
5. คาํอุปมาของพอ่ท่ีรักลูก 

ลกูา 15:11-32 

ผมยงัใหม่กบัเร่ืองนี ้

 
ในพระกิตติคณุลกูาบทท่ี 15 มีคาํอปุมาอยู่สามเร่ือง ไดแ้ก่ คาํอปุมาเร่ืองแกะหลงหาย (ขอ้ 3-7) 

คาํอปุมาเร่ืองเหรียญเงินหาย (ขอ้ 8-10) และคาํอปุมาเร่ืองพ่อท่ีรกัลกู (ขอ้ 11-32)  

บริบทของบทท่ีสิบหา้ทัง้หมดเกี่ยวขอ้งกบัท่าทีของพวกฟาริสีและบรรดาธรรมาจารย ์ 

ส่ิงท่ีกระตุน้ใหพ้ระเยซูสอนคาํอปุมาทัง้สามเร่ืองนี ้คือ เสียงบ่นของพวกฟาริสีท่ีว่า 

พระเยซูยอมรบัพวกคนบาปทัง้หลาย แถมยงักินขา้วกบัพวกเขาดว้ย (ขอ้ 2)  

มีการปล่อยข่าวออกมาจากกลุ่มอิทธิพลทางศาสนา (ฟาริสี) ว่า พระเยซูทาํอศัจรรยด์ว้ยฤทธิ์อาํนาจจากซาตาน 

(มทัธิว 12:24)  พวกเขาชีไ้ปยงัผูค้นเหล่านั้นท่ีพระเยซูคบหาสมาคมดว้ยไม่ว่าจะเป็นคนบาป บรรดาหญิงโสเภณี 

และคนเก็บภาษีเพ่ือเป็นหลกัฐานยืนยนัว่า พระเยซูเป็นพวกเดียวกบัซาตาน  พวกเขาพดูว่า 

ถา้ชายผูนี้เ้ป็นพระเมสสิยาหจ์ริง พระองคก์็คงตอ้งไม่ไปสนิทชิดเชือ้กบัคนแบบนัน้! 
 
พระเยซูสอนคาํอปุมาทัง้สามเร่ืองนี ้

เพ่ือปรบัมมุมองของพวกเขาใหถ้กูตอ้งเกี่ยวกบับคุลิกลกัษณะและธรรมชาติของพระเจา้ เช่น 

พระองคม์ีท่าทีอย่างไรต่อผูห้ลงหาย ผูข้ดัสน และผูค้นท่ีแตกสลายและเจ็บปวดในโลกนี ้ 

บรรดาผูน้าํศาสนาทัง้หลายท่ีรว่มฟังอยู่ดว้ยลว้นเป็นผูท้รงอาํนาจในประเทศขณะนัน้  

ประชาชนถกูผกูมดัใหต้อ้งทาํตามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ  

ผูค้นมองว่าฟาริสีเป็นพวกท่ีเพียรพยายามเป็นเหมือนพระเจา้และทาํตามพระองคไ์ดอ้ย่างไรท่ี้ติด 

2“และพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสีนั่งบนท่ีนั่งของโมเสส 3เหตุฉะนัน้ซึ่งเขาสั่งสอนพวกท่านจงถือประพฤติตาม 

เวน้แต่ความประพฤติของเขาอย่าไดท้าํตามเลย เพราะเขาเป็นแต่ผูส้ั่งสอน แต่เขาเองหาทาํตามไม่” (มทัธิว 23:2) 

เมื่อพระเยซเูห็นแบบอยา่งท่ีพวกธรรมาจารยแ์ละฟาริสีกาํลงัทาํใหป้ระชาชนทั่วไปทาํตาม 

แถมยงัดถูกูดแูคลนผูท่ี้ไม่ทาํตามและไม่ใช่พวกพอ้งของตน พระองคจ์ึงตดัสินใจเล่าเร่ืองทัง้สามใหพ้วกเขาฟัง 

เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงหวัใจของพระบิดาท่ีมีต่อผูห้ลงหาย  

คาํอปุมาทัง้สองเร่ืองท่ีเรากล่าวถึงไปแลว้ต่างก็จบลงดว้ยความชื่นชมยินดีและการเฉลิมฉลองท่ีไดพ้บแกะและเหรี

ยญท่ีหายไป 

หลายคนเรียกคาํอปุมาตอนนีว้่า คาํอปุมาบตุรผูล้า้งผลาญ (บุตรนอ้ยหลงหาย)  

แต่ในความเห็นของผมเนือ้หาตอนนีเ้ป็นเร่ืองของพ่อท่ีสรุุย่สรุา่ยมากกว่า ก่อนคณุจะเร่ิมเปิดอีเมล ์

แลว้ขวา้งกอ้นหินอิเล็กทรอนิคใส่ผม ผมขออธิบายก่อนว่า คาํวา่ “สรุุ่ยสรุ่าย” นีไ้ม่ไดก้ล่าวอยู่ในเนือ้หา 

และหมายความว่า 



“ฟุ่ มเฟือยอีลุ่ยฉุยแฉก หรืออย่างสิน้เปลือง”  เชน่ดงัค่าใชจ้่ายฟุ่ มเฟือยกบัอาวุธยทุโธปกรณ์ทีไ่มจ่าํเป็น; 

ชีวิตทีฟุ่่ มเฟือยฟุ้งเฟ้อ การให ้หรือรบัอย่างลน้เหลือ; สรุุ่ยสรุ่าย หรือ มากมายก่ายกอง: 

การสรรเสริญอย่างเยินยอลน้หลาม. 1 

จริงอยู่ว่า บุตรชายคนเล็กใชจ้่ายฟุ่มเฟือยสรุุย่สรุา่ย แต่พ่อเองยิ่งฟุ้งเฟ้อ 

และสรุุย่สรุา่ยมากกว่าอีกในความกรุณาปราณี ความเมตตา และในการยอมรบัลกูชายกลบับา้นจากแดนไกล  

พ่อใชเ้งินอย่างเหมาะสม เพราะเขาไม่จาํเป็นตอ้งใหต้ามท่ีลกูชายอยากไดก้็ได ้ เมื่อคาํนึงถึงมมุมองนี ้

แลว้ทีนีใ้หเ้รามาดอูปุมาเร่ืองท่ีสามในบทนีก้นั 

บุตรชายคนเล็กกาํลังเดินทางออกจากบ้าน 

11พระเยซูทรงกล่าวต่อไปว่า “ชายคนหน่ึงมีบุตรสองคน 12บุตรคนเล็กพดูกบับิดาว่า  พ่อ‘ขอแบ่งทรพัยสิ์น 

ส่วนท่ีตกเป็นของลกูใหล้กูดว้ยบิดาจึงแบ่งสมบติัใหแ้ก่บุตรทัง้สอง ’ 13ต่อมาไม่กี่วนั 

บุตรคนเล็กนัน้ก็รวบรวมทกุส่ิงทกุอย่างแลว้เดินทางไปยงัเมืองไกล 

และผลาญทรพัยสิ์นของตนท่ีนั่นดว้ยการใชช้ีวิตแบบฟุ่มเฟือย  
 
ส่ิงแรกท่ีเราสงัเกตเห็นเกี่ยวกบัเด็กหนุ่มคนนี ้คือ ท่าทีท่ีเรียกรอ้งของเขา  เขาไม่ไดข้อดีๆ 

