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ค รอบครัวศักดิ์สิทธิ์

(วันอาทิตย์ในอัฐมวารพระคริสตสมภพ)
โยเซฟ พร้อมกับพระมารดาของพระเยซูเจ้า เคยขึ้นไปยังกรุง
เยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกปี เมื่อพระองค์มีพระชนมายุสิบสอง
พรรษา โยเซฟพร้ อ มกั บ พระมารดาก็ ขึ้ น ไปกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม ตาม
ธรรมเนียมของเทศกาลนั้น เมื่อวันฉลองสิ้นสุดลง ทุกคนก็เดินทาง
กลับ แต่พระเยซูเจ้ายังประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มโดยที่บิดามารดา
ไม่รู้ เพราะคิดว่าพระองค์ทรงอยู่ในหมู่ผู้ร่วมเดินทาง เมื่อเดินทาง
ไปได้หนึ่งวันแล้ว โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์ตามหาพระองค์ใน
หมู่ญาติและคนรู้จัก เมื่อไม่พบจึงกลับไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อตามหา
พระองค์ที่นั่น
ในวันที่สาม โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์พบพระองค์ใน
พระวิหาร ประทับอยู่ในหมู่อาจารย์ ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขา
ทุ ก คนที่ ไ ด้ ฟั ง พระองค์ ต่ า งประหลาดใจในพระปรี ช าที่ ท รงแสดง
ในการตอบคำถาม เมื่อโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์เห็นพระองค์
ก็รู้สึกแปลกใจ พระมารดาจึงตรัสถามพระองค์ว่า “ลูกเอ๋ย ทำไมจึง
ทำกับเราเช่นนี้ ดูซิ พ่อกับแม่ต้องกังวลใจตามหาลูก” พระองค์ตรัส
ตอบว่า “พ่อกับแม่ตามหาลูกทำไม พ่อแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ใน
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บ้านของพระบิดาของลูก” โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์ไม่เข้าใจที่
พระองค์ตรัส
พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเร็ธกับบิดามารดาและ
เชื่อฟังท่านทั้งสอง พระมารดาทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ใน
พระทัย พระเยซูเจ้าทรงเจริญขึ้นทั้งในพระปรีชาญาณ พระชนมายุ
และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และต่อหน้ามนุษย์
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ซ่อนพระองค์ในครอบครัว
พระเยซูเจ้าทรงดำเนินชีวิตซ่อนเร้นของพระองค์ที่นาซาเร็ธเป็น
เวลา 30 ปี ก่อนทรงออกไปเทศน์สอนและปฏิบตั ภิ ารกิจต่อหน้าสาธารณชนเป็นเวลาสามปี พระองค์ทรงใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว 10 ปีต่อทุก
หนึ่งปีของชีวิตสาธารณะของพระองค์ ท่ามกลางความสงบเงียบของชีวิต
ครอบครัว พระองค์คงต้องได้รับการสั่งสอนจากพระเจ้าให้ทรงเห็นความ
สำคัญของความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และงานที่เป็นกิจวัตร
