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“ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก”

คำานำา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 วันแพร่ธรรมสากล สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงประกาศต่อ

สาธารณชน ให้เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน” (Extraordinary Missionary 

Month for October 2019: EMM OCT 2019) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 100 ปี สมณสาส์นเตือนใจ 

“มคัซมุิม อลิลดู” (Maximum Illud) ของสมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต์ที ่15 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรงัซสิ ทรงประสงค์ 

ให้ใช้เหตุการณ์นี้เพื่อปลุกจิตส�านึกพระศาสนจักรทุกระดับและทุกภาคส่วนของพระศาสนจักร ให้มีความกระตือรือร้น 

ในงานการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน (Missio ad gentes) 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงเตือนใจให้ทุกคนส�านึกถึงศีลล้างบาปในความสัมพันธ์กับการประกาศ

ข่าวดี โดยประทานค�าขวัญประจ�าเดือนตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวารสารสู่ปวงชนว่า “Baptized 

and sent: the Church of Christ on mission in the world” ซึ่งในภาษาไทยได้ถอดความและปรับให้สอดคล้องกับ

ค�าขวัญของการฉลอง 350 ปีมสิซงัสยามว่า “ศษิย์พระครสิต์ ศษิย์ธรรมทตู: พระศาสนจกัรของพระครสิต์ พนัธกจิในโลก” 

ซึง่แท้จรงิแล้วเป็นการปลกุจิตส�านกึงานประกาศข่าวดสีูป่วงชนอกีคร้ังหนึง่ และเน้นย�า้ถงึความรบัผดิชอบในการประกาศ

ข่าวดี ด้วยความกระตือรือร้นและเช่ือมโยงกับความห่วงใยในงานอภิบาลของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนติกต์ท่ี 15  

ในสมณสาส์นเตือนใจ “มัคซิมุม อิลลูด” (Maximum Illud) 

ดังนั้น จุดประสงค์ของคู่มืออบรมฉบับนี้จึงได้จัดท�าขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคน ได้ศึกษาชีวิตที่

เป็นประจักษ์พยาน ในการเป็นศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต ชีวิตของบรรดานักบุญ และผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง 

สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะส�านัก (PMS) ประกอบด้วยส่ีสมณองค์กรได้แก่ 1.สมณองค์กรเผยแผ่

ความเชื่อ 2.สมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวก 3.สมณองค์กรยุวธรรมทูต 4.สมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระ

สงฆ์และนกับวช ทัง้สีส่มณองค์กรต่างมีจุดประสงค์ร่วมกนัเพือ่ท�าให้จติตารมณ์ธรรมทตูสากลของประชากรของพระเจ้า 

เข้มแข็ง (RM 84) โดยเนื้อหามีจ�านวนทั้งหมด 12 บท โครงสร้างแต่ละบทจะประกอบด้วย 7 หัวข้อ 

เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของกระบวนการอบรม ผู้น�ายังคงมีบทบาทส�าคัญในการฝึกอบรม ดังนั้น จึงต้องมี

การเตรียมตัวอย่างดี และท�าความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของแต่ละบทเรียนและจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม การศึกษา

ไตร่ตรองแต่ละหัวข้อ ไม่ควรเร่งรีบเกินไป ควรให้เวลาสมาชิกในการแสดงความคิดเห็น และสามารถปรับเนื้อหาให้

เหมาะสมกับเวลาโดยยึดจุดประสงค์ของบทเรียนเป็นหลัก

ในฐานะที่เป็นผู้อ�านวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม ประเทศไทย หวังว่าคู่มือการอบรมเล่มนี ้

จะช่วยปลุกจิตส�านึกค�าม่ันสัญญาแห่งศีลล้างบาปในจิตใจของแต่ละคนให้ร้อนรน เข้มแข็งและมีประสิทธิผล ขอให้ 

เดอืนพเิศษเพือ่การประกาศพระวรสารสูป่วงชนเป็นการเริม่ต้นการเดนิทางแห่งความเชือ่ การภาวนา การร�าพงึไตร่ตรอง 

และการท�ากิจเมตตา และจะไม่จบลงที่เดือนตุลาคม 2019 นี้ แต่จะเป็นการสืบสานงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะ

สมเพื่อการประกาศข่าวดีที่ร้อนรน และฟื้นฟูการอุทิศตนเพื่องานการประกาศข่าวดีสู่ปวงชนในฐานะท่ีเป็นชีวิตของ 

พระศาสนจักรไทยต่อไป

ขอพระเจ้าอวยพร

คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์  กฤษเจริญ

11 พฤษภาคม ค.ศ. 2019
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(หัวข้อ)	 	 	 หน้า

บทที่ 1  ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต (Maximum Illud พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15) 5

บทที่ 2  ศิษย์พระคริสต์อีกคนหนึ่ง (มัทธีอัส ผู้ได้รับเลือกแทนยูดาส) 8

บทที่ 3  พระจิตเจ้าพลังชีวิตของศิษย์พระคริสต์ (พระจิตเจ้า) 11

บทที่ 4  ชุมชนศิษย์พระคริสต์ (บารนาบัส บุตรแห่งการให้ก�าลังใจ) 14 

บทที่ 5  แบบอย่างชีวิตของศิษย์พระคริสต์ (ฟิลิปล้างบาปให้ขันที) 17 

บทที่ 6  นักบุญเปาโล ศิษย์ธรรมทูตผู้มีใจร้อนรน 20 

บทที่ 7  นักบุญเทเรซา ศิษย์ธรรมทูตผู้มีใจรักต่องานประกาศข่าวดี  23 

บทที่ 8  นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แบบอย่างชีวิตศิษย์ธรรมทูต  26 

บทที่ 9  มารี เปาลีน จาริโค ผู้ก่อตั้งสมณองค์กรเผยแพร่ความเชื่อ 30 

บทที่ 10 ฌาน บิการ์ดและมารดา ผู้ก่อตั้งสมณองค์กรนักบุญเปโตร อัครสาวก 34 

บทที่ 11  พระสังฆราชชาร์ล เดอ ฟอร์แบง เจนสัน ผู้ก่อตั้งสมณองค์กรยุวธรรมทูต 37 

บทที่ 12  บุญราศี เปาโล อันตนนีโอ มานนา ผู้ก่อตั้งสมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช 41

สารบัญ
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คำาแนะนำา
ในการใช้คู่มือฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตตารมณ์ธรรมทูต

ในงานอภิบาลเด็กและเยาวชน

1.	 จุดประสงค์	
เพื่อเกริ่นน�าถึงจุดประสงค์ที่จะเรียนรู้ในวันนี้ และชี้แจงให้สมาชิกทราบถึงประเด็นที่ส�าคัญ สิ่งที่

ควรจดจ�าและน�าไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันได้

2.	 ภาวนาเปิด
เพื่อฝึกให้สมาชิก ภาวนาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในปีนี้จะใช้บทภาวนาเริ่มต้นที่เหมือนกันทุกครั้ง 

เป็นการวอนขอให้สมาชิกมีจิตตารมณ์ธรรมทูต ในการเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า 

3.		ประสบการณ์
ให้ความส�าคัญกับประสบการณ์ตรงของสมาชิกที่พวกเขาอาจจะมีอยู่แล้ว หรือน�าประสบการณ์

จากเรื่องราว ประสบการณ์ชีวิต เร่ืองเล่าของผู้อื่น และอาจใช้ค�าถามเพื่อช่วยให้สมาชิกทบทวนเรื่องราว 

ที่ได้รับฟังไป 

4.		ค�าสอนธรรมทูต
การน�าเสนอเนือ้หาแต่ละเรือ่ง อาจใช้การตัง้ค�าถามเพือ่ให้สมาชกิได้ไตร่ตรอง โดยให้เวลาสมาชกิ

คิดพิจารณ์แล้วให้แสดงความคิดเห็น โดยไม่ต้องรีบเร่ง ให้พระจิตเจ้าท�างานในความเงียบกับจิตใจของเด็ก

แต่ละคน

5.		ธรรมทูตหนึ่งเดียว
เพือ่ให้สมาชิกได้ผ่อนคลายสกัครู ่ด้วยการร้องเพลงหรอืเล่นเกมทีเ่หมาะสมหรอืสอดคล้องกับเนือ้หา 

ผู้น�าอาจเตรียมขนมหรือนมกล่อง ไว้เพื่อแจกสมาชิก

บทเรียนมีทั้งหมด 12 บท เพื่อปลุกจิตส�ำนึกของกำรเป็นศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูตของ 
พระคริสตเจ้ำ แต่ละบทเรียนจะประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 
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6.	 ธรรมทูตรับใช้	
1. ให้รายงานการกิจการที่ได้ตั้งใจกระท�าจากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา

2. เชญิชวนสมาชกิให้ท�ากจิการบางอย่างเพือ่งานประกาศข่าวด ีทีส่อดคล้องกบัเนือ้หาที่ได้เรยีนรู้

ไป และเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของพวกเขา (ให้เลขาจดบนัทกึไว้เพือ่การรายงานในการพบปะครัง้ต่อไป)

3. ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพื่อน�าไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากล�าบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุก

ออมสินของกลุ่มไว้ให้สมาชิกถวายเงิน)

4. นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

7.	 ภาวนาปิด	-	ชีวิตจิตธรรมทูต
ภาวนาสายประค�าธรรมทูต 10 เม็ด หรือ 1 สาย เพื่อเพิ่มความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า และ

เพื่องานประกาศข่าวดี หรืองานธรรมทูต ตามจุดประสงค์ของแต่ละบทเรียน
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ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต
(พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15)

จุดประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกทราบที่มาและความหมายของค�าว่า “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต” 

2. เพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในงานประกาศข่าวดีตามค�าสอนของสมณลิขิต Maximum Illud

3. เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชนตามความสามารถของตน 

ภาวนาเปิด
ข้าแต่พระบดิาเจ้าสวรรค์ พวกลกูขอกราบนมสัการและสรรเสรญิพระองค์ ขอบพระคณุพระองค์ท่ีทรงประทาน

พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ โปรดช่วยพวกลูกให้มีความซื่อสัตย์ในการติดตามพระเยซูเจ้า และโปรดจุดไฟ

ในหัวใจของพวกลกูให้มีความปรารถนาทีจ่ะเป็นศษิย์ธรรมทตูของพระเยซเูจ้า โปรดช่วยพวกลูกให้มคีวามกล้าหาญทีจ่ะ

มีชีวิตที่ซื่อสัตย์ และให้ความหวังแก่ผู้อื่น พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ และ

โดยค�าเสนอวิงวอนของพระนางพรหมจารีมารีย์ อาแมน

ประสบการณ์	
อุปกรณ์: โลโก้การฉลองเดอืนตลุาคม 2019 เป็น “เดือนพเิศษเพือ่การประกาศพระวรสารสู่ปวงชน” ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ (ดูความหมายเพิ่มเติม http://www.pmsthailand.com/main/2009-05-30-10-32-29/31- 

documents/457-about-logo-october-2019)

1. ผู้น�าเกริ่นน�าหัวข้อพบปะในปีนี้ คือ “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต” เนื่องจากปี 2019 นี้ เป็นโอกาสฉลอง 

100 ปี สมณลขิติ Maximum Illud (มคัสมิมุ อลิลดู) ของสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต์ที ่15 ดงันัน้ การพบปะกนัในปีนี้ 

เราจะเรียนรู้ถึงความหมายและแบบอย่างการด�าเนินชีวิตของบรรดาคริสตชนสมัยแรกเริ่ม บรรดานักบุญ ผู้เป็นศิษย์

พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูตของพระเยซูคริสตเจ้า

2. ค�าว่า “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต” มาจากโลโก้การฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อ

การประกาศพระวรสารสู่ปวงชน” ให้ผู้น�าเตรียมภาพโลโก้เดือนตุลาคม 2019 มาให้สมาชิกดู และถามสมาชิกดังนี้

  1. เหน็อะไรบ้าง (กางเขน ลกูโลก) อธบิายถงึความหมายของ รปูกางเขนและรปูโลกให้สมาชกิฟัง รปูกางเขน 

เปล่งแสงสว่างด้วยหลากสสีกุใส กางเขนเป็นทัง้เครือ่งมอืและสญัลกัษณ์ของความเป็นหนึง่เดยีวกนัระหว่างพระเจ้ากบั

มนษุย์และเป็นเครือ่งหมายแห่งชยัชนะและการกลบัคนืชพีของพระครสิตเจ้า รปูกางเขนโอบล้อมเข้าหากนัเป็นลกูโลก 

หมายถึง ผู้คนที่ติดต่อสื่อสารดุจดังสายใยที่เชื่อมโยงกันในพระศาสนจักรสากล

 2. สมาชิกเห็นสีอะไรบ้าง (สีขาว สีเหลือง สีแดง สีน�้าเงิน สีเขียว) อธิบายถึงความหมายของแต่ละสีของ

กางเขนให้สมาชิกฟัง เครื่องหมายกางเขนนี้ หมายถึง 5 ทวีป สีแดง หมายถึงทวีปอเมริกา สีเขียว หมายถึง ทวีป

แอฟริกา สีขาวหมายถึงทวีปยุโรป สีเหลือง หมายถึงทวีปเอเชีย สีน�้าเงิน หมายถึง โอเชียเนีย 

บทที่ 1
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 3. ให้สงัเกตลกูโลก ว่ามีลกัษณะอย่างไร (ลกูโลกมลีกัษณะโปร่งแสงมองเหน็ผ่านทุกสิง่ เพราะพนัธกจิการ

ประกาศข่าวดีของเราไร้พรมแดน อันเป็นผลของพระจิตเจ้า)

 4. รูปกางเขนโอบกอดทุกคนในโลกนี้เข้าหากัน หมายถึง เราเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความสนิทสัมพันธ์ด้วย

พันธกจิการประกาศข่าวด ีด้วยความรกัของครสิตชนและโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่พระจิตเจ้าทรงท�าให้เราข้ามอปุสรรค

จากระยะทางไกลไปได้ เป็นความรักของพระเยซูเจ้าซึ่งไม่มีข้อจ�ากัดหรือมีขอบเขตใดมาขวางกั้น

 5. ตวัหนงัสอื “ศษิย์พระครสิต์ ศษิย์ธรรมทตู” ซึง่มาจากค�าภาษาองักฤษ “BAPTISED AND SENT” (ผูน้�า

อาจน�าโลโก้ภาษาอังกฤษมาให้สมาชิกดู) ซึ่งในภาษาไทยได้ถอดความและปรับให้สอดคล้องกับค�าขวัญของการฉลอง 

350 ปี มิสซังสยามว่า “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต” ซึ่งหมายถึง ลักษณะและองค์ประกอบของคริสตชน 2 ประการ

ที่ไม่อาจแยกกันได้ นั่นก็คือ คริสตชนได้รับศีลล้างบาปและพันธกิจการประกาศข่าวดี จากไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า 

น�ามาซึง่ศลีล้างบาปเพือ่ความรอดพ้นของมนษุย์ทกุคนในโลกนี ้ด้วยการทีเ่ราครสิตชนถกูส่งออกไปประกาศข่าวดเีกีย่วกบั 

พระเยซูเจ้า

ค�าสอนธรรมทูต
1. เมือ่วนัแพร่ธรรมสากล ปี 2017 พระสนัตะปาปาฟรงัซิส ทรงประกาศให้เดอืนตลุาคม 2019 เป็น “เดอืนพเิศษ 

เพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน” เพื่อเฉลิมฉลองสมณลิขิต Maximum Illud ของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 

สมเด็จพระสันตะปาปา+ทรงกระตุ้นให้สมาชิกของพระศาสนจักรทุกคนหันมาใส่ใจในงานประกาศข่าวดีสู่ปวงชน  

(Missio ad gentes) สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิทรงมอบหมายให้สมณองค์กร  PMS ด�าเนนิการให้บรรลวัุตถปุระสงค์ 

ส�าคัญ 2 ประการ คือ 

 1) ปลุกจิตส�านึกสมาชิกของพระศาสนจักรให้ตระหนักถึงความส�าคัญและความจริงจังในงานประกาศ 

พระวารสารสู่ปวงชน (Missio ad gentes)

 2) ฟื้นฟูชีวิตของพระศาสนจักรและกิจกรรมด้านงานแพร่ธรรม

2. สมณลิขิต Maximum Illud (มัคสิมุม อิลลูด) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 1919 ในปีที่ 6 แห่ง

สมณสมัยของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 เป็นต้นแบบของเอกสารที่เกี่ยวกับงานแพร่ธรรมฉบับต่อ ๆ  มา พระองค์

ทรงเขียนสมณลิขิตฉบับนี้ก็เพราะสาเหตุดังนี้

 • พระองค์ทรงมคีวามรูส้กึเสยีใจทีเ่กดิสงครามโลกคร้ังทีห่นึง่ (1914-1918) ท�าให้คนจ�านวนมากต้องตาย

และเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงไปทั่วทวีปยุโรป

 • บรรดาธรรมทตูจากยโุรปน�าเอาวฒันธรรมประจ�าชาตขิองตนไปครอบง�าผูค้นในประเทศต่าง ๆ  จนท�าให้

คนเกิดความรู้สึกว่าคริสตศาสนาเป็นศาสนาของคนยุโรปหรือเป็นศาสนาแปลกหน้าส�าหรับคนท้องถิ่นนั้น ๆ หรือเป็น

ศาสนาที่มาเพื่อล่าอาณานิคม 

 • ธรรมทตูบางคนแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัประเทศของตนแทนทีจ่ะท�าเพือ่พระศาสนจกัรส่วนรวม และ

ในสมัยนั้นมีการค้นพบประเทศใหม่ ๆ จ�านวนมาก ซึ่งประชาชนเหล่านั้นยังไม่รู้จักพระเจ้า 

3. สมณลิขิต Maximum Illud (มัคสิมุม อิลลูด) ประกอบด้วย 5 ภาค 42 ข้อ ในภาคที่ 4 (ข้อ 31-40) ได้

เขยีนถงึคาทอลกิทุกคน โดยทรงเน้นว่างานธรรมทตูไม่ได้เป็นงานของบรรดาธรรมทตูเท่านัน้ แต่คาทอลกิทกุคนต้องมี

ส่วนร่วมในงานนี้ และทุกคนสามารถช่วยได้ใน 3 รูปแบบ คือ 1. การภาวนาเพื่องานธรรมทูต 2. การสนับสนุนกระแส

เรียก 3. ช่วยเหลือทางด้านวัตถุปัจจัย 
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4. คริสตชนทุกคนเม่ือรับศีลล้างบาปแล้ว เราได้รับเรียกให้มาเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า ต้องด�าเนินชีวิต

ตามค�าสอนของพระคริสตเจ้า ในขณะเดียวกันเราก็ได้รับหน้าที่เป็นศิษย์ธรรมทูตของพระคริสตเจ้าด้วย ดังนั้น เราจึง

เป็นศิษย์พระคริสต์และศิษย์ธรรมทูตของพระเยซูคริสตเจ้าในเวลาเดียวกัน มีหน้าที่น�าข่าวดีไปสู่เพื่อนพี่น้อง เป็นต้น  

ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้า ฉะนั้นเมื่อพูดถึงงานธรรมทูต งานประกาศข่าวดี จึงไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใหญ่เท่านั้น แต่งาน

ธรรมทูตเกิดจากศีลล้างบาป และงานประกาศข่าวดีก็เป็นหน้าที่ของคริสตชนทุกคนด้วย

5. ในโอกาสฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud เราต้องตระหนักถึงการเป็นศิษย์ของพระคริสต ์

และเป็นศิษย์ธรรมทูต เราเป็นเด็กและเยาวชน สามารถมีส่วนร่วมในงานประกาศข่าวดีได้โดยภาวนาเพื่องานประกาศ

ข่าวดีในทวีปต่าง ๆ การท�าพลีกรรม และถวายสิ่งที่เด็กๆ สามารถกระท�าได้ในชีวิตประจ�าวัน ยกตัวอย่างเช่น ภาวนา 

ให้ประเทศที่ถูกเบียดเบียน และสามารถช่วยสนับสนุนปัจจัยตามความสามารถเพื่องานประกาศข่าวดี เช่น ใส่ถุงทาน 

หรือร่วมท�าบุญเพื่องานประกาศข่าวดีทั่วโลก

ธรรมทูตหนึ่งเดียว	(ชีวิตกลุ่ม	ผู้น�าสามารถท�ากิจกรรมอื่น	ๆ	แทนได้)	
ร้องเพลง	ธรรมทูตน้อย	ๆ

เข้ามาเด็ก ๆ ทั้งหลาย  มาจุดไฟรักและศรัทธา

ปลุกหัวใจที่เคยเย็นชา  ให้ปรารถนาในการแพร่ธรรม

เรียนรู้พระวาจาของพระองค์  ด้วยใจมั่นคงพร้อมการกระท�า

มีพระเยซูทรงน�า  เป็นพลังให้เดินก้าวไป

*.*ธรรมทูตน้อย ๆ  เธอคือพลังของพระเจ้า

ธรรมทูตน้อย ๆ  เธอคือก�าลังที่กล้าแกร่ง

เชิญเข้ามาร่วมกัน  สร้างสรรค์งานของพระเจ้า

เรียนรู้และน�าเอา  ไปปฏิบัติตาม ( *.* )

ธรรมทูตรับใช้	(ปฏิบัติ	-	ให้เลขาจดบันทึกไว้	ผู้น�าช่วยแนะน�าอย่างใกล้ชิด)
1. ให้มีการเลอืกต้ัง หัวหน้ากลุ่ม นักบญุองค์อปุถมัภ์ประจ�ากลุ่ม เลขา เหรัญญกิ (ผูน้�าแนะน�าหน้าทีใ่ห้เดก็ ๆ)

