บุญราศี ฮูนิเปโร เซอรรา
บทนํา
คุณพอฮูนิเปโร เซอรรา ไดรับการสถาปนาเปนบุญราศีโดยสมเด็จพระสันตะปาปา จอหน พอล ที่ 2
ในวันที่ 25 กันยายน 1988 มีคําประกาศวา “ทานเปนตัวอยางคริสตชนผูมีคุณธรรมและธรรมทูตผู
แพรธรรมผูมีจิตวิญญาณดั่งแสงไฟสองสวาง” คุณพอเซอรราเปนแสงสวางของนานาชาติที่แทจริง
ทานเปนแบบอยางของพระสงฆคณะฟรังซิสกัน เปนผูน าเคารพในวงการศึกษา วาทศิลปของ
ทานบนพระแทนเปนที่เลื่องลือตั้งแตทานอายุ 35 ป ตลอดสองทศวรรษที่ทานทํางานแพรธรรมใน
ภาคกลางประเทศเม็กซิโก ในดินแดนชนพื้นเมืองเผาปาเม และในชวง 15 ปสุดทายแหงชีวิต ทาน
ไปเปนผูบุกเบิกแพรธรรมในรัฐคาลิฟอรเนีย จนคนเรียกทานวาเปน “อัตรสาวกแหงคาลิฟอรเนีย”
ทานไดแสดงใหเห็นถึงพลังอันเขมแข็งในคติพจนแพรธรรมประจําตัวของทาน “กาวไปขางหนา
เสมอ - และไมถอยหลังกลับ”
เมื่อทานปวยหนักใกลจะสิ้นใจ ณ อาราม คารเมล ในรัฐคาลิฟอรเนีย สหรัฐฯ ที่ฝงรางของทาน
ทานไดใหสัญญาไววา หากทานไดรับพระพรการพักผอนนิรันดรแลว ทานจะภาวนาใหทุกคนที่อยู
ในอารามและผูที่กลับใจภายหลังตลอดไป หลังจากไดรับการแตงตั้งบุญราศีแลว เราทั้งหลายจึง
แนใจใน คําสัญญาของทานที่จะทําหนาทีเ่ ปนอัครสาวกในสวรรคตอไป แนใจวาทานเปนเพื่อนที่
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กลาหาญของเราอยางแทจริง เปนผูแทนของเราในการออนวอนตอพระเปนเจา เปนธารพระพร
ของพระองค เปนแรงบันดาลใจและเปนความหวังของเราตลอดไป

บทที่หนึ่ง
ทานฮูนิเปโร เซอรรา เกิดวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.1713 ในหมูบาน เปตรา บนเกาะมาจอรกา
ของประเทศสเปน บิดามารดาของทานแมเปนชาวนาไรการศึกษา แตก็ไดแนะนําสั่งสอนอบรมให
ทานมีความเชื่ออยางมั่นคง เมื่อทานอายุได 7 ขวบ ก็สงทานเขาโรงเรียนของคณะฟรังซิสกัน จนถึง
อายุ 15 ป ทานจึงเขาบานเณรของคณะที่เมืองปลมา เมืองหลวงของเกาะมาจอรกา ในทะเลเมดิเตอเร
เนียน
นอกจากการเรียนตามปรกติแลว ทานฮูนิเปโรยังชอบการอานหนังสือประวัตินักบุญและ
ปรารถนาจะทําตามแบบอยางของบรรดานักบุญที่ “ทํางานอยางหนักเพื่อความรอดของวิญญาณ
มนุษย” ทานตัดสินใจใชแบบอยางของบรรดานักบุญในการเจริญชีวิตของทาน “โดยการอุทิศ
ชีวิตของทานและยอมหลั่งเลือดของทานเชนเดียวกับบรรดานักบุญทั้งหลาย”
อยางไรก็ตาม ทานฮูนิเปโร ก็มีปญหาดานสุขภาพที่ไมแข็งแรงนัก ทานบันทึกไววา “ผมเจ็บปวย
อยูเกือบตลอดเวลา ตัวของผมก็สูงไมพอที่จะเอื้อมมือใหถึงชั้นวางของได ผมจึงไมสามารถ
ชวยเหลือเพื่อนโนวิสผูฝกหัดของผมในการทํางานที่จําเปนได” จนกระทั่งเมื่อทานอายุครบ 17 ป
ทานไดปฏิญาณตนอยางสงาในคณะของทาน สุขภาพของทานจึงแข็งแรงดีขนึ้ รูปรางก็เริ่มสูงใหญ
ขึ้น ทานมักจะกลาวถึงความสุขในวันถวายตัวของทาน เสมอวา “ผมไดรับสิ่งที่ดีๆทั้งหลายมา
พรอมกับสติปญญา” (Wisdom 7:11).

