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ภาคท่ี 2 
พระเจาพระบิดา: แหลงกําเนิดงานธรรมทูต 

 
เปาหมายของภาคท่ี 2 
 การพัฒนาผูเรียนใหรับรูวาพระเจาพระบิดาของเรา ทรงเปนแหลงกําเนิดของงานธรรมทูต 
และเปนส่ิงที่ทําใหพวกเขาตอบรับดวยความรูสึกของความกตัญูรูคุณและนํามาซึ่งการเสียสละได 
 
จุดประสงคเฉพาะ 
เมื่อจบแตละบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

1. ยอมรับวาพระบิดาทรงเปนที่มาของงานธรรมทูต (คําสอนธรรมทูต) 
2. ช้ีใหเห็นวิธีการ วิธีที่จะแสดงความใจกวางมากขึ้นทั้งในดานจิตใจและการพัฒนาสังคมของชุมชนคริ

สตชน (ธรรมทูตรับใช) 
3. สวดภาวนาเพ่ือเด็กที่ยากจนและขัดสนในโลก (ชีวิตจิตธรรมทูต) 

 
การพัฒนาท่ีคาดหวังจะใหเกิดข้ึน 
 ผูรวมกิจกรรมยอมรับวาพระบิดาทรงเปนที่มาของงานธรรมทูต และแตละคนตอบรับการ
เรียกสูงานธรรมทูต 
 
อุปกรณ 
 รูปภาพ (photo language) ภาพยนตร  
 กระดาษ วิธีการสวนบุคคลในการประกาศความรักของพระบิดา  
 เพลง “ความรักมั่นคงของพระองค ดํารงนิจนิรันดร” 

 
บทบาทของผูนํา 
 
 เปนผูอํานวยความสะดวก เลขานุการ ผูรายงาน 
 
เวลา 
 แตละบทใชเวลาประมาณ 45 - 60 นาที 
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บทท่ี 1 
พระเจาพระบิดา : ความรักและพันธกิจของพระองคท่ีทรงมีตอมนุษยชาติ 

(คําสอนธรรมทูต) 
 
สวนท่ี 1: ประสบการณ 

1. ผูนําใหการทักทายและตอนรับสมาชิกดวยความเปนกันเองและอบอุน 
 ผูนําเกร่ินนําการพบปะดวยถอยคําทํานองนี้ 
 “ยินดีตอนรับธรรมทูตนอย ๆ ทุกคน วันนี้เราจะรวมกันศึกษาและมีประสบการณเก่ียวกับการ
เปนธรรมทูต โดยเร่ิมจากการพิจารณาสภาพแวดลอมหรือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนรอบๆตัวเรา 
แนนอนแตละวันมีทั้งเหตุการณที่ดีและเหตุการณที่ราย นาเสราเสียใจ ใครยกตัวอยางเหตุการณที่
ดีใหเพ่ือน ๆ ไดรูบาง (หยุดใหเด็ก ๆ ตอบ) ใครจกยกตัวอยางเหตุการณราย ๆ ใหเพ่ือนไดรับรู
บาง (หยุดใหเด็กตอบ) 
 นอกจากนั้นเราจะไดอานพระคัมภีรเพ่ือจะไดรูวาพระเจาทรงปรารถนาใหเราทําอะไรเพ่ือจะ
ไดชวยกันทําใหโลกของเรามีความสุข 
 ใหเราไดรวมใจกันสวดภาวนาเพื่อการพบปะของเราในวันนี้จะไดสําเร็จไปตามพระประสงค
ของพระเจา ใหเราภาวนาตามที่พระเยซูเจาทรงสอน “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย
.............) 

2. ผูนําเชิญเลขาอานรายงานการพบปะคร้ังที่ผานมา  
3. เชิญเหรัญญิกรายงานเร่ืองการเงิน 
4. เชิญแตละคนไดแบงปนงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา (เลขาจดบันทึกไว) 
5. กิจกรรม รูปภาพ (photo language) หรือ การดูภาพยนตรส้ันๆ 

ขอสังเกต ใหผูนําเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่ใหไว 
5.1 กิจกรรม 1 รูปภาพ (photo language) 
คําแนะนํา: ใหผูเรียนนั่งเปนวงกลม ผูนํากระจายรูปภาพลงบนพ้ืนเพ่ือใหผูเรียนสามารถเลือกภาพ
ที่ประทับใจหรือใกลเคียงประสบการณของเขา 
ก. รูปภาพ (photo language): ภาพที่นํามาใช ควรเปนภาพที่หลากหลาย ใหมีทั้งภาพที่เปน

ประสบการณในรูปแบบที่แตกตางกันของความทุกขทรมานทางกายภาพ 
ข. เมื่อผูเรียนทุกคนเลือกภาพแลว ใหแตละคนพิจารณาเงียบ วาเมื่อมองภาพนั้นแลวรูสึก

