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จัดพิมพ์โดย  แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ            
จัดรูปเล่ม กฤตภาส อาจหาญ
ภาพประกอบ  นุสบา นิ่มนวล

 นครรัฐวาติกัน วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2020 สมเด็จ       
พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศ ปีนักบุญโยเซฟ โอกาสครบ 
150 ปแีหง่การประกาศใหน้กับญุ เปน็องคอ์ปุถมัภข์องพระศาสนจกัร
สากล
        เริ่มตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2020 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2021 เพื่อ
ให้สัตบุรุษทุกคนเลียนแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ เพื่อให้ชีวิตแห่ง
ความเชื่อเข้มแข็ง ในการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า
          นักบุญโยเซฟเตือนใจเราว่า บรรดาผู้ปรากฏ ซ่อนเร้น หรือ
อยู่ในเงามืด ก็สามารถมีบทบาทหาที่เปรียบมิได้ในประวัติศาสตร์
แห่งความรอดพ้น
 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงได้
จัดโครงการชวนกันอ่าน “นักบุญโยเซฟ บุรุษผู้ชอบธรรม” ขึ้นใน       
ปีนี้ เพื่อเชิญชวนพี่น้องให้อ่านประวัติ คุณธรรม แบบอย่างของท่าน 
และบันทึกการอ่าน (ด้านหลังของเล่ม)
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 โยเซฟเป็นช่างไม้หนุ่มในเมืองนาซาเร็ธ ทุกคนรู้ดีว่าท่านเป็น
คนชอบธรรมทีร่กัพระเจา้และรบัใชพ้ระองคอ์ยา่งซือ่สตัย ์ทา่นกำ ลงั
จะแต่งงานกับมารีย์หญิงสาวในเมืองเดียวกัน
 ทูตสวรรค์กาเบรียลปรากฏต่อมารีย์และกล่าวกับเธอว่า 
พระเจ้าทรงต้องการให้เธอเป็นมารดาของพระบุตรของพระองค์ 
พระนางมารีย์จึงกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็น
ไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” ทันใดนั้นพระนางก็กลายเป็น
พระมารดาของพระเจ้า พระบุคคลที่สองในพระตรีเอกภาพที่ทรง
รับเอาร่างกายและจิตวิญญาณเช่นเดียวกับเรา พระองค์ทรงรับเอา
ธรรมชาติมนุษย์และเสด็จมาอยู่ท่ามกลางเรา
 โยเซฟไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จมาเยี่ยมของทูตสวรรค ์    
กาเบรียล ดั้งนั้น ท่านจึงอยากจะถอนหมั้นกับมารีย์เมื่อรู้ว่าเธอ         
ตั้งครรภ์

ทูตสวรรค์ปรากฏแก่โยเซฟ
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 ทูตสวรรค์จึงปรากฏแก่โยเซฟในความฝัน กล่าวว่า “โยเซฟ 
โอรสกษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย 
เพราะเด็กที่ปฏิสนธิ์ในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้า นางจะ
ให้กำ เนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู เพราะเขาจะช่วย
ประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป”
 เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น ท่านก็ทำ ตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้    
เป็นเจ้าสั่งไว้ คือรับภรรยามาอยู่ด้วย
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มารีย์และโยเซฟแต่งงาน



5

 มารีย์และโยเซฟปรากฏตัวต่อหน้าสมณะในพระวิหาร โยเซฟ
ได้เป็นสามีที่ถูกต้องของพระนางมารีย์พรหมจารี พวกท่านสร้างบ้าน
ที่เมืองนาซาเร็ธ
 มารีย์และโยเซฟอุทิศตัวแก่กันและกันอย่างสุดซึ้ง ไม่มีใคร  
ต่อจากพระเจ้าที่รักโยเซฟมากเท่ากับมารีย์ พระนางมองดูว่าท่าน
เป็นคนชอบธรรม ใกล้ชิดพระเจ้า ใจดี บริสุทธิ์ และทุ่มเท
 นอกจากพระเจ้าแล้ว ไม่มีใครรักพระนางมารีย์เท่ากับโยเซฟ 
ท่านชื่นชมความงดงามของร่างกายและจิตวิญญาณของเธอ และใน
วันข้างหน้าท่านก็จะให้เกียรติเธอ โดยใช้ชีวิตของท่านเพื่อทำ ให้
ภรรยาที่รักมีความสุข
 มารีย์และโยเซฟเป็นตัวอย่างของความรักที่สามีภรรยาควรมี
ต่อกัน



มารีย์และโยเซฟเดินทางไปยัง  
เมืองเบธเลเฮม

6



 ครั้งนั้น พระจักรพรรดิออกัสตัส ทรงออกพระราชกฤษฎีกา
ให้มีการสำ รวจสำ มะโนประชากรทั่วจักรวรรดิโรมัน ทุกคนต้องไป
ลงทะเบียนในเมืองของตน มารีย์และโยเซฟออกเดินทางจากเมือง    
นาซาเร็ธไปยังเมืองเบธเลเฮม เพราะโยเซฟสืบเชื้อสายมาจาก
ราชวงศ์กษัตริย์ดาวิด
 ที่เมืองเบธเลเฮมมีผู้คนมากมาย จึงไม่มีที่ว่างในโรงแรมเลย 
สำ หรับนักเดินทางที่จะค้างคืนได้ โยเซฟได้รับแจ้งว่าเขาสามารถพา
ภรรยาของเขาไปพักที่คอกม้า ซึ่งเป็นที่พักสัตว์ของนักเดินทางได้
 โยเซฟเสียใจมากที่ไม่สามารถหาสถานที่ที่ดีกว่านี้สำ หรับ
ภรรยาของท่านได้ เพื่อเธอจะได้พักผ่อนอย่างสงบในคืนนี้ แต่ความ
รักอันยิ่งใหญ่ที่มารีย์และโยเซฟมีต่อกันเพียงพอที่จะทำ ให้คอก
สัตว์นี้เป็นบ้านได้ พวกท่านต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอีกหลายอย่าง 
เพราะพระเจ้าทรงเลือกพวกท่านให้มีส่วนในงานแห่งความรอดของ
เราโดยอยู่ร่วมใกล้ชิดกับพระเยซูพระเมสสิยาห์ผู้ที่กำ ลังเสด็จมายัง
ประชากรของพระเจ้า ที่เรารอคอยอยู่
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โยเซฟนมัสการพระกุมารเยซ ู

