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อารัมภบท 
 ผูกอตั้งสมณองคกรยุวธรรมทูตคือ พระสังฆราช ชารล เดอ ฟอร

แบง เจนสัน จากเมืองลีอองส ประเทศฝรั่งเศส ทานมแีรงบันดาลใจมา

จากความตองการชวยเหลือเดก็ยากจนในดินแดนมสิซัง เปนพิเศษใน

ประเทศจีน ทานเผชิญกับความยากลําบากอยางมาก วาจะเริ่มอยางไร 

ทานขอคําแนะนําจากเปาลีน จารีโค เพ่ือนของทาน ซ่ึงในขณะนั้นเธอได

เริ่มกอตั้งองคกรเพ่ือชวยเหลือการแพรธรรมของพระศาสนจกัรสากล ที่

เรียกวา สมณองคกรเผยแพรความเชื่อ คําแนะนําของเปาลีนถือไดวาเปน

การดลใจอยางหนึง่จากพระเจาเมือ่เธอบอกวา เดก็ๆเปนผูหนึ่งที่สามารถ

ชวยเพ่ือนเด็กๆดวยกันที่ยากจน ตั้งแตนั้นมา องคกรยุวธรรมทูตได

แพรหลายออกไปยงัสวนตางๆของโลกภายใตคติพจน “เพ่ือนชวยเพ่ือน” 

 การกอตั้งองคกรยุวธรรมทูตเปนประจกัษพยานไดวา เดก็ๆไมใช

เปนผูรับความชวยเหลือเพียงอยางเดียวเทานั้น แตพวกเขาเปนผูแสดง

หรือตัวเอกในงานธรรมทูตของพระศาสนจักร ดวยการท่ีพวกเขาชวยเพือ่น

เด็กๆดวยกันทีย่ากจน ในแงนี ้ จึงไมเปนที่แปลกใจเลยที่เห็นบรรดาเดก็ๆ

ไปเคาะตามประตูบานในระหวางวันพระคริสตเจาแสดงองค หรือเห็น

บรรดาเด็กๆขายขนม ขายของอยูหนาวัดของเขา หรือเดก็ๆหยอดเหรียญ

ใสกระปกุไวที่บาน หรือที่โรงเรยีน เพ่ือที่จะหาเงนิบริจาคใหกับกองทุน

สมณองคกรยุวธรรมทูต เพ่ือพวกเขาจะไดสามารถชวยเพ่ือนเดก็ๆดวยกัน

ที่ยากจนในสวนตางๆของโลก 

 นี่เปนสาเหตุอันมีเกยีรติทีเ่ดก็เล็กๆตองการการสนับสนุนและความ

ชวยเหลือจากเรา และดวยเหตุผลนี้ รูปแบบการสอนคําสอนสําหรับยุวธ

รรมทูตฉบับนี้จึงถกูเขยีนขึ้น เพือ่อบรมเด็กๆใหกลายเปนธรรมทูตนอยๆ

ของเพ่ือนเดก็ๆดวยกันที่ยากจน ซ่ึงประกอบดวย 6 บทเรียน ที่สามารถใช 
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เพื่ออบรมเดก็ๆ เพ่ือใหพวกเขาไดรูเรื่อราวตางๆเกี่ยวกบัประวัติ พระพร

พิเศษ และชีวิตฝายจติของยุวธรรมทตู หนังสอืเลมนี้เกิดจากแรงงานแหง

ความรักของกลุมคนที่ทาํงานอยางหนกัเพื่อใหรูปแบบการสอนคําสอน

เลมนีเ้กิดขึ้น ขาพเจาขอขอบคุณพวกทานทุกคนดวยความจริงใจและรูคุณ 

 ขาพเจาหวังวาโดยทางรูปแบบการสอนคําสอนเลมนี้ของยุวธรรมทูต 

จะทําใหเด็กๆไดรับการอบรมใหเปนธรรมทูตของพระศาสนจักรยิ่งทยีิ่ง

มากขึ้น 

คุณพอโซเครตสิ ซี เมซีโอนา, MSP 

ผูอํานวยการ 

สมณองคกรสนับสนุนงานแพรธรรม 
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บทนํา 
ภาพรวมของรูปแบบการสอนคําสอน 

 

ความหมาย : เดก็ๆในฐานะศิษยธรรมทตูเพือ่พระศาสนจักร 

ความนํา 

 รูปแบบการสอนคําสอนของยุวธรรมทตูมีจดุประสงคเพ่ือพัฒนาเด็ก

ที่มีอายุระหวาง 8 -12 ปใหมีมโนธรรมของการเปนธรรมทูตสากล และให

พวกเขาคอยๆซึมซับบทบาทการเปนธรรมทูตในพระศาสนจักร รูปแบบ

การสอนนี้จะชวยหวานเมล็ดพันธุของกระแสเรียกการเปนธรรมทูตใหกับ

เด็กๆ และจะชวยนําพวกเขาเขาสูสมณองคกรยุวธรรมทูต สมณองคกรนี้
เปนการเริ่มตนใหเด็กๆไดรูจักกับการแบงปนประสบการณความเชื่อของ

พวกเขา ซึ่งจะนําพวกเขาไปสูการสนทนาฝายจิตที่แสดงความเชื่อออกมา

ในงานธรรมทูตอยางมีชีวิตชีวา รูปแบบการสอนนี้สามารถใชในโรงเรียน 

วัด และงานอภิบาลเด็กในรูปแบบอื่นๆ 

 แหลงที่มาของขอมลูของรูปแบบการสอนนี้ทีเ่ปนหลักคือ พระคัมภีร 

เอกสารสังคายนาวาติกันที ่2 หนงัสอืคาํสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  

 จากการอบรมธรรมทูตนี้ เดก็ๆจะแบงปนความชื่นชมยนิดีของพวก

เขา และแบงปนทางดานวัตถุปจจยัใหกับเด็กๆที่มคีวามยากลําบากในเขต

ตางๆและในพระศาสนจกัร หวังวารปูแบบการสอนนี้จะชวยใหเด็กๆเกิด

การเปล่ียนแปลงชีวิตของพวกเขาใหเปนเหมอืนกับพระคริสตเจา และใน

ขณะเดียวกันพวกเขาสามารถชวยผูอืน่ใหเปนเหมือนพระคริสตเจาดวย 
 

วตัถุประสงค 
หลังจากการใชรูปแบบการสอนนี้แลวเด็กๆสามารถ 

1. เขาใจถึงพระพรของสมณองคกรยุวธรรมทูต และพระพรพิเศษของ

พระศาสนจักร 
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2. เขาใจถึงการเรียกใหเปนศิษยธรรมทตูตั้งแตยังเดก็ ในความเปน

หนึ่งเดียวกับเพือ่นๆวัยเดียวกับพวกเขา 

3. เขาใจถึงบทบาทของพวกเขาในหนาที่การประกาศขาวดีของพระศา

สนจักร 

4. เห็นคุณคาฝายจติของสมณองคกรยุวธรรมทตู คือ สวดภาวนา รกั 

ธรรมทูตที่เปนหนึ่งเดียวกัน ธรรมทูตทีม่ีชวีิตชีวา และการอบรม 

5. มีความคุนเคยกับชวีิตของบรรดานกับญุ และใหพวกทานเปน

แบบอยางของการเปนศิษยธรรมทูต 

6. เขาใจถึงความสําคัญของศีลมหาสนิท และรับพระเยซูเจาในศีลมหา

สนิท 

7. ทํางานเมตตา และมีความเห็นใจเด็กๆที่มีความยากลําบาก 

8. อุทิศตนในการมีจติตารมยสวนรวมรวมกับเดก็ๆทั่วโลก 
 

แหลงท่ีมาของความเช่ือ 
1. ลก 18:16-17 พระเยซูเจาทรงอวยพรเด็กเล็กๆ (ปลอยใหเด็กเล็กๆ

มาหาเราเถิด อยาหามเลย เพราะพระอาณาจักรของพระเจา เปน

ของคนท่ีเปนเหมอืนเด็กเหลานี้ เราบอกความจริงแกทานท้ังหลาย

วา ‘ผูใดไมรับพระอาณาจักรของพระเจาอยางทีเ่ด็กเล็กๆรับ เขาจะ

ไมเขาสูพระอาณาจักรเลย’) 

2. ลก 2:52 เดก็ชายเยซูในพระวิหาร (พระเยซูเจาทรงเจริญขึ้นทั้งใน

พระปรีชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร

ของพระเจาและมนษุย) 

3. ลก 9:48 ผูยิ่งใหญแทจริง (ผูใดตอนรบัเดก็เล็กๆคนนี้ในนามของเรา 

ผูนั้นก็ตอนรับเรา ผูใดตอนรับเรา ผูนัน้กต็อนรับผูที่ทรงสงเรามา 

เพราะในกลุมของทานผูใดเล็กทีสุ่ด ผูนั้นยอมเปนผูยิง่ใหญที่สุด) 
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4. ลก 13:19 อุปมาเรื่องเมล็ดมัสตารด (เหมือนกับเมล็ดมัสตารดซ่ึง

ชายคนหนึ่งท้ิงไวในสวนของตน มันเติบโตขึ้นและกลายเปนตนไม 

จนกระทั่งบรรดานกในอากาศมาทํารังอาศัยบนกิ่งได 

5. ลก 13:21 อุปมาเรื่องเชื้อแปง (เหมือนกับเชื้อแปงที่หญิงคนหนึ่ง

นํามาเคลาผสมกับแปงสามถัง จนแปงฟูขึ้นทั้งหมด) 

6. ยน 12:24-26 เมล็ดขาว (ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงในดิน และตายไป 

มันก็จะเปนเพียงเมล็ดเดยีวเทานั้น แตถามันตาย มนัก็จะบังเกิดผล

มากมาย) 

7. ยน 14:23 โอวาทในอาหารค่ํามือ้สุดทาย (ผูใดรักเรา ผูนัน้จะปฏิบัติ

ตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบดิาจะเสด็จ

พรอมกับเรามาหาเขา จะทรงพํานักอยูกับเขา) 

8. AG 7 สมาชิกของพระศาสนจกัรถูกผลักดันใหยังคงดําเนนิกิจกรรม

การแพรธรรมดวยเหตุผลของความรัก ซึ่งพวกเขารกัพระเจา และ

ปรารถนาจะแบงปนใหมนุษยทุกคนมสีวนในสมบัติฝายวญิญาณทั้ง

ในชีวตินี้และชีวิตหนา 

9. พระพันธกิจของพระผูไถ 81 วันอาทติยแพรธรรมสากลเปนวันที่มี

ความสําคัญของพระศาสนจักร เพราะสอนเราวาควรจะใหอยางไร 

นั่นคอืใหในฐานะที่เปนของถวายแดพระเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

และและเพ่ืองานธรรมทูตทั่วโลก 

10. ความช่ืนชมยนิดีแหงพระวรสาร 266 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

(ผูที่ติดตามพระคริสตเจาจะไมลมเหลวในการเปนธรรมทตู เพราะ

พวกเขาทราบวา “พระเยซูเจาทรงเดนิไปกับเขา ตรัสพรอมกับเขา 

หายใจพรอมกับเขา และทํางานพรอมกับเขา เขารูสึกถึงพระเยซูผู

ทรงชีวิตอยูกับเขาในงานธรรมทตู) 
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การบูรณาการ 

 รูปแบบการสอนคําสอนนี้ตอบสนองตอการเชื้อเชิญของพระศาสน

จักร “จงออกไป” และเปนธรรมทูตดวยความชื่นชมในการประกาศขาวด ี

และเปนผูใหดวยความยินดี รูปแบบการสอนนี้ยดึมั่นอยูในพระคัมภีร การ

สอนของพระศาสนจักร และผูกอตัง้สมณองคกรยุวธรรมทูต รูปแบบการ

สอนนี้ใหมุมมองของคําสอน ศีลธรรม และการนมัสการ ซึ่งจะชวย

สถานการณตางๆของชีวิตดวยความหวัง ซึ่งเปนแรงบันดาลใจใหเด็กๆเปน

เหมือนพระครสิตเจามากข้ึน และปรารถนาที่จะเปนศิษยธรรมทูตมากขึ้น 
 

มอบให 
 รูปแบบการสอนคําสอนนี้มอบใหกับเด็กๆ เพื่อใหพวกเขามอบ

ตนเองเพื่อผูอื่น และแสดงพรสวรรคของพวกเขาที่มาจากความรักของ

พระเจา แรงบันดาลใจจากความรักตอพระเจาและความรักตอเพื่อน

มนุษย แสดงออกไดอยางดีทีสุ่ดในชวีติประจําวันของเด็กๆ ขณะเดยีวกัน 

พวกเขาถวายพระพรและสิริรุงโรจนแดพระเจา ผูทรงเรียกเราแตละคนให

ไปเปนธรรมทตูที่มชีีวิตชีวาและเปนศิษย 
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แบบที ่1 

การเรียกสูการเปนธรรมทูตทีมี่ความชืน่ชมยินดี 
 

สาระสําคัญ : เด็กๆกลายเปนศษิยธรรมทูต 

ความนํา 

ผูที่ไดรับศีลลางบาปไดรับเรียกใหติดตามพระคริสตเจาและคําสอน

ของพระองค การเปนศิษยของพระเยซูเจาหมายถึงการเรยีกเพ่ือสงไป ให

นําขาวดีและเปนประจักษพยานถึงพระคริสตเจาดวยชวีิตของเขา การเปน

ศิษยธรรมทูตที่มคีวามชื่นชม คอืแบงปนความหวัง และพละกําลังที่ไดรับ
จากพระครสิตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชพี 

ขอคําสอน พันธกิจของผูไดรับศีลลางบาปมาจากพระเจา ในฐานะบุตร

ของพระเจา คือไดรับเรียกใหมีชีวิตความเชื่อและศกัดิส์ทิธิ์ใน

พันธกิจการเปนธรรมทูต บุคคลที่ตระหนักถึงการเปนธรรมทูต

ในศีลลางบาปชวยใหผูอ่ืนมีความเขมแข็งในการตอบรับความ

เชื่อ และกลายเปนศิษยธรรมทูต ผูไดรับศลีลางบาปไดรับ

กระแสเรียกใหมีชวีิตเปนธรรมทูต มีชีวิตในความเชื่อ เปนศิษย

ธรรมทูตที่มีความชื่นชมที่มอบชีวิตและนําความหวังใหกับผูอื่น 

ศลีธรรม เจริญชีวติในความเชื่อในฐานะบุตรของพระเจา กลายเปนศิษย

ธรรมทูต มุงมัน่ที่จะอุทิศตนเองในบทบาทของธรรมทูต 

การนมัสการ เฉลิมฉลองการเปนศิษยธรรมทูต ดวยการโมทนาคุณพระ

เจาสําหรับพระพรของผูกอตั้งองคกรยวุธรรมทูต พระสังฆราช

ชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน และท่ีทรงเรยีกเราใหเปนศษิย

ธรรมทูตที่มีความชื่นชมยินดี 
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ภาวนาเปด ขาแตพระบิดาเจาสวรรค พวกลูกขอกราบนมัสการและ

สรรเสริญพระองค ขอบพระคุณพระองคที่ทรงประทานพระเยซูครสิตเจา 

พระบุตรของพระองค โปรดชวยพวกลูกใหมีความซ่ือสัตยในการตดิตาม

พระเยซูเจา และโปรดจุดไฟในหัวใจของพวกลกูใหมีความปรารถนาที่จะ

เปนศิษยธรรมทูตของพระเยซูเจา โปรดชวยพวกลกูใหมคีวามกลาหาญที่

จะมีชีวิตที่ซื่อสัตย และใหความหวังแกผูอื่น พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัย

พระเยซูครสิตเจา พระบุตรของพระองค และโดยคําเสนอวิงวอนของพระ

นางพรหมจารมีารีย อาแมน 

 

สถานการณ 

ประวตัพิระสังฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสนั 

 ชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน เปนพระสงฆจากตระกลูขนุนางของ

ประเทศฝรัง่เศส ทานไดรับเลือกเปนพระสังฆราชแหงนองซีตั้งแตยังหนุม 

ประชาชนที่ทานรับใชรักทานมาก อยางไรก็ตาม ชีวติของทานก็มาถึงจุด

เปลี่ยนแปลง ทานถูกขอใหออกจากสังฆมณฑลของทาน และหามกลับมา

อีก หลายๆคนที่รักคุณพอชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน เสียใจมากเพราะ

พวกเขารูวาทานมีความรักตอคนยากจนมากเปนพิเศษ 

 คุณพอชารล ใฝฝนท่ีจะไปทํางานธรรมทูตในประเทศจีน แตทานถูก

ขอรองใหอยูในประเทศฝรั่งเศส ทานไดรับการแตงตั้งใหเปนพระสังฆราช 

และไดกอตั้งคณะธรรมทูตแหงฝรั่งเศส ทานเปนนกัเทศนท่ีรอนรนของ

แผนดิน และสงเสริมความสัมพันธกับบรรดาธรรมทูตที่ถูกสงไปทํางานใน

ประเทศจีน ทานไดทราบถึงสถานะอันนาเศราของเด็กๆที่อยูในครอบครัว

ยากจนในประเทศจนี ทารกมากมายถูกฆาตายตั้งแตเดก็ โดยเฉพาะ

เด็กผูหญิง และเดก็ที่พิการทางรางกาย บรรดาธรรมทูตในประเทศจีนได

ขอความชวยเหลือเพื่อชวยชวีิตเดก็ๆเหลานี่ พวกเขาตองการนําเด็กๆ
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เหลานีม้าไวเพื่อจะไดสามารถโปรดศลีลางบาป และใหการศกึษาใน

ฐานะคริสตชน 

 พระสังฆราชชารล ไดขอความชวยเหลอืจากเด็กๆในประเทศฝรั่งเศส

ดวยการขอใหพวกเขาสวดวันทามารีย 1 บท และถวายเงิน 1 เพ็นนีทุก

เดือนเพื่อชวยเหลือเดก็ในประเทศจีน บรรดาเดก็ๆตอบรบัโครงการนี้ดวย

ความรัก พวกเขากลายเปนวีรชนของพระอาณาจักรพระเจาเพ่ือเด็กๆใน

ประเทศจีน พระสงัฆราชชารลไดกอตัง้องคกรธรรมทูตข้ึนใหม ที่เรารูจกั

กันในชื่อ องคกรยุวธรรมทูต 

 

คาํถาม 

1. ทําไมประชาชนที่เมอืงนองซีจึงรกัคุณพอชารล เดอ ฟอรแบง เจน

สัน? 

2. พระสังฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน ไดกอตั้งองคกรอะไร? 

3. พระสังฆราชชารลไดแสดงความสงสารตอเดก็ๆในประเทศจีน

อยางไร? 

4. เด็กๆในประเทศฝรัง่เศสไดตอบรับการขอใหชวยเด็กๆในประเทศจีน

ของพระสังฆราชชารลอยางไร? 

5. เด็กๆตอบรับการเปนธรรมทูตหรือไม พวกเขาตอบรับการเปนธรรม

ทูตดวยความเชื่ออยางไร? 

6. เธอรูสึกอยางไรเมือ่พบเด็กยากจน และหิวโหยตามขางถนนที่นั่งขอ

อาหาร เธอใหอาหารกับพวกเขาหรือเปลา? 

7. เธอรูสึกอยางไรเมือ่เห็นเด็กพิการ เธอหัวเราะเยาะพวกเขาหรือไม? 

8. เธอจะชวยบรรเทาใจเด็กพิการไดอยางไร? 
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แหลงที่มาของความเช่ือ 

 ลก 18:16-17 พระเยซูเจาทรงอวยพรเด็กเล็กๆ (ปลอยใหเด็กเล็กๆ

มาหาเราเถิด อยาหามเลย เพราะพระอาณาจักรของพระเจา เปน

ของคนท่ีเปนเหมอืนเด็กเหลานี้ เราบอกความจริงแกทานท้ังหลาย

วา ‘ผูใดไมรับพระอาณาจักรของพระเจาอยางทีเ่ด็กเล็กๆรับ เขาจะ
ไมเขาสูพระอาณาจักรเลย’) 

 ลก 2:52 เดก็ชายเยซูในพระวิหาร (พระเยซูเจาทรงเจริญขึ้นทั้งใน

พระปรีชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร

ของพระเจาและมนษุย) 

 มธ 3:13-17 พระเยซูเจาทรงรับพิธีลาง 

 ลก 13:19 อุปมาเรื่องเมล็ดมัสตารด (เหมือนกับเมล็ดมัสตารดซ่ึง

ชายคนหนึ่งท้ิงไวในสวนของตน มันเติบโตขึ้นและกลายเปนตนไม 

จนกระทั่งบรรดานกในอากาศมาทํารังอาศัยบนกิ่งได) 

 ความช่ืนชมยนิดีแหงพระวรสาร 266 (ผูที่ติดตามพระครสิตเจาจะไม
ลมเหลวในการเปนธรรมทูต เพราะพวกเขาทราบวา “พระเยซูเจา

ทรงเดินไปกับเขา ตรัสพรอมกับเขา หายใจพรอมกับเขา และทํางาน

พรอมกับเขา เขารูสึกถึงพระเยซูผูทรงชวีิตอยูกับเขาในงานธรรมทูต) 

 

การบูรณาการ 

 พระเจาพระบิดาทรงเปนจุดกําเนิดของงานธรรมทูต พระองคทรง

มอบใหกับพระเยซคูริสตเจา พระบุตรแตองคเดียวของพระองค โดยทาง
พระอานุภาพของพระจิตเจา พระเยซูเจาทรงปฏิบัติพันธกิจนีเ้พ่ือความ

รอดพนของเรา  เมื่อทรงพระชนมอยูในโลกนี้ พระเยซูเจาทรงเริ่มพันธกิจ

ของพระองคเมื่อทรงรับพิธีลางดวยน้ําและพระจิตเจา จากทานยอหนผูทํา
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พิธีลางที่แมน้ําจอรแดน (เทียบ มธ 3:13-17) ในพิธีลางของพระเยซูเจา

แสดงใหเห็นวาพระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจาอยางแทจริง และ

เปนการเริ่มตนพันธกิจของพระองค พระองคทรงนอบนอมตามน้ําพระทัย

ของพระบิดา ทรงเทศนสอนเรือ่งพระอาณาจกัรของพระเจาโดยผานทาง

อุปมาและความสุขแท ทรงทําอัศจรรยดวยการรักษาคนเจ็บปวย และทรง

แสดงความหวงใยตอคนยากจนและผูที่ถูกขับออกจากสังคม 

 ในชวงเวลาที่เรารบัศีลลางบาป เรากลายเปนบุตรของพระเจา และ

กลายเปนสวนหนึ่งของพระศาสนจกัร เมือ่รับศลีลางบาปแลวเรากาวเดิน

เขาสูชวีิตใหมในพระคริสตเจา และเปนหนึ่งเดียวกับพระศาสนจกัร เรา

ไดรับพระพรแหงความเชื่อ ซึ่งทําใหเรารูจัก รัก และรับใชพระเจา ทุกครั้ง

ที่เราเขามารูจักพระเยซูเจาโดยการพบปะกับพระวาจาของพระองค(พระ

คัมภีร)  และรับศีลอภัยบาปดวยความถอมตน รับศลีหาสนิท และ

เครื่องหมายตางๆของพระศาสนจักร คือเรารับพระพรแหงความเชื่อ 

ความเชื่อของเราเปนพระพรของพระเจา เปนการตอบรับความรักของ

พระองคที่ทรงมีตอเรา ขณะเดียวกันเรายังคงแสวงหาพระเยซูเจาดวย

หัวใจของเรา และยอมใหพระองคเปนสวนหนึ่งของชวีิตของเรา 

 เหมือนกับพระเยซเูจาที่ทรงเติบโตขึ้นในพระปรีชาญาณ(เทียบ ลก

2:52) เราวอนขอพระเจาใหทรงชวยเราใหรูจักพระองคมากขึ้น รักพระองค

มากขึ้น รับใชพระองคมากขึ้น ความเชื่อที่เราไดรับนํามาซ่ึงความ

รับผิดชอบและพันธกิจ ในขณะที่ความเชื่อของเราไดรับการดูแลเอาใจใส 

เด็กๆอยางเรากก็ลายเปนผูติดตามพระเยซูเจา การติดตามพระเยซูเจา

ความหมายคือเปน “ศิษย” จริงๆแลวเราเปนศิษยของพระเยซูเจาที่รับการ

สอนของพระองค อยางไรก็ตาม เราตองบูรณาการความรูสกึของเราใน

เรื่องงานธรรมทูต การเปนธรรมทูตนี้ไมไดหมายถงึการประกาศขาวดี

เพียงอยางเดียว แตยังหมายถงึการแบงปนความเชื่อที่เรามีเทาทีส่ามารถ
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ทําได ความเชื่อที่เรามีชวยเราใหยึดติดกับพระเยซูเจาทั้งดวยคําพูดและ

การกระทํา เราแตละคนในฐานะบุตรของพระเจาไดรับเรยีกใหเปนศิษย

ธรรมทูต 

 ในโลกที่เราอาศัยอยู เราตองตระหนักวาเกิดอะไรขึ้นรอบๆตัวเรา 

เราตองมีจิตสํานกึถงึความตองการของเพื่อนบานของเรา โดยเฉพาะกับ

เด็กๆที่เปนเหยือ่ของความอยตุธิรรมในสังคม เราตองการใหพระ

อาณาจักรพระเจาตั้งอยูในโลกนี ้ พระเยซูเจาทรงปรารถนาใหเราสานตอ

พระอาณาจักรของพระองคดวยการกระทําดวยความรกั ความเห็นอกเห็น

ใจ และความเมตตาของเราตอผูอื่น เหมือนกับเมล็ดมัสตารด ถาเรา

แบงปนสิ่งที่เรามเีพ่ือชวยผูอื่น มันจะเติบโตขึ้นและกลายเปนตนไม 

จนกระทั่งบรรดานกในอากาศมาทํารังอาศัยบนกิ่งได(เทยีบ ลก 13:19) 

 ถึงแมเรายังเปนเดก็ แตเรามีความรบัผิดชอบตองเอาใจใสตอเพ่ือน

บานของเรา โดยเฉพาะกับเด็กๆ และสิ่งนีอ้ยูใน “บทบาทการเปนธรรม

ทูต” ของเรา พรอมกับความรับผิดชอบนี้ เราเริ่มงานธรรมทูตของเราที่จะ

นําพระคริสตเจาไปใหผูอื่น และแสดงถึงความรักที่เราไดรับจากพระองค

ดวยการใหผูอื่นเหน็พระคริสตเจาในตวัเรา 

 ชีวิตของพระสังฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน โดยเฉพาะความ

รักที่ทานมอียางมากมายตอเด็กๆในประเทศจีน ทําใหทานตั้งองคกร

ยุวรรมทูตขึ้น องคกรนี้นําความรูสึกถึงการเปนธรรมทตูเขาไปในหัวใจของ

เด็กๆ ทําใหพวกเขาคนพบความช่ืนชมในการรับใชพ่ีนองชาย-หญิง(ประวัติ

และพระพรพิเศษ) การสวดภาวนา การทําพลีกรรม และความรักของ

เด็กๆ เปนคําตอบใหกับการสวดภาวนา การทําพลีกรรม ความรัก และ

แมกระท่ังความทุกขทรมานของเด็กๆในประเทศจนี จริงๆแลว เดก็ๆตอบ

รับความเชื่อของการเปนศษิยธรรมทูตเพื่อเด็กๆดวยความชื่นชม 
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 พระสังฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน แสดงใหเห็นวาทานเปนผู

หนึ่งที่ติดตามพระคริสตเจา ผูซึ่งจะไมลมเหลวในการเปนธรรมทูต(เทยีบ 

ความชื่นชมยินดแีหงพระวรสาร 266) 
 

การมอบถวาย 

 ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับพระพรแหงกระแสเรยีกการเปน

ธรรมทูตและการตอบรับการเปนธรรมทูต โปรดชวยลูกใหเปนศิษยธรรม

ทูตของพระครสิตเจาอยางแทจริง โปรดอวยพรพวกลูกใหมีความพยายาม

ที่จะนําความรักของพระคริสตเจาไปใหผูอื่น พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศยั

พระเยซูครสิตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย พระบุตรของพระองค ผู

ทรงดํารงชพีและเสวยราชพรอมกับพระองค และพระจติ พระเจาหนึ่ง
เดียวตลอดนิรันดร อาแมน 
 

การประเมินผล 

 ใหขีดเครื่องหมายลงหนาขอความท่ีถูกตอง และใสเครื่องหมาย

 ลงหนาขอความที่ไมถูกตอง 

....... 1.  ผูติดตามพระคริสตเจาเปนศษิยของพระคริสตเจา 

....... 2.  งานธรรมทูตของเรามาจากพระเจา 

....... 3.  การเปนศษิยธรรมทูตคอืเปนผูตอตานคําสอนของพระเยซูเจา 

....... 4.  พระเยซูเจาทรงรับพิธีลางเปนการสิ้นสุดพันธกิจของพระองค 

....... 5.  เราตอบรบัความรักของพระคริสตเจาโดยทางความเชื่อ 

....... 6.  ทานยอหนผูทําพิธีลาง โปรดศลีลางใหพระเยซูเจา 

....... 7.  เราแตละคนเปนบุตรของพระเจา 

....... 8.  อาณาจักรพระเจาเปนอาณาจักรแหงความโกรธ และเกลียดชัง 

....... 9.  เราพบกับพระเยซูเจาไดโดยทางพระคัมภีรเทานั้น 

.......10. พระเยซูเจาทรงนอบนอมตอน้าํพระทัยของพระบิดา 
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แบบที ่2 

แบบอยางของธรรมทูต 
 

สาระสําคัญ : เด็กๆไดรับการหลอเลี้ยงดวยพระวาจา 

ความนํา 

 แบบอยางของบุคคล การประพฤติปฏบิัติ หรือความสําเรจ็ของพวก

เขา สามารถทําใหผูอื่นเลียนแบบได โดยเฉพาะกับคนหนุมสาว 

 บรรดานักบุญเปนแบบอยาง เยาวชนและเด็กๆสามารถกาวไปสู

ความศกัดิส์ิทธิ์ พวกเขาสามารถเปนนกับุญได การเรียกสูความศักดิ์สิทธิ์
เริ่มมาจากศลีลางบาป เราไมตองรอจนแกผมสีเทากอนแลวจึงรับใชพระ

เจา บรรดานกับุญที่เปนเยาวชนบอกเราถึงความศักดิส์ิทธิ์ และแบบอยาง

ของพวกทาน โดยเฉพาะทางสวางที่ทาํใหพวกทานอุทิศชวีิตในวัยหนุมสาว

ของพวกทานแดพระเจา เด็กเล็กๆตองการบรรดาวีรชนท่ีพวกเขาชื่นชอบ 

ในความเปนผูกลาหาญ มีความตัง้ใจเด็ดเดี่ยว และมคีวามรักที่ยิง่ใหญตอ

พระเจาและพระศาสนจกัร เปนแรงจูงใจใหพวกเขาสามารถเอาชนะการ

ถูกลอลวงและอุปสรรคตางๆ แบบอยางของบรรดานกับุญสวนทางกับ

วีรบุรุษในปจจบุันที่โลกมอบให 

ขอคําสอน ความศักดิส์ิทธิ์เปนพระพรจากพระเจา และชีวิตฝายจิตของเรา

ไดรับการหลอเลีย้งดวยพระวาจาของพระเจา 

ศลีธรรม เราพยายามเปนคนดีอยางสมบูรณ ดังท่ีพระบิดาของเราทรง

ความดอียางสมบูรณ และเปลี่ยนแปลงชวีิตของเราดวยการ

เจริญชีวติเปนหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรของพระองค 

การนมัสการ การทํางาน การสวดภาวนา และการแพรธรรมทุกอยาง
เหลานี้ทีเ่รากระทําในชีวิตประจาํวัน สําเร็จไดโดยพระจิตเจา 

จริงๆแลว แมความยากลําบากในชวีิตถาเรามคีวามอดทนก็จะ
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กลายเปนเครือ่งบูชาฝายจติท่ีพระเจาทรงรับไวโดยทางพระ

เยซูครสิตเจา ในพิธีบูชาขอบพระคุณสิ่งเหลานีเ้หมาะที่สุดที่จะ

เปนของถวายแดพระบิดา พรอมกบัพระกายและพระโลหิต

ของพระเยซูเจา องคพระผูเปนเจา และอื่นๆอีก เชน การถวาย

คารวกิจในทุกๆที่จากการกระทําที่ศกัดิ์สิทธของเรา เรามอบ

ถวายโลกใหกับพระเจา การมอบถวายคารวกิจในทุกๆแหง

จากความศกัดิส์ิทธของชีวิตของเรา 

ภาวนาเปด เพลงผูชอบธรรม 

1. ผูชอบธรรม ยิ่งกวาใครๆ  สุขในฤทัย เปยมลนดวงใจ 

พรอมเดินกาวไป    ฝนใฝความด ี

2. มั่นในพระธรรม ประจําชีวัน  จะเปยมสุขล้ํา ในชีวิตนี้ 

และชวีิตหนา ก็จะไดมี   ความสุขนิรันดร 

3. ดังทานนักบุญ ทั้งหลาย  มอบถวาย ไดแมชีวี 

สูทน ลําบากไมหลีกหนี  เพื่อเปนสกัขี เพ่ือเปนพยาน 

แดพระเจา     แดพระองค 

 

สถานการณ 

เด็กชายใจกวางจากเมืองบอรโด 

 เปนเรือ่ราวของเดก็ชายอายุ 8 ป จากสังฆมณฑลบอรโด เดก็ชายผูนี้

รูสึกประทับใจอยางมากเมื่อคุณพอเจาอาวาสบอกวา เราตองสวดภาวนา 

และมอบถวายสิ่งเล็กๆนอยๆเพื่อชวยเหลอืเด็กๆในประเทศจีน 

 เมื่อกลับบานเขาจึงพูดกับมารดาวา 

 “เรามีการชวยเหลอืเด็กๆในประเทศจนี” 

 มารดาของเขาตอบวา “ใช แตเรายากจน และไมมีสตางค” 
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เด็กชายตอบวา “เรามี อยูนั่นไง” พรอมกับชี้ไปที่เกิบเงนิออมของ

ครอบครัว 

มารดาของเขาตอบวา “ลูกรกั เราตองเก็บเงินนัน้ไวเพ่ือซื้อขนมปง 

ถาไมมีเงินนัน้ เราจะไมมีขนมปง” 

เด็กชายตอบวา “จะเปนอะไร หากเราไมมีขนมปง แตเราถวาย

บางอยางใหกับพระเจา” 

 

คาํถาม 

1. เด็กชายบอกอะไรกับมารดาของเขา? 

