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N. 5
พระสมณดำรัสของสมเด็จพระสันตะปำปำฟรำนซิส
ประทำนแก่บรรดำบำดหลวง นักบวช นักพรต ผูร้ บั เจิ ม
สำมเณร และครูคำสอน
ณ วัดนักบุญเปโตร อ.สำมพรำน จ.นครปฐม
วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤศจิ กำยน ค.ศ. ๒๐๑๙
สวัสดีพ่นี ้ องชายหญิงที่รัก
ขอขอบใจพระคุณเจ้ า โยเซฟ ประธาน ศรีด ารุณศีล สาหรับคากล่ าว
ต้ อนรับ พ่อรู้สึกยินดีย่ิงที่ได้ มีโอกาสพบปะ รับฟั ง มีส่วนร่วมในความชื่นชม
ยินดี และได้ มองเห็นว่าพระจิตเจ้ าได้ ทรงงานอย่างไรท่ามกลางพวกลูก พ่อขอ
ขอบใจ พระสงฆ์ นักบวชผู้รับเจิม สามเณร และครูคาสอน ที่ได้ สละเวลาที่มี
คุณค่าอย่างยิ่งนี้เป็ นของขวัญสาหรับพ่อ
ขอขอบใจ เบเนเด็ทตา ที่ได้ แบ่งปั นชีวิต และเป็ นพยานถึงชีวิตของลูก
ยิ่งฟังก็ย่งิ ทาให้ พ่อรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้ า เพราะชีวิตของธรรมทูตชายหญิง
จานวนมากมายที่ได้ ส่งอิ ทธิพลที่มิอาจลืมเลือ นได้ เบเนเด็ ท ตา ลู ก ได้ พูด
เกี่ยวกับธิดาแห่งความเมตตา พ่อปรารถนาที่จะให้ คาพูดแรกๆ ของพ่อกับลูก
นี้ เป็ นการขอบพระคุณสาหรับบรรดาผู้รับเจิมทุกคน ที่ได้ สั ตย์ซ่ือ และอุทิศ
ตนเองในการเป็ นมรณสักขีอย่ างเงียบๆ ในชีวิตประจาวัน ทาให้ บังเกิดผล
มากมาย บางทีพ่ อไม่ ทราบว่ าเขาได้ เห็นและลิ้มรสผลแห่ งการอุทิศตนของ
พวกเขาหรือไม่ แต่ พ่อมั่นใจว่ าชีวิตของพวกเขาเป็ นชีวิตที่บังเกิดผลอย่ า ง
แน่นอน พวกเขา คือ คามั่นสัญญาแห่งความหวัง เพราะฉะนั้นเบื้องต้ นนี้ พ่อ
ใคร่เชิญชวนให้ ทุกคนระลึกถึงครูคาสอน และผู้รับเจิมอาวุโส ที่ได้ มีส่วนทาให้
เราได้ เกิดมาท่ามกลางความรักและความสนิ ทสัมพันธ์กับพระเยซู ขอให้ เรา
ขอบพระคุณพระเจ้ าเนื่องด้ วยเขาเหล่านั้น และบรรดาผู้อาวุโสในคณะต่างๆ
ของเราที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับเรา ณ สถานที่แห่งนี้ กรุณาบอกกับเขาเหล่านั้น
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ด้ วยว่า พระสันตะปาปาขออานวยพรมายังเขา ด้ วยจิตใจที่ซาบซึ้งในสิ่งที่พวก
เขาได้ กระทา และขอให้ พวกเขาอวยพรพ่อด้ วย
พ่อเชื่อว่า วิถีแห่งกระแสเรียกของเราแต่ละคน กอปรด้ วยประสบการณ์
ที่ช่วยให้ เราค้ นพบ และไตร่ตรองถึงไฟแห่ งพระจิตเจ้ า เป็ นสิ่งที่สวยงามและ
มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะมีใจขอบพระคุณ การขอบพระคุณเป็ น “อาวุธอัน
ทรงพลัง” หากเราสามารถพิศเพ่งและขอบพระคุณสาหรับความรัก ความมีใจ
เอื้อเฟื้ อ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้ ว างใจ รวมทั้งการได้ รับการอภัย
ความอดทนอดกลั้น ความพากเพียร และความเห็นใจที่เราได้ รับจากผู้อ่นื เรา
ก็จะสามารถที่จะเปิ ดโอกาสให้ พระจิตเจ้ าประทานลมปราณที่สดใหม่สาหรับที่
จะฟื้ นฟู ชี วิ ต ของเราขึ้ นใหม่ ไ ด้ (จดหมายถึ ง พระสงฆ์ 4 สิ ง หาคม ค.ศ.