อยางไร ทําไมจึงเลือกภาพนี้ 
5.2 ดูภาพยนตรส้ันหรือคลิป (เปนทางเลือก) 
คําแนะนํา: ภาพยนตรที่นํามาใช ควรเปนภาพยนตรที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบในรูปแบบตาง ๆ 
ที่เด็กไดรับ ทั้งในดานศีลธรรมและทางกายภาพ ที่เกิดจากปญหาทั่วโลก เชน สงคราม ความ
เจ็บปวย ความอดอยาก เด็กที่ถูกกระทํา แรงงานเด็ก ฯลฯ 
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6. แบงปนในกลุม 
6.1 หลังจากดูภาพหรือภาพยนตรแลว ใหแบงเด็กออกเปน 5 กลุม (หรือตามความเหมาะสม)  

แตละกลุมเลือกผูนํา และ เลขานุการเพ่ือเขียนจุดสําคัญ ๆ ในการแบงปนของสมาชิกในกลุม 
6.2  แตละกลุมตอบคําถามตอไปนี้ 

 ภาพใดหรือสวนใดในภาพที่เธอสะเทือนใจมากที่สุด?  
 (ถาเปนภาพยนตรหรือคลิป) สถานการณใดในภาพยนตรที่สะเทือนใจทานมากที่สุด? 
 ทําไมจึงมีผลกระทบตอทานเชนนั้น? 
 ทานจะชวยเด็กหรือบุคคลในภาพอยางไร? 

7. รายงานกลุม 
การรายงานของแตละกลุมใหกระทําหลังจากสมาชิกทุกคนในกลุมนั้นไดแบงปนเสร็จแลว 

8. เจาะลึกในประสบการณ 
ผูนําสรุป: แตละคนมีประสบการณที่แตกตางกันจากปญหาที่เกิดข้ึนในทุก ๆ วันของชีวิตของเรา 
ปญหาเหลานี้ดังที่เราพบในกิจกรรมที่กระทําไปแลวนั้น ไมวาจะเปนปญหาทางศีลธรรมหรือทาง
กายภาพ ทั้งสองนี้มีผลความเปนอยูของเราทั้งในดานสวนตัวและสวนรวม ปญหาตาง ๆ ที่เราพบ
มีผลในระดับที่แตกตางกัน มิใชเฉพาะกับตัวเราเอง แตกับบุคคลที่เรารัก ครอบครัว และผูคนที่
อยูรอบขางเรา 
 ปญหาทุกอยางที่เกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากการที่ผูคนปฏิเสธที่จะมีประสบการณความรักของพระ
เจา เมื่อเราไมรักผูอ่ืนในขณะเดียวกันเราก็ไมรักตัวเองดวย ความรักที่พระเจาทรงมีตอเราไมมี
ส้ินสุด  พระองคทรงใหเรามีประสบการณความรักของพระองคตลอดเวลา แตเราปฏิเสธที่จะรับไว 
ส่ิงนี้เกิดข้ึนเมื่อเราทําบาป เมื่อเราทําบาปนั้น เราไมเพียงแตไมกระทําตามพระบัญญัติของพระเจา
เทานั้น แตเรายังไดกีดกันตนเองจากความรักของพระเจาดวย ผูที่มีชีวิตอยูในบาปเปรียบเหมือนผู
ที่ขังตนเองอยูในหองมืด ไมมีแสงสวาง และไมมีใครเก่ียวของดวย กลาวคือ เมื่อเราทําบาป เรา
กลายเปนคนที่หย่ิงผยองในตนเอง ดังนั้น เราจึงไมสามารถตระหนักถึงความสัมพันธของเรากับ
พระผูทรงสรางเรามา พระเจาพระบิดา 

9. เช่ือมโยงกับการประกาศพระวาจา : สาระสําคัญของคําสอน 
พระเจาทรงพอพระทัยเรียกมนุษยใหมามีสวนรวมในชีวิตของพระองค มิใชเฉพาะในสวนตัวเทานั้น 
แตรวมมนุษยใหเปนหนึ่งเดียวกับพระบุตรของพระองค เชนเดียวกับวิธีการท่ีทําใหพวกเขาเปน
ชุมชนที่เปนพ่ีนองกัน (AG 3) 

 
สวนท่ี 2 พระวาจาพระเจา 
ประกาศพระวาจาพระเจา 
 (หมายเหตุ ใหมีผูแทนของเด็กอานพระวรสารนักบุญยอหน 3:16 ในขณะที่เด็กอ่ืน ๆ ยืนตรงดวย
ความเคารพพระวาจาพระเจา หรือใหเด็กมีพระคัมภีรประจําตัวคนละหนึ่งเลม 
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 “พระเจาทรงรักโลกอยางมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองคเดียวของพระองค เพ่ือทุกคนท่ีมี
ความเช่ือในพระบุตรจะไมพินาศ แตจะมีชีวิตนิรันดร” 
ความหมายของพระวาจา 
 (หมายเหตุ ใหมีชวงเวลาของความเงียบ อาจจะเปดเพลงบรรเลงเบาๆ เพ่ือใหเด็กไตรตรองพระ
วาจา) 
พระเจาทรงรักโลกอยางมาก 
 พระเจาพระบิดาทรงสรางโลกดวยความรักอันบริสุทธ์ิ โดยทางพระบุตรและพระจิตเจา 
 
