




	 หนังสือบทร�ำพึง	“วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ” เล่มนี้	จัดท�ำขึ้น

โดย	 แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

แปลจำกหนังสือ	 “Day By Day With Saint Joseph”	 ที่เขียนโดย	 

Msgr.	 Joseph	Champlin	 และ	Msgr.	 Kenneth	 Lasch	 และจัดพิมพ์โดย	

Catholic	Book	Publishing	Corp.	New	Jersey	โดยมีจดุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิ

ควำมศรัทธำต่อนักบุญโยเซฟในโอกำสที่พระศำสนจักรจัดให้เป็นปีเฉลิมฉลอง

ท่ำนนักบุญโยเซฟเป็นพิเศษ	 ทำงแผนกฯ	 เห็นว่ำกำรร�ำพึงถึงเรื่องรำวและ 

ชีวิตจิตของนักบุญโยเซฟ	 ผสมผสำนกับกำรน�ำควำมเชื่อมำประยุกต์ใช ้

ในเหตุกำรณ์ปัจจุบัน	 จะช่วยให้คริสตชนได้รับกำรเพิ่มพูนควำมศรัทธำและ 

ควำมเชื่อในพระเจ้ำมำกยิ่งขึ้น	 อีกทั้งยังส่งเสริมให้สัตบุรุษเลียนแบบคุณธรรม

อันน่ำยกย่องของท่ำนด้วย			

	 ทำงแผนกคริสตศำสนธรรมขอขอบคุณ	คุณครูโดม	รุ่งเรือง	และคุณครู

ยุพำ	 ชูลีระรักษ์	 ที่ได้ช่วยในงำนแปล	 คุณพ่อเชษฐำ	 ไชยเดช	 ที่ได้ช่วยในงำน

ตรวจภำษำและควำมถูกต้อง	 คุณครูอัญชิสำ	 ตั้งตระกูลชัยยะ	 ช่วยในกำร

ออกแบบจัดรูปเล่มหนังสือ	สุดท้ำย	ขอขอบใจน้อง	2	คนคือ	กัลยกร	ตรีกมล	

และเบญจอร	ตรีกมล	ที่ได้ช่วยอ่ำน	 เพื่อให้ภำษำเข้ำใจได้ง่ำยขึ้น	ทำงแผนกฯ	

หวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำหนงัสอืนีจ้ะสำมำรถช่วยให้ผูอ่้ำนเพิม่พนูควำมรกัต่อพระเจ้ำ

และชิดสนิทกับพระองค์ตำมแบบนักบุญโยเซฟ	ขอพระเจ้ำทรงอวยพรทุกท่ำน

คุณพ่อทัศมะ	กิจประยูร

ผู้จัดกำรแผนกคริสตศำสนธรรม	อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ			
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1 มกราคม

“เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น เขาก็ท�าตามที่ทูตสวรรค์ขององค์

พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้ คือรับภรรยามาอยู่ด้วย” (มธ 1:24)

แบบอย่างของผู้พากเพียร

บทไตร่ตรอง
	 ควำมประหลำดใจที่โยเซฟได้รับจำกพระนำงมำรีย์	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

ในเร่ืองกำรต้ังครรภ์ทีอ่ธบิำยไม่ได้นัน้ท�ำให้โยเซฟเกดิควำมสบัสน	แต่ทตูสวรรค์

องค์หนึ่งได้มำหำท่ำนในควำมฝัน	กล่ำวว่ำ	“อย่ำกลัว...	เพรำะเด็กที่ปฏิสนธิใน

ครรภ์ของนำงนั้นมำจำกพระจิตเจ้ำ”	(มธ	1:20)

	 นักบุญโยเซฟเป็นแบบอย่ำงแก่เรำในเรื่องควำมพำกเพียรรอคอยกำร

แนะน�ำของพระเจ้ำ	และปฏิบัติตำมกำรทรงน�ำของพระองค์

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยให้ข้ำพเจ้ำ

รู้จักพำกเพียร	เปิดใจ	และว่องไวในกำรท�ำให้

พระประสงค์ของพระเจ้ำส�ำเร็จไป
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2 มกราคม

“พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเร็ธกับบิดามารดา 

และเชื่อฟังท่านทั้งสอง” (ลก 2:51)

โปรดเป็นผู้ช่วยเรา

บทไตร่ตรอง

	 หลังจำกเหตุกำรณ์วุ ่นวำยที่เกิดขึ้นในพระวิหำร	 เม่ือทุกคนคิดว่ำ								

พระเยซูเจ้ำทรงหำยไปแล้ว	 พระนำงมำรีย์กล่ำวว่ำ“ลูกเอ๋ย	 ท�ำไมจึงท�ำกับเรำ

เช่นนี้	ดูซิ	พ่อกับแม่ต้องกังวลใจตำมหำลูก”	(ลก	2:48)

	 ควำมผกูพนัอันลกึซึง้ระหว่ำงพระเยซเูจ้ำ	พระนำงมำรย์ี	และโยเซฟนัน้

แน่นแฟ้นมำกยิ่งขึ้น	และเปลี่ยนแปลงไปหลังจำกกำรกลับคืนพระชนม์ชีพของ

พระองค์

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญยอแซฟ	โปรดเสนอวิงวอนเพื่อ

ข้ำพเจ้ำต่อพระนำงมำรีย์และพระบุตรของ

พระนำงด้วยเทอญ
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3 มกราคม

“พระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขน

ของพระองค์ พร้อมกับน้องสาวของพระนาง มารย์ีภรรยา

ของเคลโอปัส และมารีย์ชาวมักดาลา ”

                                                  (ยน 19:25)

องค์อุปถัมภ์ของผู้ก�าลังจะสิ้นใจ

บทไตร่ตรอง
	 ขณะใกล้ส้ินพระชนม์นั้น	 พระเยซูเจ้ำทรงถูกห้อมล้อมด้วยผู้คนที่รัก

พระองค์	แต่พระคมัภร์ีมไิด้เปิดเผยว่ำเกิดอะไรขึน้ในขณะทีโ่ยเซฟก�ำลงัสิน้ชวิีต	

หลังจำกเหตกุำรณ์ตำมหำพระเยซเูจ้ำในพระวหิำรแล้ว	ชือ่ของท่ำนกมิ็ได้ปรำกฏ

อีกเลยในพระคัมภีร์
							มีควำมสมเหตุสมผลที่จะเชื่อว่ำ	โยเซฟได้สิ้นชีวิตในอ้อม

แขนของพระแม่มำรีย์และพระเยซูเจ้ำ	 พระศำสนจักรจึงได้

สถำปนำท่ำนให้เป็นองค์อุปถัมภ์ของผู้ก�ำลังจะสิ้นใจ	

  ภาวนา

	 	 	 	 	ข้ำแต่นักบุญโยเซฟที่รักยิ่ง	 ในขณะที่

ข้ำพเจ้ำก�ำลังจะสิ้นชีวิต	 โปรดมอบควำม

สงบสุขของท่ำนแก่ข้ำพเจ้ำด้วยเทอญ
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4 มกราคม

“จงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาหนีไปประเทศ

อยีปิต์ และจงอยูท่ีน่ัน่จนกว่าเราจะบอกท่าน เพราะกษตัรย์ิ

เฮโรดก�าลังสืบหาพระกุมารเพื่อจะประหารชีวิต”              

                                               (ลก 2:51)

ผู้ปกป้องพระศาสนจักร
บทไตร่ตรอง
	 ในระหว่ำงที่พระเยซูเจ้ำทรงเป็นทำรกและตลอดปฐมวัยของพระองค์

นั้น	นักบุญโยเซฟได้ปกป้ององค์พระบุตรและพระมำรดำ

	 ตำมกำรแนะน�ำของทูตสวรรค์	 โยเซฟได้ลุกขึ้นกลำงดึกและหนีไปยัง

อยีปิต์	จนในทีส่ดุทตูสวรรค์ได้บอกให้กลบัไปยงัอิสรำเอล	ท่ำนกไ็ด้กระท�ำดงันัน้	

และเมื่อได้รับกำรแจ้งอีกครั้งให้กลับไปอำศัยอยู่ที่เมืองนำซำเร็ธในแคว้นกำลิลี	

ท่ำนก็ได้ปฏิบัติตำมเช่นกัน

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โดยอำศัยค�ำเสนอวิงวอน

ของท่ำน	เรำภำวนำเพือ่ให้พระศำสนจกัรเติบโตขึน้

ในควำมมีเมตตำและในปรีชำญำณ
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5 มกราคม

“เราเป็นแสงสว่างส่องโลก ผู้ที่ตามเรามา จะไม่เดินใน

ความมืด” (ยน 8:12)

เลียนแบบพระคริสตเจ้า

บทไตร่ตรอง

	 นักบุญโยเซฟอำศัยอยู่กับพระเยซูเจ้ำในช่วงปฐมวัยของพระองค์เป็น

ส่วนใหญ่	ท่ำนจึงสำมำรถเป็นประจกัษ์พยำนถงึควำมศกัดิส์ทิธิข์องบตุรบญุธรรม

ของท่ำนได้อย่ำงดี	และจึงเป็นธรรมดำที่ท่ำนได้เลียนแบบคุณธรรมต่ำง	ๆ	ของ

พระองค์ด้วย

	 เรำเห็นว่ำบ่อยครั้งควำมเชื่อ	 ควำมพำกเพียร	 และควำมนอบน้อมของ

นกับญุโยเซฟนัน้ได้รบักำรทดลองในช่วงแห่งควำมมดืมนและควำมสบัสน	ท่ำน

จึงสมควรได้รับรำงวัลแห่งควำมเบิกบำนและสันติสุขจำกทุกอย่ำงที่ได้กระท�ำ

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	ขอให้เรำรู้จักเลียนแบบ

อย่ำงของพระเยซูเจ้ำ	บุตรบุญธรรมของท่ำน	

ผู้ทรงเป็นหนทำง	ควำมจริง	และชีวิต	เช่นเดียวกับ

ท่ำนด้วยเทอญ
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6 มกราคม

“ประชาชนทุกคนพยายามสัมผัสพระองค์ เพราะมี       

พระอานุภาพออกจากพระองค์ รักษาทุกคนให้หาย”

                                                    (ลก 6:19)

ที่วางใจของคนไข้
บทไตร่ตรอง
	 ที่วัดน้อยชื่อ	นักบุญโยเซฟ	ในเมืองมอนทรีล	มีนักบุญอันเดร	เบสเสทท์	

ท่ำนเป็นผู้มีชื่อเสียงในกำรรักษำผู้ป่วย	 สิ่งที่ท่ำนมักกล่ำวกับผู้เจ็บป่วยเสมอก็

คือ	“ไปหำนักบุญโยเซฟสิ”	หรือ	“ให้สวดภำวนำวอนขอต่อท่ำน”	น่ำสังเกตว่ำ	

มีไม้เท้ำและที่แขวนไม้เท้ำที่เพดำนจ�ำนวนมำกมำยนับไม่ถ้วนเป็นพยำนถึง

อัศจรรย์ต่ำง	ๆ	เหล่ำนั้น

	 เรำจงึไม่แปลกใจเลยท่ีพระศำสนจกัรได้บรรจนุำมว่ำ	ทีว่ำงใจของคนไข้	

ไว้ในบทเร้ำวิงวอนของนักบุญโยเซฟด้วย

  ภาวนา

	 	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดเสนอวิงวอนต่อองค์	

พระเยซูเจ้ำ	 บุตรบุญธรรมของท่ำน	 ส�ำหรับผู้ป่วย			

ทุกคนด้วยเทอญ
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7 มกราคม

“พระประสงค์ของพระบิดาของเราก็คือ ทุกคนที่เห็น  

พระบุตร แล้วเชื่อในพระบุตร จะมีชีวิตนิรันดร และเรา

จะให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้าย” (ยน 6:40)

ที่บรรเทาคนอาภัพ
บทไตร่ตรอง
	 เฮนรี	นเูวน	ได้อธิบำยเกีย่วกบัควำมตำยของมำรดำของท่ำน	ซึง่เป็นสตรี

ศรทัธำทีไ่ปร่วมพธิบีชูำขอบพระคณุเป็นประจ�ำทกุวนั	วสิยัทศัน์ของเธอเกีย่วกบั

ควำมศกัดิส์ทิธิข์องพระเจ้ำนัน้ชดัเจน	จนได้ท�ำให้เธอเป็นกังวลถงึกำรอยูเ่ฉพำะ

พระพักตร์ของพระเจ้ำผู้บริสุทธิ์ในตอนสิ้นชีวิต

	 กำรสวดภำวนำต่อนักบุญโยเซฟได้เสริมก�ำลังแก่เธอ	 ท�ำให้เธอรู้สึกถึง

สันติสุขในบั้นปลำยของชีวิต	 เธอได้จำกโลกนี้ไปสู่นิรันดรภำพด้วยควำมมั่นใจ

ในควำมรักของพระเจ้ำ

  ภาวนา

					ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดอยูกั่บข้ำพเจ้ำเม่ือข้ำพเจ้ำ

ป่วย	และอยู่เคียงข้ำงเมื่อข้ำพเจ้ำก�ำลังจะสิ้นชีวิต
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8 มกราคม

“ พระเยซูเจ้าตรัสกับพระมารดาว่า “แม่ นี่คือลูกของ

แม่” แล้วตรัสกับศิษย์ผู้นั้นว่า “นี่คือแม่ของท่าน” ”      

                                      (ยน 19:26-27)

ผู้ช่วยพระนางมารีย์

บทไตร่ตรอง 
	 ธรรมประเพณีคำทอลิกเชื่อว่ำ	 เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นแทบเชิงกำงเขนบ่ง

บอกว่ำ	 พระเยซูเจ้ำทรงมอบพระศำสนจักรไว้ในมือพระมำรดำของพระองค	์

โดยมีนักบุญยอห์นเป็นตัวแทน

	 แม้พระศำสนจกัรกอปรด้วยคณุสมบตัทิีศ่กัดิส์ทิธิอ์ย่ำงชดัเจน	แต่กระนัน้	

กย็งัคงเป็นมนษุย์อยูแ่ละต้องกำรกำรปฏริปูและกำรฟ้ืนฟใูหม่อยูเ่สมอ	เรำไว้ใจ

ว่ำนักบุญโยเซฟยังคงให้ควำมช่วยเหลือคู่สมรสของท่ำนในภำรกิจดังกล่ำวอยู่

ในปัจจุบัน	

  ภาวนา

	 	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 ขอท่ำนและพระนำงมำรีย์						

คู ่ ชี วิ ตของท ่ ำน 	 โปรด เฝ ้ ำดู แลและปกป ้ อ ง																												

พระศำสนจักรด้วยเทอญ	
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9 มกราคม

“ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ก็จงเลิกนึกถึงตนเอง จงแบกไม้

กางเขนของตนทุกวัน และติดตามเรา” (ลก 9:23)

ผู้แบกกางเขน
บทไตร่ตรอง
	 กำงเขนของพระครสิตเจ้ำมคีวำมหมำยรวมไปถงึกำรถกูปฏเิสธ	กำรถกู

ทรยศ	และกำรไม่เป็นท่ียอมรับ	กำรถกูเฆีย่นจนหลัง่เลอืดท�ำให้เจ็บปวดทรมำน	

กำรถูกสวมมงกุฎหนำม	และถึงที่สุด	กำรถูกตรึงกำงเขน

	 นกับุญโยเซฟได้แบกกำงเขนในลกัษณะอืน่ๆ	ทีแ่ตกต่ำงออกไป	แต่ก็เป็น

ควำมยำกล�ำบำกพอๆ	กนั	เพยีงแค่พจิำรณำถงึเรือ่งกำรไร้ทีพ่กัในโรงแรมทีเ่มอืง

เบธเลเฮม	กำรเดินทำงอย่ำงกะทันหันสู่ชนต่ำงศำสนำ	กำรต้องอำศัยอยู่ในดิน

แดนที่ไม่คุ้นเคย	 และควำมร้อนอกร้อนใจ	 เมื่อพระเยซูกุมำรทรงหำยไปใน						

พระวิหำร	เมื่ออำยุสิบสองพรรษำ

  ภาวนา

						ข้ำแต่นักบุญโยเซฟที่รัก	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้แบก

กำงเขนประจ�ำวันอย่ำงกล้ำหำญด้วยเทอญ
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10 มกราคม

“ข้าพเจ้าขอบพระคณุพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าทีข้่าพเจ้า

ปรนนิบัติรับใช ้ด ้วยมโนธรรมบริสุทธิ์ เช ่นเดียวกับ

บรรพบุรุษ ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านอยู่เสมอในการอธิษฐาน

ทั้งวันทั้งคืน” 

                                                    (2ทธ 1:3)

บุรุษแห่งการภาวนา
บทไตร่ตรอง

	 	 	 	 	 ในจดหมำยของนักบุญเปำโลฉบับนี้	 ท่ำนสวดภำวนำเพ่ือผู้ที่อยู่ในควำม

อุปถัมภ์และผู้ร่วมงำนของท่ำนคือ	 ทิโมธี	 ในที่แห่งอื่นอัครสำวกของคนต่ำง

ศำสนำผู้นี้สอนเรำให้สวดภำวนำอย่ำงไม่หยุดหย่อน
									นักบุญโยเซฟเป็นชำวยิวที่มีควำมเชื่อคนหนึ่ง	ท่ำนคงได้

ภำวนำอยู่เสมอ	 เช่นท่ีบุตรบุญธรรมของท่ำนได้ทรงกระท�ำคือ	

ภำวนำประจ�ำวันที่บ้ำนและที่ศำลำธรรมอย่ำงสม�่ำเสมอ

  ภาวนา

ข้ำแต่นกับุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้สวด

ภำวนำอย่ำงสม�่ำเสมอ	 ดังท่ีท่ำนและนักบุญ

เปำโลได้กระท�ำด้วยเทอญ
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11 มกราคม

“ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเรา 

ก็มีชีวิตนิรันดร” (ยน 6:54)

ความหวังแห่งชีวิตนิรันดร

บทไตร่ตรอง
				ในจำรีตพิธีของพระศำสนจักรส�ำหรับผู้เจ็บป่วยและผู้ก�ำลังสิ้นใจมีกล่ำวว่ำ

กำรฉลองศีลมหำสนิทในฐำนะของศีลเสบียงนั้น	เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์เฉพำะ				

				ส�ำหรับคริสตชนที่ก�ำลังสิ้นชีวิต	ท�ำให้เขำบรรลุควำมสมบูรณ์และรับมงกุฎ

ของชวีติครสิตชนในโลกนี	้ซึง่หมำยควำมถงึคริสตชนผูต้ดิตำมองค์พระผูเ้ป็นเจ้ำ

ไปสู่ควำมรุ่งโรจน์นิรันดร	และร่วมในงำนเลี้ยงแห่งพระอำณำจักรสวรรค์			

  ภาวนา

						ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดอยู่กับข้ำพเจ้ำในเวลำ

รับศีลเสบียง	ณ	ช่วงสุดท้ำยของชีวิตด้วยเทอญ
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12 มกราคม

“จงตื่นเฝ้าและอธิษฐานภาวนาเพื่อจะได้ไม่เข้าสู่การ

ทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง แต่เนื้อหนังอ่อนก�าลัง”        

                                           (มธ 26:41)

เข้มแข็งในความอ่อนแอ

บทไตร่ตรอง
						อคัรสำวกทัง้สบิสองได้เดนิไปกบัพระเยซเูจ้ำ	ฟังพระวำจำ	เป็นประจกัษ์พยำน

ถึงอัศจรรย์	 และได้สังเกตเห็นถึงอ�ำนำจดึงดูดของพระองค์	 กระนั้นในช่วงวิกฤต	ิ

ยังมีคนหนึ่งทรยศต่อพระคริสตเจ้ำ	อีกคนหนึ่งปฏิเสธพระองค์	และคนที่เหลือได้

หนีพระองค์ไป										

 						สมำชกิของพระศำสนจกัรคำทอลกิตัง้แต่ระดบัสูงสุดจนถงึสุดท้ำย	ต่ำงมีควำม

อ่อนแอเยี่ยงมนุษย์	เช่นเดียวกับบรรดำอัครสำวก	เดชะบุญที่เรำมีนักบุญโยเซฟ
เป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศำสนจักร	ผู้ภำวนำเพื่อสมำชิกทุก

คนอยู่เสมอ							

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยให้ข้ำพเจ้ำมีพลังเข้ม

แข็งในกำรต่อสู้กับกำรประจญทุกอย่ำงด้วยเทอญ			
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13 มกราคม

“คนนี้เป็นช่างไม้ ลูกนางมารีย์ เป็นพี่น้องของยากอบ 

โยเสท ยูดา และซีโมนไม่ใช่หรือ” (มก 6:3)

บุรุษคนท�างาน

บทไตร่ตรอง
	 ข้อควำมจำกพระคมัภร์ีทีค่ดัมำในวนันีท้�ำให้รูว่้ำ	นกับญุโยเซฟได้สิน้ชวีติ

ก่อนที่พระคริสตเจ้ำจะทรงเริ่มพันธกิจเปิดเผยของพระองค์	 เนื่องจำกบิดำ

อุปถัมภ์ได้สอนอำชีพช่ำงไม้ให้พระเยซูเจ้ำ	 พระองค์จึงทรงเป็นผู้ใช้แรงงำนที่

ท�ำงำนหนัก

	 ด้วยเหตุนี้บทร�่ำวิงวอนนักบุญโยเซฟจึงเรียกขำนท่ำนว่ำ	 “แบบอย่ำง

ของคนงำน”	ทุกปีในวันที่	1	พฤษภำคม	พระศำสนจักรฉลอง	“นักบุญโยเซฟ

กรรมกร”	

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดคอยเตือนใจเรำให้ค�ำนึง

ถึงศักดิ์ศรี	ควำมส�ำคัญ	และคุณค่ำของงำนด้วยเทอญ
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14 มกราคม

“จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่าน

จะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน”        

                                             (มธ 7:7)

ผู้ภาวนาในความมืดมน

บทไตร่ตรอง 
					ชีวิตในช่วงแรกของนักเขียนที่ชื่อ	เอลีซำเบธ	กิลเบิร์ต		เธอประสบควำม

ล�ำบำกยุ่งยำก	ทว่ำควำมสิ้นหวังลึก	ๆ	นั้นเองที่น�ำเธอไปสู่กำรภำวนำ	ไม่ว่ำจะ

เป็นกำรรับประทำน	สวดภำวนำ	และ	รัก	

					เธอเขียนไว้ว่ำ	“สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ	ฉันเริ่มสวดภำวนำ		คุณก็รู้	–	เหมือนพูด

กับพระเจ้ำเลย”ในช่วงที่มืดมน	เธอหันเข้ำหำกำรภำวนำ	นักบุญโยเซฟคงต้อง

กระท�ำเช่นเดียวกัน	ในช่วงเวลำที่ยำกล�ำบำกของท่ำน

 
  ภาวนา

						ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้รู้จักวอน

ขอ	แสวงหำ	และเคำะเรียก	ทั้งในช่วงเวลำที่ดีและไม่

ดี
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15 มกราคม

“พระเยซูเจ้ำทรงร้องเสียงดังว่ำ	‘พระบิดำเจ้ำข้ำ	ข้ำพเจ้ำ

ขอมอบจิตของข้ำพเจ้ำไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์’	”						

	 																																												(ลก	23:46)

การยอมรับความตาย

บทไตร่ตรอง
					พระเยซูเจ้ำทรงภำวนำด้วยบทเพลงสดุดีอยู่บ่อย	ๆ	แน่นอนว่ำ	นักบุญ

โยเซฟได้เป็นผูส้อนบตุรบญุธรรมของท่ำน	ถงึพระวำจำทีแ่สดงถงึกำรยอมรบั

กำงเขน

					เรำพอจะจินตนำกำรได้ว่ำ	ในขณะที่นักบุญโยเซฟก�ำลังสิ้นใจนั้น	ท่ำน

คงอยู่ในอ้อมแขนของพระเยซูเจ้ำและพระนำงมำรีย์	 และคงได้ยินทั้ง

สองพระองค์	กระซิบข้ำงหูด้วยบทเพลงสดุดีบทนี้

  ภาวนา

					เยซู	มำรีย์	โยเซฟ	โปรดอยู่กับข้ำพเจ้ำในช่วง

เวลำสุดท้ำยของข้ำพเจ้ำด้วยเทอญ
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16 มกราคม

“ท่านทั้งหลายเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า แต่ละคน

ต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้น” (1คร 12:27)

การภาวนาเพื่อพระศาสนจักร

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 รำยงำนข่ำวเหตุกำรณ์อื้อฉำวทำงเพศในพระศำสนจักรคำทอลิกทั้งที่นี่และ

ต่ำงประเทศ	ท�ำให้เรำได้รบับำดแผลสำหสั	เรือ่งนีเ้ตอืนใจเรำว่ำ	แม้พระครสิตเจ้ำ

ทรงเป็นศีรษะที่รุ ่งโรจน์	 เป็นพระเจ้ำ	 และศักดิ์สิทธิ์ของพระศำสนจักร																			

แต่บรรดำสมำชิกยังเป็นมนุษย์	ที่อ่อนแอ	และมีควำมเปรำะบำง

									กำรส�ำนกึนีค้วรผลกัดนัเรำให้ภำวนำเพ่ือพระศำสนจกัร	และยงัต้องขอบคณุ	

นักบุญโยเซฟ	ที่ท่ำนยังคงภำวนำและปกป้องพระศำสนจักรอยู่เสมอ

  ภาวนา

	 	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้ร�ำลึกว่ำ									

พระจิตเจ้ำทรงเฝ้ำดูแลพระศำสนจักรและเสริมก�ำลัง

เรำ	ผู้เป็นสมำชิกที่อ่อนแอด้วยเทอญ
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17 มกราคม

“โยเซฟจึงลุกขึ้น พาพระกุมารและพระมารดาออกเดิน

ทางไปอียิปต์ในคืนนั้น และอยู่ที่นั่นจนกระท่ังกษัตริย์      

เฮโรดสิ้นพระชนม์” (มธ 2:14)

อ่อนน้อมและซื่อสัตย์
บทไตร่ตรอง
	 ไม่น่ำแปลกใจเลย	 ท่ีบทร�่ำวิงวอน	 นักบุญโยเซฟขำนเรียกท่ำนว่ำ											

ผู้	“อ่อนน้อมและซื่อสัตย์อย่ำงยิ่ง”	จำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้

	 ·	 ท่ำนลุกขึ้นจำกหลับ	 กระท�ำตำมที่ทูตสวรรค์ได้ส่ังไว้	 และรับมำรีย	์	

มำเป็นภรรยำของท่ำน

	 ·	ท่ำนตื่นขึ้นจำกอีกควำมฝันหนึ่ง	และในคืนนั้นเองได้ออกเดินทำงไป

ประเทศอียิปต์

·	ท่ำนพำพระกมุำรและพระมำรดำของพระองค์กลบัไปแผ่นดนิ

อิสรำเอล	หลังจำกที่ได้รับข่ำวสำรจำกควำมฝันทั้งสองนี้	

  ภาวนา

	 	 	 	 	ข้ำแต่นักบุญโยเซฟที่รัก	 โปรดให้ข้ำพเจ้ำเป็น			

ผูอ่้อนน้อมต่อพระประสงค์อนัศกัดิส์ทิธิข์องพระเจ้ำ

ด้วยเทอญ
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18 มกราคม

“พระเจ้า องค์พระผูเ้ป็นเจ้าผูท้รงด�ารงอยูใ่นปัจจบุนั ผูท้รง

ด�ารงอยู่ในอดีต และผู้เสด็จมา พระผู้ทรงสรรพานุภาพ  

ตรัสว่า ‘เราคืออัลฟาและโอเมก้า’” (วว 1:8)

พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ

บทไตร่ตรอง
					นกัพรตคณะแทรปปิสต์ถอืเงยีบ	เดนิเข้ำวดัน้อยวนัละเจด็ครัง้	เพือ่สรรเสรญิ

พระเจ้ำด้วยบทเพลง	 บทภำวนำที่ขับร้องเป็นเพลงของพวกเขำ	 ส่วนใหญ่เน้น

บทเพลงสดุดี	ในตอนท้ำยของแต่ละบท	พวกเขำจะโค้งค�ำนับอย่ำงลึกซึ้ง	พร้อม

กับขับร้องเป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้ำว่ำ

					“พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดำ	และพระบุตร	และพระจิต	พระเจ้ำผู้ทรงด�ำรง

อยู่ในปัจจุบัน	ผู้ทรงด�ำรงอยู่ในอดีต	และผู้จะเสด็จมำ	จวบจนกัลปำวสำน”	

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	เรำถวำยสรรเสริญแด่พระเจ้ำ	

ร่วมกับบรรดำทูตสวรรค์และผู ้ศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลำยใน

สวรรค์
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19 มกราคม

“พระบดิาเจ้าข้า ถ้าพระองค์มพีระประสงค์ โปรดทรงน�า

ถ้วยน้ีไปจากข้าพเจ้าเถิด แต่อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้า 

ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด”       

                                                (ลก 22:42)

ปล่อยวางเถิด
บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	 ไม่นำนก่อนท่ีพระคำร์ดินัล	 โยเซฟ	 เบอร์นำดิน	 (Joseph	 Bernadin)									

อคัรบชิอปแห่งเมอืงชคิำโกจะสิน้ใจ	ท่ำนได้บนัทึกเรือ่งรำวกำรต่อสูก้บัโรคมะเรง็

ของท่ำนไว้ในสมุดเล่มเล็กที่ชื่อว่ำ	พระพรแห่งสันติ

	 	 	 	 	 ค�ำแนะน�ำของท่ำนในกำรรับควำมยำกล�ำบำกทุกอย่ำงก็คือ	 “กำรปล่อย

วำง”	คือ	ใหห้ลุดพ้นจำกกำรยึดครองทกุสิ่ง	ที่ขวำงกัน้เรำจำกควำมก้ำวหน้ำใน

ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ำ

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดให้ข้ำพเจ้ำรู้จัก“ปล่อย

วำง”	ในควำมเชือ่และควำมไว้วำงใจในพระเจ้ำ	เช่น

เดียวกับท่ำน	จวบจนวันสุดท้ำยด้วยเทอญ
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20 มกราคม

“ลูกที่รักทั้งหลาย เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยค�าพูด

เท่าน้ัน แต่เราจงรักกันด้วยการกระท�าและด้วยความ

จริง” (1ยน 3:18)

จงรักกันและกัน

บทไตร่ตรอง
					มีค�ำกล่ำวถึงบรรดำคริสตชนสมัยแรก	ๆ	ว่ำ	“ดูสิ	พวกเขำรักกันและกันยิ่ง

นัก”	 พระศำสนจักรสั่งสอนข่ำวสำรเดียวกันนี้	 ในวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

หลังวันสมโภชพระคริสตสมภพ

					ในพิธีบูชำขอบพระคุณ		เรำภำวนำวอนขอให้เรำสำมำรถเลียนแบบอย่ำง

ของครอบครัวศักด์ิสิทธิ์ในกำรปฏิบัติคุณธรรมของชีวิตครอบครัวและในสำย

สัมพันธ์แห่งควำมรัก

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟที่รัก	โปรดช่วยให้เรำรักกันและ

กัน	ดังเช่นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญ
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21 มกราคม

“ท�าใจให้ดี เราเอง อย่ากลัวเลย” (มธ 14:27)

บุรุษผู้กล้า

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	 	ขณะที่บรรดำอัครสำวกอยู่ในเรือที่ออกห่ำงจำกฝั่งหลำยร้อยเมตร	และ

ก�ำลังแล่นโต้คลื่นลมอย่ำงหนักนั้น	 พระเยซูเจ้ำทรงด�ำเนินบนทะเลไปหำพวก

เขำ	และตรัสพระวำจำดังกล่ำวแก่พวกเขำ

	 	 	 	 	 กำรได้รับควำมไว้วำงใจให้เป็นผู้ดูแลพระนำงมำรีย์และพระเยซูเจ้ำนั้น											

บ่งบอกว่ำ	นักบุญโยเซฟต้องเป็นผู้ที่มีควำมกล้ำหำญ		ท่ำนปกป้องท่ำนทั้งสอง

จำกกษัตริย์เฮโรด	ผู้พยำยำมที่จะฆ่ำพระกุมำร

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟผู้หำญกล้ำ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำ

ให้มีควำมกล้ำและไม่ขลำดกลัวด้วยเทอญ
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22 มกราคม

“จงอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอ ขอพระจิตเจ้าทรงดลใจ

ค�าอธิษฐานวอนขอต่างๆ ในทุกโอกาส” (อฟ 6:18)

ร่วมในความเชื่อ

บทไตร่ตรอง
					ในบทข้ำพเจ้ำเชื่อฯ	เรำประกำศยืนยันควำมเชื่อของเรำในควำมเป็นหนึ่ง

เดยีวกบับรรดำผูศ้กัดิส์ทิธิท์ัง้หลำย	นีค่อืสำยสมัพนัธ์แห่งควำมรกั	ควำมศรทัธำ

ระหว่ำงเรำที่อยู่ในโลกนี้และบรรดำผู้ที่อยู่ในสวรรค์

					ในบทภำวนำร�่ำวิงวอนนักบุญโยเซฟ	มีสรุปควำมเชื่อนี้ว่ำ	ขอโปรดให้ชำว

เรำ	 ผู้เคำรพยึดเอำท่ำนเป็นอุปถัมภ์ในโลกนี้	 สมควรได้ท่ำนเป็นองค์ผู้เสนอใน

สวรรค์ด้วยเถิด	

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดภำวนำเพื่อเรำในบัดนี้	

และในเวลำที่เรำจะตำยด้วยเทอญ
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23 มกราคม

“เราได้รับการทรมานร่วมกับพระคริสตเจ้ามากฉันใด 

เราก็ได้รับก�าลังใจเดชะพระคริสตเจ้ามากฉันนั้น”      

                                         (2คร 1:5)

ทนทุกข์ทรมานเพื่อผู้อื่น

บทไตร่ตรอง
					นักบุญ	ยอห์น	ปอลที่	2	สมเด็จพระสันตะปำปำ	ในพระโอวำทเรื่อง	ควำม

หมำยของควำมทุกข์ทรมำนของมนุษย์ในเชิงคริสตธรรม	พระองค์ตรัสเกี่ยวกับ

ควำมเชื่อมโยงระหว ่ำงควำมทุกข ์ทรมำนของเรำและกับกำงเขนของ																								

พระคริสตเจ้ำทรงสอนว่ำ	 หำกเรำเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้ำ	ณ	 เชิง				

กัลวำรีโอ	แล้ว	เรำจะได้ร่วมส่วนในพันธกิจกำรไถ่กู้ผู้อื่นของพระองค์ด้วย

					แม้นักบุญโยเซฟมิได้เป็นผู้ยืนอยู่	ณ	เชิงกำงเขนก็ตำม	แต่แน่นอนว่ำท่ำนได้

ทรำบดี	ถึงควำมทุกข์ทรมำนต่ำงๆ	บนโลกนี้

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้ยืนอยู่

แทบเชิงกำงเขนขององค์พระผู้เป็นเจ้ำด้วยเทอญ
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24 มกราคม

“ข้าแต่พระบดิาผูศ้กัดิส์ทิธิ ์โปรดเฝ้ารักษาบรรดาผูท่ี้ทรง

มอบให้ข้าพเจ้าไว้ในพระนามของพระองค์ เพือ่เขาจะได้

เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับพระองค์และข้าพเจ้า”

                                                 (ยน 17:11)

เป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาผู้เชื่อ
บทไตร่ตรอง
					บรรดำคริสตชน	ชำวยิว	และชำวมุสลิม	ต่ำงมีควำมเชื่อฝ่ำยจิตหลำยอย่ำง

ที่เหมือนกัน	และมีบำงแนวปฏิบัติร่วมกัน	กล่ำวคือ	เชื่อในพระเจ้ำองค์เดียว	มี

กำรภำวนำประจ�ำวัน	คำรวกิจประจ�ำสัปดำห์	กำรช่วยเหลือผู้ยำกไร้	และกำร

จ�ำศีลอดอำหำร	เป็นต้น

	 	 	 	 	 ผู้น�ำที่กระตือรือร้นท่ำนหนึ่งในกำรสร้ำงควำมเป็นหนึ่งเดียวกล่ำวว่ำ	 “มี

เพียงบุคคลสองประเภทในชีวิตของข้ำพเจ้ำ	คือบุคคลที่ข้ำพเจ้ำรัก	และบุคคล

ที่ข้ำพเจ้ำไม่รู้จัก”							

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้รู้จักกันและกัน

ดียิ่งข้ึน	 รักซึ่งกันและกันมำกขึ้น	 และเจริญชีวิตใน

สันติสุขด้วยเทอญ
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25 มกราคม

“ดังนั้น ท่านทั้งหลายอย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้ เพราะวัน

พรุ่งนี้จะกังวลส�าหรับตนเอง แต่ละวันมีทุกข์พออยู่แล้ว”      

                                                     (มธ 6:34)

อย่ากังวล

บทไตร่ตรอง
					ด้วยเพียงไม่กี่ย่อหน้ำเกี่ยวกับเรื่องกำรที่เรำต้องพึ่งพำพระเจ้ำ	พระเยซูเจ้ำ

ทรงใช้ค�ำว่ำ	 กังวล	 หรือทรงใช้ประโยคที่ควำมหมำยเหมือนกันในสี่โอกำสว่ำ	

“อย่ำเป็นห่วงเลย”	 “มีใครในพวกท่ำนที่เป็นห่วง”	 “จงอย่ำกระวนกระวำย”	

“อย่ำกังวลเลย”							

					นักบุญโยเซฟเองก็มีสิ่งที่ท�ำให้ท่ำนต้องเป็นกังวลมำกมำยนัก	แต่มีค�ำถำม

หนึ่งที่ดีคือ	แล้วท่ำนได้เป็นกังวลบ้ำงไหม

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้รู้จักลด

ควำมกังวล	และเพิ่มพูนควำมไว้วำงใจในพระเจ้ำให้

มำกยิ่งขึ้น
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26 มกราคม

“ลูกเอ๋ย ท�าไมจงึท�ากบัเราเช่นนี ้ดซิู พ่อกบัแม่ต้องกงัวล

ใจตามหาลูก” (ลก 2:48)

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 ในวันที่สำม	 โยเซฟพร้อมกับพระนำงมำรีย์พบพระเยซูเจ้ำในพระวิหำร	

ประทับนั่งอยู่ในหมู่อำจำรย์	 ทรงฟังและทรงไต่ถำมพวกเขำ	 ทุกคนที่ได้ฟัง

พระองค์ต่ำงประหลำดใจในกำรตอบค�ำถำมของพระองค์	 เหตุกำรณ์นี้ท�ำให้					

โยเซฟและพระนำงมำรีย์รู้สึกแปลกใจยิ่งนัก

								ท่ำนทัง้สองกเ็ป็นเช่นเดยีวกบัพ่อและแม่ทุกคนทีรู่ส้กึห่วงใยและวติกกงัวล	

เมื่อตกอยู่ในสถำนกำรณ์แบบเดียวกันนี้

พ่อแม่ที่กังวลใจ

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำด้วย	ในยำม

ที่เกิดควำมวิตกกังวลในฐำนะบิดำมำรดำด้วยเทอญ



Day	by	Day	with	St.	Joseph

30

27 มกราคม

“ความตายเอ๋ย ชัยชนะของเจ้าอยู่ไหน ความตายเอ๋ย 

พิษของเจ้าอยู่ไหน” (1คร 15:55)

กลัวความตาย

บทไตร่ตรอง
				ควำมตำยของเรำเป็นสิ่งแน่นอนที่สุดในโลกนี้	 เรำจึงควรตั้งเป้ำหมำยไว้ว่ำ

จะเผชิญกับควำมตำยด้วยกำรด�ำเนินชีวิตที่ดี	มีควำมเชื่อในพระเยซูเจ้ำ	และไว้

วำงใจในพระสัญญำของพระองค์ที่จะประทำนควำมยินดีนิรันดรในสวรรค์แก่

เรำ

					มั่นใจได้ว่ำ	นักบุญโยเซฟด�ำเนินชีวิตตำมเป้ำหมำยเหล่ำนี้จวบจนสิ้นชีวิต	

และท่ำนยังมีพระนำงมำรีย์และพระเยซูเจ้ำประทับอยู่เคียงข้ำงด้วย

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	องค์อุปถัมภ์ของผู้ก�ำลังจะสิ้นใจ	

โปรดอยู่เคียงข้ำงข้ำพเจ้ำในวำระสุดท้ำยของชีวิตด้วย

เทอญ
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28 มกราคม

“จงละความกระวนกระวายทั้งมวลของท่านไว้กับ

พระองค์ เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่าน” (1ปต 5:7)

มอบถวายแด่พระเจ้า

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	 เมื่อนักบุญยอห์นที่	 23	สมเด็จพระสันตะปำปำ	ทรงเข้ำรับต�ำแหน่งนั้น	

พระองค์ทรงพระชนมำยเุกือบแปดสบิพรรษำ	ในฐำนะผูน้�ำของพระศำสนจักร

ท่ัวโลก	 พระองค์ทรงแบกภำระมำกมำยไว้บนบ่ำของพระองค์	 ซึ่งรวมทั้งกำร

ประชุมสภำสังคำยนำวำติกันที่สอง	ที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงใหญ่หลวงอีกด้วย

					ในแต่ละค�่ำคืน	พระองค์ทรงคุกเข่ำในวัดน้อย	เฉพำะพระพักตร์พระเยซู

เจ้ำในศีลมหำสนิท	และทรงมอบทุกสิ่งแด่พระเจ้ำ	ทรงภำวนำว่ำ	“ข้ำแต่องค์

พระผู้เป็นเจ้ำ	 พระศำสนจักรเป็นของพระองค์	 ข้ำพเจ้ำก�ำลังจะเข้ำนอน	

พระเจ้ำข้ำ”						

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	ขอท่ำนโปรดช่วยพิทักษ์	และ

ปกป้ององค์สมเดจ็พระสนัตะปำปำ	(น.....)	ของชำวเรำ

ด้วยเทอญ
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29 มกราคม

“อับราฮัมมีความเชื่อในพระเจ้า และนี่ก็นับได้ว่าเป็น

ความชอบธรรมส�าหรับเขา” (รม 3:3)

ด้วยความเชื่อไม่ใช่การกระท�า

บทไตร่ตรอง
									อับรำฮัมได้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และได้รับควำมรอดพ้นมิใช่จำกกำรงำนสูงส่ง

ที่ท่ำนได้กระท�ำ	แต่เพรำะควำมเชื่อของท่ำนในพระเจ้ำต่ำงหำก	เรำอำจนิยำม

ควำมเชื่อว่ำ	 เป็นของประทำนภำยในจำกพระเจ้ำ	 ซึ่งช่วยให้เรำสำมำรถมอง

แบบเหนือธรรมชำติและเห็นบำงสิ่งบำงอย่ำง

	 	 	 	 	 	นอกเหนือจำกนั้น	ควำมเชื่อช่วยเรำให้มองโพ้นควำมงำมตำมธรรมชำติ

และค้นพบพระผูส้ร้ำง	เหมอืนเมือ่เรำมองโพ้นศีลมหำสนทิและได้สัมผัสกบักำร

ประทับอยู่อย่ำงแท้จริงของพระคริสตเจ้ำ

  ภาวนา

	 	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 แสงสว่ำงของบรรดำอัยกำ								

ช่วยวิงวอนเทอญ
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30 มกราคม

“บรรดาอัครสาวกทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ‘โปรดเพิ่ม

ความเชื่อให้พวกเราเถิด’” (ลก 17:5)

เพิ่มพูนความเชื่อของเรา

บทไตร่ตรอง
						บุญรำศีชำร์ลส์	เดอ	ฟูโคลด์	(Charles	de	Foucald)	ได้เคยหลงผิดในช่วง

แรกๆ	ของชีวิตซึ่งท�ำให้ควำมเชื่อที่งอกงำมแล้วของท่ำนอ่อนแอลงไป

แม้กระทัง่หลงัจำกทีไ่ด้เปลีย่นแปลงชวีติของท่ำนแล้ว	ท่ำนกย็งัคงต้องต่อสูด้้วย

ควำมเชื่อของท่ำน	ต่อไป	ทุกๆ	วันท่ำนมักย�้ำค�ำภำวนำที่ค่อนข้ำง									

					“แปลก”	อยู่บ่อยๆ	ว่ำ	“ข้ำแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ำ	หำกพระองค์ทรงเป็นอยู่

จริง	ขอให้ข้ำพเจ้ำได้สัมผัสถึงกำรประทับอยู่ของพระองค์ด้วยเทอญ”	

  ภาวนา

	 	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 ผู ้พิทักษ์ท่ี ซ่ือสัตย์ของ															

พระคริสตเจ้ำ	ช่วยวิงวอนเทอญ
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31 มกราคม

“ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณย่อมตายแล้วฉันใด ความ

เชื่อที่ไม่มีการกระท�าก็ย่อมตายแล้วฉันนั้น” (ยก 2:26)

ความเชื่อที่ปราศจากการกระท�า

บทไตร่ตรอง
							เมื่อเรำสำมำรถรับควำมรอดพ้นอำศัยควำมเชื่อในพระเยซูเจ้ำได้	ควำม

เชื่อนั้นต้องเปี่ยมล้นด้วยกิจกำรดี	กำรงำนและกิจกำรที่ดีย่อมเกิดจำกกำรอุทิศ

ตนเอง	กำรรักผู้อื่น	และหัวใจที่เสียสละ

								บำงทีค�ำสั่งที่เรียกร้องมำกที่สุดขององค์พระผู้เป็นเจ้ำนั้นได้ปรำกฏให้เรำ

เห็นในเรือ่งของแพะและแกะ	ดงัท่ีพระองค์ตรัสไว้ในพระวรสำรตำมค�ำบอกเล่ำ

ของนกับุญมทัธวิในบทที	่25	ว่ำ	“ท่ำนไม่ได้ท�ำสิง่ใดต่อผูต้�ำ่ต้อยของเรำคนหนึง่	

ท่ำนก็ไม่ได้ท�ำสิ่งนั้นต่อเรำ”							

  ภาวนา

ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	ผู้รักคนยำกจน	ช่วยวิงวอนเทอญ
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ไตร่ตรอง



เดือนกุมภาพันธ์

Day by Day with St. Joseph
วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ
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วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ

  ภาวนา

1 กุมภาพันธ์

“คนที่กล่าวแก่เราว่า ‘พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า’ นั้นมิใช่

ทุกคนจะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตาม

พระประสงค์ของพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์นั่น

แหละจะเข้าสู่สวรรค์ได้” (มธ 7:21)

พระประสงค์ของพระบิดา 
บทไตร่ตรอง
					พระวรสำรโดยนกับญุลกูำ	(6:46)	น�ำเสนอสำรจำกพระครสิตเจ้ำทีค่ล้ำยคลงึ

กันกับของนักบุญมัทธิว	 คือ	 “ท�ำไมท่ำนจึงเรียกเรำว่ำ	 “ข้ำแต่พระเจ้ำ																	

ข้ำแต่พระเจ้ำ	และไม่ปฏิบัติตำมที่เรำบอกเล่ำ”						

    	“ในช่วงเดือนมกรำคม	เรำได้ไตร่ตรองเกี่ยวกับนักบุญโย

เซฟในฐำนะทีท่่ำนเป็นแบบอย่ำง	ผู้ช่วยเหลือองค์อุปถมัภ์ของ

ผู้ใกล้ตำย	และผู้ปกป้องพระศำสนจักร	 	 ในสัปดำห์ต่อจำกนี้

ไปเรำจะมำเรียนรู ้ให้เข้ำใจว่ำอะไรคือพระประสงค์ของ						

พระบิดำเจ้ำสวรรค์ของพระคริสตเจ้ำที่เรำต้องปฏิบัติตำม”    

	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 ขอให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำม																	

พระประสงค์ของพระเจ้ำเสมอ	 เช่นเดียวกับท่ำน															

ด้วยเทอญ			
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2 กุมภาพันธ์

  ภาวนา

“ท่านเป็นสมณะตลอดนิรันดร ตามแบบอย่างของ

เมลคีเซเดค” (ฮบ 5:6)

สงฆ์นิรันดร     

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	ตรงกับวันนี้	 เมื่อกว่ำครึ่งศตวรรษมำแล้ว	ในอำสนวิหำร	แม่พระปฏิสนธิ

นิรมล	ที่เมืองซีรำคิวส์		บิชอปได้ท�ำพิธีบวชพระสงฆ์สิบสององค์	“เรำแต่ละคน

ได้คุกเข่ำต่อหน้ำบิชอป	ขณะที่ท่ำนได้ปกมือเหนือศีรษะของเรำ	เจิมมือของเรำ

ด้วยน�ำ้มนัศกัด์ิสทิธิ	์	และยืน่ถ้วยกำลกิส์กบัจำนรองแผ่นปัง	เพือ่ให้เรำได้สมัผสั”									

				“อีกครั้งหนึ่ง	ในตอนท้ำยพิธี		เรำแต่ละคนคุกเข่ำลงต่อหน้ำบิชอป	พร้อม

กับสัญญำที่จะนอบน้อมต่อท่ำนและผู้สืบต�ำแหน่งต่อจำกท่ำนด้วย”     

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	เรำขอภำวนำร่วมกับท่ำน	เพื่อให้

บรรดำพระสงฆ์มีควำมซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกของตน			
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3 กุมภาพันธ์

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า 

พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา

ของท่าน นี่คือบทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก” 

(มธ 22:37-38)

รักองค์พระผู้เป็นเจ้า     

 บทไตร่ตรอง   

					พระคริสตเจ้ำทรงอ้ำงอิงข้อควำมในพันธสัญญำเดิม	ที่กล่ำวถึง	ข้อบังคับพื้น

ฐำนที่ศกัดิส์ิทธิ์ส�ำหรบัประชำชนชำวยิว			ข้อควำมดังกล่ำวมำจำกหนงัสอืเฉลย

ธรรมบัญญัติ	บทที่	6	ข้อ	4-8	ซึ่งกล่ำวถึงบทบัญญัติประกำรแรกที่ส�ำคัญที่สุด	

ขึ้นต้นด้วยพระวำจำที่ว่ำ	“อิสรำเอลเอ๋ย	จงฟังเถิด	องค์พระผู้เป็นเจ้ำ	ทรงเป็น

พระเจ้ำของเรำ			องค์พระผู้เป็นเจ้ำ	แต่	เพียงพระองค์เดียว”					

  ภาวนา

     ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้มอบถวาย

ดวงใจทั้งครบของข้าพเจ้าแด่พระเจ้าด้วยเทอญ  
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4 กุมภาพันธ์

“บทบัญญัติประการที่สองก็เช่นเดียวกัน คือท่านต้อง

รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มธ 22:39)

รักเพื่อนมนุษย์     
บทไตร่ตรอง

					ในพระบัญญัติประกำรที่สองนี้	พระเยซูเจ้ำทรงอ้ำงอิงถึงข้อควำมอีกตอน

หนึ่งในพันธสัญญำเดิม	จำกหนังสือเลวีนิติ	บทที่	9	ข้อ18	ที่กล่ำวว่ำ	พระเจ้ำ

ประทำนกฎหรือข้อบังคับต่ำง	ๆ	ให้แก่โมเสสชุดหนึ่ง	โดยทรงสรุปทั้งหมดไว้ใน

ค�ำสั่งที่ว่ำ	 “ต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง”	 โดยกำรอ้ำงอิงพระวำจำนี้	

พระคริสตเจ้ำทรงต้องกำรสะท้อนให้ผู้ฟังของพระองค์เชื่อมโยงและพัฒนำ															

พระวำจำนี้กับพระบัญญัติข้อแรก	 ซ่ึงเป็นกำรประกำศถึงควำมเชื่อหลัก																						

ของชำวยิว						

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้มุ่งมั่นที่จะ

รักเพื่อนมนุษย์	เหมือนกับรักตนเองด้วยเทอญ			
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5 กุมภาพันธ์

“อย่ากลัวเลย เพราะเราน�าข่าวดีมาบอกท่าน

ทั้งหลาย เป็นข่าวดีที่จะท�าให้ประชาชนทุกคน

ยินดีอย่างยิ่ง” (ลก 2:10)

ผู้น�าความยินดี     

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดให้ข้ำพเจ้ำเป็นผู้น�ำ

ควำมปีติยินดีด้วยเทอญ			

บทไตร่ตรอง
					ในค�่ำคืนคริสต์มำสแรกนั้น	ทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้น�ำข่ำวที่น่ำยินดีมำแจ้งแก่ผู้

เลีย้งแกะทีห่วำดกลวั	อย่ำงไรกด็	ีปัจจบุนัพระเจ้ำทรงมพีระประสงค์ให้เรำเป็นดงั

ทูตสวรรค์น�ำควำมชื่นชมยินดีแก่ผู้อื่นด้วย	 เมื่อนักบุญเทเรซำ	 แห่งกัลกัตตำ	 ยัง

เป็นภคนิผีูเ้ยำว์	ท่ำนได้กล่ำวถงึบรรดำผูท้ีท่่ำนได้ไปเยีย่มเยยีนในสลัมว่ำ	“ฉันไม่มี

อะไรอื่นเลย	 แต่ฉันไปมอบควำมยินดีให้พวกเขำ”	 แม่ที่ยำกจนคนหนึ่งได้ร้อง

ตะโกนขึน้ว่ำ	“คณุแม่เทเรซำ	กลบัมำท่ีนีอ่กีนะคะ	รอยยิม้ของคณุแม่	น�ำแสงสว่ำง

เข้ำมำในบ้ำนนี้”						
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6 กุมภาพันธ์

“พระอาจารย์ ข้าพเจ้าต้องท�าความดีอะไรเพื่อจะ

มีชีวิตนิรันดร… ถ้าท่านอยากเข้าสู่ชีวิตนิรันดร    

ก็จงปฏิบัติตามบทบัญญัติเถิด” (มธ 19:16-17)

ปฏิบัติตามพระบัญญัติ     

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 ในหนังสือค�ำสอนพระศำสนจักรคำทอลิก	 อันเป็นค�ำสอนทำงกำรของ																	

พระศำสนจกัรล่ำสดุของเรำนี	้ได้แยกพระบัญญตัสิบิประกำรออกเป็นสองตอน										

	 	 	 	 	 ในตอนแรกกล่ำวถึง	 พระบัญญัติสำมข้อแรกซ่ึงสอดคล้องกับค�ำสั่งของ															

พระคริสตเจ้ำทีใ่ห้เรำรกัพระเจ้ำด้วยสิน้สดุจติใจ	สดุวญิญำณ	สดุสตปัิญญำ	และ

ร่ำงกำยของเรำ	ส่วนในตอนที่สองซึ่งประกอบด้วยอีกเจ็ดข้อหลังนั้นสอดคล้อง

กับค�ำสั่งของพระเยซูเจ้ำที่ให้เรำรักเพื่อนมนุษย์ให้เหมือนกับรักตัวเรำเอง				  

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดให้ข้ำพเจ้ำเลียนแบบอย่ำง

ของท่ำนในกำรปฏิบัติตำมพระบัญญัติด้วยเทอญ			
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7 กุมภาพันธ์

“เราคือพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน... ท่านต้อง

ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา” (อพย 20:2-3)

นมัสการพระเจ้าแต่องค์เดียว     

บทไตร่ตรอง
					ควำมคล้ำยคลึงกันฝ่ำยจิตที่ชัดเจน	ระหว่ำงคริสตชน	ชำวยิว	และมุสลิม

คือ	 ควำมเชื่อในพระเจ้ำหน่ึงเดียว	 	 	 เช่น	 คำทอลิก	 สวดบทยืนยันควำมเชื่อ

สัปดำห์ละครั้ง	โดยภำวนำว่ำ	“ข้ำพเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำหนึ่งเดียว”	เป็นต้น								

					อย่ำงไรก็ตำม	บ่อยครั้ง	อำจมีอุปสรรคอื่นกีดกันเรำจำกกำรถวำยดวงใจที่

บรสิทุธิแ์ด่พระเจ้ำ	เช่น	ควำมกงัวลเร่ืองอ�ำนำจ	หรอืควำมสนกุเพลดิเพลนิ	หรอื

ควำมหิวที่บำงครั้งขำดกำรควบคุมตน				

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้นมัสกำร

พระเจ้ำด้วยดวงใจที่บริสุทธิ์ด้วยเทอญ			
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8 กุมภาพันธ์

“เราคือพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน... ท่านอย่ามี

พระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา” (ฉธบ 5:6)

จงสรรเสริญพระเจ้า     

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	 หำกสังเกตจะพบว่ำ	พระบัญญัติข้ำงต้นนี้อ้ำงอิงพระคัมภีร์ด้วยประโยค

เดียวกันกับของเมื่อวันวำน	แต่มำจำกหนังสือเล่มต่ำงกัน	คือเป็นหนังสือ

เฉลยธรรมบัญญัติ	แทนที่จะเป็นหนังสืออพยพ									

						แม้ว่ำพระบัญญัติสิบประกำรระบุชัดเจนในรูปแบบข้อห้ำม	แต่ก็	เป็นค�ำ

สั่งในเชิงบวก	 เช่น	 พระบัญญัติที่ห้ำมนมัสกำรพระเท็จเทียมก็เท่ำกับเป็นกำร

เน้นให้สรรเสริญองค์พระเจ้ำเที่ยงแท้	เป็นต้น					

  ภาวนา

									ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดให้ข้ำพเจ้ำสรรเสริญองค์

พระผู้เป็นเจ้ำบ่อย	ๆ	ดังเช่นที่ท่ำนได้กระท�ำเสมอด้วยเทอญ			
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9 กุมภาพันธ์

“ท่านต้องไม่กล่าวพระนามพระยาห์เวห์ 

พระเจ้าของท่านอย่างไม่เหมาะสม” 

                                    (อพย 20:7)

บทไตร่ตรอง
					ค�ำแปลทัว่ไปของพระคมัภร์ีข้อนีว่้ำ	“ท่ำนต้องไม่ออกพระนำมพระเจ้ำอย่ำง

ไม่สมเหตุ”	 พระบัญญัติประกำรที่สองนี้	 ไม่ได้ต้องกำรอ้ำงอิงถึง	 “พระเจ้ำ”	

เท่ำนั้น	แต่ยังรวมถึง	“พระเยซูเจ้ำ”	และ	“พระคริสตเจ้ำ”		และยังครอบคลุม

ไปถึงกำรกล่ำวค�ำหยำบคำยและค�ำสบถสำบำนอีกด้วย	 	 กำรกล่ำวค�ำ	 “สำป

แช่ง”	ของบรรดำเยำวชน	รวมท้ังท่ีพบเห็นจำกภำพยนตร์หรอืสือ่ต่ำงๆ	สะท้อน

ถึงสภำพจริงของวัฒนธรรมของเรำ	และที่น่ำเศร้ำคืออิทธิพลของสื่อมวลชน	ที่						

																		ส่งผลกระทบต่อเรำ						

อย่าออกพระนามพระเจ้าอย่างไม่เหมาะสม

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟผู้ใจดี	โปรดช่วยให้ข้ำพเจ้ำเป็น

แบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้อื่นในด้ำนวำจำด้วยเทอญ				
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10 กุมภาพันธ์

“อย่ากล่าวนามพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านอย่างไม่

สมควร เพราะพระยาห์เวห์จะไม่ทรงเว้นโทษผู้ที่กล่าว

พระนามพระองค์อย่างไม่สมควร” (ฉธบ 5:11)

พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู

บทไตร่ตรอง
					ในบทภำวนำของโรมันคำทอลิก	ทั้งในแบบส่วนบุคคลและส่วนรวม	ล้วนมี

กำรกล่ำวถึงพระนำมของพระเยซูเจ้ำด้วยควำมเคำรพ	 บทอ่ำนของพิธีบูชำ

ขอบพระคุณที่ถวำยเกียรติแด่พระนำมนี้โดยเฉพำะ	 ได้อ้ำงค�ำพูดของนักบุญ				

เปโตรที่กล่ำวกับผู้ฟังของท่ำนว่ำ	ไม่มีนำมอื่นใดภำยใต้ฟ้ำสวรรค์	ที่จะท�ำให้เรำ

รอดพ้นได้			

					บำงคนกล่ำวพระนำมนีเ้บำ	ๆ 	เมือ่ก�ำลงัจะนอนหลบั		ส่วน

อกีหลำยคน	ภำวนำโดยเอ่ยพระนำมพระเยซใูนขณะก�ำลงัรอ

คอยกำรหลับตลอดนิรันดร						

  ภาวนา

										พระเยซู	มำรีย์	โยเซฟ	โปรดประทับอยู่กับ

ข้ำพเจ้ำในชั่วโมงสุดท้ำยของชีวิตด้วยเทอญ			
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11 กุมภาพันธ์