2. ให้สมาชิกประชุมกันว่าจะกระท�ากิจการเพื่อส่งเสริมงานประกาศข่าวดี ตามค�าแนะน�าของสมณลิขิต  

Maximum Illud โดยการภาวนาเพือ่งานธรรมทตู การสนบัสนนุกระแสเรยีก ช่วยเหลือทางด้านวตัถปัุจจยั ได้อย่างไรบ้าง 

(ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)

3. ให้ถวายเงินเลก็น้อยเพ่ือน�าไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ทีม่คีวามยากล�าบากกว่าตนเอง (เตรยีมกระปกุถวายเงินไว้)

4. นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

ภาวนาปิด	-	ชีวิตจิตธรรมทูต	(สวด	10	บท	หรือ	1	สายก็ได้)
ภาวนาสายประค�าธรรมทูตเพื่องานประกาศพระวรสารสู่ปวงชน (Missio Ad Gentes)
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ศิษย์พระคริสต์ อีกคนหนึ่ง
(มัทธีอัส ผู้ ได้รับเลือกแทนยูดาส)

จุดประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ว่ามัทธีอัสเป็นศิษย์ที่ได้รับเลือกให้มาแทนยูดาส

2. เพื่อให้สมาชิกตระหนักว่าเราทุกคนเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าอีกคนหนึ่งด้วย

3. เพื่อให้สมาชิกด�าเนินชีวิตเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าด้วยความภาคภูมิใจ

ภาวนาเปิด	
ข้าแต่พระบดิาเจ้าสวรรค์ พวกลกูขอกราบนมสัการและสรรเสรญิพระองค์ ขอบพระคณุพระองค์ทีท่รงประทาน

พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ โปรดช่วยพวกลูกให้มีความซื่อสัตย์ในการติดตามพระเยซูเจ้า และโปรดจุดไฟ

ในหวัใจของพวกลกูให้มีความปรารถนาทีจ่ะเป็นศิษย์ธรรมทตูของพระเยซเูจ้า โปรดช่วยพวกลูกให้มคีวามกล้าหาญทีจ่ะ

มีชีวิตที่ซื่อสัตย์ และให้ความหวังแก่ผู้อื่น พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ และ

โดยค�าเสนอวิงวอนของพระนางพรหมจารีมารีย์ อาแมน

ประสบการณ์	
อุปกรณ์:	ภาพของบรรดาอัครสาวก	12	คน

1. ให้สมาชิกดูภาพอัครสาวก 12 คน และทบทวนว่าศิษย์ของพระคริสตเจ้ามีกี่คน มีใครบ้าง (ช่วยสมาชิก

ทบทวน แล้วให้สมาชิกอ่าน มัทธิว 10: 1-4 )

2. อัครสาวก หรือ ศิษย์ของพระคริสตเจ้า ท�าอาชีพอะไร มีลักษณะนิสัยอย่างไรบ้าง (ชาวประมง เปโตร  

อนัดรว์ู ยากอบ ยอห์น / คนเก็บภาษ ีมัทธวิ / เป็นผูท้ีต่่อต้านรฐับาลของโรมนั ซโีมน / คนอารมณ์ร้อน ยากอบ บตุรเศเบดี 

 / คนขี้สงสัย โทมัส / น�าทหารไปจับพระเยซูเจ้า ยูดาส)

3. ท�าไมพระเยซูเจ้าทรงเลือกอัครสาวกให้มาติดตามพระองค์ (พระองค์ปรารถนาให้อัครสาวกมาอยู่ร่วมกับ

พระองค์ เพื่อติดตามพระองค์ ทราบความคิดและวิถีชีวิตของพระองค์ โดยให้อยู่ร่วมกันเป็นชีวิตหมู่คณะ )

สรปุ	พระเยซเูจ้าทรงเลอืกศษิย์ จากบคุคลธรรมดา ให้มาอยูกั่บพระองค์และอยูร่่วมกนัเป็นหมูค่ณะ และทรง

มอบหมายภารกิจให้บรรดาอัครสาวกกระท�าด้วย 

ค�าสอนธรรมทูต
1. หลังจากที่ยูดาสได้น�าคนมาจับกุมพระเยซูเจ้าแล้ว เขาก็ได้น�าเงินที่ได้มาจากการประกอบอาชญากรรม 

ไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง แล้วเขาก็ล้มคว�่าลงที่นั่น ท้องแตกไส้ทะลักตาย บรรดาอัครสาวกจึงได้เลือกศิษย์คนหนึ่งมาแทน

ยูดาส เพื่อเป็นพยานร่วมกับบรรดาอัครสวก ถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า 

บทที่ 2
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2.  ให้เราลองอ่านเรื่องราวตอนนี้จากกิจการอัครสาวก 2:23-26 เรื่องผู้ได้รับเลือกแทนยูดาส

ผู้ท่ีมาชุมนุมกันเสนอชื่อชายสองคน คือโยเซฟที่เรียกว่าบาร์ซับบัสหรือยุสทัส และอีกคนหนึ่งชื่อมัทธีอัส  

เขาท้ังหลายอธิษฐานภาวนาว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทุกคน ขอทรงแสดงให้

ข้าพเจ้าท้ังหลายรู้ว่า พระองค์ทรงเลือกคนใดในสองคนนี้ ให้รับหน้าที่รับใช้เป็นอัครสาวกแทนยูดาสที่ละท้ิงหน้าท่ีน้ี

เพื่อไปตามวิถีทางของตน” เขาจึงจับสลากระหว่างสองคนนี้ และจับสลากได้มัทธีอัส มัทธีอัสจึงได้เข้าร่วมคณะกับอัคร

สาวกสิบเอ็ดคน และให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยค�าถามนี้ (ฝึกให้ไตร่ตรอง ผู้น�าถามแล้วให้เวลาเด็กคิดพิจารณ์ แล้วให้

แสดงความคิดเห็น ไม่ต้องรีบเร่ง ให้พระจิตเจ้าท�างานในความเงียบกับจิตใจของเด็กแต่ละคน)

 1.  บรรดาอัครสาวกเลือกอัครสาวกผู้มาแทนยูดาสอย่างไร และใครเป็นผู้ที่ได้รับเลือกเข้ามาร่วมงานกับ

บรรดาอัครสาวก (อธิษฐานภาวนา จับสลาก-ได้มัทธีอัสมาเป็นผู้ร่วมงานประกาศข่าวดี)

 2.  สมาชิกรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ (ยินดี ปลื้มใจ) 

 3.  ประโยชน์จากการอ่านพระคัมภร์ีตอนนีคื้ออะไร (ทราบว่ามีผูไ้ด้รบัเลือกให้มาร่วมงานกับอคัรสาวกด้วย)

 4.  ถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้จะมีผลเสียอย่างไร (ไม่รู้ว่ามีการเลือกอัครสาวกมาแทนยูดาส)

 5.  เมื่อได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้ว มีอะไรที่คิดว่าตนเองต้องปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงแก้ไขบ้าง  

(ให้แต่ละคนพิจารณาตนเอง เรามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้)

 6. การเลือกผู้มาแทนยูดาสนี้ ท�าให้เรารู้จักและรักพระเยซูเจ้ามากขึ้นได้อย่างไร (การเลือกมัทธีอัส  

เข้ามาเป็นศษิย์ของพระครสิตเจ้าแทนยดูาสนัน้ท�าให้ทราบว่าพระเยซูคริสตเจ้าทรงรักและทรงให้โอกาสทกุคนได้เข้ามา 

เป็นศิษย์ของพระองค์ เราแต่ละคนก็ได้รับเลือกเราให้มาเป็นคริสตชน เป็นศิษย์ของพระองค์และปรารถนาให้เรา 

ได้เรียนรู้จักและรักพระองค์มากขึ้น)

3. ในสมณสาส์น Evangelii gaudium  สมณลิขิตเตือนใจ ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวว่า 

“เดชะศีลล้างบาป สมาชิกทุกคนแห่งประชากรของพระเจ้ากลายเป็นศิษย์ธรรมทูต ผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปทุกคน 

ไม่ว่าจะมีต�าแหน่งอะไรในพระศาสนจักร หรือมีระดับความรู้เกี่ยวกับความเชื่อมากน้อยเพียงใด ล้วนเป็นหน่วยงาน 

ของการประกาศพระวรสาร และจะไม่เป็นการเพียงพอที่จะวางแผนการประกาศพระวรสารโดยคนที่เป็นมืออาชีพ 

เท่านั้นในขณะท่ีสัตบุรุษอื่น ๆ เป็นได้แค่ผู ้รับฟังเฉย ๆ การประกาศพระวรสารใหม่เรียกร้องให้แต่ละคนที่ได ้

รับศีลล้างบาปมีส่วนร่วม คริสตชนทุกคนถูกท้าทาย ณ ตรงนี้ และเดี๋ยวนี้ให้ต้องร่วมมือในการประกาศพระวรสาร 

อย่างเข้มแข็ง ซ่ึงอันที่จริงแล้วใครก็ตามที่มีประสบการณ์อย่างแท้จริงกับความรักท่ีไถ่กู้ของพระเจ้า ไม่จ�าเป็น 

ต้องใช้เวลาอบรมยืดยาว เพื่อที่จะออกไปประกาศความรักดังกล่าว คริสตชนทุกคนเป็นธรรมทูต ตราบเท่าที่พวกเขา

ประสบกับความรักของพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสตเจ้า เราจะไม่พูดอีกต่อไปว่าเราเป็น “ศิษย์” และ “ธรรมทูต” แต่เรา

จะเป็น “ศิษย์ธรรมทูต” เสมอ (EG ข้อ 120)

4. สมณองค์กรยุวธรรมทูต ได้จัดแบ่งเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิกสิบสองคนตามอายุของพระเยซูเจ้า 

ในวยัเดก็ และตามจ�านวนของอคัรสาวก 12 คนของพระองค์ พระสงัฆราช ชาร์ล เดอ ฟอร์แบง เจนสนั มคีวามตัง้ใจให้

กลุม่มเีดก็สบิสองคน เป็นกระจกส่องให้เหน็ถงึพระเยซเูจ้าในวยัเดก็และเลยีนแบบอย่างจากพระองค์ ในความเรยีบง่าย 

ความเงียบ ความชื่นชมยินดี การเปิดตนเอง มีความไว้วางใจพระมารดาของพระองค์ มีความอ่อนน้อมต่อท่านนักบุญ

โยเซฟบิดาเลี้ยงของพระองค์ ที่ส�าคัญคือ ทรงอุทิศพระองค์เองต่อพระบิดาเจ้าสวรรค์ 
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5. เม่ือเรารับศีลล้างบาป เราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับเลือกจากพระเยซูคริสตเจ้า ถือว่าเป็นศิษย์อีกคนหนึ่ง

ของพระคริสตเจ้า เพราะฉะนั้นเราต้องภูมิใจที่เราได้รับเลือกให้มาเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าอีกคนหนึ่งด้วยเช่นกัน 

ต้องมีความยินดีในพันธกิจการประกาศข่าวดีเช่นเดียวกับบรรดาอัครสาวก และไม่คิดว่าการประกาศข่าวดีของ 

พระเยซูคริสตเจ้าเป็นงานของอัครสาวก หรือเป็นงานของพระสงฆ์ นักบวช เท่านั้น แต่เป็นของคริสตชนทุกคน 

เราต้องขอบคุณความรักของพระองค์ที่ทรงรักเรา และต้องด�าเนินชีวิตตามค�าสอน เป็นประจักษ์พยานด้วยการด�าเนิน

ชีวิตตามค�าสอนของพระเยซูเจ้าด้วย

ธรรมทูตหนึ่งเดียว	(ชีวิตกลุ่ม	ผู้น�าสามารถท�ากิจกรรมอื่น	ๆ	แทนได้)	
ร้องเพลง	สาวก	12	คน

สาวก 12 คน ที่พระเยซูทรงเรียก ซีโมนเปโตร อันดรูว์ ยากอบและยอห์น

ฟิลิป มัทธิว โทมัส ยากอบบุตรอัลเฟอัส ธัดเดอัส ซีโมน ยูดา บาร์โธโลมิว

ทรงเรียกเธออีกคน ทรงเรียกเธออีกคน เป็นสาวกพระเยซู รวมทั้งเธอและฉัน

ทรงเรียกเธออีกคน ทรงเรียกเธออีกคน 

เป็นสาวกพระเยซู ร่วมท�างานพระองค์ 

ธรรมทูตรับใช้	(ปฏิบัติ	-	ให้เลขาจดบันทึกไว้	ผู้น�าช่วยแนะน�าอย่างใกล้ชิด)
1. ให้รายงานกิจการดีที่ได้ตั้งใจกระท�าจากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา 

2.  ให้สมาชิกประชุมกันว่าจะกระท�ากิจการใดเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าคนละ 1 ประการ 

เช่น อ่านพระวาจา สวดภาวนา ไปวัด แก้บาป รับศีล เฝ้าศีลมหาสนิท) เป็นต้น

3.  ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพื่อน�าไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากล�าบากกว่าตนเอง 

4.  นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

ภาวนาปิด	-	ชีวิตจิตธรรมทูต	(สวด	10	บท	หรือ	1	สายก็ได้)
ภาวนาสายประค�าธรรมทูต เพื่อเพิ่มความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า ในฐานะที่เราเป็นศิษย์ของพระองค์ 
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พระจิตเจ้าพลังชีวิตของศิษย์พระคริสต์
(พระจิตเจ้า)

จุดประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ว่าพระจิตเจ้าทรงเป็นพลังชีวิตของศิษย์พระคริสต์ 

2.  เพื่อให้สมาชิกมีใจกล้าในการบอกเล่าข่าวดีของพระเยซูเจ้าโดยอาศัยพระจิตเจ้า

3.  เพื่อให้สมาชิกมีความกล้าหาญและปรารถนาจะบอกเล่าข่าวดีให้เพื่อน ๆ ฟัง

ภาวนาเปิด	
ข้าแต่พระบดิาเจ้าสวรรค์พวกลกูขอกราบนมัสการและสรรเสริญพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ทีท่รงประทาน

พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ โปรดช่วยพวกลูกให้มีความซื่อสัตย์ในการติดตามพระเยซูเจ้า และโปรดจุดไฟ

ในหัวใจของพวกลกูให้มีความปรารถนาทีจ่ะเป็นศษิย์ธรรมทตูของพระเยซเูจ้า โปรดช่วยพวกลูกให้มคีวามกล้าหาญทีจ่ะ

มีชีวิตที่ซื่อสัตย์ และให้ความหวังแก่ผู้อื่น พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ และ

โดยค�าเสนอวิงวอนของพระนางพรหมจารีมารีย์ อาแมน

ประสบการณ์	
1.  ถามสมาชิกว่า มีใครกลัวอะไร หรือไม่กล้าท�าอะไรบ้าง 

2.  ท�าไมถึงกลัว มีสาเหตุมาจากสิ่งใด หรือเหตุการณ์ใด

3.  มีใครเคยมีประสบการณ์ก้าวผ่านความกลัวมาบ้าง ให้เล่าให้เพื่อนฟัง

ค�าสอนธรรมทูต
1.  เล่าให้สมาชิกฟังถึงประสบการณ์ของบรรดาอัครสาวกที่ได้ผ่านความกลัว จากความช่วยเหลือของ 

พระจิตเจ้า (อาจเตรียมภาพให้สมาชิกดูด้วยก็ได้) พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน บรรดาอัครสาวกกลับมา 

หลบซ่อนอยู่ในห้องทีเ่คยใช้เลีย้งอาหารค�า่มือ้สุดท้ายด้วยความหวาดกลัว คอยเงีย่หูฟังเสียงคนขึน้บนัไดหรอืเคาะประตู 

เกรงว่าเจ้าหน้าที่ของสภาสูงจะมาจับกุมพวกเขา กลัวจะถูกตัดสินประหารชีวิตตามพระเยซูเจ้าไป 

2.  บรรดาอัครสาวกก้าวผ่านความกลัว และกลับมีความกล้าหาญในการประกาศข่าวดี เพราะพระเยซูเจ้า 

ทรงมอบสันติสุขและประทานพระจิตเจ้าให้กับพวกเขา ให้สมาชิกอ่านเรื่องราวตอนนี้จากพระวรสารตามค�าบอกเล่า

ของนักบุญยอห์น บทที่ 20: 16-20 

 ค�า่วนันัน้ซึง่เป็นวนัต้นสปัดาห์ ประตูห้องทีบ่รรดาศิษย์ก�าลังชมุนมุกนัปิดอยูเ่พราะกลัวชาวยวิ พระเยซเูจ้า 

เสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” ตรัสดังนี้แล้ว 

พระองค์ทรงให้บรรดาศิษย์ดูพระหัตถ์และด้านข้างพระวรกาย เมื่อเขาเหล่านั้นเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็มีความยินดี 

บทที่ 3
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พระองค์ตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลาย

ไปฉันนั้น” ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลาย ตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัย

บาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย” 

ให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยค�าถามต่อไปนี้

 1. พระคัมภีร์บทนี้สอนเราเรื่องอะไร (พระเยซูเจ้าทรงมอบสันติสุขและพระจิตเจ้าให้กับอัครสาวก ท�าให้

บรรดาอัครสาวกมีชีวิตใหม่ มีความกล้าหาญในการออกไปประกาศข่าวดี)

 2. เมื่อได้อ่านพระคัมภีร์บทนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร (รู้สึกดี-มีความสุข) 

 3. ประโยชน์จากการอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้คืออะไร (รู้ว่าพระจิตเจ้าจะประทานชีวิตใหม่ และพลก�าลัง 

ให้กับบรรดาอัครสาวก)

 4. ถ้าไม่รูเ้รือ่งนีจ้ะมผีลเสยีอย่างไร (ไม่รูว่้าเมือ่พระจติเจ้าประทานพระพรแห่งการประกาศข่าวดชีวีติของ

บรรดาอัครสาวกก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น)

 5. เมือ่อ่านพระวาจาของพระเจ้าตอนนีแ้ล้ว มีอะไรท่ีเราต้องปรบัปรงุหรอืเปล่ียนแปลงตนเองบ้าง (ตระหนัก

ถึงพระจิตเจ้าที่เราได้รับจากศีลล้างบาปและศีลก�าลัง ท�าให้เราไม่ต้องไม่กลัวในการประกาศข่าวดี)

 6. เมือ่อ่านพระคมัภร์ีบทนีท้�าให้เรารูจ้กัและรกัพระเยซมูากขึน้อย่างไร (มคีวามยนิดีในจติใจว่าพระเยซเูจ้า 

ไม่ทรงทอดทิ้งเรา พระองค์ทรงห่วงใยเราจึงทรงประทานพระจิตเจ้าให้แก่เรา)

3.  “ลม” คอื “พระจติเจ้า” ซึง่ “พระจติเจ้า”เป็น “ชวีติใหม่” ซึง่พระเยซเูจ้าทรงประทานให้แก่บรรดาอคัรสาวก

เมื่อได้รับชีวิตใหม่อาศัยพระจิตเจ้าแล้ว บรรดาอัครสาวกก็เลิกกลัว เลิกหลบซ่อนเพราะการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า  

แต่พวกเขากลายเป็นศษิย์ของพระครสิตเจ้าอย่างเปิดเผย และเดนิทางเป็นธรรมทตูออกไปประกาศข่าวดขีองพระครสิตเจ้า 

อย่างกล้าหาญ ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีและเกิดผล 

4.  พระเยซเูจ้าทรงยนืยนัว่าในศลีล้างบาปเราได้รบัความรอดพ้น และในศีลล้างบาปเราก็ได้รบัพระจติเจ้าผูท้รง

เป็นชวีติใหม่และกระท�าให้เราได้เป็นศษิย์ของพระครสิตเจ้า ดงันัน้ ให้เราวอนขอพระจติเจ้าโปรดประทานความกล้าหาญ 

ส่องสว่างในจติใจของเราแต่ละคน และโปรดประทานพระหรรษทานแห่งความรกัเพือ่ให้เราจะได้ด�าเนนิชวีติเป็นธรรมทูต 

ของพระองค์ในทุก ๆ วัน 

5.  พระพรพเิศษของกลุม่ยวุธรรมทตู ปรารถนาให้เดก็ ๆ  ที่ได้รบัศลีล้างบาปแล้วทกุคนมคีวามตระหนกัว่าพวก

เขาเป็นศษิย์ของพระครสิตเจ้า และเป็นศษิย์ธรรมทตูของพระองค์ด้วย ซึง่เป็นผลมาจากพระหรรษทานของศีลล้างบาป 

ซึ่งมีพระจิตเจ้าประทับอยู่ในชีวิตเราอย่างเต็มเปี่ยม ดังนั้น ให้สมาชิกสวดภาวนาวอนขอต่อพระจิตเจ้า เพื่อให้ตน

สามารถเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าและมีความกล้าหาญในการเป็นธรรมทูตน้อย ๆ ของพระคริสตเจ้า โดยพึ่งพา 

ความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้าเสมอ



13

“ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก”

ธรรมทูตหนึ่งเดียว	(ชีวิตกลุ่ม	ผู้น�าสามารถท�ากิจกรรมอื่น	ๆ	แทนได้)	
เพลง	เป็นหนึ่งเดียวในพระองค์

**เป็นหนึ่งเดียวในพระองค์ ก้าวเดินไปพร้อมกับพระองค์

ด้วยรักรับใช้พระองค์ และประกาศพระนามพระองค์

 1. เป็นพยานยืนยัน ถึงความรักมั่นคงขององค์

เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ และสร้างศิษย์เพื่อพระองค์ (**)

 2. มาร่วมภาวนา และรับใช้ซึ่งกันและกัน

เราช่วยกันสร้างสรรค์ เพื่อโลกอันสวยงาม (**)

ธรรมทูตรับใช้	(ปฏิบัติ	-	ให้เลขาจดบันทึกไว้	ผู้น�าช่วยแนะน�าอย่างใกล้ชิด)
1.  ให้รายงานกิจการที่ได้ตั้งใจกระท�าจากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา

2.  ให้สมาชิกประชุมกันว่า แต่ละคนจะรับใช้เพื่อนพี่น้องอาศัยพระพรจากพระจิตเจ้า ในฐานะที่เป็นศิษย ์

ของพระคริสตเจ้าได้อย่างไรบ้าง (ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)

3.  ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพื่อน�าไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากล�าบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกถวายเงินไว้)

4.  นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

ภาวนาปิด	-	ชีวิตจิตธรรมทูต	(สวด	10	บท	หรือ	1	สายก็ได้)
ภาวนาสายประค�าธรรมทูต เพื่อบรรดาธรรมทูตทั่วโลก
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ชุมชนศิษย์พระคริสต์ 
(บารนาบัส บุตรแห่งการให้กำาลังใจ)

จุดประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้แบบอย่างชีวิตของบารนาบัสและคริสตชนสมัยแรกเริ่ม

2. เพื่อให้สมาชิกด�าเนินชีวิตด้วยใจกว้าง คิดถึงผู้อื่นด้วยความรักและเอื้ออาทร 

3. เพื่อให้สมาชิกแบ่งปันทรัพย์สินและสิ่งของให้แก่ผู้ที่มีความต้องการและขาดแคลน 

ภาวนาเปิด	
ข้าแต่พระบดิาเจ้าสวรรค์ พวกลกูขอกราบนมสัการและสรรเสรญิพระองค์ ขอบพระคณุพระองค์ทีท่รงประทาน

พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ โปรดช่วยพวกลูกให้มีความซื่อสัตย์ในการติดตามพระเยซูเจ้า และโปรดจุดไฟ

ในหวัใจของพวกลกูให้มีความปรารถนาทีจ่ะเป็นศิษย์ธรรมทตูของพระเยซเูจ้า โปรดช่วยพวกลูกให้มคีวามกล้าหาญทีจ่ะ

มีชีวิตที่ซื่อสัตย์ และให้ความหวังแก่ผู้อื่น พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ และ

โดยค�าเสนอวิงวอนของพระนางพรหมจารีมารีย์ อาแมน

ประสบการณ์	
1. เล่าเรื่อง “เด็กชายใจกว้างจากเมืองบอร์โด” ให้สมาชิกฟัง

เด็กชายคนหนึ่งอายุ 8 ปี อาศัยอยู่ในสังฆมณฑลบอร์โด คุณพ่อเจ้าอาวาสได้บอกกับสัตบุรุษของท่านว่า เรา

ต้องสวดภาวนาและมอบถวายสิง่เลก็ ๆ  น้อย ๆ  เพือ่ช่วยเหลือเด็ก ๆ  ในประเทศจีน เด็กชายผูน้ีรู้้สึกประทบัใจอย่างมาก 

เมือ่กลบัมาถงึบ้าน เขาจงึพดูกบัมารดาว่า “มกีารช่วยเหลือเดก็ ๆ  ในประเทศจนี” มารดาของเขาตอบว่า “ใช่ แต่เรายากจน 

และไม่มเีงนิ” เดก็ชายตอบว่า “เรามอียูน่ัน่ไง” พร้อมกบัชี้ไปทีเ่กบ็เงนิออมของครอบครัว มารดาของเขาตอบว่า “ลกูรกั 

เราต้องเก็บเงินนั้นไว้เพื่อซื้อขนมปัง ถ้าไม่มีเงินนั้น เราจะไม่มีขนมปัง” เด็กชายตอบว่า “จะเป็นอะไร หากเราไม่มี

ขนมปัง แต่เราถวายบางอย่างให้กับพระเจ้า” 

2. ให้ผู้น�าถามสมาชิกด้วยค�าถามต่อไปนี้ 

1. เด็กชายบอกอะไรกับมารดาของเขา (มีการช่วยเหลือเด็ก ๆ ในประเทศจีน)

2. มารดาของเขาตอบอย่างไรกับการขอของบุตรชาย (เรายากจน และไม่มีเงิน)

3. เด็กชายแสดงให้มารดาเห็นอย่างไรเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขามีเงิน (ชี้ไปที่เกิบเงินออมของครอบครัว)

4. ท�าไมมารดาของเขาจึงลังเลใจที่จะให้เงินเล็กน้อยที่พวกเขามี (ต้องเก็บเงินนั้นไว้เพื่อซื้อขนมปังส�าหรับ

ครอบครัว)

5. เดก็ชายมีปฏกิริยิาอย่างไรกบัความลงัเลใจของมารดา เขาพดูว่าอย่างไร (จะเป็นอะไร หากเราไม่มขีนมปัง 

แต่เราถวายบางอย่างให้กับพระเจ้า)

บทที่ 4
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6. สมาชิกคิดว่าเด็กชายผู้นี้ เป็นเด็กอย่างไร (ใจดี ใจกว้าง)

7. ถ้าสมาชิกมีเงินออม เธอเต็มใจที่จะให้ผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือเหมือนเด็กชายอายุ 8 ปี จาก 

สังฆมณฑลบอร์โดหรือไม่ (ให้เด็กแสดงความคิดเห็น)

สรุป เด็กชายในเรื่องที่เล่ามีความประทับใจอย่างมาก เมื่อคุณพ่อเจ้าอาวาสพูดถึงความจ�าเป็นที่จะต้อง 

สวดภาวนาและมอบถวายสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ในประเทศจีน เขาเชื่อว่าสิ่งที่คุณพ่อเจ้าอาวาสกล่าว

นั้นเป็นสิ่งที่ดี และเขาก็มีความปรารถนาที่จะแบ่งปันเงินที่ครอบครัวเขามีเพียงเล็กน้อยให้กับพระเยซูเจ้า 

ค�าสอนธรรมทูต
1.  เมือ่ถงึเวลาทีพ่ระเยซเูจ้าจะทรงส่งบรรดาศิษย์ของพระองค์ออกไป พระองค์ทรงส่ังพวกเขาให้ประกาศข่าวดี

เรือ่งพระอาณาจกัรของพระเจ้า พระเยซเูจ้าทรงมอบหมายให้พวกเขาช่วยเหลอืคนทีต้่องทนทกุข์และเตอืนบรรดาอคัร

สาวกให้ด�าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย และมีความใจกว้างกับทุกคนโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน 

2. ให้เราอ่านเรื่องราวตอนนี้จากหนังสือ กิจการอัครสาวก บทที่ 4: 32-37 เรื่อง ชีวิตของคริสตชนกลุ่มแรก

กลุ่มผู้มีความเชื่อด�าเนินชีวิตเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่คิดว่าส่ิงที่ตนมีเป็นกรรมสิทธ์ิของตน แต่ทุกสิ่ง

เป็นของส่วนรวม บรรดาอัครสาวกยังคงเป็นพยานยืนยันถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า 

ด้วยเครื่องหมายอัศจรรย์ยิ่งใหญ่และทุกคนได้รับความเคารพนับถืออย่างสูง ในกลุ่มของเขาไม่มีใครขัดสน ผู้ใดมีที่ดิน

หรือบ้านก็ขายและมอบเงินที่ได้ ให้บรรดาอัครสาวก เพื่อแจกจ่ายให้ผู้มีความเชื่อแต่ละคนตามความต้องการ 

ชายคนหนึง่ชือ่โยเซฟ บรรดาอคัรสาวกเรยีกเขาว่า บารนาบสั ซึง่แปลว่า บตุรแห่งการให้ก�าลงัใจ เขาเป็นคน

เผ่าเลวีชาวเกาะไซปรัส เขามีที่ดินแปลงหนึ่ง ซึ่งเขาขายน�าเงินมามอบให้บรรดาอัครสาวกด้วย ให้สมาชิกได้ไตร่ตรอง

ด้วยค�าถามต่อไปนี้

 1.  พระคัมภีร์บทนี้สอนเราเรื่องอะไร (เรื่องราวชีวิตของคริสตชนกลุ่มแรก ซึ่งเราถือว่าเป็นรูปแบบชีวิต

ของชุมชนศิษย์พระคริสต์)

 2.  เมื่อได้อ่านพระคัมภีร์บทนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร (มีความสุขใจที่บรรดาคริสตชนกลุ่มแรก มีความเป็น 

น�้าหนึ่งใจเดียวกัน มีใจกว้างเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่แก่กันและกัน) 

 3.  ประโยชน์จากการอ่านพระคัมภร์ีตอนนีค้อือะไร (รูว่้าบรรดาศษิย์ของพระครสิตเจ้า ด�าเนนิชีวติร่วมกนั

อย่างไร)

 4.  ถ้าไม่รู้เรื่องนี้จะมีผลเสียอย่างไร (ไม่รู้ว่าการเป็นศิษย์พระคริสต์ จะต้องเจริญชีวิตอย่างไร)

 5.  เมื่ออ่านพระวาจาของพระเจ้าตอนนี้แล้ว มีเรื่องอะไรที่เราต้องปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงตนเองบ้าง  

(ให้สมาชิกคิดไตร่ตรอง ผู้น�าอาจแนะน�าให้สมาชิกคิดถึงส่ิงที่ต้องปรับปรุง เช่น เรื่องด�าเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง  

เรื่องการร่วม “พิธีบูชาขอบพระคุณ  เรื่องอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอ เรื่องการด�าเนินชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น เรื่องแบ่งปัน

สิ่งต่าง ๆ ให้กับผู้ที่ความต้องการ)

 6. เมื่ออ่านพระคัมภีร์บทนี้ท�าให้เรารู้จักและรักพระมากขึ้นอย่างไร (พระเจ้าทรงเป็นองค์แห่งความรัก  

ทรงสอนเราให้มีความรักด้วยการด�าเนินชีวิตและแบ่งปันกัน)

3. โดยทางศีลล้างบาป เราเป็นศิษย์ของพระครสิตเจ้า เป็นสมาชกิของพระศาสนจกัร มหีน้าทีแ่ละมส่ีวนร่วม 

ชุมชนคริสตชน เราสามารถกระท�าในสิง่เดยีวกนักบัทีบ่รรดาศษิย์กระท�าในสมยัของพระองค์ โดยการด�าเนนิชวีติร่วมกนั 

ฉันพี่น้อง ร่วมสุขร่วมทุกข์ ช่วยเหลือ ภาวนาให้แก่กัน
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4. พระเยซเูจ้าทรงปรารถนาให้เรามีใจกว้าง และปรารถนาให้เรามส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอื แบ่งปันกบัผูอ้ืน่ 

ในฐานะท่ีเราเป็นศิษย์ของพระองค์ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคริสตชน โดยใช้พระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้เราเพื่อ 

ช่วยเหลือรับใช้ผู้อื่น และให้ก�าลังใจเพื่อน ๆ  โดยเฉพาะกับเด็ก ๆ  ที่ต้องประสบกับความทุกข์ยากล�าบากรอบ ๆ  ตัวเรา 

และในทุกส่วนของโลก 

ธรรมทูตหนึ่งเดียว	(ชีวิตกลุ่ม	ผู้น�าสามารถท�ากิจกรรมอื่น	ๆ	แทนได้)	
ร้องเพลง	รักยิ่งใหญ่เหมือนพระเยซู

พวกเราเยาวชนทั้งหลาย เด็กเล็กหญิงชายพร้อมกันทั่วหน้า

นามยุวธรรมทูตอันงามสง่า น�าพาวิญญาณ์ไปสู่ความดี

ท่ามกลางสังคมอันวุ่นวาย และความชั่วร้ายนานาสารพัน

จงให้ชีวิตเป็นพยานยึดมั่น ถึงค�าสอนสั่งของพระเยซู

*.*จงออกไป (เราจะ) เป็นดังแสงสว่าง ส่องท่ามกลางโลกอันกว้างใหญ่

ตลอดทางที่ก้าวเดินไป มีพระทรงชัยอยู่เคียงข้างเรา

เพื่อนช่วยเพื่อน ค�านี้มีความหมาย และตัวเราจะต้องเป็นผู้จุดประกาย

แบ่งปันและมีน�้าใจ ด้วยรักยิ่งใหญ่..อย่างพระเยซู (ซ�้า**,***)

***ยุวธรรมทูตต้องก้าวไกล เพื่อนช่วยเพื่อนค�านี้จ�าใส่ใจ

ด้วยรักยิ่งใหญ่....เหมือนพระเยซู

ธรรมทูตรับใช้	(ปฏิบัติ	-	ให้เลขาจดบันทึกไว้	ผู้น�าช่วยแนะน�าอย่างใกล้ชิด)
1. ให้รายงานการท�างานที่ได้ตั้งใจกระท�าจากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา

2. เชิญชวนสมาชิก ให้แสดงความใจกว้าง โดยน�าของบางอย่างที่เขาสามารถให้ได้ เพื่อแบ่งปันให้กับเด็ก

ยากจน ในเขตชุมชนของตน (ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)

3. ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพื่อน�าไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากล�าบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกถวายเงินไว้)

4. นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

ภาวนาปิด	-	ชีวิตจิตธรรมทูต	(สวด	10	บท	หรือ	1	สายก็ได้)
ภาวนาสายประค�าธรรมทูต เพื่อเด็ก ๆ ที่ขาดแคลนสิ่งของที่จ�าเป็น อาหาร น�้าดื่ม ที่อยู่อาศัย และ 

ขาดคนดูแลเอาใจใส่ 
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แบบอย่างชีวิตของศิษย์พระคริสต์
(ฟิลิปล้างบาปให้ขันที)

จุดประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้แบบอย่างชีวิตของฟิลิปศิษย์พระคริสต์ผู้มีใจร้อนรน

2. เพื่อให้สมาชิกมีใจรักในการอ่านพระคัมภีร์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพระคริสตเจ้า

3. เพื่อให้สมาชิกมีใจร้อนรนในการบอกเล่าข่าวดีเรื่องพระคริสตเจ้าให้ผู้อื่นได้ทราบ

ภาวนาเปิด		
ข้าแต่พระบดิาเจ้าสวรรค์ พวกลกูขอกราบนมสัการและสรรเสรญิพระองค์ ขอบพระคณุพระองค์ท่ีทรงประทาน

พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ โปรดช่วยพวกลูกให้มีความซื่อสัตย์ในการติดตามพระเยซูเจ้า และโปรดจุดไฟ

ในหัวใจของพวกลกูให้มีความปรารถนาทีจ่ะเป็นศษิย์ธรรมทตูของพระเยซเูจ้า โปรดช่วยพวกลูกให้มคีวามกล้าหาญทีจ่ะ

มีชีวิตที่ซื่อสัตย์ และให้ความหวังแก่ผู้อื่น พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ และ

โดยค�าเสนอวิงวอนของพระนางพรหมจารีมารีย์ อาแมน

ประสบการณ์	(เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าให้เพื่อนฟัง)
1.  ให้สมาชิกบอกเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าที่ประทับใจให้เพื่อน ๆ ฟัง 

2.  ถามสมาชกิว่ารู้เรือ่งราวของพระเยซเูจ้าได้อย่างไร (พ่อแม่ คณุครเูล่าให้ฟัง เรยีนค�าสอน อ่านพระคมัภร์ี)

มหีลายทางทีเ่ราจะเรยีนรู ้เรือ่งราวของพระเยซเูจ้าได้ และยังมเีพือ่น ๆ  ของเราทีอ่ยากรูถ้งึเรือ่งราวชวีติของ

พระเยซูเจ้า อยากฟังเรื่องราวของพระองค์ แต่ก็ยังไม่มีโอกาสหรือยังไม่มีใครเล่าให้เขาฟัง 

 

ค�าสอนธรรมทูต
1. เราจะรูจ้กัและรกัใครบางคนมากขึน้กต้็องอาศัยเวลาท่ีมีร่วมกัน และผ่านทางประสบการณ์ชวีติทีท่�าให้รูจ้กั

กันมากขึ้น จึงจะบอกเล่าเรื่องของใครคนนั้นให้บุคคลอื่นฟังได้ วันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของฟิลิป ศิษย์ของพระคริสต์

ที่ได้ด�าเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยาน บอกเล่าและอธิบายเรื่องของพระเยซูคริสตเจ้าให้ผู้อื่นได้ฟัง 

2. ให้เราอ่านเรือ่งราวจากหนงัสอืกจิการอคัรสาวก บทที ่8:  26-40 เรือ่ง ฟิลิปล้างบาปให้ขนัทชีาวเอธโิอเปีย

ทตูสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสัง่ฟิลิปว่า “จงลุกขึน้ และเดินไปทางทศิใต้ตามทางท่ีลงมาจากกรงุเยรซูาเลม็

ไปยังเมืองกาซา ทางนั้นเป็นทางเปลี่ยว” ฟิลิปจึงลุกขึ้นออกเดินทาง ระหว่างทางเขาพบชาวเอธิโอเปียคนหนึ่ง เป็น

ขันที ข้าราชการของพระราชินีคานดาสีของชาวเอธิโอเปีย เป็นผู้ดูแลราชทรัพย์ท้ังหมดของพระนางและมานมัสการ

พระเจ้าท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ขณะเดินทางกลับ เขานั่งในรถม้าและอ่านหนังสือของประกาศกอิสยาห์อยู่ พระจิตเจ้าตรัส

สั่งฟิลิปว่า “จงตามรถคันนั้นไปให้ทัน” ฟิลิปวิ่งตามไป ได้ยินเขาก�าลังอ่านหนังสือของประกาศกอิสยาห์ จึงถามว่า 

บทที่ 5
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“ท่านเข้าใจข้อความที่ก�าลังอ่านหรือ” ขันทีตอบว่า “ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย” แล้วเขาก็เชิญ 

ฟิลิปขึ้นไปนั่งด้วย ข้อความของพระคัมภีร์ที่เขาก�าลังอ่านอยู่นั้น มีดังนี้ เขาถูกน�าไปฆ่าเหมือนแกะตัวหนึ่ง ลูกแกะ 

ไม่ออกเสียงเมื่ออยู ่ต่อหน้าคนตัดขนแกะฉันใด เขาก็ไม่อ้าปากฉันนั้นเมื่อเขาถูกเหยียดหยาม เขาไม่ได้รับ 

ความยุติธรรมเลย ใครจะเล่าเรื่องเชื้อสายของเขาได้ เพราะชีวิตของเขาถูกยกไปจากแผ่นดินนี้แล้ว ขันทีจึงถาม 

ฟิลิปว่า “โปรดบอกข้าพเจ้าเถิดว่า ประกาศกกล่าวเช่นนี้หมายถึงใคร หมายถึงตนเองหรือหมายถึงผู้อื่น” ฟิลิปจึงเริ่ม

ประกาศข่าวดีเร่ืองพระเยซูเจ้าให้เขาฟัง โดยอธิบายพระคัมภีร์เริ่มต้ังแต่ตอนนี้ ขณะดินทางอยู่นั้น ทั้งสองคนมาถึง

แหล่งน�า้แห่งหนึ่ง ขันทีกล่าวว่า “ดูซิ ที่นี่มีน�า้ มีอะไรขัดขวางมิให้ข้าพเจ้ารับศีลล้างบาปเล่า” เขาสั่งให้หยุดรถ ทั้งฟิ

ลิปและขันทีลงไปในน�้า ฟิลิปล้างบาปให้ขันที เมื่อทั้งสองคนขึ้นจากน�า้แล้ว พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงน�าฟิลิป 

ไปทีอ่ืน่ ขนัทไีม่เหน็ฟิลปิอกี เดินทางต่อไปด้วยความยนิด ีส่วนฟิลปินัน้มีผู้พบทีเ่มืองอาโซทสั เขาเดนิทางผ่านเมอืงต่าง ๆ  

ประกาศข่าวดีจนมาถึงเมืองซีซารียา

ให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยค�าถามต่อไปนี้ 

1.  พระคัมภีร์บทนี้เล่าเรื่องอะไร (ฟิลิปอธิบายพระคัมภีร์และล้างล้างบาปให้ขันที ชาวเอธิโอเปีย)

2. เมื่อได้อ่านพระคัมภีร์บทนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร (ประทับใจถึงความกล้าหาญและความรอบรู้ของฟิลิป)

3.  ประโยชน์จากการอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้คืออะไร (ได้เห็นแบบอย่างชีวิตการเป็นศิษย์ของพระคริสต์)

4.  ถ้าไม่รู้เรื่องนี้จะมีผลเสียอย่างไร (ไม่รู้ว่า ศิษย์พระคริสต์ต้องมีบทบาทหน้าที่อย่างไร)

5. เมื่ออ่านพระวาจาของพระเจ้าตอนนี้แล้ว มีเร่ืองอะไรที่เราต้องปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงตนเองบ้าง

(ให้สมาชกิคดิไตร่ตรอง ผูน้�าอาจแนะน�าให้สมาชกิคดิถึงความสัมพันธ์ของตนเองกบัพระเยซูเจ้า ให้สมาชกิไตร่ตรองว่า

ในฐานะที่ตนเองเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า ตนเองรู้เรื่องราวของพระเยซูเจ้ามากน้อยแค่ไหน และได้เล่าอธิบายเรื่อง

ราวของพระองค์ให้ใครได้รับรู้ รับฟังบ้าง)

6. เมือ่อ่านพระคมัภีร์บทนีท้�าให้เรารูจ้กัและรักพระมากขึน้อย่างไร (เพือ่ทีจ่ะเล่าเรือ่งพระเยซเูจ้าเราต้อง

อ่านพระคัมภีร์ให้มากขึ้น 

3. ฟิลิปสามารถอธิบายพระคัมภีร์ให้ขันทีชาวเอธิโอเปียฟังได้ เพราะมีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

แสดงว่าเขาได้อ่านพระคมัภร์ีและศกึษาพระคมัภร์ีอยูเ่สมอ เมือ่ทตูสวรรค์บอกให้เขาออกไปประกาศข่าวด ีเขากส็ามารถ 

