¶Ö§¼Ùé¹Ó¡ÅØèÁÂØÇ¸ÃÃÁ·Ùµ·ÕèÃÑ¡·Ø¡¤¹
ในปี ทผ่ี านมาเราได้มโี อกาสต้อ นรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระองค์ทรงตรัสกับบรรดา
เด็ก ๆ และเยาวชนชาวไทย ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เมือวันที 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ว่า “ลูกทีรักทังหลาย
ลู ก เป็ นคนรุ่นใหม่ท ีมีความหวัง มีความฝั น และมีคําถามใหม่ ๆ อาจรวมถึง ความสงสัย ต่ าง ๆ อีก ด้วย
พ่อขอเชิญชวนให้พวกลูกรักษาความชืนชมยินดีให้มชี วี ติ ชีวา จงอย่ากลัวทีจะมองไปในอนาคตข้างหน้า
ด้วยความเชือมัน จงหยังรากลึกลงในพระเยซูคริสต์ จงมองอนาคตด้วยความชืนบาน และความไว้วางใจ
ประสบการณ์นีจะเกิดขึนได้กต็ ่อเมือลูกทราบว่า พระเจ้าได้ทรงแสวงหาลูก ทรงพบลูก และทรงรักลูกตลอด
นิรนั ดร์ มิตรภาพทีแน่ นแฟ้ นกับพระเยซูคริสต์ทได้
ี รบั การทํานุ บํารุงนัน คือ นํ ามันตะเกียงทีเราต้องการ
เพือส่ องสว่างหนทางของเรา และของคนรอบข้างเรา คือ บรรดามิตรสหาย เพือนบ้าน เพือนนัก เรียน
รุ่นเดียวกัน เพือนร่วมงาน รวมทังบรรดาคนเหล่านันทีมีความคิดเห็นแตกต่างจากพวกลูก”
พ่อจึงมีความยินดีทจะมอบคู
ี
่มอื เล่มนีแก่เพือนผูร้ ่วมงานยุวธรรมทูต ให้เป็ นเครืองมืออบรมเด็ก ๆ
ซึงหัวข้ออบรมในปี นี คือ “ลูกต้ องอยู่ในบ้านพระบิดาของลูก” (ลก. 2:49) เป็ นเหตุการณ์ในช่วงวัยเยาว์
ของพระเยซูเจ้า ทีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ก ับพระบิดาเจ้า พ่ออยากให้เหตุการณ์นี รวมถึงชีวติ ของ
พระเยซูเจ้าเป็ นแบบอย่างให้แก่บรรดาเด็ก ๆ และเยาวชน ให้มีใจรักการเรียนรู้ กล้าซักถามผู้ใหญ่ รักการ
เรียนคําสอน มาเข้าวัด เพือให้เด็ก ๆ หยังรากลึก ลงในความสัมพันธ์กบั พระบิดาเจ้าและรักษามิตรภาพ
ทีแน่นแฟ้ นกับพระเยซูคริสตเจ้า ให้เป็ นดังนํามันตะเกียงแห่งชีวติ ตามคําสอนของสมเด็จพระสันตะปาปา
ดังนัน พ่อจึงหวังว่าท่านทังหลายจะได้เป็ นศิษย์ธรรมทูตทีแท้จริงของพระเยซูเจ้า และพาเด็ก ๆ
ของท่านให้มาเป็ นเพือนของพระเยซูเจ้าด้วย
ขอพระกุมารเยซู ประทานพระพรอันอุดมแก่ท่าน จะทําอะไรขอให้ทําโดย... “อาศัยพระคริสตเจ้า
พร้อมกับพระคริสตเจ้า และในพระคริสตเจ้า” แล้วทุก อย่างจะเป็ นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า
อย่างแท้จริง

คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ผูอ้ ํานวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทย
พฤษภาคม ค.ศ.
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คําแนะนําการใช้ค่มู อื ในการฝึกอบรมฯ
การพบปะครังที
การพบปะครังที
การพบปะครังที
การพบปะครังที
การพบปะครังที
การพบปะครังที
การพบปะครังที
การพบปะครังที
การพบปะครังที
การพบปะครังที
การพบปะครังที
การพบปะครังที

หน้า 3

ลูกต้องอยู่ในบ้านพระบิดาของลูก
พระเยซูเจ้าในหมูธ่ รรมาจารย์ (ลก. 2:41-50)
หน้า 5
พระเยซูเจ้าทรงเจริญวัยทีเมืองนาซาเร็ธ
พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปประทับทีเมืองนาซาเร็ธ (ลก. 2:51-52)
หน้า 9
เราเป็ นลูกของพระเจ้าในครอบครัวคริสตชน
พระเยซูเจ้าทรงรับพิธลี า้ ง (มธ. 3:13-17)
หน้า 12
เราเป็ นลูกของพระเจ้าด้วยการช่วยเหลือผูอ้ นเหมื
ื
อนดังพระนางมารีย์
งานมงคลสมรสทีหมูบ่ า้ นคานา (ยน. 2:1-12)
หน้า 16
เราเป็ นลูกของพระเจ้าด้วยการเป็ นศิษย์ของพระเยซูเจ้า
พระเยซูเจ้าทรงแต่งตังอัครสาวกสิบสองคน (มก. 3:13-19)
หน้า 20
เราเป็ นลูกของพระเจ้าด้วยการปฏิบตั ติ ามพระวาจาพระเจ้า
พระประยูรญาติแท้ของพระเยซูเจ้า (มก. 3:31-35)
หน้า 24
เราเป็ นลูกของพระเจ้าด้วยการต้อนรับกันและกัน
พระเยซูเจ้าและเด็กเล็ก ๆ (มก. 10:13-16)
หน้า 28
เราเป็ นลูกของพระเจ้าด้วยการร่วมพิธบี ูชาขอบพระคุณ
อาหารคํามือสุดท้ายและการตังศีลมหาสนิท (ลก. 22:14-20)
หน้า 31
เราเป็ นลูกของพระเจ้าด้วยการรับใช้กนั และกัน
การล้างเท้า (ยน. 13:1-15)
หน้า 35
เราเป็ นลูกของพระเจ้าด้วยการภาวนา
พระเยซูเจ้าภาวนาบนภูเขามะกอกเทศ (ลก. 22:39-46)
หน้า 39
เราเป็ นลูกของพระเจ้าเมือเราให้อภัยกันและกัน
พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน (ลก. 23:33-43)
หน้า 43
เราเป็ นลูกของพระเจ้าเมือเราดําเนินชีวติ อย่างรอบคอบและเตรียมพร้อมเสมอ
อุปมาเรืองหญิงสาวสิบคน (มธ. 25:1-13)
หน้า 47
บทภาวนาของยุวธรรมทูต

หน้า 52
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บทเรียนมีทงหมด
ั
12 บท เพือปลุกจิตสํานึกเรืองของการเป็ นลูกของพระบิดาเจ้า ตามแบบอย่าง
ของพระเยซูเจ้า แต่ละบทเรียนจะประกอบด้วย 7 ขันตอน
1. เพือเกรินนํ าถึงจุดประสงค์ทเราจะเรี
ี
ยนรู้ในวันนี และบอกให้ทราบถึงประเด็นทีสําคัญ สิงทีควร
จดจําตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า
2. ส่งเสริมจิตตารมณ์ธรรมทูตในการคิดถึงผูอ้ นในแต่
ื
ละครัง
3. แบบอย่างหรือคุณธรรมทีต้องการให้สมาชิกนําไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวันได้

เพือฝึกให้สมาชิกได้ภาวนาวอนขอจากใจ ด้วยท่าทีทถูี กต้อง

เป็ น ช่ ว งเวลาจับความสนใจของสมาชิก โดยให้ค วามสํ า คัญ กับ ประสบการณ์ ตรงของสมาชิก
ซึงพวก เขาอาจมีอยู่แล้ว หรือนํามาจากประสบการณ์ชวี ติ เรืองเล่าของผูอ้ นื และอาจใช้กจิ กรรม
เพือนําสมาชิกเข้าสูเ่ รืองทีจะเรียนรู้

เนือหามาจากพระคัมภีร์ คําสอนพระศาสนจักร คําสอนของสมเด็จพระสันตะปาปา และใช้ก าร
ตังคําถามเพือฝึกให้สมาชิกได้ไตร่ตรอง โดยให้เวลาสมาชิกคิดพิจารณา แล้วให้แสดงความคิดเห็น
โดยไม่ตอ้ งรีบเร่ง ให้พระจิตเจ้าทํางานในความเงียบกับจิตใจของเด็กแต่ละคน

เพือให้สมาชิกได้พกั และผ่อนคลายสักครู่ ด้วยการร้องเพลงหรือเล่นเกมทีเหมาะสม หรือสอดคล้อง
กับเนือหา ผูน้ ําอาจเตรียมขนม นํา หรือนมกล่อง ไว้เพือแจกสมาชิก
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1. ให้รายงานกิจการทีตังใจกระทํา หรือลงมือทําไปแล้ว จากการพบปะในครังทีผ่านมา
2. เชิญชวนสมาชิกให้ทํากิจการบางอย่างเพืองานประกาศข่าวดี ทีสอดคล้องกับเนือหาทีได้เรียนรูไ้ ป
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพวกเขา (ให้เ ลขาจดบันทึก ไว้ เพือรายงานในการพบปะ
ครังต่อไป)
3. ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพือนํ าไปช่วยเหลือเด็กทีมีความยากลําบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกออมสิน
ของกลุ่มไว้ให้สมาชิกถวายเงิน)
4. นัดหมายการพบปะครังต่อไป

ภาวนาสายประคําธรรมทูต 10 เม็ด หรือ 1 สาย เพือเพิมความสนิทสัมพันธ์กบั พระเยซูเจ้าและ
เพืองานประกาศข่าวดี หรืองานธรรมทูต (หากทําเป็ นประจําจะช่วยส่งเสริมชีวติ จิตธรรมทูตให้กบั
สมาชิกได้)
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1. เพือให้สมาชิกเรียนรูแ้ บบอย่างชีวติ ในวัยเยาว์ในการปฏิบตั ติ ามธรรมเนียมและกฎหมายของชาวยิว
2. เพือให้สมาชิกคิดถึงคริสตชนในประเทศจีนและประเทศทีมีการเบียดเบียนศาสนา
3. เพือให้สมาชิกเลียนแบบพระเยซูเจ้าในการแสวงหาพระเจ้าด้วยการไปร่วมพิธกี รรมทางศาสนา

ผู้นํา

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอโปรดประทานความรักในดวงใจของพวกลูก เพือพวกลูกจะได้รกั พระบิดาเจ้า
เหมือนทีพระองค์ทรงรัก และแสวงหาพระเจ้าเหมือนทีพระองค์ทรงกระทําเมือครังทรงวัยเยาว์
ด้วยเทอญ
ทุกคน อาแมน

1. ทักทายสมาชิก ให้สมาชิกได้ทําความรู้จกั ซึงกันและกัน ให้จําชือกันและกัน เกรินนํ าหัวข้อพบปะ
ในปี นี คือ “ลูกต้องอยู่ในบ้านพระบิดาของลูก” เราจะเรียนรูถ้ งึ ความหมายและแบบอย่างการดําเนิน
ชีว ิตของการเป็ น ลูก ของพระบิด าเจ้า และการเป็ นลูก ทีดีในครอบครัว ตามแบบอย่างชีวิตของ
พระเยซูเจ้า
2. ทบทวนเรืองราวชีวติ วัยเยาว์ของพระเยซูเจ้าทีเราจะยึดเป็ นแบบอย่างในการเป็ นลูกของพระเจ้า
และลูกของครอบครัว ให้สมาชิกตอบคําถามต่อไปนี (ผูน้ ําเตรียมรางวัลไว้แจก)
1) ใครเป็ นมารดาและบิดาเลียงของพระเยซูเจ้า (พระนางมารียเ์ ป็นมารดาของพระเยซูเจ้า นักบุญ
โยเซฟเป็นบิดาเลียงของพระเยซูเจ้า เทียบ มธ. 1:20-21, 25; ลก. 2:16, 41, 48)
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2) พระเยซู เจ้าทรงประสูติทไหนและแคว้
ี
น ใด (เมืองเบธเลเฮม ในแคว้นยูเดีย เทียบ มธ. 2:1;
ลก. 2: 4-6, 15)
3) พระเยซูเจ้าทรงประสูตใิ นรัชสมัยของกษัตริยอ์ งค์ใด (กษัตริยเ์ ฮโรด เทียบ มธ. 2:1; ลก. 1:5)
4) ทูตสวรรค์บอกให้ตงชื
ั อกุมารว่าอย่างไร (เยซู เทียบ มธ. 1:20-21; ลก. 1:31)
5) พระเยซูเจ้าทรงประสูตจิ ากตระกูลของกษัตริยอ์ งค์ใด (กษัตริยด์ าวิด เทียบ มธ. 1:1; ลก. 1:32)
6) พระเยซูเจ้าทรงเจริญวัยทีเมืองใด (เมืองนาซาเร็ธ เทียบ มธ. 2:22-23; ลก. 2:39)

1. ในเทศกาลปั สกาของชาวยิว มีกฎหมายบังคับให้ชาวยิวทีอาศัยอยู่ภายในรัศมี 24 กิโลเมตรจาก
กรุงเยรูซาเล็ม ต้องไปร่วมฉลองปั สกาทีพระวิหารทุกปี จากเมืองนาซาเร็ธ แคว้นกาลิลีทางเหนือ
ถึงกรุงเยรูซาเล็ม มีระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร ซึงเป็ นระยะทางเกินกว่าทีกฎหมายกําหนด
แม้ค รอบครัวของพระเยซูเจ้าจะไม่ถู กบังคับโดยกฎหมาย แต่ ทงโยเซฟและพระนางมารี
ั
ย์ก็ไป
ร่ ว มฉลองปั ส กาทีกรุ ง เยรูซ าเล็มทุ ก ปี (ลก. 2:41) การเดิน ทางไปและกลับ จากกรุ งเยรู ซ าเล็ม
ต้องใช้เวลาหลายวัน อีกทังพิธกี รรมทีพระวิหารเองก็ตอ้ งใช้เวลามากด้วย แต่ครอบครัวของพระเยซูเจ้า
ก็แสดงออกถึงความรักต่อพระเจ้า โดยการเดินทางไปนมัสการพระเจ้าด้วยกัน วันนีเราจะอ่าน
เรืองราวตอนนีกัน
2. อ่านพระคัมภีร์ "พระเยซูเจ้าในหมู่ธรรมาจารย์" (ลก. 2:41-50)
เมือโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์ปฏิบตั ติ ามทีธรรมบัญญัตขิ องพระเจ้ากําหนดไว้สําเร็จ
ทุกประการแล้ว ก็กลับไปทีนาซาเร็ธ เมืองของตนในแคว้นกาลิลี พระกุมารทรงเจริญวัยแข็งแรงขึน
ทรงพระปรีชาญาณอย่างสมบู รณ์ และพระหรรษทานของพระเจ้า สถิตอยู่ ก ับพระองค์ โยเซฟ
พร้อมกับพระมารดาของพระเยซูเจ้าเคยขึนไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกปี เมือพระองค์
มีพระชนมายุสบิ สองพรรษา โยเซฟพร้อมกับพระมารดาก็ขนไปกรุ
ึ
งเยรูซาเล็มตามธรรมเนี ย ม
ของเทศกาลนั น เมือวัน ฉลองสินสุ ด ลง ทุ ก คนก็เ ดิน ทางกลับ แต่ พ ระเยซู เ จ้ ายัง ประทับ อยู่ ท ี
กรุงเยรูซาเล็มโดยทีบิดามารดาไม่รู้ เพราะคิดว่าพระองค์ทรงอยู่ในหมู่ผรู้ ่วมเดินทาง เมือเดินทาง
ไปได้หนึงวันแล้ว โยเซฟพร้อมกับพระนางมารียต์ ามหาพระองค์ในหมู่ญาติและคนรู้จกั เมือไม่พบ
จึงกลับไปกรุงเยรูซ าเล็มเพือตามหาพระองค์ท นัี น ในวันทีสาม โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์
พบพระองค์ในพระวิหาร ประทับนังอยู่ในหมูอ่ าจารย์ ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขา ทุกคนทีได้ฟัง
พระองค์ต่างประหลาดใจในพระปรีชา ทีทรงแสดงในการตอบคําถาม เมือโยเซฟพร้อมกับพระนาง
มารียเ์ ห็นพระองค์ ก็รสู้ กึ แปลกใจ พระมารดาจึงตรัสถามพระองค์ว่า “ลูกเอ๋ย ทําไมจึงทํากับเราเช่นนี
ดูซิ พ่อกับแม่ต้องกังวลใจตามหาลูก” พระองค์ตรัสตอบว่า “พ่อกับแม่ตามหาลูกทําไม พ่อแม่ไม่รู้
หรือว่า ลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูก” โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์ไม่เข้าใจทีพระองค์ตรัส
แต่กเ็ ก็บเรืองทังหมดเหล่านีไว้ในพระทัย
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คําถามเพือการไตร่ตรอง ให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยคําถามต่อไปนี
(ฝึกให้ไตร่ตรอง ผูน้ ําถามแล้วให้เวลาสมาชิกคิด พิจารณา แล้วให้แสดงความคิดเห็น ไม่ตอ้ งรีบเร่ง ให้พระจิตเจ้า
ทํางานในความเงียบกับจิตใจของเด็กแต่ละคน)
1. นักบุญโยเซฟพร้อมกับพระมารดาของพระเยซูเจ้าขึนไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปั สกา
ทุกปี ในปี ทพระเยซู
ี
เจ้าทรงร่วมเดินทางไปพร้อมกับครอบครัวด้วย ขณะนันพระองค์มอี ายุเท่าไร
(พระองค์มพี ระชนมายุสบิ สองพรรษา – ชาวยิวถือว่าเด็กเป็ นผู้ใหญ่เต็มตัวเมืออายุครบ 12 ปี
บริบูรณ์ และเมือเป็ นผู้ใหญ่ก็ต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของกฎหมายทุกประการ ดังนัน พระเยซูเจ้า
จึงเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มร่วมกับนักบุญโยเซฟและพระมารดาเพือร่วมฉลองเทศกาลปั สกา)

2. เมือวันฉลองสินสุ ด ลง ทุก คนก็เดิน ทางกลับ เมือเดินทางไปได้ห นึงวันแล้ว นั ก บุญ โยเซฟ
พร้อมกับพระนางมารีย์ตามหาพระองค์ในหมู่ญาติและคนรู้จกั เมือไม่พบจึงกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม
สมาชิกคิดว่าเวลานันท่านทังสองจะรู้สกึ เช่นไร (ตกใจ กังวลใจ ร้อนใจ เสียใจ ใจสลาย – ปกติ
เวลาชาวยิวออกเดินทางเป็ นกองคาราวาน ชาวยิวจะให้ผหู้ ญิงออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อน แล้วให้
ผู้ชายซึงเดินทางได้เร็วกว่าเดินตามไปภายหลัง เมือถึงเวลาตังกระโจมทีพักในตอนเย็น ทังสองฝ่ าย
จึงจะมีโอกาสพบกัน จึงเป็ นไปได้ทนัี กบุญโยเซฟคิดว่าพระเยซูเจ้าอยู่กบั พระนางมารีย์ และพระนาง
มารียก์ ค็ ดิ ว่าพระเยซูเจ้าอยู่กบั นักบุญโยเซฟ)

3. ในวันทีสาม นักบุญโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์พบพระเยซูเจ้าในพระวิหาร ประทับนังอยู่
ในหมู่อาจารย์ ทรงฟั งและทรงไต่ถ ามพวกเขา ทุกคนทีได้ฟังต่างประหลาดใจในพระปรีชา
ทีทรงแสดงในการตอบ เราได้รบั อะไรจากการอ่านพระคัมภีร์ตอนนี (ได้ทราบว่าพระเยซูเจ้า
ทรงเปียมไปด้วยพระปรีชาในเรืองเกียวกับพระเจ้าและพระคัมภีร)์
4. ถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีรเ์ รืองนีจะมีผลเสียอย่างไร (เราจะไม่ทราบว่าพระเยซูเจ้า คือ หนึงในบรรดา
ผู้สนใจในเรืองศาสนา – คําว่ า “ทรงฟั งและทรงไต่ ถ ามพวกเขา” เป็ นสํานวนพูดของชาวยิว
หมายถึง “เรียน” ซึงแสดงว่าพระองค์ท รงสนพระทัยแสวงหาความรู้เรืองของพระเจ้าอย่ างขยัน
ขันแข็งมากคนหนึง)

