้ ถี่ กู ต้องว่าข้อความเชือ่ เหล่านีจ้ ริง
แต่เ ราไม่ส ามารถพิสูจ น์ไ ด้ว ่า ข้อ ความเชื่อ
เหล่านีจ้ ริง เพราะเราไม่ได้มปี ระสบการณ์ตรง
กับเรือ่ งเหล่านี้ เราไม่ได้เห็นพระเยซูคริสต์กลับ
คืนพระชนมชีพจากความตาย และเราก็ไม่ได้
พบกับพระตรีเอกภาพแบบหน้าต่อหน้าหรือไม่ได้
เข้าไปร่วมโต้แย้งเพือ่ เป็นการพิสจู น์ดว้ ยเหตุดว้ ย
ผลของความจริงเหล่านี้ นีแ่ หละทีท่ ำ� ให้ความเชือ่
ศรัทธาน่าสรรเสริญและสูงค่าอย่างมาก “ผูท้ เี่ ชือ่
แม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข” (ยน. 20:29)
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ เราไม่สามารถพิสจู น์
ความเชือ่ ศรัทธาของเราได้ แต่เรายังคงแสดง
ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ นีแ่ หละทีจ่ ะกล่าวได้วา่ เรา
สามารถแสดงให้เห็นว่ามันสมเหตุสมผลแค่ไหน
มันช่างงดงามเพียงใด และแม้กระทัง่ ความน่าจะเป็น

เพียงไร ยิง่ กว่านัน้ เราสามารถปกป้องความเชือ่
ศรัทธาจากการโจมตี แสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่
เรือ่ งโง่งมงายหรือไร้สาระ ในแง่หนึง่ คุณธรรม
ความเชือ่ ในเรือ่ งการเผยแสดงเหนือธรรมชาติ
เป็นเรื่องที่คล้ายกับความเชื่อของชาวอเมริกัน
ในเหตุการณ์ปฏิวตั ปิ ระเทศของพวกเขา พวกเขา
เชื่อว่าทั้งเป็นเรื่องจริงและเชื่อได้อย่างแน่นอน
ทั้งมีเอกสารจ�ำนวนมากที่เป็นประจักษ์พยาน
ถึงความจริงนี้ และแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มี
ประสบการณ์กบั เหตุการณ์นดี้ ว้ ยตัวของตนเอง
หรือเข้าร่วมพิสจู น์ดว้ ยเหตุดว้ ยผลว่าเหตุการณ์นี้
เป็นความจริง
นีห่ มายความว่าถ้าท่านต้องเข้าไปเกีย่ วข้อง
กับบุคคลที่ต้องการข้อเท็จจริงเชิงเหตุผลของ
ความเชื่อจึงจะยอมรับข้อความเชื่อนี้ ท่านไม่
สามารถท�ำให้เขามัน่ ใจได้ สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ คือพูดกับ
บุคคลเช่นนีว้ า่ “ขอให้ทา่ นอธิษฐานเพือ่ ให้พระเจ้า
เผยแสดงพระองค์และความจริงของพระองค์
แก่ทา่ นอย่างเต็มเปีย่ ม ขอให้ทา่ นจงเปิดหัวใจ
รับฟังสิง่ ทีพ่ ระองค์พยายามตรัสกับท่าน ฉันไม่
สามารถแสดงความจริงแห่งความเชื่อศรัทธา
แต่พระองค์ทรงกระท�ำได้ ดังนัน้ จงมาและดูเอา
เองเถิด แต่ทา่ นจะต้องเปิดใจ”

zเราเชือ่ ในความจริงทุกข้อทีพ่ ระเยซูเจ้าและ
พระศาสนจักรสัง่ สอน
เป็นเรือ่ งธรรมดา เมือ่ เราพูดถึงความเชือ่
ศรัทธา หลายคนต้องการรู้ว่าพวกเขาต้องรู้
ข้อความเชือ่ ทุกอย่างทีเ่ ชือ่ หรือไม่ ความเชือ่ ศรัทธา
เรียกร้องให้ทา่ นเชือ่ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีพ่ ระคัมภีรแ์ ละ
พระศาสนจักรสัง่ สอน หลายคนคิดว่า “ถ้าฉันเชือ่
เก้า สิบ เก้า เปอร์เ ซ็น ต์ที่พ ระศาสนจัก รสอน
หรือเก้าสิบห้าเปอร์เซนต์ละ่ ถ้าฉันปฏิเสธค�ำสอน
พระศาสนจักรบางเรือ่ งล่ะ ฉันจะได้คะแนน A+

สารค�ำสอน 9

หรือบางทีอาจจะได้ A  ไหม และนีก่ เ็ ป็นสิง่ ทีด่ ี
พอแล้วใช่ไหม”
เท่านีย้ งั ไม่ดพี อ เพราะบุคคลเช่นนีก้ ำ� ลัง
ปฏิเสธความจริงทีม่ าจากพระเจ้า และพระวาจา
ทีท่ รงประสิทธิภาพ “ข้าแต่พระเจ้า ลูกยอมรับ
สิ่งที่พระองค์ตรัสเพียงบางเรื่อง แต่ไม่ทั้งหมด
ในประเด็นเหล่านี้ ลูกคิดว่าพระองค์ผิด”
เมือ่ คนหนึง่ พูดว่า เขาแทนทีพ่ ระเจ้าและหนังสือ
ของพระองค์ และพระศาสนจักรของพระองค์
ในฐานะที่เป็นมาตรฐานสูงสุดของความจริง
และความเท็จ และทดแทนตัวของพระองค์เอง
มันเหมือนการไปหาหมอเพื่อการวินิจฉัยโรค
แล้วท่านก็บอกคุณหมอว่า “ทีค่ ณ
ุ หมอพูดนัน้
ถูกครึง่ หนึง่ แล้วก็ผดิ อีกครึง่ หนึง่ ” คุณหมออาจจะ
ต่อต้านและอาจจะพูดตอบว่า “คุณรูไ้ ด้อย่างไร
คุณเรียนโรงเรียนแพทย์มาหรือ ยิง่ กว่านัน้ ท�ำไม
คุณจึงมาทีน่ แี่ ละมาขอความเห็นของผม หรือคุณ
เป็นผูพ้ พิ ากษาสูงสุด แล้วคุณมาหาผมท�ำไม”
เรื่องนี้เปรียบได้เช่นเดียวกับความเชื่อ
ถ้าคนหนึง่ หยิบและเลือกสิง่ ทีเ่ ขาเชือ่ เขาก็ทำ� ลาย
ความสัมพันธ์ของความไว้วางใจกับพระเจ้า พระวาจา
ของพระองค์และพระศาสนจักร นอกจากนั้น
เป็นเรือ่ งทีเ่ ราแสดงความหยิง่ ออกมา เราไม่ได้
อยูท่ นี่ นั่ ตอนทีพ่ ระเจ้าทรงสร้างโลก เมือ่ พระองค์
ทรงส่งพระบุตร เมือ่ พระองค์ทรงสร้างเราและ
ทรงวางแผนชีวติ ของเรา ดังนัน้ มันอาจทีจ่ ะคิดว่า
ความรู้ของเราเท่าเทียมกับความรู้ของพระเจ้า
นีไ่ ม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถท�ำความเข้าใจ
สิง่ เหล่านีใ้ ห้มากขึน้ และลึกซึง้ มากยิง่ ขึน้ แต่เรา
ไม่ควรท�ำในระดับความเข้าใจส่วนตัวของเราเอง
มาเป็นเครือ่ งวัดความถูกต้องของความจริง สิทธิ
พิเศษนัน้ สงวนไว้สำ� หรับพระเจ้าผูท้ รงเป็นองค์แห่ง
ความจริงแต่ผเู้ ดียวเท่านัน้

