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ภาคท่ี 6 
การภาวนา สวนท่ีสําคัญท่ีสุดฝายจิตของธรรมทูตแท 

 
เปาหมายของภาคท่ี 6  
 เมื่อจบบทเรียนภาคท่ี 6 แลวสมาชิกเขาใจความหมายและความสําคัญของการเปนบุตรของพระ
บิดาเดียวกัน จากการสวดภาวนาและรําพึงถึงบท “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย” 
จุดประสงคเฉพาะ 
 เมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมสามารถ 

1. ซึมซับถึงความหมายและความสําคัญของคําวอนขอ 7 ประการของบท “ขาแตพระบิดาของขาพเจา
ทั้งหลาย” (คําสอนธรรมทูต) 

2. มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตตามความหมายและความสําคัญของบท “ขาแตพระบิดาของขาพเจา
ทั้งหลาย” ในชีวิตประจําวัน (ธรรมทูตรับใช) 

3. แสดงออกดวยทาทางที่เปนการแปลความหมายของบท “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย” 
และแสดงความหมายถึงการเปนบุคคลแหงการภาวนา (ชีวิตจิตธรรมทูต) 

การพัฒนาท่ีคาดหวังจะใหเกิดข้ึน 
มีความลึกซ้ึงและเห็นคุณคาของการสวดภาวนา และการภาวนาขั้นพ้ืนฐานแบบตางๆ (การนมัสการ ความ
สํานึกผิด โมทนาพระคุณ ภาวนาออนวอน การวอนขอ และการมอบถวาย) และการภาวนาบท “ขาแตพระ
บิดาของขาพเจาทั้งหลาย” 
อุปกรณ 

1. พระคัมภีร  
2. กระดาษ  
3. เพลง สอนดวยชีวิต 
4. เพลง เชิญพระจิต  
5. เพลง บอกความรักใหโลกรู 

ทางเลือก ก 
ดูภาพยนตร : เร่ืองพระนางมารีย ตอน “เสด็จเย่ียม” 
บทบาทผูนํา   ผูอํานวยความสะดวก ผูดําเนินรายการ เลขานุการ ผูรายงาน 
ระยะเวลา 
ทางเลือก 1   พบปะกันสองคร้ัง คร้ังละคร่ึงวัน 
ทางเลือก 2   หนึ่งวันเต็ม 
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ตารางเวลา 
 08.00-08.15  ภาวนาเปด 
 08.15-08.45  บทเรียนที่ 1 “เราภาวนา” 
 08.45-09.15  บทเรียนที่ 2 “ขาแตพระอาจารย โปรดสอนเราอธิษฐานภาวนา”  
   (พูดถึงบท “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย”) 
 09.15-09.45  อาหารวาง 
 09.45-10.15  บทเรียนที่ 3 “คําวอนขอของทาน” 
 10.15-10.45  บทเรียนที่ 4 “คําวอนขอของเรา” 
 10.45-11.15  ภาวนาตอหนาศีลมหาสนิท 
 11.15-11.30  แบงปนประสบการณการภาวนา 
 11.30-12.00  การตอบรับความเช่ือ/เฉลิมฉลอง 
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บทเรียนท่ี 1 
ประสบการณชีวิต “เราภาวนา” 

 
1. กิจกรรมกลุม 

แบงเด็กออกเปนกลุม กลุมละ 5 คน 
โดยใหแตละกลุมตอบคําถามที่ใหไวลงในกระดาษที่เตรียมไวให 
คําถาม บางคําตอบท่ีเปนไปได 
1. เราภาวนาเมื่อใด?  เวลาที่มีความยินดี 

 กอน-หลังอาหาร 
 ในงานวันเกิด และโอกาสพิเศษอ่ืนๆ 
 เมื่อรูสึกโดดเดี่ยว 
 เมื่อมีคนขอใหภาวนาให 
 เมื่อเราตองการบางอยาง 