5. เมือได้อ่านเรืองราวของพระเยซูเจ้าตอนนีแล้ว สมาชิก คิดว่าต้องปรับปรุงหรือเปลียนแปลง
แก้ไขตนเองอย่างไรบ้าง (ให้แต่ละคนพิจารณาตนเองกับแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในวัยเยาว์
ในเรืองของความเชือศรัทธา การไปวัด การสวดภาวนา เรียนคําสอน อ่านพระคัมภีร์ ฯลฯ)
6. แบบอย่ า งชีวิตในวัย เยาว์ข องพระเยซู เ จ้านี ช่ ว ยให้เ รารู้จกั และรัก พระเจ้าได้อ ย่ างไรบ้าง
(พระเยซูเจ้ามิได้ถือตนว่าเป็ นบุตรของพระเจ้า และแต่มไิ ด้ทรงอวดตนว่ าทรงรู้จกั พระบิด า
มากกว่าใคร นีคือความสุภาพของพระเยซูเจ้า ทีทําให้เรารักพระองค์มากยิงขึน )
3. พระเยซูเจ้าทรงเป็ นลูกทีแสวงหาพระบิดาตังแต่การเฉลิมฉลองปั สกาครังแรกของพระองค์ ทรงเป็ น
แบบอย่างให้เราในการแสวงหาพระเจ้าตังแต่วยั เยาว์ ทรงสนใจฟั งและทรงไต่ถามบรรดาธรรมาจารย์
ในพระวิหาร เราควรทีจะแสวงหาความรูเ้ กียวกับพระบิดาเจ้า ด้วยการเรียนคําสอน อ่านพระคัมภีร์
เมือสงสัยหรือไม่เข้าใจในเรืองใดให้เรากล้าทีจะถาม เราควรปฏิบตั ติ ามครอบครัวศักดิสิทธิในการ
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ไปร่วมพิธกี รรม ตามทีพระบัญญัตขิ องพระศาสนจักรกําหนด เช่น การไปร่วมพิธบี ูชาขอบพระคุณ
ร่วมฉลองในวันฉลองบังคับ การทําพลีกรรม อดอาหารและอดเนือ และหลักปฏิบตั ติ ่าง ๆ
4. หลายประเทศในโลกของเรามีการเบียดเบียนศาสนา โบสถ์หลายแห่งในหลายประเทศถูกทําลาย
อย่ า งในประเทศจีน ทีมณฑลอัน ฮุ ย ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิด -19 ช่ ว งที
ประชาชนต้องอยู่แต่ในบ้าน รัฐบาลจีนสังรือไม้กางเขนจากตึกของวัด โดยเอากางเขนลงจากยอดวัด
แม่พระสายประคํา เมือวันที 18 เมษายน ซึงสัตบุรุษได้ขอซ่อมแซมวัด 3 วัน ต่อมาผู้นําท้องถิน
มาขอกุญแจวัดและเข้าไปทําลายไม้กางเขน บิชอปโจเซฟ ลี ชินฮอง ได้สอบถามเจ้าหน้าที แต่พวกเขา
กลับปฏิเสธความรับผิดชอบและตอบว่าไม่รเู้ รือง และยังมีอกี หลายประเทศทีโบสถ์ถูกทําลาย ส่งผล
ให้คริสตชนทีอาศัยอยู่ในพืนทีทีมีก ารเบียดเบียนศาสนา มีความยากลําบากในการดําเนินชีว ิต
คริสตชน ไม่สามารถแสดงตนได้ ไม่มโี บสถ์และพิธบี ูชาขอบพระคุณสําหรับพวกเขา ซึงเป็ นเรือง
ทีน่าเศร้าใจมาก วันนีให้เราภาวนาพวกเขาเป็ นพิเศษ (อ้างอิงจาก https://bit.ly/2XKOD22)
ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทํากิจกรรมอืน ๆ แทนได้
ร้องเพลง "บ้านพระบิดา" เพลงประกอบการสอนคําสอน อัลบัม "ทําด้วยความรัก"
เพลงบ้านพระบิดา
1. เชิญเราร่วมทางไป บ้านของพระบิดา บ้านของพระบิดา บ้านของพระบิดา
เชิญเราร่วมทางไป บ้านของพระบิดา บ้านทีมีความสุข
2. พระเยซูนําไป บ้านของพระบิดา บ้านของพระบิดา บ้านของพระบิดา
พระเยซูนําไป บ้านของพระบิดา บ้านทีมีความสุข
ดาวน์โหลดได้ท ี http://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1912-withlove
ปฏิบตั ิ – ให้เลขาจดบันทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกล้ชิด
1. ให้มกี ารเลือกตัง หัวหน้ากลุ่ม นักบุญองค์อุปถัมภ์ประจํากลุ่ ม เลขา เหรัญญิก (ผู้นําแนะนํ า
หน้าทีให้เด็ก ๆ)
2. ให้สมาชิกประชุมกันว่าจะเลียนแบบพระเยซูเจ้าในวัยเยาว์นีได้อย่างไรบ้าง เช่น ไปร่วมพิธบี ูชา
ขอบพระคุณอย่างสมําเสมอ เป็ นต้น ให้เลขาจดบันทึกไว้เพือการรายงานในการพบปะครังต่อไป
3. ให้ถวายเงินเล็ก น้อยเพือนํ าไปช่วยเหลือเด็กทีมีความยากลําบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุก
ถวายเงินไว้)
4. นัดหมายการพบปะครังต่อไป
ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคําธรรมทูต 10 บท หรือ 1 สาย
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1. เพือให้สมาชิกได้เรียนรูแ้ บบอย่างชีวติ ในวัยเยาว์ของพระเยซูเจ้ากับครอบครัวของพระองค์
2. เพือให้สมาชิกคิดถึงเด็กทารกผูบ้ ริสุทธิ ซึงตกเป็ นเหยือของความรุนแรงและความเห็นแก่ตวั
3. เพือให้สมาชิกเชือฟั งบิดามารดาและช่วยทํางานบ้านตามความสามารถ

ผู้นํา ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอโปรดประทานความรักในหัวใจของพวกลูก เพือให้ลูกจะได้มคี วามรักอย่าง
เปี ยมล้นต่อบิดามารดาและเชือฟั งท่าน ตามแบบอย่างของพระองค์ททรงกระทํ
ี
าต่อพระนางมารีย์
พระมารดา และท่านนักบุญโยเซฟ เมือพระองค์ทรงเยาว์วยั ด้วยเทอญ
ทุกคน อาแมน

1. ให้พูดคุยกับสมาชิกคนข้าง ๆ ถึงครอบครัวของตน บอกว่ ามีสมาชิกกีคน มีใครอาศัยอยู่ในบ้าน
ร่วมกันบ้าง
2. ให้สมาชิกคิดถึงกิจกรรมต่าง ๆ ทีตนเองได้ทาํ กับครอบครัว หรืองานทีเป็ นความรับผิดชอบของตน
ต่อครอบครัว เพือช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของบิดามารดาหรือผูป้ กครอง (ให้สมาชิกแบ่งปันกับคนข้าง ๆ )

1. เราทุก คนเป็ นสมาชิกคนสําคัญในครอบครัว เช่นเดียวกันพระเยซู เจ้าก็ทรงเป็ นสมาชิกคนหนึงใน
ครอบครัวของพระนางมารียพ์ ระมารดา และนักบุญโยเซฟด้วย การบังเกิดของพระเยซูเจ้าเป็ นข่าวดีแรก
สําหรับคริสตชน ให้เรามองชีวิตทีเรียบง่ายและสมถะของพระเยซูเจ้าในวัย เยาว์ พระองค์ท รงเป็ น
แบบอย่างถึงการเป็ นลูกของพระบิดาเจ้า และการเป็ นลูกทีดีในครอบครัวศักดิสิทธิด้วย
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2. อ่านพระคัมภีร์ "พระเยซูเจ้าทรงเจริญวัยทีเมืองนาซาเร็ธ" (ลก. 2:51-52)
พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปทีเมืองนาซาเร็ธกับบิดามารดาและเชือฟั งท่านทังสอง พระเยซูเจ้า
ทรงเจริญขึนทังในพระปรีชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า
และต่อหน้ามนุษย์
คําถามเพือการไตร่ตรอง ให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยคําถามต่อไปนี
(ฝึกให้ไตร่ตรอง ผูน้ ําถามแล้วให้เวลาสมาชิกคิด พิจารณา แล้วให้แสดงความคิดเห็น ไม่ตอ้ งรีบเร่ง ให้พระจิตเจ้า
ทํางานในความเงียบกับจิตใจของเด็กแต่ละคน)
1. นักบุญโยเซฟ พระนางมารีย์ และพระเยซูเจ้า อาศัยอยู่ทเมื
ี องใด (นาซาเร็ธ – เมืองทีใหญ่สุด
ทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอล พระเยซูเจ้าทรงเจริญวัยทีนี)
2. นักบุญโยเซฟและพระนางมารีย์รู้สกึ เช่นไรต่อพระเยซูเจ้า (รัก และภูมใิ จในความน่ ารัก สุภาพ
อ่อนโยนของพระเยซูเจ้า)
3. พระเยซูเจ้ามีท่าทีอย่างไรเมืออยู่กบั พระนางมารียแ์ ละนักบุญโยเซฟ (เชือฟั งท่านทังสอง)
4. ถ้าเราไม่ได้อ่านพระคัมภีรต์ อนนีจะเป็ นอย่างไร (ไม่ทราบเรืองราวในวัยเยาว์ของพระเยซูเจ้า)
5. เมือได้อ่านเรืองราวของพระเยซูเจ้าตอนนีแล้ว สมาชิกคิดว่าต้องปรับปรุงหรือเปลียนแปลงแก้ไข
ตนเองอย่างไรบ้าง (ให้แต่ละคนพิจารณาตนเองกับแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในวัยเยาว์ เช่น
เรืองการเชือฟั งพ่อแม่ การไปวัด เรียนคําสอน การอ่านพระคัมภีร์ ฯลฯ)
6. แบบอย่างชีวติ ในวัยเยาว์ของพระเยซูเจ้า ช่วยให้เรารูจ้ กั และ
รักพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง (พระเยซูเจ้าเป็ นบุตรทีเชือฟั งบิดา
มารดา นีคือ แบบอย่ างทีงดงามทีทําให้เรารักพระเยซูเจ้า
มากยิงขึน)
3. ในชีวติ ครอบครัวศักดิสิทธิของพระเยซูเจ้ามิได้มแี ค่เพียงความสุข
เท่ านั น พระเยซู เจ้ าเองก็พบความยากลําบากในชีวิตด้วย ไม่ ว่ า
จะเป็ นการบังเกิดอย่างยากจนท่ามกลางความเหน็บหนาว ทรงถูก
เบียดเบียนจากกษัตริยเ์ ฮโรด ทําให้ตอ้ งเสด็จหนีไปประเทศอียปิ ต์
ทรงมีส่วนร่วมแบ่งเบาภาระของนักบุญโยเซฟในการทํางาน เรียนรู้
ทีจะฟั งพระนางมารีย์เล่าถึงความเชือของบรรพบุรุษ การสวดภาวนา
และการปฏิบตั ติ ามจารีตประเพณีต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้า
ทรงร่ ว มทุ ก ข์ร่ ว มสุ ข และมีค วามเป็ นหนึ งเดี ย วกั บ ครอบครัว
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ให้เราเลียนแบบชีวติ ของพระเยซูเจ้าโดยไม่ย่ อท้อต่อความทุ กข์ยากลําบากต่าง ๆ เป็ นลูกทีดีด้วยการ
ช่วยเหลืองานในบ้าน แบ่งเบาภาระต่าง ๆ ของบิดามารดาตามความสามารถของเรา และเชือฟั งคําสังสอน
ของพวกท่านด้วย
4. ปั จจุบนั มีเด็กทารกเป็ นจํานวนมากตกเป็ นเหยือของความรุนแรงและความเห็นแก่ตวั ไม่มโี อกาส
แม้แต่ได้ลมื ตาดูโลกเพราะถูกทําลายชีวติ ตังแต่อยู่ในท้องแม่ ไม่มใี ครปกป้ องพวกเขาได้ ไม่มแี ม้สทิ ธิ
ในการป้ องกันตนเอง พวกเขาเป็ นเหมือนเสียงกรีดร้องขอชีวติ และความช่วยเหลือทีไม่ใครได้ยนิ ซึงไม่ต่าง
จากเสียงร้องไห้ครําครวญในเมืองเบธเลเฮม และบริเวณใกล้เคียง ทีถูกฆ่าตามคําสังของกษัตริยเ์ ฮโรด
ให้เราระลึกถึงเด็กทารกทีบริสุทธิทีตายเพราะความโหดร้ายของผูอ้ นื ซึงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงกล่า วประณามการทําแท้งว่า เป็ นการลดคุ ณค่าของชีว ิตมนุ ษย์ และเป็ น ผลพวงทีเลวร้ายจาก
วัฒนธรรมในยุคปั จจุบนั ดังนัน ให้เราร่วมใจกันภาวนาให้เด็กทารกทีถูกทําร้ายเหล่านันด้วย
ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทํากิจกรรมอืน ๆ แทนได้
ร้องเพลง "ฉันจะรักทุกคนในบ้าน" เพลงประกอบการสอนคําสอนและคุณธรรม อัลบัม "เด็กดี"
เพลงฉันจะรักทุกคนในบ้าน
ฉันจะรักคุณพ่อของฉัน คุณแม่ของฉัน พีน้องของฉัน
ฉันจะรักทุกคนในบ้าน ช่วยเหลือ ทุกคน
ดาวน์โหลดได้ท ี http://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1914-dekdee

1.
2.
3.
4.

ปฏิบตั ิ – ให้เลขาจดบันทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกล้ชิด
ให้รายงานกิจการดีทตัี งใจกระทํา หรือภารกิจทีทําเสร็จสินแล้วจากการพบปะในครังทีผ่านมา
ให้สมาชิกหาข้อตังใจว่าจะทําสิงใดเพือช่วยเหลือแบ่งเบางานในบ้าน หรือมอบความรักให้กบั เพือน
ในห้องหรือเพือนบ้านทีครอบครัวมีความยากลําบาก ให้เลขาจดบันทึกไว้เพือรายงานในการพบปะ
ครังต่อไป
ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพือนํ าไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ทีมีความยากลําบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุก
ถวายเงินไว้)
นัดหมายการพบปะครังต่อไป โดยให้สมาชิกขอให้บิดามารดาเล่าเรืองวันทีตนเองรับศีลล้างบาป
ให้ฟัง หรือไปดูว่าตนเองล้างบาปวันทีเท่าไหร่ นักบุญอะไร ใครเป็ นผูล้ า้ งบาปให้
ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคําธรรมทูต 10 บท หรือ 1 สาย
¤ÙèÁ×ÍÍºÃÁà¾×èÍ¡ÒÃÊÃéÒ§¨ÔµµÒÃÁ³ì¸ÃÃÁ·Ùµã¹à´ç¡áÅÐàÂÒÇª¹ Ë¹éÒ

11

1. เพือให้ส มาชิก เห็น แบบอย่า งของพระเยซู เ จ้า และนัก บุ ญยอห์น ผู้ทํ า พิธีล้า ง ในการทํ า ตาม
พระประสงค์ของพระเจ้า
2. เพือให้สมาชิกคิดถึงเด็ก ๆ ทีไม่มโี อกาสได้ลา้ งบาป และไม่มโี อกาสได้เป็ นลูกของพระบิดาเจ้า
3. เพือสมาชิกจะได้ทําความดี เพือเป็ นแสงสว่างของพระคริสตเจ้าทีนําความสุขแก่เพือนพีน้อง

ผู้นํา

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอพระองค์โปรดประทานความรักในดวงใจของพวกลูก จะได้ดําเนินชีวติ ตาม
พระประสงค์ของพระองค์ ดังเช่นเมือพระองค์ทรงกระทําเมือครังทรงพระชนม์อยู่ ขอพระจิตเจ้า
ประทานพระพรความกล้าหาญในจิตใจพวกลูก ในการทําความดี เพือจะได้เป็ นแสงสว่างของ
พระคริสตเจ้าให้กบั ผูอ้ นตามแบบอย่
ื
างของพระองค์ดว้ ยเทอญ
ทุกคน อาแมน

1. เราทุกคนเราตระหนักดีว่าเราเป็ นสมาชิกคนหนึงของครอบครัว วันนีให้เราคิดถึงกิจกรรมทีเราทํา
ด้วยกันอย่างมีความสุข หรือเหตุการณ์ทเราทํ
ี าแล้วสมาชิกในบ้านมีความสุข เช่น เล่นเกมด้วยกัน
แบ่งขนมให้น้อง ช่วยแม่ทาํ งานบ้าน ดูแลคุณยาย สอบได้ที 1 (ให้สมาชิกแบ่งปัน)
2. ให้สมาชิกคิดถึงกิจการต่าง ๆ ของคาทอลิก ทีทําร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข เช่น สวดสาย
ประคําร่วมกัน ไปวัดด้วยกัน ไปแสวงบุญร่วมกัน ใครเคยทํากิจกรรมเหล่านีบ้าง (ให้สมาชิกแบ่งปัน)
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1. เราอาจไม่รู้ว่าเมือวันทีรับศีลล้างบาปนัน เป็ นวันทีครอบครัวมีความสุขร่วมกัน เพราะเป็ นวันทีเรา
ได้ร ับ การต้อ นรับให้เ ข้า เป็ น สมาชิก ในครอบครัว คริส ตชน ทํ า ให้เ รามีพ ีน้ อ งในพระคริส ตเจ้ า
มากมายในพระศาสนจักร ใครมีรูปถ่าย หรือมีใครจดจําบรรยากาศในวันทีเรารับศีลล้างบาปได้บ้าง
ถ้ามีให้เล่าให้เพือนฟั ง (หากไม่มี เชิญชวนให้สมาชิกไปถามบิดามารดา ปู่ย่าตายาย ขอให้ท่านเล่า
ความรู้สกึ บรรยากาศวันทีเราล้างบาปให้ฟัง) มีใครจําได้บ้างว่าพระสงฆ์ผู้ทําพิธีล้างบาปให้เรา
ชืออะไร จําได้หรือไม่ว่าล้างบาปวันทีเท่ าไหร่ ทีวัดไหน ใครเป็ นพ่อแม่ทูนหัวให้เรา (ให้สมาชิก
กลับไปถามบิดามารดา หรือไปดูเอกสารวันรับศีลล้างบาปของตน)
2. อ่านพระคัมภีร์ "พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง" (มธ. 3:13-17)
เวลานั น พระเยซู เ จ้ า เสด็จ มาจากแคว้ น กาลิลีถึง แม่ นํ าจอร์ แ ดน เพือรับ พิธีล้ า งจาก
ยอห์น ยอห์นพยายามชักชวนพระองค์ให้เปลียนพระทัย เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าควรจะรับพิธีล้าง
จากท่าน แต่ท่านกลับมาพบข้าพเจ้า” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เวลานี ปล่อยให้เป็ นเช่ นนีก่อน
เพราะเราควรจะทําทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้า” ยอห์นจึงยอมทําตาม เมือพระเยซูเจ้า
ทรงรับพิธลี ้างแล้วเสด็จขึนจากนํ า ทันใดนันท้องฟ้ าเปิ ดออก พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระจิต
ของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุจ นกพิราบ และมีเสียงจากสวรรค์ก ล่าวว่ า “ผู้นีเป็ นบุตร
สุดทีรักของเรา เป็ นทีโปรดปรานของเรา”
คําถามเพือการไตร่ตรอง ให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยคําถามต่อไปนี
(ฝึกให้ไตร่ตรอง ผูน้ ําถามแล้วให้เวลาสมาชิกคิด พิจารณา แล้วให้แสดงความคิดเห็น ไม่ตอ้ งรีบเร่ง ให้พระจิตเจ้า
ทํางานในความเงียบกับจิตใจของเด็กแต่ละคน)
1. ใครเป็ นผูล้ า้ งบาปให้กบั พระเยซูเจ้า และทําพิธลี า้ งทีไหน (ยอห์นผูท้ าํ พิธลี า้ ง – แม่นําจอร์แดน)
2. พระเยซูเจ้าทรงขอให้ยอห์นทําสิงใด เพราะเหตุใด (ล้างบาปให้ – เพราะพระองค์ประสงค์ทจะทํ
ี า
ทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้า)
3. สมาชิกคิดว่าพระบิดาเจ้าทรงมีความสุขหรือไม่ เมือพระเยซูเจ้าทรงรับพิธลี า้ ง (มีความสุขเพราะ
มีเสียงจากสวรรค์ว่า “ผูน้ ีเป็ นบุตรสุดทีรักของเรา เป็นทีโปรดปรานของเรา”)
4. ถ้ายอห์นไม่ยอมล้างบาปให้พระเยซูเจ้าจะเป็ นอย่างไร (ทุกสิงไม่เป็ นไปตามพระประสงค์ของ
พระเจ้า, พระเยซูเจ้าไม่ได้เข้ารับพิธลี า้ ง แต่ท่านยอห์นยอมทําตามทีพระเยซูเจ้าบอก เพราะท่าน
ก็ปรารถนาทีจะทําทุกสิงตามพระประสงค์ของพระเจ้า)