z ความเชือ่ ศรัทธาต้องมีการกระท�ำ

ความเชื่อของเราจะต้องมีผลต่อชีวิต
ของเรา ถ้ามันจะมีคณ
ุ ค่ายิง่ กว่าสิง่ ใด ๆ เมือ่ เรา
ได้เรียนรูค้ ณ
ุ ธรรมความรอบคอบ เราได้ชใี้ ห้เห็น
ว่าบุคคลรูว้ า่ อะไรถูกทีจ่ ะกระท�ำ แต่ไม่ทำ 
� พวกเขา
ก็ขาดคุณธรรม เช่นเดียวกันส�ำหรับความเชื่อ
ศรัทธา ถ้าท่านยึดถือว่าเป็นจริงแต่ไม่เปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของท่าน แล้วมันจะมีคณ
ุ ค่าสูงสุดอะไร
อย่างทีน่ กั บุญยากอบสอนว่า “ความเชือ่ ก็เช่นกัน
หากไม่มีการกระท�ำ  ก็เป็นความเชื่อที่ตาย”
(ยก. 2:17)
เรามักจะได้ยนิ สิง่ แปลก ๆ ทีว่ า่ เพียงเราเชือ่
อย่างจริงใจเท่านัน้ ก็เพียงพอแล้ว เราไม่จำ� เป็น
ต้องปฏิบตั อิ ะไรอีก นีเ่ ป็นความแปลกทีส่ ดุ โต่ง
และเป็นคนทีแ่ ปลกแยกไปจากทัง้ พระคัมภีรแ์ ละ
ค�ำสอนของพระศาสนจักร
ตรงกันข้าม ตัวอย่างทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ดุ ของ
คุณธรรมความเชือ่ คือ “ท่านอับราฮัม” บิดาแห่ง
ความเชื่อที่ได้พิสูจน์ความเชื่อศรัทธาของท่าน
ด้วยการกระท�ำ ท่านด�ำเนินชีวติ อย่างกระตือรือร้น
โดยแสดงน�ำ้ ใจนบนอบเชือ่ ฟังค�ำสัง่ ของพระเจ้า
โดยถวายบุตรสุดทีร่ กั เพียงคนเดียวให้แด่พระองค์
นี่คือ เสีย งที่พ ระเจ้า ทรงเรีย กเราให้ก ระท�ำ
เช่นเดียวกัน ให้เชื่อพระเจ้า เชื่อสิ่งที่พระองค์
ทรงเปิดเผยให้เรา และปฏิบตั ติ ามความรูท้ ไี่ ด้รบั มา
จากพระองค์ดว้ ยความกล้าหาญโดยไม่คดิ มูลค่า
อะไรทัง้ สิน้
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ปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ
คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
m จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับ
พระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้า
m กิจกรรม
4อุปกรณ์ บัตรค�ำ “คู่สร้างคู่สม” “คู่ทุกข์คู่ยาก” “คู่อุปถัมภ์” “คู่เวรคู่กรรม”
4ด�ำเนินการ
1. ผูส้ อนถามผูเ้ รียนว่า หากจะให้คำ� นิยามลักษณะของคูค่ รองทีเ่ ราเห็นในสังคมปัจจุบนั เราคิดถึงคูค่ รองแบบใดบ้าง
(คู่สร้างคู่สม, คู่ทุกข์คู่ยาก, คู่อุปถัมภ์, คู่เวรคู่กรรม)
2. ให้ผู้เรียนหาความหมายจากค�ำนิยามลักษณะของคู่ครองใน 4 รูปแบบนี้ อาจจะให้ผู้เรียนหาคนละ 1 ค�ำ
โดยจับบัตรค�ำ และเข้ากลุ่มช่วยกันท�ำก็ได้)
3. ให้แต่ละคนหรือกลุ่มน�ำเสนอค�ำนิยามของคู่ครองที่ได้รับ
4. ผู้สอนช่วยเสริมค�ำนิยามของคู่ครองที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอ
คู่สร้างคู่สม - คู่ครองที่เป็นคู่เหมาะสมกัน แต่ค�ำว่าเหมาะสมกันนั้น อาจจะทั้งทางด้านฐานะ การงาน
หรือทางจิตใจ เช่น เป็นคนดี มีคุณธรรม เหมาะสมกัน มีบุคลิก นิสัยใจคอคล้ายกัน ใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
คู่อุปถัมภ์ - คู่ครองที่ส่งเสริมความดีแก่กันและกัน ต่างดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยู่ด้วยกันแล้วชีวิต
มีแต่เจริญก้าวหน้าขึ้น อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
คูท่ กุ ข์คยู่ าก - คูค่ รองทีต่ อ้ งพบเจอกับความทุกข์ ความยากล�ำบาก อุปสรรคอยูเ่ สมอ แต่กไ็ ม่ทอดทิง้ กัน
อาศัยความมานะอดทนเพื่อผ่านความทุกข์ยากล�ำบากนั้นไปด้วยกัน
คู่เวรคู่กรรม - คู่ครองที่ต่างคนต่างสร้างปัญหา ความทุกข์ให้แก่กัน แต่ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น ทะเลาะกัน
รุนแรงแค่ไหนแต่ก็เลิกกันไม่ได้
5. ให้ผเู้ รียนลองวิเคราะห์วา่ นักบุญโยเซฟและพระนางมารีย์ เป็นคูช่ วี ติ ทีม่ ภี าพลักษณ์แบบใดมากทีส่ ดุ (ให้ผเู้ รียน
แสดงความคิดเห็น)
6. ผู้สอนเฉลยค�ำตอบว่า นักบุญโยเซฟและพระนางมารีย์ เป็นคู่ชีวิตที่มีภาพลักษณ์แบบคู่อุปถัมภ์อย่างชัดเจน
นักบุญโยเซฟเป็นผู้ที่คอยปกป้อง ช่วยเหลือ ดูแลพระนางมารีย์อย่างดีที่สุด
4สรุป การแต่งงาน คือการอยู่ร่วมกันของชายและหญิง ซึ่งจะต้องมีความรัก การให้ความเคารพกัน
การดูแลเอาใจใส่กนั และปฏิบตั ติ ามค�ำมัน่ สัญญาทีจ่ ะต้องร่วมกันดูแลครอบครัวและบุตร กรณีทพี่ ระเจ้าประทาน
บุตรแก่พวกเขา ตามค�ำสัญญาการแต่งงานของคริสตชน สามีและภรรยาเต็มใจที่จะอยู่ร่วมกันตลอดชีวิต ใน
หนังสือปฐมกาล พระเจ้าทรงเปิดเผยความจริง 2 ประการเกีย่ วกับจุดมุง่ หมายของการแต่งงานกับประชากรชาวยิว
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ประการทีห่ นึง่ การแต่งงานคือการมีสว่ นร่วมในงานสร้างสรรค์ของพระเจ้า ในการน�ำชีวติ ใหม่มาสูโ่ ลกมนุษย์
ประการทีส่ อง การแต่งงานมุง่ ทีจ่ ะปรับปรุง ยกย่อง และเพิม่ พูนความรักระหว่างภรรยาและสามีให้มากขึน้
(เทียบ CCC 1601-1608)
m ค�ำสอน
(ค�ำสอนข้อ 1–2 สามารถดูวีดิทัศน์ เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้ (พากย์ไทย 5.26 นาที)
(https://www.youtube.com/watch?v=lOBSiK4P9E8&feature=emb_logo)
1. เพือ่ ให้เข้าใจชีวติ ของนักบุญโยเซฟในฐานะทีเ่ ป็นภัสดาของพระนางมารีย์ เราควรเข้าใจพิธแี ต่งงานใน
สมัยพันธสัญญาใหม่ การแต่งงานแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ตอน คือ การหมัน้ ช่วงการเตรียม และงานฉลองแต่งงาน
การหมั้น เจ้าสาวอายุประมาณ 13 ปี จะหมั้นกับเจ้าบ่าวที่มีอายุประมาณ 17-20 ปี และจะเข้าพิธี
แต่งงานตามกฎหมายหลังจากหมัน้ แล้ว หลังจากการหมัน้ ทัง้ สองจะให้คำ� มัน่ สัญญาต่อกัน แต่จะยังไม่เข้าร่วมหอ
หรือครองชีวิตร่วมกัน
ช่วงของการเตรียม เจ้าบ่าวจะเรียนรู้การค้าขาย ในกรณีของโยเซฟ เนื่องจากท่านเป็นช่างไม้ ท่านจึง
สร้างบ้านเตรียมให้เจ้าสาวในอนาคต สมาชิกในครอบครัวของท่านก็จะเตรียมงานแต่งงานด้วย ซึ่งต้องเตรียม
ทุกอย่างด้วยมือ เช่น เชือกขาวส�ำหรับผู้ที่มาร่วมในพิธี เตรียมอาหาร และเรื่องอื่น ๆ ซึ่งกว่าจะเตรียมพร้อม
บางรายอาจต้องใช้เวลาถึง 4 ปี กว่าจะมีพิธีแต่งงาน
วันแต่งงาน ขบวนเจ้าบ่าวจะแห่ไปที่บ้านเจ้าสาว มือถือคบไฟ หรือตะเกียงน�้ำมัน แล้วไปพาเจ้าสาว
กลับบ้าน และจึงครองชีวิตร่วมกัน การฉลองงานแต่งงานจะยิ่งใหญ่มากและมีเวลานานถึง 7 วัน การใช้เวลา
เตรียมงานจึงใช้เวลาเป็นปี
2. เมือ่ ถึงก�ำหนดเวลา พระนางมารียก์ ห็ มัน้ กับโยเซฟ แต่กอ่ นทีท่ า่ นทัง้ สองจะครองชีวติ ร่วมกัน ปรากฏ
ว่าพระนางมารียต์ งั้ ครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า (มธ. 1:18) ตามกฎของโมเสส ถ้าชายพบว่าเจ้าสาวตัง้ ครรภ์กอ่ น
งานฉลองแต่งงานจะมี 2 ทางเลือก คือ 1) ฟ้องหย่าอย่างเปิดเผย จะมีศาลไต่สวนคดี หากพบว่าท�ำผิด เธอจะถูก
หินทุ่มจนเสียชีวิต หรือ 2) เจ้าบ่าวจะถอนหมั้นอย่างเงียบ ๆ
คือ ไม่ฟ้องเอาความผิดเธอ เพียงแต่ยกเลิกงานแต่งงาน ซึ่งใน
กรณีนชี้ วี ติ ทัง้ แม่และเด็ก จะได้รบั ความคุม้ ครอง ทัง้ สองทางเลือก
มีกฎหมายคุ้มครอง โยเซฟคู่หมั้นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรม
ไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย “คิดจะถอนหมั้น
อย่างเงียบ ๆ” เพือ่ ว่าพระนางมารียจ์ ะได้ไม่ตอ้ งอับอายขายหน้า
ต่อสาธารณชนและตามธรรมบัญญัติโดยไม่ท�ำให้พระนางมารีย์
ได้รบั อันตราย ขณะทีโ่ ยเซฟก�ำลังคิดถึงเรือ่ งนีอ้ ยู่ ทูตสวรรค์ของ
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าก็มาเข้าฝัน กล่าวว่า “โยเซฟ โอรสกษัตริยด์ าวิด
อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่
ปฏิสนธิ์ในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้า นางจะให้ก�ำเนิด
บุตรชาย ท่านจงตัง้ ชือ่ บุตรนัน้ ว่า ‘เยซู’ ” เรือ่ งนีม้ คี วามส�ำคัญต่อ
โยเซฟมาก เพราะชาวบ้านทราบว่ามารียต์ งั้ ครรภ์กอ่ นพิธแี ต่งงาน
การยอมรับมารีย์มาเป็นภรรยา อาจหมายความว่า โยเซฟมี
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ความสัมพันธ์กับเธอก่อนการแต่งงาน หรือ โยเซฟยอมรับลูกนอกกฎหมาย เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น เขาก็ท�ำตามที่
ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้ คือรับภรรยามาอยู่ด้วย
3. การที่พระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์มาหานักบุญโยเซฟ
เพือ่ มายืนยันเรือ่ งราวของพระนางมารีย์ เป็นการเปิดโอกาสให้ทา่ น
ได้ตดั สินใจทีจ่ ะน้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้า โยเซฟก็เข้าใจได้วา่
นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้า และท่านก็น้อมรับพระประสงค์นี้
เหมือนกับทีพ่ ระนางมารียเ์ คยตอบรับ โดยรับพระนางมารียม์ าอยูด่ ว้ ย
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของท่าน และท่านได้ตัดสินใจอย่าง
รอบคอบในการที่จะปกป้องพระนางมารีย์ในฐานะสามีและปกป้อง
พระบุตรของพระเจ้าด้วย
4. ในการแต่งงานของนักบุญโยเซฟและพระนางมารีย์ก็มีความสมบูรณ์ เพราะนักบุญโยเซฟมีความรัก
และความปรารถนาดีต่อพระนางมารีย์อยู่แล้ว พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านทั้งสองมีความรักต่อกัน เป็นความรักใน
องค์พระจิตเจ้า นักบุญโยเซฟได้มอบตัวของท่านเป็นของขวัญแด่พระนางมารีย์ โดยเป็นคู่ครองและคู่อุปถัมภ์
ท่านทั้งสองเป็นสามีและภรรยากันทางด้านจิตใจ มิใช่ทางเนื้อหนัง ซึ่งเป็นการรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
มีความซื่อสัตย์ต่อกัน มีบุตรและไม่มีการหย่าร้างต่อกัน (เทียบ RC 7, 19) ท่านได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระนาง
มารีย์จนตลอดชีวิตของท่าน (เทียบ RC 20)
5. เราสามารถเข้าใจถึงบทบาทของคูช่ วี ติ หรือคูอ่ ปุ ถัมภ์ ดูแลกันของท่านนักบุญโยเซฟและพระนางมารีย์
ได้จากประสบการณ์ชวี ติ ของครอบครัวศักดิส์ ทิ ธิ์ ท่านทัง้ สองต้องออกเดินทางอย่างยากล�ำบากไปยังเมืองเบธเลเฮม
นักบุญโยเซฟคงเป็นผู้ค้นหาสถานที่ที่เหมาะสมส�ำหรับพระนางมารีย์ และแน่นอนว่านักบุญโยเซฟต้องเป็น
ผูช้ ว่ ยเหลือพระนางมารียเ์ มื่อพระนางเจ็บครรภ์และคลอดบุตร และในเหตุการณ์ทนี่ ักบุญโยเซฟต้องพาพระนาง
มารีย์และพระเยซูเจ้าลี้ภัยไปประเทศอียิปต์ ท่านต้องปกป้องพระนางมารีย์และพระกุมาร เมื่ออยู่ในอียิปต์
ก็คงต้องเป็นนักบุญโยเซฟที่ต้องจัดหาที่อยู่อาศัยและจัดหาทุกสิ่งทุกอย่างส�ำหรับพระนางมารีย์และพระกุมาร
เมือ่ ท่านทัง้ สองกลับมาอยูท่ เี่ มืองนาซาเร็ธ ก็คงต้องเป็นท่านนักบุญโยเซฟทีท่ ำ� งานเพือ่ เลีย้ งดูพระนางมารียแ์ ละ
พระเยซูเจ้าอย่างเต็มความสามารถ
6. คู่แต่งงานในพันธสัญญาเดิม คือ อาดัมและเอวา ที่ได้น�ำความทุกข์มาสู่โลก แต่การแต่งงานของ
นักบุญโยเซฟและพระนางมารียไ์ ด้นำ� ความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละความรอดให้หลัง่ ไหลไปทัว่ แผ่นดิน เป็นการช�ำระล้างและ
บันดาลความศักดิ์สิทธิ์มาสู่ครอบครัว ดังนั้น ให้เราเลียนแบบครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ คือ มีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้า
อ่านพระคัมภีร์ สวดภาวนาร่วมกัน และไปร่วมพิธบี ชู าขอบพระคุณ กระท�ำสิง่ ทีพ่ ระเจ้าพอพระทัยเสมอ ท�ำหน้าที่
ของเราอย่างดี ชีวิตในครอบครัวของเราก็จะมีความสุข
m ปฏิบัติ
ก. ข้อควรจ�ำ
1. พิธีแต่งงานในสมัยพันธสัญญาใหม่ การแต่งงานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การหมั้น ช่วงการเตรียม
และงานฉลองแต่งงาน
2. เมือ่ ถึงก�ำหนดเวลา พระนางมารียก์ ห็ มัน้ กับโยเซฟ แต่กอ่ นทีท่ า่ นทัง้ สองจะครองชีวติ ร่วมกัน ปรากฏว่า
พระนางมารีย์ตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า (มธ. 1:18)
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3. โยเซฟคู่หมั้นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย “คิดจะถอนหมั้น
อย่างเงียบ ๆ” เพื่อว่าพระนางมารีย์จะได้ไม่ต้องอับอายขายหน้าต่อสาธารณชนและตามธรรมบัญญัติ
โดยไม่ท�ำให้พระนางมารีย์ได้รับอันตราย
4. นักบุญโยเซฟเป็นคู่ครองและคู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์ ทางด้านจิตใจ มิใช่ทางเนื้อหนัง ซึ่งเป็น
การรวมจิตใจเป็นหนึง่ เดียวกัน มีความซื่อสัตย์ต่อกัน มีบตุ รและไม่มกี ารหย่าร้างต่อกัน (เทียบ RC 7, 19)
ท่านได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระนางมารีย์จนตลอดชีวิตของท่าน (เทียบ RC 20)
5. การแต่งงานของนักบุญโยเซฟและพระนางมารีย์ได้น�ำความศักดิ์สิทธิ์และความรอดให้หลั่งไหลไปทั่ว
แผ่นดิน เป็นการช�ำระล้างและบันดาลความศักดิ์สิทธิ์มาสู่ทุกครอบครัว
ข. กิจกรรม
ให้ผู้เรียนท�ำใบงาน “นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์” หน้า 15 เท่าจ�ำนวนผู้เรียน
ค. การบ้าน
1. ให้ผู้เรียนท�ำการ์ด หรือ ส่งข้อความไปหาบิดามารดาของตน โดยเขียนค�ำอวยพรให้ท่านทั้งสอง
และถ่ายภาพ หรือ แคป (จับภาพ) หน้าจอหลักฐานการส่ง กลับมายังผู้สอน
2. ภาวนาส�ำหรับบิดามารดาของตน ในบทภาวนาวอนขอต่อนักบุญโยเซฟ
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ปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ
ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
m จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
2. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและบทบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญ
โยเซฟ
m กิจกรรม
ส�ำหรับเด็กเล็ก
4อุปกรณ์ ใบงาน “ตามหาพระเยซูเจ้า” หน้า 21 เท่าจ�ำนวนผู้เรียน (เฉลย หน้า 23)
4ด�ำเนินการ
1. ผูส้ อนเล่าเรือ่ งจากพระวรสารตามค�ำบอกเล่านักบุญลูกาเรือ่ ง “พระเยซูเจ้าในหมูธ่ รรมาจารย์” (ลก. 2:41-49)
ให้ผู้เรียนฟัง
2. ให้ผู้เรียนท�ำใบงาน “ตามหาพระเยซูเจ้า”
3. ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนดังต่อไปนี้
1) ผู้เรียนคิดว่า เมื่อพระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟมองหาพระเยซูเจ้าแล้วไม่พบ ท่านทั้งสองจะรู้สึก
อย่างไร (ตกใจ, กังวลใจ, เป็นห่วง)
2) ผู้เรียนคิดว่า เมื่อพระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟพบพระเยซูเจ้าในพระวิหารแล้ว ท่านทั้งสองจะรู้สึก
อย่างไร (ดีใจ, สบายใจ, มีความสุข)
ส�ำหรับเด็กโต
4อุปกรณ์ รูปภาพพระเยซูเจ้าในหมู่ธรรมาจารย์ หน้า 22
4ด�ำเนินการ
1. ผู้สอนตัดรูปภาพ 1) โยเซฟและมารีย์ 2) ธรรมาจารย์ 3) พระเยซูเจ้า ในใบงานหน้า 22 และติดไว้บน
กระดาน เพื่อประกอบการเล่าเรื่อง
2. ผู้สอนเล่าเรื่องจากพระวรสารตามค�ำบอกเล่าของนักบุญลูกาเรื่อง “พระเยซูเจ้าในหมู่ธรรมาจารย์”
(ลก. 2:41-49) ให้ผู้เรียนฟัง
3. ในขณะทีผ่ สู้ อนเล่าเรือ่ ง ให้ผเู้ รียนชายจินตนาการว่าตนเองเป็นนักบุญโยเซฟและผูเ้ รียนหญิงเป็นพระนางมารีย์
เมื่อมองหาพระเยซูเจ้าในหมู่ญาติแต่ไม่พบจะรู้สึกอย่างไร
4. ให้ผู้เรียนดูรูปภาพพระเยซูเจ้าบนกระดานและจดจ�ำไว้ให้ดี และบอกพวกเขาว่า “ผู้สอนจะน�ำรูปภาพ
พระเยซูเจ้าไปซ่อนไว้” ขณะที่ผู้สอนน�ำรูปภาพไปซ่อน ให้ผู้เรียนก้มศีรษะและใช้มือปิดตาตนเองไว้
5. ให้ผเู้ รียนแข่งกันค้นหารูปภาพพระเยซูเจ้าภายในห้องให้พบ ใครพบรูปภาพพระเยซูเจ้าเป็นคนแรก ถือว่าเป็น
ผู้ชนะ ผู้สอนอาจเตรียมรางวัลให้เล็กน้อย
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4วิเคราะห์ ผู้สอนสนทนากับผู้เรียน
1. ผู้เรียนชายที่จินตนาการว่าตนเองเป็นนักบุญโยเซฟรู้สึกอย่างไร เมื่อมองหาพระเยซูเจ้าในหมู่ญาติแล้วไม่พบ
(ให้ผู้เรียนแบ่งปัน)
2. ผูเ้ รียนหญิงทีจ่ นิ ตนาการว่าตนเองเป็นพระนางมารียร์ สู้ กึ อย่างไร เมือ่ มองหาพระเยซูเจ้าในหมูญ
่ าติแล้วไม่พบ
(ให้ผู้เรียนแบ่งปัน)
3. คนที่พบรูปภาพพระเยซูเจ้าเป็นคนแรก รู้สึกอย่างไร (ดีใจ, สบายใจ, มีความสุข)
4. คนที่ไม่พบรูปภาพพระเยซูเจ้า รู้สึกอย่างไร (ให้ผู้เรียนแบ่งปัน)
4สรุป เมื่อนักบุญโยเซฟและพระนางมารีย์มองหาพระเยซูเจ้าแต่ไม่พบ ท่านทั้งสองก็คงรู้สึกเป็นห่วง
พระเยซูเจ้ามาก โดยเฉพาะนักบุญโยเซฟ ในฐานะที่ท่านเป็นบิดาและเป็นหัวหน้าครอบครัว ย่อมมีความรู้สึก
กังวลใจและร้อนใจ แต่เมื่อท่านทั้งสองพบพระองค์แล้วพวกเขาก็มีความสุข เพราะบิดามารดาทุกคนย่อมรัก
และเป็นห่วงลูก
m ค�ำสอน
1. บางคนอาจเคยคิดว่า นักบุญโยเซฟไม่ได้มบี ทบาทอะไรมากมายในฐานะบิดาของพระเยซูเจ้า และใน
พระวรสารก็ไม่ได้เอ่ยถึงท่านมากนัก แต่ในความเป็นจริงนัน้ ท่านเป็นบิดาทีม่ คี วามรักความผูกพันกับพระเยซูเจ้า
ท่านได้ดแู ลทุกสิง่ อย่างครบถ้วนในชีวติ ของพระเยซูเจ้า ตลอดจนท่านได้เห็นพระเยซูเจ้าเติบโตทีละเล็กทีละน้อย
“ในปรีชาญาณและในความโปรดปรานของทั้งพระเจ้าและมนุษย์” (ลก. 2:52) พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อชนชาติ
อิสราเอลเช่นไร นักบุญโยเซฟก็ปฏิบตั ติ อ่ พระเยซูคริสต์เช่นนัน้ “เขาจูงมือสอนให้พระเยซูคริสต์เดิน เขาเป็นบิดา
ที่เลี้ยงลูกด้วยความรัก ก้มตัวลงป้อนข้าวเขา” (ฮชย. 11:3-4) (PC 2)
2. พระบิดาเจ้าได้เลือกสรรนักบุญโยเซฟให้เป็นบิดาของพระเยซูเจ้า ชีวิตและการงานของท่านนั้น
มอบถวายให้แด่ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ท่านได้ท�ำหน้าที่คุ้มครองพระนางมารีย์และพระเยซูเจ้าตลอดชีวิตของท่าน
และเราสามารถกล่าวได้ว่า นักบุญโยเซฟเป็นผู้มีส่วนร่วมกับพระนางมารีย์อย่างสมบูรณ์ในการรับผิดชอบ ดูแล
รักษาชีวิตของพระเยซูเจ้า ซึ่งในพระสมณสาสน์เตือนใจ ชื่อว่า องค์พิทักษ์พระมหาไถ่ (Redemptoris Custos)
ได้บรรยายถึงบุคลิกภาพและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าไว้มากมาย ดังนี้
1) เริม่ ตัง้ แต่การปฏิสนธิดว้ ยเดชะพระจิตเจ้าในครรภ์ของพระนางมารีย์
ท่านเป็นผู้ปกป้องชีวิตของพระเยซูเจ้า
2) ตลอดการเดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮม นักบุญโยเซฟเป็นผูด้ แู ลเรือ่ ง
ความปลอดภัยของพระนางมารีย์และพระเยซูเจ้า
3) เมื่อไปถึงเมืองเบธเลเฮม ในเวลาประสูติ ท่านเป็นผู้ค้นหาสถานที่
ที่เหมาะสมและปลอดภัยส�ำหรับพระนางมารีย์และพระเยซูเจ้า
4) ท่านเป็นผู้ช่วยเหลือพระนางมารีย์ เมื่อพระนางเจ็บครรภ์และคลอด
บุตร จัดหาข้าวของที่จ�ำเป็นส�ำหรับพระนางมารีย์และพระเยซูเจ้า
5) เมือ่ กษัตริยเ์ ฮโรดต้องการจะฆ่าพระกุมาร นักบุญโยเซฟได้เป็นผูป้ กป้อง
พาพระนางมารียแ์ ละพระเยซูเจ้าลีภ้ ยั ไปทีป่ ระเทศอียปิ ต์ ท่านเป็นผูป้ กป้อง
พระนางมารีย์และพระเยซูเจ้าให้พ้นจากการถูกติดตามของทหาร
และคุ้มครองให้ปลอดภัยตลอดการเดินทาง
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6) เมื่ออยู่ในอียิปต์ ก็คงต้องเป็นนักบุญโยเซฟที่ต้องจัดหาที่อยู่อาศัย และทุกสิ่งที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ
ส�ำหรับพระนางมารีย์และพระเยซูเจ้า
7) เมือ่ ท่านทัง้ สองกลับมาอยูท่ เี่ มืองนาซาเร็ธ ก็คงต้องเป็นนักบุญโยเซฟทีท่ ำ� งาน เพือ่ เลีย้ งดูพระนางมารีย์
และพระเยซูเจ้าอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งเป็นความรอดพื้นฐานในฐานะที่ท่านเป็นบิดาของพระเยซูเจ้า
3. ไม่เพียงแต่หน้าทีท่ วั่ ไปของบิดา แต่ทา่ นได้ทำ� หน้าทีข่ องบิดาทางด้านธรรมประเพณีทางศาสนาอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ด้วย
1) ตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อพระนางมารีย์ตั้งครรภ์ด้วยเดชะพระจิตเจ้า
ท่านได้ใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย เพื่อปกป้องดูแลชีวิตของพระนาง
มารีย์และพระเยซูเจ้าตลอดทั้งชีวิตของท่าน (RC 8)
2) การเดินทางไปขึ้นทะเบียนส�ำมะโนประชากรตามกฤษฎีกา
ซึง่ เป็นการยืนยันถึงการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า ท่านได้ให้ทางการ
บันทึกว่า “เยซู บุตรของโยเซฟ แห่งนาซาเร็ธ” (เทียบ ยน. 1:45)
และการขึน้ ทะเบียนนีก้ แ็ สดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นมนุษย์แท้
คนหนึ่งเช่นเดียวกันกับเราทุกคน (RC 9)
3) ในการเข้าสุหนัตของพระเยซูเจ้า (ลก. 2:21) คือวันที่แปด
หลังจากทรงบังเกิด เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์ทรงเข้ามาเป็น
ลูกหลานของอับราฮัม เป็นสมาชิกของประชากรที่พระเจ้าทรงท�ำ
พันธสัญญาด้วย เครื่องหมายนี้บอกล่วงหน้าถึงศีลล้างบาป ซึ่ง
เปรียบเสมือน “พิธีสุหนัตที่มาจากพระคริสตเจ้า” ซึ่งเป็นหน้าที่ทางศาสนาประการแรกของผู้เป็นบิดา
โดยในพิธนี นี้ กั บุญโยเซฟก็ได้ปฏิบตั ติ ามสิทธิและหน้าทีข่ องท่านต่อพระเยซูเจ้า คือเป็นผูต้ งั้ ชือ่ ให้พระกุมาร
ว่า “เยซู” ตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้ และการตั้งชื่อนี้ท่านได้ยืนยันความเป็นบิดา
ของท่านต่อพระเยซูเจ้าด้วย (RC 11)
4) เมื่อครบก�ำหนดเวลาที่มารดาและบุตรจะต้องท�ำพิธีช�ำระมลทิน
ตามธรรมบัญญัติของโมเสส ท่านพร้อมกับพระนางมารีย์ก็น�ำ
พระกุมารไปทีก่ รุงเยรูซาเล็มเพือ่ ถวายแด่พระเจ้า (ลก. 2:22) ซึง่ ตาม
ธรรมบัญญัติของพระเจ้า จะต้องถวายบุตรชายคนแรกแด่พระเจ้า
และถวายเครื่องบูชา คือนกเขาหนึ่งคู่หรือนกพิราบสองตัว นักบุญ
โยเซฟผู้เป็นบิดาปฏิบัติตามธรรมบัญญัตินี้ได้อย่างถูกต้อง (RC 13)
(เพือ่ ไถ่บตุ รคืนมา) ซึง่ เป็นการถวายของคนจน (ถ้าเป็นคนรวยจะถวาย
ลูกแกะ) ตามบันทึกเหตุการณ์ในพระวรสารตามค�ำบอกเล่าของ
นักบุญลูกา (ลก. 2:22-39)
5) เมือ่ พระเยซูเจ้าทรงเจริญขึน้ ทัง้ ในพระปรีชาญาณ ท่านได้ทำ� หน้าที่
อบรมสั่งสอนพระเยซูเจ้าตามธรรมประเพณี ซึ่งเป็นหน้าที่ของบิดา
คือสอนเกี่ยวกับกฎหมายทางศาสนา และการงานอาชีพของบิดา
แก่พระเยซูเจ้าด้วย (RC 16)
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4. จากชีวติ ของนักบุญโยเซฟ นักบุญจอห์น คริสโซสโตม ได้กล่าวว่า “นักบุญโยเซฟเป็นผูร้ บั ใช้แผนการ
แห่งความรอดพ้น” และนักบุญพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ได้ช้ีให้เห็นว่า นักบุญโยเซฟแสดงให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรมถึงการเป็นบิดาที่แท้จริงของตน “โดยการมอบชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชารับใช้พระธรรมล�้ำลึกแห่ง
การประสูติของพระเยซูคริสต์ และเป้าหมายแห่งการไถ่กู้ของพระองค์ (RC 1)
5. พระเยซูเจ้าทรงนอบน้อมเชือ่ ฟังต่อท่านทัง้ สอง และนักบุญโยเซฟก็ได้รบั เกียรติเหมือนลูก ๆ ทัง้ หลาย
ได้กระท�ำต่อพ่อ นั่นคือ พระเยซูเจ้าทรงรัก เคารพ และเชื่อฟังโยเซฟและพระนางมารีย์อย่างเต็มเปี่ยมด้วย
(RC 8) และในพระวรสารตามค�ำบอกเล่าของนักบุญลูกา บทที่ 2 ข้อ 51 ก็ได้บอกเราว่า “พระเยซูเจ้าเสด็จ
กลับไปที่เมืองนาซาเร็ธกับบิดามารดาและเชื่อฟังท่านทั้งสอง”
6. เราได้เรียนรู้แบบอย่างของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ คือ การด�ำเนินชีวิตตามหน้าที่ของการเป็นบิดาของ
ท่านนักบุญโยเซฟ หน้าที่ของการเป็นมารดาของพระนางมารีย์ หน้าที่ของการเป็นบุตรของพระเยซูเจ้า รวมถึง
แบบอย่างในการปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องพระเจ้า และบัญญัตขิ องพระศาสนจักรซึง่ ท่านนักบุญโยเซฟได้กระท�ำ
เป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแนวทางให้เราในการด�ำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดีและ
เพื่อจะได้มีความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องมากขึ้น ให้เราปฏิบัติตามแบบอย่างของครอบครัว
ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความรักและความตั้งใจดีในชีวิตประจ�ำวันของเรา ด้วยการเคารพเชื่อฟังบิดามารดา ปฏิบัติตาม
พระบัญญัติของพระเจ้าและบทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนจักรอย่างเคร่งครัดและสม�่ำเสมอ
m ปฏิบัติ
ก. ข้อควรจ�ำ
1. พระบิดาเจ้าได้เลือกสรรนักบุญโยเซฟให้ปกป้องดูแลพระเยซูเจ้า ในฐานะบิดา
2. นักบุญโยเซฟ ได้ใช้อ�ำนาจตามกฎหมายเพื่อดูแลพระนางมารีย์และพระเยซูเจ้าตลอดทั้งชีวิตของท่าน
3. นักบุญโยเซฟ เป็นผู้จัดหาอาหาร ป้อนอาหาร ช่วยเลี้ยงดู อาบน�้ำ หาเครื่องนุ่งห่ม และอบรมสั่งสอน
พระเยซูเจ้าอย่างดีที่สุด
4. นักบุญโยเซฟ ได้ทำ� หน้าทีข่ องบิดาทางด้านธรรมประเพณีทางศาสนาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตัง้ แต่การขึน้
ทะเบียนส�ำมะโนประชากร การเข้าสุหนัตของพระเยซูเจ้า พิธีช�ำระมลทิน อบรมสั่งสอนพระเยซูเจ้าใน
ฐานะบุตรตามธรรมประเพณี ซึ่งเป็นหน้าที่ของบิดา คือสอนเกี่ยวกับกฎหมายทางศาสนา และการงาน
อาชีพของบิดาแก่พระเยซูเจ้าด้วย (RC 16)
5. เราได้เรียนรูแ้ บบอย่างของครอบครัวศักดิส์ ทิ ธิ์ คือ หน้าทีข่ องการเป็นบิดาของท่านนักบุญโยเซฟ หน้าที่
ของการเป็นมารดาจากพระนางมารีย์ หน้าที่ของการเป็นบุตรจากพระเยซูเจ้า
ข. กิจกรรม “บทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า”
อุปกรณ์ 1. กระดาษ A4 เท่าจ�ำนวนกลุ่มของผู้เรียน
		
