


      สารบัญ  

         หัวเร่ือง                      หน้า  

บทท่ี 1 พระเจา้เป็นผูส้ร้างสรรพส่ิง       1 

บทท่ี 2 พระเจา้สร้างมนุษยด์ว้ยความรักของพระองค ์    3 

บทท่ี 3 พระเจา้ประทานพระหรรษทานใหเ้ราเป็นของขวญั    5 

บทท่ี 4 บาปทาํลายความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัเรา      8 

บทท่ี 5 พระเจา้ประทานพระเยซูเพื่อมาสอนเราใหรู้้จกัพระองค ์    11 

บทท่ี 6 พระจิตคือพระผูช่้วยท่ีพระบิดาและพระเยซูประทานใหก้บัเรา  14  

บทท่ี 7 ศีลอภยับาปหรือศีลแห่งการคืนดี      16  

บทท่ี 8 เราเป็นทุกขเ์สียใจเพราะไดท้าํผดิต่อบญัญติัความรัก    19  

บทท่ี 9 พระเจา้ทรงยกโทษใหเ้ราเม่ือเราสาํนึกผดิ     21  

บทท่ี 10 บาปตน้และบญัญติัพระศาสนจกัร      24  

บทท่ี 11 พระบญัญติั 10 ประการของพระเจา้        28 

บทท่ี 12 การพิจารณามโนธรรม       34  

บทท่ี 13 พิธีศีลอภยับาป        36  

บทท่ี 14 พระนางมารียเ์ป็นมารดาของพระเยซูและเป็นมารดาของเราดว้ย  40  

บทท่ี 15 พระเยซูเจา้เป็นพี่ชายท่ีรักนอ้ง      43  

บทท่ี 16 พระเยซูเจา้ทรงเป็นผูน้าํทางเรา      45  

บทท่ี 17 พระเยซูเจา้ทรงสอนเราใหรั้ก         47 

 



         หัวเร่ือง                      หน้า  

บทท่ี 18 พระเยซูเจา้ทรงตั้งศีลมหาสนิท      50  

บทท่ี 19 ศีลมหาสนิทคืออะไร          53 

บทท่ี 20 พิธีบูชาขอบพระคุณ          56 

บทท่ี 21 พระเจา้ตรัสกบัเราในมิสซา         60 

บทท่ี 22 ศีลมหาสนิทเป็นอาหารบาํรุงกาํลงัและยารักษาวญิญาณ   62  

บทท่ี 23 ศีลมหาสนิททาํใหชี้วติเรามีความหมาย     64  

บทท่ี 24 ผลของการรับศีลมหาสนิท       67 

บทท่ี 25 พระศาสนจกัรคือพระกายของพระคริสตเจา้     70 

บทท่ี 26 กระแสเรียกในพระศาสนจกัร      73  

บทท่ี 27 เราเป็นธรรมทูตนอ้ย ๆ ของพระเยซู      76 

บทท่ี 28 เราสนทนากบัพระเจา้เม่ือเราภาวนา      78 

บทท่ี 29 พระเยซูเจา้ทรงเชิญเราไปงานเล้ียง      82 

 

 

 

 

 

 

 



เตรียมรับศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 1 พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้างสรรพส่ิง ทั้งส่ิงท่ีเห็นไดแ้ละเห็นไม่ได ้หนา้ 1 

บทที่ 1 

พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างสรรพส่ิง ทั้งส่ิงที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ 

 

1. “ในพระคมัภีร์ หนงัสือปฐมกาล บทท่ี 1 ขอ้ 1 มีกล่าวไวว้า่ “ในปฐมกาล พระเจา้

ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผน่ดิน” พระองคท์รงสร้างดว้ยความรัก และทุกส่ิงเป็นส่ิงท่ี “ดี”  

2. เรารู้วา่พระเจา้รักเราจากส่ิงสร้างต่าง ๆ เรามาดูกนัวา่ พระองคส์ร้างอะไรใหเ้ราบา้ง

(ปฐก. 1–2)   

วนัท่ีหน่ึง แยกความสวา่งออกจากความมืด เราเรียก “วนั” และ “คืน”(ขอ้ 3-5) 

วนัท่ีสอง   ทาํใหเ้กิดทอ้งฟ้าท่ีกวา้งใหญ่(ขอ้ 6-9) 

วนัท่ีสาม   ใหน้ํ้ารวมกนัแลว้เรียกวา่ “ทะเล” และทรงแยกพื้นดินออกจากพื้นนํ้า และเรียกวา่

  “แผน่ดิน” และทรงใหมี้พืชท่ีมีเมลด็และไม่มีเมลด็บนแผน่ดินดว้ย(ขอ้ 11-13) 

วนัท่ีส่ี       ใหด้วงอาทิตยส่์องสวา่งในเวลากลางวนั และใหด้วงจนัทร์ ดวงดาวส่องแสงในเวลา 

  กลางคืน(ขอ้ 14-19) 

วนัท่ีหา้      ในนํ้าหรือทะเลกเ็กิดส่ิงมีชีวติมากมาย และบนทอ้งฟ้ากเ็กิดนกนานาชนิด   

  รวมทั้งสัตวต่์าง ๆ สัตวบ์ก สัตวเ์ล้ือยคลาน สัตวป่์า และทรงอวยพรสัตวเ์หล่านั้น 

  ใหมี้ลูกดกทวข้ึีนบนแผน่ดิน(ขอ้ 20-25) 

วนัท่ีหก      ทรงสร้างมนุษยต์ามภาพลกัษณ์ของพระองค ์ใหเ้ป็นนายปกครองสัตวต่์าง ๆ  

  ทรงสร้างใหเ้ป็นชายและหญิง ทรงอวยพรเขาใหมี้ลูกทวข้ึีนจนเต็มแผน่ดิน(ขอ้ 26-31) 

 3. เม่ือเรารู้วา่พระเจา้รักเราถึงเพียงน้ี เราควรตอบสนองความรักของพระองคด์ว้ยการทาํ

ความดี  ท่ีมีมากมาย  เช่น การสวดภาวนา  อ่านพระคมัภีร์  หมัน่ไปร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ  ของศาสนา  

การตั้งใจเรียน  เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นเดก็ดีของคุณครู เป็นเพื่อนท่ีดีของกนัและกนั ไม่ทาํลาย 

ทาํร้ายสัตว ์หรือส่ิงต่าง ๆ  ท่ีอยูใ่นธรรมชาติ แต่ใหช่้วยกนัดูแลรักษา(ปฐก. 2:15 พระยาห์เวห์พระเจ้า 

ทรงนํามนุษย์มาไว้ในสวนเอเดน  เพือ่เพาะปลูกและดูแลสวน) และอีกหลาย ๆ อยา่งท่ีเราสามารถ     

ทาํไดต้ามวยัของเรา  

4. ดว้ยลาํพงัตวัเราแลว้ เราไม่สามารถทาํความดีได ้เพราะมนุษยอ่์อนแอ เราจึงตอ้ง

หมัน่สวดภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระเจา้ เพื่อใหเ้ราทาํความดีชนะความชัว่ได ้

 



เตรียมรับศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 1 พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้างสรรพส่ิง ทั้งส่ิงท่ีเห็นไดแ้ละเห็นไม่ได ้หนา้ 2 

ข้อควรจํา 

 1. พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้างสรรพส่ิง ทั้งท่ีเห็นไดแ้ละไม่อาจแลเห็นได ้

2. ใหเ้ราขอบคุณความรักของพระเจา้ท่ีสร้างส่ิงต่าง ๆ เพื่อเรา และเกิดจิตสาํนึกในการ

ดูแลรักษาธรรมชาติ 

3.  ใหเ้รา ตอบสนองความรักของพระเจา้ดว้ยการภาวนาขอบพระคุณ สรรเสริญ

พระองคแ์ละช่วยกนั ดูแลรักษาธรรมชาติ   
 

แบบฝึกหัด 

จงตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

1. ใครเป็นผูส้ร้างสรรพส่ิงทั้งหลาย ทั้งส่ิงท่ีเห็นไดแ้ละเห็นไม่ได ้

ตอบ ..................................................................................................................................................... 

2. พระเจา้ทรงสร้างส่ิงดีต่าง ๆ เพื่อเรา ดงันั้นเราควรทาํอยา่งไรเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความรัก

ของพระองค ์

ตอบ ........................................................................................................................................................ 

3. ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดของการสร้างของพระเจา้คือส่ิงใด 

ตอบ ................................................................................. ....................................................................... 
 

 บทเพลง สรรเสริญพระผู้สร้าง  

 (รับ) เชิญมาสรรเสริญพระเจา้   ผูท้รงสร้างเราและสรรพส่ิงมากมาย  

  เชิญมาขอบคุณพระองค ์  และรักพระองคเ์หนือส่ิงอ่ืนใด  

 1. แยกความสวา่งออกจากความมืด ดงัท่ีเราเรียกวนัและคืนเร่ือยมา  

  สร้างฟ้าท่ีกวา้งใหญ่นกัหนา  สุดสายตาแสนโสภาเหลือเกิน(รับ)  

 2. ใหน้ํ้ ารวมกนัเรียกวา่ทะเล  ส่วนพื้นท่ีแหง้นั้นเรียกวา่แผน่ดิน  

  มีพืชผลตน้ไมม้ากมายส้ิน  ใหไ้ดเ้กบ็กินอ่ิมหนาํสาํราญใจ(รับ)  

 3. สร้างดวงอาทิตยใ์หอ้ยูบ่นฟากฟ้า ส่องสวา่งทัว่หลา้ในเวลากลางวนั  

  มีดวงจนัทราและดวงดาราพร้อมสรรพ ์ส่องสวา่งทัว่กนัในยามคํ่าคืน(รับ)  

 4. สร้างนกใหบิ้นไปมาในฟากฟ้า  และยงัทรงสร้างปลาใหว้า่ยไปมาในนที  

  สตัวบ์กและนํ้าอีกมากมายท่ีเห็นวา่ดี และยงัทาํใหมี้ลกูดกเตม็แผน่ดิน(รับ)  

 5. สุดทา้ยเป็นวนัท่ีสาํคญั   วนัท่ีหกนั้นทรงสร้างมนุษยข้ึ์นมา  

  สร้างเธอและฉนัเป็นเหมือนพระฉายา ดูแลรักษาสรรพส่ิงมากมาย(รับ)  



เตรียมรับศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 2 พระเจา้ทรงสร้างมนุษยด์ว้ยความรักของพระองค ์ หนา้ 3 

บทที่ 2 

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ด้วยความรักของพระองค์ 
 

1. ในพระคมัภีร์หนังสือปฐมกาล บทที ่1:1 ถึงบทที ่2:1-3 พดูถึงเร่ืองการเนรมติสร้างโลก  

นอกจากส่ิงสร้างต่าง ๆ แลว้ ในบทท่ี 1 ขอ้ท่ี 26 มีกล่าวไวว้า่ “พระเจ้าตรัสว่า เราจงสร้างมนุษย์ขึน้

ตามภาพลกัษณ์ของเรา ให้มีความคล้ายคลึงกบัเรา ให้เป็นนายปกครองปลาในทะเล นกในท้องฟ้า    

สัตว์เลีย้ง สัตว์ป่า และสัตว์เลือ้ยคลานบนพืน้ดิน” พระองคท์รงสร้าง มนุษยต์ามภาพลกัษณ์ของ

พระเจา้ และทรงสร้างใหเ้ป็นชายและหญิง  

2. พระเจา้ประทานส่ิงท่ีจาํเป็นกวา่อีกแก่เรา เช่น ประทานอากาศใหเ้ราหายใจ ประทาน

นํ้าใหเ้ราด่ืม ประทานอาหารใหเ้รากิน ส่ิงเหล่าน้ีมีอยา่งอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติ  ถา้ขาดมนัไป

เรากอ็ยูไ่ม่ได ้ และพระองคย์งัประทานส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่เรา เช่น ประทานสัตวต่์าง ๆ 

ใหเ้ป็นเพื่อนร่วมโลก มีสัตวป่์า สัตวบ์า้น สัตวท่ี์สวยงาม  เช่น ผเีส้ือ ปลา ฯลฯ พระเป็นเจา้ยงัประทาน 

ตน้ไม ้ผลไม ้ดอกไมน้านาชนิด ลว้นสวยงามตระการตา เพื่อใหเ้ราไดช้มอยา่งเพลิดเพลิน อีกทั้ง

ประทานแผน่ดิน ทะเล แม่นํ้า ใหเ้ป็นท่ีพาํนกัอาศยัของเรา สัตวแ์ละพืชต่าง ๆ  มีใครเคยใหอ้ะไร

มากมายเช่นน้ีแก่เราบา้ง? 

3. เม่ือเห็นพระเจา้ทรงรักเราถึงเพียงน้ี เราจึงตอ้งขอบพระคุณพระองคแ์ละสรรเสริญพระองค์ 

ทุกคร้ัง ท่ีเราเห็นส่ิงเหล่าน้ี นอกจากนั้นเรายงัตอ้งใชส่ิ้งต่าง ๆ อยา่งรู้คุณค่า ไม่ท้ิงขวา้ง ทาํลาย

หรือทาํใหสู้ญเสียไปดงัท่ีโลกเราทุกวนัน้ีกาํลงัเผชิญอยู ่ เพราะมนุษยพ์ากนัทาํลายธรรมชาติ     

ตดัตน้ไม ้ทาํลายป่า เผาป่า ทาํใหส่ิ้งแวดลอ้มเป็นพิษ การกระทาํดงักล่าวนอกจากเป็นอนัตราย  

ต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัแลว้ ยงัเป็นการเนรคุณความรักของพระเจา้ดว้ย 

4. พระเจา้เป็นผูป้ระทานอาํนาจการปกครองใหก้บัมนุษย ์มนุษยจึ์งเป็นผูดู้แลสรรพส่ิง

ต่าง ๆ ในโลก (ปฐก. 2:15) และถือเป็นคาํส่ังท่ีพระเจา้มีต่อเราแต่ละคนดว้ย 

  

ข้อควรจํา  

1. พระเจา้ทรงสร้างมนุษยด์ว้ยความรักและทรงสร้างตามภาพลกัษณ์ของพระองค ์

2. ใหเ้ราโมทนาคุณพระเจา้ สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจา้ สาํหรับชีวติและส่ิงสร้างต่าง ๆ    

ท่ีพระองคป์ระทานใหก้บัเรา  

3. ใหเ้ราจะไดต้ระหนกัถึงการเป็นผูร่้วมงานกบัพระเจา้ในการดูแลส่ิงสร้างต่าง ๆ ของพระองค์ 



เตรียมรับศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 2 พระเจา้ทรงสร้างมนุษยด์ว้ยความรักของพระองค ์ หนา้ 4 

แบบฝึกหัด 

จงขดีเคร่ืองหมาย  หน้าข้อทีถู่กต้อง และขดีเคร่ืองหมาย หน้าข้อทีผ่ดิ 
 

.......... 1. พระเจา้ทรงสร้างสรรพส่ิง ทั้งท่ีแลเห็นได ้และ ไม่อาจแลเห็นได ้ 

.......... 2. พระเจา้ทรงสร้างมนุษยด์ว้ยความรักของพระองค ์ใหเ้ป็นชาย และ หญิง 

.......... 3. พระเจา้ทรงสร้างมนุษยต์ามภาพลกัษณ์ของพระเจา้ ดงันั้นมนุษยทุ์กคนจึงมีหนา้ตาเหมือนกนั 

.......... 4. พระเจา้เป็นผูส้ร้างมนุษยด์ว้ยความรักของพระองค ์และตามภาพลกัษณ์ของพระเจา้ 

.......... 5. เราทุกคนตอ้งตอบสนองความรักของพระเจา้ดว้ยการภาวนาขอบพระคุณ สรรเสริญพระองค์

 และช่วยกนัดูแลรักษาธรรมชาติ   

.......... 6. เราตอ้งขอบคุณพระเจา้ สาํหรับชีวติและส่ิงต่าง ๆ ท่ีพระเจา้ประทานใหก้บัเรา 

.......... 7. ป๊อบเป็นคนชอบเล้ียงปลา จึงไปซ้ือปลากดัมาเล้ียง และมกัจะทา้พนนักบัเพื่อนบ่อย ๆ 

 โดยใหน้าํปลากดัมาสู้กนั ใครแพต้อ้งจ่ายเงินใหผู้ช้นะ  

.......... 8. ณเดชกบัเพื่อน ๆ ทาํความดี เพราะช่วยเกบ็ขยะท่ีลอยอยูใ่นแม่นํ้าแลว้นาํมาท้ิงในถงัขยะ 

.......... 9. มนุษยไ์ม่สามารถทาํความดีได ้ถา้ไม่ขอความช่วยเหลือจากพระเจา้ 

.......... 10. เราทุกคนเป็นผูร่้วมงานกบัพระเจา้ในการดูแลส่ิงสร้างต่าง ๆ ของพระองค ์

 

 

 
 

เพลง “พระสร้างฉัน” 

พระ...สร้าง...ฉนั ( รัก/ช่วย/กอด ฯลฯ )   

พระ...สร้าง...ฉนั ( รัก/ช่วย/กอด ฯลฯ )   

พระคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิบอกฉนัวา่พระ...สร้าง...ฉนั  
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บทที่ 3 

พระเจ้าประทานพระหรรษทานให้เราเป็นของขวญั 
 

 1. พระหรรษทาน คือ การเป็นมิตรและการสนิทสัมพนัธ์กบัพระเจา้อยา่งแน่นแฟ้น  

หรือกคื็อความสัมพนัธ์  ระหวา่งพระเจา้กบัเรานัน่เอง  พระหรรษทาน คือ ชีวติพระท่ีมาสถิต

ในตวัเรา พระเยซูคริสตท์รงเปรียบชีวติพระน้ีเหมือนกบัตน้องุ่น “เราเป็นเถาองุ่น ท่านท้ังหลาย   

เป็นก่ิงก้าน  ผู้ ท่ีดาํรงอยู่ในเรา และเราดาํรงอยู่ในเขากย่็อมเกิดผลมาก  เพราะถ้าไม่มีเรา ท่านก็

ทาํอะไรไม่ได้เลย  ถ้าผู้ใดไม่ดาํรงอยู่ในเรา  กจ็ะถกูโยนทิง้ไปข้างนอกเหมือนก่ิงก้าน  และ     

จะเห่ียวแห้งไป ก่ิงก้านเหล่านั้นจะถกูเกบ็ไปทิง้ในไฟและถกูเผา” (ยน. 15:5-6) ก่ิงกา้นเม่ือติด

อยูก่บัลาํตน้ กมี็ชีวติและเกิดผลได ้ ถา้ก่ิงกา้นแยกออกจากลาํตน้กต็าย เกิดผลไม่ได ้มีแต่จะเอา

ไปเผาไฟ พระเจา้เปรียบเป็นเหมือนลาํตน้ท่ีเป็นท่อส่งนํ้ามาเล้ียงส่วนต่าง ๆ ของลาํตน้ ส่วนเรา    

เป็นก่ิงกา้น เรามีชีวติกเ็พราะไดรั้บการหล่อเล้ียง  ชีวติน้ีมาจากพระเจา้นัน่เอง ชีวติน่ีแหละ       

ท่ีเรียกวา่  “พระหรรษทาน” 

2. ถา้เปรียบตวัเราดัง่ตน้ไม ้ ดิน  ปุ๋ย นํ้า แสงแดด  อากาศ  กเ็ปรียบเหมือนพระหรรษทาน

ซ่ึงพระเจา้ประทานให ้ ทาํใหเ้ราเจริญเติบโต เกิดออกออกผล คือ คุณงามความดี  มีรสชาติอร่อย         

เป็นแหล่งพกัพิงใหค้วามร่มเยน็ต่อผูอ่ื้นต่อ ๆ ไป เพราะเราเป็นท่ีโปรดปรานของพระเจา้ 

 3. ลองคิดดูวา่ เม่ือเรามีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคนใดคนหน่ึง เช่นในกรณีท่ีมีผูใ้หญ่ท่าน

หน่ึงมาเอน็ดูเรา ใหส่ิ้งต่าง ๆ กบัเราโดยท่ีเราไม่ไดร้้องขอ และใหโ้ดยท่ีไม่หวงัส่ิงใดจากเรา

เป็นการตอบแทน หรือในยามลาํบากจริง ๆ เราเขา้ไปขอความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ใจดีท่านน้ี 

ท่านกไ็ม่เคยปฏิเสธเรา กลบัช่วยเหลือและใหใ้นส่ิงท่ีเราขาดแคลนหรือตอ้งการจริง ๆ ผูใ้หญ่

ใจดีท่านน้ีกอ็าจเป็น พ่อแม่ของเรา คุณครู หรือญาตพี่นอ้งของเรานัน่เอง น่ีคือตวัอยา่งท่ีเรา

สัมผสัไดถึ้งความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคล ซ่ึงส่งผลท่ีดีต่อชีวติฝ่ายกายของเรา  

ชีวติฝ่ายวญิญาณ   คือ  พระหรรษทาน   ประเสริฐกวา่ชีวติฝ่ายกายอยา่งหาท่ีเปรียบ

มิได ้เช่น ความบริสุทธ์ิใจ  การมีจิตใจแจ่มใส   การคิดดี พดูดี   การยิม้แยม้ร่าเริง  การรักผูอ่ื้น

และมีผูอ่ื้นรัก ฯลฯ  เราจึงตอ้งรักและไขวค่วา้ชีวติพระหรรษทานหรือการชิดสนิทกบัพระเจา้

มากยิง่กวา่ความตอ้งการฝ่ายกาย 

 4. ถา้เรารักจะมีชีวติฝ่ายวญิญาณ หรือไดรั้บพระหรรษทานจากพระเจา้ เรากต็อ้งยิง่ชิด

สนิทกบัพระเจา้เหมือนก่ิงกา้นองุ่นติดกบัลาํตน้องุ่น เราตอ้งหมัน่สวดภาวนาขอจากพระเจา้ 
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เพราะเป็นของขวญัท่ีพระเจา้จะประทานใหแ้ก่ผูท่ี้พระองคพ์อพระทยั และขอเท่านั้น เราจึง

ตอ้งหมัน่สวดภาวนาและไปรับศีลศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น ศีลอภยับาป ศีลมหาสนิท เพราะศีลศกัด์ิสิทธ์ิ

เหล่าน้ีเป็นท่อธารนาํพระหรรษทานมาสู่เรา และเป็นตน้เราตอ้งพยายามรักษาพระหรรษทาน

ท่ีไดรั้บน้ีไว ้ อยา่ใหสู้ญเสียไปโดยประพฤติปฏิบติัตนใหดี้อยูเ่สมอ 
 

ข้อควรจํา 

 1. พระเจา้เป็นผูป้ระทานพระหรรษทานใหก้บัเรา  

2. พระหรรษทาน คือ การเป็นมิตรและการสนิทสัมพนัธ์กบัพระเจา้อยา่งแน่นแฟ้น 

หรือกคื็อความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัเรานัน่เอง   

 3. หากเราปรารถนาจะไดรั้บพระหรรษทานจากพระเจา้  เรากต็อ้งชิดสนิทกบัพระเจา้    

 เหมือนก่ิงกา้นองุ่นติดกบัลาํตน้องุ่น เราตอ้งหมัน่สวดภาวน และไปรับศีลอภยับาป  

 ศีลมหาสนิทอยา่งสมํ่าเสมอ  

 4. คาํภาวนาและศีลศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่อธารนาํพระหรรษทานมาสู่เรา  
 

แบบฝึกหัด 

จงเติมคาํลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์และถูกต้อง 
 

1. พระหรรษทานคือ ................................. และ ................................ อยา่งแน่นแฟ้น ซ่ึง...................

ประทานใหเ้ราเป็น............................ 

2. หากเราปรารถนาจะไดรั้บพระหรรษทาน เราตอ้ง........................................ โดย .................................     

ขอต่อพระองค ์และหมัน่ไป............................................................................ อยา่งสมํ่าเสมอ 

3. ............................................ และ ........................................  เป็นท่อธารนาํพระหรรษทานมาสู่เรา 
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กจิกรรมบทที่ 3 พระเจ้าประทานพระหรรษทานให้เราเป็นของขวญั 

บทภาวนา 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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บทที่ 4 

บาปทําลายความสัมพนัธ์ระหว่างพระเจ้ากบัเรา 
 

1. จากท่ีเราไดเ้รียนรู้ไปแลว้วา่ พระเจา้ทรงสร้างสรรพส่ิงต่าง ๆ สุดทา้ยส่ิงสร้างท่ีสาํคญั

ท่ีสุดและพระเจา้ทรงรักมากท่ีสุดกคื็อ มนุษย์   แรกเร่ิมเลยพระเจา้สร้างมนุษยใ์หอ้ยูอ่ยา่ง     

สุขสบายกบัพระองคใ์นสวนเอเดน (ปฐก. 2:15-17) “15พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงนาํมนุษย์มาไว้

ในสวนเอเดน  เพ่ือเพาะปลกูและดูแลสวน   16แล้วพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงบญัชามนุษย์นั้นว่า  

“ท่านจะกินผลไม้จากต้นไม้ทุกต้นในสวนได้  17แต่อย่ากินจากต้นไม้แห่งความรู้ดี  รู้ช่ัว วนัใด

ท่ีท่านกินผลจากต้นนั้นท่านจะต้องตาย”  

2. พระเจา้ทรงประทานอิสรภาพ เสรีภาพใหแ้ก่มนุษย ์ในการคิด เลือกและตดัสินใจทาํ

ส่ิงต่าง ๆ และน่ีคือส่ิงท่ีทาํใหม้นุษยแ์ตกต่างจากส่ิงสร้างอ่ืน ๆ แต่สุดทา้ย มนุษยก์เ็ลือกท่ีจะ  

ทาํบาป งูหรือปีศาจไดล่้อลวงเอวาใหกิ้นผลไมจ้ากตน้ไมท่ี้พระเจา้ทรงส่ังหา้ม เพราะความท่ี

อยากจะเป็นใหญ่เท่าพระเจา้ คือรู้ดีรู้ชัว่ และไดส่้งผลไมน้ั้นใหอ้าดมักินดว้ย เม่ือเขาไดย้นิ

เสียงของพระเจา้เรียกเขาทั้งสอง เขากส็าํนึกไดว้า่ตวัเองไดเ้ลือกทาํในส่ิงท่ีผดิ คือไม่ไดเ้ช่ือฟัง

เสียงของพระองค ์แต่กลบัไปเช่ือฟังเสียงของปีศาจหรือความชัว่ร้าย แทน (เทียบ ปฐก. 2 :1-24 

มนุษย์ตกในบาป) ส่ิงท่ีอาดมัและเอวาไดท้าํ ส่งผลมายงัเรามนุษยทุ์กคนดว้ย หรือท่ีเราเรียกวา่ 

“บาปกาํเนิด” 

3. เม่ือมนุษยคู่์แรกทาํบาปคือการไม่เช่ือฟังพระเจา้ ฝ่าฝืนคาํส่ังของพระเจา้(เทียบ ปฐก. 3:1-11; 

รม. 5:19) จากการท่ีไดอ้ยูก่บัพระเจา้ในสวนสวรรค ์ไดพ้ดูคุยและไดพ้บพระเจา้ทุกวนั ทาํให้

เขาทั้งสองถูกขบัออกจากสวนเอเดนและมีชีวติท่ีลาํบาก ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์     

จึงถูกตดัขาดลง (เทียบ ปฐก. 3:14-19)  

4. เม่ือมนุษยคู่์แรกทาํบาป ทาํใหสู้ญเสียพระหรรษทานแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิดัง่เดิมไป 

“ไม่มีความแตกต่างใด ๆ อีก ทุกคนกระทาํบาปและขาดพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า”(รม. 3:23)  

จากท่ีเราไดเ้รียนรู้ในบทท่ีแลว้วา่ พระหรรษทาน  คอื การเป็นมติรและการสนิทสัมพนัธ์กบัพระเจ้า

อย่างแน่นแฟ้น เพราะมนุษยถู์กสร้างมาใหอ้ยูใ่นสภาพศกัด์ิสิทธ์ิ ถูกสร้างมาตามภาพลกัษณ์

ของพระเจา้ ดงันั้นเม่ือมนุษยท์าํบาป พระหรรษทานกสู็ญหายและถูกทาํลายลงไปดว้ย  ผลท่ี

ตามมากคื็อ ความเจบ็ปวด ความทรมาน ความตาย(กาอิน-อาแบล) ดงันั้นเม่ือเราทาํบาปบ่อยข้ึน       
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เรากจ็ะไม่ไดย้นิเสียงของพระเจา้  เพราะเราจะห่างจากพระองคอ์อกไปเร่ือย ๆ  เหมือนกิจกรรมท่ีเรา    

ไดท้าํไปตั้งแต่ตอนแรก 

5.บาปกาํเนิด เป็นสภาพท่ีเราไดรั้บมาตั้งแต่เกิด และธรรมชาติของมนุษยเ์ราอ่อนแอ  

เราจึงมีบาปท่ีเรากระทาํข้ึนดว้ยตวัเราเอง เป็นบาปท่ีเราสร้างเอง ซ่ึงมีอยู ่ 2 ชนิด คือบาปหนกั 

และ บาปเบา 

บาปหนัก คือ การกระทาํหรือส่ิงท่ีเราทาํโดยรู้ตวัและเตม็ใจ ทั้ง ๆ ท่ีรู้วา่เป็นส่ิงท่ีผดิหนกั เป็นบาป 

เช่น การรังแกเพื่อนเป็นส่ิงท่ีไม่ดี ทาํใหเ้พื่อนเจบ็ แต่กต็ั้งใจทาํอาจเพื่อแกแ้คน้ หรือไม่ชอบ

เพื่อนคนนั้น  การขาดวดัวนัอาทิตยด์ว้ยความข้ีเกียจ ไม่อยากไปมิสซาเพราะติดการ์ตูน  ตั้งใจ

ขโมยเงิน ขโมยของ หรือตั้งใจโกหก เป็นตน้ 

บาปหนัก ทาํใหเ้ราขาดการมีชีวติเป็นหน่ึงกบัพระเจา้  ทาํใหเ้ราไม่สามารถไดรั้บชีวตินิรันดร

ซ่ึงการขาดนั้นเรียกวา่ "โทษนิรันดร" ของบาป 

บาปเบา  คือ  การกระทาํหรือส่ิงท่ีทาํไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่รู้ตวั ไม่ไดต้ั้งใจ   
»Â…Ú»Â ไม่ไดท้าํลายความรักระหวา่งเรากบัพระเจา้  แต่บาปเบากมี็ผลร้ายในแง่ท่ีวา่ทาํใหเ้รา

พลาดโอกาสในการกระทาํความดี  หรือทาํใหชี้วติดา้นจิตใจของเราไม่เติบโต  ท่ีสาํคญักคื็อ

