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พี่น้องสงฆ์ที่เคารพรักในพระคริสตเจ้า
“ขอเชิญเราร่วมใจกันทำให้เดือนตุลาคมนี้ เป็นเดือนแห่งการแพร่ธรรม...แพร่ธรรมที่นี้ และแพร่
ธรรมในทุกหนแห่ง”
“ข้าพเจ้าอยูท่ นี่ ี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย.6:8)
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเลือกข้อความนี้จากหนังสือประกาศกอิ สยาห์ และได้ถูก
นำเสนอโดยสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชนเพื่อวันแพร่ธรรมสากล 2020 ก่อนที่จะเข้า
ร่วมในงานแพร่ธรรม ให้เราฟังเสียงและเปิดตัวต่อการเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ ทรงเรียกเรา
พระองค์ผู้ทรงเรียกเรา ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันกับผู้ทรงเตรียมประกาศกให้เป็นผู้นำสาสน์ของ
พระองค์ไปประกาศต่อประชาชน ทุกวันนี้พระองค์ยังทรงเรียกผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปอย่างต่อเนื่อง
และเตรียมพวกเขาให้เป็นศิษย์ธรรมทูต เพื่อพวกเขาจะสานต่องานการสร้างพระอาณาจักรสวรรค์
บนแผ่นดินนี้ (เทียบ มก. 13:13-15)
พระองค์ทรงทำให้เราอัศจรรย์ใจเมื่ อทรงถามว่า “เราจะส่งใครไป?” ใครที่จะอาสาตนและ
พร้อมที่จะพูดในพระนามของพระองค์เพื่อกล่าวโทษความชั่วร้ายของโลกในยุคนี้ และประกาศข่าวดี
เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงความชั่วร้ายเหล่านี้ให้กลับกลายเป็นความดีงาม? พันธกิจการประกาศข่าวดีจะ
ดำเนินอย่างต่อเนื่องในสังคม วัฒนธรรม ของโลกปัจจุบันได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปทุกคนตอบ
รับด้วยความตระหนักว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด”
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดโคโรนา Covid 19 จะส่งผลกระทบไปทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทยเราด้วย แต่พันธกิจของการประกาศข่าวดีก็ยั งคงผลักดันเราอยู่เสมอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการที่เราจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมกับพี่น้องคริสตชนทั่วโลกด้วยการสวด
ภาวนาและสนับสนุนงานแพร่ธรรมในทุกรูปแบบ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษต่อคนที่
อ่อนแอ ตกงาน ไร้ที่พึ่ง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้
ขอพระแม่มารีย์ดวงดาราแห่งการประกาศพระวรสารช่วยเราแต่ละคนให้ตอบรับ “Fiat” ด้วย
ความสำนึกถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะทำให้ข่าวดีของพระเยซูเจ้าได้รับการประกาศในช่วงเวลาของ
เรา ขอพระแม่มารีย์เสนอวิงวอนเพื่อเราทุกคน เพื่อเราจะมี “ใจกล้าหาญอันศักดิ์สิทธิ์” ในการค้นหา
หนทางใหม่ๆ ที่จะนำพระพรแห่งการไถ่ให้รอดพ้นไปสู่พี่น้องชายหญิงทุกคน
คุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี, คณะธรรมทูตไทย
ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม ประเทศไทย
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สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สาหรับวันแพร่ธรรมสากล 2020
“ข้าพเจ้าอยู่ทนี่ ี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย. 6: 8)
พี่นอ้ งชายหญิงที่รกั
พ่อปรารถนาที่จะแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าสาหรับ ความมุ่งมั่นที่พระศาสน
จักรทั่วโลกได้ปฏิบตั ิในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึง่ เป็ นเดือนแห่งการแพร่ธรรมพิเศษ

พ่อ

เชื่อมั่นว่าคาขวัญเมื่อปี ท่ีแล้ว ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านธรรมทูตในหลาย
ชุมชน ตามแนวทางที่ปรากฏอยู่ภายใต้หวั ข้อ “รับศีลล้างบาปและส่งออกไป: พระศาสน
จักรของพระคริสตเจ้าในการปฏิบตั ิพนั ธกิจในโลก”
ในปี นีท้ ่ีเต็มไปด้วยการเผชิญกับความทุกข์ยากและความท้าทายที่เกิดจากการ
ระบาดของเชือ้ ไวรัส โควิด-19 การเดินทางธรรมทูตทั่วทัง้ พระศาสนจักรยังคงเดินหน้า
ต่อไป ในแสงสว่างแห่งพระวาจาที่พบในเรื่องกระแสเรียกของประกาศกอิสยาห์ “ข้าพเจ้า
อยู่ท่นี ี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย. 6: 8) นี่คือการตอบสนองที่มีความใหม่อยู่เสมอต่อ
คาถามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า “เราจะส่งใคร” (อสย. 6: 8) การเชือ้ เชิญจากหัวใจที่
เปี่ ยมด้วยพระเมตตาของพระเจ้าท้าทายทัง้ พระศาสนจักรและมนุษยชาติทงั้ มวล
ท่ามกลางวิกฤตปัจจุบนั ของโลก “เช่นเดียวกับบรรดาศิษย์ในพระวรสาร เราถูกพายุโหม
กระหน่าอย่างไม่คาดฝัน
และสับสน

