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 ในปีทผี่านมาเราได้มโีอกาสต้อนรบัสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซิส พระองค์ทรงตรสักับบรรดา   

เดก็ ๆ และเยาวชนชาวไทย ณ อาสนวหิารอสัสมัชญั เมอืวนัท ี22 พฤศจกิายน ค.ศ. 2019 ว่า “ลูกทรีกัทงัหลาย 

ลูกเป็นคนรุ่นใหม่ทีมีความหวงั มีความฝัน และมีคําถามใหม่ ๆ อาจรวมถึงความสงสยัต่าง ๆ อีกด้วย      

พ่อขอเชญิชวนให้พวกลูกรกัษาความชนืชมยนิดใีห้มชีวีติชวีา จงอย่ากลวัทจีะมองไปในอนาคตขา้งหน้า

ด้วยความเชอืมนั จงหยงัรากลกึลงในพระเยซูครสิต์ จงมองอนาคตด้วยความชนืบาน และความไว้วางใจ 

ประสบการณ์นีจะเกดิขนึไดก้ต่็อเมอืลกูทราบว่า พระเจา้ไดท้รงแสวงหาลกู ทรงพบลูก และทรงรกัลกูตลอด

นิรนัดร์ มติรภาพทแีน่นแฟ้นกบัพระเยซูคริสต์ทไีด้รบัการทํานุบํารุงนัน คือ นํามนัตะเกียงทเีราต้องการ 

เพือส่องสว่างหนทางของเรา และของคนรอบข้างเรา คือ บรรดามิตรสหาย เพือนบ้าน เพอืนนักเรยีน        

รุ่นเดยีวกนั เพอืนร่วมงาน รวมทงับรรดาคนเหล่านนัทมีคีวามคดิเหน็แตกต่างจากพวกลกู” 

พ่อจงึมคีวามยนิดทีจีะมอบคู่มอืเล่มนีแก่เพอืนผูร่้วมงานยุวธรรมทูต ใหเ้ป็นเครอืงมอือบรมเดก็ ๆ  

ซงึหวัขอ้อบรมในปีนี คอื “ลูกต้องอยู่ในบ้านพระบิดาของลูก” (ลก. 2:49) เป็นเหตุการณ์ในช่วงวยัเยาว์

ของพระเยซูเจ้า ทแีสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์กับพระบิดาเจ้า พ่ออยากให้เหตุการณ์นี รวมถึงชวีติของ   

พระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างให้แก่บรรดาเด็ก ๆ และเยาวชน ให้มีใจรกัการเรยีนรู้ กล้าซักถามผู้ใหญ่ รกัการ 

เรยีนคําสอน มาเข้าวดั เพอืให้เด็ก ๆ หยงัรากลึกลงในความสมัพนัธ์กบัพระบิดาเจ้าและรกัษามติรภาพ     

ทแีน่นแฟ้นกบัพระเยซูครสิตเจา้ ใหเ้ป็นดงันํามนัตะเกยีงแห่งชวีติ ตามคาํสอนของสมเดจ็พระสนัตะปาปา 

ดงันัน พ่อจงึหวงัว่าท่านทงัหลายจะได้เป็นศษิย์ธรรมทูตทแีท้จรงิของพระเยซูเจ้า และพาเด็ก ๆ 

ของท่านใหม้าเป็นเพอืนของพระเยซูเจา้ดว้ย 

ขอพระกุมารเยซู ประทานพระพรอนัอุดมแก่ท่าน จะทาํอะไรขอใหท้ําโดย... “อาศยัพระคริสตเจ้า 

พร้อมกบัพระคริสตเจ้า และในพระคริสตเจ้า” แล้วทุกอย่างจะเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า

อย่างแทจ้รงิ 

  

คณุพ่อวชัศิลป์ กฤษเจริญ  

ผูอํ้านวยการสมณองคก์รสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทย 

 พฤษภาคม ค.ศ.  
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   คาํแนะนําการใชคู้่มอืในการฝึกอบรมฯ     หน้า 3 
 

การพบปะครงัท ี   ลกูตอ้งอยู่ในบา้นพระบดิาของลูก      

   พระเยซูเจา้ในหมูธ่รรมาจารย ์(ลก. 2:41-50)    หน้า 5 

การพบปะครงัท ี   พระเยซูเจา้ทรงเจรญิวยัทเีมอืงนาซาเรธ็     

   พระเยซูเจา้เสดจ็กลบัไปประทบัทเีมอืงนาซาเรธ็ (ลก. 2:51-52) หน้า 9 

การพบปะครงัท ี   เราเป็นลกูของพระเจา้ในครอบครวัครสิตชน     

พระเยซูเจา้ทรงรบัพธิลีา้ง (มธ. 3:13-17)    หน้า 12 

การพบปะครงัท ี   เราเป็นลกูของพระเจา้ดว้ยการช่วยเหลอืผูอ้นืเหมอืนดงัพระนางมารยี ์ 

   งานมงคลสมรสทหีมูบ่า้นคานา (ยน. 2:1-12)    หน้า 16 

การพบปะครงัท ี   เราเป็นลกูของพระเจา้ดว้ยการเป็นศษิยข์องพระเยซูเจา้   

   พระเยซูเจา้ทรงแต่งตงัอคัรสาวกสบิสองคน (มก. 3:13-19)  หน้า 20 

การพบปะครงัท ี    เราเป็นลกูของพระเจา้ดว้ยการปฏบิตัติามพระวาจาพระเจา้   

   พระประยรูญาตแิทข้องพระเยซูเจา้ (มก. 3:31-35)   หน้า 24 

การพบปะครงัท ี   เราเป็นลกูของพระเจา้ดว้ยการตอ้นรบักนัและกนั    

   พระเยซูเจา้และเดก็เลก็ ๆ (มก. 10:13-16)    หน้า 28 

การพบปะครงัท ี   เราเป็นลกูของพระเจา้ดว้ยการร่วมพธิบูีชาขอบพระคุณ   

   อาหารคาํมอืสุดทา้ยและการตงัศลีมหาสนิท (ลก. 22:14-20)  หน้า 31 

การพบปะครงัท ี   เราเป็นลกูของพระเจา้ดว้ยการรบัใชก้นัและกนั     

   การลา้งเทา้ (ยน. 13:1-15)      หน้า 35 

การพบปะครงัท ี    เราเป็นลกูของพระเจา้ดว้ยการภาวนา      

   พระเยซูเจา้ภาวนาบนภูเขามะกอกเทศ (ลก. 22:39-46)  หน้า 39 

การพบปะครงัท ี   เราเป็นลกูของพระเจา้เมอืเราใหอ้ภยักนัและกนั    

   พระเยซูเจา้ทรงถูกตรงึบนไมก้างเขน (ลก. 23:33-43)   หน้า 43 

การพบปะครงัท ี   เราเป็นลกูของพระเจา้เมอืเราดาํเนินชวีติอย่างรอบคอบและเตรยีมพรอ้มเสมอ  

   อุปมาเรอืงหญงิสาวสบิคน  (มธ. 25:1-13)    หน้า 47 
    

   บทภาวนาของยุวธรรมทตู      หน้า 52 
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 บทเรยีนมทีงัหมด 12 บท เพอืปลุกจติสํานึกเรอืงของการเป็นลูกของพระบิดาเจา้ ตามแบบอย่าง

ของพระเยซูเจา้ แต่ละบทเรยีนจะประกอบดว้ย 7 ขนัตอน  

 

 

 1. เพอืเกรนินําถงึจุดประสงค์ทเีราจะเรยีนรู้ในวนันี และบอกให้ทราบถึงประเด็นทสีําคญั สงิทคีวร

 จดจาํตามแบบอย่างของพระเยซูเจา้  

2. สง่เสรมิจติตารมณ์ธรรมทูตในการคดิถงึผูอ้นืในแต่ละครงั  

3. แบบอย่างหรอืคุณธรรมทตีอ้งการใหส้มาชกินําไปปฏบิตัใินชวีติประจาํวนัได ้

 

 

 

 เพอืฝึกใหส้มาชกิไดภ้าวนาวอนขอจากใจ ดว้ยท่าททีถีูกตอ้ง  

 

 

  

 เป็นช่วงเวลาจับความสนใจของสมาชิก โดยให้ความสําคัญกับประสบการณ์ตรงของสมาชิก       

 ซงึพวก เขาอาจมอียู่แล้ว หรอืนํามาจากประสบการณ์ชวีติ เรอืงเล่าของผูอ้นื และอาจใช้กจิกรรม

 เพอืนําสมาชกิเขา้สูเ่รอืงทจีะเรยีนรู ้ 

 

 

 

 เนือหามาจากพระคมัภีร์ คําสอนพระศาสนจกัร คําสอนของสมเด็จพระสนัตะปาปา และใช้การ     

 ตงัคําถามเพอืฝึกให้สมาชกิไดไ้ตร่ตรอง โดยใหเ้วลาสมาชกิคดิพจิารณา แลว้ใหแ้สดงความคดิเหน็ 

 โดยไมต่อ้งรบีเร่ง ใหพ้ระจติเจา้ทํางานในความเงยีบกบัจติใจของเดก็แต่ละคน 

 

 

 

 เพอืใหส้มาชกิไดพ้กัและผอ่นคลายสกัครู่ ดว้ยการรอ้งเพลงหรอืเล่นเกมทเีหมาะสม หรอืสอดคลอ้ง

 กบัเนือหา ผูนํ้าอาจเตรยีมขนม นํา หรอืนมกล่อง ไวเ้พอืแจกสมาชกิ 



 
¤ÙèÁ×ÍÍºÃÁà¾×èÍ¡ÒÃÊÃéÒ§¨ÔµµÒÃÁ³ì¸ÃÃÁ·Ùµã¹à´ç¡áÅÐàÂÒÇª¹ Ë¹éÒ 4 

 

 

1. ใหร้ายงานกจิการทตีงัใจกระทาํ หรอืลงมอืทาํไปแลว้ จากการพบปะในครงัทผีา่นมา 

 2. เชญิชวนสมาชกิใหท้ํากจิการบางอย่างเพอืงานประกาศข่าวด ีทสีอดคลอ้งกบัเนือหาทไีด้เรยีนรูไ้ป 

 และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพวกเขา (ให้เลขาจดบนัทึกไว้ เพอืรายงานในการพบปะ    

 ครงัต่อไป) 

 3. ให้ถวายเงนิเลก็น้อยเพอืนําไปช่วยเหลอืเดก็ทมีคีวามยากลําบากกว่าตนเอง (เตรยีมกระปุกออมสนิ

 ของกลุ่มไวใ้หส้มาชกิถวายเงนิ) 

4. นดัหมายการพบปะครงัต่อไป 

 

 

 

 ภาวนาสายประคําธรรมทูต 10 เม็ด หรอื 1 สาย เพอืเพมิความสนิทสมัพนัธ์กบัพระเยซูเจ้าและ 

 เพอืงานประกาศข่าวด ีหรอืงานธรรมทูต (หากทําเป็นประจําจะช่วยส่งเสรมิชวีติจติธรรมทูตใหก้บั

 สมาชกิได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
¤ÙèÁ×ÍÍºÃÁà¾×èÍ¡ÒÃÊÃéÒ§¨ÔµµÒÃÁ³ì¸ÃÃÁ·Ùµã¹à´ç¡áÅÐàÂÒÇª¹ Ë¹éÒ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. เพอืใหส้มาชกิเรยีนรูแ้บบอย่างชวีติในวยัเยาวใ์นการปฏบิตัติามธรรมเนียมและกฎหมายของชาวยวิ 

 2. เพอืใหส้มาชกิคดิถงึครสิตชนในประเทศจนีและประเทศทมีกีารเบยีดเบยีนศาสนา 

 3. เพอืใหส้มาชกิเลยีนแบบพระเยซูเจา้ในการแสวงหาพระเจา้ดว้ยการไปร่วมพธิกีรรมทางศาสนา 

 

 

ผู้นํา ขา้แต่พระเยซูเจา้ ขอโปรดประทานความรกัในดวงใจของพวกลูก เพอืพวกลูกจะไดร้กัพระบดิาเจ้า

 เหมอืนทพีระองค์ทรงรกั และแสวงหาพระเจ้าเหมอืนทพีระองค์ทรงกระทําเมอืครงัทรงวยัเยาว์

 ดว้ยเทอญ  

ทุกคน  อาแมน 

 

 

1. ทกัทายสมาชกิ ให้สมาชกิได้ทําความรู้จกัซงึกนัและกนั ให้จําชอืกนัและกนั เกรนินําหวัขอ้พบปะ 

 ในปีนี คอื “ลูกตอ้งอยู่ในบา้นพระบดิาของลูก” เราจะเรยีนรูถ้งึความหมายและแบบอย่างการดําเนิน

 ชีวิตของการเป็นลูกของพระบิดาเจ้า และการเป็นลูกทีดีในครอบครวั ตามแบบอย่างชีวิตของ    

 พระเยซูเจา้ 

2. ทบทวนเรอืงราวชวีติวยัเยาว์ของพระเยซูเจ้าทเีราจะยดึเป็นแบบอย่างในการเป็นลูกของพระเจา้ 

 และลกูของครอบครวั ใหส้มาชกิตอบคําถามต่อไปนี (ผูนํ้าเตรยีมรางวลัไวแ้จก) 

1) ใครเป็นมารดาและบดิาเลยีงของพระเยซูเจ้า (พระนางมารยีเ์ป็นมารดาของพระเยซูเจา้ นักบุญ

โยเซฟเป็นบดิาเลยีงของพระเยซูเจา้ เทยีบ มธ. 1:20-21, 25; ลก. 2:16, 41, 48)  
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2) พระเยซูเจ้าทรงประสูติทไีหนและแคว้นใด (เมอืงเบธเลเฮม ในแคว้นยูเดยี เทยีบ มธ. 2:1;     

ลก. 2: 4-6, 15) 

3) พระเยซูเจา้ทรงประสูตใินรชัสมยัของกษตัรยิอ์งคใ์ด (กษตัรยิเ์ฮโรด เทยีบ มธ. 2:1; ลก. 1:5) 

4) ทูตสวรรคบ์อกใหต้งัชอืกุมารว่าอย่างไร (เยซู เทยีบ มธ. 1:20-21; ลก. 1:31)  

5) พระเยซูเจา้ทรงประสูตจิากตระกูลของกษตัรยิอ์งคใ์ด (กษตัรยิด์าวดิ เทยีบ มธ. 1:1; ลก. 1:32)  

6) พระเยซูเจา้ทรงเจรญิวยัทเีมอืงใด (เมอืงนาซาเรธ็ เทยีบ มธ. 2:22-23; ลก. 2:39) 

 

 

1. ในเทศกาลปัสกาของชาวยวิ มกีฎหมายบงัคบัใหช้าวยวิทอีาศยัอยู่ภายในรศัม ี24 กิโลเมตรจาก

 กรุงเยรูซาเลม็ ต้องไปร่วมฉลองปัสกาทพีระวหิารทุกปี จากเมอืงนาซาเรธ็ แคว้นกาลลิีทางเหนือ  

 ถงึกรุงเยรูซาเลม็ มรีะยะทางประมาณ 130 กโิลเมตร ซงึเป็นระยะทางเกนิกว่าทกีฎหมายกําหนด 

 แม้ครอบครัวของพระเยซูเจ้าจะไม่ถูกบงัคับโดยกฎหมาย แต่ทงัโยเซฟและพระนางมารยี์ก็ไป

 ร่วมฉลองปัสกาทีกรุงเยรูซาเล็มทุกปี (ลก. 2:41) การเดินทางไปและกลับจากกรุงเยรูซาเล็ม     

 ตอ้งใชเ้วลาหลายวนั อกีทงัพธิกีรรมทพีระวหิารเองกต็อ้งใชเ้วลามากดว้ย แต่ครอบครวัของพระเยซูเจา้

 ก็แสดงออกถึงความรกัต่อพระเจ้า โดยการเดนิทางไปนมสัการพระเจ้าด้วยกนั วนันีเราจะอ่าน

 เรอืงราวตอนนีกนั  

2. อ่านพระคมัภรี ์"พระเยซูเจ้าในหมู่ธรรมาจารย"์ (ลก. 2:41-50) 

  เมอืโยเซฟพรอ้มกบัพระนางมารยี์ปฏบิตัติามทธีรรมบญัญตัขิองพระเจา้กําหนดไวส้ําเรจ็

ทุกประการแลว้ กก็ลบัไปทนีาซาเรธ็ เมอืงของตนในแควน้กาลลิ ีพระกุมารทรงเจรญิวยัแขง็แรงขนึ 

ทรงพระปรีชาญาณอย่างสมบูรณ์ และพระหรรษทานของพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์ โยเซฟ  

พรอ้มกบัพระมารดาของพระเยซูเจ้าเคยขนึไปยงักรุงเยรูซาเลม็ในเทศกาลปัสกาทุกปี เมอืพระองค์

มพีระชนมายุสบิสองพรรษา โยเซฟพร้อมกบัพระมารดาก็ขนึไปกรุงเยรูซาเล็มตามธรรมเนียม  

ของเทศกาลนัน เมือวันฉลองสินสุดลง ทุกคนก็เดินทางกลับ แต่พระเยซูเจ้ายังประทับอยู่ที       

กรุงเยรูซาเลม็โดยทบีดิามารดาไม่รู ้เพราะคดิว่าพระองค์ทรงอยู่ในหมู่ผูร่้วมเดนิทาง เมอืเดนิทาง

ไปไดห้นึงวนัแลว้ โยเซฟพรอ้มกบัพระนางมารยีต์ามหาพระองคใ์นหมู่ญาตแิละคนรู้จกั เมอืไม่พบ

จึงกลบัไปกรุงเยรูซาเล็มเพอืตามหาพระองค์ทนีัน ในวนัทสีาม โยเซฟพร้อมกบัพระนางมารีย์    

พบพระองคใ์นพระวหิาร ประทบันงัอยู่ในหมูอ่าจารย ์ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขา ทุกคนทไีดฟั้ง

พระองค์ต่างประหลาดใจในพระปรีชา ททีรงแสดงในการตอบคําถาม เมอืโยเซฟพร้อมกบัพระนาง    

มารยีเ์หน็พระองค ์ก็รูส้กึแปลกใจ พระมารดาจงึตรสัถามพระองค์ว่า “ลูกเอ๋ย ทําไมจงึทํากบัเราเช่นนี

ดูซ ิพ่อกบัแม่ต้องกงัวลใจตามหาลูก” พระองค์ตรสัตอบว่า “พ่อกบัแม่ตามหาลูกทําไม พ่อแม่ไม่รู้

หรอืว่า ลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบดิาของลูก” โยเซฟพร้อมกบัพระนางมารยี์ไม่เขา้ใจทพีระองคต์รสั 

แต่กเ็กบ็เรอืงทงัหมดเหล่านีไวใ้นพระทยั 
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คาํถามเพอืการไตร่ตรอง ใหส้มาชกิไดไ้ตร่ตรองดว้ยคาํถามต่อไปนี  

(ฝึกใหไ้ตร่ตรอง ผูนํ้าถามแลว้ใหเ้วลาสมาชกิคดิ พจิารณา แลว้ใหแ้สดงความคดิเหน็ ไมต่อ้งรบีเร่ง ใหพ้ระจติเจา้

ทํางานในความเงยีบกบัจติใจของเดก็แต่ละคน) 

1. นักบุญโยเซฟพร้อมกับพระมารดาของพระเยซูเจ้าขนึไปยงักรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกา   

ทุกปี ในปีทพีระเยซูเจ้าทรงร่วมเดนิทางไปพร้อมกบัครอบครวัด้วย ขณะนันพระองคม์อีายุเท่าไร 

(พระองค์มพีระชนมายุสบิสองพรรษา – ชาวยวิถือว่าเด็กเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเมอือายุครบ 12 ปี

บรบิูรณ์ และเมอืเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องปฏบิตัติามข้อบงัคบัของกฎหมายทุกประการ ดงันัน พระเยซูเจ้า  

จงึเสดจ็ไปกรุงเยรูซาเลม็ร่วมกบันักบุญโยเซฟและพระมารดาเพอืร่วมฉลองเทศกาลปัสกา)  

2. เมือวันฉลองสนิสุดลง ทุกคนก็เดินทางกลบั เมือเดินทางไปได้หนึงวันแล้ว นักบุญโยเซฟ  

พร้อมกบัพระนางมารยี์ตามหาพระองค์ในหมู่ญาติและคนรู้จกั เมอืไม่พบจงึกลบัไปกรุงเยรูซาเลม็

สมาชกิคดิว่าเวลานนัท่านทงัสองจะรู้สกึเช่นไร (ตกใจ  กงัวลใจ ร้อนใจ  เสยีใจ  ใจสลาย – ปกติ

เวลาชาวยวิออกเดนิทางเป็นกองคาราวาน ชาวยวิจะใหผู้ห้ญงิออกเดนิทางล่วงหน้าไปก่อน แล้วให้

ผู้ชายซงึเดนิทางได้เรว็กว่าเดนิตามไปภายหลงั เมอืถงึเวลาตงักระโจมทพีกัในตอนเยน็ ทงัสองฝ่าย

จงึจะมโีอกาสพบกนั จงึเป็นไปได้ทนีักบุญโยเซฟคดิว่าพระเยซูเจา้อยู่กบัพระนางมารยี ์และพระนาง

มารยีก์ค็ดิว่าพระเยซูเจา้อยู่กบันักบุญโยเซฟ) 

3. ในวนัทสีาม นักบุญโยเซฟพร้อมกบัพระนางมารยี์พบพระเยซูเจ้าในพระวหิาร ประทบันังอยู่       

ในหมู่อาจารย์ ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขา ทุกคนทไีด้ฟังต่างประหลาดใจในพระปรีชา      