การท่ีเราทาํผดิ แมว้า่จะเป็นเร่ืองเลก็ ๆ  นอ้ย ๆ แลว้ไม่สาํนึกหรือไม่ยอมแกไ้ขปรับปรุงตนเอง    
ตวัของเราจะเกิดนิสัยท่ีไม่ดีติดตวัไป  บาปเบาจะทาํใหเ้ราไดรั้บโทษชัว่คราว 

 

ข้อควรจํา 

1. บาป คือการไม่เช่ือฟังพระเจา้ การฝ่าฝืนคาํส่ังของพระเจา้ 

2. บาปเป็นตวัทาํลายความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัเรา และบาปมี 2 ชนิด คือ  

บาปหนกั และ บาปเบา 

 3. บาปเบา  คือ  การกระทาํหรือส่ิงท่ีทาํไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่รู้ตวั ไม่ไดต้ั้งใจ   
4. บาปหนกั คือ การกระทาํหรือส่ิงท่ีเราทาํโดยรู้ตวัและเตม็ใจ ทั้ง ๆ ท่ีรู้วา่เป็นส่ิงท่ีผดิหนกั  

 เป็นบาป  

5. เราตอ้งพยายามหลีกหนีโอกาสในการทาํบาปและพยายามไม่ทาํบาป 

 

 

 



เตรียมรับศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 4 บาปทาํลายความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัเรา หนา้ 10 

แบบฝึกหัด 

จงตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

1. บาปคืออะไร 

ตอบ  ………………………………………………………………………………………………………… 

2. ผลของบาปท่ีมนุษยคู่์แรก(อาดมั+เอวา)ไดท้าํ เราเรียกวา่อะไร 

ตอบ ………………………………………………………………………………………………………… 

3. บาปมีก่ีชนิด 

ตอบ ………………………………………………………………………………………………………… 

4. บาปหนกัคืออะไร และบาปเบาคืออะไร 

ตอบ …………………………………………………….…………………………………………………… 

 …………………………………………………….…………………………………………………… 

 

กจิกรรมบทที่ 4  ใบงานเร่ืองบาปหนัก – บาปเบา 
 

คาํส่ัง  ใหน้กัเรียนขีดเคร่ืองหมาย  ลงในช่องดา้นขวาใหต้รงกบัการกระทาํของบาป 

กจิการ/ส่ิงทีเ่รากระทาํ บาปหนัก บาปเบา 

1.ดาํไม่ไปมิสซาวนัอาทิตยเ์พราะตั้งใจจะดูการ์ตูนท่ีบา้น   

2.ส้มหยบิยางลบของเพื่อนไปใชแ้ลว้ลืมคืน เกบ็ใส่กล่องดินสอของตวัเอง   

3.ต๋ีเห็นเงินวางอยูบ่นโต๊ะคุณครู อยากไดไ้ปซ้ือของเล่นเลยหยบิใส่กระเป๋าตวัเอ   

4.ดิวชอบลอกการบา้นเพื่อนเป็นประจาํ   

5.ปิติบอกพ่อแม่วา่จะไปวดั แต่กลบัไปเล่มเกมในร้านอินเตอร์เน็ต   

6.บุญชูขโมยขนมของเพื่อนไปกินพอเพื่อนถามกบ็อกวา่ไม่ไดเ้อาไป   

7.แตม้ด่าเพื่อนดว้ยคาํหยาบ   

8.โอ่งตั้งใจขดัขาเคนใหล้ม้ เพราะอิจฉาท่ีเคนเป็นท่ีรักของครูและเพื่อน ๆ ในหอ้   

9.นํ้าเล่นกบัเพื่อนขณะเดินไปรับศีลมหาสนิท   

10.เก่งไม่เช่ือฟังพ่อแม่แถมเถียงท่านอีกต่างหาก   

 



เตรียมรับศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 5 พระเจา้ประทานพระเยซูคริสตเจา้เพื่อมาสอนเราใหรู้้จกัพระองค ์หนา้ 11 

บทที่ 5 

พระเจ้าประทานพระเยซูคริสตเจ้าเพือ่มาสอนเราให้รู้จกัพระองค์ 
 

 1. หลงัจากท่ีมนุษยไ์ดท้าํบาป ทาํใหค้วามสัมพนัธ์อนัสนิทแน่นแฟ้นและมิตรภาพ

ระหวา่งพระเจา้กบัเราเหินห่างและขาดลง  แต่จากการแสดงเร่ืองราวในพระคมัภีร์ท่ีเราไดเ้ห็นน้ี  

พวกเราคงเห็นวา่พระเจา้ทรงรักเรามากขนาดไหน  ถึงกบัส่งพระบุตร คือพระเยซูคริสตเจา้    

ลงมาเพื่อไถ่โทษบาปเรา  ไม่ใช่เท่านั้น พระเจา้พระบิดายงัส่ังใหพ้วกเราเช่ือฟังพระบุตร 

เพราะพระบุตรเสดจ็มาเพื่อสอนเราใหรู้้จกัพระเจา้ พระบุตรสอนอะไรเราบา้ง? 

 2. พระเยซูคริสตเจา้ทรงสอนเราวา่ พระเจา้เป็นพระบิดา เราเป็นลูกของพระองค ์

พระองคท์รงสอนเราใหส้วดภาวนาวา่ “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทัง้หลาย.......” (ใหน้กัเรียน    

สวดตามพร้อม ๆ กนั) พระเจา้ทรงเป็นบิดาท่ีใจดี รักลูก ๆ เอาใจใส่ดูแลลูก ๆ อยูเ่สมอ ประทาน    

ส่ิงดี ๆ ใหแ้ก่ลูก (ทบทวนส่ิงดี ๆ ท่ีพระเป็นเจา้ประทานใหใ้นบทท่ี 4 และส่ิงดี ๆ ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน     

ในชีวติเรา) 

 3. พระเยซูคริสตเจา้ทรงเป็นรูปแบบของพระเจา้ พระบิดาผูใ้จดีของเราดว้ย พระองค์

ตรัสวา่ “ผู้ทีเ่ห็นเรา กเ็ห็นพระบิดา ” (ยน. 14 :9) พระเยซูคริสตเจา้ทรงเมตตาสงสารมนุษย ์    

ท่ีตกทุกขไ์ดย้าก ตลอดช่วงชีวติของพระองคท่ี์เราไดเ้รียนรู้มาแลว้วา่ พระเยซูคริสตเจา้ทรง

ช่วยผูค้นใหห้ายทุกขห์ายร้อน เหมือนท่ีพระเจา้ทรงเมตตาสงสารมนุษยท่ี์ตกทุกขไ์ดย้าก   

พระเยซูคริสตเจา้ทรงอภยัโทษใหศ้ตัรู พระเจา้กท็รงอภยับาปของเรามนุษยด์ว้ย  

4. ท่ีสาํคญัคือ พระเจา้ตรัสวา่ “จงฟังพระองค์เถิด ”  หมายความวา่ พระเจา้พระบิดา

ตอ้งการใหเ้ราเช่ือ ในส่ิงท่ีพระเยซูคริสตเจา้ทรงสั่งสอน  เม่ือเราเช่ือฟังพระองค ์เรากต็อ้งยนิดี

ท่ีจะนาํคาํสั่งสอนของพระองคไ์ปปฏิบติัในชีวติประจาํวนัของเราดว้ย ในการช่วยเหลือผูอ่ื้น 

การใหอ้ภยั การรักคนอ่ืนเหมือนรักตนเอง เพราะเม่ือเราเช่ือฟังพระเยซูคริสตเจา้ หมายความว่า        

เรายนิดีท่ีจะใหพ้ระองคเ์ป็นผูน้าํชีวติของเรา และเราจะรู้จกัพระเจา้มากข้ึน 

 

ข้อควรจํา 

1. พระเยซูคริสตเจา้สอนเราใหรู้้จกัพระเจา้ จากคาํสอนและชีวติของพระองค ์

2. ใหเ้รายนิดีตอ้นรับพระเยซูคริสตเจา้เขา้มาในชีวติ โดยนาํคาํสั่งสอนของพระองคไ์ปปฏิบติั 

 ในชีวติประจาํวนัของเรา ในการช่วยเหลือผูอ่ื้น ใหอ้ภยั  และรักผูอ่ื้นเหมือนรักตนเอง   



เตรียมรับศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 5 พระเจา้ประทานพระเยซูคริสตเจา้เพื่อมาสอนเราใหรู้้จกัพระองค ์หนา้ 12 

แบบฝึกหัด 

จงตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

1. พระเจา้ทรงเผยแสดงพระองคเ์องใหเ้รารู้จกัโดยผา่นทางใคร 

ตอบ   ........................................................................................................................................................ 

2. พระเจา้ทรงสั่งใหเ้ราเช่ือฟังพระเยซูคริสตอ์ยา่งไร 

ตอบ   ........................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................  

3. ส่ิงใดคือการแสดงออกถึงการท่ีเรายนิดีตอ้นรับพระเยซูคริสตเจา้เขา้มาในชีวติ 

ตอบ  ........................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................  

 

 

กจิกรรม   

ระบายสีภาพ “พระเจ้าประทานพระเยซูคริสตเจ้า เพือ่มาสอนเราให้รู้จักพระองค์”  

และตกแต่งภาพใหส้วยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เตรียมรับศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 5 พระเจา้ประทานพระเยซูคริสตเจา้เพื่อมาสอนเราใหรู้้จกัพระองค ์หนา้ 13 

กจิกรรมบทที่ 5 พระเจ้าประทานพระเยซูคริสตเจ้าเพือ่มาสอนเราให้รู้จกัพระองค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เตรียมรับศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 6 พระจิตคือผูช่้วยท่ีพระบิดาและพระเยซูคริสตป์ระทานใหเ้รา หนา้  14 

บทที่ 6 

พระจติคอืพระผู้ช่วยที่พระบิดาและพระเยซูคริสต์ประทานให้เรา 

 

 1. พระบิดาและพระบุตร(เยซูคริสตเจา้) ปรารถนาท่ีจะส่งพระจิตมาช่วยเหลือเรา พระเยซู 

คริสตเจา้ตรัสวา่ “และเราจะวอนขอพระบิดา แล้วพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หน่ึง

ให้ท่าน เพ่ือจะอยู่กบัท่านตลอดไป   คือพระจิตแห่งความจริง   พระผู้ช่วยเหลือคือพระจิตเจ้าท่ี

พระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเรานั้น  จะทรงสอนท่านทุกส่ิง  และจะทรงให้ท่านระลึกถึง

ทุกส่ิงท่ีเราเคยบอกท่าน” (ยน. 14:16-17, 26) 

 2.  เม่ือพระเยซูคริสตเจา้ทรงรับพิธีลา้ง พระจิตเจา้ในรูปปรากฏของนกพิราบไดเ้สดจ็

มาอยูเ่หนือพระองคแ์ละมีเสียงจากฟ้าวา่ “ท่านผู้นีคื้อบตุรสุดท่ีรักของเรา เป็นท่ีโปรดปราน

ของเรา” (ลก. 3:21-22) เพื่อเป็นการยนืยนัวา่เราทุกคนไดรั้บพระจิตเจา้แลว้เช่นกนั  ตั้งแต่เม่ือเรา

รับศีลลา้งบาปดว้ย ในศีลลา้งบาปเราไดรั้บการลา้งอาศยั นํ้าและพระจิตทาํใหเ้รากลายเป็น

บุตรของพระเจา้ 

3. และ ภารกิจของพระจิต เจา้ก็ปรากฏ เด่นชดัในวนัท่ี บรรดา อคัรสาวกไดรั้บพระจิต  

“เม่ือวนัเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานท่ีเดียวกนั ทันใดนั้นมีเสียง

จากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้าทุกคนท่ีอยู่ในบ้านได้ยิน เขาเห็นเปลวไฟลกัษณะเหมือนลิน้

แยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคน ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเตม็เป่ียมและเร่ิมพูดภาษาอ่ืน ๆ 

ตามท่ีพระจิตเจ้าประทานให้พูด ” (กจ. 2:1-4)  คร้ังน้ีพระจิตเสดจ็มาในรูปของลมพายแุละ   

ล้ินไฟ ทาํให้ บรรดาอคัร สาวกเปล่ียนไป คือ เกิดมีความกลา้หาญ  ความรอบรู้   และสามารถ

พดูภาษาต่าง ๆ ได ้

 4. ส่ิงท่ีเกิดตามมา กคื็อบรรดาอคัรสาวกเปิดประตูบา้นออกไปเผชิญหนา้กบัประชาชน

อยา่งองอาจ  กลา้หาญ และเปโตรเร่ิม เทศนาสั่งสอนและ ประกาศวา่  พระเยซูคริสต เจา้ คือ   

พระผูเ้ป็นเจา้  ผูถู้กตรึงกางเขน   ส้ินพระชนมแ์ละกลบัคืนพระชนม ชีพ  ผูค้นต่างตกต ะลึง

เพราะต่างคนต่างไดย้นิเปโตรพดูเป็นภาษาของตน และผลงานช้ินแรกของพระจิตกคื็อ มีคนเช่ือ

และกลบัใจประมาณสามพนัคน และวนันั้นเป็นวนัเร่ิมตน้ของพระศาสนจกัรเพราะมีสัตบุรุษ

กลุ่มแรก (เทียบ กจ. 2:14-41) 

 5. ทุกวนัน้ี พระจิต เจา้ ยงัทรงทาํงานอยูใ่นพระศาสนจกัรและในตวัเราแต่ละคน       

เพื่อเปล่ียนชีวติใหเ้ป็นเหมือนบรรดาอคัรสาวกในสมยันั้น  เราจึงควรร่วมมือกบัพระองคโ์ดย



เตรียมรับศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 6 พระจิตคือผูช่้วยท่ีพระบิดาและพระเยซูคริสตป์ระทานใหเ้รา หนา้  15 

ปฏิบติัตามแบบอยา่งของบรรดาอคัรสาวก คือสวดภาวนาวอนขอพระจิตเจา้บ่อย ๆ  ขอพระองค์

ประทานความเช่ือ ความกระตือรือร้น  ความรู้ในเร่ืองคาํสอน  และความกลา้หาญท่ีจะออกไป

ประกาศพระนามของพระเยซูคริสต เจา้แก่เพื่อน  ๆ ทั้งดว้ย “การกระทาํและคาํพูด”  ของเรา      

โดยไม่อายหรือกลวัภยัอนัตรายใด ๆ 

 

ข้อควรจํา 

1. พระบิดาเจา้และพระเยซูคริสตเจา้ ทรงประทานพระจิตเจา้ใหเ้ป็นผูช่้วยเรา 

2. พระจิตเจา้มีความสาํคญัและมีบทบาทต่อการดาํเนินชีวติคริสตชนของเราแต่ละคน 

3. ใหเ้รามีความกระตือรือร้นท่ีจะสวดภาวนาวอนขอความช่วยเหลือจากพระจิตเจา้ทุกวนั 

 

แบบฝึกหัด 

จงเติมคาํลงในช่องว่างให้ถูกต้องและได้ใจความสมบูรณ์ 

1. พระเยซูคริสตเจา้ทรงสัญญาวา่จะส่ง………………......…..มาอยูก่บัเรา 

2. ขณะท่ีพระเยซูคริสตเจา้รับพิธีลา้ง พระจิตเจา้ในรูปปรากฏของ...........................ไดเ้สดจ็มาเหนือ 

พระองค ์และมีเสียงจากฟ้าวา่ “.............................................................................................................. 

................................................................” (ลก. 3:21-22) 

3. พระจิตเจา้เสดจ็มาอยูก่บับรรดาอคัรสาวกในลกัษณะ................................................................... 

4. เม่ือพระจิตเจา้เสดจ็มาแลว้ บรรดา.......................... เปล่ียนเป็นคนใหม่  มีความ......................   

ความ........................ และ สามารถ........................................ได ้

5. .............................มีความสาํคญัและมีบทบาทต่อการ.........................................ของเราแต่ละคน 

 

 

กจิกรรม 

ใหน้กัเรียนท่องบทสวด “อญัเชิญพระจิตเจ้า ” จากนั้นใหผ้ลดักนัเอาการกบัเพื่อน และใหไ้ป

เอาการบทสวดกบัคุณครู  ถา้นกัเรียนคนไหนท่ีท่องไดแ้ลว้กใ็หช่้วยเพื่อน ๆ  
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บทที่ 7 

ศีลอภยับาปหรือศีลแห่งการคนืด ี

 

1. เราไดเ้รียนรู้วา่  การทาํบาปทาํใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัเราถูกตดัขาดลง   

เราสูญเสียพระหรรษทาน ซ่ึงหมายถึงความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้น การเป็นมิตรกบัพระเจา้กถู็ก

ทาํลายลงดว้ย และผลของบาปท่ีบิดา – มารดาคู่แรก(อาดมัและเอวา)ไดท้าํ  กต็กทอดมาสู่มนุษย์ 

นัน่กคื็อ บาปกาํเนิด แต่พระเจา้ทรงรักมนุษยม์ากและรักแบบไม่มีเง่ือนไข  ใหโ้อกาสมนุษย์

หลายต่อหลายคร้ัง ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ การส่งพระบุตรแต่องคเ์ดียว คือ พระเยซูเจา้ลงมาบงัเกิด

ในโลก เป็นพระผูไ้ถ่ท่ีช่วยมนุษยใ์หร้อดพน้จากการเป็นทาสของบาปและความตาย 

2. พระเยซูเจา้ทรงปรารถนาจะช่วยมนุษยใ์หร้อด นาํมนุษยใ์หก้ลบัมาคืนดีกบัพระเจา้

พระบิดา พระองคจึ์งทรงตั้ง “ศีลอภัยบาป” เพื่อช่วยเหลือมนุษย ์ มีกล่าวไวใ้นพระวรสารตามคาํบอก

เล่าของนกับุญยอห์นบทท่ี 20 ขอ้19-23 พระเยซูเจา้ตรัสกบัอคัรสาวกวา่  “จงรับพระจิตเจ้าเถิด  

ท่านท้ังหลายอภยับาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นกไ็ด้รับการอภยั  ท่านท้ังหลายไม่อภยับาปของ

ผู้ใดบาปของผู้นั้นกไ็ม่ได้รับการอภยัด้วย ”  พระเยซูเจา้ทรงมอบอาํนาจใหบ้รรดาอคัรสาวก

สามารถยกบาปได ้

3. เราทุกคนตอ้งเขา้รับศีลอภยับาป เพราะเราทุกคนลว้นเป็นคนบาป เม่ือเรารับศีลลา้งบาป 

บาปกาํเนิดของเราถูกลบลา้งไปหมดกจ็ริง แต่ดว้ยความเป็นมนุษย ์เราอ่อนแอ  เรามีความโนม้เอียง     

ท่ีจะทาํบาปไดอ้ยูบ่่อย ๆ  เราจึงตกในบาป และจาํเป็นตอ้งเขา้ไปรับศีลอภยับาป เพื่อแสดง

ความเสียใจท่ีไดก้ระทาํบาป และมีความตั้งใจดีท่ีจะไม่ทาํบาปอีก แต่เราไม่สามารถแกบ้าป

โดยตรงกบัพระเจา้โดยไม่ผา่นพระสงฆ ์ เพราะพระเยซูเจา้ทรงมอบอาํนาจการยกบาปใหแ้ก่

นกับุญเปโตร (มธ. 16:19) และบรรดาอคัรสาวกและผูสื้บทอดตาํแหน่งต่อ ๆ มา ฉะนั้น  เราตอ้ง 

เขา้ไปรับศีลอภยับาปทุกคร้ังท่ีเราทาํบาปหนกั  และพระสงฆจ์ะเป็นผูย้กโทษบาปใหเ้ราในนาม 

ของพระบิดา พระบุตรและพระจิต 

 4. ความหมายของการยกบาปกคื็อ ยกโทษ ไม่เอาผดิ และนาํคนบาปใหม้าสัมผสัพระเจา้

เสียใหม่  มาจบัมือกบัพระองค ์ มาเป็นเพื่อนกบัพระองค ์ เราเรียกการกระทาํดงัน้ีวา่  การคืนดี

กบัพระเจา้ แลว้ผลท่ีตามมากคื็อ ความสุข สงบ สันติท่ีเกิดข้ึนในใจ 
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 5. นอกจากคืนดีกบัพระเจา้แลว้ ศีลอภยับาปยงัทาํใหเ้ราหนัมาคืนดีกบัเพื่อนมนุษยด์ว้ย 

เพราะบาปท่ีเราทาํส่งผลกระทบถึงเพื่อนมนุษยเ์สมอ  ทาํใหส้ายสัมพนัธ์กบัเพื่อนมนุษยจื์ดจางลง    

เม่ือเรารับศีลอภยับาป  ส่ิงเหล่าน้ีกไ็ดรั้บการเยยีวยาใหห้าย  เรากบัเพื่อนมนุษยก์ก็ลบัมาคืนดีกนั 

มามีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัดงัเดิม หรือดีกวา่เดิม ดงันั้น ขอใหเ้ราหมัน่ไปรับศีลอภยับาป

อยา่งสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะทุกคร้ังท่ีเราไดท้าํบาปหนกั  และใหเ้ราพยายามตั้งใจท่ีจะไม่ทาํบาป  

พยายามหลีกหนีโอกาสท่ีจะทาํบาป  พยายามทาํส่ิงท่ีดีต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น เพื่อใหพ้ระเจา้   

พอพระทยั  และน่ีคือส่ิงท่ีเราสามารถตอบสนองความรักของพระเจา้ในชีวติประจาํวนัใน

ขณะท่ีเรายงัมีชีวติอยูไ่ด ้

 6. ผลทางจิตใจของศีลอภยับาปไดแ้ก่ 

 การคืนดีกบัพระเจา้ ซ่ึงโดยทางน้ีผูใ้ชโ้ทษบาปไดรั้บพระหรรษทานคืนมา  

 การคืนดีกบัพระศาสนจกัร  

 การยกโทษถาวรท่ีสมควรไดรั้บอนัเน่ืองมาจากบาปหนกั  

 การยกโทษชัว่คราวอยา่งนอ้ยเป็นบางส่วนท่ีเป็นผลตามมาของบาป  

 สันติสุขและความสบายใจของมโนธรรมและความบรรเทาทางจิตใจ  

 การเพิ่มพลงัทางจิตเพื่อการรบสู้แบบคริสตชน  

ศีลอภยับาป จึงเป็นเคร่ืองหมายแห่งพระเมตตา  ท่ีพระเจา้ทรงแสดงถึงความรักท่ีปราศจาก

เง่ือนไข และความซ่ือสัตยข์องพระองค ์ ท่ีทรงปรารถนาใหม้นุษยท์ั้งมวลไดเ้ขา้สู่หนทาง

ความรอดของพระองค ์ และในเวลาเดียวกนั เป็นแนวทางและจิตตารมณ์ท่ีพระองคป์ระทาน

ใหม้นุษย ์ไดด้าํเนินชีวติเป็นประจกัษพ์ยานถึงพระเจา้องคค์วามรักและเมตตา ดว้ยการใหอ้ภยั

กนัและกนัในชีวติประจาํวนัของเราดว้ย 
 

ข้อควรจํา 

1. พระเยซูเจา้เป็นผูต้ ั้งศีลอภยับาป 

2. ศีลอภยับาปช่วยเราใหก้ลบัคืนดีกบัพระเจา้ และเพื่อนมนุษย ์

3. เราตอ้งหมัน่ไปรับศีลอภยับาปอยา่งสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะทุกคร้ังเม่ือทาํบาปหนกั 

4. ศีลอภยับาป เป็นเคร่ืองหมายแห่งพระเมตตา  ท่ีพระเจา้ทรงแสดงถึงความรักท่ี

ปราศจากเง่ือนไข และความซ่ือสัตยข์องพระองค ์

5. พระสงฆเ์ป็นผูย้กโทษบาปใหเ้รา ในนามของพระบิดา พระบุตรและพระจิต 
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แบบฝึกหัด 

จงตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

1. ใครเป็นผูต้ ั้งศีลอภยับาป 

ตอบ ............................................................................................................................................................................  

2. ศีลอภยับาปหรือศีลแกบ้าปคืออะไร 

ตอบ ............................................................................................................................................................................  

3. ทาํไมเราถึงตอ้งไปแกบ้าปกบัพระสงฆ์ 

ตอบ ............................................................................................................................................................................  

4. ผลของศีลอภยับาปหรือศีลแกบ้าปคืออะไร 

ตอบ ............................................................................................................................................................................  

5. ศีลอภยับาปเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงส่ิงใดของพระเจา้ 

ตอบ  ............................................................................................................................................................................ 

6. พระสงฆเ์ป็นผูย้กโทษบาปใหเ้ราในนามของใคร 

ตอบ  ............................................................................................................................................................................ 

 

 

กจิกรรม 

 

เพลงกลิง้ออกไป 

กลิง้ออกไป   กลิง้ออกไป  กลิง้ออกไป 

บรรดาภาระหนักในใจกลิง้ออกไป (ร้อง 2รอบ) 

บนกางเขน  บุตรพระเจา้ 

ยอมเลือดไหล   เพื่อไถ่เรา  อลัเลลูยา 

(กลบัไปร้องตั้งแต่ตน้เพลงใหม่) 
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บทที่ 8 
เราเป็นทุกข์เสียใจ เพราะได้ทําผดิต่อความรักของพระเจ้า 

 
 1. วนัหน่ึง พระเยซูคริสตเ์สดจ็ไปท่ีบา้นหลงัหน่ึง มีหญิงคนหน่ึงช่ือ มารีย ์มกัดาเลนา    

มาเฝ้าพระองค ์ นางเป็นคนบาปหนา มีปีศาจถึง 7 ตนสิงอยู ่นางเขา้มากราบแทบพระบาท   

พระเยซูคริสตร้์องไหน้ํ้าตาไหลรด พระบาทของพระองค ์นางเอาผมเช็ดแลว้เอานํ้ามนัหอมชโลม

พระบาท  ผูค้นเห็นกพ็ารังเกียจคิดในใจวา่  ทาํไมพระเยซูคริสตเจา้จึงปล่อยใหค้นบาป มาทาํ

เช่นน้ี พระองคจึ์งตรัสแก่คนเหล่านั้นวา่ “ความผิดของนางซ่ึงมีมาได้รับอภยัแล้วเพราะนาง  

รักมาก ผู้ ท่ีได้รับอภยัน้อยกเ็พราะผู้ น้ันรักน้อย ” แลว้พระองคก์ต็รัสกบัมารีย ์มกัดาเลนาวา่ 

“บาปของเจ้าได้รับอภยัแล้ว” (เทียบ ลก. 7:36-48) เหตุท่ีมารีย ์มกัดาเลนาไดรั้บอภยักเ็พราะ

นางเป็นทุกขเ์สียใจ และแสดงออกดว้ยการร้องไห ้ เอานํ้าตาลา้งพระบาท ชโลมนํ้ามนัหอม     

ท่ีพระบาท จากคนบาปหนาในอดีต นางจึงกลายเป็นนกับุญใหญ่ คือ นกับุญมารีย ์มกัดาเลนา 
 2. เม่ือเราทาํบาปผดิต่อพระเจา้ วธีิเดียวท่ีจะทาํใหพ้ระเป็นเจา้อภยัเราไดก้คื็อ เป็นทุกข์

เสียใจและขอโทษพระองค ์พระเจา้ตรัสวา่ “ถึงบาปของเจ้าจะมีสีแดงเข้ม กจ็ะขาวราวกบัหิมะ 

ถึงมนัจะแดงอย่างผ้าแดงกจ็ะกลายเป็นอย่างขนแกะ” (อสย. 1:18) 
 3. การเป็นทุกขถึ์งบาป คือ การสาํนึกวา่เราไดท้าํผดิต่อพระเจา้ผูท้รงรักเรา และมีพระคุณ

ต่อเราอยา่งเหลือลน้ พระองคท์รงเป็นบิดาของเรา ทรงดีต่อเราทุกประการ การทาํบาปจึงเป็นการ

เนรคุณอยา่งน่าละอายท่ีสุด นอกจากนั้น บาปยงัมีความร้ายกาจในตวัมนัเอง คือ ทาํใหเ้รา

สูญเสียพระหรรษทาน เสียความเป็นบุตรของพระเจา้ เสียมรดกในสวรรคด์ว้ย และถา้เราตาย

ในบาปเรากจ็ะตอ้งรับโทษในนรกตลอดนิรันดร  การคิดไดเ้ช่นน้ี ทาํใหเ้ราเกลียดกลวับาป 

และเกิดความเป็นทุกขไ์ดเ้หมือนกนั  ฉะนั้น  การสาํนึกผดิอยา่งแทจ้ริงได ้ ตอ้งมีความทุกข ์   

ถึงบาปในจิตใจ หมายความวา่ การกลบัใจตอ้งมีผลถึงภายในจิตใจของเราดว้ย  

 4. พระศาสนจกัรสอนวา่ คนบาป ถา้สาํนึกตนเป็นทุกขเ์สียใจ แมต้ายไปโดยไม่มี

โอกาสรับศีลอภยับาป  กไ็ดรั้บการอภยัและสามารถเอาตวัรอดได ้ฉะนั้น เราจึงควรเป็นทุกข์

เสียใจเพราะบาปของเราบ่อย ๆ หรือทุกคร้ัง  ท่ีเราพิจารณามโนธรรมหรือพิจารณาบาปแลว้ 
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ข้อควรจํา 
1. เม่ือเราทาํบาปผดิต่อพระเจา้ วธีิเดียวท่ีจะทาํใหพ้ระองคอ์ภยับาปใหก้บัเรากคื็อ    
เป็นทุกขเ์สียใจและขอโทษพระองค ์

 2. การเป็นทุกขถึ์งบาป คือ การสาํนึกวา่เราไดท้าํผดิต่อพระเจา้ผูท้รงรักเรา และมี

 พระคุณต่อเราอยา่ง เหลือลน้ พระองคท์รงเป็นบิดาของเรา ทรงดีต่อเราทุกประการ  
 3. เราควรเป็นทุกขเ์สียใจเพราะบาปของเราบ่อย ๆ หรือทุกคร้ังท่ีเราพิจารณามโนธรรม

 หรือพิจารณาบาป  
 4. บาปยงัมีความร้ายกาจในตวัมนัเอง คือ ทาํใหเ้ราสูญเสียพระหรรษทาน  เสียความ

 เป็นบุตรของพระเจา้  
 

แบบฝึกหัด 
จงเติมคาํลงในช่องว่างให้ถูกต้องและให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
 

1. การเป็นทุกขถึ์งบาปคือ ...................................... ไดท้าํผดิต่อ ..............................  ผูท้รงรักเรา 

และ ....................................ต่อเรายิง่นกั 

2. เราควร .................................. เพราะบาปของเราบ่อย ๆ หรือ ทุกคร้ังท่ี ........................................  