เราตระหนักว่าเราอยู่ในเรือลาเดียวกัน เราทุกคนเปราะบาง

แต่ในขณะเดียวกันเป็ นสิ่งสาคัญและจาเป็ นที่เราทุกคนถูกเรียกร้องให้พาย

เรือไปด้วยกัน เราแต่ละคนต้องปลอบโยนกัน บนเรือลานี.้ .. เราทุกคน เหมือนกับบรรดา
อัครสาวกที่พดู ด้วยความกังวลใจเป็ นเสียงเดียวกันว่า“พวกเรากาลังจะตายอยูแ่ ล้ว” (มก.
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4:38) ดังนัน้ เราตระหนักเช่นกันว่าเราไม่สามารถที่จะคิดถึงแต่ตวั เองได้ แต่เราสามารถ
ทาสิ่งนีร้ ว่ มกันได้” (การราพึง ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร วันที่ 27 มีนาคม 2020)
เราตกใจจริงๆ สับสนและหวาดกลัวอย่างแน่นอน ความเจ็บปวดและความตายทาให้เรา
มีประสบการณ์ความอ่อนแอแบบมนุษย์ของเรา แต่ในขณะเดียวกันก็เตือนเราให้สานึก
ในความปรารถนาลึกๆ สาหรับชีวิตและความเป็ นอิสระจากความชั่วร้าย ในบริบทนีก้ าร
เรียกไปสูก่ ารแพร่ธรรม เชือ้ เชิญให้เราก้าวออกจากตัวเอง เพื่อความรักต่อพระเจ้าและ
เพื่อนมนุษย์ แสดงให้เห็นในตัวมันเองว่าเป็ นโอกาสสาหรับการแบ่งปัน การรับใช้ และ
การอธิษฐานภาวนาแทนผูอ้ ่นื พันธกิจที่พระเจ้ามอบให้เราแต่ละคนนาเราออกจากความ
กลัวและการปิ ดตนเอง ไปสูก่ ารค้นพบตนเองและฟื ้ นฟูความสัมพันธ์ขนึ ้ มาใหม่ เมื่อเรา
มอบตนเองให้กบั ผูอ้ ่นื
ในการถวายบูชาบนกางเขน เมื่อพันธกิจของพระเยซูเจ้าสาเร็จสมบูรณ์(เทียบ ยน.
19: 28-30) พระเจ้าทรงเผยแสดงแก่เราว่าความรักของพระองค์นนั้ มีต่อเราทุกคนและ
เพื่อทุกคน (เทียบ ยน. 19: 26-27) พระองค์ทรงขอให้เรามีความเต็มใจที่จะถูกส่งออกไป
เพราะพระองค์ทรงเป็ นความรัก ความรักที่มอี ยู่เสมอ ”ในพันธกิจ” ทรงยื่นมือออกไป
เสมอเพื่อให้ชีวิต จากความรักของพระองค์ท่มี ีต่อเรามนุษย์ พระเจ้าพระบิดาทรงส่งพระ
เยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์ลงมา(เทียบ ยน. 3: 16) พระเยซูเจ้าทรงเป็ นธรรมทูตของ
พระบิดา ชีวิตและพันธกิจของพระองค์แสดงให้เห็นถึงความนอบน้อมอย่างสิน้ เชิงต่อพระ
ประสงค์ของพระบิดา (เทียบ ยน. 4: 34; 6: 38; 8: 12-30; ฮบ. 10: 5-10) พระเยซูเจ้า
ทรงถูกตรึงกางเขนและทรงกลับคืนพระชนม์ชีพเพื่อเรา พระองค์ทรงดึงดูดเราเข้าร่วมใน
พันธกิจแห่งความรักของพระองค์ และพร้อมกับพระจิตของพระองค์ผทู้ รงทาให้พระศา
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สนจักรมีชีวิตชีวา ทรงทาให้เราเป็ นศิษย์ของพระคริสตเจ้า และทรงส่งเราออกไปปฏิบตั ิ
พันธกิจของพระองค์ตอ่ โลกและต่อประชากรโลก
“ในพันธกิจ ‘พระศาสนจักรที่กาลังก้าวออกไป’ ไม่ใช่โครงการ ไม่ใช่ความประสงค์
ที่จะทาให้สาเร็จด้วยความเพียรพยายามของอาเภอใจ แต่เป็ นพระคริสตเจ้าผูท้ รงทาให้
พระศาสนจักรออกจากตนเอง ในพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดี ท่านมีการขับเคลือ่ น
เพราะพระจิตทรงผลักดันท่านและโอบอุม้ ท่าน” (ปราศจากพระองค์เราทาอะไรไม่ได้เลย:
เป็ นธรรมทูตในโลกปัจจุบนั การสนทนากับ Gianni Valente, Liberia Editrice
Vaticana: San Paolo, 2019, 16-17) พระเจ้าทรงรักเราก่อนเสมอ และด้วยความรักนี ้
พระองค์ทรงเสด็จมาหาเราและเรียกเรา กระแสเรียกส่วนตัวของเรามาจากความจริงที่ว่า
เราเป็ นบุตรของพระเจ้าในพระศาสนจักร เป็ นครอบครัวของพระองค์ เป็ นพี่นอ้ งชายหญิง
ในความรักที่พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เราเห็น อย่างไรก็ตาม เราทุกคนมีศกั ดิศ์ รีของความ
เป็ นมนุษย์ ซึง่ มีรากฐานอยู่ในการเชือ้ เชิญของพระเจ้าให้เป็ นบุตรของพระองค์ ในศีลล้าง
บาปและในความเชื่ออย่างอิสระ

