สาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรี ยนรู้ คาสอน เรื่ อง ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่ งการเยียวยา (ศีลอภัยบาป)
ออกแบบโดย ครู จักริน ปู่ ภิรมย์
โรงเรี ยน ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
วันที่
1 มีนาคม 2017
1. การให้ ภาพรวม
1.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
- เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้และเข้าใจความหมายและผลของการให้อภัย
- เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถอธิ บายความหมายและคุณค่าของศีลอภัยบาปได้
1.2 ความจาเป็ น (Needs)
- การคืนดีกบั พระเป็ นเจ้าทาให้เราได้รับพระหรรษทานคืนมาด้วยการขออภัยบาป ยอมรับความผิดและตั้งใจ
จะแก้ไขตนเองอย่างแท้จริ ง
1.3 หัวข้อและเนื้อหา (Range)
- พระหรรษทานของการคืนดีต่อพระเจ้า
- การยอมรับความผิด การสานึกในความผิดและการขออภัยต่อพระเจ้าและผูอ้ ื่น
1.4 การสร้างความสนใจ (Interest)
- ให้คาถามกับนักเรี ยน “นักเรี ยนคิดว่า มีมนุษย์คนใดในโลกที่ไม่เคยทาความผิด” หรื อ “ถ้าเราทาผิดหรื อทา
สิ่ งที่ไม่ถูกต้องเราจะรู ้สึกอย่างไร? ให้นกั เรี ยนร่ วมกันตอบและอภิปราย
1.5 เวลา (Time)
- 4 คาบเรี ยน
2. การประเมินและวัดผล
- สังเกตพฤติกรรมจากการแบ่งปั นและการยอมรับผิด
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3. การสร้ างบรรยากาศ
- ดูการสร้างความสนใจ
4. การนาเสนอบทเรียน
4.1 คาบที่ 1
4.1.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ครู ให้นกั เรี ยนอภิปรายกันในกลุ่มย่อยว่า
“ถ้าเพื่อนร่ วมห้องของนักเรี ยนคนหนึ่ ง ชอบหาเรื่ องและใส่ ร้ายเพื่อนๆ ในห้อง รวมทั้งนักเรี ยนด้วย ครั้ง
หนึ่งเขาใส่ ร้ายนักเรี ยนจนนักเรี ยนถูกลงโทษ โดยนักเรี ยนไม่มีความผิด วันหนึ่ง นักเรี ยนเห็นเพื่อนคนนั้นลอก
การบ้านอยู่ เขาขอร้องนักเรี ยนว่า “อย่าไปฟ้องครู นะ” นักเรี ยนจะทาอย่างไร?”
- ให้ตวั แทนกลุ่มนาเสนอความเห็นของกลุ่มในชั้น
4.1.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- นาเสนอบทเพลง “The prodigal son” (ลูกล้างผลาญ)
Father I have sinned,
help me find my way.
Remember not my sins,
just let me hear you say:
I forgive you, I love you
You are mine, take my hand.
Go in peace, sin no more,
Beloved one.......
- ครู แปลความหมายและอธิ บายเกี่ยวกับบทเพลง จากนั้น เชื้อชวนนักเรี ยนให้สงบเงียบสวดภาวนาร่ วมกัน
เพื่อวอนขอการให้อภัยจากคนที่เราเคยทาผิดและจากพระเป็ นเจ้า
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- ครู อ่านบทพระวรสาร นักบุญลูกา บทที่ 15: 1-3, 11-32 “พ่อครับ ลูกทาบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อลูก
ไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็ นลูกของพ่ออีก โปรดนับว่าลูกเป็ นผูร้ ับใช้คนหนึ่งของพ่อเถิด”
- ให้นกั เรี ยนอ่านหนังสื อหลักธรรมคาสอนคาทอลิก (คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ลอ้ ม) http://www.kamsonbkk.com/
อธิษฐานภาวนา
- ให้นกั เรี ยนใช้เวลาราพึง ไตร่ ตรองเรื่ องราวจากพระวรสาร และสวดภาวนาพร้ อมกันด้วยคาพู ดของ
ตัวเอง
4.1.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ครู ให้นกั เรี ยนกลับไปคุยกันในกลุ่มว่า หลังจากนักเรี ยนได้ศึกษาพระวรสารนี้ แล้ว นักเรี ยนจะเปลี่ยนท่าที
ต่อเพื่อนนักเรี ยนคนนั้นหรื อไม่? อย่างไร? และนาเสนอในชั้นเรี ยนแล้วร่ วมกันหาข้อสรุ ป
5.1 การไตร่ ตรองก่อนจบคาบ
นักเรี ยนคิดว่า ผลของการยอมรับผิดและการให้อภัยคนอื่นส่ งผลต่อตัวนักเรี ยนเองอย่างไร?