หรือ ........................................................ 
3. วธีิเดียวท่ีจะทาํใหพ้ระเจา้ทรงอภยับาปใหก้บัเรา คือ ............................. และ .............................. 

4. บาปมีความร้ายกาจ คือ ทาํใหเ้ราสูญเสีย ....................................... และ ........................................ 

ของพระเจา้ 
5. พระศาสนจกัรสอนวา่ ถา้คนบาป ............................................................. แมต้ายไปโดยไม่มี

โอกาสรับศีลอภยับาป กไ็ดรั้บ .......................................... และสามารถเอาตวัรอดได ้
 
 
กจิกรรม 
ฝึกท่องบทสวด “บทสารภาพบาป” และ “บทแสดงความทุกข์” อยา่งตั้งใจ จากนั้นใหผ้ลดั

กนัเอาการกบัเพื่อน ๆ 
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บทที่ 9 
พระเจ้าทรงอภยัโทษให้เราเมื่อเราสํานึกผดิ 

 

1. พระเยซูคริสตเจา้ตรัสวา่ “เรามาเพ่ือแสวงหาและเพ่ือช่วยผู้ ท่ีเสียไปให้รอดพ้น ” 

(ลก. 19:10) แสดงวา่พระองคท์รงห่วงใยคนบาปเป็นพิเศษ จนถึงกบัเสดจ็มาเพื่อตามหาพวกเขา

โดยเฉพาะ พระองคย์งัตรัสอีกวา่ “คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ แต่คนเจบ็ไข้ต้องการ ” 

(มธ. 9:12) 
 2. พระเจา้ทรงมีพระทยักวา้งขวางและทรงเผือ่แผพ่ระเมตตาไปยงัคนบาปทุกคน 

พระองคท์รงเฝ้าคอยใหเ้ขากลบัมาหาพระองคเ์พื่อจะทรงยกโทษให ้ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดักคื็อ

นิทานเปรียบเทียบเร่ือง “ลูกล้างผลาญ ” หรือ “บิดาผู้ใจดี”   ท่ีเราเคยไดย้นิมา  บิดาในเร่ืองน้ี  

กเ็ปรียบไดก้บัพระเจา้เอง ท่ีคอยเฝ้าการกลบัมาของลูกอยูทุ่กวนั เม่ือลูกซมซานกลบัมา แทนท่ี

จะลงโทษ กลบัสวมกอดรับขวญัและจดัฉลองตอ้นรับอยา่งใหญ่โต  พระเจา้ทรงทาํเช่นน้ีต่อ

คนบาปท่ีกลบัใจจริง ๆ (เทียบ ลก. 15:11-32) 
 3. ปกติเม่ือเราทาํผดิ  เรามกัไม่กลา้ไปบอกใครเพราะกลวัถูกลงโทษ เช่น ทาํขา้วของ

ในบา้นแตกเสียหาย  เราไม่กลา้ไปบอกพ่อแม่เพราะกลวัถูกตี หรือทาํขา้วของของโรงเรียน

เสียหาย  เราไม่กลา้ไปบอกครูเพราะกลวัถูกตี  กลวัการลงโทษ  แต่สาํหรับพระเจา้จะไม่เป็น

เช่นนั้นเลย  พระองคจ์ะไม่ทรงลงโทษเราเลย แต่จะยกโทษและรักเราเหมือนเดิม ขอเพียงให ้     

เราเขา้มาขอโทษพระองคด์ว้ยความสาํนึกผดิจากใจจริง ๆ 
 4. พร้อมกบัความสาํนึกผดิ เรากต็อ้งมีความตั้งใจท่ีจะไม่ทาํบาปอีกต่อไปดว้ย พระเยซูเจา้ 

ตรัสแก่หญิงคนบาปวา่ “เรากไ็ม่ลงโทษท่านด้วย ไปเถิดและต้ังแต่นีไ้ปอย่าทาํบาปอีก”(ยน. 8:11) 

แสดงใหเ้ห็นวา่ ความตั้งใจจะไม่ทาํบาปอีกน้ี  เป็นเง่ือนไขสาํคญัท่ีจะไดรั้บการอภยั  เราจึงตอ้ง

ตั้งใจเช่นน้ีทุกคร้ัง และตอ้งพยายามถือตามความตั้งใจน้ีดว้ย 
 

ข้อควรจํา 
1. เพื่อเราจะไดเ้กิดความประทบัใจและซาบซ้ึงในพระเมตตาของพระเจา้ท่ีอภยัโทษใหเ้รา 
    เม่ือเราสาํนึกผดิ 
2. เราตอ้งไม่กลวัท่ีจะมาสารภาพผดิต่อพระเจา้เม่ือเราไดก้ระทาํความผดิ 
3. ใหเ้รามีความตั้งใจดี และพยายามไม่ทาํบาปหรือทาํความผดิ เพราะเห็นแก่ความรักของ 

 พระเจา้  
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แบบฝึกหัด 
จงตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 
1. เม่ือเราทาํบาปเราตอ้งทาํอยา่งไร 
ตอบ   ....................................................................................................................................................................  

2. พระเจา้ทรงยกโทษใหเ้ราผา่นทางศีลศกัด์ิสิทธ์ิประการใด 
ตอบ   ....................................................................................................................................................................  

3.เง่ือนไขสาํคญัท่ีจะไดรั้บการอภยับาปจากพระเจา้คือส่ิงใด 
ตอบ ....................................................................................................................................................................  
 

กจิกรรมที ่1 อกัษรไขว ้จงนาํคาํท่ีใหม้าดา้นล่างน้ีไปเติมในช่องวา่งใหค้รบทั้งแนวตั้งและแนวนอน 

 พยายาม กลบัใจ   ความผดิ สาํนึกผดิ บาป   

 ความเมตตา ใหอ้ภยั  ตั้งใจดี  ขอโทษ  ความรัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมที ่2  ระบายสีภาพ หญิงผดิประเวณี (ยน. 8:1-11) หนา้ 23 และเขียนส่ิงท่ีนกัเรียน 

  อยากขอโทษ ต่อพระเยซูเจา้ พร้อมเขียนขอ้ตั้งใจดีท่ีจะกระทาํต่อไป 

    ค      

    ว      

    า      

    ม      

    รั      

    ก      

          

  ใ        
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เตรียมรับศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 10 บาปตน้ 7 ประการ และบทบญัญติัพื้นฐานของพระศาสนจกัร หนา้ 24  

บทที่ 10 

บาปต้น 7 ประการและบทบัญญตัพิืน้ฐานของพระศาสนจกัร 

 

 1. การท่ีเราคิดทบทวนและไดไ้ตร่ตรองตวัเองทุกวนั ยิง่ถา้ทาํไดทุ้กคืนก่อนนอนจะยิง่ดี 

จะทาํใหเ้รารู้เท่าทนัความคิดของตวัเรา อะไรดีเรากท็าํต่อไป ถา้ไม่ดีกต็อ้งแกไ้ข  เราเรียก

วธีิการอยา่งน้ีวา่ การพจิารณามโนธรรม  ก่อนท่ีเราจะไปรู้วา่การพิจารณามโนธรรมคืออะไร 

เราจะเรียนรู้เร่ือง บาปตน้ 7 ประการ บทบญัญติัพื้นฐานของพระศาสนจกัร และพระบญัญติั

พระเจา้ 10 ประการ ซ่ึงจะช่วยเราในการพิจารณามโนธรรม ก่อนท่ีเราจะไปรับศีลอภยับาป  

ในวนัน้ีเราจะมาเรียนรู้เร่ืองบาปตน้ 7 ประการ และบทบญัญติัพื้นฐานของพระศาสนจกัรก่อน 

 2. เราไดเ้รียนรู้ไปแลว้จากบทเพลงท่ีเราร้องไปสักครู่น้ีวา่ บาปตน้มีดว้ยกนัเจด็ประการ 

ท่ีน้ีเราจะมาดูความหมายของแต่ละประการ เพื่อช่วยใหเ้ราเขา้ใจมากยิง่ข้ึนวา่ทาํไมบาปตน้ 7 

ประการน้ี ถึงเป็นเหตุท่ีนาํเราไปสู่การทาํบาป  

1. ทะนงตน  (Pride) (จองหอง) หมายรวมถึง เจา้ทิฐิ เช่ือภูมิตวัเอง โออ้วด ข้ีโม ้วางมาด         

ไม่ตอ้งการคาํแนะนาํ  ถือตวั หยิง่ยโส มกัใหญ่ใฝ่สูงโดยไม่รู้จกัประมาณตนเอง 

2. โลภ (Avarice or Greed) (ตระหน่ี) หมายรวมถึง การปรารถนาในส่ิงของนอกกายมากจน

เกินความพอดี ยดึมัน่ถือมัน่ในส่ิงของของโลก วตัถุนิยม สะสม ขาดเมตตา ขาดความเผือ่แผ ่

ใจแคบ และไม่สงเคราะห์ช่วยเหลือผูอ่ื้น 

3. ริษยา (Envy) (อิจฉา) หมายรวมถึง ความอิจฉา เกลียดชงั ซุบซิบนินทา กล่าวร้ายป้ายสี   

ไม่ชอบใหค้นอ่ืนไดดี้กวา่ตนเอง 

4. โมโห (Wrath or Anger) หมายรวมถึง ความฉุนเฉียว อาฆาต แกแ้คน้ ไม่สะกดอารมณ์ 

5. ตัณหา (Lust) (ลามก) หมายรวมถึง การหมกมุ่น ฝักใฝ่อยูแ่ต่ฝ่ายเน้ือหนงั กิริยาวาจาหยาบโลน 

ไม่รักษาเกียรติ และศกัด์ิศรี แต่งกายล่อแหลม ความคิดสกปรก ลุ่มหลง 

6. ตะกละ (Gluttony) (โลภอาหาร) หมายรวมถึง การคิดพดูแต่เร่ืองอาหาร ไม่ยบัย ั้งในการกิน

การด่ืม มูมมาม   มกัไดต้ลอดเวลา ไม่พอใจกบัส่ิงท่ีตนมี 

7. เกยีจคร้าน (Sloth) หมายรวมถึง ความเฉ่ือยชา ลงัเล ไม่ใส่ใจ ทอ้ถอย ขาดความรับผดิชอบ 

ไม่สมํ่าเสมอ  ตามใจตนเอง รักความสบาย ผดัวนัประกนัพรุ่ง 

ท่ีมา : ข้อมลูจากแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกับบาปต้น 7 

ประการ http://www.catholic.or.th/spiritual/books/catholicteach/teach02.html 

http://www.catholic.or.th/spiritual/books/catholicteach/teach02.html
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 3. นอกจากบาปตน้ 7 ประการท่ีช่วยเราในการคิดพิจารณามโนธรรม หรือพิจารณาบาปแลว้ 

เรายงัมีบทบญัญติัพื้นฐานของพระศาสนจกัร 5 ขอ้ ท่ีช่วยเราดงัน้ี  

  1.จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และหยดุทาํงานในวนัอาทิตยแ์ละวนัฉลองบงัคบั 

  2.จงรับศีลอภยับาปอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  

  3.จงรับศีลมหาสนิทอยา่งนอ้ยปีละคร้ังในกาํหนดปัสกา  

  4.จงอดอาหาร และอดเน้ือ ในวนัท่ีกาํหนด  

  5.จงบาํรุงพระศาสนจกัรตามความสามารถ 

 4. ดงันั้น ใหเ้ราพยายามทบทวนตวัเองทุก ๆ วนั หรือท่ีเราเรียกวา่ พิจารณามโนธรรม 

เพื่อตรวจสอบตวัเราเองวา่ เราไดพ้ยายามเอาชนะ หรือหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ทาํบาปหรือเปล่า     

เราไดป้ล่อยตวัเองใหต้กอยูใ่นสภาวะท่ีนาํไปสู่การทาํบาปหรือไม่ หรือเราไดป้ฏิบติับญัญติั

พื้นฐานของพระศาสนจกัรครบถว้นหรือเปล่า มีขอ้ไหนท่ีเราพลาด หรือทาํขาดตกบกพร่อง    

กใ็หเ้ราพยายามปรับปรุงแกไ้ข และมีความตั้งใจดีท่ีจะเร่ิมตน้ใหม่ในทุก ๆ วนั 

 5. จะเห็นไดว้า่เราถูกประจญล่อลวงจากปีศาจเกือบตลอดเวลา เพราะตามธรรมชาติ

มนุษยเ์รามีความอ่อนแอ ดงันั้นเราจึงตอ้งภาวนาวอนขอความช่วยเหลือ ความเขม้แขง็จาก  

พระเจา้ ใหเ้ราเอาชนะการล่อลวงต่าง ๆ เหมือนดงัท่ีพระเยซูเจา้เคยตรัสไวว้า่  “จงต่ืนเฝ้าและ

อธิษฐานภาวนา   เพ่ือจะได้ไม่เข้าสู่การทดลอง จิตใจพร้อมแล้วกจ็ริง  แต่เนือ้หนังอ่อนกาํลงั ”

(มธ. 26:41) ไม่ไดห้มายความวา่ เราตอ้งอดหลบัอดนอนสวดภาวนาทั้งคืนทั้งวนั แต่ใหชี้วติ

ของเราคิดถึงพระองคบ่์อย ๆ ในคาํภาวนา  

 

ข้อควรจํา 

 1. บาปตน้มี 7 ประการ และ พระบญัญติัพระศาสนจกัรมี 5 ประการ  

2. บาปตน้ 7 ประการและพระบญัญติัพระศาสนจกัร  5  ประการ เป็นแนวทางช่วยเรา

 ในการพิจารณาบาป 

3. เราตอ้งภาวนาวอนขอความช่วยเหลือ ความเขม้แขง็จากพระเจา้เพื่อเราจะเอาชนะ

 การล่อลวงต่าง ๆ  

4. “จงต่ืนเฝ้าและอธิษฐานภาวนาเพื่อจะไดไ้ม่เขา้สู่การทดลอง จิตใจพร้อมแลว้กจ็ริง  

 แต่เน้ือหนงัอ่อนกาํลงั” (มธ. 26:41) 
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แบบฝึกหัด 

จงตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

1.บาปตน้มีก่ีประการ อะไรบา้ง 

ตอบ .......................................................................................................................................................  

2.บญัญติัพระศาสนจกัรมีก่ีประการ อะไรบา้ง 

ตอบ ................. ไดแ้ก่  1. .................................................................................................................... 

    2. .................................................................................................................... 

    3. .................................................................................................................... 

    4. .................................................................................................................... 

    5. .................................................................................................................... 

3. เราตอ้งภาวนาวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจา้ในเร่ืองใด 

ตอบ .......................................................................................................................................................  

 

กจิกรรม 

ท่องและจดจาํ บาปตน้ 7 ประการ และบทบญัญติัพื้นฐานของพระศาสนจกัรทั้ง 5 ประการให้

ข้ึนใจ  ผลดักนัเอาการกบัเพื่อน รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของบาปตน้ 7 ประการวา่มีอะไรบา้ง 

และส่ิงท่ีสาํคญัใหเ้ราพยายามหลีกเล่ียงเพื่อจะไดไ้ม่นาํไปสู่การทาํบาป 

 

 

เพลง เจ็ดนีม้คีวามหมาย 

 

บาปต้นมี 7 ประการ ท่ีคอยรังควาน ความสงบในจิตใจ(ร้อง 2 รอบ) 

หน่ึงจองหอง  สองตระหน่ี   อุลามก  อิจฉา คือสามและส่ี    

ห้าโลภอาหาร   หกโมโห  เจด็เกียจคร้าน 
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………………………………………….……………………………………... 

………………………………………………………....................................... 

………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………….……………………………………... 

………………………………………………………....................................... 

………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………….……………………………………... 

………………………………………………………....................................... 

….………………………..………………………....................................... 

 

………………………………………….……………………………………... 

………………………………………………………....................................... 

……..………………………..………………………....................................... 

 

………………………………………….……………………………………... 

………………………………………………………....................................... 

………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………….……………………………………... 

………………………………………………………....................................... 

……..………………………..………………………....................................... 

 

………………………………………….……………………………………... 

………………………………………………………....................................... 

……..………………………..………………………....................................... 

กจิกรรมบทที่ 10 บาปต้น 7 ประการ 
 

คาํส่ัง ใหน้กัเรียนเขียนช่ือของบาปตน้ 7 ประการและความหมายลงในรูปสัตวท่ี์เป็น

 สัญลกัษณ์ของบาปตน้ประการนั้น ๆ  
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บทที่ 11 

พระบัญญตั ิ10 ประการของพระเจ้า 
 

1. จากบทท่ีแลว้เราไดเ้รียนรู้เร่ือง บาปตน้ 7 ประการ และบทบญัญติัพื้นฐานของ

พระศาสนจกัร 5 ประการไปแลว้ ซ่ึงช่วยเราในการพิจารณามโนธรรม ในบทน้ีเราจะเรียนรู้

เร่ืองพระบญัญติั 10 ประการของพระเจา้ ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นบทบญัญติัแห่งความรัก วนัหน่ึงมีคน

ถามพระเยซูเจา้วา่ “พระบญัญติัไหนเป็นเอกกว่าหมด ” (มธ. 22:36)  พระเยซูเจา้ทรงตอบวา่  

“จงรักพระผู้ เป็นเจ้าของเจ้าสุดดวงใจ สุดวิญญาณ  และสุดสติปัญญาของเจ้า  น่ีแหละคือ      

พระบญัญติัเอกประการแรก  พระบญัญติัประการท่ีสองกค็ล้ายประการแรก คือจงรักผู้ อ่ืน

เหมือนรักตนเองบทบญัญติัและคาํสอนของประกาศกต่าง ๆ  กส็รุปอยู่ในบญัญติัสองประการนี”้       

(มธ. 22:37-40; เทียบ ฉธบ. 6:5; ลนต. 19:18)  ดว้ยพระบญัญติัแห่งความรักสองลกัษณะน้ี    

จึงถือวา่เป็นบญัญติัท่ีสมบูรณ์ 

2. พระบญัญติั 10 ประการน้ี  ยนืยนัส่ิงท่ีความรักต่อพระเจา้และเพื่อนมนุษยเ์รียกร้อง  

พระบญัญติั 3 ประการแรกเก่ียวกบัความรักต่อพระเจา้เป็นสาํคญั และพระบญัญติัอีก 7 ประการอ่ืน ๆ  

เก่ียวกบัความรักต่อเพื่อนมนุษย์ และสังคายนาแห่งนครเตรนสอนไวว้า่ พระบญัญติั 10 ประการ  

เป็นขอ้บงัคบัสาํหรับบรรดาคริสตชน และยงัสอนวา่คนชอบธรรมกถื็อปฏิบติัดว้ย 

 3. พระบญัญติั 10 ประการนั้น เก่ียวกบัความรักต่อพระเจา้และเพื่อนมนุษยด์งัน้ี  

พระบัญญัติ 3 ประการแรก เกีย่วกบัความรักต่อพระเจ้า มีดงัน้ี 

  1.จงนมสัการองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้พระองคเ์ดียวของท่าน  

  2.อยา่ออกพระนามพระเจา้โดยไม่สมเหตุ  

  3.อยา่ลืมฉลองวนัพระเจา้เป็นวนัศกัด์ิสิทธ์ิ  

พระบัญญัติอกี 7 ประการ เกีย่วกบัความรักต่อเพือ่นมนุษย์ มีดงัน้ี 

  4.จงนบัถือบิดามารดา      

5.อยา่ฆ่าคน 

  6.อยา่ผดิประเวณี       

7.อยา่ลกัขโมย 

  8.อยา่พดูเทจ็ใส่ร้ายผูอ่ื้น      

9.อยา่ปลงใจผดิประเวณี 

  10.อยา่มกัไดท้รัพยสิ์นของผูอ่ื้น  
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 4. พระบญัญติัทั้งหมดของพระเจา้ เราไม่อาจแยกจากกนัได ้ทุกขอ้เก่ียวโยงและมี

ความสัมพนัธ์กนั เช่น คนหน่ึงอาจไม่อาจเคารพนบัถือบุคคลอ่ืน  ๆ ไดโ้ดยปราศจากการถวาย

พระพรแด่พระเจา้พระผูส้ร้าง หรือ คนหน่ึงไม่อาจกราบไหวพ้ระเจา้ไดโ้ดยไม่รักเพื่อนมนุษย์

ทั้งหลายผูเ้ป็นส่ิงสร้างของพระองค ์ พระบญัญติั 10 ประการน้ี ทาํใหชี้วติศาสนาและชีวติทาง

สังคมของมนุษยเ์ป็นหน่ึงเดียวกนั  
 

ข้อควรจํา 

 1. ใหเ้ราจดจาํใหข้ึ้นใจวา่พระบญัญติัพระเจา้มี 10 ประการ   

 2. พระเจา้ประทานพระบญัญติั 10 ประการน้ีใหแ้ก่มนุษยโ์ดยผา่นทางโมเสส 

 3. พระบญัญติั 10 ประการของพระเจา้ เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติและช่วยเราใน

 การพิจารณาบาป  

  

แบบฝึกหัด 

จงตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

1. พระบญัญติัของพระเจา้มีก่ีประการ 

ตอบ ................................................................................................................................................... 

2. พระเจา้ทรงมอบพระบญัญติั 10 ประการน้ีใหแ้ก่เราโดยผา่นทางใคร 

ตอบ ................................................................................................................................................... 

3. พระบญัญติั 3 ประการแรกท่ีเก่ียวกบัความรักต่อพระเจา้มีอะไรบา้ง 

ตอบ ................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................... .......................................................... 

 ......................................................................................... .......................................................... 

4. พระบญัญติั 7 ประการท่ีเก่ียวกบัความรักต่อเพื่อนมนุษยมี์อะไรบา้ง 

ตอบ ................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................... .......................................................... 

 ......................................................................................... .......................................................... 

 ............................................................................................................................... .................... 

 ......................................................................................... .......................................................... 

 ......................................................................................... .......................................................... 

 ......................................................................................... .......................................................... 
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กจิกรรม 

1. นกัเรียนจะไดรั้บบตัรคาํพระบญัญติั คนละ 1 – 2 ใบ  

2. ใหพ้ิจารณาดูบตัรคาํท่ีตนเองไดรั้บนั้น วา่เป็นการกระทาํท่ีถูกตอ้งหรือการกระทาํท่ีผดิและ

ตรงกบัพระบญัญติัในขอ้ใด 

3. เม่ือคุณครูพดูถึงพระบญัญติัขอ้ใด นกัเรียนท่ีมีบตัรคาํท่ีตรงกบัพระบญัญติัขอ้นั้น ไม่วา่จะ    

เป็นการกระทาํท่ีผดิหรือการกระทาํท่ีถูกตอ้ง ใหชู้บตัรคาํหรือลุกข้ึนยนื และใหเ้หตุผลดว้ยวา่                

การกระทาํนั้นผดิหรือถูกอยา่งไร 

 

 

เพลงบัญญัติ 10 ประการ 

เจา้จงนมสัการพระเจา้ผูเ้ดียวของเจา้  อยา่ออกพระนามขององคพ์ระเจา้โดยไร้เหตุผล  

วนัของพระเจา้อยา่ลืมฉลองเป็นวนัศกัด์ิสิทธ์ิ และจงนบัถือบิดามารดาพี่นอ้งของตน 

   อยา่ทาํลายชีวติผูใ้ด แต่จงมีใจใหทุ้ก ๆ คน  

   จงรักษาชีวติของตน ใหบ้ริสุทธ์ิเสมอ  

เจา้จงอยา่ลกัขโมยไม่วา่จะเป็นของใคร อยา่ใส่ความนินทาทาํใหผู้อ่ื้นเศร้าโศกเสียใจ  

อยา่มีความคิดใดใดท่ีผดิความบริสุทธ์ิ และอยา่มกัไดใ้นทรัพยส์มบติัของคนทุกคน  
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แนวทางในการช่วยพจิารณาบาป  พระบัญญัติ 10 ประการ 
 

พระบัญญตัิประการที่ 1  :  จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน 

(   ) ท่านไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีมีต่อพระเจา้ดว้ยความจาํใจ หรือกระทาํอยา่งเสียไม่ได ้

(   ) ท่านไดส้วดภาวนาอยา่งสมํ่าเสมอ 

(   ) ท่านไดเ้ขา้รับศีลมหาสนิทโดยท่ียงัมีบาปหนกั หรือรับศีลโดยท่ีไม่ไดเ้ตรียมตวัมาอยา่งดี 

(   ) ท่านไดป้กปิดบาปหนกัในการเขา้ไปรับศีลแกบ้าปคร้ังล่าสุด 

(   ) ท่านมีความเช่ือในไสยศาสตร์ หมอดู ไปสะเดาะเคราะห์ ดูดวง หมอผี ฯลฯ  

(   ) ท่านมีความสงสัยในขอ้ความเช่ืออยา่งจริงจงั 

(   ) ท่านตกอยูใ่นบรรยากาศท่ีล่อแหลม ต่อการท่ีจะตอ้งหลงผดิในความเช่ือ เช่น การอ่านหนงัสือท่ี 

       พระศาสนจกัรไม่อนุมติัหรือรับรอง การเขา้ไปศึกษาหรืออ่านหนงัสือท่ีผดิต่อความเช่ือคาทอลิก ฯลฯ 

(   ) ท่านไดเ้ขา้ร่วมสมาคมกบักลุ่มบุคคลท่ีมีความเช่ือหรือแสดงตนวา่ขดัแยง้หรือไม่เห็นดว้ยกบัการ 

       ปกครองของพระศาสนจกัร 

(   ) ท่านไดก้ระทาํผดิหรือทาํส่ิงท่ีไม่เหมาะสมกบับุคคลศกัด์ิสิทธ์ิ สถานท่ีหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ(ทุรจาร) 

(   )  ...................................................................................................................................................................... 

 

พระบัญญตัิประการที่  2  :  อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ 

(   ) ใชพ้ระนามของพระเจา้ พระเยซูเจา้ พระแม่มารีย ์และนกับุญทั้งหลายในทางท่ีผดิ หรือลบหลู่ดูหม่ิน 

(   ) ผดิต่อคาํสัญญา ไม่ยอมปฏิบติัตามคาํสัญญาท่ีใหไ้วก้บัผูอ่ื้นในนามของพระเจา้ 

(   ) หม่ินประมาทศาสนา ดว้ยถอ้ยคาํเกลียดชงั ตาํหนิติเตียน ไม่ไวว้างใจ 

(   ) ใชพ้ระนามพระเจา้สาปแช่งผูอ่ื้น 

(   ) สาบานเทจ็ เป็นพยานเทจ็ 

(   ) ไม่เคารพช่ือของผูอ่ื้น หรือเอาช่ือของผูอ่ื้นมาลอ้เล่นหรือลบหลู่ 

(   )  .......................................................................................................................................................... 

 

พระบัญญตัิประการที่ 3  :  อย่าลมืฉลองวนัพระเจ้าเป็นวนัศักดิ์สิทธ์ิ 

(   ) ไปร่วมพิธีมิสซาในวนัอาทิตยแ์ละวนัฉลองบงัคบั 

(   ) ร่วมพิธีมิสซาอยา่งตั้งใจ 

(   ) ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของวดั ตามความสามารถ 

(   ) จาํศีลอดอาหาร พลีกรรม ตามท่ีพระศาสนจกัรกาํหนด 

(   ) อยูก่บัครอบครัว ทาํประโยชน์ใหก้บัสังคม หรือช่วยเหลือคนท่ีลาํบากขดัสน 

(   )  ........................................................................................................................................................... 
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พระบัญญตัิประการที่ 4  :  จงนับถือบิดามารดา 

สําหรับผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่  

(   ) อบรมสั่งสอนลูก ๆ ใหรู้้จกัการสวดภาวนา และคาํสอนของพระศาสนจกัร 

(   ) พาบุตรหลานไปวดัร่วมมิสซาฯ 

(   ) เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่บุตรหลาน 

(   ) ดูแลความประพฤติ วา่กล่าวตกัเตือนไม่ใหบุ้ตรหลานหลงเดินไปในทางท่ีผดิ เช่น การคบเพื่อนท่ีไม่ดี     

       การอ่านหนงัสือไม่ดี การเล่นอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

(   ) การใหค้วามร่วมมือกบัวดัและโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้รับการอบรมคาํสอนหรือกิจกรรมท่ี   

       ส่งเสริมจิตใจของโรงเรียน 

(    ) ............................................................................................................................................................ 

สําหรับบุตรหลาน 

(   ) ใหค้วามเคารพนบนอบเช่ือฟังบิดามารดา  

(   ) ช่วยเหลือบิดามารดาเม่ือท่านมีความตอ้งการ 

(   ) ปฏิบติัตนต่อบิดามารดาดว้ยความเคารพและความรัก 

(   ) ไม่หยิง่ หรือโมโหเม่ือท่านวา่กล่าวตกัเตือน หรือลงโทษ 

(   ) ไม่ทะเลาะกบัพี่ ๆนอ้ง ๆ 

(   ) ไม่ทาํใหบ้า้นวุน่วายหรือขาดความสงบสุข 

(   )  ................................................................................................................................................. 

 

พระบัญญตัิประการที่ 5  :  อย่าฆ่าคน 

(   ) โกรธง่าย หรืออารมณ์เสียบ่อย ๆ 

(   ) อิจฉา ริษยาคนอ่ืน ๆ 

(   ) ทาํร้ายร่างกาย หรืออาฆาตมาดร้ายผูอ่ื้น  

(   ) ขบัรถโดยประมาท 

(   ) เป็นโอกาสใหค้นอ่ืนทาํบาป ดว้ยการแต่งกาย พดูตลกลามก ใหเ้พื่อนยมืหนงัสือท่ีไม่ดี สมรู้ร่วมคิด  

       ในการกระทาํผดิต่าง ๆ 

(   ) ดูแลสุขภาพใหดี้ 

(   ) ด่ืมของมึนเมา เสพยาเสพติด 

(   ) กินอยูท่ี่เกินความจาํเป็น การโลภอาหาร 

(   ) มีส่วนในการทาํแทง้  

(   ) ฆ่าคนตาย  

(   ) ทาํร้ายจิตใจบุคคลอ่ืนดว้ยคาํพดูหรือท่าทาง 
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(   ) ขอโทษผูอ่ื้นท่ีเราไดก้ระทาํผดิ 

(   ) ย ัว่โมโหคนอ่ืน หรือหม่ินประมาทคนอ่ืน 

(    ) .......................................................................................................................................................... 
 

พระบัญญตัิประการที่ 6 และ 9  :  อย่าผดิประเวณ ีและอย่าปลงใจผดิประเวณี 

(   ) ปล่อยใจไปกบัความคิดท่ีผดิ ๆ เก่ียวกบัเร่ืองเพศ 

(   ) กระตุน้ตนเองใหมี้ความสนุกทางกาม 

(   ) ล่วงประเวณีกบัหญิงหรือชายอ่ืน ท่ีไม่ใช่คู่ครองของตนเอง หรือกบัหญิง/ชายขายบริการทางเพศ 

(   ) ใชส่ื้อลามก ภาพยนตร์ หนงัสือ ซีดี อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

(   ) ข่มขืน 

(   ) มีเพศสัมพนัธ์กบัเพศเดียวกนั 

(   ) ........................................................................................................................................................... 
 

