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“อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับท่าน” (อิสยาห์ 43:5)

วันสื่อมวลชนสากล

ชีวิตมิใช่เป็นแต่เพียง
เรื่องที่เกิดขึ้น 

แต่เป็นประวัติศำสตร์ที่รอคอย
กำรน�ำไปใช้

“
”

การใช้สื่อแห่งความหวังและความไว้วางใจในยุคของเรา

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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บทภาวนาเพื่อสื่อมวลชน

 ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์ทรงเปิดเผยให้มนุษย์ได้ทราบความจริง  พระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์ และ 
เลือกสรรบางคนให้เป็นผู้สื่อสารข่าวดีแห่งความรักของพระองค์  และที่สุดได้ทรงมอบพระบุตร มารับ 
สภาพมนุษย์บังเกิดจากพระนางพรหมจารีมารีย์ เพื่อเปิดเผยให้โลกได้รับรู้ และรับการไถ่กู้ ให้รอด พระองค์
ทรงตั้งพระศาสนจักร เพื่อสืบทอดงานของพระองค์บนโลกนี้
 ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงรักมนุษย์ที่ทรงสร้างมา และปรารถนาให้ทุกคนได้รู้จักและรักพระองค์ 
เพื่อทุกคนจะได้รับความรอด
 ขอขอบพระคุณพระองค์สำาหรับพระพรแห่งสติปัญญา เพื่อให้มนุษย์ปกครองและดูแลโลก มนุษย์
จึงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักดิ์ศรีของมนุษย์และโลก ให้
เจริญก้าวหน้าด้วยวิถีแห่งสันติ
 มนุษย์ยังได้สร้างสรรค์เครื่องมือสำาหรับสื่อมวลชน ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ดาวเทียม  
วิดีทัศน์  ระบบเครือข่ายข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์  เป็นต้น
 ขอโปรดให้มนุษย์รู้จักใช้เครื่องมือสำาหรับสื่อมวลชนเหล่านี้ เป็นดั่งอุปกรณ์
 เพื่อสื่อนำาความรัก มายังจิตใจที่มีความโกรธเคือง
 เพื่อสื่อนำาความจริง มายังที่ที่มีการหลอกลวง
 เพื่อสื่อนำาความยินดี มายังผู้ที่กำาลังเศร้าโศก
 เพื่อสื่อนำาแสงสว่าง มายังผู้ที่อยู่ในความมืด
 เพื่อสื่อนำาความหวัง มายังผู้ที่กำาลังท้อแท้
 เพื่อสื่อนำาชีวิต มายังผู้ที่อยู่ในเงาแห่งความตาย
 เพื่อสื่อนำาความเชื่อมั่น มายังผู้ที่สงสัย
 เพื่อสื่อนำาความเป็นหนึ่งเดียว มายังที่ที่มีการแตกแยก
 และเพื่อสื่อนำาความรอดตลอดนิรันดร์ สำาหรับตนเองและมนุษยโลก
 ขอโปรดให้ผู้ที่ได้เสียสละ ทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์สื่อที่ดีแก่สังคม ได้รับพระพรตลอดนิรันดร
 ขอให้ผู้รับสื่อ สามารถแยกแยะ และเลือกรับสื่อที่เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 
 ขอให้เราทุกคนได้เป็นผู้สื่อสารความรักของพระตลอดนิรันดร อาแมน

	 ดังนั้น	ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี

พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล	ว่าดังนี้

เพลงรับศีล																																																																																		เทียบ	1ยน	3:2

	 เมื่อพระคริสตเจ้าทรงปรากฏมา	เราจะเป็นเหมือนพระองค์	

	 เพราะเราจะได้เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็น

                                                            

บทภำวนำหลังรับศีล
	 ข้าแต่พระเจ้า

	 ขอให้อาหารทิพย์ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับนี้

	 เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าทั้งหลายให้เหมือนองค์พระคริสตเจ้า

	 ซึ่งพระองค์พอพระทัยให้แสดงพระวรกาย

	 อย่างรุ่งโรจน์ในโอกาสนี้ด้วยเถิด

	 ทั้งนี้		ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
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สมณสภาสื่อสารสังคม สันตะสำานัก
วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 51

“อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับท่าน” (อิสยาห์ 43:5) 
การใช้สื่อแห่งความหวังและความไว้วางใจในยุคของเรา

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

พระสังฆราชกิตติคุณยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. ถอดความ

พี่น้องชายหญิงที่รัก

	 วิธีการเข้าถึงสื่อ	 	ต้องขอบคุณความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	ทำาให้ผู้คนเป็นจำานวนมากสามารถ 

มีส่วนรับรู้ข่าวสารในทันทีทันใด	 และนำาไปเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง	 ข่าวนั้นอาจมีทั้งดีและไม่ดี	 

จริงหรือเท็จบ้าง	 คริสตชนรุ่นแรกเปรียบเทียบจิตใจของเราเป็นคล้ายกับหินที่ถูกบดให้ละเอียด	 มันขึ้นอยู่

กับเจ้าของโรงโม่ว่าเขาจะบดให้เป็นข้าวสาลีที่ดี	 หรือจะเป็นวัชพืชที่ไร้ประโยชน์	 จิตใจของเราทำางานอยู่

ตลอดเวลา	แต่มันขึ้นอยู่กับเราว่าจะป้อนอะไรเข้าไป	(ดู	SAINT	JOHN	CASSIAN,	Epistle	to	Leon-

tius)

	 ข้าพเจ้าปรารถนาจะเผยแพร่สาส์นนี้แก่ทุกคน	 ไม่ว่าในการทำางานนี้หรือการติดต่อบุคคล	 เปรียบ

เสมือนโรงสี	 ตัดสินข่าวที่ได้มาด้วยจุดมุ่งหมายที่จะมอบสิ่งที่ดีงามที่สุดแก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อ	 ข้าพเจ้า

บริโภคสื่อต่างๆ	อย่างมีวิจารณญาณ	เสริมสร้างความรักความเมตตาแก่กันและกันตามแบบอย่างแห่ง 

ความรักซึ่งพระองค์ทรงมอบให้	 	 	 	 	 	 	 						(ให้เราภาวนา)

บทภำวนำเตรียมเครื่องบูชำ 
	 โปรดเถิด	พระเจ้าข้า

	 โปรดให้การประจักษ์พระวรกายอย่างรุ่งโรจน์	

	 ของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์

	 บันดาลให้บรรณาการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทูลถวายนี้ศักดิ์สิทธิ์ไป

	 ขอให้ความสว่างรุ่งเรืองของการที่พระบุตรทรงแสดงพระองค์นี้

	 ชำาระข้าพเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์พ้นจากมลทินของบาปด้วยเถิด

	 ทั้งนี้		ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

บทนำาขอบพระคุณ	

;	 พระเจ้าสถิตกับท่าน	 	 	 	 l	และสถิตกับท่านด้วย

;	 จงสำารวมใจระลึกถึงพระเจ้า   l	เรากำาลังระลึกถึงพระองค์

;	 ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด	 	 l	เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร	

พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ	

เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง

และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน

เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น	

	 องค์พระคริสตเจ้าได้ทรงแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์

ให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งต่อหน้าพยานที่ทรงเลือกสรรไว้

ทรงแสดงพระวรกายซึ่งมีรูปแบบเหมือนกับ	

ร่างกายมนุษย์ทั้งหลายอย่างสุกใสรุ่งเรือง

ทั้งนี้		เพื่อบรรดาศิษย์จะได้ไม่รู้สึกสะดุดใจ

ในวาระที่พระองค์จะต้องรับทรมาน	ถูกตรึงบนไม้กางเขน

และเพื่อประกาศให้รู้ทั่วกันว่า

เมื่อพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะ	ได้รับเกียรติรุ่งโรจน์เช่นนี้

พระศาสนจักรซึ่งเป็นพระกายทิพย์ของพระองค์

ก็จะได้รับเกียรติรุ่งโรจน์เช่นเดียวกัน
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ปรารถนาจะให้กำาลังใจแก่บรรดาผู้ท่ีส่ือสารส่ิงท่ีเป็นประโยชน์	 การกระทำาน้ีแก่ผู้ท่ีส่ือสาร	 ข้าพเจ้าปรารถนา