4.2 คาบที่ 2
4.2.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ให้นกั เรี ยนอ่านบทพระวรสาร นักบุญมัทธิ ว บทที่ 18: 21 - 35 “เปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซู เจ้าว่า “พระ
เจ้าข้า ถ้าพี่นอ้ งทาผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดสิ บครั้งหรื อไม่” พระเยซูเจ้าตรัสตอบ
ว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดสิ บครั้ง แต่ตอ้ งยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิ บครั้ง”
- ให้นกั เรี ยนอภิปรายในกลุ่มย่อยว่า “ทาไมนักเรี ยนจึงต้องให้อภัยคนอื่น เจ็ดคูณเจ็ดสิ บครั้งอย่างที่พระเยซู
สอน”? และในกลุ่มนาเสนอข้อสรุ ปของกลุ่ม
4.2.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู ให้นกั เรี ยนศึกษา แจก และอ่านบทเทศน์คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ พระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 18: 2135 และร่ วมกันสรุ ป
- ให้นกั เรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่า “ทาไมเราควรพร้อมให้อภัยผูอ้ ื่นอย่างไม่มีขอ้ จากัด?”
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4.2.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ให้นกั เรี ยนกาหนดข้อตั้งใจที่จะไปขอโทษต่อบุคคลที่เคยทาผิดต่อเขา หรื อให้อภัยต่อบุคคลที่ทาผิดต่อ
นักเรี ยน และกลับมาแบ่งปั น เล่าประสบการณ์ให้เพื่อนในห้องเรี ยนฟังในคาบถัดไป
5.2 การไตร่ ตรองก่อนจบคาบเรียน
- การให้อภัย ทาให้ชีวติ เราเป็ นอย่างไร?
4.3 คาบที่ 3
4.3.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ให้นกั เรี ยนเขียนเล่าความรู ้ สึกก่อนและหลัง จากประสบการณ์การให้อภัยต่อบุคคลจากที่ได้กาหนดข้อ
ตั้งใจในคาบถัดไป โดยนักเรี ยนอ่านแบ่งปั นกันในกลุ่มย่อยเท่าที่สบายใจและครู เน้นว่า นักเรี ยนต้องเคารพให้
เกียรติกนั และกัน ด้วยการเก็บเรื่ องที่ฟังเป็ นความลับ
- ครู ถาม “นักเรี ยนรู ้สึกอย่างไร หากนักเรี ยนทาผิดต่อผูท้ ี่รักนักเรี ยนมากที่สุด?”
อธิษฐานบทภาวนา
ครู อ่านพระวรสารนักบุญลูกา บทที่ 15: 21 “พ่อครับ ลูกทาบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อลูกไม่สมควรได้
ชื่อว่าเป็ นลูกของพ่ออีก โปรดนับว่าลูกเป็ นผูร้ ับใช้คนหนึ่ งของพ่อเถิด” และราพึงส่ วนตัว
4.3.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู ให้นกั เรี ยนอ่านและศึกษา YOUCAT บทที่ 2 ศีลศักดิ์สิทธิ์ แห่งการเยียวยารักษา ศีลอภัยบาปและการ
คืนดี ข้อ 224-239 เพื่อตอบคาถาม
(1) ทาไมเราต้องขอโทษเมื่อทาบาปผิดต่อพระเจ้า?
(2) ศีลอภัยบาปมีความหมายต่อชีวิตเราอย่างไร?
- ให้สรุ ปกันในกลุ่มย่อยและนาเสนอในชั้น ครู สรุ ปรวมอีกครั้ง
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4.3.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ให้นกั เรี ยนกาหนดข้อตั้งใจที่จะไปสารภาพบาปในวันอาทิตย์ หรื อวันอื่นของสัปดาห์ ด้วยความเข้าใจใน
ความหมายของศีลแก้บาปที่ได้เรี ยนรู ้ในวันนี้
5.3 การไตร่ ตรองก่อนสิ้นคาบ
คาถาม - ทาไมนักเรี ยนต้องคืนดีกบั พระเจ้า?
