สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สําหรับวันแพร่ธรรมสากล
“ข้าพเจ้าอยู่ทีนี โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย. : )
พีน้องชายหญิงทีรัก
พ่อปรารถนาทีจะแสดงความกตัญ ูต่อพระเจ้าสําหรับ

ความมุ่งมันทีพระศาสนจักรทัวโลกได้

ปฏิบตั ิในเดือนตุลาคมทีผ่านมาซึงเป็ นเดือนแห่งการแพร่ธรรมพิเศษ พ่อเชือมันว่าคําขวัญเมือปี ทีแล้ว ช่วย
กระตุน้ ให้เกิดการเปลียนแปลงด้านธรรมทูตในหลายชุมชน ตามแนวทางทีปรากฏอยู่ภายใต้หวั ข้อ “รับศีล
ล้างบาปและส่งออกไป: พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้าในการปฏิบตั ิพนั ธกิจในโลก”
ในปี นีทีเต็มไปด้วยการเผชิญกับความทุกข์ยากและความท้าทายทีเกิดจากการระบาดของเชือไวรัส
โควิด-

การเดินทางธรรมทูตทัวทังพระศาสนจักรยังคงเดินหน้าต่อไป ในแสงสว่างแห่งพระวาจาทีพบใน

เรืองกระแสเรียกของประกาศกอิสยาห์ “ข้าพเจ้าอยู่ทนีี โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย. : ) นีคือการ
ตอบสนองทีมีความใหม่อยู่เสมอต่อคําถามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า “เราจะส่งใคร” (อสย. : ) การเชือ
เชิญจากหัวใจทีเปี ยมด้วยพระเมตตาของพระเจ้าท้าทายทังพระศาสนจักรและมนุษยชาติทงมวลท่
ั
ามกลาง
วิกฤตปั จจุบนั ของโลก “เช่นเดียวกับบรรดาศิษย์ในพระวรสาร เราถูกพายุโหมกระหนําอย่างไม่คาดฝัน เรา
ตระหนักว่าเราอยู่ในเรือลําเดียวกัน เราทุกคนเปราะบาง และสับสน แต่ในขณะเดียวกันเป็ นสิงสําคัญและ
จําเป็ นทีเราทุกคนถูกเรียกร้องให้พายเรือไปด้วยกัน เราแต่ละคนต้องปลอบโยนกัน บนเรือลํานี... เราทุกคน
เหมือนกับบรรดาอัครสาวกทีพูดด้วยความกังวลใจเป็ นเสียงเดียวกันว่า“พวกเรากําลังจะตายอยู่แล้ว” (มก.
: ) ดังนัน เราตระหนักเช่นกันว่าเราไม่สามารถทีจะคิดถึงแต่ตวั เองได้ แต่เราสามารถทําสิงนีร่วมกันได้”
(การรําพึง ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร วันที

มีนาคม

) เราตกใจจริงๆ สับสนและหวาดกลัว

อย่างแน่นอน ความเจ็บปวดและความตายทําให้เรามีประสบการณ์ความอ่อนแอแบบมนุษย์ของเรา แต่ใน
ขณะเดียวกันก็เตือนเราให้สาํ นึกในความปรารถนาลึกๆ สําหรับชีวิตและความเป็ นอิสระจากความชัวร้าย
ในบริบทนีการเรียกไปสู่การแพร่ธรรม เชือเชิญให้เราก้าวออกจากตัวเอง เพือความรักต่อพระเจ้าและเพือน
มนุษย์ แสดงให้เห็นในตัวมันเองว่าเป็ นโอกาสสําหรับการแบ่งปั น การรับใช้ และการอธิษฐานภาวนาแทน
ผูอ้ ืน พันธกิจทีพระเจ้ามอบให้เราแต่ละคนนําเราออกจากความกลัวและการปิ ดตนเอง ไปสูก่ ารค้นพบ
ตนเองและฟื นฟูความสัมพันธ์ขึนมาใหม่ เมือเรามอบตนเองให้กบั ผูอ้ ืน

ในการถวายบูชาบนกางเขน เมือพันธกิจของพระเยซูเจ้าสําเร็จสมบูรณ์(เทียบ ยน. : - ) พระ
เจ้าทรงเผยแสดงแก่เราว่าความรักของพระองค์นนมี
ั ต่อเราทุกคนและเพือทุกคน (เทียบ ยน.

