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“ข้าพเจ้าอยู่ทีน่ี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด”  

“Here am I, send me”  
(อสย. 6: 8) 
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พี่น้องสงฆ์ที่เคารพรักในพระคริสตเจ้า 
“ขอเชิญเราร่วมใจกันทำให้เดือนตุลาคมนี้ เป็นเดือนแห่งการแพร่ธรรม...แพร่ธรรมที่นี้ และแพร่
ธรรมในทุกหนแห่ง” 

“ขา้พเจา้อยูท่ีน่ี ่โปรดสง่ขา้พเจา้ไปเถดิ” (อสย.6:8) 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเลือกข้อความนี้จากหนังสือประกาศกอิสยาห์ และได้ถูก

นำเสนอโดยสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชนเพื่อวันแพร่ธรรมสากล 2020 ก่อนที่จะเข้า
ร่วมในงานแพร่ธรรม ให้เราฟังเสียงและเปิดตัวต่อการเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ ทรงเรียกเรา 
พระองค์ผู้ทรงเรียกเรา ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันกับผู้ทรงเตรียมประกาศกให้เป็นผู้นำสาสน์ของ
พระองค์ไปประกาศต่อประชาชน ทุกวันนี้พระองค์ยังทรงเรียกผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปอย่างต่อเนื่อง 
และเตรียมพวกเขาให้เป็นศิษย์ธรรมทูต เพื่อพวกเขาจะสานต่องานการสร้างพระอาณาจักรสวรรค์
บนแผ่นดินนี้ (เทียบ มก. 13:13-15) 

พระองค์ทรงทำให้เราอัศจรรย์ใจเมื่อทรงถามว่า “เราจะส่งใครไป?” ใครที่จะอาสาตนและ
พร้อมที่จะพูดในพระนามของพระองค์เพื่อกล่าวโทษความชั่วร้ายของโลกในยุคนี้ และประกาศข่าวดี
เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงความชั่วร้ายเหล่านี้ให้กลับกลายเป็นความดีงาม? พันธกิจการประกาศข่าวดีจะ
ดำเนินอย่างต่อเนื่องในสังคม วัฒนธรรม ของโลกปัจจุบันได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปทุกคนตอบ
รับด้วยความตระหนักว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” 

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดโคโรนา Covid 19 จะส่งผลกระทบไปทั่วโลก 
รวมถึงประเทศไทยเราด้วย แต่พันธกิจของการประกาศข่าวดีก็ยังคงผลักดันเราอยู่เสมอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการที่เราจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมกับพี่น้องคริสตชนทั่วโลกด้วยการสวด
ภาวนาและสนับสนุนงานแพร่ธรรมในทุกรูปแบบ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษต่อคนที่
อ่อนแอ ตกงาน ไร้ที่พึ่ง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้ 
 ขอพระแม่มารีย์ดวงดาราแห่งการประกาศพระวรสารช่วยเราแต่ละคนให้ตอบรับ “Fiat” ด้วย
ความสำนึกถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะทำให้ข่าวดีของพระเยซูเจ้าได้รับการประกาศในช่วงเวลาของ
เรา ขอพระแม่มารีย์เสนอวิงวอนเพื่อเราทุกคน เพื่อเราจะมี “ใจกล้าหาญอันศักดิ์สิทธิ์” ในการค้นหา
หนทางใหม่ๆ ที่จะนำพระพรแห่งการไถ่ให้รอดพ้นไปสู่พี่น้องชายหญิงทุกคน 
 

คุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี, คณะธรรมทูตไทย 
ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพรธ่รรม ประเทศไทย 
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สาสน์ของสมเดจ็พระสันตะปาปาฟรังซิส 

ส าหรับวันแพร่ธรรมสากล 2020 

“ขา้พเจา้อยู่ทีน่ี ่โปรดสง่ขา้พเจา้ไปเถดิ” (อสย. 6: 8) 

พี่นอ้งชายหญิงที่รกั 

 พ่อปรารถนาที่จะแสดงความกตญัญตู่อพระเจา้ส าหรบั ความมุ่งมั่นที่พระศาสน

จกัรทั่วโลกไดป้ฏิบตัิในเดือนตลุาคมที่ผ่านมาซึง่เป็นเดอืนแห่งการแพรธ่รรมพิเศษ พ่อ

เช่ือมั่นว่าค าขวญัเมื่อปีที่แลว้ ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงดา้นธรรมทตูในหลาย

ชมุชน ตามแนวทางที่ปรากฏอยู่ภายใตห้วัขอ้ “รบัศีลลา้งบาปและสง่ออกไป: พระศาสน

จกัรของพระครสิตเจา้ในการปฏิบตัิพนัธกิจในโลก” 

