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สําหรับวนัแพร่ธรรมสากล ปี 2022 

“ท่านจะเป็นพยานถงึเรา” (กจ 1.8) 

พี่น้องชายหญิงท่ีรัก! 

พระเยซูเจา้ผูท้รงกลบัคืนพระชนมชีพตรัสพระวาจาเหล่าน้ีแก่บรรดาศิษยข์องพระองค์

ก่อนเสดจ็ข้ึนสู่สวรรค ์ ดงัท่ีบรรยายไวใ้นหนงัสือกิจการอคัรสาวกวา่ “พระจิตเจ้าจะเสดจ็ลงมา

เหนือท่าน และท่านจะรับอานุภาพเพ่ือจะเป็นพยานถึงเราในกรุงเยรูซาเลม็ ท่ัวแคว้นยเูดีย แคว้น

สะมาเรีย จนถึงสุดปลายแผ่นดิน” (1.8) ขอ้ความเหล่าน้ียงัเป็นหวัขอ้ของวนัแพร่ธรรมสากลของ 

ปี 2022 ซ่ึงเตือนเราเสมอวา่ พระศาสนจกัรเป็นธรรมทูตโดยธรรมชาติ วนัแพร่ธรรมสากลปีน้ี 

เปิดโอกาสใหเ้ราระลึกถึงเหตุการณ์สาํคญัหลายประการในชีวติและพนัธกิจของพระศาสนจกัร 

คือ ครบรอบ 400 ปี ของการก่อตั้ง สมณกระทรวงการเผยแพร่ความเช่ือ(Congregation de 

Propaganda Fide) ปัจจุบนัคือ สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน(Congregation 

for the Evangelization of Peoples) และครบรอบ 200 ปี ของสมณองค์กรเผยแพร่ความเช่ือ และ

ครบรอบ 100 ปี ของสมณองค์กรยวุธรรมทูต และสมณองค์กรนักบญุเปโตรอัครสาวก ซ่ึงไดรั้บ

การยอมรับภายใตช่ื้อ "สมณองคก์ร" 

ใหเ้ราไตร่ตรองวลีสาํคญัสามประการท่ีสรุปอยูบ่นพื้นฐานสามประการของชีวติและ

พนัธกิจของบรรดาศิษยทุ์กคน คือ “ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” “จนถึงท่ีสุดปลายแผ่นดิน” และ 

“ท่านจะรับอานุภาพพระจิตเจ้า” 

1. “ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” การเรียกคริสตชนทุกคนให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า 

น่ีเป็นจุดศูนยก์ลาง ซ่ึงเป็นหวัใจของคาํสอนของพระเยซูเจา้ท่ีประทานใหก้บับรรดาศิษย ์

ในแง่ของการถูกส่งออกไปในโลก บรรดาศิษยต์อ้งเป็นประจกัษพ์ยานถึงพระเยซูเจา้ ขอบคุณ

พระหรรษทานของพระจิตเจา้ท่ีพวกเขาจะไดรั้บ ไม่วา่พวกเขาจะไปท่ีไหนและในท่ีใดกต็าม 

พวกเขาพบพระหรรษทานเหล่าน้ีดว้ยตวัพวกเขาเอง พระคริสตเจา้ทรงเป็นคนแรกท่ีถูกส่งมา

เป็น “ธรรมทูต” ของพระบิดา (เทียบ ยน 20.21) และดว้ยเหตุน้ี พระองคจึ์งทรงเป็น “ประจกัษ์



พยานท่ีซ่ือสัตย”์ ของพระบิดา (เทียบ วว 1.5) ในทาํนองเดียวกนั คริสตชนทุกคนไดรั้บเรียกให้

เป็นธรรมทูตและเป็นประจกัษพ์ยานถึงพระคริสตเจา้ และพระศาสนจกัร ซ่ึงเป็นชุมชนศิษยพ์ระ

คริสตเจา้ ไม่มีพนัธกิจอ่ืนใดนอกจากการประกาศพระวรสารไปทัว่โลก ดว้ยการเป็นประจกัษ์

พยานถึงพระคริสตเจา้ อตัลกัษณ์ของพระศาสนจกัรคือการประกาศพระวรสาร 

การมองลึกลงไปท่ีคาํวา่ “ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” สามารถช้ีแจงบางแง่มุมของพระ

