
เขา้ใจผิด 

  
 ลูกา 15:1-2 
 
เม่ือพระเยซทูรงสอนประชาชนนั้น 
ก็จะมีท ัง้คนฟาริสี และคนยากจน คนเก็บภาษี  
คนบาปมามุงกนัเต็ม 
คนฟาริสี และธรรมาจารย ์ ไม่ค่อยจะพอใจ    
ก็เพราะพระเยซทูรงพูดคุย กินอาหารกบัพวกเขา  
คนฟาริสีคิดว่า พวกเขา..เป็นชนช ัน้สูง เป็นคนดี เป็นคนทีน่่า
เคารพ  จะไปสุงสิงกบัสามญัชน คนเก็บภาษี  คนยากจนไม่ได ้
 “ดูซ ิ ชายคนนี้ท ัง้ตอ้นรบัคนบาป 
และกินอาหารรว่มกบัพวกเขา” 
แต่พวกเขาทัง้สองพวกก็ไม่ชอบพระเยซเูหมือนกนั 
และคิดว่าตนเองเป็นคนดีกว่าคนอืน่ ๆ 
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ลูกแกะแสนรกั  

 
  ลูกา 15:3-7 
 
เม่ือพระเยซทูรงเห็นว่า ฟาริสี และธรรมาจารย ์
กล่าวดูหม่ินคนอืน่ว่าเป็นคนบาป โดยทีไ่ม่มองตวัเอง 
จึงทรงเล่าเรือ่งหน่ึง…. 
ถามหน่อยเถอะ หากทา่นมีแกะอยู่รอ้ยตวั 
แต่ตวัหน่ึงหายไป จะไม่ทิง้ 99 ตวัไวที้ทุ่ง่ 
แลว้ออกไปเทีย่วหาตวัทีห่ายไปหรือ? 
เมือ่เจา้ของแกะ เจอมนั เขาดีใจมาก 
จบัมนัแบกขึน้บา่ เอากลบัมา  
ไม่เทา่นัน้  เขายงัไปเชญิเพือ่น ๆ มารว่มยินดีกบัเขาดว้ย! 
“มายินดีกบัเราเถอะ เพราะเราพบแกะที่หายไปแลว้” 
พระเยซทูรงหนัไปรอบๆ 
“น่ีแหละ ในสวรรคจ์ะยินดีทีค่นบาปคนเดียวกลบัใจใหม่ 
มากกว่าคนดี 99 คน ทีไ่ม่ยอมกลบัใจ!” 
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เหรียญอนัมีค่า 

 
ลูกา 15:8-10 
เม่ือพระเยซทูรงเล่าเรื่องแกะหายแลว้ 
ก็ทรงเล่าอีกเรื่องว่า 
ผูห้ญิงคนหน่ึง  มีเหรียญเงินอยู่ 10 เหรียญ 
แลว้อยู่มา เหรียญหน่ึงเกิดหายไป… 
พวกเจา้คิดว่า เธอจะทาํอย่างไร? 
แน่นอน เธอจะจดุตะเกียง 
กวาดบา้น รือ้ทกุอย่างขึน้มา 
เธอจะหาจนกว่าจะพบเหรียญนั้น 
พอพบแลว้ เธอดีใจมาก เรียกเพ่ือน ๆ มาพรอ้มหนา้พรอ้มตา 
“มาดีใจดว้ยกนักบัฉันนะ  เพราะฉันพบเหรียญที่หายไปแลว้” 
เชน่กนั พวกเจา้รูไ้หมว่า 
ทตูสวรรคข์องพระเจา้จะยินดี 
เพราะคนบาปคนเดียวทีก่ลบัใจ 
 
คิดว่า เหล่าฟาริสี และธรรมาจารย ์
จะรูสึ้กอย่างไรกบัเรือ่งทีพ่ระเยซทูรงเล่า? 
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ขอส่วนแบ่ง 

