ศิษยธรรมทูต
แนวทางการอบรมเด็ก

ยุวธรรมทูต
“จงชืน่ ชมในองคพระผูเปนเจาทุกเวลาเถิด
ขาพเจาขอย้ําอีกวา จงชื่นชมเถิด”
(ฟป 4:4)
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สารบัญ
อารัมภบท
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อารัมภบท

ผูกอตั้งสมณองคกรยุวธรรมทูตคือ พระสังฆราช ชารล เดอ ฟอร
แบง เจนสัน จากเมืองลีอองส ประเทศฝรั่งเศส ทานมีแรงบันดาลใจมา
จากความตองการชวยเหลือเด็กยากจนในดินแดนมิสซัง
เปนพิเศษใน
ประเทศจีน ทานเผชิญกับความยากลําบากอยางมาก วาจะเริ่มอยางไร
ทานขอคําแนะนําจากเปาลีน จารีโค เพื่อนของทาน ซึ่งในขณะนั้นเธอได
เริ่มกอตั้งองคกรเพื่อชวยเหลือการแพรธรรมของพระศาสนจักรสากล ที่
เรียกวา สมณองคกรเผยแพรความเชื่อ คําแนะนําของเปาลีนถือไดวาเปน
การดลใจอยางหนึง่ จากพระเจาเมือ่ เธอบอกวา เด็กๆเปนผูหนึ่งที่สามารถ
ชวยเพื่อนเด็กๆดวยกันที่ยากจน ตั้งแตนั้นมา องคกรยุวธรรมทูตได
แพรหลายออกไปยังสวนตางๆของโลกภายใตคติพจน “เพื่อนชวยเพื่อน”
การกอตั้งองคกรยุวธรรมทูตเปนประจักษพยานไดวา เด็กๆไมใช
เปนผูรับความชวยเหลือเพียงอยางเดียวเทานั้น แตพวกเขาเปนผูแสดง
หรือตัวเอกในงานธรรมทูตของพระศาสนจักร ดวยการที่พวกเขาชวยเพือ่ น
เด็กๆดวยกันทีย่ ากจน ในแงนี้ จึงไมเปนที่แปลกใจเลยที่เห็นบรรดาเด็กๆ
ไปเคาะตามประตูบานในระหวางวันพระคริสตเจาแสดงองค
หรือเห็น
บรรดาเด็กๆขายขนม ขายของอยูหนาวัดของเขา หรือเด็กๆหยอดเหรียญ
ใสกระปุกไวที่บาน หรือที่โรงเรียน เพื่อที่จะหาเงินบริจาคใหกับกองทุน
สมณองคกรยุวธรรมทูต เพื่อพวกเขาจะไดสามารถชวยเพื่อนเด็กๆดวยกัน
ที่ยากจนในสวนตางๆของโลก
นี่เปนสาเหตุอันมีเกียรติทเี่ ด็กเล็กๆตองการการสนับสนุนและความ
ชวยเหลือจากเรา และดวยเหตุผลนี้ รูปแบบการสอนคําสอนสําหรับยุวธ
รรมทูตฉบับนี้จึงถูกเขียนขึ้น เพือ่ อบรมเด็กๆใหกลายเปนธรรมทูตนอยๆ
ของเพื่อนเด็กๆดวยกันที่ยากจน ซึ่งประกอบดวย 6 บทเรียน ที่สามารถใช
3

เพื่ออบรมเด็กๆ เพื่อใหพวกเขาไดรูเรื่อราวตางๆเกี่ยวกับประวัติ พระพร
พิเศษ และชีวิตฝายจิตของยุวธรรมทูต หนังสือเลมนี้เกิดจากแรงงานแหง
ความรักของกลุมคนที่ทาํ งานอยางหนักเพื่อใหรูปแบบการสอนคําสอน
เลมนีเ้ กิดขึ้น ขาพเจาขอขอบคุณพวกทานทุกคนดวยความจริงใจและรูคุณ
ขาพเจาหวังวาโดยทางรูปแบบการสอนคําสอนเลมนี้ของยุวธรรมทูต
จะทําใหเด็กๆไดรับการอบรมใหเปนธรรมทูตของพระศาสนจักรยิ่งทียิ่ง
มากขึ้น
คุณพอโซเครติส ซี เมซีโอนา, MSP
ผูอํานวยการ
สมณองคกรสนับสนุนงานแพรธรรม
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บทนํา

ภาพรวมของรูปแบบการสอนคําสอน
ความหมาย : เด็กๆในฐานะศิษยธรรมทูตเพือ่ พระศาสนจักร
ความนํา
รูปแบบการสอนคําสอนของยุวธรรมทูตมีจดุ ประสงคเพื่อพัฒนาเด็ก
ที่มีอายุระหวาง 8 -12 ปใหมีมโนธรรมของการเปนธรรมทูตสากล และให
พวกเขาคอยๆซึมซับบทบาทการเปนธรรมทูตในพระศาสนจักร รูปแบบ
การสอนนี้จะชวยหวานเมล็ดพันธุของกระแสเรียกการเปนธรรมทูตใหกับ
เด็กๆ และจะชวยนําพวกเขาเขาสูสมณองคกรยุวธรรมทูต สมณองคกรนี้
เปนการเริ่มตนใหเด็กๆไดรูจักกับการแบงปนประสบการณความเชื่อของ
พวกเขา ซึ่งจะนําพวกเขาไปสูก ารสนทนาฝายจิตที่แสดงความเชื่อออกมา
ในงานธรรมทูตอยางมีชีวิตชีวา รูปแบบการสอนนี้สามารถใชในโรงเรียน
วัด และงานอภิบาลเด็กในรูปแบบอื่นๆ
แหลงที่มาของขอมูลของรูปแบบการสอนนี้ทเี่ ปนหลักคือ พระคัมภีร
เอกสารสังคายนาวาติกันที่ 2 หนังสือคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
จากการอบรมธรรมทูตนี้ เด็กๆจะแบงปนความชื่นชมยินดีของพวก
เขา และแบงปนทางดานวัตถุปจจัยใหกับเด็กๆที่มคี วามยากลําบากในเขต
ตางๆและในพระศาสนจักร หวังวารูปแบบการสอนนี้จะชวยใหเด็กๆเกิด
การเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาใหเปนเหมือนกับพระคริสตเจา และใน
ขณะเดียวกันพวกเขาสามารถชวยผูอนื่ ใหเปนเหมือนพระคริสตเจาดวย

วัตถุประสงค

หลังจากการใชรูปแบบการสอนนี้แลวเด็กๆสามารถ
1. เขาใจถึงพระพรของสมณองคกรยุวธรรมทูต และพระพรพิเศษของ
พระศาสนจักร
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2. เขาใจถึงการเรียกใหเปนศิษยธรรมทูตตั้งแตยังเด็ก ในความเปน
หนึ่งเดียวกับเพือ่ นๆวัยเดียวกับพวกเขา
3. เขาใจถึงบทบาทของพวกเขาในหนาที่การประกาศขาวดีของพระศา
สนจักร
4. เห็นคุณคาฝายจิตของสมณองคกรยุวธรรมทูต คือ สวดภาวนา รัก
ธรรมทูตที่เปนหนึ่งเดียวกัน ธรรมทูตทีม่ ีชวี ิตชีวา และการอบรม
5. มีความคุนเคยกับชีวิตของบรรดานักบุญ
และใหพวกทานเปน
แบบอยางของการเปนศิษยธรรมทูต
6. เขาใจถึงความสําคัญของศีลมหาสนิท และรับพระเยซูเจาในศีลมหา
สนิท
7. ทํางานเมตตา และมีความเห็นใจเด็กๆที่มีความยากลําบาก
8. อุทิศตนในการมีจติ ตารมยสวนรวมรวมกับเด็กๆทั่วโลก

แหลงที่มาของความเชื่อ
1. ลก 18:16-17 พระเยซูเจาทรงอวยพรเด็กเล็กๆ (ปลอยใหเด็กเล็กๆ

มาหาเราเถิด อยาหามเลย เพราะพระอาณาจักรของพระเจา เปน
ของคนที่เปนเหมือนเด็กเหลานี้ เราบอกความจริงแกทานทั้งหลาย
วา ‘ผูใดไมรับพระอาณาจักรของพระเจาอยางทีเ่ ด็กเล็กๆรับ เขาจะ
ไมเขาสูพระอาณาจักรเลย’)
2. ลก 2:52 เด็กชายเยซูในพระวิหาร (พระเยซูเจาทรงเจริญขึ้นทั้งใน
พระปรีชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร
ของพระเจาและมนุษย)
3. ลก 9:48 ผูย ่งิ ใหญแทจริง (ผูใดตอนรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเรา
ผูนั้นก็ตอ นรับเรา ผูใดตอนรับเรา ผูนนั้ ก็ตอ นรับผูท ี่ทรงสงเรามา
เพราะในกลุมของทานผูใดเล็กทีส่ ุด ผูนั้นยอมเปนผูยงิ่ ใหญที่สุด)
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4. ลก 13:19 อุปมาเรื่องเมล็ดมัสตารด (เหมือนกับเมล็ดมัสตารดซึ่ง
ชายคนหนึ่งทิ้งไวในสวนของตน มันเติบโตขึ้นและกลายเปนตนไม
จนกระทั่งบรรดานกในอากาศมาทํารังอาศัยบนกิ่งได
5. ลก 13:21 อุปมาเรื่องเชื้อแปง (เหมือนกับเชื้อแปงที่หญิงคนหนึ่ง
นํามาเคลาผสมกับแปงสามถัง จนแปงฟูข้นึ ทั้งหมด)
6. ยน 12:24-26 เมล็ดขาว (ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงในดิน และตายไป
มันก็จะเปนเพียงเมล็ดเดียวเทานั้น แตถามันตาย มันก็จะบังเกิดผล
มากมาย)
7. ยน 14:23 โอวาทในอาหารค่ํามือ้ สุดทาย (ผูใดรักเรา ผูน นั้ จะปฏิบัติ
ตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จ
พรอมกับเรามาหาเขา จะทรงพํานักอยูก ับเขา)
8. AG 7 สมาชิกของพระศาสนจักรถูกผลักดันใหยังคงดําเนินกิจกรรม
การแพรธรรมดวยเหตุผลของความรัก ซึ่งพวกเขารักพระเจา และ
ปรารถนาจะแบงปนใหมนุษยทุกคนมีสวนในสมบัติฝายวิญญาณทั้ง
ในชีวติ นี้และชีวิตหนา
9. พระพันธกิจของพระผูไถ 81 วันอาทิตยแพรธรรมสากลเปนวันที่มี
ความสําคัญของพระศาสนจักร เพราะสอนเราวาควรจะใหอยางไร
นั่นคือใหในฐานะที่เปนของถวายแดพระเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
และและเพื่องานธรรมทูตทั่วโลก
10. ความชื่นชมยินดีแหงพระวรสาร 266 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
(ผูที่ติดตามพระคริสตเจาจะไมลมเหลวในการเปนธรรมทูต เพราะ
พวกเขาทราบวา “พระเยซูเจาทรงเดินไปกับเขา ตรัสพรอมกับเขา
หายใจพรอมกับเขา และทํางานพรอมกับเขา เขารูสึกถึงพระเยซูผู
ทรงชีวิตอยูกับเขาในงานธรรมทูต)
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การบูรณาการ
รูปแบบการสอนคําสอนนี้ตอบสนองตอการเชื้อเชิญของพระศาสน
จักร “จงออกไป” และเปนธรรมทูตดวยความชื่นชมในการประกาศขาวดี
และเปนผูใหดวยความยินดี รูปแบบการสอนนี้ยดึ มั่นอยูใ นพระคัมภีร การ
สอนของพระศาสนจักร และผูกอ ตัง้ สมณองคกรยุวธรรมทูต รูปแบบการ
สอนนี้ใหมุมมองของคําสอน ศีลธรรม และการนมัสการ ซึ่งจะชวย
สถานการณตางๆของชีวิตดวยความหวัง ซึ่งเปนแรงบันดาลใจใหเด็กๆเปน
เหมือนพระคริสตเจามากขึ้น และปรารถนาที่จะเปนศิษยธรรมทูตมากขึ้น