แถมยงัไม่มีมารยาทและไหวพริบในการสรรหาคาํพดูคาํจาท่ีเหมาะสม  ไม่มีการพดูคยุกนัถึงเจตนาของเขา  

เขาเรียกรอ้งเอาจากพ่อ เพราะรูว้่าพ่อเป็นคนมีเมตตากรุณาเพียงไร  เขาพดูทาํนองว่า 

“แบ่งมรดกส่วนของลกูใหล้กูเด๋ียวนีเ้ลย แทนท่ีจะรอจนกว่าพ่อจะตายหรือเกษียณ”  

พ่อรูถ้ึงความคิดในใจของชายหนุ่มอยู่บา้ง และพอจะรูบ้า้งว่า ชายหนุ่มตอ้งการเอาเงินกอ้นนีไ้ปทาํอะไร  

ลกูชายทัง้สองต่างค่อนขา้งมคีวามสขุท่ีพ่อจะแบง่ทรพัยส์มบติัใหเ้ขาทัง้สอง  ลกูชายคนโตไดส้องในสามส่วน 

และคนเล็กไดห้น่ึงในสามส่วนตามกฎหมายของโมเสส (เฉลยธรรมบญัญัติ 21:17)  โดยไม่รีรอแต่อย่างใด 

ลกูชายคนเล็กก็ขายทรพัยสิ์นของตนเอาเงินสดมาไวใ้นมือทนัที 

 
คาํถามขอ้ท่ี 1)  ทาํไมบิดาจึงใหม้รดกทรพัยสิ์นตามท่ีลกูชายเรียกรอ้ง แทนท่ีจะใหเ้ขารอคอย ? 
 
ลกูชายคนเล็กเบื่อหน่ายท่ีตอ้งอยู่บา้นพ่อของตน เขาอยากเป็นผูใ้หญ่ 

และออกไปหาประสบการณก์บัโลกภายนอก พน้จากการปกครองและสายตาของพ่อ  พ่อก็ไม่โตแ้ยง้ 

หรือพยายามชีแ้จงเหตผุลกบัเขา มบีทเรียนบางอย่างท่ีพ่อสอนลกูชายไมไ่ด ้ พวกเขาตอ้งประสบดว้ยตวัเอง  

ความเจ็บปวดเป็นครูท่ีดี  

เราไม่สามารถปกปอ้งลกูๆของเราจากการเรียนรูบ้ทเรียนบางอย่างท่ีมีแต่ความเจ็บปวดเท่านัน้ท่ีจะสอนเขาได ้  

เด็กๆเรียนรูท่ี้จะพ่ึงพาพ่อแม่ในทกุส่ิง 

 
1 Dictionary.com 



แต่มีบทเรียนบางอย่างท่ีจะเรียนรูไ้ดต่้อเมื่อเรายนือยู่บนสองขาของตวัเองเท่านัน้   ในทกุครอบครวั เมื่อถึงจดุหน่ึง 

เราตอ้งปล่อยลกูนอ้ยออกจากรงัไปเพ่ือใหพ้วกเขาโบยบินดว้ยตวัเอง  

ช่วงวยัรุน่ควรเป็นช่วงปีท่ีพ่อแม่สั่งสอนและเตรียมปล่อยใหล้กูๆเติบโตและพ่ึงพาตวัเองใหไ้ด ้ 

บ่อยครัง้เมื่อพ่อแม่ตอ้งปล่อยลกูออกไปจากการดแูลก็มกัจะเป็นช่วงเวลาท่ีเศรา้สรอ้ย  

แต่ก็หวงัว่าก่อนจะถึงเวลานัน้ ลกัษณะนิสยัท่ีชอบธรรมเหมือนพระเจา้จะไดถ้กูก่อรา่งสรา้งขึน้ในพวกเขาแลว้ 

แมเ้มื่อพ่อแม่ดีๆจะไดพ้ยายามเตรียมหนุ่มสาวของตนสาํหรบัโลกภายนอกอย่างสดุความสามารถแลว้ 

แต่บางครัง้เขาก็ยงัจะเดินออกไปจากทกุส่ิงท่ีเขาไดเ้รียนรูม้า 

 
 
พระเยซูพดูถึงลกูคนเล็กว่า 

“ไดอ้อกเดินทางไปยงัเมืองไกลและผลาญทรพัยสิ์นของตนท่ีนั่นดว้ยการใชช้ีวิตแบบฟุ่มเฟือย” (ขอ้ 13) 

ต่อมาลกูชายคนโตกล่าวหานอ้งชายว่า ไปอยู่กินกบัหญิงโสเภณี (ขอ้ 30) ทัง้ๆท่ียงัไม่ไดเ้ห็นนอ้งชายเลย  

เขารูไ้ดอ้ย่างไรว่า นอ้งชายกาํลงัผลาญทรพัยข์องพ่อไปกบัหญิงโสเภณ?ี  เป็นไปไดส้งูว่า 

พ่ีนอ้งสองคนนีไ้ดค้ยุกันเร่ืองนี ้เช่น นอ้งชายอาจพยายามหว่านลอ้มใหพ่ี้ชายไปดว้ย  ผูท่ี้ตัง้ใจทาํบาป 

บ่อยครัง้มกัพบว่า ทาํบาปคนเดียวมนัยาก  ความบาปชอบมีเพ่ือน  บาปเร่ิมจากความคิด  

คนเราไม่ไดเ้ป็นอย่างท่ีเขาคิดว่าตวัเองเป็น แต่เขาเป็นในส่ิงท่ีเขาคิด  (อาโนน) สตีเฟน ชารน์อค กล่าวว่า: 

“ดจุรูปตราประทบัท่ีถกูผนึกลงบนขีผึ้ง้ฉันใด ความคิดในใจกจ็ะถกูตีพิมพด์ว้ยการกระทาํฉันนัน้”  การคิดดี 

นาํมาซึ่งการดาํเนินชีวิตท่ีถกูตอ้ง  จาํไวว้า่ความคิดของคณุดงัไปถึงพระเจา้  พระองครู์ท้กุอย่างท่ีเราคิด  

ความคิดชั่วและบาปหนาจะเกิดขึน้กบัทกุคน 

แต่ความคิดเหล่านัน้จะกลายเป็นบาปไดก้็ต่อเมื่อเราจมปลกัอยู่กบัมนั ปล่อยใหม้นัหยั่งราก 

และงอกขึน้ในหว้งความคิดของเรา  วิธีหน่ึงในการมองเร่ืองนี ้คือ เราหา้มนกไม่ใหบ้ินวนรอบศีรษะเราไม่ได ้

แต่เราป้องกนัไม่ใหพ้วกมนัทาํรงับนผมของเราได ้
 
      14แต่ว่าทกุคนก็ถกูล่อใหห้ลง เมื่อกิเลสของตัวเองล่อแบะชกันาํใหก้ระทาํตาม 15ครัน้ตณัหาเกิดขึน้แลว้ก็ทาํให ้