จึงประทานพระบุตรเพียงพระองคเดียวของพระองค 
 เมื่อโลกไดรับผลกระทบจากความไมเช่ือฟงของบิดามารดาคูแรก คือ อาดัมและเอวา พระเจาทรง
ลงมาบังเกิดเปนมนุษยในองคพระเยซูคริสตเจา องคพระผูเปนเจา 
เพ่ือทุกคนท่ีมีความเช่ือในพระบุตรจะไมพินาศ 
 คริสตชนทุกคนที่มีความเช่ือในพระเจามั่นใจไดวาจะไดรับการชวยใหรอดพน 
แตจะมีชีวิตนิรันดร 
 ชีวิตนิรันดรเปนคําสัญญาที่พระเจาทรงใหกับเรา เปนสถานะของการประทับอยูของพระเจา ซ่ึงเร่ิม
แลวตั้งแตโลกนี้ แตจะสมบูรณในพระอาณาจักรนิรันดรของพระเจาในเมืองสวรรค 
 จุดสําคัญเพ่ือการอภิปราย (กอนผูนําจะเร่ิมการอภิปราย เขียนคําวา “ความ รัก ของ พระ เจา” ลง
ในกระดาษ โดยแยกเปนคําๆ แลวใหเด็กชวยกันเรียงติดไวบนกระดาน เมื่อเด็กติดเสร็จแลว ผูนําขอให
ผูเรียนอยางนอย 3-4 คนใหความหมายของวลีนี้ตามความคิดเห็นของแตละคน และเขียนคําตอบของพวก
เขาไวบนกระดาน) 
 
เจาะลึก : ความรักของพระเจาพระบิดาน้ันนิรันดร 
 ความรักของพระเจาที่ทรงมีตอมนุษยชาตินั้นเปนจริงนิรันดร พระเจาทรงมีแผนการไถกูโลกต้ังแต
กอนที่บิดามารดาคูแรก คือ อาดัมและเอวาจะตกในบาป แตแลว แผนการไถกูนี้ถูกเปดเผยใหกับ
มนุษยชาติอยางสมบูรณ เมื่อพระเจาทรงพระบิดาทรงสงพระบุตรแตองคเดียวของพระองคลงมาในโลก 
พระบิดาทรงสงพระบุตรพระเจาลงมาเปนกิจการของพระเจา ซ่ึงเกิดข้ึนดวยเหตุผลประการเดียวคือ 
“ความรัก” พระบุตรของพระเจาทรงเสด็จมาในโลกพรอมกับพันธกิจของการไถกูโลก พันธกิจนี้ประสบ
ความสําเร็จอยางเต็มที่ในกิจการแหงความรักของพระบุตร ในธรรมลํ้าลึกปสกาของพระองค พระบุตรสุด
ที่รักปฏิบัติตามพันธกิจที่ไดรับจากพระบิดา เพราะพระบิดาทรงรักพระองค โดยทางธรรมลํ้าลึกปสกาของ
พระบุตรพระเจา ทําใหมนุษยทุกคนเปนบุตรของพระบิดา ดังนั้น เราทุกคนจึงควรมีสวนรวมในพันธกิจของ
พระบุตร เพราะเราไดรับความรักจากพระบิดา 
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สวนท่ี 3 การปฏิบัติ 

1. ใหเด็กๆ ทองพระวรสารนักบุญยอหน 3:16 “พระเจาทรงรักโลกอยางมาก จึงประทานพระบุตร
เพียงพระองคเดียวของพระองค เพ่ือทุกคนท่ีมีความเชื่อในพระบุตรจะไมพินาศ แตจะมีชีวิต
นิรันดร” 

2. ผูนําตั้งคําถามใหเด็กๆ ตอบ 
 ทําไมพระเจาจึงทรงสรางโลกนี้ข้ึนมา (พระเจาทรงรักเรา) 
 ทําพระเจาจึงประทานพระบุตรแตองคเดียวใหลงมาเกิดเปนมนุษย (เพราะโลกไดรับ

ผลกระทบจากความไมเช่ือฟงของบิดามารดาคูแรก คือ อาดัมและเอวา พระเจาทรงลงมา
บังเกิดเปนมนุษยในองคพระเยซูคริสตเจา องคพระผูเปนเจา) 

 ใครบางที่จะเอาตัวรอดไปสวรรค (ทุกคนท่ีมีความเช่ือในพระเยซู จะไดเขาสูสวรรค) 
 ชีวิตนิรันดรคืออะไร (ชีวิตนิรันดรเปนคําสัญญาที่พระเจาทรงใหกับเรา เปนสถานะของการ

ประทับอยูของพระเจา ซ่ึงเร่ิมแลวตั้งแตโลกน้ี แตจะสมบูรณในพระอาณาจักรนิรันดรของ
พระเจาในเมืองสวรรค) 

3. ใหมีการถวายเงินเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือชวยเหลือเด็ก ๆ ที่มีความยากลําบากกวา (ใหเหรัญญิก
ประจํากลุมทําบัญชีแลวนําเงินไปมอบใหครูเพ่ือเก็บรักษาไว) 

4. ใหผูนํามอบหมายงานใหเด็ก ๆ ไดกระทําเพ่ือเปนกิจเมตตาทั้งฝายกายและจิตใจ และนํามา
แบงปนในการประชุมคร้ังตอไป 

5. นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
6. ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
7. จบดวยการภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปาเพ่ืองานแพรธรรม 
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บทท่ี 2 
วิธีการสวนตัวของฉันในการประกาศความรักของพระเจา (ธรรมทูตรับใช) 

 
สวนท่ี 1: ประสบการณ   

1. ผูนําใหการทักทายและตอนรับสมาชิกดวยความเปนกันเองและอบอุน 
 ผูนําเกร่ินนําการพบปะดวยถอยคําทํานองนี้ 
 “ยินดีตอนรับธรรมทูตนอยๆ ทุกคน วันนี้เราจะรวมกันศึกษาและมีประสบการณเก่ียวกับการ
เปนธรรมทูต โดยเฉพาะอยางย่ิงเราจะไดรูจักนักบุญทานหนึ่ง ที่มีชีวิตกอนหนาเรากวา 140 ป
มาแลว ทานเปนธรรมทูตโดยใชชีวิตอยูในอาราม ใชการภาวนา การพลีกรรม ในชีวิตประจําวัน
เพ่ือการประกาศขาวดีของพระเจา ทานมีช่ือวา นักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซู 
 วันนี้เราจะไดเวลาหาขอตั้งใจเพ่ือทําหนาที่ธรรมทูตของเราทั้งในครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน  
 ใหเราไดรวมใจกันสวดภาวนาเพื่อการพบปะของเราในวันนี่จะไดสําเร็จไปตามพระประสงค
ของพระเจา ใหเราภาวนาตามที่พระเยซูเจาทรงสอน “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย
.............) 

2. ผูนําเชิญเลขาอานรายงานการพบปะคร้ังที่ผานมา  
3. เชิญเหรัญญิกรายงานเร่ืองการเงิน 
4. เชิญแตละคนไดแบงปนงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา (เลขาจดบันทึกไว) 
5. ผูนําเกร่ินนํา 

 
5.1 บทนํา : โลกในปจจุบันและกิจการธรรมทูตของพระศาสนจักร 
 พระวรสาร (พระคัมภีร) ทาทายเราคริสตชนทุกคนในปจจุบันนี้ ทุกสวนของโลก ใน
ปจจุบัน      มีปญหาเร่ืองความอยุติธรรม ความแตกแยก ความยากจน และการผิดศีลธรรมที่
แพรหลายอยางตอเนื่อง ปญหาตาง ๆ เหลานี้ มีสาเหตุมาจากการที่ผูคนปฏิเสธที่จะมี
ประสบการณความรักของพระเจาในชีวิตของพวกเขา ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ไดมีความ
พยายามอยางมากจากผูคนทุกภาคสวนของสังคมเพ่ือรับมือกับปญหาเหลานี้ ในสวนของพระศา
สนจักร พระศาสนจักรเช่ือวาการเนนเร่ืองความรัก ในกิจการธรรมทูตของพระศาสนจักร ความรัก
ของคริสตชนจะรับใชเปนดังกุญแจสําคัญในการแกปญหาตาง ๆ เหลานี้ พันธกิจของพระศาสนจักร
คือการกระจายความรักไปทั่วโลก ดวยความรวมมือกันและให   การสนับสนุนดวยความรักของ
เรา จึงจะทําใหเราสามารถเปนประจักษพยานของความรักของพระบิดา  ที่ทรงมีตอเรา 
 
5.2 ความรักของพระเจาพระบิดาเปนรูปธรรมในสมาชิกของยุวธรรมทูต 
 สมณองคกรยุวธรรมทูตเปนหนึ่งในการตอบรับพระศาสนจักรอยางเปนรูปธรรม ตั้งแตชวง
ตนศตวรรษที่ 19 ตอความทาทายนี้ของพระวรสาร ประการแรก คือตองใหความรูกับผูคนวาการ
ทํางานธรรมทูตไมใชการกระทําที่เปนสิทธิพิเศษหรือของคนใดคนหนึ่ง เฉพาะผูใหญหรือนักบวช 
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ในพระวรสาร พระเยซูคริสตเจาทรงเตือนบรรดาศิษยของพระองควา ผูที่มีความเช่ือเหมือนเด็ก
เล็ก ๆ เทานั้นจะไดเขาสูพระอาณาจักรของพระเจา ขอความในพระวรสารตอนนี้เปนแรงบันดาลใจ
ใหกับพระสังฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน มุงเนนความสําคัญไปยังเด็กๆในชุมชนคริสตชน 
ทานเช่ือวา เด็กเหลานน้ีสามารถ   เปนเคร่ืองมือในการเผยแพรความรักของพระเจาเพ่ือชวยเพ่ือน
เด็กดวยกันใหไดรับการไถกู สมาชิกยุวธรรมทูตทุกคนมีลักษณะเฉพาะรวมกันและส่ิงนี้มองเห็นได
จากการรับใชผูอ่ืนดวยความยินดี ทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน พวกเขายอมรับพันธกิจ
เพ่ือเพ่ือนเด็กดวยกัน ตามวิธีการที่พระคริสตเจาทรงยอมรับพันธกิจจากพระบิดา พันธกิจที่พระ
บิดาทรงมอบใหพระบุตรนั้นกาวขามเวลา     เช้ือชาติ และวัฒนธรรม ตามความจริงนี้ สมาชิกยุวธ
รรมทูตไดรับเรียกใหแบงปนกิจการแหงความรักใหกับเพ่ือนเด็กดวยกัน โดยไมคํานึงถึงเช้ือชาติ 
วัฒนธรรม ทุกที่ และทุกเวลา เปนวิธีการของตนเองในการทําใหอาณาจักรพระเจาในโลกนี้บรรลุ
เปาหมาย วันนี้เราจะไดเรียนรูประวัติชืวิตของนักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซู ลองฟงดูวาทาน
ทําหนาที่เปนธรรมทูตอยางไรบาง 
 

