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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 
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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 

 
 



54 
 

 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


