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สาส์นมหาพรตของพระสันตะปาปาฟรังซิส ประจ าปี 2023 
“การถือศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตและการก้าวเดินไปด้วยกัน” 

 
พี่น้องที่รัก! 
  
 พระวรสารของนักบุญมัทธิว มาระโก และลูกา ได้บันทึกการแสดงพระองค์อย่าง
รุ่งโรจน์ของพระเยซูเจ้าบนภูเขาทาบอร์ เราเห็นการตอบสนองของพระเยซูเจ้าต่อความ
ล้มเหลวของบรรดาอคัรสาวกของพระองค์ที่จะเข้าใจความเป็นจริงของพระองค์ผิดไป ก่อน
หน้านีไ้ม่นาน มีการปะทะกันระหว่างพระเยซูเจ้ากับซีโมนเปโตร หลงัจากแสดงความเชื่อ
ของเขาในพระเยซูในฐานะพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า เปโตรปฏิเสธค าท านาย
ล่วงหน้าของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับพระมหาทรมานและกางเขนของพระองค์ จากนัน้ พระ
เยซูเจ้าทรงต าหนิเขาอย่างรุ่นแรงว่า “เจ้าซาตาน ถอยไปข้างหลงัเรา เจ้าเป็นเคร่ืองกีดขวาง
เรา เจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้า แต่คิดอย่างมนษุย์” (มธ 16:23) จากนัน้ “หกวนัต่อมา พระเยซู
ทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นน้องชายของเขาไปยงัภเูขาสงู” (มธ 17:1) 
 
 พระวรสารเร่ืองการแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์ของพระเยซูเจ้า ถกูอ่านซ า้ทกุปีในวนั
อาทิตย์ที่สองของเทศกาลมหาพรต ในช่วงเทศกาลพิธีกรรมนี ้พระเจ้าทรงพาเราไปยัง
สถานที่ห่างไกล ในขณะที่ภาระผกูพนัประจ าวนับงัคบัให้เราอยู่ในสถานที่ปกติ และกิจวตัร
ที่ซ า้ซากจ าเจ และบางครัง้ก็น่าเบื่อ ในช่วงเทศกาลมหาพรตนี ้เราได้รับการเชือ้เชิญให้ขึน้
ไปบน "ภเูขาสงู" ร่วมกบัพระเยซูเจ้าและด าเนินชีวิตตามประสบการณ์พิเศษของการฝึกฝน
ฝ่ายจิตวิญญาณ (การบ าเพ็ญพรต) ในฐานะคนบริสทุธ์ิของพระเจ้า 
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 การถือศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตเป็นการอุทิศตน ได้รับการสนับสนุนโดย
พระหรรษทานของพระเจ้า เพื่อเติมเต็มความเชื่อที่ยงับกพร่อง และการติดตามพระเยซูเจ้า
บนหนทางแห่งไม้กางเขน นี่คือสิ่งที่เปโตรและบรรดาศิษย์คนอื่น ๆ ต้องท า เพื่อให้ความ
เข้าใจของเขาเกี่ยวกบัพระอาจารย์เจ้ามีความลกึซึง้มากยิ่งขึน้ เข้าใจอย่างแท้จริง และน้อม
รับพระธรรมล า้ลึกแห่งความรอดของพระองค์ น าไปสู่การอุทิศตนเองอย่างสมบูรณ์โดย
ได้รับแรงบันดาลใจจากความรัก เราต้องยอมให้ตนเองเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ละทิง้
ความเย็นเฉยและไร้สาระ เราต้องออกเดินทาง เส้นทางขึน้เขาที่ต้องใช้ความพยายาม 
ความเสียสละ และสมาธิ เช่นเดียวกับการเดินป่าบนภูเขา เงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี ้มีความ
จ าเป็นส าหรับการก้าวเดินไปด้วยกนัในกระบวนการสมชัชา ซึ่งพระศาสนจกัรจะต้องทุ่มเท
เพื่อที่จะท าให้เกิดขึน้ เราจึงควรไตร่ตรองถึงความสมัพันธ์ระหว่างการถือศีลอดอาหาร
ในช่วงเทศกาลมหาพรต และประสบการณ์แห่งการก้าวเดินไปด้วยกนั 
 