มือที่จะรักษาโรค และบรรเทาใจ ไม่ได้หยิ่งเกินกว่าจะถอนวัชพืช
ในสวน หรือจับสิ่งเซาะร่องไม้ พระบุตรของพระบิดานิรันดรพอพระทัย
ให้ทุกคนรู้จักพระองค์ในนามของบุตรชายของโยเซฟและมารีย์ พระวจนาตถ์ ผู้ทรงเป็นภาพลักษณ์อันสมบูรณ์ของพระบิดา จำเป็นต้อง
เรียนรู้ความสัมพันธ์ในฐานะบุตร พี่ชายน้องชาย เพื่อนบ้าน และเด็กหนุ่ม
คนหนึ่งในละแวกบ้าน เราคงต้องคาดเดาเองว่าพระองค์ทรงเชี่ยวชาญ
การเล่ นแบบเด็กท้องถิ่นหรือไม่ พระองค์ มี ง านอดิ เ รกที่ โ ปรดปราน
หรือไม่ ครูของพระองค์มองว่าพระองค์เป็นเด็กอย่างไร หรือเคยมีเด็ก
หญิงคนใดต้องการเรียกร้องความสนใจจากพระองค์หรือไม่ พระเยซูเจ้า
ทรงเจริญขึ้นทั้งในพระปรีชาญาณ พระชนมายุ และทรงมีความสัมพันธ์
อันดีกับพระเจ้า และกับมนุษย์ทั้งหลาย
ครอบครัวเป็นโรงเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพระองค์ วิชา
เอกที่พระองค์ทรงเรียนรู้จากโรงเรียนนี้คือมนุษย์ เราเรียนรู้ที่จะให้ผู้อื่น
เลี้ยงดู อยู่เพื่อผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่น การให้ผู้อื่นเลี้ยงดูหมายถึงการ
เรียนรู้ที่จะพึ่งพาอาศัยผู้อื่น การวางใจผู้อื่นเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่บท
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แรกที่เราเรียนรู้ภายในครอบครัว และผู้เรียนที่สอบตกในวิชานี้จะมี
ปัญหาทางอารมณ์ขั้นร้ายแรงตลอดชีวิตของเขา การเรียนรู้ที่จะวางใจใน
ผู้อื่นทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระบิดา ผู้ที่เราต้อง
พึ่งพาอาศัยในกิจการสร้างสรรค์อันต่อเนื่องของพระองค์ น่าสังเกตว่าใน
บทภาวนาของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเรียกพระเจ้าว่า “อับบา” ซึ่งเป็น
คำที่เด็กใช้เรียกพ่อของตน ภาษาในการภาวนาของพระองค์คงพัฒนา
มาจากประสบการณ์การพึ่งพาอาศัย และความวางใจ ที่พระองค์ทรง
เรียนรู้ในครอบครัวที่นาซาเร็ธ
การอยู่เพื่อผู้อื่น เป็นวิธีที่เราตอบแทนความช่วยเหลือที่ได้รับจาก
ผู้อื่น บุคคลที่เคยเป็นผู้รับเมื่อครั้งเป็นเด็ก จะรู้จักแบ่งปัน และรู้จักให้
เมื่อเขาเติบโตขึ้น พระเยซูเจ้าทรงเจริญวัยขึ้นเป็นชายหนุ่มที่มีอุดมการณ์
ในการรับใช้ มากกว่าให้ผู้อื่นรับใช้พระองค์ และพลีชีวิตของพระองค์
เพื่อผู้อื่น พระองค์ทรงกลายเป็นบุคคลที่อยู่เพื่อผู้อื่น
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เราจำเป็นต้องรู้จักทั้งการรับ และการให้
ในเวลาที่ เ หมาะสม การให้ แ ละการรั บ นี้ เ ป็ น วิ ธี ก ารแสดงออกของ
พระจิตเจ้า ผู้ทรงเป็นความรักที่ผูกพันระหว่างการให้ของพระบิดา และ
การตอบแทนของพระบุตร ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