2. ทําไมเราจึงภาวนา?  เพ่ือวอนขอ 
 เพ่ือขอโทษ 
 เพ่ือขอบคุณ 
 เพ่ือสรรเสริญพระเจา/เพ่ือความเขมแข็ง 

3. เราภาวนาอยางไร?  โดยการภาวนาตามสูตร 
 โดยการรวมในพิธีบูชาขอบพระคุณ 
 โดยการภาวนาสวนตัว หรือภาวนารวมกัน 
 โดยการอานพระคัมภีร 

4. เราภาวนาที่ไหน?  ที่วัด 
 ในหองเรียน 
 ที่บาน 

5. เราภาวนาตอผูใด?  เราภาวนาตอพระเจาที่เราเช่ือ 
 เราภาวนาตอพระเจาโดยผานทางนักบุญตางๆ 

 
2. วิเคราะห 

นําคําตอบของแตละกลุมไปติดไวบนกระดาน (ครูชวยเด็กวิเคราะห/จําแนกประเภทคําตอบ 
โดยเฉพาะคําตอบขอที่ 2) 
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3. การประมวลผล 
ตรวจสอบคําตอบ และทําความเขาใจของเด็กใหลึกซ้ึงมากข้ึนในเร่ืองความหมายของการภาวนา 
(ความรัก รูตัว มีความสัมพันธสวนตัวกับพระเจา) และการภาวนาขั้นพ้ืนฐานแบบตางๆ (การ
นมัสการ ความสํานึกผิด โมทนาพระคุณ ภาวนาออนวอน การวอนขอ และการมอบถวาย) 
เช่ือมโยง : พระเยซูเจาเองทรงภาวนา และทรงสอนใหศิษยของพระองคภาวนา 
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บทเรียนท่ี 2 
“ขาแตพระอาจารย โปรดสอนเราอธิษฐานภาวนา” 

(พระคัมภีร) 
 

1. นําเสนอพระวาจาพระเจา : พระวรสารนักบุญมัทธิว 6:7-15 
พระวาจาพระเจาเปนความสวางและเปนความจริงสําหรับเรา ใหเราฟงพระวรสาร 
 “เมื่อทานอธิษฐานภาวนา จงอยาพูดเหมือนคนตางศาสนา เขาคิดวาถาเขาพูดมากพระเจา
จะทรงสดับฟง อยาทําเหมือนเขาเลย เพราะพระบิดาของทานทรงทราบแลววาทานตองการอะไร 
กอนที่ทานจะขอเสียอีก” เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงอธิษฐานภาวนาดังนี้  
 “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย พระองคสถิตในสวรรค 

พระนามพระองคจงเปนที่สักการะ  
พระอาณาจักรจงมาถึง 
พระประสงคจงสําเร็จในแผนดินเหมือนในสวรรค 
โปรดประทานอาหารประจําวันแกขาพเจาทั้งหลายในวันนี้ 
โปรดประทานอภัยแกขาพเจา 
เหมือนขาพเจาใหอภัยแกผูอ่ืน 
โปรดชวยขาพเจาไมใหแพการประจญ 
แตโปรดชวยใหพนจากความชั่วรายเทอญ 
เพราะถาทานใหอภัยผูทําความผิด พระบิดาของทานผูสถิตในสวรรค ก็จะประทานอภัย
แกทานดวย แตถาทานไมใหอภัยผูทําความผิด พระบิดาของทาน ก็จะไมประทานอภัยแก
ทานเชนเดียวกัน” 

2. แนวทางการไตรตรอง : บทภาวนาขององคพระผูเปนเจา 
เชิญใหทุกคนนั่งลง และไตรตรองถึงบทภาวนาขององคพระผูเปนเจา (ใหผูนําอานทีละขออยาง
ชาๆ พรอมเปดเพลงบรรเลงเบาๆ หรือพิมพแจกเด็กๆ) 
 