 ในปีนีท้ี่เต็มไปดว้ยการเผชญิกบัความทกุขย์ากและความทา้ทายที่เกิดจากการ

ระบาดของเชือ้ไวรสั โควดิ-19 การเดนิทางธรรมทตูทั่วทัง้พระศาสนจกัรยงัคงเดินหนา้

ต่อไป ในแสงสว่างแห่งพระวาจาที่พบในเรื่องกระแสเรยีกของประกาศกอสิยาห ์ “ขา้พเจา้

อยู่ที่น่ี โปรดสง่ขา้พเจา้ไปเถิด” (อสย. 6: 8) น่ีคือการตอบสนองที่มีความใหม่อยู่เสมอต่อ

ค าถามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ว่า “เราจะสง่ใคร” (อสย. 6: 8) การเชือ้เชิญจากหวัใจที่

เป่ียมดว้ยพระเมตตาของพระเจา้ทา้ทายทัง้พระศาสนจกัรและมนษุยชาตทิัง้มวล

ท่ามกลางวกิฤตปัจจบุนัของโลก  “เช่นเดียวกบับรรดาศิษยใ์นพระวรสาร เราถกูพายโุหม

กระหน ่าอย่างไม่คาดฝัน  เราตระหนกัว่าเราอยู่ในเรอืล  าเดียวกนั เราทกุคนเปราะบาง 

และสบัสน แต่ในขณะเดียวกนัเป็นสิ่งส  าคญัและจ าเป็นที่เราทกุคนถกูเรยีกรอ้งใหพ้าย

เรอืไปดว้ยกนั เราแต่ละคนตอ้งปลอบโยนกนั บนเรอืล  านี.้.. เราทกุคน เหมือนกบับรรดา

อคัรสาวกที่พดูดว้ยความกงัวลใจเป็นเสียงเดยีวกนัว่า“พวกเราก าลงัจะตายอยูแ่ลว้” (มก. 
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4:38) ดงันัน้ เราตระหนกัเชน่กนัว่าเราไม่สามารถที่จะคดิถึงแต่ตวัเองได ้ แต่เราสามารถ

ท าสิ่งนีร้ว่มกนัได”้ (การร  าพงึ ณ ลานมหาวหิารนกับญุเปโตร วนัที่ 27 มีนาคม 2020)  

เราตกใจจรงิๆ สบัสนและหวาดกลวัอย่างแนน่อน ความเจ็บปวดและความตายท าใหเ้รา

มีประสบการณค์วามออ่นแอแบบมนษุยข์องเรา แต่ในขณะเดียวกนัก็เตือนเราใหส้  านกึ

ในความปรารถนาลกึๆ ส าหรบัชีวิตและความเป็นอิสระจากความชั่วรา้ย ในบรบิทนีก้าร

เรยีกไปสูก่ารแพรธ่รรม เชือ้เชิญใหเ้รากา้วออกจากตวัเอง เพื่อความรกัต่อพระเจา้และ

เพื่อนมนษุย ์ แสดงใหเ้ห็นในตวัมนัเองว่าเป็นโอกาสส าหรบัการแบง่ปัน การรบัใช ้ และ

การอธิษฐานภาวนาแทนผูอ้ื่น พนัธกิจที่พระเจา้มอบใหเ้ราแต่ละคนน าเราออกจากความ

กลวัและการปิดตนเอง ไปสูก่ารคน้พบตนเองและฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธข์ึน้มาใหม่ เมื่อเรา

มอบตนเองใหก้บัผูอ้ื่น 

 ในการถวายบชูาบนกางเขน เมื่อพนัธกิจของพระเยซูเจา้ส  าเรจ็สมบรูณ(์เทียบ ยน. 

19: 28-30) พระเจา้ทรงเผยแสดงแกเ่ราวา่ความรกัของพระองคน์ัน้มีต่อเราทกุคนและ

เพื่อทกุคน (เทียบ ยน. 19: 26-27) พระองคท์รงขอใหเ้รามีความเตม็ใจที่จะถกูสง่ออกไป 

เพราะพระองคท์รงเป็นความรกั ความรกัที่มอียู่เสมอ ”ในพนัธกิจ” ทรงยื่นมือออกไป

เสมอเพื่อใหชี้วิต จากความรกัของพระองคท์ี่มีต่อเรามนษุย ์ พระเจา้พระบิดาทรงสง่พระ

เยซูเจา้พระบตุรของพระองคล์งมา(เทยีบ ยน. 3: 16) พระเยซูเจา้ทรงเป็นธรรมทตูของ

พระบิดา ชีวิตและพนัธกิจของพระองคแ์สดงใหเ้หน็ถึงความนอบนอ้มอย่างสิน้เชิงตอ่พระ

ประสงคข์องพระบิดา (เทียบ ยน. 4: 34; 6:  38; 8: 12-30; ฮบ. 10: 5-10) พระเยซูเจา้

ทรงถกูตรงึกางเขนและทรงกลบัคนืพระชนมชี์พเพื่อเรา พระองคท์รงดงึดดูเราเขา้รว่มใน

พนัธกิจแห่งความรกัของพระองค ์ และพรอ้มกบัพระจิตของพระองคผ์ูท้รงท าใหพ้ระศา
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สนจกัรมีชีวิตชีวา ทรงท าใหเ้ราเป็นศิษยข์องพระครสิตเจา้ และทรงสง่เราออกไปปฏิบตัิ