พลวั ต ของชี วิ ต ครอบครั ว เตรี ย มเราให้ พ ร้ อ มที่ จ ะเข้ า สู่ ชี วิ ต
ภายในของพระเจ้า ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่เสมอตลอดนิรันดร การยอมเชื่อฟัง
มนุษย์อย่างโยเซฟและพระนางมารีย์ ได้เตรียมพระเยซูเจ้าให้พร้อมที่จะ
เชื่อฟังการเรียกร้องครั้งสุดท้ายของพระบิดา
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หายไป และได้พบ

คำบอกเล่ า ของลู ก าเรื่ อ งเหตุ ก ารณ์ ใ นกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม เมื่ อ
พระเยซูเจ้าอายุ 12 ปี เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างชีวิตในวัยเด็ก
เข้ากับชีวิตสาธารณะของพระองค์ และเชื่อมระหว่างการนบนอบเชื่อฟัง
ผู้ใหญ่ในครอบครัว และการนบนอบเชื่อฟังพระประสงค์ของพระบิดา
ในเวลาต่อมา
เมื่อเด็กชายชาวยิวอายุ 12 ปี เขาจะถึงวัย บาร์มิทซวาห์ (bar
mitzvah) ซึ่งหมายความว่าเขาได้กลายเป็นบุตรของธรรมบัญญัติอย่าง
เต็มตัว ครอบครัวของเขาฉลองเหตุการณ์นี้ด้วยการแสวงบุญไปยังกรุง
เยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกา ลูกา บอกเล่าเรื่องนี้เป็นหัวข้อย่อยซึ่งเสริม
หัวข้อใหญ่ที่เขาจะบอกเล่าต่อไป การปฏิบัติภารกิจในชีวิตสาธารณะของ
พระเยซูเจ้าจะกลายเป็นการเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์จะ
เสด็จไปถึงที่นั่นระหว่างเทศกาลปัสกาอีกเช่นกัน ในที่นั้น พระองค์จะ
พบกับผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติ แต่ความประหลาดใจของคนเหล่านี้ต่อ
พระองค์ในวัยเด็กจะกลายเป็นการปฏิเสธพระองค์เมื่อคนเหล่านี้พบ
พระองค์ในวัยผู้ใหญ่ ในแต่ละเรื่อง พระเยซูเจ้าทรงหายไปเป็นเวลา
สามวัน ความยินดีของบิดามารดาของพระองค์เมื่อพบพระองค์ในวันที่
สาม เป็นเสมือนลางบอกเหตุว่าการกลับคืนชีพในวันที่สามของพระองค์
ก็จะเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นยินดีเช่นกัน คำอธิบายของเยซูน้อยว่าพระองค์
ต้องทำธุรกิจของพระบิดา ก็ชี้ให้เห็นความจำเป็นที่พระคริสตเจ้าผู้กลับ
คืนชีพทรงบอกให้ศิษย์ที่กำลังเดินทางไปเอมมาอุส ว่า “พระคริสตเจ้า
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จำเป็นต้องทนทรมานเช่นนี้ เพื่อจะเข้าไปรับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์
มิใช่หรือ” (ลก 24:26)
เมื่อพระองค์มีพระชนมายุ 12 พรรษา พระเยซูเจ้าไม่ใช่เด็กแล้ว
แต่ก็ยังไม่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัว พระองค์อยู่ในระยะที่หายไปและได้พบ
ระยะที่ออกจากวัยหนึ่งและเข้าสู่อีกวัยหนึ่ง ระยะที่ต้องปล่อยวางบางสิ่ง
และยอมรับภาระหน้าที่ เหตุการณ์ในพระวิหารทำให้เราเห็นว่าจะต้อง