มอบให

รูปแบบการสอนคําสอนนี้มอบใหกับเด็กๆ
เพื่อใหพวกเขามอบ
ตนเองเพื่อผูอ ื่น และแสดงพรสวรรคของพวกเขาที่มาจากความรักของ
พระเจา
แรงบันดาลใจจากความรักตอพระเจาและความรักตอเพื่อน
มนุษย แสดงออกไดอยางดีทสี่ ุดในชีวติ ประจําวันของเด็กๆ ขณะเดียวกัน
พวกเขาถวายพระพรและสิริรุงโรจนแดพระเจา ผูทรงเรียกเราแตละคนให
ไปเปนธรรมทูตที่มชี ีวิตชีวาและเปนศิษย
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แบบที่ 1
การเรียกสูการเปนธรรมทูตทีม่ ีความชืน่ ชมยินดี
สาระสําคัญ : เด็กๆกลายเปนศิษยธรรมทูต
ความนํา
ผูที่ไดรับศีลลางบาปไดรับเรียกใหติดตามพระคริสตเจาและคําสอน
ของพระองค การเปนศิษยของพระเยซูเจาหมายถึงการเรียกเพื่อสงไป ให
นําขาวดีและเปนประจักษพยานถึงพระคริสตเจาดวยชีวิตของเขา การเปน
ศิษยธรรมทูตที่มคี วามชื่นชม คือแบงปนความหวัง และพละกําลังที่ไดรับ
จากพระคริสตเจาผูท รงกลับคืนพระชนมชีพ
ขอคําสอน พันธกิจของผูไดรับศีลลางบาปมาจากพระเจา ในฐานะบุตร
ของพระเจา คือไดรับเรียกใหมีชีวิตความเชื่อและศักดิส์ ทิ ธิ์ใน
พันธกิจการเปนธรรมทูต บุคคลที่ตระหนักถึงการเปนธรรมทูต
ในศีลลางบาปชวยใหผูอื่นมีความเขมแข็งในการตอบรับความ
เชื่อ และกลายเปนศิษยธรรมทูต ผูไดรับศีลลางบาปไดรับ
กระแสเรียกใหมีชวี ิตเปนธรรมทูต มีชีวิตในความเชื่อ เปนศิษย
ธรรมทูตที่มีความชื่นชมที่มอบชีวิตและนําความหวังใหกับผูอื่น
ศีลธรรม เจริญชีวติ ในความเชื่อในฐานะบุตรของพระเจา กลายเปนศิษย
ธรรมทูต มุงมัน่ ที่จะอุทิศตนเองในบทบาทของธรรมทูต
การนมัสการ เฉลิมฉลองการเปนศิษยธรรมทูต ดวยการโมทนาคุณพระ
เจาสําหรับพระพรของผูก อตั้งองคกรยุวธรรมทูต พระสังฆราช
ชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน และที่ทรงเรียกเราใหเปนศิษย
ธรรมทูตที่มีความชื่นชมยินดี
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ภาวนาเปด ขาแตพระบิดาเจาสวรรค พวกลูกขอกราบนมัสการและ
สรรเสริญพระองค ขอบพระคุณพระองคที่ทรงประทานพระเยซูคริสตเจา
พระบุตรของพระองค โปรดชวยพวกลูกใหมีความซื่อสัตยในการติดตาม
พระเยซูเจา และโปรดจุดไฟในหัวใจของพวกลูกใหมีความปรารถนาที่จะ
เปนศิษยธรรมทูตของพระเยซูเจา โปรดชวยพวกลูกใหมคี วามกลาหาญที่
จะมีชีวิตที่ซื่อสัตย และใหความหวังแกผอู ื่น พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัย
พระเยซูคริสตเจา พระบุตรของพระองค และโดยคําเสนอวิงวอนของพระ
นางพรหมจารีมารีย อาแมน
สถานการณ
ประวัตพิ ระสังฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน
ชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน เปนพระสงฆจากตระกูลขุนนางของ
ประเทศฝรัง่ เศส ทานไดรับเลือกเปนพระสังฆราชแหงนองซีตั้งแตยังหนุม
ประชาชนที่ทานรับใชรักทานมาก อยางไรก็ตาม ชีวติ ของทานก็มาถึงจุด
เปลี่ยนแปลง ทานถูกขอใหออกจากสังฆมณฑลของทาน และหามกลับมา
อีก หลายๆคนที่รักคุณพอชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน เสียใจมากเพราะ
พวกเขารูวาทานมีความรักตอคนยากจนมากเปนพิเศษ
คุณพอชารล ใฝฝน ที่จะไปทํางานธรรมทูตในประเทศจีน แตทานถูก
ขอรองใหอยูในประเทศฝรั่งเศส ทานไดรับการแตงตั้งใหเปนพระสังฆราช
และไดกอตั้งคณะธรรมทูตแหงฝรั่งเศส ทานเปนนักเทศนที่รอนรนของ
แผนดิน และสงเสริมความสัมพันธกับบรรดาธรรมทูตที่ถูกสงไปทํางานใน
ประเทศจีน ทานไดทราบถึงสถานะอันนาเศราของเด็กๆที่อยูในครอบครัว
ยากจนในประเทศจีน ทารกมากมายถูกฆาตายตั้งแตเด็ก โดยเฉพาะ
เด็กผูหญิง และเด็กที่พิการทางรางกาย บรรดาธรรมทูตในประเทศจีนได
ขอความชวยเหลือเพื่อชวยชีวิตเด็กๆเหลานี่
พวกเขาตองการนําเด็กๆ
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เหลานีม้ าไวเพื่อจะไดสามารถโปรดศีลลางบาป
และใหการศึกษาใน
ฐานะคริสตชน
พระสังฆราชชารล ไดขอความชวยเหลือจากเด็กๆในประเทศฝรั่งเศส
ดวยการขอใหพวกเขาสวดวันทามารีย 1 บท และถวายเงิน 1 เพ็นนีทุก
เดือนเพื่อชวยเหลือเด็กในประเทศจีน บรรดาเด็กๆตอบรับโครงการนี้ดวย
ความรัก พวกเขากลายเปนวีรชนของพระอาณาจักรพระเจาเพื่อเด็กๆใน
ประเทศจีน พระสังฆราชชารลไดกอตัง้ องคกรธรรมทูตขึ้นใหม ที่เรารูจกั
กันในชื่อ องคกรยุวธรรมทูต
คําถาม
1. ทําไมประชาชนที่เมืองนองซีจึงรักคุณพอชารล เดอ ฟอรแบง เจน
สัน?
2. พระสังฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน ไดกอตั้งองคกรอะไร?
3. พระสังฆราชชารลไดแสดงความสงสารตอเด็กๆในประเทศจีน
อยางไร?
4. เด็กๆในประเทศฝรัง่ เศสไดตอบรับการขอใหชวยเด็กๆในประเทศจีน
ของพระสังฆราชชารลอยางไร?
5. เด็กๆตอบรับการเปนธรรมทูตหรือไม พวกเขาตอบรับการเปนธรรม
ทูตดวยความเชื่ออยางไร?
6. เธอรูส ึกอยางไรเมือ่ พบเด็กยากจน และหิวโหยตามขางถนนที่นั่งขอ
อาหาร เธอใหอาหารกับพวกเขาหรือเปลา?
7. เธอรูส ึกอยางไรเมือ่ เห็นเด็กพิการ เธอหัวเราะเยาะพวกเขาหรือไม?
8. เธอจะชวยบรรเทาใจเด็กพิการไดอยางไร?
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แหลงที่มาของความเชือ่
 ลก 18:16-17 พระเยซูเจาทรงอวยพรเด็กเล็กๆ (ปลอยใหเด็กเล็กๆ
มาหาเราเถิด อยาหามเลย เพราะพระอาณาจักรของพระเจา เปน
ของคนที่เปนเหมือนเด็กเหลานี้ เราบอกความจริงแกทานทั้งหลาย
วา ‘ผูใดไมรับพระอาณาจักรของพระเจาอยางทีเ่ ด็กเล็กๆรับ เขาจะ
ไมเขาสูพระอาณาจักรเลย’)
 ลก 2:52 เด็กชายเยซูในพระวิหาร (พระเยซูเจาทรงเจริญขึ้นทั้งใน
พระปรีชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร
ของพระเจาและมนุษย)
 มธ 3:13-17 พระเยซูเจาทรงรับพิธีลาง
 ลก 13:19 อุปมาเรื่องเมล็ดมัสตารด (เหมือนกับเมล็ดมัสตารดซึ่ง
ชายคนหนึ่งทิ้งไวในสวนของตน มันเติบโตขึ้นและกลายเปนตนไม
จนกระทั่งบรรดานกในอากาศมาทํารังอาศัยบนกิ่งได)
 ความชื่นชมยินดีแหงพระวรสาร 266 (ผูที่ติดตามพระคริสตเจาจะไม
ลมเหลวในการเปนธรรมทูต เพราะพวกเขาทราบวา “พระเยซูเจา
ทรงเดินไปกับเขา ตรัสพรอมกับเขา หายใจพรอมกับเขา และทํางาน
พรอมกับเขา เขารูสึกถึงพระเยซูผูทรงชีวิตอยูกับเขาในงานธรรมทูต)
การบูรณาการ
พระเจาพระบิดาทรงเปนจุดกําเนิดของงานธรรมทูต พระองคทรง
มอบใหกับพระเยซูคริสตเจา พระบุตรแตองคเดียวของพระองค โดยทาง
พระอานุภาพของพระจิตเจา พระเยซูเจาทรงปฏิบัติพันธกิจนีเ้ พื่อความ
รอดพนของเรา เมื่อทรงพระชนมอยูใ นโลกนี้ พระเยซูเจาทรงเริ่มพันธกิจ
ของพระองคเมื่อทรงรับพิธีลางดวยน้ําและพระจิตเจา จากทานยอหนผูทํา
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พิธีลางที่แมน้ําจอรแดน (เทียบ มธ 3:13-17) ในพิธีลา งของพระเยซูเจา
แสดงใหเห็นวาพระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจาอยางแทจริง และ
เปนการเริ่มตนพันธกิจของพระองค พระองคทรงนอบนอมตามน้ําพระทัย
ของพระบิดา ทรงเทศนสอนเรือ่ งพระอาณาจักรของพระเจาโดยผานทาง
อุปมาและความสุขแท ทรงทําอัศจรรยดวยการรักษาคนเจ็บปวย และทรง
แสดงความหวงใยตอคนยากจนและผูท ี่ถูกขับออกจากสังคม
ในชวงเวลาที่เรารับศีลลางบาป เรากลายเปนบุตรของพระเจา และ
กลายเปนสวนหนึ่งของพระศาสนจักร เมือ่ รับศีลลางบาปแลวเรากาวเดิน
เขาสูชวี ิตใหมในพระคริสตเจา และเปนหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักร เรา
ไดรับพระพรแหงความเชื่อ ซึ่งทําใหเรารูจัก รัก และรับใชพระเจา ทุกครั้ง
ที่เราเขามารูจักพระเยซูเจาโดยการพบปะกับพระวาจาของพระองค(พระ
คัมภีร)
และรับศีลอภัยบาปดวยความถอมตน รับศีลหาสนิท และ
เครื่องหมายตางๆของพระศาสนจักร
คือเรารับพระพรแหงความเชื่อ
ความเชื่อของเราเปนพระพรของพระเจา เปนการตอบรับความรักของ
พระองคที่ทรงมีตอ เรา ขณะเดียวกันเรายังคงแสวงหาพระเยซูเจาดวย
หัวใจของเรา และยอมใหพระองคเปนสวนหนึ่งของชีวิตของเรา
เหมือนกับพระเยซูเจาที่ทรงเติบโตขึ้นในพระปรีชาญาณ(เทียบ ลก
2:52) เราวอนขอพระเจาใหทรงชวยเราใหรูจักพระองคมากขึ้น รักพระองค
มากขึ้น รับใชพระองคมากขึ้น ความเชื่อที่เราไดรับนํามาซึ่งความ
รับผิดชอบและพันธกิจ ในขณะที่ความเชื่อของเราไดรับการดูแลเอาใจใส
เด็กๆอยางเราก็กลายเปนผูติดตามพระเยซูเจา การติดตามพระเยซูเจา
ความหมายคือเปน “ศิษย” จริงๆแลวเราเปนศิษยของพระเยซูเจาที่รับการ
สอนของพระองค อยางไรก็ตาม เราตองบูรณาการความรูสกึ ของเราใน
เรื่องงานธรรมทูต การเปนธรรมทูตนี้ไมไดหมายถึงการประกาศขาวดี
เพียงอยางเดียว แตยังหมายถึงการแบงปนความเชื่อที่เรามีเทาทีส่ ามารถ
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ทําได ความเชื่อที่เรามีชวยเราใหยึดติดกับพระเยซูเจาทั้งดวยคําพูดและ
การกระทํา เราแตละคนในฐานะบุตรของพระเจาไดรับเรียกใหเปนศิษย
ธรรมทูต
ในโลกที่เราอาศัยอยู เราตองตระหนักวาเกิดอะไรขึ้นรอบๆตัวเรา
เราตองมีจิตสํานึกถึงความตองการของเพื่อนบานของเรา โดยเฉพาะกับ
เด็กๆที่เปนเหยือ่ ของความอยุตธิ รรมในสังคม
เราตองการใหพระ
อาณาจักรพระเจาตั้งอยูในโลกนี้ พระเยซูเจาทรงปรารถนาใหเราสานตอ
พระอาณาจักรของพระองคดว ยการกระทําดวยความรัก ความเห็นอกเห็น
ใจ และความเมตตาของเราตอผูอื่น เหมือนกับเมล็ดมัสตารด ถาเรา
แบงปนสิ่งที่เรามีเพื่อชวยผูอื่น
มันจะเติบโตขึ้นและกลายเปนตนไม
จนกระทั่งบรรดานกในอากาศมาทํารังอาศัยบนกิ่งได(เทียบ ลก 13:19)
ถึงแมเรายังเปนเด็ก แตเรามีความรับผิดชอบตองเอาใจใสตอเพื่อน
บานของเรา โดยเฉพาะกับเด็กๆ และสิ่งนีอ้ ยูใน “บทบาทการเปนธรรม
ทูต” ของเรา พรอมกับความรับผิดชอบนี้ เราเริ่มงานธรรมทูตของเราที่จะ
นําพระคริสตเจาไปใหผูอื่น และแสดงถึงความรักที่เราไดรับจากพระองค
ดวยการใหผอู ื่นเห็นพระคริสตเจาในตัวเรา
ชีวิตของพระสังฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน โดยเฉพาะความ
รักที่ทานมีอยางมากมายตอเด็กๆในประเทศจีน
ทําใหทานตั้งองคกร
ยุวรรมทูตขึ้น องคกรนี้นําความรูส ึกถึงการเปนธรรมทูตเขาไปในหัวใจของ
เด็กๆ ทําใหพวกเขาคนพบความชื่นชมในการรับใชพี่นองชาย-หญิง(ประวัติ
และพระพรพิเศษ) การสวดภาวนา การทําพลีกรรม และความรักของ
เด็กๆ เปนคําตอบใหกับการสวดภาวนา การทําพลีกรรม ความรัก และ
แมกระทั่งความทุกขทรมานของเด็กๆในประเทศจีน จริงๆแลว เด็กๆตอบ
รับความเชื่อของการเปนศิษยธรรมทูตเพื่อเด็กๆดวยความชื่นชม
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พระสังฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน แสดงใหเห็นวาทานเปนผู
หนึ่งที่ติดตามพระคริสตเจา ผูซึ่งจะไมลมเหลวในการเปนธรรมทูต(เทียบ
ความชื่นชมยินดีแหงพระวรสาร 266)
การมอบถวาย
ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับพระพรแหงกระแสเรียกการเปน
ธรรมทูตและการตอบรับการเปนธรรมทูต โปรดชวยลูกใหเปนศิษยธรรม
ทูตของพระคริสตเจาอยางแทจริง โปรดอวยพรพวกลูกใหมีความพยายาม
ที่จะนําความรักของพระคริสตเจาไปใหผูอื่น พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัย
พระเยซูคริสตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย พระบุตรของพระองค ผู
ทรงดํารงชีพและเสวยราชพรอมกับพระองค และพระจิต พระเจาหนึ่ง
เดียวตลอดนิรันดร อาแมน
การประเมินผล
ใหขีดเครื่องหมายลงหนาขอความที่ถูกตอง และใสเครื่องหมาย
 ลงหนาขอความที่ไมถูกตอง
....... 1. ผูติดตามพระคริสตเจาเปนศิษยของพระคริสตเจา
....... 2. งานธรรมทูตของเรามาจากพระเจา
....... 3. การเปนศิษยธรรมทูตคือเปนผูตอตานคําสอนของพระเยซูเจา
....... 4. พระเยซูเจาทรงรับพิธีลางเปนการสิ้นสุดพันธกิจของพระองค
....... 5. เราตอบรับความรักของพระคริสตเจาโดยทางความเชื่อ
