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ของสมเด็จพระสั นตะปาปาฟรั งซิส
“เพราะความอธรรมจะเพิ่มมากขึน้ ความรั กของคนจานวนมากจะเย็นลง” (มธ 24 : 12)
พี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย
ปัสกาของพระคริ สตเจ้ากาลังใกล้เข้ามาอีกครั้งหนึ่ ง ในการเตรี ยมฉลองปั สกาของเรา ภายใต้
พระญาณสอดส่ อง พระเจ้าประทานเทศกาลมหาพรตให้เราแต่ ละปี ในฐานะที่เป็ น “เครื่ องหมายอัน
ศักดิ์สิทธิ์ แห่ งการกลับใจของเรา” i เทศกาลมหาพรตเรี ยกร้องและทาให้เราสามารถกลับมาหาพระ
คริ สตเจ้าด้วยความเต็มอกเต็มใจและในทุกแง่มุมแห่ งชีวติ
พร้ อมกับสาส์ นปี นี้ ข้าพเจ้าอยากช่ วยพระศาสนจักรทั้งมวลให้มีประสบการณ์ กับช่ วงเวลา
แห่ งพระหรรษ-ทานนี้ เสี ยใหม่ พร้อมกับมีความชื่นชมยินดีในความจริ ง ข้าพเจ้าขอเริ่ มจากพระวาจา
ของพระเยซู เจ้าในพระวรสารของนักบุญมัทธิ ว “เพราะความอธรรมจะเพิ่มมากขึ้น ความรักของคน
จานวนมากจะเย็นลง” (มธ 24 : 12)
พระวาจาเหล่านี้ปรากฏอยู่ในบทเทศน์ของพระคริ สตเจ้าเกี่ยวกับการสิ้ นพิภพ เป็ นคาพูดที่พระ
คริ สตเจ้าตรัสในนครเยรู ซาเล็ม บนเนิ นเขามะกอก ณ ที่ซ่ ึ งพระมหาทรมานของพระองค์จะเริ่ มต้น ใน
การตอบคาถามหนึ่งของอัครสาวก พระเยซูทรงทานายถึงความทุกข์ยงิ่ ใหญ่และทรงอธิ บายเหตุการณ์
ที่ชุมชนผูม้ ีความเชื่อ จะพบตนเองอยูท่ ่ามกลางการทดลองต่างๆ ประกาศกเทียมจะพาให้ผคู ้ นหลงทาง
และความรักซึ่งเป็ นแก่นแห่ งพระวรสารจะค่อยเย็นลงในหัวใจของคนเป็ นอันมาก
ประกาศกเทียม
ให้เราฟั งถ้อยคาของพระวรสาร และพยายามเข้าใจหน้ากากลวงที่ประกาศกเทียมเหล่านั้นจะ
นามาสวมใส่
พวกเขาอาจปรากฏมาในรู ปแบบ “หมองู” ที่ป่ั นอารมณ์มนุ ษย์ เพื่อทาให้เขาตกเป็ นทาสแล้ว
นาไปสู่ ที่ที่พ วกเขาต้องการจะพาไป บุตรของพระเจ้าจานวนไม่ น้อยที่ห ลงไปกับความสุ ขชั่วแล่ น
หลงไปว่ามันเป็ นความสุ ขแท้จริ ง! มีมนุ ษย์ชายหญิงไม่น้อยที่ดารงชีวิตในความฝั นแห่ งความร่ ารวย