เราจะกลายเป็ นบุตรที่อยู่ในดวงพระทัยของพระเจ้า

เสมอ
ชีวิตเป็ นของประทานที่ได้รบั มาเปล่าๆ จึงเป็ นการเชือ้ เชิญให้เป็ นการมอบตนเอง
โดยปริยาย ซึง่ เป็ นเมล็ดพันธุใ์ นผูท้ ่ีได้รบั ศีลล้างบาป จะเติบโตขึน้ ในฐานะที่เป็ นการ
ตอบสนองต่อความรักในการสมรสหรือในการถือโสดเพื่อพระอาณาจักรของพระเจ้า ชีวิต
มนุษย์เกิดจากความรักของพระเจ้า เติบโตขึน้ ในความรัก และมุ่งไปสูค่ วามรัก ไม่มีผใู้ ด
เลยถูกแยกไปจากความรักของพระเจ้า และในการถวายบูชาศักดิส์ ิทธิ์ของพระเยซูพระ
บุตรของพระองค์บนไม้กางเขน พระเจ้าทรงมีชยั ต่อบาปและความตาย (เทียบ รม. 8: 3139) สาหรับพระเจ้า ความชั่ว แม้แต่บาป กลายเป็ นความท้าทายที่เราจะต้องตอบสนอง
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ด้วยความรัก และเป็ นความรักมากยิ่งขึน้ เสมอ (เทียบ มธ. 5: 38-48; ลก. 23: 33-34)
ด้วยเหตุนีใ้ นธรรมลา้ ลึกปัสกา

พระเมตตาของพระเจ้าทรงรักษาบาดแผลดัง้ เดิมของ

มนุษยชาติ และหลั่งไหลไปทั่วสากลจักรวาล พระศาสนจักรซึง่ เป็ นศีลศักดิส์ ทิ ธิ์สากลแห่ง
ความรักของพระเจ้าต่อโลก ยังคงดาเนินพันธกิจของพระเยซูเจ้าต่อไปในประวัติศาสตร์
และได้สง่ เราออกไปในทุกหนทุกแห่ง โดยอาศัยการเป็ นประจักษ์พยานความเชื่อของเรา
และการประกาศข่าวดี พระเจ้ายังคงแสดงความรักของพระองค์ ด้วยวิธีนจี ้ ะสัมผัสและ
เปลี่ยนแปลงจิตใจ ความนึกคิด ร่างกาย สังคม และวัฒนธรรมในทุกที่และทุกเวลา
การแพร่ธรรมเป็ นการตอบรับต่อการเรียกของพระเจ้าอย่างอิสระและรู ต้ วั แต่เรา
จะสามารถรับรูก้ ารเรียกนีไ้ ด้ตอ่ เมื่อเรามีความสัมพันธ์สว่ นตัวแห่งความรักกับพระเยซู
เจ้าผูท้ รงประทับอยู่ในพระศาสนจักรของพระองค์ ให้เราถามตัวเองว่า เราพร้อมที่จะ
ต้อนรับการประทับอยูข่ องพระจิตในชีวิตของเราหรือไม่? พร้อมที่จะฟั งเสียงเรียกเพื่อการ
แพร่ธรรม ไม่ว่าชีวิตของเราจะอยู่ในสถานะของการสมรส หรือชีวติ ผูไ้ ด้รบั เจิม หรือการ
เรียกสูศ่ าสนบริการการบวชเป็ นบาทหลวง

หรือในทุกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ใน

ชีวิตประจาวัน? เราเต็มใจที่จะถูกส่งออกไปทุกเวลาหรือทุกแห่ง เพื่อเป็ นประจักษ์พยาน
ชีวิตถึงความเชื่อของเราในพระเจ้า พระบิดาผูท้ รงเมตตา เพื่อประกาศข่าวดีแห่งการช่วย
ให้รอดพ้นของพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อแบ่งปันชีวิตพระเจ้าของพระจิตโดยการสร้างพระศา
สนจักรหรือไม่? เราพร้อมเหมือนกับพระแม่มารีย ์ พระมารดาของพระเยซูเจ้า ที่จะรับใช้
ตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างครบถ้วนหรือไม่? (เทียบ ลก. 1: 38) การเปิ ดกว้าง
ภายในนีม้ ีความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะสามารถตอบรับพระเจ้าได้ว่า “ข้าพเจ้าอยู่ท่นี ี ้
พระเจ้าข้า โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (เทียบ อสย. 6:8) และนี่มิใช่นามธรรม แต่อยู่ใน
ประวัติศาสตร์และชีวติ ปัจจุบนั ของพระศาสนจักร
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การเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราในช่วงเวลาแห่งการระบาดที่กระจายไปทั่วนี ้ ยัง
หมายถึงความท้าทายต่อพันธกิจของพระศาสนจักรด้วย ความเจ็บป่ วย ความทุกข์ ความ
หวาดกลัว และการแยกจากกันท้าทายเรา ความยากจนของผูท้ ่ตี ายตามลาพัง ผูถ้ กู
ทอดทิง้ ผูส้ ญ
ู เสียงานและรายได้ ผูไ้ ม่มีบา้ นและอาหาร สถานการณ์เช่นนีท้ า้ ทายเรา การ
ถูกบังคับให้รกั ษาระยะห่างทางสังคมและอยู่แต่ภายในบ้าน เชือ้ เชิญเราให้คน้ พบอีกครัง้
ว่าเราต้องการความสัมพันธ์ทางสังคม เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ในชุมชนของเรากับพระ
เจ้า นอกเหนือจากการเพิ่มความไม่ไว้วางใจและความเฉยเมยแล้ว สถานการณ์นคี ้ วรทา
ให้เราใส่ใจกับวิธีการที่เกี่ยวข้องกับผูอ้ ่นื มากยิ่งขึน้

และการอธิษฐานภาวนาซึง่ พระเจ้า

ทรงสัมผัสและผลักดันหัวใจของเราทาให้เราเปิ ดกว้างมากขึน้ ต่อความต้องการความรัก
ศักดิศ์ รี และเสรีภาพของพี่นอ้ งชายหญิงของเรา รวมถึงความรับผิดชอบของเราที่ตอ้ งเอา
ใจใส่ดแู ลสิ่งสร้างทัง้ มวลด้วย

ความเป็ นไปไม่ได้ของการรวมตัวกันในฐานะพระศาสน

จักรเพื่อเฉลิมฉลองพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ซึง่ ทาให้เราได้แบ่งปันประสบการณ์ของ
ชุมชนคริสตชนหลายแห่งที่ไม่สามารถถวายมิสซาทุกวันอาทิตย์ ในทุกสิ่งนี ้ คาถามของ
พระเจ้า : “แล้วเราจะส่งใครไป?” จึงเป็ นการถามเราอีกครัง้ หนึ่งและทรงรอคอยการตอบ
รับด้วยความใจกว้างและความน่าเชื่อถือจากเรา “ข้าพเจ้าอยู่ท่นี ี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด”
(อสย. 6: 8) พระเจ้ายังทรงมองหาบุคคลที่พระองค์สามารถส่งออกไปในโลกและไปยัง
ชนชาติต่างๆ เพื่อเป็ นประจักษ์พยานถึงความรักของพระองค์ การที่พระองค์ทรงช่วยให้
พ้นจากบาปและความตาย การที่พระองค์ทรงปลดปล่อยจากความชั่วร้าย (เทียบ มธ. 9:
35-38; ลก. 10: 1-12)
การเฉลิมฉลองวันแพร่ธรรมสากล

ยังเป็ นโอกาสในการยืนยันอีกครัง้ ว่าการ

อธิษฐานภาวนา การไตร่ตรอง และความช่วยเหลือทางด้านวัตถุของการมอบถวายของ
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ท่าน

เป็ นโอกาสอย่างมากที่พวกท่านจะมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันกับพันธกิจของพระเยซู

เจ้าในพระศาสนจักรของพระองค์ ความรักเมตตาที่แสดงออกในในการเรี่ยไรเงินบริจาคที่
กระทาในระหว่างพิธีกรรมวันอาทิตย์ท่สี ามของเดือนตุลาคม
สนับสนุนงานธรรมทูตที่ดาเนินการในนามของพ่อ

มีวตั ถุประสงค์เพื่อ

โดยสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่

ธรรม (PMS) เพื่อสนองตอบความต้องการทัง้ ฝ่ ายจิตและฝ่ ายวัตถุของประชาชน และ
ของพระศาสนจักรท้องถิ่นทั่วโลก เพื่อความรอดพ้นของทุกคน
ขอพระแม่มารียพ์ รหมจารี ดวงดาราแห่งการประกาศพระวรสาร และผูบ้ รรเทา
ของผูม้ ีความทุกข์ ทรงเป็ นศิษย์ธรรมทูตของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระแม่ โปรดทรง
วอนขอเพื่อเราและทรงอุปถัมภ์คา้ ชูเราตลอดไปด้วยเทอญ
กรุงโรม มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน
31 พฤษภาคม 2020
วันสมโภชพระจิต
ฟรังซิส
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มิสซาประกาศข่าวดีแก่นานาชาติ
เพลงเริ่มพิธี เทียบ สดด. 96:3-4
จงเล่าถึงพระสิรริ ุง่ โรจน์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแก่นานาชาติ
จงประกาศกิจการน่าพิศวงของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติ
เพราะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงยิ่งใหญ่
ทรงสมควรได้รบั คาสรรเสริญอย่างยิ่ง

บทภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์ทรงแต่งตัง้ พระศาสนจักร
ให้เป็ นเครือ่ งหมายและเครื่องมือนาความรอดพ้นแก่มนุษย์ทกุ ชาติ
เพื่องานของพระคริสตเจ้าที่ช่วยให้รอดพ้นดาเนินต่อไปจนสิน้ พิภพ
โปรดทรงปลุกจิตใจของผูม้ ีความเชื่อให้สานึกยิ่งขึน้ ว่าตนได้รบั เรียก
มาช่วยมวลมนุษย์ให้รบั ความรอดพ้น
เพื่อทุกชาติจะได้รวมเป็ นครอบครัวเดียวกัน
เกิดเป็ นประชากรใหม่สาหรับพระองค์
ทัง้ นี ้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผูท้ รงจาเริญและครองราชย์
เป็ นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิต ตลอดนิรนั ดร
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บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์

อสย 56:1, 6-7

องค์พ ระผู้เป็ น เจ้าตรัส ดังนี ้ “จงรัก ษาความถูก ต้อ งและปฏิบัติ ค วามชอบธรรม
เพราะความรอดพ้น ของเราเข้ามาใกล้แ ล้ว และความเที่ ย งธรรมของเราก าลังจะถูก
เปิ ดเผย” บรรดาชนต่างชาติยึดมั่นต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพื่อรับใช้พระองค์และรักพระ
นามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและเป็ นผูร้ บั ใช้ของพระองค์ ทุกคนที่รกั ษาวันสับบาโตมิได้ทา
ให้เป็ นมลทินและยึดมั่นพันธสัญญาของเราไว้ เราจะนาเขาไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา
จะทาให้เขามีความยินดีอย่ างเต็มเปี่ ยมในบ้านของเรา เพื่อการอธิษฐานภาวนา เครื่อง
เผาบูชาและสักการบูชาของเขาจะเป็ นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา เพราะบ้านของ
เราจะได้ชื่อว่า “บ้านสาหรับประชากรทัง้ หลายเพื่อการอธิษฐานภาวนา”
(พระวาจาของพระเจ้า)

สร้อย ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดให้ชนชาติทงั้ หลายสรรเสริญพระองค์
ขอให้ชนชาติทงั้ หลายทราบถึงพระอานุภาพที่ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น
(หรือเพลงที่ 45) พระราชาทัง้ หลายจะกราบลงไหว้พระองค์ บรรดาประชาชาติจะ
ปรนนิบตั พิ ระองค์

เพลงสดุดี
ก.

สดด 67:1-2, 3-7

ขอพระเจ้าทรงสาแดงพระเมตตาและประทานพระพรแก่เรา
ขอพระองค์โปรดให้พระพักตร์ฉายแสงมาเหนือเรา
แล้วแผ่นดินจะรูจ้ กั ทางของพระองค์
นานาชาติจะได้รูว้ ่าพระองค์ทรงช่วยให้รอดพ้น
10

ข.

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ประชาชาติทงั้ หลายสรรเสริญพระองค์
ขอให้ทกุ ชาติทกุ ภาษาสรรเสริญพระองค์
ชนชาติทงั้ หลายจงเปรมปรีดแิ์ ละโห่รอ้ งด้วยความยินดี
เพราะพระองค์ทรงปกครองประชาชาติดว้ ยความเที่ยงธรรม
และทรงนาชนชาติทงั้ หลายบนแผ่นดิน

ค.

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ประชาชาติทงั้ หลายสรรเสริญพระองค์
ขอให้ทกุ ชาติทกุ ภาษาสรรเสริญพระองค์
แผ่นดินผลิตพืชผล
พระเจ้าของเราทรงอวยพรเรา
ขอพระเจ้าทรงอวยพรเรา
ขอให้ทกุ คนทั่วแผ่นดินยาเกรงพระองค์

บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก

กจ 13:46-49

เปาโลและบารนาบัสตอบชาวยิวอย่างกล้าหาญว่า “จาเป็ นที่เราจะต้องประกาศ
พระวาจาของพระเจ้าให้ท่านฟั งก่อนผูอ้ ่ืน แต่เมื่อท่านปฏิเสธไม่ยอมรับ และไม่คิดว่าตน
เหมาะสมจะรับชีวิตนิรนั ดร เราจึงหันไปหาคนต่างศาสนา เพราะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามีพระ
บัญ ชาแก่เราดังนีว้ ่า ‘เราแต่งตั้งท่านให้เป็ นแสงสว่างส่องนานาชาติ เพื่อท่านจะได้นา
ความรอดพ้นไปจนสุดปลายแผ่นดิน ’ ” เมื่อคนต่างศาสนาได้ยินดังนี ้ ก็มีความยินดีและ
สรรเสริญพระวาจาของพระเจ้า และทุกคนที่พระเจ้าทรงกาหนดไว้สาหรับชีวิตนิรนั ดร ก็มี
ความเชื่อ พระวาจาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแผ่ไปทั่วแคว้นนัน้
(พระวาจาของพระเจ้า)
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อัลเลลูยา