ททีรงแสดงในการตอบ เราได้รบัอะไรจากการอ่านพระคมัภรี์ตอนนี (ได้ทราบว่าพระเยซูเจา้

ทรงเปียมไปดว้ยพระปรชีาในเรอืงเกยีวกบัพระเจา้และพระคมัภรี)์ 

4. ถ้าเราไม่อ่านพระคมัภรีเ์รอืงนีจะมผีลเสยีอย่างไร (เราจะไม่ทราบว่าพระเยซูเจา้ คอื หนึงในบรรดา

ผู้สนใจในเรอืงศาสนา – คําว่า “ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขา” เป็นสํานวนพูดของชาวยิว 

หมายถึง “เรียน” ซึงแสดงว่าพระองค์ทรงสนพระทัยแสวงหาความรู้เรอืงของพระเจ้าอย่างขยนั

ขนัแขง็มากคนหนึง) 

5. เมอืได้อ่านเรอืงราวของพระเยซูเจ้าตอนนีแล้ว สมาชกิคดิว่าต้องปรบัปรุงหรอืเปลียนแปลง

แกไ้ขตนเองอย่างไรบา้ง (ใหแ้ต่ละคนพจิารณาตนเองกบัแบบอย่างของพระเยซูเจา้ในวยัเยาว์ 

ในเรอืงของความเชอืศรทัธา การไปวดั การสวดภาวนา เรยีนคําสอน อ่านพระคมัภรี ์ฯลฯ) 

6. แบบอย่างชีวิตในวัยเยาว์ของพระเยซูเจ้านี ช่วยให้เรารู้จกัและรักพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง    

(พระเยซูเจ้ามไิด้ถือตนว่าเป็นบุตรของพระเจ้า และแต่มไิด้ทรงอวดตนว่าทรงรู้จกัพระบิดา

มากกว่าใคร นีคอืความสุภาพของพระเยซูเจา้ ททีําใหเ้รารกัพระองคม์ากยงิขนึ ) 

3. พระเยซูเจา้ทรงเป็นลูกทแีสวงหาพระบดิาตงัแต่การเฉลมิฉลองปัสกาครงัแรกของพระองค ์ทรงเป็น

แบบอย่างให้เราในการแสวงหาพระเจ้าตงัแต่วยัเยาว์ ทรงสนใจฟังและทรงไต่ถามบรรดาธรรมาจารย์

ในพระวหิาร เราควรทจีะแสวงหาความรูเ้กยีวกบัพระบดิาเจา้ ดว้ยการเรยีนคาํสอน อ่านพระคมัภรี ์

เมอืสงสยัหรอืไม่เขา้ใจในเรอืงใดให้เรากล้าทจีะถาม เราควรปฏบิตัติามครอบครวัศกัดสิทิธใินการ
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ไปร่วมพธิกีรรม ตามทพีระบญัญตัขิองพระศาสนจกัรกําหนด เช่น การไปร่วมพธิบูีชาขอบพระคุณ 

ร่วมฉลองในวนัฉลองบงัคบั การทาํพลกีรรม อดอาหารและอดเนือ และหลกัปฏบิตัติ่าง ๆ   

4. หลายประเทศในโลกของเรามกีารเบยีดเบยีนศาสนา โบสถ์หลายแห่งในหลายประเทศถูกทําลาย 

อย่างในประเทศจีน ทีมณฑลอันฮุย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงที

ประชาชนตอ้งอยู่แต่ในบ้าน รฐับาลจนีสงัรอืไมก้างเขนจากตกึของวดั โดยเอากางเขนลงจากยอดวดั

แม่พระสายประคํา เมอืวนัท ี18 เมษายน ซงึสตับุรุษได้ขอซ่อมแซมวดั 3 วนั ต่อมาผู้นําท้องถนิ  

มาขอกุญแจวดัและเขา้ไปทําลายไมก้างเขน บชิอปโจเซฟ ล ีชนิฮอง ไดส้อบถามเจา้หน้าท ีแต่พวกเขา

กลบัปฏเิสธความรบัผดิชอบและตอบว่าไมรู่เ้รอืง และยงัมอีกีหลายประเทศทโีบสถถ์ูกทาํลาย ส่งผล

ให้ครสิตชนทอีาศยัอยู่ในพนืทีทมีกีารเบียดเบียนศาสนา มคีวามยากลําบากในการดําเนินชีวิต 

ครสิตชน ไม่สามารถแสดงตนได ้ไม่มโีบสถแ์ละพธิบูีชาขอบพระคุณสําหรบัพวกเขา ซงึเป็นเรอืง   

ทน่ีาเศรา้ใจมาก วนันีใหเ้ราภาวนาพวกเขาเป็นพเิศษ (อา้งองิจาก https://bit.ly/2XKOD22) 

 

              ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทาํกิจกรรมอืน ๆ แทนได้ 

รอ้งเพลง "บา้นพระบดิา" เพลงประกอบการสอนคําสอน อลับมั "ทาํดว้ยความรกั" 
 

เพลงบ้านพระบิดา 

1. เชญิเราร่วมทางไป บา้นของพระบดิา บา้นของพระบดิา บา้นของพระบดิา 

เชญิเราร่วมทางไป บา้นของพระบดิา บา้นทมีคีวามสุข 

2. พระเยซูนําไป บา้นของพระบดิา บา้นของพระบดิา บา้นของพระบดิา 

พระเยซูนําไป บา้นของพระบดิา บา้นทมีคีวามสุข 
 

ดาวน์โหลดไดท้ ีhttp://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1912-withlove 

 

        ปฏิบติั – ให้เลขาจดบนัทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกล้ชิด 

1. ให้มกีารเลือกตงั หวัหน้ากลุ่ม นักบุญองค์อุปถมัภ์ประจํากลุ่ม เลขา เหรญัญิก (ผู้นําแนะนํา     

หน้าทใีหเ้ดก็ ๆ) 

2. ให้สมาชกิประชุมกนัว่าจะเลยีนแบบพระเยซูเจา้ในวยัเยาวนี์ไดอ้ย่างไรบา้ง เช่น ไปร่วมพธิบูีชา

ขอบพระคุณอย่างสมาํเสมอ เป็นตน้ ใหเ้ลขาจดบนัทกึไวเ้พอืการรายงานในการพบปะครงัต่อไป 

3. ให้ถวายเงนิเล็กน้อยเพอืนําไปช่วยเหลอืเดก็ทมีคีวามยากลําบากกว่าตนเอง (เตรยีมกระปุก

ถวายเงนิไว)้  

4. นดัหมายการพบปะครงัต่อไป  

 

         ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคาํธรรมทตู 10 บท หรอื 1 สาย 
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 1. เพอืใหส้มาชกิไดเ้รยีนรูแ้บบอย่างชวีติในวยัเยาวข์องพระเยซูเจา้กบัครอบครวัของพระองค ์  

 2. เพอืใหส้มาชกิคดิถงึเดก็ทารกผูบ้รสิุทธ ิซงึตกเป็นเหยอืของความรุนแรงและความเหน็แก่ตวั 

  3. เพอืใหส้มาชกิเชอืฟังบดิามารดาและช่วยทาํงานบา้นตามความสามารถ 

 

 

ผู้นํา ขา้แต่พระเยซูเจ้า ขอโปรดประทานความรกัในหวัใจของพวกลูก เพอืให้ลูกจะได้มคีวามรกัอย่าง

 เปียมลน้ต่อบดิามารดาและเชอืฟังท่าน ตามแบบอย่างของพระองค์ททีรงกระทําต่อพระนางมารยี์ 

 พระมารดา และท่านนักบุญโยเซฟ เมอืพระองคท์รงเยาวว์ยัดว้ยเทอญ  

ทุกคน อาแมน 

 

 

1. ให้พูดคุยกบัสมาชกิคนขา้ง ๆ ถึงครอบครวัของตน บอกว่ามสีมาชกิกคีน มีใครอาศยัอยู่ในบ้าน

 ร่วมกนับา้ง  

2. ใหส้มาชกิคดิถงึกจิกรรมต่าง ๆ ทตีนเองไดท้าํกบัครอบครวั หรอืงานทเีป็นความรบัผดิชอบของตน

 ต่อครอบครวั เพอืช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระของบดิามารดาหรอืผูป้กครอง (ใหส้มาชกิแบ่งปันกบัคนขา้ง ๆ  ) 

 

 

1. เราทุกคนเป็นสมาชกิคนสําคญัในครอบครวั เช่นเดยีวกนัพระเยซูเจ้าก็ทรงเป็นสมาชกิคนหนึงใน

ครอบครวัของพระนางมารยีพ์ระมารดา และนักบุญโยเซฟด้วย การบงัเกดิของพระเยซูเจา้เป็นข่าวดแีรก 

สําหรบัคริสตชน ให้เรามองชีวิตทเีรียบง่ายและสมถะของพระเยซูเจ้าในวยัเยาว์ พระองค์ทรงเป็น

แบบอย่างถงึการเป็นลกูของพระบดิาเจา้ และการเป็นลกูทดีใีนครอบครวัศกัดสิทิธดิว้ย 
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2. อ่านพระคมัภรี ์"พระเยซูเจ้าทรงเจริญวยัทีเมืองนาซาเรธ็" (ลก. 2:51-52) 

  พระเยซูเจา้เสดจ็กลบัไปทเีมอืงนาซาเรธ็กบับดิามารดาและเชอืฟังท่านทงัสอง พระเยซูเจา้

 ทรงเจรญิขนึทงัในพระปรชีาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพกัตร์ของพระเจา้

 และต่อหน้ามนุษย ์

 

คาํถามเพอืการไตร่ตรอง  ใหส้มาชกิไดไ้ตร่ตรองดว้ยคาํถามต่อไปนี  

(ฝึกใหไ้ตร่ตรอง ผูนํ้าถามแลว้ใหเ้วลาสมาชกิคดิ พจิารณา แลว้ใหแ้สดงความคดิเหน็ ไมต่อ้งรบีเร่ง ใหพ้ระจติเจา้

ทํางานในความเงยีบกบัจติใจของเดก็แต่ละคน) 

 1. นักบุญโยเซฟ พระนางมารยี์ และพระเยซูเจ้า อาศยัอยู่ทเีมอืงใด (นาซาเรธ็ – เมอืงทใีหญ่สุด

    ทางตอนเหนือของประเทศอสิราเอล พระเยซูเจา้ทรงเจรญิวยัทนีี)  

 2. นักบุญโยเซฟและพระนางมารยี์รู้สกึเช่นไรต่อพระเยซูเจ้า (รกั และภูมใิจในความน่ารกั สุภาพ     

     อ่อนโยนของพระเยซูเจา้) 

 3. พระเยซูเจา้มที่าทอีย่างไรเมอือยู่กบัพระนางมารยีแ์ละนักบุญโยเซฟ (เชอืฟังท่านทงัสอง)  

 4. ถา้เราไมไ่ดอ้่านพระคมัภรีต์อนนีจะเป็นอย่างไร (ไมท่ราบเรอืงราวในวยัเยาวข์องพระเยซูเจา้) 

 5. เมอืไดอ่้านเรอืงราวของพระเยซูเจา้ตอนนีแลว้ สมาชกิคดิว่าตอ้งปรบัปรุงหรอืเปลยีนแปลงแกไ้ข

    ตนเองอย่างไรบ้าง (ให้แต่ละคนพจิารณาตนเองกบัแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในวยัเยาว์ เช่น 

     เรอืงการเชอืฟังพ่อแม ่การไปวดั เรยีนคาํสอน การอ่านพระคมัภรี ์ฯลฯ) 

 6. แบบอย่างชวีติในวยัเยาว์ของพระเยซูเจ้า ช่วยใหเ้รารูจ้กัและ

  รกัพระเจา้ได้อย่างไรบ้าง (พระเยซูเจา้เป็นบุตรทเีชอืฟังบดิา

  มารดา นีคือแบบอย่างทีงดงามทีทําให้เรารกัพระเยซูเจ้า

  มากยงิขนึ) 

3. ในชวีติครอบครวัศกัดสิทิธขิองพระเยซูเจ้ามไิด้มแีค่เพยีงความสุข

เท่านัน พระเยซูเจ้าเองก็พบความยากลําบากในชีวิตด้วย ไม่ว่า       

จะเป็นการบงัเกดิอย่างยากจนท่ามกลางความเหน็บหนาว ทรงถูก

เบยีดเบยีนจากกษตัรยิเ์ฮโรด ทําใหต้อ้งเสดจ็หนีไปประเทศอียปิต์ 

ทรงมสี่วนร่วมแบ่งเบาภาระของนักบุญโยเซฟในการทํางาน เรยีนรู้

ทจีะฟังพระนางมารยี์เล่าถึงความเชอืของบรรพบุรุษ การสวดภาวนา 

และการปฏบิตัติามจารตีประเพณีต่าง ๆ แสดงใหเ้หน็ว่าพระเยซูเจ้า

ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขและมีความเป็นหนึงเดียวกับครอบครัว         
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ให้เราเลียนแบบชวีติของพระเยซูเจ้าโดยไม่ย่อท้อต่อความทุกข์ยากลําบากต่าง ๆ เป็นลูกทดีดี้วยการ

ช่วยเหลอืงานในบา้น แบ่งเบาภาระต่าง ๆ ของบดิามารดาตามความสามารถของเรา และเชอืฟังคาํสงัสอน

ของพวกท่านดว้ย  

4. ปัจจุบนั มเีดก็ทารกเป็นจํานวนมากตกเป็นเหยอืของความรุนแรงและความเหน็แก่ตวั ไม่มโีอกาส

แมแ้ต่ได้ลมืตาดูโลกเพราะถูกทําลายชวีติตงัแต่อยู่ในท้องแม่ ไม่มใีครปกป้องพวกเขาได้ ไม่มแีมส้ทิธ ิ

ในการป้องกนัตนเอง พวกเขาเป็นเหมอืนเสยีงกรดีร้องขอชวีติและความช่วยเหลอืทไีม่ใครไดย้นิ ซงึไม่ต่าง

จากเสยีงรอ้งไหค้รําครวญในเมอืงเบธเลเฮม และบรเิวณใกลเ้คยีง ทถีูกฆ่าตามคําสงัของกษตัรยิเ์ฮโรด

ใหเ้ราระลกึถงึเดก็ทารกทบีรสุิทธทิตีายเพราะความโหดรา้ยของผูอ้นื ซงึสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ 

ทรงกล่าวประณามการทําแท้งว่าเป็นการลดคุณค่าของชีวิตมนุษย์ และเป็นผลพวงทีเลวร้ายจาก

วฒันธรรมในยุคปัจจุบนั ดงันนั ใหเ้ราร่วมใจกนัภาวนาใหเ้ดก็ทารกทถีูกทาํรา้ยเหล่านนัดว้ย 

 

        ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทาํกิจกรรมอืน ๆ แทนได้ 

รอ้งเพลง "ฉันจะรกัทุกคนในบา้น" เพลงประกอบการสอนคําสอนและคุณธรรม อลับมั "เดก็ด"ี 
 

เพลงฉันจะรกัทุกคนในบ้าน 

ฉันจะรกัคุณพ่อของฉนั คุณแมข่องฉัน พน้ีองของฉนั 

ฉันจะรกัทุกคนในบา้น ช่วยเหลอื ทุกคน 
 

ดาวน์โหลดไดท้ ีhttp://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1914-dekdee 

 
          ปฏิบติั – ให้เลขาจดบนัทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกลชิ้ด 

1. ใหร้ายงานกจิการดทีตีงัใจกระทาํ หรอืภารกจิททีําเสรจ็สนิแลว้จากการพบปะในครงัทผีา่นมา 

2. ใหส้มาชกิหาขอ้ตงัใจว่าจะทําสงิใดเพอืช่วยเหลอืแบ่งเบางานในบา้น หรอืมอบความรกัใหก้บัเพอืน

ในหอ้งหรอืเพอืนบา้นทคีรอบครวัมคีวามยากลําบาก ใหเ้ลขาจดบนัทกึไวเ้พอืรายงานในการพบปะ

ครงัต่อไป 

3. ให้ถวายเงนิเลก็น้อยเพอืนําไปช่วยเหลือเดก็ ๆ ทมีคีวามยากลําบากกว่าตนเอง (เตรยีมกระปุก

ถวายเงนิไว)้  

4. นัดหมายการพบปะครงัต่อไป โดยให้สมาชกิขอให้บิดามารดาเล่าเรอืงวนัทตีนเองรบัศลีล้างบาป 

ใหฟั้ง หรอืไปดวู่าตนเองลา้งบาปวนัทเีท่าไหร่ นกับญุอะไร ใครเป็นผูล้า้งบาปให ้

          

                    ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคาํธรรมทตู 10 บท หรอื 1 สาย 
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 1. เพือให้สมาชิกเห็นแบบอย่างของพระเยซูเจ้าและนักบุญยอห์นผู้ทําพิธีล้าง ในการทําตาม    

     พระประสงคข์องพระเจา้ 

 2. เพอืใหส้มาชกิคดิถงึเดก็ ๆ ทไีมม่โีอกาสไดล้า้งบาป และไมม่โีอกาสไดเ้ป็นลูกของพระบดิาเจา้ 

 3. เพอืสมาชกิจะไดท้ําความด ีเพอืเป็นแสงสว่างของพระครสิตเจา้ทนํีาความสุขแก่เพอืนพน้ีอง 

 

 

 

ผู้นํา ขา้แต่พระเยซูเจา้ ขอพระองคโ์ปรดประทานความรกัในดวงใจของพวกลูก จะได้ดําเนินชวีติตาม

 พระประสงค์ของพระองค์ ดงัเช่นเมอืพระองค์ทรงกระทําเมอืครงัทรงพระชนมอ์ยู่ ขอพระจติเจา้

 ประทานพระพรความกล้าหาญในจติใจพวกลูก ในการทําความดี เพอืจะได้เป็นแสงสว่างของ  

 พระครสิตเจา้ใหก้บัผูอ้นืตามแบบอย่างของพระองคด์ว้ยเทอญ  

ทุกคน อาแมน 
 

 

 

 1. เราทุกคนเราตระหนักดวี่าเราเป็นสมาชกิคนหนึงของครอบครวั วนันีใหเ้ราคดิถงึกจิกรรมทเีราทํา

  ดว้ยกนัอย่างมคีวามสุข หรอืเหตุการณ์ทเีราทําแล้วสมาชกิในบา้นมคีวามสุข เช่น เล่นเกมดว้ยกนั 

  แบ่งขนมใหน้้อง ช่วยแมท่าํงานบา้น ดูแลคุณยาย สอบไดท้ ี1 (ใหส้มาชกิแบ่งปัน) 

2. ใหส้มาชกิคดิถงึกจิการต่าง ๆ ของคาทอลกิ ททีําร่วมกนัในครอบครวัอย่างมคีวามสุข เช่น สวดสาย

 ประคาํร่วมกนั ไปวดัดว้ยกนั ไปแสวงบุญร่วมกนั ใครเคยทาํกจิกรรมเหล่านีบา้ง (ใหส้มาชกิแบง่ปัน) 
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1. เราอาจไม่รู้ว่าเมอืวนัทรีบัศลีลา้งบาปนนั เป็นวนัทคีรอบครวัมคีวามสุขร่วมกนั เพราะเป็นวนัทเีรา

ได้รับการต้อนรับให้เข้าเป็นสมาชิกในครอบครัวคริสตชน ทําให้เรามีพีน้องในพระคริสตเจ้า

มากมายในพระศาสนจกัร ใครมรีูปถ่าย หรอืมใีครจดจาํบรรยากาศในวนัทเีรารบัศลีลา้งบาปไดบ้้าง 

ถ้ามใีหเ้ล่าใหเ้พอืนฟัง (หากไม่ม ีเชญิชวนใหส้มาชกิไปถามบดิามารดา ปู่ ย่าตายาย ขอให้ท่านเล่า

ความรู้สกึ บรรยากาศวนัทเีราล้างบาปให้ฟัง) มีใครจําได้บ้างว่าพระสงฆ์ผู้ทําพธิีล้างบาปให้เรา   

ชอือะไร จําได้หรอืไม่ว่าล้างบาปวนัทเีท่าไหร่ ทวีดัไหน ใครเป็นพ่อแม่ทูนหวัให้เรา (ให้สมาชกิ

กลบัไปถามบดิามารดา หรอืไปดเูอกสารวนัรบัศลีลา้งบาปของตน) 

2. อ่านพระคมัภรี ์"พระเยซูเจ้าทรงรบัพิธีล้าง" (มธ. 3:13-17) 

เวลานัน พระเยซูเจ้าเสด็จมาจากแคว้นกาลิลีถึงแม่นําจอร์แดน เพือรับพิธีล้างจาก

ยอห์น ยอห์นพยายามชกัชวนพระองค์ให้เปลยีนพระทยั เขากล่าวว่า “ขา้พเจ้าควรจะรบัพธิีล้าง

จากท่าน แต่ท่านกลบัมาพบข้าพเจ้า” พระเยซูเจ้าตรสัตอบว่า “เวลานี ปล่อยให้เป็นเช่นนีก่อน 

เพราะเราควรจะทําทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจา้” ยอห์นจงึยอมทําตาม เมอืพระเยซูเจ้า

ทรงรบัพธิลี้างแล้วเสดจ็ขนึจากนํา ทนัใดนันท้องฟ้าเปิดออก พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระจติ

ของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพริาบ และมเีสยีงจากสวรรค์กล่าวว่า “ผู้นีเป็นบุตร    

สุดทรีกัของเรา เป็นทโีปรดปรานของเรา” 

 

คาํถามเพอืการไตร่ตรอง ใหส้มาชกิไดไ้ตร่ตรองดว้ยคาํถามต่อไปนี  

(ฝึกใหไ้ตร่ตรอง ผูนํ้าถามแลว้ใหเ้วลาสมาชกิคดิ พจิารณา แลว้ใหแ้สดงความคดิเหน็ ไมต่อ้งรบีเร่ง ใหพ้ระจติเจา้