ขอท่ี 1  ขาแตพระบิดาของขาพเจาท้ังหลาย 

 เมื่อเราภาวนาบท “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย” เรากลาวถึงพระบิดาของ
พระเยซูคริสตเจา องคพระผูเปนเจา 

 ในศีลลางบาป เรากลับกลายเปนบุตรของพระเจาพระบิดา ดวยการเกิดใหมในพระ
เจา โดยทางพระจิตเจา 

 เรากลายเปนสมาชิกของพระกายพระคริสตเจา ซ่ึงมีพระคริสตเจาเปนศีรษะ 
 ในฐานะบุตรของพระบิดา เราไดรับเรียกใหออกไปหาผูอ่ืนที่ยังไมรูจักพระเยซูคริสต

เจา 
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 พระเยซูเจาทรงอธิษฐานภาวนาตอผูใด? พระองคทรงอธิษฐานภาวนาตอพระบิดาที่
พระองคทรงรักอยางมาก 

 พระเยซูเจาทรงสอนเราวาควรอธิษฐานภาวนาอยางไร พระองคทรงสอนใหเราเรียก
พระเจาวา “พระบิดาของเรา” ทรงสอนเราใหภาวนาอยางไมหยุดหยอน และอยาง
ส้ินสุดดวงใจของเรา เราไดกระทําตามที่พระองคทรงสอนหรือไม? 

ขอท่ี 2 ทุกคนภาวนาพรอมกัน (หรือกลาวตามผูนําทีละวรรค) “ขาแตพระบิดาเจา โปรดประทาน
ใหขาพเจาทั้งหลายยืนยันความเชื่อในพระองคอยางแทจริง โปรดทรงชวยและทรงดล
ใจขาพเจาทั้งหลายใหมีชีวิตเปนบุตรที่รักของพระองค ตามแบบอยางของพระเยซูคริ
สตเจาพระบุตรของพระองค ทั้งดวยการกระทําและคําพูด 

ทุกคน: ทําทาทาง - ใหทุกคนยกมือทั้งสองข้ึนและกลาว“ขาแตพระบิดาของขาพเจา
ทั้งหลาย  

ขาพเจาทั้งหลายขอกราบนมัสการพระองค”  
ขอท่ี 3 พระองคสถิตในสวรรค 

 สวรรคไมใชสถานที่ พระบิดาของเรามิไดทรงอยูไกลจากเรา แตสวรรคแสดงถึงความ 
ศักดิ์สิทธ์ิและการอยูเหนือความเขาใจ 

 ส่ิงนี้ควรเขาใจวาเปนการประยุกตใชกับหัวใจ ซ่ึงเปนเหมือนเพียงที่ประทับดั่งพระวิหาร
ของพระองค 

ขอท่ี 4 ทุกคนภาวนาพรอมกัน ขาแตพระบิดาเจา ขาพเจาทั้งหลายวอนขอพระองคทรงประทับอยู
ในขาพเจาทั้งหลาย เพ่ือขาพเจาทั้งหลายจะไดปฏิบัติส่ิงที่ถูกตองในการดําเนินชีวิต 
เพ่ือสมจะเปนที่ประทับของพระองค 
ทุกคน : ทําทาทาง ใหเด็กทุกคนปรบมือ ยืนข้ึน และคุกเขา “ขาแตพระบิดาของขาพเจา
ทั้งหลาย พระองคสถิตในสวรรค โปรดทรงประทานความเขมแข็งใหขาพเจาทั้งหลาย
ดวยความรักของพระองค” 

หยุดพัก 
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บทเรียนท่ี 3 
“คําวอนขอของทาน” 

 
ขอท่ี 5 พระนามพระองคจงเปนท่ีสักการะ 
 ขอใหพระนามของพระองคเปนที่รูจัก และไดรับการประกาศวาเปนพระนามศักดิ์สิทธ์ิ 
 พระบิดาทรงปรารถนาเพียงใหความศักดิ์สิทธ์ิและความสุขของพระองคหล่ังไหลมาสู

