สาระการเรี ยนรู้ วิชาคาสอน
หน่ วยการเรี ยนรู้ คาสอน เรื่ อง บัญญัติ 10 ประการ
ออกแบบโดย ครู นงลักษณ์ โอสถานุเคราะห์
วันที่
2 มีนาคม 2017

ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยน ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

1. การให้ ภาพรวม
1.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
- รู ้ประวัติความเป็ นมาของบัญญัติ 10 ประการ
- สามารถใช้บญั ญัติ 10 ประการเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ
1.2 ความจาเป็ น (Needs)
- บัญญัติ 10 ประการ เป็ นสิ่ งที่พระเป็ นเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิตที่รักษา
ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ก ับ พระเจ้า และมนุ ษ ย์ก ับ มนุ ษ ย์เ พื่ อ นมนุ ษ ย์ การปฏิ บ ัติ ต ามจึ ง ท าให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
1.3 หัวข้อและเนื้อหา (Range)
- ประวัติความเป็ นมา ความหมายและความสาคัญของบัญญัติ 10 ประการและการนาไปใช้ในการดาเนิน
ชีวติ
1.4 การสร้างความสนใจ (Interest)
- ให้นกั เรี ยนดูคลิปวีดิโอสั้นๆที่แสดงให้เห็นถึงความวุน่ วายในสังคม การแย่งชิง การทาร้ายซึ่ งกันและกัน
- สนทนากับนักเรี ยนว่าเกิดเหตุการณ์ใดจากสิ่ งที่นกั เรี ยนดู และทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น?
1.5 เวลา (Time)
- 2 คาบเรี ยน
2. การประเมินและวัดผล
- สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและบอกการนาบัญญัติ 10 ประการไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
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- สังเกตจากการบอกประวัติ ความหมาย และความสาคัญของบัญญัติ 10 ประการได้
3. การสร้ างบรรยากาศ
- ดูการสร้างความสนใจ
4. การนาเสนอบทเรียน
4.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ก่อนสอน ครู นดั แนะกับนักเรี ยนกลุ่มหนึ่ งร่ วมกันแสดงบทบาทสมมติโดยให้นกั เรี ยนแกล้งทะเลาะกัน
ในห้องเรี ยนในขณะที่ครู ทาทีไปหยิบของ สถานการณ์ คือ มีเพื่อนหยิบของไปโดยไม่บอกและไม่คืนให้
- สอบถามนักเรี ยนถึงเหตุการณ์และความคิดเห็นของนักเรี ยนจากสิ่ งที่เกิดขึ้น
- สอบถามนักเรี ยนว่าหากทุ กคนต้องการท าทุ กสิ่ งทุ ก อย่างตามใจตนเองสัง คมจะเป็ นอย่า งไร ดังนั้น
เพื่อให้สังคมสงบสุ ขจึงต้องมีกฎหมาย?
อธิษฐานภาวนา บทพระวรสาร อพยพ บทที่: 20 1 - 21
บทพระวรสารภาวนาและการจดจา “เราคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้าของท่าน เป็ นผูน้ าท่านออกจาก
แผ่นดินอียปิ ต์ ให้พน้ จากการเป็ นทาส”
4.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ให้นกั เรี ยนดูการ์ ตูน เรื่ อง บัญญัติ 10 ประการ
- สอบถามนักเรี ยน หากเปรี ยบกับโลกปั จจุบนั จะเปรี ยบบัญญัติ 10 ประการได้กบั สิ่ งใด
- โยงเนื้ อหาให้เข้ากับบัญญัติ 10 ประการ ทาไมพระเจ้าจึงประทานบัญญัติ 10 ประการ ให้กบั มนุษย์
- แจกบทบัญญัติ 10 ประการ ให้นกั เรี ยนอ่านส่ วนตัว
- ครู ให้นกั เรี ยนอภิปราย “หากว่าพระเป็ นเจ้าไม่ทรงประทานบัญญัติ 10 ประการให้ โลกมนุษย์น่าจะเป็ น
อย่างไร?” ให้นกั เรี ยนร่ วมกันบอกและครู สรุ ป
- ครู นาเสนอ “พระเป็ นเจ้าทรงช่ วยเราให้รอดจากการเป็ นทาสของการเอาแต่ใจตนเองโดยให้เราปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัติที่พระองค์ทรงประทานให้”
- ให้นัก เรี ย นก าหนดความตั้ง ใจที่ จ ะเข้า มิ ส ซาวัน อาทิ ต ย์ด้ว ยความตั้ง ใจเป็ นพิ เ ศษ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั พระเจ้า
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คาบที่ 2
4.2.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ร้องเพลง “เธอกับฉัน” พร้อมทาท่าทางประกอบ
เธอกับฉัน เธอกับฉัน เรารักกันและเป็ นเพื่อนกัน ด้วยวงแขนอบอุ่นอยากโอบกอดตัวเธอเอาไว้ เพราะ
ดวงใจของฉันรักเธอ
- ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายความหมายของเพลง
*ทบทวบความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนจากคาบที่ผา่ นมา*
- ให้นกั เรี ยนจับกลุ่มแล้วอ่านบัญญัติ 10 ประการอีกครั้งแล้วช่วยกันพิจารณาว่าบทบัญญัติที่เหลือนี้น่าจะ
มีความเกี่ยวข้องกับใครบ้าง?