จะให้กำาลังใจแก่ทุกคนที่ต้องการเผยแพร่สิ่งที่มีประโยชน์	 และพยายามขจัดสิ่งที่ทำาลายผู้อื่น	 และส่งเสริม

วัฒนธรรมการต่อสู้กันและช่วยให้เราทุกคนมองดูโลกรอบตัวเราด้วยความจริงใจและด้วยความไว้วางใจ

	 ข้าพเจ้าแน่ใจว่า	 เราต้องขจัดวงจรอุบาทว์แห่งความห่วงใยและขจัดความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นจาก

การให้ความสำาคัญกับการกระจาย	“ข่าวท่ีไม่ดี”	(เช่น	สงคราม	การก่อการร้าย	เร่ืองอ้ือฉาวและความผิดพลาด 

ของมนุษย์จำานวนมากมาย)	 ที่กล่าวมานี้ไม่ได้กล่าวถึงการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องที่ไม่สนใจความเสียหายของ

มนุษย์	 และมันไม่ใช่เกี่ยวกับการปิดหูปิดตาต่อความผิดพลาด	 ข้าพเจ้าตั้งใจจะเสนอให้ร่วมใจกันทำางาน	

การเติบโตของความไม่พอใจและการยอมรับ	 ซ่ึงบางคร้ังอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด	 ความหวาดกลัว 

หรือความคิดที่ว่าความชั่วย่อมไม่มีขอบเขต	 นอกจากนั้นในอาชีพสื่อมวลชนซึ่งคิดว่าข่าวดีขายไม่ออก 

และความเจ็บปวดของมนุษย์	สิ่งที่เราคิดว่าความชั่วอาจจะเปลี่ยนเป็นการให้ความสนุก	เราต้องระมัดระวัง

ความคิดที่ว่า	มโนธรรมของเราอาจจะมืดมิด	และเข้าสู่การมองโลกในแง่ร้าย

	 ดังนั้น	 ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะมีส่วนในการแสวงหา	 การเปิดใจและการสื่อสารที่ไม่พยายามเห็นดี

เห็นชอบกับความชั่ว	และแทนที่ด้วยการสนใจอยู่กับการแก้ไข	และช่วยให้มีแรงบันดาลใจในเชิงบวก	และ

มีความรับผิดชอบในส่วนของผู้ที่ได้รับสาส์น	ข้าพเจ้าวอนขอทุกคนให้เสนอแก่ประชาชนได้สัมผัสกับข่าว

ที่เป็น	“ข่าวดี”

ข่าวดี

	 ชีวิตมิใช่เป็นแต่เพียงเรื่องที่เกิดขึ้น	 แต่เป็นประวัติศาสตร์ที่รอคอยผู้ที่จะนำาไปใช้	 โดยผ่านทาง 

การตรวจตราท่ีสามารถเลือกส่ิงท่ีเกิดข้ึนท่ีมีประโยชน์ในตัวของมันเอง	 ความจริงไม่มีความหมายท่ีชัดเจน	

มันขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้มองดูทุกอย่างด้วยกล้องขยายที่เราใช้มองดู	 หากเราเปลี่ยนกล้องขยายนั้น	 ความจริง

นั้นเป็นสิ่งที่แปลก	หากเป็นเช่นนี้เราจะเริ่ม	“อ่าน”	ความจริงโดยใช้กล้องขยายที่เหมาะสม

	 สำาหรับเราคริสตชน	 กล้องขยายนั้นให้แต่ข่าวดี	 โดยเริ่มจากข่าวดีที่ยิ่งใหญ่	 “การเริ่มต้นข่าวดี

เรื่องพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์	 พระบุตรของพระเจ้า”	 (มาระโก	 1:1)	 อาศัยคำาพูดนี้นักบุญมาระโก 

เปิดพระวรสารของท่าน	มิใช่เพียงเล่าถึงแต่	 “ข่าวดี”	 เกี่ยวกับพระเยซูเจ้า	 แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวดี	 คือ

