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7. การหยิบย่ืนในครอบครัว – อยางไมยุติธรรม 
(Reaching out in the Family – Not Fairness) 

 

 แม้ว่าเราจะเอาชนะอุปสรรคต่อครอบครัวที่อบอุ่นได้ทั้งหมด 

และดําเนินชีวิตเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในทุกวิธีแล้วก็ตาม  เราก็

ยังคงมีอุปสรรคที่สําคัญที่สุดซึ่งจะบั่นทอนทุกส่ิง 

 คุณไม่สามารถมีความเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวได้หากคุณ

กังวลถึงความยุติธรรม  คุณได้รับการเล้ียงดูด้วยทัศนคติเกี่ยวกับความ

ยุติธรรมใน “การให้และการรับ” ในครอบครัวของคุณเช่นเดียวกับในช่ัว

ชีวิตของคุณ  เช่น คุณคงเคยได้ยินว่า “เมื่อวานฉันเอาขยะไปท้ิงแล้ว  

ถ้าฉันต้องเอาออกไปท้ิงอีกมันก็ไม่ยุติธรรมเลย  วันน้ีเป็นทีของคุณ

บ้าง”  หรือ “เมื่อคืนคุณได้ดูรายการโทรทัศน์ที่คุณต้องการแล้ว คํ่าน้ี

เป็นคราวที่ฉันจะได้ดูรายการที่ฉันต้องการบ้าง มันจึงจะยุติธรรม” 

 หรืออาจจะมีแบบที่ไม่มีใครจะพูดออกมา แต่ก็เป็นเรื่องที่น่า

แปลกใจคือ มันเป็นไปเพื่อความเบิกบานในชีวิตอย่างเต็มที่ด้วย เช่น “ก็

ฉันต้องตื่นและไปทํางานแต่เช้าทุกวันแล้ว  เช้าวันเสาร์ฉันจะต้องตื่น

สายจึงจะยุติธรรม” 

 อีกเรื่องที่คล้ายกันคือ “ฉันดูแลเด็กๆ มาทั้งวันแล้ว  อย่าง

น้อยที่สุดคุณก็สามารถช่วยหยุดการตีกัน หรือการโต้เถียงกันในตอน

กลางคืนได้นี่”  และที่ได้ยินกันบ่อยๆ คือ “มันไม่ยุติธรรมเลยที่หนูต้อง

เข้านอนพร้อมกับปุยฝ้าย  หนูโตกว่าเธอนะ” 
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ทางที่ดีกวา (The Better Way) 

 ทางดําเนินชีวิตที่คุณทุกคนดําเนินไป  ก็เป็นไปตามแผนการ

ของโลก  และมันก็เป็นไปได้ดีพอควรใช่ไหม  ถ้าคุณไม่รู้จักหนทางที่

ดีกว่า  แต่ยังมีหนทางที่ดีกว่า  ที่หยิบยื่นส่ิงต่างๆ ให้เราอย่างยุติธรรม 

100 % นั่นคือ แผนการของพระเจ้า (มธ 20:12-15)  

 “พวกที่มาสุดท้ายน้ีทํางานเพียงช่ัวโมงเดียว  ท่านก็ให้ค่าจ้าง

แก่เขาเท่ากับเรา  ซ่ึงต้องตรากตรําอยู่กลางแดดตลอดวัน”  เจ้าของ

สวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกน้ีว่า “เพ่ือนเอ๋ย  ฉันไม่ได้โกงท่านเลย  

ท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือ  จงเอาค่าจ้างของท่านไป

เถิด  ฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่าน  ฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงิน

ของฉันตามที่ฉันพอใจหรือ  ท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือ” 

 นิทานเปรียบเทียบเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสัก

อย่างที่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่า แต่มันมีข่าวสารในน้ันด้วย  และ

ข่าวสารนั้นก็บอกส่ิงสําคัญมาก  นิทานเปรียบเทียบเรื่องคนงานใน

สวนองุ่นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายคนหนึ่งซ่ึงเป็นเจ้าของสวนองุ่นที่ปลูก

องุ่นไว้เพ่ือทําไวน์  เรื่องนี้เกิดข้ึนนานมาแล้ว  ในช่วงเวลานั้นคนงานจะ

ถูกจ้างวันต่อวัน  และบางทีในแต่ละวันก็มีคนงานหน้าใหม่ๆไม่ซ้ํากัน  

ดังนั้น ทุกๆ เช้า เจ้าของสวนจะต้องไปที่ตลาดเพ่ือมองหาคนงานในวัน

นั้น  เช้าวันหนึ่งเจ้าของสวนออกไปหาคนงานแต่เช้าตรู่  และจ้าง

คนงานมาหลายคน  เพ่ือมาทํางานในวันนั้น  และสัญญาจะให้ค่าแรง
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แก่พวกเขาคนละ 1 เหรียญ  แล้วเขาก็ออกไปอีกเวลา 9 โมงเช้า  และ