ทํางานในความเงยีบกบัจติใจของเดก็แต่ละคน) 

 1. ใครเป็นผูล้า้งบาปใหก้บัพระเยซูเจา้ และทาํพธิลีา้งทไีหน (ยอหน์ผูท้าํพธิลีา้ง – แมนํ่าจอรแ์ดน) 

 2. พระเยซูเจ้าทรงขอให้ยอห์นทําสงิใด เพราะเหตุใด (ล้างบาปให้ – เพราะพระองค์ประสงค์ทจีะทํา        

      ทุกอย่างตามพระประสงคข์องพระเจา้) 

 3. สมาชกิคดิว่าพระบดิาเจา้ทรงมคีวามสุขหรอืไม ่เมอืพระเยซูเจา้ทรงรบัพธิลีา้ง (มคีวามสุขเพราะ

     มเีสยีงจากสวรรคว่์า “ผูนี้เป็นบุตรสุดทรีกัของเรา เป็นทโีปรดปรานของเรา”) 

 4. ถ้ายอห์นไม่ยอมล้างบาปให้พระเยซูเจ้าจะเป็นอย่างไร (ทุกสงิไม่เป็นไปตามพระประสงค์ของ

     พระเจา้, พระเยซูเจา้ไม่ไดเ้ขา้รบัพธิลีา้ง แต่ท่านยอหน์ยอมทําตามทพีระเยซูเจา้บอก เพราะท่าน

     กป็รารถนาทจีะทําทุกสงิตามพระประสงคข์องพระเจา้) 
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 5. เมอืไดอ้่านเรอืงราวการรบัพธิลี้างของพระเยซูเจ้า สมาชกิคดิว่าตอ้งปรบัปรุงหรอืเปลยีนแปลง

     แก้ไขตนเองอย่างไรบ้าง (ให้สมาชกิพจิารณาตนเองในฐานะทเีป็นสมาชกิในครอบครวั ว่าได้

     ประพฤตตินตามทบีดิามารดาปรารถนาบ้างหรอืไม่, หรอืได้ทําตนใหบ้ดิามารดามคีวามสุขบ้าง

     หรอืไม)่ 

 6. การรบัพธิลี้างของพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างหรอืช่วยให้เรารู้จกัและรกัพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง      

     (เราไดเ้หน็แบบอย่างของการเชอืฟัง การเป็นลกูทดีดีว้ยการทาํตามพระประสงคข์องพระบดิาเจ้า 

      เหน็ความรกั ความผูกพนัทพีระบดิามตี่อพระบุตรสุดทรีกั ทําใหเ้รารกัพระองคม์ากยงิขนึ) 

3. ในการรบัพธิลี้างของพระเยซูเจา้ พระบดิาเจา้ทรงประทานพระจติเจ้าใหก้บัพระบุตรแต่องค์เดยีว

ของพระองค ์โดยพระอานุภาพของพระจติเจา้ไดช่้วยพระเยซูเจา้ในการประกาศขา่วด ีเช่นเดยีวกนั 

ในวนัทเีรารบัศลีลา้งบาป เมอืพระสงฆเ์ทนําลา้งบาป ทาํใหเ้รากลบัเป็นบุตรของพระเจา้ มชีวีติใหม่ 

เราได้รบัการเจิมด้วยนํามนัครสิมา ซึงเป็นเครอืงหมายของการรบัพระจติเจ้า เราได้รบัเสอืขาว    

ซงึเป็นเครอืงหมายของชวีติทขีาวสะอาดไร้มลทนิ และสุดทา้ยคอื เทยีน เป็นเครอืงหมายถงึความเชอื

ทีจะต้องส่องแสงออกมาด้วยการดําเนินชีวิตทีดี เป็นแบบอย่างแก่คนอืน และให้เราวอนขอ       

พระหรรษทานซงึเป็นของขวญัทพีระเจา้ประทานให้เราเช่นเดยีวกนัในวนัทเีรารบัศลีลา้งบาป และ

ขอพระจติเจ้าช่วยเราให้เป็นธรรมทูตของพระเยซูเจ้าในการประกาศข่าวด ีเหมอืนทพีระเยซูเจ้า

ทรงกระทาํ ซงึเป็นเครอืงหมายของการเป็นบุตรของพระเจา้อย่างแทจ้รงิ  

4. ให้เราคิดถึงเด็ก ๆ มากมายทีเกิดมาแล้วไม่มีโอกาสได้รับศีลล้างบาปเป็นลูกของพระเจ้า 

เช่นเดยีวกนักบัเรา มบีางประเทศทลีูกของพระบดิาเจ้าถูกเบยีดเบยีน ถูกบงัคบัใหล้ะทงิความเชอื 

ละทงิศาสนาของตน ตวัอย่างเช่น เมอืวนัท ี12-13 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ทผี่านมา มรีายงานว่า 

ครสิตชน 23 คน ถูกพวกฟูลานีฆ่า ทเีมอืงกาดนูา ประเทศไนจเีรยี เมอืตน้ปี 2020 มคีรสิตชน 600 คน

ถูกเบยีดเบยีนและฆ่าตายในประเทศ โดยมุสลมิจฮิาดสิ ฟูลานี และโบโกฮาราม และตงัแต่ปี ค.ศ. 

2009 มคีรสิตชนประมาณ 32,000 คน เสยีชวีติจากการถูกฆ่าตาย วนันีให้เราภาวนาให้กบัพวกเขา

เป็นพเิศษดว้ย (ขอ้มลูขา่วจาก https://www.catholicnewsagency.com/news) 
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        ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทาํกิจกรรมอืน ๆ แทนได้ 

รอ้งเพลง "รกัยงิใหญ่เหมอืนพระเยซู" เพลงประกอบการสอนคําสอนชุด "เพอืนช่วยเพอืน" (ยุวธรรมทูต) 

 

เพลง รกัยิงใหญ่เหมือนพระเยซู 

พวกเราเยาวชนทงัหลาย เดก็เลก็หญงิชายพรอ้มกนัทวัหน้า 

นามยุวธรรมทตูอนังามสง่า นําพาวญิญาณ์ไปสูค่วามด ี

ท่ามกลางสงัคมอนัวุ่นวาย และความชวัรา้ยนานาสารพนั 

จงใหช้วีติเป็นพยานยดึมนั ถงึคําสอนสงัของพระเยซู 

** จงออกไป (เราจะ) เป็นดงัแสงสว่าง ส่องท่ามกลางโลกอนักวา้งใหญ ่ 

ตลอดทางทกีา้วเดนิไป มพีระทรงชยัอยู่เคยีงขา้งเรา 

เพอืนช่วยเพอืน คาํนีมคีวามหมายและตวัเราจะตอ้งเป็นผูจุ้ดประกาย  

แบ่งปันและมนํีาใจดว้ยรกัยงิใหญ่..อย่างพระเยซู (ซํา **, ***) 

***ยุวธรรมทตูตอ้งกา้วไกล เพอืนช่วยเพอืนคํานีจาํใส่ใจ  

ดว้ยรกัยงิใหญ่....เหมอืนพระเยซู 

 

ดาวน์โหลดไดท้ ีhttp://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1915-holychildhood 

 

 

ธรรมทูตรบัใช้                ปฏิบติั – ให้เลขาจดบนัทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกล้ชิด 

 1. ใหร้ายงานกจิการดทีตีงัใจกระทาํ หรอืภารกจิททีําเสรจ็สนิแลว้จากการพบปะในครงัทผีา่นมา 

 2. ให้สมาชกิประชุมกนัว่าจะกระทํากจิการดเีพอืเป็นแสงสว่างของพระครสิตเจ้า ซงึเป็นหน้าททีี

     ได้รบัมาจากศลีล้างบาป ไม่ว่าจะเป็นทบี้าน ทวีดั ทโีรงเรยีน เช่น อ่านพระวาจา สวดภาวนา   

     ทําใหพ้อ่แมพ่น้ีองมคีวามสุข ใหเ้ลขาจดบนัทกึไวเ้พอืการรายงานในการพบปะครงัต่อไป 

 3. ให้ถวายเงนิเลก็น้อยเพอืนําไปช่วยเหลอืเดก็ ๆ ทมีคีวามยากลําบากกว่าตนเอง (เตรยีมกระปุก

     ถวายเงนิไว)้  

 4. นดัหมายการพบปะครงัต่อไป 

 

 

        ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคาํธรรมทตู 10 บท หรอื 1 สาย 
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 1. เพอืใหส้มาชกิเลยีนแบบพระนางมารยีแ์ละพระเยซูเจา้ในการสงัเกตความตอ้งการของผูอ้นื  

 2. เพอืใหส้มาชกิคดิถงึเดก็ ๆ ทขีาดแคลนอาหาร และจะตอ้งตายเพราะไมม่อีาหารประทงัชวีติ  

 3. เพอืใหส้มาชกิฟังความตอ้งการของสมาชกิในครอบครวัและยนิดทีชี่วยเหลอืทุกคน 

 

 

ผู้นํา ขา้แต่พระเยซูเจา้ ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความรกัและนําใจดลีงในจติใจของลูก เพอืลูก

 จะได้มองเห็น และฟังความต้องการของเพือนพน้ีองและพร้อมทีจะช่วยทุกคนด้วยใจ

 ยนิด ี 

ทุกคน   อาแมน  

 

 

1. ให้สมาชกิช่วยกนัตอบคําถามจากเกม “เขาคือใคร” หากไม่ทราบ ใหส้มาชกิคน้หาคําตอบใน

พระคมัภรีโ์ดยใหผู้นํ้าบอกโคด้พระคมัภรี ์แลว้ใหส้มาชกิช่วยกนัเปิดหาคาํตอบ 

 นางเป็นมารดาของผูม้ชีวีติทงัหลาย – เอวา (ปฐก. 3:20-21)  

 มารดาของอสิอคั/มารดาของชนชาตทิงัหลาย – ซาราห ์(ปฐก. 17:15-16)    

 มารดาของอชิมาเอล – ฮารก์า (ปฐก. 21:8-20)   

 มารดาของยาโคบและเอซาว – เรเบคาห ์(ปฐก. 27:6-10) 

 มารดาของซามเูอล – นางฮนันาห ์(1 ซมอ. 2:19-21) 

 มารดาของโบอาสคอื – นางราหบั (มธ. 1:5) 
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 มารดาของโอเบดคอื – นางรูธ (มธ.1:5) 

 มารดาของยอหน์ ผูท้าํพธิลีา้ง – เอลซีาเบธ (ลก. 1:7-13)                        

 มารดาบุตรสองคนทขีอใหค้นหนึงนังข้างขวา คนหนึงนังข้างซ้าย – มารดาของบุตร

เศเบเด ี(มธ. 20:20-21)           

 มารดาของพระเยซูครสิตเจา้ – พระนางมารยี ์(ลก. 1:26-38)  

2. ให้สมาชกิคดิถึงประสบการณ์เมอืเกิดปัญหาในชวีิต เช่น ไม่สบาย หวิข้าว ไฟดบั ปวดหวั   

หาของไม่เจอ ฯลฯ สมาชิกคิดถึงใครเป็นคนแรก ทําไมจึงคิดถึงคนนัน เขามีความสําคญั

อยา่งไรต่อชวีติของเธอ 

 

 

1. เราจําเรอืงราวชวีติของพระเยซูเจา้และพระนางมารยี ์พระมารดาของพระองคไ์ด้ในหลาย ๆ 

เรอืง หนึงตอนทสีําคญัคอื งานมงคลสมรสทหีมู่บ้านคานา เมอืพระนางมารยี์ทรงทราบว่า 

“เหลา้องุน่หมด” พระนางจงึหนัไปหาพระเยซูเจา้ในทนัท ีเพอืรอ้งขอใหพ้ระองคท์รงช่วยเหลอื 

วนันีเราจะอ่านเรอืงราวตอนนีกนั  

2. อ่านพระคมัภรี ์"งานมงคลสมรสทีหมู่บา้นคานา" (ยน. 2:1-11)                  

สามวนัต่อมา มงีานมงคลสมรสทหีมู่บา้นคานาในแควน้กาลลิ ีพระมารดาของพระเยซูเจา้

ทรงอยู่ในงานนนั พระเยซูเจ้าทรงไดร้บัเชญิพรอ้มกบับรรดาศษิยม์าในงานนันดว้ย เมอืเหลา้

องุน่หมด พระมารดาของพระเยซูเจา้จงึมาทูลพระองคว์่า “เขาไม่มเีหลา้องุ่นแลว้” พระเยซูเจา้

ตรสัว่า “แมค่รบั แมต่้องการอะไรจากลกู เวลาของลูกยงัมาไม่ถงึ” พระมารดาของพระเยซูเจา้

จงึกล่าวแก่บรรดาผูร้บัใชว้่า “เขาบอกใหท้่านทําอะไร กจ็งทําเถดิ” ทนีันมโีอ่งหนิตงัอยู่หกใบ 

เพอืใชช้ําระตนตามธรรมเนียมของชาวยวิ แต่ละใบจุนําไดป้ระมาณหนึงรอ้ยลติร พระเยซูเจา้

ตรสักบับรรดาผูร้บัใช้ว่า “จงตกันําใส่โอ่งใหเ้ต็ม” เขาก็ตกันําใส่จนเต็มถึงขอบ แล้วพระองค์

ทรงสงัเขาอีกว่า “จงตักไปให้ผู้จ ัดงานเลียงเถิด” เขาก็ตักไปให้ ผู้จ ัดงานเลียงได้ชิมนํา          

ทเีปลยีนเป็นเหล้าองุ่นแล้ว ไม่รู ้ว่าเหล้านีมาจากไหน แต่ผู้รบัใช้ทตีกันํารู้ด ีผู้จดังานเลยีง    

จงึเรยีกเจา้บ่าวมา พูดว่า “ใคร ๆ เขานําเหลา้องุ่นอย่างดมีาใหก้่อน เมอืบรรดาแขกดมืมากแล้ว

จงึนําเหลา้องุ่นอย่างรองมาให ้แต่ท่านเก็บเหล้าอย่างดไีวจ้นถงึบดันี” พระเยซูเจ้าทรงกระทาํ

เครอืงหมายอศัจรรย์ครงัแรกนีทหีมู่บา้นคานาแควน้กาลลิ ีพระองค์ทรงแสดงพระสริริุ่งโรจน์

ของพระองค ์และบรรดาศษิยเ์ชอืในพระองค ์ 
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คาํถามเพอืการไตร่ตรอง ใหส้มาชกิไดไ้ตร่ตรองดว้ยคาํถามต่อไปนี  

(ฝึกใหไ้ตร่ตรอง ผูนํ้าถามแลว้ใหเ้วลาสมาชกิคดิ พจิารณา แลว้ใหแ้สดงความคดิเหน็ ไมต่อ้งรบีเร่ง ใหพ้ระจติเจา้

ทํางานในความเงยีบกบัจติใจของเดก็แต่ละคน) 

1. เมอืเหล้าองุ่นหมด พระนางมารยี์ทําสงิใด (ทูลพระเยซูเจ้าว่า “เขาไม่มเีหล้าองุ่นแล้ว”

และกล่าวแก่บรรดาผูร้บัใชว่้า “เขาบอกใหท้่านทาํอะไร กจ็งทาํเถดิ”) 

2. พระเยซูเจ้าตรสักบับรรดาผูร้บัใชว้่าอย่างไร (“จงตกันําใส่โอ่งใหเ้ตม็” เขากต็กันําใส่จน

เตม็ถงึขอบ แลว้พระองคท์รงสงัเขาอกีว่า “จงตกัไปใหผู้จ้ดังานเลยีงเถดิ”) 

3. หลงัจากบรรดาศษิย์ได้เห็นสงิทพีระเยซูเจ้าทรงกระทํา พวกเขารู้สกึอย่างไร (บรรดา

ศษิยเ์ชอืในพระองค)์ 

4. เมือมารดาร้องขอให้สมาชิกช่วยทําสิงใดสิงหนึง สมาชิกจะทําอย่างไร (ให้สมาชิก

แบ่งปัน) 

5. เมือได้อ่านเรอืงราวตอนนี สมาชิกคิดว่าต้องปรบัปรุงหรือเปลยีนแปลงแก้ไขตนเอง

อย่างไรบ้าง (ให้สมาชกิพจิารณาว่า ตนเองได้สนใจ สงัเกตเหน็ความต้องการของคน

รอบขา้งหรอืไม ่คนทกีําลงัเดอืดรอ้นทตีอ้งการความช่วยเหลอื คาํรอ้งขอของบดิามารดา 

ญาตพิน้ีองทขีอใหเ้ราช่วยเหลอื) 

6. แบบอยา่งชวีติของพระเยซูเจา้นี ช่วยใหเ้รารูจ้กัและรกัพระเจา้ได้อย่างไรบา้ง (พระเยซูเจ้า

ทรงฟังคํารอ้งขอของพระมารดา และทรงช่วยเหลอืผูท้กีําลงัพบกบัความยุ่งยากลําบาก

ในชวีติ ทาํใหเ้รารกัพระเยซูเจา้มากยงิขนึ) 

3. พระนางมารยี์ไม่ไดเ้ป็นมารดาของพระเยซูเจา้เท่านัน แต่เป็นมารดาของเราดว้ย พระเยซูเจา้

ทรงมอบพระนางมารยี์ให้เป็นแม่ของเราทุกคน พระองค์ตรสักบัแม่พระว่า “นีคอืลูกของแม่” 

และตรสักบัศิษย์ทพีระองค์ทรงรกั ซงึเป็นผู้แทนของเราว่า “นีคอืแม่ของเจ้า” (ยน. 19:26)     

พระนางมารีย์ก็กลายเป็นแม่ของเรานับแต่วินาทีนันเป็นต้นมา พระเยซูเจ้ายังทรงเป็น

แบบอย่างให้เราในการปฏบิตัิตามคํารอ้งขอของพระมารดา ดงันัน เราจงึต้องฟังคําร้องขอ

ของมารดาของเรา และช่วยเหลอืมารดาของเราตามความสามารถ  

4. คํารอ้งขอของพระมารดาต่อพระเยซูเจ้า แสดงใหเ้หน็ถงึการคดิถงึคนอนื มคีวามเหน็อกเหน็ใจ 

 ผู้ทยีากลําบากกว่า ในทุกวนันีมเีด็กทีขาดแคลนอาหารทวัโลก ซึงก่อนทจีะเกิดสถานการณ์   

 การแพร่ระบาดของโควดิ-19 มผีูค้นประมาณ 21,000 คน เสยีชวีติเพราะขาดสารอาหาร และ

 พบว่าทุก ๆ 10 วนิาท ีจะมเีด็ก 1 คน เสยีชวีติเพราะภาวะขาดสารอาหารด้วย โดยเฉพาะ

 กลุ่มประเทศในแอฟรกิาได้รบัผลกระทบรุนแรงทสีุด รวมถงึประเทศทมีสีงคราม และความ

 ขดัแย้งภายในประเทศ เช่น เยเมน ซูดานใต้ และซีเรีย ให้เราภาวนาวอนขอพระแม่มารยี์ 

 ช่วยภาวนาออ้นวอนต่อพระเจา้เพอืเดก็ ๆ เหล่านนัดว้ย 
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         ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทาํกิจกรรมอืน ๆ แทนได้ 

รอ้งเพลง "พระเจา้ทรงเรยีกเราทุกวนั" เพลงประกอบการสอนคาํสอน อลับมั "พระเยซูใจด"ี 

 

เพลงพระเจ้าทรงเรียกเราทุกวนั 

พระเจา้ทรงเรยีกเราทุกวนั พระเจา้ทรงเรยีกเราใหท้ําความด ี

ทาํวนันี ทําเดยีวนี ทําทนัทไีมร่อชา้ เชญิเรามาร่วมกนัทาํด ี

ญ. ฉนัจะช่วยคุณแม ่ช.ผมจะช่วยคุณพอ่  

ญ. ฉนัจะช่วยคุณครู ช.ผมจะช่วยเพอืน ๆ 

(พรอ้ม) เราจะช่วยเพอืน ๆ ทุกคน 

 

ดาวน์โหลด  http://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1913-jesusjaidee 
 

 

        ปฏิบติั – ให้เลขาจดบนัทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกล้ชิด 

 1. ใหร้ายงานกจิการดทีตีงัใจกระทาํ หรอืภารกจิททีําเสรจ็สนิแลว้จากการพบปะในครงัทผีา่นมา 

 2. ใหส้มาชกิช่วยกนัคดิว่าจะช่วยเดก็ ๆ ทขีาดแคลนอาหาร หรอืหาขอ้ตงัใจทจีะทํากจิการดี

     เพอืช่วยเหลอืเดก็ ๆ ดว้ยกนั ใหเ้ลขาจดบนัทกึไวเ้พอืการรายงานในการพบปะครงัต่อไป 

 3. ให้ถวายเงนิเลก็น้อยเพอืนําไปช่วยเหลอืเดก็ ๆ ทมีคีวามยากลําบากกว่าตนเอง (เตรยีมกระปุก

     ถวายเงนิไว)้  

 4. นัดหมายการพบปะครงัต่อไป 
 

 

       ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคาํธรรมทตู 10 บท หรอื 1 สาย 
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 1. เพอืใหส้มาชกิไดเ้รยีนรูแ้บบอย่างชวีติของพระเยซูเจา้กบัอคัรสาวกของพระองค ์ 

 2. เพอืใหส้มาชกิคดิถงึบรรดาสามเณร ผูเ้ตรยีมตวัเป็นพระสงฆ ์เป็นตน้ ในดนิแดนทถีูกเบยีดเบยีน 

 3. เพอืใหส้มาชกิไดเ้ป็นผูป้ระกาศข่าวดใีหก้บัเพอืนพน้ีองดว้ยใจยนิด ี 

 

 

ผู้นํา ขา้แต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเรยีกศษิย์บางคนให้มาใช้ชวีติร่วมกบัพระองค์ ทรงแต่งตงัเขา  

