สาระการเรี ยนรู้ คริสตศาสตร์
หน่ วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง คุณธรรมพืน้ ฐานหลัก 4 ประการ
ออกแบบโดย เซอร์ แอสแตล เดอ เยซู สุ เนตร โด่ งสนั่น
วันที่
25 กุมภาพันธ์ 2560

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ยน เซนต์ โยเซฟแม่ ระมาด

1. การให้ ภาพรวม:
1.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
- นักเรี ยนเข้าใจความหมายความสาคัญของคุณธรรมพื้นฐานหลัก 4 ประการ คือ 1. ความรอบคอบ
2. ความยุติธรรม 3. ความกล้าหาญ และ 4. ความมัธยัสถ์หรื อความพอเพียง
- นักเรี ยนปรับใช้คุณธรรมที่ได้เรี ยนรู ้และผูม้ ีคุณธรรมเป็ นบุคคลต้นแบบในการดาเนินชีวิตประจาวัน
สมตามวัยของตนจนกลายเป็ นลักษณะนิสัยหรื อคุณลักษณะประจาตัว
1.2 ความจาเป็ น (Needs)
- คุณธรรมพื้นฐานและบุคคลต้นแบบเป็ นการเสริ มสร้างและพัฒนาความเป็ นคนที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย
สติปัญญา และจิตใจ ในการประกอบความดี
1.3 หัวข้อและเนื้อหา (Range)
- ความหมายและความสาคัญของ “คุณธรรม”
- ความหมายและความสาคัญของคุณธรรมพื้นฐานหลัก 4 ประการคือ
1. ความรอบคอบ
2. ความยุติธรรม
3. ความกล้าหาญ
4. ความมัธยัสถ์หรื อความพอเพียง
1.4 เวลา (Time)
- 5 คาบๆ ละ 50 นาที
2. การประเมินและวัดผล
- จากการร่ วมมือกันวิเคราะห์และร่ วมตอบคาถาม
- สังเกตความสนใจ ตั้งใจในการอ่าน ตอบคาถามการร่ วมแสดงความคิดเห็น
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3. การนาเสนอ
3.1 คาบที่ 1-4
3.1.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ในแต่ละคาบให้นกั เรี ยนดูวีดิโอ บุคคลตัวอย่างมีและศึกษาพระคัมภีร์เกี่ยวกับคุณธรรมแต่ละด้าน
1. ความรอบคอบ: พระปิ ยะมหาราช กับพระคัมภีร์ในบท ฟป.4:8-9, มธ.25:1-13, ลก.12:39-40,
ลก.16:1-8
2. ความยุติธรรม: เปาบุน้ จิ้น กับพระคัมภีร์ในบท ลก.18:1-8, มธ.20:1-6
3. ความกล้าหาญ: พระศรี สุริโยทัย กับพระคัมภีร์ในบท มก.6:49, 14:60-65, ยชว. 1:6-9, ทมธ.1:7,
ฮบ.11:30, ยก.2:25
4. ความมัธยัสถ์: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 กับพระคัมภีร์ในบท ฟป.11-13, สดด.
34:19, 35:13, อสย.53:7
- แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ มๆ ละ 5 คน และเขียนสรุ ป คุ ณธรรมที่ปรากฏ พฤติกรรมที่ แสดงถึ ง
คุณธรรมนั้น และผลที่เกิดขึ้นแก่สังคมจากคุ ณธรรมนั้นที่สะท้อนจากบุคคลตัวอย่างและพระคัมภีร์ใน
บทที่ศึกษา
3.1.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยนรู ้และแบบอย่างที่ได้รับ
- ให้นกั เรี ยนอ่านเพิ่มเติมเรื่ องเกี่ยวกับคุณธรรมและคาอธิ บายพระคัมภีร์ ตามที่กาหนดให้ในแต่ละ
คาบ
- ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านตามที่กาหนดให้ในแต่ละคาบ จากนั้น ครู อธิบาย
เพิม่ เติมเกี่ยวกับเรื่ องคุณธรรมนั้นๆ
อธิษฐานภาวนา
สวดภาวนาขอพละกาลังจากพระเจ้าในการประกอบความดี
3.1.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ให้นกั เรี ยนอภิปรายว่า ในฐานะของนักเรี ยน นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตวั หรื อมีพฤติกรรมใน
ชีวติ ประจาวันอย่างไรที่สะท้อนถึงคุณธรรมตามแบบอย่างที่เป็ นนั้น
- ให้นกั เรี ยนเขียนข้อตั้งใจที่จะปฏิบตั ิประจาสัปดาห์และให้มารายงานในคาบถัดไป
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เฉพาะคาบที่ 4
- แบ่งกลุ่มนักเรี ยน เพื่อแต่งและแสดงละคร เรื่ อง “คุณธรรมพื้นฐาน 4 ประการในชีวติ ของฉัน”
กลุ่มละ 5 นาที เพื่อแสดงในคาบถัดไป
3.2 คาบที่ 5
3.2.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- แต่ละกลุ่มแสดงละครที่ได้เตรี ยมตัวมาและชั้นเรี ยนร่ วมกัน สรุ ปบทเรี ยนรู ้จากละครแต่ละเรื่ อง
- ให้นกั เรี ยนเขียนบันทึก 8-10 บรรทัด เรื่ อง “คุณธรรมประจาใจของฉัน” และอ่านแบ่งปั นในชั้น
4. การไตร่ ตรองก่อนจบคาบเรียน
4.1 คาบที่ 1-4
4.1.1 หลังจากที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับคุณธรรมนี้ ผ่านทางบุคคลต่างๆและจากพระคัมภีร์ที่ได้ศึกษา
นักเรี ยนรู ้สึกต่างจากเมื่อก่อนอย่างไร?
4.1.2 จากสิ่ งที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ นักเรี ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไร เพื่อเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ข้ ึน?
4.2 คาบที่ 5
- นักเรี ยนเลือกใครเป็ นแบบการดาเนินชีวติ (Role Model) เพราะเหตุใด?