 ขณะที่มารีย์และโยเซฟอยู่ในคอกสัตว์ของเมืองเบธเล
เฮม พระนางประสูติพระโอรสองค์แรก ทรงใช้ผ้าพันพระวรกาย        
พระกุมารนั้น แล้วทรงวางไว้ในรางหญ้า ซึ่งเป็นที่ไว้อาหารของวัว
และลา
 โยเซฟรู้ดีว่าทารกน้อยนี้ เป็นพระบุตรของพระเจ้าและ       
พระผู้ช่วยให้รอดของโลก ซึ่งประกาศกในพันธสัญญาเดิมได้กล่าว
ไว้หลายครั้ง ท่านมีความสุขที่ได้เห็นพระกุมารเยซูเป็นลูกของมารีย์
อย่างแท้จริง ท่านทั้งสองจึงนมัสการพระกุมารเยซู
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คนเลี้ยงแกะนมัสการพระกุมาร

 ในบริเวณนั้นมีคนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่ง กำ ลังเฝ้าฝูงแกะอยู่  
กลางแจ้ง ใกล้เมืองเบธเลเฮม
 ทันใดนั้นทูตสวรรค์ก็ปรากฏตัวขึ้นและพูดว่า “อย่ากลัวเลย 
เพราะเรานำ ข่าวดีมาบอกท่านทั้งหลาย เป็นข่าวดีที่จะทำ ให้ประชาชน
ทกุคนยนิดอียา่งยิง่ วนันี ้ในเมอืงของกษตัรยิด์าวดิ  พระผูไ้ถป่ระสตูิ
เพื่อท่านแล้ว พระองค์คือพระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะรู้จัก
พระองค์ได้จากเครื่องหมายนี้ ท่านจะพบกุมารคนหนึ่ง มีผ้าพันกาย
นอนอยู่ในรางหญ้า”
 ทันใดนั้น ทูตสวรรค์อีกจำานวนมากปรากฏมาสมทบกับ      
ทูตสวรรค์องค์นั้น ร้องสรรเสริญพระเจ้าว่า “พระสิริรุ่งโรจน์จงมี
แด่พระเจ้าในสวรรค์สูงสุดและบนแผ่นดิน สันติจงมีแก่มนุษย์ที่
พระองค์โปรดปราน”
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 เมื่อบรรดาทูตสวรรค์จากเขากลับสู่สวรรค์แล้ว คนเลี้ยงแกะ
เหล่านั้นจึงพูดกันว่า “เราจงไปเมืองเบธเลเฮมกันเถิด จะได้เห็น
เหตุการณ์นี้ที่พระเจ้าทรงแจ้งให้เรารู้” เขาจึงรีบไปและพบ พระนาง
มารีย์ โยเซฟ และพระกุมารซึ่งบรรทมอยู่ในรางหญ้า เมื่อคนเลี้ยง
แกะเห็น พวกเขาจึงเข้าใจในสิ่งที่ทูตสวรรค์ได้บอกพวกเขาเกี่ยวกับ
พระกุมารนั้น
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โยเซฟตั้งชื่อให้กับพระเยซูเจ้า

 เมื่อครบกำ หนดแปดวัน เขาถวายพระนามพระองค์ว่า 
“เยซู” เป็นพระนามที่ทูตสวรรค์บอกโยเซฟในความฝัน “ท่าน
จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้
รอดพ้นจากบาป” พระนาม “เยซู” หมายถึง “พระผู้ช่วยให้
รอด” นี่เป็นครั้งแรกที่พระเยซูเจ้าทรงหลั่งโลหิตเพื่อเรา
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โยเซฟพาพระนางมารีย์        
และพระกุมารไปยังพระวิหาร