2019) ขอให้ เราระลึ ก ถึ ง และขอบคุ ณ บรรดาเขาเหล่ า นั้ น และอาศั ย
แบบอย่างของเขา ให้ เราพยายามเป็ นชายหญิงที่ทาให้ เกิดชีวิตใหม่ ซึ่งพระผู้
เป็ นเจ้ าทรงประทานให้ เรา เราได้ รับกระแสเรียกให้ เป็ นผู้แพร่ธรรมที่บังเกิด
ผล เราได้ รับกระแสเรียกให้ เป็ นนักรบในการต่ อสู้เพื่อสิ่งที่พระองค์ทรงรัก
และประทานชี วิ ต ให้ ขอให้ เ ราวอนขอพระหรรษทาน และพระพร เพื่ อที่
ความรู้สึกและมุมมองของเรา จะเป็ นเหมือนกับความรู้สึกและสายพระเนตร
ได้ รับการหล่อเลี้ยงด้ วยจังหวะการเต้ นแห่งพระหฤทัย ของพระคริสตเจ้ า และ
พ่ออยากจะบอกลูกด้ วยว่า ขอให้ เรามีความรักอันร้ อนรนต่อพระคริสต์และ
พระอาณาจักรของพระองค์ จงทาให้ เกิดบาดแผลแห่งรักในจิตใจของเรา
ในแง่ น้ ี พ่ ออยากจะถามลูกๆ ว่ า เราจะบ่ มเพาะงานอภิบาลที่เกิดผล
มากมายได้ อย่างไร
เบเนเด็ทตา ลูกได้ แบ่งปันประสบการณ์ท่พี ระเจ้ าประทานให้ ที่พระเจ้ า
ได้ ทรงนาลูกผ่านทางความสวยงาม เป็ นความสวยงามแห่ งพระรูปของพระ
นางมารีย์ พระนางทอดพระเนตรมายังลูกและทรงกระตุ้นความปรารถนาที่จะ
ให้ ลูกรู้จักกับพระนางมากขึ้น ลูกถามตัวเองว่า ผู้หญิงคนนี้เป็ นใคร คาถามนี้
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ไม่ ใ ช่ เ ป็ นเพี ย งค าพู ด ความคิ ด นามธรรม หรื อ ตรรกะที่ น่ า ฟั ง เท่ า นั้ น
ประสบการณ์ของลูกเริ่มต้ นที่สายพระเนตรที่ถูก บ่ มเพาะในตัวลูก มีปรีชา
ญาณมากมายที่ซ่อนอยู่ในคาพูดของลูก กล่าวคือ เป็ นการปลุกการตระหนักรู้
ถึงความงดงามอันน่าประหลาดใจและน่าชื่นชมยินดี ทาให้ เกิดทัศนคติและ
คาถามใหม่ๆ ชีวิตรับเจิมที่ไม่เปิ ดรับสิ่งใหม่ๆ สาหรับชีวิตเลยนั้น เป็ นชีวิตที่
หยุดการเจริญเติบโตลงกลางคัน องค์พระผู้เป็ นเจ้ าไม่ได้ เรียกเราและส่งเรา
เข้ า ไปในโลก เพื่ อ ที่ จ ะให้ เ ราบั ง คั บ ขู่ เ ข็น หรื อ วางภาระที่ห นั ก กว่ า ภาระ
มากมายที่ผ้ ูคนได้ แบกอยู่แล้ ว แต่ส่งเราไปเพื่อให้ เราแบ่งปันความชื่นชมยินดี
และขอบฟ้ าใหม่ ท่ีส วยงามและน่ า พิ ศ วง พ่ อ ชอบค ากล่ า วของสมเด็จพระ
สันตะปาปา เบเนดิก ต์ ที่ 16 ซึ่งในความคิดของพ่อ เป็ นคาพูดที่บ่งบอกถึง
สถานการณ์ในปัจจุบันได้ เป็ นอย่างดี นั่นคือ พระศาสนจักรไม่ได้ เจริญเติบโต
โดยอาศัยความพยายามที่จะทาให้ คนกลับใจมากขึ้น แต่อาศัยการดึงดูดความ
สนใจ (Evangelii Gaudium, 14) “การประกาศพระคริสตเจ้ า หมายถึงการ