อธิบายพระคัมภีร์ให้ผู้อื่นฟังได้ เช่นเดียวกันในฐานะท่ีเราเป็นศิษย์ของพระคริสต์ เราต้องรักข่าวดีของพระเยซูเจ้า  

โดยการอ่าน ฟัง ร�าพึงพระวาจาของพระเยซูเจ้า เพื่อเราจะได้รู้จัก รักและมีความสนิทสัมพันธ์กับพระมากยิ่งขึ้น  

จนสามารถเล่าเรื่องราวของพระเยซูเจ้าให้ผู้อื่นฟังได้ 

4. โดยการเรียนค�าสอน อ่านพระคัมภีร์ ท�าให้เรารู้จักพระเยซูเจ้ามากขึ้น ไม่เพียงแต่รู้ถึงข่าวดี แต่เราต้อง

มีใจรักและปรารถนาที่จะประกาศข่าวดีนี้ โดยการเล่าเรื่องราวของพระเยซูเจ้าให้เพื่อน ๆ  ฟังด้วย เราสามารถเชื้อเชิญ

เพือ่นต่างศาสนาของเรา ให้มาวดักบัเราหรอืชวนไปเฝ้าศลีมหาสนทิ เพือ่เพือ่น ๆ  ของเราจะได้รูจ้กัและรกัพระเยซเูจ้า 

และปรารถนาจะเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าเช่นเดียวกับ ขันที ชาวเอธิโอเปีย 

)
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ธรรมทูตหนึ่งเดียว	(ชีวิตกลุ่ม	ผู้น�าสามารถท�ากิจกรรมอื่น	ๆ	แทนได้)	
ร้องเพลง	ฉันเลือกเดินตามพระองค์

ในโลกกว้างที่แสนไกล มีสิ่งต่าง ๆ ให้เรียนรู้มากมาย 

ให้ค้นหาค�าตอบ เลือกทางเดินก้าวไป มุ่งสู่ความฝันเพื่อมีวันที่สดใส 

ยังมีทางหนึ่งคือพระเยซู ชีวิตที่น่าเรียนรู้และส�าคัญ

สอนให้ฉันได้รักและแบ่งปัน จึงท�าให้ฉันเลือกเดินตามพระองค์

*.* จะเปิดดวงใจให้พระองค์เข้ามาครอบครอง จะชวนพี่น้องเพื่อน ๆ ทั้งหลายให้มาด้วยกัน

จับมือกันเดินก้าวไป ติดตามพระคริสต์ผู้ยิ่งใหญ่

ให้พระองค์น�าทางในชีวิต.....ตลอดไป ( *.* )

ธรรมทูตรับใช	้(ปฏิบัติ	-	ให้เลขาจดบันทึกไว้	ผู้น�าช่วยแนะน�าอย่างใกล้ชิด)
1. ให้รายงานกิจการดีที่ได้ตั้งใจกระท�าจากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา

2.  เชญิชวนให้สมาชกิอ่านพระคมัภร์ีเพ่ือทีจ่ะได้รู้จักพระเยซเูจ้ามากย่ิงขึน้ และหาโอกาสเล่าให้กบัเพือ่นต่าง

ศาสนาฟัง โดยให้แต่ละคนแสดงความตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ให้มากขึ้น อาจจะก�าหนดว่า 1 เดือนนี้จะอ่านพระคัมภีร์ให้

ได้กี่นาที / ชั่วโมง (ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)

3.  ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพื่อน�าไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากล�าบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกถวายเงินไว้)

4.  นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

ภาวนาปิด	-	ชีวิตจิตธรรมทูต	(สวด	10	บท	หรือ	1	สายก็ได้)
ภาวนาสายประค�าธรรมทูตเพื่อให้มีคนกลับใจ และผู้เตรียมตัวรับศีลล้างบาป เพื่อมาเป็นศิษย์ของพระองค์

ให้มากยิ่งขึ้น 



20

“ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก”

นักบุญเปาโล ศิษย์ธรรมทูต
ผู้มีใจร้อนรน

จุดประสงค์

1. เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้แบบอย่างชีวิตของนักบุญเปาโล “ธรรมทูตผู้มีใจร้อนรน”

2.  เพื่อให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนให้ดีขึ้น เพื่อเป็นศิษย์ที่ดีขึ้นของพระคริสตเจ้า

3.  เพื่อให้สมาชิกมีใจร้อนรนในการประกาศข่าวดีตามแบบอย่างของนักบุญเปาโล

ภาวนาเปิด	

ข้าแต่พระบดิาเจ้าสวรรค์ พวกลกูขอกราบนมสัการและสรรเสรญิพระองค์ ขอบพระคณุพระองค์ทีท่รงประทาน

พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ โปรดช่วยพวกลูกให้มีความซื่อสัตย์ในการติดตามพระเยซูเจ้า และโปรดจุดไฟ

ในหวัใจของพวกลกูให้มีความปรารถนาทีจ่ะเป็นศิษย์ธรรมทตูของพระเยซเูจ้า โปรดช่วยพวกลูกให้มคีวามกล้าหาญทีจ่ะ

มีชีวิตที่ซื่อสัตย์ และให้ความหวังแก่ผู้อื่น พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ และ

โดยค�าเสนอวิงวอนของพระนางพรหมจารีมารีย์ อาแมน

ประสบการณ	์

อปุกรณ์	เตรียมข้อความจากพระคมัภร์ีท่ีเกีย่วข้องกับนกับญุเปาโล จ�านวนเท่ากบัสมาชกิ หรอืเตรยีมข้อความ 

ต่อไปนี้แล้วแจกให้สมาชิกอ่าน และช่วยกันบอกว่าข้อความนี้หมายถึงใคร 

ตัวอย่าง	ข้อความจากพระคัมภีร์	

	  ท่านมีส่วนร่วมในการขว้างหินใส่สเทเฟน 

		ได้รับพิธีสุหนัตเมื่อเกิดมาได้แปดวัน เป็นเชื้อสายชนชาติอิสราเอลจากตระกูลเบนยามิน 

	  มีอาชีพท�ากระโจม (เทียบ กิจการฯ18: 3) 

	  ออกเดินทางเพื่อไปจับกุมบรรดาคริสตชนซึ่งอยู่ที่นั่น น�ากลับมายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อลงโทษ” 

	  หลังจากกลับใจเป้าหมายเดียวในชีวิตของท่านคือพระคริสตเจ้า “การมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสตเจ้า”  

  (ฟิลิปปี 1: 21)

	  ท่านรอดชีวิตจากการถูกหินทุ่ม จากการถูกเฆี่ยนตีอย่างทารุณ จากเรืออับปาง 3 ครั้ง 

	  ท่านต้อง “ลอยคออยู่กลางทะเลหนึ่งคืนกับหนึ่งวัน” 

	  เต็มไปด้วยความเคียดแค้น คุกคามจะฆ่าบรรดาศิษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

	  ท่านได้รับการเผยแสดงจาก “พระบุตรของพระเจ้า” 

	  พระเยซูเจ้าถามท่านว่า “เจ้าเบียดเบียนเราท�าไม”

บทที่ 6
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	 พระเยซูเจ้า ตรัสกับเขาว่า ‘เราคือเยซูชาวนาซาเร็ธ ซึ่งเจ้าก�าลังเบียดเบียนอยู่’ 

		องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับท่านว่า ‘จงลุกขึ้น เข้าไปในเมืองดามัสกัส 

	  อานาเนีย ช่วยให้เขามองเห็นเถิด

		ท่านอุทิศตนเองและทุกสิ่งที่ท่านครอบครองเพื่อรับใช้พระเยซูคริสตเจ้า 

	  ไม่ได้เป็นอัครสาวกมาตั้งแต่เกิด พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรท่านไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา

	 ท่านมองว่าตนเองเป็น “ผู้น้อยที่สุดในบรรดาอัครสาวก” 

	 เรียกตนเองว่า “ธรรมทูตของชนต่างชาติ” 

สรปุ	ค�าใบ้เหล่านีท้�าให้เรารูจ้กันกับญุเปาโล ในสมยัของบรรดาอคัรสาวก ท่านตัง้ตนเป็นศตัรกูบัครสิตชน 

ท่านมส่ีวนในการจับคริสตชนไปขงัคุก มีส่วนร่วมในการขว้างหินใส่สเทเฟน แต่ทีสุ่ดเม่ือท่านกลับใจแล้ว ท่านได้กลายเป็น 

ศิษย์ธรรมทูตของพระคริสตเจ้าผู้มีใจร้อนรน วันนี้เรามาเรียนรู้การเป็นศิษย์ธรรมทูตของนักบุญเปาโลกัน 

ให้เราอ่านเรื่องราวตอนนี้จาก	หนังสือกิจการอัครสาวก	บทที	่9:	1-18

ขณะนั้น เซาโลยังคงเคียดแค้นคุกคามจะฆ่าบรรดาศิษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงเข้าไปพบมหาสมณะ ขอ

หนังสือมอบอ�านาจไปยังศาลาธรรมต่าง ๆ ในเมืองดามัสกัส เพื่อจะได้จับกุมทุกคนที่พบ ไม่ว่าชายหรือหญิงที่ด�าเนิน

ชีวิตตามวิถีทางของพระคริสตเจ้า แล้วน�าไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

ขณะทีเ่ขาเดนิทางใกล้ถงึเมอืงดามสักสั ทันใดน้ันมีแสงสว่างจากท้องฟ้าล้อมรอบตัวเขาไว้ เขาล้มลงทีพ่ืน้ดนิ 

และได้ยินเสียงกล่าวว่า “เซาโล เซาโล ท่านเบียดเบียนเราท�าไม” เซาโลจึงถามว่า “พระเจ้าข้า พระองค์คือใคร”  

พระองค์ตรสัว่า “เราคอืเยซ ูซึง่ท่านก�าลงัเบยีดเบยีน ท่านจงลกุขึน้ เข้าไปในเมอืงแล้วจะมคีนบอกให้รูว่้าจะต้องท�าอะไร”  

คนท่ีเดินทางพร้อมกับเซาโลยืนนิ่งพูดไม่ออก เขาได้ยินเสียงพูดแต่ไม่เห็นใครเลย เซาโลจึงลุกขึ้นจากพื้นดิน ลืมตา 

แต่ก็มองสิ่งใดไม่เห็น คนอ่ืนจึงจูงมือเขา พาเข้าไปในเมืองดามัสกัส เซาโลมองไม่เห็นสิ่งใดเลยเป็นเวลาสามวัน  

ไม่ได้กินและไม่ได้ดื่ม

ที่เมืองดามัสกัสมีศิษย์คนหนึ่งชื่อ อานาเนีย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกเขาในนิมิตว่า “อานาเนีย” อานาเนีย

ทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่” องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสแก่เขาว่า “จงลุกขึ้นไปที่ถนนซึ่งเรียกว่าถนน

ตรง จงไปที่บ้านของยูดาส ถามหาชายคนหนึ่งชื่อเซาโลที่มาจากเมืองทาร์ซัส ขณะนี้เซาโลก�าลังอธิษฐานภาวนาอยู่ 

และเห็นชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียในนิมิต เข้ามาปกมือให้ เพื่อให้เขามองเห็นได้อีก”

แต่อานาเนียทูลตอบว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าได้ยินหลายคนพูดถึงชายผู้นี้ และได้ยินว่า ที่กรุง

เยรูซาเล็มเขาได้ท�าร้ายบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เพียงใด และที่นี่เขาได้รับอ�านาจจากบรรดาหัวหน้าสมณะให้มา

จับกุมทุกคนที่เรียกขานพระนามของพระองค์” แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบอานาเนียว่า “จงไปเถิด เพราะชายผู้นี ้

เป็นเครือ่งมอืทีเ่ราเลอืกสรรไว้เพือ่น�านามของเราไปประกาศแก่คนต่างศาสนา บรรดากษตัรย์ิและลกูหลานของอิสราเอล  

เราจะแสดงให้เขารูว่้า เขาจะต้องทนทกุข์ทรมานมากเท่าใดเพราะนามของเรา” อานาเนยีจงึจากไป และเข้าไปในบ้าน ปก

มอืเหนอืเซาโล กล่าวว่า “เซาโลน้องรัก พระเยซอูงค์พระผูเ้ป็นเจ้าซึง่ทรงส�าแดงพระองค์แก่ท่านกลางทางทีท่่านมานัน้ 

ทรงส่งข้าพเจ้ามาเพ่ือท่านจะมองเห็นได้อีกและได้รับพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม” ทันใดนั้นมีส่ิงหนึ่งเหมือนเกล็ด 

ตกจากนัยน์ตาของเซาโล เขามองเห็นได้อีก จึงลุกขึ้นรับศีลล้างบาป 
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ให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยค�าถามต่อไปนี้

1. พระคัมภีร์ตอนนี้เล่าเรื่องอะไร (การกลับใจของนักบุญเปาโล)

2. เมื่อได้อ่านพระคัมภีร์บทนี้แล้วรู้สึกอย่างไร (ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น)

3. ประโยชน์จากการอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้คืออะไร (ทราบว่าการเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า ต้องกลับใจ

เปลี่ยนแปลงชีวิต)

4. ถ้าไม่รู้เรื่องนี้จะมีผลเสียอย่างไร (ไม่ทราบว่านักบุญเปาโลเคยเบียดเบียนศาสนามาก่อน)

5. เมื่ออ่านพระวาจาตอนนี้แล้ว มีเรื่องอะไรที่เราต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองบ้าง (ให้สมาชิกได้คิด

ไตร่ตรอง ผู้น�าอาจจะแนะน�าให้สมาชิกคิดถึงเรื่องการปรับปรุงลักษณะนิสัยที่ไม่ดีของตนเองก็ได้)

6. เมื่ออ่านพระคัมภีร์บทนี้ท�าให้เรารู้จักและรักพระมากขึ้นอย่างไร (พระเจ้าทรงเลือกศิษย์ ตามพระประสงค์

ของพระองค์)

ค�าสอนธรรมทูต

1. นักบุญเปาโล มีเดิมว่า “เซาโล” เกิดที่เมืองทาร์ซัส ในแคว้นซิลีเซีย อยู่ในตระกูลเบนยามิน เป็นฟาริสี

และได้ร่วมออกตามล่าคริสตชน ซึ่งท่านคิดว่าอัครสาวกและคริสตชนเป็นมิจฉาทิฐิ เป็นผู้ที่สอนผิด ต้องก�าจัดให้หมด

สิ้นไป แต่เมื่อพระเยซูเจ้าทรงส�าแดงพระองค์กับท่าน

2. การกลับใจของนักบุญเปาโลเป็นเหตุการณ์ส�าคัญในชีวิตของท่าน และประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร

ท่านเป็นศิษย์ธรรมทูตของพระคริสตเจ้า ท่านออกเดินทางประกาศข่าวดีสามครั้งระหว่าง ค.ศ. 47-49 และ 57-58  

ซึ่งเป็นการเดินทางทางบกถึง 7,800 กม. และ 9,000 กม. ทางทะเล ท่านเริ่มต้นการประกาศข่าวดีในศาลาธรรม 

ในเมืองต่าง ๆ หลังจากที่ชาวยิวปฏิเสธพระวรสารแล้ว ท่านจึงหันไปประกาศข่าวดีแก่ชาวยิวและคนต่างศาสนา และ

ตั้งกลุ่มคริสตชนขึ้นตามเมืองต่าง ๆ ดังนั้น ท่านจึงได้ชื่อว่า เป็น “ธรรมทูตของชนต่างชาติ” ที่น�าข่าวดีไปประกาศ 

แก่ชนต่างศาสนา (เทียบ กิจการฯ 9: 15) อย่างแท้จริง 

3. การเบยีดเบียนพระศาสนจกัรหรอืครสิตชนเท่ากบัเป็นการเบยีดเบยีนพระเยซเูจ้าเอง แต่พระเยซคูรสิตเจ้า

ก็ได้เรยีกท่านให้มาเป็น “ศษิย์” ผูป้ระกาศพระนามของพระองค์ตลอดชวีติ จนกระทัง่พลชีพีของท่านเพือ่ประกาศข่าวดี

ด้วยความกล้าหาญ จากบทเรยีนชวีติของนกับุญเปาโล ท�าให้เราทราบว่าพระเยซเูจ้าทรงปรารถนาเรยีกทกุคนให้มาเป็น

ศิษย์ของพระองค์ ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร หรือได้ผ่านประสบการชีวิตเช่นไรมา หากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ทุกคน

ก็สามารถเป็นศิษย์ของพระองค์ได้

4.  ความผิดพลาดในชีวิต ไม่ใช่อุปสรรคในการกลับใจ หรือมาเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า นักบุญเปาโลจึง

เป็นแบบอย่างที่เรารู้ว่า เมื่อเราท�าผิดพลาดไป เราต้องกล้ากลับใจ กล้าเปลี่ยนแปลงชีวิต และหันกลับมาหาพระเจ้า

เหมือนดังที่ท่านนักบุญเปาโลได้กระท�า เพราะการกลับใจ การเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเครื่องหมายของการเป็นศิษย์ของ

พระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง 

5.  นักบุญเปาโลได้รับเรียกและเลือกให้มาเป็นศิษย์ของพระองค์ ท่านไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงชีวิต แต่ท่าน

ยังด�าเนนิชีวิตเป็นศษิย์ทีดี่ ท่านมีใจร้อนรนน�าข่าวดไีปสู่คนต่างศาสนา ดงันัน้ เราซึง่เป็นศษิย์ธรรมทตูของพระครสิตเจ้า 

เราได้รบัการหล่อหลอมความเชือ่ ด้วยการเรยีนค�าสอน อ่านพระคัมภร์ี และสวดภาวนา เท่านียั้งไม่เพียงพอ เรายงัต้อง

ด�าเนินชีวิตเพื่อรับใช้เพื่อนพี่น้อง และต้องมีใจร้อนรนในการประกาศข่าวดีให้กับเพื่อนต่างศาสนาของเราด้วย 
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ธรรมทูตหนึ่งเดียว	(ชีวิตกลุ่ม	ผู้น�าสามารถท�ากิจกรรมอื่น	ๆ	แทนได้)	

เพลง	ทหารของพระบิดา

ยุวธรรมทูตตัวน้อย โลกยังคอยพลังจากเธอ 

สันติสุขที่มุ่งหวังยังต้องเจอ อยู่ที่เธอว่าจะสร้างและก่อ

* พวกเราเหล่าทหารของพระบิดา เราจะน�าพาความสุขให้ทุกชีวี

แบ่งปันความรักพร้อมรับใช้และให้ไมตรี เพื่อโลกมีความสงบสันติธรรม

ค�าสัญญาพวกเราจะยึดถือ สิ่งนั้นคือภาวนาและพลีกรรม

มีชีวิตที่เปี่ยมล้นคุณธรรม เป็นพยานงานแพร่ธรรมในชีวิตจริง

**อยู่ด้วยรัก พร้อมรับใช้และให้ไมตรี เพื่อโลกมีความสงบสันติธรรม

ธรรมทูตรับใช	้(ปฏิบัติ	-	ให้เลขาจดบันทึกไว้	ผู้น�าช่วยแนะน�าอย่างใกล้ชิด)

1. ให้รายงานกิจการดีที่ได้ตั้งใจกระท�าจากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา

2. เชิญชวนให้สมาชิกพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองอย่างกล้าหาญเหมือนกับท่านนักบุญเปาโล และ

กล้าประกาศข่าวดีให้กับเพื่อนต่างศาสนาฟัง (ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)

3. ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพื่อน�าไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากล�าบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกถวายเงินไว้)

4. นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

ภาวนาปิด	-	ชีวิตจิตธรรมทูต	(สวด	10	บท	หรือ	1	สายก็ได้)

ภาวนาสายประค�าธรรมทูตเพื่อพระศาสนาจักรที่ก�าลังถูกเบียดเบียนในการนับถือศาสนา 
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นักบุญเทเรซา ผู้มีใจรักต่องานประกาศข่าวดี
“นักบุญองค์อุปถัมภ์ผู้แพร่ธรรม”

จุดประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้แบบอย่างชีวิตของนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู

2. เพื่อให้สมาชิกพยายามด�าเนินชีวิตสู่ความศักดิ์สิทธิ์ตามแบบอย่างของท่าน

3. เพ่ือให้สมาชิกท�าพลีกรรม สวดภาวนา และท�ากิจการเล็ก ๆ ด้วยความรักเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึง

ความรักและข่าวดีของพระคริสตเจ้า

ภาวนาเปิด	
ข้าแต่พระบดิาเจ้าสวรรค์ พวกลกูขอกราบนมสัการและสรรเสรญิพระองค์ ขอบพระคณุพระองค์ทีท่รงประทาน

พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ โปรดช่วยพวกลูกให้มีความซื่อสัตย์ในการติดตามพระเยซูเจ้า และโปรดจุดไฟ

ในหวัใจของพวกลกูให้มีความปรารถนาทีจ่ะเป็นศิษย์ธรรมทตูของพระเยซเูจ้า โปรดช่วยพวกลูกให้มคีวามกล้าหาญทีจ่ะ

มีชีวิตที่ซื่อสัตย์ และให้ความหวังแก่ผู้อื่น พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ และ

โดยค�าเสนอวิงวอนของพระนางพรหมจารีมารีย์ อาแมน

ประสบการณ์
ถามสมาชิกว่า ในฐานะที่ตนเองเป็นเด็ก สมาชิกคิดว่าตนเองสามารถท�าบางสิ่งบางอย่างเพื่องานประกาศ

ข่าวดีได้หรือไม่ (ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น) 

วนันีเ้ราจะเรยีนรู้ชวิีตของนกับุญเทเรซาแห่งพระกมุารเยซ ูท่านเป็นองค์อปุถมัภ์การแพร่ธรรม แม้ว่าท่านจะ

ไม่เคยออกเดนิทางไปยงัดินแดนห่างไกลเพือ่ประกาศข่าวดี แต่ท่านมคีวามรกัต่องานประกาศข่าวดเีป็นพเิศษ โดยอาศยั

