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ภาคท่ี 3 
พระเยซคูริสตเจาทรงถูกสงมาในโลก 

 
เปาหมายของภาคท่ี 3 
 เมื่อจบบทเรียนภาคท่ี 3 แลว ผูเรียนจะยึดมั่นในความเช่ือตอพระเยซูเจาผูทรงเปนธรรมทูต
ของพระบิดา ผูทรงแสดงความรักอันย่ิงใหญของพระบิดาที่ทรงมีตอมนุษยชาติ ดังนั้น จึงพวกเขาจึงตอง
ไดรับการปลุกเราใหรับใชดวยการติดตามพระคริสตเจาในการสรางพระอาณาจักรของพระเจา 
 
จุดประสงคเฉพาะ 
เมื่อจบแตละบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

1. เลาวิธีการท่ีพระเยซูเจาทรงแสดงความรักของพระองคตอพระบิดา และตอมนุษยชาติได (คําสอน
ธรรมทูต) 

2. มีสวนรวมในกิจกรรมที่มีความหมายถึงความปรารถนาที่จะติดตามพระเยซูเจาดวยความเช่ือฟง
และดวยความรักตอพระบิดา (ธรรมทูตรับใช: การปฏิบัติ) 

3. สวดภาวนาเพ่ือความซ่ือสัตยตอการเรียกและความมุงมั่นในการเปน “ธรรมทูตแหงการภาวนา”
(ชีวิตจิตธรรมทูต) 

 
การพัฒนาท่ีคาดหวังจะใหเกิดข้ึน 
 ผูรับการฝกอบรมเปนบุคคลที่ช่ืนชอบและเห็นคุณคาของพระบุคคลของพระเยซูคริสตเจา ใน
ฐานะที่พระองคทรงเปนธรรมทูตของพระบิดามากยิ่งข้ึน 
อุปกรณ 

1. พระคัมภีร  
2. บทภาวนาเพื่อเด็กที่ยังไมเกิดหรือเด็กที่ถูกทําแทง  
3. เทียน เพ่ือใชปฏิญาณ  
4. เนื้อเพลงดนตรีเพลง “พระทรงบังเกิด” 
5. บทเพลง ภารกิจรัก 
6. บทเพลง รักดวยชีวา 

บทบาทของผูนํา 
 เปนผูอํานวยความสะดวก เลขานุการ ผูรายงาน 
เวลา 
 แตละบทใชเวลาประมาณ 45 - 60 นาที 
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บทท่ี 1 
พระเยซเูจา : ธรรมทูตของพระบิดา 

(คําสอนธรรมทูต) 
สวนท่ี 1ประสบการณมนุษย 

1. ผูนําใหการทักทายและตอนรับสมาชิกดวยความเปนกันเองและอบอุน 
1.1 ผูนําเกร่ินนําการพบปะดวยถอยคําทํานองนี้:  

  “ยินดีตอนรับธรรมทูตนอย ๆ ทุกคน วันนี้เราจะรวมกันศึกษาและมีความรูเร่ืองราวชอง
พระเยซูเจาในฐานะที่เปนธรรมทูตของพระบิดาเจาสวรรค พวกเราเคยเห็นแกะไหม? แกะรอง
อยางไร? ใครเคยเล้ียงแกะบาง? พวกเราคงเคยเห็นภาพพระเยซูเจากับลูกแกะ พระเยซูทรง
เปนเหมือนผูเล้ียงแกะ พวกเราเปนเหมือนลูกแกะนอย ๆ ที่นารักของพระองค พระองคทรงรัก
เรา ทรงหวงใยเรา เราจะเปนลูกแกะที่ดีหรือลูกแกะที่เกเรของพระเจา 

  ใหเราไดรวมใจกันสวดภาวนาเพื่อเราจะไดเปนลูกแกะที่ดีของพระเยซู และขอใหการ
พบปะของเราในวันนี่จะไดสําเร็จไปตามพระประสงคของพระเจา ใหเราภาวนาตามที่พระเยซูเจา
ทรงสอน “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย.............” 
1.2 ผูนําเชิญเลขาอานรายงานการพบปะคร้ังที่ผานมา  
1.3 เชิญเหรัญญิกรายงานเร่ืองการเงิน 
1.4 เชิญแตละคนไดแบงปนงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา (เลขาจดบันทึกไว) 

2. กิจกรรมแบงปนประสบการณจากภาพ (ใหผูนําเตรียมภาพพระเยซูเจาทรงเปนชุมพาบาล (ให
สมาชิกจับคูและแบงปนประสบการณชีวิตจากคําถามตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 เธอเห็นอะไรในภาพนี้ (พระเยซู ลูกแกะ 6 ตัว พระเยซูแบกลูกแกะไวบนบา 
2.2 มองภาพแลวรูสึกอยางไร (พระเยซูรักแกะ ถาเปนแกะที่พระเยซูแบกก็จะดีใจมาก......) 
2.3 ภาพนี้เช่ือมโยงหรือสัมพันธกับชีวิตประจําวันของเธออยางไร (พระเยซูเจารักเราเหมือนที่ทรง

แบกแกะบนบา เราไมตองกลัวอะไร..... เราตองเปนลูกแกะที่ดีของพรเยซู) 
2.4 อะไรคืออุปสรรคและความทาทายที่เธอพบในการมารูจักพระเยซูเจา (ความเกียจคราน ไม

ชอบสวดภาวนา ไมชอบมาวัด ......)  
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3. รายงานในกลุมใหญ หลังจากจับคูแบงปนแลวใหมารวมในกลุมใหญ แบงปนประสบการณและส่ิงที่
เขาใจในกลุมใหญ 