พระเยซูเจ้าพระองค์เอง	การอ่านพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญมาระโก	เราได้เรียนรู้ถึงหัวข้อที่ตรง

ต่อบทความที่เขียน	แต่เหนือสิ่งอื่นใด	ข้อความนี้คือพระเยซูเจ้าพระองค์เอง

	 ข่าวดีนี้พระเยซูเจ้าพระองค์เองเป็นข่าวดีมิใช่มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับความทุกข์ยาก	 แต่เพราะเหตุ

ว่าความเจ็บปวดในตัวของมันเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพนี้	 เรามองดูว่ามันเป็นส่วนที่สำาคัญของ

พระเยซูเจ้า	 กล่าวคือ	 เหตุที่ว่าพระบิดาเจ้าเป็นของมวลมนุษย์	 ในพระคริสตเจ้าพระเป็นเจ้าทรงแสดง

ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับสถานภาพของมนุษย์	 พระองค์ตรัสกับเราว่า	 เรามิได้อยู่เพียงคนเดียว	 แต่

เรามีพระบิดาผู้สนพระทัยในบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์	 “อย่ากลัวเลย	 เพราะเราอยู่กับท่าน”	 (อิสยาห์	

43:5)	 นี่คือพระวาจาที่ให้เราได้รับความสบายใจ	 เป็นพระวาจาของพระเจ้าซึ่งมาจากประวัติศาสตร์ของ

ประชากรของพระองค์	 ในองค์พระบุตรของพระองค์เราจะได้ยินคำาสัญญานี้ว่า	 “เราอยู่กับพวกท่าน”	 ซึ่ง

อัลเลลูยำ  																																																																																							มธ	17:5ค	
อัลเลลูยา อัลเลลูยา                                                                                                       

 “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา	เราพึงพอใจยิ่งนัก	จงฟังท่านเถิด”

อัลเลลูยา

บทอ่ำนจำกพระวรสำรตำมค�ำบอกเล่ำของนักบุญลูกำ 	 	 	 			ลก	9:28ข-36

	 เวลานั้น	 พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร	 ยอห์น	 และยากอบ	 ขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนา	 ขณะ

ที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้น	 ลักษณะของพระพักตร์เปลี่ยนไป	 และฉลองพระองค์มีสีขาวเจิดจ้า	 ทันใด

นั้น	บุรุษสองคนคือโมเสสและประกาศกเอลียาห์มาสนทนากับพระองค์	ทั้งสองคนปรากฏมาในสิริรุ่งโรจน์	

กล่าวถึงการจากไปของพระองค์ที่กำาลังจะสำาเร็จในกรุงเยรูซาเล็ม	 เปโตรและเพื่อนที่อยู่ด้วยต่างก็ง่วงนอน 

มาก	 เมื่อตื่นขึ้นก็เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์และเห็นบุรุษทั้งสองคนยืนอยู่กับพระองค์	 	 ขณะที่บุรุษ

ทั้งสองคนกำาลังจะจากพระเยซูเจ้าไป	 เปโตรทูลพระองค์ว่า	 “พระอาจารย์เจ้าข้า	 ที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆ	

เราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิด	 หลังหนึ่งสำาหรับพระองค์	 หลังหนึ่งสำาหรับโมเสส	 อีกหลังหนึ่งสำาหรับ 

ประกาศกเอลียาห์”	เขาไม่รู้ว่ากำาลังพูดอะไร	ขณะที่เขากำาลังพูดอยู่นั้น	เมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้	

เมื่ออยู่ในเมฆเขากลัวมาก	 เสียงหนึ่งดังออกมาจากเมฆว่า	 “ท่านผู้นี้เป็นบุตรของเรา	 ผู้ที่เราได้เลือกสรร

จงฟังท่านเถิด”	 เมื่อสิ้นเสียงนั้นแล้ว	 ศิษย์ทั้งสามก็เห็นพระเยซูเจ้าเพียงพระองค์เดียว	 เขาเก็บเรื่องนี้เป็น

