
สาสน์ของสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส 

สาํหรับวันแพร่ธรรมสากล  

“ขา้พเจา้อยู่ทีน ีโปรดสง่ขา้พเจา้ไปเถิด” (อสย. : ) 

พีนอ้งชายหญิงทีรกั 

 พ่อปรารถนาทีจะแสดงความกตญั ูต่อพระเจา้สาํหรบั ความมุ่งมนัทพีระศาสนจกัรทวัโลกได้

ปฏิบตัิในเดือนตุลาคมทีผ่านมาซงึเป็นเดือนแห่งการแพรธ่รรมพิเศษ พ่อเชือมนัว่าคาํขวญัเมือปีทีแลว้ ช่วย

กระตุน้ใหเ้กิดการเปลียนแปลงดา้นธรรมทูตในหลายชมุชน ตามแนวทางทีปรากฏอยู่ภายใตห้วัขอ้ “รบัศีล

ลา้งบาปและส่งออกไป: พระศาสนจกัรของพระครสิตเจา้ในการปฏิบตัิพนัธกิจในโลก” 

 ในปีนีทีเต็มไปดว้ยการเผชิญกบัความทกุขย์ากและความทา้ทายทีเกิดจากการระบาดของเชือไวรสั 

โควิด-  การเดินทางธรรมทตูทวัทงัพระศาสนจกัรยงัคงเดินหนา้ต่อไป ในแสงสว่างแห่งพระวาจาทีพบใน

เรืองกระแสเรียกของประกาศกอิสยาห ์ “ขา้พเจา้อยู่ทนีี โปรดสง่ขา้พเจา้ไปเถิด” (อสย. : ) นีคือการ

ตอบสนองทีมีความใหม่อยู่เสมอต่อคาํถามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ว่า “เราจะส่งใคร” (อสย. : ) การเชอื

เชิญจากหวัใจทีเปียมดว้ยพระเมตตาของพระเจา้ทา้ทายทงัพระศาสนจกัรและมนุษยชาติทงัมวลท่ามกลาง

วิกฤตปัจจบุนัของโลก  “เช่นเดียวกบับรรดาศิษยใ์นพระวรสาร เราถูกพายุโหมกระหนาํอย่างไม่คาดฝัน  เรา

ตระหนกัว่าเราอยู่ในเรือลาํเดียวกนั เราทกุคนเปราะบาง และสบัสน แต่ในขณะเดียวกนัเป็นสิงสาํคญัและ

จาํเป็นทีเราทกุคนถกูเรียกรอ้งใหพ้ายเรือไปดว้ยกนั เราแต่ละคนตอ้งปลอบโยนกนั บนเรือลาํนี... เราทกุคน 

เหมือนกบับรรดาอคัรสาวกทีพดูดว้ยความกงัวลใจเป็นเสียงเดียวกันว่า“พวกเรากาํลงัจะตายอยู่แลว้” (มก. 

: ) ดงันนั เราตระหนักเช่นกนัว่าเราไม่สามารถทีจะคิดถึงแต่ตวัเองได ้ แต่เราสามารถทาํสิงนรี่วมกนัได”้ 

(การราํพงึ ณ ลานมหาวิหารนกับุญเปโตร วนัที  มีนาคม )  เราตกใจจริงๆ สบัสนและหวาดกลวั

อย่างแน่นอน ความเจ็บปวดและความตายทาํใหเ้รามีประสบการณค์วามอ่อนแอแบบมนษุยข์องเรา แต่ใน

ขณะเดียวกนัก็เตือนเราใหส้าํนึกในความปรารถนาลกึๆ สาํหรบัชีวิตและความเป็นอิสระจากความชัวรา้ย 

ในบรบิทนีการเรียกไปสู่การแพรธ่รรม เชือเชิญใหเ้รากา้วออกจากตวัเอง เพือความรกัต่อพระเจา้และเพือน

มนุษย ์ แสดงใหเ้ห็นในตัวมนัเองว่าเป็นโอกาสสาํหรบัการแบ่งปัน การรบัใช ้ และการอธิษฐานภาวนาแทน

ผูอื้น พนัธกิจทพีระเจา้มอบใหเ้ราแต่ละคนนาํเราออกจากความกลวัและการปิดตนเอง ไปสูก่ารคน้พบ

