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 บุญราศี ฮูนิเปโร เซอรรา 

บทนํา 

คุณพอฮูนิเปโร เซอรรา ไดรับการสถาปนาเปนบุญราศีโดยสมเด็จพระสันตะปาปา จอหน พอล ท่ี 2   

ในวันท่ี 25 กันยายน 1988  มีคําประกาศวา “ทานเปนตัวอยางคริสตชนผูมีคุณธรรมและธรรมทูตผู

แพรธรรมผูมีจิตวิญญาณดั่งแสงไฟสองสวาง”  คณุพอเซอรราเปนแสงสวางของนานาชาติท่ีแทจริง 

     ทานเปนแบบอยางของพระสงฆคณะฟรังซิสกัน  เปนผูนาเคารพในวงการศึกษา วาทศิลปของ

ทานบนพระแทนเปนท่ีเล่ืองลือต้ังแตทานอายุ 35 ป  ตลอดสองทศวรรษท่ีทานทํางานแพรธรรมใน

ภาคกลางประเทศเม็กซิโก ในดินแดนชนพื้นเมืองเผาปาเม    และในชวง 15 ปสุดทายแหงชีวิต ทาน

ไปเปนผูบุกเบิกแพรธรรมในรัฐคาลิฟอรเนีย จนคนเรียกทานวาเปน “อัตรสาวกแหงคาลิฟอรเนีย”  

ทานไดแสดงใหเห็นถึงพลังอันเขมแข็งในคติพจนแพรธรรมประจําตัวของทาน  “กาวไปขางหนา

เสมอ - และไมถอยหลังกลับ”  

     เมื่อทานปวยหนักใกลจะสิ้นใจ ณ อาราม คารเมล  ในรัฐคาลิฟอรเนีย สหรัฐฯ ท่ีฝงรางของทาน 

 ทานไดใหสัญญาไววา หากทานไดรับพระพรการพักผอนนิรันดรแลว ทานจะภาวนาใหทุกคนท่ีอยู

ในอารามและผูที่กลับใจภายหลังตลอดไป หลังจากไดรับการแตงตั้งบุญราศีแลว เราท้ังหลายจึง

แนใจใน คําสัญญาของทานท่ีจะทําหนาท่ีเปนอัครสาวกในสวรรคตอไป  แนใจวาทานเปนเพื่อนท่ี
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กลาหาญของเราอยางแทจริง เปนผูแทนของเราในการออนวอนตอพระเปนเจา   เปนธารพระพร

ของพระองค  เปนแรงบันดาลใจและเปนความหวังของเราตลอดไป 

 

บทท่ีหนึ่ง 

     ทานฮูนิเปโร เซอรรา เกิดวันท่ี 24 พฤศจิกายน ค.ศ.1713   ในหมูบาน เปตรา บนเกาะมาจอรกา 

ของประเทศสเปน บิดามารดาของทานแมเปนชาวนาไรการศึกษา แตก็ไดแนะนําสั่งสอนอบรมให

ทานมีความเชื่ออยางมั่นคง   เมื่อทานอายุได 7 ขวบ ก็สงทานเขาโรงเรียนของคณะฟรังซิสกัน จนถึง

อายุ 15 ป ทานจึงเขาบานเณรของคณะท่ีเมืองปลมา เมืองหลวงของเกาะมาจอรกา ในทะเลเมดิเตอเร

เนียน 

     นอกจากการเรียนตามปรกติแลว ทานฮูนิเปโรยังชอบการอานหนงัสือประวัตินักบุญและ

ปรารถนาจะทําตามแบบอยางของบรรดานักบุญท่ี  “ทํางานอยางหนักเพื่อความรอดของวิญญาณ

มนุษย”   ทานตัดสินใจใชแบบอยางของบรรดานักบุญในการเจริญชีวิตของทาน “โดยการอุทิศ

ชีวิตของทานและยอมหล่ังเลือดของทานเชนเดียวกับบรรดานักบุญท้ังหลาย”  