ซึ่ งรังแต่จะทาให้เขาตกเป็ นทาสเพื่อที่จะได้กาไร และได้ผลประโยชน์เล็กน้อย มีกี่คนที่ใช้ชีวิตไปใน
ความเชื่อว่า พวกเขามีความพอเพียงในตนเอง และลงท้ายด้วยการอยูอ่ ย่างสันโดษเดียวดาย
ประกาศกเทียมยังอาจเป็ น “หมอกามะลอ” ที่ดูเหมื อนจะแก้ปัญหาทุกข์ได้ง่ายๆและรวดเร็ ว
แต่ ล งท้า ยแล้ว ปรากฏว่าไร้ ป ระโยชน์ โ ดยสิ้ น เชิ ง มี ค นหนุ่ ม สาวกี่ ม ากน้ อย ที่ ห ลงติ ด ยาเสพติ ด

ความสัมพันธ์แบบชัว่ คราว การได้มาซึ่งประโยชน์แบบง่ายๆแต่ไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต มีกี่คนที่ติดกับดักอยู่
กับ การมี ชีวิต ไปวัน ๆที่ มี ความสัม พัน ธ์กันอย่างรวดเร็ วซึ่ งในที่ สุ ดแล้วก็ ไร้ ซ่ ึ งความหมาย พวกไร้
หลักการเหล่ านี้ จะมัวสาละวนอยู่แ ต่ สิ่ งที่ ไร้ คุณ ค่ าแท้จริ ง จะขโมยทุ ก สิ่ งไปจากผูอ้ ื่ นไม่ ว่าจะเป็ น
ศัก ดิ์ ศรี เสรี ภาพ และความสามารถที่ จะรั ก มัน จะยุยงให้ เราลุ่ ม หลงในความฟุ้ งเฟ้ อ ให้ นิ ยมสิ่ ง ที่
ปรากฏภายนอก ในที่สุดมันก็หลอกลวงเรา เราไม่ควรแปลกใจในเรื่ องนี้ เพื่อทาให้ใจมนุษย์ไขว้เขว
ปี ศาจซึ่ งเป็ น “จอมโกหกและเป็ นบิดาแห่ งการหลอกลวง” (ยน 8 : 44) จะหลอกเราว่า ความชัว่ เป็ น
ความดีเสมอ ความเท็จเป็ นความจริ ง นี่คือเหตุผลที่เราต้องมองลึกไปที่ใจของเราเพือ่ สารวจดูวา่ เราตก
เป็ นเหยือ่ ต่อคาพูดมดเท็จของบรรดาประกาศกเหล่านี้หรื อไม่ เราต้องเรี ยนรู ้ที่จะสารวจอย่างใกล้ชิด ใต้
ผิวใต้เปลือก เพื่อจะดูว่า อะไรที่มนั ให้การประทับใจที่ดีและยืนยาวแก่ดวงใจของเรา เพราะว่ามันมา
จากพระเจ้าและเพือ่ ประโยชน์ต่อเราอย่างแท้จริ ง
หัวใจที่เย็นชา
ในการบรรยายถึงนรก Dante Alighieri วาดภาพปี ศาจนั่งบนก้อนน้ าแข็ง ii อย่างโดดเดี่ยวแข็ง
ทื่อไร้ความรัก เราอาจถามตัวเองว่าความรักเมตตาจะเย็นลงในตัวเราได้อย่างไร อะไรเป็ นเครื่ องหมาย
ที่แสดงว่าความรักของเรากาลังเริ่ มเย็นลง?
