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คํานํา 
เนื่องในโอกาส 350 ป และฉลอง 100 ปสมณลิขิต Maximum 

Illud สังฆมณฑลราชบุรี ไดประกาศใหเดือนตุลาคม 2018 – 2019  

เปนปแพรธรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองตอพันธกิจแหงการประกาศขาวด ี

ไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายเดียวกัน ตามกฤษฎีกา 2015  

ดังนั้น ฝายอภิบาล โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาส  

สังฆมณฑลราชบุรี จึงไดจัดอบรม เรื่อง การประกาศขาวดีแบบตัวตอตัว 

เพ่ือใหฆราวาสจะไดเรียนรูทักษะการประกาศขาวดี       ตามแบบอยาง

ของพระเยซูเจาและปลุกจิต สํานึกถึงหนาที่ประกาศขาวดีท่ีไดรับมา 

เมื่อรับศีลลางบาป 

พอหวังวาเราจะฉลอง 350 ป และฉลอง 100 ป สมณลิขิต 

Maximum Illud อยางมีความหมายและการฝกอบรมนี้จะชวย

เสริมสรางคริสตชนของเราแตคน ใหดําเนินชีวิตเปนศิษยพระคริสต  

ศิษยธรรมทูตของพระคริสตเจาอยางแทจริง 

 

คุณพอวัชศิลป  กฤษเจริญ 
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ภาวนาเปด การรับเขามาเปนสานุศิษยของพระเยซูเจา 

 

ประธาน  เดชะพระนาม  พระบิดา  และพระบุตร และพระจิต   

ทุกคน    อาแมน 

ประธาน   “ท านทั้ งหลายเปนเกลือดองแผนดิน ถาเกลือจืดไปแลว      

จะเอาอะไรมาทําให เค็ มอี กเล า เกลื อนั้ นย อมไม มี ประโยชน อะไร  

นอกจาก จะถูกทิ้ง ใหคนเหยียบยํ่า” (มธ 5.13) 
 ประธาน สงเกลือใหผูเขารับการอบรม และสงตอ ๆ กันไป.. 

               เมื่อถึงคนสดุทายใหนําโหลเกลือไปวางไวดานหนา 

บทรําพึง เราแตละคนเปรียบเสมือนเกลือของพระเจา เพ่ือจะเปนศิษย 

ของพระคริสตเจาจะตองดําเนินชีวิตตามคําสอนของพระองคอยางเขมขน 

เพื่อจะเปนเกลือดองแผนดิน เราจะตองหมั่นทําความดี  ดั่ ง เกลือ 

ที่รักษาความเค็ม 

 

ประธาน “อาณาจักรสวรรค ยังเปรียบไดกับเช้ือแปงที่หญิงคนหนึ่ง 

นํามาเคลาผสมกับแปงสามถัง จนแปงท้ังหมดฟู ข้ึน”(มธ 13:33)  

เช้ือแปงเพียงเล็กนอยก็ทําใหแปงดิบท้ังกอนฟูข้ึนได 
 ประธาน สงโหลเชื้อแปงใหผูเขารับการอบรมและสงตอ ๆ กันไป.. 

              เม่ือถึงคนสุดทายใหนําโหลเชื้อแปงไปตั้งไวทีด่านหนา 

บทรําพึง เราแตละคนเปรียบเสมือนเชื้อแปงของพระเจาในการนําความรัก

และความรอดของพระคริสตเจาใหเติบโตข้ึนในกลุมคริสตชนและแผขยาย

ออกไปจนสุดปลายแผนดิน 
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ประธาน “ทานทั้งหลายเปนแสงสวางสองโลก เมืองที่ตั้งอยูบนภูเขา 

จะ ไม ถู กป ดบั ง  ไม มี ใค รจุ ดตะ เ กี ย งแล ว  เ อามาวาง ไว ใ ต ถั ง  

แต ยอมตั้ ง ไวบน เชิ งตะเกียง  จะไดสองสว างแก ทุกคนในบ าน 

ในทํานองเดียวกัน แสงสวางของทานตองสองแสงตอหนามนุษย 

เพื่อคนท้ังหลายจะไดเห็นกิจการดีของทาน และสรรเสริญพระบิดา 

ของทานผูสถิตในสวรรค (มธ 5:14-16) 
 ประธาน สงตะเกียงใหผูเขารับการอบรม และสงตอ ๆ กันไป..  

               เมื่อถึงคนสดุทายใหนําตะเกียงไปวางไวหนาพระแทน 

บทรําพึง  เราแตละคน เปนเหมือนแสงสวางของพระคริสตเจา แสงสวาง

แหงความดีงามในชีวิตเราตองสองแสงตอหนามนุษย เพื่อใหผูอื่นไดเห็น

แสงสวางนั้นและอยากมาเปนแสงสวางของพระองคเชนเดียวกันกับเรา 

เพ่ือทุกคนจะไดสรรเสริญพระบิดาของเราผูสถิต ในสวรรค 

ประธาน   พระวจนาตถทรงรับเอากายและมาประทับอยูทามกลางเรา…

พระคริสตเจาทรงเปนชีวิตเปนความสวางและเปนหนทาง ใหยางเทา 

ของผูประกาศขาวดีไดติดตาม ในเวลานี้เชิญเราพรอมใจกันตอบรับ 

พระวาจาของพระเจาและวอนขอพระองคโปรดชวยเราใหเปดดวงใจ

ของเราสําหรับการกิจการตาง ๆ ที่เราจะทําในวันนี้  

ผูนํา  เชิญภาวนาพรอมกัน 

         ขาแตพระเจา เมื่อพระองคทรงเชื้อเชิญใหลูกแตละคน 

ใหมารวมงานกับพระองค ลูกขอตอบรับโดยทันที 

ลูกจะปรับชีวิตของลูกใหเขาสูวิถีทางของพระองค  

ขอทรงสอนลูกดวยวา ควรจะตอบสนองตอพระองคอยางไร 



 6  
 

การที่ลูกไดอยูในความสัมพันธที่ดีกับพระองค 

และการที่พระองคทรงไววางใจใหลูกรวมงานกับพระองคนั้น 

เปนสิทธิพเิศษอยางย่ิง ลูกพรอมแลวที่จะรวมงานกับพระองค  

ขอโปรดแจงใหลูกรูเวลาอันเหมาะสม   

ขอพระองคสําแดงใหลูกเห็นอยางชัดเจน 

วาพระองคทรงทําการใดอยู ลูกขอสรรเสริญพระองค 

เพราะพระองคทรงสัญญาวา จะทรงทําการทุกอยาง 

ที่ทรงริเริ่มใหสําเร็จในตัวลูกแตละคน  

ลูกขอมอบตัวและใจของลูกอยางสิ้นเชิงตอการเช้ือเชิญของพระองค  

ขอทรงนําลูกดวยวาลูกควรจะเริ่มอยางไร 

ขาแตพระเจา พระองคตรัสกับลูกเสมอมา 

ขอใหหูของลูกสามารถไดยิน ไดเชื่อ และใหมือนั้นกระทําตาม  

ขอชวยใหลูกตอบรับการมอบหมายจากพระองคในทันที  

เพราะพระองคทรงรูจักลูกมากกวาที่ลูกรูจักตัวเอง  

พระองคทรงรูดีวา  ลูกจะตองปรับปรุงอะไรบาง  

เพื่อพรอมในการทําการนี้ เพื่อลูกพรอมจะรับใชพระองค   

โปรดเปดใจของลูกใหไดยินเสียงของพระองค  

เพื่อจะกระทําตามพระประสงคของพระองคเสมอไป อาแมน 

 