พนัธกิจของพระองคต์อ่โลกและต่อประชากรโลก 

 “ในพนัธกิจ ‘พระศาสนจกัรที่ก าลงักา้วออกไป’ ไม่ใช่โครงการ ไม่ใช่ความประสงค์

ที่จะท าใหส้  าเรจ็ดว้ยความเพียรพยายามของอ าเภอใจ แต่เป็นพระครสิตเจา้ผูท้รงท าให้

พระศาสนจกัรออกจากตนเอง ในพนัธกิจแหง่การประกาศข่าวดี ท่านมีการขบัเคลือ่น

เพราะพระจิตทรงผลกัดนัทา่นและโอบอุม้ท่าน” (ปราศจากพระองคเ์ราท าอะไรไม่ไดเ้ลย:

เป็นธรรมทตูในโลกปัจจบุนั การสนทนากบั Gianni Valente, Liberia Editrice 

Vaticana: San Paolo, 2019, 16-17)  พระเจา้ทรงรกัเราก่อนเสมอ และดว้ยความรกันี ้

พระองคท์รงเสด็จมาหาเราและเรยีกเรา กระแสเรยีกสว่นตวัของเรามาจากความจรงิที่ว่า 

เราเป็นบตุรของพระเจา้ในพระศาสนจกัร เป็นครอบครวัของพระองค ์เป็นพี่นอ้งชายหญิง

ในความรกัที่พระเยซเูจา้ทรงแสดงใหเ้ราเห็น  อย่างไรก็ตาม เราทกุคนมีศกัดิศ์รขีองความ

เป็นมนษุย ์ซึง่มีรากฐานอยู่ในการเชือ้เชญิของพระเจา้ใหเ้ป็นบตุรของพระองค ์ในศีลลา้ง

บาปและในความเช่ืออย่างอิสระ เราจะกลายเป็นบตุรที่อยู่ในดวงพระทยัของพระเจา้

เสมอ 

 ชีวิตเป็นของประทานที่ไดร้บัมาเปลา่ๆ จงึเป็นการเชือ้เชญิใหเ้ป็นการมอบตนเอง

โดยปรยิาย ซึง่เป็นเมล็ดพนัธุใ์นผูท้ี่ไดร้บัศลีลา้งบาป จะเติบโตขึน้ในฐานะที่เป็นการ

ตอบสนองต่อความรกัในการสมรสหรอืในการถือโสดเพื่อพระอาณาจกัรของพระเจา้ ชีวิต

มนษุยเ์กิดจากความรกัของพระเจา้ เติบโตขึน้ในความรกั และมุ่งไปสูค่วามรกั  ไม่มีผูใ้ด

เลยถกูแยกไปจากความรกัของพระเจา้ และในการถวายบชูาศกัดิส์ิทธ์ิของพระเยซูพระ

บตุรของพระองคบ์นไมก้างเขน พระเจา้ทรงมีชยัต่อบาปและความตาย (เทียบ รม. 8: 31-

39) ส  าหรบัพระเจา้ ความชั่ว แมแ้ต่บาป กลายเป็นความทา้ทายที่เราจะตอ้งตอบสนอง
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ดว้ยความรกั และเป็นความรกัมากยิ่งขึน้เสมอ (เทียบ มธ. 5: 38-48; ลก. 23: 33-34) 

ดว้ยเหตนีุใ้นธรรมล า้ลกึปัสกา พระเมตตาของพระเจา้ทรงรกัษาบาดแผลดัง้เดิมของ

มนษุยชาติ และหลั่งไหลไปทั่วสากลจกัรวาล พระศาสนจกัรซึง่เป็นศลีศกัดิส์ทิธ์ิสากลแห่ง

ความรกัของพระเจา้ตอ่โลก ยงัคงด าเนนิพนัธกิจของพระเยซูเจา้ตอ่ไปในประวตัิศาสตร ์ 

และไดส้ง่เราออกไปในทกุหนทกุแห่ง โดยอาศยัการเป็นประจกัษพ์ยานความเช่ือของเรา

และการประกาศขา่วด ี พระเจา้ยงัคงแสดงความรกัของพระองค ์ ดว้ยวิธีนีจ้ะสมัผสัและ

เปลี่ยนแปลงจิตใจ ความนึกคดิ รา่งกาย สงัคม และวฒันธรรมในทกุที่และทกุเวลา 

 การแพรธ่รรมเป็นการตอบรบัต่อการเรยีกของพระเจา้อยา่งอิสระและรูต้วั แต่เรา

จะสามารถรบัรูก้ารเรยีกนีไ้ดต้อ่เมื่อเรามคีวามสมัพนัธส์ว่นตวัแห่งความรกักบัพระเยซู

