สาสนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สําหรับวันเยาวชนโลกครั้งที่ 30 ค.ศ. 2015
ผูมีใจบริสุทธิ์ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา (มธ. 5:8)
เยาวชนที่รัก
เรายังคงเดินทางฝายจิตตอไปยังเมืองคราคูฟ ณ ที่ซึ่งเราจะมีการชุมนุมเยาวชนโลกครั้งตอไปใน
เดือนกรกฎาคม 2016 เพื่อชี้นําการเดินทางนี้ เราจึงเลือก "มหาบุญลาภ" มาเปนหัวขอไตรตรอง ปที่แลวเรา
ไตรตรองกันถึงเรื่องบุญลาภสําหรับผูที่มีจิตใจยากจน ซึ่งเปนบุญลาภประการหนึ่งในบทเทศนบนภูเขาของพระ
เยซูคริสตเจา เราไดพบความหมายใหม (revolutionary meaning) ของคําวาบุญลาภ และการเรียกรองอัน
ทรงพลังของพระองคใหเราเริ่มตนแสวงหาความสุขกันใหม ปนี้เราจะไตรตรองบุญลาภประการที่หก “ผูมีใจ
บริสุทธิ์ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา” (มธ. 5:8)
1. ความปรารถนาที่จะมีความสุข
คําวา “บุญลาภ” หรือ “ความสุข” มีกลาวไวถึง 9 ครั้งในบทเทศนอันยิ่งใหญนี้ของพระเยซู (เทียบ
มธ.5:1-12) เปนเหมือนกับการตอกย้ําที่เตือนใจ ใหเรารําลึกถึงการเรียกรองของพระเยซูใหกาวไปขางหนา
พรอมกับพระองคในหนทางที่จะนําไปสูความสุขที่แทจริง แมจะมีการทาทายตางๆ มากมายก็ตาม
เยาวชนที่รัก "ความปรารถนาที่จะมีความสุข" นื้ มนุษยทุกคนอยากมีดวยกันทั้งนั้น ในทุกยุคทุกสมัย
พระเจาไดทรงใสความปรารถนาที่จะมีความสุขที่ไมสิ้นสุดไวในใจของมนุษยชายหญิงทุกคน
เพื่อจะไดสม
ปรารถนา เธอสังเกตหรือไมวา หัวใจของพวกเธอจะไมเคยหยุดหยอน ที่จะแสวงหาสิ่งที่มีคานี้จนกวาจะพอใจ
หนังสือปฐมกาลบทตนๆ แสดงใหเราเห็น “บุญลาภ” ที่สวยงามที่เรียกรองใหเรามี ซึ่งหมายรวมถึง
ความเปนหนึ่งเดียวกันอยางครบครันกับพระเจา กับเพื่อนมนุษย กับธรรมชาติ และกับตัวเราเอง ใหเรา
เขาถึงพระองคไดอยางอิสระ ใหเราพบพระองคและใกลชิดกับพระองค
นี่เปนแผนการของพระเจาตั้งแต
แรกเริ่ม แสงสวางของพระองคสองสวางนําทางใหความสัมพันธระหวางมนุษยตั้งอยูในความจริงและโปรงใส
ในยุคแรกที่ใสบริสุทธิ์ จึงไมมีการใสหนากากเขาหากัน ไมมีการใชกลอุบาย ไมตองพยายามปดบังตนเองจากกัน
และกัน ทุกอยางโปรงใสและบริสุทธิ์
เมื่ออาดัมและเอวายอมแพตอการประจญและทําลายความสัมพันธแหงความเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา
บาปก็เริ่มเขามาสูประวัติศาสตรมนุษย (เทียบ ปฐก.3) ผลรายบังเกิดขึ้นทันทีทั้งภายในตัวตนเอง ใน
ความสัมพันธกับมนุษยดวยกันและกับธรรมชาติ ผลรายที่ตามมามันนากลัวสักเพียงใด! ความบริสุทธิ์ดั้งเดิม
ของเราตองเปอนมัวหมอง ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา เราไมสามารถที่จะอยูใกลชิดกับพระเจาอีกตอไป มนุษยทั้ง
ชายและหญิงตางหลบซอนตนเองเพื่อไมใหใครเห็นความเปลือยเปลาของตน เมื่อขาดแสงสวางที่มาจากพระเจา
แลว พวกเขาก็เห็นสิ่งตางๆ รอบตัวแบบคนสายตาสั้นและผิดเพี้ยนไปจากที่เปนจริง เข็มทิศภายในที่คอยชี้
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ทิศทางนั้นใชการไมได แรงดึงดูดของอํานาจ ความร่ํารวย การมั่งมี การอยากมีความสุขไมวาจะโดยวิธีใด
ทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้นําเขาไปสูเหวลึกแหงความทุกขทรมานทั้งสิ้น
ในบทเพลงสดุดี เราพบการวิงวอนอยางจริงใจที่มนุษยทูลตอพระเจา “ใครจะทําใหเราประสบความสุข
ได? ขาแตพระเจา ขอใหแสงแหงพระพักตรสองสวางเหนือขาพเจาทั้งหลายเถิด” (สดด. 4:6) ในความดีอันหา
ขอบเขตมิได พระบิดาทรงตอบสนองการทูลขอดวยการสงพระบุตรของพระองคลงมายังโลก ในพระเยซูพระ
เจาทรงรับสภาพมนุษย ทรงรับเนื้อหนังอนิจจังของมนุษย มีชีวิต มีการตาย และการกลับคืนชีพ พระเยซูทรง
ปลดเราเปนอิสระจากบาปและเปดประตูใหเราเขาสูฟาใหมที่เราไมอาจจินตนาการได
เยาวชนชายหญิงที่รักในพระคริสตเจา พวกเธอจะสมหวังในความปรารถนาที่จะมีความดีและความสุข
ทุกประการ มีแตพระองคเทานั้นที่จะทําใหแรงปรารถนาสูงสุดของเธอสําเร็จลุลวงไปได ซึ่งบอยครั้งความ
ปรารถนาของพวกเธอนั้นจะถูกครอบงําดวยคําสัญญาเท็จของโลก นักบุญยอหน ปอล ที่ 2 ตรัสไววา “พระ
คริสตเปนความงดงามที่ดึงดูดพวกเธอเขาไปหา เปนพระองคเอง ที่ทรงกระตุนเธอใหเติมเต็มความกระหายหา
ของเธอ โดยที่ไมตองมีการประนีประนอม เปนพระองคเองที่ทรงขอรองใหเธอถอดหนากากแหงชีวิตที่ไมเอา
ไหนออก เปนพระองคเองที่ทรงอานทะลุดวงใจของเธอและการตัดสินใจที่ดีที่สุดของเธอ ซึ่งเปนการตัดสินใจที่
คนอื่นพยายามจะยับยั้งไว เปนพระเยซูเองที่กระตุนใหเธอปรารถนาที่จะทําอะไรใหมันยิ่งใหญในชีวิตของเธอ”
(เทียบ: คําปราศรัยในคืนตื่นเฝา ณ ตอร เวอรกาตา วันที่ 19 สิงหาคม 2000: INSEGNAMENTI XXIII/2, [2000],
212).