4.4 คาบที่ 4
4.4.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ให้นกั เรี ยนเขียนบอกความรู ้สึกที่ได้แก้บาปกับพระสงฆ์ตามที่กาหนดข้อตั้งใจในคาบก่อนว่าแตกต่างจาก
การสารภาพในครั้งก่อนๆ หรื อไม่? อย่างไร? และให้อ่านเท่าที่สบายใจในกลุ่มย่อย ครู ย้ าให้นกั เรี ยนฟั งการ
แบ่งปั นของกันและกันด้วยการให้เกียรติและเคารพโดยต้องเก็บเรื่ องที่ฟังเป็ นความลับ
4.4.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ให้นกั เรี ยนศึกษาพระวรสาร ลก 15: 4-7 เรื่ อง แกะที่พลัดพราก และลก 15: 8-10 เรื่ อง เงินเหรี ยญที่หายไป
ประกอบบทเทศน์ของคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์
- ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่า “ทาไมพระเจ้าทรงยินดี เมื่อพบคนบาปที่สูญหาย เหมือนคนเลี้ยงแกะยินดี
เมื่อแบกแกะที่สูญหายกลับบ้าน?”
อธิษฐานภาวนา
สวดบทแสดงความทุกข์และราพึงในใจส่ วนตัว
4.4.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ครู ให้นกั เรี ยนเขียนเหตุผล 3 ข้อว่า “ทาไมนักเรี ยนต้องแก้บาปอย่างสม่าเสมอ” แล้วให้อ่านแลกเปลี่ยน
กันในกลุ่มย่อยและสรุ ปเหตุผลของกลุ่ม 3 ข้อ เพื่อนาเสนอในชั้น
- ให้นกั เรี ยนกาหนดข้อตั้งใจที่จะแก้บาปอย่างสม่าเสมอ
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5.4 การไตร่ ตรองก่อนจบคาบ
คาถาม – ตั้งแต่น้ ี เป็ นต้นไป นักเรี ยนจะแก้บาปบ่อยแค่ไหน? เพราะเหตุใด?
6. สื่ อการเรียนการสอน
- เนื้ อเพลงและบทเพลง “The prodigal son” (www.youtube.com/watch?v=SCMRglp7xUs)
- พระคัมภีร์
- กระดาษ A4
7. การเตรียมตัวของครู
- อ่าน ศึกษาและราพึงบทเทศน์คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เรื่ อง
(1) การให้อภัยความผิด มธ 18: 21-35
(2) แกะที่พลัดพราก และเงินเหรี ยญที่หายไป ลก 15: 4-10

6

การให้ อภัยความผิด
ข่ าวดี มธ 18:21-35
เปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซู เจ้าว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพี่นอ้ งทาผิดต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่
ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรื อไม่” 22พระเยซู เจ้าตรัสตอบว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง แต่ตอ้ งยกโทษให้
เจ็ดคูณเจ็ดสิ บครั้ง”
21

อาณาจักรสวรรค์เปรี ยบได้กบั กษัตริ ยพ์ ระองค์หนึ่ ง ทรงประสงค์จะตรวจบัญชี หนี้ สินของผูร้ ับใช้ 24
ขณะที่ทรงเริ่ มตรวจบัญชี น้ นั มีผนู ้ าชายผูห้ นึ่ งเข้ามา ชายผูน้ ้ ี เป็ นหนี้ อยูเ่ ป็ นพันล้านบาท 25เขาไม่มีสิ่งใดจะชาระ
หนี้ ได้ กษัตริ ยจ์ ึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขา บุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ 26ผูร้ ับใช้กราบพระบาททูล
