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หลกัสตูรคริสตศาสนธรรม (คาํสอน) ชวงชั้นที ่1 (ป.1-3) 
(หนังสอืชดุชวีติครสิตัง เลม 1-3) 

 
การสอนคําสอนในชวงชั้นที่ 1 นี้ มีจุดประสงคโดยทั่วไปคือ เพื่อเตรียมเด็กรับศีลมหาสนิทครั้งแรก โดยใหเขาสามารถพบปะกับพระเปนเจาทางสิ่งสราง ในบุคคลตางๆ 

ที่อยูรอบขาง และที่สําคัญที่สุดไดพบกับพระบุคคลของพระเยซูเจา ที่ทรงรักเขา และเชื้อเชิญเขาใหเขามาเปนศิษยติดตามพระองคในการประกาศขาวดีใหกับเพื่อนพี่นอง 
 

หนงัสอืชดุชวีติคริสตงั เลม 1 คนพระพระเจาในสิ่งสราง 
สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู

หนวยการเรียนรูที่ 1 พระเจาองคแหงความดี 
 พระเจาเปนองคแหงความดี ทรงประทานชีวิตใหกับสิ่งสราง  และ
ทําใหโลกนี้สวยงาม    พระเจาทรงสรางมนุษยชายและหญิง ประทาน
โลกนี้ใหแกพวกเขา พระเจาประทานพรสวรรคและความสามารถพิเศษ
ตางๆ เพื่อใหพวกเขาสามารถเอาใจใสตอโลก 
 

“พระราชกิจทั้งปวงของพระเจาลวนดีทั้งนั้น” (บุตรสิรา 39:33) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. รูจักพระเจาจากสิ่งสราง 
2. ตระหนักวามนุษยเปนสิ่งสรางที่พระเจาทรงรักมากที่สุด 

พระองคประทานความสามารถและพระพรตางๆ 
เพื่อใหพวกเขาดูแลเอาใจใสตอสิ่งสราง 

3. ขอบคุณ และสรรเสริญพระเจาในความดีของพระองค 

หนวยการเรยีนรูที่ 1 พระเจาองคแหงความด ี
บทที่ 1 พระเจาเปนพระผูสราง
บทที่ 2 ฉันเอาใจใสตอโลก
บทที่ 3 พระเจาสรางฉันเปนพิเศษ
บทที่ 4 ฉันขอบคุณพระเจา
บทที่ 5 พระเจาพระผูสรางเปนองคแหงความดี 
 

หนวยการเรียนรูที่ 2 พระเจาประทานคนพิเศษแกฉัน
 มีคนพิเศษมากมายอยูรอบขางฉัน บุคคลเหลานั้นชวยพัฒนาฉันให
เปนคนดี เปนคริสตชนที่นารัก เปนพลเมืองที่ซื่อสัตย มีคุณคาตอชุมชน 
และตอประเทศชาติ   
 พระเจาทรงรักพวกเขาทุกคน 
 เรารักพวกเขาดวย 
 เรารักพระเจาโดยทางพวกเขา 

 
“ทุกคนที่เชื่อวาพระเยซูเปนพระคริสตเจา ยอมบังเกิดจากพระเจา ทุกคน
ที่รักบิดายอมรักบุตรของเขาดวย เรารูวา เรารักบรรดาบุตรของพระเจา 
เมื่อเรารักพระเจาและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค  ความรักตอ
พระเจา  คือการปฏิบัติตามบทบัญญัต”ิ (1ยอหน 5:1-3) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. เคารพภาพลักษณของพระเจาในตนเองและในผูอื่น 
2. ตระหนักวา การรักและเคารพผูอื่น คือการรักและ

เคารพพระเจา 
3. ขอบคุณและสรรเสริญพระเจาสําหรับคนพิเศษรอบขาง 

ที่คอยชวยพวกเราใหเติบโตในการเปนบุตรที่แทจริงของ  
พระเจา 

หนวยการเรียนรูที่ 2 พระเจาประทานคนพิเศษแกฉัน 
บทที่ 1 พระเจาประทานครอบครัวแกฉัน
บทที่ 2 พระเจาประทานเพื่อนและเพื่อนบานแกฉัน 
บทที่ 3 พระเจาประทานโรงเรียนแกฉัน
บทที่ 4 พระเจาประทานคนทํางานในชุมชนแกฉัน 
บทที่ 5 พระเจาประทานเพื่อนในพระศาสนจักรแกฉัน 
บทที่ 6 พระเจาประทานบุคคลอื่นๆ ในชุมชน 
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สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู
หนวยการเรียนรูที่ 3 พระเจาประทานพระเยซูเจาแกฉัน
 พระเจาทรงรักเรามาก พระองคทรงสงพระเยซูเจา พระบุตรแต
องคเดียวของพระองคลงมาในโลก  เพื่อแสดงใหเราเห็นวาพระองคทรงรัก
เรามาก 
 พระเยซูเจาทรงเอาใจใสเรา ตองการใหทุกคนเปนเพื่อนของ
พระองค  ทรงใหแบบอยางแกเราวาเราจะเจริญชีวิตเปนบุตรของพระเจา
ไดอยางไร  ทรงมอบชีวิตของพระองคเพื่อเรา  พระองคตองการใหเราอยู
กับพระองคตลอดไป 
 
"พระเจาทรงรักโลกอยางมาก จึงไดประทานพระบุตรเพียงพระองคเดียว
ของ พระองค…" (ยอหน 3:16) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. ตระหนักวาพระเจาทรงสงพระเยซูเจา   พระบุตรแตองค

เดียวของพระองคมาเปนของขวัญแหงความรักที่ยิ่งใหญ 
2. ตระหนักวาพระเยซูเจาเปนพี่ชาย  และเพื่อนที่มอบชีวิต

ของพระองคเพราะรักเรา 
3. ขอบคุณพระเจาที่ทรงประทานพระเยซูเจาใหเรา 
4. เลียนแบบ และติดตามพระเยซูเจา 
 

หนวยการเรียนรูที่ 3 พระเจาประทานพระเยซูเจาแกฉัน 
บทที่ 1 พระเยซูเจาของขวัญอันยิ่งใหญของฉัน 
บทที่ 2 พระเยซูเจาทรงอวยพรเด็กๆ 
บทที่ 3 พระเยซูเจา  พระบุตรสุดที่รักของพระเจา 
บทที่ 4 พระเยซูเจาทรงมอบชีวิตของพระองคเพื่อเรา 
บทที่ 5 ขอบคุณพระเจาที่ทรงประทานพระเยซูเจาแกฉัน 
 
 
 
 
 

หนวยการเรียรูที่ 4 พระเจาทรงสงพระจิตเจาลงมา 
 ตลอดชีวิตของพระเยซูเจา พระองคมีประสบการณถึงการประทับ
อยูของพระจิตเจา พระจิตเจาประทับอยูกอนพระองคบังเกิด  ในขณะที่
พระองคทรงรับพิธีลาง และตลอดพันธกิจของพระองค  เมื่อพระเยซูเจา
ทรงกลับเปนขึ้นมาจากความตาย พระองคทรงประทานพระจิตเจาเหนือ
บรรดาอัครสาวก 
 พระจิตเจาประทับอยูในทุกๆครั้งที่มีพิธีศีลลางบาป และทรงทํางาน
ในคริสตชนทุกคน เราตองเจริญเติบโตในความนอบนอมตอองคพระจิต
เจา และยอมใหพระองคทรงนําเรา 
 
“ถาเรามีชีวิต เดชะพระจิตเจาแลว  เราจงดําเนินชีวิตตามพระจิตเจาดวย  
อยาอวดดียั่วยุผูอื่น หรืออิจฉาริษยากันและกัน” (กาลาเทีย 5:25-26) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. บอกวิธีนอบนอมตอองคพระจิตเจาได 
2. เจริญชีวิตนอบนอมตอการดลใจของพระจิตเจาได 
3. ขอบคุณพระเจาสําหรับพระพรของพระจิตเจา 
 

หนวยการเรียรูที่ 4 พระเจาทรงสงพระจิตเจาลงมา 
บทที่ 1 พระเยซูเจาประทานพระจิตเจาแกเรา 
บทที่ 2 พระจิตเจาทรงเสริมพลังความรักแกเรา 
บทที่ 3 พระจิตของพระเยซูเจาทําใหเราเปนหนึ่งเดียวกัน 
บทที่ 4 พระจิตของพระเยซูเจาทรงนําเราใหเปนคริสตชน

ที่ดี 
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หนงัสอืชดุชวีติคริสตงั เลม 2 พบพระเจาในพระเยซูเจา 
 

สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู
หนวยการเรียนรูที่ 1 พระเจาแสดงพระองคในสิ่งสราง
 เราไดรับพระพร เพราะพระเจาทรงสรางสิ่งตางๆ มากมายใหเรา
ทุกคน เพื่อเราจะไดมีความสุข ความเพลิดเพลิน และดูแลรักษา 
 เราสรรเสริญและขอบคุณพระองคสําหรับสิ่งสรางตางๆ 
 
“ทองฟาประกาศพระสิริรุงโรจนของพระเจา แผนฟาบอกเลาผลงานจาก
พระหัตถของพระองค” (สดุดี 19:1) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ 
1. เชื่อวาพระเจาประทับอยูในสิ่งสรางตางๆ 
2. สรรเสริญและขอบคุณพระเจาสําหรับสิ่งสรางตางๆ 
3. เขียนขอความขอบคุณเกี่ยวกับสิ่งสรางตางๆ 

หนวยการเรียนรูที่ 1 พระเจาแสดงพระองคในสิ่งสราง 
บทที่ 1 เราขอบคุณพระเจาสําหรับสิ่งสราง 
บทที่ 2  เราไดรับพระพรโดยทางสิ่งสรางของพระองค 
บทที่ 3  เราเปนสิ่งสรางพิเศษของพระเจา 
บทที่ 4  ขอพระเจาชวยฉันใหเอาใจใสในสิ่งสราง 
 
 

หนวยการเรียนรูที่ 2 พระเจาทรงแสดงพระองคแกผูที่ทรงเลือก
 พระเจาทรงแสดงพระทัยเมตตาของพระองคตอสิ่งสรางทั้งมวล
ตั้งแตปฐมกาล แตมนุษยไดกระทําผิด ปดกั้นตนเองจากการแสดงความ
เมตตาของพระองค ดังนั้น พระเจาจึงทรงเลือกบุคคลผูหนึ่งที่จะทําใหผูอื่น
รูถึงความรักของพระองค และเตือนใหรูวา พระเจายังคงประทับกับพวก
เขาเสมอ 
 
"พระยาหเวหทรงสําแดงพระองคใหเปนที่รูจัก" (สดุด ี9:16) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. บอกถึงลักษณะของบุคคลที่พระเจาทรงเลือกสรรได 
2. อธิบายไดวาพระเจาประทับอยูในชีวิตของผูที่พระองค
ทรงเลือกอยางไร 