     อยางไรก็ตาม ทานฮูนิเปโร ก็มีปญหาดานสุขภาพท่ีไมแข็งแรงนัก ทานบันทึกไววา “ผมเจ็บปวย

อยูเกือบตลอดเวลา ตัวของผมก็สูงไมพอท่ีจะเอ้ือมมือใหถึงชั้นวางของได ผมจึงไมสามารถ

ชวยเหลือเพื่อนโนวิสผูฝกหัดของผมในการทํางานท่ีจําเปนได”  จนกระท่ังเมื่อทานอายุครบ 17 ป  

ทานไดปฏิญาณตนอยางสงาในคณะของทาน  สุขภาพของทานจึงแข็งแรงดีขึน้ รูปรางก็เร่ิมสูงใหญ

ขึ้น   ทานมักจะกลาวถึงความสุขในวันถวายตัวของทาน เสมอวา “ผมไดรับสิ่งท่ีดีๆ ท้ังหลายมา

พรอมกับสติปญญา”    (Wisdom 7:11).  

 

บทท่ีสอง 

     ทานฮูนิเปโร รับศีลบวชเปนพระสงฆเมื่อทานอายุ 24 ป ทานไดรับปริญญาเอก ดานเทวศาสตร 

เมื่ออายุ 28 ป และเมื่อทานอายุ 35 ป ทานไดรับปริญญาขั้นสูงสุด ระดับศาสตราจารยจาก

มหาวิทยาลัยมาจอรกา  ทานเปนนักเทศนท่ีเกงมาก มีผูบันทึกไวหลังจากการเทศนท่ีนาประทับใจ

ของทานครั้งหนึ่งวา “บทเทศนของทานวันนี้ มีคุณคาที่จะนํามาจัดพิมพเปนตัวทอง(คํา)ทั้งหมด”  

     อยางไรก็ตาม  ทานฮูนเิปโรไดรับกระแสเรียกใหเปนธรรมทูตของชนชาติตางๆในเวลาตอมา 

ทานไดเขียนบันทึกไววา “ผมไมมีทางเลือกอ่ืนใดอีกนอกจากจุดไฟปรารถนาอยางแนวแนในชีวิต

จิตของผมสมัยเปนผูฝกหัด เมื่อไดอานประวัตินักบุญท้ังหลายนั้น ใหกลับลุกโชนขึ้นมาอีก หลังจาก

ท่ีไฟนั้นไดมอดดับไปชัว่ขณะเนื่องจากผมมีภาระการเรียนท่ีหนักมาก”   
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     เมื่อทานตอบรับกระแสเรียกใหไปเปนธรรมทูตแพรคําสั่งสอนของอัครสาวก  ทานไดออนวอน

ในบทภาวนาใหมของทานตอพระ โดยขอเลือกองคอุปถัมภประจําตัวทาน คือ พระแมมารียผูนิรมล

และนักบุญ ฟรังซิส โซลาโน อัครสาวกแหงทวีปอเมริกาใต นักบุญที่ทานขอเปนผูอุปถัมภของทาน 

     ในป 1749 คุณพอฮูนิเปโรเดินทางไปเม็กซิโก โดยสงจดหมายลาไปยังบิดามารดาของทาน  ซึ่ง

ตอนหนึ่งทานเขียนไววา “ผมปรารถนาอยางย่ิงท่ีจะสงความสุขของผม มาใหพอกับแมในวันนี้   

ผมทราบดีวาพอกับแมจะตองบอกใหผม กาวเดินหนาตอไป และอยาไดถอยหลังกลับ  ขอใหความ

ทุกขกังวลท่ีพอกับแมตองทุกขใจอยางใหญหลวงนั้น ขอจงกลับกลายเปนความปติยินดชีั่วนิรันดร  

และถาแมนวาเราอาจจะไมไดพบกันอีกในโลกนี้  เราก็จะตองไดพบกันใหมและไดอยูรวมกันใน

พระศิริมงคลของพระเปนเจาตลอดนิรันดร  นี่คือคําภาวนาของผม”  