สวนท่ี 2: คําสอน - ความทาทาย 
1. นําเสนอชีวิตของนักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซู 

เทเรซา มารติน เกิดวันที่ 2 มกราคม 1873 ที่ ลีซีเออร ประเทศฝร่ังเศส เปนบุตรคนที่เกา
ของนายหลุยสมารตินและนางเซลล่ีมารติน เธอมีความตั้งใจเปนนักบุญตั้งแตเด็ก เธอไดรับการ
เล้ียงดูและการอบรมอยางดีในครอบครัวที่มีบรรยากาศแหงความเช่ือ บุญกุศลทุกชนิด และ
แบบอยางที่ดีงาม ที่มีความศรัทธาและความรักตอพระเจา เธอไดรับพระกระแสเรียกตั้งแตยังเปน
เด็กวัยรุน เธอไดรับการศึกษาอบรมจากนักบวชคณะเบเนดิกติน คร้ังหนึ่งเธอกลาววา “ฉันไมเคย
ปฏิเสธส่ิงใดตอพระผูเปนเจาเลย และฉันไมเคยใหส่ิงใดแกพระองคเลย นอกจากความรัก” เมื่อ
เทเรซา อายุ 8 ป เธอเจ็บปวยอยางหนัก แตเธอไดเห็นรูปแมพระยิ้มฉายแสงแหงความออนหวาน
กับเธอ แลวความเจ็บไขก็สูญส้ินไป 

เทเรซา ไดสมัครเขาฝกอบรมเพ่ือเปนซิสเตอรในอารามคารแมล เมื่ออายุ 15 ป และเมื่อ
เธอบวช ไดรับช่ือวา “เทเรซา แหงพระกุมารเยซู” เทเรซา พยายามอุทิศตนเพ่ือ “กอบกูวิญญาณ
เพ่ือนมนุษย และเปนตนภาวนาเพ่ือพระสงฆ” อาศัยทางนอยๆ แหงความไววางใจ และการ
เสียสละตนเอง ทําใหเทเรซาบรรลุถึงยอดแหงความศักดิ์สิทธ์ิ เธอไดปฏิบัติภารกิจแหงความรัก 
และความทรมาน เธอพลีกรรม และถวายกิจการเล็ก ๆ นอย ๆ ซ่ึงกลายเปนบุญกุศล แมจวนจะ
ส้ินชีวิตเธอสัญญาวา “ฉันจะโปรยฝนดอกกุหลาบ ลงมาจากสวรรค” เธอกอดไมกางเขนไวแนบอก
พลางภาวนาวา “พระเจาขา ลูกรักพระองคอยางส้ินสุด” และจากโลกนี้ไปดวยความสงบเมื่ออายุ 
24 ป 

เธอรูวาในอารามคารแมล เธอไมอาจกระทํากิจการใหญโต “ความรักพิสูจนตัวดวยการ
กระทํา แลวฉันจะแสดงความรักอยางไร? ฉันถูกหามทํากิจการใหญโต วิธีเดียวที่ฉันสามารถ
พิสูจนความรักของฉัน คือ การโปรยดอกไม และดอกไมเหลานี้คือการพลีกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ ทุก
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ชนิด ไมวาการมอง การพูด หรือการกระทําเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ฉันสามารถแสดงความรัก” เธอทํา
พลีกรรมทุกคร้ังที่เธอมีโอกาส ไมวาจะเล็กขนาดไหนก็ตาม เธอยิ้มใหกับเพ่ือนนักบวชที่เธอไมชอบ 
เธอรับประทานอาหารตามที่คนตักใหโดยไมบน ดวยเหตุนี้ คนมักใหอาหารที่เหลือหรือที่ไมมีใคร
อยากกินแกเธอ คร้ังหนึ่งเธอถูกกลาวหาวาเธอไดทําแจกันแตก เธอไมไดทําและไมมีความผิด แต
เธอคุกเขาลงขออภัยโทษ การพลีกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ เหลานี้ทรมานเธอทางดานจิตใจย่ิงกวาการ
พลีกรรมใหญ ๆ เพราะไมมีใครมองเห็น หรือรับรูกิจการดขีองเธอนอกจากพระเปนเจาเทานั้น  