ประธาน  เดชะพระนาม  พระบิดา  และพระบุตร และพระจิต  

ทุกคน    อาแมน 
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1. การสรางความสัมพันธ 
 หนาที่ ของการประกาศข าวดีประการแรกก็คือ สราง

ความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ที่เราพบหรือติดตอดวย โดยแสดงใหเขา

เกิดความสํานึกวาพระเจาทรงรักและหวงใยเขา พระเจาทรงกําลังเคาะ

ประตูหัวใจของเขา รอคอยเขา และปรารถนาจะมอบชีวิตของพระองค

ใหแกเขา ใหเรายึดพระเยซูเจาเปนตนแบบ: พระเยซูเจาเปนตนแบบ

ดังนี้  

 1. พระเยซูเจา “ไมทรงยึดติด” ในความเปนพระเจาแตทรง 

“สุภาพถอมองค” ลงมาคบหาสมาคมกับเรามนุษยในลักษณะที่ต่ํากวา

มนุษยเสียอีก (ฟลิปป 2:5-8) และดวยเหตุผลนี้พระเจาจึงทรงยกยอง 

พระเยซูเจาใหสูงสง ประทานพระเกียรติมงคลใหพระองค (ฟลิปป 2:9-11) 

 2. พระเยซูเจาทรงปฏิบัติตนเปนดุจคนรับใช และอยูอยาง 

ผูรับใช มิใชเจานาย (มัทธิว 12:18; 20:26) 

 3. พระเยซูเจาทรงปฏิเสธสิ่งที่โลกหยิบยื่นให ไมทรงปรารถนา 

อํานาจ ชื่อเสียง เงินทอง เกียรติยศ (มัทธิว 4:1-11) 

 4. พระเยซูเจาทรงปฏิบัติทุกสิ่งทุกอยางตามพระประสงคของ

พระบิดาและถวายพระเกียรติแดพระบิดา (มัทธิว 26:39, มาระโก 

14:36-39, ลูกา 22:42) 

 5. พระเยซูเจาทรงมุงมั่นในพันธกิจของพระองคไมทรงยอทอ 

(ยอหน 8:22-28) 
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 นักบุญเปาโล เปนสานุ ศิษย ท่ี เ จริญรอยตามพระบาท

ของพระเยซูเจาในการประกาศขาวดี (1โครินธ 9:16) 

 

 

 

เราตองสวมจิตวิญญาณของพระเยซูเจาในการเขาหาผูอื่น

  

  1. จงใชทุกโอกาสเขาหาประชาชน (โคโลส ี4:5-6) 

  2. อยาตัดสินผูอื่น (มัทธิว 7:1-5) 

  3. หลีกเลี่ยงการมีใจอคติหรือลําเอียง (ลูกา 10:29-37) 

  4. จริงใจไมเสแสรง ไมถือตัว ไมอวดตัว แตสุภาพ เกรงใจ ให

ความสําคัญกับคนอื่น ใหความรัก (ฟลิปป 2:3-4; กาลาเทีย

 

 

เปา โล เปนสานุ ศิษย ท่ี เ จริญรอยตามพระบาท 

 

เราตองสวมจิตวิญญาณของพระเยซูเจาในการเขาหาผูอื่น 

 

จริงใจไมเสแสรง ไมถือตัว ไมอวดตัว แตสุภาพ เกรงใจ ให

กาลาเทีย 6:3) 
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วิธีการสรางความสัมพันธ 
 

 1. มองหาจุดดีที่เราสามารถชื่นชมไดอยางสนิทใจ

รอยย้ิมท่ีอบอุน เปนกันเอง เพราะนี่เปนของขวัญ ที่พระเจาประทาน

ให (เอเฟซัส 4:29) 

 2 .  ป ระ เมิ นค วามต อ ง กา รและคว ามสน ใจขอ ง เ ข า 

เขาสนใจอะไร เขาตองการสิ่งใด (ยอหน 1:38) 

 3. สนองตอบความตองการของผูอื่น มีอะไรที่เราพอ  

ไดไหม (ยากอบ 2:14-17) มีเครื่องหมายอะไร ที่บงบอกใหเราพูดถึงพระเยซู

เจาไดบาง – ถาเขาแสดง เจตนาวาสนใจตองการฟงขาวดีแหงความเชื่อ 

เราสามารถแบงปนประสบการณของเราใหเขาฟงไดไหม 

 4. ใหความสําคัญกับปฏิกิริยาของเขา ภาษาพูด  

สีหนา ทาทาง ดวงตา ฯลฯ 

 5. ประเมินสถานการณอยูตลอดเวลา (ลูกา 10:6)

 6. ตองไมยัดเยียดหรือบังคับ แตตองใหมาจากความสมัครใจ

(มัทธิว 7:6) 

เราสามารถชื่นชมไดอยางสนิทใจ เขาหาดวย

ที่พระเจาประทาน

ประ เมิ นค วามต อ ง กา รและคว ามสน ใจขอ ง เ ข า  

 ชวยเหลือเขา

ที่บงบอกใหเราพูดถึงพระเยซู

เจตนาวาสนใจตองการฟงขาวดีแหงความเชื่อ  

 ภาษาก าย  

:6) 

หรือบังคับ แตตองใหมาจากความสมัครใจ 
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บุคคลที่ควรเขาหา 

 1. คนท่ีกําลังมีความตองการ: คนที่หัวใจเปดรับ - คนที่อยาก

เรียนรู  – คนท่ีแสวงหาความรักแท ความเห็นอกเห็นใจ – คนที่

ตองการเพื่อน – คนที่รูสึกโดดเดี่ยว – คนที่รูสึกวาถูกทอดทิ้ ง 

หรือไมมีใครตองการ –  คนที่กําลังตองการกําลังใจ 

 2. คนท่ีมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนเขามาเปนคริสตชน: คน ที่

ชอบเดินทาง -  คนที่ เคยศึกษาตางประเทศ - คนที่ กําลังเรียน 

ในมหาวิทยาลัย - คนหนุมสาวอายุ 20-25 ป - คนที่เรียกรองสันติภาพ 

-  คนที่ทํางานเก่ียวกับการชวยเหลือสังคม - คนที่ยึดมั่นในอุดมการณ

ใ ดอุ ด มก ารณ หนึ่ ง  - คน ที่ เ ป ลี่ ยน ง านแส วงหา ง าน ใ หม  ๆ  

- คนที่อยูในสังคมที่เปดหรือสังคมที่ผสมผสานดวยผูคน จากที่ตาง ๆ 

- คนในแวดวงอุตสาหกรรม -  คนที่อพยพยายถิ่น -  คนที่อยูในเมือง

ใหญ ๆ – คนในแวดวงวิศวะกรรมและชางเทคนิค 

 3 .  คนที่ เจ็ บไข ได ป วย: ทั้ งที่ อยู ที่ บ านและโรงพยาบาล  

- ไปสวดภาวนา - ใหกําลังใจ - เย่ียมทั้งคนปวยและญาต ิ ดวย 

   (แตอยาไปสรางความรําคาญ) 
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กรณีศึกษา: ศักเคียส (ลูกา 19:1-10) 

 