4.2.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ให้นกั เรี ยนจับกลุ่มแล้วอ่านบัญญัติ 10 ประการอีกครั้งแล้วช่วยกันพิจารณาว่ามีขอ้ ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับ
พระเป็ นเจ้า? เกี่ยวข้องอย่างไร?
- ให้นกั เรี ยนในกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเห็นว่า นักเรี ยนจะปฏิบตั ิตนอย่างไรเพื่อให้บญั ญัติที่เกี่ยวข้อง
กับพระเป็ นเจ้าดู มีความหมายและแสดงให้เห็ นถึ งการปฏิ บตั ิ ด้วยความรั กของนักเรี ยนที่ มีต่อพระเจ้าตาม
ข้อบัญญัติแต่ละข้อ?
ครู เล่าเรื่ องสั้นจากพระคัมภีร์ (มก 10 :17-20) จากเรื่ องเล่าสังเกตได้วา่ เศรษฐีหนุ่มได้ถือปฏิบตั ิมาตั้งแต่
ยังเป็ นเด็ก คือ “อย่า” ทั้งนั้น เช่น อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณี อย่าลักขโมย ... มียกเว้นสิ่ งเดียวที่ให้ “ทา” คือ จง
นับถือบิดามารดา ซึ่ งเป็ นการทาดีเฉพาะในวงศคณาญาติเท่านั้น พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านยังขาดสิ่ งหนึ่ง จง
ไปขายทุกสิ่ งที่มี มอบเงิ นให้คนยากจนแล้วท่านจะได้ขุมทรัพย์ในสวรรค์แล้วจงติดตามเรามาเถิด” (มก 10:21)
(ใช้ ข้อสรุ ปของคุณพ่ อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เป็ นแนวทางการอธิ บาย)
- นักเรี ยนมีความคิดเห็นอย่างไร พระเยซู เจ้าทรงอยากบอกอะไรกับเรา? เขียนแล้วอ่านแบ่งปั นกับเพื่อน
อธิษฐานภาวนา บทพระวรสาร นักบุญ มารโก บทที่ 10 : 21
บทพระวรสารเพื่อการภาวนาและการจดจา “ท่านยังขาดสิ่ งหนึ่ ง จงไปขายทุ กสิ่ งที่ มี มอบเงิ นให้คน
ยากจนแล้วท่านจะได้ขมุ ทรัพย์ในสวรรค์ แล้วจงติดตามเรามาเถิด”
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- การที่เราละทิ้งทรัพย์สมบัติของตัวเองเป็ นเรื่ องยาก แต่หากว่าผูใ้ ดสามารถทาได้แสดงให้เห็นว่าเขาเห็น
แก่ความรักที่มีต่อพระเป็ นเจ้าและเพื่อนพี่นอ้ ง
4.2.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ให้นกั เรี ยนอ่านร่ วมกันอ่านช้าๆ ทีละข้อแล้วร่ วมกันพิจารณาถึงข้อความที่พระเป็ นเจ้าต้องการบอกกับ
เราให้ปฏิบตั ิตนอย่างไรต่อเพื่อน พี่นอ้ ง?
- นักเรี ยนร่ วมกันบอกว่า หากเราไม่ปฏิ บตั ิ ตามบทบัญญัติที่พระเป็ นเจ้าประทานให้โลกมนุ ษย์จะเป็ น
อย่างไร และการเราปฏิบตั ิตามจะเป็ นอย่างไร?