เจา้ผูท้รงประทบัอยู่ในพระศาสนจกัรของพระองค ์ ใหเ้ราถามตวัเองว่า เราพรอ้มที่จะ

ตอ้นรบัการประทบัอยูข่องพระจิตในชีวิตของเราหรอืไม่? พรอ้มที่จะฟังเสียงเรยีกเพื่อการ

แพรธ่รรม ไม่ว่าชีวิตของเราจะอยู่ในสถานะของการสมรส หรอืชีวติผูไ้ดร้บัเจิม หรอืการ

เรยีกสูศ่าสนบรกิารการบวชเป็นบาทหลวง หรอืในทกุเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ใน

ชีวิตประจ าวนั? เราเตม็ใจที่จะถกูสง่ออกไปทกุเวลาหรอืทกุแห่ง เพื่อเป็นประจกัษพ์ยาน

ชีวิตถึงความเช่ือของเราในพระเจา้ พระบิดาผูท้รงเมตตา เพื่อประกาศข่าวดีแห่งการช่วย

ใหร้อดพน้ของพระเยซคูรสิตเจา้ เพื่อแบง่ปันชีวิตพระเจา้ของพระจติโดยการสรา้งพระศา

สนจกัรหรอืไม่? เราพรอ้มเหมือนกบัพระแม่มารยี ์ พระมารดาของพระเยซูเจา้ ที่จะรบัใช้

ตามพระประสงคข์องพระเจา้อย่างครบถว้นหรอืไม่? (เทียบ ลก. 1: 38) การเปิดกวา้ง

ภายในนีม้ีความส าคญัอย่างยิ่ง เพื่อที่จะสามารถตอบรบัพระเจา้ไดว้่า “ขา้พเจา้อยู่ที่นี ้

พระเจา้ขา้ โปรดสง่ขา้พเจา้ไปเถิด” (เทียบ อสย. 6:8) และน่ีมิใช่นามธรรม แต่อยู่ใน

ประวตัิศาสตรแ์ละชีวติปัจจบุนัของพระศาสนจกัร 
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 การเขา้ใจสิ่งที่พระเจา้ตรสักบัเราในช่วงเวลาแห่งการระบาดที่กระจายไปทั่วนี ้ ยงั

หมายถึงความทา้ทายต่อพนัธกิจของพระศาสนจกัรดว้ย ความเจ็บป่วย ความทกุข ์ความ

หวาดกลวั และการแยกจากกนัทา้ทายเรา ความยากจนของผูท้ี่ตายตามล าพงั ผูถ้กู

ทอดทิง้ ผูส้ญูเสยีงานและรายได ้ผูไ้ม่มีบา้นและอาหาร สถานการณเ์ช่นนีท้า้ทายเรา การ

ถกูบงัคบัใหร้กัษาระยะห่างทางสงัคมและอยู่แต่ภายในบา้น เชือ้เชิญเราใหค้น้พบอกีครัง้

ว่าเราตอ้งการความสมัพนัธท์างสงัคม เช่นเดยีวกบัความสมัพนัธใ์นชมุชนของเรากบัพระ

เจา้  นอกเหนือจากการเพิ่มความไม่ไวว้างใจและความเฉยเมยแลว้ สถานการณนี์ค้วรท า

ใหเ้ราใสใ่จกบัวิธีการที่เก่ียวขอ้งกบัผูอ้ื่นมากยิ่งขึน้ และการอธิษฐานภาวนาซึง่พระเจา้

ทรงสมัผสัและผลกัดนัหวัใจของเราท าใหเ้ราเปิดกวา้งมากขึน้ต่อความตอ้งการความรกั 

ศกัดิศ์ร ีและเสรภีาพของพ่ีนอ้งชายหญิงของเรา รวมถึงความรบัผิดชอบของเราที่ตอ้งเอา

ใจใสด่แูลสิ่งสรา้งทัง้มวลดว้ย  ความเป็นไปไม่ไดข้องการรวมตวักนัในฐานะพระศาสน

จกัรเพื่อเฉลิมฉลองพิธีมิสซาบชูาขอบพระคณุ  ซึง่ท าใหเ้ราไดแ้บง่ปันประสบการณข์อง

ชมุชนครสิตชนหลายแห่งที่ไม่สามารถถวายมิสซาทกุวนัอาทิตย ์ ในทกุสิ่งนี ้ ค  าถามของ

พระเจา้ : “แลว้เราจะสง่ใครไป?” จงึเป็นการถามเราอีกครัง้หนึ่งและทรงรอคอยการตอบ

รบัดว้ยความใจกวา้งและความน่าเช่ือถือจากเรา “ขา้พเจา้อยู่ที่น่ี โปรดสง่ขา้พเจา้ไปเถิด” 

