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บทภาวนาเพื่อการแพร่ธรรม

	 	 ข้าแต่พระบิดาเจ้า	

	 	 พระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสตเจ้า		พระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์มายังโลก	

	 	 เพื่อช่วยโลกให้มีสันติสุข	

	 	 โปรดช่วยลูกให้เดินอยู่ในหนทางแห่งชีวิต	ที่นำาสู่สันติสุขแท้จริง	

	 	 โปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูก	

	 	 ให้มีความหวังในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า	

	 	 มีความกล้าหาญและความกระตือรือร้นในการแพร่ธรรม		

	 	 ดังเช่นบรรดาอัครสาวก	ในวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมา	

	 	 ให้เจริญชีวิตตามพันธกิจของพระศาสนจักรในโลกปัจจุบัน	

	 	 โปรดเปิดใจของลูกและพี่น้องชายหญิงในประเทศไทยให้รับข่าวดี

	 	 และเสริมสร้างความสมานฉันท์	

	 	 ขอพระแม่มารีย์ดวงดาราแห่งการแพร่ธรรม		

	 	 โปรดช่วยลูกให้เป็นเครื่องมือของพระองค์	

	 	 ในการนำาข่าวดีสู่พี่น้องชาวไทยด้วยเทอญ		อาแมน
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สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สำาหรับวันแพร่ธรรมสากล ปี 2022

“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ 1.8)

พี่น้องชายหญิงที่รัก!

	 พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพตรัสพระวาจาเหล่านี้แก่บรรดาศิษย์ของพระองค์ก่อนเสด็จข้ึน 
สู่สวรรค์	 ดังที่บรรยายไว้ในหนังสือกิจการอัครสาวกว่า	 “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และท่านจะรับ 
อานุภาพเพื่อจะเป็นพยานถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย จนถึงสุดปลายแผ่นดิน” (1.8) 
ข้อความเหล่าน้ียังเป็นหัวข้อของวันแพร่ธรรมสากลของ	ปี	2022	 ซ่ึงเตือนเราเสมอว่า	พระศาสนจักรเป็นธรรมทูต 
โดยธรรมชาติ	 วันแพร่ธรรมสากลปีน้ี	 เปิดโอกาสให้เราระลึกถึงเหตุการณ์สำาคัญหลายประการในชีวิตและพันธกิจ 
ของพระศาสนจักร	 คือ	ครบรอบ	400	 ปี	ของการก่อต้ัง	สมณกระทรวงการเผยแพร่ความเช่ือ (Congregation 
de	 Propaganda	 Fide)	 ปัจจุบันคือ	 สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน(Congregation for  
the	Evangelization	of	Peoples)	และครบรอบ	200	ปี	ขององค์กรเผยแพร่ความเชื่อ	และครบรอบ	100	ป ี
ของสมณองค์กรเผยแพร่ความเช่ือ สมณองค์กรยุวธรรมทูต	และสมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวก	ซ่ึงได้รับการ 
ยอมรับภายใต้ชื่อ	“สมณองค์กร”

	 ให้เราไตร่ตรองวลีสำาคัญสามประการท่ีสรุปอยู่บนพื้นฐานสามประการของชีวิตและพันธกิจของ 
บรรดาศิษย์ทุกคน	 คือ	 “ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” “จนถึงที่สุดปลายแผ่นดิน”	 และ	 “ท่านจะรับอานุภาพ 
พระจิตเจ้า”

1.  “ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” การเรียกคริสตชนทุกคนให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า

	 นี่เป็นจุดศูนย์กลาง	 ซึ่งเป็นหัวใจของคำาสอนของพระเยซูเจ้าที่ประทานให้กับบรรดาศิษย์	 ในแง่ของ 
การถูกส่งออกไปในโลก	บรรดาศิษย์ต้องเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า	 ขอบคุณพระหรรษทานของพระจิตเจ้า 
ที่พวกเขาจะได้รับ	ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนและในที่ใดก็ตาม	พวกเขาพบพระหรรษทานเหล่านี้ด้วยตัวพวกเขา 
เอง	พระคริสตเจ้าทรงเป็นคนแรกที่ถูกส่งมาเป็น	“ธรรมทูต”	ของพระบิดา	(เทียบ	ยน	20.21)	และด้วยเหตุนี้ 
พระองค์จึงทรงเป็น	“ประจักษ์พยานท่ีซ่ือสัตย์”	ของพระบิดา	(เทียบ	วว	1.5)	ในทำานองเดียวกัน	คริสตชนทุกคน 
ได้รับเรียกให้เป็นธรรมทูตและเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า	และพระศาสนจักร	 ซ่ึงเป็นชุมชนศิษย์พระคริสตเจ้า 
ไม่มีพันธกิจอ่ืนใดนอกจากการประกาศพระวรสารไปท่ัวโลก	 ด้วยการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า	 อัตลักษณ์ 
ของพระศาสนจักรคือการประกาศพระวรสาร

	 การมองลึกลงไปท่ีคำาว่า	“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา”	สามารถช้ีแจงบางแง่มุมของพระพันธกิจท่ีพระคริสตเจ้า 
ทรงมอบหมายแก่บรรดาศิษย์ได้ในเวลาที่เหมาะสม กริยารูปพหูพจน์เน้นย ำาถึงธรรมชาติของชุมชนและของ 
พระศาสนจักร	 แห่งกระแสเรียกการเป็นธรรมทูตของบรรดาศิษย์	 ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วได้รับเรียก 
สู่การแพร่ธรรม	 ในพระศาสนจักรและโดยอำานาจที่ได้รับมอบหมายของพระศาสนจักร	 ด้วยเหตุน้ี	 การแพร่ธรรม 
จึงดำาเนินไปพร้อมกัน	 มิใช่เป็นรายบุคคล	 แต่ในความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนของพระศาสนจักร 
และไม่ใช่ตามความคิดริเร่ิมของตนเอง	แม้แต่ในกรณีท่ีบุคคลในสถานการณ์เฉพาะบางอย่างก็มิได้ดำาเนินพันธกิจ 
การประกาศพระวรสารเพียงลำาพัง	 เขาต้องกระทำาเช่นนั้นในความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรที ่
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จึงดำาเนินไปพร้อมกัน	 มิใช่เป็นรายบุคคล	 แต่ในความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนของพระศาสนจักร 
และไม่ใช่ตามความคิดริเร่ิมของตนเอง	แม้แต่ในกรณีท่ีบุคคลในสถานการณ์เฉพาะบางอย่างก็มิได้ดำาเนินพันธกิจ 
การประกาศพระวรสารเพียงลำาพัง	 เขาต้องกระทำาเช่นนั้นในความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรที ่



4

มอบหมายให้เขา	ดังที่นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา	เปาโล	ที่	6	ทรงสอนในสมณสาส์นเตือนใจ	“การประกาศ 
พระวรสารในโลกปัจจุบัน” (Evangelii	 Nuntiandi )	 เอกสารที่ข้าพเจ้ารักว่า	 “การประกาศพระวรสารไม่ใช่ 
กิจกรรมส่วนตัวและแยกต่างหากของผู้ใดผู้หน่ึง	 แต่เป็นกิจกรรมของพระศาสนจักรโดยแท้	 เม่ือผู้เทศน์	 ครูคำาสอน 
หรือผู้อภิบาลสัตบุรุษคนใดคนหนึ่ง	 แม้ที่ต ำาต้อยที่สุดในดินแดนที่อยู่ห่างไกลแสนไกล	 ประกาศพระวรสาร 
รวมชุมชนเล็กๆ	เข้าด้วยกัน	จัดการเร่ืองศีลศักด์ิสิทธ์ิ	แม้เพียงคนเดียวน้ัน	เขาก็ประกอบกิจกรรมของพระศาสนจักร 
และการประกอบกิจกรรมนั้นนับรวมเข้ากับงานประกาศพระวรสารของพระศาสนจักร	 มิใช่ด้วยความเกี่ยวพัน 
ทางด้านสถาบันเท่าน้ัน	 แต่ด้วยสายสัมพันธ์ท่ีแลเห็นไม่ได้และลึกซ้ึงของพระหรรษทานด้วย	 ท่ีกล่าวน้ีหมายความ 
ว่า	 เขาประกอบกิจกรรมน้ันโดยมิได้ถือว่าเป็นภารกิจท่ีตนต้องทำาหรือโดยความคิดอ่านของเขาเอง		แต่โดยร่วมมือ 
ในภารกิจของพระศาสนจักรและในนามของพระศาสนจักร”	 (EN	60)	 แท้จริงแล้ว	 ไม่ใช่เร่ืองบังเอิญท่ีพระเยซูเจ้า 
ทรงส่งบรรดาศิษย์ของพระองค์ออกไปเป็นคู่ๆ	 การเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าของคริสตชนนั้นเป็นไป 
ในลักษณะของชุมชนเป็นหลัก	 จากแก่นสำาคัญในการมีอยู่ของชุมชนความเชื่อ	 แม้จะเป็นชุมชนเล็กๆ	แต่ก็เป็น 
การทำาให้พันธกิจการแพร่ธรรมเจริญก้าวหน้า

	 นอกจากนี	้บรรดาศิษย์ยังถูกเรียกร้องให้ดำาเนินชีวิตส่วนตัวในแก่นแท้ของการเป็นธรรมทูต	พระเยซูเจ้า 
ทรงส่งพวกเขาไปยังโลกไม่เพียงเพ่ือแพร่ธรรมเท่าน้ัน	 แต่พร้อมกับและเหนืออ่ืนใด	 คือเพ่ือดำาเนินชีวิตตามพันธกิจ 
ที่พวกเขาได้รับมอบหมาย	 มิใช่เพียงเพื่อเป็นประจักษ์พยานเท่านั้น	 แต่เหนือสิ่งอื่นใด	 เพื่อเป็นประจักษ์พยาน 
ถึงพระคริสตเจ้าด้วย	ดังถ้อยคำากระตุ้นเตือนของอัครสาวกเปาโลที่ว่า		“เราแบกความตายของพระเยซูเจ้าไว้ใน 
ร่างกายของเราอยู่เสมอ เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูเจ้าจะปรากฏอยู่ในร่างกายของเราด้วย”	(2	คร	4.10)	แก่นแท้ 
ของการแพร่ธรรมคือการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า	 นั่นคือ	 ต่อชีวิตของพระองค์	 ความทุกข์ทรมาน 
การส้ินพระชนม์	และการกลับคืนพระชนมชีพ	เพ่ือความรักต่อพระบิดาและต่อมนุษยชาติ	การท่ีบรรดาอัครสาวก 
มองหาผู้ที่จะมาแทนที่ของยูดาสในบรรดาผู้ที่เคยเป็นประจักษ์พยานถึงการกลับคืนพระชนมชีพขององค์ 
พระผู้เป็นเจ้าเหมือนพวกเขา	(เทียบ	กจ	1.21)	ไม่ใช่เป็นเหตุบังเอิญ	เป็นพระคริสตเจ้า	และเป็นพระคริสตเจ้า 
ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพอย่างแท้จริง	 ทรงเป็นพระผู้ที่เราต้องเป็นประจักษ์พยานถึง	 และทรงเป็นผู้ที่เราต้อง 
แบ่งปันชีวิตของพระองค์	 บรรดาธรรมทูตของพระคริสตเจ้าไม่ได้ถูกส่งมาเพ่ือประกาศตนเอง	 เพ่ือแสดงคุณสมบัติ 
และความสามารถที่โน้มน้าวใจ	หรือทักษะการจัดการของพวกเขา	ในทางกลับกัน	พวกเขาได้รับเกียรติสูงสุดใน 
การนำาเสนอพระคริสตเจ้าด้วยวาจาและการกระทำา	 โดยประกาศข่าวดีแห่งการช่วยให้รอดพ้นของพระองค์แก ่
ทุกคน	ดังที่บรรดาอัครสาวกกลุ่มแรกกระทำา	ด้วยความยินดีและอย่างตรงไปตรงมา

	 ในการวิเคราะห์ข้ันสุดท้าย	ประจักษ์พยานท่ีแท้จริงคือ	“มรณสักขี”	ผู้ท่ีสละชีวิตของตนเพ่ือพระคริสตเจ้า 
ตอบแทนพระพรที่พระองค์ได้ทรงกระทำาเพื่อเราด้วยพระองค์เอง	 “แรงบันดาลใจประการแรกในการประกาศ 
พระวรสาร	 คือ	ความรักของพระเยซูเจ้าท่ีเราได้รับ	ประสบการณ์แห่งการช่วยให้รอดพ้นท่ีเราได้รับจากพระองค์ 
ผู้ทรงผลักดันให้เรารักพระองค์มากยิ่งขึ้นเสมอ”	(EG	264)

	 ในท่ีสุด	เม่ือพูดถึงการเป็นประจักษ์พยานของคริสตชน	จากการสังเกตของนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา 
เปาโล	ที่	6	ยังคงใช้ได้อยู่เสมอ	“คนสมัยนี้ตั้งใจฟังการเป็นประจักษ์พยานมากกว่าครู หรือถ้าเขาฟังครู ก็เพราะ 
ครูเป็นประจักษ์พยาน” (EN	41)	ด้วยเหตุผลนี้	ประจักษ์พยานของชีวิตคริสตชนแท้จึงเป็นพื้นฐานสำาหรับการ 
ถ่ายทอดความเชื่อ	 นอกเหนือจากนี้	 งานการประกาศพระบุคคลของพระคริสตเจ้าและคำาพูดของพระองค์ก็ม ี
ความจำาเป็นเท่าเทียมกัน	อันที่จริง	นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา	เปาโล	ที่	6	ได้กล่าวต่อไปว่า	“การเทศน์สอน 