บทที่สอง
ทานฮูนิเปโร รับศีลบวชเปนพระสงฆเมื่อทานอายุ 24 ป ทานไดรับปริญญาเอก ดานเทวศาสตร
เมื่ออายุ 28 ป และเมื่อทานอายุ 35 ป ทานไดรับปริญญาขั้นสูงสุด ระดับศาสตราจารยจาก
มหาวิทยาลัยมาจอรกา ทานเปนนักเทศนที่เกงมาก มีผบู ันทึกไวหลังจากการเทศนที่นาประทับใจ
ของทานครั้งหนึ่งวา “บทเทศนของทานวันนี้ มีคุณคาทีจ่ ะนํามาจัดพิมพเปนตัวทอง(คํา)ทั้งหมด”
อยางไรก็ตาม ทานฮูนเิ ปโรไดรับกระแสเรียกใหเปนธรรมทูตของชนชาติตางๆในเวลาตอมา
ทานไดเขียนบันทึกไววา “ผมไมมีทางเลือกอื่นใดอีกนอกจากจุดไฟปรารถนาอยางแนวแนในชีวิต
จิตของผมสมัยเปนผูฝกหัด เมื่อไดอานประวัตินักบุญทั้งหลายนั้น ใหกลับลุกโชนขึ้นมาอีก หลังจาก
ทีไ่ ฟนั้นไดมอดดับไปชัว่ ขณะเนื่องจากผมมีภาระการเรียนทีห่ นักมาก”
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เมื่อทานตอบรับกระแสเรียกใหไปเปนธรรมทูตแพรคําสั่งสอนของอัครสาวก ทานไดออนวอน
ในบทภาวนาใหมของทานตอพระ โดยขอเลือกองคอุปถัมภประจําตัวทาน คือ พระแมมารียผูนิรมล
และนักบุญ ฟรังซิส โซลาโน อัครสาวกแหงทวีปอเมริกาใต นักบุญที่ทานขอเปนผูอุปถัมภของทาน
ในป 1749 คุณพอฮูนิเปโรเดินทางไปเม็กซิโก โดยสงจดหมายลาไปยังบิดามารดาของทาน ซึ่ง
ตอนหนึ่งทานเขียนไววา “ผมปรารถนาอยางยิ่งที่จะสงความสุขของผม มาใหพอกับแมในวันนี้
ผมทราบดีวาพอกับแมจะตองบอกใหผม กาวเดินหนาตอไป และอยาไดถอยหลังกลับ ขอใหความ
ทุกขกังวลที่พอกับแมตองทุกขใจอยางใหญหลวงนั้น ขอจงกลับกลายเปนความปติยินดีชั่วนิรันดร
และถาแมนวาเราอาจจะไมไดพบกันอีกในโลกนี้ เราก็จะตองไดพบกันใหมและไดอยูรวมกันใน
พระศิริมงคลของพระเปนเจาตลอดนิรันดร นี่คือคําภาวนาของผม”

บทที่สาม
7 ธันวาคม 1749 หลังจากการเดินทางดวยเรือใบขามมหาสมุทรแอตแลนติคไปยังโลกใหมเปน
เวลาถึง 3 เดือน คุณพอฮูนเิ ปโรก็กาวเหยียบขึ้นฝงทวีปอเมริกาเหนือ เปนครั้งแรก ที่เมือง เวราครูซ
ประเทศเม็กซิโก ทานเลือกที่จะเดินเทาเปนระยะทางไกลถึง 275 ไมล ไปโรงเรียนซานเฟอรนันโด
อาโปสโตลิก ที่เมืองเม็กซิโกซิตี้
แตวาในระหวางการเดินทาง ทานถูกแมลงมีพิษกัดที่เทาซาย เปนแผลอักเสบบวมขึ้น กระทั่ง
กลายเปนแผลเรื้อรัง อันเปนผลกระทบตอการเดินของทาน ไปจนตลอดชีวิต
ในการเทศนาของทานทุกครั้ง ทานสามารถโนมนาวทําใหผูฟงรูสึกเปนทุกขเสียใจที่ไดกระทําบาป
โดยใชแบบอยางที่เขมแข็งของนักบุญอุปถัมภที่ทานชอบและศรัทธา คือ นักบุญฟรานซิส โซลาโน

บทที่สี่
ภารกิจธรรมทูตแพรธรรมของคุณพอฮูนิเปโร เริ่มตนขึ้นบนดินแดนเทือกเขาสูง เซียรรากอรดา