2. มารดาของเขาตอบอยางไรกับการขอของบุตรชาย? 

3. เด็กชายแสดงใหมารดาเห็นอยางไรเพ่ือพิสูจนวาพวกเขามีสตางค? 

4. ทําไมมารดาของเขาจึงลังเลใจที่จะใหเงินเล็กนอยที่พวกเขามี? 

5. เด็กชายมีปฏิกิริยาอยางไรกับความลงัเลใจของมารดา เขาพูดวา

อยางไร? 

6. เธอคิดอยางไรกับเด็กชายผูนี้ เขาเปนเด็กอยางไร? 

7. ถาเธอมเีงินออม เธอเต็มใจท่ีจะใหผูอื่นที่ตองการความชวยเหลือ

เหมือนเดก็ชายอายุ 8 ป จากสงัฆมณฑลบอรโดหรือไม? 

 

แหลงที่มาของความเช่ือ 

 มธ 13:31-32 เมลด็มัสตารด พระเยซูเจาตรัสอุปมาอกีเรื่องหนึ่งวา 

(อาณาจักรสวรรคเปรียบไดกับเมล็ดมสัตารดซึ่งมีผูนําไปหวานในนา 

และเปนเมล็ดเล็กกวาเมล็ดทั้งหลาย แตเมือ่เมล็ดงอกขึ้นเปนตน

แลว กลับมีขนาดโตกวาตนผกัอื่นๆ และกลายเปนตนไม จนกระทั่ง

นกในอากาศมาทํารงัอาศยับนกิ่งได) 
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 ยน 12:24-26 เมล็ดขาว เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ถา

เมล็ดขาวไมไดตกลงในดนิ และตายไป มนัก็จะเปนเพียงเมล็ดเดียว

เทานั้น แตถามันตาย มันก็จะบังเกิดผลมากมาย ผูท่ีรักชีวิตของตน

ยอมจะเสียชีวิตนั้น สวนผูที่พรอมจะสละชวีิตของตนในโลกนี้ ก็

ยอมจะรักษาชีวิตนัน้ไวสําหรับชีวิตนิรนัดร ผูใดรับใชเราผูนั้นจงตาม
เรามา เราอยูที่ใด ผูรับใชของเราก็จะอยูที่นัน่ดวย ผูใดรับใชเรา 

พระบิดาจะประทานเกียรติแกเขา 

 มธ 13:33 อาณาจักรสวรรคยงัเปรียบไดกับเชื้อแปง พระเยซูเจาทรง

ใชอุปมาวา “อาณาจกัรสวรรคยังเปรียบไดกับเชื้อแปงที่หญิงคนหนึ่ง

นํามาเคลาผสมกับแปงสามถัง จนแปงทั้งหมดฟูขึ้น” 

 มธ 5:48 “ฉะนั้น ทานจงเปนคนดีอยางสมบูรณ ดังที่พระบิดาเจา

สวรรคของทาน ทรงความดีอยางสมบูรณเถิด” 

 มก 1:15 “จงกลับใจ และเชื่อขาวดเีถิด” 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงกลาวไวในสารวันอาทิตยแพร
ธรรมสากล 2015 วา “ผูแพรธรรมแทจริงคือผูท่ีรักขาวดี” 

 

การบูรณาการ 

 ศูนยกลางการเทศนสอนของพระเยซูเจาอยูที่บุคคลชายขอบ และดึง

ความสนใจของผูคนใหมาหาพระเจา พรอมกับพระคริสตเจา เด็กๆเปนจุด

ของการเดนิทางไปและการมาถึงของอาณาจักรใหม อาณาจักรที่พระเยซู

เจาทรงอธิบายเปนอุปมาในพระวรสาร ที่บอยครั้งทรงเปรียบเทยีบกับสิ่ง
เลก็ๆ ซึง่กลายเปนสิ่งใหญ เชน เมลด็มัสตารด เมล็ดขาว และเชื้อแปง (มธ 

13:31-12 ยน 12:24-26 มธ 13:33) จติตารมยการเปนธรรมทูตของเดก็ๆ

พบความหมายในอุปมาสามประการนี้ ซึ่งถอืไดวาเปนจดุของการเดนิทาง
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ไปและการมาถึงเปนกระบวนการที่เปนธรรมล้ําลึกที่พระจิตเจาเทานั้นทรง

ทราบ 

 สภาสงัคายนาวาตกิันที ่2 ประกาศวา พระศาสนจักรเปนธรรมล้ําลึก 

เปนเรือ่งของความเชื่อ ศักดิ์สิทธิ์นิรันดร เราคริสตชนกเ็ชนกันที่ไดรับเรยีก

ใหมีความดอียางสมบูรณ “บรรดาสตับุรุษคริสตชนทกุคน ไมวาจะอยูใน

เงื่อนไขหรือฐานะใดก็ตาม เขาทุกคนไดรับการเรียกจากองคพระเจาใหมี

ความดอียางสมบูรณเหมือนพระบิดา ผูทรงความดอียางสมบูรณ”(เทียบ

LG 39-42, CCC 2013) 

 ดังนัน้ ทุกคนในพระศาสนจักรไดรับเรียกสูความศักดิส์ิทธิ์ ดังที่

นักบุญเปาโล กลาวไววา “นีค่ือพระประสงคของพระเจา คอืใหทานเปนผู

ศักดิ์สิทธิ์”(1 ธส 4:3 เทียบ อฟ 1:4) ความศกัดิส์ิทธิ์ของพระศาสนจักรนี้

แสดงใหเห็นอยางตอเนื่องในผลของพระหรรษทาน ซึ่งพระจติเจาทรง

กอใหเกดิขึ้นในบรรดาสัตบุรุษ และแมแตในเดก็ๆ พระจติเจาผูทรง

ประทานความศกัดิส์ิทธิ์ ทรงนําผูที่ไดรับศีลลางบาปใหเปนประจักษพยาน

และแบบอยางของความศกัดิส์ิทธิ์ 

 พระเยซูเจา องคพระผูเปนเจา ทรงสอนและเปนรูปแบบของความดี

อยางสมบูรณ พระองคทรงเทศนสอนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ดวยชีวิตของ

พระองคใหกับศิษยทุกคนโดยไมแบงแยกผูใด “ฉะนั้น ทานจงเปนคนดี

อยางสมบูรณ ดงัที่พระบิดาเจาสวรรคของทาน ทรงความดีอยางสมบูรณ

เถดิ”(มธ 5:48) พระองคทรงสงพระจิตเจาลงมายังทุกคนเพื่อดลจิตใจพวก

เขาใหรักพระเจาสุดจิตใจ สุดวญิญาณ สุดสติปญญา และสุดกําลังของ

พวกเขา(เทียบ มก 12:30) และรกักันและกันเหมอืนพระคริสตเจาทรงรัก

พวกเขา(เทียบ ยน 13:34, 15:12) 

 ผูติดตามพระครสิตเจาไดรับเรยีกจากพระเจา มิใชเพราะคุณความดี

จากงานที่พวกเขากระทํา แตเปนพระประสงค พระหรรษทาน และ
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ความชอบธรรมในองคพระเยซูเจา องคพระผูเปนเจา พระเจาทรงทําให

ผูติดตามพระองคศกัดิส์ิทธิ์เพราะพระองคทรงศกัดิส์ิทธิ์ ดวยเหตุนี ้ พวก

เขาจึงตองยึดมั่นในความดอียางสมบูรณในชีวิตเพื่อการทาํใหศักดิ์สิทธิ์ที่

เขาไดรับจากพระเจา ดังท่ีทานอัครสาวกไดกลาวไววา “จึงจะเปนผู

เหมาะสมจะเปนผูศกัดิ์สิทธิ์”(อฟ 5:3) “ทานเปนผูที่พระเจาทรงเลอืกสรร 

เปนผูศักดิส์ิทธิ์และเปนที่รักของพระองค จงเห็นอกเห็นใจกัน จงมคีวามใจ

ดี ความถอมตน ความออนโยนและความพากเพียรอดทน” (คส 3:12) 

เพื่อจะไดรับผลของพระจิตเจาจากการทําใหศักดิส์ิทธิ์ของพวกเขา(เทียบ 

กท 5:22, รม 6:22) 

 แตเราผดิพลาดไดหลายเรือ่ง(เทียบ ยก 3:2) เราจึงตองการความ

เมตตาจากพระเจาและสวดภาวนาทุกวัน “โปรดประทานอภัยแกขาพเจา” 

(มธ 6:12) ดังที่กลาวไวในพระวรสารวา “จงกลับใจและเชื่อขาวดีเถิด” (มก 

1:15) ทุกคนไดรบัการสงเสริมใหวอนขอพระเมตตาและการใหอภัยจาก

พระเจาทั้งๆทีเ่รามคีวามออนแอและความบกพรอง 

 ชีวิตของบรรดาธรรมทูต แนนอนวาพวกเขารักขาวด ีดังทีส่มเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิส ทรงกลาวไวในสารวนัอาทิตยแพรธรรมสากล 2015 

วา “ผูแพรธรรมแทจริงคือผูที่รักขาวดี” นักบุญเปาโลกลาววา “หาก

ขาพเจาไมประกาศขาวดี ขาพเจายอมไดรับความวิบัติ”(1 คร 9:16) ขาวดี

เปนที่มาของความชื่นชม การปลดปลอย และการชวยใหรอดเพือ่มนุษย

ทุกคน พระศาสนจกัรตระหนักถงึเรื่องนี้ จึงไมหยุดหยอนที่จะประกาศ

ใหกับทุกคน “เราประกาศเรื่องราวเกี่ยวกับพระวจนาตถแหงชวีิต ซึ่ง

เปนอยูแลวตั้งแตแรกเริม่ เราไดฟง เราไดเห็นดวยตาของเรา”(1 ยน 1:1) 

 เด็กชายในเรื่องทีเ่ลา มีความประทับใจอยางมากเมื่อคุณพอเจา

อาวาสพูดถึงความจาํเปนตองสวดภาวนา และมอบถวายสิ่งเล็กๆนอยๆ

เพื่อชวยเหลือเด็กๆในประเทศจีน เขาเชื่อวาสิ่งที่คุณพอเจาอาวาสกลาวนั้น
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มาจากพระวาจาของพระเยซเูจา พระคัมภีรมีความสําคัญอยางมาก

สําหรับชีวิตคริสตชน เพราะเปนแหลงกําเนิดของแรงบนัดาลใจของพระ

วาจาแหงความจรงิ ซึ่งไมใชใครอืน่ คอืพระเยซูคริสตเจา ในการมอบถวาย

เพียงนอยนดิ เขาเชื่อวาจะเปนเหมอืนเมล็ดมัสตารด การมอบถวายของ

เขานั้นมีคามากสําหรับผูมีความยากลาํบาก 

 จึงเห็นไดชดัเจนแลววา ครสิตชนในทุกสภาพการณของชีวิตไดรับ

เรียกใหมีชีวิตครสิตชนและความรกัที่ดสีมบูรณ ความศักดิ์สิทธิ์นี้ตอง

สงเสรมิใหเกิดขึ้นในสังคมโลกดวย เพ่ือใหเกิดความดีอยางสมบูรณ

สัตบุรุษตองใชความเขมแขง็ในการจัดการสิง่เหลานี้โดยอาศัยพระพรของ

พระคริสตเจา เพื่อจะไดติดตามรอยพระบาทและมีความสอดคลองกับ

ภาพลักษณของพระองค ปฏิบัติตามน้าํพระทัยของพระเจาในทุกสิ่ง เพือ่

พวกเขาจะไดอุทิศตนดวยความทุมเทสุดจติใจเพื่อถวายพระสิรแิดพระเจา 

และรับใชเพ่ือนมนุษยดวยกนั 

 การมีชวีิตอยางศกัดิ์สิทธิ์ของธรรมทูตนํามาซึ่งความรักตอพระวาจา 

บรรดาธรรมทูตยืนยนัในสิ่งที่พวกเขาไดเรียนรูจากพระวรสาร และชีวิต

พวกเขาแสดงถึงการเปนประจักษพยานของพระครสิตเจา บรรดาธรรม

ทูตทราบดีวา เจานายของพวกเขาคอืพระคริสตเจา พวกเขารูจกัพระองค

โดยทางพระคมัภีร ดังนั้นพวกเขาจึงกระทําในสิ่งที่พระคริสตเจาทรงสั่ง 

คือใหรักพระเจาและรักเพือ่นมนุษย ดังนี้แลว ความศกัดิส์ิทธิ์ของ

ประชากรพระเจาจะเติบโตและเกิดผลอยางมากมาย ดงัที่แสดงไวอยาง

ชัดเจนในประวัติศาสตรของพระศาสนจักร โดยทางชวีิตของบรรดานักบุญ 

 

การมอบถวาย 

หยุดเงียบๆสักครู และตอบรับวา  

ขาแตพระเจาผูทรงพระกรุณา โปรดสดับฟงเถิด 



23 

 

 เพื่อบรรดาธรรมทตูและเด็กๆในประเทศตางๆ ที่ตกเปนเหยื่อของ

ความรุนแรง และความทุกขที่มนุษยสรางข้ึน   (ใหเราภาวนา) 

 เพื่อพระศาสนจักรผูเปนมารดาของเรา และเพ่ือพระประสงคของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส   (ใหเราภาวนา) 

 เพื่อเดก็ๆที่เปนสมาชิกยุวธรรมทูต ขอใหความเชื่อและความรักของ

พวกเขาที่มีตอพระเจามีความมั่นคงยิ่งๆขึ้น   (ใหเราภาวนา) 

 เพื่อครอบครัวยากจน ขอใหพวกเขาไดรับความชวยเหลือในปจจยัท่ี

จําเปน เพื่อใหเด็กๆในครอบครัวเติบโตขึ้นอยางมสีุขภาพดีและมี

สภาพแวดลอมท่ีสงบสุข   (ใหเราภาวนา) 

 เพื่อทกุครอบครัว ชุมชน และกลุมตางๆ ขอใหพวกเขาสวดสาย

ประคําเพ่ือการประกาศขาวดีและเพือ่สันติภาพ    (ใหเราภาวนา) 

 

กิจกรรม (เพื่อไตรตรองและแบงปนความเชื่อ) 
1. เธอยินดีที่จะเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับผูอื่นหรอืไม? เพราะอะไร? 

2. เธอภาวนาตอพระเยซูเจาอยางตั้งใจเพ่ือเด็กๆที่มคีวามยากลําบาก

หรือๆไม? อยางไร? 

3. เธอมอบถวายเครื่องบูชาฝายจติดวยการสวดบท “ขาแตพระบิดา... 