“แม่ครับ แม่ต้องการอะไรจากลูก เวลาของลูกยังมา

ไม่ถึง พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงกล่าวแก่บรรดา

ผู้รับใช้ว่า เขาบอกให้ท่านท�าอะไร ก็จงท�าเถิด” 

                                          (ยน 2:4-5)

พระนางมารีย์แห่งลูร์ด  
บทไตร่ตรอง
					วันฉลองพระนำงพรหมจำรีมำรีย์แห่งเมืองลูร์ด	โดยเฉพำะในวันนี้	และรวม

ทั้งวันอื่นๆ	ตลอดปี		บรรดำผู้ป่วยหนักทำงกำยหรือผู้ที่แบกภำระหนักทำงจิตใจ	

จะพำกันมำที่ถ�้ำนี้ในประเทศฝรั่งเศส	 เพ่ือวอนขอควำมช่วยเหลือจำกพระนำง		

มำรีย์		พระคัมภีร์ที่ได้คัดมำจำกเรื่องงำนฉลองสมรสที่เมืองคำนำนั้น		ท�ำให้เรำ

เข้ำใจถึงอ�ำนำจของกำรเสนอวิงวอนของพระนำงมำรีย์ต่อพระบุตรของพระนำง	

  ภาวนา

   		ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	ภัสดำของพระนำงมำรีย์	โปรด

ช่วยเรำด้วยเทอญ				
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12 กุมภาพันธ์

“จงระลึกถึงวันสับบาโต เป็นวันศักดิ์สิทธิ์” 

(อพย 20:8)

วันสับบาโตศักดิ์สิทธิ์     
บทไตร่ตรอง
					เพรำะเหตุใด	ในเวลำไม่นำนนัก	พระศำสนจักรสมัยแรกเริ่ม	จึงได้เปลี่ยน

กำรถอืวนัสบับำโตในวนัเสำร์มำเป็นวนัอำทติย์		เพรำะพระเยซเูจ้ำทรงกลบัคนื

พระชนมชีพในวันอำทิตย์ปัสกำ	 และอีกห้ำสิบวันหลังจำกนั้น	 พระจิตเจ้ำได้

เสด็จลงมำในวันเปนเตกอสเต	ซึ่งเป็นวันอำทิตย์เช่นเดียวกัน							

	 	 	 	 กำรปฏิบัติกฎวันสับบำโตหมำยถึง	 กำรนมัสกำรพระเจ้ำและกำรพักผ่อน	

เพื่อบรรลุเป้ำหมำยประกำรแรกส�ำหรับชำวคำทอลิก	ที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงควำม

รับผิดชอบส�ำคัญ	ในกำรร่วมพิธีบูชำขอบพระคุณทุกวันอำทิตย์	

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	ท่ำนคือผู้รักษำกฎวันสับบำโตอย่ำง

ศักดิ์สิทธิ	์ โปรดช่วยขำ้พเจ้ำให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับทำ่น	 ใน

สมัยนี้ด้วยเทอญ			
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13 กุมภาพันธ์

“ท่านจะต้องออกแรงท�างานท้ังสิน้ของท่านในหกวนั แต่

วนัทีเ่จด็เป็นวนัพกัผ่อนทีถ่วายแด่พระยาห์เวห์พระเจ้า

ของท่าน ท่านทั้งหลายต้องไม่ท�างานใดๆ ในวันน้ัน” 

(ฉธบ 5:13-14)

จะดี หากเป็นผู้ฟังที่ด ี

บทไตร่ตรอง 
									ชำวอเมริกันส่วนใหญ่เข้ำใจพระบัญญัติประกำรที่สำม	ว่ำเป็นค�ำสั่งให้

ไปนมัสกำรพระเจ้ำที่วัดทุกสัปดำห์	 กำรไม่ท�ำงำนที่ไม่จ�ำเป็นและมีวันพักผ่อน	

ก็ยังไม่เป็นที่เข้ำใจดีหรือยังมิได้ปฏิบัติ	 วัฒนธรรมของเรำก็ไม่ได้เอื้อเท่ำใดนัก	

เพรำะมีร้ำนค้ำเปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือตลอดเจ็ดวัน	 ทว่ำควำมเชื่อของเรำ

เรียกร้องให้ต้องทวนกระแส	โดยเริ่มจำกกำรปฏิบัติตำมกฎวันสับบำโต

  ภาวนา

					ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้รูจ้กัผ่อน

คลำยและเพลดิเพลนิกบัพระพรแห่งวนัสบับำโตด้วย			
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14 กุมภาพันธ์

“การให้ย่อมเป็นสุขมากกว่าการรับ” (กจ 20:35)

ผู้ให้ด้วยใจยินดี  

บทไตร่ตรอง
					ในวันวำเลนไทน์เรำมกัมอบสิง่พเิศษให้แก่กนั		อำจจะเป็นถงึกำรขอแต่งงำน		

ควำมรักและควำมยินดีมักมำพร้อมกับกำรให้										

				คณุแม่เทเรซำ	แห่งกลักตัตำ	ได้ปฏญิำณว่ำจะอทุศิตนทัง้ครบแด่พระเจ้ำและ

คนยำกจน	แม้ว่ำท่ำนด�ำเนินชีวิตที่มีระเบียบวินัยอย่ำงเต็มที่	และประสบควำม

มืดมนอย่ำงหนักในกำรสวดภำวนำ	 	แต่ผู้คนที่อยู่กับท่ำนต่ำงระลึกได้ว่ำ	ท่ำน

เป็นคนที่	“ร่ำเริงอยู่เสมอ”	และ	“ชื่นชมยินดีกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น”						

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้เป็นผู้ที่ให้

ด้วยใจยินดี
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15 กุมภาพันธ์

“ข้าพเจ้าขอร้องให้วอนขอ อธษิฐาน อ้อนวอนแทน และ

ขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อมนุษย์ทุกคน เพื่อกษัตริย์และ

เพื่อผู้มีอ�านาจ” (1ทธ 2:1)

ภาวนาส�าหรับผู้น�าประเทศ  

บทไตร่ตรอง
							ในกำรศึกษำครั้งใหญ่เกี่ยวกับทีมคู่แข่ง	นักประวัติศำสตร์	ที่ชื่อ	โดเรียน	

เคินส์	กูดวิน	(Dorian	Kearns	Goodwin)	ได้ให้รำยละเอียดว่ำ	เหตุใด	“เอป	

(Abe)*	ผู้ซื่อสัตย์”		จึงเป็นนักกำรเมืองที่เก่งกำจและเป็น	ประธำนำธิบดีที่ชำญ

ฉลำดได้	 เขำต้องใช้ควำมกล้ำหำญและควำมแข็งแกร่งอย่ำงมำก	 เพื่อท�ำให้

ประเทศที่ค่อนข้ำงใหม่	 แต่ยังแตกแยกอยู่	 	 มีควำมเป็นหนึ่งเดียวกัน	 และใช	้

ปรีชำญำณอันยิ่งใหญ่เพื่อจัดกำรกับปัญหำที่ละเอียดอ่อนในเรื่องทำส																																																	

																			จึงไม่น่ำแปลก		ที่นักบุญเปำโลแนะน�ำให้เรำภำวนำเพื่อบรรดำ	

																							ผู้น�ำอยู่เสมอ								

  ภาวนา
				ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดให้เรำภำวนำอย่ำงซือ่สตัย์	

เพื่อบรรดำผู้น�ำประเทศด้วยเทอญ

***	หมำยเหตุ	ฮับรำฮัม	ลินคอล์น	(Abraham	Lincoln)	(1809-1865)	

ประธำนำธิบดีคนที่	16	ของสหรัฐอเมริกำ	ได้รับนิคเนมว่ำ	“เอป	

				ผู้ซื่อสัตย์”
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16 กุมภาพันธ์

“เวลาน้ัน พระจติเจ้าทรงน�าพระเยซเูจ้าไปในถิน่ทรุกนัดาร 

เพือ่ให้ปีศาจมาผจญพระองค์… ทรงอดอาหารสีสิ่บวนัสีส่บิ

คืน” (มธ 4:1-2)

พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในท่าน     

บทไตร่ตรอง
					กำรค�ำนวณเวลำสี่สิบวันของเทศกำลมหำพรตนั้น	เริ่มจำกวันพุธรับเถ้ำไป

จนถึงวันอำทิตย์ปัสกำ	 โดยไม่นับวันอำทิตย์เพรำะเป็นวันเฉลิมฉลองกำรกลับ

คืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้ำ	จึงมิใช่วันที่ต้องจ�ำศีลอดอำหำร										

					พระเยซูเจ้ำทรงเสียสละอย่ำงมำกมำยเพื่อเรำ	ในเทศกำลมหำพรต	เรำจึง

พยำยำมอยู่ใกล้ชิดพระองค์มำกยิ่งขึ้น	ด้วยกำรท�ำพลีกรรมเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 		เพื่อ

พระองค์							

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดให้ข้ำพเจ้ำท�ำให้เทศกำล

มหำพรตนี้เป็นเวลำพิเศษแห่งพระหรรษทำนของ

พระองค์ด้วยเทอญ			
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17 กุมภาพันธ์

“พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และ

เชื่อข่าวดีเถิด” (มก 1:15)

ความหมายของวันพุธรับเถ้า     
บทไตร่ตรอง
					บรรดำคริสตชนคำทอลิก	รวมทั้งคริสตชนในนิกำยอื่นด้วย	ต่ำงรับเถ้ำด้วย

เครือ่งหมำยกำงเขนทีห่น้ำผำกของพวกเขำ	บอกถงึกำรเริม่ต้นเทศกำลมหำพรต		

พวกเขำยงัได้ฟังพระวำจำทีว่่ำ	“จงระลกึเถดิว่ำ	ท่ำนเป็นแต่ฝุน่ดนิ	และจะกลบั

เป็นฝุ่นดินอกี”	หรอื	“จงกลบัใจและเช่ือพระวรสำรเถดิ”	ค�ำท้ำทำยเหล่ำนีเ้ชญิ

ชวนให้เรำกลับใจเสียใหม่								

					ค�ำว่ำ	“อำแมน”	ของเรำหลังจำกกำรรับเถ้ำ	คือกำร	“ตอบรับ”	ค�ำท้ำทำย

ทั้งสองนั้น						

  ภาวนา

				ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้	“ตอบรับ”	

ในวันนี้และทุกวันด้วยเทอญ		
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18 กุมภาพันธ์

“เม่ือเขาจ�าศลีอดอาหารและอธษิฐานภาวนาแล้ว จงึปก

มือเหนอืบารนาบสัและเซาโล แล้วส่งเขาทัง้สองคนออก

ไป” (กจ 13:3)

แนวปฏิบัติส�าหรับเทศกาลมหาพรต        
บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 บทภำวนำของประธำน	 ในวันอำทิตย์ที่สำมเทศกำลมหำพรต	 กล่ำวว่ำ							

“ข้ำแต่พระเจ้ำ	...	พระองค์ทรงเปิดเผยให้รู้ว่ำ	กำรอธิษฐำนภำวนำ	กำรจ�ำศีล

อดอำหำรและกิจกำรแห่งควำมเมตตำ	 เป็นโอสถรักษำบำป”	 	 ควำมเมตตำ

หมำยควำมถึงกำรปฏิบัติกิจกำรแห่งควำมรักและกำรแบ่งปันแก่บรรดำพี่น้อง

ชำยหญิง	 	 	 	กิจกำรต่ำง	ๆ	ที่เรำสำมำรถกระท�ำได้ในเทศกำลมหำพรต	ได้แก่	

กำรร่วมพิธีบูชำขอบพระคุณประจ�ำวัน	 กำรลด	 ละ	 เลิกบำงส่ิงที่ท�ำให้เรำ

สนุกสนำนเพลิดเพลิน	และกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ที่ขัดสน	เป็นต้น				

      

  

  ภาวนา

	 	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยข้ำพเจ้ำทุกวันใน

เทศกำลมหำพรตนี้	ให้อธิษฐำนภำวนำ	จ�ำศีลอดอำหำร	

และรับใช้ผู้อื่นด้วยเทอญ
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19 กุมภาพันธ์

“จงนับถือบิดามารดา” (อพย 20:12)

ธรรมล�้าลึกแท้     

     บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 หลังจำกเหตุกำรณ์ในพระวิหำร	 เมื่อพระเยซูเจ้ำทรงพระชนมำยุสิบสอง

พรรษำแล้ว	 พระองค์เสด็จกลับไปกับบิดำมำรดำของพระองค์และเชื่อฟังท่ำน

ทัง้สอง”	พระเยซเูจ้ำทรง	“เจรญิขึน้ทัง้ในพระปรชีำญำณ	พระชนมำย	ุและพระ

หรรษทำน.	.	.”	น่ำแปลกจริง	เด็กชำยผู้นี้	เป็นมนุษย์แท้และเป็นพระเจ้ำด้วย		

ยังเชื่อฟังโยเซฟและพระนำงมำรีย์	ตลอดจนเติบโต	และเจริญขึ้นในพระปรีชำ

ญำณและพระหรรษทำน	 บรรดำนักเทววิทยำของพระศำสนจักรได้พิเครำะห์

เรื่องนี้	แต่ยังไม่สำมำรถเข้ำใจถึงธรรมล�้ำลึกนี้ได้		เรำจะเข้ำใจได้		ต่อเมื่อได้อยู่

เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ	ในนิรันดรภำพ		

  ภาวนา

				ข้ำแต่นักบญุโยเซฟ	โปรดให้เรำเลยีนแบบอย่ำงกำร

เชือ่ฟังของพระเยซเูจ้ำ	และเจรญิขึน้ในพระหรรษทำน

เช่นเดียวกับพระองค์ด้วยเทอญ			
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20 กุมภาพันธ์

“จงนับถือบิดามารดา... เพื่อท่านจะได้มีอายุยืน” 

(ฉธบ 5:16)

การดูแลบิดามารดา     

บทไตร่ตรอง
					บทอ่ำนจำกหนังสือบุตรสิรำกล่ำวอย่ำงหนักแน่นถึงเรื่องของบุตรและบิดำ

มำรดำว่ำ	“บุตรที่ให้เกียรติมำรดำก็เหมือนกับสะสมทรัพย์สมบัติไว้	ผู้ที่ย�ำเกรง

บิดำก็มีควำมสุขจำกบุตรของตน	 เมื่อเขำอธิษฐำนภำวนำ	 พระเจ้ำก็จะทรงฟัง

เขำ”							

					“ลูกเอ๋ย	จงดูแลบิดำของท่ำนในวัยชรำ...	แม้สติปัญญำของบิดำจะเสื่อมลง	

ก็จงสงสำรเขำ...	พระเจ้ำจะไม่ทรงลืมควำมเมตตำของท่ำนต่อบิดำ”										

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้รู้จักดูแลบิดำ

มำรดำเป็นอย่ำงดี	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อท่ำนถึงวัยชรำ

และเจ็บป่วย			
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21 กุมภาพันธ์

“ข้าพเจ้าขอก�าชับท่านเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และ   

   เฉพาะพระพักตร์พระคริสตเยซู... จงประกาศพระวาจา”     

   (2ทธ 4:1-2)

พระศาสนจักรคาทอลิก     

บทไตร่ตรอง
						เรำเรยีกวดัแม่ของสังฆมณฑลว่ำ	“อำสนวหิำร”	ซึง่มีหมำยควำมถงึธรรมำสน์

หรือที่นั่งแห่งปรีชำญำณและกำรเป็นผู้น�ำ		บิชอปจะท�ำหน้ำที่สั่งสอน	เตือนใจ	

และน�ำฝูงแกะของท่ำนจำกธรรมำสน์นี้							

	 	 	 ในช่วงเวลำที่ยุ่งยำกของพระศำสนจักร	 บิชอปทุกคนต้องกำรและสำมำรถ

คำดหวังควำมช่วยเหลือของพระจิตเจ้ำในกำรปฏิบัติภำรกิจที่ยำกนั้น	   

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยคุ้มครองดูแลบรรดำ

บิชอปของเรำ	 โปรดน�ำพวกท่ำนสู ่ควำมศักดิ์สิทธิ์																

ด้วยเทอญ			
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22 กุมภาพันธ์

“ท่านเป็นศิลา และบนศิลานี้ เราจะสร้างพระศาสนจักร    

   ของเรา  ” (มธ 16:18)

รากฐานที่มั่นคง     

บทไตร่ตรอง
				ณ	มหำวิหำรนักบุญเปโตรที่กรุงโรม	มีพระวำจำเหล่ำนี้ที่พระเยซูเจ้ำได้ตรัส

กับนักบุญเปโตรผู้เป็นสมเด็จพระสันตะปำปำองค์แรก	 เขียนเป็นภำษำละติน

จำรึกอยู่เหนือพระแท่นกลำง						

				เมือ่ใดทีส่มเดจ็พระสนัตะปำปำองค์ปัจจบุนัผูสื้บทอดต�ำแหน่ง	ถวำยพธิบูีชำ

ขอบพระคุณ	 และประทำนบทเทศน์จำกธรรมำสน์นั้น	 ก็เท่ำกับพระองค์ทรง

ปฏบิตัพินัธกจิผูน้�ำของพระศำสนจกัร	เฉกเช่นนกับญุเปโตร	เป็นเวลำกว่ำยีส่บิ

ศตวรรษมำแล้ว						

  ภาวนา

										ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	ผู้ปกป้องของพระศำสนจักร	

โปรดช่วยปกปักรกัษำองค์สมเดจ็พระสนัตะปำปำ	บดิำผู้

ศักดิ์สิทธิ์ของชำวเรำด้วยเทอญ			
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23 กุมภาพันธ์

“ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิต

ของตนเพื่อมิตรสหาย  ” (ยน 15:13)

ระลึกถึงนักบุญโปลีการ์ป     

บทไตร่ตรอง
					พระศำสนจักรมีควำมชื่นชมอย่ำงใหญ่หลวงอยู่เสมอต่อบรรดำมรณสักขี	ผู้

สละชีวิตของตนเพื่อรักษำควำมเชื่อไว้	 	 นักบุญโปลีกำร์ปเป็นบิชอปของเมือง

สมีร์นำ	 ในแถบอิซมีร์ใหม่	 ประเทศตุรกี	 ได้ท�ำงำนเป็นเวลำหลำยปีในช่วงต้น

ศตวรรษที่สอง	 	ที่สุดใน	ค.ศ.	156	ท่ำนต้องได้รับทนทุกข์ทรมำนและสิ้นชีวิต

เป็นมรณสักขี	ด้วยอำยุ	86	ปี								

					ท่ำนถูกน�ำไปยังสนำมกีฬำที่เต็มด้วยผู้คน	เพื่อถูกเผำไฟทั้งเป็น		แต่ไฟนั้น

ไม่อำจท�ำอะไรท่ำนได้	จนในที่สุดเพชฌฆำตก็ต้องประหำรท่ำนด้วยกริช	

  ภาวนา

	 	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟและนักบุญโปลีกำร์ป	 โปรด

ภำวนำเพื่อให้เรำซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ำและพระศำสนจักร																						

ด้วยเทอญ		
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24 กุมภาพันธ์

“อย่าฆ่าคน” (อพย 20:13)

ค�าสั่งให้รักษาชีวิต     

บทไตร่ตรอง
					พระบัญญัติประกำรที่ห้ำมีมิติเชิงบวกเช่นเดียวกับประกำรอื่น	กล่ำวคือ	ให้

มีกำรปกป้องทำรกในครรภ์	 กำรเอำชนะควำมรุนแรงและกำรล่วงละเมิดใน

ครอบครัว	 ตลอดจนกำรรับรองให้จบชีวิตตำมธรรมชำติส�ำหรับผู้เจ็บป่วยใกล้

ตำย					

					นอกจำกนั้น	ค�ำสั่งนี้ยังเรียกร้องให้เรำต้องดูแลตนเองด้วย	คติพจน์หนึ่งของ

นักบุญเบเนดิกต์เตือนสอนว่ำ	“ไม่ต้องมีสิ่งใดเกินไป”	คือให้ท�ำทุกสิ่งด้วยควำม

พอประมำณ	ไม่ว่ำจะเป็นกำรท�ำงำนหรือกำรเล่น	ก็ไม่ต้องให้มำกหรือหนักจน

เกินไป						

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	ชำวเรำขอขอบคุณที่ท่ำนได้ปกป้อง

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์			
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25 กุมภาพันธ์

“อย่าฆ่าคน” (ฉธบ 5:17)

เจริญชีวิตอย่างสมบูรณ ์    

บทไตร่ตรอง
							ในโลกปัจจุบัน	คนเรำมีแนวโน้มที่จะอำยุยืนยำวขึ้น	และบ่อยครั้งก็ต้อง

เผชิญกับสุขภำพที่ทรุดโทรมทั้งของตนเองและของผู้อื่น	 จึงเกิดค�ำถำมที่ว่ำ				

พระบัญญัติประกำรนี้เรียกร้องให้เรำต้องดูแลรักษำตนเองในลักษณะใด										

							ธรรมเนียมประเพณีของพระศำสนจักรสอนว่ำ	ท่ำนต้องใช้วิธีกำรแบบ

ปกติธรรมดำ	ในกำรดแูลรกัษำชวีติ	โดยไม่ต้องเรยีกร้องกำรใช้วธีิกำรพเิศษใดๆ					

  ภาวนา

					ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ตัดสนิใจเรือ่ง

กำรรักษำทำงแพทย์	 	 ในกำรให้ข้อมูล	 และมีควำม

เห็นอกเห็นใจ	ด้วยเทอญ
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26 กุมภาพันธ์

“อย่าล่วงประเวณี” (อพย 20:14)

ความเจ็บปวดจากความไม่ซื่อสัตย์

บทไตร่ตรอง  
						พระบัญญัติประกำรที่หกห้ำมกระท�ำบำปผิดทำงเพศทุกรูปแบบ	ถือเป็น

เรื่องที่เคร่งครัด	 แต่บำปที่หนักที่สุดคือ	 กำรผิดประเวณี	 เหตุว่ำเข้ำข่ำยผิดต่อ

ควำมยตุธิรรม		ควำมไม่ซือ่สตัย์หมำยถงึกำรละเมิดค�ำสัญญำทีจ่ะซือ่สตัย์ต่อกนั

จนตลอดชีวิต	 เป ็นกำรสร้ำงควำมเจ็บปวดอย่ำงมหันต์ให ้แก ่คู ่สมรส																																				

ในภำพยนตร์ของ	Grisham	เรื่อง	The	Firm	เล่ำว่ำ	เมื่อสำมีที่ไม่ซื่อสัตย์ผู้หนึ่ง

ได้	 “สำรภำพ”	 บำปผิดประเวณีของเขำต่อภรรยำ	 	 ฉำกได้จับภำพควำมเจ็บ

ปวดอย่ำงลึกซึ้งและกำรไม่สำมำรถรับได้ของเธอ		ถึงแม้ว่ำกำรให้อภัยสำมำรถ

เยียวยำรักษำบำดแผลนั้นได้ก็จริง		แต่รอยแผลเป็นที่เกิดขึ้น

ก็ยังคงอยู่ตลอดไป				

  ภาวนา

	 	 	 	 	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม																						

โปรดภำวนำเพื่อเรำด้วยเทอญ				



วันละหนึ่งนำทีกับนักบุญโยเซฟ
63

27 กุมภาพันธ์

“อย่าล่วงประเวณี” (ฉธบ 5:18)

พรหมจารีและมรณสักขี

  ภาวนา

	 	 	 	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 ผู้ปกป้องบรรดำผู้ถือ

พรหมจรรย์	โปรดภำวนำเพ่ือให้เรำแคล้วคลำดจำกกำร

ประจญให้ผิดต่อควำมบริสุทธิ์ด้วยเทอญ

     บทไตร่ตรอง 
								เม่ือมองในเชงิบวก	พระบญัญตัปิระกำรนีเ้ร่งเร้ำให้ด�ำเนนิชวีติอย่ำงบรสิทุธิ์

และถือพรหมจรรย์	 	 พระศำสนจักรได้ให้ควำมเคำรพอย่ำงสูงต่อกำรถือ

พรหมจรรย์		เหตุว่ำ	กำรด�ำเนินชีวิตในรูปแบบเช่นนี้	 	มักมีผลต่อควำมเชื่อใน

พระเจ้ำและต่อชีวิตในโลกหน้ำ			บำงครั้ง	เรียกร้องถึงขั้นพลีชีพทีเดียว							

	 	 	 	 	 เรำสำมำรถเข้ำใจแนวคิดนี้	 	จำกบทขอบพระคุณในพิธีบูชำขอบพระคุณ

ของนกับญุพรหมจำรแีละนกับวช	ทีว่่ำ	ควำมรักของพระเจ้ำเรยีกร้องและเร่งเร้ำ	

ให้เรำด�ำเนินชีวิตอย่ำงบริสุทธิ์	 และเชื้อเชิญเรำให้ลิ้มรสของขวัญแห่งโลกหน้ำ

ตั้งแต่ในโลกนี้แล้ว
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28 กุมภาพันธ์

“พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องหนึ่งแก่บรรดาศิษย์เพ่ือ

สอนว่า จ�าเป็นต้องอธิษฐานภาวนาอยู ่เสมอโดยไม่

ท้อถอย” (ลก 18:1)

เวลาอธิษฐานภาวนาและเวลาท�างาน     

บทไตร่ตรอง 
							จงสังเกตรูปแบบชีวิตของพระเยซูเจ้ำ	พระองค์ทรงท�ำงำนอย่ำงหนักทั้ง

ในกำรเทศน์สอนและรักษำผู้ป่วย	แต่ก็ยังเสด็จไปแต่ล�ำพังเพื่ออธิษฐำนภำวนำ

จนเป็นกิจวัตร									

	 	 	 	 	 ทุกคนที่ได้เจริญชีวิตติดตำมรอยพระบำทของพระคริสตเจ้ำ	 	 ด้วยกำร

พยำยำมปฏิบัติดีต่อผู้อื่น	ก็เป็นกำรเลียนแบบอย่ำงของพระองค์แล้ว		ในแต่ละ

วัน	พวกเขำยังหำเวลำเพื่ออธิษฐำนภำวนำเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้ำ	

  ภาวนา

	 	 	 	 	 	ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้อธิษฐำน

ภำวนำและท�ำงำนอย่ำงไม่ย่อท้อด้วยเทอญ
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29 กุมภาพันธ์

“จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์พระทัย

ดี ความรักมั่นคงของพระองค์ด�ารงอยู่เป็นนิตย์”

                                        (สดด 118:1)  

ความรักมั่นคงของพระเจ้าบทไตร่ตรอง 
					กำรเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะของสรรพสิ่งในโลกนี้		เรำมีประสบกำรณ์ของ

กลำงวันและกลำงคืน	 	 ฤดูกำลที่เปลี่ยนไป	 	 เช่นเดียวกับกำรเจริญเติบโตหรือ

กำรเสื่อมถอยที่มิอำจหยุดยั้งได้ของร่ำงกำยเรำเอง		และในปีอธิกสุรทิน		เรำก็

เพ่ิมอีกหนึ่งวันในท้ำยเดือนกุมภำพันธ์	 ไม่ว่ำจะเป็นอย่ำงไร	 พระเจ้ำทรงไม่

เปลี่ยนแปลง		ควำมรักของพระองค์ต่อเรำ		จึงไม่มีวันเปลี่ยนแปลง		มั่นคงและ

ด�ำรงอยู่เสมอ		ดังที่พระคัมภีร์สอนว่ำ	องค์พระผู้เป็นเจ้ำทรงอยู่ใกล้ชิดหัวใจที่

ชอกช�้ำและจิตใจที่ถูกบดขยี้					

  ภาวนา

						ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยให้เรำระลึกถึง

ควำมรักมั่นคงและซื่อสัตย์ของพระเจ้ำเสมอเทอญ				
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ไตร่ตรอง



เดือนมีนำคม
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“เราบอกความจรงิแก่ท่านว่า ไม่มใีครเข้าสูพ่ระอาณาจกัร

ของพระเจ้า ถ้าเขาไม่เกิดจากน�้าและพระจิตเจ้า”

                                                      (ยน 3:5)

บทไตร่ตรอง
				พิธีกรรมในสัปดำห์แรกของเทศกำลมหำพรต	มุ่งเน้นควำมสนใจเของเรำที่

ศีลล้ำงบำป		เป็นช่วงเวลำที่บรรดำคริสตชนส�ำรอง	หรือผู้ที่ยังไม่ได้รับศีลล้ำง

บำปเตรียมตัวสู่กำรเข้ำเป็นสมำชิกของพระศำสนจักร	ผ่ำนทำงศีลล้ำงบำปใน

พิธีต่ืนเฝ้ำปัสกำคืนวันเสำร์ศักดิ์สิทธิ์	 และบรรดำคำทอลิกจะรื้อฟื้นค�ำสัญญำ

แห่งศีลล้ำงบำปของตน	ในพิธีบูชำขอบพระคุณ	ในพิธีตื่นเฝ้ำปัสกำคืนวันเสำร์

ศักดิ์สิทธิ์							

			กำรท�ำส�ำคัญมหำกำงเขนเมื่อจุ่มน�้ำเสก	เป็นกำรอวยพรตัวเรำเอง	และยัง

เตือนใจเรำให้ระลึกถึงศีลล้ำงบำป	ที่เรำเคยได้รับอีกด้วย							

   

       
  ภาวนา

						ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยให้เรำระลึกถึง

ควำมส�ำคัญของศีลล้ำงบำปของเรำด้วยเทอญ			

1 มีนาคม

ความส�าคัญของศีลล้างบาป     
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“ถ้าเราตายพร้อมกบัพระครสิตเจ้าแล้ว เราก็จะมชีวีติพร้อมกับ

พระองค์ด้วย” (รม 6:8)

พระมหาทรมานของพระคริสตเจ้า     

บทไตร่ตรอง
				ในขณะที่เทศกำลมหำพรตด�ำเนินไป	พิธีกรรมก็ค่อยๆ	น�ำควำมสนใจของเรำ

ไปสู่พระทรมำนของพระเยซูเจ้ำ	 ได้แก่	 กำรต่อต้ำนจำกศัตรู	 	 กำรถูกปฏิเสธ					

กำรถูกบรรดำผู้ที่เคยติดตำมพระองค์ละท้ิงไป	และควำมทุกข์ทรมำนสุดท้ำยที่

ขมขื่นคือ	พระมหำทรมำนและกำรสิ้นพระชนม์ของพระองค์	

			ผู้ที่ต้องแบกภำระอันหนักอึ้ง	ผู้เจ็บป่วยร้ำยแรง		หรือผู้ใกล้สิ้นชีวิต	มักจะถือ	

หรือเพ่งมองไปยังไม้กำงเขน	 	 เพรำะพวกเขำได้รับพละก�ำลังจำกพระรูปของ		

พระผู้ไถ่กู้	ผู้ทรงรับทุกข์ทรมำนของพวกเขำ							

ภาวนา

				ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้อย่ำ

ละสำยตำไปจำกไม้กำงเขนเลยด้วยเทอญ			

2 มีนาคม
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3 มีนาคม

“ขอทรงสงสารผู้อ่อนแอและผู้ขัดสน ทรงช่วยผู้ขาดแคลน

ให้รอดจากความตาย” (สดด 72:13)

รับใช้คนยากจน     
บทไตร่ตรอง
								วันนี้เรำระลึกถึงนักบุญแคทเธอรีน	เดรกเซล	(Catherine	Drexel)	ท่ำน

เติบโตในครอบครัวที่มั่งคั่งในเมืองฟิลำเดลเฟีย	กระนั้นก็ดี	 มำรดำของเธอได้

เปิดบ้ำนต้อนรับคนยำกจนสำมวันต่อสัปดำห์	 	 	 ส่วนบิดำ	 ใช้เวลำครึ่งชั่วโมง

อธิษฐำนภำวนำทุกเย็น	

								ต่อมำ	แคทเธอรนีได้ก่อตัง้หมูค่ณะนกับวชทีท่�ำงำนเพือ่คนยำกจน	เฉพำะ

อย่ำงยิ่ง	ชนพื้นเมืองและชนผิวด�ำ	และยังได้ก่อตั้งมหำวิทยำลัยเซเวียร์ที่เมือง

นิวออร์ลีนส์	ซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยแรกส�ำหรับนักศึกษำผิวด�ำด้วย					

     
ภาวนา

					ข้ำแต่นกับญุโยเซฟและนกับุญแคทเธอรนี	โปรด

ช่วยเรำให้รู้จักรักคนยำกจนเช่นเดียวกับท่ำนด้วย

เทอญ			
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4 มีนาคม

“เราคือพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน... อย่าลักขโมย”     

                                        (อพย 20:2, 15)

เคารพทรัพย์สินของผู้อื่น     

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	 พระบัญญัติประกำรที่เจ็ด	 เรียกร้องให้เรำเคำรพในทรัพย์สินของผู้อื่น							

กำรโจรกรรมอย่ำงเปิดเผยนั้นแสดงถึงควำมรุนแรงที่ปรำกฏชัดเจน	 	ส่วนกำร

หลีกเล่ียงภำษี	 กำรจ่ำยค่ำจ้ำงอย่ำงไม่ยุติธรรม	 และกำรท�ำงำนอย่ำงด้อย

คุณภำพนั้น	เป็นควำมผิดที่แฝงอยู่อย่ำงซับซ้อนมำกกว่ำ				

					กำรติดพนันจนเกินเหตุก็เป็นเรื่องต้องห้ำมด้วยเช่นกัน		เมื่อกำรเล่นพนัน		

กลำยเป็นสิ่งเสพติด	 หรือเลยเถิด	 	 เป็นกำรลิดรอนสิทธิของผู้อ่ืน	 	 ตำมที่เขำ

สมควรจะได้รับ		เป็นรูปแบบหนึ่งของกำรขโมย	

ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้เป็นคน

ซื่อสัตย์ด้วยเทอญ			
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5 มีนาคม

“แผ่นดินจงผลิตสัตว์ทุกชนิด” (ปฐก 1:24)

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 สัตว์ต่ำงๆ	 ล้วนเป็นของขวัญจำกสิ่งสร้ำงซึ่งพระเจ้ำประทำนให้แก่เรำ					

ค�ำสอนของพระศำสนจักรสอนเกี่ยวกับพระบัญญัติประกำรที่เจ็ดไว้ว่ำ									

เรำต้องแสดงควำมเมตตำและควำมอ่อนโยนต่อสตัว์ต่ำงๆ	ตำมแบบอย่ำงของ

นักบุญฟรังซิส	แห่งอัสซีซี					

				นอกนัน้ค�ำสอนยงักล่ำวอีกว่ำ	เรำสำมำรถน�ำสตัว์ต่ำงๆ	มำประกอบอำหำร	

หรือใช้ส�ำหรับกำรศึกษำวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ได้	 “ถ้ำจ�ำกัดอยู่ในขอบเขตที่

สมเหตุสมผล	และเพื่อช่วยบ�ำบัดรักษำและช่วยชีวิตมนุษย์ให้รอด”	

(ค�ำสอนพระศำสนจักรคำทอลิก	ข้อ	2416-2417)						

จงดูแลสัตว์ต่างๆ     

ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ดูแล

รักษำสิ่งสร้ำงทั้งปวงด้วยเทอญ			
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6 มีนาคม

“อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน” (อพย 20:16)

กล่าวแต่ความจริง     
บทไตร่ตรอง
	 	 	 พระบัญญัติประกำรท่ีแปด	 ห้ำมกล่ำวเท็จและให้ส่งเสริมควำมจริง																	

กำรล่วงละเมิดที่ร้ำยแรงที่สุดสองอย่ำงคือ	กำรกล่ำวร้ำยป้ำยสีผู้อื่นให้เขำเสื่อม

เสียชื่อเสียง	และกำรนินทำหรือกำรวิจำรณ์อย่ำงไร้ควำมยุติธรรม

	 	 	 กำรกล่ำวร้ำยป้ำยสีผู้อ่ืนให้เขำเสื่อมเสียช่ือเสียง	 เป็นกำรบอกเล่ำอย่ำงไม่

ยุติธรรมถึงอีกผู้หนึ่ง	ในเรื่องที่ไม่เป็นควำมจริง		ส่วนกำรนินทำหรือกำรวิจำรณ์

อย่ำงไร้ควำมยตุธิรรมเป็นกำรบอกเล่ำอย่ำงไม่ยุตธิรรมถงึอกีผูห้นึง่	ในเรือ่งทีเ่ป็น

ควำมจริง	โดยที่ผู้ฟังยังไม่รู้มำก่อน		ทั้งสองกรณีนี้		เรำท�ำให้บุคคลที่ถูกกล่ำวถึง	

ต้องเสียชื่อเสียง		

ภาวนา
	 	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยภำวนำเพื่อ

ข้ำพเจ้ำจะได้ด�ำรงอยู่ในควำมจริงและพูดกับ						

ผู้อื่นด้วยควำมใจดีเสมอ			
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7 มีนาคม

“ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า 

และจะกล่าวถึงสิ่งต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้เห็น” 

                                             (บสร 42:15) 

ความส�าคัญของบิดามารดา     
บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	 	 พระศำสนจักรให้ควำมเคำรพอย่ำงสูงต่อผู้เทศน์	 หรือผู้ประกำศสอน					

พระวรสำร	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ที่เป็นบิดำมำรดำ							

								ในตอนท้ำยของพิธีโปรดศีลล้ำงบำปเด็ก	ผู้ประกอบพิธีอวยพรแก่บิดำ

ของเดก็โดยกล่ำวว่ำ	“เพือ่เขำพร้อมกับภรรยำ	จะได้เป็นพยำนคูแ่รกท่ีประกำศ

ควำมเชื่อของตนแก่บุตรของเขำ	ขอให้เขำเป็นผู้สอนที่ดีที่สุดด้วย”	

ภาวนา

	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยบรรดำบิดำ

มำรดำให้รูจั้กสอนถึงพระวรสำร	ท้ังด้วยวำจำและ

กิจกำรด้วยเทอญ			
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8 มีนาคม

“ปล่อยให้เดก็เล็กๆ มาหาเราเถดิ... แล้วพระองค์ทรงอุม้เดก็

เหล่านั้นไว้ ทรงปกพระหัตถ์ และประทานพระพร” 

                                                 (มก 10:14, 16)

บทไตร่ตรอง
	 	 	 ระหว่ำงช่วงเวลำยำวนำนก่อนท่ีเด็กๆ	 จะได้เรียนค�ำสอนอย่ำงเป็นทำงกำร

และเป็นระบบนัน้	พวกเขำได้ซมึซบับทเรียนด้ำนควำมเชือ่ไปแล้วจำกบิดำมำรดำ

ผู้มีควำมเชื่อ							

					ครั้งหนึ่ง	ในโอกำสวันแม่	สมำชิกของครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มีเด็กๆ	

หลำยคน	ต่ำงไปรบัประทำนอำหำรเยน็กนัท่ีร้ำนอำหำร	ในขณะสวดภำวนำก่อน

อำหำร	เดก็หญงิสำมขวบคนหนึง่ได้ประนมมอืของเธอในทนัท	ีนีท่�ำให้เหน็อย่ำง

ชัดเจนว่ำเธอได้เรียนรู้สิ่งนี้จำกบิดำมำรดำของเธออย่ำงแน่นอน							

ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	ท่ำนผู้เป็นเสำหลักของ

ครอบครัว	โปรดภำวนำเพื่อเรำด้วยเทอญ			

เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างไร     
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9 มีนาคม

“อย่าเปิดเผยความลับของผู้อ่ืน เพราะผู้ที่ได้ยินอาจท�าให้

ท่านต้องอับอาย” (สภษ 25:9)

ความลับของศีลอภัยบาป     
บทไตร่ตรอง
				ในภำพยนตร์ของ	ฮชิคอก	(Hitchock)		เร่ือง	“ข้ำพเจ้ำสำรภำพ”	(I	confess)	

ฆำตกรคนหน่ึงได้เข้ำไปในท่ีฟังแก้บำปและสำรภำพบำปของเขำ	 แต่พระสงฆ	์	

ผู้ฟังแก้บำปองค์นั้นไม่เคยเปิดเผยควำมลับแม้ว่ำเขำจะได้รับควำมกดดันก็ตำม

ค�ำสอนพระศำสนจักรอธบิำยเกีย่วกับข้อบงัคบัของกำรถอืควำมลบันีว่้ำ	“ควำม

ลับของศีลศักดิ์สิทธ์ิแห่งกำรคืนดีน้ันศักดิ์สิทธ์ิและจะละเมิดมิได้	 ไม่ว่ำจะด้วย	

ข้ออ้ำงใดก็ตำม”	

	 	 เป็นตรำประทับที่ไม่สำมำรถละเมิดได้	 พระสงฆ์ผู้โปรดศีลอภัยบำปนี้ไม่อำจ

ทรยศต่อผู้รับศีลอภัยบำปได้ในทุกกรณี	ไม่ว่ำด้วยวำจำหรือ					อำกัปกิริยำใดๆ	

ก็ตำม					
ภาวนา

			ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยน�ำบรรดำผู้ฟัง

แก้บำปของเรำด้วยเทอญ			
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10 มีนาคม

“อย่าโลภมักได้ภรรยาของเพื่อนบ้าน” (อพย 20:17)

การปรารถนาบางอย่างโดยมิชอบ     

บทไตร่ตรอง
	 	 	 ในพจนำนุกรมได้ให้ค�ำจ�ำกัดควำมของ	 “ควำมโลภ”	 ไว้ว่ำ	 เป็น	 “ควำม

ปรำรถนำจะได้สิ่งของของผู้อื่นอย่ำงไม่ถูกต้องหรือน่ำประณำม”					

							ในกำรถอืตำมพระบญัญตัสิบิประกำรนัน้	เรำทรำบว่ำพระบัญญัติประกำร

ทีห่กจะปฏบัิติควบคูก่บัประกำรท่ีเก้ำ	ส่วนพระบญัญัติประกำรทีส่บิกจ็ะปฏบิตัิ

ควบคู่ไปกับประกำรท่ีเจ็ดด้วยเช่นกัน	 พระบัญญัติประกำรที่เจ็ดนั้นกล่ำวถึง

กำรกระท�ำทีผ่ดิต่อบญัญตั	ิส่วนประกำรทีส่บิเกีย่วข้องกบัควำมปรำรถนำทีผ่ดิ						

ภาวนา

					ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	ท่ำนผูเ้ป็นหวัหน้ำครอบครัว

ศักดิ์สิทธิ์	โปรดภำวนำเพื่อเรำด้วยเทอญ			
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11 มีนาคม

“อย่าโลภมักได้ภรรยาของเพื่อนบ้าน” (ฉธบ 5:21)

ทวนกระแสวัฒนธรรมของเรา     

บทไตร่ตรอง
	 	 	 ในช่วงสิบปีท่ีผ่ำนมำนี้	 จ�ำนวนชำยหญิงที่อยู่ด้วยกันก่อนกำรสมรสได้เพิ่ม

จ�ำนวนขึ้นเป็นอย่ำงมำก		ยิ่งกว่ำนั้น	ภำพยนตร์ต่ำง	ๆ	ในปัจจุบัน	ยังน�ำเสนอ

เรื่องแบบนี้อย่ำงเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติอีกด้วย							

					กำรนัดพบกันครั้งแรกของชำยและหญิงนั้น	พวกเขำมักรู้สึกถึงแรงดึงดูดใจ

ต่อกัน	 จนท�ำให้พวกเขำผ่ำนค�่ำคืนแรกนั้นด้วยควำมสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อกันใน

ทันที	 พฤติกรรมเช่นนี้สร้ำงภำระอันหนักไม่น้อย	 ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรถือ											

พระบัญญัติประกำรที่หกและประกำรที่เก้ำ						

ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดค�้ำจุนเรำในกำรต่อสู้

เพื่อเจริญชีวิตอย่ำงบริสุทธิ์ด้วยเทอญ				
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12 มีนาคม

“อย่าโลภมักได้... ทรัพย์สินใดที่เป็นของเพื่อนบ้าน”             

                                          (อพย 20:17)

ท้องฟ้าที่สวยสดใส     

บทไตร่ตรอง
					เรำสำมำรถมองโลกรอบตวัเรำด้วยสองวิธคีอื		เรำอำจมองทกุสิง่เป็นดงัส่วน

หนึ่งของท้องฟ้ำยำมค�่ำคืน	ที่สวยงำมเต็มไปด้วยดวงดำวสุดคณำนับ		เรำมองดู

แต่ละคนเป็นของขวัญท่ีมค่ีำยิง่		หรือเรำมองทุกอย่ำง		เสมอืนขนมพำยชิน้ใหญ่

ที่ถูกแบ่งออกเป็นชิ้น	ๆ	จ�ำนวนหนึ่ง						

					ท่ำทีแรกท�ำให้เรำรู้สึกชื่นชมยินดีในของขวัญหรือควำมส�ำเร็จของผู้อื่น		แต่

ท่ำทีที่สอง	อำจท�ำให้เรำรู้สึกเศร้ำหมองเพรำะแสดงว่ำ	เรำด้อยกว่ำเขำ							

ภาวนา

					ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้เป็นอสิระ

จำกควำมอิจฉำริษยำและกำรหลอกลวงด้วย

เทอญ			

11 มีนาคม



80
Day by Day with St. Joseph

13 มีนาคม

“ในท�านองเดียวกัน แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้า

มนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และ

สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” (มธ 5:16)

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	 คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวของบุตรชำยสองคนไปร่วมพิธีบูชำขอบพระคุณทุกวัน

อำทิตย์ในช่วงที่เธอประสบภำวะซึมเศร้ำ	 	 เธอมีเงินไม่มำกนัก	 	กระนั้นเธอยัง

คงใส่เงินเหรียญหรือธนบัตรใบหนึ่งลงในตะกร้ำถุงทำนเสมอ							

										สตรทีีอ่ำยมุำกกว่ำเธอคนหนึง่ไปวดัเหมอืนกนั	แต่เธอไมม่เีงนิเลยส�ำหรบั							

ใส่ถุงทำน	 	 เธอจึงใส่เหรียญท่ีใช้ขึ้นรถประจ�ำทำงลงไปในตะกร้ำโดยคิดว่ำ	

“เหรียญนี้อำจจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู ้ที่ต ้องกำรขึ้นรถประจ�ำทำง”													

หญิงทั้งสองคนนี้มิได้มีควำมตระหนี่เลย

ของขวัญจากการเสียสละ     

ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้มีจิตใจที่

กว้ำงขวำงด้วยเทอญ			
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14 มีนาคม

“บทบัญญัติของพระยาห์เวห์ก็ชัดเจน ให้แสงสว่างแก่

ดวงตา” (สดด 19:9)

พระเมตตาของพระเจ้า     

บทไตร่ตรอง
					นกัเทววทิยำผูน่้ำเคำรพท่ำนหนึง่ยนืยนัว่ำ	กำรปฏบิตัติำมพระบญัญตัอิย่ำง

ครบครัน	เป็นสิ่งเหลือวิสัยที่จะกระท�ำได้			ฟังแล้วน่ำท้อใจทีเดียว	

				อย่ำงไรก็ตำม	ท่ำนต้องกำรชี้ให้เห็นว่ำ		แม้เรำจะล้มเหลวหนักหนำเพียงใด	

เรำกย็งัต้องมุง่สูค่วำมครบครนั	ประสบกำรณ์ควำมอ่อนแอของเรำจะช่วยผลกั

ดันเรำให้พึ่งพำพระเมตตำของพระเจ้ำอย่ำงหมดสิ้น	 และรับกำรอภัย	 จำก

พระองค์		

ภาวนา

	 	 	 	 	ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	ชำวเรำเข้ำมำขอพึ่ง

พระเมตตำของพระเยซูเจ้ำ	บุตรของท่ำน	
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15 มีนาคม

“ในองค์พระคริสตเจ้านี้ ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ได้ฟัง

พระวาจาแห่งความจริง คือข่าวดีอันน�าความรอดพ้นมาให้ 

ท่านได้เชื่อแล้ว” (อฟ 1:13)  

ปีแห่งพระหรรษทาน     
บทไตร่ตรอง
					ปีพธิกีรรมแห่งพระหรรษทำนของพระศำสนจกัรน�ำเสนอชวีติและค�ำส่ังสอน

ของพระเยซูเจ้ำเป็นประจ�ำทุกปี	 ตั้งแต่เทศกำลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ำ	

มหำพรต	และปัสกำ	โดยจดัเตรยีมบทอ่ำนต่ำง	ๆ จำกพระคมัภร์ีไว้ให้โดยเฉพำะ	

ส�ำหรับวันอำทิตย์และวันธรรมดำ		ส่วนเทศกำลธรรมดำหลังจำกวันพระจิตเจ้ำ

เสด็จมำ	น�ำเสนอตัวอย่ำงค�ำสั่งสอนต่ำง	ๆ	ของพระคริสตเจ้ำ

				หำกเรำเข้ำมส่ีวนร่วมอย่ำงแท้จรงิในพธิกีรรมเหล่ำนัน้		เรำกจ็ะได้ล้ิมรสอย่ำง

ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในควำมร�่ำรวยของพิธีกรรม		

ภาวนา

					ข้ำแต่นกับุญโยเซฟ	โปรดช่วยผลกัดนัเรำให้มส่ีวน

ร่วมอย่ำงแท้จริงในปีพิธีกรรมแห่งพระหรรษทำนนี้

ด้วยเทอญ
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16 มีนาคม

“พระพรพิเศษมีหลายประการ แต่มีพระจิตเจ้าพระองค์

เดียว” (1คร 12:4)

บทไตร่ตรอง
	 	 ในปีแห่งพระหรรษทำนนี้	 	 ยังน�ำเสนอนักบุญหลำยองค์เพื่อช่วยสร้ำงแรง

บนัดำลใจให้เรำ	เช่น	ในวนัที	่17	มนีำคม	เรำถวำยเกยีรตแิด่นกับญุปำตรกิ	และ

ในวันที่	19	มีนำคม	เป็นวันสมโภชนักบุญโยเซฟ	เป็นต้น							

					แม้ว่ำ	นักบุญบำงองค์ได้รับกำรฉลองอย่ำงกว้ำงขวำงทุกแห่ง		และองค์อื่นๆ

ท�ำฉลองเฉพำะพระศำสนจกัรท้องถิน่ทีม่คีวำมศรทัธำต่อท่ำน		เช่น	แม่พระแห่ง

กวำดำลูร์ป	(Our	Lady	of	Guadalupe)	ฉลองวันที่	12	ธันวำคม	และนักบุญ

ฮวน	ดิเอโก	(Juan	Diego)	ระลึกถึงวันที่	9	ธันวำคม		ซึ่งประเทศแถบอเมริกำ

ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำก	

การฉลองประจ�าปีของบรรดานักบุญ

ภาวนา

			ข้ำแต่นักบุญโยเซฟและนักบุญทั้งหลำย	โปรด

วิงวอนเพ่ือให้เรำเปิดใจรับองค์พระจิตเจ้ำด้วย

เทอญ
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17 มีนาคม

“ดงันัน้ ท่านทัง้หลายจงไปสัง่สอนนานาชาตใิห้มาเป็นศษิย์

ของเรา” (มธ 28:19)

อัครสาวกแห่งไอร์แลนด์     
บทไตร่ตรอง
								เมื่อบำทหลวงปำตริกได้รับกำรอภิเษกเป็นบิชอป	ท่ำนประกำศควำมเชื่อ

ไปท่ัวประเทศไอร์แลนด์	 ด้วยกำรสอนเรื่องพระตรีเอกภำพโดยใช้ใบแชมร็อค	

เป็นเวลำหลำยศตวรรษที่ผู้คนต่ำงรู้จักกันดีว่ำไอร์แลนด์เป็นประเทศที่ยึดถือ

ควำมเช่ือคำทอลิกอย่ำงเข้มแข็ง	 และมีมิชชันนำรีจ�ำนวนมำกมำยที่ออกจำก

เกำะมรกตหรือไอร์แลนด์เพื่อไปประกำศพระวรสำรในที่ต่ำงๆ						

	 	 	 	 	 ข้อควำมต่อไปนี้คัดมำจำกบทภำวนำเลื่องชื่อนำมว่ำ	 “เกรำะคุ้มกันของ

นักบุญปำตริก”	ที่ว่ำ	 “พระคริสตเจ้ำทรงอยู่กับข้ำพเจ้ำ	พระคริสตเจ้ำทรงอยู่

หน้ำข้ำพเจ้ำ	 พระคริสตเจ้ำทรงอยู่หลังข้ำพเจ้ำ	 พระคริสตเจ้ำทรงอยู่ใน

ข้ำพเจ้ำ...”						

