สาระการเรี ยนรู้ คริสตศาสตร์
หน่ วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง พระเยซู ผ้ ูเป็ นธรรม
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)
- เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้และเข้าใจถึงความเป็ นธรรมของพระเยซู ที่มองมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันในสายพระ
เนตรของพระองค์
- เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถถ่ายทอดความเป็ นธรรมตามแบบอย่างของพระเยซู เจ้าสู่ บุคคลที่อยูร่ อบข้าง
1.2 ความจาเป็ น (Needs)
- นักเรี ยนมีความชื่นชมและยึดพระเยซู เจ้าเป็ นแบบอย่างการดาเนินชีวติ ในเรื่ องความเป็ นธรรมในการ
ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่น
1.3 หัวข้อและเนื้อหา (Range)
- คุณความดีของพระเยซูเจ้าในด้านความเป็ นธรรม
1.4 การสร้างความน่าสนใจ (Interest)
- เปิ ดคลิป Youtube เรื่ องความเป็ นธรรม (เปาบุน้ จิ้น) สั้นๆ แล้วร่ วมกันสนทนาและเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนซักถาม
1.5 เวลา (Time)
- 2 คาบๆ ละ 50 นาที
2. การประเมินและวัดผล
- สังเกตการเข้าร่ วมกิจกรรม การตอบคาถามและการแสดงความคิดเห็น
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3. การสร้ างบรรยากาศ
- ดูการสร้างความน่าสนใจ
4. การนาเสนอ
4.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ให้นกั เรี ยนอ่านพระวรสาร มธ.20: 1-16 เรื่ อง คนงานในสวนองุ่น และอาสาสมัครแสดงบทบาท
สมมติ เรื่ อง นิทานเปรี ยบเทียบคนงานในสวนองุ่น (มธ.20: 1-16)
- ครู ให้นกั เรี ยนวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ “เจ้าขององุ่นเป็ นธรรมหรื อไม่ เพราะเหตุใด?” และร่ วมกันสรุ ปข้อ
เรี ยนรู ้
อธิษฐานภาวนา
ขอพละกาลังจากพระเจ้าที่นกั เรี ยนจะเป็ นผูน้ าความเป็ นธรรมสู่ สังคม
4.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู แจกบทเทศน์คุณพ่อชัยยะ เรื่ อง คนงานในสวนองุ่น (มธ. 20: 1-16) ให้นกั เรี ยนอ่านและช่วยกัน
สรุ ปบทเรี ยนรู ้ และกาหนดข้อตั้งใจเพื่อนาไปปฏิบตั ิเพื่อนามารายงานในคาบถัดไป
คาบที่ 2
- ครู อธิ บายความหมายของอุปมาเรื่ องนี้และอธิ บายเพิ่มเติม เรื่ อง ความเท่าเทียมกันในสายพระเนตร
ของพระเจ้า “ มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระเจ้า ตราบเท่าที่ทุกคนมีพระผูส้ ร้างองค์
เดียวกัน ทุกคนถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าเดียวกันพร้อมกับจิตวิญญาณ” (YOUCAT ข้อ 329 331) ครู แจกให้นกั เรี ยนอ่านและศึกษาเพิม่ เติม
4.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- นักเรี ยนร่ วมกันร้องเพลง “ผูน้ าสันติ” เมื่อร้องเพลงเสร็ จแล้วให้ทุกคนเงียบและอธิษฐานสักครู่ และ
ให้วเิ คราะห์เนื้ อหาของเพลง อภิปรายและสรุ ปว่า ผูน้ าสันติตอ้ งมีลกั ษณะอย่างไร และจะต้องทาอย่างไร?
- นักเรี ยนหาข้อตั้งใจและเลือกกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็ นธรรมต่อผูอ้ ื่นใน 1 สัปดาห์ และกลับมา
รายงานในคาบถัดไป
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5. การไตร่ ตรองก่อนจบคาบเรียน
1. นักเรี ยนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความเป็ นธรรมตามแบบพระเยซู ?