บรรดาบุตรที่พระองคทรงรักและเลือกสรร ทรงปรารถนาที่จะเจิมพวกเขาดวยพระนาม
ของพระองคทั้งกลางวันและกลางคืน เพ่ือเราจะไดเปนหนึ่งเดียวกับพระองค เชนเดียวกับ
พระบิดา และพระบุตร เปนหนึ่งเดียวกับพระจิต 

ขอท่ี 6 พระนามศักดิ์สิทธ์ิของพระเจาไดรับการสักการะเฉพาะเมื่อเรากระทําดวยหัวใจที่บริสุทธ์ิ มี 
ความกระหายความยุติธรรม มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกับผูอ่ืน ทํางานเพ่ือสันติภาพตอสูกับ
ความรุนแรงและการเห็นแกได พระเจาทรงเรียกเราใหมามีสวนรวมในความศักดิ์สิทธ์ิของพระองค
ดวยชีวิตแหงพระหรรษทาน ดวยการเจริญชีวิตอยางดีดวยอํานาจของพระจิตเจา 
ขอท่ี 7 ทุกคนภาวนาพรอมกัน ขาพเจาทั้งหลายไดรับการทําใหศักดิ์สิทธ์ิในศีลลางบาป โปรดชวย

ขาพเจาทั้งหลายใหมุงมั่นพากเพียรสานตอในส่ิงที่ไดเร่ิมตนไวแลว และขอใหความ
ศักดิ์สิทธ์ินี้คงอยูในขาพเจาทั้งหลายตลอดไป 

 ทุกคน : ภาวนาทาทาง “พระนามพระองคจงเปนท่ีสักการะ” ใหเด็กทุกคนยกมือทั้งสอง
ข้ึนและหมุนไปรอบตัว 

ขอท่ี 8 รองเพลง “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย” 
ขอท่ี 9 พระอาณาจักรจงมาถึง 
 การเสด็จมาของพระเยซูเจา ทําใหพระอาณาจักรของพระเจาอยูใกลเรา ไมใชเพราะ  

พระองคเสด็จมาเพ่ือทําใหกฎตางๆงายข้ึน แตเพราะเปนที่รูจักกันวาพระองคทรงเปน
ความจริง 

 พระอาณาจักรพระเจาเปนสาระสําคัญที่เปนศูนยกลางการเทศนสอนของพระเยซูเจา “จง
กลับใจ และเชื่อขาวดีเถิด” (มก 1:15) 

 การคืนดีของบรรดาบุตรของพระเจาเปนเช้ือแปงในสังคม เพ่ือทุกคนและทุกส่ิงจะตอง
กลับไปหาพระบิดา 

ขอท่ี 10 ทุกคนภาวนาพรอมกัน  
ขาพเจาทั้งหลายภาวนาพรอมกับพระคริสตเจาผูทรง กลับคืนพระชนมชีพ  
เพ่ือวาพระอาณาจักรของพระบิดาจะเขามาโดยทางพระอานุภาพของพระจิตเจา 
ทุกคน : ภาวนาทาทาง “ขอใหพระอาณาจักรจงมาถึง” ใหเด็กๆจับมือกัน และยกมือที่จับ
กันข้ึนพรอมกับกลาววา “โดยทางพระอานุภาพของพระจิตเจา” 
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 ขอท่ี 11 รองเพลง “สอนดวยชีวิต” 

**มีสิ่งหน่ึงที่ฉนัอยากบอกเธอ มันลนเอออยูในใจดวงน้ี 
มีผูหน่ึงรักฉันจนพรอมยอมพลี สูญส้ินชีวีเพ่ือฉันและเธอเชนกัน 
คือพระเยซูผูทรงรักฉันมากมายและทรงรกัเธอดวยใจไมเดียดฉันทา 
ชีวิตพระองคสอนใหเรารูวา พูดดวยวาจาไมล้ําคาเทาการกระทํา 
***จงรัก รับใชและใหอภัย แบงปนนํ้าใจใหแกทุกคน 
ยามใครเดือดรอนปลอบประโลมใหคลายกังวล  โดยมีพระองคเปนแบบอยาง ( *** ) 