3. สะทอนใหเห็นถึงการประทับอยูของพระเจาในชีวิตของ
พวกเขาได (ใหเหมาะกับวัย) 

4. วาดหรือแสดงใหเห็นวา พระเจาทรงเอาใจใสและเปน
หวงชีวิตของผูที่พระองคทรงเลือก 

หนวยการเรียนรูที่ 2 พระเจาทรงแสดงพระองคแกผูที่ทรง
เลือก 
บทที่ 1  พระเจาทรงทําสัญญากับโนอาห 
บทที่ 2  พระเจาทรงเรียกอับราฮัม 
บทที่ 3  พระเจาทรงปรากฏองคแกโมเสส 
บทที่ 4  พระเจาทรงประทานพรแกดาวิด 
บทที่ 5  พระเจาทรงสัญญาจะประทานพระเมสสิยาห 
 

หนวยการเรียนรูที่ 3 พระเจาทรงแสดงพระองคในพระเยซูเจา
ในหนวยการเรียนรูนี้ เราจะเปนพยานถึงพระเจาผูทรงชีวิต ประทับอยู
ทามกลางมนุษย  ทรงแสดงพระองคในพระเยซูเจา พระองคทรงตรัสกับ
มนุษยโดยทางพระวาจา และกิจการงานของพระเยซูเจา 
 
"ไมมีใครเคยเห็นพระเจาเลย  พระบุตรเพียงพระองคเดียว ผูสถิตอยูใน
พระอุระของพระบิดานั้น ไดทรงเปดเผยใหเรารู" (ยอหน 1:18) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. อธิบายถึงพระเจาโดยทางพระวาจา และกิจการงาน

ของพระเยซูเจาได 
2. เลาเรื่องเกี่ยวกับกิจการงานของพระเยซูเจาได 
3. ขอบคุณพระบิดาที่ทรงประทานพระเยซูเจาใหเรา 
4. ทําโปสเตอรเกี่ยวกับงานของพระเยซูเจาที่ไดพบเห็นใน

ชีวิตประจําวัน 

หนวยการเรียนรูที่ 3 พระเจาทรงแสดงพระองคในพระ
เยซูเจา 
บทที่ 1 พระเจาทรงบังเกิดเปนมนุษย 
บทที่ 2 พระเจาคือพระเจาแหงความเอาใจใส 
บทที่ 3 พระเจาคือพระเจาแหงความรัก 
บทที่ 4 พระเจาคือพระเจาแหงการใหอภัย 
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สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู

หนวยการเรียนรูที่ 4 พระเจาทรงแสดงองคในชุมชนคริสตชนของเรา
 พระวาจาพระเจาที่ตรัสโดยทางพระเยซูเจา และกิจการงานของ
พระองคที่กระทําโดยพระเยซูเจานั้นแสดงถึงพระองคเองในชุมชนคริสตชน
ของเรา พระเจาทรงเห็นทุกๆกิจการดีของเรา ทรงไดยินทุกๆ คําพูดที่ดี
ของเรา ทรงอยูในทุกๆ อยางที่เรากระทําเพื่อความดีของสมาชิกทุกคนใน
ชุมชนคริสตชน 

 
"มโนธรรมแบบคริสตชน จักตองเปนเครื่องนําทางในทุกวงการฝายโลก 
เนื่องจากวาไมมีกิจการใดของมนุษย หากวาขึ้นอยูกับฝายโลก จะหลบลี้ให
พนไปจากอํานาจปกครองของพระเจาได" (คําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก 
912) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. บอกถึงสิ่งที่เขามีประสบการณกับพระเจาได 
2. รูถึงการประทับอยูของพระเจาในชุมชนของพวกเขา 
3. แสดงวิธีที่พวกเขาสามารถแบงปนพรสวรรคของเขาตอ

ผูอื่นได 
4. เห็นคุณคาของการภาวนาเปนดังวิธีการพูดและฟงพระ

เยซูเจา 
5. ทําแผนกิจกรรมวาจะแบงปนพรสวรรคของเขาอยางไร

หนวยการเรียนรูที่ 4 พระเจาทรงแสดงองคในชุมชนคริสต
ชนของเรา 
บทที่ 1 เราอยูในชุมชนกับพระเยซูเจา 
บทที่ 2 เราเจริญชีวิตกับพระเยซูเจาในชุมชนคริสตชน 
บทที่ 3 พระจิตของพระเยซูเจาสถิตอยูในชุมชนคริสตชน 
บทที่ 4 ภาวนากับพระเยซูเจา 
บทที่ 5  แบงปนพรสวรรคของฉันกับผูอื่น 
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หนงัสอืชดุชวีติคริสตงั เลม 3 พบกบัพระเยซเูจาในศีลมหาสนทิ 
 

สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู
หนวยการเรียนรูที่ 1 พระเยซูเจาทรงเชื้อเชิญเราใหเปนศิษยของพระองค
 ความรักของพระเยซูเจาที่มีตอเรานั้นยิ่งใหญ      พระองคทรง
เชื้อเชิญเราใหเปนเพื่อนของพระองค ทรงเรียกเราใหเปนศิษย และใหเรา
รักกันและกัน ทรงใหแบบอยางแหงความรักแกเรา 
 
“ขณะที่พระเยซูเจาทรงดําเนินไปจากที่นั่น ทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิว 
กําลังนั่งอยูที่ดานภาษี จึงตรัสแกเขาวา “จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุกขึ้น
ตามพระองคไป” (มธ 9:9) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. อธิบายไดวาพระเยซูเจาทรงเชื้อเชิญใหนักเรียนติดตาม

พระองคอยางไร 
2. อธิบายไดวาใครคือศิษยของพระเยซูเจา 
3. ตอบสนองการเรียกของพระเยซูเจาใหเปนเพื่อนของ

พระองค 

หนวยการเรียนรูที่ 1 พระเยซูเจาทรงเชื้อเชิญเราใหเปน
ศิษยของพระองค 
บทที่ 1  พระเยซูเจาเชิญเราใหเปนศิษยของพระองค 
บทที่ 2  การเปนศิษย คือเปนเพื่อนของพระเยซูเจา 
บทที่ 3  การเปนศิษย คือการเปนสวนหนึ่งของชุมชน 
บทที่ 4  การเปนหนึ่งเดียวกันในชุมชน 
บทที่ 5 เพื่อนชวยเพื่อน 
 

หนวยการเรียนรูที่ 2 ฉันตอบรับการเชิญใหเปนศิษยของพระเยซู
ไมเพียงพอที่เราจะตอบรับการเชิญของพระเยซูเจา แตการที่เรา

ตอบรับ หมายถึง การติดตามและเชื่อฟงสิ่งที่พระองคทรงสอน เรา
สามารถเติบโตในความเชื่อพรอมกับชุมชนของเรา เราถูกเรียกมาใหทํา
ตามน้ําพระทัยพระเจาและเชื่อฟงบัญญัติของพระองค เราไดรับเชิญให
เขารวมในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปนประจํา 
   
“พระเยซูเจาทรงเรียกประชาชน และบรรดาศิษยเขามา แลวตรัสวา “ถา
ผูใดอยากติดตามเรา ก็ใหเขาเลิกนึกถึงตนเอง แบกไมกางเขนของตนและ
ติดตามเรา” (มก 8:34) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลวนักเรียนสามารถ
1. อธิบายถึงความสําคัญของการภาวนาที่เปนดังการตอบ

รับและการเชื้อเชิญใหเปนศิษยของพระเยซูเจาได 
2. เห็นคุณคาของการไดรับเชิญใหเปนศิษยของพระเยซู

เจา 
3. ตอบรับการเชิญใหเปนศิษยของพระเยซูเจาอยาง

จริงจัง 
 

หนวยการเรียนรูที่ 2 ฉันตอบรับการเชิญใหเปนศิษยของ
พระเยซู 
บทที่ 1 ฉันเติบโตในความเชื่อพรอมกับชุมชนคริสตชน 
บทที่ 2  ฉันภาวนากับชุมชนคริสตชน 
บทที่ 3  ฉันนมัสการพระเจากับชุมชนคริสตชน 
บทที่ 4  ฉันมีสวนรวมในศีลศักดิ์สิทธิ์กับชุมชนคริสตชน 
บทที่ 5  ฉันรักพระเจาและเพื่อนมนุษย 
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สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู

หนวยการเรียนรูที่ 3 ฉันคืนดีกับพระเยซูเจาและกับชุมชนคริสตชน
 ในหนวยการเรียนรูนี้สอนเราวา พระเจามิใชเปนแคเพียงบิดาที่มี
แตความรักเทานั้น แตเปนบิดาที่มีความเมตตาสงสารและใหอภัย พระเจา
ทรงใหอภัยเรา เมื่อเรายอมรับขอบกพรองของเรา และขอโทษพระองค
อยางจริงใจ เปนการดีที่ เราจะชดเชยความผิดที่เราไดกระทํา และ
พยายามทําใหดีขึ้น เราควรยกโทษใหผูอื่นที่ทํารายเราดวย 
 
“พระเจาทรงทําใหโลกคืนดีกับพระองคในพระคริสตเจา  พระองคมิไดทรง
เอาผิดกับมนุษยแตทรงมอบใหเราประกาศสารแหงการคืนดีนี้” (2คร.5:19)

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลวนักเรียนสามารถ
1. อธิบายถึ งความหมาย  และความสําคัญของศีล

ศักดิ์สิทธิ์แหงการคืนดีได 
2. ยอมรับในขอผดิพลาดของตน และเสียใจที่ไดกระทํา 
3. ขอบคุณพระเจาสําหรับความเมตตาสงสาร การใหอภัย 

และความรักของพระองคที่มีตอเรา 
 

หนวยการเรียนรูที่ 3 ฉันคืนดีกับพระเยซูเจาและกับ
ชุมชนคริสตชน 
บทที่ 1 ฉันพิจารณาตนเอง 
บทที่ 2 ฉันเสียใจ 
บทที่ 3 ฉันสํานึกถึงความตองการการใหอภัย 
บทที่ 4 ฉันใหอภัย และขอการใหอภัย 
บทที่ 5 ฉันคืนดีกับผูอื่น และกับพระเจา 
 
 

หนวยการเรียนรูที่ 4 ปงแหงชีวิตกับพระเยซูเจา และกับชุมชนคริสตชน
 ในหนวยการเรียนรูนี้อธิบายวาพระเยซูเจาทรงรักเราอยางไร ทรง
มอบพระองคเอง เพื่อความรักที่มีตอเรา ซึ่งจะชวยใหเราสํานึกถึงการ
ประทับอยูในศีลมหาสนิทของพระเยซูเจา “ปงแหงชีวิต” เปนการปลุกเรา
ใหสํานึกดวยความกตัญูตอการตั้งศีลมหาสนิท ของพระเยซูเจาในงาน
เลี้ยงอาหารค่ํามื้อสุดทาย  