ทิศเหนือของเมืองเม็กซิโกซิตี้ ทานทํางานแพรธรรมที่นี่ 8 ป (1750 – 1758) ทามกลางชนพื้นเมือง
เผาปาเม ทานทําหนาทีเ่ ปนหัวหนามิสชันนารีดูแลกลุมคริสตชนถึง 5 แหง
ทานเรียนรูภาษาทองถิ่นที่ยากนั้นไดอยางรวดเร็ว ทานสอนคําสอน แตงคําสอนบทเพลง บทวจน
พิธีกรรมในวันฉลองตางๆ เปนภาษาทองถิ่น และชวยสอนใหคนพื้นเมืองนั้นสามารถคาขายไดเอง
หลายอาชีพ
ครั้งหนึ่ง ระหวางการเดินทางไปแพรธรรมแถบภูเขาเซียรรากอรดาทางตะวันออก ทานไดดื่ม
ไวนที่เปนพิษในระหวางมิสซา ทําใหทานเปนลมหนามืดไป เมื่อฟนขึ้นมาแลว ทานไมยอมกินยา
เพื่อใหอาเจียน ทานกลาววา “ไมใชวา ผมไมเชื่อสรรพคุณของยา หรือวาถามีเหตุผลอื่นที่ผมสมควร
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ตองกินยานี้ แตวาผมเพิ่งจะรับศีล ปงแหงเทวดาซึ่งไดหยุดเปนปง กลับเปนกายพระคริสตเขาไป
แลว จะใหผมรังเกียจเครื่องดื่มพระโลหิตนี้ไดอยางไรกัน?”
คุณพอฮูนิเปโรรอดชีวิตอยางเฉียดฉิวกับความตายหลายครั้ง ในชีวิตของทาน และทานไดรับ
ความชวยเหลือจากพระญาณสอดสองหลายครั้ง คราวหนึ่งขณะที่เดินทางในเม็กซิโก ทานและ
เพื่อนมิสชันนารีคนหนึ่งไดไปขอพักที่บานของชายที่นานับถือคนหนึ่งพรอมกับภรรยาและบุตรชาย
เชาวันรุงขึ้น ทานทั้งสองก็รีบออกเดินทางและไปทราบในภายหลังวา ไมมีผูใดอาศัยอยูใน
บริเวณนั้น และไมมีบานพักหรือฟารมใดอยูในแถบนั้น ทานฮูนิเปโรจึงเชื่อวา พระญาณสอดสอง
ของพระเปนเจาไดจัดใหทานไดรับการตอนรับ มีที่พักแรมและไมตองสงสัยเลยวา บุคคลทั้งสามใน
บานหลังนั้นคือพระเยซูกุมาร แมพระและนักบุญโยเซฟ นั่นเอง เพราะทานพิศวงในความสะอาด
เรียบรอยในบานที่แมจะยากจน และความออนหวานเอาใจใสที่ทานไดรับ ทานรูสึกวาเปนความผิด
ปรกติจากความสงบภายในบานที่ทานรูสึกจากใจของทาน ทานจึงขอบพระคุณพระเจาทีป่ ระทาน
ความชวยเหลือพิเศษสําหรับทานและเพื่อนของทาน

บทที่หา
เมื่อทานอายุ 53 ป ทานเดินทางขึ้นไปรัฐคาลิฟอรเนียตอนลาง เพื่อไปรับหนาที่ใหม ในฐานะ
หัวหนาพระสงฆผูดูแลศูนยคริสตชนถึง 15 แหงในพื้นที่แถบนั้น ทานไดทราบมาวา ประเทศสเปน
จะเขามาดูแลอาณานิคมทางตอนบนของคาลิฟอรเนียในไมชา ทานจึงอาสาสมัครไปเปนผูดูแลและ
ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนหัวหนาศูนยคริสตชนในมิสซัง 15 แหงดังกลาว
ตลอดการเดินทางไปทางเหนือ 750 ไมล เปนเวลา 95 วัน จากเมืองลาเรโด ถึงอาวซานดีเอโก
ทานตองทรมานอยางมาก ทานบันทึกไววา “ผมมีปญหาในการยืนเพราะเจ็บขาขางซายมาก และ มี