 

บทท่ีสาม 

     7 ธันวาคม 1749  หลังจากการเดินทางดวยเรือใบขามมหาสมุทรแอตแลนติคไปยังโลกใหมเปน

เวลาถึง 3 เดือน คุณพอฮูนเิปโรก็กาวเหยียบขึ้นฝงทวีปอเมริกาเหนือ เปนคร้ังแรก ท่ีเมือง เวราครูซ 

ประเทศเม็กซิโก  ทานเลือกท่ีจะเดินเทาเปนระยะทางไกลถึง 275 ไมล ไปโรงเรียนซานเฟอรนันโด 

อาโปสโตลิก ท่ีเมืองเม็กซิโกซิต้ี    

     แตวาในระหวางการเดินทาง ทานถูกแมลงมีพิษกัดท่ีเทาซาย เปนแผลอักเสบบวมขึ้น กระท่ัง

กลายเปนแผลเร้ือรัง อันเปนผลกระทบตอการเดินของทาน ไปจนตลอดชีวิต   

ในการเทศนาของทานทุกคร้ัง ทานสามารถโนมนาวทําใหผูฟงรูสึกเปนทุกขเสียใจท่ีไดกระทําบาป 

โดยใชแบบอยางท่ีเขมแข็งของนักบุญอุปถัมภท่ีทานชอบและศรัทธา คือ นักบุญฟรานซิส โซลาโน  
 

บทท่ีส่ี 

     ภารกิจธรรมทูตแพรธรรมของคุณพอฮูนิเปโร เร่ิมตนขึ้นบนดินแดนเทือกเขาสูง เซียรรากอรดา 

ทิศเหนือของเมืองเม็กซิโกซิต้ี  ทานทํางานแพรธรรมท่ีนี่ 8 ป (1750 – 1758) ทามกลางชนพื้นเมือง

เผาปาเม  ทานทําหนาท่ีเปนหวัหนามิสชันนารีดูแลกลุมคริสตชนถึง 5 แหง       

     ทานเรียนรูภาษาทองถ่ินท่ียากนั้นไดอยางรวดเร็ว ทานสอนคําสอน แตงคาํสอนบทเพลง บทวจน

พิธีกรรมในวันฉลองตางๆ เปนภาษาทองถ่ิน  และชวยสอนใหคนพื้นเมืองนั้นสามารถคาขายไดเอง

หลายอาชีพ   

     คร้ังหนึ่ง ระหวางการเดินทางไปแพรธรรมแถบภูเขาเซียรรากอรดาทางตะวันออก ทานไดดื่ม

ไวนท่ีเปนพิษในระหวางมิสซา ทําใหทานเปนลมหนามืดไป เมื่อฟนขึ้นมาแลว ทานไมยอมกินยา

เพื่อใหอาเจียน ทานกลาววา “ไมใชวา ผมไมเชื่อสรรพคุณของยา หรือวาถามีเหตุผลอ่ืนท่ีผมสมควร
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ตองกินยานี้  แตวาผมเพิ่งจะรับศีล ปงแหงเทวดาซึ่งไดหยุดเปนปง กลับเปนกายพระคริสตเขาไป

แลว จะใหผมรังเกียจเคร่ืองดื่มพระโลหิตนี้ไดอยางไรกัน?”     

     คุณพอฮูนิเปโรรอดชีวิตอยางเฉียดฉิวกับความตายหลายคร้ัง ในชีวิตของทาน และทานไดรับ

ความชวยเหลือจากพระญาณสอดสองหลายคร้ัง    คราวหนึ่งขณะท่ีเดินทางในเม็กซิโก   ทานและ

เพื่อนมิสชันนารีคนหนึ่งไดไปขอพักท่ีบานของชายท่ีนานับถือคนหนึ่งพรอมกับภรรยาและบุตรชาย   

     เชาวันรุงขึ้น ทานท้ังสองก็รีบออกเดินทางและไปทราบในภายหลังวา ไมมีผูใดอาศัยอยูใน

บริเวณนั้น และไมมีบานพักหรือฟารมใดอยูในแถบนั้น  ทานฮูนิเปโรจึงเชื่อวา พระญาณสอดสอง