พระบัญญตัิประการที่ 7 และ 10  :  อย่าลกัขโมย และ อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อืน่ 

(   ) ขโมยเงินหรือส่ิงของของผูอ่ื้น จาํนวนเท่าไร คืนไดห้รือไม่ ตั้งใจกระทาํหรือไม่ 

(   ) ทาํลายขา้วของของผูอ่ื้น หรือทาํส่ิงของผูอ่ื้นเสียหาย 

(   ) ใชจ่้ายเกินตวั 

(   ) รู้สึกอิจฉาท่ีเห็นผูอ่ื้นไดดี้กวา่ตนเอง หรือมีขา้วของเงินทองท่ีมากกวา่ตนเอง 

(   ) คิดท่ีจะขโมยของของผูอ่ื้น 

(   ) ไม่ยอมจ่ายหน้ี หรือของท่ียมืมาจากผูอ่ื้น 

(   ) โกงค่าจา้ง หรือ จ่ายค่าแรงไม่ถูกตอ้ง ไม่ยติุธรรม 

(   ) เกียจคร้านในการทาํงาน หรือการเรียน ชอบความสะดวกสบาย 

(   ) โลภมากในส่ิงของต่าง ๆ 

(   ) .............................................................................................................................................................. 
 

พระบัญญตัิประการที่ 8  :  อย่าพูดเทจ็ใส่ร้ายผู้อืน่ 

(   ) พดูปด โกหก และไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งแลว้หรือไม่ 

(   ) กล่าวโทษ ใส่ร้ายผูอ่ื้น   พดูกล่าวร้าย ทาํใหผู้อ่ื้นเสียหาย 

(   ) พดูเกินความจริง โม ้โออ้วด การพดูประจบเยนิยอ เกินความจริง 

(   ) นินทา พดูวา่ผูอ่ื้นลบัหลงั 

(   ) ตดัสินผูอ่ื้นโดยเบาความ 

(   ) เปิดเผยความลบั ไม่รักษาความลบัของผูอ่ื้นโดยไม่มีเหตุผล 

(   ) .............................................................................................................................................................. 
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บทที่ 12 

การพจิารณามโนธรรม 
 

 1. เราควรหดัเป็นนิสัยใหรู้้จกัพิจารณามโนธรรมทุกวนั เป็นตน้ ก่อนนอน โดยสวดภาวนา

และสงบจิตใจสักครู่  เพื่อคิดดูวา่ วนัน้ีเราไดท้าํอะไรบา้ง มีอะไรดีท่ีควรทาํต่อไป มีอะไรผดิท่ีควร

ละเวน้  รู้วา่ตอ้งทาํดีแลว้ไม่ไดท้าํ  เสร็จแลว้ใหเ้ราขอบคุณพระเจา้  ถา้หากว่าเราไดท้าํอะไรดี  

และขอโทษพระเจา้ถา้เราไดท้าํอะไรผดิ หรือละเลยไม่ไดท้าํหนา้ท่ีของเรา  เพราะการท่ีเรารู้วา่

ตอ้งทาํความดีแต่ไม่ไดท้าํ กถื็อเป็นบาปละเลยเช่นกนั “คนทีรู้่ว่าต้องทาํความดี แต่ไม่ทาํ กท็าํบาป” 

(ยก. 4:17) 

 2. นอกเหนือจากการพิจารณาใคร่ครวญการกระทาํของเราทุก ๆ คืนก่อนนอนแลว้     

ท่ีสาํคญักวา่นั้น เราควรพิจารณามโนธรรมเป็นพิเศษเม่ือจะไปรับศีลอภยับาป(ศีลแกบ้าป)  

การพิจารณามโนธรรมแบบน้ีเรียกวา่ “พจิารณาบาป” เพราะเราเจาะจงคิดถึงบาปความผดิท่ี

ไดก้ระทาํ เพื่อจะไดรู้้และไปสารภาพแก่พระสงฆไ์ด ้

 3. ส่ิงท่ีช่วยเราพิจารณาบาป หรือพิจารณามโนธรรม กคื็อ บาปตน้ 7 ประการ 

บทบญัญติัพื้นฐานของพระศาสนจกัร 5 ประการ และพระบญัญติั 10 ประการของพระเจา้  

ตามบญัญติัความรัก คือ 

 ก. ความรักต่อพระเป็นเจ้า เช่น 

 ขาดความเคารพต่อพระเป็นเจา้ ไม่สาํรวมตวัเม่ืออยูใ่นวดัหรือเม่ือเดินเขา้ออกวดั พดูคุย

เล่นกนัในวดั วกัแวกเม่ือสวดภาวนา นอนหลบัในวดั แต่งกายไม่สุภาพ ฯลฯ  

 ขาดทาํหนา้ท่ีต่อพระเป็นเจา้ ไม่สวดภาวนา ไม่ไปวดั ไม่รับศีลศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตน้ ศีลอภยับาป

(ศีลแกบ้าป) และ ศีลมหาสนิท หนีเรียนคาํสอน ฯลฯ 

 ข. ความรักต่อเพือ่นมนุษย์ เช่น 

 ต่อผูใ้หญ่ ด้ือ ไม่นบนอบเช่ือฟัง ไม่เคารพ  หนา้ไหวห้ลงัหลอก โกหก ฯลฯ  

 ต่อพี่นอ้งและเพื่อน ทะเลาะววิาท ทาํร้ายกนั รังแกกนั แยง่ชิงของคนอ่ืน ขโมย  อิจฉา ใส่ความ 

นินทา ด่าวา่ร้ายต่อกนั โมโหโทโส ฯลฯ  

 ต่อตวัเอง ไม่ซ่ือสัตยใ์นหนา้ท่ี ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ทาํการบา้น โลภ เกียจคร้าน โลภอาหาร 

ตระหน่ีถ่ีเหนียว ฯลฯซ่ึงเราจะมาศึกษากนัอยา่งละเอียดในบทต่อ ๆ ไปเก่ียวกบับญัญติั

แห่งความรัก 
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 4. การพิจารณามโนธรรม ทาํใหเ้รารู้จกัตวัเองดีข้ึน  อะไรท่ีดีกใ็หเ้ราพยายามทาํต่อไป 

อะไรท่ีบกพร่อง เรากต็อ้งแกไ้ข  อะไรท่ีเป็นบาปเราตอ้งหลีกเล่ียง  ตั้งใจและพยายามไม่ทาํอีก  

การพิจารณาบาปจะทาํใหเ้รารู้จกัจุดบกพร่องของเราดีข้ึน เราจะไดรี้บแกไ้ขเสียตั้งแต่แรก ๆ 

การแกไ้ขแต่แรกยอ่มง่ายกวา่ปล่อยไวจ้นกลายเป็นสันดาน แกไ้ขยาก 

 ทาํส่ิงดี  มีความสุขท่ีไดท้าํ  อ่ิมใจ ไม่ตอ้งกลวัหรือค่อยระแวงวา่ใครจะเห็น เพราะทาํ

ในส่ิงท่ีดี  คนอ่ืน ๆ  กมี็ความสุขดว้ย ร่าเริงยิม้แยม้ ฯลฯ 

 ทาํส่ิงไม่ดี   ไม่มีความสุข ตอ้งค่อยระแวงวา่ใครจะรู้เร่ืองท่ีเราทาํ  กลวัการลงโทษ  

กลวัไม่มีใครคบ  อาจตอ้งค่อยหลบซ่อน  เศร้าหมอง ไม่ร่าเริง ฯลฯ 
 

ข้อควรจํา 

 1. ใหเ้รารู้จกัพิจารณาตวัเองทุกวนั โดยเฉพาะ เวลาจะไปรับศีลอภยับาป 

 2. การพิจารณามโนธรรม ทาํใหเ้รารู้จกัตวัเองดีข้ึน อะไรท่ีดีกใ็หเ้ราพยายามทาํต่อไป 

 อะไรท่ีบกพร่องตอ้งแกไ้ข อะไรท่ีเป็นบาปเราตอ้งหลีกเล่ียง ตั้งใจและพยายามไม่ทาํอีก   

 3. “คนท่ีรู้วา่ตอ้งทาํความดี แต่ไม่ทาํ กท็าํบาป” (ยก. 4:17) 

 

แบบฝึกหัด 

จงตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

1.การพิจารณามโนธรรมคืออะไร 

ตอบ   ........................................................................................................................................................................... 

2.เราควรพิจารณามโนธรรมเม่ือไร 

ตอบ   ...........................................................................................................................................................................  

3.การพิจารณาบาปคืออะไร 

ตอบ   ...............................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................  

4. ส่ิงท่ีช่วยเราในการพิจารณาบาปมีอะไรบา้ง 

ตอบ   ............................................................................................................................................................................ 

 

กจิกรรม 

 ฝึกและทบทวนการสวดบท “อญัเชิญพระจิต” และ “บทแสดงความทุกข์” 
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บทที่ 13 

พธีิศีลอภยับาป 

 
ก่อนท่ีเราจะไปฝึกการแกบ้าป  ส่ิงท่ีสาํคญัเราตอ้งไม่ลืมวา่  พระเจา้ประทานศีลอภยับาป

ใหแ้ก่เรา  เพื่อใหเ้ราคนบาปท่ีมีความทุกขท์รมานทางจิตใจ  จะไดรั้บการอภยัโทษจากพระเยซูคริสต์ 

และพบกบัความสงบสุขในจิตใจเสียใหม่ 

 ถา้เราเขา้รับศีลอภยับาปดว้ยความเตม็ใจ  เราจะไดรั้บประสบการณ์แห่งความยนิดี

ภายในจิตใจของเราอยา่งเตม็เป่ียม  อาศยัศีลอภยับาปจะทาํใหค้วามเช่ือของเราเติบโตข้ึน   

ความเขา้ใจเก่ียวกบัความทุกขท์รมาน  ท่ีมาจากการกระทาํบาปจะชดัเจนข้ึน   ยิง่เราซ่ือสัตยต่์อ

การสารภาพบาปมากเท่าไร  เราจะไดรั้บพระเมตตาจากพระเจา้มากเท่านั้น  เราจะเห็นความรัก

ของพระเจา้ท่ีมีต่อเรามากยิง่ข้ึน และเราจะพฒันาปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึนตามลาํดบั 

 

เพื่อการเขา้รับศีลอภยับาปอยา่งดี  และง่ายต่อการจดจาํ เราควรท่ีจะปฏิบติัตาม 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นที ่1  สวดภาวนาเพือ่ขอความสว่างและความเข้มแขง็ กล้าหาญจากพระจิตเจ้า 

 เราเร่ิมตน้ดว้ยการอธิษฐานภาวนาสั้น ๆ วอนขอพระจิตเจา้ทรงช่วยตวัเราใหเ้กิดความ

ไวว้างใจในพระเมตตาของพระองค์   ใหเ้ราไดม้องเห็นความผดิบกพร่องของตนเอง  ใหเ้รา

กลา้ท่ีจะเขา้ไปสารภาพบาปของเรากบัพระสงฆด์ว้ยความจริงใจ  ขอใหเ้ราไดพ้บกบัสันติสุข  

และขอพระองคใ์หช่้วยเปล่ียนแปลงการดาํเนินชีวติของเราเสียใหม่ 

 

ขั้นที ่2 พจิารณามโนธรรม 

 ขั้นตอนน้ีควรใชเ้วลามากหน่อย เพื่อจะไดส้าํรวจตนเองวา่ในเวลาท่ีผา่นมานั้น   เราได้

กระทาํผดิอะไรบา้ง (สาํหรับเดก็ท่ีได้รับศีลมหาสนิทแล้ว มาเรียนเพ่ิมเติม ให้คุณครูเน้นยํา้ใน

ส่วนนีใ้ห้เดก็ด้วย ว่าต้ังแต่สารภาพคร้ังสุดท้ายนั้นมานานเท่าไรแล้ว ก่ีอาทิตย์/ก่ีเดือน/ก่ีปี) 

การสาํรวจจิตใจของตนเองน้ีจะตอ้งกระทาํดว้ยความซ่ือสัตย ์จริงใจ จะตอ้งรู้สึกเสียใจ

ในความผดิพลาดของตนเอง ตอ้งการการรักษา ตอ้งการท่ีจะปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึน 
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ขั้นที ่3 สารภาพบาป 

 เม่ือไดส้าํรวจตรวจตราความประพฤติของตนเองแลว้  จึงเขา้ไปสารภาพกบัพระสงฆ์   

เราอาจจะใชค้าํพดู  หรือบทสูตรอะไรกต็าม  ไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีสาํคญั  แต่ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด          

คือ “จิตใจ” ของเราท่ีสาํนึกผดิ  จิตใจท่ีเป็น  “ทุกข์เสียใจ”  ตอ้งการ  “การกลบัใจ”  หรือ       

“การเปลีย่นแปลง” 

 ถา้หากเราเกิดความไม่สบายใจอะไร  หรือมีความกงัวลใจ  หรือหลงลืมอะไรไป  ใหเ้รา

บอกกบัพระสงฆ ์เพื่อขอความช่วยเหลือหรือคาํแนะนาํไดเ้สมอ 

 หลงัจากการสารภาพบาปแลว้ พระสงฆจ์ะใหค้าํแนะนาํเพื่อใหเ้ราไดมี้กาํลงัใจในการ

ดาํเนินชีวติใหดี้ข้ึน   และจะมอบหมายงาน หรือกิจการบางอยา่งเพื่อใหเ้ราไดก้ระทาํเพื่อเป็น

การใชโ้ทษบาป  

 

ขั้นที ่4 สวดบทแสดงความทุกข์ 

จากนั้นพระสงฆจ์ะภาวนาเพื่ออภยับาปใหเ้รา ขณะนั้นเองเราจะสวดบทแสดงความทุกข์ 

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความทุกขเ์สียใจท่ีไดก้ระทาํบาป   ทาํใหพ้ระเจา้เสียพระทยั  และ    

เราสัญญาวา่จะไม่ทาํบาปอีก 

 

ขั้นที ่5  ทาํกจิใช้โทษบาปและดําเนินชีวติอย่างดี 

 เม่ือรับการอภยับาปจากพระสงฆแ์ลว้ เรากจ็ะทาํกิจใชโ้ทษบาปตามท่ีพระสงฆม์อบหมายให้ 

ซ่ึงอาจจะเป็นการสวดภาวนา  หรือทาํกิจการกศุลประการหน่ึงประการใด   ใหเ้รากระทาํดว้ย

ความเตม็ใจ เพื่อเป็นการชดเชยความผดิของเรา เพื่อใชโ้ทษบาปท่ีเราไดก้ระทาํลงไป  เป็นการ

รักษาบาดแผลในจิตใจท่ีเกิดจากบาปต่าง ๆ  นั้น  และเป็นการขอขมาโทษจากพระเจา้สาํหรับ

ความผดิของเราเอง นอกจากนั้นยงัเป็นการช่วยใหเ้ราสามารถปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึนอีกดว้ย 

 จากนั้นกเ็ป็นหนา้ท่ีของเราท่ีจะรักษาความบริสุทธ์ิแห่งจิตใจของเรา  โดยพยายาม

กระทาํดี หนีความชัว่ดว้ยความระมดัระวงั โดยการภาวนาอยูเ่สมอวา่   

“อย่าปล่อยให้เราแพ้การผจญ” 
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เพื่อใหเ้ดก็จดจาํไดง่้ายข้ึน สาํหรับ 5 ขั้นตอนเพื่อการรับศีลอภยับาปอยา่งดี ใหเ้ดก็ ๆ วาดรูปน้ิวมือ    

ทั้ง 5 แลว้เขียนคาํลงไปตามน้ิว โดยเร่ิมจากน้ิวโป้งจนถึงน้ิวกอ้ย (ปฏิบติัในกิจกรรมหนา้ 39) 

  นิว้โป้ง = สวดภาวนา 

   นิว้ช้ี = พจิารณาบาป 

    นิว้กลาง = สารภาพบาป 

     นิว้นาง = สวดบทแสดงความทุกข์ 

      นิว้ก้อย = ทาํกจิใช้โทษบาป 

เมือ่เด็ก ๆ ได้ทาํการพจิารณาบาปอย่างดี  และพร้อมแล้วทีจ่ะไปรับศีลอภัยบาปจากพระสงฆ์   

ให้ปฏบัิติดังนี ้

 1.เดินไปคุกเข่า ณ ท่ีฟังแกบ้าป ทาํสาํคญัมหากางเขนสวดวา่ “เดชะพระนาม พระบิดา 

และพระบุตร และพระจิต อาแมน” แลว้กล่าววา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ตั้งใจฟังคาํตกัเตือนสั่งสอนของพระสงฆ ์  เพื่อช่วยเราใหเ้ป็นทุกขถึ์งบาป และ    

ช่วยใหเ้ร่ิมชีวติใหม่ดว้ยดี พร้อมทั้งตั้งใจจะนาํเอาไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

 3. พระสงฆก์าํหนดกิจใชโ้ทษบาป  จงตั้งใจฟังใหดี้ เสร็จแลว้สวด “บทแสดงความทุกข์” 

ขณะนั้นพระสงฆก์ล่าวคาํยกบาปวา่ “ข้าพเจ้าอภัยบาปทัง้ส้ินของท่าน เดชะพระนาม พระบิดา 

และพระบุตร และพระจิต อาแมน” ผูรั้บศีลอภยับาปทาํสาํคญัมหากางเขน แลว้กลบัไปท่ีของตน 

 4. ผูรั้บศีลอภยับาปทาํกิจใชโ้ทษบาปตามท่ีพระสงฆก์าํหนดใหค้รบถว้น สวดโมทนาคุณ

พระเจา้ คิดถึงคาํตกัเตือนสั่งสอนของพระสงฆ ์ลงมือปฏิบติัทนัที 

(สําหรับผู้ทีรั่บศีลอภัยบาปคร้ังแรก) 
“คุณพ่อท่ีเคารพ ลูกมาขอแกบ้าปเป็นคร้ังแรก ลูกไดท้าํบาปดงัน้ี...(บอกบาป

เป็นขอ้ ๆ...) ลูกเสียใจท่ีไดท้าํบาป ต่อไปลูกจะไม่ทาํอีก ลูกขอโทษพระเจา้ และ

ขอคุณพ่อยกบาปใหลู้กดว้ย”  

(สําหรับผู้ทีรั่บศีลอภัยบาปมาแล้ว) 
“คุณพ่อท่ีเคารพ ลูกมาขอแกบ้าป” แกบ้าปคร้ังสุดทา้ยมาชา้นาน.........(บอกระยะเวลา) 
ลูกไดท้าํบาปดงัน้ี ........... (บอกบาปเป็นขอ้ ๆ ....ลูกเสียใจท่ีไดท้าํบาป ต่อไปลูก

จะไม่ทาํอีก ลูกขอโทษพระเจา้และขอคุณพ่อยกบาปใหลู้กดว้ย 
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หมายเหตุ ใหคุ้ณครูฝึกซอ้มนกัเรียนท่ีจะรับศีลอภยับาปเป็นคร้ังแรกพร้อมกนั และทีละคน  

เพื่อใหส้ามารถรับศีลอภยับาปไดอ้ยา่งดีและถูกตอ้ง 
 

กจิกรรม 

คาํส่ัง  วาดรูปน้ิวมือทั้ง 5 แลว้นาํคาํท่ีใหม้าดา้นล่างน้ีเขียนลงไปตามน้ิวมือต่าง ๆ และตกแต่ง

 ใหส้วยงาม  

นิว้โป้ง = สวดภาวนา  นิว้ช้ี = พจิารณาบาป  นิว้กลาง = สารภาพบาป 

 นิว้นาง = สวดบทแสดงความทุกข์ นิว้ก้อย = ทาํกจิใช้โทษบาป 
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บทที่ 14 

พระนางมารีย์เป็นมารดาของพระเยซูเจ้าและเป็นมารดาของเราด้วย 
 

 1. พระนางมารียรั์กพระเยซูเจา้มาก ทาํทุกอยา่งเพื่อพระเยซูนบัตั้งแต่แรกท่ีพระองค์

บงัเกิดมา คือ 
 หาท่ีพกัพิงเท่าท่ีจะหาไดใ้นเวลานั้น คือ ท่ีเล้ียงสัตว ์
 เอาผา้พนักายเพื่อใหอ้บอุ่นคลายหนาว 
 ใหน้อนในรางหญา้แทนท่ีนอนนุ่ม ๆ หรือเปล 
 เล้ียงพระเยซูดว้ยนํ้านมมารดา 

 2. พระนางมารียย์งัพาพระเยซูหนีภยัไปอยูป่ระเทศอียปิต ์เล้ียงดูพระองคจ์นเติบโตใหญ่ท่ี

นาซาเร็ธ(เทียบ มธ. 2:13-23 และ ลก. 2:51-52) และเม่ือพระเยซูทรงออกเทศนา พระนางมารีย์

กค็อยติดตามช่วยเหลือ ใหก้าํลงัใจอยูเ่สมอ และสุดทา้ยกไ็ดย้นือยูแ่ทบเชิงกางเขนของพระเยซู 

ไดเ้ห็นพระองคส้ิ์นพระชนมอ์ยา่งสุดแสนทรมาน ไดส้วมกอดพระศพของพระเยซูเป็นคร้ัง

สุดทา้ย เหมือนไดส้วมกอดคร้ังแรกเม่ือพระองคบ์งัเกิดมา 
 3. ณ แทบเชิงกางเขนน้ีแหละ พระเยซูไดม้อบพระนางมารียใ์หเ้ป็นแม่ของเราทุกคน

“เม่ือพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและศิษย์ท่ีรักยืนอยู่ใกล้ ๆ จึงตรัสกบัพระมารดาว่า    
“แม่ น่ีคอืลกูของแม่” และตรัสกบัยอห์นอัครสาวกซ่ึงเป็นผู้แทนของเราว่า “น่ีคอืแม่ของท่าน” 

(ยน. 19:26-27) และพระนางมารีย์ ไดก้ลายเป็นแม่ของเรานบัแต่วนิาทีนั้น เป็นตน้มา 
 4. พระนางมารีย ์รักและทาํทุกอยา่งเพื่อพระเยซูอยา่งไร บดัน้ีพระนางกรั็กและทาํทุกอยา่ง

เพื่อเราอยา่งนั้น เพราะพระนางเป็นแม่ของเรา ส่ิงท่ีแม่กระทาํเพื่อเราในขณะน้ีกคื็อ สวดออ้นวอน

พระเจา้เพื่อเรา นาํพระพรจากพระเจา้มาแจกจ่ายใหเ้รา คอยปกป้องคุม้ภยัทั้งทางกายและทางใจ

ใหเ้รา  คอยแนะนาํสั่งสอนส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีถูกตอ้ง ส่ิงท่ีควรปฏิบติัแก่เรา เราจึงควรรัก ศรัทธาและ

เขา้มาพึ่งพาพระนางมารียใ์หม้าก ๆ ความรักและศรัทธาต่อพระนางมารียน้ี์ เป็นสิทธิพิเศษของเรา 

คริสตชนคาทอลิกทีเดียว  
 5. กิจศรัทธาอยา่งหน่ึงท่ีมีต่อพระนางมารียท่ี์เราคริสตชนส่วนใหญ่กระทาํกนักคื็อ 

การสวดสายประคาํ  ซ่ึงเป็นการราํพึงถึงชีวติของพระเยซูเจา้ จากเกิดจนกระทัง่กลบัคืนชีพ

และเสดจ็ข้ึนสวรรค ์จึงเป็นเคร่ืองบ่งบอกไดอ้ยา่งหน่ึงวา่ พระนางมารียต์อ้งการใหเ้รารัก นบัถือ

พระเยซูเจา้พระบุตรของพระแม่ เช่ือฟังและปฏิบติัตามคาํส่ังสอนของพระเยซูเจา้พระบุตร
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ของพระแม่ดว้ย  ดงันั้นถา้เรามีโอกาสขอใหเ้ราสวดสายประคาํ หรืออยา่งนอ้ยสวดบทวนัทา

มารียก่์อนนอนดว้ยความตั้งใจ เพื่อใหพ้ระนางมารียเ์สนอวงิวอนแด่พระเจา้แทนเราดว้ย 
 
ข้อควรจํา 

1. พระนางมารียเ์ป็นมารดาของพระเยซูเจา้ และเป็นมารดาของเราดว้ย 

2. ใหเ้รานอ้มรับพระนางมารียเ์ป็นมารดา ดว้ยความซาบซ้ึง ยนิดี และเขา้พึ่งพระนางเสมอ 
 

แบบฝึกหัด 
จงตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 
1.ใครเป็นมารดาของพระเยซูคริสต ์
ตอบ   ......................................................................................................................................................................  

2. เหตุใดพระนางมารียจึ์งเป็นมารดาของเราดว้ย 
ตอบ   ......................................................................................................................................................................  

3. เรามีหนา้ท่ีต่อพระนางมารียม์ารดาของเราอยา่งไร 

ตอบ   ......................................................................................................................................................................  

4.กิจศรัทธาท่ีคริสตชนส่วนใหญ่มีต่อแม่พระคือการทาํส่ิงใด 
ตอบ ......................................................................................................................................................................  

 
กจิกรรม   
ใหน้กัเรียนระบายสีภาพ พระนางมารีย์เป็นมารดาของพระเยซูเจ้าและมารดาของเราด้วย และ

ตกแต่งใหส้วยงาม  
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บทที่ 15 

พระเยซูเจ้าเป็นพีช่ายที่รักน้อง 

 

 1. ในครอบครัวของพระเจา้ มีพระเจา้ทรงเป็นบิดา พระเยซูเจา้ทรงเป็นพี่ชาย พระเยซูเจา้

เป็นพี่ชายท่ีใจดี  รักเราท่ีเป็นนอ้งมาก  พระองครั์กนอ้งท่ียงัเลก็ ๆ เป็นเดก็เป็นพิเศษ มีเล่าใน

พระวรสารวา่ “วนัหน่ึงมีเดก็ ๆ พากนัมาหาพระเยซูคริสต์ขณะท่ีพระองค์กาํลงัพักผ่อนอยู่ 

พวกสาวกเห็นเข้ากห้็ามไม่ให้มารบกวนพระองค์และไล่ให้ไปเล่นท่ีอ่ืน แต่พระเยซูคริสต์กลบั

ดุพวกสาวกว่า “ปล่อยให้เดก็เลก็ ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้า

เป็นของคนท่ีเหมือนเดก็เหล่านี้  เราบอกความจริงกบัท่านว่า ผู้ใดไม่รับพระอาณาจักรของ   

พระเจ้าอย่างเดก็เลก็ ๆ เขาจะไม่เข้าสู่พระอาณาจักรนั้นเลย” แล้วพระองค์ทรงอุ้มเดก็เหล่านั้นไว้ 

ทรงปกพระหัตถ์ และประทานพระพร” (มก. 10:13-16) 

 2. เราจึงควรรักและเขา้หาพระเยซูเจา้พี่ชายของเราดว้ยความยนิดีเสมอ อยูใ่กลพ้ระองค์

เรารู้สึกอบอุ่น ปลอดภยั อยูไ่กลพระองค ์เราจะรู้สึกหวาดกลวัและตกอยูใ่นอนัตรายไดง่้าย ๆ  

เราอยูใ่กลพ้ระเยซูเจา้เม่ือเราไปวดั ร่วมมิสซา เม่ือเราสวดภาวนา เฝ้าศีล และเม่ือเรารู้จกัไหว ้

ทกัทายเม่ือเห็นรูปของพระองคท่ี์วดัหรือท่ีบา้น ท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงกคื็อ ถา้เรารักพระเยซูเจา้

พี่ชายคนน้ี เรากไ็ม่ควรทาํส่ิงใดใหพ้ระองคเ์สียใจ แต่เราควรฟังส่ิงพระเยซูเจา้ทรงสอนเรา   

ในฐานะพี่ชายท่ีรักนอ้ง และปฏิบติัตามส่ิงท่ีพระองคส์อนดว้ย 

 3. เม่ือพระเยซูเจา้ทรงเป็นพี่ชายท่ีรักนอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่เราทุกคน เรากต็อ้งรักกนัและกนัดว้ย 

เพราะเราทุกคนต่างกเ็ป็นนอ้งของพี่ชายคนเดียวกนั คือ พระเยซูเจา้ เราจึงเป็นพี่นอ้งกนั     

พระเยซูเจา้ทรงรักพี่นอ้งของเราท่ีบา้น พระเยซูเจา้ทรงรักเพื่อน ๆ ของเราเหมือนท่ีพระองค์

ทรงรักเราแต่ละคน  ดงันั้นเรากต็อ้งแบ่งปันและช่วยเหลือกนั เหมือนดัง่เช่นท่ีพระเยซูเจา้

พี่ชายของเรารักเราดว้ย ถา้เราทะเลาะกบัพี่นอ้ง รังแกเพื่อน ๆ เรากท็าํใหพ้ระเยซูเจา้พี่ชายของเรา

เสียใจมาก 

 

ข้อควรจํา 

1. เราสามารถ สร้างความสนิทสนมกบัพระ เยซูเจา้ เยีย่งนอ้งกบัพี่ ชายไดด้ว้ยการ     

 หมัน่สวดภาวนา ไปวดั ร่วมมิสซา แกบ้าป รับศีล และทาํกิจศรัทธาต่าง ๆ  
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2. ถา้เรารักพระเยซูเจา้พี่ชายคนน้ี เรากไ็ม่ควรทาํส่ิงใดใหพ้ระองคเ์สียใจ แต่เราควรฟัง

 ส่ิงท่ีพระเยซูเจา้ทรงสอนในฐานะพี่ชายท่ีรักนอ้ง และปฏิบติัตามส่ิงท่ีพระองคส์อนดว้ย 

3. พระเยซูเจา้ทรงรักเรา เรากต็อ้งรักกนั ช่วยเหลือกนัและกนัดว้ย 

4. ใหเ้ราหาโอกาสไปเฝ้าพระเยซูเจา้ในศีลมหาสนิทบ่อย ๆ  ไปเล่าเร่ืองราวของเราให้

 พระองคฟั์ง 

 

แบบฝึกหัด 

จงเติมคาํลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์และถูกต้อง 

1. ในครอบครัวของพระเจา้ มีพระเจา้ทรงเป็น................. พระเยซูเจา้ทรงเป็น..................... ท่ีใจดี  

และ........................ท่ีเป็นนอ้งมาก 

2. ถา้เรารักพระเยซูเจา้ เรากไ็ม่ควรทาํส่ิงใดใหพ้ระองคเ์สียใจ แต่เราควร......................................          