2. ผูมีใจบริสุทธิ์ยอมเปนสุข
เวลานี้ ใหเราลองมาพยายามทําความเขาใจกันสักนิดวา บุญลาภนี้เกิดขึ้นไดอยางไร อาศัยดวงใจ
บริสุทธิ์ ประการแรก เราจําเปนตองชื่นชอบความหมายทางพระคัมภีรของคําวา "หัวใจ" ในความคิดของชาว
ฮีบรู หัวใจคือศูนยกลางของอารมณ ความคิด และความตั้งใจของมนุษย เนื่องจากพระคัมภีรสอนเราวา พระ
เจามิไดทรงมองสิ่งที่ปรากฏภายนอก แตทรงดูที่ใจ (เทียบ 1 ซมอ. 16:7) เราก็สามารถที่จะกลาวไดวา จากใจ
นี่เองที่เราเห็นพระเจา ทั้งนี้เปนเพราะวา ใจเปนตัวมนุษยที่มีทั้งกายและวิญญาณซึ่งมีความสามารถที่จะรัก
และไดรับความรัก
แตสําหรับคําจํากัดความของคําวา "บริสุทธิ์” นั้น นักบุญมัทธิวผูนิพนธพระวรสารใชคําภาษากรีกวา
“KATHAROS” ซึ่งหมายถึง สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน ในพระวรสารเราจะเห็นพระเยซูทรงปฏิเสธความคิด
เรื่องความบริสุทธิ์ในจารีตพิธีที่เอาแตการปฏิบัติภายนอก เชนหามแตะตองสิ่งของหรือบุคคล (รวมทั้งคนที่เปน
โรคเรื้อนหรือคนแปลกหนา) ที่ถือวาเปนผูที่ไมบริสุทธิ์ พวกฟาริสีเชนเดียวกับชาวยิวในสมัยนั้น จะไมยอม
รับประทานอะไรโดยมิไดลางมือหรือปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีที่เชื่อมโยงกับการลางถวยชาม พระเยซูทรง
ตรัสวา “ไมมีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษยทําใหเขามีมลทินได แตสิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษยนั้น
แหละทําใหเขามีมลทิน จากภายในคือจากใจมนุษยนั้นเปนที่มาของความคิดชั่วราย การประพฤติผิดทางเพศ
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การลักขโมย การฆาคน การมีชู ความโลภ การทําราย การฉอโกง การสําสอน ความอิจฉา การใสราย
ความหยิ่งยโส ความโงเขลา” (มก. 7:15, 21-22)
เมื่อเปนเชนนั้นแลว ความสุขที่เกิดจากใจบริสุทธิ์มีองคประกอบอะไรบาง? จากรายละเอียดที่พระเยซู
ตรัส ที่ทําใหบางคนไมบริสุทธิ์ เราจะเห็นวาปญหาทุกอยางเกี่ยวกับความสัมพันธของเรา เราแตละคนตองรูจัก
แยกแยะวาอะไรที่ทําใหดวงใจของตน “สกปรก” จากนั้นก็ตองรูจักสรางมโนธรรมใหมีความเที่ยงตรงและเที่ยง
ธรรม เพื่อที่เราจะสามารถ “วินิจฉัยวาสิ่งใดเปนพระประสงคของพระเจา สิ่งใดดี และสิ่งใดเปนที่พอพระทัยอัน
สมบูรณพรอมของพระองค” (รม. 12:2) เราตองแสดงถึงการใสใจตอสิ่งสราง ตออากาศบริสุทธิ์ น้ํา และ
อาหาร แตเรายังมีสิ่งที่จําเปนมากกวานั้น นั่นก็คือ การปกปองหัวใจและความสัมพันธที่มีคามากที่สุด ดวย
ระบบนิเวศของมนุษย (human ecology) นี้ ชวยเราใหหายใจดวยอากาศบริสุทธิ์ที่มาจากความงดงาม จาก
ความรักที่แทจริง และจากความศักดิ์สิทธิ์
ครั้งหนึ่งพอเคยถามพวกเธอวา “ขุมทรัพยของพวกเธออยูที่ไหน? หัวใจของพวกเธอจะพบกับการ
