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คํานํา 
 
 กฤษฎีกาสมัชชาใหญของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 ขอ 21 เนนถึง
ความสําคัญของเยาวชนในฐานะ “ศิษยพระคริสต ดําเนินชีวิต ประกาศขาวดีใหม” ดวยถอยคําที่ทาทาย
ดังนี้ ”นับจากนี้ไปเยาวชนคือผูเปดขอบฟาใหมเพ่ือออกไปประกาศขาวดี” 
 ดังนั้นเพ่ือสนองตอบคําประกาศที่สงางามนี้ คูมือฝกอบรมจิตตารมณธรรมทูต จึงเปนเสมือ
เคร่ืองมือเล็กๆ ช้ินหนึ่งเพ่ือชวยเสริมสรางเด็กและเยาวชนของเราใหมีความรู ชีวิตจิต และทักษะ วิธีการ 
ในการประกาศขาวดีใหม ดวยคําขวัญที่วา “เพ่ือนชวยเพ่ือน”  
 คูมือนี้มีทั้งหมด 7 ภาค (22 บทเรียน) ในแตละบทเรียนประกอบดวย สวนที่เปนคําสอนธรรมทูต 
ชีวิตจิตธรรมทูต และธรรมทูตรับใช และจากการเขารวมกิจกรรม สมาชิกจะเกิดความเปนหนึ่งเดียวกันใน
งานธรรมทูต 
 ตองขอขอบคุณ พระสังฆราช โซเครติส ซี เมซีโอนา, MSP., ผูอํานวยการ สมณองคกรสนับสนุนงาน
แพรธรรม (PMS) ประเทศฟลิปปนส ที่ไดมอบคูมือฉบับนี้ใหเปนของขวัญในโอกาสที่พวกเราไดไปศึกษา   
ดูงานเมื่อสองปที่แลว ขอบคุณคุณครูประภา วีระศิลป ที่อุทิศตนแปลเปนภาษาไทย 
 หวังวาคูมือฉบับนี้จะสามารถชวยใหผูใหการอบรมเด็กและเยาวชนของเราไดมีแนวทางในการ
ฝกอบรมเด็กและเยาวชนของเราใหกลับกลายเปนธรรมทูตที่เขมแข็งตอไป 
 ขอพระเจาประทานพระพร 
 
 

วันที่ 29 มิถุนายน 2017/2560 
สมโภช นักบุญเปโตรและเปาโล 

 
คุณพอเปโตรวัชศิลป กฤษเจริญ 

ผูอํานวยการสมณองคกรสนับสนุนงานแพรธรรม ประเทศไทย 
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ภาคท่ี 1 
พระเยซเูจาทรงเรียกเราทุกคนใหเปนธรรมทูต 

 
เปาหมายของภาคท่ี 1 
 การเสริมสรางผูรับการอบรมใหเกิดความตระหนัก ความเขาใจ และการอุทิศตนในกระแสเรียก  
การเปนธรรมทูตไดลึกซ้ึงมากข้ึน ในฐานะคริสตชนผูไดรับศีลลางบาปแลว 
 
จุดประสงค 
เมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมจะสามารถ 

1. มีจิตสํานึกของคริสตชนถึงการเรียกของพระเยซูเจา ใหเปนธรรมทูตของพระบิดา(คําสอนธรรมทูต) 
2. รูวิธีที่จะดําเนินชีวิตตามพันธกิจสามประการของพระคริสตเจาที่ไดรับทางศีลลางบาป คือการเปน

สงฆ ประกาศก และกษัตริย (ธรรมทูตรับใช) 
3. เฉลิมฉลองชีวิตงานธรรมทูต และเฉลิมฉลองการถวายคารวะกิจในการร้ือฟนคําสัญญาศีลลาง

บาป(ชีวิตจิตธรรมทูต) 
 
การพัฒนาท่ีควรเกิดข้ึน 
 มีความตระหนักและความเขาใจมากขึ้นถึงการเรียกใหเปนธรรมทูต 
 
อุปกรณ 
บทที่ 1   
 กระดาษ ดินสอ สีแทงหรือสีเทียน เพ่ือทําตนไมครอบครัว 
 เพลง      “เธอกับฉัน” 
 เร่ืองเลา   “อาหารเชาที่แมกโดแนล” ทํา power point เพ่ือชวยในการอธิบายเร่ืองราว  
 พระคัมภีร  
 เพลง “ตามเสียงพระองคไป”  

 
บทที่ 2     
 เพลงประกอบทาทาง “ฉันเลือกเดินตามพระองค”  
 เตรียมกระดาษ ดินสอ สีแทงหรือสีเทียน เทปกาวใส กรรไกร เพ่ือทําโปสเตอร พันธกิจสาม

ประการของพระเยซูเจา สงฆ ประกาศก และกษัตริย 
 ชีวิตของเปาลีนจารีโก ผูกอตั้งสมณองคกรเผยแพรความเช่ือ 
 แผนภูมิ ครอบครัว โรงเรียน วัด และชุมชน 
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บทที่ 3     
 เพลง ขอรับใช 
 ทํากรอบภาพ กระดาษแข็ง ไมบรรทัด คัดเตอร ดินสอ กาว สีแทงหรือสีเทียน เทียน  
 คูมือในการภาวนา 
 เพลง มารชยุวธรรมทูต 

 
บทบาทผูนํา          ผูอํานวยความสะดวก ผูดําเนินรายการ เลขานุการ ผูรายงาน 
กิจกรรมธรรมทูต   สมุดบันทึก ดินสอ สีเทียน 
เวลา               40-60 นาที/บทเรียน 
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บทท่ี 1 
พระเยซเูจาทรงเรียกเราทุกคนใหเปนชาวประมงหามนุษย 

(คําสอนธรรมทูต) 
 
สวนท่ี 1: ประสบการณ 
 
1. ผูนําใหการตอนรับสมาชิกดวยความยินดี ใหทุกคนรูสึกผอนคลายเปนกันเอง 
 ผูนํากลาวตอนรับ: ครูขอตอนรับพวกเราทุกคนดวยความยินดี วันนี้เราไดมีโอกาสมาพบปะกันเพ่ือ
เรียนรูเร่ืองที่สําคัญตอชีวิตของเราทุกคน พวกเรารูไหมวาพระเจาทรงรักเรามาก พระองคทรงสรางเรามา 
ประทานส่ิงที่ดีๆมากมายใหเรา ไมวาจะมองไปทางใด (ตนไม ใบหญา อากาศ อาหาร...) เราสัมผัสกับ
ความรักของพระองค ดังนั้น พระเจาทรงเปนพระผูมีพระคุณตอชีวิตของมากมาย ครูเองและพวกเราดวย 
เมื่อมีใครดีตอเรา หรือใหของส่ิงหนึ่งส่ิงใดแกเรา เราจะรูสึกอยางไร (หยุดใหเด็กตอบ...) แนนอนเราตอง
ขอบคุณและรูสึกวาคนที่ดีตอเราหรือใหส่ิงของเรานั้นเปนคนที่บุญคุณตอเรา เราคงจะอยูเฉย ๆ ไมได    
เราคงตองคิดหาทางตอบแทนบุญคุณ หรือแสดงความกตัญูรูคุณตอบุคคลนั้น และนี้แหละที่เราจะตอง
กระทําตอพระเจา วันนี้เราจะเรียนรูวาพระเจาทรงตองการใหเราทําอะไร ทรงเรียกใหเรามาทําอะไร     
ในโรงเรียนนี้ วัดแหงนี้ ชุมชนแหงนี้ เราจะเร่ิมตนการพบปะของเราดวยการภาวนาพรอมกัน ดังนี้ ขอให
พวกเธอตอบรับคําภาวนาที่ครูจะนํา โดยตอบรับพรอมกันวา “ขาแตพระเจา พระองคทรงเปยมดวยความ
นาพิศวงและงดงาม โปรดทรงรับหัวใจท่ีรูคุณของลูกดวยเถิด”  (ซอมใหเด็ก ๆ ภาวนาตามพรอม ๆ กัน) 
 
2. ภาวนาเปด ภาวนาดวยความกตัญูรูคุณ 
ผูนํา นําภาวนาดวยความกตัญูรูคุณ และใหเด็กๆ ตอบรับพรอมกันวา 
 “ขาแตพระเจา พระองคทรงเปยมดวยความนาพิศวงและงดงาม โปรดทรงรับหัวใจท่ีรูคุณของลูก 
 ดวยเถิด” 

 ลูกขอขอบพระคุณที่พระองคทรงเอาใจใสลูกทุกคน พระองคทรงประทานครอบครัวใหลูก ทรง
ทําใหลูกไดสัมผัสถึงความรักของพระองคที่ทรงมีตอลูก ใหเราภาวนา (รับ) 

 ลูกดีใจใจที่พระองคทรงเอาใจใสตอลูก ใหลูกเขาอยูในพระศาสนจักรคาทอลิก ครอบครัวของ
พระองค ใหเราภาวนา (รับ) 

 ขาแตพระเจา พระองคทรงสรางลูกมาในภาพลักษณหรือความคลายพระองค และทรงเรียกลูก
วาเปนบุตรของพระองค ใหเราภาวนา (รับ) 

 พระองคทรงเรียกลูกใหมารับใชพระองค ทรงมอบหมายความรับผิดชอบอันยอดเย่ียม ใหลูก
สานตอพันธกิจของพระองคในการประกาศขาวดี ใหเราภาวนา (รับ) 

 พระสิริรุงโรจนแดพระบิดา พระบุตร และพระจิต ใหเราภาวนา (รับ) 
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3. กิจกรรมเพ่ือเช่ือมโยงประสบการณกับคําสอน 
3.1 “สรางตนไมครอบครัว” 

คําแนะนํา บอกใหเด็กวาดภาพตนไม ใหมีผลตามจํานวนสมาชิกในครอบครัวของตนรวมทั้งตัว
เด็กเองดวย (เตรียมอุปกรณใหพรอม) หลังจากนั้นใหทําตามดังนี้ 
 ในผลไมแตละผล เขียนช่ือสมาชิกในครอบครัวของตน รวมทั้งช่ือของเด็กเองดวย 
 แบงกลุมเด็ก กลุมละ 5 คน (หรือตามความเหมาะสม) ใหแบงปนคําตอบจากคําถาม

ตอไปนี้ 
o เมื่อมองภาพตนไมครอบครัวอยางตั้งใจ แลวรูสึกอยางไร? ทําไมจึงรูสึกเชนนั้น? 
o การจําช่ือสมาชิกของครอบครัวแลวใหเขียนลงในผลไมแตละผลนั้นงายหรือยาก?

เพราะอะไร? 
o สมาชิกในครอบครัวทุกคนของเธอมาอยูรวมพรอมกันเมื่อใด? ในโอกาสใดบาง? 
o สมาชิกในครอบครัวแสดงความรักและความเปนหนึ่งเดียวกันอยางไร? 

 หลังจากแบงปนในกลุมยอยแลว ใหทุกคนมารวมในกลุมใหญ 
 
ผูนําสรุป: ครอบครัวเปนกลุมคนที่มีความสัมพันธกันทางสายเลือดและมีความรักซ่ึงกันและกัน เราคริสต
ชนคาทอลิกไมไดอยูในครอบครัวที่มีความสัมพันธกันทางสายเลือดเทานั้น แตเราก็อยูในครอบครัวที่ใหญ
กวานั้นอีก นั้นคือ “พระศาสนจักร” (ครูอาจเขียนคํานี้ลงในกระดาน) โดยผานทางศีลลางบาป (ครูอาจจะ
พูดคุยกับเด็กๆถึงศีลลางบาป เชน รับที่วัดไหน นักบุญอะไร ใครเปนพอแมทูนหัว....)  
 วัดของเราไมไดมีครอบครัวของเราเพียงครอบครัวเดียวแตมีหลายครอบครัว หลาย ๆ ครอบครัว
รวมกันเปนวัดของเรา วัดจึงเปนครอบครัวใหญของเรา และแตละวัดรวมกันเปนสังฆมณฑล สังฆมณฑลจึง
เปนครอบครัวที่ใหญข้ึนของเรา จากนั้นเปนระดับประเทศและระดับโลก พวกเราที่เปนคริสตชนจึงเปน
สมาชิกในครอบครัวใหญคือพระศาสนจักรนั้นเอง 
 

3.2 เพลงประกอบทาทาง “เธอกับฉัน”  
“เธอกับฉัน  เธอกับฉัน เรารักกันและเปนเพ่ือนกัน ดวยวงแขนอบอุน  
อยากโอบกอดตัวเธอเอาไว เพราะดวงใจของฉันรักเธอ” 
 

3.3 เช่ือมโยงสถานการณชีวิตมนุษยกับการประกาศขาวดี 
การตอนรับสมาชิกในครอบครัวใหญของพระศาสนจักรมีหลายวิธี ตามบริบทของแตละทองถ่ิน 

ทานตอนรับอยางไร? เร่ืองราวตอไปนี้สรางแรงบันดาลใจไดแบบหนึ่ง (ครูเลาเร่ืองใหเด็กๆฟง) 
อาหารเชาท่ีแมคโดแนล 
ดิฉันมีบุตรสามคน (อายุ 14, 12 และ 3 ป) ดิฉันพ่ึงจะจบปริญญาเมื่อไมนานมานี้ วิชาสุดทายที่

เรียนคือวิชาสังคมวิทยา ครูที่สอนใหแรงบันดาลใจที่มีคุณภาพที่ดิฉันปรารถนาใหผูที่เปนมนุษยทุกคน
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ไดรับเกียรตินี้ดวย โครงการสุดทายที่เธอใหทําในภาคเรียนนี้ช่ือวา “ย้ิม” ทุกคนในช้ันเรียนถูกขอให
ออกไปและยิ้มใหกับใครก็ไดสามคน และใหทําเอกสารถึงปฏิกิริยาของเขา ดิฉันเปนผูที่มีลักษณะเปนมิตร 
ย้ิมใหกับทุกคน และทักทายไปทุกแหง ดังนั้น จึงคิดวานี่เปนส่ิงที่งายเหมือนปอกกลวยเขาปาก หลังจาก
ไดรับมอบหมายโครงการนี้ ดิฉัน สามีและบุตรชายคนเล็กไดไปที่รานแมคโดแนล ตอนเชาของวันที่แจมใส
ในเดือนมีนาคม ระหวางที่กําลังเขาแถวรออาหารที่ส่ัง ทันใดน้ัน ทุกคนท่ีอยูรอบๆนั้นถอยหางออกไป 
แมแตสามีของดิฉันดวย ตัวดิฉันเองไมไดขยับแมแตกาวเดียว ความรูสึกหวาดกลัวทวมทนพลุงข้ึนในตัว
ดิฉันขณะที่หันกลับไปมองวาทําไมทุกคนจึงถอยหนี ขณะที่มองไปรอบๆก็ไดกล่ินเหม็นสาบอยางแรงของ 
“รางกายท่ีสกปรก” และที่ยืนอยูขางหลังดิฉันคือชายเรรอนที่ยากจนสองคน ขณะที่ดิฉันมองไปยังชายคน
ที่เตี้ยกวาที่ยืนอยูใกลดิฉัน เขากําลังย้ิม ดวงตาที่เปนประกายของเขาเปยมไปดวยแสงของพระเจาใน
ขณะที่เขามองหาการยอมรับ เขากลาววา “ขอใหทุกคนมีความสุข” ขณะเดียวกันก็นับจํานวนเหรียญที่กํา
อยูในมือ ชายอีกคนยืนอยูขางหลังเพ่ือนของเขาใชมือของเขาถูกัน ดิฉันตระหนักวาชายคนที่สองถูกทาทาย
จิตใจ และดวงตาที่เปนประกายของเพ่ือนนั้นเปนทางรอดของเขา น้ําตาของดิฉันเร่ิมคลอเบาในขณะที่ยืน
อยูกับพวกเขา สุภาพสตรีคนหน่ึงที่อยูตรงเคานเตอรถามวาเขาตองการอะไร เขาตอบวา “กาแฟอยาง
เดียวครับ” เพราะเปนส่ิงเดียวที่เงินที่เขามีสามารถซ้ือได (หากคุณตองการหาที่นั่งในรานเพ่ือใหรางกาย
ไดรับความอบอุน จําเปนตองซ้ืออะไรบางอยางในราน) ดิฉันรูสึกถูกกดดันอยางมาก เกือบจะเอ้ือมมือไป
กอดชายคนที่เตี้ยกวา แตเมื่อรูสึกถึงสายตาของผูคนที่อยูที่นั่น ที่กําลังตัดสินการกระทําของฉัน ฉันจึงได
แตย้ิม และบอกหญิงสาวที่อยูหลังเคานเตอรวาขอส่ังอาหารเชาเพ่ิมอีกสองชุด และขอใหแยกถาด 

หลังจากนั้น ดิฉันจึงเดินไปยังมุมของรานที่ชายสองคนน้ันนั่งอยู และวางถาดอาหารเชาลง จับมือ
อันเย็นเฉียบของชายที่ดวงตาเปนประกาย เขามองฉันดวยดวงตาที่เต็มไปดวยน้ําตา และพูดวา “ขอบคุณ
ครับ” ฉันโนมตัวลงและลูบมือของเขาและบอกกับเขาวา “ฉันไมไดทําส่ิงนี้เพ่ือพวกคุณ พระเจาทรงประทับ
อยูที่นี่ พระองคทรงทํางานโดยผานทางตัวฉัน เพ่ือใหความหวังกับพวกคุณ” ฉันเดินรองไหระหวางที่เดิน
กลับมายังโตะที่สามีและลูกรออยู เมื่อนั่งลง สามีของดิฉันย้ิมและพูดวา “ที่รัก นี่คือเหตุผลวาทําไมพระ
เจาจึงทรงประทานเธอใหกับฉัน คือใหความหวังกับฉันไง” เราทั้งสองจับมือกันอยูครูหนึ่ง และในขณะ
นั้นเองเรารูวาเพราะพระหรรษทานของพระเจาเทานั้นที่ทําใหเรามี เพ่ือเราจะไดสามารถใหผูอ่ืนได วัน
นั้นเอง เปนวันที่แสดงใหฉันเห็นแสงสวางอันบริสุทธ์ิของความรักของพระเจา ดิฉันกลับไปยังวิทยาลัย ใน
ตอนเย็นของช้ันเรียนพรอมกับเร่ืองนี้ในมือ ฉันกลับมาที่ “โครงการของฉัน” และอาจารยที่สอนไดอาน 
เมื่ออานแลวอาจารยมองฉันและพูดวา “ขอแบงปนเร่ืองนี้ไดไหม?” ดิฉันพยักหนาชาๆในขณะที่อาจารยให
ทุกคนในช้ันเรียนหันมาสนใจ อาจารยเร่ิมอาน และน่ันเปนส่ิงที่ดิฉันทราบวาเราในฐานะที่เปนมนุษย และ
เปนสวนหนึ่งของพระเจาที่แบงปนใหกับผูขัดสนเปนการเยียวยารักษาในขณะเดียวกันเราก็ไดรับการ
เยียวยาดวยเชนกัน โดยสวนตัวนั้น ดิฉันไดสัมผัสผูคนที่รานแมคโดแนล สามี บุตรชาย อาจารย และทุกๆ
คนที่แบงปนในหองเรียนในคืนสุดทายที่ดิฉันเปนนักศึกษาในวิทยาลัย ฉันจบการศึกษาดวยบทเรียนที่
ย่ิงใหญเทาที่เคยไดรับมา การยอมรับแบบไมมีเงื่อนไข 
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คําถามเพ่ือการไตรตรอง พยายามใหทุกคนมีสวนรวมในการแบงปน 
1. คุณครูมอบหมายงานอะไรใหนักเรียนทําโครงการอะไรในภาคเรียน ? 
2. อธิบายถึงสถานการณที่เกิดข้ึนในรานแมคโดแนล ? 
3. บทเรียนที่เราไดรับจากเร่ืองเลานี้คืออะไร ? 

 
ผูนําสรุป: ผูเปนมารดาในเร่ืองนี้ ตอบสนองความมุงมั่นในการเปนธรรมทูตของเธอเม่ือเธอกลายเปนครู
สอนความเช่ือ ความหวัง และความรักเมตตาใหกับผูยากจน ใหกับครอบครัวของเธอ และใหกับคนอ่ืนๆ 
“รอยย้ิม” ที่เรียบงายเปนที่สังเกตเห็นของคนรอบขาง เปนเพียงแบบอยางเล็กๆนอยๆของวิธีการมากมาย
ที่จะแสดงถึงการตอนรับผูคนในชีวิตของเรา 
 
 
สวนท่ี 2 พระวาจาพระเจา 

ก) ไตรตรองพระวาจา มก.1:16-20 
ผูนําเกร่ินนํากอนอานพระวาจา:  
 พระวาจาของพระเจาที่เราจะรับฟงนี้ เราจะไดรูจักศิษยรุนแรกของพระเยซูเจาเราจะไดรับรูเร่ือง
ของพ่ีนองสองคู ที่พระเยซูเจาทรงเรียกมาเปนศิษยส่ีคนแรกของพระองค นี้เปนรูปแบบของการตอบรับ
การเรียกของพระเยซูเจา ขอความในพระวรสารของนักบุญมาระโกมีจุดประสงคเพ่ือสอนเราเร่ืองการเปน
ศิษย ธรรมดาแลวศิษยเลือกอาจารย แตที่นี้พระเยซูเจาทรงเลือกศิษย พระองคทรงเรียกพวกเขามิใชเพ่ือ
เปนแตเพียงศิษยและเรียนรูจากพระองคเทานั้น แตเพ่ือใหเรารวมงานกับพระองคดวย 
 
ความหมายของพระวาจาพระเจาตามขอความในพระคัมภีร 
 (ใหผูนําอานพระคัมภีรพรอมกับการต้ังคําถามและคําอธิบาย โดยใหเด็กๆไดมีสวนรวม ควรใหเด็กมี
พระคัมภีรคนละเลม) 
 

พระเยซเูจาทรงเรียกศิษยกลุมแรก 
(16) ขณะที่ทรงพระดําเนินไปตามชายฝงทะเลสาบกาลิลี พระองคทอดพระเนตรเห็นซีโมนกับอันดรูว
นองชายกําลังทอดแห เขาเปนชาวประมง 
 พระเยซูเจาทรงพระดําเนินไปท่ีไหน? 
 พระองคทรงพระดําเนินไปตามชายฝงทะเลสาบกาลิลี 
“ทะเลสาบกาลิลี” เล็กมากแตลึก มีลักษณะเหมือนลูกแพร มีน้ําใส มีปลามากมาย และลอรอบดวยภูเขา
และเนินเขามากมาย พระเยซูเจาทรงพบกับศิษยกลุมแรกของพระองคในที่ที่พวกเขาทํางานคือบนชายฝง
ทะเลสาบกาลิลี 
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 ศิษยกลุมแรกท่ีพระเยซูเจาทรงเรียกคือใคร? 
 คือซีโมนกับอันดรูวนองชาย ศิษยคนแรกที่พระเยซูเจาทรงเรียกมีช่ือเรียกหลายช่ือ “ซีโมนและ    
เปโตร” 
 คําวา “เปโตร” หมายถึงอะไร? 
 เปโตรหมายถึง “ศิลา”  
 ในภาษาอาราเมอิคที่พระเยซูเจาและบรรดาศิษยของพระองคพูดนั้นคําวา “เปโตร” แปลวา “หิน” 
พระเยซูเจาทรงกลาวไวลวงหนาวา “เราบอกทานวา ทานคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะต้ังพระศาสนจักร
ของเรา” (มธ. 16:18) 
 พวกเขามีอาชีพอะไร? 
 พวกเขาเปนชาวประมง  
 ถึงแมซีโมนและแอนดรูวเคยเปนเพ่ือนรวมเดินทางของพระเยซูเจาอยางนอยก็คร้ังหนึ่ง พวกเขายัง
ไมเขาใจวาการบริการของเขาจะตองใหทุกเวลาของพวกเขา การจับปลาไมใชการคาที่รุงเรืองนักที่
ทะเลสาบกาลิลี ศิษยกลุมแรกกําลังทํางานจับปลา การทํามาหากินของพวกเขาคือการจับปลา 
 
(17) พระเยซูเจาตรัสส่ังวา “จงตามเรามาเถิดเราจะทําใหทานเปนชาวประมงหามนุษย” 
 พระเยซูเจาทรงเช่ือเชิญอะไรกับพวกเขา? 
 “จงตามเรามาเถิดเราจะทําใหทานเปนชาวประมงหามนุษย” 
 จงตามเรามาเถิด เปนการเชิญใหติดตามพระคริสตเจาเพ่ือวา จากพระองคพวกเขาจะไดรับ
คําแนะนําจากการรับฟงและเห็นการทํางานของพระองค 
 คําวา “เปนชาวประมงหามนุษย” หมายความวาอะไร? 
 พวกเขาจะนําเพ่ือนมนุษยใหมามีสวนรวมในเมืองสวรรคแหงพระอาณาจักรพระเจา  
การทํางานในทันทีที่ไดรับเรียกใหเปนชาวประมงหามนุษย คือการติดตามพระเยซูเจาไปเพื่อประกาศวา
พระอาณาจักรอยูใกลแลว และจําเปนที่มนุษยจะตองหันเขาหาพระเจาดวนการเปนทุกขถึงบาปอยาง
แทจริง 
 
(18) ซีโมนกับอันดรูวก็ทิ้งแหไว แลวตามพระองคไปทันที 
 พวกเขาตอบรับการเชิญของพระเยซูเจาอยางไร? 
 พวกเขาทิ้งแหไว แลวตามพระองคไปทันที 
 
(19) เมื่อทรงพระดําเนินไปอีกเล็กนอย พระองคทอดพระเนตรเห็นยากอบบุตรของเศเบดี และยอหน
นองชายกําลังซอมแหอยูในเรือ 
  ชาวประมงอีกคูหน่ึงท่ีพระเยซูเจาทรงทอดพระเนตรเห็นคือใคร? 
  ยากอบบุตรของเศเบดี และยอหนนองชาย 
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เปโตรพรอมกับ บุตรของเศเบดีไดเกิดเปนกลุมวงในของบรรดาอัครสาวกสิบสองคน เมื่อพระเยซู
เจาทรงพบเปโตรและบุตรของเศเบดีนั้นพวกเขากําลังทํางานอยู พระเจาทรงเรียกผูที่ยุงอยูกับ
ธุรกิจของเขา ในบรรดาพี่นองสองคูนี้  ยากอบเปนศิษยคนแรกที่เปนมรณสักขี และยอหนเปนคนที่
เหลืออยูคนสุดทายในจํานวนสิบสองคน 
 

(20) พระองคทรงเรียกเขา ทั้งสองคนก็ละทิ้งเศเบดีบิดาของตนไวในเรือกับลูกจาง แลวตามพระองคไป
ทันที 
 พระเยซูเจาทรงกระทําอะไรกับพวกเขา? พวกเขาตอบรับอยางไร? 
 ทรงเรียกเขา พวกเขาก็ละทิ้งเศเบดีบิดาของตนไวในเรือกับลูกจาง แลวตามพระองคไปทันที 
 การตอบรับของพวกเขาหมายความวาอยางไร? 
 การตอบรับของพวกเขาดวยการ “ติดตามพระองค” เปนศัพทเทคนิคที่มีความหมายวา “การเปน
ศิษย”  
 ตามพระคัมภีร ศิษยคือผูที่เปดหูรับฟงอยูเสมอ และปรารถนาที่จะเรียนรูจากปรีชาญาณของผูเปน
อาจารย เมื่อพระเยซูเจาทรงเรียกศิษยกลุมแรก พระองคทรงหวังวาพวกเขาจะอยูกับพระองค และเรียนรู
จากพระองคกอนที่จะทรงสงพวกเขาออกไปเทศนสอน พรอมกับอํานาจในการขับไลปศาจ เขารวมในพันธ
กิจของการชวยใหรอดพนของพระองค ดังนั้น พวกเขาจึงถูกคาดหวังใหละทิ้งครอบครัว และการเงินที่เปน
ความมั่นคงของชีวิต นี่คือมูลคาของการเปนศิษย 
 ผูรวมมือทั้งส่ีคนนี้ (ยากอบและยอหน เปโตรและอันดรูว) เปนความจริงที่แสดงใหเห็นวาพระศา
สนจักรของพระคริสตเจาจะไดวิญญาณมากข้ึนถาทุกคนในพระศาสนจักรรวมมือกัน การเปนศิษยเตรียม
พวกเขาดวยการเรียกใหเปนธรรมทูตซ่ึงเปนส่ิงที่ตามมา และพวกเขาจําเปนตองเปนเพ่ือนรวมงานกับ
พระองคอยางซ่ือสัตย 
 

ข) รองเพลง: ตามเสียงพระองคไป 
1.พระเยซูทรงดําเนินไปตามชายทะเล เจอผูคนมากมาย กับเรือใหญนอย ทรงรอคอยใครสักคน 
2.พระเยซูทรงมองไปพบชาวประมงหาปลา ตามเรามา เถิดทานทั้งหลาย  
  เราจะใหทานจับคนแทนจับปลา 
3.มาวันนี้ พระองคเรียกเธอ แตเธอจะตามพระองคไหม ทิ้งทุกส่ิงแลวตามพระองคไป  
  เปนชาวประมงจับมนุษย 
4.พระเยซูทรงดําเนิน นําทางฉันไป จะกาวตาม ดวยความมั่นใจเปนศิษยติดตามพระองค  
  (ซํ้าขอ 3,4) 
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สวนท่ี 3 การปฏิบัติ 
ก) ใหทบทวนบทเรียน โดยใหเด็กๆไดเลาเร่ืองจากพระวาจาของพระเจาที่ไดรับฟง 
ข) ใหมีการถวายเงินเล็กๆนอยๆ เพ่ือชวยเหลือเด็กๆ ที่มีความยากลําบากกวา (ใหเหรัญญิกประจํา

กลุมทําบัญชีแลวนําเงินไปมอบใหครูเพ่ือเก็บรักษาไว) 
ค) ใหผูนํามอบหมายงานใหเด็กๆ ไดกระทําเพ่ือเปนกิจเมตตาทั้งฝายกายและจิตใจ และนํามา

แบงปนในการประชุมคร้ังตอไป 
ง) นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
จ) ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
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บทท่ี 2 
ฉันตัดสินใจติดตามพระเยซเูจา (ธรรมทูตรับใช) 

 
สวนท่ี 1: ประสบการณ 
 
1. กิจกรรมที่ 1 รองเพลง ฉันเลือกเดินตามพระองค 

*ในโลกกวางที่แสนไกล มีส่ิงตาง ๆ ใหเรียนรูมากมาย 
ใหคนหาคําตอบเลือกทางเดินกาวไปมุงสูความฝนเพ่ือมีวันที่สดใส 
หนึ่งคือพระเยซู ชีวิตที่นาเรียนรูและสําคัญ 
สอนใหฉันไดรักและแบงปน จึงทําใหฉันเลือกเดินตามพระองค 
*.* จะเปดดวงใจใหพระองคเขามาครอบครอง  
จะชวนพ่ีนองเพ่ือน ๆ ทั้งหลายใหมาดวยกัน 
จับมือกันเดินกาวไป ติดตามพระคริสตผูย่ิงใหญ 
ใหพระองคนําทางในชีวิต.....ตลอดไป ( *.* ) 
 
ผูนําสรุป: ขณะที่เรารองเพลง “ฉันเลือกเดินตามพระองค” พระเจาทรงรอคําตอบจากเรา  
ในการเชื้อเชิญจากพระองคใหเราเปนศิษยของพระองคในยุคสมัยของเราในปจจุบัน 

2.ผูนําเชิญเลขาอานรายงานการพบปะคร้ังที่ผานมา  
3. เชิญเหรัญญิกรายงานเร่ืองการเงิน 
4. เชิญแตละคนไดแบงปนงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา (เลขาจดบันทึกไว) 

 
สวนท่ี 2 คําสอนของพระศาสนจักรท่ีความทาทายเรา 
 

1. เจาะลึกในสวนท่ีสําคัญ ผูนําใหเน้ือหาตามลําดับ โดยเนนคําท่ีสําคัญ 3 คํา คือ สงฆ ประกาศก และ
กษัตริย 

1.1 การเรียกใหเปนศิษยของพระเยซูเจา คือ การเขารวมพันธกิจสามประการของพระคริสตเจา : 
พระศาสนจักร พระเจาทรงเปนบุคคลแรกที่เร่ิมความสัมพันธกับมนุษย พระองคทรงเปนบุคคล
แรกที่ทรงเรียกมนุษย พระองคทรงเรียกเรา และเราตอบรับดวยการติดตามพระเยซูเจา 
เหมือนกับซีโมนศิษยคนแรก ที่ตอมาไดเปล่ียนช่ือวาเปโตร หลังจากนั้นทานไดเปนผูนําของ
พระศาสนจักร ทานก็ไดรับการเรียกใหเปนธรรมทูต พระศาสนจักรที่กําลังเดินทางมีธรรมชาติ
เปนธรรมทูต (AG2) สมาชิกของพระศาสนจักรมีความช่ืนชมยินดีในการสานตอกิจกรรมงาน
ธรรมทูตดวยเหตุผลวาพวกเขารักพระเจา และความรักนี้ผลักดันพวกเขาใหออกไปแบงปน
ใหกับผูอ่ืนในส่ิงฝายจิต ทั้งเพ่ือชีวิตนี้และชีวิตในภายหนา 
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1.2 คริสตชนในฐานะสมาชิกของพระศาสนจักร เมื่อเรารับศีลลางบาป เรากลายเปนสมาชิกของ
พระศาสนจักร และไดรับการเรียกจากพระเยซูเจาใหเปนธรรมทูต “ในคุณธรรมของศีลลาง
บาป เราไดรับกระแสเรียกเปนธรรมทูตโดยธรรมชาติ”(สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 16) 
ในขณะที่เรารับศีลลางบาป เราไดรับพันธกิจสามประการของพระเยซูเจาดวย คือการเปน สงฆ 
ประกาศก และกษัตริย ดังนั้นเราจึงไดรับความรับผิดชอบพันธกิจที่เก่ียวของกับสมาชิกทุกคน
ของการเปนศิษยของพระคริสตเจา 
 