5. การไตร่ ตรองก่อนจบคาบเรียน
คาถาม
1. นักเรี ยนคิดว่า ถ้าเราแค่ปฏิบตั ิตามกฎ ไม่ทาผิด เท่านี้ เพียงพอไหม (คาตอบที่มุ่งหวังคือนักเรี ยนตอบว่าเรา
ต้องทาความดีดว้ ย)?
2. นอกจากปฏิบตั ิตามบัญญัติ 10 ประการแล้ว นักเรี ยนจะทาสิ่ งใดเพื่อเป็ นตัวแทนการแสดงถึงความรักของ
พระเจ้าที่มีต่อเพื่อนมนุษย์?
3. ตามบัญญัติ 10 ประการ นักเรี ยนจะมีแนวทางในดาเนินชีวติ ในครอบครัว โรงเรี ยน สังคม ประเทศชาติ
อย่างไร เพื่อเป็ นการแสดงถึงการเป็ นคริ สตศาสนิกชนที่ดี?
6. สื่ อการเรียนการสอน
- คลิปการทะเลาะวิวาท
- V.D.O. บัญญัติ 10 ประการ
- เอกสาร บัญญัติ 10 ประการ
7. การเตรียมตัวของครู
- อ่าน ศึกษาและราพึงบทเทศน์คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เรื่ อง เศรษฐีหนุ่ม อันตรายจากทรัพย์สมบัติ (มก 10:
17-30)
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เศรษฐี หนุ่ม อันตรายจากทรั พย์ สมบัติ

ข่ าวดี มก 10:17-30
17
ขณะที่พระองค์กาลังทรงพระดาเนิ นอยู่ระหว่างทาง ชายคนหนึ่ งรี บเข้ามาคุ กเข่าลง ทูลถามว่า “พระ
อาจารย์ผทู ้ รงความดี ข้าพเจ้าต้องทาอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิ รันดร” 18พระเยซู เจ้าตรัสกับเขาว่า “ทาไมเรี ยกเราว่าผู ้
ทรงความดี ไม่มีใครทรงความดีนอกจากพระเจ้าเท่านั้น 19ท่านรู ้จกั บทบัญญัติแล้ว คือ อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณี
อย่าลักขโมย อย่าเป็ นพยานเท็จ อย่าฉ้อโกง จงนับถื อบิดามารดา” 20ชายผูน้ ้ นั ทูลว่า “พระอาจารย์ ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติเหล่านี้ ทุกข้อมาตั้งแต่เป็ นเด็กแล้ว” 21พระเยซู เจ้าทอดพระเนตรเขาด้วยพระทัยเอ็นดู ตรัส
กับเขาว่า “ท่านยังขาดสิ่ งหนึ่ง จงไปขายทุกสิ่ งที่มี มอบเงินให้คนยากจน และท่านจะมีขมุ ทรัพย์ในสวรรค์ แล้วจง
ติดตามเรามาเถิด” 22เมื่อได้ฟังพระวาจานี้ ชายผูน้ ้ นั หน้าสลดลงเพราะเขามีทรัพย์สมบัติมากมาย จึงจากไปด้วย
ความทุกข์
23
พระเยซู เจ้าทอดพระเนตรโดยรอบ แล้วตรั สกับบรรดาศิ ษย์ว่า “ยากจริ งหนอที่ คนมัง่ มี จะเข้าสู่ พระ
อาณาจักรของพระเจ้า” 24บรรดาศิษย์แปลกใจกับพระวาจานี้ พระเยซู เจ้าจึงตรัสอีกว่า “ลูกเอ๋ ย ยากจริ งหนอที่จะ
เข้าสู่ พระอาณาจักรของพระเจ้า 25อูฐจะลอดรู เข็มยังง่ายกว่าคนมัง่ มีเข้าสู่ พระอาณาจักรของพระเจ้า” 26บรรดา
ศิษย์ยิ่งประหลาดใจมากขึ้น พูดกันว่า “ดังนี้ ใครเล่าจะรอดพ้นได้” 27พระเยซู เจ้าทอดพระเนตรบรรดาศิษย์แล้ว
