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ระดับท่ี 6 
ฐานงานท่ี 2 : ฉันจะตอสูกับความชั่วรายภายในตัวฉันและก็รอบๆตัวฉัน 
 การเดินทางไกลเปนพันๆไมลนั้น เร่ิมจากกาวแรก! 
 
คํานํา 
 ในการชุมนุมคร้ังที่แลว เราไดพิจารณาไตรตรองกันถึงเร่ืองในพระวรสาร – อันไดแก สวนหนึ่งของขาวดี 
คือ คําเตือนและคําถามตางๆที่ชวยเราใหเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิต และก็แสดงวิธีการใหเรารับผิดชอบ
ดวยตัวเราเอง – ประเภทบุคคลตางๆที่เรากลับกลายไปนั้น เพราะวาเรามีมโนธรรม 
 
* เราไดเรียนรูอะไรบางจากบทเรียนที่ผานมา 
   1. …………………. 
   2. …………………. 
   3. …………………. 
 
* เราไดตอบรับสถานการณตางๆนั้นอยางไรบาง 
   1. ………………….. 
   2. ………………….. 
   3. ………………….. 
 
 วันนี้เราเสนอตัวเองที่จะเจาะลึกถึงความชั่วรายภายในตัวเราเองและก็รอบๆตัวเราดวย เพื่อจะได
เผชิญหนากับมันเทาที่สามารถทําได 
 
* ถามตัวเราเองวา : มีความชั่วรายภายในตัวเองหรือเปลา? 
                            - ความชั่วรายชนิดใดบาง? 
                            - มันเกิดข้ึนมาไดอยางไร? 
                            - ฉันจะทําประใดดีเกี่ยวกันเร่ืองดังกลาวนั้น? 
 
หมายเหตุ : คําถามตางๆนี้เปนเร่ืองสวนตัวมากๆ จึงไมควรตอบออกมาในสาธารณะชน 
 
 
แบบฝกหัด : 
 ใหแตละคนตอบกับตัวเองโดยเขียนลงบนกระดาษแผนหนึ่ง หลังจากไดทําการพิจารณาไตรตรองดูแลว 
แตอยาลืมวาทานมีมโนธรรมและก็ไดพิจารณามโนธรรมเปนประจําทุกวัน บางคําถามก็ไดตอบกันมาแลว 
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 (ใหสงบเงียบคิดพิจารณาและเขียนบันทึกไว ใชเวลา 7 นาที) 
 
 ตอนนี้ใหเราชวยกันและกันโดยพูดถึงส่ิงที่ไดทําไปในเร่ือง(รวบรวมคําตอบตางๆมากมายเทาที่มี และ
เนนหนักเร่ืองชีวิตแหงศีลศักดิ์สิทธิ์และชีวิตแหงการอธิษฐานภาวนา) 
 
 ฉันจะตองรับผิดชอบตอตัวเอง และก็ตองรับผิดชอบตอเพื่อนมนุษญดวย 
 
* มีอีกบางคําถามใหพิจารณาไตรตรองกันดู คือ 
   - ฉันเห็นชอบในกิจการชั่วรายตางๆ โดยการเงียบเฉย แทนที่จะตอตานหรือเปลา? 
   - ฉันรวมทําส่ิงโงเขลาเบาปญญาโดยงายหรือเปลา? 
   - ฉันนําผูอ่ืนใหหลงทําผิดไปบางไหม ใหทําบาปไปบางไหม? 
 
 (ใหพิจารณาไตรตรองในความสงบเงียบ) 
 
 ฉันเดาดูวาเราไดพบความชั่วรายภายในตัวเราสงบนิ่งไปนิดหนึ่ง แมวาเราดิ้นรนตอสูกับมันอยาง
สุดกําลังแลวก็ตาม ความชั่วรายมันก็ยังหาวิถีทางใหมอยูเสมอจากภายนอกเพื่อจะเขาสูสวนลึกของตัวฉันเอง 
 กอนที่เราจะเอยถึงกระแสคล่ืนความชั่วรายตางๆนั้น ฉันจะเลานิทานเร่ืองหนึ่งเกี่ยวกับสภามารรายให
ทานทั้งหลายฟง มีคําตอบมากหลายที่เสนอออกมาเพื่อตอบคําถามที่วา :  “เราทวีเพิ่มปริมาณความชั่วราย
ข้ึนมาในโลกไดอยางไร? คําตอบหนึ่งบอกวา : “เราทําใหมนุษยทั้งมวลเชื่อวาเราไมมีอยูจริง ดังนั้นเราจึงมีพลัง
เหนือกวาพวกเขา มันมิอาจแลเห็นไดมันซอนตัวอยูในความมืด  มันไมกลัวเราอีกตอไปแลว!” สภาฯนั้นยอมรับ
ขอเสนอดังกลาวนี ้
 
นี่คือส่ิงที่อุบัติข้ึนอยูรอบๆตัวเราในปจจุบันนี้ 
   - ไมมีตัวเลวรายอีกตอไปแลว 
   - ไมมีอะไรที่เปนบาปอีกเลย 
   - ไมจําเปนตองรูสึกผิดบาปแตอยางใด 
   - ไมจําเปนตองสํานึกผิดอีกแลว 
   - ชีวิตดูจะเรียบงาย ตกลงกันไดและนาชื่นชมยินดียิ่งนัก! 
 