เกิดอะไรต่อไป เราต้องปล่อยวางจากความสัมพันธ์วัยเด็ก ถ้าจะยอมรับ
ความรับผิดชอบอย่างผู้ใหญ่คนหนึ่ง ความใกล้ชิดสนิทสนมของคนใน
ครอบครัวเดียวกันจะต้องขยายวงออกไปพบกับความแปลกใหม่ของ
ชุมชนที่ใหญ่กว่า การเชื่อฟังของบุตรต่อบิดามารดามนุษย์จำเป็นต้อง
หลีกทางให้แก่ผู้มีอำนาจมากกว่า คือ พระบิดาสวรรค์ นี่คือคำสั่งสอน
ของพระองค์ในเวลาต่อมา คือ มนุษย์ต้องยอมสละชีวิตเพื่อจะได้พบ
ชี วิ ต ขนมปั ง จะต้ อ งถู ก บิ ก่ อ นจะแบ่ ง ปั น กั น ได้ และชี วิ ต มนุ ษ ย์ ข อง
พระเยซูเจ้าต้องสิ้นสุดลงก่อนที่พระจิตของพระองค์จะกลับคืนชีพ
เมื่อทรงมองเห็นอนาคตได้แวบหนึ่งแล้ว พระเยซูเจ้าทรงกลับไป
นาซาเร็ธพร้อมครอบครัวของพระองค์ พระองค์ทรงรอคอยเสียงเรียก
จากพระเจ้า ทรงเจริญขึน้ ทัง้ ในปรีชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทาน
เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และต่อหน้ามนุษย์
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โยเซฟ พร้อมกับพระมารดาของพระเยซูเจ้า เคยขึ้นไปยัง
กรุงเยรูซาเล็ม ในเทศกาลปัสกาทุกปี
ลูกา บอกเราให้รู้ว่าพระนางมารีย์ และโยเซฟ ดำเนินชีวิตด้วย
ความเชื่ออย่างไร ด้วยการระบุว่าท่านทั้งสองเดินทางแสวงบุญ “ทุกปี”
พระเยซู เ จ้ า ทรงเจริ ญ วั ย ขึ้ น ท่ า มกลางบรรยากาศที่ ป ระชาชนยึ ด ถื อ
ธรรมเนียมปฏิบัติของพันธสัญญาเดิมทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ สังคม และ
ศาสนา “ชายทุกคนจะต้องมาต่อหน้าพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านปีละ
สามครั้ง” (อพย 23:14-17) ประชาชนต้องละทิ้งบ้านของตนปีละสาม
ครั้ง อย่างน้อยครั้งละหนึ่งสัปดาห์ และเดินทางมุ่งหน้าไปหาพระเจ้า (เขา
เชื่อว่าพระเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม) และขับร้องบท
สดุดีระหว่างทางว่า “ข้าพเจ้ายินดี เมื่อได้ยินเขาพูดว่า ‘เราจงไปที่พระนิเวศของพระเจ้ากันเถิด’”  (สดด 121)
เมื่อพระองค์มีพระชนมายุสิบสองพรรษา โยเซฟ พร้อมกับพระมารดา
ก็ขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็ม ตามธรรมเนียมของเทศกาลนั้น
ในอิสราเอล เด็กจะเข้าสู่โลกของผู้ใหญ่เมื่ออายุ 12 ปี หลังจาก
ได้ศึกษาคำสอนทางศาสนาแล้ว เราจะเป็น “บาร์ มิทสวาห์” หรือ “บุตร
แห่ ง ธรรมบั ญ ญั ติ ” ในวั น นั้ น เขาจะถู ก เรี ย กให้ ขึ้ น ไปยั ง แท่ น อ่ า น
พระคัมภีร์ในศาลาธรรม และอ่านคัมภีร์โทราห์
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เมื่อวันฉลองสิ้นสุดลง ทุกคนก็เดินทางกลับ แต่พระเยซูเจ้ายังประทับ
อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มโดยที่บิดามารดาไม่รู้ เพราะคิดว่าพระองค์ทรง
