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บทอ่านที่ 1 ฮชย 5:15ค,6:1-6
พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า เมื่อเขามีความทุกข์ เขาจะกระตือรือร้นแสวงหาเรา “มาเถิด 

พวกเราจงกลับไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงฉกี และจะทรงรักษาเราให้หาย 
พระองค์ทรงโบยตี และจะทรงพันบาดแผลให้เรา อีกสองวันพระองค์จะทรงให้เราฟื้น 
วันที่สามจะทรงท�าให้เราลุกขึ้น แล้วเราจะมีชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์ พวกเราจงรู้จัก จง
รีบรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด พระองค์จะเสด็จมาอย่างแน่นอนเหมือนรุ่งอรุณ จะเสด็จ
มาหาเราเหมือนฝน เหมือนฝนต้นฤดูใบไม้ผลิที่รดพื้นแผ่นดิน”

“เอฟราอิมเอ๋ย เราจะท�าอย่างไรดีกับท่าน ยูดาห์เอ๋ย เราจะท�าอย่างไรดีกับท่าน 
ความรักของท่านเป็นเหมือนเมฆในยามเช้า เหมือนน�้าค้างที่หายไปตั้งแต่เช้าตรู่ ดังนัน้ 
เราจึงใช้บรรดาประกาศกให้ทุบเขาทั้งหลายจนแหลกลาญ เราใช้ค�าพูดจากปากของเรา
ฆ่าเขา ค�าพิพากษาของเราจะออกมาเหมือนแสงสว่าง เพราะเราต้องการความรักมั่นคง 
ไม่ประสงค์การถวายบูชา เราต้องการการรู้จักพระเจ้า มากกว่าเครื่องเผาบูชา”

พระวรสาร ลก 18:9-14
เวลานัน้ พระเยซูเจ้าตรัสเล่าเรื่องอุปมานี้ให้บางคนที่ภูมิใจว่าตนเป็นผู้ชอบธรรม

และดูหมิ่นผู้อื่นฟังว่า 
“มชีายสองคนขึน้ไปอธษิฐานภาวนาในพระวหิาร คนหนึง่เป็นชาวฟารสิ ีอกีคนหนึง่

เป็นคนเกบ็ภาษ ีชาวฟารสิยีนือธษิฐานภาวนาในใจว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอบพระคณุ
พระองค์ที่ข้าพเจ้าไม่เป็นเหมือนมนุษย์คนอื่น ที่เป็นขโมย อยุติธรรม ล่วงประเวณี หรือ
เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ ข้าพเจ้าจ�าศีลอดอาหารสัปดาห์ละสองวัน และถวายหนึง่ในสิบ
ของรายได้ทั้งหมดของข้าพเจ้า’ 

ส่วนคนเก็บภาษียืนอยู่ห่างออกไป ไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า ได้แต่
ข้อนอก พูดว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิด’ 

เราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีกลับไปบ้าน ได้รับความชอบธรรม แต่ชาว 
ฟาริสีไม่ได้รับ เพราะว่าผู้ใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต�่าลง ผู้ใดที่ถ่อมตนลง จะได้รับการ
ยกย่องให้สูงขึ้น”

พระเจ้าทรงเรียกร้องชาวอิสราเอลให้กลับมาหาพระองค์ด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยม
ด้วยความรักมั่นคง ไม่ใช่สักแต่เพียงถวายเครื่องเผาบูชา

ชวีติทีป่ราศจากความรกัมกัน�าไปสูก่ารโอ้อวดตนเองและดหูมิน่ผูอ้ืน่ให้พระเจ้าฟัง
เหมือนที่ชาวฟาริสีกระท�าต่อเมื่อรักพระเยซูเจ้าและน�าชีวิตของตนมาเทียบเคียงกับ
พระองค์นัน่แหละ ค�าภาวนาที่จะหลุดออกมาจากปากเหมือนคนเก็บภาษีก็คือ “ข้าแต่
พระเจ้า โปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิด” และเมื่อนัน้ “ผู้ที่ถ่อมตนลง 
จะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”

สดด 51:1-2,16-17,
18-19



 ชาวยวิผูศรัทธาอธิษฐานภาวนาวันละ 3 คร้ังคอื เกาโมงเชา เท่ียง และ

บายสามโมง โดยเช่ือกันวาคําอธิษฐานภาวนาจะบังเกดิผลสูงสุดก็ตอเมื่อกระทํา

ในพระวหิารท่ีกรุงเยรูซาเล็ม  

ดวยเหตุน้ี เมื่อถึงกําหนดเวลาจึง “มีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานภาวนา

ในพระวหิาร คนหน่ึงเปนชาวฟาริส ีอีกคนหน่ึงเปนคนเก็บภาษี” (ลก 18:10) 