 
“อยาขวนขวายอาหารที่กินแลวเสื่อมสลายไป แตจงหาอาหารที่คงอยู 
และนําชีวิตนิรันดรมาให อาหารนี้บุตรแหงมนุษยจะประทานใหแกทาน” 
(ยน 6:27) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. ตระหนักถึงการประทับอยูของพระคริสตเจาในศีลมหา

สนิท 
2. แสดงถึงความเปนหนึ่งเดียวกันในชั้น ดวยการรวมพิธี

มิสซาบูชาขอบพระคุณรวมกัน 
3. แสดงความกตัญูตอพระเยซูเจาที่ทรงประทานศีล

มหาสนิทใหเปนของขวัญแกเรา 
 

หนวยการเรียนรูที่ 4 ปงแหงชีวิตกับพระเยซูเจา และกับ
ชุมชนคริสตชน 
บทที่ 1 ชุมชนคริสตชนฉลองศีลมหาสนิท 
บทที่ 2  ศีลมหาสนิทครั้งแรกของฉัน 
บทที่ 3  ศีลมหาสนิทของประทานแหงความรัก 
บทที่ 4  ฉันสานตอการหักปงกับผูอื่น 
บทที่ 5 สรางศิษยเพื่อพระเยซูเจา 
 

 



 9

หลกัสตูรคริสตศาสนธรรม (คาํสอน) ชวงชั้นที ่2 (ป.4-6) 
(หนังสอืชดุชวีติครสิตัง เลม 4-6) 

 

 การสอนคําสอนในชวงชั้นที่ 2 นี้ มีจุดประสงคโดยทั่วไปคือ เพื่อเตรียมเด็กรับศีลกําลัง เมื่อเด็กตอบรับการเรียกและเชิญพระเยซูเจามาประทับในตัว
เขาแลว เขาตองเปนเหมือนพระองคใหมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยพระพรและพละกําลังจากองคพระจิตเจาเพื่อมีชีวิตที่เปนประจักษพยานถึงชีวิตของพระองคใน
สังคม 
 
หนงัสอืชดุชวีติคริสตงั เลม 4 ติดตามพระเยซเูจาในพระวรสาร 
 

สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู
หนวยการเรียนรูที่ 1 พระเจาดํารงอยูในพระวาจาของพระองค
 พระเจาดําเนินไปกับประชากรของพระองค พระองคทรงประทับ
อยูในรูปแบบตางๆ โดยทางพระวาจาและกิจการตางๆ พระเจาทรงเลือก
บุคคลใหสืบทอดเรื่องราวจากประสบการณของพวกเขากับพระองค  
สืบตอๆ มา ในหนังสือพระคัมภีรทุกเลม 
 ในหนวยการเรียนรูนี้ จะแนะนําเกี่ยวกับพระคัมภีรโดยทาง
กจิกรรมที่แตกตางกันออกไป การแบงปน และการไตรตรองจะทําใหเขาใจ
ถึงพระเจาในพระเยซูเจาไดดียิ่งขึ้น 
 
“พระวจนาตถทรงรับธรรมชาติมนุษย” (ยน 1:14) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. ติดตามถึงตนกําเนิดของพระคัมภีรได 
2. คุนเคยกับการใชพระคัมภีร 
3. เลาเกี่ยวกับการเรียบเรียงพระวรสาร 
4. รูคุณคาความสําคัญของพระคัมภีรในชีวิตของตนใน

ฐานะนักเรียน ชั้น ป.4 
5. บอกผูอื่นเกี่ยวกับขาวดีของพระเยซูเจา 
 

หนวยการเรียนรูที่ 1 พระเจาดํารงอยูในพระวาจาของ
พระองค 
บทที่ 1  การเริ่มตนพระวาจาของพระเจา 
บทที่ 2  พระวจนาตถทรงรับธรรมชาติมนุษย 
บทที่ 3  พระวาจาและงานของพระเยซูเจา 
บทที่ 4  บรรดาอัครสาวกและชุมชนคริสตชนแรกเริ่ม 
บทที่ 5  ผูนิพนธพระวรสาร 
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สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู

หนวยการเรียนรูที่ 2 พระเจาทรงสงพระบุตรของพระองค : พระเยซูเจา
ชาวอิสราเอลรอคอยการเสด็จมาของพระผูไถ พวกเขาไมรูวา

เมื่อใดพระองคจะเสด็จมาชวยพวกเขาใหพนจากความทุกขยาก  และการ
เปนทาสของชาวตางชาติที่กดขี่ขมเหง แตพระเจาผูทรงมีความเมตตา
สงสารและองคความดี ไมตองการเห็นประชากรของพระองคไดรับความ
ทุกข ดังนั้น เมื่อถึงเวลาที่กําหนด พระองคทรงสงพระเยซูเจา พระบุตร
ของพระองคลงมาเปนผูไถกูของเรา 
        
 หนวยการเรียนรูนี้นําเราไปสูประเทศปาเลสไตน สถานที่พระเจา
ทรงเลือกใหพระบุตรของพระองคลงมาบังเกิด เปนการทําใหความรูของ
เราสมบูรณและเขาใจถึงคุณคาของชีวิตของพระเจาจากการแจงขาวการ
บังเกิดของพระองค จนกระทั่งพระองคทรงเรียกบรรดาศิษยของพระองค 
เปนสัญญาณการเริ่มพันธกิจเปดเผยของพระองค 
 
“เพราะพระองคทรงสงพระบุตรของพระองค พระวจนาตถนิรันดรซึ่ง
ประทานความสวางแกมวลมนุษย ใหมาประทับอยูทามกลางมนุษย และ
แจงใหเขาทราบถึงขอเรนลับตางๆ ของพระเจา” (การเผยความจริงของ
พระเจา 4) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. ระบุสถานที่ที่เปนตนกําเนิดของพระเยซูเจา  
      ภูมิประเทศ ประชาชน และวัฒนธรรม 
2. เลียนแบบคุณธรรมของมนุษย และความนอบนอมของ

บุคคลตางๆ ในพระคัมภีร 
3. มีชีวิตประสบการณความเชื่อที่ลึกซึ้ งขึ้นจากการ

อภิปราย แบงปนและภาวนา 
 

หนวยการเรียนรูที่ 2 พระเจาทรงสงพระบุตรของพระองค 
: พระเยซูเจา 
บทที่ 1 ปาเลสไตน : ถิ่นกําเนิดของพระเยซูเจา 
บทที่ 2 การแจงสารเกี่ยวกับพระเยซูเจา 
บทที่ 3  การบังเกิดของพระเยซูเจา 
บทที่ 4  การรับพิธีลางของพระเยซูเจา 
บทที่ 5  พระเยซูเจาทรงเรียกศิษยของพระองค 
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สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 3 พระเยซูเจาทรงประกาศถึงพระอาณาจักรสวรรค
 พระเยซูเจาทรงเทศนสอนวา “พระอาณาจักรสวรรคอยูใกลแลว” (มธ 3:2) ทานยอหนผูเตรียมทาง
ของพระเยซูเจาเตือนใหชาวยิวกลับใจ  แตประชาชนไมสามารถรูจักพระเยซูเจาในฐานะผูกอตั้งพระ
อาณาจักรสวรรคบนโลกนี้ จนกวาพวกเขาจะกลับใจ 
 ในหนวยการเรียนรูนี้แสดงถึงภารกิจพระอาณาจักรของพระเยซูเจา ซึ่งเราจะพบกับคนตาบอด คน
ยากจน คนหิวโหย ผูถูกคุมขัง ฯลฯ   เปนการทาทายเราในการกอตั้งพระอาณาจักรของพระเยซูเจาใน
ชีวิตปจจุบันของเรา 
 
“พระเจาทรงรักเราดวยความรักที่ใหเปลา เชนเดียวกัน เวลาประกอบเมตตากิจ สัตบุรุษจะตองสนใจ
เกี่ยวกับมนุษยชาติ รักเขาดวยรักที่พระเจาแสวงหามนุษย ดังเชน พระคริสตเจาทรงตระเวนไปทุกหมูบาน
และเมือง ทรงรักษาโรคภัยไขเจ็บ และความทุพพลภาพทุกชนิด เปนการแสดงวาอาณาจักรสวรรคมาถึง
แลว” (เทียบ มธ 9:35, กจ 10:38) (AG 12) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียน
สามารถ 
1. อภิปราย วิจารณถึงภารกิจของพระ

เยซูเจาเกี่ยวกับพระอาณาจักรสวรรค
ในพระวรสาร 

2. มีความเชื่ออยางลึกซึ้งถึงอํานาจในการ
รักษาของพระเยซูเจา 

3. ทําใหคุณคาของสิ่งที่ไดเรียนมาเปน
ความจริ ง  โดยการมี ส วนร วม ใน
โครงการสัมผัสชีวิตของโรงเรียน 

 

หนวยการเรียนรูที่ 3 พระเยซูเจาทรง
ประกาศถึงพระอาณาจักรสวรรค 
บทที่ 1  พระเยซูเจาทรงสอนถึงวิถีทาง
ของพระเจา 
บทที่ 2  พระเยซูเจาทรงรักษาคนปวย 
บทที่ 3  พระเยซูเจาทรงสอนเรื่องการให
อภัย 
บทที่ 4  พระเยซูเจาทรงเลี้ยงผูหิวโหย 
บทที่ 5  พระเยซูเจาทรงใหชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยการเรียนรูที่ 4 พระเยซูเจาทรงทําใหพันธกิจของพระองคสมบูรณ
 ศิษยของพระเยซูเจาเจริญชีวิต รับประทานอาหารและพูดกับพระองคในชวงเวลาที่พระองคมีชีวิต
อยูบนโลกนี้ แตสิ่งที่พวกเขาไดฟง ไดเรียนรู และการเปนพยานยืนยันของพวกเขายังไมเปนความจริงอยาง
สมบูรณ จนกวาพระเยซูเจาทรงกลับเปนขึ้นมาจากความตาย 
 ในหนวยการเรียนรูนี้    นําเราไปสูชวงสุดทายแหงพันธกิจของพระเยซูเจา     เราไดเรียนรูถึง
ความนอบนอมของพระเยซูเจาตอองคพระบิดา ผูทรงสงพระองคลงมา 
 
“คําถามวาพระเยซูเจาคือใคร เปนคําตอบที่มีความสัมพันธกับสิ่งที่พระองคทรงกระทําเสมอ” 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียน
สามารถ 
1. ระบุถึงเหตุการณที่ทําใหพระเยซูเจา

ทรงสิ้นพระชนมและกลับคืนพระชนม
ชีพ 

2. จําเหตุการณสําคัญๆ  แตละเหตุการณ
ในชีวิตของบรรดาศิษยของพระองคใน
ชวงเวลาที่มีชีวิตอยูกับพระองค 