วันทามารีย... พระสิรริุงโรจน...” เพ่ือเด็กอื่นๆหรือไม? 

4. บอกชื่อนักบุญที่เธอรูจัก นักบุญองคใดทีเ่ธอชื่นชอบเปนพิเศษ? 

เพราะอะไร? 

5. เธออยากเปนนักบญุหรือไม? 
6. คุณธรรมประการใดของบรรดานักบุญที่เธออยากปฏิบัตติาม? 
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แบบที ่3 

ชีวติฝายจิตของสมณองคกรยุวธรรมทูต 
 

สาระสําคัญ : เด็กๆปฏิบัติตามรอยเทาของพระเยซูเจา 

ความนํา 

สมณองคกรยุวธรรมทูตเปนองคกรธรรมทูตสําหรับเดก็ๆ ที่กระทํา

ตามแบบอยางของพระเยซูเจา ที่ครั้งหนึ่งพระองคทรงเคยเปนเด็ก สมณ

องคกรนีส้งเสริมเดก็ๆใหมีชวีติเปนประจกัษพยานถึงความรักของพระเจา 

และสานตองานรับใชผูอื่น  โดยทางศลีลางบาปเราไดรับความเชื่อที่ทําให
เราเปนบุตรของพระเจา 

ขอคําสอน โดยทางศีลลางบาป เรากลายเปนธรรมทูตเด็กๆของพระเจา 

แตละคนไดรับเรียกใหตระหนักวาเรากําลังเดินทาง และ

เดินทางตอไปเพื่อความสมบูรณของชีวิตพรอมกับเดก็คนอื่นที่

กําลังเดินทางดวยเชนเดียวกัน 

ศลีธรรม เพื่อเปนศิษยแทของพระเยซูเจา เราไดรับเชิญใหมีชีวิตเปน

ธรรมทูต มีชีวิตที่เปนประจักษพยานดวยการแบงปนความรัก

ของพระเจาใหผูอื่น 

การนมัสการ เราเฉลมิฉลองการเปนธรรมทูตเด็กดวยการโมทนาคุณพระ

เจา สําหรับทุกคนที่เปนแรงบันดาลใจใหเราเปนธรรมทตูเด็ก

ของสมณองคกรยุวธรรมทูต 

 

ภาวนาเปด 

 ขาแตพระบิดาที่รักยิ่ง บอเกิดแหงชวีิตและความสวาง พวกลกูขอ
สรรเสริญและโมทนาพระคุณพระองค ที่ทรงสงเดก็เล็กๆมาในโลก โดย

ทางเด็กเล็กๆนี ้ โปรดใหพวกลูกไดเลียนแบบอยางความเรียบงายและ
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ความชื่นชมยินด ี เปนผูมีใจยากจนและสุภาพถอมตน มีความวางไวใจและ

เอาใจใส และมีความรักดังที่พระคริสตเจาทรงรัก โปรดอวยพระพรชีวิต

และการประกาศขาวดีของพวกลูกในฐานะเด็กของสมณองคกรยุวธรรม

ทูต ทัง้นี้โดยทางคาํเสนอวิงวอนของผูกอตั้งสมณองคกร และพระมารดา

พรหมจารีมารีย อาแมน 

 

สถานการณ 

ธรรมทูตของสมณองคกรยวุธรรมทูต 

 ในประวัติของพระสงัฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสนั ผูกอตัง้

องคกรยุวธรรมทูต บอกวาเดก็ๆเปนเครื่องมือของพระเจาในการแสดงถึง

ความรักของพระองคตอเด็กๆ เพราะความใจกวางและความเปนน้ําหนึ่ง

ใจเดียวกันของพวกเขา สามารถชวยเพ่ือนๆที่อยูหางไกลได 

 พระศาสนจกัรในประเทศจีนแสดงความชื่นชมองคกรยุวธรรมทูต

โดยผานทางจดหมาย จดหมายเหลานนีเ้ปนการยืนยนัวางานธรรมทูตที่

เด็กๆชวยกันทําไดเจริญขึ้นเปนสมาชิกขององคกร สมาชิกเหลานี้ไดทํางาน

ธรรมทูตที่มีคุณคาอยางมาก คอืใหการสนับสนุนผูไรเดยีงสาและผูที่ไดรับ

ความทุกขทรมาน และตอมาไดเปนองคกรยุวธรรมทูตท่ีไดชวยเหลือเดก็ๆ

ในประเทศจนีจาํนวนมากกวา 2,000 คน 

 ดังนัน้ จึงมกีารตดิตอกันมากขึ้นเรื่อยๆระหวางองคกรยวุธรรมทูต

และเยาวชนในประเทศจีน มีเอกสารมากมายที่แสดงใหเห็นวาบรรดามรณ

สักขีและบรรดานักบุญหลายทานมีความชื่นชมยินดีที่ไดทํางานกับเดก็ๆ 

เชน นักบุญยอหบอสโก นักบุญคอมโบนี นกับุญไมเคิล รัว 

 ในการตัง้องคกรยุวธรรมทตูในครั้งแรกนั้น พระสงัฆราชชารล เดอ 

ฟอรแบง เจนสัน มีเปาหมายคือ 

 เพื่อชวยชวีติของเดก็ๆใหพนจากความตายและความทุกขทรมาน 
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 เพื่อใหไดรับศีลลางบาปและการศกึษาแบบคาทอลิก 

 เพื่อเตรยีมพวกเขาใหเปนผูแพรธรรมแกเด็กๆดวยกัน 

ในความคิดของพระสังฆราชชารล ความรอด ศีลลางบาป และการศกึษา

สัมพันธกัน องคกรยุวธรรมทูตคอืเดก็ๆจะไดรับความรอดจากการเกิดใหม

ในน้ําและพระจิตเจา โดยผานทางพระหรรษทานของศีลลางบาป และ

พวกเขาจะตองไดรบัการศกึษาใหรูจกัและรักพระเจาในจิตตารมยของการ

อุทิศตนแพรธรรมตอความรกัและการเปนหนึ่งเดียวกัน 

สมเด็จพระสันตะปาปาปอุสที่ 11 พระสันตะปาปาธรรมทูต ไดทรง

ยกฐานะองคกรยุวธรรมทูตขึ้นเปน “สมณองคกร” ในป 1922  

ในหลายๆประเทศ เด็กชาย-หญิงที่อุทิศตนเปนยุวธรรมทูต พวกเขา

ทํางานดวยความกระตือรือรน มีความคาดหวัง และความชื่นชมยินดีใน

การชวยเด็กอื่นๆ เมื่อพวกเขาโตขึ้นเปนผูใหญ ไดตระหนักถึงกระแสเรียก

การเปนธรรมทูตของพวกเขา 

 

คําถาม 

1. พระศาสนจักรในประเทศจนีแสดงความชื่นชมเด็กๆอยางไร? 

2. พระสังฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน มีเปาหมายอยางไรในการ

ตั้งองคกรยุวธรรมทูต? 

3. เปาหมายของพระสังฆราชชารลมีความสัมพันธกันอยางไร? 

4. เด็กๆยุวธรรมทูตมีความสําคัญในการสงเสริมงานธรรมทูตอยางไร? 

 

แหลงที่มาของความเช่ือ 

 มธ 3:13-17 พระเยซูเจาทรงรับพิธีลาง  เวลานั้นพระเยซูเจาเสด็จมา

จากแควนกาลิลีถึงแมน้ําจอรแดน เพื่อรับพิธีลางจากยอหน  ยอหน 
พยายามชักชวนพระองคใหเปลี่ยนพระทัย เขาพูดวา “ขาพเจาควร
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รับพิธีลางจากทาน แตทานกลับมาพบขาพเจา” พระเยซูเจาตรัส

ตอบวา “เวลานี้ ปลอยใหเปนเชนนี้กอน เพราะเราควรจะทําทุก

อยางตามพระประสงคของพระเจา” ยอหนจึงยอมทําตาม เมื่อพระ

เยซูเจารับพิธีลางแลวเสด็จขึ้นจากน้ํา ทันใดนั้นทองฟาเปดออก 

พระองคทอดพระเนตรเห็นพระจิตของพระเจาเสด็จลงมาเหนือ

พระองคดุจนกพิราบ และมีเสียงจากสวรรคกลาววา “ผูนี้เปนบุตร

สุดที่รักของเรา เปนที่โปรดปานของเรา” 

 CCC 1223 ศีลลางบาปของพระคริสตเจา พระเยซูเจาทรงเริ่มชีวิตตอ

สาธารณชนหลังจากทรงรับพิธีลางจากนักบุญยอหน ผูทําพิธีลาง ที่

แมน้ําจอรแดน หลังจากพระคริสตเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพแลว 

ไดทรงมอบพันธกิจใหบรรดาอัครสาวก “จงไปสั่งสอนนานาชาติให

มาเปนศิษยของเรา ทําพิธีลางบาปใหเขาเดชะพระนามพระบิดา 

พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําสั่งทุกขอที่เรา

ใหแกทาน”(มธ 28:19-20) 

 

บูรณาการ 

ก. ชีวิตฝายจิตของสมณองคกรยุวธรรมทูต 

พระสังฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน ผูกอตั้งสมณองคกรยุวธ

รรมทูต ไดตั้งช่ือวาองคกรยุวธรรมทูต ทานตองการใหเปนกระบวนการ
ธรรมทูตของเด็กๆที่ติดตามรอยเทาของพระเยซูเจา ท่ีครั้งหนึ่งทรงเคย

เปนเด็ก องคประกอบบางสวนมาจาก “กฎ” ที่พระสังฆราชชารล เปนผู

ตั้งขึ้น 

 องคกรยุวธรรมทูตอยูภายใหความอุปถัมภของพระเยซูกุมาร 
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 พระนางมารียพรหมจารีทรงเปนองคอุปถัมภแรก อารักขเทวดา 

นักบุญยอแซฟ นักบุญฟรังซิส และนักบุญวินเซนต เดอ ปอล เปน

องคอุปถัมภรอง 

 เด็กที่ไดรับศีลลางบาปแลวทุกคนสามารเปนสมาชิกขององคกรได 

 ยอมรับเด็กๆตั้งแตเกิดจนกระทั่งไดรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 

 องคกรนี้มีการจัดแบงเปนกลุม แตละกลุมมีสมาชิกสิบสองคน ตาม

อายุของพระเยซูเจาในวัยเด็ก  

ผูกอตั้งองคกรมีความตั้งใจใหกลุมมีเด็กสิบสองคน เปนกระจกสอง

ใหเห็นถึงพระเยซูเจาในวัยทารกและวัยเด็ก เปนการเลียนแบบอยางจาก

พระองค ในความเรียบงาย ความเงียบ ความชื่นชมยินดี การเปดตนเอง 

มีความไววางใจพระมารดาของพระองค มีความออนนอมตอทานนักบุญ

โยเซฟบิดาเลี้ยงของพระองค ที่สําคัญคือ ทรงอุทิศพระองคเองตอพระ

บิดาของพระองค พระสังฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน เริ่มจากการ

คํานึงถึงความสําคัญของพระเยซูเจา พระวจนาตถผูทรงรับสภาพมนุษย 

“การบังเกิดของพระเยซูเจา พระบุตรของพระเจาและบุตรของมนุษย ซึ่งดู

เหมือนวาไดรับการทําใหศักดิ์สิทธิ์ไวแลวตั้งแตขั้นตอนแรกของชีวิต” 

ทานมีความเชื่อวาอํานาจในวัยเด็ก ชวงเวลาของความเงียบและ

ความสันโดษ สงผลใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์จากวัยเด็กของพระเยซูเจา และ

เปนแหลงที่มาของพระหรรษทานทั้งหลาย โดยเฉพาะกับเด็กๆและผูที่

เปนเหมือนเด็กๆ 

ตามพระพรพิเศษของยุวธรรมทูต การอบรมนี้มีความตั้งใจเพ่ือให

เด็กเกิดความตระหนักใหม วาพวกเขาเปนผลมาจากพระหรรษทานของ

ศีลลางบาป ซ่ึงมีพระจิตเจาอยูอยางเต็มเปยม 
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เด็กๆไดรับการอวยพร พระสมณกฤษฎีกา งานธรรมทูตของพระศา
สนจักร ขอ 7 กลาววา “สมาชิกของพระศาสนจักรถูกผลักดันใหยังคง

ดําเนินกิจกรรมการแพรธรรมดวยเหตผุลของความรกั ซ่ึงพวกเขารักพระ

เจา และปรารถนาจะแบงปนใหมนุษยทุกคนมสีวนในสมบัติฝายวญิญาณ

ทั้งในชีวิตนี้และชีวติหนา” 

 

ข. ศีลลางบาป 

ศีลลางบาปเปนพระพรท่ีประทานใหกับบุคคล แตอุดมดวยพระ

หรรษทานที่มาจากการเขาเปนพี่นองสากลของครอบครัวที่ผูกพันกันจาก

การเปนบุตรพระเจา เราจึงไมสามารถลิดรอนแหลงกําเนิดของชีวิตนี้ไป

จากเด็กๆ การอุทิศตนเพื่อเปนธรรมทูตเกิดขึ้น ดังนั้น เรื่องงานธรรมทูต

จึงไมควรคํานึงถึงผูใหญเทานั้น แตเด็กๆสามารถเปนธรรมทูตไดตามแบบ

ของพวกเขา โดยการสวดภาวนา การทําพลีกรรม และสิ่งอื่นๆที่พวกเขา

กระทําในชีวิตประจําวัน โดยทางพระพรที่พวกเขาไดรับก็สามารถ

กลายเปนธรรมทูตไดเหมือนผูใหญ 

ศีลลางบาปเปนรากฐานของชีวิตคริสตชน เปนทางเขาสูชีวิตและ

จิตใจ เปนประตูที่จะทําใหเขาสูศีลศักดิ์สิทธิ์ประการอื่นๆ เปนศีลแหงการ

เกิดใหมฝายจิต และเปนรากฐานของชีวิตคริสตชน โดยการกระทําที่เปน

สัญลักษณของการลางดวยน้ํา และสูตรของพิธี (“ขาพเจาลางทานในพระ

นามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต”) บุคคลที่ไดรับศีลลางบาปเขาจะ

สะอาดจากบาปทุกประการ ทั้งบาปกําเนิดและบาปที่เขาไดกระทํา และ

รวมเขาอยูในพระคริสตเจา  

ศีลลางบาปเปนพระพร เพราะประทานใหกับผูที่ไมมีอะไรเปนของ

ตนเอง เปนพระหรรษทานที่มอบใหแมแตผูมีมลทิน ในศีลลางบาป บาป

ถูกฝงไวในน้ํา การเจิมจากพระสงฆ ศักดิ์สิทธิ์และเปนของสูง เปนการให
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ความสวางเพราะเปนแสงสวางสุกใส เปนชุดสวมใสเพราะคลุมบาปของ

เรา เปนการชําระลางเรา เปนตราประทับในขณะที่เปนการพิทักรักษาเรา 

และเปนเครื่องหมายแหงการปกครองของพระเจา(เทียบ CCC 1216) 

พระเยซูเจาทรงยืนยันวาศีลลางบาปจําเปนสําหรับความรอดพน ใน

พระวรสารนักบุญมาระโก 16:16 พระเยซูเจาตรัสวา”ผูที่เชื่อและรับศีล

ลางบาปก็จะรอดพน” ในพระวรสารนักบุญมัทธิว 29:19 พระเยซูเจาตรัส

ไวเชนกันวา “ทําพิธีลางบาปใหเขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และ

พระจิต” 

เด็กที่ยังไมไดรับศีลลางบาปสามารถรับศีลลางบาปได ตองจัดใหมี

ความมั่นใจวาผูปกครองของเขาจะนําเขาใหเติบโตในความเชื่อคริสตชน 

สําหรับผูใหญที่ปรารถนาจะรับศีลลางบาป จะเขากระบวนการรับผูใหญ

เขาเปนคริสตชน ศาสนบริกรศีลลางบาปตามหนาที่คือพระสังฆราช 

พระสงฆ และสังฆานุกร ในกรณีจําเปน ใครก็ไดรวมถึงผูไมไดรับศีลลาง

บาปดวยสามารถโปรดศีลลางบาปได  โดยใชบทภาวนาตอพระตรี

เอกภาพที่กําหนดสําหรับโปรดศีลลางบาป 

 

