
บทอ่านที่ 1 2 ซมอ 7:4-5ก,12-14ก,16
ในคืนนัน้  องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่นาธันว่า “จงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า 

‘องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ เมื่อท่านสิ้นชีวิตในวัยชรา และถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษแล้ว 
เราจะตั้งเชื้อสายคนหนึง่ของท่าน ซึ่งเป็นบุตรของท่าน ให้เป็นกษัตริย์ต่อจากท่าน เรา
จะพิทักษ์รักษาอาณาจักรของเขาให้มั่นคง เขาจะเป็นผู้สร้างวิหารให้แก่นามของเรา เรา
จะดูแลให้ลูกหลานของเขาเป็นกษัตริย์ครองราชย์ตลอดไป เราจะเป็นบิดาของเขา และ
เขาจะเป็นบุตรของเรา...’”

บทอ่านที่ 2 รม 4:13,16-18,22
พระสัญญาที่ประทานให้อับราฮัมและลูกหลานที่ว่าเขาจะได้ครอบครองโลกเป็น

มรดกนัน้ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมบัญญัติ แต่เกิดขึ้นโดยความชอบธรรมอันเนื่องมาจาก
ความเชื่อ... แม้ดูเหมือนจะไม่มีความหวัง แต่อับราฮัมก็หวังและเชื่อว่าเขาจะเป็นบิดา
ของประชาชาตจิ�านวนมากสมจรงิตามพระสญัญาทีว่่า ลกูหลานของเจ้าจะมจี�านวนมาก... 

สมโภชนักบุญโยเซฟ
ภัสดาของพระนาง
มารีย์พรหมจารี

พระเยซูเจ้าคือผู้ที่ท�าให้พระสัญญาที่พระเจ้าประทานแก่อับราฮัมและดาวิดส�าเร็จเป็นจริง ผู้ที่มีส่วน
ส�าคัญยิ่งในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และเป็นแบบอย่างความเชื่อให้แก่พระองค์ นอกจากพระแม่มารีย์
แล้ว ก็คือนกับุญโยเซฟ แม้ฐานะจะยากจน แต่ท่านกย็อมสญูเสยีรายได้และยอมแบกรับภาระค่าใช้จ่ายใน
การพาครอบครัวไปร่วมฉลองปัสกาที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มทุกปี  ท่านเป็นแบบอย่างของผู้ที่เชื่อและ
ยึดมั่นในพระเจ้ามากกว่าธุรกิจ

นอกจากนัน้ ท่านยงัยอมรบัและส่งเสรมิให้พระองค์เรยีนรูแ้ละค้นพบความสมัพนัธ์พเิศษกบั “พระบดิา” 
อย่างต่อเนื่อง ท่านเชื่อพระเจ้าและร�าพึงอยู่เสมอหรือ

พระวรสาร ลก 2:41-51
โยเซฟพร้อมกับพระมารดาของพระเยซูเจ้าเคยขึน้ไปยงักรงุเยรซูาเลม็ในเทศกาลปัสกาทกุปี เมื่อพระองค์

มีพระชนมายุสิบสองพรรษา โยเซฟพร้อมกับพระมารดาก็ขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มตามธรรมเนียมของเทศกาลนัน้ 
เมื่อวันฉลองสิ้นสุดลง ทุกคนก็เดินทางกลับ แต่พระเยซูเจ้ายังประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มโดยที่บิดามารดาไม่รู้ 
เพราะคิดว่า พระองค์ทรงอยู่ในหมู่ผู้ร่วมเดินทาง เมื่อเดินทางไปได้หนึง่วันแล้ว โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์
ตามหาพระองค์ในหมู่ญาติและคนรู้จัก เมื่อไม่พบจึงกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อตามหาพระองค์ที่นัน่

ในวันที่สาม โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์พบพระองค์ในพระวิหารประทับนัง่อยู่ในหมู่อาจารย์ ทรงฟัง
และทรงไต่ถามพวกเขา ทกุคนทีไ่ด้ฟังพระองค์ต่างประหลาดใจในพระปรชีาทีท่รงแสดงในการตอบค�าถาม เมือ่
โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์เห็นพระองค์ก็รู้สึกแปลกใจ พระมารดาจึงตรัสถามพระองค์ว่า “ลูกเอ๋ย ท�าไม
จึงท�ากับเราเช่นนี้ ดูซิ พ่อกับแม่ต้องกังวลใจตามหาลูก” พระองค์ตรัสตอบว่า “พ่อกับแม่ตามหาลูกท�าไม พ่อ
แม่ไม่รู้หรือว่า ลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูก” โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์ไม่เข้าใจที่พระองค์ตรัส

พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเร็ธกับบิดามารดาและเชื่อฟังท่านทั้งสอง พระมารดาทรงเก็บเรื่อง
ทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัย

สดด 89:1-2,3-4,
26,28



 เปนความใฝฝนของชาวยิวทุกคนไมวาจะอาศัยอยู ณ สวนใด

ของโลกที่จะไปรวมเฉลิมฉลองปสกาที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม

อยางนอยครัง้หนึ่งในชีวติ 

สวนชาวยิวที่อาศัยอยูภายในรัศมี 24 กิโลเมตรจากกรุง

เยรูซาเล็ม กฎหมายบังคับใหไปรวมฉลองปสกาที่พระวหิารทุกป 

 ชาวยิวถือวาเด็กเปนผูใหญเต็มตัวเมื่ออายุครบ 12 ปบริบูรณ  

และเมื่อเปนผูใหญเขาจะไดช่ือวาเปน “บุตรของกฎหมาย” นั่นคือตอง

ปฏบิัตติามขอบังคับของกฎหมายทุกประการ 

 เพราะฉะนั้น เมื่อพระเยซูเจาทรงมีพระชนมายุสิบสองพรรษา 

พระองคจึงเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มรวมกับโยเซฟและพระมารดาเพื่อ

รวมฉลองเทศกาลปสกาประจําป 

 นี่คอืปสกาครัง้แรกของพระองคที่พระวหิารในนครศักดิ์สทิธิ์ ! 

 ซึ่งก็ทําใหหัวอกของผูเปนพอแมแทบแตกสลายเพราะ “เมื่อ

วันฉลองสิ้นสุดลง ทุกคนก็เดนิทางกลับ แตพระเยซูเจายังประทับอยูที่

กรุงเยรูซาเล็มโดยที่บดิามารดาไมรู” (ขอ 43)  

 งานนี้จะกลาวโทษโยเซฟและพระแมมารียวาไมเอาใจใสเลี้ยง

ดูบุตรก็ไมได  เพราะปกติเวลาเดินทางเปนกองคาราวาน ชาวยิวจะให

ผูหญงิออกเดนิทางลวงหนาไปกอน แลวใหผูชายซึ่งเดินทางไดเร็วกวา

ตามไปภายหลัง 

 เมื่อถึงเวลาตั้งกระโจมที่พักในตอนเย็นนั่นแหละ ทั้งสองฝาย

จงึจะมโีอกาสพบปะกัน ! 



 ไมตองสงสัยเลยวา โยเซฟคิดวาพระเยซูเจาอยูกับพระแมมา

รยี และพระแมมารยีก็คดิวาพระองคอยูกับโยเซฟ 

 เมื่อความจริงปรากฏในตอนเย็นวา “ลูกหาย”  ทั้งสองจึง 

“ตามหาพระองคในหมูญาตแิละคนรูจัก” (ขอ 44) 

   “เมื่อไมพบจึงกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อตามหาพระองคที่

นั่น” (ขอ 45) 

   จนกระทั่ง “ในวันที่สาม โยเซฟพรอมกับพระนางมารียจึงพบ

พระองคในพระวิหารประทับนั่งอยูในหมูอาจารย  ทรงฟงและทรงไต

ถามพวกเขา” (ขอ 46) 

 สภาสูงของชาวยิวที่เรียกกันวา Sanhedrin มีธรรมเนียมจัดให

บรรดา “อาจารย” ไดพบปะกันในพระวิหารระหวางเทศกาลปสกา

ของทุกป เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานศาสนาและเทว

ศาสตรซึ่งกันและกัน โดยเปดโอกาสใหประชาชนที่สนใจเขารับฟงดวย 

 พระเยซูเจาคือหนึ่งในบรรดาผูสนใจฟงเรื่องศาสนาและเทว

ศาสตร ! 

 คําวา “ทรงฟงและทรงไตถามพวกเขา” เปนสํานวนพูดของ

ชาวยิวหมายถึง “เรียน”  ซึ่งแสดงวาพระองคทรงสนพระทัยแสวงหา

ความรูเยี่ยงนักเรียนที่ขยันขันแข็งมากคนหนึ่ง โดยไมทรงอวดดี  อวด

เกง  หรอืถอืตนวาเปนบุตรของพระเจาแตประการใด !!! 

  

 เราอาจสรุปบทเรียนจากครอบครัวศักดิ์สิทธิ์อันประกอบดวย 

โยเซฟ พระนางมารยี และพระกุมารเจา ไดดังนี้ 



 

1. ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ถือวาพระเจาสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด

ท้ังหมด 

   จากเมืองนาซาเร็ธในแควนกาลิลีทางเหนือถึงกรุงเยรูซาเล็ม

ในแควนยูเดียทางใตมีระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร  ซึ่งเกินกวา

ระยะทาง 24 กิโลเมตรที่กฎหมายบังคับใหตองไปรวมฉลองปสกาที่

พระวหิาร 

 แมไมถูกบังคับโดยกฎหมาย แตทั้งโยเซฟและพระแมมารียก็

ไปรวมฉลองปสกาที่กรุงเยรูซาเล็มทุกป (ขอ 41) และเมื่อพระเยซูเจา

ทรงมีพระชนมายุครบ 12 พรรษา สมาชิกครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ทุกคน

ตางก็ไปรวมพธิดีวย 

 การเดนิทางไปกลับกรุงเยรูซาเล็มตองใชเวลาหลายวัน  อีกทั้ง

พธิกีรรมที่พระวหิารเองก็ตองใชเวลาอกี 2-7 วันขึ้นอยูกับความสมัคร

ใจ โดยกฎหมายบังคับเฉพาะ 2 วันแรก 

ไหนครอบครัวจะยากจน มเีพยีงรานชางไมเล็กๆ เปนสมบัติ... 