จ้างคนงานมาอีกจํานวนหนึ่ง เขาทําเช่นนี้ในตอนเที่ยงและบ่าย 3 โมง  

แต่ละครั้งเขาจะจ้างคนงานที่ยังคงยืนรองานอยู่ที่ตลาดนั้นพร้อมกับ

ถามว่า  พวกเขาต้องการมาทํางานในสวนของเขาหรือไม่  และ

นายจ้างก็จ้างพวกเขา   จนกระทั่ง 5 โมงเย็น  ซ่ึงเป็นเวลาที่สายท่ีสุด

ในวันนั้น  เจ้าของสวนก็ยังไปหาคนงานที่ตลาดอีกและพบคนงานท่ี

ยังคงยืนอยู่อย่างเล่ือนลอย เจ้าของสวนถามพวกเขาว่า  “ทําไมท่าน

ปล่อยเวลาผ่านไปทั้งวันโดยไม่ทําอะไรเลย” พวกเขาตอบว่า “ก็เพราะ

ไม่มีใครมาจ้างพวกเราน่ีครับ”  และเป็นอีกครั้งที่เจ้าของสวนพูดว่า  

“ไปทํางานที่สวนองุ่นของฉันเท่าที่ยังมีเวลาเหลือในวันนี้สิ” 

 เม่ือจบวัน เจ้าของสวนจึงเรียกคนงานทั้งหมดมารวมกันเพ่ือรับ

ค่าจ้าง  ครั้งแรกเขาจ่ายผู้ที่มาทํางานชุดหลังสุดก่อนคนละ 1 เหรียญ  

จากนั้นเขาจึงให้ค่าจ้างแก่คนที่มาตอนเที่ยงและบ่าย 3 โมง  คนละ 1 

เหรียญเช่นกัน  คนงานที่ได้มาทํางานแต่เช้าตรู่เริ่มขบฟันและคาดว่า

เขาควรจะได้รับมากกว่า 1 เหรียญ  ต่อมาเขาก็จ่ายให้คนที่มาตอน  9 

โมงเข้า  1 เหรียญ  พวกเขาแสดงความโมโหและไม่พอใจอย่างมากที่

เขาได้ค่าจ้างเท่ากับผู้ที่มาทํางานตอนสายมากๆ  และในท่ีสุดเจ้าของ

สวนก็จ่ายค่าจ้างให้ผู้ที่มาทาํงานแต่เช้าตรู่ด้วยเงินจํานวนเดียวกัน  พวก

คนงานพูดว่า  “พวกที่มาสุดท้ายน้ีทํางานเพียงชั่วโมงเดียว ...” (ตามที่

กล่าวใน มธ 20:12-15) 
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การหยิบย่ืน 
 เจ้าของสวนองุ่นได้ให้มากกว่าที่เขาต้องให้  เขาหยิบย่ืนเกินกว่า

