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พันธกิจแรกในปี 2020
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (5 มกราคา 2020) ซึง่ เป็ นวันอาทิตย์แรกของปี ลูกได้รบั พระพรอีกแล้ว ลูก
ได้รบั เชิญให้ไปพูดแบ่งปั นในหัวข้อ “คริสตชนทุกคนเป็ นผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ ได้” แก่สมาชิกของคริสตจักรหนึง่ ฟั งในตอนเช้า และในตอน
บ่ายในหัวข้อที่ไม่นา่ เป็ นไปได้ คือหัวข้อ “Three Popes and i” เพราะเป็ นคริสตจักรของพี่นอ้ งคริสเตียน!
หัวข้อแรก ลูกเคยไปพูดแบ่งปั นให้ซิสเตอร์คณะหนึง่ ฟั งเมื่อกลางปี 2019 ที่ผ่านมาแล้ว แต่ในครัง้ นัน้ ลูกใช้หนังสือเล่ม
สมณลิขิตเตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด Gavdete et Exsultate ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสไปพูดอ้างอิงได้เลยว่า
ข้อความนีอ้ ยูห่ น้าใด บรรทัดที่เท่าไรของหนังสือเล่มนี ้ แต่ในครัง้ นี ้ ผูฟ้ ั งไม่ใช่เป็ นคาทอลิก แต่เป็ นพี่นอ้ งโปรเตสเตนท์ ลูกจึงต้อง
ไปค้นอ่านในพระคัมภีรว์ า่ ข้อความของพระสันตะปาปาฟรังซิสส่วนไหนตรงกับพระวาจาบทใด เพื่อจะได้ใช้อา้ งอิงในการสื่อให้
พี่นอ้ งคริสเตียนเข้าใจได้ ปรากฎว่าสมาชิกฟั งกันด้วยความตัง้ ใจและสนใจ และต่อมาผู้ ปกครองของคริสตจักรนีไ้ ด้สรุ ป บท
แบ่งปั นของลูกในเรื่องผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ วา่
คริสตชนทุกคนเป็ นผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ ได้ เพราะพระเจ้าผูท้ รงสร้างมนุษย์มาบนโลกนีต้ อ้ งการให้เราเป็ นผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ เหมือนองค์
พระผูส้ ร้าง ความศักดิ์สิทธิ์ ได้มาจากการดารงชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้า การทาหน้าของตนเองให้ดีที่สุด และด้วยความรัก
อย่างจริงใจ และสาคัญที่สุด การกล้าประกาศข่าวดีของพระเจ้าด้วยการดารงชีวิตให้คนเห็ นพระคริสต์ในตัวเรา ตามพระพรที่
พระเจ้าประทานแก่เรา
เราไม่สามารถเจริญชีวิตในความศักดิ์สิทธิ์ โดยปราศจากการอุทิศตนเองด้วยความพายามอย่างดีที่สุด ทัง้ ร่างกายและ
จิตวิญญาณ ความศักดิ์สิทธิ์ คือ ความกล้าหาญทาในสิ่งที่ถกู ต้อง สิ่งที่ดีงาม อุปสรรคของการประกาศข่าวดีคือ การขาดความ
ร้อนรน ความศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอุปนิสัยของการเปิ ดใจกว้างต่อองค์พระผู้เป็ นเจ้า ด้วยการอธิ ษฐานภาวนา ไม่น่าจะมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ เกิดขึน้ กับใครได้โดยปราศจากการอธิ ษฐานภาวนา เราต้องมีเวลาส่วนตัวกับพระเจ้า อยูต่ ามลาพังเงียบๆ ระหว่างเรา
กับพระองค์ เพื่อทรงฟั งสิ่งที่พระองค์จะทรงสื่อกับเราได้ การอธิ ษฐานภาวนาเป็ นการแสดงออกของหัวใจทีว่ างใจในพระเจ้า และ
รู ว้ า่ ตัวเองไม่สามารถทาอะไรได้เลย หากไม่มีพระองค์
ชีวิตคริสตชนคือ ชีวิตที่ตอ้ งต่อสูอ้ ยูเ่ สมอ เราจาเป็ นต้องมีพละกาลังที่เข้มแข็ งและกล้าหาญ ทัง้ กายและจิตวิญญาณ
ซึง่ เราทูลขอจากพระเจ้าได้
หากผูใ้ ดคิดว่าตนเองเป็ นผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ เมื่อใด คือผูน้ นั้ ไม่ใช่เลย  และสรุ ปเป็ นประโยคง่ายๆ ว่า ผู้ศกั ดิ์สิทธิ์ คือ ผู้ที่รกั
และรับใช้ดว้ ยใจจริง