2. หลังจากที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับความเป็ นธรรมตามแบบอย่างของพระเยซู เจ้า นักเรี ยนรู ้สึกต่อ
พระองค์ต่างจากเมื่อก่อน หรื อไม่ อย่างไร?
6. สื่ อการเรียนการสอน
- คลิปยูทูป
- หนังสื อเรี ยนวิชา คริ สตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
- เพลงผูน้ าสันติ
7. การเตรียมตัวของครู
- อ่าน ศึกษา และราพึงบันทึกบทเทศน์ของคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เรื่ อง คนงานในสวนองุ่น (มธ 20: 116)
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อุปมาเรื่ องคนงานในสวนองุ่น
ข่ าวดี มธ 20:1-16ก
1
อาณาจักรสวรรค์เปรี ยบเหมือนพ่อบ้านผูห้ นึ่ งซึ่ งออกไปตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อจ้างคนงานมาทางานใน
สวนองุ่น 2ครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละหนึ่ งเหรี ยญกับคนงานแล้ว ก็ส่งไปทางานในสวนองุ่น 3ประมาณสาม
โมงเช้า พ่อบ้านออกมาก็เห็ นคนอื่น ๆ ยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทางาน 4จึงพูดกับคนเหล่านี้ ว่า ‘จงไป
ทางานในสวนองุ่ นของฉันเถิ ด ฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควร’ 5คนเหล่านี้ ก็ไป พ่อบ้านออกไปอีกประมาณ
เที่ยงวันและบ่ายสามโมง กระทาเช่นเดียวกัน 6ประมาณห้าโมงเย็น พ่อบ้านออกไปอีก พบคนอื่น ๆ ยืนอยู่ จึง
ถามเขาว่า ‘ทาไมท่านยืนอยูท่ ี่นี่ท้ งั วันโดยไม่ทาอะไร’ 7เขาตอบว่า ‘เพราะไม่มีใครมาจ้าง’ พ่อบ้านจึงพูดว่า
‘จงไปทางานในสวนองุ่นของฉันเถิด’ 8ครั้นถึงเวลาค่า เจ้าของสวนบอกผูจ้ ดั การว่า ‘ไปเรี ยกคนงานมา จ่าย
ค่าจ้างให้เขาโดยเริ่ มตั้งแต่คนสุ ดท้ายจนถึงคนแรก’ 9เมื่อพวกที่เริ่ มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึง เขาได้รับคนละ
หนึ่ งเหรี ยญ 10เมื่ อคนงานพวกแรกมาถึ ง เขาคิ ดว่าตนจะได้รับมากกว่า นั้น แต่ก็ได้รับคนละหนึ่ งเหรี ย ญ
เช่ นกัน 11ขณะรับค่าจ้างเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่า 12‘พวกที่มาสุ ดท้ายนี้ ทางานเพียงชัว่ โมงเดี ยว ท่านก็ให้
ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเรา ซึ่ งต้องตรากตราอยูก่ ลางแดดตลอดวัน’ 13เจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่ งในพวกนี้ ว่า
‘เพื่อนเอ๋ ย ฉันไม่ได้โกงท่านเลย ท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรี ยญหรื อ 14จงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิด
ฉันอยากจะให้คนที่มาสุ ดท้ายนี้ เท่ากับให้ท่าน 15ฉันไม่มีสิทธิ์ ใช้เงินของฉันตามที่ฉนั พอใจหรื อ ท่านอิจฉา
ริ ษยาเพราะฉันใจดีหรื อ’ 16ดังนี้แหละ คนกลุ่มสุ ดท้ายจะกลับกลายเป็ นคนกลุ่มแรก และคนกลุ่มแรกจะกลับ
กลายเป็ นคนกลุ่มสุ ดท้าย
*****************************
ยกเว้นวิธีการจ่ายค่าจ้างแล้ว รายละเอียดในอุปมาเรื่ องนี้ ลว้ นเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งและพบเห็ นได้ใน
ชี วิตประจาวันของชาวยิว ประมาณปลายเดือนกันยายนผลองุ่นจะสุ กพร้ อมให้เก็บเกี่ยวซึ่ งต้องกระทาแข่ง
กับเวลา หาไม่แล้วจะถู กฝนเดื อนตุลาทาลายจนไม่มีอะไรเหลื อให้เก็บ ตลอดช่ วงเวลาหน้าสิ่ วหน้า ขวาน
เช่นนี้ เจ้าของสวนต้องการคนงานทุกคนแม้ทาได้เพียงชัว่ โมงเดียวก็เอา
ค่าจ้างหนึ่ งเหรี ยญในสมัยนั้น เพียงพอแค่ประทังชี วิตสมาชิกครอบครัวขนาดเล็กวันเดียวเท่านั้น ไม่
มีเหลือสาหรับเก็บไว้ใช้ยามเจ็บป่ วยหรื อตกงานเลย ลูกจ้างรายวันจึงมีสถานภาพทางเศรษฐกิจย่าแย่กว่าทาส
เสี ยอีก เพราะทาสยังมีสังกัด โชคชะตาของพวกเขาขึ้นอยูก่ บั โชคชะตาของครอบครัวที่เขาอาศัยอยู่ ซึ่ งใน
ยามปกติแล้วคงยากที่จะอดตาย แตกต่างจากบรรดาลูกจ้างรายวันซึ่ งโชคชะตาอิงอยูก่ บั โอกาสได้งานทา วัน
ใดไม่มีคนจ้างงานวันนั้นย่อมเป็ นหายนะของพวกเขาโดยแท้ เพราะนัน่ หมายถึงลูกเมียที่บา้ นจะไม่มีอะไรกิน
ชี วิตของพวกเขาจึงแขวนอยู่บนเส้นด้ายที่แบ่งระหว่างการมีชีวิตอยู่รอดกับการอดตายจริ ง ๆ คนงานที่รอ
จนถึงห้าโมงเย็นคือเครื่ องพิสูจน์วา่ พวกเขาต้องการงานทาเพื่อความอยูร่ อดของชีวติ มากสักเพียงใด
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อุปมาเรื่ องนี้บรรจุคาสอนอันเป็ นหัวใจของศาสนาคริ สต์ ขอเริ่ มจากคาสอนที่มีเป้ าหมายเฉพาะกลุ่ม
ในสมัยพระเยซูเจ้า ไล่เรี ยงไปสู่ คาสอนที่เป็ นสากลสาหรับเราทุกคน
1. พระเยซูเจ้ าทรงเตือนบรรดาอัครสาวก พระองค์ทรงปรารถนาจะสอนพวกเขาว่า “พวกท่ านได้ รับ
สิ ทธิ พิเศษเป็ นสมาชิ กของพระศาสนจักรก่ อนผู้อื่นก็จริ ง แต่ พวกท่ านจะอ้ างสิ ทธิ พิเศษเหนื อสมาชิ กที่มา
ภายหลังไม่ ได้ เพราะไม่ ว่าใครจะเข้ ามาหาพระเจ้ าเมื่ อใด ล้ วนมีคุณค่ าเท่ าเทียมกันในสายพระเนตรของ
พระองค์ ” น่าเสี ยดายที่ทุกวันนี้ ยังมีสัตบุรุษบางคนซึ่ งเป็ นลูกวัดเก่าแก่และเคยมีบทบาทสาคัญจนหลงคิดว่า
