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บทอ่านที่ 1 มคา 7:14-15,18-20
ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงใช้ไม้ขอของผู้เลี้ยงแกะเลี้ยงดูประชากร คือฝูงแพะแกะ

ที่เป็นมรดกของพระองค์ ซึ่งอาศัยโดดเดี่ยวอยู่ในป่าที่มีแผ่นดินอุดมสมบูรณ์อยู่โดย
รอบ โปรดทรงให้เขาหากินอยู่ในแคว้นบาชานและกีเลอาด เหมือนในสมัยก่อน โปรด
ทรงแสดงปาฏิหาริย์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย เหมือนในสมัยที่ทรงน�าข้าพเจ้าทั้งหลายออก
มาจากแผ่นดินอียิปต์์... โปรดทรงเหยียบย�่าความผิดของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์จะ
ทรงเหวีย่งบาปของข้าพเจ้าทัง้หลายลงไปในทะเลลกึ พระองค์จะทรงแสดงความซือ่สตัย์
แก่ยาโคบ ทรงแสดงความรักมั่นคงแก่อับราฮัม ดังที่เคยทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของ
ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่นานมาแล้ว
พระวรสาร ลก 15:1-3,11-32

เวลานัน้ บรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อฟังพระเยซูเจ้า... พระองค์
จึงตรัสเรื่องอุปมานี้ให้เขาฟัง “ชายผู้หนึง่มีบุตรสองคน บุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่า ‘พ่อ
ครับ โปรดให้ทรัพย์สมบัติส่วนที่เป็นมรดกแก่ลูกเถิด’ บิดาก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่ลูก

ค�าอปุมาทีพ่ระเยซเูจ้าสอนในวนันีส้ะท้อนถงึความจรงิดงัต่อไปนี ้หนึง่ มนษุย์ช่างจองหองและมัน่ใจใน
ตวัเองเหลอืเกนิ  สอง พระเจ้าผูเ้ปรยีบเสมอืนบดิานัน้กช่็างเพยีรทนกบัความจองหองของมนษุย์อย่างไม่น่า
เชือ่  สาม ทีเ่พยีรทนและรอคอยกเ็พราะความรกัทีม่ต่ีอมนษุย์นัน่เอง สี ่ภาวะจติใจของมนษุย์มกัจะเกดิการ
เปรียบเทียบแล้วก็บดบังสิ่งมีค่าที่ตัวเองครอบครองอยู่ตลอดเวลา คือสิทธิ์ของการเป็นลูกและพระพรที่ได้
รับอยู่เสมอ แต่มองไม่เห็น ดังจิตใจของลูกชายคนโตนัน่เอง

ทั้งสองคน ต่อมาไม่นาน บุตรคนเล็กรวบรวมทุกสิ่งที่มีแล้วเดินทางไปยังประเทศห่างไกล ที่นัน่เขาประพฤติ
เสเพลผลาญเงินทองจนหมดสิ้น เมื่อเขาหมดตัว ก็เกิดกันดารอาหารอย่างหนกัทั่วแถบนัน้ และเขาเริ่มขัดสน 
เขาจึงรู้ส�านกึ... ก็กลับไปหาบิดา

ขณะที่เขายังอยู่ไกล บิดามองเห็นเขา รู้สึกสงสาร จึงวิ่งไปสวมกอดและจูบเขา... บิดาพูดกับผู้รับใช้ว่า 
“เร็วเข้า จงไปน�าเสื้อสวยที่สุดมาสวมให้ลูกเรา น�าแหวนมาสวมนิ้ว น�ารองเท้ามาใส่ให้ จงน�าลูกวัวที่ขุนอ้วน
แล้วไปฆ่า แล้วกินเลี้ยงฉลองกันเถิด เพราะลูกของเราผู้นีต้ายไปแล้วกลับมีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกัน
อีก” แล้วการฉลองก็เริ่มขึ้น