ความลับ	ไม่ได้บอกเรื่องที่เห็นให้ผู้ใดรู้เลยในเวลานั้น

 (พระวาจาของพระเจ้า)

บทข้าพเจ้าเชื่อ

บทภำวนำเพื่อมวลชน
พระสงฆ์ :		 ให้เราภาวนาต่อพระเจ้า	พระบิดาของเรา	ผู้ทรงบันดาลให้สิ่งต่างๆ	เกิดข้ึนในโลกนี้	เพื่อ

ที่มนุษย์จะได้สามารถเรียนรู้ความรักที่พระองค์ทรงมอบให้กับทุกคน

	 1.	เพื่อพระสันตะปาปา	บรรดาพระสังฆราช	พระสงฆ์	นักบวชชาย-หญิง	ตลอดจนผู้แพร่ธรรม 

ทุกท่าน	จะได้มีพละกำาลังเข้มแข็ง	ในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้พระอาณาจักรของพระเจ้า						(ให้เราภาวนา)

	 2.	เพื่องานแพร่ธรรมในประเทศไทย	จะได้เจริญก้าวหน้า	สามารถนำาประชากรให้มาสัมผัสกับ 

ความรักของพระเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้น	 	 	 	 							                 (ให้เราภาวนา)

 3.	เพื่อบรรดาผู้นำาประเทศ	ชุมชน	และองค์กรต่างๆ	ในทุกภาคส่วน	จะได้เป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน	 

ร่วมมือกันในการสร้างสันติสุข	และความปรองดองสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย	 					(ให้เราภาวนา)

	 4.	เพื่อผู้ที่ทำาหน้าที่ส่ือมวลชนในทุกแขนง	จะได้สามารถทำาหน้าที่่ของตนตามจรรยาบรรณ	 

บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม	นำาความจริงไปสู่ผู้รับสาร	ลดปัญหาความขัดแย้งและร่วมมือกัน 

สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลก	 	 	 	 	 								 (ใหเ้ราภาวนา)

	 5.	เพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน	ผู้มีส่วนร่วมกันจรรโลงสังคมให้เกิดความสงบสุข	จะได้ใช้และ



วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 51วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 51 36

หมายถึงความอ่อนแอทั้งหมดของพวกเรา	 แม้กระทั่งการสิ้นใจของพวกเราในองค์พระบุตร	 แม้ความมืด

และความตายจะเป็นจุดเผชิญกับความสว่างและชีวิต	 เราไว้วางใจ	 ความหวังที่ทุกคนเข้าถึง	 เป็นถนนที่

มีชีวิต	 พบกับความขมขื่นแห่งความผิดหวัง	 “ความหวังนี้ไม่ทำาให้เราผิดหวังเพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้า

ประทานให้เรา	ทรงหลั่งความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเรา”	 (โรม	5:5)	 แล้วทำาให้มีชีวิตใหม่เกิดขึ้น

เหมือนกับต้นไม้ที่เติบโตขึ้นหลังจากเมล็ดร่วงหล่นลงมา	หากเรามองในแง่นี้	 สิ่งน่ากลัวทั้งหลายที่เกิดขึ้น

ในประวัติศาสตร์ของโลก	 เป็นจุดเริ่มต้นของข่าวดี	 เช่นเดียวกันกับความรักที่มีหนทางช่วยให้เรายกจิตใจ

ที่น่าสงสาร	มีหน้าที่ตั้งมั่น	มีแขนที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่

ความไว้วางใจในเมล็ดแห่งพระอาณาจักร

	 เพื่อเริ่มต้นพระวรสารให้แก่สาวกของพระองค์	 และให้ฝูงชนได้สัมผัสกับพระวรสารและให้มองดู 

โดยใช้	 “กล้องขยาย”	 ที่จำาเป็นเพื่อจะได้มองเห็นและโอบกอดความรักที่ตายและกลับคืนพระชนมชีพ	

พระเยซูเจ้าทรงใช้นิทานเปรียบเทียบ	หลายครั้งพระองค์ทรงเปรียบพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเมล็ดพืช 