แสดงให้ เห็นว่า การเชื่อในพระองค์ และติดตามพระองค์น้ัน มิได้ เป็ นเพียง
แค่สิ่งจริงแท้และถูกต้ องเท่านั้น แต่ยังเป็ นสิ่งงดงาม สามารถเติมเต็มชีวิตด้ วย
ความงดงามใหม่ และความชื่นชมยินดีท่ลี ึกซึ้ง แม้ ในปั ญหาความทุกข์ยาก”
(cf. Exhort. ap. Evangelii Gaudium, 167)
เหตุ น้ ี ควรที่ จ ะท าให้ เราได้ รั บ ก าลั ง ใจ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เรากลั ว ที่จ ะสร้ า ง
สัญลักษณ์ รูป ถาพ และเสียงดนตรี ที่ปลุกความรู้สึกประหลาดใจที่พระเจ้ า
ปรารถนาที่จะประทานให้ กับชาวไทยทุกคน อย่ากลัวที่จะประสานพระวรสาร
ให้ เข้ ากับวัฒนธรรมท้ องถิ่นให้ มากยิ่งๆ ขึ้น เราจะต้ องมองหาวิธีการใหม่ ๆ
ในการที่จะแบ่งปันพระวาจาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า กับโลก ซึ่งจะกระตุ้นความ
ปรารถนาของโลกในการที่จะรู้จักกับพระองค์ ที่จะถามคาถามว่า “บุคคลคนนี้
คื อ ใคร” และ “ใครคื อ ผู้ ติ ด ตามผู้ ท่ีถู ก ตรึ ง บนกางเขน” ขณะที่ พ่ อ อ่ า น
เอกสารเพื่อเตรี ยมการพบปะกั บพวกลูกนั้ น ได้ สังเกตุเห็นด้ วยความรู้ สึ ก
เจ็บปวดว่า มีหลายต่อหลายคนที่ยังคงมีความคิดว่า ศาสนาคริสต์เป็ นศาสนา
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ของคนต่างชาติ เป็ นศาสนาที่มาจากต่างประเทศ สิ่งนี้ควรจะกระตุ้นเตือ นให้
เราพยายามที่จะแบ่ งปั นความเชื่อของเราด้ วย “ภาษาท้ องถิ่น” เสมือนกับ
มารดาร้ องเพลงกล่อมลูกน้ อยของตนที่อยู่ในเปล ฉะนั้น เราต้ องพยายามที่จะ
ทาให้ พระวาจาปรากฎต่อผู้คนด้ วยลักษณะที่มีความเป็ นไทย ซึ่งเป็ นสิ่งที่ต้อง
ทามากกว่าการแปลเอกสารเพียงอย่างเดียว กล่าวคือ เราต้ องถอดพระวรสาร
จากรูปลักษณ์ของชาวต่างชาติท่ีสวยงาม เพื่อใช้ ท่วงทานองของแผ่นดินนี้ใน
การที่จะช่ วยให้ จิตวิญ ญาณของพี่น้อ งของลูกได้ เ ห็นความงดงามแห่ งไฟที่
ได้ รับจุดประกายในตัวลูกทั้งหลายมาก่อนแล้ ว พ่อขอให้ ลูกภาวนาต่อพระนาง
มารีย์ ที่ได้ ทาให้ เบเนเด็ท ตาประทับใจในสายพระเนตรของพระนาง และ
ขอให้ เราภาวนาด้ วยความไว้ วางใจเฉกเช่นลูกของพระนาง ว่า “บัดนี้ โปรดให้
ข้ าพเจ้ าทั้งหลายมีความกระตือรือร้ นใหม่ ในพระผู้เสด็จกลับคืนพระชนม์ ชีพ
เพื่อนาพระวรสารแห่ งชีวิตไปสู่ทุกคน เป็ นพระวรสารที่มีชัยชนะต่อความตาย
โปรดประทานความกล้ าหาญอันศั กดิ์สิทธิ์ท่จี ะแสวงหาหนทางใหม่ๆ เพื่อให้
พระพรแห่ งความงดงามที่ไ ม่ เ จื อ จางนี้ ได้ ไ ปถึ งทุ ก คน” (cf. Exhort. ap.