มอบหมายให้เขา	ดังที่นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา	เปาโล	ที่	6	ทรงสอนในสมณสาส์นเตือนใจ	“การประกาศ 
พระวรสารในโลกปัจจุบัน” (Evangelii	 Nuntiandi )	 เอกสารที่ข้าพเจ้ารักว่า	 “การประกาศพระวรสารไม่ใช่ 
กิจกรรมส่วนตัวและแยกต่างหากของผู้ใดผู้หน่ึง	 แต่เป็นกิจกรรมของพระศาสนจักรโดยแท้	 เม่ือผู้เทศน์	 ครูคำาสอน 
หรือผู้อภิบาลสัตบุรุษคนใดคนหนึ่ง	 แม้ที่ต ำาต้อยที่สุดในดินแดนที่อยู่ห่างไกลแสนไกล	 ประกาศพระวรสาร 
รวมชุมชนเล็กๆ	เข้าด้วยกัน	จัดการเร่ืองศีลศักด์ิสิทธ์ิ	แม้เพียงคนเดียวน้ัน	เขาก็ประกอบกิจกรรมของพระศาสนจักร 
และการประกอบกิจกรรมนั้นนับรวมเข้ากับงานประกาศพระวรสารของพระศาสนจักร	 มิใช่ด้วยความเกี่ยวพัน 
ทางด้านสถาบันเท่าน้ัน	 แต่ด้วยสายสัมพันธ์ท่ีแลเห็นไม่ได้และลึกซ้ึงของพระหรรษทานด้วย	 ท่ีกล่าวน้ีหมายความ 
ว่า	 เขาประกอบกิจกรรมน้ันโดยมิได้ถือว่าเป็นภารกิจท่ีตนต้องทำาหรือโดยความคิดอ่านของเขาเอง		แต่โดยร่วมมือ 
ในภารกิจของพระศาสนจักรและในนามของพระศาสนจักร”	 (EN	60)	 แท้จริงแล้ว	 ไม่ใช่เร่ืองบังเอิญท่ีพระเยซูเจ้า 
ทรงส่งบรรดาศิษย์ของพระองค์ออกไปเป็นคู่ๆ	 การเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าของคริสตชนนั้นเป็นไป 
ในลักษณะของชุมชนเป็นหลัก	 จากแก่นสำาคัญในการมีอยู่ของชุมชนความเชื่อ	 แม้จะเป็นชุมชนเล็กๆ	แต่ก็เป็น 
การทำาให้พันธกิจการแพร่ธรรมเจริญก้าวหน้า

	 นอกจากนี	้บรรดาศิษย์ยังถูกเรียกร้องให้ดำาเนินชีวิตส่วนตัวในแก่นแท้ของการเป็นธรรมทูต	พระเยซูเจ้า 
ทรงส่งพวกเขาไปยังโลกไม่เพียงเพ่ือแพร่ธรรมเท่าน้ัน	 แต่พร้อมกับและเหนืออ่ืนใด	 คือเพ่ือดำาเนินชีวิตตามพันธกิจ 
ที่พวกเขาได้รับมอบหมาย	 มิใช่เพียงเพื่อเป็นประจักษ์พยานเท่านั้น	 แต่เหนือสิ่งอื่นใด	 เพื่อเป็นประจักษ์พยาน 
ถึงพระคริสตเจ้าด้วย	ดังถ้อยคำากระตุ้นเตือนของอัครสาวกเปาโลที่ว่า		“เราแบกความตายของพระเยซูเจ้าไว้ใน 
ร่างกายของเราอยู่เสมอ เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูเจ้าจะปรากฏอยู่ในร่างกายของเราด้วย”	(2	คร	4.10)	แก่นแท้ 
ของการแพร่ธรรมคือการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า	 นั่นคือ	 ต่อชีวิตของพระองค์	 ความทุกข์ทรมาน 
การส้ินพระชนม์	และการกลับคืนพระชนมชีพ	เพ่ือความรักต่อพระบิดาและต่อมนุษยชาติ	การท่ีบรรดาอัครสาวก 
มองหาผู้ที่จะมาแทนที่ของยูดาสในบรรดาผู้ที่เคยเป็นประจักษ์พยานถึงการกลับคืนพระชนมชีพขององค์ 
พระผู้เป็นเจ้าเหมือนพวกเขา	(เทียบ	กจ	1.21)	ไม่ใช่เป็นเหตุบังเอิญ	เป็นพระคริสตเจ้า	และเป็นพระคริสตเจ้า 
ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพอย่างแท้จริง	 ทรงเป็นพระผู้ที่เราต้องเป็นประจักษ์พยานถึง	 และทรงเป็นผู้ที่เราต้อง 
แบ่งปันชีวิตของพระองค์	 บรรดาธรรมทูตของพระคริสตเจ้าไม่ได้ถูกส่งมาเพ่ือประกาศตนเอง	 เพ่ือแสดงคุณสมบัติ 
และความสามารถที่โน้มน้าวใจ	หรือทักษะการจัดการของพวกเขา	ในทางกลับกัน	พวกเขาได้รับเกียรติสูงสุดใน 
การนำาเสนอพระคริสตเจ้าด้วยวาจาและการกระทำา	 โดยประกาศข่าวดีแห่งการช่วยให้รอดพ้นของพระองค์แก ่
ทุกคน	ดังที่บรรดาอัครสาวกกลุ่มแรกกระทำา	ด้วยความยินดีและอย่างตรงไปตรงมา

	 ในการวิเคราะห์ข้ันสุดท้าย	ประจักษ์พยานท่ีแท้จริงคือ	“มรณสักขี”	ผู้ท่ีสละชีวิตของตนเพ่ือพระคริสตเจ้า 
ตอบแทนพระพรที่พระองค์ได้ทรงกระทำาเพื่อเราด้วยพระองค์เอง	 “แรงบันดาลใจประการแรกในการประกาศ 
พระวรสาร	 คือ	ความรักของพระเยซูเจ้าท่ีเราได้รับ	ประสบการณ์แห่งการช่วยให้รอดพ้นท่ีเราได้รับจากพระองค์ 
ผู้ทรงผลักดันให้เรารักพระองค์มากยิ่งขึ้นเสมอ”	(EG	264)

	 ในท่ีสุด	เม่ือพูดถึงการเป็นประจักษ์พยานของคริสตชน	จากการสังเกตของนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา 
เปาโล	ที่	6	ยังคงใช้ได้อยู่เสมอ	“คนสมัยนี้ตั้งใจฟังการเป็นประจักษ์พยานมากกว่าครู หรือถ้าเขาฟังครู ก็เพราะ 
ครูเป็นประจักษ์พยาน” (EN	41)	ด้วยเหตุผลนี้	ประจักษ์พยานของชีวิตคริสตชนแท้จึงเป็นพื้นฐานสำาหรับการ 
ถ่ายทอดความเชื่อ	 นอกเหนือจากนี้	 งานการประกาศพระบุคคลของพระคริสตเจ้าและคำาพูดของพระองค์ก็ม ี
ความจำาเป็นเท่าเทียมกัน	อันที่จริง	นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา	เปาโล	ที่	6	ได้กล่าวต่อไปว่า	“การเทศน์สอน 
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หรืออีกนัยหน่ึงคือการประกาศสารด้วยวาจาน้ี	เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้เลยจริงๆ...	คำาพูดยังคงเหมาะกับยุคของเราอยู่เสมอ 
เป็นต้นว่าถ้าคำาพูดนั้นมีอำานาจของพระเป็นเจ้าอยู่	 ด้วยเหตุนี้	 หลักความจริงของนักบุญเปาโลที่ว่า	“ความเชื่อ 
จึงมาจากการฟัง”	(รม	10	.17)	จึงเป็นความจริงทีเดียวที่	พระวาจาที่ได้ยินนั้นจะนำาไปสู่ความเชื่อ”	(EN	42)

	 ในการประกาศพระวรสาร	แบบอย่างชีวิตคริสตชนและการประกาศพระคริสตเจ้านั้นแยกจากกันไม่ได ้
ต่างรับใช้กันและกัน	 เป็นปอดสองข้างท่ีทุกชุมชนจะต้องหายใจหากต้องการเป็นธรรมทูต	 การเป็นประจักษ์พยาน 
ถึงพระคริสตเจ้าที่สมบูรณ์	 สม ำาเสมอ	 และด้วยความชื่นชมยินดีเช่นนี้จะเป็นแรงดึงดูดสำาหรับการเติบโตของ 
พระศาสนจักรในสหัสวรรษท่ีสามอย่างแน่นอน	 ข้าพเจ้าขอเตือนทุกคนให้นำาความกล้าหาญ	ความตรงไปตรงมา 
และความกระตือรือร้นแบบคริสตชนกลุ่มแรกมาใช้อีกครั้ง	 เพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าด้วยวาจา
และการกระทำาในทุกด้านของชีวิต

2. “จนถึงสุดปลายแผ่นดิน”	ความจริงตลอดกาลของพันธกิจการประกาศพระวรสารสากล

	 ในการบอกบรรดาศิษย์ให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์	 องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ 
ยังบอกดว้ยว่าพวกเขาจะถูกส่งไปท่ีใด	 “ในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ัวแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดิน” 
(กจ	 1.8)	 ที่นี่เราเห็นลักษณะสากลของพันธกิจของบรรดาศิษย์อย่างชัดเจน	 นอกจากนี้เรายังเห็นการขยายตัว 
ทางภูมิศาสตร์แบบ	 “ออกจากจุดศูนย์กลาง”	 ราวกับว่าอยู่ในวงกลมศูนย์กลางของพันธกิจ	 โดยเริ่มจาก 
กรุงเยรูซาเล็ม	 ซึ่งประเพณีของชาวยิวถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลก	 ไปจนถึงแคว้นยูเดีย	 และแคว้นสะมาเรีย 
และจนถึง	“สุดปลายแผ่นดิน”	บรรดาศิษย์ไม่ได้ถูกส่งไปเพ่ือเปล่ียนศาสนา	แต่เพ่ือการประกาศ	คริสตชนไม่ไป 
เปลี่ยนศาสนาใคร	 หนังสือกิจการอัครสาวก	 กล่าวถึงการขยายขอบเขตการเป็นธรรมทูตนี้และให้ภาพพจน์ที ่
เด่นชัดของพระศาสนจักรที่	 “ออกไป”	ด้วยความซื่อสัตย์ต่อการเรียกของพระศาสนจักรให้เป็นประจักษ์พยาน 
ถึงพระคริสตเจ้า	องค์พระผู้เป็นเจ้า	 และได้รับการนำาทางโดยพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้าในสภาพที่เป็น 
รูปธรรมในชีวิตของพระศาสนจักร	 คริสตชนกลุ่มแรกถูกเบียดเบียนในกรุงเยรูซาเล็ม	 และแพร่กระจายไปทั่ว 
แคว้นยูเดียและแคว้นสะมาเรีย คริสตชนกลุ่มแรกเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้าในทุกหนทุกแห่งอย่างมี 
ประสิทธิภาพ	(เทียบ	กจ	8.1,4)

	 สิ่งที่คล้ายกันยังคงเกิดขึ้นในสมัยของเรา	 เนื่องจากการกดขี่ทางศาสนาและสถานการณ์ของสงคราม 
และความรุนแรง	 คริสตชนจำานวนมากถูกบังคับให้หนีจากบ้านเกิดของตนไปยังประเทศอ่ืน	 เรารู้สึกขอบคุณพ่ีน้อง 
เหล่าน้ีท่ีไม่จมอยู่ในความทุกข์ทรมานของตัวเอง	 	 แต่เป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าและความรักของพระเจ้า 
ในประเทศที่ยอมรับพวกเขา	ดังนั้น	นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา	เปาโล	ที่	6	จึงสนับสนุนให้พวกเขาตระหนัก 
ถึง	 “ความรับผิดชอบต่อผู้อพยพในประเทศที่รับพวกเขา”	 (EN	 21)	 เราเห็นมากขึ้นเรื่อยๆ	 ว่าการมีอยู่ของ 
บรรดาผู้มีความเชื่อจากหลายเชื้อชาติทำาให้เห็นเป็นใบหน้าของชุมชนวัด	และทำาให้พวกเขาเป็นสากล	และเป็น 
คาทอลิกมากขึ้นได้อย่างไร	 ด้วยเหตุนี้	 การอภิบาลดูแลผู้อพยพย้ายถิ่นควรได้รับการดูแลเป็นกิจกรรมธรรมทูต 
ท่ีสำาคัญ		ซ่ึงสามารถช่วยให้สัตบุรุษในท้องถ่ินค้นพบความช่ืนชมยินดีในความเช่ือคริสตชนท่ีพวกเขาได้รับอีกคร้ัง

	 คำาว่า “จนถึงสุดปลายแผ่นดิน”	 ควรท้าทายบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าในทุกยุคทุกสมัยและผลักดัน 
พวกเขาให้ออกไปไกลกว่าท่ีคุ้นเคยเพ่ือการเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์	 	 แม้ว่าจะมีเคร่ืองอำานวยความสะดวกท่ี 
จำาเป็นทุกอย่างมีความก้าวหน้าทันสมัย ยังมีพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่ซึ่งการเป็นประจักษ์พยานธรรมทูตของ 
พระคริสตเจ้าเพื่อนำาข่าวดีแห่งความรักของพระองค์ยังไปไม่ถึง	 นอกจากนั้น	 ความจริงของมนุษย์ก็ไม่ต่างจาก 

หรืออีกนัยหน่ึงคือการประกาศสารด้วยวาจาน้ี	เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้เลยจริงๆ...	คำาพูดยังคงเหมาะกับยุคของเราอยู่เสมอ 
เป็นต้นว่าถ้าคำาพูดนั้นมีอำานาจของพระเป็นเจ้าอยู่	 ด้วยเหตุนี้	 หลักความจริงของนักบุญเปาโลที่ว่า	“ความเชื่อ 
จึงมาจากการฟัง”	(รม	10	.17)	จึงเป็นความจริงทีเดียวที่	พระวาจาที่ได้ยินนั้นจะนำาไปสู่ความเชื่อ”	(EN	42)