อ้อนวอนว่า ‘ขอทรงพระกรุ ณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิด แล้วข้าพเจ้าจะชาระหนี้ ให้ท้ งั หมด’ 27กษัตริ ยท์ รงสงสารจึงทรง
ปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ 28ขณะที่ผรู ้ ับใช้ออกไป ก็พบเพื่อนผูร้ ับใช้ดว้ ยกันซึ่ งเป็ นหนี้เขาอยูไ่ ม่กี่พนั บาท เขา
เข้าไปคว้าคอบี บไว้แน่ น พูดว่า ‘เจ้าเป็ นหนี้ ขา้ อยู่เท่าไร จงจ่ายให้หมด’ 29“เพื่อนคนนั้นคุ กเข่าลงอ้อนวอนว่า
‘กรุ ณาผัดหนี้ ไว้ก่อนเถิด แล้วข้าพเจ้าจะชาระหนี้ ให้’ 30แต่เขาไม่ยอมฟั ง นาลูกหนี้ ไปขังไว้จนกว่าจะชาระหนี้ให้
หมด 31เพื่อนผูร้ ับใช้อื่น ๆ เห็นดังนั้นต่างสลดใจมาก จึงนาความทั้งหมดไปทูลกษัตริ ย ์ 32พระองค์จึงทรงเรี ยกชาย
ผูน้ ้ นั มา ตรัสว่า ‘เจ้าคนสารเลว ข้ายกหนี้ สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้อง 33เจ้าต้องเมตตาเพื่อนผูร้ ับใช้ดว้ ยกัน
เหมือนกับที่ขา้ ได้เมตตาเจ้ามิใช่ หรื อ’ 34กษัตริ ยก์ ริ้ วมาก ตรัสสั่งให้นาผูร้ ับใช้น้ นั ไปทรมานจนกว่าจะชาระหนี้
หมดสิ้ น 35พระบิดาของเราผูส้ ถิตในสวรรค์จะทรงกระทาต่อท่านทานองเดียวกัน ถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษ
ให้พี่นอ้ งจากใจจริ ง”
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วันนี้ เราเป็ นหนี้ บุญคุณเปโตรสาหรับความปากไวของท่าน หลายครั้งหลายหนที่ความผลีผลามของท่าน
นาไปสู่ คาสอนอันยิง่ ใหญ่ของพระเยซู เจ้า ท่านถามพระองค์วา่ “พระเจ้ าข้ า ถ้ าพี่น้องทาผิดต่ อข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าต้ อง
ยกโทษให้ เขาสักกี่ครั้ ง” พร้อมกับตอบคาถามเองโดยเสนอว่า “ถึงเจ็ดครั้ งหรื อไม่ ” อันที่จริ งข้อเสนอ “เจ็ดครั้ ง”
ของเปโตรไม่ใช่ไม่มีที่มา พวกรับบีสอนว่าเราต้องยกโทษให้พี่นอ้ งสามครั้ง อย่างเช่น รับบีโยเซ่ บุตรของฮานี นา
และรับบีโยเซ่บุตรของเยฮูดา สอนเหมือนกันว่า “ผู้ที่ร้องขอการอภัยจากพี่น้อง สามารถทาได้ ไม่ เกินสามครั้ ง”
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เหตุผลของพวกรับบีได้มาจากคากล่าวโทษของประกาศกอาโมสที่วา่ “พระยาห์ เวห์ ตรั สดังนี ้ ‘เพราะกรุ ง
ดามัสกัสได้ ล่วงละเมิดสามครั้ ง และสี่ ครั้ งเราจะตัดสิ นลงโทษและจะไม่ กลับคา เพราะเขาทั้งหลายได้ ใช้ เลื่ อน
เหล็กนวดชาวกิ เลอาด เราจะส่ งไฟมาเผาบ้ านของฮาซาเอล ไฟนั้นจะกิ นวังป้ อมของเบนฮาดัด ’” (อมส 1:3-4)
นอกจากนี้ เมื อ งกาซา เมื อ งไทระ เมื อ งเอโดม คนอัม โมน ชาวโมอับ ชาวยูด าห์ และชาวอิ ส ราเอล (อมส
1:6,9,11,13; 2:1,4,6) ก็ลว้ นแล้วแต่ถูกกล่าวโทษในทานองเดี ยวกัน ในเมื่อพระเจ้ายังทรงยกโทษให้แก่การล่วง
ละเมิดเพียงสามครั้ง หากเกิดการล่วงละเมิดครั้งที่สี่ข้ ึนมาพระองค์จะทรงลงโทษชนิ ดไม่กลับคา มนุษย์จะใจดีกว่า