 พระเยซูเจาเสด็จเขาเมืองเยรีโคและกําลังจะเสด็จผาน 

เมื อ งนั้ น  ช ายคนหนึ่ ง ชื่ อศั ก เคี ยส  เป นหั วหน าคน เ ก็บภาษี  

เปนคนมั่งมี  เขาพยายามมองดูวาใครคือพระเยซูเจา แตก็มองไมเห็น

เพราะมีคนมากและเพราะเขาเปนคนรางเตี้ย เขาจึงวิ่งนําหนา 

ไปปนขึ้นตนมะเดื่อเทศ เพ่ือใหเห็นพระเยซูเจาเพราะพระองคกําลังจะ

เสด็จผานไปทางนั้น เมื่อพระเยซูเจาเสด็จมาถึงที่นั่นทรงเงยพระพักตร

ขึ้นทอดพระเนตรตรัสกับเขาวา ‘ศักเคียส รีบลงมาเถิด เพราะเราจะไป

พักที่บานทานวันนี้’ เขารีบลงมาตอนรับพระองคดวยความยินดี  

ทุกคนที่เห็นตางบนวา  ‘เขาไปพักที่บานคนบาป ’ศักเคียสยืนขึ้น 

ทูลพระเยซูเจาวา ‘พระเจาขา ขาพเจาจะยกทรัพยสมบัติครึ่งหนึ่ง

ใหแกคนจน และถาขาพเจาโกงสิ่งใดของใครมา ขาพเจาจะคืนใหเขา 

สี่เทา’ พระเยซูเจาตรัสวา ‘วันนี้ ความรอดพนมาสูบานนี้แลว เพราะ

คนนี้เปนบุตรของอับราฮัมดวย บุตรแหงมนุษยมาเพ่ือแสวงหา 

และเพ่ือชวยผูที่เสียไปใหรอดพน’ 

  

 ใหสมาชิกศึกษาวิธีการสรางมิตรภาพของพระเยซูเจา

กับศักเคียส โดยเขียนออกมาเปนลําดับขั้นตอนตามความเขาใจ 

ของทานเอง 
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2. การภาวนา 
  

 การภาวนาเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของศาสนา 

คนที่นับถือศาสนาจะตองมีชีวิตภาวนา และคนทุกคนสามารถสวด

ภาวนาได 

ขอแนะนํา 

 จงเปนสานุศิษยแหงการภาวนา - ภาวนาเปนแบบอยาง 

 พูดเรื่องการภาวนา สอนใหเขาภาวนาตามความตองการตาง ๆ 

    - ฝกใหเขาภาวนา 

 

บุคคลที่ตองการคาํภาวนาและการภาวนา 

 

 การภาวนาสําหรับคนท่ียังไมรูจักพระเจา 

  เตรียมแจกแผนพับบทสวด - เชา/เย็น 

- บทแสดงความรัก - บทแสดงความเชื่อ - บทแสดงความไวใจ  

- บทแสดงความทุกข – บทขาแตพระบิดา – บทวันทามารีย 

   การตรวจสอบมโนธรรม  

  เริ่มแรกสวดพรอม ๆ กัน - อานชา ๆ 

 - อธิบายความหมายหรือถอยคําที่เขาใจยาก 

 - เมื่อภาวนาได แลว จึงคอยแจกบทสวดอื่น ๆ ตอไป  
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 การภาวนาเพื่อผูปวย  

 ภาวนาเพ่ือผูปวยในโรงพยาบาล - ผูปวยมีความตองการความ

ชวยเหลือ- ตองการพระเจา - มีอะไรที่จะให – ผูปวยมีความพรอม 

ที่จะภาวนา ความเจ็บไขไดปวยเปนการมีชีวิตที่คลายกับพระเยซูเจา 

ที่ทรงยอมรับทรมานบนไมกางเขน ผูปวยจะตองยอมรับความทุกขยาก

เหมือนพระเยซูเจาทรงมอบความเจ็บปวดนั้นให เปนของถวาย 

ที่ศักดิ์สิทธ์ิแดพระเจา  

 

 แนะนําการภาวนาใหกับผูที่ตองการกําลังใจ ตองการพลัง 

ในการดําเนินชีวิต ตองการมิตรภาพ  

 แนะนํ าการภาวนาให กั บคนที่ รู สึ ก โดด เดี่ยว  อ างว า ง 

คนท่ีตองหางจากบาน คนที่ตองการความชวยเหลือ  

 แ น ะ นํ า ก า ร ภ า ว น า ใ ห กั บ ค น ท่ี กํ า ลั ง ถู ก ป ร ะ จ ญ 

ห รื อ อ ยู ใ น อั น ต ร า ย  ฝ า ย วิ ญ ญ า ณ  ค น ที่ กํ า ลั ง ผิ ด ห วั ง 

คนท่ีกําลังเปนทุกขขมข่ืนใจ 
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3. การเปนประจักษพยาน 
 

 การเปนประจักษพยาน หมายถึง การใหขอมูลแรก 

ในเหตุการณตาง ๆ และการพูดความจริงเก่ียวกับเรื่องที่เกิดขึ้น

หรือไดเห็น หรือมีประสบการณ  

 ก า ร เ ป น ป ร ะ จั ก ษ พ ย า น  มี ส อ ง นั ย ด ว ย กั น  คื อ

การเปนประจักษพยานดวยชีวิต และ ดวยคําพูด  

 การ เปนพยานมีความสํ าคัญอย างยิ่ ง ในทางกฎหมาย

ในพระคัมภีรสอนวาเพื่อหลีกเลี่ยงการหลงผิด จะตองมีพยาน

อยางนอยสองคน “ผูใดฆาเขาตาย ใหประหารชีวิตผูฆาคนนั้นเสีย

ตามปากของพยาน แตอยาประหารชีวิตผูใดดวยมีพยานปากเดียว 

(กันดารวิถี 35:30) และอยาลงโทษผูใดถึงตายดวยพยานปากเดียว 

(เฉลยธรรมบัญญัติ 17:6) และในทางตรงกันขามพยานเท็จเปนเรื่องที่

ตองหาม “อยาเปนพยานเท็จใสรายเพ่ือนบาน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 

15:20) 

 

 

 

 

 

การเปนประจักษพยาน หมายถึง การใหขอมูลแรก (มือหนึ่ง) 

และการพูดความจริงเก่ียวกับเรื่องที่เกิดขึ้น 

ก า ร เ ป น ป ร ะ จั ก ษ พ ย า น  มี ส อ ง นั ย ด ว ย กั น  คื อ 

มสํ าคัญอย างยิ่ ง ในทางกฎหมาย 

จะตองมีพยาน 

ผูใดฆาเขาตาย ใหประหารชีวิตผูฆาคนนั้นเสีย 

ตามปากของพยาน แตอยาประหารชีวิตผูใดดวยมีพยานปากเดียว 

และอยาลงโทษผูใดถึงตายดวยพยานปากเดียว 

และในทางตรงกันขามพยานเท็จเปนเรื่องที่

เฉลยธรรมบัญญัติ 



 16  
 

 

การเปนประจักษพยานชีวิต 

 มัทธิว 5:16 “แสงสวางของทานจะตองสองสวางตอหนา

มนุษย เพื่อคนทั้งหลายจะไดเห็นกิจการดีของทานและสรรเสริญ

พระบิดาของทานผูสถิตในสวรรค” 

 ทานจะตองทําอยางไร(ใหแสงแหงความดีของทานสองออกไป) 

 คนอื่น ๆ จะเห็นอะไรจากตัวของทาน (สิ่งดีงาม) 

 พวกเขาจะสรรเสริญใคร (พระบิดาเจา) 

 สิ่งที่ทาทายเราคืออะไร (ใหคนอื่นไดเห็นความดีงามของทาน 

แลวสรรเสริญพระบิดาเจา ไมใชทําดีเพ่ือเอาหนาหรือชื่อเสียง) 

 
  

 2 โครินธ 3:2-3 “ทานทั้งหลายเปนจดหมายนั้นท่ีจารึกไว 

ในดวงใจของเรา ใหมนุษยทุกคนรูและอานได เปนที่ชัดเจนวา  

ทานท้ังหลายเปนจดหมายจากพระคริสตเจา...” 