อาการบวมขึ้นมาเกือบทั้งขาและเจ็บปวดมาก” ทานปฏิเสธที่เดินทางกลับ และกลาววา “หากวาผม
จะตองตายบนถนนนี้ ผมก็ไมขอยอนหลังกลับ และหากวาจะตองฝงผมไวที่นี่ ผมก็ยินดีทจี่ ะอยู
ทามกลางผูคนเหลานี้แมเขาจะยังมิไดลางบาปก็ตาม หากเปนน้ําพระทัยของพระ” เมื่อไมมี
ทางเลือก สุดทายเขาก็ตองหามทานไปบนแคร ทานก็ขอใหคนหาเชือกมัดขาของทานไปกับแคร
และพอวันรุงขึ้นปรากฏวาทานสามารถเดินไดเองและสามารถถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณดวย
ทานฮูนิเปโร เดินทางมาถึงซานเดียโกวันที่ 1 กรกฎาคม 1769 และตอมาวันที่ 14 กรกฎาคม ทาน
ก็กอตั้งนิคมคริสตชนกลุมแรกของคาลิฟอรเนีย ไดสําเร็จ แมวามีการโจมตีจากอินเดียนแดงที่เกือบ
เอาชีวิตทานฮูนิเปโร ทานบันทึกวา “ผมถือรูปพระแมนิรมลไวในมือขางหนึ่ง และถือรูปพระเยซู
บนกางเขนในมืออีกขางหนึ่ง ขณะที่มีลูกธนูปลิวรอบตัวผม ผมคิดเพียงแตวา หากผมมีเครื่อง
ปองกันตัวดีอยางนี้ ผมก็ไมสมควรตาย แตถาหากวาตองตายจริงๆ ผมตองเปนคนบาปหนาทีเดียว”
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บทที่หก
ทานบุญราศีฮูนิเปโร มีความเชื่อมั่นอยางแทจริงในพลังของนพวาร ขณะทีท่ านประจําอยูที่เมือง
ซานเดียโก ทหารสเปนเปนโรคขาดอาหารเสียชีวิตเปนจํานวนมาก เนื่องจากเสบียงอาหารขาด
แคลนและเรือขนสงเสบียงเพิ่มเติมจากเม็กซิโกก็ไมมาตามเวลา เกิดภาวะขาดแคลนอาหารอยาง
หนักถึงขนาดอาจตองอพยพทิ้งเมืองซานเดียโกและคาลิฟอรเนีย หากเรือเสบียงยังมาไมถึง กําหนด
วันที่ 20 มีนาคม 1770 หนึ่งวันหลังจากวันฉลองทานนักบุญโยเซฟ เปนวันสุดทายของการรอ
คอย หลังการเจรจาตอรองกับทหารและการเตรียมการอพยพ เปนดั่งลูกธนูทิ่มแทงหัวใจของทาน
ฮูนิเปโร ที่ถือคติพจน “กาวไปขางหนา ไมถอยหลังกลับ” และทานไดเขียนบันทึกไววา ทาน
กับเพื่อนพระสงฆของทาน ฮวน เครสป ตกลงจะขออยูที่นั่นตอไป แมอาณานิคมแหงนั้นจะถูก
ทอดทิ้งก็ตาม ทานขอฝากชีวิตไวกับพระญาณสอดสองของพระเปนเจาตอไป
ดวยความรวมมือกับกองทหารทั้งหมดที่นั้น ทานฮูนิเปโรเริ่มตนสวดนพวารขอตอนักบุญโยเซฟ
เมื่อถึงวันที่ 19 มีนาคม ซึง่ เปนวันสุดทายของการสวดนพวารและวันฉลองทานนักบุญโยเซฟ และ
ทุกๆ สิ่งเตรียมพรอมแลวสําหรับการอพยพออกจากเมืองซานเดียโก พอถึงเวลาบาย 3 โมง ทุกคนก็
มองเห็นเรือขนเสบียงปรากฏขึ้นที่ขอบฟาทางทิศใต หัวใจของทานฮูนิเปโร ก็เต็มเปยมไปดวย
ความปติยินดี และทานก็กลาวขอบคุณพระเปนเจาโดยไมหยุดหยอน และเพื่อเปนการขอบคุณตอ