2. ปากกา กลุ่มละ 1 ด้าม
ด�ำเนินการ
แบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม หรือตามความเหมาะสมของจ�ำนวนผู้เรียน ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิด
ใน 2 ค�ำถามต่อไปนี้ และเขียนค�ำตอบลงในกระดาษ A4 ให้เวลา 3-5 นาที กลุ่มใดตอบถูกต้องมากที่สุด
ถือว่าเป็นกลุ่มที่ชนะ ผู้สอนอาจเตรียมรางวัลให้เล็กน้อย
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1) ให้ผู้เรียนเขียนถึงบทบาทหน้าที่ของบิดาที่จะต้องปฏิบัติต่อบุตรของตน
(ให้ก�ำเนิด, ตั้งชื่อ, อบรมสั่งสอน, เลี้ยงดู ฯลฯ)
2) ให้ผู้เรียนเขียนถึงบทบาทหน้าที่ของบิดาในด้านศาสนาที่ไม่มีใครกระท�ำแทนได้
(พาไปรับศีลล้างบาป, เลือกชื่อนักบุญ, อบรมเลี้ยงดูด้านความเชื่อ, พาไปเข้าวัด, สอนสวดภาวนา ฯลฯ)
ค. การบ้าน
บทบัญญัตพิ นื้ ฐานของพระศาสนจักรมีจดุ ประสงค์เพือ่ ช่วยให้คริสตชนมีจติ ตารมณ์แห่งการภาวนา ชีวติ แห่ง
ศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ การกระท�ำทางด้านศีลธรรมและในการเจริญเติบโตในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพือ่ นมนุษย์
(CCC 2041, 2048)
ให้ผเู้ รียนปฏิบตั ติ ามพระบัญญัตขิ องพระเจ้าและบทบัญญัตพิ นื้ ฐานของพระศาสนจักรอย่างเต็มความสามารถ
ตลอด 1 เดือนนี้ และบันทึกกิจการดีลงในสมุดของตนทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 กิจการ
ตัวอย่างเช่น
วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 - ไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณกับครอบครัว
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 - ช่วยท�ำความสะอาดบ้าน