ภาวนา

					ข้ำแต่นกับุญโยเซฟและนักบุญปำตรกิ	โปรดช่วย

วิงวอนเพื่อเรำด้วยเทอญ				
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18 มีนาคม

“พระมารดาและพระประยูรญาติของพระองค์ มายืนอยู่

ข้างนอก ต้องการพูดกับพระองค์” (มธ 12:47)

เครือญาติของพระเยซูเจ้า     

บทไตร่ตรอง 
	 	 	 ธรรมประเพณีของพระศำสนจักรสอนว่ำ	พระนำงมำรีย์ทรงเป็นพรหมจำรี	

ทั้งในช่วงก่อน	ระหว่ำง		และหลังกำรบังเกิดของพระคริสตเจ้ำ							

					ค�ำว่ำ	“พีช่ำย/น้องชำย”	หรอื	“พีส่ำว/น้องสำว”	ในภำษำดัง้เดมินัน้	มคีวำม

หมำยว่ำ	ญำติพี่น้อง		ค�ำเหล่ำนี้หมำยควำมรวมไปถึงพี่น้องร่วมสำยโลหิต	และ

อำจขยำยถึงเครือญำติ	ออกไปถึงผู้ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องด้วย						

ภาวนา

	 	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 ผู ้พิทักษ์พระนำง

พรหมจำรี	 โปรดวิงวอนเพื่อเรำและญำติพี่น้อง

ทุกคนของเรำด้วยเทอญ	

17 มีนาคม
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19 มีนาคม

“โยเซฟ โอรสกษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวท่ีจะรับมารีย์มาเป็น

ภรรยาของท่านเลย” (มธ 1:20)

พระภัสดาของพระนางมารีย์     

บทไตร่ตรอง
						พระศำสนจักรจัดวันฉลองนักบุญแต่ละองค์	เป็นหมวดหมู่ตำมล�ำดับดังนี้

คือ	“สมโภช”		“ฉลอง”	และ	“ระลึกถึง”	นักบุญที่เรำระลึกถึงยังแบ่งออกเป็น	

“ระลกึถงึบังคบั”	และ	“ระลกึถงึไม่บงัคบั”	ตวัอย่ำงเช่น	นกับญุปำตรกิเป็นวนั

ฉลองส�ำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกำ		

				ทว่ำเป็นวันระลึกถึงไม่บังคับส�ำหรับพระศำสนจักรสำกล		ปัจจุบันวันฉลอง

นักบุญโยเซฟได้รับเกียรติในระดับสูงสุด	คือ	เป็นวันสมโภช							

ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	พระภัสดำของพระมำรดำ

พระเจ้ำ	โปรดวิงวอนเพื่อเรำด้วยเทอญ			
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20 มีนาคม

“ชายคนหนึง่ออกไปหว่านเมลด็พชื ขณะท่ีเขาก�าลงัหว่าน

อยู่นั้น บางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดิน” (มธ 13:3-4)

การมาถึงของฤดูใบไม้ผลิ    

บทไตร่ตรอง 
									ส�ำหรับผู้ที่อำศัยอยู่ทำงซีกโลกเหนือ		ฤดูใบไม้ผลิจะเริ่มขึ้นในช่วงเวลำ

เดยีวกบัปัสกำ	ทัง้สองเหตกุำรณ์ต่ำงเป็นสญัลกัษณ์ของกำรเปล่ียนแปลง	จำก

ควำมมืดและควำมตำย	ไปสู่ควำมสว่ำงและชีวิต							

	 	 	 	 	 	วันแรกของฤดูใบไม้ผลิ	บอกให้รู้ว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงของธรรมชำติที่

ใกล้เข้ำมำแล้ว	ซึ่งช่วยยกจิตใจของเรำขึ้น	เช่นเดียวกับกำรเฉลิมฉลองปัสกำ

นั่นเอง							
ภาวนา

	 	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้เห็น

คุณค่ำ	 และเฉลิมฉลองของประทำนแห่งฤดู

ใบไม้ผลิด้วยเทอญ



88
Day by Day with St. Joseph

21  มีนาคม

“บุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้     

ผู้อื่น และมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมนุษย์ทั้งหลาย”

                                                    (มก 10:45)

ชีวิตและความสว่าง

บทไตร่ตรอง
	 	 ในระหว่ำงสัปดำห์ศักดิ์สิทธิ์	 	 เรำอยู่เคียงข้ำงพระเยซูเจ้ำในพระทรมำนและ

กำรสิ้นพระชนม์ของพระองค์	 ทว่ำหนทำงนี้มิได้สิ้นสุดลงด้วยวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ	์	

แต่เป็นวันอำทิตย์สมโภชปัสกำ		มิใช่กำงเขนแต่เป็นมงกุฎต่ำงหำก							

				โดยกำรหลัง่พระโลหติของพระเยซคูรสิตเจ้ำบนเขำกลัวำรโีอ	พระองค์ได้ทรง

ท�ำลำยควำมมืดและทรงน�ำควำมสว่ำงมำให้เรำ	เพื่อเรำจะได้เชื่อ							

ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดภำวนำเพื่อเรำจะได้

รักษำชีวิตและควำมสว่ำงของพระบุตรของท่ำนไว้

เป็นสมบัติล�้ำค่ำด้วยเทอญ
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22 มีนาคม

“เราภูมิใจในความหวังที่จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า”                        

                                                     (รม 5:2)

รับมือกับภาระหนัก     

บทไตร่ตรอง
					ในพระสมณสำส์นฉบับที่สองของสมเด็จพระสันตะปำปำเบเนดิกต์	ที่	16	

มกีล่ำวว่ำ	ผูค้นมำกมำยในปัจจบัุนอยู่อย่ำงไร้ควำมหวงั	พระองค์ทรงอธบิำยว่ำ

เป็นควำมสิน้หวังของกำรไร้พระเจ้ำในชวีติของพวกเขำ	อย่ำงไรกต็ำม	เป็นควำม

จริงที่ว่ำ	 องค์อิมมำนูเอล	 “พระเจ้ำสถิตกับเรำ”	 นั้นประทำนควำมหวังให้แก่

เรำเสมอ				

					ถ้ำหำกในบำงครั้งเรำต้องประสบกับภำระที่หนักหน่วง	บทเพลงสดุดีบอก

แก่เรำว่ำ	พระเจ้ำทรงอยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีจิตใจแตกสลำย	และทรงช่วยบรรดำผู้ที่มี

จิตใจชอกช�้ำให้รอดปลอดภัย						
ภาวนา

						ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	เรำขอขอบคุณที่ท่ำนได้

ปกป้องคุ้มครององค์พระกุมำรอิมมำนูเอล			
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23  มีนาคม

“โปรดทรงล้างข้าพเจ้าให้สะอาดหมดจดจากความผิดของ

ข้าพเจ้า โปรดช�าระข้าพเจ้าให้บรสิทุธิจ์ากบาปทีข้่าพเจ้าได้

ท�า” (สดด 51:4)

อิสระจากความรู้สึกผิด     
บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	 	ทุกวันนี้	ดูเหมือนคนมำกมำยไม่สำมำรถก้ำวข้ำมควำมผิดหรือบำปใน

อดตีของตนได้		ส�ำหรบัผูท้ีป่รำศจำกกำรอภยัของพระเจ้ำในชวีติของพวกเขำ	

ควำมโน้มเอียงเช่นนี้	 น�ำไปสู่ควำมสิ้นหวังได้	 แต่มิใช่เช่นนั้นส�ำหรับบรรดำ					

คริสตชน	 	 	 เพรำะพวกเขำเชื่อว่ำพระเยซูเจ้ำทรงมำเพื่อช่วยเรำให้รอดพ้น		

และท�ำให้เรำมีควำมหวังที่ยิ่งใหญ่						

								นอกจำกนี้	ชำวคำทอลิกสำมำรถรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งกำรคืนดี		ด้วยค�ำ

กล่ำวยกบำปของพระสงฆ์	ทีว่่ำ	“โดยทำงศำสนบรกิำรของพระศำสนจกัร	ขอ

พระเจ้ำประทำนกำรอภัยและสันติสุขแก่ท่ำน”		พระเจ้ำทรงอภัยบำปทั้งสิ้น

ของเรำอย่ำงเห็นได้ชัด					

ภาวนา

				ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้น้อมรับกำร

อภัยของพระเยซูเจ้ำด้วยเทอญ
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24  มีนาคม

“เพื่อรับมรดกที่ไม่เสื่อมสลายไร้มลทิน ไม่มีวันร่วงโรยซึ่ง

เก็บรักษาไว้ในสวรรค์เพื่อท่าน” (1ปต 1:4)

ชีวิตหลังความตาย     

บทไตร่ตรอง
						มนุษย์ทุกคนต่ำงแสวงหำควำมสุขที่สมบูรณ์		ซึ่งเรำสัมผัสบำงส่วนจำกสิ่ง

ที่เห็นได้	คือ	กำรมีช่วงหยุดพักยำว	กำรพบปะกันในครอบครัวหรือในช่วงเย็น

ที่น่ำรื่นรมย์	 	แต่ควำมสุขเหล่ำนี้เป็นเพียงชั่วครำว			เรำยังมีประสบกำรณ์กับ

ควำมมืดที่มำท�ำลำยควำมสุขของเรำด้วย						

						เมื่อกำรป่วยหนักหรือวัยชรำมำเยือน		เรำต้องเผชิญหน้ำกับควำมตำย	ถึง

จุดน้ี	 องค์อิมมำนูเอลจะประทำนควำมหวังแห่งชีวิตนิรันดรและควำมสุขอย่ำง

สมบูรณ์ให้แก่เรำ							
ภาวนา

	 	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	องค์อุปถัมภ์ของผู้ก�ำลัง

สิ้นใจ	โปรดวิงวอนเพื่อเรำด้วยเทอญ
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25  มีนาคม

พระนางมารีย์จึงตรัสว่า “ขอให้เป็นไปกบัข้าพเจ้าตามวาจา

ของท่านเถิด” (ลก 1:38)

การแจ้งสารของทูตสวรรค์     

บทไตร่ตรอง
				วันสมโภชกำรแจ้งสำรขององค์พระผู้เป็นเจ้ำ		มีระยะเวลำเก้ำเดือนก่อนวัน

สมโภชกำรบังเกิดของพระเยซูเจ้ำ	

					ค�ำตอบรบัของพระนำงมำรย์ี	ต่อกำรแจ้งสำรของทตูสวรรค์		ก่อให้เกดิควำม

สับสนวุ่นวำยใจแก่พระนำงว่ำ	พระนำงจะได้เป็นพระมำรดำของพระเมสสิยำห์			

เมือ่ได้ตอบว่ำ	“ข้ำพเจ้ำเป็นผูร้บัใช้ขององค์พระผูเ้ป็นเจ้ำ”	พระนำงจงึเป็นแบบ

อย่ำงที่ดีเลิศของกำรน้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้ำ													

ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	ขอโปรดให้เรำนอบน้อม

ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ำ	 ดังที่พระนำงมำรีย์ได้ทรง

ปฏิบัติด้วยเทอญ	
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26  มีนาคม

“จงกลับใจเถิด แต่ละคนจงรับศีลล้างบาป เดชะพระนาม

พระเยซูคริสตเจ้า” (กจ 2:38)

การโปรดศีลล้างบาปแก่คริสตชนส�ารอง     

บทไตร่ตรอง 
					ประชำชนรู้สึกวุ่นวำยใจต่อค�ำเทศน์ของเปโตร	จึงถำมขึ้นว่ำ		พวกเขำควร

จะท�ำประกำรใด	 ท่ำนจึงให้ค�ำตอบท่ีเชื้อเชิญให้พวกเขำรับศีลล้ำงบำป											

เรือ่งรำวจำกพระคมัภร์ีตอนนี	้		สำมำรถประยกุต์ได้เป็นส่วนตวักบับรรดำครสิต

ชนส�ำรองทีก่�ำลังเตรียมตวัรับศีลล้ำงบำปในพิธตีืน่เฝ้ำปัสกำคนืวนัเสำร์ศกัดิส์ทิธิ์			

							เป็นเวลำหลำยเดือนที่พวกเขำได้เรียนรู้เกี่ยวกับค�ำสอนคำทอลิก	ในพิธีตื่น

เฝ้ำปัสกำ	เรำต้อนรับพวกเขำในพระนำมของพระเยซูเจ้ำ										

ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดวิงวอนเพื่อบรรดำผู้

ที่เข้ำรับควำมเชื่อคำทอลิกในวันปัสกำด้วยเทอญ
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27  มีนาคม

“ประชาชนจ�านวนมาก... ถือกิ่งปาล์ม ออกไปรับเสด็จ”            

                                           (ยน 12:13)

การแห่ใบลาน     บทไตร่ตรอง
					เรำมักต้อนรับกำรกลับมำของบรรดำวีรบุรุษหรือทีมผู้ชนะเลิศกำรแข่งขัน

อย่ำงสมเกียรติ	 	 ด้วยกำรจัดขบวนแห่อย่ำงสง่ำพร้อมกับโปรยด้วยลูกปำหรือ

สำยรุ้ง		เมือ่พระครสิตเจ้ำเสดจ็เข้ำสูก่รงุเยรซูำเลม็		ฝงูชนต่ำงโบกสะบดักิง่ปำล์ม

และรับเสด็จพระองค์ดังเช่นกษัตริย์							

						ในวันอำทิตย์ใบลำน		บรรดำผู้ไปร่วมพิธีบูชำขอบพระคุณต่ำงก็ถือใบลำน

ด้วยเช่นกัน		เป็นเครื่องหมำยถึงกำรรับเสด็จองค์พระคริสตกษัตริย์		กำรน้อม

รับดังกล่ำวนี้ยังคงด�ำเนินต่อไป		เมื่อพวกเขำเก็บรักษำใบลำนไว้ที่บ้ำนในสถำน

ที่ที่เหมำะสม							

ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้รับองค์

พระคริสตเจ้ำเป็นกษัตริย์ของเรำด้วยเทอญ
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28  มีนาคม

บรรดาหวัหน้าสมณะและยามรักษาพระวหิารเหน็พระองค์

ก็ตะโกนว่า “เอาไปตรึงกางเขน เอาไปตรึงกางเขน” 

                                                     (ยน 19:6)

กษัตริย์และพระผู้ไถ่ให้รอดพ้น     
บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	บำงครั้ง	สีแดงก็เป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์หรือควำมเป็นรำชำ	บำงกรณี	

หมำยถึงเลือดหรือกำรเป็นมรณสักขี	 ในวันอำทิตย์ใบลำน	 พระสงฆ์จะสวม

อำภรณ์สแีดง	ถอืกิง่ปำล์ม	แห่ไปพร้อมกบับรรดำสตับรุษุ		พวกเขำต่ำงประกำศ

ยืนยันว่ำพระเยซูเจ้ำทรงเป็นกษัตริย์							

	 	 	 	 	 	 แต่หลังจำกนั้นเหตุกำรณ์ก็เปลี่ยนไปในทันที	 	 เมื่อถึงช่วงบรรยำยถึง								

พระมหำทรมำน	ประชำชนต่ำงตะโกนถงึสองครัง้ว่ำ	“เอำไปตรงึกำงเขน”	เวลำ

น้ันเองที่พระคริสตเจ้ำทรงเป็นพระผู้ไถ่กู้ผู้รับทนทุกข์ทรมำน	 	 เรำมนุษย์ช่ำง

เปลี่ยนไปง่ำยดำยเสียจริงๆ						
ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดวิงวอนเพื่อเรำจะได้

ยึดมั่นอยู่ในองค์พระคริสตเจ้ำด้วยเทอญ
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29  มีนาคม

“หกวนัก่อนฉลองปัสกา พระเยซเูจ้าเสดจ็ไปทีห่มูบ้่านเบธานี 

ต�าบลท่ีอยู่ของลาซารัสที่พระองค์ทรงท�าให้กลับคืนชีพจาก

บรรดาผู้ตาย” (ยน 12:1)

ก้าวเดินไปกับพระเยซูเจ้า     

บทไตร่ตรอง
				วธิทีีด่สีดุในกำรก้ำวเดนิไปพร้อมกบัพระเยซูเจ้ำในสปัดำห์ศกัดิส์ทิธิก็์คือ		กำร

เข้ำร่วมในพิธีกรรมที่เต็มไปด้วยควำมหมำย		เพรำะเรำจะได้รับพระหรรษทำน

เฉพำะ	จำกแต่ละขั้นตอนในพิธีเฉลิมฉลองเหล่ำนั้น							

				พธิกีรรมเตือนเรำให้ระลกึว่ำ		ยงัคงเหลอือกีเพียงไม่กีว่นั	กจ็ะถงึวนัทีพ่ระองค์

สิ้นพระชนม์	และจะทรงกระท�ำให้ทุกสิ่งส�ำเร็จไป			เรำยังจะได้รับฟังเรื่องรำว

ที่ให้แบบอย่ำงแห่งควำมรัก	ควำมมักได้เงินทอง	และควำมเชื่ออีกด้วย					

ภาวนา

				ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้เดิน

ไปกบัพระเยซูเจ้ำในระหว่ำงสปัดำห์ศกัด์ิสทิธิด้์วย

เทอญ



97
วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ

30  มีนาคม

พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกหว่ันไหวพระทัย จึงตรัสยืนยันว่า “เรา

บอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านคนหนึ่งจะทรยศเรา”                    

                                                (ยน 13:21)

ความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธ

บทไตร่ตรอง  
					กำรถูกท�ำร้ำยหรือถูกปฏิเสธจำกคนใกล้ชิด		มักก่อให้เกิดควำมเจ็บปวด

อย่ำงเหลอืทน	ซึง่อำจท้ิงร่องรอยไว้จนตลอดชวีติ		ให้เรำจนิตนำกำรถึงควำม

ทุกข์ทรมำนภำยในจิตใจของพระคริสตเจ้ำ		เมื่อทรงถูกยูดำสทรยศ	และถูก

เปโตรปฏิเสธ	

					ทั้งเปโตรและยูดำสต่ำงทรำบดีถึงควำมรักที่พระเยซูเจ้ำทรงมีต่อพวกเขำ			

แต่ด้วยควำมอ่อนแอ		ทั้งสองคนได้ทรยศ	หรือละทิ้งพระองค์		ส่วนสำวกที่

เหลือต่ำงพำกันหนีไปหมด	
ภาวนา

							ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้

เป็นผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์	ด้วยเทอญ	
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บันทึกไตร่ตรอง31  มีนาคม

“พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้า ดังนั้น 

ข้าพเจ้าท�าหน้าของข้าพเจ้าให้ด้านเหมือนหิน” 

                                                    (อสย 50:7)

ใบหน้าเหมือนหินเหล็กไฟ     

บทไตร่ตรอง
						สำมวันก่อนตรีวำรปัสกำ	(พฤหัสฯ	ศักดิ์สิทธิ์		ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์	และพิธีตื่นเฝ้ำ

ปัสกำคืนวันเสำร์ศักดิ์สิทธิ์)	 พระศำสนจักรให้เรำฟังบทอ่ำนจำกค�ำท�ำนำยของ

ประกำศกอิสยำห์	 เกี่ยวกับผู้รับใช้ที่ทนทุกข์ทรมำน	 ตำมที่ทรงสัญญำไว้	 หรือ

พระเมสสิยำห์					

	 	 	 พระคริสตเจ้ำไม่ทรงร้องตะโกน	 ทรงระมัดระวังไม่หักต้นอ้อที่ช�้ำ	 หรือดับ												

ไส้ตะเกยีงทีร่บิหร่ี		พระพกัตร์ของพระองค์เป็นดงัหนิเหลก็ไฟ		พระองค์จะเสดจ็

เข้ำกรุงเยรูซำเล็ม	และรับควำมทุกข์ทรมำนที่รอพระองค์อยู่ที่นั่น							

ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้เพ่ง

มองที่องค์พระเยซูเจ้ำด้วยเทอญ
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บันทึกไตร่ตรอง
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บันทึกไตร่ตรอง
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  ภาวนา

1 เมษายน

“ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี ่ยมและเริ่ม

ประกาศพระวาจาของพระเจ้าอย่างกล้าหาญ”                                    

                                         (กจ 4:31)

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	 ระยะเวลำระหว่ำงวันสมโภชปัสกำและวันสมโภชพระจิตเจ้ำ	 บทอ่ำนใน

พธิกีรรมเตอืนให้ตระหนกัถงึกำรประทบัอยูข่องพระจติเจ้ำภำยในเรำ	ซึง่ห้ำสบิ

วันนี้จะเป็นเวลำที่ท�ำให้เรำรวมกำรกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้ำใน

ประสบกำรณ์ชีวิตของเรำให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

						พระหรรษทำนของพระเจ้ำมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง	ทุกเวลำ	เรำจึงไม่จ�ำเป็น

ต้องมีสัญญำณสื่อสำรใดๆ	เพื่อใช้ติดต่อพระเจ้ำ							

ฟื้นฟูจิตใจใหม่     

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำปรับตัวให้เหมำะสมกับกำรที่พระจิตเจ้ำ

สถิตกับเรำและอยู่รอบตัวเรำด้วยเทอญ			
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  ภาวนา

2 เมษายน

“กลุ่มผู ้มีความเช่ือด�าเนินชีวิตเป็นน�้าหนึ่งใจ

เดียวกัน ไม่คิดว่าสิ่งที่ตนมีเป็นกรรมสิทธิ์ของตน 

แต่ทุกสิ่งเป็นของส่วนรวม”

                                       (กจ 4:32)

ทุกคนมีความเพียงพอ     

บทไตร่ตรอง
				บรรดำครสิตชนในยคุแรกเข้ำใจว่ำ	กำรทีจ่ะซือ่สตัย์ต่อค�ำสอนของพระเยซเูจ้ำ

นั้น	พวกเขำจ�ำเป็นต้องมั่นใจว่ำ	ทุกคนจะมีที่อยู่อำศัยที่เหมำะสม	และอำหำรที่

เพยีงพอเพือ่กำรด�ำรงชีวติ	ในฐำนะสำนศุษิย์ทีซื่อ่สตัย์ของพระคริสตเจ้ำ	เรำมหีน้ำ

ที่รับผิดชอบเช่นเดียวกัน					

	 	 	ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	ท่ำนได้พิทักษ์รักษำพระนำงมำรีย์และพระเยซูเจ้ำด้วย

สิ้นสุดจิตใจ	โปรดช่วยเรำให้มีน�้ำใจต่อคนยำกจนด้วยเทอญ			
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3 เมษายน

“ทกุคนทีท่�าความช่ัวย่อมเกลยีดความสว่าง

และไม่เข้าใกล้ความสว่าง เกรงว่าการกระท�า

ของตนจะปรากฏชัดแจ้ง” 

                                    (ยน 3:20)

บอกความจริง     

บทไตร่ตรอง
					ทุกวันนี้ควำมจริงเป็นสิ่งที่หำยำก	ซึ่งข้ำพเจ้ำเองก็คิดเช่นนั้นเสมอมำ	

ควำมจริงเป็นสิ่งที่พูดได้ยำก	 และที่ยำกยิ่งกว่ำคือกำรยอมรับควำมจริง	

ควำมจริงท�ำให้เจ็บปวด	แต่เมื่อไตร่ตรองทุกอย่ำงแล้ว	ควำมจริงท�ำให้เรำ

เป็นอิสระ

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยให้บรรดำผู้น�ำของเรำด�ำรงอยู่ในควำม

จริง	เพือ่ว่ำท่ำนเหล่ำนัน้จะได้ประกำศพระวรสำรโดยไร้ซึง่ควำมกลัวหรือ

ควำมคลุมเคลือ			
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4 เมษายน

“พระเยซเูจ้าตรสัว่า “อย่ากลัวเลย จงไปแจ้ง

ข่าวแก่พีน้่องของเราให้ไปยงัแคว้นกาลลิ ีเขา

จะพบเราที่นั่น” (มธ 28:10)

เราจะเห็นพระองค์ในไม่ช้า     

บทไตร่ตรอง
					นักบุญออกัสตินกล่ำวว่ำ	เรำเป็นบุคคลแห่งปัสกำ	เป็นบุคคลแห่งควำม

หวงั	บรรดำผูท้ีไ่ด้ล่วงหน้ำไปก่อนเรำนัน้	ยงัคงอยูก่บัเรำเมือ่เรำพยำยำมรกัษำ

จติตำรมณ์ของพวกท่ำนเหล่ำนัน้ให้ด�ำเนนิต่อไป	โดยด�ำเนนิชวีติของเรำอย่ำง

มีคุณธรรม	และยอมรับว่ำท่ำนเหล่ำนั้นเป็นของขวัญที่พระเจ้ำประทำนให้						

  ภาวนา

	 	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้ส�ำนึกบุญคุณส�ำหรับกำร

สร้ำงสรรค์ผลงำนฝ่ำยจติของทุกท่ำนทีไ่ด้ล่วงหน้ำข้ำพเจ้ำไปในควำมเชือ่ด้วย

เทอญ					
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5 เมษายน

“ขอให้เผ่าพนัธุอิ์สราเอลทัง้มวลรูแ้น่เถิดว่า 

พระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูผู ้นี้ที่ท่านทั้ง

หลายน�าไปตรึงบนไม้กางเขน ให้เป็นองค์

พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสตเจ้า”

                                    (กจ 2:36)

ด�าเนินชีวิตแห่งธรรมล�้าลึก     

บทไตร่ตรอง
						ส่ิงทีน่่ำสนใจ	กล่ำวคอืธรรมล�ำ้ลกึของพระคริสตเจ้ำผูท้รงกลบัคืน													พระ

ชนมชพีจำกควำมตำยนัน้จะไม่ประสบผลส�ำเรจ็โดยสมบรูณ์	แม้ว่ำคนนัน้จะเกดิ

มำอยู่ในควำมเช่ือคำทอลิกก็ตำม	 เรำจะมีควำมเข้ำใจในควำมเชื่อของเรำมำก

ขึ้น	เมื่อเรำพยำยำมด�ำเนินชีวิตตำมพระวรสำร						 

  ภาวนา

	 	 	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 องค์อุปถัมภ์ของพระศำสนจักร	 โปรดช่วยเรำให้

สรรเสริญสิ่งที่เรำเชื่อ	และด�ำเนินชีวิตตำมสิ่งที่เรำสรรเสริญนั้นด้วยเทอญ			
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6 เมษายน

“เปโตรกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าไม่มีเงินไม่มีทอง แต่

ข้าพเจ้ามีอะไรจะให้ท่าน เดชะพระนามพระ

เยซูคริสตเจ้าชาวนาซาเร็ธ จงเดินไปเถิด’”

                                         (กจ 3:6)

ให้ด้วยใจจริง     

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	 ในขณะที่มำรดำของข้ำพเจ้ำใกล้จะสิ้นใจนั้น	ท่ำนกล่ำวว่ำ	 “ไม่ต้องสวด

ภำวนำให้แม่หำย	 แต่ให้สวดเพื่อแม่จะได้ยอมรับน�้ำพระทัยของพระเป็นเจ้ำใน

ทุกสถำนกำรณ์ด้วยควำมชืน่ชมยนิด	ีและเมือ่ได้ชวีตินรินัดรแล้วกจ็ะเป็นพระพร

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด”							

					อัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ	สิ่งที่ช่วยให้เรำยืนหยัดเคียงข้ำงคนที่เรำรักได้

ด้วยสำยตำแห่งควำมเชื่อ						

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟและพระนำงมำรีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์	พระมำรดำพระเจ้ำ	โปรด

ภำวนำเพื่อเรำคนบำป	บัดนี้และเมื่อจะตำยด้วยเทอญ				
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7 เมษายน

“ในเม่ือพระเจ้าประทานพระพรแก่เขา เช่น

เดยีวกบัทีป่ระทานแก่เราผูเ้ชือ่ในพระเยซคูรสิต์ 

องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเป็นใครเล่าที่จะขัด

ขวางพระเจ้าได้” (กจ 11:17)

พระจิตย่อมประทับอยู่ในที่ที่พระเจ้าทรงประสงค์     

บทไตร่ตรอง
					ควำมเชื่อในองค์พระเยซูคริสตเจ้ำไม่เคยน�ำไปสู่กำรท�ำร้ำยด้วยวิธีกำรใดๆ	

ทั้งสิ้น	แต่เป็น	“กำรตกลง”	เจรจำด้วยควำมเคำรพซึ่งกันและกัน							

					สิ่งนี้ท�ำให้เกิดควำมหวังสูงสุดว่ำควำมจริงรูปแบบใหม่	คือ	ควำมจริงของ

พระเจ้ำ							

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	ผู้พิทักษ์แห่งพระวำจำทรงชีวิต	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้

พูดในสิ่งที่ข้ำพเจ้ำเชื่อ	และด�ำเนินชีวิตตำมที่ข้ำพเจ้ำพูดด้วยเทอญ			
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8 เมษายน

“ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่

กระหายอีกเลย” (ยน 6:35)

เรากลายเป็น “ปัง” ที่เรารับประทาน     

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	 	พิธีบูชำขอบพระคุณนั้น	 ไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นของกำรแสดงออกซึ่งควำม

เคำรพ	แต่เป็น	“กำรมีส่วนร่วม”	กับชีวิตทั้งครบของพระเยซูเจ้ำ	และจะแทรก

อยู่ในทุกอณูของชีวิต	ดังเช่นผู้ที่มีศรัทธำอย่ำงแท้จริง						

								นี่คือควำมหมำยของกำรกลำยเป็น	“ปัง”	ที่เรำรับประทำน	คือกำรเป็น

ศำสนบรกิรแห่งควำมยตุธิรรมและควำมชอบธรรม	แม้ว่ำจะต้องเสยีสละสกัเพยีง

ใดก็ตำม						

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้รู้ว่ำ	เรำจะกลำยเป็น	“ปัง”	ที่เรำรับ

ประทำน	ณ	พระแท่นบูชำด้วยเทอญ			
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9 เมษายน

“ผู้ที่เชื่อในเรา ก็จะท�ากิจการที่เราก�าลังท�าอยู่

ด้วย และจะท�ากิจการท่ีใหญ่กว่าน้ันอีก เพราะ

เราก�าลังจะไปเฝ้าพระบิดา” 

                                     (ยน 14:12)

เราคือบุตรชาย-หญิงของพระเจ้า     

บทไตร่ตรอง
					วันเปนเตกอสเตเป็นเครื่องหมำยที่ท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำ	พระเยซูเจ้ำจะไม่ทรง

ทิ้งลูกก�ำพร้ำ	

					พระคุณของพระจิตเจ้ำที่ประทำนแก่เรำนั้น	ก็เพื่อเสริมก�ำลังให้เรำเข้มแข็ง

พร้อมส�ำหรบักำรด�ำเนนิชวีติตำมพระวรสำรรปูแบบใหม่	และวธีิกำรทีต่ืน่ตำตืน่

ใจต่ำงๆ	เมือ่ต้องเผชญิกบัสถำนกำรณ์ใหม่ๆ	ท่ำมกลำงกำรเปลีย่นแปลงของยคุ

สมัย							

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	ผู้เป็นบิดำเลี้ยงของพระเยซูเจ้ำ	โปรดช่วยเรำให้เป็น

บุตรชำย-หญิงที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้ำด้วยเทอญ			
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10 เมษายน

“ผูร้บัใช้ย่อมไม่เป็นใหญ่กว่านายของตน  ผูถ้กู

ส่งไปย่อมไม่เป็นใหญ่กว่าผู้ที่ส่งเขาไป”                      

                              (ยน 13:16)

ไม่รับอภิสิทธิ์ใดๆ     

บทไตร่ตรอง
					พระเยซูเจ้ำทรงล้ำงเท้ำให้แก่บรรดำศิษย์ของพระองค์	ซึ่งเป็นแบบอย่ำงอัน

ยิ่งใหญ่ที่เรำได้รับเพื่อเตือนให้ตระหนักถึงหน้ำที่ของเรำในกำรเป็นผู้รับใช้แห่ง

พระวำจำอันทรงชีวิต							

				นักบุญออกัสตินกล่ำวว่ำ		“หำกท่ำนหลงไปในกำรเห็นแก่ตัว	ท่ำนก็จะไม่ได้

รับกำรยอมรบั”	ต้องยอมรับว่ำสิง่ท่ีท่ำนพูดเป็นควำมจรงิ	แล้วจงชืน่ชมยนิดกีบั

ชีวิตของท่ำน						

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ยอมรับตนเองในสิ่งที่เป็น	เพื่อว่ำผู้อื่น

จะได้รู้จักพระเยซูเจ้ำดังที่พระองค์ทรงเป็นด้วยเทอญ			
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11 เมษายน

“เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเพื่อ

เรียกคนบาป” (มธ 9:13)

เรามีเพื่อนร่วมทางมากมาย     

บทไตร่ตรอง
								พระศำสนจักรอยูห่่ำงไกลจำกควำมครบครันในมุมมองของกำรเป็นสถำบนั	

อนัท่ีจรงิ	เมือ่มองในหลำยๆ	ประเดน็	เรำยงัเป็นคนบำปทีต้่องกำรกำรไถ่กูอ้ย่ำง

เต็มเปี่ยมตั้งแต่ระดับสูงสุดจนถึงระดับต�่ำสุด							

				เรือ่งดงักล่ำวข้ำงต้นนีต้้องไม่ท�ำให้เรำหมดก�ำลงัใจ	เพรำะพระเยซเูจ้ำมไิด้มำ

เพือ่ผูช้อบธรรม	แต่พระองค์มำเพือ่บรรดำคนบำป	ดงันัน้	เรำจงึมไิด้												โดด

เดี่ยว	แต่มีผู้ร่วมทำงมำกมำย							

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดให้ข้ำพเจ้ำเรียนรู้จำกท่ำน	ในกำรเป็นผู้มีจิตใจ

สุภำพถ่อมตนด้วยเทอญ			
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12 เมษายน

“ชาวเยรูซาเล็มบางคนพูดว่า “คนนี้มิใช่หรือ

ที่เขาพยายามจะฆ่า” (ยน 7:25)

การเป็นคนสัตย์จริงนั้นดีเกินไปรึ     

บทไตร่ตรอง
					คนดีจะสะกิดมโนธรรมของเรำ	และโดยไม่เจตนำยังท�ำให้เรำรู้สึกถึงจุดอ่อน

และควำมไม่เหมำะสมของเรำ	 เพรำะเขำจะไม่พูดถึงควำมผิดพลำดและควำม

ล้มเหลวของเรำ							

					พระเยซเูจ้ำทรงกลำยเป็นเหมอืนเรำ	เพือ่ท�ำให้เรำกลำยเป็นเหมือนพระองค์	

ถงึกระนัน้	พระองค์ยงัคงเป็นแบบอย่ำงหนึง่เดยีวส�ำหรบัเรำ	และทรงเป็นกรอบ

ควำมคิดแม่แบบหนึ่งเดียวส�ำหรับพระศำสนจักรด้วย					  

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้พยำยำมต่อสู้เพื่อเป็นผู้มีควำมสัตย์

จริง	ทั้งในเวลำที่ดีและในเวลำที่เลวร้ำยด้วยเทอญ			
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13 เมษายน

“อย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้า เพราะ

เมือ่ต้อนรับแขกแปลกหน้า บางคนได้ต้อนรับทูต

สวรรค์โดยไม่รู้ตัว” (ฮบ 13:1)

ใยจึงไม่พูดกับคนแปลกหน้า?  

บทไตร่ตรอง
					ด้วยโจมตีกันด้วยรังสีแห่ง	“ควำมเกลียดชัง”	ท�ำให้ศิลปะแห่งกำรพูดคุย

กันอย่ำงสร้ำงสรรค์ด้วยควำมเป็นมิตรกับผู้ที่มีควำมเห็นต่ำงกันก�ำลังหำยไป

อย่ำงรวดเร็ว			

							บรรดำผูย้ดึมัน่ในควำมเชือ่และมนี�ำ้ใจดอีำจพบควำมจรงิใหม่ภำยใต้บริบท

แห่งกำรสนทนำอย่ำงสร้ำงสรรค์ด้วยควำมจริงใจ	 ซึ่งท�ำให้พวกเขำมีสิทธิ

เสรภีำพทีจ่ะด�ำเนนิชวีติอย่ำงซ่ือสตัย์	มคีวำมสขุ	และมีควำมสมบรูณ์ม่ันคงมำก

ขึ้น							
  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้เป็นผู้ที่มีควำมสุขุมรอบคอบในกำรพูด

และในกำรกระท�ำด้วยเทอญ			
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14 เมษายน

“ท่านทัง้หลายจงมาพักผ่อนกับเราตามล�าพัง 

ในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” (มก 6:31)

ทุกคนย่อมต้องการ “เวลาพัก”     

บทไตร่ตรอง
					เรำจ�ำเป็นต้องมี	“เวลำพัก”	ในชีวิตประจ�ำวันของเรำ	เป็นกำรหยุดพักจำก

ควำมกดดันที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนประจ�ำ						

	 	 	 	 ในช่วงเวลำเกษียณ	ข้ำพเจ้ำมักให้เวลำแด่พระเจ้ำที่	 “เก้ำอี้ภำวนำ”	ของ

ข้ำพเจ้ำ	 กำรเดินออกก�ำลังที่ดีสำมำรถเป็นโอกำสอันยอดเยี่ยมเพื่อเสวนำกับ

พระเจ้ำ	ซึ่งมีบทกำรแสดงที่ง่ำยมำกคือ	พระเจ้ำตรัสและข้ำพเจ้ำฟัง						

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยให้ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ฟังที่ดีเมื่อพระเจ้ำตรัสด้วย

เทอญ			
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15 เมษายน

“เพือ่ให้เป็นไปตามท่ีเขยีนไว้ในพระคมัภร์ีว่า ‘ผูใ้ดจะ

โอ้อวด   ก็ให้ผู้นั้นโอ้อวดในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด’”               

                                              (1คร 1:31)

จงเป็นตัวของตนเอง     

บทไตร่ตรอง
					เป็นไปไม่ได้ทีเ่รำจะเป็นตวัของตนเองจริงๆ	และเป็นทีน่่ำเชือ่ถอืโดยปรำศจำก

กำรยอมรับว่ำ	 พระเจ้ำเป็นรำกฐำนของกำรมีชีวิตอยู่ของเรำ	พระเยซูเจ้ำทรง

เป็นแบบอย่ำงที่ดีที่สุดของกำรด�ำเนินชีวิตในพระเจ้ำ						

	 	 	 เมื่อทรำบว่ำ	 เรำเป็น	 “ใคร”	 แล้ว	 เรำก็จะทรำบดีถึงสิ่งที่ต้องพูดและต้อง

กระท�ำ	รวมทั้งวิธีกำรที่จะพูดและจะท�ำด้วยเช่นกัน		   

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้เป็นตัวของตนเองจริงๆ	เพื่อเรำจะ

ถวำยเกียรติแด่พระเจ้ำในทุกสิ่งที่เรำพูดและกระท�ำด้วยเทอญ			
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16 เมษายน

“ทรงก�าชบัเขามใิห้น�าสิง่ใดไปด้วย นอกจากไม้

เท้าเท่านั้น ไม่ให้มีอาหาร ไม่ให้มีย่าม ไม่ให้มี

เศษเงินใส่ไถ้” (มก 6:8)

เดินทางแบบเบาๆ     

บทไตร่ตรอง

					ค่ำใช้จ่ำยจะน้อยกว่ำถ้ำเรำถอืกระเป๋ำสมัภำระขึน้เครือ่งบนิแทนกำรส่งผ่ำน

ระบบตรวจสอบและเกบ็เข้ำห้องเกบ็สมัภำระของอำกำศยำน	อย่ำงไรกต็ำมเรำ

อำจใช้สิ่งที่น�ำไปนั้นน้อยมำกก็เป็นได้						

					ศิษย์ของพระคริสตเจ้ำย่อมท�ำได้ดีกว่ำหำกเขำมีทรัพย์สินที่ต้องห่วงใยน้อย

กว่ำ	เพรำะพวกเขำเดินทำงแบบ	“เบำ”	กว่ำ							

      
  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้เดินทำงและด�ำเนินชีวิตแบบเรียบง่ำย

ยิ่งขึ้นด้วยเทอญ			



Day	by	Day	with	St.	Joseph
118

17 เมษายน

“จงระวังอย่าให้มีผู้ใดขาดพระหรรษทานของ

พระเจ้า และอย่าให้มีรากแห่งความขมขื่นใดๆ 

งอกข้ึนมาก่อความวุน่วายซึง่อาจจะเป็นพษิแก่

คนจ�านวนมาก” (ฮบ 12:15)

หนทางแห่งสันติภาพคือการด�าเนินชีวิตในพระหรรษทาน     

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	 เรำแต่ละคนมีบทบำทหน้ำที่หนึ่งเดียวในกำรสร้ำงเสริมหมู่คณะให้อยู่บน

หลักเกณฑ์ของควำมยตุธิรรมและสนัต	ิดงันัน้วธิกีำรทีเ่รำพูดหรอืกระท�ำมีควำม

ส�ำคัญเช่นเดียวกับประเด็นที่เรำพูดและกระท�ำ	ไม่ว่ำควำมพยำยำมใดๆ	ที่มำก

หรือน้อยเกินไป							

  ภาวนา

    ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ตระหนักถึงพลังแห่งพระหรรษทำน

ของพระเจ้ำ	และให้เรำเป็นเครื่องมือแห่งสันติภำพด้วยเทอญ			
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18 เมษายน

“เราส่งท่านไปเหมอืนแกะในฝงูสนุขัป่า ท่านจง

ฉลาดประดุจงูและซื่อประดุจนกพิราบ” 

                                       (มธ 10:16)

ให้ระวังพวกบาร์ราคิวดัส     

บทไตร่ตรอง
					บรรดำผู้ที่ด�ำเนินชีวิตตำมค�ำสอนของพระเยซูเจ้ำอย่ำงถูกต้องแท้จริง	ย่อม

ต้องเผชิญหน้ำกบัคนทีจ้่องท�ำร้ำยไปพร้อมๆกนั	กำรเจรญิชวีติในพระครสิตเจ้ำ

คือกำรด�ำเนินชีวิตด้วยภำษำแห่งควำมรัก	 ควำมกล้ำหำญ	 ควำมจริง	 ควำม

ซื่อสัตย์	ควำมเมตตำสงสำร	ควำมหวัง	ควำมอดกลั้น	สันติและควำมชื่นชมยินดี	

และที่ขำดไม่ได้คือ	ควำมชอบธรรม													

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดเป็นพลังของเรำเมื่อต้องประสบกับควำมยำก

ล�ำบำก	เพื่อเรำจะได้เข้มแข็งและไม่ท้อใจด้วยเทอญ	  
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19 เมษายน

“เมื่อพระเจ้าทรงเตือนเขาในความฝัน เขาจึง

กลับไปยังแคว้นกาลิลี” (มธ 2:22)

มั่นคงในวิสัยทัศน์และความใฝ่ฝัน     

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	 นี่คือค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับหนทำงแห่งควำมเชื่อของบรรดำ

สตับรุษุ	ถงึแม้ว่ำจะต้องระมดัระวังไม่ปล่อยให้ควำมฝันและจนิตนำกำรของเรำ

ท�ำตำมใจชอบเกินกว่ำท่ีจะควบคุมได้	 นั่นหมำยควำมว่ำเรำจ�ำเป็นต้องท�ำให้

จินตนำกำรและควำมฝันน้ันน่ำเชื่อถือ	 โดยผ่ำนทำงกำรสวดภำวนำและ											

ข้อวิจำรณ์ที่จริงใจ														

  ภาวนา

	 	 	 	 	ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	ท่ำนได้รับฟังเมื่อทูตสวรรค์กล่ำวแก่ท่ำนในควำมฝัน	

โปรดช่วยเรำให้รู้จักรักษำควำมฝันของเรำให้คงอยู่เพื่อพระสิริรุ ่งโรจน์ของ

พระเจ้ำด้วยเทอญ			
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20 เมษายน

“พระองค์ตรัสกับเขาอีกว่า สันติสุขจงสถิตกับ

ท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด 

เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยน 20:21)

แตกต่างได้     

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	กำรคิดไปด้วยกันกับพระเจ้ำคือกำรท�ำหน้ำที่ในพระคริสตเจ้ำ	 เรำอำจไม่

สำมำรถก�ำกบับทบำทของบรรดำผูน้�ำระดบัโลกได้	แต่เรำสำมำรถพดูภำษำแห่ง

ควำมรักที่น�ำไปสู่ควำมเข้ำใจและสันติภำพได้						

					หำกพระครสิตเจ้ำได้ทรงสร้ำงควำมแตกต่ำงไว้เม่ือสองพนัปีทีผ่่ำนมำ	บรรดำ

ผู้ติดตำมพระองค์ในทุกวันนี้ก็สำมำรถกระท�ำสิ่งที่แตกต่ำงได้เช่นเดียวกัน       

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้พูดภำษำแห่งควำมรักในวันนี้เพื่อ

สร้ำงสรรค์สันติภำพด้วยเทอญ			
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21 เมษายน

“เรามสีมบตันิีเ้กบ็ไว้ในภาชนะดนิเผา เพือ่แสดง

ว่าอานุภาพล�้าเลิศนั้นมาจากพระเจ้า มิใช่มา

จากตัวเรา” (2คร 4:7)

เรานั้นเปราะบาง     

บทไตร่ตรอง
					เรำต่ำงล้วนเป็นดัง	“ภำชนะดินเผำ”	และเมื่อเรำตระหนักถึงควำมเปรำะ

บำง	ควำมอ่อนแอของเรำในพระคริสตเจ้ำ	เรำก็จะได้รับรู้ถึงควำมเข้มแข็งของ

เรำผ่ำนทำงพลังแห่งพระหรรษทำนของพระเจ้ำ						

					ดังค�ำกล่ำวของนักบุญออกัสตินที่ว่ำ	“ไม่มีใครในพวกเรำที่จะท�ำดีได้	นอก

เสยีจำกว่ำจะได้รบัควำมช่วยเหลอืจำกพระหรรษทำนของพระครสิตเจ้ำเท่ำนัน้”							

  ภาวนา

					ข้ำแต่นกับุญโยเซฟ	โปรดเป็นควำมหวงัและพละก�ำลงัให้แก่ข้ำพเจ้ำ	ในยำม

ที่ข้ำพเจ้ำต้องกำรเอำชนะควำมวิตกกังวลด้วยเทอญ			
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22 เมษายน

“ส่วนเมล็ดที่หว่านลงในดินดี หมายถึงบุคคลที่

ฟังพระวาจาและเข้าใจ จึงเกิดผลร้อยเท่าบ้าง 

หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง”

                                        (มธ 13:23)

ความรักของพระเจ้าหยั่งลึกในจิตใจ     

บทไตร่ตรอง
					เวลำดีๆ	ของวัน	เรำใช้เพื่อกำรพรวนดิน	เพำะปลูกภำยในอำรำมแห่งหัวใจ

ของเรำ	นีจึ่งอำจเป็นเหตผุลท่ีท�ำไมคนบำงคนชอบ	“กำรจดัสวน”	ในอำสนวหิำร

ทั่วไป	มำกเท่ำกับกำรประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในมหำวิหำรเลยทีเดียว												

  ภาวนา

					ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้เตม็ใจรบักำรหว่ำนเมลด็พนัธุข์องพระเจ้ำ

ทั้งในควำมคิดและจิตใจด้วยเทอญ			
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23 เมษายน

“เวลานัน้ ชาวฟารสิแีละธรรมาจารย์บางคนทูล

พระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์ พวกเราต้องการ

เหน็เครือ่งหมายอศัจรรย์ประการหนึง่จากท่าน”

                                        (มธ 12:38)

เครื่องหมายต่างๆ ล้อมรอบตัวเรา     
บทไตร่ตรอง

	 	 	 	 	 เมื่อข้ำพเจ้ำเป็นเด็ก	ข้ำพเจ้ำมักทูลขอสัญญำณติดต่อกับพระเจ้ำ

เพื่อจะทรำบว่ำสอบผ่ำนหรือไม่	 แต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วบำงครั้งเรำก็

ยงัเล่นเป็นเหมอืนเดก็ๆ	ซ่ึงเป็นเหตุให้เรำพลำดเครือ่งหมำยแห่งกำรช่วย

เหลือของพระเจ้ำในชีวิตของเรำได้							

	 	 	 	 	 เครื่องหมำยต่ำงๆ	 เหล่ำนั้นย่อมรับรู้ได้โดยอำศัยควำมเชื่อ	 มิใช่

โชคลำง							

  ภาวนา

	 	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้ตระหนักถึงกำรประทับอยู่ของ

พระเจ้ำในทุกกิจกำรของวันนี้ด้วยเทอญ			
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24 เมษายน

“เราบอกความจรงิแก่ท่านว่า ประกาศกและผูช้อบ

ธรรมจ�านวนมากปรารถนาจะเหน็สิง่ท่ีท่านได้เหน็

อยู่ แต่ก็ไม่ได้เห็น ปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านฟัง

อยู่ แต่ก็ไม่ได้ฟัง” (มธ 13:17)

ความชัดเจนไม่ได้ชัดเจนดังที่เห็นเสมอไป     

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	บ่อยครั้งกำรเอนเอียงและอคติของเรำท�ำให้เรำตำบอด	มองไม่เห็นควำม

เป็นจริงของกำรประทับอยู่ของพระเจ้ำ	 รวมท้ังกำรประยุกต์ใช้พระวรสำรกับ	

สิ่งที่ต้องท�ำในชีวิตประจ�ำวันของเรำ						

					อันที่จริง	เรำมักเอนเอียงที่จะท�ำตำมก�ำหนดกำรของตนเอง	มำกกว่ำจะท�ำ

ตำมพระประสงค์ของพระเจ้ำ       

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเป็นแสงสว่ำงส่องทำงเดิน	และเป็นประทีป

ส่องเท้ำของเรำด้วยเทอญ			
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25 เมษายน

“ท่านทัง้หลายจงออกไปทัว่โลก ประกาศข่าวดี

ให้มนุษย์ทั้งปวง” (มก 16:15)

เราคือผู้ประกาศพระวรสาร     

บทไตร่ตรอง
					นีเ่ป็นควำมท้ำทำยท่ีน่ำกลัว	อย่ำงไรกต็ำม	ก่อนอืน่ใดในฐำนะทีเ่ป็นผู	้					ประ

กำศพระวรสำร	เรำต้องยอมให้ตนเองได้รับกำรประกำศจำกพระวรสำร			เสีย

ก่อน							

					ในพระสมณสำส์นเตอืนใจทีช่ือ่ว่ำ	“กำรประกำศพระวรสำรในโลกปัจจบุนั”	

สมเด็จพระสันตะปำปำ	ปอล	ที่	6	ได้ตรัสว่ำ	เป็นกำรไร้ประโยชน์ที่จะประกำศ

ถึงข่ำวดขีองพระเจ้ำให้แก่ผูอ้ืน่	หำกก่อนอืน่ใดเรำไม่ได้รูส้กึอิม่เอมกบัข่ำวดีนีท้ั้ง

ในควำมคิดและจิตใจตั้งแต่ศีรษะจรดปลำยเท้ำ						

  ภาวนา

					ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ยดึมัน่ในข่ำวดแีห่งพระวรสำรทัง้ในควำม

คิดและจิตใจด้วยเทอญ			
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26 เมษายน

  ภาวนา

“ชุมชนชาวอิสราเอลต่างต่อว่าโมเสสและ

อาโรน” (อพย 16:2)

ค�าบ่นก็เป็นค�าภาวนาได้     

บทไตร่ตรอง
					ในฤดูร้อน	เรำก็บ่นว่ำร้อน	ในฤดูหนำว	เรำก็บ่นว่ำหนำว	ในฤดูใบไม้ผลิ	เรำ

ก็บ่นว่ำฝนตก	ในฤดูใบไม้ร่วงเรำก็บ่นว่ำมีใบไม้หล่นเกลื่อนมำกมำย						

					พระเจ้ำทรงฟังค�ำบ่นว่ำของเรำดจุดงัค�ำภำวนำ	และทรงตอบด้วยกำรท�ำให้

เรำสำมำรถชื่นชมยินดีในทุกๆ	ฤดูกำลได้							

ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดให้เรำชื่นชมยินดี	ในทุกฤดูกำลของชีวิตด้วยเทอญ			
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27 เมษายน

“เราจงสรรเสริญบุคคลเรืองนามเถิด 

คือบรรพบุรุษของเราตามล�าดับชั่วอายุคน”              

                                (ปญจ 44:1)

เราหยั่งรากอยู่ในบรรพบุรุษของเรา     

บทไตร่ตรอง
					เรำทุกคนต่ำงมีบรรพบุรุษที่เป็นทั้งผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือคนบำปปะปนกันไป	แต่

ท่ำนเหล่ำนั้นล้วนมีส่วนท�ำให้เรำเป็นและมีวันนี้ได้ไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง							

					เรำต้องรักษำควำมทรงจ�ำถึงบุคคลที่เรำรักอย่ำงสม�่ำเสมอ	โดยกำรรวมเอำ

คุณลักษณะที่ดีของท่ำนเหล่ำนั้นเข้ำไว้ใน	“หลักกำรปฏิบัติ”	ประจ�ำวันของเรำ

ด้วย						 

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้รักษำคุณลักษณะที่ดีของบุคคลที่เรำรัก

ซึ่งได้จำกไปก่อนหน้ำเรำไว้ด้วยเทอญ			
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28 เมษายน

  ภาวนา

“พระวาจาของพระเจ้าแผ่ขยายมากขึ้น 

และผู้มีความเชื่อก็เพิ่มจ�านวนขึ้นด้วย” 

                                      (กจ 12:24)

ดังที่เป็นอยู่แต่แรกเริ่ม     

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	 พระศำสนจักรนั้นอยู่ในควำมดูแลขององค์พระจิตเจ้ำ	 ดังที่ในอดีต				

พระจิตได้ตรัสในรูปแบบท่ีหลำกหลำย	 ดังนั้นพระองค์ก็ยังคงตรัสด้วย							

รูปแบบที่หลำกหลำยต่อไปทั้งในปัจจุบันและในอนำคต							

					เรำเป็นพระศำสนจักรแบบดั้งเดิม	แต่เรำไม่ใช่พวกดั้งเดิม							

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยให้เรำมีจิตวิญญำณแห่งกำรหยั่งรู้	เพื่อ

เรำจะได้ตระหนักถึงกำรท�ำงำนของพระจิตของพระเจ้ำในท่ำมกลำงโลกที่

ก�ำลังเปลี่ยนแปลงด้วยเทอญ		
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29 เมษายน

“เราเข้ามาในโลกเป็นแสงสว่าง เพื่อให้ทุกคนท่ี

เชื่อในเราไม่อยู่ในความมืด  ” (ยน 12:46)

ความจริงเดิมในแง่มุมใหม่     

บทไตร่ตรอง
					ผลกระทบอย่ำงเต็มรูปแบบของสภำสังคำยนำวำติกันที่	2	นั้น	ยังเผยให้

เห็นถึงจิตตำรมณ์แห่งกำรร่วมมือกันระหว่ำงบรรดำผู้แพร่ธรรมและสัตบุรุษ			

ดังท่ีเหน็ได้จำกกำรฟ้ืนฟคุูณภำพของหมูค่ณะของผูแ้พร่ธรรม	ซึง่ยงัมิใช่เป็นผล

งำนสุดท้ำยอย่ำงแน่นอน								

					จุดเด่นของหมู่คณะคริสตชนมิใช่กำรแข่งขัน	แต่เป็นควำมร่วมมือกันและ

กัน		

  ภาวนา

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้เป็นผู้ร่วมมีส่วนในกำรดูแลรับใช้

พระวรสำรด้วยเทอญ			
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30 เมษายน

  ภาวนา

“บรรดาศษิย์ในพระศาสนจกัรท่ีกรงุเยรซูาเล็ม

รู้ข่าวนี้ จึงส่งบารนาบัสไปยังเมือง อันทิโอก”       

                                (กจ 11:22)

ข่าวดีกระจายไปรวดเร็ว     

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	 ในฐำนะศิษย์พระคริสตเจ้ำที่เตรียมตัวสู่วันเปนเตกอสเตอีกครั้ง	 เรำต้อง

ไตร่ตรองพระวำจำของพระเจ้ำที่อยู่ภำยในจิตใจของเรำด้วยกำรภำวนำ								

						ด้วยวิธีนี้เท่ำนั้น	เรำจึงจะทรำบว่ำเรำควรจะสื่อข่ำวสำรประเภทใด	ไม่ว่ำ

จะเป็นในเชิงบวกหรือลบก็	 เพื่อเสริมสร้ำงควำมดีของอีกบุคคลหนึ่ง	 และที่สุด

ก็เพื่อควำมดีของส่วนรวม

	 	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้เป็นผู้ฟังที่ตั้งใจ	 และเป็นผู้ประกำศ				

พระวำจำของพระเจ้ำด้วยควำมร่ำเริงด้วยเทอญ		
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ไตร่ตรอง
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1 พฤษภาคม

“ถ้าพระยาห์เวห์ไม่ทรงสร้างบ้าน ช่างก่อสร้างก็ท�างานไร้ผล”    

                                                     (สดด 127 : 1)  

อย่าสร้างบ้านบนพื้นทราย แต่จงสร้างบนพื้นฐานที่มั่นคง

บทไตร่ตรอง 
	 	 	 จำกประสบกำรณ์ของข้ำพเจ้ำในกำรมีส่วนร่วมก่อสร้ำงบ้ำนมำหลำยครั้ง	

ท�ำให้เข้ำใจดีถึงควำมส�ำคัญของงำนวิศวกรรมตั้งแต่งำนฐำนรำกจนถึง

กระบวนกำรสุดท้ำย	 นั่นก็ท�ำให้ข้ำพเจ้ำเข้ำใจได้ว่ำ	 เรำควรให้ควำมส�ำคัญกับ

กำรวำงพื้นฐำนชีวิตจิตของเรำด้วยเช่นกัน

ภาวนา 

			ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดเป็นแนวทำงและ

ช่วยเรำสร้ำงพื้นฐำนชีวิตจิตของเรำบนพ้ืน

ฐำนที่มั่นคงด้วยเทอญ
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2 พฤษภาคม

“วันนั้นท่านทั้งหลายจะไม่ถามสิ่งใดจากเราอีก เราบอกความจริง

แก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะ

ประทานให้กับท่านในนามของเรา” (ยน 16 : 23) 

ท่านต้องการสิ่งใดอีกเล่า?

บทไตร่ตรอง 

	 	 	 จุดมุ่งหมำยของกำรสวดภำวนำ	 ไม่ใช่เป็นกำรเปลี่ยนน�้ำพระทัยขององค์

พระเจ้ำ	แต่เป็นกำรทีเ่รำต้องละทิง้ตวัตนของเรำเอง	เพือ่กระท�ำตำมน�ำ้พระทยั

ของพระเจ้ำ	 กำรสวดอ้อนวอนควำมต้องกำรของเรำนั้นจะไม่ไร้ผลตรำบเท่ำท่ี

เรำเปิดใจของเรำและสวดภำวนำวอนขอแนวทำงของพระองค์

ภาวนา 

	 	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยให้เรำ

สำมำรถรบัรูถ้งึน�ำ้พระทยัของพระเจ้ำในค�ำ

ภำวนำของเรำด้วยเทอญ
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3 พฤษภาคม

“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้ค�านึงถึงข่าวดีที่ข้าพเจ้า

ประกาศกับท่าน ท่านได้รับไว้แล้วและยังคงเชื่อมั่นในข่าวดีนี้”

                                                         (1 คร 15 : 1) 

ให้เราตั้งอกตั้งใจ

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	บรรดำผู้ที่เป็นมำรดำนั้น	 เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่	พวกนำงเฝ้ำเตือนบุตรของ

พวกนำงให้แต่งกำยอย่ำงเหมำะสม	 รับประทำนอำหำรที่ดี	 นอนหลับพักผ่อน

อย่ำงเพียงพอ	 ด�ำเนินชีวิตตำมแนวทำงที่ถูกต้องอยู่ในกรอบประเพณีอันดีงำม	

พวกเรำต่ำงต้องกำรผู้น�ำฝ่ำยจิตเช่นเดียวกัน	 เพื่อให้ชีวิตจิตของเรำสำมำรถ

เติบโตขึ้นได้อย่ำงเข้มแข็ง

ภาวนา 

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดเป็นแนวทำง

ชีวิตจิตให้แก่เรำ				และพิทักษ์รักษำเรำไว้

ในแนวทำงที่มุ ่งเดินตำมพระวรสำรของ

พระเยซูเจ้ำด้วยเทอญ
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4 พฤษภาคม

“ชาวกาลิลีเอ๋ย ท่านทั้งหลายยืนแหงนมองท้องฟ้าอยู่ท�าไม” 

                                                       (กจ 1 : 11)

เรายังมีภารกิจที่ต้องท�าให้ส�าเร็จ
บทไตร่ตรอง
					กำรเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้ำมิได้เป็นควำมส�ำเร็จทำงเทคนิคใดๆ	

ท่ีต้องกำรค�ำอธิบำยเลย	 แต่เป็นรหัสธรรมท่ีควรได้รับกำรเฉลิมฉลองมำกกว่ำ

เหตกุำรณ์นีเ้ป็นควำมส�ำเรจ็ในกำรบรรลเุป้ำหมำยในภำรกิจของพระองค์	และ

เป็นจุดเริ่มต้นของภำรกิจของชำวเรำในกำรที่จะสืบสำนภำรกิจของพระองค์

ผ่ำนทำงกระแสเรยีกและภำรกจิของชำวเรำ	ในกำรท�ำส่ิงธรรมดำๆ	ในแนวทำง

พิเศษที่ไม่ธรรมดำ
ภาวนา 

					ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเสนอวงิวอน

ต่อองค์พระเจ้ำ	 ซึ่งควำมปรำรถนำที่จะเป็น

ผูต้ดิตำมอนัชอบธรรมของชำวเรำตัง้แต่วนันี้

ด้วยเทอญ
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5 พฤษภาคม

“บรรดาศิษย์ทูลว่า ใช่แล้ว บัดนี้พระองค์ตรัสอย่างชัดแจ้ง มิได้

ใช้อุปมาใดๆ” (ยน 16 : 29)

การด�าเนินชีวิตในโลกนี้สามารถแบ่งได้หลายระดับ
บทไตร่ตรอง
					หำกบรรดำสำนุศิษย์ของพระเยซูเจ้ำเองก็มิได้รับกำรยกเว้นจำกกำรด�ำเนิน

ชีวิตในหลำยระดับนี้เช่นกัน	ชำวเรำก็มิต้องประหลำดใจเลยว่ำ	กำรด�ำเนินชีวิต

ของเรำที่ค่อยๆ	เติบโตในควำมเชื่อนั้นก็มีได้หลำยระดับเช่นกัน			กำรด�ำเนนิชวีติ

ของเรำนัน้ต้องอำศยัประสบกำรณ์ควำมเชือ่ท่ีหลำกหลำย	ในอนัท่ีจะเข้ำถึงควำม

ศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเจ้ำที่อยู่ทั้งภำยในตัวเรำและอยู่รอบๆ	ตัวเรำ

ภาวนา 

					ข้ำแต่นักบญุโยเซฟ	โปรดอุปถัมภ์และน�ำทำง

บรรดำผู้แสวงหำในอันที่จะเสนอวอนขอต่อ

องค์พระเจ้ำ	 ซึ่งควำมอดทน	 ขยันหมั่นเพียร	

ด�ำเนนิชวีติของเรำให้เตบิโตขึน้ในควำมเชือ่ต่อ

พระองค์ท่ำนด้วยเทอญ
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6 พฤษภาคม

“นี่คือบทบัญญัติของเรา ให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรา 

รักท่าน” (ยน 15 : 12)

ความรักคือทุกสิ่งที่ท่านต้องการ

บทไตร่ตรอง
					ข้ำพเจ้ำมักจะหยอกเย้ำเพื่อนที่ชอบใช้ส�ำนวน	“รักนะ”	ว่ำ	ถ้ำเรำใช้ค�ำนี้

บ่อยๆ	 จนเคยชินแล้ว	 ค�ำนี้ก็จะค่อยๆ	หมดควำมหมำยที่แท้จริงไป	พระวำจำ

ของพระเยซูเจ้ำนั้นเตือนเรำอย่ำงหนักแน่นว่ำ	 ควำมรักนั้นเป็นแกนกลำงของ	

ทุกสิ่งที่เรำเป็น	และทุกสิ่งที่เรำท�ำ

ภาวนา 

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเหลือเรำให้

มคีวำมมัน่คงจรงิใจในควำมรกัของเรำทีม่ต่ีอ

ทุกคนรอบข้ำงด้วยเทอญ
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7 พฤษภาคม

“ชวีตินรินัดร คอื การรูจ้กัพระองค์ พระเจ้าแท้จรงิแต่พระองค์เดยีว

และรู้จักผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา คือ พระเยซูคริสตเจ้า”

                                                           (ยน 17 : 3) 

จงตั้งใจฟังพระวาจาของพระเจ้า

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	 เรำมักจะตีควำมว่ำ	“ชีวิตนิรันดร”	นั้นหมำยถึง	ชีวิตหลังควำมตำย	แต่

นักบญุเปำโลได้ให้ควำมหมำยท่ีถกูต้องของค�ำนีไ้ว้ว่ำ	“ข้ำพเจ้ำมชีวีติอยู	่มใิช่ตวั

ข้ำพเจ้ำอีกต่อไป	แต่พระครสิตเจ้ำทรงด�ำรงชีวิตอยูใ่นตวัข้ำพเจ้ำ”	ในกำรด�ำเนนิ

ชวีติในองค์พระเยซคูรสิต์คอืกำรเดินทำงไปอยูร่่วมองค์พระเจ้ำ	และกำรเดินทำง

นั้นก็คือกำรลิ้มรสชีวิตนิรันดรในปัจจุบันนั่นเอง

ภาวนา 

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเหลือเรำ

ให้ตระหนักถึงองค์พระเยซูคริสตเจ ้ำ									

เสมอๆ	ด้วยเทอญ
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8 พฤษภาคม

“เราบอกความจรงิกบัท่านทัง้หลายว่า ท่านจะร้องไห้คร�า่ครวญ แต่

โลกจะยินดี ท่านจะเศร้าโศก แต่ความเศร้าโศกของท่านจะเปลี่ยน

เป็นความยินดี” (ยน 16 : 20) 

แม้จะมีเวลาที่เศร้าโศก แต่ . . .