4. ตอกยํ้าใหลึกซ้ึงมากข้ึน ผูนําแบงปนกับผูเขารับการอบรมในทํานองนี้วา: เรามีความปรารถนาอยู
เสมอที่จะอยูใกลชิดกับพระเยซูเจาใหมากขึ้น ลึกซ้ึงมากขึ้น และมีความสัมพันธกับพระองคใหมาก
ข้ึน แมในชีวิตของเราจะประสบกับปญหาและความยากลําบากมากมาย แตเรามิไดสูญเสียความ
เช่ือในองคพระเยซูเจา แมจะมีอุปสรรคเหลานี้ เรายังคงมุงมั่นที่จะเอาชนะปญหาและอุปสรรคและ
มีชีวิตความเช่ือในพระองคมากขึ้น 

สวนท่ี 2 พระวาจาพระเจา 
1. การเชิญ ใหเราฟงวานักบุญยอหนบอกกับเราวาพระเยซูเจาคือใคร และพระบิดาทรงรักพระองค

อยางไร ขอเชิญทุกคนยืนข้ึน และใชหัวใจฟงพระเจาตรัส 
2. อาน มาระโก 1:1-11 

ทานยอหนผูทําพิธีลางเตรียมทางเพ่ือพระคริสตเจา 
“การเร่ิมตนขาวดีเร่ืองพระเยซูเจาเปนพระคริสต พระบุตรของพระเจา มีเขียนไวในหนังสือ
ประกาศกอิสยาหวา ‘ดูซิ เราสงผูนําสารของเราไปขางหนาทาน เพ่ือเตรียมทางสําหรับทาน      
คนคนหนึ่งรองตะโกนในถ่ินทุรกันดารวา จงเตรียมทางขององคพระผูเปนเจา จงทําทางเดินของ
พระองคใหตรงเถิด’ เพ่ือใหขอความนี้เปนจริง ยอหนจึงทําพิธีลางในถิ่นทุรกันดาร เทศนสอน  
เร่ืองพิธีลาง ซ่ึงแสดงการกลับใจเพ่ือจะไดรับการอภัยบาป ประชาชนจากทั่วแควนยูเดียและ
ชาวกรุงเยรูซาเล็มทั้งหลายไปพบเขา รับพิธีลางจากเขาในแมน้ําจอรแดนโดยสารภาพบาปของตน 
ยอหนแตงกายดวยผาขนอูฐ ใชหนังสัตวคาดสะเอว กินตั๊กแตนและน้ําผึ้งปา และประกาศวา      
‘มีอีกผูหนึ่งกําลังมาภายหลังขาพเจา ทรงอํานาจยิ่งกวาขาพเจา ขาพเจาไมสมควรแมแตจะกมลง
แกสายรัดรองเทาของเขา ขาพเจาใชน้ําทําพิธีลางใหทานทั้งหลาย แตเขาจะทะพิธีลางใหทาน 
เดชะพระจิตเจา’ คร้ังนั้น พระเยซูเจาเสด็จจากเมืองนาซาเร็ธ แควนกาลิลี และทรงรับพิธีลางจาก
ยอหนในแมน้ําจอรแดน ทันทีที่พระองคเสด็จข้ึนจากน้ํา ก็ทรงเห็นทองฟาถูกแหวกออก พระจิต
เจาเสด็จลงมาเหนือพระองคดุจนกพิราบ และมีเสียงมาจากฟากฟาวา ‘ทานเปนบุตรที่รักของเรา 
เปนที่โปรดปรานของเรา” (พระวาจาของพระเจา) 

3. แนวคําถาม เพ่ือใชไตรตรอง 
3.1 ทําไมพระบิดาเจาจึงทรงสงพระบุตรแตองคเดียวของพระองคลงมา (เพ่ือทรงรักเราและ

ตองการไถบาปและชวยเราใหพนจากบาปและโทษไฟนรก) 
3.2 พระเยซูเจาทรงเปนพระผูไถกูในชีวิตของเราอยางไร (ทรงลบลางบาปของเรา และใหคําสอน

เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีแกเรา) 
3.3 การรูจักพระเยซูเจาในชีวิตของเธอ เธอยอมรับวาพระองคทรงเปนองคพระผูเปนเจาของทาน

และทรงเปนพระผูไถกูของทานอยางไร (โดยการรับศีลลางบาป การสวดภาวนา การรับศีล
มหาสนิท การอานพระคัมภีร และการปฏิบัติตามคําสอนของพระองค) 
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4. รองเพลง “ภารกิจแหงรัก” 
1. เร่ิมต้นด้วยรัก รักอนัย่ิงใหญ่ พระบิดาทรงชยัทรงสร้างเรามา สร้างตามฉายาพระองค์  

มีเจตจํานงเสรีและมีชีวิตเพ่ือรักรับใช้พระองค์ 

2. แตเ่ป็นมนษุย์ ท่ีพลัง้พลาดผิด ปลอ่ยชีวิตของตนอยูบ่นหนทางชัว่ช้า 
พระยงัคงความเมตตา สง่พระเยซูบตุรามาไถ่บาปเรา 
ทนทกุข์และตายเพ่ือเรา โอ.... พระเยซู โอ..... พระเยซู พระองค์คือสดุยอดดวงใจ 

3. หากไร้พระองค์ ลกูคงไมอ่าจทําสิ่งใดฝากชีวิตไว้มอบให้พระองค์แลด ู
     สดุท้ายก็รัก รักยงัคงอยู ่รักของพระเยซูสมัผสัใจเรา 
     เราจงึมีภารกิจ คือชีวิตท่ีเป็นพยานตอ่งานความรัก ความรักของพระเยซู 
 