ส่วนบตุรคนโตอยูใ่นทุง่นา เมือ่กลบัมาใกล้บ้าน ได้ยนิเสยีงดนตรแีละการร้องร�า จงึเรยีกผูร้บัใช้คนหนึง่มา
ถามว่าเกิดอะไรขึ้น ผู้รับใช้บอกเขาว่า “น้องชายของท่านกลับมาแล้ว บิดาสั่งให้ฆ่าลูกวัวที่ขุนอ้วนแล้ว เพราะ
เขาได้ลูกกลับคืนมาอย่างปลอดภัย” บุตรคนโตรู้สึกโกรธ ไม่ยอมเข้าไปในบ้าน บิดาจึงออกมาขอร้องให้เข้าไป 
แต่เขาตอบบดิาว่า “ลกูรบัใช้พ่อมานานหลายปีแล้ว ไม่เคยฝ่าฝืนค�าสัง่ของพ่อเลย พ่อกไ็ม่เคยให้ลกูแพะแม้แต่
ตวัเดยีวแก่ลกูเพือ่เลีย้งฉลองกบัเพือ่น ๆ  แต่พอลกูคนนีข้องพ่อกลบัมา เขาคบหญงิเสเพล ผลาญทรพัย์สมบตัิ
ของพ่อจนหมด พ่อยังฆ่าลูกวัวที่ขุนอ้วนแล้วให้เขาด้วย”

บดิาพดูว่า “ลกูเอ๋ย ลกูอยูก่บัพ่อเสมอมา ทกุสิง่ทีพ่่อมกีเ็ป็นของลกู แต่จ�าเป็นต้องเลีย้งฉลองและชืน่ชม
ยินดี เพราะน้องชายคนนีข้องลูกตายไปแล้ว กลับมีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก”

สดด 103:1-2,3-4,
9-10,11-12



 พวกฟาริสีและธรรมาจารยกลาวหาพระเยซูเจาวา “คนนี้ตอนรับคนบาป

และกนิอาหารรวมกับเขา” (ขอ 2)  

“คนบาป” ตามความหมายของพวกฟาริสีและธรรมาจารยคือ คนที่ไม

ปฏิบัติตามบัญญัติแมในเรื่องเล็กนอย  มักถูกขนานนามวา “พลเมืองแหงแผนดิน” 

และมักถูกตราหนาวาเปนชนช้ันต่ําเหมอืนสัตวปาจนมีคํากลาววา “ผูใดยกบุตรสาว

ใหแตงงานกับพลเมอืงแหงแผนดนิ ก็เปรยีบเสมอืนจับบุตรสาวของตนมัดมือมัดเทา

แลวโยนใหสงิโต” 

พวกฟาริสีและธรรมาจารยกําหนดเสนแบงเขตระหวางพวกเขากับคนบาป

ไวอยางชัดเจน เชน “หามมอบเงินแกพลเมืองแหงแผนดิน  หามรับฟงคํายืนยันของ

พวกเขา  หามบอกความลับแกพวกเขา  หามตั้งพวกเขาเปนผูดูแลเด็กกําพราหรือ

ดูแลกองทุนเกี่ยวกับเมตตากจิ  หามเดนิทางรวมกับพวกเขา  หามเปนแขกของพวก

เขาหรือรับพวกเขาเปนแขก  และถาเปนไปได หามติดตอทําธุรกิจทุกประเภทกับ

พวกเขา....ฯลฯ” 

 ดวยเหตุนี้ เมื่อเห็นพระเยซูเจาตอนรับและกินอาหารรวมกับคนเก็บภาษี

และคนบาป พวกเขาจึงตกตะลงึสุด ๆ 

 เพื่อใหเขาใจพระวรสารวันนี้อยางลึกซึ้งและไดอรรถรสมากขึ้น เราพึง

ระลึกอยูเสมอวา ชาวยิวที่เครงครัดไมไดพูดวา “ชาวสวรรคจะช่ืนชมยินดีเมื่อคน

บาปคนหนึ่งกลับใจ” เหมือนอยางที่เราเคยไดฟงจนคุนหู  แตพวกเขาพูดกันวา 

“ชาวสวรรคจะช่ืนชมยนิดเีมื่อคนบาปคนหนึ่งถูกทําลายไปตอหนาพระเจา” 

 นี่คือเหตุผลที่ทําใหพระเยซูเจาตองยกอุปมาเรื่อง “ลูกลางผลาญ” ขึ้นมา

เพื่อแสดงใหเห็นวา “หัวจิตหัวใจที่แทจรงิของพระเจาเปนอยางไร !” 