* ฉันทําอะไรบางเพื่อตอสูกับความชั่วรายตางๆนั้นที่โหมกระหน่ําใสฉันจากภายนอก 
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คําถามนี้ตอบไดงายนัก 
ใชแลววา ฉันมีมโนธรรม 
              ฉันมีพระบัญญัติตางๆ 
              ฉันมีศีลศักดิ์ตางๆ 
              ฉันมีคนคอยบอกใหเห็นผิดเปนชอบ 
 
* ทานรูจักคําเตือนบางประการเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวนั้นในพระวรสารบางไหม? 
………………….. 
………………….. 
 คําเตือนอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับเร่ืองการชักนําผูอ่ืนใหตกในบาป : ลูกา 17:1-2 พระเยซูเจาตรัสกับ
บรรดาศิษยวา “เหตุที่ชักนําใหทําบาปจะเกิดข้ึนอยางหลีกเล่ียงไมได แตวิบัติจงเกิดแกผูที่เปนเหตุใหบาป
เกิดข้ึน ถาจะเอาหินโมแขวนคอเขาและโยนเขาลงทะเล จะเปนการดีกวาปลอยใหเขาเปนเหตุชักนําคน
ธรรมดาๆเหลานี้แมเพียงคนเดียวใหทําบาป” 
 และในทางตรงขามกัน : ยากอบ 5 : 19-20 “พี่นองทั้งหลายถาทานใดหลงผิดไปจากความจริงและอีก
คนหนึ่งนําเขากลับมา จงรูไวเถิดวาผูที่ชวยคนบาปใหกลับมาจากทางผิด ก็จะชวยวิญญาณของตนใหรอดพน
จากความตาย และจะไดรับการอภัยบาปทั้งมวล” 
 
* ทานเคยหันกลับมาเอาชนะใครบางคนบางไหม? 
 ส่ิงที่เราจําเปนตองทําก็คือ การพิจารณากิจวัตนประจําวันของเราที่ดําเนินการตอตานกระแสความชั่ว
รายทั้งหลายทั้งปวงที่มาถึงตัวเรา การโฆษณาเปนเร่ืองหนึ่ง คือ ฉันเปดวิทยุโทรทัศนดู ฉันไปโรงเรียน…เห็น
แผนปายโฆษณาตางๆ ส่ือโฆษณานั้นจัดทํามาอยางดีเพื่อเชิญชวนใหฉันซื้อส่ิงของตางๆที่มิใชปจจัยจําเปน
จริงๆดวยเงินที่มิใชเม็ดเงินสด มันยั่วใหฉันเกิดความอยาก ฉันจะเกิดมีความอยากข้ึนมิไดถาปราศจากส่ือ
โฆษณาตางๆดังกลาวนั้น 
(ใหผูเรียนทั้งหลายไดพูดถึงประสบการณของตนเกี่ยวกับส่ือโฆษณาตางๆ) เชน 
- ซื้อตอนนี้ จายทีหลังได 
- เดินทางทองเที่ยวไดวันนี้ จายทีหลัง 
- เขาเรียนไดเลยตอนนี้ จายทีหลัง 
- ซื้อผอนสงได 
- การขอยืมเงิน (อาจทํามิตรภาพเสียไปได) 
 
 ถาทานมิไดเรียนรูเลือกส่ิงที่จําเปนจริงๆ โดยไมหลงผิดไป ทานจะจัดการกับชีวิตตัวเองมิได อยาไดโง
เขลาเบาปญญาไปเลย จงพิจารณาดูดวยตัวทานเอง! 
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 ถาทานมิไดเรียนรูวิธีการตอตานในเร่ืองเล็กนอย ทานก็จะไมมีทางตอตานส่ิงใหญโตและส่ิงสําคัญ
ยิ่งกวานั้นได มีอุบัติการณเร่ืองเด็กชายอายุ 7 ขวบใชปนของบิดายิ่งมารดาตัวเองตาย เพราะเธอไมยอมใหน้ํา
โคกเขาดื่ม 
 การโฆษณาเปนเพียงส่ืออยางหนึ่งในบรรดาส่ือลอใจอ่ืนๆอีกมากมายที่อาจชี้นําไปสูความละโมบโลภ
มากและการเสพติดส่ิงตางๆ 
 