ของพระเปนเจาไดจัดใหทานไดรับการตอนรับ มีท่ีพักแรมและไมตองสงสัยเลยวา บุคคลท้ังสามใน

บานหลังนั้นคือพระเยซูกุมาร แมพระและนักบุญโยเซฟ นั่นเอง  เพราะทานพศิวงในความสะอาด

เรียบรอยในบานท่ีแมจะยากจน และความออนหวานเอาใจใสท่ีทานไดรับ ทานรูสึกวาเปนความผิด

ปรกติจากความสงบภายในบานท่ีทานรูสึกจากใจของทาน  ทานจึงขอบพระคุณพระเจาท่ีประทาน

ความชวยเหลือพิเศษสําหรับทานและเพื่อนของทาน 

 

บทท่ีหา 

     เมื่อทานอายุ 53 ป ทานเดินทางขึ้นไปรัฐคาลิฟอรเนียตอนลาง เพื่อไปรับหนาท่ีใหม ในฐานะ

หัวหนาพระสงฆผูดูแลศูนยคริสตชนถึง 15 แหงในพื้นท่ีแถบนั้น  ทานไดทราบมาวา ประเทศสเปน

จะเขามาดูแลอาณานคิมทางตอนบนของคาลิฟอรเนียในไมชา ทานจึงอาสาสมัครไปเปนผูดูแลและ

ไดรับคําสั่งแตงต้ังใหเปนหัวหนาศูนยคริสตชนในมิสซัง 15 แหงดังกลาว  

     ตลอดการเดินทางไปทางเหนือ 750 ไมล เปนเวลา 95 วัน จากเมืองลาเรโด ถึงอาวซานดีเอโก  

ทานตองทรมานอยางมาก ทานบันทึกไววา “ผมมีปญหาในการยืนเพราะเจ็บขาขางซายมาก และ  มี

อาการบวมขึ้นมาเกือบท้ังขาและเจ็บปวดมาก”  ทานปฏิเสธท่ีเดินทางกลับ และกลาววา “หากวาผม

จะตองตายบนถนนนี้ ผมก็ไมขอยอนหลังกลับ และหากวาจะตองฝงผมไวท่ีนี่  ผมก็ยินดีท่ีจะอยู

ทามกลางผูคนเหลานี้แมเขาจะยังมิไดลางบาปก็ตาม หากเปนน้ําพระทัยของพระ”   เมื่อไมมี

ทางเลือก  สุดทายเขาก็ตองหามทานไปบนแคร ทานก็ขอใหคนหาเชือกมัดขาของทานไปกับแคร   

และพอวันรุงขึ้นปรากฏวาทานสามารถเดินไดเองและสามารถถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณดวย  

     ทานฮูนิเปโร เดินทางมาถึงซานเดียโกวันที่ 1 กรกฎาคม 1769 และตอมาวนัที่ 14 กรกฎาคม ทาน

ก็กอต้ังนิคมคริสตชนกลุมแรกของคาลิฟอรเนีย ไดสําเร็จ  แมวามีการโจมตีจากอินเดียนแดงท่ีเกือบ

เอาชีวิตทานฮูนิเปโร ทานบันทึกวา “ผมถือรูปพระแมนิรมลไวในมือขางหนึ่ง และถือรูปพระเยซู

บนกางเขนในมืออีกขางหนึ่ง ขณะท่ีมีลูกธนูปลิวรอบตัวผม ผมคิดเพียงแตวา หากผมมีเคร่ือง

ปองกันตัวดีอยางนี้ ผมก็ไมสมควรตาย แตถาหากวาตองตายจริงๆ ผมตองเปนคนบาปหนาทีเดียว” 
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บทท่ีหก 

     ทานบุญราศีฮูนิเปโร มีความเชื่อมั่นอยางแทจริงในพลังของนพวาร  ขณะท่ีทานประจําอยูท่ีเมือง