5. สื่ อการเรียนการสอน
- เครื่ องเล่นและแผ่นซี ดี
- หนังสื อเรี ยนวิชาคริ สตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
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6. การเตรียมตัวของครู
- อ่าน ศึกษา และราพึงบทเทศน์ของคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์
1. อุปมาเรื่ องหญิงสาวสิ บคน (มธ: 1-13)
2. การให้ทาน การเตรี ยมพร้อมเมื่อนายกลับมา (ลก 12: 32-48)
3. ความฉลาดของผูจ้ ดั การ การใช้เงินอย่างถูกต้อง (ลก 16: 1-13)
4. ผูพ้ ิพากษาที่ไร้มโนธรรมกับหญิงม่ายผูร้ บเร้า (ลก 18: 1-8)
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อุปมาเรื่ องหญิงสาวสิ บคน
ข่ าวดี มธ 25:1-13
1
อาณาจักรสวรรค์เปรี ยบได้กบั หญิงสาวสิ บคนถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าบ่าว 2ห้าคนเป็ นคนโง่ อีก
ห้าคนเป็ นคนฉลาด 3หญิ งโง่ นาตะเกี ยงไปแต่มิได้นาน้ ามันไปด้วย 4ส่ วนหญิ งฉลาดนาน้ ามันใส่ ขวดไป
พร้อมกับตะเกียง 5ทุกคนต่างง่วงและหลับไปเพราะเจ้าบ่าวมาช้า 6ครั้นเวลาเที่ยงคืน มีเสี ยงตะโกนบอกว่า
‘เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกไปรับกันเถิ ด’ 7หญิงสาวทุกคนจึงตื่นขึ้นแต่งตะเกียง 8หญิงโง่พูดกับหญิงฉลาดว่า
‘ขอน้ ามันให้เราบ้าง เพราะตะเกียงของเราจวนจะดับแล้ว’ 9หญิงฉลาดจึงตอบว่า ‘ไม่ได้ เพราะน้ ามันอาจไม่
พอสาหรับเราและสาหรับพวกเธอด้วย จงไปหาคนขายแล้วซื้ อเอาเองดีกว่า’ 10ขณะที่หญิงเหล่านั้นกาลังไป
ซื้ อน้ ามัน เจ้าบ่าวก็มาถึง หญิงสาวที่เตรี ยมพร้อมจึงเข้าไปในห้องงานแต่งงานพร้อมกับเจ้าบ่าว แล้วประตูก็
ปิ ด 11ในที่สุด พวกหญิงโง่ก็มาถึงพูดว่า ‘นายเจ้าขา นายเจ้าขา เปิ ดรับพวกเราด้วย’ 12แต่เขาตอบว่า ‘เราบอก
ความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่า เราไม่รู้จกั ท่าน’ 13เพราะฉะนั้นจงตื่นเฝ้าระวังไว้เถิด เพราะท่านไม่รู้วนั และเวลา
*****************************
นิ ทานเปรี ยบเทียบเรื่ องนี้ ดูเหมือนเป็ นเรื่ องยกเมฆ แต่จริ ง ๆ แล้วเป็ นสิ่ งที่เกิ ดขึ้นจริ งในสมัยของ
พระเยซู เจ้า และยังสื บเนื่องต่อมาจนถึงทุกวันนี้
การแต่งงานถือเป็ นงานใหญ่ของหมู่บา้ น ทุกคนพยายามจะมีส่วนร่ วม ถ้าไม่เข้าร่ วมขบวนแห่ ของ
เจ้าบ่าวไปสู่ บา้ นใหม่ ก็จะยืนรอสองข้างทางที่ ขบวนเจ้าบ่าวจะผ่านเพื่อแสดงความยินดี ฝ่ ายเจ้าบ่าวก็จะ
พยายามเลื อกเส้นทางสู่ บา้ นใหม่ที่ยาวที่สุด เพื่อให้ชาวบ้านมี โอกาสร่ วมอวยพรและแสดงความยินดี มาก
ที่สุด ความสาคัญของการแต่งงานมีมากจนพวกธรรมาจารย์ถึงกับยอมให้ชาวยิวลาหยุดจากการศึกษาธรรม
บัญญัติ เพื่อไปร่ วมงานแต่งงานได้
นักท่องเที่ยวผูห้ นึ่ งบันทึกไว้วา่ เขาเห็นหญิงสาวสิ บคนแต่งกายสี สดใสเล่นเครื่ องดนตรี ชนิ ดหนึ่ ง
พร้ อมกับเต้นราไปตามถนนหน้ารถยนต์ของเขา ล่ามอธิ บายว่าพวกเขากาลังเดิ นทางไปเป็ นเพื่อนเจ้า สาว
จนกว่าเจ้าบ่าวจะมาถึ ง นักท่องเที่ ยวสนใจที่ จะดู พิธีแต่งงานของชาวยิว แต่ล่ามส่ ายหัวพร้ อมกับตอบว่า
เป็ นไปไม่ได้เพราะไม่รู้วา่ จะมีพิธีคืนนี้ พรุ่ งนี้ หรื ออีกสองสัปดาห์ขา้ งหน้า สิ่ งเดียวที่พอจะหาดูได้ระหว่าง
งานแต่งงานของคนชั้นกลางก็คือ “เพื่อนเจ้ าสาวงีบหลับ”
แม้ชาวยิวจะตกลงกันว่าต้องมีคนส่ งข่าวก่อนเจ้าบ่าวจะมา แต่สิ่งนี้ยอ่ มเกิดขึ้นได้ทุกโอกาส ไม่วา่ จะ
เป็ นเวลากลางวัน หัวค่า หรื อเที่ยงคืน และเมื่อเจ้าบ่าวมาถึง บรรดาเพื่อนเจ้าสาวจะต้องออกไปต้อนรับ โดยมี
กฎอยู่ขอ้ หนึ่ งว่าเมื่ อพระอาทิ ตย์ตกดิ นแล้ว ห้ามทุ กคนออกนอกบ้านโดยไม่มีตะเกี ยงติ ดไฟไปด้วย เมื่ อ
เจ้าบ่าวเข้าบ้านพร้ อมกับปิ ดประตูแล้ว ผูท้ ี่มาทีหลังจะไม่ได้รับอนุ ญาตให้เข้าร่ วมงานเลี้ ยงเด็ดขาด และที่
แตกต่างจากบ้านเรามากก็คือ หลังวันแต่งงานคู่บ่าวสาวจะไม่ออกไปดื่มน้ าผึ้งพระจันทร์ ที่อื่น แต่จะอยูท่ ี่บา้ น
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ตลอดหนึ่งสัปดาห์เต็มเพื่อเลี้ยงฉลองร่ วมกับเพื่อนเจ้าสาวและเพื่อนคนอื่น ๆ ที่ได้รับเชิญ ตลอดเจ็ดวันคู่บ่าว
สาวจะแต่งตัวและได้รับการปฏิ บตั ิ ราวกับเป็ นเจ้าชายและเจ้าหญิง นับเป็ นเจ็ดวันแห่ งความทรงจาอันน่ า
ประทับใจที่สุดเท่าที่ชายหญิงคู่หนึ่ งพึงจะได้รับ สิ่ งที่หญิงโง่พลาดจึงไม่ใช่ เฉพาะพิธีแต่งงานเท่านั้น แต่
รวมถึงความยินดีตลอดสัปดาห์แห่งความประทับใจนี้ดว้ ย
พระเยซู เจ้าทรงเล่านิทานเปรี ยบเทียบเรื่ องนี้ดว้ ยจุดมุ่งหมายประการแรกคือ “ตักเตือนชาวยิว”
ชาวยิวเป็ นประชากรที่พระเจ้าทรงเลื อกสรร ตลอดประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน พวกเขาควรจะได้
เตรี ยมตัวให้พร้อมสาหรับการเสด็จมาของพระบุตรของพระเจ้า แต่เหตุการณ์กลับตรงกันข้าม พวกเขาไม่ได้
เตรี ยมตัวให้พร้อมจึงถูกปิ ดกั้นจากพระอาณาจักรของพระเจ้า นอกจากตักเตือนชาวยิวแล้ว พระองค์ยงั ทรง
เตือนพวกเราทุกคนด้วย
1. มีบางสิ่ งทีเ่ ราไม่ สามารถหามาได้ ในนาทีสุดท้ าย คงเป็ นการสายเกินไปสาหรับนักเรี ยนที่ท้ งั เทอม
ไม่ต้ งั ใจเรี ยน แต่มาขยันเตรี ยมสอบในวันสุ ดท้าย และคงสายเกินไปสาหรับเราที่จะแสวงหาความชานาญ
หรื อเปลี่ยนแปลงนิ สัยบางประการในทันทีทนั ใดโดยไม่ได้เตรี ยมตัวมาก่อน เป็ นการง่ายมากที่เราจะปล่อย
ให้หลายสิ่ งหลายอย่างผ่านไปจนสายเกินกว่าจะเตรี ยมตัวให้พร้อมสาหรับการพบกับพระเจ้า การสายเกินไป
ย่ อมเป็ นโศกนาฏกรรมเสมอ
2. มีบางสิ่ งที่เราไม่ สามารถขอยืมได้ หญิงโง่ไม่สามารถขอยืมน้ ามันเมื่อพวกเขาต้องการมันฉันใด
เราก็ ไ ม่ ส ามารถขอยื ม “ความสั ม พั น ธ์ กั บ พระเจ้ า ” เมื่ อ วาระสุ ด ท้า ยของเรามาถึ ง ฉั น นั้ น นอกจาก
ความสัมพันธ์กบั พระเจ้าแล้ว นิ สัยและความประพฤติต่าง ๆ ของเราก็ไม่สามารถขอยืมหรื อสั่งซื้ อจากที่ใด
ได้เลย เป็ นเราเองที่ต้องสร้ างและสะสมเอาตั้งแต่ บัดนี ้
เมื่อเสียงระฆังส่ งวิญญาณดังกังวานขึน้ คงไม่ มสี ิ่ งใดน่ าเศร้ าใจเท่ ากับเสียงของคาว่ า “สายเกินไป”...