ชีวิตติดพระวาจา

9 ปัญหาอุปสรรค ความยากล�ำบากเป็นบททดสอบ สร้างภูมิคุ้มกันชีวิต
9 คนที่ไม่เคยผ่านสิ่งเหล่านี้ย่อมเปราะบาง โดยเฉพาะในความเชื่อศรัทธา
9 หนทางติดตามพระเจ้า คือทางแห่งไม้กางเขน ซึ่งผู้พากเพียรจนถึงที่สุด
จะผ่านได้และพบความสุขแท้
h อ่าน จดหมายของนักบุญยากอบ บทที่ 5 ข้อที่ 9-12 h
“เราเรียกบรรดาผู้ที่พากเพียรอดทนว่าเป็นผู้มีความสุข
ท่านได้ยินเรื่องความพากเพียรอดทนของโยบ
และรู้แล้วว่าในที่สุด องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงท�ำสิ่งใดแก่เขา
พระองค์ทรงพระเมตตาและทรงพระกรุณาอย่างมาก”
+++ เพชรต่างจากก้อนหินธรรมดาที่ถูกขัดเกลานับครั้งไม่ถ้วน
ขอพระเจ้าประทานก�ำลังให้ลูกพากเพียรเสมอ +++
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี
วันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2018
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ปีนักบุญโยเซฟ
บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ
m จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความนบนอบของนักบุญโยเซฟ พระนางมารีย์ และพระเยซูเจ้า
2. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นถึงคุณค่าของการปฏิบัติตนตามพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิต
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เลียนแบบความนบนอบตามแบบอย่างของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ด้วยใจยินดี
m กิจกรรม
ส�ำหรับเด็กเล็ก
4อุปกรณ์ 1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษค�ำว่า OBEDIENCE หน้า 28
		
2. กระดาษต้นแบบ ค�ำว่า OBEDIENCE ความนบนอบเชื่อฟัง หน้า 29 เท่าจ�ำนวนผู้เรียน
		
3. กระดาษกาวสองหน้าแบบบาง		
4. กรรไกร
4ด�ำเนินการ
1. ผู้สอนเตรียมตัวอักษรค�ำว่า OBEDIENCE โดยตัดเป็นตัวและติดกระดาษกาวไว้ด้านหลัง ส�ำหรับแจกให้
ผู้เรียน (จ�ำนวนที่ใช้ดูตามความเหมาะสม)
2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามค�ำสั่งที่ผู้สอนจะสั่ง หากปฏิบัติได้ถูกต้อง ผู้สอนจะสุ่มแจกตัวอักษรภาษาอังกฤษให้
ค�ำสั่งละ 1 ตัว สะสมไว้จนกว่าจะเล่นจบ
3. ให้ผู้เรียนนั่งเป็นวงกลม (หรือตามความสะดวก) แล้วปฏิบัติตามค�ำสั่ง ต่อไปนี้
- ยืนขึ้นแล้วนั่งลง				
- หลับตา 1 นาที
- อยู่ในความเงียบ 2 นาที			
- นั่งนิ่ง ๆ 1 นาที ห้ามขยับตัว
- หันซ้ายบอกกับเพื่อนว่า “เธอน่ารักจัง”
- หันขวาบอกกับเพื่อนว่า “เธอเยี่ยมมาก”
- ยกแขนขวาขึ้น ยกแขนซ้ายขึ้น เอามือมาชนกันเป็นรูปหัวใจ
- เอามือสัมผัสที่หัวใจตนเอง แล้วพูดว่า “ฉันรักตนเอง”
- สลับที่กับเพื่อน ๆ				
- กลับไปนั่งที่ของตนเอง
(สามารถเพิม่ เติมค�ำสัง่ หรือเปลีย่ นแปลงได้ตามทีเ่ ห็นสมควรเพือ่ ให้เหมาะกับวัยของผูเ้ รียนและสถานที)่
4. เมือ่ เล่นกิจกรรมจบ ผูส้ อนแจกกระดาษต้นแบบ ค�ำว่า OBEDIENCE ความนบนอบเชือ่ ฟัง ให้ผเู้ รียนแต่ละคน
น�ำตัวอักษรที่ได้รับติดลงในกระดาษต้นแบบ
5. ผู้เรียนคนใดที่ติดตัวอักษรค�ำว่า OBEDIENCE ครบถ้วนหรือได้มากที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะ ผู้สอนอาจเตรียม
รางวัลให้เล็กน้อย
4วิเคราะห์ ผู้สอนสนทนากับผู้เรียน
1. เมื่อผู้เรียนปฏิบัติตามที่ผู้สอนสั่งได้อย่างดีและถูกต้อง แสดงว่าผู้เรียนมีคุณธรรมประการใด (ความนบนอบ
เชื่อฟัง)
2. เมื่อผู้เรียนท�ำตามในสิ่งที่ผู้สอนได้จนส�ำเร็จ รู้สึกอย่างไร (ดีใจ, ภูมิใจ, มีความสุข ฯลฯ)
3. มีการกระท�ำใดบ้างที่ผู้สอนสั่งแต่ผู้เรียนไม่อยากท�ำ (ให้ผู้เรียนแบ่งปัน)
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4. มีการกระท�ำใดบ้างที่ผู้สอนสั่งแล้วผู้เรียนสามารถท�ำได้ทันที อย่างรวดเร็ว (ให้ผู้เรียนแบ่งปัน)
5. มีการกระท�ำใดบ้างที่ผู้สอนสั่งแล้วผู้เรียนรู้สึกมีความสุขที่ได้ท�ำ (ให้ผู้เรียนแบ่งปัน)
4สรุป ความนบนอบเชือ่ ฟังเป็นคุณธรรมทีเ่ รียกร้องให้มกี ารฟัง ยอมรับค�ำแนะน�ำ และปฏิบตั ติ ามอย่างตัง้ ใจ
ยินยอมด้วยน�ำ้ ใจอิสระ ไม่ได้ถกู บังคับ ยินดีทจี่ ะกระท�ำแม้ตอ้ งฝืนใจของตนเอง เพราะมีความรักเป็นแรงผลักดัน
เช่น เมื่อเรารักบิดามารดา เราก็เชื่อฟังและปฏิบัติตามค�ำสั่งสอนของท่าน หรือเมื่อเรารักคุณครู เราก็เชื่อฟัง
และปฏิบัติตามค�ำสั่งสอนของคุณครู ผลของความนบนอบเชื่อฟังก็คือ ความสุขและความอิ่มเอิบใจ ผู้ที่มีความ
นบนอบเชื่อฟัง จะมีคุณสมบัติ 4 ประการคือ
1) จะท�ำตามค�ำสั่งที่ได้ยินได้ฟังโดยทันที
2) จะปฏิบัติตามค�ำสั่งอย่างสมบูรณ์
3) จะมีความสุขในขณะที่ท�ำตามค�ำสั่ง
4) จะพยายามเรียนรู้สิ่งที่พระเจ้า บิดามารดาและเพื่อนพี่น้องต้องการ
ส�ำหรับเด็กโต
กิจกรรม คุณธรรมนักบุญโยเซฟ
4อุปกรณ์ ใบงาน “คุณธรรมนักบุญโยเซฟ” หน้า 30 ตามจ�ำนวนของผู้เรียน
4ด�ำเนินการ
เมื่อได้ศึกษาชีวิตของนักบุญโยเซฟมาบ้างแล้ว จากชื่อของท่าน หากจ�ำแนกตัวอักษรออกมาแต่ละตัว
จะพบคุณธรรมพิเศษที่มีอยู่ในตัวของท่าน ให้ผู้เรียนค้นหาคุณธรรมและความหมายตามใบงาน
1. ผู้สอนแจกใบงาน “คุณธรรมของนักบุญโยเซฟ” ให้ผู้เรียน
2. ให้ผู้เรียนท�ำใบงาน ให้เวลาประมาณ 3-5 นาที
3. ผู้สอนเฉลยใบงาน หากคนใดท�ำได้ถูกต้องมากที่สุด ผู้สอนอาจเตรียมรางวัลไว้ให้ผู้ชนะเล็กน้อย
เฉลย ใบงาน
J = Justice 		
หมายถึง ความยุติธรรม
O = Obedience
หมายถึง ความนบนอบเชื่อฟัง
S = Silence 		
หมายถึง ความเงียบ
E = Experience
หมายถึง ความสันทัดจัดเจน/ประสบการณ์
P = Prudence 		
หมายถึง ความฉลาดรอบคอบ
H = Humility 		
หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน
4สรุป ตลอดชีวิตของท่านนักบุญโยเซฟ ท่านได้แสดงให้เห็นว่าท่านพร้อมเสมอที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์
ของพระเจ้าทุกประการโดยไม่หวาดกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา วันนี้เราจะมาศึกษาแบบอย่างชีวิตของท่านใน
เรื่องนี้กัน
m ค�ำสอน
1. เมือ่ เกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดฝันหรือไม่ตรงกับสิง่ ทีเ่ ราคิดไว้ ปฏิกริ ยิ าแรกของเราเป็นอย่างไร เราอาจจะ
มีความรูส้ กึ ผิดหวังหรือไม่ชอบ และอาจเกิดการต่อต้าน แต่เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในชีวติ ของนักบุญโยเซฟ ท�ำให้เรา
เห็นว่า ท่านได้ตัดความคิดของตนเองออกไป และแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นยากที่จะเข้าใจ แต่ท่านก็ยอมรับ
และตอบรับด้วยการกระท�ำ
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2. พระเจ้าทรงติดต่อกับมนุษย์เพือ่ ให้เขาทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์ในหลาย ๆ ทาง เช่น ผ่านทาง
ประกาศก ผ่านทางธรรมชาติ ผ่านทางพระคัมภีร์ และพระองค์ได้แจ้งแผนการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นแก่นักบุญ
โยเซฟผ่านทางความฝัน ในพันธสัญญาเดิมถือว่า การฝันเป็นวิธกี ารทีพ่ ระเจ้าใช้เพือ่ เปิดเผยแผนการของพระองค์
ให้กับบุคคลที่ได้รับเลือกสรร นักบุญโยเซฟได้รับการแจ้งสารด้วยการฝนถึง 4 ครั้ง
ความฝันครัง้ ทีห่ นึง่ ทูตสวรรค์ชว่ ยแก้ปญ
ั หาทีย่ ากล�ำบาก “อย่ากลัวทีจ่ ะรับ
มารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางมาจาก
พระจิตเจ้า นางจะให้กำ� เนิดบุตรชาย ท่านจงตัง้ ชือ่ บุตรนัน้ ว่าเยซู เพราะเขาจะช่วย
ประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป” (มธ. 1:20-21) นักบุญโยเซฟได้ตอบรับ
ทันที “เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น เขาก็ท�ำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้
คือรับภรรยามาอยูด่ ว้ ย” (มธ. 1:24) การนบนอบเชือ่ ฟังช่วยแก้ปญ
ั หาความยุง่ ยาก
ของท่านและช่วยพระนางมารีย์ด้วย
ความฝันครัง้ ทีส่ อง ทูตสวรรค์มาแจ้งทางความฝันว่า “จงลุกขึน้ พาพระกุมาร
และพระมารดาหนีไปอียปิ ต์ และจงอยูท่ นี่ นั่ จนกว่าเราจะบอกท่าน เพราะกษัตริย์
เฮโรดก�ำลังสืบหาพระกุมารเพือ่ จะประหารชีวติ ” (มธ. 2:13) นักบุญโยเซฟไม่ลงั เลทีจ่ ะนบนอบเชือ่ ฟัง แม้จะต้อง
พบกับความยากล�ำบาก “โยเซฟจึงลุกขึน้ พาพระกุมารและพระมารดาออกเดินทางไปอียปิ ต์ในคืนนัน้ และอยูท่ นี่ นั่
จนกระทั่งกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์” (มธ. 2:14-15)
ความฝันครั้งที่สาม ในประเทศอียิปต์ นักบุญโยเซฟรอคอยด้วยความไว้ใจและอดทน หลังจากกษัตริย์
เฮโรดสิน้ พระชนม์ ทูตสวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟ กล่าวว่า “จงลุกขึน้ พาพระกุมารและพระมารดา
กลับไปแผ่นดินอิสราเอล เพราะผู้ที่ต้องการฆ่าพระกุมารตายแล้ว” (มธ. 2:19-20) นักบุญโยเซฟได้แสดงความ
นบนอบโดยทันทีอกี ครัง้ หนึง่ “โยเซฟจึงลุกขึน้ พาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอล” (มธ. 2:21)
ความฝันครั้งที่สี่ ในช่วงที่กำ� ลังเดินทางกลับ “เมื่อนักบุญโยเซฟรู้ว่าอารเคลาอัส ขึ้นครองราชย์เป็น
กษัตริย์ในแคว้นยูเดีย สืบต่อจากกษัตริย์เฮโรดพระบิดา โยเซฟก็กลัวที่จะไปที่นั่น และเมื่อพระเจ้าทรงเตือนเขา
ในความฝัน เขาจึงกลับไปยังแคว้นกาลิลี ไปอาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเร็ธ” (มธ. 2:22-23)
3. ในทุกเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาแจ้งแก่นักบุญโยเซฟ ท�ำให้เราเห็นว่า ท่านได้ตอบรับ
พระประสงค์ของพระเจ้า ด้วยความนบนอบเชื่อฟังอย่างทันทีทันใดโดยไม่ลังเล และอดทนต่อความยากล�ำบาก
ที่ต้องพบเจอ เช่นเดียวกับที่พระนางมารีย์ได้รับการแจ้งข่าวสารจากทูตสวรรค์
4. บทบาทหัวหน้าครอบครัวของนักบุญโยเซฟ ท่านได้สอนพระเยซูเจ้าให้นบนอบต่อบิดามารดา (เทียบ
ลก. 2:51) ตามพระบัญญัติของพระเจ้าด้วย
f ในช่วงชีวติ ทีเ่ มืองนาซาเร็ธ พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปทีเ่ มืองนาซาเร็ธกับบิดามารดาและเชือ่ ฟังท่านทัง้ สองคน
f ในการประกาศข่าวดี พระเยซูเจ้าได้เรียนรูจ้ ากการอบรมของนักบุญโยเซฟให้ทำ� ตามพระประสงค์ของพระเจ้า
“อาหารของเราคือการท�ำตามพระประสงค์ของพระผู้ทรงส่งเรามา และการประกอบภารกิจของพระองค์ให้
ส�ำเร็จลุล่วงไป” (ยน. 4:34)
f ในช่วงเวลายากล�ำบากที่สุดในชีวิต ในสวนเกทเสมนี พระเยซูเจ้าทรงเลือกท�ำตามพระประสงค์ของพระบิดา
มากกว่าท�ำตามใจตนเอง (มธ. 26:39; มก. 14:36; ลก. 22:42)
f พระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน “จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย เป็นความตายบนไม้กางเขน” (ฟป. 2:8) และ
ผูเ้ ขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูได้สรุปว่า “พระเยซูเจ้าทรงเรียนรูท้ จี่ ะนอบน้อมเชือ่ ฟังโดยการรับทรมาน” (ฮบ. 5:8)
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5. สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดท�ำให้เห็นได้ชัดว่า นักบุญโยเซฟเป็นผู้นบนอบใน
ทุกเหตุการณ์ ท่านได้ “ตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้า ซึ่งเป็นการกระท�ำ
ทีพ่ ระเจ้าทรงพอพระทัย” ดังนัน้ ให้เราจะได้ทบทวนถึงชีวติ ของเรา เมือ่ เราต้อง
พบกับเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจหรือไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง เราเลือกปฏิบัติตน
อย่างไร ซึง่ เราได้เห็นแบบอย่างของครอบครัวศักดิส์ ทิ ธิท์ ดี่ ำ� เนินชีวติ อย่างนบนอบ
แล้ว ขอให้เราทีเ่ ป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าจะได้เรียนรูท้ จี่ ะนบนอบเชือ่ ฟังต่อผูใ้ หญ่
ต่อบิดามารดา และนบนอบต่อพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราด้วยเช่น
เดียวกัน และให้เรามั่นใจในการกระท�ำในสิ่งที่ดีน้ันว่าเป็นการกระท�ำที่ถูกต้อง
และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
m ปฏิบัติ
ก. ข้อควรจ�ำ
1. นักบุญโยเซฟได้รบั การแจ้งสารผ่านทางการฝน 4 ครัง้ และนักบุญโยเซฟก็ตอบรับโดยทันที และกระท�ำ
ตามที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าสั่งไว้
2. ในทุกเหตุการณ์ทที่ ตู สวรรค์ของพระเจ้ามาแจ้งแก่นกั บุญโยเซฟ ท�ำให้เราเห็นว่า ท่านได้ตอบรับพระประสงค์
ของพระเจ้า ด้วยความนบนอบเชื่อฟังอย่างทันทีทันใดโดยไม่ลังเล และอดทนต่อความยากล�ำบากที่ต้อง
พบเจอ เช่นเดียวกับที่พระนางมารีย์ได้รับการแจ้งข่าวสารจากทูตสวรรค์
3. พระเยซูเจ้าทรงกระท�ำตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า แม้ในยามยากล�ำบากทีส่ ดุ ของชีวติ จนกระทัง่
ยอมตายบนไม้กางเขน
4. เราต้องมีใจนบนอบเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าให้ส�ำเร็จ เหมือนกับที่นักบุญโยเซฟ
พระนางมารีย์และพระเยซูเจ้าทรงกระท�ำเป็นแบบอย่างแก่เรามาแล้ว
ข. กิจกรรม
ส�ำหรับเด็กเล็ก ระบายสีภาพ “ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า” ในกิจกรรมที่ 2 ของคอลัมน์
มุมหรรษากับพระคัมภีร์ หน้า 45
ส�ำหรับเด็กโต
1. ให้ผู้เรียนไตร่ตรองส่วนตัวจากค�ำถามต่อไปนี้ ให้เวลา 3-5 นาที
1) จากบทเรียนนี้ ผู้เรียนรู้สึกประทับใจเรื่องใดในชีวิตของนักบุญโยเซฟ เพราะเหตุใด
2) จากแบบอย่างของนักบุญโยเซฟในบทเรียนนี้ ผู้เรียนสามารถน�ำไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลงชีวิต
ของตนเองได้อย่างไร
2. ให้ผู้เรียนจับคู่กันกับเพื่อนและแบ่งปันสิ่งที่ได้จากการไตร่ตรองแก่กันและกัน
3. ผู้สอนขออาสาสมัครผูเ้ รียนให้แบ่งปันสิง่ ทีไ่ ด้จากการไตร่ตรองให้เพื่อน ๆ ในห้องฟัง ประมาณ 3-5 คน
(หากไม่มีอาสาสมัคร ให้ผู้สอนเรียกเป็นรายบุคคล)
ค. การบ้าน
นักบุญโยเซฟ บุรุษผู้มีความนบนอบเชื่อฟังโดยแท้จริง ได้เชื้อเชิญเราให้แสดงความนบนอบเชื่อฟังต่อ
พระบิดาเจ้าและบิดามารดา เพื่อเป็นลูกที่ดีของพระองค์ และเป็นลูกที่น่ารักของบิดามารดาด้วย โดยให้
ผูเ้ รียนเขียนบันทึกสิง่ ทีไ่ ด้ปฏิบตั คิ วามนบนอบเชือ่ ฟังต่อบิดามารดาและระบายสีดอกซ่อนกลิน่ 1 ดอกลงใน
ใบงาน หน้า 31 จ�ำนวน 9 ครั้ง เมื่อท�ำเสร็จแล้วจึงน�ำใบงานมาส่งผู้สอน
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ใบงาน “คุณธรรมของนักบุญโยเซฟ”
ให้ผู้เรียนค้นหาคุณธรรมพิเศษของนักบุญโยเซฟและความหมายของแต่ละค�ำ โดยเลือก 1 ค�ำ
จากค�ำที่ก�ำหนดให้