เธอกังวลวาจะบรรลุถึงความศักดิ์สิทธ์ิในชีวิตไดอยางไร เธอไมตองการเปนเพียงคนดี
เทานั้น แตตองการเปนนักบุญ เธอเช่ือวาตองมีวิธีสําหรับคนที่ดํารงชีวิตซอนเรนอยางเธอ “ฉันมี
ความปรารถนาอยากเปนนักบุญ เมื่อฉันเปรียบเทียบตัวเองกับนักบุญหลายองค ฉันพบขอ
แตกตางระหวางภูเขาที่มียอดสูงหายเขาไปในกลีบเมฆ กับเมล็ดทรายที่อยูบนพ้ืนดินถูกคนเหยียบ
ยํ่า แทนที่จะทอใจ ฉันบอกตัวเองวา พระเปนเจาคงไมปรารถนาใหฉันทําส่ิงที่เปนไปไมได และ
ถึงแมฉันเปนเพียงความเล็กนอย ฉันก็ยังบรรลุเปาหมายของการเปนนักบุญได เปนไปไมไดเลยท่ี
ฉันจะทํากิจการใหญโต ดังนั้นฉันยอมรับความเปนตัวของฉันเอง ที่มีขอบกพรองนับไมถวน แตฉัน
จะตองหาใหพบวิธีไปสวรรค ซ่ึงจะเปนทางเล็ก ๆ ส้ัน ๆ ตรงไปเมืองสวรรค และเปนเสนทางใหม” 

“เราอยูในยุคแหงการประดิษฐ เราไมตองกาวข้ึนบันไดเปนช้ัน ๆ ในบานของคนที่รํ่ารวยมี
ลิฟต และฉันตั้งใจอยางเด็ดเดี่ยวในการหาลิฟตที่จะพาฉันไปหาพระเยซูเจา เพราะฉันตัวเล็ก
เกินไปที่จะปนข้ึนบันไดชัน ๆ เพ่ือข้ึนไปสูความดีครบครัน ดังนั้นฉันไดคนหาในพระวารสาร
เก่ียวกับชีวิตที่ฉันอยากเปน และอานคําเหลานี้: ‘ปลอยใหเด็กเล็กๆมาหาเราเถิด’ แขนของพระ
เยซูเจาเองเปนลิฟตพาฉันเขาสวรรค และดังนั้นไมจําเปนที่ฉันจะตองใหญโตข้ึน ฉันตองเปนตัว
เล็กๆ ตอไปและตองเล็กลงไปเร่ือย ๆ” 

เธอหวงกังวลเก่ียวกับกระแสเรียกของเธอ “ฉันรูสึกในตัวฉันมีพระกระแสเรียกของ
พระสงฆและของอัครสาวก การเปนมรณะสักขีเปนความฝนตอนฉันเปนเด็ก และความฝนนี้เติบโต
พรอมกับตัวฉัน พิจารณาถึงพระกายศักดิ์สิทธ์ิมหัศจรรยของพระศาสนจักร ฉันปรารถนาเห็น
ตัวเองอยูในอวัยวะทุกสวนของพระกายศักดิ์สิทธ์ินั้น ความมีใจเมตตากรุณาเปนกุญแจพาฉันไปพบ
พระกระแสเรียกของฉัน ฉันเขาใจพระศาสนจักรมีดวงใจ และดวงใจนี้รอนรนดวยความรัก ฉันเขา
ใจความรักมีอยูในกระแสเรียกทุกชนิด ความรักเปนทุกส่ิง ความรักโอบอุมกาลเวลาและสถานที่ 
สรุป ความรักช่ัวนิรันดร! ในความยินดีเหลือลน ฉันรองออกมา ‘โอ พระเยซูเจา พระองคเปนองค
ความรัก และพระกระแสเรียกของขาพเจา ในที่สุดขาพเจาไดคนพบพระกระแสเรียกของขาพเจา 
คือองคความรักนั่นเอง” 

หลังจากเธอสิ้นลมหายใจแลว ทุกส่ิงในอารามดําเนินไปตามปกติ พ่ีสาวเปาลีน ได
รวบรวมส่ิงตางๆ ที่เธอไดเขียนไวเปนหนังสือเลมหนึ่ง และไดสงไปแจกตามอารามตางๆประมาณ 
2,000 เลม หนทางนอยๆของเธอ: การวางใจในพระเยซูเจาและการพลีกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ 
ประจําวัน ทําใหเธอเปนคนศักดิ์สิทธ์ิและบรรลุความดีครบครัน ไดรับความสนใจอยางลนหลาม
จากคริสตชนทั่วไป และจากคนที่ตองการแสวงหาความศักดิ์สิทธ์ิในชีวิตสามัญชน ในป 1925 เธอ
ไดรับแตงตั้งเปนนักบุญ 
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นักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซู เปนองคอุปถัมภการแพรธรรมในตางแดน ไมใชเพราะ
เธอเคยเดินทางไปยังดินแดนตาง ๆ แตเพราะเธอมีความรักพิเศษตอการแพรธรรม บทภาวนา
และจดหมายของเธอสนับสนุนงานแพรธรรม นี่เปนส่ิงเตือนใจเราทุกคนวาส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆที่เรา
ทําสุดความสามารถในชีวิตประจําวันสามารถบํารุงรักษาและขยายพระอาณาจักรของพระเปนเจา
ได 

 
2. ไตรตรองชีวิตนักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซู 

ผูนําตั้งคําถามใหสมาชิกไดชวยกันตอบดังนี้ 
2.1 พวกเราชวยกันเลาประวัติของนักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซู ทานเกิดเมื่อไร...ประเทศ

อะไร....เปนบุตรของใคร...ความฝนในวัยเด็กของทานคือ.........ครอบครัวของทานเปนอยางไร
......... 