การพลีกรรมในชีวิตประจ�าวันและภาวนา จดหมายของท่านได้ท�าเพื่อสนับสนุนงานประกาศข่าวดี นี่เป็นสิ่งเตือนใจเรา 

ว่าสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราท�าสุดความสามารถในชีวิตประจ�าวันสามารถช่วยสนับสนุนงานประกาศข่าวดีได้ 

ค�าสอนธรรมทูต
1. นักบุญเทเรซา เกิดวันที่ 2 มกราคม 1873 ที่ อลังซอง ประเทศฝรั่งเศส เป็นบุตรคนที่ 9 ของ

นายหลุยส์ มาร์ติน และนางเซลลี่ มาร์ติน ทั้งสองเป็นพ่อแม่ที่มีความศรัทธาและรักพระเจ้า เทเรซาต้ังใจเป็น

นักบุญตั้งแต่เด็ก เมื่ออายุ 8 ขวบ เธอป่วยหนัก แต่ได้เห็นรูปแม่พระยิ้มฉายแสงแห่งความอ่อนหวานกับเธอ

ความเจ็บป่วยก็หายไป เทเรซาได้สมัครเข้าอบรมเพื่อเป็นซิสเตอร์ในอารามคาร์แมล เมื่ออายุเกือบสิบห้าปี 

เธอได้สมัครเป็นนักพรต แต่คุณแม่อธิการอารามปฏิเสธเพราะอายุยังน้อย เทเรซาจึงเดินทางไปกรุงโรมกับพ่อ 

ของเธอเพื่อไปขออนุญาตจากพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13 สมเด็จพระสันตะปาปาประทับใจในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว 

บทที่ 7
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ของเธอมาก แต่ก็ปล่อยให้เป็นไปตามการตัดสินใจของแม่อธิการ ในที่สุด เธอได้รับอนุญาตให้เข้าอาราม

ในวันที่ 9 เมษายน 1888 เมื่อเธอบวช ได้รับชื่อว่า “เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู” เธอพยายามอุทิศตนเพื่อ  

“กอบกูว้ญิญาณเพือ่นมนษุย์ เป็นต้น ภาวนาเพือ่พระสงฆ์” เธอทราบดว่ีาในการเป็นนกับวชนัน้ไม่อาจท�ากจิการใหญ่โต 

เธอจงึท�าพลกีรรมทกุครัง้ทีม่โีอกาส ไม่ว่าจะเลก็ขนาดไหนกต็าม เธอยิม้ให้กบัเพือ่นนกับวชทีเ่ธอไม่ชอบ เธอรบัประทาน

อาหารตามทีค่นตักให้โดยไม่บ่น ด้วยเหตุนี ้คนมกัให้อาหารท่ีเหลือหรอืทีไ่ม่มใีครอยากกินแก่เธอ ครัง้หนึง่เธอถูกกล่าวหา 

ว่าท�าแจกันแตก แม้ไม่ได้ท�าและไม่มีความผิด แต่เธอคุกเข่าลงขอโทษ การพลีกรรมเล็ก ๆ  น้อย ๆ  เหล่านี้ทรมานเธอ

ทางด้านจิตใจยิ่งกว่าการพลีกรรมใหญ่ ๆ เพราะไม่มีใครมองเห็น หรือรับรู้กิจการดีของเธอ นอกจากพระเจ้าเท่านั้น 

อาศัยความไว้วางใจ และการเสียสละตนเอง ท�าให้เทเรซาบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่สุด เธอจากโลกนี้ไปด้วยความสงบ

เธอสิ้นใจเมื่อ 30 กันยายน 1897 อายุ 24 ปี

ซิสเตอร์โปลีน พี่สาวของท่านได้รวบรวมสิ่งต่าง ๆ ท่ีเธอได้เขียนไว้เป็นหนังสือเล่มหนึ่ง และได้แจก 

ไปตามอารามต่าง ๆ ประมาณ 2,000 เล่ม วิธีเล็กๆของเธอ ความวางใจในพระเยซูเจ้าและการพลีกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ 

ประจ�าวนั ท�าให้เธอเป็นคนศักด์ิสทิธิแ์ละบรรลคุวามดคีรบครนั และได้รบัความสนใจอย่างมากมายจากครสิตชนจ�านวนมาก 

และจากผู้ท่ีต้องการแสวงหาความศักด์ิสิทธิ์ในชีวิตสามัญชน เทเรซาได้รับการประกาศให้เป็นบุญราศีโดยสมเด็จ 

พระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 1923 และได้รับการประกาศให้เป็นนักบุญเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 

1925 ได้รบัการประกาศเป็นองค์อปุถมัภ์ของงานแพร่ธรรมในดนิแดนมสิซงัปี 1927 เป็นนกัปราชญ์แห่งพระศาสนจกัร

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 1997 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ต่อมาบิดามารดาของเธอได้รับการประกาศเป็น

นักบุญเช่นกันเมื่อตุลาคม ปี 2015 

ให้สมาชิกไตร่ตรองด้วยค�าถามต่อไปนี้

 1. ท่านนักบุญเทเรซา ได้ท�าอะไรบ้าง

 2. ฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไร 

 3. เรื่องราวดี ๆ ที่เราได้ฟังจากประวัติของท่านนักบุญเทเรซา มีอะไรบ้าง

 4. ท่านนักบุญเทเรซา ไม่ได้เดินทางออกไปประกาศข่าวดีในต่างแดน แต่ท่านเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ ์

งานประกาศข่าวดีได้อย่างไร

  5. การเรยีนรูเ้รือ่งนีท้�าให้สมาชกิได้ทบทวนตนเองในเรือ่งอะไร และมีอะไรทีจ่ะต้องปรบัเปล่ียนหรอืปรบัปรงุ

ตนเองบ้าง

 6. การเรียนเรื่องนี้ท�าให้เราเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างไร (พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราด�าเนิน

ชีวิตเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และมีส่วนร่วมในงานประกาศข่าวดีตามความสามารถของเรา)

2. นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ได้รับแต่งตั้งให้เป็นองค์อุปถัมภ์การประกาศข่าวดี ไม่ใช่เพราะเธอเคย 

เดินทางไปยังดินแดนต่างๆ แต่เพราะเธอมีความรักพิเศษต่อประกาศข่าวดี ท่านสวดภาวนาและเขียนจดหมาย

สนับสนุนงานแพร่ธรรม เพื่องานแพร่ธรรมและการขยายพระอาณาจักรของพระเจ้า นี่เป็นสิ่งเตือนใจเราทุกคนว่า  

การท�าสิ่งเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ที่เราท�าได้อย่างสุดความสามารถในชีวิตประจ�าวัน ท�าให้เรามีส่วนร่วมในงานประกาศข่าวดีได้ 

นกับญุเทเรซาท�าเช่นนี้ได้กเ็พราะความรกั เธอเชือ่มัน่ว่าสิง่ใดกต็ามแม้เลก็น้อยทีส่ดุ แต่ถ้าท�าด้วยความรกัแล้วกก็ลาย

เป็นสิ่งใหญ่โตและมีค่าต่อหน้าพระเจ้า เธอจึงท�าทุกอย่างด้วยความรัก
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3. การด�าเนินชีวิตธรรมดาประจ�าวันก็สามารถท�าให้เรากลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และมีส่วนร่วมในชีวิตของ 

พระศาสนจักรในฐานะที่เราเป็นศิษย์ธรรมทูตที่ยังเป็นเด็กได้ เราคงท�าอะไรใหญ่โตเพื่อพระเจ้าและพระศาสนจักรไม่ได้ 

แต่อาศัยแบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญเทเรซา คือท�าทุกอย่างด้วยความรัก ดังพระวาจาของพระเจ้าที่ว่า “ถ้าผู้ใดถ่อม

ตนเป็นเหมือนเด็กเล็ก ๆ คนนี้ ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในสวรรค์” (มัทธิว 8:4) เราก็สามารถเป็นศิษย์ธรรมทูตตามแบบอย่าง

ของท่านนักบุญได้

4.  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ทรงสอนเราให้ด�าเนินชีวิตสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ในสมณลิขิตเตือนใจ  

จงชื่นชมยินดี (ข้อ 112-157) สอนให้เราด�าเนินชีวิตโดยมีความพากเพียรอดทนในชีวิตและถ่อมตน มีความปีติยินดี

และมีอารมณ์ขัน มีความกล้าหาญและความกระตือรือร้นในการอยู่ร่วมกันและให้อธิษฐานภาวนาอย่างสม�่าเสมอ  

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือ เครื่องหมายของความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนในชีวิต

ของท่านนักบุญเทเรซา

5. การเป็นศษิย์ของพระคริสตเจ้าต้องเริม่ต้นจากความรกัและความปรารถนาทีจ่ะด�าเนนิชวีติสูค่วามศกัด์ิสทิธ์ 

นกับญุเทเรซามคีวามปรารถนาและตัง้ใจจะเป็นนกับุญ ความปรารถนาของท่านช่วยให้ท่านด�าเนนิชวีติไปสูค่วามศกัดิส์ทิธิไ์ด้ 

ดงันัน้ อาศยัแบบอย่างของท่านนกับุญ และค�าสอนของสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิจะช่วยเราให้เหน็คณุค่าของสิง่เลก็ ๆ  

น้อย ๆ และท�าทุกสิ่งเพื่องานประกาศข่าวดีด้วย 

ธรรมทูตหนึ่งเดียว	(ชีวิตกลุ่ม	ผู้น�าสามารถท�ากิจกรรมอื่น	ๆ	แทนได้)	
เพลง	สอนด้วยชีวิต

**มีสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากบอกเธอ มันล้นเอ่ออยู่ในใจดวงนี้

มีผู้หนึ่งรักฉันจนพร้อมยอมพลี สูญสิ้นชีวีเพื่อฉันและเธอเช่นกัน

คือพระเยซูผู้ทรงรักฉันมากมาย และทรงรักเธอด้วยใจไม่เดียดฉันทา

ชีวิตพระองค์สอนให้เรารู้ว่า พูดด้วยวาจาไม่ล�้าค่าเท่าการกระท�า

*** จงรัก รับใช้และให้อภัย แบ่งปันน�้าใจให้แก่ทุกคน

ยามใครเดือดร้อนปลอบประโลมให้คลายกังวล โดยมีพระองค์เป็นแบบอย่าง ***

ธรรมทูตรับใช้	(ปฏิบัติ	-	ให้เลขาจดบันทึกไว้	ผู้น�าช่วยแนะน�าอย่างใกล้ชิด)
1. ให้รายงานกิจการดีที่ได้ตั้งใจกระท�าจากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา

2.  เชิญชวนสมาชิก ให้ท�าพลีกรรมเพื่องานประกาศข่าวดี เช่น สวดภาวนา เขียนจดหมายไปให้ก�าลังใจ

บรรดาธรรมทูตที่มาประกาศข่าวดีในประเทศของเรา (ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)

3.  ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพื่อน�าไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากล�าบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกถวายเงินไว้)

4. นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

ภาวนาปิด	-	ชีวิตจิตธรรมทูต	(สวด	10	บท	หรือ	1	สายก็ได้)
ภาวนาสายประค�าธรรมทูตเพื่อพระสงฆ์ นักบวช จะได้มีใจรักในการประกาศข่าวดี และด�าเนินชีวิตเป็น 

ผู้ศักดิ์สิทธิ์ตลอดชีวิตของท่าน
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นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แบบอย่างชีวิตศิษย์ธรรมทูต
“นักบุญองค์อุปถัมภ์ผู้แพร่ธรรม”

จุดประสงค์
1.  เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้แบบอย่างชีวิตของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ “องค์อุปถัมภ์ของผู้แพร่ธรรม”

2. เพื่อให้สมาชิกมีใจรักงานประกาศข่าวดีตามแบบอย่างของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

3.  เพื่อให้สมาชิกเจริญชีวิตโดยปฏิบัติกิจเมตตาตามแบบอย่างของท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ภาวนาเปิด		
ข้าแต่พระบดิาเจ้าสวรรค์ พวกลกูขอกราบนมสัการและสรรเสรญิพระองค์ ขอบพระคณุพระองค์ท่ีทรงประทาน

พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ โปรดช่วยพวกลูกให้มีความซื่อสัตย์ในการติดตามพระเยซูเจ้า และโปรดจุดไฟ

ในหัวใจของพวกลกูให้มีความปรารถนาทีจ่ะเป็นศษิย์ธรรมทตูของพระเยซเูจ้า โปรดช่วยพวกลูกให้มคีวามกล้าหาญทีจ่ะ

มีชีวิตที่ซื่อสัตย์ และให้ความหวังแก่ผู้อื่น พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ และ

โดยค�าเสนอวิงวอนของพระนางพรหมจารีมารีย์ อาแมน

ประสบการณ์	(การแบ่งปัน)
ในปีนี้เราเตรียมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม ให้สมาชิกช่วยกันคิดว่าเราควรขอบคุณใครบ้าง ที่มีส่วนช่วยสร้าง

มิสซังสยาม หรือ พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยให้เจริญเติบโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ (ให้สมาชิกช่วยกันออก

ความคิดเห็น)

โอกาสฉลอง 350 ปีนี้ เราต้องขอบคุณบรรดามิชชันนารี พระสังฆราช พระสงฆ์ ที่ได้เดินทางมาเผยแผ่

ศาสนาในเมืองสยามของเรา ท�าให้เราได้เป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า ในโอกาสนี้ท�าให้คิดถึง “นักบุญองค์อุปถัมภ์ผู้แพร่

ธรรม” อีกท่านหนึ่ง คือ นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่านท�าให้คนต่างชาติได้รู้จัก “สยาม” เนื่องจากท่านมีความปรารถนา

จะมาประกาศข่าวดทีีม่สิซงัสยามของเรา แต่กม็ไิด้เดนิทางมาอย่างทีต่ัง้ใจ ท่านได้เอ่ยชือ่สยามในจดหมายของท่านซึง่ 

นับว่าเป็นเกียรติต่อพระศาสนจักรสยามของเรา ท�าให้เรารู้ว่าในการแพร่ธรรมของท่านมี เราชาวสยามอยู่ด้วย  

นอกนั้นงานเขียนของท่านยังช่วยคลี่คลายข้อข้องใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับชื่อประเทศ “สยาม” ของเรา ซึ่งเป็นค�าที่ 

ชาวต่างชาติใช้เรียกชื่อประเทศของเรานั่นเอง 

ค�าสอนธรรมทูต
1. นกับญุฟรงัซสิเซเวยีร์ ก�าเนดิในตระกลูขนุนางช้ันสูง ทางตอนเหนอืของประเทศสเปน ในวันท่ี  7 เมษายน 

1506 เป็นลูกคนที่ 2 มีพี่น้อง 7 คน ท่านเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงปารีส มีความฝันอยากเป็นนักวิชาการ อาจารย์

ปรัชญา หรือท�างานในราชวังตามบิดา แต่ตลอด 2 ปีที่นั่น ท่านได้พบกับนักบุญอิกญาซีโอ โลโญลา ท่านถูกถามว่า 

“มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการได้โลกทั้งโลกเป็นก�าไร แต่ต้องเสียชีวิต” (เทียบ มัทธิว 16: 26; มาระโก 8: 36; ลูกา 

บทที่ 8
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9: 25)  อิกญาซีโอ โลโญลา ผู้ก่อต้ังคณะเยสุอิต (ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญ) ได้กระตุ้นนักบุญฟรังซิส 

ให้เจริญชีวิตอย่างครบครันโดยการอุทิศตนทั้งครบต่อพระคริสตเจ้า

ท่านได้รับการเจิมถวายตัวแด่พระเจ้าในวันที่ 15 สิงหาคม 1534 เมื่ออายุ 28 ปี  และได้รับศีลบวชเป็น 

พระสงฆ์ในวันท่ี 24 มิถุนายน 1537 เมื่ออายุ 31 ปี ต่อมาพระเจ้ายวงที่ 3 กษัตริย์แห่งประเทศโปรตุเกส ขอให้ 

คณะเยสุอิตไปเป็นธรรมทูตที่อินเดียตะวันออก นักบุญอิกญาซีโอได้เลือกฟรังซิสเซเวียร์ให้ไปแทนเพื่อนคนหนึ่งที่ป่วย 

ท่านถูกส่งไปพร้อมกับทูตของโปรตุเกส ออกเดินทางจากเมืองท่าลิสบอนในโปรตุเกส ขณะมีอายุได้ 36 ปี พร้อมด้วย

เพื่อนร่วมเดินทางอีก 2 คน ท่านเดินทางถึงเมืองกัว ในวนัที ่6 พฤษภาคม 1542 ท่านเผยแผ่ศาสนาใหผู้้คนชาวอินเดีย

ในเมืองกัว ด้วยการไปเย่ียมผู้ป่วยในโรงพยาบาล เยี่ยมนักโทษในเรือนจ�า เทศน์สอนและดูแลเอาใจใส่ชาวประมง 

ที่ยากจน อบรมผู้เยาว์ให้มีใจเมตตาปรานี มีเร่ืองเล่าว่าในตอนเช้าหลังจากไปช่วยเหลือผู้ป่วยและนักโทษแล้ว ท่าน

จะเดินไปตามท้องถนนในเมืองพร้อมกับสั่นกระดิ่งในมือ เชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองให้ส่งพวกลูกหลานและพวกทาส 

ไปรับฟังค�าสั่งสอน ผลที่ได้ก็คือ เด็ก ๆ เริ่มมีจิตใจอ่อนโยน  รู้จักท�าความดี และพวกผู้ใหญ่ก็จะมีความรู้สึกละอาย 

ต่อการท�าบาป  ผู้คนในเมืองกัวทุกกลุ่มเริ่มมีคุณภาพชีวิตที่งดงามขึ้นเพราะการอุทิศตนของฟรังซิสเซเวียร์ 

ในช่วงปี 1545-1549 ท่านเทศนาสัง่สอนผูค้นในอาณานคิมมาละกาของโปรตเุกส และบรเิวณแหลมมาลาย ูจึง

ได้มโีอกาสคุน้เคยกบัชาวญีปุ่่นชือ่อนัจโิร (ต่อมาภายหลังได้รบัศีลล้างบาปและได้รบัชือ่ปอล) ท่านจึงประสงค์จะเดนิทาง 

ไปเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นพร้อมด้วยสงฆ์เยสุอิตรูปหนึ่ง และชาวญี่ปุ่นซึ่งนับถือศาสนาคริสต์อีก  

3 คน ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นท�าการสอนศาสนาตามที่มุ่งหวัง นับได้ว่าฟรังซิสเซเวียร์คือสงฆ์องค์แรกในญ่ีปุ่น  

และสามารถท�าให้ผู้คนประมาณ 15,000 คน มานับถือคริสต์ศาสนา 

ท่านฟรังซสิเซเวยีร์ยงัมุ่งม่ันท่ีจะเดินทางไปประเทศจนี  ซึง่ในขณะนัน้ยงัไม่ยอมรบัคนต่างชาต ิความประสงค์ 

อนัเร่าร้อนท�าให้ท่านกล้าตดิสนิบนกปัตนัเรอืผูห้นึง่ให้แอบลกัลอบน�าท่านเข้าประเทศจนี แต่พวกโปรตเุกสทีเ่กาะสานเจ้ียน 

ที่ท่านไปพักอยู่ขณะนั้นไม่เห็นด้วย และท่านฟรังซิสเซเวียร์ก็ล้มป่วยลง แต่ท่านก็ยังไม่สูญสิ้นความตั้งใจ เวลานั้นท่าน

ได้รับทราบข่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรสยาม (คือ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ผู้ทรงครองกรุงศรีอยุธยา

ระหว่างปี 1548-1568) ก�าลังเตรียมส่งคณะทูตไปเจริญสันถวไมตรีกับจักรพรรดิจีน ท่านจึงพยายามอย่างที่สุดเพื่อให้

รัฐบาลโปรตุเกสยินยอมให้ท่านได้ร่วมขบวนกับเอกอัครราชทูตแห่งสยามไปประเทศจีน แต่แล้วด้วยพระประสงค์ของ

องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านฟรังซิสเซเวียร์ล้มป่วยลงอีก ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 1552 ที่สุดท่านได้กลับสู่อ้อมพระหัตถ์

พระเจ้าในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม ในปีนั้นเอง ขณะมีอายุได้ 46 ปี 

หลงัจากฝังร่างของท่านได้ 2 เดือน มีผูพ้บว่าศพท่านไม่เน่าเป่ือย ร่างของท่านจึงถกูน�ากลับสู่เมอืงกวั และได้รบั 

การฝังไว้ ณ ที่นั่นท่ามกลางความรักของผู้คนที่ตระหนักในใจว่าท่านคือนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี่ ที่ 15 

ได้แต่งตั้งท่านเป็นนักบุญในวันที่ 12 มีนาคม 1622 สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 10 ทรงต้ังท่านเป็นองค์อุปถัมภ์

ของกิจการเผยแผ่ศาสนา และสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 11 ทรงตั้งท่านเป็นผู้คุ ้มครองมิสซัง พร้อมกับ 

นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู

ตลอดระยะเวลา 10 ปี นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ได้ประกาศข่าวดีให้กับผู้คนที่มีความแตกต่างกันด้านภาษาและ

วัฒนธรรม ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกล การเดินทางเป็นไปด้วยความยากล�าบาก ท่านได้ไปประกาศพระวรสาร 

ในหลายประเทศ เช่น อินเดีย อาณานิคมของโปรตุเกสในคาบสมุทรมาลายู อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น ท่านได้เป็นแบบ

อย่างในการเป็นศษิย์ธรรมทูตให้กับเรา ในเรือ่งการเดนิทางออกไปประกาศข่าวด ีด้วยความกระตอืรอืร้นและมชีวิีตชวีา 