5. เช่ือมโยงการประกาศพระวาจา ขอคําสอนท่ีเสนอ “พระเยซูคริสตเจาทรงถูกสงลงมาในโลก” 
พระเจาทรงตัดสินพระทัยท่ีจะเปนหนึ่งในพวกเราในลักษณะใหมและชัดเจน โดยการสงพระ
บุตรของพระองคลงมารับสภาพมนุษย เพื่อวาโดยทางพระบุตร พระองคจะทรงชวยเราใหพน
จากอํานาจความมืดมนและอํานาจของปศาจ (คส 1;13, กจ 10:38) และทําใหโลกคืนดีกับ
พระองคในพระบุตร (เทียบ 2 คร 5:19) โดยทางพระบุตร พระองคผูทรงสรางสรรพส่ิงมา 
ทรงตั้งใหเปนทายาทรับทุกส่ิง ในพระบุตรพระองคจะทรงฟนฟูทุกส่ิงขึ้นใหม (เทียบ อฟ 
1:10) (AG 3) 
 

6. มุมมองทางพระคัมภีร 
6.1 เช่ือในพระเยซูเจา พระบุตรพระเจาผูทรงรับสภาพมนุษย 
 พระเยซูคริสตเจาทรงเปนพระเจาแทและมนุษยแท  โดยมีพระบุคคลพระเจาเพียงพระ
บุคคลเดียว ดังนั้นจึงทรงเปนคนกลางแตผูเดียวระหวางพระเจากับมนุษย พระเยซูคริสตเจาทรงมี
สองธรรมชาติ คือ พระธรรมชาติพระเจา และพระธรรมชาติมนุษย ซ่ึงไมปะปนกัน แตพระ
ธรรมชาติทั้งสองนี้รวมกันอยูในพระบุคคลพระเจาเพียงพระบุคคลเดียว พระคริสตเจา เนื่องจาก
ทรงเปนพระเจาแทและมนุษยแท ทรงมีพระสติปญญาและเจตนาแบบมนุษย ที่สอดคลองและเช่ือ
ฟงพระประสงคของพระเจาซ่ึงทรงมีรวมกับพระบิดาและพระจิตเจา ดังนั้น การรับสภาพมนุษยจึง
เปนพระธรรมลํ้าลึกการรวมกันอยางนาพิศวงของพระธรรมชาติพระเจาและธรรมชาติมนุษยอยูใน
พระบุคคลเดียวของพระวจนาตถ (CCC 480-483) 
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 พระเยซูคริสตเจาทรงถูกสงมาในโลกเปนคนกลางแทระหวางพระเจาและมนุษย เนื่องจาก
พระองคทรงเปนพระเจา “ในองคพระคริสตเจานั้น พระเทวภาพบริบูรณสถิตอยูในสภาพมนุษยที่
สัมผัสได” (คส 2:9) ในฐานะมนุษยพระองคทรงเปนอาดัมใหม “เปยมดวยพระหรรษทานและ
ความจริง” (ยน 1:14) พระองคผูทรงเปนประมุขของมนุษยชาติที่ไดรับการฟนฟูข้ึนใหม ซ่ึงทรงทํา
ใหมนุษยมีสวนรวมในพระธรรมชาติพระเจา “แมทรงรํ่ารวย พระองคก็ยังทรงยอมกลายเปนคน
ยากจนเพราะเห็นแกทาน เพ่ือทานจะไดรํ่ารวยเพราะความยากจนของพระองค” (2คร 8:9) 
 
6.2 พระเยซูเจาทรงเช่ือฟงพระบิดาดวยความรัก 
 พระเยซูคริสตเจาทรงเช่ือฟงพระบิดาดวยความรัก ประการแรกคือประกาศถึงพระ
อาณาจักร “พระอาณาจักรของพระเจาอยูใกลแลว” (มก 1:15) หัวใจของขอความน้ีเปนขาวดีแหง
การชวยใหรอดพน โดยทางพระเยซูเจา พระเจาทรงประทานพระพรแหงการชวยใหรอดพนของ
พระองคใหแกเรา โดยทางพระเยซูเจาเราไดรับการปลดปลอยจากการเปนทาสของบาปและการ
กดข่ีของมนุษย 
 พระเยซูเจาทรงดําเนินการประกาศโดยทางเคร่ืองหมายที่นับไมถวน พระเยซูเจาทรง
กระทําอัศจรรย รับประทานอาหารกับคนบาปและคนที่ถูกทอดทิ้ง ปลุกคนตายใหกลับมีชีวิต 
รักษาคนเจ็บปวย ทวีจํานวนขนมปง และลางเทาของบรรดาอัครสาวก ดวยการสัมผัสของพระเยซู
เจาทุกคนไดรับประสบการณของความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตา และความรักของพระเจา 
 บุตรแหงมนุษยมิไดมาเพ่ือใหผูอ่ืนรับใช แตมาเพ่ือรับใชผูอ่ืน และมอบชีวิตของตนเปนสิน
ไถเพ่ือมวลมนุษย (มก 10:45) พระคริสตเจา ผูที่พระบิดาทรงบันดาลใหศักดิ์สิทธ์ิและทรงสงมาใน
โลก (ยน 10:36) ตรัสถึงพระองควา “พระจิตของพระเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะพระองคทรง
เจิมขาพเจาไวใหประกาศขาวดีแกคนยากจน ทรงสงขาพเจาไปประกาศการปลดปลอยแกผูถูกจอง
จํา คืนสายตาใหแกคนตาบอด ปลดปลอยผูถูกกดข่ีใหเปนอิสระ” (ลก 4:18)  ในโอกาสอ่ืนยังได
ตรัสอีกวา “บุตรแหงมนุษยมาเพ่ือแสวงหาและเพ่ือชวยผูที่เสียไปใหรอดพน”  (ลก 18:10)  
  ดวยพระวาจาและการกระทํา โดยเฉพาะในพระทรมาน การส้ินพระชนม และการกลับคืน
พระชนมชีพของพระเยซูเจา เผยแสดงใหเห็นถึงความรักของพระบิดา และแผนการชวยใหรอดพน
ของพระองคที่ทรงมีตอมนุษย 