อยู่ในหมู่ผู้ร่วมเดินทาง เมื่อเดินทางไปได้หนึ่งวันแล้ว โยเซฟพร้อม
กับพระนางมารีย์ตามหาพระองค์ในหมู่ญาติ และคนรู้จัก
เหมือนฟ้าผ่าลงมากลางครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ นี่คือช่องว่างระหว่าง
วัยระหว่างพระเยซูเจ้าและบิดามารดาของพระองค์หรือ
แม้ว่าเราอาจพยายามมองว่านี่เป็นเหตุการณ์เล็กน้อย แต่เราก็อด
นึกเปรียบเทียบไม่ได้กับวิกฤติการณ์ภายในครอบครัวในยุคปัจจุบัน เป็น
เรื่องบังเอิญหรือที่รายละเอียดหนึ่งเดียวที่เรารับรู้เกี่ยวกับชีวิตซ่อนเร้น
นาน 30 ปี ของพระเยซูเจ้ากลายเป็นเรื่องของเด็กที่หนีพ่อแม่ และทำให้
ท่านเดือดร้อน เห็นได้ชัดว่าการกระทำของพระเยซูเจ้าไม่มีเจตนาร้าย
ลูกา บอกเล่าเหตุการณ์นี้ด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาของวัยรุ่น
เลย บิดามารดาที่วิตกกังวลกับพฤติกรรมของบุตรคงรู้สึกเบาใจเมื่อรู้ว่า
เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้ แม้แต่กับพระนางมารีย์ และโยเซฟ
ในส่วนของพระเยซูผู้อยู่ในวัยรุ่น เราเห็นได้ว่าพระองค์มีเสรีภาพ
มาก เพราะกว่าบิดามารดาของพระองค์จะรู้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
ผู้เดินทาง เวลาก็ผ่านไปแล้วหนึ่งวันเต็มๆ พระองค์จะต้องคุ้นเคยกับการ
อยู่กับผู้อื่น และมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้อื่น บิดามารดาของพระองค์
ไม่ได้จับตามองพระองค์ตลอดเวลา ท่านทั้งสองไว้ใจพระองค์
เมื่อไม่พบจึงกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อตามหาพระองค์ที่นั่น
คำบอกเล่านี้ใช้คำว่า “ตามหา” ถึงสี่ครั้ง ในประโยคนี้เป็นการ
ตามหาทางกายภาพ แต่พระคัมภีร์มักใช้คำว่า “แสวงหา – ตามหา” เมื่อ
พูดถึงการแสวงหาพระเจ้า ผู้ทรงเป็นแกนกลางแห่งชีวิตของผู้มีความเชื่อ
ทุกคน ความเชื่อก็คือ “การตามหา”
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พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เรา “พบ” อยู่เสมอ แต่แล้วก็ “สูญเสีย”
พระองค์ไป เพื่อจะออก “ตามหา” พระองค์อีก พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่
ไม่มีใครครอบครองได้ เพราะพระองค์ทรงอยู่เหนือเรา และทรงอยู่ไกล
เกินเอื้อม ทรงเป็นผู้ที่ไม่มีใครจับไว้ได้ ทรงไม่อยู่ภายในขอบเขตที่มนุษย์
ต้องการกักขังพระองค์ไว้ พระเจ้าทรงอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง
เราคงจำอุ ป มาอั น ละเมี ย ดละไมและอ่ อ นหวานในบทเพลง
ซาโลมอนได้ “ฉันตามหาเขาผู้ที่วิญญาณของฉันรัก ฉันตามหาเขา แต่
ไม่พบเขา” (พซม 3:1-3)
ข้าพเจ้าเป็น “ผู้แสวงหาพระเจ้า” หรือไม่
ในวันที่สาม โยเซฟ พร้อมกับพระนางมารีย์ พบพระองค์ ...