นักบุญโยเซฟ ทานไดถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณเปนการฉลองใหญที่สุด จนตอมาทานไดจัดการ
ฉลองนี้ตอไปทุกวันที่ 19 ทุกเดือน ไปจนตลอดชีวิตของทาน
เมื่อไดรับเสบียงสัมภาระอยางพอเพียงและมีความรูสึกดีขึ้นแลว ทั้งหมดจึงไดตกลงใจกันที่จะไม
ละทิ้งเมืองซานเดียโก จากนั้น พวกเขาก็เริ่มเดินทางขึ้นไปทางเหนือไปถึงเมือง มอนเตอเร และเริ่ม
ไปกอตั้งศูนยมิสซังคริสตชนแหงที่สองที่เมือง ซานคารลอส โบโรมิโอ ในวันที่ 3 มิถุนายน 1770
ซึ่งตอมาสถานที่นี้กลายเปนบานถาวรของทานในคาลิฟอรเนีย เปนศูนยกลางของมิสซังและในที่สุด
ก็เปนสถานที่ฝงรางของทานในวาระสุดทายดวย

บทที่เจ็ด
หลังจากทานฮูนิเปโร ไดสําเร็จภารกิจในการเดินทางไปกอตั้งเครือขายกลุมคริสตชนใหมของ
ทานในรัฐคาลิฟอรเนียในป 1772 แลว ทานไดพบเห็นความผิดปรกติในระบบการจัดการปกครอง
อาณานิคมในขณะนั้น ชนพื้นเมืองอินเดียนแดงมิไดรับการดูแลที่ดี และเรื่องอื่นที่ตองเปลี่ยนแปลง
ใหถูกตอง ทานตัดสินใจเดินทางกลับไปที่เมืองเม็กซิโกซิตี้ เพื่อไปขอรองขาหลวงใหญของรัฐบาล
สเปนเปนการสวนตัว
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การใชเวลาการเดินทางไปกลับอยางยากลําบากเปนเวลาสองป มีผลใหสุขภาพของทานทรุด
โทรมอยางหนัก ระหวางที่อยูในประเทศเม็กซิโกมีคนเขียนเลาไววา
“ทานเปนดั่งพญาสิงหผูเขมแข็งไมยอมแพ แมยามเจ็บปวย ไมมียาขนานใดที่จะชวยรักษาทานให
หายขาด แมทานจะหายใจไมออก เจ็บที่หนาอก ปวดที่ขาและเทาก็ตาม ไมสามารถทําใหทานละ
ทิ้งหนาที่อัครสาวกของทานได”
ทานฮูนิเปโรไดยื่นฎีกาอันมีชื่อเสียง 32 ขอของทาน ตอทานขาหลวงใหญ บูคาเรลลี่ ซึ่งปจจุบันนี้
ถือกันวาเปน “เอกสารสิทธิ”์ ฉบับแรกของรัฐคาลิฟอรเนีย เปนการแสดงหัวขอที่แสดงถึงความ
ตองการของประชาชนอยางกระชับที่สุด และการเสนอขอยุติที่มั่นคงถาวรในการแกไขปญหาตางๆ
และในที่สุดฎีกาของทานก็ไดรับอนุมัติทุกขอ
ทานฮูนิเปโรตองเดินทางอันยาวไกลกลับไปรัฐคาลิฟอรเนีย และทานมีบันทึกไววา “ทีน่ ี่คือ
สถานที่ที่ผมจะอยูตอไปและผมหวังวาพระเปนเจาจะทรงโปรดใหเปนสถานที่ฝงศพของผมดวย”
เมื่อทานเดินทางกลับถึงบานแลว ทานเริ่มมีพลังใหมในการแพรพระวาจา จนมีผูรับศีลลางบาปทวี
ขึ้นเปนจํานวนมากที่อาราม คารเมล ของทาน ทานไดเขียนบันทึกไววา “ผมไดยินเสียงสวด
ภาวนาของเด็กอินเดียนแดง ผมไดยินพวกเขารองเพลงและไดเห็นเด็กๆ วิ่งไปหาคุณพอเจาวัด
ทั้งหมดนี้ทําใหผมมีความสุขใจเปนที่สุด จนตองรูสึกขอบคุณพระเปนเจา และขอสรรเสริญ
พระองคตลอดไป”

บทที่แปด