7. เงียบเพ่ือไตรตรองเร่ืองพระวจนาถทรงรับสภาพมนุษย 
8. รองเพลง “พระทรงบังเกิด” 
9. ใหมีการถวายเงินเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือชวยเหลือเด็ก ๆ ที่มีความยากลําบากกวา (ใหเหรัญญิก

ประจํากลุมทําบัญชีแลวนําเงินไปมอบใหครูเพ่ือเก็บรักษาไว) 
10. ใหผูนํามอบหมายงานใหเด็ก ๆ ไดกระทําเพ่ือเปนกิจเมตตาทั้งฝายกายและจิตใจ และนํามา

แบงปนในการประชุมคร้ังตอไป 
11. นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
12. ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
13. จบดวยการภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปาเพ่ืองานแพรธรรม 
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บทท่ี 2 
ติดตามพระเยซเูจาดวยความนอบนอมเช่ือฟงและดวยความรักในฐานะธรรมทูตของพระบิดา 

(ธรรมทูตรับใช: การปฏิบัติ) 
 
สวนท่ี 1 ประสบการณ 

1. ผูนําใหการทักทายและตอนรับสมาชิกดวยความเปนกันเองและอบอุน 
1.1 ผูนําเกรนนําการพบปะดวยถอยคําทํานองนี้:  

  “ยินดีตอนรับธรรมทูตนอย ๆ ทุกคน วันนี้เราจะรวมกันศึกษาและมีความรูเร่ืองราวของ
พระเยซูเจาในฐานะที่เปนธรรมทูตของพระบิดาเจาสวรรค พวกเราเคยเห็นแกะไหม? แกะรอง
อยางไร? ใครเคยเล้ียงแกะบาง? พวกเราคงเคยเห็นภาพของพระเยซูเจากับลูกแกะ พระเยซู
ทรงเปนเหมือนผูเล้ียงแกะ พวกเราเปนเหมือนลูกแกะนอยๆที่นารักของพระองค พระองคทรง
รักเรา ทรงหวงใยเรา เราจะเปนลูกแกะที่ดีหรือลูกแกะที่เกเรของพระเจา 

  ใหเราไดรวมใจกันสวดภาวนาเพื่อเราจะไดเปนลูกแกะที่ดีของพระเยซู และขอใหการ
พบปะของเราในวันนี้จะไดสําเร็จไปตามพระประสงคของพระเจา ใหเราภาวนาตามที่พระเยซูเจา
ทรงสอน “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย.............” 
1.2 ผูนําเชิญเลขาอานรายงานการพบปะคร้ังที่ผานมา  
1.3 เชิญเหรัญญิกรายงานเร่ืองการเงิน 
1.4 เชิญแตละคนไดแบงปนงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา (เลขาจดบันทึกไว) 

2. กิจกรรม : บทบาทสมมุติ แบงเด็กออกเปนกลุมๆ และแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณที่
เกิดข้ึนในพระคัมภีรที่ใหไว 
2.1 มาระโก 10:447-52 พระเยซูเจาทรงรักษาบารทิเมอัส ชายตาบอด 
2.2 ยอหน 6:1-15 พระเยซูเจาทรงทวีจํานวนขนมปง 

3. ไตรตรอง เราจะเช่ือฟงตอพระบิดาเจาเหมือนที่พระเยซูเจาทรงกระทําไดอยาไร 
4. ทําใหลึกซ้ึงมากข้ึน เขาบอกใหทานทําอะไร ก็จงทําเถิด 