 ตามกฎหมายของชาวยิวที่ว่า ลูกคนแรกที่เกิดในครอบครัว 
ต้องนำ ตัวไปที่พระวิหารเพื่อถวายแด่พระเจ้า เพราะเขาเป็นของ
พระเจ้า เมื่อพระเยซูอายุได้สี่สิบวัน มารีย์และโยเซฟพาพระองค์
ไปที่พระวิหาร
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 ที่กรุงเยรูซาเล็ม ชายผู้หนึ่งชื่อสิเมโอน เป็นคนชอบธรรม
และยำ เกรงพระเจ้า พระจิตเจ้าทรงเปิดเผยให้เขารู้ว่า เขาจะไม่ตาย
ก่อนที่จะได้เห็นพระคริสต์ของพระเจ้า พระจิตเจ้าทรงนำ สิเมโอน
เขา้ไปในพระวหิาร ขณะทีโ่ยเซฟพรอ้มกบัพระนางมารยีน์ำ พระกมุาร   
เข้ามาปฏิบัติตามที่ธรรมบัญญัติกำ หนดไว้ สิเมโอนรับพระกุมารมา
อุ้มไว้ และกล่าวถวายพระพรแด่พระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้า บัดนี้ 
พระองค์ทรงปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุข ตามพระดำ รัสของ
พระองค์ เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้น 
ผู้ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำ หรับนานาประชาชาติ เป็นแสงสว่าง
เปิดเผยให้คนต่างชาติรู้จักพระองค์ และเป็นสิริรุ่งโรจน์สำ หรับ
อิสราเอลประชากรของพระองค์”
 สิเมโอนกล่าวแก่พระนางมารีย์ ว่า “กุมารนี้จะนำ ความรอด
มาสู่คนจำ นวนมาก ส่วนท่าน ดาบจะแทงทะลุจิตใจของท่าน”
 โยเซฟประหลาดใจในถ้อยคำ ของผู้เฒ่าสิเมโอนที่กล่าวถึง 
พระกุมาร แต่ท่านก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพระเยซูเจ้าและพระนาง
มารีย์ในความทุกข์ยากลำ บากต่างๆ ที่พระเจ้าจะมอบให้พวกท่าน
ต้องรับทนเพื่อความรอดของมวลมนุษยชาติ
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โยเซฟต้อนรับโหราจารย์ 

 ในรัชสมัยกษัตริย์เฮโรด พระเยซูเจ้าประสูติที่เมืองเบธเลเฮม
ในแควน้ยเูดยี โหราจารยบ์างทา่นจากทศิตะวนัออกเดนิทางมายงักรงุ
เยรูซาเล็ม สืบถามว่า “กษัตริย์ชาวยิวที่เพิ่งประสูติอยู่ที่ใด พวกเราได้
เห็นดาวประจำ พระองค์ขึ้น จึงพร้อมใจกันมาเพื่อนมัสการพระองค์”
 เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงทราบข่าวนี้ พระองค์ทรงวุ่นวายพระทัย 
ชาวกรุงเยรูซาเล็มทุกคนต่างก็วุ่นวายใจไปด้วย กษัตริย์เฮโรดทราบ
เรื่องนี้จากบรรดาหัวหน้าสมณะว่าพระเมสสิยาห์ประสูติในเมือง
เบธเบเฮม กษัตริย์เฮโรดกำ ชับบรรดาโหราจารย์ว่า เมื่อพบพระกุมาร
แล้ว จงกลับมาบอกให้เรารู้
 โหราจารย์เห็นดาวปรากฏอีกครั้งหนึ่ง ที่นำ ทางให้และมาหยุด
นิ่งอยู่เหนือสถานที่ประทับของพระกุมาร พระนางมารีย์และ โยเซฟ 
พวกเขาจึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ แล้วเปิดหีบสมบัติ นำ ทองคำ  

กำ ยาน และมดยอบ ออกมาถวายพระองค ์
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 แต่พระเจ้าทรงเตือนเขาในความฝันมิให้กลับไปหากษัตริย์
เฮโรด เขาจึงกลับไปบ้านเมืองของตนโดยทางอื่น เรื่องราวทั้งหมด
นี้ทำ ให้โยเซฟมีความสุขมาก เพราะท่านเชื่อว่าสักวันหนึ่ง คนที่เชื่อ
ในพระเจ้าก็จะรู้จักและรักพระเยซูเจ้า
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โยเซฟพาพระกุมารและพระนางมารีย์ 
เสด็จหนีไปอียิปต ์ 

 เมื่อบรรดาโหราจารย์กลับไปแล้ว ทูตสวรรค์ขององค์   
พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟ กล่าวว่า “จงลุกขึ้น พาพระกุมาร
และพระมารดาหนีไปอียิปต์ และจงอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอก
ท่าน เพราะกษัตริย์เฮโรดกำ ลังสืบหาพระกุมารเพื่อจะประหาร
ชีวิต”
 กษัตริย์เฮโรดส่งทหารไปยังเมืองเบธเลเฮม และสั่งให้
ประหารเด็กชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สองขวบลงมา เพื่อให้แน่ใจ
ว่าพระเยซูเจ้าถูกฆ่าแน่นอน แต่ด้วยความรักความเอาใจใส่ของ
นักบุญโยเซฟ ผู้ชอบธรรม พระเยซูเจ้าจึงปลอดภัย
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โยเซฟกลับไปยังนาซาเร็ธ 

 หลังจากกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ ทูตสวรรค์ขององค์ 
พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟในอียิปต์ กล่าวว่า “จงลุกขึ้น       
พาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอล เพราะผู้ที่
ต้องการฆ่าพระกุมารตายแล้ว” 
 โยเซฟจึงลุกขึ้น พาพระกุมารและพระมารดากลับไป    
แผ่นดินอิสราเอล และสร้างครอบครัวในเมืองที่ชื่อว่า นาซาเร็ธ
 ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของโยเซฟก็คือ ช่วงเวลาที่อยู่
ร่วมกับพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์ พระนางมารีย์มักจะไปหา
ที่ร้านช่างไม้ ท่านรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำ งานหนักเพื่อพระบุตร
ของพระเจ้าและมารดาที่รักของพระองค์ ไม่เคยมีใครรักพระเยซู
เจ้าและพระนางมารีย์เหมือนโยเซฟ เพราะท่านทั้งสองคือทั้งหมด
ของชีวิต
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 พระนางมารีย์และโยเซฟมักจะนึกถึงพระเยซูเจ้าและรัก
พระองค์มากขึ้นทุกๆ วัน ในใจของพวกท่าน รู้สึกประหลาดใจใน
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และนมัสการพระองค์อยู่เงียบๆ ในขณะ
ที่พระเยซูเจ้ากำ ลังทำ ให้วิญญาณของพวกท่านศักดิ์สิทธิ์และงดงาม