เห็นได้ชัดว่า ลูกามองเหตุ ก ารณ์ นี้ เ ปรี ย บเที ย บกั บ เหตุ ก ารณ์
ปัสกา มีเครื่องหมายหลายอย่างที่ชี้นำหัวใจของผู้มีความเชื่อไปสู่การเพ่ง
พินิจต่อไปนี้
1. ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ “ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกา”
และวันหนึง่ พระเยซูเจ้าก็จะเสด็จ “ขึน้ ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม” (ลก 18:31)
2. การหายตัวไปของพระเยซูเจ้า และเขาพบพระองค์อีกครั้งหนึ่ง
สามวันต่อมา ทำให้อดไม่ได้ที่จะคิดถึงเทศกาลปัสกาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
พระองค์จะกลับคืนพระชนมชีพ “ในวันที่สาม”
3. ลูกาจะใช้ประโยคว่า “ลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูก”
บ่อยครั้ง เพื่อแสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงนบนอบเชื่อฟังพระบิดาอย่างไร
และทรงปฏิบัติตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างไรระหว่างพระทรมาน (ลก
4:43, 9:22, 17:25, 13:33, 22:37, 24:26, 44)
4. “ความไม่เข้าใจ” มักถูกเชื่อมโยงกับพระทรมาน ประโยคว่า
“พวกเขาไม่ เ ข้ า ใจ” ปรากฏขึ้ น หลายครั้ ง เพื่ อ แสดงว่ า บรรดาศิ ษ ย์
ไม่เข้าใจพระวาจาของพระเยซูเจ้า (ลก 9:45, 18:34, 24:25-26)
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5. เมือ่ เขาพบพระเยซูเจ้า พระองค์ “ประทับอยูใ่ นบ้านของพระบิดา”
เปรียบเทียบกับการเสด็จขึ้นสวรรค์ ซึ่งพระเยซูเจ้าจะ “ประทับเบื้องขวา
ของพระบิดา”
6. ท้ายที่สุด คำตำหนิว่า “พ่อแม่ตามหาลูกทำไม” ชวนให้คิดถึง
พระวาจาที่ทรงตำหนิบรรดาสตรีใจศรัทธาที่มองหาพระศพของพระเยซู
เจ้าในพระคูหาว่า “ทำไมท่านมองหาผู้เป็นในหมู่ผู้ตายเล่า” (ลก 24:5)
ถ้าเราต้องการพบพระเยซูเจ้า และเข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นใคร
เราต้องเดินทางไปกับพระองค์ตามทางแห่งปัสกา ซึ่งเป็นเส้นทางที่นำ
พระองค์ ไ ปหาพระบิดา เมื่อพระองค์ ต รั ส ถึ ง ความตายของพระองค์
พระองค์ตรัสว่า “เรากำลังไปเฝ้าพระบิดา” (ยน 13:33, 14:2, 14:28,
16:5, 16:28)
ถ้าผู้เป็นบิดามารดาทั้งหลายต้องการค้นพบแง่มุมอันลึกล้ำของ
ปัสกา ในเหตุการณ์อันเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวของเขาใน
ปัจจุบัน เขาไม่จำเป็นต้อง “หลบหนี” จากความเป็นจริงของชีวิต อาจ
เป็นไปได้ว่า วันนี้เช่นเดียวกับในยุคของพระนางมารีย์และโยเซฟ ความ
เชื่อของผู้เป็นบิดามารดาในธรรมล้ำลึกปัสกา - ซึ่งหมายถึงความเชื่อว่า
ชีวิตเกิดขึ้นจากความตาย - จะทำให้เขาเกิดความหวังขึ้นในใจว่า “เขา
ไม่ได้สูญเสียบุตรของเขาไปตลอดกาล” วิกฤติการณ์ที่เรากำลังจมอยู่ใน
ปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาอันเจ็บปวดของวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ แต่พระเจ้าข้า เรา
คาดหมายว่าจะถึงช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์แห่ง “การพบกันอีกครั้งหนึ่ง”
ในวันที่สาม โยเซฟ พร้อมกับพระนางมารีย์ พบพระองค์ในพระวิหาร
ประทับอยู่ในหมู่อาจารย์ ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขา ทุกคนที่ได้
ฟังพระองค์ตา่ งประหลาดใจในพระปรีชาทีท่ รงแสดงในการตอบคำถาม
ผู้มีความเชื่อในศาสนายูดาย ถือว่าพระวิหารเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ประทับของพระเจ้า
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ข้อความนี้บรรยายภาพของพระเยซูเจ้าว่าเป็นเด็กที่โตเกินวัย
ฉลาด และใฝ่รู้ และทรงมีความรู้เรื่องพระคัมภีร์ดีมาก พระองค์ทรงมี
คุณสมบัติสองประการที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ คือ พระองค์ทรงรู้จักฟัง
และพระองค์ทรงพร้อมจะเรียนรู้ ทรงรู้จักไต่ถาม
เมื่ อ โยเซฟ พร้ อ มกั บ พระนางมารี ย์ เห็ น พระองค์ ก็ รู้ สึ ก แปลกใจ
พระมารดาจึงตรัสถามพระองค์ว่า “ลูกเอ๋ย ทำไมจึงทำกับเราเช่นนี้
ดูซิ พ่อกับแม่ต้องกังวลใจตามหาลูก”
ก่อนหน้านี้ เราเห็นว่าบิดามารดาของพระเยซูเจ้ายอมให้พระองค์
มีเสรีภาพในระดับหนึ่ง บัดนี้ เราเห็นว่าทั้งสองไม่ได้ละทิ้งความรับผิดชอบของตน ท่านทั้งสองไม่ยอมแพ้ และตามหาพระองค์นานสามวัน
และบัดนี้ พวกท่านขอคำอธิบาย ด้วยคำพูดที่แสดงความรัก แต่ทว่า
เด็ดขาด
พระนางมารีย์ทรงเป็นผู้ตั้งคำถาม พระนางต้องทนทรมานใจ
อย่างสาหัส เพราะความรักฉันมารดาของพระนาง ก่อนหน้านั้น ลูกา
กล่าวถึงพระเยซูเจ้าว่าเป็น “พระกุมาร” (pais ในภาษากรีก) แต่บัดนี้
พระนางมารีย์เรียกพระองค์ว่า “ลูก” (teknon ในภาษากรีก) ซึ่งแสดง
ให้เห็นความเจ็บปวดในหัวใจของมารดาคนหนึ่ง
วั น ทา พระแม่ ม ารี ย์ ท่ า นผู้ ท รงเข้ า ใจความรู้ สึ ก ของมารดา
ทั้งหลายที่ชอกช้ำใจเพราะบุตรของตน โปรดภาวนาเพื่อเราเทอญ
พระองค์ตรัสตอบว่า “พ่อกับแม่ตามหาลูกทำไม พ่อแม่ไม่รู้หรือว่าลูก
ต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูก”
นี่คือข้อความแรกที่พระเยซูเจ้าตรัสในพระวรสาร เป็นครั้งแรกที่
เราได้ยินพระองค์ตรัสภายในระยะเวลา 30 ปี ซึ่งนับว่านาน พระเจ้า
ไม่พูดเรื่องไร้สาระ
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แต่ พ ระวาจาแรกของพระเยซู เ จ้ า มุ่ ง หมายจะเผยแก่ เ ราว่ า
พระองค์ทรงตระหนักดีว่าพระองค์ทรงเป็นใคร เมื่อพระนางมารีย์เอ่ยถึง
“พ่อ” ของพระองค์ พระนางหมายถึง “โยเซฟ” แต่เมื่อพระเยซูเจ้า
ตรัสตอบ พระองค์หมายถึงใครบางคนที่พระองค์ทรงเรียกว่า “พระบิดา
ของลูก” และพระองค์ทรงรู้สึกว่าพระองค์ “อยู่ในบ้าน” ภายในพระวิหาร
อันสง่างามนี้ เมื่อพระองค์ทรงรับพิธีล้าง พระวาจาแรกของพระบิดาคือ
“ท่านเป็นบุตรสุดที่รักของเรา” (ลก 3:22)
ถูกแล้ว พระเยซูเจ้าทรงหันไปหาพระบิดาเสมอ การเผยแสดงนี้
นำพาเราเข้าสู่ธรรมล้ำลึกแห่งพระตรีเอกภาพ พระเยซูเจ้าทรงเคารพ
พระบิดาตั้งแต่พระองค์ยังอยู่ในวัยเยาว์ และคงไม่ผิดถ้าเราจะนึกเห็น
ภาพพระองค์ภาวนาด้วยความรักเป็นเวลานาน “ในบ้านของพระบิดา
ของพระองค์” เมื่อทรงอายุเพียง 12 ปี พระวรสารบอกเราในเวลาต่อมา