 จดหมายนั้นหมายถึงใคร (ตัวฉัน) 

 ทําไม (คนจะเห็นพระคริสตเจาและคําสอนของพระองค 

จากชีวิตของฉัน) 

 อะไรเปนสิ่งท่ีทาทาย (ฉันตองดําเนินชีวิตตามคําสอนและ 

เปนเหมือนพระเยซูคริสต) 
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การเปนประจักษพยานดวยคําพูด 

 มาระโก 5:19 “จงกลับบาน ไปหาญาติพี่นองของทาน 

เลาใหเขาฟงถึงเหตุการณที่องคพระผูเปนเจาทรงกระทําและแสดง

พระเมตตาตอทาน” 

 พระเยซูเจาทรงสงคนที่พระองคทรงรักษาใหหายจากโรค 

ไปไหน (ไปบาน หาญาติพ่ีนอง) 

 ใหเขาไปทําอะไร (ไปเลาเรื่องท่ีพระเยซูเจาทรงกระทํา) 

 สิ่งท่ีทาทายเขาคืออะไร (จงไปเลาเรื่องพระเยซูเจาใหคนอื่นฟง) 
 

 1 เปโตร 3: 15-16 “จงพรอมเสมอที่จะใหคําอธิบาย 

แกทุกคนที่ตองการรูเหตุผลแหงความหวังของทาน จงอธิบาย 

ดวยความออนโยนและดวยความเคารพอยางบริสุทธิ์ใจ” 

 เราตองเตรียมตัวทําอะไร (อธิบายถึงความหวังในใจ) 

 อธิบายอยางไร (ดวยความออนโยนและดวยความเคารพ) 

 สิ่งที่ทาทายเราคืออะไร (ศึกษา มีประสบการณ พรอมที่จะ 

ไปบอกผูอื่นถึงความเชื่อและความหวังของเราดวยความสุภาพ

และดวยความเคารพ) 
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คุณลักษณะของผูท่ีเปนประจกัษพยานที่มีประสิทธิภาพ 

1. พยานตองมีคุณลักษณะที่ดี “เชื่อถือได” 

   (ไมปลอมหรือหลอกลวง) 

2. พยานตองเปนผูที่ “เห็น” หรือมีประสบการณโดยตรง (มือแรก) 

3.พยานตอง “พูด” จากประสบการณของตนเอง 

   ไมใชจากจินตนาการ  

4. พยาน “ตองเปยมดวยพระจิตเจา” 

 

เต็มเปยมดวยพระจิตเจา หมายความวา 

 เอเฟซัส 5:18-19 “แตจงยอมใหพระจิตเจาทรงนําชีวิต 

ของทาน”  

 กิจการ 2:4 “ทุกคนไดรับพระจิตเจาอยางเต็มเปยม และเริ่ม

พูดภาษาอื่นๆ ได” 

 กิจการ 4:8 “เปโตรเปยมไปดวยพระจิตกลาวกับเขาวา...” 

 กิจการ 4:31 “ทุกคนไดรับพระจิตเต็มเปยมและเริ่มประกาศ 

พระวาจาของพระเจาอยางกลาหาญ” 

 ดังนั้น การเปนประจักษพยานที่ดีนั้นจะตองมีชีวิตที่เชื่อถือได 

มีประสบการณดวยตนเอง เต็มเปยมไปดวยพระจิตเจา จึงจะสามารถ

ประกาศขาวดีแหงความเชื่อได 
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ขอแนะนําเพื่อการดําเนินชีวิตที่เปนประจักษพยาน 

ทีม่ีประสิทธิภาพ 

 

 1. เราทุกคนสามารถเปนประจักษพยานแกบุคคลอ่ืน  ไมวาจะ

เปนคนในครอบครัว หรือเพ่ือนบานหรือที่ทํางาน ฯลฯ - โดยการบอก

เลาใหคนอื่นฟงวาพระเจาทรงทํางานในตัวของเราอยางไร 

 

 2. คนเขามาหาพระเจาเนื่องจากพวกเขาเห็นชีวิตที่ เปน

ประจักษพยาน มากกวาสาเหตุอ่ืน – ตองแสดงใหเขาเห็นวาพระเจา

ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของทานอยางไร 

 

 3. ประจักษพยานชีวิตของทานเองมีความสําคัญมาก – เพราะ

เราแตละคนมีเอกลักษณเฉพาะ พระเจาทรงทํางานในชีวิตของเราแบบ

ไมซ้ํากัน และนาสนใจ – ประจักษพยานชีวิตที่เราจะแบงปนนั้น 

เราตองบอกวาพระเจาทรงทํางานในตัวของเราอยางไร มากกวาบอก

เรื่องที่เราทํางานเพ่ือพระองค 

 

 

 



 20  
 

4. การแบงปนประสบการณชีวิต 
 

 การแบงปนประสบการณ เปนการบอกเลาใหผูอื่นทราบวา

พระเยซูคริสตเจาไดทรงกระทําอะไรเพ่ือตัวของทาน มากกวาจะเลาวา

ทานทําอะไรใหพระเจา  

 

ขอแนะนําเพื่อการแบงปน มีดังนี้ 

1. การสรางความสัมพันธและการเขาถึงทุกคน 

1) จะตองทําอยางไร  

 จงเปนผูฟงที่ด ี

 ใชถอยคําที่ใหเกียรติ หลีกเลี่ยงคําพูดท่ีทําใหผูอื่นรูสึกวาตนผิด 

 ยกตัวอยางที่เปนรูปธรรมจากชีวิตของทานเอง 

 หลีกเลี่ยงรายละเอียดที่ทําใหผูฟงเกิดความเบื่อหนาย 

แตตองทําใหผูฟงเกิดความตื่นตัวอยูเสมอ 

2) ตองปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของแตละคนที่ทานเขาหา  

 จงประเมินความตองการและความสนใจของเขา  ถาคนหนึ่งพูด

ความเหนื่อยยากในการทํางาน  เราจะตองฟงดวยความเห็นอก

เห็นใจ แลวนําเสนอวาพระเจาจะทรงชวยเขาใหดีขึ้นไดอยางไร 
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 ประเด็นที่สําคัญคือ เราทุกคนตางมีประสบการณชีวิตที่พระเจา

ชวยเหลือทีแ่ตกตางกันในหลายมิติของชีวิต เชน หนาที่การงาน 

ชีวิตครอบครัว การเงิน ฯลฯ 

 เราตองพูดเรื่องที่ตรงกับประเด็นที่ผูฟ ง กําลังประสบอยู 

 ไมใชพูดเรื่องท่ีไมเก่ียวของกับเขา 

 

2. พระเยซูเจาเปนคาํตอบ 

1) แบงปนคําตอบที่ทําใหชีวิตของทานเปลี่ยนไปก็คือ “พระเยซูเจา” 

2) การสวดภาวนา การใหกําลังใจจากคนรอบขาง บทเทศนที่ไดรับฟง 

เรื่ องต าง  ๆ  เหลานี้ เปนเครื่อ งมือที่ช วยทํ า ให เ รา เกิดพลัง ใจ 

และเปลี่ยนแปลงชีวิต แตบุคคลท่ีสําคัญก็คือ “พระเยซูเจา” 