 ในการ "แสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์" บนภูเขาทาบอร์ พระเยซูทรงพาอคัรสาวกสาม
คนไปด้วย ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นสกัขีพยานในเหตกุารณ์ที่ไม่เหมือนใคร พระองค์ต้องการให้
แบ่งปันประสบการณ์แห่งพระหรรษทานนัน้ ไม่ใช่เก็บไว้เฉพาะพวกเขา เช่นเดียวกับชีวิต
แห่งความเชื่อทัง้หมดของเราเป็นประสบการณ์ที่ควรแบ่งปันให้แก่กันและกัน เพราะการที่
เราติดตามพระเยซูเจ้าเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกัน ในฐานะพระศาสนจักรผู้ แสวงบุญใน
ช่วงเวลาเดียวกัน เรามีประสบการณ์ในปีพิธีกรรมและเทศกาลมหาพรตร่วมกัน เดินเคียง
บ่าเคียงไหล่กบัผู้ที่พระเจ้าทรงวางไว้ในหมู่พวกเราในฐานะเพื่อนร่วมเดินทาง เช่นเดียวกบั
การที่พระเยซูเจ้าและบรรดาอัครสาวกขึน้ไปบนภูเขาทาบอร์ เราสามารถพูดได้ว่าการ
เดินทางในเทศกาลมหาพรตของเราคือ "การก้าวเดินไปด้วยกัน" เนื่องจากเราเดินไป
ด้วยกันบนเส้นทางเดียวกันในฐานะศิษย์ของพระอาจารย์องค์เดียวกัน เพราะเรารู้ว่าพระ
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เยซูเจ้าคือพระองค์เองทรงเป็นหนทาง ดังนัน้ ในการเดินทางด้านพิธีกรรมและการสมชัชา 
พระศาสนจักรไม่ได้กระท าสิ่งอื่นใด นอกจากการก้าวไปสู่ความลึกซึง้และความสมบูรณ์
มากย่ิงขึน้ในพระธรรมล า้ลกึเร่ืองพระเยซูเจ้า องค์พระผู้ไถ่ 
 
 และเราก็มาถึงจุดสุงสุดของมัน พระวรสารเล่าว่าพระเยซูเจ้า “ถูกเปลี่ยนสภาพต่อ
หน้าพวกเขา; พระพกัตร์ทอแสงดจุดวงอาทิตย์ และฉลองพระองค์ก็ขาวดจุแสงสว่าง” (มธ 
17:2) นี่คือ "จุดสูงสดุ" ของเป้าหมายแห่งการเดินทาง ในตอนท้ายของการขึน้ ขณะที่พวก
เขายืนอยู่บนความสูงของภูเขากับพระเยซูเจ้า บรรดาอัครสาวกทัง้สามได้รับพระหรรษ
ทานที่ได้เห็นพระองคใ์นสง่าราศี เจิดจรัสด้วยแสงเหนอืธรรมชาติ แสงสว่างนัน้ไม่ได้มาจาก
ภายนอก แต่ฉายออกมาจากภายในองค์พระผู้ เป็นเจ้าเอง ความงามอนัศกัดิ์สิทธ์ิของนิมิต
นีย้ิ่งใหญ่กว่าและเปรียบเทียบไม่ได้กับความพยายามทัง้หมดที่พวกเขาใช้ในการขึน้บน
ภูเขาทาบอร์ ในระหว่างการเดินทางบนภูเขาที่ยากล าบาก เราต้องจับจ้องไปที่เส้นทาง
อย่างแน่วแน่ แต่ทัศนียภาพในตอนท้ายที่เกิดขึน้ท าให้เราประหลาดใจและตอบแทนเรา
ด้วยความยิ่งใหญ่ เช่นเดียวกัน กระบวนการก้าวเดินไปด้วยกันมักจะดูล าบาก และ
บางครัง้เราอาจรู้สึกท้อแท้ แต่สิ่งที่รอเราอยู่ที่ปลายทางนัน้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และน่าทึ่ง
อย่างไม่ต้องสงสยั ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าและพันธกิจของเราใน
การรับใช้อาณาจกัรของพระองค์ได้ดีขึน้ 
 