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

13

5. เมือได้อ่านเรืองราวการรับพิธลี ้างของพระเยซูเจ้า สมาชิกคิดว่าต้องปรับปรุงหรือเปลียนแปลง
แก้ไขตนเองอย่างไรบ้าง (ให้สมาชิกพิจารณาตนเองในฐานะทีเป็ นสมาชิกในครอบครัว ว่าได้
ประพฤติตนตามทีบิดามารดาปรารถนาบ้างหรือไม่, หรือได้ทําตนให้บดิ ามารดามีความสุขบ้าง
หรือไม่)
6. การรับพิธลี ้างของพระเยซูเจ้าเป็ นแบบอย่างหรือช่วยให้เรารู้จกั และรักพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง
(เราได้เห็นแบบอย่างของการเชือฟั ง การเป็นลูกทีดีดว้ ยการทําตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า
เห็นความรัก ความผูกพันทีพระบิดามีต่อพระบุตรสุดทีรัก ทําให้เรารักพระองค์มากยิงขึน)
3. ในการรับพิธลี ้างของพระเยซูเจ้า พระบิดาเจ้าทรงประทานพระจิตเจ้าให้กบั พระบุตรแต่องค์เดียว
ของพระองค์ โดยพระอานุภาพของพระจิตเจ้าได้ช่วยพระเยซูเจ้าในการประกาศข่าวดี เช่นเดียวกัน
ในวันทีเรารับศีลล้างบาป เมือพระสงฆ์เทนําล้างบาป ทําให้เรากลับเป็ นบุตรของพระเจ้า มีชวี ติ ใหม่
เราได้รบั การเจิมด้วยนํ ามันคริสมา ซึงเป็ นเครืองหมายของการรับพระจิตเจ้า เราได้รบั เสือขาว
ซึงเป็ นเครืองหมายของชีวติ ทีขาวสะอาดไร้มลทิน และสุดท้ายคือ เทียน เป็ นเครืองหมายถึงความเชือ
ทีจะต้อ งส่ อ งแสงออกมาด้ว ยการดํ าเนิ น ชีวิต ทีดี เป็ น แบบอย่ างแก่ ค นอืน และให้เ ราวอนขอ
พระหรรษทานซึงเป็ นของขวัญทีพระเจ้าประทานให้เราเช่นเดียวกันในวันทีเรารับศีลล้างบาป และ
ขอพระจิตเจ้าช่วยเราให้เป็ นธรรมทูตของพระเยซูเจ้าในการประกาศข่าวดี เหมือนทีพระเยซูเจ้า
ทรงกระทํา ซึงเป็ นเครืองหมายของการเป็ นบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง
4. ให้ เ ราคิด ถึ ง เด็ ก ๆ มากมายทีเกิด มาแล้ ว ไม่ มีโ อกาสได้รับ ศีล ล้ า งบาปเป็ นลู ก ของพระเจ้ า
เช่นเดียวกันกับเรา มีบางประเทศทีลูกของพระบิดาเจ้าถูกเบียดเบียน ถูกบังคับให้ละทิงความเชือ
ละทิงศาสนาของตน ตัวอย่างเช่น เมือวันที 12-13 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ทีผ่านมา มีรายงานว่า
คริสตชน 23 คน ถูกพวกฟูลานีฆ่า ทีเมืองกาดูนา ประเทศไนจีเรีย เมือต้นปี 2020 มีคริสตชน 600 คน
ถูกเบียดเบียนและฆ่าตายในประเทศ โดยมุสลิมจิฮาดิส ฟูลานี และโบโกฮาราม และตังแต่ปี ค.ศ.
2009 มีคริสตชนประมาณ 32,000 คน เสียชีวติ จากการถู กฆ่าตาย วันนีให้เราภาวนาให้กบั พวกเขา
เป็ นพิเศษด้วย (ข้อมูลข่าวจาก https://www.catholicnewsagency.com/news)
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ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทํากิจกรรมอืน ๆ แทนได้
ร้องเพลง "รักยิงใหญ่เหมือนพระเยซู" เพลงประกอบการสอนคําสอนชุด "เพือนช่วยเพือน" (ยุวธรรมทูต)
เพลง รักยิงใหญ่เหมือนพระเยซู
พวกเราเยาวชนทังหลาย เด็กเล็กหญิงชายพร้อมกันทัวหน้า
นามยุวธรรมทูตอันงามสง่า นําพาวิญญาณ์ไปสูค่ วามดี
ท่ามกลางสังคมอันวุ่นวาย และความชัวร้ายนานาสารพัน
จงให้ชวี ติ เป็ นพยานยึดมัน ถึงคําสอนสังของพระเยซู
** จงออกไป (เราจะ) เป็ นดังแสงสว่าง ส่องท่ามกลางโลกอันกว้างใหญ่
ตลอดทางทีก้าวเดินไป มีพระทรงชัยอยู่เคียงข้างเรา
เพือนช่วยเพือน คํานีมีความหมายและตัวเราจะต้องเป็ นผูจ้ ุดประกาย
แบ่งปั นและมีนําใจด้วยรักยิงใหญ่..อย่างพระเยซู (ซํา **, ***)
***ยุวธรรมทูตต้องก้าวไกล เพือนช่วยเพือนคํานีจําใส่ใจ
ด้วยรักยิงใหญ่....เหมือนพระเยซู
ดาวน์โหลดได้ท ี http://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1915-holychildhood

ธรรมทูตรับใช้
ปฏิบตั ิ – ให้เลขาจดบันทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกล้ชิด
1. ให้รายงานกิจการดีทตัี งใจกระทํา หรือภารกิจทีทําเสร็จสินแล้วจากการพบปะในครังทีผ่านมา
2. ให้สมาชิกประชุมกันว่าจะกระทํากิจการดีเพือเป็ นแสงสว่างของพระคริสตเจ้า ซึงเป็ นหน้าทีที
ได้รบั มาจากศีลล้างบาป ไม่ว่าจะเป็ นทีบ้าน ทีวัด ทีโรงเรียน เช่น อ่านพระวาจา สวดภาวนา
ทําให้พอ่ แม่พน้ี องมีความสุข ให้เลขาจดบันทึกไว้เพือการรายงานในการพบปะครังต่อไป
3. ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพือนํ าไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ทีมีความยากลําบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุก
ถวายเงินไว้)
4. นัดหมายการพบปะครังต่อไป

ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคําธรรมทูต 10 บท หรือ 1 สาย
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1. เพือให้สมาชิกเลียนแบบพระนางมารียแ์ ละพระเยซูเจ้าในการสังเกตความต้องการของผูอ้ นื
2. เพือให้สมาชิกคิดถึงเด็ก ๆ ทีขาดแคลนอาหาร และจะต้องตายเพราะไม่มอี าหารประทังชีวติ
3. เพือให้สมาชิกฟั งความต้องการของสมาชิกในครอบครัวและยินดีทช่ี วยเหลือทุกคน

ผู้นํา

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความรักและนํ าใจดีลงในจิตใจของลูก เพือลูก
จะได้ม องเห็น และฟั ง ความต้องการของเพือนพีน้ อ งและพร้อ มทีจะช่ วยทุก คนด้ว ยใจ
ยินดี
ทุกคน อาแมน

1. ให้สมาชิกช่วยกันตอบคําถามจากเกม “เขาคือใคร” หากไม่ทราบ ให้สมาชิกค้นหาคําตอบใน
พระคัมภีรโ์ ดยให้ผนู้ ําบอกโค้ดพระคัมภีร์ แล้วให้สมาชิกช่วยกันเปิ ดหาคําตอบ
 นางเป็ นมารดาของผูม้ ชี วี ติ ทังหลาย – เอวา (ปฐก. 3:20-21)
 มารดาของอิสอัค/มารดาของชนชาติทงหลาย
ั
– ซาราห์ (ปฐก. 17:15-16)
 มารดาของอิชมาเอล – ฮาร์กา (ปฐก. 21:8-20)
 มารดาของยาโคบและเอซาว – เรเบคาห์ (ปฐก. 27:6-10)
 มารดาของซามูเอล – นางฮันนาห์ (1 ซมอ. 2:19-21)
 มารดาของโบอาสคือ – นางราหับ (มธ. 1:5)
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 มารดาของโอเบดคือ – นางรูธ (มธ.1:5)
 มารดาของยอห์น ผูท้ าํ พิธลี า้ ง – เอลีซาเบธ (ลก. 1:7-13)
 มารดาบุตรสองคนทีขอให้คนหนึงนังข้างขวา คนหนึงนังข้างซ้าย – มารดาของบุตร
เศเบเดี (มธ. 20:20-21)
 มารดาของพระเยซูคริสตเจ้า – พระนางมารีย์ (ลก. 1:26-38)
2. ให้สมาชิกคิดถึงประสบการณ์ เมือเกิดปั ญหาในชีวิต เช่น ไม่สบาย หิวข้าว ไฟดับ ปวดหัว
หาของไม่เจอ ฯลฯ สมาชิก คิดถึงใครเป็ นคนแรก ทําไมจึงคิดถึงคนนัน เขามีความสําคัญ
อย่างไรต่อชีวติ ของเธอ

1. เราจําเรืองราวชีวติ ของพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์ พระมารดาของพระองค์ได้ในหลาย ๆ
เรือง หนึงตอนทีสําคัญคือ งานมงคลสมรสทีหมู่บ้านคานา เมือพระนางมารีย์ทรงทราบว่า
“เหล้าองุน่ หมด” พระนางจึงหันไปหาพระเยซูเจ้าในทันที เพือร้องขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือ
วันนีเราจะอ่านเรืองราวตอนนีกัน
2. อ่านพระคัมภีร์ "งานมงคลสมรสทีหมู่บา้ นคานา" (ยน. 2:1-11)
สามวันต่อมา มีงานมงคลสมรสทีหมู่บา้ นคานาในแคว้นกาลิล ี พระมารดาของพระเยซูเจ้า
ทรงอยู่ในงานนัน พระเยซูเจ้าทรงได้รบั เชิญพร้อมกับบรรดาศิษย์มาในงานนันด้วย เมือเหล้า
องุน่ หมด พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงมาทูลพระองค์ว่า “เขาไม่มเี หล้าองุ่นแล้ว” พระเยซูเจ้า
ตรัสว่า “แม่ครับ แม่ต้องการอะไรจากลูก เวลาของลูกยังมาไม่ถงึ ” พระมารดาของพระเยซูเจ้า
จึงกล่าวแก่บรรดาผูร้ บั ใช้ว่า “เขาบอกให้ท่านทําอะไร ก็จงทําเถิด” ทีนันมีโอ่งหินตังอยู่หกใบ
เพือใช้ชําระตนตามธรรมเนียมของชาวยิว แต่ละใบจุนําได้ประมาณหนึงร้อยลิตร พระเยซูเจ้า
ตรัสกับบรรดาผูร้ บั ใช้ว่า “จงตักนํ าใส่โอ่งให้เต็ม” เขาก็ตกั นํ าใส่จนเต็มถึงขอบ แล้วพระองค์
ทรงสังเขาอีก ว่ า “จงตัก ไปให้ผู้จ ัด งานเลียงเถิด ” เขาก็ ต ัก ไปให้ ผู้จ ัด งานเลียงได้ชิมนํ า
ทีเปลียนเป็ นเหล้าองุ่นแล้ว ไม่รู้ว่าเหล้านีมาจากไหน แต่ผู้รบั ใช้ทตัี กนํ ารู้ดี ผู้จดั งานเลียง
จึงเรียกเจ้าบ่าวมา พูดว่า “ใคร ๆ เขานํ าเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อน เมือบรรดาแขกดืมมากแล้ว
จึงนําเหล้าองุ่นอย่างรองมาให้ แต่ท่านเก็บเหล้าอย่างดีไว้จนถึงบัดนี” พระเยซูเจ้าทรงกระทํา
เครืองหมายอัศจรรย์ครังแรกนีทีหมู่บา้ นคานาแคว้นกาลิลี พระองค์ทรงแสดงพระสิรริ ุ่งโรจน์
ของพระองค์ และบรรดาศิษย์เชือในพระองค์
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คําถามเพือการไตร่ตรอง ให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยคําถามต่อไปนี
(ฝึกให้ไตร่ตรอง ผูน้ ําถามแล้วให้เวลาสมาชิกคิด พิจารณา แล้วให้แสดงความคิดเห็น ไม่ตอ้ งรีบเร่ง ให้พระจิตเจ้า
ทํางานในความเงียบกับจิตใจของเด็กแต่ละคน)

1. เมือเหล้าองุ่นหมด พระนางมารีย์ทําสิงใด (ทูลพระเยซูเจ้าว่า “เขาไม่มเี หล้าองุ่นแล้ว”
และกล่าวแก่บรรดาผูร้ บั ใช้ว่า “เขาบอกให้ท่านทําอะไร ก็จงทําเถิด”)
2. พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาผูร้ บั ใช้ว่าอย่างไร (“จงตักนําใส่โอ่งให้เต็ม” เขาก็ตกั นําใส่จน
เต็มถึงขอบ แล้วพระองค์ทรงสังเขาอีกว่า “จงตักไปให้ผจู้ ดั งานเลียงเถิด”)
3. หลังจากบรรดาศิษย์ได้เห็นสิงทีพระเยซูเจ้าทรงกระทํา พวกเขารู้สกึ อย่างไร (บรรดา
ศิษย์เชือในพระองค์)
4. เมือมารดาร้อ งขอให้ส มาชิก ช่ ว ยทํา สิงใดสิงหนึ ง สมาชิก จะทําอย่า งไร (ให้ส มาชิก
แบ่งปั น)
5. เมือได้อ่านเรืองราวตอนนี สมาชิก คิดว่าต้องปรับปรุ งหรือเปลียนแปลงแก้ไ ขตนเอง
อย่างไรบ้าง (ให้สมาชิกพิจารณาว่า ตนเองได้สนใจ สังเกตเห็นความต้องการของคน
รอบข้างหรือไม่ คนทีกําลังเดือดร้อนทีต้องการความช่วยเหลือ คําร้องขอของบิดามารดา
ญาติพน้ี องทีขอให้เราช่วยเหลือ)
6. แบบอย่างชีวติ ของพระเยซูเจ้านี ช่วยให้เรารูจ้ กั และรักพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง (พระเยซูเจ้า
ทรงฟั งคําร้องขอของพระมารดา และทรงช่วยเหลือผูท้ กํี าลังพบกับความยุ่งยากลําบาก
ในชีวติ ทําให้เรารักพระเยซูเจ้ามากยิงขึน)
3. พระนางมารีย์ไม่ได้เป็ นมารดาของพระเยซูเจ้าเท่านัน แต่เป็ นมารดาของเราด้วย พระเยซูเจ้า
ทรงมอบพระนางมารีย์ให้เป็ นแม่ของเราทุกคน พระองค์ตรัสกับแม่พระว่า “นีคือลูกของแม่”
และตรัสกับศิษย์ทพระองค์
ี
ทรงรัก ซึงเป็ นผู้แทนของเราว่า “นีคือแม่ของเจ้า” (ยน. 19:26)
พระนางมารีย์ก็ก ลายเป็ น แม่ ข องเรานับ แต่ ว ิน าทีนั นเป็ น ต้น มา พระเยซู เ จ้า ยัง ทรงเป็ น
แบบอย่างให้เราในการปฏิบตั ิตามคําร้องขอของพระมารดา ดังนัน เราจึงต้องฟั งคําร้องขอ
ของมารดาของเรา และช่วยเหลือมารดาของเราตามความสามารถ
4. คําร้องขอของพระมารดาต่อพระเยซูเจ้า แสดงให้เห็นถึงการคิดถึงคนอืน มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้ทยากลํ
ี
าบากกว่า ในทุกวันนีมีเด็กทีขาดแคลนอาหารทัวโลก ซึงก่อนทีจะเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผคู้ นประมาณ 21,000 คน เสียชีวติ เพราะขาดสารอาหาร และ
พบว่าทุก ๆ 10 วินาที จะมีเด็ก 1 คน เสียชีวติ เพราะภาวะขาดสารอาหารด้วย โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศในแอฟริกาได้รบั ผลกระทบรุนแรงทีสุด รวมถึงประเทศทีมีสงคราม และความ
ขัดแย้งภายในประเทศ เช่น เยเมน ซูดานใต้ และซีเรีย ให้เราภาวนาวอนขอพระแม่มารีย์
ช่วยภาวนาอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพือเด็ก ๆ เหล่านันด้วย
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ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทํากิจกรรมอืน ๆ แทนได้
ร้องเพลง "พระเจ้าทรงเรียกเราทุกวัน" เพลงประกอบการสอนคําสอน อัลบัม "พระเยซูใจดี"
เพลงพระเจ้าทรงเรียกเราทุกวัน
พระเจ้าทรงเรียกเราทุกวัน พระเจ้าทรงเรียกเราให้ทําความดี
ทําวันนี ทําเดียวนี ทําทันทีไม่รอช้า เชิญเรามาร่วมกันทําดี
ญ. ฉันจะช่วยคุณแม่ ช.ผมจะช่วยคุณพ่อ
ญ. ฉันจะช่วยคุณครู ช.ผมจะช่วยเพือน ๆ
(พร้อม) เราจะช่วยเพือน ๆ ทุกคน
ดาวน์โหลด http://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1913-jesusjaidee
ปฏิบตั ิ – ให้เลขาจดบันทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกล้ชิด

1. ให้รายงานกิจการดีทตัี งใจกระทํา หรือภารกิจทีทําเสร็จสินแล้วจากการพบปะในครังทีผ่านมา
2. ให้สมาชิกช่วยกันคิดว่าจะช่วยเด็ก ๆ ทีขาดแคลนอาหาร หรือหาข้อตังใจทีจะทํากิจการดี
เพือช่วยเหลือเด็ก ๆ ด้วยกัน ให้เลขาจดบันทึกไว้เพือการรายงานในการพบปะครังต่อไป

3. ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพือนํ าไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ทีมีความยากลําบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุก
ถวายเงินไว้)

4. นัดหมายการพบปะครังต่อไป

ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคําธรรมทูต 10 บท หรือ 1 สาย
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1. เพือให้สมาชิกได้เรียนรูแ้ บบอย่างชีวติ ของพระเยซูเจ้ากับอัครสาวกของพระองค์
2. เพือให้สมาชิกคิดถึงบรรดาสามเณร ผูเ้ ตรียมตัวเป็ นพระสงฆ์ เป็ นต้น ในดินแดนทีถูกเบียดเบียน
3. เพือให้สมาชิกได้เป็ นผูป้ ระกาศข่าวดีให้กบั เพือนพีน้องด้วยใจยินดี