บทไตร่ตรอง
					ไม่มีแนวทำงลัดใดที่จะลดควำมรู้สึกถึงควำมสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ที่เรำรัก

ได้จำกไป	แต่ในภำวะควำมสญูเสยีของเรำนัน้	ควำมโศกเศร้ำจะได้รบักำรบรรเทำ			

ข้ำพเจ้ำไม่รู ้ว่ำกระบวนกำรนี้ท�ำงำนได้อย่ำงไร	 แต่!	 ข้ำพเจ้ำยืนยันได้ว่ำ

กระบวนกำรนี้ท�ำงำนได้จริงๆ

ภาวนา 

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเหลือเรำ

ให้ได้รับกำรบรรเทำในภำวะที่เศร้ำโศก						

ดังเช่นที่พระนำงมำรีย์ทรงสู้ทนด้วยเทอญ
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9 พฤษภาคม

“เราบอกความจริงกับท่านว่า เมื่อท่านยังหนุ่ม ท่านคาดสะเอว

ด้วยตนเองและเดินไปไหนตามใจชอบ แต่เมือ่ท่านชรา ท่านจะยืน่

มอื แล้วคนอืน่จะคาดสะเอวให้ท่าน พาท่านไปในท่ีท่ีท่านไม่อยาก

ไป” (ยน 21 : 18) 

     มันต้องใช้ความเชื่ออย่างหนักแน่นเป็นอย่างมาก ในอันที่จะ

ด�ารงรักษาความเชื่อไว้ได้อย่างมั่นคง
บทไตร่ตรอง
				เมื่อเป็นเด็ก	ข้ำพเจ้ำยังมีอิสระในกำรท�ำสิ่งต่ำงๆ	ได้มำกกว่ำเมื่อเป็นผู้ใหญ่	

แม้กระทั่ง	 องค์พระเยซูเจ้ำเมื่อรับสภำพมนุษย์	 พระองค์ต้องค่อยๆ	 เรียนรู้ถึง

ภำรกิจของพระองค์ในกำรเป็นพระผู้ไถ่	พระองค์มิได้ทรงปรำรถนำที่

จะสิ้นพระชนม์	แต่	พระองค์ก็ยังทรงเลือกที่จะ

ซื่อตรงต่อภำรกิจของพระองค์ตรำบจนสิ้น

พระชนม์บนไม้กำงเขน
ภาวนา 
					ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำ

ในกำรด�ำเนินชีวิตในทุกๆ	 วัน	 ให้เป็น

โอกำสทีจ่ะด�ำเนนิชวีติตำมแนวทำงกำร

ด�ำเนินชีวิตขององค์พระเยซูคริสตเจ้ำ

ด้วยเทอญ
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10 พฤษภาคม

“เมื่อเปโตรเห็นเขา ก็ทูลถามพระเยซูเจ้าว่า คนนี้จะเป็นอย่างไร 

พระเจ้าข้า” (ยน 21 : 21)

อย่าตีค่าคนอื่น

บทไตร่ตรอง
					เมื่อเรำเป็นเด็ก	เรำมักจะเปรียบเทียบตัวเรำกับพี่น้องของเรำ	และแม่ของ

เรำก็จะบอกกับเรำว่ำ	“อย่ำเปรียบเทียบ”	ที่จริงแล้วพระเจ้ำประทำนพระคุณ

ให้เรำมำกกว่ำทีเ่รำต้องกำร	ดงันัน้ควำมรู้สกึส�ำนกึบญุคณุจงึไม่ใช่ประเดน็ทีค่วร

จะน�ำมำเปรียบเทียบ

ภาวนา 

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้

เป็นผู้กตัญญูรู้คุณต่อทุกสิ่งที่ข้ำพเจ้ำได้รับ

และตั้งใจที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นด้วยเทอญ
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11 พฤษภาคม

“แต่เขาต้องขอด้วยความเช่ือ เพราะผูท้ีส่งสัยนัน้เปรยีบเสมอืนคลืน่

ในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา” (ยก 1 : 6)

ท่านอย่าได้สงสัยอีกเลย
บทไตร่ตรอง
					เมื่อเรำมีควำมเชื่อ	กำรเกิดข้อสงสัยแม้เพียงเสี้ยวนำทีหรือแม้ขณะใดขณะ

หนึ่งจึงไม่ควรเกิดขึ้น	 ในควำมเป็นจรงิ	ควำมสงสยัสำมำรถน�ำเรำไปสูข้่อสงสยั

อื่นๆ	 อีกมำกมำยเก่ียวกับรหัสธรรมลึกล�้ำแห่งควำมเชื่อของเรำ	 ท่ำนนักบุญ					

แอนเซลม์แห่งแคนเทอร์เบอร่ี	(Saint	Anselm)	ได้ก�ำหนดหลกักำรทำงเทววทิยำ

ที่เรียกว่ำ	“กำรท�ำควำมเข้ำใจเพื่อที่จะแสวงหำควำมควำมเชื่อ”	(Faith	Seek-

ing	Understanding)	โดยอธิบำยว่ำกำรแสวงหำนั้น

บ่อยครั้งเริ่มต้นจำกควำมสงสัย

ภาวนา 

					ข้ำแตน่ักบุญโยเซฟ	เมื่อใดที่เกดิข้อ

สงสัย	 ขอโปรดช่วยข้ำพเจ้ำแสวงหำ

ควำมเข้ำใจในควำมเชื่อให้มำกยิ่งขึ้น

ด้วยเทอญ
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12 พฤษภาคม

“อย่าให้ผู้ใดที่ถูกทดลองพูดว่า ‘ข้าพเจ้าถูกพระเจ้าทดลอง’”

                                                         (ยก 1 : 13) 

การทดลองนั้นมา แล้วก็ไป

บทไตร่ตรอง
					เรำอำจเคยได้ยินบำทหลวงบำงคนเทศน์ว่ำ	พระเจ้ำทรงยินยอมให้มนุษย์ได้

รับกำรทดลอง	 แต่ข้ำพเจ้ำกลับไม่คิดเช่นนั้น	 พระเจ้ำไม่ทรงเล่นสนุกกับควำม

พยำยำมที่จริงใจของเรำในกำรท�ำควำมดี	พระเจ้ำมิได้ทรงส่งอุปสรรคเข้ำมำใน

หนทำงชวีติของเรำ	แต่เป็นผูท่ี้อยูร่อบข้ำงเรำชกัน�ำเรำเข้ำสูค่ลืน่มหำสมทุรแห่ง

กำรทดลอง
ภาวนา 

					ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดปกป้องคุม้ครอง	

ดแูลเรำในช่วงเวลำแห่งกำรทดลอง	เพือ่เรำ

จะได้เลือกสิ่งที่ดีเสมอแทนที่จะเลือกสิ่งที่

เลวร้ำยด้วยเทอญ
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13 พฤษภาคม

“พระองค์ทรงก�าชับเขาว่า ‘จงระวังให้ดี จงระวังเชื้อแป้งของ    

ชาวฟาริสี และเชื้อแป้งของกษัตริย์เฮโรด’” (มก 8 : 15)

เราได้กลับกลายเป็นขนมปังที่เราได้กินอยู่ทุกวันนี้

บทไตร่ตรอง
					โดยปกติ	ขนมปังที่เรำรับประทำนเข้ำไปในร่ำงกำย	ก็จะกลำยเป็นส่วนหนึ่ง

ในร่ำงกำย	ข้ำพเจ้ำจึงสนันษิฐำนได้ว่ำ	นีเ่องจงึเป็นเหตุผลทีพ่ระเยซเูจ้ำทรงเตอืน

เรำถึงเชือ้แป้งของชำวฟำรสิแีละเชือ้แป้งของกษตัริย์เฮโรด	พระเยซูเจ้ำทรงเป็น

ขนมปังของเรำ	และเป็นอำหำรหลักในชีวิตประจ�ำวันของเรำ

ภาวนา 

	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดวอนขอต่อ							

องค์พระเยซูคริสตเจ้ำถึงควำมต้องกำรของ	

ข้ำเจ้ำส�ำหรบัอำหำรประจ�ำวนัคอืปังทรงชวีติ

ด้วยเทอญ
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14 พฤษภาคม

“มิใช่ท่านท้ังหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน มอบภารกิจ    

ให้ท่านไปท�าจนเกิดผล” (ยน 15 : 16)  

พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้ว 

จงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด

บทไตร่ตรอง
					นี่คือจุดมุ่งหมำยในกำรรวมตัวของคริสตชนในพิธีบูชำขอบพระคุณ	นั่นคือ	

กำรถูกส่งตัวมำยังโลกนี้เพ่ือด�ำเนินชีวิตท่ีหลำกหลำยแตกต่ำงกันท่ำมกลำง

บรรดำผู ้ที่ เรำรักและผู ้ที่ เรำยังมิได ้ เรียนรู ้ ท่ีจะรัก	 เรำคือท่อธำรแห่ง																											

พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้ำ
ภาวนา 

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดอยู่เคียงข้ำง

ข้ำพเจ้ำในกำรด�ำเนินชวีติประจ�ำวัน	เพือ่ที่

เรำจะได้ด�ำรงชีวิตตำมที่เรำกล่ำวไว้ใน					

พิธีบูชำขอบพระคุณด้วยเทอญ
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15 พฤษภาคม

           “คนทั้งหลายว่าเราเป็นใคร” (มก 8 : 27) 

พวกเขาจะรู้จักเราได้อย่างไร?

บทไตร่ตรอง
					บำงคนได้ตัง้ข้อสงัเกตว่ำผู้น�ำจติวญิญำณของเขำมักจะเป็นครสิตชนมำกกว่ำ

ที่จะเป็นคำทอลิก	ซึ่งข้ำพเจ้ำไม่ค่อยจะเข้ำใจในควำมหมำยที่เขำได้พูดเช่นนั้น	

แต่ข้ำพเจ้ำค่อนข้ำงแน่ใจว่ำ	ข้ำพเจ้ำมิได้มีข้อขัดแย้งใด	ๆ	กับพวกเขำเหล่ำนั้น	

คำทอลกิทีด่นีัน้ก็คือครสิตชนทีมุ่ง่ยดึถอืควำมดงีำมเป็นอนัดบัแรกเป็นสิง่ส�ำคัญ

ที่สุด	ซึ่งนั่นก็คือวิธีกำรที่ท�ำให้ผู้อื่นได้รู้ว่ำพระเยซูเจ้ำนั้นทรงเป็นเช่นไร

ภาวนา 

			ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเหลอืเรำให้เป็น

คำทอลิกที่ดีมีคุณธรรมสมกับท่ีเป็นคริสตชน			

ผู้ชอบธรรมครบถ้วนด้วยเทอญ
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16 พฤษภาคม

“เปาโลยืนอยู่ตรงกลางท่ีประชุมอภิรัฐสภาพูดว่า ‘ชาวเอเธนส์ทั้งหลาย 

ข้าพเจ้าพบว่าท่านมคีวามเลือ่มในศาสนามากจรงิ ๆ  เมือ่ข้าพเจ้าเดนิชมเมือง

สงัเกตเหน็ปชูนยีวัตถุต่าง ๆ  ของท่าน พบแท่นบชูาแท่นหนึง่มคี�าจารกึว่า ‘แด่

พระเจ้าท่ีเราไม่รู้จัก’ ข้าพเจ้ามาประกาศให้ท่านรู้จักพระเจ้าองค์นี้ที่ท่าน

เคารพทั้ง ๆ ที่ท่านไม่รู้จัก’” (กจ 17 : 22-23) 

จงไว้ใจในสัญชาติญาณในจิตใจของท่าน
บทไตร่ตรอง
					พระเจ้ำทรงสนทนำกับเรำผ่ำนทำงสัญชำติญำณของเรำ	เมื่อท่ำนได้กลิ่นควัน	

ท่ำนไม่ต้องสงสัยเลยว่ำมไีฟไหม้เกิดขึน้ท่ีใดท่ีหนึง่	ขณะทีท่่ำนเป็นครสิตชนทีย่ดึม่ัน

ในพระวรสำรของพระเยซูคริสตเจ้ำด้วยกำรอยู่ร่วมสนิทกับพระองค์ในกำรสวด						

																																									ภำวนำและสรรเสริญพระองค์	เรำจึงวำงใจใน																	

	 																																สัญชำติญำณในจิตใจของเรำได้

ภาวนา 

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้

ตระหนักถึงพระสุรเสียงของพระเยซูเจ้ำ

ในส่วนลึกของตัวเรำเองด้วยเทอญ



Day	by	Day	with	St.	Joseph
150

17 พฤษภาคม

“ท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้” (ลก 24 : 48) 

ท่านไม่ต้องการพิสูจน์ เพียงเป็นพยานก็เพียงพอแล้ว

บทไตร่ตรอง
					ในยุคสมัยของควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	เรำต้องกำร

ค�ำอธบิำยส�ำหรบัทกุๆ	สิง่	และรวมถงึควำมลกึลบัต่ำง	ๆ 	ของชวีติ	ควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงควำมเชื่อและควำมเป็นเหตุเป็นผลนั้นมิได้มีข้อขัดแย้งกันทั้งสองสิ่งนี้

ต้องได้รับกำรพูดคุยอย่ำงสร้ำงสรรค์ระหว่ำงคนกลุ่มต่ำง	 ๆ	 เพรำะว่ำพระเจ้ำ

ทรงด�ำรงอยู่ในทั้งสองสิ่งนี้

ภาวนา 

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดคุ้มครองดูแล

เรำให้มุ่งไปยังควำมจริงท่ีเกิดขึ้นไม่ว่ำเมื่อ

ใดและที่แห่งใดด้วยเทอญ
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18 พฤษภาคม

“กัลลิโอพูดกับชาวยิวว่า ‘แต่ถ้าเป็นเพียงปัญหาเรื่องค�าสอน เรื่อง

ถ้อยค�า เร่ืองชื่อ และเร่ืองธรรมบัญญัติของท่าน ท่านจงไปจัดการ

กันเองเถิด’” 

                                                          (กจ 18 : 15) 

อย่าทะเลาะวิวาทกันเลย
บทไตร่ตรอง
					กำรสนทนำปรับควำมเข้ำใจกัน	เป็นวิธีกำรแก้ปัญหำควำมแตกต่ำงทำงควำม

คดิทีด่กีว่ำกำรทะเลำะกนัฉนัใด	ควำมจรงิกม็ไิด้ปรำกฏอยูใ่นควำมว่ำงเปล่ำฉนันัน้	

แม้กระทั่งข้อควำมเช่ือ	 และข้อค�ำสอนก็เช่นกัน	 ทั้งสองต่ำงก็ถูกสร้ำงขึ้นภำยใต้

บริบททำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมที่ต้องได้รับกำรตรวจสอบและท�ำควำม												

																																			เข้ำใจ	หรือ	อีกนัยหนึ่ง	ข้อควำมเชื่อและข้อค�ำสอน									

																																			ทำงศำสนำนั้นต่ำงได้มีกำรปรับแต่งจนอยู่ตัวแล้ว

ภาวนา 

				ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดภำวนำเพื่อ

เรำจะได้แสวงหำปรชีำญำณในทกุสิง่ของ

เรำอย่ำงรอบคอบด้วยเทอญ
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19 พฤษภาคม

“เมือ่ปรสิซลิลาและอาควลิาได้ฟัง จงึเชญิเขาไปทีบ้่านและอธบิาย

ให้เขาเข้าใจวิถีทางของพระเจ้าอย่างละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น”

                                                          (กจ 18  : 26)

ผู้หญิงมักมีปรีชาญาณที่ส�าคัญในมุมมองอันแตกต่างออกไป

บทไตร่ตรอง
   เรำต่ำงมีประสบกำรณ์จ�ำนวนมำกที่ต้องขอบคุณต่อควำมสำมำรถพิเศษต่ำง	 ๆ	

ของบรรดำสตรผีูย้ิง่ใหญ่ในประวัติศำสตร์ของพระศำสนจักร	พวกท่ำนช่วยให้เรำเข้ำ

ใจพระวรสำรได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์	 อำทิเช่น	 มรณสักขีปริสซิลลำ,	 นักบุญ											

แคทเธอรีนแห่งเซียน่ำ,	 นักบุญเทเรซำแห่งอำวิลำ,	 นักบุญจูเลียนแห่งนอริชและ

นักบุญคุณแม่เทเรซำแห่งกัลกัตตำ	เป็นต้น

ภาวนา 

			ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้

ได้รบัพระพรพเิศษต่ำง	ๆ 	ดงัเช่นบรรดำ

สตรีผู ้ยิ่งใหญ่ในพระศำสนจักรด้วย

เทอญ
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20 พฤษภาคม

“การต่อสู้และการทะเลาะวิวาทในหมู่พวกท่านนั้นมาจากที่ใด”      

                                                            (ยก 4 : 1) 

จงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเป็นเบื้องหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า

บทไตร่ตรอง
					ก่อนทีเ่รำจะรูต้วัว่ำเรำเป็นใคร	เรำต้องซือ่ตรงต่อตวัเรำเองก่อน	และทดสอบ

พละก�ำลังของเรำว่ำสำมำรถที่จะเติมเต็มได้ด้วยพรสวรรค์ของผู้อื่นโดยมิต้อง

เอำชนะเขำได้หรือไม่	 สิ่งนี้มีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำกในกำรที่เรำจะต้องอยู่	

เคียงข้ำงพระเจ้ำมำกกว่ำกำรที่จะท�ำให้ผู้อื่นเชื่อว่ำพระเจ้ำนั้นอยู่เคียงข้ำงเรำ

ภาวนา 

	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้

มั่นใจในควำมรักของพระเจ้ำที่มีต่อเรำ	

เพื่อที่เรำจะได้มั่นใจในกำรที่จะรักผู้อื่น

ด้วยเทอญ
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21 พฤษภาคม

“ท่านไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้” (ยก 4 : 14)

เราจะไปถึงจุด ๆ นั้นตามพระประสงค์ของพระเจ้า

บทไตร่ตรอง
				บำงคนมองว่ำ	เรื่องปรำกฏกำรณ์เหนือธรรมชำติที่พูดกันว่ำวันพรุ่งนี้จะไม่

มำถงึแล้ว	ในทำงตรงกันข้ำม	เรำมัน่ใจได้ว่ำไม่มปีรำกฏกำรณ์เหนอืธรรมชำตใิด

ที่พระเจ้ำน�ำมำไว้ในแผนกำรส�ำหรับเรำ	จงเชื่อมั่นว่ำไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นในวันนี้	

หรือ	พรุง่นีท้ีเ่รำจะไม่สำมำรถรบัมอืกบัสิง่นัน้ได้	ในเม่ือมีพระเจ้ำอยูเ่คยีงข้ำงเรำ

ภาวนา 

	 	 	ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำ

ให้มคีวำมเชือ่มัน่ว่ำ	พระเจ้ำจะทรงสถติอยู่

กับข้ำพเจ้ำในทุกเวลำด้วยเทอญ
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22 พฤษภาคม

“ข้าพเจ้าไม่อยู่ในโลกอีกต่อไป” (ยน 17 : 11)

การจากกันเป็นความโศกเศร้าที่หอมหวาน

บทไตร่ตรอง
				ไม่ช้ำก็เร็ว	เรำจะมีโอกำส	“กล่ำวค�ำอ�ำลำ”	จึงเป็นกำรดีที่เรำจะเตรียมคิด

ค�ำอ�ำลำไว้ก่อน		และมันจะทวีควำมส�ำคัญมำกขึ้นเมื่อเรำจะนึกถึงค�ำอ�ำลำนั้น

ในทุก	ๆ 	วัน	ด้วยกำรยึดมั่นในพระวรสำร		กำรด�ำเนินชีวิตที่เป็นประจักษ์พยำน	

เป็นสิ่งที่ทรงพลังอย่ำงมำก

ภาวนา 

				ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดอ้อนวอนต่อ

พระเจ้ำเพ่ือควำมตัง้ใจของข้ำพเจ้ำทีจ่ะเป็น

คนชอบธรรมแม้เพยีงสกัวนัหนึง่ด้วยเทอญ



Day	by	Day	with	St.	Joseph
156

23 พฤษภาคม

“ข้าพเจ้าถวายตนเป็นบูชาส�าหรับเขา เพื่อเขาจะได้รับความ

ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงด้วย” (ยน 17 : 19)

เราก็ต้องถวายตัวเองในความจริงด้วยเช่นกัน

บทไตร่ตรอง
					ในกำรด�ำเนินชีวิตในควำมจริง	คือ	กำรด�ำเนินชีวิตในพระจิตเจ้ำ	เป็นผลมำ

จำกกำรควำมรัก	ควำมชื่นชม	ควำมสงบ	ควำมอดทน	ควำมเมตตำ	ควำมใจดี	

ควำมเชื่อ	 ควำมอ่อนโยนและกำรรู้จักควบคุมตนเอง	 	 เดชะพระอำนุภำพของ

พระจิตเจ้ำ	 บรรดำบุตรของพระเจ้ำจึงบังเกิดผลได้	 (ค�ำสอนพระศำสนจักร

คำทอลิก	ข้อ	736,	กท	5	:22-23)

ภาวนา 

				ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้

ด�ำเนินชีวิตในพระสิริรุ่งโรจน์	 เพื่อว่ำค�ำ

พูดและกำรกระท�ำของข้ำพเจ้ำจะท�ำให้

เห็นถึงผลงำนของพระจิตเจ้ำ
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24 พฤษภาคม

“ท�าใจดีๆ  ไว้ เจ้าได้เป็นพยานยนืยนัถงึเราทีก่รงุเยรูซาเลม็อย่างไร 

เจ้าจะต้องเป็นพยานที่กรุงโรมอย่างนั้นด้วย” (กจ 23 : 11) 

ให้มโนธรรมของท่านน�าทางให้ท่าน

บทไตร่ตรอง
					ในระบอบกำรปกครองใด	ๆ	ก็ตำม	กระบวนกำรทำงกฎหมำยเป็นศิลปะ

อย่ำงหนึ่งเหมือนเครื่องมือที่ใช ้ในกำรพิจำรณำทำงกฎหมำย	 ส�ำหรับ																

พระศำสนจกัร	สทิธแิละควำมรบัผดิชอบทีม่รีำกฐำนมำจำกควำมยตุธิรรม	และ	

ควำมรัก	 ที่สุดแล้ว	 พระเจ้ำทรงตรัสเตือนในรูปแบบของมโนธรรมด้วย												

พระสุรเสียงอันดัง

ภาวนา 

	 	 	 	ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้มี

มโนธรรมตำมแนวทำงของพระจิตเจ้ำแห่ง

ควำมเป็นจริงด้วยเทอญ
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25 พฤษภาคม

“พี่น้องทั้งหลาย อย่าบ่นนินทากัน เพื่อจะได้ไม่ถูกพิพากษา 

พระผู้พิพากษาทรงยืนอยู่หน้าประตูแล้ว” (ยก 5 : 9) 

จงอดทนในความรัก

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 คริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะมีสิทธิเสนอขอตำมเกณฑ์	 เพื่อให้ได้รับกำร

พิจำรณำ	 และสิทธิน้ันก็ได้รับกำรชี้ขำด	 มันเป็นควำมจริงที่ว่ำ	 ควำมรักควำม

เมตตำของคริสตชนเป็นตัวตัดสินที่ส�ำคัญว่ำ	 สิ่งนั้นถูก	 หรือ	 ผิด	 “ในพระองค์	

พระเจ้ำข้ำควำมเที่ยงธรรมและควำมเมตตำจะมำบรรจบกัน”	(สดด	85)

ภาวนา 

	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้

ประพฤติตนด้วยควำมเห็นอกเห็นใจกันใน

กำรแสวงหำควำมยุติธรรมด้วยเทอญ
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26 พฤษภาคม

 “รับโบนีให้ข้าพเจ้าแลเห็นเถิด” พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า      

“ไปเถิด ความเชื่อของท่านได้ช่วยท่านให้รอดพ้นแล้ว”

                                                     (มก 10 : 51-52) 

คนตาบอดมักจะเห็นในสิ่งที่เรามักจะมองพลาดไป

บทไตร่ตรอง
				ข้ำพเจ้ำประหลำดใจมำก	เมื่อเห็นผู้ฝึกสอนฝึกฝนให้สุนัขน�ำทำงคนตำบอด	

ซึง่คนตำบอดต้องเรยีนรู้ทักษะในกำรสือ่สำรกบัผูร่้วมเดนิทำงใหม่	ท�ำให้ข้ำพเจ้ำ

คิดได้ว่ำข้ำพเจ้ำมองไม่เห็นได้อย่ำงไรกับควำมอัศจรรย์ของพระสิริรุ่งโรจน์	 ที่

ท�ำให้เรำมองเห็นได้ด้วยดวงตำแห่งควำมเช่ือ	 ในขณะที่ดวงตำมนุษย์ธรรมดำ

มองไม่เห็น
ภาวนา 

				ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำ

ให้สำมำรถมองเห็นได้ด้วยดวงตำแห่ง		

ควำมเชื่อด้วยเทอญ
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27 พฤษภาคม

“พระองค ์จึงตรัสแก ่มะเดื่อเทศต้นนั้นว ่า ‘ต้ังแต ่ น้ีต ่อไป                         

อย่าให้ใครได้กินผลของเจ้าอีกเลย’” (มก 11 : 14) 

ทุกคนต่างมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับวันที่เลวร้าย

บทไตร่ตรอง

				มันดูเหมือนว่ำพระเยซูเจ้ำทรงพูดถึงประเด็นว่ำ	ควำมเชื่อเป็นสิ่งส�ำคัญมำก	

บำงสิง่อำจเกดิผล	แต่ไม่สำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ได้	กำรด�ำเนนิชวีติตำมควำม

เชือ่นัน้แม้จะเกดิผลทีส่ำมำรอธบิำยได้	แต่ผลสมัฤทธิท์ีแ่ท้จรงิมำจำกส่วนลกึของ

จิตใจ

ภาวนา 

	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้

ด�ำเนินชีวิตในทุก	 ๆ	 วันในควำมเชื่อที่

สัมฤทธิ์ด้วยเทอญ
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28 พฤษภาคม

“ผู้ใดท่ีปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในหมู่ท่าน ก็จะต้องท�าตน    

เป็นผู้รับใช้ทุกคน” (มก 10 : 44) 

อย่าได้คาดหวังสิทธิพิเศษใด ๆ เลย

บทไตร่ตรอง
					ถ้ำเรำด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันอย่ำงมีสติ	รับรู้ถึงกำรด�ำรงอยู่ของพระเจ้ำที่ทรง

ท�ำงำนภำยในตัวเรำ	 เรำจะไม่ต้องกำรรำงวัล	หรือ	 เกียรติยศใด	ๆ	เรำรู้ว่ำเรำ

ก�ำลังท�ำตำมพระประสงค์ของพระเจ้ำก็เพียงพอแล้ว	นั่นคือ	กำรรักที่ไม่หวังสิ่ง

ตอบแทน

ภาวนา 

				ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้

รักได้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ	 ด้วย

เทอญ
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29 พฤษภาคม

“พระองค์ทรงให้ผู้ส�านึกผิดกลับมา ประทานก�าลังใจแก่ผู้ขาด

ความพากเพียร” (บสร 17 : 24) 

จงท�าความดีด้วยสิ้นสุดก�าลังสุดจิตใจ

บทไตร่ตรอง
				บ่อยครั้งที่บำปไม่ได้เกิดจำกควำมไม่รู้	แต่ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรตั้งใจกระท�ำ	

มนุษย์เรำถูกล่อลวงได้ง่ำย	 ว่ำกำรสวดภำวนำเพียงเล็กน้อย	 ใช้ควำมพยำยำม

น้อยๆ	ก็จะได้รับรำงวัลอย่ำงง่ำยดำย	ถ้ำเรำตั้งใจปฏิบัติอย่ำงสุดก�ำลัง	สุดจิตใจ

แล้วส่วนที่เหลือเป็นพระเจ้ำที่ทรงกระท�ำ

ภาวนา 

	 	 	 	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดอ้อนวอน									

พระเยซูเจ้ำเพื่อควำมต้ังใจของเรำในกำร

ท�ำควำมดีในวันนี้และทุกๆ	วันด้วยเทอญ
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30 พฤษภาคม

“บรรดาศิษย์ก�าลังเดินทางขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูเจ้า

เสด็จน�าเขาไป” (มก 10 : 32)  

เราทุกคนต่างมีหนทางขึ้นสู่กรุงเยรูซาเล็มของเราเอง

บทไตร่ตรอง
					เรำต่ำงได้รับกำรเรียกให้บันทึก	“ข่ำวดี”	ของเรำในกำรเป็นพยำนยืนยันว่ำ

เรำได้ใช้พระพรที่ได้รับจำกพระจิตเจ้ำในกำรรับใช้เพื่อนมนุษย์เพื่อเป็นกำร

สรรเสรญิพระเจ้ำอย่ำงไร	ในทกุวนันีเ้รำมโีอกำสใหม่ๆ	ทีจ่ะ	“ท�ำตำมทีพ่ดู”	เพือ่

เรำจะเดินทำงไปสู่กรุงเยรูซำเล็มใหม่อันเป็นนิรันดร์

ภาวนา 

					ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยน�ำทำง

เรำในกำรด�ำเนินชีวิตด้วยเทอญ
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31 พฤษภาคม

“เธอเป็นสุขท่ีเช่ือว่า พระวาจาทีพ่ระเจ้าตรสัแก่เธอไว้จะเป็นจริง”

                                                           (ลก 1 : 45) 

นี่มิใช่การพบปะแบบปกติ

บทไตร่ตรอง
	 	 	 	 	 เมื่อเรำไตร่ตรองถึงรหัสธรรมลึกล�้ำของกำรที่พระเจ้ำด�ำรงอยู่ท่ำมกลำง			

มวลมนุษย์	เรำกถ็กูเรยีกร้องให้	“เคำรพนบัถอื”	กำรด�ำรงอยูข่องพระเจ้ำในหมู่

พี่น้องของเรำ	ก็คือเพื่อนบ้ำนที่อยู่รอบข้ำงเรำนั่นเอง	ไม่เร็วก็ช้ำเรำจะเข้ำใจได้

ว่ำมนุษย์ทุกคนต่ำงเป็นพี่น้องกันในองค์พระคริสตเจ้ำ

ภาวนา 

					ข้ำแต่นกับุญโยเซฟผูพ้ทิกัษ์พระนำงมำรย์ี	

โปรดช่วยเรำให้เข้ำใจถึงกำรด�ำรงอยู ่ของ

พระเจ้ำในบรรดำผู้ที่เรำพบเจอในวันนี้ด้วย

เทอญ
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         1 มิถุนายน

“ข้าพเจ้าได้ยินค�าสบประมาทโดยไร้มูลเหตุ ท�าให้

ข้าพเจ้าต้องเป็นทุกข์เศร้าใจอย่างสุดซึ้ง” 

                                            (ทบต 3 : 6) 

ชีวิตนั้นมีช่วงเวลาที่ยุ่งเหยิงอยู่เสมอ

	 ควำมสมบูรณ์แบบเรียกร้องให้เรำปฏิบัติภำรกิจประจ�ำวันของเรำให้ดี

ที่สุดอย่ำงเต็มก�ำลัง	โดยมีสมมติฐำนว่ำคนอื่น	ๆ 	ก็ปฏิบัติภำรกิจประจ�ำวันของ

พวกเขำให้ดทีีส่ดุอย่ำงเตม็อย่ำงก�ำลังเช่นเดยีวกัน	ส่วนทีเ่หลอืจะเป็นกำรท�ำงำน

ของพระเจ้ำที่ทรงกระท�ำต่อเรำและคนอื่น	ๆ	ทุกคน		

	 ถ้ำเรำล้มเหลวในกระบวนกำรปฏบิตังิำนนีห้รอืเรำมสีิง่ทีเ่ข้ำใจผดิพลำด	

เรำก็จะมอบชีวิตของเรำไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้ำ	 ซึ่งบรรดำเทวทูตสวรรค์					

ก็มิได้ท�ำได้ดีไปกว่ำเรำทุกคน	

บทไตร่ตรอง 

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ด�ำเนิน

ชวีติประจ�ำวนัประหนึง่ว่ำทกุสิง่นัน้ขึน้อยูก่บัตวัเรำ	

และภำวนำอ้อนวอนพระเจ้ำประหนึ่งว่ำทุกสิ่งนั้น

ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเทอญ
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         2 มิถุนายน

“ข้าพเจ้ายืนอยู่หน้าพระวิหาร ปรารถนาจะได้

ปรีชาญาณ และจะแสวงหาปรีชาญาณจนถึงที่สุด”

                                          (บสร 51 : 14)

จงมีปรีชาญาณแต่อย่าเป็นเพียง “ผู้เฉลียวฉลาด” เท่านั้น

บทไตร่ตรอง
	 ปรีชำญำณที่แท้จริงคือกำรปฏิบัติตำมพระด�ำรัสของพระเจ้ำด้วย																

ควำมเคร่งครัด	 	 ผู้มีปรีชำญำณจะต้องมุ่งม่ันที่จะด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันให้

สอดคล้องกบัวถิทีำงของพระเจ้ำ	ใช่แล้ว	ผูม้ปีรีชำญำณจะรบัรู้ได้ถงึกำรสถิตอยู่

ของพระเจ้ำในทุก	ๆ	ที่ตลอดเวลำ	

	 นี่เป็นค�ำเปรียบเปรยที่เหมำะสมส�ำหรับบรรดำผู้ที่มุ ่งมั่นในหนทำง													

แห่งควำมดีและหนทำงของพระเจ้ำ	 ดงันัน้	จงมุง่มัน่ภำวนำและท่ำนจะได้รบั

ปรีชำญำณ

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดสอนข้ำพเจ้ำให้

สวดภำวนำดังที่ท่ำนได้สอนพระเยซูเจ้ำให้ทรง													

สวดภำวนำด้วยเทอญ
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         3 มิถุนายน

“ยังมีเรื่องราวอื่น ๆ อีกมากมายที่พระเยซูเจ้า

ทรงกระท�า” (ยน 21 : 25)

ยังมีเรื่องราวต่อไปอีกมาก อย่าเพิ่งไปสิ

บทไตร่ตรอง
	 นกับุญยอห์นได้กล่ำวไว้อย่ำงชดัเจนว่ำ	หำกท่ำนต้องจดบันทกึเรือ่งรำว

ทัง้หมดของพระเยซเูจ้ำเป็นหนงัสอื		หนงัสอืทัง้หมดบนโลกนีก้ไ็ม่สำมำรถบรรจุ

เรื่องรำวทั้งหมดนั้นไว้ได้อย่ำงแน่นอน	 เรำต้องท�ำให้เรื่องรำวทั้งหมดของ							

พระเยซูเจ้ำส�ำเร็จสมบูรณ์ด้วยกำรกระท�ำในส่วนที่เป็นหน้ำที่ของเรำตำมที่				

พระเยซูเจ้ำได้ทรงสอน	 	 เมื่อนั้นชีวิตของเรำก็จะเป็นเรื่องรำวส่วนหนึ่งของ						

พระวรสำรที่มีชีวิต	โดยที่เรำมิได้คำดคิดเลยทีเดียว

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้พำกเพยีร

สวดภำวนำและท�ำกิจกำรดี	 ๆ	 เพื่อให้พระวรสำรได้

รับกำรประกำศอย่ำงต่อเนื่องด้วยเทอญ
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         4 มิถุนายน

“เมื่องานแต่งงานผ่านไปแล้ว โทบิตเรียกโทบิยาห์

บุตรชายมาพบพูดว่า ‘ลูกเอ๋ย อย่าลืมจ่ายเงิน

ตอบแทนผู้ร่วมเดินทางไปกับลูก ลูกควรเพิ่มเงินให้

เขามากกว่าที่ตกลงกันไว้’”  (ทบต 12 : 1) 

เพิ่มเงินพิเศษให้

บทไตร่ตรอง
	 ได้มีกำรกล่ำวไว้หลำยต่อหลำยครั้งจนข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถจะนับได้ว่ำ	

พระเจ้ำได้ทรงกระท�ำต่อเรำด้วยควำมเมตตำมำกมำยเพยีงใด		มันเป็นควำมจรงิ

ที่ว่ำ	ผู้ที่มีควำมกตัญญูกตเวทีมักเป็นคนที่มีสุขภำพดี	ในท�ำนองเดียวกันคนที่มี

สุขภำพดีก็มักจะเป็นคนที่มีควำมกตัญญูรู้คุณคน	อำแมน

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้พำกเพียร	

ตั้งมั่นอยู่ในควำมกตัญญูรู้คุณด้วยเทอญ

ยังมีเรื่องราวต่อไปอีกมาก อย่าเพิ่งไปสิ
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         5 มิถุนายน

“นี่คือความเชื่อซึ่งนับได้ว่าเป็นความชอบธรรม

ส�าหรับเขา” (รม 4 : 22) 

จงยึดมั่นในความเชื่อและความหวังไว้ให้มั่นคง

บทไตร่ตรอง
	 หลำยครั้งที่เรำตกอยู่ในสถำนกำรณ์สิ้นหวัง	และสภำวะแวดล้อมต่ำง	ๆ 	

ทีเ่รยีกร้องควำมสนใจจำกผู้ท่ีห่วงใยเรำ	หรอืแม้กระท่ังเรยีกร้องควำมห่วงใยจำก

องค์พระเจ้ำ	 ควำมเชื่อมิได้ให้แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเรียบง่ำยส�ำหรับ

ปัญหำที่ยุ่งยำกซับซ้อน	หรือ	ให้ค�ำตอบง่ำย	ๆ	แก่เรำในกำรที่จะพ้นจำกปัญหำ

ต่ำง	ๆ	ที่รุมเร้ำเรำอยู่ในช่วงเวลำนั้น	ๆ	

	 แต่อย่ำงไรก็ตำมควำมเชื่อก็จะช่วยเรำในกำรเพียรสู ้ทนกับปัญหำ									

ข้อสงสัยนั้น	ๆ	

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้มีควำม

วำงใจว่ำพระเจ้ำจะไม่ทรงทอดทิ้งเรำในช่วงเวลำที่

เรำต้องกำรพระองค์อย่ำงที่สุดด้วยเทอญ
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         6 มิถุนายน

“ตัง้แต่ยงัเป็นเดก็ ท่านรูจ้กัพระคมัภร์ีศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่

ช่วยท่านให้มีความเฉลียวฉลาดเพื่อรับความ

รอดพ้นโดยอาศัยความเชื่อในพระคริสตเยซู”                  

                                        (2 ทธ 3 : 15) 

พระคัมภีร์นั้นเป็นเพียงแนวทาง มิใช่อาวุธ

บทไตร่ตรอง
	 พระคัมภีร์เป็นเหมือนวรรณกรรมบ�ำรุงศรัทธำอื่น	 ๆ	 ที่จะเป็นแหล่ง

ก�ำเนิดของปรีชำญำณให้แก่ผู้มีควำมเชื่อ		อย่ำงไรก็ตำม	เรำยังต้องฟังบรรดำ

นกัปรำชญ์และปิตำจำรย์แห่งพระศำสนจกัรทีจ่ะช่วยตคีวำมพระคมัภร์ีให้เรำ

ทรำบถึงควำมหมำยแท้จริงที่ซ่อนอยู่ในบทควำมที่บรรยำยไว้ในพระคัมภีร์	

	 พระคมัภร์ียงัเป็นแนวทำงท่ีจะช่วยเรำได้อทุศิตนเพือ่พระเจ้ำ	มใิช่เป็น

อำวุธที่ท�ำให้เกิดกำรแบ่งแยก

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดพิทักษ์เรำให้			

มุ่งมั่นในควำมจริงของพระคัมภีร์เพื่อน�ำเรำไปสู่

ชีวิตนิรันดรด้วยเทอญ
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         7 มิถุนายน

“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน”

                              (มธ 5 : 13)

ท่านได้รับการเรียกให้เป็น “เกลือ” เพื่อพระเจ้า

บทไตร่ตรอง
	 คริสตศำสนำท่ีแท้จริงมิได้เป็นเพียงตัวยำตัวใดตัวหนึ่ง	 เช่นในส�ำนวน	

“ลำงเนื้อชอบลำงยำ”	 ท่ีอำจจะเหมำะสมกับเพียงบำงคน	 และไม่เหมำะกับ												

บำงคน	 แต่คริสตศำสนำที่แท้จริงนั้นเกี่ยวเนื่องกับกำรเผชิญหน้ำกับพำยุแห่ง

อุปสรรคนำนับประกำรที่ถำโถมเข้ำมำในชีวิตของเรำด้วยควำมมั่นใจ		แม้ว่ำเรำ

จะเกรงกลัวต่ออุปสรรคเหล่ำนั้นก็ตำม	 กำรมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับเกลือนั้น

แม้จะมิได้ท�ำให้มนุษย์สมบรูณ์แบบ	แต่มนษุย์ต้องมคีวำมเพยีรพยำยำมอย่ำงหนกั

ที่จะด�ำเนินชีวิตด้วยควำมมั่นใจว่ำเมื่อมีพระเจ้ำทรงอยู่เคียงข้ำงเรำ	 	 เรำจะ

สำมำรถรับมือกับปัญหำต่ำง	ๆ	ที่ถำโถมเข้ำมำในชีวิตได้เสมอ

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้มีก�ำลงัใจ

สูท้นกระแสแห่งโลกในกำรด�ำเนนิชวีติด้วยควำมยนิดี

และมั่นคงกับองค์พระเจ้ำด้วยเทอญ
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         8 มิถุนายน

“ความสามารถของเราน้ันมาจากพระเจ ้า 

พระองค์ทรงท�าให้เราเป็นผูร้บัใช้พนัธสัญญาใหม่ 

มิใช่พันธสัญญาที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร 

แต่เป็นพันธสัญญาของพระจิตเจ้า” (2 คร 3 : 6)

มีอ�านาจอื่นที่อยู่เหนือบทบัญญัติ

บทไตร่ตรอง
	 กฎและระเบียบต่ำง	 ๆ	 ส่วนใหญ่ถูกก�ำหนดขึ้นอย่ำงเรียบง่ำยเพื่อเป็น

แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ	และส่วนใหญ่จะถกูก�ำหนดขึน้บนควำมเชือ่พืน้ฐำน

และคุณค่ำของสังคมโดยสมำชิกของสังคมนั้น	 ๆ	 เมื่อพวกเขำรู้สึกว่ำควำมเชื่อ

พื้นฐำนและคุณค่ำเหล่ำนั้นถูกคุกคำม		

	 ถ้ำเรำด�ำเนินชีวิตตำมจิตตำรมณ์ของกฎระเบียบนั้นแล้ว	เรำก็จะท�ำให้

กฎระเบียบนั้นสมบูรณ์แบบได้

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นกับุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ด�ำเนนิ

ชีวิตในทุก	ๆ	วันด้วยกฎแห่งควำมรักด้วยเทอญ



Day by Day with St. Joseph
176

         9 มิถุนายน

“ท่านทั้งหลายที่มีความหวังในพระยาห์เวห์ 

จงเข้มแข็งและมั่นคงเถิด” (สดด 31 : 24)

คริสตชนนั้นมีความหวังอยู่เสมอ แม้มิใช่ผู้ที่มองโลกในแง่ดีเสมอก็ตาม

บทไตร่ตรอง
	 กำรมองโลกในแง่ดีเป็นแนวทำงกำรจดักำรของมนษุย์		เม่ือเรำเผชญิกบั

เหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิบำงครัง้เหตุกำรณ์นัน้อำจจะไม่ชดัเจนเช่น	เหตกุำรณ์ใน

กำรด�ำเนินชีวิตที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน	 หรือแม้กระทั่งเหตุกำรณ์บำงอย่ำงใน

พระศำสนจักรที่ไม่เป็นไปอย่ำงท่ีควรจะเป็น	 	 “ควำมหวัง”	 เป็นคุณธรรมที่มี			

พืน้ฐำนบนควำมเช่ือมัน่อย่ำงจริงใจว่ำพระจติเจ้ำจะไม่ทรงทอดทิง้เรำ	ดงันัน้	ให้

เรำมีควำมหวังอยู่เสมอในทุก	ๆ	วัน

 
ภาวนา 

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดพทิกัษ์รกัษำเรำให้

มีควำมหวังในกำรเผชิญหนำ้กับกำรท้ำทำยต่ำง	 ๆ	

ที่เรำพบเจอในทุก	ๆ	วันด้วยเทอญ
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         10 มิถุนายน

“ทั้งสองทูลตอบว่า ‘ขอโปรดให้ข้าพเจ้าคนหนึ่ง

นั่งข้างขวา อีกคนหนึ่งนั่งข้างซ้ายของพระองค์

ในพระสิริรุ่งโรจน์เถิด’” (มก 10 : 37)

ศิษย์ของพระคริสตเจ้าไม่ต้องการอภิสิทธิ์ใด ๆ

บทไตร่ตรอง
	 พระเยซูเจ ้ำได ้ตรัสหลำยคร้ังถึงผู ้คนที่ มีควำมคิดมุ ่ งแสวงหำ																																				

ยศถำบรรดำศักดิ์	 ซึ่งพวกเขำคิดว่ำมีสิทธิที่จะได้รับบรรดำศักดิ์และชื่อเสียง

เกียรติยศ	 ทั้งที่กำรสุภำพถ่อมตนอยู่เงียบ	 ๆ	 จะเป็นที่หลบภัยทำงใจได้ดีกว่ำ																

กำรไปแสดงตัวอย่ำงเปิดเผยซึ่งจะท�ำให้เรำถูกจับผิดได้โดยง่ำย

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ตระหนัก

ถึงควำมสำมำรถของเรำในกำรเป็นผู้สุภำพถ่อมตน

ด้วยเทอญ
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         11 มิถุนายน

 “ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข 

เพราะเขาจะอิ่ม” (มธ 5 : 6)

นี่เป็นข้อธรรมนูญหลักข้อหนึ่ง

บทไตร่ตรอง
	 ค�ำว่ำ	“ควำมสขุแท้”	(บทเทศน์บนภเูขำ	มธ	5-7)	นัน้มำจำกภำษำละตนิ

ว่ำ	“beatus”	(ออกเสียงว่ำ	เบย์-อำ-ตูส)	ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ	“ควำมสุข”	หรือ	

“ได้รับพร”	นักเทศน์บำงท่ำนจึงอ้ำงอิงค�ำว่ำ	 “ควำมสุขแท้”	นี้ว่ำเป็นแนวคิด

ถึงควำมสุข		

	 ท่ำนมีจิตใจยำกจนไหม?	 นั่นดีแล้ว	 เพรำะท่ำนจะเป็นผู้ท่ีมีควำมสุข													

จำกกำรที่พระเจ้ำจะประทำนควำมสุขให้แก่ท่ำน

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้

เลือกที่จะด�ำเนินชีวิตไปในทำงที่ถูกต้องด้วยเทอญ



วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ
179

         12 มิถุนายน

“พระเจ้าทรงเป็นพยานได้ว่า ถ้อยค�าทีเ่รากล่าวแก่ท่าน

น้ันมิได้เป็นการบอกทั้งจริงและไม่จริงในเวลาเดียวกัน 

พระคริสตเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้  . . . พระองค์ไม่

ตรัสทั้งจริงและไม่จริงพร้อมกัน แต่ตรัสว่าจริงเท่านั้น”                    

จงเป็นคนที่ท�าตามที่พูด
บทไตร่ตรอง
	 เป็นกำรยำกส�ำหรับเรำในกำรที่จะมีควำมซื่อตรง				และท�ำทุกสิ่งตำม

ท่ีเรำพูด	 นักบุญเปำโลเตือนเรำว ่ำพระเยซูเจ ้ำทรงตอบโต้ตลอดชีวิต																																

ของพระองค์ด้วยควำมจริงเท่ำนั้น	 โดยมิทรงพูดอ้อมค้อมใด	 ๆ	 เลย	 พระองค์

ทรงควำมชอบธรรมในกำรด�ำเนินชีวิตตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์จน

สิ้นพระชนม์

	 ทุกๆ	 เช้ำเรำมีโอกำสที่จะกล่ำวค�ำว่ำ	 “ใช่”	 แม้ว่ำเมื่อวำนเรำอำจจะ

พลำดพลั้งก็ตำม

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้ม	ี										

ควำมซื่อสัตย ์ ในจิตใจและแสดงออกด ้วย																										

ควำมซื่อสัตย์ด้วยเทอญ

(2 คร 1 : 18a, 21b)
นี่เป็นข้อธรรมนูญหลักข้อหนึ่ง
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         13 มิถุนายน

“จงอย่าคิดว่าเรามาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติหรือ

ค�าสอนของบรรดาประกาศก เรามิได้มาเพือ่ลบล้าง 

แต่มาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์” (มธ 5 : 17)

พระบัญญัติแห่งความรักถูกเขียนไว้ในจิตใจของเรา

บทไตร่ตรอง
	 มนุษย์มีกฎเกณฑ์ระดับสูงเหนือกว่ำท่ีธรรมบัญญัติก�ำหนดไว้เป็น																

ลำยลักษณ์อักษร	 นั่นคือ	 กฎเกณฑ์ของจิตใจ	 นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้ำหมำยถึง											

เมื่อพระองค์ทรงตรัสว่ำ	 พระองค์เสด็จมำมิใช่เพื่อลบล้ำงธรรมบัญญัติใด																				

แต่เสด็จมำเพื่อท�ำให้ธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์ขึ้น	

	 เมื่อเรำใช้จิตใจของเรำในกำรกระท�ำควำมดี	 เรำก็จะท�ำให้จิตตำรมณ	์

ของธรรมบัญญัติส�ำเร็จสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น

ภาวนา 

ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยข้ำพเจ้ำในกำร

ด�ำเนินชีวิตตำมจิตตำรมณ์ของพระวรสำรใน														

ทุก	ๆ	วันด้วยเทอญ
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         14 มิถุนายน

“ท่านจงกล่าวเพียงว่า ‘ใช่’ หรือ ‘ไม่ใช่’  ที่

เกินไปนั้นมาจากปีศาจ” (มธ 5 : 37)

ทุกสิ่งต่างพลิกผันได้

บทไตร่ตรอง
	 ควำมเชื่อไว้วำงใจอย่ำงเต็มเปี่ยมมีกำรถกแถลงกันอย่ำงมำกในหลำยๆ

วงสนทนำ		เรำทุกคนต่ำงมีเรื่องแสดงควำมคิดเห็นของแต่ละคนโดยมีแนวโน้ม

จะพูดเกินจริงเพื่อท�ำให้เรำดูดีกว่ำที่เป็นจริง		 แต่มันจะดีมำกกว่ำหำกเรำจะ

พูดควำมจริงออกไป	 หรือ	 พูดควำมจริงท้ังหมด	 และไม่พูดสิ่งอ่ืนใดนอกเหนือ

จำกควำมเป็นจริง

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้

สรรเสรญิพระเจ้ำด้วยควำมจรงิไม่ว่ำมันจะยำกล�ำบำก

สักเพียงใดด้วยเทอญ
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         15 มิถุนายน

“พระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี” 

                         (2 คร 9 : 7)

บทไตร่ตรอง
	 มีหลำยวิธีในกำรแสดงควำมใจดี	 กำรบริจำคเงินท�ำบุญก็เป็นวิธีหนึ่งที่

เห็นกันได้ทั่วไป	 แต่กำรสละเวลำและทักษะของเรำในกำรรับใช้ผู ้อื่นแบบ																				

ครสิตชนนัน้จะเป็นวธิกีำรแสดงควำมใจดทีีท้่ำทำยเรำได้มำกกว่ำ			มีกีค่นทีช่วีติ

ของพวกเขำได้เปลี่ยนแปลงไปในด้ำนที่ดีเพรำะทุกท่ำนและข้ำพเจ้ำได้ใช้เวลำ

ในกำรที่จะ	“ให้”	ด้วยใจยินดีและยังกระจำยแนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือได้

อย่ำงเป็นรูปธรรมอีกด้วย

อย่าเพียงแต่พูด

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำ

ให้มีหัวใจที่พร้อมจะให้ด้วยใจยินดีแก่ผู ้ที่

ต้องกำรด้วยเทอญ
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         16 มิถุนายน

“ถ้าตาขวาของท่านเป็นเหตุให้ท่านท�าบาป 

จงควักมันทิ้งเสีย” (มธ 5 : 29)

อุ๊บ!

บทไตร่ตรอง
	 ผู้นิพนธ์พระวรสำรหลำยท่ำนใช้ภำษำในกำรเขียนพระวรสำรโดยใช้

ส�ำนวนที่ค่อนข้ำงจะเกินเลยไปบ้ำง	 เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรถึงกำรที่พระเยซูเจ้ำ

ทรงตรัสถึงบำป	 	 แต่พระเยซูเจ้ำทรงรักเรำผู ้เป็นคนบำปโดยปรำศจำก																	

ควำมรงัเกยีจ	หรอื	มไิด้ทรงผลกัไสเรำให้ไปอยูห่่ำงไกลพระองค์เลย	พระเยซเูจ้ำ

มไิด้ทรงคดิว่ำเรำคนบำปเป็นสิง่สร้ำงทีต้่อง	“ผลกัไส”	แต่อย่ำงใด		ควำมรกัของ

พระองค์ช่วยมนุษย์ให้พิจำรณำสิ่งต่ำง	ๆ	และกระท�ำอย่ำงถูกต้องในท้ำยที่สุด

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้มี

ควำมมัน่คงแน่วแน่ท่ีจะรักพระเยซูเจ้ำดงัท่ีพระองค์

ทรงรักข้ำพเจ้ำเหนือสิ่งอื่นใดด้วยเทอญ
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         17 มิถุนายน

“พระเจ้าทรงเป็นจิต ผู้ที่นมัสการพระองค์จะ

ต้องนมัสการด้วยเดชะพระจิตเจ้า และตาม

ความจริง” (ยน 4 : 24)

บทไตร่ตรอง
	 มนุษย์ถูกปั่นหัวอย่ำงไม่สิ้นสุดจำกสื่อต่ำง	ๆ	 เช่น	วิทยุ	 โทรทัศน์	หรือ

อินเตอร์เน็ตที่จัดท�ำโดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรโฆษณำชวนเชื่อและมีกำรเผยแพร่

อย่ำงซ�้ำ	ๆ			กำรนมัสกำรพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงด้วยจิตใจนั้นเรำต้องด�ำเนินชีวิต

ในทุก	ๆ	วันด้วยกำรมีสติระลึกถึงกำรด�ำรงอยู่ของพระเจ้ำ		ดังนั้น	ทุก	ๆ	สิ่งที่

เรำพูดและกระท�ำ		เรำจะต้องพูดและกระท�ำเพื่อสรรเสริญพระเจ้ำเท่ำนั้น

โปรดอย่าได้พูดจากลับกลอกเลย

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำได้เป็น

มนุษย์ที่ปรำศจำกเล่ห์เหลี่ยมต่ำง	ๆ	ด้วยเทอญ
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         18 มิถุนายน

“พระองค์ตรัสว่า ‘ขณะนี้คือเวลาท่ีเหมาะสม 

ขณะนี้คือวันแห่งความรอดพ้น’” (2 คร 6 : 2)

แต่ส�าหรับพระหรรษทานของพระเจ้านั้น . . .

บทไตร่ตรอง
	 พระหรรษทำนของพระเจ้ำมีให้กับทุกคนในทุก	 ๆ	 วันอย่ำงบริบูรณ์	

ข้ำพเจ้ำไม่ทรำบว่ำท�ำไมพระหรรษทำนจึงท�ำงำนได้ในบำงคน	 แต่ไม่ท�ำงำนใน

บำงคน	แต่ข้ำพเจ้ำก็มอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้ำ	

	 ใช่แล้ว	ในทุก	ๆ 	วันก็จะเป็นวันแห่งพระหรรษทำนและเป็นโอกำสที่เรำ

สำมำรถกระท�ำกำรงำนใด	ๆ	ที่เรำต้องกำรได้ด้วยพระหรรษทำนของพระองค์

ภาวนา 

ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้ด�ำรงอยู่												

ในพระหรรษทำนของพระเจ้ำในวันนี้และ																					

ทุก	ๆ	วันด้วยเทอญ
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         19 มิถุนายน

“ท่านเคยได้ยินเขากล่าวว่า ‘ตาต่อตา ฟันต่อฟัน’ 

แต่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า . . .” 