ซานเดียโก  ทหารสเปนเปนโรคขาดอาหารเสียชีวิตเปนจํานวนมาก เนื่องจากเสบียงอาหารขาด

แคลนและเรือขนสงเสบียงเพิ่มเติมจากเม็กซิโกก็ไมมาตามเวลา เกิดภาวะขาดแคลนอาหารอยาง

หนักถึงขนาดอาจตองอพยพทิ้งเมืองซานเดียโกและคาลิฟอรเนีย หากเรือเสบียงยังมาไมถึง กําหนด       

     วันท่ี 20 มีนาคม 1770 หนึ่งวันหลังจากวันฉลองทานนักบุญโยเซฟ เปนวันสุดทายของการรอ

คอย หลังการเจรจาตอรองกับทหารและการเตรียมการอพยพ เปนดั่งลูกธนูท่ิมแทงหัวใจของทาน   

ฮูนิเปโร ท่ีถือคติพจน “กาวไปขางหนา ไมถอยหลังกลับ”    และทานไดเขียนบันทึกไววา     ทาน

กับเพื่อนพระสงฆของทาน ฮวน เครสป ตกลงจะขออยูท่ีนั่นตอไป แมอาณานิคมแหงนั้นจะถูก

ทอดท้ิงก็ตาม   ทานขอฝากชีวิตไวกับพระญาณสอดสองของพระเปนเจาตอไป 

     ดวยความรวมมือกับกองทหารท้ังหมดท่ีนั้น ทานฮูนิเปโรเร่ิมตนสวดนพวารขอตอนักบุญโยเซฟ 

เมื่อถึงวันท่ี 19 มีนาคม ซึง่เปนวันสุดทายของการสวดนพวารและวันฉลองทานนักบุญโยเซฟ  และ

ทุกๆ สิ่งเตรียมพรอมแลวสําหรับการอพยพออกจากเมืองซานเดียโก พอถึงเวลาบาย 3 โมง ทุกคนก็

มองเห็นเรือขนเสบียงปรากฏขึ้นท่ีขอบฟาทางทิศใต  หัวใจของทานฮูนิเปโร ก็เต็มเปยมไปดวย

ความปติยินดี และทานก็กลาวขอบคุณพระเปนเจาโดยไมหยุดหยอน และเพื่อเปนการขอบคุณตอ

นักบุญโยเซฟ ทานไดถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณเปนการฉลองใหญท่ีสุด จนตอมาทานไดจัดการ

ฉลองนี้ตอไปทุกวันท่ี 19 ทุกเดือน ไปจนตลอดชีวิตของทาน 

     เมื่อไดรับเสบียงสัมภาระอยางพอเพียงและมีความรูสึกดีขึ้นแลว ท้ังหมดจึงไดตกลงใจกันท่ีจะไม 

ละท้ิงเมืองซานเดียโก จากนั้น พวกเขาก็เร่ิมเดินทางขึ้นไปทางเหนือไปถึงเมือง มอนเตอเร และเร่ิม

ไปกอต้ังศูนยมิสซังคริสตชนแหงท่ีสองท่ีเมือง ซานคารลอส โบโรมิโอ ในวันท่ี 3 มิถุนายน 1770  

ซึ่งตอมาสถานท่ีนี้กลายเปนบานถาวรของทานในคาลิฟอรเนีย เปนศูนยกลางของมิสซังและในท่ีสุด

ก็เปนสถานท่ีฝงรางของทานในวาระสุดทายดวย  

บทท่ีเจ็ด 

     หลังจากทานฮูนิเปโร ไดสําเร็จภารกิจในการเดินทางไปกอต้ังเครือขายกลุมคริสตชนใหมของ

ทานในรัฐคาลิฟอรเนียในป 1772 แลว ทานไดพบเห็นความผิดปรกติในระบบการจัดการปกครอง

อาณานิคมในขณะนั้น ชนพื้นเมืองอินเดียนแดงมิไดรับการดูแลท่ีด ีและเร่ืองอ่ืนท่ีตองเปล่ียนแปลง