(อสย. 6: 8)   พระเจา้ยงัทรงมองหาบคุคลที่พระองคส์ามารถสง่ออกไปในโลกและไปยงั

ชนชาติต่างๆ เพื่อเป็นประจกัษพ์ยานถึงความรกัของพระองค ์ การที่พระองคท์รงช่วยให้

พน้จากบาปและความตาย การที่พระองคท์รงปลดปลอ่ยจากความชั่วรา้ย (เทียบ มธ. 9: 

35-38; ลก. 10: 1-12) 

 การเฉลิมฉลองวนัแพรธ่รรมสากล ยงัเป็นโอกาสในการยืนยนัอีกครัง้ว่าการ

อธิษฐานภาวนา การไตรต่รอง และความช่วยเหลือทางดา้นวตัถขุองการมอบถวายของ
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ท่าน เป็นโอกาสอยา่งมากที่พวกท่านจะมีสว่นรว่มอยา่งแข็งขนักบัพนัธกิจของพระเยซู

เจา้ในพระศาสนจกัรของพระองค ์ความรกัเมตตาที่แสดงออกในในการเรี่ยไรเงินบรจิาคที่

กระท าในระหว่างพิธีกรรมวนัอาทิตยท์ี่สามของเดือนตลุาคม มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ

สนบัสนนุงานธรรมทตูที่ด  าเนนิการในนามของพ่อ โดยสมณองคก์รสนบัสนนุงานแพร่

ธรรม (PMS) เพื่อสนองตอบความตอ้งการทัง้ฝ่ายจิตและฝ่ายวตัถขุองประชาชน และ

ของพระศาสนจกัรทอ้งถ่ินทั่วโลก เพื่อความรอดพน้ของทกุคน 

 ขอพระแม่มารยีพ์รหมจาร ี ดวงดาราแห่งการประกาศพระวรสาร และผูบ้รรเทา

ของผูม้ีความทกุข ์ ทรงเป็นศิษยธ์รรมทตูของพระเยซูเจา้ พระบตุรของพระแม่ โปรดทรง

วอนขอเพื่อเราและทรงอปุถมัภค์  า้ชเูราตลอดไปดว้ยเทอญ 

 กรุงโรม  มหาวิหารนกับญุยอหน์ ลาเตรนั  

31 พฤษภาคม 2020  

วนัสมโภชพระจติ 

ฟรงัซิส 
 

 
 

 

 

 



 
 

9 

 
มิสซาประกาศข่าวดแีก่นานาชาต ิ

 
เพลงเร่ิมพธีิ  เทียบ สดด. 96:3-4 

จงเลา่ถึงพระสิรรุิง่โรจนข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แก่นานาชาติ 
จงประกาศกิจการนา่พิศวงของพระองคแ์ก่บรรดาประชาชาติ 
เพราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงยิ่งใหญ่ 
ทรงสมควรไดร้บัค าสรรเสรญิอย่างยิ่ง 

 
บทภาวนาของประธาน 

ขา้แต่พระเจา้ 
พระองคท์รงแต่งตัง้พระศาสนจกัร 
ใหเ้ป็นเครือ่งหมายและเครื่องมือน าความรอดพน้แก่มนษุยท์กุชาติ 
เพื่องานของพระครสิตเจา้ที่ช่วยใหร้อดพน้ด าเนินตอ่ไปจนสิน้พิภพ 
โปรดทรงปลกุจติใจของผูม้ีความเช่ือใหส้  านึกยิ่งขึน้ว่าตนไดร้บัเรยีก 
มาช่วยมวลมนษุยใ์หร้บัความรอดพน้ 
เพื่อทกุชาตจิะไดร้วมเป็นครอบครวัเดียวกนั 
เกิดเป็นประชากรใหมส่  าหรบัพระองค ์
ทัง้นี ้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซคูรสิตเจา้  
พระบตุรผูท้รงจ าเรญิและครองราชย ์
เป็นพระเจา้หนึ่งเดียวกบัพระองค ์และพระจิต ตลอดนิรนัดร 
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บทอา่นจากหนงัสอืประกาศกอสิยาห์                                                    อสย 56:1, 6-7 

 องคพ์ระผู้เป็นเจา้ตรสัดังนี ้ “จงรกัษาความถูกต้องและปฏิบัติความชอบธรรม 

เพราะความรอดพ้นของเราเข้ามาใกล้แลว้  และความเที่ยงธรรมของเราก าลังจะถูก

เปิดเผย” บรรดาชนต่างชาติยึดมั่นต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อรบัใชพ้ระองคแ์ละรกัพระ

นามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และเป็นผูร้บัใชข้องพระองค์ ทกุคนที่รกัษาวนัสบับาโตมิไดท้  า