      เกิดบาป และเมือ่บาปเจริญเต็มท่ีแลว้ก็นาํไปสู่ความตาย (ยากอบ 1:14-15) 
 
คาํกรีกท่ีแปลว่า “ถูกล่อลวง” หมายถึงการจบัปลาดว้ยเหยื่อ  

ซาตานใชค้วามปรารถนาและความคิดชั่วมาเกี่ยวใหเ้ราติดเบ็ด แลว้จึงสาวเราเขา้ไป  

ศตัรูล่อใหเ้ราออกห่างจากพระเจา้  ยิ่งเราฟังมนัมากเท่าไร เราก็ยิ่งเป็นทาสมนัมากขึน้เท่านัน้ 

และยิ่งออกห่างจากบา้นพระบิดามากขึน้  ชายหนุ่มคนนีง้บัเหยื่อและแหวกว่ายไปกบัส่ิงเยา้ยวนใจนัน้ 

จนกระทั่งจู่ๆศตัรูก็ดึงคันเบ็ดเก็บตะขอเขา้ไป  เขาถกูมนัจบัไปโดยไม่เหลือทรพัยสิ์นอะไรติดตวั 

และไม่มีใครคอยช่วยได ้ ผลลพัธก์็เจ็บปวดมาก 
 



ผมพบพระเยซูคริสตใ์นปี 1977 แต่ก่อนหนา้นัน้ ผมติดกญัชาและยาเสพติดอื่นๆ  

ดว้ยความขยะแขยงในวิถีชีวิตและภาพลกัษณข์องตวัเอง  ผมมารูต้วัว่า 

ผมติดมนัแลว้ก็ตอนท่ีผมโยนยาพวกนัน้ทิง้ไปกองหน่ึง แต่แลว้ก็กลบัไปซือ้มาเพ่ิมอีกในวนัรุง่ขึน้  

เมื่อผมตอ้งติดคกุเพราะ “ยอมใหใ้ชส้ถานท่ีของตวัเองเป็นท่ีสบูกญัชา” ผมรูว้่าผมตอ้งตดัยาใหไ้ด ้

เพราะมนัทาํใหช้ีวิตผมเหลวแหลก  แต่เมื่อผมมอบชีวิตใหพ้ระคริสตเ์ท่านัน้ 

ในท่ีสุดผมก็มีพลงัเอาชนะและเลิกนิสยันัน้ได ้ บาปเป็นเจา้นายท่ีโหดเหีย้ม เมื่อเงินของลกูชายคนเล็กหมดลง 

สถานการณข์องเขาก็เปล่ียนไปเมื่อเกิดการกนัดารอาหารขึน้อย่างรุนแรงในแผ่นดิน  

บ่อยครัง้พระเจา้ก็ใชค้วามตอ้งการของเราเป็นวธีิเรียกรอ้งความสนใจจากเรา  

ชีวิตในดินแดนท่ีห่างไกลจากพ่อเร่ิมไม่ต่ืนเตน้เหมือนตอนแรกๆอีกต่อไป  ตรงกนัขา้ม 

เขากลบัตอ้งทนทกุขท์รมาน ชีวิตของเขาตกตํ่าอย่างรวดเร็ว 

 

คาํถามขอ้ท่ี 2) คณุเห็นอะไรในเนือ้หาตอนนีท่ี้พดูถึงความตกตํ่าของเขาไปเร่ือยๆ? 
เคยมีสกัครัง้ไหมท่ีคณุรูสึ้กว่าชีวิตตวัเองหมนุเควง้จนเอาไมอ่ยู่?  คณุเคยถกูนิสยัใจคอบางอย่างควบคมุไหม?  

ในช่วงท่ีขา้วยากหมากแพง เขากลบัไมม่ีรายไดเ้ลย  ปกติเขาน่าจะมีงานทาํ แต่เพราะการกนัดารอาหาร 

งานจึงหายาก  ในเศรษฐกิจเชิงเกษตรอย่างในประเทศปาเลสไตนน์ัน้ หากเราไม่มีท่ีดิน หรือเงินทอง 

อะไรๆก็อาจถึงขัน้อบัจนจริงๆ เขาไปรบัจา้ง (จริงๆคือ เขาไป “เกาะติด” ) 

คนท่ีส่งเขาเขา้ไปเป็นแรงงานรายวนัในทุ่งนา  

การอยู่ในภาวะขดัสนและตอ้งพ่ึงพาคนอื่นในเร่ืองอาหารการกินนัน้ทาํใหเ้ขาตอ้งถ่อมตวัลง  และท่ีเลวรา้ยสดุ 

คือ เขาถกูใชใ้หท้าํงานเลีย้งหมใูนเลา้  หมเูป็นสตัวท่ี์คนยิวกินไม่ได ้ ในขอ้ 16 คาํท่ีแปลมาเป็นคาํว่า “ฝักถั่ว” 

เป็นฝักถั่วคารอบ  ครัง้หน่ึงรบับีอาชา (ราวค.ศ. 320) เคยกล่าวไวว้่า 

“เมื่อใดท่ีชาวอิสราเอลยากจนลงจนตอ้งกินฝักถั่วคารอบ เมือ่นัน้พวกเขาจะกลบัใจ”  ตน้คารอบ 

(ชื่อวิทยาศาสตร ์เซราโทเนีย ซิลิควอ) เป็นพุ่มไมท่ี้เขียวทัง้ปี หรือเป็นพืชทอ้งถิ่นแถบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน 

ปลกูไวส้าํหรบักินฝัก 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Carobs.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Carobs.JPG


สาํหรบัชาวยิว ไม่เพียงแค่เลีย้งหม ูแต่แค่หิวจนตอ้งกินฝักถั่วคารอบท่ีหมกูินอยู่นัน้ ก็เป็นภาพท่ีแสดงว่า 

ชีวิตชายคนนีต้กตํ่าถึงขีดสุด 

บุตรชายคนเล็กรู้สาํนึกและกลับใจใหม ่

       17เมื่อเขารูส้าํนึกตวัแลว้ จึงพดูว่า ‘ลกูจา้งของพ่อไมว่่าจะมีมากสกัแค่ไหนก็ยงัมีอาหารเหลือเฟือ แต่ขา้กลบั 

       ตอ้งมาอดตายท่ีน่ี 18ขา้น่าจะลกุขึน้ไปหาพ่อ และพดูกบัท่านว่า พ่อ ลกูผิดต่อสวรรคแ์ละผิดต่อท่านดว้ย“ 19ไม ่

       สมควรจะไดช้ื่อวา่เป็นลกูของพ่ออีกต่อไป ขอโปรดใหล้กูอยู่ในฐานะของลกูจา้งคนหน่ึงของท่านเถิด’ ”20แลว้ 

       เขาก็ลกุขึน้ไปหาบิดา แต่เมื่อเขายงัอยู่แต่ไกล บิดาก็เห็นเขาและมีใจสงสาร จึงวิ่งออกไปกอดคอและจบูแกม้ 

       ของเขา (ลกูา 15:17-20) 
 

คาํถามขอ้ท่ี 3) ในการบรรยายถึงการต่ืนรูข้องชายหนุ่มคนนีต่้อความขดัสนของตนเอง พระเยซูใชค้าํว่า 

“เมื่อเขารูส้าํนึกตวั” (ขอ้ 17) คาํนีห้มายความว่าอย่างไรสาํหรบัคณุ  การกลบัใจใหม่คืออะไร 

และคาํไหนในเนือ้หาตอนนีท่ี้บ่งบอกว่าเขากลบัใจใหม่แลว้? 

