สาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6
หน่ วยการเรี ยนรู้ จริยศึกษา เรื่ อง ความศรัทธาและความหวังตามหลักศาสนา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ หน่ วยที่ 3 เรื่ อง ทาดีตามพ่อสอน
ออกแบบโดย ครู ปรีชา แย้ มกันชู
โรงเรี ยน เซนต์ นิโกลาส พิษณุโลก
1. การให้ ภาพรวม
1.1 ความน่าสนใจ (I)
- ดูการสร้างบรรยากาศ
1.2 ความจาเป็ น (N)
- การทาดี อย่างมี ความหวัง ทาให้เราสามารถทาความดี ไ ด้เรื่ อยๆ อย่างไม่รู้เบื่ อหน่ ายเพราะ สังคม
ปั จจุบนั ต้องการคนที่มีความเพียรในการทาความดีเพื่อ เป็ นเกลือ เป็ นแสงสว่าง และเป็ นประจักษ์พยานถึง
ความรักของพระเป็ นเจ้าในสังคมโลกปัจจุบนั
1.3 เวลา (T):
- 3 คาบ
1.4 หัวข้อและเนื้อหา (R)
- ทาดีอย่างมีความหวัง
1.5 วัตถุประสงค์ (O)
- เพื่อรับรู ้ถึงความเป็ นไปของโลกปั จจุบนั ในแง่ของศีลธรรมและศาสนา
- เพื่อให้มีความเพียรอดทนในการทาความดีอย่างมีความหวัง
- เพื่อเสริ มสร้างทัศนคติที่ดี การคิดในเชิงบวกต่อปั ญหาอุปสรรคและสถานการณ์ที่เลวร้าย
2. การวัดและประเมินผล
- จากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรี ยนรู ้
- จากการสนทนา การตอบการถาม และการแสดงความคิดเห็น
- จากการร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
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3. การสร้ างบรรยากาศ
3.1 คาบที่ 1
- “เพลงหลักยึดเหนี่ยว” นักเรี ยนร่ วมกันฟังเพลงหลักยึดเหนี่ยว
3.2 คาบที่ 2
- อ่าน ลก 7:36 - 8:3 “ หญิงคนบาป” ครู ช้ ีให้เห็นถึงคนที่ทาผิดพลาดในอดีต เมื่อเขากลับเนื้อกลับตัว
เป็ นคนดี ช่างน่ายกย่องสักปานใด ครู ให้แต่ละคนได้แสดงความคิดเห็น
3.2 คาบที่ 3
- ครู ให้นกั เรี ยนสงบเงียบสัก 2 นาที เพื่อคิดถึงสิ่ งที่เคยทาผิดต่อ พ่อแม่ ครู เพื่อนๆ พี่นอ้ งและต่อตนเอง
พร้อมทั้งเขียนข้อตั้งใจ ที่จะทาความดีไว้ในกระดาษสี ที่ครู แจกให้
4. การนาเสนอบทเรียน
4.1 คาบที่ 1
4.1.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ครู ต้ งั คาถาม “นักเรี ยนคิดว่า “การทาความดีมีความจาเป็ นหรื อไม่? เพราะเหตุใดสังคมปั จจุบนั ยิ่งที
ยิ่งเสื่ อมถอยลงจริ งหรื อไม่? เพราะเหตุใด? และสังคมต้องการคนประเภทใดในการช่ วยฟื้ นฟูสภาพ
สังคมให้มีสันติสุขน่าอยู่ ตามแบบที่ควรจะเป็ น” พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
- ครู เล่าประสบการณ์ ชีวิตของเด็กชายแดง ที่พยายามทาความดี แต่ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหาอุ ปสรรค
มากมายในชี วิต จนเขาแทบจะหาทางออกด้วยการฆ่ า ตัวตาย ในขณะที่ เขาก าลัง ที่ จะท าร้ ายตัวเอง
เด็กหญิงแววดาวได้เดินผ่านมาทางนั้นพอดี และเห็นท่าไม่ดี จึงได้อยูเ่ ป็ นเพื่อน และได้พูดคุยกันอยูน่ าน
พอสมควร จนในที่สุด ได้เกิดจุดพลิกผลันที่สาคัญในชีวติ ของเด็กชายแดง เขาได้เริ่ มต้นใหม่ มีชีวติ และ
ความหวังหวังใหม่
- นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์ เรื่ อง เด็กชายแดง
ก. ใครคือสาเหตุสาคัญที่ทาให้เด็กชายแดงมีพฤติกรรมเช่นนี้ ?