  ขอท่ี 12 พระประสงคจงสําเร็จในแผนดินเหมือนในสวรรค 
 นี่เปนพระวาจาที่พระเยซูเจาตรัสในสวนเกทเสมนี (มธ 26:39) 
 บรรดาบุตรของพระเจายกจิตใจของเขาขึ้นหาพระองค เพ่ือใหน้ําพระทัยของพระเจาเปน

น้ําใจของพวกเขา 
 ส่ิงนี้เตือนเราวาส่ิงสรางทุกส่ิงในโลกนี้ข้ึนอยูกับพระเจา 
 ทําไมพระเยซูเจาจึงภาวนาตอพระบิดา? ก็เพ่ือทราบน้ําพระทัยของพระองค 

ขอท่ี 13 กอนจะทรงเรียกบรรดาศิษย พระเยซูเจาทรงสวดภาวนาเพื่อมั่นใจวาพระองค  
ทรงกระทําตามพระประสงคของพระบิดา พระเยซูคริสตเจาทรงเลือกพวกเขา  
และมอบพระศาสนจักรของ พระองคใหอยูในความรับผิดชอบของพวกเขา  
ทรงประทานพันธกิจใหพวกเขา ซ่ึงเปนพันธกิจของพวกเราทุกคนดวยในฐานะที่เราเปน 
สมาชิกของพระศาสนจักร 
 พระประสงคของพระเจาคือส่ิงที่พระเยซูเจาทรงกระทําและทรงเทศนสอน ความออน

นอมในชีวิตประจําวัน ความเช่ือที่ไมเปล่ียนแปลง ความพอประมาณในการพูด         
มีความยุติธรรมในกิจการ มีความเมตตาในการกระทํา มีระเบียบวินัยที่ไมทํารายผูอ่ืน 
พรอมที่จะรับความทุกข มีชีวิตอยางสงบสุขกับผูอ่ืน รักองคพระผูเปนพระเจาสุดจิตใจ 
รักพระองคเพราะพระองคทรงเปนพระบิดาของเรา ยําเกรงพระองคเพราะพระองค
ทรงเปนพระเจาของเรา พอใจพระองคเหนือส่ิงใดทั้งปวง ยืนอยูที่กางเขนของพระองค
ดวยความจงรักภักดีและความกลาหาญ ส่ิงเหลานี้คือความหมายของการทําตามพระ
ประสงคของพระเจา (นักบุญซีเปรียน) 

ขอท่ี 14 ทุกคนภาวนาพรอมกัน  
ขาพเจาทั้งหลายวอนขอใหทุกส่ิงในชีวิตประจําวันเปนไปตามพระประสงคของพระเจา 
อาแมน 
ทุกคน : ภาวนาทาทาง “ขอใหพระประสงคจงสําเร็จ” ใหเด็กคอยๆยกมือทั้งสองข้ึน  
ทางเลือก ก  ใหดูภาพยนตรเร่ือง “พระนางมารียพรหมจารียเสด็จเย่ียม” 
ทางเลือก ข  เลาเร่ือง 

พระนางมารีย เปนเด็กแตผู เดียวที่ เติบโตข้ึนในความรักตอพระเจามากกวาสตรีใด  ๆ               
ในประวัติศาสตร พระเจาทรงเลือกพระนางมารียใหเปนมารดาของพระเยซูเจาพระบุตรของพระองค เมื่อ  
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ทูตสวรรคกาเบรียลบอกวาพระนางจะเปนมารดาของพระเยซูเจา พระนางตอบรับดวยความถอมตน       
พระนางทรงอยูเคียงขางพระเยซูเจาเมื่อพระองคทรงประสูติ ทรงตามหาและพบเมื่อพระเยซูเจาทรง
หายไปในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม พระนางทรงอยูกับพระองคเมื่อทรงส้ินพระชนมบนไมกางเขน       
พระนางทรงอยูในหองช้ันบนเพ่ือรอรับเมื่อพระองคทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันปสกา ใหเราเลียนแบบ
อยางความเช่ือของพระมารดามารีย ใหเราคิด พูด และกระทําตามพระประสงคของพระเจา 
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บทเรียนท่ี 4 
“คําวอนขอของเรา” 