 ใหเ้ป็นอคัรสาวก ขอพระองคโ์ปรดอวยพรลูก เพอืจะไดเ้ป็นศษิยธ์รรมทูตของพระองค์ ใหม้ใีจรกั

 ทจีะประกาศขา่วดดีงัเช่นอคัรสาวกของพระองคด์ว้ยเทอญ  

ทุกคน   อาแมน 

 

  ถามสมาชกิดว้ยคาํถามต่อไปนี 

1. มใีครไดร่้วมกจิกรรมกลุ่มหรอืชมรม ทวีดัหรอืทโีรงเรยีนบา้ง (ใหส้มาชกิยกมอื) 

2. ใหแ้ต่ละคนบอกว่าตนเองสงักดั กลุ่มหรอืชมรมอะไรบา้ง (นักขบัรอ้ง/เดก็ช่วยมสิซา ฯลฯ) 

3. เมอืไปร่วมกจิกรรมของกลุ่มหรอืชมรม รูส้กึอย่างไร (มคีวามสุข/สนุก/ไดเ้จอเพอืน ฯลฯ) 

4. ไดเ้รยีนรูอ้ะไรบา้งจากการเขา้กลุ่มหรอืชมรม (ใหส้มาชกิแบ่งปัน) 

5. มหีน้าทอีะไรบา้ง ในกลุ่มหรอืชมรมทเีราสงักดัอยู่ (เลขา/นํากจิกรรม/นําภาวนา ฯลฯ) 

6. ใครเป็นผูนํ้าของกลุ่มหรอืชมรมทเีราสงักดัอยู่ (จาํชอืไดไ้หม/รูจ้กัไหม) 

7. มกีารพบปะของกลุ่มหรอืชมรมมากน้อยแค่ไหน (อาทติยล์ะครงั/สองอาทติยค์รงั/เดอืนละครงั) 

8. ใครเป็นทปีรกึษาของกลุ่มหรอืชมรม (จาํชอืไดไ้หม/รูจ้กัไหม) 

9. ในกลุ่มหรอืชมรมมสีมาชกิกคีน 

10. บอกชอืเพอืนในกลุ่มหรอืชมรม มาอย่างน้อย 3 ชอื 
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1. เราแต่ละคนเป็นสมาชกิของครอบครวั โรงเรยีน วดั ชุมชน และเราแต่ละคนกย็งัสงักดัอยู่ในชมรม

หรอืกลุ่มใดกลุ่มหนึง ซงึไดช้อืว่าเป็นชุมชนทมีคีวามเชอืต่อพระเจา้ดว้ยเช่นกนั เมอืสองพนัปีทแีลว้

บรรดาศษิย์ของพระเยซูเจ้าก็ได้รบัเรยีกให้มาร่วมชวีติอยู่กบัพระองค์ เราจะอ่านเรอืงราวตอนที

พระเยซูเจา้ทรงแต่งตงัอคัรสาวกสบิสองคนใหอ้ยู่กบัพระองค”์ (มก. 3:13-19) เพอืดูว่าพระเยซูเจา้

ทรงแต่งตงัใครบา้งใหม้าเป็นศษิยข์องพระองค ์และพวกขามหีน้าทอีะไรบา้ง 

2. อ่านพระคมัภรี ์"พระเยซูเจ้าทรงแต่งตงัอคัรสาวกสิบสองคน" (มก. 3:13-19) 

พระเยซูเจา้เสดจ็ขนึไปบนภูเขา ทรงเรยีกผูท้พีระองคท์รงตอ้งการใหม้าพบ เขาเหล่านันก็

มาเฝ้าพระองค ์พระองคจ์งึทรงแต่งตงัอคัรสาวกสบิสองคน ใหอ้ยู่กบัพระองค ์และเพอืจะทรงสง่เขา

ออกไปเทศน์สอน โดยให้มอํีานาจขบัไล่ปีศาจด้วย อัครสาวกสบิสองคนททีรงแต่งตงั คอื ซีโมน 

พระองค์ทรงตงัชอืใหม่ให้เขาว่า “เปโตร” ยากอบบุตรของเศเบด ีและยอห์น น้องชายของยากอบ 

พระองคท์รงตงัชอืใหส้องพน้ีองนีว่า “โบอาแนรเกส” ซงึแปลว่า “ลูกฟ้ารอ้ง” อนัดรูว์ ฟีลปิ บารโ์ธโลมวิ 

มทัธิว โทมสั ยากอบบุตรของอลัเฟอัส ธดัเดอสั ซีโมนจากกลุ่มชาตินิยม และยูดาสอิสคารโิอท 

ต่อมายูดาสผูนี้ไดท้รยศต่อพระองค ์

 

คาํถามเพอืการไตร่ตรอง ใหส้มาชกิไดไ้ตร่ตรองดว้ยคาํถามต่อไปนี  

(ฝึกใหไ้ตร่ตรอง ผูนํ้าถามแลว้ใหเ้วลาสมาชกิคดิ พจิารณา แลว้ใหแ้สดงความคดิเหน็ ไมต่อ้งรบีเร่ง ใหพ้ระจติเจา้

ทํางานในความเงยีบกบัจติใจของเดก็แต่ละคน) 

1. บรรดาอคัรสาวกทพีระเยซูเจา้ทรงเรยีกมใีครบา้ง (เปโตร ยากอบบุตรของเศเบด ีและยอหน์ 

น้องชาย อันดรูว์ ฟีลิป บาร์โธโลมวิ มทัธิว  โทมสั ยากอบบุตรของอลัเฟอสั ธดัเดอสั ซีโมน  

จากกลุ่มชาตนิิยม  และยดูาสอสิคารโิอท)  

2. พระเยซูเจ้ามอบหมายให้บรรดาอคัรสาวกทําอะไรบ้าง (ส่งเขาออกไปเทศน์สอน โดยใหม้ี

อํานาจขบัไล่ปีศาจดว้ย ) 

3. เมอืพระเยซูเจ้าทรงเรยีกศิษย์บางคนให้มาร่วมงานกับพระองค์ พวกท่านมีท่าทีอย่างไร     

(ผูท้ถูีกเรยีกกต็อบสนองการเรยีกทนัทโีดยไมม่เีงอืนไข) 

4. หากบรรดาอคัรสาวก 12 คน ไม่ตอบสนองเสยีงเรียกและไม่กระทําภารกจิตามทพีระเยซูเจ้า

ทรงมอบหมาย จะเป็นอย่างไร (พระเยซูเจา้ไม่มผีูร้่วมงานและไมม่ผีูอ้อกไปประกาศขา่วด)ี 

5. เมอืไดอ้่านเรอืงราวตอนนี สมาชกิคดิว่าต้องปรบัปรุงหรอืเปลยีนแปลงแกไ้ขตนเองอย่างไรบ้าง 

(ใหส้มาชกิคดิถงึความกระตอืรอืรน้ในการเป็นศษิยข์องพระเยซูเจา้ ตนเองไดท้ําสงิใดในฐานะ

ทเีป็นลูกของพระเจา้ และเป็นศษิยข์องพระเยซูเจา้บา้ง) 
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6. จากพระวาจาของพระเจ้าทําให้เรารู้จกัและรกัพระเจ้ามากขนึอย่างไรบ้าง (ขอบพระคุณ 

พระเจา้ททีรงเปิดโอกาสใหม้นุษย ์ไดม้สีว่นร่วมในชวีติและการประกาศขา่วดขีองพระองค)์ 

3. ในกลุ่มของบรรดาอคัรสาวกมบุีคคลทุกอาชพี เช่น ชาวประมง คนเก็บภาษี ผูท้ร่ีวมกลุ่มการเมอืง

เพอืต่อสู้กบัรฐับาลโรมนั ดงันัน พระเยซูเจ้าทรงเรยีกคนหลายประเภทใหม้าร่วมงานกบัพระองค์ 

และสงิทบีรรดาอคัรสาวกตอ้งทําคอือยู่กบัพระครสิตเจา้เพอืตดิตามพระองค ์ซมึซบัความคดิและวถิี

ชวีติของพระองค์ อยู่ด้วยกนัเป็นหมู่คณะ และเพอืจะทรงส่งเขาออกไปเทศน์สอนโดยใหม้อํีานาจ

ขบัไล่ปีศาจด้วย พระเยซูเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้อัครสาวกสิบสองคน เป็นแกนนําข่าวดีให้       

แผ่ขยายไปสู่มนุษย์ทุกคน วนันีให้เราภาวนาให้บรรดาสามเณรทวัโลก เป็นต้น ในทวปีแอฟรกิา    

เมอืไม่นานมานี มุสตาฟา โมฮมัเมด็ อายุ 26 ปี นักโทษในคุกไนจเีรยี อ้างว่าเขาเป็นหวัหน้าแก๊ง

จบัสามเณร 4 คน ซงึมอีายุระหว่าง 18 ถงึ 24 ปี ไปเรยีกค่าไถ่ เมอืวนัท ี8 มกราคม ค.ศ. 2020        

จากบ้านเณรผูเ้ลยีงแกะทดี ีเขาให้สมัภาษณ์ในคุกว่า สามเณรมคีาแอล นาด ีอายุ 18 ปี เวลาถูก

ควบคุมตัว ไม่ยอมหยุดประกาศความเชอืคาทอลิก และยังพูดกบัเขาว่า "ถ้าไม่ละทงินิสยัไม่ด ี    

จะพนิาศ" 10 วนัหลงัจากจบัสามเณร เขาปล่อยเณรหนึงคนข้างถนน เพราะป่วยหนัก วนัท ี31 

มกราคม ก็ปล่อยอกี 2 คน แต่ยงัไม่ปล่อยนาด ีทสุีดวนัท ี1 กุมภาพนัธ์ บชิอปมทัธวิ ฮสัซนั กูกา 

แห่งสงัฆมณฑลโซโคโต ประกาศว่านาดเีสยีชวีติแลว้  

(ขอ้มลูขา่วจาก https://www.catholicnewsagency.com/news) 

4. เช่นเดียวกัน เราแต่ละคนเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าตังแต่เมือเราได้รับศีลล้างบาป และได้รบั      

การยืนยันอีกครงัหนึงในการรับศีลกําลงั เราทุกคนจึงต้องภูมิใจทีได้เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า 

ดงันัน เราจงึต้องพยายามเรียนรู้คําสอนของพระองค์อย่างสมําเสมอ เพอืจะได้รู้ว่าพระเยซูเจ้า   

ทรงสอนและทรงกระทําสงิใดบา้ง และเช่นเดยีวกนัเรามไิดร้บัเรยีกใหม้าเป็นลูกของพระเจ้าเพยีง 

ในนามเท่านัน แต่ยงัทรงมอบหมายหน้าทแีละแต่งตงัเราใหอ้อกไปประกาศข่าวดดี้วย รอบ ๆ ตวัเรา 

ยงัมีเพอืนอีกมากมายทยีงัไม่รู้จกัพระเยซูเจ้า และยงัไม่ได้เป็นศิษย์ของพระองค์ ดงันัน หน้าท ี 

การประกาศข่าวดใีหเ้พอืน ๆ ฟัง จงึเป็นหน้าทขีองเรา  
 

 

             ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทาํกิจกรรมอืน ๆ แทนได้ 

รอ้งเพลง "ตามเสยีงพระองคไ์ป" เพลงประกอบการสอนคําสอน อลับมั "พระเยซูใจด"ี 

 

เพลง ตามเสียงพระองคไ์ป 

1. พระเยซูทรงดาํเนิน ไปตามชายทะเล  

เจอผูค้นมากมาย กบัเรอืใหญ่น้อย ทรงรอคอยใครสกัคน 

2. พระเยซูทรงมองไป พบชาวประมงหาปลา  

ตามเรามาเถดิท่านทงัหลาย เราจะใหท้่านจบัคนแทนจบัปลา 
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* มาวนันี พระองคเ์รยีกเธอ แต่เธอจะตามพระองคไ์หม  

ทงิทุกสงิแลว้ตามพระองคไ์ป เป็นชาวประมงจบัมนุษย ์

3. พระเยซูทรงดาํเนิน นําทางฉันไป  

จะกา้วตาม ดว้ยความมนัใจ เป็นศษิยต์ดิตามพระองค ์(**) 

 

ดาวน์โหลดไดท้ ีhttp://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1913-jesusjaidee 

 

 

        ปฏิบติั – ให้เลขาจดบนัทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกลชิ้ด 

1. ใหร้ายงานกจิการดทีตีงัใจกระทาํ หรอืภารกจิททีําเสรจ็สนิแลว้จากการพบปะในครงัทผีา่นมา  

. ให้สมาชกิประชุมกนัว่าจะเชญิชวนเพอืน ๆ ให้มารู้จกัพระเยซูเจ้าให้มากขนึ หรอืชวนมาร่วม

กลุ่มหรอืชมรมของเราไดอ้ย่างไรบา้ง  ใหเ้ลขาจดบนัทกึไวเ้พอืการรายงานในการพบปะครงัต่อไป 

. ให้ถวายเงนิเลก็น้อยเพอืนําไปช่วยเหลอืเดก็ ๆ ทมีคีวามยากลําบากกว่าตนเอง (เตรยีมกระปุก

ถวายเงนิไว)้  

. นดัหมายการพบปะครงัต่อไป  

 

 

       ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคาํธรรมทตู 10 บท หรอื 1 สายกไ็ด ้
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 1. เพอืใหส้มาชกิไดเ้รยีนรูแ้บบอย่างชวีติของพระเยซูเจา้กบัพระมารดา และพระประยูรญาตขิองพระองค ์ 

 2. เพอืใหส้มาชกิคดิถงึเดก็กําพรา้ เดก็ทตีอ้งการความรกัจากบดิา มารดาและครอบครวั 

 3. เพอืใหส้มาชกิไดเ้ลยีนแบบพระเยซูเจา้ ทตีอ้นรบัทุกคนใหม้าเป็นครอบครวัเดยีวกนักบัพระองค ์ 

 
 

ผู้นํา ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์และพระมารดาของพระองค์ ทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิตาม 

 พระประสงค์ของพระเจ้าเสมอ ขอโปรดอวยพรลูกให้มดีวงใจทลีะม้ายคล้ายกบัพระองค์ในการ

 ดาํเนินชวีติตามพระประสงคข์องพระเจา้ เพอืลกูจะร่วมเป็นครอบครวัเดยีวกนักบัพระองคเ์สมอ 

ทุกคน   อาแมน 

 
 

1. ใหส้มาชกิลองเขยีนชอืญาตขิองตนในกระดาษเท่าทสีามารถจําได ้ 

2. ทําไมสมาชกิจงึจาํชอืของญาตพิน้ีองได ้ 

3. ครอบครวัใดมวีนัรวมญาตบิา้ง และทาํกจิกรรมอะไรร่วมกนับา้ง  
 

 

 

1. พระบดิาเจา้มไิดม้พีระประสงคใ์หเ้ราอยู่คนเดยีว แต่ทรงประสงคใ์หเ้ราอยู่ร่วมกบัคนอนื ทรงใหเ้รา     

มคีรอบครวัและญาติพน้ีอง พระเยซูเจา้เองก็ทรงมพีน้ีองดว้ยเช่นกนั วนัหนึงขณะทผีูค้นมากมาย     

มารวมกนัเพอืฟังพระวาจาของพระองค์ บรรดาญาติพน้ีองของพระองค์ต้องการมาหาพระองค์     
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แต่พระองค์ได้สอนบรรดาศษิย์ว่า ผูใ้ดทําตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผูน้ันเป็นพน้ีองชายหญิง

และเป็นมารดาของเรา วนันีเราจะเรยีนรูก้ารเป็นพน้ีองชายหญงิกบัพระเยซูเจา้  

2. อ่านพระคมัภรี ์"พระประยรูญาติแท้ของพระเยซูเจ้า" (มก. 3:31-35) 

พระมารดาและพระประยูรญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูล

พระองค์ ประชาชนกําลงันังล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพน้ีองชายหญิง   

ของท่านกําลงัตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก”  พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพีน้อง    

ของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ทีนังเป็นวงล้อมอยู่ ตรสัว่า  “นีคือมารดาและพีน้องของเรา     

ผูใ้ดทาํตามพระประสงคข์องพระเจา้ ผูน้นัเป็นพน้ีองชายหญงิและเป็นมารดาของเรา” 

 

คาํถามเพอืการไตร่ตรอง ใหส้มาชกิไดไ้ตร่ตรองดว้ยคาํถามต่อไปนี  

(ฝึกใหไ้ตร่ตรอง ผูนํ้าถามแลว้ใหเ้วลาสมาชกิคดิ พจิารณา แลว้ใหแ้สดงความคดิเหน็ ไมต่อ้งรบีเร่ง ใหพ้ระจติเจา้

ทํางานในความเงยีบกบัจติใจของเดก็แต่ละคน) 

1. ในเหตุการณ์นีพระเยซูเจ้าประทบัอยู่ทใีด (ในบ้านหลงัหนึง – บ้านหลงันีเป็นบ้านของนักบุญ 

เปโตรทเีมอืงคาเปอรนาอุม บ้านในความหมายของนักบุญมาระโก ไม่เป็นเพยีงสถานทแีห่งหนึงทมี ี 

อยู่จรงิ แต่ยงัเป็นสญัลกัษณ์ของบุคคลทีอยู่ร่วมกนั บ้านอาจหมายถึงญาติพีน้องผู้ร่วมรบัประทาน

อาหาร ร่วมชวีติ แบ่งปันความเหน็ดเหนือย มคีวามรกัใคร่ปรองดองกนั เป็นสถานทซีงึมกีารใหซ้งึกนั

และกนั บา้นในทนีีจงึเป็นเครอืงหมายของพระศาสนจกัรอกีดว้ย) 

2. ทําไมญาตขิองพระเยซูเจ้าจงึมาหาพระองค์ในเวลานี พวกเขารู้สกึเช่นไร (พวกเขาไดย้นิว่า

พระเยซูเจ้าทรงทุ่มเทพระองค์เพอืปฏบิตัภิารกจิโดยไม่รู้จกัเหน็ดเหนือย และไม่ได้ทานอาหาร   

กเ็ป็นห่วงพระองค)์ 

3. ประชาชนจํานวนมากมาพบพระเยซูเจ้าเพอือะไร (เพอืฟังพระวาจา และรบัการรกัษาใหพ้น้

จากโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ) 

4. เมอืพระเยซูเจา้ตรสัว่า “...ผูใ้ดทําตามพระประสงคข์องพระเจ้า ผูน้นัเป็นพน้ีองชายหญิงและ

เป็นมารดาของเรา” มคีวามหมายว่าอย่างไร (ทุกคนเป็นสมาชกิในครอบครวัใหมข่องพระเยซูเจ้า

โดยการฟังและปฏบิตัติามพระประสงคข์องพระเจา้) 

5. เมอืได้อ่านเรอืงราวตอนนี สมาชกิคดิว่าต้องปรบัปรุงหรอืเปลยีนแปลงแก้ไขตนเองอย่างไรบ้าง 

(ใหส้มาชกิพจิารณาว่าในศลีลา้งบาปเราได้เป็นลูกของพระเจา้และเป็นสมาชกิในครอบครวัใหญ่

คอืพระศาสนจกัร  เราไดฟั้งและปฏบิตัติามพระวาจาของพระเจา้หรอืไม ่มาก – น้อยแค่ไหน) 
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6. แบบอย่างชวีติของพระเยซูเจ้านี ช่วยให้เรารู้จกัและรกัพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง (พระเยซูเจ้า

ทรงมญีาตทิทีรงห่วงใยกนั พระองคท์รงต้อนรบัทุกคนทปีฏบิตัิตามพระประสงคข์องพระบดิาให้

เป็นครอบครวัเดยีวกนักบัพระองค ์ซงึเป็นนําพระทยัดทีพีระเจา้ทรงประทานใหเ้ราดว้ยความรกั) 

3. โดยศีลล้างบาปเราได้กลายเป็นบุตรพระเจ้าและเป็นพน้ีองชายหญิงของพระเยซูเจ้า อีกทงัเป็น

สมาชกิของครอบครวัเดยีวกนั ดงันัน เราจงึต้องปฏบิตัต่ิอกนัด้วยความรกั ห่วงใย ใหค้วามเคารพ 

ใหก้ําลงัใจกนั และช่วยเหลอืกนัแบบพน้ีอง 

4. มเีด็กมากมายทใีนโลกใบนี ทถีูกทงิเพราะครอบครวัแตกแยก หย่าร้าง ความไม่พร้อมของพ่อแม่ 

พวกเขาจึงขาดความรกั ไม่ได้รบัการเอาใจใส่ หรอืบางคนต้องอยู่ห่างไกลจากพ่อแม่ด้วยความ

จําเป็นของความอยู่รอด ข้อมูลจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมนัคงของมนุษย์ เผยว่ามเีดก็ทารกวยัแรกเกดิ – 6 ปี ถูกทอดทงิตามสถานทต่ีาง ๆ เฉลยี

จํานวนกว่า 100 คนต่อปี และมีอัตราสูงขนึทุกปี สถานททีงิเด็กทารก คือ โรงพยาบาล บ้านที

รับจ้างเลียงเด็ก สถานสงเคราะห์เด็กของรัฐบาล สถานทีสาธารณะ เช่น ป้ายรถเมล์ ถังขยะ        

พงหญ้า เป็นต้น ขอให้เราภาวนาใหเ้ดก็เหล่านัน และขอให้มผีู้มีนําใจดมีาช่วยเติมเต็มความรกั

ให้กบัพวกเขา ความตอนหนึงในบทเทศน์ของสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซิส ททีรงตรสัในพิธี  

บูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศยั กรุงเทพฯ เมอืวนัพฤหสับดที ี  พฤศจกิายน ค.ศ. 2019         

มใีจความว่า “พ่อคดิถึงผู้คนจํานวนมาก ทอีาจจะรู้สึกว่าตนถูกลืม เหมอืนเด็กกําพร้าทถีูกทงิ...   