 

เมื่อคนๆหน่ึงรูส้าํนึก หรือดงัท่ีในพระคมัภีรฉ์บบัคิงส ์เจมสแ์ปลไวว้่า “เขาเร่ิมรูต้วั” 

บรรยายถึงการท่ีคนเราต่ืนรูถ้ึงความเป็นจริง  ท่ีผ่านมาเขาไม่รูเ้นือ้รูต้วั แต่ตอนนีเ้ขารูต้วัดีว่า 

ชีวิตของตนกลายเป็นอะไรไปแลว้ 

และเขาก็ตระหนกัว่าตวัเองไดใ้ชช้ีวิตอย่างบา้คลั่งและโง่เขลาเพียงใดมาตลอด  

ซาโลมอนเขียนบอกไวใ้นปัญญาจารยว์่า “ใจมนษุยก์็เต็มดว้ยความชั่ว และความบา้บออยู่ในใจเขาเมื่อมีชวีิต” 

(ปัญญาจารย ์9:3) การมชีีวิตอยู่โดยไม่มีความสมัพนัธก์บัพระเจา้นัน้เป็นความบา้บอและโง่เขลา  

เราลอ้เล่นกบัชีวิตนิรนัดรข์องเรา โดยวางใจว่าความตายของเรายงัมาไม่ถึงในวนันี ้ แต่เราไม่รูห้รอกว่า 

แต่ละวนัจะเกิดอะไรขึน้  เราหมนุลาํกลอ้งปืนแห่งจิตวิญญาณของเราวนัต่อวนั 

โดยหวงัว่าจะไม่มีลกูปืนในลาํกลอ้งท่ีจะครา่ชีวิตเราได ้ดว้ยเหตนีุ ้

เราจึงถกูผลกัไสไปสูนิ่รนัดรก์าลท่ีปราศจากพระเยซูคริสต ์ วนันีเ้ป็นวนัแห่งความรอด 

แลว้ทาํไมจึงจะไมต่อบคาํถามนีเ้สียในวนันี ้จะผลดัไปอีกวนัทาํไมเล่า “เพราะว่า 

ผูท่ี้รอ้งออกพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะรอด” (โรม 10:13) 
 

โสเครตีสเป็นผูก้ล่าวไวว้่า “ชีวิตท่ีไม่มีการตรวจสอบ ก็ไม่คุม้ค่าท่ีจะมชีีวิตอยู่”  

เมื่อลกูชายคนเล็กตกตํ่าถึงขีดสดุ   ทางเดียวท่ีเขาจะมองไปได ้คือ แหงนหนา้ขึน้  เขาเร่ิมสาํรวจชวีิตตวัเอง 

ใครค่รวญดวู่าเขาพาตวัเองมาอยู่ในจดุตํา่สดุแบบนีไ้ดอ้ย่างไร  การพิจารณาใครค่รวญ คือ 

การมองกลบัเขา้ไปในตวัเอง เพ่ือเปรียบเทียบส่ิงต่างๆ และตัง้ใจแกไ้ขส่ิงผิดพลาด  

สภาพจิตใจเช่นนีเ้องถือเป็นพระคณุของพระเจา้  ทว่า การคิดใครค่รวญดงักล่าวมิใช่การกลบัใจใหม ่ 



การคิดใคร่ครวญและสาํนึกผิดควรจะนาํเราไปสู่การกลบัใจใหม่  

ชายหนุ่มคนนีส้าํรวจจริยธรรมต่างๆในชีวิตตวัเอง  คนเราจะหนัเหชีวิตของตนไม่ได ้

จนกว่าเขาจะเห็นเต็มตาว่า คณุธรรมของตนนัน้ใชไ้ม่ได ้และอยู่ในสภาพท่ีไรค่้า  บอ่ยครัง้ 

เมื่อเรามาถึงจดุท่ีแตกสลายไม่มีชิน้ดีน่ีเองท่ีทาํใหเ้รามีค่ายิ่งต่อพระผูช้่วยใหร้อดของโลกนี ้ จอหน์ 

ฟลาเวลกล่าวไวด้งันี ้“พระคริสตจ์ะไม่หอมหวาน จนกว่าเราจะรูร้สขมจากบาปเสียก่อน” 

 

ลกูชายคนเล็กเร่ิมคิดอยากกลบับา้น 

และคิดว่าเขาจะพดูอย่างไรดีเพ่ือขอโทษและจะไดถ้กูรบักลบัไปอยู่บา้นเหมือนเดิม  

เขารูว้่าเขาไม่มีสิทธิ์ใดๆอีกแลว้  

อีกทัง้ยงัตอ้งเผชิญกบัความอบัอายและการดถูกูเหยียดหยามของคนในหมู่บา้นและพ่ีชายคนโต  

เขาสิน้เนือ้ประดาตวัไม่เหลือตาํแหน่งใดๆ และตอนนีเ้ขาก็พรอ้มจะเป็นแค่คนรบัใชข้องพ่อ  

ผมสงัเกตว่าเขาไม่ไดเ้อ่ยพระนามของพระเจา้ แต่กลบัใชถ้อ้ยคาํนีแ้ทน “ผมทาํบาปต่อสวรรค”์ 

สาํหรบัคนยิวจาํนวนมาก พระนามของพระเจา้บริสทุธิ์ศกัด์ิสิทธิ์ท่ีสุด  ตอนท่ีผมอาศยัอยู่ในอิสราเอล 

ผมมกัไดย้นิคาํว่า ฮาเชมอาโดนาย (พระนามของพระเจา้) ถกูนาํมาใชแ้ทนคาํว่าพระเจา้ในภาษาฮีบรู  

เป็นไปไดท่ี้ตอนนีเ้ด็กหนุ่มคนนีไ้ม่เพียงแต่เคารพยาํเกรงพระเจา้และส่ิงต่างๆในนิรนัดรเ์ท่านั้น 

แต่ยงัเคารพบิดาของตนเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผูท่ี้รกัเขามาก 

 
การกลบัใจใหม่ไม่ใช่แค่รูสึ้กเสียใจต่อบาปของตน แต่เป็นการเปล่ียนความคิดและวิถีชีวิต  

ตราบใดท่ีคนๆหน่ึงยงัไม่เร่ิมเดินไปยงับา้นพระบดิา เขาก็ยงัแค่รูสึ้กสาํนึกผิดในใจเท่านัน้ 

แต่เด็กหนุ่มคนนีไ้ดเ้ตรียมคาํพดู และตัง้ใจมั่นว่า เขาจะรบัใชพ่้อของตนโดยการเป็นลกูจา้งรายวนัในทุ่งนาของพ่อ  

ถอ้ยคาํท่ีว่า “เขาลกุขึน้และไปหาบิดา” (ขอ้ 20) บรรยายถึงการกลบัใจใหมข่องเขา ตอ้งมีการลงมือปฏิบติัจริง 

ไม่ใช่แค่คาํพดูลอยๆ  ซึ่งแสดงถึงเจตจาํนงของคนๆนัน้ดว้ย 
 
คาํถามขอ้ท่ี 4) ถา้คณุไม่เคยไดย้ินเร่ืองนีม้าก่อน คณุสนันิษฐานว่า จะเกิดอะไรขึน้ต่อไปเมื่อบตุรชายกลบับา้น?  
คณุคิดว่า ผูฟั้งของพระเยซูในวนันัน้จะคาดหวงัไหมว่า ส่ิงท่ีจะเกิดขึน้กบัลกูชายท่ีกลบัมานัน้ คือ 

เขาจะไดร้บัการยอมรบักลบัเขา้บา้นพ่อ?  
 