ผู้นํา
ทุกคน

ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเรียกศิษย์บางคนให้มาใช้ชวี ติ ร่วมกับพระองค์ ทรงแต่งตังเขา
ให้เป็ นอัครสาวก ขอพระองค์โปรดอวยพรลูก เพือจะได้เป็ นศิษย์ธรรมทูตของพระองค์ ให้มใี จรัก
ทีจะประกาศข่าวดีดงั เช่นอัครสาวกของพระองค์ดว้ ยเทอญ
อาแมน
ถามสมาชิกด้วยคําถามต่อไปนี
1. มีใครได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือชมรม ทีวัดหรือทีโรงเรียนบ้าง (ให้สมาชิกยกมือ)
2. ให้แต่ละคนบอกว่าตนเองสังกัด กลุ่มหรือชมรมอะไรบ้าง (นักขับร้อง/เด็กช่วยมิสซา ฯลฯ)
3. เมือไปร่วมกิจกรรมของกลุ่มหรือชมรม รูส้ กึ อย่างไร (มีความสุข/สนุก/ได้เจอเพือน ฯลฯ)
4. ได้เรียนรูอ้ ะไรบ้างจากการเข้ากลุ่มหรือชมรม (ให้สมาชิกแบ่งปัน)
5. มีหน้าทีอะไรบ้าง ในกลุ่มหรือชมรมทีเราสังกัดอยู่ (เลขา/นํากิจกรรม/นําภาวนา ฯลฯ)
6. ใครเป็ นผูน้ ําของกลุ่มหรือชมรมทีเราสังกัดอยู่ (จําชือได้ไหม/รูจ้ กั ไหม)
7. มีการพบปะของกลุ่มหรือชมรมมากน้อยแค่ไหน (อาทิตย์ละครัง/สองอาทิตย์ครัง/เดือนละครัง)
8. ใครเป็ นทีปรึกษาของกลุ่มหรือชมรม (จําชือได้ไหม/รูจ้ กั ไหม)
9. ในกลุ่มหรือชมรมมีสมาชิกกีคน
10. บอกชือเพือนในกลุ่มหรือชมรม มาอย่างน้อย 3 ชือ
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1. เราแต่ละคนเป็ นสมาชิกของครอบครัว โรงเรียน วัด ชุมชน และเราแต่ละคนก็ยงั สังกัดอยู่ในชมรม
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึง ซึงได้ชอว่
ื าเป็ นชุมชนทีมีความเชือต่อพระเจ้าด้วยเช่นกัน เมือสองพันปี ทแล้
ี ว
บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าก็ได้รบั เรียกให้มาร่วมชีวติ อยู่กบั พระองค์ เราจะอ่านเรืองราวตอนที
พระเยซูเจ้าทรงแต่งตังอัครสาวกสิบสองคนให้อยู่กบั พระองค์” (มก. 3:13-19) เพือดูว่าพระเยซูเจ้า
ทรงแต่งตังใครบ้างให้มาเป็ นศิษย์ของพระองค์ และพวกขามีหน้าทีอะไรบ้าง
2. อ่านพระคัมภีร์ "พระเยซูเจ้าทรงแต่งตังอัครสาวกสิบสองคน" (มก. 3:13-19)
พระเยซูเจ้าเสด็จขึนไปบนภูเขา ทรงเรียกผูท้ พระองค์
ี
ทรงต้องการให้มาพบ เขาเหล่านันก็
มาเฝ้ าพระองค์ พระองค์จงึ ทรงแต่งตังอัครสาวกสิบสองคน ให้อยู่กบั พระองค์ และเพือจะทรงส่งเขา
ออกไปเทศน์ สอน โดยให้มอี ํานาจขับ ไล่ปีศาจด้วย อัครสาวกสิบสองคนทีทรงแต่งตัง คือ ซีโ มน
พระองค์ทรงตังชือใหม่ให้เขาว่า “เปโตร” ยากอบบุตรของเศเบดี และยอห์น น้องชายของยากอบ
พระองค์ทรงตังชือให้สองพีน้องนีว่า “โบอาแนรเกส” ซึงแปลว่า “ลูกฟ้ าร้อง” อันดรูว์ ฟี ลปิ บาร์โธโลมิว
มัทธิว โทมัส ยากอบบุตรของอัลเฟอัส ธัดเดอัส ซีโมนจากกลุ่มชาตินิยม และยูดาสอิสคาริโ อท
ต่อมายูดาสผูน้ ีได้ทรยศต่อพระองค์
คําถามเพือการไตร่ตรอง ให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยคําถามต่อไปนี
(ฝึกให้ไตร่ตรอง ผูน้ ําถามแล้วให้เวลาสมาชิกคิด พิจารณา แล้วให้แสดงความคิดเห็น ไม่ตอ้ งรีบเร่ง ให้พระจิตเจ้า
ทํางานในความเงียบกับจิตใจของเด็กแต่ละคน)
1. บรรดาอัครสาวกทีพระเยซูเจ้าทรงเรียกมีใครบ้าง (เปโตร ยากอบบุตรของเศเบดี และยอห์น
น้องชาย อันดรูว์ ฟี ลิป บาร์โ ธโลมิว มัทธิว โทมัส ยากอบบุตรของอัลเฟอัส ธัดเดอัส ซีโ มน
จากกลุ่มชาตินิยม และยูดาสอิสคาริโอท)
2. พระเยซูเจ้ามอบหมายให้บรรดาอัครสาวกทําอะไรบ้าง (ส่งเขาออกไปเทศน์สอน โดยให้มี
อํานาจขับไล่ปีศาจด้วย )
3. เมือพระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์บางคนให้มาร่วมงานกับพระองค์ พวกท่านมีท่าทีอย่างไร
(ผูท้ ถูี กเรียกก็ตอบสนองการเรียกทันทีโดยไม่มเี งือนไข)
4. หากบรรดาอัครสาวก 12 คน ไม่ตอบสนองเสียงเรียกและไม่กระทําภารกิจตามทีพระเยซูเจ้า
ทรงมอบหมาย จะเป็ นอย่างไร (พระเยซูเจ้าไม่มผี รู้ ่วมงานและไม่มผี อู้ อกไปประกาศข่าวดี)
5. เมือได้อ่านเรืองราวตอนนี สมาชิกคิดว่าต้องปรับปรุงหรือเปลียนแปลงแก้ไขตนเองอย่างไรบ้าง
(ให้สมาชิกคิดถึงความกระตือรือร้นในการเป็ นศิษย์ของพระเยซูเจ้า ตนเองได้ทําสิงใดในฐานะ
ทีเป็ นลูกของพระเจ้า และเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าบ้าง)
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6. จากพระวาจาของพระเจ้าทําให้เรารู้จกั และรักพระเจ้ามากขึนอย่างไรบ้าง (ขอบพระคุณ
พระเจ้าทีทรงเปิดโอกาสให้มนุษย์ ได้มสี ว่ นร่วมในชีวติ และการประกาศข่าวดีของพระองค์)
3. ในกลุ่มของบรรดาอัครสาวกมีบุคคลทุกอาชีพ เช่น ชาวประมง คนเก็บภาษี ผูท้ ร่ี วมกลุ่มการเมือง
เพือต่อสู้กบั รัฐบาลโรมัน ดังนัน พระเยซูเจ้าทรงเรียกคนหลายประเภทให้มาร่วมงานกับพระองค์
และสิงทีบรรดาอัครสาวกต้องทําคืออยู่กบั พระคริสตเจ้าเพือติดตามพระองค์ ซึมซับความคิดและวิถ ี
ชีวติ ของพระองค์ อยู่ด้วยกันเป็ นหมู่คณะ และเพือจะทรงส่งเขาออกไปเทศน์สอนโดยให้มอี ํานาจ
ขับ ไล่ ปีศ าจด้ว ย พระเยซู เ จ้าทรงมีพ ระประสงค์ให้อัค รสาวกสิบ สองคน เป็ นแกนนํ า ข่ าวดีให้
แผ่ขยายไปสู่มนุ ษย์ทุกคน วันนีให้เราภาวนาให้บรรดาสามเณรทัวโลก เป็ นต้น ในทวีปแอฟริกา
เมือไม่นานมานี มุสตาฟา โมฮัมเม็ด อายุ 26 ปี นักโทษในคุกไนจีเรีย อ้างว่าเขาเป็ นหัวหน้าแก๊ง
จับสามเณร 4 คน ซึงมีอายุระหว่าง 18 ถึง 24 ปี ไปเรียกค่าไถ่ เมือวันที 8 มกราคม ค.ศ. 2020
จากบ้านเณรผูเ้ ลียงแกะทีดี เขาให้สมั ภาษณ์ในคุกว่า สามเณรมีคาแอล นาดี อายุ 18 ปี เวลาถูก
ควบคุมตัว ไม่ย อมหยุ ดประกาศความเชือคาทอลิก และยังพูด กับเขาว่า "ถ้าไม่ล ะทิงนิสยั ไม่ดี
จะพินาศ" 10 วันหลังจากจับสามเณร เขาปล่อยเณรหนึงคนข้างถนน เพราะป่ วยหนัก วันที 31
มกราคม ก็ปล่อยอีก 2 คน แต่ยงั ไม่ปล่อยนาดี ทีสุดวันที 1 กุมภาพันธ์ บิชอปมัทธิว ฮัสซัน กูกา
แห่งสังฆมณฑลโซโคโต ประกาศว่านาดีเสียชีวติ แล้ว
(ข้อมูลข่าวจาก https://www.catholicnewsagency.com/news)
4. เช่ น เดีย วกัน เราแต่ ล ะคนเป็ น ศิษ ย์ของพระเยซู เ จ้าตังแต่ เมือเราได้ร ับศีล ล้า งบาป และได้รบั
การยืนยันอีก ครังหนึงในการรับศีลกําลัง เราทุ ก คนจึงต้องภูมิใจทีได้เป็ นศิษย์ของพระเยซูเจ้า
ดังนัน เราจึงต้องพยายามเรียนรู้คําสอนของพระองค์อย่ างสมําเสมอ เพือจะได้รู้ว่าพระเยซูเจ้า
ทรงสอนและทรงกระทําสิงใดบ้าง และเช่นเดียวกันเรามิได้รบั เรียกให้มาเป็ นลูกของพระเจ้าเพียง
ในนามเท่านัน แต่ยงั ทรงมอบหมายหน้าทีและแต่งตังเราให้ออกไปประกาศข่าวดีด้วย รอบ ๆ ตัวเรา
ยังมีเพือนอีกมากมายทียังไม่รู้จกั พระเยซูเจ้า และยังไม่ไ ด้เป็ นศิษย์ของพระองค์ ดังนัน หน้ าที
การประกาศข่าวดีให้เพือน ๆ ฟั ง จึงเป็ นหน้าทีของเรา
ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทํากิจกรรมอืน ๆ แทนได้
ร้องเพลง "ตามเสียงพระองค์ไป" เพลงประกอบการสอนคําสอน อัลบัม "พระเยซูใจดี"
เพลง ตามเสียงพระองค์ไป
1. พระเยซูทรงดําเนิน ไปตามชายทะเล
เจอผูค้ นมากมาย กับเรือใหญ่น้อย ทรงรอคอยใครสักคน
2. พระเยซูทรงมองไป พบชาวประมงหาปลา
ตามเรามาเถิดท่านทังหลาย เราจะให้ท่านจับคนแทนจับปลา
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* มาวันนี พระองค์เรียกเธอ แต่เธอจะตามพระองค์ไหม
ทิงทุกสิงแล้วตามพระองค์ไป เป็ นชาวประมงจับมนุ ษย์
3. พระเยซูทรงดําเนิน นําทางฉันไป
จะก้าวตาม ด้วยความมันใจ เป็ นศิษย์ตดิ ตามพระองค์ (**)
ดาวน์โหลดได้ท ี http://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1913-jesusjaidee
ปฏิบตั ิ – ให้เลขาจดบันทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกล้ชิด
1. ให้รายงานกิจการดีทตัี งใจกระทํา หรือภารกิจทีทําเสร็จสินแล้วจากการพบปะในครังทีผ่านมา
. ให้สมาชิกประชุมกันว่าจะเชิญชวนเพือน ๆ ให้มารู้จกั พระเยซูเจ้าให้มากขึน หรือชวนมาร่วม
กลุ่มหรือชมรมของเราได้อย่างไรบ้าง ให้เลขาจดบันทึกไว้เพือการรายงานในการพบปะครังต่อไป
. ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพือนํ าไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ทีมีความยากลําบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุก
ถวายเงินไว้)
. นัดหมายการพบปะครังต่อไป

ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคําธรรมทูต 10 บท หรือ 1 สายก็ได้
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1. เพือให้สมาชิกได้เรียนรูแ้ บบอย่างชีวติ ของพระเยซูเจ้ากับพระมารดา และพระประยูรญาติของพระองค์
2. เพือให้สมาชิกคิดถึงเด็กกําพร้า เด็กทีต้องการความรักจากบิดา มารดาและครอบครัว
3. เพือให้สมาชิกได้เลียนแบบพระเยซูเจ้า ทีต้อนรับทุกคนให้มาเป็ นครอบครัวเดียวกันกับพระองค์

ผู้นํา
ทุกคน

ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์และพระมารดาของพระองค์ ทรงเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิตาม
พระประสงค์ของพระเจ้าเสมอ ขอโปรดอวยพรลูกให้มดี วงใจทีละม้ายคล้ายกับพระองค์ในการ
ดําเนินชีวติ ตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพือลูกจะร่วมเป็ นครอบครัวเดียวกันกับพระองค์เสมอ
อาแมน

1. ให้สมาชิกลองเขียนชือญาติของตนในกระดาษเท่าทีสามารถจําได้
2. ทําไมสมาชิกจึงจําชือของญาติพน้ี องได้
3. ครอบครัวใดมีวนั รวมญาติบา้ ง และทํากิจกรรมอะไรร่วมกันบ้าง

1. พระบิดาเจ้ามิได้มพี ระประสงค์ให้เราอยู่คนเดียว แต่ทรงประสงค์ให้เราอยู่ร่วมกับคนอืน ทรงให้เรา
มีครอบครัวและญาติพน้ี อง พระเยซูเจ้าเองก็ทรงมีพน้ี องด้วยเช่นกัน วันหนึงขณะทีผูค้ นมากมาย
มารวมกันเพือฟั งพระวาจาของพระองค์ บรรดาญาติพน้ี องของพระองค์ต้องการมาหาพระองค์
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แต่พระองค์ได้สอนบรรดาศิษย์ว่า ผูใ้ ดทําตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผูน้ ันเป็ นพีน้องชายหญิง
และเป็ นมารดาของเรา วันนีเราจะเรียนรูก้ ารเป็ นพีน้องชายหญิงกับพระเยซูเจ้า
2. อ่านพระคัมภีร์ "พระประยูรญาติแท้ของพระเยซูเจ้า" (มก. 3:31-35)
พระมารดาและพระประยูร ญาติข องพระองค์มาถึง ยืน รออยู่ ข้างนอก ส่ ง คนเข้าไปทู ล
พระองค์ ประชาชนกําลังนังล้อมพระองค์อ ยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพีน้ องชายหญิง
ของท่านกําลัง ตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่ า “ใครเป็ นมารดาและพีน้ อ ง
ของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ทีนังเป็ นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี คือมารดาและพีน้ องของเรา
ผูใ้ ดทําตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผูน้ นเป็
ั นพีน้องชายหญิงและเป็ นมารดาของเรา”
คําถามเพือการไตร่ตรอง ให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยคําถามต่อไปนี
(ฝึกให้ไตร่ตรอง ผูน้ ําถามแล้วให้เวลาสมาชิกคิด พิจารณา แล้วให้แสดงความคิดเห็น ไม่ตอ้ งรีบเร่ง ให้พระจิตเจ้า
ทํางานในความเงียบกับจิตใจของเด็กแต่ละคน)
1. ในเหตุการณ์นีพระเยซูเจ้าประทับอยู่ทใด
ี (ในบ้านหลังหนึง – บ้านหลังนีเป็ นบ้านของนักบุญ
เปโตรทีเมืองคาเปอรนาอุม บ้านในความหมายของนักบุญมาระโก ไม่เป็ นเพียงสถานทีแห่งหนึงทีมี
อยู่จริง แต่ยงั เป็ นสัญลัก ษณ์ ของบุคคลทีอยู่ร่วมกัน บ้านอาจหมายถึงญาติพีน้องผู้ร่วมรับประทาน
อาหาร ร่วมชีวติ แบ่งปั นความเหน็ดเหนือย มีความรักใคร่ปรองดองกัน เป็ นสถานทีซึงมีการให้ซงกั
ึ น
และกัน บ้านในทีนีจึงเป็ นเครืองหมายของพระศาสนจักรอีกด้วย)

2. ทําไมญาติของพระเยซูเจ้าจึงมาหาพระองค์ในเวลานี พวกเขารู้สกึ เช่นไร (พวกเขาได้ยนิ ว่า
พระเยซูเจ้าทรงทุ่มเทพระองค์เพือปฏิบตั ภิ ารกิจโดยไม่รู้จกั เหน็ดเหนือย และไม่ได้ทานอาหาร
ก็เป็นห่วงพระองค์)
3. ประชาชนจํานวนมากมาพบพระเยซูเจ้าเพืออะไร (เพือฟั งพระวาจา และรับการรักษาให้พน้
จากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ)
4. เมือพระเยซูเจ้าตรัสว่า “...ผูใ้ ดทําตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผูน้ นเป็
ั นพีน้องชายหญิงและ
เป็ นมารดาของเรา” มีความหมายว่าอย่างไร (ทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัวใหม่ของพระเยซูเจ้า
โดยการฟั งและปฏิบตั ติ ามพระประสงค์ของพระเจ้า)
5. เมือได้อ่านเรืองราวตอนนี สมาชิกคิดว่าต้องปรับปรุงหรือเปลียนแปลงแก้ไขตนเองอย่างไรบ้าง
(ให้สมาชิกพิจารณาว่าในศีลล้างบาปเราได้เป็ นลูกของพระเจ้าและเป็ นสมาชิกในครอบครัวใหญ่
คือพระศาสนจักร เราได้ฟังและปฏิบตั ติ ามพระวาจาของพระเจ้าหรือไม่ มาก – น้อยแค่ไหน)
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6. แบบอย่างชีวติ ของพระเยซูเจ้านี ช่วยให้เรารู้จกั และรักพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง (พระเยซูเจ้า
ทรงมีญาติททรงห่
ี
วงใยกัน พระองค์ทรงต้อนรับทุกคนทีปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของพระบิดาให้
เป็ นครอบครัวเดียวกันกับพระองค์ ซึงเป็ นนําพระทัยดีทพระเจ้
ี
าทรงประทานให้เราด้วยความรัก)
3. โดยศีลล้างบาปเราได้กลายเป็ นบุตรพระเจ้าและเป็ นพีน้องชายหญิงของพระเยซูเจ้า อีก ทังเป็ น
สมาชิกของครอบครัวเดียวกัน ดังนัน เราจึงต้องปฏิบตั ติ ่อกันด้วยความรัก ห่วงใย ให้ความเคารพ
ให้กําลังใจกัน และช่วยเหลือกันแบบพีน้อง
4. มีเด็กมากมายทีในโลกใบนี ทีถูกทิงเพราะครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง ความไม่พร้อมของพ่อแม่
พวกเขาจึงขาดความรัก ไม่ไ ด้รบั การเอาใจใส่ หรือบางคนต้องอยู่ห่างไกลจากพ่อแม่ด้วยความ
จําเป็ นของความอยู่รอด ข้อมูลจากกรมกิจการเด็ก และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุ ษย์ เผยว่ามีเด็กทารกวัยแรกเกิด – 6 ปี ถูกทอดทิงตามสถานทีต่าง ๆ เฉลีย
จํานวนกว่ า 100 คนต่อปี และมีอัตราสูงขึนทุ ก ปี สถานทีทิงเด็กทารก คือ โรงพยาบาล บ้านที
รับ จ้า งเลียงเด็ก สถานสงเคราะห์เ ด็ก ของรัฐ บาล สถานทีสาธารณะ เช่ น ป้ า ยรถเมล์ ถัง ขยะ
พงหญ้า เป็ นต้น ขอให้เราภาวนาให้เด็กเหล่านัน และขอให้มผี ู้มีนําใจดีมาช่วยเติมเต็มความรัก
ให้กบั พวกเขา ความตอนหนึงในบทเทศน์ ของสมเด็จ พระสันตะปาปาฟรังซิส ทีทรงตรัสในพิธี
บูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ เมือวันพฤหัสบดีที พฤศจิกายน ค.ศ. 2019
มีใจความว่า “พ่อคิดถึงผู้คนจํานวนมาก ทีอาจจะรู้สึกว่าตนถูกลืม เหมือนเด็ก กําพร้าทีถูกทิง...
เราเป็ นศิษย์ธรรมทูต เมือเราได้ให้กําลังใจกันและกัน เพือจะสามารถเป็ นส่วนหนึงในชีวติ ครอบครัว
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และเวลาทีเราได้แบ่งปั นชีวติ อย่างแท้จริงเหมือนกับพระองค์ พระเจ้าไม่ทรง
กลัวทีจะร่วมโต๊ะกับคนบาป เพือยืนยันว่ายังมีทว่ี างไว้ต้อนรับเขาทีโต๊ะงานเลียงของพระบิดาเสมอ
และในโลกทีเป็ น “บ้านอาศัย” ของเราทุกคน พระองค์ได้เคยสัมผัสบุคคลเหล่านันทีถูกตีตราว่า
มีมลทิน และยังยินยอมให้เขาสัมผัสพระองค์ดว้ ย เพือทีเขาจะได้เข้าใจว่า พระเจ้าทรงสถิตอยู่ใกล้
และเขาเป็ นผูไ้ ด้รบั พระพร ดังนัน เราจําเป็ น
ต้องคิดถึงบรรดาเด็ก ๆ ทีแตกต่างจากเรา
เด็ก ๆ ทีต้ อ งการความรัก ความอบอุ่ น
จากครอบครัว เป็ นต้น เด็กกําพร้าทีถูกทิง
หรือไม่ได้อาศัยอยู่กบั ครอบครัว พ่อแม่ ญาติ
พีน้อง ขอให้เราต้อนรับและให้กําลังใจเขา
ด้วยความรัก ดังทีพระเยซูเจ้าได้ทรงกระทํา
เป็ นแบบอย่างให้แก่เรา ให้เราคิดถึงเด็ก ๆ
เหล่านี และสวดภาวนาให้กบั พวกเขาด้วย
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ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทํากิจกรรมอืน ๆ แทนได้
ร้องเพลง "พระเจ้ารักเราทุกคน" เพลงประกอบการสอนคําสอน อัลบัม ทําด้วยความรัก
เพลงพระเจ้ารักเราทุกคน
(รับ) พระเจ้ารักฉัน พระเจ้ารักเธอ พระเจ้ารักเราทุกคน
พระเจ้ารักฉัน พระเจ้ารักเธอ พระเจ้ารักเราทุกคน
1. เมือใดทีเธอเสียใจ เมือใดทีเธอร้องไห้ อยากให้เธอรู้ ว่ามีใคร ทีคอยปลอบใจเธอ
2. เมือใดทีเธอหัวเราะ เมือใดทีเธอแจ่มใส อยากให้เธอรู้ ว่ามีใคร ทีคอยยิมให้เธอ
3. เมือใดทีเธอเป็ นทุกข์ เมือใดทีเธอสินหวัง อยากให้เธอรูว้ ่ามีใครทีคอยห่วงใยเธอ
ดาวน์โหลดได้ท ี http://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1912-withlove