	 ในการประกาศพระวรสาร	แบบอย่างชีวิตคริสตชนและการประกาศพระคริสตเจ้านั้นแยกจากกันไม่ได ้
ต่างรับใช้กันและกัน	 เป็นปอดสองข้างท่ีทุกชุมชนจะต้องหายใจหากต้องการเป็นธรรมทูต	 การเป็นประจักษ์พยาน 
ถึงพระคริสตเจ้าที่สมบูรณ์	 สม ำาเสมอ	 และด้วยความชื่นชมยินดีเช่นนี้จะเป็นแรงดึงดูดสำาหรับการเติบโตของ 
พระศาสนจักรในสหัสวรรษท่ีสามอย่างแน่นอน	 ข้าพเจ้าขอเตือนทุกคนให้นำาความกล้าหาญ	ความตรงไปตรงมา 
และความกระตือรือร้นแบบคริสตชนกลุ่มแรกมาใช้อีกครั้ง	 เพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าด้วยวาจา
และการกระทำาในทุกด้านของชีวิต

2. “จนถึงสุดปลายแผ่นดิน”	ความจริงตลอดกาลของพันธกิจการประกาศพระวรสารสากล

	 ในการบอกบรรดาศิษย์ให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์	 องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ 
ยังบอกดว้ยว่าพวกเขาจะถูกส่งไปท่ีใด	 “ในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ัวแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดิน” 
(กจ	 1.8)	 ที่นี่เราเห็นลักษณะสากลของพันธกิจของบรรดาศิษย์อย่างชัดเจน	 นอกจากนี้เรายังเห็นการขยายตัว 
ทางภูมิศาสตร์แบบ	 “ออกจากจุดศูนย์กลาง”	 ราวกับว่าอยู่ในวงกลมศูนย์กลางของพันธกิจ	 โดยเริ่มจาก 
กรุงเยรูซาเล็ม	 ซึ่งประเพณีของชาวยิวถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลก	 ไปจนถึงแคว้นยูเดีย	 และแคว้นสะมาเรีย 
และจนถึง	“สุดปลายแผ่นดิน”	บรรดาศิษย์ไม่ได้ถูกส่งไปเพ่ือเปล่ียนศาสนา	แต่เพ่ือการประกาศ	คริสตชนไม่ไป 
เปลี่ยนศาสนาใคร	 หนังสือกิจการอัครสาวก	 กล่าวถึงการขยายขอบเขตการเป็นธรรมทูตนี้และให้ภาพพจน์ที ่
เด่นชัดของพระศาสนจักรที่	 “ออกไป”	ด้วยความซื่อสัตย์ต่อการเรียกของพระศาสนจักรให้เป็นประจักษ์พยาน 
ถึงพระคริสตเจ้า	องค์พระผู้เป็นเจ้า	 และได้รับการนำาทางโดยพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้าในสภาพที่เป็น 
รูปธรรมในชีวิตของพระศาสนจักร	 คริสตชนกลุ่มแรกถูกเบียดเบียนในกรุงเยรูซาเล็ม	 และแพร่กระจายไปทั่ว 
แคว้นยูเดียและแคว้นสะมาเรีย คริสตชนกลุ่มแรกเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้าในทุกหนทุกแห่งอย่างมี 
ประสิทธิภาพ	(เทียบ	กจ	8.1,4)

	 สิ่งที่คล้ายกันยังคงเกิดขึ้นในสมัยของเรา	 เนื่องจากการกดขี่ทางศาสนาและสถานการณ์ของสงคราม 
และความรุนแรง	 คริสตชนจำานวนมากถูกบังคับให้หนีจากบ้านเกิดของตนไปยังประเทศอ่ืน	 เรารู้สึกขอบคุณพ่ีน้อง 
เหล่าน้ีท่ีไม่จมอยู่ในความทุกข์ทรมานของตัวเอง	 	 แต่เป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าและความรักของพระเจ้า 
ในประเทศที่ยอมรับพวกเขา	ดังนั้น	นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา	เปาโล	ที่	6	จึงสนับสนุนให้พวกเขาตระหนัก 
ถึง	 “ความรับผิดชอบต่อผู้อพยพในประเทศที่รับพวกเขา”	 (EN	 21)	 เราเห็นมากขึ้นเรื่อยๆ	 ว่าการมีอยู่ของ 
บรรดาผู้มีความเชื่อจากหลายเชื้อชาติทำาให้เห็นเป็นใบหน้าของชุมชนวัด	และทำาให้พวกเขาเป็นสากล	และเป็น 
คาทอลิกมากขึ้นได้อย่างไร	 ด้วยเหตุนี้	 การอภิบาลดูแลผู้อพยพย้ายถิ่นควรได้รับการดูแลเป็นกิจกรรมธรรมทูต 
ท่ีสำาคัญ		ซ่ึงสามารถช่วยให้สัตบุรุษในท้องถ่ินค้นพบความช่ืนชมยินดีในความเช่ือคริสตชนท่ีพวกเขาได้รับอีกคร้ัง

	 คำาว่า “จนถึงสุดปลายแผ่นดิน”	 ควรท้าทายบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าในทุกยุคทุกสมัยและผลักดัน 
พวกเขาให้ออกไปไกลกว่าท่ีคุ้นเคยเพ่ือการเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์	 	 แม้ว่าจะมีเคร่ืองอำานวยความสะดวกท่ี 
จำาเป็นทุกอย่างมีความก้าวหน้าทันสมัย ยังมีพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่ซึ่งการเป็นประจักษ์พยานธรรมทูตของ 
พระคริสตเจ้าเพื่อนำาข่าวดีแห่งความรักของพระองค์ยังไปไม่ถึง	 นอกจากนั้น	 ความจริงของมนุษย์ก็ไม่ต่างจาก 
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ความกังวลของบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าในพันธกิจของพวกเขา	 พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้าจะต้อง 
“ออกไป”	เสมอ	เพื่อมุ่งสู่ขอบฟ้าใหม่ทางภูมิศาสตร์	สังคม	และขอบฟ้าของการดำารงอยู่	ไปสู่	“พรมแดน”	แห่ง 
สถานที่และสถานการณ์ของมนุษย์	 เพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าและความรักของพระองค์ที่ทรงมี 
ต่อมนุษย์ชายและหญิงทุกคน	 วัฒนธรรม	 และสถานะทางสังคม	 ในแง่นี้	 การแพร่ธรรมจะเป็นการแพร่ธรรมสู่ 
นานาชาติ	ตามท่ีสภาสังคายนาวาติกันท่ี	2	ได้สอนไว้	พระศาสนจักรต้องมุ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ือง	เกินขอบเขต 
ของตน	 เพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงความรักทั้งมวลของพระคริสตเจ้า	 ณ	 ที่นี่	 ข้าพเจ้าอยากจะจดจำาและแสดง 
ความขอบคุณต่อบรรดาธรรมทูตทุกคนท่ีสละชีวิตเพ่ือ	“ก้าวไปไกลย่ิงข้ึน”	ในการแสดงความรักของพระคริสตเจ้า 
ที่มีต่อพี่น้องชายและหญิงทุกคนที่พวกเขาพบ

3. “ท่านจะรับอานุภาพจากพระจิตเจ้า” ขอให้เราได้รับพละกำาลังและการนำาทางจากพระจิตเจ้าเสมอ

	 เมื่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพทรงมอบหมายให้บรรดาศิษย์เป็นประจักษ์พยานถึง 
พระองค์ พระองค์ยังทรงสัญญากับพวกเขาถึงพระหรรษทานที่จำาเป็นสำาหรับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี ้
“พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และท่านจะรับอานุภาพเพื่อจะเป็นพยานถึงเรา”	 (กจ	 1.8)	 ตามเรื่องราว 
ในหนังสือกิจการอัครสาวก	 เป็นการสืบเนื่องมาจากการเสด็จลงมาของพระจิตเจ้าเหนือบรรดาศิษย์ว่ากิจการ 
แรกของการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าผู้ถูกตรึงบนกางเขนและกลับคืนพระชนมชีพได้เกิดขึ้นด้วย 
การประกาศสอนเรื่องพระเยซูเจ้าท่ีเรียกว่า การประกาศสอนทางธรรมทูตของนักบุญเปโตรกับผู้อาศัยอยู่ใน 
กรุงเยรูซาเล็ม	 เป็นการเปิดศักราชที่บรรดาศิษย์ของพระเยซูประกาศพระวรสารแก่โลก	 ในขณะที่พวกเขาเคย 
อ่อนแอ	 หวาดกลัว	 และปิดตนเอง	 พระจิตเจ้าได้ทรงประทานพละกำาลัง	 ความกล้าหาญ	 และปรีชาญาณแก ่
พวกเขาในการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าต่อหน้าทุกคน

	 เช่นเดียวกับที่	“หากพระจิตเจ้ามิได้ทรงดลใจก็ไม่มีผู้ใดพูดได้ว่า ‘พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า”	(1	คร 
12.3)	 	 ดังน้ัน	 จึงไม่มีคริสตชนคนใดสามารถเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า	 องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์ 
และแท้จริงได้หากปราศจากการดลใจและความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้า		ด้วยเหตุน้ีศิษย์ธรรมทูตของพระคริสตเจ้า 
ทุกคนได้รับเรียกให้ตระหนักถึงความสำาคัญที่เป็นหัวใจของงานของพระจิตเจ้า ให้การประทับของพระองค์ 
สถิตอยู่ทุกวัน	 รับพละกำาลังและการนำาทางที่ไม่มีวันล้มเหลวจากพระองค์	 แน่นอนเมื่อเรารู้สึกเหนื่อย	 ไม่มีแรง 
กระตุ้น	หรือสับสน	ควรจำาไว้ว่าให้เราอธิษฐานภาวนาวอนขอความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้า	ข้าพเจ้าขอเน้นย ำา 
อีกคร้ังว่าการอธิษฐานภาวนามีบทบาทเป็นรากฐานสำาคัญในชีวิตธรรมทูต	 เพราะการอธิษฐานภาวนาช่วยให้เรา 
ได้รับความสดชื่นและได้รับพลังจากพระจิตเจ้า	 ซึ่งเป็นที่มาอันศักดิ์สิทธิ์ของการฟืนฟูพลังและความปีติยินดีใน 
การแบ่งปันชีวิตของพระคริสตเจ้ากับผู้อ่ืน	 “การได้รับความปิติยินดีของพระจิตเจ้าเป็นพระหรรษทาน	 ย่ิงกว่าน้ัน 
เป็นกำาลังเดียวที่ช่วยให้เราสามารถเทศน์สอนพระวรสารและยืนยันความเชื่อของเราในองค์พระผู้เป็นเจ้า” 
(สารถึงสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม	:PMS	21	พฤษภาคม	2020)	พระจิตเจ้าจึงเป็นตัวเอกที่แท้จริงของ 
การแพร่ธรรม	พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานถ้อยคำาท่ีถูกต้อง	ในเวลาท่ีเหมาะสม	และในวิถีทางท่ีถูกต้องแก่เรา

	 จากการกระทำาดังกล่าวของพระจิตเจ้า	 เรายังต้องการนึกถึงวันครบรอบการเป็นธรรมทูตที่จะมีการ 
เฉลิมฉลองในปี	 2022	 การก่อต้ัง	 สมณกระทรวงการเผยแพร่ความเช่ือ(Congregation de Propaganda Fide) 
ในป	ี 1622	 ได้รับแรงบันดาลใจจากความปรารถนาท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนคำาส่ังในการเป็นธรรมทูตในดินแดนใหม่ 
เป็นพระญาณเอื้ออาทรอย่างแท้จริง	 สมณกระทรวงได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสำาคัญอย่างยิ่งในการทำาให ้
พันธกิจการประกาศของพระศาสนจักรปราศจากการแทรกแซงจากอำานาจทางโลกอย่างแท้จริง	เพื่อที่จะก่อตั้ง 

ความกังวลของบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าในพันธกิจของพวกเขา	 พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้าจะต้อง 
“ออกไป”	เสมอ	เพื่อมุ่งสู่ขอบฟ้าใหม่ทางภูมิศาสตร์	สังคม	และขอบฟ้าของการดำารงอยู่	ไปสู่	“พรมแดน”	แห่ง 
สถานที่และสถานการณ์ของมนุษย์	 เพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าและความรักของพระองค์ที่ทรงมี 
ต่อมนุษย์ชายและหญิงทุกคน	 วัฒนธรรม	 และสถานะทางสังคม	 ในแง่นี้	 การแพร่ธรรมจะเป็นการแพร่ธรรมสู่ 
นานาชาติ	ตามท่ีสภาสังคายนาวาติกันท่ี	2	ได้สอนไว้	พระศาสนจักรต้องมุ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ือง	เกินขอบเขต 
ของตน	 เพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงความรักทั้งมวลของพระคริสตเจ้า	 ณ	 ที่นี่	 ข้าพเจ้าอยากจะจดจำาและแสดง 
ความขอบคุณต่อบรรดาธรรมทูตทุกคนท่ีสละชีวิตเพ่ือ	“ก้าวไปไกลย่ิงข้ึน”	ในการแสดงความรักของพระคริสตเจ้า 
ที่มีต่อพี่น้องชายและหญิงทุกคนที่พวกเขาพบ

3. “ท่านจะรับอานุภาพจากพระจิตเจ้า” ขอให้เราได้รับพละกำาลังและการนำาทางจากพระจิตเจ้าเสมอ