%%%%%%%%%%%%
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การเตรียมพร้ อมเมื่อนายกลับมา
ข่ าวดี ลก 12:32-48
32
‘ฝูงแกะน้อย ๆ เอ๋ ย อย่ากลัวเลย’ เพราะพระบิ ดาของท่านพอพระทัยจะประทานพระอาณาจักร
ให้แก่ท่าน 33‘จงขายทรัพย์สินของท่านและให้ทาน จงหาถุงเงินที่ไม่มีวนั ชารุ ด จงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่มีวนั
หมดสิ้ นในสวรรค์ ที่นนั่ ขโมยเข้าไม่ถึงและแมลงขมวนไม่ทาลาย 34เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยูท่ ี่ใด ใจ
ของท่านก็จะอยูท่ ี่นนั่ ด้วย
35
‘ท่านทั้งหลายจงคาดสะเอวและจุดตะเกียงเตรี ยมพร้อมไว้ 36จงเป็ นเสมือนผูร้ ับใช้ที่กาลังคอยนายก
ลับจากงานสมรส เมื่อนายมาและเคาะประตูจะได้เปิ ดรับ 37ผูร้ ับใช้เหล่านั้นเป็ นสุ ข ถ้านายกลับมาพบเขา
กาลังตื่นเฝ้าอยู่ เราบอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่า นายจะคาดสะเอวพาผูร้ ับใช้เหล่านั้นไปนัง่ โต๊ะและจะรับ
ใช้เขาด้วย 38ไม่วา่ นายจะมาเวลาสองยามหรื อสามยาม ถ้าพบผูร้ ับใช้กาลังทาเช่นนี้ ผูร้ ับใช้เหล่านั้นก็เป็ นสุ ข
39
พึงรู ้ไว้เถิด ถ้าเจ้าของบ้านรู ้วา่ ขโมยจะมาเวลาใด เขาคงไม่ปล่อยให้ขโมยงัดแงะบ้านของตน 40ท่านทั้งหลาย
จงเตรี ยมพร้อมไว้ เพราะบุตรแห่ งมนุ ษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมาย’ 41เปโตรทูลว่า ‘ข้าแต่พระ
เจ้า พระองค์ตรัสอุปมานี้สาหรับพวกเราหรื อสาหรับทุกคน’ 42องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสว่า ‘ใครเล่าเป็ นผูจ้ ดั การ
ที่ซื่อสัตย์และรอบคอบซึ่ งนายจะแต่งตั้งให้ดูแลผูร้ ับใช้อื่น ๆ เพื่อปั นส่ วนอาหารให้ตามเวลาที่กาหนด 43ผูร้ ับ
ใช้คนนั้นเป็ นสุ ข ถ้านาย กลับมาพบเขากาลังทาดังนี้ 44เราบอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่า นายจะแต่งตั้งเขา
ให้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของตน 45แต่ถา้ ผูร้ ับใช้คนนั้นคิดว่า “นายจะมาช้า” และเริ่ มตบตีผรู ้ ับใช้ท้ งั ชายและ
หญิง กินดื่มจนเมามาย 46นายของผูร้ ับใช้คนนั้นจะกลับมาในวันที่เขามิได้คาดหมาย ในเวลาที่เขาไม่รู้ นายจะ
แยกเขาออก ให้ไปอยู่กบั พวกคนที่ ไม่ซื่อสัตย์ 47‘ผูร้ ั บใช้ที่รู้ใจนายของตน แต่ไม่เตรี ยมพร้ อมและไม่ ท า
ตามใจนาย จะต้องถูกเฆี่ยนมาก 48แต่ผรู ้ ับใช้ที่ไม่รู้ใจนาย แม้ทาสิ่ งที่ควรจะถูกเฆี่ยน ก็จะถูกเฆี่ยนน้อย ผูใ้ ด
ได้รับฝากไว้มาก ผูน้ ้ นั ก็จะถูกทวงกลับไปมากด้วย’
*********************
หลังจากตรัสสอนอุปมาเรื่ อง “เศรษฐี โง่ ” เพื่อชี้ ให้เห็นอันตรายของการใช้ทรัพย์สมบัติในทางที่ผิด
แล้ว (ลก 12:13-21) พระเยซู เจ้าทรงให้กาลังใจแก่ผยู ้ ากไร้หรื อ “ฝูงแกะน้ อย ๆ” ว่า “อย่ ากลัวเลย เพราะพระ
บิดาของท่ านพอพระทัยจะประทานพระอาณาจักรให้ แก่ ท่าน” (ลก 12:32) พร้อมกับทรงแนะนาให้ “สะสม
ทรั พย์ สมบัติที่ไม่ มวี นั หมดสิ ้นในสวรรค์ ที่นนั่ ขโมยเข้ าไม่ ถึงและแมลงขมวนไม่ ทาลาย” (ลก 12:33)
ที่ทรงแนะนาเช่นนี้เพราะในสมัยของพระองค์ ชาวบ้านนิยมวัดความมัง่ คัง่ กันที่เครื่ องแต่งกายซึ่ งอาจ
ถูกขโมยหรื อถูกแมลงกัดกินและทาลายได้ ตรงกันข้าม หากเราประดับอาภรณ์ฝ่ายวิญญาณด้วยการให้ทาน
ทาความดี และรักษาความบริ สุ ทธิ์ ไว้ ก็ไม่มีขโมยหรื อแมลงใดจะมาทาลายได้ และที่สาคัญ ตราบใดที่เรา
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มุ่งมัน่ แสวงหาทรัพย์สมบัติในสวรรค์ ตราบนั้นใจของเราก็จะยึดติดอยูก่ บั สวรรค์และสิ่ งที่อยูเ่ บื้องบน แล้ว
นั้น เราจะตระหนักเช่นเดียวกับปั ญญาจารย์วา่ “อนิจจัง อนิจจัง ทุกสิ่ งล้ วนอนิจจัง” (ปญจ 1:2)
เมื่ อทรงสอนให้ใ จของเรายึดมัน่ กับ ทรั พย์สมบัติที่ไม่มี วนั หมดสิ้ นในสวรรค์แล้ว พระองค์ตรั ส
ต่อไปว่า “ท่ านทั้งหลายจงเตรี ยมพร้ อมไว้ เพราะบุตรแห่ งมนุษย์ จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านมิได้ คาดหมาย” (ลก
12:40)
พระวาจานี้มีความหมาย 2 นัย
1. ความหมายโดยเฉพาะคือ “การเสด็จกลับมาอีกครั้ งหนึ่งของพระเยซู คริ สตเจ้ า ” หรื อที่เราคุน้ เคย
กันคือ “วันสิ้นพิภพ”
2. ความหมายโดยทัว่ ไปคือ “การที่พระเป็ นเจ้ าทรงเรี ยกเราแต่ ละคนกลับไปเฝ้ าพระองค์ ” หรื อพูด
ง่าย ๆ คือ “ตาย”
พระองค์ตรัสว่า “ไม่ ว่านายจะมาเวลาสองยามหรื อสามยาม ถ้ าพบผู้รับใช้ กาลัง ตื่ นเผ้ ารอรั บ ผู้รับใช้
เหล่ านั้นก็เป็ นสุ ข” (ลก 12:38) แปลว่าไม่วา่ จะสิ้ นพิภพหรื อตาย ถ้าพระองค์ทรงพบเราตื่นเฝ้าอยู่ เราก็เป็ น
สุ ข
พร้อมกันนี้ พระองค์ทรงเล่าเรื่ อง “ผู้รับใช้ ที่ซื่อสัตย์ ” เพื่อเป็ นแนวทางในการ “ตื่นเฝ้า” แก่เราดังนี้
1. ทาทุกสิ่ งให้ เสร็จ
ปกติชาวยิวแต่งกายด้วยเสื้ อยาวซึ่ งรุ่ มร่ ามและเกะกะเวลาทางานหรื อวิ่ง พวกเขาจึงคาดสะเอวด้วย
สายประคดแล้วดึงเสื้ อขึ้นมารวบไว้เหนื อสายประคดเพื่อให้คล่องตัวเวลาทาสิ่ งต่าง ๆเมื่อพระเยซู เจ้าทรงสั่ง