พระเจ้าได้อย่างไรกัน การให้อภัยจึงถูกจากัดอยูเ่ พียงสามครั้ง
ตัวเลขที่เปโตรเสนอนั้นเป็ นสองเท่าของพวกรับบี แถมยังเผื่อเหลื อเผื่อขาดไว้อีกหนึ่ งครั้ง รวมเป็ นเจ็ด
ครั้งด้วยกัน เปโตรคิดว่าข้อเสนอนี้ เหนือชั้นกว่าคาสอนของรับบีมากและหวังว่าจะได้รับคาชมเชยจากพระเยซู เจ้า
แต่พระองค์กลับตอบว่า “เราไม่ ได้ บอกท่ านว่ าต้ องยกโทษให้ เจ็ดครั้ ง แต่ ต้องยกโทษให้ เจ็ดคูณเจ็ดสิ บครั้ ง ” ซึ่ ง
หมายความว่าการยกโทษนั้นไม่อาจนับครั้งได้ และต้องไม่มีขอ้ จากัดใด ๆ ทั้งสิ้ น
พร้อมกันนี้ พระองค์ทรงเล่านิทานเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับผูร้ ับใช้ที่ได้รับการยกหนี้ จานวนมหาศาล แต่กลับ
ไร้เมตตาต่อเพื่อนผูร้ ับใช้ซ่ ึ งติดหนี้ เพียงเล็กน้อย นิทานเปรี ยบเทียบเรื่ องนี้ตอกย้าคาสอนของพระองค์ที่วา่
1. เราจาเป็ นต้ องให้ อภัยเพือ่ จะได้ รับการอภัย ความคิดนี้มีอยูท่ วั่ ไปในพระธรรมใหม่ พระเยซู เจ้าตรัสว่า
“ผู้มีใจเมตตาย่ อมเป็ นสุ ข เพราะเขาจะได้ รับพระเมตตา” (มธ 5:7) และหลังจากสอนบทสวดข้าแต่พระบิดาของ
ข้าพเจ้าทั้งหลายจบแล้ว พระองค์ทรงกาชับว่า “ถ้ าท่ านให้ อภัยผู้ทาความผิด พระบิดาของท่ านผู้สถิตในสวรรค์ ก็
จะประทานอภัยแก่ ท่านด้ วย แต่ ถ้าท่ านไม่ ให้ อภัยผู้ทาความผิ ด พระบิ ดาของท่ านก็จะไม่ ประทานอภัยแก่ ท่าน
เช่ นเดีย วกั น ” (มธ 6:14-15) นัก บุ ญยากอบสอนว่า “ผู้ใ ดที่ ไ ม่ แสดงความเมตตากรุ ณาต่ อเพื่ อนมนุษย์ จะถูก
พิ พากษาโดยปราศจากความเมตตากรุ ณาเช่ นเดียวกัน ผู้ที่แสดงความเมตตากรุ ณาจะไม่ เกรงกลัวการพิพากษา”
(ยก 2:13)
2. สิ่ ง ที่ เ ราให้ อ ภั ย แก่ เ พื่ อ นมนุ ษ ย์ เ ที ย บกั น ไม่ ไ ด้ เ ลยกั บ สิ่ ง ที่ พ ระเจ้ า ทรงให้ อ ภั ย แก่ เ รา ในนิ ท าน
เปรี ยบเทียบ ผูร้ ับใช้เป็ นหนี้ กษัตริ ย ์ 10,000 ตะลันต์ (talanton – ตาลานตอน) ในขณะที่งบประมาณรายรับของ
แคว้นกาลิลีท้ งั แคว้นตกปี ละ 300 ตะลันต์เท่านั้น เท่ากับว่าจานวนหนี้ ของผูร้ ับใช้คนนั้นมีมากกว่าที่กษัตริ ยข์ อง
แคว้นหนึ่ งจะจ่ายคืนได้เสี ยอีก !ส่ วนหนี้ ของเพื่อนผูร้ ับใช้มีเพียง 100 เหรี ยญ (dēnarion – เดนาริ ออน) น้อยกว่า
หนี้ ที่กษัตริ ยย์ กให้เกือบห้าแสนเท่า ฟั งดูเหมือนเวอร์ แต่หนี้ ที่พระเจ้าทรงยกให้แก่เรานั้นมันมากกว่า 10,000 ตะ
ลันต์มากนัก เพราะบาปของเราทาให้ พระบุตรแต่ เพียงพระองค์ เดียวของพระเจ้ าต้ องสิ้ นพระชนม์
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ชีวิตของพระบุตรจะมีมนุษย์ หน้ าไหนชดใช้ ไหว ? ก็ในเมื่อพระองค์ ยังให้ อภัยเราได้ เราจะให้ อภัยเพื่อน
มนุษย์ ด้วยกันเองไม่ ได้ เชียวหรื อ ? ถ้าไม่ ได้ กไ็ ม่ ต้องหวังความเมตตาจากพระเจ้ า

%%%%%%%%%%%%
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