	 เมื่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพทรงมอบหมายให้บรรดาศิษย์เป็นประจักษ์พยานถึง 
พระองค์ พระองค์ยังทรงสัญญากับพวกเขาถึงพระหรรษทานที่จำาเป็นสำาหรับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี ้
“พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และท่านจะรับอานุภาพเพื่อจะเป็นพยานถึงเรา”	 (กจ	 1.8)	 ตามเรื่องราว 
ในหนังสือกิจการอัครสาวก	 เป็นการสืบเนื่องมาจากการเสด็จลงมาของพระจิตเจ้าเหนือบรรดาศิษย์ว่ากิจการ 
แรกของการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าผู้ถูกตรึงบนกางเขนและกลับคืนพระชนมชีพได้เกิดขึ้นด้วย 
การประกาศสอนเรื่องพระเยซูเจ้าท่ีเรียกว่า การประกาศสอนทางธรรมทูตของนักบุญเปโตรกับผู้อาศัยอยู่ใน 
กรุงเยรูซาเล็ม	 เป็นการเปิดศักราชที่บรรดาศิษย์ของพระเยซูประกาศพระวรสารแก่โลก	 ในขณะที่พวกเขาเคย 
อ่อนแอ	 หวาดกลัว	 และปิดตนเอง	 พระจิตเจ้าได้ทรงประทานพละกำาลัง	 ความกล้าหาญ	 และปรีชาญาณแก ่
พวกเขาในการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าต่อหน้าทุกคน

	 เช่นเดียวกับที่	“หากพระจิตเจ้ามิได้ทรงดลใจก็ไม่มีผู้ใดพูดได้ว่า ‘พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า”	(1	คร 
12.3)	 	 ดังน้ัน	 จึงไม่มีคริสตชนคนใดสามารถเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า	 องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์ 
และแท้จริงได้หากปราศจากการดลใจและความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้า		ด้วยเหตุน้ีศิษย์ธรรมทูตของพระคริสตเจ้า 
ทุกคนได้รับเรียกให้ตระหนักถึงความสำาคัญที่เป็นหัวใจของงานของพระจิตเจ้า ให้การประทับของพระองค์ 
สถิตอยู่ทุกวัน	 รับพละกำาลังและการนำาทางที่ไม่มีวันล้มเหลวจากพระองค์	 แน่นอนเมื่อเรารู้สึกเหนื่อย	 ไม่มีแรง 
กระตุ้น	หรือสับสน	ควรจำาไว้ว่าให้เราอธิษฐานภาวนาวอนขอความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้า	ข้าพเจ้าขอเน้นย ำา 
อีกคร้ังว่าการอธิษฐานภาวนามีบทบาทเป็นรากฐานสำาคัญในชีวิตธรรมทูต	 เพราะการอธิษฐานภาวนาช่วยให้เรา 
ได้รับความสดชื่นและได้รับพลังจากพระจิตเจ้า	 ซึ่งเป็นที่มาอันศักดิ์สิทธิ์ของการฟืนฟูพลังและความปีติยินดีใน 
การแบ่งปันชีวิตของพระคริสตเจ้ากับผู้อ่ืน	 “การได้รับความปิติยินดีของพระจิตเจ้าเป็นพระหรรษทาน	 ย่ิงกว่าน้ัน 
เป็นกำาลังเดียวที่ช่วยให้เราสามารถเทศน์สอนพระวรสารและยืนยันความเชื่อของเราในองค์พระผู้เป็นเจ้า” 
(สารถึงสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม	:PMS	21	พฤษภาคม	2020)	พระจิตเจ้าจึงเป็นตัวเอกที่แท้จริงของ 
การแพร่ธรรม	พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานถ้อยคำาท่ีถูกต้อง	ในเวลาท่ีเหมาะสม	และในวิถีทางท่ีถูกต้องแก่เรา

	 จากการกระทำาดังกล่าวของพระจิตเจ้า	 เรายังต้องการนึกถึงวันครบรอบการเป็นธรรมทูตที่จะมีการ 
เฉลิมฉลองในปี	 2022	 การก่อต้ัง	 สมณกระทรวงการเผยแพร่ความเช่ือ(Congregation de Propaganda Fide) 
ในป	ี 1622	 ได้รับแรงบันดาลใจจากความปรารถนาท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนคำาส่ังในการเป็นธรรมทูตในดินแดนใหม่ 
เป็นพระญาณเอื้ออาทรอย่างแท้จริง	 สมณกระทรวงได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสำาคัญอย่างยิ่งในการทำาให ้
พันธกิจการประกาศของพระศาสนจักรปราศจากการแทรกแซงจากอำานาจทางโลกอย่างแท้จริง	เพื่อที่จะก่อตั้ง 
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พระศาสนจักรท้องถิ่นเหล่านั้น	 ซึ่งปัจจุบันแสดงถึงพลังอันยิ่งใหญ่	 เราหวังว่าในสี่ศตวรรษที่ผ่านมา	 ด้วยความ 
สว่างและพลังของพระจิตเจ้า	 สมณกระทรวงจะดำาเนินต่อไปและทำางานให้เข้มข้นขึ้นในเรื่องของการประสาน 
งาน	การจัดระเบียบ	และส่งเสริมกิจกรรมธรรมทูตของพระศาสนจักร

	 พระจิตเจ้าองค์เดียวกันที่ทรงนำาทางพระศาสนจักรสากล	 ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ชายและหญิง 
ธรรมดาทั่วไปสำาหรับพันธกิจพิเศษ	ดังนี้	 เปาลีน	 จารีโค	 สตรีชาวฝรั่งเศสจึงได้ก่อตั้ง	องค์กรเผยแพร่ความเชื่อ 
(Society	 for	 the	Propagation	of	 the	Faith)	 เมื่อ	200	ปีก่อน	การประกาศเป็นบุญราศีของเธอจะได้รับ 
การเฉลิมฉลองในปีกาญจนาภิเษกน้ี	 แม้ว่าจะมีสุขภาพไม่ดี	 เธอยอมรับการดลใจจากพระเจ้าในการสร้างเครือข่าย 
การอธิษฐานภาวนาและการเรี่ยไรเงินสำาหรับบรรดาธรรมทูต	 เพื่อให้บรรดาสัตบุรุษสามารถมีส่วนร่วมในการ 
แพร่ธรรม	“จนถึงสุดปลายแผ่นดิน”	อย่างกระตือรือร้น	ความคิดอันยอดเยี่ยมนี้ทำาให้เกิดการเฉลิมฉลอง 
ประจำาปีของวันแพร่ธรรมสากล	 ซึ่งเงินที่รวบรวมได้จากชุมชนท้องถิ่นทุกแห่ง	 สมเด็จพระสันตะปาปาจะทรง 
นำาไปใช้เป็นกองทุนสากลที่สนับสนุนกิจกรรมธรรมทูต

 ในบริบทน้ี	ข้าพเจ้านึกถึงพระสังฆราชชาวฝร่ังเศส	ชาร์ล	เดอ	ฟอร์แบง	เจนสัน	ผู้ก่อต้ังองค์กร	ยุวธรรมทูต 
(Holy	 Childhood)	 เพื่อส่งเสริมการแพร่ธรรมในระหว่างเด็กๆ	 โดยมีคติพจน์ว่า	 “เด็กประกาศข่าวดีกับเด็ก 
เด็กสวดภาวนาเพ่ือเด็ก	 เด็กช่วยเด็กท่ัวโลก”	 ข้าพเจ้ายังนึกถึงเจน	 บิการ์ด	 ผู้ริเร่ิมองค์กรนักบุญ	 เปโตรอัครสาวก 
(Society	of	Saint	Peter	the	Apostle)	เพื่อการสนับสนุนบรรดาสามเณรและพระสงฆ์ในดินแดนแพร่ธรรม 
ทั้งสามองค์กรนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็น	“สมณองค์กร”	เมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้ว	นอกจากนี้ยังอยู่ภายใต้การดลใจ 
และการนำาทางของพระจิตเจ้าที่บุญราศีเปาโล	 มานนา	 เกิดเมื่อ	 150	 ปีที่แล้ว	 ได้ก่อตั้งสมณองค์กรสหพันธ ์
ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช	(Pontifical	Missionary	Union)	ในปัจจุบัน	เพื่อปลุกจิตสำานึกและส่งเสริม 
จิตตารมณ์การเป็นธรรมทูตท่ามกลางบรรดาพระสงฆ์	นักบวชชายและหญิง	และประชากรทั้งมวลของพระเจ้า 
นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา	 เปาโล	 ท่ี	 6	 เองทรงเป็นส่วนหนึ่งของสมณองค์กรนี้	 และทรงยืนยันถึงการ 
ยอมรับของสันตะสำานัก	 ข้าพเจ้ากล่าวถึงองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำานัก(PMS)	 	 ท้ังส่ีสมณองค์กร 
สำาหรับคุณความดีทางประวัติศาสตร์อันย่ิงใหญ่ของพวกเขา	 แต่ยังขอส่งเสริมพวกท่านให้ช่ืนชมยินดีกับพวกเขา 
ในปีพิเศษน้ี		สำาหรับกิจกรรมต่างๆ	ท่ีพวกเขากระทำาเพ่ือสนับสนุนพันธกิจการประกาศพระวรสารในพระศาสนจักร 
ทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่น	 เป็นความหวังของข้าพเจ้าที่พระศาสนจักรท้องถิ่นจะพบว่าในสมณองค์กร 
เหล่านี้มีวิธีการที่แน่นอนในการสนับสนุนจิตตารมณ์ธรรมทูตในหมู่ประชากรของพระเจ้า

	 พี่น้องชายและหญิงที่รัก	 ข้าพเจ้ายังคงฝันถึงพระศาสนจักรที่เป็นธรรมทูตอย่างครบครัน	 และยุคใหม่ 
ของกิจกรรมธรรมทูตแห่งชุมชนคริสตชน	 ข้าพเจ้าขอย ำาอีกครั้งว่า	 ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของโมเสสที่มีต่อ 
ประชากรของพระเจ้าระหว่างการเดินทางของพวกเขาคือ	 “เราปรารถนาจะให้พระยาห์เวห์ประทานพระจิต 
ของพระองค์แก่ประชากรทั้งปวง	และให้เขาทุกคนเป็นประกาศกด้วย”	 (กดว	11.29)	แท้จริงแล้วเราทุกคนใน 
พระศาสนจักรเป็นธรรมทูตอยู่แล้วโดยทางศีลล้างบาป	 เป็นประกาศก	 เป็นประจักษ์พยาน	 เป็นธรรมทูตของ 
องค์พระผู้เป็นเจ้า	 ด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า	 จนสุดปลายแผ่นดิน	 ข้าแต่พระนางมารีย์	 ราชินีแห่งการ 
แพร่ธรรม		โปรดอธิษฐานภาวนาเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ

	 	 	 	 	 กรุงโรม	มหาวิหารลาเตรัน	
	 	 	 	 	 6	มกราคม	2022	
	 	 	 	 	 สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
		 	 	 	 	 ฟรังซิส

พระศาสนจักรท้องถิ่นเหล่านั้น	 ซึ่งปัจจุบันแสดงถึงพลังอันยิ่งใหญ่	 เราหวังว่าในสี่ศตวรรษที่ผ่านมา	 ด้วยความ 
สว่างและพลังของพระจิตเจ้า	 สมณกระทรวงจะดำาเนินต่อไปและทำางานให้เข้มข้นขึ้นในเรื่องของการประสาน 
งาน	การจัดระเบียบ	และส่งเสริมกิจกรรมธรรมทูตของพระศาสนจักร

	 พระจิตเจ้าองค์เดียวกันที่ทรงนำาทางพระศาสนจักรสากล	 ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ชายและหญิง 
ธรรมดาทั่วไปสำาหรับพันธกิจพิเศษ	ดังนี้	 เปาลีน	 จารีโค	 สตรีชาวฝรั่งเศสจึงได้ก่อตั้ง	องค์กรเผยแพร่ความเชื่อ 
(Society	 for	 the	Propagation	of	 the	Faith)	 เมื่อ	200	ปีก่อน	การประกาศเป็นบุญราศีของเธอจะได้รับ 
การเฉลิมฉลองในปีกาญจนาภิเษกน้ี	 แม้ว่าจะมีสุขภาพไม่ดี	 เธอยอมรับการดลใจจากพระเจ้าในการสร้างเครือข่าย 
การอธิษฐานภาวนาและการเรี่ยไรเงินสำาหรับบรรดาธรรมทูต	 เพื่อให้บรรดาสัตบุรุษสามารถมีส่วนร่วมในการ 
แพร่ธรรม	“จนถึงสุดปลายแผ่นดิน”	อย่างกระตือรือร้น	ความคิดอันยอดเยี่ยมนี้ทำาให้เกิดการเฉลิมฉลอง 
ประจำาปีของวันแพร่ธรรมสากล	 ซึ่งเงินที่รวบรวมได้จากชุมชนท้องถิ่นทุกแห่ง	 สมเด็จพระสันตะปาปาจะทรง 
นำาไปใช้เป็นกองทุนสากลที่สนับสนุนกิจกรรมธรรมทูต