                                     (มธ 5 :38)

ชีวิตจิตขั้นสูง

บทไตร่ตรอง
	 ครัง้หนึง่	ปรำชญ์ทีเ่ฉลยีวฉลำดผูห้นึง่ได้กล่ำวไว้ว่ำ	“หลักเกณฑ์ตำต่อตำ

และฟันต่อฟันนัน้	กแ็ค่ท�ำให้เกดิคนตำบอดเพิม่ขึน้สองคนและเพิม่คนทีไ่ม่มีฟัน

จะเค้ียวอำหำรได้เท่ำนั้น”	 นี่คือหนึ่งในบรรดำผู้ที่ได้แสดงออกเมื่อมนุษยชำติ

ต่ำงเรียกร้องกำรให้อภัยจำกผู้อื่นอันจะส่งผลต่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ำย

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นกับุญโยเซฟ	โปรดให้เรำมีจติใจ

แห่งกำรให้อภัยด้วยเทอญ
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         20 มิถุนายน

“เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด ใจของ

ท่านก็จะอยู่ที่นั่นด้วย” (มธ 6 : 21)

เพียงเล็กน้อย ก็มากพอแล้ว

บทไตร่ตรอง
	 ส่วนใหญ่ข้ำพเจ้ำจะเดินทำงเป็นระยะทำงใกล้	ๆ 	ไม่ไกลนักอยู่เสมอ	ไม่

ว่ำจะเป็นกำรเดินทำงโดยเครื่องบิน	หรือรถยนต์	แต่นั่นก็มิได้เป็นเพรำะกรอบ

ควำมคิดทำงศีลธรรมใด	ๆ 	เลย	แต่เป็นเพรำะว่ำข้ำพเจ้ำไม่ชอบควำมยุ่งยำกใน

กำรจัดเตรียมกระเป ๋ำ เดินทำงที่ต ้องผ ่ำนพิธีกำรตรวจเช็คกระเป ๋ำ																																							

กำรรอกระเป๋ำ	ฯลฯ	แค่นั้นเอง	วิกฤตน�้ำมันสอนให้เรำรู้ว่ำ	เรำสำมำรถท�ำสิ่งที่

ย่ิงใหญ่ได้ด้วยกำรกระท�ำเพียงเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งว่ำ	 ท�ำแต่

น้อย	แต่ได้ผลมำก	

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้

ด�ำเนินชีวิตยิ่งวันยิ่งเรียบง่ำยและเพิ่มพูนกำรให้

มำกกว่ำที่จะคอยแต่รับ	ด้วยเทอญ
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         21 มิถุนายน

“ขอให้ท่านอดทนต่อความโง่เขลาของข้าพเจ้า

สักเล็กน้อย” (2 คร 11 :1)

ความโง่เขลาบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็มิใช่สิ่งที่เลวร้ายไปเสียทั้งหมด

บทไตร่ตรอง
	 บำงครั้งคนเรำต้องท�ำส่ิงโง่เขลำบ้ำงเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 เพ่ือจะกระท�ำสิ่ง															

ท่ีถูกต้อง	 หลำยครั้งคนเรำจะถูกเรียกว่ำเรำนี่ช่ำงเป็นคนโง่เขลำเสียนี่กระไร					

ในกำรท�ำงำนเพื่อพระเยซูคริสต์	 และมีนักบุญอีกหลำยท่ำนที่ถูกเรียกว่ำคน							

โง่เขลำด้วย	 เช่น	 นักบุญฟรังซิส	 และนักบุญอัลลอยซิอัส	 (St.Aloysius)	 ซึ่ง						

พวกเรำได้เฉลิมฉลองระลึกถึงพวกท่ำนในวันนี้

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้

ตระหนักถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรท�ำตัวเป็น

คนโง่เขลำ	ณ	 เบื้องพระพักตร์ของพระเยซูเจ้ำ	

และควำมโง่เขลำแบบง่ำย	ๆ	ด้วยเทอญ
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         22 มิถุนายน

“เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา จงอย่าพูดซ�้าเหมือน

คนต่างศาสนา” (มธ 6 : 7)

จงสวดภาวนาเท่าที่ท่านจะสามารถท�าได้

บทไตร่ตรอง
	 มำรดำของข้ำพเจ้ำมีบทสวดภำวนำประจ�ำวันของท่ำนอยู่ชุดหนึ่งส่วน

บิดำของข้ำพเจ้ำจะสวดภำนำแบบเงียบ	 ๆ	 และดูเป็นธรรมชำติมำก	 ๆ	 เท่ำที่

ข้ำพเจ้ำจ�ำได้ก็คือ	ท่ำนจะคุกเข่ำลงข้ำงเตียงนอนแล้วสวดภำวนำในทุก	ๆ		คืน	

ส�ำหรับผู้ที่มีควำมเชื่อแล้ว	ต่ำงมีรูปแบบของกำรสนทนำกับพระเจ้ำในรูปแบบ

ที่แตกต่ำงกัน	ด้วยจุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ที่แตกต่ำงกันด้วย

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให	้				

สวดภำวนำจำกส ่วนลึกของจิตใจไม ่ว ่ำจะ														

สวดภำวนำด้วยเรื่องใด	 หรือ	 ด้วยสำเหตุใด								

ด้วยเทอญ
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         23 มิถุนายน

“ขอพระองค ์ประทานพละก�าลังแก ่ท ่านเดชะ                         

พระจิตเจ้าตามความไพบูลย์แห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของ

พระองค์ ให้ชีวิตภายในของท่านเข้มแข็งยิ่งขึ้น               

พระคริสตเจ้าจะได้ทรงพ�านักในจิตใจของท่านอาศัย

ความเชื่อ” (อฟ 3 : 16-17)

ท่านต้องมีหัวจิตหัวใจ
บทไตร่ตรอง
	 ท่ำนเคยสงัเกตไหมว่ำผูค้นทีม่นี�ำ้ใจดนีัน้จะยืน่มอืช่วยเหลอืผูอ้ืน่ในยำม

ที่เขำต้องกำรได้รวดเร็วเพียงใด	 พวกเขำแสดงออกถึงคุณควำมดีที่เปี่ยมล้นใน

จิตใจ		แต่ควำมดีมีควำมลึกล�้ำมำกกว่ำนั้น		ควำมดีมำจำกค�ำว่ำ	“พระเจ้ำ”	นั่น

คือ	“สภำวะของพระเจ้ำ”	(Godness)	ทีอ่ยูใ่นจติใจของเรำและเป็นสิง่ทีก่ระตุน้

เรำให้ยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่น

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ใส่ใจ

ในทุก	ๆ	สิ่งที่เรำได้กระท�ำในวันนี้ด้วยเทอญ
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								24 มิถุนายน

“อับราฮัมกราบลงกับพื้นดิน หัวเราะคิดในใจว่า 

‘ชายชราอายุหนึ่งร้อยปีจะมีบุตรได้หรือ’” 

                                     (ปฐก 17 : 17)

พระเจ้าว่า นี่ไม่ใช่เรื่องน่าขันดอก แต่พระองค์ทรงยิ้ม

บทไตร่ตรอง
	 มนษุย์ส่วนใหญ่หวัเรำะกับเหตกุำรณ์ทีต่ืน่เต้น	หรอืแม้กระทัง่เหตกุำรณ์

อัศจรรย์		เมื่อเรำไม่เชื่อว่ำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นเกิดขึ้นต่อหน้ำต่อตำเรำ	 เรำท�ำได้

ดีท่ีสุดด้วยกำรไม่ต้องเตรยีมชวีติเรำแต่อย่ำงใดต่อเหตุกำรณ์มหศัจรรย์ทีเ่กดิขึน้	

แต่ให้เรำด�ำเนนิชีวติของเรำด้วยควำมเชือ่มัน่อย่ำงทีส่ดุว่ำจะไม่มีสิง่ใดเกดิขึน้ใน

ชีวิตของเรำโดยที่พระเจ้ำและเรำจะไม่สำมำรถรับมือได้

ภาวนา 

	 ข ้ ำแต ่นั กบุญ โย เซฟ	 โปรดให ้ เ ร ำ																			

สวดภำวนำด้วยควำมมั่นใจว่ำเรำสำมำรถวำงใจ

ในพระเจ้ำได้เสมอ	ไม่ว่ำจะเกดิเหตกุำรณ์ทีเ่ป็นไป

ได้	หรือเป็นไปไม่ได้ด้วยเทอญ
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         25 มิถุนายน

“จะมีประโยชน์อะไรที่ท่านจะท่องข้อก�าหนดของ

เราและใส่พนัธสญัญาของเราไว้ในปาก ในเมือ่ท่าน

เกลียดค�าสั่งสอนของเราและละทิ้งถ้อยค�าของเรา

ไว้เบื้องหลัง” (สดด 50 : 16-17)

เหล่าบรรดาประกาศกนั้นอยู่ที่ใดกันเล่า

บทไตร่ตรอง
	 ในท่ำมกลำงเรำมีประกำศกมำกมำยหลำยท่ำนที่ยืนกรำนให้เรำ

กลับใจ		ดังเช่นประกำศกในพันธสัญญำเดิม	เช่น	ประกำศกอำโมส	และ	

ประกำศกมีคำห์	

	 พระเยซูเจ้ำได้ทรงเตือนบรรดำศิษย์ของพระองค์อย่ำได้รังเกียจ

บรรดำประกำศกเลย
ภาวนา 

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้															

เอำใจใส่รับฟังเสียงของบรรดำผู้ที่ร้องขอเรำใน

แนวทำงแห่งควำมจริง	 ควำมยุติธรรม	 และ																					

ควำมสัตย์ซื่อด้วยเทอญ
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         26 มิถุนายน

“ผู้ใดที่ให้น�้าเย็นแม้เพียงหนึ่งแก้วแก่คนใดคนหนึ่ง

ในบรรดาคนธรรมดาๆ เหล่านี้ เพราะเขาเป็นศิษย์

ของเรา เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้นั้น

จะได้รบับ�าเหนจ็รางวลัอย่างแน่นอน” (มธ 10 : 42)

เพียงสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็มีความหมายได้มากมาย

บทไตร่ตรอง
	 ข้ำพเจ้ำเคยอ่ำนพบส�ำนวนจำกที่ใดที่หนึ่งว่ำ	“เพียงผีเสื้อขยับปีก	โลก

อีกซีกไหวสะเทือนอำจร้อนหนำว”	 หรือวลีที่ว่ำ	 “เด็ดดอกไม้	 สะเทือนถึง

ดวงดำว”	แม้ข้ำพเจ้ำจะไม่ค่อยจะเข้ำใจหลักทำงวิทยำศำสตร์ของทฤษฎีผีเสื้อ

ขยับปีก	(The	Butterfly	Effect)	นี้เท่ำใดนัก	แต่ข้ำพเจ้ำก็คิดว่ำข้ำพเจ้ำพอจะ

เข้ำใจในควำมหมำยท่ีวลนีีต้้องกำรจะสือ่ถงึว่ำ	ไม่มีกศุลกจิใดจะเป็นส่ิงเล็กน้อย

เสียจนไม่อำจบังเกิดผลที่แตกต่ำงได้เลย

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้มี

ควำมใจดีตั้งแต่วันนี้โดยมิต้องค�ำนึงถึงต้นทุนใด	ๆ	

ด้วยเทอญ
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         27 มิถุนายน

พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ของพระองค์ว่า 

“ท่านอยากให้เขาท�ากับท่านอย่างไร ก็จงท�ากับเขา

อย่างนั้นเถิด” (มธ 7 : 12)

จงยิ้มเถิด แล้วโลกทั้งใบก็จะส่งยิ้มให้กับท่าน

บทไตร่ตรอง
	 คุณเคยแสดงใบหน้ำยิ้มแย้มขณะที่เดินอยู่ท่ำมกลำงหมู่คนที่หงุดหงิด

อำรมณ์เสยีบ้ำงไหม	คณุจะพบว่ำ	จะมบีำงคนทีจ่ะส่งยิม้ตอบกลับมำให้คุณด้วย

อย่ำงแน่นอน	 กรณีตัวอย่ำงง่ำยๆ	 นี้เป็นเพียงตัวอย่ำงหนึ่งของเหตุกำรณ์ที่จะ

เกิดขึ้นได้ในสถำนกำรณ์ที่ใหญ่โตมำกกว่ำนี้	 เมื่อเรำตั้งใจขยำยขอบเขตน�้ำใจดี

ของเรำดังเช่นรอยยิ้มที่กว้ำงขึ้น	ๆ	

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้สำมำรถ

เป็นบุคคลที่มีแต่อำรมณ์ดีในวันนี้ด้วยเทอญ
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         28 มิถุนายน

“ต้นไม้พันธุ์ดีจะเกิดผลไม่ดีมิได้ และต้นไม้พันธุ์ไม่

ดีก็ไม่อาจเกิดผลดีได้” (มธ 7 : 18)

ผลแอปเปิลไม่อาจหล่นจากต้นไม้พันธุ์อื่นใดก็ได้

บทไตร่ตรอง
	 ด้วยกำรเรียนรู้ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำผ่ำนระยะเวลำหนึ่ง	 เด็ก	 ๆ	 จะซึมซับ

พฤติกรรม	คุณงำมควำมดีของบิดำมำรดำและสั่งสมควำมรู้ต่ำงๆ	ที่ค่อยๆ	เพิ่ม

ขึ้นจำกกำรที่บรรดำครูผู้สอน	โค้ชกีฬำ	ที่ปรึกษำ	และเพื่อนๆ	ของเขำ		เรำทุก

คนต่ำงมโีอกำสทีจ่ะหว่ำนเมลด็พนัธ์ุแห่งควำมดีดงัอปุมำ	เช่นเมลด็พนัธุแ์อปเปิล

นั้นได้

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้เอำใจ

ใส่ในกำรเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้แก่ผู้อื่นด้วยเทอญ
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         29 มิถุนายน

“มีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงยืนอยู่เคียงข้างและ

ประทานก�าลงัแก่ข้าพเจ้า เพือ่การประกาศข่าวดีจะ

ได้ส�าเร็จไปโดยทางข้าพเจ้า” (2 ทธ 4 : 17)

พระวาจาของพระเจ้านั้นไม่อาจถูกพันธนาการหรือถูกขีดวงจ�ากัดไว้ได้

บทไตร่ตรอง
	 ขณะทีน่กับุญเปโตรได้พบกบัองค์พระเยซเูจ้ำในขณะทีท่รงพระชนม์ชพีอยู	่

นักบุญเปำโลก็ได้พบกับองค์พระเยซูเจ้ำในภำพนิมิตที่เป็นจริงอย่ำงมำก	 และ

เป็นกำรพบตัวต่อตัวดังเช่นประสบกำรณ์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักบุญเปโตรและ

พระเยซูเจ้ำ		ในทกุ	ๆ 	วนั	มนษุย์เรำต่ำงกม็โีอกำสอย่ำงน้อยหนึง่ครัง้ทีจ่ะได้พบกบั

องค์พระเยซูเจ้ำได้ในกำรประกำศพระวำจำของพระเจ้ำ

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้

สำมำรถเป็นผูป้ระกำศข่ำวดแีห่งควำมรกัอนัเป็น

นิรันดร์ของพระเจ้ำด้วยเทอญ
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        30 มิถุนายน

“ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ข้างเรา ใครจะสู้เราได้”

                                   (รม 8 : 31)

ผู้ที่ได้สละทุกสิ่งก็จะได้รับทุกสิ่ง

บทไตร่ตรอง
	 ในกำรท�ำให้บทบัญญัติแห่งควำมรักกลับกลำยเป็นแนวทำงที่ปฏิบัติได้

จริง	เรำต้องด�ำรงตนอยู่ในพระคริสต์		สิ่งนี้จะยิ่งเป็นจริงอย่ำงมำกเมื่อเรำรู้สึก

ถึงควำมยุ่งยำกและควำมล�ำบำกใจส�ำหรับเรำในกำรท�ำควำมดีและถูกต้องมี

เพียงกำรน้อมรับต่อองค์พระคริสตเจ้ำดังเช่นที่พระองค์ทรงน้อมรับน�้ำพระทัย

ของพระบิดำเจ้ำเท่ำนั้น	 ที่จะท�ำให้เรำได้รับพละก�ำลังในกำรมีชีวิตได้อย่ำงเสรี

เป็นนิจนิรันดร์

ภาวนา 

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้สำมำรถ

เป็นพยำนยืนยันถึงควำมรักอันเป็นนิรันดร์ขององค์

พระคริสตเจ้ำด้วยควำมซื่อตรงเทอญ
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1 กรกฎาคม

“ขณะท่ีพระเยซูเจ ้าทรงด�าเนินไปจากที่นั่น ทรงเห็นชาย                                

คนหนึ่งช่ือ มัทธิว ก�าลังนั่งอยู ่ที่ด ่านภาษี จึงตรัสส่ังเขาว่า                                                  

‘จงตามเรามาเถิด’ เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป” (มธ 9 : 9)

ไม่ว่าจะดีหรือร้าย จงอย่าหันหลังกลับ

บทไตร่ตรอง
	 คงมีสักครั้ง	 ที่เรำถูกท้ำทำยให้ยึดมั่นตัวเองกับทำงเลือกง่ำย	 ๆ	 เช่น																

กำรเลือกที่จะด�ำเนินชีวิตดัง	 ที่องค์พระเยซูเจ้ำทรงเป็นอยู่	 ไม่ว่ำหนทำงนั้น																

จะต้องลงทุนลงแรงมำกสักเพียงใด	 อย่ำงน้อยในบำงมุมของกำรด�ำเนินชีวิต																				

ไม่มีพระสิริรุ่งโรจน์ใดท่ีไม่ต้องลงทุนลงแรงใดๆ	 เลย	 แต่เรำก็ได้อยู่ในสังคมที่ดี	

คอื	สงัคมของครสิตชนท่ีเรำได้ร่วมเดนิทำงไปกับองค์พระเยซคูรสิต์ในกำรด�ำเนนิ

ชีวิตของเรำ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำใน	

ควำมเพียรมุ ่งมั่นตำมที่ เรำได ้สัญญำไว ้กับ																	

พระเยซูคริสตเจ้ำด้วยเทอญ



วันละหนึ่งนำทีกับนักบุญโยเซฟ
201

2 กรกฎาคม

“จงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิด ฉันอยากจะให้คนทีี่มาสุดท้ายนี้

เท่ากับให้ท่าน” (มธ 20 : 14)

ความยุติธรรมของใครหรือ? ของท่าน, ของฉัน หรือ ของพระเจ้า

บทไตร่ตรอง

	 เรื่องต่ำงๆ	เมื่อไม่เป็นไปตำมแนวทำงที่เรำคิดไว้	ส่วนใหญ่เรำจะบ่นว่ำ	

“ท�ำไมโลกนี้ช่ำงไม่ยุติธรรมเอำเสียเลย”	 ชีวิตก็เป็นเช่นนี้เสมอ	 ไม่ว่ำอย่ำงไร														

เมือ่สิน้สดุวนัแล้ว	กข็อให้เรำยดึมัน่กบัควำมยตุธิรรมในแบบของพระเจ้ำทีแ่สดง

ให้เรำเห็นว่ำ	 ผู ้ยำกไร้จะได้สิทธิพิเศษที่ดีกว่ำและบรรดำคนบำปจะได้รับ																

ควำมเมตตำกรุณำเป็นพิเศษหำกว่ำเขำนั้นกลับใจมำหำพระองค์

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดให้เรำมุ ่งมั่นสู ่ควำม

ยุติธรรมที่ผสมผสำนกับควำมเมตตำอำศัยกำรวอนขอ																	

ของท่ำนด้วยเทอญ
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3 กรกฎาคม

“ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด 

เราจะให้ท่านได้พักผ่อน” (มธ 11 : 28)

สุขสันต์วันสับบาโต

บทไตร่ตรอง

	 ผู้ที่เดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนในสถำนที่ต่ำงๆ	 นั้น	 หลำยคนยังมิได้

ละเว ้นจำกกำรท�ำงำนของพวกเขำเลย	 ตรำบเท ่ำ ท่ีพวกเขำยังน�ำ																																													

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและโทรศัพท์มือถือไปด้วย	 มนุษย์เรำทุกคนต่ำง

ต้องกำรเวลำเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ	 หรือที่ข ้ำพเจ้ำเรียกช่วงเวลำนั้นว่ำ																												

เวลำฉบับกระเป๋ำ	 	 แต่ช่วงเวลำว่ำงดังกล่ำวเรำก็ควรใช้เพื่อกำรสวดภำวนำ																					

และสรรเสริญพระเจ้ำด้วย

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้ตระหนักถึง

ควำมท้ำทำยต่ำง	ๆ	ที่เรำพบเจอในแต่ละวันด้วยเทอญ
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4 กรกฎาคม

“จงเป ็นแบบอย ่างแก ่ผู ้มีความเชื่อทุกคนด ้วยค�าพูดและ                                   

ความประพฤตด้ิวยความรกั ความเชือ่ และ ความบริสทุธิข์องท่าน”

 (1 ทธ 4 : 12)

เรามีอิสระในการมีศรัทธา

บทไตร่ตรอง

	 คนอเมริกันล้วนมีควำมภูมิใจในประเทศของตนด้วยควำมคิดที่ว่ำ	

ประเทศสหรัฐอเมริกำนั้นก่อตั้งอย่ำงมั่นคงบนหลักกำรของพระบัญญัติ																						

ของพระเจ้ำ	 โดยรฐัธรรมนญูของประเทศอเมรกิำนัน้	คนอเมรกินัจะมเีสรภีำพ	

ท่ีจะมีควำมศรัทธำต่อรัฐธรรมนูญของประเทศ	หรือศรัทธำต่อพระเยซูคริสต	์		

ก็ได้	 โดยที่ทุกคนจะมีพื้นท่ีซึ่งจัดไว้ให้เฉลิมฉลองร่วมกับพระองค	์ หรือ	 พื้นที	่															

อยู่อำศัยบนโลกนี้ตำมรัฐธรรมนูญได้

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดภำวนำเพ่ือคนอเมริกัน														

จะไม ่ละทิ้งมรดกของพวกเขำในฐำนะท่ีเป ็นชนชำติ																															

ที่ก่อตั้งขึ้นบนหลักควำมเชื่อของคริสตชนด้วยเทอญ
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5 กรกฎาคม

“สะโพกของยาโคบก็เคล็ดไปขณะที่เขาต่อสู้กันอยู่” 

                                          (ปฐก 32 : 26)

บางครั้งเราก็ขัดขืนกับพระเจ้า

บทไตร่ตรอง

	 มิใช่เรื่องแปลกเลยที่บำงครั้งเรำจะขัดขืนน�้ำพระทัยของพระเจ้ำ																									

สิ่ งนี้ เป ็นรูปแบบหนึ่งของกำรสวดภำวนำอย่ำงเข ้มข ้นและจะเกิดผล																																								

ที่มีประสิทธิภำพมำกด้วย	 	 ในกำรท่ีพระเจ ้ำทรงยอมรับตำม	 “ก�ำลัง																											

ควำมสำมำรถ”			กำรสวดภำวนำของเรำนั้น	จะเกิดขึ้นมิได้เลยถ้ำพระองค์มิได้

ทรงประทำนปรีชำญำณให้แก่เรำ	 แล้วสิ่งต่ำงๆ	 ก็จะดีขึ้นจำกเดิมที่เรำได	้

“ขัดขืน”	พระองค์ในกำรสวดภำวนำนั้น

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดเสนอวิงวอนเคียงข้ำง

เรำเพือ่เรำจะไม่ย่อท้อต่อค�ำม่ันของเรำในกำรสวดภำวนำ

ด้วยเทอญ
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6 กรกฎาคม

“พวกเขาก็เข้ามาใกล้ โยเซฟพูดต่อไปว่า ‘ฉันคือโยเซฟ น้องชาย

ของพี่ที่พี่ขายมาอียิปต์’” (ปฐก 45 : 4)

เลือดข้นกว่าน�้า

บทไตร่ตรอง

	 ในฐำนะที่เรำเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเม่ือต้องเผชิญหน้ำกัน																								

มโีอกำสมำกท่ีเรำจะถอยห่ำงออกมำเลก็น้อยเพือ่หลกีเลีย่งสถำนกำรณ์ทียุ่ง่ยำก	

แทนที่จะกดดันฝ่ำยตรงข้ำมจนกระทั่งหลังชนฝำ	 	 เรำคริสตชนได้กลำยเป็น																		

พี่น้องชำยหญิงกันในพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้ำแล้ว

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้รกัเพือ่นบ้ำน									

คนรอบข ้ำงเหมือนดังเช ่นพี่น ้องที่แท ้จริงของเรำ																													

ในองค์พระเยซูคริสต์ด้วยเทอญ
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7 กรกฎาคม

“ดูซิ เราก�าลังจะไปเกลี้ยกล่อมนาง เราจะน�านางไปในถิ่นทุรกันดาร 

เราจะพูดกับใจของนาง” (ฮชย 2 : 14)

พระเจ้าของเราทรงโรแมนติกนะ

	 เรำอำจเปรียบได้ว่ำพระเจ้ำนั้นเป็นเหมือนสมองที่ได้มีกำรพัฒนำ																	

ควำมดีงำม	ควำมถูกต้องขั้นสูงสุดแล้ว	 เป็นสมองที่เป็นแหล่งก�ำเนิดของดนตรี	

บทกวี	 ศิลปะ	 และควำมรัก	 พระเจ้ำนั้นทรงเป็นดังเช่นคนสร้ำงควำมฝัน																	

กำรนิพนธ์พระคัมภีร์ด้วยกำรอุปมำอุปไมย	 และกำรยกตัวอย่ำงที่แทบจะไม	่																	

อำจเป็นจริงได้เลย	 ทั้งหมดนี้ท�ำให้พระวรสำรไม่ต้องพรรณนำให้มำกควำม																			

ในกำรที่จะท�ำให้เรำสำมำรถสรุปได้ว่ำ	 พระเจ้ำนั้นทรงเป็นปฐมเหตุของ																												

ควำมเคล่ือนไหวทีม่นุษย์เรำเรียกว่ำ	“ควำมรัก”	แล้วเรำจะเข้ำถงึจติใจและหวัใจ

ของพระเจ้ำได้ไหมล่ะ?

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ด�ำเนินชีวิต

ในวันนี้เป็นดังบทเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้ำด้วยเทอญ



วันละหนึ่งนำทีกับนักบุญโยเซฟ
207

8 กรกฎาคม

“ไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่า” (มธ 9 :17)

คนขยันไม่มีวันอดตาย

บทไตร่ตรอง

	 ในโอกำสส�ำคัญต่ำง	 ๆ	 คุณย่ำของข้ำพเจ้ำจะมีวลีหรือส�ำนวนดีเยี่ยม

เสมอ	 	 ซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของบำงคนท่ีให้ควำมส�ำคัญกับบทบำทหน้ำที	่															

ของตน	มนุษย์เรำต่ำงต้องกำรควำมกระตือรือร้นและควำมคิดสร้ำงสรรค์																			

เช่นเดียวกันนี้ในกำรด�ำเนินชีวิตตำมพระวรสำรในทุก	ๆ	วัน

ภาวนา

	 ข ้ ำแต ่นักบุญโยเซฟ	 โปรดท�ำให ้ เรำมี																

ควำมกระตอืรอืร้นในกำรท�ำควำมดใีนวนันีด้้วยเทอญ
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9 กรกฎาคม

“เขาฝันเห็นบันไดอันหนึ่งทอดจากพื้นดิน ขึ้นไปสู่ท้องฟ้า” 

                                                  (ปฐก 28 : 12)

มนุษย์เราได้รับแรงบันดาลใจจากความฝันและวิสัยทัศน์ของเรา

บทไตร่ตรอง

	 พระเจ้ำทรงเชื้อเชิญเรำให้ทดลองเสี่ยงกระท�ำกำรหลำยสิ่งหลำยอย่ำง	

แต่พระเจ้ำมทิรงเรียกร้องให้เรำท�ำสิง่โง่เขลำใดๆอนัจะเป็นอนัตรำยต่อวญิญำณ

ของเรำเลย	 บำงครั้งควำมฝันและวิสัยทัศน์ของเรำอำจจะบอกตัวเรำเองว่ำ	

มนุษย์ไม่สำมำรถควบคุมโชคชะตำของตนเองได้เลย	 แต่ทว่ำ	 พระเจ้ำทรง

ต้องกำรที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเรำในกำรท�ำควำมฝันของเรำให้เป็นจริง

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้มีควำมฝัน

ที่ชำญฉลำดและสำมำรถท�ำควำมฝันนั้นให้เป็นจริงได้

ด้วยเทอญ
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10 กรกฎาคม

“เราจะไม่ลงอาญาตามที่เราโกรธจัด เราจะไม่ท�าลายเอฟราอิมอีก 

เพราะเราเป็นพระเจ้า มิใช่มนุษย์” (ฮชย 11  : 9)

จงเลิกโกรธก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดิน

บทไตร่ตรอง

	 ควำมท้ำทำยที่ยิ่งใหญ่ส�ำหรับผู้มีควำมเชื่อ	 คือ	 กำรมีควำมม่ันคงใน															

ควำมสงบสันติท่ำมกลำงควำมสับสนวุ่นวำย	 เช่น	 กำรต่อสู้ในวงกำรเมือง																				

ในพระศำสนจักร	และในครอบครัว	ขอให้เรำหยุดนิ่ง	เฝ้ำมองและรับฟัง	ดังเช่น

หลักกำรขององค์กร	วำย.ซี.เอส.	คือ		ตื่นตัว-ไตร่ตรอง-ตอบโต้	ได้อย่ำงสง่ำงำม

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 ขอให้ข้ำพเจ้ำได้ด�ำเนินชีวิต

ด้วยควำมอดทนและมีจิตใจสงบภำยใต้สถำนกำรณ์ใน

ปัจจุบันโดยอำศัยควำมช่วยเหลือของท่ำนด้วยเทอญ
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11 กรกฎาคม

“ลูกเอ๋ย ถ้าลูกยอมรับถ้อยค�าของพ่อ และรักษาบทบัญญัติของพ่อ

เป็นทรพัย์สมบตัไิว้กับตน เงีย่หรูบัฟังปรชีาญาณและเอยีงใจแสวงหา

ความเข้าใจ . . . แล้วลกูจะเข้าใจความชอบธรรม ความยติุธรรมและ

ความซื่อตรง ซึ่งเป็นหนทางน�าไปสู่ความสุข” (สภษ 2 : 1-9)

จงอธิษฐานและลงมือท�างาน
บทไตร่ตรอง

	 ปรัชญำของนักบวชคณะเบเนดิกตินท่ีว่ำ	 “Ora	 et	 labora”	 หรือ																		

“จงสวดอธษิฐำนภำวนำแล้วลงมอืท�ำงำน”	สิง่นีส้ะท้อนให้เรำระลกึถึงพระวำจำ

ของพระเจ้ำ	(lectio	divina)	และภำรกิจตำมพระวำจำของพระเจ้ำ	(labora)	

ซึง่เป็นสำยสมัพนัธ์ทีน่�ำไปสูช่วีติฝ่ำยจติ		มนษุย์ได้รบักำรเรยีกร้องให้สวดภำวนำ

และด�ำเนินชีวิตตำมพระวรสำรแห่งควำมยุติธรรมทั้งในจิตใจของเรำ																																	

และในโลกนี้
ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้สำมำรถ

ด�ำเนินชีวิตอย่ำงมีสติด้วยควำมมั่นใจว่ำพระเจ้ำทรง

ด�ำรงอยู่ทั้งในควำมคิด	วำจำและกำรกระท�ำด้วยเทอญ
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12 กรกฎาคม

“ชาวฟาริสีจึงไปชุมนุมปรึกษากันว่าจะก�าจัดพระองค์ได้อย่างไร             

พระเยซูเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ จึงเสด็จไปจากที่นั่น” (มธ 12 : 14-15)

ก�าหนดเวลาคือทุกสิ่ง

บทไตร่ตรอง

	 พระเยซูเจ้ำทรงซื่อตรงแต่มิได้ตรงท่ือเกินไป	 เมื่อพระองค์ทรงถูกถำม

จำกบรรดำสำนุศิษย์ว่ำเหตุใดพระองค์จึงมิได้ตรัส	หรือมิได้ทรงกระท�ำกำรใดๆ		

พระองค์ก็จะตอบพวกเขำว่ำ	“ยังไม่ถึงเวลำนั้น”	หรือพูดอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ	นี่ยัง

ไม่ถึงเวลำที่สมควรที่พระองค์จะตรัสหรือกระท�ำกำรใดเพรำะจะเกิดผลเสีย

มำกกว่ำผลดี	 คนฉลำดจะตระหนกัได้ว่ำเวลำใดควรพดูหรอืควรกระท�ำกำรใด

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ตระหนักถึง

กำรเตือนขององค์พระจิตเจ้ำด้วยเทอญ
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13 กรกฎาคม

“จงถอดรองเท้าเสีย เพราะสถานที่ที่ท่านยืนอยู่

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์”   (อพย 3 : 5)

เราต้องให้ความเคารพในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

บทไตร่ตรอง

	 นี่มิใช่กำรก�ำหนดเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ถึงควำมศักดิ์สิทธิ์	 แต่เป็น

ประสบกำรณ์ที่สร้ำงควำมศักดิ์สิทธิ์	 สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ที่ตระหนักว่ำพระเจ้ำ

ทรงผสำนรวมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขำ	ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่เรำรับรู ้ได้																		

เมื่อเห็นแสงสว่ำงเกิดขึ้นในชีวิต	 และรู ้สึกได้ว่ำเรำมีควำมดี	 	 	 ในตัวเรำ																												

มีพละก�ำลังเพิ่มมำกขึ้น

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้กระท�ำ															

สิ่งธรรมดำต่ำงๆ	ในแนวทำงที่ไม่ธรรมดำด้วยเทอญ
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14 กรกฎาคม

“ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรามา ก็ให้เขาเลิกนึกถึงตนเอง 

ให้แบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรา” (มก 8 : 34)

จงสู้ทนแบกรับความเครียดของท่าน

บทไตร่ตรอง

	 ข้ำพเจ้ำทรำบดีว่ำไม่มีใครสำมำรถหลุดพ้นจำกควำมล�ำบำกและ																	

ควำมเจ็บปวดได้	 	 เมื่อเกิดกำรเจ็บป่วย	 กำรสูญเสียหน้ำที่กำรงำน	 ชีวิตสมรส																

ที่ล้มเหลว	 หรือกำรจำกไปของบุคคลซ่ึงเป็นท่ีรัก	 เรำมิต้องมองหำไม้กำงเขน															

ของเรำเลย	เพรำะควำมเครียดจะเป็นไม้กำงเขนที่หนักที่สุดของเรำ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้สำมำรถ													

ทนแบกรับไม้กำงเขนของเรำโดยไม่ย่อท้อด้วยเทอญ
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15 กรกฎาคม

“เมื่อได้เป็นผู้ชอบธรรมด้วยความเชื่อแล้ว

 เราย่อมมีสันติกับพระเจ้า” (รม 5 : 1)

ความเชื่อของเราจะดึงเราให้ผ่านพ้นไปได้

บทไตร่ตรอง

	 บ่อยครั้งที่เรำได้ยินคนพูดว่ำ	 “ฉันไม่รู้ว่ำจะท�ำได้อย่ำงไรถ้ำฉันไม่ม	ี												

ควำมเช่ือ”	ค�ำกล่ำวน้ีอำจเกดิขึน้ในช่วงเวลำกำรเสยีชวีติของบคุคลทีเ่รำรกั	หรอื	

ในประสบกำรณ์ทีเ่รำได้หลดุพ้นจำกเหตกุำรณ์ร้ำย	ๆ 	ทีถ่ำโถมเข้ำมำ		ควำมเชือ่

นั่นเองที่น�ำเรำให้ฝ่ำฟันอุปสรรคต่ำง	ๆจนผ่ำนพ้นไปได้	ทั้งอุปสรรคที่เล็กน้อย

และที่หนักหนำสำหัส	 	 นี่ก็คือกำรที่พระเจ้ำทรงช่วยเหลือเรำให้รอดพ้น																									

ในช่วงเวลำที่เรำล้มลง

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้ชื่นชม

พระพรแห่งควำมเชื่อที่เรำได้รับซึ่งเป็นดังเช่นหนทำง

ของควำมสันติสุขด้วยเทอญ
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16 กรกฎาคม

“อย่าคิดว่าเรามาเพื่อน�าสันติภาพมาให้โลก เรามิได้มาเพื่อ

น�าสันติภาพ แต่มาเพื่อน�าดาบมาให้” (มธ 10 : 34)

ความจริง หรือ ผลลัพธ์?

บทไตร่ตรอง

	 ข้อควำมตอนนี้ของพระเยซูเจ้ำมิได้หมำยถึงสงครำม	 แต่สิ่งที่พระองค์

ตรัสทั้งหมดนั้นหมำยถึง	 ควำมชอบธรรม	 พระเยซูเจ้ำตรัสอย่ำงชัดเจน															

ถงึควำมจรงิและควำมยตุธิรรม		ทัง้ยงัแจ้งเตอืนบรรดำผูแ้สวงหำควำมจริงและ

ควำมยุติธรรม	 เช่น	 กษัตริย์	 	 ผู้น�ำประเทศ	 หรือแม้กระทั่งผู้น�ำทำงศำสนำ																			

ให้เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ำกับกำรต่อสู้

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้เข้มแข็ง

เมื่อเผชิญกับบรรดำผู้ต่อต้ำนควำมจริงด้วยเทอญ



Day	by	Day	with	St.	Joseph
216

17 กรกฎาคม

“วิญญาณของข้าพเจ้ากระหายหาพระองค์เวลากลางคืน 

จิตใจของข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ตั้งแต่เช้าตรู่” (อสย 26 :9)

ให้เรามีความกระหายหาแต่เพียงพระเจ้า

บทไตร่ตรอง

	 พระเจ้ำมพีระประสงค์ท่ีจะได้รับกำรค้นพบใหม่อกีครัง้	โดยมิใช่เป็นกำร

ค้นพบพระองค์ผ่ำนทำงนยิำมทำงเทววทิยำเท่ำน้ัน	แต่เป็นกำรทีม่นษุย์สำมำรถ

ค้นพบพระองค์ได้ในบำงช่วงเวลำแห่งชีวิต	 ในหลำย	 ๆ	 ครั้ง	 เรำสำมำรถ																												

ค้นพบพระเจ้ำได้ในจติใจท่ีสงบในระหว่ำงกำรฟังดนตรทีีไ่พเรำะ	หรอื	ในหบุเขำ

ที่ห่ำงไกล	หรือในเวลำกลำงคืนที่เงียบสงัด

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดให้เรำมีควำมเชื่อมั่น

และรับรู้ว่ำพระเจ้ำทรงสถติใกล้ชดิเรำดงัเช่น	ลมหำยใจ

ของเรำด้วยเทอญ
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18 กรกฎาคม

“ถ้าท่านเข้าใจความหมายของข้อความที่ว ่า “เราพอใจ                    

ความเมตตากรณุา มใิช่พอใจเคร่ืองบชูา” ท่านคงจะไม่กล่าวโทษ

ผู้ไม่มีความผิด” (มธ 12 : 7)

ความยุติธรรมและความเมตตากรุณา

ผสมผสานกันอยู่ในความเห็นอกเห็นใจ

บทไตร่ตรอง

	 มิต ้องสงสัยเลยว ่ำ	 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยในโลกนี้น�ำมำซึ่ ง																																	

ควำมยุติธรรมแก่ทุกคนบนโลก	เมื่อมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยก็ต้องมีกำรบังคับใช้

กฎหมำยเพื่อให ้ สังคมกลับคืนสู ่ควำมสงบ	 แต ่บำงครั้ง	 ควำมเมตตำ																															

ก็สำมำรถท�ำให้สังคมกลับคืนสู ่ควำมสงบได้โดยที่มิต้องบังคับใช้กฎหมำย																					

อย่ำงเข้มงวดเลย

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้มคีวำมสมดลุ

จติใจในควำมยตุธิรรมด้วยควำมเห็นอกเห็นใจด้วยเทอญ
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19 กรกฎาคม

“พวกเราเป่าขลุ่ย พวกเจ้าก็ไม่เต้นร�า พวกเราร้องเพลงโศกเศร้า 

พวกเจ้าก็ไม่ร�่าไห้” (มธ 11 : 17)

เป็นการยากที่จะท�าให้ทุกคนถูกใจได้

บทไตร่ตรอง

	 บ่อยครั้ง	 ที่เรำพบว่ำเมื่อต้ังใจท�ำควำมดี	 จะมีคนบำงคนดูถูกเรำว่ำ																			

เรำท�ำสิ่งนั้นไม่ได้	 คือ	 ถ้ำคุณพูดสีขำว	 ก็จะมีบำงคนพูดว่ำ	 ไม่ใช่	 	 นั่นสีด�ำ																							

คุณไม่ต้องไปวัดผลควำมส�ำเร็จของกำรปฏิบัติด้วยกำรรอให้ผู ้อื่นชื่นชม																								

แต่ให้ท�ำในส่ิงที่คุณคิดว่ำดีก็เพียงพอ	 ส่วนที่เหลือพระเจ้ำจะทรงกระท�ำ																										

ให้เรำเอง

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบญุโยเซฟ	โปรดสวดวอนขอพระเจ้ำเพือ่

ให้เรำท�ำสิง่ต่ำงๆ	อย่ำงดทีีสุ่ดเตม็ก�ำลังของเรำด้วยเทอญ
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20 กรกฎาคม

“ลูกเอ๋ย จงรักษาถ้อยค�าของพ่อ จงเก็บบทบัญญัติของพ่อไว้

เป็นทรัพย์สมบัติของลูก” (สภษ 7 : 1)

จงกระท�าดังที่เราได้บอกท่าน

บทไตร่ตรอง

	 หลำยครั้งมำรดำของข้ำพเจ้ำหงุดหงิดเม่ือข้ำพเจ้ำลืมท�ำงำนบ้ำน														

ตำมที่ข้ำพเจ้ำรับปำกไว้	แต่เธอก็พูดเพียงสั้น	ๆ	ว่ำ	“ท�ำอย่ำงที่รับปำกไว้สิ”	

นี่จึงท�ำให้ข ้ำพเจ้ำเรียกวิธีกำรนี้ของเธอว่ำ	 “เทววิทยำขั้นสุดท้ำย”																										

(Bottom	 Line	 Theology)	 นี่คือมโนธรรม	 เป็นช่วงเวลำที่พระเจ้ำตรัส																

กับเรำผ่ำนทำงมโนธรรม

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ตัง้ใจฟังเสยีง

ของมโนธรรมในทุกสิ่งที่ข้ำพเจ้ำพูดและกระท�ำในทุกวัน

ด้วยเทอญ
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21 กรกฎาคม

“เพราะผู ้ ท่ีปฏิบัติตามพระประสงค ์ของพระบิดาของเรา                                             

ผู้สถิตในสวรรค์ ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”                                                                                                        

                                                             (มธ 12  : 50)

พวกเราทุกคนต่างเป็นครอบครัวเดียวกัน

บทไตร่ตรอง

	 ปู ่ทวดของข ้ำพเจ ้ำมีหลำน	 35	 คน	 เหลนอีก	 36	 คนและลื่อ																																			

(ลูกของเหลน)	 อีก	 1	 คน	 ช่ำงเป็นครอบครัวใหญ่เสี่ยนี่กระไร!	 กำรรวมญำติ																	

ของพวกเรำนับเป็นกิจกรรมยิ่งใหญ่ของตระกูลทีเดียว	 และเป็นกิจกรรม																										

ที่น่ำอัศจรรย์มำกท่ีท�ำให้เห็นว่ำพวกเรำยังคงมีควำมใกล้ชิดสนิทสนมกัน																			

เพยีงใด		ลกัษณะนีเ้หมำะสมกบักำรเป็นครอบครัวประชำกรของพระเจ้ำจรงิ	ๆ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยปกปักรักษำ

ครอบครัวของเรำให้เป็นครอบครัวประชำกรของ

พระเจ้ำเพือ่เรำจะไม่ลมืรำกเหง้ำทีแ่ท้จรงิของครอบครวั

เรำด้วยเทอญ
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22 กรกฎาคม

“ก่อนท่ีเราปั้นท่านในครรภ์มารดา เราก็รู้จักท่านแล้ว ก่อนท่ีท่าน                  

จะเกิด เราก็แยกท่านไว้เป็นของเราแล้ว เราแต่งตั้งท่านให้เป็น                       

ประกาศกส�าหรับนานาชาติ” (ยรม 1 : 5)

เราทุกคนต่างได้รับการเรียก
บทไตร่ตรอง

	 มนุษย์ทุกคนต่ำงได้รับบทบำทประกำศกในกำรด�ำเนินชีวิตบนโลกนี้

และในพระศำสนจักร	 เช่น	 กำรเป็นสมำชิกในคณะกรรมกำรโรงเรียน																							

สมำชิกของสภำเมือง 	 และ	 สมำชิกของคณะกรรมกำรที่ ป รึกษำ																																															

ของสังฆมณฑล	เป็นต้น			ซึ่งเรำจะต้องเป็นประกำศกที่แสวงหำควำมซื่อสัตย์	

ควำมเที่ยงธรรม	 และควำมโปร่งใสในทุกกิจกรรม	 	 โดยเรำสำมำรถท�ำให้

กิจกรรมเหล่ำนี้ เป ็นกำรประกำศพระวรสำรในโลกแห่งควำมเป็นจริง																									

ของกำรเมือง	และกำรบิดเบือนทำงศำสนำด้วย

ภาวนา
	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ตระหนัก

รู้และยอมรับกำรเรียกของเรำเพื่อเป็นพยำนยืนยัน

ถึงพระเจ้ำด้วยควำมกล้ำหำญด้วยเทอญ
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23 กรกฎาคม

“บัดนี้ พวกเราก�าลังจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม บุตรแห่งมนุษย์                     

จะถูกมอบให้บรรดามหาสมณะและบรรดาธรรมาจารย์” 

                                                            (มก 10  : 33)

เราต้องด�าเนินชีวิตผ่านทางสวนเกทเสมนี

บทไตร่ตรอง

	 มนษุย์ทกุคนได้รบักำรเรยีกให้ใช้พระพรต่ำงๆ	ของพระจติเจ้ำทีเ่รำได้รับ	

ในกำรรับใช้เพื่อนมนุษย์เพื่อเป็นกำรสรรเสริญพระเจ้ำ	 สิ่งนี้อำจเปรียบได้กับ	

“กำรเดินทำงขึ้นสู่กรุงเยรูซำเล็ม”	ของมนุษย์	 ซึ่งเรำก็อำจใช้ค�ำพูดที่สวยงำม

ว่ำ	“มนุษย์เรำไม่มีคุณค่ำพอส�ำหรับกำรเรียกให้มำเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้ำได้

จนกว่ำเรำจะได้ด�ำเนินชีวิตผ่ำนสวนเกทสมนีแล้ว”

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยภำวนำอ้อนวอน

ต่อพระเจ้ำเพื่อให้เรำมีคุณค่ำพอส�ำหรับกำรเรียก																					

ให้เรำมำเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้ำด้วยเทอญ
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24 กรกฎาคม

“พระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม”   

                                                             (1 คร 12 : 7)

จงใช้พรสวรรค์ของท่าน หรือจะทิ้งให้สูญเปล่าไป

บทไตร่ตรอง

	 ค�ำว่ำ	 “บรรทัดสุดท้ำย”	 มิได้มีเพียงควำมหมำยในทำงกำรเงิน	 หรือ																	

ในควำมมัง่คัง่ทำงกำรเงินคือ	“ก�ำไรสทุธ”ิ	ยงัมคีวำมหมำยในด้ำนควำมเชือ่และ

ด้ำนพันธะผูกพันของเรำว่ำ	เป็นผลลัพธ์สุดท้ำยของกำรที่เรำทุ่มเทแรงกำยแรง

ใจไปในควำมเชื่อเพ่ือท�ำกิจกำรดีหลำย	 ๆ	 ประกำรอีกด้วย	 ในทำงกลับกัน																		

กิจกำรดีก็จะได้ผลลัพธ์แห่งพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อเพิ่มพูนควำมเชื่อของเรำ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ใช้พรสวรรค์

ของเรำอย่ำงฉลำดเพื่อรับใช้ผู้อื่นรอบข้ำงด้วยเทอญ
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25 กรกฎาคม

“อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับเมล็ดมัสตาร์ด” (มธ 13 : 31)

พวกเดียวกันมักไปด้วยกัน

บทไตร่ตรอง

	 ต้นมัสตำร์ดเปรียบเสมือนกับรังนกขนำดใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมกันของ																

เศษไม้และกิ่งไม้ที่กองกันยุ่งเหยิง	 และก็เป็นดั่งรังนกที่ดึงดูดใจนกหลำย	 ๆ	

ประ เภทมำรวมกัน 	 สิ่ งนี้ เ ป ็ นค� ำ เปรี ยบ เที ยบที่ เ หมำะสมส� ำหรับ																																							

พระศำสนจักรทีเดียว	 เพรำะเรำก็ยุ่งเหยิงตีกันอยู่บ่อยครั้่ง	 แต่พระเจ้ำก็ยัง																	

ทรงด�ำรงอยู่ในควำมยุ่งเหยิงนี้	 และยังทรงสร้ำงสิ่งอัศจรรย์ได้มำกมำยใน																											

ควำมบกพร่องที่มำกมำยของสังคมมนุษย์

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 องค์พิทักษ์พระศำสนจักร

โปรดน�ำทำงเรำในกำรท�ำกจิกำรทีด่ต่ีอเพือ่นบ้ำนของเรำ

เพ่ือพระสริิรุ่งโรจน์ของพระเจ้ำแม้ว่ำเรำจะมข้ีอบกพร่อง

มำกมำยด้วยเทอญ
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26 กรกฎาคม

“เราจงสรรเสริญบุคคลเรืองนามเถิด คือ บรรพบุรุษของเรา

ตามล�าดับมา” (บสร 44 : 1)

เลือดของบรรพบุรุษของเราล้วนอยู่ในสายเลือดของเรา

บทไตร่ตรอง

	 เรำควรก�ำหนดให้วันท่ี	 26	 กรกฎำคมเป็นวันแห่งบรรพบุรุษดีไหม															

จำกกำรที่วันนี้มีกำรระลึกถึงท่ำนนักบุญอันนำและนักบุญยออำกิมผู้เป็นบิดำ

มำรดำของพระนำงมำรีย์	 ซึ่งนับได้ว่ำพวกท่ำนเป็นตำยำยของพระเยซูเจ้ำ

นั่นเอง		วันนี้จึงเหมำะสมมำกท่ีจะเฉลิมฉลองให้เกียรติแก่บรรดำปู่ย่ำตำยำย							

ของเรำ	พระเยซูเจ้ำต้องทรงมีรหัสพันธุกรรมของพวกท่ำนในสำยพระโลหิต													

ของพระองค์อยูแ่น่ทเีดยีว	ข้ำพเจ้ำจงึคิดว่ำมนษุย์เรำทกุคนกเ็ช่นกนั	แม้เวลำจะ

เดินผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็วแต่เรำก็ยังไม่อำจลืมเลือนพวกท่ำนได้เลย

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ยึดมั่นใน

ควำมเคำรพนับถือบรรพบุรุษของเรำด้วยเทอญ
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27 กรกฎาคม

“บรรดาศิษย์เข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า ‘ท�าไมพระองค์ตรัส                    

แก่พวกเขาเป็นอุปมาเล่า’” (มธ 13 : 10)

สิ่งที่มองเห็นได้อาจจะมองเห็นได้ไม่เสมอไป

บทไตร่ตรอง

	 เรำต้องใช้ควำมพยำยำมบ้ำงในกำรท�ำควำมเข้ำใจควำมลับทีซ่่อนอยูใ่น

เร่ืองอุปมำหลำย	 ๆ	 เรื่องของพระเยซูเจ้ำ	 มีอยู ่หลำยหนทำงที่ซ ่อนอยู ่															

ภำยใต้รหัสธรรมกำรด�ำเนินชีวิตของพระองค์		เมื่อเรำทรำบควำมลับที่ซ่อนอยู่

ในเรื่องอุปมำเหล่ำนี้	เรำก็จะเข้ำใจสิ่งต่ำง	ๆ	ที่พระองค์ทรงสั่งสอน

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้เข้ำใจใน

พระเยซูเจ้ำแทนที่เรำจะคิดถึงแต่พระองค์ด้วยเทอญ

ภาวนา
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28 กรกฎาคม

“พระจิตเจ้าประทานถ้อยค�าที่รอบรู้” (1 คร 12 : 7)

พระเจ้าทรงมีพระทัยที่จะก่อตั้งสวนแห่งชัยชนะ

บทไตร่ตรอง

	 พระศำสนจักรได้รับกำรเรียกเพื่อที่จะเป็น	“สวนแห่งชัยชนะ”	ส�ำหรับ

พระวำจำของพระเจ้ำ	 พวกเรำบำงคนกเ็ป็นต้นมะเขอืเทศ		บ้ำงกเ็ป็นต้นแครอท	

บ้ำงก็เป็นต้นถั่ว	หรือบำงคนก็เป็นต้นไม้ที่ออกดอกสวยงำม	พวกเรำทุกคนต่ำง

ได้รบักำรเรยีกจำกพระเจ้ำให้ดแูลเกือ้กลูซึง่กนัและกนั	และท�ำให้โลกนีส้มบูรณ์

ยิ่งขึ้นด้วยควำมบริบูรณ์และควำมงดงำมของพระเจ้ำ

	 ข้ำแต่นักบญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้เปิดใจให้กว้ำง

เพือ่รองรบัเมลด็พันธุแ์ห่งพระวำจำของพระเจ้ำด้วยเทอญ

ภาวนา



Day	by	Day	with	St.	Joseph
228

29 กรกฎาคม

“ขณะท่ีทุกคนนอนหลับ ศัตรูก็มาหว่านข้าวละมานทับลงบน                   

ข้าวสาลีแล้วจากไป” (มธ 13 : 25)

มนุษย์เราทุกคนล้วนมีข้าวละมานและข้าวสาลี

ผสมปนกันอยู่ในตัวเราทุกคน

บทไตร่ตรอง

	 กำรใช้มโนธรรมตรวจสอบกำรด�ำเนินชีวิตในแต่ละวัน	 	 เป็นวิธีที่ดี																				

ในกำรตรวจคัดแยกข้ำวละมำนและข้ำวสำลีออกจำกกันภำยในจิตใจของเรำ		

พดูสัน้	ๆ 	กค็อื	กำรท�ำสรุปพฤตกิรรมว่ำในแต่ละวนัว่ำได้ท�ำอะไรผดิพลำดไปบ้ำง	

ด้วยกำรใช้ช่วงเวลำสัน้	ๆ 	สงบจติใจอยูใ่นควำมเงยีบเพือ่ไตร่ตรองกเ็พยีงพอแล้ว

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดภำวนำอ้อนวอน			

เพ่ือท่ีเรำจะได้ท�ำจติใจของเรำบริสทุธิย์ิง่ขึน้ด้วยเทอญ

ภาวนา
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30 กรกฎาคม

“จงระวังบรรดาธรรมาจารย์ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา พอใจ                  

ให ้คนทั้งหลายค�านับตามลานสาธารณะ พอใจนั่งแถวหน้า                                   

ในศาลาธรรม พอใจนั่งที่หัวโต๊ะในงานเลี้ยง” (มก 12 : 38-39)

บรรดาสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้าจะต้องไม่เป็นผู้แสวงหายศฐาบรรดาศักดิ์

บทไตร่ตรอง

	 ข้ำพเจ้ำรู้ดีว่ำ	คริสตชนบำงคนชอบนั่งแถวหน้ำในวัด	และหลำยคนท�ำ

เช่นนั้นเพรำะว่ำพวกเขำอยำกมีส่วนร่วมในพิธีบูชำขอบพระคุณได้อย่ำงเต็มที่

โดยปรำศจำกกำรรบกวนใด	ๆ	อย่ำงไรก็ตำม	 เรำยังมีวิธีกำรอื่นในกำรมีสติ																

ร่วมพิธีบูชำขอบพระคุณด้วยควำมตั้งใจท่ำมกลำงคนรอบข้ำงจ�ำนวนมำก																	

ได้ควำมมีเกียรติย่อมมีแก่ผู้ที่มิได้ขวนขวำยเกินไป

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำมุ ่งแสวงหำ																		

พระสิ ริ รุ ่ งโรจน ์ของพระเจ ้ำ	 	 กำรสวดภำวนำและ																															

กำรช่วยเหลือผู้อื่นรอบข้ำงด้วยเทอญ

ภาวนา
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31 กรกฎาคม

“พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ยเราจะท�ากับท่านอย่างที่ช่างปั้นหม้อ

คนนี้ท�าไม่ได้หรือ” (ยรม 18 : 6)

พระเจ้ามิทรงกระท�าอะไรโดยสูญเปล่า

บทไตร่ตรอง

	 ข้ำพเจ้ำคิดว่ำ	 นักบุญอิกญำซิโอแห่งโลโยลำผู้ซึ่งเรำคริสตชนร�ำลึกถึง

ท่ำนและท�ำกำรเฉลิมฉลองในวันนี้ช่ำงเป็นดังเช่นช่ำงปั้นหม้อผู้ยิ่งใหญ่	ซึ่งท่ำน

ได้ท�ำงำนอย่ำงน่ำอศัจรรย์ด้วยกำรปฏริปูพระศำสนจกัรในยคุทีม่คีวำมแตกแยก		

พระเจ้ำได้ทรงงำนอย่ำงไม่ลดละในกำรที่จะน�ำคนที่เก่งและดีที่สุดท่ำมกลำง

มนุษย์เรำให้ออกมำท�ำงำนเพื่อพระศำสนจักร	 ซึ่งเรำก็สำมำรถท�ำดีต่อผู้อ่ืน																	

เช่นเดียวกับพวกท่ำนได้เช่นกัน

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดภำวนำเพื่อเรำให้

ระลึกเสมอว่ำ	 มนุษย์ถูกสร้ำงมำตำมพระฉำยำของ

พระเจ้ำ	ให้เรำมคีวำมคล้ำยคลงึกบัพระองค์ด้วยเทอญ



วันละหนึ่งนำทีกับนักบุญโยเซฟ
231

ไตร่ตรอง
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ไตร่ตรอง
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วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ
เดือนสิงหาคม
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1 สิงหาคม

“เขาไม่จ�าเป็นต้องไปจากที่นี่ ท่านทั้งหลายจงหาอาหาร

ให้เขากินเถิด ”  (มธ 14 : 16)

จงมีที่ว่างเผื่อไว้บนโต๊ะด้วย

	 ข้ำพเจ้ำคิดว่ำ	 บทภำวนำก่อนอำหำรของคนอเมริกันนั้นมีอยู่ตอนหนึ่ง

ที่น่ำสนใจมำก	คือ	“.	.	.พระเจ้ำข้ำ	โปรดประทำนพรแก่ผู้ยำกไร้	เพื่อที่พวกเขำ

จะได้มีอำหำรรับประทำนในวันนี้ด้วยเทอญ”	 พระเยซู เจ ้ ำมิ ได ้ทรง เป ็น										

นกัมำยำกล	พระองค์ต้องกำรให้มนษุย์ช่วยเหลอืแบ่งปันให้แก่ผูย้ำกไร้ตำมก�ำลงั

ของแต่ละคน		ฉะนั้น	ให้เรำแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองส่วนเกิน

แก่ผู้ยำกไร้ตำมที่เรำพูดและสวดภำวนำ

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดดลใจให้มนุษย์เรำมีจิตใจ

เมตตำ	เอื้อเฟื้อ	แบ่งปันแก่บรรดำผู้หิวโหยทั่วโลกด้วยเทอญ
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2 สิงหาคม

“เมฆปกคลุมกระโจมนัดพบ และพระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์

อยู่เต็มกระโจมที่ประทับ” (อพย 40 : 34)

มนุษย์เราต้องการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

บทไตร่ตรอง

	 ป ัจจุบันมนุษย ์อำศัยอยู ่ ในโลกที่ เต็มไปด ้วยเสียงร ้องอื้ ออึ ง																																													

มีควำมต้องกำรแนวทำงในกำรด�ำเนินชีวิตที่ซับซ้อนหลำกหลำย	กำรที่จะอยู่

ร่วมกันได้อย่ำงรำบรื่นสันติท่ำมกลำงชนชำติต่ำงๆ	 	 	 ภำยในส่วนลึกของจิตใจ

มนุษย ์เรำย ่อมต ้องกำรสถำนที่หรือช ่วงเวลำที่ เงียบสงบในกำรร�ำพึง																																					

พินิจ		พิจำรณำถึงรหัสธรรมล�้ำลึกของพระเจ้ำทั้งภำยใน		และภำยนอกรอบ	ๆ				

ตัวเรำ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้รักษำจิตใจและ

ดวงใจของเรำให้แนบชิดสนิทและเป็นตำมหนทำงที่ศักดิ์สิทธิ์

ของพระเจ้ำด้วยเทอญ
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3 สิงหาคม

“ท�าไมความทุกข์ทรมานของข้าพเจ้าจึงไม่รู้จักจบ ท�าไมบาดแผล

ของข้าพเจ้าจึงรักษาไม่หาย ไม่ยอมหาย” (ยรม 15 : 18)

  มนุษย์เรามีทั้งวันที่ดีและวันที่เลวร้าย

บทไตร่ตรอง

	 ให้เรำนึกถึงกำรท�ำงำนอันยำกล�ำบำกและยำวนำนของนักบุญคุณแม	่												

เทเรซำแห่งกัลกัตตำ		ท่ำนอำจเคยรู้สึก			สิ้นหวังท้อแท้และคิดว่ำพระเจ้ำทรง

ทอดทิ้งท่ำนไป	 	 ดังที่นักบุญยอห์นแห่งไม้กำงเขนได้เรียกช่วงเวลำนี้ว่ำ	 “คืน

มืดมนของวิญญำณ”	(the	dark	night	of	the	soul)	ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่เรำรู้สึก

ว่ำ	พระคริสตเจ้ำมิได้ทรงอยู่ใกล้ชิดเรำตำมที่เรำต้องกำร	เสมือนว่ำเรำถูกทอด

ทิ้ง	แต่บำงทีพระเจ้ำทรงใช้วิธีนี้เพื่อทรงท�ำงำนในจิตวิญญำณของเรำและเรียก

เรำให้ใกล้ชิดกับดวงพระหฤทัยของพระองค์	

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดให้เรำเข้มแข็งในควำมเชื่อมั่นว่ำ

พระเจ้ำจะสถิตกับเรำเสมอด้วยเทอญ
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4 สิงหาคม

“คนนี้เอาปรีชาญาณและอ�านาจท�าอัศจรรย์มาจากที่ใด” 

                                                  (มธ 13 : 54)

ลูกหลานของเราเป็นคนฉลาดเฉลียวได้อย่างไรนี่

	 แม้ว่ำลูกหลำนของเรำจะมีช่วงเวลำท่ีดีและร้ำย	 แต่หลำยครั้งที่เรำ

ประหลำดใจในควำมฉลำดเฉลยีวของพวกเขำ	และเมือ่เขำเจรญิเตบิโตขึน้เรำก็

จะภูมิใจในควำมส�ำเร็จของเขำ	 	 นับเป็นส่ิงท่ีดีที่เรำจะภำคภูมิใจในลูกหลำน													

ของเรำ		จนแม้กระทั่งเรำเองก็ยังอยำกที่จะเรียนรู้จำกพวกเขำ

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้เปิดใจและถ่อมตน

ที่จะเรียนรู้ในหลำย	ๆ	สิ่งจำกลูกหลำนของเรำด้วยเทอญ
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5 สิงหาคม

“ชายคนนี้ควรถูกประหารชีวิต เพราะเขาประกาศพระวาจา

กล่าวโทษเมืองนี้ ” (ยรม 26 : 11)

จงเปิดใจยอมรับการประกาศพระวาจาของพระเจ้า

	 ประกำศกประกำศพระวำจำพระเจ้ำ	 ขณะที่ประกำศกเยเรมีท�ำหน้ำที่

เป็นประกำศก	 ยอห์นผู้ท�ำพิธีล้ำงก็เป็นประกำศก	 แต่พระเยซูเจ้ำทรงเป็น																		

ประกำศกแห่งบรรดำประกำศกทั้งปวง		นักบุญโยนออฟอำร์ค	มหำตมะคำนธี	

และมำร์ติน		ลูเธอร์	คิง			ก็น่ำจะเป็นประกำศกด้วย	 โ ล ก ยุ ค ป ั จ จุ บั น มี																					

ประกำศกหลำยคน	 	 โดยภำพของท่ำนเหล่ำนั้น	 คือ	 กำรท้ำทำยมนุษย์ให้รับรู้							

ถงึควำมยตุธิรรม	ควำมจรงิ	และควำมซือ่สตัย์	เรำเองกอ็ำจจะกระท�ำเช่นนัน้ได้

หำกเรำตั้งใจท�ำตำมเสียงของท่ำนเหล่ำนั้น

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดให้เรำปรำศจำกควำมกลัว														

ในกำรที่จะรับฟังค�ำประกำศของบรรดำประกำศกด้วยเทอญ
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6 สิงหาคม

“ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจยิ่งนัก 

จงฟังท่านเถิด” (มธ 17 : 5)

มนุษย์เราต้องการพระสิริรุ่งโรจน์แม้เพียงเศษเสี้ยว

บทไตร่ตรอง

	 กำรด�ำเนินชีวิตที่ต้องพบกับผู้คนจ�ำนวนมำก	 	 ท้ำทำยเรำในหลำย																				

รูปแบบ		ซึ่งอำจท�ำให้เรำเป็นคนที่หย่อนยำน	 และภำยใต้หน้ำกำกของคนดีๆ

นั้น	คนดีก็ตกหลุมแห่งควำมชั่วได้	หรือ	กำรสร้ำงภำพเป็นคนดีด้วยวิธีกำรโง่ๆ

และชั่วรำ้ย		 มนุษย ์เรำจึงต ้องกำรพระสิริรุ ่ งโรจน์แม ้เพียงเล็กน ้อย																															

ในกำรช่วยให้เรำมัน่ใจว่ำ		พระเจ้ำสถติอยู่กบัเรำเพือ่ทรงรักษำเรำให้ด�ำเนินชวีติ

ในทำงตรงแม้จะยำกล�ำบำกสักเพียงใด

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดน�ำทำงและพทิกัษ์เรำให้เป็น

สมำชิกของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์	 และป้องกันเรำจำกกลอุบำย

ของปีศำจด้วยเทอญ
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7 สิงหาคม

“เปโตรจึงลงจากเรือ เดินบนน�้าไปหาพระเยซูเจ้า” (มธ 14 : 29)

เราต้องกล้าที่จะลงจากเรือ ไปแหวกว่ายในทะเลแห่งชีวิต

บทไตร่ตรอง

	 ควำมเชื่อมิได้ปกป้องเรำจำกควำมกลัว	 หรือมิได้ห้ำมมิให้เรำก้ำวออก

จำกเรือไปเผชิญหน้ำกับควำมท้ำทำยต่ำงๆ	 ในชีวิตด้วยก�ำลังของตัวเรำเอง	

ควำมเชื่อมิได้ท�ำให้เรำเชื่อได้ว่ำเรำจะสำมำรถมองเห็นทำงเดินใต้ผิวน�้ำเพื่อที	่		

จะเดินบนน�้ำได้

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ฝ่ำคลื่นลม															

ในกำรด�ำเนินชีวิตในโลกนี้โดยปรำศจำกควำมกลัวด้วยเทอญ
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8 สิงหาคม

“ดูซิ เท้าของผู้น�าข่าวดีอยู่บนภูเขาแล้ว เขาประกาศว่า 

‘สันติภาพ’ ยูดาห์เอ๋ย จงเฉลิมฉลองเทศกาลของเจ้าเถิด” 

                                                     (นฮม 2 : 1)

ให้เราเดินทางสายกลางทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

บทไตร่ตรอง

	 มนุษย์ต่ำงมีควำมต้องกำรวัน	หรือ	 เวลำขณะใดขณะหนึ่งท�ำกำรเฉลิม

ฉลองไม่ว่ำในลักษณะส่วนตัว	 หรือส่วนรวม	 เพื่อเฉลิมฉลองกำรได้รับพระพร

และควำมโปรดปรำนจำกพระเจ้ำ	ปกติแล้ว	มนุษย์ต้องกำรช่วงเวลำหนึ่ง	ที่จะ

หนีห่ำงจำกภำรกิจประจ�ำวันต่ำงๆ		แล้วมำ	ฟังเพลง	ดูคอนเสิร์ต	ดูภำพยนตร์

ดีๆ	สนทนำกับเพื่อนสนิท	หรือ	แค่ได้ออกไปเดินเล่นเงียบ	ๆ	บ้ำง	

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้แบ่งเวลำ														

เพื่อครอบครัวและเพื่อนพี่น้องบ้ำง	ด้วยเทอญ
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9 สิงหาคม

“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือน

เด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย ” (มธ 18 : 3)

จงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ในสายพระเนตรของพระเจ้า

บทไตร่ตรอง

	 โดยธรรมชำติแล้ว	 เด็กเล็กๆ	 มีแนวโน้มที่จะเชื่อคนง่ำยและส่วนใหญ่													

จะถูกสอนให้ระวังคนร้ำยที่จะมำท�ำร้ำยพวกเขำ	 	 ช่ำงน่ำอัศจรรย์ใจนัก																								

ที่ควำมเป็นเด็กเล็กๆ	 จะท�ำให้เรำได้อยู่ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำผู้ทรง

แสวงหำเพียงควำมดีของเรำ	 ควำมเป็นเด็กเล็กๆ	 ที่เรียบง่ำยนั้นสำมำรถ

หลอมละลำยใจคนที่ใจแข็งกระด้ำง	และเปลี่ยนดวงใจนั้นให้มำเป็นควำมรักได้

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	ผูเ้ป็นแบบอย่ำงให้แก่องค์พระเยซเูจ้ำ

เมื่อวัยเยำว์ได้โปรดช่วยเรำให้ด�ำเนินชีวิตด้วยควำมเป็นเด็กเล็กๆ	

และเรียบง่ำย	ด้วยเทอญ
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10 สิงหาคม

“ที่ใดมีสองคนหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่น

ในหมู่พวกเขา” (มธ 18 : 20)

สองหัวดีกว่าหัวเดียว

บทไตร่ตรอง

	 เมื่อมนุษย์มำกกว่ำหนึ่งคนได้ท�ำงำนร่วมกันเป็นคู่หูกันด้วยควำมเพียร

พยำยำมอย่ำงเต็มที่		ส่วนใหญ่จะได้ผลงำนที่ดีกว่ำกำรท�ำงำนเพียงคนเดียว	

	 นอกจำกนี	้ครสิตชนล้วนเป็นผูท้ีอ่ยูเ่คยีงข้ำงกบัพระเจ้ำในองค์พระคริสต์

ด้วยกำรท�ำกิจกำรต่ำงๆ	 ตำมพระวรสำร	 คริสตชนต้องเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้ำงกัน

และกันเสมออย่ำงเป็นรูปธรรมในทุก	 ๆ	 วัน	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกิจกำร														

ของเรำต่อผู้ยำกไร้

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้เป็นผู้ที่ซื่อตรงและ

อยู่เคียงข้ำงพระเจ้ำในองค์พระเยซูคริสต์เพื่อพระอำณำจักร

สวรรค์เสมอเทอญ
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11 สิงหาคม

“ในกรณีนี้ก็เป็นจริงตามค�าพูดที่ว่า คนหนึ่งหว่าน 

อีกคนหนึ่งเก็บเกี่ยว ” (ยน 4 : 37)

อย่าได้คิดที่จะวัดเปรียบเทียบกันเลย

บทไตร่ตรอง

	 มนุษย์เรำส่วนใหญ่จะเปรียบเทียบกำรกระท�ำของเรำกับผู้อื่นที่เหนือ

กว่ำเรำอยู่เสมอ	 แต่จะดีกว่ำไหมหำกเรำมอบควำมไว้วำงใจในกำรกระท�ำของ

เรำและกำรกระท�ำต่อผู้อื่นไว้กับพระเจ้ำ	 ในกำรท�ำเช่นนี้เรำจะสำมำรถมั่นใจ															

ได้ว่ำ		ทกุ	ๆ 	กำรกระท�ำนัน้จะส�ำเรจ็ลลุ่วงไปได้ตำมน�ำ้พระทยัและพระประสงค์

ของพระองค์

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้มอบควำมไว้วำงใจ

ในทุกกำรกระท�ำของเรำในทุก	 ๆ	 วันต่อดวงหฤทัยและ																							

น�้ำพระทัยของพระเจ้ำด้วยเทอญ
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12 สิงหาคม

“ถ้าท่านมีความเชื่อสักเท่าเมล็ดมัสตาร์ด . . . 