ให้เรา “คาดสะเอว” ย่อมเท่ากับว่าทรงปรารถนาให้เราคล่องตัวและกระตือรื อร้นทาสิ่ งต่าง ๆ ให้สาเร็ จลุล่วง
เราแต่ละคนต่างมี “จุดหมาย” หรื อ “ความตั้งใจ” ดี ๆ มากมายในชีวติ เช่น จะเป็ นคนดี จะกลับใจ จะเลิกสุ รา
จะละเว้นการพนัน จะซื่ อสัตย์ จะให้อภัย จะช่วยเหลือผูข้ ดั สน ฯลฯ แต่น่าเสี ยดายที่หลายคนทาสาเร็ จเพียง
บางจุดหมาย บางจุดหมายทาได้ครึ่ งเดียว บางจุดหมายก็ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกาหนด ที่ร้ายยิง่ ไปกว่านั้น
ก็คือบางจุดหมายยังไม่ได้เริ่ มแม้แต่จะคิดด้วยซ้ าไป คาภาวนาของพระเยซู เจ้าที่วา่ “ข้ าพเจ้ าทาให้ พระองค์
ทรงได้ รับพระสิ ริร่ ุ งโรจน์ ในโลกนีแ้ ล้ ว โดยปฏิบัติภารกิจจนสาเร็ จ ตามที่ทรงมอบหมายกับข้ าพเจ้ า” (ยน
17:4) คงช่วยเตือนใจเราให้ระลึกอยูเ่ สมอว่า แม้พระเยซู เจ้าเองยังต้อง “ปฏิบัติภารกิจให้ สาเร็จ” เพราะฉะนั้น
ก่อนค่าคืนนี้จะมาถึง ขออย่าให้เราปล่อยสิ่ งใดค้างคาไว้เลย
2. คืนดีกบั ผู้อื่น
ผูจ้ ดั การผูน้ ้ นั จะเป็ นสุ ขได้อย่างไรกันหากเขามีเรื่ องบาดหมางกับผูร้ ับใช้คนอื่น ๆ เช่นเดียวกัน เรา
จะตาย “ตาหลับ” ได้อย่างไรกันหากเรายังมีเรื่ องบาดหมางกับคนอื่น ๆ นักบุญเปาโลจึ งสอนว่า “จงเลิ ก
โกรธก่ อนดวงอาทิตย์ ตก” (อฟ 4:26) ด้วยเกรงว่าดวงอาทิตย์ตกครั้งนี้อาจจะเป็ นครั้งสุ ดท้ายสาหรับเรา
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3. สร้ างสั นติสุข
ด้วยการ “จุดตะเกียงเตรี ยมพร้ อมไว้ ” (ลก 12:35) “บาป” ก่อให้เกิ ดความมืดมิด ทาให้ตะเกียงดับ
และทาให้ใจของเราไม่มีสันติ สุข จะแตกต่างกันสักแค่ไหนสาหรั บคนที่ ดาเนิ นชี วิตอย่างมี สันติ สุขตาม
หนทางของพระเยซู เจ้าและกาลังจะจากโลกนี้ไปสู่ “อ้ อมพระหัตถ์ ของพระเจ้ า” กับคนที่ดาเนินชีวติ ในความ
มืดและกาลังจะจากโลกนี้ ไปหา “คนแปลกหน้ าหรื อศัตรู ” ? เพราะฉะนั้น จง “จุดตะเกียงเตรี ยมพร้ อมไว้ ”
ด้วยการสร้างสันติสุขในจิตใจของเราเถิด
ตรงกัน ข้า มกับ ผู ้รั บ ใช้ ที่ ตื่ น เฝ้ า และเป็ นสุ ข ก็ คื อ “ผู้ รั บใช้ ที่ ไ ม่ ซื่ อสั ต ย์ ” ผู ้จ ัด การในนิ ท าน
เปรี ยบเทียบที่พระเยซู เจ้าทรงกล่าวถึ งก็คือผูร้ ั บใช้หรื อทาสนั่นเอง พวกเขาได้รับการแต่งตั้งจากนายให้มี
อานาจเต็มในการดูแลทาสด้วยกันเอง รวมถึงดูแลบ้าน และทรัพย์สินต่าง ๆ ของนาย ความซื่ อสัตย์และความ
ฉลาดรอบคอบจึงเป็ นคุณสมบัติที่จาเป็ นของผูท้ ี่จะเป็ นผูจ้ ดั การ
ส่ วนผูจ้ ดั การที่ ถูกปลดไปอยู่ร่วมกับผูร้ ั บใช้ที่ไม่ซื่อสัตย์น้ นั (ลก 12:46) สาเหตุเป็ นเพราะเขาทา
ผิดพลาดสาคัญ 2 ประการด้วยกัน คือ
1. เขาคิดว่ านายไม่ อยู่ “จึงเริ่ มตบตีผ้ รู ั บใช้ ทั้งชายและหญิง กินดื่มจนเมามาย” (ลก 12:45) แทนที่จะ
ดูแลทุกข์สุขของผูร้ ับใช้ หรื อดูแลบ้านช่องและผลประโยชน์จากทรัพย์สินของนาย หากเราเป็ นนายก็คงไล่
ผูจ้ ดั การคนนี้ ออกแน่ โดยหารู ้ไม่วา่ เราเองก็ทาตัวไม่ต่างไปจากเขาเท่าใดนัก เรามักแบ่งชีวิตของเราออกเป็ น
ส่ วน ๆ หรื อไม่ก็ขีดเส้นแบ่งระหว่าง “เรื่ องของวิญญาณ” กับ “เรื่ องทางโลก” ส่ วนใดเกี่ยวข้องกับวิญญาณ
เราก็ดาเนิ นชีวิตไม่มีที่ติราวกับว่าพระเจ้าทรงประทับอยูเ่ บื้องหน้า ส่ วนใดเป็ นเรื่ องทางโลก เราก็ดาเนิ นชี วิต
ราวกับว่า “พระเจ้ าไม่ อยู่” หรื อสถานที่น้ ีและเวลานี้ “ไม่ มพี ระเจ้ า” แต่การดาเนินชีวติ เยีย่ งคริ สตชนที่ดีตอ้ ง
ไม่มีคาว่า “นายไม่ อยู่” และต้องไม่มีคาว่า “ขอเวลานอก” ทุกลมหายใจและทุกเสี้ ยวนาทีของชีวติ ต้องอยูใ่ น
สายพระเนตรของพระเจ้าผูท้ รงเป็ นเจ้านายสู งสุ ดของเราเสมอ
2. เขาคิดว่ ามีเวลา เพราะ “นายจะมาช้ า” (ลก 12:45) ในโลกนี้ ไม่มีเคราะห์กรรมใดเลวร้ายเท่ากับ
ความคิ ดที่ ว่า “ยังมีเวลาเหลืออีกมาก” แม้พระเยซู เจ้าเองยัง ต้องเตื อนพระองค์เองว่า “ตราบใดที่ยังเป็ น
กลางวันอยู่ เราทั้งหลายต้ องทากิ จการของผู้ที่ทรงส่ งเรามา แต่ เมื่อกลางคื นมาถึง ก็ไม่ มีใครทางานได้ ” (ยน
9:4) เพราะฉะนั้น เราต้องดาเนินชีวติ ราวกับไม่มีคาว่า “พรุ่ งนี”้ อยูใ่ นพจนานุกรม
อนึ่ง การรู ้ใจนายถือเป็ นอภิสิทธิ์ และพระพรสู งส่ งยิง่ เพราะนัน่ แสดงว่านายไว้ใจจนกล้าบอก “ความ
ในใจ” หรื อไม่ก็ตอ้ งเป็ นคนใกล้ชิดนายจนสามารถเรี ยนรู ้ใจของนายได้ แต่ “อภิ สิทธิ์ ” หรื อ “พระพรของ
พระเจ้ า” นั้นมาพร้อมกับ “ความรั บผิดชอบ” ดังที่ทรงตรัสว่า “ผู้รับใช้ ที่ร้ ู ใจนายของตน แต่ ไม่ เตรี ยมพร้ อม
และไม่ ทาตามใจนาย จะต้ องถูกเฆี่ยนมาก” (ลก 12:47) พระองค์ทรงโปรดให้เราเป็ น คริ สตชน ได้มีโอกาส
รู ้จกั พระเจ้าและพระอาณาจักรของพระองค์ รู ้จกั ความหมายของชีวติ และหนทางที่จะทาให้ชีวติ ของเราบรรลุ
เป้าหมายสู งสุ ด
การรู ้ จกั “หนทาง ความจริ ง และชี วิต ” เป็ นพระพรยิ่งใหญ่ข องพระเจ้า ! แล้ วเราจะรั บผิด ชอบ
อย่างไร ?