:

- )

พระองค์ทรงขอให้เรามีความเต็มใจทีจะถูกส่งออกไป เพราะพระองค์ทรงเป็ นความรัก ความรักทีมีอยู่เสมอ
”ในพันธกิจ” ทรงยืนมือออกไปเสมอเพือให้ชีวิต จากความรักของพระองค์ทีมีต่อเรามนุษย์ พระเจ้าพระบิดา
ทรงส่งพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์ลงมา(เทียบ ยน. :

) พระเยซูเจ้าทรงเป็ นธรรมทูตของพระบิดา

ชีวิตและพันธกิจของพระองค์แสดงให้เห็นถึงความนอบน้อมอย่างสินเชิงต่อพระประสงค์ของพระบิดา
(เทียบ ยน. :

; 6: 38; 8: 12-30; ฮบ.

: - ) พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงกางเขนและทรงกลับคืนพระ

ชนม์ชีพเพือเรา พระองค์ทรงดึงดูดเราเข้าร่วมในพันธกิจแห่งความรักของพระองค์ และพร้อมกับพระจิตของ
พระองค์ผทู้ รงทําให้พระศาสนจักรมีชีวิตชีวา ทรงทําให้เราเป็ นศิษย์ของพระคริสตเจ้า และทรงส่งเราออกไป
ปฏิบตั พิ นั ธกิจของพระองค์ต่อโลกและต่อประชากรโลก
“ในพันธกิจ ‘พระศาสนจักรทีกําลังก้าวออกไป’ ไม่ใช่โครงการ ไม่ใช่ความประสงค์ทีจะทําให้สาํ เร็จ
ด้วยความเพียรพยายามของอําเภอใจ แต่เป็ นพระคริสตเจ้าผูท้ รงทําให้พระศาสนจักรออกจากตนเอง ใน
พันธกิจแห่งการประกาศข่าวดี

ท่านมีการขับเคลือนเพราะพระจิตทรงผลักดันท่านและโอบอุม้ ท่าน”

(ปราศจากพระองค์เราทําอะไรไม่ได้เลย:เป็ นธรรมทูตในโลกปั จจุบนั การสนทนากับ Gianni Valente,
Liberia Editrice Vaticana: San Paolo, 2019,

- ) พระเจ้าทรงรักเราก่อนเสมอ และด้วยความรักนี

พระองค์ทรงเสด็จมาหาเราและเรียกเรา กระแสเรียกส่วนตัวของเรามาจากความจริงทีว่า เราเป็ นบุตรของ
พระเจ้าในพระศาสนจักร เป็ นครอบครัวของพระองค์ เป็ นพีน้องชายหญิงในความรักทีพระเยซูเจ้าทรงแสดง
ให้เราเห็น อย่างไรก็ตาม เราทุกคนมีศกั ดิศรีของความเป็ นมนุษย์ ซึงมีรากฐานอยู่ในการเชือเชิญของพระ
เจ้าให้เป็ นบุตรของพระองค์ ในศีลล้างบาปและในความเชืออย่างอิสระ เราจะกลายเป็ นบุตรทีอยู่ในดวง
พระทัยของพระเจ้าเสมอ
ชีวิตเป็ นของประทานทีได้รบั มาเปล่าๆ จึงเป็ นการเชือเชิญให้เป็ นการมอบตนเองโดยปริยาย ซึง
เป็ นเมล็ดพันธุใ์ นผูท้ ีได้รบั ศีลล้างบาป

จะเติบโตขึนในฐานะทีเป็ นการตอบสนองต่อความรักในการสมรส

หรือในการถือโสดเพือพระอาณาจักรของพระเจ้า ชีวิตมนุษย์เกิดจากความรักของพระเจ้า เติบโตขึนใน
ความรัก และมุ่งไปสู่ความรัก