ยิ่งขึ้น เพราะพระองค์ประทานพระหรรษทานให้พวกท่าน 
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โยเซฟพบพระเยซูเจ้าในพระวิหาร

 โย เซฟพร้อมกับพระมารดาของพระ เยซู เจ้ า เคยขึ้ น ไปยั ง                       
กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกปี เมื่อพระองค์มีพระชนมายุสิบสอง
พรรษา เมื่อวันฉลองสิ้นสุดลง พระเยซูเจ้ายังประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม
โดยที่บิดามารดาไม่รู้ เพราะคิดว่า พระองค์ทรงอยู่ในหมู่ผู้ร่วมเดินทาง เมื่อ
เดินทางไปได้หนึ่งวันแล้ว โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์ตามหาพระองค์ใน
หมู่ญาติและคนรู้จัก
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 เมื่ อพระนางมารี ย์ และโย เซฟหาไม่พบ จึ งกลับไป                    
กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อตามหาพระองค์ที่นั่น ในวันที่สาม พวกเขาพบ 
พระองค์ในพระวิหาร ประทับนั่งอยู่ในหมู่อาจารย์ ทรงฟังและทรง
ไต่ถามพวกเขา ทุกคนที่ได้ฟังพระองค์ต่างประหลาดใจที่พระองค์
มีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า
  เมื่อโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์เห็นพระองค์ก็รู้สึกแปลก
ใจ พระมารดาจึงตรัสถามพระองค์ว่า “ลูกเอ๋ย ทำ ไมจึงทำ กับเรา  
เช่นนี้ ดูซิ พ่อกับแม่ต้องกังวลใจตามหาลูก”
 พระองค์ตรัสตอบว่า “พ่อแม่ไม่รู้หรือว่า ลูกต้องอยู่ในบ้าน
ของพระบิดาของลูก”
 พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเร็ธกับบิดามารดา และ
เชื่อฟังท่านทั้งสองคน ในเรื่องนี้พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างสำ หรับ
เด็กชาย หญิง ทุกคน ที่จะต้องรักและเชื่อฟังพ่อแม่ เพราะนี่คือ 
พระบัญญัติประการที่ 4 ของพระเจ้า
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พระเยซูเจ้าทรงทำ งานกับโยเซฟ

 พระเยซูเจ้าทรงเจริญขึ้นทั้งในพระปรีชาญาณ พระชนมายุ 
และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์
 พระเยซูเจ้าทรงช่วยมารดาของพระองค์ในบ้าน และเรียน
รู้การค้าขายของช่างไม้จากนักบุญโยเซฟบิดาเลี้ยงของพระองค์       
เช่นเดียวกัน เด็กชายและเด็กหญิงต้องช่วยพ่อแม่
 พระเยซูเจ้าทรงทำ งานเคียงข้างนักบุญโยเซฟ บิดาเลี้ยงของ
พระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงเชื่อฟังในฐานะพระบิดาของพระองค์  ใน
สวรรค์ พระองค์ทรงรู้ว่าโยเซฟกำ ลังทำ หน้าที่แทนพระบิดาเจ้า
สวรรค์บนโลก และโยเซฟรู้ว่าพระเยซูเจ้าที่อยู่ในความดูแลของ
ท่านคือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ และพระนาง 
มารีย์ ภรรยาของท่านคือพระมารดาของพระเจ้า ท่านรักพวกเขา
อย่างสุดหัวใจ ท่านใช้เวลาในการทำ งานในร้านช่างไม้เพื่อมอบสิ่ง
ที่พระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์ต้องการ พระเจ้าทรงเลือกช่างไม้
ให้เป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้า เพื่อแสดงให้เราเห็นว่าพระองค์
ทรงให้เกียรติงานมากเพียงใด นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของ

คนงาน
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 ตลอดทั้งชีวิตของคุณควรอุทิศให้กับพระเยซูเจ้าและพระ
แม่มารีย์เหมือนกับโยเซฟ ขอท่านช่วยให้คุณรักพระเยซูเจ้าและ      
พระแม่มารีย์เหมือนที่ท่านรัก ถ้าคุณรักพระเยซูเจ้าและพระแม่
มารีย์ อย่าเพียงแต่สวดอ้อนวอนถึงพวกท่านบ่อยๆ แต่จงพยายาม
ทำ ให้พวกท่านพอใจในทุกสิ่งที่คุณทำ เหมือนที่โยเซฟทำ  จงภาวนา
เพื่อพ่อของคุณซึ่งทำ งานหนักเพื่อดูแลครอบครัวของคุณ ขอท่าน
นักบุญโยเซฟช่วยเหลือในการงานของเขา
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โยเซฟเป็นหัวหน้า          
ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