 ในบริบทน้ี	ข้าพเจ้านึกถึงพระสังฆราชชาวฝร่ังเศส	ชาร์ล	เดอ	ฟอร์แบง	เจนสัน	ผู้ก่อต้ังองค์กร	ยุวธรรมทูต 
(Holy	 Childhood)	 เพื่อส่งเสริมการแพร่ธรรมในระหว่างเด็กๆ	 โดยมีคติพจน์ว่า	 “เด็กประกาศข่าวดีกับเด็ก 
เด็กสวดภาวนาเพ่ือเด็ก	 เด็กช่วยเด็กท่ัวโลก”	 ข้าพเจ้ายังนึกถึงเจน	 บิการ์ด	 ผู้ริเร่ิมองค์กรนักบุญ	 เปโตรอัครสาวก 
(Society	of	Saint	Peter	the	Apostle)	เพื่อการสนับสนุนบรรดาสามเณรและพระสงฆ์ในดินแดนแพร่ธรรม 
ทั้งสามองค์กรนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็น	“สมณองค์กร”	เมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้ว	นอกจากนี้ยังอยู่ภายใต้การดลใจ 
และการนำาทางของพระจิตเจ้าที่บุญราศีเปาโล	 มานนา	 เกิดเมื่อ	 150	 ปีที่แล้ว	 ได้ก่อตั้งสมณองค์กรสหพันธ ์
ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช	(Pontifical	Missionary	Union)	ในปัจจุบัน	เพื่อปลุกจิตสำานึกและส่งเสริม 
จิตตารมณ์การเป็นธรรมทูตท่ามกลางบรรดาพระสงฆ์	นักบวชชายและหญิง	และประชากรทั้งมวลของพระเจ้า 
นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา	 เปาโล	 ท่ี	 6	 เองทรงเป็นส่วนหนึ่งของสมณองค์กรนี้	 และทรงยืนยันถึงการ 
ยอมรับของสันตะสำานัก	 ข้าพเจ้ากล่าวถึงองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำานัก(PMS)	 	 ท้ังส่ีสมณองค์กร 
สำาหรับคุณความดีทางประวัติศาสตร์อันย่ิงใหญ่ของพวกเขา	 แต่ยังขอส่งเสริมพวกท่านให้ช่ืนชมยินดีกับพวกเขา 
ในปีพิเศษน้ี		สำาหรับกิจกรรมต่างๆ	ท่ีพวกเขากระทำาเพ่ือสนับสนุนพันธกิจการประกาศพระวรสารในพระศาสนจักร 
ทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่น	 เป็นความหวังของข้าพเจ้าที่พระศาสนจักรท้องถิ่นจะพบว่าในสมณองค์กร 
เหล่านี้มีวิธีการที่แน่นอนในการสนับสนุนจิตตารมณ์ธรรมทูตในหมู่ประชากรของพระเจ้า

	 พี่น้องชายและหญิงที่รัก	 ข้าพเจ้ายังคงฝันถึงพระศาสนจักรที่เป็นธรรมทูตอย่างครบครัน	 และยุคใหม่ 
ของกิจกรรมธรรมทูตแห่งชุมชนคริสตชน	 ข้าพเจ้าขอย ำาอีกครั้งว่า	 ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของโมเสสที่มีต่อ 
ประชากรของพระเจ้าระหว่างการเดินทางของพวกเขาคือ	 “เราปรารถนาจะให้พระยาห์เวห์ประทานพระจิต 
ของพระองค์แก่ประชากรทั้งปวง	และให้เขาทุกคนเป็นประกาศกด้วย”	 (กดว	11.29)	แท้จริงแล้วเราทุกคนใน 
พระศาสนจักรเป็นธรรมทูตอยู่แล้วโดยทางศีลล้างบาป	 เป็นประกาศก	 เป็นประจักษ์พยาน	 เป็นธรรมทูตของ 
องค์พระผู้เป็นเจ้า	 ด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า	 จนสุดปลายแผ่นดิน	 ข้าแต่พระนางมารีย์	 ราชินีแห่งการ 
แพร่ธรรม		โปรดอธิษฐานภาวนาเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ

	 	 	 	 	 กรุงโรม	มหาวิหารลาเตรัน	
	 	 	 	 	 6	มกราคม	2022	
	 	 	 	 	 สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
		 	 	 	 	 ฟรังซิส
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มิสซาวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล

เพลงเริ่มพิธ ี  	 	 	 	 	 	 สดด	96:3-4
	 จงเล่าถึงพระสิริรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่นานาชาติ
	 จงประกาศกิจการน่าพิศวงของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติ
	 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่
	 ทรงสมควรได้รับคำาสรรเสริญอย่างยิ่ง

บทภาวนาของประธาน
	 ข้าแต่พระเจ้า
	 พระองค์ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนได้รอดพ้นและมารู้จักความจริง
	 โปรดทอดพระเนตรมนุษยชาติ
	 ซึ่งเป็นเสมือนข้าวที่จะต้องเก็บเกี่ยวในทุ่งนาของพระองค์
	 และทรงพระกรุณาส่งคนงานมาประกาศข่าวดีแก่มวลมนุษย์
	 เพื่อประชากรของพระองค์จะได้มารวมกันรับพระวาจาทรงชีวิต
	 รับพละกำาลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์
	 ดำาเนินก้าวหน้าไปได้ในหนทางแห่งความรอดพ้นและความรัก
	 ทั้งนี้	ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า	
	 พระบุตรผู้ทรงจำาเริญและครองราชย์
	 เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์	และพระจิต	ตลอดนิรันดร

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์   																							อสย	56:1,	6-7
	 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า	 “จงรักษาความถูกต้องและปฏิบัติความชอบธรรม	 เพราะความรอดพ้น 
ของเราเข้ามาใกล้แล้ว	 และความเที่ยงธรรมของเรากำาลังจะถูกเปิดเผย”	 บรรดาชนต่างชาติยึดมั่นต่อองค์พระ 
ผู้เป็นเจ้า	 เพื่อรับใช้พระองค์และรักพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นผู้รับใช้ของพระองค์	 ทุกคนที่รักษา 
วันสับบาโตมิได้ทำาให้เป็นมลทินและยึดม่ันพันธสัญญาของเราไว้	 เราจะนำาเขาไปยังภูเขาศักด์ิสิทธ์ิของเรา	 จะทำาให้ 
เขามีความยินดีอย่างเต็มเปียมในบ้านของเรา	 เพื่อการอธิษฐานภาวนา	 เครื่องเผาบูชาและสักการบูชาของเขา 
จะเป็นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา	 เพราะบ้านของเราจะได้ชื่อว่า	 “บ้านสำาหรับประชากรทั้งหลายเพื่อ 
การอธิษฐานภาวนา”
(พระวาจาของพระเจ้า)

สร้อย	 ข้าแต่พระเจ้า		ขอโปรดให้ชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์
	 ขอให้ชนชาติทั้งหลายทราบถึงพระอานุภาพที่ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น

 (หรือเพลงที่ 45)  พระราชาทั้งหลายจะกราบลงไหว้พระองค์  บรรดาประชาชาติจะปรนนิบัติพระองค์

มิสซาวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล

เพลงเริ่มพิธ ี  	 	 	 	 	 	 สดด	96:3-4
	 จงเล่าถึงพระสิริรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่นานาชาติ
	 จงประกาศกิจการน่าพิศวงของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติ
	 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่
	 ทรงสมควรได้รับคำาสรรเสริญอย่างยิ่ง

บทภาวนาของประธาน
	 ข้าแต่พระเจ้า
	 พระองค์ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนได้รอดพ้นและมารู้จักความจริง
	 โปรดทอดพระเนตรมนุษยชาติ
	 ซึ่งเป็นเสมือนข้าวที่จะต้องเก็บเกี่ยวในทุ่งนาของพระองค์
	 และทรงพระกรุณาส่งคนงานมาประกาศข่าวดีแก่มวลมนุษย์
	 เพื่อประชากรของพระองค์จะได้มารวมกันรับพระวาจาทรงชีวิต
	 รับพละกำาลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์
	 ดำาเนินก้าวหน้าไปได้ในหนทางแห่งความรอดพ้นและความรัก
	 ทั้งนี้	ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า	
	 พระบุตรผู้ทรงจำาเริญและครองราชย์
	 เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์	และพระจิต	ตลอดนิรันดร

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์   																							อสย	56:1,	6-7
	 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า	 “จงรักษาความถูกต้องและปฏิบัติความชอบธรรม	 เพราะความรอดพ้น 
ของเราเข้ามาใกล้แล้ว	 และความเที่ยงธรรมของเรากำาลังจะถูกเปิดเผย”	 บรรดาชนต่างชาติยึดมั่นต่อองค์พระ 
ผู้เป็นเจ้า	 เพื่อรับใช้พระองค์และรักพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นผู้รับใช้ของพระองค์	 ทุกคนที่รักษา 
วันสับบาโตมิได้ทำาให้เป็นมลทินและยึดม่ันพันธสัญญาของเราไว้	 เราจะนำาเขาไปยังภูเขาศักด์ิสิทธ์ิของเรา	 จะทำาให้ 
เขามีความยินดีอย่างเต็มเปียมในบ้านของเรา	 เพื่อการอธิษฐานภาวนา	 เครื่องเผาบูชาและสักการบูชาของเขา 
จะเป็นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา	 เพราะบ้านของเราจะได้ชื่อว่า	 “บ้านสำาหรับประชากรทั้งหลายเพื่อ 
การอธิษฐานภาวนา”
(พระวาจาของพระเจ้า)

สร้อย	 ข้าแต่พระเจ้า		ขอโปรดให้ชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์
	 ขอให้ชนชาติทั้งหลายทราบถึงพระอานุภาพที่ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น

 (หรือเพลงที่ 45)  พระราชาทั้งหลายจะกราบลงไหว้พระองค์  บรรดาประชาชาติจะปรนนิบัติพระองค์
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เพลงสดุดี  																																														สดด	67:1-2,	3-7
					ก.		 ขอพระเจ้าทรงสำาแดงพระเมตตาและประทานพระพรแก่เรา
	 ขอพระองค์โปรดให้พระพักตร์ฉายแสงมาเหนือเรา
	 แล้วแผ่นดินจะรู้จักทางของพระองค์
	 นานาชาติจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงช่วยให้รอดพ้น

					ข.		 ข้าแต่พระเจ้า	ขอให้ประชาชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์
	 ขอให้ทุกชาติทุกภาษาสรรเสริญพระองค์
	 ชนชาติทั้งหลายจงเปรมปรีดิ์และโห่ร้องด้วยความยินดี
	 เพราะพระองค์ทรงปกครองประชาชาติด้วยความเที่ยงธรรม
	 และทรงนำาชนชาติทั้งหลายบนแผ่นดิน

					ค.		 ข้าแต่พระเจ้า	ขอให้ประชาชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์
	 ขอให้ทุกชาติทุกภาษาสรรเสริญพระองค์
	 แผ่นดินผลิตพืชผล
	 พระเจ้าของเราทรงอวยพรเรา
	 ขอพระเจ้าทรงอวยพรเรา
	 ขอให้ทุกคนทั่วแผ่นดินยำาเกรงพระองค์

บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก  																	กจ	13:46-49
	 เปาโลและบารนาบัสตอบชาวยิวอย่างกล้าหาญว่า	“จำาเป็นที่เราจะต้องประกาศพระวาจาของพระเจ้า 
ให้ท่านฟังก่อนผู้อื่น	 แต่เมื่อท่านปฏิเสธไม่ยอมรับ	 และไม่คิดว่าตนเหมาะสมจะรับชีวิตนิรันดร	 เราจึงหันไป 
หาคนต่างศาสนา	 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระบัญชาแก่เราดังนี้ว่า	 ‘เราแต่งตั้งท่านให้เป็นแสงสว่างส่อง 
นานาชาติ	เพื่อท่านจะได้นำาความรอดพ้นไปจนสุดปลายแผ่นดิน’	”	เมื่อคนต่างศาสนาได้ยินดังนี้	ก็มีความยินดี 
และสรรเสริญพระวาจาของพระเจ้า	และทุกคนท่ีพระเจ้าทรงกำาหนดไว้สำาหรับชีวิตนิรันดร	ก็มีความเช่ือ	พระวาจา 
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแผ่ไปทั่วแคว้นนั้น
(พระวาจาของพระเจ้า)

อัลเลลูยา  	 มธ	28:19,	20
	 อัลเลลูยา	อัลเลลูยา
	 ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติ
	 เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ
          อัลเลลูยา

เพลงสดุดี  																																														สดด	67:1-2,	3-7
					ก.		 ขอพระเจ้าทรงสำาแดงพระเมตตาและประทานพระพรแก่เรา
	 ขอพระองค์โปรดให้พระพักตร์ฉายแสงมาเหนือเรา
	 แล้วแผ่นดินจะรู้จักทางของพระองค์
	 นานาชาติจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงช่วยให้รอดพ้น

					ข.		 ข้าแต่พระเจ้า	ขอให้ประชาชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์
	 ขอให้ทุกชาติทุกภาษาสรรเสริญพระองค์
	 ชนชาติทั้งหลายจงเปรมปรีดิ์และโห่ร้องด้วยความยินดี
	 เพราะพระองค์ทรงปกครองประชาชาติด้วยความเที่ยงธรรม
	 และทรงนำาชนชาติทั้งหลายบนแผ่นดิน

					ค.		 ข้าแต่พระเจ้า	ขอให้ประชาชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์
	 ขอให้ทุกชาติทุกภาษาสรรเสริญพระองค์
	 แผ่นดินผลิตพืชผล
	 พระเจ้าของเราทรงอวยพรเรา
	 ขอพระเจ้าทรงอวยพรเรา
	 ขอให้ทุกคนทั่วแผ่นดินยำาเกรงพระองค์

บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก  																	กจ	13:46-49
	 เปาโลและบารนาบัสตอบชาวยิวอย่างกล้าหาญว่า	“จำาเป็นที่เราจะต้องประกาศพระวาจาของพระเจ้า 
ให้ท่านฟังก่อนผู้อื่น	 แต่เมื่อท่านปฏิเสธไม่ยอมรับ	 และไม่คิดว่าตนเหมาะสมจะรับชีวิตนิรันดร	 เราจึงหันไป 
หาคนต่างศาสนา	 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระบัญชาแก่เราดังนี้ว่า	 ‘เราแต่งตั้งท่านให้เป็นแสงสว่างส่อง 
นานาชาติ	เพื่อท่านจะได้นำาความรอดพ้นไปจนสุดปลายแผ่นดิน’	”	เมื่อคนต่างศาสนาได้ยินดังนี้	ก็มีความยินดี 
และสรรเสริญพระวาจาของพระเจ้า	และทุกคนท่ีพระเจ้าทรงกำาหนดไว้สำาหรับชีวิตนิรันดร	ก็มีความเช่ือ	พระวาจา 
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแผ่ไปทั่วแคว้นนั้น
(พระวาจาของพระเจ้า)