ที่สัมผัสกับชีวิต	 โดยเฉพาะเมื่อตกอยู่ในแผ่นดิน	 (มาระโก	 4:1-34)	 การใช้รูปภาพและคำาเปรียบเทียบ

เพื่อให้เห็นถึงพลังเงียบแห่งพระอาณาจักร	 มิได้ทำาให้หมดความสำาคัญหรือเร่งด่วน	 แต่มันเป็นวิธีให้มีไว้

เพื่อผู้รับฟังได้เป็นอิสระในการยอมรับและนำาพลังนี้ไปปฏิบัติ	 นอกจากนั้นยังเป็นหนทางที่ถูกต้องในอัน

ที่จะกล่าวถึงเกียรติยศอันยิ่งใหญ่แห่งรหัสธรรมปัสกา	 รูปภาพไม่ใช่เป็นแต่เพียงความคิดที่จะแบ่งปัน	 คำา 

เปรียบเทียบของชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้าในชีวิตนั้นความยากลำาบากและกางเขนมิใช่เป็นอุปสรรค	แต่

บันดาลให้เกิดความรอดของพระเจ้า	 ความอ่อนแอยังพิสูจน์ให้เห็นว่ามีพลังมากกว่าพลังของมนุษย์	 และ

ความผิดพลาดเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้ทุกสิ่งสำาเร็จไปในความรัก	นี่คือวิธีในพระอาณาจักรของพระเจ้าที่ 

ครบครันและลึกซึ้ง	 “พระอาณาจักรของพระเจ้ายังเปรียบเสมือนคนที่นำาเมล็ดพืชไปหว่านในดิน	 เขาจะ

หลับหรือตื่น	 กลางคืนหรือกลางวัน	 เมล็ดนั้นก็งอกขึ้นและเติบโต	 เป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเขาไม่รู้”	 (มาระโก	

4:26-27)

	 พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในท่ามกลางเราแล้ว	 ในรูปแบบของเมล็ดพืชที่เราอาจจะมองข้ามไป 

แต่เมล็ดพืชเหล่านี้แผ่ราก	 สำาหรับผู้ที่พระจิตเจ้าได้ทรงประทานก็จะมองเห็นการออกผลผลิต	 มันจะ 

ไม่ปล่อยให้ผู้ใดมาขโมยเอา	ความชื่นชมยินดีแห่งพระอาณาจักรโดยผ่านทางต้นไม้ที่งอกขึ้น

 

เรื่องที่เกี่ยวกับพระจิตเจ้า

	 ความหวังของเราซึ่งมีรากฐานในข่าวดี	ซึ่งพระเยซูเจ้าพระองค์เองเชิญให้เราเปิดตาเพื่อมองดูองค์

พระผู้เป็นเจ้าในพิธีกรรมวันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์	 แม้ว่าพระเจ้าดูเหมือนจะห่างไกลมากกว่าเดิม 

แต่ความหวังขยายตัวมากขึ้นในพระคริสตเจ้า	 ผู้ทรงนำาเอาร่างกายของมนุษย์ไปสู่สวรรค์	 บัดนี้มนุษย์ทั้ง

ชายและหญิงเข้าสู่สวรรค์	 “เดชะพระโลหิตของพระเยซูเจ้า	 โดยทางใหม่ที่ให้ชีวิตซึ่งพระองค์ทรงเปิดไว้

ให้เราผ่านทะลุม่านเข้าไป	ม่านนี้คือพระวรกายของพระองค์”	 (ฮีบรู	10:19-20)	“เดชะพระอานุภาพของ 

พระจิตเจ้า”	 เราสามารถเป็น	 “ประจักษ์พยาน”	 และเผยแพร่มนุษย์ใหม่และได้รับการไถ่บาป	 “จนถึงสุด

และอาณาจักร	 ประชาชนทุกชาติทุกภาษารับใช้เขา	 อำานาจปกครองของเขาเป็นอำานาจที่คงอยู่ตลอดไป

ไม่มีวันสิ้นสุด	และอาณาจักรของเขาจะไม่มีวันถูกทำาลายเลย	

 (พระวาจาของพระเจ้า)