 ประสบการณ์ของบรรดาอัครสวกบนภูเขาทาบอร์ยิ่งเพิ่มพูนมากยิ่งขึน้เมื่อโมเสส
และเอลียาห์ที่ปรากฏตัวมาอยู่ เคียงข้างพระเยซูเจ้า แสดงให้เห็นธรรมบัญญัติและ
ประกาศกเกิดขึน้ตามล าดับ (เทียบ มธ 17:3) ความใหม่ของพระคริสต์ในขณะเดียวกันก็
เป็นการท าให้พนัธสญัญาและค าสญัญาโบราณบงัเกิดผล มนัแยกออกจากประวตัิศาสตร์
ของพระเจ้ากับผู้คนของพระองค์ไม่ได้ และเปิดเผยความหมายที่ลึกซึง้มากกว่านัน้ ใน
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ท านองเดียวกัน การเดินทางของการสมัชชามีรากฐานมาจากจากประเพณีของศาสนจกัร 
และในขณะเดียวกันก็เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ด้วย ประเพณีเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการ
แสวงหาเส้นทางใหม่ และเพื่อหลีกเลี่ยงการล่อลวงที่เกิดขึน้ของแนวความคิดที่ว่า สิ่งใด ๆ 
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และการทดลองชัว่คราว 
 
 การเดินทางเพื่อการพลีกรรรมในเทศกาลมหาพรตและการเดินทางของสมชัชา ต่าง
ก็มีเป้าหมายที่การเปลี่ยนแปลงตนเองทัง้ในระดับส่วนตัวและของพระศาสนจักร การ
เปลี่ยนแปลงทัง้สองกรณีมีต้นแบบมาจากการแสดงพระองค์ของพระเยซูเจ้าและถกูกระท า
ให้ส าเร็จได้ด้วยพระหรรษทานแห่งพระธรรมล า้ลึกปัสกาของพระองค์ เพื่อที่ว่าการ
เปลี่ยนแปลงนีจ้ะกลายเป็นจริงในตัวเราในปีนี ้ข้าพเจ้าขอเสนอ “เส้นทาง” สองทางที่จะ
เดินตาม เพื่อที่จะขึน้ไปบนภูเขาพร้อมกับพระเยซูเจ้า และพร้อมกับพระองค์ในการบรรลุ
เป้าหมาย 
 
 เส้นทางแรกเกี่ยวข้องกับค าสั่งที่พระบิดาเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกบนภูเขา
ทาบอร์ขณะที่พวกเขาพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของพระเยซูเจ้า มีเสียงดังจากเมฆว่า: 
"จงฟังท่านเถิด" (มธ 17:5) ข้อเสนอแรกนีช้ดัเจนมาก: เราต้องฟังพระเยซูเจ้า เทศกาลมหา
พรตเป็นช่วงเวลาแห่งพระหรรษทานที่เราต้องฟังพระองค์ในขณะที่พระองค์ก าลงัตรัสกบั
เรา แล้วพระองค์ตรัสกับเราอย่างไร? ประการแรก ในพระวาจาของพระเจ้าซึ่งพระศาสน
จักรเสนอให้เราในพิธีกรรม ขอให้ค าพูดเหล่านัน้เหมือนกับการพูดกับคนที่หหูนวก ถ้าเรา
ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณได้สม ่าเสมอ ให้เราศึกษาบทอ่านพระคัมภีร์
ประจ าวนั ซึ่งบางครัง้ได้รับความช่วยเหลอืจากอินเทอร์เน็ตก็ตาม นอกเหนือจากพระคมัภร์ี
แล้ว พระเจ้ายังตรัสกับเราผ่านพี่น้องของเรา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าและเร่ืองราวของ
คนที่ ต้องการความช่วยเหลือ ข้าพเจ้าขอพูดถึงสิ่งหนึ่งซึ่งค่อนข้างส าคัญส าหรับ
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กระบวนการสมัชชา: การฟังพระเยซูเจ้ามักจะเกิดขึน้จากการฟังพี่น้องของเราในพระศา
สนจักร การรับฟังซึ่งกันและกันเป็นหนึ่งในเป้าหมายเบือ้งต้นในกระบวนการสมัชชา ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เสมอในวิธีการและรูปแบบของพระศาสนจกัรที่ก้าวเดินไปด้วยกนั 
 