2.2 ประสบการณสวนตัวที่ทานมีตอพระเจามีอะไรบาง (เร่ิมจากครอบครัวที่ศรัทธา...เมื่ออายุ 8 
ป เธอเจ็บหนัก แตเธอไดเห็นรูปแมพระยิ้มฉายแสงแหงความออนหวานกับเธอ แลวความ
เจ็บปวยก็สูญส้ินไป) 

2.3 เมื่อทานไดเขาไปใชชีวิตในอาราม ทานปฏิบัติตนอยางไร (พยายามอุทิศตนเพ่ือ “กอบกู
วิญญาณเพ่ือนมนุษยและเปนตนภาวนาเพ่ือพระสงฆ” นอกจากนั้นทานยังมีความไววางใจใน
พระเจาและการเสียสละตนเอง เธอไดปฏิบัติภารกิจแหงความรัก และความทรมาน เธอพลี
กรรม และถวายกิจการเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือเปนบุญกุศลถวายแดพระเจา 

2.4 ยกตัวอยางกิจการแพรธรรมที่ทานไดทําในอาราม (ทานกระทําส่ิงเล็กๆนอยๆใน
ชีวิตประจําวัน โดยเปรียบเทียบกับการโปรยดอกไม เชน เธอทําพลีกรรมทุกคร้ังที่เธอมี
โอกาส ไมวาจะเล็กขนาดไหนก็ตาม เธอยิ้มใหกับเพ่ือนนักบวชที่เธอไมชอบ เธอรับประทาน
อาหารตามที่คนตักใหโดยไมบน ดวยเหตุนี้ คนมักใหอาหารที่เหลือหรือที่ไมมีใครอยากกิน
แกเธอ คร้ังหนึ่งเธอถูกกลาวหาวาเธอไดทําแจกันแตก เธอไมไดทําและไมมีความผิด แตเธอ
คุกเขาลงขออภัยโทษ)  

2.5 ความตั้งใจในชีวิตของทานคืออะไร (ความตั้งใจของเปนไมตองการเปนเพียงคนดีเทานั้น แต
ตองการเปนนักบุญ) 

2.6 ทานมีความหวงกังวลอะไรเก่ียวกับตนเองและพระศาสนจักร (ทานหวงกังวลเก่ียวกับกระแส
เรียกของเธอโดยรูสึกวาในตัวทานมีพระกระแสเรียกของพระสงฆและของอัครสาวก ดังนั้น
ทานจึงปรารถนาที่จะทําตนเองใหอยูในอวัยวะทุกสวนของพระกายศักดิ์สิทธ์ิของพระเยซูเจา) 

2.7 หลังจากทานเสียชีวิตแลวเกิดอะไรขึ้น (หลังจากเธอสิ้นลมหายใจแลว พ่ีสาวของทานได
รวบรวมส่ิงตางๆ ที่ทานไดเขียนไวเปนหนังสือเลมหนึ่ง และไดสงไปแจกตามอารามตางๆ
ประมาณ 2,000 เลม และไดรับความสนใจอยางลนหลามจากคริสตชนทั่วไป และจากคนที่
ตองการแสวงหาความศักดิ์สิทธ์ิในชีวิตสามัญชน ที่สุดในป 1925 เธอไดรับแตงตั้งเปนนักบุญ 

2.8 เราจะสรุปชีวิตการเปนธรรมทูตของนักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซูอยางไร (นักบุญเทเรซา 
แหง ลิซิเออร เปนองคอุปถัมภการแพรธรรมในตางแดน ไมใชเพราะเธอเคยเดินทางไปยัง
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ดินแดนตางๆ แตเพราะเธอมีความรักพิเศษตอการแพรธรรม บทภาวนาและจดหมายของเธอ
สนับสนุนงานแพรธรรม นี่ เปน ส่ิงเตือนใจเราทุกคนวา ส่ิงเล็กๆ นอยๆที่ เราทําสุด
ความสามารถในชีวิตประจําวันสามารถบํารุงรักษาและขยายพระอาณาจักรของพระเปนเจา
ได) 
 

สวนท่ี 3 การปฏิบัติ 
1. กิจกรรม: ใหเขียนการตอบรับเก่ียวกับ “การประกาศความรักของพระบิดา” ในสภาพแวดลอม

ตาง ๆ โดยใหกระทําส่ิงตอไปนี้สวนตัว ใน.... 
ก) ครอบครัว 

เขียนกิจการความรัก 5 อยาง ที่เธอกระทําที่บาน และใหเขียนวาเธอรูสึกอยางไรเม่ือกระทํา
กิจการนั้น 
 

กิจการความรัก ความรูสึกหลังจากกระทํากิจการ 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 

ข) โรงเรียน 
ทําที่ค่ันหนังสือสองอัน โดยเขียนขอความจากพระวรสารนักบุญยอหน 3:16 ลงในที่ค่ันหนังสือ
และตกแตงใหสวยงาม และนําไปใหกับเพ่ือนรวมชั้นที่เธอเคยทํารายเขา 