 เราไดฟงขอความนี้จากพระวรสารเร่ืองงานมงคลสมรสที่หมูบานคานา เมื่อพระนางมารีย
ขอพระบุตรของพระนางใหชวยเมื่อเหลาองุนหมด พระนางบอกกับผูรับใชวา “เขาบอกใหทานทํา
อะไร ก็จงทําเถิด” (ยน 2:5) 
 ระหวางงานเล้ียงอาหารค่ํามื้อสุดทาย พระเยซูเจาทรงลางเทาบรรดาอัครสาวก และบอก
พวกเขาใหลางเทาใหกันและกันดวย (ยน 13:14) กอนจะทรงเสด็จข้ึนสวรรคไดทรงส่ังบรรดาศิษย
ของพระองควา “ดังนั้น ทานทั้งหลายจงไปส่ังสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา ทําพิธีลางบาป
ใหเขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําส่ังทุกขอที่เรา
ใหแกทาน” (มธ 28:19-20) 
 ส่ิงที่พระเยซูเจาทรงเคยประกาศและเทศนสอน หรือทรงกระทําสําเร็จในพระองคเพ่ือชวย
มนุษยชาติใหรอดพนนั้น ตองไดรับการประกาศและเผยแพรไปจนสุดปลายแผนดิน (กจ 1:8) เร่ิม
จากกรุงเยรูซาเล็ม เพ่ือการชวยมนุษยใหรอดพนที่ทรงกระทําสําเร็จแลวนั้นจะเกิดผลทั่วโลก 
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 พระเยซูเจา พระบุตรของพระเจาที่พระองคทรงโปรดปรานมาก พระองคทรงเปนของขวัญ
ที่พระบิดาทรงมอบใหเรา พระองคทรงนําขาวดีมาใหเราคือพระอาณาจักรของพระเจาอยูใกลแลว 
(มก 1:15) พระเยซูเจาทรงแสดงส่ิงเหลานี้หลังจากที่ทรงรับพิธีลาง พระองคทรงสอนและทํา
อัศจรรย ทรงกระทําใหสําเร็จลงดวยการส้ินพระชนม และการกลับคืนพระชนมชีพ พระเยซูเจา
ทรงชนะความตายและนําชีวิตมาใหเราโดยทางธรรมลํ้าลึกปสกา โดยอํานาจของพระจิตเจาเราจึง
เขาสูการมีสวนรวมอยางใกลชิดกับพระบิดา และพระบุตร นี่คือส่ิงที่เราประกาศเม่ือเรากลาววา 
“ขาพเจาเช่ือในพระเยซูคริสตเจา...” 
 เปนเวลาหลายช่ัวอายุคน ที่มีชายหญิงจํานวนมากติดตามพระเยซูเจาในการประกาศพระ
อาณาจักรพระเจา ชายหญิงจํานวนมากเหลานี้ตองทุกขทรมานอยางมาก และไดรับการ
เบียดเบียน เชน บุญราศีทั้ง 7 ที่สองคอน บุญราศีคุณพอนิโคลัส บุญเกิด นักบุญฟรังซิส เซเวียร  
 เราไดรับเรียกจากพระเยซูคริสตเจาใหเปนธรรมทูต เปนศิษย และเปนผูประกาศขาวดี ไม
เพียงพอที่เราจะคนพบพระเยซูเจา แตเราตองนําพระองคไปใหผู อ่ืนดวย ประกาศพระเยซู     
คริสตเจา เปนคริสตชน คือประกาศพระเยซูคริสตเจา! 

5. จับคูแบงปน : ไตรตรอง ใหเด็กจับคูแบงปน ความหมาย “พระเยซูเจาพระพรแหงความรัก” จาก
ประสบการณชีวิต 
5.1 เธอจะบอกเลาเร่ืองพระเยซูเจาใหเพ่ือนฟงไดอยางไรบาง (เชน ชวนเพ่ือนมาวัด ชวนเพ่ือนมา

คุยเร่ืองพระเยซูกับครู นํารูปพระเยซูไปใหเพ่ือนดู อานพระคัมภีรใหเพ่ือนฟง.....( 
5.2 เธอจะทําอยางไรเพื่อใหความสัมพันธของเธอกับพระเยซูเจาลึกซ้ึงมากข้ึน (สวดภาวนาทุกวัน 

อานพระคัมภีรบอย ๆ....)  
5.3 เธออยากใหเพ่ือน ๆ รูจักพระเยซูเจาไหม ทําไม (........) 

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

7. ใหผูนํามอบหมายงานใหเด็ก ๆ ไดกระทําเพ่ือเปนกิจเมตตาทั้งฝายกายและจิตใจ และนํามา
แบงปนในการประชุมคร้ังตอไป 

8. นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
9. ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
10. จบดวยการภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปาเพ่ืองานแพรธรรม 
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บทท่ี 3 
หนาท่ีในฐานะธรรมทูตคือการภาวนา และประกาศพระคริสตเจา 

(ชีวิตจิตธรรมทูต: การภาวนา) 
 
สวนท่ี 1 เฉลิมฉลองดวยการสวดภาวนา 
 (สถานที่ที่แนะนํา : หากจัดกิจกรรมในสวนไดจะดีมาก หรือถาจัดในชวงเย็นควรจัดในวัดนอยเพ่ือ
จะไดใชเทียนจัดเปนรูปกางเขน) 

1. คํานํา 
ในขณะน้ี เรามารวมกันเพ่ือสวดภาวนาเพ่ือทําใหการเปนธรรมทูตของเราเขมแข็งมากขึ้น เพราะ
เราเปน “ธรรมทูตแหงการสวดภาวนา” เราทราบดีวาไมมีส่ิงใดที่เปนไปไมไดถาเราสวดภาวนา ให
เราฟงการเช้ือเชิญนี้ “แลวประชากรของเราซึ่งไดช่ือตามนามของเราถอมตนลง อธิษฐานภาวนา
และแสวงหาความโปรดปรานของเรา กลับใจเลิกดําเนินตามทางชั่วรายของตน เราก็จะฟงเขาจาก
สวรรค จะอภัยบาปใหเขา และจะบันดาลใหแผนดินของเขาอุดมสมบูรณอีก” (2 พศด 7:14) ดังนั้น 
ใหเราเปนหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจา ในความเปนหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระบุตร อาแมน 

2. เพลงเร่ิมพิธี รักดวยชีวา 
พวกเราธรรมทูตของพระคริสตเจา  พวกเรารวมสรางสรรคงานของพระองค 
พวกเราจะเดินตามแบบอยางของพระองค  อุทิศตนมั่นคงในความรัก 
ภาวนา พลีกรรม แพรธรรม แบงปนพระวาจา 
มอบความรักใหเพ่ือนมนุษยไดทุกเวลา 
** รักดวยชีวาเหมือนพระเยซูรักเรา (**, ** , ** ) 