มธ 28:19, 20

อัลเลลูยา อัลเลลูยา
ท่านทัง้ หลายจงไปสั่งสอนนานาชาติ
เราอยู่กบั ท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิน้ พิภพ
อัลเลลูยา

บทอ่านจากพระวรสารตามคาบอกเล่าของนักบุญมัทธิว

มธ 28:16-20

เวลานัน้ บรรดาศิษย์ทงั้ สิบเอ็ดคนได้ไปยังแคว้นกาลิลี ถึงภูเขาที่พระเยซูเจ้าทรง
กาหนดไว้ เมื่อเขาเห็นพระองค์ ก็กราบนมัสการ แต่บางคนยังสงสัยอยู่
พระเยซู เจ้าเสด็ จ เข้ามาใกล้ ตรัส แก่ เขาทั้งหลายว่า “พระเจ้าทรงมอบอ านาจ
อาชญาสิทธิ์ทงั้ หมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา เพราะฉะนัน้ ท่านทัง้ หลายจงไป
สั่งสอนนานาชาติให้มาเป็ นศิษย์ของเรา ทาพิธีลา้ งบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา
พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งทุกข้อที่เราได้ให้แก่ท่าน แล้วจงรูเ้ ถิด
ว่า เราอยู่กบั ท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิน้ พิภพ”
(พระวาจาของพระเจ้า)

บทข้าพเจ้าเชื่อ
บทภาวนาของมวลชน
ประธาน
พี่นอ้ งที่รกั ให้เราภาวนาต่อพระเจ้า พระบิดาของเรา ผูท้ รงปรารถนาให้มนุษย์ทกุ คน
ได้มารูจ้ กั ความจริง และได้รบั ความรอดพ้น ที่พระองค์ทรงประทานให้โดยทางพระ
เยซูคริสตเจ้า
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ผู้นา
1) เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์ และผูท้ างานประกาศข่าวดีทุก
ท่าน จะได้รบั พระพรจากพระจิตเจ้าให้มีความร้อนรน ในการนาประชาสัตบุรุษในความ
ดูแลไปสูพ่ ระอาณาจักรของพระองค์
(ให้ เราภาวนา)

2) เพื่อบรรดาธรรมทูต สถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ทางานประกาศข่าวดีของพระ
คริสตเจ้า เป็ นพิเศษสาหรับบรรดาธรรมทูตที่ทางานอยู่ในประเทศไทย เพื่อพวกท่าน
จะได้มีปรีชาญาณและพละกาลังของพระองค์ ในการนาทุกคนให้มามีประสบการณ์
กับพระคริสตเจ้า และรูจ้ กั ข่าวดีของพระองค์
(ให้ เราภาวนา)

3) เพื่อบรรดาเยาวชน และเด็กๆ ให้พวกเขาได้มีความกระตือรือร้นที่จะแบ่งปั นข่าวดีของ
พระคริสตเจ้า และความรักที่พวกเขาได้รบั จากพระองค์ ให้กับเพื่อนพี่นอ้ ง ทัง้ ด้วย
วาจาและการเป็ นแบบอย่างชีวิต
(ให้ เราภาวนา)

4) เพื่อบรรดาผูอ้ พยพ และแรงงานต่างถิ่น แม้จะมิได้อยู่ในแผ่นดินเกิด ขอให้พวกเขา
ได้รบั ความบรรเทาใจ และให้พวกเขาตระหนักอยู่เสมอถึงความรักของพระเจ้าที่มี
ต่อพวกเขาในทุกที่ท่ีพวกเขาอาศัยอยู่
(ให้ เราภาวนา)

5) เพื่อ เราแต่ ล ะคน จะได้ต ระหนักถึ งหน้าที่ ท่ี เราได้รบั เมื่อวัน รับศี ลล้างบาป ได้รบั
พละกาลังจากศีลกาลังและหล่อเลีย้ งด้วยศีลมหาสนิท ให้กา้ วเดินตามความเชื่อที่
ได้รบั เพื่อประกาศถึงองค์พระคริสตเจ้าให้กบั ทุกคนตามสถานะของตน
(ให้ เราภาวนา)
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ประธาน
ข้าแต่พระเจ้าผูท้ รงพระเมตตา ขอให้บรรดาบุตรของพระองค์ท่ีกระจายอยู่ท่วั โลก มี
ความเชื่อ และเข้าใจอย่างลึกซึง้ มากขึน้ ในพระบุตรของพระองค์ และประกาศความ
จริงนีแ้ ก่นานาชาติ ขอโปรดช่วยข้าพเจ้าทัง้ หลายให้ถือซื่อสัตย์ต่อคาสั่งของพระองค์
และพร้อมที่จะประกาศให้นานาชาติได้มารูจ้ กั และรับความรอดพ้นที่พระคริสตเจ้าพระ
บุตรของพระองค์ทรงนามาให้ตามพระประสงค์ของพระองค์ตลอดไปด้วยเถิด ทัง้ นี ้ ขอ
พึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย

บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา
ข้าแต่พระเจ้า
โปรดทอดพระเนตรพระคริสตเจ้า
ผูท้ รงมอบองค์เพื่อไถ่มวลมนุษย์ให้รอดพ้น
ขอพระองค์ท่านบันดาลให้พระนามของพระองค์เป็ นที่สรรเสริญ
ในชนทุกชาติจากตะวันออกจดตะวันตก
และมีการถวายสักการบูชาเดียวกัน
แด่พระเดชานุภาพทั่วไปทุกแห่งหน
ทัง้ นี ้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย

บทภาวนาหลังรับศีล
ข้าแต่พระเจ้า
ข้าพเจ้าทัง้ หลายได้รบั ศีลศักดิส์ ิทธิ์บนั ดาลความรอดพ้นแล้ว
กราบวอนพระองค์โปรดให้ศลี นีช้ ว่ ยให้ความเชื่อแท้จริง
ได้เผยแผ่ท่วั ทุกแห่งตลอดไปด้วยเถิด
ทัง้ นี ้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย
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ไตร่ตรองพระวาจา

“ข้าพเจ้าอยูท่ นี่ ี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย. 6:8)
หนังสือประกาศกอิสยาห์เขียนไว้ว่า “แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“เราจะส่ งใคร ใครจะไปแทนเรา” ข้าพเจ้ า ทู ล ตอบว่ า “ข้า พเจ้ า อยู่ นี้ โปรดส่ งข้าพเจ้ า ไปเถิ ด ”
พระองค์ตรัสว่า “ไปเถิด...” (อสย. 6:8-9) ข้อความก่อนหน้านี้อิสยาห์กล่าวถึงความไม่เหมาะสม
มากมายที่จะทำงานของพระเจ้า อย่างไรก็ตามในพระอาณาจักรของพระเจ้า การเรียกมักจะรุนแรง
มากกว่าความสามารถในการทำงาน สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ทั้งประสบการณ์หรือความชำนาญ แต่เป็น
ความพร้อ มและความสามารถที่ จ ะเรี ยนรู้ ถ้ า เราเตรี ยมที่ จ ะตอบรั บ เมื่ อ พระเจ้ า ทรงเรี ยกเรา
พระองค์จะทรงนำเราเข้าไปในสถานที่ที่เราไม่สามารถเข้าไปได้เพื่อเข้าใจถึงสิง่ ที่ไม่อาจเป็นไปได้ อับ
ราฮัม ยากอบ โยเซฟ เอสเธอร์ โมเสส ซามูเอล ดาวิด และอิสยาห์ ทุกท่านมีประสบการณ์เดียวกัน
ต่างตอบเหมือนกันว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่” สำหรับเราแล้วจึงไม่จำเป็นเลยที่จะกังวลใจให้เสียเวลา ให้
เปลืองพลังงานว่าพระองค์จะส่งเราไปที่ไหน เมื่อทรงเรียกให้เราตอบรับว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่” ขอให้
ขึ้นอยู่กับพระองค์ว่าจะทรงนำเราไปในที่ที่พระองค์ ทรงปรารถนา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเราที่เปิด รับการ
เรียกของพระองค์ เฉกเช่นเดียวกับหมอ ตำรวจ นักดับเพลิง ที่มีปฏิกิริยาต่อกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน
ดังนี้ เราเองควรกล้าที่จะตอบรับต่อสิ่งที่พระเจ้าได้ขอจากเรา บางครั้งอาจจะเป็นการที่เราพร้อมที่
จะให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กัน หรืออาจเป็นการเรียกให้เราต้องออกเดินทางไปไกลแสน
ไกลก็เป็นได้ แต่ทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้ วยการภาวนาอย่างง่ายๆ “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่” นี้เป็นคำพู ดของ
โมเสสที่พุ่มไม้ไม่ไหม้ไฟ เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ตอบในขณะนี้
ในบทพระวรสาร เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรดูฝูงชน พระองค์โสมนัสที่ฝูงชนไม่มีผู้ดูแล พระ
เยซู เจ้ า ทรงสั ง เกตเห็ น คนที่ โศกเศร้ า โดดเดี่ ย ว และความหวั งของประชาชนที่ ม าหาพระองค์
พระองค์เป็นผู้เดียวที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของพวกเขา พระเยซู เจ้าทอดพระเนตรพวกเขาดัง
ฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงและเอาใจใส่ จนกระทั่งการมาถึงของพระองค์ บรรดาผู้นำทางศาสนาในสมัย