พักผอน ณ ที่ใด?” (เทียบ การสัมภาษณกับเยาวชนที่ประเทศเบลเยี่ยม วันที่ 31 มีนาคม 2014) ใจของเราอาจ
ยึดติดอยูกับขุมทรัพยแทหรือขุมทรัพยปลอม อาจพบกับการพักผอนแทจริง หรืออาจสะลึมสะลือกลายเปนคน
เกียจครานเฉื่อยชา ความดียิ่งใหญที่สุดที่เราจะมีไดในชีวิตคือความสัมพันธของเรากับพระเจา พวกเธอเชื่อสิ่ง
นี้หรือเปลา? พวกเธอรูหรือเปลาวา พวกเธอมีคามากเทาใดในสายพระเนตรของพระเจา? เธอทราบไหมวา
พระองคทรงรักเธอและคอยตอนรับเธอโดยปราศจากเงื่อนไข? หากเราขาดจิตสํานึกเรื่องนี้เราที่เปนมนุษยก็จะ
กลายเปนคนหมดคุณคาจริงๆ เพราะเรารูอยูแลววาพระเจาทรงรักเราโดยปราศจากเงื่อนไข ประเด็นนี้แหละที่
ทําใหชีวิตเรามีความหมาย เธอจําการสนทนาที่พระเยซูมีกับเด็กหนุมร่ํารวยคนนั้นไดไหม? (เทียบ มก.10.1722) นักบุญมาระโกบอกวาพระคริสตเจาทรงสงสารและรักเขา แลวเชิญเขาใหติดตามพระองคไปเพื่อจะไดพบ
กับความร่ํารวยที่แทจริง เยาวชนที่รัก พอหวังวาการทอดพระเนตรดวยความรักของพระคริสตเจาจะติดตาม
พวกเธอทุกคนไปจนตลอดชีวิต
วัยหนุมสาว เปนชวงชีวิตทีพ่ วกเธออยากพบความรักที่แทจริง สวยงาม และเบงบานในดวงใจ
ความสามารถที่จะรักและถูกรักนี้ชางมีพลังเสียนี่กระไร! อยาปลอยใหขุมทรัพยประเสริฐนี้ตกต่ํา ถูกทําลาย
หรือเสียไปเปลาๆ และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราใชเพื่อนบานเพื่อประโยชนสวนตน หรือใชพวกเขาเปนแควัตถุ
เพื่อความสนุกของเรา ดวงใจจะแตกสลายและความเศราจะตามมากับประสบการณเชิงลบเหลานี้ พออยาก
ขอรองพวกเธอวา อยากลัวความรักที่แทจริง ความรักที่พระเยซูสอนเราและที่นักบุญเปาโลบอกวาตอง “อดทน
มีเมตตา” นักบุญเปาโลกลาววา “ความรักยอมอดทน มีใจเอื้อเฟอไมอิจฉา ไมโออวดตนเอง ไมจองหอง ไม
หยาบคาย ไมเห็นแกตัว ความรักไมฉุนเฉียว ไมจดจําความผิดที่ไดรับ ไมยินดีในความชั่ว แตรวมยินดีใน
ความถูกตอง ความรักใหอภัยทุกอยาง เชื่อทุกอยาง หวังทุกอยาง อดทนทุกอยาง” (1 คร. 13:4-8)
เพื่อสงเสริมพวกเธอ ใหพบความงดงามแหงกระแสเรียกของความรักแลว พออยากขอรองใหพวกเธอ
ลดคาลงเหลือเพียงการรักใคร
อยาไดไปยอมรับกระแสสังคม ที่ลดคาของความรักเปนเพียงเรื่องเล็กนอย
เทานั้น ซึ่งทําใหขาดคุณสมบัติแหงความสวยงามที่สําคัญ ขาดความเปนหนึ่งเดียวกัน ขาดความซื่อสัตย และ
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ขาดความรับผิดชอบ เพื่อนเยาวชนที่รัก ในทามกลางกลุมคนที่เชื่อวา โลกนี้ไมมีอะไรที่ถูกตองแนนอนตลอด
กาล (relativism) ทุกอยางขึ้นอยูกับวัฒนธรรม ความเชื่อ และความรูของแตละคน ทําใหหลายคนเทศนสอน
ถึงความสําคัญของ "ความยินดี/สนุก" กับปจจุบันนี้วา การตั้งปณิธานทําหนาที่ไปจนตลอดชีวิตหรือตัดสินใจทํา