ข. นักเรี ยนคิดว่าเราแต่ละคนมีส่วนทาให้สังคมดีข้ ึนหรื อไม่? เพราะเหตุใด?
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ค. หากนักเรี ยนเป็ นเด็กชายแดงนักเรี ยนจะทาอย่างไร เมื่อพบกับปั ญหาและอุปสรรค?
4.1.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู อธิ บายความหมายของเพลงหลักยึดเหนี่ยว และให้นกั เรี ยนร้องเพลงนี้ ร่วมกันอีกครั้งและให้
นักเรี ยนสรุ ปหลักยึดเหนี่ยวเป็ นข้อๆ
4.1.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ให้แต่ละคนบันทึกข้อตั้งใจในการทางาน หรื อการทาความดี ตามแนวทางความคิดของตน
4.2 คาบที่ 2
4.2.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- นักเรี ยนแสดงบทบาทสมมุติ
เรื่ องที่ 1: อาสาสมัครนักเรี ยนคนแรก ให้ออกมาพูดหน้าชั้นเรี ยน เรื่ อง “บ้านของฉัน” โดยทาการ
นัดแนะกับเพื่อนๆในชั้นเรี ยน โดยแสดงไม่สนใจ นอนฟุบบ้าง นัง่ เล่นกับเพื่อนบ้าง คุยกันบ้าง
เรื่ องที่ 2: อาสาสมัครนักเรี ยนคนที่สอง ให้ออกมาพูดเรื่ อง “บ้านของฉัน” โดยทาการนัดแนะกับ
เพื่อนๆให้แสดงความสนใจในสิ่ งที่เพื่อนพูด มีการยกมือถาม ปรบมือให้กาลังใจกัน
- ครู ถามความรู ้สึกของนักเรี ยนทั้งสองว่ารู ้สึกอย่างไร?
- ครู ถามเพื่อนๆ ว่า เมื่อเห็นเพื่อนคนแรกที่ออกมาพูด รู ้สึกอย่างไร? และเมื่อคนที่สองมาพูดรู ้สึก
อย่างไร?
- ครู ช้ ีให้เห็นว่า เราแต่ละคนมีบทบาท และมีส่วนร่ วมในสังคม จะทาให้สังคมดีข้ ึนหรื อไม่ก็ได้
ขึ้นอยูก่ บั เราแต่ละคน
4.2.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู ได้เล่าถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ พระองค์ทรงงานอย่าง
หนักโดยมิได้ยอ่ ท้อ เพื่อพสกนิกรชาวไทยของพระองค์ จะได้อยูด่ ีมีสุข ตามสถานภาพของตนตั้ง
คาถาม “ทาไมพระองค์จึงทาเช่นนั้น”
- นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์ พระราชกรณี ยกิจแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในรัชกาลที่ 9 ว่า
พระองค์ทรงมีพระทัยอดทน มุ่งมัน่ ไม่ยอมแพ้ปัญหาอุปสรรคใดใดอย่างไร?