หลังจากอุทิศชีวิตของทานใหกับภารกิจธรรมทูตแพรธรรมดุจอัครสาวกที่เขมแข็งทามกลางชน
พื้นเมืองอินเดียนแดงในรัฐคาลิฟอรเนีย ทานฮูนิเปโรก็ลมปวยหนักในกลางป 1784 ทานเตรียมตัว
ตายอยางดี
พอถึงกลางเดือนสิงหาคม ปนั้น แพทยหลวงก็ไมสามารถรักษาปญหาโรคปอดของทาน พรอม
กับชีวิตภารกิจอันสมบุกสมบันอยางหนักของทาน และขาซายของทานที่เปนแผลเรื้อรัง แพทย
วินิจฉัยวา รางกายของทาน “ถูกใชงานอยางหนัก” ตลอดชีวิตของทาน
วันที่ 27 สิงหาคม 1784 ทานฮูนิเปโรไดรับศีลเจิมผูปวย และศีลมหาสนิทครั้งสุดทาย ทานได
พยุงกายลุกจากเตียงในหองพักเล็กๆ ของทาน เดินไปยังทีฝ่ งศพของอาราม คารเมล ซึ่งหางออกไป
ประมาณ 2-3 รอยหลา เมื่อไปถึงทานก็คุกเขาลง พลางขับรองเพลงสรรเสริญศีลมหาสนิท
Tantum ergo, Sacramentum, veneramur cernui ( เราจงกมลงคุกเขาคารวะศีลมหาสนิทที่
ศักดิ์สิทธิ)์ ดวยน้ําเสียงอันดังเชนที่ทานใชขับรองอยูเ ปนประจํา พรอมกับน้ําตานองหนาทาน
ดูเสมือนวาทานมิไดเจ็บปวยเปนอะไรเลย จนกระทั่งผูติดตามทานทุกคนตางตื้นตันใจไมสามารถ
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ขับรองตามทานได เพื่อนสนิทของทาน คุณพอ ฟรังซิสโก ปาโลอู ไดเขาไปโปรดศีลเจิมสุดทายให
ทาน และเมื่อเสร็จพิธีแลว ทานฮูนิเปโรก็ยังคุกเขาขอบคุณพระเจาอยูในทาเดิม
วันที่ 28 สิงหาคม ทานฮูนิเปโรไดสัญญากับผูไปเยี่ยมทานไววา “หากพระเปนเจาทรงพระ
เมตตาใหผมไดรับสันติสุขนิรันดร ซึ่งผมไมสมควรไดรับเพราะความผิดตางๆ ของผม ผมจะภาวนา
ใหผูที่อาศัยอยูในศูนยมิสซังเหลานี้ตลอดจนบรรดาผูที่ผมยังไมไดบางบาปใหดวย” ทานสวด
ภาวนาตามลําพังในหองพักของทานจนถึงเวลาบายโมง 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 โดยกอตั้งศูนยคริ
สตชน ถึง 9 แหง (9 เมือง) ทานลางบาปใหชนอินเดียนแดงทองถิ่นกวา 6,000 คน และมีผูยืนยัน
ความเชื่ออีกมากกวา 5,000 คน
บทที่เกา
ชนพื้นเมืองและผูอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ซึ่งมีความเคารพรักชีวิตนักบุญของทาน ไดหลั่งไหลมา
เคารพที่หลุมฝงรางของทานในอาราม คารเมล อยางไมขาดสายหลังมรณกรรมของทาน
รวมถึงพระสันตะปาปา จอหน พอล ที่สอง ซึ่งเสด็จไปเยี่ยมทานในวันที่ 17 สิงหาคม 1987
การเสนอชื่อทานเปนนักบุญไดเริ่มดําเนินการที่วาติกันในป 1935 และตอมามีการประกาศ
แตงตั้งทานเปน ผูนานับถือ Venerable Junipero Serra ในวันที่ 9 พฤษภาคม 1985 สวนการ
เสนอทานเปนบุญราศีและนักบุญในลําดับตอไป จะตองมีอัศจรรยเกิดขึ้นอีกครั้งโดยการภาวนา
พิเศษผานทาน ผูนานับถือ ฮูนิเปโรเซอรรา