เราเป็นศษิยธ์รรมทูต เมอืเราไดใ้หก้ําลงัใจกนัและกนั เพอืจะสามารถเป็นส่วนหนึงในชวีติครอบครวั

ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า และเวลาทเีราไดแ้บง่ปันชวีติอย่างแทจ้รงิเหมอืนกบัพระองค ์พระเจา้ไมท่รง

กลวัทจีะร่วมโต๊ะกบัคนบาป เพอืยนืยนัว่ายงัมทีวี่างไวต้้อนรบัเขาทโีต๊ะงานเลยีงของพระบดิาเสมอ

และในโลกทเีป็น “บ้านอาศยั” ของเราทุกคน พระองค์ได้เคยสมัผสับุคคลเหล่านันทถีูกตีตราว่า     

มมีลทนิ และยงัยนิยอมใหเ้ขาสมัผสัพระองคด์ว้ย เพอืทเีขาจะไดเ้ขา้ใจว่า พระเจา้ทรงสถติอยู่ใกล ้

และเขาเป็นผูไ้ด้รบัพระพร ดงันัน เราจําเป็น 

ตอ้งคดิถงึบรรดาเดก็ ๆ ทแีตกต่างจากเรา 

เด็ก ๆ ทีต้องการความรัก ความอบอุ่น 

จากครอบครวั เป็นต้น เดก็กําพร้าทถีูกทงิ 

หรอืไม่ไดอ้าศยัอยู่กบัครอบครวั พ่อแม ่ญาติ

พน้ีอง ขอให้เราต้อนรบัและให้กําลงัใจเขา

ดว้ยความรกั ดงัทพีระเยซูเจ้าได้ทรงกระทํา

เป็นแบบอย่างให้แก่เรา ใหเ้ราคดิถงึเดก็ ๆ 

เหล่านี และสวดภาวนาใหก้บัพวกเขาดว้ย 
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           ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทาํกิจกรรมอืน ๆ แทนได้ 

รอ้งเพลง "พระเจา้รกัเราทุกคน" เพลงประกอบการสอนคาํสอน อลับมั ทาํดว้ยความรกั 

 

เพลงพระเจ้ารกัเราทุกคน 

(รบั) พระเจา้รกัฉนั พระเจา้รกัเธอ พระเจา้รกัเราทุกคน  

พระเจา้รกัฉัน พระเจา้รกัเธอ พระเจา้รกัเราทุกคน 

 1. เมอืใดทเีธอเสยีใจ เมอืใดทเีธอรอ้งไห ้อยากใหเ้ธอรู ้ว่ามใีคร ทคีอยปลอบใจเธอ 

 2. เมอืใดทเีธอหวัเราะ เมอืใดทเีธอแจ่มใส อยากใหเ้ธอรู ้ว่ามใีคร ทคีอยยมิใหเ้ธอ  

 3. เมอืใดทเีธอเป็นทุกข ์เมอืใดทเีธอสนิหวงั อยากใหเ้ธอรูว้่ามใีครทคีอยห่วงใยเธอ 
 

ดาวน์โหลดไดท้ ี http://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1912-withlove 
 

 

         ปฏิบติั – ให้เลขาจดบนัทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกลชิ้ด 

1. ใหร้ายงานกจิการดทีตีงัใจกระทาํ หรอืภารกจิททีําเสรจ็สนิแลว้จากการพบปะในครงัทผีา่นมา  

2. ใหส้มาชกิช่วยกนัคดิว่าตนจะทําสงิใดเพอืแสดงความห่วงใยต่อญาตพิน้ีองชายหญงิทยีากจนหรอื

ยงัขาดแคลนสงิของเครอืงใชจ้าํเป็นต่อการดาํรงชพี รวมถงึบรรดาเดก็ ๆ ทถีูกทอดทงิ เดก็กําพรา้ 

เดก็ทไีมไ่ดร้บัการดูแลเอาใจใส่ ใหเ้ลขาจดบนัทกึไวเ้พอืการรายงานในการพบปะครงัต่อไป 

3. ให้ถวายเงนิเลก็น้อยเพอืนําไปช่วยเหลือเดก็ ๆ ทมีคีวามยากลําบากกว่าตนเอง (เตรยีมกระปุก

ถวายเงนิไว)้  

4. นัดหมายการพบปะครงัต่อไป 
 

 

         ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคาํธรรมทตู 10 บท หรอื 1 สายกไ็ด ้
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 1. เพอืใหส้มาชกิไดเ้รยีนรูแ้บบอย่างชวีติของพระเยซูเจา้กบัเดก็ ๆ  

 2. เพอืใหส้มาชกิไดค้ดิถงึเดก็ทตีอ้งเผชญิกบัโรคระบาดและการขาดแคลนต่าง ๆ  

 3. เพอืใหส้มาชกิไดเ้ลยีนแบบพระเยซูเจา้ในการตอ้นรบัทุกคนดว้ยใจจรงิ 

  

 

 

ผู้นํา ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเคยเป็นเด็กเหมือนกบัพวกลูก 

 ขอพระองค์ประทานความรกัในหวัใจของพวกลูก เพือจะได้มี

 จติใจกว้างในการต้อนรบัเพอืน ๆ ทุกคน เหมอืนกบัทพีระองค์

 ทรงเคยกระทาํดว้ยเทอญ  

ทุกคน   อาแมน 
 

 

 

อุปกรณ์  ลูกบอล  ลกู / แบ่งสมาชกิเป็น   1. พระเยซูเจา้    2. อคัรสาวก     3. พ่อแมข่องเดก็ ๆ  

1. ใหค้นหนึงเป็นพระเยซูเจา้ และ "ลูกบอล" เปรยีบเสมอืนกบัเดก็ ๆ ทพียายามเขา้มาหาพระเยซู  

2. ให้ผู้ทเีป็นอัครสาวกยืนล้อมรอบพระเยซูเจ้าไว้ พยายามไม่ให้คนทเีป็นพ่อแม่ส่งลูกบอล (เด็ก ๆ)       

ใหก้บัผูท้เีป็นพระเยซูเจา้ได ้

3. ใหค้นทเีป็นพ่อแมพ่ยายามทจีะโยนบอล หรอืหาวธิทีจีะส่งบอลถงึพระเยซูเจา้ใหไ้ด ้

4. หลงัจากนนัใหส้ลบับทบาทกนั ทงัผูท้เีป็นพระเยซูเจา้ อคัรสาวก และพ่อแมข่องเดก็ ๆ 
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1. ถามสมาชกิว่ามใีครจําเรอืงราวของพระเยซูเจา้กบัเดก็ ๆ ไดบ้า้ง (ใหส้มาชกิแบ่งปัน) ชาวยวิไม่ให้

ความสําคญักับเด็กเท่าไรนัก เด็กต้องมีอายุครบ 12 ปีถึงมีสิทธิเข้าศาลาธรรมได้ แต่พระเยซูเจ้า    

ทรงรกัและตอ้นรบัเดก็เลก็ ๆ เพอืแสดงให้เหน็ว่าพระอาณาจกัรของพระเจ้าเป็นของทุกคน พระองค์

ทรงตําหนิบรรดาศษิยท์หีา้มมใิหเ้ดก็ ๆ เขา้มาหาพระองค ์วนันีเราจะมาอ่านเรอืงราวตอนนีกนั 

2. อ่านพระคมัภรี ์“พระเยซูเจ้ากบัเดก็เลก็ ๆ” (มก. 10:13-16) 

มผีูนํ้าเดก็เลก็ ๆ มาเฝ้าพระเยซูเจา้เพอืทรงสมัผสัอวยพร แต่บรรดาศษิยก์ลบัดุว่าคนเหล่านัน 

เมอืทรงเหน็เช่นนี พระองค์กรวิ ตรสัแก่บรรดาศิษย์ว่า “ปล่อยให้เดก็เลก็ ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย 

เพราะพระอาณาจกัรของพระเจ้าเป็นของคนทเีหมอืนเด็กเหล่านี เราบอกความจรงิกบัท่านว่า ผู้ใด   

ไม่รบัพระอาณาจกัรของพระเจ้าอย่างเด็กเล็ก ๆ เขาจะไม่เข้าสู่พระอาณาจกัรนันเลย” แล้วพระองค์   

ทรงอุม้เดก็เหล่านนัไว ้ทรงปกพระหตัถ ์และประทานพระพร 

 

คาํถามเพอืการไตร่ตรอง ใหส้มาชกิไดไ้ตร่ตรองดว้ยคาํถามต่อไปนี  

(ฝึกใหไ้ตร่ตรอง ผูนํ้าถามแลว้ใหเ้วลาสมาชกิคดิ พจิารณา แลว้ใหแ้สดงความคดิเหน็ ไมต่อ้งรบีเร่ง ใหพ้ระจติเจา้

ทํางานในความเงยีบกบัจติใจของเดก็แต่ละคน) 

1. มผีูนํ้าเดก็เลก็ ๆ มาเฝ้าพระเยซูเจา้เพอืใหพ้ระองคท์าํสงิใด (สมัผสัอวยพร) 

2. พระเยซูเจา้ทรงรูส้กึอย่างไร เมอืเหน็บรรดาศษิย์ดุว่าคนเหล่านันทนํีาเดก็ ๆ มาหาพระองค์ 

(กรวิ–โกรธ) 

3. ให้สมาชกิจนิตนาการว่า สมาชกิเป็นเด็กเลก็ ๆ ทพีระเยซูเจ้าทรงอุ้ม ปกพระหตัถ์อวยพร 

สมาชกิจะรูส้กึอย่างไร (มคีวามสุข) 

4. ทําไมบรรดาศษิย์ไม่ปรารถนาใหเ้ดก็ ๆ เขา้ไปหาพระเยซูเจา้ (บรรดาศษิยม์คีวามคดิเช่นนี 

เพราะคดิว่าเป็นการรบกวนพระเยซูเจา้ เพราะทงัวนัมคีนมาหาพระองคม์ากมายอยู่แลว้) 

5. เมอืไดอ่้านเรอืงราวตอนน ีสมาชกิคดิว่าต้องปรบัปรุงหรอืเปลยีนแปลงแกไ้ขตนเองอย่างไรบ้าง 

(ให้สมาชิกพจิารณาว่าตนเองเคยกีดกันใครออกจากกลุ่ม หรอืทําให้เพอืนๆ ไม่ได้เข้ามา

ใกลช้ดิพระเยซูเจา้บา้งหรอืไม)่  

6. แบบอย่างชวีติของพระเยซูเจ้านี ช่วยให้เรารู้จกัและรกัพระเจ้าไดอ้ย่างไรบ้าง (พระเยซูเจ้า

ตอ้นรบัทุกคน และทรงรกัเดก็ นีคอืความน่ารกัของพระเยซูเจา้ททีําใหเ้รารกัพระองคม์ากขนึ)  

3. พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยให้บรรดาศิษย์เข้าใจว่าเด็ก ๆ มีคุณค่าสูงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า  

“เพราะพระอาณาจกัรของพระเจา้เป็นของคนทเีหมอืนเดก็เหล่านี” (มก. 10:14) เพราะเดก็มคีวามซอื

ทบีรสุิทธ ิไม่เสแสรง้ ดงันัน เราตอ้งเป็นเดก็ด ีทําสงิทดี ีมใีจเออืเฟือเผอืแผ่ ใหก้ารต้อนรบัเพอืน ๆ 

ทุกคน ไม่กีดกนัหรอืผลกัไสใครให้ต้องอยู่อย่างโดดเดยีว แต่ให้การต้อนรบัและอวยพรเหมือนที  
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พระเยซูเจา้ทรงกระทํา ดงัพระดํารสัทวี่า “ผูใ้ดไมร่บัพระอาณาจกัรของพระเจา้อย่างเดก็เลก็ ๆ เขาจะ

ไมเ่ขา้สูพ่ระอาณาจกัรนันเลย” (มก. 10:15)  

4. ยงัมเีดก็อกีมากมายในโลกนีทตีอ้งต่อสูก้บัความโหดรา้ยของโรคระบาดต่าง ๆ หน่วยงานคาทอลกิ

ช่วยบรรเทาทุกข ์(Catholic Relieve Service) โดยผูอํ้านวยการ ชนี คาลาฮาน กล่าวในปี 2019 ว่า 

เรามโีครงการช่วยเดก็และแม่ทมีคีรรภ์ จํานวน 86 ลา้นคน ใน 12 ประเทศ เป็นพเิศษในทวปีแอฟรกิา

เช่น ช่วยบรจิาคมุง้ 50 ลา้นหลงั ในประเทศเซยีร่า เลโอเน และกมัเบยี นอกจากการแพร่ระบาดของ

ไวรสัโควดิ-19 ยงัตอ้งระวงัมาลาเรยี และยุงดว้ย ใหเ้ราคดิถงึเดก็เหล่านนั และสวดภาวนาขอพระเจา้

คุม้ครองใหพ้วกเขาปลอดภยัดว้ย (ขอ้มลูขา่วจาก https://www.catholicnewsagency.com/news) 

 

         ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทาํกิจกรรมอืน ๆ แทนได้  

รอ้งเพลง "พระเยซูทรงรกัเดก็ ๆ" เพลงประกอบการสอนคําสอน อลับมั "รกัทอีบอุ่น" 

 

เพลง พระเยซูทรงรกัเดก็ 

พระเยซูทรงรกัพวกเดก็ เดก็ พระองคไ์มร่งัเกยีจผูใ้ด ไมว่่ายากดมีหีรอืจน  

ทุก ๆ คนเป็นของพระองค ์พระเยซูทรงรกัพวกเราเดก็ เดก็ ทุกคน 

 

ดาวน์โหลดเพลงไดท้ ีhttp://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1911-warmlove 

 

 

            ปฏิบติั – ให้เลขาจดบนัทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกลชิ้ด 

1. ใหร้ายงานกจิการดทีไีดต้งัใจกระทาํ หรอืภารกจิททีําเสรจ็สนิแลว้จากการพบปะในครงัทผีา่นมา  

2. ใหเ้รามองไปรอบๆ บ้านของเรา ในโรงเรยีนของเรา ยงัมเีดก็อกีมากมายทตีอ้งการการต้อนรบั 

ตอ้งการรอยยมิ การโอบกอด การชมเชยใหก้ําลงัใจ การอวยพร ใหเ้ราช่วยกนัคดิว่าเราจะทําสงิใด

เพอืมอบใหเ้ดก็เหล่านันไดบ้า้ง ใหเ้ลขาจดบนัทกึไวเ้พอืการรายงานในการพบปะครงัต่อไป 

3. ให้ถวายเงนิเลก็น้อยเพอืนําไปช่วยเหลอืเดก็ ๆ ทมีคีวามยากลําบากกว่าตนเอง (เตรยีมกระปุก

ถวายเงนิไว)้  

4. นดัหมายการพบปะครงัต่อไป 
 

 

         ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคาํธรรมทตู 10 บท หรอื 1 สายกไ็ด ้
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 1. เพอืใหส้มาชกิไดเ้รยีนรูแ้บบอย่างการพลชีวีติของพระเยซูเจา้เพอืความรอดพน้ของเราทุกคน  

 2. เพอืใหส้มาชกิคดิถงึผูท้ทีงิวดั ไมม่าร่วมพธิบูีชาขอบพระคุณในวนัอาทติย ์ 

 3. เพอืใหส้มาชกิไดม้านมสัการพระเยซูเจา้ดว้ยการเฝ้าศลีมหาสนิทและรบัศลีมหาสนิทในพธิบูีชา

  ขอบพระคุณ 
   

 

 

ผู้นํา ขา้แต่พระเยซูเจ้า ขอโปรดประทานความรกัในหวัใจของพวกลูก เพอืให้ลูกจะไดร้กั สรรเสรญิ 

 และเทดิทูนพระองคใ์นศลีมหาสนิท พวกลูกขอบพระคุณพระองคส์ําหรบัพระกายและพระโลหติ

 ของพระองคท์ชี่วยหล่อเลยีงชวีติฝ่ายจติวญิญาณของลูก  

ทุกคน อาแมน 
 

  

 

นําภาพอาหาร เช่น ขา้ว เนือสตัว ์นม ผกั นําอดัลม ขนม ผลไมต่้าง ๆ มาใหส้มาชกิด ูและสนทนาตามนี 

 ถามสมาชกิว่าคุน้เคยกบัอาหารในภาพไหม  

 อาหารในภาพมอีะไรบา้ง  

 ทําไมอาหารจงึสาํคญัต่อร่างกาย 

 อาหารชนิดใดทร่ีางกายขาดไมไ่ด ้

 จะเกดิอะไรขนึถา้เราไมท่านอาหาร 
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1. มนุษย์มรี่างกายและวญิญาณ ร่างกายต้องการอาหารและนํา เพอืบํารุงเลียงให้เจรญิเติบโตและ

แขง็แรง ชวีติฝ่ายจติวญิญาณก็ต้องการการบํารุงเลยีงเช่นเดยีวกนั พระเยซูเจา้ถวายพระองค์เอง

แด่พระบดิาเจา้ โดยการยอมรบัทรมาน ถูกตรงึกางเขน และสนิพระชนม ์เพอืชดเชยบาปทมีนุษย์

ไดท้าํ และมอบถวายพระองคเ์องเป็นอาหารฝ่ายจติเพอืหล่อเลยีงบํารุงชวีติฝ่ายวญิญาณใหแ้ก่เรา  

2. อ่านพระคมัภรี ์"อาหารคาํมอืสดุท้ายและการตงัศีลมหาสนิท" (ลก. 22:14-20) 

เมอืถึงเวลา พระเยซูเจ้าประทบัทโีต๊ะพร้อมกับบรรดาอคัรสาวก พระองค์ตรสักับเขาว่า   

“เราปรารถนาอย่างยงิจะกินปัสกาครงันีร่วมกบัท่านก่อนจะรบัทรมาน  เราบอกท่านทงัหลายว่า  

เราจะไม่กนิปัสกาอกี จนกว่าปัสกานีจะเป็นความจรงิในพระอาณาจกัรของพระเจ้า” พระองค์ทรง

หยบิถ้วยขนึ ทรงขอบพระคุณ ตรสัว่า “จงรบัถ้วยนีไปแบ่งกันดมืเถิด เราบอกท่านทงัหลายว่า

ตงัแต่นีไปเราจะไม่ดมืเหลา้จากผลองุ่นอกีจนกว่าพระอาณาจกัรของพระเจา้จะมาถงึ” พระองคท์รง

หยบิขนมปัง ทรงขอบพระคุณ ทรงบขินมปังประทานให้บรรดาศิษย์ ตรสัว่า “นีเป็นกายของเรา    

ทถีูกมอบเพอืท่านทงัหลาย จงทาํดงันีเพอืระลกึถงึเราเถดิ” ในทํานองเดยีวกนั เมอืการเลยีงอาหาร

เสร็จสินแล้ว พระองค์ทรงหยิบถ้วยตรสัว่า “ถ้วยนีเป็นพันธสญัญาใหม่ในโลหิตของเราทีหลัง     

เพอืท่านทงัหลาย” 

 

คาํถามเพอืการไตร่ตรอง ใหส้มาชกิไดไ้ตร่ตรองดว้ยคาํถามต่อไปนี  

(ฝึกใหไ้ตร่ตรอง ผูนํ้าถามแลว้ใหเ้วลาสมาชกิคดิ พจิารณา แลว้ใหแ้สดงความคดิเหน็ ไมต่อ้งรบีเร่ง ใหพ้ระจติเจา้

ทํางานในความเงยีบกบัจติใจของเดก็แต่ละคน) 

1. พระเยซูเจ้าทรงกระทําสงิใดก่อนจะมอบปังและเหล้าองุ่นให้กบับรรดาศิษย์ (ขอบพระคุณ 

พระบดิาเจา้) 

2. พระเยซูเจา้ทรงหยบิถว้ยขนึ ทรงขอบพระคุณ แลว้ตรสัว่าอย่างไร (จงรบัถว้ยนีไปแบ่งกนัดมืเถดิ 

เราบอกท่านทงัหลายว่าตงัแต่นีไปเราจะไม่ดืมเหล้าจากผลองุ่นอีกจนกว่าพระอาณาจกัร  

ของพระเจ้าจะมาถึง – อธิบายเพมิเติมว่า ในหลายประเทศ มีวฒันธรรมนําเหล้าองุ่นมาเป็น

เครอืงดมืปกตใินมอือาหาร เหล้าองุ่นเป็นเครอืงดมืเพอืความเบิกบานในงานสงัสรรค์ ในระหว่าง

พธิศีลีมหาสนิท เหลา้องุ่นจะไดร้บัการเสกและกลายเป็นพระโลหติของพระเยซูเจา้สําหรบัเรา เพอืให้

เราพบการประทบัอยู่จรงิของพระเยซูเจา้ เลอืดในพระคมัภรีเ์ป็นสญัลกัษณ์ของการใช้ชวีติร่วมกนั

ระหว่างพระเจ้ากบัประชากรของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงมอบพระโลหติของพระองค์เองใหเ้ป็น

เครอืงหมายของพนัธสญัญาใหม่ระหว่างพระเจา้กบัประชากรของพระองค)์ 

3. พระเยซูเจา้ทรงหยบิขนมปัง ทรงขอบพระคุณ ทรงบขินมปังประทานใหบ้รรดาศษิย ์แล้วตรสัว่า

อย่างไร (นีเป็นกายของเราทีถูกมอบเพือท่านทังหลาย – อธิบายเพิมเติมว่าขนมปังเป็น

สัญลักษณ์หนึงของการมีชีวิต เป็นอาหารหลักของบางประเทศ ขนมปังไร้เชือทีเราใช้ในพิธี       
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ศลีมหาสนิทกลายเป็นพระกายของพระเยซูเจ้าสาํหรบัเรา เมอืเรารบัพระกายพระครสิตเจา้กท็าํให ้ 