jealous		journey		justice
occasion		obedience		operation
silence		safety			selection
experience
educated		 employ
present		prudence		perfect
house			health			humility
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ปีเยาวชน

บทเรียนที่ 3 พระเยซูเจ้าทรงเป็นหนุม่
(เยาวชน) อยู่เสมอ
v จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้จักชีวิตของพระเยซูเจ้าที่ทรงเป็นเยาวชนอยู่เสมอ
2. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นและจดจ�ำแบบอย่างชีวิตของพระเยซูเจ้าในการด�ำเนินชีวิตเพื่อผู้อื่น
3. เพื่อให้ผู้เรียนเลียนแบบอย่างจากพระเยซูเจ้าในการด�ำเนินชีวิตเพื่อผู้อื่น
v กิจกรรม เดินดี ๆ เดินไม่ดีมีขาด
4อุปกรณ์ 1. กระดาษหนังสือพิมพ์เจาะรู 2 รู ส�ำหรับใส่ขา ตามจ�ำนวนผู้เรียน
		
(อาจเตรียมเผื่อไว้เล่นหลาย ๆ รอบ เพื่อให้โอกาสท�ำให้ดีขึ้นกว่าเดิม)
		
2. นกหวีดหรืออุปกรณ์ที่ให้สัญญาณ
4ด�ำเนินการ
1. แบ่งกลุม่ ผูเ้ รียนออกเป็นกลุม่ ย่อย ให้แต่ละกลุม่ มีสมาชิกเท่ากัน ยืนเป็นกลุม่ ไว้ จากนัน้ แจกกระดาษหนังสือพิมพ์
ที่เจาะรู 2 รู ให้ผู้เรียนคนละ 1 แผ่น และให้น�ำหนังสือพิมพ์ใส่ไว้ที่ขา
2. ผู้สอนออกค�ำสั่ง เช่น ให้จับกลุ่มยืนเป็นวงกลม แต่ละกลุ่มก็ต้องปฏิบัติตามค�ำสั่ง เมื่อได้ยินเสียงนกหวีด
(หรือสัญญาณเริ่ม) โดยมีกติกาว่าหนังสือพิมพ์ที่ขาห้ามขาด หากสมาชิกคนใดท�ำหนังสือพิมพ์ขาดต้องออกจาก
การเล่น ไปนั่งรอ เมื่อจบแต่ละรอบ ให้ผู้สอนสะสมคะแนนตามจ�ำนวนสมาชิกที่เหลือในแต่ละกลุ่ม
3. ค�ำสั่งสุดท้ายของทุก ๆ รอบ ให้ผู้เรียนที่มีหนังสือพิมพ์เดินไปยังต�ำแหน่งที่ผู้สอนก�ำหนดไว้ กลุ่มใดถึงก่อน
โดยที่หนังสือพิมพ์ไม่ขาดถือว่ากลุ่มนั้นชนะ ค�ำสั่งและวิธีการสามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับผู้สอน
***ผู้สอนเปลี่ยนค�ำสั่งไปเรื่อย ๆ เช่น เข้าแถวตอนลึก เข้าแถวตอนลึกเรียงล�ำดับตามความสูง เข้าแถวตอนลึก
เรียงล�ำดับความยาวของผมจากคนที่ผมยาวที่สุดไปหาคนที่ผมสั้นที่สุด ยืนเป็นวงกลมโดยเอามือคล้องกันไว้
จับคู่สองคน เป็นต้น
4วิเคราะห์ ผู้สอนสนทนากับผู้เรียน
1. รู้สึกอย่างไรเมื่อใส่หนังสือพิมพ์ที่เจาะรูไว้ที่ขาของตน (ตื่นเต้น, ร�ำคาญ, กลัวขาด, เดินล�ำบาก, เฉย ๆ ฯลฯ)
2. คนที่ท�ำหนังสือพิมพ์ขาดรู้สึกอย่างไร (เสียดาย, อยากเล่นอีก, เสียใจที่ท�ำทีมเสียคะแนน ฯลฯ)
3. คนที่ยังรักษาหนังสือพิมพ์ไว้ได้ รู้สึกอย่างไร (ดีใจ, ยังตื่นเต้นอยู่, เก่ง, ภูมิใจ ฯลฯ)
4. คนที่รักษาหนังสือพิมพ์ไว้ได้ มีวิธีการอย่างไรหรือใช้วิธีการอะไร (ค่อย ๆ เดิน, ใจเย็น, มีจังหวะในการเดิน,
ค่อย ๆ กระโดด, ซอยเท้า ฯลฯ)
***หากเล่นมากกว่า 1 รอบ ให้ถามคนที่หนังสือพิมพ์ขาดในรอบที่หนึ่ง แต่รอบที่สอง-สาม รักษาไว้ได้ไม่ขาด
5. คนที่หนังสือพิมพ์ขาดในรอบที่หนึ่ง แล้วมีโอกาสได้เล่นในรอบใหม่ มีวิธีการอย่างไรให้หนังสือพิมพ์ไม่ขาดอีก
(รอบคอบมากขึ้น, ใจเย็นมากขึ้น, ลองท�ำวิธีของเพื่อน ๆ ที่เขารักษาหนังสือพิมพ์ไว้ได้, ค่อย ๆ เดิน ฯลฯ)
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4สรุป เชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตที่อยากไปให้ถึง หากเปรียบกระดาษที่ใส่อยู่ที่ขาเราก็คงเหมือนปัญหา
และอุปสรรคในชีวติ ทีอ่ าจท�ำให้การไปสูเ่ ป้าหมายยากล�ำบากมากขึน้ ซึง่ แน่นอนว่าบางเรือ่ งเราไม่อาจคาดเดาได้
จึงต้องมีการวางแผน ปรับเปลี่ยนวิธีการ มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่นเพื่อท�ำให้ความตั้งใจดีหรือเป้าหมาย
ส�ำเร็จ ยิ่งในความเป็นเยาวชน วัยหนุ่มสาว เมื่อเจอเรื่องยาก ๆ ก็จะรู้สึกกระตือรือร้น มีความท้าทายที่ต้อง
ท�ำให้ส�ำเร็จให้ได้
v ค�ำสอน
1. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 แม้ในความเลวร้าย ก็ยงั มีเรือ่ งดี ๆ ให้หวั ใจกระชุม่ กระชวย
หากติดตามข่าวทั้งในโทรทัศน์หรือในสื่อออนไลน์ (Social Media) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เราจะได้ยิน
และเห็นเรื่องราวดี ๆ ของเด็กคนหนึ่ง ชื่อน้องของขวัญ อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหอวัง น้องมีจิตอาสา
มาช่วยงานทีมแพทย์พยาบาลในวันฉีดวัคซีน เมื่อน้องของขวัญได้ยินว่าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องการ
อาสาสมัครมาช่วยงานฉีดวัคซีน จึงขอแม่ออกจากบ้านมาตั้งแต่ 7 โมงเช้า พอมาถึง ทีมงานเห็นว่ายังเด็กไป
จะให้กลับบ้าน แต่น้องยืนยันขอช่วย อยากช่วยงาน ให้ท�ำอะไรก็ได้ท�ำได้หมด น้องเลยได้มาเป็นผู้ช่วยหมอ
ลงประวัติคนที่มาปรึกษาแพทย์ ซึ่งเป็นจุดที่เป็นที่โล่งและไม่ต้องเจอคนจ�ำนวนมาก หน้าที่ของน้องคือมาช่วย
ฟังหมอคุยแล้วลงบันทึกในไอแพด ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ทั้งยืนและเดินไปเดินมาตลอด (แหล่งที่มา
https://www.springnews.co.th/news/811076) นอกเหนือจากน้องของขวัญ เราได้เห็นอาสาสมัครอีก
มากมาย ที่อาสารับใช้ชุมชนและสังคม แม้งานที่ท�ำต้องเสี่ยงถึงขั้นติดโรคและอาจถึงขั้นเสียชีวิต แต่เชื่อว่า
คนทีส่ มัครใจเป็นอาสาสมัคร ท�ำงานบริการรับใช้สงั คมในสถานการณ์แบบนี้ คงหวังเพียงให้ชมุ ชนและสังคมดีขนึ้
รอดพ้นจากวิกฤติโดยเร็ววัน แม้ต้องเสียสละทั้งก�ำลังกายและก�ำลังทรัพย์ก็ตาม
2. จากแบบอย่างทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น ท�ำให้นกึ ถึงพระเยซูเจ้า ซึง่ ในสมณสาสน์พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์
ได้กล่าวถึงพระเยซูเจ้าในช่วงวัยรุ่น และด�ำเนินชีวิตเพื่อผู้อื่น (เทียบ CV 23) พระองค์ท�ำหน้าที่อย่างสมบูรณ์
ในฐานะพระบุตรหนึง่ เดียวของพระบิดาเจ้า ตัง้ แต่รบั สภาพมนุษย์จนกระทัง่ ยอมตายบนไม้กางเขน เมือ่ พระองค์
มีพระชนมายุมากกว่า 30 ปีในขณะที่ยังเป็นคนหนุ่ม (เทียบ ลก. 3:23) และบุตรของโยเซฟและมารีย์ หลังจาก
ที่หายไปและได้พบในพระวิหาร (เทียบ ลก. 2:49) ได้เสด็จกลับไปประทับที่เมืองนาซาเร็ธพร้อมบิดามารดา
ทรงเจริญขึ้นทั้งในพระปรีชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทาน เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าและต่อหน้า
มนุษย์ (เทียบ ลก. 2:41-52) พระเยซูเจ้าทรงเป็นเยาวชนที่ใช้ชีวิตเต็มที่กับครอบครัวและผูค้ นสมัยนัน้ พระองค์
ทรงเรียนรูก้ จิ การงานของโยเซฟผูเ้ ป็นบิดา ทรงถูก
เรียกว่าลูกช่างไม้ (มธ. 13:55) และรับช่วงต่อเป็น
ช่างไม้ (มก. 6:3) แสดงให้เราเห็นว่าพระองค์เป็น
เพียงเยาวชนคนหนึ่งในเมืองที่มีความสัมพันธ์กับ
ผูอ้ นื่ ตามปกติ ไม่มใี ครมองพระองค์วา่ ผิดปกติหรือ
แปลกแยกจากคนอื่น ด้วยเหตุนี้ เมื่อพระเยซูเจ้า
ทรงเริม่ เทศนา ผูค้ นหาค�ำอธิบายไม่ได้วา่ พระองค์
ทรงรับปรีชาญาณนีม้ าจากไหน ‘นีเ่ ป็นลูกของโยเซฟ
มิใช่หรือ’ (ลก. 4:22) (เทียบ CV 25-26, 28)
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3. จากพระวรสารทั้งสี่ เราได้รับรู้ภารกิจมากมายของพระเยซูเจ้า ให้เราจินตนาการสภาพแคว้นกาลิลี
สถานที่ที่พระเยซูเจ้าทรงใช้ชีวิตในช่วงเยาวชน ในวัยหนุ่มของพระองค์ เราเห็นภาพของพระเยซูเจ้าที่พ�ำนักใน
เมืองนาซาเร็ธ (เทียบ มธ. 2:19-23) และพระองค์ทรงเดินเท้าไปตามเมืองต่าง ๆ เพื่อประกาศพระอาณาจักร
ของพระเจ้า แน่นอนว่าไม่ได้สะดวกสบาย แต่การเดินคือวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้น จากแผนที่นี้เป็นแค่เพียง
ส่วนหนึ่งเท่านั้นในการเดินทางเพื่อท�ำภารกิจของพระเยซูเจ้า ซึ่งขออ้างอิงจากพระวรสารตามค�ำบอกเล่าของ
นักบุญยอห์น โดยเริ่มที่หมู่บ้านคานา สถานที่ที่พระเยซูเจ้าทรงท�ำอัศจรรย์ครั้งแรก (แหล่งที่มาการเดินทาง
http://www.generationword.com/notes/bible-information/jesus-maps-ministry.html#judean.)
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4. ในสภาพมนุษย์ พระองค์ก็เป็นคนหนุ่มคนหนึ่งที่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง (เทียบ ยน. 4:6)
ต้องการเวลาพักผ่อน (เทียบ มก. 4:38) เคยเสียใจและร้องไห้ (เทียบ ยน. 11:35) มีมิตรภาพที่ดี (เทียบ ยน.
15:15) และแม้ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้คนในบ้านเกิด ก็ไม่ทรงล้มเลิกภารกิจในการประกาศพระอาณาจักร
พระเจ้า (เทียบ มธ. 13:53-57, ลก. 4:14-27) และแม้จะท�ำงานหนักก็ไม่ละเลยที่จะภาวนาเพื่อสร้างความสนิท
สัมพันธ์กับพระบิดาเจ้าอย่างสม�่ำเสมอ ในเวลาเช้ามืดก่อนเริ่มงาน หรือพลบค�่ำหลังงานเสร็จสิ้น หรือก่อนเริ่ม
ภารกิจส�ำคัญ ๆ เพื่อฟังเสียงของพระบิดาเจ้า เพื่อรับพลังในการปฏิบัติตามพระประสงค์ (เทียบ มธ. 14:23;
26:36, มก. 1:35; 6:46; 14:32, ลก. 3:21; 5:16; 6:12-16; 9:18; 28; ยน. 17:9; 20-21) และแค่เพียง 3 ปี
กลับมีคนรู้จักพระองค์มากมาย เพราะทรงกระท�ำภารกิจต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้ได้รับความรอด ให้ได้
พบข่าวดี ด้วยความกระตือรือร้น โดยมอบความหวัง ความไว้วางใจไว้กับพระบิดาเจ้าและในองค์พระจิตเจ้า
ซึ่งบรรดาเยาวชนทุกคนสามารถมองเห็นตัวของตนเองได้ในองค์พระเยซูเจ้า (เทียบ CV 31)
5. ขอให้แง่มุมและแบบอย่างจากชีวิตของพระเยซูเจ้าเหล่านี้ เป็นแรงบันดาลใจส�ำหรับบรรดาเยาวชน
ทุกคนที่ก�ำลังพัฒนาและเตรียมตัวรับพันธกิจต่าง ๆ ในชีวิต จะได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
และสังคม น�ำไปสู่การปฏิบัติภารกิจตามสถานภาพ ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และไม่ลืมที่จะจัดสรรเวลาในการภาวนาด้วย โดยมีพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นหนุ่ม
อยู่เสมอประทับอยู่กับเราและน�ำทางเรา
v ปฏิบัติ
ก. ข้อควรจ�ำ
1. พระเยซูเจ้าเองก็ทรงมีช่วงวัยรุ่นและเป็นผู้ที่ด�ำเนินชีวิตเพื่อผู้อื่น (เทียบ CV 23)
2. พระเยซูเจ้ามีเป้าหมายและมุ่งตรงไปเพื่อท�ำให้เป้าหมายส�ำเร็จ โดยมอบความหวัง ความไว้วางใจใน
พระบิดาเจ้าและองค์พระจิตเจ้า บรรดาเยาวชนทุกคนสามารถมองเห็นตัวของตนเองได้ในองค์พระเยซูเจ้า
(เทียบ CV 31)
3. ขอให้ชีวิตของพระเยซูเจ้าเป็นแรงบันดาลใจส�ำหรับเยาวชน ให้ท�ำหน้าที่ที่ได้รับอย่างเต็มก�ำลังความ
สามารถ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และไม่ลืมที่จะจัดสรรเวลาในการภาวนาด้วย
ข. กิจกรรม
ส�ำหรับเด็กเล็ก ท�ำใบงาน “พระเยซูเจ้าอาศัยกับครอบครัวทีเ่ มืองนาซาเร็ธ” (ลก. 2:51, 52) หน้า 37
ส�ำหรับเด็กโต
กิจกรรมภารกิจของพระเยซูเจ้าในแคว้นกาลิลี
อุปกรณ์ 1. ใบงานกิจกรรมที่ 3 ภารกิจของพระเยซูเจ้าในแคว้นกาลิลี ในคอลัมน์มมุ หรรษากับพระคัมภีร์
		