ค. พิธีศีลลางบาป 

พิธีโปรดศีลลางบาปแบงออกเปนสามสวน คือ การรับเด็ก เฉลิม

ฉลองพระวาจา และพิธีศีลมหาสนิท พิธีโปรดศีลลางบาปเริ่มจากพระสงฆ

ถามบิดามารดาวาพวกเขาขอใหพระศาสนจักรทําอะไรเพื่อบุตรของพวก

เขา บิดามารดาตอบดวยการบอกวา พวกเขามาเพื่อขอใหโปรดศีลลาง

บาป นั่นคือขอใหเด็กไดเขาเปนสมาชิกของพระศาสนจักร เขาในชุมชนผูมี

ความเชื่อ พระสงฆยังถามบิดามารดาถึงชื่อของเด็ก พระสงฆเตือนพวก

เขาถึงหนาที่ในการใหการอบรมเด็กในเรื่องความเชื่อคริสตชน และการ

ปฏิบัติตามพระบัญญัติ ตอนรับเด็กดวยการทําเครื่องหมายกางเขนบน
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หนาผาก ซึ่งเปนเครื่องหมายวาเด็กเปนของพระเจาและเปนผูติดตามพระ

ครสิตเจา(เทียบ CCC 1235) 

การเฉลิมฉลองพระวาจาประกอบดวย การอานบทอานจากพระ

คัมภีร ตอบรับพระวาจาที่ประกาศ ชมุชนภาวนาเพ่ือผูรับศีลลางบาป บิดา

มารดา และพอแมอุปถัมภ พระสงฆภาวนาเพื่อใหเด็กเปนอิสระจากบาป

กําเนิดและเปนพระวิหารของพระจิตเจา พระสงฆปกมือเหนือเด็กเปน

เครื่องหมายของการปกปองและการวอนขอพระจิตเจา 

พระสงฆเสกน้ําศีลลางบาป น้ํามีอํานาจในการลาง เปนสัญลักษณ

ของการทําใหภายในสะอาดและการเกิดใหมในพระคริสตเจา วอนขอ

บรรดานักบุญใหทรงดูแลและปกปองเรา ศีลลางบาปมอบใหดวยการลาง

ดวยน้ําจริงๆพรอมกับสูตรของบทภาวนา แลวพระสงฆเจิมดวยน้ํามันคริ

สมา  ซึ่งพระสังฆราชเสกเรียบรอยแลว หมายถึงพระพรของพระจิตเจาที่

ใหกับผูรับศีลคนใหม ดวยการเจิมนี้ ผูรับศีลลางบาปใหมเริ่มเขามามีสวน

รวมในการเปนสงฆ ประกาศก และกษัตริยของพระเยซูเจา องคพระผูเปน

เจา(เทียบ CCC 1241) 

เทียนปสกาที่จุดในพิธีโปรดศีลลางบาป เปนสัญลักษณถึงการ

ประทับอยูของพระคริสตเจา ความสวางของพระคริสตเจาที่สงผานบิดา

มารดาเพ่ือใหพวกเขาสงตอความสวางนี้ใหกับบุตรของพวกเขา ผูรับศีล

ลางบาปเปน “แสงสวางสองโลก และเปนเกลือดองแผนดิน” พิธีจบลง

ดวยการอวยพรของพระสงฆ บัดนี้ผูรับศีลลางบาปเปนบุตรของพระเจา 

ในพระบุตรแตพระองคเดียว จึงสามารถภาวนาบทภาวนาของบุตรพระ

เจา  “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย...” (เทียบ CCC 1243) 

โดยทางศีลลางบาปเรากลายเปนสมาชิกของครอบครัวของพระเจา 

เราตองเปนสมาชกิที่มีชีวิตชีวาและเกิดผลของพระศาสนจักร เราตองหลอ
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เลี้ยงชีวิตของเราในพระคริสตเจาดวยการสวดภาวนาและศีลศักดิ์สิทธิ์

ตางๆ 

 

การมอบถวาย 

 ขาแตพระบิดาที่รัก พวกลูกขอสรรเสริญและโมทนาพระคุณพระองค

สําหรับพระพรแหงชีวิตและความสวาง โปรดสงพระจิตของพระองคลงมา

เพื่อสองสวางในจิตใจของพวกลูก และโปรดประทานพระหรรษทานแหง

ความรักเพื่อพวกลูกจะไดสามารถมีชีวิตเปนธรรมทูตเด็ก พวกลูกวอนขอ

โดยทางคําเสนอวิงวอนของพระนางมารียพรหมจารี เพื่อพวกลูกจะไดมี

พละกําลังที่จะสละตนเองในการรับใชพระเจาดวยความรัก อาแมน 

 

ตอบคําถามตอไปน้ี 

1. องคประกอบบางสวนมาจาก “กฎ” ท่ีพระสังฆราชชารล เปนผูตั้งขึ้น

มีอะไรบาง? 

2. ทําไมจึงตั้งชื่อวาองคกรยุวธรรมทูต? 

3. ทําไมจึงองคกรจึงใหกลุมมีสมาชิกสิบสองคน? 

4. ผูกอตั้งองคกรยุวธรรมทูตคือใคร? 

5. ทําไมศีลลางบาปจึงมีความสําคัญ? 

6. ในศีลลางบาปมีการใชสัญลักษณใดบาง? 

7. ผูรับศีลลางบาปใหมเริ่มเขามามีสวนรวมในพันธกิจสามประการของ

พระเยซูเจาคืออะไร? 

8. เราตองหลอเลี้ยงชีวิตของเราในพระคริสตเจาดวยการทําสิ่งใด? 

 

การประเมินผล 

วงกลมลอมรอบคําตอบที่ถูกตองที่สุด 
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1. ผูกอตั้งองคกรยุวธรรมทูตคือ 

ก. พระสังฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน 

ข. พระสังฆราชหลุยส โชแรง 

ค. พระสังฆราชเปโตร คาแรตโต 

2. องคกรมีการจัดอยางไร? 

ก. แบงสมาชิกเปนกลุม กลุมละ 12 คน 

ข. แบงสมาชิกเปนกลุม กลุมละ 14 คน 

ค. แบงสมาชิกเปนกลุม กลุมละ 16 คน 

3. องคกรยุวธรรมทูตอยูภายใตอุปถัมภของ 

ก. นับุญเปาโล อัครสาวก 

ข. พระเยซูกุมาร 

ค. นักบุญมัทธิว 

4. พันธกิจสามประการของพระเยซูเจาคือ 

ก. พระบิดา พระบุตร และพระจิต 

ข. กษัตริย ผูปกครอง และเจาชาย 

ค. สงฆ ประกาศก และกษัตริย 

5. ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ทําใหเราเปนสมาชิกของครอบครัวพระเจา 

ก. ศีลกําลัง 

ข. ศีลมหาสนิท 

ค. ศีลลางบาป 

6. ศีลลางบาปทําใหเราเปนอิสระจาก 

ก. ความรุนแรง 

ข. บาป 

ค. การตัดสินโทษ 
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7. สีเสื้อที่เปนสัญลักษณวาผูรับศีลลางบาป “สวมใสพระคริสตเจา” 

ก. เสื้อสีขาว 

ข. เสื้อสีแดง 

ค. เสื่อสีน้ําเงิน 

8. เทียนที่มีความหมายวาพระคริสตเจาเปนผูใหความสวางแกผูรับศีล

ลางบาป 

ก. เทียนที่จุดสําหรับพิธีตื่นเฝา 

ข. เทียนที่จุดอยู 

ค. เทียนที่จุดจากเทียนปสกา 

9. น้ําที่ใชในพิธีโปรดศีลลางบาป 

ก. น้ําศีลลางบาป 

ข. น้ําตามธรรมชาติ 

ค. น้ําแร 

10. นํามันที่พระสงฆใชในพิธีโปรดศีลลางบาป 

ก. น้ํามันคริสมา 

ข. น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 

ค. น้ํามันมะกอกเทศ 
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แบบที ่4 

การอบรมของธรรมทูต 
 

สาระสําคัญ : เด็กๆเติบโตในประสบการณความเช่ือ 

ความนํา 

การปฏิบัติตามคําสัง่ของพระเยซูเจา “จงออกไปทั่วโลกประกาศขาว

ดีใหมนุษยทั้งปวง” สําหรับคริสตชนเริ่มตั้งแตวันท่ีเขาไดรับศีลลางบาป 

ธรรมทูตทุกคนจะคอยๆทําใหเดก็ๆของพวกเขาตระหนักถึงพันธกิจการ

เปนธรรมทตูที่พระเยซูเจาทรงมอบให ธรรมทูตทุกคนควรตระหนักเพ่ิมขึ้น

วาความเชื่อครสิตชนตองแบงปนออกไป 

ขอคําสอน พระเยซูเจา องคพระผูเปนเจาตรสัสั่งบรรดาศิษยของพระองค

วา “จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําสั่งทกุขอที่เราใหแกทาน” (มธ 

28:20) การอบรมธรรมทูตตองไปใหถึงเดก็ๆ วัยรุน และ

เยาวชน เพือ่ชวยพวกเขาใหไดรับการอบรมอยางครบถวน 

ศลีธรรม ครสิตชนทกุคนไดรับเรียกใหดําเนินชวีิตตามคําสอนของพระ

เยซูเจาอยางชดัเจน เพ่ือทําใหผูอื่นมีความเชื่อในพระเจา และ

พระเยซูครสิตเจา เดก็แตละคนก็ควรเปนหนึ่งเดียวกับคนอื่นๆ

ดวย 

การนมัสการ พระจิตเจาทรงมอบอํานาจและดลใจบรรดาธรรมทูตให

ติดตามพระคริสตเจาทั้งดวยคําพูดและการกระทํา แตละคน

ตองวอนขอพระเจาและโมทนาคุณพระองคที่ทรงประทานพระ

จติเจาในชวีิตประจําวัน ความเชื่อของเราไดรับพละกําลงัและ

หลอเลี้ยงโดยทางศลีมหาสนิท 
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ภาวนาเปด เพลงไปประกาศพระนาม 

(รบั) จงไปปาวประกาศ  พระนามของพระเปนเจา 
      แกชนทุกหมูเหลา  ใหเขามาหาพระองค 
1. พระจิตเจาทรงดลใจ  สงขาไปทั่วแดนดนิ 

นําสันติสุขใหทุกถิ่น  ความยินดีใหปวงประชา 

ทรงสงขาออกไป   พรอมกับใหคําสัญญา 

วาจะอยูคูตัวขา   ตราบชั่วฟาดินมลาย 

2. พระจิตสถิตกับขา  มีบัญชาใหขาไป 

เปลื้องทุกขผูร่ํารองไห  บรรเทาใจผูเศราโศกา 

ทรงสงขาออกไป   พรอมกับใหคําสัญญา 

วาจะอยูคูตัวขา   ตราบชั่วฟาดินมลาย 

3. องคพระจิตผูฤทธ ี  ผูใหชีวีแกทุกคน 

จงไปชวยคนยากจน  เบื้องบนทรงมีพระบัญชา 

ทรงสงขาออกไป   พรอมกับใหคําสัญญา 

วาจะอยูคูตัวขา   ตราบชั่วฟาดินมลาย 

 

สถานการณ 

โนดิลา 

 โนดิลา เปนเดก็ผูหญิงอายุ 8 ป เธอมีพี่นองทั้งหมด 5 คน จาก

ครอบครัวทีย่ากจน ทุกๆเชาหลังจากสวดภาวนาแลว เธอจะนั่งเกาอี้เข็น

ไปเลีย้งไกและแพะ โนดิลามคีวามอดทนในการชวยมารดาของเธอทํางาน

บานแมเธอจะพิการ 

 มารธาเปนเพื่อนเลนและเพื่อนบานกับโนดิลา มารธารูสภาพการ

ปวยของเพ่ือนดีจึงมาเยี่ยมเธอทุกวนัในชวงบาย โนดิลาไมเคยไปโรงเรยีน 

เพราะบานของเธออยูไกลจากโรงเรยีนและหนทางก็ไมเหมาะที่จะใชเกาอี้
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เข็น ครูในหมูบานมาสอนพิเศษใหเธอทีบ่าน มารธาชอบสิง่ที่คุณครูทําและ

มาชวยสอนใหโนดลิา ดวยความชวยเหลือของคุณครูทําใหเธอสามารเรียน

จบเกรด 3  

 มารธาเห็นการอุทิศตนของครูที่ชวยเหลือโนดลิา เธอแสดงใหเห็นวา

คนคนหนึ่งสามารถสละเวลา และความสามารถที่ตนเองมีเพ่ือความดีของ

ผูอื่นไดอยางไร 

 

คาํถาม 

1. ทําไมโนดลิาจงึไมสามารถไปโรงเรียน? 

2. เพื่อนของโนดิลาคอืใคร? 

3. มารธาทําอะไรเปนประจําเพื่อโนดลิา? 

4. โนดิลาทําอยางไรจึงสามารถจบเกด 3? 

5. คุณครูที่มีคุณภาพดีเปนอยางไร? 

6. มารธารเรียนรูอะไรจากคุณครูทานนั้น? 

 

แหลงที่มาของความเช่ือ 

 มธ 28:19-20 “เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงไปสัง่สอนนานาชาติให

มาเปนศิษยของเรา ทําพิธีลางบาปใหเขาเดชะพระนามพระบิดา 

พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําสั่งทุกขอที่เรา
ใหแกทาน” 

 ลก 22:14.. “นีเ่ปนกายของเราทีถู่กมอบเพ่ือทานทั้งหลาย จงทําดังนี้

เพื่อระลึกถึงเราเถิด” 

 ยน 14:23 พระเยซูเจาทรงรับประกันกับเราวา “ผูใดรักเรา ผูนัน้

ปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะ
เสด็จพรอมกับเรามาหาเขา จะทรงพํานักอยูกับเขา” 
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 ความช่ืนชมยนิดีแหงพระวรสาร 48 ความเชื่อของเราและคนยากจน

เปนความสัมพันธท่ีแยกจากกันไมได 

 

บูรณาการ 

 ดวยอํานาจทั้งมวลที่พระบิดาทรงประทานให พระเยซูเจาทรงสง
บรรดาศิษยของพระองคออกไป ทําใหนานาชาติมาเปนศิษยของพระองค 

และสอนพวกเขาใหปฏิบัติตามคําสั่งทกุขอที่พระองคทรงมอบให บรรดา

อัครสาวกพรอมกับบรรดาคริสตชนแรกเริ่มไดรับการดลใจจากพระจติเจา 

จึงประกาศขาวดีกบัทุกคน เมือ่รับศลีลางบาปเราไดรับการถายทอดพันธ

กิจนีจ้ากพระเยซูเจาดวย ดงันัน้เราจงึเปนธรรมทูต 

ก. การอบรมธรรมทตู 

การเปนธรรมทูตไมไดเกิดขึ้นในทันที เปนกระบวนการที่คอยเปน

คอยไป คนคนหนึง่มีมโนธรรมของการอุทิศตนเปนธรรมทูต เปนเพราะ

พระเยซูเจาทรงประทานให ซ่ึงพระศาสนจักรมอบใหกับสมาชิกแตละคน

ของชุมชน พระโอวาทในงานเลี้ยงอาหารค่ํามือ้สุดทายที่นักบุญยอหน

บันทึกไว 14:23 “ผูใดรักเรา ผูนัน้ปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของ

เราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพรอมกับเรามาหาเขา จะทรงพํานักอยู

กับเขา” ธรรมทูตตองตระหนกัใหมากยิ่งขึ้นวาความเชื่อตองไดรับการ

แบงปนออกไป 
ผูมีความเชื่อในพระเจาตองมีการพบปะกับพระองคเปนสวนตัว และ

ยอมรับวาพระเยซูเจาทรงเปนพระผูไถกูของตน ความเชื่อเกีย่วของกับ

ความเชื่อมั่นพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับความรู การกระทํา และการกราบ

นมสัการพระเจา ความเชื่อ หลักสําคญัของผูมีความเชื่อไมใชความรูทั่วไป 

แตเปนความรูในพระบุคคลของพระเยซูคริสตเจา ในฐานะองคพระผูเปน

เจาและพระเจา ความเชื่อในการกระทํา เปนการอุทิศตนเพือ่กระทําตาม
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พระประสงคของพระเจา ซ่ึงเรียกรองการกระทําของความยุติธรรมและ