สร้อย 		 พระเจ้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์	ทรงเป็นผู้สูงสุดปกครองโลก

(หรือเพลงที่	22)	จงร้องบทเพลงใหม่สรรเสริญพระเจ้า	เพราะพระองค์ได้ทรงทำาสิ่งมหัศจรรย์	อัลเลลูยา

เพลงสดุดี  	 	 	 	 	 																								สดด	97:1-2,	5-6,	9

ก.	 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกษัตริย์	

	 แผ่นดินจงเปรมปรีดิ์

	 เกาะทั้งหลายจงยินดีเถิด	

	 เมฆและความมืดห้อมล้อมพระองค์

	 ความยุติธรรมและกฎเกณฑ์เป็นรากฐานแห่งพระบัลลังก์ของพระองค์					(เชิญรับ)

ข.	 ภูเขาละลายคล้ายขี้ผึ้งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

	 เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินทั้งมวล

	 ฟ้าประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์

	 บรรดาประชาชาติแลเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์													(เชิญรับ)

ค.	 ถูกต้องแล้ว	พระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้า

	 ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดเหนือแผ่นดินทั้งมวล

	 ทรงสูงส่งล้นพ้นเหนือเทพเจ้าทั้งปวง						(เชิญรับ)

บทอ่ำนจำกจดหมำยนักบุญเปโตรอัครสำวก ฉบับที่สอง                                     2ปต	1:16-19
	 พี่น้องที่รักยิ่ง	 เมื่อเราประกาศให้ท่านรู้ถึงพระฤทธานุภาพและการเสด็จมา	 ของพระเยซูคริสต์ 

องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้น	 เรามิได้พูดตามนิยายงมงายที่สร้างขึ้น	 แต่เราประจักษ์ด้วยตาตนเองถึง 

ความยิ่งใหญ่ของพระองค์	พระองค์ทรงรับพระเกียรติ	และพระสิริรุ่งโรจน์จากพระเจ้าพระบิดา	 เมื่อมีเสียง

ตรัสจากพระสิริรุ่งโรจน์ที่ยิ่งใหญ่	 มาสู่พระองค์ว่า	 “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา	 ซึ่งเราพอใจ”	 เราได้ยิน

เสียงนี้มาจากสวรรค์	ขณะที่เราอยู่กับพระองค์บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้น	เรายังมีถ้อยคำาที่น่าเชื่อถือ	ยิ่งกว่านั้น 

ของบรรดาประกาศก	 และจะเป็นการดีถ้าท่านสนใจถ้อยคำาเหล่านี้	 รับถ้อยคำาดังกล่าว	 เป็นเสมือนแสง

ประทีปส่องสว่างในที่มืดจนกว่าอรุณจะทอแสง		และดาวประจำารุ่งจะปรากฏขึ้นในจิตใจของท่าน

 (พระวาจาของพระเจ้า)



วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 51วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 51 54

มิสซาวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 51 
ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก

เพลงเริ่มพิธี                                 เทียบ	มธ	17:5	
	 ขณะที่เปโตรกำาลังพูดอยู่นั้น	มีเมฆสว่างจ้าก้อนหนึ่งปกคลุมพวกเขาไว้	

	 เสียงหนึ่งดังจากเมฆนั้นว่า	“ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา	

	 เราพึงพอใจยิ่งนัก	จงฟังท่านเถิด”

บทพระสิริรุ่งโรจน์

บทภำวนำของประธำน
	 ข้าแต่พระเจ้า

	 พระองค์ทรงกระทำาให้ความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้น

	 เมื่อพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์

	 ทรงประจักษ์พระวรกายอย่างรุ่งโรจน์

	 โดยมีประกาศกเป็นพยานรู้เห็นด้วย

	 เป็นการชี้ให้เห็นล่วงหน้าถึงการรับข้าพเจ้าทั้งหลาย

	 เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์อย่างน่าอัศจรรย์

	 โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพระองค์

	 รับฟังพระวาจาพระบุตรสุดที่รัก

	 ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นผู้รับมรดก

	 สู่ชีวิตนิรันดรกับพระองค์ด้วยเถิด

	 ทั้งนี้	ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า	

	 พระบุตรผู้ทรงจำาเริญและครองราชย์

	 เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์	และพระจิต	ตลอดนิรันดร

บทอ่ำนจำกหนังสือประกำศกดำเนียล																						ดนล	7:9-10,	13-14			 	

	 ขณะที่ข้าพเจ้ากำาลังมองดูอยู่นั้น	 ข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์หลายองค์ถูกนำามาตั้งไว้	 และผู้อาวุโส 