....... 6. ทานยอหนผูทําพิธีลาง โปรดศีลลางใหพระเยซูเจา
....... 7. เราแตละคนเปนบุตรของพระเจา
....... 8. อาณาจักรพระเจาเปนอาณาจักรแหงความโกรธ และเกลียดชัง
....... 9. เราพบกับพระเยซูเจาไดโดยทางพระคัมภีรเ ทานั้น
.......10. พระเยซูเจาทรงนอบนอมตอน้าํ พระทัยของพระบิดา
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แบบที่ 2
แบบอยางของธรรมทูต
สาระสําคัญ : เด็กๆไดรับการหลอเลี้ยงดวยพระวาจา
ความนํา
แบบอยางของบุคคล การประพฤติปฏิบัติ หรือความสําเร็จของพวก
เขา สามารถทําใหผอู ื่นเลียนแบบได โดยเฉพาะกับคนหนุม สาว
บรรดานักบุญเปนแบบอยาง เยาวชนและเด็กๆสามารถกาวไปสู
ความศักดิส์ ิทธิ์ พวกเขาสามารถเปนนักบุญได การเรียกสูความศักดิ์สิทธิ์
เริ่มมาจากศีลลางบาป เราไมตอ งรอจนแกผมสีเทากอนแลวจึงรับใชพระ
เจา บรรดานักบุญที่เปนเยาวชนบอกเราถึงความศักดิส์ ิทธิ์ และแบบอยาง
ของพวกทาน โดยเฉพาะทางสวางที่ทาํ ใหพวกทานอุทิศชีวิตในวัยหนุม สาว
ของพวกทานแดพระเจา เด็กเล็กๆตองการบรรดาวีรชนที่พวกเขาชื่นชอบ
ในความเปนผูกลาหาญ มีความตัง้ ใจเด็ดเดี่ยว และมีความรักที่ยงิ่ ใหญตอ
พระเจาและพระศาสนจักร เปนแรงจูงใจใหพวกเขาสามารถเอาชนะการ
ถูกลอลวงและอุปสรรคตางๆ แบบอยางของบรรดานักบุญสวนทางกับ
วีรบุรุษในปจจุบันที่โลกมอบให
ขอคําสอน ความศักดิส์ ิทธิ์เปนพระพรจากพระเจา และชีวิตฝายจิตของเรา
ไดรับการหลอเลีย้ งดวยพระวาจาของพระเจา
ศีลธรรม เราพยายามเปนคนดีอยางสมบูรณ ดังที่พระบิดาของเราทรง
ความดีอยางสมบูรณ และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราดวยการ
เจริญชีวติ เปนหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรของพระองค
การนมัสการ การทํางาน การสวดภาวนา และการแพรธรรมทุกอยาง
เหลานี้ทเี่ รากระทําในชีวิตประจําวัน สําเร็จไดโดยพระจิตเจา
จริงๆแลว แมความยากลําบากในชีวิตถาเรามีความอดทนก็จะ
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กลายเปนเครือ่ งบูชาฝายจิตที่พระเจาทรงรับไวโดยทางพระ
เยซูคริสตเจา ในพิธีบูชาขอบพระคุณสิ่งเหลานีเ้ หมาะที่สุดที่จะ
เปนของถวายแดพระบิดา พรอมกับพระกายและพระโลหิต
ของพระเยซูเจา องคพระผูเปนเจา และอื่นๆอีก เชน การถวาย
คารวกิจในทุกๆที่จากการกระทําที่ศกั ดิ์สิทธของเรา เรามอบ
ถวายโลกใหกับพระเจา การมอบถวายคารวกิจในทุกๆแหง
จากความศักดิส์ ิทธของชีวิตของเรา
ภาวนาเปด เพลงผูช อบธรรม
1. ผูชอบธรรม ยิ่งกวาใครๆ
สุขในฤทัย เปยมลนดวงใจ
พรอมเดินกาวไป
ฝนใฝความดี
2. มั่นในพระธรรม ประจําชีวัน
จะเปยมสุขล้ํา ในชีวิตนี้
และชีวิตหนา ก็จะไดมี
ความสุขนิรันดร
3. ดังทานนักบุญ ทั้งหลาย
มอบถวาย ไดแมชีวี
สูทน ลําบากไมหลีกหนี
เพื่อเปนสักขี เพื่อเปนพยาน
แดพระเจา
แดพระองค
สถานการณ
เด็กชายใจกวางจากเมืองบอรโด
เปนเรือ่ ราวของเด็กชายอายุ 8 ป จากสังฆมณฑลบอรโด เด็กชายผูนี้
รูสึกประทับใจอยางมากเมื่อคุณพอเจาอาวาสบอกวา เราตองสวดภาวนา
และมอบถวายสิ่งเล็กๆนอยๆเพื่อชวยเหลือเด็กๆในประเทศจีน
เมื่อกลับบานเขาจึงพูดกับมารดาวา
“เรามีการชวยเหลือเด็กๆในประเทศจีน”
มารดาของเขาตอบวา “ใช แตเรายากจน และไมมีสตางค”
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เด็กชายตอบวา “เรามี อยูนั่นไง” พรอมกับชี้ไปที่เกิบเงินออมของ
ครอบครัว
มารดาของเขาตอบวา “ลูกรัก เราตองเก็บเงินนัน้ ไวเพื่อซื้อขนมปง
ถาไมมีเงินนัน้ เราจะไมมีขนมปง”
เด็กชายตอบวา “จะเปนอะไร หากเราไมมีขนมปง แตเราถวาย
บางอยางใหกับพระเจา”
คําถาม
1. เด็กชายบอกอะไรกับมารดาของเขา?
2. มารดาของเขาตอบอยางไรกับการขอของบุตรชาย?
3. เด็กชายแสดงใหมารดาเห็นอยางไรเพื่อพิสูจนวาพวกเขามีสตางค?
4. ทําไมมารดาของเขาจึงลังเลใจที่จะใหเงินเล็กนอยที่พวกเขามี?
5. เด็กชายมีปฏิกิริยาอยางไรกับความลังเลใจของมารดา เขาพูดวา
อยางไร?
6. เธอคิดอยางไรกับเด็กชายผูน ้ี เขาเปนเด็กอยางไร?
7. ถาเธอมีเงินออม เธอเต็มใจที่จะใหผูอื่นที่ตอ งการความชวยเหลือ
เหมือนเด็กชายอายุ 8 ป จากสังฆมณฑลบอรโดหรือไม?
แหลงที่มาของความเชือ่
 มธ 13:31-32 เมล็ดมัสตารด พระเยซูเจาตรัสอุปมาอีกเรื่องหนึ่งวา
(อาณาจักรสวรรคเปรียบไดกับเมล็ดมัสตารดซึ่งมีผูนําไปหวานในนา
และเปนเมล็ดเล็กกวาเมล็ดทั้งหลาย แตเมือ่ เมล็ดงอกขึ้นเปนตน
แลว กลับมีขนาดโตกวาตนผักอื่นๆ และกลายเปนตนไม จนกระทั่ง
นกในอากาศมาทํารังอาศัยบนกิ่งได)
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 ยน 12:24-26 เมล็ดขาว เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ถา
เมล็ดขาวไมไดตกลงในดิน และตายไป มันก็จะเปนเพียงเมล็ดเดียว
เทานั้น แตถามันตาย มันก็จะบังเกิดผลมากมาย ผูที่รักชีวิตของตน
ยอมจะเสียชีวิตนั้น สวนผูที่พรอมจะสละชีวิตของตนในโลกนี้ ก็
ยอมจะรักษาชีวิตนัน้ ไวสําหรับชีวิตนิรนั ดร ผูใดรับใชเราผูนั้นจงตาม
เรามา เราอยูที่ใด ผูรับใชของเราก็จะอยูที่นนั่ ดวย ผูใดรับใชเรา
พระบิดาจะประทานเกียรติแกเขา
 มธ 13:33 อาณาจักรสวรรคยงั เปรียบไดกับเชื้อแปง พระเยซูเจาทรง
ใชอุปมาวา “อาณาจักรสวรรคยังเปรียบไดกับเชื้อแปงที่หญิงคนหนึ่ง
นํามาเคลาผสมกับแปงสามถัง จนแปงทั้งหมดฟูขึ้น”
 มธ 5:48 “ฉะนั้น ทานจงเปนคนดีอยางสมบูรณ ดังที่พระบิดาเจา
สวรรคของทาน ทรงความดีอยางสมบูรณเถิด”
 มก 1:15 “จงกลับใจ และเชื่อขาวดีเถิด”
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงกลาวไวในสารวันอาทิตยแพร
ธรรมสากล 2015 วา “ผูแพรธรรมแทจริงคือผูที่รักขาวดี”
การบูรณาการ
ศูนยกลางการเทศนสอนของพระเยซูเจาอยูที่บุคคลชายขอบ และดึง
ความสนใจของผูคนใหมาหาพระเจา พรอมกับพระคริสตเจา เด็กๆเปนจุด
ของการเดินทางไปและการมาถึงของอาณาจักรใหม อาณาจักรที่พระเยซู
เจาทรงอธิบายเปนอุปมาในพระวรสาร ที่บอยครั้งทรงเปรียบเทียบกับสิ่ง
เล็กๆ ซึง่ กลายเปนสิ่งใหญ เชน เมล็ดมัสตารด เมล็ดขาว และเชื้อแปง (มธ
13:31-12 ยน 12:24-26 มธ 13:33) จิตตารมยการเปนธรรมทูตของเด็กๆ
พบความหมายในอุปมาสามประการนี้ ซึ่งถือไดวาเปนจุดของการเดินทาง
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ไปและการมาถึงเปนกระบวนการที่เปนธรรมล้ําลึกที่พระจิตเจาเทานั้นทรง
ทราบ
สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ประกาศวา พระศาสนจักรเปนธรรมล้ําลึก
เปนเรือ่ งของความเชื่อ ศักดิ์สิทธิ์นิรันดร เราคริสตชนก็เชนกันที่ไดรับเรียก
ใหมีความดีอยางสมบูรณ “บรรดาสัตบุรุษคริสตชนทุกคน ไมวาจะอยูใน
เงื่อนไขหรือฐานะใดก็ตาม เขาทุกคนไดรับการเรียกจากองคพระเจาใหมี
ความดีอยางสมบูรณเหมือนพระบิดา ผูทรงความดีอยางสมบูรณ”(เทียบ
LG 39-42, CCC 2013)
ดังนัน้ ทุกคนในพระศาสนจักรไดรับเรียกสูความศักดิส์ ิทธิ์ ดังที่
นักบุญเปาโล กลาวไววา “นีค่ ือพระประสงคของพระเจา คือใหทานเปนผู
ศักดิ์สิทธิ์”(1 ธส 4:3 เทียบ อฟ 1:4) ความศักดิส์ ิทธิ์ของพระศาสนจักรนี้
แสดงใหเห็นอยางตอเนื่องในผลของพระหรรษทาน ซึ่งพระจิตเจาทรง
กอใหเกิดขึ้นในบรรดาสัตบุรุษ และแมแตในเด็กๆ พระจิตเจาผูทรง
ประทานความศักดิส์ ิทธิ์ ทรงนําผูที่ไดรับศีลลางบาปใหเปนประจักษพยาน
และแบบอยางของความศักดิส์ ิทธิ์
พระเยซูเจา องคพระผูเปนเจา ทรงสอนและเปนรูปแบบของความดี
อยางสมบูรณ พระองคทรงเทศนสอนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ดวยชีวิตของ
พระองคใหกับศิษยทุกคนโดยไมแบงแยกผูใด “ฉะนั้น ทานจงเปนคนดี
อยางสมบูรณ ดังที่พระบิดาเจาสวรรคของทาน ทรงความดีอยางสมบูรณ
เถิด”(มธ 5:48) พระองคทรงสงพระจิตเจาลงมายังทุกคนเพื่อดลจิตใจพวก
เขาใหรักพระเจาสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปญญา และสุดกําลังของ
พวกเขา(เทียบ มก 12:30) และรักกันและกันเหมือนพระคริสตเจาทรงรัก
พวกเขา(เทียบ ยน 13:34, 15:12)
ผูติดตามพระคริสตเจาไดรับเรียกจากพระเจา มิใชเพราะคุณความดี
จากงานที่พวกเขากระทํา แตเปนพระประสงค พระหรรษทาน และ
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ความชอบธรรมในองคพระเยซูเจา องคพระผูเ ปนเจา พระเจาทรงทําให
ผูติดตามพระองคศกั ดิส์ ิทธิ์เพราะพระองคทรงศักดิส์ ิทธิ์ ดวยเหตุนี้ พวก
เขาจึงตองยึดมั่นในความดีอยางสมบูรณในชีวิตเพื่อการทําใหศักดิ์สิทธิ์ที่
เขาไดรับจากพระเจา ดังที่ทานอัครสาวกไดกลาวไววา “จึงจะเปนผู
เหมาะสมจะเปนผูศกั ดิ์สิทธิ์”(อฟ 5:3) “ทานเปนผูที่พระเจาทรงเลือกสรร
เปนผูศักดิส์ ิทธิ์และเปนที่รักของพระองค จงเห็นอกเห็นใจกัน จงมีความใจ
ดี ความถอมตน ความออนโยนและความพากเพียรอดทน” (คส 3:12)
เพื่อจะไดรับผลของพระจิตเจาจากการทําใหศักดิส์ ิทธิ์ของพวกเขา(เทียบ
กท 5:22, รม 6:22)
แตเราผิดพลาดไดหลายเรือ่ ง(เทียบ ยก 3:2) เราจึงตองการความ
เมตตาจากพระเจาและสวดภาวนาทุกวัน “โปรดประทานอภัยแกขาพเจา”
(มธ 6:12) ดังที่กลาวไวในพระวรสารวา “จงกลับใจและเชื่อขาวดีเถิด” (มก
1:15) ทุกคนไดรบั การสงเสริมใหวอนขอพระเมตตาและการใหอภัยจาก
พระเจาทั้งๆทีเ่ รามีความออนแอและความบกพรอง
ชีวิตของบรรดาธรรมทูต แนนอนวาพวกเขารักขาวดี ดังทีส่ มเด็จพระ
สันตะปาปาฟรังซิส ทรงกลาวไวในสารวันอาทิตยแพรธรรมสากล 2015
วา “ผูแพรธรรมแทจริงคือผูที่รักขาวดี” นักบุญเปาโลกลาววา “หาก
ขาพเจาไมประกาศขาวดี ขาพเจายอมไดรับความวิบัติ”(1 คร 9:16) ขาวดี
เปนที่มาของความชื่นชม การปลดปลอย และการชวยใหรอดเพือ่ มนุษย
ทุกคน พระศาสนจักรตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงไมหยุดหยอนที่จะประกาศ
ใหกับทุกคน “เราประกาศเรื่องราวเกี่ยวกับพระวจนาตถแหงชีวิต ซึ่ง
เปนอยูแลวตั้งแตแรกเริม่ เราไดฟง เราไดเห็นดวยตาของเรา”(1 ยน 1:1)
เด็กชายในเรื่องทีเ่ ลา
มีความประทับใจอยางมากเมื่อคุณพอเจา
อาวาสพูดถึงความจําเปนตองสวดภาวนา และมอบถวายสิ่งเล็กๆนอยๆ
เพื่อชวยเหลือเด็กๆในประเทศจีน เขาเชื่อวาสิ่งที่คุณพอเจาอาวาสกลาวนั้น
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มาจากพระวาจาของพระเยซูเจา
พระคัมภีรมีความสําคัญอยางมาก
สําหรับชีวิตคริสตชน เพราะเปนแหลงกําเนิดของแรงบันดาลใจของพระ
วาจาแหงความจริง ซึ่งไมใชใครอืน่ คือพระเยซูคริสตเจา ในการมอบถวาย
เพียงนอยนิด เขาเชื่อวาจะเปนเหมือนเมล็ดมัสตารด การมอบถวายของ
เขานั้นมีคามากสําหรับผูมีความยากลําบาก
จึงเห็นไดชดั เจนแลววา คริสตชนในทุกสภาพการณของชีวิตไดรับ
เรียกใหมีชีวิตคริสตชนและความรักที่ดสี มบูรณ
ความศักดิ์สิทธิ์นี้ตอ ง
สงเสริมใหเกิดขึ้นในสังคมโลกดวย
เพื่อใหเกิดความดีอยางสมบูรณ
สัตบุรุษตองใชความเขมแข็งในการจัดการสิง่ เหลานี้โดยอาศัยพระพรของ
พระคริสตเจา เพื่อจะไดติดตามรอยพระบาทและมีความสอดคลองกับ
ภาพลักษณของพระองค ปฏิบัติตามน้าํ พระทัยของพระเจาในทุกสิ่ง เพือ่
พวกเขาจะไดอุทิศตนดวยความทุมเทสุดจิตใจเพื่อถวายพระสิรแิ ดพระเจา
และรับใชเพื่อนมนุษยดวยกัน
การมีชวี ิตอยางศักดิ์สิทธิ์ของธรรมทูตนํามาซึ่งความรักตอพระวาจา
บรรดาธรรมทูตยืนยันในสิ่งที่พวกเขาไดเรียนรูจากพระวรสาร และชีวิต
พวกเขาแสดงถึงการเปนประจักษพยานของพระคริสตเจา บรรดาธรรม
ทูตทราบดีวา เจานายของพวกเขาคือพระคริสตเจา พวกเขารูจกั พระองค
โดยทางพระคัมภีร ดังนั้นพวกเขาจึงกระทําในสิ่งที่พระคริสตเจาทรงสั่ง
คือใหรักพระเจาและรักเพือ่ นมนุษย ดังนี้แลว ความศักดิส์ ิทธิ์ของ
ประชากรพระเจาจะเติบโตและเกิดผลอยางมากมาย ดังที่แสดงไวอยาง
ชัดเจนในประวัติศาสตรของพระศาสนจักร โดยทางชีวิตของบรรดานักบุญ
การมอบถวาย
หยุดเงียบๆสักครู และตอบรับวา