1.3 พันธกิจสามประการของพระเยซูเจา พระเยซูเจาทรงกระทําใหความหวังของชาวอิราเอล
เก่ียวกับพระเมสสิยาหในทั้งสามบทบาทของสมณะ ประกาศก และกษัตริยสําเร็จเปนจริง 
(CCC 436) ทุกคนที่รับศีลลางบาปแลว อาศัยการบังเกิดใหมและการเจิมของพระจิตเจา ลวน
ไดรับมอบถวายใหเปนพระวิหารของพระจิตเจาและเปนสมณภาพศักดิ์สิทธ์ิ (CCC 784) ซ่ึง
หมายความวาผูไดรับศีลลางบาปไดรับการเจิมใหมีชีวิตในการสวดภาวนา และศีลศักดิ์สิทธ์ิ
ตางๆอยางสมบูรณ ซ่ึงก็คือ ประชากรศักดิ์สิทธ์ิของพระเจามีสวนในหนาที่ประกาศกของพระ
คริสตเจา... และเปนพยานถึงพระคริสตเจาในโลก (CCC 785) ซ่ึงหมายความวาผูที่ไดรับศีลลาง
บาปไดรับเจิมใหเปนพยานถึงสารของพระเยซูเจาในชีวิตประจําวัน ประการสุดทาย ประชากร
ของพระเจามีสวนในหนาที่กษัตริยของพระคริสตเจา ผูทรงเปนกษัตริยและเจานายแหงสากล
โลก ทรงยอมเปนผูรับใชของทุกคน (CCC 786) พันธกิจการเปนกษัตริยของพระเยซูเจาทําใหผู
ไดรับศีลลางบาปไดรับการเจิมใหมีชีวิตเพ่ือรับใชพระเจา และผูคนที่ทนทุกขทรมาน 

 
2. กิจกรรมท่ี 2 ไตรตรองคําสอนโดยการทําสัญลักษณ 

2.1 แบงเด็กออกเปนสามกลุม แตละกลุมนําเสนอพันธกิจสามประการของพระเยซูเจา โดยใหเด็ก
ใชความคิดสรางสรรคในการนําเสนอเปน “สัญลักษณ” แตละกลุมแสดงความคิดสรางสรรคใน
หัวขอของตน เพ่ือดูวาเด็กๆ ดําเนินการในพันธกิจสามประการของพระเยซูเจาในบริบทของเขา
ไดอยางไร (กิจกรรมนี้เพ่ือใหผูนําใชสํารวจการสะทอนภาพการเปนธรรมทูตคริสตชนของเด็กๆ
วาเปนอยางไร) 
 กลุมที่ 1 “ธรรมทูตคริสตชนในฐานะสงฆในการทํางานธรรมทูต”(ทําใหตนเองและคนอ่ืน

ศักดิ์สิทธ์ิไดอยางไร) 
 กลุมที่ 2 “ธรรมทูตคริสตชนในฐานะประกาศกในการทํางานธรรมทูต” (การสอน การ

ประกาศขาวดี การเปนตัวอยางที่ดีไดอยางไร ในเร่ืองอะไร) 
 กลุมที่ 3 “ธรรมทูตคริสชนในฐานะกษัตริยในการทํางานธรรมทูต” (จะรับใช ผูอ่ืนอยางไร) 

2.2 ใหเด็กๆแบงปนและรวบรวมความคิดของพวกเขา โดยใหสมาชิกในกลุมแบงหนาที่กันเปน
เลขานุการ เปนผูรายงาน และเปนผูอํานวยความสะดวก 
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(หมายเหตุ) โดยปรกติ สําหรับเด็กแลว ภาพลักษณการเปนธรรมทูตคือผูที่ออกไปทํางานธรรม
ทูต “ในตางแดน” แตในขณะเดียวกันพวกเขาตองเขาใจดวยวา การเปนธรรมทูตในปจจุบันคือ
การทํางานธรรมทูต “ในที่ที่ตนอยู” เพราะปรากฏการณของผูอพยพยายถ่ิน การอยูเคียงขาง
กับผูคนตางวัฒนธรรมและตางความเชื่อ ส่ิงเหลานี้ตองทําใหเด็กเขาใจอยางชัดเจนถึง
ความหมายของคําวา “ธรรมทูต” 

 
3. เจาะลึกถึงความตระหนักวาธรรมทูตคริสตชนคืออะไร 

3.1 การสังเคราะห การเปนธรรมทูตนั้น เปนองคพระผูเปนเจาที่ทรงมอบหมายใหเรา ดวยการเปน
ศิษย และติดตามพระคริสตเจา พระเยซูเจาทรงส่ังคริสตชนทุกคนใหแบงปนขาวดี เปนธรรม
ทูตของขาวดี เมื่อเราไดรับศีลลางบาป เรามิใชเปนแคบุตรของพระเจาเทานั้น แตเรายังไดรับ
พระพรพิเศษ พระพรแหงความเช่ือซ่ึงมอบความรับผิดชอบและพันธกิจให ดังนั้นคําวา     
“ธรรมทูต” ตองไปไกลกวาความเขาใจวา ธรรมทูตคือผูที่ประกาศขาวดีใหกับผูที่ยังไมเคยได
ยินและเตรียมพวกเขาเพ่ือรับศีลลางบาป คําวา ธรรมทูต ยังรวมถึงชายหญิงจํานวนมหาศาล 
นักบวช พระสงฆ ภราดา ครูคําสอน ฆราวาส และเด็กๆผูซ่ึงเปนพยานยืนยันดวยชีวิต จนถึง
การเปนมรณสักขี ผูที่รําพึงภาวนา ผูเทศนสอนขาวดี ผูสงเสริมชีวิตมนุษย และบรรดาผูที่สวด
ภาวานและทําพลีกรรมเพ่ือสงเสริมการเติบโตของพระศาสนจักรดวย  
 การเปนคริสตชนคือการเปน “ธรรมทูต” ซ่ึงหมายถึงการแบงปนความเช่ือที่เรามีในองค
พระเยซูคริสตเจา ดวยทุกวิธีการที่เราสามารถ และทุกเมื่อที่เปนไปได(ตามบริบท) คําวา 
“ความเช่ือ” มิใชเพียงแคความหมายธรรมดาวาเราเช่ือวามีพระเจา แตยังตองเปนคําที่สามารถ
ทําใหเกิดความแตกตางในชีวิตของเรา ซ่ึงหมายถึงความเช่ือวาโลกนี้เปนสถานที่ที่เราไดรับ
เรียกมาใหสรางพระอาณาจักรของพระองค และบอกวาพระองคทรงดํารงอยู และจะตองมี
ความรักตอมนุษยทุกคน ดวยเหตุนี้ เราจึงตองรักพ่ีนองชาย-หญิงทุกคน และเราอยากที่จะ
แบงปนกับพวกเขาในส่ิงที่เราถือวาเปนขุมทรัพยที่มีคาที่สุดในชีวิตของเรา คือ พระเยซูเจา และ
ขาวดีของพระองค สมาชิกทุกคนมีบางอยางที่สามารถแบงปนได ตอไปน้ีเปนตัวอยางของการ
เปนธรรมทูตคริสตชน 
 

3.2 นําเสนอเร่ืองราวของเปาลีน จารีโค ผูกอต้ัง สมณองคกรเผยแพรความเช่ือ 
 เปาลีนเกิดในครอบครัวคริสตชน เปนบุตรของนายอันตนและนางเจนนี่ จารีโค เธอมาจาก
ครอบครัวรํ่ารวยและมีช่ือเสียง บิดามารดาของเธอมีโรงงานผลิตผาไหม เธอเปนวัยรุนที่มีเงิน
ทองมากมาย มีความภาคภูมิใจในความสวยของเธอ เธอมีเคร่ืองเพชรและเส้ือผาราคาแพง
มากมาย มีความสุขกับการออกงานสังคม เมื่ออายุ 17 ป เธอมีความประทับใจอยางมากใน
การเทศนคุณพอเจาอาวาส ผลที่ตามมาคือ เธอกลายเปนเด็กใจบุญ ใชชีวิตแบบพรตนิยม เธอ
สนิทกับฟเลอาสพ่ีชายมาก ทั้งสองเติบโตมาดวยกันและแบงปนเร่ืองราวที่นาสนใจในเร่ืองงาน
ธรรมทูต วันหนึ่งฟเลอาสบอกวาเขาจะไปเปนธรรมทูตและจะไปประเทศจีน เปาลีนกระตือ    
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รือรนที่จะไปกับเขาดวย แตฟเลอาสเสนอแผนการอยางอ่ืนใหวา “นองรัก เธอไปไมได แตเธอ
ตองหาจอบมาอันหนึ่ง เสาะหาทองและใสลังสงมาใหพ่ี” ในวันที่ 25 ธันวาคม 1816 เธอได
ปฏิญาณสวนตัวถือพรหมจรรย เธอไดจัดตั้งกลุมสตรีที่เครงศาสนาเพ่ือภาวนาสําหรับผูที่ทํา
บาปผิดตอดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจา เรียกวา “สมาคมผูชดเชยดวงพระหฤทัยของพระเยซู
เจา” 
 ในป 1818 เธอเร่ิมตั้งกลุมข้ึนอีก ซ่ึงตอมาเราเรียกวา “สมณองคกรเผยแพรความเช่ือ” 
เมื่อเธอขอรองใหสตรีจํานวน 200 คนในโรงงานผาไหมบริจาคเงินสัปดาหละ 1 เพ็นนี จาก
คาจางอันนอยนิดของพวกเขา เพ่ือชวยเหลือเด็กๆในประเทศจีนที่ถูกทอดทิ้ง กลุมนี้ขยายเพ่ิม
มากขึ้นและมีความเห็นวานาจะมีมิติของการสวดภาวนา และความกระตือรือรนในงานธรรมทูต
ไปพรอมกับการบริจาคเงินรายสัปดาห “เพ่ือรวมมือกันในการเผยแพรขาวดี” เธอเร่ิมตั้งกลุม
ดวยการขอใหเพ่ือนของเธอแตละคนหาเพ่ืออีกสิบคนเพ่ือบริจาคเงินสัปดาหละ 1 เซ็นต เพ่ือ
ชวยเหลืองานธรรมทูต วันที่ 20 ตุลาคม 1820 มีสมาชิกมากกวา 500 คนที่ลงทะเบียนอยูใน
กลุม ซ่ึงตั้งอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 1822 เงินบริจาคคร้ังแรกที่องคกรเผยแพร
ความเช่ือไดใหความชวยเหลือเมื่อป 1822 คือที่สังฆมณฑลหลุยสเซียนา ซ่ึงขยายจากฟลอริดาสู
แคนาดา ตลอดจนงานธรรมทูตในเคนตักก้ี และประเทศจีน  
 ในป 1840 สมเด็จพระสันตะปาปา เกรโกรีที่ 16 ไดใหองคกรนี้เปนสถาบันคาทอลิกสากล 
และวันที่ 25 มีนาคม 1940 ปแรกแหงสันตสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาปอุสที่ 10 ไดทรง
แนะนําองคกรนี้ใหกับองคกรการกุศลของสัตบุรุษและวัดตางๆ เพ่ือยืนยันถึงจิตตารมยธรรม
ทูตและการรับใชพระศานจักรสากล วันที่ 3 พฤษภาคม 1922 สมเด็จพระสันตะปาปาปอุสที่ 11 
ไดทรงประกาศใหองคกรเผยแพรความเชื่อเปน “สมณองคกร” สมณองคกรเผยแพรความเช่ือ
ยังคงสานตอการแสวงหาการสวดภาวนา และการทําพลีกรรมเพ่ืองานธรรมทูตในโลก ให
ความชวยเหลือโครงการตางๆในงานอภิบาลและงานการประกาศขาวดี ชวยครูคําสอนและงาน
การสอนคําสอน การสรางวัด และงานของคณะนักบวชตางๆที่ใหความชวยเหลือดานสุขภาพ
อนามัยและการศึกษา ดานส่ือสารมวลชนและยานพาหนะ 
 ในปจจุบัน เงินกองทุนสากลของสมณองคกรเผยแพรความเช่ือ มาจากคริสตชนทั่วโลก 
โดยพื้นฐานคือเพ่ือชวยเหลืองานธรรมทูตของพระศาสนจักรทั่วโลกใหความชวยเหลือบรรดา
พระสังฆราชในแดนมิสซังเพ่ือขยายและเปดสังฆมณฑลใหมเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนใหความ
ชวยเหลือโครงการพิเศษตางๆ 
 

3.3 การแบงปนใน “วันอาทิตยแพรธรรมสากล” 
 ในป 1962 สมเด็จพระสันตะปาปาปอุสที่ 11 ไดจัดตั้งใหมีวันเก็บเงินประจําปเพ่ืองาน
ธรรมทูตของพระศาสนจักรทั่วโลก ซ่ึงเรียกวา “วันอาทิตยแพรธรรมสากล” เร่ืองนี้ตรงกับ
วิสัยทัศนของเปาลีนคือเพ่ือชวยงานธรรมทูตสากลเปนตัวเปนตนข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งในวัน
อาทิตยแพรธรรมสากล ซ่ึงสมณองคกรเผยแพรความเช่ือไดจัดทําใหเปนระบบ เปนวันที่จัดตั้ง
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ไวเพ่ือใหคริสตชนทั่วโลกไดอุทิศตนเองเพ่ือกิจกรรมตาง ๆ ในงานธรรมทูตของพระศาสนจักร 
โดยทางการสวดภาวนาและการทําพลีกรรม การฉลองประจําปของ “วันอาทิตยแพรธรรม
สากล” เปนวันอาทิตยกอนวันอาทิตยสัปดาหสุดทายของเดือนตุลาคม นักบุญสมเด็จพระ
สันตะปาปายอหน ปอลที่ 2 ตรัสถึงวันอาทิตยแพรธรรมสากลวา “เปนวันสําคัญในชีวิตของ
พระศาสนจักร เพราะเปนการสอนวาควรจะใหอยางไร  คือการใหในฐานะที่เปนของถวายแด
พระเจา ในพิธีบูชาขอบพระคุณ และเพ่ืองานธรรมทูตทั่วโลก” (RM 81) พระองคทรงเรียก
เงินกองทุนนี้วา “กองทุนกลางของความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน” 
 การมอบถวายของคริสตชนในวันอาทิตยแพรธรรมสากลและตลอดทั้งปนั้น จะนํามา
รวมกันกับเงินถวายของสมณองคกรเผยแพรความเช่ือจากทั่วโลก งานธรรมทูตของสังฆมณฑล
จะไดรับความชวยเหลือจากกองทุนที่เก็บรวบรวม นอกจากนั้น สังฆมณฑลในแดนมิสซังยัง
สามารถสงคําขอมายังสมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสูปวงชน เพ่ือชวยในความจําเปน
ดานตางๆ เชน โครงการเก่ียวกับงานคําสอน โรงเรียนที่สอนเก่ียวกับศาสนา งานของหมูคณะ
นักบวช ความตองการดานการส่ือสารและยานพาหนะ การสรางวัด เด็กกําพราและโรงเรียน 
บรรดาผูอํานวยการของทุกประเทศจะมาประชุมกันเพ่ือออกเสียงลงคะแนนตอคําขอเหลานี้ 
เงินกองทุนนี้จะไดรับการจัดสรรทั้งหมดเพ่ือสังฆมณฑลในแดนมิสซังทั่วโลก นี่จึงเปนเหคุผลวา
ทําไมคริสตชนทั่วโลกจึงตองมีสวนรวมและเปนขอผูกพัน ก็เพ่ือตอบสนองความตองการอยาง
เรงดวนเหลานี้ 
 

4. การไตรตรอง ดวยคําถาม เชิญชวนเด็กใหมีสวนรวมในการตอบคําถาม 
ก) ใครเปนผูกอตั้งสมณองคกรเผยแพรความเช่ือ? 
ข) สมณองคกรเผยแพรความเช่ือเร่ิมอยางไร? 
ค) สมณองคกรเผยแพรความเช่ือใหความชวยเหลืองานธรรมทูตทั่วโลกอยางไร? 
ง) วันอาทิตยแพรธรรมสากลคืออะไร? เร่ิมตั้งแตเมื่อใด? เราฉลองวันอาทิตยแพรธรรมสากล

เมื่อไหร? 
จ) ทําไมการฉลองวันอาทิตยแพรธรรมสากลจึงมีความสําคัญในการมีสวนรวมและเก่ียวของกับคริสต

ชนทั่วโลก? 
 

สวนท่ี 3 การปฏิบัติ 
กิจกรรมท่ี 3 การตอบรับความเช่ือ 

1. การวางแผนเพ่ือการทําหนาที่ธรรมทูต 
 แบงเด็กออกเปนกลุมตามตองการ เพ่ือตอบคําถามที่ใหไว แจกกระดาษชารตใหเด็กเขียน 

ครอบครัว โรงเรียน วัด ชุมชน หลังจากกลุมระดมความคิดแลว ใหแตละกลุมสงผูแทนมา
จับฉลากเพ่ือตอบคําถามตามที่กลุมเขียนตอบไวในกระดาษชารต 
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 คําถาม : ในฐานะคริสตชนที่ไดรับศีลลางบาป กิจการธรรมทูตใดที่เธอสามารถกระทําเพ่ือ
สนองตอบพระเยซูเจาในการเรียกใหเธอเปนธรรมทูตในครอบครัว โรงเรียน วัด และ
ชุมชน 

2. เสร็จแลวใหตัวแทนออกมาแบงปนตอกลุมใหญ 
3. ใหมีการถวายเงินเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือชวยเหลือเด็ก ๆ ที่มีความยากลําบากกวา (ใหเหรัญญิก

ประจํากลุมทําบัญชีแลวนําเงินไปมอบใหครูเพ่ือเก็บรักษาไว) 
4. ใหผูนํากระตุนใหเด็ก ๆ นําแผนงานที่ไดวางไวในขอ 1 ไปปฏิบัติจริง แลวนํามาแบงปนในการ

ประชุมคร้ังตอไป 
5. นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
6. ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
7. จบดวยการภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปาเพ่ืองานแพรธรรม 
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บทท่ี 3 
เฉลิมฉลองของชีวิต เฉลิมฉลองดานคารวะกิจ (ชีวิตจิตธรรมทูต) 

 
หมายเหตุ การเฉลิมฉลองแบงออกเปนสองสวน การเฉลิมฉลองของชีวิตและการเฉลิมฉลองดานคารวะกิจ 
(งานธรรมทูตและการภาวนา) 
 
สวนท่ี 1: การเฉลิมฉลอง  

1. ผูนําใหการตอนรับสมาชิกดวยความยินดี 
2. ผูนําเกรนนําจุดประสงคของการพบปะในวันนี้ “วันนี้พวกเราจะไดมีโอกาสในการทํากิจกรรมหลาย

อยาง ทั้งกิจกรรมเพ่ือการสนับสนุนงานแพรธรรมดวยทําส่ิงของที่ระลึกและการร้ือฟนคํามั่น
สัญญาแหงศีลลางบาป นอกจากนั้นเรายังมีการวางแผนเพ่ือการเปนธรรมทูตในรูปแบบตาง ๆ จึง
ขอใหเราไดรวมใจกันภาวนาวอนขอพระพรจากพระบิดาเจา เพ่ือทรงชวยเหลือเราใหกิจกรรมตาง 
ๆ สําเร็จไปตามพระประสงคขอพระองค ใหเราสวดภาวนาตามที่พระเยซูเจาทรงสอน “ขาแตพระ
บิดาของขาพเจาทั้งหลาย........” 

3. เชิญเลขาอานรายงานคร้ังที่แลว 
4. เชิญเหรัญญิกรายงานเร่ืองการเงิน 
5. เชิญสมาชิกแตละคนไดแบงปนงานธรรมทูตที่ไดรับมอบหมายให (เลขาจดบันทึกไว) 
6. ผูนําเชิญสมาชิกรวมกันรองเพลง “ขอรับใช” 

* ขอรับใช ชีวิตขาขอรับใช ชีวิตขาขอมอบใช โอขาเปนของพระองค ของพระองค  
1)  ขายินดีเมื่ออยูที่สําหรับพระองค สําหรับพระองค ขาไมลืมเลือน ไมลืมเลือน  
    พระเยซูยอมตายเพ่ือขาไดชีวิตใหม ในพระองค ในพระองค (ซํ้า *) 
 2) โลหิตพระคริสตชําระขาจากความบาป จิตขากระหายอยากใกล พระองค ใกลพระองค     
    เพราะขาลําเค็ญจิตและกายขา ขอมอบให องคพระคริสต องคพระคริสต (*)  

ผูนําสรุป: พระเยซูเจาทรงแสดงใหเราเห็นวาพันธกิจของเราคืออะไร คือการรับใชผูอ่ืน ดังที่เนื้อเพลงได
บอกเรา พระเยซูเจาทรงทุมเทชีวิตเพ่ือรับใชมนุษยชาติ นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 
ทรงทาทายบรรดาเยาวชนใหกระทําพันธกิจของพระเยซูเจาวา “การเปนคริสตชน ...ประกาศพระคริสต
เจา” กอนที่เราจะประกาศพระคริสตเจา เราตองไดรับพระพรแหงความเช่ือ เราไมสามารถใหส่ิงที่เราไมมี
แกผูอ่ืน ความเชื่อเปนพระพร และ “ความเช่ือจะเขมแข็งมากข้ึนเมื่อเราแบงปนออกไปใหผูอ่ืน”(RM 2) 
คริสตชนตองไมเปนแคเพียง “นักฝน” แตตองเปน “นักทํา” ดวย เราไมใชเปนเพียงแคความฝน ความหวัง 
และการภาวนา ความฝนนี้อาจจะเปนจริงได แตพันธกิจของเราคือการมอบตัวเราเพื่อรับใชพระเจา เมื่อ
เราไดรับศีลลางบาป เราอาแขนรับกระแสเรียกการเปนธรรมทูตเขามาดวย คือ การเผยแพรพระวาจาของ
พระเจาดวยคําพูด การเปนแบบอยาง และการรับใช ในฐานะสมาชิกยุวธรรมทูต ส่ิงหนึ่งที่เราสามารถทํา
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ไดคือการชวยงานแพรธรรมสากลของพระศาสนจักร คือสนับสนุน “วันอาทิตยแพรธรรมสากล” ตามกําลัง
และความสามารถของเราในการให แนนอนวาการให “เพียงเล็กนอย” ก็จะกลายเปนผลงานที่ย่ิงใหญเพ่ือ
งานธรรมทูต ทุกคร้ังที่เราทํากิจกรรมธรรมทูต เราเฉลิมฉลองพระพรแหง “ชีวิต” เพราะ “ชีวิตคือการรับ
ใช”  

7. กิจกรรม 2 เฉลิมฉลองชีวิต (ธรรมทูตรับใช) ใหเด็กทํา “กรอบรูป” 
คําแนะนํา แนะนําเด็กใหทํา “กรอบรูป” โดยใชความคิดสรางสรรคของเขาเอง แลวใหพวกเขา
นําไปขายใหกับสมาชิกในครอบครัว หรือคนอ่ืนๆ รวบรวมเงินที่ไดและนําไปมอบใหกับงานธรรม
ทูต โดยผานทาง “วันอาทิตยแพรธรรมสากล” 

8. ใหเด็กทํากิจกรรม 3: เฉลิมฉลองคารวะกิจ (ชีวิตจิตธรรมทูต) 
บทนํา ทําไมเราจึงสวดภาวนา? เราสวดภาวนาเพื่อมีชีวิต การสวดภาวนาเปนการทําใหความ
รับผิดชอบและพันธกิจของการเปนคริสตชนบรรลุผล เราสวดภาวนามิใชเพียงเพ่ือตัวของเราเอง
เทานั้น แตเพ่ือผูอ่ืนดวย เราพูดกับพระเจาเมื่อเราสวดภาวนา ส่ิงหนึ่งที่เราสามารถกระทําเพ่ือมี
สวนรวมกับงานธรรมทูตของพระศาสนจักรคือการสวดภาวนา การภาวนาเปนส่ิงสําคัญอยางมาก
สําหรับชีวิตธรรมทูต การภาวนาสามารถเปนการรวมเดินทางไปกับบรรดาธรรมทูตเพ่ือใหการ
ประกาศขาวดีใหกับโลกเกิดผลโดยผานทางพระหรรษทานของพระเจา ทั้งการภาวนาและการ
ทํางานเปนสวนประกอบที่จําเปนในการตอบรับการแสเรียกการเปนธรรมทูตคริสตชนของเรา ใน
การทํางานและการสวดภาวนานั้นเราเปดหัวใจของเราตอพระเจาในการมอบถวายและการรับ
ดวยความถอมตน โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
 บทนํา 
 ภาวนาเปด 
 จุดเทียน 
 ร้ือฟนคําสัญญาศีลลางบาป 
 บท “ขาแตพระบิดา...” 
 เพลง “กํายาน” 
 ภาวนาเพื่อเด็กๆทั่วโลก 
 ภาวนาเพื่อบรรดาธรรมทูต 
 เพลงจบพิธี 
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# บทนํา 
 ในศีลลางบาป เราไดรับพระคริสตเจา เราถูกฝงไวพรอมกับพระองค และจะกลับเปนข้ึนมาพรอม
กับพระองคสูชีวิตใหม เทียน เปนสัญลักษณของความเช่ือของเราในพระเยซูคริสตเจา เทียนที่จุดอยูให
ความสวางในที่มืด ดังนั้นความเช่ือของเราตองหลอหลอมชีวิตของเราและชีวิตของทุกคนในโลก บัดนี้ ให
เราร้ือฟนคําสัญญาศีลลางบาปที่เราไดกระทําเมื่อรับศีลลางบาป เมื่อเราปฏิเสธปศาจและกิจการของมัน 
และสัญญาจะรับใชพระเจาดวยความซ่ือสัตยในพระศาสนจักรคาทอลิกศักดิ์สิทธ์ิของพระองค 
# ภาวนาเปด 
 ขาแตพระเจาผูทรงสรรพานุภาพตลอดนิรันดร โปรดทรงทําใหพวกลูกรูสึกถึงการประทับอยูของ
พระองคในศีลศักดิ์สิทธ์ิแหงความรักของพระองค โปรดทรงสงพระจิตของพระองคลงมายังบรรดาบุตรของ
พระองคที่ไดเกิดอีกคร้ังในศีลลางบาป โปรดทรงประทานพละกําลังเพ่ือใหงานของศาสนบริกรของ
พระองคเกิดผล พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย อาแมน 
# จุดเทียน 
# ร้ือฟนคําสัญญาศีลลางบาป 
ผูนํา:   ทานละทิ้งบาป    เพ่ือเจริญชีวิตอยางเปนอิสระในฐานะบุตรของพระเปนเจาหรือ 
เด็กทุกคน: ขาพเจาละทิ้ง 
ผูนํา: ทานละทิ้งความย่ัวยวนของความชั่ว เพ่ือมิใหบาปครอบงําทานหรือ 
เด็กทุกคน: ขาพเจาละทิ้ง 
ผูนํา: ทานละทิ้งปศาจ ซ่ึงเปนจอมมารและเจาแหงความมืดหรือ 
เด็กทุกคน: ขาพเจาละทิ้ง 
ผูนํา: ทานเช่ือในพระเจา พระบิดาผูทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตรฟาดินหรือ 
เด็กทุกคน: ขาพเจาเช่ือ 
ผูนํา: ทานเชื่อในพระเยซูคริสตเจา พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจา ทรงบังเกิดจากพระนางมา

รียพรหมจารี ทรงรับทรมาน และทรงถูกฝงไว ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย 
และประทับเบื้องขวาพระบิดาหรือ 

เด็กทุกคน: ขาพเจาเช่ือ 
ผูนํา: ทานเช่ือในพระจิต พระศาสนจักรศักดิ์สิทธ์ิ สากล ความสัมพันธเปนหนึ่งเดียวของผู

ศักดิ์สิทธ์ิ การอภัยบาป การกลับคืนชีพของรางกาย และชีวิตนิรันดรหรือ 
เด็กทุกคน: ขาพเจาเช่ือ 
# ขาแตพระบิดาของขาพเจาท้ังหลาย... (รองเพลง) 
# เพลงจบพิธี  “กํายาน”คํารอง/ทํานอง: ส.แสงประสิทธ์ิ 
 (รับ) ขอใหคําภาวนา จากจิตขาดุจเคร่ืองหอม ขายกมือกราบจอม เจาดุจถวาย เคร่ืองบูชา 
 (1) ขอองคเจาพระคุณ โปรดการุณฟงคําขา โปรดสดับรับภาวนา ที่ขาทูล แดพระองค (รับ) 
 (2) ขอทรงต้ังยามเฝา ปากขาเจาดังจํานง โปรดรักษาโดยตรง ที่ปากขา อยาหมางเมิน (รับ) 
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# ภาวนาเพ่ือเด็กๆท่ัวโลก 
 “โปรดทรงอวยพระพรใหกับเด็กทุกคนในโลก ทั้งเด็กที่มีผมสีบลอนด สีแดง สีน้ําตาล และสีดํา 
และทุกสีผิว ทั้งเด็กที่มีรอยย้ิมและที่มีความยากลําบากเพราะสงคราม ความยากจน หรือความหิวโหย โป
รทรงอวยพระพรใหกับเด็กที่มีบานอยูอยางสะดวกสบาย เด็กอยูในบานที่หลังคาร่ัว และไรที่อยู โปรดทรง
อวยพระพรใหกับเด็กที่ไปโรงเรียน เลนกระโดดเชือกและฟุตบอล และเด็กที่ตองเดินทั้งวันในทุงนา ใน
โรงงาน และเด็กเรรอนตามทองถนน โปรดทรงอวยพระพรใหกับเด็กที่มีพอแมรัก เด็กกําพรา และเด็กที่
ถูกทารุณ โปรดทรงชวยลูกใหนําความรักและสารแหงสันติ ความหวัง และชีวิตนิรันดรไปใหกับเด็กเหลานี้
ทุกคน (สวดบท ขาแตพระบิดา... วันทามารีย... และ พระสิริรุงโรจน...) 
 ขาแตนักบุญฟรังซิสเซเวียร นักบุญเทเรซา แหง พระกุมารเยซู โปรดภาวนาเพ่ือพวกลูก และเด็กๆ
ทุกคนในโลกดวยเถิด อาแมน” 
# ภาวนาเพ่ือบรรดาธรรมทูต 
 ขาแตพระเจาผูทรงสรรภานุภาพ องคพระผูเปนเจาผูทรงเก็บเก่ียวดวงวิญญาณ พวกลูกขอ
พระองคโปรทรงนําทางและอวยพระพรใหกับทุกคนที่ออกไปประกาศขาวดี โปรดทรงประทานพระพรแหง
ความเอ้ืออาทรและความหวงใยใหกับพวกเขา โปรดทรงสงพระจิตของพระองคลงมายังพวกเขา เพ่ือพวก
เขาจะไดมีความเขมแข็งในความออนแอ โปรดทรงบรรเทาใจพวกเขาในความยากลําบากและโปรดทรง
แนะนําในความพยายามของพวกเขา โปรดทรงเปดหัวใจของผูฟงใหรับสารแหงการชวยใหรอดพนของ
พระองค โปรดใหการเผยแสดงของพระองคสองสวางจิตใจเพ่ือความรอดพนของวิญญาณ และโปรดให
ความรักของพระองคเยียวยารักษาทุกหัวใจและรางกายเพ่ือแตละคนจะไดมีความสุข ขอโปรดใหทุกคน
ยอมรับพระองคและรับใชพระองคดวยการมีชีวิตตามคําสอนของพระบุตรของพระองค พวกลูกวอนขอ
ทั้งนี้โดยอาศัยพระคริสตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย อาแมน 
# เพลงจบพิธี “มารชยุวธรรมทูต” 
 ** พวกเรายุวธรรมฑูต รวมใจพันผูกดวยรักสมัครสมาน ติดตามพระคริสตดวยชีวิตที่เปนพยาน  
ประกาศพระนาม ขององคพระเยซู 
 ***พวกเราจะรัก  รับใชผูอ่ืน จะหยัดยืนตามวาจาที่พระองคสอน  จะเสียสละแบงปนดวยใจอาทร  
ชวนเพ่ือนพ่ีนองมาเปนศิษยของพระองค    
   ****  มา เรามารูจักและรักพระเยซู  มาเชิดชูชีวิตเปนศิษยและติดตาม ทําทุกอยางดวยรัก 
ประกาศในเร่ืองความรัก...ของพระองคใหกองไปทั่วโลกา 
 
สวนท่ี 2 กิจกรรมธรรมทูต (ธรรมทูตรับใช) 
หมายเหตุ กิจกรรมธรรมทูตที่เสนอแนะไวใหนี้ เพ่ือชวยเด็กๆใหมีความเขาใจมากขึ้นถึงความรวมมือในงาน
ธรรมทูต 

1. กิจกรรม “บันทึกธรรมทูตมือชวยเหลือ” (อุปกรณ สมุดบันทึก หรือสมุดวาดภาพ ดินสอ สีเทียน) 
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2. กลาวนํา เราพบวาคริสตชนทุกคนเปนธรรมทูต ในฐานะธรรมทูตนอยๆของพระเยซูเจา เธอจะเขา
รวมกิจกรรมธรรมทูตของพระศาสนจักรอยางไร? ทุกคร้ังที่เรากระทํากิจการธรรมทูต เราตอบรับ
การเรียกของพระเยซูเจาใหเปนศิษยของพระองค 

3. การเตรียม ทําผังงานกิจการธรรมทูต โดยใชการพิมพมือเพ่ือแสดงวาแตละกิจกรรมมีการกระทํา
มากนอยเพียงใด(ดูตัวอยางที่ใหไว) วาดหลายๆมือโดยใชสีที่แตกตางกัน (ไมจําเปนที่จะใหเด็ก
วาดมือของตนเอง การพิมพมือเปนเพียงสัญลักษณในการทํากิจกรรมธรรมทูตของพวกเขา และไม
จําเปนวาพวกเขาจะตองกระทําทุกๆงาน ส่ิงสําคัญคือ หลังจากนั้นกิจกรรมธรรมทูตเหลานี้จะ
คอยๆเขาสูระบบของพวกเขา ถึงแมจะไมมีใครบอกใหเขากระทํา ส่ิงเหลานี้เปนเพียงเคร่ืองมือเพ่ือ
ใชยํ้าในการอบรมเอกลักษณการเปนธรรมทูตแมวาพวกเขายังเด็กก็ตาม) 
 
คําแนะนํา ทุกคร้ังที่เธอทํากิจการธรรมทูตที่เขียนไวบนผังงาน ใหวาดมือใหตรงกับงานธรรมทูต 
จุดมุงหมายคือ เพ่ือแสดงใหเด็กเห็นวามือที่ชวยเหลือของเขานั้นไดชวยงานธรรมทูต ทําหนาที่เปน
เหมือนกับบันทึกการเดินทางธรรมทูตประจําวัน 

ตัวอยาง 
มือนอยๆท่ีคอยชวยเหลือ 
วันที่ 1 สวดภาวนาเพ่ือเด็กทั่วโลก =  
วันที่ 2 สวดภาวนาเพ่ือบรรดาธรรมทูต =  
วันที่ 3 ทํากิจการธรรมทูตในครอบครัว = 
วันที่ 4 ทํากิจการธรรมทูตในโรงเรียน = 
วันที่ 5 ทํากิจการธรรมทูตในเขตวัด = 
วันที่ 6 ทํากิจการธรรมทูตในชุมชน = 
วันที่ 7 ทําพลีกรรมเพ่ืองานธรรมทูต = 

 
การประเมินผล (ใหแบงปนหรือเขียนก็ได) 

1. ไตรตรองโดยสวนตัวหรือเปนกลุม ตามคําถามท่ีใหไว 
1.1 เธอไดเรียนรูอะไรจากบทเรียนนี้ ? 
1.2 ในบทเรียนนี้ ความรูสึกใดที่เธอรูสึกวาเปนความรับผิดชอบในฐานะยุวธรรมทูต? 
1.3 เธอแสดงอยางไรวาเธอใสใจจริงๆกับเด็กยากจนในชุมชนของเธอ? 

2. มองภาพรวมการรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆของเด็กๆ 
3. ผูนํารวบรวมคําตอบโดยแบงออกเปนเปนสามแบบ 

3.1 การเรียนรูที่สําคัญ (คําสอนธรรมทูต) 
3.2 กิจกรรมธรรมทูตที่ไดกระทํา (ธรรมทูตรับใช) 
3.3 การเฉลิมฉลอง (ชีวิตจิตธรรมทูต) 
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4. ใหมีการถวายเงินเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือชวยเหลือเด็ก ๆ ที่มีความยากลําบากกวา (ใหเหรัญญิก
ประจํากลุมทําบัญชีแลวนําเงินไปมอบใหครูเพ่ือเก็บรักษาไว) 

5. ใหผูนํากระตุนใหเด็กๆ นําแผนงานที่ไดวางไวใน 1 ไปปฏิบัติจริง แลวนํามาแบงปนในการประชุม
คร้ังตอไป 

6. นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
7. ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
8. จบดวยการภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปาเพ่ืองานแพรธรรม 
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ภาคท่ี 2 
พระเจาพระบิดา: แหลงกําเนิดงานธรรมทูต 

 
เปาหมายของภาคท่ี 2 
 การพัฒนาผูเรียนใหรับรูวาพระเจาพระบิดาของเรา ทรงเปนแหลงกําเนิดของงานธรรมทูต 
และเปนส่ิงที่ทําใหพวกเขาตอบรับดวยความรูสึกของความกตัญูรูคุณและนํามาซึ่งการเสียสละได 
 
จุดประสงคเฉพาะ 
เมื่อจบแตละบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

1. ยอมรับวาพระบิดาทรงเปนที่มาของงานธรรมทูต (คําสอนธรรมทูต) 
2. ช้ีใหเห็นวิธีการ วิธีที่จะแสดงความใจกวางมากขึ้นทั้งในดานจิตใจและการพัฒนาสังคมของชุมชนคริ

สตชน (ธรรมทูตรับใช) 
3. สวดภาวนาเพ่ือเด็กที่ยากจนและขัดสนในโลก (ชีวิตจิตธรรมทูต) 

 
การพัฒนาท่ีคาดหวังจะใหเกิดข้ึน 
 ผูรวมกิจกรรมยอมรับวาพระบิดาทรงเปนที่มาของงานธรรมทูต และแตละคนตอบรับการ
เรียกสูงานธรรมทูต 
 
อุปกรณ 
 รูปภาพ (photo language) ภาพยนตร  
 กระดาษ วิธีการสวนบุคคลในการประกาศความรักของพระบิดา  
 เพลง “ความรักมั่นคงของพระองค ดํารงนิจนิรันดร” 

 
บทบาทของผูนํา 
 
 เปนผูอํานวยความสะดวก เลขานุการ ผูรายงาน 
 
เวลา 
 แตละบทใชเวลาประมาณ 45 - 60 นาที 
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บทท่ี 1 
พระเจาพระบิดา : ความรักและพันธกิจของพระองคท่ีทรงมีตอมนุษยชาติ 

(คําสอนธรรมทูต) 
 
สวนท่ี 1: ประสบการณ 

1. ผูนําใหการทักทายและตอนรับสมาชิกดวยความเปนกันเองและอบอุน 
 ผูนําเกร่ินนําการพบปะดวยถอยคําทํานองนี้ 
 “ยินดีตอนรับธรรมทูตนอย ๆ ทุกคน วันนี้เราจะรวมกันศึกษาและมีประสบการณเก่ียวกับการ
เปนธรรมทูต โดยเร่ิมจากการพิจารณาสภาพแวดลอมหรือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนรอบๆตัวเรา 
แนนอนแตละวันมีทั้งเหตุการณที่ดีและเหตุการณที่ราย นาเสราเสียใจ ใครยกตัวอยางเหตุการณที่
ดีใหเพ่ือน ๆ ไดรูบาง (หยุดใหเด็ก ๆ ตอบ) ใครจกยกตัวอยางเหตุการณราย ๆ ใหเพ่ือนไดรับรู
บาง (หยุดใหเด็กตอบ) 
 นอกจากนั้นเราจะไดอานพระคัมภีรเพ่ือจะไดรูวาพระเจาทรงปรารถนาใหเราทําอะไรเพ่ือจะ
ไดชวยกันทําใหโลกของเรามีความสุข 
 ใหเราไดรวมใจกันสวดภาวนาเพื่อการพบปะของเราในวันนี้จะไดสําเร็จไปตามพระประสงค
ของพระเจา ใหเราภาวนาตามที่พระเยซูเจาทรงสอน “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย
.............) 

2. ผูนําเชิญเลขาอานรายงานการพบปะคร้ังที่ผานมา  
3. เชิญเหรัญญิกรายงานเร่ืองการเงิน 
4. เชิญแตละคนไดแบงปนงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา (เลขาจดบันทึกไว) 
5. กิจกรรม รูปภาพ (photo language) หรือ การดูภาพยนตรส้ันๆ 

ขอสังเกต ใหผูนําเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่ใหไว 
5.1 กิจกรรม 1 รูปภาพ (photo language) 
คําแนะนํา: ใหผูเรียนนั่งเปนวงกลม ผูนํากระจายรูปภาพลงบนพ้ืนเพ่ือใหผูเรียนสามารถเลือกภาพ
ที่ประทับใจหรือใกลเคียงประสบการณของเขา 
ก. รูปภาพ (photo language): ภาพที่นํามาใช ควรเปนภาพที่หลากหลาย ใหมีทั้งภาพที่เปน

ประสบการณในรูปแบบที่แตกตางกันของความทุกขทรมานทางกายภาพ 
ข. เมื่อผูเรียนทุกคนเลือกภาพแลว ใหแตละคนพิจารณาเงียบ วาเมื่อมองภาพนั้นแลวรูสึก

อยางไร ทําไมจึงเลือกภาพนี้ 
5.2 ดูภาพยนตรส้ันหรือคลิป (เปนทางเลือก) 
คําแนะนํา: ภาพยนตรที่นํามาใช ควรเปนภาพยนตรที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบในรูปแบบตาง ๆ 
ที่เด็กไดรับ ทั้งในดานศีลธรรมและทางกายภาพ ที่เกิดจากปญหาทั่วโลก เชน สงคราม ความ
เจ็บปวย ความอดอยาก เด็กที่ถูกกระทํา แรงงานเด็ก ฯลฯ 
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6. แบงปนในกลุม 
6.1 หลังจากดูภาพหรือภาพยนตรแลว ใหแบงเด็กออกเปน 5 กลุม (หรือตามความเหมาะสม)  

แตละกลุมเลือกผูนํา และ เลขานุการเพ่ือเขียนจุดสําคัญ ๆ ในการแบงปนของสมาชิกในกลุม 
6.2  แตละกลุมตอบคําถามตอไปนี้ 

 ภาพใดหรือสวนใดในภาพที่เธอสะเทือนใจมากที่สุด?  
 (ถาเปนภาพยนตรหรือคลิป) สถานการณใดในภาพยนตรที่สะเทือนใจทานมากที่สุด? 
 ทําไมจึงมีผลกระทบตอทานเชนนั้น? 
 ทานจะชวยเด็กหรือบุคคลในภาพอยางไร? 

7. รายงานกลุม 
การรายงานของแตละกลุมใหกระทําหลังจากสมาชิกทุกคนในกลุมนั้นไดแบงปนเสร็จแลว 

8. เจาะลึกในประสบการณ 
ผูนําสรุป: แตละคนมีประสบการณที่แตกตางกันจากปญหาที่เกิดข้ึนในทุก ๆ วันของชีวิตของเรา 
ปญหาเหลานี้ดังที่เราพบในกิจกรรมที่กระทําไปแลวนั้น ไมวาจะเปนปญหาทางศีลธรรมหรือทาง
กายภาพ ทั้งสองนี้มีผลความเปนอยูของเราทั้งในดานสวนตัวและสวนรวม ปญหาตาง ๆ ที่เราพบ
มีผลในระดับที่แตกตางกัน มิใชเฉพาะกับตัวเราเอง แตกับบุคคลที่เรารัก ครอบครัว และผูคนที่
อยูรอบขางเรา 
 ปญหาทุกอยางที่เกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากการที่ผูคนปฏิเสธที่จะมีประสบการณความรักของพระ
เจา เมื่อเราไมรักผูอ่ืนในขณะเดียวกันเราก็ไมรักตัวเองดวย ความรักที่พระเจาทรงมีตอเราไมมี
ส้ินสุด  พระองคทรงใหเรามีประสบการณความรักของพระองคตลอดเวลา แตเราปฏิเสธที่จะรับไว 
ส่ิงนี้เกิดข้ึนเมื่อเราทําบาป เมื่อเราทําบาปนั้น เราไมเพียงแตไมกระทําตามพระบัญญัติของพระเจา
เทานั้น แตเรายังไดกีดกันตนเองจากความรักของพระเจาดวย ผูที่มีชีวิตอยูในบาปเปรียบเหมือนผู
ที่ขังตนเองอยูในหองมืด ไมมีแสงสวาง และไมมีใครเก่ียวของดวย กลาวคือ เมื่อเราทําบาป เรา
กลายเปนคนที่หย่ิงผยองในตนเอง ดังนั้น เราจึงไมสามารถตระหนักถึงความสัมพันธของเรากับ
พระผูทรงสรางเรามา พระเจาพระบิดา 

9. เช่ือมโยงกับการประกาศพระวาจา : สาระสําคัญของคําสอน 
พระเจาทรงพอพระทัยเรียกมนุษยใหมามีสวนรวมในชีวิตของพระองค มิใชเฉพาะในสวนตัวเทานั้น 
แตรวมมนุษยใหเปนหนึ่งเดียวกับพระบุตรของพระองค เชนเดียวกับวิธีการท่ีทําใหพวกเขาเปน
ชุมชนที่เปนพ่ีนองกัน (AG 3) 

 
สวนท่ี 2 พระวาจาพระเจา 
ประกาศพระวาจาพระเจา 
 (หมายเหตุ ใหมีผูแทนของเด็กอานพระวรสารนักบุญยอหน 3:16 ในขณะที่เด็กอ่ืน ๆ ยืนตรงดวย
ความเคารพพระวาจาพระเจา หรือใหเด็กมีพระคัมภีรประจําตัวคนละหนึ่งเลม 
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 “พระเจาทรงรักโลกอยางมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองคเดียวของพระองค เพ่ือทุกคนท่ีมี
ความเช่ือในพระบุตรจะไมพินาศ แตจะมีชีวิตนิรันดร” 
ความหมายของพระวาจา 
 (หมายเหตุ ใหมีชวงเวลาของความเงียบ อาจจะเปดเพลงบรรเลงเบาๆ เพ่ือใหเด็กไตรตรองพระ
วาจา) 
พระเจาทรงรักโลกอยางมาก 
 พระเจาพระบิดาทรงสรางโลกดวยความรักอันบริสุทธ์ิ โดยทางพระบุตรและพระจิตเจา 
 
จึงประทานพระบุตรเพียงพระองคเดียวของพระองค 
 เมื่อโลกไดรับผลกระทบจากความไมเช่ือฟงของบิดามารดาคูแรก คือ อาดัมและเอวา พระเจาทรง
ลงมาบังเกิดเปนมนุษยในองคพระเยซูคริสตเจา องคพระผูเปนเจา 
เพ่ือทุกคนท่ีมีความเช่ือในพระบุตรจะไมพินาศ 
 คริสตชนทุกคนที่มีความเช่ือในพระเจามั่นใจไดวาจะไดรับการชวยใหรอดพน 
แตจะมีชีวิตนิรันดร 
 ชีวิตนิรันดรเปนคําสัญญาที่พระเจาทรงใหกับเรา เปนสถานะของการประทับอยูของพระเจา ซ่ึงเร่ิม
แลวตั้งแตโลกนี้ แตจะสมบูรณในพระอาณาจักรนิรันดรของพระเจาในเมืองสวรรค 
 จุดสําคัญเพ่ือการอภิปราย (กอนผูนําจะเร่ิมการอภิปราย เขียนคําวา “ความ รัก ของ พระ เจา” ลง
ในกระดาษ โดยแยกเปนคําๆ แลวใหเด็กชวยกันเรียงติดไวบนกระดาน เมื่อเด็กติดเสร็จแลว ผูนําขอให
ผูเรียนอยางนอย 3-4 คนใหความหมายของวลีนี้ตามความคิดเห็นของแตละคน และเขียนคําตอบของพวก
เขาไวบนกระดาน) 
 
เจาะลึก : ความรักของพระเจาพระบิดาน้ันนิรันดร 
 ความรักของพระเจาที่ทรงมีตอมนุษยชาตินั้นเปนจริงนิรันดร พระเจาทรงมีแผนการไถกูโลกต้ังแต
กอนที่บิดามารดาคูแรก คือ อาดัมและเอวาจะตกในบาป แตแลว แผนการไถกูนี้ถูกเปดเผยใหกับ
มนุษยชาติอยางสมบูรณ เมื่อพระเจาทรงพระบิดาทรงสงพระบุตรแตองคเดียวของพระองคลงมาในโลก 
พระบิดาทรงสงพระบุตรพระเจาลงมาเปนกิจการของพระเจา ซ่ึงเกิดข้ึนดวยเหตุผลประการเดียวคือ 
“ความรัก” พระบุตรของพระเจาทรงเสด็จมาในโลกพรอมกับพันธกิจของการไถกูโลก พันธกิจนี้ประสบ
ความสําเร็จอยางเต็มที่ในกิจการแหงความรักของพระบุตร ในธรรมลํ้าลึกปสกาของพระองค พระบุตรสุด
ที่รักปฏิบัติตามพันธกิจที่ไดรับจากพระบิดา เพราะพระบิดาทรงรักพระองค โดยทางธรรมลํ้าลึกปสกาของ
พระบุตรพระเจา ทําใหมนุษยทุกคนเปนบุตรของพระบิดา ดังนั้น เราทุกคนจึงควรมีสวนรวมในพันธกิจของ
พระบุตร เพราะเราไดรับความรักจากพระบิดา 
 
 
 
 



27 
 
สวนท่ี 3 การปฏิบัติ 

1. ใหเด็กๆ ทองพระวรสารนักบุญยอหน 3:16 “พระเจาทรงรักโลกอยางมาก จึงประทานพระบุตร
เพียงพระองคเดียวของพระองค เพ่ือทุกคนท่ีมีความเชื่อในพระบุตรจะไมพินาศ แตจะมีชีวิต
นิรันดร” 

2. ผูนําตั้งคําถามใหเด็กๆ ตอบ 
 ทําไมพระเจาจึงทรงสรางโลกนี้ข้ึนมา (พระเจาทรงรักเรา) 
 ทําพระเจาจึงประทานพระบุตรแตองคเดียวใหลงมาเกิดเปนมนุษย (เพราะโลกไดรับ

ผลกระทบจากความไมเช่ือฟงของบิดามารดาคูแรก คือ อาดัมและเอวา พระเจาทรงลงมา
บังเกิดเปนมนุษยในองคพระเยซูคริสตเจา องคพระผูเปนเจา) 

 ใครบางที่จะเอาตัวรอดไปสวรรค (ทุกคนท่ีมีความเช่ือในพระเยซู จะไดเขาสูสวรรค) 
 ชีวิตนิรันดรคืออะไร (ชีวิตนิรันดรเปนคําสัญญาที่พระเจาทรงใหกับเรา เปนสถานะของการ

ประทับอยูของพระเจา ซ่ึงเร่ิมแลวตั้งแตโลกน้ี แตจะสมบูรณในพระอาณาจักรนิรันดรของ
พระเจาในเมืองสวรรค) 

3. ใหมีการถวายเงินเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือชวยเหลือเด็ก ๆ ที่มีความยากลําบากกวา (ใหเหรัญญิก
ประจํากลุมทําบัญชีแลวนําเงินไปมอบใหครูเพ่ือเก็บรักษาไว) 

4. ใหผูนํามอบหมายงานใหเด็ก ๆ ไดกระทําเพ่ือเปนกิจเมตตาทั้งฝายกายและจิตใจ และนํามา
แบงปนในการประชุมคร้ังตอไป 

5. นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
6. ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
7. จบดวยการภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปาเพ่ืองานแพรธรรม 
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บทท่ี 2 
วิธีการสวนตัวของฉันในการประกาศความรักของพระเจา (ธรรมทูตรับใช) 

 
สวนท่ี 1: ประสบการณ   

1. ผูนําใหการทักทายและตอนรับสมาชิกดวยความเปนกันเองและอบอุน 
 ผูนําเกร่ินนําการพบปะดวยถอยคําทํานองนี้ 
 “ยินดีตอนรับธรรมทูตนอยๆ ทุกคน วันนี้เราจะรวมกันศึกษาและมีประสบการณเก่ียวกับการ
เปนธรรมทูต โดยเฉพาะอยางย่ิงเราจะไดรูจักนักบุญทานหนึ่ง ที่มีชีวิตกอนหนาเรากวา 140 ป
มาแลว ทานเปนธรรมทูตโดยใชชีวิตอยูในอาราม ใชการภาวนา การพลีกรรม ในชีวิตประจําวัน
เพ่ือการประกาศขาวดีของพระเจา ทานมีช่ือวา นักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซู 
 วันนี้เราจะไดเวลาหาขอตั้งใจเพ่ือทําหนาที่ธรรมทูตของเราทั้งในครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน  
 ใหเราไดรวมใจกันสวดภาวนาเพื่อการพบปะของเราในวันนี่จะไดสําเร็จไปตามพระประสงค
ของพระเจา ใหเราภาวนาตามที่พระเยซูเจาทรงสอน “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย
.............) 

2. ผูนําเชิญเลขาอานรายงานการพบปะคร้ังที่ผานมา  
3. เชิญเหรัญญิกรายงานเร่ืองการเงิน 
4. เชิญแตละคนไดแบงปนงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา (เลขาจดบันทึกไว) 
5. ผูนําเกร่ินนํา 

 
5.1 บทนํา : โลกในปจจุบันและกิจการธรรมทูตของพระศาสนจักร 
 พระวรสาร (พระคัมภีร) ทาทายเราคริสตชนทุกคนในปจจุบันนี้ ทุกสวนของโลก ใน
ปจจุบัน      มีปญหาเร่ืองความอยุติธรรม ความแตกแยก ความยากจน และการผิดศีลธรรมที่
แพรหลายอยางตอเนื่อง ปญหาตาง ๆ เหลานี้ มีสาเหตุมาจากการที่ผูคนปฏิเสธที่จะมี
ประสบการณความรักของพระเจาในชีวิตของพวกเขา ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ไดมีความ
พยายามอยางมากจากผูคนทุกภาคสวนของสังคมเพ่ือรับมือกับปญหาเหลานี้ ในสวนของพระศา
สนจักร พระศาสนจักรเช่ือวาการเนนเร่ืองความรัก ในกิจการธรรมทูตของพระศาสนจักร ความรัก
ของคริสตชนจะรับใชเปนดังกุญแจสําคัญในการแกปญหาตาง ๆ เหลานี้ พันธกิจของพระศาสนจักร
คือการกระจายความรักไปทั่วโลก ดวยความรวมมือกันและให   การสนับสนุนดวยความรักของ
เรา จึงจะทําใหเราสามารถเปนประจักษพยานของความรักของพระบิดา  ที่ทรงมีตอเรา 
 
5.2 ความรักของพระเจาพระบิดาเปนรูปธรรมในสมาชิกของยุวธรรมทูต 
 สมณองคกรยุวธรรมทูตเปนหนึ่งในการตอบรับพระศาสนจักรอยางเปนรูปธรรม ตั้งแตชวง
ตนศตวรรษที่ 19 ตอความทาทายนี้ของพระวรสาร ประการแรก คือตองใหความรูกับผูคนวาการ
ทํางานธรรมทูตไมใชการกระทําที่เปนสิทธิพิเศษหรือของคนใดคนหนึ่ง เฉพาะผูใหญหรือนักบวช 
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ในพระวรสาร พระเยซูคริสตเจาทรงเตือนบรรดาศิษยของพระองควา ผูที่มีความเช่ือเหมือนเด็ก
เล็ก ๆ เทานั้นจะไดเขาสูพระอาณาจักรของพระเจา ขอความในพระวรสารตอนนี้เปนแรงบันดาลใจ
ใหกับพระสังฆราชชารล เดอ ฟอรแบง เจนสัน มุงเนนความสําคัญไปยังเด็กๆในชุมชนคริสตชน 
ทานเช่ือวา เด็กเหลานน้ีสามารถ   เปนเคร่ืองมือในการเผยแพรความรักของพระเจาเพ่ือชวยเพ่ือน
เด็กดวยกันใหไดรับการไถกู สมาชิกยุวธรรมทูตทุกคนมีลักษณะเฉพาะรวมกันและส่ิงนี้มองเห็นได
จากการรับใชผูอ่ืนดวยความยินดี ทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน พวกเขายอมรับพันธกิจ
เพ่ือเพ่ือนเด็กดวยกัน ตามวิธีการที่พระคริสตเจาทรงยอมรับพันธกิจจากพระบิดา พันธกิจที่พระ
บิดาทรงมอบใหพระบุตรนั้นกาวขามเวลา     เช้ือชาติ และวัฒนธรรม ตามความจริงนี้ สมาชิกยุวธ
รรมทูตไดรับเรียกใหแบงปนกิจการแหงความรักใหกับเพ่ือนเด็กดวยกัน โดยไมคํานึงถึงเช้ือชาติ 
วัฒนธรรม ทุกที่ และทุกเวลา เปนวิธีการของตนเองในการทําใหอาณาจักรพระเจาในโลกนี้บรรลุ
เปาหมาย วันนี้เราจะไดเรียนรูประวัติชืวิตของนักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซู ลองฟงดูวาทาน
ทําหนาที่เปนธรรมทูตอยางไรบาง 
 

สวนท่ี 2: คําสอน - ความทาทาย 
1. นําเสนอชีวิตของนักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซู 

เทเรซา มารติน เกิดวันที่ 2 มกราคม 1873 ที่ ลีซีเออร ประเทศฝร่ังเศส เปนบุตรคนที่เกา
ของนายหลุยสมารตินและนางเซลล่ีมารติน เธอมีความตั้งใจเปนนักบุญตั้งแตเด็ก เธอไดรับการ
เล้ียงดูและการอบรมอยางดีในครอบครัวที่มีบรรยากาศแหงความเช่ือ บุญกุศลทุกชนิด และ
แบบอยางที่ดีงาม ที่มีความศรัทธาและความรักตอพระเจา เธอไดรับพระกระแสเรียกตั้งแตยังเปน
เด็กวัยรุน เธอไดรับการศึกษาอบรมจากนักบวชคณะเบเนดิกติน คร้ังหนึ่งเธอกลาววา “ฉันไมเคย
ปฏิเสธส่ิงใดตอพระผูเปนเจาเลย และฉันไมเคยใหส่ิงใดแกพระองคเลย นอกจากความรัก” เมื่อ
เทเรซา อายุ 8 ป เธอเจ็บปวยอยางหนัก แตเธอไดเห็นรูปแมพระยิ้มฉายแสงแหงความออนหวาน
กับเธอ แลวความเจ็บไขก็สูญส้ินไป 

เทเรซา ไดสมัครเขาฝกอบรมเพ่ือเปนซิสเตอรในอารามคารแมล เมื่ออายุ 15 ป และเมื่อ
เธอบวช ไดรับช่ือวา “เทเรซา แหงพระกุมารเยซู” เทเรซา พยายามอุทิศตนเพ่ือ “กอบกูวิญญาณ
เพ่ือนมนุษย และเปนตนภาวนาเพ่ือพระสงฆ” อาศัยทางนอยๆ แหงความไววางใจ และการ
เสียสละตนเอง ทําใหเทเรซาบรรลุถึงยอดแหงความศักดิ์สิทธ์ิ เธอไดปฏิบัติภารกิจแหงความรัก 
และความทรมาน เธอพลีกรรม และถวายกิจการเล็ก ๆ นอย ๆ ซ่ึงกลายเปนบุญกุศล แมจวนจะ
ส้ินชีวิตเธอสัญญาวา “ฉันจะโปรยฝนดอกกุหลาบ ลงมาจากสวรรค” เธอกอดไมกางเขนไวแนบอก
พลางภาวนาวา “พระเจาขา ลูกรักพระองคอยางส้ินสุด” และจากโลกนี้ไปดวยความสงบเมื่ออายุ 
24 ป 

เธอรูวาในอารามคารแมล เธอไมอาจกระทํากิจการใหญโต “ความรักพิสูจนตัวดวยการ
กระทํา แลวฉันจะแสดงความรักอยางไร? ฉันถูกหามทํากิจการใหญโต วิธีเดียวที่ฉันสามารถ
พิสูจนความรักของฉัน คือ การโปรยดอกไม และดอกไมเหลานี้คือการพลีกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ ทุก
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ชนิด ไมวาการมอง การพูด หรือการกระทําเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ฉันสามารถแสดงความรัก” เธอทํา
พลีกรรมทุกคร้ังที่เธอมีโอกาส ไมวาจะเล็กขนาดไหนก็ตาม เธอยิ้มใหกับเพ่ือนนักบวชที่เธอไมชอบ 
เธอรับประทานอาหารตามที่คนตักใหโดยไมบน ดวยเหตุนี้ คนมักใหอาหารที่เหลือหรือที่ไมมีใคร
อยากกินแกเธอ คร้ังหนึ่งเธอถูกกลาวหาวาเธอไดทําแจกันแตก เธอไมไดทําและไมมีความผิด แต
เธอคุกเขาลงขออภัยโทษ การพลีกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ เหลานี้ทรมานเธอทางดานจิตใจย่ิงกวาการ
พลีกรรมใหญ ๆ เพราะไมมีใครมองเห็น หรือรับรูกิจการดขีองเธอนอกจากพระเปนเจาเทานั้น  

เธอกังวลวาจะบรรลุถึงความศักดิ์สิทธ์ิในชีวิตไดอยางไร เธอไมตองการเปนเพียงคนดี
เทานั้น แตตองการเปนนักบุญ เธอเช่ือวาตองมีวิธีสําหรับคนที่ดํารงชีวิตซอนเรนอยางเธอ “ฉันมี
ความปรารถนาอยากเปนนักบุญ เมื่อฉันเปรียบเทียบตัวเองกับนักบุญหลายองค ฉันพบขอ
แตกตางระหวางภูเขาที่มียอดสูงหายเขาไปในกลีบเมฆ กับเมล็ดทรายที่อยูบนพ้ืนดินถูกคนเหยียบ
ยํ่า แทนที่จะทอใจ ฉันบอกตัวเองวา พระเปนเจาคงไมปรารถนาใหฉันทําส่ิงที่เปนไปไมได และ
ถึงแมฉันเปนเพียงความเล็กนอย ฉันก็ยังบรรลุเปาหมายของการเปนนักบุญได เปนไปไมไดเลยท่ี
ฉันจะทํากิจการใหญโต ดังนั้นฉันยอมรับความเปนตัวของฉันเอง ที่มีขอบกพรองนับไมถวน แตฉัน
จะตองหาใหพบวิธีไปสวรรค ซ่ึงจะเปนทางเล็ก ๆ ส้ัน ๆ ตรงไปเมืองสวรรค และเปนเสนทางใหม” 

“เราอยูในยุคแหงการประดิษฐ เราไมตองกาวข้ึนบันไดเปนช้ัน ๆ ในบานของคนที่รํ่ารวยมี
ลิฟต และฉันตั้งใจอยางเด็ดเดี่ยวในการหาลิฟตที่จะพาฉันไปหาพระเยซูเจา เพราะฉันตัวเล็ก
เกินไปที่จะปนข้ึนบันไดชัน ๆ เพ่ือข้ึนไปสูความดีครบครัน ดังนั้นฉันไดคนหาในพระวารสาร
เก่ียวกับชีวิตที่ฉันอยากเปน และอานคําเหลานี้: ‘ปลอยใหเด็กเล็กๆมาหาเราเถิด’ แขนของพระ
เยซูเจาเองเปนลิฟตพาฉันเขาสวรรค และดังนั้นไมจําเปนที่ฉันจะตองใหญโตข้ึน ฉันตองเปนตัว
เล็กๆ ตอไปและตองเล็กลงไปเร่ือย ๆ” 

เธอหวงกังวลเก่ียวกับกระแสเรียกของเธอ “ฉันรูสึกในตัวฉันมีพระกระแสเรียกของ
พระสงฆและของอัครสาวก การเปนมรณะสักขีเปนความฝนตอนฉันเปนเด็ก และความฝนนี้เติบโต
พรอมกับตัวฉัน พิจารณาถึงพระกายศักดิ์สิทธ์ิมหัศจรรยของพระศาสนจักร ฉันปรารถนาเห็น
ตัวเองอยูในอวัยวะทุกสวนของพระกายศักดิ์สิทธ์ินั้น ความมีใจเมตตากรุณาเปนกุญแจพาฉันไปพบ
พระกระแสเรียกของฉัน ฉันเขาใจพระศาสนจักรมีดวงใจ และดวงใจนี้รอนรนดวยความรัก ฉันเขา
ใจความรักมีอยูในกระแสเรียกทุกชนิด ความรักเปนทุกส่ิง ความรักโอบอุมกาลเวลาและสถานที่ 
สรุป ความรักช่ัวนิรันดร! ในความยินดีเหลือลน ฉันรองออกมา ‘โอ พระเยซูเจา พระองคเปนองค
ความรัก และพระกระแสเรียกของขาพเจา ในที่สุดขาพเจาไดคนพบพระกระแสเรียกของขาพเจา 
คือองคความรักนั่นเอง” 

หลังจากเธอสิ้นลมหายใจแลว ทุกส่ิงในอารามดําเนินไปตามปกติ พ่ีสาวเปาลีน ได
รวบรวมส่ิงตางๆ ที่เธอไดเขียนไวเปนหนังสือเลมหนึ่ง และไดสงไปแจกตามอารามตางๆประมาณ 
2,000 เลม หนทางนอยๆของเธอ: การวางใจในพระเยซูเจาและการพลีกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ 
ประจําวัน ทําใหเธอเปนคนศักดิ์สิทธ์ิและบรรลุความดีครบครัน ไดรับความสนใจอยางลนหลาม
จากคริสตชนทั่วไป และจากคนที่ตองการแสวงหาความศักดิ์สิทธ์ิในชีวิตสามัญชน ในป 1925 เธอ
ไดรับแตงตั้งเปนนักบุญ 
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นักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซู เปนองคอุปถัมภการแพรธรรมในตางแดน ไมใชเพราะ
เธอเคยเดินทางไปยังดินแดนตาง ๆ แตเพราะเธอมีความรักพิเศษตอการแพรธรรม บทภาวนา
และจดหมายของเธอสนับสนุนงานแพรธรรม นี่เปนส่ิงเตือนใจเราทุกคนวาส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆที่เรา
ทําสุดความสามารถในชีวิตประจําวันสามารถบํารุงรักษาและขยายพระอาณาจักรของพระเปนเจา
ได 

 
2. ไตรตรองชีวิตนักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซู 

ผูนําตั้งคําถามใหสมาชิกไดชวยกันตอบดังนี้ 
2.1 พวกเราชวยกันเลาประวัติของนักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซู ทานเกิดเมื่อไร...ประเทศ

อะไร....เปนบุตรของใคร...ความฝนในวัยเด็กของทานคือ.........ครอบครัวของทานเปนอยางไร
......... 