วัดนี้ เป็ นของตนและตนมีสิทธิ พิเศษเหนื อผูอ้ ื่น พวกเขายอมรับพระสงฆ์ที่มาใหม่หรื อลูกวัดสายพันธุ์ใหม่ที่
คิดต่างไปจากตนไม่ได้ ขอให้สัตบุรุษกลุ่มนี้ ระลึกอยูเ่ สมอว่า ตามความคิดของพระเยซู เจ้า “อาวุโสหรื อการ
เป็ นคนกลุ่มแรกไม่ ได้ หมายถึงการมีเกียรติหรื อมีสิทธิ พิเศษเหนือผู้อื่นเสมอไป”
2. พระเยซู เจ้ าทรงเตือนชาวยิว พวกเขาทะนงตนว่าเป็ นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลื อกสรร จึงรังเกี ยจ
และดูหมิ่นคนต่างศาสนา บางคนถึงกับแช่งให้คนต่างศาสนาถูกทาลายไปก็มี โชคร้ายที่ทศั นคติเช่นนี้ ได้สืบ
ทอดต่อมาในพระศาสนจักรของเรา แม้แต่คนต่างศาสนาที่กลับใจเป็ นคริ สตชนแล้วก็ยงั ไม่วายถูกดูแคลนว่า
เป็ นเสมือน “คริ สตังค์ ชั้นสอง ?” อย่าลืมว่าตามแผนการแห่ งความรอดของพระเจ้า ไม่มีชนชาติใดอยูเ่ หนื อ
ชนชาติอื่น และไม่มีคริ สตชนคนใดมีอภิสิทธิ์ เหนื อคนอื่นแม้เขาจะล้างบาปก่อนก็ตาม เราไม่อาจปฏิเสธได้
เลยว่า คริ สตังค์ใหม่หลายคนดาเนินชีวติ ตามหนทางของพระเยซู เจ้ามากกว่าคริ สตังค์นอนเสี ยอีก
3. พระเจ้ าทรงเป็ นองค์ ความบรรเทา ไม่วา่ เราจะล้างบาป กลับใจ หรื อศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างลึกซึ้ ง
ตั้งแต่วยั เด็ก หรื อเมื่อเข้าสู่ วยั กลางคน หรื อแม้ในยามบั้นปลายของชี วิตก็ตาม พระเยซู เจ้าทรงรักเราเท่ากัน
เสมอ ! บางคนอาจเสี ยชีวติ ยามแก่เฒ่าพร้อมกับทิง้ คุณงามความดีและผลงานอันมีค่าไว้มากมาย ในขณะที่บาง
คนอาจเสี ยชี วิตตั้งแต่เยาว์วยั โดยยังไม่มีคุณงามความดีหรื อผลงานเป็ นชิ้นเป็ นอันเลย กระนั้นก็ตาม พระเจ้า
ทรงต้อนรับผูท้ ี่รักพระองค์เท่าเสมอกันหมด นี่คือความหวังและความบรรเทาใจสาหรั บเรา “คนบาป” โดย
แท้
4. พระเจ้ าทรงเมตตา ไม่มีอะไรจะเลวร้ายเท่าลูกจ้างรายวันไม่มีงานทา พวกเขาต้องเฝ้ารออยู่ที่ลาน
ของหมู่บา้ นจนเกื อบค่ามืดเพราะไม่มีใครจ้างงานพวกเขา แต่พระเจ้าผูท้ รงเปี่ ยมด้วยความเมตตาไม่อาจทน
เห็นพวกเขาว่างงานได้ ยิ่งไปกว่านั้น หากยึดเอาความยุติธรรมอย่างเคร่ งครัดเป็ นที่ต้ งั ผูท้ ี่ทางานน้อยชัว่ โมง
กว่าควรได้รับค่าจ้างน้อยกว่า แต่พระเจ้าทรงล่วงรู ้ดีวา่ ลาพังค่าแรงงานหนึ่ งวันก็แทบไม่พอยาไส้สมาชิกใน
ครอบครัวอยูแ่ ล้ว หากคนงานรับค่าจ้างน้อยไปกว่านี้ พวกเขาต้องอดอยากและหิ วโหยเป็ นแน่ พระองค์จึง
ทรงเมตตาก้าวไปไกลกว่าข้อเรี ยกร้องของความยุติธรรมและทรงประทานค่าจ้างมากกว่าที่พวกเขาสมควรจะ