ใหเ้ป็นมลทินและยึดมั่นพันธสญัญาของเราไว้ เราจะน าเขาไปยงัภูเขาศกัดิ์สิทธ์ิของเรา 

จะท าใหเ้ขามีความยินดีอย่างเต็มเป่ียมในบา้นของเรา เพื่อการอธิษฐานภาวนา เครื่อง

เผาบชูาและสกัการบูชาของเขาจะเป็นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา เพราะบา้นของ

เราจะไดช่ื้อว่า “บา้นส าหรบัประชากรทัง้หลายเพื่อการอธิษฐานภาวนา” 

 (พระวาจาของพระเจา้) 
 

สร้อย ขา้แต่พระเจา้ ขอโปรดใหช้นชาตทิัง้หลายสรรเสรญิพระองค ์

           ขอใหช้นชาติทัง้หลายทราบถึงพระอานภุาพที่ทรงช่วยมนษุยใ์หร้อดพน้ 

(หรือเพลงที ่45) พระราชาทัง้หลายจะกราบลงไหวพ้ระองค ์บรรดาประชาชาตจิะ

ปรนนบิตัพิระองค ์

 

เพลงสดุด ี                                                                                    สดด 67:1-2, 3-7 

ก.  ขอพระเจา้ทรงส าแดงพระเมตตาและประทานพระพรแก่เรา 

 ขอพระองคโ์ปรดใหพ้ระพกัตรฉ์ายแสงมาเหนือเรา 

 แลว้แผ่นดินจะรูจ้กัทางของพระองค ์

 นานาชาตจิะไดรู้ว้่าพระองคท์รงช่วยใหร้อดพน้ 
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ข.  ขา้แต่พระเจา้ ขอใหป้ระชาชาติทัง้หลายสรรเสรญิพระองค ์

 ขอใหท้กุชาติทกุภาษาสรรเสรญิพระองค ์

 ชนชาติทัง้หลายจงเปรมปรดีิแ์ละโห่รอ้งดว้ยความยินด ี

 เพราะพระองคท์รงปกครองประชาชาติดว้ยความเที่ยงธรรม 

 และทรงน าชนชาติทัง้หลายบนแผ่นดิน 

 

ค.  ขา้แต่พระเจา้ ขอใหป้ระชาชาติทัง้หลายสรรเสรญิพระองค ์

 ขอใหท้กุชาติทกุภาษาสรรเสรญิพระองค ์

 แผ่นดินผลติพืชผล 

 พระเจา้ของเราทรงอวยพรเรา 

 ขอพระเจา้ทรงอวยพรเรา 

 ขอใหท้กุคนทั่วแผน่ดนิย าเกรงพระองค ์

 

บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก                                               กจ 13:46-49 

 เปาโลและบารนาบสัตอบชาวยิวอย่างกลา้หาญว่า “จ าเป็นที่เราจะตอ้งประกาศ

พระวาจาของพระเจา้ใหท้่านฟังก่อนผูอ้ื่น แต่เมื่อท่านปฏิเสธไม่ยอมรบั และไม่คิดว่าตน

เหมาะสมจะรบัชีวิตนิรนัดร เราจงึหนัไปหาคนต่างศาสนา เพราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มีพระ

บัญชาแก่เราดังนีว้่า ‘เราแต่งตั้งท่านใหเ้ป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ  เพื่อท่านจะไดน้ า

ความรอดพน้ไปจนสดุปลายแผ่นดิน’ ” เมื่อคนต่างศาสนาไดย้ินดงันี ้ก็มีความยินดีและ

สรรเสรญิพระวาจาของพระเจา้ และทกุคนที่พระเจา้ทรงก าหนดไวส้  าหรบัชีวิตนิรนัดร ก็มี

ความเช่ือ พระวาจาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แผ่ไปทั่วแควน้นัน้  
(พระวาจาของพระเจา้) 
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 อัลเลลูยา                                                                                มธ 28:19, 20 

 อลัเลลูยา อลัเลลูยา 

 ท่านทัง้หลายจงไปสั่งสอนนานาชาติ 

 เราอยู่กบัท่านทกุวนัตลอดไปตราบจนสิน้พิภพ 

 อลัเลลูยา 

 

บทอ่านจากพระวรสารตามค าบอกเล่าของนักบุญมัทธิว              มธ 28:16-20 

 เวลานัน้ บรรดาศิษยท์ัง้สิบเอ็ดคนไดไ้ปยังแควน้กาลิลี ถึงภูเขาที่พระเยซูเจา้ทรง

ก าหนดไว ้เมื่อเขาเห็นพระองค ์ก็กราบนมสัการ แต่บางคนยงัสงสยัอยู่ 

พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ ตรสัแก่เขาทั้งหลายว่า “พระเจ้าทรงมอบอ านาจ

อาชญาสิทธ์ิทัง้หมดในสวรรคแ์ละบนแผ่นดินใหแ้ก่เรา เพราะฉะนัน้ ท่านทัง้หลายจงไป

สั่งสอนนานาชาติใหม้าเป็นศิษยข์องเรา ท าพิธีลา้งบาปใหเ้ขาเดชะพระนามพระบิดา 

พระบตุร และพระจิต จงสอนเขาใหป้ฏิบตัิตามค าสั่งทกุขอ้ที่เราไดใ้หแ้ก่ท่าน แลว้จงรูเ้ถิด