3. ภาวนาเปด 
ขาแตพระบิดาเจา พวกลูกตระหนักถึงการเรียกใหเปนธรรมทูตแหงการภาวนา โปรดทรงประทาน
ใหพวกลูกไดใชเวลาเพ่ือการภาวนาสําหรับงานธรรมทูต ขอพระองคโปรดทรงสดับฟงคําวอนขอ
ของพวกลูกเพ่ือเด็กทุกคนในโลกที่หิวโหย ถูกทอดทิ้ง ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย และการถูก
บังคับใชแรงงาน พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระบุตรของพระองคที่ทรงสงมาในโลก และทรง
นําทางขาพเจาทั้งหลายดวยพระจิตแหงความรักของพระองค อาแมน 

4. อานบทอาน พระวรสาร ยน 3:16 หรือ มธ 28:19-20 
ยน 3:16 “พระเจาทรงรักโลกอยางมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองคเดียวของพระองค   
เพ่ือทุกคนที่มีความเช่ือในพระบุตรจะไมพินาศ แตจะมีชีวิตนิรันดร” 
มธ 28:19-20 “ดังนั้น ทานทั้งหลายจงไปส่ังสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา ทําพิธีลางบาปให
เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําส่ังทุกขอที่เราใหแก
ทาน แลวจงรูเถิดวาเราอยูกับทานทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” 

5. เทศนส้ันๆ หรือ ไตรตรอง ตัดตอนมาจาก “รักพระเยซูเจาหมายถึงการเปนธรรมทูต” โดยคุณพอ 
Piero Gheddo 
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 พระเยซูคริสตเจาเปนใครสําหรับทาน ? นี่เปนคําถามที่จะถามทุกคนท่ีประกาศวาตนเอง
เปนคริสตชน ความเชื่อมิใชเปนแคความจริงทางสติปญญาที่อยูนอกเหนือจากการเปนอยู         
ในชีวิตประจําวัน แตเปนความรักและความกระตือรือรนที่เรามีตอพระคริสตเจาซ่ึงเปล่ียนชีวิต 
สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสอยางชัดเจนวา งานธรรมทูตคือการส่ือสารดวยประสบการณ เพ่ือวา 
“ธรรมทูตแทคือนักบุญ” (RM 90) ผูที่เจริญชีวิตตามพระวรสารอยางแทจริงมีคุณคามากข้ึนในงาน
ธรรมทูตและงานการประกาศขาวดีข้ึนใหม มากกวาแผนงานอภิบาลตาง ๆ เอกสารและ
คณะกรรมการตาง ๆ เพราะ “นักบุญคือผูที่มีชีวิตตามพระวรสารทุกๆวัน” ดังที่พระคารดินัล   
คารโล มาเรีย มารตินไดกลาวไว 
 เราตองรักพระเยซูเจา นักบุญเปาโลกลาววา “พระคริสตเยซูทรงชวงชิงขาพเจาไวไดแลว” 
(ฟป 3:12) ทานยังเสริมอีกวา “สําหรับขาพเจาการมีชีวิตคือพระคริสตเจา... ส่ิงที่เคยเปนประโยชน
แกขาพเจานั้น ขาพเจาละทิ้งเพราะพระคริสตเจา นับแตบัดนี้ขาพเจาเห็นวาทุกส่ิงไมมีประโยชนอีก
เมื่อเปรียบกับประโยชนลํ้าคาคือการรูจักพระคริสตเยซู องคพระผูเปนเจาของขาพเจา ขาพเจาจึง
ยอมสูญเสียทุกส่ิง ขาพเจาเห็นวาทุกส่ิงเปนปฏิกูล เพ่ือจะไดองคพระคริสตเจามาเปนกําไร” (ฟป 
3:7-8) มีคนถามนักบุญเทเรซา แหง กัลกัตตา วา ธรรมทูตคือใคร? ทานนักบุญตอบวา “คือคริสต
ชนที่หลงรักพระเยซูคริสตเจา ซ่ึงไมตองการส่ิงใดเลยนอกจากทําใหพระองคเปนที่รูจักและเปนที่
รักของทุกคน” 

6. ภาวนามวลชน 
ผูนํา พระเยซูคริสตเจา องคพระผูเปนเจาตรัสกับบรรดาศิษยของพระองควา “ทานทั้งหลายจงไป
ทั่วโลก ประกาศขาวดีใหกับมนุษยทุกคน” ใหเราภาวนาตอพระเจา พระบิดาของเรา เพ่ือขอ
พระองคโปรดทรงอวยพรใหกับบรรดาธรรมทูตที่ทํางานเพ่ือพระศาสนจักร  
(รับ) ขาแตองคพระผูเปนเจา โปรดทรงทําใหหัวใจของขาพเจาเรารอนดวยไฟแหงความรักของ
พระองค 
 ขอองคพระจิตเจาโปรดทรงนําทางองคสมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช และ

บรรดาผูอภิบาลวิญญาณ ในการสงเสริมใหประชากรของพระเจามีความตระหนักถึงงาน
ธรรมทูต(ใหเราภาวนา) 

 ขอองคพระจิตเจาโปรดทรงนําทางทุกคนท่ีไดรับแรงบันดาลใจใหไปทํางานธรรมทูต 
บรรดาพระสงฆ นักบวช ฆราวาสอาสาสมัคร และรวมถึงผูที่เปนเยาวชนดวย 
(ใหเราภาวนา) 