ได้รับ ทั้งหมดนี้ นามาสู่ หลักการอันยิ่งใหญ่ที่วา่ “มนุษย์ ทุกคนมีสิทธิ์ ที่จะทางานและได้ รับค่ าจ้ างเพื่ อยังชีพ
จากผลงานของเขา”
5. พระเจ้ าทรงพระทัยดี ในอุปมา ไม่มีการระบุวา่ คนงานแต่ละคนทางานเหมือนกันหรื อเท่ากัน แต่
ที่ แน่ นอนคื อพวกเขาได้รับค่าตอบแทนเดี ยวกัน นี่ เป็ นเครื่ องยืนยันว่า ไม่ว่าเราจะรั บใช้พระเจ้าในฐานะ
พระสงฆ์ นักบวช หรื อฆราวาส และไม่วา่ เราจะมีผลงานมากน้อยเพียงใด พระองค์ทรงตอบแทนทุกคนด้วย
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น้ าพระทัยดี และกว้างขวางของพระองค์เอง สิ่ งที่ พระเจ้าประทานแก่ เราจึ งมิ ใช่ “ค่ าจ้ าง” แต่เป็ น “ของ
ประทาน” ไม่ใช่ “รางวัล” แต่เป็ น “พระหรรษทาน”
6. พระเจ้ าทรงสนพระทัย “เจตนารมณ์ ” ในการทางานเหนือสิ่ งอื่นใด เราสามารถแบ่งคนงานใน
อุปมาออกเป็ นสองกลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกมีการทาข้อตกลงกันชัดเจน “ครั้ นได้ ตกลงค่ าจ้ างวันละหนึ่งเหรี ยญ
กับคนงานแล้ ว ก็ส่งไปทางานในสวนองุ่น ” และ “จงไปทางานในสวนองุ่นของฉั นเถิด ฉั นจะให้ ค่าจ้ างตาม
สมควร” (มธ 20:2,4-5) ความสนใจของคนงานกลุ่มแรกคือ ทาอย่างไรจึงจะได้ค่าตอบแทนสู งสุ ด ส่ วนกลุ่ม
ที่สองไม่มีขอ้ ตกลงใดนอกจากคาเชิญชวนของนายจ้างที่วา่ “จงไปทางานในสวนองุ่นของฉันเถิด” (มธ 20:7)
สิ่ งที่คนงานกลุ่มที่สองต้องการคือโอกาสทางาน ส่ วนค่าตอบแทนนั้นขึ้นอยูก่ บั ความเมตตาของนายจ้าง นี่
คือจิตตารมณ์ ที่เราคริ สตชนพึงเอาอย่าง เพราะหากเราให้ความสนใจกับค่าตอบแทนหรื อรางวัลเป็ นอันดับ
แรก โลกจะหยิบยื่นรางวัลและค่าตอบแทนมากมายให้แก่เรา แต่เราจะอยูอ่ นั ดับสุ ดท้ายในโลกหน้า ตรงกัน
ข้าม หากเราไม่สนใจรางวัลหรื อค่าตอบแทน แต่ ทางานเพราะสุ ขใจและดีใจทีไ่ ด้ รับใช้ ผ้ อู ื่น โลกอาจเห็นเราต่า
ต้อยและอยูอ่ นั ดับท้าย ๆ แต่เราจะกลับเป็ นที่ตน้ ในสวรรค์
เรื่ อง “รางวัล” นี้ดูเหมือนจะตรงข้ามอย่างสิ้ นเชิงกับคาสอนเรื่ อง “การภาวนา” ที่วา่ “จงขอเถิด แล้ ว
ท่ านจะได้ รับ จงแสวงหาเถิด แล้ วท่ านจะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้ วเขาจะเปิ ดประตูรับท่ าน” (มธ 7:7) เพราะ
... “ผู้ใดแสวงหารางวัล จะไม่ ได้ รับ ผู้ใดไม่ คิดถึงรางวัล จะได้ รางวัล”
%%%%%%%%%%%%
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