ความรัก เพื่อปกปองและเอาใจใสดูแลสภาพแวดลอมที่ใกลจะสูญพันธุ

และความรกัตอผูอืน่ ความเช่ือในการกราบนมสัการคือการมอบตนเองไว

ในพระหัตถพระเจา 

เพื่อใหการอบรมธรรมทูตเกิดผลสําหรับเดก็ มีบางสิ่งที่ตองพิจารณา

คือ 

1. พัฒนาความตระหนักของอารมณเด็กทัง้ที่เปนประสบการณดีและไม

ด ี

2. แจงใหเด็กๆทราบถึงสภาพที่แทจรงิทางศาสนา สงัคมและเศรษฐกิจ 

ของเด็กๆจากที่อื่นๆ 

3. สงเสรมิเดก็ๆใหมคีวามมุงมัน่สวนตัว ในการเสียสละเวลา สวด

ภาวนา และรักผูอื่น 

4. ใหเด็กๆไดมีประสบการณของความเปนหนึ่งเดียวกับผูอื่นโดยเฉพาะ

ผูที่ขาดแคลนทางดานวัตถุ 

5. ใหเด็กๆไดมีประสบการณของจิตตารมณสวนรวม และความ

รับผิดชอบตอพระศาสนจักร 

6. ทําใหเด็กๆตระหนกัวา พันธกิจของพระคริสตเจาที่ทรงมอบใหนั้น 

หมายความถึงทุกคนซ่ึงไดรับเรียกมาเพื่อความเปนสากล 

ธรรมทูตเด็กที่เติบโตในความเชื่อสามารถเอาชนะความเห็นแกตัว 

โดยเฉพาะถาพวกเขาไดติดตอกับผูมปีระสบการณทางบวกในงานธรรม

ทูต การเอาชนะความเห็นแกตัวสามารถฝกฝนไดจากการออกจากสิง่ของ 

บุคคล และการอยูวางๆ ดังตวัอยางจากนักบุญเทเรซา แหง ลีซเีออร 

นักบุญเทเรซา แหง กัลกัตตา และอีกหลายๆทาน เด็กๆมีความชื่นชมกับ

ประสบการณทางอารมณที่แขง็แกรง เชน ความเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกัน 

ความเมตตากรุณา และการอุทศิตน พวกเขากลายเปนเดก็ที่มคีวาม
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รับผิดชอบ พวกเขาไดเรยีนรูความหมายแทจริงของความรกั ความเมตตา 

การสวดภาวนา มิตรภาพฝายจิต และความเห็นอกเห็นใจ 

งานธรรมทูตจําเปนตองมีพระหรรษทานของพระเจา เดก็ๆที่ทํางาน

ธรรมทูตอาจจะไมสามารถชวยแกไขปญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่โลก

กําลังประสบ แตเดก็ๆเหลานี้รูวิธีที่จะมอบความไววางใจตอพระเจา 

ปญหาตางๆที่ดูเหมอืนไมสามารถแกไขไดถาเราพ่ึงพาเพียงความสามารถ

ของเราเอง แตดวยความชวยเหลอืของพระจิตเจาผูทรงประทานชวีิตให

เรา ผูทรงเปนแรงบันดาลใจ และประทานความเขมแข็ง เราสามารถ

กระทําได ดงัท่ีมกีลาวไวใน ความชื่นชมยินดีแหงพระวรสาร 48 วา การ

ประกาศขาวดีอยางพิเศษโดยตรงแกผูต่ําตอยในหมูเรา เปนเครือ่งหมาย

ของพระอาณาจักรที่พระเยซูเจาทรงนาํมาให “ความเชื่อของเราและคน

ยากจนเปนความสมัพันธที่แยกจากกันไมได” 

เยาวชนธรรมทตูทุกคนพรอมที่จะดําเนนิตามรอยพระบาทของพระ

เยซูเจา คริสตชนทุกคนไดรับเรียกใหมีชีวติตามคําสอนของพระเยซูเจา

อยางเปนรูปธรรม เพ่ือสามรถทําใหผูอื่นมคีวามเชื่อในพระเจาและพระ

เยซูคริสตเจา เหมอืนกับโนดิลา ที่มารธาเอาใจใสตอเธอ การกระทําความ

เมตตาแมเล็กนอยที่เธอทําเพ่ือโนดิลา ในความยากจนนั้น มารธาแสดงให

เห็นถึงการเปนศษิยแทของพระคริสตเจา 

ข. ศลีมหาสนิท 

การรับศลีมหาสนิทเปนการเสริมสรางความเชื่อของเรา พระเยซูเจา

ทรงประทานพระองคเองใหเราในศีลมหาสนิท ในงานเลี้ยงอาหารค่ํามือ้

สุดทายเปนพระกายและพระโลหิตของพระองค(เทียบ ลก 22)  

ศีลมหาสนิทเปนเครื่องหมายของการโมทนาพระคุณ และเปนที่มา

ของพระพรมากมาย เราสรรเสริญพระเจาพระบิดา โมทนาคุณพระองคที่

ทรงประทานพระเยซูเจาพระบุตรของพระองคใหเรา และพระจิตเจาผูทรง
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ทําใหศักดิ์สิทธิ์ ในศีลมหาสนิท เรายงัโมทนาคุณและกราบนมัสการพระ

เจา สํานึกวาตนเปนคนบาป วอนขอพระเมตตาจากพระองค ภาวนาเพ่ือ

ผูอื่นและเพื่อตัวเราเอง ขณะเดยีวกันเปนการมอบตัวเราแดพระองค 

ศีลมหาสนิททําใหเราตระหนัก วาเปนการกราบนมสัการของชมุชน 

ศีลมหาสนิทนําบุตรของพระเจาทุกคนไปหาพระองค และนําไปสูคนอืน่ๆ

ดวย เปนการสรางพระศาสนจกัร พระคริสตเจาทรงแบงปนพระองคเอง

กับชุมชนผูมีความเชื่อ เรา พระศาสนจกัร หลังจากรับพระองคในศลีมหา

สนิทแลวเราไดรับเรียกใหแบงปนเวลา ความสามารถ และทรัพยากร

ตางๆกับผูอื่น การกระทําในเรือ่งการแบงปนเปนการไตรตรองอยาง

แทจริงถึงความใจกวางของพระเจาซ่ึงตองควบคูไปกับความจรงิใจในการ

รับใชผูอื่น โดยเฉพาะคนยากจน ในการสรางพระศาสนจกัร ในศลีมหา

สนทิเราตองไมหยดุสวดภาวนา ใหกําลังใจ และช่ืนชมยินดีแกกันและกัน  

ดวยประสบการณของความเชื่อ เรารูจัก รัก และรับใชพระคริสตเจา 

เปนพระจิตเจาที่ทรงกระทําในตัวเรา ดังนั้นเราจงึสามารถเรียนรูที่จะเปน

ผูศักดิ์สิทธิ์ และยอมรับความรกัของพระเยซูเจาที่ทรงมีตอเราในศลีมหา

สนิท 
 

การมอบถวาย 

 ขาแตพระเจาที่รัก ขอบพระคุณท่ีทรงแบงปนพันธกิจของพระองค

ใหกับพวกลูก ขอบพระคุณที่ทรงไวใจพวกลูก โปรดใหพระจติของพระองค

ดลใจพวกลกูใหติดตามพระองคทุกวันในการเรียกสูความรัก โปรทรง

ประทานความเขมแข็งเมื่อการติดตามพระองคประสบกับอุปสรรค เพ่ือ

พวกลูกจะไดมีความกลาหาญที่จะกระทําพันธกิจที่พระองคทรงมอบให 

ขอใหพวกลูก เปนลูกที่รกัของพระองคตลอดไป จนไปสูสวรรคเหมือนกับ

บรรดาผูศกัดิ์สิทธิ์ พวกลูกวอนขอโดยอาศัยพระเยซูเจา องคพระผูเปนเจา 

พระบุตรของพระองค อาแมน 
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ประเมินผล 

ก. เขียนคําตอบลงหนาขอความตอไปนี้ 

------------------- 1. ทรงสั่งบรรดาศิษยของพระองคใหนําขาวดไีปใหผูอื่น 

------------------- 2. ดลใจใหผูคนกระทํากิจการแหงความรกัและเมตตา 

------------------- 3. ประทานพันธกิจใหชวยโลกใหรอดพน 

------------------- 4. เปนชุมชนของคริสตชนท่ีไดรับศีลลางบาป 

------------------- 5. ศลีศักดิส์ิทธิ์ซ่ึงเรารับพระเยซูเจา 

ข. เขียนวิธบีางประการที่แสดงถึงการเปนศิษยธรรมทูตของพระเยซูเจา 

1. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค. ศีลมหาสนิทเปนกิจการของการโมทนาพระคุณ เธอใหคุณคาของศลี

มหาสนิทในชวีิตของเธออยางไร? ทําไม? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แบบที ่5 

ธรรมทตูท่ีกระตือรือรน 

 
สาระสําคัญ : เด็กๆชวยเหลือกันและกัน (เพ่ือนชวยเพื่อน) 

ความนํา 

เราแตละคนเปนผูรบัสวนในพันธกิจของพระเจา พันธกิจประการ

แรกที่พระเจาทรงมอบใหเรา คือพนัธกิจแหงความรัก ซึ่งชวยใหเรามีชวีิต

และเปนประจกัษพยานถงึการประทับอยูของพระเจาใหกับผูอื่น พระ

หรรษทานและพระพรเปนของผูที่แบงปนพันธกิจนี้ ทําใหเรามีศักดิ์ศรเีปน

บุตรของพระเจา พันธกิจแหงความรกันี้โดยการกระทําของการรู รัก และ

รับใชพระเยซูเจาโดยทางเพ่ือนมนุษยของเรา พันธกิจนี้คอืการเฉลิมฉลอง

ในการโมทนาคุณพระเจาของเรา  

ขอคําสอน ผูรับศีลลางบาปแลวทุกคน รวมทัง้เด็กๆเปนผูแทนในการ

ประกาศขาวดี เดก็ๆเปนผูรับสวนในพันธกิจของพระเจา พวก

เขามีงานธรรมทูตทีจ่ะตองกระทําตามความสามารถของ เปน

ประจักษพยานของพระคริสตเจาที่มีชีวติในทามกลางเพื่อนๆ

ของพวกเขา 

ศลีธรรม เด็กๆเปนเหมือนกับศิษยธรรมทูตที่มีความชื่นชมยินดี อุทิศ

ชีวิตของตนเองและเปนพยานยืนยันความเชื่อ ดวยการรักกัน

และกนัดังที่พระครสิตเจาทรงสั่งใหกระทํา ในเสนทางนอยๆ 

พวกเขาสามารถชวยเด็กอื่นๆ การกระทําที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงโลก พวกเขาสามารถปฏิบัติกิจการแหงความรัก 

ความเมตตา ความเห็นใจ และมิตรภาพ 
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การนมัสการ เดก็ๆเฉลิมฉลองพระหรรษทานและพระพรของพระเจา ดวย

การตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของพวกเขา และการ

ทํางานธรรมทูตรวมกับผูอื่น 

 

ภาวนาเปด 

 ขาแตพระเจา พระบิดาผูทรงสรรพานุภาพ พวกลูกสรรเสริญและ

โมทนาคุณพระองค ขอบพระคุณที่ทรงประทานพระหรรษทานและพระพร

ของกระแสเรียกการเปนธรรมทูต โปรดชวยใหพวกลูกเติบโตในความเชื่อ 

ความหวัง และความรัก โปรดจุดไฟแหงความปรารถนาที่จะเปนประจักษ

พยานที่เขมแข็งในการประกาศขาวดีในทุกแหง พวกลูกวอนขอในพระนาม

ของพระเยซูเจา พระบุตรของพระองค ผูทรงดํารงชีพ และเสวยราชพรอม

กับพระองค และพระจิต อาแมน 

 

สถานการณ 

 ในแตละประเทศ เราสามารถเห็นสภาพความยากจน ผูคนท่ียากจน

เหลานี้ขาดแคลนทางดานวัตถุที่จะยังชีพ ดังนั้น จึงเปนความทาทายตอ

เราท่ีจะตอบรับความตองการของเพื่อนมนุษยเหลานี้ เพราะเราทุกคนเปน

บุตรของพระเจา เจาจงึตองรับผิดชอบตอกันและกัน 

 

เราทกุคนเปนบุตรของพระเจา 

เจมี่ รเีวรา 

ทานเห็นเด็กที่อยูตามขางถนนหรือไม? 

ทานเคยเดนิบนทางเทาท่ีพวกเขาใชเปนที่นอนหรือไม? 

ทานรูสึกอยางไรเมือ่มอืของทานที่ใหทานสัมผัสมือของเขา? 

ทานเคยใหอาหารพวกเขารับประทานหรือไม? 
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 ทานเคยเห็นที่ที่พวกเขาใชนอนถกูลางดวยน้ําทวมหรือไม? 

 ในขณะท่ีมารดาคนหนึ่งกอดบุตรของตนไว? 

 ทานไดยนิเสียงพายุโหมกระหน่ําหรือไม? 

 ทานบอกพวกเขาไดหรือไมวามาจากไหน? 

ใหเราแสดงความรกัและความเมตตาของเรา 

ดวยความมีน้ําใจและความนอบนอม 

สําหรับความรักของพระเจาที่มีตอคนออนแอและคนขดัสน 

เชนทานและขาพเจา 

 เราทุกคนเปนบุตรของพระเจา 

 เราทุกคนเหมอืนกนั 

 พระองคทรงเรยีกชือ่เราแตละคนใหชวยเหลือคนจนและคนพิการ 

 และเรยีนรูวาจริงๆแลวชีวิตคืออะไร 

 ซึ่งก็คือรูจัก รัก และรับใชองคพระผูเปนเจา 

ยืนเคียงขางกันและกระทําในสวนท่ีเปนของตน 

ฟงเสียงของพวกเขา ซอมหัวใจที่แตกราว 

เลอืกที่จะกลา ตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชน 

มอบศกัดิศ์รีและความภาคภูมิใจคืนใหพวกเขา 

โปรดอยาทําเปนมองไมเห็นและทอดทิ้งพวกเขาไวขางหลัง 

ใหตอสูอยูในความมืดและใหคําสัญญาที่วางเปลากับเขา 

เราทุกคนเปนบตุรของพระเจา 

เราทุกคนเหมอืนกนั 

พระองคทรงเรยีกชือ่เราแตละคนใหชวยเหลือคนจนและคนพิการ 

และเรยีนรูวาจริงๆแลวชีวิตคืออะไร 

ซึ่งก็คือรูจัก รกั และรับใชองคพระผูเปนเจา 

ยืนเคียงขางกันและกระทําในสวนท่ีเปนของตน 
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ฟงเสียงของพวกเขา ซอมหัวใจที่แตกราว 

เลอืกที่จะกลา ตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชน 

มอบศกัดิศ์รีและความภาคภูมิใจคืนใหพวกเขา 

โปรดอยาทําเปนมองไมเห็นและทอดทิ้งพวกเขาไวขางหลัง 

ใหตอสูอยูในความมืดและใหคําสัญญาที่วางเปลากับเขา 

เราทุกคนเปนบตุรของพระเจา 

เราทุกคนเหมอืนกนั 

พระองคทรงเรยีกชือ่เราแตละคนใหชวยเหลือคนจนและคนพิการ 

และเรยีนรูวาจริงๆแลวชีวิตคืออะไร 

ซึ่งก็คือรูจัก รกั และรับใชองคพระผูเปนเจา 

ซึ่งก็คือรูจัก รกั และรับใชองคพระผูเปนเจา 

ซึ่งก็คือรูจัก รกั และรับใชองคพระผูเปนเจา 

 

คาํถาม 

1. ทําไมเพลงนี้จึงชื่อวา “เราทุกคนเปนบตุรของพระเจา? 

2. เนื้อเพลงทอนแรกและทอนทีส่องพรรณาถึงอะไร? 

3. เธอรูสึกอยางไรเมือ่เห็นเด็กขางถนน? หรือครอบครัวที่อาศัยอยูใต

สะพาน? 

4. เนื้อหาหลักของเพลงคืออะไร? 

5. ทานเอาใจใสในความยากลําบากในชีวิตของคนยากจนอยางไร? 