ใหถูกตอง ทานตัดสินใจเดินทางกลับไปท่ีเมืองเม็กซิโกซิต้ี  เพื่อไปขอรองขาหลวงใหญของรัฐบาล

สเปนเปนการสวนตัว   
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     การใชเวลาการเดินทางไปกลับอยางยากลําบากเปนเวลาสองป มีผลใหสุขภาพของทานทรุด

โทรมอยางหนัก ระหวางท่ีอยูในประเทศเม็กซิโกมีคนเขียนเลาไววา  

“ทานเปนดั่งพญาสิงหผูเขมแข็งไมยอมแพ แมยามเจ็บปวย ไมมียาขนานใดที่จะชวยรักษาทานให

หายขาด แมทานจะหายใจไมออก เจ็บท่ีหนาอก  ปวดท่ีขาและเทาก็ตาม  ไมสามารถทําใหทานละ

ท้ิงหนาท่ีอัครสาวกของทานได”  

     ทานฮูนิเปโรไดย่ืนฎีกาอันมีชื่อเสียง 32 ขอของทาน ตอทานขาหลวงใหญ บูคาเรลล่ี ซึ่งปจจุบันนี้ 

ถือกันวาเปน “เอกสารสิทธิ”์ ฉบับแรกของรัฐคาลิฟอรเนีย  เปนการแสดงหัวขอท่ีแสดงถึงความ

ตองการของประชาชนอยางกระชับท่ีสุด และการเสนอขอยุติท่ีมั่นคงถาวรในการแกไขปญหาตางๆ 

และในท่ีสุดฎีกาของทานก็ไดรับอนุมัติทุกขอ  

     ทานฮูนิเปโรตองเดินทางอันยาวไกลกลับไปรัฐคาลิฟอรเนีย และทานมีบันทึกไววา “ท่ีนี่คือ

สถานท่ีท่ีผมจะอยูตอไปและผมหวังวาพระเปนเจาจะทรงโปรดใหเปนสถานท่ีฝงศพของผมดวย”   

เมื่อทานเดินทางกลับถึงบานแลว ทานเร่ิมมพีลังใหมในการแพรพระวาจา จนมีผูรับศีลลางบาปทวี

ขึ้นเปนจํานวนมากท่ีอาราม คารเมล  ของทาน    ทานไดเขียนบันทึกไววา “ผมไดยินเสียงสวด

ภาวนาของเด็กอินเดียนแดง  ผมไดยินพวกเขารองเพลงและไดเห็นเด็กๆ วิ่งไปหาคุณพอเจาวัด 

ท้ังหมดนี้ทําใหผมมีความสุขใจเปนท่ีสุด จนตองรูสึกขอบคุณพระเปนเจา และขอสรรเสริญ

พระองคตลอดไป”  

 

บทท่ีแปด 

     หลังจากอุทิศชีวิตของทานใหกับภารกิจธรรมทูตแพรธรรมดุจอัครสาวกท่ีเขมแข็งทามกลางชน

พื้นเมืองอินเดียนแดงในรัฐคาลิฟอรเนีย ทานฮูนิเปโรก็ลมปวยหนักในกลางป 1784 ทานเตรียมตัว

ตายอยางดี  

     พอถึงกลางเดือนสิงหาคม ปนั้น แพทยหลวงก็ไมสามารถรักษาปญหาโรคปอดของทาน พรอม

กับชีวิตภารกิจอันสมบุกสมบันอยางหนักของทาน และขาซายของทานท่ีเปนแผลเร้ือรัง แพทย

วินิจฉัยวา รางกายของทาน “ถูกใชงานอยางหนัก” ตลอดชีวิตของทาน  

     วันท่ี 27 สิงหาคม 1784 ทานฮูนิเปโรไดรับศีลเจิมผูปวย และศีลมหาสนิทคร้ังสุดทาย    ทานได