อัลเลลูยา  	 มธ	28:19,	20
	 อัลเลลูยา	อัลเลลูยา
	 ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติ
	 เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ
          อัลเลลูยา
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บทอ่านจากพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญมัทธิว 														มธ	28:16-20
	 เวลานั้น	บรรดาศิษย์ทั้งสิบเอ็ดคนได้ไปยังแคว้นกาลิลี	ถึงภูเขาที่พระเยซูเจ้าทรงกำาหนดไว้	เมื่อเขาเห็น 
พระองค์	 ก็กราบนมัสการ	 แต่บางคนยังสงสัยอยู่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้	 ตรัสแก่เขาทั้งหลายว่า	 “พระเจ้า 
ทรงมอบอำานาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา	เพราะฉะนั้น	ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอน 
นานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา	ทำาพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา	พระบุตร	และพระจิต	จงสอนเขา 
ให้ปฏิบัติตามคำาสั่งทุกข้อที่เราได้ให้แก่ท่าน	แล้วจงรู้เถิดว่า	เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”
(พระวาจาของพระเจ้า)

บทภาวนาของมวลชน
ประธาน 
	 พี่น้องที่รัก	 ให้เราภาวนาต่อพระเจ้า	 พระบิดาของเรา	 เพราะความช่วยเหลือของเรามาจากพระเจ้า 
	 เพื่อให้ทุกคนบนโลกนี้มีสันติสุขในจิตใจ	และมีเอกภาพ	เมื่อพวกเขายอมรับพระเมตตาของพระองค์
ผู้นำา 
1)	 เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	พระสังฆราช	พระสงฆ์	และผู้ประกาศข่าวดี	ขอพระองค์โปรดทรง 
	 เสริมพลังของพวกท่านด้วยความเช่ือและความกล้าหาญ	 เพ่ือแสดงให้โลกเห็นถึงหัวใจการเป็นธรรมทูต 
	 ของพวกท่าน			
         (ให้เราภาวนา)

2)	 เพื่อบรรดาผู้นำาประเทศ	สถาบัน	องค์กร	ชุมชน	และครอบครัว	ขอให้พวกเขาปกครองผู้อยู่ในความ 
	 ดูแลของพวกเขาด้วยความรัก	 มีคุณธรรม	 เยียวยารักษาความแตกแยก	และส่งเสริมสันติภาพให้เกิดข้ึน 
	 ในทุกแห่ง	
         (ให้เราภาวนา)
                                                                                                                                                                                                   
3)	 เพ่ือบรรดาธรรมทูต	 ท้ังท่ียังมีชีวิตอยู่และที่ได้จากโลกน้ีไปแล้ว	 พวกท่านได้รับใช้พระเจ้าและเพ่ือนพ่ีน้อง 
	 มีชวีิตที่เป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงพระวาจาพระเจ้า	ความรัก	ความเมตตา	และการไถ่กู้ของพระองค์			
         (ให้เราภาวนา)

4)	 เพื่อคนยากจน	ผู้ป่วย	ผู้ถูกทอดทิ้ง	ผู้อพยพ	แรงงานต่างถิ่น	และคนกลุ่มเปราะบางในสังคม	เพื่อข่าวดี 
	 ที่พวกเขาได้รับคือความรักที่มาถึงพวกเขาด้วยท่าทีของความเอื้ออาทร	 การแบ่งปัน	 ความห่วงใย 
	 	การต้อนรับ	และความเป็นน ำาหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริง							                                                                                    
         (ให้เราภาวนา)

5)	 เพื่อคริสตชนทุกคน	 โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน	 จะได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการประกาศข่าวดีของ 
 พระคริสตเจ้าแก่ทุกคน	เป็นประจักษ์พยานถึงสิ่งที่พวกเขาได้เห็นและได้ยินมา		
         (ให้เราภาวนา)

บทอ่านจากพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญมัทธิว 														มธ	28:16-20
	 เวลานั้น	บรรดาศิษย์ทั้งสิบเอ็ดคนได้ไปยังแคว้นกาลิลี	ถึงภูเขาที่พระเยซูเจ้าทรงกำาหนดไว้	เมื่อเขาเห็น 
พระองค์	 ก็กราบนมัสการ	 แต่บางคนยังสงสัยอยู่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้	 ตรัสแก่เขาทั้งหลายว่า	 “พระเจ้า 
ทรงมอบอำานาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา	เพราะฉะนั้น	ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอน 
นานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา	ทำาพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา	พระบุตร	และพระจิต	จงสอนเขา 
ให้ปฏิบัติตามคำาสั่งทุกข้อที่เราได้ให้แก่ท่าน	แล้วจงรู้เถิดว่า	เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”
(พระวาจาของพระเจ้า)

บทภาวนาของมวลชน
ประธาน 
	 พี่น้องที่รัก	 ให้เราภาวนาต่อพระเจ้า	 พระบิดาของเรา	 เพราะความช่วยเหลือของเรามาจากพระเจ้า 
	 เพื่อให้ทุกคนบนโลกนี้มีสันติสุขในจิตใจ	และมีเอกภาพ	เมื่อพวกเขายอมรับพระเมตตาของพระองค์
ผู้นำา 
1)	 เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	พระสังฆราช	พระสงฆ์	และผู้ประกาศข่าวดี	ขอพระองค์โปรดทรง 
	 เสริมพลังของพวกท่านด้วยความเช่ือและความกล้าหาญ	 เพ่ือแสดงให้โลกเห็นถึงหัวใจการเป็นธรรมทูต 
	 ของพวกท่าน			
         (ให้เราภาวนา)

2)	 เพื่อบรรดาผู้นำาประเทศ	สถาบัน	องค์กร	ชุมชน	และครอบครัว	ขอให้พวกเขาปกครองผู้อยู่ในความ 
	 ดูแลของพวกเขาด้วยความรัก	 มีคุณธรรม	 เยียวยารักษาความแตกแยก	และส่งเสริมสันติภาพให้เกิดข้ึน 
	 ในทุกแห่ง	
         (ให้เราภาวนา)
                                                                                                                                                                                                   
3)	 เพ่ือบรรดาธรรมทูต	 ท้ังท่ียังมีชีวิตอยู่และที่ได้จากโลกน้ีไปแล้ว	 พวกท่านได้รับใช้พระเจ้าและเพ่ือนพ่ีน้อง 
	 มีชวีิตที่เป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงพระวาจาพระเจ้า	ความรัก	ความเมตตา	และการไถ่กู้ของพระองค์			
         (ให้เราภาวนา)

4)	 เพื่อคนยากจน	ผู้ป่วย	ผู้ถูกทอดทิ้ง	ผู้อพยพ	แรงงานต่างถิ่น	และคนกลุ่มเปราะบางในสังคม	เพื่อข่าวดี 
	 ที่พวกเขาได้รับคือความรักที่มาถึงพวกเขาด้วยท่าทีของความเอื้ออาทร	 การแบ่งปัน	 ความห่วงใย 
	 	การต้อนรับ	และความเป็นน ำาหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริง							                                                                                    
         (ให้เราภาวนา)

5)	 เพื่อคริสตชนทุกคน	 โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน	 จะได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการประกาศข่าวดีของ 
 พระคริสตเจ้าแก่ทุกคน	เป็นประจักษ์พยานถึงสิ่งที่พวกเขาได้เห็นและได้ยินมา		
         (ให้เราภาวนา)

บทอ่านจากพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญมัทธิว 														มธ	28:16-20
	 เวลานั้น	บรรดาศิษย์ทั้งสิบเอ็ดคนได้ไปยังแคว้นกาลิลี	ถึงภูเขาที่พระเยซูเจ้าทรงกำาหนดไว้	เมื่อเขาเห็น 
พระองค์	 ก็กราบนมัสการ	 แต่บางคนยังสงสัยอยู่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้	 ตรัสแก่เขาทั้งหลายว่า	 “พระเจ้า 
ทรงมอบอำานาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา	เพราะฉะนั้น	ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอน 
นานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา	ทำาพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา	พระบุตร	และพระจิต	จงสอนเขา 
ให้ปฏิบัติตามคำาสั่งทุกข้อที่เราได้ให้แก่ท่าน	แล้วจงรู้เถิดว่า	เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”
(พระวาจาของพระเจ้า)

บทภาวนาของมวลชน
ประธาน 
	 พี่น้องที่รัก	 ให้เราภาวนาต่อพระเจ้า	 พระบิดาของเรา	 เพราะความช่วยเหลือของเรามาจากพระเจ้า 
	 เพื่อให้ทุกคนบนโลกนี้มีสันติสุขในจิตใจ	และมีเอกภาพ	เมื่อพวกเขายอมรับพระเมตตาของพระองค์
ผู้นำา 
1)	 เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	พระสังฆราช	พระสงฆ์	และผู้ประกาศข่าวดี	ขอพระองค์โปรดทรง 
	 เสริมพลังของพวกท่านด้วยความเช่ือและความกล้าหาญ	 เพ่ือแสดงให้โลกเห็นถึงหัวใจการเป็นธรรมทูต 
	 ของพวกท่าน			
         (ให้เราภาวนา)

2)	 เพื่อบรรดาผู้นำาประเทศ	สถาบัน	องค์กร	ชุมชน	และครอบครัว	ขอให้พวกเขาปกครองผู้อยู่ในความ 
	 ดูแลของพวกเขาด้วยความรัก	 มีคุณธรรม	 เยียวยารักษาความแตกแยก	และส่งเสริมสันติภาพให้เกิดข้ึน 
	 ในทุกแห่ง	
         (ให้เราภาวนา)
                                                                                                                                                                                                   
3)	 เพ่ือบรรดาธรรมทูต	 ท้ังท่ียังมีชีวิตอยู่และที่ได้จากโลกน้ีไปแล้ว	 พวกท่านได้รับใช้พระเจ้าและเพ่ือนพ่ีน้อง 
	 มีชวีิตที่เป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงพระวาจาพระเจ้า	ความรัก	ความเมตตา	และการไถ่กู้ของพระองค์			
         (ให้เราภาวนา)

4)	 เพื่อคนยากจน	ผู้ป่วย	ผู้ถูกทอดทิ้ง	ผู้อพยพ	แรงงานต่างถิ่น	และคนกลุ่มเปราะบางในสังคม	เพื่อข่าวดี 
	 ที่พวกเขาได้รับคือความรักที่มาถึงพวกเขาด้วยท่าทีของความเอื้ออาทร	 การแบ่งปัน	 ความห่วงใย 
	 	การต้อนรับ	และความเป็นน ำาหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริง							                                                                                    
         (ให้เราภาวนา)

5)	 เพื่อคริสตชนทุกคน	 โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน	 จะได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการประกาศข่าวดีของ 
 พระคริสตเจ้าแก่ทุกคน	เป็นประจักษ์พยานถึงสิ่งที่พวกเขาได้เห็นและได้ยินมา		
         (ให้เราภาวนา)



11

6)	 เพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส	โควิด	19	ทั้งทางร่างกายและจิตใจ	และผู้มีส่วน 
	 ในการช่วยเหลือรักษาพวกเขา	 ผู้อุทิศตนเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคร้ายนี้	 และผู้ที่ได้จากโลกนี้ไป 
	 ทุกครอบครัวและทั่วโลก
         (ให้เราภาวนา)
ประธาน 
	 ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงพระทัยดี	 ขอให้บรรดาบุตรของพระองค์ท่ีกระจายอยู่ท่ัวโลก	 มีความเช่ือ	 และเข้าใจ 
	 อย่างลึกซ้ึงมากข้ึนในพระบุตรของพระองค์	 และประกาศความจริงน้ีแก่นานาชาติ	 เพ่ือข้าพเจ้าท้ังหลาย 
	 จะได้รับใช้พระองค์อย่างศักดิ์สิทธิ์	ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า	พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา
	 ข้าแต่พระเจ้า

	 โปรดทอดพระเนตรพระคริสตเจ้า

	 ผู้ทรงมอบองค์เพื่อไถ่มวลมนุษย์ให้รอดพ้น

	 ขอพระองค์ท่านบันดาลให้พระนามของพระองค์เป็นที่สรรเสริญ

	 ในชนทุกชาติจากตะวันออกจดตะวันตก

	 และมีการถวายสักการบูชาเดียวกัน	

	 แด่พระเดชานุภาพทั่วไปทุกแห่งหน

	 ทั้งนี้		ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

บทภาวนาหลังรับศีล
	 โปรดเถิด	พระเจ้าข้า

	 โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ร่วมโต๊ะกับพระองค์ได้รับความศักดิ์สิทธิ์

	 โปรดให้ชนทุกชาติได้รับความรอดพ้น

	 ที่พระบุตรเพียงพระองค์เดียวบนไม้กางเขนทรงนำามาให้

	 โดยผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรด้วยเถิด

	 ทั้งนี้	ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

6)	 เพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส	โควิด	19	ทั้งทางร่างกายและจิตใจ	และผู้มีส่วน 
	 ในการช่วยเหลือรักษาพวกเขา	 ผู้อุทิศตนเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคร้ายนี้	 และผู้ที่ได้จากโลกนี้ไป 
	 ทุกครอบครัวและทั่วโลก
         (ให้เราภาวนา)
ประธาน 
	 ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงพระทัยดี	 ขอให้บรรดาบุตรของพระองค์ท่ีกระจายอยู่ท่ัวโลก	 มีความเช่ือ	 และเข้าใจ 
	 อย่างลึกซ้ึงมากข้ึนในพระบุตรของพระองค์	 และประกาศความจริงน้ีแก่นานาชาติ	 เพ่ือข้าพเจ้าท้ังหลาย 
	 จะได้รับใช้พระองค์อย่างศักดิ์สิทธิ์	ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า	พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา
	 ข้าแต่พระเจ้า