ที่เรียกว่า “ยุติธรรม”  นี่เป็นเรื่องราวของหนทางที่อยู่ในแผนการของ

พระเจ้า ลองคิดดูซิว่า พระเยซูเจ้าได้แบ่งปันความยุติธรรมของ

พระองค์หรือไม่  หรือพระองค์ทรงให้มากกว่านั ้น  และสิ ่งนั ้น

เรียกว่ายุติธรรมหรือไม่ และส่ิงนั้นอาจจะเป็นทางที่พระเจ้าประสงค์ให้

เราดําเนินไป คือ เป็นผู้ให้มากกว่าสิ่งที่เรียกว่ายุติธรรม  คือ ไม่มีการ

วัด  ไม่พยายามท่ีจะตัดสินว่าเพียงพอ  หรือน้อยเกินไป  หรือมาก

เกินไป  อาจกล่าวได้ว่า  เราถูกคาดหวังให้เป็นเหมือนเจ้าของสวนองุ่น

คนนั้น  คือให้ส่ิงที่ดีที่สุดที่เราสามารถให้ได้ในตอนเช้า  ตลอดวัน  

รวมถึงในตอนเย็นด้วย  นั่นคือ  เราควรหยิบย่ืนให้  100 %  ตลอดเวลา  

โดยอาศัยองค์พระเยซูเจ้า  เราจึงสามารถเห็นแผนการที่พระเจ้ามีไว้

สําหรับเราว่าสวยงามมากจนเราเกือบเช่ือไม่ได้ 

 แต่อะไรช่วยให้คุณเช่ือได้ว่า  การกระทําแบบเจ้าของสวนองุ่น

นั้นเป็นส่ิงที่อยู่ในแผนการของพระเจ้า  และคุณก็มีการกระทํานั้นใน

ตัวคุณเพ่ือคุณจะรักได้มากข้ึน  คุณรู้ว่าคุณต้องการจะสรรเสริญมาก

ข้ึน   ให้อภัยมากข้ึน  ยอมรับมากข้ึน  เรามองดูกันและกันเพ่ือที่จะนํา

ส่ิงดีๆ ในตัวเราออกมาและทําให้เป็นจริง  เราต้องการทําอะไรที่ดีกว่า

ส่ิงที่ได้ช่ือว่า ยุติธรรม   ความรักนั้นดีกว่าความยุติธรรม  ความรักดี

ที่สุด  ส่วนความยุติธรรมนั้นดีแค่อันดับที่สอง 
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ผูชวยเหลือที่ลึกลับ (Mystery Helper) 

1. ทําฉลากรายช่ือของคนในครอบครัว  โดยให้ฉลาก 1 ใบมีช่ือ  1 

คน  แล้วแต่ละคนหยิบฉลากรายช่ือข้ึนมา  1 ช้ิน ถ้าคุณจับได้ช่ือ

ของตัวเองก็คืนฉลากนั้นแล้วจับใหม่  และอย่าบอกใครว่าคุณจับ

ได้ช่ือของใคร  ขอให้เป็นความลับ 

2. ช่ือบุคคลที่คุณจับได้นั้นคือ บุคคลที่คุณเลือก  คุณจะต้องทําดี

กับเขาเป็นพิเศษ  แต่ต้องไม่ให้เขารู้ว่า  เขาเป็นคนที่คุณเลือก 

3. เขียนบางอย่างเกี่ยวกับคนที่คุณเลือกอย่างสั้น ๆ  โดยอาจอาศัย

คําถามต่อไปนี้เป็นแนวทาง  และอย่าบอกใครว่าคุณเขียน

เกี่ยวกับใคร  เก็บไว้เป็นความลับเช่นกัน 

 

ก. บุคคลที่คุณเลือกมีส่วนทําให้คุณรู้สึกรักได้อย่างไร 

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

ข. อะไรคือลักษณะพิเศษของบุคคลที่คุณเลือก 

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

ค. อะไรคือส่ิงที่บุคคลที่ คุณเลือกทําไ ด้ ดีกว่าคนอ่ืนๆ  ใน

ครอบครัว 

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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ง. อะไรคือสิ่งพิเศษที่บุคคลที่คุณเลือกได้ทําให้คุณ 

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

จ. เมื่อไม่นานนี้คุณรู้สึกเป็นมิตรอย่างมากกับบุคคลที่คุณเลือก

ตอนไหน 

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

 
  



 

จดหมายรัก 

มีหลายสิ่งที่

ตําหนิกัน ถึง

พระเจ้า เรา

แผนการของ

ชั่วขณะที่มืดม

 เขีย

มืดมนที่สุด

เป็นเวลาที่ท

เหตุการณ์ที

 

ที่เกิดกับเราใน

งกระนั้นก็ตา

าจะเห็นแผน

งพระเจ้าที่ช่ว

มนท่ีสดุ 

ยนจดหมายรั

ดในชีวิตของค

ทําให้ครอบค

ที่เลวร้ายนั้นจ
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นฐานะที่เป็น

ามเมื่อเรามอง

นการที่แตกต

วยให้ครอบค

รักถึงครอบค

คุณ  แต่หาก

ครัวของคุณก

จะกลับกลาย

1 

ครอบครัวหนึ

งเร่ืองราวที่เกิ

ต่างจากควา

ครัวของเราใก

ครัวของคุณเพ

กมองจากมุม

กลับมาเป็นห

เป็นพระพรที

นึ่ง เราต่อต้า

กิดข้ึนจากมุม

ามคิดของเร

กล้ชิดกันยิ่งข้ึ

พ่ือระลึกถึงช

มมองของพร

หนึ่งเดียวกัน

ที่ซ่อนเร้นอยู่ 

 

านกัน เรา

มมองของ

รา นั่นคือ  

ึ้น 

ชั่วขณะที่

ระเจ้ามัน

น  เพ่ือว่า

 

 