อะไรตลอดไปนั้นมันไมคุมคา เพราะเราไมรูวาพรุงนี้จะเปนอยางไร แตพออยากบอกพวกเธอวา พวกเธอตอง
เปนผูเปลี่ยนแปลงโลก ตองวายทวนน้ํา ใชแลว.. พอกําลังบอกพวกเธอใหตานวัฒนธรรมนี้ที่มองทุกสิ่งวาเปน
ของชั่วคราว และเชื่อวาในที่สุดแลว พวกเธอก็จะไมสามารถเปนผูรับผิดชอบอะไรได พวกเขาเชื่อวาพวกเธอไม
สามารถที่จะมีความรักที่แทจริงได แตพอเชื่อมั่นในพวกเธอ และพอก็อธิษฐานภาวนาสําหรับพวกเธอ จงกลา
ที่จะ วายทวนกระแสน้ํา และจงกลาที่จะมีความสุข (โอกาสพบอาสาสมัครวันเยาวชนโลกครั้งที่ 38 วันที่ 28
กรกฎาคม 2013)
พวกเธอเปนเยาวชนนักผจญภัย ที่กลาหาญ หากเธอยอมเรียนรูคําสอนอันมั่งคั่งของพระศาสนจักร
เกี่ยวกับความรัก เธอจะพบวาศาสนาคาทอลิกไมไดเปนขอหามที่หามไมใหเราปรารถนาหาความสุข แตตรงกัน
ขาม กลับเปนโครงการชีวิตที่ทําใหหัวใจของเราสามารถที่จะรักได
3. .... เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา
เสียงเรียกของพระเจาจะกองกังวานอยูในหัวใจของชายหญิงแตละคนเสมอ “จงแสวงหาใบหนาของ
เราเถิด” (สดด. 27:8) ในขณะเดียวกันเราตองตระหนักเสมอวาเราเปนคนบาปนาสงสาร ตัวอยาง: เราพบใน
หนังสือเพลงสดุดีวา “ใครจะขึ้นไปยังภูเขาของพระเจาได ใครจะยืนอยูในสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค?” (สดด.
24:3-4) แตเราจะตองไมกลัวหรือหมดกําลังใจ ทั้งในพระคัมภีรและในประวัติศาสตรของเราแตละคน เราจะ
พระองคทรงชําระเราใหบริสุทธิ์เพื่อที่เราจะไดสามารถเขามาอยูกับ
เห็นวาพระเจาเปนผูเริ่มตนกอนเสมอ
พระองคได
เขาตกใจกลัวพูดวา
เมื่อประกาศกอิสยาหไดยินเสียงของพระเจาใหพูดในพระนามของพระองค
“วิบากกรรมแกขาพเจา ขาพเจาตายแน เพราะขาพเจาเปนคนที่ปากไมสะอาด” (อสย. 6:5) แตพระเจาทรง
ชําระเขาใหสะอาด สงทูตสวรรคองคหนึ่งไปสัมผัสปากของเขากลาววา “ความผิดของทานไดถูกยกไปแลว และ
บาปของทานก็ไดรับการอภัยแลว” (อสย.6:7) ในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม ตอนที่อยูชายฝงทะเลเยเนซา
เร็ธ พระเยซูทรงเรียกศิษยรุนแรกและทรงกระทําอัศจรรยในการจับปลา ซีมอนเปโตรคุกเขาลงตอหนาพระองค
ทูลวา “โปรดไปจากขาพเจาเสียเถิดพระเจาขา เพราะขาพเจาเปนคนบาป (ลก.5:8) พระเยซูทรงตอบทันทีวา
“อยากลัวเลย ตั้งแตนี้ไปทานจะเปนชาวประมงหามนุษย” (ลก.5:10) เมื่อศิษยทานหนึ่งทูลพระองควา “พระ
เจาขา โปรดทําใหพวกเราเห็นพระบิดาเถิด เทานี้ก็พอแลว” พระเยซูตอบวา “ผูที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาดวย”
(ยน. 14:8-9)
พระเจาทรงเชื้อเชิญพวกเธอแตละคนใหไดพบกับพระองค ไมวาทานจะอยูที่ใดหรือทําหนาที่อะไร