3. แบงปนสิ่ งที่ เขาใจอยางถองแท ใน
บทเรียนกับผูอื่น 

4. จัดวจนพิธีกรรมในชั้นของตนเอง 

หนวยการเรียนรูที่ 4 พระเยซูเจาทรงทํา
ใหพันธกิจของพระองคสมบูรณ 
บทที่ 1  พ ร ะ เ ย ซู เ จ า เ ส ด็ จ ไ ป ก รุ ง
เยรูซาเล็ม 
บทที่ 2  พระเยซูเจาทรงลางเทาบรรดา
อัครสาวก 
บทที่ 3  พระเยซูเจาทรงรับทรมานและ
สิ้นพระชนม 
บทที่ 4  พระเยซูเจาทรงกลับคืนพระชนม
ชีพ 
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หนงัสอืชดุชวีติคริสตงั เลม 5 พระเยซเูจาประทบัในชมุชนคริสตชน 
สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู

หนวยการเรียนรูที่ 1 พระเยซูเจายังคงประทับอยูในชุมชนคริสตชน

 พระเยซูเจาทรงเริ่มตนพันธกิจอยางเปดเผยกับบรรดาศิษยของ
พระองค ทรงสอนใหพวกเขารักกันและกัน  “ทานทั้งหลายเปนมิตรสหาย
ของเรา ถาทานทําตามที่เราสั่งทาน” (ยน 15:14) “ถาทานทั้งหลายดํารง
อยูในเรา และวาจาของเราดํารงอยูในทานแลว…ทานเกิดผลมาก” (ยน 
15:7-8) 
 พระเยซูเจายังคงอยูทามกลางเราในปจจุบันนี้ พระองคยังคงมีชีวิต
อยูกับเราในชุมชนคริสตชน เรากลายเปนหนึ่งเดียวกับพระองคในชุมชน 
คริสตชน 
“…แลวจงทราบเถิดวา เราอยูกับทานทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” (มธ 
28:20) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ :
1. คิดหาวิธีการตางๆ ในการแสดงความรักตอผู อื่น 

เพื่อที่จะเจริญชีวิตอยางประสานกลมเกลียวกัน และสงบ
สุขในชุมชนคริสตชนได 

2. เห็นคุณคาของพระพรของพระเยซูเจาในชุมชนคริสตชน 
3. ตระหนักวาพระเยซูเจาทรงเปนศูนยกลางชีวิตคริสตชน

ของพวกเขาได 
 

หนวยการเรียนรูที่ 1 พระเยซูเจายังคงประทับอยูใน
ชุมชนคริสตชน 

บทที่ 1 พระเยซูเจาทรงเรียกเราใหเจริญชีวิตในความรัก
กันและกัน 

บทที่ 2 พระเยซูเจาตรัสกับเราผานทางเครื่องหมาย และ
สัญลักษณ 

บทที่ 3 พระเยซูเจาทรงเชื้อเชิญเราใหเปนหนึ่งเดียวกับ
พระองค 

บทที่ 4 พระเยซูเจายังคงประทับอยูในชุมชนคริสตชน 
 
 
 

หนวยการเรียนรูที่ 2 พระเยซูเจาทรงเชื้อเชิญเราใหเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนคริสตชน 

ในหนวยการเรียนรูนี้จะแสดงใหเห็นถึงคุณคาของศีลศักดิ์สิทธิ์แหง
การเริ่มชีวิตคริสตชน แสดงใหเห็นควบคูกันไประหวางธรรมชาติของเรา 
ทางกายภาพ/ชีวิตทางสังคม และชีวิตคริสตชนของเรา 
การเปรียบเทียบระหวาง 
∗ การเกิดทางกายภาพ และการรับศีลลางบาป การเกิดใหมทางชีวิต
ฝายจิตของเรา 
∗ ศีลกําลัง กับความตองการอาหารสําหรับชีวิตทางกายภาพ และศีล
มหาสนิท ปงแหงชีวิตนิรันดร 
“… ขาพเจามีชีวิตอยู มิใชตัวขาพเจาเองอีกตอไป แตพระคริสตเจาทรง
ดํารงชีวิตอยูในตัวขาพเจา ชีวิตที่ขาพเจากําลังดําเนินอยูในรางกายขณะนี้ 
ขาพเจาก็ดําเนินชีวิตในความเชื่อถึงพระบุตรของพระเจา ผูทรงรัก
ขาพเจา และทรงมอบพระองคเองเพื่อขาพเจา”  (กท 2:20) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. รับรูถึงความดี   และความรักของพระเยซูเจาที่ทรงตั้ง

ศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มชีวิตคริสตชน 
2. เห็นคุณคาและถือเปนเกียรติที่พระเยซูเจาทรงประทาน

ศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มชีวิตคริสตชน 
3. ดําเนินชีวิตอยางดีในฐานะบุตรพระเจาในชุมชนของตน 
 

หนวยการเรียนรูที่ 2 พระเยซูเจาทรงเชื้อเชิญเราใหเปน
สวนหนึ่งของชุมชนคริสตชน 
บทที่ 1 ศีลลางบาป - เปนสวนหนึ่งของชุมชนคริสตชน 
บทที่ 2 ศีลลางบาป - เฉลิมฉลองของการเริ่มชีวิตคริสตชน 
บทที่ 3 ศีลกําลัง -  พระจิตเจาทรงเจริญชีวิตในเรา 
บทที่ 4 ศีลกําลัง – เปนพยานยืนยันถึงพระคริสตเจาดวย

วาจาและกิจการ 
บทที่ 5 ศีลมหาสนิท - บอเกิดและจุดสูงสุดของชีวิตคริสต

ชน 
บทที่ 6 ศีลมหาสนิท - โมทนาคุณ ถวายบูชา และระลึกถึง 
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สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู

หนวยการเรียนรูที่ 3 พระเยซูเจาทรงเปนหนึ่งเดียวกับเราในชุมชนคริสต
ชน 

ในหนวยการเรียนรูนี้จะทําใหเราเขาใจถึงศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการ
รักษา  ศูนยกลางของพันธกิจแหงการรักษาของพระเยซูเจา  พระองคทรง
เรียกใหเปนทุกขถึงบาป การคืนดี  และการรักษาดวยความเห็นอกเห็นใจ
ของพระองค  

การคืนดีเรียกรองใหเราคืนดี มิใชเฉพาะตอหนาตนเองเทานั้น แต
ตอผูอื่นดวย ตอพระศาสนจักรและตอพระเจา     บาปทําใหเราหางเหิน
จากพระเจาผูซึ่งเปนแหลงกําเนิดแหงความเมตตา และการใหอภัยบาป 
ยังทําใหเราบาดหมางกับผูอื่น และโดยเฉพาะกับพระเจา เราจึงตองการ
การคืนดี 

การรักษาโดยทางศีลเจิมผูปวยเปนการเอาใจใสอยางศักดิ์สิทธิ์  ซึ่ง
สัมผัสบุคคลนั้นทั้งครบ        เปนการชวยใหบุคคลนั้นตระหนักถึง
ศักยภาพที่เต็มเปยมตอหนาพระเจาและเพื่อนพี่นอง 

“เรามีสมบัตินี้เก็บไวในภาชนะดินเผา เพื่อแสดงวาอานุภาพอันล้ํา
เลิศนั้นมาจากพระเจา  มิใชมาจากตัวเรา  เราทนทุกขทรมานรอบดานแต
ไมอับจน เราจนปญญาแตก็ไมหมดหวัง      เราถูกเบียดเบียนแตไมถูก
ทอดทิ้ง  เราถูกตีลมลงแตไมถึงตาย  เราแบกความตายของพระเยซูเจาไว
ในรางกายของเราอยูเสมอ  เพื่อวาชีวิตของพระเยซูเจาจะไดปรากฏอยูใน
รางกายของเราดวย…  ดังนั้นความตายกําลังทํางานอยูในเรา  แตชีวิต
กําลังทํางานอยูในทาน” (2คร 4:7-10,12) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. จําไดถึงความเห็นอกเห็นใจ    และความเมตตาของ

พระเยซูเจาที่มีตอประชากรของพระองค 
2. กระทําการกลับใจโดยการสวนตัว  การคืนดีกับพระเจา  

และกับเพื่อนพี่นอง 
3. ดํารงไวซึ่งความสนใจ  และรักในศีลแหงการคืนดี 
4. ใหแรงจูงใจแกผูปวยที่จะรับการเจิมเพื่อบรรเทาความ

ทนทุกขทรมาน 
 

หนวยการเรียนรูที่ 3 พระเยซูเจาทรงเปนหนึ่งเดียวกับเรา
ในชุมชนคริสตชน 
บทที่ 1 ศีลแหงการคืนดี : การกลับใจสวนบุคคลและ

สวนรวม 
บทที่ 2 ศีลแหงการคืนดี : มิตรภาพกับพระเจาและกับ

เพื่อนพี่นอง 
บทที่ 3 ศีลเจิมผูปวย : พระเยซูเจาทรงรักษาคนปวย 
บทที่ 3 ศีลเจิมผูปวย : พระเยซูเจาทรงสงสารผูที่ออนแอ 
บทที่ 5 พระเยซูเจาทรงเปนหนึ่งเดียวกับเราในชุมชน 

คริสตชน 
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สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู

หนวยการเรียนรูที่ 4 พระเยซูเจาทรงเรียกเราใหมีชีวิตแหงการบริการรับ
ใชดวยความรัก 
 สมาชิกทั้งปวงของประชากรของพระเจา ฆราวาสผูมีความเชื่อ
นักบวชชาย-หญิง พระสงฆ ตางก็เปนคนทํางานในสวนองุนของพระเยซู
เจา 
 “เขามีศักดิ์ศรีคริสตชนที่ทัดเทียมกัน และมีกระแสเรียกสากลไปสู
ความศักดิ์สิทธิ์  และความครบครันในความรัก   เขาดําเนินชีวิตแตกตาง
กัน   แตในเวลาเดียวกันก็ชวยเสริมสรางกันชนิดที่วา  แตละแบบอยาง
ชีวิตมี เอกลักษณและไมปะปนกัน   เวลาเดียวกัน แตละอยางมี
ความสัมพันธกันกับผูอื่น   และเพื่อรับใชผูอื่น” (พระกระแสเรียกและ
ภารกิจของคริสตชนฆราวาสในพระศาสนจักรและในโลก 55) 
 
“เราเปนเถาองุน ทานทั้งหลายเปนกิ่งกาน ผูที่ดํารงอยูในเรา และเรา
ดํารงอยูในเขา  ก็ยอมเกิดผลมาก  เพราะวาถาไมมีเขา  ทานก็ไม
สามารถทําอะไรไดเลย” (ยน 15:5) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. ตระหนักวากระแสเรียกในทุกสภาพชีวิต  คือ การเรียก