Evangelii Gaudium, 288)
สายพระเนตรของพระนางมารี ย์ เ ชื้ อเชิ ญให้ เ รามุ่งมองไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ ทิศทางที่มุ่งตรงสู่พระเยซู คริสต์ เพื่อทาทุกสิ่งที่พระองค์จะตรัส
กับเรา (เทียบ ยน 2: 1-12) พระเนตรที่จับจ้ องอยู่ท่ีเรานั้น เป็ นสายตาที่
สามารถมองผ่านรูปลักษณ์ภายนอกและมองเห็นความงดงามที่ซ่อมอยู่ในตัว
เราแต่ ล ะคน เป็ นการมองด้ ว ยสายตาตามที่พระวรสารได้ ส อน ซึ่ งท าลาย
โครงสร้ า งที่ คั บ แคบ การมองคนอื่ น ในแง่ ล บ และการระบุ ตั ว ตนว่ า เรา
แตกต่างจากพวกเขา ที่ใดที่คนจานวนมากมองเห็นแค่ คนบาปเพียงคนหนึ่ง
คนพูดผรุสวาท คนเก็บภาษี คนที่ดาเนินชีวิตเสเพล หรือแม้ แต่คนทรยศนั้น
ที่น่ันพระเยซูเจ้ าทรงมองเห็นอัครสาวก นี่คือความสวยงามของการมองดูท่ี
ช่วยให้ เราประกาศ เป็ นการมองที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นให้ นา
ส่วนที่ดีท่สี ุดในแต่ละคนออกมา
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ในเวลาที่พ่อคิดถึงกระแสเรียกของพวกลูกแต่ละคน มีบุคคลมากมายที่
ได้ ร่วมกิจกรรมของเยาวชนที่เป็ นการดาเนินชีวิตตามพระวรสาร โดยออกไป
เยี่ยมคนที่ขัดสน คนที่ถูกลืม คนที่ถูกดูถูก เด็กกาพร้ า และคนชรา พ่อมั่นใจ
ว่าในเวลานั้นเองที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ เสด็จมาเยี่ ยมพวกลูก และช่วยให้ ลูก
ได้ ค้นพบกระแสเรียกที่จะช่วยให้ ลูกได้ อุทศิ ทุกอย่างเพื่อพระองค์ เมื่อเราออก
จากตัวเราเอง พระองค์กท็ รงพบเรา ณ ที่น้ันนั่นเอง เราค้ นพบความสวยงาม
ของผู้ท่เี ราพบบนท้ องถนน และเห็นว่าเป็ นพี่น้องของเรา คนๆ นั้นไม่ใช่เด็ก
กาพร้ าผู้ถูกทอดทิ้ง คนตกขอบสังคม หรือคนที่ถูกผู้อ่ืนดูถูกอีกต่อไป ขณะนี้
คนผู้น้ันมีใบหน้ าของพี่น้องของเราแล้ ว “พี่น้องที่พระเยซูได้ ทรงกอบกู้ นี่เป็ น
ลักษณะของคริสตชน มีวิธีอ่ืนเพื่อจะเข้ าใจความหมายของความศักดิ์สิทธิ์
นอกเหนือจากการยอมรับศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคนอีกหรือไม่” (Exhort. ap.