ขาแตพระเจาผูทรงพระกรุณา โปรดสดับฟงเถิด
22

 เพื่อบรรดาธรรมทูตและเด็กๆในประเทศตางๆ ที่ตกเปนเหยื่อของ
ความรุนแรง และความทุกขที่มนุษยสรางขึ้น (ใหเราภาวนา)
 เพื่อพระศาสนจักรผูเปนมารดาของเรา และเพื่อพระประสงคของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (ใหเราภาวนา)
 เพื่อเด็กๆที่เปนสมาชิกยุวธรรมทูต ขอใหความเชื่อและความรักของ
พวกเขาที่มีตอ พระเจามีความมั่นคงยิ่งๆขึ้น (ใหเราภาวนา)
 เพื่อครอบครัวยากจน ขอใหพวกเขาไดรับความชวยเหลือในปจจัยที่
จําเปน เพื่อใหเด็กๆในครอบครัวเติบโตขึ้นอยางมีสุขภาพดีและมี
สภาพแวดลอมที่สงบสุข (ใหเราภาวนา)
 เพื่อทุกครอบครัว ชุมชน และกลุมตางๆ ขอใหพวกเขาสวดสาย
ประคําเพื่อการประกาศขาวดีและเพือ่ สันติภาพ (ใหเราภาวนา)
กิจกรรม (เพื่อไตรตรองและแบงปนความเชื่อ)
1. เธอยินดีที่จะเปนแบบอยางที่ดีสําหรับผูอื่นหรือไม? เพราะอะไร?
2. เธอภาวนาตอพระเยซูเจาอยางตั้งใจเพื่อเด็กๆที่มคี วามยากลําบาก
หรือๆไม? อยางไร?
3. เธอมอบถวายเครื่องบูชาฝายจิตดวยการสวดบท “ขาแตพระบิดา...
วันทามารีย... พระสิรริ งุ โรจน...” เพื่อเด็กอื่นๆหรือไม?
4. บอกชื่อนักบุญที่เธอรูจัก
นักบุญองคใดทีเ่ ธอชื่นชอบเปนพิเศษ?
เพราะอะไร?
5. เธออยากเปนนักบุญหรือไม?
6. คุณธรรมประการใดของบรรดานักบุญที่เธออยากปฏิบัตติ าม?