 

3. เลาถึงความเปลี่ยนแปลงที่พระเจาทรงกระทําตอตัวทาน 

1) ทานตองไมเลาวาทานทําอะไรแตใหเลาวาพระเยซูเจาไดทรงทํางาน

อยางไรดวยผานทางตัวของทาน 

 จงซื่อตรง ปญหาตาง ๆ ไมไดหายไปในพริบตา แตทานมี

มุมมองหรือพลังในชีวิตที่จะเอาชนะปญหาตาง ๆ เหลานั้น  

2) ทุกครั้งที่เรามีโอกาสแบงปนประสบการณที่เปนประจักษพยานชีวิต 

เรื่องพระเจา เรามักจะตองมีอุปสรรค 
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 อย าต ก ใจหรื อตื่ น เ ต น  แต ใ ห ร ะมั ด ร ะวั ง ข อ ขั ด แย ง 

ที่อาจจะเกิดขึ้น 

 อุปสรรคเหลานี้เปนเรื่องเล็กนอยเมื่อเทียบกับประสบการณและการ

ทํางานของพระจิตเจาในตัวเรา 

 

อุปสรรคในการแบงปนประสบการณชีวิต 

 

1. เราไมไดอัญเชิญพระจิตเจามาเสริมพลังของทาน 

 วาจาและคําเทศนของขาพเจามิใชคําพูดชวนเชื่ออยางชาญ

ฉลาด แตเปนถอยคําแสดงพระอานุภาพของพระจิตเจา เพื่อมิ

ใหความเชื่อของทานเปนผลจากปรีชาญาณของมนุษย แตเปน

ผลจากพระอานุภาพของพระเจา (1 โครินธ 2:4-5) 

2. กลัวคนอื่นจะวาเราวาเปนคนงมงาย บาศาสนา เพอเจอ 

3. พูดยืดยาว เหมือนกลาวปาฐกถา 

 ทานจงขวนขวายที่จะแสดงตนวาพระเจาทรงรับรองทานแลว 

เปนคนงานที่ไมตองอายใคร เปนผูสั่งสอนพระวาจาแหงความ

จริงอยางถูกตอง  จงหลีกเลี่ยงคําพูดเพอเจอไรสาระ เพราะมี

แตจะทําใหหางพระเจามากขึ้น  และคําพูดของบุคคลเหลานี้

จะแพรออกไปเหมือนกับเนื้อราย ( 2 ทิโมธี 2:15-17) 
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4. ขาดการเตรียมตัวที่ดี: นําเสนอไมดี ไมชัดเจน ไมไดวางแผนให

รอบคอบ 

 จงภาวนาสําหรับเราดวย เพ่ือพระเจาจะทรงเปดโอกาสใหเรา

ประกาศพระวาจาสอนธรรมล้ําลึกเรื่องพระคริสตเจา.. 

จงภาวนาเพ่ือใหขาพเจาเทศนสอนไดตามหนาที่ (โคโลสี 4:3-4) 

 จําเปนตองภาวนาเพ่ือจะไดใชถอยคําและโอกาสท่ีเหมาะสม 

 จงพรอมเสมอที่จะใหคําอธิบายแกทุกคน ที่ตองการรูเหตุผล

แหงความหวังของทุกคน (1 เปโตร 3:15) 

 

5. ขาดการติดตาม: เราไมไดถวายชีวิตของบุคคลนั้นแกพระเจา  และไมได

เชื้อเชิญบุคคลนั้นเขามารับองคพระคริสตเจา เหมือนที่ตัวของทานไดตอบรับ

พระองค 

 

กิจกรรม  

 ใหสมาชิกแตละคนไดเขียนถึงประสบการณชีวิตของตนเองวา

พระเจาไดทรงกระทํางานในตัวของทานอยางไร 

 ใหแตละคนอานประสบการณที่เขียนใหเพ่ือนฟง  
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ขอแนะนําการเขียนประสบการณ 

 ขอเท็จจริงทั้งหมดอาจจะสําคัญสําหรับตัวทาน  

แตอาจไมจําเปนสําหรับผูฟง 

 คิดลวงหนากอนวาผูฟงอาจจะตั้งคําถามอะไร  

เมื่อไดรับการแบงปนชีวิตจากทาน  

ใหเขียนคําถามที่คาดการณนั้นไวแลว  

 จงจําหลัก ABC ในการเขียนประสบการณ คือ 

A (Ask) วอนขอความสวางและคําแนะนําจากพระจิต

เจา 

B (Be Brief) สั้น ชัดเจน ตรงประเด็น 

C (Be Christ-Centered) ใหพระคริสตเปนศูนยกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 
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  พระเจาไดทรงกระทํางานในตัวฉันทานอยางไร 
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5.การสอนคําสอน 
 การสอนคําสอน เปนการนําสมาชิกที่สมัครใจ เขามารับความ

เชื่อในองคพระผูเปนเจา การสอนคําสอนเปนงานที่สําคัญ และมีคุณคา

อยางมาก เพราะ 

1. เปนงานที่ไดรับพระบัญชาจากพระเยซูเจาโดยตรง 

 เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติใหมาเปน

ศิษยของเรา ทําพิธีลางบาปใหเขาเดชะพระนาม  พระบิดา 

พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําสั่งทุกขอ 

ที่เราใหแกทาน แลวจงรูเถิดวาเราอยูกับทานทุกวัน ตลอดไป

ตราบจนสิ้นพิภพ” (มัทธิว 28:19-20) 

2. เปนงานที่มีพระเยซูเจาเองเปนครูตนแบบและเปนแรงบันดาลใจ 

 พระเยซูเจาเสด็จมาเพ่ือประกาศขาวดี “พอกับแมตามหา 

ลูกทําไม พอแมไมรูหรือวาลูกตองอยูในบานพระบิดาของลูก 

(ลูกา 2:49) 

 พระเยซูเจาทรงใชเวลาตลอดชีวิตเพื่อประกาศขาวดีทุกวัน 

ที่ศาลาธรรม ทํางานโดยไมยอมเหน็ดเหนื่อย 

 ทรงประกาศใหแบบตัวตอตัว ใหทั้งครอบครัว ใหกับคน 

หมูใหญ  

 พระองคทรงสัญญาวาจะอยูกับเราตลอดไป 
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3. เปนงานที่สืบทอดตอจากบรรดาทูตสวรรคและบรรดาอัครสาวก 

 เพราะเราไดกระทําการประกาศขาวดีเชนเดียวกันกับบรรดา

ทูตสวรรคที่แจงขาวดี เรื่องการบังเกิดของพระเยซูเจาให

บรรดาคนเลี้ยงแกะ – ทูตสวรรคที่แจงขาวการกลับคืนชีพ 

ของพระเยซูเจาใหมารีย มักดาลา 

 เชนเดียวกับบรรดาอัครสาวก และบรรดาสาวกไดสืบสาน 

กันตอมา 

4. เปนงานที่ตอบสนองความตองการที่แทจริงของมนุษย 

 คนแสวงหาความสุข บางคนหลงคิดวาการไดครอบครองวัตถุสิ่งของ

มากมาย คือ ความสุข แตพระเยซูเจาทรงสอนเรื่องความสุข 

ใน อีกรูปแบบหนึ่ ง  เปนความสุขแทจริ ง  ซึ่ งขึ้ นอ ยู กับ

ความสัมพันธระหวางตัวเรากับพระเยซู คริสตเจา ในคําสอน

เรื่อง “ความสุขแทจริง” แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของ

บุคคลที่มีความสุขแทจริงซึ่งเราสามารถพบเห็นไดในชีวิตของ

พระเยซูคริสตเจานั่นเอง 

 พระเจาทรงจารึกความปรารถนาความสุขลงในจิตใจมนุษย  ใหมนษุยได

คนหา เมื่อพวกเขาไดแสวงหาจนหมดหนทางแลวพวกเขาจะพบวา

ความสุขแทหาไดในองคพระผูเปนเจาเทานั้น พระเจาทรง

เรียกมนุษยใหเขามาหาพระองคดวยวิธีนี้ 
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 ความสุขที่พระคัมภีรพูดถึงมี 3 ลักษณะ คือ การมาถึงของ