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การใช้ เงินทองอย่ างถูกต้ อง
ข่ าวดี ลก 16:1-13
1
พระเยซู เจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่า ‘เศรษฐีผหู ้ นึ่งมีผจู ้ ดั การดูแลผลประโยชน์คนหนึ่ง มีผมู ้ าฟ้อง
ว่าผูจ้ ดั การคนนี้ ผลาญทรัพย์สินของนาย 2เศรษฐีจึงเรี ยกผูจ้ ดั การมาถามว่า “เรื่ องที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้าเป็ น
อย่างไร จงทาบัญชี รายงานการจัดการของเจ้า เพราะเจ้าจะไม่ได้เป็ นผูจ้ ดั การอีกต่อไป” 3ผูจ้ ดั การจึงคิดว่า
“ฉันจะทาอย่างไร นายจะไล่ฉนั ออกจากหน้าที่ผจู ้ ดั การแล้ว จะไปขุดดินก็ทาไม่ไหว จะไปขอทานก็อายเขา 4
ฉันรู ้แล้วว่าจะทาอย่างไรเพื่อว่าเมื่อฉันถูกไล่ออกจากหน้าที่ผจู ้ ดั การแล้ว จะมีคนรับฉันไว้ในบ้านของเขา” 5‘
เขาจึงเรี ยกลู กหนี้ ของนายเข้ามาทีละคน ถามคนแรกว่า “ท่านเป็ นหนี้ นายข้าพเจ้าเท่าไร” 6ลู กหนี้ ตอบว่า
“เป็ นหนี้น้ ามันมะกอกหนึ่ งร้อยถัง” ผูจ้ ดั การจึงบอกว่า “นาใบสัญญาของท่านมา นัง่ ลงเร็ ว ๆ เขียนแก้เป็ นห้า
สิ บถัง” 7แล้วเขาถามลูกหนี้ อีกคนหนึ่ งว่า “แล้วท่านล่ะ เป็ นหนี้ อยูเ่ ท่าไร” เขาตอบว่า “เป็ นหนี้ ขา้ วสาลีหนึ่ ง
ร้อยกระสอบ” ผูจ้ ดั การจึงบอกว่า “เอาใบสัญญาของท่านมาแล้วเขียนแก้เป็ นแปดสิ บกระสอบ” 8‘นายนึกชม
ผูจ้ ดั การทุจริ ตคนนั้นว่าเขาทาอย่างเฉลียวฉลาด ทั้งนี้ ก็เพราะบุตรของโลกนี้มีความเฉลียวฉลาดในการติดต่อ
กับคนประเภทเดียวกันมากกว่าบุตรของความสว่าง’ 9‘ดังนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงใช้เงินทองของโลก
อธรรมนี้ เพื่อสร้ างมิ ตรให้ตนเอง เพื่อว่าเมื่ อเงิ นทองนั้นหมดสิ้ นแล้ว ท่านจะได้รับการต้อนรั บสู่ ที่พานัก
นิ รันดร 10ผูท้ ี่ซื่อสัตย์ในเรื่ องเล็กน้อย ก็จะซื่ อสัตย์ในเรื่ องใหญ่ดว้ ย ผูท้ ี่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่ องเล็กน้อย ก็จะไม่
ซื่ อสัตย์ในเรื่ องใหญ่ดว้ ย 11เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในเรื่ องเงินทองของโลกอธรรมแล้ว ผูใ้ ดจะวางใจ
มอบสมบัติแท้จริ งให้ท่านดู แลเล่า 12ถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในการดู แลทรัพย์สมบัติของผูอ้ ื่ น ผูใ้ ดจะให้ทรัพย์
สมบัติของท่านแก่ท่าน 13‘ไม่มีผใู ้ ดเป็ นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เขาจะชังนายคนหนึ่ งและจะรักนายอีกคน
หนึ่ ง เขาจะจงรักภักดีต่อนายคนหนึ่ งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ ง ท่านทั้งหลายจะปรนนิ บตั ิรับใช้พระเจ้า
และเงินทองพร้อมกันไม่ได้’
**************************
อุปมาเรื่ อง “ผู้จัดการฉลาด” อธิบายได้ยากเพราะมีแต่คนเลวทั้งเรื่ อง !