สิ่ งที่ร้ายกว่าสิ่ งใดๆคือความโลภ ซึ่ งทาลายความรักของเรา “มันคือรากเหง้าแห่ งความชัว่ ทั้ง
ปวง” (1 ทธ 6 : 10) การปฏิเสธพระเจ้าและสันติของพระองค์ไม่ชา้ ก็จะตามมา เราจะพอใจในความ
อยู่อย่างโดดเดี่ยวของเรา แทนที่จะมีชีวิตอยู่ในความสบายที่พบได้ในพระวาจาของพระเจ้าและในศีล
ศักดิ์ สิ ทธิ์ iii สิ่ งเหล่ านี้ จะพาไปสู่ ก ารใช้ความรุ น แรงต่ อใครๆ ที่ เราคิ ด ว่าเป็ นพิษเป็ นภัยต่ อ “ความ
มัน่ คง” ของเรา อาทิ ทารกที่ยงั ไม่เกิด ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วย ผูอ้ พยพย้ายถิ่น ผูค้ นแปลกหน้า หรื อแม้แต่เพือ่ น
บ้านซึ่งไม่ได้ดาเนินชีวติ ตามความคาดหวังของเรา
แม้สิ่งสร้างเองก็เป็ นประจักษ์พยานเงียบต่ อความเย็นชาลงแห่ งความรัก โลกมีมลพิษเพราะ
ขยะซึ่ งถูกทิ้งโดยไม่เอาใจใส่ หรื อ เพราะความเห็ นแก่ตวั ทะเลก็มีมลพิษเป็ นที่รองรับศพของเหยือ่ ที่
ถูกบังคับให้ตอ้ งย้ายถิ่นฐานและเกิดเรื อล่มในทะเล ท้องฟ้ าซึ่ งในแผนการของพระเจ้าถู กสร้างขึ้นมา
เพือ่ ขับร้องสรรเสริ ญพระเจ้า แต่มนั ก็ถูกใช้โดยเครื่ องยนต์ ที่พน่ พิษแห่ งความตายมาสู่ โลก
ความรักอาจเย็นชาลงได้ในชุ มชนของเราเช่ นเดียวกัน ในสมณลิขิตเตื อนใจ (ความปี ติ ยินดี
แห่ งพระวรสาร Evangelii Gaudium) ข้าพเจ้าพยายามอธิบายเครื่ องหมายที่ชดั ที่สุดแห่ งการขาดความ
รัก การเห็ นแก่ตวั ความเกียจคร้านฝ่ ายจิต การมองโลกในแง่ร้าย การหลอกลวงให้อยูแ่ ต่ในตัวตนเอง

การทาสงครามอย่างไม่รู้จกั หยุดหย่อนระหว่างตัวเรา และจิตตารมณ์โลกียวิสัยที่ทาให้เราห่ วงอยูแ่ ต่สิ่ง
ภายนอก ซึ่งทาให้ความร้อนรนในงานธรรมทูตของเราลดลงiv
แล้ วเราจะทาอย่างไร?
บางทีลึกๆในตัวเราและรอบตัวเรา เราอาจเห็ นเครื่ องหมายที่ขา้ พเจ้าเพิง่ จะกล่าวไป แต่พระศา
สนจักรผูเ้ ป็ นมารดาและอาจารย์ของเรา ซึ่ งบ่อยครั้งมอบยาขมแห่ งความจริ งให้เราในช่วงเทศกาลมหา
พรต ซึ่งเป็ นยาแห่ งการสวดภาวนาที่ช่วยรักษา เป็ นการทาบุญให้ทาน และเป็ นการจาศีล
อาศัยการอุทิศเวลามากขึ้ นให้กบั การสวดภาวนา เราจะสามารถทาให้ดวงใจของเราถอนราก
ถอนโคนออกจากการโกหกลับๆ และการหลอกตนเองv แล้วเราจะพบกับความบรรเทาที่พระเจ้าทรง
มอบให้ พระองค์ทรงเป็ นบิดาของเราและพระองค์ทรงต้องการให้เราเจริ ญชีวติ อย่างดี
การทาบุญให้ ทาน จะทาให้เราเป็ นอิสระจากความโลภ และช่วยให้เราถือเพือ่ นบ้านเป็ นเสมือน
พีน่ ้อง สิ่ งที่ขา้ พเจ้าเป็ นเจ้าของไม่ได้เป็ นของข้าพเจ้าแต่เพียงลาพัง ข้าพเจ้าใคร่ ที่จะเห็ นการทาบุญให้
ทานว่าเป็ นวิถีที่แท้จริ งแห่ งชีวิตของเราแต่ละคน ข้าพเจ้าอยากเห็นพวกเราในฐานะที่เป็ นคริ สตชน ได้