 
ขอท่ี 15 โปรดประทานอาหารประจําวันแกขาพเจาท้ังหลายในวันน้ี 

 อาหารเปนส่ิงจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย “เราเปนปงแหงชีวิต” (ยน 6:35) 
 แมเราแตละคนตองการอาหาร แตตองไมลืมสนองตอบตอความตองการของชุมชน

เพราะเราเปนพ่ีนองกันในองคพระคริสตเจา 
 เราขอพระบิดาใหทรงประทานอาหารที่ทรงสัญญาจะประทานใหกับผูที่ฟงพระวาจา

ของพระองค  เฉพาะผูที่ฟงพระวาจาของพระเจา (ฉธบ 8:3) ประชาชนจะไดรับอาหาร 
และสามารถแจกจายได 

 สําหรับคริสตชนความหมายของการรองขออาหารคือ “ปงแหงชีวิต” ซ่ึงเปนที่เขาใจวา 
หมายถึงพระวาจาของพระเจาที่เรารับฟงดวยความเช่ือ และพระกายขององคพระ    
ผูเปนเจาที่เรารับในศีลมหาสนิท 

ขอท่ี 16 ทุกคนภาวนาพรอมกัน  
ขาแตพระบิดาเจา พระองคทรงเปนที่มาของชีวิต ขาพเจาทั้งหลาย วอนขอพระองคโปรง 
ทรงสดับฟงเสียงรองของผูยากจนที่ไมมีอาหารรับประทาน ขาพเจาทั้งหลาย 
ขอมอบเด็กๆที่กําลังจะอดตายไวในพระเมตตาของพระองค อาแมน 
ทุกคน : ภาวนาทาทาง “ขาแตพระบิดาเจา พระองคทรงเปนท่ีมาของชีวิต” ใหเด็กพนมมือ 
คําวา “ขาแตพระบิดาเจา” และยกมือข้ึน “พระองคทรงเปนที่มาของชีวิต” 

ขอท่ี 17 โปรดประทานอภัยแกขาพเจา เหมือนขาพเจาใหอภัยแกผูอ่ืน 
 การออนวอนของเราเปนการยอมรับถึงความเปนคนบาปของเรา ส่ิงนี้เปนการยอมรับ

วาเรามีความไววางใจในพระเมตตาของพระเจา 
 การใหอภัยหมายถึงการทําใหผูกระทําผิดเปนอิสระ ปลอยพวกเขาออกจากภาระ

ผูกพัน นําความสัมพันธที่แตกราวไปแลวใหกลับคืน 
 การใหอภัยดวยพระเมตตาของพระเจาจะไมเขาไปในหัวใจของเราจนกวาเราจะ

ตระหนักวาเราเองก็เปนคนบาป และมีความยินดีที่จะยอมรับการใหอภัยของพระเจา 
ขอท่ี 18 ทุกคนภาวนาพรอมกัน ขาแตองคพระผูเปนเจา โปรดทรงสอนขาพเจาทั้งหลายใหมีความ