พนัธกิจท่ีพระคริสตเจา้ทรงมอบหมายแก่บรรดาศิษยไ์ดใ้นเวลาท่ีเหมาะสม กริยารูปพหูพจนเ์นน้

ย ํ้าถึงธรรมชาติของชุมชนและของพระศาสนจกัร แห่งกระแสเรียกการเป็นธรรมทูตของบรรดา

ศิษย ์ ทุกคนท่ีไดรั้บศีลลา้งบาปแลว้ไดรั้บเรียกสู่การแพร่ธรรม ในพระศาสนจกัรและโดยอาํนาจ

ท่ีไดรั้บมอบหมายของพระศาสนจกัร ดว้ยเหตุน้ี การแพร่ธรรมจึงดาํเนินไปพร้อมกนั มิใช่เป็น

รายบุคคล แต่ในความสัมพนัธ์เป็นหน่ึงเดียวกบัชุมชนของพระศาสนจกัร และไม่ใช่ตาม

ความคิดริเร่ิมของตนเอง แมแ้ต่ในกรณีท่ีบุคคลในสถานการณ์เฉพาะบางอยา่งกมิ็ไดด้าํเนินพนัธ

กิจการประกาศพระวรสารเพียงลาํพงั เขาตอ้งกระทาํเช่นนั้นในความสัมพนัธ์เป็นหน่ึงเดียวกบั

พระศาสนจกัรท่ีมอบหมายใหเ้ขา ดงัท่ีนกับุญสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ท่ี 6 ทรงสอนใน

สมณสาส์นเตือนใจ “การประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบนั”(Evangelii Nuntiandi) เอกสารท่ี

ขา้พเจา้รักวา่ “การประกาศพระวรสารไม่ใช่กิจกรรมส่วนตวัและแยกต่างหากของผูใ้ดผูห้น่ึง แต่

เป็นกิจกรรมของพระศาสนจกัรโดยแท ้ เม่ือผูเ้ทศน์ ครูคาํสอน หรือผูอ้ภิบาลสัตบุรุษคนใดคน

หน่ึง แมท่ี้ตํ่าตอ้ยท่ีสุดในดินแดนท่ีอยูห่่างไกลแสนไกล ประกาศพระวรสาร รวมชุมชนเลก็ๆเขา้

ดว้ยกนั จดัการเร่ืองศีลศกัด์ิสิทธ์ิ แมเ้พียงคนเดียวนั้น เขากป็ระกอบกิจกรรมของพระศาสนจกัร 

และการประกอบกิจกรรมนั้นนบัรวมเขา้กบังานประกาศพระวรสารของพระศาสนจกัร มิใช่ดว้ย

ความเก่ียวพนัทางดา้นสถาบนัเท่านั้น แต่ดว้ยสายสัมพนัธ์ท่ีแลเห็นไม่ไดแ้ละลึกซ้ึงของพระ

หรรษทานดว้ย ท่ีกล่าวน้ีหมายความวา่ เขาประกอบกิจกรรมนั้นโดยมิไดถื้อวา่เป็นภารกิจท่ีตน

ตอ้งทาํหรือโดยความคิดอ่านของเขาเอง  แต่โดยร่วมมือในภารกิจของพระศาสนจกัรและในนาม

ของพระศาสนจกัร” (EN 60) แทจ้ริงแลว้ ไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญท่ีพระเยซูเจา้ทรงส่งบรรดาศิษยข์อง

พระองคอ์อกไปเป็นคู่ๆ การเป็นประจกัษพ์ยานถึงพระคริสตเจา้ของคริสตชนนั้นเป็นไปใน

ลกัษณะของชุมชนเป็นหลกั จากแก่นสาํคญัในการมีอยูข่องชุมชนความเช่ือ แมจ้ะเป็นชุมชน

เลก็ๆ แต่กเ็ป็นการทาํใหพ้นัธกิจการแพร่ธรรมเจริญกา้วหนา้ 



นอกจากน้ี บรรดาศิษยย์งัถูกเรียกร้องใหด้าํเนินชีวติส่วนตวัในแก่นแทข้องการเป็นธรรม

ทูต พระเยซูเจา้ทรงส่งพวกเขาไปยงัโลกไม่เพียงเพื่อแพร่ธรรมเท่านั้น แต่พร้อมกบัและเหนืออ่ืน