 คนแรก “ชาวฟารสิ”ี 

  เขาเร่ิมตนดวยการขอบพระคุณพระเจาท่ีโปรดใหเขาไมเหมือนมนุษย

คนอื่น ท่ีเปนขโมย อยุติธรรม ลวงประเวณี รวมถึงไมเหมือนคนเก็บภาษีท่ียืน

อธิษฐานภาวนาอยูขางเขาดวย  ตอจากน้ันเขารายงานพระเจาวา “ขาพเจาจํา

ศีลอดอาหารสัปดาหละสองวัน และถวายหน่ึงในสิบของรายไดท้ังหมดของ

ขาพเจา” (ลก 18:12) 

 อันท่ีจริงกฎหมายของโมเสสกําหนดใหจําศีลอดอาหารเพียงปละคร้ัง

เทาน้ันคือ “ในวันท่ีสิบของเดือนท่ีเจ็ด ทานท้ังหลายไมวาจะเปนชาวอิสราเอล

หรือคนตางดาวท่ีมาอาศัยอยูกับทาน จะตองจําศีลอดอาหาร และไมทํางานใดๆ  

เพราะวันน้ันเปนวันท่ีจะมีพิธีถวายบูชาขออภัยบาปสําหรับทาน เพื่อชําระมลทิน

...น่ีเปนขอกําหนดตลอดไป” (ลนต 16:29–31; 23:27–32) 

สําหรับผูท่ีปรารถนาไดรับบุญกุศลเปนพิเศษสามารถจําศีลอดอาหาร

เพิ่มเติมไดทุกวันจันทรและวันพฤหัสบดี 

นาสังเกตวาท้ังวันจันทรและวันพฤหัสบดีเปนวันท่ีมีตลาดนัดในกรุง

เยรูซาเล็ม  ผูคนมากมายพากันเขาเมอืง  ย่ิงผูจําศีลอดอาหารนิยมแตงหนาแตง

ตาใหดูซดีและสวมเสื้อผายับยูย่ีดวยแลว ไมวาใครก็ตามท่ีผานไปผานมาเพื่อซื้อ

ขายสนิคาเปนตองเห็นความศรัทธาของพวกเขาทันที 

ฟาริสีท่ีพระเยซูเจาทรงกลาวถงึก็เปนหน่ึงในบรรดาคนเหลาน้ี ! 

นอกจากจําศีลอดอาหารแลว พระยาหเวหยังตรัสส่ังอาโรนวา “เราให

หน่ึงในสิบจากผลผลิตของแผนดินอิสราเอลเปนมรดกแกชนเลวี  เปน



คาตอบแทนการรับใชดูแลท่ีเขาปฏิบัติในกระโจมนัดพบ” (กดว 18:21) และ 

“ทุกๆ ป ทานจะตองกันหน่ึงในสิบจากผลิตผลของไรนาท่ีทานเพาะปลูก” (ฉธบ 

14:22) 

 จะเห็นวากฎหมายกําหนดใหถวายเฉพาะหน่ึงในสิบของ “ผลิตผลจาก

ไรนา” เทาน้ัน แตฟาริสีผู น้ีกลับถวายหน่ึงในสิบของ “รายไดท้ังหมด” (ลก 

18:12) ซึ่งเกนิกวาท่ีกฎหมายกําหนด  

 อันท่ีจริงพฤติกรรมของฟาริสผีูน้ีท่ี “ภูมิใจวาตนเปนผูชอบธรรมและ

ดูหม่ินผูอ่ืน” (ลก 18:9) น้ันไมไดแตกตางหรือเลวรายไปกวาฟาริสคีนอื่น ๆ เลย 

เพราะมกีารคนพบบันทึกคําอธิษฐานภาวนาของรับบีคนหน่ึง ความวา “ขาพเจา

ขอขอบพระคุณพระองค พระเจาของขาพเจา ท่ีทรงโปรดใหขาพเจาเปนสวน

หน่ึงของบัณฑิตยสภา ไมเหมือนกับคนอื่นท่ีน่ังอยูขางถนน   เพราะวาขาพเจา

ตื่นแตเชาและพวกเขาก็ตื่นแตเชา แตขาพเจาตื่นแตเชาเพื่อศึกษาธรรมบัญญัติ 

สวนพวกเขาเพื่อทําสิ่งไรสาระ   ขาพเจาทํางานและพวกเขาก็ทํางาน แตขาพเจา

ทํางานแลวไดรับรางวัล สวนพวกเขาไมไดรับรางวัล   ขาพเจาวิ่งและพวกเขาก็

วิ่ง แตขาพเจาวิ่งไปสูชีวติในโลกหนา สวนพวกเขาวิ่งไปสูหลุมแหงความตาย” 

อีกบันทึกหน่ึงเปนของรับบีซีเมโอนบุตรของโยคัยซึ่งจารึกไววา “ถา

โลกน้ีมีผูชอบธรรมสองคน สองคนน้ันคือขาพเจากับบุตรของขาพเจา  แตถามี

เพยีงคนเดยีว คนผูน้ันคอืขาพเจา” 

เห็นไดชัดวาฟาริสีในอุปมาเร่ืองน้ีไมไดไปพระวหิารเพื่ออธิษฐานภาวนา 

แตไปเพื่อโออวดความดขีองตนใหพระเจาฟง !! 