 
ลูกา 15:11-12ก 
 
แกะทีห่ายไป  ผูเ้ลีย้งไดต้ามหาจนพบ 
เหรียญหาย  เจา้ของก็ตามหาจนเจอ 
พระเยซทูรงเล่าเรื่องอีกเรือ่งทีแ่ปลกออกไป 
คราวนี้ สิ่งทีห่าย …ไม่ไดถู้กตามหาแบบนั้น 
สิ่งทีห่ายไป คือคน  เขาตัง้ใจจะละทิง้ครอบครวัไป 
พระเยซทูรงเล่าว่า 
ชายคนหน่ึงมีลูกชายสองคน 
เจา้นอ้งชายมาหาพ่อ และกล่าวว่า 
“ทา่นพ่อขอรบั 
ขอมรดกส่วนทีเ่ป็นของลูกเถิดขอรบั …. ” 
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พ่อไม่ขดัใจ 

 
ลูกา 15:12ข-13 
 
ถึงแมว้่าลูกชายคนทีส่องทาํตวัไม่น่ารกั 
แต่พ่อก็แบง่สมบติัใหลู้กชายทัง้สองคน 
ไดส้มบติัมาแลว้ก็ฝันหวาน  เขารูอ้ยู่แลว้ว่า จะทาํอะไร 
เขาจะทาํทกุอย่างทีเ่คยฝันอยากจะทาํ 
เขาหอ่เสือ้ผา้ ถุงเงิน แบกขึน้บา่  เดินทางไปเมืองไกล 
เม่ือไปถึง เขาก็เริม่ตน้ทาํอย่างทีอ่ยากทาํ 
ใชช้วิีตอย่างสุรุย่สุรา่ย  
ไม่สนใจอะไรนอกจากความสนุกสนาน 
เขาผลาญมรดกทีไ่ดม้าจนหมดเกลีย้ง 
 
เป็นอะไรน่ี?  เหตใุดจึงทาํตวัเชน่นี้ ? 
เพ่ือน ๆ เคยเห็นคนทีไ่ดเ้งินเยอะ ๆ  
มาแลว้ใชห้มดภายในไม่กี่วนัเชน่นี้ไหม 
โง่ หรือ ฉลาดกนัน่ี? 
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ประสบการณใ์หม่ 

 
ลูกา 15:14-16 
 
เม่ือเงินหมด พอดีกบัในเวลานั้น เกิดขา้วยากหมากแพง 
มีการกนัดารอาหารในเมือง 
เขาจึงไม่มีอะไรเหลือ… หนัหาความชว่ยเหลือ 
แต่เพ่ือน ๆ ทีเ่คยสนุกดว้ยกนัก็ไม่มีอะไรจะชว่ยเขา 
เขาจึงไปขออาศยักบัชาวเมืองที่เป็นเกษตรกร 
ทีน่ั่น…………..เขาถูกใชใ้หไ้ปเลีย้งหมูในทุง่ 
โห… อยู่บา้นไม่เคยตอ้งทาํงานหนักแบบนี้ 
แต่เจา้ลูกชายคนเล็กก็ตอ้งยอม 
ไม่ง ัน้ก็คงตอ้งนอนกลางถนน ย่ิงแย่เขา้ไปใหญ่ 
ทีห่นักเขา้ไปกว่านั้นคือ 
ใชใ้หไ้ปเลีย้งหมู  แต่ไม่ใหอ้าหารกินดว้ย 
แมก้ระทัง่ฝักถัว่ของหมูมนัก็ดูน่ากินมาก ๆ 
จากลูกชายของพ่อทีม่ ัง่ค ัง่ ชวิีตแสนสบาย  
…. กลายเป็นคนเลีย้งหมู 
ขณะทีเ่ขานั่งอยู่กบัหมูนั่นเอง….  
เขาคิดอะไรขึน้ได!้! …… 
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สํานึกแลว้ 