“การตั้งใจที่จะพบกับพระเยซูคริสตเจาเปนการสวนตัว หรืออยางนอยก็เปดใจกวางที่จะยอมใหพระองคสัมผัส
กับเธอก็พอแลว พอขอรองใหพวกเธอปฏิบัติเชนนี้ทุกวัน” (เทียบ EVANGELII GAUDIUM, 3) เราทุกคนลวนเปน
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คนบาป จําเปนตองไดรับการชําระลางจากพระองค แตก็เปนการเพียงพอแลว โดยที่ไมตองทําอะไรใหญโต
สําหรับพระเยซูเพียงแตตองสํานึกวาพระองคกําลังกางพระหัตถรอคอยเราอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในศีลอภัย
บาป ซึ่งเปนโอกาสที่จะไดพบกับพระเมตตาของพระองคผูจะทรงชําระมลทินและเปลี่ยนใจเราใหม
เยาวชนที่รัก พระเจาตองการพบเรา เพื่อที่เราจะไดเห็นพระองค พวกเธออาจถามวา “จะเห็นได
อยางไร?” นักบุญเทเรซาแหงอาวีลาเกิดในประเทศสเปนประมาณ 500 ปมาแลว ตอนที่ยังเปนเด็กทานพูดกับ
คุณแมวา “หนูอยากเห็นพระเจา” ตอมาทานพบวิธีสวดภาวนาอยางหนึ่งที่เรียกไดวาเปน “มิตรภาพใกลชิด
กับพระผูที่ทําใหเรารูสึกวาเราไดรับความรัก” (อัตชีวประวัติ 8, 5) เพราะฉะนั้นคําถามหนึ่งที่พออยากถามพวก
เธอคือ “พวกเธอสวดภาวนากันหรือเปลา?” เธอรูไหมวาเธอสามารถพูดคุยกับพระเยซู พระบิดา และพระจิต
ได เหมือนที่เธอคุยกับเพื่อน และพระองคเปนเพื่อนที่ยิ่งใหญและนาไววางใจมากที่สุด เธอจะไดพบกับสิ่งที่
สัตบุรุษคนหนึ่งบอกเจาอาวาสผูศักดิ์สิทธิ์วา “เมื่อตอนที่ผมภาวนาตอหนาตูศีล ผมมองไปที่พระองคแลว
พระองคก็ทรงมองมาที่ผม” (คําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 2715)
พอขอเชิญชวนพวกเธออีกครั้งหนึ่งใหเขาไปหาพระองคดวยการอานพระคัมภีรบอยๆ หากเธอที่ยังไม
เคยอานพระคัมภีร ขอใหเริ่มตนที่พระวรสาร อานหนึ่งหรือสองบรรทัดทุกวัน ใหพระวาจาของพระองคตรัส
กับดวงใจและสองสวางใหแกทางเดินของเธอ (เทียบ สดด. 119:105) เธอจะพบวาเธอสามารถเห็นพระพักตร
พระเจาไดบนใบหนาของพี่ๆ นองๆ ของเธอเองดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่ถูกลืมและไมมีใครคิดถึง เชน คน
จน คนที่หิว คนที่กระหาย คนแปลกหนา คนปวย หรือคนที่ถูกจองจํา (เทียบ มธ. 25:31-46) พวกเธอเคยมี
ประสบการณเชนนี้บางหรือเปลา? เยาวชนที่รัก เพื่อที่จะไดเขาสูตรรกะแหงอาณาจักรสวรรค เราจะตองรับรู
วาเราเปนคนจนที่อยูกับคนยากจน
ดวงใจที่สะอาดหมดจดนั้นเปนสิ่งจําเปนที่ปราศจากการปดบังอําพราง
ดวงใจที่รูวาจะตองกมต่ําอยางไร และแบงปนชีวิตกับผูคนที่อยูในความตองการมากที่สุด
การพบกับพระเจาในการสวดภาวนา ในการอานพระคัมภีร และในชีวิตประจําวันฉันพี่นองจะชวยให
เธอรูจักพระเยซูและตนเองดีขึ้น เชนเดียวกับศิษยสองคนที่กําลังเดินทางไปเมืองเอมมาอุส (เทียบ ลก. 24:1335) เสียงของพระคริสตเจาจะทําใหหัวใจของพวกเธอลุกเปนไฟภายใน พระองคจะทรงเปดตาของเธอใหเห็น