พยุงกายลุกจากเตียงในหองพักเล็กๆ ของทาน เดินไปยังท่ีฝงศพของอาราม คารเมล ซึ่งหางออกไป

ประมาณ 2-3 รอยหลา เมื่อไปถึงทานก็คุกเขาลง พลางขับรองเพลงสรรเสริญศีลมหาสนิท    

Tantum ergo, Sacramentum, veneramur cernui ( เราจงกมลงคุกเขาคารวะศีลมหาสนิทท่ี

ศักดิ์สิทธิ์)  ดวยน้ําเสียงอันดังเชนท่ีทานใชขับรองอยูเปนประจํา พรอมกับน้ําตานองหนาทาน         

ดูเสมือนวาทานมิไดเจ็บปวยเปนอะไรเลย  จนกระท่ังผูติดตามทานทุกคนตางต้ืนตันใจไมสามารถ
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ขับรองตามทานได  เพื่อนสนิทของทาน คุณพอ ฟรังซิสโก ปาโลอู ไดเขาไปโปรดศีลเจิมสุดทายให

ทาน และเมื่อเสร็จพิธีแลว ทานฮูนิเปโรก็ยังคุกเขาขอบคุณพระเจาอยูในทาเดิม  

     วันท่ี 28 สิงหาคม ทานฮูนิเปโรไดสัญญากับผูไปเย่ียมทานไววา “หากพระเปนเจาทรงพระ

เมตตาใหผมไดรับสันติสุขนิรันดร ซึ่งผมไมสมควรไดรับเพราะความผิดตางๆ ของผม ผมจะภาวนา

ใหผูที่อาศัยอยูในศูนยมิสซังเหลานี้ตลอดจนบรรดาผูที่ผมยังไมไดบางบาปใหดวย” ทานสวด

ภาวนาตามลําพังในหองพกัของทานจนถึงเวลาบายโมง แลวทานเตรียมตัวนอนพักบนเตียงไมเล็กๆ 

ของทานโดยถอดเสื้อคลุมยาวออก และถือกางเขนวางบนหนาอกของทาน เมื่อคุณพอฟรังซิสโก 

ปาโลอู เขาไปในหองของทานกอนเวลา 14.00 น. พบวาทานนอนหลับพักพิงในพระเจาไปแลว

อยางสงบ  ไรรองรอยของความทุกขทรมานใดใด   

     ดังนั้น คุณพอฮูนิเปโร เซอรรา ไดมอบชีวิตของทานคืนตอพระเปนเจา เมื่อทานมีอายุ 70 ป 9 

เดือนและ 4 วัน  ทานเปนนักบวชคณะฟรังซิสกันเกือบ 54 ป บวชเปนพระสงฆ 45 ปและเปนธรรม

ทูตแพรธรรมของอัครสาวกอีก 35 ป ทานอยูในคาลิฟอรเนียในชวง 15 ปสุดทาย โดยกอต้ังศูนยคริ

สตชน ถึง 9  แหง (9 เมือง) ทานลางบาปใหชนอินเดียนแดงทองถ่ินกวา 6,000 คน และมีผูยืนยัน

ความเชื่ออีกมากกวา 5,000 คน  

 
บทที่เกา  

      ชนพื้นเมืองและผูอพยพมาต้ังถ่ินฐาน ซึ่งมีความเคารพรักชีวิตนักบุญของทาน ไดหล่ังไหลมา

เคารพท่ีหลุมฝงรางของทานในอาราม คารเมล อยางไมขาดสายหลังมรณกรรมของทาน  

รวมถึงพระสันตะปาปา จอหน พอล ท่ีสอง ซึ่งเสด็จไปเย่ียมทานในวันท่ี 17 สงิหาคม 1987   

      การเสนอชื่อทานเปนนักบุญไดเร่ิมดําเนินการท่ีวาติกันในป 1935 และตอมามีการประกาศ

แตงต้ังทานเปน ผูนานับถือ Venerable Junipero Serra ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 1985    สวนการ