	 โปรดทอดพระเนตรพระคริสตเจ้า

	 ผู้ทรงมอบองค์เพื่อไถ่มวลมนุษย์ให้รอดพ้น

	 ขอพระองค์ท่านบันดาลให้พระนามของพระองค์เป็นที่สรรเสริญ

	 ในชนทุกชาติจากตะวันออกจดตะวันตก

	 และมีการถวายสักการบูชาเดียวกัน	

	 แด่พระเดชานุภาพทั่วไปทุกแห่งหน

	 ทั้งนี้		ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

บทภาวนาหลังรับศีล
	 โปรดเถิด	พระเจ้าข้า

	 โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ร่วมโต๊ะกับพระองค์ได้รับความศักดิ์สิทธิ์

	 โปรดให้ชนทุกชาติได้รับความรอดพ้น

	 ที่พระบุตรเพียงพระองค์เดียวบนไม้กางเขนทรงนำามาให้

	 โดยผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรด้วยเถิด

	 ทั้งนี้	ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

6)	 เพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส	โควิด	19	ทั้งทางร่างกายและจิตใจ	และผู้มีส่วน 
	 ในการช่วยเหลือรักษาพวกเขา	 ผู้อุทิศตนเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคร้ายนี้	 และผู้ที่ได้จากโลกนี้ไป 
	 ทุกครอบครัวและทั่วโลก
         (ให้เราภาวนา)
ประธาน 
	 ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงพระทัยดี	 ขอให้บรรดาบุตรของพระองค์ท่ีกระจายอยู่ท่ัวโลก	 มีความเช่ือ	 และเข้าใจ 
	 อย่างลึกซ้ึงมากข้ึนในพระบุตรของพระองค์	 และประกาศความจริงน้ีแก่นานาชาติ	 เพ่ือข้าพเจ้าท้ังหลาย 
	 จะได้รับใช้พระองค์อย่างศักดิ์สิทธิ์	ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า	พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา
	 ข้าแต่พระเจ้า

	 โปรดทอดพระเนตรพระคริสตเจ้า

	 ผู้ทรงมอบองค์เพื่อไถ่มวลมนุษย์ให้รอดพ้น

	 ขอพระองค์ท่านบันดาลให้พระนามของพระองค์เป็นที่สรรเสริญ

	 ในชนทุกชาติจากตะวันออกจดตะวันตก

	 และมีการถวายสักการบูชาเดียวกัน	

	 แด่พระเดชานุภาพทั่วไปทุกแห่งหน

	 ทั้งนี้		ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

บทภาวนาหลังรับศีล
	 โปรดเถิด	พระเจ้าข้า

	 โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ร่วมโต๊ะกับพระองค์ได้รับความศักดิ์สิทธิ์

	 โปรดให้ชนทุกชาติได้รับความรอดพ้น

	 ที่พระบุตรเพียงพระองค์เดียวบนไม้กางเขนทรงนำามาให้

	 โดยผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรด้วยเถิด

	 ทั้งนี้	ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
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ไตร่ตรองสาสน์วันแพร่ธรรมสากล 

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2022

“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ 1.8)

ในสาส์นวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล	ปี	2022	สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	ได้ไตร่ตรองถึงวลีพื้นฐานที่สำาคัญ 

3	ประการของชีวิตและพันธกิจของศิษย์ทุกคน	(กจ	1.8)

โดยมีสาระสำาคัญบางประการที่ชวนให้เราไตร่ตรองร่วมกันคือ

1.  “ท่านจะเป็นพยานถึงเรา”  การเรียกคริสตชนทุกคนให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า

  การดำาเนินชีวิตและการประกาศข่าวดีนั้นเป็นแง่มุมที่แยกออกจากกันไม่ได้  ซึ่งเป็นหัวใจของชีวิต 

	 และการเป็นประจักษ์พยานของคริสตชนท่ีแท้จริง	 “คริสตชนทุกคนได้รับเรียกให้เป็นธรรมทูตและเป็น 

 ประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า และพระศาสนจักรซ่ึงเป็นชุมชนของศิษย์ของพระคริสตเจ้า ไม่มีพันธกิจ 

 อื่นใดนอกจากการนำาข่าวดีไปสู่คนทั้งโลกด้วยการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า”

 	 ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วได้รับเรียกให้ประกาศข่าวดี	มิใช่เป็นรายบุคคล	แต่ในความเป็นหนึ่งเดียว 

	 กับชุมชนของพระศาสนจักร	และมิใช่ตามความคิดริเริ่มของตนเอง	“การประกาศพระวรสารไม่ใช่ 

 กิจกรรมส่วนตัวและแยกต่างหากของผู้ใดผู้หนึ่ง แต่เป็นกิจกรรมของพระศาสนจักรโดยแท้”

 	 บรรดาศิษย์ยังถูกเรียกร้องให้ดำาเนินชีวิตส่วนตัวในแก่นแท้ของการเป็นธรรมทูต	 เพื่อดำาเนินชีวิตตาม 

	 พันธกิจที่พวกเขาได้รับมอบหมาย	มิใช่เพียงเพื่อเป็นประจักษ์พยานเท่านั้น	แต่เพื่อเป็นประจักษ์พยาน 

 ถึงพระคริสตเจ้า	โดยประกาศข่าวดีแห่งการช่วยให้รอดพ้นของพระองค์แก่ทุกคน

 	 ประจักษ์พยานที่แท้จริงคือ	 “มรณสักขี”	 ผู้ที่สละชีวิตของตนเพื่อพระคริสตเจ้า	 ตอบแทนพระพรที ่

	 พระองค์ได้ทรงกระทำาเพื่อเราด้วยพระองค์เอง	“แรงบันดาลใจประการแรกในการประกาศพระวรสาร 

	 คือ	ความรักของพระเยซูเจ้าที่เราได้รับ	ประสบการณ์แห่งการช่วยให้รอดพ้นที่เราได้รับจากพระองค ์

 ผู้ทรงผลักดันให้เรารักพระองคม์ากยิ่งขึ้นเสมอ”	(EG	246)

 	 นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา	เปาโล	ท่ี	6	ทรงให้ข้อสังเกตว่า	“คนสมัยน้ีต้ังใจฟังการเป็นประจักษ์พยาน 

 มากกว่าครู หรือถ้าเขาฟังครู ก็เพราะครูเป็นประจักษ์พยาน”(EN	41)	 ด้วยเหตุน้ี	การเป็นประจักษ์พยาน 

	 ของชีวิตคริสตชนแท้จึงเป็นพื้นฐานสำาหรับการถ่ายทอดความเชื่อ

 	 การประกาศข่าวดีด้วยวาจา	 เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้เลยจริงๆ...	 คำาพูดยังคงเหมาะกับยุคสมัยของเราอยู่เสมอ 

	 เป็นต้นว่าถ้าคำาพูดนั้นมีอำานาจของพระเป็นเจ้าอยู่	 ด้วยเหตุนี้	 หลักความจริงของนักบุญเปาโลที่ว่า 

 “ความเชื่อจึงมาจากการฟัง”	 (รม	 10	 .17)	 จึงเป็นความจริงทีเดียวที่	 พระวาจาที่ได้ยินนั้นจะนำาไปสู่ 

	 ความเชื่อ	(EN	42)

ไตร่ตรองสาสน์วันแพร่ธรรมสากล 

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2022

“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ 1.8)

ในสาส์นวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล	ปี	2022	สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	ได้ไตร่ตรองถึงวลีพื้นฐานที่สำาคัญ 

3	ประการของชีวิตและพันธกิจของศิษย์ทุกคน	(กจ	1.8)

โดยมีสาระสำาคัญบางประการที่ชวนให้เราไตร่ตรองร่วมกันคือ

1.  “ท่านจะเป็นพยานถึงเรา”  การเรียกคริสตชนทุกคนให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า

  การดำาเนินชีวิตและการประกาศข่าวดีนั้นเป็นแง่มุมที่แยกออกจากกันไม่ได้  ซึ่งเป็นหัวใจของชีวิต 

	 และการเป็นประจักษ์พยานของคริสตชนท่ีแท้จริง	 “คริสตชนทุกคนได้รับเรียกให้เป็นธรรมทูตและเป็น 

 ประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า และพระศาสนจักรซ่ึงเป็นชุมชนของศิษย์ของพระคริสตเจ้า ไม่มีพันธกิจ 

 อื่นใดนอกจากการนำาข่าวดีไปสู่คนทั้งโลกด้วยการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า”

 	 ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วได้รับเรียกให้ประกาศข่าวดี	มิใช่เป็นรายบุคคล	แต่ในความเป็นหนึ่งเดียว 

	 กับชุมชนของพระศาสนจักร	และมิใช่ตามความคิดริเริ่มของตนเอง	“การประกาศพระวรสารไม่ใช่ 

 กิจกรรมส่วนตัวและแยกต่างหากของผู้ใดผู้หนึ่ง แต่เป็นกิจกรรมของพระศาสนจักรโดยแท้”

 	 บรรดาศิษย์ยังถูกเรียกร้องให้ดำาเนินชีวิตส่วนตัวในแก่นแท้ของการเป็นธรรมทูต	 เพื่อดำาเนินชีวิตตาม 

	 พันธกิจที่พวกเขาได้รับมอบหมาย	มิใช่เพียงเพื่อเป็นประจักษ์พยานเท่านั้น	แต่เพื่อเป็นประจักษ์พยาน 

 ถึงพระคริสตเจ้า	โดยประกาศข่าวดีแห่งการช่วยให้รอดพ้นของพระองค์แก่ทุกคน

 	 ประจักษ์พยานที่แท้จริงคือ	 “มรณสักขี”	 ผู้ที่สละชีวิตของตนเพื่อพระคริสตเจ้า	 ตอบแทนพระพรที ่

	 พระองค์ได้ทรงกระทำาเพื่อเราด้วยพระองค์เอง	“แรงบันดาลใจประการแรกในการประกาศพระวรสาร 

	 คือ	ความรักของพระเยซูเจ้าที่เราได้รับ	ประสบการณ์แห่งการช่วยให้รอดพ้นที่เราได้รับจากพระองค ์

 ผู้ทรงผลักดันให้เรารักพระองคม์ากยิ่งขึ้นเสมอ”	(EG	246)

 	 นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา	เปาโล	ท่ี	6	ทรงให้ข้อสังเกตว่า	“คนสมัยน้ีต้ังใจฟังการเป็นประจักษ์พยาน 

 มากกว่าครู หรือถ้าเขาฟังครู ก็เพราะครูเป็นประจักษ์พยาน”(EN	41)	 ด้วยเหตุน้ี	การเป็นประจักษ์พยาน 

	 ของชีวิตคริสตชนแท้จึงเป็นพื้นฐานสำาหรับการถ่ายทอดความเชื่อ

 	 การประกาศข่าวดีด้วยวาจา	 เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้เลยจริงๆ...	 คำาพูดยังคงเหมาะกับยุคสมัยของเราอยู่เสมอ 

	 เป็นต้นว่าถ้าคำาพูดนั้นมีอำานาจของพระเป็นเจ้าอยู่	 ด้วยเหตุนี้	 หลักความจริงของนักบุญเปาโลที่ว่า 

 “ความเชื่อจึงมาจากการฟัง”	 (รม	 10	 .17)	 จึงเป็นความจริงทีเดียวที่	 พระวาจาที่ได้ยินนั้นจะนำาไปสู่ 

	 ความเชื่อ	(EN	42)



13

 	 ในการประกาศพระวรสาร	 แบบอย่างชีวิตคริสตชนและการประกาศพระคริสตเจ้านั้นแยกจากกัน 

 ไม่ ได้ ต่างรับใช้กันและกัน	 เป็นปอดสองข้างที่ทุกชุมชนจะต้องหายใจหากต้องการเป็นธรรมทูต 

	 การเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าที่สมบูรณ์	 สม ำาเสมอ	 และด้วยความชื่นชมยินดีเช่นนี้จะเป็น 

	 แรงดึงดูดสำาหรับการเติบโตของพระศาสนจักรในสหัสวรรษที่สามอย่างแน่นอน

2. “จนถึงสุดปลายแผ่นดิน” 	ความจริงตลอดกาลของพันธกิจการประกาศพระวรสารสากล

 	 บรรดาศิษย์ไม่ได้ถูกส่งไปเพื่อเปลี่ยนศาสนา	 แต่เพื่อการประกาศ	 คริสตชนไม่ไปเปลี่ยนศาสนาใคร 

	 หนังสือกิจการอัครสาวก	 กล่าวถึงการขยายขอบเขตการเป็นธรรมทูตนี้และให้ภาพพจน์ที่เด่นชัดของ 

	 พระศาสนจักรที่	“ออกไป” ด้วยความซื่อสัตย์ต่อการเรียกของพระศาสนจักรให้เป็นประจักษ์พยานถึง 

	 พระคริสตเจ้า	องค์พระผู้เป็นเจ้า

 	 เนื่องจากการกดข่ีทางศาสนาและสถานการณ์ของสงครามและความรุนแรง คริสตชนจำานวนมาก 

	 ถูกบังคับให้หนีจากบ้านเกิดของตนไปยังประเทศอ่ืน		การอภิบาลดูแลผู้อพยพย้ายถ่ินควรได้รับการดูแล 

	 เป็นกิจกรรมธรรมทูตที่สำาคัญ	ซึ่งสามารถช่วยให้สัตบุรุษในท้องถิ่นค้นพบความชื่นชมยินดีในความเชื่อ 

	 คริสตชนที่พวกเขาได้รับอีกครั้ง

 	 คำาน้ีจะต้องเป็นคำาท่ีท้าทายศิษย์ของพระองค์ให้ออกไปไกลกว่าท่ีคุ้นเคยเพ่ือเป็นประจักษ์พยานถึง 