พระอาณาจักรของพระเจา การมีใจบริสุทธิ์  และการได

พักผอนอยูกับพระเจา (รับรางวัลเรื่องเงินเหรียญตะลันต) 

5. เปนงานที่มีคุณคาสูงสุดเหนือกวางานทั้งปวง 

 นักบุญเปาโลเขียนถึงชาวโครินธ ถึงเรื่องพระพรที่พระเจาประทาน

ให เราแตละคนแตกตางกัน เพ่ือใหมนุษยไดใชเพื่อความด ี

ของสวนรวม ทานไดใหคุณคากับงานดานจิตใจสําคัญกวา 

งานดานอ่ืน ๆ ตามที่ทานสอนวา “พระเจาทรงแตงตั้งบางคน 

ใหทําหนาที่ตาง ๆ ในพระศาสนจักร คือ หนึ่ง ใหเปนอัครสาวก 

สอง ใหเปนประกาศก และ สาม ใหเปนครูอาจารย ตอจากนั้น  

คือ ผูมีอํานาจ ผูรักษาโรค ผูชวยเหลือ ผูปกครอง 

 (1 โครินธ 12:28-29) 

6.  เปนงานที่เตรียมเพื่อนมนษุยไปเมืองสวรรค 

 ชีวิตนิรันดร คือ การรูจักพระองค พระเจาแทจริง แตพระองค

เดียวและรูจักผูที่พระองคทรงสงมา คือ พระเยซูคริสตเจา 

(ยอหน 17:3) 

7. เปนงานที่ทําใหตัวของเราเองจะไดเมืองสวรรคเปนรางวัล 

 จงรูไวเถิดวาผูที่ชวยคนบาปใหกลับมาจากทางที่ผิด ก็จะชวย

วิญญาณของตนใหรอดพนจากความตายได และจะไดรับการ

อภัยบาปทั้งมวล (ยากอบ 5:20) 
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ฆราวาสสอนคําสอนไดอยางไร 

 กอนอื่นทุกคนตางมีหนาที่ในการสอนและการประกาศขาวดี 

เปนตน บรรดาฆราวาสที่เปนคนสวนใหญของพระศาสนจักร บทบาท

ของฆราวาสในการสอนคําสอนและการประกาศขาวดีมีดังนี้  

 1 .  ฆราวาสทุกคนคือผูประกาศข าวดี  โดยอํานาจแห ง 

ศีลลางบาป (พันธกิจพระผูไถ RM71) 

 2. ฆราวาสอยูในทุกแวดวงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ  วั ฒนธรรม 

วิทยาศาสตร สื่อมวลชน การแพทย พยาบาล ฯลฯ  

 “เขาสามารถเขาถึงงานตาง ๆ และสามารถนําเอาพลังที ่

ซอนเรนในตัวของเขาออกมาใชประโยชนในการเสริมสรางพระ

อาณาจักรของพระเจาและนําความรอดพนมาใหมวลมนุษย 

ที่เขารวมงานอยู”(เทยีบ การประกาศพระวรสารในโลกปจจุบัน EN 70) 

 3.  มีสวนชวยมนุษยใหรอดดวยการเปน “ประจักษพยาน” และการ

เปน “เครื่องมือที่มีชีวิต” ในการประกาศขาวดีเรื่องพระ อาณาจักรของพระเจา 

(งานธรรมทูตของพระศาสนจักร AG 41) 

 4. ใหครอบครัว สมาคมคาทอลิก ถวายเงินสนับสนุนงาน

ประกาศขาวดีทุกประเภท เพ่ือชวยใหคนอื่นไดรับ ความเชื่อ  เหมือนที่

ตนเองไดรับ 

 5. ใหสงเสริมหรือจัดตั้งกลุมฆราวาสแพรธรรมในรูปแบบตางๆ  
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 6. ฆราวาสที่อยูในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาให

ทําการศึกษาคนควาศาสตรทางศาสนาเพื่อให คนอื่นไดศึกษาศาสนา 

ไดงายและทั่วถึงมากย่ิงขึ้น 

 7.ฆราวาสที่ทํางานรวมกับคนที่ไมใชคริสตชน มีโอกาสใชชีวิต 

อยูรวมกันในฐานะที่เปนพ่ีนองกัน จึงสามารถเปนประจักษพยานและบอกเลา

ขาวดีของพระเจาไดอยางด ี

 

จุดดีของฆราวาสในการสอนคาํสอนและการประกาศขาวดี 

 

 1 .พระสงฆ/นักบวช มีความรูทางทฤษฎี อธิบายอะไร 

เขาใจยาก ฆราวาสมีประสบการณชีวิต อธิบายใหเขาใจ ได ง ายกว า

และรูวาควรพูดอยางไรใหคนเขาใจ และรูจักจิตใจของชาวบาน

มากกวา 

 2. พระสงฆ/นักบวช อยูในวัด/สถาบัน ฆราวาสอยูทุกหน 

ทุกแหง 

 3. พระสงฆ/นักบวชไมมีครอบครัว ไมเขาใจสภาพชีวิตครอบครัว 

การเลี้ยงดูลูก ฆราวาสตองลองผิดลองถูก   ตองรับผิดชอบครอบครัว 

 4. คนกลัวพระสงฆ/นักบวช ไมกลาซักถามหรือโตแยง 
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 6. ฆราวาสเปนเพ่ือนรวมทางกับคริสตชนใหม ไป ติ ด ต าม ไ ด

ใกลชิดและทั่วถึงกวา 

 7. ผูหญิงเขาใจผูหญิงดวยกัน ย่ิงคนที่เปนคุณแมมาแลว 

ยอมมีความเห็นอกเห็นใจและรูวิธีท่ีจะพูดหรือใหการอบรมเด็กและ

เยาวชนรวมทั้งคนที่สนใจไดมากกวา  

 

แนวทางปฏิบัติ 

 1. กําหนดวันและเวลาในการสอนคําสอนอยางชัดเจน 

โดยตกลงกันจากทั้งสองฝาย 

 2. ใชการสอนคําสอนอยางนอย หนึ่งครั้งตอสัปดาหเพ่ือเพ่ือให

ผูสนใจไดมีโอกาสไตรตรองคําสอนที่ไดเรียนรูหรือไดอานไป ใหเกิด

ความคุนเคยกับความคิด หรือ ความเชื่อใหมที่ไดรับ การสอนคําสอน

มากกวา 1 ครั้ง ตอสัปดาห ควรที่จะอยูในกรณีพิเศษ เชน ผูสนใจ 

ที่อาน หนังสือไมได หรือบุคคลที่มีความรีบรอนจะแตงงาน หรือ 

ตองเดินทางไกล เปนตน  

 3. ระยะเวลาในการสอนคําสอน ใหขึ้นอยูกับสภาพของผูสนใจ 

เชน สําหรับเตรียมความพรอมอาจใชเวลา 6 เดือน โดยสอนสัปดาหละ 

1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง สวนผูสนใจที่เพ่ิงเริ่มตนโดยปกติ จะตองใช