ไม่มีผใู้ ดเลยถูกแยกไปจากความรักของพระเจ้า และในการถวายบูชา

ศักดิสิทธิของพระเยซูพระบุตรของพระองค์บนไม้กางเขน พระเจ้าทรงมีชยั ต่อบาปและความตาย (เทียบ
รม. :

- ) สําหรับพระเจ้า ความชัว แม้แต่บาป กลายเป็ นความท้าทายทีเราจะต้องตอบสนองด้วย

ความรัก และเป็ นความรักมากยิงขึนเสมอ (เทียบ มธ. :

- ; ลก.

:

- ) ด้วยเหตุนีในธรรมลํา

ลึกปัสกา พระเมตตาของพระเจ้าทรงรักษาบาดแผลดังเดิมของมนุษยชาติ และหลังไหลไปทัวสากลจักรวาล
พระศาสนจักรซึงเป็ นศีลศักดิสิทธิสากลแห่งความรักของพระเจ้าต่อโลก ยังคงดําเนินพันธกิจของพระเยซู
เจ้าต่อไปในประวัติศาสตร์ และได้สง่ เราออกไปในทุกหนทุกแห่ง โดยอาศัยการเป็ นประจักษ์พยานความ
เชือของเราและการประกาศข่าวดี

พระเจ้ายังคงแสดงความรักของพระองค์

ด้วยวิธีนีจะสัมผัสและ

เปลียนแปลงจิตใจ ความนึกคิด ร่างกาย สังคม และวัฒนธรรมในทุกทีและทุกเวลา
การแพร่ธรรมเป็ นการตอบรับต่อการเรียกของพระเจ้าอย่างอิสระและรูต้ วั

แต่เราจะสามารถรับรู ้

การเรียกนีได้ต่อเมือเรามีความสัมพันธ์ส่วนตัวแห่งความรักกับพระเยซูเจ้าผูท้ รงประทับอยู่ในพระศาสนจักร
ของพระองค์ ให้เราถามตัวเองว่า เราพร้อมทีจะต้อนรับการประทับอยู่ของพระจิตในชีวิตของเราหรือไม่?
พร้อมทีจะฟั งเสียงเรียกเพือการแพร่ธรรม ไม่ว่าชีวิตของเราจะอยู่ในสถานะของการสมรส หรือชีวิตผูไ้ ด้รบั
เจิม หรือการเรียกสูศ่ าสนบริการการบวชเป็ นบาทหลวง หรือในทุกเหตุการณ์ทีเกิดขึนในชีวิตประจําวัน? เรา
เต็มใจทีจะถูกส่งออกไปทุกเวลาหรือทุกแห่ง เพือเป็ นประจักษ์พยานชีวิตถึงความเชือของเราในพระเจ้า พระ
บิดาผูท้ รงเมตตา เพือประกาศข่าวดีแห่งการช่วยให้รอดพ้นของพระเยซูคริสตเจ้า เพือแบ่งปั นชีวิตพระ
เจ้าของพระจิตโดยการสร้างพระศาสนจักรหรือไม่? เราพร้อมเหมือนกับพระแม่มารีย ์ พระมารดาของพระ
เยซูเจ้า ทีจะรับใช้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างครบถ้วนหรือไม่? (เทียบ ลก. :