 พระเจ้ าทรง เลื อกโยเซฟให้ เป็นบิดา เลี้ ย งพระบุตร
ของพระองค์ เป็นภัสดาของพระนางมารีย์ และเป็นหัวหน้า
ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ เพราะท่านเป็นผู้ชอบธรรม พระเจ้าประทาน                     
พระหรรษทานทั้งหมดที่จำ เป็นแก่ท่านในการเป็นหัวหน้าครอบครัว
ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก
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 โยเซฟชื่นชมแบบอย่างที่สวยงามที่พระเยซูเจ้าและพระนาง  
มารยีม์อบใหท้า่น เชน่เดยีวกบัทา่นทีเ่ชือ่ฟงัพระประสงคข์องพระเจา้
ในทุกสิ่ง ท่านรับใช้พระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์ เพราะความรัก
ต่อพระเจ้า
 ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์พบความสุขในการรักและรับใช้พระเจ้า
อย่างซื่อสัตย์ พวกท่านมักจะสวดอ้อนวอนด้วยกันและอ่านข้อเขียน
ในพันธสัญญาเดิม พวกท่านพบสันติสุขและความยินดีในพระเจ้า 
ผู้เดียว
 ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวอย่างของครอบครัวแห่งการ
ภาวนา ที่ครอบครัวคาทอลิกควรเอาเป็นแบบอย่าง การภาวนาถึง
พระเยซูเจ้าพระนางมารีย์และโยเซฟเพื่อครอบครัวของคุณเอง เพื่อ
พบกับสันติสุขและความปีติยินดีในพระเจ้าเพียงผู้เดียว และรับใช้
พระองค์ด้วยความรักสุดหัวใจเหมือนที่ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์   แห่ง
นาซาเร็ธทำ 
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การสิ้นใจของโยเซฟ

 ณ หมู่บ้านนาซาเร็ธ ที่เงียบสงบ โยเซฟใช้ชีวิตทำ งานใน
ร้านช่างไม้ และไปศาลาธรรมเพื่ออธิษฐานภาวนา เป็นชีวิตของการ   
เชื่อฟัง ภาวนาและการทำ งาน อย่างถ่อมตัว
 วันหนึ่ง พระเจ้าทรงเรียกโยเซฟผู้รับใช้ของพระองค์ไป
สวรรค์ ท่านสิ้นใจอย่างมีความสุขในอ้อมแขนของพระเยซูเจ้าและ
พระนางมารีย์ ผู้ซึ่งท่านรักและรับใช้อย่างซื่อสัตย์
 หลังจากการสิ้นใจของโยเซฟ พระเยซูเจ้าซึ่งยังเป็นหนุ่มอยู่ 
ก็ดูแลพระนางมารีย์ มารดาของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงทำ งานเป็น
ช่างไม้ตามที่บิดาเลี้ยงของพระองค์เคยทำ 
 พระศาสนจักรเลือกนักบุญโยเซฟให้เป็นองค์อุปถัมภ์พิเศษ
ของการสิ้นใจอย่างมีความสุข จงภาวนาต่อนักบุญโยเซฟ – เพื่อตัว
คุณเองและครอบครัว – เพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาแห่งความตาย คุณก็

จะสิ้นใจในอ้อมแขนของพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์เช่นกัน
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จงภาวนาทุกวัน ว่าดังนี้ : 
เยซู มารีย์ โยเซฟ ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ สติปัญญาและชีวิตแด่ท่าน
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตาย
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่นในศีล

ในพรของท่านด้วยเทอญ
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นักบุญโยเซฟ                   
เป็นผู้ปกป้องครอบครัว
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 พระเจ้าทรงมอบพระบุตรและพระมารดาของพระองค์ภายใต้
การดูแลด้วยความรักของนักบุญโยเซฟ เนื่องด้วยท่านซื่อสัตย์ต่อ
ภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้ พระเจ้าจึงทรงต้องการให้ท่านนักบุญ
โยเซฟเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองครอบครัวคริสตชนทั้งมวล และท่าน
นักบุญโยเซฟไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการนำ ครอบครัวทั้งมวลไป
หาพระผู้เป็นเจ้าโดยทางแบบอย่างและคำ ภาวนาของท่านในสวรรค์
 ให้เราภาวนาต่อนักบุญโยเซฟเพื่อครอบครัวของเรา เพราะ
ท่านรักพวกเราทุกคนเพื่อเห็นแก่พระเยซูเจ้าและนางมารีย์ ขอท่าน
ปกป้องครอบครัวของเราจากบาปทั้งปวง ที่จะทำ ให้ครอบครัวของ
เราพบความทุกข์ ขอท่านโปรดช่วยเหลือเราทุกคนให้รักพระเยซู
เจ้าและพระแม่มารีย์ดังที่ท่านได้กระทำ  เพื่อครอบครัวของเราจะ
ได้เป็นเหมือนครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ และสักวันหนึ่งจะ
ได้อยู่ร่วมกันในสวรรค์
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นักบุญโยเซฟ                     
ผู้พิทักษ์พระศาสนจักร

 พระศาสนจักรคาทอลิกคือครอบครัวของพระเจ้า เรา        
ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยวิธีพิเศษโดยทางศีลล้างบาป เมื่อ
พระเจ้าทรงเลือกนักบุญโยเซฟเป็นผู้พิทักษ์ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
ของพระองค์ที่นาซาเร็ธ ดังนั้น พระเจ้าจึงปรารถนาให้ท่านเป็นผู้
พิทักษ์พระศาสนจักรของพระองค์บนโลกนี้ด้วย
 อำานาจของนักบุญโยเซฟในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก เพราะ
ท่านเป็นบิดาเลี้ยงของพระผู้ช่วยให้รอดของโลก และเป็นภัสดาของ
พระนางมารีย์ พระมารดาของพระเจ้าและราชินีแห่งสวรรค์และโลก 
ท่านเป็นผู้รับใช้ที่เชื่อฟังของพระบิดาเจ้าสวรรค์ และรับตำ แหน่ง
ของพระองค์บนโลก
 ใ ห้ เ ร า ว อน ข อท่ า นนั ก บุ ญ โ ย เ ซฟ เพื่ อ อ ง ค์ ส ม เ ด็ จ                         
พระสันตะปาปา บรรดาพระสั งฆราช และพระสงฆ์ ของ                            
พระศาสนจักรคาทอลิก วอนขอเพื่อบรรดาคริสตชน เพื่อพวกเขา
จะได้มีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์และพวกเขาจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคน
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 ให้เราวอนขอท่านนักบุญโยเซฟเพื่อว่าพระศาสนจักร
คาทอลิกจะได้เผยแผ่ไปทั่วทุกมุมโลก เพื่อทุกคนจะได้เรียนรู้   
เกี่ยวกับข้อความเชื่อที่แท้จริงที่พระเยซูเจ้าประทานให้เราผ่านทาง