ทานทั้งหลายบอกฉันไดไหมวาส่ิงใดที่อยูรวบตัวทานเองนั้นเปนเหมือนส่ือชักนําไปสูความชั่วราย? 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
 ความชั่วรายนั้นมีหลากหลายตางๆนาๆ เรายังคงตอรับผิดชอบตอความชั่วรายรอบๆตัวเราดวย ถาไม
ตอสูกับมัน ถาเราไมชวยพี่นองเพื่อนๆ เพื่อนนักเรียนและเพื่อนรวมงานใหละเวนความชั่วรายเสีย 
 
* เรามีพลังอํานาจประการใดบางที่จะใชตอสูกับความชั่วรายนั้น? 
   - …………………. 
   - …………………. 
   - …………………. 
* อะไรจะเกิดข้ึนบาง ถาฉันปฏิเสธ ตอสู ตอตาน และหลีกหนคีวามชั่วรายนั้นๆ? 
   - ………………… 
   - ………………… 
   - ………………… 
* อะไรคือส่ิงเราจะชี้นําผูอ่ืนใหทําชั่วได? 
   - พูดเชิญชวน 
   - การดูภาพยนตรบางเร่ือง 
   - การกระทํา 
   - การขอยืม 
   - การสัญญาจะใหหนังสือตลกขบขัน ความสุขจอมปลอม 
 
* ทําไมเราถึงสนใจชี้นําผูอ่ืนใหทําบาป? 
   - เพราะไมตองการเปนอยูคนเดียว (เม่ือเราตกอยูในบาปแลว) 
   - ………………... 
   - ………………... 
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 ความผิดดังกลาวนี้จะตองโทษรายแรงยิ่งนัก เปนหนาที่อันสําคัญยิ่งที่พี่ๆจะตองชวยนองๆ 
 
การประยุกตเขากับพระวาจาของพระเจา 
 
 ทําไมถึงยังมีความชั่วรายอยูในโลกนี้ ถึงแมวาพระเยซูคริสตเจาไดเสด็จมาแลว? พระเยซูเจาพระองค
เองทรงตรัสบอกเราไวในพระวรสารของนักบุญ มัทธิว 13 : 24 – 30,36 – 43 
 
วจนพิธีกรรม 
 มัทธิว 13 : 24-30 อุปมาเร่ืองขาวละมาน 
  (อาจเปนบทละคร 
  หรือรองเพลง…) 
 
 พระเยซูเจาทรงเลาเปนอุปมาอีกเร่ืองหนึ่งใหพวกเขาฟงวา “อาณาจักรสวรรคเปรียบไดกับชายคนหนึ่ง
ที่หวานขาวพันธุดีในนาของตน ขณะที่ทุกคนนอนหลับศัตรูก็มาหวานขาวละมานทับลงบนขาวสาลีแลวจากไป 
เม่ือตนขาวงอกข้ึนจนออกรวง ขาวละมานก็ปรากฎแซมอยูดวย บรรดาผูรับใชจึงไปหานายถามวา ‘นายครับ 
นายหวานขาวพันธุดีในนามิใชหรือ แลวขาวละมานมาจากที่ใดเลา’ นายตอบวา ‘ศัตรูมาหวานได’ ผูรับใชจึง
ถามวา ‘นายตองการใหเราไปถอนมันใหม’ นายตอบวา ‘อยาเลย เกรงวาเม่ือทานถอนขาวละมาน ทานจะถอน
ขาวสาลีติดมาดวย จงปลอยใหขาวสองชนิดงอกงามข้ึนดวยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว แลวฉันจะบอกคนเก็บเกี่ยว
วาจงเก็บขาวละมานกอนมัดเปนฟอนเผาไฟเสีย สวนขาวสาลีนั้น จงเก็บเขายุงของฉัน” 
 
 คําอธิบายอุปมาเร่ืองขาวละมาน (มัทธิว 13 : 36-43) 
 “บรรดาศิษยจึงเขามาทูลวา โปรดอธิบายอุปมาเร่ืองขาวละมานในนาเถิดพระองคตรัสวา ผูหวานเมล็ด
พันธุดีคือบุตรแหงมนุษย ทุงนาคือโลก เมล็ดพันธุดี คือ พลเมืองแหงพระอาณาจักร ขาวละมาน คือ พลเมือง
ของมารราย ศัตรูที่หวาน คือ ปศาจ ฤดูเก็บเกี่ยว คือ เวลาอวสานแหงโลก ผูเก็บเกี่ยว คือ ฑูตสวรรคขาวละมาน
ถูกมัดเผาไฟฉันใด เวลาอวสานแหงโลกก็จะเปนฉันนั้น บุตรแหงมนุษยจะทรงใชฑูตสวรรคของพระองคมา
รวบรวมทุกส่ิงที่ทําใหหลงผิดและทุกคนที่ประกอบการอธรรมใหออกจากพระอาณาจักร แลวเอาไปทิ้งในกองไฟ
ที่นั่นจะมีแตการรํ่าไหครํ่าครวญและขบฟนดวยความขุนเขือง สวนผูชอบจะสองแสงเหมือนดวงอาทิตยในพระ
อาณาจักรของพระบิดา ใครมีหูฟงก็จงฟงเถิด” 
 