2.2 ประสบการณสวนตัวที่ทานมีตอพระเจามีอะไรบาง (เร่ิมจากครอบครัวที่ศรัทธา...เมื่ออายุ 8 
ป เธอเจ็บหนัก แตเธอไดเห็นรูปแมพระยิ้มฉายแสงแหงความออนหวานกับเธอ แลวความ
เจ็บปวยก็สูญส้ินไป) 

2.3 เมื่อทานไดเขาไปใชชีวิตในอาราม ทานปฏิบัติตนอยางไร (พยายามอุทิศตนเพ่ือ “กอบกู
วิญญาณเพ่ือนมนุษยและเปนตนภาวนาเพ่ือพระสงฆ” นอกจากนั้นทานยังมีความไววางใจใน
พระเจาและการเสียสละตนเอง เธอไดปฏิบัติภารกิจแหงความรัก และความทรมาน เธอพลี
กรรม และถวายกิจการเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือเปนบุญกุศลถวายแดพระเจา 

2.4 ยกตัวอยางกิจการแพรธรรมที่ทานไดทําในอาราม (ทานกระทําส่ิงเล็กๆนอยๆใน
ชีวิตประจําวัน โดยเปรียบเทียบกับการโปรยดอกไม เชน เธอทําพลีกรรมทุกคร้ังที่เธอมี
โอกาส ไมวาจะเล็กขนาดไหนก็ตาม เธอยิ้มใหกับเพ่ือนนักบวชที่เธอไมชอบ เธอรับประทาน
อาหารตามที่คนตักใหโดยไมบน ดวยเหตุนี้ คนมักใหอาหารที่เหลือหรือที่ไมมีใครอยากกิน
แกเธอ คร้ังหนึ่งเธอถูกกลาวหาวาเธอไดทําแจกันแตก เธอไมไดทําและไมมีความผิด แตเธอ
คุกเขาลงขออภัยโทษ)  

2.5 ความตั้งใจในชีวิตของทานคืออะไร (ความตั้งใจของเปนไมตองการเปนเพียงคนดีเทานั้น แต
ตองการเปนนักบุญ) 

2.6 ทานมีความหวงกังวลอะไรเก่ียวกับตนเองและพระศาสนจักร (ทานหวงกังวลเก่ียวกับกระแส
เรียกของเธอโดยรูสึกวาในตัวทานมีพระกระแสเรียกของพระสงฆและของอัครสาวก ดังนั้น
ทานจึงปรารถนาที่จะทําตนเองใหอยูในอวัยวะทุกสวนของพระกายศักดิ์สิทธ์ิของพระเยซูเจา) 

2.7 หลังจากทานเสียชีวิตแลวเกิดอะไรขึ้น (หลังจากเธอสิ้นลมหายใจแลว พ่ีสาวของทานได
รวบรวมส่ิงตางๆ ที่ทานไดเขียนไวเปนหนังสือเลมหนึ่ง และไดสงไปแจกตามอารามตางๆ
ประมาณ 2,000 เลม และไดรับความสนใจอยางลนหลามจากคริสตชนทั่วไป และจากคนที่
ตองการแสวงหาความศักดิ์สิทธ์ิในชีวิตสามัญชน ที่สุดในป 1925 เธอไดรับแตงตั้งเปนนักบุญ 

2.8 เราจะสรุปชีวิตการเปนธรรมทูตของนักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซูอยางไร (นักบุญเทเรซา 
แหง ลิซิเออร เปนองคอุปถัมภการแพรธรรมในตางแดน ไมใชเพราะเธอเคยเดินทางไปยัง
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ดินแดนตางๆ แตเพราะเธอมีความรักพิเศษตอการแพรธรรม บทภาวนาและจดหมายของเธอ
สนับสนุนงานแพรธรรม นี่ เปน ส่ิงเตือนใจเราทุกคนวา ส่ิงเล็กๆ นอยๆที่ เราทําสุด
ความสามารถในชีวิตประจําวันสามารถบํารุงรักษาและขยายพระอาณาจักรของพระเปนเจา
ได) 
 

สวนท่ี 3 การปฏิบัติ 
1. กิจกรรม: ใหเขียนการตอบรับเก่ียวกับ “การประกาศความรักของพระบิดา” ในสภาพแวดลอม

ตาง ๆ โดยใหกระทําส่ิงตอไปนี้สวนตัว ใน.... 
ก) ครอบครัว 

เขียนกิจการความรัก 5 อยาง ที่เธอกระทําที่บาน และใหเขียนวาเธอรูสึกอยางไรเม่ือกระทํา
กิจการนั้น 
 

กิจการความรัก ความรูสึกหลังจากกระทํากิจการ 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 

ข) โรงเรียน 
ทําที่ค่ันหนังสือสองอัน โดยเขียนขอความจากพระวรสารนักบุญยอหน 3:16 ลงในที่ค่ันหนังสือ
และตกแตงใหสวยงาม และนําไปใหกับเพ่ือนรวมชั้นที่เธอเคยทํารายเขา 

ค) ชุมชน 
เก็บเงินคาขนมของเธอบางสวนไว และนําไปหยอดลงในกระปุกเงินออมของยุวธรรมทูต 

2. ใหมีการถวายเงินเล็ก ๆนอย ๆ เพ่ือชวยเหลือเด็ก ๆ ที่มีความยากลําบากกวา (ใหเหรัญญิกประจํา
กลุมทําบัญชีแลวนําเงินไปมอบใหครูเพ่ือเก็บรักษาไว) 

3. ใหผูนํามอบหมายงานใหเด็กๆ ไดกระทําเพ่ือเปนกิจเมตตาทั้งฝายกายและจิตใจ และนํามา
แบงปนในการประชุมคร้ังตอไป 

4. นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
5. ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
6. จบดวยการภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปาเพ่ืองานแพรธรรม 
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บทท่ี 3 
ภาวนาเพ่ือเด็กท่ีขัดสนในโลก (ชีวิตจิตธรรมทูต) 

 
1. การแนะนํา (ใหเด็กเตรียมตัวและอยูในความสงบเพ่ือเขาสูการภาวนา) 
2. ภาวนาเปด 

ผูนํา:  วันนี้เปนวันพิเศษของเรา พวกเราจะรวมใจกันภาวนาเพ่ือเด็กที่ขัดสน ยากจน ที่มีความ
ยากลําบากกวาเรา พวกเราลองคิดถึงเพ่ือนๆที่อยูขาง ๆ บาน หรือที่เราไดทราบจากขาวตางๆใน
แตละวัน (ผูนําอาจจะนําเอาขาวจากหนังสือพิมพหรือยกตัวอยางเด็กที่มีความลําบากมาเลาให
เด็กๆฟงก็ได) พวกเรามีใครเคยใหความชวยเด็ก ๆ ที่มีความลําบากตาง ๆ บานหรือไม (ใหเด็ก ๆ
ตอบ และใหคําชมเชย) แตอยางไรก็ตาม การแสดงความรักตอเพ่ือนๆที่ลําบากกวาเรานั้น ทําได
หลายวิธี การภาวนาวอนขอพระเจาเปนวิธีการหนึ่งที่พระเจาทรงพอพระทัย ดังนั้นเราจะรวมใจกัน
ภาวนา โดยเร่ิมจากการฟงพระวาจาของพระเจา ดูซิวาพระเจาทรงรักเด็ก ๆ อยางไร 

3. อานพระวรสาร มาระโก 10:13-16 (การอวยพรเด็ก ๆ ) 
พระเยซูเจาและเด็กเล็กๆ  
“มีผูนําเด็กเล็ก ๆ มาเฝาพระเยซูเจาเพ่ือทรงสัมผัสอวยพร แตบรรดาศิษยกลับดุวาคนเหลานั้น   
เมื่อทรงเห็นเชนนี้ พระองคกร้ิว ตรัสแกบรรดาศิษยวา “ปลอยใหเด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อยา
หามเลย เพราะพระอาณาจักรของพระเจาเปนของคนที่เหมือนเด็กเหลานี้ เราบอกความจริงกับ
ทานวา ผูใดไมรับพระอาณาจักรของพระเจาอยางเด็กเล็ก ๆ เขาจะไมเขาสูพระอาณาจักรนั้นเลย” 
แลวพระองคทรงอุมเด็กเหลานั้นไว ทรงปกพระหัตถ และประทานพระพร” 

4. กิจกรรม ภาษาภาพ (Photo Language) แนะนําเด็กนําภาพที่เลือกภาพจากบทท่ี 2 เพ่ือจะชวยให
การเช่ือมโยงกับประสบการณชีวิตของพวกเขากับพระวรสารงายข้ึน ใหเด็กพิจารณาภาพในความ
เงียบขณะที่เปดเพลงบรรเลงเบา ๆ  

5. ถวายคําภาวนา ใหเด็ก ๆ คิดถึงเพ่ือน เพ่ือนรวมชั้นเรียน หรือ เพ่ือนบานที่ตองการคําภาวนา     
ใหพวกเขาเขียนบทภาวนาสั้น ๆกอน แลวจึงภาวนา โดยใหภาวนาทีละคน เมื่อทุกคนภาวนาจบ
แลวใหสรุปการภาวนาดวยการสวดบทขาแตพระบิดาพรอมกัน 

6. จบการภาวนาดวยการรองเพลง “ความรักมั่นคงของพระองค ดํารงนิจนิรันดร” (หรือเพลงท่ีเหมะ
สม) 

หลายเหตุ 
เมื่อจบการภาวนาแลว ใหมีการถวายเงินเล็กๆนอยๆ เพ่ือชวยเหลือเด็กๆ ที่มีความยากลําบากกวา 
(ใหเหรัญญิกประจํากลุมทําบัญชีแลวนําเงินไปมอบใหครูเพ่ือเก็บรักษาไว) 
7. ใหผูนํามอบหมายงานใหเด็กๆ ไดกระทําเพ่ือเปนกิจเมตตาทั้งฝายกายและจิตใจ และนํามา

แบงปนในการประชุมคร้ังตอไป 
8. นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
9. ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
10. จบดวยการภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปาเพ่ืองานแพรธรรม 
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ภาคท่ี 3 
พระเยซคูริสตเจาทรงถูกสงมาในโลก 

 
เปาหมายของภาคท่ี 3 
 เมื่อจบบทเรียนภาคท่ี 3 แลว ผูเรียนจะยึดมั่นในความเช่ือตอพระเยซูเจาผูทรงเปนธรรมทูต
ของพระบิดา ผูทรงแสดงความรักอันย่ิงใหญของพระบิดาที่ทรงมีตอมนุษยชาติ ดังนั้น จึงพวกเขาจึงตอง
ไดรับการปลุกเราใหรับใชดวยการติดตามพระคริสตเจาในการสรางพระอาณาจักรของพระเจา 
 
จุดประสงคเฉพาะ 
เมื่อจบแตละบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

1. เลาวิธีการท่ีพระเยซูเจาทรงแสดงความรักของพระองคตอพระบิดา และตอมนุษยชาติได (คําสอน
ธรรมทูต) 

2. มีสวนรวมในกิจกรรมที่มีความหมายถึงความปรารถนาที่จะติดตามพระเยซูเจาดวยความเช่ือฟง
และดวยความรักตอพระบิดา (ธรรมทูตรับใช: การปฏิบัติ) 

3. สวดภาวนาเพ่ือความซ่ือสัตยตอการเรียกและความมุงมั่นในการเปน “ธรรมทูตแหงการภาวนา”
(ชีวิตจิตธรรมทูต) 

 
การพัฒนาท่ีคาดหวังจะใหเกิดข้ึน 
 ผูรับการฝกอบรมเปนบุคคลที่ช่ืนชอบและเห็นคุณคาของพระบุคคลของพระเยซูคริสตเจา ใน
ฐานะที่พระองคทรงเปนธรรมทูตของพระบิดามากยิ่งข้ึน 
อุปกรณ 

1. พระคัมภีร  
2. บทภาวนาเพื่อเด็กที่ยังไมเกิดหรือเด็กที่ถูกทําแทง  
3. เทียน เพ่ือใชปฏิญาณ  
4. เนื้อเพลงดนตรีเพลง “พระทรงบังเกิด” 
5. บทเพลง ภารกิจรัก 
6. บทเพลง รักดวยชีวา 

บทบาทของผูนํา 
 เปนผูอํานวยความสะดวก เลขานุการ ผูรายงาน 
เวลา 
 แตละบทใชเวลาประมาณ 45 - 60 นาที 
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บทท่ี 1 
พระเยซเูจา : ธรรมทูตของพระบิดา 

(คําสอนธรรมทูต) 
สวนท่ี 1ประสบการณมนุษย 

1. ผูนําใหการทักทายและตอนรับสมาชิกดวยความเปนกันเองและอบอุน 
1.1 ผูนําเกร่ินนําการพบปะดวยถอยคําทํานองนี้:  

  “ยินดีตอนรับธรรมทูตนอย ๆ ทุกคน วันนี้เราจะรวมกันศึกษาและมีความรูเร่ืองราวชอง
พระเยซูเจาในฐานะที่เปนธรรมทูตของพระบิดาเจาสวรรค พวกเราเคยเห็นแกะไหม? แกะรอง
อยางไร? ใครเคยเล้ียงแกะบาง? พวกเราคงเคยเห็นภาพพระเยซูเจากับลูกแกะ พระเยซูทรง
เปนเหมือนผูเล้ียงแกะ พวกเราเปนเหมือนลูกแกะนอย ๆ ที่นารักของพระองค พระองคทรงรัก
เรา ทรงหวงใยเรา เราจะเปนลูกแกะที่ดีหรือลูกแกะที่เกเรของพระเจา 

  ใหเราไดรวมใจกันสวดภาวนาเพื่อเราจะไดเปนลูกแกะที่ดีของพระเยซู และขอใหการ
พบปะของเราในวันนี่จะไดสําเร็จไปตามพระประสงคของพระเจา ใหเราภาวนาตามที่พระเยซูเจา
ทรงสอน “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย.............” 
1.2 ผูนําเชิญเลขาอานรายงานการพบปะคร้ังที่ผานมา  
1.3 เชิญเหรัญญิกรายงานเร่ืองการเงิน 
1.4 เชิญแตละคนไดแบงปนงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา (เลขาจดบันทึกไว) 

2. กิจกรรมแบงปนประสบการณจากภาพ (ใหผูนําเตรียมภาพพระเยซูเจาทรงเปนชุมพาบาล (ให
สมาชิกจับคูและแบงปนประสบการณชีวิตจากคําถามตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 เธอเห็นอะไรในภาพนี้ (พระเยซู ลูกแกะ 6 ตัว พระเยซูแบกลูกแกะไวบนบา 
2.2 มองภาพแลวรูสึกอยางไร (พระเยซูรักแกะ ถาเปนแกะที่พระเยซูแบกก็จะดีใจมาก......) 
2.3 ภาพนี้เช่ือมโยงหรือสัมพันธกับชีวิตประจําวันของเธออยางไร (พระเยซูเจารักเราเหมือนที่ทรง

แบกแกะบนบา เราไมตองกลัวอะไร..... เราตองเปนลูกแกะที่ดีของพรเยซู) 
2.4 อะไรคืออุปสรรคและความทาทายที่เธอพบในการมารูจักพระเยซูเจา (ความเกียจคราน ไม

ชอบสวดภาวนา ไมชอบมาวัด ......)  
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3. รายงานในกลุมใหญ หลังจากจับคูแบงปนแลวใหมารวมในกลุมใหญ แบงปนประสบการณและส่ิงที่
เขาใจในกลุมใหญ 

4. ตอกยํ้าใหลึกซ้ึงมากข้ึน ผูนําแบงปนกับผูเขารับการอบรมในทํานองนี้วา: เรามีความปรารถนาอยู
เสมอที่จะอยูใกลชิดกับพระเยซูเจาใหมากขึ้น ลึกซ้ึงมากขึ้น และมีความสัมพันธกับพระองคใหมาก
ข้ึน แมในชีวิตของเราจะประสบกับปญหาและความยากลําบากมากมาย แตเรามิไดสูญเสียความ
เช่ือในองคพระเยซูเจา แมจะมีอุปสรรคเหลานี้ เรายังคงมุงมั่นที่จะเอาชนะปญหาและอุปสรรคและ
มีชีวิตความเช่ือในพระองคมากขึ้น 

สวนท่ี 2 พระวาจาพระเจา 
1. การเชิญ ใหเราฟงวานักบุญยอหนบอกกับเราวาพระเยซูเจาคือใคร และพระบิดาทรงรักพระองค

อยางไร ขอเชิญทุกคนยืนข้ึน และใชหัวใจฟงพระเจาตรัส 
2. อาน มาระโก 1:1-11 

ทานยอหนผูทําพิธีลางเตรียมทางเพ่ือพระคริสตเจา 
“การเร่ิมตนขาวดีเร่ืองพระเยซูเจาเปนพระคริสต พระบุตรของพระเจา มีเขียนไวในหนังสือ
ประกาศกอิสยาหวา ‘ดูซิ เราสงผูนําสารของเราไปขางหนาทาน เพ่ือเตรียมทางสําหรับทาน      
คนคนหนึ่งรองตะโกนในถ่ินทุรกันดารวา จงเตรียมทางขององคพระผูเปนเจา จงทําทางเดินของ
พระองคใหตรงเถิด’ เพ่ือใหขอความนี้เปนจริง ยอหนจึงทําพิธีลางในถิ่นทุรกันดาร เทศนสอน  
เร่ืองพิธีลาง ซ่ึงแสดงการกลับใจเพ่ือจะไดรับการอภัยบาป ประชาชนจากทั่วแควนยูเดียและ
ชาวกรุงเยรูซาเล็มทั้งหลายไปพบเขา รับพิธีลางจากเขาในแมน้ําจอรแดนโดยสารภาพบาปของตน 
ยอหนแตงกายดวยผาขนอูฐ ใชหนังสัตวคาดสะเอว กินตั๊กแตนและน้ําผึ้งปา และประกาศวา      
‘มีอีกผูหนึ่งกําลังมาภายหลังขาพเจา ทรงอํานาจยิ่งกวาขาพเจา ขาพเจาไมสมควรแมแตจะกมลง
แกสายรัดรองเทาของเขา ขาพเจาใชน้ําทําพิธีลางใหทานทั้งหลาย แตเขาจะทะพิธีลางใหทาน 
เดชะพระจิตเจา’ คร้ังนั้น พระเยซูเจาเสด็จจากเมืองนาซาเร็ธ แควนกาลิลี และทรงรับพิธีลางจาก
ยอหนในแมน้ําจอรแดน ทันทีที่พระองคเสด็จข้ึนจากน้ํา ก็ทรงเห็นทองฟาถูกแหวกออก พระจิต
เจาเสด็จลงมาเหนือพระองคดุจนกพิราบ และมีเสียงมาจากฟากฟาวา ‘ทานเปนบุตรที่รักของเรา 
เปนที่โปรดปรานของเรา” (พระวาจาของพระเจา) 

3. แนวคําถาม เพ่ือใชไตรตรอง 
3.1 ทําไมพระบิดาเจาจึงทรงสงพระบุตรแตองคเดียวของพระองคลงมา (เพ่ือทรงรักเราและ

ตองการไถบาปและชวยเราใหพนจากบาปและโทษไฟนรก) 
3.2 พระเยซูเจาทรงเปนพระผูไถกูในชีวิตของเราอยางไร (ทรงลบลางบาปของเรา และใหคําสอน

เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีแกเรา) 
3.3 การรูจักพระเยซูเจาในชีวิตของเธอ เธอยอมรับวาพระองคทรงเปนองคพระผูเปนเจาของทาน

และทรงเปนพระผูไถกูของทานอยางไร (โดยการรับศีลลางบาป การสวดภาวนา การรับศีล
มหาสนิท การอานพระคัมภีร และการปฏิบัติตามคําสอนของพระองค) 
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4. รองเพลง “ภารกิจแหงรัก” 
1. เร่ิมต้นด้วยรัก รักอนัย่ิงใหญ่ พระบิดาทรงชยัทรงสร้างเรามา สร้างตามฉายาพระองค์  

มีเจตจํานงเสรีและมีชีวิตเพ่ือรักรับใช้พระองค์ 

2. แตเ่ป็นมนษุย์ ท่ีพลัง้พลาดผิด ปลอ่ยชีวิตของตนอยูบ่นหนทางชัว่ช้า 
พระยงัคงความเมตตา สง่พระเยซูบตุรามาไถ่บาปเรา 
ทนทกุข์และตายเพ่ือเรา โอ.... พระเยซู โอ..... พระเยซู พระองค์คือสดุยอดดวงใจ 

3. หากไร้พระองค์ ลกูคงไมอ่าจทําสิ่งใดฝากชีวิตไว้มอบให้พระองค์แลด ู
     สดุท้ายก็รัก รักยงัคงอยู ่รักของพระเยซูสมัผสัใจเรา 
     เราจงึมีภารกิจ คือชีวิตท่ีเป็นพยานตอ่งานความรัก ความรักของพระเยซู 
 

5. เช่ือมโยงการประกาศพระวาจา ขอคําสอนท่ีเสนอ “พระเยซูคริสตเจาทรงถูกสงลงมาในโลก” 
พระเจาทรงตัดสินพระทัยท่ีจะเปนหนึ่งในพวกเราในลักษณะใหมและชัดเจน โดยการสงพระ
บุตรของพระองคลงมารับสภาพมนุษย เพื่อวาโดยทางพระบุตร พระองคจะทรงชวยเราใหพน
จากอํานาจความมืดมนและอํานาจของปศาจ (คส 1;13, กจ 10:38) และทําใหโลกคืนดีกับ
พระองคในพระบุตร (เทียบ 2 คร 5:19) โดยทางพระบุตร พระองคผูทรงสรางสรรพส่ิงมา 
ทรงตั้งใหเปนทายาทรับทุกส่ิง ในพระบุตรพระองคจะทรงฟนฟูทุกส่ิงขึ้นใหม (เทียบ อฟ 
1:10) (AG 3) 
 

6. มุมมองทางพระคัมภีร 
6.1 เช่ือในพระเยซูเจา พระบุตรพระเจาผูทรงรับสภาพมนุษย 
 พระเยซูคริสตเจาทรงเปนพระเจาแทและมนุษยแท  โดยมีพระบุคคลพระเจาเพียงพระ
บุคคลเดียว ดังนั้นจึงทรงเปนคนกลางแตผูเดียวระหวางพระเจากับมนุษย พระเยซูคริสตเจาทรงมี
สองธรรมชาติ คือ พระธรรมชาติพระเจา และพระธรรมชาติมนุษย ซ่ึงไมปะปนกัน แตพระ
ธรรมชาติทั้งสองนี้รวมกันอยูในพระบุคคลพระเจาเพียงพระบุคคลเดียว พระคริสตเจา เนื่องจาก
ทรงเปนพระเจาแทและมนุษยแท ทรงมีพระสติปญญาและเจตนาแบบมนุษย ที่สอดคลองและเช่ือ
ฟงพระประสงคของพระเจาซ่ึงทรงมีรวมกับพระบิดาและพระจิตเจา ดังนั้น การรับสภาพมนุษยจึง
เปนพระธรรมลํ้าลึกการรวมกันอยางนาพิศวงของพระธรรมชาติพระเจาและธรรมชาติมนุษยอยูใน
พระบุคคลเดียวของพระวจนาตถ (CCC 480-483) 
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 พระเยซูคริสตเจาทรงถูกสงมาในโลกเปนคนกลางแทระหวางพระเจาและมนุษย เนื่องจาก
พระองคทรงเปนพระเจา “ในองคพระคริสตเจานั้น พระเทวภาพบริบูรณสถิตอยูในสภาพมนุษยที่
สัมผัสได” (คส 2:9) ในฐานะมนุษยพระองคทรงเปนอาดัมใหม “เปยมดวยพระหรรษทานและ
ความจริง” (ยน 1:14) พระองคผูทรงเปนประมุขของมนุษยชาติที่ไดรับการฟนฟูข้ึนใหม ซ่ึงทรงทํา
ใหมนุษยมีสวนรวมในพระธรรมชาติพระเจา “แมทรงรํ่ารวย พระองคก็ยังทรงยอมกลายเปนคน
ยากจนเพราะเห็นแกทาน เพ่ือทานจะไดรํ่ารวยเพราะความยากจนของพระองค” (2คร 8:9) 
 
6.2 พระเยซูเจาทรงเช่ือฟงพระบิดาดวยความรัก 
 พระเยซูคริสตเจาทรงเช่ือฟงพระบิดาดวยความรัก ประการแรกคือประกาศถึงพระ
อาณาจักร “พระอาณาจักรของพระเจาอยูใกลแลว” (มก 1:15) หัวใจของขอความน้ีเปนขาวดีแหง
การชวยใหรอดพน โดยทางพระเยซูเจา พระเจาทรงประทานพระพรแหงการชวยใหรอดพนของ
พระองคใหแกเรา โดยทางพระเยซูเจาเราไดรับการปลดปลอยจากการเปนทาสของบาปและการ
กดข่ีของมนุษย 
 พระเยซูเจาทรงดําเนินการประกาศโดยทางเคร่ืองหมายที่นับไมถวน พระเยซูเจาทรง
กระทําอัศจรรย รับประทานอาหารกับคนบาปและคนที่ถูกทอดทิ้ง ปลุกคนตายใหกลับมีชีวิต 
รักษาคนเจ็บปวย ทวีจํานวนขนมปง และลางเทาของบรรดาอัครสาวก ดวยการสัมผัสของพระเยซู
เจาทุกคนไดรับประสบการณของความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตา และความรักของพระเจา 
 บุตรแหงมนุษยมิไดมาเพ่ือใหผูอ่ืนรับใช แตมาเพ่ือรับใชผูอ่ืน และมอบชีวิตของตนเปนสิน
ไถเพ่ือมวลมนุษย (มก 10:45) พระคริสตเจา ผูที่พระบิดาทรงบันดาลใหศักดิ์สิทธ์ิและทรงสงมาใน
โลก (ยน 10:36) ตรัสถึงพระองควา “พระจิตของพระเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะพระองคทรง
เจิมขาพเจาไวใหประกาศขาวดีแกคนยากจน ทรงสงขาพเจาไปประกาศการปลดปลอยแกผูถูกจอง
จํา คืนสายตาใหแกคนตาบอด ปลดปลอยผูถูกกดข่ีใหเปนอิสระ” (ลก 4:18)  ในโอกาสอ่ืนยังได
ตรัสอีกวา “บุตรแหงมนุษยมาเพ่ือแสวงหาและเพ่ือชวยผูที่เสียไปใหรอดพน”  (ลก 18:10)  
  ดวยพระวาจาและการกระทํา โดยเฉพาะในพระทรมาน การส้ินพระชนม และการกลับคืน
พระชนมชีพของพระเยซูเจา เผยแสดงใหเห็นถึงความรักของพระบิดา และแผนการชวยใหรอดพน
ของพระองคที่ทรงมีตอมนุษย 

7. เงียบเพ่ือไตรตรองเร่ืองพระวจนาถทรงรับสภาพมนุษย 
8. รองเพลง “พระทรงบังเกิด” 
9. ใหมีการถวายเงินเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือชวยเหลือเด็ก ๆ ที่มีความยากลําบากกวา (ใหเหรัญญิก

ประจํากลุมทําบัญชีแลวนําเงินไปมอบใหครูเพ่ือเก็บรักษาไว) 
10. ใหผูนํามอบหมายงานใหเด็ก ๆ ไดกระทําเพ่ือเปนกิจเมตตาทั้งฝายกายและจิตใจ และนํามา

แบงปนในการประชุมคร้ังตอไป 
11. นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
12. ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
13. จบดวยการภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปาเพ่ืองานแพรธรรม 
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บทท่ี 2 
ติดตามพระเยซเูจาดวยความนอบนอมเช่ือฟงและดวยความรักในฐานะธรรมทูตของพระบิดา 

(ธรรมทูตรับใช: การปฏิบัติ) 
 
สวนท่ี 1 ประสบการณ 

1. ผูนําใหการทักทายและตอนรับสมาชิกดวยความเปนกันเองและอบอุน 
1.1 ผูนําเกรนนําการพบปะดวยถอยคําทํานองนี้:  

  “ยินดีตอนรับธรรมทูตนอย ๆ ทุกคน วันนี้เราจะรวมกันศึกษาและมีความรูเร่ืองราวของ
พระเยซูเจาในฐานะที่เปนธรรมทูตของพระบิดาเจาสวรรค พวกเราเคยเห็นแกะไหม? แกะรอง
อยางไร? ใครเคยเล้ียงแกะบาง? พวกเราคงเคยเห็นภาพของพระเยซูเจากับลูกแกะ พระเยซู
ทรงเปนเหมือนผูเล้ียงแกะ พวกเราเปนเหมือนลูกแกะนอยๆที่นารักของพระองค พระองคทรง
รักเรา ทรงหวงใยเรา เราจะเปนลูกแกะที่ดีหรือลูกแกะที่เกเรของพระเจา 

  ใหเราไดรวมใจกันสวดภาวนาเพื่อเราจะไดเปนลูกแกะที่ดีของพระเยซู และขอใหการ
พบปะของเราในวันนี้จะไดสําเร็จไปตามพระประสงคของพระเจา ใหเราภาวนาตามที่พระเยซูเจา
ทรงสอน “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย.............” 
1.2 ผูนําเชิญเลขาอานรายงานการพบปะคร้ังที่ผานมา  
1.3 เชิญเหรัญญิกรายงานเร่ืองการเงิน 
1.4 เชิญแตละคนไดแบงปนงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา (เลขาจดบันทึกไว) 

2. กิจกรรม : บทบาทสมมุติ แบงเด็กออกเปนกลุมๆ และแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณที่
เกิดข้ึนในพระคัมภีรที่ใหไว 
2.1 มาระโก 10:447-52 พระเยซูเจาทรงรักษาบารทิเมอัส ชายตาบอด 
2.2 ยอหน 6:1-15 พระเยซูเจาทรงทวีจํานวนขนมปง 

3. ไตรตรอง เราจะเช่ือฟงตอพระบิดาเจาเหมือนที่พระเยซูเจาทรงกระทําไดอยาไร 
4. ทําใหลึกซ้ึงมากข้ึน เขาบอกใหทานทําอะไร ก็จงทําเถิด 

 เราไดฟงขอความนี้จากพระวรสารเร่ืองงานมงคลสมรสที่หมูบานคานา เมื่อพระนางมารีย
ขอพระบุตรของพระนางใหชวยเมื่อเหลาองุนหมด พระนางบอกกับผูรับใชวา “เขาบอกใหทานทํา
อะไร ก็จงทําเถิด” (ยน 2:5) 
 ระหวางงานเล้ียงอาหารค่ํามื้อสุดทาย พระเยซูเจาทรงลางเทาบรรดาอัครสาวก และบอก
พวกเขาใหลางเทาใหกันและกันดวย (ยน 13:14) กอนจะทรงเสด็จข้ึนสวรรคไดทรงส่ังบรรดาศิษย
ของพระองควา “ดังนั้น ทานทั้งหลายจงไปส่ังสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา ทําพิธีลางบาป
ใหเขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําส่ังทุกขอที่เรา
ใหแกทาน” (มธ 28:19-20) 
 ส่ิงที่พระเยซูเจาทรงเคยประกาศและเทศนสอน หรือทรงกระทําสําเร็จในพระองคเพ่ือชวย
มนุษยชาติใหรอดพนนั้น ตองไดรับการประกาศและเผยแพรไปจนสุดปลายแผนดิน (กจ 1:8) เร่ิม
จากกรุงเยรูซาเล็ม เพ่ือการชวยมนุษยใหรอดพนที่ทรงกระทําสําเร็จแลวนั้นจะเกิดผลทั่วโลก 



40 
 

 พระเยซูเจา พระบุตรของพระเจาที่พระองคทรงโปรดปรานมาก พระองคทรงเปนของขวัญ
ที่พระบิดาทรงมอบใหเรา พระองคทรงนําขาวดีมาใหเราคือพระอาณาจักรของพระเจาอยูใกลแลว 
(มก 1:15) พระเยซูเจาทรงแสดงส่ิงเหลานี้หลังจากที่ทรงรับพิธีลาง พระองคทรงสอนและทํา
อัศจรรย ทรงกระทําใหสําเร็จลงดวยการส้ินพระชนม และการกลับคืนพระชนมชีพ พระเยซูเจา
ทรงชนะความตายและนําชีวิตมาใหเราโดยทางธรรมลํ้าลึกปสกา โดยอํานาจของพระจิตเจาเราจึง
เขาสูการมีสวนรวมอยางใกลชิดกับพระบิดา และพระบุตร นี่คือส่ิงที่เราประกาศเม่ือเรากลาววา 
“ขาพเจาเช่ือในพระเยซูคริสตเจา...” 
 เปนเวลาหลายช่ัวอายุคน ที่มีชายหญิงจํานวนมากติดตามพระเยซูเจาในการประกาศพระ
อาณาจักรพระเจา ชายหญิงจํานวนมากเหลานี้ตองทุกขทรมานอยางมาก และไดรับการ
เบียดเบียน เชน บุญราศีทั้ง 7 ที่สองคอน บุญราศีคุณพอนิโคลัส บุญเกิด นักบุญฟรังซิส เซเวียร  
 เราไดรับเรียกจากพระเยซูคริสตเจาใหเปนธรรมทูต เปนศิษย และเปนผูประกาศขาวดี ไม
เพียงพอที่เราจะคนพบพระเยซูเจา แตเราตองนําพระองคไปใหผู อ่ืนดวย ประกาศพระเยซู     
คริสตเจา เปนคริสตชน คือประกาศพระเยซูคริสตเจา! 

5. จับคูแบงปน : ไตรตรอง ใหเด็กจับคูแบงปน ความหมาย “พระเยซูเจาพระพรแหงความรัก” จาก
ประสบการณชีวิต 
5.1 เธอจะบอกเลาเร่ืองพระเยซูเจาใหเพ่ือนฟงไดอยางไรบาง (เชน ชวนเพ่ือนมาวัด ชวนเพ่ือนมา

คุยเร่ืองพระเยซูกับครู นํารูปพระเยซูไปใหเพ่ือนดู อานพระคัมภีรใหเพ่ือนฟง.....( 
5.2 เธอจะทําอยางไรเพื่อใหความสัมพันธของเธอกับพระเยซูเจาลึกซ้ึงมากข้ึน (สวดภาวนาทุกวัน 

อานพระคัมภีรบอย ๆ....)  
5.3 เธออยากใหเพ่ือน ๆ รูจักพระเยซูเจาไหม ทําไม (........) 

6. ใหมีการถวายเงินเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือชวยเหลือเด็ก ๆ ที่มีความยากลําบากกวา (ใหเหรัญญิก
ประจํากลุมทําบัญชีแลวนําเงินไปมอบใหครูเพ่ือเก็บรักษาไว) 

7. ใหผูนํามอบหมายงานใหเด็ก ๆ ไดกระทําเพ่ือเปนกิจเมตตาทั้งฝายกายและจิตใจ และนํามา
แบงปนในการประชุมคร้ังตอไป 

8. นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
9. ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
10. จบดวยการภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปาเพ่ืองานแพรธรรม 
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บทท่ี 3 
หนาท่ีในฐานะธรรมทูตคือการภาวนา และประกาศพระคริสตเจา 

(ชีวิตจิตธรรมทูต: การภาวนา) 
 
สวนท่ี 1 เฉลิมฉลองดวยการสวดภาวนา 
 (สถานที่ที่แนะนํา : หากจัดกิจกรรมในสวนไดจะดีมาก หรือถาจัดในชวงเย็นควรจัดในวัดนอยเพ่ือ
จะไดใชเทียนจัดเปนรูปกางเขน) 

1. คํานํา 
ในขณะน้ี เรามารวมกันเพ่ือสวดภาวนาเพ่ือทําใหการเปนธรรมทูตของเราเขมแข็งมากขึ้น เพราะ
เราเปน “ธรรมทูตแหงการสวดภาวนา” เราทราบดีวาไมมีส่ิงใดที่เปนไปไมไดถาเราสวดภาวนา ให
เราฟงการเช้ือเชิญนี้ “แลวประชากรของเราซึ่งไดช่ือตามนามของเราถอมตนลง อธิษฐานภาวนา
และแสวงหาความโปรดปรานของเรา กลับใจเลิกดําเนินตามทางชั่วรายของตน เราก็จะฟงเขาจาก
สวรรค จะอภัยบาปใหเขา และจะบันดาลใหแผนดินของเขาอุดมสมบูรณอีก” (2 พศด 7:14) ดังนั้น 
ใหเราเปนหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจา ในความเปนหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระบุตร อาแมน 

2. เพลงเร่ิมพิธี รักดวยชีวา 
พวกเราธรรมทูตของพระคริสตเจา  พวกเรารวมสรางสรรคงานของพระองค 
พวกเราจะเดินตามแบบอยางของพระองค  อุทิศตนมั่นคงในความรัก 
ภาวนา พลีกรรม แพรธรรม แบงปนพระวาจา 
มอบความรักใหเพ่ือนมนุษยไดทุกเวลา 
** รักดวยชีวาเหมือนพระเยซูรักเรา (**, ** , ** ) 

3. ภาวนาเปด 
ขาแตพระบิดาเจา พวกลูกตระหนักถึงการเรียกใหเปนธรรมทูตแหงการภาวนา โปรดทรงประทาน
ใหพวกลูกไดใชเวลาเพ่ือการภาวนาสําหรับงานธรรมทูต ขอพระองคโปรดทรงสดับฟงคําวอนขอ
ของพวกลูกเพ่ือเด็กทุกคนในโลกที่หิวโหย ถูกทอดทิ้ง ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย และการถูก
บังคับใชแรงงาน พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระบุตรของพระองคที่ทรงสงมาในโลก และทรง
นําทางขาพเจาทั้งหลายดวยพระจิตแหงความรักของพระองค อาแมน 

4. อานบทอาน พระวรสาร ยน 3:16 หรือ มธ 28:19-20 
ยน 3:16 “พระเจาทรงรักโลกอยางมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองคเดียวของพระองค   
เพ่ือทุกคนที่มีความเช่ือในพระบุตรจะไมพินาศ แตจะมีชีวิตนิรันดร” 
มธ 28:19-20 “ดังนั้น ทานทั้งหลายจงไปส่ังสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา ทําพิธีลางบาปให
เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําส่ังทุกขอที่เราใหแก
ทาน แลวจงรูเถิดวาเราอยูกับทานทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” 

5. เทศนส้ันๆ หรือ ไตรตรอง ตัดตอนมาจาก “รักพระเยซูเจาหมายถึงการเปนธรรมทูต” โดยคุณพอ 
Piero Gheddo 
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 พระเยซูคริสตเจาเปนใครสําหรับทาน ? นี่เปนคําถามที่จะถามทุกคนท่ีประกาศวาตนเอง
เปนคริสตชน ความเชื่อมิใชเปนแคความจริงทางสติปญญาที่อยูนอกเหนือจากการเปนอยู         
ในชีวิตประจําวัน แตเปนความรักและความกระตือรือรนที่เรามีตอพระคริสตเจาซ่ึงเปล่ียนชีวิต 
สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสอยางชัดเจนวา งานธรรมทูตคือการส่ือสารดวยประสบการณ เพ่ือวา 
“ธรรมทูตแทคือนักบุญ” (RM 90) ผูที่เจริญชีวิตตามพระวรสารอยางแทจริงมีคุณคามากข้ึนในงาน
ธรรมทูตและงานการประกาศขาวดีข้ึนใหม มากกวาแผนงานอภิบาลตาง ๆ เอกสารและ
คณะกรรมการตาง ๆ เพราะ “นักบุญคือผูที่มีชีวิตตามพระวรสารทุกๆวัน” ดังที่พระคารดินัล   
คารโล มาเรีย มารตินไดกลาวไว 
 เราตองรักพระเยซูเจา นักบุญเปาโลกลาววา “พระคริสตเยซูทรงชวงชิงขาพเจาไวไดแลว” 
(ฟป 3:12) ทานยังเสริมอีกวา “สําหรับขาพเจาการมีชีวิตคือพระคริสตเจา... ส่ิงที่เคยเปนประโยชน
แกขาพเจานั้น ขาพเจาละทิ้งเพราะพระคริสตเจา นับแตบัดนี้ขาพเจาเห็นวาทุกส่ิงไมมีประโยชนอีก
เมื่อเปรียบกับประโยชนลํ้าคาคือการรูจักพระคริสตเยซู องคพระผูเปนเจาของขาพเจา ขาพเจาจึง
ยอมสูญเสียทุกส่ิง ขาพเจาเห็นวาทุกส่ิงเปนปฏิกูล เพ่ือจะไดองคพระคริสตเจามาเปนกําไร” (ฟป 
3:7-8) มีคนถามนักบุญเทเรซา แหง กัลกัตตา วา ธรรมทูตคือใคร? ทานนักบุญตอบวา “คือคริสต
ชนที่หลงรักพระเยซูคริสตเจา ซ่ึงไมตองการส่ิงใดเลยนอกจากทําใหพระองคเปนที่รูจักและเปนที่
รักของทุกคน” 

6. ภาวนามวลชน 
ผูนํา พระเยซูคริสตเจา องคพระผูเปนเจาตรัสกับบรรดาศิษยของพระองควา “ทานทั้งหลายจงไป
ทั่วโลก ประกาศขาวดีใหกับมนุษยทุกคน” ใหเราภาวนาตอพระเจา พระบิดาของเรา เพ่ือขอ
พระองคโปรดทรงอวยพรใหกับบรรดาธรรมทูตที่ทํางานเพ่ือพระศาสนจักร  
(รับ) ขาแตองคพระผูเปนเจา โปรดทรงทําใหหัวใจของขาพเจาเรารอนดวยไฟแหงความรักของ
พระองค 
 ขอองคพระจิตเจาโปรดทรงนําทางองคสมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช และ

บรรดาผูอภิบาลวิญญาณ ในการสงเสริมใหประชากรของพระเจามีความตระหนักถึงงาน
ธรรมทูต(ใหเราภาวนา) 

 ขอองคพระจิตเจาโปรดทรงนําทางทุกคนท่ีไดรับแรงบันดาลใจใหไปทํางานธรรมทูต 
บรรดาพระสงฆ นักบวช ฆราวาสอาสาสมัคร และรวมถึงผูที่เปนเยาวชนดวย 
(ใหเราภาวนา) 

 ขอโปรดใหเยาวชนชาย-หญิงทุกคน มีความกลาหาญที่จะตอบรับการเรียกจากพระคริสต
เจา เพ่ือรับใชในงานธรรมทูต(ใหเราภาวนา) 

 ขอโปรดทรงชวยใหประชากรพระเจา เปนพิเศษสําหรับเด็กในสมัยของเรานี้มีความใจ
กวางที่จะชวยเหลือความตองการทางดานวัตถุใหกับบรรดาผูที่ทํางานธรรมทูต 
(ใหเราภาวนา) 
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 ภาวนาจบ : ขาแตพระเจา พระองคทรงปรารถนาใหมนุษยทุกคนไดรับความรอดพน และมารูจัก
ความจริง ขอใหขาวดีของพระองคไดรับการฟงในทั่วทุกแหง และใหทุกคนมารูจักพระองค พระเจา
ผูทรงเปนองคความจริงหนึ่งเดียว และพระเยซูคริสตเจาผูที่พระองคทรงสงมา ผูทรงดํารงชีพ และ
เสวยราชตลอดนิรันดร ขาแตพระบิดาของขาพเจาท้ังหลาย... 
กิจกรรมปด : ใหทุกคนเดินไปหากัน พรอมกับจับมือกัน และพูดแกกันและกันวา “ใหเราไปเปน
ธรรมทูตแหงการภาวนาใหกับเด็ก ๆ ท่ัวโลกท่ีตองการความชวยเหล่ือ” 

 
สวนท่ี 2 กิจกรรมธรรมทูต 

1. คําแนะนํา : กลุมแบงปน ช้ีใหเห็นวิธีและแนวทางในการเปน “ธรรมทูตแหงการภาวนา” เลือกเวลา
ระหวางวันและดูวาใครจะภาวนาเวลาใด “ภาวนาเพื่อเด็กที่ถูกทําแทง หรือ ภาวนาเพื่อความ
เคารพตอชีวิต” 

2. กลุมแบงปน : วางแผนวาจะเปนธรรมทูตแหงการภาวนาไดอยางไร แตละคนเลือกบทภาวนาที่ชอบ
ใชเปนบทสวดเพ่ือการเปนธรรมทูตแหงการภาวนา 

3. กิจกรรม : ทําหนังสือภาวนาเลมเล็กหรือพิมพบทภาวนาแจกเด็กๆ ใหกําลังใจเด็กเพ่ือใหพวกเขา
แตงบทภาวนาสําหรับการแพรธรรม หรืออาจจะใชบทภาวนาที่ใหไว 
บทภาวนาเพ่ือการเคารพตอชีวิต 

 ขาแตพระเยซูคริสตเจา พระบุตรของพระเจา ในพระองค พวกลูกขอกราบนมัสการพระผูทรงเปน
ตนกําเนิดของชีวิตทั้งปวง พระองคทรงบังเกิดจากพระบิดากอนกาลเวลา ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย
พรหมจารีในเวลาที่ทรงกําหนดไว ในความเปนมนุษยและพระบุคคลของพระองคทรงทําใหความเปน
มารดาศักดิ์สิทธ์ิ ตั้งแตแรกเริมก็ทรงคิดถึงการชวยขาพเจาทั้งหลายใหไดรับความรอดพน ขอพระองค
โปรดทรงระลึกถึงทารกที่ไมมีโอกาสเกิดมาเปนบุคคล และโปรดทรงสอนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้วาชีวิต
คือพระพรของพระเจา ขอพระองคทรงมีพระเมตตาตอทุกคนที่เปนศัตรูของชีวิต ขอพระเยซูกุมารโปรด
ทรงชวยพวกเขาใหถวายเกียรติแดพระบิดาผูทรงประทานพระพรแหงชีวิตดวยเถิด อาแมน 
 

บทภาวนาเพ่ือการเคารพตอชีวิต 
 ขาแตพระเจาองคแหงความรัก ขอบพระคุณที่พระองคทรงประทานพระพรแหงชีวิตใหขาพเจา
ทั้งหลายและมนุษยทุกคน และยังทรงประทานเร่ือยมา ขาแตพระเจาผูทรงพระเมตตากรุณาพวกลูกขอ
อภัยและขอพระองคโปรดทรงอภัยโทษในความผิดทั้งมวลที่พวกลูกและมนุษยทุกคนไดกระทําในการไม
เคารพตอชีวิตและไมไดเอาใจใสตอชีวิตในทุกรูปแบบ ขาแตพระเจาผูทรงพระกรุณา ขาพเจาทั้งหลายวอน
ขอโดยอาศัยพระหรรษทานของพระองค มนุษยทุกคนจะสามารถใหความเคารพ ปกปอง และสงเสริม   
ทุกชีวิต และใหความสําคัญกับชีวิตทารกที่ยังไมเกิดมา ผูที่ถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง คนพิการ และ
ผูสูงอายุ พวกลูกวอนขอเพ่ือทุกคนที่เปนผูตัดสินใจเก่ียวกับชีวิตในทุกรูปแบบจะกระทําดวยปรีชาญาณ 
ความรัก และความกลาหาญ ขาแตพระเจาผูทรงชีวิต พวกลูกขอสรรเสริญและถวายพระเกียรติแด
พระองคผูทรงเปนพระบิดา บอเกิดแหงชีวิต ผูทรงประทานพระบุตรพระผูไถกูชีวิต และพระจิตเจาผูทรง
บันดาลความศักดิ์สิทธ์ิใหกับชีวิต อาแมน 
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 บทภาวนาเพ่ือทารกท่ียังไมเกิดมา 
 ขาแตพระบิดาเจาสวรรค ดวยความรักที่ทรงมีตอขาพเจาทั้งหลาย โปรดทรงปองกันความชั่วราย
ของปศาจ ผูทําลายพระพรของชีวิตที่ทรงประทานใหกับทารก โปรดทรงสัมผัสหัวใจของสตรีผูตั้งครรภ
ดวยความเมตตาที่ไมพวกเขาคิดถึงความเปนมารดา 
 โปรดทรงชวยพวกเขาใหเห็นวาเด็กคือภาพลักษณของพระเจาเชนเดียวกับพวกเขา ที่ถูกสรางข้ึนมา
เพ่ือชีวิตนิรันดร โปรดทรงปดเปาความกลัวและความเห็นแกตัวของพวกเขา โปรดทรงประทานหัวใจของ
ความเปนมารดาที่จะรักบุตรของตนและใหบุตรนั้นเกิดมา มีความเอาใจใสในความตองการของบุตรที่     
ผูเปนมารดาเทานั้นสามารถใหได 
 พวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจา องคพระผูเปนเจา พระบุตรของพระองค ผูทรง
ดํารงชีพและเสวยราชยพรอมกับพระองค และพระจิตเจา พระเจาหนึ่งเดียวตลอดกาลนิรันดร อาแมน 

 
บทภาวนาเพ่ือสิทธิในชีวิต 

 ขาแตพระบิดาเจาสวรรค โปรดประทานความเขมแข็งใหขาพเจาทั้งหลายสามารถตอสูกับการ
ตอตานชีวิต โปรดประทานความสวางใหกับผูที่เดินอยูในทางแหงความตายนี้ เพ่ือพวกเขาจะไดเห็นถึง
ความรายกาจของบาปน้ี และหันกลับมาสูกฎแหงความรักเมตตาของพระเจา พวกลูกวอนขอเพ่ือผูที่เปน
มารดาดวย เพ่ือพวกทานจะไดเห็นถึงคุณคาอันย่ิงใหญของความเปนมารดา  และเพ่ือพวกทานจะไดดูแล
เอาใจใสตอบุตรของตน นําพวกเขาเขามาสูความรักอันศักดิ์สิทธ์ิและความยําเกรงพระเจา เพ่ือจะไดชวย
รักษาวิญญาณของพวกเขา และยิ่งกวานั้นเพ่ือจะไดถวายเกียรติ์และสิริรุงโรจนแดพระผูสราง โดยอาศัย
พระคริสตเจา องคพระผูเปนเจา อาแมน 
 ขาแตนักบุญเจอรรารด องคอุปถัมภของผูเปนมารดาและทารกที่ยังไมไดเกิดมา โปรดภาวนาเพ่ือ
ขาพเจาทั้งหลาย เพ่ือขาพเจาทั้งหลายสมควรจะไดรับตามคําสัญญาของพระคริสตเจา 
 
จากบทภาวนาเพ่ือชีวิตของนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 
 ขาแตพระแมมารีย รุงอรุณที่สดใสของโลกใหม มารดาแหงความรัก พวกลูกขอมอบความไววางใจ
ของชีวิตเหลานี้กับพระแม ขาแตพระมารดา โปรดทอดพระเนตรมายังทารกมากมายที่ไมไดเกิดมา 
เนื่องจากความยากจนของชีวิต หรือความลําบากของชาย-หญิงที่เปนตกเปนเหยื่อของความรุนแรงอัน
โหดรายของผูใหญ และความเจ็บปวยที่ฆาโดยไมแยแส หรือจากความเมตตาที่มีความเขาใจอยางผิด ๆ  
 ขอพระแมโปรดใหทุกคนที่มีความเช่ือในพระบุตรของพระแม ไดประกาศขาวดีแหงชีวิตดวยความ
ซ่ือสัตยและความรักใหกับทุกคน โปรดประทานพระหรรษทานใหพวกเขายอมรับ วาขาวดีแหงชีวิตเปน
พระพรที่บริสุทธ์ิตลอดไป มีความช่ืนชมยินดีเฉลิมฉลองดวยดวยความกตัญูตลอดชีวิตของพวกเขา    
และมีความกลาหาญที่จะเปนพยานยืนยันดวยความเฉียบขาด รวมกับมนุษยทุกคนที่มีน้ําใจดี สราง    
อารยธรรมแหงความจริงและความรัก เพ่ือสรรเสริญและถวายพระสิริรุงโรจนแดพระเจา พระผูสราง และ
ผูทรงรักชีวิต 
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การประเมินผล (ใหแบงปนหรือเขียนก็ได) 

1. ไตรตรองโดยสวนตัว หรือเปนกลุมตามคําถามที่ใหไว 
1.1  เธอไดเรียนรูอะไรจากบทเรียนภาคนี้ 
1.2  ในบทเรียนภาคนี้ ความรูสึกใดที่เธอรูสึกวาเปนความรับผิดชอบในฐานะยุวธรรมทูต 
1.3  เธอแสดงอยางไรวาเธอใสใจจริงๆกับเด็กยากจนในชุมชนของเธอ 

2. ประเมินภาพรวมของการพบปะ (บรรยากาศภายใน/ภายนอก) 
3. ผูนํารวบรวมคําตอบเปนสามแบบ 

3.1  การเรียนรูที่สําคัญ (คําสอนธรรมทูต) 
3.2  ความรูสึกภายใน (ธรรมทูตรับใช) 
3.3  การเฉลิมฉลอง (ชีวิตจิตธรรมทูต) 
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ภาคท่ี 4 
พระคริสตเจาทรงสงพระจิตเจาลงมาจากพระบิดา 

 
เปาหมายของภาคท่ี 4 

เมื่อจบภาคท่ี 4 ผูเรียนตระหนักและเห็นคุณคาของบทบาทและกิจการของพระจิตเจาในชีวิตของ
พวกเขามากข้ึน 

 
จุดประสงคเฉพาะ 
เมื่อจบแตละบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของการประทับอยูและกิจการของพระจิตเจาในฐานะพระผูชวยเหลือได 
(คําสอนธรรมทูต) 

2. กําหนดวิธีการดําเนินชีวิตตามผลของพระจิตเจาและพระพรของพระจิตเจาในฐานะสมาชิกของ
พระศาสนจักรได (ธรรมทูตรับใช: การปฏิบัติ) 

3. เฉลิมฉลองการร้ือฟนศีลกําลัง (ชีวิตจิตธรรมทูต: การภาวนา) 
 

การพัฒนาท่ีคาดหวังจะใหเกิดข้ึน 
 สมาชิกมีความสนใจกิจการของพระจิตเจาโดยทางการรําพึง ไตรตรอง สวดภาวนา และรับใช
พระศาสนจักรมากขึ้น 
อุปกรณ 

1. พระวรสาร ยน 14:15-21  
2. เพลงพระจิตเจา  
3. พระคัมภีร PowerPoint Presentation  
4. บทภาวนาเปด  
5. คอมพิวเตอร จอLCD เพลงบรรเลง  
6. ขวดนํ้ามันเล็ก ๆ  
7. กระดาษกาว กระดาษ แผนกระดาษเขียน สงฆ ประกาศก กษัตริย  
8. ตัดกระดาษเปนรูปสัญลักษณของพระจิตเจา (นกพิราบ น้ํามัน ความสวาง ลม ไฟที่เปนรูปล้ิน) 
9. เพลง รักย่ิงใหญเหมือนพระเยซู 
10. เพลง เปนหนึ่งเดียวในพระองค  

บทบาทของผูนํา 
เปนผูอํานวยความสะดวก เลขานุการ ผูรายงาน 
เวลา 
แตละบทใชเวลาประมาณ 45-60 นาที 

 



47 
 

บทท่ี 1 
พระจิตแหงความจริง - พระผูชวยเหลือ 

(คําสอนธรรมทูต) 
 
สวนท่ี 1ประสบการณ 

1. ผูนําใหการทักทายและตอนรับสมาชิกดวยความเปนกันเองและอบอุน 
1.1 กิจกรรมตอนรับ ผูนําตอนรับเด็กๆดวยการวางมือไวบนบาของเด็กแตละคนและกลาวคํา

วา “จงรับพระพรของพระจิตเจา” เด็กๆ ตอบรับ “อาแมน” 
1.2 ผูนําเชิญเลขาอานรายงานการพบปะคร้ังที่ผานมา  
1.3 เชิญเหรัญญิกรายงานเร่ืองการเงิน 
1.4 เชิญแตละคนไดแบงปนงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา (เลขาจดบันทึกไว) 

2. ภาวนาเปด รองเพลง “เชิญพระจิต”  
3. การสอนคําสอนท่ีเปนสาระสําคัญ 

3.1 ตอนท่ี 1 กลาวถึงสถานการณชีวิตมนุษยและเช่ือมโยงกับการประกาศขาวดี 
3.2 แบงปน  

แบงเด็กออกเปน 3 กลุม (แบงปนประสบการณที่แสดงถึงการเปนสงฆ ประกาศก และ 
กษัตริย) ผูนําอธิบายในทํานองนี้: คริสตชนทุกคนที่ไดรับศีลลางบาปแลว ไมวาจะอยูใน
สถานะใดของชีวิต เขาไดรับเรียกจากพระเจาในวิถีทางของเขาแตละคน เพ่ือเปนคนดี
อยางสมบูรณ ดังที่พระบิดาทรงความดีอยางสมบูรณ โดยทางศีลลางบาป คริสตชนทุกคน
ไดรับการเรียกใหมีพันธกิจสามประการของพระคริสตเจาเปนสงฆดวยการมีชีวิตแหง   
การภาวนาและดวยศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ เปนประกาศกดวยการเปนพยานยืนยันและ
ประกาศขาวดี เปนกษัตริยโดยมีชีวิตของการรับใชในศาสนบริการตางๆ ใหพวกเราแต   
ละกลุมไดแบ งปนประสบการณ ในหัวขอ  “ในฐานะที่ เ ธอเปนบุตรของพระเจ า               
ใหยกตัวอยางวาเธอไดทําหนาที่การเปนบุตรของพระเจาอยางไรบาง’  

3.3 แจกกระดาษและปากกาใหแตละกลุมเขียนคําตอบ 
3.4 รวบรวมคําตอบ หลังจากใหเวลา 20 นาทีแลว ใหเลขาของแตละกลุมนําคําตอบไปติดที่

บอรด 
3.5 วิเคราะหคําตอบ ผูนําวิเคราะหคําตอบตามพันธกิจสามประการ สงฆ ประกาศก กษัตริย 
3.6 เช่ือมโยงกับการประกาศพระวาจา : สาระสําคัญของคําสอน 
  แตเพ่ือกระทําส่ิงนี้ใหสําเร็จไป พระคริสตเจาทรงสงพระจิตจากพระบิดาเขามา
ดําเนินการในการทํางานเพ่ือการไถกู และผลักดันใหพระศาสนจักรแพรขยายออกไป (AG 3) 
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สวนท่ี 2 พระวาจาพระเจา 
 คํานํา เนื้อหาจากพระวรสารนักบุญยอหนเปนสวนหนึ่งของปาฐกถาสุดทายของพระเยซูเจาที่
ตรัสกับบรรดาอัครสาวกกอนจะทรงส้ินพระชนม พระเยซูเจาทรงวอนขอพระบิดาใหทรงสงพระจิตเจา 
พระผูชวยเหลือลงมา “เราจะวอนขอพระบิดา แลวพระองคจะประทานผูชวยเหลืออีกองคหนึ่งใหทาน 
เพ่ือจะอยูกับทานตลอดไป คือพระจิตแหงความจริง” 
บทอานจากพระวรสารนักบุญยอหน 14:14-21  
 (ใหตัวแทนอานพระวรสาร ควรมีพระคัมภีรประจําตัวคนละเลม) หลังจากอานพระวรสารแลวให 
ภาวนาเพ่ือมวลชน 
ผูอาน ถาทานทั้งหลายขอส่ิงใดในนามของเรา เราจะทําให ถาทานทั้งหลายรักเรา ทานจะปฏิบัติตาม

บทบัญญัติของเรา และเราจะวอนขอพระบิดา แลวพระองคจะประทานผูชวยเหลืออีกองคหนึ่ง
ใหทาน เพ่ือจะอยูกับทานตลอดไป คือพระจิตแหงความจริง ซ่ึงโลกรับไวไมได เพราะมอง
พระองคไมเห็น และไมรูจักพระองค แตทานทั้งหลายรูจักพระองค เพราะพระองคทรงดํารงอยู
กับทาน และอยูในทาน 

ทุกคน  ขาแตพระเยซูเจา องคพระผูเปนเจา โปรดทรงชวยขาพเจาท้ังหลายใหรูจักพระจิตแหงความจริง 
พระผูชวยเหลือ ท่ีตรัสในหัวใจของขาพเจาท้ังหลายดวยความซ่ือสัตยและจริงใจ 

ผูอาน เราจะไมทิ้งทานทั้งหลายใหเปนกําพรา เราจะกลับมาหาทาน ในไมชา โลกจะไมเห็นเรา แต
ทานทั้งหลายรูจักพระองค เพราะพระองคทรงดํารงอยูกับทาน และอยูในทาน 

ทุกคน  ขาแตพระเยซูเจา องคพระผูเปนเจา โปรดชวยขาพเจาท้ังหลายใหรูจักพระจิตแหงความม่ันคง 
เม่ือขาพเจาท้ังหลายพบกับปญหา การถูกทดลอง และความยากลําบากตางๆ 

ผูอาน เราจะไมทิ้งทานทั้งหลายใหเปนกําพรา เราจะกลับมาหาทาน ในไมชา โลกจะไมเห็นเรา แต
ทานทั้งหลายจะเห็นเรา เพราะเรามีชีวิต และทานก็มีชีวิตดวย 

ทุกคน  ขาแตพระเยซูเจา องคพระผูเปนเจา โปรดอยาใหขาพเจาท้ังหลายรูสึกโดดเด่ียว เม่ือดูเหมือนวา
พระองคทรงอยูไกล และเม่ือขาพเจาท้ังหลายรูสึกวาอยูหางไกลจากพระองค โปรดชวยให
ขาพเจาท้ังหลายตระหนักวาพระองคทรงประทับอยูในพระจิตเจาผูทรงนําทางขาพเจาท้ังหลาย 

ผูอาน ในวันนั้น ทานจะรูวา เราอยูในพระบิดาของเรา ทานอยูในเรา และเราอยูในทาน ผูที่มี
บทบัญญัติของเราและปฏิบัติตาม ผูนั้นรักเรา และผูที่รักเรา พระบิดาของเราก็จะทรงรักเขา 
และจะแสดงตนแกเขา 

ทุกคน  ขาแตพระเยซูเจา องคพระผูเปนเจา โดยทางพระจิตเจา โปรดใหพวกลูกปฏิบัติตามพระบัญญัติ
ของพระองค เพ่ือพวกลูกจะไดพบกับพระบิดาผูทรงสรางความรัก และพระองคทรงถายทอด
ความรักน้ีโดยทางพระจิตเจา อาแมน 

1. ขอคําสอนของพระศาสนจักร 
บทนํา “พันธกิจของพระคริสตเจาและพระจิตเจา” 
ผูนํา: พระพันธกิจทั้งหมดของพระคริสตเจานั้น เปนพันธกิจที่รวมกันกับพระบุตรและพระจิตเจา 
พระเยซูเจามิไดทรงเปดเผยเร่ืองพระจิตเจาเต็มที่ จนกระทั่งพระองคทรงไดรับพระสิริรุงโรจน 
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โดยการสิ้นพระชนมและทรงกลับคืนพระชนมชีพแลวเทานั้น เมื่อถึงเวลาที่พระเยซูเจาจะทรงรับ
พระสิริรุงโรจน พระองคทรงสัญญาวาพระจิตเจาจะเสด็จมา ทั้งนี้ก็เพราะวาการส้ินพระชนมและ
การกลับคืนพระชนมชีพจะเปนการทําใหพระสัญญาแกบรรดาบรรพบุรุษเปนความจริง 
 
มุมมองทางพระคัมภีร : พระจิตแหงความจริง พระผูชวยเหลือ 

ณ จุดนี้ พระผูชวยเหลือเปนศูนยกลางของการสนทนาของพระเยซูเจากอนที่พระองคจะจากไป 
ไมใชเร่ืองสําคัญของการสนทนาในชวงแรกของการเริ่มพันธกิจ เนื่องจากยังไมเขาใกลเวลา ไมนา
แปลกใจ ที่กลาวถึงในชวงนี้ เพ่ือนําความเศราโศกไปจากบรรดาอัครสาวก พระเยซูเจาทรงยืนยัน
วาความเศราโศกยังไมสมควร ตอเมื่อพระองคทรงจากไปแลวเทานั้นจึงมั่นใจในการเสด็จมาของ
พระผูชวยเหลือ  

พระผูชวยเหลือทรงกระทํามากข้ึน เนื่องจากทรงเปนพระจิตแหงความจริง พระองคจึงทรงนํา
ทางบรรดาอัครสาวกอยางตอเนื่อง ตรัสกับพวกเขา(โดยทางการดลใจบรรดานักเทศนและ
นักเขียน อยางเชนบรรดาผูนิพนธพระวรสาร) ส่ิงที่พวกเขาไดยินจากพระเยซูเจา ผูทรงรับมาจาก
พระบิดา พระวาจาที่พวกเขาไดยินมีความสําคัญอยางมาก ซ่ึงพรอมกับพระผูวอนขอทรงวางไวใน
พระบิดานิรันดร โดยทางพระผูวอนขอ ส่ิงที่พระเยซูเจาตรัสในพระนามของพระบิดาบัดนี้ไดรับ
การสงตอไปยังบรรดาอัครสาวก พระเยซูเจาที่คร้ังหนึ่งเคยตรัสทางเนื้อหนังแตปจจุบันไดตรัส
ทางพระจิตเจา ในปจจุบัน พระเยซูเจาตรัสกับชุมชนโดยทางพระจิตเจา ในความหมายนี้คือ พระ
เยซูเจาที่อยูบนโลกนี้ทรงจากไปแลวเปนชัยชนะ ซ่ึงจะทําใหพระองคไดรับพระสิริรุงโรจนใน
ปจจุบัน บรรดาอัครสาวกจะสูญเสียรูปแบบทางโลกในระยะเวลาอันส้ันๆ แตจะไดรับพระองค
กลับมาอีกในพระจิตเจา (คําอธิบายทางพระคัมภีร หนา 1007) 

2. คําถามเพ่ือการไตรตรอง 
ทานมีประสบการณในชีวิตที่ยอมใหพระจิตเจาเปนพระจิตแหงความจริง และพระผูวอนขอของทาน
อยางไร? (ใหเด็ก ๆ เขียนคําตอบของพวกเขาลงในสมุดบันทึกสวนตัวของเขา) 

3. ใหมีการถวายเงินเล็กๆนอยๆ เพ่ือชวยเหลือเด็กๆ ที่มีความยากลําบากกวา (ใหเหรัญญิกประจํา
กลุมทําบัญชีแลวนําเงินไปมอบใหครูเพ่ือเก็บรักษาไว) 

4. ใหผูนํามอบหมายงานใหเด็ก ๆ ไดกระทําเพ่ือเปนกิจเมตตาทั้งฝายกายและจิตใจ และนํามา
แบงปนในการประชุมคร้ังตอไป 

5. นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
6. ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
7. จบดวยการภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปาเพ่ืองานแพรธรรม 
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บทท่ี 2 
เปนพยานถึงพระจิตแหงความจริง - พระผูชวยเหลือ 

(ธรรมทูตรับใช: การปฏิบัติ) 
 
สวนท่ี 1 ประสบการณ 

1. ผูนําใหการทักทายและตอนรับสมาชิกดวยความเปนกันเองและอบอุน โดยกลาวในทํานองนี้: 
ขอตอนรับธรรมทูตนอยๆของพระเยซูเจาทุกคน วันนี้เราจะเรียนรูเร่ืองผลของพระจิตเจา และ
จะไดนําความรูนี้ไปปฏิบัติจริงๆ ในชีวิตของพวกเราแตละคน เราจะเร่ิมดวยการรองเพลงหรือ
จดจําผลของพระจิตจากพระคัมภีรดังนี้ 

2. รองเพลงหรือใหทอง “ผลของพระจิตเจา คือ ความรัก ความช่ืนชม ความสงบ ความอดทน 
ความเมตตา ความใจดี ความซ่ือสัตย ความออนโยน และการรูจักควบคุมตนเอง (กท 5:22) 

3. ใหเขียนผลของพระจิตลงในกระดาษ A4 แจกสมาชิก เมื่อรองหรือทองผลของพระจิตประการ
ใด ใหสมาชิกที่ถือผลของพระจิตนั้นยกขึ้นใหทุกคนเห็น 
แผนที่ 1 ความรัก 
แผนที่ 2 ความชื่นชม 
แผนที่ 3 ความสงบ 
แผนที่ 4  ความอดทน 
แผนที่ 5 ความเมตตา 
แผนที่ 6 ความใจดี 
แผนที่ 7 ความซ่ือสัตย 
แผนที่ 8 ความออนโยน 
แผนที่ 9 การรูจักควบคุมตนเอง 

4. ความหมายผลของพระจิต 
หมายเหตุ เนื้อหานี้เฉพาะสําหรับผูนําเทานั้น เพ่ือเปนแนวทางใหเด็กๆ แบงปนการมีชีวิตตาม
ผลของพระจิตเจาตามความเขาใจและประสบการณของพวกเขา 
ก) ความรัก นี่เปนเพียงคํานิยามบางประการเรื่องความรักที่มาจากพจนานุกรมพระคัมภีร 

และคําอธิบาย 
 ไมเห็นแกตัว มีเมตตากรุณาหวงใยผู อ่ืน มีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนพ่ีนอง           

มีจุดประสงคในความเอ้ืออาทรคือความรักเมตตา 
 การปฏิเสธตนเอง พลีกรรมตนเอง รักเหมือนพระคริสตเจาซ่ึงเปนพ้ืนฐานของพระ

หรรษทานประการอื่นๆ 
 ไมเห็นแกตัว ซ่ือสัตยและมีเมตตากรุณาหวงใยตอความเปนอยูที่ดีของผูอ่ืน 
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 รูสึกถึงความมีคุณคาอยางสูงซ่ึงพระเจาทรงมีตอบรรดาบุตรของพระองค เร่ือง
มนุษยเปนเร่ืองสูงสงสําหรับพระองค ในขณะเดียวกัน เราควรมีความรูสึกเชนนี้กับ
พระองคและกับบุคคลอ่ืนๆดวย 

 มีความรัก มีความรักตอใครสักคน ที่ช่ืนชอบ ที่จะเปนเพ่ือน มีความรักแบบพ่ีนอง
ตอกันและกัน 

ข) ความช่ืนชม นี่เปนเพียงคํานิยามบางประการเร่ืองความช่ืนชมแทจริง 
 มีความยินดีเปนอยางย่ิง มีใจยินดี 
 มีความสุขในระดับที่เกิดมาจากการรูจักและรับใชพระเจา 
 ความชื่นชมยินดีภายในที่ลึกและตลอดไปในองคพระผูเปนเจา 
 มีความชื่นชมยินดี มีความดีใจ 
 มีความสุข ความร่ืนเริง ความยินดี ความชื่นชมยินดี เฉลิมฉลอง 

ค) ความสงบ นี่เปนลักษณะความสงบบางประการที่มาจากพจนานุกรมพระคัมภีร และ
คําอธิบาย 
 เปนการมีและประสบการณของมิตรภาพที่ถูกตอง 
 เปนความเงียบสงบของวิญญาณ 
 เปนความรูสึกของความเปนอยูที่ดีและความพอใจท่ีมาจากพระเจา และข้ึนอยูกับ

การประทับอยูของพระองค 
 เปนความเงียบสงบภายใน และความสุขุมของคริสตชนที่มีความไววางใจในพระ

เจาโดยทางพระคริสตเจา 
 ความเงียบสงบ การพักผอน ความกลมกลืน ไมมีการรบกวน หรือความบาดหมาง  

ง) ความอดทน นี่เปนเพียงคํานิยามบางประการของคําวา ความอดทน 
 ขมใจ อดกล้ัน 
 อดทน อดกล้ัน และมั่นคงจากการถูกย่ัวยุ 
 ขมใจภายใตความประสงคราย ซ่ึงไมมีความคิดที่จะตอบโต 
 อดทน อดกล้ัน มั่นคง และ ขมใจ 
 ขมใจภายใตความเจ็บปวด และอดกล้ันภายใตความทุกขยาก 
 สามารถอดทนตอการถูกกดข่ีขมเหงและการถูกรังแก 

จ) ความเมตตา นี่เปนเพียงคํานิยามบางประการของความเมตตาแทจริง 
 คุณภาพหรือสถานะของความเมตตา 
 ความรักมั่นคงซ่ึงรักษาความสัมพันธโดยทางความมีน้ําใจชวยเหลือในเวลาที่

จําเปน 
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 มีความดีของหัวใจ ใหความชวยเหลือ ความดี มีน้ําใจ มีความร่ืนรมย 
 รักมนุษยชาติ มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ทํากิจการของความเมตตา พรอมที่จะ