และไม่มีอะไรที่ท่านจะท�าไม่ได้” (มธ 17 : 20)

ความเชื่อมิใช่เวทมนตร์หรือการท�าได้แบบอัตโนมัติ

บทไตร่ตรอง

	 ควำมเชื่อมิใช่กำรกระท�ำดังเช่น	“ภำรกิจอันเหลือเชื่อของเฮอร์คิวลิส”	

ที่ยำกจะส�ำเร็จ	 	 ควำมเชื่อเร่ิมต้นด้วยกำรท่ีเรำศรัทธำในส่ิงใดสิ่งหนึ่ง																												

และเชื่อมั่นในสิ่งนั้นมำกจนกระทั่งน�ำไปสู่ควำมเชื่อในกำรสถิตอยู่ของพระเจ้ำ

ในทุก	ๆ 	สถำนกำรณ์และทุก	ๆ 	สภำพแวดล้อม	นี่เป็นกำรขับเคลื่อนอย่ำงลึกซึ้ง

ภำยในจิตใจที่จะเปลี่ยนหนทำงกำรด�ำเนินชีวิตของเรำตรำบจนสิ้นชีวิต

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้พดูและกระท�ำด้วย

ควำมเชื่อที่มั่นคงด้วยเทอญ



Day	by	Day	with	St.	Joseph
246

13 สิงหาคม

“พระองค์ตรัสกับเขาว่า ‘ท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร’” (มธ 16 : 15)

ส�าหรับท่านแล้ว พระเยซูเจ้าคือใครล่ะ?

บทไตร่ตรอง

	 เรำอำจทรำบเรื่องต่ำง	 ๆ	 มำกมำยเกี่ยวกับพระเยซูเจ้ำผ่ำนกำรศึกษำ

ชีวประวัติและข่ำวดีของพระองค์	 แต่มีเพียงกำรสวดภำวนำอย่ำงมีสมำธิและ

มั่นคงในแนวทำงของพระวรสำรเท่ำนั้นท่ีจะสำมำรถท�ำให้เรำรู้จักพระเยซูเจ้ำ

ได้	 ในแบบท่ีเป็นส่วนตัวจนกระท่ังท�ำให้เรำสำมำรถที่จะตอบค�ำถำมนี้ได	้																		

จำกหัวใจของเรำ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้รู้จักพระเยซูเจ้ำได้

ดังที่ท่ำนได้รู้จักพระองค์ด้วยเทอญ
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14 สิงหาคม

“ตาของเราน่าจะหลั่งน�้าตาทั้งคืนทั้งวันโดยไม่หยุด เป็นบาดแผล

สาหสัไม่มทีางรกัษาให้หายได้ ถ้าเราออกไปในทุง่นากเ็หน็ผูถ้กูฆ่าด้วย

ดาบ ถ้าเราเข้าไปในกรุง ก็เห็นผู้ที่อดอาหารตาย ” (ยรม 14 : 17)

ให้เราได้แสดงความมีมนุษยธรรมของเราออกมาเถิด

บทไตร่ตรอง

	 ถ้ำเรำปล่อยให้ควำมใจอ่อนของเรำได้แสดงออกมำบ้ำง			เรำกส็ำมำรถ

จะปล่อยให้ควำมเมตตำได้ชี้น�ำกำรกระท�ำของเรำต่อผู ้ อ่ืนได้มำกกว่ำ																						

กำรแสดงออกซ่ึงควำมยตุธิรรมเท่ำนัน้		นีม่ใิช่เร่ืองแปลกอะไรเลยทีเ่มตตำธรรม

จะเป็นประตูไปสู่ควำมยุติธรรม

ภาวนา

	 ข ้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดให้ข ้ำพเจ ้ำได ้ติดตำม										

แบบอย่ำงของท่ำนเพื่อว่ำข้ำพเจ้ำจะได้เป็นผู้มีน�้ำใจอ่อนน้อม																

ถ่อมตนด้วยเทอญ
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15 สิงหาคม

“จติใจของข้าพเจ้าชืน่ชมยนิดใีนพระเจ้า พระผูก้อบกูข้้าพเจ้า เพราะ

พระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต�่าต้อยของพระองค์ ” 

                                                           (ลก 1 : 47-48 )

พระนางคือสัญญาณว่าพันธสัญญาของพระเจ้าได้ส�าเร็จลงแล้ว

บทไตร่ตรอง

	 กำรเฉลิมฉลองพระนำงมำรีย์รับเกียรติเข้ำสู ่สวรรค์มิได้เป็นเรื่อง																										

น่ำตื่นเต้นในกำรที่พระนำงมำรีย์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์	 แต่เป็นเรื่องที่น่ำชื่นชมยินดี

มำกกว่ำในกำรทีภ่ำรกจิของพระนำงส�ำเรจ็ไปในโลกนี	้	แนวทำงด�ำเนนิชวีติของ

พระนำงมำรีย์นั้นก็คือแนวทำงชีวิตที่เรำทุกคนจะต้องด�ำเนินชีวิตในโลกนี	้															

เช่นกนั		ประจกัษ์พยำนทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุทีเ่รำจะใช้ชวีติของเรำเป็นประจักษ์พยำน

ได้ก็คือ	กำรด�ำเนินชีวิตในโลกนี้ให้เป็นไปตำมพระประสงค์ของพระเจ้ำ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	ภัสดำของพระนำงมำรีย์โปรดช่วย

เรำให้ตระหนกัรูถ้งึพระประสงค์ของพระเจ้ำและด�ำเนนิชวีติตำม		

พระประสงค์ของพระองค์ด้วยเทอญ
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16 สิงหาคม

“เราบอกความจริงแก่ท่านท้ังหลายว่า คนมั่งมีจะเข้าสู่อาณาจักร

สวรรค์ได้ยาก” (มธ 19 : 23)

ถ้าคุณไม่มีความสุข คุณก็ไม่ได้ร�่ารวยเลย

บทไตร่ตรอง

	 ควำมจริงคือ	 แม้คนที่ยำกไร้ที่สุดท่ำมกลำงพวกเรำ	 ก็ยังร�่ำรวยกว่ำคน												

ท่ียำกไร้ที่สุดในโลก	 ผู้คนท่ีแสวงหำอำณำจักรของพระเจ้ำต่ำงลดละเลิกสิ่ง						

อ�ำนวยควำมสะดวกสบำยหลำยประกำรเพื่อด�ำเนินชีวิตแบบพอมีพอกิน														

มีกำรแบ่งปันแม้ว่ำจะถูกใจบ้ำงไม่ถูกใจบ้ำง

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ด�ำเนินชีวิตอยู่

อย่ำงเรียบง่ำยด้วยเทอญ
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17 สิงหาคม

“เจ้าต้องเมตตาเพื่อผู้รับใช้ด้วยกัน 

เหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ” (มธ 18 : 33)

ท่านท�าสิ่งใดกับผู้อื่น ท่านก็จะได้รับสิ่งนั้น

บทไตร่ตรอง

	 กำรให้อภยัเป็นหนึง่บทบญัญตัทิีท้่ำทำยมนษุย์ทีสุ่ด	แม้จะเป็นกระบวน

กำรท่ีอำจท�ำให้เกิดกำรคืนดีได้หรือไม่ก็ตำม	 กำรให้อภัยนั้นอำจใช้เวลำ																		

นำนมำก	แต่ก็สำมำรถน�ำไปสู่กำรยุติและเยียวยำจิตใจที่มีกำรบำดหมำงซึ่งกัน

และกันได้

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำในกำรให้อภัยแก่ผู้อื่น

เสมอ	ๆ	ดังที่เรำได้รับกำรอภัยจำกพระองค์ด้วยเทอญ
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18 สิงหาคม

“เพราะผู้รับเชิญมีมาก แต่ผู้รับเลือกมีน้อย” (มธ 22 : 14)

ให้เราลงมือท�า อย่าเอาแต่พูด

บทไตร่ตรอง

	 กำรอ้ำงถึงพระนำมของพระเจ้ำ	สำบำนต่อพระองค์หรือกำรแสดงออก

ในพิธีบูชำขอบพระคุณ	ล้วนไม่เพียงพอเลย		เรำต้องลงมือกระท�ำจริงตำมที่เรำ

กล่ำวอ้ำงด้วย	 เรำต้องทุ่มเทจิตใจทั้งหมดเพื่อพระองค์และลงมือกระท�ำเพื่อ

เตรียมเฉลิมฉลองร่วมกับพระองค์ในพิธีบูชำขอบพระคุณ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้มคีวำมเชือ่มัน่ด้วย

ควำมจริงใจต่อสิ่งต่ำง	ๆ 	ที่เรำได้ประกำศออกไป	และด�ำเนิน

ชีวิตตำมที่เรำมีควำมเชื่อด้วยเทอญ
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19 สิงหาคม

“เราบอกความจริงกับท่านว่า ผู้ใดไม่รับพระอาณาจักรของพระเจ้า

อย่างเด็กเล็กๆ เขาจะไม่เข้าสู่พระอาณาจักรนั้้นเลย ” (มก 10 : 15)

พระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ 

แต่มิได้ให้ท�าแบบเล่นๆ แบบเด็ก

บทไตร่ตรอง

	 ไม่มีสิ่งใดจะสำมำรถเปรียบเทียบกับอำรมณ์ฉุนเฉียวของผู้ใหญ่ได้เลย	

มันเหมือนกับเด็กเล็กที่เอำแต่ใจตัวเอง	 ถือควำมคิดตนเองเป็นใหญ่และ																						

ยดึตนเองเป็นศูนย์กลำงของจกัรวำล		ซึง่ท้ังหมดนีม้ใิช่กำรเป็นเหมอืนเดก็เลก็ๆ		

กำรเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ	นั้นจะเริ่มต้นด้วยกำรตระหนักรู้ว่ำตัวเรำนั้นเป็นบุตร

ของพระเจ้ำ	 เป็นส่วนหนึ่งของแผนกำรแห่งชีวิตและมีควำมรับผิดชอบซ่ึงกัน

และกันโดยปรำศจำกควำมอยำกได้อยำกมี	 หรือ	 ควำมตั้งใจที่จะเป็นใหญ่

แน่นอนว่ำทุกสิ่งต้องมีควำมสมดุลอย่ำงดีด้วย

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	บิดำบุญธรรมของพระกุมำรเยซูได้

โปรดช่วยเรำให้เป็นเหมือนเด็กเล็ก	ๆ	มำกกว่ำที่จะเล่นเป็นเด็กๆ	

ด้วยเทอญ
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20 สิงหาคม

“ถ้าเขาสั่งสอนเรื่องใด ท่านจงปฏิบัติตามเถิด แต่อย่าปฏิบัติตาม

พฤติกรรมของเขา เพราะเขาพูดแต่ไม่ปฏิบัติ” (มธ 23 : 3)

ท่านต้องปฏิบัติตามที่ท่านได้สั่งสอนด้วย

บทไตร่ตรอง

	 บรรดำผู้น�ำทำงศำสนำอำจถูกหลอกให้น�ำเทคนิคธุรกิจกำรตลำดแบบ	

“ถนนเมดิสัน”	 (วิธีน�ำกำรรับรู้สินค้ำของผู้บริโภคมำก�ำหนดแผนกำรตลำด)																		

มำใช้ในกำรเผยแผ่ศำสนำ	แต่มนษุย์ส่วนใหญ่กม็อิำจหลีกพ้นจำกกำรน�ำวธินีีม้ำ

ประยุกต์ใช้ดังว่ำศำสนำก็เหมือนสินค้ำชนิดหนึ่ง	 ในควำมเป็นจริงแล้ว																				

กำรเผยแผ่ศำสนำมไิด้เป็นดงัเช่นแผนกำรตลำดแต่อย่ำงใด		ผูเ้ผยแผ่ศำสนำทีด่ี

ที่สุดก็คือผู้ที่ปฏิบัติดังที่พวกท่ำนได้สั่งสอนผู้อื่นนั่นเอง

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำอย่ำได้เพียงแต่								

พร�่ำสอนผู้อื่น	แต่ให้เป็นผู้ปฏิบัติตำมค�ำพูดของเรำด้วยเทอญ
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21 สิงหาคม

“ขอพระองค์ประทานความชื่นชมที่ทรงช่วยให้รอดพ้น

คืนให้ข้าพเจ้า” (สดด 51 : 12)

ดวงหทัยของพระเจ้านั้นเป็นองค์รวมของทุกสรรพสิ่ง

บทไตร่ตรอง

	 ควำมเป็นองค์รวมในทกุวนันีก้เ็ป็นอย่ำงทีค่วรเป็นแล้ว	นัน่คอื		พระเจ้ำ

ทรงเป็นองค์รวมของสรรพสิง่ในควำมรักท่ีพระองค์ทรงมีต่อสรรพส่ิงทีพ่ระองค์

ทรงสร้ำง	สิง่นีเ้ป็นควำมจริงอยูเ่สมอในทุก	ๆ 	กรณนีบัแต่ปฐมกำล	นัน่คอืเรำไม่

อำจกล่ำวได้ว่ำพระเจ้ำทรงสถติอยูใ่นใจของฉนั	แต่ทว่ำเป็นมนษุย์เองทีด่�ำรงอยู่

ในดวงหทัยของพระองค์

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้มคีวำมรกัต่อเพือ่น

บ้ำนที่อยู่รอบข้ำงเรำดังเช่นที่เรำได้รับควำมรักจำกพระเจ้ำ

ด้วยเทอญ
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22 สิงหาคม

“ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดา

ธรรมาจารย์และชาวฟาริสีแล้ว ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์                        

ไม่ได้เลย” (มธ 5 : 20)

พระองค์เสด็จมาเพื่อแสดงให้เราเห็นถึงแนวทาง

การด�าเนินชีวิตวิถีใหม่
บทไตร่ตรอง
	 แนวทำงกำรด�ำเนนิชวิีตวถิใีหม่คืออะไร?	กำรทีเ่รำจะแสดงควำมรกัโดย

มิต้องลงทุนลงแรงใด	ๆ	หรือ	กำรที่เรำจะเผชิญหน้ำกับควำมท้ำทำยต่ำง	ๆ	ได้

โดยไม่ต้องยุ่งยำกใจ	 หรือกำรที่เรำแสวงหำควำมยุติธรรมโดยไม่คิดแค้นใด	 ๆ	

หรอื	กำรปฏบัิติควำมชอบธรรมใดๆโดยไม่คดิว่ำตนเองนัน้ถกูเสมอ	พดูอกีอย่ำง

หน่ึง	 ก็คือ	 กำรด�ำเนินชี วิตด ้วยแนวคิดของพระบัญญัติสิบประกำร																																									

โดยมิใช่เพียงกำรท�ำตำมตัวอักษรเท่ำนั้น

ภาวนา

	 ข ้ำแต ่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให ้เป ็นผู ้ที	่																															

มีควำมเมตตำมำกกว่ำจะเป็นผู้ที่คิดถึงแต่ตนเองด้วยเทอญ
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23 สิงหาคม

“กระดกูของเราแห้ง ความหวงัของเราสญูหายไป พวกเราถกูท�าลาย

จนหมดสิ้นแล้ว ” (อสค 37 : 11)

โอ้ กระดูกของเราช่างน่าอเนจอนาถเหลือทน

บทไตร่ตรอง

	 มนุษย์จะรู้สึกว่ำชีวิตจิตท้อแท้ก็ต่อเมื่อรู้สึกว่ำพระเจ้ำสถิตออกห่ำง												

จำกชีวติโดยไม่ทรำบสำเหต	ุ	ซึง่นกับญุผูย้ิง่ใหญ่หลำย	ๆ 	ท่ำนก็มิได้รบักำรยกเว้น

จำกควำมรู้สึกนี้	“คืนมืดมนของวิญญำณ”	เช่นกัน	อย่ำงไรก็ดี	สภำพที่เรำจะ

รู ้สึกได้ชัดแจ้งว ่ำชีวิตจิตของเรำตกอยู ่ในควำมมืดมนนั้นก็มิได ้เกิดขึ้น																																

บ่อยครั้งนัก	

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดเป็นผู้พิทักษ์เรำในยำมที่เรำ

รู้สึกว่ำวิญญำณของเรำอ้ำงว้ำงโดดเดี่ยวด้วยเทอญ
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24 สิงหาคม

“ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์จะพบกัน ความเที่ยงธรรมและ   

สันติจะสวมกอดกัน ความซื่อสัตย์จะปรากฏขึ้นจากแผ่นดิน                       

ความเที่ยงธรรมจะเยี่ยมหน้าจากสวรรค์” (สดด 85 : 10-11  )

การผสานรวมที่ดี

บทไตร่ตรอง

	 บำงคนอำจแสดงออกได้ทั้งควำมเอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่และควำมจริงใจ																				

ไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 ซ่ึงนับเป็นกำรแสดงออกท่ีดีอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 	 เมื่อบอก																				

ควำมจริงที่ภำยหลังอำจเกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงพอใจตำมมำ			ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ก็สำมำรถเกิดข้ึนพร้อมๆ	 กับกำรพูดควำมจริงได้	 	 	 เพียงแต่เรำต้องลดเรื่องที่													

จะท�ำให้เกิดควำมเจ็บปวดและควำมร้อนแรงลงบ้ำง

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้สำมำรถพูด														

ควำมจริงอันอ่อนไหวได้ด้วยเทอญ
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25 สิงหาคม

“เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ . . . 

เพราะความเชื่อของท่านก�าลังเจริญขึ้นมาก ” (2 ธส 1 : 3)

การยืนยันการท�าความดีนั้นต้องใช้เวลานาน

บทไตร่ตรอง

	 หลำย	 ๆ	 คร้ัง	 มนุษย์ต้องกำรแรงสนับสนุนในกำรท�ำควำมดีต่อผู้อื่น																

ในช่วงเวลำอันยำกล�ำบำก		โดยมใิช่ต้องกำรเพยีงกำรไม่ยอมรบัว่ำเหตกุำรณ์นัน้

เกิดขึ้นจริงเท่ำนั้น	 แต่ต้องช่วยกันเสริมแรงว่ำพวกเขำอยู่ในช่วงเวลำแห่ง								

พระสิริรุ่งโรจน์รวมทั้งกำรสนับสนุนจำกครอบครัวและเพื่อนฝูงด้วย

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้ยืนยันใน																						

กำรท�ำควำมดีต่อผู้อื่นด้วยเทอญ
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26 สิงหาคม

“เพราะฉะนั้น จงตื่นเฝ้าระวังไว้เถิด เพราะท่านไม่รู้วันและเวลา”   

                                                            (มธ 25 : 13)

จงมีความซื่อสัตย์ จงเตรียมพร้อมอยู่เสมอ

บทไตร่ตรอง

	 ข้ำพเจ้ำเปรียบเทียบควำมรู้สึกกำรรอคอยกำรเสด็จมำอีกคร้ังของ																

พระคริสตเจ้ำเป็นควำมรู้สึกว่ำได้มีแขกพิเศษมำเยี่ยมเรำนักจิตวิทยำให้ควำมรู้

แก่เรำว่ำควำมรู้สึกตื่นเต้นนั้นใกล้เคียงกับควำมรู้สึกวิตกกังวล	 ควำมเครียด																		

ดังเช่นผีเสื้อที่ก�ำลังจะโตเต็มวัยและพยำยำมขยำยตัวกำงปีกออกมำจำกดักแด้	

เป็นควำมสวยงำมน่ำอัศจรรย์ที่มำจำกสิ่งที่ดูจะไร้คุณค่ำ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้ด�ำเนินชีวิต																			

ในแต่ละวันด้วยควำมมุ ่งหวังถึงกำรเสด็จมำอีกครั้งของ																			

พระคริสตเจ้ำด้วยควำมซื่อตรงและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ															

ด้วยเทอญ
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27 สิงหาคม

“วิบัติจงเกิดแก่ท่าน ธรรมาจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคด                          

ท่านเป็นเหมือนหลุมศพทาสีขาว ภายนอกดูงดงาม” (มธ 23 : 27)

ความเชื่อถือได้ คือ จุดเด่นของคริสตชนที่แท้จริง

บทไตร่ตรอง

	 หนึ่งในค�ำพูดที่แสดงควำมคิดเห็นได้งดงำมที่สุด	 คือ	 “คุณเห็นอย่ำงไร	

มันก็เป็นอย่ำงนั้น”	ซึ่งใครๆก็สำมำรถแสดงออกได้	ข้ำพเจ้ำหวังว่ำท่ำนคงเคย

จะได้รับควำมคิดเห็นท�ำนองน้ีบ้ำง	 อย่ำงน้อยก็สักครั้งหนึ่ง	 	 รับรอง!																														

ไม่มีของปลอม	ไม่หลอกลวง	ข้ำพเจ้ำมีแต่ควำมจริงใจให้คุณเสมอ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้มีควำมจริงใจต่อ

ทุกคนที่เรำได้พูดและกระท�ำต่อเขำด้วยเทอญ
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28 สิงหาคม

“ท่านจะไม่ขาดพระคุณใดในขณะที่รอคอยการเสด็จมาของ            

พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 คร 1 : 7)

 

ทุก ๆ วันคือของขวัญและพระพร

บทไตร่ตรอง

	 สิ่งท่ีท้ำทำยที่สุดในชีวิตเรำ	 คือ	 กำรแสวงหำบำงสิ่งท่ีสมควรแก่กำร

กตัญญูในทุก	ๆ	วัน	ซึ่งเรำแสวงหำได้ยำกมำก		ในขณะที่เรำอยู่ในควำมเครียด	

ชวีติจติทีม่ชีีวติชวีำจะสร้ำงควำมเชือ่มัน่ขึน้ในตวัเรำว่ำไม่มส่ิีงใดทีจ่ะเกดิขึน้ใน

วั นนี้ จ ะ เป ็นสิ่ ง ท่ี เ กินก� ำลั งของ เ รำตรำบ เท ่ ำที่ เ ร ำยั งคงยึ ดมั่ น ใน																																																				

องค์พระคริสตเจ้ำ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดพิทักษ์รักษำเรำให้ตั้งม่ันใน

ควำมเชื่อและมีควำมมั่นใจในพระสิริรุ ่งโรจน์ของพระเจ้ำ						

ด้วยเทอญ
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29 สิงหาคม

“ท่านจงคาดสะเอว จงลุกขึ้นไปบอกทุกสิ่งที่เราจะสั่งท่านให้เขาฟัง ”       

                                                                (ยรม 1 : 17)

อย่าได้กลัวที่จะลุกขึ้นพูดเลย

บทไตร่ตรอง

	 ค�ำว่ำ	“มรณสักขี”	แปลตำมตัวอักษรหมำยถึง	“พยำน”บุคคลธรรมดำ

หลำยท่ำนที่มีคุณลักษณะของมรณสักขีที่หลำกหลำย	 ดูเหมือนว่ำล้วนแต่เป็น																	

ผู้มคีวำมสขุในพระสริิรุ่งโรจน์ของกำรเป็นมรณสกัข	ีแต่มรณสกัขทีีแ่ท้จรงิหลำย

ท่ำนมิได้เป็นผู้ท่ีมีควำมสุขกับกำรท�ำร้ำยตนเองแต่พวกท่ำนเป็นคนธรรมดำที่มี

ควำมเชื่อ	 	 ยึดมั่นในควำมยุติธรรมและควำมซื่อตรงเพ่ือประโยชน์ของ															

“ควำมจริงที่บำงคนไม่อยำกฟัง”	ของพระวรสำร

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้มีควำมกล้ำหำญ

ในกำรเผชิญหน้ำกับควำมอยุติธรรมหรือควำมหลอกลวง	

ต่ำง	ๆ	ด้วยเทอญ
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30 สิงหาคม

“เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อย เราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ ๆ” 

                                                        (มธ 25 : 21)

จงท�างานต่าง ๆ ให้ดีที่สุดเท่าที่ท�าได้

บทไตร่ตรอง

	 หำกท่ำนต้องกำรประเมินคุณค่ำของใครสักคนว่ำมีคุณควำมดีเพียงใด	

ท่ำนจงพิจำรณำว่ำเขำ/เธอคนนั้นมีควำมคิดเห็นต่อสิ่งเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	อย่ำงไร		

เขำ/เธอปฏิบัติต่อคนธรรมดำรอบข้ำงในกำรด�ำเนินชีวิตของเขำ/เธออย่ำงไร		

พันธะควำมผูกพันระหว่ำงเขำ/เธอและผู ้อื่นเข้มแข็งหรืออ่อนแอเพียงใด																					

ถ้ำท่ำนได้พยำยำมท�ำอย่ำงดท่ีีสดุแล้ว	พระเจ้ำกจ็ะทรงท�ำในส่วนทีเ่หลอืให้เอง

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้ปฏิบัติต่อ

บุคคลทั่วไปในแนวทำงพิเศษด้วยเทอญ
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31 สิงหาคม

“เมื่อดวงอาทิตย์ตก ผู้ที่มีคนเจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ น�าผู้เจ็บป่วย

เหล่านั้นมาเฝ้าพระองค์ ” (ลก 4 : 40)

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อการรักษาบรรเทานั่นเอง

บทไตร่ตรอง

	 เมื่อมนุษย์ประสบปัญหำโรคภัยไข้เจ็บ	หรือภัยพิบัติต่ำง	ๆ	รุมเร้ำมำใน

ชวีติ	เรำกจ็ะสวดภำวนำอ้อนวอนขอควำมช่วยเหลอื	ควำมกล้ำหำญในกำรเผชญิ

หน้ำกับควำมเจ็บปวดต่ำง	 ๆ	 และขอให้สำมำรถใช้ก�ำลังของเรำเป็นเครื่องมือ		

ในกำรบรรเทำปัญหำให้แก่ผูอ้ืน่ทีไ่ม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้		ปำฏหิำรย์เกดิ

ขึ้นได้เสมอ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้เป็นเครื่องมือใน

กำรบรรเทำ	 กำรรักษำและเส้นทำงแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของ

พระเจ้ำเพื่อผู้อื่นด้วยเทอญ
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ไตร่ตรอง
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1 กันยายน

“เมื่อพวกเขาน�าเรือกลับถึงฝั่ง แล้วละทิ้งทุกสิ่ง

ติดตามพระองค์” (ลก 5 : 11)

การติดตามพระเยซูเจ้าอย่างลึกซึ้งนั้น มนุษย์เราต้องอดทน

บทไตร่ตรอง

	 ชวีติเรำเมือ่มีควำมสขุปรำศจำกควำมทุกข์		เรำกอ็ำจรูส้กึว่ำกำรด�ำเนนิ

ชีวิตในองค์พระเยซูคริสตเจ้ำก็เหมือนกับเดินเล่นในทุ่งหญ้ำเขียวขจี	 หรือ																

กำรเดินสบำย	ๆ	ตำมชำยหำด	 แต ่ มั นจะ ไม ่ ง ่ ำ ย เ ลยหำกชี วิ ตของ เ ร ำ																												

ประสบปัญหำ		เกิดควำมสับสนวุ่นวำยในจิตใจ		เรำก็จะรู้สึกว่ำเป็นควำมยำก

ล�ำบำกในกำรที่จะติดตำมพระเยซูเจ้ำ	 เปรียบเหมือนกับกำรเดินลุยน�้ำคร�ำ														

ด�ำสกปรกที่ท่วมสูงถึงเอว	 แต่พระเยซูเจ้ำมิได้ทรงละทิ้งไปห่ำงจำกเรำเลยใน

ยำมที่เรำมีปัญหำ	 	 พระองค์ทรงอยู่ข้ำงหน้ำเพื่อน�ำทำง	 ทรงอยู่ข้ำงหลังเพ่ือ

พิทักษ์รักษำ			และทรงอยู่เคียงข้ำงเพื่อให้ก�ำลังใจเรำอยู่เสมอ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้ตระหนัก

อยูเ่สมอว่ำพระเยซเูจ้ำทรงสถติเคยีงข้ำงเรำตลอดเวลำ

ด้วยเทอญ
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2 กันยายน

“ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่” (ลก 5 : 38)

เราต้องปรับวิธีคิดเสียใหม่

บทไตร่ตรอง

	 เมื่อสมเด็จพระสันตะปำปำทรงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ

ปรบัปรงุบทบญัญตัแิห่งพระศำสนจักร		ในวำระกำรสรปุผลกำรประชมุสงัคำยนำ

วำติกันครั้งที่	 2	 นั้น	 สมเด็จพระสันตะปำปำเปำโลที่	 6	 มิได้ทรงเรียกร้องให	้																												

คริสตชนละทิ้งขนบธรรมเนียมปฏิบัติเดิม	 แต่ทรงขอให้คริสตชนได้มีมุมมอง

ใหม่ๆต่อแก่นสำระและคุณค่ำของพระวรสำรท่ีเป็นบ่อเกิดของขนบธรรมเนียม

ปฏิบัตินั้นๆ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 อำศัยควำมช่วยเหลือของ																

ท่ำนนักบุญโปรดช่วยเรำให้มคีวำมเชือ่มัน่ในแก่นสำระและ

คุณค่ำของพระวรสำรด้วยเทอญ
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3 กันยายน

“ท�าไมท่านท�าสิ่งต้องห้ามในวันสับบาโตเล่า” 

                                        (ลก 6 : 2)

จงรักษาวันสับบาโต

บทไตร่ตรอง

	 กำรด�ำเนนิชวีติในสภำพเศรษฐกจิปัจจบุนั	ท�ำให้ทัง้บิดำและมำรดำต้อง

ออกไปท�ำงำนเพื่อหำเลี้ยงครอบครัว		จำกที่ในอดีตมีเพียงบิดำที่ออกไปท�ำงำน

นอกบ้ำน	 	 ในขณะที่มำรดำเป็นแม่บ้ำนดูแลบุตรหลำนและท�ำงำนบ้ำน																			

มนุษย์เรำต้องเตือนสติตนเองให้ระลึกถึงหน้ำที่ฝ่ำยวิญญำณที่ต้องท�ำใน																							

วนัอำทติย์นอกเหนือจำกงำนประจ�ำ			เพ่ือมนุษย์จะได้มีมุมมองทีช่ดัเจนในหน้ำที่

ทัง้ฝ่ำยกำย		ฝ่ำยจติและด�ำเนนิชวีติให้เป็นไปตำมพระประสงค์ของพระเจ้ำด้วย

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้นมัสกำร

สรรเสริญพระเจ้ำในทุกกจิกำรด้วยค�ำพดูและกำรกระท�ำ

ของเรำด้วยเทอญ
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4 กันยายน

“แผ่นดินและสรรพสิ่งบนแผ่นดินเป็นของ               

พระยาห์เวห์ โลกและผู้คนที่อยู่ในโลกก็เช่นเดียวกัน”      

                                             (สดด 24 : 1)

มนุษย์เรามิได้เป็นเจ้าของสิ่งใดเลย

บทไตร่ตรอง

	 สทิธใินกำรเป็นเจ้ำของสิง่หนึง่สิง่ใดนัน้มคีวำมศกัดิส์ทิธิ	์แต่สิง่นีก้ไ็ด้รบั

กำรชดเชยด้วยควำมดขีัน้พืน้ฐำน		คนเรำไม่เพยีงแต่จ่ำยภำษีต่ำง	ๆ 	เพือ่บรกิำร

สำธำรณะของหน่วยงำนรัฐเท่ำนั้น		แต่ยังเป็นกำรให้บริกำรตำมควำมต้องกำร

พื้นฐำนของผู้ยำกไร้ทั้งประเทศด้วย

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดรักษำเรำให้มีใจค�ำนึง

ถึงควำมต้องกำรในสังคมเพื่อควำมยุติธรรมและควำมดี

ขั้นพื้นฐำนด้วยเทอญ
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5 กันยายน

“ขอพระองค์ประทานให้ผลงานที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

กระท�าส�าเร็จไป” (สดด 90 : 17)

การเอาแต่ท�างานโดยไม่หยุดพักเล่นบ้าง จะไม่มีใครสนใจคุณนะ

บทไตร่ตรอง

	 อย่ำงไรก็ตำมทั้งกำรท�ำงำนและกำรเล่น	 	 เรำสำมำรถท�ำให้เป็นกำร				

สวดภำวนำได้หำกเรำได้ถวำยทัง้สองกจิกำรนีแ้ด่พระเจ้ำในกำรสวดภำวนำเช้ำ	

“พระเจ้ำข้ำ	 ลูกขอถวำยทุกกิจกำรที่ข้ำพเจ้ำจะกระท�ำในวันน้ีแด่พระองค	์																

ท้ังหน้ำที่กำรงำน	 กำรสวดภำวนำ	 ควำมชื่นชมยินดีและควำมทุกข์ทั้งมวล							

เพ่ือพระสริริุง่โรจน์ของพระองค์	และเพือ่ชวิีตทีม่แีต่สนัตสิขุของผูอ่ื้นด้วยเทอญ”

ภาวนา

	 ข ้ำแต ่ นักบุญโยเซฟผู ้อุปถัมภ ์ของบรรดำ																							

ผูใ้ช้แรงงำน	โปรดน�ำทำงและพทิกัษ์เรำในทกุกจิกำร	ทัง้

ควำมชื่นชมยินดีและควำมทุกข์ระทมต่ำง	ๆ	ด้วยเทอญ
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6 กันยายน

“ข้าพเจ้าใช้น�้านมเลี้ยงท่าน ไม่ให้อาหารแข็ง 

เพราะขณะนั้นท่านยังรับไม่ได้” (1 คร 3 : 2)

ทั้งมวลล้วนเริ่มต้นด้วยอาหารเด็ก

บทไตร่ตรอง

	 นักบุญเปำโลทรำบดีว่ำท่ำนพูดเกี่ยวกับเรื่องใดเม่ือท่ำนกล่ำวต่อชุมชน

ผู้มีควำมเชื่อใหม่ที่เมืองโครินธ	์ ท่ำนเข้ำใจดว่ีำมนัต้องใช้เวลำนำนในกำรทีม่นษุย์

จะค่อยๆ	 “ไตร่ตรอง”	 พระวรสำรเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและศรัทธำได้อย่ำง				

ลึกซ้ึง	 มีคริสตชนเพียงน้อยคนนักท่ีจะสำมำรถเข้ำใจและศรัทธำในพระวรสำร																										

อย่ำงลึกซ้ึงได้ต้ังแต่เริ่มต้นเรียนรู้	 	 คริสตชนทั่วไปจะค่อย	 ๆ	 เติบโตขึ้นใน																	

ปรีชำญำณและพระสิริรุ่งโรจน์เมื่อเขำได้ศึกษำเรียนรู้พระวรสำร

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดให้เรำได้ค่อย	ๆ	 เติบโต

ขึ้นในควำมรู้	 ควำมเข้ำใจและควำมรักของพระเจ้ำด้วย

ควำมอดทนด้วยเทอญ
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7 กันยายน

“เราจะใส่ธรรมบญัญตัขิองเราไว้ภายในเขา เราจะ

เขยีนธรรมบญัญติัไว้ในใจของเขา” (ยรม 31 : 33)

จงแสดงความคิดของท่านออกมาทั้งหมด

บทไตร่ตรอง

	 ประกำศกเยเรมีย์ได้ประกำศให้ชำวยิวรับรู้ถึงพันธสัญญำซึ่งเปิดเผยถึง

น�้ำพระทัยของพระเจ้ำท่ีจะเปล่ียนหัวใจของชำวยิวให้ตอบรับต่อพระเจ้ำแล้ว

แสดงออกมำเป็นสัญชำติญำณด้วยควำมจริงใจอย่ำงแท้จริง	 และพนัธสญัญำ

นั้นมิได ้ถูกละทิ้งไปเลยจนถึงป ัจจุบันได ้มีกำรขยำยผลมำยังมนุษย ์ใน																																			

กำรประทำนพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ให้เสด็จมำไถ่บำปมนุษย์ด้วย

กำรสิ้นพระชนม์บนไม้กำงเขน

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้เป็นภำพ

สะท้อนของควำมคิดและดวงพระหฤทัยของพระเจ้ำใน

ทุกวำจำและกิจกำรของเรำด้วยเทอญ



วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ
275

8 กันยายน

“พระเจ้าข้า ถ้าเป็นพระองค์ ก็จงส่ังให้ข้าพเจ้าเดิน 

บนน�้าไปหาพระองค์เถิด” พระองค์ตรัสว่า “มาเถิด”                 

                                      (มธ 14 : 28-29)

แต่ฉันว่ายน�้าไม่เป็นนะ

บทไตร่ตรอง

	 บำงครั้ง	 เมื่อคุณตกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ไม่รู้ว่ำจะท�ำอย่ำงไรดี	 	 รู้สึก

เหมือนว่ำตัวเองก�ำลังจะจมน�้ำ	 	 ซึ่งนั่นอำจเป็นสถำนกำรณ์ที่ เกิดขึ้น																																				

จำกควำมเครียดในกำรท�ำงำน		ควำมขัดแย้งจนถึงขั้นแตกหัก	หรือ	ควำมเจ็บ

ป่วยท่ีอำจถงึขัน้เสยีชวีติได้		เรำก็เป็นเหมอืนนกับญุเปโตรท่ีมีควำมรูส้กึและร้อง

ว่ำ	 “พระเจ้ำข้ำ	 ช่วยข้ำพเจ้ำด้วย”	 จำกนั้นพระเยซูเจ้ำก็ทรงตอบรับด้วย																				

กำรเสด็จมำอยู่เคียงข้ำงนักบุญเปโตรในยำมที่ท่ำนต้องกำรควำมช่วยเหลือ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดน�ำทำงเรำให้ด�ำเนินชีวิต

ในผืนน�้ำทะเลอันกว้ำงใหญ่แห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของ

พระเจ้ำด้วยเทอญ
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9 กันยายน

“จงเขียนนิมิตและสลักไว้ให้ชัดเจนบนแผ่นกระดาน 

เพื่อให้อ่านได้ง่าย ยังไม่ถึงเวลาที่นิมิตนี้จะเป็นจริง”    

                                            (ฮบก 2 : 2-3)

จงยึดมั่นในความไฝ่ฝันของท่าน

บทไตร่ตรอง

	 ควำมส�ำเร็จท่ียิ่งใหญ่ของมนุษย์ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นขึ้นด้วยกำรมี																

ควำมฝัน	 	 ควำมฝันนั้นจะสร้ำงแรงผลักดันให้มนุษย์คิดว่ำสิ่งที่ดูเหมือนว่ำจะ													

เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมำ	 	กำรสวดภำวนำในแต่ละวันก็เป็นเวลำที่เหมำะ

สมในกำรที่ควำมฝันต่ำงๆจะเป็นควำมจริงเพรำะว่ำในกำรสวดภำวนำนั้น																

พระสุรเสียงของพระเจ้ำจะดังชัดเจนในขณะท่ีเรำอยู่ในควำมเงียบสงบเพื่อรับ

ฟังพระด�ำรัสของพระองค์

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้เฝ้ำคอย																		

พระสุรเสียงของพระเจ้ำในกำรสวดภำวนำทุก	 ๆ	 วัน																							

ด้วยเทอญ
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10 กันยายน

“ไม่มีทรัพย์สมบัติใดดีกว่าสุขภาพแข็งแรง ไม่มี

ความยนิดีใดเหนือกว่าความสุขใจ” (บสร 30 : 16)

ให้เรามีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี

บทไตร่ตรอง

	 จำกงำนศกึษำวจิยัหลำยๆเรือ่ง		พบว่ำมคีวำมเชือ่มโยงทีส่�ำคญัระหว่ำง

ระบบภมูคิุม้กนัและสภำวะจติใจทีม่คีวำมสขุ	บคุคลต้องกำรทีจ่ะด�ำเนนิชวีติให้

มีควำมสมดุลทั้งกำรอดอำหำร	กำรออกก�ำลังกำย	และแผนกำรสวดภำวนำใน

แต่ละวัน	 ซึ่งส่วนใหญ่จะพบกับกำรท้ำทำยในกำรด�ำเนินชีวิตได้อย่ำงศักดิ์สิทธิ์

ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้ำด้วยควำมสมดุลทั้งสำมส่วนนั้น

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้รักษำร่ำงกำย	

จิตใจและจิตวิญญำณไว้ด้วยควำมสมดุลด้วยเทอญ
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11 กันยายน

“ผู้ใดท่ีสละบ้านเรือน พี่น้องชายหญิง บิดามารดา                       

บุตร ไร่นาเพราะเห็นแก่เรา ก็จะได้รับตอบแทนร้อย

เท่าและจะได้รับชีวิตนิรันดรเป็นมรดกด้วย” 

                                             (มธ 19 : 29)

เราจ�าต้องสละทุกอย่างไหม

บทไตร่ตรอง

	 กำรเข้ำสู่พระอำณำจักรของพระเจ้ำนั้นยังมีประเด็นมำกกว่ำเพียงแค่

กำรเสียสละครอบครัว	และบ้ำนเรือนเท่ำนั้น		มนุษย์ต้องถวำยแด่พระเจ้ำด้วย

สิ้นสุดจิตใจ			ซึ่งหำกเรำจะเปรียบเทียบกับควำมรักที่เรำได้รับจำกพระเจ้ำแล้ว	

เรำยิ่งต้องถวำยทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เป็นของเรำแด่พระองค์

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้รักพระเจ้ำ

ด้วยสิ้นสุดจิตใจ		วิญญำณ	และสติปัญญำด้วยเทอญ
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12 กันยายน

“คนจ�านวนมากตายเพราะคมดาบ แต่ยังไม่

เท่ากับคนที่พินาศเพราะค�าพูด”

                                  (บสร 28 : 18)

จงระวังค�าพูดของท่าน

บทไตร่ตรอง

	 ข้ำพเจ้ำยังจ�ำได้ถึงค�ำพูดของครูท่ีสอนข้ำพเจ้ำเมื่อคร้ังเรียนอยู่ชั้น

ประถมศึกษำปีที่	3	ว่ำ	อำวุธที่ร้ำยแรงที่สุดไม่ใช่ขีปนำวุธหัวรบนิวเคลียร์	แต่

เป็นค�ำพูดของคน	 ค�ำพูดที่มุ่งร้ำย	 หรือ	 ค�ำซุบซิบนินทำนั้นส่งผลร้ำยได้นำน

ตลอดชวีติ	โดยไม่เพยีงแต่ส่งผลร้ำยต่อเหยือ่ผู้ท่ีถกูพดูให้ร้ำยหรอืนนิทำเท่ำนัน้

แต่ยังส่งผลร้ำยต่อตัวผู้ที่พูดเองด้วย

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดกล่อมเกลำข้ำพเจ้ำเพือ่ที่

จะได้พดูด้วยควำมระมดัระวงัมใิห้ไปท�ำร้ำยจติใจผูอ้ืน่ด้วย

เทอญ
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13 กันยายน

“ขออย่าซ่อนพระพกัตร์ไปจากข้าพเจ้า. . . เมือ่ข้าพเจ้า

เรียกหาพระองค์ โปรดตอบข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด” 

                                           (สดด 102 : 2-3)

เรามิอาจซ่อนตนเองไว้จากพระเจ้าได้เลย

บทไตร่ตรอง

	 กำรมิอำจข่มตำหลับลงได้ในคืนที่ยำวนำน	 หรือ	 กำรที่ผู้ที่มีควำมเชื่อ

และไม่เช่ือในพระเจ้ำต่ำงร่วมกันสวดภำวนำด้วยบทสวดท่ีหลงลืมไปแล้ว																		

เพือ่อ้อนวอนขอควำมช่วยเหลอืจำกพระเจ้ำเมือ่พวกเขำอยูท่่ำมกลำงควำมเป็น

ควำมตำย	หรือ	อันตรำยอันใหญ่หลวง	 เช่น	พำยุเฮอริเคนที่รุนแรง	สิ่งเหล่ำนี้

ช่ำงเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันเองที่มิอำจหำข้อสรุปได้เลย

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้สวดภำวนำ

ด้วยควำมเชื่ออย่ำงมั่นคงไม่ว่ำในยำมสุขหรือยำมทุกข์

ด้วยเทอญ
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14 กันยายน

“พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตร

เพียงพระองค ์ เดียวของพระองค ์ เ พ่ือทุกคนท่ีมี                     

ความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ” (ยน 3 : 16)

ไม้กางเขนคือความหวังเดียวของมนุษยชาติ

บทไตร่ตรอง

	 แม้ว่ำไม้กำงเขนจะเป็นเครือ่งมอืในกำรประหำรชวีติทีท่รมำนแสนสำหสั	

แต่ไม้กำงเขนก็ยังเป็นเครื่องหมำยถึงชีวิตด้วย	 ไม้ท่อนแนวขวำงหมำยถึง																	

ควำมสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้ำ	 ส่วนท่อนไม้แนวต้ังหมำยถึงควำมสัมพันธ์

ของเรำและผู้อ่ืน	 	 เรำไม่สำมำรถที่จะคงควำมสัมพันธ์กับพระเจ้ำไว้ได้																							

หำกปรำศจำกกำรรักษำควำมสัมพันธ์กับผู้อื่น	และในทำงกลับกันด้วย

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดให้ไม้กำงเขนได้เป็นก�ำลัง

ของชำวเรำในควำมเพียรทนต่อควำมหวังแห่งกำรไถ่โทษ

บำปของเรำด้วยเทอญ
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15 กันยายน

“ส่วนท่าน ดาบจะแทงทะลุจิตใจของท่าน” 

                                    (ลก 2 : 35)

ท่านไม่อาจหลีกหนีจากความเศร้าโศกได้เลย

บทไตร่ตรอง

	 มนุษย์ส่วนใหญ่จะเศร้ำโศกต่อกำรสูญเสีย	แต่ก็ยังหวังว่ำจะดีขึ้น	ขอให้

ควำมเศร้ำโศกเรำน้ันได้ร่วมกับควำมทุกข์ระทมของพระนำงมำรีย์เพ่ือเป็น																		

กำรสวดภำวนำด้วยควำมร้อนรนท่ีจะส่งผลบริบูรณ์ในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเรำ

เองและโลกดว้ยเทอญ	 ด้วยว่ำควำมเศร้ำโศกนั้นสำมำรถที่จะเป็นประตูไปสู่													

กำรเยียวยำรักษำได้

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดให้ควำมเศร้ำโศกของ

เรำได้มีส่วนร่วมในควำมทุกข์ระทมของพระนำงมำรีย	์		

เพื่อน�ำไปสู่ควำมชื่นชมยินดีด้วยเทอญ
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16 กันยายน

“ความรักเงินตราเป็นรากเหง้าของความชั่ว

ร้ายทุกประการ” (1 ทธ 6 : 10)

ไม่มีตู้เซฟเก็บสมบัติในโลงศพนะ

บทไตร่ตรอง

	 ธรรมเนียมปฏิบัติแต่โบรำณของกำรหักสิบลด	 (ทศำงค์)	 นับว่ำเป็นวิธี

กำรที่ดีในกำรเริ่มต้นลด	 ละ	 เลิกควำมโลภ	 –	 ไม่เพียงแต่กำรหักสิบลดจำก																	

รำยได้ส่วนตัวของแต่ละคนเท่ำนั้น	แต่ยังนับรวมถึงกำรหักสิบลดของเวลำและ

ทกัษะส่วนตวัด้วย		กำรทีเ่รำ	“ให้”	โดยไม่เหน็แก่ตวันัน้แม้จะนบัเป็นพฤตกิรรม

ที่ดีแต่ก็ยังไม่เพียงพอ			เรำต่ำงได้รับกำรเรียกร้องในกำร	“ให้”	ด้วยควำมเสีย

สละด้วย

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดให้เรำมีจิตใจเอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่ต่อผู้อื่น	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ที่ยำกไร้ด้วยเทอญ



Day by Day with St. Joseph
284

17 กันยายน

“เมื่อท่านทั้งหลายมาร่วมชุมนุมกันนั้น มีการ

แตกแยก และข้าพเจ้าก็เชื่อเรื่องนี้อยู่บ้าง”

                                 (1 คร 11 : 18)

ความสุภาพก�าลังสูญเสียพื้นที่

บทไตร่ตรอง

	 กำรเสวนำ	อำจเป็นกิจกรรมที่ดีส�ำหรับกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิด

เห็นซึ่งกันและกัน	แต่ก็มิได้สนับสนุนคุณธรรมควำมสุภำพในสังคมของเรำเลย	

พระศำสนจักรอำจจัดกำรเสวนำเพื่อให้มีกำรพูดคุยกันในโลกที่มีแบ่งแยก																	

ขัดแย้งกัน	ทั้งทำงศำสนำวัฒนธรรม	และกำรเมืองอันหลำกหลำย

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยให้เรำเป็นดังเช่น

ท่ำนนักบุญ	ที่ได้น�ำสันติสุขของพระเจ้ำมำแบ่งปันเป็น

ควำมรักให้แก่ผู้ที่เกลียดชังเรำด้วยเทอญ
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18 กันยายน

“ลูกเอ๋ย ไม่ว่าท่านจะท�าส่ิงใด จงท�าด้วย              

ความถ่อมตนเถดิ แล้วท่านจะเป็นทีร่กัมากกว่า

คนให้ของก�านัล” (บสร 3 : 17)

ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนแสดงว่าเขารู้จักพระเจ้า

บทไตร่ตรอง

	 ควำมอ่อนน้อมถ่อมตนนัน้มใิช่เป็นกำรละทิง้คณุค่ำของควำมเป็นมนษุย์		

แต่เป็นกำรตระหนักรู้ว่ำเรำอยู่ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำเสมอ	แม้ว่ำเรำจะ

ถวำยทุกสิ่งแด่พระเจ้ำ	 แต่มนุษย์ผู้ที่มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนจะสนใจไปที่

พระเจ้ำมำกกว่ำตนเองและยังมองเห็นควำมดีของพระเจ้ำในผู้อื่น

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้น้อมรับ																	

น�้ำพระทัยของพระเจ้ำด้วยควำมคิด	 วำจำและกิจกำร															

ด้วยเทอญ



Day by Day with St. Joseph
286

19 กันยายน

“ข้าพเจ้าเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบังคับให้ร่างกายอยู่ใต้

อ�านาจของข้าพเจ้า ด้วยเกรงว่าหลังจากได้เทศน์สอนคน

อื่นแล้ว ข้าพเจ้าอาจถูกตัดสิทธิเพราะผิดกติกา” 

                                                 (1 คร 9 : 27)

ให้เราเป็นผู้เผยแผ่พระวรสารด้วยการเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนเถิด

บทไตร่ตรอง

	 นักบุญเปำโลที่	 6	 พระสันตะปำปำได้กล่ำวในสมณสำส์นเตือนใจของ

พระองค์เกี่ยวกับ	 “กำรประกำศพระวรสำรในโลกปัจจุบัน”	 ว่ำ	 .	 .	 “ในกำร					

ประกำศพระวรสำรนั้น	 พระศำสนจักรเริ่มด้วยกำรประกำศตนเองก่อน	 .	 .”									