ติดตามแบบฉบับของบรรดาอัครสาวก พร้อมกับเห็ นการแบ่งปั นทรัพย์สินของเรา เป็ นประจักษ์พยาน
ที่สัมผัสได้ถึงความเป็ นหนึ่ งเดียวกัน ซึ่ งเป็ นความเป็ นหนึ่ งเดียวของเราในพระศาสนจักร ด้วยเหตุ น้ ี
ข้าพเจ้าจึงขอหยิบเอาคาเตือนของนักบุญเปาโลถึงชาวโคริ นธ์ ให้รวบรวมทานสาหรับชุมชนแห่ งนคร
เยรู ซ าเล็ ม ดุ จ บางสิ่ ง บางอย่างที่ พ วกเขาเองจะได้รั บ ประโยชน์ (เที ย บ 2 คร 8 : 10) นี่ เป็ นสิ่ ง ที่
เหมาะสมและควรทาเป็ นอย่างยิง่ ในช่วงเทศกาลมหาพรต ที่หลายกลุ่มชุมชนรวบรวมเงินทานเพือ่ ช่วย
พระศาสนจัก รและผูค้ นที่ เดื อ ดร้ อ น แต่ ข้าพเจ้าก็ ห วัง ว่า แม้เราจะพบกับ ผูท้ ี่ เดื อ ดร้ อ นขอความ
ช่วยเหลือของเราอยู่เสมอ เราคงเห็ นคาขอเหล่านั้นดุจคาขอที่มาจากพระเจ้าเอง เมื่อเราทาบุญให้ทาน
เราแบ่งปั นพระญาณสอดส่ องดู แลของพระเจ้าสาหรับบุตรของพระองค์แต่ละคน หากวันนี้ พระเจ้า
ช่วยบางคนโดยอาศัยข้าพเจ้า วันพรุ่ งนี้ พระองค์จะไม่สนองต่อความต้องการของข้าพเจ้าหรื อ? เหตุว่า
ไม่มีใครที่จะใจกว้างไปกว่าพระเจ้า vi
การจาศีลอดอาหาร ทาให้ความโน้มเอียงที่จะใช้ความรุ นแรงของเราลดลง มันปลดอาวุธในตัว
เราและเป็ นโอกาสสาหรับเราที่จะพัฒนาเจริ ญเติบโตขึ้น ในด้านหนึ่ ง มันเปิ ดโอกาสให้เราสัมผัสกับ
สิ่ งที่คนสิ้ นหวังและคนที่อดอยาก ต้องทนกันอย่างไร ส่ วนอีกด้านหนึ่ งมันแสดงให้เห็ นถึ งความหิ ว
กระหายฝ่ ายจิตของเราเองที่จะมีชีวิตในพระเจ้า การจาศีลทาให้เราตื่นขึ้น มันทาให้เราใส่ ใจต่อพระ
เจ้าและต่อเพื่อนบ้านมากขึ้น มันฟื้ นฟูความปรารถนาของเราที่จะนบนอบพระเจ้า ซึ่ งเป็ นผูเ้ ดียวที่จะ
ทาให้ความหิ วกระหายของเราอิม่ หนาสาราญได้

ข้าพเจ้าอยากให้การเชื้อเชิญของข้าพเจ้า ขยายวงกว้างเกินขอบเขตพระศาสนจักรคาทอลิกไป
ถึงท่านทัว่ ถ้วนทุกตัวคนทั้งชายและหญิง ผูม้ ีน้ าใจดีซ่ ึ งเปิ ดใจกว้างให้กบั เสี ยงของพระเจ้า บางทีเฉก
เช่นพวกเรา ท่านรู ้สึกไม่สบายใจที่ความอยุติธรรมมันแพร่ กระจายไปทัว่ โลก ท่านเป็ นห่ วงเป็ นใยต่อ
ความเย็น ชาที่ ทาให้ หั ว ใจและพฤติ ก รรมของคนเราพิก าร แล้วท่ านยังเห็ น ความหมายที่ ว่าเราเป็ น
สมาชิ กของครอบครั วมนุ ษย์เดี ยวกันนั้นกาลังอ่อนกาลังลง ฉะนั้นขอให้ท่ านร่ วมมื อกับ เราในการ
เรี ยกร้องหาพระเจ้า ในการจาศีล และในการมอบสิ่ งที่ท่านจะสามารถมอบให้ได้ ต่ อพี่น้องชายหญิง
ของเราที่มีความขัดสนสิ่ งที่จาเป็ น
ไฟแห่ งปัสกา
เหนื อสิ่ งอื่นใด ข้าพเจ้าวิงวอนสมาชิกพระศาสนจักรให้เดิ นทางเทศกาลมหาพรตด้วยความ
กระตือรื อร้น พร้อมกับเสริ มพลังด้วยการทาบุญให้ทาน ถือศีลอดอาหาร และสวดภาวนา หากบางครั้ง