ในฐานะพี่ชายท่ีรักนอ้ง และ.........................................ส่ิงท่ีพระองคส์อนดว้ย 

3. เม่ือพระเยซูเจา้ทรงรักเรา เรากต็อ้ง.................................................................................................. 

4. เราสามารถสร้างความสนิทสนมกบัพระเยซูเจา้เยีย่งนอ้งกบัพีช่ายไดด้ว้ยการ 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
 

กจิกรรม 

ใหน้กัเรียนเขียนส่ิงท่ีอยากบอกกบัพระเยซู 

 

 

 

 

 

พระเยซูเจา้พี่ชายท่ีรัก วนัน้ีหนู.............................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................  
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บทที่ 16 

พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้นําทางเรา 

 

1. เราทุกคนคลา้ยกบัคนถูกปิดตา แต่เป็นตาฝ่ายวญิญาณ คือ เม่ือเราทาํบาป บาปกปิ็ดตา

วญิญาณใหมื้ดมิด มองไม่เห็นแสงสวา่ง ทาํใหเ้ราถลาํตกในบาปอ่ืน ๆ อีก คนผกูตารู้สึกอึดอดั 

วุน่วาย สับสนในวญิญาณ จะทาํอะไรกผ็ดิพลาดไดง่้าย ถา้ยงัขืนจมอยูใ่นความมืดเช่นน้ี ชีวติ

ทั้งชีวติกห็มดหวงั ขืนดนัทุรังไปคนเดียวกรั็งแต่จะเกิดอนัตราย 

2. คนถูกปิดตาตอ้งการพี่เล้ียงคอยบอกทาง นาํทาง คนบาปกต็อ้งการพี่เล้ียงคอยบอกทาง

นาํทางเช่นเดียวกนั ใครเล่าสามารถทาํหนา้ท่ีน้ีได ้คงไม่มีมนุษยค์นใดเพราะมนุษยทุ์กคนเป็น

คนบาป “คนตาบอดจะนําทางคนตาบอดได้หรือ ทัง้คู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือ” (ลก. 6:39) มีแต่

พระเยซูเจา้เท่านั้นท่ีสามารถนาํทางเราได ้เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้และเป็นความสวา่ง  

พระองคต์รัสวา่ “เราเป็นแสงสว่างส่องโลก ผู้ทีต่ามเรามา จะไม่เดินในความมืด แต่จะมีแสงสว่าง

ส่องชีวิต” (ยน. 8:12) 

3. พระเยซูเจา้ทรงทาํยิง่กวา่พี่เล้ียงทาํเม่ือสักครู่เสียอีก  พระองคจ์ะทรงแกผ้า้ท่ีปิดตาเรา

คือบาปออก ใหเ้ราไดเ้ห็นความสวา่ง เห็นหนทางท่ีจะตอ้งเดินไปโดยพระองคจ์ะเดินเคียงขา้งเรา  

จะจูงเรา จะอุม้เรา และถา้เราเกิดเจบ็ป่วย พระองคจ์ะทรงเยยีวยารักษาเรา ภาพพระเยซูเจา้ผูน้าํ

น้ีมีปรากฏในพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมในเพลงสดุดีวา่ “พระองค์ทรงนาํข้าพเจ้าไปริมนํา้

แดนสงบ ทรงฟ้ืนจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนาํข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะ

เห็นแก่พระนามของพระองค์ แม้ข้าพเจ้าจะเดินไปตามหุบเขาเงามจัจุราช ข้าพเจ้าไม่กลวั

อันตรายใด ๆ เพราะพระองค์สถิตกบัข้าพเจ้า” (สดด. 23:2-4) 

4. เราจึงควรยดึถือพระเยซูเจา้เป็นผูน้าํของเราเสมอ โดยมีความเช่ือและศรัทธาใน

พระองค ์นบนอบเช่ือฟังและปฏิบติัเม่ือพระองคท์รงแนะนาํสั่งสอน โดยอาจผา่นทางพ่อแม่ 

คุณครู ผูใ้หญ่ท่ีคอยดูแลเรา หรือเพื่อน ๆ ท่ีคอยเตือนเราเม่ือเรากาํลงักระทาํผดิ หรือกาํลงัทาํ

ส่ิงท่ีไม่ดี ดงันั้นถา้เราเช่ือฟังและทาํตามในส่ิงท่ีท่านสอน เรากจ็ะเดินในความสวา่งและบรรลุ

ถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภยั 

 

ข้อควรจํา 

1. ใหเ้ราไวว้างใจในพระเยซูเจา้และปรารถนาจะติดตามพระองค ์

2. ใหเ้ราร้องเรียกหาพระเยซูเจา้เม่ือกาํลงัตกอยูใ่นการประจญ หรือเม่ือพบเจออุปสรรค 

 3. พระเยซูเจา้เป็นผูน้าํทางของเราเสมอ ขอใหเ้รามีความเช่ือและศรัทธาในพระองค ์

 นบนอบเช่ือฟัง และปฏิบติัตาม เม่ือพระองคท์รงแนะนาํสั่งสอน โดยผา่นทางพ่อแม่ 
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 คุณครู ผูใ้หญ่ท่ีคอยดูแลเรา หรือเพื่อน ๆ ท่ีคอยเตือนเรา เม่ือเรากาํลงักระทาํผดิ หรือ

 กาํลงัทาํส่ิงท่ีไม่ดี  
 

แบบฝึกหัด 

จงวงกลมล้อมรอบคาํตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว  

1. ใครเป็นผูน้าํทางฝ่ายวญิญาณของเรา 

 ก. ครูคาํสอน       ข. พระเยซูเจา้       

 ค. บรรดานกับุญ                ง. บรรดาประกาศก 

2. เพราะเหตุใดจึงมีคาํกล่าววา่ พระเยซูเจา้เท่านั้นท่ีจะนาํทางเราได ้

 ก. พระองคท์รงเป็นความสวา่ง  ข. พระองคเ์ป็นพระเจา้  

 ค. พระองคเ์ป็นผูน้าํ     ง. ถูกทั้งขอ้ ก และ ข 

3. เราควรทาํอยา่งไร เพื่อใหพ้ระเยซูเจา้เป็นผูน้าํเราเสมอ 

 ก. ไปเขา้บา้นเณรหรืออาราม   ข. แขวนกางเขนอนัใหญ่ ๆ ไวท่ี้คอ  

 ค. ฟังและปฏิบติัตามส่ิงท่ีพระองคส์อน ง. อ่านพระคมัภีร์ทุกวนั 

4. พระเยซูเจา้นาํทางเราโดยทางคาํสั่งสอนของพระองคแ์ลว้ พระองคย์งัทรงนาํทางเราโดย 

ผา่นทางใครอีก 

 ก.  พ่อ-แม่   ข. ครูคาํสอน  ค. เพื่อน  ง. ถูกทุกขอ้  

5. ขอ้ใดถูกท่ีสุด 

 ก. นํ้าโดนคุณครูลงโทษท่ีผลกัเพื่อนดว้ยความโมโห คุณครูใหน้ํ้าไปขอโทษเพื่อน      

                นํ้าจึงไปขอโทษเพื่อน  และสุดทา้ยนํ้ากบัเพื่อนกก็ลบัมาคืนดีกนั 

 ข. โจไ้ม่ชอบทาํการบา้น แต่กมี็การบา้นส่งครูทุกเชา้ เพราะไปเอาของเพื่อนมาลอก  

 ค. ไอซ์มกัใส่กางเกงสามส่วนมาเขา้มิสซาวนัอาทิตย ์คุณแม่บอกใหเ้ปล่ียนเพราะไม่  

     เรียบร้อย  แต่ไอซ์กไ็ม่เคยเช่ือฟังและบอกวา่ใคร ๆ เขากใ็ส่กนัทั้งนั้น  

 ง. เป้ชอบทาํตวัเป็นอนัธพาล เพื่อน ๆ ในหอ้งเตือนแลว้เตือนอีก แต่เป้กไ็ม่ฟัง จนไม่มี  

     ใครอยากเล่นดว้ย  
 

เพลงพระเยซูใจดี 

เรามาเรียนรู้จกัพระเยซูทุกวนั  ต่ืนเชา้ลา้งหนา้แปรงฟัน   เราคิดถึงพระองค์  

โลกน้ีช่างสวยงาม มีแต่ความร่ืนรมย ์  ลนั ลนั ลา ลนั ลา คิดถึงพระองคจ์งัเลย 

***เดินไปบนถนน ทางของพระเยซู มีพระองคค์อยดู เคียงคู่ชีวติเรา 

เราไม่กลวัส่ิงไหน หากมีพระองคอ์ยูใ่กล ้เราทุกคนมัน่ใจวา่ พระเยซูใจดี 
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บทที่ 17 

พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้รัก 
 

 1. เราไดเ้รียนรู้มาแลว้วา่ บญัญติัแห่งความรัก คือบญัญติัสูงสุดท่ีพระเยซูเจา้ทรงสอนเรา 

พระองคท์รงสอนเราใหรั้กอยา่งเขม้ขน้ “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน   

สุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน ” (มธ. 22 :37) นัน่คือ รักอยา่งทุ่มเทใหจ้นหมด

หวัใจ ไม่ใช่รักแบบตามใจฉนั น่ีคือความรักต่อพระเจา้ซ่ึงมาเป็นอนัดบัแรก 

 2. ในเวลาเดียวกนัพระองคย์งัสอนเราใหรั้กเพื่อนมนุษยอ์ยา่งเขม้ขน้เหมือนกนั “ผู้ใด

ตบแก้มท่านข้างหน่ึง จงหันแก้มอีกข้างหน่ึงให้เขาตบด้วย ผู้ใดเอาเส้ือคลมุของท่านไป         

จงปล่อยให้เขาเอาเส้ือยาวไปด้วย จงให้แก่ทุกคนท่ีขอท่าน และอย่าทวงของของท่านคืนจาก   

ผู้ ท่ีได้แย่งไป ท่านอยากให้เขาทาํต่อท่านอย่างไร กจ็งทาํต่อเขาอย่างนั้นเถิด  ถ้าท่านรักเฉพาะ

ผู้ ท่ีรักท่าน ท่านจะเป็นท่ีพอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปกย็งัรักผู้ ท่ีรักเขาด้วย         

ถ้าท่านทาํดีเฉพาะต่อผู้ ท่ีทาํดีต่อท่าน ท่านจะเป็นท่ีพอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาป   

กย็งัทาํเช่นนั้นด้วย ” (ลก. 6 :29-33)  มาตรฐานของความรักท่ีพระเยซูเจา้ทรงสอนกคื็อ     

“ท่านต้องรักเพือ่นมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มธ. 22:39) นัน่กคื็อ เรารักตวัเราเองอยา่งไร เรากต็อ้ง

รักเพื่อนมนุษยอ์ยา่งนั้น และไม่ใช่รักแค่เฉพาะคนท่ีรักเราเท่านั้น แต่เราตอ้งรักทุก ๆ คนไม่เวน้วา่

คนนั้นจะทาํกบัเราอยา่งไร จะเป็นคนท่ีเราชอบหรือไม่ชอบ หรือศตัรู เรากต็อ้งรักเขาเหมือนกบัท่ี

พระเยซูเจา้บอก(เทียบ ลก. 6 :32-33)  “ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ ท่ีรักท่าน ท่านจะเป็นท่ีพอพระทัย

ของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปกย็งัรักผู้ ท่ีรักเขาด้วย  ถ้าท่านทาํดีเฉพาะต่อผู้ ท่ีทาํดีต่อท่าน 

ท่านจะเป็นท่ีพอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปกย็งัทาํเช่นนั้นด้วย” 

 3. นกับุญเปาโลไดพ้ดูถึงเร่ืองความรักไวอ้ยา่งน่าฟังวา่ “ความรักย่อมอดทน  มีใจ

เอือ้เฟ้ือ  ไม่อิจฉ า  ไม่โอ้อวดตนเอง  ไม่จองหอง  ไม่หยาบคาย  ไม่เห็นแก่ตัว  ความรัก               

ไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจาํความผิดท่ีได้รับ ไม่ยินดีในความช่ัว แต่ร่วมยินดีในความถกูต้อง ความรัก

ให้อภยัทุกอย่าง เช่ือทุกอย่าง หวงัทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง ” (1 คร. 13:4-7) ส่ิงท่ีนกับุญเปาโล

พดูน้ีท่านเอามาจากพระเยซูเจา้ ผูซ่ึ้งทั้งทรงกระทาํมาเป็นตวัอยา่งก่อนแลว้ ทั้งทรงสอนใหเ้รา

กระทาํตามดว้ย 
 4. ในพระคมัภีร์แสดงใหเ้ราเห็นวา่ พระเยซูเจา้ทรงตอ้นรับทุก  ๆ คน ถึงแมว้า่ในขณะ

ท่ีพระองคต์อ้งการอยูก่บัศิษยต์ามลาํพงั หลงัจากกลบัจากงานประกาศข่าวดี แต่เม่ือประชาชน

ติดตามพระองคไ์ป  แทนท่ีพระองคจ์ะหงุดหงิดหรือไม่พอใจ กลบัตอ้นรับพวกเขาดว้ยความ
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ยนิดี ทรงสั่งสอนเม่ือพวกเขามีขอ้สงสัย   และช่วยเหลื อทุกคนท่ีตอ้งการ  สาํหรับพระเยซูเจา้

แลว้พระองคไ์ม่มีคาํวา่ “ไม่มีเวลา ” พระองคเ์อาใจใส่แมแ้ต่ความหิวโหยของมนุษย์  (เทียบ 

มธ. 14:13 – 21) พระเยซูเจา้ทรงรักทุกคนท่ีเขา้มาหาพระองค ์ คนเจบ็ไขไ้ดป่้วย   คนท่ีถูกผสิีง 

คนท่ีตอ้งการคาํแนะนาํในการดาํเนินชีวติ อยา่งเช่น นิโคเดมสั(ยน. 3:1 – 21) เศรษฐีหนุ่มท่ีเขา้

มาหาพระองคเ์พื่อตอ้งการชีวตินิรันดร(มธ . 19:16 – 22)  หรือแมแ้ต่คนท่ีสูญเสียคนท่ีตนรัก 

เช่น มารีย ์มารธาท่ีสูญเสียลาซารัสพี่ชาย(ยน. 11:  1 – 44) หรือบุตรของลูกสาวไยรัสท่ีตายไป

(ลก. 8:40 – 56) พระเยซูเจา้ไม่เคยปฏิเสธผูใ้ดเลย พระองคก์ลบัคืนความสุขและปลอบประโลม      

ใจพวกเขา โดยทรงปลุกคนท่ีตายไปแลว้ใหฟ้ื้นคืนชีวติ  เพื่อใหค้นในครอบครัวมีความสุข  

5. แน่นอนวา่เราไม่สามารถทาํอศัจรรยเ์หล่านั้นไดอ้ยา่งพระเยซูเจา้ แต่ตวัอยา่งชีวติ

ของพระองค ์ในการช่วยเหลือคนอ่ืน ๆ เราสามารถนาํมาปฏิบติัไดใ้นชีวติประจาํวนัของเรา  

เท่าท่ีเราสามารถทาํได ้เช่น รัก  รับใช ้ และช่วยเหลือกนัและกนัในหอ้งเรียน ในโรงเรียน และ

ท่ีบา้นของเรา การใหอ้ภยัเพื่อน ๆ หรือคนอ่ืนท่ีทาํผดิต่อเรา แบ่งปันส่ิงท่ีเรามีใหก้บัคนท่ีไม่มี

หรือมีนอ้ยกวา่เรา ใหก้าํลงัใจเพื่อน ๆ ร่วมหอ้ง นอ้ง ๆ ท่ีโรงเรียน คนในครอบครัวหรือญาติ 

พี่นอ้งของเรา บา้นใกลเ้รือนเคียงเรา  เพราะทุกวนัน้ี พระองคย์งัตอ้งการความช่วยเหลือจาก

พวกเราทุกคน เพื่อรักและรับใชทุ้กคนท่ีขดัสน เท่าท่ีเราสามารถทาํไดต้ามสถานภาพและตาม

ฐานะของเรา  ท่ีสาํคญัใหเ้ราทาํดว้ยความรักและเตม็ใจ เพราะเห็นแก่พระเยซูเจา้ผูส้อนใหเ้รารัก 

ร่วมทั้งเม่ือกลบัไปบา้น  เรากต็อ้งปฏิบติัความรักอยา่งน้ีต่อคนในครอบครัวของเราดว้ย

เช่นกนั เพราะถา้เราทาํไดอ้ยา่งน้ีเรากก็าํลงัประกาศข่าวดีและเป็นพยานยนืยนัถึงความรักของ

พระองค ์ไม่ใช่แค่เพียงคาํพดูเท่านั้น แต่ดว้ยการกระทาํท่ีทาํใหเ้กิดผลตามมาดว้ย 

 

ข้อควรจํา 

1. พระเยซูเจา้ทรงรักเราในทุกเหตุการณ์ของชีวติ 
2. ใหเ้ราพยายามเลียนแบบอยา่งความรักท่ีพระเยซูเจา้ทรงกระทาํ ดว้ยการนาํไปปฏิบติั 
ดว้ยความยนิดี  
3. บญัญติัแห่งความรักท่ีพระเยซูเจา้สอนเราคือ “ท่านจะตอ้งรักองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้ 

ของท่านสุดจิตใจ สุดวญิญาณ สุดสติปัญญาของท่าน และท่านตอ้งรักเพื่อนมนุษย ์

เหมือนรักตนเอง” (มธ. 22:37, 39) 
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แบบฝึกหัด 

จงตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 
1.บญัญติัความรักคืออะไร 
ตอบ   ..............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................. 
2.เราจะปฏิบติัตามบญัญติัความรักน้ีไดอ้ยา่งไร 
ตอบ   ..............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................. 
3.นกับุญเปาโลสอนเร่ืองความรักไวว้า่อยา่งไร (1 คร. 13:4-7) 

ตอบ .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................................  
 

 

เพลงสอนด้วยชีวติ 
1. มีส่ิงหน่ึงท่ีฉนัอยากบอกเธอ มนัลน้เอ่ออยูใ่นใจดวงน้ี  

มีผูห้น่ึงรักฉนัจนพร้อมยอมพลี สูญส้ินชีวีเพื่อฉนัและเธอเช่นกนั  
2. คือพระเยซูผูท้รงรักฉนัมากมาย และทรงรักเธอดว้ยใจไม่เดียดฉนัทา  

ชีวิตพระองคส์อนใหเ้รารู้วา่ พดูดว้ยวาจาไม่ลํ้าค่าเท่าการกระทาํ  
3. (จะ)จงรัก รับใช ้และใหอ้ภยั แบ่งปันนํ้าใจใหแ้ก่ทุกคน  

ยามใครเดือดร้อนปลอบประโลมใหค้ลายกงัวล  โดยมีพระองคเ์ป็นแบบอยา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากเพลงสอนดว้ยชีวติ คาํ/วลี/ประโยค ท่ีหนูชอบหรือประทบัใจคือ 
 

………………………………………………………………...…………………………………………………………. 
 

เหตุผลท่ีหนูชอบหรือประทบัใจ คาํ/วลี/ประโยค น้ี เพราะ 
 

………………………………………………………………...…………………………………………………………. 

………………………………………………………………...…………………………………………………………. 

………………………………………………………………...…………………………………………………………. 

………………………………………………………………...…………………………………………………………. 

………………………………………………………………...…………………………………………………………. 

………………………………………………………………...…………………………………………………………. 
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บทที่ 18 

พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท 

 

 1. เรามาทบทวนจากท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้วา่ ศีลศกัด์ิสิทธ์ิมี 7 ประการ ไดแ้ก่ ศีลลา้งบาป  

ศีลอภยับาป ศีลมหาสนิท ศีลกาํลงั ศีลบรรพชา ศีลสมรส และศีลเจิมคนป่วย ในศีลศกัด์ิสิทธ์ิ      

ทั้ง 7 ประการน้ี ศีลมหาสนิทสาํคญัท่ีสุดเพราะวา่ ศีลมหาสนิท เป็นศนูยก์ลางของศีลศกัด์ิสิทธ์ิ

ทั้งหลาย 

2. พระเยซูเจา้ทรงตั้งศีลมหาสนิท ในระหวา่งอาหารคํ่าม้ือสุดทา้ย โดยก่อนท่ีจะทรงรับ

ทรมานและส้ินพระชนม ์ไดท้รงกินเล้ียงอาหารคํ่าคร้ังสุดทา้ยกบัพวกสาวก พระองคต์รัสวา่  

เป็นการกินเล้ียงคร้ังสุดทา้ยบนแผน่ดินน้ี พระองคจึ์งทรงมอบมรดกช้ินสุดทา้ยและช้ินสาํคญัท่ีสุด

ใหแ้ก่พวกสาวกและแก่เราทั้งหลาย ขณะท่ีทุกคนกาํลงักินอาหารอยู่นั้น  พระเยซูเจ้าทรงหยิบ

ขนมปัง ตรัสถวายพระพร ทรงบิขนมปังประทานให้บรรดาศิษย์ ตรัสว่า “จงรับไปกินเถิด น่ีเป็น

กายของเรา ” แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย ตรัสขอบพระคุณประทานให้เขาเหล่านั้น ตรัสว่า  

“ทุกท่านจงด่ืมจากถ้วยนีเ้ถิด น่ีเป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญาท่ีหลัง่ออกมาสาํหรับ

คนจาํนวนมาก” (มธ. 26:26-28) 

 3. มรดกช้ินสุดทา้ยและสาํคญัท่ีสุดของพระเยซูเจา้กคื็อ พระกายและพระโลหิตของ

พระองคเ์อง ซ่ึงมอบไวเ้ป็นอนุสรณ์แห่งความรักของพระองค ์และเป็นอาหารเล้ียงวญิญาณเรา

ทั้งหลาย เป็นมรดกท่ีไม่มีวนัเหือดแหง้หรือสูญสลาย แต่คงอยูต่ลอดไปจนถึงวนัส้ินโลก 

พระองคต์รัสไวว้า่ “จงรู้เถิดว่าเราอยู่กบัท่านทุกวนัตลอดไปตราบจนส้ินพิภพ ”(มธ. 28 :20)  

และวธีิท่ีพระองคจ์ะอยูก่บัเราจนถึงวนัส้ินโลกกคื็อทางศีลมหาสนิทน่ีเอง 

 4. เม่ือเรามาร่วมมิสซากเ็หมือนกบัเรามาร่วมกินเล้ียงอาหารคํ่าคร้ังสุดทา้ย เป็นการเล้ียง

อาหารคํ่าคร้ังสุดทา้ยจริง ๆ เพราะมีพระเยซูเจา้ทรงเป็นประธาน โดยผา่นทางพระสงฆซ่ึ์งเป็น

ผูแ้ทนของพระองค ์พวกสาวกไดแ้ก่ พระสงฆ ์นกับวช และสัตบุรุษรวมถึงเราดว้ย ซ่ึงลว้นเป็น

สาวกของพระเยซูเจา้ในฐานะต่าง ๆ กนั สังเกตดูวา่พระสงฆจ์ะทาํเหมือนท่ีพระเยซูเจา้ทรงกระทาํ  

ไม่ผดิทั้งการกระทาํและคาํพดู ท่ีเป็นเช่นน้ีกเ็พราะอาํนาจของพระองค ์ผูท้รงร้ือฟ้ืนการกิน

เล้ียงอาหารคํ่าคร้ังสุดทา้ย  ซ่ึงมีคร้ังเดียวนั้นใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ โดยผา่นทางพระสงฆ ์ 

เราจึงเป็นผูโ้ชคดีไดกิ้นเล้ียงอาหารคํ่าคร้ังสุดทา้ยบ่อย ๆ ในมิสซา  
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5. ดงันั้นเม่ือเราไดรั้บรู้ถึงความรักของพระเยซูเจา้ท่ีตอ้งการอยูก่บัเราทุกวนัตลอดไป

(เทียบ มธ. 28:20) และไดเ้ห็นความสาํคญัของศีลมหาสนิทแลว้ ขอใหเ้ราปรารถนาหรือหมัน่

ท่ีจะมารับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ หรือทุกคร้ังท่ีเราไดมี้โอกาสร่วมมิสซา 

 

ข้อควรจํา 

 1. พระเยซูเจา้เป็นผูต้ ั้งศีลมหาสนิท  ในระหวา่งอาหารคํ่าม้ือสุดทา้ย ก่อนท่ีจะทรงรับ 

 ทรมานและส้ินพระชนม์  

 2. ศีลมหาสนิทเป็นหน่ึงในศีลศกัด์ิสิทธ์ิ 7 ประการ และสาํคญัท่ีสุดเพราะวา่ ศีลมหาสนิท 

 เป็นศนูยก์ลางของศีลศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย และเป็นอาหารหล่อเล้ียงวญิญาณเรา  

3. ใหเ้ราปรารถนาจะรับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ หรือทุกคร้ังท่ีเราไดมี้โอกาสร่วมมิสซา 

 

แบบฝึกหัด 

จงตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

1. พระเยซูเจา้ทรงตั้งศีลมหาสนิทเม่ือไร 

ตอบ ....................................................................................................................................................................... 

2. พระเยซูเจา้ทรงตั้งศีลมหาสนิทอยา่งไร 

ตอบ   ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

3. พระเยซูเจา้ทรงตั้งศีลมหาสนิททาํไม 

ตอบ   ....................................................................................................................................................................... 

4.  ศีลมหาสนิทเป็นการกินเล้ียงอาหารคํ่าคร้ังสุดทา้ยไดอ้ยา่งไร 

ตอบ   ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 

กจิกรรม  

ระบายสีภาพ “พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท” และตกแต่งใหส้วยงาม 
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บทที่ 19 

ศีลมหาสนิทคอือะไร 
 

 1. ศีลมหาสนิทคือ พระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงในรูปปรากฏของ      

ปังและเหล้าองุ่น   ปังและเหลา้องุ่นเปล่ียนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจา้โดย

การเสกศีล ภายใตรู้ปปรากฏของปังและเหลา้องุ่นท่ีไดรั้บการเสกนั้น ศีลมหาสนิทเป็นหน่ึงใน

ศีลศกัด์ิสิทธ์ิเจด็ประการของพระศาสนจกัร  เป็นเคร่ืองหมายศกัด์ิสิทธ์ิท่ีแสดงถึงการประทบั         

อยูจ่ริงของพระเยซูเจา้ในโลกน้ี และช่วยใหเ้ราเขา้ใกลชิ้ดพระองคม์ากยิง่ข้ึน 

 2. ศีลมหาสนิท คือ ศีลแห่งความรัก ซ่ึง 

“รวมเรา” ใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนักบัพระเยซูเจา้ ผูท้รงชีวติ ทรงส้ินพระชนมแ์ละทรงกลบัเป็น

ข้ึนมาจากความตาย เพื่อนาํความรอดพน้จากบาปมาใหก้บัมวลมนุษย ์

“บํารุงกาํลงั” และทาํใหเ้รามีความสัมพนัธ์ศกัด์ิสิทธ์ิกบัพี่นอ้งคริสตชนอ่ืน ๆ 

“หล่อเลีย้ง”  จิตใจดว้ยพลงัแห่งพระพรของพระเจา้ 

“เตรียม”  ตวัเราเพื่อเขา้สู่งานเล้ียงในสวรรคข์องพระเจา้ 

“การเฉลมิฉลอง”  เพื่อระลึกถึงอาหารคํ่าคร้ังสุดทา้ยของพระเยซูเจา้กบับรรดาอคัรสาวก 

เป็น “อาหารศักดิสิ์ทธ์ิ” ท่ีใหอ้าหารฝ่ายจิตใจแก่เราคริสตชน 

เป็น “การถวายบูชา”  เพื่อชดเชยบาปของมนุษยแ์ละของตวัเราดว้ย 

 3. ศีลมหาสนิทยงัมีความหมายอะไรอีก  

*ศีลมหาสนิทเป็นเคร่ืองหมายของพระพรแห่งการไถ่บาปทีท่รงประทานให้มนุษย์แบบให้เปล่า  

 เม่ือเรารับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท 

 เราเขา้มีส่วนในการไถ่บาปของเราเอง  

 ร่วมกบัสมาชิกอ่ืน ๆ ของพระศาสนจกัรในการขอบพระคุณ ในการถวายบูชา 

และการระลึกถึง 

*ขอบพระคุณ  

  ศีลมหาสนิท มาจากรากศพัทภ์าษากรีกท่ีหมายถึง “การขอบพระคุณ”  

  พระเยซูเจา้ทรงภาวนาของพระคุณพระบิดาในขณะรับอาหารคํ่าคร้ังสุดทา้ย 

 เม่ือเรารับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ในศีลมหาสนิท เราขอบพระคุณสาํหรับ 

 ส่ิงสร้างท่ีสวยงามต่าง ๆ ในโลก 
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 ความดีท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้ 

 พระพรแห่งการไถ่บาป ท่ีทาํใหเ้รามีประสบการณ์แห่งความงามของโลกและ

ความช่ืนชมยนิดี  ในชีวติแห่งเมืองสวรรค ์

*การระลกึถึง 

  ในขณะท่ีทรงรับอาหารคํ่า พระเยซูเจา้ตรัสวา่ “จงทาํดังนีเ้พ่ือระลึกถึงเราเถิด”(ลก. 22:19) 

 โดยการกระทาํตามท่ีพระเยซูเจา้ส่ัง บรรดาอคัรสาวกและพระสงฆ ์จึงไดท้าํการระลึกถึง

ความตายของพระเยซูเจา้บนไมก้างเขน  เพื่อช่วยไถ่บาปมนุษยทุ์กคน การพลีบูชาชีวติ

ของพระองคย์งัคงเกิดข้ึนในปัจจุบนั ทุกคร้ังท่ีเราเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ 

 เม่ือเรารับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ในศีลมหาสนิท เราระลึกถึง  

 ความตายและการกลบัคืนชีพของพระคริสต ์

 การพลีบูชาของพระคริสตเ์พื่อเรา 

 คามสาํคญัของการรวมเราเขา้กบัการพลีบูชาของพระคริสต ์

*เคร่ืองบูชายญั 

  พระเยซูเจา้ทรงมอบตวัพระองคเ์องใหบ้รรดาอคัรสาวกและเราทุกคนในฐานะท่ีเป็น 

อาหารบูชาในรูปแบบของขนมปังและเหลา้องุ่น   

  พระองคท์รงมอบชีวติของพระองคใ์หแ้ด่พระบิดาในฐานะเคร่ืองบูชาเพื่อมอบชีวติ

นิรันดร ใหเ้ราจะไดร่้วมสุขกบัพระเจา้ในสวรรค ์

เม่ือเรารับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท 

 เราศกัด์ิสิทธ์ิเพราะพลงัแห่งการถวายบูชาของพระคริสต ์

 เรามีส่วนในกาถวายบูชาตวัของพระคริสต ์

 เราเป็นสมาชิกท่ีเขม้แขง็ของชุมชน 

4. ศีลมหาสนิทเป็น "บ่อเกดิและสุดยอดของชีวิตคริสตชนทัง้มวล" ศีลศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืน ๆ 

ตลอดจนการปฏิบติังานทุกอยา่งของพระศาสนจกัร ทั้งงานแพร่ธรรมทุกชนิด ลว้นแต่เก่ียวโยง   

ถึงศีลมหาสนิทและมุ่งไปยงัศีลมหาสนิททั้งส้ิน เพราะศีลมหาสนิทมีขมุมหาสมบติัฝ่ายจิตของ

พระศาสนจกัรไวท้ั้งหมด  คือองคพ์ระคริสตเจา้เอง  เป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุดท่ีเราคริสตชนจะได้

แสดงออกถึงความเช่ือและการมีส่วนร่วมในพระพรแห่งการไถ่บาปของพระเยซูเจา้  ยิง่เรา

เขา้ใจความหมายของศีลมหาสนิทมากเท่าไร เรากส็ามารถเขา้รับพระพรแห่งศีลมหาสนิทมาก

ข้ึนเท่านั้น 
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ข้อควรจํา 

 1. ศีลมหาสนิทคือพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจา้  

 2. ศีลมหาสนิทเป็นหวัใจและศนูยก์ลางแห่งชีวติคริสตชน  

 3. ใหเ้รามีความปรารถนาท่ีจะรับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใกลชิ้ดพระเยซูเจา้

 มากข้ึน  
 

แบบฝึกหัด 

จงตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

1. ศีลมหาสนิทคืออะไร 

ตอบ ........................................................................................................................................................... 