 
ลูกา 15:18-20 
 
เขาก็เริม่มองเห็นความจริงขึน้มา… 
เขามองภาพในอดีตว่า ตวัเองทาํอะไรกบัพ่อ 
ตวัเองใชช้วิีตสํามะเลเทเมา 
เขาทาํเชน่นี้ ทาํรา้ยจิตใจของพ่อ 
….. และเขาก็เห็นความจริงอีกอย่าง 
ทา่นพ่อมีคนรบัใชม้ากมาย… พวกเขาไม่เคยอดเลย 
และตวัขา้เอง จะมาอดตายทีน่ี่อย่างนี้หรือ 
ไม่เอา ขา้ควรจะกลบัไปหาทา่นพ่อ 
สารภาพกบัทา่นว่า ขา้ไดท้าํผิดต่อทัง้พระเจา้ และผิดตอ่ทา่นพ่อ 
ขา้จะบอกทา่นว่า ขา้ไม่สมควรทีจ่ะเป็นลูกของทา่นอีกต่อไป 
ขอใหข้า้อยู่ในฐานะลูกจา้งของพ่อ….. 
ความคิดวนเวียนอยู่สกัพกั… เขาก็ลุกขึน้   ไม่หนัไปหาฝูงหมู 
เขาตัง้ใจแน่วแน่แลว้ว่า 
จะเดินทางกลบัไปหาทา่นพ่อ 
เหน่ือยแค่ไหนก็จะไปใหถึ้ง  
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หวัใจพ่อ 

 
ลูกา 15:20-21 
 
เม่ือตัง้ใจจะกลบัไปหาพ่อ 
ทัง้ ๆ ทีห่มดแรง  เขาก็ยงัค่อย ๆ เดินไป 
ตามทางเด็ด ผลไมข้า้งทางกิน พอประทงัใหมี้แรงเดิน 
คํ่าทีไ่หน ก็นอนทีน่ั่น 
บา้นอยู่ไกล … คราวทีจ่ากมา จากมาแบบลูกเศรษฐี 
แต่ขากลบันี้ เป็นชายผอมหนังติดกระดูก 
ดวงตาลึกกลวงดาํคลํา้  เสือ้ผา้ขาดรุง่ริง่ 
  
แต่… เม่ือรา่งดํา ๆ ของเขาโผล่ขึน้มาจากขอบฟ้าไกล 
ก็มีใครคนหน่ึงเห็นเขา  … ดีใจมาก  ใช ่ พ่อไง 
พ่อรอเขาอยู่ทกุวนั  พ่อเชือ่ว่า เขาจะกลบัมา 
พ่อผูช้ราวิ่งไปหาเขาแลว้พ่อก็ทัง้กอด และจบูเขา! 
ลูกชายคนเล็กตกตะลึง… น่ีอะไร เขาทรดุตวัลงกราบพ่อ 
“ทา่นพ่อขอรบั  กระผมผิดทัง้ต่อพระเจา้และต่อทา่นพ่อดว้ย 
ไม่สมควรจะไดช้ือ่ว่า เป็นลูกของพ่ออีกต่อไป” 
ขณะทีพู่ดนั้น นํ้าตาไหลพราก 
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รกัที่ไม่เคยรู ้

 
ลูกา 15:22-24 
 
แทนทีพ่่อจะสมนํ้าหนา้ลูก  แมใ้จก็ยงัไม่คิด 
เขาเรียกคนรบัใชท้นัที 
“เจา้รีบไปเอาเสือ้ดีทีสุ่ดมาสวมใหลู้กชาย 
แลว้เอาแหวนมาสวมนิ้ว 
เอารองเทา้มาดว้ยนะ” 
“ขอรบัทา่น” คนหน่ึงรบัคําแลว้รีบออกไปทาํตามคําสัง่ 
เขาหนัไปหาคนรบัใชอี้กคน 
“ส่วนเจา้ไปเอาลูกววัอว้น ๆ มาทาํอาหารเลีย้งกนัคืนนี้เลย 
ดูซ ิ ลูกของเราคนนี้ ตายแลว้ แต่กลบัเป็นขึน้อีก 
เขาหายไปแลว้  แต่ก็ไดพ้บกนัอีก” 
พ่อดีใจจนไม่รูจ้ะพูดอย่างไร  …. 
ลูกตะลึงกบัความรกัของพ่อจนนํ้าตาไหลไม่หยุด! 
แลว้พวกเขาก็เริม่งานเลีย้ง 
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  เกลียดที่ไม่เคยรู  ้