23

แบบที่ 3
ชีวติ ฝายจิตของสมณองคกรยุวธรรมทูต
สาระสําคัญ : เด็กๆปฏิบัติตามรอยเทาของพระเยซูเจา
ความนํา
สมณองคกรยุวธรรมทูตเปนองคกรธรรมทูตสําหรับเด็กๆ ที่กระทํา
ตามแบบอยางของพระเยซูเจา ที่ครั้งหนึ่งพระองคทรงเคยเปนเด็ก สมณ
องคกรนีส้ งเสริมเด็กๆใหมีชวี ติ เปนประจักษพยานถึงความรักของพระเจา
และสานตองานรับใชผูอื่น โดยทางศีลลางบาปเราไดรับความเชื่อที่ทําให
เราเปนบุตรของพระเจา
ขอคําสอน โดยทางศีลลางบาป เรากลายเปนธรรมทูตเด็กๆของพระเจา
แตละคนไดรับเรียกใหตระหนักวาเรากําลังเดินทาง
และ
เดินทางตอไปเพื่อความสมบูรณของชีวิตพรอมกับเด็กคนอื่นที่
กําลังเดินทางดวยเชนเดียวกัน
ศีลธรรม เพื่อเปนศิษยแทของพระเยซูเจา เราไดรับเชิญใหมีชีวิตเปน
ธรรมทูต มีชีวิตที่เปนประจักษพยานดวยการแบงปนความรัก
ของพระเจาใหผูอื่น
การนมัสการ เราเฉลิมฉลองการเปนธรรมทูตเด็กดวยการโมทนาคุณพระ
เจา สําหรับทุกคนที่เปนแรงบันดาลใจใหเราเปนธรรมทูตเด็ก
ของสมณองคกรยุวธรรมทูต
ภาวนาเปด
ขาแตพระบิดาที่รักยิ่ง บอเกิดแหงชีวิตและความสวาง พวกลูกขอ
สรรเสริญและโมทนาพระคุณพระองค ที่ทรงสงเด็กเล็กๆมาในโลก โดย
ทางเด็กเล็กๆนี้ โปรดใหพวกลูกไดเลียนแบบอยางความเรียบงายและ
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ความชื่นชมยินดี เปนผูมีใจยากจนและสุภาพถอมตน มีความวางไวใจและ
เอาใจใส และมีความรักดังที่พระคริสตเจาทรงรัก โปรดอวยพระพรชีวิต
และการประกาศขาวดีของพวกลูกในฐานะเด็กของสมณองคกรยุวธรรม
ทูต ทัง้ นี้โดยทางคําเสนอวิงวอนของผูก อตั้งสมณองคกร และพระมารดา
พรหมจารีมารีย อาแมน
สถานการณ
ธรรมทูตของสมณองคกรยุวธรรมทูต
ในประวัติของพระสังฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน ผูก อตัง้
องคกรยุวธรรมทูต บอกวาเด็กๆเปนเครื่องมือของพระเจาในการแสดงถึง
ความรักของพระองคตอเด็กๆ เพราะความใจกวางและความเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกันของพวกเขา สามารถชวยเพื่อนๆที่อยูหางไกลได
พระศาสนจักรในประเทศจีนแสดงความชื่นชมองคกรยุวธรรมทูต
โดยผานทางจดหมาย จดหมายเหลานนีเ้ ปนการยืนยันวางานธรรมทูตที่
เด็กๆชวยกันทําไดเจริญขึ้นเปนสมาชิกขององคกร สมาชิกเหลานี้ไดทํางาน
ธรรมทูตที่มีคุณคาอยางมาก คือใหการสนับสนุนผูไรเดียงสาและผูที่ไดรับ
ความทุกขทรมาน และตอมาไดเปนองคกรยุวธรรมทูตที่ไดชว ยเหลือเด็กๆ
ในประเทศจีนจํานวนมากกวา 2,000 คน
ดังนัน้ จึงมีการติดตอกันมากขึ้นเรื่อยๆระหวางองคกรยุวธรรมทูต
และเยาวชนในประเทศจีน มีเอกสารมากมายที่แสดงใหเห็นวาบรรดามรณ
สักขีและบรรดานักบุญหลายทานมีความชื่นชมยินดีที่ไดทํางานกับเด็กๆ
เชน นักบุญยอหบอสโก นักบุญคอมโบนี นักบุญไมเคิล รัว
ในการตัง้ องคกรยุวธรรมทูตในครั้งแรกนั้น พระสังฆราชชารล เดอ
ฟอรแบง เจนสัน มีเปาหมายคือ
 เพื่อชวยชีวติ ของเด็กๆใหพนจากความตายและความทุกขทรมาน
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 เพื่อใหไดรับศีลลางบาปและการศึกษาแบบคาทอลิก
 เพื่อเตรียมพวกเขาใหเปนผูแพรธรรมแกเด็กๆดวยกัน
ในความคิดของพระสังฆราชชารล ความรอด ศีลลางบาป และการศึกษา
สัมพันธกัน องคกรยุวธรรมทูตคือเด็กๆจะไดรับความรอดจากการเกิดใหม
ในน้ําและพระจิตเจา โดยผานทางพระหรรษทานของศีลลางบาป และ
พวกเขาจะตองไดรบั การศึกษาใหรูจกั และรักพระเจาในจิตตารมยของการ
อุทิศตนแพรธรรมตอความรักและการเปนหนึ่งเดียวกัน
สมเด็จพระสันตะปาปาปอุสที่ 11 พระสันตะปาปาธรรมทูต ไดทรง
ยกฐานะองคกรยุวธรรมทูตขึ้นเปน “สมณองคกร” ในป 1922
ในหลายๆประเทศ เด็กชาย-หญิงที่อุทิศตนเปนยุวธรรมทูต พวกเขา
ทํางานดวยความกระตือรือรน มีความคาดหวัง และความชื่นชมยินดีใน
การชวยเด็กอื่นๆ เมื่อพวกเขาโตขึ้นเปนผูใหญ ไดตระหนักถึงกระแสเรียก
การเปนธรรมทูตของพวกเขา
คําถาม
1. พระศาสนจักรในประเทศจีนแสดงความชื่นชมเด็กๆอยางไร?
2. พระสังฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน มีเปาหมายอยางไรในการ
ตั้งองคกรยุวธรรมทูต?
3. เปาหมายของพระสังฆราชชารลมีความสัมพันธกันอยางไร?
4. เด็กๆยุวธรรมทูตมีความสําคัญในการสงเสริมงานธรรมทูตอยางไร?
แหลงที่มาของความเชื่อ
 มธ 3:13-17 พระเยซูเจาทรงรับพิธีลาง เวลานั้นพระเยซูเจาเสด็จมา
จากแควนกาลิลีถึงแมน้ําจอรแดน เพื่อรับพิธีลางจากยอหน ยอหน
พยายามชักชวนพระองคใหเปลี่ยนพระทัย เขาพูดวา “ขาพเจาควร
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รับพิ ธีลา งจากทาน แตท านกลั บมาพบขา พเจา” พระเยซูเจาตรัส
ตอบวา “เวลานี้ ปล อยใหเปนเชน นี้ กอ น เพราะเราควรจะทํ าทุก
อยางตามพระประสงคของพระเจา” ยอหนจึงยอมทําตาม เมื่อพระ
เยซู เจา รับ พิ ธี ล า งแล ว เสด็ จขึ้ น จากน้ํ า ทั น ใดนั้น ท อ งฟ าเป ดออก
พระองคท อดพระเนตรเห็ นพระจิ ต ของพระเจ าเสด็จ ลงมาเหนื อ
พระองคดุจนกพิราบ และมีเสียงจากสวรรคกลาววา “ผูนี้เปนบุตร
สุดที่รักของเรา เปนที่โปรดปานของเรา”
 CCC 1223 ศีลลางบาปของพระคริสตเจา พระเยซูเจาทรงเริ่มชีวิตตอ
สาธารณชนหลังจากทรงรับพิธีลางจากนักบุญยอหน ผูทําพิธีลาง ที่
แมน้ําจอรแดน หลังจากพระคริสตเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพแลว
ไดทรงมอบพันธกิจใหบรรดาอัครสาวก “จงไปสั่งสอนนานาชาติให
มาเป นศิ ษย ของเรา ทํ า พิ ธี ล า งบาปให เขาเดชะพระนามพระบิ ดา
พระบุต ร และพระจิต จงสอนเขาให ป ฏิ บั ติต ามคํ าสั่ง ทุก ข อ ที่เ รา
ใหแกทาน”(มธ 28:19-20)
บูรณาการ
ก. ชีวิตฝายจิตของสมณองคกรยุวธรรมทูต
พระสังฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน ผูกอตั้งสมณองคกรยุวธ
รรมทูต ไดตั้งชื่อวาองคกรยุวธรรมทูต ทานตองการใหเปนกระบวนการ
ธรรมทูตของเด็กๆที่ติดตามรอยเทาของพระเยซูเจา ที่ครั้งหนึ่งทรงเคย
เปนเด็ก องคประกอบบางสวนมาจาก “กฎ” ที่พระสังฆราชชารล เปนผู
ตั้งขึ้น
 องคกรยุวธรรมทูตอยูภายใหความอุปถัมภของพระเยซูกุมาร
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 พระนางมารี ยพ รหมจารี ทรงเปนองค อุป ถั มภ แรก อารัก ขเทวดา
นักบุญยอแซฟ นักบุญฟรังซิส และนักบุญวินเซนต เดอ ปอล เปน
องคอุปถัมภรอง
 เด็กที่ไดรับศีลลางบาปแลวทุกคนสามารเปนสมาชิกขององคกรได
 ยอมรับเด็กๆตั้งแตเกิดจนกระทั่งไดรับศีลมหาสนิทครั้งแรก
 องคกรนี้มีการจัดแบงเปนกลุม แตละกลุมมีสมาชิกสิบสองคน ตาม
อายุของพระเยซูเจาในวัยเด็ก
ผูกอตั้งองคกรมีความตั้งใจใหกลุมมีเด็กสิบสองคน เปนกระจกสอง
ใหเห็นถึงพระเยซูเจาในวัยทารกและวัยเด็ก เปนการเลียนแบบอยางจาก
พระองค ในความเรียบงาย ความเงียบ ความชื่นชมยินดี การเปดตนเอง
มีความไววางใจพระมารดาของพระองค มีความออนนอมตอทานนักบุญ
โยเซฟบิดาเลี้ยงของพระองค ที่สําคัญคือ ทรงอุทิศพระองคเองตอพระ
บิดาของพระองค พระสังฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน เริ่มจากการ
คํานึงถึงความสําคัญของพระเยซูเจา พระวจนาตถผูทรงรับสภาพมนุษย
“การบังเกิดของพระเยซูเจา พระบุตรของพระเจาและบุตรของมนุษย ซึ่งดู
เหมือนวาไดรับการทําใหศักดิ์สิทธิ์ไวแลวตั้งแตข้นั ตอนแรกของชีวิต”
ทานมีค วามเชื่อ วา อํ านาจในวั ยเด็ก ชว งเวลาของความเงียบและ
ความสันโดษ สงผลใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์จากวัยเด็กของพระเยซูเจา และ
เปนแหลงที่มาของพระหรรษทานทั้งหลาย โดยเฉพาะกับ เด็กๆและผูที่
เปนเหมือนเด็กๆ
ตามพระพรพิเ ศษของยุวธรรมทูต การอบรมนี้มีความตั้งใจเพื่อให
เด็กเกิดความตระหนักใหม วาพวกเขาเปนผลมาจากพระหรรษทานของ
ศีลลางบาป ซึ่งมีพระจิตเจาอยูอยางเต็มเปยม
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เด็กๆไดรับการอวยพร พระสมณกฤษฎีกา งานธรรมทูตของพระศา
สนจักร ขอ 7 กลาววา “สมาชิกของพระศาสนจักรถูกผลักดันใหยังคง
ดําเนินกิจกรรมการแพรธรรมดวยเหตุผลของความรัก ซึ่งพวกเขารักพระ
เจา และปรารถนาจะแบงปนใหมนุษยทุกคนมีสวนในสมบัติฝายวิญญาณ
ทั้งในชีวิตนี้และชีวติ หนา”
ข. ศีลลางบาป
ศี ล ล า งบาปเป น พระพรที่ ป ระทานให กั บ บุ ค คล แตอุ ด มดวยพระ
หรรษทานที่มาจากการเขาเปนพี่นองสากลของครอบครัวที่ผูกพันกันจาก
การเปนบุตรพระเจา เราจึงไมสามารถลิดรอนแหลงกําเนิดของชีวิตนี้ไป
จากเด็กๆ การอุทิศตนเพื่อเปนธรรมทูตเกิดขึ้น ดังนั้น เรื่องงานธรรมทูต
จึงไมควรคํานึงถึงผูใหญเทานั้น แตเด็กๆสามารถเปนธรรมทูตไดตามแบบ
ของพวกเขา โดยการสวดภาวนา การทําพลีกรรม และสิ่งอื่นๆที่พวกเขา
กระทํ า ในชี วิ ต ประจํ า วั น โดยทางพระพรที่ พ วกเขาได รั บ ก็ ส ามารถ
กลายเปนธรรมทูตไดเหมือนผูใหญ
ศีล ล างบาปเปน รากฐานของชีวิ ตคริส ตชน เปนทางเขาสูชีวิ ตและ
จิตใจ เปนประตูที่จะทําใหเขาสูศีลศักดิ์สิทธิ์ประการอื่นๆ เปนศีลแหงการ
เกิดใหมฝายจิต และเปนรากฐานของชีวิตคริสตชน โดยการกระทําที่เปน
สัญลักษณของการลางดวยน้ํา และสูตรของพิธี (“ขาพเจาลางทานในพระ
นามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต”) บุคคลที่ไดรับศีลลางบาปเขาจะ
สะอาดจากบาปทุกประการ ทั้งบาปกําเนิดและบาปที่เขาไดกระทํา และ
รวมเขาอยูในพระคริสตเจา
ศีลลางบาปเปนพระพร เพราะประทานใหกับผูที่ไมมีอะไรเปนของ
ตนเอง เปนพระหรรษทานที่มอบใหแมแตผูมีมลทิน ในศีลลางบาป บาป
ถูกฝงไวในน้ํา การเจิมจากพระสงฆ ศักดิ์สิทธิ์และเปนของสูง เปนการให
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ความสวางเพราะเปนแสงสวางสุกใส เปนชุดสวมใสเพราะคลุมบาปของ
เรา เปนการชําระลางเรา เปนตราประทับในขณะที่เปนการพิทักรักษาเรา
และเปนเครื่องหมายแหงการปกครองของพระเจา(เทียบ CCC 1216)
พระเยซูเจาทรงยืนยันวาศีลลางบาปจําเปนสําหรับความรอดพน ใน
พระวรสารนักบุญมาระโก 16:16 พระเยซูเจาตรัสวา”ผูที่เชื่อและรับศีล
ลางบาปก็จะรอดพน” ในพระวรสารนักบุญมัทธิว 29:19 พระเยซูเจาตรัส
ไวเชนกันวา “ทําพิธีลางบาปใหเขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และ
พระจิต”
เด็กที่ยังไมไดรับศีลลางบาปสามารถรับศีลลางบาปได ตองจัดใหมี
ความมั่นใจวาผูปกครองของเขาจะนําเขาใหเติบโตในความเชื่อคริสตชน
สําหรับผูใหญที่ปรารถนาจะรับศีลลางบาป จะเขากระบวนการรับผูใหญ
เข า เป น คริ ส ตชน ศาสนบริ ก รศี ล ล า งบาปตามหน า ที่คื อ พระสั ง ฆราช
พระสงฆ และสังฆานุกร ในกรณีจําเปน ใครก็ไดรวมถึงผูไมไดรับศีลลาง
บาปด ว ยสามารถโปรดศี ล ล า งบาปได โดยใช บ ทภาวนาต อ พระตรี
เอกภาพที่กําหนดสําหรับโปรดศีลลางบาป
ค. พิธีศีลลางบาป
พิธีโปรดศีลล างบาปแบงออกเปนสามส วน คือ การรั บเด็ก เฉลิ ม
ฉลองพระวาจา และพิธีศีลมหาสนิท พิธีโปรดศีลลางบาปเริ่มจากพระสงฆ
ถามบิดามารดาวาพวกเขาขอใหพระศาสนจักรทําอะไรเพื่อบุตรของพวก
เขา บิดามารดาตอบดวยการบอกวา พวกเขามาเพื่อขอใหโปรดศีลลาง
บาป นั่นคือขอใหเด็กไดเขาเปนสมาชิกของพระศาสนจักร เขาในชุมชนผูมี
ความเชื่อ พระสงฆยังถามบิดามารดาถึงชื่อของเด็ก พระสงฆเตือนพวก
เขาถึงหนาที่ในการใหการอบรมเด็กในเรื่องความเชื่อคริสตชน และการ
ปฏิบัติตามพระบัญญัติ ตอนรับเด็กด วยการทํ าเครื่องหมายกางเขนบน
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หนาผาก ซึ่งเปนเครื่องหมายวาเด็กเปนของพระเจาและเปนผูติดตามพระ
คริสตเจา(เทียบ CCC 1235)
การเฉลิมฉลองพระวาจาประกอบดว ย การอ านบทอานจากพระ
คัมภีร ตอบรับพระวาจาที่ประกาศ ชุมชนภาวนาเพื่อผูรับศีลลางบาป บิดา
มารดา และพอแมอุปถัมภ พระสงฆภาวนาเพื่อใหเด็กเปนอิสระจากบาป
กํา เนิดและเป นพระวิห ารของพระจิตเจา พระสงฆป กมือ เหนือเด็กเปน
เครื่องหมายของการปกปองและการวอนขอพระจิตเจา
พระสงฆเสกน้ําศีลลางบาป น้ํามีอํานาจในการลาง เปนสัญลักษณ
ของการทําใหภายในสะอาดและการเกิ ดใหมในพระคริสตเจา วอนขอ
บรรดานักบุญใหทรงดูแลและปกปองเรา ศีลลางบาปมอบใหดวยการลาง
ดวยน้ําจริงๆพรอมกับสูตรของบทภาวนา แลวพระสงฆเจิมดวยน้ํามันคริ
สมา ซึ่งพระสังฆราชเสกเรียบรอยแลว หมายถึงพระพรของพระจิตเจาที่
ใหกับผูรับศีลคนใหม ดวยการเจิมนี้ ผูรับศีลลางบาปใหมเริ่มเขามามีสวน
รวมในการเปนสงฆ ประกาศก และกษัตริยของพระเยซูเจา องคพระผูเปน
เจา(เทียบ CCC 1241)
เที ย นป ส กาที่ จุ ด ในพิ ธี โ ปรดศี ล ล า งบาป เป น สั ญ ลั ก ษณ ถึ ง การ
ประทับอยูของพระคริสตเจา ความสวางของพระคริสตเจาที่สงผานบิดา
มารดาเพื่อใหพวกเขาสงตอความสวางนี้ใหกับบุตรของพวกเขา ผูรับศีล
ลางบาปเปน “แสงสวางสองโลก และเปนเกลือดองแผนดิน” พิธีจบลง
ดวยการอวยพรของพระสงฆ บัดนี้ผูรับศีลลางบาปเปนบุตรของพระเจา
ในพระบุตรแตพระองคเดียว จึงสามารถภาวนาบทภาวนาของบุตรพระ
เจา “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย...” (เทียบ CCC 1243)
โดยทางศีลลางบาปเรากลายเปนสมาชิกของครอบครัวของพระเจา
เราตองเปนสมาชิกที่มีชีวิตชีวาและเกิดผลของพระศาสนจักร เราตองหลอ
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เลี้ยงชีวิตของเราในพระคริส ตเจาด วยการสวดภาวนาและศีล ศักดิ์สิทธิ์
ตางๆ
การมอบถวาย
ขาแตพระบิดาที่รัก พวกลูกขอสรรเสริญและโมทนาพระคุณพระองค
สําหรับพระพรแหงชีวิตและความสวาง โปรดสงพระจิตของพระองคลงมา
เพื่อสองสวางในจิตใจของพวกลูก และโปรดประทานพระหรรษทานแหง
ความรักเพื่อพวกลูกจะไดสามารถมีชีวิตเปนธรรมทูตเด็ก พวกลูกวอนขอ
โดยทางคําเสนอวิงวอนของพระนางมารียพรหมจารี เพื่อพวกลูกจะไดมี
พละกําลังที่จะสละตนเองในการรับใชพระเจาดวยความรัก อาแมน
ตอบคําถามตอไปนี้
1. องคประกอบบางสวนมาจาก “กฎ” ที่พระสังฆราชชารล เปนผูตั้งขึ้น
มีอะไรบาง?
2. ทําไมจึงตั้งชื่อวาองคกรยุวธรรมทูต?
3. ทําไมจึงองคกรจึงใหกลุมมีสมาชิกสิบสองคน?
4. ผูกอตั้งองคกรยุวธรรมทูตคือใคร?
5. ทําไมศีลลางบาปจึงมีความสําคัญ?
6. ในศีลลางบาปมีการใชสัญลักษณใดบาง?
7. ผูรับศีลลางบาปใหมเริ่มเขามามีสวนรวมในพันธกิจสามประการของ
พระเยซูเจาคืออะไร?
8. เราตองหลอเลี้ยงชีวิตของเราในพระคริสตเจาดวยการทําสิ่งใด?
การประเมินผล
วงกลมลอมรอบคําตอบที่ถูกตองที่สุด
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1. ผูกอตั้งองคกรยุวธรรมทูตคือ
ก. พระสังฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน
ข. พระสังฆราชหลุยส โชแรง
ค. พระสังฆราชเปโตร คาแรตโต
2. องคกรมีการจัดอยางไร?
ก. แบงสมาชิกเปนกลุม กลุมละ 12 คน
ข. แบงสมาชิกเปนกลุม กลุมละ 14 คน
ค. แบงสมาชิกเปนกลุม กลุมละ 16 คน
3. องคกรยุวธรรมทูตอยูภายใตอุปถัมภของ
ก. นับุญเปาโล อัครสาวก
ข. พระเยซูกุมาร
ค. นักบุญมัทธิว
4. พันธกิจสามประการของพระเยซูเจาคือ
ก. พระบิดา พระบุตร และพระจิต
ข. กษัตริย ผูปกครอง และเจาชาย
ค. สงฆ ประกาศก และกษัตริย
5. ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ทําใหเราเปนสมาชิกของครอบครัวพระเจา
ก. ศีลกําลัง
ข. ศีลมหาสนิท
ค. ศีลลางบาป
6. ศีลลางบาปทําใหเราเปนอิสระจาก
ก. ความรุนแรง
ข. บาป
ค. การตัดสินโทษ
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7. สีเสื้อที่เปนสัญลักษณวาผูรับศีลลางบาป “สวมใสพระคริสตเจา”
ก. เสื้อสีขาว
ข. เสื้อสีแดง
ค. เสื่อสีน้ําเงิน
8. เทียนที่มีความหมายวาพระคริสตเจาเปนผูใหความสวางแกผูรับศีล
ลางบาป
ก. เทียนที่จุดสําหรับพิธีตื่นเฝา
ข. เทียนที่จุดอยู
ค. เทียนที่จุดจากเทียนปสกา
9. น้ําที่ใชในพิธีโปรดศีลลางบาป
ก. น้ําศีลลางบาป
ข. น้ําตามธรรมชาติ
ค. น้ําแร
10. นํามันที่พระสงฆใชในพิธีโปรดศีลลางบาป
ก. น้ํามันคริสมา
ข. น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์
ค. น้ํามันมะกอกเทศ
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แบบที่ 4
การอบรมของธรรมทูต
สาระสําคัญ : เด็กๆเติบโตในประสบการณความเชื่อ
ความนํา
การปฏิบัติตามคําสัง่ ของพระเยซูเจา “จงออกไปทั่วโลกประกาศขาว
ดีใหมนุษยทั้งปวง” สําหรับคริสตชนเริ่มตั้งแตวันที่เขาไดรับศีลลางบาป
ธรรมทูตทุกคนจะคอยๆทําใหเด็กๆของพวกเขาตระหนักถึงพันธกิจการ
เปนธรรมทูตที่พระเยซูเจาทรงมอบให ธรรมทูตทุกคนควรตระหนักเพิ่มขึ้น
วาความเชื่อคริสตชนตองแบงปนออกไป
ขอคําสอน พระเยซูเจา องคพระผูเปนเจาตรัสสั่งบรรดาศิษยของพระองค
วา “จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําสั่งทุกขอที่เราใหแกทาน” (มธ
28:20) การอบรมธรรมทูตตองไปใหถึงเด็กๆ วัยรุน และ
เยาวชน เพือ่ ชวยพวกเขาใหไดรับการอบรมอยางครบถวน
ศีลธรรม คริสตชนทุกคนไดรับเรียกใหดําเนินชีวิตตามคําสอนของพระ
เยซูเจาอยางชัดเจน เพื่อทําใหผูอื่นมีความเชื่อในพระเจา และ
พระเยซูคริสตเจา เด็กแตละคนก็ควรเปนหนึ่งเดียวกับคนอื่นๆ
ดวย
การนมัสการ
พระจิตเจาทรงมอบอํานาจและดลใจบรรดาธรรมทูตให
ติดตามพระคริสตเจาทั้งดวยคําพูดและการกระทํา แตละคน
ตองวอนขอพระเจาและโมทนาคุณพระองคที่ทรงประทานพระ
จิตเจาในชีวิตประจําวัน ความเชื่อของเราไดรับพละกําลังและ
หลอเลี้ยงโดยทางศีลมหาสนิท
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ภาวนาเปด เพลงไปประกาศพระนาม
(รับ) จงไปปาวประกาศ
พระนามของพระเปนเจา