ตรัสว่า “สาหรับมนุษย์เป็ นไปไม่ได้ แต่สาหรับพระเจ้าเป็ นเช่นนั้นได้ เพราะพระองค์ทรงทาได้ทุกสิ่ ง”
28
เปโตรทูลพระเยซู เจ้าว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละทุกสิ่ งและติดตามพระองค์แล้ว” 29พระเยซู เจ้าตรัสว่า
“เราบอกความจริ งกับท่านว่า ไม่มีใครที่ละทิ้งบ้านเรื อน พี่นอ้ งชายหญิง บิดามารดา บุตรหรื อไร่ นาเพราะเห็นแก่
เรา และเพราะเห็ นแก่ ข่าวดี 30จะไม่ได้รับการตอบแทนร้ อยเท่าในโลกนี้ เขาจะได้บา้ นเรื อน พี่น้องชายหญิง
มารดา บุตร ไร่ นา พร้อมกับการเบียดเบียนและในโลกหน้าจะได้ชีวติ นิรันดร
***********************
ขณะที่พระเยซู เจ้ากาลังทรงพระดาเนิ นอยูร่ ะหว่างทาง มีชายคนหนึ่งรี บเข้ามาคุกเข่าลง ทูลถามว่า “พระ
อาจารย์ ผ้ ทู รงความดี ข้ าพเจ้ าต้ องทาอะไรเพื่ อจะได้ ชีวิตนิ รันดร” (มก 10:17) อันที่จริ งต้นฉบับภาษากรี กเล่ าว่า
ชายคนนั้น “วิ่ ง” (prostréchō – พรอส-เทร-โค) เข้ามาหาพระองค์แล้ว “คุกเข่ าลง” ก่ อนจะทู ลถามเรื่ องชี วิต
นิรันดร
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การที่เศรษฐีคนหนึ่ งลงทุนวิ่งรี่ เข้ามาคุกเข่าต่อหน้าประกาศกจน ๆ จากนาซาเร็ ธผูไ้ ม่มีเงิ นติดตัวแม้แต่
บาทเดี ยว บ่งบอกถึ งความรู ้ สึกภายในจิตใจที่ร้อนรนและกระตือรื อร้ นต้องการชี วิตนิ รันดรมากจริ ง ๆ แต่ชีวิต
นิ รันดรไม่ใช่เรื่ องของอารมณ์ความรู ้สึก....เพราะฉะนั้นแทนที่จะตอบคาถามในทันที พระองค์กลับถ่วงเวลาด้วย
การตรัสถามว่า “ทาไมเรี ยกเราว่ าผู้ทรงความดี ?” วัตถุประสงค์ของพระองค์คือต้องการให้เขา “หยุดและคิ ด
คานวณ” ให้ดีก่อนตัดสิ นใจติดตามพระองค์ ไม่ใช่คิดการใหญ่ในขณะที่หัวใจเอ่อล้นไปด้วยอารมณ์ ความรู ้ สึก
เช่ นนี้ อี กประการหนึ่ ง พระองค์ตอ้ งการสอนเราว่า เราจะเป็ นคริ สตชนเพียงเพราะ “ความพึ งพอใจ” ในตัว
พระองค์เองไม่ได้ แต่เราจาต้องคิดให้ไกลและไปให้ถึง “พระเจ้ าผู้ทรงความดี” ด้วย
จริ งอยู่ บุคลิ กภาพ นิ สัยใจคอ และความสามารถของพระองค์ล้วนมี อิทธิ พลในการดึ งดู ดผูค้ นดัง เช่ น
เศรษฐีหนุ่มคนนี้ ให้เข้ามาหาและ “ยึดติด” อยูก่ บั พระองค์ได้ แต่พระองค์ไม่ทรงยินยอมให้ผใู ้ ดมายึดติดอยู่กบั
พระองค์แล้วไปไม่ถึงพระเจ้า ด้วยเหตุน้ ี พระองค์จึงตรัสว่า “ทาไมเรี ยกเราว่ าผู้ทรงความดี ไม่ มีใครทรงความดี
นอกจากพระเจ้ าเท่ านั้น” นี่คือแบบอย่างที่ “ผู้ประกาศข่ าวดี” และ “ผู้อภิบาล” ทุกคนพึงเอาแบบอย่าง
หลังจากทาให้เศรษฐีหนุ่มได้หยุดคิดแล้ว พระองค์ตรัสถามเขาว่าได้ถือบัญญัติดงั นี้ คือ “อย่ าฆ่ าคน อย่ า