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4.2.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- นักเรี ยนแบ่งกลุ่มร่ วมกัน “สร้างบ้านในฝัน” จากไม้ไอติม สี กาว ที่ครู แจกให้ โดยมีกติกาว่า ห้าม
พู ดคุ ย ปรึ ก ษาหารื อ กัน แต่ ท าภาษาใบ้ใ ห้ก ันได้ ให้แต่ ล ะกลุ่ ม บรรยายว่า “จะท าให้บ ้า นในฝั น นี้ มี
ชีวติ ชีวาและเต็มไปด้วยความหวังได้อย่างไร?”
4.3 คาบที่ 3
4.3.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ให้นกั เรี ยนนาเสนอผลงานและบรรยาย “บ้านในฝัน” ที่เต็มไปด้วยความหวังของตนเอง
- นักเรี ยนตอบคาถามว่า “นักเรี ยนจะนาบ้านในฝันสู่ ชีวิตจริ งของนักเรี ยนได้อย่างไร?”
5. การไตร่ ตรองก่อนจบคาบเรียน
- สังคมในฝันของฉันเป็ นอย่างไร?
- “ความดี เป็ นสิ่ งที่ทาได้ ฉันจะทาอย่างไร? เพื่อแสดงออกถึงความดี
6. สื่ อการเรียนการสอน
-

อุปกรณ์การเขียน การระบายสี กาว กระดาษสี
เพลง
อุปกรณ์ตกแต่งบอร์ ด
ใบงาน
ใบความรู ้
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20. หญิงคนบาป
ข่ าวดี ลก 7:36-8:3
36

ชาวฟาริ สีคนหนึ่ งทูลเชิ ญพระเยซู เจ้าไปเสวยพระกระยาหารกับเขา พระองค์เสด็จเข้าไปในบ้าน
ของชาวฟาริ สีน้ นั และประทับที่โต๊ะ 37ในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่ งเป็ นคนบาป เมื่อนางรู ้ ว่า พระเยซู เจ้ากาลัง
ประทับร่ วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริ สีผูน้ ้ นั จึ งถื อขวดหิ นขาวบรรจุ น้ ามันหอมเข้ามาด้วย 38นางมาอยู่
ด้านหลังของพระองค์ใกล้ ๆ พระบาท ร้องไห้จนน้ าตาหยดลงเปี ยกพระบาท นางใช้ผมเช็ดพระบาท จูบพระ
บาท และใช้น้ ามันหอมชโลมพระบาทนั้น 39ชาวฟาริ สีที่ทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ ก็คิดในใจว่า “ถ้าผูน้ ้ ี เป็ น
ประกาศก เขาคงจะรู ้ ว่าหญิงที่กาลังแตะต้องเขาอยู่น้ ี เป็ นใครและเป็ นคนประเภทไหน นางเป็ นคนบาป” 40
พระเยซู เจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “ซี โมน เรามีเรื่ องจะพูดกับท่าน” เขาตอบว่า “เชิญพูดมาเถิด อาจารย์” 41พระองค์
จึงตรัสว่า “เจ้าหนี้ คนหนึ่ งมีลูกหนี้ อยูส่ องคน คนหนึ่ งเป็ นหนี้ อยูห่ ้าร้อยเหรี ยญ อีกคนหนึ่ งเป็ นหนี้ อยูห่ ้าสิ บ
เหรี ยญ 42ทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้ เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ท้ งั หมด ในสองคนนี้ คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่า