2. ศีลมหาสนิท คือ ศีลแห่งความรัก หมายความวา่อยา่งไร 

ตอบ ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

3. เพราะเหตุใดจึงกล่าววา่ ศีลมหาสนิทเป็น "บ่อเกดิและสุดยอดของชีวิตคริสตชนทัง้มวล"  

ตอบ ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 

เพลงศีลมหาสนิท 

** ลูกมัน่ใจเขา้ไปรับพระเยซู เป็นพระกายท่ีพระคริสตท์รงประทาน  

พระทรงพลีพระชนม ์เพื่อคนบาปมากมาย มอบถวายพระองคเ์ป็นพลี 

*** ศีลมหาสนิท   ศีลมหาสนิท  เพื่อจะไดใ้กลชิ้ดพระองคทุ์กวนั 

ศีลมหาสนิท  ศีลมหาสนิท  ร่วมชีวติพระองคก์บัฉนั 

(ซํ้ า **/***/***) 
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บทที่ 20 

พธีิบูชาขอบพระคุณ 

 

 1. พิธีมิสซา คือ พิธีบูชาขอบพระคุณในความเป็นหน่ึงเดียวกนัของคริสตชน โดยมีองค์

พระเยซูเจา้เอง เป็นเคร่ืองบูชาเพื่อไถ่บาปแทนเรามนุษย ์อาศยัพระกายและพระโลหิตท่ียอมสละ

และพลีชีวติเพื่อเรา ดงันั้น พิธีบูชาขอบพระคุณ จึงควรเป็นพิธีของส่วนรวมในความเป็นนํ้าหน่ึงใจ

เดียวกนัท่ีคริสตชนจะขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีไดท้รงประทานพระบุตรของพระองค ์ลงมาไถ่บาป

แทนเรามนุษยทุ์กคน หรืออีกความหมายหน่ึงกคื็อ  การระลึกถึงการส้ินพระชนมแ์ละการกลบัคืน

พระชนมชีพของพระเยซูเจา้ ซ่ึงยงัคงเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ ทุกคร้ังท่ีเราร่วม  พิธีบูชาขอบพระคุณ 

2. สังคายนาวาติกนัท่ี 2  เตือนสัตบุรุษใหร่้วมมิสซา “อย่างเข้าอกเข้าใจ อย่างมชีีวติชีวา  

และอย่างได้ผล” เราจึงเห็นวา่ในปัจจุบนัสัตบุรุษมีส่วนร่วมในมิสซามากกวา่แต่ก่อน ไม่วา่จะเป็น 

การตอบรับกบัพระสงฆ ์ การอ่านบทอ่าน  บทภาวนาเพื่อมวลชน  การถือของถวาย  ส่งความสุข 

ซ่ึงกนัและกนั การขบัร้อง ฯลฯ 

 3. เราตอ้งร่วมมิสซา “อย่างเข้าอกเข้าใจ” หมายความวา่ ก่อนอ่ืนหมดเราตอ้งรู้ตวัอยูเ่สมอวา่ 

เรากาํลงัทาํอะไร และมิสซาท่ีเรากาํลงัร่วมถวายอยูน่ั้นคืออะไร มีความสาํคญัอยา่งไร เพื่อบรรลุ

เป้าหมายประการน้ี เราจึงตอ้งเรียนรู้พิธีมิสซาตั้งแต่ตน้จนจบ และติดตามพิธีแต่ละขั้นดว้ย

ความตั้งใจและสนใจ 

 เราตอ้งร่วมมิสซา “อย่างมีชีวิตชีวา”  หมายความวา่ ตอ้งแสดงบทบาทของผูถ้วาย เร่ิมดว้ย

ภายในจิตใจท่ีศรัทธาร้อนรนก่อนแลว้ออกมาภายนอกดว้ย เช่น อิริยาบถในการร่วมถวายมิสซา 

การสวดภาวนา  ขบัร้อง  การตอบรับกบัพระสงฆ ์ฯลฯ ทุกส่ิงตอ้งกระทาํดว้ยความพร้อมเพรียง 

พรึบพรับ ฉบัไว ชวนศรัทธา 

  เราตอ้งร่วมมิสซา “อย่างได้ผล”  หมายความวา่  มิสซามีไวเ้พื่อประโยชนข์องเราเอง 

เป็นการสืบทอดการไถ่กูข้องพระเยซูคริสตม์าถึงเราต่อ ๆ ไป  ฉะนั้นเม่ือมาร่วมมิสซาทั้งที     

กต็อ้งใหไ้ดผ้ลสมกบัท่ีพระเยซูคริสต ์ไดท้รงตั้งพิธีน้ีไว ้โดยทาํตนใหอ้ยูส่ถานะพระหรรษทาน 

ทาํบทบาทหนา้ท่ีต่าง ๆ ดว้ยความเช่ือและศรัทธา และรับศีลมหาสนิทซ่ึงเป็นความสมบูรณ์

ของมิสซาดว้ย 
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4. สุดทา้ยเราจะมาทาํความเขา้ใจและมารู้จกัพิธีบูชาขอบพระคุณกนั เพื่อเราจะไดเ้ขา้ร่วม

มิสซา “อย่างเข้าอกเข้าใจ  อย่างมีชีวิตชีวา และอย่างได้ผล” 

พิธีบูชาขอบพระคุณแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ  ภาคพระวาจา และ ภาคศีลมหาสนิท 

ภาคพระวาจา  เป็นการเตรียมสติปัญญาและจิตใจของเราเพื่อการฉลองท่ียิง่ใหญ่ ซ่ึงประกอบดว้ย 

• พธีิขอสมาโทษ – การขอโทษสาํหรับความผดิต่าง ๆ ของเรา 

• บทอ่านจากพระคมัภีร์ – ตามปกติบทอ่านแรกนาํมาจากพนัธสัญญาเดิม และบทอ่าน   

ท่ีสองนาํมาจากพนัธสัญญาใหม่ 

• บทเทศน์ – ขอ้คิด หรือแนวทางการดาํเนินชีวติท่ีไดจ้ากพระคมัภีร์ประจาํวนันั้น ๆ  

• บทข้าพเจ้าเช่ือ  –  ในทุกวนัอาทิตยห์รือวนัสมโภชซ่ึงทุกคนท่ีมาร่วมพิธีจะประกาศ

ยนืยนัความเช่ือพร้อมกนั 

• ภาวนาเพือ่มวลชน – เป็นการภาวนาเพื่อประโยชนข์องพระศาสนจกัรและของชุมชน

ในแต่ละทอ้งถ่ิน 

ภาคศีลมหาสนิท เป็นภาคท่ีสองของบูชาหน่ึงเดียว ซ่ึงประกอบดว้ย 

• การเตรียมของถวาย – พระสงฆรั์บของถวาย ซ่ึงไดแ้ก่ ปังและเหลา้องุ่น และภาวนา

 ถวายพระพรแด่พระเจา้  

• บทภาวนาขอบพระคุณ  – บทภาวนาน้ีเป็นการสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจา้ 

พระสงฆจ์ะเสกปังและเหลา้องุ่นดว้ยพระพรของพระจิตเจา้ หลงัจากนั้นเป็นการ

ภาวนาเพื่อพระศาสนจกัรสากล และเพื่อผูล่้วงหลบั การเสกทาํใหปั้งและเหลา้องุ่น

กลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจา้ 

• การบิปัง – เป็นเคร่ืองหมายแห่งการเป็นหน่ึงเดียวในพระคริสตเจา้ 

• การแจกปัง – พระสงฆแ์จกจ่ายพระกายของพระเยซูเจา้ดว้ยการวางบนมือหรือบนล้ิน

ของผูรั้บ  บางแห่งอาจจะด่ืมพระโลหิตดว้ย การรับพระกายของพระคริสตเ์ป็นการ

รับอาหารฝ่ายจิต 

• พธีิปิด  – โดยการมอบตนเองใหพ้ระคริสต ์เรามอบตนเองใหก้บัผูอ่ื้น พิธีบูชา

ขอบพระคุณจบลงโดยพระสงฆอ์วยพรประชาชนแลว้กล่าววา่ “พิธีบูชาขอบพระคุณ 

จบแลว้ จงไปปฏิบติัตามพระวาจาท่ีไดรั้บฟังในวนัน้ีเถิด” 
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ข้อควรจํา 

1. พิธีบูชาขอบพระคุณ คือ การระลึกถึงการส้ินพระชนม ์และการกลบัคืนพระชนมชีพ

ของพระเยซูคริสตเจา้ 

2. พิธีบูชาขอบพระคุณแบ่งเป็น 2 ภาคใหญ่ ๆ คือ ภาคพระวาจา และ ภาคศีลมหาสนิท 

3. หมัน่เขา้ร่วมมิสซาบ่อย ๆ หรือทุกคร้ังท่ีมีโอกาส และมีส่วนร่วมดว้ยการตอบรับในมิสซา

ดว้ยความรู้ตวัและตั้งใจ 

 

แบบฝึกหัด 

จงตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

1.พิธีบูชาขอบพระคุณคืออะไร 

ตอบ .....................................................................................................................................................................  

2.เราควรร่วมมิสซาอยา่งไร 

ตอบ .....................................................................................................................................................................  

3.การร่วมถวายมิสซาอยา่งเขา้อกเขา้ใจ คืออยา่งไร 

ตอบ  .....................................................................................................................................................................  

4.การร่วมถวายมิสซาอยา่งมีชีวติชีวา คืออยา่งไร 

ตอบ  .....................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................... 

5.การร่วมถวายมิสซาอยา่งไดผ้ล คืออยา่งไร 

ตอบ  .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

6.พิธีบูชาขอบพระคุณประกอบไปดว้ยก่ีภาค อะไรบา้ง 

ตอบ .....................................................................................................................................................................  
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ทบทวนความรู้เร่ืองพธีิบูชาขอบพระคุณ 

คาํส่ัง จงตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

1. ศีลศกัด์ิสิทธ์ิแห่งการเร่ิมตน้ชีวติคริสตชนประกอบดว้ยศีลศกัด์ิสิทธ์ิอะไรบา้ง 

 ........................................................................................................................................................................  

2. ทาํไมจึงเรียกศีลมหาสนิทวา่เป็นการขอบพระคุณ 

 ..............................................................................................................................................................  

3. ทาํไมจึงเรียกศีลมหาสนิทวา่เป็นการบูชาศกัด์ิสิทธ์ิ 

 ..............................................................................................................................................................  

4. ทาํไมจึงเรียกวา่ศีลมหาสนิท 

 ..............................................................................................................................................................  

5. ทาํไมจึงเรียกมิสซา 

 ..............................................................................................................................................................  

6. การถวายปังและเหลา้องุ่นท่ีกระทาํในพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นการกระทาํตามแบบอยา่งใคร

ในพนัธสัญญาเดิม 

 ..............................................................................................................................................................  

7. ทาํไมจึงใชปั้งและเหลา้องุ่นเป็นเคร่ืองบูชาในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

 ..............................................................................................................................................................  

8. พิธีบูชาขอบพระคุณประกอบดว้ยภาคท่ีสาํคญัก่ีภาค อะไรบา้ง 

 ..............................................................................................................................................................  

9. ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ใครเป็นประธานผูป้ระกอบพิธี 

 ..............................................................................................................................................................  

10. ในสมยัเร่ิมแรกของถวายมีไวเ้พื่อใคร 

 ..............................................................................................................................................................  

11. พระเยซูเจา้ประทบัอยูใ่นศีลมหาสนิทเม่ือไรหรือตอนไหน 

 ..............................................................................................................................................................  

12. ตูศี้ลมีไวเ้พื่ออะไร 

 ..............................................................................................................................................................  

13. พระแท่นตามความหมายของนกับุญอมัโบรสหมายถึงอะไร 

 ..............................................................................................................................................................  

14. เราจะตอ้งเตรียมตวัเพื่อการรับศีลมหาสนิทอยา่งไร 

 ..............................................................................................................................................................  
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บทที่ 21 

พระเจ้าตรัสกบัเราในมิสซา 
  

 1. พระเจา้พระบิดากท็รงมีข่าวดีสาํหรับเราดว้ย เพราะพระองคท์รงห่วงใย คิดถึงเราท่ีเป็น

ลูกพระองคอ์ยากใหเ้รามีความสุข  ความยนิดี และมีกาํลงัใจท่ีจะดาํเนินชีวติคริสตชนดว้ย

ความแน่วแน่  มัน่ใจ  และไม่พะวกัพะวงวา่อะไรจะเกิดข้ึนบนเส้นทางชีวติของเราน้ี 

 2. พระเจา้ทรงบอกข่าวดีแก่เราในพิธีมิสซาฯ โดยทางพระคมัภีร์ซ่ึงมีผูอ่้านใหเ้ราฟัง 

ซ่ึงเราเรียกวา่ “พระวาจา”  พระวาจาคือข่าวดีเก่ียวกบัความรอด สอนเราใหป้ระพฤติดี สร้างสันติ

ระหวา่งเพื่อนมนุษย ์ใหเ้รามองโลกในแง่ดี  เป่ียมดว้ยความหวงั และวางใจในพระทยัดีของพระเจา้ 

ข่าวดีอยา่งน้ีเรามีความตอ้งการมาก  เพราะเราอยูใ่นยคุท่ีมีข่าวร้ายมากมายเหลือเกิน จะเห็นได้

จากหนงัสือพิมพท่ี์พวกเราอ่านเม่ือสักครู่น้ี หรือข่าวท่ีนาํเสนอทางวทิยหุรือโทรทศัน ์พร้อม ๆ 

กบัข่าวดีท่ีเราพยายามคน้หากมี็ข่าวร้ายมากมายปะปนอยูด่ว้ย 

 3. พระวรสารกล่าววา่ “พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยงัท่ีสงัดพร้อมกบับรรดาอัครสาวก 

ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากบับรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป กค็าดคะเนได้ว่า  

พระองค์จะทรงไปท่ีใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปท่ีนั่นและไปถึงก่อน เม่ือเสดจ็ขึน้

จากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายกท็รงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝงูแกะไม่มีคนเลีย้ง 

พระองค์จึงทรงเร่ิมส่ังสอนเขาหลายเร่ือง ” (มก. 6 :32-34) เป็นอนัวา่ พระองคไ์ม่ไดพ้กัผอ่น

และฝงูชนกห็ายเหน่ือย สมหวงัและอ่ิมใจท่ีไดฟั้งพระวาจาของพระองค ์ถา้เราเป็นเช่นน้ีบา้งก็

จะดี คือสนใจติดตามพระวาจาของพระเจา้อยูเ่สมอ แต่จริง ๆ มิไดเ้ป็นเช่นนั้น พอพดูถึงพระวาจา

ของพระเจา้เรากห็ลบักนัตั้งแต่วนิาทีแรกแลว้ หรือเห็นเป็นเร่ืองท่ีเชย ลา้สมยั น่าเบ่ือ 

 4. เราควรจะพิจารณาเสียใหม่ใหถ่้องแทว้า่  ทาํไมฝงูชนในสมยันั้นจึงพากนัไปฟัง  

พระเยซูเจา้เทศนาสั่งสอนจนหลงใหล และหลงลืมกระทัง่การกินการนอน กเ็พราะฟังพระองค ์ 

แลว้ช่ืนใจ เกิดมีกาํลงัใจ เกิดมีความหวงัในชีวติข้ึนมาใหม่  พระเยซูเจา้องคเ์ดียวกนัน้ีทุกวนักย็งัคง

สั่งสอนฝงูชนคือพวกเราคริสตชนอยูใ่นพิธีมิสซา  ถา้เราอ่านหรือฟังพระวาจาดว้ยความตั้งใจ  

เราจะรู้วา่พระวาจาของพระองคไ์ม่ลา้สมยั แต่ยงัคงเป็นปัจจุบนัและตรงกบัยคุสมยัของเราจริง  ๆ

เราจงตั้งใจฟังพระองคอ์ยา่งจริงจงัสักคร้ัง ในพระคมัภีร์กดี็ ในคาํเทศนข์องพระสงฆก์ดี็ แลว้เกบ็

เอาสักตอนหน่ึงสั้น ๆ ไปปฏิบติัในชีวติ แลว้เราจะพบความสุขความยนิดี  
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ข้อควรจํา 

1. พระเจา้พดูกบัเราในมิสซาจริง ๆ ดงันั้นเราจึงตอ้งตั้งใจฟังพระวาจาของพระเจา้อยา่งดี 

2. ใหเ้รานาํพระวาจาท่ีไดฟั้งหรือบทเทศนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัพระวาจาท่ีไดฟั้งไปปฏิบติัในชีวติ 

3. พระวาจาคือข่าวดีเก่ียวกบัความรอด สอนเราใหป้ระพฤติดี สร้างสันติระหวา่งเพื่อนมนุษย์  

 ใหเ้รามองโลกในแง่ดี  เป่ียมดว้ยความหวงั และวางใจในพระทยัดีของพระเจา้  

 

แบบฝึกหัด 

จงวงกลมล้อมรอบคาํตอบทีถู่กต้องทีสุ่ด 

1. พระเจา้ตรัสกบัเราทางไหน 

 ก. บทอ่าน     ข. บทเทศนข์องพระสงฆ ์  

 ค. การทกัทายของพระสงฆก่์อนเร่ิมมิสซา ง. ถูกทั้ง ขอ้ ก และ ข 

2. เราควรมีท่าทีอยา่งไรในการรับฟังพระวาจาพระเจา้ 

 ก. พนมมือและฟังดว้ยความตั้งใจ  ข. ยนืพกัขาขา้งหน่ึงและฟังอยา่งตั้งใจ  

 ค. พนมมือและหนัไปคุยกบัเพื่อนขา้ง ๆ  ง. ยนืเฉย ๆ ดว้ยท่าทางสาํรวม  

3. เพราะเหตุใดจึงบอกวา่ พระวาจาคือข่าวดีเก่ียวกบัความรอด 

ก. สอนเราใหป้ระพฤติดี สร้างสันติระหวา่งเพื่อนมนุษย ์  

ข. สอนใหเ้รามองโลกในแง่ดีและเป่ียมดว้ยความหวงั  

ค. สอนใหเ้ราวางใจในพระทยัดีของพระเจา้ 

ง. ถูกทุกขอ้ 

4. การกระทาํในขอ้ใดคือการทาํใหพ้ระวาจาพระเจา้เกิดผลในชีวติของเรา 

 ก. นทัช่วยพ่อเจา้วดัแจกใบปลิวบทเทศนป์ระจาํวนัอาทิตยห์นา้วดั แต่ไม่เขา้ร่วมมิสซา  

 ข. หนิงและกลุ่มเยาวชน แจกนมกล่องใหก้บัผูสู้งอายใุนหมู่บา้นหลงัจบมิสซาวนัอาทิตย์  

 ค. หนุ่ยตั้งใจฟังบทเทศนอ์ยา่งดี และนาํมาเล่าใหเ้พื่อนฟังในวนัรุ่งข้ึน วา่คุณพ่อเทศน์

      อะไรบา้งในมิสซาวนัอาทิตย ์

 ง.  ถูกทั้งขอ้ ข และ ค  
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บทที่ 22 

ศีลมหาสนิทเป็นอาหารบํารุงกาํลงัและยารักษาฝ่ายวญิญาณ 
 

1. โดยธรรมชาติของมนุษย ์ร้อยทั้งร้อยกต็อ้งรักร่างกายของตนเอง ตอ้งดูแลรักษา ใหส้วย   

ใหห้ล่อ บางคนเสียเงินเสียทองมากมายตามแฟชัน่ เพื่อใหท้นัสมยัไม่ตกยคุ บางคนกไ็ปทาํ

หนา้ตาใหเ้หมือนดารา ตดัโน่นเสริมน่ี  เราดูแลและบาํรุงร่างกายของเราใหแ้ขง็แรงอยูเ่สมอ 

พยายามไม่ใหเ้จบ็ ไม่ใหป่้วย ซ่ึงจาํเป็นตอ้งกินอาหารท่ีดี มีประโยชน ์ กินอาหารครบทุกม้ือ  

รวมถึงตอ้งนอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พียงพอ ออกกาํลงักาย เพื่อใหส้มบูรณ์แขง็แรงพร้อมท่ีจะทาํ

กิจการต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และเม่ือใดท่ีเรารู้สึกวา่ร่างกายเราอ่อนแอ เจบ็ป่วย ไม่สบาย  

ร่างกายกจ็ะส่งสัญญาณใหเ้รารู้เสมอ เช่น อาจมีอาการเจบ็คอ ไอ ตวัร้อน เราตอ้งรีบกินยา นอนพกั 

และดูแลรักษาไม่ใหเ้ป็นไขรุ้นแรง หรือตอ้งไปหาหมอเพื่อรักษาใหห้ายจากอาการไม่สบายนั้น 

2. ร่างกายภายนอกเรายงัดูแลรักษาอยา่งดี  แลว้จิตวญิญาณของเรายิง่ไม่สาํคญักวา่หรือ 

วญิญาณของเรากรู้็สึกอ่อนเพลีย หมดกาํลงัใจไดเ้หมือนกนั เพราะตอ้งเผชิญศึกหนกัจากศตัรู

ซ่ึงไดแ้ก่การล่อลวงจากปีศาจ โลกและตวัเราเอง จนบางคร้ังเกิดความทอ้แทใ้จ สงสัย หวาดกลวั 

หมดหวงั และสุดทา้ยถา้ไม่รีบเยยีวยารักษาเสียก่อนกจ็ะตกในโรคร้ายคือบาป ซ่ึงเท่ากบัวญิญาณ       

ของเราอยูใ่นสภาพท่ีอนัตรายน่าเป็นห่วงอยา่งยิง่ 

 3. แลว้อะไรเล่าจะมาช่วยกูว้ญิญาณของเราใหพ้น้จากสภาพเช่นน้ีได ้ คาํตอบกคื็อศีลมหาสนิท

นัน่เอง ศีลมหาสนิทเป็นอาหารวเิศษท่ีใหชี้วติ “ผู้ ท่ีกินเนือ้ของเรา และด่ืมโลหิตของเรากมี็ชีวิต

นิรันดร เราจะทาํให้เขากลบัคืนชีพในวนัสุดท้าย” (ยน. 6:54) เป็นอาหารบาํรุงกาํลงัท่ีช่วยเพิ่มพลงั

ในการต่อสู้ เราจะเห็นไดว้า่บรรดามรณสักขีในอดีตไดพ้ึ่งพาศีลมหาสนิทน้ี ทาํใหมี้พลงัในการ

ยนืหยดัต่อสู้การประจญและการทรมานต่าง ๆ จนไดรั้บชยัชนะ เป็นนกับุญมรณสักขี 

 4. ศีลมหาสนิทยงัเป็นยารักษาโรคฝ่ายวญิญาณดว้ย ซ่ึงไดแ้ก่บาปนัน่เอง บาปเป็นโรคร้าย

ท่ีมาแยง่วญิญาณไปจากพระเจา้ แต่ศีลมหาสนิทมาทาํใหว้ญิญาณของเรากลบัเป็นหน่ึงเดียวกบั  

พระเจา้  บาปเป็นโรคร้ายท่ีมาแยง่วญิญาณไปจากเพื่อนมนุษย ์โดยสร้างความเกลียดชงั  การแตกแยก 

แต่ศีลมหาสนิท มาทาํใหว้ญิญาณกลบัเป็นหน่ึงเดียวกบัเพื่อนมนุษย ์โดยสร้างความรักความเป็น

หน่ึงเดียวกนั  คริสตชนหลายคนไม่ไปรับศีลมหาสนิทเพราะรู้สึกวา่ตนเป็นคนบาป  ถา้คนป่วย

ไม่กลา้ไปหาหมอ แลว้เขาจะหายจากโรคไดอ้ยา่งไร  ตรงกนัขา้มยิง่เรารู้สึกตวัวา่เราเป็นคนบาป  

เรายิง่ตอ้งเขา้พึ่งศีลมหาสนิทโดยไปรับศีลน้ีบ่อย ๆ เราจึงจะมีพละกาํลงั มีความเขม้แขง็ฝ่ายวญิญาณ 

เรากจ็ะหลุดพน้จากบาปได ้
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ข้อควรจํา 

1. ศีลมหาสนิทเป็นอาหารบาํรุงกาํลงัและยารักษาฝ่ายวญิญาณ 

2. ใหเ้ราหมัน่ไปรับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ เพื่อเป็นพลงัในการเจริญเติบโต และต่อสู้กบับาป 

ซ่ึงเป็นโรคร้ายฝ่ายวญิญาณ 

 

เปรียบเทยีบอาหารทางธรรมชาติกบัอาหารฝ่ายจิต 

อาหารทางธรรมชาติ อาหารฝ่ายจิต 

1.บาํรุงร่างกาย 1.บาํรุงชีวติพระในตวัเรา 

2.ช่วยใหเ้กิดการเจริญเติบโต 
2.ช่วยเราใหเ้ติบโตในความคลา้ยคลึงกบัพระเจา้ 

ทั้งในความคิด วาจา และกิจการ 

3.ใหแ้รงและกาํลงั 

3.ทาํใหเ้รามีพละกาํลงัและพลงัในการดาํเนินชีวติ 

ในฐานะประชากรของพระเจา้  คือ   ไม่เห็นแก่ตวั 

เพียรทน ยอมรับความยากลาํบาก และต่อสู้กบัการ  

ประจญในการทาํส่ิงท่ีไม่ดีต่าง ๆ 

4.นาํความพึงพอใจและความร่าเริงยนิดี 
4.นาํความยนิดีของพระคริสตม์าสู่ชีวติ ซ่ึงเป็น 

ความยนิดีท่ีแทจ้ริงและศกัด์ิสิทธ์ิ 

5.ช่วยใหร่้างกายแขง็แรงอยูเ่สมอ 
5.นาํการบาํบดัรักษาของพระคริสตท์าํใหเ้ราพน้จาก 

บาปเบาต่าง ๆ ได ้

 

แบบฝึกหัด 

จงตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

1.อาหารสาํหรับเล้ียงและบาํรุงวญิญาณคืออะไร 

ตอบ  .........................................................................................................................................................................  

2. ศีลมหาสนิทเล้ียงและบาํรุงวญิญาณเราอยา่งไร 

ตอบ  .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

3.ศีลมหาสนิทเป็นยารักษาโรคฝ่ายวญิญาณอยา่งไร 

ตอบ  .........................................................................................................................................................................  
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บทที่ 23 

ศีลมหาสนิททําให้ชีวติเรามีคุณค่าและมีความหมาย 
 

 1. นอกจากการพยายามแสวงหาส่ิงต่าง ๆ มาตอบสนองความตอ้งการในการดาํเนินชีวติของ

มนุษยแ์ลว้  การแสวงหาความหมายของชีวติกเ็ป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีคนเราตอ้งการเช่นกนั  บางคน

การไดมี้รถขบั มีบา้นหรู ๆ กท็าํใหชี้วติมีความหมาย บางคนขอใหไ้ดมี้งานทาํ ไม่วา่จะเป็น

งานท่ีตาํแหน่งสูง ๆ หรืองานทัว่ไป กถื็อวา่ทาํใหชี้วติมีความหมาย คนท่ีกาํลงัอยูใ่นวนิาทีเป็น

และวนิาทีตาย กค็งไม่ตอ้งการอะไรแลว้ ขอแค่ใหไ้ดมี้ชีวติต่อ สามารถสูดลมหายใจไดเ้หมือนเดิม 

ชีวติกค็งมีความหมายข้ึนอีกมากทีเดียว บางคนแค่ขอใหมี้สุขภาพท่ีดีไม่เจบ็ไม่ป่วยสามารถทาํ

การทาํงานไดเ้หมือนคนทัว่ไป นัน่กถื็อวา่ดีท่ีสุดแลว้ หรือเราคงเคยไดย้นิมาบา้ง อาจเป็นจากชีวติ    

จริง ๆ หรือจากละคร คนรักกนัเป็นแฟนกนั แต่พอเลิกรากนักรู้็สึกเหมือนชีวติขาดอะไรไป ตีโพย  

ตีพาย  รํ่าร้องใหก้ลบัมาคืนดี “เธอมีความหมายต่อฉนั ขาดเธอไปฉนัจะอยูอ่ยา่งไร ” แต่ถา้ 

ตอ้งเอาชีวติไปยดึติดกบัคน ๆ หน่ึง แลว้ถา้วนัหน่ึงไม่มีเขาแลว้เราตอ้งตาย อนัน้ีกไ็ม่ใช่การทาํ

ใหชี้วติมีคุณค่าหรือมีความหมายท่ีดีนกั 

2. นอกเหนือจากการดาํรงชีวติในสังคม  ท่ีตอ้งแสวงหาเพื่อใหชี้วติมีคุณค่า และมีความ 

หมายแลว้ การรับพระเยซูในศีลมหาสนิทกท็าํใหชี้วติของเรามีคุณค่าและมีความหมาย ได้

เช่นกนั  และเป็นความหมายท่ีมัน่คง แน่นอนดว้ย  เพราะพระองคไ์ม่ทรงเปล่ียนแปลงต่อความรัก   

ท่ีมีต่อเรา “พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นมิใช่เพราะกิจการชอบธรรมใด ๆ ท่ีเรากระทาํ แต่เพราะ

ความรักมัน่คงของพระองค์” (ทต. 3:5) และความหมายจากพระวาจาน้ีส่งผลต่อชีวติฝ่ายจิตใจ 

ของเรา เพราะเม่ือเรารับพระองคใ์นศีลมหาสนิท เราจะมีความรู้สึกสงบ  มีความสุข มีความยนิดี 

เพราะศีลมหาสนิทประทานชีวติฝ่ายจิตและเสริมกาํลงัเรา...... 