เมื่อเร่ืองถึงตอนนี ้ผูฟั้งทกุคนต่างก็ท่ึงกบัความอปัยศอดสท่ีูบุตรชายนาํมาสู่บิดา ครอบครวั 

และบา้นเมืองท่ีเขาเคยอยูอ่าศยั  ในความคิดของผูฟั้ง พวกเขาคงกาํลงัสงสยัว่า 

ลกูชายจะไดร้บัโทษทณัฑอ์ะไรจึงจะสาสมกบัการกบฏดือ้รัน้ของเขา  

ในหวัของพวกฟาริสีคงมีแต่ความคิดจะลงโทษสารพดัวิธีเพ่ือหยดุยัง้มิใหเ้กิดเร่ืองแบบนีขึ้น้อีก 

แต่แทนท่ีจะไดย้ินถอ้ยคาํประณามหยามหมิ่นตามท่ีคาดไว ้ ถอ้ยคาํถดัมาของพระเยซูทาํใหพ้วกเขาอึง้ไปเลย 

 
บิดาผู้ฟุ่ มเฟือย 



        แต่เมื่อเขายงัอยู่แต่ไกล บิดาก็เห็นเขาและมีใจสงสาร จึงวิ่งออกไปกอดคอและจบูแกม้ของเขา 21บุตรคนนัน้ 

       จึงกล่าวกบับิดาวา่ ‘พ่อ ลกูผิดต่อสวรรคแ์ละผิดต่อท่านดว้ย ไม่สมควรจะไดช้ื่อวา่เป็นลกูของพ่ออีกต่อไป’  

       22แต่บิดาสั่งพวกบ่าวของตนว่า ‘จงรีบไปเอาเสือ้ท่ีดีท่ีสุดออกมาสวมใหเ้ขา เอาแหวนมาสวมท่ีนิว้มือ และเอา 

       รองเทา้มาสวมใหด้ว้ย 23และจงไปเอาลกูววัตวัท่ีอว้นพีมาฆ่าเลีย้งกนัเพ่ือความร่ืนเริง 24เพราะว่าลกูของเรา 

       คนนีต้ายแลว้แต่กลบัเป็นขึน้อีก หายไปแลว้แต่ไดพ้บกนัอีก’ พวกเขาต่างก็มีความร่ืนเริง (ลก. 15:20-24)  
 

พวกฟาริสีคิดว่า บิดาคนนีท้าํตวัน่าขายหนา้  ในอิสราเอลไม่ตอ้งการหม ูและพระเยซูตรสัว่า 

บุตรชายไดไ้ปยงัเมืองไกล (ขอ้ 13)  ดงันัน้ เขาอาจจะไปอยู่ท่ามกลางคนต่างชาติ (ไม่ใช่ชาวยวิ) 

ในประเทศเพ่ือนบา้น  ไม่ว่าเขาจะไปอยู่ท่ีไหน เราก็อนมุานไดว้่า เขาอยู่ไกลบา้นมาก  

บิดาผูนี้เ้ป็นเหมือนภาพของพระเจา้พระบิดาท่ีเฝา้รอคอยและมองหาบุตรขายท่ีอยู่ไกลบา้นมาก  

เมื่อพ่อคนนีม้องเห็นลกูชายมาแต่ไกล พ่อไม่มีความโกรธแคน้ต่อบาปของลกูชายเลย ความรูสึ้กเดียวท่ีพ่อมี คือ 

ความเมตตาสงสาร 

 
ในเวปไซด ์Dictionary.com บอกวา่ ความเมตตาสงสารเป็นความรูซ้ึง้ถึงความทกุข์ของอีกฝ่าย 

ควบคู่กบัความปรารถนาทีอ่ยากปลดเปลือ้งทกุข์นัน้  ทนัทีท่ีบิดาเห็นบุตรชายของตน 

เขาก็ดึงชายเสือ้คลมุรีบวิ่งไปหาบุตรชาย  ในตะวนัออกกลาง น่ีเป็นส่ิงท่ีหวัหนา้ครอบครวัผูอ้าวโุสไม่ทาํกนั  

ผูค้นในสมยันัน้ไม่เคยใหใ้ครเห็นขา มีแต่ในกรณฉีกุเฉิน 

หรือในการต่อสูก้นัเท่านั้นท่ีผูช้ายจะเหน็บชายเสือ้เขา้ไปไวท่ี้เข็มขดั เพ่ือจะขยบัแขง้ขาไดส้ะดวกขึน้  

ทกุคนคงตอ้งคิดว่า พฤติกรรมของพ่อนีเ้ป็นส่ิงน่าอบัอายขายหนา้  ทกุคนจึงเร่ิมสงสยัว่า 

พระเยซูจะจบเร่ืองนีอ้ยา่งไร  เพราะไมม่ีพ่อคนไหนจะทาํแบบนัน้  

แต่พ่อคนนีเ้จ็บปวดแทนลกูชายขณะท่ีลกูอยู่ไกลบา้น 

 
พ่อเฒ่าพรอ้มจะยกโทษใหจ้นไม่เปิดโอกาสใหช้ายหนุ่มพดูส่ิงท่ีเขาเตรียมมาดว้ยซํา้  

พ่อยอมรบัลกูชายคนเล็กก่อนท่ีเขาจะบอกความในใจออกมาเสียอีก  เร่ืองนีบ้รรยายถึงบิดาท่ีหลงรกัลกูชายมากๆ  

ในพระคมัภีรภ์าษาองักฤษฉบบัคิงส ์เจมสก์ล่าวว่า “เขากอดรดัฟัดเหวี่ยง แลว้จบูลกูชาย”  

ไวยากรณใ์นภาษากรีกตน้ฉบบันีบ้อกว่า เขาจบูลกูชายไม่หยดุ จบูแลว้จบูอีก จบูเหลือเฟือโดยไม่ยัง้เลย  

ในใจพ่อไม่ไดคิ้ดถึงกล่ินเหม็นสาบหมท่ีูยงัติดตวัลกูชายมาเลย  เขาแค่ดีใจเหลือเกินท่ีเจอลกูชาย!  