 

แหลงที่มาของความเช่ือ 

 มก 1:15 พระอาณาจกัรของพระเจาอยูใกลแลว  

 มธ 28:19-20 “เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงไปสัง่สอนนานาชาติให

มาเปนศิษยของเรา ทําพิธีลางบาปใหเขาเดชะพระนามพระบิดา 
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พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําสั่งทุกขอที่เรา

ใหแกทาน” 

 LG 19 งานธรรมทูต “บรรดาอัครสาวกถูกสงไปหาชาวอิสราเอล

กอน แลวจงึไปหานานาชาติ” 

 พระพันธกิจของพระผูไถ 81 วันอาทติยแพรธรรมสากลเปนวันที่มี

ความสําคัญของพระศาสนจักร เพราะสอนเราวาควรจะใหอยางไร 

นั่นคอืใหในฐานะที่เปนของถวายแดพระเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

และและเพ่ืองานธรรมทูตทั่วโลก 

 

บูรณาการ 

พระเยซูเจาทรงพระดําเนินอยางขะมักเขมนเพ่ือประกาศวา “พระ

อาณาจักรของพระเจาอยูใกลแลว”(มก 1:15) พระอาณาจกัรของพระเจา

คือผูหนึง่ที่ปลดปลอยเราใหพนจากบาป การกดขี ่ และทําใหเรามั่นใจถึง

ความรักเมตตาและความสงสารของพระองค พระอาณาจักรของพระเจา

ตอนรับทุกคน โดนเฉพาะผูที่หลงหายไปและต่ําตอย คนชราและเด็ก ผูซึ่ง

เปนสมาชิกที่เปราะบางที่สุดของสังคม 

ชีวิต พระวาจา และการกระทําของพระเยซูเจาเผยใหเหน็ถึงความ

รักของพระเจา พระบิดา และแผนการการชวยมนุษยใหรอดพน พระองค

ทรงสั่งบรรดาศิษยของพระองควา “เพราะฉะนั้น ทานท้ังหลายจงไปสั่ง

สอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา ทําพิธีลางบาปใหเขาเดชะพระนาม

พระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําสั่งทกุขอทีเ่รา

ใหแกทาน” (มธ 28:19-20) พระเยซเูจาทรงสงคริสตชนทกุคนที่ไดรับศีล

ลางบาปใหออกไปแบงปนขาวดีของพระองคใหกับผูอื่น และบอกเลาเรื่อง

ของพระองคใหกับทุกคนทีเ่ราพบ ความเชื่อของเราและศีลลางบาปเปนทั้ง

พระพรและความรบัผิดชอบ เปนบทบาทของเราที่จะทําใหพระเยซูเจาเปน
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ที่รูจัก รัก และบอกใหทุกคนรูวาการชวยใหรอดพนถูกมอบใหกับทุกคน

โดยทางพระเยซูเจา พระผูไถกูผูทรงพระเมตตา โดยทางศีลลางบาปและ

ศีลกําลงั ทกุคนไดรับการแตงตั้งจากองคพระผูเปนเจาใหทํางานธรรมทูต 

เพราะพระองคเองทรงเปนผูที่ทําใหพระศาสนจกัรมีอยูและบังเกดิผลตาม

สถานที่ตางๆ และตามสภาพแวดลอม โดยทางบรรดาธรรมทูตเหลานี้ทํา

ใหพระศาสนจักรกลายเปนเกลือดองโลก 

ในฐานะสมาชิกของพระศาสนจักร ประชากรของพระเจาถูกทาทาย

ใหนําขาวดีของพระเยซูเจาไปใหแกผูที่ยังไมรูจกัพระองค เอกสารแหง

สภาสังคายนา วาตกิัน ที่ 2 เรื่อง “พระศาสนจักร” ขอ 19 ไดใหแนวทาง

แกเราในเรื่องบทบาทของธรรมทูตที่บรรดาผูติดตามพระเยซูเจาไดแสดง

ใหเห็นวา พวกเขาถูกสงไปหาชาวอิสราเอลกอน แลวจึงไปหานานาชาต ิ

บรรดาศิษยของพระเยซูเจาไดรับอํานาจจากพระจิตเจาในวันเปนเตกอสเต 

และพวกเขาออกไปเปนพยานถงึพระเยซูเจาในกรุงเยรูวาเล็ม ยเูดยี และ

สะมาเรีย และทั่วแผนดนิ 

สมาชิกทกุคนของพระศาสนจักรควรปรารถนาใหชาย-หญิงทุกคนได

มีประสบการณถงึการประทับอยูดวยความรักของพระเยซเูจา และพระ

สัญญาแหงการชวยใหรอดพนของพระองค เปนเรือ่งนาเศรา ที่พระเยซู

เจาทรงบังเกดิ เทศนสอน รบัความทรมาน สิ้นพระชนม และกลับคนืพระ

ชนมชพี ในทวีปเอเชีย ทวีปที่ประเทศของเราอยู แตมคีนจํานวนนอยมาก

ในแผนดินแหงนี้ที่ไดฟงเรือ่งราวของพระเยซูเจา  

เด็กๆสามารถไดรับการรับรูถึงพันธกิจโดยทางการพบปะกบัพระเยซู

เจาเปนการสวนตัว ซ่ึงเขาสามารถแบงปนความชื่นชมยนิดีของความยนิดี

ในการพบปะนีก้ับผูอื่น ผูที่มีประสบการณกับพระคริสตเจาไมใชเปนเพียง

พระพรสวนตัวของเขาเทานั้นแตเปนพระพรสําหรับมนุษยชาติดวย นีค่อื
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เหตุผลวาทําไมธรรมทูตที่มีชวีิตชีวาจงึแสดงออกถึงการเตบิโตทางความ

เชื่อแบบผูใหญ เด็กๆตองเปนพวกแรกที่เปนธรรมทูตใหกับเดก็ๆดวยกัน  

วิธีการหนึ่งที่เดก็ๆสามารถแบงปนชวีิตธรรมทูตของพระศาสนจกัร

คือการสนับสนนุใหความชวยเหลือในวนัอาทิตยแพรธรรมสากล ดงัที่

กลาวไวใน พระพันธกิจของพระผูไถ 81  “วันอาทิตยแพรธรรมสากลเปน

วันที่มีความสําคัญของพระศาสนจักร เพราะสอนเราวาควรจะใหอยางไร 

นั่นคอืใหในฐานะที่เปนของถวายแดพระเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ และ

และเพือ่งานธรรมทตูทั่วโลก” 

เด็กๆสามารถเปนธรรมทูตที่มีชีวิตชีวาไดในครอบครัวของเขาเอง ที่

โรงเรียน และในชมุชนที่พวกเขาอยู  การเปนศิษยธรรมทูต พวกเขา

สามารถตอบสนองความตองการของเด็กอื่นๆ พวกเขาสามารถเริ่มทํางาน

ธรรมทูตในการชวยเดก็ๆ ดวยการคิดถึงพวกเขาในการสวดภาวนา 

ภาวนาใหพวกเขาตอหนาศลีมหาสนิท รับศีลมหาสนิทดวยความเชื่อ มอบ

มิตรภาพใหกับเด็กอื่นๆ แมจะมีความแตกตางกันในเรื่อง สีผิว รูปราง

หนาตา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉะนั้น เด็กๆเหลานี้กลายเปนเครื่องหมาย

ของพระเยซเูจาในโลกปจจุบัน 

 

การมอบถวาย 

 ขาแตพระบิดาเจาที่รัก พระองคทรงสงพระเยซูเจา พระบุตรของ

พระองคลงมาเปนพี่ชายและเพ่ือน พวกลูกขอบพระคุณพระองคสําหรับ

พระพรแหงความเชือ่ที่ชวยค้ําจุนพวกลูกใหรูจัก รัก และรับใชพระเยซูเจา 

โปรดทรงสงพระจิตเจาเพื่อชวยพวกลูกใหเปนธรรมทูตทีก่ลาหาญในบาน 

ในโรงเรียน และในชุมชน เพื่อพวกลูกจะไดนําพระเยซูเจาไปใหผูอื่น 

โดยเฉพาะผูทีย่งัไมรูจักพระองค อาแมน 
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กิจกรรม 

จงเติมคําลงในชองวาเพื่อทําใหประโยคสมบูรณ 

1. พระเยซูเจาทรงประกาศวา......................................อยูใกลแลว 

2. ความเชื่อของเราและ..................................เปนทั้งพระพรและความ

รับผิดชอบ 

3. เอกสารแหงสภาสังคายนา วาติกัน ที่ 2 ..................................ไดให

แนวทางแกเราในเรือ่งบทบาทของธรรมทูต 

4. พระเยซูเจาทรงบังเกิด เทศนสอน รบัความทรมาน สิ้นพระชนม 

และกลับคนืพระชนมชพี ในทวีป.............................. 

5. พระศาสนจักรในประเทศไทย ใหความสนใจในงานธรรมทูต จึงได

ตั้งคณะ............................................ 
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แบบที ่6 

พระพรและพรสวรรคของยุวธรรมทูตตอพระศาสนจักร 

 
สาระสําคัญ : เด็กๆแบงปนพรสวรรคใหกับพันธกิจของพระศาสนจักร 

ความนํา 

เมื่อถึงเวลาที่พระเยซูเจาจะทรงสงบรรดาศิษยของพระองคออกไป 

พระองคทรงสัง่พวกเขาใหประกาศขาวดีเรือ่งพระอาณาจักรของพระเจา

ใหกับแกะที่หลงหายไปของอิราเอล พระเยซูเจาทรงมอบหมายใหพวกเขา

ชวยคืนสภาพใหกับผูทนทุกขทรมาน และเตือนพวกเขาใหมีวิถีชีวิตที่เรียบ

งาย มคีวามใจกวางกับทกุคนโดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน การเปนธรรมทูต

เด็กโดยทางคุณธรรมของศีลลางบาป องคพระผูเปนเจาทรงสงเธอออกไป

เชนเดียวกันกับบรรดาศิษยของพระองค ใหเปนพยานและประกาศขาวดี

ใหกับเพ่ือนๆในวัยเดียวกับพวกเธอ ดวยการเปนคนเรียบงายและมีใจ

กวาง โดยเฉพาะกบัเดก็ยากจน เพือ่พวกเขาจะสัมผสัไดถึงการประทับอยู

ของพระเจาในชีวิตของพวกเขา มีความเชื่อ และความหวังในพระองค 

 

ขอคําสอน พระเจาคือผูประทานชวีติใหกับมนุษยทกุคน เพราะพระองค

ทรงมีพระทัยกวางและพระเมตตาอยางไมสิน้สุดใหกับทุกคน 

ชีวิตมนุษยเปนพระพรที่มีคาที่สุดของพระเจา ดังนั้นมนุษยทุก

คนจงึตองรักษาไว เอาใจใส และแบงปนเพ่ือความดีของผูอื่น 

พระเจาจะทรงโปรดปราน หากเราใหคุณคากับชีวิตของเราใน

ฐานะพระพรของพระองคที่ทรงประทานใหเรา เพราะเรา

เรียนรูที่จะรับผิดชอบและมคีวามใจกวางกับผูอื่น 

ศลีธรรม พระเจาทรงสั่งใหเรามีความใจกวางในพระพรทุกอยางที่เรา

ไดรับจากพระองค เชน ชีวิต ความสามารถพิเศษ เวลา และ
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ทรัพยสมบัติ เปนผูมีใจกวางโดยเฉพาะกับเด็กๆที่ยากจนใน

ชุมชนของเรา เปนหนทางยิ่งใหญในการติดตามพระเยซูคริสต

เจา องคพระผูเปนเจา ผูทรงแสดงความรักอยางมากตอคน

ยากจน เด็กกําพรา คนปวย และสมาชิกที่ชมุชนไมตองการ 

การนมัสการ คดิถึงและสวดภาวนาวอนขอทุกวันเพ่ือเดก็ยากจน ซึ่งเปน

วิธีการที่เหมาะสมอยางมาก เพือ่ทําใหชีวิตภาวนาของเราเปน

ที่พอพระทัยพระเจา เมือ่ใดก็ตามที่เราภาวนาเพ่ือเด็กคนอื่นๆ 

เปนพเิศษเพื่อเดก็ยากจนและเดก็ที่ถูกทอดทิ้ง เราตองเตือน

ตัวเองเสมอวา ชีวติและวัตถุสิ่งของท่ีเรามีเปนพระพรที่เรา

ไดรับจากพระเจา ซึ่งเราตองแบงปนใหกับผูอื่น เราตองภาวนา

วอนขอโดยทางพระนางมารีย ผูทรงเปนมารดาของพระศาสน

จกัร ทรงเปนแบบอยางของธรรมทูตเพื่อผูอื่น 

 

ภาวนาเปด 

 ขาแตพระบิดาที่รักยิ่ง พระองคทรงเปนที่มาของชีวิตอันประเสริฐ 

และทุกสิ่งที่พวกลูกมี หากปราศจากความรกัและพระเมตตาอนัหา

ขอบเขตมิไดของพระองคแลว พวกลูกไมสามารถมีชีวิตอยูในโลกนี้ตอไป

ได หัวใจของพวกลูกสรรเสริญพระพรแหงชีวิตที่พระองคทรงมอบให ขา

แตพระบิดา พวกลูกวอนขอพระองคโปรดใหหัวใจของพวกลกูเปนเหมือน

ของพระองค เพ่ือจะไดเรยีนรูที่จะรักและมีความใจกวางตอผูอืน่ เปน

พิเศษสําหรับเดก็ๆที่ตกอยูในความยากลําบากท่ีตองการพระเมตตาของ

พระองค โปรดทําใหพวกลูกเปนมือของพระองคเพื่อจะไดพรอมเสมอที่จะ

แบงปนในสิ่งที่มีโดยไมคดิถึงราคา พวกลกูวอนขอทั้งนี้ในพระนามของ

พระเยซูครสิตเจา พระบุตรของพระองค พรอมกับการวอนขอดวยความ

รักจากพระนางมารยีพรหมจารี อาแมน 
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สถานการณ 

ก. กลุมกิจกรรม เตรยีมภาพตางๆที่แสดงถึงความอยตุธิรรมในสังคมที่

มีผลตอเด็กๆในรูปแบบตางๆ 

รูปภาพของกลุมที่ 1 ภาพเด็กทีก่ําลังทาํงานในโรงงานทําพลุ 

รูปภาพของกลุมที่ 2 ภาพเด็กขางถนนกําลงัขอทานโดยมคีนคมุ 

รูปภาพของกลุมที่ 3 ภาพเด็กกําลงัคุยหาอาหารตามถังขยะ 

รูปภาพของกลุมที่ 4 ภาพเด็กกําลงันอนอยูตามขางถนน 

รูปภาพของกลุมที่ 5 ภาพเด็กทีถู่กผูปกครองทํารายรางกาย 

ข. การดําเนินการ หลังจากแจกภาพใหทุกกลุมแลว ถามคําถามตอไปนี้ 

1. สภาพปญหาอะไรที่เดก็ๆตองเผชิญ? 

2. ใครคือผูรับผดิชอบตอสภาพปญหาที่เด็กๆกําลังเผชิญ? 

3. ทําไมเด็กๆจึงตองเผชิญกับสภาพปญหาที่ทุกขทรมาน? 

4. เธอรูสึกอยางไรหากตองเผชญิกับปญหาแบบเด็กๆเหลานั้น? 

5. เธอคิดวาพระเยซูเจาจะรูสึกอยางไรเมือ่เห็นความทุกขทรมานที่

เด็กๆกําลังเผชิญ? 

6. ถาพระเยซูเจาทรงขอใหเธอชวยเด็กๆทีก่ําลังไดรับความทกุข

ทรมานเหลานี ้เธอจะแกไขอยางไรในแตละสภาพการณ? 