ใด คือเพื่อดาํเนินชีวติตามพนัธกิจท่ีพวกเขาไดรั้บมอบหมาย มิใช่เพียงเพื่อเป็นประจกัษพ์ยาน

เท่านั้น แต่เหนือส่ิงอ่ืนใด เพื่อเป็นประจกัษพ์ยานถึงพระคริสตเจา้ดว้ย ดงัถอ้ยคาํกระตุน้เตือน

ของอคัรสาวกเปาโลท่ีวา่  “เราแบกความตายของพระเยซูเจ้าไว้ในร่างกายของเราอยู่เสมอ เพ่ือว่า

ชีวิตของพระเยซูเจ้าจะปรากฏอยู่ในร่างกายของเราด้วย” (2 คร 4.10) แก่นแทข้องการแพร่ธรรม

คือการเป็นประจกัษพ์ยานถึงพระคริสตเจา้ นัน่คือ ต่อชีวติของพระองค ์ ความทุกขท์รมาน การ

ส้ินพระชนม ์ และการกลบัคืนพระชนมชีพ เพื่อความรักต่อพระบิดาและต่อมนุษยชาติ การท่ี

บรรดาอคัรสาวกมองหาผูท่ี้จะมาแทนท่ีของยดูาสในบรรดาผูท่ี้เคยเป็นประจกัษพ์ยานถึงการ

กลบัคืนพระชนมชีพขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เหมือนพวกเขา (เทียบ กจ 1.21) ไม่ใช่เป็นเหตุบงัเอิญ 

เป็นพระคริสตเจา้ และเป็นพระคริสตเจา้ผูท้รงกลบัคืนพระชนมชีพอยา่งแทจ้ริง ทรงเป็นพระผูท่ี้

เราตอ้งเป็นประจกัษพ์ยานถึง และทรงเป็นผูท่ี้เราตอ้งแบ่งปันชีวติของพระองค ์ บรรดาธรรมทูต

ของพระคริสตเจา้ไม่ไดถู้กส่งมาเพื่อประกาศตนเอง เพื่อแสดงคุณสมบติัและความสามารถท่ี

โนม้นา้วใจ หรือทกัษะการจดัการของพวกเขา ในทางกลบักนั พวกเขาไดรั้บเกียรติสูงสุดในการ

นาํเสนอพระคริสตเจา้ดว้ยวาจาและการกระทาํ โดยประกาศข่าวดีแห่งการช่วยใหร้อดพน้ของ

พระองคแ์ก่ทุกคน ดงัท่ีบรรดาอคัรสาวกกลุ่มแรกกระทาํ ดว้ยความยนิดีและอยา่งตรงไปตรงมา 

ในการวเิคราะห์ขั้นสุดทา้ย ประจกัษพ์ยานท่ีแทจ้ริงคือ "มรณสักขี" ผูท่ี้สละชีวติของตน

เพื่อพระคริสตเจา้ ตอบแทนพระพรท่ีพระองคไ์ดท้รงกระทาํเพื่อเราดว้ยพระองคเ์อง “แรง

บนัดาลใจประการแรกในการประกาศพระวรสาร คือ ความรักของพระเยซูเจา้ท่ีเราไดรั้บ 

ประสบการณ์แห่งการช่วยใหร้อดพน้ท่ีเราไดรั้บจากพระองคผ์ูท้รงผลกัดนัใหเ้รารักพระองคม์าก

ยิง่ข้ึนเสมอ” (EG 264) 

ในท่ีสุด เม่ือพูดถึงการเป็นประจกัษพ์ยานของคริสตชน จากการสังเกตของนกับุญสมเด็จ

พระสันตะปาปา เปาโล ท่ี 6 ยงัคงใชไ้ดอ้ยูเ่สมอ “คนสมยันีต้ั้งใจฟังการเป็นประจักษ์พยาน

มากกว่าครู หรือถ้าเขาฟังครู กเ็พราะครูเป็นประจักษ์พยาน”(EN 41) ดว้ยเหตุผลน้ี ประจกัษ์

พยานของชีวติคริสตชนแทจึ้งเป็นพื้นฐานสาํหรับการถ่ายทอดความเช่ือ นอกเหนือจากน้ี งาน