เวลาประมาณ 1 ป โดยใหเรียนรูพระคัมภีรและชีวิตของพระเยซูเจา

อยางดี 
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 4. สวนการเรียนเปนกลุมนั้น อาจจะจัดเปนหลักสูตร  

24 บทเรียน  

 5. นอกความรูคําสอนในหองเรียนแลว ผูสนใจจะตองดําเนินชีวิตตาม

แบบอยางของคาทอลิก นั่นก็คือ การมารวมพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ประจําวันอาทิตย ตองใหเกิด “Sunday Habit” นอกจากนั้นยังตอง

สวดภาวนาเชาเย็นและรวมพิธีกรรมตาง ๆ ที่ทางวัดจัดขึ้น เมื่อเห็นวา

เขาพรอมแลวจึงเห็นสมควรใหเขาพิธีลาง ลางบาปได 

 6. ผูสนใจคนใดท่ีไมคอยไดอ านหนังสือ อาจจะตองใช

เวลานานกวาคนที่อานหนังสือคําสอนหรือหนังสือบํารุงจิตใจตาง ๆ  

 7. ถาบุคคลใดที่เรียนรูไดอยางดีแลวแตไมพรอมที่จะเขารับศีล

ศักดิ์สิทธิ์จงอยางเรงเขา แตใหเวลาเขาการที่คนหนึ่งจะยอมมอบกาย

ถวายชีวิตใหแกพระเยซูเจานั้นเปนเรื่องที่ยิ่งใหญมากกวา ซึ่งอาจจะ

ตองใชเวลาสอง หรือสามป เพ่ือการเตรียมจิตใจในการเปลี่ยนศาสนา 

เขาอาจตองใชเวลาในการปรับตัวหลายเรื่อง เชน ความ สัมพันธกับญาติ 

การตั้งคําถามจากเพื่อน ๆ ในกลุม ฯลฯ 

 8. สําหรับผูสนใจที่เกิดวิกฤติหรือมีปญหา อาจจะเปนเพราะเห็นวา

เปนเรื่องที่ยากในการปฏิบัตแิบบคาทอลิก เราสวดภาวนาใหเปนพิเศษ 

และใหเขาภาวนาวอนขอพระจากพระเจา ใหเขาคิดถึงเรื่อง เศรษฐี

หนุม (มัทธิว 19:16-22) และคําสอนเรื่องการแบกกางเขนติดตาม 

พระเยซูเจา (ลกูา 14:27) 
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 9. สําหรับผูที่ลางบาปแลวเกิดปญหา เราจะตองใหความ

ใกลชิด นําเขาใหใกลชิดพระเยซูเจามากยิ่งขึ้นให เขา ได เข า รับพระ

หรรษทานจากพระเยซูเจาในศีลมหาสนิท ใหสวดภาวนามากยิ่งขึ้น 

 

การสอนคาํสอน 

 1. มีหนังสือคําสอนมากมายใหเราเลือกใช ขอคิดเล็ก ๆ 

“There is no bad textbook, only bad teacher” 

 2. เนื้อหาในการสอนคําสอนใหผูใหญที่สนใจ ขอความเชื่อ  

บทสัญลักษณของอัครสาวกหรือบทขาพเจาเชื่อ  เรื่องการภาวนาและ

ศีลศักดิ์สิทธ์ิ พระบัญญัติ และเรื่องพิธีบูชาขอบพระคุณ 

 3.ในแตละครั้งนั้น จะตองใหผูเรียน (1) อานพระวาจาของพระ

เจาและใหคําอธิบาย จากนั้น (2) เปนคําสอนของพระศาสนจักร และ 

(3) เปนขอปฏิบัติและแนวทางการดําเนิน ชีวิต 

 4. หลักการสอนคําสอนของเรานั้นจะตองเปนดังนี้ : การเปน 

คริสตชน คือ การเปนผูดําเนินชีวิตตามแบบอยางชีวิตตามแบบอยาง

ของพระเยซูคริสตเจา 

 1) สอนโดยยึดพระเยซูเจาเปนศูนยกลางเปนการ บอกเลาถึง

ชีวิตและคําสอนของพระเยซูเจา การเปน คริสตชน คือ การเปนพระ

คริสตเจา 

 พระศาสนจักรคาทอลิก คือ พระกายทิพยของพระคริสตเจา 
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 ขอความเชื่อ คือ คําสอนของพระคริสตเจา 

 ศีลศักดิ์สิทธ์ิ คือ กิจการของพระเยซูคริสตเจาที่ทรงกระทํา 

กับเราเพ่ือประทานพระหรรษทานศักดิ์สิทธิ์แกมนุษย 

 ผูมีอํานาจของพระศาสนจักร คือ ผูที่พูดในนามของพระเยซูเจา 

 การเปนคริสตชน หมายถึง การยอมรับและไดรับพระเยซูคริสต

เจาเขามาในชีวิตของเรา 

 2) สอนในเชิงบวก ยืนยันถึงคุณคาและประโยชนของความเชื่อ

และหลักคําสอนทีมีตอชีวิต ไมตําหนิติเตียน หรือ ดูแคลนคําสั่งสอน

อื่น ๆ แตใหคําอธิบายที่ชัดเจนและถูกตองเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดความ

เขาใจและความชื่นชอบในความงดงามและคุณคาของคําสอน 

 3 สอนอยางชัดเจน ตองแนใจวาผู เรียนของทานเขาใจ 

ตามที่ทานตองการบอกเลา ไมควรใหผูเรียนทองจําโดย ที่ ไ ม เ ข า ใจ

ถึงความหมายของคําสอนนั้นๆ เราตองถามตนเองกอนวา “สิ่งที่เรา

สอนไปนั้นหมายความวาอยางไร อะไรที่อาจจะทําใหผูเรียนสงสัยหรือ

เขาใจยาก” บางครั้งเราอาจตองอธิบายเรื่องเดียวกันในหลาย ๆ 

วิธีการพูด 

 4. สอนดวยใจซื่อตรง จงมีความจริงใจ และสอนดวยใจจริง 

อะไรที่เรารู อะไรที่เรายังไมรู เราสามารถบอกตรง ๆ กับผูเรียนได 

 5 ประยุกตการสอนใหเขากับผูเรียน การใชคําพูดหรือภาษา 

การยกตัวอยางประกอบ ใหพิจารณาดูอยางรอบคอบ  
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 6 จงรับฟง เมื่อผูเรียนเกิดความสงสัยหรือมีคําถาม จงรับฟง

ดวยความเห็นอกเห็นใจ อยาดูถูกหรือหัวเราะเยาะ 

 

รูแคไหนจึงจะเขารับศีลลางบาปได 

 ในกรณีที่มีความจําเปนหรือรีบดวน พระศาสนจักรคาทอลิก

เรียกรองใหเราสอบถามความสมัครใจรับศีลลางบาปในเรื่องตาง ๆ เหลานี้ 

คือ ขอความเชื่อของคาทอลิก ความหมายของศีลลางบาป ความรูและ

วิธีการสารภาพบาป ความหมายของพิธีบูชาขอบพระคุณ และศีลมหาสนิท 

การภาวนาในบทภาวนาทางการของพระศาสนจักร คือ บทขาแตพระบิดา 

วันทามารีย บทขาพเจาเชื่อ พระสิริรุงโรจน และบทแสดงความทุกข 

 ในสวนของการดําเนินชีวิตคริสตชนนั้น ผูเรียนจะตองเขารวม

พิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย และเขารวมพิธีกรรมและกิจกรรม 