1.
2.
3.
4.

ปฏิบตั ิ – ให้เลขาจดบันทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกล้ชิด
ให้รายงานกิจการดีทตัี งใจกระทํา หรือภารกิจทีทําเสร็จสินแล้วจากการพบปะในครังทีผ่านมา
ให้สมาชิกช่วยกันคิดว่าตนจะทําสิงใดเพือแสดงความห่วงใยต่อญาติพน้ี องชายหญิงทียากจนหรือ
ยังขาดแคลนสิงของเครืองใช้จาํ เป็ นต่อการดํารงชีพ รวมถึงบรรดาเด็ก ๆ ทีถูกทอดทิง เด็กกําพร้า
เด็กทีไม่ได้รบั การดูแลเอาใจใส่ ให้เลขาจดบันทึกไว้เพือการรายงานในการพบปะครังต่อไป
ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพือนํ าไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ทีมีความยากลําบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุก
ถวายเงินไว้)
นัดหมายการพบปะครังต่อไป
ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคําธรรมทูต 10 บท หรือ 1 สายก็ได้
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1. เพือให้สมาชิกได้เรียนรูแ้ บบอย่างชีวติ ของพระเยซูเจ้ากับเด็ก ๆ
2. เพือให้สมาชิกได้คดิ ถึงเด็กทีต้องเผชิญกับโรคระบาดและการขาดแคลนต่าง ๆ
3. เพือให้สมาชิกได้เลียนแบบพระเยซูเจ้าในการต้อนรับทุกคนด้วยใจจริง

ผู้นํา

ทุกคน

ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเคยเป็ นเด็กเหมือนกับพวกลูก
ขอพระองค์ประทานความรัก ในหัวใจของพวกลูก เพือจะได้มี
จิตใจกว้างในการต้อนรับเพือน ๆ ทุกคน เหมือนกับทีพระองค์
ทรงเคยกระทําด้วยเทอญ
อาแมน

อุปกรณ์
ลูกบอล ลูก / แบ่งสมาชิกเป็ น 1. พระเยซูเจ้า 2. อัครสาวก 3. พ่อแม่ของเด็ก ๆ
1. ให้คนหนึงเป็ นพระเยซูเจ้า และ "ลูกบอล" เปรียบเสมือนกับเด็ก ๆ ทีพยายามเข้ามาหาพระเยซู
2. ให้ผู้ทเป็
ี นอัครสาวกยืนล้อมรอบพระเยซู เจ้าไว้ พยายามไม่ให้คนทีเป็ น พ่อ แม่ส่งลู ก บอล (เด็ก ๆ)
ให้กบั ผูท้ เป็
ี นพระเยซูเจ้าได้
3. ให้คนทีเป็ นพ่อแม่พยายามทีจะโยนบอล หรือหาวิธที จะส่
ี งบอลถึงพระเยซูเจ้าให้ได้
4. หลังจากนันให้สลับบทบาทกัน ทังผูท้ เป็
ี นพระเยซูเจ้า อัครสาวก และพ่อแม่ของเด็ก ๆ
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1. ถามสมาชิกว่ามีใครจําเรืองราวของพระเยซูเจ้ากับเด็ก ๆ ได้บา้ ง (ให้สมาชิกแบ่งปั น) ชาวยิวไม่ให้
ความสําคัญกับเด็กเท่าไรนัก เด็ก ต้อ งมีอ ายุครบ 12 ปี ถึงมีสิทธิเข้าศาลาธรรมได้ แต่ พระเยซู เจ้า
ทรงรักและต้อนรับเด็กเล็ก ๆ เพือแสดงให้เห็นว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็ นของทุกคน พระองค์
ทรงตําหนิบรรดาศิษย์ทห้ี ามมิให้เด็ก ๆ เข้ามาหาพระองค์ วันนีเราจะมาอ่านเรืองราวตอนนีกัน
2. อ่านพระคัมภีร์ “พระเยซูเจ้ากับเด็กเล็ก ๆ” (มก. 10:13-16)
มีผนู้ ําเด็กเล็ก ๆ มาเฝ้ าพระเยซูเจ้าเพือทรงสัมผัสอวยพร แต่บรรดาศิษย์กลับดุว่าคนเหล่านัน
เมือทรงเห็นเช่นนี พระองค์กริว ตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย
เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็ นของคนทีเหมือนเด็กเหล่านี เราบอกความจริงกับท่านว่า ผู้ใด
ไม่รบั พระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างเด็กเล็ก ๆ เขาจะไม่เข้าสู่พระอาณาจักรนันเลย” แล้วพระองค์
ทรงอุม้ เด็กเหล่านันไว้ ทรงปกพระหัตถ์ และประทานพระพร
คําถามเพือการไตร่ตรอง ให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยคําถามต่อไปนี
(ฝึกให้ไตร่ตรอง ผูน้ ําถามแล้วให้เวลาสมาชิกคิด พิจารณา แล้วให้แสดงความคิดเห็น ไม่ตอ้ งรีบเร่ง ให้พระจิตเจ้า
ทํางานในความเงียบกับจิตใจของเด็กแต่ละคน)
1. มีผนู้ ําเด็กเล็ก ๆ มาเฝ้ าพระเยซูเจ้าเพือให้พระองค์ทาํ สิงใด (สัมผัสอวยพร)
2. พระเยซูเจ้าทรงรูส้ กึ อย่างไร เมือเห็นบรรดาศิษย์ดุว่าคนเหล่านันทีนํ าเด็ก ๆ มาหาพระองค์
(กริว–โกรธ)
3. ให้สมาชิกจินตนาการว่า สมาชิกเป็ นเด็กเล็ก ๆ ทีพระเยซูเจ้าทรงอุ้ม ปกพระหัตถ์อวยพร
สมาชิกจะรูส้ กึ อย่างไร (มีความสุข)
4. ทําไมบรรดาศิษย์ไม่ปรารถนาให้เด็ก ๆ เข้าไปหาพระเยซูเจ้า (บรรดาศิษย์มคี วามคิดเช่นนี
เพราะคิดว่าเป็นการรบกวนพระเยซูเจ้า เพราะทังวันมีคนมาหาพระองค์มากมายอยู่แล้ว)
5. เมือได้อ่านเรืองราวตอนนี สมาชิกคิดว่าต้องปรับปรุงหรือเปลียนแปลงแก้ไขตนเองอย่างไรบ้าง
(ให้สมาชิกพิจารณาว่าตนเองเคยกีดกันใครออกจากกลุ่ม หรือทําให้เพือนๆ ไม่ได้เข้ามา
ใกล้ชดิ พระเยซูเจ้าบ้างหรือไม่)
6. แบบอย่างชีวติ ของพระเยซูเจ้านี ช่วยให้เรารู้จกั และรักพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง (พระเยซูเจ้า
ต้อนรับทุกคน และทรงรักเด็ก นีคือความน่ารักของพระเยซูเจ้าทีทําให้เรารักพระองค์มากขึน)
3. พระเยซู เ จ้า ทรงเปิ ด เผยให้บ รรดาศิษ ย์เข้า ใจว่ า เด็ก ๆ มีคุ ณ ค่ าสูง เฉพาะพระพัก ตร์พระเจ้า
“เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็ นของคนทีเหมือนเด็กเหล่านี” (มก. 10:14) เพราะเด็กมีความซือ
ทีบริสุทธิ ไม่เสแสร้ง ดังนัน เราต้องเป็ นเด็กดี ทําสิงทีดี มีใจเอือเฟื อเผือแผ่ ให้การต้อนรับเพือน ๆ
ทุกคน ไม่กีดกันหรือผลักไสใครให้ต้องอยู่อย่างโดดเดียว แต่ให้ก ารต้อนรับและอวยพรเหมือ นที
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พระเยซูเจ้าทรงกระทํา ดังพระดํารัสทีว่า “ผูใ้ ดไม่รบั พระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างเด็กเล็ก ๆ เขาจะ
ไม่เข้าสูพ่ ระอาณาจักรนันเลย” (มก. 10:15)
4. ยังมีเด็กอีกมากมายในโลกนีทีต้องต่อสูก้ บั ความโหดร้ายของโรคระบาดต่าง ๆ หน่วยงานคาทอลิก
ช่วยบรรเทาทุกข์ (Catholic Relieve Service) โดยผูอ้ ํานวยการ ชีน คาลาฮาน กล่าวในปี 2019 ว่า
เรามีโครงการช่วยเด็กและแม่ทมีี ครรภ์ จํานวน 86 ล้านคน ใน 12 ประเทศ เป็ นพิเศษในทวีปแอฟริกา
เช่น ช่วยบริจาคมุง้ 50 ล้านหลัง ในประเทศเซียร่า เลโอเน และกัมเบีย นอกจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ยังต้องระวังมาลาเรีย และยุงด้วย ให้เราคิดถึงเด็กเหล่านัน และสวดภาวนาขอพระเจ้า
คุม้ ครองให้พวกเขาปลอดภัยด้วย (ข้อมูลข่าวจาก https://www.catholicnewsagency.com/news)
ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทํากิจกรรมอืน ๆ แทนได้
ร้องเพลง "พระเยซูทรงรักเด็ก ๆ" เพลงประกอบการสอนคําสอน อัลบัม "รักทีอบอุ่น"
เพลง พระเยซูทรงรักเด็ก
พระเยซูทรงรักพวกเด็ก เด็ก พระองค์ไม่รงั เกียจผูใ้ ด ไม่ว่ายากดีมหี รือจน
ทุก ๆ คนเป็ นของพระองค์ พระเยซูทรงรักพวกเราเด็ก เด็ก ทุกคน
ดาวน์โหลดเพลงได้ที http://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1911-warmlove

ปฏิบตั ิ – ให้เลขาจดบันทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกล้ชิด
1. ให้รายงานกิจการดีทได้
ี ตงใจกระทํ
ั
า หรือภารกิจทีทําเสร็จสินแล้วจากการพบปะในครังทีผ่านมา
2. ให้เรามองไปรอบๆ บ้านของเรา ในโรงเรียนของเรา ยังมีเด็กอีกมากมายทีต้องการการต้อนรับ
ต้องการรอยยิม การโอบกอด การชมเชยให้กําลังใจ การอวยพร ให้เราช่วยกันคิดว่าเราจะทําสิงใด
เพือมอบให้เด็กเหล่านันได้บา้ ง ให้เลขาจดบันทึกไว้เพือการรายงานในการพบปะครังต่อไป
3. ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพือนํ าไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ทีมีความยากลําบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุก
ถวายเงินไว้)
4. นัดหมายการพบปะครังต่อไป
ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคําธรรมทูต 10 บท หรือ 1 สายก็ได้
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1. เพือให้สมาชิกได้เรียนรูแ้ บบอย่างการพลีชวี ติ ของพระเยซูเจ้าเพือความรอดพ้นของเราทุกคน
2. เพือให้สมาชิกคิดถึงผูท้ ทิี งวัด ไม่มาร่วมพิธบี ูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์
3. เพือให้สมาชิกได้มานมัสการพระเยซูเจ้าด้วยการเฝ้ าศีลมหาสนิทและรับศีลมหาสนิทในพิธบี ูชา
ขอบพระคุณ

ผู้นํา
ทุกคน

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอโปรดประทานความรักในหัวใจของพวกลูก เพือให้ลูกจะได้รกั สรรเสริญ
และเทิดทูนพระองค์ในศีลมหาสนิท พวกลูกขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระกายและพระโลหิต
ของพระองค์ทช่ี วยหล่อเลียงชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของลูก
อาแมน

นําภาพอาหาร เช่น ข้าว เนือสัตว์ นม ผัก นําอัดลม ขนม ผลไม้ต่าง ๆ มาให้สมาชิกดู และสนทนาตามนี
 ถามสมาชิกว่าคุน้ เคยกับอาหารในภาพไหม
 อาหารในภาพมีอะไรบ้าง
 ทําไมอาหารจึงสําคัญต่อร่างกาย
 อาหารชนิดใดทีร่างกายขาดไม่ได้
 จะเกิดอะไรขึนถ้าเราไม่ทานอาหาร
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1. มนุ ษย์มรี ่างกายและวิญญาณ ร่างกายต้องการอาหารและนํ า เพือบํารุงเลียงให้เจริญเติบโตและ
แข็งแรง ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณก็ต้องการการบํารุงเลียงเช่นเดียวกัน พระเยซูเจ้าถวายพระองค์เอง
แด่พระบิดาเจ้า โดยการยอมรับทรมาน ถูกตรึงกางเขน และสินพระชนม์ เพือชดเชยบาปทีมนุ ษย์
ได้ทาํ และมอบถวายพระองค์เองเป็ นอาหารฝ่ ายจิตเพือหล่อเลียงบํารุงชีวติ ฝ่ ายวิญญาณให้แก่เรา
2. อ่านพระคัมภีร์ "อาหารคํามือสุดท้ายและการตังศีลมหาสนิท" (ลก. 22:14-20)
เมือถึงเวลา พระเยซูเจ้าประทับทีโต๊ะพร้อมกับบรรดาอัครสาวก พระองค์ตรัสกับเขาว่า
“เราปรารถนาอย่างยิงจะกินปั สกาครังนีร่ วมกับท่านก่อนจะรับทรมาน เราบอกท่านทังหลายว่า
เราจะไม่กนิ ปั สกาอีก จนกว่าปั สกานีจะเป็ นความจริงในพระอาณาจักรของพระเจ้า” พระองค์ทรง
หยิบถ้วยขึน ทรงขอบพระคุณ ตรัสว่า “จงรับถ้วยนีไปแบ่งกันดืมเถิด เราบอกท่านทังหลายว่า
ตังแต่นีไปเราจะไม่ดมเหล้
ื าจากผลองุ่นอีกจนกว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึง” พระองค์ทรง
หยิบขนมปั ง ทรงขอบพระคุณ ทรงบิขนมปั งประทานให้บรรดาศิษย์ ตรัสว่า “นีเป็ นกายของเรา
ทีถูกมอบเพือท่านทังหลาย จงทําดังนีเพือระลึกถึงเราเถิด” ในทํานองเดียวกัน เมือการเลียงอาหาร
เสร็จสินแล้ว พระองค์ทรงหยิบถ้วยตรัสว่ า “ถ้วยนี เป็ นพันธสัญญาใหม่ใ นโลหิตของเราทีหลัง
เพือท่านทังหลาย”
คําถามเพือการไตร่ตรอง ให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยคําถามต่อไปนี
(ฝึกให้ไตร่ตรอง ผูน้ ําถามแล้วให้เวลาสมาชิกคิด พิจารณา แล้วให้แสดงความคิดเห็น ไม่ตอ้ งรีบเร่ง ให้พระจิตเจ้า
ทํางานในความเงียบกับจิตใจของเด็กแต่ละคน)
1. พระเยซูเจ้าทรงกระทําสิงใดก่อนจะมอบปั งและเหล้าองุ่นให้กบั บรรดาศิษย์ (ขอบพระคุ ณ
พระบิดาเจ้า)
2. พระเยซูเจ้าทรงหยิบถ้วยขึน ทรงขอบพระคุณ แล้วตรัสว่าอย่างไร (จงรับถ้วยนีไปแบ่งกันดืมเถิด
เราบอกท่านทังหลายว่าตังแต่นีไปเราจะไม่ด ืมเหล้าจากผลองุ่นอีก จนกว่าพระอาณาจัก ร
ของพระเจ้าจะมาถึง – อธิบายเพิมเติมว่า ในหลายประเทศ มีวฒ
ั นธรรมนํ าเหล้าองุ่นมาเป็ น
เครืองดืมปกติในมืออาหาร เหล้าองุ่นเป็ นเครืองดืมเพือความเบิกบานในงานสังสรรค์ ในระหว่าง
พิธศี ลี มหาสนิท เหล้าองุ่นจะได้รบั การเสกและกลายเป็ นพระโลหิตของพระเยซูเจ้าสําหรับเรา เพือให้
เราพบการประทับอยู่จริงของพระเยซูเจ้า เลือดในพระคัมภีรเ์ ป็ นสัญลักษณ์ของการใช้ชวี ติ ร่วมกัน
ระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงมอบพระโลหิตของพระองค์เองให้เป็ น
เครืองหมายของพันธสัญญาใหม่ระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์)

3. พระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปั ง ทรงขอบพระคุณ ทรงบิขนมปั งประทานให้บรรดาศิษย์ แล้วตรัสว่า
อย่ า งไร (นี เป็ น กายของเราทีถู ก มอบเพือท่ า นทังหลาย – อธิบ ายเพิมเติมว่ า ขนมปั ง เป็ น
สัญ ลัก ษณ์ ห นึ งของการมีชีวิต เป็ น อาหารหลัก ของบางประเทศ ขนมปั ง ไร้เ ชือทีเราใช้ใ นพิธี
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ศีลมหาสนิทกลายเป็ นพระกายของพระเยซูเจ้าสําหรับเรา เมือเรารับพระกายพระคริสตเจ้าก็ทาํ ให้
ตัวเรากลายเป็ นพระวิหารของพระองค์ในโลกนี)