 สําหรับชาวยิว ผูเปนบิดาจะแบงทรัพยสมบัติใหแกบุตรคนใดตามใจชอบ

ไมได เพราะโมเสสกําหนดไวตายตัววา “ถาชายผูหนึ่งมีภรรยาสองคน รักคนหนึ่ง

มากกวาอีกคนหนึ่ง และทั้งสองคนคลอดบุตรชายใหเขา แตบุตรชายคนแรกเปน

บุตรของภรรยาที่เขารักนอยกวา  เมื่อชายนัน้จะแบงทรัพยสมบัติใหบุตร เขาตองไม



คิดวาบุตรของภรรยาที่เขารักมีสิทธิเปนบุตรคนแรก แทนบุตรคนแรกแทจริงที่เปน

บุตรของภรรยาที่เขารักนอยกวา  แตเขาตองรับวาบุตรของภรรยาที่เขารักนอยกวา

เปนบุตรคนแรก และตองแบงทรัพยสนิใหบุตรคนแรกนี้เปนสองเทาของทรัพยสินที่

ใหแกบุตรจากภรรยาที่เขารัก เพราะบุตรคนนี้เปนผลแรกจากความหนุมของเขา 

และมสีทิธขิองบุตรคนแรก” (ฉธบ 21:15-17) 

 เพราะฉะนัน้ “ลูกลางผลาญ” ซึ่งเปนบุตรคนเล็กจึงควรไดรับสวนแบง 1 ใน 

3  ขณะที่บุตรคนโตควรไดรับสวนแบง 2 ใน 3 ของทรัพยสมบัตทิัง้หมด 

อันที่จริงบิดาจะแบงทรัพยสมบัติใหบุตรกอนตายก็ได หากเขาตองการ

เกษยีณตัวเองจากธุรกจิและการงานตาง ๆ 

 เพียงแตวางานนี้บุตรคนเล็กใจดําจริง ๆ ที่พูดกับบิดาทํานองวา “พอ มอบ

สวนแบงของลูกมาเถอะ เพราะอยางไรเสียลูกก็ตองไดอยูแลวเมื่อพอตาย ลูกจะได

ไปจากที่นี่เสยีท”ี 

 โดยไมโตแยงสักคํา “บดิาแบงทรัพยสมบัตใิหแกลูกทัง้สองคน” (ขอ 12) 

 และโดยไมชักชาเหมอืนกัน บุตรคนเล็กไดรวบรวมทรัพยสมบัติสวนของตน

แลวเดนิทางจากบดิาไป 

ไมนานเขาก็ผลาญเงินจนหมดเกลี้ยง และลงเอยดวยการรับจางเลี้ยงหมู 

ซึ่งเปนอาชีพตองหามตามกฎหมายยิวที่บัญญัติไววา “ขอใหผูเลี้ยงหมูจงถูก

สาปแชง” 

 เมื่อตกต่ําสุด ๆ ชนิดอยากกินฝกถั่วที่หมูกินเพื่อระงับความหิว แตไมมีใคร

ให (ขอ 16)  พระเยซูเจาทรงกระตุกอารมณของผูฟงดวยการบอกวา “เขารู

สํานึก” (ขอ 17) 

 ตามตนฉบับ “รูสํานกึ” คอื “กลับมาเปนตัวของตัวเอง” 

 สําหรับพระเยซูเจาแลว ตราบใดที่มนุษยหันเหจากพระเจา พระองคทรงถือ

วา “เขาไมเปนตัวของตัวเอง”…. 



 มนุษยจะเปนตัวของตัวเองอยางแทจรงิก็ตอเมื่อกลับบานมาหาพระบดิา ! 

 นี่คืออีกหนึ่งขาวดีที่พระองคทรงเห็นวา มนุษยไมได ช่ัวชาโดยสันดาน 

เพยีงแตหลงทางไปเทานัน้… 

 พระองคจึงหวังและเฝารอเรา “กลับบาน” ! 