กัน” 43ซี โมนตอบว่า “ข้าพเจ้าคิดว่าเป็ นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่า” พระเยซู เจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “ท่าน
ตัดสิ นถูกต้องแล้ว” 44พระองค์ทรงหันพระพักตร์ มาทางหญิงผูน้ ้ นั ตรัสกับซี โมนว่า “ท่านเห็นหญิงผูน้ ้ ีใช่ไหม
เราเข้ามาในบ้านของท่าน ท่านไม่ได้เอาน้ ามาล้างเท้าให้เรา แต่นางได้หลัง่ น้ าตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ด
ให้ 45ท่านไม่ได้จูบคานับเรา แต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามา 46ท่านไม่ได้ใช้น้ ามันเจิมศีรษะให้
เรา แต่นางใช้น้ ามันหอมชโลมเท้าของเรา 47เพราะเหตุน้ ี เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัย
แล้วเพราะนางมี ความรั กมาก ผูท้ ี่ ได้รับการอภัยน้อยก็ย่อมมี ความรั กน้อย” 48แล้วพระองค์ตรั สกับนางว่า
“บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว ” 49บรรดาผูร้ ่ วมโต๊ะจึงเริ่ มพูดกันว่า “คนนี้ เป็ นใคร จึงทาได้แม้แต่การอภัย
บาป” 50พระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่า “ความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้ว จงไปเป็ นสุ ขเถิด”
หลังจากนั้น พระเยซู เจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บา้ นต่าง ๆ ทรงเทศน์สอนและประกาศข่าวดีถึง
พระอาณาจักรของพระเจ้า อัครสาวกสิ บสองคนอยูก่ บั พระองค์ 2รวมทั้งสตรี บางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้
พ้นจากปี ศาจร้าย และหายจากโรคภัย เช่น มารี ย ์ ที่เรี ยกว่าชาวมักดาลา ซึ่ งปี ศาจเจ็ดตนได้ออกไปจากนาง 3โย
อันนา ภรรยาของคูซาข้าราชบริ พารของกษัตริ ยเ์ ฮโรด นางสุ สันนา และคนอื่นอีกหลายคน หญิงเหล่านี้ สละ
ทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก
1
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ซีโมน ผูเ้ ป็ นฟาริ สี ได้ทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกระยาหารที่บา้ นของเขา (ลก 7:36) บ้านของผู ้
มีอนั จะกินมักมีลานจัตุรัสอยูต่ รงกลางบ้าน หลังคาเปิ ด และส่ วนใหญ่จะมีสวนพร้อมกับน้ าพุอยูบ่ ริ เวณลาน
กลางบ้านนี้ ดว้ ย หากอากาศอบอุ่นพวกเขาจะจัดงานเลี้ ยงกันที่นี่ เมื่ออาจารย์ผูม้ ีชื่อเสี ยงมากิ นเลี้ ยงที่บา้ น
ระดับ นี้ ถื อเป็ นธรรมเนี ย มที่ เจ้า ภาพจะอนุ ญาตให้ช าวบ้า นเข้า มาในบริ เวณจัดงาน เพื่ อฟั ง ปรี ช าญาณที่
หลัง่ ไหลพรั่งพรู ออกมาจากปากของท่านอาจารย์ หญิงคนบาปเข้ ามาอยู่ในงานเลีย้ งได้ กเ็ พราะเหตุนเี ้ อง