การประกาศพระบุคคลของพระคริสตเจา้และคาํพดูของพระองคก์มี็ความจาํเป็นเท่าเทียมกนั อนั

ท่ีจริง นกับุญสมเดจ็พระสันตะปาปา เปาโล ท่ี 6 ไดก้ล่าวต่อไปวา่ “การเทศนส์อน หรืออีกนยั



หน่ึงคือการประกาศสารดว้ยวาจาน้ี เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดเ้ลยจริงๆ... คาํพูดยงัคงเหมาะกบัยคุของ

เราอยูเ่สมอ เป็นตน้วา่ถา้คาํพูดนั้นมีอาํนาจของพระเป็นเจา้อยู ่ ดว้ยเหตุน้ี หลกัความจริงของ

นกับุญเปาโลท่ีวา่ “ความเช่ือจึงมาจากการฟัง” (รม 10 .17) จึงเป็นความจริงทีเดียวท่ี พระวาจาท่ี

ไดย้นินั้นจะนาํไปสู่ความเช่ือ” (EN 42) 

ในการประกาศพระวรสาร แบบอยา่งชีวติคริสตชนและการประกาศพระคริสตเจา้นั้น

แยกจากกนัไม่ได ้ ต่างรับใชก้นัและกนั เป็นปอดสองขา้งท่ีทุกชุมชนจะตอ้งหายใจหากตอ้งการ

เป็นธรรมทูต การเป็นประจกัษพ์ยานถึงพระคริสตเจา้ท่ีสมบูรณ์ สมํ่าเสมอ และดว้ยความช่ืนชม

ยนิดีเช่นน้ีจะเป็นแรงดึงดูดสาํหรับการเติบโตของพระศาสนจกัรในสหสัวรรษท่ีสามอยา่ง

แน่นอน ขา้พเจา้ขอเตือนทุกคนใหน้าํความกลา้หาญ ความตรงไปตรงมา และความกระตือรือร้น

แบบคริสตชนกลุ่มแรกมาใชอี้กคร้ัง เพื่อเป็นประจกัษพ์ยานถึงพระคริสตเจา้ดว้ยวาจาและการ

กระทาํในทุกดา้นของชีวิต 

2. “จนถึงสุดปลายแผ่นดิน” ความจริงตลอดกาลของพนัธกิจการประกาศพระวรสารสากล 

ในการบอกบรรดาศิษยใ์หเ้ป็นประจกัษพ์ยานถึงพระองค ์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงกลบัคืน

พระชนมชีพ ยงับอกดว้ยวา่พวกเขาจะถูกส่งไปท่ีใด “ในกรุงเยรูซาเลม็ ท่ัวแคว้นยเูดีย แคว้น

สะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดิน” (กจ 1.8) ท่ีน่ีเราเห็นลกัษณะสากลของพนัธกิจของบรรดาศิษย์

อยา่งชดัเจน นอกจากน้ีเรายงัเห็นการขยายตวัทางภูมิศาสตร์แบบ "ออกจากจุดศูนยก์ลาง" ราวกบั

วา่อยูใ่นวงกลมศูนยก์ลางของพนัธกิจ โดยเร่ิมจากกรุงเยรูซาเลม็ ซ่ึงประเพณีของชาวยวิถือวา่

เป็นศูนยก์ลางของโลก ไปจนถึงแควน้ยเูดีย และแควน้สะมาเรีย และจนถึง "สุดปลายแผน่ดิน" 

บรรดาศิษยไ์ม่ไดถู้กส่งไปเพื่อเปล่ียนศาสนา แต่เพื่อการประกาศ คริสตชนไม่ไปเปล่ียนศาสนา

ใคร หนงัสือกิจการอคัรสาวก กล่าวถึงการขยายขอบเขตการเป็นธรรมทูตน้ีและใหภ้าพพจนท่ี์

เด่นชดัของพระศาสนจกัรท่ี “ออกไป” ดว้ยความซ่ือสัตยต่์อการเรียกของพระศาสนจกัรใหเ้ป็น

ประจกัษพ์ยานถึงพระคริสตเจา้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และไดรั้บการนาํทางโดยพระญาณเอ้ืออาทร