คนแรกที่จะกล่าวถึงคือ “ผู้จัดการ” ในประเทศยากจนอย่างเช่นปาเลสไตน์ มีเจ้าของที่ดินจานวน
ไม่นอ้ ยหลบไปอาศัยอยูต่ ่างประเทศซึ่ งมีสิ่งอานวยความสะดวกสบายมากกว่า โดยแต่งตั้งทาสที่ไว้ใจได้คน
หนึ่งให้เป็ นผูจ้ ดั การดูแลทาสคนอื่น ๆ รวมถึงบ้านช่อง ที่ดิน ทรัพย์สมบัติ และผลประโยชน์ที่พึงได้ท้ งั หมด
แต่แทนที่ผจู ้ ดั การคนนี้ จะทาหน้าที่ให้สมกับที่นายไว้วางใจ เขากลับฉ้อฉล ขี้โกง และผลาญทรัพย์สมบัติของ
นาย (ลก 16:1)
กลุ่มที่สองคือ “บรรดาลูกหนี้” พวกเขาควรต้องจ่ายค่าเช่าแก่เจ้าของที่ดินเป็ นผลผลิตตามสัดส่ วนที่
ได้ตกลงกันไว้ แต่เมื่อผูจ้ ดั การเสนอให้แก้สัญญาเพื่อลดค่าเช่ าให้น้อยลง พวกเขากลับยอมสมรู ้ ร่วมคิดกัน
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โกงเศรษฐีท้ งั ๆ ที่รู้อยูเ่ ต็มอกว่าผิด ผูจ้ ดั การแก้สัญญาในทางที่เป็ นคุณแก่ลูกหนี้ ก็เพราะหวังว่าบรรดาลูกหนี้
จะสานึ กในบุญคุณและให้ความช่ วยเหลือหลังถู กเศรษฐี ไล่ออกจากงาน อีกวัตถุ ประสงค์หนึ่ งก็เพื่อชักนา
บรรดาลูกหนี้ ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในความผิดฐานฉ้อฉล ซึ่ งเปิ ดช่องให้เขาขู่เข็ญหาผลประโยชน์จากลู กหนี้
(blackmail) ได้ในภายหลัง
สุ ดท้ายตัว “เศรษฐี” เองก็มีส่วนเลว เพราะแทนที่จะตาหนิ เขากลับ “นึกชมผู้จัดการทุจริ ตคนนั้นว่ า
ทาอย่ างเฉลียวฉลาด” (ลก 16:8)
แม้จะเต็มไปด้วยเรื่ องราวของคนเลว กระนั้นก็ตาม ลูกายังสามารถสอดแทรกคาสอนของพระเยซู เจ้า
ไว้ได้อย่างน้อย 4 ประการด้วยกัน กล่าวคือ
1. ต้ องทุ่มเทความพยายามให้ แก่ เรื่องของจิตใจเท่ากับเรื่องทางโลก
เมื่อพระองค์ตรัสว่า “บุตรของโลกนีม้ คี วามเฉลียวฉลาดในการติดต่ อกับคนประเภทเดียวกันมากกว่ า
บุตรของความสว่ าง” (ลก 16:8) อย่าพึ่งคิดว่าพระองค์กาลังชื่ นชมบุตรของโลกนี้ ว่าเก่งกว่าบุตรของความ
สว่าง ตรงกันข้าม พระองค์กาลังเรี ยกร้องแกมน้อยใจ ให้คริ สตชนทุกคนกระตือรื อร้นและคิดหาทางบรรลุ
ความดี ดุ จเดี ย วกับ ชาวโลกที่ ทุ่ ม เทความพยายามทุ ก วิถี ท างเพื่ อให้ ไ ด้ม าซึ่ ง ทรั พ ย์สิ น เงิ นทอง ชื่ อเสี ย ง
เกียรติยศ และความสะดวกสบายในทุกด้าน หากเราใส่ ใจเรื่ องของวิญญาณเท่ากับเรื่ องธุ รกิจ เราจะเป็ นคนดี
และมีสันติสุขในจิตใจมากกว่านี้ อีกสักเพียงใด แต่น่าเสี ยดายที่ครั้งแล้วครั้งเล่า เราทุ่มเทเงินทอง เวลา และ
ความพยายามเพื่อความสุ ข ความเพลิดเพลิน งานอดิเรก หรื อสิ่ งที่เราชอบ มากกว่าเพื่อพระเจ้าและพระศา
สนจักรมากมายหลายเท่านัก อย่ าลืมว่ า เราจะเป็ นคริ สตชนที่แท้ จริ งและบังเกิดผลไม่ ได้ เลย หากเราไม่ ท่ ุมเท
ความพยายามให้ เท่ ากับที่เราทุ่มเทแก่ กิจกรรมทางโลก
2. มิตรภาพมีคุณค่ าเทีย่ งแท้ และถาวร
พระองค์ตรัสว่า “จงใช้ เงินทองของโลกอธรรมนีเ้ พื่อสร้ างมิตรให้ ตนเอง เพื่อว่ าเมื่อเงินทองนั้นหมด
สิ ้นแล้ ว ท่ านจะได้ รับการต้ อนรั บสู่ ที่พานักนิ รันดร” (ลก 16:9) พระประสงค์ของพระองค์ก็คือ ให้ เราใช้
ทรัพย์สินเงินทองในโลกนี้เพื่อสร้ าง “มิตรภาพ” เพราะว่า “มิตรภาพ” คือสิ่ งที่มีคุณค่าแท้จริ งและคงอยูถ่ าวร
เหตุผลคือ
2.1 มิตรภาพอันเกิดจากการให้ มีผลต่ อชีวิตนิรันดรของเราเอง แม้ชาวยิวก็เชื่ อเช่นเดียวกันว่าการให้
ทานคนจนช่วยให้พวกเขามีเครดิตดีในโลกหน้า ดังที่พวกรับบีสอนกันว่า “คนรวยช่ วยคนจนในโลกนี ้ ส่ วน
คนจนช่ วยคนรวยในโลกหน้ า ” พระดารัสของพระเยซู เจ้าบ่งบอกว่า ความมัง่ คัง่ และมัน่ คงที่แท้จริ งไม่ได้
ขึ้นกับสิ่ งที่เรา “มี” แต่ข้ ึนกับสิ่ งที่เรา “ให้ ” ยิง่ ให้มาก เราก็ยงิ่ มัง่ คัง่ และมัน่ คงมากในโลกหน้า
2.2 มิตรภาพอันเกิ ดจากการให้ ส่ งผลดีต่อทุกคนบนโลกนี ้ หากเราใช้ทรัพย์สินเงินทองเพื่อตัวเอง
ผลประโยชน์ยอ่ มเกิดแก่ตวั เราเพียงผูเ้ ดียว แต่หากเราใช้ทรัพย์สินเงินทองเพื่อส่ วนรวม นอกจากจะเกิดผลดี
แก่ ตวั เราเองแล้ว ยังเกิ ดประโยชน์ต่อเพื่อนพี่ น้องและมนุ ษยชาติ อีกด้วย มี นักวิชาการ นักวิจยั นักเรี ย น
นักศึกษา จานวนมากมายซึ่ งต่างก็เป็ นหนี้บุญคุณของบรรดาผูม้ ีใจบุญ ที่ได้สละเงินทองเป็ นทุนการศึกษาและ
ค้นคว้าวิจยั สิ่ งต่าง ๆ อันส่ งผลให้ชีวิตของเรามีความปลอดภัยมากขึ้น ยืนยาวมากขึ้น และสะดวกสบายมาก
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ขึ้ น เช่ น เดี ย วกัน มี ค นอี ก มากมายเท่ า ไรที่ มี โ อกาสกิ น อาหารครบสามมื้ อ เพราะความใจบุ ญ ของเรา
เพราะฉะนั้น เราจึงควรเตือนใจตนเองอยูเ่ สมอว่า “การมี” ทรัพย์สมบัติไม่ใช่บาป แต่บาปขึ้นอยูก่ บั “การใช้ ”
ทรัพย์สมบัติของเราเอง ยิ่งมีมาก ยิ่งต้ องให้ มาก
3. ผู้ซื่อสั ตย์ จะได้ สมบัติแท้
พระองค์ตรัสว่า “ผู้ที่ซื่อสั ตย์ ในเรื่ องเล็กน้ อย ก็จะซื่ อสั ตย์ ในเรื่ องใหญ่ ด้วย ผู้ที่ไม่ ซื่อสั ตย์ ในเรื่ อง
เล็กน้ อย ก็จะไม่ ซื่อสั ตย์ ในเรื่ องใหญ่ ด้วย” (ลก 16:10) หลักการนี้ ปรากฏเด่นชัดในทุกธุ รกิ จ ไม่มีผูใ้ ดได้