4. พระเยซูเจ้าทรงสังว่า “จงทําดังนีเพือระลึกถึงเราเถิด” หมายถึงให้ทําสิงใด (ให้ทําพิธีบปิ ั ง
ซึงก็คอื พิธบี ูชาขอบพระคุณในปัจจุบนั )
5. เมือได้อ่านเรืองราวตอนนี สมาชิกคิดว่าต้องปรับปรุงหรือเปลียนแปลงแก้ไขตนเองอย่างไรบ้าง
(ให้สมาชิกพิจารณาเรืองการไปร่วมพิธบี ูชาขอบพระคุณของตน)
6. แบบอย่างชีวติ ของพระเยซูเจ้านี ช่วยให้เรารู้จกั และรักพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง (พระเยซูเจ้า
ทรงสละชีวติ เพือชดเชยบาปและเป็ นอาหารหล่อเลียงชีวติ ฝ่ ายวิญญาณแก่เรา ทําให้เรารัก
พระองค์มากขึนทุกวัน)
3. ก่อนทีพระเยซูเจ้าจะทรงรับทรมานและสินพระชนม์
ได้ทรงกินเลียงอาหารคํามือสุ ดท้ ายกับบรรดาศิษ ย์
เพือมอบมรดกชินสุ ด ท้า ยและชินสํ า คัญ ทีสุ ด ให้แ ก่
พวกเขาและแก่เ ราด้วย คือ พระกายและพระโลหิต
ของพระองค์ เ อง เพื อเป็ นอาหารเลี ยงวิ ญญาณเรา
ทังหลาย เป็ นมรดกทีพระองค์บอกกับเราว่า “เราจะอยู่
กับท่านทุกวัน” (มธ. 28:20) ผ่านทางศีลมหาสนิทนีเอง
เมือเรามาร่ ว มมิส ซาก็เหมือนกับเรามาร่ วมกินเลียง
อาหารคําครังสุดท้าย โดยมีพระเยซูเจ้าทรงเป็ นประธาน
ศีลมหาสนิทจึงเป็ นมรดกลําค่า เราจึงต้องแสดงความรัก
เคารพ ด้วยการมานมัสการ และสรรเสริญพระเยซูเจ้า
ในศีลมหาสนิทอย่างสมําเสมอด้วย
4. วันนีให้เราคิดถึงผู้ททิี งวัด หรือไม่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ด้วยเหตุผลต่างๆ มากมาย เช่น
อยากพักเพราะทํางานหนักมา 6 วันแล้ว หรือต้องการเวลาไปทํากิจกรรมอืนๆ ซึงตามความเชือ
ของเรา เราไปร่วมพิธบี ูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์เพราะเป็ นวันศักดิสิทธิ เป็ นวันทีพระเยซูเจ้า
ทรงกลับคืนชีพ เป็ นวันทีเราปฏิบตั ติ ามคําสังของพระเยซูเจ้า ทีตรัสไว้ “จงทําดังนี เพือระลึกถึงเรา”
คริสตชนจึงมาร่วมชุมนุ มกันเพือร่วมเป็ นนํ าหนึงใจเดียวกันกับพระคริสตเจ้าในธรรมลําลึกปั สกา
คือ ศีลมหาสนิท คริสตชนยังถือว่าวันอาทิตย์เป็ นวันทีพวกเรานัดพบกัน เพราะเป็ นการง่ายเมือ
ต้องการร่วมกิจกรรม ไม่ตอ้ งเสียเวลาไปนัดวันอืนเพราะคริสตชนมาร่วมมิสซาในวันอาทิตย์อยู่แล้ว
และสุดท้ายคริสตชนถือว่าวันอาทิตย์เป็ น วัน หยุดพักจากการงานทังหมด เพือจะได้ใช้เวลากับ
พระเจ้าและครอบครัว (เทียบกฎหมายพระศาสนจักร ข้อ 1246-1247) ดังนัน ให้เราชวนคุณพ่อ
คุณแม่ ญาติพน้ี องของเรามานมัสการพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
อย่างสมําเสมอ เพือสรรเสริญ ขอบพระคุณ ขอโทษ ขอพร สําหรับชีวติ ของเราตลอด 1 สัปดาห์
ทีผ่านไปด้วย
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ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทํากิจกรรมอืน ๆ แทนได้
ร้องเพลง "ศีลมหาสนิท" เพลงประกอบการสอนคําสอน อัลบัม "พระเยซูใจดี"
เพลง ศีลมหาสนิท
** ลูกมันใจเข้าไปรับพระเยซู เป็ นพระกายทีพระคริสต์ทรงประทาน
พระทรงพลีพระชนม์ เพือคนบาปมากมาย มอบถวายพระองค์เป็ นพลี
*** ศีลมหาสนิท ศีลมหาสนิท เพือจะได้ใกล้ชดิ พระองค์ทุกวัน
ศีลมหาสนิท ศีลมหาสนิท ร่วมชีวติ พระองค์กบั ฉัน (**/***/***)
ดาวน์โหลดได้ท ี http://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1913-jesusjaidee

1.
2.
3.
4.

ปฏิบตั ิ – ให้เลขาจดบันทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกล้ชิด
ให้รายงานกิจการดีทได้
ี ตงใจกระทํ
ั
า หรือภารกิจทีทําเสร็จสินแล้วจากการพบปะในครังทีผ่านมา
ให้สมาชิกชวนบิดามารดา ญาติพน้ี อง และเพือน ๆ มาร่วมพิธบี ูชาขอบพระคุณ มานมัสการ
พระเยซู เ จ้าในศีล มหาสนิ ท ในวัน อาทิต ย์ หรือทุ ก ครังทีมีโ อกาส ให้เ ลขาจดบัน ทึก ไว้เพือ
การรายงานในการพบปะครังต่อไป
ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพือนําไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ทีมีความยากลําบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุก
ถวายเงินไว้)
นัดหมายการพบปะครังต่อไป
ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคําธรรมทูต 10 บท หรือ 1 สาย
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1. เพือให้สมาชิกได้เรียนรูแ้ บบอย่างของพระเยซูเจ้าในการรับใช้ผอู้ นด้
ื วยความสุภาพถ่อมตน
2. เพือให้สมาชิกคิดถึงเด็กชายหญิงทีตกเป็ นเหยือของการเป็ นทาสและการค้ามนุษย์
3. เพือให้สมาชิกรับใช้เพือนพีน้องตามความสามารถ ด้วยใจสุภาพถ่อมตน

ผู้นํา

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอโปรดประทานความรักในหัวใจของพวกลูก เพือจะได้มใี จสุภาพ และพร้อม
ทีจะรัก รับใช้เพือนพีน้องทุกคน ตามแบบอย่างทีพระองค์ทรงทํากับบรรดาอัครสาวกด้วยเทอญ
ทุกคน อาแมน

1. ให้ส มาชิก วาดรูปมือทังสองข้างของตนเองลงในกระดาษ A4 แล้วพิจารณาว่ า มือของตนเอง
สามารถทําสิงใดดีได้บา้ ง
2. จากนัน ให้สมาชิกเขียนสิงทีมือของตนสามารถทําประโยชน์ ต่อบิดามารดา ญาติพน้ี อง ครู และ
เพือน ๆ ลงในรูปมือทีได้วาดไว้
3. ให้สมาชิกแบ่งปันกับคนข้าง ๆ ในสิงทีตนได้เขียนลงในมือทีวาดนัน
4. ใครมีประสบการณ์ทเคยบริ
ี
การและรับใช้ผอู้ นแล้
ื วมีความสุขบ้าง เล่าให้เพือนสมาชิกฟัง หรือผูน้ ํา
จะแบ่งปั นประสบการณ์ของท่านเองก็ได้
5. นําภาพวาดของสมาชิกไปติดไว้ในห้องคําสอน และให้นํากลับไปให้ผปู้ กครองดู
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1. พระเยซูเจ้าเสด็จมาบัง เกิด มิใช่เพือมารับการปรนนิบตั ิรบั ใช้ แต่พระองค์เสด็จมาเพือปรนนิบตั ิ
รับใช้ และประทานชีวติ ของพระองค์เองเพือช่วยเหลือคนจํานวนมาก วันนีเราจะเรียนรู้แบบอย่าง
ของพระเยซูเจ้าในการรับใช้ผอู้ นื
2. อ่านพระคัมภีร์ "การล้างเท้า" (ยน. 13:1-15)
ก่อนวันฉลองปั สกา พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วทีจะทรงจากโลกนีไปเฝ้ าพระบิดา
พระองค์ทรงรักผูท้ เป็
ี นของพระองค์ซงอยู
ึ ่ในโลกนี พระองค์ทรงรักเขาจนถึงทีสุด ระหว่างการเลียง
อาหารคํา ปี ศาจดลใจ ยูดาสอิสคาริโอท บุตรของซีโมนให้ทรยศต่อพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงทราบว่า
พระบิดาประทานทุกสิงไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้ว และทรงทราบว่า พระองค์ทรงมาจากพระเจ้า
และกําลังเสด็จกลับไปหาพระเจ้า จึงทรงลุกขึนจากโต๊ะ ทรงถอดเสือคลุมออกวางไว้ ทรงใช้ผา้ เช็ดตัว
คาดสะเอว แล้วทรงเทนํ าลงในอ่าง ทรงเริมล้างเท้าบรรดาศิษย์ และทรงใช้ผ้าทีคาดสะเอวเช็ดให้
เมือเสด็จมาถึงซีโมนเปโตร เขาทูลพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า พระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพเจ้าหรือ”
พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “สิงทีเราทําอยู่ขณะนี ท่านยังไม่เข้าใจ แต่จะเข้าใจในภายหลัง” เปโตร
ทูลว่า “ข้าพเจ้าไม่ยอมให้พระองค์ลา้ งเท้าข้าพเจ้า” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ถ้าท่านไม่ให้เราล้าง
ท่านจะไม่มสี ่วนเกียวข้องกับเรา” ซีโมนเปโตรทูลว่า “พระเจ้าข้า อย่าล้างเฉพาะเท้าเท่านัน แต่ลา้ ง
ทังมือและศีรษะด้วย” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผูท้ อาบนํ
ี
าแล้วก็ไม่จําเป็ นต้องล้างอะไรอีกนอกจากเท้า
เขาสะอาดทังตัวแล้ว ท่านทังหลายก็สะอาดอยู่แล้ว แต่ไม่ทุกคน” ทังนีทรงทราบว่า ใครกําลังทรยศ
ต่อพระองค์ จึงตรัสว่า “ท่านทังหลายสะอาด แต่ไม่ทุกคน” เมือทรงล้างเท้าของบรรดาศิษย์เสร็จแล้ว
พระเยซูเจ้าทรงสวมเสือคลุมอีกครังหนึง เสด็จกลับไปทีโต๊ะ ตรัสว่า “ท่านเข้าใจไหมว่าเราทําอะไร
ให้ท่าน” ท่านทังหลายเรียกเราว่าอาจารย์และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ก็ถูกแล้ว เพราะเราเป็ นอย่างนัน
จริง ๆ ในเมือเราซึงเป็ นทังองค์พระผู้เป็ นเจ้าและอาจารย์ยงั ล้างเท้าให้ท่าน ท่านก็ต้องล้างเท้า
ให้กนั และกันด้วย เราวางแบบอย่างไว้ให้แล้ว ท่านจะได้ทําเหมือนกับทีเราทํากับท่าน
คําถามเพือการไตร่ตรอง ให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยคําถามต่อไปนี
(ฝึกให้ไตร่ตรอง ผูน้ ําถามแล้วให้เวลาสมาชิกคิด พิจารณา แล้วให้แสดงความคิดเห็น ไม่ตอ้ งรีบเร่ง ให้พระจิตเจ้า
ทํางานในความเงียบกับจิตใจของเด็กแต่ละคน)
1. การล้างเท้าอัครสาวกของพระเยซูเจ้าถือเป็ นแบบอย่างและบทเรียนสําคัญ ซึงพระเยซูเจ้า
ทรงมอบแก่อคั รสาวกและศิษย์ของพระองค์ทุกคน นันคือเรืองใด (การรับใช้)
2. เธอคิดว่า พระเยซูเจ้าจะรู้สกึ อย่างไร ขณะทีทรงล้างเท้าให้กบั บรรดาอัครสาวก (รักและ
อาลัยศิษย์ทจะต้
ี องจากกัน – มีความสุขทีได้ลา้ งเท้าให้บรรดาศิษย์)
3. ถ้าสมาชิกอยู่ทนัี นในวันนัน แล้วพระเยซูเจ้าทรงล้างเท้าให้เธอด้วย เธอจะทําอย่างไร
และเธอจะรูส้ กึ อย่างไร (ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น)
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4. การล้างเท้าให้อคั รสาวกแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็ นคนอย่างไร (สุภาพ ถ่อมตน)
5. เมือได้ อ่ า นเรืองราวของพระเยซู เ จ้ า ตอนนี แล้ ว สมาชิ ก คิ ด ว่ า ต้ อ งปรับ ปรุ ง หรื อ
เปลียนแปลงแก้ไขตนเองอย่างไรบ้าง (ให้สมาชิกพิจารณาตนเองว่า ได้บริการ รับใช้ผอู้ นื
ด้วยความเต็มใจ ด้วยความยินดี ด้วยความสุภาพถ่อมตน หรือไม่)
6. แบบอย่างชีวติ ในวัยเยาว์ของพระเยซูเจ้านี ช่วยให้เรารู้จกั และรักพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง
(พระวรสารในวัน นี แสดงให้เ ห็น ว่ า พระเยซู เ จ้า ทรงรัก บรรดาศิษ ย์ และผู้ท ีเป็ น ของ
พระองค์มาก พระองค์ผู้เป็ นนายและอาจารย์ยงั ถ่อมตนลงล้างเท้าศิษย์ของตน ซึงเป็ น
แบบอย่างแห่งความรักและการรับใช้สําหรับศิษย์ของพระองค์ เมือได้ทราบสิงทีพระองค์
ทรงทําก็ทาํ ให้เรารักพระองค์มากยิงขึน และมีความตังใจจะทําเหมือนพระองค์)
3. “การล้างเท้า” สําหรับสังคมยิวถือว่าเป็ นงานของทาสหรือของคนรับใช้ทตํี าต้อยทีสุดในบ้าน การที
พระเยซูเจ้าทรงก้มลงล้างเท้าให้กบั บรรดาศิษย์ จึงถือเป็ นการถ่อมตนเองลงอย่างทีสุด พระเยซูเจ้า
ทรงมอบแบบอย่างแก่เรา เพือชีให้เห็นว่าหนทางทีแท้จริงของการเป็ นศิษย์ของพระเยซูเจ้าก็คอื
การรับใช้ซงกั
ึ นและกัน เราผู้เป็ นศิษย์ต้องเลียนแบบอย่างของพระองค์ พระเยซูเจ้ามิได้ทรงสอน
ด้วยคําพูดเท่านัน แต่ทรงทําให้เห็นเป็ นแบบอย่าง และทรงปรารถนาให้เราแสดงความสุภาพถ่ อมตน
ในการรับใช้กนั และกัน ทังคําพูดและการดําเนินชีวติ
4. วันนีเราเรียนรูถ้ งึ การเป็ นผูร้ บั ใช้ เชิญชวนเราให้คดิ ถึงและภาวนาสําหรับบรรดาเด็กชายหญิงทีตก
เป็ นเหยือของการค้ามนุ ษย์และการทารุณ ทําให้ศกั ดิศรีของความเป็ น มนุ ษ ย์ข องพวกเขาถู ก
ทําลายไป มีเด็ก และเยาวชนทีตกเป็ น ทาสอีก มากในโลก หรือต้องมีช ีวิตอยู่อ ย่า งยากลํา บาก
ต้อ งทํา งานอย่า งหนั ก หรือ อาจจะต้ อ งทํ า ในสิงทีไม่ ส มควรต้อ งทํ า เช่ น ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
มีแรงงานเด็กจํานวนมาก ทีมีอายุระหว่าง 5-17 ปี และส่วนใหญ่ทํางานเกษตรกรรม เช่น ไร่ออ้ ย และ
มีประมาณ 18,000 คน ทํางานในเหมืองทอง (ตามสถิตปิ ี 2011) (ทีมา https://www.licas.news)
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสกับเราคริสตชนไทย ในพิธีบูชาขอบพระคุณทีสนาม
ศุภชลาศัยว่า “พ่อคิดถึงบรรดาเด็กชายหญิงและสตรีทตกเป็
ี
นเหยือของการค้าประเวณี และคิดถึง
เรืองการค้ามนุษย์ ซึงทําให้ศกั ดิศรีของเขาถูกทําลายไป พ่อคิดถึงเยาวชนทีตกเป็นทาสของยาเสพติด
และดําเนินชีวติ อย่างไร้ความหมาย...พวกเขาเหล่านีเป็ นสมาชิกของครอบครัวของเรา เป็นมารดา
เป็นพีน้องชายหญิงของเรา จงอย่าปิดกันชุมชนของเราจากใบหน้า บาดแผล รอยยิม และชีวติ ของเขา
จงอย่าหยุดยังความรักความเมตตาจากพระเจ้า ในการเจิมบาดแผล และความเจ็บปวดของเขา”
ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทํากิจกรรมอืน ๆ แทนได้
ร้องเพลง "ทําด้วยความรัก" เพลงประกอบการสอนคําสอน อัลบัม "ทําด้วยความรัก"
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เพลงทําด้วยความรัก
** ทําด้วยความรัก ทุกอย่างทําด้วยรัก ทําเพราะรักพระเยซู
ทําด้วยความรัก ทุกอย่างทําด้วยรัก ทําเพราะรักพระเยซู
1. เรียนด้วยความรัก เล่นด้วยความรัก ทําเพราะรักพระเยซู
อ่านด้วยความรัก เขียนด้วยความรัก ทําเพราะรักพระเยซู (**)
2. กวาดบ้านด้วยความรัก ถูบา้ นด้วยความรัก ทําเพราะรักพระเยซู
ล้างจานด้วยความรัก ซักผ้าด้วยความรัก ทําเพราะรักพระเยซู (**)
ดาวน์โหลดได้ที http://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1912-withlove
ปฏิบตั ิ – ให้เลขาจดบันทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกล้ชิด
1. ให้รายงานกิจการดีทได้
ี ตงใจกระทํ
ั
า หรือภารกิจทีทําเสร็จสินแล้วจากการพบปะในครังทีผ่านมา
2. เชิญชวนให้สมาชิกแสดงความสุภาพถ่อมตนเพือรับใช้ผอู้ นื โดยให้สมาชิกหาข้อตังใจทีจะรับใช้
ผูอ้ นื ให้เลขาจดบันทึกไว้เพือการรายงานในการพบปะครังต่อไป
3. ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพือนํ าไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ทีมีความยากลําบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุก
ถวายเงินไว้)
4. นัดหมายการพบปะครังต่อไป
ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคําธรรมทูต 10 บท หรือ 1 สาย
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1. เพือให้สมาชิกได้เรียนรูแ้ บบอย่างชีวติ ภาวนาของพระเยซูเจ้า
2. เพือให้สมาชิกภาวนาเพือบรรดามิชชันนารี บรรดาธรรมทูตทีทํางานในประเทศไทย
3. เพือให้สมาชิกได้เลียนแบบพระเยซูเจ้าด้วยการภาวนาอยู่เสมอในชีวติ ประจําวัน

ผู้นํา
ทุกคน

ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็ นบุคคลแห่งการภาวนา พระองค์ทรงภาวนาอยู่เสมอในชีวติ
ประจําวัน ขอพระองค์ประทานความรักในหัวใจของพวกลูก เพือจะได้มรี กั การภาวนา และรูจ้ กั
ทีจะภาวนาต่อพระบิดาเจ้าอยู่เสมอ
อาแมน

ให้สมาชิกช่วยกันเปิ ดพระคัมภีรด์ า้ นล่างนี และช่วยกันดูว่า
พระเยซูเจ้ากําลังทําอะไร อยู่ทไหน
ี กับใคร