หน้า 46-47 เตรียมเท่าจ�ำนวนกลุ่ม
		
2. พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ตามจ�ำนวนผู้เรียน
ด�ำเนินการ
1. แจกพระคัมภีร์ให้ผู้เรียนคนละ 1 เล่ม
2. แจกใบงานให้กลุ่มละ 1 แผ่น เข้ากลุ่มเดิมหมือนที่เล่นกิจกรรมในตอนเริ่มบทเรียน
3. ให้ผเู้ รียนช่วยกันค้นหาว่า พระเยซูเจ้าทรงท�ำกิจการทีป่ รากฏในใบงานนีท้ เี่ มืองใดบ้าง ให้เวลาประมาณ
7-10 นาที
4. ผูส้ อนเฉลยไปพร้อมกับผูเ้ รียน อาจให้รางวัลเล็กน้อยกับกลุม่ ทีค่ น้ หาได้ถกู ต้องมากทีส่ ดุ และเสร็จเร็วทีส่ ดุ
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ค. การบ้าน
- ผู้สอนสามารถเลือกกิจกรรมให้เหมาะกับวัยของเด็ก หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน
- ทั้ง 2 แบบให้ท�ำในสมุดส่วนตัวของผู้เรียน หรือผู้สอนอาจท�ำเป็นใบงานมาแจก สามารถปรับเปลี่ยน
เพิ่มเติมได้
แบบที่ 1
1. ให้ผู้เรียนทบทวนบทบาทหน้าที่ของตน ในทุกสถานะ เช่น เมื่อต้องท�ำหน้าที่ลูก หน้าที่พี่/น้อง หน้าที่
นักเรียน หน้าที่หัวหน้าห้อง/หัวหน้ากลุ่ม หน้าที่สมาชิกในกลุ่ม เป็นต้น ในแต่ละวันได้ท�ำอะไร กับใคร
และประเมินตนเองว่าผลที่ออกมาเป็นอย่างไร รู้สึกพอใจหรือไม่ หากไม่พอใจให้ลองปรับเปลี่ยนวิธีการ
เพื่อให้เกิดผลดีขึ้น
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนท�ำการบันทึกทุกวันหลังจากการเรียนหัวข้อนี้ ใน 1 สัปดาห์ อย่างน้อยวันละ 1 หน้าที่
แล้วน�ำมาส่ง
ตัวอย่าง
วันที่
หน้าที่
งานที่ท�ำ
ท�ำกับใคร
ประเมินตนเอง
วันจันทร์ที่
13 กันยายน
นักเรียน
ช่วยถือของ
ครูประจ�ำชั้น
ดีใจที่ได้ช่วยคุณครู
2564
วันอังคารที่
ดีใจที่ได้ช่วยแม่/ดีใจที่เห็น
14 กันยายน
ลูก
กวาดบ้าน
แม่
บ้านสะอาด
2564

แบบที่ 2
1. ให้ผู้เรียนมองชีวิตของพระเยซูเจ้า ไตร่ตรองและค้นหาดูว่า มีภารกิจใดบ้างที่พระเยซูเจ้าทรงกระท�ำ
ในขณะที่พระองค์มีพระชมน์อยู่แล้วเรารู้สึกมีความประทับใจ และมีความตั้งใจที่จะท�ำกิจการดีที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริงตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนไตร่ตรอง ค้นหาและบันทึกมา 10 เหตุการณ์ แล้วน�ำมาส่ง
ตัวอย่าง
บทสอนและความตั้งใจที่เราจะท�ำดี
เหตุการณ์
พระคัมภีร์
ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า
1. พระเยซูเจ้าเปลี่ยนน�้ำให้เป็นเหล้าองุ่น ยน. 2:1-11
ไม่เมินเฉยต่อความเดือดร้อนของผู้อื่น
2. พระเยซูเจ้าต้อนรับเด็ก ๆ
ลก. 18:15-17
ต้อนรับคนต�่ำต้อยกว่าเรา ไม่ดูถูกดูหมิ่น
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ใบงาน
พระเยซูเจ้าอาศัยกับครอบครัวที่เมืองนาซาเร็ธ
ค�ำสั่ง ก่อนระบายสีภาพและตกแต่งให้สวยงาม ให้ผู้เรียนอ่านพระคัมภีร์ด้านล่างนี้พร้อมกัน

พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเร็ธกับบิดามารดาและเชื่อฟังท่านทั้งสอง
พระเยซูเจ้าทรงเจริญขึ้นทั้งในพระปรีชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทาน
เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์ (ลก. 2:51, 52)
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ปีเยาวชน

บทเรียนที่ 4 เยาวชนเป็น "ปจจุบันนี้
ของพระเจ้า

v จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักประโยน์และโทษจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ท้าทายต่อการด�ำเนินชีวิตของเยาวชนในปัจจุบัน
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่า มากกว่าความพึงพอใจ
3. เพือ่ ให้ผเู้ รียนเลือกด�ำเนินชีวติ อย่างรูเ้ ท่าทัน และเป็นแบบอย่างทีเ่ ข้มแข็งให้กบั ทุกคนทีอ่ ยูร่ อบข้าง โดยเฉพาะ
เพื่อนเยาวชนด้วยกัน
v กิจกรรม (ผู้สอนเลือกตามความเหมาะสม)
กิจกรรม 1 “ข่าวของเยาวชน”
4อุปกรณ์ หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร (เตรียมให้เพียงพอกับจ�ำนวนผู้เรียน)
4ด�ำเนินการ
1. ผู้สอนเตรียมหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่มีข่าวต่าง ๆ เกี่ยวกับเยาวชน
2. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน (หรืออาจเป็นคู่ก็ได้)
3. แจกหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ให้ผู้เรียนกลุ่มละ 1 เล่ม ให้ผู้เรียนช่วยกันหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับเยาวชน
ที่เป็นเรื่องดี 1 เรื่อง และเรื่องที่ไม่ดี 1 เรื่อง จากนั้นอ่านและสรุปเรื่องราว ให้เวลา 5-7 นาที
4. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเล่าเรื่องราวให้ทุกคนในห้องฟังสั้น ๆ
(*** กิจกรรมนี้ อาจใช้สมาร์ทโฟนในการค้นหาก็ได้ ส�ำหรับกลุ่มผู้เรียนที่มีความพร้อม)
4วิเคราะห์ ผู้สอนสนทนากับผู้เรียน
1. เราได้ฟังเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนทั้งหมดกี่เรื่อง มีอะไรบ้าง (ให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ)
2. เราได้ฟังเรื่องราวไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเยาวชนทั้งหมดกี่เรื่อง มีอะไรบ้าง (ให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ)
3. เมื่อได้ฟังเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ผู้เรียนรู้สึกอย่างไร (เฉย ๆ, ดีใจ, ตกใจ, ตื่นเต้น, เสียใจ ฯลฯ)
4. เรื่องใดที่ผู้เรียนฟังแล้วรู้สึกชอบและไม่ชอบมากที่สุด เพราะอะไร (ให้ผู้เรียนแบ่งปัน)
5. เรื่องใดที่ผู้เรียนคิดว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุด และหากปัญหานี้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนเอง จะท�ำอย่างไร
(ให้ผู้เรียนแบ่งปัน)
กิจกรรม 2 “เรื่องเล่าวันนี้จากกระแสสังคมออนไลน์”
4ด�ำเนินการ
ผู้สอนสนทนากับผู้เรียน ตามค�ำถามดังต่อไปนี้
1. ผู้เรียนใช้แอปพลิเคชันใดอยู่บ้าง (เฟซบุ๊ก, ไลน์, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม, ยูทูบ, กูเกิล, ติ๊กต๊อก ฯลฯ)
2. ในแต่ละวันผู้เรียนเปิดแอปพลิเคชันใดบ่อยที่สุด วันละประมาณกี่ครั้ง เพราะอะไร (ให้ผู้เรียนแบ่งปัน)
3. มีเรื่องใดที่ผู้เรียนก�ำลังสนใจและติดตามอยู่เป็นพิเศษในตอนนี้ (ให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ)
4. เรื่องที่ผู้เรียนก�ำลังสนใจและติดตามอยู่นั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดี และมีประโยชน์อย่างไรต่อผู้เรียนบ้าง
(ให้ผู้เรียนแบ่งปัน)
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5. ใครเคยมีประสบการณ์สั่งซื้อของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบ้าง ผลเป็นอย่างไร (ประทับใจ, ได้ของไม่ตรง
กับที่ต้องการ, ไม่ตรงปก, โดนโกง ฯลฯ)
6. ใครเคยเปิดดูคลิปต่าง ๆ แล้วน�ำมาเลียนแบบท�ำตามบ้าง เป็นอย่างไร (ให้ผู้เรียนได้แบ่งปัน)
(***หากเป็นการเลียนแบบสิง่ ทีด่ ี ให้ผสู้ อนชืน่ ชมและสนับสนุน แต่ถา้ เป็นการเลียนแบบสิง่ ทีไ่ ม่ดใี ห้ผสู้ อนแนะน�ำ
สั่งสอนให้ปฏิบัติไปในทางที่ดี เพื่อจะได้ไม่เป็นตััวอย่างที่ไม่ดีแก่ผู้อื่น)
4สรุป ข่าวหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเยาวชนตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ท�ำให้เราได้เห็นว่า
มีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน บางเรื่องก็เกิดจากการกระท�ำจากตัวเยาวชนเอง หรือบางเรื่องก็
เกิดจากผูอ้ นื่ ทีก่ ระท�ำต่อเยาวชน หรือสือ่ โฆษณาชวนเชือ่ ต่าง ๆ ก็ทำ� ให้เราหลงเชือ่ และอาจกลายเป็นเหยือ่ ของ
บรรดาผูท้ ไี่ ม่หวังดี ดังนัน้ เยาวชนจึงต้องเรียนรูท้ จี่ ะด�ำเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมปัจจุบนั อย่างรูเ้ ท่าทัน ไม่ดำ� เนินชีวติ
ไปตามกระแสหรือแฟชั่น แต่เลือกด�ำเนินชีวิตตอบสนองต่อสิ่งดี เพื่อจะปลอดภัยจากสิ่งเย้ายวนที่เป็นอันตราย
และไม่เป็นประโยชน์
v ค�ำสอน
1. ปัจจุบนั เว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้สร้างวิถที างใหม่
แห่งการสื่อสารขึ้น ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์
อินสตาแกรม ยูทูบ ติ๊กต็อก เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ท�ำให้เราสามารถ
ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว จนท�ำให้บางครั้งเราใช้
เวลาอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมากกว่าที่จะสื่อสัมพันธ์กับคนที่อยู่รอบข้างหรือ
คนใกล้ ๆ ตัว เพราะรู้สึกว่ามีความสุข เลือกที่จะรับรู้ เลือกที่จะสื่อสาร
ได้ตามความพึงพอใจ
ซึ่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นมีทั้งที่เป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องที่ไม่จริง
มีทั้งที่ให้ประโยชน์และแสวงหาประโยชน์ทั้งจากตัวเราและจากสังคม หากขาดความรอบคอบในการรับรู้และ
การยับยั้งชั่งใจ ก็อาจท�ำให้เกิดความคิด ทัศนคติ การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องซึ่งส่งผลเสียต่อตัวเรา
และสังคม
ดังนั้น เราจึงต้องมีสติและรอบคอบในการเลือกที่จะรับรูแ้ ละสื่อสารในสิ่งที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ เป็น
ความจริงและถูกต้อง เพื่อให้เกิด “ข่าวดี” ในสังคมของเรา
		