ถอมตน และระลึกเสมอวาตนเองมีความผิดพลาด เพ่ือจะใหอภัยในความผิดของ
ผูอ่ืนไดงายข้ึน อาแมน 
ทุกคน : ภาวนาทาทาง “โปรดประทานอภัยแกขาพเจา” (เอามือทั้งสองไวที่หัวใจ) 
“เหมือนขาพเจาใหอภัยแกผูอ่ืน” (เอามือขวาจับมือคนขางๆ) 
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         ขอท่ี 19 รองเพลง “จงรักซ่ึงกันและกัน”  
  เราจงรักซ่ึงกันและกัน เราจงรักซ่ึงกันและกัน  
  เราจงรักซ่ึงกันและกัน เราจงรักซ่ึงกันและกัน 
         ขอท่ี 20       โปรดชวยขาพเจาไมใหแพการประจญ 

  ถาเปนพระประสงคของพระเจา เราไมกลัวการตอสูในสงครามที่ยากลําบาก 
เพราะพระองคจะทรงประทานความเขมแข็งที่จําเปนใหกับเรา และเราทราบวาตัวเรา
เองนั้นไมมีอะไรเลย นักบุญเปาโลใหเรามั่นใจวา “ทานทั้งหลายไมเคยเผชิญกับการ
ทดลองใดๆที่เกินกําลังมนุษย พระเจาทรงซ่ือสัตย พระองคจะไมทรงอนุญาตใหทาน
ถูกทดลองเกินกําลังของทาน แตเมื่อถูกทดลอง พระองคจะประทานความสามารถให
ทานยืนหยัดมั่นคงและหาทางออกได” (1 คร 10:13) 
  เราสามารถเอาชนะการผจญไดหากเราสวดภาวนา ดังที่เราเห็นไดจากแบบอยาง
ของพระองค เราตองมีความพากเพียรในการภาวนา “จงอธิษฐานภาวนาอยาง
สม่ําเสมอ อยาละเลยที่จะขอบพระคุณ” (คส 4:2) 

        ขอท่ี 21   แตโปรดชวยใหพนจากความช่ัวรายเทอญ 
 ในการวอนขอสุดทายนี้ เราคริสตชนภาวนาวอนขอตอพระเจาพรอมกับพระศาสนจักรเพ่ือ

แสดงใหเห็นถึงชัยชนะ ที่พระคริสตเจาเองทรงมีชัยชนะตอซาตาน ทูตสวรรคที่ขัดแยงกับ
พระเจาเปนการสวนตัวและตอแผนการแหงการชวยใหรอดพนของพระองค (CCC2864) 

       ขอท่ี 22 ทุกคนภาวนาพรอมกัน  
   ขาแตพระเจา โปรดทรงชวยขาพเจาใหพนจากความชั่วรายทุกประการ  
   และโปรดประทานความสงบในชีวิต ในพระเมตตาของพระองค  
   โปรดทรงชวยขาพเจาใหเปนอิสระจากบาป  
   โปรดทรงปกปองขาพเจาจากความทุกขรอน  
   ในขณะที่รอคอยการเสด็จมาของพระผูไถกู  
   พระเยซูคริสตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย 
                   ทุกคน : ภาวนาทาทาง “โปรดชวยใหพนจากความช่ัวรายเทอญ อาแมน”  
    โปรดชวยใหพน (ปรบมือ) จากความช่ัวรายเทอญ (หมุนรอบตัวและโคงคํานับ) อาแมน 

(คุกเขาพรอมกับชูมือทั้งสองข้ึน) 
 
ภาวนากอนอวยพรศีลมหาสนิท 
       รองเพลง   “ถวายพรพระผูเจริญ” 
       ผูนํา   ขาแตพระเจา องคพระผูเปนเจาของขาพเจาทั้งหลาย ขาพเจาขอมอบถวายทุกส่ิงแด

พระองค โปรดทรงชําระลางความคิด วาจา และการกระทําทุกอยางในชีวิตประจําวัน
ของขาพเจาทั้งหลาย 