 เมื่อได้ยินพระสรุเสียงของพระบิดาเจ้า “ศิษย์ทัง้สามคนซบหน้าลงกบัพืน้ดิน มีความ
กลวัอย่างยิ่ง พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ ทรงสมัผัสเขา ตรัสว่า “จงลุกขึน้เถิด อย่ากลวั
เลย” เมื่อเงยหน้าขึน้ เขาไม่เห็นผู้ใด นอกจากพระเยซูเจ้าเท่านัน้ (มธ 17:6-8) นี่คือเส้นทาง
ที่สอง ที่ เสนอส าหรับเทศกาลมหาพรตนี :้ อย่าหลบภัยในศาสนาที่ประกอบขึน้จาก
เหตุการณ์พิเศษและประสบการณ์ที่น่าทึ่ง เพราะกลวัที่จะเผชิญกับความเป็นจริงและการ
ต่อสู้ในชีวิตประจ าวนั ความยากล าบากและความขัดแย้ง แสงสว่างที่พระเยซูเจ้าแสดงให้
บรรดาศิษย์เห็น เป็นการรอคอยความรุ่งโรจน์ของเทศกาลปัสกา และนัน่ต้องเป็นเป้าหมาย
ของการเดินทางของเรา เมื่อเราติดตาม "พระองค์เพียงล าพัง" เทศกาลมหาพรตน าไปสู่
เทศกาลปัสกา: การ "หนี" ไม่ใช่จุดจบในตัวมันเอง แต่เป็นวิธีการเตรียมเราให้พร้อมรับ
ประสบการณ์ความรักของพระเจ้าและก้าวข้ามด้วยความเชื่อ ความหวงั และความรัก และ
ด้วยเหตนุีจ้ึงมาถึงการฟืน้คืนชีพ นอกจากนี ้ในกระบวนการก้าวเดินไปด้วยกนั เมื่อพระเจ้า
ประทานพระหรรษทานจากประสบการณ์อันทรงพลงัของการเป็นหนึ่งเดียวกัน เราไม่ควร
จินตนาการว่าเรามาถึงแล้ว – เพราะที่นั่นเช่นกัน พระเจ้าตรัสย า้กับเราว่า “จงลุกขึน้ อย่า
กลวัเลย” ขอให้เราลงไปที่ราบ และขอให้พระหรรษทานที่เราได้รับมา เสริมสร้างให้เราเป็น 
“ศิลปินแห่งการก้าวเดินไปด้วยกนั” ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัที่เรียบง่ายในหมู่คณะของ
เรา 
 
 พี่น้องที่รัก ขอให้พระจิตเจ้าทรงดลใจและสนบัสนนุเราในเทศกาลมหาพรตนี ้ในการ
ขึน้ไปสู่สวรรค์พร้อมกับพระเยซูเจ้า เพื่อเราจะได้สัมผัสกับความสง่างามอันสูงส่งของ
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พระองค์ และด้วยเหตุนี  ้เราจึงได้รับการยืนยันในความเชื่อ ความอดทนในการเดินทาง
ร่วมกับพระองค์ สิริ รุ่งโรจน์แห่งประชากรของพระองค์  และความสว่างของบรรดา
ประชาชาติทัง้หลาย 
 
 มอบให้ ณ พระมหาวิหารนกับญุยอห์นแห่งลาเตรัน กรุงโรม วนัที่ 25 มกราคม 2023 
โอกาสการฉลองการกลบัใจของนกับญุเปาโล 
 

พระสนัตะปาปาฟรังซิส 