เปลวไฟแห่ งความรั กเมตตาดู เหมื อนกาลังจะมอดไปในดวงใจของเรา จงทราบไว้ด้วยว่า นี่ จะไม่ใช่
กรณีดวงพระทัยของพระเจ้า พระองค์ประทานโอกาสให้เราเริ่ มต้นรักใหม่เสมอ
พระพรแห่ งพระหรรษทานพิเศษปี นี้ จะเป็ น “24 ชั่วโมงเพื่อพระคริ สตเจ้า” ขอเชื้ อเชิ ญ ทุ ก
ชุมชนของพระศาสจักรทาการฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์ แห่ งการคืนดีกนั ด้วยกระบวนการแห่ งการนมัสการ
ศีลมหาสนิ ท ในปี 2018 ด้วยแรงบันดาลใจแห่ งพระวาจาของบทเพลงสดุดีที่ 130:4 “การให้อภัยอยูก่ บั
พระองค์” การเฝ้าศีลนี้ จะมีต้ งั แต่วนั ศุกร์ ที่ 9 ถึงวันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม ในแต่ละสังฆมณฑลอย่างน้อย
ต้องมีวดั หนึ่ งที่เปิ ดประตูติดต่อกันเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เพื่อเปิ ดโอกาสให้มีการนมัสการศีลมหาสนิ ท
และการแก้บาป
ช่วงคืนตื่นเฝ้าก่อนวันปั สกาเราจะทาการเฉลิมฉลองอีกครั้งหนึ่ งในพิธีจุดเทียนปั สกา เมื่อได้
รับมาจาก “ไฟใหม่ ” แสงสว่างนี้ จะค่ อยๆเอาชนะความมื ด และส่ องสว่างให้ กับสัตบุรุษที่พากันมา
ชุ ม นุ ม ร่ ว มพิ ธี ณ ที่ น้ ั น “ขอให้ แ สงสว่างแห่ งพระคริ สตเจ้าผูเ้ สด็ จกลับ ฟื้ นคื น พระชนมชี พ อย่า ง
รุ่ ง โรจน์ จงขับ ไล่ ค วามมื ด แห่ งดวงใจของเรา” vii และท าให้ เราทุ ก คนสามารถมี ชี วิ ต ใหม่ ใน
ประสบการณ์แห่ งความเป็ นศิษย์ที่กาลังเดินทางไปยังเมืองเอมมาอุส อาศัยการฟั งพระวาจาของพระ
เจ้าและได้รับการเลี้ยงดูจากโต๊ะแห่ งศีลมหาสนิท ขอให้ดวงใจของเรามีความร้อนรนยิง่ ขึ้นในความเชื่อ
ความไว้ใจ และความรัก
ด้วยความรักและคาสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะอธิ ษฐานภาวนาให้ทุกคน ขอส่ งการอวยพรมาให้ท่าน
กรุ ณาอย่าลืมสวดสาหรับข้าพเจ้าด้วย
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Roman Missal, Collect for the First Sunday of Lent (Italian).
ii
Inferno XXXIV, 28-29.
iii
“It is curious, but many times we are afraid of consolation, of being comforted. Or rather,
we feel more secure in sorrow and desolation. Do you know why? Because in sorrow we feel
almost as protagotists. However, in consolation the Holy spirit is the protagonist!” (Angelus,
7nDecember 2014).
iv
Evangelii Gaudium. 76-109.
v
Cf. BENEDICT XVI, Encyclical Letter Spe Salvi, 33.
vi
Cf. PIUS XII, Encyclical Letter Fidei Donum, III.
vii

Roman Missal (Third Edition), Easter Vigil, Lucernarum.
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