ว่า เราอยู่กบัท่านทกุวนัตลอดไปตราบจนสิน้พิภพ” 
(พระวาจาของพระเจา้) 

 

บทข้าพเจ้าเช่ือ 
 
บทภาวนาของมวลชน 
ประธาน  

พี่นอ้งที่รกั ใหเ้ราภาวนาต่อพระเจา้ พระบิดาของเรา ผูท้รงปรารถนาใหม้นษุยท์กุคน
ไดม้ารูจ้กัความจริง และไดร้บัความรอดพน้ ที่พระองคท์รงประทานใหโ้ดยทางพระ
เยซูครสิตเจา้ 
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ผู้น า  
1) เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ ์และผูท้  างานประกาศข่าวดีทุก

ท่าน จะไดร้บัพระพรจากพระจิตเจา้ใหม้ีความรอ้นรน ในการน าประชาสตับรุุษในความ
ดแูลไปสูพ่ระอาณาจกัรของพระองค ์ 

        (ให้เราภาวนา) 
 

2) เพื่อบรรดาธรรมทูต สถาบัน องคก์ร และหน่วยงานที่ท  างานประกาศข่าวดีของพระ
ครสิตเจา้ เป็นพิเศษส าหรบับรรดาธรรมทตูที่ท  างานอยู่ในประเทศไทย เพื่อพวกท่าน
จะไดม้ีปรีชาญาณและพละก าลงัของพระองค ์ในการน าทุกคนใหม้ามีประสบการณ์
กบัพระครสิตเจา้ และรูจ้กัข่าวดีของพระองค ์                                                                                                                        
(ให้เราภาวนา) 

 

3) เพื่อบรรดาเยาวชน และเด็กๆ ใหพ้วกเขาไดม้ีความกระตือรอืรน้ที่จะแบ่งปันข่าวดีของ
พระคริสตเจา้ และความรกัที่พวกเขาไดร้บัจากพระองค์ ใหก้ับเพื่อนพี่นอ้ง ทัง้ดว้ย
วาจาและการเป็นแบบอย่างชีวิต   

       (ให้เราภาวนา) 
 

4) เพื่อบรรดาผูอ้พยพ และแรงงานต่างถ่ิน แมจ้ะมิไดอ้ยู่ในแผ่นดินเกิด ขอใหพ้วกเขา
ไดร้บัความบรรเทาใจ และใหพ้วกเขาตระหนักอยู่เสมอถึงความรกัของพระเจา้ที่มี
ต่อพวกเขาในทกุที่ที่พวกเขาอาศยัอยู่ 

     (ให้เราภาวนา) 
 

5) เพื่อเราแต่ละคน จะได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่เราได้รบัเมื่อวันรบัศีลลา้งบาป ได้รบั
พละก าลงัจากศีลก าลงัและหล่อเลีย้งดว้ยศีลมหาสนิท ใหก้า้วเดินตามความเช่ือที่
ไดร้บัเพ่ือประกาศถึงองคพ์ระครสิตเจา้ใหก้บัทกุคนตามสถานะของตน 

        (ให้เราภาวนา) 
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ประธาน  
ขา้แต่พระเจา้ผูท้รงพระเมตตา ขอใหบ้รรดาบตุรของพระองคท์ี่กระจายอยู่ทั่วโลก มี
ความเช่ือ และเขา้ใจอย่างลกึซึง้มากขึน้ในพระบตุรของพระองค  ์และประกาศความ
จรงินีแ้ก่นานาชาติ ขอโปรดช่วยขา้พเจา้ทัง้หลายใหถื้อซื่อสตัยต์่อค าสั่งของพระองค ์
และพรอ้มที่จะประกาศใหน้านาชาติไดม้ารูจ้กั และรบัความรอดพน้ที่พระคริสตเจา้พระ
บตุรของพระองคท์รงน ามาใหต้ามพระประสงคข์องพระองคต์ลอดไปดว้ยเถิด ทัง้นี ้ขอ
พึ่งพระบารมีพระครสิตเจา้ของขา้พเจา้ทัง้หลาย 

 
บทภาวนาเตรียมเคร่ืองบูชา 

ขา้แต่พระเจา้ 
โปรดทอดพระเนตรพระครสิตเจา้  
ผูท้รงมอบองคเ์พื่อไถ่มวลมนษุยใ์หร้อดพน้ 
ขอพระองคท์่านบนัดาลใหพ้ระนามของพระองคเ์ป็นที่สรรเสรญิ 
ในชนทกุชาติจากตะวนัออกจดตะวนัตก  
และมีการถวายสกัการบชูาเดียวกนั  
แด่พระเดชานภุาพทั่วไปทกุแห่งหน 
ทัง้นี ้ขอพึ่งพระบารมีพระครสิตเจา้ของขา้พเจา้ทัง้หลาย 