ของพระเจา้ในสภาพท่ีเป็นรูปธรรมในชีวติของพระศาสนจกัร คริสตชนกลุ่มแรกถูกเบียดเบียน

ในกรุงเยรูซาเลม็ และแพร่กระจายไปทัว่แควน้ยเูดียและแควน้สะมาเรีย คริสตชนกลุ่มแรกเป็น

ประจกัษพ์ยานถึงพระเยซูเจา้ในทุกหนทุกแห่งอยา่งมีประสิทธิภาพ (เทียบ กจ 8.1, 4) 



ส่ิงท่ีคลา้ยกนัยงัคงเกิดข้ึนในสมยัของเรา เน่ืองจากการกดข่ีทางศาสนาและสถานการณ์

ของสงครามและความรุนแรง คริสตชนจาํนวนมากถูกบงัคบัใหห้นีจากบา้นเกิดของตนไปยงั

ประเทศอ่ืน เรารู้สึกขอบคุณพี่นอ้งเหล่าน้ีท่ีไม่จมอยูใ่นความทุกขท์รมานของตวัเอง แต่เป็น

ประจกัษพ์ยานถึงพระคริสตเจา้และความรักของพระเจา้ในประเทศท่ียอมรับพวกเขา ดงันั้น 

นกับุญสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ท่ี 6 จึงสนบัสนุนใหพ้วกเขาตระหนกัถึง “ความ

รับผดิชอบต่อผูอ้พยพในประเทศท่ีรับพวกเขา” (EN 21) เราเห็นมากข้ึนเร่ือยๆ วา่การมีอยูข่อง

บรรดาผูมี้ความเช่ือจากหลายเช้ือชาติทาํใหเ้ห็นเป็นใบหนา้ของชุมชนวดั และทาํใหพ้วกเขาเป็น

สากล และเป็นคาทอลิกมากข้ึนไดอ้ยา่งไร ดว้ยเหตุน้ี การอภิบาลดูแลผูอ้พยพยา้ยถ่ินควรไดรั้บ

การดูแลเป็นกิจกรรมธรรมทูตท่ีสาํคญั ซ่ึงสามารถช่วยใหส้ัตบุรุษในทอ้งถ่ินคน้พบความช่ืนชม

ยนิดีในความเช่ือคริสตชนท่ีพวกเขาไดรั้บอีกคร้ัง 

คาํวา่ “จนถึงสุดปลายแผ่นดิน” ควรทา้ทายบรรดาศิษยข์องพระเยซูเจา้ในทุกยคุทุกสมยั

และผลกัดนัพวกเขาใหอ้อกไปไกลกวา่ท่ีคุน้เคยเพือ่การเป็นประจกัษพ์ยานถึงพระองค ์ แมว้า่จะ

มีเคร่ืองอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นทุกอยา่งมีความกา้วหนา้ทนัสมยั ยงัมีพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ี

ซ่ึงการเป็นประจกัษพ์ยานธรรมทูตของพระคริสตเจา้เพื่อนาํข่าวดีแห่งความรักของพระองคย์งั

ไปไม่ถึง นอกจากนั้น ความจริงของมนุษยก์ไ็ม่ต่างจากความกงัวลของบรรดาศิษยข์องพระเยซู

เจา้ในพนัธกิจของพวกเขา พระศาสนจกัรของพระคริสตเจา้จะตอ้ง "ออกไป" เสมอ เพื่อมุ่งสู่

ขอบฟ้าใหม่ทางภูมิศาสตร์ สังคม และขอบฟ้าของการดาํรงอยู ่ ไปสู่ “พรมแดน” แห่งสถานท่ี

และสถานการณ์ของมนุษย ์ เพื่อเป็นประจกัษพ์ยานถึงพระคริสตเจา้และความรักของพระองคท่ี์

ทรงมีต่อมนุษยช์ายและหญิงทุกคน วฒันธรรม และสถานะทางสังคม ในแง่น้ี การแพร่ธรรมจะ

เป็นการแพร่ธรรมสู่นานาชาติ ตามท่ีสภาสังคายนาวาติกนัท่ี 2 ไดส้อนไว ้พระศาสนจกัรตอ้งมุ่ง

ไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ือง เกินขอบเขตของตน เพื่อเป็นประจกัษพ์ยานถึงความรักทั้งมวลของ