พระศาสนจักรของพระองค์
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บทภาวนาต่อนักบุญโยเซฟ

 ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ ผู้ชอบธรรม ข้าพเจ้าปรารถนาให้
ท่านเป็นเพื่อนพิเศษ
 ข้าพเจ้าขอถวายเกียรติแด่ท่านในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้า 
พระบิดา บิดาเลี้ยงของพระเยซูคริสตเจ้า และภัสดาที่น่ารักยิ่งของ
พระนางมารีย์พรหมจารี ข้าพเจ้าขอถวายเกียรติแด่ท่านผู้เป็นองค์
อุปถัมภ์ของครอบครัวและผู้พิทักษ์ของพระศาสนจักรคาทอลิก
 ด้วยความอารักขาของท่าน ข้าพเจ้าขอถวายร่างกายและ
วิญญาณ โปรดให้ข้าพเจ้าพ้นจากบาปทั้งมวล และโปรดช่วยให้
ข้าพเจ้า    รักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ และให้รักเพื่อนมนุษย์ด้วย
ความรักแบบพระเจ้า เหมือนอย่างที่ท่านกระทำ 
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 โปรดประทานความรักอันยิ่งใหญ่ต่อพระเยซูเจ้าและพระแม่
มารีย์ให้กับข้าพเจ้า โดยการภาวนาถึงพวกท่านอยู่เสมอ
 โปรดช่วยเหลือบุคคลที่ข้าพเจ้ารัก คุณพ่อคุณแม่ ญาติ      
พี่น้อง และบุคคลที่ดีต่อข้าพเจ้า โปรดวอนขอเพื่อพวกเรา เพื่อว่า
จะได้รับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์บนโลกนี้และจะได้พบกับพระเจ้า
ตลอดนิรันดรในสวรรค์ โดยทางคำ เสนอวิงวอนของท่าน ขอให้ทุก
ครอบครัวพบกับความสุขพร้อมกับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค์
ตลอดนิรันดร อาแมน
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คำ ถาม โยเซฟ บุรุษผู้ชอบธรรม

1. โยเซฟมีอาชีพอะไร
  ตอบ ...............................................................................

2. โยเซฟอาศัยอยู่ที่เมืองใด

  ตอบ ...............................................................................

3. เรารู้ได้อย่างไรว่าโยเซฟเป็นผู้ชอบธรรม

  ตอบ ...............................................................................

4. โยเซฟกำ ลังจะแต่งงานกับหญิงสาวชื่ออะไร

  ตอบ ...............................................................................
5. โยเซฟรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จมาเยี่ยมของทูตสวรรค์   

กาเบรียลกับมารีย์หรือไม ่

  ตอบ ...............................................................................

6. เมื่อโยเซฟรู้ว่ามารีย์ตั้งครรภ์ ท่านคิดจะทำ อย่างไร

  ตอบ ...............................................................................
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7. ต่อมา โยเซฟรู้ได้อย่างไรว่ามารีย์ตั้งครรภ์ด้วยอำานาจของ         
พระจิตเจ้า

  ตอบ .................................................................................
8. เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น ท่านทำ ตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
สั่งไว้หรือไม่ อย่างไร

  ตอบ .................................................................................
9. พระนางมารีย์มองดูว่าโยเซฟ เป็นคนอย่างไร

  ตอบ .................................................................................
10. มารีย์และโยเซฟเป็นตัวอย่างในเรื่องใด

  ตอบ .................................................................................
11. พระจักรพรรดิองค์ใดที่ทรงออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการสำ รวจ
สำ มะโนประชากรทั่วจักรวรรดิโรมัน

  ตอบ .................................................................................
12. มารีย์และโยเซฟออกเดินทางไปยังเมืองใด

  ตอบ....................................................................................      
13. โยเซฟสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กษัตริย์องค์ใด

  ตอบ .................................................................................
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14. โยเซฟรู้สึกอย่างไรที่ไม่สามารถหาที่พักสำ หรับพระนางมารีย์ได้

  ตอบ .................................................................................
15. ขณะที่มารีย์และโยเซฟอยู่ในคอกสัตว์ของเมืองเบธเลเฮม     
เกิดอะไรขึ้นกับพระนางมารีย์

  ตอบ .................................................................................
16. เมื่อพระนางมารีย์ประสูติพระโอรสแล้ว โยเซฟและมารีย์       
ทำ อย่างไร

  ตอบ .................................................................................
17. โยเซฟรู้หรือไม่ว่าทารกน้อยนี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าและ   
พระผู้ช่วยให้รอดพ้นของโลก

  ตอบ .................................................................................
18. โยเซฟรู้สึกอย่างไรที่เห็นพระกุมารเยซูเป็นลูกของมารีย์อย่าง
แท้จริง

  ตอบ .................................................................................
19. ใครเป็นคนแจ้งข่าวแก่คนเลี้ยงแกะว่า พระผู้ไถ่ประสูติแล้วที่
เมืองเบธเลเฮม

  ตอบ ................................................................................     
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20. ทันใดนั้น ทูตสวรรค์อีกจำานวนมากปรากฏมาสมทบกับ        
ทูตสวรรค์องค์นั้น ร้องสรรเสริญพระเจ้าว่าอย่างไร

  ตอบ ...............................................................................   