 
บทภาวนาหลังรับศีล 

ขา้แต่พระเจา้ 
ขา้พเจา้ทัง้หลายไดร้บัศีลศกัดิส์ิทธ์ิบนัดาลความรอดพน้แลว้ 
กราบวอนพระองคโ์ปรดใหศ้ลีนีช้ว่ยใหค้วามเช่ือแทจ้รงิ 
ไดเ้ผยแผท่ั่วทกุแห่งตลอดไปดว้ยเถิด 
ทัง้นี ้ขอพึ่งพระบารมีพระครสิตเจา้ของขา้พเจา้ทัง้หลาย 
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ไตรต่รองพระวาจา 

“ขา้พเจา้อยูท่ีน่ี ่โปรดสง่ข้าพเจา้ไปเถดิ” (อสย. 6:8) 

หนังสือประกาศกอิสยาห์เขียนไว้ว่า “แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า 
“เราจะส่งใคร ใครจะไปแทนเรา” ข้าพเจ้าทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี้ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” 
พระองค์ตรัสว่า “ไปเถิด...” (อสย. 6:8 -9) ข้อความก่อนหน้านี้อิสยาห์กล่าวถึงความไม่เหมาะสม
มากมายที่จะทำงานของพระเจ้า อย่างไรก็ตามในพระอาณาจักรของพระเจ้า การเรียกมักจะรุนแรง
มากกว่าความสามารถในการทำงาน สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ทั้งประสบการณ์หรือความชำนาญ แต่เป็น
ความพร้อมและความสามารถที่จะเรียนรู้ ถ้าเราเตรียมที่จะตอบรับเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเรา 
พระองค์จะทรงนำเราเข้าไปในสถานที่ที่เราไม่สามารถเข้าไปได้เพื่อเข้าใจถึงสิง่ที่ไม่อาจเปน็ไปได้ อับ
ราฮัม ยากอบ โยเซฟ เอสเธอร์ โมเสส ซามูเอล ดาวิด และอิสยาห์ ทุกท่านมีประสบการณ์เดียวกัน 
ต่างตอบเหมือนกันว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่” สำหรับเราแล้วจึงไม่จำเป็นเลยที่จะกังวลใจให้เสียเวลา ให้
เปลืองพลังงานว่าพระองค์จะส่งเราไปที่ไหน เมื่อทรงเรียกให้เราตอบรับว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่” ขอให้
ขึ้นอยู่กับพระองค์ว่าจะทรงนำเราไปในที่ที่พระองค์ทรงปรารถนา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเราที่เปิดรับการ
เรียกของพระองค์ เฉกเช่นเดียวกับหมอ ตำรวจ นักดับเพลิง ที่มีปฏิกิริยาต่อกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน 
ดังนี้ เราเองควรกล้าที่จะตอบรับต่อสิ่งที่พระเจ้าได้ขอจากเรา บางครั้งอาจจะเป็นการที่เราพร้อมที่
จะให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กัน หรืออาจเป็นการเรยีกให้เราต้องออกเดินทางไปไกลแสน
ไกลก็เป็นได้ แต่ทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยการภาวนาอย่างง่ายๆ “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่”  นี้เป็นคำพูดของ
โมเสสที่พุ่มไม้ไม่ไหม้ไฟ เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ตอบในขณะนี้ 

ในบทพระวรสาร เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรดูฝูงชน พระองค์โสมนัสที่ฝูงชนไม่มีผู้ดูแล พระ
เยซูเจ้าทรงสังเกตเห็นคนที่โศกเศร้า โดดเดี่ยว และความหวังของประชาชนที่มาหาพระองค์ 
พระองค์เป็นผู้เดียวที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของพวกเขา พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรพวกเขาดัง
ฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงและเอาใจใส่ จนกระทั่งการมาถึงของพระองค์ บรรดาผู้นำทางศาสนาในสมัย
ของพระองค์ไม่ได้สนใจความทุกข์และความต้องการของพวกชาวบ้าน มีธรรมาจารย์และพระสงฆ์
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
งานให้เรา ถ้าเรารักพระองค์สุดหัวใจอย่างแท้จริง พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นธรรมทูตที่นำสมัย 
พระองค์ทรงพร้อมที่จะมอบพระองค์เอง แม้จะทำให้พระองค์ทรงทุกข์ทรมานเพียงใดก็ตาม การถูก
สบประมาท ความอับอาย หรือแม้แต่ความตาย 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 และดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยาน พี่น้องชายหญิงที่รัก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ทุกคนจะประกาศอย่างชื่นชมยินดีว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” ย่ิงไปกว่านี้จะไม่มีใคร
โดดเดียวในพันธกิจแห่งรักนี้เลย 

 