ตวัเรากลายเป็นพระวหิารของพระองคใ์นโลกน)ี 

4. พระเยซูเจ้าทรงสงัว่า “จงทําดงันีเพอืระลึกถึงเราเถดิ” หมายถึงให้ทําสงิใด (ให้ทําพธิีบปัิง   

ซงึกค็อื พธิบูีชาขอบพระคุณในปัจจุบนั) 

5. เมอืได้อ่านเรอืงราวตอนนี สมาชกิคดิว่าต้องปรบัปรุงหรอืเปลยีนแปลงแก้ไขตนเองอย่างไรบ้าง 

(ใหส้มาชกิพจิารณาเรอืงการไปร่วมพธิบูีชาขอบพระคุณของตน) 

6. แบบอย่างชวีติของพระเยซูเจ้านี ช่วยให้เรารู้จกัและรกัพระเจ้าไดอ้ย่างไรบ้าง (พระเยซูเจ้า

ทรงสละชวีติเพอืชดเชยบาปและเป็นอาหารหล่อเลยีงชวีติฝ่ายวญิญาณแก่เรา ทําให้เรารกั

พระองคม์ากขนึทุกวนั) 

3. ก่อนทพีระเยซูเจ้าจะทรงรบัทรมานและสนิพระชนม์ 

ได้ทรงกินเลียงอาหารคํามือสุดท้ายกับบรรดาศิษย์ 

เพือมอบมรดกชินสุดท้ายและชินสําคัญทีสุดให้แก่

พวกเขาและแก่เราด้วย คือ พระกายและพระโลหิต

ของพระองค์เอง เพือเป็นอาหารเลียงวิญญาณเรา

ทงัหลาย เป็นมรดกทพีระองค์บอกกบัเราว่า “เราจะอยู่

กบัท่านทุกวนั” (มธ. 28:20) ผ่านทางศลีมหาสนิทนีเอง

เมือเรามาร่วมมิสซาก็เหมือนกับเรามาร่วมกินเลียง

อาหารคําครงัสุดทา้ย โดยมพีระเยซูเจา้ทรงเป็นประธาน

ศลีมหาสนิทจงึเป็นมรดกลาํค่า เราจงึต้องแสดงความรกั

เคารพ ดว้ยการมานมสัการ และสรรเสรญิพระเยซูเจา้

ในศลีมหาสนิทอย่างสมาํเสมอดว้ย 

4. วนันีให้เราคดิถึงผู้ททีงิวดั หรอืไม่มาร่วมพธิีบูชาขอบพระคุณ ด้วยเหตุผลต่างๆ มากมาย เช่น 

อยากพกัเพราะทํางานหนักมา 6 วนัแล้ว หรอืต้องการเวลาไปทํากจิกรรมอนืๆ ซงึตามความเชอื

ของเรา เราไปร่วมพธิบีูชาขอบพระคุณในวนัอาทติย์เพราะเป็นวนัศกัดสิทิธ ิเป็นวนัทพีระเยซูเจา้

ทรงกลบัคนืชพี เป็นวนัทเีราปฏบิตัติามคาํสงัของพระเยซูเจา้ ทตีรสัไว ้“จงทาํดงันี เพอืระลกึถงึเรา” 

ครสิตชนจงึมาร่วมชุมนุมกนัเพอืร่วมเป็นนําหนึงใจเดยีวกนักบัพระครสิตเจ้าในธรรมลําลึกปัสกา 

คอื ศลีมหาสนิท ครสิตชนยงัถอืว่าวนัอาทติย์เป็นวนัทพีวกเรานัดพบกนั เพราะเป็นการง่ายเมอื

ตอ้งการร่วมกจิกรรม ไมต่อ้งเสยีเวลาไปนัดวนัอนืเพราะครสิตชนมาร่วมมสิซาในวนัอาทติยอ์ยู่แล้ว 

และสุดท้ายคริสตชนถือว่าวนัอาทิตย์เป็นวนัหยุดพักจากการงานทงัหมด เพือจะได้ใช้เวลากับ   

พระเจ้าและครอบครวั (เทยีบกฎหมายพระศาสนจกัร ขอ้ 1246-1247) ดงันัน ให้เราชวนคุณพ่อ 

คุณแม่ ญาติพน้ีองของเรามานมสัการพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท และร่วมพธิีบูชาขอบพระคุณ

อย่างสมําเสมอ เพอืสรรเสรญิ ขอบพระคุณ ขอโทษ ขอพร สําหรบัชวีติของเราตลอด 1 สปัดาห์    

ทผีา่นไปดว้ย 
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       ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทาํกิจกรรมอืน ๆ แทนได้ 

รอ้งเพลง "ศลีมหาสนิท" เพลงประกอบการสอนคําสอน อลับมั "พระเยซูใจด"ี 
  

เพลง ศีลมหาสนิท 

** ลกูมนัใจเขา้ไปรบัพระเยซู เป็นพระกายทพีระครสิตท์รงประทาน 

พระทรงพลพีระชนม ์เพอืคนบาปมากมาย มอบถวายพระองคเ์ป็นพล ี

*** ศลีมหาสนิท ศลีมหาสนิท เพอืจะไดใ้กลช้ดิพระองคทุ์กวนั 

ศลีมหาสนิท ศลีมหาสนิท ร่วมชวีติพระองคก์บัฉนั (**/***/***) 

 

ดาวน์โหลดไดท้ ีhttp://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1913-jesusjaidee 
 

 

                      ปฏิบติั – ให้เลขาจดบนัทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกลชิ้ด 

1. ใหร้ายงานกจิการดทีไีดต้งัใจกระทาํ หรอืภารกจิททีําเสรจ็สนิแลว้จากการพบปะในครงัทผีา่นมา 

2. ให้สมาชกิชวนบิดามารดา ญาตพิน้ีอง และเพอืน ๆ มาร่วมพธิบูีชาขอบพระคุณ มานมสัการ

พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทในวันอาทิตย์ หรือทุกครงัทีมีโอกาส ให้เลขาจดบันทึกไว้เพอื      

การรายงานในการพบปะครงัต่อไป 

3. ใหถ้วายเงนิเลก็น้อยเพอืนําไปช่วยเหลอืเดก็ ๆ ทมีคีวามยากลําบากกว่าตนเอง (เตรยีมกระปุก

ถวายเงนิไว)้  

4. นัดหมายการพบปะครงัต่อไป 
 

 

         ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคาํธรรมทตู 10 บท หรอื 1 สาย 
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 1. เพอืใหส้มาชกิไดเ้รยีนรูแ้บบอย่างของพระเยซูเจา้ในการรบัใชผู้อ้นืดว้ยความสุภาพถ่อมตน 

 2. เพอืใหส้มาชกิคดิถงึเดก็ชายหญงิทตีกเป็นเหยอืของการเป็นทาสและการคา้มนุษย ์

 3. เพอืใหส้มาชกิรบัใชเ้พอืนพน้ีองตามความสามารถ ดว้ยใจสุภาพถ่อมตน 

 

 

 

ผู้นํา ขา้แต่พระเยซูเจา้ ขอโปรดประทานความรกัในหวัใจของพวกลกู เพอืจะไดม้ใีจสุภาพ และพรอ้ม 

 ทจีะรกั รบัใชเ้พอืนพน้ีองทุกคน ตามแบบอย่างทพีระองคท์รงทํากบับรรดาอคัรสาวกดว้ยเทอญ  

ทุกคน อาแมน 

 

 

 

1. ให้สมาชิกวาดรูปมือทงัสองข้างของตนเองลงในกระดาษ A4 แล้วพิจารณาว่ามือของตนเอง

สามารถทาํสงิใดดไีดบ้า้ง 

2. จากนัน ให้สมาชกิเขยีนสงิทมีอืของตนสามารถทําประโยชน์ ต่อบิดามารดา ญาตพิน้ีอง ครู และ

เพอืน ๆ ลงในรูปมอืทไีดว้าดไว ้

3. ใหส้มาชกิแบ่งปันกบัคนขา้ง ๆ ในสงิทตีนไดเ้ขยีนลงในมอืทวีาดนนั 

4. ใครมปีระสบการณ์ทเีคยบรกิารและรบัใชผู้อ้นืแลว้มคีวามสุขบา้ง เล่าใหเ้พอืนสมาชกิฟัง หรอืผูนํ้า

จะแบ่งปันประสบการณ์ของท่านเองกไ็ด ้

5. นําภาพวาดของสมาชกิไปตดิไวใ้นหอ้งคาํสอน และใหนํ้ากลบัไปใหผู้ป้กครองด ู
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1. พระเยซูเจ้าเสด็จมาบงัเกดิ มิใช่เพอืมารบัการปรนนิบตัิรบัใช ้แต่พระองค์เสดจ็มาเพอืปรนนิบตั ิ   

รบัใช ้และประทานชวีติของพระองคเ์องเพอืช่วยเหลอืคนจํานวนมาก วนันีเราจะเรยีนรู้แบบอย่าง

ของพระเยซูเจา้ในการรบัใชผู้อ้นื  

2. อ่านพระคมัภรี ์"การล้างเท้า" (ยน. 13:1-15) 

ก่อนวนัฉลองปัสกา พระเยซูเจา้ทรงทราบว่าถงึเวลาแลว้ทจีะทรงจากโลกนีไปเฝ้าพระบดิา 

พระองคท์รงรกัผูท้เีป็นของพระองคซ์งึอยู่ในโลกนี พระองคท์รงรกัเขาจนถงึทสุีด ระหว่างการเลยีง

อาหารคํา ปีศาจดลใจ ยูดาสอสิคารโิอท บุตรของซโีมนใหท้รยศต่อพระองค์ พระเยซูเจา้ทรงทราบว่า

พระบดิาประทานทุกสงิไวใ้นพระหตัถ์ของพระองค์แลว้ และทรงทราบว่า พระองค์ทรงมาจากพระเจ้า

และกําลงัเสดจ็กลบัไปหาพระเจ้า จงึทรงลุกขนึจากโต๊ะ ทรงถอดเสอืคลุมออกวางไว ้ทรงใชผ้า้เชด็ตวั

คาดสะเอว แล้วทรงเทนําลงในอ่าง ทรงเรมิล้างเท้าบรรดาศษิย ์และทรงใช้ผ้าทคีาดสะเอวเชด็ให ้

เมอืเสดจ็มาถงึซโีมนเปโตร เขาทลูพระองคว์่า “พระเจา้ขา้ พระองคจ์ะทรงลา้งเทา้ของขา้พเจา้หรอื”

พระเยซูเจา้ตรสัตอบเขาว่า “สงิทเีราทําอยู่ขณะนี ท่านยงัไม่เขา้ใจ แต่จะเขา้ใจในภายหลงั” เปโตร

ทูลว่า “ขา้พเจ้าไม่ยอมให้พระองค์ลา้งเทา้ขา้พเจ้า” พระเยซูเจ้าตรสัตอบว่า “ถ้าท่านไม่ให้เราลา้ง 

ท่านจะไมม่สี่วนเกยีวขอ้งกบัเรา” ซโีมนเปโตรทลูว่า “พระเจา้ขา้ อย่าลา้งเฉพาะเทา้เท่านัน แต่ลา้ง

ทงัมอืและศรีษะดว้ย” พระเยซูเจา้ตรสัว่า “ผูท้อีาบนําแล้วกไ็ม่จําเป็นตอ้งลา้งอะไรอกีนอกจากเท้า 

เขาสะอาดทงัตวัแลว้ ท่านทงัหลายกส็ะอาดอยู่แลว้ แต่ไมทุ่กคน” ทงันีทรงทราบว่า ใครกําลงัทรยศ

ต่อพระองค์ จงึตรสัว่า “ท่านทงัหลายสะอาด แต่ไม่ทุกคน” เมอืทรงล้างเท้าของบรรดาศษิย์เสรจ็แล้ว

พระเยซูเจา้ทรงสวมเสอืคลุมอกีครงัหนึง เสดจ็กลบัไปทโีต๊ะ ตรสัว่า “ท่านเขา้ใจไหมว่าเราทําอะไร

ใหท้่าน” ท่านทงัหลายเรยีกเราว่าอาจารย์และองค์พระผูเ้ป็นเจา้ กถ็ูกแล้ว เพราะเราเป็นอย่างนัน

จรงิ ๆ  ในเมอืเราซึงเป็นทงัองค์พระผู้เป็นเจ้าและอาจารย์ยงัล้างเท้าให้ท่าน ท่านก็ต้องล้างเท้า   

ใหก้นัและกนัดว้ย เราวางแบบอย่างไวใ้หแ้ลว้ ท่านจะไดท้ําเหมอืนกบัทเีราทาํกบัท่าน 

 

คาํถามเพอืการไตร่ตรอง ใหส้มาชกิไดไ้ตร่ตรองดว้ยคาํถามต่อไปนี  

(ฝึกใหไ้ตร่ตรอง ผูนํ้าถามแลว้ใหเ้วลาสมาชกิคดิ พจิารณา แลว้ใหแ้สดงความคดิเหน็ ไมต่อ้งรบีเร่ง ใหพ้ระจติเจา้

ทํางานในความเงยีบกบัจติใจของเดก็แต่ละคน) 

1. การลา้งเท้าอคัรสาวกของพระเยซูเจ้าถอืเป็นแบบอย่างและบทเรยีนสําคญั ซงึพระเยซูเจ้า

ทรงมอบแก่อคัรสาวกและศษิยข์องพระองคท์ุกคน นนัคอืเรอืงใด (การรบัใช)้ 

2. เธอคดิว่า พระเยซูเจา้จะรู้สกึอย่างไร ขณะททีรงลา้งเท้าใหก้บับรรดาอคัรสาวก (รกัและ 

อาลยัศษิยท์จีะตอ้งจากกนั – มคีวามสุขทไีดล้า้งเทา้ใหบ้รรดาศษิย)์ 

3. ถ้าสมาชิกอยู่ทนีันในวนันัน แล้วพระเยซูเจ้าทรงล้างเท้าให้เธอด้วย เธอจะทําอย่างไร 

และเธอจะรูส้กึอย่างไร (ใหส้มาชกิแสดงความคดิเหน็) 
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4. การลา้งเทา้ใหอ้คัรสาวกแสดงใหเ้หน็ว่าพระเยซูเจา้เป็นคนอย่างไร (สุภาพ ถ่อมตน)  

5. เมือได้อ่านเรืองราวของพระเยซูเจ้าตอนนีแล้ว สมาชิกคิดว่าต้องปรับปรุงหรือ

เปลยีนแปลงแกไ้ขตนเองอย่างไรบา้ง (ใหส้มาชกิพจิารณาตนเองว่า ไดบ้รกิาร รบัใชผู้อ้นื

ดว้ยความเตม็ใจ ดว้ยความยนิด ีดว้ยความสุภาพถ่อมตน หรอืไม)่ 

6. แบบอย่างชวีติในวยัเยาวข์องพระเยซูเจา้นี ช่วยให้เรารู้จกัและรกัพระเจา้ได้อย่างไรบา้ง 

(พระวรสารในวันนีแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงรักบรรดาศิษย์ และผู้ทีเป็นของ

พระองค์มาก พระองค์ผู้เป็นนายและอาจารย์ยงัถ่อมตนลงล้างเท้าศษิย์ของตน ซงึเป็น

แบบอย่างแห่งความรกัและการรบัใชส้ําหรบัศษิย์ของพระองค์ เมอืไดท้ราบสงิทพีระองค์

ทรงทาํกท็าํใหเ้รารกัพระองคม์ากยงิขนึ และมคีวามตงัใจจะทาํเหมอืนพระองค)์ 

3. “การล้างเท้า” สาํหรบัสงัคมยวิถอืว่าเป็นงานของทาสหรอืของคนรบัใชท้ตํีาต้อยทสุีดในบา้น การที

พระเยซูเจา้ทรงกม้ลงล้างเทา้ใหก้บับรรดาศษิย ์จงึถอืเป็นการถ่อมตนเองลงอย่างทสุีด พระเยซูเจ้า

ทรงมอบแบบอย่างแก่เรา เพอืชใีห้เห็นว่าหนทางทแีท้จรงิของการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าก็คอื 

การรบัใช้ซงึกนัและกนั เราผู้เป็นศษิย์ต้องเลยีนแบบอย่างของพระองค์ พระเยซูเจ้ามไิด้ทรงสอน

ดว้ยคําพูดเท่านัน แต่ทรงทําใหเ้หน็เป็นแบบอย่าง และทรงปรารถนาให้เราแสดงความสุภาพถ่อมตน

ในการรบัใช้กนัและกนั ทงัคําพูดและการดาํเนินชวีติ  

4. วนันีเราเรยีนรูถ้งึการเป็นผูร้บัใช ้เชญิชวนเราใหค้ดิถงึและภาวนาสําหรบับรรดาเดก็ชายหญงิทตีก

เป็นเหยือของการค้ามนุษย์และการทารุณ ทําให้ศกัดิศรีของความเป็นมนุษย์ของพวกเขาถูก

ทําลายไป มีเด็กและเยาวชนทีตกเป็นทาสอีกมากในโลก หรือต้องมีชีวิตอยู่อย่างยากลําบาก       

ต้องทํางานอย่างหนัก หรืออาจจะต้องทําในสิงทีไม่สมควรต้องทํา เช่น ในประเทศฟิลิปปินส์          

มแีรงงานเดก็จํานวนมาก ทมีอีายุระหว่าง 5-17 ปี และส่วนใหญ่ทํางานเกษตรกรรม เช่น ไร่ออ้ย และ  

มปีระมาณ 18,000 คน ทาํงานในเหมอืงทอง (ตามสถติปีิ 2011) (ทมีา https://www.licas.news) 

 สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิได้ตรสักบัเราครสิตชนไทย ในพธิีบูชาขอบพระคุณทสีนาม

ศุภชลาศยัว่า “พ่อคดิถงึบรรดาเดก็ชายหญงิและสตรทีตีกเป็นเหยอืของการค้าประเวณี และคดิถงึ

เรอืงการคา้มนุษย ์ซงึทําใหศ้กัดศิรขีองเขาถูกทาํลายไป พ่อคดิถงึเยาวชนทตีกเป็นทาสของยาเสพตดิ

และดําเนินชวีติอย่างไรค้วามหมาย...พวกเขาเหล่านีเป็นสมาชกิของครอบครวัของเรา เป็นมารดา 

เป็นพน้ีองชายหญงิของเรา จงอย่าปิดกนัชุมชนของเราจากใบหน้า บาดแผล รอยยมิ และชวีติของเขา 

จงอย่าหยุดยงัความรกัความเมตตาจากพระเจา้ ในการเจมิบาดแผล และความเจบ็ปวดของเขา”  

 

 

         ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทาํกิจกรรมอืน ๆ แทนได้ 

รอ้งเพลง "ทําดว้ยความรกั" เพลงประกอบการสอนคําสอน อลับมั "ทาํดว้ยความรกั" 
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เพลงทาํด้วยความรกั 

 

** ทําดว้ยความรกั ทุกอย่างทาํดว้ยรกั ทาํเพราะรกัพระเยซู  

ทําดว้ยความรกั ทุกอย่างทาํดว้ยรกั ทาํเพราะรกัพระเยซู 

1. เรยีนดว้ยความรกั เล่นดว้ยความรกั ทําเพราะรกัพระเยซู 

อ่านดว้ยความรกั เขยีนดว้ยความรกั ทําเพราะรกัพระเยซู (**) 

2. กวาดบา้นดว้ยความรกั ถูบา้นดว้ยความรกั ทาํเพราะรกัพระเยซู  

ลา้งจานดว้ยความรกั ซกัผา้ดว้ยความรกั ทําเพราะรกัพระเยซู (**) 

 

ดาวน์โหลดไดท้ ีhttp://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1912-withlove 

 
 

       ปฏิบติั – ให้เลขาจดบนัทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกลชิ้ด 

1.  ใหร้ายงานกจิการดทีไีดต้งัใจกระทาํ หรอืภารกจิททีําเสรจ็สนิแลว้จากการพบปะในครงัทผีา่นมา  

2.  เชญิชวนใหส้มาชกิแสดงความสุภาพถ่อมตนเพอืรบัใชผู้อ้นื โดยให้สมาชกิหาขอ้ตงัใจทจีะรบัใช้

ผูอ้นื ใหเ้ลขาจดบนัทกึไวเ้พอืการรายงานในการพบปะครงัต่อไป 

3. ใหถ้วายเงนิเลก็น้อยเพอืนําไปช่วยเหลอืเดก็ ๆ ทมีคีวามยากลําบากกว่าตนเอง (เตรยีมกระปุก

ถวายเงนิไว)้  

4. นัดหมายการพบปะครงัต่อไป 
 

 

                             ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคาํธรรมทตู 10 บท หรอื 1 สาย 
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 1. เพอืใหส้มาชกิไดเ้รยีนรูแ้บบอย่างชวีติภาวนาของพระเยซูเจา้  

 2. เพอืใหส้มาชกิภาวนาเพอืบรรดามชิชนันาร ีบรรดาธรรมทูตททีํางานในประเทศไทย   

 3. เพอืใหส้มาชกิไดเ้ลยีนแบบพระเยซูเจา้ดว้ยการภาวนาอยู่เสมอในชวีติประจําวนั  

 

 

 

 

ผู้นํา ขา้แต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็นบุคคลแห่งการภาวนา พระองค์ทรงภาวนาอยู่เสมอในชวีติ 

 ประจําวนั ขอพระองคป์ระทานความรกัในหวัใจของพวกลูก เพอืจะไดม้รีกัการภาวนา และรูจ้กั  

 ทจีะภาวนาต่อพระบดิาเจา้อยู่เสมอ   

ทุกคน   อาแมน 

 

 

 

 

  

 ใหส้มาชกิช่วยกนัเปิดพระคมัภรีด์า้นล่างนี และช่วยกนัดวู่า 

 พระเยซูเจา้กําลงัทาํอะไร อยู่ทไีหน กบัใคร 

 ลก. 3:21-22, ลก. 5:12-16, ลก. 6:12-16, ลก. 22:32 
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1. พระเยซูเจ้าทรงเป็นบุคคลแห่งการภาวนา ในฐานะททีรงบงัเกดิเป็นชาวยวิคนหนึง พระองค์ทรง

ปฏบิตัตินเคร่งครดัตามแบบอย่างของชาวยวิทหีล่อเลยีงชวีติดว้ยการภาวนาอยู่เสมอ พระองคท์รง

เรยีนรู้การภาวนามาจากพระนางมารยี์และนักบุญโยเซฟ ก่อนเรมิงานประกาศข่าวด ีทรงเรมิต้น

ด้วยการภาวนา ขณะทรงรบัพิธีล้างจากท่านยอห์น (ลก. 3:21-22) ทรงจบชวีติด้วยการภาวนา   

บนไม้กางเขน (ลก. 23:46) ทรงภาวนาอยู่เสมอ ทงัในเมอืงทเีต็มไปด้วยผู้คน ในงานเลยีง ตามถนน

หนทาง แมใ้นสถานทวีุ่นวาย พระองคท์รงหาทเีงยีบ ๆ เพอืภาวนา (ลก. 5:16) พระองคท์รงภาวนา

ในเวลาเช้า บ่ายและเย็น ก่อนทานอาหาร (มธ. 14:19; 26:26) ทรงภาวนาส่วนตัวและภาวนา 

พรอ้มกบับรรดาศษิย ์(ลก. 22:32) และยงัทรงภาวนาใหก้บัผูท้ทีํารา้ยพระองคด์ว้ย (ลก. 23:34) 

2. พระเยซูเจา้มไิดท้รงภาวนาตามธรรมเนียมของชาวยวิเท่านัน แต่พระองคท์รงภาวนาในช่วงเวลา  

ทสีําคญัของชวีิต เช่น ก่อนการเลือกอคัรสาวก (ลก. 6:12) เมอืรบัรู้ว่าจะต้องทุกข์ทรมาน (ลก. 