ชวยเหลือ มีมิตรภาพแบบมนุษย มีความกรุณาปราณี คิดถึงผูอ่ืน 
 มีความดีในการกระทํา มีความออนหวานในการติดตอกัน มีความออนโยนในการ

รับมือกับผูอ่ืน มีความนารัก 
 มีความสามารถในการกระทําเพ่ือสวัสดิการของผูอ่ืนดวยความอดทน 

ฉ) ความใจดี นี่เปนคํานิยามบางประการของความใจดี 
 มีความเก้ือกูล พรอมที่จะกระทําดี มีความรักในการกระทํา 
 มีความเมตตาที่แสดงออกตามความเปนจริง มีคุณธรรมที่มีการกระทํา มี

ความชอบอยางมากในนํ้าใจดีและการกระทําที่ดี มีความดีอยางแทจริงที่
กอใหเกิดความใจกวางและแบบพระเจา หรือที่เปนอยู 

 คําวาความเก้ือกูลหมายถึงความจริงหรือคุณภาพของการเปนคนมีเมตตา หรือ
กระทําดีตอผูอ่ืน เพราะทานรูสึกปลอดภัยเมื่ออยูกับพวกเขา 

ช) ความซ่ือสัตย นี่เปนลักษณะความซ่ือสัตยบางประการที่มาจากพจนานุกรมพระคัมภีร และ
คําอธิบายที่มีกลาวไว 
 ความซ่ือสัตยที่ทําใหคนคนหนึ่งทําใหคําสัญญาของเขาเปนความจริง และซ่ือสัตย

ตอหนาที่ของเขา 
 แนวแน ทุมเท เช่ือถือได และคุมคากับการไววางใจ 
 แนวแน ไมเปล่ียนแปลง และรอบคอบในความสัมพันธกับผูอ่ืน 
 มีความนาเช่ือถือ ความภักดี และความมั่นคง 

ซ) ความออนโยน นี่เปนคํานิยามบางประการของความออนโยน 
 ความออนโยนพรอมกับความนุมนวล 
 มีน้ําใจ ปฏิบัติดวยความกรุณา ควบคุมความเขมแข็ง 
 ควบคุมอารมณ มีความเงียบสงบ มีความสมดุลในจิตใจ ไมโออวด มีความรักที่

ควบคุมได 
 มีบุคลิกลักษณะที่สมดุล มีเหตุผล รูจักหักหาม มีความปานกลาง เปนธรรมและมี

น้ําใจ 
 สามารถควบคุมกําลังและอํานาจ 
 มีความปรารถนาจะใหอภัยจากความชอกชํ้า แกไขส่ิงผิด มีกฎระเบียบฝายจิต

อยางดี 
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ฌ) การรูจักควบคุมตนเอง นี่เปนคํานิยามบางประการของการรูจักควบคุมตนเอง 
 การควบคุมอารมณ มีความยับยั้งช่ังใจตอแรงกระตุนทางธรรมชาติ  
 มีสติ ควบคุมอารมณ มีวิธีการที่จะมีความสงบและใจเย็นตอการดํารงชีวิต มีความ

เขาใจตอความตองการและความสนใจสวนบุคคล 
 เรียกรองใหมีชีวิตที่มีวินัยในตนเองในการกระทําตามแบบอยางของพระคริสตเจา

ในการอยูในโลกแตไมเปนของโลก 
 มีความยับยั้งช่ังใจและมีระเบียบวินัยเหนือพฤติกรรมของตนเอง 

5. กิจกรรม แบงปนการมีชีวิตตามผลของพระจิตเจา 
คําแนะนํา ใหเด็กนั่งเปนวงกลม เมื่อเปดเพลงใหเด็กเปล่ียนที่นั่งไปเร่ือยๆ เมื่อเพลงหยุด      
ใหทุกคนหยุดเปล่ียนที่ และแบงปนประสบการณการมีชีวิตตามผลของพระจิตเจากับคนที่นั่ง
ทางขวามือของตนโดยแบงปนผลของพระจิตที่ตนเองไดรับในตอนเร่ิมการพบปะ 

6. เรียนรูใหลึกซ้ึงมากข้ึนในผลจากศีลกําลัง พระพรของพระจิต 7 ประการ 
หมายเหตุ: ใหผูนําอธิบาย หรือทําเปน Power Point เพ่ือใหสมาชิกเขาใจมากขึ้นถึงพระพรของ
พระจิต 7 ประการ 
 เปนที่แนชัดวาผลของศีลกําลังคือ “การรับพระจิตเจาอยางเต็มเปยม” เหมือนกับที่บรรดา

อัครสาวกไดรับในวันพระจิตเจาเสด็จลงมา จากความจริงประการนี้ ศีลกําลังจึงเปนการ
เพ่ิมพูนพระหรรษทานของศีลลางบาปและทําใหมีความลึกซ้ึงมากขึ้น ทําใหเราหย่ังรากลึก
มากขึ้นในการเปนบุตรพระเจา ที่ทําใหเราสามรถกลาววา “อับบา พระบิดาเจา” ทําใหเรา
รวมสนิทกับพระคริสตเจาแนบแนนย่ิงข้ึน เพ่ิมพระพรของพระจิตเจาในเรา ทําให
ความสัมพันธของเรากับพระศาสนจักรสมบูรณข้ึน  

 พระเจาประทานพลังพิเศษของพระจิตเจาใหเราเผยแผและปกปองความเชื่อทั้งดวยวาจา
และกิจการ 

 ความเช่ือที่มาจากวาจาและกิจการเปนประจักษพยานที่แทจริงของพระคริสตเจา เพ่ือยืนยัน
ถึงพระนามของพระคริสตเจาอยางเขมแข็ง และไมอับอายเพราะไมกางเขน เพ่ือระลึกวา
ทานไดรับการเจิมฝายจิต ซ่ึงประกอบดวย 

 พระดําริ สติปญญา ความคิดอาน พละกําลัง ความรู ความศรัทธา ความยําเกรงพระเจา 
 พระดําริ ทําใหเราเห็นพระเจาทรงกอผลในชีวิตของเราและในโลก สําหรับบุคคลที่ฉลาด 

ความมหัศจรรยของธรรมชาติ เหตุการณทางประวัติศาสตร การข้ึนและลงของชวงชีวิตของ
เราทําใหมีความหมายมากขึ้น 
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 สติปญญา ทําใหเราเขาใจวาเราตองมีชีวิตเปนศิษยของพระคริสตเจาอยางไร บุคคลที่มี
สติปญญาจะไมสับสนกับความขัดแยงของวัฒนธรรมในการมีชีวิตอยางถูกตอง แตก็
เรียกรองใหมี “สามัญสํานึก” พระพรดานสติปญญาทําใหบุคคลสมบูรณในการพิจารณา
ดวยเหตุผลในความเขาใจความจริง เปนพระพรที่ชัดในตนเองในหลักการที่เปนที่รูจัก 

 ความคิดอาน ทําใหเรารูถึงความแตกตางระหวางส่ิงถูกและส่ิงผิด และเราเลือกที่จะกระทํา
ในส่ิงถูก บุคคลที่มีความคิดอานหลีกหนีบาป และมีชีวิตตามคุณคาที่พระเยซูเจาทรงสอน 
พระพรของความจริงที่ชวยใหบุคคลตอบรับความเชื่อในพระคริสตเจาองคพระผูเปนเจา
อยางรอบคอบและมีความสุข 

 พละกําลัง ทําใหเราสามารถเอาชนะความกลัวและมีความยินดีในการเส่ียงที่จะเปนศิษย
ของพระเยซูเจา ผูมีพละกําลังมีความยินดีที่จะตั้งมั่นในส่ิงที่ถูกตองในสายพระเนตรพระเจา 
ถึงแมจะหมายถึงตองยอมรับการถูกปฏิเสธ การถูกลวงละเมิดทางวาจา หรือแมแต
อันตรายทางรางกายและความตาย พระพรแหงพละกําลังชวยใหคนมีความชัดเจนในจิตใจ
ที่จําเปนตองมีทั้งกิจการที่ดีและอดทนตอความช่ัวราย โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อคํานึงถึง
ความดีและความชั่วซ่ึงเปนส่ิงที่ยาก 

 ความรู พระพรแหงความรู ทําใหเราเขาใจความหมายของการเผยแสดงของพระเจา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงที่แสดงในชีวิตและพระวาจาของพระเยซูคริสตเจบุคคลที่มีความรูมักจะ
เรียนรูเพ่ิมเติมเร่ืองพระคัมภีรและธรรมประเพณี พระพรแหงความรูเปนอะไรที่มากกวาการ
สะสมรวบรวมความจริง 

 ความศรัทธา พระพรแหงความศรัทธาทําใหเรามีความรูสึกลึกๆถึงการเคารพตอพระเจา
และตอพระศาสนจักรบุคคลที่มีความศรัทธาตระหนักอยางแทจริงถึงความเชื่อมั่นในพระ
เจา และเขามาหาพระองคดวยความถอมตน ความไววางใจ และความรัก ความศรัทธาเปน
พระพรที่ไดรับการปลุกเราจากพระจิตเจา เราถวายคารวะกิจและหนาที่การงานแดพระเจา 
พระบิดาของเรา 

 ความยําเกรงพระเจา พระพรแหงความยําเกรงพระเจา ทําใหเราตระหนักถึงพระสิริรุงโรจน
และความศักดิ์สิทธ์ิของพระเจา บุคคลที่มีความยําเกรงพระเจารูวาพระเจาทรงเปนความ
ครบครันทุกประการที่เราปรารถนา ทรงมีความครบครันในความรู ความครบครันในความ
ดี ความครบครันในอํานาจ และความครบครันในความรัก นักบุญโทมัส อไควนัส ได
อธิบายถึงพระพรประการนี้ วาเปนความกลัวที่จะแยกตนเองออกจากพระเจา ทานอธิบาย
วา “เปนความกลัวฉันบุตร” เหมือนกับเด็กกลัวที่จะกระทําผิดตอบิดา ไมใช “ความกลัว
เย่ียงผู รับใช” คือความกลัวการถูกลงโทษ เรารูวาการรูจักพระเจานั้นเปนอานุภาพ        
ทุกประการ 
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 จงปกปองส่ิงที่ทานไดรับ พระเจาพระบิดาไดทรงตราเคร่ืองหมายของพระองคไวบนทาน 
พระคริสตเจาองคพระผูเปนเจาทรงยืนยันในตัวทาน และพระองคทรงมอบเคร่ืองคํ้าประกัน
ใหทาน คือพระจิตเจาใหทรงสถิตในหัวใจของทาน (CCC 1302-1303) 

7. กิจกรรม : ฉายภาพยนตรประวัตินักบุญฟรังซิส เซเวียร 
8. เพ่ือการไตรตรอง 

จากการเรียนรูเร่ืองพระพร 7 ประการของพระจิตเจา และประวัติของนักบุญฟรังซิส เซเวียร 
9. กิจกรรม : ทําภาพตัดแปะหรือโปสเตอร “เราสามารถแสดงไดอยางไรวา “เราเปนผูปกปอง

ความเช่ือทั้งดวยวาจาและกิจการ ในฐานะพยานยืนยันที่จริงใจของพระคริสตเจา” (รม 8:16) 
10. ใหมีการถวายเงินเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือชวยเหลือเด็กๆ ที่มีความยากลําบากกวา (ใหเหรัญญิก

ประจํากลุมทําบัญชีแลวนําเงินไปมอบใหครูเพ่ือเก็บรักษาไว) 
11. ใหผูนํามอบหมายงานใหเด็ก ๆ ไดกระทําเพ่ือเปนกิจเมตตาทั้งฝายกายและจิตใจ และนํามา

แบงปนในการประชุมคร้ังตอไป 
12. นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
13. ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
14. จบดวยการภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปาเพ่ืองานแพรธรรม 
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บทท่ี 3 
ไดรับการเจิมโดยพระจิตเจา 
(ชีวิตจิตธรรมทูต: การภาวนา) 

 
สวนท่ี 1 การเฉลิมฉลอง 

1. รองเพลง : เราเปนหน่ึงในพระจิตเจา 
2. พระวาจาพระเจา : ขอความจากพระคัมภีร เร่ืองสัญลักษณของพระจิตเจา 

(ผูนําตัดรูปสัญลักษณของพระจิตเจา และเลือกขอความจากพระคัมภีรเพียง 1 ขอ ประกอบ 
2.1 นกพิราบ 

“แตพระผูชวยเหลือคือพระจิตเจา ที่พระบิดาจะทรงสงมาในนามของเรานั้น จะทรงสอน
ทานทุกส่ิง และจะทรงใหทานระลึกถึงทุกส่ิงที่เราเคยบอกทาน” (ยน 14:26) 
“ทันที่ที่พระองคเสด็จข้ึนจากน้ํา ก็ทรงเห็นทองฟาถูกแหวกออก พระจิตเจาเสด็จลงมา
เหนือพระองคดุจนกพิราบ” (มก 1:10) 

2.2 นํ้ามัน 
“แลวโมเสสนําน้ํามันเจิม เจิมกระโจมที่ประทับและทุกส่ิงที่อยูภายใน เพ่ือมอบถวายแด
พระยาหเวห... แลวเทน้ํามันเจิมลงบนศรีษะของอาโรน เจิมอาโรนเพ่ือมอบถวายแดพระ
ยาหเวห” (ลนต 8:10,12) 
“พระจิตของพระยาหเวห องคพระผูเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะพระยาหเวหทรง
เจิมขาพเจาไวใหประกาศขาวดีแกคนยากจน” (อสย 61:1) 

2.3 ตะเกียง 
ความคิดเร่ืองน้ํามันที่ใชเปนสัญลักษณของพระจิตเจานั้น ยังใชตะเกียงเปนสัญลักษณอีก   
ดวย ดังอุปมาเร่ืองหญิงโงและหญิงฉลาด (มธ 25:1-13) 

2.3 ลม 
“เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษยทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน ทันใดนั้นมี
เสียงจากฟาเหมือนเสียงลมพัดแรงกลา ทุกคนที่อยูในบานไดยิน... ทุกคนไดรับพระจิตเจา
เต็มเปยม” (กจ 2:1,2,4) 
“ตรัสดังนี้แลว พระองคทรงเปาลมเหนือเขาทั้งหลาย ตรัสวา “จงรับพระจิตเจาเถิด” (ยน 
20:22) 
“เมื่อแรกเร่ิมนั้น พระเจาทรงเนรมิตสรางฟาและแผนดิน แผนดินยังเปนที่รางไรรูปราง 
ความมืดมิดปกคลุมอยูเหนือทะเลลึก และลมพายุแรงกลาพัดอยูเหนือน้ํา” (ปฐก 1:1,2) 
“พระยาหเวหพระเจาทรงเอาฝุนจากพื้นดินมาปนมนุษยและทรงเปาลมแหงชีวิตเขาในจมูก
ของเขา มนุษยจึงเปนผูมีชีวิต” (ปฐก 2:7) ในทํานองเดียวกัน พระจิตเจาทรงประทานชีวิต
ใหกับคริสตชน เปนพระจิตเจาองคเดียวกันที่จะทรงยกมนุษยชาติข้ึนมาจากหลุมศพ และ
มอบชีวิตใหมใหกับพวกเขา 
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2.4 ล้ินรูปไฟ 
ในวันพระจิตเจาเสด็จลงมาเรายังพบสัญลักษณของพระจิตเจาอยางอ่ืนอีก พรอมกับเสียง
ลมพัดแรงกลา “เขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนล้ินแยกไปอยูเหนือศรีษะของเขาแตละคน” 
(กจ 2:3) 
 

3. เรียนรูใหลึกซ้ึงข้ึน : สัญลักษณท่ีแตกตางเพ่ือแงมุมท่ีแตกตาง 
     แยกมุมมองเร่ืองพระจิตเจาที่แสดงเปนสัญลักษณตางๆ ที่แสดงใหเห็นบทบาทของพระจิต

เจาที่ทรงมีในชีวิตของเราแตละคน 
สัญลักษณ แงมุมตางๆท่ีแสดงถึงพระจิตเจา 
นกพิราบ ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจ  
น้ํามัน การใหอํานาจ อํานาจในการรักษา การชําระลาง การทําใหสดช่ืน 
ตะเกียง การใหความสวาง 
ลม การใหชีวิต การทํางานของความคิดสรางสรรค 
ไฟลักษณะเหมือนล้ิน เพ่ิมพลังในการเปนพยานยืนยัน รูแจงถึงความจริง 

 
4. ความเงียบ : เปดดนตรีเบาๆ 
5. กิจกรรม : ใหสมาชิกไดรําพึงถึงสัญลักษณของพระจิตเจา และเขียนขอตั้งใจที่มาจากสัญลักษณ

ของของพระจิต (จากตารางขางบน) 
6. กิจกรรม : การอวยพรและการเสริมพลัง 

(ใหเด็กหันหนาเขาหากัน และทําทาทางตามที่อธิบายไวในคําภาวนา)  
ในฐานะผูไดรับการเจิมจากพระคริสตเจา เราสงทายบทเรียนของเราดวยพิธีการอวยพรและ
การเสริมสรางพลัง เพ่ือเปนการอวยพรและการเสริมสรางพลังใหแกกันและกัน ใหแตละคน
อยูในความรักมั่นคงของพระคริสตเจา โดยทางศีลกําลัง คริสตชนไดรับการเจิมทําใหเขามีสวน
ในพันธกิจของพระเยซูคริสตเจา และเปยมดวยพระจิตเจา เพ่ือใหชีวิตของเขาเปน “กล่ินหอม
ของพระคริสตเจา” (2คร 2:15) ใหเด็กๆสัมผัสสวนของรางกายตามคําภาวนา 
 อวยพรหนาผาก พวกลูกวอนขอพลังในการใชเหตุผล เพ่ือจะไดรูจักหนทางที่จะนําไปสู

เปาหมายแหงความหวังของเรา เพ่ือมนุษยชาติจะไดเปนอิสระ 
 อวยพรตา พวกลูกวอนขอพลังแหงวิสัยทัศน เพ่ือจะไดมองเห็นอยางชัดเจนถึงอํานาจ

ของชีวิตและความตายที่อยูทามกลางเรา 
 อวยพรหู พวกลูกวอนขอพลังในการรับฟงความจริง วอนขออํานาจเพ่ือที่จะรับฟงพระ

จิตเจาในขณะที่พระองคตรัสภายในพวกลูก 
 อวยพรปาก พวกลูกวอนขอพลังในการพูดความจริงในประสบการณของตนเอง และ

พูดเพ่ือสรางพระอาณาจักรของพระองค คือ อาณาจักรแหงความรัก 
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 อวยพรมือ พวกลูกวอนขอพลังในการสรางส่ิงใหมๆเพ่ือมนุษยชาติจะไดเปนอิสระจาก
ความกลัว ความไมรู และการถูกกดข่ี 

 อวยพรเทา พวกลูกวอนขอพลังในการเดินดวยความกลาหาญในการทําหนาที่ และ
เพ่ือกาวไปขางหนาในเสนทางใหมที่ตองเผชิญ 

 อวยพรซึ่งกันและกัน พวกลูกวอนขอพลังในการสรางสรรคเพ่ือรวมพลังกันในการฟน
ฝาอุปสรรคตางๆในหนทางที่พวกลูกเลือกเดิน เพ่ือขยายพระอาณาจักรแหงความรัก
และเพ่ือความตองการของโลก 

พรอมกัน : ขอใหความสวางจากพระจิตเจาอยูเหนือทาน 
สวนท่ี 2 กิจกรรมธรรมทูต 

1. กิจกรรมธรรมทูต ใหสมาชิกทํากําไลมือดวยกระดาษแข็ง (หรือเตรียมไวกอนมอบกําไลขอมือ
ธรรมทูตใหเด็กแตละคน) เพ่ือเปนเคร่ืองหมายยืนยันถึงการเปนคริสตชน เขียนที่กําไลขอมือวา 
“ฉันเปนธรรมทูตของพระคริสตเจา” และใหกําลังใจเด็กๆชวยกันขายกําไลขอมือนี้ อันเปน
วิธีการหนึ่งในการรณรงคเพ่ือองคกรสนับสนุนงานแพรธรรม 

2. กิจกรรมสุดทาย ใหเด็กๆนั่งลงบนพ้ืน หันหนาเขาหากัน แตะกําไลขอมือธรรมทูต และกลาววา 
“ในพระนามของพระจิตเจา เราเปนธรรมทูตดวยหัวใจและดวยการกระทํา” หลังจากนั้นมอบ
เทียนที่จุดแลวใหทุกคน เดินวนไปรอบหองและวางเทียนไวในที่ที่เตรียมไว โดยวางเทียนให
เปนรูปหัวใจ 

3. เพลง รักย่ิงใหญเหมือนพระเยซู 
พวกเราเยาวชนทั้งหลาย เด็กเล็กหญิงชายพรอมกันทั่วหนา 
นามยุวธรรมทูตอันงามสงา นําพาวิญญาณไปสูความดี 
ทามกลางสังคมอันวุนวาย และความช่ัวรายนานาสารพัน 
จงใหชีวิตเปนพยานยึดมั่น ถึงคําสอนส่ังของพระเยซู 
*.*จงออกไป(เราจะ)เปนดังแสงสวาง สองทามกลางโลกอันกวางใหญ 
ตลอดทางท่ีกาวเดินไป มีพระทรงชัยอยูเคียงขางเรา 
เพ่ือนชวยเพ่ือน คํานี้มีความหมายและตัวเราจะตองเปนผูจุดประกาย 
แบงปนและมีน้ําใจดวยรักย่ิงใหญ..อยางพระเยซู (ซํ้า**,***) 
***ยุวธรรมทูตตองกาวไกล เพ่ือนชวยเพ่ือนคํานี้จําใสใจ 
ดวยรักย่ิงใหญ....เหมือนพระเยซู 

4. พูดสงทาย 
พระเยซูเจาทรงประกาศและทรงสัญญาเร่ืองพระจิตเจา ทรงเรียกพระจิตเจาวา “พระผู
ชวยเหลือ”  ยังทรงเรียกอีกอยางวา “พระผูบรรเทา” พระเยซูเจาทรงเปนผูบรรเทาแรกของ
เรา พระองคยังทรงเรียกพระจิตของพระเจาวา “พระจิตแหงความจริง” (ยน 16:13) 
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5. เพลง : เปนหน่ึงเดียวในพระองค 
**เปนหนึ่งเดียวในพระองค กาวเดินไปพรอมกับพระองค  
ดวยรักรับใชพระองค และประกาศพระนามพระองค 
เปนพยานยืนยัน ถึงความรักมั่นคงขององค 
เปนศิษยติดตามพระองค และสรางศิษยเพ่ือพระองค(**) 
มารวมภาวนา และรับใชซ่ึงกันและกัน 
เราชวยกันสรางสรรค เพ่ือโลกอันสวยงาม(**) 

6. ใหมีการถวายเงินเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือชวยเหลือเด็ก ๆ ที่มีความยากลําบากกวา (ใหเหรัญญิก
ประจํากลุมทําบัญชีแลวนําเงินไปมอบใหครูเพ่ือเก็บรักษาไว) 

7. ใหผูนํามอบหมายงานใหเด็ก ๆ ไดกระทําเพ่ือเปนกิจเมตตาทั้งฝายกายและจิตใจ และนํามา
แบงปนในการประชุมคร้ังตอไป 

8. นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
9. ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
10. จบดวยการภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปาเพ่ืองานแพรธรรม 

การประเมินผล (ใหแบงปนหรือเขียนก็ไดสุดแทแตเวลา) 
1. ไตรตองโดยสวนตัว หรือเปนกลุมตามคําถามที่ใหไว 

1.1  เธอไดเรียนรูอะไรจากบทเรียนภาคนี้? 
1.2  ในบทเรียนนี้ ความรูสึกใดที่เธอรูสึกวาเปนความรับผิดชอบในฐานะยุวธรรมทูต? 
1.3  เธอแสดงอยางไรวาเธอใสใจจริงๆ กับเด็กยากจนในชุมชนของเธอ? 

2. ประเมินมองภาพรวมจากการพบปะ 
3. ผูนํารวบรวมคําตอบเปนสามแบบ 

3.1  การเรียนรูที่สําคัญ (คําสอนธรรมทูต) 
3.2  ความรูสึกภายใน (ธรรมทูตรับใช: การปฏิบัติ) 
3.3  การเฉลิมฉลอง (ชีวิตจิตธรรมทูต) 
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ภาคท่ี 5 
การต้ังพระศาสนจักร และการมอบหมายพันธกิจการเผยแพรความเช่ือ 

และงานชวยใหรอดพนของพระคริสตเจา 
 
วัตถุประสงคของภาคท่ี 5  
 เมื่อจบบทเรียนภาคท่ี 5 แลว สมาชิกมีความเขาอยางลึกซ้ึงและตระหนักวาพระศาสนจักรมี
เอกภาพ เปนหนึ่งเดียวและเปนธรรมทูตมากขึ้น 
 
จุดประสงคเฉพาะ 
เมื่อจบแตละบทเรียนแลวสมาชิกสามารถ 

1. อธิบายไดวาพระศาสนจักรเปนศีลศักดิ์สิทธ์ิของพระคริสตเจาไดอยางไร (คําสอนธรรมทูต) 
2. บอกวิธีการในการแสดงออกอยางกระตือรือรนในฐานะสมาชิกของพระศาสนจักร (ธรรมทูตรับใช: 

การปฏิบัติ) 
3. แบงปนบทภาวนาที่แตงข้ึนเพ่ือแสดงออกถึงความปรารถนาที่จะเปนศีลศักดิ์สิทธ์ิแหงความรัก

อยางแทจริงของพระคริสตเจาที่ทรงประทับอยูในพระศาสนจักร (ชีวิตจิตธรรมทูต: การภาวนา) 
 

การพัฒนาท่ีคาดหวังจะใหเกิดข้ึน 
 สมาชิกมีการอุทิศตนเพ่ือพระศาสนจักร รักพระศาสนจักร มีความใจกวาง และอุทิศตนรับใช
งานธรรมทูตมากขึ้น 
 
อุปกรณ 

1. พระคัมภีร  
2. บทภาวนาเพื่อการแพรธรรม  
3. อุปกรณทําโปสเตอร  
4. กระดาษ ดินสอ สีเทียน  
5. เพลง อัลเลลูยา 
6. เพลง BIBLIODRAMA DANCE : Dance of the Way 

 
บทบาทของผูนํา 
 เปนผูอํานวยความสะดวก เลขานุการ ผูรายงาน 
 
เวลา 
 แตละบทใชเวลาประมาณ 45 - 60 นาที 
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บทท่ี 1 
พระศาสนจักรเปนเคร่ืองหมายและศีลศักด์ิสิทธ์ิแหงอํานาจของการชวยใหรอดพนของพระคริสตเจา 

(คําสอนธรรมทูต) 
สวนท่ี 1ประสบการณ 

1. ผูนําใหการทักทายและตอนรับสมาชิกดวยความเปนกันเองและอบอุน 
2. ภาวนาเปด บทภาวนาเพื่อการแพรธรรม (ใหเด็กภาวนาโดยใชนิ้วมือ เพ่ือเปนเคร่ืองชวยในการ

ภาวนาสําหรับธรรมทูต โดยผูนําแสดงใหเด็กดูวาทําอยางไรนิ้วมือจึงเปนเคร่ืองชวยในการภาวนา 
โดยใหเด็กยกและกางน้ิวมือซายเพ่ือภาวนา แตละนิ้วภาวนาเพ่ือแตละจุดประสงค) 
2.1 น้ิวหัวแมมือ ภาวนาเพื่อบรรดาธรรมทูตที่อยูใกลตัวเรา 
2.2 น้ิวช้ี ภาวนาเพ่ือบรรดาธรรมทูตที่สอน แนะนํา และรักษา รวมทั้ง บรรดาครู แพทย และผู

ประกาศขาวดี พวกทานตองการการสนับสนุนและปรีชาญาณเพ่ือนําผูอ่ืนดวยการช้ีนําที่
ถูกตอง 

2.3 น้ิวกลาง เปนนิ้วที่ยาวที่สุดเตือนเราใหระลึกถึงผูนําพระศาสนจักร ภาวนาใหกับบรรดาผูมี
หนาที่โดยตรงในการควบคุมดูแลและเผยแผประชาสัมพันธงานธรรมทูต 

2.4 น้ิวนาง เปนนิ้วที่ออนแอ เตือนเราใหภาวนาเพ่ือบรรดาธรรมทูตที่หมดกําลังใจ ประสบกับ
ปญหา และอยูในความเจ็บปวด 

2.5 น้ิวกอย นิ้วกอยเตือนเราใหสวดภาวนาเพ่ือทุกคนในโลกที่มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะ
พบกับพระเยซูเจา ภาวนาเพื่อใหพวกเขาเปดตาและมองเห็นพระองค 

3. ผูนําเชิญเลขาอานรายงานการพบปะคร้ังที่ผานมา  
4. เชิญเหรัญญิกรายงานเร่ืองการเงิน 
5. เชิญแตละคนไดแบงปนงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา (เลขาจดบันทึกไว) 
6. เช่ือมโยงประสบการณมนุษยกับการประกาศขาวดี 

6.1 ประสบการณชีวิต : ใหสมาชิกทบทวน-จับคู-แบงปน (ผูนําติดคําถามไวบนกระดาน และให
เวลาเด็กทบทวนตนเอง 2 นาที แลวใหจับคูแบงปน 3 นาที) 
1) เธอมีความรับผิดชอบหรือมีหนาที่ทําอะไรที่บานบางหรือไม 
2) เธอรับผิดชอบหรือมีหนาที่อะไรอีกบาง 
3) เธอรูสึกอยางไรเม่ือไดรับหนาที่ใหรับผิดชอบงานนั้น 
4) เธอทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางไร 
5) ทําไมเธอจึงกระทําเชนนั้น 

6.2 การเช่ือมโยง คําวา ความรับผิดชอบ มาจากคําวา การตอบรับ และความสามารถ การที่จะ
บรรลุเปาหมายในความรับผิดชอบนั้น คือการตอบรับในการทําใหความสามารถของทานเปน
ความจริง พระเจาทรงประทานพระพรใหเรา เพ่ือใหเราสามารถกระทําตามพระประสงคของ
พระองคที่ทรงมีตอเราไดสําเร็จ เมื่อเธอทํางานที่บาน เธอมิใชแตเพียงเช่ือฟงพอแมเทานั้น แต
เธอยังกระทําตามพระประสงคที่พระเจาทรงปรารถนาใหเธอกระทําในฐานะบุตรของพระองค 
ยังมีอะไรที่พระเจาทรงขอใหเรากระทําอีก? 



62 
 

7. กิจกรรม : เร่ืองประทับใจ 
ผูนําเขียนคําตอไปนี้ใหเด็กๆ ดูกอนอานพระวาจา 
มนุษยท้ังปวง การประกาศ จงไป โลก ขาวดี 
ใหเด็ก ๆ ชวยกันเดาวาจากคําเหลานี้จะรวมกันเปนเร่ืองอะไร ใหเด็กๆชวยกันเดาแลวจึงอานพระ
วาจา 
 

สวนท่ี 2พระวาจาพระเจา 
1. อาน มาระโก 16:14-18 

“ทานท้ังหลายจงออกไปท่ัวโลก ประกาศขาวดีใหมนุษยท้ังปวง” 
1.1 ทางเลือก 1 แหพระคัมภีรไปวางไวบนบรรณฐาน (โดยใชการเตนของ Biblio-drama  เพลง 

“The river is flowing” )  
1.2 ทางเลือก 2 แหพระคัมภีรไปไวบนบรรณฐาน โดยรองเพลง อัลเลลูยา 

2. ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนจากพระคัมภีร - ความรูสึกฝายจิตใจ 
2.1 ขอ 14  ในท่ีสุด พระองคทรงแสดงพระองคแกอัครสาวกสิบเอ็ดคนขณะท่ีเขากําลังรวมโตะกิน

อาหารอยู ทรงตําหนิพวกเขาท่ีไมยอมเช่ือและมีใจแข็งกระดาง เพราะไมยอมเช่ือผูท่ีเห็น
พระองคเม่ือทรงกลับคืนพระชนมชีพแลว 

(ผูนําถามคําถามใหเด็ก ๆ ตอบตามที่ใหไว) 
 ถาม   พระเยซูเจาทรงแสดงพระองคกับใคร 
 ตอบ  พระเยซูเจาทรงแสดงพระองคแกอัครสาวกสิบเอ็ดคน 
 ถาม   บรรดาอัครสาวกกําลังทําอะไรเมื่อพระเยซูเจาทรงแสดงพระองคกับพวกเขา 
 ตอบ  พวกเขากําลังรวมโตะกินอาหารอยู 
 ถาม   ทําไมพระเยซูเจาจึงทรงตําหนิพวกเขาที่ไมยอมเช่ือและมีใจแข็งกระดาง 

ตอบ พระเยซูเจาทรงตําหนิพวกเขาเพราะไมยอมเช่ือผูที่เห็นพระองคเมื่อทรงกลับคืนพระ
ชนมชีพ 

ผูนํา ขอความตอนนี้เนนการไมยอมเช่ือของบรรดาอัครสาวก พวกเขาเสียใจและ
ผิดหวังที่พระอาจารยของเขาส้ินพระชนม พวกเขายังคงไมเช่ือตอไปจนกระทั่งองคพระผู
เปนเจาทรงแสดงพระองคแกพวกเขา “ที่โตะ” พระเยซูเจาทรงตําหนิในความดื้อร้ันของ
พวกเขา 

2.2 ขอ 15  พระองคตรัสกับเขาวา “ทานท้ังหลายจงออกไปท่ัวโลก ประกาศขาวดีใหมนุษยท้ังปวง” 
(ผูนําถามคําถามใหเด็กๆ ตอบตามที่ใหไว) 

 ถาม   พระเยซูเจาทรงขอใหบรรดาอัครสาวทําอะไร 
 ตอบ  พระเยซูเจาทรงขอใหพวกเขา ประกาศขาวดีใหมนุษยทั้งปวง 

ผูนํา ขอความตอนนี้สรุปโดยเนนที่ความเปนสากล จงออกไปทั่วโลก ประกาศขาวดีให
มนุษยทั้งปวง 
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2.3 ขอ 16  ผูท่ีเช่ือและรับศีลลางบาปก็จะรอดพน ผูท่ีไมเช่ือจะถูกตัดสินลงโทษ 
(ผูนําถามคําถามใหเด็กๆตอบตามที่ใหไว) 

 ถาม   จะเกิดอะไรกับผูที่เช่ือ 
 ตอบ  พวกเขาจะรับศีลลางบาปและจะรอดพน 

ถาม   จะเกิดอะไรกับผูที่ไมเช่ือ 
 ตอบ  พวกเขาจะถูกตัดสินลงโทษ 

ผูนํา ตามที่พระเจาทรงจัดการกับมนุษย ความเช่ือจะชวยใหรอดพน และผูไมเช่ือจะถูก
ตัดสินลงโทษ “ความเชื่อและศีลลางบาปเปนเงื่อนไขของความรอดพน การประกาศขาวดี
จะนําชีวิตหรือความตายมาสูมนุษย ตามการตอบรับความเช่ือหรือไมยอมรับความเช่ือของ
พวกเขา มนุษยทุกสมัย จะตองรับสถานะตามที่ตนเองตอบรับ ขอความที่วา “ผูที่เช่ือ 
หมายถึงผูยืนยันในการรับศีลลางบาป”(คําอธิบายพรคัมภีร ของ นักบุญ เยโรม) 

2.4 ขอ 17  ผูท่ีเช่ือจะทําอัศจรรยเหลาน้ีได คือจะขับไลปศาจในนามของเรา จะพูดภาษาใหมๆได 
2.5 ขอ 18  จะจับงูได และถาด่ืมยาพิษก็จะไมไดรับอันตราย เขาจะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บ

เหลาน้ันก็จะหายจากโรคภัย 
(ผูนําถามคําถามใหเด็กๆตอบตามที่ใหไว) 

 ถาม   เคร่ืองหมายอะไรที่มากับผูที่เช่ือ? 
ตอบ  พวกเขาจะขับไลปศาจ จะพูดภาษาใหมๆ รักษาคนเจ็บ และถาดื่มยาพิษก็จะไมได

รับอันตราย 
ผูนํา เคร่ืองหมายตางๆที่อธิบายไวเปนเคร่ืองหมายแสดงวาพระอาณาจักรของพระเจาอยู

ใกลแลว เปนองคพระผูเปนเจาที่ทรงทํางานในบรรดาอัครสาวกในการประกาศขาว
ดีของพวกเขา และทรงเปนผูที่อยูในสารที่พวกเขาเทศนสอนโดยทางเคร่ืองหมาย
ตางๆที่ควบคูไปกับการประกาศ 

3. เพ่ือไตรตรอง : ไตรตรองตามคําถามท่ีใหไวในความเงียบ 
3.1 บรรดาอัครสาวกทํางานที่พวกเขาไดรับมอบหมายอยางไร 
3.2 ทําไมพระเยซูเจาจึงทรงสงบรรดาศิษยของพระองคออกไปทั่วโลก 
3.3 ในปจจุบัน งานในการประกาศขาวดีนี้พระเยซูเจาทรงมอบใหใคร 
3.4 ทําไมพระองคจึงทรงมอบงานการประกาศขาวดีใหเรา 

 
4. จุดประสงคดานคําสอน : กอนพระเยซูเจาจะเสด็จข้ึนสูสวรรค พระองคทรงต้ังพระศาสนจักรเพ่ือ

เปนศีลศักด์ิสิทธ์ิแหงการชวยใหรอดพน และทรงสงบรรดาศิษยของพระองคไปในโลก ดังท่ีพระบิดา
ทรงสงพระองคมา (AG 5) พระศาสนจักรไดรับพระพรของผูต้ังพระศาสนจักรเองไดรับพันธกิจใน
การประกาศ และสรางพระอาณาจักรของพระเจาในทามกลางมนุษย (LG 5) 
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5. เน้ือหา : เพ่ือการไตรตรอง 
5.1 ขอคําสอน  พระศาสนจักรหมายความวาอะไร? 