ท่านได้โปรดศีลล้างบาปผู้คนมากกว่า 50,000 คน 
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ให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยค�าถามต่อไปนี้

 1. ท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ได้ท�าอะไรบ้าง

 2. ฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไร 

 3. เรื่องราวดี ๆ ที่เราได้ฟังในประวัติชีวิตของท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ มีอะไรบ้าง

 4. ถ้าบรรดานักบุญและธรรมทูตไม่เดินทางมาประกาศข่าวดี ประเทศของเราจะเป็นอย่างไร

 5. การเรยีนรูเ้รือ่งนีท้�าให้สมาชกิได้ทบทวนตนเองในเรือ่งอะไรและมีอะไรทีจ่ะต้องปรบัเปลีย่นหรอืปรบัปรงุ 

ตนเองบ้าง

 6. การเรียนเร่ืองนี้ท�าให้เราเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างไร (พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราได้เป็น 

คริสตชน ผ่านการประกาศข่าวดีของบรรดาธรรมทูตและนักบุญ)

2. แบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ในการท�าหน้าที่เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าด้วยการบอกเล่า 

เรือ่งราวของพระเยซเูจ้าด้วยความกระตอืรอืร้น ตามพระวาจาของพระเจ้าท่ีว่า	“วิบัตแิก่ข้าพเจ้าหากข้าพเจ้าไม่ประกาศ

ข่าวด”ี	(โครนิธ์	ฉบบัที	่1	9:	16)	และ “ข้าพเจ้าท�าทุกอย่างเพราะเหน็แก่ข่าวด”ี	(โครนิธ์	ฉบบัที	่1		9:	16)  ในขณะทีเ่รายงัเป็น 

ธรรมทตูเดก็อยูน่ี ้เราสามารถเลยีนแบบชวีติของท่านนกับญุฟรงัซสิเซเวยีร์ โดยการประกาศข่าวดทีัง้ด้วยค�าพดู การกระท�า  

บอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูเจ้าให้กับทุกคนที่เราพบได้ฟัง และในทุกที่ที่เราไป โดยไม่แบ่งแยกชั้น เชื้อชาติ ภาษา 

หรือฐานะ

3. โอกาสฉลอง 350 มิสซังสยาม เป็นปีทีน่�าความยนิดมีาให้เราอย่างเป็นรปูธรรม ดงัจะเหน็ได้จากกจิกรรมต่าง ๆ  

ทีเ่ราคาทอลกิได้กระท�ากนั ทัง้เป็นการส่วนตวั ครอบครวั และหมูค่ณะ ระดบัวดั เขต และสงัฆมณฑล ดงันัน้ให้เราฉลองโอกาสนี ้

ด้วยใจกตัญญู และขอบพระคุณพระเจ้าที่โปรดให้บรรดามิชชันนารีเดินทางมาประกาศข่าวดีในแผ่นดินมิสซังสยาม 

ท�าให้เราชื่อว่าเป็น คริสตชน เป็นศิษย์พระคริสต์ และเป็นศิษย์ธรรมทูต นี่คือชีวิต กระแสเรียกและหน้าที่ของเรา 

4. ในโอกาสฉลอง 100 ปี สมณลิขิต มัคสิมุม อิลลุส ในปีนี้ สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของ

สันตะส�านัก ได้เชิญชวนให้ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูตได้ท�ากิจเมตตาฝ่ายกายและฝ่ายจิต กิจเมตตาฝ่ายกาย  

7 ประการ คือ  1.ให้อาหารแก่ผู้หิวโหย  2.ให้น�้าแก่ผู้กระหาย  3.ให้เสื้อผ้าแก่ผู้ไม่มีนุ่งห่ม 4.ให้ที่พักแก่ผู้ที่ไร้ที่อยู่  

 5.เย่ียมผู้ป่วย  6. เยีย่มผูต้้องขงั   7. ร่วมงานฝังศพ กจิเมตตาฝ่ายจติ 7 ประการ คอื   1. ให้ค�าแนะน�าแก่ผูส้งสยั  2. สอน 

คนที่ไม่รู้  3. ตักเตือนคนบาป  4. บรรเทาใจผู้ทุกข์ยาก  5. ให้อภัยผู้ท�าความผิด  6. อดทนต่อความผิดของผู้อื่น   

7. ภาวนาส�าหรบัผูเ้ป็นและผูต้าย ขอให้เรามีใจร้อนรนในการท�ากจิเมตตาทัง้ฝ่ายกายและฝ่ายจติเหล่านี ้เพือ่ให้โลกน่าอยู ่

และมีความหวังมากขึ้น 

5. ขอให้แบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ “นักบุญองค์อุปถัมภ์ผู้แพร่ธรรม” และข้อเสนอแนะ

ให้ท�ากิจเมตตา เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตเพื่อประจักษ์พยานถึงการเป็นศิษย์ธรรมทูตของเราด้วย 

ธรรมทูตหนึ่งเดียว	(ชีวิตกลุ่ม	ผู้น�าสามารถท�ากิจกรรมอื่น	ๆ	แทนได้)	
ร้องเพลง	มาเราเดินก้าวไป

มาเราเดินก้าวไปพร้อมด้วยใจแห่งไฟศรัทธา

ตามพระคริสต์ราชาผู้เป็นแบบอย่างแห่งรัก

เสียสละและรับใช้  มีน�้าใจอภัยให้กัน

ด้วยมือเธอและฉันพร้อมใจกันสร้างสรรค์สิ่งดี
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ธรรมทูตรับใช้	(ปฏิบัติ	-	ให้เลขาจดบันทึกไว้	ผู้น�าช่วยแนะน�าอย่างใกล้ชิด)
1. ให้รายงานกิจการดีที่ได้ตั้งใจกระท�าจากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา

2. เชิญชวนเด็ก ๆ ท�ากิจเมตตา อาจจะไปท�าส่วนตัว กับครอบครัว หรือท�าด้วยกันในกลุ่มก็ได้ (ให้เลขา 

จดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)

3. ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพื่อน�าไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากล�าบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกถวายเงินไว้)

4. นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

ภาวนาปิด	-	ชีวิตจิตธรรมทูต	(สวด	10	บท	หรือ	1	สายก็ได้)
ภาวนาสายประค�าธรรมทูต เพื่อผู้ที่ไร้ที่อยู่ ผู้ป่วย ผู้ต้องขัง
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บทที่ 9
มารี เปาลีน จาริโค

ผู้ก่อตั้งสมณองค์กรเผยแพร่ความเชื่อ 
จุดประสงค์

1. เพื่อให้สมาชิกได้รู้ประวัติของ มารี เปาลีน จาริโค ผู้ก่อตั้งสมณองค์กรเผยแพร่ความเชื่อ

2. เพื่อให้สมาชิกมีใจรักและสนับสนุนงานประกาศข่าวดีเช่นเดียวกันกับบรรดาธรรมทูต

3. เพื่อให้สมาชิกพยายามเอาชนะความเห็นแก่ตัว ฝึกฝนการไม่ยึดติดกับสิ่งของ หรือบุคคล 

ภาวนาเปิด
ข้าแต่พระบดิาเจ้าสวรรค์ พวกลกูขอกราบนมสัการและสรรเสรญิพระองค์ ขอบพระคณุพระองค์ท่ีทรงประทาน

พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ โปรดช่วยพวกลูกให้มีความซื่อสัตย์ในการติดตามพระเยซูเจ้า และโปรดจุดไฟ

ในหัวใจของพวกลกูให้มีความปรารถนาทีจ่ะเป็นศษิย์ธรรมทตูของพระเยซเูจ้า โปรดช่วยพวกลูกให้มคีวามกล้าหาญทีจ่ะ

มีชีวิตที่ซื่อสัตย์ และให้ความหวังแก่ผู้อื่น พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ และ

โดยค�าเสนอวิงวอนของพระนางพรหมจารีมารีย์ อาแมน

ประสบการณ์	
1. ผู้น�าเล่าเรื่องของ ผู้น่าเคารพ มารี เปาลีน จาริโค (1799-1862) ให้สมาชิกฟัง

มารี เปาลีน จาริโค เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม 1799 ในครอบครัวคาทอลิกที่มีความศรัทธา เธอเป็นบุตร 

คนที่ 7 และเป็นคนสุดท้อง ครอบครัวท�าอาชีพค้าขายผ้าไหมในเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส เธอเป็นเด็กที่มีความสุข

และมีชีวิตชีวา ครั้งหนึ่งพี่ชายของเธอบอกว่า อยากจะเป็นธรรมทูตที่ประเทศจีน เปาลีนปรารถนาจะไปกับพี่ชายด้วย 

เพราะเธออยากดูแลคนยากไร้และคนป่วย 

ในช่วงวัยรุ่น เธอไปโบสถ์และสวดภาวนาสม�่าเสมอผ่านทางค�าเสนอวิงวอนของแม่พระ แต่แล้วชีวิตของเธอ

กเ็ปลีย่นแปลงไปเพราะเธอพลดัตกจากเก้าอีก้ระแทกพืน้อย่างรุนแรง ท�าให้ระบบประสาทได้รบัการทบกระเทือน ท�าให้

ขยับแขนขาด้วยความล�าบากรวมถึงการพูดของเธอด้วย ความเจ็บป่วยของเธอแย่ลงเมื่อพี่ชายคนโตของเธอเสียชีวิต 

บดิาของเธอจงึพาเธอไปอยู่ในหมูบ้่านเลก็ ๆ  นอกเมอืงลยีง และโชคร้าย มารดาของเธอกม็าเสยีชวีติลงอกี ทว่าทกุคน 

ในครอบครวัไม่บอกเธอ และโชคดีทีพ่ระสงฆ์ประจ�าโบสถ์ท้องถิน่ชวนเธอไปโบสถ์เพือ่ร่วมพธิกีรรมต่าง ๆ  เธอขอแก้บาป 

และรบัศลีมหาสนทิ หลงัจากนัน้ อาการป่วยของเธอกดี็ขึน้ แขนขาของเธอเริม่ใช้การได้ สดุท้าย ครอบครวักบ็อกความจรงิ 

เกี่ยวกับการตายของมารดา ซึ่งเปาลีนก็คิดสงสัยในใจอยู่แล้ว เปาลีนตัดสินใจที่จะอุทิศตนท�างานช่วยเหลือคนยากไร้ 

และคนป่วย ไปเยี่ยมพวกเขาที่โรงพยาบาล โดยเฉพาะคนที่เจ็บป่วยในระยะสุดท้าย ช่วยท�าแผลและปลอบใจพวกเขา  

เธอรับศลีมหาสนทิและภาวนาอย่างด ีเพ่ือการกลบัใจของคนบาปและเพือ่งานประกาศพระวรสารไปทัว่โลก เธอร�าพงึต่อหน้า 

ตู้ศีลเสมอ แล้วเธอก็ได้รับแรงบันดาลใจให้เขียนหนังสือ Infinite Love in the Divine Eucharist



32

“ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก”

ระหว่างนั้น พี่ชายของเธอเรียนอยู่ท่ีสามเณราลัยและได้ข่าวว่าจะมีการส่งธรรมทูตไปในประเทศแถบเอเชีย 

แต่ยังขาดแคลนเงิน เมื่อเปาลีนได้ยินข่าวนั้น จึงมีความคิดที่จะรวบรวมทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนบรรดาธรรมทูต เธอ

รวบรวมคนงานในโรงงานทอผ้าไหมของครอบครัวเป็นวง วงละ 10 คน ทุกคนในกลุ่มให้สัญญาว่าจะสวดภาวนาทุก

วัน ทุกสัปดาห์จะมอบเงินหนึ่งเพ็นนี และสมาชิกแต่ละคนของกลุ่มไปหาเพื่อนเพิ่มอีก 10 คน และกระท�าเช่นเดียวกัน  

ถึงแม้ว่าจะได้รับการคัดค้านจากคุณพ่อเจ้าอาวาสของเมืองลียง แต่เปาลีนก็ยังมีความตั้งใจอย่างมั่นคงภายใน 

หนึ่งปี เธอมีคนงานที่ลงทะเบียนไว้ 500 คน และในไม่ช้าก็กลายเป็น 2,000 คน 

ในยุคต้นของศตวรรษที่ 19 เปาลีน ได้รับแรงบันดาลใจในการท�างานแพร่ธรรมโดยผ่านทางจดหมายที่เล่า 

ถึงงานแพร่ธรรมในสถานที่ต่าง ๆ จากพี่ชายที่เป็นพระสงฆ์ของเธอ เธอได้ยินว่าธรรมทูตขาดแคลนเงินเธอเริ่มงาน

แพร่ธรรมโดยชักชวนคนงานในโรงงานผลิตผ้าไหมของครอบครัวให้มารวมกลุ่มกันเพื่อสวดภาวนาประจ�าวันเพื่องาน

แพร่ธรรม และบริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง เพื่อน�าไปช่วยเหลือในงานแพร่ธรรมของประเทศ

ต่าง ๆ เปาลีนยืนยันว่าเธอจะพยายามช่วยเหลืองานแพร่ธรรมของทั่วโลก ช่วยเหลือพระศาสนจักรในทุกแห่ง ซึ่งก็คือ

การช่วยเหลือพระศาสนจักรสากลนั้นเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากพระสันตะปาปาปีโอที่ 11 เพราะชื่อเสียงในเรื่อง

ความศรทัธาของเธอได้รบัการกล่าวขวญัและความเคารพ ทัง้จากพระสันตะปาปาและพระสังฆราชทัง้หลาย บางคนเข้า

มาหาเธอเพือ่ขอความช่วยเหลอืหรอืค�าแนะน�า เช่น สมณองค์กรยวุธรรมทตู ได้มาขอค�าแนะน�าจากเธอในเรือ่งการหา

ทุนส�าหรับเด็ก ๆ เยาวชนที่ท�างานธรรมทูตอยู่ในประเทศต่าง ๆ 

แต่แล้ว อาการป่วยของเธอกก็�าเรบิขึน้อกี เธอจงึเดนิทางไปแสวงบญุทีก่รงุโรม พระสนัตะปาปาทรงมาเยีย่ม

เพือ่ให้ก�าลงัใจและอวยพรเธอด้วย จรงิ ๆ  แล้ว เปาลนีได้ด�าเนนิชวีติฝ่ายจติและเป็นธรรมทตู แม้ว่าชวิีตของเธอจะเตม็ 

ไปด้วยความยากล�าบากท้ังฝ่ายกายและฝ่ายจิตใจที่เธอต้องเผชิญ เธอไม่เคยคิดที่จะเป็นนักบวช เพราะเธอมั่นใจว่า 

พระเจ้าทรงเรียกเธอให้ท�างานในฐานะฆราวาสท่ีต้องอุทิศตนด้วยความสุภาพถ่อมตน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และ 

ส่งเสริมพันธกิจของพระศาสนจักร 

เปาลีนเสียชีวิตในวันที่ 9 มกราคม 1862 หลังจากเปาลีนเสียชีวิต กลุ่มสวดสายประค�า Living Rosary ที่เธอ

ก่อตั้งขึ้นได้รับความสนใจไปทั่วโลก มีมากกว่า 150,000 กลุ่ม โดยเฉพาะในฝรั่งเศสมีสมาชิกถึง 2,250,000 คน เพื่อ

ขอพระนางมารีย์ช่วยเสนอวิงวอนให้กับพันธกิจของพระศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานธรรมทูตเพื่อการประกาศ 

พระวรสาร ส�าหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับรู้ พระศาสนจักรได้ยกย่องแบบอย่างชีวิตและคุณงามความดีของมารี เปาลีน จาริโค 

โดยการประกาศให้เป็น ผู้น่าเคารพ โดยพระสันตะปาปายอห์นที่ 23

2. ให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยค�าถามต่อไปนี้

 1. เมื่อได้ฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไร ประทับใจตอนใดมากที่สุด 

 2. มารี เปาลีน จาริโค มีความปรารถนาในเรื่องใด (ปรารถนาที่จะอุทิศตนเพื่องานธรรมทูต)

 3. มารี เปาลีน จาริโค ได้ช่วยเหลืองานธรรมทูตและประกาศข่าวดีอย่างไร (รวบรวมทุนทรัพย์เพื่อ 

สนับสนุน)

 4. มารี เปาลีน จาริโค ด�าเนินชีวิตเป็นธรรมทูตอย่างไร

 5. การเรยีนรูเ้รือ่งน้ีท�าให้สมาชกิได้ทบทวนตนเองในเรือ่งอะไรและมอีะไรท่ีจะต้องปรบัเปลีย่นหรอืปรับปรงุ 

ตนเองบ้าง

 6. การเรยีนรูเ้รือ่งนีท้�าให้เราเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างไร (พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามส่ีวนร่วม 

ในการสนับสนุนงานประกาศข่าวดี)
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ค�าสอนธรรมทูต
1. ความรักต่องานธรรมทูตไม่ได้เกิดขึน้ในทนัที แต่เป็นกระบวนการทีค่่อยเป็นค่อยไป คน ๆ  หนึง่จะมมีโนธรรม

ของการอุทิศตนเป็นธรรมทูต เป็นเพราะพระเยซูเจ้าทรงประทานให้ ซึ่งพระศาสนจักรมอบให้กับสมาชิกแต่ละคน 

ของชุมชน ผู้ที่เป็นธรรมทูตจะตระหนักมากยิ่งขึ้นว่าความเชื่อต้องได้รับการแบ่งปันออกไป ดังเช่นตัวอย่างของมารี 

เปาลีน จาริโค เธอปรารถนาจะเป็นธรรมทูต และเธอได้ท�าให้ความปรารถนาของเธอเป็นจริงด้วยการอุทิศตนเองเพื่อ

ส่งเสริมพันธกิจการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร

2.  ความต้ังใจของ มารี เปาลีน จาริโค เกิดขึ้นจากความปรารถนาที่จะภาวนา อุทิศตน ช่วยเหลือและ

สนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ เพื่องานประกาศข่าวดี และจากวิสัยทัศน์นี้เองท�าให้เกิด สมณองค์กรเผยแพร่ความเช่ือ  

(Pontifical Society for the Propagation of the Faith) จดุประสงค์ขององค์กรคอืเพือ่ปลกุจติส�านกึและให้การสนบัสนนุ

งานประกาศข่าวดีแก่สังฆมณฑลต่าง ๆ  ในประเทศมิสซัง และให้การสนับสนุน ครูค�าสอน การสร้างวัด วัตถุปัจจัยและ 

การสือ่สารมวลชนเพือ่การประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ท�าให้เกดิกองทนุสากล การรวบรวมเงนิบรจิาคเพือ่งานแพร่ธรรม 

เกดิครัง้แรกนัน้เกิดขึน้ในปี 1822 เพือ่น�ามาใช้ประโยชนส�าหรบังานแพร่ธรรมอย่างสากล คอื “เพ่ือผลประโยชน์ของโลก”

3. ในปี 1922 พระสันตะปาปา (ปิอุสที่ 11) ได้รับเอา สมณองค์กรเผยแพร่ความเชื่อ ให้อยู่ในความอุปถัมภ์

ของสมณกระทรวงการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน ภายใต้ชื่อว่า สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะส�านัก  

(Pontifical Mission Societies: PMS) สมณองค์กรนีมี้หน้าที่ให้การสนบัสนนุงานแพร่ธรรมของพระศาสนจกัรโดยอาศยั

การภาวนาและการรวบรวมเงินถุงทานในวันมิสซัง (วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามเดือนตุลาคม) มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมค

ริสตชนให้ตระหนักถึงความส�าคัญของงานธรรมทูต การเผยแพร่ความเชื่อด้วยการภาวนา การสนับสนุนกระแสเรียก

เป็นธรรมทูต ร่วมมือทั้งด้านจิตใจและวัตถุในงานธรรมทูตของพระศาสนจักร 

4. เราแต่ละคนสามารถหล่อมหลอมความรักต่องานธรรมทูตหรืองานประกาศข่าวดีได้ โดยเริ่มต้น 

จากบ�ารุงเลี้ยงความเชื่อของเราเอาชนะความเห็นแก่ตัวของเรา โดยคิดถึงความต้องการของผู้อ่ืนและความต้องการ 

ของพระศาสนจักรมากขึน้ การเอาชนะความเหน็แก่ตวัสามารถฝึกฝนได้จาก การออกจากสิง่ของ บคุคล ดงัเช่น ตวัอย่าง

ชีวิตของนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู นักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตา และอีกหลาย ๆ ท่าน พวกท่านมีความเป็น 

น�้าหนึ่งใจเดียวกันกับพระศาสนจักร มีความเมตตากรุณา และอุทิศตนเพื่องานประกาศข่าวดี 

5. เรายังสามารถสืบต่อเจตนารมณ์ของ มารี เปาลีน จาริโค ได้ด้วยการแสดงออกถึงความรักที่แท้จริงต่อ

พระศาสนจกัร เช่น ช่วยสวดภาวนาให้กบับรรดาธรรมทตูและงานประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร ด้วยความช่วยเหลอื 

ของพระเจ้า เราก็จะกลายเป็นศิษย์ธรรทูต ผู้มีใจรักและสนับสนุนงานประกาศข่าวดีเช่นเดียวกันกับบรรดาธรรมทูต 

ทั้งหลายทั่วโลก อีกวิธีการหนึ่งท่ีเด็ก ๆ สามารถแบ่งปันชีวิตธรรมทูตของพระศาสนจักรให้กับผู้อื่นได้ ด้วยการ 

ใส่ถุงทานในวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล ดังที่กล่าวไว้ใน พันธกิจของพระผู้ไถ่ ข้อ 81 “วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 

เป็นวันทีม่คีวามส�าคญัของพระศาสนจกัร เพราะสอนเราว่าควรจะให้อย่างไร นัน่คอืให้ในฐานะทีเ่ป็นของถวายแด่พระเจ้า