     ..............................................................................
21. เมื่อบรรดาทูตสวรรค์จากเขากลับสู่สวรรค์แล้ว คนเลี้ยงแกะ
เหล่านั้นพูดกันว่าอย่างไร

  ตอบ .................................................................................
22. เมื่อครบกำ หนดแปดวัน เขาถวายพระนามแด่ทารกว่าอย่างไร

  ตอบ .................................................................................
23. พระนาม “เยซู” นั้น ใครเป็นคนบอกให้ตั้ง

  ตอบ .................................................................................
24. พระนาม “เยซู” มีความหมายว่าอะไร

  ตอบ .................................................................................
25. เมื่อพระกุมารเยซูอายุได้สี่สิบวัน มารีย์และโยเซฟพาพระองค์
ไปที่ไหน เพื่ออะไร

  ตอบ..................................................................................
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26. ที่กรุงเยรูซาเล็ม มีชายผู้หนึ่ง เป็นคนชอบธรรมและยำ เกรง
พระเจ้า พระจิตเจ้าทรงเปิดเผยให้เขารู้ว่า เขาจะไม่ตายก่อนที่จะ
ได้เห็นพระคริสต์ของพระเจ้า ชายคนนั้นชื่ออะไร

  ตอบ .................................................................................
27. เมื่อสิเมโอนพบพระกุมารแล้ว ท่านทำ อย่างไร

  ตอบ .................................................................................
28. สิเมโอนกล่าวแก่พระนางมารีย์ ว่าอย่างไร

  ตอบ .................................................................................
29. โยเซฟประหลาดใจในถ้อยคำ ของผู้เฒ่าสิเมโอนที่กล่าวถึง   
พระกุมาร แล้วท่านทำ อย่างไร

  ตอบ ..............................................................................      

    ..............................................................................
30. พระเยซูเจ้าประสูติในสมัยของกษัตริย์องค์ใด

  ตอบ .................................................................................
31. พระเยซูเจ้าประสูติที่เมืองใด และแคว้นใด

 ตอบ ............................................................................     
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32. โหราจารย์บางท่านจากทิศตะวันออกเดินทางมายังกรุง
เยรูซาเล็ม สืบถามเรื่องใด

  ตอบ ...............................................................................   

     ..............................................................................
33. เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงทราบข่าวว่าพระเมสสิยาห์ประสูติใน
เมืองเบธเบเฮม พระองค์ทรงรู้สึกอย่างไร

  ตอบ .................................................................................
34. อะไรที่นำ ทางให้บรรดาโหราจารย์มาพบพระกุมารเยซู

  ตอบ .................................................................................
35. เมื่อโหราจารย์พบพระกุมารแล้ว พวกเขาทำ อะไร

  ตอบ ...............................................................................    

     ...............................................................................
36. จากเรื่องราวทั้งหมด ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น จนถึงตอนที่บรรดา
โหราจารย์มาเฝ้าพระกุมารเยซู โยเซฟรู้สึกอย่างไร

  ตอบ ...............................................................................         

  ................................................................................
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37. เมื่อบรรดาโหราจารย์กลับไปแล้ว ทูตสวรรค์ขององค์พระผูู้ ้
เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟ บอกท่านว่าอย่างไร

  ตอบ ...............................................................................         

   ................................................................................
38. กษัตริย์เฮโรดส่งทหารไปยังเมืองเบธเลเฮม และสั่งให้ทำ อะไร

  ตอบ .................................................................................
39. พระกุมารเยซูรอดพ้นจากการสั่งประหารของกษัตริย์เฮโรดได้
อย่างไร

  ตอบ .................................................................................
40. หลังจากกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ ทูตสวรรค์ขององค์        
พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟในอียิปต์ บอกท่านว่าอย่างไร

  ตอบ ...............................................................................         

  ................................................................................
41. ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของโยเซฟก็คือช่วงใด

  ตอบ .................................................................................
42. พระนางมารีย์และโยเซฟมักจะนึกถึงพระเยซูเจ้าและรัก
พระองค์มากขึ้นทุกๆ วัน ในใจของพวกท่านรู้สึกประหลาดใจในเรื่อง
ใด และพวกท่านทำ อย่างไร

 ตอบ ............................................................................     
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43. โยเซฟพร้อมกับพระมารดาของพระเยซูเจ้าจะขึ้นไปยังกรุง
เยรูซาเล็มในทุกปีช่วงเวลาใด

  ตอบ ...............................................................................  
44. ตอนที่พระเยซูเจ้าเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับโยเซฟ            
และพระนางมารีย์ พระองค์ทรงมีอายุเท่าใด

  ตอบ .................................................................................
45. เมื่อวันฉลองสิ้นสุดลงแล้ว พระเยซูเจ้าทรงเดินทางกลับไป
พร้อมกับพระนางมารีย์ และโยเซฟหรือไม่

  ตอบ .................................................................................
46. พระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงเดินทางกลับพร้อมมารีย์และโยเซฟ 
พระองค์ไปอยู่ที่ไหน

  ตอบ ...............................................................................    
47. เมื่อโยเซฟและนางมารีย์พบพระเยซูเจ้าในพระวิหาร พระองค์
กำ ลังทำ อะไร

  ตอบ ...............................................................................         
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48. เมื่อพระนางมารีย์ ตรัสถามพระเยซูเจ้าว่า “ลูกเอ๋ย ทำ ไมจึงทำ 
กับเราเช่นนี้ ดูซิ พ่อกับแม่ต้องกังวลใจตามหาลูก” พระองค์ตรัส
ตอบว่าอย่างไร

  ตอบ ...............................................................................        
49. พระเยซูเจ้าทรงช่วยงานพระนางมารีย์และโยเซฟอย่างไร

  ตอบ ...............................................................................         