ล่ วงประเวณี อย่ าลักขโมย อย่ าเป็ นพยานเท็จ อย่ าฉ้ อโกง จงนับถือบิดามารดา” แล้วหรื อยัง เขาทูลตอบว่า “พระ
อาจารย์ ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิ บัติตามบทบัญญัติเหล่ านีท้ ุกข้ อมาตั้งแต่ เป็ นเด็กแล้ ว ” (มก 10:19-20) น่ าสังเกตว่าสิ่ งที่
เศรษฐี หนุ่ มได้ถือปฏิ บตั ิมาตั้งแต่เด็กคื อ “อย่ า” ทั้งนั้น เช่ น อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณี อย่าลักขโมย อย่าเป็ น
พยานเท็จ อย่าฉ้อโกง มียกเว้นข้อสุ ดท้ายเพียงข้อเดี ยวที่สั่งให้ “ทา” คือจงนับถื อบิดามารดา ซึ่ งก็เป็ นการทาดี
เฉพาะภายในวงศาคณาญาติเท่านั้น
พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่ านยังขาดสิ่ งหนึ่ง จงไปขายทุกสิ่ งที่มี มอบเงินให้ คนยากจน และท่ านจะมี
ขุมทรั พย์ ในสวรรค์ แล้ วจงติดตามเรามาเถิด” (มก 10:21) ความหมายของพระองค์คือ “ใช่ ท่ านไม่ เคยทาร้ ายผู้ใด
ตั้งแต่ เกิดก็จริ ง แต่ ท่านเคยทาสิ่ งใดดีเพื่อผู้อื่นบ้ าง” และนี่คือข้อสรุ ปสาหรับเราคริ สตชนทุกคน “ไม่ ทาผิดอย่าง
เดียวไม่ พอ ต้ องทาดีด้วย” และความดีสุดยอดที่พระองค์ทรงเชิ ญชวนและท้าทายให้เรากระทาคือ “จงติดตาม
เรามาเถิด” พระดารัสนี้ มิได้หมายความว่าเราต้องเข้าบ้านเณร เข้าอาราม ไปเป็ นพระสงฆ์หรื อนักบวชกันหมด
สิ่ งที่พระองค์ตอ้ งการคือให้เรารู ้จกั สละตนเองและทรัพย์สมบัติที่มีอยูเ่ พื่อผูอ้ ื่นบ้าง เพื่อเราจะได้มีความสุ ขแท้จริ ง
ทั้งในโลกนี้ และชัว่ นิ รันดร เพราะการรักและช่ วยเหลื อผูอ้ ื่น โดยเฉพาะผูท้ ี่ขดั สนและต่ าต้อยนั้น คือหนทางที่
พระองค์ได้ทรงดาเนินนาหน้าไปแล้ว และกาลังเชิญชวนกึ่งท้าทายเราทุกคนให้เดินตามพระองค์
ที่บอกว่าท้าทายเพราะพระองค์กาลังถามเศรษฐี หนุ่ มและเราทุกคนว่า “พวกท่ านต้ องการชี วิตนิ รันดร
มากแค่ ไหน ? พวกท่ านต้ องการเป็ นคริ สตชนที่ แท้ จริ งมากเพียงใด ? พวกท่ านต้ องการสิ่ งเหล่ านีม้ ากพอที่จะ
สละตนเองและทรั พย์ สมบัติที่มอี ยู่เพื่อผู้อื่นบ้ างหรื อไม่ ?” น่าเศร้าที่เศรษฐีหนุ่มคนนั้นอยากได้ชีวิตนิ รันดรมาก
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แต่ยงั ไม่มากพอที่จะสละทุกสิ่ ง !ส่ วนเราจะดาเนิ นตามรอยของเศรษฐี หนุ่ ม หรื อตามหนทางของพระเยซู เจ้า ก็
เป็ นเรื่ องที่เราแต่ละคนต้องเลือกเอาเอง
เมื่อเศรษฐี หนุ่ มจากไปด้วยความทุกข์เพราะมีทรัพย์สมบัติมากจนยากแก่การเสี ยสละแล้ว พระองค์จึง