ค) ชุมชน 
เก็บเงินคาขนมของเธอบางสวนไว และนําไปหยอดลงในกระปุกเงินออมของยุวธรรมทูต 

2. ใหมีการถวายเงินเล็ก ๆนอย ๆ เพ่ือชวยเหลือเด็ก ๆ ที่มีความยากลําบากกวา (ใหเหรัญญิกประจํา
กลุมทําบัญชีแลวนําเงินไปมอบใหครูเพ่ือเก็บรักษาไว) 

3. ใหผูนํามอบหมายงานใหเด็กๆ ไดกระทําเพ่ือเปนกิจเมตตาทั้งฝายกายและจิตใจ และนํามา
แบงปนในการประชุมคร้ังตอไป 

4. นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
5. ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
6. จบดวยการภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปาเพ่ืองานแพรธรรม 
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บทท่ี 3 
ภาวนาเพ่ือเด็กท่ีขัดสนในโลก (ชีวิตจิตธรรมทูต) 

 
1. การแนะนํา (ใหเด็กเตรียมตัวและอยูในความสงบเพ่ือเขาสูการภาวนา) 
2. ภาวนาเปด 

ผูนํา:  วันนี้เปนวันพิเศษของเรา พวกเราจะรวมใจกันภาวนาเพ่ือเด็กที่ขัดสน ยากจน ที่มีความ
ยากลําบากกวาเรา พวกเราลองคิดถึงเพ่ือนๆที่อยูขาง ๆ บาน หรือที่เราไดทราบจากขาวตางๆใน
แตละวัน (ผูนําอาจจะนําเอาขาวจากหนังสือพิมพหรือยกตัวอยางเด็กที่มีความลําบากมาเลาให
เด็กๆฟงก็ได) พวกเรามีใครเคยใหความชวยเด็ก ๆ ที่มีความลําบากตาง ๆ บานหรือไม (ใหเด็ก ๆ
ตอบ และใหคําชมเชย) แตอยางไรก็ตาม การแสดงความรักตอเพ่ือนๆที่ลําบากกวาเรานั้น ทําได
หลายวิธี การภาวนาวอนขอพระเจาเปนวิธีการหนึ่งที่พระเจาทรงพอพระทัย ดังนั้นเราจะรวมใจกัน
ภาวนา โดยเร่ิมจากการฟงพระวาจาของพระเจา ดูซิวาพระเจาทรงรักเด็ก ๆ อยางไร 

3. อานพระวรสาร มาระโก 10:13-16 (การอวยพรเด็ก ๆ ) 
พระเยซูเจาและเด็กเล็กๆ  
“มีผูนําเด็กเล็ก ๆ มาเฝาพระเยซูเจาเพ่ือทรงสัมผัสอวยพร แตบรรดาศิษยกลับดุวาคนเหลานั้น   
เมื่อทรงเห็นเชนนี้ พระองคกร้ิว ตรัสแกบรรดาศิษยวา “ปลอยใหเด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อยา
หามเลย เพราะพระอาณาจักรของพระเจาเปนของคนที่เหมือนเด็กเหลานี้ เราบอกความจริงกับ
ทานวา ผูใดไมรับพระอาณาจักรของพระเจาอยางเด็กเล็ก ๆ เขาจะไมเขาสูพระอาณาจักรนั้นเลย” 
แลวพระองคทรงอุมเด็กเหลานั้นไว ทรงปกพระหัตถ และประทานพระพร” 

4. กิจกรรม ภาษาภาพ (Photo Language) แนะนําเด็กนําภาพที่เลือกภาพจากบทท่ี 2 เพ่ือจะชวยให
การเช่ือมโยงกับประสบการณชีวิตของพวกเขากับพระวรสารงายข้ึน ใหเด็กพิจารณาภาพในความ
เงียบขณะที่เปดเพลงบรรเลงเบา ๆ  

5. ถวายคําภาวนา ใหเด็ก ๆ คิดถึงเพ่ือน เพ่ือนรวมชั้นเรียน หรือ เพ่ือนบานที่ตองการคําภาวนา     
ใหพวกเขาเขียนบทภาวนาสั้น ๆกอน แลวจึงภาวนา โดยใหภาวนาทีละคน เมื่อทุกคนภาวนาจบ
แลวใหสรุปการภาวนาดวยการสวดบทขาแตพระบิดาพรอมกัน 

6. จบการภาวนาดวยการรองเพลง “ความรักมั่นคงของพระองค ดํารงนิจนิรันดร” (หรือเพลงท่ีเหมะ
สม) 

หลายเหตุ 
เมื่อจบการภาวนาแลว ใหมีการถวายเงินเล็กๆนอยๆ เพ่ือชวยเหลือเด็กๆ ที่มีความยากลําบากกวา 
(ใหเหรัญญิกประจํากลุมทําบัญชีแลวนําเงินไปมอบใหครูเพ่ือเก็บรักษาไว) 
7. ใหผูนํามอบหมายงานใหเด็กๆ ไดกระทําเพ่ือเปนกิจเมตตาทั้งฝายกายและจิตใจ และนํามา

แบงปนในการประชุมคร้ังตอไป 
8. นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
9. ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
10. จบดวยการภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปาเพ่ืองานแพรธรรม 