 ขอโปรดใหเยาวชนชาย-หญิงทุกคน มีความกลาหาญที่จะตอบรับการเรียกจากพระคริสต
เจา เพ่ือรับใชในงานธรรมทูต(ใหเราภาวนา) 

 ขอโปรดทรงชวยใหประชากรพระเจา เปนพิเศษสําหรับเด็กในสมัยของเรานี้มีความใจ
กวางที่จะชวยเหลือความตองการทางดานวัตถุใหกับบรรดาผูที่ทํางานธรรมทูต 
(ใหเราภาวนา) 
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 ภาวนาจบ : ขาแตพระเจา พระองคทรงปรารถนาใหมนุษยทุกคนไดรับความรอดพน และมารูจัก
ความจริง ขอใหขาวดีของพระองคไดรับการฟงในทั่วทุกแหง และใหทุกคนมารูจักพระองค พระเจา
ผูทรงเปนองคความจริงหนึ่งเดียว และพระเยซูคริสตเจาผูที่พระองคทรงสงมา ผูทรงดํารงชีพ และ
เสวยราชตลอดนิรันดร ขาแตพระบิดาของขาพเจาท้ังหลาย... 
กิจกรรมปด : ใหทุกคนเดินไปหากัน พรอมกับจับมือกัน และพูดแกกันและกันวา “ใหเราไปเปน
ธรรมทูตแหงการภาวนาใหกับเด็ก ๆ ท่ัวโลกท่ีตองการความชวยเหล่ือ” 

 
สวนท่ี 2 กิจกรรมธรรมทูต 

1. คําแนะนํา : กลุมแบงปน ช้ีใหเห็นวิธีและแนวทางในการเปน “ธรรมทูตแหงการภาวนา” เลือกเวลา
ระหวางวันและดูวาใครจะภาวนาเวลาใด “ภาวนาเพื่อเด็กที่ถูกทําแทง หรือ ภาวนาเพื่อความ
เคารพตอชีวิต” 

2. กลุมแบงปน : วางแผนวาจะเปนธรรมทูตแหงการภาวนาไดอยางไร แตละคนเลือกบทภาวนาที่ชอบ
ใชเปนบทสวดเพ่ือการเปนธรรมทูตแหงการภาวนา 

3. กิจกรรม : ทําหนังสือภาวนาเลมเล็กหรือพิมพบทภาวนาแจกเด็กๆ ใหกําลังใจเด็กเพ่ือใหพวกเขา
แตงบทภาวนาสําหรับการแพรธรรม หรืออาจจะใชบทภาวนาที่ใหไว 
บทภาวนาเพ่ือการเคารพตอชีวิต 

 ขาแตพระเยซูคริสตเจา พระบุตรของพระเจา ในพระองค พวกลูกขอกราบนมัสการพระผูทรงเปน
ตนกําเนิดของชีวิตทั้งปวง พระองคทรงบังเกิดจากพระบิดากอนกาลเวลา ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย
พรหมจารีในเวลาที่ทรงกําหนดไว ในความเปนมนุษยและพระบุคคลของพระองคทรงทําใหความเปน
มารดาศักดิ์สิทธ์ิ ตั้งแตแรกเริมก็ทรงคิดถึงการชวยขาพเจาทั้งหลายใหไดรับความรอดพน ขอพระองค
โปรดทรงระลึกถึงทารกที่ไมมีโอกาสเกิดมาเปนบุคคล และโปรดทรงสอนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้วาชีวิต
คือพระพรของพระเจา ขอพระองคทรงมีพระเมตตาตอทุกคนที่เปนศัตรูของชีวิต ขอพระเยซูกุมารโปรด
ทรงชวยพวกเขาใหถวายเกียรติแดพระบิดาผูทรงประทานพระพรแหงชีวิตดวยเถิด อาแมน 
 

บทภาวนาเพ่ือการเคารพตอชีวิต 
 ขาแตพระเจาองคแหงความรัก ขอบพระคุณที่พระองคทรงประทานพระพรแหงชีวิตใหขาพเจา
ทั้งหลายและมนุษยทุกคน และยังทรงประทานเร่ือยมา ขาแตพระเจาผูทรงพระเมตตากรุณาพวกลูกขอ
อภัยและขอพระองคโปรดทรงอภัยโทษในความผิดทั้งมวลที่พวกลูกและมนุษยทุกคนไดกระทําในการไม
เคารพตอชีวิตและไมไดเอาใจใสตอชีวิตในทุกรูปแบบ ขาแตพระเจาผูทรงพระกรุณา ขาพเจาทั้งหลายวอน
ขอโดยอาศัยพระหรรษทานของพระองค มนุษยทุกคนจะสามารถใหความเคารพ ปกปอง และสงเสริม   
ทุกชีวิต และใหความสําคัญกับชีวิตทารกที่ยังไมเกิดมา ผูที่ถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง คนพิการ และ
ผูสูงอายุ พวกลูกวอนขอเพ่ือทุกคนที่เปนผูตัดสินใจเก่ียวกับชีวิตในทุกรูปแบบจะกระทําดวยปรีชาญาณ 
ความรัก และความกลาหาญ ขาแตพระเจาผูทรงชีวิต พวกลูกขอสรรเสริญและถวายพระเกียรติแด
พระองคผูทรงเปนพระบิดา บอเกิดแหงชีวิต ผูทรงประทานพระบุตรพระผูไถกูชีวิต และพระจิตเจาผูทรง
บันดาลความศักดิ์สิทธ์ิใหกับชีวิต อาแมน 
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 บทภาวนาเพ่ือทารกท่ียังไมเกิดมา 
 ขาแตพระบิดาเจาสวรรค ดวยความรักที่ทรงมีตอขาพเจาทั้งหลาย โปรดทรงปองกันความชั่วราย
ของปศาจ ผูทําลายพระพรของชีวิตที่ทรงประทานใหกับทารก โปรดทรงสัมผัสหัวใจของสตรีผูตั้งครรภ
ดวยความเมตตาที่ไมพวกเขาคิดถึงความเปนมารดา 
 โปรดทรงชวยพวกเขาใหเห็นวาเด็กคือภาพลักษณของพระเจาเชนเดียวกับพวกเขา ที่ถูกสรางข้ึนมา
เพ่ือชีวิตนิรันดร โปรดทรงปดเปาความกลัวและความเห็นแกตัวของพวกเขา โปรดทรงประทานหัวใจของ
ความเปนมารดาที่จะรักบุตรของตนและใหบุตรนั้นเกิดมา มีความเอาใจใสในความตองการของบุตรที่     
ผูเปนมารดาเทานั้นสามารถใหได 
 พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจา องคพระผูเปนเจา พระบุตรของพระองค ผูทรง
ดํารงชีพและเสวยราชยพรอมกับพระองค และพระจิตเจา พระเจาหนึ่งเดียวตลอดกาลนิรันดร อาแมน 