) การเปิ ดกว้าง

ภายในนีมีความสําคัญอย่างยิง เพือทีจะสามารถตอบรับพระเจ้าได้ว่า “ข้าพเจ้าอยู่ทีนี พระเจ้าข้า โปรดส่ง
ข้าพเจ้าไปเถิด” (เทียบ อสย. : ) และนีมิใช่นามธรรม แต่อยู่ในประวัติศาสตร์และชีวิตปัจจุบนั ของพระศา
สนจักร
การเข้าใจสิงทีพระเจ้าตรัสกับเราในช่วงเวลาแห่งการระบาดทีกระจายไปทัวนี ยังหมายถึงความท้า
ทายต่อพันธกิจของพระศาสนจักรด้วย ความเจ็บป่ วย ความทุกข์ ความหวาดกลัว และการแยกจากกันท้า
ทายเรา ความยากจนของผูท้ ีตายตามลําพัง ผูถ้ กู ทอดทิง ผูส้ ญ
ู เสียงานและรายได้ ผูไ้ ม่มีบา้ นและอาหาร
สถานการณ์เช่นนีท้าทายเรา การถูกบังคับให้รกั ษาระยะห่างทางสังคมและอยู่แต่ภายในบ้าน เชือเชิญเรา
ให้คน้ พบอีกครังว่าเราต้องการความสัมพันธ์ทางสังคม เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ในชุมชนของเรากับพระ
เจ้า

นอกเหนือจากการเพิมความไม่ไว้วางใจและความเฉยเมยแล้ว สถานการณ์นีควรทําให้เราใส่ใจกับ

วิธีการทีเกียวข้องกับผูอ้ ืนมากยิงขึน และการอธิษฐานภาวนาซึงพระเจ้าทรงสัมผัสและผลักดันหัวใจของเรา
ทําให้เราเปิ ดกว้างมากขึนต่อความต้องการความรัก

ศักดิศรี

และเสรีภาพของพีน้องชายหญิงของเรา

รวมถึงความรับผิดชอบของเราทีต้องเอาใจใส่ดแู ลสิงสร้างทังมวลด้วย ความเป็ นไปไม่ได้ของการรวมตัวกัน
ในฐานะพระศาสนจักรเพือเฉลิมฉลองพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ซึงทําให้เราได้แบ่งปันประสบการณ์ของ
ชุมชนคริสตชนหลายแห่งทีไม่สามารถถวายมิสซาทุกวันอาทิตย์ ในทุกสิงนี คําถามของพระเจ้า : “แล้วเรา
จะส่งใครไป?”

จึงเป็ นการถามเราอีกครังหนึงและทรงรอคอยการตอบรับด้วยความใจกว้างและความ

น่าเชือถือจากเรา “ข้าพเจ้าอยู่ทีนี โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย. : )

พระเจ้ายังทรงมองหาบุคคลที

พระองค์สามารถส่งออกไปในโลกและไปยังชนชาติต่างๆ เพือเป็ นประจักษ์พยานถึงความรักของพระองค์
การทีพระองค์ทรงช่วยให้พน้ จากบาปและความตาย การทีพระองค์ทรงปลดปล่อยจากความชัวร้าย (เทียบ
มธ. : - ; ลก. : - )
การเฉลิมฉลองวันแพร่ธรรมสากล ยังเป็ นโอกาสในการยืนยันอีกครังว่าการอธิษฐานภาวนา การ
ไตร่ตรอง และความช่วยเหลือทางด้านวัตถุของการมอบถวายของท่าน เป็ นโอกาสอย่างมากทีพวกท่านจะมี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับพันธกิจของพระเยซูเจ้าในพระศาสนจักรของพระองค์ ความรักเมตตาทีแสดงออก
ในในการเรียไรเงินบริจาคทีกระทําในระหว่างพิธีกรรมวันอาทิตย์ทสามของเดื
ี
อนตุลาคม มีวตั ถุประสงค์เพือ
สนับสนุนงานธรรมทูตทีดําเนินการในนามของพ่อ โดยสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) เพือ
สนองตอบความต้องการทังฝ่ ายจิตและฝ่ ายวัตถุของประชาชน และของพระศาสนจักรท้องถินทัวโลก เพือ
ความรอดพ้นของทุกคน
ขอพระแม่มารียพ์ รหมจารี ดวงดาราแห่งการประกาศพระวรสาร และผูบ้ รรเทาของผูม้ ีความทุกข์
ทรงเป็ นศิษย์ธรรมทูตของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระแม่ โปรดทรงวอนขอเพือเราและทรงอุปถัมภ์คาชู
ํ เรา
ตลอดไปด้วยเทอญ
กรุ งโรม มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน
พฤษภาคม
วันสมโภชพระจิต
ฟรังซิส