Gaudete et Exultate, 98) พ่ออยากจะให้ กาลังใจลูก เพื่อให้ ลูก สามารถที่จะ
รับใช้ พระคริสตเจ้ าในพี่น้องของลูกทุกๆ วัน ตามที่พระสังฆราชได้ ช้ ใี ห้ เห็นใน
คากล่ าวของท่านแล้ ว เมื่อท่านได้ กล่ าวถึงพวกลูกด้ วยความภาคภูมิใจ พ่ อ
อยากให้ พวกลูกสามารถเห็นความงดงามในบุคคลที่คนอื่นดูถูก ทอดทิ้ง หรือ
ทาให้ เป็ นเพียงเครื่องมือเพื่อความสุขทางเพศเท่านั้น ด้ วยวิธีน้ ี พวกลูกจะได้
สามารถเป็ นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาอันทรงชีวิตและทรงพลังขององค์พระ
ผู้เป็ นเจ้ า พวกลูกจะสามารถเป็ นสัญลั กษณ์แห่งการเจิมอันศักดิ์สิทธิ์ของพระ
จิตเจ้ าในแผ่นดินนี้
การเจิมนี้เรียกร้ องให้ เราต้ องภาวนา การบังเกิดผลในการแพร่ ธรรม
เรียกร้ องและดารงอยู่บนความสนิทสนมกับพระเจ้ าผ่านการสวดภาวนา เป็ น
ความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้ าที่เหมือนกับที่ปู่ย่าตายายของเราแสดงออกมา
เมื่อพวกเขาสวดสายประคาบ่อยๆ มีก่คี นในพวกเราที่ได้ รับความเชื่อจากปู่ ย่า
ตายาย และได้ เห็นแบบอย่างของท่าน ในการทางานและดูแลบ้ านโดยมีสาย
ประคาอยู่ในมือ และถวายกิจการงานทั้งหลายแด่พระเจ้ า พวกเขาเป็ นผู้ท่พี ิศ
เพ่งราพึงท่ามกลางกิจการอันหลากหลาย และพวกเขายินยอมให้ พระเจ้ า เป็ น
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ส่วนหนึ่งในหน้ าที่การงานประจาวันอันเล็กน้ อยของเขา เป็ นเรื่องที่มีความ
จาเป็ นอย่างยิ่งที่พระศาสนจักรจะประกาศพระวาจาแก่ทุกคน ในทุกที่ทุกแห่ง
หน และในทุกโอกาส โดยไม่ล่าช้ าหรือขลาดกลัว (cf. Exhort. ap. Evangelii
Gaudium, 23) เหมือนกับผู้คนที่พบกับพระเจ้ าหน้ าต่อหน้ า ในทุกๆ เช้ าได้
ถู ก ส่ งออกไปอีกครั้ ง หากไม่ มีการภาวนา ชี วิ ต และภารกิจ ของเราจะไร้ ซ่ึง
ความหมาย พละกาลัง และความร้ อนรน
สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 เคยตรัสว่า ศัตรูร้ายกาจของการแพร่
ธรรม คื อ การขาดหั ว ใจที่ร้อ นรน (cf. Exhort. Ap. Evangelii Nuntiandi,
80) ใจที่ร้อนรนของบรรดานักบวชชายหญิง พระสงฆ์ ครูคาสอน ได้ รับการ
หล่อเลี้ยงจากการพบปะทั้งสองอย่างนี้ คือ การพบกับพระพักตร์พระเจ้ า และ
การพบกับใบหน้ าของมนุษย์ พวกเราทุกคนต่างต้ องการเวลาที่จะได้ ด่ืมนา้
จากนา้ พุแห่ งชีวิต ถึงแม้ ว่ายังมีภารกิ จมากมาย ขอให้ เราจัดเวลาสาหรับการ
ภาวนา เพื่อคานึงถึงว่า องค์พระผู้เป็ นเจ้ า พระผู้กอบกู้มนุษย์ เชื้อเชิญให้ เรามี
ส่วนร่วมเพื่อให้ ความรอดนั้นสาเร็จเป็ นรูปธรรม
พ่ อขอขอบใจสาหรับชีวิต การเป็ นพยาน การอุทิศตนด้ วยใจกว้ างอีก
ครั้ง พ่อขอให้ พวกลูกจงอย่าได้ ตกอยู่ในการผจญที่คิดว่าพวกลูกมีจานวนน้ อย
แต่ ข องให้ พวกลู ก คิ ด ว่ า พวกลู ก เป็ นเครื่ อ งมื อ เล็ ก ๆ ในพระหั ต ถ์ อั น
สร้ างสรรค์ ข ององค์ พ ระผู้ เ ป็ นเจ้ า องค์ พ ระผู้ เ ป็ นเจ้ าจะทรงเขี ย นหน้ า
ประวัติศาสตร์แห่งความรอดที่สวยงาม ณ ดินแดนแห่ งนี้ ในชีวิตของพวกลูก
เอง
อย่าลืมภาวนา และภาวนาเพื่อพ่อด้ วย
ขอขอบใจ