ค. การสงัเคราะห หลังจากตอบคําถามทกุขอแลว ใหสังเคราะหคําตอบ

ออกมาเปนภาพ 

 

แหลงที่มาของความเช่ือ 

 มธ 10:5-10 การสงอัครสาวกสิบสองคน “พระเยซูเจาทรงสงอัคร

สาวกสิบสองคนนีอ้อกไปทรงสัง่เขาวา ‘อยาเดนิตามทางของคน

ตางชาติ อยาเขาไปในเมืองของชาวสะมาเรยี แตจงไปหาแกะพลัด

ฝูงของวงศวานอสิราเอลกอน จงไปประกาศวาอาณาจักรสวรรคใกล
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เขามาแลว จงรักษาคนเจบ็ไข จงปลุกคนตายใหกลับคืนชพี จงรักษา

คนโรคเรือ้นใหสะอาด จงขับไลปศาจใหออกไป ทานไดรบัมาโดยไม

เสยีคาตอบแทน ก็จงใหเขาโดยไมรับคาตอบแทนดวยอยาหา

เหรียญทอง เหรียญเงิน หรอืเหรียญทองแดงใสในไถ เมื่อเดนิทาง 

อยามยีาม อยามเีสือ้สองตัว อยาสวมรองเทา อยาถือไมเทา เพราะ

คนงานยอมมสีิทธิ์ไดรับอาหารอยูแลว”   

 มธ 25:20-21 อปุมาเรื่องเงินตะลันต  คนที่รับหาตะลันตเขามา นํา

กําไรอีกหาตะลนัตมาดวย พูดวา “นายขอรับ ทานใหขาพเจาหาตะ

ลันต นี่คอืเงินอีกหาตะลันต ที่ขาพเจาทํากําไรได” นายพูดวา “ดี

มาก ผูรับใชที่ดีและซ่ือสัตย เจาซ่ือสัตยในสิ่งเล็กนอย เราจะใหเจา

จัดการในเรื่องใหญๆ จงมารวมยินดีกบันายของเจาเถิด” 

 ลก 12:22-23 ความวางใจในพระเจา  พระเยซูเจาตรสักับบรรดา

ศิษยวา “เราบอกทานทั้งหลายวา อยากังวลถึงชวีติของทานวาจะกิน

กินอะไร อยากังวลถึงรางกายของทานวาจะนุงหมอะไร ชีวิตยอม

สําคัญกวาอาหาร และรางกายยอมสําคัญกวาเครือ่งนุงหม” 

 

ประวติั มารยี คารเมน กอนซาเลซ-วาเลโร 

 มารีย คารเมน กอนซาเลซ-วาเลโร เกิดที่แมดริด ประเทศสเปน เมือ่ 

16 เมษายน 1930 เปนบตุรคนทีส่องของนายจูลีโอ กอนซาเลซ-วาเลโร 

และนางโดนา คารเมน กอนซาเลซ-วาเลโร แมของเธอไดถวายเธอใหกับ

พระนางมารีย แหง ภูเขาคารแมล ในระหวางนพวารแมพระ แหง ภูเขา

คารแมล เธอไดรับศีลลางบาปทันทีหลังจากเกดิ เพราะปวยหนัก เธอรับ

ศีลมหาสนิทเมือ่อายุ 6 ป มารีย คารเมน เรียนอยูในโรงเรียนของซิสเตอร

ที่เปนชาวไอริช เธอมีความเอือ้เฟอเผือ่ตอคนขอทาน เธอเอาเงนิออมของ

เธอใหกับพวกเขา และเชญิใหพวกเขากลับมาอีกเพ่ือจะไดใหเงนิเพ่ิม คุณ
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ยายของเธอยังจําไดวาใหเงนิเธอเพื่อนาํไปซื้อของเลนหรือของอื่นๆที่อยาก

ได แตเธอกลับเอาเงินไปใหเจาของทีด่นิเพื่อซื้อของเลนใหกับเดก็คนอ่ืนๆ 

และสัง่ไมใหบอกเรื่องนีก้ับคนในครอบครัวของเธอ 

 มารีย คารเมน เปนเด็กที่มีชีวิตฝายจิตดีมาก เธอชอบนาํสมาชิกใน

ครอบครัวสวดสายประคํา เธอทองบทเราวิงวอนพระนางมารียไดขึ้นใจ 

บิดาของเธอถูกสังหารเพราะเปนคาทอลิก เธอใหอภยัและภาวนาให

ฆาตกรทีฆ่าบิดาของเธอกลับใจ เธอเปนไขอีดําอีแดงจนเปนเหตุให

เสยีชีวิตหลังจากอดทนตอความเจ็บปวดเปนเวลาสองเดือน เพราะความ

เจ็บปวยทําใหใบหนาและศีรษะของเธอมีรูปรางบิดเบ้ียว แตทันทีท่ีเธอ

สิ้นใจ รูปรางหนาตาของเธอเปลี่ยนไปอยางมากและมกีลิ่นหอมออกมา

จากรางกายของเธอ หลังจากงานศพไมนานก็มกีารดําเนนิการเพื่อแตงตัง้

เธอเปนนกับุญและไดรับการรับรองในป 1985 เธอไดรับการประกาศให

เปนผูศักดิ์ในป 1996 

  

บูรณาการ 

 พระเยซูเจาทรงมอบหมายงานธรรมทตูใหศิษยทั้งสิบสองคน ในการ

ชวยเหลือประชาชนใหมีความเชื่อในพระเจามากยิ่งขึ้น พวกเขากระทําตาม

คําส่ังดวยความรับผิดชอบ ไมเพยีงแตเทศนสอนขาวดีเทานั้น พวกเขายงั

รักษาคนเจ็บปวย ปลุกคนตายใหกลับคืนชพี รักษาคนโรคเรือ้น และขบัไล

ปศาจ งานตางๆเหลานี้บรรดาศิษยกระทําดวยความขยนัขันแขง็และความ

ใจกวางโดยไมรับคาตอบแทน(มธ 10:5-10) 

 โดยทางคุณธรรมของศลีลางบาป เรากลายเปนผูตดิตามพระเยซูเจา 

เปนศิษยของพระองค เปนสมาชิกของพระศาสนจักร และเปนผูรวมมอืใน

งานที่พระเยซูเจาทรงมอบใหบรรดาศษิยของพระองค พระเยซูเจามิได

ทรงคาดหวังใหเรากระทําในสิง่เดียวกันกับที่บรรดาศิษยกระทาํในสมัย
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ของพระองค หากเรามองไปรอบๆชุมชนของเราในปจจุบันนี้ เราจะ

สังเกตเห็นปญหาทางสังคมทีม่ผีลกระทบอยางรนุแรงตอสภาพของคน

จํานวนมาก โดยเฉพาะกับเดก็ๆในทุกสวนของโลก ทุกๆชั่วโมงของทกุๆ

วันทั่วโลก มเีดก็จํานวนมากที่ตายดวยความเจบ็ปวยและความหิวโหย 

ความตกต่ําทางศีลธรรม การถกูลวงละเมดิทางรางกาย สถานการณตางๆ

เหลานี้พระเยซูเจาทรงตองการใหเราเขามามีสวนรวมเพ่ือแบงปนความ

รับผิดชอบในฐานะศิษยของพระองค 

 มีเหตผุลมากมายทีส่ามารถแจกแจงถึงสถานการณเหลานี้ แต

เหตุผลที่สําคัญที่สดุก็คอื ผูคนในปจจบุนัทั้งคนหนุมสาวและคนชรา

กลายเปนผูเฉยเมยตอวัฒนธรรมแหงชวีิตที่ถูกคกุคามดวยอิทธิพลของ

เทคโนโลยีสมัยใหม อุดมการณทางโลก วัตถุนยิม บริโภคนิยม โลกนิยม

และนําเทคโนโลยีสมัยใหมไปใชในทางที่ผิด ดวยการควบคุมชีวิตของผูคน

โดยเฉพาะกับเด็กๆ ความเปนจริงตางๆเหลานีเ้ปนสาเหตุของการลด

คุณคาของชีวิตอันประเสริฐที่พระเจาทรงประทานใหกับทุกคน 

 ในฐานะธรรมทูตเดก็ เราสามารถเปนสวนหนึ่งของวิธีการแกปญหา

ในสภาพที่นากลัวนีข้องเด็กๆทั่วโลก ดวยความรักและพระเมตตาอนัหา

ขอบเขตมิไดของพระเจาท่ีทรงประทานชีวิตใหเราอยางอิสระ ชีวิตเปนพระ

พรที่พระเจาทรงมอบให ดังนั้น จึงนํามาซึ่งความรับผิดชอบในสวนของเรา

ที่จะตองเอาใจใสดแูล ใหคุณคา และแบงปนออกไปเมื่อเราอยูในโลกนี้  

พระคัมภีรเลาถึงอุปมา วาเจานายใหรางวัลผูรับใชที่ซื่อสตัย ที่แสดง

พฤติกรรมความรับผิดชอบเกี่ยวกับเงนิตะลันตที่ไดรับมอบ(มธ 25:20-21) 

จากอุปมานี ้พระเยซูคริสตเจา องคพระผูเปนเจา ทรงเตอืนเราวา พระเจา

ทรงมีพระทัยกวางอยางลนเหลือกับทุกคน ทรงใหชีวิตและการอวยพร

ทางดานวัตถุใหผูมคีวามเชื่อทุกคนที่เอาใจใสดูแลชีวิต ใหคุณคา และ

แบงปนออกไปใหผูอ่ืนดวยจิตตารมยแหงความรัก 
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 บรรดานักบุญเปนเพ่ือนของพระเจา เพราะชีวิตของพวกทานแสดง

ถึงชวีิตและคําสั่งสอนของพระเยซูเจาองคพระผูเปนเจา มารีย คารเมน 

กอนซาเลซ-วาเลโร ผูศักดิ์สิทธิ ์ เปนเดก็หญิงอาย ุ 9 ป จากประเทศสเปน 

เปนแบบอยางที่ดี พระศาสนจักรมอบใหเธอเปนผูศักดิส์ิทธิ์ เพราะเธอเปน

แบบอยางท่ีเปนรูปธรรมใหกับเด็กๆ มีชวีิตที่เปนวัฒนธรรมแหงชีวิตและ

ใหคุณคาชีวิตดวยความรักเมตตา  เธอใหคุณคากับชีวิตและมีชีวิตที่เปยม

ดวยคุณธรรมแหงความรักเมตตา แมยงัเปนเดก็ แตเธอแบงปนความมั่ง

คั่งทางวัตถุใหกับขอทานและเด็กๆที่ยากจน ความเจ็บปวยมิไดขัดขวาง

การทําความดเีพื่อผูอื่น แตเธอกระทําดวยการสวดภาวนาเพือ่การกลับใจ

ของคนบาป เปนพิเศษใหกับฆาตกรที่ฆาบิดาของเธอ เธอภาวนาจน

สิ้นชีวิต 

 แนนอนวาเธอสมควรไดรับการเทิดทูน เพราะชีวิตของเธอสามารถ

เปนแรงบนัดาลใจใหกับเดก็ๆในสมัยนี ้ จากภาพตางๆที่พวกเธอเห็นใน

การทํากิจกรรม แสดงใหเห็นถึงสิง่ที่เกิดขึ้นทุกวันในสังคมของเรา  สิ่งที่

เกดิข้ึนนีเ้ปดโอกาสใหเรากลายเปนนักบุญหรือเพื่อนของพระเยซเูจา ถา

เราสามารถหาวิธีการเพื่อตอบรับความตองการของพวกเขา เธอสามารถ

เปนเพ่ือนกับนักเรยีนรวมชั้นที่เขาใหม หรือผูที่พึงจะยายมาอยูในชุมชนที่

เธออยูเพ่ือพวกเขาจะไมรูสึกโดดเดี่ยว เธอสามารถบริจาคเงิน อาหาร 

หรือของเลนใหเดก็กําพรา ไปเยี่ยมคนปวย ภาวนาสําหรับญาติมิตรที่จาก

ไป หรือเพ่ือผูทีต่กอยูในบาป 

 ในการทํางานเมตตาจิต เราสามารถสงเสรมิวฒันธรรมแหงชวีิตใน

ชุมชนของเรา นอกจากการเรยีนคําสอนแลว เธอสามารถเขารวมในสมณ

องคกรยุวธรรมทูต ที่ตั้งไวเพื่อสงเสริมงานธรรมทตูทั่วโลก ชีวิตของเดก็

ยากจนจํานวนมากจะไดรับการบรรเทาลงจากความหิวโหย ความเจบ็ปวย 

และการถูกทํารายรางกาย ดวยการทําพลีกรรมเล็กๆนอยๆของเราดวย
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การเสียสละเวลา ความสามารถ และทรัพยสิ่งของที่มีใหกับพวกเขา พระ

พรแหงชีวิตที่พระเจาทรงมอบใหเราจะมีความหมายมากขึน้ ถาเราใชเพื่อ

ชวยผูอื่นใหมีชวีิตอยางมศีกัดิ์ศรีสมเปนบตุรพระเจา เราจะไมนึกถึงวาจะ

ไดอะไรตอบแทนในการทําสิ่งเหลานีเ้พ่ือความตองการของผูอ่ืน เพราะ

พระเจาทรงสัญญาวา จะทรงเอาพระทัยใสตอผูท่ีพึ่งพาและวางใจใน

พระองค(ลก 12:22-23) ในฐานะธรรมทูตเด็กของพระศาสนจักร เรา

สามารถเปนแบบอยางของความเชื่อ ความหวัง และความรักสําหรับเดก็

อื่นๆ 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสวา พระศาสนจกัรซึ่ง “ออกไป” 

เปนพระศาสนจักรที่ประตูเปดอยู เดก็ๆมีความรับผิดชอบในสวนของพวก

เขามีสวนรวมในการทําใหพระศาสนจักรเปดเพ่ือผูอื่นไดมากขึ้น เราควร

วอนขอพระนางมารยีพรหมจารีผูทรงเปนองคอุปถัมภ พระมารดาของ

พระศาสนจักร และแบบอยางของธรรมทูตที่ออกไป มีชีวติเปนศษิยธรรม

ทูต 

 

การมอบถวาย 

 กอนที่จะจบบทเรียนสุดทายนี้ เชิญชวนเดก็ๆใหนําของบางอยางที่

เขาสามารถนํามาได เพื่อแบงปนใหกับเดก็ยากจน ระหวางที่เดก็ๆนําของ

ที่เตรยีมมาไปวางไวในที่ที่จัดไว ใหทุกคนรองเพลง 

รองเพลง ตดิตามพระเยซ ู

1. ใหเราติดตามพระเยซูทุกวัน  

เพราะพระองคทรงนําชีวิตของขาฯ 

2. ใหเรามารับใชพระองคดวยกัน  

เพราะพระองคทรงยอมตายทีก่างเขนเพื่อเรา 

      (รบั) ใหเรามา  รับใชพระองค 
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  ใหเราทํา  ตามพระประสงค 
3. พระเยซูทรงเปนผูนาํทรงสถิตอยูดวยทกุวัน 

ใหเราไปประกาศพระนามพระองค 

 

ภาวนา 

 ขาแตพระเจาผูทรงสรรภานุภาพ พวกลูกขอบพระคุณพระองคดวย

ความยนิดทีี่ทรงรับพวกลูกไวในพระศาสนจักรของพระองค ในพระศาสน

จักรพวกลูกไดรูจัก รัก และรับใชพระเยซูเจา พระบุตรของพระองค พวก

ลูกวอนขอพระเมตตาจากพระองค โปรดทรงอวยพระพรใหพวกลูกมีหัวใจ

ที่ชื่นชมยินดีและมีใจกวาง เพ่ือจะรับใชเพื่อนพ่ีนองทีม่คีวามทุกขยากโดย

ไมยอทอ พรอมกันนี้ พวกลูกวอนขอสําหรับเด็กๆที่พวกลกูรับใชเพ่ือให

พวกเขาเขามารูจกัพระองคมากยิ่งขึ้น ติดตามพระองคอยางใกลชิดมาก

ขึ้น และรกัพระองคมากยิง่ข้ึน อาแมน 

 

การประเมินผล 

ใสเครื่องหมายลงหนาขอความที่ถูกตอง และใสเครื่องหมาย 

ลงหนาขอความที่ไมถกูตอง 

----------- 1.  พระเยซูเจาทรงสงศิษยทั้งสิบสองของพระองคออกไปทํางาน 

ธรรมทูต เพ่ือชวยประชาชนใหมีความเชื่อในพระเจา 

----------- 2.  โดยทางศีลลางบาป เรากลายเปนผูติดตามพระเยซูครสิตเจา 

และมสีวนรวมในพันธกิจของพระองค 
----------- 3.  มารีย คารเมน ไดรับการแตงตั้งจากพระศาสนจักรใหเปนผู

ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเธอปฏิเสธการทํางานเมตตาจติ 

----------- 4.  เราสามารถชวยสงเสริมวฒันธรรมแหงชวีิต ถาเราแกตัวไมไป

ทํากิจกรรมของโรงเรียน 
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----------- 5.  ชีวิตที่พระเจาทรงมอบใหเรานั้น จะมีความหมายมากขึ้นถาเรา

ใชเพ่ือชวยเด็กที่มีความยากลําบาก 

----------- 6.  วตัถนุิยม ขดัขวางคุณธรรมแหงความรักเมตตา 

----------- 7.  ทัศนคติที่ถกูตองในการกระทําความด ีคอืคาดหวังวาจะไดรับ

สิ่งตอบแทน 

----------- 8.  พระเจาทรงเอาพระทัยใสตอผูที่วางไวใจในพระองค 

 ----------- 9. ธรรมทูตเด็กคือผูมีใจกวาง แบงปนชวีิต เวลา ความสามารถ 

และวัตถุปจจยัเพ่ือเพ่ือนๆที่เปนเด็กเทานั้น 