ตนเองและฟืนฟคูวามสมัพนัธข์ึนมาใหม่ เมือเรามอบตนเองใหก้บัผูอื้น 



 ในการถวายบูชาบนกางเขน เมือพนัธกิจของพระเยซูเจา้สาํเรจ็สมบรูณ(์เทียบ ยน. : - ) พระ

เจา้ทรงเผยแสดงแก่เราว่าความรกัของพระองคน์นัมีต่อเราทกุคนและเพือทกุคน (เทียบ ยน. : - ) 

พระองคท์รงขอใหเ้รามีความเต็มใจทีจะถกูสง่ออกไป เพราะพระองคท์รงเป็นความรกั ความรกัทีมีอยู่เสมอ 

”ในพนัธกิจ” ทรงยืนมือออกไปเสมอเพือใหช้ีวิต จากความรกัของพระองคท์ีมีต่อเรามนษุย ์พระเจา้พระบิดา

ทรงสง่พระเยซูเจา้พระบุตรของพระองคล์งมา(เทียบ ยน. : ) พระเยซเูจา้ทรงเป็นธรรมทตูของพระบิดา 

ชีวิตและพนัธกิจของพระองคแ์สดงใหเ้ห็นถึงความนอบนอ้มอย่างสินเชิงต่อพระประสงคข์องพระบิดา 

(เทียบ ยน. : ; 6:  38; 8: 12-30; ฮบ. : - ) พระเยซูเจา้ทรงถกูตรงึกางเขนและทรงกลบัคืนพระ

ชนมช์ีพเพอืเรา พระองคท์รงดึงดดูเราเขา้ร่วมในพนัธกิจแห่งความรกัของพระองค ์และพรอ้มกบัพระจิตของ

พระองคผ์ูท้รงทาํใหพ้ระศาสนจกัรมีชีวิตชีวา ทรงทาํใหเ้ราเป็นศิษยข์องพระครสิตเจา้ และทรงสง่เราออกไป

ปฏิบตัพินัธกิจของพระองคต์่อโลกและต่อประชากรโลก 

 “ในพนัธกิจ ‘พระศาสนจกัรทีกาํลงักา้วออกไป’ ไม่ใช่โครงการ ไมใ่ช่ความประสงคที์จะทาํใหส้าํเรจ็

ดว้ยความเพียรพยายามของอาํเภอใจ แต่เป็นพระครสิตเจา้ผูท้รงทาํใหพ้ระศาสนจกัรออกจากตนเอง ใน

พนัธกิจแห่งการประกาศข่าวดี ท่านมีการขบัเคลือนเพราะพระจิตทรงผลกัดันท่านและโอบอุม้ท่าน” 

(ปราศจากพระองคเ์ราทาํอะไรไมไ่ดเ้ลย:เป็นธรรมทูตในโลกปัจจบุนั การสนทนากบั Gianni Valente, 

Liberia Editrice Vaticana: San Paolo, 2019, - )  พระเจา้ทรงรกัเราก่อนเสมอ และดว้ยความรกันี

พระองคท์รงเสด็จมาหาเราและเรียกเรา กระแสเรียกสว่นตวัของเรามาจากความจรงิทีว่า เราเป็นบตุรของ

พระเจา้ในพระศาสนจกัร เป็นครอบครวัของพระองค ์ เป็นพีนอ้งชายหญิงในความรกัทีพระเยซูเจา้ทรงแสดง

ใหเ้ราเห็น  อย่างไรก็ตาม เราทกุคนมีศกัดิศรีของความเป็นมนษุย ์ ซงึมีรากฐานอยู่ในการเชือเชิญของพระ

เจา้ใหเ้ป็นบุตรของพระองค ์ ในศีลลา้งบาปและในความเชืออย่างอิสระ เราจะกลายเป็นบตุรทีอยู่ในดวง

พระทยัของพระเจา้เสมอ 

 ชีวิตเป็นของประทานทีไดร้บัมาเปลา่ๆ จึงเป็นการเชือเชิญใหเ้ป็นการมอบตนเองโดยปริยาย ซงึ

เป็นเมล็ดพนัธุใ์นผูที้ไดร้บัศีลลา้งบาป จะเติบโตขึนในฐานะทเีป็นการตอบสนองต่อความรกัในการสมรส

หรือในการถือโสดเพือพระอาณาจกัรของพระเจา้ ชวีิตมนษุยเ์กิดจากความรกัของพระเจา้ เติบโตขึนใน