2. ในแต่ละวันทีเ่ รารับรูข้ อ้ มูลข่าวสารจากสือ่ สังคมออนไลน์
เป็นต้น การโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ ท้าทายให้เราต้องเลือกตัดสินใจ
ทีจ่ ะเชือ่ ทีจ่ ะท�ำตามหรือตัดสินใจซือ้ สินค้าต่าง ๆ จึงท้าทายเราว่าจะเลือก
ตามความพึงพอใจของเราหรือเลือกตัดสินใจจากสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นและมีประโยชน์
ซึง่ พระเยซูเจ้าก็เคยถูกท้าทายให้ตอ้ งตัดสินใจเลือกอยูห่ ลายครัง้ ตัวอย่าง
เช่น การถูกผจญในถิ่นทุรกันดาร (มธ. 4:1-11) พระองค์ทรงเอาชนะ
การผจญล่อลวงของปีศาจ ในเรือ่ งของอาหารการกิน วัตถุสงิ่ ของ ทรัพย์สนิ
เงินทอง อ�ำนาจชื่อเสียงและเกียรติยศ ทรงปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้องและ
เลือกในหนทางทีด่ งี ามมากกว่าการเลือกตามความปรารถนาฝ่ายร่างกาย
และความพึงพอใจ
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3. บุคคลร่วมสมัยกับเรา บุญราศี คาร์โล อาคูติส (3 พฤษภาคม 1991–12 ตุลาคม 2006 อายุ 15 ปี)
ชาวอิตาเลียน ท่านเป็นเยาวชนคนหนึง่ ทีห่ ลงรักคอมพิวเตอร์และมีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์มาก ท่านเรียนรู้
ฝึกฝนจนช�ำนาญ ขณะเดียวกันท่านก็หลงรักและเทิดเกียรติศีลมหาสนิทอย่างที่สุดในชีวิตของท่าน ท่านได้ขอให้
พ่อแม่พาไปแสวงบุญยังสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัศจรรย์ศีลมหาสนิททั่วโลก แต่ด้วยสภาพร่างกายที่
ไม่พร้อมจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวท�ำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจึงใช้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ใน
การสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาชื่อว่า www.miracolieucaristici.org เพียงไม่กี่เดือนก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต ท่านได้
รวบรวมอัศจรรย์ศลี มหาสนิทจากทีต่ า่ ง ๆ ทัว่ โลก และน�ำเสนอลงบนเว็บไซต์ ท่านเชือ่ ว่าการใช้สอื่ จากโลกออนไลน์
จะเป็นส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับการประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน
บุญราศี คาร์โล อาคูติส เป็นแบบอย่างให้กับเราในการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและเกิด
ประโยชน์ “ท่านตระหนักดีวา่ อุปกรณ์เครือ่ งมือสือ่ สาร การโฆษณาและเครือข่ายสังคมทัง้ หมดสามารถใช้ในการ
หลอกล่อเรา ท�ำให้เราเสพติดสู่การบริโภคนิยมและซื้อข้าวของที่ออกใหม่ล่าสุดในตลาด หมกมุ่นอยู่กับเวลาว่าง
จมอยู่กับเรื่องในด้านลบ แต่เขารู้วิธีใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่เพื่อประกาศพระวรสารที่ได้สื่อสารคุณค่าและ
ความงดงาม” (CV 105)
4. ดังนัน้ ในฐานะทีเ่ ราเป็นผูใ้ ช้สอ่ื สังคมออนไลน์ตา่ ง ๆ
ขอให้พระเยซูเจ้าและบุญราศีคาร์โล อาคูติส เป็นแบบอย่าง
ให้กับเรา ในการตัดสินใจเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ในหนทาง
ทีถ่ กู ต้องเพือ่ เกิดประโยชน์มใิ ช่เพือ่ ตัวเราเองเท่านัน้ แต่เพือ่ เพือ่ น
พี่น้องที่ก�ำลังร่วมเดินทางท่ามกลางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ นี้
ไปพร้อมกับเราด้วย ดังทีส่ มเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้กล่าวว่า
“...การเป็นเยาวชนไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสวงหาความเพลิดเพลิน
และการประสบความส�ำเร็จอันผิวเผินเท่านั้น แต่เป็นช่วงเวลา
ที่ต้องตอบสนองถึงเป้าหมายในชีวิต เป็นช่วงเวลาแห่งการมุ่ง
อุทิศตนอย่างมีน�้ำใจ อุทิศชีวิตอย่างเต็มที่ และเป็นการเสียสละ
ที่อาจจะยากล�ำบาก แต่ในที่สุดก็เกิดผลงอกงาม...” (CV 108)
v ปฏิบัติ
ก. ข้อควรจ�ำ
1. ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายสังคมออนไลน์นนั้ มีทงั้ ทีเ่ ป็นเรือ่ งจริงและเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่จริง มีทงั้ ทีใ่ ห้
ประโยชน์และแสวงหาประโยชน์ทงั้ จากตัวเราและจากสังคม หากขาดความรอบคอบในการรับรูแ้ ละการยับยัง้
ชัง่ ใจ ก็อาจท�ำให้เกิดความคิด ทัศนคติ การเลียนแบบพฤติกรรมทีไ่ ม่ถกู ต้องซึง่ ส่งผลเสียต่อตัวเราและสังคม
2. พระเยซูเจ้าทรงปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเลือกในหนทางที่ดีงามมากกว่าการเลือกตามความปรารถนา
ฝ่ายร่างกายหรือความพึงพอใจ
3. บุญราศี คาร์โล อาคูติส เป็นแบบอย่างให้เราในการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างมีสติและรอบคอบ
และเกิดประโยชน์ ท่านรู้วิธีใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่เพื่อประกาศพระวรสารที่ได้สื่อสารคุณค่าและ
ความงดงาม (CV 105)
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4. สมณลิขติ “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์” เตือนใจเราว่า “...การเป็นเยาวชนไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสวงหา
ความเพลิดเพลินและการประสบความส�ำเร็จอันผิวเผินเท่านัน้ แต่เป็นช่วงเวลาทีต่ อ้ งตอบสนองถึงเป้าหมาย
ในชีวิต เป็นช่วงเวลาแห่งการมุ่งอุทิศตนอย่างมีน�้ำใจ อุทิศชีวิตอย่างเต็มที่ (CV 108)
ข. กิจกรรม ท�ำใบงานหน้า 42 และร้องเพลงเธอวันนี้
เพลงเธอวันนี้
1. เธอคือมวลพลังผู้กล้าและแกร่ง
เธอร้อนแรงดังแสงตะวัน
เธอคือแสงแห่งความสุขสันต์		
เธอร่าเริงและเบิกบาน
2. หมั่นเพียรเรียนเพื่อสร้างหนทางชีวี เธอสุขศรีไม่มีทุกข์ตรม
อยากมีอนาคตสดใสรื่นรมย์ 		
เธอหวังเพียงเท่านั้นฤา
* มองดูรอบกาย (มองดูรอบกาย)
มองดูสังคม (มองดูสังคม)
เธอสุขอยู่ได้อย่างไร			
เมื่อผองชนทุกข์ยากล�ำเค็ญ...
** จงเป็นดังดวงดาวที่พราวสว่าง
น�ำหนทางเพื่อมวลชน
เธอคือประกายไฟที่โหมกระหน�่ำ		
ลามลุกไหม้ความทุกข์ทน
อุปกรณ์ 1. ใบงานหน้า 42 เตรียมเท่าจ�ำนวนผู้เรียน
		
2. ซีดีเพลงอัลบั้มแสงแห่งหวังพลังแห่งรัก โดย คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์
		
สามเณราลัยแสงธรรม
		
3. เครื่องเล่นเพลง/เครื่องงเล่น MP3/ล�ำโพงบลูทูธ
ด�ำเนินการ
1. ให้ผู้เรียนเขียนข้อตั้งใจเพื่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ คนละ 1 ข้อลงในใบงาน
ตัวอย่างเช่น
- “แต่ก่อนฉันเคย...โพสต์ข้อความต่อว่าคนอื่นด้วยอารมณ์และถ้อยค�ำที่ไม่สุภาพ
แต่วันนี้ฉันตั้งใจว่า...ฉันจะโพสต์ข้อความที่เป็นประโยชน์และให้ก�ำลังใจผู้อื่น”
- “แต่ก่อนฉันเคย...เล่นโทรศัพท์วันละ 5-6 ชั่วโมงโดยไม่สนใจคนรอบข้าง
แต่วันนี้ฉันตั้งใจว่า...ฉันจะพูดคุยกับคนรอบข้างให้มากขึ้น เล่นโทรศัพท์ให้น้อยลง”
2. ให้เวลา 3-5 นาที เมื่อทุกคนเขียนเสร็จแล้ว ให้แต่ละคนอ่านข้อตั้งใจของตนให้ทุกคนในห้องฟังเพื่อ
เป็นการแบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่กันและกัน
3. ให้ผู้เรียนร้องเพลง “เธอวันนี้” ร่วมกัน
ค. การบ้าน
1. ใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ การเรียนรู้ ค้นคว้า แสวงหาและเผยแพร่สงิ่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ ไม่หลงเชือ่ ไม่เผยแพร่
ไม่แชร์ข่าวหรือโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่เป็นความจริง และตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก่อน
2. ตักเตือนกันและกัน เมื่อเพื่อนใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างไม่เหมาะสม เช่น โพสต์ข้อความหรือภาพ
ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ไม่สุภาพ หยาบคาย ไม่เป็นความจริง หรือเห็นเพื่อนก�ำลังดูภาพ ดูคลิป
วีดีโอที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น
3. หมั่นใช้เวลาพูดคุย ท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับคนที่อยู่รอบข้างให้มากขึ้น
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q

มุมหรรษากับ

พระคัมภีร์

by อิสราเอล

สวัสดีเพื่อนสมาชิกสารคำ�สอนทุกท่าน
ย่างเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีกันแล้ว ช่างรวดเร็วเหลือเกิน เผลอแป๊บ ๆ ก็เกือบจะ
หมดปีอีกแล้ว แต่จะหมดปีแล้ว โควิดก็ยังวนเวียนอยู่รอบกายจึงยังต้องมีมาตรการที่เคร่งครัด
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยการสวมแมส รักษาระยะห่าง ล้างมือ และตรวจเช็คอาการของ
ตนเองบ่อย ๆ ยังคงส่งกำ�ลังใจให้กันเสมอในสถานการณ์นี้เพราะเราจะผ่านคืนวันอันเลวร้ายนี้
ไปด้วยกัน
สารคำ�สอนฉบับนี้ ยังคงเนื้อหาที่เข้มข้น ทั้งเรื่องของ “นักบุญโยเซฟ” และใน
สมณลิขิตเตือนใจ “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์”
เครียดกันมามาก มาพักสมองและทำ�กิจกรรมสนุก ๆ แถมได้ความรู้กันดีกว่า
ไม่รอช้า ไปกันเลยค่ะ...
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b

กิจกรรมที่ 1 จากภาพนี้เราได้เห็นว่า พระเยซูเจ้าทรงดำ�เนินชีวิตเช่นเดียวกับเด็กธรรมดา ๆ ทั่วไปคนหนึ่ง
ที่อยู่กับครอบครัว และช่วยเหลืองานบ้าน แต่ใน 2 ภาพนี้ มีจุดที่แตกต่างกันอยู่ 12 จุด มาช่วยพี่อิสราเอล
หากันหน่อยนะ
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กิจกรรมที่ 3 เราทราบกันดีว่าพระเยซูเจ้าทรงเริ่มภารกิจประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าในวัยหนุ่ม 30 ปีต้น ๆ (เทียบ  ลก.
แห่งความรอดพ้นไปสู่ประชากรของพระองค์ น้อง ๆ ช่วยกันเปิดพระคัมภีร์ และช่วย “พี่อิสราเอล” ค้นหาหน่อยว่าพระเยซูเจ้า   ทำ�
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ยบ  ลก. 3:23) พระองค์ทรงเดินทางไปตามเมืองต่าง ๆ ทั่วดินแดนปาเลสไตน์ ด้วยความกระตือรือร้น มีชีวิตมีชีวาเพื่อนำ�ข่าวดี
เจ้า   ทำ�ภารกิจแห่งความรักที่ไหนกันบ้าง
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กิจกรรมที่ 4 ปริศนาอักษรไขว้ ช่วยพีอ่ สิ ราเอลค้นหาคำ�ในตารางด้านล่างนีห้ น่อย จากข้อความพระคัมภีรท์ ใี่ ห้มา
ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เมื่อพบแล้วนำ�มาเขียนลงในตารางให้ถูกต้องด้วยนะจ๊ะ
3