จากพระเจา เพื่อความสมบูรณของชีวิต 
2. เห็นความสําคัญของพระพรแหงพระกระแสเรียกคริสต

ชน 
3. เตรียมตนเองสูกระแสเรียกในชีวิตที่พวกเขาตองดําเนิน

ตาม 
 

หนวยการเรียนรูที่ 4 พระเยซูเจาทรงเรียกเราใหมีชีวิต
แหงการบริการรับใชดวยความรัก 
 
บทที่ 1  ศีลสมรส : การเรียกใหเปนศาสนบริกรของ

ครอบครัว 
บทที่ 2  ศีลบวช : การเรียกใหเปนศาสนบริกรของสงฆ 
บทที่ 3  การเรียกใหเปนศาสนบริการของฆราวาส 
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หนงัสอืชดุชวีติคริสตงั เลม 6 การเปนพยานถงึพระคริสตเจาในสังคม 
 

สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู
หนวยการเรียนรูที่ 1 จุดเริ่มตนของชุมชนคริสตชน 
 ในหนวยการเรียนรูนี้จะนําเราไปสูที่มาของเอกลักษณ คริสตชน
ของเรา  
 บรรดาอัครสาวกเปยมไปดวยพระจิตเจา พวกเขามีความกลาที่จะ
พูดถึงพระวาจาของพระเยซูเจากับคนอื่นๆ พวกเขาไดกลาวถึงเรื่องราว
ของพระเยซูเจา เพื่อใหผูอื่นไดรูและเชื่อในพระองค พวกเขาจัดตั้งชุมชน
ขึ้น ภาวนารวมกัน รักกันและกัน และแบงปนสิ่งที่มีแกกัน พวกเขาจึงมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน เรารูจักหมูคณะเหลานี้คือ “พระศาสนจักร” 
 
“บรรดากลุมคริสตชนจึงมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้น และมีจํานวนคริสตชน
เพิ่มขึ้นทุกวัน” (กจ 16:5) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. อธิบายไดวาพระศาสนจักรเริ่มตนอยางไร 
2. มีความลึกซึ้งในเอกลักษณของตนในฐานะคริสตชน 
3. แกปญหาตางๆ เพื่อที่จะกลายเปนสมาชิกที่เขมแข็ง

ของชุมชนคริสตชน 
 

หนวยการเรียนรูที่ 1 จุดเริ่มตนของชุมชนคริสตชน 
บทที่ 1 วันพระจิตเสด็จลงมา 
บทที่ 2 พันธกิจในชุมชนคริสตชนแรกเริ่ม 
บทที่ 3 ชีวิตในชุมชนคริสตชนแรกเริ่ม 
บทที่ 4 การรับใชของชุมชนคริสตชนแรกเริ่ม 
บทที่ 5 ชุมชนคริสตชนแรกเริ่มหยั่งรากลึกลงในชีวิตและ

พันธกิจของพระเยซูเจา 
บทที่ 6 ชุมชนคริสตชน : พระศาสนจักร 
 

หนวยการเรียนรูที่ 2 การเติบโตของชุมชนคริสตชน 
 พระจิตของพระเยซูเจาทรงตั้งพระศาสนจักรบนอัครสาวก ทรง
มอบภาระหนาที่ใหพวกเขา และผูสืบตอๆ มา   ใหทํางานเพื่อกอตั้ง
พระศาสนจักรนี้ทั่วทุกแหงในโลก 
 ในหนวยการเรียนรูนี้ แนะนําเราวาจะดําเนินชีวิตในพระศาสนจักร
ในปจจุบันนี้ตามแนวความคิดของพระศาสนจักรแรกเริ่มอยางไร และจะ
ชวยเราใหระบุไดถึงชนิดของพระศาสนจักรที่เราตองเผชิญการทาทายทาง
สังคมของเราในการกาวสูพันปที่สาม 
 
“จงดําเนินชีวิตในพระเยซูคริสต องคพระเจาของเรา ดังที่ทานไดรับ
พระองค จงหยั่งรากลึกลงในพระองคและเสริมสรางขึ้นในพระองค จงมี
ความเชื่ออยางมั่นคงดังที่ทานไดรับคําสั่งสอนมา” (คส 2:6-7) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. รูถึงการประทับอยูของพระจิตเจาในชุมชนคริสตชน 
2. จัดตั้งกลุมคริสตชนพื้นฐานในชั้นเรียน หรือในบริเวณ

โรงเรียน 
3. สํานึกวาชุมชนคริสตชนของเราถูกเรียกใหเปนพระ-

ศาสนจักรของผูยากจน 
4. ตระหนักถึงประเทศชาติและปญหาสังคมตางๆ ที่มี

ผลกระทบตอชุมชนคริสตชนที่ตนสังกัด 
 

หนวยการเรียนรูที่ 2 การเติบโตของชุมชนคริสตชน 
บทที่ 1  ชุมชนคริสตชนถูกเรียกใหฟนฟูความเชื่อ 
บทที่ 2 ชุมชนคริสตชนถูกเรียกใหเปนพระศาสนจักรของ

ผูยากจน 
บทที่ 3 ชุมชนคริสตชนของเราเติบโตในพระจิตเจา 
บทที่ 4 พระจิตเจาในชีวิตคริสตชน 
บทที่ 5 พระจิตเจาทรงประทานอํานาจ และความ

เขมแข็งแกเราในการเผยแผความเชื่อ 
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สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู

หนวยการเรียนรูที่ 3 ชีวิตของชุมชนคริสตชน 
 การเสริมพลังจากองคพระจิตเจา ทําใหเราสามารถอุทิศตนเอง ทํา
ใหชีวิตของเราในชุมชน คริสตชนมีความหมายมากขึ้น และรับผิดชอบ
ความตองการของผูอื่น โดยเฉพาะผูยากจน อยางไรก็ตาม การอุทิศตนนี้
ตองเปนการจําลองแบบมาจากพระเยซูเจา ผูซึ่งรับมอบหมายใหทําตาม
น้ําพระทัยพระบิดา 
 เราเชนกัน สามารถเจริญชีวิตมีความสํานึกแหงการรับผิดชอบ นํา
ความรักอยางเต็มเปยมไปยังพระเจา และผูอื่น 
 ในหนวยการเรียนรูนี้   จะทําใหเขาใจอยางลึกซึ้งถึงชีวิตในชุมชน 
คริสตชน ซึ่งเจริญชีวิตอุทิศตนอยางดี 
 
“พระจิตผูประทับอยูในตัวผูมีความเชื่อ ผูทรงทําใหพระศาสนจักรสมบูรณ
เต็มเปยม และทรงปกครองพระศาสนจักรทั่วโลก เปนผูทรงโปรดให
สัตบุรุษทั้งหลายมีความสนิทสัมพันธกันอยางนาชม” (คําสอนพระศาสน
จักรคาทอลิก 813) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. พูดถึงความรับผิดชอบของเขาตอการเชื้อเชิญใหรัก

พระคริสตเจา 
2. คิดหาวิธีที่จะรักผูอื่นในวิถีทางแหงความรักของพระเยซู

เจา 
3. ไตรตรองตนเองในฐานะที่มีสวนเกี่ยวของในชุมชน 

คริสตชนที่ตนสังกัด 
4. เขียนกลอน วาดรูป แตงเพลง หรือคําขวัญ เพื่อ

สงเสริมการปกปองชีวิตในทุกรูปแบบ 
 

หนวยการเรียนรูที่ 3 ชีวิตของชุมชนคริสตชน 
 
บทที่ 1 พระเยซูเจาทรงเชื้อเชิญเราใหรักซึ่งกันและกัน 
บทที่ 2 คริสตชนตองเลียนแบบชีวิตของพระเยซูเจา 
บทที่ 3 คริสตชนตองเคารพและเห็นคุณคาของชีวิต 
บทที่ 4 คริสตชนตองดูแลรักษาชีวิตในทุกรูปแบบ 
 
 
 
 

หนวยการเรียนรูที่ 4 ภารกิจคริสตชน 
“โดยทางพระศาสนจักร พระคริสตเจาทรงมอบหมายใหพวกเธอ 
(เยาวชน) มีพันธกิจพื้นฐานคือ การแบงปนพระพรแหงการไถกูกับผูอื่น 
และพระองคทรงเชื้อเชิญเธอใหมีสวนรวมในการสรางพระอาณาจักรของ
พระองค พระองคทรงเลือกเธอ ทั้งๆ ที่ทุกคนมีขีดจํากัดของตนเอง เพราะ
พระองคทรงรักเธอ และเชื่อมั่นในเธอ       ความรักที่ไมมีเงื่อนไขของ
พระคริสตเจาจะเปนชีวิตจิตใจในการทํางานแพรธรรมของเธอ...” (สมเด็จ
พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 วันเยาวชนสากล 1992) 
 
 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. อธิบายถึงสารที่เราไดรับจากสิ่งสรางได 
2. แนะนําวิธีที่แสดงถึงการสนใจอยางแทจริงตอสิ่งสราง

ของพระเจา 
3. มีความเห็นวาชายหญิงมีความเทาเทียมกัน 
4. มีความลึกซึ้งในพันธกรณีของพวกเขาในการเปนพยาน

ยืนยันถึงพระวรสาร 
5. ชวยทําใหโครงการที่จะมีผูประกาศพระวรสารเพิ่มขึ้น

ในชุมชนของโรงเรียน 

หนวยการเรียนรูที่ 4 ภารกิจคริสตชน
บทที่ 1  รับผิดชอบตอสิ่งสรางทั้งปวงของพระเจา 
บทที่ 2  สงเสริมความเทาเทียมกันของบุรุษและสตรี 
บทที่ 3  การเปนพยานยืนยันและประกาศพระวรสาร 
บทที่ 4  มุงสรางกลุมคริสตชนขั้นพื้นฐาน 
บทที่ 5  การมีสวนรวมในกิจกรรมของวัด 
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หลกัสตูรคริสตศาสนธรรม (คาํสอน) ชวงชั้นที ่3 (ม.1-3) 
(หนังสอืชดุชวีติครสิตัง เลม 7-9) 

 

 การสอนคําสอนในชวงชั้นที่ 3 นี้ มีจุดประสงคโดยทั่วไปคือ เพื่อเตรียมเด็กใหออกไปเปนประจักษพยานถึงพระเปนเจาอยางเขมแข็งมากขึ้น เปน
สมาชิกที่ดีของพระศาสนจักร มีความรู ความเขาใจ และเห็นถึงการประทับอยูของพระเปนเจาในพระศาสนจักร และในประชากรของพระองค เพื่อนํา
ความรักของพระเปนเจาที่ทรงมีตอประชากรของพระองคไปแบงปนใหกับเพื่อนพี่นอง เขารวมพิธีกรรมอยางมีความหมายแบบสากลมากขึ้น 
 