พระคริสตเจา้ ณ ท่ีน่ี ขา้พเจา้อยากจะจดจาํและแสดงความขอบคุณต่อบรรดาธรรมทูตทุกคนท่ี

สละชีวติเพื่อ “กา้วไปไกลยิง่ข้ึน” ในการแสดงความรักของพระคริสตเจา้ท่ีมีต่อพี่นอ้งชายและ

หญิงทุกคนท่ีพวกเขาพบ 

3. “ท่านจะรับอานุภาพจากพระจิตเจ้า” ขอให้เราได้รับพละกาํลงัและการนาํทางจากพระจิตเจ้า

เสมอ 



เม่ือพระคริสตเจา้ผูท้รงกลบัคืนพระชนมชีพทรงมอบหมายใหบ้รรดาศิษยเ์ป็นประจกัษ์

พยานถึงพระองค์ พระองค์ยงัทรงสัญญากบัพวกเขาถึงพระหรรษทานท่ีจาํเป็นสําหรับความ

รับผิดชอบอนัยิ่งใหญ่น้ี “พระจิตเจ้าจะเสดจ็ลงมาเหนือท่าน และท่านจะรับอานุภาพเพ่ือจะเป็น

พยานถึงเรา” (กจ 1.8) ตามเร่ืองราวในหนงัสือกิจการอคัรสาวก เป็นการสืบเน่ืองมาจากการเสด็จ

ลงมาของพระจิตเจา้เหนือบรรดาศิษยว์า่กิจการแรกของการเป็นประจกัษพ์ยานถึงพระคริสตเจา้ผู ้

ถูกตรึงบนกางเขนและกลบัคืนพระชนมชีพไดเ้กิดข้ึนดว้ยการประกาศสอนเร่ืองพระเยซูเจา้ท่ี

เรียกว่า การประกาศสอนทางธรรมทูตของนกับุญเปโตรกบัผูอ้าศยัอยูใ่นกรุงเยรูซาเลม็ เป็นการ

เปิดศกัราชท่ีบรรดาศิษยข์องพระเยซูประกาศพระวรสารแก่โลก ในขณะท่ีพวกเขาเคยอ่อนแอ 

หวาดกลวั และปิดตนเอง พระจิตเจา้ไดท้รงประทานพละกาํลงั ความกลา้หาญ และปรีชาญาณ

แก่พวกเขาในการเป็นประจกัษพ์ยานถึงพระคริสตเจา้ต่อหนา้ทุกคน 

เช่นเดียวกบัท่ี "หากพระจิตเจ้ามิได้ทรงดลใจกไ็ม่มผีู้ใดพูดได้ว่า 'พระเยซูคือองค์พระผู้

เป็นเจ้า” (1 คร 12.3) ดงันั้น จึงไม่มีคริสตชนคนใดสามารถเป็นประจกัษพ์ยานถึงพระคริสตเจา้ 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่งสมบูรณ์และแทจ้ริงไดห้ากปราศจากการดลใจและความช่วยเหลือจาก

พระจิตเจา้ ดว้ยเหตุน้ีศิษยธ์รรมทูตของพระคริสตเจา้ทุกคนไดรั้บเรียกใหต้ระหนกัถึง

ความสาํคญัท่ีเป็นหวัใจของงานของพระจิตเจา้ ใหก้ารประทบัของพระองคส์ถิตอยูทุ่กวนั รับ

พละกาํลงัและการนาํทางท่ีไม่มีวนัลม้เหลวจากพระองค ์ แน่นอนเม่ือเรารู้สึกเหน่ือย ไม่มีแรง

กระตุน้ หรือสับสน ควรจาํไวว้า่ใหเ้ราอธิษฐานภาวนาวอนขอความช่วยเหลือจากพระจิตเจา้ 

ขา้พเจา้ขอเนน้ย ํ้าอีกคร้ังวา่การอธิษฐานภาวนามีบทบาทเป็นรากฐานสาํคญัในชีวติธรรมทูต 

เพราะการอธิษฐานภาวนาช่วยใหเ้ราไดรั้บความสดช่ืนและไดรั้บพลงัจากพระจิตเจา้ ซ่ึงเป็นท่ีมา