ในพิธีบูชาขอบพระคุณและเพื่องานธรรมทูตทั่วโลก” อาศัยแบบอย่างที่ดีงามของ มารี เปาลีน จาริโค ผู้น่าเคารพ และ

ค�าสอนของพระศาสนจักรนี้ ให้เราวอนขอต่อพระจิตเจ้า โปรดหลั่งความรักในงานประกาศข่าวดีลงในใจเรา เพื่อเราจะ

ได้เป็นผู้หนึ่งที่รักและสนับสนุนงานประกาศข่าวดีนี้ต่อไป 
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ธรรมทูตหนึ่งเดียว	(ชีวิตกลุ่ม	ผู้น�าสามารถท�ากิจกรรมอื่น	ๆ	แทนได้)	
ร้องเพลง	รักด้วยชีวา

พวกเราธรรมทูตของพระคริสต์เจ้า พวกเราร่วมสร้างสรรค์งานของพระองค์

พวกเราจะเดินตามแบบอย่างของพระองค์ อุทิศตนมั่นคงในความรัก

ภาวนา พลีกรรม แพร่ธรรม แบ่งปันพระวาจา มอบความรักให้เพื่อนมนุษย์ได้ทุกเวลา

** รักด้วยชีวาเหมือนพระเยซูรักเรา ( ** , ** , ** )

ธรรมทูตรับใช้	(ปฏิบัติ	-	ให้เลขาจดบันทึกไว้	ผู้น�าช่วยแนะน�าอย่างใกล้ชิด)
1. ให้รายงานกิจการดีที่ได้ตั้งใจกระท�าจากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา

2. เชิญชวนให้สมาชิกพยายามเอาชนะความเห็นแก่ตัว ฝึกฝนการไม่ยึดติดกับสิ่งของ หรือบุคคล ด้วย 

การแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ (ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)

3. ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพื่อน�าไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากล�าบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกถวายเงินไว้)

4. นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

ภาวนาปิด	-	ชีวิตจิตธรรมทูต	(สวด	10	บท	หรือ	1	สายก็ได้)
ภาวนาสายประค�าธรรมทูตเพื่อบรรดาธรรมทูตและงานประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร
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ฌาน บิการ์ดและมารดา
ผู้ก่อตั้งสมณองค์กรนักบุญเปโตร อัครสาวก

จุดประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ประวัติของ ฌาน บิการ์ด ผู้สนับสนุนกระแสเรียกของสามเณร

2. เพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงความส�าคัญของกระแสเรียกของสามเณร

3. เพื่อให้สมาชิกอธิษฐานภาวนาเพื่องานฝึกอบรมสามเณรในสามเณราลัย

ภาวนาเปิด		
ข้าแต่พระบดิาเจ้าสวรรค์ พวกลกูขอกราบนมสัการและสรรเสรญิพระองค์ ขอบพระคณุพระองค์ท่ีทรงประทาน

พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ โปรดช่วยพวกลูกให้มีความซื่อสัตย์ในการติดตามพระเยซูเจ้า และโปรดจุดไฟ

ในหัวใจของพวกลกูให้มีความปรารถนาทีจ่ะเป็นศษิย์ธรรมทตูของพระเยซเูจ้า โปรดช่วยพวกลูกให้มคีวามกล้าหาญทีจ่ะ

มีชีวิตที่ซื่อสัตย์ และให้ความหวังแก่ผู้อื่น พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ และ

โดยค�าเสนอวิงวอนของพระนางพรหมจารีมารีย์ อาแมน

ประสบการณ์	
ให้ผู้น�าเล่าประสบการณ์ชีวิตของบุญราศี	ฌาน	บิการ์ด	ให้สมาชิกฟัง	

ฌาน บิการ์ด เกิดวันที่ 2 ธันวาคม 1859 ในเมืองกูต็องส์ จังหวัดม็องช์ ในแคว้นนอร์ม็องดี ประเทศฝรั่งเศส 

มารดาของเธอเปี่ยมไปด้วยความรัก ฌานมีสุขภาพไม่แข็งแรง เธอจึงต้องเรียนหนังสือที่บ้าน ท�าให้เธอไม่ค่อยได้เล่น

กับเพื่อน ๆ มากนัก แต่เธอมีแรงบันดาลใจและความปรารถนาในเรื่องความร่วมมือกับงานธรรมทูต 

ณานและมารดาของเธอได้ตั้งกองทุนส�าหรับสามเณรในเมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากทราบว่า 

สามเณรหลายคนต้องกลบับ้านเพราะไม่มีเงนิอดุหนนุ รวมทัง้ยงัช่วยรวบรวมข้อมลูรายงานสถานการณ์อนัเป็นประโยชน์

ต่องานธรรมทูตในประเทศต่าง ๆ ให้กับคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสด้วย 

ช่วงเวลานั้นในยุโรปเริ่มมีความต้องการให้คนท้องถิ่นได้รับการอบรมเป็นพระสงฆ์ เพื่อมาท�างานดูแลค

ริสตชนในเขตพื้นที่ของตนเอง โดยเรียกว่า พระสงฆ์พื้นเมือง ซึ่งทางวาติกันโดยสมณกระทรวงหลักความเชื่อ ได้

สนบัสนนุให้บรรดาธรรมทตูเอาใจใส่การฝึกอบรมสามเณรเพ่ือให้เป็นพระสงฆ์พืน้เมือง แม้ว่าจะไม่ใช่เร่ืองง่าย ทัง้ฌาณ 

และมารดาของเธอก็ได้อุทิศตนเพื่อเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของสมณองค์กรนักบุญเปโตร อัครสาวก ซ่ึงเธอ 

มีส่วนร่วมก่อต้ังและท�างานอย่างใกล้ชิด ขณะนั้น สมณองค์กรนี้ต้องการที่จะเชิญชวนคริสตชนให้ช่วยเหลือด้วย 

วิธีการต่างๆ ดังนี้ 

1. ตั้งกองทุนเพื่องานอบรมสามเณรพื้นเมืองแบบถาวร

2. รับสมัครผู้สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายส�าหรับสามเณรเป็นรายบุคคล

3. อธิษฐานภาวนา เสียสละ และร่วมกันท�างาน

 ครอบครัวของฌานเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายส�าหรับสามเณรหลายคน รวมทั้งให้การสนับสนุนงานของ 

สามเณราลัยด้วยวิธีการต่าง ๆ อีกด้วย 

บทที่ 10
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ขณะทีม่ารดาของฌานก�าลงัจะเสยีชวีติ มเีธอคนเดยีวเท่านัน้ทีอ่ยูด้่วย เธอเป็นห่วงมากเกีย่วกับสมณองค์กร

นักบุญเปโตร อัครสาว กที่จะต้องด�าเนินงานเพื่อเพิ่มจ�านวนพระสงฆ์พื้นเมืองต่อไป ที่สุดแล้วคณะนักบวชธรรมทูต 

ฟรันซิสกันแห่งพระนางมารีย์ ก็ได้เข้ามารับหน้าที่นี้ต่อไป ส่วนฌานเองก็ป่วยหนักเป็นเวลานาน และสิ้นใจในวันที่ 28 

เมษายน 1934 

ให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยค�าถามต่อไปนี้

 1. ฌาน บิการ์ดและมารดาได้ท�าอะไร (สนับสนุนกระแสเรียก)

 2. เมื่อได้รู้เรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไร (ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น)

 3. ประโยชน์จากการรู้เรื่องนี้คืออะไร (รู้ถึงความส�าคัญของการสนับสนุนกระแสเรียก)

 4. ถ้าไม่รู้เรื่องนี้จะมีผลเสียอย่างไร (ไม่สนใจเรื่องการสนับสนุนกระแสเรียก)

 5. เมื่ออ่านพระวาจาตอนนี้แล้ว มีเรื่องอะไรที่เราต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองบ้าง (ให้สมาชิก

ได้คิดไตร่ตรอง ผู้น�าอาจจะแนะน�าให้สมาชิกคิดว่าให้ความส�าคัญกับกระแสเรียกของตนเองหรือของบรรดาสามเณร

อย่างไร)

 6. เมือ่อ่านพระคมัภร์ีบทนีท้�าให้เรารูจ้กัและรกัพระมากขึน้อย่างไร (พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีส่วนร่วม

ในการสนับสนุนกระแสเรียก)

ค�าสอนธรรมทูต
1. ส�าหรับครสิตชนไม่ว่าจะเป็นใครหรอืท�าอะไร กระแสเรยีกทีเ่ราได้รบันัน้เกดิจากศลีล้างบาป หมายความว่า 

คริสตชนทุกคนต้องเป็นธรรมทูตตามธรรมชาติ หรือต้องประกาศข่าวดีตามธรรมชาติของเรานั่นเอง กระแสเรียก 

ทีเ่ราได้เรยีนรูใ้นวันนีคื้อ กระแสเรยีกของการเป็นพระสงฆ์พืน้เมือง ซึง่จะต้องได้รบัการเตรยีมตัวอย่างดีในสามเณราลยั 

ดังนั้น งานส่งเสริมกระแสเรียกจึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญและจ�าเป็นมาก ต้องเปิดกว้างและต้องมองถึงความต้องการของ 

พระศาสนจกัรสากล พระสงัฆราชมหีน้าทีป่ลกุจิตใจสัตบรุษุในปกครองให้ส่งเสรมิกระแสเรยีกและเอาใจใส่ปลุกให้ทกุคน 

ร่วมแรงร่วมงานกันอย่างใกล้ชิด พระสงฆ์ทุกองค์ต้องแสดงความกระตือรือร้นดังเช่นอัครสาวก ในการส่งเสริมกระแส

เรียกให้มากที่สุด คริสตชนฆราวาสเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกระแสเรียกอย่างแข็งขันด้วย 

2. สามเณราลัยเล็ก (บ้านเณรเล็ก) จัดตั้งขึ้นเพื่อเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์กระแสเรียกให้กับบรรดาสามเณร เพื่อ

เตรียมตัวให้ติดตามพระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่ด้วยใจกว้างและบริสุทธิ์ใจ อาศัยการอบรมเป็นพิเศษด้านศาสนา โดยเฉพาะ 

การแนะน�าด้านจิตใจที่เหมาะสม พวกเขาควรได้รับค�าแนะน�าเยี่ยงบิดาจากพระสงฆ์ผู้ปกครอง โดยมีบิดามารดาคอย 

ช่วยเหลือด้วยตามความเหมาะสม ให้ด�าเนินชีวิตที่เหมาะกับอายุ จิตวิญญาณและการพัฒนาของเยาวชน สอดคล้อง

กับหลักการด้านจิตวิทยาที่ถูกต้องอย่างเต็มที่ โดยไม่มองข้ามประสบการณ์ที่เหมาะสมของความเป็นมนุษย์ และ 

ความสัมพันธ์กับครอบครัว 

3. พระสันตะปาปาลีโอที่ 8 ทรงสนับสนุนงานของสามเณราลัยไว้ในสาส์น อาเด็กเตรมัส ออริเอ็นติส  

(Ad Extremas Orientis) ความว่า ให้ช่วยเหลืองานฝึกอบรมสามเณรที่ก�าลังจะเป็นพระสงฆ์พื้นเมืองในท้องถิ่น 

ตามความจ�าเป็นเร่งด่วน เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่า จะเกดิพระสงฆ์พืน้เมอืงมาดแูลอภบิาลในท้องถิน่ของตน ดงัความจรงิทีว่่า 

ธรรมทูตจากต่างชาติที่ไม่เรียนรู้ภาษาและขนมธรรมเนียมประเพณีของคนในท้องถิ่น ย่อมถือว่าเป็นชาวต่างชาติ  

ขณะท่ีพระสงฆ์พ้ืนเมืองจะได้รบัการยอมรบัและสามารถด�าเนนิงานศาสนบรกิารต่าง ๆ  ได้ง่ายกว่า ปัจจบุนั สมณองค์กร

นักบุญเปโตร อัครสาวก ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางจากสันตะส�านัก และกลายเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร 

มีการสืบสานงานต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
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4. สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 เสนอแนะใช้วิธีการร่วมมือกันในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยในการส่งเสริมกระแส

เรียก ได้แก่ การอธิษฐานภาวนาด้วยความกระตือรือร้น การกลับใจใช้โทษบาปตามแบบคริสตชน รวมทั้งการอบรม 

สั่งสอนให้ความรู้ที่ลึกซึ้ง ไม่ว่าจะโดยใช้การเทศน์สอนและการสอนค�าสอน หรือโดยใช้อุปกรณ์การสื่อสารมวลชน 

แบบต่างๆ เพื่อประกาศให้ทุกคนเข้าใจถึงความจ�าเป็น ธรรมชาติ และความงดงามของกระแสเรียกเป็นพระสงฆ์ 

5.  เราในฐานะทีเ่ป็นศิษย์ธรรมทตู เราต้องมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิกระแสเรียกของบรรดาสามเณรด้วย เพราะ

เราซึง่เป็นเดก็และเยาวชนกค็อืเพือ่นของบรรดาสามเณร ซึง่เป็นวยัเดยีวกนักบัเรา ดงันัน้ อาศยัแบบอย่างของบญุราศ ี

ฌาน บิการ์ดและมารดาของท่าน และค�าสอนของพระศาสนจักร ขอให้เราจะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกระแส

เรียกของบรราดาสามเณร ด้วยการช่วยสวดภาวนาให้พวกเขามีกระแสเรียกที่มั่นคง จนได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ 

พื้นเมืองและเป็นผู้อภิบาลที่ดีเพื่อพระศาสนจักรสากลและพระศาสนจักรท้องถิ่นต่อไป ดังพระวาจาที่ว่า “ข้าวที่จะเก็บ

เกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด” (มัทธิว 9:37)

ธรรมทูตหนึ่งเดียว	(ชีวิตกลุ่ม	ผู้น�าสามารถท�ากิจกรรมอื่น	ๆ	แทนได้)	
ร้องเพลง	แล่นเรือออกไปที่ลึก

ในครั้งนั้นองค์พระเยซู ออกเทศนาสั่งสอนคนมากมาย

เห็นชาวประมงสาละวนวุ่นวาย ทั้งคืนผ่านไปไม่ได้ปลาแม้สักตัว

ทรงบอกให้เขาน�าเรือออกไป กลางทะเลใหญ่แล้วหย่อนอวนลง

ท่ามกลางความสงสัยและความกังวล แต่ยังคงท�าตามพระบัญชา

*.* จึงแล่นเรือออกไปที่น�้าลึก แล้วหย่อนอวนลงจับปลา

แทบไม่อยากจะเชื่อสายตา ได้ปลามากมายเต็มล�า

ต่อไปนี้เราจะให้พวกเจ้า เป็นชาวประมงจับผู้คนแทนปลา

ประกาศสั่งสอนถึงองค์ชุมพา นี่คือวาจาที่พระองค์ทรงสั่ง

และยังคงเรียกฉันและเธอ ให้ยึดมั่นเสมอในองค์พระทรงชัย

เป็นพยานถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ น�าคนทั่วไปมารู้จักพระองค์

น�าคนทั่วไปให้มาเป็นศิษย์พระองค์ น�าคนทั่วไปให้มารักพระองค์

ธรรมทูตรับใช้	(ปฏิบัติ	-	ให้เลขาจดบันทึกไว้	ผู้น�าช่วยแนะน�าอย่างใกล้ชิด)
1. ให้รายงานกิจการดีที่ได้ตั้งใจกระท�าจากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา

2. เชิญชวนสมาชิกสวดภาวนาเพื่อกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์พื้นเมืองในพระศาสนจักร โดยให้แต่ละคน 

ได้เสนอความตั้งใจของตนเอง (ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)

3. ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพื่อน�าไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากล�าบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกถวายเงินไว้)

4. นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

ภาวนาปิด	-	ชีวิตจิตธรรมทูต	(สวด	10	บท	หรือ	1	สายก็ได้)
ภาวนาสายประค�าธรรมทูตเพื่อกระแสเรียกของการเป็นพระสงฆ์พื้นเมืองในพระศาสนจักร
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พระสังฆราชชาร์ล เดอ ฟอร์แบง เจนสัน
ผู้ก่อตั้งสมณองค์กรยุวธรรมทูต

จุดประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ประวัติชีวิตของพระสังฆราชชาร์ลส์ เดอ ฟอร์แบง เจนสัน 

2. เพื่อให้สมาชิกมีใจกว้างในการช่วยเหลือเด็ก ๆ ตามจิตตารมณ์ของสมณองค์กรยุวธรรมทูต

3. เพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือเพื่อน ๆ ด้วยการภาวนา อดออม และแบ่งปัน 

ภาวนาเปิด		
ข้าแต่พระบดิาเจ้าสวรรค์ พวกลกูขอกราบนมสัการและสรรเสรญิพระองค์ ขอบพระคณุพระองค์ทีท่รงประทาน

พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ โปรดช่วยพวกลูกให้มีความซื่อสัตย์ในการติดตามพระเยซูเจ้า และโปรดจุดไฟ

ในหวัใจของพวกลกูให้มีความปรารถนาทีจ่ะเป็นศิษย์ธรรมทตูของพระเยซเูจ้า โปรดช่วยพวกลูกให้มคีวามกล้าหาญทีจ่ะ

มีชีวิตที่ซื่อสัตย์ และให้ความหวังแก่ผู้อื่น พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ และ

โดยค�าเสนอวิงวอนของพระนางพรหมจารีมารีย์ อาแมน

ประสบการณ์	
วันนีเ้ราจะมาเรยีนรูจ้กั พระสงัฆราชชาร์ล เดอ ฟอร์แบง เจนสนั ท่านเป็นบคุคลมองเหน็ถงึคณุค่าและความ

สามารถในการเป็นศษิย์ธรรมทตูของเด็ก ๆ  (ผูน้�าเล่าเรือ่งของ พระสงัฆราชชาร์ล เดอ ฟอร์แบง เจนสนั ให้สมาชกิฟัง )

พระสังฆราชชาร์ล เดอ ฟอร์แบง เจนสัน เกิดที่ปารีสในปี 1785 ในตระกูลขุนนางและทหาร ในช่วงที่เกิด

ปฏวิตัฝิรัง่เศส ครอบครวัของท่านจงึอพยพไปอยูท่ีเ่ยอรมน ีท�าให้ท่านมีประสบการณ์ชวิีตการเป็นผูล้ี้ภยั การถกูข่มเหง 

และทราบถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิต

หลังจากกลับมาอยู่ที่ฝรั่งเศส ท่านได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก ในช่วงวัยรุ่นท่านเป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วย 

ความเห็นอกเห็นใจผู้อืน่ด้วยความรกั ท่านได้เข้าร่วมงานในองค์กรทีช่่วยเหลอืคนทีอ่ยูใ่นเรอืนจ�าและคนป่วยตามโรงพยาบาล 

ท่านไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดน้อยในบ้านเณรของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสอยู่เสมอ ท�าให้ท่าน 

มีโอกาสได้ยินเรื่องเกี่ยวกับงานธรรมทูตในประเทศจีน ที่สุดท่านสมัครเข้าเป็นสามเณรคณะมิสซังต่างประเทศแห่ง 

กรุงปารีส และได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ในปี 1811 

พระสังฆราชชาร์ล มีความสามารถในการส่ือสารด้วยความน่าเชื่อถือ ประกอบด้วยท่านมีความรักและ 

น�้าใจดีต่อผู้ยากไร้ ต่อมาในปี 1824 ท่านได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราชแห่งนองซี ซึ่งเป็นสังฆมณฑลหนึ่งใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส แต่ก็เกิดการปฏิวัติขึ้นอีกครั้งในปี 1830 ท�าให้ต้องออกจากสังฆมณฑลนองซี 

ท่านได้ไปเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาเพื่อขอให้ส่งท่านไปยังดินแดนตะวันออกไกล แต่ก็ไม่ได้เป็นไปดังใจท่านปรารถนา 

ท่านยังคงท�างานเพื่อส่งเสริมธรรมทูตต่อไป โดยเดินทางไปอเมริกาเหนือ และอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปี 1839-1841 

บทที่ 11
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หลังจากนั้น เมื่อท่านกลับมาฝรั่งเศส ท่านได้ทราบข่าวจากเพื่อนมิชชันนารีที่ท�างานในประเทศจีนว่า เด็ก ๆ  

ในประเทศจีนมีความยากล�าบากมาก อันเนื่องมาจากฐานะทางครอบครัวและความคิดผิด ๆ ของสังคมจีนในสมัยนั้น 

ที่ท�าให้เด็ก ๆ จ�านวนมากต้องตายเพราะความยากจน หลายคนถูกฆ่าตายหลังจากเกิดมาเพียงไม่กี่วัน เพียงเพราะ

เกิดมาเป็นเด็กผู้หญิง เนื่องจากสังคมจีนในสมัยนั้นเชื่อว่าเด็กผู้หญิงจะน�าความโชคร้ายมาสู่ครอบครัว หรือเด็กผู้หญิง

ไม่มีความสามารถเท่ากับเด็กผู้ชาย 

พระสังฆราชชาร์ล จึงได้คิดหาทางช่วยเด็ก ๆ เหล่านั้น ท่านได้ไปขอค�าแนะน�าและการสนับสนุนจากสตรี

ฆราวาสผู้มีน�้าใจดีชื่อ มารี โปลีน จาริโค ซึ่งค�าแนะน�าส�าคัญที่ได้รับท�าให้ท่านเกิดแรงบันดาลในการท�างานช่วยเหลือ

เด็ก ๆ ก็คือ	“ไม่มีวิธีไหนที่จะดีเท่ากับการให้เด็ก	ๆ	ได้ช่วยเหลือเด็ก	ๆ	ด้วยกัน”	

พระสงัฆราชชาร์ล ได้ถามเดก็ ๆ  ชาวฝรัง่เศสว่าพวกเขาจะช่วยเดก็ ๆ  ชาวจนีได้อย่างไร เดก็ ๆ  ตอบว่า “สวดภาวนา 