 เมื่อ “ลูกลางผลาญ” กลับมาเปนตัวของตัวเอง เขาตระหนักวาตองกลับ

บานไปหาบิดาเพื่อจะบอกวา “พอครับ ลูกทําบาปผิดตอสวรรคและตอพอ  ลูกไม

สมควรไดช่ือวาเปนลูกของพออีก โปรดนับวาลูกเปนผูรับใชคนหนึ่งของพอเถิด” 

(ขอ 15-19) 

 “ผูรับใช” ถือวามีสถานภาพต่ําสุดในสังคม แมแต “ทาส” ยังมีสถานภาพ

ดีกวาผูรับใชเสียอีก เพราะทาสยังถือเปนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว กินอยูกับ

ครอบครัว มีความม่ันคงสูง  สวนผูรับใชนั้นไรสังกัด เจานายจะจางหรือเลิกจางวัน

ใดและเมื่อใดก็ได  จะมกีนิหรอืจะอดตายก็สุดแลวแตวามคีนจางงานหรอืไม 

แตความคดิที่จะกลับไปเปนผูรับใชคนหนึ่งของบดิา คงเปนไดเพยีงความคิด

เทานัน้ เพราะบดิาไมเปดโอกาสใหเขาไดสมัครงานเลย.... 

ทัง้ที่เขายังอยูไกล เมื่อบิดามองเห็นก็รูสึกสงสารและวิ่งไปสวมกอดและจูบ

เขาเสยีแลว (ขอ 20) และหลังจากลูกลางผลาญสารภาพผิดไดไมกี่คํา บิดาก็เรงรัด

ผูรับใชวา “เร็วเขา จงไปนําเสื้อสวยที่สุดมาสวมใหลูกเรา นําแหวนมาสวมนิ้ว นํา

รองเทามาใสให” (ขอ 22) 

เสื้อแสดงถึงเกียรติยศ  แหวนใชเปนตราประทับและบงบอกถึงอํานาจ  

สวนรองเทานั้นหมายถึงการเปนบุตร เพราะมีแตบุตรเทานั้นที่สวมรองเทา สวน

ทาสนัน้เทาเปลา 

ในยุคที่ยังมีการคาทาส ความใฝฝนประการหนึ่งของพวกทาสผิวดําคือ 

ขอใหเวลาที่บรรดาบุตรของพระเจามีรองเทาใสมาถึงโดยเร็ว เพราะรองเทาเปน

เครื่องหมายถงึเสรภีาพ 



ครั้นประดับกายใหบุตรคนเล็กเสร็จแลว งานเลี้ยงฉลองพรอมเสียงเพลง

และการเตนรําที่ทําใหทุกคนมสีวนรวมในความช่ืนชมยินดีกับการกลับมาของผูหลง

ทางก็เริ่มตนขึ้น 

สิ่งที่เราไดจากอุปมาเรื่อง “ลูกลางผลาญ” คอื 

1. อุปมาเรื่องนี้ไมควรช่ือวา “ลูกลางผลาญ” เพราะบุตรคนเล็กไมไดเปน

ตัวเอก แตควรช่ือวา “บิดาผูใจดี” เพราะทั้งเรื่องเนนที่ความรักของบิดามากกวา

บาปของบุตรคนเล็ก 

2. การที่บิดาผูใจดีรีบวิ่งไปสวมกอดและจูบบุตรคนเล็กตั้งแตเขายังอยูไกล 

แสดงวาเขา “เฝารอคอย” การกลับมาของบุตรดวยใจจดใจจอ 

บิดาผูใจดีใหอภัยบุตรของตนโดยไมมีการเอยถึงความผิดพลาดในอดีต ไม

มกีารดุดาวากลาว และไมมีคําวา “โสนะนา” (สมน้ําหนา) หลุดออกมาจากปากสัก

คําเดยีว 

 นี่คอื การใหอภัยที่ไมจดจําความผิด 

  นี่คอื การใหอภัยที่ปราศจากผลประโยชนแอบแฝง 

 นี่คอื การใหอภัยจากใจจริง ไมใชจํายอมใหอภัยพรอมคําทิ้งทายทํานองวา 

“ไปแกตัวกับพระเจาในนรกก็แลวกัน !” 