2

1

1

4
2

6

3

5

4

5

6

แนวตั้ง
1. ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าบอกให้โยเซฟ
พาพระกุมารและพระนางมารีย์หนีไปประเทศใด
(มธ. 2:13)
2. เด็กทีป่ ฏิสนธิในครรภ์ของพระนางมารียม์ าจาก........
(มธ. 1:20)
3. โยเซฟสืบเชื้อสายจากราชวงศ์กษัตริย์องค์ใด
(ลก. 2:4)
4. ใครคือกลุม่ คนทีเ่ ดินทางจากทิศตะวันออกมานมัสการ
พระกุมาร พร้อมของก�ำนัล (มธ. 2:1-12)
5. ทูตสวรรค์เข้ามาใน......แจ้งข่าวการประสูติของ
พระเยซูเจ้า (ลก. 1:28)
6. กษัตริยเ์ ฮโรดสัง่ ให้ประหารชีวติ ใครในเมืองเบธเลเฮม
และบริเวณใกล้เคียง (มธ. 2:16)

ก ลั ว

แนวนอน
1. พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์.....มาแจ้งข่าวการประสูติ
ของพระเยซูเจ้า (ลก. 1:26)
2. คู่หมั้นของพระนางมารีย์ชื่อ.......... (ลก. 1:27)
3. ใครเป็นผู้เผยแสดงพระประสงค์ของพระเจ้า
แก่โยเซฟ (มธ. 1:20, 2:13)
4. พระเจ้าทรงเผยแสดงให้โยเซฟรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ
โดยทางใด (มธ. 1:20; 2:13, 19, 22)
5. คู่หมั้นของโยเซฟ (มธ. 1:18-19)
6. โยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์
มาเป็นภรรยาของท่านเลย (มธ. 1:20)
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เฉลยกิจกรรมที่ 1

เฉลยกิจกรรมที่ 4 ปริศนาอักษรไขว้
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6

ภูเขาแห่งมหาบุญลาภ

คาเปอรนาอุม

เบธไซดา

ทับกา

เกราซา

มักดาลา

ทิเบเรียส

คานา
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นาซาเร็ธ

นาอิน

ภูเขาทาบอร์

แม่น�้ำจอร์แดน

เฉลยกิจกรรมที่ 3

ห้องกิจกรรม ไอเดียท�ำสื่อ
สวัสดีเพื่อนผู้ร่วมงานที่น่ารักทุกท่านนะคะ
กลับมาพบกับ “ห้องกิจกรรม ไอเดียท�ำสื่อ” กันอีกเช่นเคยค่ะ วันเวลาหมุนเวียนผ่านไปอย่าง
รวดเร็วมาก ๆ หากมีการเรียนการสอนตามปกติ ตอนนี้ก็คงเข้าสู่เดือนสุดท้ายของเทอมที่ 1 ในปีการศึกษา
2564 กันแล้ว แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ก็ยังไม่คลี่คลายหรือเข้าสู่สถานการณ์ปกติเลย
พวกเราขอส่งความห่วงใยถึงทุกท่านให้ระมัดระวัง ดูแลรักษาสุขภาพทัง้ ของตนเองและคนในครอบครัวด้วย
นะคะ
สารค�ำสอนฉบับนี้ เรายังอยู่กันใน “ปีนกั บุญโยเซฟ” คอลัมน์นี้ จึงมีสื่อการสอนง่าย ๆ มาน�ำเสนอ
เกี่ยวกับคุณธรรมของนักบุญโยเซฟ ตามชื่อของนักบุญโยเซฟในภาษาอังกฤษ - JOSEPH มีตัวอักษร
ทั้ง 6 ตัว สามารถแยกได้ความหมายดังนี้
J: Justice หมายถึง ความยุติธรรม
โยเซฟเป็นบุรษุ แห่งความชอบธรรม เมือ่ ทราบว่าพระนางมารีย์ คูห่ มัน้ ทรงตัง้ ครรภ์ จึงคิด
ถอนหมั้นอย่างเงียบ ๆ เพื่อมิให้พระนางมารีย์ต้องเสียหายและอับอาย (มธ. 1:19-25) เราจะ
ต้องประพฤติตนในหนทางที่ถูกต้องและด้วยท่าทีที่เที่ยงธรรม
O: Obedience หมายถึง ความนอบน้อมเชื่อฟัง
โยเซฟนอบน้อมเชือ่ ฟังต่อทุกอย่างทีพ่ ระเจ้าทรงขอให้ทา่ นกระท�ำโดยไม่สนใจสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้
ตามมา เมือ่ ทูตสวรรค์บอกความจริงเกีย่ วกับบุตรทีพ่ ระนางมารียท์ รงครรภ์ดว้ ยเดชะพระจิตเจ้า
ท่านได้รับพระนางมาเป็นภรรยาทันที (มธ. 2:13-23) เราจะต้องเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์และ
บิดามารดาของเรา
S: Silence หมายถึง ความเงียบ
โยเซฟเงียบเสมอและไม่มีค�ำถามใด ๆ ในพระวรสารที่บันทึกไว้มีเพียงการกระท�ำของท่าน
เท่านัน้ ในความเงียบนี้เอง ท�ำให้ทา่ นได้พศิ เพ่งและสรรเสริญการประทับอยูข่ องพระเจ้า ความเงียบ
เป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับการเรียนรู้ ดังนั้น เราจึงต้องรักษาความเงียบ มีสติ และฟัง
ผู้สอนของเราอย่างตั้งใจ
E: Experience หมายถึง ความสันทัดจัดเจน/ประสบการณ์
โยเซฟหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นช่างไม้และมีทักษะโดดเด่นในการท�ำงานไม้ ท่านได้ฝึกฝน
พระเยซูเจ้าให้เป็นช่างไม้ท่ีเก่งและมีทักษะชีวิตที่ดีเยี่ยม เราต้องเรียนรู้ด้วยการกระท�ำ  เพื่อเรา
จะได้มีประสบการณ์และทักษะที่เป็นเลิศในชีวิต
P: Prudence หมายถึง ความฉลาดรอบคอบ
ในฐานะหัวหน้าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ โยเซฟได้แสดงให้เห็นถึงความฉลาดรอบคอบในการ
ดูแลและปกป้องพระเยซูเจ้า เราควรมีวินัยในตนเองด้วยการรู้จักใช้เหตุผล เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่
น่าละอายและเป็นทุกข์ และแสดงให้เห็นถึงไหวพริบปฏิภาณและการตัดสินใจที่รอบคอบ
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H: Humility หมายถึง ความสุภาพถ่อมตน
เราทราบว่าโยเซฟเป็นผู้ที่วางใจในพระเจ้า ท่านปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า ด้วย
ความสุภาพและด้วยความเชือ่ ตลอดชีวติ ของท่าน เราควรเป็นคนสุภาพและเรียบง่ายในชีวติ เป็น
อิสระจากความเย่อหยิ่งและทะนงตน มีจิตใจที่ถ่อมตน ตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
(ขอบคุณคุณพ่อดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์ ที่ได้แบ่งปันบทความดี ๆ นี้ไว้ด้วยนะคะ)
วันนี้ เราจะหยิบเอาอุปกรณ์ของช่างไม้ ซึ่งเป็นอาชีพของนักบุญโยเซฟ มาท�ำสื่อง่าย ๆ นี้กัน
พร้อมแล้วมาเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะ
อุปกรณ์
1. กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม สีขาว 6 แผ่น
2. ไม้บรรทัด
3. คัตเตอร์หรือกรรไกร
4. กาว
5. ลังกระดาษ
6. กระเช้าขนาดเล็กหรือกล่องขนาดเล็ก 1 ใบ
7. อุปกรณ์ตกแต่งกระเช้าหรือกล่อง (เท่าที่มี)
ด�ำเนินการ
1. ถ่ายเอกสารสี หรือพิมพ์เอกสารหน้า 53-58 ลงในกระดาษที่เตรียมไว้
2. ตัดภาพเครื่องมือทั้งหมดให้เรียบร้อย สวยงาม
3. แกะลังกระดาษออก น�ำภาพอุปกรณ์ทั้งหมดที่ตัดไว้ ติดลงบนลังกระดาษ เพื่อความแข็งแรง เว้นระยะ
ระหว่างแต่ละภาพไว้ส�ำหรับตัดด้วย แล้วตัดภาพอุปกรณ์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
4. น�ำกระเช้าหรือกล่องที่เตรียมไว้มาตกแต่งให้สวยงาม เขียนข้อความติดไว้ว่า “เครื่องมือของนักบุญ
โยเซฟ” หรือ “คุณธรรมของนักบุญโยเซฟ”
5. จัดเรียงภาพอุปกรณ์ทั้งหมดลงในกระเช้าหรือกล่องที่ตกแต่งไว้ให้เรียบร้อย สวยงาม
คุณธรรมของนักบุญโยเซฟ ที่อยู่บนเครื่องมือช่างของท่าน น่าจะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถจดจ�ำ
คุณธรรมของท่านนักบุญได้อีกวิธีหนึ่ง
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ ทุกท่านในการสอนค�ำสอนนะคะ และหากเพื่อน ๆ ท่านใด
มีสื่อที่ต้องการหรือมีไอเดียท�ำสื่อเก๋ ๆ สามารถน�ำมาแบ่งปันกันทางเพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์ค�ำสอน
ราชบุรี” ได้เลยนะคะ
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีค่ะ v
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J: Justice
ความยุติธรรม

โยเซฟเป็นบุรุษแห่งความชอบธรรม เมื่อทราบว่าพระนางมารีย์
คู่หมั้นทรงตั้งครรภ์ จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบ ๆ (มธ. 1:19-25)
เราจะต้องประพฤติตนในหนทางที่ถูกต้องและด้วยท่าทีที่เที่ยงธรรม
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O: Obedience
ความนอบน้อมเชื่อฟัง

โยเซฟนอบน้อมเชื่อฟังต่อทุกอย่างที่พระเจ้าทรงขอให้ท่านกระท�ำ
โดยไม่สนใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา
เราจะต้องเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์และบิดามารดาของเรา
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S: Silence
ความเงียบ

โยเซฟเงียบเสมอและไม่มีค�ำถามใด ๆ ความเงียบเป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็น
ส�ำหรับการเรียนรู้ ดังนั้น เราจึงต้องรักษาความเงียบ มีสติ และฟังครูผู้สอน
ของเราอย่างตั้งใจ
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e: experience
ประสบการณ์

โยเซฟหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นช่างไม้และมีทักษะโดดเด่นในการท�ำงานไม้
ท่านได้ฝกึ ฝนพระเยซูเจ้าให้เป็นช่างไม้ทเี่ ก่งและมีทกั ษะชีวต
ิ ทีด
่ เี ยีย
่ ม เราต้อง
เรียนรู้ด้วยการกระท�ำ เพื่อเราจะได้มีประสบการณ์และทักษะที่เป็นเลิศในชีวิต
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P: Prudence
ความฉลาดรอบคอบ

โยเซฟได้แสดงให้เห็นถึงความฉลาดรอบคอบในการดูแล
และปกป้ อ งพระเยซู เ จ้ า เราจึ ง ต้ อ งรู ้ จั ก ใช้ เ หตุ ผ ล
เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่น่าละอายและเป็นทุกข์ และแสดงให้
เห็นถึงไหวพริบและการตัดสินใจที่รอบคอบ

สารค�ำสอน 57
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อาหารเสริมเติม

s

การยึดติด - หนูน้อยจอมซน
ลูกสาววัย 3 ขวบของนายพลทหารใหญ่ท่านหนึ่งก�ำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าชัง ท่านนายพลผู้นี้
ได้ชื่อว่าเป็นนายพลเจ้าระเบียบ เพราะท่านเป็นคนที่เคร่งวินัยอย่างที่สุด
วันหนึ่ง คุณแม่สังเกตเห็นความอึดอัดของลูกสาว จึงได้พูดกับคุณพ่อนายพลว่า “จะมีประโยชน์
อะไรที่คุณจะท�ำตัวเป็นคนเคร่งระเบียบกับลูกสาวตัวเล็ก ๆ ที่ก�ำลังอยู่ในวัยก�ำลังซน ท�ำไมคุณจึงไม่
ใช้กฎวินัยเล็ก ๆ น้อย ๆ กับลูกของเราก่อนละคะ”
ท่านนายพลยังคงเคร่งระเบียบอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ท่านเรียกลูกสาวตัวน้อยเข้ามาแล้วบอกว่า
“ตั้งแต่นี้ต่อไป เธอจะต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยที่ดีที่สุด”
“ค่ะ พ่อ” เด็กน้อยตอบ
“ห้ามเรียกฉันว่าพ่อเฉย ๆ ทุกครั้งที่พูดกับฉัน เธอต้องลงท้ายด้วยค�ำว่า ‘ค่ะ ท่านคุณพ่อ
นายพลที่เคารพ’ ”
หนูน้อยรีบรับค�ำคุณพ่อของเธอทันทีว่า “ค่ะ ท่านคุณพ่อ นายพลที่เคารพ”
แม้กระทั่งเมื่อต้องการทานไอศกรีม เธอก็ต้องพูดว่า “หนูอยากทานไอศกรีมค่ะ ท่านคุณพ่อ
นายพลที่เคารพ”
วันหนึ่ง ท่านนายพลได้ออกไปเดินซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าพร้อมกับลูกสาว ขณะที่นั่งรถ
ไปยังห้างสรรพสินค้า ระหว่างทางนั่นเอง ท่านนายพลซึ่งเป็นผู้ขับรถเองรู้สึกแปลกใจที่มีมือคู่น้อย
มากอดคอจากด้านหลังของเขา พร้อมกับได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูของเขาว่า …
ค�ำถาม
1. เด็กน้อยกล่าวอะไรกับคุณพ่อเจ้าระเบียบของเขา
2. เรื่องนี้มีบทสอนอะไร
ลองตอบด้วยตัวของท่านเองก่อนที่จะอ่านข้อแนะน�ำที่ให้ไว้
ค�ำตอบ
1. คุณพ่อค่ะ หนูรักคุณพ่อมากเลย ท่านคุณพ่อนายพลที่เคารพ”
2. เด็กน้อยไม่ได้เป็นนายทหาร ดังนั้นท่านนายพลก็เป็นคุณพ่อที่น่ารักของเธอ ส�ำหรับภรรยา เขาควร
เป็นสามีที่ดี ที่สัตย์ซื่อ ส�ำหรับน้องสาว เขาควรเป็นพี่ชายที่น่าเคารพ ส�ำหรับคุณพ่อคุณแม่ เขาจะต้อง
เป็นลูกที่กตัญญู เขาควรแสดงตนเป็นนายทหารเมื่อต้องอยู่ในกรมทหารในเวลาปฏิบัติหน้าที่
เราแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องแสดงตามแต่ละสถานการณ์และแต่ละบุคคลที่เราจะ
ต้องพบปะด้วย ถ้าเรายึดมั่นในต�ำแหน่งหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งแล้วใช้กับทุก ๆ คนโดยไม่รู้จัก
แยกแยะ ชีวิตคงจะไม่มีความสุขอย่างแท้จริง เราจะต้องรู้จักปรับเปลี่ยนบทบาทของเรา
ให้เหมาะสม ชีวิตจึงจะมีความสุขได้ไม่ว่าจะอยู่กับใครก็ตาม