 ไหนจะขาดรายไดเพราะตองปดราน... 

 ไหนจะตองเสียคาใชจายมากมายระหวางเดินทางและ

ประกอบพธิกีรรม... 

แต ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ก็ยังยึดมั่นในเรื่องของศาสนาและ

จิตใจมากกวาเรื่องธุรกจิทางโลก 

สําหรับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แลว ไมมีสิ่งใดสําคัญไปกวาพระ

เจา ! 



 

 2. ครอบครัวศักดิ์สทิธิส์งเสรมิ “การคนพบตนเอง” 

 หัวใจสําคัญของพระวรสารวันนี้อยูที่คําตอบของพระเยซูเจา

ที่วา “พอกับแมตามหาลูกทําไม พอแมไมรูหรือวา ลูกตองอยูในบาน

ของพระบดิาของลูก” (ขอ 49) 

  คําตอบนี้ออนโยน แตเฉยีบขาดอยางยิ่ง ! 

  พระเยซูเจาทรงนําความเปน “พอ” ไปจากโยเซฟ แลวทรง

มอบความเปนพอนี้แด “พระบดิา” 

  ตลอดเวลา 12 ป ภายใตการ “สงเสริม” ของโยเซฟและพระ

แมมารีย   พระกุมารได  “ทรงเจริญขึ้นทั้ ง ในพระปรีชาญาณ 

พระชนมายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตรของพระเจาและตอ

หนามนุษย” (ขอ 52)  

  จนกระทัง้สามารถ “คนพบตนเอง” ในโอกาสเฉลิมฉลองปส

กาครัง้แรกที่กรุงเยรูซาเล็มวาทรงเปน “พระบุตรของพระเจา” !!! 

 นอกจากพอแม “สงเสรมิ” แลว ลูกก็ “รวมมอื” อยางดดีวย 

  ไมมีทางปฏิเสธเลยวา พระกุมารทรงเปนแบบอยางที่ดีที่สุด

ของการ “รวมมือ” กับพอแมในการพัฒนาตนเองจน “คนพบตัวตนที่

แทจรงิ” 

  ทรงเปนแบบอยางที่เยาวชนและวัยรุนทุกคนไมอาจไมเจริญ

รอยตามได ! 



  นั่นคอื เราตองไมแขงขันกัน “นําสมัย” หรือ “ตามกระแส” ซึ่ง

ไมเคยนําความสุขใจมาสูผูใด  มีแตจะทําใหสิ้นเปลือง วุนวายใจ และ

กอใหเกดิปญหาตดิตามมาอกีไมรูจักจบสิ้น !.. 

 แตเราตองแขงขันกันพัฒนาสตปิญญาและจิตใจ  ดุจเดียวกับ

พระกุมารที่ทรง “ประทับน่ังอยูในหมูอาจารย ทรงฟงและทรงไตถาม

พวกเขา” (ขอ 46) 

 เรามาแขงขันกันทําใหพอแมและทุกคนที่พบเห็นพากัน 

“ประหลาดใจ” ในความสามารถเชนเดียวกับพระกุมารไมดีกวาหรือ 

!?!?! (เทยีบขอ 47) 

 

 3. ครอบครัวศักดิ์สทิธิ์ใหการยอมรับซึ่งกันและกัน 

 หลังจากคนพบวาทรงเปน “พระบุตรของพระเจา” และทรง

ทําใหทุกคน “ประหลาดใจในพระปรีชาที่ทรงแสดงในการตอบ

คําถาม” (ขอ 47) แลว ..... 

 แทนที่พระกุมารจะแสดงอาการเยอหยิ่ง หรือดูหมิ่นดูแคลน

แมมารียผูออนโยน และพอโยเซฟผูตรากตรํางานหนัก  พระองคกลับ

นบนอบและ “เช่ือฟงทานทัง้สอง” (ขอ 51) 

  พูดงาย ๆ คือพระองคทรง “ยอมรับ” บิดาและมารดาของ

พระองค ! 

สวนบดิาและมารดาของพระองคแมจะ “ไมเขาใจ” แตก็ “ทรง

เก็บเรื่องทัง้หมดไวในพระทัย” (ขอ 50-51) 

ทุกฝายตาง “ยอมรับซึ่งกันและกัน” ! 



 

ท้ังการยดึมั่นในพระเจาเหนืออื่นใด.... 

ท้ังการรูจักตนเอง.... 

ท้ังการยอมรับซึ่งกันและกัน....   

น่ีคือ “ครอบครัวศักดิ์สทิธิ”์ !!! 