คนท่ีสอง “คนเก็บภาษ”ี 

เขายืนอยูหางออกไป ไมกลาแมแตจะเงยหนาขึ้นมองทองฟา ไดแตขอ

นอก พูดวา “ขาแตพระเจา โปรดทรงพระกรุณาตอขาพเจาคนบาปดวยเถิด” 

(ลก 18:13) 



 กับผู ท่ีสํานึกถึงความผิดบาปของตนเย่ียงคนเก็บภาษีน้ีแหละ ท่ี

สามารถถอมตนลงรองขอพระเมตตาจากพระเจาได ! 

 และ “ความถอมตน” ของเขาก็ไมทําใหผิดหวัง เพราะพระเจาทรง

ประทานความชอบธรรมแกเขาจริง ๆ (ลก 18:14) 

 สิ่งสําคัญท่ีเราตองระลกึอยูเสมอคอื เฉพาะฟาริสีท่ีประพฤติตนโออวด

เชนน้ีเทาน้ันท่ีไมไดรับความชอบธรรม  และเฉพาะคนเก็บภาษีท่ีสํานึกผิดและ

ถอมตนเชนน้ีเทานัน้ท่ีไดรับความชอบธรรมจากพระเจา 

 อยาเหมารวมวาฟาริสีทุกคนไมมีทางรอด  และอยาเหมารวมวาคน

บาปทุกคนจะลงเอยดวยด ี

 นักบุญเปาโลยอมรับวา “พี่นองท้ังหลาย ขาพเจาเปนชาวฟาริสี เปน

บุตรของชาวฟาริสี” (กจ 23:6-9; 26:5) 

 ใช นักบุญเปาโลเคยเปนฟาริส ีแตทานกลับใจและเอาตัวรอดได ! 

 

  จากอุปมาเร่ืองน้ี พระเยซูเจาทรงสอนเราวา 

 1. คนหย่ิงจองหองไมอาจอธษิฐานภาวนาได  สิ่งท่ีพวกเขาทําไดคือ

ตัดสนิคนอื่น ทับถมคนอื่น แลวก็โออวดตนเองใหพระเจาฟง 

 2. คนที่ดูหม่ินคนอ่ืนไมอาจอธิษฐานภาวนาได เพราะเขายกตนอยู

เหนือมนุษยดวยกันเอง จึงไมมีทางสํานึกไดเลยวาตนเองก็เปนหน่ึงในบรรดา

มนุษยท่ีลวนเปนคนบาป โศกเศรา ทนทุกข และกําลังคุกเขาอยูตอหนาพระเจา

เพื่อวอนขอพระเมตตาจากพระองค 

 3. การอธิษฐานภาวนาที่แทจริงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือเรานําชีวิต

ของเรามาเทยีบเคยีงกับชวีติของพระเจาเทานั้น 

 ไมมีใครสงสัยเลยวาฟาริสีในอุปมาเร่ืองน้ีจําศีลอดอาหารสัปดาหละ

สองวันหรือถวายหน่ึงในสิบของรายไดท้ังหมดจริงหรือไม  ทุกคนเห็นพอง



ตองกันวาเขาประพฤติตนดกีวาคนอื่น เฉพาะอยางย่ิงเมื่อเปรียบเทียบกับคนเก็บ

ภาษีผูน้ัน 

 แตเราจะพอใจเพียงแคประพฤติตนดีกวามนุษยดวยกันเองเทาน้ัน

หรือ? 

 เราไมคดิจะประพฤติตนใหดเีหมอืนพระเจาบางเลยหรือ ? 

 ตอเมื่อนําชีวิตของเรามาเทียบเคียงกับชีวิตของพระเยซูเจาน่ันแหละ  

คําอธิษฐานภาวนาท่ีจะหลุดออกมาจากปากของเราก็คือ...“ขาแตพระเจา 

โปรดทรงพระกรุณาตอขาพเจาคนบาปดวยเถดิ” (ลก 18:13) 

 และเมื่อน้ัน “ผูที่ถอมตนลง จะไดรับการยกยองใหสูงขึ้น” (ลก 

18:14) 