ในป 1960 ซิสเตอร แมรี โบนิฟาส ดีรดา O.S.F. ปวยหนักใกลจะเสียชีวิต ทานไดภาวนาขอทํา
นพวารจากผูนานับถือ ฮูนิเปโร เซอรรา ซิมเตอร แมรี โบนิฟาส เปนสมาชิกคณะซิสเตอรฟรังซิส
กันของพระมารดานิจจานุเคราะห มานานกวา 58 ป และทานไดเสียชีวิตในเดือนมกราคม 2000
หลังจากทานภาวนาขอตอผูรับใชพระเจา ทานฮูนเิ ปโรเซอรราและบทภาวนานพวาร ซิสเตอรก็
ไดรับอัศจรรยใหหายจากโรควัณโรคผิวหนัง ทานเลาวา “ดิฉันถูกนําไปโรงพยาบาลในสภาพใกล
จะตายแลว คุณพอจิตตาธิการไดแนะนําใหทํานพวารตอคุณพอเซอรรา ซึ่งไดทําใหเกิดอัศจรรย
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยางทันทีทันใด ดิฉันสามารถลุกขึ้นนั่งบนเตียงนอน รูสึกวารางกายคอยๆ ดีขึ้น
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อยางชาๆ และตอมาอีกหนึ่งสัปดาห ดิฉันก็ไดรับอนุญาตใหกลับบานได ขอขอบคุณพระเปนเจา
และคุณพอเซอรรา”
การหายโรคอยางอัศจรรยนี้ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อการแตงตั้งนักบุญ ของ
วาติกันและสมเด็จพระสันตะปาปาจอหน พอล ที่สอง ทรงประกาศใหเปนอัศจรรยในป 1987 ทาน
ไดประกาศใหคุณพอฮูนิเปโร เซอรรา เปนบุญราศีในมหาวิหารนักบุญเปโตรในวันอาทิตยที่ 25
กันยายน 1988 และเพื่อการแตงตั้งบุญราศีฮูนิเปโร เซอรรา ใหเปนนักบุญนั้น จะตองมีอัศจรรย
เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยการภาวนาขอผานทาน เพื่อใหสามารถยอมรับการเปนนักบุญผูศักดิ์สิทธิ์โดย
อัศจรรยอีกครั้งหนึ่ง พวกเราสามารถใชสาเหตุอยางใดอยางหนึ่งในการภาวนาขอประจําวัน เชน
อัศจรรยใหหายจากโรคมะเร็ง หรือเอดส - เพื่อความเปนเอกภาพของนานาชาติ - เพื่อพระศาสนจักร
ไดมีกระแสเรียกเพิ่มขึ้น และตามความประสงคของสวนตัวเราเองดวย

ใหเราภาวนา
ขาแตพระเยซูคริสตเจา โปรดประทานรางวัลแหงอัครสาวก แกทานบุญราศี ฮูนิเปโร เซอรรา
ขารับใชของพระองค ผูละทิ้งแผนดินบานเกิดและเมืองบิดามารดาของทาน ไปทํางานเพื่อความรอด
ของวิญญาณตางๆ ในประเทศสเปน ประเทศเม็กซิโกและมลรัฐคาลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
อาศัยพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค โปรดทรงนําทานสูพระแทนของบรรดานักบุญทั้งหลาย
โดยคําเสนอวิงวอนของทานบุญราศี ฮูนิเปโรเซอรรา และขอทรงเมตตาตอคําภาวนาพิเศษของ
ขาพเจา ซึ่งไมคคู วรสําหรับคําสนองตอบบนแผนดินนี้ ทั้งนี้อาศัยพระเยซูคริสตเจาพระเจาของเรา
อาแมน.
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