และในช่วงบ่าย เป็ นการแบ่งปั นที่ลูกเห็นว่าเป็ นศาสนสัมพันธ์ที่ดียิ่งเลยทีเดียว ตอนแรกศิษยาภิบาลของคริสตจักรนัน้
ได้ขอให้ลูกไปพูดให้สมาชิกฟั งพร้อมภาพของลูกที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอย่างใกล้ชิดในเดือนพ.ย. 2019 ที่
ผ่านมา ลูกเลยตัดสินใจนาภาพของลูกที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้านักบุญสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่สอง
และสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่สิบหก อีกสององค์กอ่ นหน้านีไ้ ปด้วย

และใช้เวลาหนึง่ ชั่วโมงในตอนบ่ายเล่าแบ่งปั นให้พี่นอ้ งทัง้ คริสตจักรฟั งถึงวิถีชีวิตของทางคาทอลิกเราเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างสมเด็จพระสันตะปาปากับคาทอลิกทั่วโลก เกี่ยวกับเร่องการแต่งตัง้ นักบุญ ฯลฯ
ปรากฎว่าสมาชิกของคริสตจักรนัน้ ฟั งด้วยความสนใจเพราะเป็ นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยทราบมาก่อนเลย
ลูกจบการแบ่งปั นด้วยความสุขใจและความอิ่มใจ ที่ในวันอาทิตย์แรกของปี ใหม่ 2020 นี ้ ลูกได้ถวายพระเกียรติแด่
พระองค์ในดินแดนข้ามห้วยและยังได้นาความรู เ้ ล็กๆ น้อยๆ ในทางปฏิบตั ิของพวกเราคาทอลิกไปแบ่งปั นให้พี่นอ้ งคริสเตียนฟั ง
ซึง่ เป็ นปรากฏการณ์ที่สร้างความรัก ความเข้าใจระหว่างทัง้ สองฝ่ ายได้เป็ นอย่างดี
ลูกรูส้ ึกได้เลยว่า พระองค์ทรงยิม้ และพอพระทัยในบรรยากาศแห่งความรักระหว่างลูกๆ ของพระองค์
ลูกจึงมีความสุขใจมากเลย พระเจ้าข้า
“จงชื่นชมยินดีเถิด” มัทธิว 5:12
“เราคือ พระเจ้ าผู้ทรงสรรพานุภาพ จงดาเนินชีวิตตามความประสงค์ของเรา
และเป็ นคนดีพร้ อมเถิด” ปฐก 12:1
“พระเจ้ าทรงเลือกสรรเราในพระคริสตเจ้ าแล้ ว ตัง้ แต่ก่อนการเนรมิตสร้ างโลก เพื่อให้ เราศักดิ์สิทธิ์
และปราศจากมลทิน เฉพาะพระพักตร์พระองค์ด้วยความรัก” เอเฟซัส 1:4
“พระพรพิเศษมีหลายประการ แต่มีพระจิตเจ้ าพระองค์เดียวมีหน้ าทีห่ ลายอย่างต่างกัน
แต่มีองค์พระผู้เป็ นเจ้ าพระองค์เดียว ผู้ทรงกระทาทุกอย่างในทุกคน พระจิตเจ้ าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม พระจิตเจ้ าประทานถ้ อยคาทีป่ รีชาแก่คนหนึ่ง พระจิตเจ้ าพระองค์เดียวกันประทานถ้ อยคา
ทีร่ อบรู้ แก่อีกคนหนึ่ง พระจิตเจ้ าพระองค์เดียวกันประทานความเชื่อแก่อกี คนหนึ่ง
พระจิตเจ้ าพระองค์เดียวกันประทานพระพรบาบัดรักษาโรค ประทานอานาจทาอัศจรรย์ให้ อีกคนหนึ่ง
ประทานให้ อีกคนหนึ่งประกาศพระวาจา ให้ อีกคนหนึ่งรู้จักจาแนกจิตต่างๆ
ให้ อีกคนหนึ่งพูดภาษาทีไ่ ม่มีใครเข้ าใจ และให้ อีกคนหนึ่งตีความอธิบายความหมายของภาษานัน้ ได้
พระพรพิเศษทัง้ มวลเป็ นผลงานจากพระจิตเจาพระองค์เดียว
่ อพระทัย” 1 โครินธ์ 12:4-11
ผู้ทรงแจกจ่ายพระพรต่างๆ ให้แต่ละคนตามทีพ
“ท่านทัง้ หลายจงเป็ นผู้ศักดิ์สิทธิ์
และปฏิบตั ิตนเป็ นผู้ศกั ดิ์สิทธิ์ เพราะเราเป็ นผู้ศกั ดิ์สิทธิ์” 1 เปโตร 1:16, เลวีนิติ 11:44
“ท่านทัง้ หลายจนแสวงหาแผ่ นดินของพระเจ้ า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
แล้ วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทัง้ ปวงเหล่านีใ้ ห้ ” มัทธิว 6:73
อาแมน
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