 เมื่อกบฏทางภาคใตของอเมริกาแพสงครามและยอมกลับมารวมตัวกับ

สหรัฐฯ มีผูถามลินคอลนวาจะแกแคนพวกกบฏอยางไรดี ลินคอลนตอบวา 

“ขาพเจาจะปฏบิัตติอพวกเขาราวกับวาพวกเขาไมเคยจากไปไหน” 

 นามหัศจรรยที่ทัง้หมดที่กลาวมานี้คอื “การใหอภัยของพระเจา” !!! 

 ความรักของพระเจาทําใหพระองคปฏบิัตติอเรามนุษยเชนน้ี !!! 

 3. พฤติกรรมของบุตรคนโตที่รูสึกโกรธเมื่อเห็นนองชายกลับบาน (ขอ 28) 

เปรียบไดกับพวกฟาริสีและธรรมาจารยที่ปรารถนาใหคนบาปถูกทําลายมากกวา

ไดรับความรอด 



 นอกจากนี้ พฤตกิรรมของเขายังสอถงึสิ่งที่ซอนเรนอยูภายในจิตใจอกีดวย 

 3.1 เขาพูดกับบิดาวา “ลูกรับใชพอมานานหลายปแลว ไมเคยฝาฝนคําสั่ง

ของพอเลย พอก็ไมเคยใหลูกแพะแมแตตัวเดียวแกลูกเพื่อเลี้ยงฉลองกับเพื่อน ๆ” 

(ขอ 29) 

 แสดงวาหลายปที่เขานบนอบเช่ือฟงและทํางานรับใชบิดานั้น เปนการทน

ปฏิบัติหนาที่อยางจําใจและขมขื่น  หาใชเปน “การรับใชดวยความรัก” แต

ประการใดไม 

 3.2 เขาขาดความเมตตาสงสารโดยสิ้นเชิง  เขาไมยอมรับบุตรคนเล็กเปน

นองชายของตน แตเรยีกวา “ลูกคนนี้ของพอ” (ขอ 30) 

  ทาทขีองเขาเปนเหมอืนพวกที่ถอืวาตัวเองดคีรบครันแลว  คนพวกนี้จะรูสึก

ขยะแขยงเมื่อเห็นคนผิดและมักทําใหคนผิดถลําลึกลงไปอีก ไมวาจะดวยคํา

วพิากษวจิารณ คําตฉินินนิทา หรอืคําดูหมิ่นเหยยีดหยามก็ตาม 

  พวกเขาไมเคยคดิที่จะชวยคนผิดให “ลุกขึ้น”  มแีตจะซ้ําเตมิอยูรํ่าไป 

 3.3 เขามจิีตใจคดิรายตอผูอื่นอยางนาตกใจ  เขาบอกบิดาวา “ลูกคนนี้ของ

พอคบหญิงเสเพล” (ขอ 30) ทั้ง ๆ ที่ไมมีตอนใดเลยที่บงบอกวาบุตรคนเล็กเคยมี

พฤตกิรรมเยี่ยงนี้ 

 เปนไปไดมากวาตัวเขาเองนั่นแหละหมกมุนอยูกับเรื่องเพศ คบหญิงเสเพล 

หรือเที่ยวหญิงโสเภณีเปนประจํา  จึงคาดเดาและสงสัยวานองชายของตนจะ

ประพฤตผิิดเชนเดยีวกับตน 

จรงิอยู เราไมอาจปฏเิสธไดเลยวาพฤตกิรรมของบุตรคนเล็กนั้นช่ัวรายมาก

จริง ๆ ที่กลาเอยปากขอมรดกทั้ง ๆ ที่บิดายังมีชีวิตอยู  และแทนที่จะนําทรัพย

สมบัตไิปลงทุน กลับนําไปลางผลาญจนสิ้นเนื้อประดาตัว 

คดิวาคงไมมใีครในพวกเราเลวเทานี้อกีแลว !?! 

กระนัน้ก็ตาม เขายังรูสํานกึและกลับบานมาหาบดิาของตน 



แตจะมีสักกี่คนในพวกเราท่ีสํานึกผิดและกลากลับมาหาพระบิดา

เหมอืนเขา ?!? 