พ่อไดแ้สดงออกถึงความเมตตากรุณาอยา่งชดัเจนก่อนท่ีลกูจะแสดงว่ากลบัใจใหม่แลว้เสียอีก  

ถอ้ยคาํเหล่านีพ้ดูถึงความเมตตากรุณาของพระเจา้ 

และความพรอ้มของพระองคท่ี์อยากคืนดีกบัผูค้นเหล่านัน้ท่ีถกูพรากไปจากความรกัของพระองค ์ ผมมั่นใจว่า 

ในท่ีสุด ชายหนุ่มก็ละลํ่าละลกัส่ิงท่ีเขาเตรียมไวอ้อกมาจนไดพ้ลางสะอึกสะอืน้ว่า “พ่อ 

ลกูผิดต่อสวรรคแ์ละผิดต่อท่านดว้ย ไม่สมควรจะไดช้ื่อวา่เป็นลกูของพ่ออีกต่อไป” (ขอ้ 21)แต่พ่อก็ตดับท 

แลว้บอกใหบ้่าวท่ีตามมาดว้ยไปนาํเอาขา้วของบางอย่างมา 

 



คาํถามขอ้ท่ี 5) ตอนท่ีพระเยซูเล่าคาํอปุมานี ้ทาํไมพระองคถ์ึงใหพ่้อวิ่งไปหาลกูชาย  

น่ีสะทอ้นถึงพระลกัษณะของพระเจา้ดา้นใด?  ของสามอย่างท่ีนาํมาใหล้กูชาย คือ อะไร และคณุคิดว่า 

ของเหล่านีเ้ป็นตวัแทนของอะไรสาํหรบัเราในฐานะคริสเตียน? 

 
พวกบ่าวไดร้บัคาํสั่งใหไ้ปเอา “เสือ้คลมุยาวท่ีดีท่ีสดุ” มา  ในเนือ้หาภาษากรีกตรงนีย้ ํา้ถึงสองครัง้ เช่น 

เสือ้คลมุยาว เสือ้คลมุยาวตวัสาํคญันัน้  ตรงนีเ้ราไม่ไดพ้ดูถึงเสือ้โคท้  

เสือ้คลมุยาวนีพ้ดูถึงการท่ีลกูชายไดก้ลบัคืนสูต่าํแหน่งอนัทรงเกียรติ 

มนัพดูถึงเสือ้คลมุแห่งความชอบธรรมท่ีปกคลมุบาปอนัเหมน็สาบเหมือนเลา้หมหูมดสิน้  

ส่วนแหวนหมายถึงสิทธิอาํนาจและการมอบอาํนาจ  ในสมยันัน้จะใชแ้หวนเซ็นเอกสารทางการ  

บ่อยครัง้แหวนมกัจะมีรูปสลกัอยู่ ซึ่งเมื่อจุ่มลงบนขีผึ้ง้รอ้นๆ จะถือเป็นตราประทบัอยา่งเป็นทางการของครอบครวั  

โยเซฟไดร้บัแหวนแบบนีจ้ากฟาโรห ์

ตอนท่ีเขาไดเ้ล่ือนตาํแหน่งใหเ้ป็นผูบ้ญัชาการของอียิปตร์องจากฟาโรหห์ลงัจากตีความฝันใหฟ้าโรหแ์ลว้ (ขอ้ 

41:42) 

 
เราเองก็ไดร้บัสิทธิอาํนาจและการมอบอาํนาจจากพระเจา้ใหท้าํงานของพระคริสต ์(มธ. 28:18-20) 

ลกูชายไดร้บัรองเทา้  ไม่มีทาสคนใดเคยใส่รองเทา้ และบิดาก็จะไม่ยอมใหบุ้ตรชายเดินเทา้เปล่า  เขาเป็นลกูชาย 

ไม่ใช่ทาส เทา้ของพวกเราสวมใส่ข่าวประเสริฐแห่งสนัติสขุ (อฟ. 6:15) และเราถกูทาํใหเ้ป็นบุตรของพระเจา้ (1 

ยน. 3:2) บ่าวไดร้บัคาํสั่งใหฆ้า่ววัอว้นพีสาํหรบัวนันี ้ พ่อไดค่้อยๆขนุลกูววัเอาไว ้เพราะรูว้่า 

สกัวนัหน่ึงเขาจะไดเ้ลีย้งฉลองเมื่อลกูชายคนนีก้ลบัมาบา้น 

ทัง้หมดนีเ้ป็นของประทานแห่งพระคณุท่ีใหอ้ย่างลน้เหลือกบัทาสท่ีกลบัมาบา้นและไดคื้นสู่สถานะความเป็นลกู 
 

เมื่อพระเยซูกาํลงับรรยายถึงการกลบับา้นของลกูชาย 

ผมคิดว่าพระองคก์าํลงัมองไปท่ีคนบาปและพวกคนเก็บภาษีทัง้หลายดว้ยรอยยิม้แห่งการยอมรบัอนัอบอุ่นบนใบห

นา้ แต่เมื่อเร่ิมพดูถึงลกูชายคนโต พระองคก์็หนัมาหาพวกฟาริสีและธรรมาจารย ์

 
บุตรชายคนโต 

    25“ส่วนบุตรคนโตนั้นอยู่ท่ีทุ่งนา เมื่อเขากลบัมาใกลจ้ะถึงบา้น ก็ไดย้ินเสียงดนตรีและการเตน้ราํ 26เขาจึงเรียก 

    บ่าวคนหน่ึงมาถามว่า ‘น่ีมนัอะไรกนั?’ 27บ่าวจึงตอบว่า ‘นอ้งของท่านกลบัมาแลว้ และพ่อของท่านใหฆ้่าลกู  

    ววัตวัท่ีอว้นพีเพราะท่านไดล้กูกลบัมาอย่างปลอดภยั’ 28พ่ีชายก็โกรธไม่ยอมเขา้ไป บิดาจึงออกมาชวนเขา 29 

      แต่เขาบอกบิดาว่า ‘พ่อ ดซูิ ลกูรบัใชพ่้อมากี่ปีแลว้ และไม่เคยละเมิดคาํบญัชาของพ่อสกัขอ้หน่ึง แต่พ่อก็ไม ่

    เคยใหแ้มแ้ต่ลกูแพะสกัตวัหน่ึงแก่ลกู เพ่ือเลีย้งฉลองกบัเพ่ือนฝงู 30แต่กบัลกูคนนีข้องพ่อซึ่งผลาญสมบติัของ 

    พ่อดว้ยการคบกบัพวกหญิงโสเภณี พ่อกลบัฆา่ลกูววัอว้นพีเพ่ือเลีย้งมนั’ 31บิดาจึงตอบว่า ‘ลกูเอ๋ย ลกูอยู่กบั 

        พ่อตลอดเวลา ส่ิงของทัง้หมดของพ่อก็เป็นของลกูอยู่แลว้ 32แต่น่ีเป็นเร่ืองสมควรท่ีเราจะชื่นชมยินดีและร่ืน- 



        เริง เพราะนอ้งคนนีข้องลกูตายไปแลว้แต่กลบัเป็นขึน้อีก หายไปแลว้แต่ยงัไดพ้บกนัอีก’ ” (ลก. 15:25-32) 

 
ผูน้าํศาสนาเหล่านีห้ยิ่งทะนงหลงคิดว่า ตนเป็นตวัแทนของผูท่ี้มีชีวิตอยู่เพ่ือพระเจา้ เมือ่พระเยซหูนัไปหาพวกเขา 

และบรรยายถึงท่าทีของลกูชายคนโต คณุไม่คิดว่า พวกเขาจะเร่ิมมองเห็นตวัเองในกระจกบา้งหรือ? 
 