  ................................................................................
50. พระเจ้าทรงเลือกโยเซฟ ช่างไม้ ให้เป็นอะไร

  ตอบ ...............................................................................         

  ................................................................................
51. โยเซฟรับใช้พระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์ ด้วยเหตุใด

  ตอบ ...............................................................................        
52. พระเจ้าทรงเรียกโยเซฟผู้รับใช้ของพระองค์ไปสวรรค์        
ท่านสิ้นใจอย่างไร

  ตอบ .................................................................................
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53. พระเจ้าทรงมอบพระบุตรและพระมารดาของพระองค์ภาย
ใต้การดูแลด้วยความรักของนักบุญโยเซฟ เนื่องด้วยท่านเป็นคน
อย่างไร

  ตอบ ...............................................................................  
54. พระศาสนจักรคาทอลิกคือครอบครัวของพระเจ้า เราทุกคน
เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยวิธีพิเศษโดยทางศีลล้างบาป เมื่อพระเจ้า
ทรงเลือกนักบุญโยเซฟเป็นผู้พิทักษ์ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของ
พระองค์ที่นาซาเร็ธ ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงปรารถนาให้ท่านเป็นผู้
พิทักษ์อะไรอีกด้วย

  ตอบ .................................................................................
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โอกาสปีนักบุญโยเซฟ เราสามารถเลียนแบบคุณธรรมของ 
นักบุญโยเซฟได้จากชื่อ “JOSEPH” ของท่าน ดังนี้

 J: Justice หมายถึง ความยุติธรรม โยเซฟเป็นบุรุษแห่ง
ความชอบธรรมเมื่อทราบว่าพระนางมารีย์ คู่หมั้นตั้งครรภ์ จึง
คิดถอนหมั้นอย่างเงียบๆ เพื่อมิให้พระนางมารีย์ต้องเสียหายและ
อับอาย (มธ 1:19-25) เราจะต้องประพฤติตนในหนทางที่ถูกต้อง
และด้วยท่าทีที่เที่ยงธรรม
 O: Obedience หมายถึง ความนอบน้อมเชื่อฟัง โยเซฟ
นอบน้อมเชื่อฟังต่อทุกอย่างที่พระเจ้าทรงขอให้ท่านกระทำ โดยไม่
สนใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา เมื่อทูตสวรรค์บอกความจริงเกี่ยวกับ
บุตรที่พระนางมารีย์ทรงครรภ์ด้วยเดชะพระจิต ท่านได้รับพระนาง
มาเป็นภรรยาทันที (มธ 2:13-23) เราจะต้องเคารพเชื่อฟังครู
อาจารย์และบิดามารดาของเรา
 S: Silence หมายถึง ความเงียบ โยเซฟเงียบเสมอและไม่มี
คำ ถามใดๆ ในพระวรสารได้อ้างถึงคำ พูดของท่านเพียงไม่กี่คำ  ใน
ความเงียบนี้เองทำ ให้ท่านได้พิศเพ่งและสรรเสริญการประทับอยู่
ของพระเจ้า ความเงียบเป็นสิ่งสำ คัญและจำ เป็นสำ หรับการเรียนรู้ 
ดังนั้น เราจึงต้องรักษาความเงียบ มีสติ และฟังครูผู้สอนของเรา
อย่างตั้งใจ
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 E: Experience หมายถึง ความสันทัดจัดเจน นักบุญโยเซฟ
หาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นช่างไม้และมีทักษะโดดเด่นในการทำ งานไม ้
ท่านได้ฝึกฝนพระเยซูเจ้าให้เป็นช่างไม้ที่เก่งและมีทักษะชีวิตที่ดี
เยี่ยม เราต้องเรียนรู้ด้วยการกระทำ  เพื่อเราจะได้มีประสบการณ์
และทักษะที่เป็นเลิศในชีวิต
 P: Prudence หมายถึง ความฉลาดรอบคอบ ในฐานะหัวหน้า
ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ โยเซฟได้แสดงให้เห็นถึงความฉลาดรอบคอบ
ในการดูแลและปกป้องพระเยซูเจ้า เราควรมีวินัยในตนเองด้วยการ
รู้จักใช้เหตุผล เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่น่าละอายและเป็นทุกข์ และแสดง
ให้เห็นถึงไหวพริบปฏิภาณและการตัดสินใจที่รอบคอบ
 H: Humility หมายถึง ความสุภาพถ่อมตน เราทราบว่าโยเซฟ
เป็นผู้ที่วางใจในพระเจ้า ท่านปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า
ด้วยความสุภาพและด้วยความเชื่อตลอดชีวิตของท่าน เราควรเป็น
คนสภุาพและเรยีบงา่ยในชวีติ เปน็อสิระจากความเยอ่หยิง่และทะนง
ตน มีจิตใจที่ถ่อมตน ตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

ขอบคุณ
ที่มา: บทความจากคุณพ่อดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์
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   คุณธรรมใดของนักบุญโยเซฟที่ท่านประทับใจ เพราะเหตุใด      
     และสามารถนำ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ วันได้อย่างไร                
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