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บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ พฤศจิ กายน ค.ศ. ๒๐๑๙
“ใครเป็ นมารดา และใครเป็ นพี่น้องของเรา” (มธ 12: 48) โดยใช้ พระ
วาจานี้ พระเยซูเจ้ าทรงท้าทายให้ มวลชนที่ได้ ฟัง ให้ ต้ังคาถามในเรื่องที่ดูเหมือนกับ
ว่ า ทุ ก อย่ า งชั ดเจน และแน่ น อนอยู่แล้ ว : ใครเป็ นสมาชิ กครอบครั ว ของเรา คื อ
บุคคลเหล่านั้นที่เป็ นของเราและที่เราเป็ นของเขาใช่หรือไม่ หลังจากที่พระเยซู เจ้ า
ทรงทิ้งคาถามให้ ไตร่ตรองและปล่อยให้ คาถามนี้ดังก้ องอยู่ในใจของเขาแล้ ว ก็ทรง
ให้ คาตอบที่แปลกใหม่ นั่นคือ “ทุกคนที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของ
เรา ผู้สถิตในสวรรค์ ผู้น้ันแหละเป็ นพี่น้องชายหญิง และเป็ นมารดาของเรา” (มธ
12: 50) โดยการกล่ าวเช่ นนี้ พระเยซูเจ้ าไม่ ทรงเพียงแต่ ทาลายโครงสร้ างที่ถูก
กาหนดไว้ โดยทางศาสนาและกฏหมายในสมัยนั้นเท่านั้น แต่ยังทรงทาลายความ
ปรารถนาที่เรียกร้ องมากเกินไปของบรรดาผู้คนที่คิดว่าตนเองมีสิทธิ หรืออานาจ
เหนือพระองค์อีกด้ วย พระวรสารเป็ นการเชิญชวนที่ให้ แบบเปล่าๆสาหรับทุกคนที่
อยากจะฟัง
สิ่ งที่น่ า ประหลาดใจ คื อ ข้ อ สั งเกตที่ว่า พระวรสารนั้นล้ วนแต่ เต็มไปด้ วย
คาถาม ซึ่งประสงค์ท่จี ะทาให้ เรารู้สึกอึดอัด ทั้งยังเป็ นการกระตุ้นและเชิญชวนให้
บรรดาศิษย์เริ่มเดินตามหนทางที่ จะช่ วยให้ พวกเขาได้ ค้นพบความจริง แห่ งชีวิต
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คาถามเหล่านี้ มีจุดมุ่งหมายที่เปิ ดหัวใจและโลกทัศน์ต่อความจริงใหม่ ซึ่งสวยงาม
เกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ คาถามของพระอาจารย์น้ัน มักจะมุ่งหมายที่จะรื้อ
ฟื้ นชีวิตของเราและของหมู่คณะด้ วยความชื่นชมยินที่หาที่เปรียบมิได้ (cf. Exhort.
ap. Evangelii Gaudium 11)
นี่เป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดาธรรมทูตกลุ่มแรกๆ ที่เดินทางมาถึง ผืนแผ่นดิน
แห่ งนี้ พวกเขาได้ ฟังพระวาจาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า พวกเขาพยายามตอบคาถาม
ของพระองค์ และมองเห็นว่ าพวกเขาเป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ย่ิงใหญ่ ก ว่ า
ครอบครั ว ที่มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ เป็ นกลุ่ ม ทางวั ฒ นธรรม กลุ่ ม
ประเทศ และกลุ่มชนใดกลุ่ม ชนหนึ่ ง โดยอาศั ย พละกาลังจากพระจิ ตเจ้ า และ
ความหวังที่เกิดจากพระวรสาร พวกเขาได้ เดินทางเพื่อที่จะได้ พบกับสมาชิกใน
ครอบครัวเดียวกันที่เขายังไม่ร้ จู ัก พวกเขาออกเดินทางเพื่อค้ นหาใบหน้ าของพี่น้อง
ของเขา พวกเขาต้ องเปิ ดใจ เพื่อจะก้ าวข้ ามความแตกแยกและความแตกต่างในทุก
รู ป แบบ และค้ น พบมารดาและพี่น้องชายหญิ งชาวไทยทั้งหลาย ที่ยั งคงขั ดสน