9:28) เมอืต้องเผชญิหน้ากบัการถูกจบักุมและการถูกทรมาน (มก. 14:35) และเมอืถูกตรงึกางเขน 

(มธ. 27:46)  

อ่านพระคมัภรี ์"ภเูขามะกอกเทศ" (ลก. 22:39-46) 

พระเยซูเจ้าเสด็จจากทนีันไปยงัภูเขามะกอกเทศเช่นเคย บรรดาศิษย์ตามเสด็จไปด้วย  

เมอืเสดจ็ถงึทนีันแลว้ พระองคต์รสักบัเขาเหล่านันว่า “จงอธษิฐานภาวนาเถดิ เพอืจะไม่ถูกผจญ” 

แล้วพระองค์เสดจ็ห่างออกไปจากบรรดาศษิย์ประมาณระยะปาก้อนหนิ ทรงคุกเข่าลง อธิษฐาน

ภาวนาว่า “พระบดิาเจ้าขา้ ถ้าพระองค์มพีระประสงค์ 

โปรดทรงนําถ้วยนีไปจากขา้พเจ้าเถิด แต่อย่าให้เป็น 

ไปตามใจข้าพเจ้า ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของ

พระองค์เถิด” ทูตสวรรค์องค์หนึงปรากฏมาถวาย

พละกําลังแด่พระองค์ พระองค์ทรงอยู่ในความทุกข์

กังวลอย่างสาหัส จึงทรงอธิษฐานอย่างมุ่งมนัยิงขนึ 

พระเสโทตกลงบนพนืดนิประดุจหยดโลหิต พระองค์

ทรงลุกขนึจากการอธษิฐานภาวนา เสดจ็ไปพบบรรดาศษิย์

ซึงหลับอยู่ เพราะความโศกเศร้า จึงตรัสกับเขาว่า    

“นอนหลบัทําไม จงลุกขนึอธิษฐานภาวนาเถิด เพือจะ   

ไมถู่กผจญ” 

 

คาํถามเพอืการไตร่ตรอง ใหส้มาชกิไดไ้ตร่ตรองดว้ยคาํถามต่อไปนี  

(ฝึกใหไ้ตร่ตรอง ผูนํ้าถามแลว้ใหเ้วลาสมาชกิคดิ พจิารณา แลว้ใหแ้สดงความคดิเหน็ ไมต่อ้งรบีเร่ง ใหพ้ระจติเจา้

ทํางานในความเงยีบกบัจติใจของเดก็แต่ละคน) 
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1. พระเยซูเจา้ทรงภาวนาอยู่ทไีหน กบัใคร และอย่างไร (ภูเขามะกอก-บรรดาศษิย-์อย่างมุง่มนั) 

2. ขณะทกีําลงัภาวนา พระเยซูเจา้ทรงอยู่ในความรูส้กึเช่นไร (ทุกข ์กงัวลอย่างสาหสั) 

3. พระเยซูเจา้ทรงอธษิฐานภาวนาว่าอย่างไร (พระบดิาเจา้ขา้ ถ้าพระองคม์พีระประสงค ์โปรด

ทรงนําถ้วยนีไปจากขา้พเจา้เถดิ แต่อย่าใหเ้ป็นไปตามใจขา้พเจา้ ใหเ้ป็นไปตามพระประสงค์

ของพระองคเ์ถดิ) 

4. ถ้าพระเยซูเจ้าเสดจ็มาพบบรรดาศษิย์กําลงัร่วมภาวนาอยู่กบัพระองค์ พระองค์จะทรงรู้สกึ

อย่างไร (ไดร้บัความบรรเทาใจ / มกีําลงัใจ / ดใีจ / ซาบซงึใจ) 

5. เมอืได้อ่านเรอืงราวตอนนี สมาชกิคดิว่าต้องปรบัปรุงหรอืเปลยีนแปลงแก้ไขตนเองอย่างไร

บา้ง (ใหส้มาชกิพจิารณาชวีติภาวนาของตนเอง ว่าเป็นอย่างไรบา้ง)  

6. แบบอย่างชวีติของพระเยซูเจ้า ช่วยให้เรารู้จกัและรกัพระเจ้าไดอ้ย่างไรบ้าง (พระเยซูเจา้ทรง

สนิทสมัพนัธ์กบัพระบดิาเจา้ในการอธษิฐานภาวนาอย่างสมําเสมอ ทําใหเ้รารกั พระเยซูเจา้

มากยงิขนึ รกัทจีะภาวนามากขนึตามแบบอย่างของพระองค)์  

3. พระเยซูเจา้ทรงภาวนาเพอืสรรเสรญิและขอบพระคุณพระบดิาเจา้ ทรงภาวนาวอนขอการให้อภยั 

ทรงภาวนาด้วยจติใจทเีชอืมนั ศรทัธา และไว้วางใจ พระองค์ทรงกระทําด้วยใจอสิระ ด้วยความ

ตงัใจ ชวีติภาวนาของพระเยซูเจ้า เป็นแบบอย่างทสีําคญัมากในการเป็นลูกของพระบดิา เราตอ้ง

ภาวนาอยู่เสมอ เพอืวอนขอพระบดิาเจา้อวยพรชวีติประจําวนัของเรา จติตารมณ์ทสีําคญัของการ

เป็นยุวธรรมทตู คอืตอ้งมชีวีติฝ่ายจติทเีขม้ขน้ ตอ้งภาวนาต่อพระบดิาเจา้อยู่เสมอ  

4. พระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างในการภาวนาแก่เรา เพราะพระองค์มไิด้ภาวนาเพอืตนเองเท่านัน 

แต่ยงัทรงภาวนาวอนขอพระบิดาเจ้าให้ช่วยเหลอืบรรดาศิษย์ (ยอห์น บทท ี17 คําอธิษฐานของ

พระเยซูเจา้) เพอืช่วยพวกเขาในการดําเนินชวีติเป็นหนึงเดยีวกนั และเพอืงานประกาศข่าวดดีว้ย 

วนันีเราจะคดิถงึบรรดาธรรมทูตทไีปประกาศข่าวดใีนประเทศทหี่างไกลบ้านเมอืงของตน เป็นต้น 

บรรดาธรรมทูตทีเดินทางมาประกาศข่าวดีในประเทศไทยของเรา ดังพระดํารัสของสมเด็จ          

พระสนัตะปาปาฟรังซิส ทีตรัสกับคริสตชนไทยในพิธีบูชาขอบพระคุณทีสนามศุภชลาศัยว่า 

“บรรดาธรรมทูตทีเดินทางมาถึงแผ่นดินแห่งนี พวกเขาได้ฟังพระวาจาขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า

และเมือพวกเขามองเห็นว่า พวกเขาเป็นส่วนหนึงของครอบครวัทียิงใหญ่กว่าครอบครวั   

ทีมีความสมัพนัธ์กนัทางสายโลหิต โดยอาศยัพละกาํลงัจากพระจิตเจ้าและความหวงัทีเกิดจาก

พระวรสาร พวกเขาออกเดินทางเพือค้นหาใบหน้าของพีน้องของเขา พวกเขาต้องเปิดใจ 

เพือจะก้าวข้ามความแตกแยกและความแตกต่างในทุกรปูแบบ และค้นพบมารดาและพีน้อง 

ชายหญิงชาวไทยทงัหลาย...” วนันีเราจะภาวนาให้บรรดาธรรมทูตในประเทศไทยเป็นพเิศษ   

(ฝึกใหส้มาชกิภาวนาจากใจ) 
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        ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทาํกิจกรรมอืน ๆ แทนได้ 

รอ้งเพลง "มทัธวิ 18:19" เพลงประกอบการสอนคําสอน อลับมั "ทาํดว้ยความรกั" 

 

เพลงมทัธิว 18:19 

ถา้พวกท่าน สองคน จะร่วมใจกนัวอนขอสงิใดพระบดิาของเรา ผูส้ถติในสวรรคเ์บอืงบน 

พระองคท์รงจะกระทํา ใหพ้วกท่านตามความประสงคเ์อย 

 

ดาวน์โหลดไดท้ ีhttp://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1912-withlove 

 

 

                                        ปฏิบติั – ให้เลขาจดบนัทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกล้ชิด 

1. ใหร้ายงานกจิการดทีไีดต้งัใจกระทาํ หรอืภารกจิททีําเสรจ็สนิแลว้จากการพบปะในครงัทผีา่นมา 

2. ใหส้มาชกิตงัใจจดัสรรเวลาภาวนาในชวีติประจําวนั ภาวนาเพอืบรรดาธรรมทูต และผูป้ระกาศ

ขา่วดทีวัโลกดว้ย ใหเ้ลขาจดบนัทกึไวเ้พอืการรายงานในการพบปะครงัต่อไป 

3. ใหถ้วายเงนิเลก็น้อยเพอืนําไปช่วยเหลอืเดก็ ๆ ทมีคีวามยากลําบากกว่าตนเอง (เตรยีมกระปุก

ถวายเงนิไว)้  

4. นัดหมายการพบปะครงัต่อไป 

 

 

         ชีวิตจิตธรรมทูต  สวดสายประคําธรรมทตู 10 บท หรอื 1 สาย 
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ครงัที  เราเป็นลูกของพระเจ้าในการให้อภยัซึงกนัและกนั 

พระเยซูเจ้าทรงถกูตรึงบนไม้กางเขน 23:35-42 

 

 

 

 1. เพอืใหส้มาชกิไดเ้รยีนรูแ้บบอย่างการใหอ้ภยัของพระเยซูเจา้  

 2. เพอืใหส้มาชกิคดิถงึสถานททีมีคีวามยากลําบากของสงคราม และความเกลยีดชงัในโลกใบน ี

 3. เพอืใหส้มาชกิไดเ้ลยีนแบบพระเยซูเจา้ในการใหอ้ภยัผูอ้นื และไปรบัศลีอภยับาปอย่างสมาํเสมอ 
 

 

 

ผู้นํา ขา้แต่พระเยซูเจา้ พระองคท์รงเป็นบุคคลแห่งการใหอ้ภยั ขอโปรดประทานความรกัในหวัใจของ

 พวกลูก ใหเ้ปียมไปดว้ยสนัตใินใจ เพอืเป็นผูม้อบสนัตแิละการใหอ้ภยัแก่ผูอ้นืเสมอ  

ทุกคน อาแมน 
 

 

 

อปุกรณ์  1. ตะกรา้    2. กระดาษทเีขยีนเหตุการณ์ทพีระเยซูเจา้ทรงใหอ้ภยัพบัไว ้ดงันี  

 พระเยซูเจา้ทรงใหอ้ภยัหญงิผดิประเวณี “การใหอ้ภยัแทนทกีารตดัสนิลงโทษ” 

 พระเยซูเจา้ทรงใหอ้ภยัศกัเคยีส “การใหอ้ภยัทนํีาไปสูก่ารเปลยีนแปลงชวีติ” 

 พระเยซูเจา้ทรงใหอ้ภยัคนอมัพาต “การใหอ้ภยัทถีวายเกยีรตแิด่พระเจา้” 

 พระเยซูเจา้ทรงใหอ้ภยัคนเกบ็ภาษ ี“การใหอ้ภยัทนํีามาสูก่ารเป็นศษิย”์ 

1. ใหส้มาชกิแต่ละคนหยบิกระดาษคนละ  แผน่ และอ่านขอ้ความในแผ่นกระดาษใหเ้พอืนฟัง 

2. ถามสมาชกิว่า ใครจําเรอืงราวในกระดาษทตีนหยบิไดบ้า้ง (ถา้ม ีเล่าใหเ้พอืนฟัง) 

3. ใครมปีระสบการณ์ใหอ้ภยัผูอ้นื หรอืไดร้บัการอภยัจากผูอ้นืบา้ง (ถา้ม ีเล่าใหเ้พอืนฟัง) 
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1. หนึงในคําสอนของพระเยซูเจ้าในการประกาศข่าวดคีอื เรอืงการให้อภยั ครงัหนึงเปโตรทูลถาม 

พระเยซูเจ้าว่า “ถ้าพีน้องทําผิดต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกีครงั ถึงเจ็ดครงั

หรือไม่” (มธ. 18:21) สาํหรบัชาวยวิ การยกโทษใหก้บัคนททีําผดิต่อเราสามครงันันถอืว่ามากสุดแลว้ 

แต่พระเยซูเจา้ทรงตอบเปโตรว่า “ต้องยกโทษให้เจด็คณูเจด็สิบครงั” (มธ. 18:22) ซงึหมายถงึ

“ให้อภยัโดยไมจ่ดจาํ” คอืตอ้งยกโทษหรอืใหอ้ภยัตลอดไป การใหอ้ภยัถอืว่าเป็นเรอืงททีําไดย้าก

ทงัการกระทาํและความคดิ แต่พระเยซูเจา้ไดท้รงกระทาํใหเ้หน็เป็นแบบอย่างแก่เรา  

2. อ่านพระคมัภรี ์"พระเยซูเจ้าทรงถกูตรึงบนไม้กางเขน" (ลก. 23:33-43) 

เมอืมาถงึสถานททีเีรยีกว่าเนินหวักระโหลก บรรดาทหารตรงึพระองคท์นีันพรอ้มกบัผูร้้าย

สองคน คนหนึงอยู่ขา้งขวาและอกีคนหนึงอยู่ขา้งซ้าย พระเยซูเจ้าตรสัว่า ‘พระบดิาเจ้าขา้ โปรดอภยั

ความผดิแก่เขาเถดิ เพราะเขาไมรู่ว่้ากําลงัทาํอะไร’ ทหารนําเสอืผา้ของพระองคไ์ปจบัสลากแบ่งกนั 

ประชาชนยนืดูอยู่ทนีัน ส่วนบรรดาผู้นําเยาะเยย้พระองค์ว่า เขาช่วยคนอนืให้รอดพ้นได้ ก็ให้เขา

ช่วยตนเองซ ิถ้าเขาเป็นพระครสิต์ผูท้พีระเจา้ทรงเลอืกสรร แมแ้ต่บรรดาทหารกเ็ยาะเยย้พระองคด์้วย 

เขานําเหลา้องุ่นเปรยีวเขา้มาถวาย พลางกล่าวว่า "ถ้าท่านเป็นกษตัรยิข์องชาวยวิ ก็จงช่วยตนเอง

ใหร้อดพน้ซ"ิ มคีําเขยีนไวเ้หนือพระองคว์่า "ผูนี้คอืกษตัรยิข์องชาวยวิ" ผูร้้ายคนหนึงทถีูกตรงึบน

ไมก้างเขน พูดดูหมนิพระองคว์่า แกเป็นพระครสิต์ไม่ใช่หรอื จงช่วยตนเองและช่วยเราใหร้อดพน้

ด้วยซิ แต่อีกคนหนึงดุเขากล่าวว่า แกไม่เกรงกลวัพระเจ้าหรือทมีารบัโทษเดยีวกนักบัท่านผู้นี 

สําหรบัพวกเรากย็ุตธิรรมแลว้ เพราะเรารบัโทษสมกบัการกระทําของเรา แต่ท่านผูนี้มไิดท้ําผดิเลย

แล้วเขาทูลว่า “ข้าแต่พระเยซู โปรดระลึกถึงข้าพเจ้าด้วย เมอืพระองค์จะเสด็จสู่พระอาณาจกัร   

ของพระองค”์ พระองคต์รสัตอบเขาว่า “เราบอกความจรงิกบัท่านว่า วนันี ท่านจะอยู่กบัเราในสวรรค”์  

 

คาํถามเพอืการไตร่ตรอง ใหส้มาชกิไดไ้ตร่ตรองดว้ยคาํถามต่อไปนี  

(ฝึกใหไ้ตร่ตรอง ผูนํ้าถามแลว้ใหเ้วลาสมาชกิคดิ พจิารณา แลว้ใหแ้สดงความคดิเหน็ ไมต่อ้งรบีเร่ง ใหพ้ระจติเจา้

ทํางานในความเงยีบกบัจติใจของเดก็แต่ละคน) 

1. พระเยซูเจ้าทรงภาวนาขอพระบิดาว่าอย่างไร (พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภยัความผดิแก่       

เขาเถดิ เพราะเขาไมรู่ว้่ากําลงัทําอะไร) 

2. โจรทไีด้รบัการอภัยบาปพูดกับพระเยซูเจ้าว่าอย่างไร (ข้าแต่พระเยซู โปรดระลึกถงึ

ขา้พเจา้ดว้ย เมอืพระองคจ์ะเสดจ็สูพ่ระอาณาจกัรของพระองค)์ 

3. สมาชกิคดิว่าทาํไมพระเยซูเจา้จงึใหอ้ภยักบัโจรคนนนั (เพราะเขายอมรบัความผดิพลาด

ของตนเอง เขายอมรบัว่าตนเองเป็นคนบาป เขาเชอืว่าพระเยซูเจ้าทรงอภยับาปใหแ้ก่

เขาและประทานชวีตินิรนัดรใหแ้ก่เขาได)้ 

4. ถา้พระเยซูเจา้ใหอ้ภยัเรา เราจะรูส้กึอย่างไร (ใหส้มาชกิแบ่งปัน) 
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5. เมือได้อ่านเรอืงราวตอนนี สมาชิกคิดว่าต้องปรบัปรุงหรือเปลียนแปลงแก้ไขตนเอง

อย่างไรบ้าง (ให้สมาชิกพิจารณาเรอืงการไปสารภาพบาปของตน ว่าได้รู้สกึเป็นทุกข์

เสยีใจจรงิหรอืไม่ เชอืว่าพระเจ้าอภยับาปให้ตนเองจรงิ ๆ หรอืไม่ มคีวามตงัใจจะไม่ทํา

ความผดิ จะไมท่าํบาปอกีหรอืไม ่รวมถงึเราไดย้กโทษหรอืใหอ้ภยัผูอ้นืบา้งหรอืไม)่ 

6. แบบอย่างชวีติของพระเยซูเจ้า ช่วยให้เรารู้จกัและรกัพระเจ้าไดอ้ย่างไรบ้าง (พระเยซูเจ้า

ทรงอภยัให้กบัคนททีําผดิต่อพระองค์ คนทสีํานึกตนว่าเป็นคนบาปอย่างจรงิใจ ทําให้

ซาบซงึในพระเมตตาของพระเจา้ ทําใหเ้รารกัพระองคม์ากขนึทุกวนั) 

 

3. พระเยซูเจ้าทรงมองดูความเจ็บปวดด้วยสายตาแห่ง  

ความเมตตา พระองคท์รงมองเราทเีป็นบุตรของพระบดิา

ททีําบาปเพราะความอ่อนแอ พระองค์เชอืมนัว่าเราจะเป็น

คนดบีรบิูรณ์เหมอืนพระบดิาเจ้าสวรรค์ของเราได้ ดงันัน 

ใหเ้ราเลยีนแบบพระองค ์ในการยกโทษใหค้นททีํารา้ยเรา 

และเรยีนรูท้จีะสํานึกผดิอย่างจรงิใจในสงิทเีราทําต่อพระเจา้

และเพอืนมนุษย ์โดยไปสารภาพบาปกบัพระสงฆ ์และเรา

ต้องตระหนักว่าการให้อภยัเป็นการแสดงความรกัทเีป็น

รูปธรรมของครสิตชน ซงึเราตอ้งมอบใหทุ้กคน มใิช่เฉพาะ

คนทีเรารักเท่านัน ซึงนีคือจิตตารมณ์ของธรรมทูตของ

พระเยซูเจา้ดว้ย  

 

4. วนันีให้เราภาวนาเพอืสนัติภาพในโลก เพราะยงัมช่ีวงเวลาของความยากลําบากของสงคราม และ

ความเกลยีดชงัอยู่ในโลกใบนี ดงันนั จาํเป็นตอ้งภาวนาวอนขอสนัตภิาพใหเ้กดิในใจเราเป็นอนัดบัแรก 