ความรกั และมุ่งไปสู่ความรกั  ไม่มีผูใ้ดเลยถกูแยกไปจากความรกัของพระเจา้ และในการถวายบูชา

ศกัดิสิทธิของพระเยซูพระบุตรของพระองคบ์นไมก้างเขน พระเจา้ทรงมีชยัต่อบาปและความตาย (เทียบ 

รม. : - ) สาํหรบัพระเจา้ ความชวั แมแ้ต่บาป กลายเป็นความทา้ทายทีเราจะตอ้งตอบสนองดว้ย



ความรกั และเป็นความรกัมากยิงขึนเสมอ (เทียบ มธ. : - ; ลก. : - ) ดว้ยเหตนีุในธรรมลาํ

ลกึปัสกา พระเมตตาของพระเจา้ทรงรกัษาบาดแผลดงัเดิมของมนษุยชาติ และหลงัไหลไปทวัสากลจกัรวาล 

พระศาสนจกัรซงึเป็นศีลศักดิสิทธิสากลแห่งความรกัของพระเจา้ต่อโลก ยงัคงดาํเนินพนัธกิจของพระเยซู

เจา้ต่อไปในประวตัิศาสตร ์  และไดส้ง่เราออกไปในทกุหนทกุแห่ง โดยอาศยัการเป็นประจกัษพ์ยานความ

เชือของเราและการประกาศข่าวดี พระเจา้ยงัคงแสดงความรกัของพระองค ์ ดว้ยวิธีนีจะสมัผสัและ

เปลียนแปลงจิตใจ ความนึกคิด รา่งกาย สงัคม และวฒันธรรมในทกุทีและทุกเวลา 

 การแพรธ่รรมเป็นการตอบรบัต่อการเรียกของพระเจา้อย่างอิสระและรูต้วั แต่เราจะสามารถรบัรู ้

การเรียกนีไดต้่อเมือเรามีความสมัพนัธส์่วนตวัแห่งความรกักบัพระเยซูเจา้ผูท้รงประทบัอยู่ในพระศาสนจักร

ของพระองค ์ ใหเ้ราถามตวัเองว่า เราพรอ้มทีจะตอ้นรบัการประทบัอยู่ของพระจิตในชีวิตของเราหรือไม่? 

พรอ้มทีจะฟังเสียงเรียกเพือการแพรธ่รรม ไม่ว่าชีวิตของเราจะอยู่ในสถานะของการสมรส หรือชีวิตผูไ้ดร้บั

เจิม หรือการเรียกสูศ่าสนบริการการบวชเป็นบาทหลวง หรือในทุกเหตกุารณท์ีเกิดขึนในชีวิตประจาํวนั? เรา

เต็มใจทีจะถกูส่งออกไปทกุเวลาหรือทุกแห่ง เพือเป็นประจกัษพ์ยานชีวิตถึงความเชือของเราในพระเจา้ พระ

บิดาผูท้รงเมตตา เพอืประกาศข่าวดีแห่งการช่วยใหร้อดพน้ของพระเยซูครสิตเจา้ เพือแบ่งปันชวีิตพระ

เจา้ของพระจิตโดยการสรา้งพระศาสนจกัรหรือไม่? เราพรอ้มเหมือนกบัพระแม่มารีย ์ พระมารดาของพระ

เยซูเจา้ ทีจะรบัใชต้ามพระประสงคข์องพระเจา้อย่างครบถว้นหรือไม่? (เทียบ ลก. : ) การเปิดกวา้ง

ภายในนีมีความสาํคญัอย่างยิง เพือทีจะสามารถตอบรบัพระเจา้ไดว่้า “ขา้พเจา้อยู่ทีนี พระเจา้ขา้ โปรดสง่

ขา้พเจา้ไปเถิด” (เทียบ อสย. : ) และนีมิใชน่ามธรรม แต่อยู่ในประวัติศาสตรแ์ละชีวิตปัจจุบนัของพระศา

สนจกัร 

 การเขา้ใจสิงทีพระเจา้ตรสักบัเราในช่วงเวลาแห่งการระบาดทีกระจายไปทวัน ี ยงัหมายถึงความทา้

ทายต่อพนัธกิจของพระศาสนจกัรดว้ย ความเจ็บป่วย ความทุกข ์ ความหวาดกลวั และการแยกจากกนัทา้

