
86 
 

86 
 

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 

 
 