สวดภาวนาตามประเพณีของพระศาสนจักรดวยใจศรัทธา

 สวนในกรณีปกตินั้น พระศาสนจักรเรียกรองใหผูเขารับศีลลาง

บาป ตองรู 4 เรื่องหลักของคําสอนคาทอลิก คือ ความเชื่อ พิธีกรรม

และศีลศักดิ์สทิธิ์ พระบัญญัติ และการภาวนา  

 

 

 

 

เกิดความสงสัยหรือมีคําถาม จงรับฟง

มีความจําเปนหรือรีบดวน พระศาสนจักรคาทอลิก

เรียกรองใหเราสอบถามความสมัครใจรับศีลลางบาปในเรื่องตาง ๆ เหลานี้ 

คือ ขอความเชื่อของคาทอลิก ความหมายของศีลลางบาป ความรูและ

และศีลมหาสนิท 

การภาวนาในบทภาวนาทางการของพระศาสนจักร คือ บทขาแตพระบิดา 

วันทามารีย บทขาพเจาเชื่อ พระสิริรุงโรจน และบทแสดงความทุกข  

ในสวนของการดําเนินชีวิตคริสตชนนั้น ผูเรียนจะตองเขารวม

ะเขารวมพิธีกรรมและกิจกรรม 

สวดภาวนาตามประเพณีของพระศาสนจักรดวยใจศรัทธา 

สวนในกรณีปกตินั้น พระศาสนจักรเรียกรองใหผูเขารับศีลลาง

เรื่องหลักของคําสอนคาทอลิก คือ ความเชื่อ พิธีกรรม



 36  
 

 

              6 การนําเขาสูการเปนสมาชิก

                           ของพระศาสนจักร
  

 

 

 

 

 

เมื่อไดนําบุคคลเขามาอุทิศตนผูกมัดกับชีวิตของพระเยซูเจาแลว

เราจะทําอยางไรตอไป 

ก. อธิบายถึงความจําเปนท่ีจะตองที่จะดําเนนิชีวิต 

    ในฐานะท่ีเปนคริสตชน 

1. การภาวนาสวนตัว 

2. การอานและศึกษาพระคัมภีร 

3. การมารวมนมัสการพระเจาในพิธีกรรมกับชุมชน 

4. การดําเนินชีวิตที่เปนประจักษพยาน 

5. รับใช-บริการสังคม 

 

สูการเปนสมาชิก 

ของพระศาสนจักร 

เมื่อไดนําบุคคลเขามาอุทิศตนผูกมัดกับชีวิตของพระเยซูเจาแลว 
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ข. มอบสิ่งเหลานี้ใหเขา 

1. พระคัมภีร 

2. หนังสือภาวนา 

3. บทภาวนาเพ่ือการกลับใจ 

4. สารวัด - ชื่อ หมายเลขโทรศัพท  

ตารางเวลาของพิธีบูชาขอบพระคุณ ฯลฯ 

ค. ใหการอภิบาลเขา 

1. เชิญมารวมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตยพรอมกับทาน

2. แนะนําเขาเขารวมกลุมกิจกรรมที่เหมาะสม 

3. ภาวนาใหเขา 

4. ชวยเขาในการติดตอกับวัดและสมาชิกอื่นๆ 

5. ใหนามบัตร หรือใหชื่อ เบอรโทรศัพทเพ่ือสะดวก 

ในการติดตอหรือการปรึกษา 

ง. หลังจากการเยี่ยมเยียน 

1. เขียนขอความสั้น ๆ เพ่ือขอบคุณสําหรับมิตรไมตรี เตือนใจเขาวา

จะภาวนาใหเขาเสมอ 

2. แจงขาวใหคุณพอเจาวัดไดรับรู 

3. ภาวนาใหเขา 

 

 

 

ในวันอาทิตยพรอมกับทาน 

สําหรับมิตรไมตรี เตือนใจเขาวาเรา
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7 การสรางใหเปนธรรมทูต
 

จงไปสั่งสอนนานาชาติ

ใหมาเปนศษิยของเรา

(มัทธิว 28:19) 

Go and Make Disciples

 

To Be Disciples  

 คริสตชนท่ีศรัทธามั่นคง  

 ฟ น ฟูชี วิ ตคริ สตชน ด ว ยการอบรมความ เชื่ อ

และความรูอยางลึกซึ้งตอเนื่อง..เปนศิษยพระคริสต 

To Make Disciples  

 คริสตชนท่ีละเลย หรือละทิ้งความเชื่อ 

 ติดตามคริสตชนที่ละเลย/ละทิ้งการปฏิบัติศาสนกิจ

ใหกลับมาสูครอบครัวของพระศาสนจักร ดวยการตอนรับ

อยางเปดใจและชื่นชมยินดี  

กลุมเปาหมาย ผูที่ยังไมมีความเชื่อ 

  ประกาศขาวดีแบบตัวตอตัว และเชิญชวนให

เปนคริสตชน 

สรางใหเปนธรรมทูต 

จงไปสั่งสอนนานาชาต ิ

ใหมาเปนศษิยของเรา 

 

Go and Make Disciples 

ฟ น ฟูชี วิ ตคริ สตชน ด ว ยการอบรมความ เชื่ อ 

เปนศิษยพระคริสต  

ละทิ้งการปฏิบัติศาสนกิจ..

ใหกลับมาสูครอบครัวของพระศาสนจักร ดวยการตอนรับ

เชิญชวนใหมา 
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บทภาวนาเพื่อเดือนตุลาคม 2019 

“เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสูปวงชน” 

 

 ขาแตพระบิดาเจา ผูสถิตในสรวงสวรรค พระเยซูคริสตเจา 

พระบุตรหนึ่งเดียวของพระองค ไดเสด็จกลับเปนขึ้นมาจากความตาย 

ทรงมอบหมายใหผูติดตามพระองคออกไปและเรียกศิษยจากทุก 

ชนชาติใหมาติดตามพระองค ทรงเตือนใจเราวาโดยผานทาง 

ศีลลางบาป เราทุกคนลวนเปนสวนหนึ่งในพันธกิจของพระศาสนจักร  

 โปรดทรงเสริมพละกําลังใหพวกลูก ดวยพระพรขององค 

พระจิตเจา ใหมีความกลาหาญและกระตือรือรนในการเปนพยาน

ยืนยันถึงขาวดีในพระวรสารทุกพื้นที่ที่พันธกิจของพระศาสนจักร 

ยั งไปไม ถึ งหรื อยั งไม ประสบผลสํ าเร็ จจะไดพบกับหนทาง 

ในการประกาศขาวดีใหมและจะไดบังเกิดผล ชวยนําพาชีวิต 

และเปนแสงสองสวางใหกับโลกของเรา  

 โปรดทรงชวยพวกลูกสามารถทําใหผูอื่นไดพบกับความรัก 

และความเมตตาขององคพระเยซูคริสตเจา พระบุตรผูทรงจําเริญ 

และครองราชย เปนพระเจาหนึ่งเดียวกับพระองค และพระจิต  

ตลอดนิรนัดร อาแมน 
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