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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 

 
 
 
 
 
 