แกชนทุกหมูเ หลา

1. พระจิตเจาทรงดลใจ
นําสันติสุขใหทุกถิ่น
ทรงสงขาออกไป
วาจะอยูคูตัวขา
2. พระจิตสถิตกับขา
เปลื้องทุกขผูร่ํารองไห
ทรงสงขาออกไป
วาจะอยูคูตัวขา
3. องคพระจิตผูฤ ทธี
จงไปชวยคนยากจน
ทรงสงขาออกไป
วาจะอยูคูตัวขา

ใหเขามาหาพระองค

สงขาไปทั่วแดนดิน
ความยินดีใหปวงประชา
พรอมกับใหคําสัญญา
ตราบชั่วฟาดินมลาย
มีบัญชาใหขาไป
บรรเทาใจผูเศราโศกา
พรอมกับใหคําสัญญา
ตราบชั่วฟาดินมลาย
ผูใหชีวีแกทุกคน
เบื้องบนทรงมีพระบัญชา
พรอมกับใหคําสัญญา
ตราบชั่วฟาดินมลาย

สถานการณ
โนดิลา
โนดิลา เปนเด็กผูห ญิงอายุ 8 ป เธอมีพี่นอ งทั้งหมด 5 คน จาก
ครอบครัวทีย่ ากจน ทุกๆเชาหลังจากสวดภาวนาแลว เธอจะนั่งเกาอี้เข็น
ไปเลีย้ งไกและแพะ โนดิลามีความอดทนในการชวยมารดาของเธอทํางาน
บานแมเธอจะพิการ
มารธาเปนเพื่อนเลนและเพื่อนบานกับโนดิลา มารธารูสภาพการ
ปวยของเพื่อนดีจึงมาเยี่ยมเธอทุกวันในชวงบาย โนดิลาไมเคยไปโรงเรียน
เพราะบานของเธออยูไกลจากโรงเรียนและหนทางก็ไมเหมาะที่จะใชเกาอี้
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เข็น ครูในหมูบานมาสอนพิเศษใหเธอทีบ่ าน มารธาชอบสิง่ ที่คุณครูทําและ
มาชวยสอนใหโนดิลา ดวยความชวยเหลือของคุณครูทําใหเธอสามารเรียน
จบเกรด 3
มารธาเห็นการอุทิศตนของครูที่ชวยเหลือโนดิลา เธอแสดงใหเห็นวา
คนคนหนึ่งสามารถสละเวลา และความสามารถที่ตนเองมีเพือ่ ความดีของ
ผูอ ื่นไดอยางไร
คําถาม
1. ทําไมโนดิลาจึงไมสามารถไปโรงเรียน?
2. เพื่อนของโนดิลาคือใคร?
3. มารธาทําอะไรเปนประจําเพื่อโนดิลา?
4. โนดิลาทําอยางไรจึงสามารถจบเกด 3?
5. คุณครูที่มีคุณภาพดีเปนอยางไร?
6. มารธารเรียนรูอะไรจากคุณครูทานนั้น?
แหลงที่มาของความเชื่อ
 มธ 28:19-20 “เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงไปสัง่ สอนนานาชาติให
มาเปนศิษยของเรา
ทําพิธีลางบาปใหเขาเดชะพระนามพระบิดา
พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําสั่งทุกขอที่เรา
ใหแกทาน”
 ลก 22:14.. “นีเ่ ปนกายของเราทีถ่ ูกมอบเพื่อทานทั้งหลาย จงทําดังนี้
เพื่อระลึกถึงเราเถิด”
 ยน 14:23 พระเยซูเจาทรงรับประกันกับเราวา “ผูใดรักเรา ผูนนั้
ปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะ
เสด็จพรอมกับเรามาหาเขา จะทรงพํานักอยูกับเขา”
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 ความชื่นชมยินดีแหงพระวรสาร 48 ความเชื่อของเราและคนยากจน
เปนความสัมพันธที่แยกจากกันไมได
บูรณาการ
ดวยอํานาจทั้งมวลที่พระบิดาทรงประทานให พระเยซูเจาทรงสง
บรรดาศิษยของพระองคออกไป ทําใหนานาชาติมาเปนศิษยของพระองค
และสอนพวกเขาใหปฏิบัติตามคําสั่งทุกขอที่พระองคทรงมอบให บรรดา
อัครสาวกพรอมกับบรรดาคริสตชนแรกเริ่มไดรับการดลใจจากพระจิตเจา
จึงประกาศขาวดีกบั ทุกคน เมือ่ รับศีลลางบาปเราไดรับการถายทอดพันธ
กิจนีจ้ ากพระเยซูเจาดวย ดังนัน้ เราจึงเปนธรรมทูต
ก. การอบรมธรรมทูต
การเปนธรรมทูตไมไดเกิดขึ้นในทันที เปนกระบวนการที่คอยเปน
คอยไป คนคนหนึง่ มีมโนธรรมของการอุทิศตนเปนธรรมทูต เปนเพราะ
พระเยซูเจาทรงประทานให ซึ่งพระศาสนจักรมอบใหกับสมาชิกแตละคน
ของชุมชน
พระโอวาทในงานเลี้ยงอาหารค่ํามือ้ สุดทายที่นักบุญยอหน
บันทึกไว 14:23 “ผูใดรักเรา ผูนนั้ ปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของ
เราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพรอมกับเรามาหาเขา จะทรงพํานักอยู
กับเขา” ธรรมทูตตองตระหนักใหมากยิ่งขึ้นวาความเชื่อตองไดรับการ
แบงปนออกไป
ผูมีความเชื่อในพระเจาตองมีการพบปะกับพระองคเปนสวนตัว และ
ยอมรับวาพระเยซูเจาทรงเปนพระผูไถกูของตน ความเชื่อเกีย่ วของกับ
ความเชื่อมั่นพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับความรู การกระทํา และการกราบ
นมัสการพระเจา ความเชื่อ หลักสําคัญของผูมีความเชื่อไมใชความรูทั่วไป
แตเปนความรูในพระบุคคลของพระเยซูคริสตเจา ในฐานะองคพระผูเ ปน
เจาและพระเจา ความเชื่อในการกระทํา เปนการอุทิศตนเพือ่ กระทําตาม
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พระประสงคของพระเจา ซึ่งเรียกรองการกระทําของความยุติธรรมและ
ความรัก เพื่อปกปองและเอาใจใสดูแลสภาพแวดลอมที่ใกลจะสูญพันธุ
และความรักตอผูอ นื่ ความเชื่อในการกราบนมัสการคือการมอบตนเองไว
ในพระหัตถพระเจา
เพื่อใหการอบรมธรรมทูตเกิดผลสําหรับเด็ก มีบางสิ่งที่ตองพิจารณา
คือ
1. พัฒนาความตระหนักของอารมณเด็กทัง้ ที่เปนประสบการณดีและไม
ดี
2. แจงใหเด็กๆทราบถึงสภาพที่แทจริงทางศาสนา สังคมและเศรษฐกิจ
ของเด็กๆจากที่อื่นๆ
3. สงเสริมเด็กๆใหมคี วามมุงมัน่ สวนตัว ในการเสียสละเวลา สวด
ภาวนา และรักผูอ ื่น
4. ใหเด็กๆไดมีประสบการณของความเปนหนึ่งเดียวกับผูอ ื่นโดยเฉพาะ
ผูที่ขาดแคลนทางดานวัตถุ
5. ใหเด็กๆไดมีประสบการณของจิตตารมณสวนรวม
และความ
รับผิดชอบตอพระศาสนจักร
6. ทําใหเด็กๆตระหนักวา พันธกิจของพระคริสตเจาที่ทรงมอบใหนั้น
หมายความถึงทุกคนซึ่งไดรับเรียกมาเพื่อความเปนสากล
ธรรมทูตเด็กที่เติบโตในความเชื่อสามารถเอาชนะความเห็นแกตัว
โดยเฉพาะถาพวกเขาไดติดตอกับผูม ปี ระสบการณทางบวกในงานธรรม
ทูต การเอาชนะความเห็นแกตัวสามารถฝกฝนไดจากการออกจากสิง่ ของ
บุคคล และการอยูวางๆ ดังตัวอยางจากนักบุญเทเรซา แหง ลีซเี ออร
นักบุญเทเรซา แหง กัลกัตตา และอีกหลายๆทาน เด็กๆมีความชื่นชมกับ
ประสบการณทางอารมณที่แข็งแกรง เชน ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
ความเมตตากรุณา และการอุทศิ ตน พวกเขากลายเปนเด็กที่มคี วาม
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รับผิดชอบ พวกเขาไดเรียนรูความหมายแทจริงของความรัก ความเมตตา
การสวดภาวนา มิตรภาพฝายจิต และความเห็นอกเห็นใจ
งานธรรมทูตจําเปนตองมีพระหรรษทานของพระเจา เด็กๆที่ทํางาน
ธรรมทูตอาจจะไมสามารถชวยแกไขปญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่โลก
กําลังประสบ
แตเด็กๆเหลานี้รูวิธีที่จะมอบความไววางใจตอพระเจา
ปญหาตางๆที่ดูเหมือนไมสามารถแกไขไดถาเราพึ่งพาเพียงความสามารถ
ของเราเอง แตดว ยความชวยเหลือของพระจิตเจาผูทรงประทานชีวิตให
เรา ผูทรงเปนแรงบันดาลใจ และประทานความเขมแข็ง เราสามารถ
กระทําได ดังที่มกี ลาวไวใน ความชื่นชมยินดีแหงพระวรสาร 48 วา การ
ประกาศขาวดีอยางพิเศษโดยตรงแกผตู ํา่ ตอยในหมูเ รา เปนเครือ่ งหมาย
ของพระอาณาจักรที่พระเยซูเจาทรงนํามาให “ความเชื่อของเราและคน
ยากจนเปนความสัมพันธที่แยกจากกันไมได”
เยาวชนธรรมทูตทุกคนพรอมที่จะดําเนินตามรอยพระบาทของพระ
เยซูเจา คริสตชนทุกคนไดรับเรียกใหมีชีวติ ตามคําสอนของพระเยซูเจา
อยางเปนรูปธรรม เพื่อสามรถทําใหผูอื่นมีความเชื่อในพระเจาและพระ
เยซูคริสตเจา เหมือนกับโนดิลา ที่มารธาเอาใจใสตอเธอ การกระทําความ
เมตตาแมเล็กนอยที่เธอทําเพื่อโนดิลา ในความยากจนนั้น มารธาแสดงให
เห็นถึงการเปนศิษยแทของพระคริสตเจา
ข. ศีลมหาสนิท
การรับศีลมหาสนิทเปนการเสริมสรางความเชื่อของเรา พระเยซูเจา
ทรงประทานพระองคเองใหเราในศีลมหาสนิท ในงานเลี้ยงอาหารค่ํามือ้
สุดทายเปนพระกายและพระโลหิตของพระองค(เทียบ ลก 22)
ศีลมหาสนิทเปนเครื่องหมายของการโมทนาพระคุณ และเปนที่มา
ของพระพรมากมาย เราสรรเสริญพระเจาพระบิดา โมทนาคุณพระองคที่
ทรงประทานพระเยซูเจาพระบุตรของพระองคใหเรา และพระจิตเจาผูทรง
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ทําใหศักดิ์สิทธิ์ ในศีลมหาสนิท เรายังโมทนาคุณและกราบนมัสการพระ
เจา สํานึกวาตนเปนคนบาป วอนขอพระเมตตาจากพระองค ภาวนาเพื่อ
ผูอื่นและเพื่อตัวเราเอง ขณะเดียวกันเปนการมอบตัวเราแดพระองค
ศีลมหาสนิททําใหเราตระหนัก วาเปนการกราบนมัสการของชุมชน
ศีลมหาสนิทนําบุตรของพระเจาทุกคนไปหาพระองค และนําไปสูคนอืน่ ๆ
ดวย เปนการสรางพระศาสนจักร พระคริสตเจาทรงแบงปนพระองคเอง
กับชุมชนผูมีความเชื่อ เรา พระศาสนจักร หลังจากรับพระองคในศีลมหา
สนิทแลวเราไดรับเรียกใหแบงปนเวลา ความสามารถ และทรัพยากร
ตางๆกับผูอ ื่น
การกระทําในเรือ่ งการแบงปนเปนการไตรตรองอยาง
แทจริงถึงความใจกวางของพระเจาซึ่งตองควบคูไปกับความจริงใจในการ
รับใชผูอื่น โดยเฉพาะคนยากจน ในการสรางพระศาสนจักร ในศีลมหา
สนิทเราตองไมหยุดสวดภาวนา ใหกําลังใจ และชื่นชมยินดีแกกันและกัน
ดวยประสบการณของความเชื่อ เรารูจัก รัก และรับใชพระคริสตเจา
เปนพระจิตเจาที่ทรงกระทําในตัวเรา ดังนั้นเราจึงสามารถเรียนรูที่จะเปน
ผูศักดิ์สิทธิ์ และยอมรับความรักของพระเยซูเจาที่ทรงมีตอเราในศีลมหา
สนิท
การมอบถวาย
ขาแตพระเจาที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงแบงปนพันธกิจของพระองค
ใหกับพวกลูก ขอบพระคุณที่ทรงไวใจพวกลูก โปรดใหพระจิตของพระองค
ดลใจพวกลูกใหติดตามพระองคทุกวันในการเรียกสูความรัก โปรทรง
ประทานความเขมแข็งเมื่อการติดตามพระองคประสบกับอุปสรรค เพื่อ
พวกลูกจะไดมีความกลาหาญที่จะกระทําพันธกิจที่พระองคทรงมอบให
ขอใหพวกลูก เปนลูกที่รกั ของพระองคตลอดไป จนไปสูสวรรคเหมือนกับ
บรรดาผูศกั ดิ์สิทธิ์ พวกลูกวอนขอโดยอาศัยพระเยซูเจา องคพระผูเปนเจา
พระบุตรของพระองค อาแมน
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ประเมินผล
ก. เขียนคําตอบลงหนาขอความตอไปนี้
------------------- 1. ทรงสั่งบรรดาศิษยของพระองคใหนําขาวดีไปใหผูอื่น
------------------- 2. ดลใจใหผูคนกระทํากิจการแหงความรักและเมตตา
------------------- 3. ประทานพันธกิจใหชวยโลกใหรอดพน
------------------- 4. เปนชุมชนของคริสตชนที่ไดรับศีลลางบาป
------------------- 5. ศีลศักดิส์ ิทธิ์ซึ่งเรารับพระเยซูเจา
ข. เขียนวิธบี างประการที่แสดงถึงการเปนศิษยธรรมทูตของพระเยซูเจา
1. -------------------------------------------------------------------------------------------------2. -------------------------------------------------------------------------------------------------3. -------------------------------------------------------------------------------------------------4. -------------------------------------------------------------------------------------------------5. -------------------------------------------------------------------------------------------------ค. ศีลมหาสนิทเปนกิจการของการโมทนาพระคุณ เธอใหคุณคาของศีล
มหาสนิทในชีวิตของเธออยางไร? ทําไม?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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แบบที่ 5
ธรรมทูตที่กระตือรือรน
สาระสําคัญ : เด็กๆชวยเหลือกันและกัน (เพื่อนชวยเพื่อน)
ความนํา
เราแตละคนเปนผูรบั สวนในพันธกิจของพระเจา พันธกิจประการ
แรกที่พระเจาทรงมอบใหเรา คือพันธกิจแหงความรัก ซึ่งชวยใหเรามีชวี ิต
และเปนประจักษพยานถึงการประทับอยูของพระเจาใหกับผูอื่น
พระ
หรรษทานและพระพรเปนของผูที่แบงปนพันธกิจนี้ ทําใหเรามีศักดิ์ศรีเปน
บุตรของพระเจา พันธกิจแหงความรักนี้โดยการกระทําของการรู รัก และ
รับใชพระเยซูเจาโดยทางเพื่อนมนุษยของเรา พันธกิจนี้คอื การเฉลิมฉลอง
ในการโมทนาคุณพระเจาของเรา
ขอคําสอน ผูรับศีลลางบาปแลวทุกคน
รวมทัง้ เด็กๆเปนผูแทนในการ
ประกาศขาวดี เด็กๆเปนผูรับสวนในพันธกิจของพระเจา พวก
เขามีงานธรรมทูตทีจ่ ะตองกระทําตามความสามารถของ เปน
ประจักษพยานของพระคริสตเจาที่มีชีวติ ในทามกลางเพื่อนๆ
ของพวกเขา
ศีลธรรม เด็กๆเปนเหมือนกับศิษยธรรมทูตที่มีความชื่นชมยินดี อุทิศ
ชีวิตของตนเองและเปนพยานยืนยันความเชื่อ ดวยการรักกัน
และกันดังที่พระคริสตเจาทรงสั่งใหกระทํา ในเสนทางนอยๆ
พวกเขาสามารถชวยเด็กอื่นๆ
การกระทําที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงโลก พวกเขาสามารถปฏิบัติกิจการแหงความรัก
ความเมตตา ความเห็นใจ และมิตรภาพ
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การนมัสการ เด็กๆเฉลิมฉลองพระหรรษทานและพระพรของพระเจา ดวย
การตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของพวกเขา และการ
ทํางานธรรมทูตรวมกับผูอ ื่น
ภาวนาเปด
ขาแตพระเจา พระบิดาผูทรงสรรพานุภาพ พวกลูกสรรเสริญและ
โมทนาคุณพระองค ขอบพระคุณที่ทรงประทานพระหรรษทานและพระพร
ของกระแสเรียกการเปนธรรมทูต โปรดชวยใหพวกลูกเติบโตในความเชื่อ
ความหวัง และความรัก โปรดจุดไฟแหงความปรารถนาที่จะเปนประจักษ
พยานที่เขมแข็งในการประกาศขาวดีในทุกแหง พวกลูกวอนขอในพระนาม
ของพระเยซูเจา พระบุตรของพระองค ผูทรงดํารงชีพ และเสวยราชพรอม
กับพระองค และพระจิต อาแมน
สถานการณ
ในแตละประเทศ เราสามารถเห็นสภาพความยากจน ผูคนที่ยากจน
เหลานี้ขาดแคลนทางดานวัตถุที่จะยังชีพ ดังนั้น จึงเปนความทาทายตอ
เราที่จะตอบรับความตองการของเพื่อนมนุษยเหลานี้ เพราะเราทุกคนเปน
บุตรของพระเจา เจาจึงตองรับผิดชอบตอกันและกัน
เราทุกคนเปนบุตรของพระเจา
เจมี่ รีเวรา
ทานเห็นเด็กที่อยูตามขางถนนหรือไม?
ทานเคยเดินบนทางเทาที่พวกเขาใชเปนที่นอนหรือไม?
ทานรูสึกอยางไรเมือ่ มือของทานที่ใหทานสัมผัสมือของเขา?
ทานเคยใหอาหารพวกเขารับประทานหรือไม?
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ทานเคยเห็นที่ที่พวกเขาใชนอนถูกลางดวยน้ําทวมหรือไม?
ในขณะที่มารดาคนหนึ่งกอดบุตรของตนไว?
ทานไดยนิ เสียงพายุโหมกระหน่ําหรือไม?
ทานบอกพวกเขาไดหรือไมวามาจากไหน?
ใหเราแสดงความรักและความเมตตาของเรา
ดวยความมีน้ําใจและความนอบนอม
สําหรับความรักของพระเจาที่มีตอ คนออนแอและคนขัดสน
เชนทานและขาพเจา
เราทุกคนเปนบุตรของพระเจา
เราทุกคนเหมือนกัน
พระองคทรงเรียกชือ่ เราแตละคนใหชวยเหลือคนจนและคนพิการ
และเรียนรูวา จริงๆแลวชีวิตคืออะไร
ซึ่งก็คือรูจัก รัก และรับใชองคพระผูเ ปนเจา
ยืนเคียงขางกันและกระทําในสวนที่เปนของตน
ฟงเสียงของพวกเขา ซอมหัวใจที่แตกราว
เลือกที่จะกลา ตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชน
มอบศักดิศ์ รีและความภาคภูมิใจคืนใหพวกเขา
โปรดอยาทําเปนมองไมเห็นและทอดทิ้งพวกเขาไวขางหลัง
ใหตอสูอ ยูในความมืดและใหคําสัญญาที่วางเปลากับเขา
เราทุกคนเปนบุตรของพระเจา
เราทุกคนเหมือนกัน
พระองคทรงเรียกชือ่ เราแตละคนใหชวยเหลือคนจนและคนพิการ
และเรียนรูวา จริงๆแลวชีวิตคืออะไร
ซึ่งก็คือรูจัก รัก และรับใชองคพระผูเ ปนเจา
ยืนเคียงขางกันและกระทําในสวนที่เปนของตน
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ฟงเสียงของพวกเขา ซอมหัวใจที่แตกราว
เลือกที่จะกลา ตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชน
มอบศักดิศ์ รีและความภาคภูมิใจคืนใหพวกเขา
โปรดอยาทําเปนมองไมเห็นและทอดทิ้งพวกเขาไวขางหลัง
ใหตอสูอ ยูในความมืดและใหคําสัญญาที่วางเปลากับเขา
เราทุกคนเปนบุตรของพระเจา
เราทุกคนเหมือนกัน
พระองคทรงเรียกชือ่ เราแตละคนใหชวยเหลือคนจนและคนพิการ
และเรียนรูวา จริงๆแลวชีวิตคืออะไร
ซึ่งก็คือรูจัก รัก และรับใชองคพระผูเ ปนเจา
ซึ่งก็คือรูจัก รัก และรับใชองคพระผูเ ปนเจา
ซึ่งก็คือรูจัก รัก และรับใชองคพระผูเ ปนเจา
คําถาม
1. ทําไมเพลงนี้จึงชื่อวา “เราทุกคนเปนบุตรของพระเจา?
2. เนื้อเพลงทอนแรกและทอนทีส่ องพรรณาถึงอะไร?
3. เธอรูส ึกอยางไรเมือ่ เห็นเด็กขางถนน? หรือครอบครัวที่อาศัยอยูใต
สะพาน?
4. เนื้อหาหลักของเพลงคืออะไร?
5. ทานเอาใจใสในความยากลําบากในชีวิตของคนยากจนอยางไร?
แหลงที่มาของความเชื่อ
 มก 1:15 พระอาณาจักรของพระเจาอยูใ กลแลว
 มธ 28:19-20 “เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงไปสัง่ สอนนานาชาติให
มาเปนศิษยของเรา
ทําพิธีลางบาปใหเขาเดชะพระนามพระบิดา
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พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําสั่งทุกขอที่เรา
ใหแกทาน”
 LG 19 งานธรรมทูต “บรรดาอัครสาวกถูกสงไปหาชาวอิสราเอล
กอน แลวจึงไปหานานาชาติ”
 พระพันธกิจของพระผูไถ 81 วันอาทิตยแพรธรรมสากลเปนวันที่มี
ความสําคัญของพระศาสนจักร เพราะสอนเราวาควรจะใหอยางไร
นั่นคือใหในฐานะที่เปนของถวายแดพระเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
และและเพื่องานธรรมทูตทั่วโลก
บูรณาการ
พระเยซูเจาทรงพระดําเนินอยางขะมักเขมนเพื่อประกาศวา “พระ
อาณาจักรของพระเจาอยูใกลแลว”(มก 1:15) พระอาณาจักรของพระเจา
คือผูหนึง่ ที่ปลดปลอยเราใหพนจากบาป การกดขี่ และทําใหเรามั่นใจถึง
ความรักเมตตาและความสงสารของพระองค พระอาณาจักรของพระเจา
ตอนรับทุกคน โดนเฉพาะผูที่หลงหายไปและต่ําตอย คนชราและเด็ก ผูซึ่ง
เปนสมาชิกที่เปราะบางที่สุดของสังคม
ชีวิต พระวาจา และการกระทําของพระเยซูเจาเผยใหเห็นถึงความ
รักของพระเจา พระบิดา และแผนการการชวยมนุษยใหรอดพน พระองค
ทรงสั่งบรรดาศิษยของพระองควา “เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงไปสั่ง
สอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา ทําพิธีลางบาปใหเขาเดชะพระนาม
พระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําสั่งทุกขอทีเ่ รา
ใหแกทาน” (มธ 28:19-20) พระเยซูเจาทรงสงคริสตชนทุกคนที่ไดรับศีล
ลางบาปใหออกไปแบงปนขาวดีของพระองคใหกับผูอ ื่น และบอกเลาเรื่อง
ของพระองคใหกับทุกคนทีเ่ ราพบ ความเชื่อของเราและศีลลางบาปเปนทั้ง
พระพรและความรับผิดชอบ เปนบทบาทของเราที่จะทําใหพระเยซูเจาเปน
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ที่รูจัก รัก และบอกใหทุกคนรูวาการชวยใหรอดพนถูกมอบใหกับทุกคน
โดยทางพระเยซูเจา พระผูไถกูผูทรงพระเมตตา โดยทางศีลลางบาปและ
ศีลกําลัง ทุกคนไดรับการแตงตั้งจากองคพระผูเปนเจาใหทํางานธรรมทูต
เพราะพระองคเองทรงเปนผูที่ทําใหพระศาสนจักรมีอยูและบังเกิดผลตาม
สถานที่ตางๆ และตามสภาพแวดลอม โดยทางบรรดาธรรมทูตเหลานี้ทํา
ใหพระศาสนจักรกลายเปนเกลือดองโลก
ในฐานะสมาชิกของพระศาสนจักร ประชากรของพระเจาถูกทาทาย
ใหนําขาวดีของพระเยซูเจาไปใหแกผูที่ยังไมรูจกั พระองค เอกสารแหง
สภาสังคายนา วาติกัน ที่ 2 เรื่อง “พระศาสนจักร” ขอ 19 ไดใหแนวทาง
แกเราในเรื่องบทบาทของธรรมทูตที่บรรดาผูติดตามพระเยซูเจาไดแสดง
ใหเห็นวา พวกเขาถูกสงไปหาชาวอิสราเอลกอน แลวจึงไปหานานาชาติ
บรรดาศิษยของพระเยซูเจาไดรับอํานาจจากพระจิตเจาในวันเปนเตกอสเต
และพวกเขาออกไปเปนพยานถึงพระเยซูเจาในกรุงเยรูวาเล็ม ยูเดีย และ
สะมาเรีย และทั่วแผนดิน
สมาชิกทุกคนของพระศาสนจักรควรปรารถนาใหชาย-หญิงทุกคนได
มีประสบการณถงึ การประทับอยูดวยความรักของพระเยซูเจา และพระ
สัญญาแหงการชวยใหรอดพนของพระองค เปนเรือ่ งนาเศรา ที่พระเยซู
เจาทรงบังเกิด เทศนสอน รับความทรมาน สิ้นพระชนม และกลับคืนพระ
ชนมชีพ ในทวีปเอเชีย ทวีปที่ประเทศของเราอยู แตมคี นจํานวนนอยมาก
ในแผนดินแหงนี้ที่ไดฟงเรือ่ งราวของพระเยซูเจา
เด็กๆสามารถไดรับการรับรูถึงพันธกิจโดยทางการพบปะกับพระเยซู
เจาเปนการสวนตัว ซึ่งเขาสามารถแบงปนความชื่นชมยินดีของความยินดี
ในการพบปะนีก้ ับผูอ ื่น ผูที่มีประสบการณกับพระคริสตเจาไมใชเปนเพียง
พระพรสวนตัวของเขาเทานั้นแตเปนพระพรสําหรับมนุษยชาติดวย นีค่ อื
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เหตุผลวาทําไมธรรมทูตที่มีชวี ิตชีวาจึงแสดงออกถึงการเติบโตทางความ
เชื่อแบบผูใหญ เด็กๆตองเปนพวกแรกที่เปนธรรมทูตใหกับเด็กๆดวยกัน
วิธีการหนึ่งที่เด็กๆสามารถแบงปนชีวิตธรรมทูตของพระศาสนจักร
คือการสนับสนุนใหความชวยเหลือในวันอาทิตยแพรธรรมสากล
ดังที่
กลาวไวใน พระพันธกิจของพระผูไถ 81 “วันอาทิตยแพรธรรมสากลเปน
วันที่มีความสําคัญของพระศาสนจักร เพราะสอนเราวาควรจะใหอยางไร
นั่นคือใหในฐานะที่เปนของถวายแดพระเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ และ
และเพือ่ งานธรรมทูตทั่วโลก”
เด็กๆสามารถเปนธรรมทูตที่มีชีวิตชีวาไดในครอบครัวของเขาเอง ที่
โรงเรียน และในชุมชนที่พวกเขาอยู การเปนศิษยธรรมทูต พวกเขา
สามารถตอบสนองความตองการของเด็กอื่นๆ พวกเขาสามารถเริ่มทํางาน
ธรรมทูตในการชวยเด็กๆ
ดวยการคิดถึงพวกเขาในการสวดภาวนา
ภาวนาใหพวกเขาตอหนาศีลมหาสนิท รับศีลมหาสนิทดวยความเชื่อ มอบ
มิตรภาพใหกับเด็กอื่นๆ แมจะมีความแตกตางกันในเรื่อง สีผิว รูปราง
หนาตา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉะนั้น เด็กๆเหลานี้กลายเปนเครื่องหมาย
ของพระเยซูเจาในโลกปจจุบัน
การมอบถวาย
ขาแตพระบิดาเจาที่รัก พระองคทรงสงพระเยซูเจา พระบุตรของ
พระองคลงมาเปนพี่ชายและเพื่อน พวกลูกขอบพระคุณพระองคสําหรับ
พระพรแหงความเชือ่ ที่ชวยค้ําจุนพวกลูกใหรูจัก รัก และรับใชพระเยซูเจา
โปรดทรงสงพระจิตเจาเพื่อชวยพวกลูกใหเปนธรรมทูตทีก่ ลาหาญในบาน
ในโรงเรียน และในชุมชน เพื่อพวกลูกจะไดนําพระเยซูเจาไปใหผูอื่น
โดยเฉพาะผูทยี่ งั ไมรูจักพระองค อาแมน
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กิจกรรม
จงเติมคําลงในชองวาเพื่อทําใหประโยคสมบูรณ
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2. ความเชื่อของเราและ..................................เปนทั้งพระพรและความ
รับผิดชอบ
3. เอกสารแหงสภาสังคายนา วาติกัน ที่ 2 ..................................ไดให
แนวทางแกเราในเรือ่ งบทบาทของธรรมทูต
4. พระเยซูเจาทรงบังเกิด เทศนสอน รับความทรมาน สิ้นพระชนม
และกลับคืนพระชนมชีพ ในทวีป..............................
5. พระศาสนจักรในประเทศไทย ใหความสนใจในงานธรรมทูต จึงได
ตั้งคณะ............................................
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แบบที่ 6
พระพรและพรสวรรคของยุวธรรมทูตตอพระศาสนจักร
สาระสําคัญ : เด็กๆแบงปนพรสวรรคใหกับพันธกิจของพระศาสนจักร
ความนํา
เมื่อถึงเวลาที่พระเยซูเจาจะทรงสงบรรดาศิษยของพระองคออกไป
พระองคทรงสัง่ พวกเขาใหประกาศขาวดีเรือ่ งพระอาณาจักรของพระเจา
ใหกับแกะที่หลงหายไปของอิราเอล พระเยซูเจาทรงมอบหมายใหพวกเขา
ชวยคืนสภาพใหกับผูทนทุกขทรมาน และเตือนพวกเขาใหมีวิถีชีวิตที่เรียบ
งาย มีความใจกวางกับทุกคนโดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน การเปนธรรมทูต
เด็กโดยทางคุณธรรมของศีลลางบาป องคพระผูเปนเจาทรงสงเธอออกไป
เชนเดียวกันกับบรรดาศิษยของพระองค ใหเปนพยานและประกาศขาวดี
ใหกับเพื่อนๆในวัยเดียวกับพวกเธอ ดวยการเปนคนเรียบงายและมีใจ
กวาง โดยเฉพาะกับเด็กยากจน เพือ่ พวกเขาจะสัมผัสไดถึงการประทับอยู
ของพระเจาในชีวิตของพวกเขา มีความเชื่อ และความหวังในพระองค
ขอคําสอน พระเจาคือผูประทานชีวติ ใหกับมนุษยทกุ คน เพราะพระองค
ทรงมีพระทัยกวางและพระเมตตาอยางไมสนิ้ สุดใหกับทุกคน
ชีวิตมนุษยเปนพระพรที่มีคาที่สุดของพระเจา ดังนั้นมนุษยทุก
คนจึงตองรักษาไว เอาใจใส และแบงปนเพื่อความดีของผูอื่น
พระเจาจะทรงโปรดปราน หากเราใหคุณคากับชีวิตของเราใน
ฐานะพระพรของพระองคที่ทรงประทานใหเรา
เพราะเรา
เรียนรูที่จะรับผิดชอบและมีความใจกวางกับผูอ ื่น
ศีลธรรม พระเจาทรงสั่งใหเรามีความใจกวางในพระพรทุกอยางที่เรา
ไดรับจากพระองค เชน ชีวิต ความสามารถพิเศษ เวลา และ
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ทรัพยสมบัติ เปนผูมีใจกวางโดยเฉพาะกับเด็กๆที่ยากจนใน
ชุมชนของเรา เปนหนทางยิ่งใหญในการติดตามพระเยซูคริสต
เจา องคพระผูเ ปนเจา ผูทรงแสดงความรักอยางมากตอคน
ยากจน เด็กกําพรา คนปวย และสมาชิกที่ชมุ ชนไมตอ งการ
การนมัสการ คิดถึงและสวดภาวนาวอนขอทุกวันเพื่อเด็กยากจน ซึ่งเปน
วิธีการที่เหมาะสมอยางมาก เพือ่ ทําใหชีวิตภาวนาของเราเปน
ที่พอพระทัยพระเจา เมือ่ ใดก็ตามที่เราภาวนาเพื่อเด็กคนอื่นๆ
เปนพิเศษเพื่อเด็กยากจนและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เราตองเตือน
ตัวเองเสมอวา ชีวติ และวัตถุสิ่งของที่เรามีเปนพระพรที่เรา
ไดรับจากพระเจา ซึ่งเราตองแบงปนใหกับผูอ ื่น เราตองภาวนา
วอนขอโดยทางพระนางมารีย ผูทรงเปนมารดาของพระศาสน
จักร ทรงเปนแบบอยางของธรรมทูตเพื่อผูอ ื่น
ภาวนาเปด
ขาแตพระบิดาที่รักยิ่ง พระองคทรงเปนที่มาของชีวิตอันประเสริฐ
และทุกสิ่งที่พวกลูกมี
หากปราศจากความรักและพระเมตตาอันหา
ขอบเขตมิไดของพระองคแลว พวกลูกไมสามารถมีชีวิตอยูในโลกนี้ตอ ไป
ได หัวใจของพวกลูกสรรเสริญพระพรแหงชีวิตที่พระองคทรงมอบให ขา
แตพระบิดา พวกลูกวอนขอพระองคโปรดใหหัวใจของพวกลูกเปนเหมือน
ของพระองค เพื่อจะไดเรียนรูที่จะรักและมีความใจกวางตอผูอนื่ เปน
พิเศษสําหรับเด็กๆที่ตกอยูในความยากลําบากที่ตอ งการพระเมตตาของ
พระองค โปรดทําใหพวกลูกเปนมือของพระองคเพื่อจะไดพรอมเสมอที่จะ
แบงปนในสิ่งที่มีโดยไมคดิ ถึงราคา พวกลูกวอนขอทั้งนี้ในพระนามของ
พระเยซูคริสตเจา พระบุตรของพระองค พรอมกับการวอนขอดวยความ
รักจากพระนางมารียพรหมจารี อาแมน
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สถานการณ
ก. กลุม กิจกรรม เตรียมภาพตางๆที่แสดงถึงความอยุตธิ รรมในสังคมที่
มีผลตอเด็กๆในรูปแบบตางๆ
รูปภาพของกลุมที่ 1 ภาพเด็กทีก่ ําลังทํางานในโรงงานทําพลุ
รูปภาพของกลุมที่ 2 ภาพเด็กขางถนนกําลังขอทานโดยมีคนคุม
รูปภาพของกลุมที่ 3 ภาพเด็กกําลังคุยหาอาหารตามถังขยะ
รูปภาพของกลุมที่ 4 ภาพเด็กกําลังนอนอยูตามขางถนน
รูปภาพของกลุมที่ 5 ภาพเด็กทีถ่ ูกผูปกครองทํารายรางกาย
ข. การดําเนินการ หลังจากแจกภาพใหทุกกลุมแลว ถามคําถามตอไปนี้
1. สภาพปญหาอะไรที่เด็กๆตองเผชิญ?
2. ใครคือผูรับผิดชอบตอสภาพปญหาที่เด็กๆกําลังเผชิญ?
3. ทําไมเด็กๆจึงตองเผชิญกับสภาพปญหาที่ทุกขทรมาน?
4. เธอรูส ึกอยางไรหากตองเผชิญกับปญหาแบบเด็กๆเหลานั้น?
5. เธอคิดวาพระเยซูเจาจะรูสึกอยางไรเมือ่ เห็นความทุกขทรมานที่
เด็กๆกําลังเผชิญ?
6. ถาพระเยซูเจาทรงขอใหเธอชวยเด็กๆทีก่ ําลังไดรับความทุกข
ทรมานเหลานี้ เธอจะแกไขอยางไรในแตละสภาพการณ?
ค. การสังเคราะห หลังจากตอบคําถามทุกขอแลว ใหสังเคราะหคําตอบ
ออกมาเปนภาพ
แหลงที่มาของความเชื่อ
 มธ 10:5-10 การสงอัครสาวกสิบสองคน “พระเยซูเจาทรงสงอัคร
สาวกสิบสองคนนีอ้ อกไปทรงสัง่ เขาวา ‘อยาเดินตามทางของคน
ตางชาติ อยาเขาไปในเมืองของชาวสะมาเรีย แตจงไปหาแกะพลัด
ฝูงของวงศวานอิสราเอลกอน จงไปประกาศวาอาณาจักรสวรรคใกล
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เขามาแลว จงรักษาคนเจ็บไข จงปลุกคนตายใหกลับคืนชีพ จงรักษา
คนโรคเรือ้ นใหสะอาด จงขับไลปศาจใหออกไป ทานไดรบั มาโดยไม
เสียคาตอบแทน
ก็จงใหเขาโดยไมรับคาตอบแทนดวยอยาหา
เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดงใสในไถ เมื่อเดินทาง
อยามียาม อยามีเสือ้ สองตัว อยาสวมรองเทา อยาถือไมเทา เพราะ
คนงานยอมมีสิทธิ์ไดรับอาหารอยูแลว”
 มธ 25:20-21 อุปมาเรื่องเงินตะลันต คนที่รับหาตะลันตเขามา นํา
กําไรอีกหาตะลันตมาดวย พูดวา “นายขอรับ ทานใหขา พเจาหาตะ
ลันต นี่คอื เงินอีกหาตะลันต ที่ขาพเจาทํากําไรได” นายพูดวา “ดี
มาก ผูรับใชที่ดีและซื่อสัตย เจาซื่อสัตยในสิ่งเล็กนอย เราจะใหเจา
จัดการในเรื่องใหญๆ จงมารวมยินดีกบั นายของเจาเถิด”
 ลก 12:22-23 ความวางใจในพระเจา พระเยซูเจาตรัสกับบรรดา
ศิษยวา “เราบอกทานทั้งหลายวา อยากังวลถึงชีวติ ของทานวาจะกิน
กินอะไร อยากังวลถึงรางกายของทานวาจะนุงหมอะไร ชีวิตยอม
สําคัญกวาอาหาร และรางกายยอมสําคัญกวาเครือ่ งนุงหม”
ประวัติ มารีย คารเมน กอนซาเลซ-วาเลโร
มารีย คารเมน กอนซาเลซ-วาเลโร เกิดที่แมดริด ประเทศสเปน เมือ่
16 เมษายน 1930 เปนบุตรคนทีส่ องของนายจูลีโอ กอนซาเลซ-วาเลโร
และนางโดนา คารเมน กอนซาเลซ-วาเลโร แมของเธอไดถวายเธอใหกับ
พระนางมารีย แหง ภูเขาคารแมล ในระหวางนพวารแมพระ แหง ภูเขา
คารแมล เธอไดรับศีลลางบาปทันทีหลังจากเกิด เพราะปวยหนัก เธอรับ
ศีลมหาสนิทเมือ่ อายุ 6 ป มารีย คารเมน เรียนอยูในโรงเรียนของซิสเตอร
ที่เปนชาวไอริช เธอมีความเอือ้ เฟอเผือ่ ตอคนขอทาน เธอเอาเงินออมของ
เธอใหกับพวกเขา และเชิญใหพวกเขากลับมาอีกเพื่อจะไดใหเงินเพิ่ม คุณ
54