             พระศาสนจักรเปนดังศีลศักดิ์สิทธ์ิหมายความวาอะไร? 
คําวา “พระศาสนจักร” มาจากภาษาลาติน ซ่ึงมีความหมายวา การชุมนุม หรือ การรวมตัวกัน
ของผูคน พระศาสนจักรเปนอะไรที่มากกวาส่ิงกอสราง หรือการรวมตัวกันทางสังคม พระศา
สนจักรเปนมากกวา “ประชากรพระเจาไดรับเรียกใหมารวมกัน” เปนการที่บุคคลหน่ึงไดรับ
เชิญใหมาเปนหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจาและเปนหนึ่งเดียวกับผูอ่ืน 
 ในกิจการนี้และการประทับอยูของพระคริสตเจาในชุมชนนั้น ทําใหพระศาสนจักรเปน
ธรรมลํ้าลึก พระศาสนจักรเปนธรรมลํ้าลึกสามารถชี้แจงและพัฒนาไดจากความคิดเร่ืองศีล
ศักดิ์สิทธ์ิ การประทับอยูของพระคริสตเจาในพระศาสนจักรทําใหสมาชิกแตละคนเปนศีล
ศักดิ์สิทธ์ิของพระคริสตเจา ความจริงประการนี้บอกเราวาพระศาสนจักรเปนศีลศักดิ์สิทธ์ิ 

6. ใหมีการถวายเงินเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือชวยเหลือเด็กๆ ที่มีความยากลําบากกวา (ใหเหรัญญิกประจํา
กลุมทําบัญชีแลวนําเงินไปมอบใหครูเพ่ือเก็บรักษาไว) 

7. ใหผูนํามอบหมายงานใหเด็ก ๆ ไดกระทําเพ่ือเปนกิจเมตตาทั้งฝายกายและจิตใจ และนํามา
แบงปนในการประชุมคร้ังตอไป 

8. นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
9. ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
10. จบดวยการภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปาเพ่ืองานแพรธรรม 
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บทท่ี 2 
ความรับผิดชอบของฉันในพระศาสนจักร 

บานหลังท่ีสองของฉันแหงอํานาจการชวยใหรอดพนของพระคริสตเจา 
(ธรรมทูตรับใช: การปฏิบัติ) 

 
สวนท่ี 1ประสบการณ 

1. ผูนําใหการทักทายและตอนรับสมาชิกดวยความเปนกันเองและอบอุน 
2. ภาวนาเปด 

ผูนํา: ขอตอนรับธรรมทูตนอยๆ ของพระเยซูเจาดวยความยินดี วันน้ีเราจะไดตรวจสอบตนเองวาเรา
ไดใหการรับใชพระศาสนจักรในเร่ืองออะไรบาง ใหเราไดวอนขอพระพรจากพระเจา เพ่ือใหเราได มี
ความรัก ความเปนหน่ึงเดียวกัน ความเสียสละเพ่ือชวยเหลือพระศาสนจักร สังฆมณฑลและวัดของ
เรา ใหเราภาวนาพรอมกัน ขาแตพระบิดาของขาพเจาท้ังหลาย......... 

3. ทบทวนประสบการณ: ใหสมาชิกไดตอบคําถามในลักษณะของการพูดคุยกัน ในประเด็นตางๆ 
เหลาน้ี 
3.1 เธออยากใหพระศาสนจักร (หรือวัด) เปนเหมือนบานของเธอหรือไม? เพราะเหตุใด 
3.2 เธอมีความรับผิดชอบพระศาสนจักร (หรือวัด) ในฐานะที่เปนบานที่หลังที่สองของเธออยางไร

บาง 
3.3 เธอทําหนาที่หรืองานนั้นอยางไร 
3.4 เธอแสดงออกถึงความรักของพระคริสตเจาอยางไร 
3.5 เธอทําอยางไรเพ่ือแสดงวาพระศาสนจักรเปนศีลศักดิ์สิทธ์ิ 

4. ทําใหลึกซ้ึงมากข้ึน : พระศาสนจักรเปนด่ังศีลศักด์ิสิทธ์ิ หน่ึงเดียว และเปนธรรมทูต 
พระศาสนจักรเปนเคร่ืองหมายที่มองเห็นไดของการประทับอยูในโลกของพระคริสตเจา พระศาสน
จักรเปนเคร่ืองมือของความเปนหนึ่งเดียวกัน และเคร่ืองหมายแหงเอกภาพระหวางมนุษย        
ในฐานะที่เปนศีลศักดิ์สิทธ์ิ พระศาสนจักรเปนหนทางหนึ่งของความเปนเอกภาพของมนุษยพรอม
กับกิจการการชวยใหรอดพนของพระเจา และเปนวิธีการหนึ่งของพระเจาที่จะเปนหนึ่งเดียวกับ
ชีวิตมนุษย ในฐานะสมาชิกของพระศาสนจักร เราเปนผูแทนแหงการชวยใหรอดพนดวยความรัก
ของพระคริสตเจาที่ทรงมีตอมนุษยชาติ เพ่ือที่จะกลายเปนประจักษพยานของการประทับอยูของ
พระคริสตเจา และความรักที่ทรงมีตอโลก เราจึงเปนผูแพรธรรม 

5. คําถามเพ่ือการไตรตรอง 
5.1 พันธกิจของพระศาสนจักรคืออะไร 
5.2 เธอกระทําตามที่พระเยซูเจาทรงส่ังใหนําขาวดีไปใหผูอ่ืนอยางไร 
5.3 เธอเปนธรรมทูตของพระเยซูเจาที่บาน ที่โรงเรียน และในชุมชนอยางไร 
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6. กิจกรรม : แสดงงานศิลปะ 
6.1 อธิบายกิจกรรมและบทบาทของผูทําหนาท่ีตางๆ 

เรียนรูความรวมมือในการทํางาน  
“การเรียนรูความรวมมือในการทํางานเปนการการใชการเรียนรูในรูปแบบของกลุมเล็กๆ โดย
ใหเด็กๆทํางานรวมกันเพ่ือเพ่ิมเติมเต็มการเรียนรูของตนเองและของกันและกัน 
บทบาทของครู 
ครูตองออกแบบงานที่มีความหมาย ที่เด็กแตละคนตองมีสวนรวมในกลุมเมื่อเสร็จงาน 
บอยคร้ังที่ความรวมมือของช้ันเรียนครูตองจัดงานความรับผิดชอบวางานดานใดรับผิดชอบ
เร่ืองใดบาง ครูทําหนาที่เปนเพียงผูแนะนําเพ่ือใหกลุมดําเนินงานตอไปได จัดใหมีการ
เสนอแนะและประเมินผลถึงความกาวหนาของกลุม 
บทบาทของผูเรียน 

  ขณะทํางานกลุม จําเปนที่สมาชิกแตละคนในกลุมจะตองไดรับมอบหมายงาน และไดรับ
บทบาทอยางใดอยางหนึ่งในกลุม กอนจะมอบหมายงาน ครูควรอธิบายขอบขายงานแตละ
อยางใหเด็กทราบ เพราะเมื่อเขารูและเขาใจแลวก็จะสามารถทํางานตามบทบาทที่ไดรับเพ่ือ
ทําใหงานกลุมสําเร็จลงดวยดีจากความรวมมือกันในการทํางาน 

  ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) 
  ตองแนใจวาทุกคนมีสวนรวมและชวยงานกลุม 
  ผูบันทึก 
  จดบันทึกส่ิงสําคัญๆของกลุม และเขียนสรุปความคิดเห็น 
  ผูรายงาน 
  พูดแทนสมาชิกทุกคนในกลุม ไมใชพูดความคิดเห็นสวนตัว 
  ผูจัดการอุปกรณ 
  รับ แจกจาย รวบรวม นําอุปกรณเขามาและเก็บออกไป จัดการเก่ียวกับอุปกรณในขณะ

ทํางานกลุม 
  ผูรักษาเวลา 
  คอยติดตามเวลาและเตือนกลุมเร่ืองเวลา 
  ผูตรวจสอบ 
  ตรวจสอบความถูกตองและความชัดเจนของความคิดในขณะที่มีการออกความคิดเห็น และ

อาจจะชวยตรวจสอบส่ิงที่ผูบันทึกเขียน  
6.2 งานศิลปะ แบงเด็กออกเปนกลุม กลุมละ 6 คน ใหแตละกลุมทําโปสเตอรเร่ือง “การเปน

ธรรมทูตนอยของพระเยซูเจา” 
6.3 นําเสนอภาพโปสเตอรท่ีวาด บอกความหมายการเปนธรรมทูตนอยของพระเยซูเจาตาม

ความเห็นของกลุม 
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7. กิจกรรม อานพระวรสารนักบุญมาระโก 16:14 
“ในท่ีสุด พระองคทรงแสดงพระองคแกอัครสาวกสิบเอ็ดคนขณะท่ีเขากําลังรวมโตะกินอาหาร
อยู ทรงตําหนิพวกเขาท่ีไมยอมเช่ือและมีใจแข็งกระดาง เพราะไมยอมเช่ือผูท่ีเห็นพระองคเม่ือ
ทรงกลับคืนพระชนมชีพแลว” 

ใหเด็กๆอานพระวรสารตอนนี้พรอมๆกัน 
8. ไตรตรอง-แบงปน : ไตรตรองและแบงปนตามคําถามท่ีใหไว 

8.1 เมื่อฟงคําวา “ที่โตะ” ทานคิดถึงเหตุการณใด 
8.2 ขอความ “ขณะที่พวกเขารวมโตะกินอาหาร” กับพันธกิจของเราในพระศาสนจักรมี

ความสัมพันธกันอยางไร 
8.3 ผูใดในพระศาสนจักรที่ชวยเสริมสรางเราในการกระทําตามพันธกิจของเรา 
8.4 ส่ิงใดทําใหเรามีความซ่ือสัตยตอการเปนผูแทนความรักของพระคริสตเจา 

9. ตอกยํ้าใหลึกซ้ึงมากข้ึน 
เพ่ือท่ีจะกลายเปนประจักษพยานความรักของพระคริสตเจา เราไดรับเรียกใหมีหัวใจ “ผูกติดกับ
พระคริสตเจา” โดยทางพระจิตเจา ไดรับการหลอเล้ียงดวยศีลมหาสนิท มีชีวิตแหงการภาวนาและ
ศักด์ิสิทธ์ิอยางแทจริง 
“ขณะที่พวกเขารวมโตะกินอาหาร” เปนการอางอิงอยางแข็งขันถึงศีลมหาสนิท ซ่ึงเปนแหลงที่มา
และสุดยอดของพันธกิจของพระศาสนจักร ขณะที่ศีลมหาสนิทสรางพระศาสนจักร ในขณะเดียวกัน
ศีลมหาสนิททําใหเราไดรับการเปนพระศาสนจักรอยางเต็มที่ พระศาสนจักรธรรมทูต ศีลมหาสนิท
ทําใหเราไดรับการสงออกไป “เพ่ือรักและรับใชองคพระผูเปนเจา” ส่ิงนี้ใหความหมายกับคํากลาว
ของพระสงฆเมื่อปดพิธีบูชาขอบพระคุณที่วา “พิธีบูชาขอบพระคุณจบแลว จงไปปฏิบัติตามพระ
วาจาของพระเจาเถิด” 

10. ภาวนา : ภาวนารวมกัน 
ขาแตพระเจา พระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย ในความคุมครองและพระปรีชาของพระองคนั้น 
พระองคไดทรงขยายพระอาณาจักรของพระคริสตเจา เพ่ือโอบกอดโลกที่พระองคทรงประทาน
การไถกูใหกับมนุษยทุกคน ขอใหพระศาสนจักรคาทอลิกเปนเครื่องหมายของการชวยใหรอดพน
ของขาพเจาทั้งหลาย เพ่ือเปดเผยธรรมลํ้าลึกแหงความรักของพระองค และขอใหความรักนี้
เกิดผลในชีวิตของขาพเจาทั้งหลาย พวกลูกวอนขอทั้งนี้ โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจา พระบุตรของ
พระองค ผูทรงดํารงชีพ และเสวยราชพรอมกับพระองค และพระจิต พระเจาหนึ่งเดียว ตลอดกาล
นิรันดร  
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11. การตอบรับความเช่ือ 
11.1 กิจกรรม : “บทภาวนาของฉัน” 

คําแนะนํา 
ใหเด็กใชมือตนเองทาบลงบนกระดาษสีและวาดรูปมือของตน ตัดกระดาษเปนรูปมือและแตง
บทภาวนาของตนเอง แสดงออกถึงความปรารถนาที่จะเปนศีลศักดิ์สิทธ์ิแหงการประทับอยูใน
ความรักของพระคริสตเจา เขียนบทภาวนาที่แตงข้ึนนี้ไวในมือที่วาด และจะแบงปนบทภาวนา
นี้ในสวนของการเฉลิมฉลอง 

11.2 ภาวนาเพ่ือบรรดาธรรมทูต 
ขาแตองคพระผูเปนเจา พระองคทรงเรียกขาพเจาทั้งหลายใหประกาศขาวดีของพระองค
ใหแกมนุษยทุกคน ขอพระองคโปรดทรงชวยขาพเจาทั้งหลายดวยพระวาจาของพระองค เพ่ือ
ขาพเจาทั้งหลายจะไดเปนผูประกาศความรักของพระองค พระองคทรงทราบถึงความออนแอ
และขีดจํากัดของขาพเจาทั้งหลาย แตพระองคก็ยังทรงไววางใจมอบพันธกิจอันย่ิงใหญนี้ให
ขาพเจาทั้งหลาย ขาพเจาทั้งหลายไมสามารถกระทําส่ิงกลาหาญ ทําไดเพียงรับภาระใน
ส่ิงของและมอบใหกับบรรดาธรรมทูตที่เหน็ดเหนื่อยจากการทํางาน ทอแท และอยากจะเลิก 
ขาแตองคพระผูเปนเจา เพ่ือประโยชนของบรรดาธรรมทูต โปรดทรงชวยขาพเจาทั้งหลายใหมี
ความอดทนตอชีวิตประจําวัน โดยไมครํ่าครวญ ไมบน ไมสงสารตนเอง เพ่ือใหขาวดีสามารถ
ไปถึงมนุษยทุกคนทั่วโลก อาแมน 

11.3 กิจกรรม : “วาดภาพใหฉัน” 
คําแนะนํา 
การเรียนแบบรวมมือกันทํางาน “วาดภาพใหฉัน” แบงเด็กออกเปนกลุม กลุมละ 6 คน ใหแต
ละกลุมวาดภาพวิธีการเฉพาะของตนในการตอบสนองตอพันธกิจในพระศาสนจักร  

  ครูใหความเห็นกวางๆหลังจากการนําเสนอ 
  เรากระทําตามพันธกิจของเราในฐานะสมาชิกของพระศาสนจักรดวยความรัก ใหความ

ชวยเหลืองานธรรมทูต เขารวมในองคกรและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของพระศาสน
จักร 
 รับผิดชอบงานของตนที่บาน 
 เปนนักเรียนที่มีความรับผดิชอบและขยันเรียน 
 เขารวมในกลุมงานตางๆของวัด(นักขับรอง อานบทอาน ชวยมิสซา เก็บถุงทาน) 
 ไปวัดทุกวันอาทิตย 
 ใสถุงทานดวยความใจกวาง 
 สวดภาวนาเพ่ือคุณพอเจาอาวาสและครูคําสอน 
 เปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็กคนอ่ืนๆ 
 เปนมิตรกับผูอ่ืนและใหความชวยเหลือ 



69 
 

 เขาเรียนคําสอนอยางสม่ําเสมอ 
 ใหการสนับสนุนงานแพรธรรม 
 เรียนรูจักชีวิตของบรรดาธรรมทูตและทําพลีกรรมเพ่ือพวกทาน 
 เขาเปนสมาชิกยุวธรรมทูต 
 เปนสามชิกยุวธรรมทูตที่กระตือรือรน 
 เขารวมในกิจกรรมและโครการตางๆของยุวธรรมทูต 
 ชวนเพ่ือนๆใหมาเปนยุวธรรมทูต 

12. ใหมีการถวายเงินเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือชวยเหลือเด็กๆ ที่มีความยากลําบากกวา (ใหเหรัญญิกประจํา
กลุมทําบัญชีแลวนําเงินไปมอบใหครูเพ่ือเก็บรักษาไว) 

13. ใหผูนํามอบหมายงานใหเด็ก ๆ ไดกระทําเพ่ือเปนกิจเมตตาทั้งฝายกายและจิตใจ และนํามา
แบงปนในการประชุมคร้ังตอไป 

14. นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
15. ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
16. จบดวยการภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปาเพ่ืองานแพรธรรม 
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บทท่ี 3 
ความรับผิดชอบของฉันในพระศาสนจักร 

บานท่ีสองของฉันแหงอํานาจของการชวยใหรอดพนของพระคริสตเจา 
(ชีวิตจิตธรรมทูต: ภาวนา) 

 
สวนท่ี 1การเฉลิมฉลอง 

1. เพลงเปด อัลเลลูยา 
2. อานพระวรสาร : พระวรสารนักบุญมาระโก 16:14-18 

“ทานท้ังหลายจงออกไปท่ัวโลก ประกาศขาวดีใหมนุษยท้ังปวง” 
3. ไตรตรองพระวาจา (เลือกผูแทนจากเด็กใหอานขอความ) 

สวนสุดทายของบรรดาอัครสาวก “ตราบจนส้ินพิภพ” 
 ผูบรรยาย   เร่ืองการเสด็จกลับข้ึนสูสวรรคของพระเยซูเจาหลังจากชีวิตบนโลกนี้ พระองคทรง

เสด็จกลับมาเพ่ือแบกรับเคร่ืองหมายของการจาริกในโลกนี้ดวยกางเขนอันโหดราย
และการส้ินพระชนมอยางนาอับอาย 

 ผูบรรยาย   ทูตสวรรคกาเบรียลเขามาใกลพระองคและพูดวา 
 ทูตสวรรค   “พระอาจารย พระองคตองทรงรับทรมานอยางแสนสาหัสเพ่ือมนุษยที่อยูขางลาง

นั่น” 
 พระเยซูเจา   “เราทํา” 
 ทูตสวรรค   “พวกเขาทราบหรือไมวา พระองคทรงรักพวกเขามากเพียงใด และพวกเขารูหรือไม

วาพระองคทรงทําอะไรเพ่ือพวกเขา?” 
 พระเยซูเจา   “ไม ไมหรอก ตอนนี้ยังไมรู มี่ไมก่ีคนในปาเลสไตนที่รู” 
 ผูบรรยาย   ทูตสวรรคกาเบรียลงงงวย 
 ทูตสวรรค   “แลวส่ิงที่พระองคทรงกระทําเพ่ือใหมนุษยทุกคนรูวาพระองคทรงรักพวกเขา

เพียงใดจะเปนอยางไร?” 
 พระเยซูเจา   “เราไดขอใหเปโตร ยากอบ ยอหน และคนอ่ืนๆอีกนิดหนอยใหบอกกับประชาชน

เร่ืองที่เก่ียวกับเรา บรรดาผูที่ไดรับฟงก็จะบอกกับผู อ่ืนตอไป และขาวดีก็จะ
แพรกระจายไปทั่วโลกอยางรวดเร็ว ในที่สุด มนุษยชาติทุกคนจะไดรับฟงเร่ือง
เก่ียวกับเรา และส่ิงที่เราไดกระทําเพ่ือประโยชนของพวกเขา 

 ผูบรรยาย   ทูตสวรรคกาเบรียลทําหนาบึ้ง และมองอยางไมเช่ือ ทานทราบวามนุษยเช่ือถือ
ไมได 

 ทูตสวรรค   กลาววา “ใช แลวจะเปนอยางไรถาเปโตร ยากอบ และยอหนเกิดเหน็ดเหน่ือย? 
แลวถาประชาชนรุนตอจากพวกเขาลืมส่ิงที่พระองคทรงส่ังละ? และถาตอมาใน
ศตวรรษที่ยี่สิบและยี่สิบเอ็ด ผูคนยุงมากมายเบื่อหนายที่จะบอกคนอ่ืนๆเร่ือง
พระองคเลา? พระองคทรงมีแผนอยางอ่ืนสํารองไวหรือเปลา?” 
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 พระเยซูเจา   “ไมมี เราไมไดมีแผนอ่ืนใดอีก กาเบรียล เราเช่ือมั่นในพวกเขา” 
 ผูนํา  พระเยซูเจาทรงมีความเช่ือมั่นในพวกเรา บัดนี้เปนเวลาที่เราจะตองไปกระทําพันธ

กิจของเรา ใหเราแสดงความปรารถนาของเราในการเปนธรรมทูตในวิถีทางแบบ
เด็กๆของเรา เพ่ือนําความรักของพระคริสตเจา และการชวยใหรอดพนของพระองค
ไปใหกับมนุษยชาติ 

4. BIBLIODRAMA DANCE : Dance of the Way 
ใหเราใชการเตนนี้ เพ่ือคนพบทางของเรา เพ่ือเร่ิมตนในส่ิงใหม และละท้ิงส่ิงเกาๆไวขางหลัง เพ่ือ
พบพละกําลังในหนทางใหม 

5. ภาวนาปด    เลือกเด็กบางคนใหภาวนาจากคําภาวนาที่พวกเขาไดแตงข้ึน 
6. พูดสงทาย  

ผูนํา: เราจะเฉลิมฉลองเอกลักษณของเราในฐานะพระศาสนจักรเปนธรรมลํ้าลึก และเปนศีล
ศักดิ์สิทธ์ิของพระคริสตเจา นําความรักของพระเจาไปใหกับทุกคน เพลงที่เราจะรองนี้ เตือนเราให
ออกไป และเปนเคร่ืองมือของพระคริสตเจาใหกับโลก 

7. เพลงปด :  
 
สวนท่ี 2 กิจกรรมธรรมทูต 

1. ไตรตรองอยางยอๆถึงชีวิตของนักบุญเทเรซา แหง กัลกัตตา ในฐานะท่ีทานเปนธรรมทูต 
ธรรมชาติของพระศาสนจักรคือเปนธรรมทูต เปนธรรมลํ้าลึก และเปนศีลศักดิ์สิทธ์ิ นักบุญเทเรซา 
แหง กัลกัตตาเปนแบบอยางที่อธิบายถึงเร่ืองนี้ ทานเปนชาวอัลบาเนีย เกิดเมื่อ 26 สิงหาคม 1910 
ทานเปนบุตรคนสุดทองในจํานวนพ่ีนองสามคน เมื่ออายุ 17 ป ทานตอบรับการเรียกใหเปนธรรม
ทูตคาทอลิก โดยเขาเปนนักบวชในคณะนักบวชชาวไอริช คณะซิสเตอรแหงโลเรโต หลังจากนั้น 
ทานไปเปนธรรมทูตที่ประเทศอินเดีย ความกระตือรือรนและงานดานเมตตาจิตของทานเปนที่รูกัน
วาไมมีขอบเขต ทานไดรับการแตงตั้งเปนบุญราศีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2003 
 คุณแมเทเรซา แหง กัลกัตตา เปนตํานานของนักบุญที่มีชีวิตอยู ทานเปนที่รูจักกันดี      
ถึงความพยายามที่จะใหศักดิ์ศรีใหกับทุกบุคคล โดยเฉพาะกับเด็กกําพรา ผูสูงอายุ และผูใกลจะ
ส้ินใจ สําหรับคุณแมเทเรซาทุกบุคคลเปนบุคคลสําคัญเฉพาะตัว เพราะทุกคนเปนภาพลักษณ   
ของพระเจา ทานเห็นพระเยซูเจาในทุกบุคคลที่มีความทุกขทรมาน ทานมีความหวงใยตอผูต่ําตอย
ดอยโอกาสอันเปนที่รูจักกันทั่วโลก ดวยเหตุนี้ทานจึงตั้งคณะเมตตาจิตข้ึนช่ือวา “คณะธรรมทูต
แหงเมตตาธรรม” ซ่ึงเปนที่รูจักทั่วโลก 
 คุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตาทําใหความรักของพระครสตเจาตอมนุษยชาติใหเห็นเปน
รูปธรรมในชีวิตของทาน เนื่องจากความรักที่ทานมีตอผูยากจนและผูขัดสน เราเชนกัน ที่ไดรับ
เรียกใหดูแลเอาใจใสตอพระศาสนจักรดวยการเปนสมาชิกที่กระตือรือรนในองคกรตาง ๆ ของวัด 
สวดภาวนา และชวยเหลืองานธรรมทูต 
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2. งานกลุม : เพ่ือไตรตรองและแบงปน 
2.1 ทานเรียนรูอะไรบางในเร่ืองงานธรรมทูตจากชีวิตของคุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตา 
2.2 ทานรูสึกอยางไรในขณะไตรตรองถึงชีวิตของคุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตา 
2.3 ทานสามารถทํากิจการใดบางเพ่ือเลียนแบบอยางชีวิตของคุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตา  

ที่ทานไดอุทิศชีวิตเพ่ือเปนธรรมทูตของผูยากจน 
3. งานธรรมทูตท่ีทาทาย 

ทาทายผูเรียน หากเปนไปไดใหพวกเขากระทํากิจการเมตตาจิตเพ่ือเด็กยากจนในละแวกใกลเคียง
สัปดาหละคร้ัง 
 

สวนท่ี 3 การประเมินผล (ใหแบงปนหรือเขียนก็ไดสุดแทแตเวลา) 
1. ไตรตรองโดยสวนตัว หรือเปนกลุมตามคําถามที่ใหไว 

1.1  เธอไดเรียนรูอะไรจากบทเรียนภาคนี้ 
1.2  ในบทเรียนนี้ ทําใหเธอรูสึกวาเปนตนเองรับผิดชอบงานแพรธรรมในฐานะยุวธรรมทูตอยางไร 
1.3  เธอแสดงอยางไรวาเธอใสใจจริงๆกับเด็กยากจนในชุมชนของเธอ 

2. ประเมินภาพรวมของการพบปะในกิจกรรมตางๆ 
3. ผูนํารวบรวมคําตอบเปนสามแบบ 

3.1 การเรียนรูที่สําคัญ (คําสอนธรรมทูต) 
3.2 ความรูสึกภายในที่เกิดข้ึนและการปฏิบัติ (ธรรมทูตรับใช: การปฏิบัติ) 
3.3  การเฉลิมฉลอง (ชีวิตจิตธรรมทูต) 
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ภาคท่ี 6 
การภาวนา สวนท่ีสําคัญท่ีสุดฝายจิตของธรรมทูตแท 

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

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

2. มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตตามความหมายและความสําคัญของบท “ขาแตพระบิดาของขาพเจา
ทั้งหลาย” ในชีวิตประจําวัน (ธรรมทูตรับใช) 

3. แสดงออกดวยทาทางที่เปนการแปลความหมายของบท “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย” 
และแสดงความหมายถึงการเปนบุคคลแหงการภาวนา (ชีวิตจิตธรรมทูต) 

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

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

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

 
1. กิจกรรมกลุม 

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

 กอน-หลังอาหาร 
 ในงานวันเกิด และโอกาสพิเศษอ่ืนๆ 
 เมื่อรูสึกโดดเดี่ยว 
 เมื่อมีคนขอใหภาวนาให 
 เมื่อเราตองการบางอยาง 

2. ทําไมเราจึงภาวนา?  เพ่ือวอนขอ 
 เพ่ือขอโทษ 
 เพ่ือขอบคุณ 
 เพ่ือสรรเสริญพระเจา/เพ่ือความเขมแข็ง 

3. เราภาวนาอยางไร?  โดยการภาวนาตามสูตร 
 โดยการรวมในพิธีบูชาขอบพระคุณ 
 โดยการภาวนาสวนตัว หรือภาวนารวมกัน 
 โดยการอานพระคัมภีร 

4. เราภาวนาที่ไหน?  ที่วัด 
 ในหองเรียน 
 ที่บาน 

5. เราภาวนาตอผูใด?  เราภาวนาตอพระเจาที่เราเช่ือ 
 เราภาวนาตอพระเจาโดยผานทางนักบุญตางๆ 

 
2. วิเคราะห 

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

(พระคัมภีร) 
 

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

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

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

 เมื่อเราภาวนาบท “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย” เรากลาวถึงพระบิดาของ
พระเยซูคริสตเจา องคพระผูเปนเจา 

 ในศีลลางบาป เรากลับกลายเปนบุตรของพระเจาพระบิดา ดวยการเกิดใหมในพระ
เจา โดยทางพระจิตเจา 

 เรากลายเปนสมาชิกของพระกายพระคริสตเจา ซ่ึงมีพระคริสตเจาเปนศีรษะ 
 ในฐานะบุตรของพระบิดา เราไดรับเรียกใหออกไปหาผูอ่ืนที่ยังไมรูจักพระเยซูคริสต

เจา 
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 พระเยซูเจาทรงอธิษฐานภาวนาตอผูใด? พระองคทรงอธิษฐานภาวนาตอพระบิดาที่
พระองคทรงรักอยางมาก 

 พระเยซูเจาทรงสอนเราวาควรอธิษฐานภาวนาอยางไร พระองคทรงสอนใหเราเรียก
พระเจาวา “พระบิดาของเรา” ทรงสอนเราใหภาวนาอยางไมหยุดหยอน และอยาง
ส้ินสุดดวงใจของเรา เราไดกระทําตามที่พระองคทรงสอนหรือไม? 