หนงัสอืชดุชวีติคริสตงั เลม 7 กาวไปกบัประชากรพระเจา 
 

สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู
หนวยการเรียนรูที่ 1 ภาพลักษณของพระเจาในประชากรของพระองค
 ในความดีและพระปรีชาของพระเจา “พระองคทรงเผยใหเรารูถึง
พระประสงคอันเรนลับของพระองค” (อฟ 1:9) โดยทางพระคริสตเจา 
พระวจนาตถทรงรับเอาสภาพมนุษยดวยการเผยแสดงนี้ พระเจาทรงเผย
แสดงใหเห็นถึงความรักอันยิ่งใหญของพระองคตอมนุษยชาติดวยพระ
วาจาและการกระทําซึ่งถายทอดมาถึงเราโดยทางการเจริญชีวิตทางธรรม
ประเพณีของพระศาสนจักร 
 ในหนวยการเรียนรูที่ 1 นี้      แสดงใหเห็นถึงความหมายของ
พระคัมภีร ในบริบทของภาพลักษณอันทรงชีวิตของพระเจาในประชากร
ของพระองค เปนภาพลักษณที่บรรยายถึงประวัติศาสตรของมนุษยโดย
ทางการกาวสูความเชื่อของประชากรพระเจา 
 
“พระเจาตรัสกับบรรพบุรุษของเราโดยทางประกาศกหลายวาระและหลาย
วิธี ครั้นสมัยนี้เปนวาระสุดทาย พระองคตรัสกับเราโดยทางพระบุตร พระ
เจาทรงสถาปนาพระบุตรใหเปนทายาทครอบครองทุกสิ่ง พระองคทรง
สรางจักรวาลเดชะพระบุตรนี้” (ฮบ 1:1-2) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. คนพบวาแตละบุคคลสามารถหยั่งรากลึกลงในพระเจา

ไดโดยทางพระคัมภีร 
2. มีความมั่นคงในการพัฒนาความสามารถของตน 
3. สรรเสริญพระเจาที่ตนเองเปนสวนหนึ่งของประชากร

ของพระองค 
 

หนวยการเรียนรูที่ 1 ภาพลักษณของพระเจาในประชากร
ของพระองค 
บทที่ 1  ในภาพลักษณของพระเจา 
บทที่ 2  ในฐานะผูดูแลสิ่งสรางของพระเจา 
บทที่ 3  พระเจาทรงเผยแสดงพระองคแกประชากรที่

ทรงเลือกสรร : ทรงเผยแสดงแกทุกคน 
บทที่ 4  พระวาจาทรงชีวิตของพระเจา : พระคัมภีร 
บทที่ 5  “พระคัมภีร” หลักฐานเรื่องราวชีวิตของเรา 
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สาระสําคญัของหนวยการเรียนรู จดุประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู

หนวยการเรียนรูที่ 2 พันธสัญญาของพระเจากับประชากรของพระองค
ความรักมั่นคงของพระเจาที่มีตอชาวอิสราเอลในประวัติศาสตรคือ

พันธสัญญา พันธสัญญานี้ที่ใหพวกเขายอมรับวาพระองคทรงเปนพระเจา
ทรงชีวิตและเที่ยงแทแตพระองคเดียว เปนพระบิดาผูทรงจัดหาทุกสิ่งให
และเปนผูพิพากษาที่ยุติธรรม (คําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ขอ 62) 
เรื่องราวความรักและความสัมพันธของพระเจากับประชากรของพระองค
รวมกันเปนอาณาจักรของพระเจาในอดีต และเปนฟนฐานสําหรับปจจุบัน
และอนาคต 
เพราะวาทานเปนชนชาติศักดิ์สิทธิ์สําหรับพระยาหเวหพระเจาของทาน 
พระยาหเวหพระเจาของทานทรงเลือกทานออกจากชนชาติทั้งหลายใหมา
เปนชาติในกรรมสิทธิ์ของพระองค (ฉธบ 7:6) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ 
1.  จําเรื่องราวพันธสัญญา ซึ่งเปนความสัมพันธของพระ

เจากับประชากรของพระองคได 
2.  ตระหนักวาพันธสัญญาของพระเจาในสมัยกอนนั้น

ยังคงสืบเนื่องตอมาจนถึงปจจุบันในองคพระเยซูคริสต
เจา 

3.  ยอมรับวาตนเปนสวนหนึ่งที่จะตองรับผิดชอบตอพันธ
สัญญา 

4.  สรรเสริญพระเจาสําหรับเหตุการณอันยิ่งใหญแหง
ความรักของพระองค 

 
 

หนวยการเรียนรูที่ 2 พันธสัญญาของพระเจากับ
ประชากรของพระองค 
 
บทที่ 1 ความเชื่อของอับราฮัม 
บทที่ 2 อิสราเอล 
บทที่ 3  ทรงเผยแสดงโดยทางโมเสส 
บทที่ 4  พันธสัญญาของพระเจา 
บทที่ 5 สูดนิแดนแหงพันธสัญญา 
 

หนวยการเรียนรูที่ 3 รัชสมัยของพระเจาในประชากรของพระองค
 จากประวัติศาสตรของประชากรพระเจาแสดงใหเห็นวาพระเจา
ทรงครอบครองชาวอิสราเอล ในคุณความดีแหงพันธสัญญา (เทียบ วนฉ 
8:23; 1ซมอ 8:7; อพย 19:6) ในชวงที่ตองเผชิญกับอันตรายจากพวกฟลิส
เตีย ทําใหบรรดาผูอาวุโสของชาวอิสราเอลตัดสินใจที่จะมีกษัตริย “เพื่อ
ปกครองเราเหมือนกับชาติอื่นๆ” (1ซมอ 8:5) ดวยการยินยอมของพระ
เจา จึงไดมีการเลือกษัตริย และไดรับการพิจารณาวาเปนผูที่ยึดมั่นใน
สัมพันธภาพกับพระเจาเปนพิเศษ ผูที่ไดรับเลือกไดจัดเตรียมการปกครอง
อยางเขมแข็ง เพื่อใหประชาชนตั้งมั่นอยูในพันธสัญญากับพระยาหเวห นี่
เปนความหมายของการเปนกษัตริย แตสําหรับชาวอิสราเอล พวกเขามี
พระยาหเวหเปนกษัตริยแตพระองคเดียวเทานั้น 
“จงรองเพลงสรรเสริญพระเจา จงรองเพลงเถิด จงรองเพลงถวายกษัตริย
ของเรา จงรองเพลงเพราะพระเจาทรงเปนกษัตริยปกครองทั่วแผนดิน จง
รองเพลงไพเราะถวายพระองคเถิด” (สดด 47:6-7) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. ใหความหมายของบทบาทของกษัตริยในโลกนี้ ใน

ประวัติศาสตรของประชากรพระเจาได 
2. พัฒนาแนวคิดซึ่งสามารถนําไปใชสรางชนชาติของ 

พระเจาได 
3. สรรเสริญพระเจา องคกษัตริยนิรันดรได 
 
 

หนวยการเรียนรูที่ 3 รัชสมัยของพระเจาในประชากรของ
พระองค 
บทที่ 1 การปกครองของกษัตริยซาอูล 
บทที่ 2 อาณาจักรของกษัตริยดาวิด 
บทที่ 3 กษัตริยซาโลมอน 
บทที่ 4 การแบงแยกการปกครอง 
บทที่ 5 ประกาศกทางเหนือและทางใต 
 
 
 
 
 
 

 

สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู
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หนวยการเรียนรูที่ 4 พันธสัญญาแหงความหวังของพระเจาตอประชากร
ของพระองค 

เปนเวลาหลายปที่ประชากรที่พระเจาทรงเลือกสรรจากนานาชาติ
มีความสัมพันธเปนพิเศษกับพระยาหเวหอยางเดนชัด พวกเขามีประสบ-
การณการปกครองของพระเจา พวกเขาพอใจในระดับของความเปนอิสระ 
และมีความรูสึกของการควบคุมประวัติศาสตรและอนาคตของตนเอง โชค
รายทุกอยางพังทลาย จุดจบแหงความหายนะอันเนื่องมาจากความไม
ซื่อสัตยของพวกเขาตอพันธสัญญาของพระเจา แตพระเจาผูแสนดี ความ
รักอันไมมีขอบเขตของพระองคไดใหสัญญาณแหงความหวังอยางลางๆ 
ความหวังซึ่งเปนสัญญาณใหกับประชากรทั้งมวลดวยการประกาศถึงพระ
เมสสิยาห  ที่พระเจาจะทรงสงมาเพื่อชวยชาวอิสราเอล 

 

“ขาแตพระเจา... พระองคทรงเปนความหวังของมนุษยทุกคนจนสุดปลาย
แผนดิน”(สดด 65:5) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะหชวงเวลาที่วิกฤตและความยากลําบากของ
ประชากรพระเจาที่จะตองตอสูกับคุณคาของความ
ยุติธรรมและความหวังได 

2. รูวาพันธสัญญาแหงความหวังยิ่งใหญของพระเจาคือ
พระเมสสิยาห 

3. เอาใจใสเรื่องที่ใหความหวังกับชีวิต 

4. เจริญชีวิตในการสวดภาวนาอยางแข็งขัน 

 
 

หนวยการเรียนรูที่ 4 พันธสัญญาแหงความหวังของ 
พระเจาตอประชากรของพระองค 
 
บทที่ 1 ประชากรพระเจาในขณะที่เปนเชลย 
บทที่ 2 ผูเผยพระวจนะแหงความหวัง 
บทที่ 3 การสวดภาวนาดวยเพลงสดุดี 
บทที่ 4 การรอคอยพระเมสสิยาห 
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หนงัสอืชดุชวีติคริสตงั เลม 8 กาวไปกบัพระเยซูเจา ชาวนาซาเร็ธ 
 

สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู
หนวยการเรียนรูที่ 1 การรอคอยพระเมสสิยาห 

สําหรับชาวอิสราเอลสมัยกอน  การชวยใหรอดพน หมายถึงการ
ทําลายความชั่วรายทุกชนิด อยางเชนความเจ็บปวด ความเศราโศก 
โรคภัยไขเจ็บ การกดขี่ขมเหง ความตายและบาป และยังหมายถึงความ
ยุติธรรม  งานเลี้ยงและความยินดี สําหรับชาวอิสราเอลใหม ซึ่งมี
ประสบการณในประวัติศาสตรใหม และความเตม็เปยมของชีวิต 

ในบทที่ 1-3 จะแสดงใหเห็นถึงเหตุการณแหงประสบการณทาง
ประวัติศาสตรอันยิ่งใหญของชาวอิสราเอล เหตุการณเหลานี้จะนําพวก
เขาใหมีประสบ-การณแหงการประทับอยูในความรักของพระเจา และ
ทายสุดคือคําสัญญาแหงการชวยใหรอดพนคือพระเมสสิยาหที่กําลังเสด็จ
มา 