 -   ให้  เพยีรทน ท่ีจะทาํงานของพระเจา้ 

 -   โดย  ช่วยเหลอืเรา ใหเ้ราสามารถดาํเนินชีวติตามท่ีพระตอ้งการ 

 -   โดย  ดลใจเรา ใหรู้้จกัพระประสงคข์องพระเจา้ในชีวติของเรา 

 -   โดย  สนับสนุนเราให้รักผู้ อ่ืน และเสริมสร้างความเช่ือของชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

 -   ให ้ เข้าใจธรรมลํา้ลกึ ในการประทบัอยูข่องพระเจา้ 

 -   ใหมี้  ความยนิดีและสันติสุข ท่ีรู้วา่พระคริสตป์ระทบัอยูแ่ละจะนาํสวรรคม์าให ้

 -   โดยประทาน พระหรรษทาน ท่ีจะเอาชนะการประจญหรือบาปต่างๆ 
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และส่ิงเหล่าน้ีท่ีกล่าวมาทาํใหชี้วติของเรามีคุณค่าและมีความหมาย  “นับแต่บดันีข้้าพเจ้าเห็นว่า

ทุกส่ิงไม่มีประโยชน์อีก  เม่ือเปรียบกบัประโยชน์ลํา้ค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซู องค์พระผู้

เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงยอมสูญเสียทุกส่ิง ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกส่ิงเป็นปฏิกลู เพ่ือจะได้  

องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกาํไรและอยู่ในพระองค์” (ฟป. 3:8-9) 

 3. เม่ือเราเขา้รับศีลมหาสนิท พระเยซูเจา้จะประทานพระพรต่าง ๆ ท่ีช่วยในการดาํเนิน

ชีวติ ทั้งกบัตวัเราเองและการอยูร่่วมกบัคนอ่ืน ๆ รวมถึงพระหรรษทานท่ีจาํเป็นเพื่อใหเ้ราสามารถ

เอาชนะต่อการประจญล่อลวงต่าง ๆ ในขณะท่ีเรายงัอยูบ่นโลกใบน้ีดว้ย เม่ือเรารู้วา่ศีลมหาสนิท

ทาํใหชี้วติของเรามีคุณค่าและความหมายมากมายเพียงน้ีแลว้ ใหเ้ราหมัน่มารับพระองคใ์น   

ศีลมหาสนิทบ่อย ๆ เพื่อใหพ้ระเยซูเจา้ช่วยใหชี้วติของเรามีคุณค่าและมีความหมายยิง่ ๆ ข้ึน 

และท่ีสาํคญัทาํใหเ้ราใกลชิ้ดพระองคม์ากข้ึนดว้ย  เพราะทุกคร้ังท่ีเรารับศีลมหาสนิท เราสัญญา 

กบัพระวา่เราจะเป็นของพระองคต์ลอดไป 

 

ข้อควรจํา 

1. ศีลมหาสนิททาํใหชี้วติเรามีคุณค่าและมีความหมาย 

2. ใหเ้ราหมัน่มารับพระองคใ์นศีลมหาสนิทบ่อย ๆ เพื่อใหพ้ระเยซูเจา้ช่วยใหชี้วติของเรา   

 มีคุณค่า และมีความหมายยิง่ ๆ ข้ึน และท่ีสาํคญัทาํใหเ้ราใกลชิ้ดพระองคม์ากข้ึน   

 3. ทุกคร้ังท่ีเรารับศีลมหาสนิท  เราสัญญากบัพระเยซูเจา้วา่เราจะเป็นของพระองคต์ลอดไป 

 

แบบฝึกหัด 

จงนําอกัษร ก – ฐ ด้านขวามอื มาใส่หน้าหมายเลขให้ถูกต้อง 
 

..... 1. ศีลมหาสนิท    ก. ทาํงานของพระเจา้  

..... 2. ช่วยเหลือเรา    ข. ท่ีจะเอาชนะต่อการประจญหรือบาปต่าง ๆ  

..... 3. สนบัสนุนเราใหรั้กผูอ่ื้น   ค. ในการประทบัอยูข่องพระเจา้  

..... 4. เพียรทน     ง. เราจะเป็นของพระเยซูเจา้ตลอดไป 

..... 5. ดลใจเรา     จ. ทาํใหชี้วิตเรามีคุณค่าและมีความหมาย 

..... 6. มีความยนิดีและสนัติสุข   ฉ. ใหส้ามารถดาํเนินชีวิตตามท่ีพระตอ้งการ 

..... 7. ประทานพระหรรษทาน   ช. ชีวิตฝ่ายจิตและเสริมกาํลงัเรา 

..... 8. เขา้ใจธรรมลํ้าลึก    ซ. ใหรู้้จกัพระประสงคข์องพระเจา้ในชีวิตเรา 
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 ความยนิดแีละสันตสุิข  

ท่ีรู้วา่พระคริสตป์ระทบัอยู ่

และจะนาํสวรรคม์าให ้

 เพยีรทน 

ท่ีจะทาํงานของพระเจา้ 

 

ดลใจเรา 

ใหรู้้จกั 

พระประสงคข์องพระเจา้ 

ในชีวิตของเรา 

สนับสนุนเราให้รักผู้อืน่  

และเสริมสร้าง 

ความเช่ือของชุมชน 

ใหเ้ขม้แขง็ 

ประทานพระหรรษทาน 

ท่ีจะเอาชนะการประจญ 

หรือบาปต่างๆ 

 ช่วยเหลอืเรา 

ใหเ้ราสามารถดาํเนินชีวิต 

ตามท่ีพระตอ้งการ 

 เข้าใจธรรมลํา้ลกึ  

ในการประทบัอยู ่

ของพระเจา้ 

..... 9. ศีลมหาสนิทประทาน.............  ญ. เสริมสร้างความเช่ือและชุมชนใหเ้ขม็แขง็ 

..... 10. คาํสญัญาเม่ือเรารับศีลมหาสนิท  ฎ. เป็นอาหารบาํรุงกาํลงัฝ่ายกายของเรา  

      ฏ. ใหเ้ราเขม้แขง็ ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค  

      ฐ. ท่ีรู้วา่พระคริสตป์ระทบัอยูแ่ละจะนาํสวรรคม์าให้ 
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บทที่ 24 

ผลของการรับศีลมหาสนิท 

  

 1. เราคริสตชนเกิดจากศีลลา้งบาปเดียวกนั  เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั คือครอบครัว

ของพระเจา้ กินปังกอ้นเดียวกนั คือศีลมหาสนิท เราคงเคยไดย้นิพ่อแม่ตาํหนิลูก ๆ วา่ “กินขา้ว

หมอ้เดียวกนัแลว้ยงัจะทะเลาะกนัอีกหรือ” ทาํไมพ่อแม่จึงวา่เช่นนั้น กเ็พราะวา่คนท่ีกินขา้ว

หมอ้เดียวกนัหมายถึงคนท่ีอยูใ่นบา้นเดียวกนั นบัเป็นพี่นอ้งกนั ตอ้งรักใคร่สามคัคีกนั จะทะเลาะ

เบาะแวง้กนัไม่ได ้
 2. เม่ือเรามารับศีลมหาสนิท เรากม็ารับปังกอ้นเดียวกนั เราจึงตอ้งรักใคร่สามคัคีและ

ปรองดองกนั พระเยซูเจา้ตรัสวา่ “ดังนั้น ขณะท่ีท่านนาํเคร่ืองบชูาไปถวายยงัพระแท่น ถ้าระลึกได้

ว่าพ่ีน้องของท่านมีข้อบาดหมางกบัท่านแล้ว  จงวางเคร่ืองบชูาไว้หน้าพระแท่น กลบัไปคืนดี

กบัพ่ีน้องเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลบัมาถวายเคร่ืองบชูานั้น” (มธ. 5:23-24) หมายความวา่พระเจา้

จะไม่ทรงพอพระทยัรับเคร่ืองบูชาของเรา  ถา้ในใจเรายงัมีเร่ืองบาดหมางกบัพี่นอ้งอยู ่ในทาํนอง

เดียวกนั เราจะกา้วไปรับศีลไดอ้ยา่งไรถา้เรายงัมีเร่ืองโกรธเคืองกบัพี่นอ้ง  ช่ือศีลมหาสนิทกบ่็งบอก

วา่ศีลท่ีทาํใหเ้ราสนิทกนั สนิทกบัพระเจา้และสนิทกบัเพื่อนพี่นอ้ง การไปรับศีลมหาสนิทโดย

ท่ียงัแตกแยกกนัจึงขดักบัธรรมชาติของศีลมหาสนิทเป็นอยา่งยิง่ 
 3. องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเช้ือเชิญเราใหรั้บพระองคใ์นศีลมหาสนิท พระเยซูเจา้บอกกบัเรา

วา่“เราบอกความจริงแก่ท่านท้ังหลายว่า  ถ้าท่านไม่กินเนือ้ของบตุรแห่งมนุษย์และไม่ด่ืม

โลหิตของ เรา ท่านจะไม่มีชีวิตในตนเอง  ผู้ ท่ีกินเนือ้ของเรา และด่ืมโลหิตของเรากมี็ชีวิต

นิรันดร” (ยน. 6:53-54) 
เง่ือนไขในการเขา้รับศีลมหาสนิท เพื่อตอบคาํเช้ือเชิญ ขององคพ์ระเยซูเจา้ เราตอ้ง

เตรียมตวัเราต่อโอกาสท่ียิง่ใหญ่และศกัด์ิสิทธ์ิน้ี นกับุญเปาโล เตือนเราใหพ้ิจารณามโนธรรมวา่ 

“ใครท่ีกินปังหรือด่ืมจากถ้วยขององค์พระผู้ เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร กผิ็ดต่อพระกายและผิดต่อ

พระโลหิตขององค์พระผู้ เป็นเจ้า แต่ละคนจงพิจารณาตนเอง แล้วจึงรับประทานปังและด่ืม

จากถ้วย เพราะใครท่ีรับประทานและด่ืมโดยไม่ยอมรับรู้พระกาย  กรั็บประทานและด่ืมการ

ตัดสินลงโทษตนเอง ” (1คร. 11:27-29) ใครท่ีรู้ตวัวา่ไดก้ระทาํบาปหนกัตอ้งรับศีลแห่งการ  

คืนดีหรือศีลอภยับาป ก่อนเขา้ไปรับศีลมหาสนิท  



เตรียมรับศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 24 ผลของการรับศีลมหาสนิท หนา้ 68 

 ตอ้งอดอาหารตามขอ้กาํหนดของพระศาสนจกัร  รวมถึงท่าทีทางร่างกาย ไดแ้ก่ กิริยาท่าทาง 

การแต่งกายท่ีสุภาพเรียบร้อย ตอ้งแสดงถึงความเคารพ สง่างาม การใหเ้กียรติและความช่ืนชม

ยนิดี ในเวลาท่ีพระคริสตเจา้กลายเป็นแขกรับเชิญของเรา 
 ดงันั้นเง่ือนไขสาํคญัก่อนรับศีลมหาสนิทกคื็อ รับศีลอภยับาปในกรณีมีบาปหนกั และ

ควรอดอาหารก่อนเขา้ร่วมมิสซาอยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมง(ด่ืมนํ้าได)้ 

 4. ผลของการรับศีลมหาสนิท  
ทาํให้เราเป็นหน่ึงเดียวกบัพระเยซูเจ้า   
“ผู้กินเนือ้ของเราและด่ืมโลหิตของเรากด็าํรงอยู่ในเรา และเรากด็าํรงอยู่ในเขา” (ยน. 6:56)  
“เรามีชีวิตเพราะพระบิดาฉันใด ผู้ ท่ีกินเนือ้ของเรากจ็ะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้น” (ยน. 6:57)    

-  รักษา เพิ่มเติม และฟ้ืนฟูชีวติพระหรรษทานท่ีไดรั้บจากศีลลา้งบาป  
-  สร้างความรักพระมากยิง่ข้ึน ความรักน้ีป้องกนัเราจากการหลงผดิ กระทาํ

บาปหนกั ตามคาํ ชกัชวนของ ปีศาจ และยงัช่วยชาํระบาปเบาได ้

เป็นหน่ึงเดียวกบัพระศาสนจักร  
-  เป็นหน่ึงเดียวกบัคริสตชนอ่ืน ๆ 
-  อุทิศตนช่วยคนยากไร้ 
-  สร้างเอกภาพระหวา่งนิกายต่าง ๆ (ท่ีมีศีลบวชและศีลมหาสนิท)  

 5. ศีลมหาสนิทนอกจากจะเป็นเคร่ืองหมายของความเป็นหน่ึงเดียวกนัแลว้ ยงัเป็นเคร่ืองมือ

บนัดาลความเป็นหน่ึงเดียวนั้นดว้ย หมายความวา่ เม่ือเราไปรับศีลมหาสนิทดว้ยใจศรัทธาบ่อย ๆ 

ศีลน้ีจะช่วยใหเ้รามีจิตใจรักใคร่คนอ่ืน ถือวา่คนอ่ืนเป็นพี่นอ้งของเรามากข้ึน  ศีลมหาสนิทจึงเป็น

พลงัแห่งความสามคัคี เป็นศนูยร์วมจิตใจคริสตชนทั้งหลายใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั 
 
ข้อควรจํา 

1. ผลของการรับศีลมหาสนิท ทาํใหเ้ราเป็นหน่ึงเดียวกบัพระเยซูคริสตเจา้และเป็นหน่ึงเดียว  

 กบั เพื่อนพี่นอ้งในพระศาสนจกัร 

2. ใหเ้ราเตรียมตวัไปรับพระเยซูเจา้ในศีลมหาสนิทอยา่งดี โดยการไปเขา้รับศีลอภยับาป

ก่อนทุกคร้ังเม่ือเรามีบาปหนกั เพื่อใหเ้ราอยูใ่นฐานะพระหรรษทานซ่ึงเป็นเง่ือนไขสาํคญั   

ในการรับศีลมหาสนิท 
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แบบฝึกหัด 
 
จงนําคาํตอบในช่องด้านบนนีเ้ติมลงในช่องว่างใหได้ใจความสมบูรณ์และถูกต้อง 
 
 
 
 
 
1. เม่ือรับศีลลา้งบาป เราเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกนัของพระเจา้ และ .........................ทาํใหเ้รา

เป็นหน่ึงเดียวกนั 
2. เม่ือเรารับศีลมหาสนิท เราตอ้งรักใคร่สามคัคีและปรองดองกนั เพราะเรา...................................... 

3. เง่ือนไขสาํคญัก่อนรับศีลมหาสนิทกคื็อ...................................... ในกรณีมี ...................................  และ

ควร..............................................ก่อนเขา้ร่วมมิสซาอยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมง(ด่ืมนํ้าได)้ 

4. เราควรรับศีลมหาสนิทโดยมีจิตใจรักใคร่ผูอ่ื้น  .................................. เกลียด และ............................... 

5. ศีลมหาสนิท ทาํใหเ้ราเป็น ............................. กบั......................................  และเป็น .........................                     

กบั...................................ในพระศาสนจกัร 

6. ท่าทีทางร่างกาย เม่ือจะเขา้ไปรับศีลมหาสนิท  ไดแ้ก่ กิริยาท่าทาง  …………………………….  

ตอ้งแสดงถึงความเคารพ สง่างาม ............................................... และ ........................................... ในเวลาท่ี 

พระคริสตเจา้กลายเป็น.................................ของเรา 

 

 

 

กจิกรรม 

ระบายสีเร่ือง “ผลของการรับศีลมหาสนิท ” และตกแต่งใหส้วยงาม  ก่อนทาํกิจกรรมให้

นกัเรียนอ่านพร้อมกนั และควรจดจาํผลของการรับศีลมหาสนิทใหไ้ด ้

 

 

 

 

เพ่ือนพ่ีน้อง    กินปังก้อนเดียวกัน     ศีลมหาสนิท    รับศีลอภัยบาป     ละทิง้ความโกรธ     บาปหนัก      

ความช่ืนชมยินดี    แต่งกายสุภาพเรียบร้อย     พระบิดา    พระเยซูคริสตเจ้า   การให้เกียรติ    

อดอาหาร   การเป็นศัตรูกัน   แต่งกายให้สมฐานะ   ปรองดองกัน   แขกรับเชิญ   หน่ึงเดียว   
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บทที่ 25 

พระศาสนจกัรคอืพระกายของพระคริสตเจ้า 

 

 1. ศีลมหาสนิท ทาํใหเ้ราเขา้เป็นหน่ึงเดียวกบัพระเยซูเจา้ และมิใช่เพียงแต่เราเท่านั้นท่ีเป็น

หน่ึงเดียวกบัพระองค ์เรายงัเป็นหน่ึงเดียวกบัเพื่อนพี่นอ้งอ่ืน ๆ อีกดว้ย พระเยซูเจา้ทรงทาํใหเ้รา

เป็นหน่ึงเดียวกบัพระองคท์างศีลมหาสนิท ตามท่ีพระวรสารโดยนกับุญยอห์นไดก้ล่าวไวว้า่ 

“ผู้ ท่ีกินเนือ้ของเราและด่ืมโลหิตของเรา กด็าํรงอยู่ในเรา และเรากด็าํรงอยู่ในเขา” (ยน. 6:56) 

 2.ก่อนอ่ืนเรามาทบทวนกนัสักนิดวา่ เราไดเ้ขา้เป็นสมาชิกคนหน่ึงในพระกายทิพย์

ของพระเยซูเจา้โดยทางศีลลา้งบาป และจากศีลลา้งบาปน่ีเองท่ีทาํใหเ้รากลายเป็นสมาชิกของ

พระศาสนจกัร และรวมเป็นหน่ึงเดียวกบัประชากรของพระเจา้คนอ่ืน ๆ ในพระกายทิพยข์อง

พระเยซูคริสตเจา้ เราจะมาดูกนัวา่ ทาํไมเราจึงเรียกพระศาสนจกัร และสมาชิกทุกคนของ

พระศาสนจกัรวา่เป็นพระกายของพระคริสต ์“มีปังก้อนเดียว แม้ว่าจะมีหลายคนเรากเ็ป็นกาย

เดียวกนั เพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกนั” (1 คร. 10:17) นกับุญเปาโลไดส้อนเราวา่ 

เราผกูพนัเป็นหน่ึงเดียวกนัโดยอาศยัศีลมหาสนิท การท่ีเราเขา้เป็นหน่ึงเดียวกบัพระคริสตเจา้

น้ี ช่วยหล่อเล้ียงจิตใจของเรา ทั้งตวัเราแต่ละคนและกบับุคคลอ่ืน ๆ ดว้ย  

3. ใหเ้ราเปิดพระคมัภีร์ 1 คร. 12:12-30 การเปรียบเทียบกบัร่างกาย(ใหน้กัเรียนไดอ่้าน

และศึกษาไปพร้อม ๆ กนัทีละขอ้อยา่งชา้ ๆ) นกับุญเปาโลกล่าวไวว้า่ พระศาสนจกัรเหมือนกบั

ร่างกายมนุษย ์โดยมีพระคริสตเจา้ทรงเป็นศีรษะ และเราแต่ละคนในฐานะท่ีเป็นพระกาย  

บรรดาผูซ่ึ้งรับศีลมหาสนิทนั้น  รวมเป็นหน่ึงเดียวกนักบัพระคริสตเจา้อยา่งใกลชิ้ด โดยอาศยั

การรับศีลมหาสนิท พระคริสตเจา้ทรงรวมเขาเหล่านั้นกบัผูมี้ความเช่ือทั้งปวงใหเ้ป็นกายเดียว

คือพระศาสนจกัร การรับศีลมหาสนิทฟ้ืนฟู ทาํใหเ้ขม้แขง็ ทาํใหก้ารเขา้สังกดักบัพระศาสนจกัร 

ลึกซ้ึง ซ่ึงทาํใหเ้ป็นจริงข้ึนแลว้โดยทางศีลลา้งบาป  ในศีลลา้งบาปนั้นเรารวมเขา้เป็นกายเดียวกนั 

(เทียบ 1 คร. 12:13)  ศีลมหาสนิททาํใหก้ารเรียกน้ีเป็นจริง กล่าวคือ “ถ้วยถวายพระพรซ่ึงเราใช้

ขอบพระคุณพระเจ้านั้น มิได้ทาํให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสตเจ้าหรือ? และปัง 

ท่ีเราบินั้น  มิได้ทาํให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสตเจ้าหรือ ? เพราะมีปังก้อนเดียว 

พวกเราแม้ว่าจะมีหลายคนกเ็ป็นกายเดียวกนั เราทุกคนมีส่วนร่วมรับประทานปังก้อนเดียวกนั”    

(1 คร. 10:16-17)  
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4. ในฐานะท่ีเราเป็นพระกายของพระคริสตเจา้ เราไดรั้บเรียกใหสื้บทอดงานของพระเยซูเจา้

ในโลกน้ีดว้ย เป็นพนัธกิจแรกเร่ิมท่ีเราไดรั้บจากศีลลา้งบาป โดยอาศยัศีลลา้งบาป เรารวมเขา้กบั

พระศาสนจกัร ทาํใหค้ริสตชนมีความสามารถและมีภาระหนา้ท่ีท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ โดย อาศยั

การมีส่วนร่วมท่ีมีชีวติชีวา  ในพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิของพระศาสนจกัร  และ “ใชส้ังฆภาพ” แห่ง   

ศีลลา้งบาป  “ดว้ยการครองชีพอยา่งศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นพยานยนืยนัถึงความรัก... ดว้ยการออกแรง

ทาํกิจกรรมแสดงเมตตาจิต” 
 

ข้อควรจํา 

1. เราแต่ละคนเป็นส่วนหน่ึงในพระศาสนจกัร ซ่ึงเป็นพระกายของพระคริสตเจา้ 

2. เราทุกคนไดรั้บความสามารถและพระพรจากพระเจา้แตกต่างกนั เพื่อช่วยเหลือ

 พระศาสนจกัรตามความพระพรและความสามารถท่ีเราไดรั้บมา 
 

แบบฝึกหัด 

จงตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

1.เราไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกของพระศาสนจกัร เป็นพระกายทิพยข์องพระเยซูคริสตเจา้โดยทางไหน 

ตอบ ......................................................................................................................................................................... 

2.นกับุญเปาโลไดส้อนเราในบทจดหมายของท่าน วา่เราผกูพนัเป็นหน่ึงเดียวกนัดว้ยส่ิงใด 

ตอบ .........................................................................................................................................................................  

3.เราแต่ละคนเป็นอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกาย โดยมีใครเป็นศีรษะ 

ตอบ ......................................................................................................................................................................... 

4.เพราะเหตุใดจึงกล่าววา่ “พวกเราแม้ว่าจะมีหลายคนกเ็ป็นกายเดียวกนั” (1 คร. 10:16-17) 

ตอบ ......................................................................................................................................................................... 

5.พนัธกิจแรกเร่ิมท่ีเราไดรั้บจากศีลลา้งบาปคืออะไร 

ตอบ .........................................................................................................................................................................  
 

เพลงดวงตาน้อย ๆ นี ้

ดวงตานอ้ย ๆ น้ี จอ้งมองพระองค ์ หูนอ้ย ๆ น้ี ใชฟั้งวาจาพระองค์  

แขนเลก็ ๆ น้ีใชท้าํงานทุกๆ วนั ขาเลก็ ๆ น้ีใชเ้ดินตามทางพระองค ์

ล้ินนอ้ย ๆ น้ีมีไวพ้ดูความจริง ใจนอ้ย ๆ น้ีมีไวเ้พื่อรักพระองค์  

ส่ิงนอ้ย ๆ น้ีขอมอบถวายพระองค ์โปรดใหจ้ริงใจซ่ือสตัยแ์ละรักพระองค์  
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วจนพธีิกรรม “พระกายทพิย์” 

นกัเรียนไดเ้รียนรู้มาแลว้วา่ เราไดรั้บหนา้ท่ีในการรับใชพ้ระเจา้และเป็นพยานยนืยนัถึงความรัก

ของพระองค ์ใหแ้ต่ละคนเขียนขอ้ตั้งใจในการรับศีลมหาสนิทคร้ังแรก และใหเ้ราดูสิวา่ เราจะ

สืบทอดงานของพระเยซูเจา้ โดยเราจะเป็นดวงตาใหพ้ระองคไ์ดอ้ยา่งไร หรือเราจะเป็นมือ  

เป็นเทา้ของพระองคไ์ดอ้ยา่งไร ใหเ้ขียนขอ้ตั้งใจลงในกระดาษท่ีคุณครูเตรียมมาใหแ้ละตกแต่ง

ใหส้วยงาม  

 

ให้นักเรียนพยายามอยู่ในความเงยีบให้มากทีสุ่ดในขณะทาํกจิกรรมนี ้ เพราะเรากาํลงัอยู่ในบรรยากาศ    

แห่งการภาวนา ดงัน้ันเราต้องตั้งใจทาํอย่างดเีพราะพระเยซูเจ้ากาํลงัเฝ้ามองเราอยู่  

 

คุณครูนํา : เดก็ ๆ ท่ีรัก พระเยซูเจา้ทรงเป็นศีรษะของพระศาสนจกัร และเราแต่ละคนเป็นอวยัวะส่วน

ต่าง ๆ ในร่างกายของพระองค ์วนัน้ีพระองคเ์ชิญชวนเราใหท้าํภารกิจของพระองค ์ใหเ้ราอ่าน

บทความน้ีพร้อมกนัอยา่งชา้ ๆ      

  “วนัน้ี พระเยซูเจา้ผูท้รงกลบัฟ้ืนคืนพระชนมชีพ  

  ประทบัอยูท่่ามกล่างเราและพระองคย์งัคงตอ้งการเราแต่ละคน  

  พระองคท์รงตอ้งการ “ดวงตา” ของเรา เพื่อท่ีจะ “มองดู” ต่อไป 

  พระองคท์รงตอ้งการ “มอื” ของเรา เพื่อ “ทาํงาน” ต่อไป 

  พระองคท์รงตอ้งการ “ดวงใจ” ของเรา เพื่อท่ีจะ “รัก” ต่อไป 

  และพระองคท์รงตอ้งการตวั “เราทั้งครบ”  

  เพื่อ “เสริมสร้างพระกาย” ของพระองคต่์อไป  

  ซ่ึงกคื็อ พระศาสนจกัร นั้นเอง  

 

จากนั้นใหน้กัเรียนทยอยกนันาํขอ้ตั้งใจไปติดไวต้ามส่วนต่าง ๆ บนภาพของพระเยซูเจา้ ดว้ย

ความตั้งใจ แต่ยงัอยูใ่นบรรยากาศของความเงียบ สงบ บรรยากาศแห่งการภาวนา 

 จบดว้ยการร้องเพลง “ดวงตาน้อย ๆ นี”้  พร้อมกนั 2 รอบ   

 สวดบทภาวนา ข้าแต่พระบิดา..... สิริพงึมี...... และทาํสําคญัมหากางเขน  

 เพื่อเป็นการเสร็จส้ินวจนพิธีกรรม  
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บทที่ 26 

กระแสเรียกในพระศาสนจกัร 

 

1. แต่ละอาชีพกจ็ะมีการทาํหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั เช่น หมอมีหนา้ท่ีในการดูแลรักษาคนไข้ 

คนเจบ็ใหห้ายจากโรค ไม่เปิดเผยประวติัผูป่้วยโดยไม่จาํเป็น มีจรรยาบรรณ รักษาจนสุด            

ความสามารถ  พยาบาลกมี็หนา้ท่ีซกัประวติัคนไขเ้ม่ือมีคนไขม้ารับการรักษา ตรวจวดัความดนั 

– ชีพจร เจาะเลือด ทาํแผล ฉีดยา   ครูหรืออาจารยก์มี็หนา้ท่ีในการอบรมส่ังสอนใหลู้กศิษย์

เป็นคนดี  เลือกทาํในส่ิงดีท่ีเป็นประโยชนต่์อตนเองและสังคม ใหมี้ความขยนั ตั้งใจเรียน 

แนะนาํหนทางท่ีดีและถูกตอ้ง ไม่ลาํเอียงและถ่ายทอดวชิาความรู้ใหอ้ยา่งเตม็ท่ี ส่ิงเหล่าน้ี   คือ

หนา้ท่ีของอาชีพท่ีกล่าวมาขา้งตน้(ผูอ้บรมอาจถามและใหเ้ดก็ช่วยกนัตอบกไ็ด)้ 

2. พระเจา้ทรงเรียกคนจากอาชีพต่าง ๆ ใหม้ามีส่วนร่วมในพระอาณาจกัรของพระองค ์

สาํหรับคริสตชน  เราเช่ือวา่พระเจา้เป็นผูป้ระทานพระพรแห่งการรับใชท่ี้แตกต่างกนัไป ตามความ

เหมาะสมของแต่ละคน เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมกนัและกนั เรารู้ไดอ้ยา่งไร กใ็นพระคมัภีร์

มีกล่าวไว ้(1 โครินธ์ 12:4-11) พระพรพิเศษมีจุดประสงคเ์ดียวกนั และขอ้ 28-30 

“พระพรพิเศษมีหลายประการ แต่มีพระจิตเจ้าพระองค์เดียว มีหน้าท่ีหลายอย่างต่างกนั แต่มี

องค์พระผู้ เป็นเจ้าเพียงองค์เดียว กิจการมีหลายอย่าง แต่มีพระเจ้าพระองค์เดียวผู้ทรงกระทาํ

ทุกอย่างในทุกคน พระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม พระจิตเจ้า

ประทานถ้อยคาํท่ีปรีชาแก่คนหน่ึง พระจิตเจ้าประทานถ้อยคาํท่ีรอบรู้แก่อีกคนหน่ึง พระจิตเจ้า

พระองค์เดียวกนั ประทานความเช่ือแก่อีกคนหน่ึง พระจิตเจ้าพระองค์เดียวกนัประทานพระพร

บาํบดัรักษาโรค ประทานอาํนาจทาํอัศจรรย์ให้อีกคนหน่ึง ประทานให้อีกคนหน่ึงประกาศ

พระวาจา ให้อีกคนหน่ึงรู้จักจาํแนกจิตต่าง  ๆ ให้อีกคนหน่ึงพูดภาษาท่ีไม่มีใครเข้าใจ และให้

อีกคนหน่ึงตีความอธิบายความหมายของภาษานั้นได้  พระพรพิเศษท้ังมวลเป็นผลงานจาก

พระจิตเจ้าพระองค์เดียว   ผู้ทรงแจกจ่ายพระพรต่าง  ๆ ให้แต่ละคนตามท่ีพอพระทัย   พระเจ้า

ทรงแต่งต้ังบางคนให้ทาํหน้าท่ีต่าง ๆ ในพระศาสนจักร คือ หน่ึงให้เป็นอัครสาวก สองให้เป็น

ประกาศก และสามให้เป็นครูอาจารย์  ต่อจากนั้น คือผู้มีอาํนาจทาํอัศจรรย์ ผู้ รักษาโรค ผู้ช่วยเหลือ 

ผู้ปกครอง  และผู้พูดภาษาท่ีไม่มีใครเข้าใจ  ทุกคนเป็นอัครสาวกหรือ ทุกคนเป็นประกาศกหรือ 

ทุกคนเป็นครูอาจารย์หรือ ทุกคนเป็นผู้ทาํอัศจรรย์หรือ ทุกคนบาํบดัโรคได้หรือ ทุกคนพูดภาษา   

ท่ีไม่มีใครเข้าใจหรือ ทุกคนเป็นผู้ตีความอธิบายความหมายของภาษานั้นหรือ” 
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 3. แต่กระแสเรียกไม่ใช่อาชีพ กระแสเรียกเป็นพระพรท่ีพระเจา้ประทานใหก้บัมนุษย ์

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ กคื็อ กระแสเรียกแห่งการเป็นสงฆ ์และกระแสเรียก

ฆราวาส  ดงันั้น ใหเ้ราสวดภาวนาต่อพระเจา้บ่อย ๆ ขอความสวา่งจากพระเจา้ เพื่อใหเ้รารู้วา่

พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราเป็นอะไร ทาํอะไร และเราตอ้งพยายามพฒันา ฝึกฝนเพื่อใหพ้ระพร

ของพระเจา้ท่ีประทานใหก้บัเรานั้นเกิดผลต่อวญิญาณของเรา และต่อผูอ่ื้นดว้ย 

 

ข้อควรจํา 

1. กระแสเรียกมีสองแบบ พระสงฆ/์นกับวช และกระแสเรียกฆราวาส 

2. พระเจา้เป็นผูป้ระทานกระแสเรียกใหแ้ก่มนุษย ์

3. ใหเ้ราพยายามตอบสนองต่อกระแสเรียกท่ีพระเจา้ประทานให ้อาศยัการภาวนา การ

เรียนรู้และการฝึกฝน 

 

แบบฝึกหัด 

จงตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

1.ใครเป็นผูป้ระทานพระแสเรียกใหก้บัมนุษย ์

ตอบ ...................................................................................................................................................... 