อนัศกัด์ิสิทธ์ิของการฟ้ืนฟูพลงัและความปีติยนิดีในการแบ่งปันชีวติของพระคริสตเจา้กบัผูอ่ื้น 

“การไดรั้บความปิติยนิดีของพระจิตเจา้เป็นพระหรรษทาน ยิง่กวา่นั้นเป็นกาํลงัเดียวท่ีช่วยใหเ้รา

สามารถเทศนส์อนพระวรสารและยนืยนัความเช่ือของเราในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (สารถึงสมณ

องคก์รสนบัสนุนงานแพร่ธรรม :PMS 21 พฤษภาคม 2020) พระจิตเจา้จึงเป็นตวัเอกท่ีแทจ้ริง

ของการแพร่ธรรม พระองคท์รงเป็นผูป้ระทานถอ้ยคาํท่ีถูกตอ้ง ในเวลาท่ีเหมาะสม และใน

วถีิทางท่ีถูกตอ้งแก่เรา 

จากการกระทาํดงักล่าวของพระจิตเจา้ เรายงัตอ้งการนึกถึงวนัครบรอบการเป็นธรรมทูต

ท่ีจะมีการเฉลิมฉลองในปี 2022 การก่อตั้ง สมณกระทรวงการเผยแพร่ความเช่ือ(Congregation 



de Propaganda Fide) ในปี 1622 ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากความปรารถนาท่ีจะส่งเสริมสนบัสนุน

คาํสั่งในการเป็นธรรมทูตในดินแดนใหม่ เป็นพระญาณเอ้ืออาทรอย่างแทจ้ริง สมณกระทรวง

ไดรั้บการพิสูจน์แลว้ว่ามีความสําคญัอย่างยิ่งในการทาํให้พนัธกิจการประกาศของพระศาสน

จกัรปราศจากการแทรกแซงจากอาํนาจทางโลกอย่างแท้จริง เพื่อท่ีจะก่อตั้งพระศาสนจักร

ทอ้งถ่ินเหล่านั้น ซ่ึงปัจจุบนัแสดงถึงพลงัอนัยิง่ใหญ่ เราหวงัว่าในส่ีศตวรรษท่ีผ่านมา ดว้ยความ

สว่างและพลงัของพระจิตเจา้ สมณกระทรวงจะดาํเนินต่อไปและทาํงานให้เขม้ขน้ข้ึนในเร่ือง

ของการประสานงาน การจดัระเบียบ และส่งเสริมกิจกรรมธรรมทูตของพระศาสนจกัร 

พระจิตเจา้องคเ์ดียวกนัท่ีทรงนาํทางพระศาสนจกัรสากล ยงัทรงเป็นแรงบนัดาลใจให้

ชายและหญิงธรรมดาทัว่ไปสาํหรับพนัธกิจพิเศษ ดงัน้ี เปาลีน จารีคอต สตรีชาวฝร่ังเศสจึงได้

ก่อตั้ง องค์กรเผยแพร่ความเช่ือ(Society for the Propagation of the Faith) เม่ือ 200 ปีก่อน การ

ประกาศเป็นบุญราศีของเธอจะไดรั้บการเฉลิมฉลองในปีกาญจนาภิเษกน้ี แมว้า่จะมีสุขภาพไม่ดี 

เธอยอมรับการดลใจจากพระเจา้ในการสร้างเครือข่ายการอธิษฐานภาวนาและการเร่ียไรเงิน

สาํหรับบรรดาธรรมทูต เพื่อใหบ้รรดาสัตบุรุษสามารถมีส่วนร่วมในการแพร่ธรรม "จนถึงสุด

ปลายแผน่ดิน" อยา่งกระตือรือร้น ความคิดอนัยอดเยีย่มน้ีทาํใหเ้กิดการเฉลิมฉลองประจาํปีของ

วนัแพร่ธรรมสากล ซ่ึงเงินท่ีรวบรวมไดจ้ากชุมชนทอ้งถ่ินทุกแห่ง สมเด็จพระสันตะปาปาจะ

ทรงนาํไปใชเ้ป็นกองทุนสากลท่ีสนบัสนุนกิจกรรมธรรมทูต 

ในบริบทน้ี ขา้พเจา้นึกถึงพระสังฆราชชาวฝร่ังเศส ชาร์ล เดอ ฟอร์แบง เจนสัน ผูก่้อตั้ง