 
ลูกา 15:25-28 
ขณะทีพ่่อกําลงัตื่นเตน้ดีใจกบัการทีลู่กชายคนเล็กกลบัมาบา้น 
ทีทุ่ง่นา พ่ีชายกําลงัทาํงานอยู่อย่างขยนัขนัแขง็ 
และเม่ือเย็นลง เขาก็กลบัมาบา้น 
แลว้เขาก็แปลกใจที่บา้นมีเสียงของงานเลีย้งรืน่เริง 
“น่ี…มนัเรือ่งอะไรกนั ทาํไมทา่นพ่อจึงจดังานเลีย้ง?” 
 เขาถามคนรบัใช ้
“นอ้งของทา่นกลบัมาขอรบั  นายทา่นจึงใหฆ้่าลูกววั  ทาํอาหาร
เลีย้งกนั  ทา่นดีใจทีน่อ้งชายของทา่นกลบัมาอย่างปลอดภยั”  คน
รบัใชต้อบซือ่ ๆ ตามทีไ่ดเ้ห็น 
แต่..เม่ือไดยิ้นเชน่นั้น แทนทีพ่ี่ชายจะดีใจ 
เขากลบัรูสึ้กโกรธมาก 
ส่วนตวัพ่อเองก็รีบออกมาชวนพ่ีชายเขา้ไปในงานเลีย้ง… 
เขาไม่ยอมไป 
เขาโกรธพ่อ 
เขาโกรธนอ้ง !! 
ทาํไมจึงเป็นเชน่นั้น ?? 
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พ่ีชายที่ไรนํ้า้ใจ 

 

 
ลูกา 15:29-32 
 
“ทาํไมลูกจึงไม่ดีใจเหมือนพ่อ ทีน่อ้งกลบัมาเล่า? 
ดูซ ิ เขาไม่เป็นอนัตราย ไม่มีสตัวร์า้ยมากดั ไม่มีโจรมาปลน้” 
“ทา่นพ่อ!”  เขารูสึ้กเหลืออด 
“ทา่นพ่อดูนะ  ผมไดป้รนนิบติัทา่นพ่อมานานกี่ปีแลว้? 
ทา่นพ่อลองคิดดูซขิอรบัไม่เคยดือ้ต่อคําของทา่น แค่ลูกแพะสกัตวั 
ทา่นพ่อก็ไม่เคยใหผ้มเอามาเลีย้งกนักบัเพ่ือน ๆ 
…. แต่  แต่เม่ือลูกคนนี้ของทา่นพ่อ 
เดินทางไปผลาญทรพัยส์มบติัทีท่า่นหามา    
ทา่นพ่อกลบัฆ่าลูกววัอว้นเลีย้งเขา 
ทา่นพ่อครบั  น่ีมนัอะไรกนั?” 
 
ความเจ็บปวดของพ่ีชายประดงัออกมาจากปากของเขา 
พ่อรูสึ้กเสียใจมาก  ทีลู่กไม่เขา้ใจเขาเลย 
“ลูกเอ๋ย  ลูกอยู่กบัพ่อเสมอมา  ทรพัยสิ์นทัง้หมดก็เป็นของลูก
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ทัง้หมดอยู่แลว้ 
แต่เราควรจะรา่เริง ยินดีนะลูก 
 
เพราะน้องชายของลูกไดต้ายแลว้  
แต่กลบัเป็นขึน้อกี 
หายไปแลว้ แต่ก็ไดพ้บกนัอกี” 