บริจาคเงิน อดออมแล้วน�าเงินไปช่วยเหลือ” ดังนั้น พระสังฆราชชาร์ล จึงได้ขอให้เด็กแต่ละคน สวดบทวันทามารีอา	1	

บทเป็นประจ�าทุกวัน	และให้ถวายเงินคนละ	1	 เพ็นนีในทุกเดือน เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ในประเทศจีน บรรดาเด็ก ๆ 

ชาวฝรั่งเศสได้ตอบรับโครงการนี้ด้วยความรัก พวกเขาเร่ิมสวดภาวนา และเสียสละตนเองด้วยการบริจาคเงินคนละ

เล็กละน้อย เพ่ือแสดงออกถึงความเป็นพี่น้องกับเด็ก ๆ ทั่วโลก และกลายเป็นวีรชนของพระอาณาจักรพระเจ้า 

เพื่อเด็ก ๆ ในประเทศจีน ซึ่งการกระท�าเช่นนี้ได้รับการสานต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ ในที่สุดวันที่ 19 พฤษภาคม  

1843 องค์กรยุวธรรมทูต (The	Society	of	the	Holy	Childhood) ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้น ในปีถัดมาพระสังฆราชชาร์ล  

ก็เสียชีวิตลงใกล้กับเมืองมาร์เซย

ให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยค�าถามต่อไปนี้

 1. พระสังฆราชชาร์ล ได้ก่อตั้งองค์กรใด (สมณองค์กรยุวธรรมทูต)

 2. ฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง

 3. เธอคิดว่าพระเยซูเจ้าจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นความทุกข์ทรมานของเด็ก ๆ (สงสารและช่วยเหลือ)

 4. ถ้าพระเยซูเจ้าทรงขอให้เธอช่วยเด็ก ๆ ที่ก�าลังได้รับความทุกข์ทรมานเหล่านี้ เธอจะช่วยเด็กเหล่านั้น

อย่างไร

 5. การเรยีนรูเ้รือ่งน้ีท�าให้สมาชกิได้ทบทวนตนเองในเรือ่งอะไรและมอีะไรท่ีจะต้องปรบัเปลีย่นหรอืปรับปรงุ

ตนเองบ้าง

 6.  การเรียนเรื่องนี้ท�าให้เราเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างไร (พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราปกป้อง

ช่วยเหลือดูแลเด็ก ๆ ด้วยกัน)

ค�าสอนธรรมทูต
1. สังคมชาวยิวโบราณมองบุตรของตนว่าเป็นพระพรจากพระเจ้า แต่อย่างไรก็ตาม เด็กตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 

12 ปี พวกเขาไม่มีความส�าคัญในสังคม เพราะถือกันว่ายังไม่สามารถเข้าใจค�าสั่งสอนตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าได้ 

ท่าทีของบรรดาศิษย์ที่พยายามขัดขวางเด็ก ๆ มิให้มารบกวนพระเยซูเจ้า สะท้อนทัศนคติเช่นนี้อย่างชัดเจน แต่พระ

เยซูเจ้าเองกลับให้ความส�าคัญแก่เด็ก ๆ เป็นต้น ในการเทศน์สอนของพระองค์ ทรงให้คุณลักษณะของเด็กเป็นหัวใจ

ของการเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า เราจะเห็นภาพที่ชัดเจนในเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงให้การต้อนรับเด็ก ๆ 

เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ปล่อยให้เด็กเล็ก	ๆ 	มาหาเราเถิด” (มาระโก 10: 13-16) ซึ่งแสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ 

และทรงห่วงใยเด็ก ๆ ทุกคน 
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2. พระเยซูเจ้ายังทรงเล่านิทานเปรียบเทียบในเรื่อง เมล็ดมัสตาร์ด (มัทธิว 13: 31-32) เมล็ดข้าวในผู้หว่าน 

(มัทธิว 13: 18-23) และเชื้อแป้ง (มัทธิว 13:33) ซึ่งท�าให้เราเข้าใจถึงจิตวิญญาณแห่งการเป็นธรรมทูตของเด็ก ๆ  จาก

เมล็ดมัสตาร์ดเล็ก ๆ จะกลับกลายเป็นต้นไม้ใหญ่พอที่จะให้นกจ�านวนมากอาศัยและสร้างรังได้ จากเมล็ดข้าวน้อย ๆ 

จะกลายเป็นต้นข้าวและให้ผลมากมายเลี้ยงคนได้จ�านวนมาก และเช่นเดียวกับเชื้อแป้งเล็ก ๆ เมื่อน�ามาเคล้าผสมกับ

แป้งก็กลับกลายเป็นขนมปังเลี้ยงน�ามาเลี้ยงผู้คนในโลกได้เช่นกัน นี่เป็นเครื่องหมายส�าคัญที่พระเยซูเจ้าเองทรงให้

ความส�าคัญแก่เด็ก ๆ ดังนั้น เราต้องเชื่อมั่นและมั่นใจว่าแม้เราเป็นเด็ก เราก็สามารถมีส่วนร่วมในงานประกาศข่าวดี

ตามความสามารถของเราได้ 

3. พระสงัฆราชชาร์ล เดอ ฟอร์แบง เจนสนั ยงัแสดงให้เหน็ว่าความสนใจต่อความต้องการและการช่วยเหลอืผูอ้ืน่ 

ด้วยการภาวนา ท�าพลกีรรม และสละเงินเลก็ ๆ  น้อย สามารถช่วยชวีติเดก็ยากจนจ�านวนมากให้ได้รบัการบรรเทาลงจาก 

ความหิวโหย ความเจ็บป่วย และการถูกท�าร้ายได้ ในฐานะธรรมทูตเด็กของพระศาสนจักร เราสามารถเป็นแบบอย่าง

ของความเชื่อ ความหวัง และความรักส�าหรับเด็กอื่น ๆ ได้วิธีการเหล่านี้เช่นกัน ซึ่งเป็นพันธกิจของ “ศิษย์ธรรมทูต” 

คือการน�าความรัก ด้วยความเห็นอกเห็นใจ และความเมตตาของพระคริสตเจ้าไปให้ผู้อื่น โดยการแสดงถึงความรักที่

เราได้รับจากพระองค์แก่ทุกคน พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้เราสานต่อการประกาศถึงพระอาณาจักรของพระองค์ด้วย

การกระท�าต่อผูอ้ืน่ด้วยความรกั เหมอืนกบัเมลด็มสัตาร์ดทีเ่ติบโตขึน้และกลายเป็นต้นไม้ จนกระทัง่บรรดานกในอากาศ

มาท�ารังอาศัยบนกิ่งได้ (เทียบ ลูกา 13: 19)

4. ความคิดของพระสังฆราชชาร์ล ท�าให้เกิดรูปแบบใหม่ในงานธรรมทูตที่มุ่งเน้นไปยังพระหรรษทานแห่ง 

ศลีล้างบาป โดยตระหนกัว่าเดก็ ๆ  มสีทิธทิีจ่ะเป็นท้ังผูรั้บและผูใ้ห้ด้วย สมณองค์กรยุวธรรมทตูได้กลายเป็นเส้นทางเดนิ 

ไปสู่ความเชื่อของเด็ก ๆ โดยน�าจิตวิญญาณการเป็นธรรมทูตมาสู่หัวใจของเด็ก ๆ และโน้มน�าพวกเขาให้รับใช้เพื่อนพี่

น้องตามความสามารถด้วยใจยินดี 

5. สมณองค์กรยวุรรมทตู ยงัได้น�าความรูสึ้กถงึการเป็นธรรมทตูเข้าไปในหวัใจของเดก็ ๆ  โดยช่วยให้แต่ละคน 

ค้นพบความชืน่ชมยนิดีในการเป็นประจกัษ์พยานว่าเดก็ ๆ  เป็นส่วนทีส่�าคญัในงานธรรมทตูของพระศาสนจกัรในยคุปัจจบุนั 

จากค�าขวญัของสมณองค์กรยวุธรรมทตู “เพือ่นช่วยเพือ่น” ก่อให้เกดิการปฏวิตัต่ิองานธรรมทตูของพระศาสนจกัรเป็น

อย่างมาก เพราะเด็ก ๆ ที่เคยถูกมองว่า ซื่อ ๆ ไม่รู้อะไร กลับกลายเป็นบุคคลส�าคัญในงานอภิบาลของพระศาสนจักร 

และเป็นก�าลังส�าคัญในการประกาศข่าวดีของพระเจ้า และเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 1843 องค์กรยุวธรรมทูต  

(The Society of the Holy Childhood) ได้รบัการรบัรองและอปุถมัภ์ขึน้เป็น “สมณองค์กรยวุธรรมทตู” (Pontifical Society  

of the Holy Childhood) ตั้งแต่ปี 1922 ซึ่งบัดนี้ได้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุถึง 176 ปีแล้ว

ธรรมทูตหนึ่งเดียว	(ชีวิตกลุ่ม	ผู้น�าสามารถท�ากิจกรรมอื่น	ๆ	แทนได้)	
ร้องเพลง	มาร์ชยุวธรรมทูต

** พวกเรายุวธรรมทูต ร่วมใจพันผูกด้วยรักสมัครสมาน

ติดตามพระคริสต์ด้วยชีวิตที่เป็นพยาน ประกาศพระนามขององค์พระเยซู

***พวกเราจะรัก รับใช้ผู้อื่น จะหยัดยืนตามวาจาที่พระองค์สอน 

จะเสียสละแบ่งปันด้วยใจอาทร ชวนเพื่อนพี่น้องมาเป็นศิษย์ของพระองค์ 

**** มา เรามารู้จักและรักพระเยซู มาเชิดชูชีวิตเป็นศิษย์และติดตาม 

ท�าทุกอย่างด้วยรัก ประกาศในเรื่องความรัก...ของพระองค์ให้ก้องไปทั่วโลกา
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ธรรมทูตรับใช้	(ปฏิบัติ	-	ให้เลขาจดบันทึกไว้	ผู้น�าช่วยแนะน�าอย่างใกล้ชิด)
1. ให้รายงานการท�ากิจการดีที่ได้ตั้งใจกระท�าจากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา

2. เชิญชวนสมาชิกให้สวดภาวนา ท�าพลีกรรม เพื่อเด็ก ๆ  ที่มีความยากล�าบากทั่วโลก (ให้เลขาจดบันทึกไว้

เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)

3. ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพื่อน�าไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากล�าบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกถวายเงินไว้)

4. นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

ภาวนาปิด	-	ชีวิตจิตธรรมทูต	(สวด	10	บท	หรือ	1	สายก็ได้)
ภาวนาสายประค�าธรรมทูต เพื่อ “ยุวธรรมทูต” ทั่วโลก 
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บุญราศี เปาโล อันตนนีโอ มานนา
ผู้ก่อตั้งสมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช

จุดประสงค์
1.  เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ประวัติชีวิตของบุญราศี เปาโล อันตนนีโอ มานนา

2. เพื่อให้สมาชิกจะได้ภาวนาเพื่อบรรดาพระสงฆ์ นักบวช ให้ด�ารงชีวิตมั่นคงในกระแสเรียก

3. เพื่อให้สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์การประกาศข่าวดีของพระสงฆ์และนักบวช 

ภาวนาเปิด		
ข้าแต่พระบดิาเจ้าสวรรค์ พวกลกูขอกราบนมสัการและสรรเสรญิพระองค์ ขอบพระคณุพระองค์ทีท่รงประทาน

พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ โปรดช่วยพวกลูกให้มีความซื่อสัตย์ในการติดตามพระเยซูเจ้า และโปรดจุดไฟ

ในหวัใจของพวกลกูให้มีความปรารถนาทีจ่ะเป็นศิษย์ธรรมทตูของพระเยซเูจ้า โปรดช่วยพวกลูกให้มคีวามกล้าหาญทีจ่ะ

มีชีวิตที่ซื่อสัตย์ และให้ความหวังแก่ผู้อื่น พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ และ

โดยค�าเสนอวิงวอนของพระนางพรหมจารีมารีย์ อาแมน

ประสบการณ์	
ให้ผู้น�าเล่าประสบการณ์ชีวิตของบุญราศี	เปาโล	อันตนนีโอ	มานนา	ให้สมาชิกฟัง	

เปาโล อันตนนีโอ มานนา เกิดวันที่ 16 มกราคม 1872 ที่เมืองอเวลลิโน่ ประเทศอิตาลี เป็นบุตรคนที่ 5  

มีพ่ีน้องท้ังหมด 6 คน ขณะท่ีก�าลังเรียนวิชาปรัชญาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยเกรโกเรียนอยู่นั้น ท่านได้รับกระแสเรียกจาก

องค์พระผู้เป็นเจ้า จึงสมัครเข้าสามเณราลัยของสถาบันเพื่อพันธกิจต่างแดน (The Institute for Foreign Missions)  

ในเมืองมิลาน และได้บวชเป็นพระสงฆ์ ที่อาสนวิหารแห่งเมืองมิลาน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 1894

อธกิารของคณะได้ส่งท่านไปเป็นธรรมทตูท่ีเมอืงตองอ ูประเทศพม่า ท่านได้อทุศิตนให้กบังานธรรมทูตอย่าง

ไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เป็นต้น งานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยง 

แต่ด้วยความเหนด็เหนือ่ยจากการเดนิทางไกล และจากพิษไข้มาเลเรยีและวณัโรค ท�าให้ท่านต้องเดนิทางกลบั 

ประเทศอติาล ีท่านได้ท�างานเป็นผูส้งัเกตการณ์ให้กบัพนัธกจิการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักรสากล เป็นทัง้ผูบ้รรยาย 

นักประชาสัมพันธ์ และนักเขียน โดยเขียนหนังสือแสดงถึงความเชื่อของท่านอย่างร้อนรน 

ในปี 1909 ท่านได้รบัมอบหมายให้เป็นผูอ้�านวยการหนงัสอืนติยสาร เล มสิสิโอน ิแคดทอลกิเคะ  (Le Missioni  

Cattoliche) และในปี 1915 ท่านได้ร่วมก่อตั้งหน่วยงาน สมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช  

(Pontifical Missionary Union of Clegy) โดยย�้าว่า “โดยธรรมชาติแล้ว	พระสงฆ์ทุกคนมีจิตวิญญาณของธรรมทูต”	

บทที่ 12



43

“ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก”

คุณพ่อเปาโลยังได้จัดต้ังกลุ่มธรรมทูตหญิงและคณะซิสเตอร์ธรรมทูตแห่งแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล ได้รับการ

ยกย่องว่าเป็น “แรงบันดาลใจ” ให้กับพระพรพิเศษส�าหรับงานธรรมทูต ต่อมาในปี 1937-1941 คุณพ่อเปาโลด�ารง

ต�าแหน่งเป็นเลขาธิการนานาชาติให้กับสมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช ท่านได้เสียชีวิตที่เมือง

เนเปิลส์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 1952 และได้รับการประกาศให้เป็นบุญราศีในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2001

ให้ผู้น�าถามค�าถามต่อไปนี้

 1. เรือ่งนีเ้ป็นประวัติชวีติของใคร และท่านได้มาประกาศข่าวดทีีป่ระเทศใด (บญุราศเีปาโล มานนา  / พม่า)

 2. ฟังเรื่องนี้แล้วชอบหรือประทับใจตอนใดมากที่สุด (ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น)

 3. คุณพ่อเปาโล ได้ทุ่มเทท�างานด้านใด (งานเขียนเกี่ยวกับงานธรรมทูต)

 4. จดุประสงค์ในการท�างานของคณุพ่อเปาโลมอีะไรบ้าง (สร้างแรงบนัดาลใจ ในการประกาศข่าวดสี�าหรบั

พระสงฆ์ นักบวช)

 5. ถ้าไม่ได้เรยีนรูเ้รือ่งนีจ้ะเกดิผลเสยีอย่างไร (ไม่ทราบประวตัคิวามเป็นมาของสมณองค์กรสหพนัธ์ธรรม

ทูตของพระสงฆ์และนักบวช)

 6. เม่ือได้ฟังเรือ่งนีแ้ล้วท�าให้เราเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างไร (พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราส่งเสรมิ 

ก�าลังใจให้กับบรรดาพระสงฆ์และนักบวช) 

ค�าสอนธรรมทูต
1. พระเยซูทรงเลือกสาวก 12 คน เท่ากับจ�านวนตระกูลอิสราเอล 12 ตระกูล ให้มาเป็นศิษย์ มาใช้ชีวิตและ 

ร่วมงานประกาศข่าวดกีบัพระองค์ ศลีบวชเป็นพระสงฆ์ เป็นศลีศกัดิส์ทิธิท์ีพ่ระศาสนาจกัรเจมิให้ผูท้ี่ได้รบัการอบรมมา

อย่างดแีล้ว เพือ่รบัใช้พระศาสนจกัรตามพระประสงค์ขององค์พระผูเ้ป็นเจ้า ศีลบวชนีป้ระทานพระจิตเจ้าลงมาอย่างพเิศษ 

เพ่ือท�าให้ผู้ท่ีรับศีลบวชมีหน้าที่สามประการของพระคริสตเจ้า คือ การเป็นสงฆ์ ประกาศกและกษัตริย์ ซึ่งการบวช

เป็นคุณลักษณะฝ่ายจิตที่ไม่อาจลบล้างได้ ดังนั้น จึงไม่สามารถบวชซ�้าหรือบวชแค่ในช่วงระยะเวลาที่จ�ากัด (ประมวล

ค�าพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 336) ภารกิจการเป็นสงฆ์ คือ การเป็นศาสนบริการผู้แทนสงฆ์ของพระคริสตเจ้าในการ

ประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ ภารกิจการเป็นประกาศก คือการท�าหน้าที่ในการประกาศสั่งสอน และภารกิจการเป็นกษัตริย์

ปกครองดูแลคริสตชน

2.  คณุพ่อเปาโล เป็นพระสงฆ์แบบอย่างผูมี้ความกระตือรือร้นในการท�าหน้าทีส่งฆ์ ท่านได้อทุศิตนให้กบังาน

ธรรมทูตอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เป็นต้น งานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถ

ของท่านเพื่อเขียนหนังสือบอกเล่าและปลุกใจพระสงฆ์และนักบวชให้ทราบถึงวิธีท�างานประกาศข่าวดีไปทั่วโลก 

3. เราสามารถช่วยส่งเสริมก�าลังใจให้กับบรรดาธรรมทูต โดยการภาวนาให้ และยังช่วยประชาสัมพันธ์งาน 

หรือให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของพวกท่านในการท�างานประกาศข่าวดีในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ด้วย

4. และโดยทางศลีล้างบาปและศลีก�าลัง เราทกุคนต่างกมี็หน้าทีแ่ละมีส่วนร่วมในหน้าทีส่งฆ์ หน้าทีป่ระกาศก 

ตามบทบาทหน้าทีแ่ละวยัของเรา พระเยซเูจ้ามิได้ทรงคาดหวังให้เรากระท�าในส่ิงทีใ่หญ่โต หรือส่ิงทีย่ากเกนิกว่าความสามารถ 

แต่ปรารถนาให้เราท�าสิง่ทีเ่ราท�าได้ในชวิีตประจ�าวนั เช่น สวดภาวนาก่อนทานอาหาร ก่อนการเดนิทาง อ่านพระคัมภร์ี 

การแบ่งปันสิ่งของ การมอบความรักให้แก่กัน การเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ตักเตือนกันและกัน และสวดภาวนา ไปเยี่ยม

คนป่วย เป็นต้น
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“ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก”

5. สุดท้าย เราถูกท้าทายในหน้าที่ เป็นศิษย์ธรรมทูต น�าข่าวดีของพระเยซูเจ้าไปให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระองค์ 

ในประเทศไทยของเรามเีดก็ ๆ  อกีมากมายทีย่งัไม่รูจ้กัพระเยซเูจ้า ผูท้รงบงัเกดิมา เทศน์สอน รับทรมาน สิน้พระชนม์ 

และกลบัคนืพระชนมชพีเพือ่เรา ดงันัน้ ประกาศข่าวดีให้กบัเดก็ ๆ  ในวยัเดยีวกบัเรา จงึเป็นหน้าทีท่ีส่�าคญัทีส่ดุของเรา 

ธรรมทูตหนึ่งเดียว	(ชีวิตกลุ่ม	ผู้น�าสามารถท�ากิจกรรมอื่น	ๆ	แทนได้)	
เพลง	ทีละก้าว

(*) ซ้าย ขวา ซ้าย ทุกย่างก้าวนั้นมีความหมาย 

ฉันเป็นผู้เดินทางที่ติดตามองค์พระเยซู (*) 

ซ้าย ขวา ซ้าย... ซ้าย ขวา ซ้าย... 

ซ้าย ขวา ซ้าย... ซ้าย ขวา ซ้าย... (*)

ธรรมทูตรับใช้	(ปฏิบัติ	-	ให้เลขาจดบันทึกไว้	ผู้น�าช่วยแนะน�าอย่างใกล้ชิด)
1. ให้รายงานกิจการดีที่ได้ตั้งใจกระท�าจากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา

2. เชญิชวนให้สมาชกิศึกษาหรืออ่านข่าวเกีย่วกบังานประกาศข่าวดีในประเทศต่าง ๆ  และส่งเสรมิให้ส่งก�าลงัใจ 

หรือสวดภาวนาให้บรรดาพระสงฆ์ นักบวชที่ท�างานประกาศข่าวดีในพื้นท่ีแพร่ธรรมทั่วโลก โดยให้สมาชิกเสนอสิ่งท่ี

ตนเองจะกระท�า (ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)

3. ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพื่อน�าไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากล�าบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกถวายเงินไว้)

4. นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

ภาวนาปิด	-	ชีวิตจิตธรรมทูต	(สวด	10	บท	หรือ	1	สายก็ได้)
ภาวนาสายประค�าธรรมทูต เพื่อ “การเป็นศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต” ของเรา 
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