2.กระแสเรียกแบ่งเป็นก่ีประเภท ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

ตอบ ...................................................................................................................................................... 

3.เราสามารถตอบสนองต่อกระแสเรียกท่ีพระเจา้ประทานใหก้บัเราไดอ้ยา่งไร 

ตอบ ........................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................ 

 

กจิกรรม 

ใบงานเร่ือง “กระแสเรียกในพระศาสจักร” ใหอ่้านพระคมัภีร์ 1 โครินธ์ 12:4-11 แลว้คน้หาวา่  

 - ใครเป็นผูป้ระทานพระพรพิเศษนั้น  ใหเ้ขียนลงไปในช่อง ผู้ประทานพระพร   

 - และพระพรท่ีแตกต่างกนันั้นมีอะไรบา้งใหเ้ขียนลงไปในช่อง พระพรพเิศษ 

 - พร้อมเขียนดว้ยวา่พระพรพิเศษนั้นอยูใ่นขอ้ใดเขียนลงในช่อง พระคมัภีร์บทที ่ข้อที ่
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ใบงานเร่ือง “กระแสเรียกในพระศาสนจักร” 

 

พระพรจากพระจิตเจ้า  บทจดหมายจากนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที ่1 

ผู้ประทานพระพรพเิศษ พระพรพเิศษ พระคมัภีร์บททีข้่อที่ 

ตัวอย่าง        พระจิตเจา้ ประทานถอ้ยคาํท่ีปรีชา บทท่ี 12 ขอ้ 8 
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บทที่ 27 

เราเป็นธรรมทูตน้อย ๆ ของพระเยซูเจ้า 

 

 1. ความหมายของ “ธรรมทูต” หมายถึง  ผู้ทีท่าํหน้าทีป่ระกาศศาสนา หรือประกาศ

เร่ืองของพระเจ้า หรือผู้แพร่ธรรม  เม่ือเราเป็นธรรมทูตนอ้ย ๆ ของพระเจา้ เรากเ็ป็นผูแ้พร่ธรรม     

นอ้ย ๆ ของพระองค ์หรือจะใชค้าํวา่ “ยวุธรรมทูต” กไ็ม่ผดินกั 

2. เราทุกคนเม่ือรับศีลลา้งบาป เรามีหนา้ท่ีในการเป็นประกาศก  เราตอ้งประกาศพระวาจา

และคาํสั่งสอนของพระเจา้ พระคริสตเจา้ไดท้รงส่งบรรดาอคัรสาวกไปเพื่อประกาศเทศนส์อน 

“พระนามของพระองค์ ” พวกเขา “จะต้องประกาศในพระนามของพระองค์ให้นานาชาติได้

กลบัใจ ” (ลก . 24:47) “ท่านท้ังหลายจงไปส่ังสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทาํพิธี     

ล้างบาปให้เขา เดชะพระนามพระบิดา พระบตุร และพระจิต” (มธ. 28:19)  

 แต่มิไดห้มายความวา่เราจะตอ้งออกไปประกาศต่อหนา้สาธารณชน เพราะเรายงัเป็นเดก็    

ส่ิงท่ีเราสามารถทาํไดใ้นการร่วมงานกบัพระเยซูในการเป็นธรรมทูตนอ้ย ๆ ของพระองค ์      

กคื็อ เรียนรู้จกัชีวติและคาํสั่งสอนของพระองค ์และนาํเอาคาํสั่งสอนนั้นมาพยายามปฏิบติัใน

ชีวติประจาํวนั วนัละเลก็วนัละนอ้ย ยิง่เราไดรั้บพระเยซูเจา้ในศีลมหาสนิทแลว้ เรายิง่ตอ้งเป็น

เหมือนองคพ์ระเยซูเจา้อีกผูห้น่ึงท่ามกลางเพื่อนพี่นอ้ง  ปฏิบติัในส่ิงท่ีดีมีนํ้าใจกบัผูอ่ื้น        

ใหอ้ภยั และกลา้ท่ีจะพดูถึงพระเยซูเจา้ใหเ้พื่อน ๆ ฟัง ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัอยา่งใหก้บัเพื่อน ๆ 

หรือคนอ่ืน ๆ ไดเ้ห็น ไดส้ัมผสั และจะไดมี้ความปรารถนาท่ีจะมารู้จกัพระเยซูเจา้ผูใ้จดี และ

อยากเลียนแบบอยา่งพระองคม์ากข้ึน 

2. เรารับรู้เร่ืองราวของพระเยซูเจา้ไดใ้นพระวรสารซ่ึงมีทั้งหมด 4 เล่ม คือ พระวรสาร

ของนกับุญมทัธิว  นกับุญมาระโก  นกับุญลูกา  และนกับญยอห์นอคัรสาวก  

 3. หนงัสือพระวรสารไม่ใช่หนงัสือชีวประวติัของพระเยซูเจา้ แต่เป็นหนงัสือท่ีบนัทึก

ชีวติและคาํสั่งสอนของพระองค ์ในขณะท่ีปฏิบติัภารกิจในโลกน้ี  ถา้เราอยากรู้จกัชีวติของ

พระเยซูเจา้ เราจาํเป็นตอ้งอ่านพระวรสาร เพราะในพระวรสารจะบอกเราถึงเร่ืองราวของ   

พระเยซูเจา้ทุกอยา่ง ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสดจ็กลบัคืนพระชนมชีพรวมถึงคาํสั่งสอนของ

พระองคด์ว้ย 
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ข้อควรจํา 

 1. เราเป็นผูร่้วมงานกบัพระเยซูเจา้ในฐานะธรรมทูตนอ้ย ๆ ของพระองค์  

2. ใหเ้ราอ่านพระคมัภีร์บ่อย ๆ โดยเฉพาะพระวรสาร เพื่อจะไดรู้้จกัชีวติและคาํส่ังสอน 

ของพระเยซูเจา้มากข้ึน 

3. เราสามารถประกาศความเช่ือของตนเองแก่ผูอ่ื้ นได ้ในฐานะธรรมทูตนอ้ย ๆ ของ            

พระเจา้ โดยการปฏิบติัในส่ิงท่ีดี  มีนํ้าใจกบัผูอ่ื้น ใหอ้ภยั และกลา้ท่ีจะเล่าเร่ืองราว  

ของพระเยซูเจา้ใหเ้พื่อน ๆ ฟัง 

 

แบบฝึกหัด 
 

1. เราสามารถเป็นผูร่้วมงานกบั………..…..………ในฐานะ………..………………..ของพระองค ์

2.ธรรมทูตนอ้ย ๆ ของพระเยซูเจา้หมายถึง.......................................................................................... 

3.เราสามารถรู้เร่ืองราวของพระเยซูเจา้ไดจ้าก..................................................................................... 
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บทที่ 28 

เราสนทนากบัพระเจ้าเมื่อเราสวดภาวนา 
 

1. เปิดพระคมัภีร์  มธ. 7:7-11 คาํภาวนาท่ีไดผ้ล  

“จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิด   

ประตูรับท่าน” “เพราะคนท่ีขอย่อมได้รับ คนท่ีแสวงหาย่อมพบ คนท่ีเคาะประตูย่อมมีผู้ เปิด

ประตูให้ ท่านใดท่ีลกูขออาหาร จะให้ก้อนหินหรือ ถ้าลกูขอปลา จะให้งูหรือ แม้แต่ท่านท้ังหลาย   

ท่ีเป็นคนช่ัว ยงัรู้จักให้ของดี ๆ แก่ลกู แล้วพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทาน

ของดี ๆ  แก่ผู้ ท่ีทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ”  

พระคมัภีร์ตอนท่ีเราอ่านเม่ือสักครู่(มธ . 7 :7-11) สอนเราในเร่ืองของการภาวนา         

เราเขา้ใจหรือไม่วา่  การภาวนาคืออะไร –  การภาวนา กค็อื การยกจิตใจขึน้หาพระเจ้า พู ดคุย

สนทนากบัพระองค์   มีอะไร รู้สึกอยา่งไร สุข ทุกข ์เศร้า เสียใจ  ข้ีเกียจ ดีใจ ฯลฯ กบ็อกให้

พระองคฟั์ง เหมือนเราคุยกบัพ่อแม่ของเรา หรือพดูคุยกบัคนท่ีเรารัก เราไวว้างใจ เรากอ็ยากเล่า 

อยากบอกวา่เกิดอะไรข้ึนบา้งกบัตวัเรา  กบัชีวติของเรา หรือแมแ้ต่เวลาท่ีเรามีปัญหาเรากเ็ล่า

ใหพ้่อแม่ฟัง เพื่อใหท่้านรับรู้และช่วยเราแกปั้ญหานั้น  

2. เราตอ้งมีความวางใจ ไวใ้จและเช่ือในความรักของพระเจา้เม่ือเราภาวนา  ในบท

จดหมายของนกับุญเปาโลถึงฟิลิปปี บทท่ี 4 ขอ้ 6 “อย่ากระวนกระวายใจถึงส่ิงใดเลย จงทูล

พระเจ้าให้ทรงทราบถึงความปรารถนาทุกอย่างของท่าน โดยคาํอธิษฐาน การวอนขอ พร้อมด้วย

การขอบพระคุณ ” และในพระวรสารนกับุญมทัธิว บทท่ี 21 ขอ้ 22 “และทุกส่ิงท่ีท่านจะ

อธิษฐานภาวนาวอนขอด้วยความเช่ือ ท่านกจ็ะได้รับ ” แต่เราอาจเคยเกิดคาํถามหรือสงสัยวา่   

แลว้ทาํไมเราสวดขออะไรแลว้ไม่ได ้  เราไปดูในบทจดหมายนกับุญยากอบ บทท่ี 4 ขอ้2-3 

“ท่านอยากได้ แต่ไม่ได้ จึงฆ่ากนั ท่านอยากได้ แต่ไม่สมหวงั จึงทะเลาะวิวาทและต่อสู้กนั  

ท่านไม่มีเพราะไม่ได้วอนขอ ท่านวอนขอ แต่ไม่ได้รับ  เพราะท่านวอนขอไม่ถกูต้อง คือวอนขอ

เพ่ือนาํไปสนองกิเลสตัณหาของท่าน” ดงันั้น เม่ือเราภาวนา เราควรภาวนาเหมือนใน 1 ยอห์น 

5:14-15 “ความมัน่ใจของเราต่อพระองค์มีอยู่ว่า ถ้าเราวอนขอส่ิงใดท่ีเป็นไปตามพระประสงค์

ของพระองค์  พระองค์จะทรงฟังเรา” 

3. พระจิตเจา้เป็นผูช่้วยเหลือเราในการภาวนา ไม่ใช่เราเอง ไม่ใช่ความคิดของเราท่ีจะ       

ภาวนาเอง เพราะมนุษยมี์ความอ่อนแอ  เราไม่สามารถจะทาํความดีได ้ ถา้พระเจา้ไม่ทรงช่วยเรา      
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พระเจา้จึงทรงส่งพระผูช่้วยเหลือมาใหเ้รา เพื่อใหเ้รารู้วา่เราควรวอนขอส่ิงใดท่ีเกิดประโยชน์

ต่อวญิญาณของเราและของผูอ่ี้นดว้ย (รม . 8 :26) “ในทาํนองเดียวกนั พระจิตเจ้าเสดจ็มา

ช่วยเหลือเราผู้อ่อนแอ เพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องอธิษฐานภาวนาขอส่ิงใดท่ีเหมาะสม แต่พระจิตเจ้า

ทรงอธิษฐานภาวนาวอนขอแทนเราด้วยคาํท่ีไม่อาจบรรยาย” 

4. การภาวนายงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ ระหวา่งพระเจา้กบัเรา ใหแ้ขง็แรงยิง่ข้ึน 

และยากท่ีจะถูกทาํลาย  ยิง่เราสวดต่อพระเจา้มากเท่าไร เรากย็ิง่มีความสัมพนัธ์กบัพระองค์

มากข้ึน การล่อลวงต่าง  ๆ ในชีวติของเรา และปีศาจไม่สามารถเอาชนะเราได ้  เพราะพระเจา้

จะทรงช่วยเหลือเรา  

 5. บทภาวนามี 2 ประเภทใหญ่ๆ บทภาวนาของพระศาสนจักร และ บทภาวนาจากใจ 

บทภาวนาของพระศาสนจักร  คือ  การทาํสาํคญัมหากางเขน  บทขา้แต่พระบิดาฯ  วนัทามารีย ์ 

ขา้พเจา้เช่ือฯ  บทแสดงความทุกข ์ บทแสดงความไวใ้จ ฯลฯ 

บทภาวนาจากใจ  คือ สวดจากความรู้สึกของเรา ณ ขณะนั้น บทภาวนาท่ีเราแต่งข้ึนมาเองมี

หลายแบบ เช่น  

 นมสัการพระองค์ /การสรรเสริญ  พระองคท์รงเป็นพระเจา้ยิง่ใหญ่  เป็นผูส้ร้าง   

เป็นผูใ้หชี้วติ  

 วอนขอ การอภยัโทษ การขอโทษเพื่อตวัเราเองและเพื่อผูอ่ื้น  

 ขอบพระคุณ  ดว้ยความกตญั�ูของเรา เพราะพระเจา้ประทานส่ิงดีต่าง  ๆ มากมาย

ใหก้บัเรา กบัครอบครัว รวมถึงขอบคุณสาํหรับความยากลาํบาก  ความทุกข ์ เสียใจดว้ย  

 ออ้นวอน ขอสาํหรับทุกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีความสาํคญักบัชีวติของเรา ทั้งฝ่ายกาย

และวญิญาณ  และในเวลาเดียวกนัเราตอ้งออ้นวอนเพื่อผูอ่ื้นดว้ย หรือเราเรียกวา่  

การภาวนาเพื่อมวลชน 
 

ข้อควรจํา 

1. การภาวนา คือ การยกจิตใจข้ึนหาพระเจา้ พดูคุยสนทนากบัพระองค ์

2. การภาวนามี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การภาวนาของพระศาสนจกัร และการภาวนาจากใจ  

3. การภาวนาเป็นส่ิงสาํคญัในชีวติประจาํวนัของคริสตชน ช่วยทาํใหเ้ราใกลชิ้ดพระเจา้

 มากยิง่ข้ึน 

4. พระจิตเจา้เป็นผูช่้วยเหลือเราในการภาวนา 
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5. “ความมัน่ใจของเราต่อพระองคมี์อยูว่า่ ถา้เราวอนขอส่ิงใดท่ีเป็นไปตามพระประสงค์      

 ของพระองค ์ พระองคจ์ะทรงฟังเรา” (1 ยน. 5:14-15) 

 

แบบฝึกหัด 

จงวงกลมล้อมรอบคาํตอบทีถู่กทีสุ่ด 

1. การภาวนาคืออะไร 

 ก. การพดูคุยกบัพระเจา้   ข. การสนทนาธรรม  

 ค. การยกจิตใจข้ึนหาพระเจา้   ง. ถูกทั้งขอ้ ก และ ค  

2. เพราะเหตุใดเราจึงตอ้งภาวนาหรือพดูคุยกบัพระองคอ์ยา่งสมํ่าเสมอ 

 ก. เพื่อเราจะไดเ้ป็นท่ีรักและท่ีโปรดปรานของพระเจา้   

 ข. เพื่อใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งเรากบัพระเจา้จะเขม้แขง็และแนบแน่นข้ึน  

 ค. เพื่อใหทุ้กคนรู้วา่เราเป็นคริสตชนท่ีศรัทธา หมัน่สวดภาวนาอยูเ่สมอ  

 ง. เพราะพระเจา้ประทานทุกส่ิงใหก้บัทุกคนท่ีภาวนาอยา่งสมํ่าเสมอ  

3.ใครเป็นผูช่้วยเหลือเราในการภาวนา 

 ก. ครูคาํสอน  ข. ตวัเราเอง  ค. พระจิตเจา้  ง. แม่พระ  

4. พระจิตเจา้ช่วยเหลือเราในการภาวนาอยา่งไร 

 ก. ดลใจใหเ้ราภาวนาวอนขอในส่ิงท่ีเกิดประโยชนต่์อชีวติเราทั้งฝ่ายกายและวญิญาณ  

 ข. ช่วยเราใหภ้าวนาวอนขอใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งเป็นไปตามพระประสงคข์องพระเจา้  

       ไม่ใช่ตามใจเรา  

 ค. ช่วย ใหเ้รารู้วา่เราควรวอนขอส่ิงใดท่ีเกิดประโยชนต่์อวญิญาณของผูอ่ื้นดว้ย 

 ง. ถูกทุกขอ้  

5. “ท่านวอนขอแต่ไม่ได้รับ เพราะท่านวอนขอไม่ถกูต้อง” (ยก. 4:2-3)  การวอนขอไม่ถูกตอ้ง 

ท่ีท่านนกับุญยากอบกล่าวไวน้ั้น หมายความวา่อยา่งไร 

 ก. วอนขอเพื่อนไปสนองกิเลสตณัหาของตนเอง        

 ข. วอนขอไปอยา่งนั้น รู้อยูแ่ลว้วา่ไม่ได้  

 ค. วอนขอจนครบ 3 เวลา เชา้ เท่ียง และเยน็  

 ง. วอนขอแบบเสียงนกเสียงกา ไม่รู้วา่ตวัเองขออะไร  
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6. การภาวนามีก่ีประเภทใหญ่ ๆ อะไรบา้ง 

 ก. 2 ประเภท คือ บทภาวนาของพระศาสนจกัร และ บทภาวนาจากใจ  

 ข. 2 ประเภท คือ การภาวนาทางการ และ บทภาวนาจากใจ  

 ค. 2 ประเภท คือ บทภาวนาท่ีพระเยซูเจา้ทรงสอน และบทภาวนาของพระศาสนจกัร  

 ง. 2 ประเภท คือ บทภาวนาท่ีพระเยซูเจา้ทรงสอน และ บทภาวนาจากใจ  

 

 

เพลงภาวนา 

 ภาวนา ภาวนา ไดย้นิเสียงคาํภาวนา จากดวงใจเป่ียมความรักพระเจา้ของลูก 

 สดุดี สดุดี สรรเสริญพระองคทุ์กวนั สวดออ้นวอนขอบพระคุณพระเจา้ยิง่ใหญ่ 

 (รับ)พระเจ้าข้าพระองค์มีพระวาจาประทานชีวิต  ลกูจะยงัแสวงหาผู้ใดได้อีก 

 เพราะพระองค์ทรงเป็นความรักลกูจึงรักพระองค์ และคิดถึงพระองค์ในคาํภาวนา 

** ลูกคดิถึงพระองค์ในคาํภาวนา ** 

 ภาวนา ภาวนา อยากใกลชิ้ดพระองคทุ์กวนั    ใหด้วงใจสัมผสัความเมตตา 

 สวดออ้นวอนใหเ้ขา้ใจแผนการของพระเจา้    ลูกยนิดีชีวติีดตามพระองค ์(รับ/**) 
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บทที่ 29 

พระเยซูคริสต์ทรงเชิญเราไปงานกนิเลีย้ง 

 

1. พระเยซูเจา้ทรงจดังานกินเล้ียงไวส้าํหรับเรา ดงัเร่ืองท่ีเราไดอ่้านจากพระวรสารไปแลว้

เม่ือสักครู่น้ี 

2. คนท่ีปฏิเสธคาํเชิญของพระองค ์คือ คนท่ีเห็นเร่ืองส่วนตวัสาํคญักวา่เร่ืองการไป

งานกินเล้ียง  เขาจึงแกต้วัง่าย ๆ วา่ ไม่วา่งบา้ง ติดธุระบา้ง ตอ้งไปซ้ือของบา้ง ตอ้งไปเท่ียวบา้ง       

มีนดับา้ง  เราเองกเ็ช่นเดียวกนักบัหลายคน กไ็ม่ไปร่วมมิสซาในวนัอาทิตย ์ไม่ไดรั้บศีลมหาสนิท  

เราจึงไม่ไดเ้ขา้สู่งานเล้ียงของพระเยซูเจา้  เพราะสาเหตุเลก็ ๆ นอ้ย ๆ เหล่าน้ีเหมือนกนั  เช่น 

เกียจคร้าน ไปเท่ียว ดูทีว ีฯลฯ เท่ากบัเราไม่ใหค้วามสาํคญั แก่พระเยซูเจา้ท่ีทรงเช้ือเชิญเรา       

เราถือเอาความสบายส่วนตวัเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ของเราประเสริฐกวา่องคพ์ระเยซูเจา้   ผลสุดทา้ย       

จะเป็นอยา่งไร “เราบอกท่านท้ังหลายว่า ไม่มีผู้ ท่ีได้รับเชิญคนใดจะได้ลิม้รสอาหารของเรา ” 

(ลก. 14:24)  การไม่ไดล้ิ้มรสอาหารของพระเยซูเจา้กคื็อไม่ไดเ้ขา้สู่สวรรคน์ัน่เอง 

3. ส่วนคนท่ีตอบรับคาํเชิญของพระองคน์บัวา่เป็นคนโชคดี แต่น่าสังเกตวา่คนโชคดีเหล่านั้น

กลบัเป็นคนเดินถนนธรรมดา ๆ  ท่ีในสายตาของคนทัว่ไป มกัดูถูกเหยยีดหยามวา่เป็นคนชั้นตํ่า  

คนเหล่าน้ีไดมี้บุญล้ิมรสอาหารสวรรคข์องพระองค ์เราจะนบัเขา้อยูใ่นหมู่คนโชคดี น้ีหรือไม่?  

กอ็ยูท่ี่ท่าทีของเราต่อพระเจา้ ความสาํคญัท่ีเราใหแ้ก่พระองค์ และกบัเพื่อน ๆ ของเรา 

4. พระเยซูเจา้ปรารถนาเป็นมิตรกบัเรา พระองคป์รารถนาใหเ้ราเขา้ไปรับพระองคบ่์อย ๆ     

ในศีลมหาสนิท  และเม่ือเรารับพระองคแ์ลว้ เรากไ็ดก้ลายเป็นมิตรสหายของพระองค ์และ       

เป็นมิตรกบัเพื่อน ๆ รอบขา้งเราดว้ย 

 

ข้อควรจํา 

 1. ใหเ้ราตอบรับคาํเชิญของพระเยซูคริสต ์โดยไปรับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ  

 2. ใหเ้ราขอบคุณพระเยซูเจา้ท่ีพระองคท์รงยอมเป็นมิตรกบัเราในศีลมหาสนิท 

3. พระเยซูเจา้ประทานมิตรภาพท่ีดีใหก้บัเราโดยผา่นทางเพื่อน ๆ  

4. เม่ือพระเยซูเจา้ยอมเป็นมิตรกบัเรา เรากค็วรเป็นมิตรท่ีดีกบัคนอ่ืน ๆ โดยทาํดีกบัผูอ่ื้น 

    เหมือนท่ีพระเยซูเจา้ประทานส่ิงท่ีดีดีใหก้บัเราเสมอ 
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  เพลงพระเจ้าทรงเรียกเราทุกวนั 

พระเจา้ทรงเรียกเราทุกวนั   พระเจา้ทรงเรียกเราใหท้าํความดี 
ทาํวนัน้ี ทาํเด๋ียวน้ี      ทนัทีไม่รอชา้     เชิญเรามาร่วมกนัทาํดี 

ญ. ฉนัจะช่วยคุณแม่ ช. ฉนัจะช่วยคุณพ่อ  
ญ. ฉนัจะช่วยคุณครู ช. ฉนัจะช่วยเพื่อน ๆ  

(พร้อมกนั) เราจะช่วยเพื่อน ๆ ทุกคน 

 

วจนพธีิกรรม “มิตรภาพ” 
ใหส้มาชิกนัง่เป็นวงกลม  จดัวางพระคมัภีร์  เทียน  ขนม  เคร่ืองด่ืม  ไวต้รงกลางของหอ้ง  
จดับรรยากาศใหส้งบก่อนเร่ิมพิธี 
ผู้นํา :   ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พวกลูกขอขอบพระคุณท่ีพระองคไ์ดท้รงประทานเพื่อนมากมาย

    ใหแ้ก่ลูก  มิตรภาพเป็นสมบติัท่ีมีคุณค่าท่ีสุดในชีวติของพวกลูก (เงียบสักครู่) 
 
พระคมัภีร์  บทอ่านจากพระวรสารโดยนักบุญลูกา 24:13 – 15  

“วนันั้น ศิษยส์องคนกาํลงัเดินทางไปยงัหมู่บา้นเอมมาอู ส  ซ่ึงอยูห่่างจากกรุงเยรูซาเลม็

ประมาณ  11 กิโลเมต ร  ทั้งสองคนสนทนากนัถึงเหตุการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน ขณะท่ีกาํลงั

สนทนาและถกเถียงกนัอยูน่ั้น พระเยซูเจา้เสดจ็เขา้มาร่วมเดินทางดว้ย”  
(น่ีคือพระวาจาของพระเจ้า............)เงียบสักครู่หน่ึง 

ภาวนา 

ผู้นํา :   ใหเ้ราภาวนา........... 

ทุกคน :   ขา้แต่พระเยซูเจา้ พระองคท์รงมีเพื่อนพิเศษมากมายหลายคน พระองคท์รงทราบดีวา่

 การมีเพื่อนนั้น  เป็นเร่ืองท่ีวเิศษเพียงใด โปรดสอนลูกใหเ้ห็นคุณค่าในตวัของเพื่อน ๆ 

 แต่ละคน ใหลู้กยอมรับความแตกต่างระหวา่งกนัและกนั และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ   

 กนัและกนัตลอดไป อาแมน  
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ผู้นํา : ขา้แต่พระเจา้ พวกลูกภูมิใจท่ีไดรู้้จกัพระองค ์ และพระองคท์รงยอมรับพวกลูกให ้              

 เป็นเพื่อน   เป็นมิตรของพระองค ์  ลูกขอขอบพระคุณ  เวลาน้ีพวกลูกขอเฉลิมฉลอง

 ความเป็นเพื่อนท่ีพวกเรามีต่อพระองค ์ และต่อกนัและกนั ......เชิญเพื่อน ๆ ไดม้าร่วม

 ทานของวา่งพร้อม ๆ กนั................  
 

(ให้สมาชิกแต่ละคนได้ทาํตัวตามสบาย  

แจกขนมนมเนยเท่าท่ีมีให้แก่กนัและกนั พูดคุยกนั สนุกสนานร่วมกนั) 

เม่ือไดเ้วลาพอสมควรใหผู้น้าํเชิญเพื่อน ๆ เขา้มานัง่ในท่ีของตน เพื่อทาํการตริตรองชีวติ 
 

ตริตรอง 

ผู้นํา :   ขา้แต่พระเจา้ พวกลูกขอขอบพระคุณ  สาํหรับความอบอุ่น การพดูคุย เสียงหวัเราะ

 จากเพื่อน ๆ   วนัน้ีเป็นวนัแห่งความสุขของพวกเราอยา่งแทจ้ริง 

    (อ่านขอ้ราํพึงทีละขอ้โดยใหมี้เวลาเงียบในแต่ละขอ้ตามสมควร) 

 ฉนัยอมรับการเป็นเพื่อนกบัทุก ๆ คนหรือไม่… 

 ฉนัไดแ้สดงออกอยา่งไร เพื่อแสดงวา่ฉนัใหค้วามสาํคญักบัเพื่อนทุกคน... 

 ฉนัรับรู้ไดอ้ยา่งไรวา่เพื่อน ๆ กเ็ห็นคุณค่าในตวัของฉนั… 

 ฉนัคิดวา่เพื่อนท่ีดีสาํหรับฉนันั้นจะตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไร… 

 เพื่อจะไดแ้สดงนํ้าใจถึงการเป็นเพื่อนท่ีดีฉนัไดท้าํอยา่งไรกบัเพื่อน ๆ บา้ง... 

 

บทภาวนาปิดพธีิ 

ผู้นํา :   ใหเ้ราภาวนา 

ทุกคน :   ขา้แต่พระเจา้ พวกลูกขอขอบพระคุณ สาํหรับการเฉลิมฉลองมิตรภาพ  ท่ีพวกลูก

 ไดมี้โอกาสร่วมกนักระทาํในวนัน้ี ขอพระองคท์รงหล่อเล้ียงจิตวญิญาณ  และทรงจุดไฟ    

 แห่งความรักในดวงใจของพวกลูกแต่ละคน ใหมี้ความรัก ความผกูพนัต่อกนัและกนั   

 ตลอดไป อาแมน  
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