บทที่ 4-5 ใหเห็นถึงภูมิหลังเพื่อใหเขาใจถึงการเริ่มตนของพระวร-
สารทั้งสี่ที่เลาถึงชีวิต พันธกิจ พระทรมานและการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระเยซูเจา พระเมสสิยาห 
 
“พระเจาทรงจัดแผนการของพันธสัญญาเดิมไวเพื่อการนี้โดยเฉพาะ คือ
เพื่อเตรียมการเสด็จมาของพระคริสตเจาพระผูไถแหงสากลโลก และ
เตรียมการมาถึงของพระอาณาจักรของพระเมสสิยาห และแจงลวงหนา
ใหทราบถึงการเสด็จมานี้ดวย พรอมทั้งอธิบายใหเห็นโดยใชรูปแบบตางๆ” 
(การเผยความจริงของพระเจา 15) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. ย อนให เ ห็ นถึ งความแตกต างของ เหตุ การณ ใน

ประสบการณชีวิตความเชื่อของชาวอิสราเอล 
2. คนพบความเขาใจอยางลึกซึ้งอีกครั้งถึงความหมายของ

ประสบการณชีวิตความเชื่อของชาวอิสราเอล 
3. เขาใจถึงความสําคัญของขุมทรัพยแหงแผนการณการ

ชวยใหรอดพนของพระเจาในประวัติศาสตรของเรา 
 
 

หนวยการเรียนรูที่ 1 การรอคอยพระเมสสิยาห 
บทที่ 1  เหตุการณยิ่งใหญหาประการในประวัติศาสตร

ของชาวอิสราเอล 
บทที่ 2  การกลาวทํานายถึงพระเมสสิยาห 
บทที่ 3  ความหวังในชวงเชื่อมตอ 
บทที่ 4  ขั้นตอนของธรรมประเพณีพระวรสาร 
บทที่ 5  พระวรสารทั้งสี่ พระเยซูคริสตเจาองคเดียว 
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สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู

หนวยการเรียนรูที่ 2 การพบกับพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ
 ดังที่เราไดพบกับพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ในพระวรสารทั้งสี่  เราก็
จะพบกับประชาชนในสมัยของพระองคดวย พวกเขาเฝารอและปรารถนา 
พระเยซูเจาทรงบังเกิดจากสตรี ชื่อ มารีย ในชวงระยะเวลาที่ยุงยาก
ปนปวนในประวัติศาสตรของชาวอิสราเอล พระองคทรงเติบโตขึ้น
ทามกลางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศาสนาอยูในความไมสงบ 
พระองคทรงพบประชาชนที่รูจักแตความทุกขยากในชีวิตของพวกเขา ใน
พระวรสารเราจะพบกับพระเยซูชาวนาซาเร็ธ มนุษยที่สมบูรณ ทรงเจริญ
ชีวิตในสภาพการณของมนุษย  ที่ทรงถูกเรียกใหประกอบพันธกิจที่เปดเผย 
 
“เมื่อพระองคทรงรับธรรมชาติมนุษย พระบุตรของพระเจา โดยวิธีใดวิธี
หนึ่งไดมารวมสนิทกับมนุษยทุกคน พระองคทรงทํางานดวยมือของมนุษย  
ทรงคิดดวยสติปญญาของมนุษย   ทรงปฏิบัติงานดวยกําลังน้ําใจของ
มนุษย ทรงรักดวยหัวใจของมนุษย” (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ขอ 
22.2) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. เ ห็ นผลกระทบทางสั งคม  เ ศรษฐกิ จ  การ เมื อ ง 

สถานการณของปาเลสไตน อันเปนภูมิหลังสวนบุคคล
ของพระเยซูเจา 

2. เขาใจแนวทางการเริ่มพันธกิจเปดเผยของพระเยซูเจา 
3. สรุปไดวาพระเยซูเจาทรงเริ่มตนพันธกิจของพระองค

อยางไร 
 
 

หนวยการเรียนรูที่ 2 การพบกับพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ 
บทที่ 1 ปาเลสไตนและประชาชนในสมัยของพระเยซูเจา 
บทที่ 2 การบังเกิดของพระเยซูเจา 
บทที่ 3  พระเยซูเจาทรงรับพิธีลาง : เตรียมพันธกิจ 
บทที่ 4 พระเยซูเจาทรงถูกทดลอง : เตรียมพันธกิจ 
บทที่ 5  พันธกิจของพระเยซูเจา 
บทที่ 6  ผูรวมงานของพระเยซูเจา 
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สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู

หนวยการเรียนรูที่ 3 การมีประสบการณกับพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ
ในหนวยการเรียนรูนี้ เราจะพบกับพระเยซูเจาในเรื่องราวตางๆ ของชาย
และหญิงที่พระองคทรงรักษาและเกี่ยวของ คําสั่งสอน และอัศจรรย
มากมายที่พระองคทรงกระทําตามที่ผูนิพนธพระวรสารไดบันทึกไวนั้น เรา
สามารถเห็นถึงพระบุคคลของพระองค และการชวยใหรอดพนที่ทรงนํามา
ใหกับมนุษยทุกคน ยิ่งถาเราอยูในบริบทในสมัยของพระองค เราก็ยิ่งเขาใจ
สารที่กลาวถึงพระอาณาจักรพระเจาที่กําลังมาถึงไดดียิ่งขึ้น และสามารถ
แบงปนการสงเสริมพระอาณาจักรพระเจาใหกับมนุษยทุกคนที่เราพบใน
ทุกๆ ที่ 

“พระเยซูเจาเสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธซึ่งเปนสถานที่ที่พระองค
ทรงเจริญวัย ในวันสับบาโต พระองคเสด็จเขาไปในศาลาธรรมเชนเคย 
ทรงยืนขึ้นเพื่อทรงอานพระคัมภีร  มีผูสงมวนหนังสือประกาศกอิสยาหให
พระองค พระเยซูเจาทรงคลี่มวนหนังสือออก ทรงพบขอความที่เขียนไววา
พระจิตของพระเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะพระองคทรงเจิมขาพเจา
ไว ใหประกาศขาวดีแกคนยากจน ทรงสงขาพเจาไปประกาศการ
ปลดปลอยแกผูถูกจองจํา คืนสายตาใหแกคนตาบอด ปลดปลอยผูถูกกดขี่
ใหเปนอิสระ ประกาศปแหงความโปรดปรานจากพระเจา  
 แลวพระเยซูเจาทรงมวนหนังสือสงคืนใหเจาหนาที่และประทับนั่ง
ลง  สายตาของทุกคนที่อยูในศาลาธรรมตางจองมองพระองค  พระองค
จึงทรงเริ่มตรัสวา “ในวันนี้ ขอความจากพระคัมภีรที่ทานไดยินกับหูอยูนี้
เปนความจริงแลว” (ลก 4:16-21) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1.  รูจักบุคลิกลักษณะตางๆ ของพระเยซูเจาที่ทรงแสดงใน

เหตุการณตางๆ ที่พบในพระวรสาร 
2.  ไตรตรองถึงเรื่องอัศจรรยตางๆ ใหมาเปนประสบการณ

ของตนเอง 
3.  นําสิ่งที่พระเยซูเจาทรงสอนมาใชในชีวิต 
 

หนวยการเรียนรูที่ 3 การมีประสบการณกับพระเยซู 
ชาวนาซาเร็ธ 
บทที่ 1  พระเยซู : องคแหงการภาวนา 
บทที่ 2  พระเยซู : พระอาจารย 
บทที่ 3  พระเยซู : ผูนําแบบผูรับใช 
บทที่ 4 พระเยซู : ผูเมตตา 
บทที่ 5 พระเยซู : ผูใหอภัย 
บทที่ 6  พระเยซู : ผูยุติธรรม 
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สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการเรยีนรู หนวยการเรยีนรู
หนวยการเรียนรูที่ 4 กาวไปกับพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ

ในหนวยการเรียนรูที่ 4 นี้ นักเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับพระทรมาน 
การสิ้นพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา เปนการนํา
เราใหคนพบวาพระเยซูเจาเปนใครในการรับสภาวะการเปนมนุษยของ
พระองค และเปนการติดตามพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ 

เนื่องจากพระเยซู เจาทรงมีประสบการณแหงมหาทรมาน 
ความหมายของสิ่งนี้ทาทายเราผูเปนศิษยที่พระองคทรงเผยแสดงใหเรา
เห็น ดวยการกลับคืนพระชนมชีพของพระ-องค พระองคทรงนําเราไปสู
ดินแดนแหงพระสัญญาและสูความหวังของการกลับมีชีวิตอีกครั้งหลัง
ความตาย 

เรื่องที่เลาถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจาที่มีอยูใน
พระวรสารนั้นเปนตอนที่สําคัญที่สุด และเปนการเชิญชวนเราใหศึกษาถึง
ชีวิต กิจการของพระเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพขณะที่ดํารงชีวิตอยูบน
โลกนี้ 
 
พระคริสตเจาไดทรงฟนคืนชีพจากบรรดาผูตาย โดยการสิ้นพระชนมของ
พระองค พระองคไดทรงพิชิตความตาย แกผูตาย พระองคไดประทาน
ชีวติ (พิธีกรรมไบเซนไทน Troparion of Easter) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว นักเรียนสามารถ
1.  อธิบายความหมายของพระทรมาน การสิ้นพระชนม 

และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจาได 
2.  สอบถามความหมายที่แทจริงของการเปนศิษยในทางที่

สอดคลองกับพระทรมาน การสิ้นพระชนม และการ
กลับคืนชนมชีพของพระเยซูเจาได 

3.  เนนความสําคัญของความหมายที่แทจริงของการ
กลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจาในบริบทของการ
ตอสูดิ้นรนในชวีิตได 

4.  ปฏิบัติตามคําสั่งสุดทายของพระเยซูเจาไดตามความ
เหมาะสมของวัย 

 
 

หนวยการเรียนรูที่ 4 กาวไปกับพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ 
บทที่ 1 สตรีที่หมูบานเบธานี 
บทที่ 2 อาหารค่ํามื้อสุดทาย 
บทที่ 3 พระเยซูเจาทรงถูกตรึงและสิ้นพระชนมบนไม

กางเขน 
บทที่ 4 พระเยซูเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพ 
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หนงัสอืชดุชวีติคริสตงั เลม 9 กลายเปนชมุชนของศิษย 
 

สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการ
เรียนรู 

หนวยการเรยีนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 1 การเริ่มชุมชนของพระคริสตเจา
 การศึกษาเรื่องราวประชากรของพระเจา ทําใหเราสามารถเขาใจพระศาสนจักรในปจจุบันไดดียิ่งขึ้น พระศาสนจักร
เปนระบบ และมีโครงสรางเดียว  แตก็มิใชจะเปนเชนนี้เสมอมา  เปนผลมาจากกระบวนการที่ยาวนนาน 
 พระศาสนจักรตั้งขึ้นมากวา 2000 ป ในชวงศตวรรษเหลานี้ นับตั้งแตพระเยซูเจาทรงรวบรวมบรรดาอัครสาวก และ
บรรดาศิษยรุนแรกๆ ใหมาอยูรวมกัน   พระศาสนจักรเติบโต เปลี่ยนแปลง และพัฒนาขึ้น 
 ในหนวยการเรียนรูนี้ นักเรียนจะไดเห็นภาพรวมของการกอตั้งและการเติบโตของพระศาสนจักร เพื่อชวยใหเขาใจถึง
วิสัยทัศนของพระเยซูเจาตอมนุษยชาติ ที่กอรูปมาเปนศตวรรษ อยางไรก็ดี ยังมีสิ่งตางๆ ที่เราตองกระทําเพื่อใหความฝนของ
พระเยซูเจาเปนจริงนั้นยังไมไดถูกนํามาเปดเผย 
 
“ทุกๆ วัน เขาพรอมใจกันไปที่พระวิหาร และไปตามบาน เพื่อทําพิธีบิขนมปง รวมกินอาหารดวยความยินดี และเขาใจกัน 
สรรเสริญพระเจา และไดรับความนิยมจากประชาชนทุกคน  องคพระผูเปนเจาทําใหจํานวนผูที่ไดรับความรอดพนเพิ่มขึ้นทุก
วัน” (กจ 2:46-47) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว 
นักเรียนสามารถ 
1.  มีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

ตนกําเนิดและธรรมชาติของ
พระศาสนจักร 

2.  มีความรู สึกวาตนเองเปน
ของพระศาสนจักรไดลึกซึ้ง
มากขึ้น 

3.  ยอมรับที่จะทํางานที่ทาทาย
ในฐานะสมาชิกของพระศา
สนจักร 

 

หนวยการเรียนรูที่ 1 การเริ่ม
ชุมชนของพระคริสตเจา 
บทที่ 1 พระจิตเจาเสด็จมา 
บทที่ 2 นักบุญเปาโลและงาน
แพรธรรมของทาน 
บทที่ 3 สมาชิกในครอบครัว
พระศาสนจักร 
บทที่ 4 ชุมชนของพระคริสตเจา
ถูกกดขี่ขมเหง 
 

หนวยการเรียนรูที่ 2 การเติบโตของชุมชนคริสตชน 
ประสบการณอันเศราสลดของบรรดาคริสตชนแรกเริ่มภายใตอํานาจการปกครองของชาวโรมันนั้นมิไดทําใหความเชื่อ

ในองคพระเยซูเจาของพวกเขาลดนอยลง   ตองขอบคุณจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ยอมใหประชาชนถือศาสนาคริสตไดถูกตอง
ตามกฎหมาย จึงทําใหพระศาสนจักรเติบโตและแพรหลายออกไป 

 
ในหนวยการเรียนรูที่ 2 นี้ นักเรียนจะพบวาพระศาสนจักรยังคงเติบโตและพัฒนา    ทั้งๆ ที่เกิดความขัดแยงและ

ความแตกแยกมากมาย ซึ่งเปนเหตุใหเกิดการแบงแยกในทามกลางสัตบุรุษ พระศาสนจักรกาวหนาดวยความชวยเหลือของ
สภาสังคายนาสากลตางๆ บรรดาปตา-จารย และนักบวชคณะตางๆ 

ในขณะเดียวกันในบทเรียนนี้จะไดเห็นถึงพระศาสนจักรในประเทศไทยที่เริ่มตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปจจุบัน 
“ขาวดีนี้มาถึงทาน กําลังบังเกิดผลและเจริญในทานเชนเดียวกับที่กําลังบังเกิดผลและเจริญอยูทั่วไปในโลก    นับตั้งแตวันที่
ทานไดฟงและรูถึงพระหรรษทานของพระเจาในความจริง” (คส 1:6) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว 
นักเรียนสามารถ 
1.  ติดตามขั้นตอนตางๆ ของการ

เจริญเติบโตของพระศาสน
จักรได 

2.  ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของ
สภาสังคายนาสากลตางๆ  ทั้ง
ในสมัยกอนและปจจุบัน 

3.  รูคุณคาถึงความพยายามตางๆ  
ของบรรดาปตาจารยในการ
ปกปองความเชื่อคริสตชน 

 

หนวยการเรียนรูที่ 2 การเติบโต
ของชุมชนคริสตชน 
บทที่ 1  ผู ป กป อ งและพัฒนา
พระศาสนจักร 
บทที่ 2  ค ว า ม แ ต ก แ ย ก ใ น
ชุมชนคริสตชน 
บทที่ 3  การฟนฟูชุมชนคริสตชน 
บทที่ 4  พ ร ะ ศ า ส น จั ก ร ใ น
ประเทศไทย 
บทที่ 5 ชีวิตในชุมชนคริสตชน 
 

หนวยการเรียนรูที่ 3 การเฉลิมฉลองเพื่อชีวิตของชุมชนคริสตชน
 พระศาสนจักรเติบโตขึ้นและกลายเปนชุมชนใหญที่แผขยายออกไปทั่วโลก พระศาสนจักรถูกเรียกใหเปนแสงสวางสอง

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว  
นักเรียนสามารถ 

หนวยการเรียนรูที่ 3 การเฉลิม
ฉลองเพื่อชีวิตของชุมชน คริสต
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นานาชาติ เปนเครื่องมือแหงพระพรของพระเจาเพื่อมนุษยชาติ และเปนเครื่องหมายของการประทับอยูของพระเจาบนโลกนี้ที่
แลเห็นได เพื่อที่จะกระทําใหภารกิจนี้สําเร็จไดนั้น พระศาสนจักรตองการการประทับอยูอยางถาวร และการชวยเหลือจากพระ
เจา 
 แทจริงแลว  พระคริสตเจาทรงประทับอยูในพระศาสนจักร ทรงมอบความรักและชีวิตของพระองคโดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์
ตางๆ ซึ่งเปนการใหบริการการเฉลิมฉลองเพื่อชีวิตของชุมชนคริสตชน 
 ในบทเรียนนี้จะกลาวถึงศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการของพระศาสนจักร ซึ่งกําหนดไวเปนภาพรวมของศีลศักดิ์สิทธิ์ เปน
สัญลักษณหนึ่งเดียวของความรักของพระเจาตอเรา จะกลาวถึงความหมาย ความสําคัญ การกอใหเกิดผล และทุกๆ ศีลเปน
สิ่งทาทาย ในขณะเดียวกันก็แสดงใหเห็นถึงขอความจากพระคัมภีรที่เปน 
 พื้นฐานของศีลศักดิ์สิทธิ์แตละประการ 
“ขาพเจาจะประกาศพระนามใหเปนที่จดจําตลอดไปทุกยุคทุกสมัย      ประชาชาติทั้งหลายจะสรรเสริญพระองคตลอดไปชั่ว
นิรันดร” (สดด 45:17) 

1. ใหความหมายที่แนนอนและ
อธิบายถึงความหมายของศีล
ศักดิ์สิทธิ์ได 

2.  มีความชื่นชมในคุณคาของศีล
ศักดิ์ สิทธิ์ตางๆ ในชีวิตของ
พวกเขาได 

3.  รูและจําไดถึงความสําคัญที่
พระเยซูเจาทรงเปนศูนยกลาง
ข อ ง ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง  7 
ประการ 

 

ชน
บทที่ 1  เครื่องหมายแหงความ
รักของพระเจา 
บทที่ 2  ศีลศั กดิ์ สิทธิ์ แห งการ
เริ่มตน 
บทที่ 3  ศีลศั กดิ์ สิทธิ์ แห งการ
เยียวยารักษา 
 

สาระสาํคัญของหนวยการเรยีนรู จุดประสงคของหนวยการ
เรียนรู 

หนวยการเรยีนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 4 คํามั่นสัญญาในการสงเสริมพระอาณาจักรพระเจา
 พระคริสตเจาผูทรงกอตั้งพระศาสนจักร คริสตชนในฐานะประชากรใหมของพระเจา พระศาสนจักรเปนผูรับพระพร
แหงความรักของพระเจา และในขณะเดียวกันก็เปนเครื่องมือแหงพระพรของพระเจา เพื่อประชากรทั้งมวล พระศาสนจักร
เปนเครื่องหมายแหงการประทับอยูของพระเจาบนโลกนี้ที่แลเห็นได 

ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่หลอเลี้ยงและเสริมพลังใหกับชีวิตคริสตชนนั้นเพิ่มพลังใหกับชุมชนของผูมีความเชื่อใหตอบรับการเชื้อ
เชิญของพระเจาใหอุทิศตนเพื่อสงเสริมพระอาณาจักรของพระองค 

ในหนวยการเรียนรูนี้ เนนย้ําถึงความสําคัญในการที่บุคคลตอบรับการเรียกของพระเจา ศีลแหงความรักอุทิศตนเชนศีล
สมรสและศีลบรรพชา ในหนวยการเรียนรูนี้จะชวยใหเราไดพัฒนาและเสริมพลังใหอุทิศตนตอพระเจาดวยวิธีการแบบธรรมดา 
หรือการอุทิศของตนในชีวิตนักบวช เพื่อเสริมสรางพระอาณาจักรพระเจา 
 
“จงมอบงานของเจาไวกับพระเจา และแผนงานของเจาจะไดรับการสถาปนาไว” (สภษ 16:3) 

เมื่อจบหนวยการเรียนรูนี้แลว 
นักเรียนสามารถ 
1.  อธิบายถึงความสําคัญของ

กระแส เรี ยก ในชี วิ ต ของ
มนุษยได 

2.  อธิบายถึงการอุทิศตนในศีล
บรรพชา และศีลสมรสได 

3.  มีความชื่นชอบในพระพร
แ ห ง ก า ร เ ป น พ ร ะ ส ง ฆ 
นั ก บ ว ช  ภ ร า ด า  แ ล ะ
ฆ ร า ว า สผู อุ ทิ ศ ต น    ที่
ทํางานเพื่อบริการรับใชใน
ทุกๆ แหงที่สามารถ 

4.  ไตรตรองและตระหนักถึง
กระแสเรียกของตนเอง 

 
 

หนวยการเรียนรูที่ 4 คํามั่น
สัญญา ในการส ง เ ส ริ มพร ะ
อาณาจักรพระเจา 
 
บทที่ 1  ศีลสมรส : คําสัญญา

แหงความรักและชีวิต 
บทที่ 2 ศีลบรรพชา : คํา

สัญญาในการรับ ใช
พระเจาและปวงชน 

บทที่ 3 ชี วิ ต นั ก บ ว ช  : คํ า
สัญญาในการสงเสริม
พระ -อาณาจักรพระ
เจา 

บทที่ 4 แตละบุคคล : คํา
สัญญาในการสงเสริม
พระ -อาณาจักรพระ
เจา 