ปกติเมื่อแขกรับเชิญมาถึงบ้าน มี 3 สิ่ งที่เจ้าภาพพึงกระทาเพื่อต้อนรับและให้เกียรติผมู ้ าเยือนคือ
1. แสดงความเคารพ ด้วยการวางมือบนไหล่ของแขกแล้วจูบคานับ สิ่ งนี้ จะละเว้นมิได้เลยหากแขก
เป็ นอาจารย์ผมู ้ ีชื่อเสี ยง
2. ล้างเท้า เนื่ องจากถนนในปาเลสไตน์เต็มไปด้วยฝุ่ นทราย ซึ่ งจะกลายเป็ นโคลนตมเมื่ อ ฝนตก
กอปรกับรองเท้าที่สวมใส่ มีลกั ษณะเปิ ดคล้ายรองเท้าแตะ เจ้าภาพจึงต้องเตรี ยมน้ าเย็นไว้ลา้ งเท้าก่อนเชิ ญ
แขกเข้าบ้าน ซึ่ งนอกจากจะทาให้สะอาดแล้วยังช่วยทาให้เท้าผ่อนคลายอีกด้วย
3. เผากายานหอม หรื อไม่ก็นาน้ ามันกุหลาบมาเจิมศีรษะของแขก
นี่คือสิ่ งที่ผ้ มู มี ารยาทพึงกระทา แต่ ซีโมนไม่ ได้ ทาสักอย่ าง
ปกติชาวยิวไม่ได้นงั่ กินอาหาร แต่จะเอนนอนโดยใช้ศอกข้างซ้ายหนุ นเบาะ ปล่อยให้มือขวาว่างไว้
หยิบอาหาร ส่ วนเท้านั้นจะปล่อยให้เหยียดยาวไปข้างหลังโดยไม่สวมรองเท้า ด้ วยท่ าเอนนอนลักษณะนี ้
หญิงนางนั้นจึงมาอยู่ด้านหลังของพระองค์ ใกล้ ๆ พระบาทได้ (ลก 7:38)
ซีโมนเป็ นหนึ่งในบรรดาฟาริ สีซ่ ึ งมีทศั นคติสวนทางกับคาสอนของพระเยซู เจ้าอย่างสิ้ นเชิงจนถึงขั้น
เป็ นศัตรู กนั ในที่สุด จึงเป็ นเรื่ องแปลกที่เขาทูลเชิ ญพระองค์ไปเสวยพระกระยาหารที่บา้ นของเขา สาเหตุอาจ
เป็ นเพราะ
1. เขาอยูใ่ นกลุ่มฟาริ สีที่ชื่นชอบพระเยซู เจ้า เพราะไม่ใช่ฟาริ สีทุกคนจะเป็ นศัตรู กบั พระองค์ ดังที่ลู
กาเล่าว่า “ชาวฟาริ สีบางคนเข้ ามาทูลพระเยซู เจ้ าว่ า ‘ท่ านจงเดิ นทางออกไปจากที่นี่เถิด เพราะกษัตริ ย์เฮโร
ดต้ องการจะฆ่ าท่ าน’” (ลก 13:31) แต่เหตุผลนี้มีน้ าหนักน้อย เพราะเขาไม่ได้ตอ้ นรับพระองค์อย่างสมเกี ยรติ
เท่าที่ควร
2. เขาอาจเชิ ญพระองค์มาเสวยพระกระยาหารเพื่อหวัง จับ ผิดพระองค์ จะได้มีมูลเหตุ กล่ า วฟ้ อง
พระองค์ แต่เหตุผลนี้ ก็มีความเป็ นไปได้น้อยอีกเช่ นกัน เพราะเขายังเคารพและเรี ยกพระองค์วา่ “อาจารย์ ”
(ลก 7:40)
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3. เป็ นได้มากว่าเขาอยากมี ชื่อเสี ยง จึงทูลเชิ ญพระองค์ ซึ่ งกาลังเป็ นที่ กล่ าวขวัญทัว่ แคว้นกาลิ ลี
แบบกึ่ งชื่ นชมกึ่งดู หมิ่นมาเสวยพระกระยาหารกับเขา นี่ คือเหตุผลว่าทาไมเขาจึงมีความเคารพพระองค์อยู่
บ้าง แต่กลับละเว้นธรรมเนียมปฏิบตั ิที่พึงกระทาต่ออาจารย์ผมู ้ ีชื่อเสี ยงอย่างพระองค์
หญิงนางนั้นเป็ นคนบาป และเป็ นคนบาปหนักเสี ยด้วยเพราะนางเป็ นโสเภณี ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า