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

ทุกคน: ทําทาทาง - ใหทุกคนยกมือทั้งสองข้ึนและกลาว“ขาแตพระบิดาของขาพเจา
ทั้งหลาย  

ขาพเจาทั้งหลายขอกราบนมัสการพระองค”  
ขอท่ี 3 พระองคสถิตในสวรรค 

 สวรรคไมใชสถานที่ พระบิดาของเรามิไดทรงอยูไกลจากเรา แตสวรรคแสดงถึงความ 
ศักดิ์สิทธ์ิและการอยูเหนือความเขาใจ 

 ส่ิงนี้ควรเขาใจวาเปนการประยุกตใชกับหัวใจ ซ่ึงเปนเหมือนเพียงที่ประทับดั่งพระวิหาร
ของพระองค 

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

หยุดพัก 
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บทเรียนท่ี 3 
“คําวอนขอของทาน” 

 
ขอท่ี 5 พระนามพระองคจงเปนท่ีสักการะ 
 ขอใหพระนามของพระองคเปนที่รูจัก และไดรับการประกาศวาเปนพระนามศักดิ์สิทธ์ิ 
 พระบิดาทรงปรารถนาเพียงใหความศักดิ์สิทธ์ิและความสุขของพระองคหล่ังไหลมาสู

บรรดาบุตรที่พระองคทรงรักและเลือกสรร ทรงปรารถนาที่จะเจิมพวกเขาดวยพระนาม
ของพระองคทั้งกลางวันและกลางคืน เพ่ือเราจะไดเปนหนึ่งเดียวกับพระองค เชนเดียวกับ
พระบิดา และพระบุตร เปนหนึ่งเดียวกับพระจิต 

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

ขาพเจาทั้งหลายใหมุงมั่นพากเพียรสานตอในส่ิงที่ไดเร่ิมตนไวแลว และขอใหความ
ศักดิ์สิทธ์ินี้คงอยูในขาพเจาทั้งหลายตลอดไป 

 ทุกคน : ภาวนาทาทาง “พระนามพระองคจงเปนท่ีสักการะ” ใหเด็กทุกคนยกมือทั้งสอง
ข้ึนและหมุนไปรอบตัว 

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

พระองคเสด็จมาเพ่ือทําใหกฎตางๆงายข้ึน แตเพราะเปนที่รูจักกันวาพระองคทรงเปน
ความจริง 

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

 การคืนดีของบรรดาบุตรของพระเจาเปนเช้ือแปงในสังคม เพ่ือทุกคนและทุกส่ิงจะตอง
กลับไปหาพระบิดา 

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

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

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

น้ําใจของพวกเขา 
 ส่ิงนี้เตือนเราวาส่ิงสรางทุกส่ิงในโลกนี้ข้ึนอยูกับพระเจา 
 ทําไมพระเยซูเจาจึงภาวนาตอพระบิดา? ก็เพ่ือทราบน้ําพระทัยของพระองค 

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

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

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

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

 
ขอท่ี 15 โปรดประทานอาหารประจําวันแกขาพเจาท้ังหลายในวันน้ี 

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

เพราะเราเปนพ่ีนองกันในองคพระคริสตเจา 
 เราขอพระบิดาใหทรงประทานอาหารที่ทรงสัญญาจะประทานใหกับผูที่ฟงพระวาจา

ของพระองค  เฉพาะผูที่ฟงพระวาจาของพระเจา (ฉธบ 8:3) ประชาชนจะไดรับอาหาร 
และสามารถแจกจายได 

 สําหรับคริสตชนความหมายของการรองขออาหารคือ “ปงแหงชีวิต” ซ่ึงเปนที่เขาใจวา 
หมายถึงพระวาจาของพระเจาที่เรารับฟงดวยความเช่ือ และพระกายขององคพระ    
ผูเปนเจาที่เรารับในศีลมหาสนิท 

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

ขอท่ี 17 โปรดประทานอภัยแกขาพเจา เหมือนขาพเจาใหอภัยแกผูอ่ืน 
 การออนวอนของเราเปนการยอมรับถึงความเปนคนบาปของเรา ส่ิงนี้เปนการยอมรับ

วาเรามีความไววางใจในพระเมตตาของพระเจา 
 การใหอภัยหมายถึงการทําใหผูกระทําผิดเปนอิสระ ปลอยพวกเขาออกจากภาระ

ผูกพัน นําความสัมพันธที่แตกราวไปแลวใหกลับคืน 
 การใหอภัยดวยพระเมตตาของพระเจาจะไมเขาไปในหัวใจของเราจนกวาเราจะ

ตระหนักวาเราเองก็เปนคนบาป และมีความยินดีที่จะยอมรับการใหอภัยของพระเจา 
ขอท่ี 18 ทุกคนภาวนาพรอมกัน ขาแตองคพระผูเปนเจา โปรดทรงสอนขาพเจาทั้งหลายใหมีความ

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

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

        ขอท่ี 21   แตโปรดชวยใหพนจากความช่ัวรายเทอญ 
 ในการวอนขอสุดทายนี้ เราคริสตชนภาวนาวอนขอตอพระเจาพรอมกับพระศาสนจักรเพ่ือ

แสดงใหเห็นถึงชัยชนะ ที่พระคริสตเจาเองทรงมีชัยชนะตอซาตาน ทูตสวรรคที่ขัดแยงกับ
พระเจาเปนการสวนตัวและตอแผนการแหงการชวยใหรอดพนของพระองค (CCC2864) 

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

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

พระองค โปรดทรงชําระลางความคิด วาจา และการกระทําทุกอยางในชีวิตประจําวัน
ของขาพเจาทั้งหลาย 

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

1. เธอรูสึกอยางไรในขณะสวดภาวนาและหลังจากการสวดภาวนา? 
2. เธอติดตอกับพระเจาอยางไร 
3. พระเจาบอกอะไรในใจของเธอบาง 

การเช่ือมโยงระหวางพระคัมภีร ประสบการณมนุษย และคําสอนของพระศาสนจักร (สรุป) 
 ในศีลลางบาป เราไดรับพระพรแหงความเช่ือ และพระหรรษทานความซื่อสัตยในการกระทําพันธ

กิจที่พระเจาทรงมอบใหเรา เราซ่ึงไดรับพระพรแหงความเชื่อสวดภาวนาตอพระบิดาเจา โดยทาง
พระเยซูคริสตเจา พระบุตรของพระองค พระผูไถกู ในความรักของพระจิตเจา 

 โดยทางการสวดภาวนา เราไดรับความสวางและแรงบันดาลใจในการทํางานธรรมทูตในฐานะ
สมาชิกยุวธรรมทูต 

 พระเยซูเจาผูทรงเลือกและเรียกเราใหเปนศิษยของพระองค ทรงกระทําใหเราเขมแข็งในการ
ปฏิบัติหนาที่ประจําวัน และความรับผิดชอบตางๆ ทั้งที่บาน ที่โรงเรียน และในชุมชนที่เราอยู 

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

 ชีวิตฝายจิตคริสตชนเก่ียวของกับชีวิตประจําวันทั้งหมดของเรา ที่เจริญชีวิตภายใตพระจิตของพระ
คริสตเจาและพระวรสาร 
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ตอบรับความเช่ือ   แนะนําในส่ิงที่เด็กๆไดเรียนรูจากพระวาจาพระเจา และจากการแบงปนของพวก

เขา ใหพวกเขาไดเขียนขอตั้งใจและคํามั่นสัญญาเร่ืองภาวนาในฐานะยุวธรรมทูต 
พิธีกรรมสงออก 
รองเพลงพระจิตเจา :  “เชิญพระจิต” 
ภาวนาถวาย      แตละกลุมถวายขอตั้งใจและคํามั่นสัญญาของตนในฐานะยุวธรรมทูต 
ผูนํา/พระสงฆ กลาว “จงไปยุวธรรมทูต และบอกใหโลกรูถึงความรักอันไมมีเงื่อนไขของพระเจา” 
เพลงจบพิธี รองเพลง “บอกใหโลกรูถึงความรักของพระเจา” 
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ภาคท่ี 7 
ทวีปเอเชีย พันธกิจท่ีไดรับของพระศาสนจักร 

 
จุดประสงคของผูสอน 
 เมื่อจบบทเรียนแลว สมาชิก ตระหนัก เขาใจ และอุทิศตนในกระแสเรียกการเปนธรรมทูตไดลึกซ้ึง
มากขึ้น ในฐานะธรรมทูตของพระศาสนจักรในเอเซีย 
จุดประสงคเฉพาะ 
 เมื่อจบบทเรียนแลวสมาชิกจะสามารถ 

1. สํารวจไดวาทําไมพระเจาจึงทรงเรียกประเทศไทยใหเปนธรรมทูตในเอเชีย (คําสอนธรรมทูต) 
2. แสดงออกอยางสรางสรรคดวยคุณภาพและศักยภาพของผูเขารับการอบรมในการมีสวนรวมใน

งานของพระศาสนจักรในประเทศไทย (ธรรมทูตรับใช) 
3. รวมสวดภาวนาแบบเรียบงาย เพ่ือเฉลิมฉลองเอกลักษณของคริสตชนไทย ในฐานะบุตรพระเจาที่

ไดรับเรียกมาใหเปนพ่ีนองที่ดีของชาวสะมาเรียในเอเซีย (ชีวิตจิตธรรมทูต) 
4. พัฒนาการสวดภาวนาอยางสม่ําเสมอสําหรับเด็กๆ ในเอเซีย 

 
การพัฒนาท่ีคาดหวังจะใหเกิดข้ึน 
 ตระหนักถึงความสําคัญและความหมายของบทบาทของตนในงานธรรมทูตในพระศาสนจักรใน
เอเซีย 
อุปกรณ       

1. คอมพิวเตอร  
2. จอ LCD  
3. พระคัมภีร  
4. แผนที่ประเทศไทย 

บทบาทผูนํา      ผูอํานวยความสะดวก ผูดําเนินรายการ เลขานุการ ผูรายงาน 
เวลา               40-60 นาที/บทเรียน 
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บทท่ี 1 
พระเยซเูจาธรรมทูตผูย่ิงใหญ 

(คําสอนธรรมทูต) 
 
สวนท่ี 1ประสบการณ 
 กิจกรรมตอนรับ : ย้ิมตอนรับทุกคนพรอมกับโคงศีรษะ ซ่ึงมีความหมายวา “ความศักดิ์สิทธ์ิในฉัน  
ขอเคารพควาศักดิ์สิทธ์ิที่อยูในเธอ” 
 
1. ภาวนาเปด  

ผูนํา ใหเราสํานึกวาพระเจาทรงประทับอยูทามกลางเราเสมอ เราสัมผัสถึงความรักและความเปนหนึ่ง
เดียวของพวกเรากับพระเจาการพบปะกันในคร้ังนี้ พวกลูกวอนขอในพระนามของพระบิดา พระบุตร
และพระจิต อาแมน 
ผูอาน : บทเพลงสดุดีท่ี 100 
 ทานทั้งหลายจากทั่วแผนดิน จงโหรองสรรเสริญพระยาหเวหเถิด 
 จงรับใชพระยาหเวหดวยความยินดี 
 จงเขามาเฝาเฉพาะพระพักตรพระองค 
 จงโหรองดวยความปรีดา 
 จงรูไววาพระยาหเวหทรงเปนพระเจา 
 พระองคทรงสรางเรา เราเปนของพระองค 
 เปนประชากรของพระองค 
 เปนฝูงแกะที่ทรงเล้ียงดู 

  จงเขาประตูของพระองค พลางขับรองขอบพระคุณ 
  จงขอบพระคุณของพระองค และถวายพระพรแดพระนามพระองค 
  เพราะพระยาหเวหทรงพระทัยดี 
  ความรักมั่นคงของพระองคดํารงอยูเปนนิตย 
  ความซ่ือสัตยของพระองคคงอยูทุกยุคทุกสมัย 
 ทุกคน  องคพระผูเปนเจาของเราทรงพระทัยดี และสมควรที่จะไดรับการสรรเสริญ อาแมน 
2. ผูนําเชิญเลขาอานรายงานการพบปะคร้ังที่ผานมา 
3.  เชิญเหรัญญิกรายงานเร่ืองการเงิน 
4. เชิญแตละคนไดแบงปนงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา (เลขาจดบันทึกไว) 
5. ทําแผนผังความคิด 

5.1 แบงเด็กออกเปนกลุม กลุมละ 3-5 คน มอบแผนที่ประเทศไทยใหกับทุกกลุม ใหสมาชิกในกลุม
ชวยกันคิดวา เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงมั่งค่ัง/ไดรับพระพร (ประเทศไทยรํ่ารวย/ไดรับพระพร
เพราะขนบประเพณี ผูคน ผูศักดิ์สิทธ์ิ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ) ให
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กลุมชวยกันเขียนเหตุผลไวรอบๆแผนที่ประเทศไทย เด็กๆอาจจะบอกเปนสถานที่ ผูคน เหตุการณ
ทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ ที่แสดงถึงความมั่งค่ังและ
เอกลักษณที่ไมเหมือนใครของชาวไทย 

5.2 ใหแตละกลุมชวยกันคิดวามีอะไรที่เปนภัยคุกคามเอกลักษณ ความมั่งค่ัง หรือพระพรของประเทศ 
ใหเขียนส่ิงที่เปนภัยคุกคามนี้ในกอนเมฆที่มีฟาผาที่อยูรอบๆแผนที่ ส่ิงเหลานี้เปนปญหาที่ทําลาย
เอกลักษณ ความมั่งค่ัง หรือพระพรของประเทศ แตละกลุมอาจเขียน วาเปน มลภาวะเปนพิษ การ
ฉอโกง ครอบครัวแตกแยก ฯลฯ และนําเสนอส่ิงเหลานี้ในกลุมใหญ 
การวิเคราะห: ประเทศไทยยังคงอยูอยางสงบสุขได แมจะมีภัยคุกคามที่เปนเมฆหมอกบดบังความ
งดงาม และความม่ังค่ังไดเพราะอะไร? เพราะพระเจาทรงอวยพระพรเรา เราไดรับพระพรอันมั่ง
ค่ังดวยผูเสียสละ มีผูศักดิ์สิทธ์ิเปนแบบอยาง มั่งค่ังดวยประวัติศาสตร วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี มีทรัพยากรธรรมชาติ ผูคนมีอัธยาศัยไมตรี และเด็กๆ ยุวธรรมทูตที่ดีอยางพวกเธอ ส่ิง
ตางเหลานี้ เปนพระพรจากพระเจาที่ทรงประทานใหเรา เราจึงตองรักษาไวและแบงปนใหกับผูอ่ืน
ดวย 
รองเพลง : “แผนดินของเรา” 
หมายเหตุ : เก็บรวบรวมแผนที่ของแตละกลุมไวเพ่ือใชในตอนสุดทายของแบบเรียนนี้ 
 

สวนท่ี 2 พระวาจาพระเจา 
ก. ความรูสึกท่ีแทจริง 

1. พันธกิจของพระเยซูเจาชาวนาซาเร็ธ/เอเชีย 
พระเยซูเจาเปนชาวเอเชียเหมือนกับเรา พระองคทรงเกิดและเติบโตมาในสถานการณทาง
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และศาสนาในสมัยของพระองค การอยูอยางสงบเงียบที่เมืองนา
ซาเร็ธเปนเวลาหลายป การถูกผจญของพระเยซูเจา และวิกฤติตางๆในกาลิลี แสดงใหเห็นวาพระ
เยซูเจาทรงกระทําตามพันธกิจของพระองคอยางมั่นคงและตอเนื่องในเวลาของพระองค 
พระเยซูเจาทรงแสดงใหเราเห็นถึงวิธีการตอบสนองตอสถานการณของประเทศ เร่ืองชาวสะมาเรีย
ใจดีบอกเราไดอยางดี วาพระเยซูเจาทรงกลาวถึงความจําเปนในการชวยเหลือเพ่ือนมนุษย 
(ขณะอานพระวรสาร ขอใหเด็กๆกลาวขอความสําคัญที่พระเยซูเจาตรัสซํ้าอีกคร้ัง (คําที่ขีดเสนใต
ไว) ผูอานใหสัญญาณโดยยกมือข้ึน ควรใหเด็กทุกคนมีบทอานที่ขีดเสนใตไว) 
อาน : อุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียใจดี (ลก 10:25-37) 
 ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนข้ึน ทูลถามเพ่ือจะจับผิดพระองควา “พระอาจารย ขาพเจา
จะตองทําส่ิงใดเพ่ือจะไดชีวิตนิรันดร” พระองคตรัสถามเขาวา “ในธรรมบัญญัติมีเขียนไวอยางไร 
ทานอานวาอยางไร” เขาทูลตอบวา “ทานจะตองรักองคพระผูเปนเจา พระเจาของทานสุดจิตใจ 
สุดวิญญาณ สุดกําลัง และสุดสติปญญาของทาน ทานจะตองรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตนเอง” 
พระองคตรัสกับเขาวา “ทานตอบถูกแลว จงทําเชนน้ีแลวจะไดชีวิต” 
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 ชายคนนั้นตองการแสดงวาตนถูกตอง จึงทูลถามพระเยซูเจาวา “แลวใครเลาเปนเพ่ือน
มนุษยของขาพเจา” พระเยซูเจาจึงตรัสตอไปวา “ชายคนหนึ่งกําลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไป
ยังเมืองเยรีโค เขาถูกโจรปลน พวกโจรปลนทุกส่ิง ทุบตีเขา แลวก็จากไป ทิ้งเขาไวอาการสาหัส
เกือบส้ินชีวิต สมณะผูหนึ่งเดินผานมาทางนั้นโดยบังเอิญ เห็นเขาและเดินผานเลยไปอีกฟากหนึ่ง 
ชาวเลวีคนหนึ่งผานมาทางน้ัน เห็นเขาและเดินผานเลยไปอีกฟากหน่ึงเชนเดียวกัน แตชาว
สะมาเรียผูหนึ่งเดินทางผานมาใกลๆ เห็นเขาก็รูสึกสงสาร จึงเดินเขาไปหา เทน้ํามันและเหลาองุน
ลงบนบาดแผลแลวพันผาให นําเขาขึ้นหลังสัตวของตนพาไปถึงโรงแรมแหงหนึ่งและชวยดูแลเขา 
วันรุงข้ึนชาวสะมาเรียผูนั้นนําเงินสองเหรียญออกมามอบใหเจาของโรงแรมไวกลาววา “ชวยดูแล
เขาดวย เงินที่ทานจะจายเกินไปนั้น ฉันจะคืนใหเมื่อกลับมา” ทานคิดวาในสามคนน้ีใครเปนเพ่ือน
มนุษยของคนท่ีถูกโจรปลน” เขาทูลตอบวา “คนที่แสดงความเมตตาตอเขา” พระเยซูเจาจึงตรัสกับ
เขาวา “ทานจงไปและทําเชนเดียวกันเถิด” 
คําถามเพ่ือไตรตรอง 
1) นักกฎหมายถามพระเยซูเจาเร่ืองอะไร? 
2) พระเยซูเจาทรงตอบคําถามของเขาอยางไร? 
3) เมื่อนักกฎหมายตอบคําถามที่เขาเปนคนถาม พระเยซูเจาทรงบอกใหเขาทําอะไร? 
4) พระเยซูเจาทรงอธิบายถึงการเปนเพ่ือนมนุษยไวอยางไร? 
5) ใครคือเพ่ือนมนุษยของทาน? ทานไดชวยเหลือเขาอยางไร? 
พระเยซูเจาทรงตอบรับการเปนธรรมทูตดวยการ 
 สถานการณทางเศรษฐกิจ การชวยเหลือคนยากจน การกดข่ีทางการเมือง และการเก็บ

ภาษีอยางหนักของชาวโรมัน 
 สถานการณการแบงแยกทางศาสนา ซ่ึงประชาชนธรรมดาถูกถือวาเปนคนโงเขลาและไม

บริสุทธ์ิ 
 ความขัดแยงทางศาสนาเร่ือง เปนมลทินหรือไมเปนมลทิน อํานาจทางศาสนา และธุรกิจ

ในพระวิหาร 
(จับคูแบงปน : ทานคิดอยางไรถึงเร่ืองสถานการณในสมัยของพระเยซูเจา และสถานการณ
ของเราในปจจุบัน? มีอะไรที่คลายคลึงกัน?) 
 ในฐานะสมาชิกยุวธรรมทูต ใครคือเพ่ือนมนุษยของทานที่ตองการความชวยเหลือ? 

2. ความรัก : หัวใจแหงพันธกิจของพระเยซูเจา 
  #  พระเยซูเจาตรัสวา “นี่คือบทบัญญัติของเรา ใหทานทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรารักทาน ไม

มีใครมีความรักย่ิงใหญกวาการสละชีวิตของตนเพ่ือมิตรสหาย ...เราส่ังทานทั้งหลายดังนี้วา 
ทานทั้งหลายจงรักกัน” (ยน 15:12-13,17) 

 # “จงรับใชซ่ึงกันและกันดวยความรัก เพราะธรรมบัญญัติทั้งหมดสรุปไดเปนขอเดียววา จงรัก
เพ่ือนมนุษยเหมือนรักตนเอง” (กท 5:13-14) 
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 # “ทานที่รักทั้งหลายจงรักกันและกัน เพราะความรักมาจากพระเจา และทุกคนที่มีความรัก ยอม
บังเกิดจากพระเจา และรูจักพระองค ผูไมมีความรัก ยอมไมรูจักพระเจา เพราะพระเจาทรง
เปนความรัก ... ทานที่รักทั้งหลาย ถาพระเจาทรงรักเราเชนนี้ เราก็ควรจะรักกันดวย ไมมีผูใด
เคยเห็นพระเจา แตถาเรารักกัน พระเจายอมทรงดํารงอยูในเรา และความรักของพระองคใน
เราก็จะสมบูรณ” (1 ยน 4:7-8,11)  

 ตอบคําถาม ดวยคําพูดของเธอเอง “ความรักอยูที่ไหน?” โดยเขียนลงในกระดาษ 
3. ใหมีการถวายเงินเล็กๆนอยๆ เพ่ือชวยเหลือเด็กๆ ที่มีความยากลําบากกวา (ใหเหรัญญิกประจํา

กลุมทําบัญชีแลวนําเงินไปมอบใหครูเพ่ือเก็บรักษาไว) 
4. ใหผูนํามอบหมายงานใหเด็ก ๆ ไดกระทําเพ่ือเปนกิจเมตตาทั้งฝายกายและจิตใจและนํามา

แบงปนในการประชุมคร้ังตอไป 
5. นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
6. ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
7. จบดวยการภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปาเพ่ืองานแพรธรรม 
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บทท่ี 2 
ตอบรับการเรียกใหเปนธรรมทูตในความเช่ือและความหวัง 

(ธรรมทูตรับใช) 
 
สวนท่ี 1 ประสบการณท่ีความทาทาย 

1. ผูนําใหการทักทายและตอนรับสมาชิกดวยความเปนกันเองและอบอุน 
1.1 ภาวนาเปด: วันนี้ขอใหเรา ธรรมทูตนอยๆ ของพระเจา รวมใจเปนหนึ่งเดียวกันภาวนาเพ่ือตัว

ของเราแตละคนจะไดทําหนาที่เปนธรรมทูตที่ดี ชวยทําใหประเทศไทยท่ีรักของเรามีความรัก
และความสามัคคีกัน เพ่ือใหประเทศไทยของเรามีความสงบสุข บทแสดงความรัก......อาแมน 

1.2  ผูนําเชิญเลขาอานรายงานการพบปะคร้ังที่ผานมา  
1.3 เชิญเหรัญญิกรายงานเร่ืองการเงิน 
1.4 เชิญแตละคนไดแบงปนงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา (เลขาจดบันทึกไว) 

2. ประสบการณ: ใหผูนําเตรียมหนังสือพิมพเลือกเฉพาะหนาหนึ่งใหเพียงพอกับจํานวนสมาชิก 
เพ่ือใหพวกเขาไดอานและเลือกขาวที่พวกเขาอานหรือเห็นแลวไมสบายใจหรือไมมีความสุข ใหตัด
ขาวนั้นออกมาแลว พูดคุยกับเพ่ือนขางๆ จากนั้นใหผูนําเชิญอาสาสมัครออกมาอานใหเพ่ือนกลุม
ใหญฟง 

3. ผูนําวิเคราะหขาวท่ีเด็กๆนําเสนอโดยใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในโลกปจจุบันและ
สังคมไทย (จากกฤษฎีการสมัชชาใหญ 2015 ขอ 2) 
 “การขยายตัวของลัทธิวัตถุนิยม และพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีสงผลตอสภาพการใช
ชีวิตของทุกคนในสังคม ผูคนตองดิ้นรนทํางานหนักมากข้ึนเพ่ือหารายไดมาจุนเจือครอบครัว...การ
ดิ้นรนเชนนี้กระทบตอสํานึกดานจริยธรรมถึงข้ันที่การแสวงหาอํานาจและความร่ํารวยกลายเปน
ปจจัยในการกําหนดการตัดสิน แทนที่จะเปนความรูสึกผิดชอบช่ัวดี การทุจริตหรือการคดโกง
กลายเปนพฤติกรรมที่ไดรับการยอมรับจากสังคมในวงกวาง โลกียนิยม วัตถุนิยมและแนวคิดแบบ
สัมพันธนิยมเชิงจริยธรรม...” 
การวิเคราะห 
 

ขาว ผลกระทบ 
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สวนท่ี 2 คําสอน 
 พระศาสนจักรมีพันธกิจสําหรับประเทศของเรา พระศาสนจักรเรียกใหเรามีสวนรวมเพ่ือใหความ
ฝนเปนความจริงดวยการเปนผูแบงปนความรักและชีวิตเพ่ือผูอ่ืน 
 พระเยซูเจาทรงเปนชาวเอเชียเหมือนกับเรา ทรงบังเกิดมา และเติบโตข้ึนมาในสถานการณทาง
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และศาสนาในสมัยของพระองค การอยูอยางเงียบๆ ที่นาซาเร็ธ และการ
ถูกผจญ และวิกฤติของชาวกาลิลี แสดงใหเห็นวา พระเยซูเจาตอบรับพันธกิจของพระองคอยางมั่นคง ให
เราไดเรียนรูพันธกิจที่พระศาสนจักรไดกําหนดไวในกฤษฎีกาสมัชชาใหญ 2015 ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน-พันธกิจของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2017 
 วิสัยทัศน 

 ชุมชนศิษยพระคริสตเจริญชีวิตประกาศขาวดีใหม 
 พันธกิจ 
  คริสตชนคาทอลิกไทยมุงอุทิศตนเปนศิษยและเปนศิษยธรรมทูตเพ่ือประกาศขาวดีใหม โดย 

1) รูจัก รัก และเจริญชีวิตศักดิ์สิทธ์ิสนิทสัมพันธกับพระคริสตเจา อาศัยพระวาจา การภาวนา 
ศีลศักดิ์สิทธ์ิ รวมทั้งบรรดาเพ่ือนพ่ีนองและธรรมชาติ พรอมเปนประจักษพยานถึงพระ
คริสตเจาดวยชีวิต ประกาศขาวดีใหมแหงความรัก 

2) เปนชุมชนที่เคารพคุณคา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย รัก รับใชทุกคนโดยเนนผูยากไร 
3) รักษส่ิงสราง มีความพอเพียง ลด ละ เลิกความโลภ เปดขอบฟาแหงคุณคาของพระวรสาร 
4) รวมสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีงาม เสวนากับพ่ีนองตางความเช่ือเพ่ือรวมเสริมสราง

พระอาณาจักรของพระเจา อาณาจักรแหงความยุติธรรม สันติและความชื่นชมยินดี 
2. ไตรตรอง (ดวยการตั้งคําถามในทํานองนี้ โดยอาจจะใหตอบสวนตัวหรือเปนกลุม แลวแตอายุของ

สมาชิก) 
2.1 วิสัยทัศนของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยมีวาอยางไร (ความจํา) 
2.2 พันธกิจขอใดที่จําไดบาง (ใหเลือกตอบขอที่จําได ที่เหลือใหผูนําสรุปยอใหสมาชิกฟง หรือ

เขียน/พิมพแจก) 
2.3 พันธกิจมีประโยชนตอชีวิตคริสตชนอยางไร ขอใดที่เราไดปฏิบัติแลว ขอใดที่ปฏิบัติยาก 
2.4 ถาทํางานโดยไมมีวิสัยทัศนและพันธกิจ ชีวิตคริสตชนจะเปนอยางไร 

3. เมื่อตอบเสร็จแลว ผูนําถามรวมๆ แลวใหสมาชิกอาสาตอบ โดยไมบังคับ) 
สวนท่ี 3 ขอปฏิบัติ (ส่ิงท่ีทาทายใหฉันกระทําคืออะไร) 

1. ผูนํายกแนวปฏิบัติจากพันธกิจที่สมาชิกสามารถปฏิบัติไดเพ่ือใหพวกเขาไดเขียนขอตั้งใจนําไป
ปฏิบัติ เชน 
1.1 ขอตั้งใจเพ่ือการมีชีวิตที่สนิทสัมพันธกับพระคริสต โดย 

ขอตั้งใจเพ่ือการอานพระคัมภีรประจําวันของฉันคือ........... 
ขอตั้งใจเพ่ือการสวดภาวนาของฉันคือ.......... 
ขอตั้งใจเพ่ือการแกบาป รับศีลของฉันคือ........... 
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1.2 รัก รับใชทุกคนโดยเนนผูยากไร 
ขอตั้งใจเพ่ือชวยเหลือยากจนของฉัน คือ....................... 

1.3 รักส่ิงแวดลอม 
ขอตั้งใจเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอมของฉันคือ......... 

1.4 การเสวนากับเพ่ือนพ่ีนองตางๆความเช่ือ 
เร่ืองการพูดคุยกับเพ่ือนตางความเช่ือของฉันคือ............ 

2. ใหแตละคนเขียนขอตั้งใจ และประกาศเจตจํานงในการนําไปปฏิบัติ โดยใหเลขาจดบันทึกไว เพ่ือ
นํามาพดูคุยถึงผลงานที่ไดกระทําในการพบปะคร้ังตอไป 

3. ใหมีการถวายเงินเล็กๆนอยๆ เพ่ือชวยเหลือเด็กๆ ที่มีความยากลําบากกวา (ใหเหรัญญิกประจํา
กลุมทําบัญชีแลวนําเงินไปมอบใหครูเพ่ือเก็บรักษาไว) 

4. นัดหมายการพบปะคร้ังตอไป 
5. ใหเลขาบันทึกการพบปะ เพ่ือนําไปอานในการพบปะคร้ังตอไป 
6. จบดวยการภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปาเพ่ืองานแพรธรรม 
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บทท่ี 3 
การเฉลิมฉลองดวยความกตัญูรูคุณ 

ท่ีพระเจาทรงมอบหมายงานแพรธรรมเราไดกระทํา 
(ชีวิตจิตธรรมทูต) 

1. การภาวนา 
1.1 .ใหผูนําจัดเตรียมโตะ เทียบ ดอกไมและแผนที่ที่ใชในบทเรียนที่ผานมา(ประเทศไทย) โดยจัด

วางใหเหมาะสม  
1.2 ผูนํา: พระเจาทรงเผยแสดงความรักย่ิงใหญของพระองคโดยผานความอุดสมบูรณของ

ประเทศไทยของเรา และพระองคทรงทาทายเราใหเปนศิษยที่ดีของพระคริสต ดําเนินชีวิตที่
เปนประจักษพยาน และรวมใจเปนหนึ่งเดียวกันในการประกาศขาวดีของพระเจาทั้งดวยคําพูด
และการกระทํา ใหเราแสดงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันดวยการจับมือกันรองเพลง “หนึ่ง
เดียวใจเดียว”  

2. พระวาจาของพระเจา  
2.1 มอบหมายใหสมาชิกไดเตรียมการแสดงบทบาทสมมุติ อุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียใจดี ในลูกา 

10:20……โดยใหเปนการแสดงส้ันๆที่ประยุกตใหเขากับสถานการณปจจุบัน 
2.2 เมื่อแสดงเสร็จแลวใหมีการภาวนาเพ่ือมวลชน 
ภาวนาเพ่ือมวลชน 
ผูนํา:  ขาแตพระเจา พระองคทรงรักพวกลูกต้ังแตสรางโลก พระเยซูเจาเสด็จมาเพ่ือบอกเราใหรูวา
พระเจาทรงรักเรา ขอใหเราไดเปดจิตใจของตอนรับพระจิตเจาโดยการภาวนาพรอมกันดังน้ี 

 ผูนํา 1: ขาแตพระเจา ประเทศไทยของเรายังมีคนเปนจํานวนมากท่ีไมมีอาหารกินและตอง
อาศัยอยูตามทองถนน  

ทุกคน:  โปรดเปดจิตใจของลูกใหมองเห็นและชวยเหลือคนที่ยากไรและตองการความชวยเหลือ
ผูนํา 2: ขาแตพระเจา ยังมีอาหารมากมายท่ีถูกท้ิงขวาง หรือนําไปโยนท้ิงในทะเลเพ่ือรักษาราคา 

และผลประโยชนทางธุรกิจ 
ทุกคน: โปรดเปดจิตใจของลูกใหสํานึกถึงความยุติธรรม 
ผูนํา 3: ขาแตพระเจา ยังมีคนจํานวนมากท่ีตองอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมีมีอันตราย ขาดนํ้า ขาดไฟฟา ขาด

ยารักษาโรค มีคนตองตามเพราะขาดอาหาร 
ทุกคน:  โปรดเปดจิตใจของลูกใหมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
ผูนํา 4: ขาแตพระเจา ชาวนาตองทํางานดวยความยากลําบาก คนงานในโรงงานท่ีไมยุติธรรม  

ทุกคน: โปรดเปดจิตใจของลูก ใหรูจักทํางานเพ่ือชวยสรางโลกใหดีข้ึน อาแมน 
3. ปฏิบัติ 

3.1 ใหสมาชิกตัดกระดาษเปนรูปหัวใจ โดยเขียนขอตั้งใจที่จะกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่ชวยทําให
ประเทศดีข้ึน มีความสุขมากสองนาที จากนั้นใหนําไปติดที่แผนที่ 
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3.2 ผูนํา: ขณะนี้ใหเรามองดูรูปหัวใจที่เราแตละคนไดนําไปติดไวที่แผนที่ เราไดแสดงความตั้งใจที่
จะชวยเหลือประเทศของเราใหเปนประเทศที่นาอยูและมีความสุข พวกลูกขอขอบคุณพระเจาที่
ไดมอบหมายใหพวกลูกไดมีโอกาสชวยพระองค ขอโปรดประทานกําลังใจพวกลูกในการทํา
หนาที่นี้ดวย ใหเราภาวนาพรอมกัน “ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย.......) 

3.3 จากนั้นกลุมอาจจะภาวนาสายประคําธรรมทูต เพ่ือทุกๆทวีปในโลก 
 

4. การวางแผนเพ่ือการประกาศขาวดี 
เราไดรับเรียกใหทําหนาที่สืบสานงานธรรมทูตของพระเยซูเจา เราไดรับพระพรมากมายจากพระ
เจาที่เราสามารถนํามาใชเพ่ืองานประกาศขาวดีของเราในประเทศไทย ในฐานะที่เปนยุวธรรมทูต
เราสามารถทําไดหลายอยาง ใหเราชวยกันระดมความคิดเห็นวางแผนงานเพ่ือพันธกิจนี้ 
1) การจัดทําตารางแผนงาน: ใหแตละกลุมจัดทําแผนงานประจําเดือน ประจําป หรือประจํา

เทอม เชน การไปเยี่ยมวัดศาสนาพุทธ มัสยิด และศาสนาอ่ืนๆ) 
2) การไปทํางานจิตอาสา: นัดแนะกันออกไปทํากิจกรรมนอกโรงเรียน การชวยเหลือชุมชน ชวย

เด็กยากจน ฯลฯ 
ขอแนะนําในการทํากิจกรรมจิตอาสา 
ก. เร่ิมดวยการสวดภาวนาหรือขับรองเพลง 
ข. แบงหนาที่กัน 
ค. หาเกมที่ยุวธรรมทูตและเด็กๆที่จะไปเย่ียมสามารถรวมเลนกันได 
ง. เตรียมอาหารหรือขนมที่จะนําไปเล้ียงเด็กๆกลุมเปาหมาย 
จ. เตรียมส่ิงของที่จําเปนสําหรับเด็กๆที่ยากไร 

5. การสวดสายประคําธรรมทูต: ยุวธรรมทูตอาจสวดภาวนารวมกับเด็กๆกลุมเปาหมาย หรืออาจจะ
ทําสายประคําธรรมทูต (5 สี) แจกเด็กๆ และสอนใหพวกเขาสวดดวย 

6. ประเมินผล; ใหยุวธรรมทูตไดเขียนประเมิน 3 เร่ืองที่สําคัญที่พวกเขาไดมีประสบการณ ไดแก 
ความรูเร่ืองธรรมทูต ชีวิตจิตธรรมทูต และการออกไปทํางานจิตอาสา โดยอาจจะแสดงออกดวย
กิจกรรมสรางสรรค เชน เขียนเปนจดหมาย โปสเตอร คําภาวนา บทประพันธ บทเพลง แลวใหนํา
ผลงานไปติดบอรดเพ่ือเผยแพร หรือพิมพในนิตยสารยุวธรรมทูต หรือลงในเว็ปไซดยุวธรรมทูต
ตอไป 
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