การรําพึงถึงพระวาจาของพระเจา 
 
มัทธิว 13 : 24-30 เมล็ดพันธุดี คือ บุคคลมนุษยทั้งหลาย พระเยซูเจาทรงเรียกมันวาอะไร? 
   - บุตรพลเมืองแหงพระอาณาจักร 
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* บุตรพลเมืองแหงพระอาณาจักรคือใครกัน? 
   - บรรดาผูคนที่ยอมรับขาวดี ขาวดีเร่ืองอาณาจักรของพระเจา และถือปฏิบัติตามนั้น 
* พระเยซูเจาทรงเรียกตัวพระองคเองเปนอะไร? 
   -  
* ใครคือขาวละมาน? 
   - บุตรพลเมืองของมารราย ศัตรูที่หวานขาวละมาน คือ ปศาจ 
* ใคร คือ ผูชอบธรรม? 
   - ผูชอบธรรม คือ ผูที่พระเยซูเจาทรงทําใหเปนคนชอบธรรม คือ คนที่เชื่อในพระองค 
   (กลาวคือ คนที่ไดรับศีลลางบาป) 
* พระเยซูเจาทรงตรัสถึงผูชอบธรรมวาอยางไรบาง? 
   - ผูชอบธรรมนั้นสองแสงเหมือนดวงอาทิตย… 
* เร่ืองอุปมาของพระเยซูเจานั้น ใหบทสอนอะไรเราบาง? 
 
 พระองคมิไดเสด็จมาเพื่อขจัดความชั่วรายไปจากโลกนี ้แตพระองคไดทรงไถกูเราทั้งหลายและทรงชวย
เราใหสามารถเอาชนะความชั่วรายได 
 
* ทําไมเราถึงตองรับผิดชอบ? 
 เราตองรับผิดชอบเพราะวาเรามีมโนธรรม และเราก็มีพระศาสนจักรดวย แตเหนือส่ิงอ่ืนใด เรามี
อิสระภาพ พระเยซูเจาทรงปลดปลอยเราใหเปนอิสระเพื่อจะไดทําดี แตเจามารราย ปศาจ ไดมาหวานขาว
ละมานลงไปปนกับขาวสาลีนั่นก็หมายความวา คนชั่วรายจะมารบกวนคนชอบธรรมอยูจนตลอดชีวิต ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีวิจารณะญาณ มีกําลังตอสูกับมัน 
 
บัดน้ีฉันรูแลววา 
1. จะมีความชั่วรายอยูในโลกนี้ไปจนถึงการพิพากษาคร้ังสุดทาย เวลาที่พระเยซูเจาเสด็จกลับมาอีกคร้ังหนึ่ง 
2. ฉันจึงตองตอสูกับความชั่วราย โดยไมตองกลัวอะไร 
3. พระเยซูเจาไดทรงชนะมารรายมาแลวและก็ไดทรงกูเราทั้งหลาย เราจึงตองมุงเขาสูอาณาจักรของพระเจา 
 
ตอนน้ีฉันจะทําประการใดดีละ 
1. ฉันจะตื่นตัวคอยเฝาดูความชั่วรายในตัวฉันและรวมๆตัวฉัน (ใหผูเรียนแสดงความเห็น…) 
2. ฉันจะปฏิเสธและตอตานความชั่วราย เม่ือพบเจอมัน (ใหผูเรียนรวมแสดงความเห็น…) 
3. ฉันจะถือปฏิบัติตามเสียงมโนธรรมอยางสุขุมรอบคอบ 
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พิธีเฉลิมฉลองกัน 
  บทเพลง : ที่มีความหมายตาม โรม 8 : 31-39 (เลือกดูเอานะครับ) 
        ใหรองพรอมแสดงทาทางดวย 
        ……………………………… 
 
 ในการชุมนุมคร้ังตอไป เราจะพิจารณาไตรตรองเร่ืองมโนธรรมที่จะชวยเราใหมีเสรีภาพเยี่ยงบุตรของ
พระเจา 