ตาแหน่ งสู งขึ้น หากเขาไม่พิสูจน์ให้เห็ นความซื่ อสัตย์และมีความสามารถในตาแหน่ งเล็ก ๆ เสี ยก่อน แต่
พระเยซู เจ้าทรงขยายหลักการดังกล่าวไปถึงชี วิตนิ รันดรด้วย เมื่อทรงตรัสว่า “ถ้ าท่ านไม่ ซื่อสั ตย์ ในเรื่ องเงิ น
ทองของโลกอธรรมแล้ ว ผู้ใดจะวางใจมอบสมบัติแท้ จริ งให้ ท่านดูแลเล่ า” (ลก 16:11)
ความคิดของพระองค์คือ “บนโลกนี ้ พระเจ้ าทรงให้ ท่านยืมและดูแลสิ่ งต่ าง ๆ ซึ่ งล้ วนแล้ วแต่ ไม่ ใช่
ของของท่ าน ไม่ มีทางเลยที่ท่านจะเป็ นเจ้ าของมัน ตลอดไปเพราะตายแล้ วก็เอาไปไม่ ได้ ตรงกันข้ าม ใน
สวรรค์ ท่านจะได้ รับสมบัติที่เป็ นของท่ านจริ ง ๆ และคงอยู่ชั่วนิรันดร หากท่ านใช้ สิ่งที่ท่านเป็ นเพียงผู้ดูแลใน
โลกนีอ้ ย่ างถูกต้ อง” พระองค์กาลังสอนเราว่า หากเราซื่ อสัตย์ในการใช้เงิ นทองตามพระประสงค์ของพระ
เจ้า พระองค์จะทรงมอบสมบัติแท้จริ งให้เราดูแลตราบชัว่ นิจนิ รันดร์
4. ไม่ มีผ้ ใู ดรั บใช้ นายสองคนได้
พระองค์ตรัสว่า “ไม่ มีผ้ ใู ดเป็ นข้ าสองเจ้ าบ่ าวสองนายได้ เขาจะชังนายคนหนึ่งและจะรั ก นายอีกคน
หนึ่ง เขาจะจงรั กภักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ” (ลก 16:13) “ข้ า” หรื อ “บ่ าว” คือทาส
ซึ่ งมีสถานภาพตามกฎหมายเทียบเท่าสมบัติชิ้นหนึ่ งของนาย สมบัติเป็ นของนายตลอดไปฉันใด ทาสก็เป็ น
ของนายตลอดไปทั้งชีวติ และทุกลมหายใจฉันนั้น ไม่มีเวลาใดเลยที่ทาสจะสามารถเป็ นตัวของตัวเองได้ ต่าง
จากปัจจุบนั ที่ “ลูกจ้ าง” ทางานให้นายจ้างเฉพาะเวลาทาการเท่านั้น หลังเลิกงานเขายังมีโอกาสทางานอื่นเพื่อ
เพิม่ รายได้ให้แก่ตนเอง เช่น สอนพิเศษ ร้องเพลง ขายประกัน ขายอาหารเสริ ม ฯลฯ
เมื่ อตรั ส ว่า “ท่ า นทั้ ง หลายจะปรนนิ บัติรับใช้ พ ระเจ้ าและเงิ นทองพร้ อมกั นไม่ ไ ด้ ” (ลก 16:13)
พระองค์กาลังเรี ยกร้องให้เรารับใช้พระเจ้าไม่ใช่ในฐานะ “ลูกจ้ าง” แต่ในฐานะ “ข้ า”
“ข้ า” ต้ องรั บใช้ นายทุกลมหายใจฉั นใด เราก็ต้องรั บใช้ พระเจ้ าทุกลมหายใจฉันนั้น จะเจียดเวลาไป
รั บใช้ เงินทองไม่ ได้
ต่ อเมื่อรั บใช้ พระเจ้ าสุ ดจิตใจ สุ ดวิญญาณ สุ ดสติปัญญา และสุ ดกาลังของเราแล้ วนั่นแหละ เราจึงจะ
สามารถใช้ เงินทองของโลกนี้ตามพระประสงค์ เพือ่ ความมั่งคั่งและมั่นคงในโลกหน้ าได้
%%%%%%%%%%%%
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ผู้พพิ ากษาทีไ่ ร้ มโนธรรมและหญิงม่ ายผู้รบเร้ า
ข่ าวดี ลก 18:1-8
1
พระเยซู เจ้าทรงเล่าเรื่ องอุ ปมาเรื่ องหนึ่ งแก่บรรดาศิ ษย์เพื่อสอนว่าจาเป็ นต้องอธิ ษฐานภาวนาอยู่
เสมอโดยไม่ทอ้ ถอย 2พระองค์ตรั สว่า ‘ผูพ้ ิพากษาคนหนึ่ งอยู่ในเมื องหนึ่ ง เขาไม่ยาเกรงพระเจ้าและไม่
เกรงใจมนุษย์ผใู ้ ด 3หญิงม่ายคนหนึ่ งอยูใ่ นเมืองนั้นด้วย นางมาพบเขาครั้งแล้วครั้งเล่าพูดว่า “กรุ ณาให้ความ
ยุติธรรมแก่ดิฉนั สู ้กบั คู่ความเถิด” 4ผูพ้ ิพากษาผูน้ ้ นั ไม่ยอมทาตามที่นางขอร้อง จนเวลาผ่านไประยะหนึ่ ง จึง
คิดว่า “แม้วา่ ฉันไม่ยาเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุ ษย์ผใู ้ ด 5แต่เพราะหญิงม่ายผูน้ ้ ี มาทาให้ฉนั ราคาญ ฉันจึง
จะให้นางได้รับความยุติธรรม เพื่อมิให้นางรบเร้าฉันอยูต่ ลอดเวลา”’ 6องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสว่า ‘จงฟังคาที่ผู ้
พิพากษาอธรรมคนนั้นพูดซิ 7แล้วพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่ผเู ้ ลือกสรรที่ร้องหาพระองค์ท้ งั วัน
ทั้งคืนดอกหรื อ พระองค์จะไม่ทรงช่วยเขาทันทีหรื อ 8เราบอกท่านทั้งหลายว่าพระองค์จะประทานความ
ยุติธรรมแก่เขาโดยเร็ ว แต่เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมา จะทรงพบความเชื่อในโลกนี้หรื อ’
*******************************
พระเยซู เจ้าทรงระบุวตั ถุ ประสงค์ในการเล่าอุ ปมาเรื่ องนี้ ไว้อย่างชัดเจนคือ “จาเป็ นต้ องอธิ ษฐาน
ภาวนาอยู่เสมอโดยไม่ ท้อถอย” (ลก 18:1)
“เสมอ” ตรงกับ ภาษากรี ก pántote (พานตอแต) บ่ ง บอกถึ ง การภาวนาโดยสม่ า เสมอด้ว ยความ
พากเพี ย ร ต่ า งจาก ádialeíptōs (อาดีอาเลฟโตส) ใน 1 ธส 5:17 ซึ่ ง หมายถึ ง การภาวนาโดยไม่ รู้จกั หยุด
แปลว่า พระองค์ ไม่ ทรงประสงค์ ให้ เราภาวนายืดยาวไม่ ร้ ู จักหยุด แต่ ทรงปรารถนาให้ เราภาวนาบ่ อย ๆ ด้ วย
ความสม่าเสมอและพากเพียรไม่ ท้อถอย
ผู้พิพากษา ในอุ ปมาเรื่ องนี้ คงไม่ใช่ ชาวยิว เพราะชาวยิวไม่นิยมนาคดี ความขึ้นศาลให้ผูพ้ ิพากษา
ตัดสิ น แต่จะนาไปให้ผอู ้ าวุโสชี้ ขาด และในการพิจารณาคดีของชาวยิว ผูอ้ าวุโสต้องประกอบด้วยองค์คณะ
อย่างน้อย 3 คน คนหนึ่ งเป็ นตัวแทนฝ่ ายโจทก์ อีกคนหนึ่ งเป็ นตัวแทนฝ่ ายจาเลย ส่ วนคนที่สามได้รับการ
แต่งตั้งโดยอิสระ เหมือนระบบอนุ ญาโตตุลาการในบ้านเรา สันนิ ษฐานว่าผูพ้ ิพากษาคนนี้ เป็ นหนึ่ งในบรรดา
ข้าราชการที่โรมหรื อกษัตริ ยเ์ ฮโรดแต่งตั้งให้ทาหน้าที่พิพากษา ซึ่ งที่ผา่ นมาคนพวกนี้ข้ ึนชื่อลือชามากในเรื่ อง