ดังที่นักบุญลูกำได้บันทึกค�ำบอกเล่ำในพระวรสำรไว้ว่ำ	 “จงระวังว่ำท่ำนฟัง					

พระวำจำอย่ำงไร”	(ลก	8	:	18)

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำในกำรประกำศ

พระวรสำรด้วยกำรด�ำเนินชีวิตตำมพระวรสำรด้วยเทอญ
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20 กันยายน

“เวลารื้อท�าลายและเวลาก่อสร้าง” (ปญจ 3 : 3)

มนุษย์เราเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ท�าลายในเวลาเดียวกัน

บทไตร่ตรอง

	 สิ่งปลูกสร้ำงหลำย	ๆ	แห่งจะถูกสร้ำงขึ้น	ทุบทิ้ง	แล้วก็ถูกสร้ำงขึ้นใหม่

ตำมยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง	 แต่พระศำสนจักรจะต้องเป็นมำกกว่ำสิ่งปลูกสร้ำง

ทัว่ไป		พระศำสนจักรจะต้องเร่ิมต้นด้วยผูท่ี้เตม็เป่ียมไปด้วยควำมเชือ่	ควำมหวงั

และควำมรัก		สิ่งที่เรำทุกคนต้องกำรในกำรที่จะรวมกันเป็น	“ศำสนจักร”	คือ	

โบสถ์	พระคัมภีร์	พระแท่นบูชำ	ขนมปังและเหล้ำองุ่นอีกเล็กน้อย

ภาวนา

	 ข ้ ำ แต ่ นั กบุญ โย เซฟ 	 ผู ้ ท ร งพิ ทั กษ ์ ดู แล																																			

พระศำสนจักรโปรดช่วยเรำให้รวมกันเป็นพระศำสนจกัร

โดยปรำศจำกก�ำแพงขวำงกั้นใด	ๆ	ด้วยเทอญ
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21 กันยายน

“เราแต่ละคนได้รับพระหรรษทานตามสัดส่วน

ที่พระคริสตเจ้าประทานให้” (อฟ 4 : 7)

พระหรรษทานของพระเจ้านั้นมีเพียงพอเสมอ

บทไตร่ตรอง

	 เมื่อผู้ที่สนใจและคริสตังค์ส�ำรองมำรวมตัวกันใน	 “ระยะเวลำเรียน								

ค�ำสอน”	พวกเขำจะมีกำรแบ่งปันประสบกำรณ์ควำมเชื่อส่วนตัวของพวกเขำ

แต่ละคน	 ว่ำพวกเขำมำถึงจุดที่ตัดสินใจมำเรียนค�ำสอนเพื่อเป็นคริสตชนใหม่

และเข้ำชดิสนทิกับพระเจ้ำร่วมกับชุมชนคริสตชนในพระศำสนจกัรคำทอลกิได้

อย่ำงไร?	นีเ่ป็นเรือ่งทีน่่ำตืน่เต้นน่ำสนใจทเีดยีวทีเ่รำจะเหน็พระสริริุง่โรจน์ของ

พระเจ้ำท�ำงำนในชีวิตของพวกเขำอย่ำงไร

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดน�ำทำงบรรดำผู ้ท่ี

แสวงหำกำรสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้ำในพระศำสนจักร

คำทอลิกด้วยเทอญ
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22 กันยายน

“บางเมล็ดตกในที่ดินดี จึงงอกขึ้นและเกิดผลร้อยเท่า”   

                                                   (ลก 8 : 8)

พระเจ้าทรงเป็นผู้หว่านที่ชอบธรรม

บทไตร่ตรอง

	 บรรดำผู้ที่มีควำมเชื่อนั้นเป็นคนที่มีควำมกตัญญูรู้คุณโดยที่มิได้น�ำชีวิต

ท่ีพระเจ้ำประทำนมำให้แก่พวกเขำใช้ตำมใจชอบเท่ำนั้น	 แต่พวกเขำยังเปิดใจ

กว้ำงเพื่อรับพระจิตเจ้ำที่เสด็จมำในชีวิตผ่ำนทำงธรรมชำติและกำรด�ำเนินชีวิต

ของพวกเขำ	 	 ซ่ึงในบำงช่วงของชีวิตนั้นอำจจะน�ำควำมคิดใหม่	 ๆ	 มำเพิ่มพูน

ควำมเชื่อของเรำได้

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดดูแลเรำให้เฝ้ำคอย

พระเจ้ำ	ผู้หว่ำน	และผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญ
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23 กันยายน

“การปฏิ บัติความชอบธรรมและความยุติธรรม                        

เป็นท่ีโปรดปรานของพระยาห์เวห์มากกว่าการถวาย                    

เครื่องบูชา” (สภษ 21 : 3)

จงปฏิบัติด้วยความชอบธรรม

บทไตร่ตรอง

	 มนุษย์ต้องลงทุนลงแรงอย่ำงมำกทั้งกำยและใจในกำรด�ำเนินชีวิตด้วย

ควำมชอบธรรมอย่ำงสมบูรณ์	แต่เมื่อวันสิ้นสุดลง	ผู้ชอบธรรมก็จะตระหนักได้

ถึงควำมพึงพอใจอันยิ่งใหญ่จำกกำรที่ได้พยำยำมท�ำให้ดีที่สุดในแต่ละวัน		โดย

มไิด้ค�ำนงึว่ำจะต้องทุม่เทแรงกำยแรงใจสกัเพยีงใด		ดงัทีน่ำยดทีรคีช์		บอนฮอฟ

เฟอร์	 (Dietrich	Bonhoeffer)	นักเทววิทยำนิกำยโปรแตสแตนท์ชำวเยอรมัน

ได้กล่ำวไว้ว่ำ	“ไม่มพีระสริริุง่โรจน์ใดท่ีจะได้มำโดยไม่ต้องลงทนุลงแรงอะไรเลย”

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้เป็นผู	้					ชอบ

ธรรมไม่ว่ำเรำจะต้องทุ่มเทแรงกำยแรงใจเท่ำใด	 	 	ด้วย

เทอญ
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24 กันยายน

“เมื่อท่านเดินทาง อย่าน�าสิ่งใดไปด้วย อย่าน�าไม้เท้า 

ย่าม อาหาร เงิน หรือแม้แต่เสื้อส�ารองไปด้วย”              

                                                (ลก 9 : 3)

ให้เราด�าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย

บทไตร่ตรอง

	 ให้เรำพิจำรณำว่ำเรำจะด�ำเนินชีวิตในโลกนี้อย่ำงเรียบง่ำยได้อย่ำงไร

หำกเรำด�ำเนินชีวิตเน้นกำรบริโภคในสิ่งที่เรำไม่ต้องกำรเป็นอันดับแรก	ในขณะ

ท่ีประชำกรส่วนใหญ่ของโลกตกอยู่ในควำมหิวโหย	 เพรำะพวกเขำอยู่ในฐำนะ

ที่ไม่อำจจะซื้อหำสิ่งของจ�ำเป็นในกำรด�ำรงชีวิตได้เลย

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดให้เรำมีปรีชำญำณ												

ในกำรรับรู้ถึงแนวทำงด�ำเนินชีวิตที่เรียบง่ำยด้วยเทอญ
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25 กันยายน

“ถ้าลูกมีอ�านาจจะท�าได้ อย่าปฏิเสธความดี                  

แก่ผู้ที่ต้องการ” (สภษ 3 : 27)

จงวางใจในสัญชาตญาณของคุณ

บทไตร่ตรอง

	 คุณธรรม	 คือ	 แนวทำงปฏิบัติในกำรท�ำควำมดี	 หรือ	 กำรเป็นดังเช่นที่

พระเจ้ำต้องกำร	นกับญุโทมัส	อไควนสัได้กล่ำวถงึคณุธรรมไว้ต่ำงออกไปอยูเ่ลก็

น้อย	 กล่ำวคือ	 คุณธรรมนั้นเป็นกำรปฏิบัติที่ดีที่เรำกระท�ำซ�้ำแล้วซ�้ำอีกจน																

กลำยเป็นสัญชำตญำณของเรำ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้เพียรท�ำ		

ควำมดีจนกระทั่ งกลำยเป ็นสัญชำตญำณของเรำ																								

ด้วยเทอญ
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26 กันยายน

“มีเวลาส�าหรับทุกสิ่ง มีเวลาส�าหรับกิจการต่างๆ 

ภายใต้ท้องฟ้า” (ปญจ 3 : 1)

ทุกสิ่งมีกาละ เทศะ ของตัวมันเอง

บทไตร่ตรอง

	 ในกำรด�ำเนินชีวิตของเรำ		เรำจะรู้สึกว่ำ	ชีวิตมีจังหวะและท่วงท�ำนอง

ของมันเอง	 ที่อยู่เหนือกำรควบคุมและในบำงกรณีเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับเรำก็

อยูเ่หนอืควำมคำดหมำย	และควำมสำมำรถของเรำทีจ่ะท�ำควำมเข้ำใจได้		ฉะนัน้	

จงขอให้จงัหวะชวีติของวนันีเ้ป็นวนัท่ีดท่ีีสดุของเรำในกำรทีเ่รำจะได้มอบถวำย

และวำงไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้ำ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โดยอำศยัควำมช่วยเหลอืของ

ท่ำน	โปรดให้เรำมพีละก�ำลังในกำรทีจ่ะยอมรบัเหตุกำรณ์

ที่เกิดข้ึนในแต่ละวันได้อย่ำงดีด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ของ

พระเจ้ำด้วยเทอญ
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27 กันยายน

“อย่าขวนขวายหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสลายไป              

แต่จงหาอาหารที่คงอยู่และน�าชีวิตนิรันดรมาให้” 

                                               (ยน 6 : 27)

จงรักษาพื้นที่ต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กันอย่างมั่นคง

บทไตร่ตรอง

	 จำกกำรที่ข้ำพเจ้ำเป็นนักบวช		ข้ำพเจ้ำได้เคยถำมเด็กๆ	ว่ำพวกเขำคิด

ว่ำบริเวณใดส�ำคัญที่สุดในเขตวัดที่พวกเขำอยู่		ซึ่งพวกเด็กๆ	ก็บอกว่ำ	บริเวณ

พระแท่นบูชำ	และเมือ่ข้ำพเจ้ำถำมต่อไปว่ำ	แล้วบรเิวณทีม่คีวำมส�ำคญัรองลงมำ		

ส่วนใหญ่ตอบว่ำครอบครัวของพวกเขำ	 ส่วนบริเวณส�ำคัญล�ำดับที่สำมใน																	

ควำมคิดของพวกเด็ก	ๆ	ก็คือ	บริเวณพื้นที่ของมนุษย์นั่นเอง

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้รักษำ			

ควำมสัมพันธ์ของบริเวณพื้นที่ต่ำง	ๆ	ของเรำด้วยเทอญ
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28 กันยายน

“ผู้ใดจับคันไถแล้วเหลียวดูข้างหลัง ผู ้นั้นก็ไม่

เหมาะสมกับพระอาณาจักรของพระเจ้า”

                                           (ลก 9 : 62)

เมื่อเราเป็นคริสตชนแล้ว ก็อย่าหันหลังกลับละทิ้งหนทางนี้เลย

บทไตร่ตรอง

	 ควำมทรงจ�ำของช่วงเวลำด	ีๆ 	สำมำรถเพิม่พนูก�ำลังใจให้เรำด�ำเนนิชวีติ

ต่อไปได้ด้วยควำมมัน่ใจ	พวกเรำต่ำงอยูใ่นช่วงเวลำแห่งกำรกลบัใจ	ซึง่มไิด้หมำย

ถึงกำรกลับคืนสู ่อดีต	 แต่เป็นกำรน�ำสิ่งที่ดี	 ๆ	 กลับคืนมำจำกอดีตนั่นเอง																			

ควำมเป็นจริงของมุมมองใหม่ต่อควำมจริงอันเก่ำแก่นั้นนับว่ำเป็นปรีชำญำณ

แนวใหม่

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้มปีรีชำญำณ	

มีควำมเพยีรอดทนทีจ่ะเป็นศษิย์ตดิตำมพระเยซเูจ้ำด้วย

ควำมซื่อสัตย์ด้วยเทอญ
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29 กันยายน

“เพราะพระองค์ทรงบัญชาบรรดาทูตสวรรค์ไว้แล้ว 

ให้พิทักษ์รักษาท่าน ไม่ว่าท่านจะไปทางไหน” 

                                            (สดด 91 : 11)

การเข้าถึงดั่งเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้า

บทไตร่ตรอง

	 บรรดำทตูสวรรค์นัน้มใิช่เป็นสิง่สร้ำงทีเ่พยีงแต่แต่งกำยชดุยำวสวยงำม

มีปีก	 คอยบินอยู่รอบ	 ๆ	 จักรวำล	 แต่ทูตสวรรค์เหล่ำนั้นคือแรงกระตุ้นต่ำง	 ๆ	

ของพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้ำ	บรรดำทูตสวรรค์มิได้ด�ำรงอยู่เพื่อป้องกันเขลำ

ใดๆ	 แต่ด�ำรงอยู่เพื่อคอยเตือนใจเรำให้ระลึกถึงควำมเอำใจใส่ของพระเจ้ำที่มี	

ต่อมนุษย์

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดท�ำให้เรำเชื่อมั่น															

ในควำมเอำใจใส่ของพระเจ้ำด้วยเทอญ
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30 กันยายน

“ทุกถ้อยค�าในพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า

และมีประโยชน์เพื่อสั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือนให้

ปรับปรุงแก ้ ไขและอบรมให ้ด�า เนินชีวิตอย ่าง                 

ชอบธรรม” (2 ทธ 3 :16 )

พระวาจาของพระเจ้านั้นมีพลังที่จะช่วยเหลือเราได้

บทไตร่ตรอง

	 อำศัยพระคริสตเจ้ำ	 พร้อมกับพระคริสตเจ้ำและในพระคริสตเจ้ำ																	

พระวรสำรคืออำหำรประจ�ำวันของเรำ	 นอกจำกที่เรำจะต้องท�ำควำมเข้ำใจ													

พระวรสำร	 ในรูปแบบและแนวทำงของตัวอักษรที่ได้ถูกนิพนธ์ไว้	 	 	 ยังมี																			

ปรีชำญำณศักดิ์ สิทธิ์ อย ่ ำงบริบู รณ ์ ท่ีซ ่อนอยู ่ ในควำมหมำยของค� ำ																																				

วลี	ประโยคต่ำงๆ	ในพระวรสำรนั้น	ไม่ว่ำจะได้รับกำรแปลไปกี่ภำษำก็ตำม

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้เข้ำใจคุณค่ำ

ของพระวำจำพระเจ้ำในพระวรสำรไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบ

ใดด้วยเทอญ
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1 ตุลาคม

“อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่าน แต่จงชื่นชมยินดี

มากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว” (ลก 10 : 20)

จงมีความมั่นใจแต่อย่าหยิ่งผยอง

บทไตร่ตรอง

	 ท่ำนนักบุญเทเรซำแห่งพระกุมำรเยซูมีควำมรักต่อพระเจ้ำอย่ำงไม่มี

ขอบเขต	และมีควำมไว้วำงใจในพระองค์สิ้นสุดจิตใจโดยผ่ำน	“หนทำงเล็กๆ”	

ของเธอ	ท่ำนมิได้ท�ำตัวให้มีควำมแตกต่ำง	โดดเด่นหรือหยิ่งผยองเลย		เรื่องรำว

ของท่ำนบอกเรำว่ำหำกเรำด�ำเนินชีวิตเลียนแบบผู้ใด	 นั่นแสดงว่ำ	 เรำมีควำม

ชืน่ชมยนิดต่ีอผูน้ัน้	แต่หำกว่ำในทุกวนันีท่้ำนนกับุญยงัมีชวีติอยู	่ท่ำนคงไม่เพยีง

แต่แสวงหำควำมชื่นชมยินดี	หรือกำรเลียนแบบเท่ำนั้น	แต่ท่ำนยังคงยึดมั่นกับ

แนวทำงเรียบง่ำย	 คือ	 กำรยึดพระเจ้ำไว้เป็นศูนย์กลำงของทุกสิ่งทั้งในกำรพูด

และกำรกระท�ำ
ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดเป็นผู้น�ำทำงเรำ

ไปในหนทำงแห่งควำมเรียบง่ำยด้วยเทอญ
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2 ตุลาคม

“สิ่งใดจริง สิ่งใดประเสริฐ สิ่งใดชอบธรรม สิ่งใดบริสุทธิ์ สิ่งใดน่ารัก 

ส่ิงใดควรยกย่อง ถ้ามีสิ่งใดเป็นคุณธรรม ถ้ามีสิ่งใดน่าสรรเสริญ      

ท่านจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยการใคร่ครวญเถิด” (ฟป 4 : 8)

เป็นคนพูดจริงท�าจริงเถอะ

บทไตร่ตรอง

	 ท่ำนอำจเคยพบว่ำ	บำงคนทีย่ดึมัน่ในอดุมคตสิงู	ส่วนใหญ่จะมีปฏกิริยิำ

ทันทีถ้ำพบเห็นส่ิงที่เบี่ยงเบนไปจำกควำมสมบูรณ์แบบในสังคมที่พวกเขำอยู	่	

และแทบจะไม่เห็นว่ำเขำได้แสดงออกซึ่งควำมจริงใจหรือควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ใด	ๆ	เลย	คริสตชนที่ดีควรจะต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ำกับควำมท้ำทำยนี้โดย

ไม่ยุ่งยำกใจ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้รักษำอุดมคติ

ของเรำไว้โดยไม่ยอมจ�ำนนต่อควำมไม่รู้ด้วยเทอญ
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3 ตุลาคม

“ขอให้ค�าภาวนาของข้าพเจ้าขึ้นไปถึงพระองค์ 

โปรดเอยีงพระกรรณฟังเสยีงข้าพเจ้าร้องขอความช่วยเหลอื ”  

                                                       (สดด 88 : 2)

เพียงวันละครั้ง

บทไตร่ตรอง

	 บำงครั้งชีวิตเรำอำจเกิดควำมยุ่งยำก			ส่วนใหญ่เรำจะตั้งเป้ำหมำยของ

กำรด�ำเนินชีวิตในแต่ละวันว่ำ	 เรำจะด�ำเนินกำรต่ำงๆได้มำกกว่ำขีดจ�ำกัดของ

เรำ		วนันีค้ณุด�ำเนินชีวติได้อย่ำงดท่ีีสุดหรือยงั?	แต่ถ้ำมนัไม่เป็นไปตำมแผนกำร

ทีค่ณุได้วำงไว้	กอ็ย่ำได้หนัออกนอกลูน่อกทำงไปเลย	เรำยงัมวีนัพรุง่นีใ้ห้เริม่ใหม่

อีก

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดรักษำเรำให้เพ่งควำมสนใจ

เพียงแต่สิ่งที่ส�ำคัญในวันนี้ด้วยเทอญ
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4 ตุลาคม

“ข้าแต่พระบิดา เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่

ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปรีชาญาณและรอบรู้” 

                                                          (มธ 11 : 25)

นี่คือรางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย

บทไตร่ตรอง

	 ผู้คนทั้งที่นับถือศำสนำคริสต์และต่ำงศำสนำ	ล้วนชื่นชมและรักนักบุญ

ฟรังซิสแห่งอัสซีซี	 บ้ำงก็รักท่ำนนักบุญท่ีเป็นคนรักธรรมชำติ	 	 โดยเฉพำะ						

อย่ำงยิ่งสัตว์ต่ำงๆ	ที่เข้ำหำท่ำนด้วยควำมชื่นชมยินดี	 บ้ำงกย็กย่องท่ำนทีเ่ป็น

เหมือนเด็กๆ	ของพระเจ้ำ	

	 ส�ำหรับข้ำพเจ้ำนั้น	ท่ำนนักบุญฟรังซิสเป็นของประทำนอันยิ่งใหญ่จำก

พระเจ้ำต่อโลกใบนี้	นั่นคือ	กำรแสดงออกถึงควำมเรียบง่ำยนั่นเอง		สิ่งนี้พิสูจน์

ให้เห็นถงึควำมจริงด้ำนบวกอีกประกำรหน่ึง	คอื	สิง่เลก็น้อยกส็ร้ำงควำมยิง่ใหญ่

ได้

ภาวนา
	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้พึงพอใจต่อ

พรสวรรค์ที่มีและสิ่งต่ำงๆ	ที่เรำได้รับในวันนี้ด้วยเทอญ
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5 ตุลาคม

“ขอให้สิ่งที่ท่านทั้งหลายฟังมาตั้งแต่แรกเริ่มนั้นคงอยู่ในท่าน ” 

                                                        (1 ยน 2 : 24)

สูงสุดคืนสู่สามัญ

บทไตร่ตรอง

	 คริสตชนเชื่อว่ำมนุษย์ถูกสร้ำงขึ้นตำมภำพลักษณ์ของพระเจ้ำ	 และมี

ควำมคล้ำยคลึงกับพระองค์	 ดังนั้นชีวิตมนุษย์จึงมีจุดมุ่งหมำยท่ีจะอยู่ร่วมกับ

พระเจ้ำ	 เรำยังเคยเรียนรู้จำก	“ค�ำสอนคำทอลิกฉบับย่อ”	ว่ำ	มนุษย์เป็นบุตร

ของพระเจำ้	และเป็นทำยำทของพระองคร์ว่มกบัพระเยซูเจ้ำมนัจงึเปน็แนวคิด

ที่ดีมำก		เรำควรภำคภูมิใจที่สุด

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดให้เรำได้รู้ว่ำเรำอยู่

เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้ำเสมอโดยอำศัยควำมช่วย

เหลือของท่ำนด้วยเทอญ
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6 ตุลาคม

“นัยน์ตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆ ที่ท่านเห็น”

                                                 (ลก 10 : 23)

พระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกหนแห่ง

บทไตร่ตรอง

	 บรรดำผู้ที่มองสิ่งธรรมดำๆ	 ด้วยสำยตำแห่งควำมเชื่อนั้น	 ส่วนใหญ่จะ

มองเห็นสิ่งพิเศษที่ซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดำๆเหล่ำนั้น	 นี่เป็นควำมสวยงำมของ	

สรรพสิ่งที่ถูกสร้ำงขึ้นโดยพระเจ้ำ		และควำมดีงำมต่ำงๆที่อยู่ในเพื่อนบ้ำนของ

เรำทุกคน		ซึ่งเรำควรจะต้องแลเห็น	นี่เป็นกำรขยำยขอบเขตคุณค่ำให้มำกขึ้น

เพือ่ทีจ่ะเหน็พระพกัตร์ของพระเจ้ำในบรรดำสิง่สร้ำงต่ำงๆ	ทีพ่ระองค์ทรงสร้ำง

ขึ้น

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยให้เรำตระหนักถึงกำร

ด�ำรงอยู่ของพระเจ้ำในทุกๆ	คนที่เรำได้พบเจอในวันนี้ด้วย

เทอญ
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7 ตุลาคม

“วิญญาณของข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า” 

                                                      (ลก 1 : 46)

ให้เราเฉลิมฉลองสายประค�าอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญ

บทไตร่ตรอง

	 บทสวดสำยประค�ำนับได้ว่ำเป็นถ้อยค�ำที่มีมนต์ขลังในกำรช่วยเรำให้

สำมำรถเพ่งควำมสนใจไปยังรหัสธรรมล�้ำลึกของชีวิตผ่ำนมุมมองของควำมเชื่อ	

รหสัธรรมล�ำ้ลึกนีส้ะท้อนถงึควำมจริงอนัลกึล�ำ้ท่ีว่ำ	จติใจมนษุย์นัน้มิอำจหยัง่ถงึ

ได้ด้วยค�ำเปรียบเปรยใดเลย	ผู้ที่มีควำมเชื่อต่ำงรู้ดีว่ำ	บำงสิ่งสำมำรถเกิดขึ้นได้

เมื่อเรำเข้ำถึงสภำวะของพระเจ้ำผ่ำนกำรสวดภำวนำนั้น

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ด�ำเนินชีวิต

ในรหัสธรรมแห่งสำยประค�ำด้วยเทอญ
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8 ตุลาคม

“ท้องฟ้าและแผ่นดินสั่นสะเทือน แต่พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่ลี้ภัย

ส�าหรับประชากรของพระองค์” (ยอล 4 : 16)

วันนี้เป็นวันของพระเจ้า

บทไตร่ตรอง

	 ภยัพบัิตทิำงธรรมชำตมิแีนวทำงของมนัเองและเป็นกำรยำกทีม่นุษย์จะ

ต้ำนพลังอำนุภำพเหล่ำนั้นได้	 ผูก่้อกำรร้ำยกอ็ำจเป็นกำรทดสอบควำมเชือ่ของ

เรำ		จนถงึจุดทีเ่รำอำจหมดควำมศรทัธำไปได้		แต่กำรด�ำเนนิชวีติในพระเจ้ำจะ

ช่วยเรำมิให้พ่ำยแพ้เมื่อต้องเผชิญหน้ำกับควำมตำยเพรำะควำมตำยมิใช่จุดจบ

ของทุกสิ่งทุกอย่ำงส�ำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้ำ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้ตระหนักถึง

ควำมจริงที่ว่ำ	 ชีวิตเป็นดั่งกำรเดินทำงเพื่อไปสู่กำรมีชีวิต

นรินัดรร่วมกบัพระเจ้ำในพระอำณำจกัรสวรรค์ด้วยเทอญ
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9 ตุลาคม

“มารธา มารธา เธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก สิ่งที่

จ�าเป็นมีเพยีงสิง่เดยีว มารย์ีได้เลือกเอาส่วนทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะไม่มี

ใครเอาไปจากเขาได้ ” (ลก 10 : 41)

การด�าเนินชีวิตในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้านั้น คือการยึดเอา

พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต

บทไตร่ตรอง

	 							พระเจ้ำตรัสด้วยพระสุรเสียงอันดังในส่วนลึกของหัวใจเรำทุกคน	

แต่ควำมกดดนัของกำรด�ำเนนิชวีติในแต่ละวันบนใบโลกนีท้�ำให้มนษุย์ยำกทีจ่ะ

ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์	 	 มนุษย์ต้องกำรเวลำที่จะอยู่เงียบๆ	 และสวด

ภำวนำยึดเอำพระเจ้ำเป็นศูนย์กลำงของชีวิต

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้รักษำพระเจ้ำไว้

ในตัวเรำ	ทั้งกำย	วำจำ	ใจด้วยเทอญ
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10 ตุลาคม

“เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนา จงพูดว่า ‘ข้าแต่พระบิดา 

พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง’” 

                                                                (ลก 11 : 2)

ตามวิธีของเราเอง หรือตามวิธีของพระเจ้า

บทไตร่ตรอง

	 บำงครัง้	เมือ่เรำสวดภำวนำ	อำจดเูหมอืนว่ำเรำก�ำลงัต่อรองบำงเรือ่งกบั

พระเจ้ำ	กำรสวดภำวนำอย่ำงมีประสิทธิภำพนั้นต้องเป็นกำรปรับจิตใจของเรำ

เข้ำสู่น�้ำพระทัยของพระเจำ้	 และถ้ำจิตใจของเรำเป็นไปในแนวทำงของ

พระเจ้ำแล้ว	เรำก็จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่ำงตำมที่เรำต้องกำร	ไม่ใช่ได้รับแค่เพียง

พอแต่ได้รับอย่ำงบริบูรณ์

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้สวดวอนขอ

ตำมพระประสงค์ของพระเจ้ำ	เพือ่ทกุสิง่จะได้ส�ำเรจ็ได้ด้วย

พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ด้วยเทอญ
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11 ตุลาคม

“เพลงขอบพระคุณและภาวนาขอความช่วยเหลือ ”

                                           (สดด 40 : 5a)

จงมีความแน่วแน่ในความเชื่อ

บทไตร่ตรอง

	 เมื่อเรำได้ทุ่มเทควำมพยำยำมกระท�ำสิ่งใดด้วยพระสิริรุ ่งโรจน์ของ

พระเจ้ำแล้ว			กำรกระท�ำนั้นจะรวมเป็นหนึ่งเดียวที่สมบูรณ์แบบ			บรรดำผู้ที่

ยึดถือพระเจ้ำเป็นหลักในกำรท�ำงำนด้วยควำมเคำรพย�ำเกรงแล้ว	 	 ผู้นั้นจะ

พบพระหัตถ์ของพระเจ้ำที่ทรงช่วยเหลือเขำในทุกกรณี	นอกจำกนี้ยังจะได้ยิน

พระสุรเสียงของพระองค์ในทุกครั้งที่พระองค์ทรงท�ำงำน		ควำมเพียรพยำยำม

ของเรำจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับควำมสัตย์จริงของพระเจ้ำได้อย่ำงดีทีเดียว

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ด�ำเนนิชวิีตด้วย

กำรตระหนักถึงกำรสถิตอยู่ของพระเจ้ำในวันนี้ด้วยเทอญ
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12 ตุลาคม

“ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามที่กล่าวค�าพิพากษาผู้อื่น ท่านไม่มี    

ข้อแก้ตัวใดๆ” (รม 2 : 1)

มีเพียงแต่พระเจ้าที่ตัดสินพิพากษาได้โดยปราศจากความล�าเอียงใดๆ

บทไตร่ตรอง

	 ค�ำพพิำกษำของพระเจ้ำนัน้สงูส่งกว่ำค�ำพพิำกษำของมนษุย์	“วญิญำณ

ข้ำพเจ้ำพักผ่อนในพระเจ้ำเท่ำนั้น	 ควำมรอดพ้นของข้ำพเจ้ำมำจำกพระองค์”	

(สดด	62	 :	2)	หรือดังค�ำกล่ำวของนักบุญออกัสตินที่ว่ำ	“วิญญำณข้ำพเจ้ำจะ

ไม่มีวันได้พักผ่อนเลย	จนกว่ำข้ำพเจ้ำจะได้อยู่เคียงข้ำงพระองค์”

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดเป็นผู้น�ำควำมคิด	จิตใจ

และสัญชำตญำณของข้ำพเจ้ำด้วยเทอญ
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13 ตุลาคม

“ไม่มีผู้ใดเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้โดยการ

ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ” (รม 3 : 20)

คาดเข็มขัดนิรภัยเร็ว มันเป็นกฏหมายนะ

บทไตร่ตรอง

	 เรำมิได้	“คำดเข็มขัดนิรภัย”	เพรำะว่ำกฎหมำยบังคับให้ผู้ขับขี่รถยนต์

ต้องท�ำ	แต่ว่ำเรำท�ำเพื่อควำมปลอดภัยของเรำเอง	มันสำมำรถช่วยชีวิตเรำได้	

บรรดำผู้ท่ีมีควำมเชื่อในพระเยซูคริสต์ต่ำงมิได้เคร่งครัดกับบัญญัติของ												

พระศำสนจักรเท่ำใดนักเพรำะว่ำพวกเขำตระหนักถึงสิ่งที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์

เหล่ำนี้ไปแล้ว

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดพิทักษ์รักษำเรำให้ซื่อสัตย์

มั่นคงในแก่นสำรของทั้งพระบัญญัติพระเจ้ำ	 พระบัญญัติ				

พระศำสนจักร	 และกฎหมำยบ้ำนเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับ						

ควำมรักของพระเจ้ำ	ด้วยเทอญ
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14 ตุลาคม

“โยนาห์เป็นเครื่องหมายส�าหรับชาวนีนะเวห์ฉันใด บุตรแห่งมนุษย์

ก็จะเป็นเครื่องหมายส�าหรับคนยุคนี้ฉันนั้น” (ลก 11 : 30)

ท่านมิต้องมองหาเครื่องหมายอันน่าตื่นเต้นใดๆ เลย

บทไตร่ตรอง

	 เครื่องหมำยของพระญำณสอดส่องนั้นไม่จ�ำเป็นท่ีจะต้องดูน่ำตื่นเต้น

เร้ำใจแต่อย่ำงใด	 มันอำจเป็นแค่เครื่องหมำยธรรมดำๆ	 เครื่องหมำยของ										

ประกำศกโยนำห์นั้นมิใช่กำรที่ท่ำนถูกส�ำรอกออกมำจำกท้องของปลำใหญ่เลย		

แต่เป็นกำรทีพ่ระเจ้ำทรงใช้ประกำศกทีเ่ป็นเพยีงคนธรรมดำๆท�ำให้ชำวนนีะเวห์

กลับใจ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ต่ืนรูต่้อควำมจริง

ของบรรดำประกำศกท่ีได้ประกำศให้เรำทรำบถึงข่ำวดีของ

พระเจ้ำด้วยเทอญ
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15 ตุลาคม

“เรารู้ว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้

ที่รักพระองค์” (รม 8 : 28)

ทุกความปรารถนาจะส�าเร็จได้ด้วยดี, แต่ในระหว่างนี้ . . .

บทไตร่ตรอง

	 นักบุญเทเรซำแห่งอำวิลำ	หรือนักบุญเทเรซำองค์ใหญ่					เมื่อท่ำนเป็น

ชีลับในอำรำมคณะคำร์เมไลท์	 ท่ำนได้รับประสบกำรณ์ท้ำทำยด้ำนสุขภำพที่

แสนสำหัสและคอยขัดขวำงกำรด�ำเนินชีวิต			อย่ำงไรก็ตำมท่ำนคงใช้ชีวิตตำม

ปกติโดยมิได้สะทกสะท้ำนต่อปัญหำดังกล่ำวเลย	 และท่ำนยังได้ปฏิรูปคณะ				

คำร์เมไลท์ที่มีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดและเข้มงวดอีกด้วย

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้มีควำมเชื่อมั่น

ว่ำพระเจ้ำทรงสถิตอยู่เคียงข้ำงเรำเสมอแม้ยำมที่เรำตกอยู่

ในควำมยำกล�ำบำกด้วยเทอญ
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16 ตุลาคม

“ตั้งแต่เมื่อทรงสร้างโลก คุณลักษณะที่ไม่อาจแลเห็นได้ของพระเจ้า 

คือ พระอานุภาพนิรันดรและเทวภาพของพระองค์ปรากฏอย่าง

ชัดเจนแก่ปัญญามนุษย์ในสิ่งที่ทรงสร้าง” (รม 1 : 20)

นี่เป็นความเชื่อ เหตุผล หรือทั้งสองประการเลยล่ะ

บทไตร่ตรอง

	 แน่นอน!	กำรสร้ำงโลกนั้นเป็นทั้งควำมเชื่อและหลักกำรทั้งเหตุและผล	

ธรรมชำติด�ำเนินไปอย่ำงมีจังหวะท�ำนองและกฎเกณฑ์ของมันเองที่พระเจ้ำได้

ทรงปลูกฝังไว้ในหัวใจของมนุษย์	 นักบุญเปำโลได้พูดถึงกฎเกณฑ์ของควำม				

ชอบธรรมไว้ว่ำ	 กำรด�ำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของพระเจ้ำนั้นก็คือ

กำรด�ำเนินชีวิตในควำมจริง	ควำมยุติธรรมและควำมรัก

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้น้อมรับกฎเกณฑ์

แห่งควำมรักของพระเจ้ำท่ีทรงปลูกฝังในหัวใจของเรำ																				

ด้วยเทอญ



Day by Day with St. Joseph
316

17 ตุลาคม

“วิบัติจงเกิดแก่ท่าน บรรดาชาวฟาริสี ท่านถวายหนึ่งในสิบของ

สะระแหน่ สมุนไพรและผักทุกชนดิ แต่ละเลยความยตุธิรรมและความ

รักต่อพระเจ้า ” (ลก 11 : 42)

ท�าแบบที่ฉันบอกสิ แต่อย่าท�าอย่างที่ฉันท�า

บทไตร่ตรอง

	 ข้ำพเจ้ำถกูกวนใจจำกคนทีม่ไิด้ขบัรถแต่นัง่อยูต่อนหลงัของรถ	และคอย

เร่งรัดให้ข้ำพเจ้ำขบัรถให้เรว็ข้ึนเพรำะเขำรูส้กึว่ำข้ำพเจ้ำขบัรถช้ำเกนิไป		วนัต่อ

มำ	 ข้ำพเจ้ำก็ได้พบว่ำตัวข้ำพเจ้ำเองก็ไปเร่งรัดคนอื่นให้ขับรถให้เร็วขึ้นเพรำะ

ข้ำพเจ้ำก�ำลังรีบร้อนจะไปท�ำธุระ			หลำยครั้งเรำพบว่ำ	ตัวเรำเองก็ได้เรียกร้อง

จำกผู้อื่นมำกกว่ำที่ผู้อื่นเรียกร้องจำกตัวเรำเองเสียอีก

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ด�ำเนินชีวิต

ตำมมำตรฐำนที่เรำก�ำหนดต่อผู้อื่นด้วยเทอญ
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18 ตุลาคม

“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งศิษย์อีกเจ็ดสิบสองคนและทรงส่งเขา

ล่วงหน้าพระองค์เป็นคู่ๆ” (ลก 10 : 1)

อย่าฉายเดี่ยวสิ

บทไตร่ตรอง

	 พระเยซูเจ้ำทรงเป็นผู้จัดแบ่งงำนที่ยิ่งใหญ่ทีเดียว	พระองค์ทรงทรำบดี

ว่ำกำรประกำศข่ำวดีถึงอำณำจักรสวรรค์ของพระเจ้ำนั้นไม่สำมำรถถูกเทศน์

สอนได้โดยปรำศจำกควำมช่วยเหลือของบรรดำศิษย์ที่อยู่รำยล้อมพระองค์	

	 บรรดำศษิย์นัน้แม้จะมไิด้เป็นผูท่ี้สมบรูณ์แบบนกั	แต่พระจติเจ้ำกไ็ด้ทรง

เติมเต็มส่วนที่ขำดและบกพร่องของพวกเขำ	 พระเยซเูจ้ำกท็รงท�ำกบัเรำด้วย

วิธีกำรนี้เช่นกัน

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ร่วมกันท�ำงำน

ของพระเยซูเจ้ำทั้งกำย	วำจำ	ใจ	ด้วยเทอญ
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19 ตุลาคม

“ผู้ใดรับฝากไว้มาก ผู้นั้นก็จะถูกทวงกลับไปมากด้วย ” 

(ลก 12 : 48)

เราต่างเป็นผู้จัดการพระวาจาของพระเจ้า

บทไตร่ตรอง

	 เมื่อพิจำรณำค�ำว่ำ	 “พยำนยืนยัน”	 ในชีวิตของเรำนับแต่อดีตจนถึง

ปัจจบุนั		คนทีเ่ป็นผู้รบัใช้ท่ีซือ่สตัย์ต่อพระวำจำของพระเจ้ำนัน้พวกเขำจะทุม่เท

ท้ังก�ำลงักำยและก�ำลงัใจในกำรปฏบิตังิำนตำมควำมรบัผดิชอบของพวกเขำด้วย

ควำมซื่อสัตย์อย่ำงสมบูรณ์	 นี่คือควำมหมำยของกำรเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อที่แท้

จริง

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดให้เรำภำวนำด้วยควำม

ซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกกำรเป็นคริสตชนด้วยควำมชื่นชม

ยินดีด้วยเทอญ
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20 ตุลาคม

“เรามาเพื่อจุดไฟในโลก เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้โลกนี้ลุกเป็นไฟ” 

                                                                  (ลก 12 : 49)

มนุษย์เราอยู่ในกระบวนการของการกลับใจอยู่เสมอ

บทไตร่ตรอง

	 กำรกลับใจเป็นกระบวนกำรต่อเนื่องที่มีรำกฐำนมำจำกพลำนุภำพของ

พระจิตเจ้ำ	 พลำนภุำพนีท้�ำงำนต่อจติวญิญำณของเรำทีย่อมจ�ำนนและควำม

ปรำรถนำที่จะตระหนักถึงกำรสถิตอยู่ของพระเจ้ำในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน	

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรท่ีพลำนภุำพของพระจติเจ้ำทรงท�ำงำนในกำรท้ำทำยจิต

วิญญำณของเรำ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้ตระหนักรู้ถึง

กำรท�ำงำนของพระเจ้ำในกำรด�ำเนนิชวีติประจ�ำวันของเรำ

ด้วยเทอญ
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21 ตุลาคม

“ท่านจึงไม่เป็นคนต่างด้าวหรือผู้อาศัยอีกต่อไป แต่เป็นเพื่อนร่วม

ชาติกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า ” 

                                                           (อฟ 2 : 19)

สันติสุขจงบังเกิดในโลกนี้

	 ข้ำพเจ้ำมีควำมเชื่อว่ำ	 มนุษย์ทุกคนต่ำงมีส่วนร่วมกันในกระบวนกำร

พัฒนำซึ่งน�ำเรำไปอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอนและสอดคล้องกัน	

	 แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหำกเรำอยู่ในกระบวนกำรนี้ด้วยควำมจ�ำใจ

โดยมิได้ยอมรับต่อควำมมหัศจรรย์ของพระเจ้ำที่ทรงประคับประคองมนุษย์

ตลอดกำรเดนิทำงบนเส้นทำงของกำรพฒันำจกัรวำลนี	้	ไม่มคีวำมเพยีรพยำยำม

ของมนุษย์ที่จะมำกไปหรือน้อยเกินไปในแผนกำรของพระเจ้ำเลย

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้เป็นเครื่อง

มือแห่งสันติสุขในทุกค�ำพูดและกำรกระท�ำด้วยเทอญ
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22 ตุลาคม

“ไม่มีการตัดสินลงโทษผู้ที่อยู่ในพระคริสตเยซูอีกต่อไป”

                                                   (รม 8 : 1 )

เราคือส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บทไตร่ตรอง

	 บำงคนมองว่ำกำรมีอยู่ของศำสนำ	 และภำวะจิตวิญญำณนั้นมีควำม			

แตกต่ำงกัน	 	 พระเยซูเจ้ำทรงมิได้มีจุดมุ่งหมำยที่จะท�ำลำยศำสนำยูดำยที่เป็น

ดัง่องค์กรหนึง่		แต่พระองค์ทรงเสดจ็มำเพ่ือปฏรูิปแนวทำงกำรปฏบัิตขิองศำสนำ

ยดูำย		ส่วนจติวิญญำณท่ีแท้จริงนัน้จะน�ำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลงสภำพส่วนลกึใน

จิตใจของแต่ละบุคคลซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงให้องค์กรและแนวทำงปฏิบัติของ

ศำสนำนั้นมีควำมบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 ข้ำพเจ้ำสวดภำวนำเพื่อให้มี

กำรเปล่ียนแปลงในควำมคิดและจิตใจของข้ำพเจ้ำต่อ

ควำมรักของพระเจ้ำด้วยเทอญ
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23 ตุลาคม

“ผู้รับใช้เหล่านั้นเป็นสุข ถ้านายกลับมาพบเขาก�าลังตื่นเฝ้าอยู่ ”      

                                                          (ลก 12 : 37)

ทุกๆ วันเป็นวันแห่งการเยี่ยมเยียน

บทไตร่ตรอง

	 แต่ละวันของข้ำพเจ้ำจะเป็นอย่ำงไร	 หำกข้ำพเจ้ำรู้ว่ำบุคคลที่ขำ้พเจ้ำ

ยกย่องชื่นชมที่สุดมีแผนจะมำเยี่ยมเยียนข้ำพเจ้ำที่บ้ำน	 	 จงท�ำทุกวันให้																									

เป็นวันที่น่ำชื่นชมท่ีสุดต่อทุกคนรอบข้ำงให้มำกที่สุดเท่ำที่ท่ำนสำมำรถ																							

จะท�ำได้แม้ว่ำพวกเขำอำจมิได้มำแสดงตัวที่หน้ำประตูบ้ำนของท่ำนก็ตำม

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้ด�ำเนินชีวิต

ในแต่ละวันด้วยกำรคำดกำรณ์ว่ำพระเยซูเจ้ำจะเสด็จมำ

เยี่ยมเยียนข้ำพเจ้ำด้วยเทอญ
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24 ตุลาคม

“พระองค์ทรงท�าให้เราเป็นผู้รับใช้พันธสัญญาใหม่ มิใช่พันธสัญญา

ท่ีเขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เป็นพันธสัญญาของพระจิตเจ้า 

บัญญัติท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นน�าไปสู่ความตาย แต่พระจิตเจ้า

ประทานชีวิต” (2 คร 3 : 6)

พระจิตเจ้าทรงประทานความดีงามพื้นฐานแก่เรา

บทไตร่ตรอง

	 ศำสนำทีแ่ท้จรงินัน้มไิด้มกีฎเกณฑ์ทีบ่บีบงัคับศำสนกิชน	แต่เป็นบรรดำ

ผู้ท่ีคลั่งศำสนำที่สร้ำงสงครำมศำสนำขึ้นมำ	 โดยมีรูปแบบบนพื้นฐำนและตำม

กฎหมำยของพวกที่คลั่งศำสนำนั่นเองที่น�ำไปสู่ควำมบ้ำคลั่ง	 ให้เรำจงสร้ำง

ดุลยภำพในทุกๆ	สิ่ง

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้รกัษำสมดลุกำร

ปฏิบัติศำสนกิจของเรำด้วยเทอญ
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25 ตุลาคม

“เมื่อถึงก�าหนดเวลาเราจะกลับมาหาท่าน” (ปฐก 18 : 14)

เรามักรู้สึกว่าเรามีเวลาไม่เพียงพอเลย

บทไตร่ตรอง

	 บำงคนท�ำรำยกำรสิง่ทีค่ดิจะท�ำให้เสรจ็สิน้ในแต่ละวนัและส่วนใหญ่จะ

พบว่ำยังมีอีกหลำยรำยกำรที่จะต้องท�ำให้เสร็จก่อนสิ้นวันนั้นๆ			มันเป็นควำม

จริงที่ว่ำคนเรำอำจจะตั้งใจจะท�ำหลำยสิ่งเกินไปในช่วงเวลำหนึ่งๆ		จงท�ำอย่ำง

ที่นักปรำชญ์ได้กล่ำวไว้ว่ำ	“ท�ำให้น้อยแต่ให้ได้งำนมำกๆ	

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำในกำรจดัสรรเวลำ

ท�ำกิจกรรมต่ำงๆ	ในแต่ละวันอย่ำงฉลำดด้วยเทอญ
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26 ตุลาคม

“เพราะข้าพเจ้าไม่ท�าความดีที่ข้าพเจ้าปรารถนา กลับท�าความชั่ว 

ที่ไม่ปรารถนาจะท�า” (รม 7 : 19)

	 ขอให้พจิำรณำค�ำกล่ำวของท่ำนนกับญุเทเรซำแห่งอำวลิำทีว่่ำ	“อย่ำให้

ส่ิงใดท�ำให้ท่ำนเดือดเนื้อร้อนใจ	 ทุกสิ่งจะผ่ำนพ้นไป	 มีแต่พระเจ้ำเท่ำนั้นท่ีไม่

ทรงเปลี่ยนแปลงเลย	 ควำมอดทนจะท�ำให้ได้รับทุกสิง่	ผูท้ีย่ดึมัน่ในพระเจ้ำจะ

ไม่ปรำรถนำสิ่งใดอีกเลย	พระเจ้ำผู้เดียวก็เพียงพอแล้ว”

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้มีควำมอดทน

ต่อทุกสิ่งที่เรำได้รับในแต่ละวันด้วยเทอญ

มันคือความสับสน
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27 ตุลาคม

“จุดมุ่งหมายของธรรมบัญญัติก็คือองค์พระคริสตเจ้า ดังนั้น 

ทุกคนที่มีความเชื่อจะได้รับความชอบธรรม” (รม 10 : 4)

พระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์รวมแห่งความรัก

บทไตร่ตรอง

	 พระวรสำรได้ท�ำให้เรำเห็นภำพของชีวิตของเรำว่ำ		สำมำรถเป็นคนที่มี

พระเจ้ำทรงน�ำทำงในทุกกำรกระท�ำ	 พระวรสำรนัน้ท้ำทำยเรำด้วยกำรชกัชวน

เรำให้ปฏบิติัเหนอืไปกว่ำขอบเขตของตวัเรำเอง			เพือ่ก้ำวไปสู่แนวคิดและหัวใจ

ของพระคริสตเจ้ำผู้ทรงประทำนพระองค์เองส�ำหรับมนุษย์ทุกคน

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้ยอมรับผู้อื่นดัง

เช่นที่พระคริสตเจ้ำทรงยอมรับมนุษยชำติทั้งมวลด้วยเทอญ
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28 ตุลาคม

“ข้าพเจ้าพูดความจริงในพระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าไม่มุสา มโนธรรม

ของข้าพเจ้าและพระจิตเจ้าร่วมเป็นพยานได้” (รม 9 : 1)

ความจริงคือเสรีภาพ

บทไตร่ตรอง

	 พระเยซเูจ้ำทรงเป็นบคุคลตวัอย่ำงของควำมจรงิอันเป็นนรินัดร์ทีเ่รำมุ่ง

แสวงหำ		กำรด�ำเนนิชวีติในควำมจรงินัน้เป็นเรือ่งทีม่ำกกว่ำกำรพดูแต่ควำมจริง

เท่ำนั้น	 	คริสตชนต้องมุ่งแสวงหำควำมจริงที่องค์พระคริสตเจ้ำทรงไขแสดงให้

เข้ำใจอย่ำงทะลุปรุโปร่งดังที่พระองค์ทรงตรัสว่ำ	 “ผู้ใดเห็นเรำ	ก็เห็นพระบิดำ

ด้วย”	(ยน	14	:	9)

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดให้ผู้อื่นได้เห็นถึง																	

ควำมงดงำมขององค์พระคริสตเจ้ำในตัวเรำด้วยเทอญ
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29 ตุลาคม

“เพราะทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต�่าลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลงจะ

ได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น ” (ลก 14 : 11)

จงอย่าคุยโวโอ้อวด

บทไตร่ตรอง

	 เมือ่ทกุสิง่จบสิน้ลงแล้ว	พระเจ้าจะทรงสถติอยูก่ลางหวัใจของเรา	ไม่ว่า

เราจะประสบความส�าเร็จเพียงใดในชีวิต	 และไม่มีความเพียรพยายามใดจะ					

ไร้ค่าหรือดูมากเกินไปส�าหรับพระองค์เลย		เราจะพบว่าคนที่ดูเงียบๆ	และมิได้

คาดหวังว่าทุกสิ่งที่เขาท�านั้นจะได้รับความสนใจ	 	 ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่ได้

รับความชื่นชม	และได้รับรางวัลในท้ายที่สุด

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้มุ่งแสวงหำสิง่ที่

ยิ่งใหญ่ที่เรำสำมำรถกระท�ำได้ด้วยตัวเรำเองด้วยเทอญ
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30 ตุลาคม

“จงถือความเชื่อเป็นโล่ไว้เสมอ” (อฟ 6 : 16)

จงสวมใส่อาวุธครบชุดของพระเจ้า

บทไตร่ตรอง

	 นักบุญเปำโลได้บอกเรำไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ	 มีเพียงกำรที่เรำได้เป็นหนึ่ง

เดยีวกบัพระจิตเจ้ำเท่ำนัน้	เรำจงึจะสำมำรถพบหนทำงทีถ่กูต้องในกำรต่อสูกั้บ

ปีศำจ	 ด้วยว่ำองค์พระจติเจ้ำได้ทรงสอนมนษุย์เรำให้สวดภำวนำ	และทรงมอบ

ปรชีำญำณและควำมกล้ำหำญในกำรเผชญิหน้ำกบัมำรปีศำจโดยอำศยัควำมรกั

ที่ีมีรำกฐำนจำกควำมเชื่อในพระเจ้ำนั่นเอง

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดน�ำทำงเรำและเป็นผู้พิทักษ์

เรำจำกควำมชั่วร้ำยของปีศำจที่สู้รบกับพระจิตเจ้ำในตัวเรำ

ด้วยเทอญ
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31 ตุลาคม

“พระเจ้าข้า มีคนน้อยคนใช่ไหมที่รอดพ้นได้ ” (ลก 13 : 23)

คุณจะรอดพ้นมั้ย

บทไตร่ตรอง

	 		ไม่เป็นกำรอวดดีเลยที่เรำจะ	“สำรภำพบำป”	เพื่อที่เรำจะได้รอดพ้น	

นีเ่ป็นควำมปรำรถนำของมนษุย์ในกำรทีจ่ะด�ำเนนิชวีติอยูใ่นพระสริรุ่ิงโรจน์และ

รับรู้ชัดแจ้งว่ำมีเพียงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้ำเท่ำนั้นที่เพียงพอเสมอ	เรำอำจ

เคยเรียกสิ่งนี้ว่ำ	“พระหรรษทำนปัจจุบัน”	ส�ำหรับพระสิริรุ่งโรจน์ที่ผลักดันเรำ

ให้พูดและท�ำด้วยพระอำนุภำพของพระจิตเจ้ำ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ตอบสนองต่อ

กำรเรียกส�ำหรับกำรด�ำเนินชีวิตในพระสิริรุ่งโรจน์ในทุกๆ	

วันด้วยเทอญ
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1 พฤศจิกายน

“ผู้อาวุโสคนหนึ่งถามข้าพเจ้า ‘คนที่สวมเสื้อขาวเหล่านี้

เป็นใคร และมาจากไหน’” (วว 7 : 13)

บรรพบุรุษแห่งความเชื่อของพวกเรา

บทไตร่ตรอง

	 บรรดำคน	 “ท่ีสวมเสื้อขำว”	 เหล่ำนี้เป็นบุคคลท่ีเรำไม่อำจลืมเลือน															

พวกท่ำนได้เลย	เพรำะพวกท่ำนเคยมีชีวิตอยู่และยังคงด�ำรงอยู่เพื่อเป็นท่อธำร

แห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้ำ	บรรดำคนทีส่วมเสือ้ขำวเหล่ำนีม้จี�ำนวนมำกมำย

เหลือคณำนับ	 และถึงแม้ว่ำบำงท่ำนไม่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นนักบุญอย่ำงเป็น

ทำงกำรโดยพระศำสนจักรก็ตำม	 พวกเรำต่ำงก็มั่นใจได้ว่ำพวกท่ำนเหล่ำนั้น				

ได้อยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้ำแล้ว

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำในกำรยกย่อง												

ให้เกียรติบรรดำนักบุญทั้งหลำยด้วยควำมศรัทธำด้วยเทอญ
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2 พฤศจิกายน

“พระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรามาก็คือ เราจะไม่สูญเสียผู้ใดที่

พระองค์ทรงมอบให้แก่เรา” (ยน 6 : 39)

ติดต่อกันอยู่เสมอนะ

บทไตร่ตรอง

	 ให้เรำรักษำควำมสัมพันธ์กับผู้ที่เรำรัก	 หรือแม้กระทั่งผู้ที่ไม่เห็นด้วย														

กับเรำ	 จงวำงใจว่ำพวกเขำเหล่ำนั้นที่มีควำมรักต่อพระเจ้ำผู้ทรงรักพวกเขำ

เพรำะกำรกระท�ำของพวกเขำ	 และให้เรำวำงใจต่อผู้ที่เรำเชื่อมั่นทั้งหลำยว่ำ													

พวกท่ำนเหล่ำนั้นก็ได้รับควำมรักจำกพระเจ้ำในสวรรค์ด้วย

ภาวนา

	 ข้ำแต่นกับุญโยเซฟ	โปรดให้เรำวำงใจว่ำผูที้เ่รำรกั

จะได้รับควำมรักจำกพระเจ้ำอำศัยกำรสวดภำวนำ																

ของเรำด้วยเทอญ
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3 พฤศจิกายน

“ถ้าเรามีชีวิตอยู่ ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า 

ถ้าเราตาย เราก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า” (รม 14 : 8)

ความตายนั้นอยู่ไม่ไกลเลย

บทไตร่ตรอง

	 เมื่อใดก็ตำมท่ีข้ำพเจ้ำท�ำกำรโปรดศีลเจิมคนไข้	 ข้ำพเจ้ำจะคิดถึง																

ควำมจริงที่วำ่ในทำ้ยที่สุดแลว้เรำทกุคนก็จะต้องพบกับควำมตำยไมใ่ชเ่พียงแต่

ผู้เจ็บป่วยหรือ	ผู้ป่วยหนักใกล้ตำยเท่ำนั้น	 แต่ยังรวมถึงผู้ที่ยังมีชีวิตปกติสุขอยู่

ด้วยเช่นกัน	 “นั่นคือ	ไม่ว่ำเรำมีชีวิตอยู่หรือตำย	เรำก็เป็นของพระเจ้ำ”

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดให้เรำสวดภำวนำเพื่อ

พระสิริรุ่งโรจน์ของกำรตำยด้วยควำมสงบด้วยเทอญ
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4 พฤศจิกายน

“บุตรของโลกนี้มีความเฉลียวฉลาดในการติดต่อกับคนประเภท

เดียวกันมากกว่าบุตรของความสว่าง” (ลก 16 : 8)

ให้เราเป็นผู้ัรับใช้ที่ซื่อสัตย์

บทไตร่ตรอง

	 พระเยซูเจ้ำทรงกล่ำวยกย่องผู้รับใช้ท่ีไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องควำมประพฤติ							

ที่ไม่ซื่อสัตย์ของเขำ			แต่กำรกระท�ำเช่นนั้นมิใช่เป็นกำรกระท�ำที่ฉลำด		ทั้งยัง

สร้ำงควำมเสี่ยงในชีวิตของเขำเองด้วย		ในทำงตรงกันข้ำม	 ผู ้รับใช้ที่ซื่อสัตย์															

จะตั้งใจปฏิบัติดีต่อผู้อื่นดังเช่นที่เขำต้องกำรให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเขำ

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ค�ำนึงถึง

ควำมต้องกำรของผู้ที่อยู่รอบข้ำงเรำอยู่เสมอด้วยเทอญ
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5 พฤศจิกายน

“ท่านที่รักยิ่งของข้าพเจ้า . . . ท่านจงออกแรงด้วยความเกรงกลัว

จนตัวสั่นเพื่อให้รอดพ้นเถิด” (ฟป 2 : 12)

ให้เราเพ่งความสนใจไว้

บทไตร่ตรอง

	 ข้ำพเจ้ำต้องกำรจะถอดควำมค�ำเตือนสติของท่ำนนักบุญเปำโลต่อ																	

ชำวฟิลิปปีด้วยประโยคนี้	 คือ	 “ไม่ว่ำจะเกิดอะไรขึ้น	 ขอให้ท่ำนท�ำทุกอย่ำง														

เพื่อควำมรอดพ้นด้วยควำมย�ำเกรงต่อเหตุกำรณ์ที่อำจจะเกิดขึ้นตำมมำ		เพียง

แต่ขอให้ท่ำนมุ่งประเดน็ควำมสนใจไปยงัส่ิงดีๆ	ทีท่่ำนจะได้รับจำกควำมรอดพ้น

นัน้”	ซึง่คล้ำยกบักำรท่ีเรำมคีวำมกระวนกระวำยใจก่อนกำรแข่งขนัใดๆ	นัน่เอง

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ด�ำเนินชีวิต

คริสตชนด้วยควำมกระตือรือร้นด้วยเทอญ
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6 พฤศจิกายน

“อย่ากระท�าการใดเพื่อชิงดีกันหรือเพื่อโอ้อวด” (ฟป 2 : 3)

ให้เราท�างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างดีเถิด

บทไตร่ตรอง

	 ในกำรแข่งขนักฬีำนัน้ควำมตัง้ใจทีจ่ะเอำชนะผู้อ่ืนมำกเกินไป	ส่วนใหญ่

จะน�ำไปสู่ควำมพ่ำยแพ้	 มำกกว่ำชนะ	 	 ผู้ที่ร่วมมือท�ำงำนด้วยกันอย่ำงแท้จริง								

จะกลำยเป็นพยำนยืนยันท่ีน่ำเชื่อถือถึงควำมรักโดยไม่มีกำรแบ่งแยกของ																

พระเยซูเจ้ำที่มีต่อมนุษย์ทุกคน	 	 	 ขอให้เรำมีค�ำว่ำ	 “ด้วยกัน”	 มำกกว่ำ																					

“ของเธอหรือของฉัน”	ในกำรด�ำเนินชีวิต

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดให้เรำสวดภำวนำเพื่อ

เพิม่พูนจติใจทีจ่ะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นตำมพระวรสำรด้วยเทอญ
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7 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย

 เป็นความตายบนไม้กางเขน” (ฟป 2 : 8)

	 กำร	“ยอมรับควำมตำย”		มไิด้หมำยควำมว่ำพระเจ้ำทรงมีพระประสงค์

ให้พระเยซูเจ้ำทรงสิ้นพระชนม์	แต่หมำยถึง	 “กำรยอมรับฟัง”	 น�้ำพระทัย																

ของพระเจ้ำจนกระทั่งน�ำมำเป็นน�้ำใจของเรำ	 	 หรือจนกระทั่งลมหำยใจของ

พระองค์ก็เป็นลมหำยใจของเรำ

	 พระเยซูเจ้ำทรงเป็นน�้ำพระทัยที่มีชีวิตของพระเจ้ำบนโลกนี้

พระเจ้ามีพระประสงค์ความชอบธรรมของเรา มิใช่ความตายของเรา

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ด�ำเนนิชวีติ

ด้วยควำมชอบธรรมไม่ว่ำเรำจะต้องทุ่มเทแรงกำยแรง

ใจสักเพียงใดด้วยเทอญ
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8 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ มิใช่ตัวข้าพเจ้าอีกต่อไป แต่พระคริสตเจ้า

ทรงด�ารงชีวิตอยู่ในตัวข้าพเจ้า” (กท 2 : 20)

การมีชีวิตอยู่ในพระคริสตเจ้า คือการยึดติดแต่เพียงพระองค์เท่านั้น

	 จะเป ็นอย ่ำงไร	 ถ ้ำเรำกลำยเป ็นแผ ่นป ังที่คริสตชนรับในพิธี																											

บูชำขอบพระคุณ	 และรวมทั้งเลือดที่หล่อเลี้ยงในร่ำงกำยและจิตใจของเรำอีก																		

เรำจะไม่กลำยเป็นส่วนหนึง่ในพระกำยและพระโลหิตของพระครสิตเจ้ำด้วยหรือ	

ดัง น้ัน	 หำกเรำรับศีลมหำสนิทอันเป ็นพระกำยและพระโลหิตของ																																

พระเยซูคริสตเจ้ำแล้ว		เรำจะยังไม่รับรู้ถึงเจตนำของพระคริสตเจ้ำอีกหรือ

	 				ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ด�ำเนินชีวิต

ด้วยกำรตระหนักถึงกำรสถิตอยู่ของพระคริสตเจ้ำในตัว

เรำด้วยเทอญ
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9 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้า 

และพระจิตของพระเจ้าทรงพ�านักอยู่ในท่าน” (1 คร 3 : 16)

พระจิตของพระเจ้าท�างานในตัวเราเพื่อรับใช้พระเจ้า

	 	 	 	 โทมัส	 เมอร ์ ตัน	 นักเขียนเกี่ยวกับจิตวิญญำณที่มีชื่อเสียง																																													

(ค.ศ.	1915-1968)	ได้กล่ำวว่ำจำกกำรครุ่นคิดอย่ำงลึกซึ้งและยำวนำน	เขำได้

ตระหนักว่ำควำมศักด์ิสิทธิ์บำงอย่ำงท่ีอยู่ในตัวเขำและผลักดันเขำให้กระท�ำ															

กำรหลำยสิ่งหลำยอย่ำง	และสิ่งต่ำงๆนั้นก็ด�ำรงอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกๆ	ชนิดด้วย

	 ด้วยเหตุผลนี้	 คริสตชนที่หมั่นสวดภำวนำจึงมิอำจถอยห่ำงจำกกิจกำร

แห่งควำมยุติธรรมหรืองำนบุญงำนกุศลได้เลย

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดให้เรำได้สวดภำวนำ

เพื่อพระศำสนจักรของเรำ	จะได้สะท้อนถึงควำมดีงำม

และพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้ำในสมำชิกทุกคนของ

พระศำสนจักรด้วยเทอญ
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10 พฤศจิกายน

ภาวนา

“ถ้าพี่น้องของท่านท�าผิด จงตักเตือนเขา ถ้าเขากลับใจ 

จงให้อภัยแก่เขา”  (ลก 17 : 3)

การให้อภัยเป็นกระบวนการหนึ่ง

บทไตร่ตรอง

	 เรำต้องชั่งน�้ำหนักด้วยควำมระมัดระวัง	 ระหว่ำงกำรด่วนตัดสินผู้อื่น														

กบักำรต�ำหนด้ิวยควำมชอบธรรม	บำงคร้ัง	เรำอำจจะต้องท�ำหน้ำทีเ่ป็นคนกลำง

ในกำรตดัสนิระหว่ำงควำมยตุธิรรม		กบัควำมสมบูรณ์แบบ	แต่ในทีสุ่ดแล้ว	ส่วน

ใหญ่กำรให้อภัยก็จะเป็นเป้ำหมำยสุดท้ำยเสมอ

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดให้เรำมีควำมกล้ำหำญ

ที่จะเผชิญกับควำมผิดพลำดด้ำยสำยตำแห่งกำรให้อภัย

ด้วยเทอญ
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11 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“เพราะจากความยิ่งใหญ่และความงดงามของสิ่งสร้างที่คล้ายกับ

พระผู้สร้างมนุษย์เราก็น่าจะรู้จักพระองค์ได้” (ปชญ 13 : 5)

กาาสร้างโลกคือบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า

	 ไม่ว ่ำจะเป็นฤดูกำลใด	 หรือสภำพอำกำศจะแปรปรวนเพียงใด																						

ทุกๆ	ฤดูกำลก็จะมีลักษณะจ�ำเพำะของตัวเอง	“ข้ำแต่พระบิดำ	พระองค์ทรง

เป็นผูศั้กด์ิสทิธิอ์ย่ำงแท้จรงิ	และทรงเป็นบ่อเกดิอนัประเสรฐิแห่งควำมศกัดิส์ทิธิ์

ทุกประกำร	อำศัยพระบำรมีพระคริสตเจ้ำและพระพลำนุภำพแห่งพระจิตเจ้ำ	

พระองค์ทรงประทำนชีวิตให้แก่สรรพสิ่งและบันดำลให้ศักดิ์สิทธิ์ไป	.	.	.	”	(บท

ขอบพระคุณ	3)

