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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? 
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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 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

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 
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 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) 

 
 