ลก. 3:21-22, ลก. 5:12-16, ลก. 6:12-16, ลก. 22:32
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1. พระเยซูเจ้าทรงเป็ นบุคคลแห่งการภาวนา ในฐานะทีทรงบังเกิดเป็ นชาวยิวคนหนึง พระองค์ทรง
ปฏิบตั ติ นเคร่งครัดตามแบบอย่างของชาวยิวทีหล่อเลียงชีวติ ด้วยการภาวนาอยู่เสมอ พระองค์ทรง
เรียนรู้การภาวนามาจากพระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟ ก่อนเริมงานประกาศข่าวดี ทรงเริมต้น
ด้วยการภาวนา ขณะทรงรับพิธีล้างจากท่ านยอห์น (ลก. 3:21-22) ทรงจบชีวติ ด้วยการภาวนา
บนไม้กางเขน (ลก. 23:46) ทรงภาวนาอยู่เสมอ ทังในเมืองทีเต็มไปด้วยผู้คน ในงานเลียง ตามถนน
หนทาง แม้ในสถานทีวุ่นวาย พระองค์ทรงหาทีเงียบ ๆ เพือภาวนา (ลก. 5:16) พระองค์ทรงภาวนา
ในเวลาเช้า บ่ ายและเย็น ก่อนทานอาหาร (มธ. 14:19; 26:26) ทรงภาวนาส่ว นตัวและภาวนา
พร้อมกับบรรดาศิษย์ (ลก. 22:32) และยังทรงภาวนาให้กบั ผูท้ ทํี าร้ายพระองค์ดว้ ย (ลก. 23:34)
2. พระเยซูเจ้ามิได้ทรงภาวนาตามธรรมเนียมของชาวยิวเท่านัน แต่พระองค์ทรงภาวนาในช่วงเวลา
ทีสําคัญของชีวิต เช่น ก่อนการเลือกอัครสาวก (ลก. 6:12) เมือรับรู้ว่าจะต้องทุกข์ทรมาน (ลก.
9:28) เมือต้องเผชิญหน้ากับการถูกจับกุมและการถูกทรมาน (มก. 14:35) และเมือถูกตรึงกางเขน
(มธ. 27:46)
อ่านพระคัมภีร์ "ภูเขามะกอกเทศ" (ลก. 22:39-46)
พระเยซูเจ้าเสด็จจากทีนันไปยังภูเขามะกอกเทศเช่นเคย บรรดาศิษย์ตามเสด็จไปด้วย
เมือเสด็จถึงทีนันแล้ว พระองค์ตรัสกับเขาเหล่านันว่า “จงอธิษฐานภาวนาเถิด เพือจะไม่ถูกผจญ”
แล้วพระองค์เสด็จห่างออกไปจากบรรดาศิษย์ประมาณระยะปาก้อนหิน ทรงคุกเข่าลง อธิษฐาน
ภาวนาว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์มพี ระประสงค์
โปรดทรงนํ าถ้วยนีไปจากข้าพเจ้าเถิด แต่อย่าให้เป็ น
ไปตามใจข้า พเจ้ า ให้ เ ป็ นไปตามพระประสงค์ ข อง
พระองค์เ ถิด ” ทู ต สวรรค์ อ งค์ ห นึ งปรากฏมาถวาย
พละกํ าลัง แด่ พระองค์ พระองค์ท รงอยู่ใ นความทุ ก ข์
กัง วลอย่ างสาหัส จึง ทรงอธิษ ฐานอย่ างมุ่ง มันยิงขึน
พระเสโทตกลงบนพืนดินประดุจหยดโลหิต พระองค์
ทรงลุกขึนจากการอธิษฐานภาวนา เสด็จไปพบบรรดาศิษย์
ซึ งหลับ อยู่ เ พราะความโศกเศร้ า จึง ตรัส กับเขาว่ า
“นอนหลับทําไม จงลุกขึนอธิษฐานภาวนาเถิด เพือจะ
ไม่ถูกผจญ”
คําถามเพือการไตร่ตรอง ให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยคําถามต่อไปนี
(ฝึกให้ไตร่ตรอง ผูน้ ําถามแล้วให้เวลาสมาชิกคิด พิจารณา แล้วให้แสดงความคิดเห็น ไม่ตอ้ งรีบเร่ง ให้พระจิตเจ้า
ทํางานในความเงียบกับจิตใจของเด็กแต่ละคน)
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1. พระเยซูเจ้าทรงภาวนาอยู่ทไหน
ี กับใคร และอย่างไร (ภูเขามะกอก-บรรดาศิษย์-อย่างมุง่ มัน)
2. ขณะทีกําลังภาวนา พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในความรูส้ กึ เช่นไร (ทุกข์ กังวลอย่างสาหัส)
3. พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาว่าอย่างไร (พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์มพี ระประสงค์ โปรด
ทรงนํ าถ้วยนีไปจากข้าพเจ้าเถิด แต่อย่าให้เป็ นไปตามใจข้าพเจ้า ให้เป็ นไปตามพระประสงค์
ของพระองค์เถิด)
4. ถ้าพระเยซูเจ้าเสด็จมาพบบรรดาศิษย์กําลังร่วมภาวนาอยู่กบั พระองค์ พระองค์จะทรงรู้สกึ
อย่างไร (ได้รบั ความบรรเทาใจ / มีกําลังใจ / ดีใจ / ซาบซึงใจ)
5. เมือได้อ่านเรืองราวตอนนี สมาชิกคิดว่าต้องปรับปรุงหรือเปลียนแปลงแก้ไขตนเองอย่างไร
บ้าง (ให้สมาชิกพิจารณาชีวติ ภาวนาของตนเอง ว่าเป็ นอย่างไรบ้าง)
6. แบบอย่างชีวติ ของพระเยซูเจ้า ช่วยให้เรารู้จกั และรักพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง (พระเยซูเจ้าทรง
สนิทสัมพันธ์กบั พระบิดาเจ้าในการอธิษฐานภาวนาอย่างสมําเสมอ ทําให้เรารัก พระเยซูเจ้า
มากยิงขึน รักทีจะภาวนามากขึนตามแบบอย่างของพระองค์)
3. พระเยซูเจ้าทรงภาวนาเพือสรรเสริญและขอบพระคุณพระบิดาเจ้า ทรงภาวนาวอนขอการให้อภัย
ทรงภาวนาด้วยจิตใจทีเชือมัน ศรัทธา และไว้วางใจ พระองค์ทรงกระทําด้วยใจอิสระ ด้วยความ
ตังใจ ชีวติ ภาวนาของพระเยซูเจ้า เป็ นแบบอย่างทีสําคัญมากในการเป็ นลูกของพระบิดา เราต้อง
ภาวนาอยู่เสมอ เพือวอนขอพระบิดาเจ้าอวยพรชีวติ ประจําวันของเรา จิตตารมณ์ทสํี าคัญของการ
เป็ นยุวธรรมทูต คือต้องมีชวี ติ ฝ่ ายจิตทีเข้มข้น ต้องภาวนาต่อพระบิดาเจ้าอยู่เสมอ
4. พระเยซูเจ้าทรงเป็ นแบบอย่างในการภาวนาแก่เรา เพราะพระองค์มไิ ด้ภาวนาเพือตนเองเท่านัน
แต่ยงั ทรงภาวนาวอนขอพระบิดาเจ้าให้ช่วยเหลือบรรดาศิษย์ (ยอห์น บทที 17 คําอธิษฐานของ
พระเยซูเจ้า) เพือช่วยพวกเขาในการดําเนินชีวติ เป็ นหนึงเดียวกัน และเพืองานประกาศข่าวดีดว้ ย
วันนีเราจะคิดถึงบรรดาธรรมทูตทีไปประกาศข่าวดีในประเทศทีห่างไกลบ้านเมืองของตน เป็ นต้น
บรรดาธรรมทู ต ทีเดิน ทางมาประกาศข่ า วดีในประเทศไทยของเรา ดัง พระดํ ารัส ของสมเด็จ
พระสัน ตะปาปาฟรัง ซิส ทีตรัส กับ คริส ตชนไทยในพิธีบู ช าขอบพระคุ ณ ทีสนามศุ ภ ชลาศัย ว่ า
“บรรดาธรรมทูตทีเดินทางมาถึงแผ่นดินแห่งนี พวกเขาได้ฟังพระวาจาขององค์พระผู้เป็ นเจ้า
และเมือพวกเขามองเห็นว่า พวกเขาเป็ นส่วนหนึ งของครอบครัวที ยิงใหญ่กว่าครอบครัว
ที มีความสัมพันธ์กนั ทางสายโลหิต โดยอาศัยพละกําลังจากพระจิตเจ้าและความหวังทีเกิดจาก
พระวรสาร พวกเขาออกเดินทางเพือค้นหาใบหน้ าของพีน้ องของเขา พวกเขาต้องเปิดใจ
เพือจะก้าวข้ามความแตกแยกและความแตกต่างในทุกรูปแบบ และค้นพบมารดาและพีน้ อง
ชายหญิงชาวไทยทังหลาย...” วันนีเราจะภาวนาให้บรรดาธรรมทูตในประเทศไทยเป็ นพิเศษ
(ฝึกให้สมาชิกภาวนาจากใจ)
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ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทํากิจกรรมอืน ๆ แทนได้
ร้องเพลง "มัทธิว 18:19" เพลงประกอบการสอนคําสอน อัลบัม "ทําด้วยความรัก"
เพลงมัทธิว 18:19
ถ้าพวกท่าน สองคน จะร่วมใจกันวอนขอสิงใดพระบิดาของเรา ผูส้ ถิตในสวรรค์เบืองบน
พระองค์ทรงจะกระทํา ให้พวกท่านตามความประสงค์เอย
ดาวน์โหลดได้ท ี http://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1912-withlove

1.
2.
3.
4.

ปฏิบตั ิ – ให้เลขาจดบันทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกล้ชิด
ให้รายงานกิจการดีทได้
ี ตงใจกระทํ
ั
า หรือภารกิจทีทําเสร็จสินแล้วจากการพบปะในครังทีผ่านมา
ให้สมาชิกตังใจจัดสรรเวลาภาวนาในชีวติ ประจําวัน ภาวนาเพือบรรดาธรรมทูต และผูป้ ระกาศ
ข่าวดีทวโลกด้
ั
วย ให้เลขาจดบันทึกไว้เพือการรายงานในการพบปะครังต่อไป
ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพือนํ าไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ทีมีความยากลําบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุก
ถวายเงินไว้)
นัดหมายการพบปะครังต่อไป

ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคําธรรมทูต 10 บท หรือ 1 สาย
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ครังที

เราเป็ นลูกของพระเจ้าในการให้อภัยซึงกันและกัน
พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน 23:35-42

1. เพือให้สมาชิกได้เรียนรูแ้ บบอย่างการให้อภัยของพระเยซูเจ้า
2. เพือให้สมาชิกคิดถึงสถานทีทีมีความยากลําบากของสงคราม และความเกลียดชังในโลกใบนี
3. เพือให้สมาชิกได้เลียนแบบพระเยซูเจ้าในการให้อภัยผูอ้ นื และไปรับศีลอภัยบาปอย่างสมําเสมอ

ผู้นํา
ทุกคน

ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็ นบุคคลแห่งการให้อภัย ขอโปรดประทานความรักในหัวใจของ
พวกลูก ให้เปี ยมไปด้วยสันติในใจ เพือเป็ นผูม้ อบสันติและการให้อภัยแก่ผอู้ นเสมอ
ื
อาแมน

อุปกรณ์

1. ตะกร้า
2. กระดาษทีเขียนเหตุการณ์ทพระเยซู
ี
เจ้าทรงให้อภัยพับไว้ ดังนี
 พระเยซูเจ้าทรงให้อภัยหญิงผิดประเวณี “การให้อภัยแทนทีการตัดสินลงโทษ”
 พระเยซูเจ้าทรงให้อภัยศักเคียส “การให้อภัยทีนําไปสูก่ ารเปลียนแปลงชีวติ ”
 พระเยซูเจ้าทรงให้อภัยคนอัมพาต “การให้อภัยทีถวายเกียรติแด่พระเจ้า”
 พระเยซูเจ้าทรงให้อภัยคนเก็บภาษี “การให้อภัยทีนํามาสูก่ ารเป็ นศิษย์”
1. ให้สมาชิกแต่ละคนหยิบกระดาษคนละ แผ่น และอ่านข้อความในแผ่นกระดาษให้เพือนฟั ง
2. ถามสมาชิกว่า ใครจําเรืองราวในกระดาษทีตนหยิบได้บา้ ง (ถ้ามี เล่าให้เพือนฟั ง)
3. ใครมีประสบการณ์ให้อภัยผูอ้ นื หรือได้รบั การอภัยจากผูอ้ นบ้
ื าง (ถ้ามี เล่าให้เพือนฟั ง)
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1. หนึงในคําสอนของพระเยซูเจ้าในการประกาศข่าวดีคอื เรืองการให้อภัย ครังหนึงเปโตรทูลถาม
พระเยซู เจ้าว่ า “ถ้าพีน้ องทําผิดต่ อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้ องยกโทษให้ เขาสักกี ครัง ถึ งเจ็ดครัง
หรือไม่” (มธ. 18:21) สําหรับชาวยิว การยกโทษให้กบั คนทีทําผิดต่อเราสามครังนันถือว่ามากสุดแล้ว
แต่พระเยซูเจ้าทรงตอบเปโตรว่า “ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครัง” (มธ. 18:22) ซึงหมายถึง
“ให้อภัยโดยไม่จดจํา” คือต้องยกโทษหรือให้อภัยตลอดไป การให้อภัยถือว่าเป็ นเรืองทีทําได้ยาก
ทังการกระทําและความคิด แต่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทําให้เห็นเป็ นแบบอย่างแก่เรา
2. อ่านพระคัมภีร์ "พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน" (ลก. 23:33-43)
เมือมาถึงสถานทีทีเรียกว่าเนินหัวกระโหลก บรรดาทหารตรึงพระองค์ทนัี นพร้อมกับผูร้ ้าย
สองคน คนหนึงอยู่ขา้ งขวาและอีกคนหนึงอยู่ขา้ งซ้าย พระเยซูเจ้าตรัสว่า ‘พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัย
ความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รวู้ ่ากําลังทําอะไร’ ทหารนําเสือผ้าของพระองค์ไปจับสลากแบ่งกัน
ประชาชนยืนดูอยู่ทนัี น ส่วนบรรดาผู้นําเยาะเย้ยพระองค์ว่า เขาช่วยคนอืนให้รอดพ้นได้ ก็ให้เขา
ช่วยตนเองซิ ถ้าเขาเป็ นพระคริสต์ผทู้ พระเจ้
ี
าทรงเลือกสรร แม้แต่บรรดาทหารก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วย
เขานําเหล้าองุ่นเปรียวเข้ามาถวาย พลางกล่าวว่า "ถ้าท่านเป็ นกษัตริยข์ องชาวยิว ก็จงช่วยตนเอง
ให้รอดพ้นซิ" มีคําเขียนไว้เหนือพระองค์ว่า "ผูน้ ีคือกษัตริยข์ องชาวยิว" ผูร้ ้ายคนหนึงทีถูกตรึงบน
ไม้กางเขน พูดดูหมินพระองค์ว่า แกเป็ นพระคริสต์ไม่ใช่หรือ จงช่วยตนเองและช่วยเราให้รอดพ้น
ด้วยซิ แต่อีกคนหนึงดุเขากล่าวว่า แกไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือทีมารับโทษเดียวกันกับท่านผู้นี
สําหรับพวกเราก็ยุตธิ รรมแล้ว เพราะเรารับโทษสมกับการกระทําของเรา แต่ท่านผูน้ ีมิได้ทําผิดเลย
แล้วเขาทูลว่า “ข้าแต่พระเยซู โปรดระลึก ถึงข้าพเจ้าด้วย เมือพระองค์จะเสด็จสู่พระอาณาจัก ร
ของพระองค์” พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า วันนี ท่านจะอยู่กบั เราในสวรรค์”
คําถามเพือการไตร่ตรอง ให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยคําถามต่อไปนี
(ฝึกให้ไตร่ตรอง ผูน้ ําถามแล้วให้เวลาสมาชิกคิด พิจารณา แล้วให้แสดงความคิดเห็น ไม่ตอ้ งรีบเร่ง ให้พระจิตเจ้า
ทํางานในความเงียบกับจิตใจของเด็กแต่ละคน)
1. พระเยซู เ จ้าทรงภาวนาขอพระบิด าว่ า อย่ างไร (พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่
เขาเถิด เพราะเขาไม่รวู้ ่ากําลังทําอะไร)
2. โจรทีได้รบั การอภัยบาปพูดกับพระเยซูเจ้าว่าอย่ างไร (ข้าแต่พระเยซู โปรดระลึก ถึง
ข้าพเจ้าด้วย เมือพระองค์จะเสด็จสูพ่ ระอาณาจักรของพระองค์)
3. สมาชิกคิดว่าทําไมพระเยซูเจ้าจึงให้อภัยกับโจรคนนัน (เพราะเขายอมรับความผิดพลาด
ของตนเอง เขายอมรับว่าตนเองเป็ นคนบาป เขาเชือว่าพระเยซูเจ้าทรงอภัยบาปให้แก่
เขาและประทานชีวติ นิรนั ดรให้แก่เขาได้)
4. ถ้าพระเยซูเจ้าให้อภัยเรา เราจะรูส้ กึ อย่างไร (ให้สมาชิกแบ่งปัน)
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5. เมือได้อ่านเรืองราวตอนนี สมาชิก คิดว่าต้องปรับปรุงหรือเปลียนแปลงแก้ไ ขตนเอง
อย่ างไรบ้าง (ให้สมาชิกพิจารณาเรืองการไปสารภาพบาปของตน ว่าได้รู้สกึ เป็ นทุกข์
เสียใจจริงหรือไม่ เชือว่าพระเจ้าอภัยบาปให้ตนเองจริง ๆ หรือไม่ มีความตังใจจะไม่ทํา
ความผิด จะไม่ทาํ บาปอีกหรือไม่ รวมถึงเราได้ยกโทษหรือให้อภัยผูอ้ นบ้
ื างหรือไม่)
6. แบบอย่างชีวติ ของพระเยซูเจ้า ช่วยให้เรารู้จกั และรักพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง (พระเยซูเจ้า
ทรงอภัยให้กบั คนทีทําผิดต่อพระองค์ คนทีสํานึกตนว่าเป็ นคนบาปอย่างจริงใจ ทําให้
ซาบซึงในพระเมตตาของพระเจ้า ทําให้เรารักพระองค์มากขึนทุกวัน)
3. พระเยซู เ จ้ า ทรงมองดู ค วามเจ็บ ปวดด้ ว ยสายตาแห่ ง
ความเมตตา พระองค์ทรงมองเราทีเป็ นบุตรของพระบิดา
ทีทําบาปเพราะความอ่อนแอ พระองค์เชือมันว่ าเราจะเป็ น
คนดีบริบูรณ์เหมือนพระบิดาเจ้าสวรรค์ของเราได้ ดังนัน
ให้เราเลียนแบบพระองค์ ในการยกโทษให้คนทีทําร้ายเรา
และเรียนรูท้ จะสํ
ี านึกผิดอย่างจริงใจในสิงทีเราทําต่อพระเจ้า
และเพือนมนุษย์ โดยไปสารภาพบาปกับพระสงฆ์ และเรา
ต้องตระหนักว่าการให้อภัยเป็ นการแสดงความรัก ทีเป็ น
รูปธรรมของคริสตชน ซึงเราต้องมอบให้ทุกคน มิใช่เฉพาะ
คนทีเรารัก เท่ านัน ซึงนีคือ จิตตารมณ์ ของธรรมทูตของ
พระเยซูเจ้าด้วย
4. วันนีให้เราภาวนาเพือสันติภาพในโลก เพราะยังมีช่วงเวลาของความยากลําบากของสงคราม และ
ความเกลียดชังอยู่ในโลกใบนี ดังนัน จําเป็ นต้องภาวนาวอนขอสันติภาพให้เกิดในใจเราเป็ นอันดับแรก
และสําหรับสันติภ าพในหลาย ๆ ประเทศด้วย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสอนว่ า “คําว่า
สันติภาพ ไม่ใช่เอกสารที แค่นังลงแล้วเซ็นชือลงไปแล้วจะเกิดขึนได้ แต่เกิดขึนจากการลงมือทํา
และเริมต้ นในชีวิตของเรา” ทรงสอนเราว่า “ฉั นจะเป็ นช่างฝี มือสร้างสันติได้อย่างไร ถ้าไม่รู้
พ่ อจะบอกให้ เราต้ องอย่าสร้างความเกลี ยดชังผู้อื น ถ้ าใครทําผิ ดกับลูก ลู กต้ องให้ อภัยเขา
อย่าเกลียดชังเขา จงให้อภัยมาก ๆ เอาล่ะ ลูกลองหันไปพูดกับคนข้างๆ ว่า อย่าเกลียดชังกัน
แต่เราต้องให้อภัยกัน” เมือเราภาวนาเพือให้มสี นั ติในใจ เราก็จะสามารถให้อภัยกันได้มากขึน และนี
เป็ นเครืองหมายว่าเราเป็ นลูกของพระบิดาเจ้าอย่างแท้จริง
(ข้อความตอนหนึงจากการพบปะและเทศน์ สอนเยาวชน ณ ลานหน้ าอาสนวิหารแม่พระผู้ปฏิสนธินิร มล
อัครสังฆมณฑลบังกี, 29 พ.ย. 2015 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง)
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ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทํากิจกรรมอืน ๆ แทนได้
ร้องเพลง "จงอภัยเถิด" เพลงประกอบการสอนคําสอน อัลบัม "ทําด้วยความรัก"
เพลงจงอภัยเถิด
1. จงอภัยเถิด จงอภัยเถิด จะสุขสันต์ ทุกวันทุกคืน
โลกจะสวยใส เมือมียมรื
ิ น อายุยนื หากไม่หมองใจ
2. โอ้เพือนรักเอย โอ้เพือนรักเอย โอ้เพือนรัก ฉันให้อภัย
ต่อแต่นหนอ
ี
ฉันจะขอให้ โปรดเห็นใจเถิด ช่วยยิมมา
3. ใครมีความเศร้า ทุกข์จะเผาใจ โลกจะไร้ ซึงความโสภา
โอ้เพือนรักเอ๋ย อย่าได้เฉยชา โปรดยิมมาเถิด เพือนรักเอย
ดาวน์โหลดได้ที http://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1912-withlove

1.
2.
3.
4.