ยายของเธอยังจําไดวาใหเงินเธอเพื่อนําไปซื้อของเลนหรือของอื่นๆที่อยาก
ได แตเธอกลับเอาเงินไปใหเจาของทีด่ นิ เพื่อซื้อของเลนใหกับเด็กคนอื่นๆ
และสัง่ ไมใหบอกเรื่องนีก้ ับคนในครอบครัวของเธอ
มารีย คารเมน เปนเด็กที่มีชีวิตฝายจิตดีมาก เธอชอบนําสมาชิกใน
ครอบครัวสวดสายประคํา เธอทองบทเราวิงวอนพระนางมารียไดข้นึ ใจ
บิดาของเธอถูกสังหารเพราะเปนคาทอลิก
เธอใหอภัยและภาวนาให
ฆาตกรทีฆ่ าบิดาของเธอกลับใจ
เธอเปนไขอีดําอีแดงจนเปนเหตุให
เสียชีวิตหลังจากอดทนตอความเจ็บปวดเปนเวลาสองเดือน เพราะความ
เจ็บปวยทําใหใบหนาและศีรษะของเธอมีรูปรางบิดเบี้ยว แตทันทีที่เธอ
สิ้นใจ รูปรางหนาตาของเธอเปลี่ยนไปอยางมากและมีกลิ่นหอมออกมา
จากรางกายของเธอ หลังจากงานศพไมนานก็มกี ารดําเนินการเพื่อแตงตัง้
เธอเปนนักบุญและไดรับการรับรองในป 1985 เธอไดรับการประกาศให
เปนผูศักดิ์ในป 1996
บูรณาการ
พระเยซูเจาทรงมอบหมายงานธรรมทูตใหศิษยทั้งสิบสองคน ในการ
ชวยเหลือประชาชนใหมีความเชื่อในพระเจามากยิ่งขึ้น พวกเขากระทําตาม
คําสั่งดวยความรับผิดชอบ ไมเพียงแตเทศนสอนขาวดีเทานั้น พวกเขายัง
รักษาคนเจ็บปวย ปลุกคนตายใหกลับคืนชีพ รักษาคนโรคเรือ้ น และขับไล
ปศาจ งานตางๆเหลานี้บรรดาศิษยกระทําดวยความขยันขันแข็งและความ
ใจกวางโดยไมรับคาตอบแทน(มธ 10:5-10)
โดยทางคุณธรรมของศีลลางบาป เรากลายเปนผูต ดิ ตามพระเยซูเจา
เปนศิษยของพระองค เปนสมาชิกของพระศาสนจักร และเปนผูรวมมือใน
งานที่พระเยซูเจาทรงมอบใหบรรดาศิษยของพระองค พระเยซูเจามิได
ทรงคาดหวังใหเรากระทําในสิง่ เดียวกันกับที่บรรดาศิษยกระทําในสมัย
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ของพระองค หากเรามองไปรอบๆชุมชนของเราในปจจุบันนี้ เราจะ
สังเกตเห็นปญหาทางสังคมทีม่ ผี ลกระทบอยางรุนแรงตอสภาพของคน
จํานวนมาก โดยเฉพาะกับเด็กๆในทุกสวนของโลก ทุกๆชั่วโมงของทุกๆ
วันทั่วโลก มีเด็กจํานวนมากที่ตายดวยความเจ็บปวยและความหิวโหย
ความตกต่ําทางศีลธรรม การถูกลวงละเมิดทางรางกาย สถานการณตางๆ
เหลานี้พระเยซูเจาทรงตองการใหเราเขามามีสวนรวมเพื่อแบงปนความ
รับผิดชอบในฐานะศิษยของพระองค
มีเหตุผลมากมายทีส่ ามารถแจกแจงถึงสถานการณเหลานี้
แต
เหตุผลที่สําคัญที่สดุ ก็คอื
ผูค นในปจจุบนั ทั้งคนหนุมสาวและคนชรา
กลายเปนผูเ ฉยเมยตอวัฒนธรรมแหงชีวิตที่ถูกคุกคามดวยอิทธิพลของ
เทคโนโลยีสมัยใหม อุดมการณทางโลก วัตถุนยิ ม บริโภคนิยม โลกนิยม
และนําเทคโนโลยีสมัยใหมไปใชในทางที่ผิด ดวยการควบคุมชีวิตของผูค น
โดยเฉพาะกับเด็กๆ
ความเปนจริงตางๆเหลานีเ้ ปนสาเหตุของการลด
คุณคาของชีวิตอันประเสริฐที่พระเจาทรงประทานใหกับทุกคน
ในฐานะธรรมทูตเด็ก เราสามารถเปนสวนหนึ่งของวิธีการแกปญหา
ในสภาพที่นากลัวนีข้ องเด็กๆทั่วโลก ดวยความรักและพระเมตตาอันหา
ขอบเขตมิไดของพระเจาที่ทรงประทานชีวิตใหเราอยางอิสระ ชีวิตเปนพระ
พรที่พระเจาทรงมอบให ดังนั้น จึงนํามาซึ่งความรับผิดชอบในสวนของเรา
ที่จะตองเอาใจใสดแู ล ใหคุณคา และแบงปนออกไปเมื่อเราอยูในโลกนี้
พระคัมภีรเลาถึงอุปมา วาเจานายใหรางวัลผูรับใชที่ซื่อสัตย ที่แสดง
พฤติกรรมความรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินตะลันตที่ไดรับมอบ(มธ 25:20-21)
จากอุปมานี้ พระเยซูคริสตเจา องคพระผูเปนเจา ทรงเตือนเราวา พระเจา
ทรงมีพระทัยกวางอยางลนเหลือกับทุกคน ทรงใหชีวิตและการอวยพร
ทางดานวัตถุใหผูมคี วามเชื่อทุกคนที่เอาใจใสดูแลชีวิต ใหคุณคา และ
แบงปนออกไปใหผูอื่นดวยจิตตารมยแหงความรัก
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บรรดานักบุญเปนเพื่อนของพระเจา เพราะชีวิตของพวกทานแสดง
ถึงชีวิตและคําสั่งสอนของพระเยซูเจาองคพระผูเปนเจา มารีย คารเมน
กอนซาเลซ-วาเลโร ผูศ ักดิ์สิทธิ์ เปนเด็กหญิงอายุ 9 ป จากประเทศสเปน
เปนแบบอยางที่ดี พระศาสนจักรมอบใหเธอเปนผูศักดิส์ ิทธิ์ เพราะเธอเปน
แบบอยางที่เปนรูปธรรมใหกับเด็กๆ มีชวี ิตที่เปนวัฒนธรรมแหงชีวิตและ
ใหคุณคาชีวิตดวยความรักเมตตา เธอใหคุณคากับชีวิตและมีชีวิตที่เปยม
ดวยคุณธรรมแหงความรักเมตตา แมยงั เปนเด็ก แตเธอแบงปนความมั่ง
คั่งทางวัตถุใหกับขอทานและเด็กๆที่ยากจน ความเจ็บปวยมิไดขัดขวาง
การทําความดีเพื่อผูอื่น แตเธอกระทําดวยการสวดภาวนาเพือ่ การกลับใจ
ของคนบาป เปนพิเศษใหกับฆาตกรที่ฆาบิดาของเธอ เธอภาวนาจน
สิ้นชีวิต
แนนอนวาเธอสมควรไดรับการเทิดทูน เพราะชีวิตของเธอสามารถ
เปนแรงบันดาลใจใหกับเด็กๆในสมัยนี้ จากภาพตางๆที่พวกเธอเห็นใน
การทํากิจกรรม แสดงใหเห็นถึงสิง่ ที่เกิดขึ้นทุกวันในสังคมของเรา สิ่งที่
เกิดขึ้นนีเ้ ปดโอกาสใหเรากลายเปนนักบุญหรือเพื่อนของพระเยซูเจา ถา
เราสามารถหาวิธีการเพื่อตอบรับความตองการของพวกเขา เธอสามารถ
เปนเพื่อนกับนักเรียนรวมชั้นที่เขาใหม หรือผูที่พึงจะยายมาอยูในชุมชนที่
เธออยูเพื่อพวกเขาจะไมรูสึกโดดเดี่ยว เธอสามารถบริจาคเงิน อาหาร
หรือของเลนใหเด็กกําพรา ไปเยี่ยมคนปวย ภาวนาสําหรับญาติมิตรที่จาก
ไป หรือเพื่อผูทตี่ กอยูในบาป
ในการทํางานเมตตาจิต เราสามารถสงเสริมวัฒนธรรมแหงชีวิตใน
ชุมชนของเรา นอกจากการเรียนคําสอนแลว เธอสามารถเขารวมในสมณ
องคกรยุวธรรมทูต ที่ตั้งไวเพื่อสงเสริมงานธรรมทูตทั่วโลก ชีวิตของเด็ก
ยากจนจํานวนมากจะไดรับการบรรเทาลงจากความหิวโหย ความเจ็บปวย
และการถูกทํารายรางกาย ดวยการทําพลีกรรมเล็กๆนอยๆของเราดวย
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การเสียสละเวลา ความสามารถ และทรัพยสิ่งของที่มีใหกับพวกเขา พระ
พรแหงชีวิตที่พระเจาทรงมอบใหเราจะมีความหมายมากขึน้ ถาเราใชเพื่อ
ชวยผูอื่นใหมีชวี ิตอยางมีศกั ดิ์ศรีสมเปนบุตรพระเจา เราจะไมนึกถึงวาจะ
ไดอะไรตอบแทนในการทําสิ่งเหลานีเ้ พื่อความตองการของผูอื่น เพราะ
พระเจาทรงสัญญาวา
จะทรงเอาพระทัยใสตอ ผูที่พึ่งพาและวางใจใน
พระองค(ลก 12:22-23) ในฐานะธรรมทูตเด็กของพระศาสนจักร เรา
สามารถเปนแบบอยางของความเชื่อ ความหวัง และความรักสําหรับเด็ก
อื่นๆ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสวา พระศาสนจักรซึ่ง “ออกไป”
เปนพระศาสนจักรที่ประตูเปดอยู เด็กๆมีความรับผิดชอบในสวนของพวก
เขามีสวนรวมในการทําใหพระศาสนจักรเปดเพื่อผูอื่นไดมากขึ้น เราควร
วอนขอพระนางมารียพ รหมจารีผูทรงเปนองคอุปถัมภ พระมารดาของ
พระศาสนจักร และแบบอยางของธรรมทูตที่ออกไป มีชีวติ เปนศิษยธรรม
ทูต
การมอบถวาย
กอนที่จะจบบทเรียนสุดทายนี้ เชิญชวนเด็กๆใหนําของบางอยางที่
เขาสามารถนํามาได เพื่อแบงปนใหกับเด็กยากจน ระหวางที่เด็กๆนําของ
ที่เตรียมมาไปวางไวในที่ที่จัดไว ใหทุกคนรองเพลง
รองเพลง ติดตามพระเยซู
1. ใหเราติดตามพระเยซูทุกวัน
เพราะพระองคทรงนําชีวิตของขาฯ
2. ใหเรามารับใชพระองคดว ยกัน
เพราะพระองคทรงยอมตายทีก่ างเขนเพื่อเรา
(รับ) ใหเรามา รับใชพระองค
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3. พระเยซูทรงเปนผูน าํ ทรงสถิตอยูดวยทุกวัน
ใหเราไปประกาศพระนามพระองค
ภาวนา
ขาแตพระเจาผูทรงสรรภานุภาพ พวกลูกขอบพระคุณพระองคดวย
ความยินดีที่ทรงรับพวกลูกไวในพระศาสนจักรของพระองค ในพระศาสน
จักรพวกลูกไดรูจัก รัก และรับใชพระเยซูเจา พระบุตรของพระองค พวก
ลูกวอนขอพระเมตตาจากพระองค โปรดทรงอวยพระพรใหพวกลูกมีหัวใจ
ที่ชื่นชมยินดีและมีใจกวาง เพื่อจะรับใชเพื่อนพี่นอ งทีม่ คี วามทุกขยากโดย
ไมยอทอ พรอมกันนี้ พวกลูกวอนขอสําหรับเด็กๆที่พวกลูกรับใชเพื่อให
พวกเขาเขามารูจกั พระองคมากยิ่งขึ้น ติดตามพระองคอยางใกลชิดมาก
ขึ้น และรักพระองคมากยิง่ ขึ้น อาแมน
การประเมินผล
ใสเครื่องหมายลงหนาขอความที่ถูกตอง และใสเครื่องหมาย
ลงหนาขอความที่ไมถกู ตอง
----------- 1. พระเยซูเจาทรงสงศิษยทั้งสิบสองของพระองคออกไปทํางาน
ธรรมทูต เพื่อชวยประชาชนใหมีความเชื่อในพระเจา
----------- 2. โดยทางศีลลางบาป เรากลายเปนผูต ิดตามพระเยซูคริสตเจา
และมีสวนรวมในพันธกิจของพระองค
----------- 3. มารีย คารเมน ไดรับการแตงตั้งจากพระศาสนจักรใหเปนผู
ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเธอปฏิเสธการทํางานเมตตาจิต
----------- 4. เราสามารถชวยสงเสริมวัฒนธรรมแหงชีวิต ถาเราแกตัวไมไป
ทํากิจกรรมของโรงเรียน
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----------- 5. ชีวิตที่พระเจาทรงมอบใหเรานั้น จะมีความหมายมากขึ้นถาเรา
ใชเพื่อชวยเด็กที่มีความยากลําบาก
----------- 6. วัตถุนิยม ขัดขวางคุณธรรมแหงความรักเมตตา
----------- 7. ทัศนคติที่ถกู ตองในการกระทําความดี คือคาดหวังวาจะไดรับ
สิ่งตอบแทน
----------- 8. พระเจาทรงเอาพระทัยใสตอ ผูที่วางไวใจในพระองค
----------- 9. ธรรมทูตเด็กคือผูมีใจกวาง แบงปนชีวิต เวลา ความสามารถ
และวัตถุปจจัยเพื่อเพื่อนๆที่เปนเด็กเทานั้น
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