และสําหรับสนัติภาพในหลาย ๆ ประเทศด้วย สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซิสทรงสอนว่า “คาํว่า 

สนัติภาพ ไม่ใช่เอกสารทีแค่นังลงแล้วเซน็ชือลงไปแล้วจะเกิดขึนได้ แต่เกิดขนึจากการลงมือทาํ

และเริมต้นในชีวิตของเรา” ทรงสอนเราว่า “ฉันจะเป็นช่างฝีมือสร้างสนัติได้อย่างไร ถ้าไม่รู้   

พ่อจะบอกให้ เราต้องอย่าสร้างความเกลียดชังผู้อืน ถ้าใครทําผิดกับลูก ลูกต้องให้อภยัเขา       

อย่าเกลียดชงัเขา จงให้อภยัมาก ๆ เอาล่ะ ลูกลองหนัไปพดูกบัคนข้างๆ ว่า อย่าเกลียดชงักนั 

แต่เราต้องให้อภยักนั” เมอืเราภาวนาเพอืใหม้สีนัตใินใจ เรากจ็ะสามารถใหอ้ภยักนัไดม้ากขนึ และนี

เป็นเครอืงหมายว่าเราเป็นลูกของพระบดิาเจา้อย่างแทจ้รงิ 

(ข้อความตอนหนึงจากการพบปะและเทศน์สอนเยาวชน ณ ลานหน้าอาสนวหิารแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล    

อคัรสงัฆมณฑลบงัก,ี 29 พ.ย. 2015 สาธารณรฐัแอฟรกิากลาง) 
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        ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทาํกิจกรรมอืน ๆ แทนได้  

รอ้งเพลง "จงอภยัเถดิ" เพลงประกอบการสอนคําสอน อลับมั "ทาํดว้ยความรกั" 
 

เพลงจงอภยัเถิด 

1. จงอภยัเถดิ จงอภยัเถดิ จะสุขสนัต ์ทุกวนัทุกคนื  

โลกจะสวยใส เมอืมยีมิรนื อายุยนื หากไมห่มองใจ 

2. โอเ้พอืนรกัเอย โอเ้พอืนรกัเอย โอเ้พอืนรกั ฉนัใหอ้ภยั  

ต่อแต่นหีนอ ฉนัจะขอให ้โปรดเหน็ใจเถดิ ชว่ยยมิมา 

3. ใครมคีวามเศรา้ ทุกขจ์ะเผาใจ โลกจะไร ้ซงึความโสภา  

โอเ้พอืนรกัเอ๋ย อย่าไดเ้ฉยชา โปรดยมิมาเถดิ เพอืนรกัเอย 
 

ดาวน์โหลดไดท้ ี http://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1912-withlove 
 

 

                                        ปฏิบติั – ให้เลขาจดบนัทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกลชิ้ด 

1. ใหร้ายงานกจิการดทีไีดต้งัใจกระทาํ หรอืภารกจิททีําเสรจ็สนิแลว้จากการพบปะในครงัทผีา่นมา 

2. ใหส้มาชกิหาข้อตงัใจเรอืงการให้อภยักนั และภาวนาเพอืสนัตภิาพในโลก โดยเฉพาะประเทศทมีี

สงครามและการเบยีดเบยีนศาสนา ใหเ้ลขาจดบนัทกึไวเ้พอืการรายงานในการพบปะครงัต่อไป 

3. ใหถ้วายเงนิเลก็น้อยเพอืนําไปช่วยเหลอืเดก็ ๆ ทมีคีวามยากลําบากกว่าตนเอง (เตรยีมกระปุก

ถวายเงนิไว)้  

4. นัดหมายการพบปะครงัต่อไป 
 

 

      ชีวิตจิตธรรมทูต ภาวนาสายประคาํธรรมทูต 10 บท หรอื 1 สาย 
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 1. เพอืใหส้มาชกิไตร่ตรองบทเทศน์ของสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิโอกาสเสดจ็เยอืนประเทศไทย 

 2. เพอืให้สมาชกิตระหนักถงึการสร้างความสนิทสมัพนัธ์กบัพระบดิาเจ้าด้วยการหล่อเลยีงความเชอื

   ของตนอย่างสมาํเสมอ 

 3. เพอืใหส้มาชกิเลยีนแบบพระเยซูเจา้ในการดาํเนินชวีติอย่างรอบคอบ และเตรยีมพรอ้มอยู่เสมอ 

 

 
 

ผู้นํา ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอโปรดประทานนํามันแห่งความสนิทสมัพนัธ์กับพระองค์ โปรดเพมิพูน

 ความเชอื ความรกั ความไว้วางใจแก่ลูก เพอืเป็นพลงัชวีติให้ลูกได้เป็นลูกทรีกัของพระองค์

 ตลอดไป  

ทุกคน อาแมน 

  

 
 

 เมือปี ค.ศ. 2019 ทผี่านมา สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซิส ได้เสด็จเยือนประเทศไทย

ระหว่างวนัท ี20-23 พฤศจกิายน ค.ศ. 2019 เพอืร่วมเฉลมิฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนา

มิสซังสยาม และฉลอง 50 ปี ความสมัพนัธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนครรัฐวาติกัน   

ตามคําเชญิของรฐับาลไทย นับเป็นการเสดจ็เยอืนครงัแรกในรอบ 35 ปี หลงัจากการเสดจ็

เยือนไทยของนักบุญสมเด็จพระสนัตะปาปา ยอห์น ปอล ที 2 ในปี ค.ศ. 1984 ซึงไม่

เพยีงแต่ครสิตชนไทยเท่านันทชีนืชมยนิด ีแต่ประชาชนชาวไทยต่างก็ปลืมปิติยินดแีละ  
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ชนืชมในพระจรยิวตัรทงีดงาม เปียมดว้ยพระเมตตาของพระองคด์ว้ย ซงึโอกาสนี ยุวธรรมทูต

จากแต่ละสงัฆมณฑล ได้ไปร่วมรับเสด็จและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสําหรบัเยาวชน      

ณ อาสนวหิารอสัสมัชญั กรุงเทพฯ ในวนัศุกร์ท ี22 พฤศจกิายน ค.ศ. 2019 ใครมโีอกาส 

ไดไ้ปร่วมเหตุการณ์ในครงันีบา้ง มใีครประทบัใจอะไรบา้ง (ใหส้มาชกิแบ่งปัน) 

 ถ้าวนันีพระเยซูเจ้าทรงเชอืเชญิเราให้เป็นผูร่้วมงานของพระองค์ สมาชกิจะเตรยีมตวัเช่นไร 

(ใหส้มาชกิแสดงความคดิเหน็) 

 

 

 

1. สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ เป็นพระสนัตะปาปาองคท์ ี266 ของพระศาสนจกัรคาทอลกิ ในขณะ

เสดจ็เยอืนประเทศไทย ทรงมพีระชนมายุ 83 พรรษา ทรงมปีอดเพยีงขา้งเดยีว การเดนิกค่็อนขา้ง

จะลําบาก แต่พระองคท์่านกไ็ม่ย่อทอ้ทจีะออกไปเยยีมลูก ๆ ทวัโลก  6 ปีในสมณสมยัของพระองค ์

ได้เสด็จเยยีมครสิตชนในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 32 ประเทศ ทงัประเทศคาทอลกิ ประเทศมุสลิม 

และประเทศทไีม่นับถือศาสนาใดเลย ทรงปกครองประชากรคาทอลกิกว่า 1,300 ล้านคนทวัโลก

ทรงสบืสานปณิธานของ นักบุญสมเด็จพระสนัตะปาปา ยอห์น ปอล ท ี2 ทเีสด็จเยยีมเยียนให้

กําลงัใจครสิตชนในประเทศต่าง ๆ นําความรกัของพระครสิต์ไปมอบใหแ้ก่ทุกททีมีคีวามเกลยีดชงั 

นําสนัตลิงไปหว่านในจติใจของมนุษยท์ุกคน การเสดจ็เยอืนประเทศไทยของพระสนัตะปาปาฟรงัซสิ

ในครงันี พระองค์ทรงมพีระประสงค์ให้ครสิตชนไทยเข้าใจและตระหนักว่า ทุกคนเป็นพน้ีองกนั   

ในครอบครวัใหญ่บนโลกใบนี ดงัทพีระเยซูเจา้ทรงสอน และในพธิบูีชาขอบพระคุณสําหรบับรรดา

เยาวชน พระองคท์รงเทศน์สอนอุปมาเรอืงหญงิสาวสบิคน วนันเีราจะมาเรยีนรูเ้รอืงนีกนั 

2. อ่านพระคมัภรี ์“อปุมาเรอืงหญิงสาวสิบคน”  (มธ. 25:1-13)  

  “อาณาจกัรสวรรคเ์ปรยีบได้กบัหญงิสาวสบิคนถอืตะเกยีงออกไปรอรบัเจา้บ่าว หา้คนเป็น

คนโง่ อีกห้าคนเป็นคนฉลาด หญิงโง่นําตะเกียงไป แต่มิได้นํานํามันไปด้วย ส่วนหญิงฉลาด        

นํานํามนัใส่ขวดไปพร้อมกบัตะเกียง  ทุกคนต่างง่วงและหลบัไปเพราะเจ้าบ่าวมาช้า ครนัเวลา 

เทยีงคนื มเีสยีงตะโกนบอกว่า “เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกไปรบักันเถิด” หญิงสาวทุกคนจึงตืนขนึ  

แต่งตะเกยีง หญงิโงพู่ดกบัหญงิฉลาดว่า “ขอนํามนัใหเ้ราบา้ง เพราะตะเกยีงของเราจวนจะดบัแลว้” 

“หญิงฉลาดจงึตอบว่า ‘ไม่ได้ เพราะนํามนัอาจไม่พอสําหรบัเราและสําหรบัพวกเธอดว้ย จงไปหา

คนขายแล้วซือเอาเองดีกว่า’ ขณะทีหญิงเหล่านันกําลังไปซือนํามัน เจ้าบ่าวก็มาถึง หญิงสาว       

ทเีตรยีมพร้อมจงึเขา้ไปในห้องงานแต่งงานพร้อมกบัเจ้าบ่าว แลว้ประตูกปิ็ด ในทสุีด พวกหญงิโง่     

ก็มาถึง พูดว่า ‘นายเจ้าขา นายเจ้าขา เปิดรับพวกเราด้วย’ แต่เขาตอบว่า ‘เราบอกความจริง      

แก่ท่านทงัหลายว่า เราไมรู่จ้กัท่าน’ ดงันนั จงตนืเฝ้าระวงัไวเ้ถดิ เพราะท่านไมรู่ว้นัและเวลา” 
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คาํถามเพอืการไตร่ตรอง ใหส้มาชกิไดไ้ตร่ตรองดว้ยคาํถามต่อไปนี  

(ฝึกใหไ้ตร่ตรอง ผูนํ้าถามแลว้ใหเ้วลาสมาชกิคดิ พจิารณา แลว้ใหแ้สดงความคดิเหน็ ไมต่อ้งรบีเร่ง ใหพ้ระจติเจา้

ทํางานในความเงยีบกบัจติใจของเดก็แต่ละคน) 

1. พระวรสารทเีราอ่านนี พูดถงึเรอืงอะไร (อุปมาหญงิสาวสบิคน ไดร้บัเชญิไปงานเลยีงขององค์

พระผูเ้ป็นเจา้ หญงิหา้คนเป็นคนฉลาดนํานํามนัสํารองตดิตวัไปดว้ย แต่อกีหา้คนไม่ไดเ้ตรยีม

นํามนัสํารองไป) 

2. สมาชิกคิดว่าหญิงสาวทีได้รบัเชิญมาในงานเลียงมีความรู้สึกอย่างไร (ยนิด ีตนืเต้น และ       

มคีวามสุข - อธบิายเพมิเตมิ เช่นเดยีวกนัพระเจ้าได้เรยีกเดก็ ๆ ให้มาเป็นครสิตชน ให้มาเป็น

ส่วนหนึงในพระอาณาจักรของพระเจ้า และให้แบ่งปันความสุขแห่งพระอาณาจักรนีกับผู้อืน      

โดยเป็นประจกัษ์พยานถงึความเชอืศรทัธาในองคพ์ระเยซูเจ้า) 

3. ทําไมหญิงสาวห้าคน ไม่ได้เตรยีมนํามนัสํารองไป (เพราะเขาไม่ได้เตรยีมพร้อม และอาจไม่ได้

เตรยีมตวัอย่างด ีแรก ๆ พวกเขามคีวามกระตอืรอืร้น และมคีวามปรารถนาทจีะตอบสนอง 

ต่อการเรยีกขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แต่ทลีะเลก็ทลีะน้อย ไฟของพวกเขากลบัมอดดบัลง)  

เด็ก ๆ ลองช่วยกนัคดิต่อไปว่า ในปัจจุบนัถ้างานเลยีงคอืการมาร่วมเฉลมิฉลองในพธิีบูชา

ขอบพระคุณ อะไรคอือุปสรรคทจีะทําให้เราไม่พร้อมทจีะมาพบพระเยซูเจ้า (ความขเีกียจ 

ความไม่กระตือรอืร้น จติใจทเียน็ชา) นํามนัทเีราอาจจะไม่มสีํารองนันน่าจะหมายถงึอะไร   

(ความรกั ความไวว้างใจ และความเชอืทมีนัคงในพระเจา้ ความศรทัธาทเีขม้แขง็) 

4. หญิงโง่พูดกับหญิงฉลาดว่า “ขอนํามันให้เราบ้าง เพราะตะเกียงของเราจวนจะดบัแล้ว”   

หญิงฉลาดจึงตอบว่า “ไม่ได้ เพราะนํามันอาจไม่พอสําหรับเราและสําหรบัพวกเธอด้วย”   

เดก็ ๆ ทราบหรอืไมว่่า “นํามนัทีไม่อาจแบ่งปันกนัได้และหาซือไม่ได้” นนั หมายถงึอะไร        

(ความสนิทสมัพนัธ์กบัพระเจา้ทเีราต้องลงมอืทําดว้ยการดําเนินชวีติของเรา คอืการเพมิพูน

ความเชอืความศรทัธาในใจเรา การสวดภาวนา อ่านพระคมัภรี ์เรยีนคําสอน หรอืการปฏบิตั ิ      

กจิศรทัธา และพธิกีรรมต่าง ๆ) 
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5. เมอืไดอ่้านเรอืงราวตอนน ีสมาชกิคดิว่าต้องปรบัปรุงหรอืเปลยีนแปลงแกไ้ขตนเองอย่างไรบ้าง 

(ใหส้มาชกิพจิารณาตนเองว่าไดพ้ยายามสรา้งความสนิทสมัพนัธ์กบัพระเจา้อย่างไรบา้ง และ

สมาํเสมอหรอืไม)่ 

6. จากอุปมาเรอืงนี ช่วยใหเ้รารูจ้กัและรกัพระเจ้าไดอ้ย่างไรบ้าง (ใหเ้รามคีวามตระหนักในการ

เตรยีมพร้อมเพอืรอคอยพระเจา้เสดจ็มา ดว้ยการเตรยีมนํามนัใส่ตะเกยีงของเราไวเ้สมอ นัน

คอื การสวดภาวนา การอ่านพระคมัภีร์ การรบัศลีศกัดสิทิธอิย่างสมําเสมอ จะช่วยเราให้มี

ความสนิทสมัพนัธ์กบัพระบดิาเจา้ ช่วยใหเ้ราเป็นลูกของพระเจา้อย่างแท้จรงิ และทําใหเ้รามี

ส่วนร่วมในการแบ่งปันพระอาณาจกัรของพระเจา้แก่ผูอ้นืดว้ย) 

3. บทเทศน์ของสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซิสวนันัน เป็นบทเทศน์ทพีูดกบัเดก็ ๆ และเยาวชนไทย

โดยตรง ทรงปรารถนาให้เด็ก ๆ และเยาวชนไทยหยงัรากลึกในความสมัพนัธ์กบัพระบิดาเจ้า 

เหมอืนกบัหญงิฉลาดทเีตรยีมพร้อมทจีะเขา้ร่วมในงานเลยีงของพระองค์ หากเราไม่ไดห้ยงัรากลกึ 

พวกเราอาจจะรูส้กึสบัสน เมอืไดย้นิเสยีงทางโลกทมีพีลงัในการดงึดดูความสนใจของเรา และแสดง

ตวัต่อเราในรูปแบบทไีดร้บัการตกแต่งใหส้วยงามและมพีลงั แต่เสยีงเหล่านีจะค่อย ๆ ทําใหเ้รารูส้กึ

ว่างเปล่า เหนือยล้า วา้เหว่ และหมดเรยีวแรง (CV 142) และค่อย ๆ ทําใหไ้ฟแห่งชวีติทคีรงัหนึง

พระเจ้าได้ทรงจุดให้ลุกโพลงในตวัเรามอดดบั เช่น เมอืเราประสบปัญหาแล้วเรารู้สกึอยากอ่าน  

พระคมัภีร์ แต่ในเวลาเดยีวกนัก็มเีสยีงเพลงมาดงึเราให้อยากฟังและร้องเพลงมากกว่า และเมอื

เพลงจบลง จติใจเราอาจเศรา้ไปตามเพลงและจมอยู่กบัปัญหามากกว่าเดมิ จนไม่สามารถจะหยบิ

พระคมัภรี์ขนึมาอ่านได้ นีเป็นเพยีงตวัอย่างเท่านัน ดงันนัสงิทสีําคญั เราต้องเตรยีมตวัและหล่อเลยีง

ความเชือของเราให้เติบโต แข็งแรง ก็คือการเพิมพูนความเชือในใจเราด้วยการดําเนินชีวิต      

สนิทสมัพนัธ์กบัพระเจ้า กบัครอบครวัของเรา และกบัพระศาสนจกัร ด้วยการแสวงหาพระบิดาเจ้า 

ด้วยการเชือฟังบิดามารดาในครอบครวั ด้วยการทาํหน้าทีประจาํวนั ด้วยการปฏิบติัตาม

คาํสอนและพระวาจาของพระเจ้า ด้วยการภาวนา ด้วยการให้อภยั ด้วยการรบัศีลมหาสนิท 

และฟังเสียงความต้องการการช่วยเหลือของผู้อืน สิงต่าง ๆ เหล่านีจะช่วยให้เราสนิท

สมัพนัธ์กบัพระบิดาเจ้าได้ นีคอืสงิทเีราพยายามเรยีนรูท้จีะทํา ทจีะเป็นกนัตลอดปีนีและตลอดไป 

4. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ยังเชิญชวนให้พวกลูกรักษาความชืนชมยินดีให้มีชีวิตชีวา 

มิตรภาพทีแน่นแฟ้นกบัพระเยซูคริสต์ทีได้รบัการทํานุบาํรุง นันคือสิงทีสําคญัทีสุด คือ 

นํามนัตะเกียงทีเราต้องการ นํามนันีจะช่วยส่องสว่างทางเดนิของเราและคนรอบขา้ง คอื บรรดา

มิตรสหาย เพือนบ้าน เพอืนนักเรียนรุ่นเดยีวกนั เพือนร่วมงาน รวมทงับรรดาคนเหล่านันทมี ี

ความคดิเหน็แตกต่างจากพวกลูก จะไดเ้หน็แสงสว่างของพระครสิตเจ้า จะไดพ้บพระเยซูครสิตเจ้า

ในชวีติของเราดว้ย 

 

 



 
¤ÙèÁ×ÍÍºÃÁà¾×èÍ¡ÒÃÊÃéÒ§¨ÔµµÒÃÁ³ì¸ÃÃÁ·Ùµã¹à´ç¡áÅÐàÂÒÇª¹ Ë¹éÒ 51 

               ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทาํกิจกรรมอืน ๆ แทนได้ 

รอ้งเพลง "มารช์ยุวธรรมทตู" เพลงประกอบการสอนคําสอน อลับมั "เพอืนช่วยเพอืน" (ยุวธรรมทูต) 

 

เพลงมารช์ยวุธรรมทูต 

** พวกเรายุวธรรมฑูต ร่วมใจพนัผูกดว้ยรกัสมคัรสมาน 

ตดิตามพระครสิต์ดว้ยชวีติทเีป็นพยาน ประกาศพระนาม ขององคพ์ระเยซู 

***พวกเราจะรกั รบัใชผู้อ้นื จะหยดัยนืตามวาจาทพีระองคส์อน  

จะเสยีสละแบ่งปันดว้ยใจอาทร ชวนเพอืนพน้ีองมาเป็นศษิยข์องพระองค ์ 

**** มา เรามารูจ้กัและรกัพระเยซู มาเชดิชูชวีติเป็นศษิยแ์ละตดิตาม  

ทําทุกอย่างดว้ยรกั ประกาศในเรอืงความรกั...ของพระองคใ์หก้อ้งไปทวัโลกา 

 

ดาวน์โหลดไดท้ ีhttp://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1915-holychildhood  

 

 

        ปฏิบติั – ให้เลขาจดบนัทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกลชิ้ด 

1. ใหร้ายงานกจิการดทีไีดต้งัใจกระทาํ หรอืภารกจิททีําเสรจ็สนิแลว้จากการพบปะในครงัทผีา่นมา 

2. ให้สมาชิกช่วยกันคิดว่า จะทําสิงใดได้บ้าง เพือเพิมพูนความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า             

กบัครอบครวัของตน และครอบครวัใหญ่คอืพระศาสนจกัร ใหเ้ลขาจดบนัทกึไว้เพอืการรายงาน

ในการพบปะครงัต่อไป 

3. ใหถ้วายเงนิเลก็น้อยเพอืนําไปช่วยเหลอืเดก็ ๆ ทมีคีวามยากลําบากกว่าตนเอง (เตรยีมกระปุก

ถวายเงนิไว)้  

4. นัดหมายการพบปะครงัต่อไป 
 

 

       ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคาํธรรมทตู 10 บท หรอื 1 สาย 
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