 
บทภาวนาเพ่ือสิทธิในชีวิต 

 ขาแตพระบิดาเจาสวรรค โปรดประทานความเขมแข็งใหขาพเจาทั้งหลายสามารถตอสูกับการ
ตอตานชีวิต โปรดประทานความสวางใหกับผูที่เดินอยูในทางแหงความตายนี้ เพ่ือพวกเขาจะไดเห็นถึง
ความรายกาจของบาปน้ี และหันกลับมาสูกฎแหงความรักเมตตาของพระเจา พวกลูกวอนขอเพ่ือผูที่เปน
มารดาดวย เพ่ือพวกทานจะไดเห็นถึงคุณคาอันย่ิงใหญของความเปนมารดา  และเพ่ือพวกทานจะไดดูแล
เอาใจใสตอบุตรของตน นําพวกเขาเขามาสูความรักอันศักดิ์สิทธ์ิและความยําเกรงพระเจา เพ่ือจะไดชวย
รักษาวิญญาณของพวกเขา และยิ่งกวานั้นเพ่ือจะไดถวายเกียรติ์และสิริรุงโรจนแดพระผูสราง โดยอาศัย
พระคริสตเจา องคพระผูเปนเจา อาแมน 
 ขาแตนักบุญเจอรรารด องคอุปถัมภของผูเปนมารดาและทารกที่ยังไมไดเกิดมา โปรดภาวนาเพ่ือ
ขาพเจาทั้งหลาย เพ่ือขาพเจาทั้งหลายสมควรจะไดรับตามคําสัญญาของพระคริสตเจา 
 
จากบทภาวนาเพ่ือชีวิตของนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 
 ขาแตพระแมมารีย รุงอรุณที่สดใสของโลกใหม มารดาแหงความรัก พวกลูกขอมอบความไววางใจ
ของชีวิตเหลานี้กับพระแม ขาแตพระมารดา โปรดทอดพระเนตรมายังทารกมากมายที่ไมไดเกิดมา 
เนื่องจากความยากจนของชีวิต หรือความลําบากของชาย-หญิงที่เปนตกเปนเหยื่อของความรุนแรงอัน
โหดรายของผูใหญ และความเจ็บปวยที่ฆาโดยไมแยแส หรือจากความเมตตาที่มีความเขาใจอยางผิด ๆ  
 ขอพระแมโปรดใหทุกคนที่มีความเช่ือในพระบุตรของพระแม ไดประกาศขาวดีแหงชีวิตดวยความ
ซ่ือสัตยและความรักใหกับทุกคน โปรดประทานพระหรรษทานใหพวกเขายอมรับ วาขาวดีแหงชีวิตเปน
พระพรที่บริสุทธ์ิตลอดไป มีความช่ืนชมยินดีเฉลิมฉลองดวยดวยความกตัญูตลอดชีวิตของพวกเขา    
และมีความกลาหาญที่จะเปนพยานยืนยันดวยความเฉียบขาด รวมกับมนุษยทุกคนที่มีน้ําใจดี สราง    
อารยธรรมแหงความจริงและความรัก เพ่ือสรรเสริญและถวายพระสิริรุงโรจนแดพระเจา พระผูสราง และ
ผูทรงรักชีวิต 
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การประเมินผล (ใหแบงปนหรือเขียนก็ได) 

1. ไตรตรองโดยสวนตัว หรือเปนกลุมตามคําถามที่ใหไว 
1.1  เธอไดเรียนรูอะไรจากบทเรียนภาคนี้ 
1.2  ในบทเรียนภาคนี้ ความรูสึกใดที่เธอรูสึกวาเปนความรับผิดชอบในฐานะยุวธรรมทูต 
1.3  เธอแสดงอยางไรวาเธอใสใจจริงๆกับเด็กยากจนในชุมชนของเธอ 

2. ประเมินภาพรวมของการพบปะ (บรรยากาศภายใน/ภายนอก) 
3. ผูนํารวบรวมคําตอบเปนสามแบบ 

3.1  การเรียนรูที่สําคัญ (คําสอนธรรมทูต) 
3.2  ความรูสึกภายใน (ธรรมทูตรับใช) 
3.3  การเฉลิมฉลอง (ชีวิตจิตธรรมทูต) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