อาหารจากพระแท่นศักดิ์สิทธิ์แห่งวันเวลาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า ไม่เพียงแต่ท่พี วก
เขามีสิ่งที่ต้องการจะแบ่งปั นเท่านั้น แต่ตัวเขาเองยังต้ องการความช่วยเหลือจากพี่
น้ องขาวไทย เพื่อที่จะทาให้ ความเชื่อของเขาจะได้ รับการหล่อเลี้ยง และความเข้ าใจ
ในพระคัมภีร์เพิ่มมากขึ้นอีกด้ วย (cf. Conc. Vat.II, Const. dogm. Dei Verbum
8)
หากไม่มีการค้ นพบดังกล่าว คริสตศาสนาจะขาดโฉมหน้ าของพวกท่าน จะ
ขาดบทเพลง การราไทย และรอยยิ้มที่เป็ นอัตลักษณ์ของปวงชนบนแผ่นดินนี้ พวก
เขาจึงเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น ถึงพระประสงค์ของพระบิดาที่ ทรงเปี่ ยมด้ วยความรัก
ซึ่ งยิ่ งใหญ่ ก ว่ า ความคิด แบบมนุ ษย์ กลุ่ ม ชนใดกลุ่ มชนหนึ่ง หรื อ วั ฒ นธรรมใด
วัฒนธรรมหนึ่ง ศิษย์ธรรมทูตไม่ใช่ผ้ ูท่มี าเผยแผ่ศาสนาหรือแสวงหาผู้ท่จี ะกลับใจ
เท่านั้น แต่ยังเป็ นภิกขาจารหรือการเที่ยวขอสิ่งที่ยอมรับว่าตนเองยังขาดอยู่ คือพี่
น้ องชายหญิง ยั งขาดมารดาที่พระเยซูเจ้ าประทานให้ กั บมวลมนุ ษย์เพื่อมาร่ ว ม
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ฉลองพระพรแห่ งการคืนดี งานเลี้ยงวิวาห์พร้ อมแล้ ว จงไปตามทางแยกและเมื่อ
พบผู้ใดจงเชิญมาร่วมงานวิวาห์เถิด (เทียบ มธ 22: 4 และ 9) การถูกส่งออกไปนี้
เป็ นบ่อเกิดแห่งความชื่นชมยินดี การขอบพระคุณ และความสุขสมบูรณ์ “เมื่อเรา
ปล่อยให้พระเจ้าทรงนาชีวิตของเรา เพื่อให้เราบรรลุถึงความเป็ นตัวตนทีแ่ ท้จริ ง
ของเรามากทีส่ ุด ณ จุดนัน้ เราจะพบต้นธารและแรงบันดาลใจของความพยายามที่
จะประกาศพระวรสาร” (cf. Exhort. ap. Evangelii Gaudium 8)
ระยะเวลาที่ผ่านไปแล้ ว 350 ปี นับตั้งแต่ได้ ก่อตั้งมิสซังสยาม (ค.ศ. 16692019) ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์แห่งอ้ อมกอดฉันพี่น้องที่ได้ รับการสถาปนาขึ้นในแผ่นดิน
แห่ งนี้ ธรรมทูตเพียง 2 ท่าน ได้ หว่านเมล็ดพันธุ์ ซึ่งได้ เติบโตขึ้นมาและผลิดอก
ออกผลเป็ นการริเริ่มงานอภิบาลที่หลากหลาย และได้ เอื้อประโยชน์ต่อทุกชีวิตใน
ประเทศ ในโอกาสครบรอบการเฉลิมฉลองนี้ ไม่ใช่เป็ นการฉลองด้ วยความโหยหา
อดีต แต่ต้องเป็ นเหมือนกับเปลวไฟที่นาความหวัง เพื่อให้ เราสามารถตอบสนอง
คาเชิญชวนของพระเจ้ า ด้ วยความตั้งใจอันแน่วแน่ เหมื อนกับบรรดาธรรมทูตรุ่น
แรกนั้น นี่เป็ นความทรงจาที่เปี่ ยมไปด้ วยความชื่นชมยินดีและการระลึกถึงคุณงาม
ความดี ซึ่ ง จะช่ ว ยเราให้ ส ามารถออกจากตั วเองเพื่ อแบ่ งปั น ชี วิ ตใหม่ ท่ีมาจาก
พระวรสาร กับสมาชิกครอบครัวของเราที่เรายังไม่ร้ จู ัก
เราทุ ก คนเป็ นศิ ษ ย์ ธ รรมทู ต เมื่ อ เราให้ ก าลั ง ใจซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ ที่จะ
สามารถเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตของครอบครัวขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า และในเวลาที่เรา
ได้ แบ่งปั นชีวิตอย่างแท้ จริงเหมือนกับพระองค์ พระเจ้ าไม่กลัวที่จะนั่งร่วมโต๊ะกับ
คนบาป เพื่อยืนยันว่ายังมีท่วี ่างสงวนไว้ สาหรับเขาที่โต๊ะงานเลี้ยงของพระบิดา และ
ในโลกที่เป็ น “บ้ านอาศัย” ของเราทุกคน พระองค์ได้ เคยสัมผัสบุคคลเหล่านั้นที่
ถูกตีตราว่าพวกมีมลทิน และยังยินยอมให้ เขาสัมผัสพระองค์ด้วย เพื่อที่เขาจะได้
เข้ า ใจว่ า พระเจ้ า ทรงสถิ ต อยู่ ใกล้ เ ขา และเขาเป็ นผู้ ไ ด้ รับพระพร (cf. S. Juan
Pablo II, Exhort. Ap. Postsin. Ecclesia in Asia 11)
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พ่อคิดถึงเป็ นพิเศษบรรดาเด็กชายหญิงและสตรีท่ตี กเป็ นเหยื่อของการค้ า
ประเวณี และการค้ ามนุษย์ ซึ่งทาให้ ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของพวกเขาถูกทาลาย
ไป พ่ อ คิ ด ถึ ง เยาวชนที่ ต กเป็ นทาสของยาเสพติ ด และด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งไร้
ความหมาย โดยการหยุดที่จะใฝ่ ฝัน หรือการเผาทาลายความฝันของตัวเอง พ่อ
คิดถึงบรรดาผู้อพยพที่ไร้ บ้านเรือนที่จะพักพิง และจาต้ องจากครอบครัวไป พ่อ
คิดถึงผู้คนอีกจานวนมาก ที่อาจจะรู้สึกว่าตนเองถูกลืม เหมือนเป็ นเด็กกาพร้ าที่ถูก
ทิ้ง “พีน่ อ้ งของเราจานวนมากมายทีด่ าเนินชีวิตโดยปราศจากพละกาลัง แสงสว่าง
และความบรรเทาใจจากพระเยซูคริสตเจ้า ปราศจากชุมชนแห่งความเชือ่ ทีต่ อ้ นรับ
เขา ปราศจากขอบฟ้ าแห่ ง ความหมายของชี วิ ต ”(cf. Exhort. ap. Evangelii
Gaudium 49) พ่อคิดถึงบรรดาชาวประมงที่ถูกเอารัดเอาเปี ยบ พ่อคิดถึงบรรดา
คนขอทาน คนที่ไร้ ท่พี ่งึ และถูกเพิกเฉย
พวกเขาเหล่านี้เป็ นสมาชิกในครอบครัวของเรา เป็ นมารดา เป็ นพี่น้องของ
เรา จงอย่าปิ ดกั้นชุมชนของเราจากใบหน้ า บาดแผล รอยยิ้ม และชีวิตของเขา จง
อย่าหยุดยั้งความรักความเมตตาของพระเจ้ า ในการที่จะเจิมบาดแผล และความ
เจ็บปวดของเขา ศิษย์ธรรมทูตต้ องเข้ าใจว่า การแพร่ ธรรมไม่เกี่ยวกับการเพิ่ม
ปริมาณ หรือการแสดงถึงอิทธิพล หรืออานาจ หากแต่เป็ นการเปิ ดประตู เพื่อ
การมี ส่ ว นร่ ว มในอ้อ มกอดที่ เ ปี่ ยมด้ว ยความรัก และความเมตตาและการ
เยียวยารักษาของพระบิดา ซึ่งทาให้เราเป็ นครอบครัวเดียวกัน
ชุมชนคริสตชนไทยที่รัก ขอให้ ท่านทั้งหลายเดินตามรอยเท้าของบรรดาธรรม
ทูตรุ่นแรกๆ เพื่อที่จะได้ ค้นพบและจดจาได้ ด้วยความชื่นชมยินดี ซึ่งใบหน้ าของ
บรรดามารดา และพี่น้องชายหญิงของเรา ผู้ซ่งึ พระเป็ นเจ้ าทรงประทานแก่เรา และ
เป็ นผู้ท่ยี ังขัดสนอาหารจากโต๊ะในงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า
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