ถึงการประทับอยูของพระองคและใหไดพบกับแผนการที่พระองคทรงมีสําหรับชีวิตของเธอ
บางคนในพวกเธอรูสึกและสัมผัสได และบางคนอาจจะรูสึกในอีกไมชา ถึงเสียงเรียกของพระเจาให
แตงงานและสรางครอบครัว คนสวนใหญคิดวา เรื่องกระแสเรียกเปนเรื่อง ลาสมัย ซึ่งไมจริงเลย ดวยเหตุนี้
ชุมชนพระศาสนจักรจึงจัดเวลาพิเศษ สําหรับการไตรตรองเรื่องกระแสเรียก ตลอดจนพันธกิจของครอบครัวใน
พระศาสนจักรและในโลกปจจุบัน พอจึงขอใหพวกเธอพิจารณาดูดวยวา เธอไดรับกระแสเรียกใหดําเนินชีวิต
นักบวชหรือเปนพระสงฆหรือไม มันจะเปนภาพที่สวยงามมากที่เห็นเยาวชนตอบรับกระแสเรียกในการอุทิศ
ตนทั้งครบแดพระคริสตเจาเพื่อรับใชพระศาสนจักรของพระองค จงสรางความทาทายใหกับตนเอง ดวย
ดวงใจบริสุทธิ์จงอยากลัววาพระเจาจะทรงเรียกรองอะไรจากเธอ จากการที่เธอตอบ “ตกลง” ตอการเรียกรอง
ของพระเจา เธอจะกลายเปนเมล็ดพันธุใหมในพระคริสตเจาและในสังคม อยาลืมวา พระประสงคของพระเจา
คือความสุขของเรา!
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4. บนเสนทางสูคราคูฟ
“ผูมีใจบริสุทธิ์ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา” (มธ. 5:8) เยาวชนชายหญิงที่รัก เธอก็
เห็นแลววา บุญลาภประการนี้พูดอยางตรงไปตรงมา เกี่ยวกับชีวิตและเปนหลักประกันความสุขในชีวิตของเธอ
ดังนั้นพอขอเตือนพวกเธออีกครั้งวา จงกลาที่จะเปนผูที่มีความสุข
วันเยาวชนโลกปนี้กําลังเริ่มการเตรียมตัวชวงสุดทาย สําหรับการชุมนุมเยาวชนทั่วโลกที่เมืองคราคูฟ
ในป 2016 เมื่อ 30 ปที่แลว นักบุญยอหน ปอล ที่ 2 ไดทรงสถาปนาวันเยาวชนโลกขึ้นในพระศาสนจักร
การจาริกครั้งนี้ของเยาวชนหนุมสาวจากทุกทวีปภายใตการนําของผูสืบทอดตําแหนงจากนักบุญเปโตร ถือเปน
การริเริ่มแหงการพยากรณและจากสวรรค ใหเราโมทนาคุณพระคริสตเจาพรอมกัน สําหรับผลอันล้ําคาที่วัน
เยาวชนโลกกอใหเกิดผลดีในชีวิตเยาวชนจํานวนนับไมถวนจากทุกมุมโลก
เยาวชนไดคนพบสิ่งนาอัศจรรย
มากมายเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ไดพบวา พระคริสตเจาเปนหนทาง ความจริง และชีวิต มีเยาวชน
มากเพียงใดที่เขาใจวาพระศาสนจักรเปนครอบครัวใหญที่คอยตอนรับทุกคน
มีเยาวชนพากันกลับใจเทาใด
การชุมนุมเยาวชนโลกไดผลิตกระแสเรียกจํานวนเทาใด ขอใหสมเด็จพระสันตะปาปาผูเปนนักบุญ และผู
อุปถัมภวันเยาวชนโลกภาวนาเพื่อการเดินทางไปสูคราคูฟอันเปนนครที่รักของพระองค
ขอใหพระมารดา
พรหมจารีผูเปยมดวยหรรษทานและบริสุทธิ์ผุดผองประทับอยูกับเราทุกฝกาวในการเดินทางของเราดวยเทอญ
จากนครวาติกัน วันที่ 31 มกราคม 2015
วันฉลองนักบุญยอหน บอสโก
ฟรังซิส
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