คาํถามขอ้ท่ี 6) คณุคิดว่าเร่ืองพ่ีชายคนโตมีอะไรท่ีโดดเด่นบา้ง?  
คาํพดูและการกระทาํของเขาเผยใหเ้ห็นอปุนิสยัแบบไหนของเขา? 
 
ส่ิงแรกท่ีเราอ่านเจอ คือ พ่ีชายคนโตออกไปอยู่ในทุ่งนา เป็นคาํเปรียบเปรยว่าอยู่ไกลจากบิดา  

บอกใหรู้ว้่าเขาไม่รูเ้ร่ืองว่านอ้งชายกลบัมาบา้นแลว้  

พ่อไม่ไดส่้งใครออกไปบอกเขาท่ีทุ่งนาว่ากาํลงัจะมีงานเลีย้งฉลอง  

เพราะพ่อรูว้่าพ่ีชายคนโตไม่สนใจใยดีนอ้งชายแมแ้ต่นอ้ย แถมเขาจะโกรธดว้ยซํา้ถา้รูว้่านอ้งกลบัมาแลว้  

พ่อจึงจงใจเกบ็เร่ืองนีไ้วไ้มบ่อกลกูชายคนโต เพราะลกูชายคนโตไมม่ีความสมัพนัธก์บัพ่อ 

ซึ่งพ่อก็รูว้่าเขาดหูมิ่นนอ้งชาย 
 
หลายครัง้ท่ีพ่อออกไปตามหาลกูชายคนเล็ก พ่ีชายก็ไม่เคยสนใจ  

ถา้เกิดพ่ีชายเห็นลกูชายคนเล็กระหว่างเดินทางกลบับา้น 

เขาก็คงขบัไสไล่ส่งนอ้งออกไปอีกกอ่นท่ีนอ้งจะไดเ้ห็นหนา้พ่อดว้ยซํา้  เราแทบจะไดย้ินเสียงลกูชายคนโตพูดว่า 
“แกไม่รูต้วัหรือว่า แกทาํใหพ่้อและครอบครวัอบัอายแค่ไหน? ไอต้วัเหม็น! พ่อโกรธแกมาก 

อย่าบงัอาจกลบัมาบา้นเชียวหลงัจากท่ีแกทาํเร่ืองแบบนัน้ลงไป!” 
คาํพดูเหล่านีล้ว้นเป็นส่ิงท่ีซาตานกระซิบใส่หเูราเมื่อเราเร่ิมคิดจะกลบับา้นพ่อ  

พวกเราทัง้หลายท่ีเป็นพ่อแม่ก็เรียนรูไ้ดม้ากมายจากขอ้พระคมัภีรเ์หล่านีเ้กี่ยวกบัการพาลกูๆของเรากลบัมาหาพร

ะเจา้ 

 
เมื่อสิน้สดุวนัจากการทาํงานอนัแสนเหน็ดเหน่ือย ลกูชายคนโตก็กลบัมาบา้น 

แลว้ก็ตอ้งแปลกใจท่ีไดย้ินเสียงดนตรีและงานเลีย้งร่ืนเริงท่ีกาํลงัดาํเนินอยู ่ 

เขาสงสยัขึน้มาทนัทีและไม่ยอมเขา้ไปในบา้น  

คนเครง่ศาสนาจะระแวงคนเหล่านั้นท่ีมีความสขุแทจ้ริงกบัความสมัพนัธอ์นัดีกบัพระบิดา  เขาไมย่อมเขา้ไป 

แต่กลบัถามเอาจากบ่าวคนหน่ึงว่า กาํลงัเกิดอะไรขึน้ในบา้น  แลว้ก็พบคาํตอบจากบ่าววา่ 

‘พ่อของท่านใหฆ้่าลกูววัตวัท่ีอว้นพีเพราะท่านไดล้กูกลบัมาอย่างปลอดภยั’ (ขอ้ 27) 

ววัพิเศษตวันีท่ี้พ่อเตรียมขนุมาหลายเดือนไดถ้กูเชือด เสียบเหล็กย่างไฟ แลว้แบ่งเป็นชิน้ๆแจกใหก้บัเพ่ือนฝงู 

และเพ่ือนบา้นมากมายท่ีมารว่มฉลองกนัแลว้ 

 



เมื่อเล่ามาถึงตรงนี ้ในท่ีสดุพวกฟาริสีก็เร่ิมเขา้ใจความหมายของเร่ืองนีขึ้น้มาบา้ง  

พวกเขาไดย้ินถึงความโกรธของลกูชายคนโตท่ีพ่อยอมรบัลกูชายคนเล็ก  พวกเขาอาจจะรูสึ้กว่า 

ก็ถกูแลว้ท่ีลกูชายคนโตจะมีท่าทีแบบนัน้กบัพ่อ พวกฟาริสีท่ีอยู่ในฝงูชนคาดหวงัว่า 

บิดาจะเห็นความประพฤติอนัน่าอบัอายของตนท่ียอมใหล้กูชายคนเล็กกลบับา้นโดยไม่ลงโทษแต่อย่างใด  

อย่างไรก็ตาม ก็หวงัว่าพวกเขาแต่ละคนจะเร่ิมมองเห็นว่า ลกูชายคนโตกถ็กูพรากไปจากบา้นและพ่อเหมือนกนั 

เพราะท่าทีของเขาเอง  ในฉบบัแปลบางฉบบัก็มคีาํนัน้อีก เช่น พ่อไดล้กูกลบัคืนมาอย่างปลอดภยั 

และพ่อก็ตอ้นรบัเขาดว้ยความดีใจ  ตามท่ีกล่าวไวใ้นฉบบัแปลภาษาองักฤษบางฉบบั  

ซึ่งเป็นถอ้ยคาํท่ีเตือนใหพ้วกฟาริสีนึกถึงคาํพูดของตวัเองในตอนตน้ของอปุมาทัง้สามเร่ืองท่ีว่า 

“ชายคนนีร้บัเอาพวกคนบาปและพวกคนเก็บภาษี” (ลก. 15:2)  ทกุคนท่ีกาํลงัฟังเร่ืองราวเหล่านีเ้ร่ิมเขา้ใจ  

อปุมาเหล่านีเ้ป็นเร่ืองของพวกเขาแต่ละคน 

ตลอดจนพระคณุอนัอศัจรรยข์องพระเจา้ท่ีไม่ใชม่ีสาํหรบัพวกฟาริสีท่ีไม่มีพระเจา้เท่านัน้ 

แต่ยงัมีต่อคนบาปและคนเก็บภาษีดว้ย 

 
พ่ีชายหยิ่งทะนงและใชค้าํพดู เช่น “ขา้” “ตวัขา้” “ของขา้” ค่อนขา้งมากในขอ้พระคมัภีรไ์ม่กี่ขอ้นี ้ 

ในหนงัสืออรรถาธิบายพระคมัภีรล์กูาของวิลเลียม บารเ์คลย ์กล่าวไวว้า่: 