	 พระองค์	พระศาสนจักรต้องมุ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง	เกินขอบเขตของตน	ขอบคุณบรรดาธรรมทูต 

	 ที่สละชีวิตเพื่อทำาให้งานธรรมทูตก้าวไปไกลกว่าเดิม	

3. “ท่านจะรับอานุภาพจากพระจิตเจ้า”		ขอให้เราได้รับพละกำาลังและการนำาทางจากพระจิตเจ้าเสมอ

 	 เมื่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพทรงมอบหมายให้บรรดาศิษย์เป็นประจักษ์พยานถึง 

	 พระองค์	 พระองค์ยังทรงสัญญากับพวกเขาถึงพระหรรษทานท่ีจำาเป็นสำาหรับความรับผิดชอบอันย่ิงใหญ่น้ี 

 “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และท่านจะรับอานุภาพเพื่อจะเป็นพยานถึงเรา”	(กจ	1.8)

 	 ไม่มีคริสตชนคนใดสามารถเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า	 องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์และ 

	 แท้จริงได้หากปราศจากการดลใจและความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้า	 “หากพระจิตเจ้ามิได้ทรงดลใจก็ 

 ไม่มีผู้ใดพูดได้ว่า  พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า”	(1	คร	12.3)

 	 การอธิษฐานภาวนามีบทบาทเป็นรากฐานสำาคัญในชีวิตธรรมทูต	เพราะการอธิษฐานภาวนาช่วยให้เรา 

	 ได้รับความสดชื่นและได้รับพลังจากพระจิตเจ้า ซ่ึงเป็นที่มาอันศักด์ิสิทธิ์ของการฟืนฟูพลังและความ 

	 ปีติยินดีในการแบ่งปันชีวิตของพระคริสตเจ้ากับผู้อื่น

 	 ในการประกาศพระวรสาร	 แบบอย่างชีวิตคริสตชนและการประกาศพระคริสตเจ้านั้นแยกจากกัน 

 ไม่ ได้ ต่างรับใช้กันและกัน	 เป็นปอดสองข้างที่ทุกชุมชนจะต้องหายใจหากต้องการเป็นธรรมทูต 

	 การเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าที่สมบูรณ์	 สม ำาเสมอ	 และด้วยความชื่นชมยินดีเช่นนี้จะเป็น 

	 แรงดึงดูดสำาหรับการเติบโตของพระศาสนจักรในสหัสวรรษที่สามอย่างแน่นอน

2. “จนถึงสุดปลายแผ่นดิน” 	ความจริงตลอดกาลของพันธกิจการประกาศพระวรสารสากล

 	 บรรดาศิษย์ไม่ได้ถูกส่งไปเพื่อเปลี่ยนศาสนา	 แต่เพื่อการประกาศ	 คริสตชนไม่ไปเปลี่ยนศาสนาใคร 

	 หนังสือกิจการอัครสาวก	 กล่าวถึงการขยายขอบเขตการเป็นธรรมทูตนี้และให้ภาพพจน์ที่เด่นชัดของ 

	 พระศาสนจักรที่	“ออกไป” ด้วยความซื่อสัตย์ต่อการเรียกของพระศาสนจักรให้เป็นประจักษ์พยานถึง 

	 พระคริสตเจ้า	องค์พระผู้เป็นเจ้า

 	 เนื่องจากการกดข่ีทางศาสนาและสถานการณ์ของสงครามและความรุนแรง คริสตชนจำานวนมาก 

	 ถูกบังคับให้หนีจากบ้านเกิดของตนไปยังประเทศอ่ืน		การอภิบาลดูแลผู้อพยพย้ายถ่ินควรได้รับการดูแล 

	 เป็นกิจกรรมธรรมทูตที่สำาคัญ	ซึ่งสามารถช่วยให้สัตบุรุษในท้องถิ่นค้นพบความชื่นชมยินดีในความเชื่อ 

	 คริสตชนที่พวกเขาได้รับอีกครั้ง

 	 คำาน้ีจะต้องเป็นคำาท่ีท้าทายศิษย์ของพระองค์ให้ออกไปไกลกว่าท่ีคุ้นเคยเพ่ือเป็นประจักษ์พยานถึง 

	 พระองค์	พระศาสนจักรต้องมุ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง	เกินขอบเขตของตน	ขอบคุณบรรดาธรรมทูต 
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	 ปีติยินดีในการแบ่งปันชีวิตของพระคริสตเจ้ากับผู้อื่น
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การฉลองครบรอบปีงานธรรมทูตที่น่าจดจำา

 	 วันแพร่ธรรมสากลปีนี้ เปิดโอกาสให้เราระลึกถึงเหตุการณ์สำาคัญหลายประการในชีวิตและพันธกิจ 

 ของพระศาสนจักร	 คือ	 ครบรอบ	 400	 ปี	 ของการก่อตั้ง	 สมณกระทรวงการเผยแพร่ความเชื่อ 

	 (Congregation	de	Propaganda	Fide)	ปัจจุบันคือ	สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน 

	 (Congregation	for	the	Evangelization	of	Peoples)	และครบรอบ	200	ปี	ขององค์กรเผยแพร ่

 ความเชื่อ และครบรอบ	100	ปี	ของสมณองค์กรเผยแพร่ความเชื่อ สมณองค์กรยุวธรรมทูต	และ 

 สมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวก		ซึ่งได้รับการยอมรับภายใต้ชื่อ	“สมณองค์กร”

 	 พระสันตะปาปาฟรังซิสสวดภาวนาให้พระศาสนจักรท้องถ่ินว่า	 “จะพบว่าในสมณองค์กรเหล่านี้มีวธิีการ 

	 ที่แน่นอนในการสนับสนุนจิตตารมณ์ธรรมทูตในหมู่ประชากรของพระเจ้า”

ยุคใหม่แห่งพันธกิจคริสตชน

 	 ในการสรุปสุดท้าย	พระสันตะปาปาฟรังซิสได้กล่าวถึงฝันของพระองค์ว่าอยากเห็น	“พระศาสนจักรที ่

	 เป็นธรรมทูตอย่างครบครัน	และยุคใหม่ของกิจกรรมธรรมทูตแห่งชุมชนคริสตชน”

 	 “แท้จริงแล้วเราทุกคนในพระศาสนจักรเป็นธรรมทูตอยู่แล้วโดยทางศีลล้างบาป	 เป็นประกาศก	 เป็น 

	 ประจักษ์พยาน	เป็นธรรมทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้า	

 	 ด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า	 จนสุดปลายแผ่นดิน	 ข้าแต่พระนางมารีย์	 ราชินีแห่งการแพร่ธรรม	 

	 โปรดอธิษฐานภาวนาเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ”
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 	 พระสันตะปาปาฟรังซิสสวดภาวนาให้พระศาสนจักรท้องถ่ินว่า	 “จะพบว่าในสมณองค์กรเหล่านี้มีวธิีการ 

	 ที่แน่นอนในการสนับสนุนจิตตารมณ์ธรรมทูตในหมู่ประชากรของพระเจ้า”

ยุคใหม่แห่งพันธกิจคริสตชน

 	 ในการสรุปสุดท้าย	พระสันตะปาปาฟรังซิสได้กล่าวถึงฝันของพระองค์ว่าอยากเห็น	“พระศาสนจักรที ่

	 เป็นธรรมทูตอย่างครบครัน	และยุคใหม่ของกิจกรรมธรรมทูตแห่งชุมชนคริสตชน”

 	 “แท้จริงแล้วเราทุกคนในพระศาสนจักรเป็นธรรมทูตอยู่แล้วโดยทางศีลล้างบาป	 เป็นประกาศก	 เป็น 

	 ประจักษ์พยาน	เป็นธรรมทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้า	
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วันแพร่ธรรมสากล วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2022
“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ 1.8)

พี่น้องคริสตชนชาวไทยที่เคารพรักในพระคริสตเจ้า

	 “คริสตชนทุกคนได้รับเรียกให้ เป็นธรรมทูตและเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าและ 
พระศาสนจักร	 ซึ่งเป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์	 ไม่มีพันธกิจอื่นใดนอกจากการประกาศพระวรสารไปทั่วโลก 
ด้วยการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า อัตลักษณ์ของพระศาสนจักรคือการประกาศพระวรสาร” 
วันแพร่ธรรมสากลเป็นโอกาสที่เราจะให้เกียรติแก่ชีวิตการเป็นคริสตชนผ่านการเรียกอย่างพิเศษที่ได้รับทาง 
ศีลล้างบาปที่ทำาให้เราเป็นธรรมทูตด้วยการเป็นพยานยืนยันถึงสารแห่งความรอดพ้นขององค์พระคริสตเจ้า 
เพื่อทุกคน	 ในสาส์นวันแพร่ธรรมสากลปี	 2022	 นี้	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกให้เราทุกคนฟืนฟู 
ความเพียรพยายามที่จะเผยแผ่พระวรสาร	 ทรงกล่าวว่า	 “พี่น้องชายและหญิงที่รัก	 ข้าพเจ้ายังคงฝันถึง 
พระศาสนจักรที่เป็นธรรมทูตอย่างครบครัน	และยุคใหม่ของกิจกรรมธรรมทูตแห่งชุมชนคริสตชน”	พระองค ์
ทรงเน้นว่าสมาชิกทุกคนในพระศาสนจักรมีส่วนในความรับผิดชอบที่จะเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า 
“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา”	(กจ	1.8)	

	 พระเยซูทรงสั่งบรรดาศิษย์ของพระองค์ให้ไปเป็นประจักษ์พยานแก่ประชากรทุกชาติ ทุกภาษาถึง 
พระองค์	 พระวรสารได้ถูกประกาศออกไป	 จากกรุงเยรูซาเล็มถึงยูเดียและสะมาเรีย	 และในที่สุดไปจนถึงสุด 
ปลายแผ่นดิน	 สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้	 ถ้าบางคนในครอบครัวของเรา	 โรงเรียนของเรา	 วัดของเรา	 ชุมชน 
ของเรา	 ยังไม่ได้ยินข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจ้า	 เราต้องมั่นใจว่าเราได้แบ่งปันถึงข่าวสารแห่งความรักของ 
พระเจ้า อาจเกิดคำาถามว่าแล้วเราจะสามารถทำาได้อย่างไรเพราะเราไม่สามารถท่ีจะออกไปประกาศข่าวดี 
เหมือนบรรดาพระสงฆ์ธรรมทูตได้ พี่น้องท่ีรักอย่าลืมว่ายังมีสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมที่ช่วยให้เรา 
มีส่วนในงานแพร่ธรรม โดยขอให้เราผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปมีส่วนร่วมด้วยการสวดภาวนาเพ่ือบรรดาธรรมทูต	 
มอบถวายเงินถุงทานเพื่อส่งเสริมการทำางานและพลีกรรมถวายความทุกข์ยากลำาบากของเราพร้อมกับพระเยซู 
พระผู้ไถ่ของเรา	 ศิษย์พระคริสต์ถูกเรียกร้องให้เจริญชีวิตในรูปแบบธรรมทูต	 เพราะพวกเขาถูกส่งโดยพระเยซ ู
ให้ออกไปในโลกเพื่อที่จะทำาให้พันธกิจที่ได้รับมอบหมายนี้สำาเร็จไป	 ไม่ใช่เพียงแค่การเจริญชีวิตเป็นพยาน	 แต ่
เป็นพยานถึงพระคริสตเจ้า

	 ขอพระแม่มารีย์มารดาแห่งธรรมทูต	 โปรดเสนอวิงวอนเพื่อเราทุกคนให้มีความกล้าหาญในการเจริญ 
ชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า	 มีความกระตือรือร้น	 และความช่ืนชมยินดีในการแสดงออกถึงความรัก 
ความเมตตาต่อเพื่อนพี่น้องของเราด้วยเทอญ

	 	 	 	 	 คุณพ่อไตรรงค์		มุลตรี,TMS
	 	 	 	 	 ผู้อำานวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ ในประเทศไทย

วันแพร่ธรรมสากล วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2022
“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ 1.8)
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พระเจ้า อาจเกิดคำาถามว่าแล้วเราจะสามารถทำาได้อย่างไรเพราะเราไม่สามารถท่ีจะออกไปประกาศข่าวดี 
เหมือนบรรดาพระสงฆ์ธรรมทูตได้ พี่น้องท่ีรักอย่าลืมว่ายังมีสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมที่ช่วยให้เรา 
มีส่วนในงานแพร่ธรรม โดยขอให้เราผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปมีส่วนร่วมด้วยการสวดภาวนาเพ่ือบรรดาธรรมทูต	 
มอบถวายเงินถุงทานเพื่อส่งเสริมการทำางานและพลีกรรมถวายความทุกข์ยากลำาบากของเราพร้อมกับพระเยซู 
พระผู้ไถ่ของเรา	 ศิษย์พระคริสต์ถูกเรียกร้องให้เจริญชีวิตในรูปแบบธรรมทูต	 เพราะพวกเขาถูกส่งโดยพระเยซ ู
ให้ออกไปในโลกเพื่อที่จะทำาให้พันธกิจที่ได้รับมอบหมายนี้สำาเร็จไป	 ไม่ใช่เพียงแค่การเจริญชีวิตเป็นพยาน	 แต ่
เป็นพยานถึงพระคริสตเจ้า

	 ขอพระแม่มารีย์มารดาแห่งธรรมทูต	 โปรดเสนอวิงวอนเพื่อเราทุกคนให้มีความกล้าหาญในการเจริญ 
ชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า	 มีความกระตือรือร้น	 และความช่ืนชมยินดีในการแสดงออกถึงความรัก 
ความเมตตาต่อเพื่อนพี่น้องของเราด้วยเทอญ

	 	 	 	 	 คุณพ่อไตรรงค์		มุลตรี,TMS
	 	 	 	 	 ผู้อำานวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ ในประเทศไทย
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