การรับสิ นบน หากโจทก์ไม่จ่ายสิ นบนก็อย่าหวังเลยว่าคดี จะคืบหน้า และบางครั้งพวกเขาบิดเบื อนความ
ยุติธรรมเพียงเพื่อแลกกับเนื้ อจานเดียว ชาวยิวเอือมระอากับพฤติกรรมของผูพ้ ิพากษาพวกนี้ ถึงกับล้อเลียน
พวกเขาด้วยการเปลี่ ยนชื่ อตาแหน่ งทางการจาก Dayyaneh Gezeroth (ดัยยาเนห์ เกเซรอธ) ซึ่ งหมายถึง “ผู้
พิพากษาลงโทษ” เป็ น Dayyaneh Gezeloth (ดัยยาเนห์ เกเซลอธ) เพื่อหมายถึง “ผู้พิพากษาโจร”
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หญิงม่ าย เป็ นสัญลักษณ์ ของคนยากจนและปกป้ องตัวเองไม่ได้ พระเจ้าจึงทรงเอาพระทัยใส่ พวก
นางเป็ นพิเศษถึงกับตรัสสั่งว่า “ท่ านจะต้ องไม่ ข่มเหงหญิงม่ ายหรื อลูกกาพร้ า ถ้ าท่ านข่ มเหงเขา เขาจะร้ องขอ
ความช่ วยเหลือจากเรา เราจะฟั งเสี ยงร้ องขอของเขาอย่ างแน่ นอน เราจะโกรธมาก และจะฆ่ าท่ านให้ ตายใน
สงคราม ภรรยาของท่ านจะต้ องเป็ นม่ าย และลูกของท่ านจะเป็ นกาพร้ า” (อพย 22:21-23) นักบุญยากอบ
เสริ มว่า “ความเลื่ อมใสศรั ทธาบริ สุทธิ์ และไร้ มลทิ นเฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้ าพระบิดา คื อการเยี่ยมเยียน
เด็กกาพร้ าและหญิงม่ ายที่มคี วามทุกข์ ร้อน” (ยก 1:27) แต่เนื่องจากผูพ้ ิพากษาคนดังกล่าว “ไม่ ยาเกรงพระเจ้ า
และไม่ เกรงใจมนุษย์ ผ้ ูใด” (ลก 18:2) กอปรกับหญิงม่ายไม่มีท้ งั เงิ น ไม่มีท้ งั อิทธิ พล จึงดู เหมือนว่านางจะ
หมดหวังโดยสิ้ นเชิ งที่จะได้รับ ความยุติธรรมจากผูพ้ ิพากษาคนนี้ กระนั้นก็ตาม สิ่ งเดียวที่นางมีคือความ
เพียร นางมาพบผูพ้ ิพากษาครั้ งแล้ วครั้ งเล่ า พูดว่า “กรุ ณาให้ ความยุติธรรมแก่ ดิฉันสู้ กับคู่ความเถิ ด ” (ลก
18:3) เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ ง ผูพ้ ิพากษาคนนั้นจึงคิดว่า “แม้ ว่าฉันไม่ ยาเกรงพระเจ้ าและไม่ เกรงใจมนุษย์
ผู้ใด แต่ เพราะหญิงม่ ายผู้นมี ้ าทาให้ ฉันราคาญ ฉันจึงจะให้ นางได้ รับความยุติธรรม เพื่อมิให้ นางรบเร้ าฉั นอยู่
ตลอดเวลา” (ลก 18:4-5) เขายอมจานนต่ อความเพียรของนาง !
อนึ่ ง สิ่ งที่ตอ้ งระลึกถึงอยูเ่ สมอคืออุปมาเรื่ องนี้ ไม่ตอ้ งการเปรี ยบเทียบความ “เหมือน” แต่ตอ้ งการ
ชี้ให้เห็นความ “แตกต่ าง” อย่างสุ ดขั้วระหว่างพระเจ้ากับผูพ้ ิพากษาอธรรม
ประเด็นแรก ผูพ้ ิพากษาในอุปมาเป็ นคนโลภ รับสิ นบน บิดเบือนความจริ ง หากินบนความทุกข์ร้อน
ของคนอื่ น ส่ วนพระเจ้าทรงเปี่ ยมด้วยความรั ก ความเมตตา และทรงเป็ นองค์ความดี บริ บูรณ์ อย่างไม่ มี
ขอบเขต
ประเด็นที่สอง ผูพ้ ิพากษาไม่รู้จกั หญิงม่ายผูย้ ากจนและต่าต้อยคนนี้ มาก่อน จึงไร้ความผูกพันอันใด
ต่อกันทั้งสิ้ น ส่ วนเราเป็ นบุตรของพระเจ้าซึ่ งพระองค์ทรงเลือกสรร มีหรื อที่พระองค์จะทรงทอดทิ้งหรื อไม่
หวงแหนบุตรของพระองค์ ? ในเมื่อผูพ้ ิพากษาอธรรมยังยินยอมให้ความยุติธรรมแก่หญิงม่ายเพราะทนความ
เพียรของนางไม่ได้ ไฉนเลยพระเจ้าผูเ้ ป็ น “บิดา” ผูท้ รงรักและห่ วงใยลูก จะไม่เต็มพระทัยมอบทุกสิ่ งที่ลูก
ต้องการดอกหรื อ ? คาถามนี้ ไม่ตอ้ งคาดเดาหาคาตอบเลย เพราะพระเยซู เจ้าทรงยืนยันชัดเจนว่า “เราบอก
ท่ านทั้งหลายว่ า พระองค์ จะประทานความยุติธรรมแก่ เขาโดยเร็ ว” (ลก 18:8)
“โดยเร็ ว” ตรงกับคากรี ก táchei (ตาเคิ ย) หมายถึง “ในไม่ ช้า” หรื อ “ในเวลาอันสั้ น” ไม่ใช่หมายถึง
“ทันที” (เทียบ กจ 12:7; 22:18; 25:4) จึงไม่มีเหตุผลอันใดที่เราจะคาดหวังว่า “ขอปุ๊ บต้ องได้ ปั๊บ” แล้วพาล
บ่นว่าพระเจ้าว่าทาไมไม่สดับฟั งคาอธิ ษฐานภาวนาของเราสักที ! อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงมีเหตุผลที่ “ดีที่สุด”
สาหรับเราเสมอ... บ่อยครั้งที่พ่อแม่ปฏิ เสธคาขอของลู กก็เพราะรู ้ ดีว่าสิ่ งที่ ขอนั้นก่อให้เกิ ดผลร้ ายมากกว่า
ผลดี เช่น ลูกขอเงินเพื่อซื้ อยาบ้า เล่นเกม เล่นการพนัน เป็ นต้น พระเจ้าก็ทรงเป็ นเช่นเดียวกัน พระองค์จะไม่
ประทานสิ่ งที่เป็ นผลร้ายแก่บรรดาบุตรของพระองค์เด็ดขาด
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อี ก เหตุ ผ ลหนึ่ ง คื อเราไม่ รู้อ นาคต เราไม่ รู้ด้วยซ้ า ไปว่า อี ก หนึ่ ง ชั่วโมงข้า งหน้า หรื อ อี ก หนึ่ งวัน
ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น ? แต่พระเจ้าทรงล่วงรู ้อนาคต พระองค์ทรงทราบดีวา่ อะไรดีที่สุดสาหรับเราในระยะ
ยาว พระองค์จึงไม่ประทานสิ่ งที่ฉาบฉวยหรื อเป็ นเพียงผักชีโรยหน้าแก่เรา
ขอเพียงให้ เราวางใจและพากเพียรในการสวดภาวนา อีกทั้งมั่นคงในความเชื่ อ เพื่อว่ าเมื่อพระองค์
เสด็จกลับมา จะทรงพบความเชื่ อในโลกนี้ (ลก 18:8) และหนทางหนึ่งที่จะรั กษาความเชื่ อไว้ ได้ ก็คือ ลงท้ าย
คาภาวนาของเราทุกครั้ งว่ า “พระประสงค์ จงสาเร็จในแผ่ นดิน เหมือนในสวรรค์ ” (มธ 6:10)
%%%%%%%%%%%%
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