เสนอทานเปนบุญราศีและนักบุญในลําดับตอไป จะตองมีอัศจรรยเกิดขึ้นอีกคร้ังโดยการภาวนา

พิเศษผานทาน ผูนานับถือ ฮูนิเปโรเซอรรา  

     ในป 1960 ซิสเตอร แมรี โบนิฟาส ดรีดา O.S.F.  ปวยหนักใกลจะเสียชีวิต ทานไดภาวนาขอทํา

นพวารจากผูนานับถือ ฮูนิเปโร เซอรรา  ซิมเตอร แมรี โบนิฟาส เปนสมาชิกคณะซิสเตอรฟรังซิส

กันของพระมารดานิจจานุเคราะห มานานกวา 58 ป  และทานไดเสียชีวิตในเดือนมกราคม 2000 

หลังจากทานภาวนาขอตอผูรับใชพระเจา ทานฮูนิเปโรเซอรราและบทภาวนานพวาร ซิสเตอรก็

ไดรับอัศจรรยใหหายจากโรควัณโรคผิวหนัง ทานเลาวา “ดฉัินถูกนําไปโรงพยาบาลในสภาพใกล

จะตายแลว  คุณพอจิตตาธกิารไดแนะนําใหทํานพวารตอคุณพอเซอรรา  ซึ่งไดทําใหเกิดอัศจรรย

เปล่ียนแปลงขึ้นอยางทันทีทันใด ดิฉันสามารถลุกขึ้นนั่งบนเตียงนอน รูสึกวารางกายคอยๆ ดีขึ้น
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อยางชาๆ และตอมาอีกหนึ่งสัปดาห ดิฉันก็ไดรับอนุญาตใหกลับบานได   ขอขอบคุณพระเปนเจา

และคุณพอเซอรรา” 

     การหายโรคอยางอัศจรรยนี้ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อการแตงต้ังนักบุญ ของ

วาติกันและสมเด็จพระสันตะปาปาจอหน พอล ท่ีสอง ทรงประกาศใหเปนอัศจรรยในป 1987  ทาน

ไดประกาศใหคุณพอฮูนิเปโร เซอรรา เปนบุญราศีในมหาวิหารนักบุญเปโตรในวันอาทิตยท่ี 25 

กันยายน 1988  และเพื่อการแตงต้ังบุญราศีฮูนิเปโร เซอรรา ใหเปนนักบุญนั้น จะตองมีอัศจรรย

เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยการภาวนาขอผานทาน เพื่อใหสามารถยอมรับการเปนนักบุญผูศักดิ์สิทธิ์โดย

อัศจรรยอีกคร้ังหนึ่ง พวกเราสามารถใชสาเหตุอยางใดอยางหนึ่งในการภาวนาขอประจําวัน เชน 

อัศจรรยใหหายจากโรคมะเร็ง หรือเอดส - เพื่อความเปนเอกภาพของนานาชาติ - เพื่อพระศาสนจักร

ไดมีกระแสเรียกเพิ่มขึ้น และตามความประสงคของสวนตัวเราเองดวย  

 
ใหเราภาวนา 

ขาแตพระเยซูคริสตเจา  โปรดประทานรางวัลแหงอัครสาวก แกทานบุญราศี ฮูนิเปโร เซอรรา 

ขารับใชของพระองค ผูละท้ิงแผนดินบานเกิดและเมืองบิดามารดาของทาน ไปทํางานเพื่อความรอด

ของวิญญาณตางๆ ในประเทศสเปน ประเทศเม็กซิโกและมลรัฐคาลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา  

 
อาศัยพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค โปรดทรงนําทานสูพระแทนของบรรดานักบุญท้ังหลาย  

โดยคําเสนอวิงวอนของทานบุญราศี ฮูนิเปโรเซอรรา และขอทรงเมตตาตอคําภาวนาพิเศษของ

ขาพเจา ซึ่งไมคูควรสําหรับคําสนองตอบบนแผนดินนี้  ท้ังนี้อาศัยพระเยซูคริสตเจาพระเจาของเรา 

อาแมน. 
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