องคก์ร    ยุวธรรมทูต(Holy Childhood) เพื่อส่งเสริมการแพร่ธรรมในระหว่างเด็กๆ โดยมีคติ

พจนว์่า “เด็กประกาศข่าวดีกบัเด็ก เด็กสวดภาวนาเพื่อเด็ก เด็กช่วยเด็กทัว่โลก" ขา้พเจา้ยงันึกถึง

เจน บิการ์ด ผูริ้เร่ิมองคก์รนกับุญ เปโตรอคัรสาวก(Society of Saint Peter the Apostle) เพื่อการ

สนบัสนุนบรรดาสามเณรและพระสงฆใ์นดินแดนแพร่ธรรม ทั้งสามองคก์รน้ีไดรั้บการยอมรับ

ว่าเป็น“สมณองคก์ร”เม่ือหลายร้อยปีก่อน นอกจากน้ียงัอยู่ภายใตก้ารดลใจและการนาํทางของ

พระจิตเจา้ท่ีบุญราศีเปาโล มานนา เกิดเม่ือ 150 ปีท่ีแลว้ ไดก่้อตั้งสมณองคก์รสหพนัธ์ธรรมทูต

ของพระสงฆ์และนักบวช(Pontifical Missionary Union)ในปัจจุบนั เพื่อปลุกจิตสํานึกและ

ส่งเสริมจิตตารมณ์การเป็นธรรมทูตท่ามกลางบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายและหญิง และ

ประชากรทั้งมวลของพระเจา้ นกับุญสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ท่ี 6 เองทรงเป็นส่วนหน่ึง

ของสมณองค์กรน้ี และทรงยืนยนัถึงการยอมรับของสันตะสํานัก ข้าพเจ้ากล่าวถึงองค์กร



สนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสํานัก(PMS) ทั้ งส่ีสมณองค์กร สําหรับคุณความดีทาง

ประวติัศาสตร์อนัยิง่ใหญ่ของพวกเขา แต่ยงัขอส่งเสริมพวกท่านใหช่ื้นชมยินดีกบัพวกเขาในปี

พิเศษน้ี สาํหรับกิจกรรมต่างๆท่ีพวกเขากระทาํเพื่อสนบัสนุนพนัธกิจการประกาศพระวรสารใน

พระศาสนจักรทั้ งในระดับสากลและระดับท้องถ่ิน เป็นความหวงัของข้าพเจา้ท่ีพระศาสน

ทอ้งถ่ินจะพบว่าในสมณองคก์รเหล่าน้ีมีวิธีการท่ีแน่นอนในการสนบัสนุนจิตตารมณ์ธรรมทูต

ในหมู่ประชาชนของพระเจา้ 

พี่นอ้งชายและหญิงท่ีรัก ขา้พเจา้ยงัคงฝันถึงพระศาสนจกัรท่ีเป็นธรรมทูตอยา่งครบครัน 

และยคุใหม่ของกิจกรรมธรรมทูตแห่งชุมชนคริสตชน ขา้พเจา้ขอย ํ้าอีกคร้ังวา่ ความปรารถนา

อนัยิง่ใหญ่ของโมเสสท่ีมีต่อประชากรของพระเจา้ระหวา่งการเดินทางของพวกเขาคือ “เรา

ปรารถนาจะใหพ้ระยาห์เวห์ประทานพระจิตของพระองคแ์ก่ประชากรทั้งปวง และใหเ้ขาทุกคน

เป็นประกาศกดว้ย” (กดว 11.29) แทจ้ริงแลว้เราทุกคนในพระศาสนจกัรเป็นธรรมทูตอยูแ่ลว้

โดยทางศีลลา้งบาป เป็นประกาศก เป็นประจกัษพ์ยาน เป็นธรรมทูตขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ดว้ย

พระอานุภาพของพระจิตเจา้ จนสุดปลายแผน่ดิน ขา้แต่พระนางมารีย ์ ราชินีแห่งการแพร่ธรรม 

โปรดอธิษฐานภาวนาเพื่อขา้พเจา้ทั้งหลายดว้ยเทอญ 

 

กรุงโรม มหาวิหารลาเตรัน  

6 มกราคม2022  

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ 
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