นางเป็ นหนึ่ งในฝูงชนที่ได้ฟังคาสั่งสอนของพระเยซู เจ้า และตระหนักดีวา่ พระองค์สามารถช่วยเหลือนางให้
รอดพ้นจากวิถีชีวติ อันขมขื่นนี้ได้ เฉกเช่นหญิงชาวยิวทุกคน นางมีขวดหิ นขาวเล็กๆ บรรจุน้ ามันหอมเข้มข้น
ราคาแพง แขวนไว้ที่คอ นางตั้งใจจะชโลมพระบาทของพระองค์ดว้ ยน้ ามันหอมนี้เพราะมันเป็ นเพียงสิ่ งเดียว
ที่ดีที่สุดและมีค่ามากที่สุดเท่าที่นางมี แต่เมื่อเห็นพระองค์ น้ าตาของนางกลับไหลพรั่งพรู รดพระบาทของ
พระองค์ นางจึงใช้ผมที่สยายยาวของนางเช็ดพระบาทของพระองค์ สาหรับหญิงชาวยิว การสยายผมออกมา
ถือว่าไม่สุภาพอย่างยิ่ง พวกนางจึงไม่ยอมปล่อยผมสยายออกมาให้ผอู ้ ื่นเห็นเลยหลังจากแต่งงาน การที่นาง
แก้มดั ผมในที่สาธารณะเพื่อเช็ ดพระบาทของพระองค์ แสดงให้เห็ นว่า นางลืมคิดถึงทุกสิ่ งและทุกคน ใน
หัวใจของนางมีแต่ พระเยซูเจ้ า
เหตุการณ์ครั้งนี้ แสดงให้เห็นท่าทีของจิตใจมนุ ษย์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิ ง ความรู ้สึกนึ กคิดของซี
โมนคือเขาถื อตัวว่าเป็ นคนดี ท้ งั ในสายตาของมนุ ษย์และของพระเจ้า เขาจึงไม่ตอ้ งการพึ่งพระองค์ เมื่อไม่
ต้องการพึ่งพระองค์ก็ไม่รักพระองค์ และเมื่อไม่รักพระองค์เขาจึงไม่ได้รับการอภัยบาป ส่ วนหญิงนางนั้น
สานึ กว่าตนเป็ นคนบาปและต้องการพระเยซู เจ้า อย่างที่ สุด หัวใจของนางจึ งท่วมท้นไปด้วยความรั ก ต่ อ
พระองค์ซ่ ึ งเป็ นเพียงผูเ้ ดียวที่สามารถช่วยนางได้ และเพราะรักนางจึงได้รับการอภัยบาป
สิ่ งหนึ่งซึ่ งปิ ดกั้นมนุษย์เราจากพระเจ้าอย่างเด็ดขาดคือการคิดว่าตัวเอง “ดีพอแล้ ว” แต่ขอ้ เท็จจริ งคือ
“คนยิ่งดีจริ ง ยิ่งรู้ สึกว่ าเป็ นคนบาป” อย่างเช่นนักบุญเปาโล ซึ่ งได้รับการยอมรับว่าเป็ นหนึ่ งในอัครสาวกผู ้
ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็ยงั กล่าวว่า “พระคริ สตเยซู เสด็จมาในโลกเพื่ อช่ วยคนบาปให้ รอดพ้ น ข้ าพเจ้ าเป็ นคนแรกใน
บรรดาคนบาปเหล่ านี”้ (1 ทธ 1:15) แน่นอนว่าท่านไม่ใช่คนแรกที่ทาบาปหรื อคนแรกที่พระเยซู เจ้าทรงช่วย
ให้รอดพ้นจากบาป เพราะฉะนั้นคาว่า “คนแรก” ของท่านจึงหมายถึ ง “คนบาปที่สุด” ! อีกท่านหนึ่ งคื อ
นักบุญฟรังซิ ส อัสซี ซี ซึ่ งพูดเหมือนกันว่า “ในโลกนี ้ ไม่ มีทางจะหาคนบาปที่ชั่วร้ ายและน่ าสมเพชมากไป
กว่ าข้ าพเจ้ าอีกแล้ ว” ความคิดของท่านนักบุญเหล่านี้คือ “บาปหนักทีส่ ุ ดคือการคิดว่ าตนไม่ มีบาป”
วันนี ้ เราจะเลือกเป็ นอย่ าง “ซีโมน” หรื ออย่ าง “หญิงคนบาป” ?
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