            (หมายเหตุ ใหเด็กภาวนาสวนตัวเงียบๆตอหนาศีลมหาสนิท) 
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     สวดบท “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย” พรอมทําทาทาง 
            ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย 
         พระองคสถิตในสวรรค 
  พระนามพระองคจงเปนที่สักการะ  
  พระอาณาจักรจงมาถึง 
  พระประสงคจงสําเร็จในแผนดินเหมือนในสวรรค  
         โปรดประทานอาหารประจําวันแกขาพเจาทั้งหลายในวันนี้ 
         โปรดประทานอภัยแกขาพเจา เหมือนขาพเจาใหอภัยแกผูอ่ืน 
         โปรดชวยขาพเจาไมใหแพการประจญ 
         แตโปรดชวยใหพนจากความชั่วรายเทอญ 
 
แบงปนกลุมยอย : แบงปนประสบการณความเช่ือ โดยไตรตรองและตอบคําถามตอไปนี้ 

1. เธอรูสึกอยางไรในขณะสวดภาวนาและหลังจากการสวดภาวนา? 
2. เธอติดตอกับพระเจาอยางไร 
3. พระเจาบอกอะไรในใจของเธอบาง 

การเช่ือมโยงระหวางพระคัมภีร ประสบการณมนุษย และคําสอนของพระศาสนจักร (สรุป) 
 ในศีลลางบาป เราไดรับพระพรแหงความเช่ือ และพระหรรษทานความซื่อสัตยในการกระทําพันธ

กิจที่พระเจาทรงมอบใหเรา เราซ่ึงไดรับพระพรแหงความเชื่อสวดภาวนาตอพระบิดาเจา โดยทาง
พระเยซูคริสตเจา พระบุตรของพระองค พระผูไถกู ในความรักของพระจิตเจา 

 โดยทางการสวดภาวนา เราไดรับความสวางและแรงบันดาลใจในการทํางานธรรมทูตในฐานะ
สมาชิกยุวธรรมทูต 

 พระเยซูเจาผูทรงเลือกและเรียกเราใหเปนศิษยของพระองค ทรงกระทําใหเราเขมแข็งในการ
ปฏิบัติหนาที่ประจําวัน และความรับผิดชอบตางๆ ทั้งที่บาน ที่โรงเรียน และในชุมชนที่เราอยู 

 เรามีชีวิตเปนธรรมทูตของพระคริสตเจาอยางแทจริงเมื่อเราสวดภาวนาอยูเสมอ และมอบถวาย
การทําพลีกรรมเพ่ือผูอ่ืน(การภาวนา) และมีชีวิตในการบริการรับใชดวยการทํางานแหงความรัก
และเมตตา(การกระทํา) เมื่อเราปฏิบัติตามพระคริสตเจาทั้งดวยความคิด วาจา และกิจการ เรา
กลายเปนประจักษพยานที่มีชีวิตแหงความรักของพระองค และนําใหผูอ่ืนมามีประสบการณกับ
พระเจาในชีวิตของพวกเขา 

 ชีวิตฝายจิตคริสตชนเก่ียวของกับชีวิตประจําวันทั้งหมดของเรา ที่เจริญชีวิตภายใตพระจิตของพระ
คริสตเจาและพระวรสาร 
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ตอบรับความเช่ือ   แนะนําในส่ิงที่เด็กๆไดเรียนรูจากพระวาจาพระเจา และจากการแบงปนของพวก

เขา ใหพวกเขาไดเขียนขอตั้งใจและคํามั่นสัญญาเร่ืองภาวนาในฐานะยุวธรรมทูต 
พิธีกรรมสงออก 
รองเพลงพระจิตเจา :  “เชิญพระจิต” 
ภาวนาถวาย      แตละกลุมถวายขอตั้งใจและคํามั่นสัญญาของตนในฐานะยุวธรรมทูต 
ผูนํา/พระสงฆ กลาว “จงไปยุวธรรมทูต และบอกใหโลกรูถึงความรักอันไมมีเงื่อนไขของพระเจา” 
เพลงจบพิธี รองเพลง “บอกใหโลกรูถึงความรักของพระเจา” 
 
 
 
 