ตรัสว่า “ยากจริ งหนอที่คนมัง่ มีจะเข้ าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้ า” (มก 10:23) บรรดาศิษย์แปลกใจกับพระวาจา
นี้ เพราะมันขัดกับมาตรฐานของชาวยิวที่ถือว่า ความร่ ารวยเป็ นเครื่ องหมายของคนดี ความมัง่ มีคือข้อพิสูจน์ถึง
คุณธรรมและความโปรดปรานของพระเจ้า คนรวยคือผูท้ ี่พระเจ้าทรงพอพระทัยและอวยพระพร ดังที่เพลงสดุดี
กล่าวไว้วา่ “ข้ าพเจ้ าเคยเป็ นหนุ่ม บัดนีช้ ราแล้ ว ยังไม่ เคยเห็นคนชอบธรรมคนใดถูก ทอดทิ ง้ หรื อลูกหลานของ
เขาต้ องขอข้ าวใครกิน” (สดด 37:25) จึงเป็ นการง่ายจริ ง ๆ สาหรับคนร่ ารวยที่จะเข้าสู่ พระอาณาจักรของพระเจ้า
แต่พระองค์กลับเห็นตรงกันข้าม และทรงย้ าถึงสองครั้งสองคราว่า “ยากจริ งหนอ... ยากจริ งหนอ...ที่คนมั่งมีจะ
เข้ าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้ า” (มก 10:23 และ 24)
พระองค์ตรัสเช่นนี้เพราะทรงเล็งเห็นอันตรายใหญ่หลวงของความร่ ารวยมัง่ มีทรัพย์สมบัติ กล่าวคือ
1. ทรัพย์สมบัติของโลกนี้ มกั ทาให้เราหลงผิดคิดไปว่า นี่ คือสิ่ งที่นามาซึ่ งความสุ ขและความมัน่ คงใน
ชีวติ จนทาให้เรายึดติดอยูก่ บั โลกใบนี้และยากที่จะคิดถึงสิ่ งอื่นที่อยูเ่ หนือกว่าโลกใบนี้
2. หากจิตใจของเราหมกมุ่นอยูก่ บั ทรัพย์สมบัติ เราจะตีราคาทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นเงินเป็ นทองไปหมด เช่น
จ่ายเงินเท่านี้ จะได้อะไรกลับคืนมาบ้าง หรื อเพื่อจะได้สิ่งนั้นมาต้องจ่ายเท่าใด คุม้ ค่าไหม ? แต่จริ ง ๆ แล้วในโลก
ของเรายังมีอีกมากมายหลายสิ่ งที่มี “คุณค่ า” อันไม่อาจตีราคาค่างวดเป็ นเงิ นเป็ นทองได้ ต่อให้มีเงิ นทองกอง
ท่วมหัวก็ไม่สามารถซื้ อหาสิ่ งเหล่านี้ได้ จึงเป็ นการยากที่จะเรี ยกหา “คุณค่ า” จาพวกความเอื้ออาทร ความมีน้ าใจ
ความชอบธรรม ความเสี ยสละ ความรู ้จกั ประมาณตน ฯลฯ จากบรรดาผูม้ งั่ มี
3. มีคนจานวนมากที่ดิ้นรนทางานหนัก แต่นอ้ ยคนจะประสบความสาเร็ จและมัง่ มี ด้วยเหตุน้ ี คนมัง่ มีจึง
มักภาคภูมิใจ เย่อหยิ่งโอหัง ไม่งอ้ คน รวมทั้งไม่งอ้ พระเจ้าด้วย เหล่านี้ คืออันตรายอันเกิ ดจาก “ความมั่งมี” จน
พระเยซู เจ้าถึงกับตรัสว่า “อูฐจะลอดรู เข็มยังง่ ายกว่ าคนมั่งมีเข้ าสู่ พระอาณาจักรของพระเจ้ า ” (มก 10:25) พระ
วาจานี้ ทาให้บรรดาศิ ษย์ตอ้ งประหลาดใจซ้ าสอง เพราะว่าคนมัง่ มีนอกจากไม่จาเป็ นต้องเป็ นคนดี อย่างที่เคย
เข้าใจแล้ว ยังเข้าสวรรค์ยากกว่าอูฐลอดรู เข็มเสี ยอีก
แบบนี้ “ใครเล่ าจะรอดพ้ นได้ ” (มก 10:26) ประตูสวรรค์มิตอ้ งปิ ดตายดอกหรื อ ?