ของพระองค์ไม่ได้สนใจความทุกข์และความต้องการของพวกชาวบ้าน มี ธรรมาจารย์และพระสงฆ์
มากมาย แต่ไร้ซึ่งผู้เลี้ยงแกะ มีผู้นำทางศาสนาที่แสวงหาเกียรติยศในที่สาธารณะ หรือเก้าอี้ของ
โมเสส แต่ไม่มีคนทำงาน เพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงทรงชี้ให้บรรดาสาวกเห็นถึงปัญหา “ข้าวที่จะ
เก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด”
(มธ. 9:37-38) พระเยซูทรงต้องการอะไร พระองค์ไม่ใช่ต้องการเพียงแค่ผู้เทศน์สอน หรือนักร้องที่ยืน
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เด่นอยู่บนเวทีเท่านั้น แต่ต้องการคนงานที่เชื่อฟังเจ้าของนา งานของผู้แพร่ธรรมไม่ใช่จำกัดเฉพาะ
เพียงกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น ชายหญิงผู้มีน้ำใจดีทุกคนสามารถที่จะเข้าร่วมพันธกิจนี้ได้ องค์พระผู้เป็นเจ้า
ต้องการเราทุกคนทำงานในสวนองุ่นของพระองค์
พระเยซูทรงต้องการเรา อย่างที่เราเป็น
พระเยซูเจ้าทรงต้องการเราอย่างที่เราเป็น จะได้รับการอบรมทางเทววิทยาหรือไม่ได้รับก็
ตาม ก่อนที่จะตรัสแก่นักบุญเปโตรว่า “จงดูแลแกะของเรา” พระองค์ทรงถามเปโตรว่า “ท่านรักเรา
ไหม?” หลังจากที่ได้ยืนยันคำตอบว่า “รักพระเจ้าข้า” พระองค์ทรงไว้วางใจมอบภารกิจดูแลแกะของ
พระองค์ แล้วอะไรที่พระเยซูคาดหวังจากเรา คือการที่เราจะประกาศอย่างประกาศกอิสยาห์ว่า
“ข้าพเจ้าอยู่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” เราจะได้เห็นว่าพระเจ้าทรงรวดเร็วถึงเพียงใดที่จะมอบหมาย
งานให้ เรา ถ้าเรารักพระองค์สุดหัวใจอย่างแท้จริง พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นธรรมทูตที่นำสมั ย
พระองค์ทรงพร้อมที่จะมอบพระองค์เอง แม้จะทำให้พระองค์ ทรงทุกข์ทรมานเพียงใดก็ตาม การถูก
สบประมาท ความอับอาย หรือแม้ แต่ความตาย ที่จริงแล้ว สำหรับพระองค์เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะ
ประกาศสันติภาพ และการคืนดีกับพระบิดาให้กับเราผู้ซึ่งห่างเหินจากพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
รักเรา ด้วยเหตุนี้จึงทรงยอมถูกตรึงบนไม้กางเขน (อฟ. 2:14-18) ขณะเดียวกันการทำให้น้ำพระทัย
พระบิดาสำเร็จก็สำคัญยิ่งสำหรับพระองค์ ซึ่งสิ่งนี้เป็นอาหารฝ่ายจิตหล่อเลี้ยงพระองค์ (ยน. 4:34)
ความสำคัญของพระวาจานี้เน้นถึงความสำคัญของคำถามของพระอาจารย์เจ้าที่ว่า “ใครจะเป็นผู้นำ
สารของเรา?” พระเจ้าทรงรอคอยคำตอบจากคริสตชนผู้ได้รับศีลล้างบาปทุกคน
พระเจ้าทรงตั้งคำถามนี้เสมอ “เราจะส่งใครไป?” พระองค์ทรงตั้งคำถามนี้กับพวกเราทุกคน
ผู้ใดก็ตามเริ่มการเดินทางแห่งความเชื่อจะสามารถได้ยินเสียงเรียกนี้ แล้วเราจะตอบเสียงเรียกของ
พระองค์อย่างไร เศรษฐีหนุ่ม (มธ.19:16-22) ได้ฟังคำตอบจากพระเยซู เขาได้จากไปด้วยความทุกข์
เราจะต้องเลือกแล้ว ซึ่งมีอยู่ 2 ทาง จากไปด้วยความเศร้า หรือมีความสุข และพร้อมที่จะอุทิศตัว
“ข้าพเจ้าอยู่นี้ พระเจ้าข้า โปรดส่งข้าพเจ้าไป โปรดใช้ข้าพเจ้า แล้วเราจะไม่มีวันเสียใจเลย สำหรับ
ผู้ใดก็ตามที่เลือกทางนี้ และดำเนินชีวิตเป็น ประจักษ์พยาน พี่น้องชายหญิงที่รัก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ทุกคนจะประกาศอย่างชื่นชมยินดีว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” ยิ่งไปกว่านี้จะไม่มีใคร
โดดเดียวในพันธกิจแห่งรักนี้เลย
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