ปฏิบตั ิ – ให้เลขาจดบันทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกล้ชิด
ให้รายงานกิจการดีทได้
ี ตงใจกระทํ
ั
า หรือภารกิจทีทําเสร็จสินแล้วจากการพบปะในครังทีผ่านมา
ให้สมาชิกหาข้อตังใจเรืองการให้อภัยกัน และภาวนาเพือสันติภาพในโลก โดยเฉพาะประเทศทีมี
สงครามและการเบียดเบียนศาสนา ให้เลขาจดบันทึกไว้เพือการรายงานในการพบปะครังต่อไป
ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพือนํ าไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ทีมีความยากลําบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุก
ถวายเงินไว้)
นัดหมายการพบปะครังต่อไป
ชีวิตจิตธรรมทูต ภาวนาสายประคําธรรมทูต 10 บท หรือ 1 สาย
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1. เพือให้สมาชิกไตร่ตรองบทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย
2. เพือให้สมาชิกตระหนักถึงการสร้างความสนิทสัมพันธ์กบั พระบิดาเจ้าด้วยการหล่อเลียงความเชือ
ของตนอย่างสมําเสมอ
3. เพือให้สมาชิกเลียนแบบพระเยซูเจ้าในการดําเนินชีวติ อย่างรอบคอบ และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ

ผู้นํา
ทุกคน

ข้าแต่พระเยซู เจ้า ขอโปรดประทานนํ ามันแห่งความสนิทสัมพันธ์ก ับพระองค์ โปรดเพิมพูน
ความเชือ ความรัก ความไว้วางใจแก่ลูก เพือเป็ นพลังชีวติ ให้ลูกได้เป็ นลูกทีรักของพระองค์
ตลอดไป
อาแมน

 เมือปี ค.ศ. 2019 ทีผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรัง ซิส ได้เสด็จเยือนประเทศไทย
ระหว่างวันที 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 เพือร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนา
มิสซังสยาม และฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ท างการทูตระหว่างไทยและนครรัฐวาติก ัน
ตามคําเชิญของรัฐบาลไทย นับเป็ นการเสด็จเยือนครังแรกในรอบ 35 ปี หลังจากการเสด็จ
เยือ นไทยของนัก บุญ สมเด็จพระสัน ตะปาปา ยอห์น ปอล ที 2 ในปี ค.ศ. 1984 ซึงไม่
เพียงแต่คริสตชนไทยเท่านันทีชืนชมยินดี แต่ประชาชนชาวไทยต่างก็ปลืมปิ ติยินดีและ
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ชืนชมในพระจริยวัตรทีงดงาม เปี ยมด้วยพระเมตตาของพระองค์ดว้ ย ซึงโอกาสนี ยุวธรรมทูต
จากแต่ละสังฆมณฑล ได้ไ ปร่ว มรับเสด็จและร่ ว มพิธีบูช าขอบพระคุ ณ สํ าหรับ เยาวชน
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ท ี 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ใครมีโอกาส
ได้ไปร่วมเหตุการณ์ในครังนีบ้าง มีใครประทับใจอะไรบ้าง (ให้สมาชิกแบ่งปัน)
 ถ้าวันนีพระเยซูเจ้าทรงเชือเชิญเราให้เป็ นผูร้ ่วมงานของพระองค์ สมาชิกจะเตรียมตัวเช่ นไร
(ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น)

1. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เป็ นพระสันตะปาปาองค์ท ี 266 ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในขณะ
เสด็จเยือนประเทศไทย ทรงมีพระชนมายุ 83 พรรษา ทรงมีปอดเพียงข้างเดียว การเดินก็ค่อนข้าง
จะลําบาก แต่พระองค์ท่านก็ไม่ย่อท้อทีจะออกไปเยียมลูก ๆ ทัวโลก 6 ปี ในสมณสมัยของพระองค์
ได้เสด็จเยียมคริสตชนในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 32 ประเทศ ทังประเทศคาทอลิก ประเทศมุสลิม
และประเทศทีไม่นับถือศาสนาใดเลย ทรงปกครองประชากรคาทอลิกกว่า 1,300 ล้านคนทัวโลก
ทรงสืบสานปณิธานของ นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที 2 ทีเสด็จเยียมเยียนให้
กําลังใจคริสตชนในประเทศต่าง ๆ นํ าความรักของพระคริสต์ไปมอบให้แก่ทุกทีทีมีความเกลียดชัง
นํ าสันติลงไปหว่านในจิตใจของมนุ ษย์ทุกคน การเสด็จเยือนประเทศไทยของพระสันตะปาปาฟรังซิส
ในครังนี พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้คริสตชนไทยเข้าใจและตระหนักว่า ทุกคนเป็ นพีน้องกัน
ในครอบครัวใหญ่บนโลกใบนี ดังทีพระเยซูเจ้าทรงสอน และในพิธบี ูชาขอบพระคุณสําหรับบรรดา
เยาวชน พระองค์ทรงเทศน์สอนอุปมาเรืองหญิงสาวสิบคน วันนีเราจะมาเรียนรูเ้ รืองนีกัน
2. อ่านพระคัมภีร์ “อุปมาเรืองหญิงสาวสิบคน” (มธ. 25:1-13)
“อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กบั หญิงสาวสิบคนถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าบ่าว ห้าคนเป็ น
คนโง่ อีก ห้า คนเป็ น คนฉลาด หญิง โง่ นํา ตะเกีย งไป แต่ มิไ ด้นํ านํ ามัน ไปด้ว ย ส่ ว นหญิง ฉลาด
นํ านํ ามันใส่ขวดไปพร้อ มกับตะเกีย ง ทุกคนต่างง่วงและหลับไปเพราะเจ้าบ่าวมาช้า ครันเวลา
เทียงคืน มีเสียงตะโกนบอกว่า “เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกไปรับกันเถิด” หญิงสาวทุ กคนจึงตืนขึน
แต่งตะเกียง หญิงโง่พูดกับหญิงฉลาดว่า “ขอนํามันให้เราบ้าง เพราะตะเกียงของเราจวนจะดับแล้ว”
“หญิงฉลาดจึงตอบว่า ‘ไม่ได้ เพราะนํ ามันอาจไม่พอสําหรับเราและสําหรับพวกเธอด้วย จงไปหา
คนขายแล้วซือเอาเองดีก ว่า’ ขณะทีหญิงเหล่ านันกํ าลังไปซือนํ ามัน เจ้าบ่าวก็มาถึง หญิง สาว
ทีเตรียมพร้อมจึงเข้าไปในห้องงานแต่งงานพร้อมกับเจ้าบ่าว แล้วประตูกป็ ิ ด ในทีสุด พวกหญิงโง่
ก็มาถึง พู ดว่า ‘นายเจ้าขา นายเจ้าขา เปิ ด รับพวกเราด้วย’ แต่ เ ขาตอบว่ า ‘เราบอกความจริง
แก่ท่านทังหลายว่า เราไม่รจู้ กั ท่าน’ ดังนัน จงตืนเฝ้ าระวังไว้เถิด เพราะท่านไม่รวู้ นั และเวลา”
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คําถามเพือการไตร่ตรอง ให้สมาชิกได้ไตร่ตรองด้วยคําถามต่อไปนี
(ฝึกให้ไตร่ตรอง ผูน้ ําถามแล้วให้เวลาสมาชิกคิด พิจารณา แล้วให้แสดงความคิดเห็น ไม่ตอ้ งรีบเร่ง ให้พระจิตเจ้า
ทํางานในความเงียบกับจิตใจของเด็กแต่ละคน)
1. พระวรสารทีเราอ่านนี พูดถึงเรืองอะไร (อุปมาหญิงสาวสิบคน ได้รบั เชิญไปงานเลียงขององค์
พระผูเ้ ป็นเจ้า หญิงห้าคนเป็นคนฉลาดนํานํามันสํารองติดตัวไปด้วย แต่อกี ห้าคนไม่ได้เตรียม
นํามันสํารองไป)
2. สมาชิก คิด ว่ าหญิงสาวทีได้รบั เชิญมาในงานเลียงมีความรู้สึก อย่างไร (ยินดี ตืนเต้น และ
มีความสุข - อธิบายเพิมเติม เช่นเดียวกันพระเจ้าได้เรียกเด็ก ๆ ให้มาเป็ นคริสตชน ให้มาเป็ น
ส่ว นหนึ งในพระอาณาจัก รของพระเจ้า และให้แ บ่ ง ปั น ความสุ ข แห่ง พระอาณาจัก รนี กับผู้อืน
โดยเป็ นประจักษ์พยานถึงความเชือศรัทธาในองค์พระเยซูเจ้า)

3. ทําไมหญิงสาวห้าคน ไม่ได้เตรียมนํ ามันสํารองไป (เพราะเขาไม่ได้เตรียมพร้อม และอาจไม่ได้
เตรียมตัวอย่างดี แรก ๆ พวกเขามีความกระตือรือร้น และมีความปรารถนาทีจะตอบสนอง
ต่อการเรียกขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า แต่ทลี ะเล็กทีละน้อย ไฟของพวกเขากลับมอดดับลง)
เด็ก ๆ ลองช่วยกันคิดต่อไปว่า ในปั จจุบนั ถ้างานเลียงคือการมาร่วมเฉลิมฉลองในพิธีบูชา
ขอบพระคุณ อะไรคืออุ ปสรรคทีจะทําให้เราไม่พร้อมทีจะมาพบพระเยซูเจ้า (ความขีเกียจ
ความไม่กระตือรือร้น จิตใจทีเย็นชา) นํ ามันทีเราอาจจะไม่มสี ํารองนันน่ าจะหมายถึงอะไร
(ความรัก ความไว้วางใจ และความเชือทีมันคงในพระเจ้า ความศรัทธาทีเข้มแข็ง)
4. หญิงโง่พูด กับหญิงฉลาดว่ า “ขอนํ ามันให้เ ราบ้าง เพราะตะเกีย งของเราจวนจะดับแล้ว ”
หญิงฉลาดจึงตอบว่ า “ไม่ไ ด้ เพราะนํ ามันอาจไม่พอสําหรับเราและสําหรับพวกเธอด้วย”
เด็ก ๆ ทราบหรือไม่ว่า “นํามันทีไม่อาจแบ่งปันกันได้และหาซือไม่ได้” นัน หมายถึงอะไร
(ความสนิทสัมพันธ์กบั พระเจ้าทีเราต้องลงมือทําด้วยการดําเนินชีวติ ของเรา คือการเพิมพูน
ความเชือความศรัทธาในใจเรา การสวดภาวนา อ่านพระคัมภีร์ เรียนคําสอน หรือการปฏิบตั ิ
กิจศรัทธา และพิธกี รรมต่าง ๆ)
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5. เมือได้อ่านเรืองราวตอนนี สมาชิกคิดว่าต้องปรับปรุงหรือเปลียนแปลงแก้ไขตนเองอย่างไรบ้าง
(ให้สมาชิกพิจารณาตนเองว่าได้พยายามสร้างความสนิทสัมพันธ์กบั พระเจ้าอย่างไรบ้าง และ
สมําเสมอหรือไม่)
6. จากอุปมาเรืองนี ช่วยให้เรารูจ้ กั และรักพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง (ให้เรามีความตระหนักในการ
เตรียมพร้อมเพือรอคอยพระเจ้าเสด็จมา ด้วยการเตรียมนํ ามันใส่ตะเกียงของเราไว้เสมอ นัน
คือ การสวดภาวนา การอ่านพระคัมภีร์ การรับศีลศักดิสิทธิอย่างสมําเสมอ จะช่วยเราให้มี
ความสนิทสัมพันธ์กบั พระบิดาเจ้า ช่วยให้เราเป็ นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริง และทําให้เรามี
ส่วนร่วมในการแบ่งปั นพระอาณาจักรของพระเจ้าแก่ผอู้ นด้
ื วย)
3. บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสวันนัน เป็ นบทเทศน์ ทพูี ดกับเด็ก ๆ และเยาวชนไทย
โดยตรง ทรงปรารถนาให้เด็ก ๆ และเยาวชนไทยหยังรากลึกในความสัมพันธ์ก บั พระบิดาเจ้า
เหมือนกับหญิงฉลาดทีเตรียมพร้อมทีจะเข้าร่วมในงานเลียงของพระองค์ หากเราไม่ได้หยังรากลึก
พวกเราอาจจะรูส้ กึ สับสน เมือได้ยนิ เสียงทางโลกทีมีพลังในการดึงดูดความสนใจของเรา และแสดง
ตัวต่อเราในรูปแบบทีได้รบั การตกแต่งให้สวยงามและมีพลัง แต่เสียงเหล่านีจะค่อย ๆ ทําให้เรารูส้ กึ
ว่างเปล่า เหนือยล้า ว้าเหว่ และหมดเรียวแรง (CV 142) และค่อย ๆ ทําให้ไฟแห่งชีวติ ทีครังหนึง
พระเจ้าได้ทรงจุดให้ลุกโพลงในตัวเรามอดดับ เช่น เมือเราประสบปั ญหาแล้วเรารู้สกึ อยากอ่าน
พระคัมภีร์ แต่ในเวลาเดียวกันก็มเี สียงเพลงมาดึงเราให้อยากฟั งและร้องเพลงมากกว่า และเมือ
เพลงจบลง จิตใจเราอาจเศร้าไปตามเพลงและจมอยู่กบั ปั ญหามากกว่าเดิม จนไม่สามารถจะหยิบ
พระคัมภีร์ขนมาอ่
ึ
านได้ นีเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านัน ดังนันสิงทีสําคัญ เราต้องเตรียมตัวและหล่อเลียง
ความเชือของเราให้เ ติบ โต แข็ง แรง ก็คือ การเพิมพู น ความเชือในใจเราด้ว ยการดํ าเนิ น ชีวิต
สนิทสัมพันธ์กบั พระเจ้า กับครอบครัวของเรา และกับพระศาสนจักร ด้วยการแสวงหาพระบิดาเจ้า
ด้วยการเชื อฟังบิดามารดาในครอบครัว ด้วยการทําหน้ าที ประจําวัน ด้ วยการปฏิบตั ิ ตาม
คําสอนและพระวาจาของพระเจ้า ด้วยการภาวนา ด้วยการให้อภัย ด้วยการรับศีลมหาสนิท
และฟั งเสี ยงความต้ องการการช่ ว ยเหลือของผู้อืน สิงต่ าง ๆ เหล่ านี จะช่ ว ยให้ เราสนิ ท
สัมพันธ์กบั พระบิดาเจ้าได้ นีคือสิงทีเราพยายามเรียนรูท้ จะทํ
ี า ทีจะเป็ นกันตลอดปี นีและตลอดไป
4. สมเด็จ พระสัน ตะปาปาฟรัง ซิส ยัง เชิญ ชวนให้พ วกลูก รัก ษาความชืนชมยิน ดีใ ห้ มีชีวิ ต ชีว า
มิตรภาพที แน่ น แฟ้ นกับพระเยซูคริสต์ที ได้ รบั การทํา นุบาํ รุง นั นคื อสิงที สําคัญที สุด คือ
นํามันตะเกียงทีเราต้องการ นํ ามันนีจะช่วยส่องสว่างทางเดินของเราและคนรอบข้าง คือ บรรดา
มิตรสหาย เพือนบ้าน เพือนนัก เรียนรุ่นเดีย วกัน เพือนร่วมงาน รวมทังบรรดาคนเหล่านันทีมี
ความคิดเห็นแตกต่างจากพวกลูก จะได้เห็นแสงสว่างของพระคริสตเจ้า จะได้พบพระเยซูคริสตเจ้า
ในชีวติ ของเราด้วย
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ชีวิตกลุ่ม ผู้นําสามารถทํากิจกรรมอืน ๆ แทนได้
ร้องเพลง "มาร์ชยุวธรรมทูต" เพลงประกอบการสอนคําสอน อัลบัม "เพือนช่วยเพือน" (ยุวธรรมทูต)
เพลงมาร์ชยุวธรรมทูต
** พวกเรายุวธรรมฑูต ร่วมใจพันผูกด้วยรักสมัครสมาน
ติดตามพระคริสต์ดว้ ยชีวติ ทีเป็ นพยาน ประกาศพระนาม ขององค์พระเยซู
***พวกเราจะรัก รับใช้ผอู้ นื จะหยัดยืนตามวาจาทีพระองค์สอน
จะเสียสละแบ่งปั นด้วยใจอาทร ชวนเพือนพีน้องมาเป็ นศิษย์ของพระองค์
**** มา เรามารูจ้ กั และรักพระเยซู มาเชิดชูชวี ติ เป็ นศิษย์และติดตาม
ทําทุกอย่างด้วยรัก ประกาศในเรืองความรัก...ของพระองค์ให้กอ้ งไปทัวโลกา
ดาวน์โหลดได้ท ี http://www.kamsondeedee.com/main/action-songs/1915-holychildhood

1.
2.
3.
4.

ปฏิบตั ิ – ให้เลขาจดบันทึกไว้ ผู้นําช่วยแนะนําอย่างใกล้ชิด
ให้รายงานกิจการดีทได้
ี ตงใจกระทํ
ั
า หรือภารกิจทีทําเสร็จสินแล้วจากการพบปะในครังทีผ่านมา
ให้ ส มาชิก ช่ ว ยกัน คิ ด ว่ า จะทํ า สิ งใดได้ บ้ า ง เพื อเพิ มพู น ความสนิ ท สัม พัน ธ์ ก ั บ พระเจ้ า
กับครอบครัวของตน และครอบครัวใหญ่คอื พระศาสนจักร ให้เลขาจดบันทึกไว้เพือการรายงาน
ในการพบปะครังต่อไป
ให้ถวายเงินเล็กน้อยเพือนํ าไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ทีมีความยากลําบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุก
ถวายเงินไว้)
นัดหมายการพบปะครังต่อไป
ชีวิตจิตธรรมทูต สวดสายประคําธรรมทูต 10 บท หรือ 1 สาย
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