1) ท่าทีของเขาแสดงใหเ้ห็นว่า ตลอดหลายปีท่ีเขาเชื่อฟังพ่อมา 

มนัเป็นช่วงเวลาท่ีถือเป็นหนา้ท่ีอนัเขม้งวด ไม่ใชก่ารปรนนิบติัดว้ยใจรกั 

2) ท่าทีของเขานัน้แลง้นํา้ใจและขาดความเห็นอกเห็นใจอย่างท่ีสดุ  เขาไม่ไดเ้รียกนอ้งชายว่า 

นอ้งชายของผม แต่กลบัเรียกว่า “ลกูชายพ่อ”2 

 
พ่ีชายคนโตไม่ยอมรว่มฉลองท่ีไดพ้บลกูชายซึ่งหายไปและเหมือนตายจากไป แต่กลบัมามชีวีิตอกีครัง้ 

กลบัสู่ครอบครวัอีกครัง้  เขาไม่ยอมรบันอ้งชายอย่างสิน้เชิง 

เหมือนท่ีพวกฟาริสีไดท้าํต่อพ่ีนอ้งชายหญิงชาวอิสราเอลซึ่งเป็น “คนบาป”  เขามไิดแ้สดงความรกั 

ความห่วงใยแบบท่ีพ่อมีเลย  ความในใจของเขาทะลกัออกมาใหพ่้อรบัรูว้า่  29แต่เขาตอบบิดาวา่ ‘พ่อ ดซู ิ

ลกูรบัใชพ่้อมากี่ปีแลว้ และไม่เคยละเมิดคาํบญัชาของพ่อสกัขอ้หน่ึง’ (ขอ้ 29)  ส่ิงท่ีเราไดย้ินจากคาํพดูของเขา คือ 

เขาไดท้าํงานเยี่ยงทาสมาตลอดหลายปีนี ้เพ่ือพยายามจะไดร้บัในส่ิงซึ่งบิดาใหเ้ขาเปล่าๆ นั่นคือ มรดกของพ่อ  

เหตใุดเขาถึงตอ้งทาํงานเยี่ยงทาสมาตลอด?  น่ีก็เป็นท่าทีในใจของพวกฟาริสีท่ีกาํลงัฟังถอ้ยคาํของพระเยซูอยู ่ 

คณุไม่สามารถเอาใจพระเจา้ไดโ้ดยทาํตามระบบการงานท่ีขึน้อยู่กบักฎเกณฑต่์างๆได!้  “ไมม่ีความเชือ่แลว้ 

จะเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้ก็ไม่ไดเ้ลย (ฮบ. 11:6) พวกฟาริสีรูสึ้กว่า 

ตวัเองมีท่ีในสวรรคไ์ดเ้พราะการทาํดีของตน แต่พวกเขาไม่เขา้ไดใ้จถึงพระคณุพระเจา้เลย  

ทัง้ยงัคิดว่าตวัเองไม่ตอ้งการพระคณุและความเมตตากรุณา  ท่าทีของพวกเขา คือ พวกเขา 



“ไม่เคยละเมิดคาํบญัชาของพ่อสกัขอ้หน่ึง! แมแ้ต่เพยีงลูกแพะสกัตวัหนึง่ท่านกย็งัไม่เคยใหข้า้พเจา้ 
เพื่อจะเลี้ยงกนัเป็นทีร่ืน่เรงิยนิดกีบัเพื่อนฝงูของขา้พเจา้ 

 

สาํหรบัพวกเราทัง้หลายท่ีเคยอยู่ในไรข่องพ่อมานานหลายปี เราเรียนรูอ้ะไรจากพ่ีชายคนโตไดบ้า้ง? 
 

เราตอ้งระวงั “การทาํงานเยีย่งทาส” ของพระบิดา (ขอ้ 9)  

การงานท่ีเราทาํไม่ควรมาแทนท่ีความสขุท่ีไดอ้ยู่ใกลช้ิดพระบิดา  เพราะท่าทีท่ีเป็นบาปของลกูชายคนโต 

จึงทาํใหเ้ขามีช่องว่าง เหินห่างจากพ่อ  ขณะท่ีพวกเขานั่งฟังถอ้ยคาํของพระเยซอูยู่ตรงนัน้ 

ภาพของบุตรชายคนโตไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงท่าทีของพวกฟาริสีและธรรมาจารย ์ 

พวกเขาดาํเนินชีวิตประหน่ึงพระเจา้เป็นหนีพ้วกเขา 

เพราะพวกเขาใส่ใจทาํตามทกุรายละเอียดของบญัญัติแมแ้ต่ขอ้หยมุหยิมท่ีสดุ  

พระบิดายินดีเหลือลน้ท่ีไดร้บัลกูผูห้ลงหายกลบับา้นฉันใด 

เราก็ควรจะยินดีอย่างยิ่งท่ีไดเ้ห็นบรรดาทาสบาปกลบัมาหาพระบิดาฉันนัน้  

เราควรหมั่นพากเพียรเพ่ือจะไดเ้ห็นส่ิงนีเ้กิดขึน้กับคนรอบขา้งเรา ตลอดจนผูท่ี้อยู่ห่างไกลจากเราดว้ย  

ใหเ้รามีท่าทีการเฉลิมฉลองอยู่เสมอๆเมื่อมีผูใ้ดผูห้น่ึงกลบับา้น 
 

เมื่อจู่ๆพระเยซูหยดุเล่าอปุมานัน้ลงท่ีขอ้ 32 พวกเขาทกุคนต่างๆคา้งคาใจ  

คาํถามใหญ่ท่ีพระองคทิ์ง้ไวใ้หพ้วกเขาคิด คือ “แลว้ลกูชายคนโตทาํอย่างไร?”  

เขากลบัใจใหม่และขอโทษพ่อท่ีทาํตวัเหินห่างจากพ่อไหม?  

เขาเขา้ไปในงานเลีย้งและเต็มใจยอมรบันอ้งชายกลบัมาไหม?  พวกฟาริสีแต่ละคนเร่ิมมองเห็นว่า 

ความสขุยินดีเหลือลน้ของพระบิดา คือ การตอ้นรบัลกูๆกลบับา้นและเฉลิมฉลองดว้ยกนัตลอดนิจนิรนัดร ์ 

พระองคจ์ึงทิง้ทา้ยไวแ้ค่นัน้ใหพ้วกเขาและพวกเราดว้ยท่ีจะจบเร่ืองนีเ้อง   

เราจะกลบับา้นไปหาพระเจา้และพระบดิาผูเ้ป่ียมดว้ยพระคณุและความเมตตากรุณาองคนี์ไ้หม? 

 
คาํอธิษฐาน: พระบิดา ขอบคณุท่ีรบัเรากลบับา้น มาหาพระองคด์ว้ยความชื่นชมยินดีและความรกัอนัลน้เหลือ 

ขอใหเ้ราปฏิบติัต่อผูอ้ื่นแบบท่ีพระองคท์าํกบัเราดว้ยเถิด เอเมน 

 

คลิกท่ีน่ีเพ่ืออ่านผลการเรียนภาษาไทยเพ่ิมเติม 
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___________________________ 
 
2 William Barclay, The Daily Study Bible, the Gospel of Luke, Published by St. Andrews Press, 
Edinburgh, p. 206. 
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