คาตอบของพระองค์คื อ “สาหรั บมนุษย์ เป็ นไปไม่ ได้ แต่ สาหรั บพระเจ้ าเป็ นเช่ นนั้ นได้ ” (มก 10:27)
ความหมายคือถ้ามนุ ษย์วางใจตนเอง ใช้ความเพียรพยายามและทรัพย์สมบัติของตนเองเพื่อจะพิชิตพระราชัย
สวรรค์ ประตูสวรรค์ย่อมปิ ดตายแน่ ! แต่เนื่ องจาก “ความรอดพ้ นเป็ นของประทานจากพระเจ้ า ” ผู้ที่วางใจใน
ความรักและฤทธิ์อานาจของพระองค์ เท่านั้นจึงจะรอดพ้น และรอดพ้นได้จริ ง ๆ เพราะพระองค์ทรงทาได้ทุกสิ่ ง
นี่คือพื้นฐานความเชื่อของเราคริ สตชนทุกคน !
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เมื่อเปโตรเห็นเศรษฐี หนุ่ มปฏิเสธที่จะติดตามพระเยซู เจ้า ท่านจึงเริ่ มคิดเปรี ยบเทียบกับตัวท่านเองและ
เพื่อน ๆ ที่ติดตามพระองค์มาระยะหนึ่งแล้วจะได้อะไรตอบแทน คาตอบของพระองค์แบ่งเป็ น 2 ประเด็น คือ
1. “ได้ รับการตอบแทนร้ อยเท่ าในโลกนี”้ (มก 10:30) นี่คือสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งในพระศาสนจักรยุคเริ่ มแรก
ทุกคนที่ละทิ้งบ้านเรื อน พี่นอ้ งชายหญิง บิดามารดา บุตรหรื อไร่ นา เพื่อมาเป็ นคริ สตชน พวกเขาล้วนได้พบกับ
ครอบครัวใหม่ซ่ ึ งยิง่ ใหญ่กว่า และผูกพันกันแน่นแฟ้ นกว่าเดิมในความเชื่ อและความรักต่อพระเยซู เจ้า ตัวอย่างที่
เห็นได้เด่นชัดคือนักบุญเปาโล หลังจากกลับใจ บรรดาญาติมิตรพากันทอดทิ้ง ประตูบา้ นถูกปิ ดใส่ หน้า แต่ไม่วา่
ท่านจะเดิ นทางไปหมู่บา้ นใดหรื อเมืองใดในยุโรป และเอเชี ยไมเนอร์ ทุกแห่ งมีบา้ นพร้ อมให้ท่านเข้าพักอาศัย
และมีครอบครัวคริ สตชนที่พร้อมต้อนรับท่านด้วยความยินดียงิ่ ในจดหมายถึงชาวโรม ท่านได้ฝากความคิดถึ งรู
ฟั สและมารดาของเขา ซึ่ งเป็ นเสมือนมารดาของท่านด้วย (รม 16:13) และในจดหมายถึงฟี เลโมนข้อ 10 ท่านได้
พูดถึงโอเนสิ มสั บุตรชายที่ท่านได้ให้กาเนิด (ทาให้กลับใจ) ขณะถูกจองจาในคุก
2. “ได้ รับการเบียดเบียน” (มก 10:30) คาตอบนี้ แสดงถึงความซื่ อสัตย์และจริ งใจของพระเยซู เจ้าที่ไม่
ต้องการหลอกลวงหรื อติ ดสิ นบนเราให้ติดตามพระองค์ แต่ ท รงเชิ ญชวนและท้าทายเราให้เป็ นศิ ษ ย์ติดตาม
พระองค์แม้จะต้องเผชิ ญหน้ากับการเบียดเบียนก็ตาม หลายครั้งการเบียดเบียนจบลงด้วยการพลีชีพ ซึ่ งทาให้การ
ตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้ เป็ นไปไม่ได้ แต่แม้การตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้ จะเป็ นไปไม่ได้ ทว่าการตอบแทน
ด้วยชีวติ นิรันดรในโลกหน้ายังเป็ นไปได้เสมอ
พระองค์ไม่เคยสัญญาว่าบัญชี ชีวิตของเราจะต้องเคลี ยร์ และปิ ดให้เสร็ จเรี ยบร้ อยภายในโลกนี้ เพราะ
พระอาณาจักรของพระองค์ ดารงอยู่ทงั้ ในโลกนี้ และในโลกหน้ า
%%%%%%%%%%%%

8