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้เห็น

พระพักตร์ของพระเจ้ำในบรรดำสิ่งสร้ำงต่ำงๆ	ด้วยเทอญ
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12 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“เพราะหญิงม่ายผู้นี้มาท�าให้ฉันร�าคาญ ฉันจึงจะให้นางได้รับ 

ความยุติธรรม” (ลก 18 : 5)

แต่อย่าท�าให้ตัวเองเป็นที่น่าร�าคาญนะ

	 กำรเพียรพยำยำมสวดภำวนำ	หมำยควำมว่ำ	เรำก�ำลังพยำยำมปรับตัว

เข้ำสู่ควำมคิดและน�้ำพระทัยของพระเจ้ำซ�้ำแล้วซ�้ำอีก	 แล้วเรำจะค้นพบกับ	

“ควำมกล้ำหำญที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่ำงที่เรำเปลี่ยนแปลงได้		พระสิริรุ่งโรจน์

ในกำรยอมรับส่ิงต่ำงๆ	 ที่เรำไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้	 และปรีชำญำณ																

ที่จะเข้ำใจควำมแตกต่ำงของสิ่งเหล่ำนั้น”

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้คล้อยตำม

ควำมคิดและจิตใจของพระเจ้ำในกำรสวดภำวนำด้วยเทอญ
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13 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“เมื่อท่านได้ท�าตามค�าสั่งทุกประการแล้ว

 จงพูดว่า ‘ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์’” (ลก 17 : 10)

นี่มิใช่การกดขี่

	 ผู้ที่ได้รับค่ำตอบแทนจำกกำรท�ำงำน	 	 พวกเขำอำจจะได้รับแรงจูงใจ

เพิ่มขึ้นหำกถูกมอบหมำยให้ท�ำงำนด้วยควำมปรำรถนำดีต่อพวกเขำ	 	 ไม่มี						

ควำมเพียรพยำยำมใด	ที่น้อยเกินไป	หรือมำกเกินไปในอำณำจักรสวรรค์

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้รักผู้อื่น

โดยปรำศจำกกำรคิดถึงต้นทุนใดๆ	ด้วยเทอญ
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14 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ไม่มีใครกลับมาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านอกจากคนต่างชาติ

คนนี้หรือ” (ลก 17 : 18)

ผู้คนที่มีสุขภาพดีมักเป็นคนที่มีความกตัญญู

	 แนวคิดเรื่องควำมกตัญญูนั้นส่งผลลัพธ์ต่อเรำอย่ำงมำก	 และควำม

กตัญญูท�ำให้เรำรู้สึกว่ำตัวเรำดูดีขึ้น	 แน่นอน!	 ควำมกตัญญูนั้นแพร่สู่คนอื่น	 ๆ	

ได้มำกทีเดียว	ด้วยเหตุนี้	คนที่ีมีจิตใจดีส่วนใหญ่เป็นคนที่มีควำมกตัญญู	และผู้

ที่มีควำมกตัญญูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ีมีจิตใจดีและมีควำมสุขด้วยเช่นกัน	โลกมี

ควำมหวังและต้องกำรผู้ที่ีมีควำมกตัญญูเพ่ือจะเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำง

ทัศนคติที่เป็นบวกให้ปรำกฏขึ้นในสังคมของโลกใบนี้

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	ข้ำพเจ้ำขอภำวนำต่อท่ำน

เพื่อให้เรำจะได้เป็นผู้ที่มีควำมกตัญญูด้วยเทอญ
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15 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“พระอาณาจักรของพระเจ้ามิได้มาอย่างที่จะสังเกตเห็นได้” 

                                                     (ลก 17 : 20)

มันคือของมีค่าที่ซุกซ่อนอยู่

	 หำกเรำเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้ำในหัวใจแล้ว		สิ่งนี้ก็มิอำจถูกปิดบังไว้

ได้เลย	 และเมือ่กลุม่ผูท่ี้มคีวำมเชือ่คือ		ครอบครัว		หรอืชุมชนครสิตชน	ทีทุ่ม่เท

ควำมรกัแด่พระเจ้ำเหนอืสิง่อืน่ใด	ต่ำงกม็คีวำมผกูพนัในกำรส่งควำมรกัให้มผีล

ต่อสังคมในชุมชนที่ใหญ่ขึ้นต่อไป

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำในกำรท�ำให้

อำณำจักรสวรรค์บังเกิดผลในชีวิตของเรำด้วยเทอญ
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16 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“จงมองเห็นเถิด ความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดพ้นแล้ว” 

                                                       (ลก 18 : 42)

ยังมีสิ่งที่คุณมองไม่เห็นซ่อนอยู่อีกมาก

	 คนตำบอดตระหนักได้ถึงอ�ำนำจของพระเยซูเจ้ำก่อนที่พวกเขำจะมอง

เห็นได้อีกครั้ง	 	 บรรดำผู้ที่พบเห็นพระเยซูเจ้ำด้วยตำตนเองไม่อำจตระหนักถึง

อ�ำนำจนี้ได้			 ควำมเช่ือมิได้ขึ้นอยู่กับกำรที่เรำมองเห็น	 	 แต่ควำมเชื่อ	 คือ																	

กำรทีเ่รำเช่ือในส่ิงทีเ่รำมองไม่เห็นสิง่นัน้เป็นควำมจรงิอนัลกึซึง้ทีซ่่อนอยูภ่ำยใน

นั่นเอง

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้เห็นชัดเจน

ด้วยสำยตำแห่งควำมเชื่อด้วยเทอญ
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17 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ถ้าในวันนี้เจ้าเพียงแต่รู้จักทางน�าไปสู่สันติ ก็จะเป็นการดีแต่

ทางนั้นถูกซ่อนไว้จากดวงตาของเจ้าเสียแล้ว” (ลก 19 : 42)

เป็นการยากที่จะค้นหาสันติภาพได้

	 สิ่งเดียวที่ต้องค�ำนึงถึงในกำรภำวนำเพ่ือสันติ	 และกำรกระท�ำใดๆที่														

จะน�ำไปสู่สันติ		กล่ำวคือ	 เมื่อเรำมีควำมเชื่อแท้จริงและมีประสบกำรณ์ของ													

ควำมรักอันไร้เงื่อนไขของพระเจ้ำผู้ทรงรักเรำ	 กำรน�ำควำมรกัของพระเจ้ำจำก

เรำไปสู่ผู ้อ่ืนก็จะกระท�ำได้และท�ำให้เกิดสันติสุข	 	 ให้เรำเริ่มต้นวันนี้ด้วย																			

กำรตระหนักถึงควำมรักและสันติสุขของพระเจ้ำที่จะติดตำมคุณไปทุกหนแห่ง

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำในกำรเป็น

ผู้น�ำสันติสุขของพระเจ้ำเข้ำสู่บ้ำนและที่ท�ำงำนของ

เรำด้วยเทอญ
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18 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า บ้านของเราจะเป็นบ้าน

แห่งการอธิษฐานภาวนา” (ลก 19 : 46)

จงท�าให้พื้นศักดิ์สิทธิ์ นั้นศักดิ์สิทธิ์ไป

	 เป็นกำรดทีีเ่รำสบำยใจเมือ่ได้เข้ำมำอยูใ่นโบสถ์	แต่กต้็องเตอืนใจเรำว่ำ	

โบสถ์นั้นคือพื้นที่ส�ำหรับกำรสรรเสริญพระเจ้ำซึ่งจะต้องเป็นพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์	

แม้ว่ำตัวอำคำรของโบสถ์จะเป็นสัญลกัษณ์ของควำมเช่ือ		แต่กค็วรจะเป็นสถำน

ที่ซึ่งสร้ำงแรงบันดำลใจให้เรำมีสัมมำคำรวะและน�ำไปสู่กำรสรรเสริญพระเจ้ำ

ด้วยจิตใจและควำมจริงใจ

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้เคำรพ															

ต่อสถำนทีศ่กัดิส์ทิธิ	์ซึง่พระเยซเูจ้ำสถิตอยู	่ในพระวำจำ

พระเจ ้ำ ท่ีนิพนธ ์ ไว ้ ใน	 พระวรสำรและสถิตใน																							

ศีลมหำสนิทด้วยเทอญ
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19 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“บรรดาผู้ตายที่สิ้นใจในพระเจ้าย่อมเป็นสุข . . .เพราะงานของเขา

ติดตามเขาไป” (วว 14 : 13)

เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงที่เราจะต้องให้เกียรติ

แก่ผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้ว

	 แม้ว่ำเรำจะรู้ว่ำชั่วนิรันดรนั้นไม่มีกำรก�ำหนดเวลำ		แต่ถึงอย่ำงไรเรำก็

ยังวำงใจในพระเจ้ำว่ำ	 บรรดำผู้ที่เรำรักที่ได้สิ้นชีวิตไปก่อนเรำแล้วนั้นจะ																				

“ได้รับกำรท�ำเครื่องหมำยแห่งควำมเชื่อ”	 ด้วยควำมหวังว่ำ	 พวกท่ำนจะช่วย

เหลือเรำในยำมที่เรำจะสิ้นใจ

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	ข้ำพเจ้ำขอภำวนำแก่ผู้ที่

ใกล้จะสิ้นใจเพื่อเขำจะได้สิ้นใจในอ้อมพระหัตถ์ของ

พระเจ้ำด้วยเทอญ
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20 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“พระเยซูเจ้าทรงเงยพระพักตร์ขึ้นทอดพระเนตรตรัสกับเขาว่า 

‘ศักเคียส รีบลงมาเถิด เพราะเราจะไปพักที่บ้านท่านวันนี้’” 

                                                           (ลก 19 : 5)

มีความดีงามอยู่ในตัวของทุกคน

	 เรื่องของศักเคียสเป็นเรื่องเปรียบเทียบในชีวิตจริงโดยมีตัวแสดง	 คือ	

ท่ำน	 	 ข้ำพเจ้ำและองค์พระเยซูเจ้ำ	 พระเยซูเจ้ำทรงเป็นหนทำงที่จะน�ำสิ่งที่ดี

ท่ีสุดให้เผยแสดงออกมำจำกคนบำป	 คุณยำยของข้ำพเจ้ำเคยพูดไว้ว ่ำ																			

“ทุกคนมีควำมดีอยู่ในตัว”

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้มองข้ำมข้อผดิ

พลำดของผู ้ อ่ืน	 และสำมำรถค้นพบส่วนดีของเขำ																									

ด้วยเทอญ
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21 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดท�าตามพระประสงค์                   

ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา” 

                                                        (มก 3 : 34)

เราทุกคนต่างหายใจเข้าออกด้วยอากาศก้อนเดียวกัน

	 เมือ่พระมำรดำและพีน้่องของพระเยซเูจ้ำมำถงึ	พระองค์ทรงใช้ถ้อยค�ำ

ท่ีบำงคนอำจคดิว่ำเกินเลยไปบ้ำง	แต่สิง่นีเ้ป็นกำรดสี�ำหรบัเรำมใิช่หรือ			เพรำะ

ท�ำให้เรำรูว่้ำเรำนัน้ถกูจดัอยูใ่นกลุม่คนท่ีพระเยซเูจ้ำทรงนยิำมว่ำเป็นพีน้่องชำย

หญิงของพระองค์	ซึ่งในทุกวันนี้พระเยซูเจ้ำก็ทรงกระท�ำต่อเรำเช่นนั้นจริงๆ

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดพิทักษ์รักษำเรำให้

เป็นหนึ่งในสมำชิกครอบครัวของพระเจ้ำด้วยเทอญ
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22 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“เราจะแต่งงานกับท่านตลอดไป เราจะแต่งงานกับท่านด้วย               

ความยุติธรรมและความชอบธรรม” (ฮชย 2  : 21-22)

พระเจ้าทรงรักเราตลอดนิรันดร์กาล

	 ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ	 ควำมรักระหว่ำงสำมีและภรรยำนั้นทรง

คณุค่ำเป็นอย่ำงมำก		และควำมรักนีย้งัเป็นสญัลกัษณ์ถงึควำมรกัทีไ่ม่สิน้สดุของ

พระเจ้ำทีม่ต่ีอมนษุยชำติ	ควำมรกัทีแ่ท้จรงิเป็นควำมรกัทีมี่แต่กำรให้ตลอดชวีติ	

ซึ่งไม่เพียงแต่กำรให้ก�ำเนิดบุตรหลำนเท่ำนั้น	 แต่ยังรวมถึงกำรที่ให้เรำได้ม	ี				

ส่วนร่วมในครอบครัวแห่งมนุษยชำติด้วย

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดพิทักษ์ปกป้องบรรดำ			

ผู้ที่ผูกพันกันในกำรแต่งงำนด้วยเทอญ
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23 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“เราจะให้ค�าพูดและปรีชาญาณแก่ท่าน ซึ่งศัตรูของท่านจะ

ต้านทานหรือโต้แย้งไม่ได้” (ลก 21 : 15)

ไม่ต้องกังวลไปหรอก

	 กำรแสวงหำควำมซ่ือสัตย์เป็นกำรเรียกร้องให้เรำแสดงควำมซ่ือสตัย์ออก

มำโดยยอมรับว่ำ	จะมีผู้ขัดแย้งกับเรำอย่ำงแน่นอน	หลักกำรของควำมซื่อสัตย์

น้ันเรำต้องไม่ยอมจ�ำนนต่อควำมกลัวใดๆ	 ควำมซ่ือสัตย์จะเสริมพลังให้เรำมี

ควำมไว้วำงใจต่อพระพรพิเศษที่เรำได้รับจำกพระจิตเจ้ำที่ทรงประทำน															

เมื่อครั้งที่เรำได้รับศีลล้ำงบำปและได้รับซ�้ำอีกครั้งเมื่อเรำได้รับศีลก�ำลัง

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	เรำขอภำวนำต่อท่ำนเพื่อที่

เรำจะมีควำมไว้วำงใจพระสิริรุ่งโรจน์อันบริบูรณ์ของ

พระเจ้ำด้วยเทอญ
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24 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ดูเถิด เราก�าลังยืนเคาะประตู” (วว 3 : 20)

เปิดประตูใจของท่านเถิด

	 ภำพวำดทีม่ช่ืีอเสยีงภำพหน่ึง	คือ	ภำพของพระเยซเูจ้ำทรงก�ำลงัยนืเคำะ

ประตู	 ท่ำนจะสังเกตได้ว่ำไม่มีลูกบิดประตูที่ด้ำนนอกเลย	 มีเพียงเรำที่จะใช้

ลูกบิดประตูจำกด้ำนในเพ่ือเปิดประตูแห่งหัวใจของเรำในกำรต้อนรับพระองค์

เข้ำมำสถิตในจิตใจของเรำ		พระเยซูเจ้ำทรงเปรียบเสมือนผู้หิวโหยแห่งสวรรค์

ที่มองหำโอกำสให้เรำเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ำสู่จิตใจของเรำ

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดรักษำเรำให้ตื่นรู ้รับ																

กำรเรียกของพระเยซูเจ้ำเพื่อต้อนรับพระองค์เข้ำสถิตใจ

จิตใจของเรำด้วยเทอญ
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25 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘พระหรรษทานของเราเพียงพอ

ส�าหรับท่าน’ เพราะพระอานุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความ

อ่อนแอ” (2 คร 12 : 9)

มีเพียงพระหรรษทานที่เป็นแก่นสาระ

	 เป็นกำรดีที่จะเตือนใจเรำอยู่เสมอว่ำ	พระหรรษทำนของพระเจ้ำนั้นมี

อยู่อย่ำงเพียงพอส�ำหรับทุกคน		ท่ำนนักบุญเปำโล	ได้แจ้งเรำว่ำ	ควำมอ่อนแอ

ของท่ำนนั้นได้รับก�ำลังเพ่ิมขึ้นจำกพระหรรษทำนของพระเจ้ำที่เผยแสดงใน																				

ตัวทำ่น	ในควำมเป็นจริงแล้ว	 มนุษย์ทุกคนต่ำงเวียนว่ำยอยู ่ในทะเลแห่ง																				

พระหรรษทำนอันบริบูรณ์ของพระเจ้ำ

	 ข้ำแต่นกับุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ตระหนกัรูว่้ำ

พละก�ำลงัของเรำเกดิข้ึนได้ด้วยอ�ำนำจของพระหรรษทำน

ศักดิ์สิทธิ์ที่เรำได้รับแบบให้เปล่ำด้วยเทอญ
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26 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ใจของท่านทั้งหลายจงอย่าหวั่นไหวเลย” (ยน14 : 1)

จงเปลี่ยนความกลัวเป็นความเชื่อเถิด

	 เมื่อบิดำมำรดำปลอบโยนลูกของพวกเขำว่ำ	“อย่ำกลัวเลย	พ่อ/แม่อยู่

ตรงนี้	ปลอดภัยแล้วนะลูก”	ท่ำนคิดว่ำลูกจะรู้สึกว่ำตนเองได้รับกำรปลอบโยน

เพียงใด?	 	 พระเยซูเจ้ำก็ทรงให้ควำมมั่นใจกับเรำเช่นกันว่ำ	 พันธสัญญำของ

พระเจ้ำนัน้จะส�ำเรจ็	และพระองค์จะไม่ทรงทอดท้ิงให้เรำอยูโ่ดดเดีย่วเดยีวดำย

เลย	ไม่ว่ำเรำจะท�ำผิดพลำดเพียงใดก็ตำม

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ด�ำเนินชีวิต

ในแต่ละวนัด้วยควำมวำงใจในควำมเชือ่ทีว่่ำพระเจ้ำทรง

ด�ำรงอยู่กับเรำตลอดไปด้วยเทอญ
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27 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ข้าพเจ้าจะระลึกถึงความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะ

สรรเสริญพระยาห์เวห์ที่ทรงท�าทุกสิ่งเพื่อชาวเรา” (อสย 63 : 7)

	 หลำยครั้งที่เรำพบว่ำ	 บำงคนท�ำสิ่งเล็กๆ	 น้อยๆ	 โดยคิดว่ำพวกเขำได้

ท�ำกำรใหญ่มำมำกพอแล้วและผู้อื่นควรจะต้องกตัญญูกับสิ่งเล็กๆ	 น้อยๆ																								

ที่พวกเขำท�ำ				หำกเรำมองทุกสิ่งรอบตัวเรำ	เรำจะพบว่ำเรำมิได้โดดเดี่ยวและ

ถูกทอดทิ้งเลย	 มีพระคุณนำนำประกำรที่พระประทำนให้แก่เรำอยู่มำกมำย				

แล้วกำรสรรเสริญพระเจ้ำด้วยควำมกตัญญูต่อพระหรรษทำนอันยิ่งใหญ่ที่

พระเจ้ำทรงประทำนให้แก่เรำนั้นก็จะไม่ใช่เรื่องยำกเลย

ความกตัญญู คือ วิธีหนึ่งในการรักษาความเดียวดาย

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้สรรเสริญ

พระเจ้ำในวันนี้ด้วยหัวใจที่ปลื้มปิติด้วยเทอญ
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28 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ทนัใดนัน้ นิว้มือมนษุย์ปรากฏขึน้และเขยีนบนผนังของท้องพระโรง

ตรงหน้าเชิงประทีป” (ดนล 5 : 5)

ความแจ้งชัดเริ่มปรากฏ

	 กำรสือ่สำรและอนิเตอร์เน็ตทีก้่ำวหน้ำขึน้ท�ำให้โลกเรำดแูคบลงเรือ่ยๆ	

และควำมเป็นไปได้ในกำรเรียกร้องของผู้คนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น	 สิ่งเหล่ำนี้เริ่ม

ชดัแจ้งข้ึนเรือ่ยๆ	ว่ำประชำกรโลกระดบัรำกหญ้ำในทกุประเทศต่ำงมีควำมรูส้กึ

ร่วมกันประกำรหนึ่ง		คือ	กำรเริ่มเบื่อหน่ำยต่อควำมรุนแรง		สงครำมกำรต่อสู้

ในพื้นที่ต่ำงๆ	และล้วนปรำรถนำให้บรรดำผู้น�ำประเทศของพวกเขำหำโอกำส

ร่วมกันในกำรสร้ำงสันติภำพให้เกิดขึ้นบนโลกนี้

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 เรำขอภำวนำต่อท่ำนเพื่อ

ดลใจบรรดำผู ้น�ำประเทศได้รับฟังเสียงเรียกร้องต่อ

สันติภำพด้วยเทอญ
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29 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ทูตสวรรค์ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น�้าแห่งชีวิต น�้าใสเหมือนแก้วผลึกไหลจาก

พระบัลลังก์ของพระเจ้า” (วว 22 : 1)

การหวนคืนสู่การเป็นสิ่งสร้างดังเมื่อแรกสร้างโลกของเรา

	 มนุษย์ทุกคนล้วนมีหนทำงในกำรด�ำเนินชีวิตกลับคืนสู่กำรเป็นสิ่งสร้ำง

ดังเมื่อแรกสร้ำงโลก		กลับไปยังสวนเอเดนที่ซึ่งต้นไม้แห่งชีวิตออกดอกผลเพื่อ

ดูแลเยียวยำบรรดำชนชำติทั้งหลำย	 “ที่ใดบำปทวีขึ้น	ที่นั่นพระหรรษทำนก็

ยิ่งทวีขึ้นมำกกว่ำ”	(รม	5	:	20)

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 เรำภำวนำต่อท่ำนโปรดให้

เรำมั่นใจว่ำทุกสิ่งจะด�ำเนินไปได้ดีตำมพระประสงค์ของ

พระเจ้ำด้วยเทอญ
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30 พฤศจิกายน

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“เท้าของผู้น�าข่าวดีมาประกาศบนภูเขาช่างงามยิ่งนัก”

                                                 (อสย 52 : 7)

เราทุกคนล้วนเป็นคริสตชนผู้ก�าลังเดินทาง

	 กำรที่เรำจะเป็นส่วนหนึ่งของ	“คริสตชนผู้เดินทำง”	นั้นเรียกร้องควำม

ต้ังใจของเรำให้รบัฟังและปรับตวัต่อกำลเวลำท่ีเปลีย่นแปลง			นีเ่ป็นควำมส�ำเรจ็

ของคริสตศำสนำนับแต่อดีต	 และนี่คือค�ำสัญญำแห่งควำมส�ำเร็จท่ีจะมำถึงใน

อนำคต	พระจิตเจ้ำทรงผลักดันเรำให้เดินไปตำมทำงที่ควรจะเป็น

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยให้เรำได้ป่ำว

ประกำศข่ำวดีในทุกกำรกระท�ำที่ท้ำทำยด้วยเทอญ
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1 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“พระองค์จึงทรงสัมผัสตาของเขา ตรัสว่า ‘จงเป็นไปตามที่

ท่านเชื่อเถิด’” (มธ 9 : 29)

ความเชื่อคือหนทางหนึ่งในการเห็นที่แท้จริง

	 คนตำบอดสองคนได้มำพบกับพระเยซูเจ้ำและพวกเขำรู้ดีว่ำพระองค์

ทรงเป็นพระคริสตเจ้ำ	 บรรดำศิษย์ของพระเยซูเจ้ำต่ำงชื่นชมยินดีกับภำพที่

พวกเขำได้เหน็ด้วยตำเนือ้ของพวกเขำ	แต่ควำมมดืบอดทำงจติใจยงัปิดบงัพวก

เขำอยู	่		กำรมองเหน็ทีแ่ท้จรงิคอืกำรทีเ่รำได้เชือ่	กำรมคีวำมเชือ่ย่อมดีกว่ำมอง

เห็นได้เท่ำนั้น

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้มองเห็นได้อย่ำง

ชัดแจ้งด้วยดวงตำแห่งควำมเชื่อด้วยเทอญ
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2 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“วันนั้นคนหูหนวกจะได้ยินถ้อยค�าของหนังสือ ตาของคนตาบอด

จะหายมืดมัวกลับแลเห็นได้” (อสย 29 : 18)

ความเชื่อจะน�าเราไปได้ไกลเพียงใดนะ

	 ควำมเช่ือเป็นพื้นฐำนของกำรด�ำเนินชีวิตคริสตชน	แต่นั่นก็ยังไม่เพียง

พอที่คริสตชนทุกคนจะกล่ำวได้ว่ำ	“ฉันเชื่อ!”	 จริงๆ	 แล้วก่อนที่คริสตชนจะ

กล่ำวเช่นนัน้ได้		เรำต้องท�ำมำกกว่ำเพียงกำรพูด			กำรกระท�ำจะน�ำเรำไปสูก่ำร

สวดภำวนำ				กำรด�ำเนินชีวิตตำมแนวทำงควำมเชื่อที่หนักแน่นและประกำศ

ว่ำเรำเป็นคริสตชน

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดให้กำรด�ำเนินชีวิตของเรำเป็น																		

กำรด�ำเนินชีวิตที่เป็นพยำนยืนยันควำมเชื่อด้วยเทอญ
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3 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“วันนั้น หน่ออ่อนที่พระยาห์เวห์จะโปรดให้งอกขึ้นจะงดงามและ

รุ่งโรจน์ ผลผลิตของแผ่นดินจะเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติ 

” (อสย 4 : 2)

สิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึง

	 ไม่มีช ่วงเวลำใดในปีพิธีกรรมที่จะแสดงออกถึง	 “ช่วงเวลำแห่ง																								

พระสิริรุ ่งโรจน์”	 ได้อย่ำงมีควำมหมำยมำกไปกว่ำเทศกำลเตรียมรับเสด็จ		

อย่ำงไรก็ตำมนอกจำกกำรที่ฆรำวำสจะเร่งรีบไปยังห้ำงสรรพสินค้ำ	 	 เพื่อจัด

เตรียมงำนรืน่เรงิในช่วงเทศกำลครสิตมำส	ครสิตชนยงัต้องมจีติใจแห่งควำมหวัง

เข้ำสู่ช่วงเวลำแห่งกำรมี	“บทสรุปที่ดี”	ก�ำลังจะมำถึงด้วย

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ก้ำวเดินในหนทำง

แห่งชีวิตที่จะน�ำเรำไปสู่ชีวิตนิรันดรด้วยเทอญ
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4 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะ เสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะ” (อสย 11 : 6)

ให้เรายึดมั่นในความหวังของเราไว้อย่างเหนียวแน่น

	 ควำมเพยีรจะเกดิขึน้ได้กต่็อเมือ่เรำมคีวำมหวงัทีจ่ะบรรลคุวำมส�ำเรจ็ที่

รออยู่ข้ำงหน้ำ	 แต่ควำมเพยีรกย็งัเชือ่มโยงถงึควำมเช่ือมัน่ทีว่่ำควำมหวงัจะมใิช่

ควำมฝันที่เป็นจริงไม่ได้	 –	นั่นคือ	ควำมฝันของเรำจะเป็นจริงได้ถ้ำเรำมีควำม

เชื่อที่มั่นคง	“เรำได้รอดพ้นเพียงในควำมหวัง”	(รม	8	:	24)

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้เป็นศิษย์ของ																			

พระเยซเูจ้ำทีจ่ะท�ำหน้ำทีเ่ยียวยำรักษำและสร้ำงควำมปรองดอง

แก่ผู้อื่นด้วยเทอญ
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5 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“พระยาห์เวห์จอมจกัรวาลทรงจดัเตรยีมงานเล้ียงฉลองส�าหรบัประชากร

ทุกชาติบนภูเขาน้ี เป็นงานเล้ียงท่ีมีอาหารนานาชนิด เป็นงานเลี้ยงที่มี

เหล้าองุ่นชั้นดี มีอาหารเลิศรสและเหล้าองุ่นที่เลือกสรรแล้ว ”                       

                                                                    (อสย 25 : 6)

มีที่ว่างเพียงพอส�าหรับทุกคน

	 เทศกำลเตรียมรับเสด็จ	เป็นช่วงเวลำส�ำหรับเรำในกำรที่จะแสดงควำม

กระตือรือร้นไปยัง	“สถำนที่ที่เหมำะสม”	ที่เรำจะได้มีควำมพึงพอใจ	ข้ำพเจ้ำ

ขอเสนอแนะว่ำ	“สถำนที่ที่เหมำะสม”	ที่คริสตชนควรจะกระตือรือร้น	คือ	กำร

ได้ฟังพระวำจำพระเจ้ำ	และ	พระแท่นบูชำในโบสถ์		พวกเรำบำงคนนั้นอำจมี

ควำมหิวโหยทำงกำยจริงๆ	แต่เรำก็ยังมีควำมหิวโหยทำงจิตวิญญำณด้วย

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 เรำขอภำวนำเพื่อให้คริสตชนที่

หวิโหยได้มคีวำมพึงพอใจในพระวำจำทรงชวีติและอำหำรทรง

ชีวิตที่จะได้รับในพิธีบูชำขอบพระคุณด้วยเทอญ
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6 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ผู้ใดฟังถ้อยค�าเหล่านี้ของเราและปฏิบัติตาม ก็เปรียบเสมือนคนมี

ปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนหิน” (มธ7 : 24)

ให้เรายืนยันไว้อย่างมั่นคง

	 เทศกำลเตรียมรับเสด็จเป็นช่วงเวลำแห่งกำรสร้ำงรำกฐำนด้ำนจิต

วิญญำณให้มีควำมมั่นคงส�ำหรับเวลำในปีต่อไป	ควำมเชื่อเป็นรำกฐำนที่มั่นคง

ที่คริสตชนจะใช้เป็นพื้นฐำนในทุก	ๆ	วันอยู่แล้ว			ซึ่งควำมเชื่อนี้ยังเรียกให้เรำ

คริสตชนหมั่นสวดภำวนำ	อ่ำนหนังสือเสริมศรัทธำ	และปฏิบัติกิจกำรดีต่ำงๆ	

ด้วย

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ด�ำเนินชีวิตใน																		

ควำมเชื่อของเรำด้วยดวงใจชื่นชมยินดีด้วยเทอญ
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7 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ทรงคว�่าผู้ทรงอ�านาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่องผู้ต�่าต้อยให้สูงขึ้น ”              

                                                                  (ลก 1 : 52)

ไว้ใจได้เมื่อเราให้ความวางใจ

	 พระเยซเูจ้ำมไิด้ทรงอดกลัน้ต่อควำมเย่อหยิง่ของบรรดำผู้น�ำและหัวหน้ำ

สมณะ		พระองค์ทรงวำงพระทัยใน	“พระประสงค์ของพระเจ้ำ”	ซึ่งจริง	ๆ 	แล้ว	

จะเป็นกำรดีกว่ำมำกในกำรที่เรำหลบภัยอยู่ในองค์พระเจ้ำด้วยกำรมอบควำม

ไว้วำงใจของเรำต่อพระเยซูเจ้ำผู้ซึ่งเรำด�ำเนินชีวิตในพระองค์	กระท�ำสิ่งต่ำง	ๆ	

หรือมีสิ่งต่ำง	ๆ	ได้ก็เพรำะพระองค์

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 เรำภำวนำต่อท่ำนเพื่อที่เรำจะได้มี

คุณค่ำเพียงพอในทุกปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยเทอญ
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8 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า” 

                                                          (ลก 1 : 47)

พระนางมารีย์ทรงมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า

	 พระนำงมำรีย์	สตรีผู้กอปรด้วยปรีชำญำณได้เปิดเผยดวงวิญญำณของ

พระนำงว่ำเต็มเปี่ยมไปด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ท่ีเฝ้ำรอด้วยใจจดจ่อในยำมค�่ำคืน

อันมืดมิด	 เพื่อรอคอยกำรเสด็จมำของพระบุตรผู้ทรงเป็นองค์ควำมสว่ำงจำก

องค์ควำมสว่ำง	 เพื่อให้ควำมสว่ำงแก่บรรดำผู้ที่ตกอยู่ในควำมมืด	 ผู้ซึ่งไร้ซึ่ง

ทิศทำงในกำรด�ำเนินชีวิต	พระเยซูคริสตเจ้ำ	ผู้ทรงเป็นพระเจ้ำแท้จำกพระเจ้ำ

แท้		ทรงบังเกิดจำกพระบิดำก่อนกำลเวลำ	และรัชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้น

สุด

	 ข ้ำแต ่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช ่วยเรำให ้ เป ็นผู ้น� ำ																										

พระเยซูคริสตเจ้ำให้เป็นที่รู้จักแก่โลกที่มืดมิดด้วยเทอญ
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9 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“พระอาจารย์ของท่านจะไม่ซ่อนพระองค์อีก ตาของท่านจะเห็น                     

พระอาจารย์ ” (อสย 30 : 20)

ใครคือพระอาจารย์ของท่าน

	 ครทูีแ่ท้จรงิของท่ำนคอืผูท้ีส่ัง่สอนท่ำนด้วยข่ำวดขีองพระเยซคูรสิตเจ้ำ		

ครูคือที่ปรึกษำของท่ำนที่จะน�ำเอำส่วนที่ดีที่สุดของท่ำนออกมำ	 	 ครูท้ำทำย		

พวกท่ำนโดยมิได้สร้ำงควำมยุ่งยำกให้แก่ท่ำนเลย		ครูกระตือรือร้นที่จะสั่งสอน

พวกท่ำนอย่ำงเข้มงวดและยตุธิรรมแต่เตม็ไปด้วยควำมเมตตำและควำมเหน็อก

เห็นใจ

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดอวยพรแก่บรรดำผู้ที่ให้				

ค�ำปรึกษำเรำในแนวทำงของพระเจ้ำด้วยเทอญ
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10 ธันวาคม

ภาวนา

บทไตร่ตรอง

“พระปรีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้อง

โดยกิจการ” (มธ 11 : 19)

กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์

	 เทศกำลเตรียมรับเสด็จคือช่วงเวลำที่	“ถูกทิ้งร้ำงขำดควำมใส่ใจ”	เป็น

ช่วงเวลำที่คริสตชนได้รับกำรเชื้อเชิญให้ใส่ใจแสวงหำปรีชำญำณของพระเจ้ำ

ด้วยภำพของคนที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจต่ำง	ๆ	เช่น	กำรที่เรำไม่รู้ว่ำชีวิตส่วน

ตัวของเรำได้ท�ำบำปมำกน้อยเพียงใด	 กำรท่ีเรำขำดควำมเข้ำใจต่อเรื่องที่ควร

ปกปิดที่ซ่อนอยู่ภำยใต้กำรกระท�ำของพระศำสนจักร	และควำมโง่เขลำที่น�ำไป

สู่ควำมขัดแย้งในประเทศของเรำนั่นไง

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ค้นหำปรชีำญำณของ

พระเจ้ำในกำรแสวงหำด้ำนต่ำงๆ	ของเรำด้วยเทอญ
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11 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“จงกล่าวกับคนที่ท้อแท้ว่า ‘จงมานะเถิด อย่ากลัวเลย’ ดูซิ 

พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะเสด็จมาเพื่อช่วยท่านให้รอดพ้น”   

                                                      (อสย 35 : 4)

ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง

	 ผู้เช่ียวชำญด้ำนเนื้องอกที่รักษำมำรดำของข้ำพเจ้ำในช่วงสุดท้ำยของ

ชีวิต	 	 ท่ำนมีควำมเชื่อว่ำ	 เรำยังมีควำมหวังที่จะชะลอกำรเสียชีวิตของท่ำนให้

นำนทีส่ดุได้		ทีจ่รงิแล้วเขำกม็ไิด้แนะน�ำข้ำพเจ้ำว่ำเรำก�ำลงัจะปฏิเสธควำมตำย		

แต่เรำมองข้ำมเหตุกำรณ์ที่ก�ำลังเกิดขึ้นไปยังควำมบริบูรณ์ของชีวิตหลังควำม

ตำย

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดให้เรำวอนขอพระพรของ

พระเจ้ำเพื่อบรรดำผู้ป่วยระยะสุดท้ำยที่เรำรักด้วยเทอญ
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12 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“เอลียาห์ได้มาแล้ว แต่ประชาชนไม่รู้จัก . . . บุตรแห่งมนุษย์จะ

ต้องรับการทรมานจากประชาชนเช่นเดียวกัน (มธ 17 : 12)

เราต้องเตรียมตัวส�าหรับวันสมโภชปัสกาด้วยนะ

	 ตำมเกณฑ์กำรก�ำหนดช่วงวนัของเทศกำลเตรยีมรบัเสดจ็นัน้เตอืนใจเรำ

ว่ำ	พระเยซเูจ้ำทรงด�ำรงพระชนม์ชพีอยูภ่ำยในเงำของไม้กำงเขน	พวกเรำเตรียม

กำรต่ำง	 ๆ	 ก็เพื่อเตรียมรับเสด็จพระเยซูคริสตเจ้ำ	ณ	 เมืองเบธเลเฮม	 ซึ่งเป็น						

ผู้เดียวกันกับพระคริสตเจ้ำ	ณ	เนินเขำกลโกธำด้วย

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้ยอมรับควำมครบ

ถ้วนบรบิรูณ์ของพระคริสตเจ้ำ		ผูท้รงพระชนมชพี	สิน้พระชนม์	

และทรงกลับคนืพระชนมชพีเพ่ือท่ีมนษุย์เรำจะได้มีชวีตินรินัดร

ด้วยเทอญ
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13 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“พระองค์ทรงรักษาความสัตย์จริงตลอดไป ” (สดด 146 : 6)

ศาสนาที่แท้สัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณ

	 กำรรักษำควำมเชื่อเป็นหนึ่งในควำมท้ำทำยที่สุดในชีวิตของเรำ	เพรำะ

ว่ำมนุษย์เรำส่วนใหญ่มหีลำยเหตุผลในกำรทีจ่ะละทิง้ควำมเชือ่	ควำมผดิหวงัต่อ

ผู้ที่เรำให้ควำมเชื่อถือ	(แม้แต่ต่อบุคคลในพระศำสนจักรเองก็ตำม)	สำมำรถสั่น

คลอนรำกฐำนของควำมเชื่อของเรำได้	 แต่พระเจ้ำก็ยังทรงตรัสในส่วนลึกของ

จิตใจเรำอยู่เสมอ	เพื่อเรำจะรักษำควำมเชื่อของเรำไว้ให้ได้

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้รักษำควำมเชื่อไว้ให้

ได้ท่ำมกลำงควำมสับสนวุ่นวำยของโลกนี้ด้วยเทอญ
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14 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ท่านทั้งหลายไปดูอะไรในถิ่นทุรกันดาร” (ลก 7 : 25)

เราต่างมีภาพของพระเยซูเจ้าของเราเอง

	 หลำยปีก่อน	 หนังสือชื่อ	 “Good	 Old	 Plastic	 Jesus”	 แต่งโดย																							

เออร์เนสท์	ลำร์เซน	(Earnest	Larsen)	ได้บรรยำยถึงภำพของพระเยซูจ�ำนวน

มำกทีไ่ด้รบัควำมนยิมว่ำมคีณุค่ำทำงจติวญิญำณ	โดยทีห่ลำย	ๆ 	ภำพอำจจะเข้ำ

ข่ำยว่ำเป็นควำมเชื่องมงำย	(superstition)			จริง	ๆ 	แล้วก็น่ำจะเป็นกำรดีที่เรำ

แต่ละคนจะมภีำพของพระเยซเูจ้ำเกบ็ไว้	เป็นกำรส่วนตวั	ตรำบเท่ำทีเ่รำไม่แต่ง

ภำพพระองค์จนกลำยเป็นตุ๊กตำหมี

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้ยอมรับพระเยซูเจ้ำ

ตำมพระวรสำรโดยปรำศจำกกำรบิดเบือนหรือมลทินใด	 ๆ																

ด้วยเทอญ
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15 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“แม้ภูเขาจะเคลื่อนย้ายและเนินเขาจะคลอนแคลน ความรัก

มั่นคงของเราจะไม่พรากไปจากเจ้า ” (อสย 54 : 10)

ไม่ต้องห่วงหรอก ทุกอย่างแก้ไขได้

	 ผู้ชอบธรรมก็ผิดพลำดได้	 และเมื่อเขำท�ำสิ่งใดผิดพลำด	 พวกเขำก็จะ

ขอโทษและพยำยำมท�ำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอย่ำงเต็มควำมสำมำรถของเขำ														

ค�ำแนะน�ำนี้ใช้ได้ผลดีทั้งเด็ก	 ๆ	 และผู้ใหญ่	 เพรำะพระเจ้ำจะทรงดูแลงำน						

ส่วนที่เหลือของเรำเอง

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้สำรภำพบำปของเรำ

ด้วยควำมจริงใจ	 ปรำศจำกควำมกลัวเกรงต่อกำรพูดตอบใด	 ๆ	

และเต็มไปด้วยควำมวำงใจในพระเจ้ำด้วยเทอญ
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16 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

จงฟังสิ่งนี้

	 ในกำรเผชิญหน้ำกบัควำมต้องกำรท่ีจะปฏิรปูนัน้	ประกำศกอสิยำห์เรียก

ร้องให้ชำวอิสรำเอลรักษำควำมถูกต้องและปฏิบัติควำมชอบธรรม	 นั่นคือ							

กำรท�ำสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม	 	 รวมทั้งกำรให้พระเจ้ำเป็นศูนย์กลำงในกำร

ด�ำเนินชีวติของพวกเขำ			ถ้อยค�ำของประกำศกอสิยำห์นัน้ยงัคงท�ำงำนอยูอ่ย่ำง

เป็นจริงในบรรดำศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้ำทุกคน

ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ด�ำเนินชีวิตเรำให้สอดคล้อง

ตำมตัวอย่ำงที่พระเยซูเจ้ำทรงสอนเรำด้วยเทอญ

“พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ จงรักษาความถูกต้องและปฏิบัติความ

ชอบธรรม เพราะความรอดพ้นของเราเข้ามาใกล้แล้ว และความ

เที่ยงธรรมของเราก�าลังจะถูกเปิดเผย” (อสย 56 : 1)
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17 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ถิ่นทุรกันดารและแผ่นดินแห้งแล้งจงยินดีเถิด ทุ่งเวิ้งว้างจง

เปรมปรีดิ์และผลิดอก” (อสย 35 : 1-2)

จงใช้ค�าพูดเพียงเมื่อถึงคราจ�าเป็นเท่านั้น

	 “เรื่องรำวของพระเยซูเจ้ำนั้นเป็นปฐมเหตุของเทศกำลคริสตมำส”	แต่

เรำมไิด้มพีลงัอ�ำนำจใดท่ีจะบงัคับให้ผู้ใดมำเชือ่ถอืในองค์พระเยซเูจ้ำได้		มนษุย์

เรำท�ำได้เพียงกำรเลียนแบบพระเยซูเจำ้	 จนกระทั่งผู้อ่ืนสังเกตเห็นพระองค์ได้

จำกกำรกระท�ำของเรำ		เช่นนี้แล้วพระวรสำรจึงนับว่ำได้รับกำรประกำศ		มัน

มิใช่แต่เพียงแต่สิ่งที่เรำพูดหรือกระท�ำจะเป็นเรื่องใด	 	 แต่ว่ำสิ่งนั้นเป็นอย่ำงไร

ต่ำงหำก

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำในกำรเป็นพยำนยนืยนั

ถึงควำมหวังในโลกนี้ที่มีหลำกหลำยปัญหำด้วยเทอญ
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18 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า ‘มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็น

ผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน ท่านจะตั้งครรภ์และให้ก�าเนิดบุตรชาย 

ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู’” (ลก 1 : 30-31)

สิ่งที่เหนือธรรมชาตินั้นสามารถเกิดขึ้นได้

	 ถ้ำพระวำจำของพระเจ้ำที่กล่ำวออกจำกปำกของทูตสวรรค์นั้นสร้ำง

อัศจรรย์ได้	 ถ้อยค�ำท่ีส่งเสริมควำมกล้ำจำกปำกของคริสตชนที่กล่ำวกับเพื่อน	

หรือคนรอบข้ำง	กจ็ะท�ำได้เช่นกนั		เทศกำลเตรียมรับเสดจ็	คอื	ช่วงเวลำส�ำหรบั	

“ผู้ประกำศข่ำวด”ี	เพือ่ท่ีจะได้น�ำสิง่ท่ีดท่ีีสดุมอบไปยงัผูค้นรอบข้ำง	โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งบรรดำผู้ที่ขำดควำมนับถือในตัวเอง

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้มั่นคงในทัศนคติด้ำน

บวกต่อบรรดำญำติพี่น้องเรำด้วยเทอญ
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19 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ ปรากฏแก่หญิงผู ้ น้ีกล่าวว่า                              

‘ท่านเป็นหมันไม่มบีตุร แต่บดันีท่้านจะตัง้ครรภ์และคลอดบตุรชาย 

. . . หญิงคนนั้นคลอดบุตรชายและตั้งชื่อให้ว่าแซมสัน’” 

                                                     (วนฉ 13 : 3,24)

เมื่อทูตสวรรค์สัมผัสเรา

	 ทตูสวรรค์มำกมำยนัน้ด�ำรงอยูท่่ำมกลำงเรำ	กล่ำวคือ	บรรดำผู้ทีท่�ำให้

เรำเกดิควำมหวงันัน่เอง	พวกเขำคือพระหัตถ์ของพระเจ้ำทีย่ืน่มำช่วยเหลอืเรำ

ในยำมทุกข์ยำก	 พวกเขำยังช่วยให้เรำมั่นใจได้ว่ำ	 หำกเรำรู้สึกว่ำไม่มีใคร

ต้องกำร		พระจติเจ้ำยงัคงต้องกำรเรำเสมอ		คณุเองกส็ำมำรถเป็นดัง่ทตูสวรรค์

ได้

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้แผ่ขยำยใจของเรำ	

และยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นในยำมที่เขำต้องกำรในวันนี้ด้วยเทอญ
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20 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“พระยาห์เวห์ตรัสกับกษัตริย์อาหัสอีกว่า จงขอพระยาห์เวห์องค์

พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์ ให้ทรงส่งเครื่องหมาย ... เถิด”

                                                            (อสย 7 : 10)

เครื่องหมายแห่งความหวัง

	 เทศกำลเตรยีมรับเสดจ็เป็นช่วงเวลำแห่งควำมหวงัและควำมคำดหมำย		

หลำยวันที่อึมครึมในเดือนพฤศจิกำยนนั้นได้กลำยเป็นโอกำสท่ีเรำจะมำร่วม

ชมุนมุกนับนท้องถนนเพือ่รอคอยวนัใหม่			เหตกุำรณ์นีเ้กดิขึน้มำยำวนำนแล้ว

และเป็นช่วงเวลำแห่งพระสิริรุ่งโรจน์โดยที่มีองค์พระเยซูเจ้ำทรงเป็นปฐมเหตุ

แห่งช่วงเวลำนี้

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้มีควำมหวังในกำรรอ

คอยกำรเสด็จมำของพระเยซูคริสตเจ้ำในทุกเทศกำลเตรียมรับ

เสด็จด้วยเทอญ
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21 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ฟังซิ เสียงที่รักของดิฉัน เขาก�าลังมา ก�าลังกระโดดอยู่บนภูเขา 

ก�าลังกระโดดข้ามเนินเขา ” (พซม 2: 8)

พระเจ้าของเราทรงความรักอันสุนทรีย์

	 พระเจ้ำทรงสถติอยูเ่พือ่โอบอุม้มนษุยชำตไิว้อย่ำงบรบิรูณ์	แล้วพระเจ้ำ

ทรงเสด็จมำบังเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่ำงไรนี่	 เทศกำลคริสตมำสนี้เป็นเพียงกำร			

เริ่มต้นเรื่องรำวของควำมรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ำที่มีต่อมวลมนุษยชำติ	เรื่อง

รำวนี้เผยแสดงออกทีละเล็กทีละน้อย		ผ่ำนทำงชีวิตของพระเยซูเจ้ำและยังคง

เผยแสดงออกอย่ำงต่อเนื่องในกำรด�ำเนินงำนอันทรงชีวิตของพระศำสนจักร			

ผ่ำนทำงคริสตชนทุกคน	เช่นท่ำนและข้ำพเจ้ำนั่นเอง

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 เรำวอนขอท่ำนนักบุญเพื่อให	้																

ควำมรักของเรำท่ีมีต่อเพ่ือนมนุษย์จะได้มีควำมบริบูรณ์ดังเช่นที่

พระเจ้ำทรงมีต่อเรำมนุษย์ด้วยเทอญ
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22 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ฉันทูลขอเด็กคนนี้ และพระยาห์เวห์ก็ประทานให้ดิฉันตามค�าทูล

ขอ บัดนี้ ดิฉันจึงขอถวายเขาแด่พระยาห์เวห์” (1 ซมอ 1 : 27-28)

ต้นแบบของพระเยซูเจ้า

	 พระคัมภีร์เรียกให้เรำสนใจในเร่ืองกำรเป็นประจักษ์พยำนของสตรี

หลำยๆ	 คนที่มีควำมส�ำคัญในพระคัมภีร์ทั้งภำคพันธสัญญำเดิมและภำค								

พันธสัญญำใหม่โดยมีพระนำงมำรีย์เป็นผู้มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในทั้งสองภำค		

กำรเป็นประจักษ์พยำนของพวกนำงในเรื่องพระจิตของพระเจ้ำที่ได้ทรง

เปล่ียนแปลงเหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์ของมนุษยชำติ	 	 	 อีกทั้งกำรเป็น

ประจกัษ์พยำนในเรือ่งพระวำจำของพระเจ้ำกส็ำมำรถท�ำให้เกดิควำมแตกต่ำง

ขึ้นได้ในอนำคตทั้งของชนชำติเรำและพระศำสนจักรของเรำ

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้เป็นผู้ที่มีองค์														

พระคริสตเจ้ำประทับอยู่ในทุกวำจำและกำรกระท�ำด้วยเทอญ
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23 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

คริสตศาสนานั้นขัดแย้งกับวัฒนธรรมของโลก

“พระองค์ทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ไฝ่สูงให้กระจัดกระจายไป ” 

(ลก 1 : 51)

	 มิได้เป็นส่ิงที่ผิดพลำดประกำรใดเลย	 ในกำรที่ผู้คนทั่วไปจะมีงำนเลี้ยง

ในเทศกำลคริสตมำสด้วยเสียงคร้ืนเครงและกิจกรรมเฉลิมฉลอง	 แต่คริสตชน

ต้องมกีำรกระท�ำทีม่ำกกว่ำนัน้	กล่ำวคอื	ครสิตชนต้องเป็นเครือ่งหมำยถงึควำม

จรงิทีซ่่อนอยูภ่ำยใต้เสยีงครืน้เครงและกจิกรรมเฉลมิฉลองนัน้		พระเจ้ำของเรำ

ทรงควำมแตกต่ำงในเร่ืองของกำรต้องกำรควำมยตุธิรรม	และกำรปกครองด้วย

กฎเกณฑ์อันศกัดิส์ทิธิท์ีม่คีวำมปรำรถนำทีเ่หนอืกว่ำควำมปรำรถนำของมนษุย์

ทั่วไป

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดรกัษำเรำให้นบนอบต่อสำยตำ

ของควำมจริงอันสูงสุดด้วยเทอญ
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24 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

คริสตชนต่างเป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์

“พระยาห์เวห์ประกาศแก่ท่านว่า เราจะสร้างราชวงศ์           

ให้ท่าน” (2 ซมอ 7 : 77)

					แม้ว่ำโบสถ์หรืออำสนวิหำรจะเป็นสิ่งปลูกสร้ำงที่สวยงำมตระกำรตำมำก

เพียงใด	แต่น่ันกย็งัมอิำจเปรียบได้กบัควำมงดงำมของครสิตชนผูม้คีวำมสขุอิม่

เอิบใจในพระหรรษทำนของพระเยซูเจ้ำ	 ควำมแข็งแกร่งของสิ่งปลูกสร้ำงนั้น					

มำจำกบรรดำผู้ทีม่คีวำมเชือ่ท่ีได้รวมตวักนัอยูภ่ำยในโบสถ์เพือ่ท�ำกำรสรรเสรญิ

พระเจ้ำ	และด้วยภำคบูชำขอบพระคณุทีศ่ลีมหำสนทิได้ท�ำให้ครสิตชนได้กลำย

เป็นส่วนหนึ่งในพระกำยของพระคริสตเจ้ำ

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้กลำยเป็นแผ่นปังที่

เรำได้รับในพิธีบูชำขอบพระคุณด้วยเทอญ
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25 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ครั้นสมัยนี้เป็นวาระสุดท้าย พระองค์ตรัสกับเราโดยทางพระบุตร”  

(ฮบ 1 : 2)

แม้เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้

	 ครสิตชนต่ำงมภีำพควำมทรงจ�ำถงึกำรบงัเกดิของพระเยซเูจ้ำได้ในหลำย

รูปแบบ	แม้ยังไม่อำจย้อนกลับไปยังเหตุกำรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์นี้ได้	 แต่ภำพ

ควำมทรงจ�ำเหล่ำนี้ก็เชื่อมโยงเรำเข้ำสู่ควำมทรงจ�ำของพระเยซูต่อ	“กำรเสด็จ

มำ”	 ของพระองค์ในหลำยยุคหลำยสมัยที่ผ่ำนมำ	 ควำมทรงจ�ำเหล่ำนี้ช่วยเรำ

ให้กลำยเป็นประจักษ์พยำนในเรื่องกำรประทับอยู่ของพระองค์	 และเพิ่มพูน

ก�ำลังใจให้แก่เรำในกำรท�ำควำมดีตำมศักยภำพของแต่ละคน

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	 โปรดช่วยเรำให้เป็นภำพที่แสดงให้

เห็นถึงควำมดีงำมของพระเจ้ำส�ำหรับทุกคนท่ีเรำได้พบใน

เทศกำลนี้ด้วยเทอญ
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26 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ขณะท่ีคนทั้งหลายก�าลังเอาหินขว้างสเทเฟน สเทเฟน  

อธษิฐานภาวนาว่า ‘ข้าแต่พระเยซ ูองค์พระผูเ้ป็นเจ้า  โปรด

รับวิญญาณของข้าพเจ้าด้วย’” (กจ 7 : 59)

พระคริสตเจ้าแห่งเนินกลโกธา

	 พธิบีชูำขอบพระคณุเพือ่ฉลองควำมเป็นมรณสกัขนีัน้เกดิขึน้ในวนัถดัมำ

จำกวนัครสิตมำสกเ็พือ่เตือนใจเรำว่ำพระคริสตเจ้ำแห่งเมืองเบธเลเฮมนัน้ก็ทรง

เป็นพระคริสตเจ้ำแห่งเนินกลโกธำด้วย	วันฉลองนี้มิได้ตั้งใจที่จะท�ำให้ควำม

รื่นเริงในกำรเฉลิมฉลองกำรบังเกิดมำของพระเยซูเจ้ำนั้นสะดุดไป																				

	 แต ่ เป ็ นกำรย�้ ำ เ ตื อน ให ้ เ ร ำมั่ น ใจ ในควำมรั กอั นลึ กซึ้ ง ของ																																					

พระเยซูคริสตเจ้ำที่มีต่อมนุษยชำติ

	 ข้ำแต่นกับญุโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ชืน่ชมต่อควำมรกัอนั

ลึกซึ้งของพระเจ้ำในองค์พระคริสตเจ้ำด้วยเทอญ



Day by Day with St. Joseph
392

27 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ชีวิตนั้นได้ปรากฏ เราได้เห็นและได้เป็นพยาน” (1 ยน 1 : 2)

เราต่างได้รับการเรียกให้ประกาศพระวาจาของพระเจ้า

	 พระสงฆ์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ถ่ำยทอดเผยแผ่พระวำจำ		แต่ผู้ถ่ำยทอด

เผยแผ่พระวำจำนั้นมิได้เป็นพระสงฆ์เสมอไป	 พูดอีกอย่ำงหนึ่งก็คือ	 บรรดำผู้

ท่ีได้รับศลีล้ำงบำปในพระเยซคูริสตเจ้ำแล้วนัน้	ต่ำงได้รบักำรเรียกให้เป็นพยำน

ยืนยันถึงควำมรักที่พระเจ้ำมีต่อมนุษยชำติผ่ำนทำงองค์พระเยซูเจ้ำ	 โดยเรำ

สำมำรถเป็นพยำนยืนยันอำศัยพระวำจำของพระเจ้ำได้เมื่อครำจ�ำเป็น

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	อำศัยกำรช่วยเหลือของท่ำน	โปรด

ให้เรำได้ด�ำเนินชีวิตในควำมรักที่เรำมีองค์พระเยซูคริสตเจ้ำ

ประทับอยู่ด้วยเทอญ
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28 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“มีผู้ได้ยินเสียงในหมู่บ้านรามาห์ . . .นางราเคลร้องไห้อาลัยถึง

บรรดาบุตร” (มธ 2 : 18)

ทุกชีวิตล้วนมีค่า

	 กำรสังหำรหมูข่องบรรดำทำรกชำยนัน้เป็นเรือ่งเตอืนใจเรำว่ำ	ชวีตินัน้

มีค่ำตั้งแต่กำรปฏิสนธิในครรภ์ของมำรดำจนกระทั่งถึงกำรตำยตำมธรรมชำติ		

พระคำร์ดินัลโจเซฟ	 เบอนำร์ดินได้กล่ำวไว้ว ่ำ	 “ชีวิตนั้นดั่งผ้ำทอที่ไร ้

ตะเข็บ”มนุษย์เรำต่ำงได้รับกำรท้ำทำยในกำรท�ำให้คุณภำพชีวิตของเรำนั้นดี

ขึ้น	ๆ	ทุกช่วงวัย

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้เป็นผู้มีชีวิตที่มีแต่

กำรให้ในทุกสถำนกำรณ์ด้วยเทอญ
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29 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“ สิ่งที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่าน มิใช่บทบัญญัติใหม่                          

แต่เป็นบทบัญญัติเก่า” (1 ยน  2 : 7)

ลองท�าอีกครั้ง

	 								เป็นกำรใช้ถ้อยค�ำเดิม	แต่ทว่ำเป็นกำรสื่อสำรถึงควำมหมำยใหม่	

กำรเปล่ียนแปลงหลำยคร้ังของชวีติในแต่ละปีนัน้	จรงิ	ๆ 	แล้วในแต่ละวนั	ๆ 	เลย

ก็ว่ำได้	 พระบญัญติัทีไ่ม่เคยเปลีย่นแปลงเลย	คือ	“ให้เรำรกั”	ดงัทีน่กับญุยอห์น

ผู้นิพนธ์พระวรสำรได้กล่ำวไว้ว่ำ	“ควำมรักมำจำกพระเจ้ำ	และทุกคนที่มีควำม

รักย่อมบังเกิดจำกพระเจ้ำ”	(1	ยน	4	:7)

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้รักผู้อื่นโดยมิต้อง

ค�ำนึงถึงสิ่งของใดๆ	ที่ต้องใช้ไปด้วยเทอญ
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30 ธันวาคม

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

“เธอไม่ได้ออกจากพระวิหารเลย อยู่รับใช้พระเจ้าทั้งกลาง

วันกลางคืน โดยจ�าศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนา”  

                                                     (ลก 2 : 37)

ช่วงเวลาแห่งการเข้าเงียบ

	 ประกำศกหญิงอันนำในพระคัมภีร์นั้นได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็น	

“ควำมเงียบของแผ่นดิน”	 จำกนักเทววิทยำ	 นิกำยเชิร์ชออฟสก๊อตแลนด์ชื่อ		

วิลเลียม	บำร์เคลย์	(ค.ศ.	1907-1978)		เมือ่เรำเข้ำใกล้วนัสิน้ปีปฏทินิในทกุครัง้

นัน้		เรำกก็�ำลงัเดินทำงเข้ำสูด่วงใจอนัศกัดิส์ทิธิท์ีส่ะท้อนให้เหน็ถงึกำรเดนิทำง

ของเรำร่วมกับพระเยซูเจ้ำจำกเมืองเบธเลเฮมไปยังกรุงเยรูซำเล็ม

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ตั้งใจฟังเสียง														

ของพระจิตเจ้ำในดวงใจของเรำด้วยเทอญ
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31 ธันวาคม

“ลูกที่รักทั้งหลาย นี่เป็นวาระสุดท้าย ” (1 ยน 2 : 18)

วาระสุดท้ายเพิ่งจะเริ่มต้น

	 ในวันสรุปสุดท้ำยของปีปฏิทินนี้	เรำต่ำงได้รับกำรเชิญชวนให้ไตร่ตรอง

ในเรื่องพระวำจำของพระเจ้ำได้ส่งผลต่อกำรด�ำเนินชีวิตของเรำในปีที่ผ่ำนมำ

อย่ำงไร			กำรที่เรำได้	“บิปังแห่งพระวำจำของพระเจ้ำ”	นั้น	เรำต้องเตือนใจ

ตนเองในเรื่องกำรเดินทำงของพระเยซูคริสตเจ้ำจำกเมืองเบธเลเฮมจนถึง							

กรุงเยรูซำเล็มด้วย

บทไตร่ตรอง

ภาวนา

	 ข้ำแต่นักบุญโยเซฟ	โปรดช่วยเรำให้ซื่อตรงต่อกำรเดิน

ทำงของเรำร่วมกับองค์พระเยซูคริสตเจ้ำด้วยเทอญ
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