ทายเรา ความยากจนของผูท้ีตายตามลาํพงั ผูถ้กูทอดทิง ผูส้ญูเสียงานและรายได ้ ผูไ้ม่มีบา้นและอาหาร 

สถานการณเ์ชน่นีทา้ทายเรา การถกูบงัคบัใหร้กัษาระยะห่างทางสงัคมและอยู่แต่ภายในบา้น เชือเชิญเรา

ใหค้น้พบอีกครงัว่าเราตอ้งการความสมัพนัธท์างสงัคม เชน่เดียวกบัความสมัพนัธใ์นชมุชนของเรากบัพระ

เจา้  นอกเหนือจากการเพิมความไม่ไวว้างใจและความเฉยเมยแลว้ สถานการณน์ีควรทาํใหเ้ราใส่ใจกบั

วิธีการทเีกียวขอ้งกบัผูอื้นมากยิงขึน และการอธิษฐานภาวนาซงึพระเจา้ทรงสมัผสัและผลกัดนัหวัใจของเรา

ทาํใหเ้ราเปิดกวา้งมากขึนต่อความตอ้งการความรกั ศกัดิศรี และเสรีภาพของพีนอ้งชายหญิงของเรา 



รวมถึงความรบัผิดชอบของเราทีตอ้งเอาใจใส่ดแูลสิงสรา้งทงัมวลดว้ย  ความเป็นไปไมไ่ดข้องการรวมตวักนั

ในฐานะพระศาสนจกัรเพือเฉลิมฉลองพิธีมิสซาบชูาขอบพระคณุ  ซงึทาํใหเ้ราไดแ้บ่งปันประสบการณข์อง

ชมุชนครสิตชนหลายแห่งทีไม่สามารถถวายมิสซาทุกวนัอาทิตย ์ ในทกุสิงนี คาํถามของพระเจา้ : “แลว้เรา

จะสง่ใครไป?” จึงเป็นการถามเราอีกครงัหนึงและทรงรอคอยการตอบรบัดว้ยความใจกวา้งและความ

น่าเชือถือจากเรา “ขา้พเจา้อยู่ทีนี โปรดสง่ขา้พเจา้ไปเถิด” (อสย. : )   พระเจา้ยังทรงมองหาบุคคลที

พระองคส์ามารถส่งออกไปในโลกและไปยงัชนชาติต่างๆ เพือเป็นประจกัษพ์ยานถึงความรกัของพระองค ์

การทีพระองคท์รงช่วยใหพ้น้จากบาปและความตาย การทีพระองคท์รงปลดปล่อยจากความชวัรา้ย (เทียบ 

มธ. : - ; ลก. : - ) 

 การเฉลิมฉลองวนัแพรธ่รรมสากล ยงัเป็นโอกาสในการยืนยนัอีกครงัว่าการอธิษฐานภาวนา การ

ไตรต่รอง และความช่วยเหลือทางดา้นวตัถุของการมอบถวายของท่าน เป็นโอกาสอย่างมากทีพวกท่านจะมี

สว่นรว่มอย่างแข็งขนักบัพนัธกิจของพระเยซูเจา้ในพระศาสนจกัรของพระองค ์ ความรกัเมตตาทีแสดงออก

ในในการเรียไรเงินบรจิาคทกีระทาํในระหว่างพิธีกรรมวนัอาทิตยท์สีามของเดือนตลุาคม มีวตัถปุระสงคเ์พือ

สนบัสนนุงานธรรมทูตทีดาํเนินการในนามของพ่อ โดยสมณองคก์รสนบัสนนุงานแพรธ่รรม (PMS) เพือ

สนองตอบความตอ้งการทงัฝ่ายจิตและฝ่ายวตัถขุองประชาชน และของพระศาสนจกัรทอ้งถนิทวัโลก เพือ

ความรอดพน้ของทกุคน 

 ขอพระแม่มารียพ์รหมจารี ดวงดาราแห่งการประกาศพระวรสาร และผูบ้รรเทาของผูมี้ความทุกข ์

ทรงเป็นศิษยธ์รรมทูตของพระเยซูเจา้ พระบตุรของพระแม่ โปรดทรงวอนขอเพือเราและทรงอปุถมัภค์าํชเูรา

ตลอดไปดว้ยเทอญ 

 กรุงโรม  มหาวิหารนกับญุยอหน์ ลาเตรนั  

 พฤษภาคม   

วนัสมโภชพระจิต 

ฟรงัซิส 

 