ว่าพระเยซูเจ้าทรงภาวนาตลอดทั้งคืน (ลก 6:12) และพระวาจาประโยค
สุดท้ายของพระองค์คือ “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ามอบจิตของข้าพเจ้าไว้
ในพระหัตถ์ของพระองค์” (ลก 23:46)
เราเคยกล่าวถึงคำว่า “ต้อง” (dei ในภาษากรีก) คำที่เป็นภาษา
พระคัมภีร์นี้บอกเราบ่อยครั้งว่าพระเยซูเจ้าทรงยึดมั่นในพระประสงค์
ของพระบิดาอย่างไร “บุตรแห่งมนุษย์จำเป็นต้องรับการทรมานอย่าง
มาก” (ลก 17:25) “ถ้อยคำในพระคัมภีร์จะต้องเป็นความจริง” (ลก
22:37) “พระคริสตเจ้าจำเป็นต้องทนทรมานเช่นนี้เพื่อจะเข้าไปรับ
พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์” (ลก 24:26) “ทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับเรา
... จะต้องเป็นความจริง” (ลก 24:44) นักบุญเปาโล กล่าวถึง “ความ
เชื่อฟัง” ของพระเยซูเจ้า ซึ่งช่วยเราให้รอดพ้น (รม 5:19, ฮบ 10:5,
ฟป 2:8) นี่คือหนึ่งในเคล็ดลับของบุคลิกภาพของพระเยซูเจ้า
ส่วนเราเล่า เรายกให้พระเจ้าสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตของเรา
หรือเปล่า “ข้าพเจ้าต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของข้าพเจ้า”

โยเซฟ พร้อมกับพระนางมารีย์ไม่เข้าใจที่พระองค์ตรัส
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ทั้งสองตามหาพระองค์จนพบ แต่ยังต้องแสวงหาพระองค์ต่อไป
เพราะไม่เข้าใจพระองค์
ทั้งสองเข้าใจเหตุการณ์อันน่าพิศวงเมื่อพระองค์ประสูติในเมือง
เบธเลเฮมอย่างไร พระนางมารีย์จำได้ไม่ใช่หรือว่าเมื่อทูตสวรรค์แจ้งข่าว
ต่อพระนาง เขาบอกว่า “เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ และพระเจ้าสูงสุดจะทรง
เรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์”
เมื่อเรายกให้ชีวิตของพระนางมารีย์เป็นแบบอย่าง เราต้องเข้าใจ
ว่าพระนางมารีย์เองก็ต้องแสดงความเชื่อของพระนาง  พระนางก็ไม่เคย
เห็นพระเจ้า การตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อทูตสวรรค์แจ้งข่าว
จะสมบูรณ์เพียงเมื่อพระนางตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้าในเวลานี้
ท่ามกลางคืนมืดแห่งความเชื่อ โดยปราศจากความเข้าใจ แม้จะได้รับการ
เผยแสดงจากทูตสวรรค์ แต่การแสดงความเชื่อก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น
พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเร็ธกับบิดามารดา และเชื่อฟัง
ท่ า นทั้ ง สอง พระมารดาเก็ บ เรื่ อ งทั้ ง หมดเหล่ า นี้ ไ ว้ ใ นพระทั ย
พระเยซูเจ้าทรงเจริญขึ้นทั้งในพระปรีชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และต่อหน้ามนุษย์
“พระนางทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัย” วันหนึ่ง
หลังจากนั้น แสงสว่างจะฉายส่อง นี่คือความหวัง
พระเยซู เ จ้ า ทรงดำเนิ น ชี วิ ต ครอบครั ว ปกติ อี ก 18 ปี ต่ อ มา
ท่ามกลางความเงียบของพระเจ้า นี่แสดงให้เห็นคุณค่าของ “กิจวัตร
ประจำวัน” ของชีวิต “ปกติ” และของชีวิต “ครอบครัว”