ท่านหนึ่งมานั่งบนบัลลังก์สวมอาภรณ์ขาวอย่างหิมะ	 ผมบนศีรษะขาวเหมือนขนแกะ	 บัลลังก์ของเขา 

เหมือนเปลวเพลิงมีล้อเหมือนไฟลุกโพลง	 เบื้องหน้าเขามีธารไฟไหลออกมา	 ผู้รับใช้จำานวนมากนับล้าน 

นับโกฏิอสงไขย	 คอยเฝ้ารับใช้เขา	 การพิจารณาคดีเริ่มขึ้น	 และบรรดาหนังสือก็เปิดออก	 ข้าพเจ้ายังเห็น 

นิมิตเวลากลางคืนต่อไป	 ข้าพเจ้าเห็นท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตร	 แห่งมนุษย์มาพร้อมกับหมู่ก้อนเมฆ 

ในท้องฟ้า	 เขามาพบผู้อาวุโสและมีผู้แนะนำาเขาแก่ผู้อาวุโส	 เขาได้รับมอบอำานาจปกครอง	 สิริรุ่งโรจน์ 

ปลายแผ่นดิน”	(กิจการ	1:7-8)

	 ความไว้วางใจในเมล็ดพืชแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า	 และในอัศจรรย์ของการกลับคืนชีพของ 

พระเยซูเจ้า	 ควรจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราเสนอ	 ความไว้วางใจช่วยให้เราดำาเนินกิจการของเราต่อไปใน

หนทางต่างๆ	ที่ใช้กันในการเผยแพร่ด้วยความมั่นใจว่า	 เราสามารถมองเห็นและเน้นข่าวดีในเรื่องราวและ

ในหน้าตาของมนุษย์แต่ละคน

	 ผู้ที่มอบตัวเราเองภายใต้การแนะนำาของพระจิตเจ้ามาสำานึกว่าพระองค์เองทรงประทับอยู่และทรง

ประกอบกิจการในทุกวินาทีของชีวิตเราและในประวัติศาสตร์ของเรา	 ทำาให้ประวัติศาสตร์แห่งการกอบกู้

ได้เป็นที่รู้จักต่อไป	 ความหวังเป็นเสมือนเส้นด้ายที่ประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์	 และผู้ที่ทำางานนี้มิใช่ใครอื่น

นอกจากพระจิตเจ้า	 ผู้ทรงบรรเทาใจเรา	 ความไว้วางใจเป็นฤทธิ์กุศลที่ถ่อมตน	 เพราะมันซ่อนอยู่ในส่วน

ลึกของชีวิตเรา	 แต่ก็เป็นเสมือนเชื้อแป้งที่ใช้เราหล่อเลี้ยงด้วยการอ่านพระวรสารใหม่ที่พิมพ์ในรูปแบบ

ต่างๆ	 ในชีวิตของนักบุญซึ่งเป็นภาพสะท้อนถึงความรักของพระเจ้าในโลกนี้	 ในวันนี้พระจิตเจ้าก็ยังคง

เพราะความปรารถนาพระอาณาจักรของพระเจ้า	เราต้องขอบคุณผู้ที่ได้รับการดลใจจากข่าวดีในท่ามกลาง

สิ่งต่างๆ	ในยุคสมัยของเรา	แสดงตัวท่ามกลางความมืดมนของโลกนี้	ฉายแสงและเปิดทางใหม่แห่งความ

ไว้วางใจ

ให้ไว้	ณ	สำานักวาติกัน	วันที่	24	มกราคม	ค.ศ.	2017

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส


