“”
“พอครับ ลูกทําบาปผิดตอสวรรคและตอพอ
ลูกไมสมควรไดชื่อวาเปนลูกของพออีก”
(ลก 15:21)

สัปดาหที่ 24 เทศกาลธรรมดา ป C
( วันอาทิตยที่ 15 กันยายน 2019 )
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ลก 15:1-32
บรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อฟงั พระเยซูเจ้า 2ชาวฟาริส ี
และธรรมาจารย์ต่างบ่นว่า “คนนี้ต้อนรับคนบาปและกินอาหารร่วมกับเขา”
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พระองค์จงึ ตรัสเรือ่ งอุปมานี้ให้เขาฟงั
1

เรื่องแกะที่พลัดหลง
4
“ท่านใดทีม่ แี กะหนึ่งร้อยตัว ตัวหนึ่งพลัดหลง จะไม่ละแกะเก้าสิบเก้าตัว
ไว้ในถิ่นทุรกันดาร ออกไปตามหาแกะที่พลัดหลงจนพบหรือ 5เมื่อพบแล้ว
เขาจะยกมันใส่บ่าด้วยความยินดี 6กลับบ้าน เรียกมิตรสหายและเพื่อนบ้าน
มา พูดว่า ‘จงร่วมยินดีกบั ฉันเถิด ฉันพบแกะตัวทีพ่ ลัดหลงนัน้ แล้ว’ 7เราบอก
ท่านทัง้ หลายว่า ในสวรรค์จะมีความยินดีเช่นนี้เพราะคนบาปคนหนึ่งกลับใจ
มากกว่าความยินดีเพราะคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนทีไ่ ม่ตอ้ งการกลับใจใหม่”
เรื่องเงินเหรียญที่หายไป
8
“หญิง คนใดที่มีเ งิน สิบ เหรีย ญแล้ ว ทํ า หายไปหนึ่ ง เหรีย ญ จะไม่ จุ ด
ตะเกียง กวาดบ้าน ค้นหาอย่างถีถ่ ว้ นจนกว่าจะพบหรือ 9เมื่อพบแล้ว นางจะ
เรียกมิตรสหายและเพื่อนบ้านมาพูด ว่า ‘จงร่วมยินดีกบั ฉันเถิด ฉันพบเงิน
เหรียญที่หายไปแล้ว’ 10เราบอกท่านทัง้ หลายว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะมี
ความยินดีเช่นเดียวกัน เมือ่ คนบาปคนหนึ่งกลับใจ”
เรื่องลูกล้างผลาญและลูกที่คิดว่าตนทําดีแล้ว
11
พระองค์ยงั ตรัสอีกว่า “ชายผูห้ นึ่งมีบุตรสองคน 12บุตรคนเล็กพูดกับ
บิดาว่า ‘พ่อครับ โปรดให้ทรัพย์สมบัตสิ ่วนที่เป็ นมรดกแก่ลูกเถิด’ บิดาก็แบ่ง
ทรัพย์สมบัตใิ ห้แก่ลูกทัง้ สองคน 13ต่อมาไม่นาน บุตรคนเล็กรวบรวมทุกสิง่ ที่
มีแล้วเดินทางไปยังประเทศห่างไกล ที่นัน่ เขาประพฤติเสเพลผลาญเงินทอง
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จนหมดสิน้ 14เมื่อเขาหมดตัว ก็เกิดกันดารอาหารอย่างหนักทัวแถบนั
่
น้ และ
เขาเริม่ ขัดสน 15จึงไปรับจ้างอยูก่ บั ชาวเมืองคนหนึ่ง คนนัน้ ใช้เขาไปเลีย้ งหมู
่ ่หมูกนิ เพื่อระงับความหิว แต่ไม่มใี ครให้ 17
ในทุ่งนา 16เขาอยากกินฝกั ถัวที
เขาจึงรูส้ าํ นึกและคิดว่า ‘คนรับใช้ของพ่อฉันมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์ ส่วนฉัน
อยู่ทน่ี ่ี หิวจะตายอยู่แล้ว 18ฉันจะกลับไปหาพ่อ พูดกับพ่อว่า “พ่อครับ ลูกทํา
บาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อ 19ลูกไม่สมควรได้ช่อื ว่าเป็ นลูกของพ่ออีก โปรด
นับว่าลูกเป็ นผูร้ บั ใช้คนหนึ่งของพ่อเถิด”’ 20เขาก็กลับไปหาบิดา ขณะทีเ่ ขา
ยังอยูไ่ กล บิดามองเห็นเขา รูส้ กึ สงสาร จึงวิง่ ไปสวมกอดและจูบเขา 21บุตรจึง
พูดกับบิดาว่า ‘พ่อครับ ลูกทําบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อ ลูกไม่สมควรได้ช่อื
ว่าเป็ นลูกของพ่ออีก’ 22แต่บิดาพูดกับผู้รบั ใช้ว่า ‘เร็วเข้า จงไปนํ าเสื้อสวย
ทีส่ ุดมาสวมให้ลูกเรา นําแหวนมาสวมนิ้ว นํารองเท้ามาใส่ให้ 23จงนําลูกวัวที่
ขุนอ้วนแล้วไปฆ่า แล้วกินเลี้ยงฉลองกันเถิด 24เพราะลูกของเราผู้น้ีตายไป
แล้วกลับมีชวี ติ อีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก’ แล้วการฉลองก็เริม่ ขึน้ 25ส่วน
บุตรคนโตอยู่ในทุ่งนา เมื่อกลับมาใกล้บ้าน ได้ยนิ เสียงดนตรีและการร้องรํา
26
จึงเรียกผูร้ บั ใช้คนหนึ่งมาถามว่าเกิดอะไรขึน้ 27ผูร้ บั ใช้บอกเขาว่า ‘น้องชาย
ของท่ า นกลับ มาแล้ว บิด าสัง่ ให้ฆ่ า ลู ก วัว ที่ขุ น อ้ว นแล้ว เพราะเขาได้ลู ก
กลับคืนมาอย่างปลอดภัย’ 28บุตรคนโตรูส้ กึ โกรธ ไม่ยอมเข้าไปในบ้าน บิดา
จึงออกมาขอร้องให้เข้าไป 29แต่เขาตอบบิดาว่า ‘ลูกรับใช้พ่อมานานหลายปี
แล้ว ไม่เคยฝา่ ฝืนคําสังของพ่
่
อเลย พ่อก็ไม่เคยให้ลูกแพะแม้แต่ตวั เดียวแก่ลูก
เพื่อ เลี้ย งฉลองกับ เพื่อ น ๆ 30 แต่ พ อลูก คนนี้ ข องพ่อ กลับ มา เขาคบหญิง
เสเพล ผลาญทรัพย์สมบัตขิ องพ่อจนหมด พ่อยังฆ่าลูกวัวทีข่ นุ อ้วนแล้วให้เขา
ด้วย’ 31บิดาพูดว่า ‘ลูกเอ๋ย ลูกอยู่กบั พ่อเสมอมา ทุกสิง่ ที่พ่อมีก็เป็ นของลูก
32
แต่จําเป็ นต้องเลีย้ งฉลองและชื่นชมยินดี เพราะน้องชายคนนี้ของลูกตายไป
แล้ว กลับมีชวี ติ อีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก’”
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มีคนกล่าวว่า ลูกาบทที่ 15 คือ “ข่าวดีท่ามกลางข่าวดี” เพราะแก่นแท้
ของข่าวดีทพ่ี ระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอน ถูกนํามารวมกันไว้ทน่ี ่ี
พระองค์ตรัสสอนอุปมาอันเป็ นแก่นแท้ของข่าวดีเหล่านี้ เพราะทรงถูก
พวกฟาริสแี ละธรรมาจารย์กล่าวหาว่าต้อนรับและกินอาหารร่วมกับคนบาป
(ลก 15:2)
ในสายตาของพวกฟาริส ีแ ละธรรมาจารย์ ผู้ใ ดก็ต ามที่ไ ม่ป ฏิบ ัติต าม
บทบัญญัติ แม้ในเรือ่ งหยุมหยิมเล็กน้อย ล้วนเป็ นคนบาปทัง้ สิน้
พวกเขาแยกตัวเองออกจากคนบาปโดยสิน้ เชิงและขนานนามคนบาปว่า
“ชาวแผ่นดิน” (People of the Land) กฎของพวกเขาคือ “เมือ่ ผูใ้ ดเป็ นชาว
แผ่นดิน ห้ามให้เงินแก่เขา ห้ามเขาเป็ นพยาน ห้ามเผยความลับแก่เขา ห้าม
ตัง้ เขาเป็ น ผู้คุ้ม ครองเด็ก กํ า พร้า หรือ ดู แ ลกองทุ น เกีย่ วกับ ความรัก ห้า ม
เดินทางร่วมกับเขา ห้ามรับคําเชิญหรือเชิญเขามาเป็ นแขก และหากเป็ นไปได้
ห้ามติดต่อทําธุรกิจกับพวกเขา”
เมือ่ เห็นพระเยซูเจ้าติดต่อคบหากับคนบาป พวกเขาจึงยอมรับไม่ได้และ
พากันกล่าวหาบ่นว่าพระองค์
นอกจากบ่นว่าพระองค์แล้ว พวกเขายังไม่รู้จกั คําว่า “ชาวสวรรค์จะมี
ความยิน ดีเ พราะคนบาปคนหนึ ่ง กลับ ใจ” (ลก 15:7) เพราะสิ่ง ที่อ ยู่ ใ น
ความคิดและจิตใจของพวกเขาก็คอื “ชาวสวรรค์จะมีความยินดีเพราะคนบาป
คนหนึง่ ถูกทําลายต่อหน้าพระเจ้า”
พวกเขาไม่เคยหวังและไม่เคยคิดที่จะช่วยคนบาปให้รอด มีแต่จ้องจะ
ทําลายคนบาปให้สน้ิ ซากไปเท่านัน้ เอง
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แกะที่พลัดหลง
ลักษณะภูมปิ ระเทศของปาเลสไตน์ ประกอบด้วยที่ราบสูงเป็ นแนวยาว
ผ่านกึ่งกลางประเทศโดยเริม่ จากเหนือสุดจนจรดใต้สุด แต่กลับมีความกว้าง
เพียงไม่กก่ี โิ ลเมตร พ้นจากทีร่ าบสูงก็เป็ นหน้าผาสูงชัน และถิน่ ทุรกันดารใน
ทะเลทราย ทุ่ ง หญ้า เลี้ย งสัต ว์จึง มีอยู่เ พีย งน้ อ ยนิ ด บนที่ร าบสูง แคบ ๆ นี้
เท่านัน้
ทุ่งหญ้าเหล่านี้ไม่มรี วั ้ รอบขอบมิดชิด แกะจึงพลัดหลงจากฝูงไปติดอยู่
ตามซอกหินหรือหน้าผาสูงชันได้โดยง่าย คนเลีย้ งแกะจําต้องยืนตากแดดตาก
ฝน อดหลับอดนอน เพ่งสายตาเฝ้าฝูงแกะไม่ให้พลัดหลง และที่สําคัญพวก
เขาต้องพร้อมเสีย่ งชีวติ เพื่อป้องกันฝูงแกะจากการถูกขโมยหรือถูกฝูงสุนัขป่า
และไฮยีน่ากัดกินอีกด้วย
หากแกะสูญ หาย พวกเขาต้อ งแกะรอยตามหาจนพบ หากแกะตาย
อย่างน้อยทีส่ ุดพวกเขาต้องนํ าหนังแกะหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งกลับบ้าน
เพือ่ แสดงว่ามันตายอย่างไร
คนเลี้ยงแกะจึงได้รบั การยอมรับอย่างสูงและกลายเป็ นสัญลักษณ์ ของ
การดูแลเอาใจใส่ จนพระเยซูเจ้ายังทรงเปรียบพระองค์เองเป็ นคนเลี้ยงแกะ
หรือนายชุมพาบาลทีด่ ี
มีฝูงแกะจํานวนไม่น้อยเป็ นของคนทัง้ หมู่บ้านร่วมกัน ไม่ใช่สมบัตขิ อง
คนใดคนหนึ่ งโดยเฉพาะ ฝูงแกะเหล่านี้ จะมีคนเลี้ยงแกะสองหรือสามคน
รับผิดชอบดูแล ตกเย็นคนเลี้ยงแกะทีม่ แี กะในความรับผิดชอบอยู่ครบจะพา
ฝูงแกะทีเ่ หลือทัง้ หมดกลับบ้านตรงเวลา พร้อมกับแจ้งข่าวว่าเพื่อนอีกคนหนึ่ง
กําลังตามหาแกะทีห่ ายอยู่ เมื่อทราบข่าว คนทัง้ หมู่บา้ นจะเฝ้าคอยด้วยความ
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กระวนกระวาย เมื่อเห็นคนเลี้ยงแกะเดินกลับมาพร้อมกับแบกแกะที่พลัด
หลงบนบ่า พวกเขาจะโห่รอ้ งด้วยความยินดีและขอบพระคุณพระเจ้า
นี่คอื วิถชี วี ติ ของชาวยิวที่พระเยซูเจ้าทรงหยิบยกขึน้ มาเพื่อสอนเราว่า
“พระเจ้าทรงยินดี เมือ่ พบคนบาปที ส่ ูญหาย เหมือนคนเลี้ ยงแกะยินดี
เมือ่ แบกแกะทีส่ ญ
ู หายกลับบ้าน”
ฟาริส ีจ้อ งทํา ลายคนบาป แต่ พ ระเจ้า ทรงเฝ้ า คอยคนบาปกลับ มาหา
พระองค์ !!
แน่ นอนว่า พระเจ้าทรงรักผู้ทีไ่ ม่พลัดหลงจากพระองค์ แต่ในเวลา
เดียวกันดวงหทัยของพระองค์ก็เปี ย่ มด้วยความปี ติยนิ ดีเป็ นล้นพ้นเมือ่ ผู้ที ่
พลัดหลงกลับมาหาพระองค์
นี่คอื ความจริงอันยิง่ ใหญ่ทพ่ี ระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยแก่เรา !
แต่น่าเสียดายทีอ่ ุปสรรคขวางกัน้ คนบาปมิให้กลับมาหาพระเจ้ากลับเป็ น
มนุ ษย์ด้วยกันเอง โดยเฉพาะพวกทีช่ อบติฉินนินทาและวิพากษ์วจิ ารณ์ผูอ้ ่นื
แทบทุกเรือ่ ง
หลายครัง้ การกลับมาหาพระเจ้านัน้ ง่ายกว่ากลับมาฟั งขี้ปากมนุษย์
เป็ นร้อยเท่าพันเท่าทีเดียว !!!!!
เงินเหรียญที่หายไป
เหรียญหายไม่ยาก แต่การหาเหรียญหายกลับยากกว่ามาก เพราะบ้าน
ในชนบทมักมีหน้ าต่างกลมกว้างประมาณฟุตครึง่ เพียงบานเดียว ภายในจึง
ค่อนข้างมืด อีกทัง้ ยังมีหญ้าแห้งจําพวกอ้อหรือกกปูพ้นื ซึ่งเป็ นดินอัดอีก
ชัน้ หนึ่ง
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แม่บา้ นจําต้องจุดตะเกียงพร้อมกับกวาดบ้านอย่างถี่ถ้วน เผื่อว่าจะเห็น
แสงสะท้อนจากเหรียญหรือได้ยนิ เสียงเหรียญกระทบพืน้ บ้าง
สาเหตุทน่ี างต้องค้นหาเหรียญให้พบ พอจะสันนิษฐานได้ดงั นี้
ประการแรก เหรียญที่ชาวชนบทสามารถมีไว้ในครอบครองได้คงเป็ น
เหรียญเงินหนึ่งดรักมาซึง่ มีมลู ค่าเทียบเท่าค่าแรงงานขัน้ ตํ่า 1.25 วัน แม้มคี ่า
ไม่มากนักแต่สาํ หรับคนหาเช้ากินคํ่าอย่างนาง หากหาเหรียญไม่พบ ก็แปลว่า
วันนัน้ ทัง้ ครอบครัวจะไม่มอี ะไรกิน
เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ เหรียญนัน้ อาจเป็ นหนึ่งในสิบเหรียญที่เชื่อม
ติดกันเป็ นสร้อยสวมบนศีรษะเพื่อแสดงสถานภาพว่าโสดหรือสมรส หญิงที่
แต่งงานแล้วจะขัดถูและดูแลรักษาเหรียญทัง้ สิบมิให้พลัดพรากจากนาง แม้มี
หนี้ ส นิ มากมายพวกนางก็จะไม่ยอมยกมัน ให้แก่ผู้ใด เพราะคุณค่าของมัน
เทียบได้กบั แหวนแต่งงานของเรานี่เอง
หากเหรีย ญหนึ่ ง เหรีย ญใดหายไป นางต้อ งค้น หามัน เหมือ นเราต้อ ง
ค้นหาแหวนแต่งงานของเราอย่างไรก็อย่างนัน้ !
ไม่วา่ นางจะค้นหาเหรียญด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากเหรียญนัน้ กลับมาอยู่
ในมือของนางอีกครัง้ หนึ่ง นางย่อมยินดีอย่างยิง่
พระเจ้าทรงเป็ นเช่นเดียวกัน !
พระองค์ทรงยินดีอย่างยิง่ เมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับบ้านมาหาพระองค์
เหมือนคนทัง้ บ้านยินดีอย่างยิง่ เมื่อพบเหรียญทีท่ ําให้พวกเขารอดพ้นจากการ
อดตาย หรือเหมือนหญิงผู้ทําเหรียญอันมีค่าเกินกว่าจะตีราคาเป็ นเงินเป็ น
ทองหายไป แล้วพบมันอีกครัง้ หนึ่ง
นี่คอื ข่าวดีทพ่ี วกฟาริสไี ม่เคยคาดหวังมาก่อนว่าพระเจ้าจะทรงเป็ นเช่นนี้ !
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พวกเขาอาจยอมรับว่าคนบาปที่หมอบคลานมาหาพระเจ้าด้วยความ
สํานึกผิดจะได้รบั การอภัย แต่การที่พระเจ้าทรงค้นหาคนบาปผูห้ ลงผิด ดุจ
เดียวกับหญิงค้นหาเหรียญหายนี่ส ิ เป็ นเรือ่ งใหม่เกินกว่าจะคาดหวัง
พวกเขาไม่เคยได้ยนิ เลยว่ามีผใู้ ดสอนความจริงเกีย่ วกับพระเจ้า เหมือน
ทีพ่ ระองค์ทรงสอนเราในวันนี้ !!
ลูกล้างผลาญและลูกที่คิดว่าตนทําดีแล้ว
นี่เป็ นเรือ่ งสัน้ ทีด่ ที ส่ี ดุ เรือ่ งหนึ่งเท่าทีโ่ ลกเคยมีมา !
ชาวยิว ไม่ มีส ิท ธิย์ กทรัพ ย์ส มบัติใ ห้บุ ต รตามใจชอบ เพราะกฎหมาย
กําหนดไว้ว่าบุตรหัวปี ตอ้ งได้สองเท่าของบุตรคนอื่น (ฉธบ 21:17) ในกรณีน้ี
บุตรคนโตจึงควรได้มรดกสองในสาม ขณะทีบ่ ุตรคนเล็กได้เพียงหนึ่งในสาม
เป็ นไปได้ทบ่ี ดิ าจะแบ่งทรัพย์สมบัตใิ ห้บุตรก่อนตายหากต้องการเกษียณ
ตัวเอง แต่งานนี้บดิ ายังไม่ทนั จะวางมือจากธุรกิจ บุตรคนเล็กก็ชงิ พูดกับบิดา
ว่า “พ่อครับ โปรดให้ทรัพย์สมบัตสิ ว่ นทีเ่ ป็ นมรดกแก่ลกู เถิด” (ลก 15:12)
คําพูดนี้ทมิ่ แทงหัวใจของบิดายิง่ นัก เพราะความหมายของมันก็คอื “ให้
มรดกส่วนของลูกมาเดีย๋ วนี้เถอะ เพราะอย่างไรเสียลูกก็ตอ้ งได้รบั อยู่ดเี มือ่ พ่อ
ตาย ลูกจะได้ไปจากทีน่ ีซ่ ะที !”
บิดาไม่โต้แย้งสักคําด้วยตระหนักดีว่า หากลูกจะเรียนรูจ้ กั ชีวติ เขาต้อง
ประสบและแบกกางเขนหนักด้วยตนเอง จึงแบ่งทรัพย์สมบัตใิ ห้แก่ลูกทัง้ สอง
คน (ลก 15:12)
โดยไม่รอช้า บุตรคนเล็กรวบรวมทุกสิง่ ที่มแี ล้วเดินทางไปยังประเทศ
ห่างไกล ทีน่ ัน่ เขาประพฤติเสเพลผลาญเงินทองจนหมดสิน้ เมื่อหมดตัวเขา
จึงรับจ้างเลีย้ งหมูซง่ึ เป็ นอาชีพต้องห้ามของชาวยิว เพราะกฎหมายยิวกําหนด
ไว้วา่ “ขอให้ผเู้ ลี้ยงหมูจงถูกสาปแช่ง”
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เมื่อตกตํ่าถึงขีดสุดจนคิดจะกินอาหารหมู พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เขาจึงรู้
สํานึ ก” ซึง่ หากแปลตามต้นฉบับก็จะได้ความว่า “เขาจึงกลับมาเป็ นตัวของ
ตัวเอง” (ลก 15:17)
แสดงว่าความรู้สกึ นึกคิดของพระองค์กค็ อื “ตราบใดทีม่ นุ ษย์หนั เหจาก
พระเจ้า เขาไม่เป็ นตัวของตัวเอง เขาจะเป็ นตัวของตัวเองก็ต่อเมือ่ รูส้ าํ นึกและ
กลับมาหาพระเจ้าเท่านัน้ ” !
เมื่อกลับมาเป็ นตัวของตัวเอง บุตรคนเล็กจึงตัดสินใจกลับบ้าน ไม่ใช่ใน
ฐานะลูก แต่ในฐานะคนรับใช้ซ่งึ มีสถานภาพตํ่ากว่าทาสเสียอีก เพราะทาสยัง
เป็ นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว ส่วนคนรับใช้นัน้ ไม่มสี งั กัด จะถูกเฉดหัว
ออกจากงานเมือ่ ใดก็สดุ แท้แต่นายจ้างแต่ผเู้ ดียว
เมื่อกลับถึงบ้าน บิดาไม่เปิ ดโอกาสให้บุตรคนเล็กเอ่ยปากสมัครเป็ นคน
รับใช้สกั คํา เขาสังผู
่ ้รบั ใช้ว่า “เร็วเข้า จงไปนํ าเสื้อสวยทีส่ ุดมาสวมให้ลูกเรา
นํ าแหวนมาสวมนิ้ว นํ ารองเท้ามาใส่ให้ จงนํ าลูกวัวทีข่ ุนอ้วนแล้วไปฆ่า แล้ว
กินเลี้ยงฉลองกันเถิด” (ลก 15:22-23)
เสือ้ หมายถึงเกียรติยศ แหวนหมายถึงอํานาจ และรองเท้าหมายถึงความ
เป็ นบุตร เพราะในบ้านมีแต่บุตรเท่านัน้ ทีส่ วมรองเท้า ส่วนทาสไม่มสี ทิ ธิ ์ !
สิง่ ทีเ่ ราได้จากอุปมาเรือ่ งนี้คอื
1. อุปมาเรื่องนี้ไม่ควรได้ช่อื ว่า “ลูกล้างผลาญ” เพราะลูกคนเล็กไม่ได้
ประกอบวีรกรรมอันใดเลย แต่ควรได้ช่อื ว่า “บิดาผูเ้ ปี ย่ มด้วยความรัก” เพราะ
ทัง้ เรือ่ งกล่าวถึงความรักของบิดามากกว่าบาปของลูก
2. บิด าบนโลกนี้ เ ห็น บุ ต รแต่ ไ กลก็วิ่ง ไปสวมกอดและจู บ เขา (ลก
15:20) ไม่มเี สียงตําหนิหรือดุด่าเล็ดรอดออกมาจากปากของบิดาสักคํา
พระเจ้า ผู้เ ป็ น บิด าบนสวรรค์จ ะยิง่ เฝ้ า รอเรากลับ บ้า นและ “ให้
อภัย” แก่เรามากกว่าบิดาบนโลกนี้สกั เพียงใด !!
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ทีส่ าํ คัญ พระองค์ทรงประทานอภัยโดย “ไม่จดจําความผิด”
ต่างจากเรามนุ ษย์อย่างสิ้นเชิง เพราะเรามักจะจดจําความผิดและ
พูดว่า “ฉันยกโทษให้หลายครัง้ แล้วนะ ขอให้ครัง้ นี้เป็ นครัง้ สุดท้าย !”
3. พฤติกรรมของบุตรคนเล็กถือว่า “เลวบริสุทธิ”์ เพราะนอกจากจะ
ทําร้ายจิตใจของผู้เป็ นพ่อจนย่อยยับแล้ว แทนที่จะนํ าทรัพย์สมบัตไิ ปลงทุน
เขากลับนําไปล้างผลาญจนสิน้ เนื้อประดาตัว
คงไม่มีผู้ใดเลวเทียบเท่าเขาก็จริง แต่จะมีส กั กีค่ นในพวกเราทีร่ ู้
สํานึกและกลับมาหาพระเจ้าเหมือนเขา ?
4. บุตรคนโตเข้ามามีบทบาทในตอนจบ เขาโกรธและเสียใจทีน่ ้องชาย
กลับบ้านซึ่งเป็ นท่าทีเ ดียวกับพวกฟาริสแี ละธรรมาจารย์ท่ีต้องการเห็นคน
บาปถูกทําลายมากกว่ากลับใจ
4.1 คําพูดของเขาทีว่ ่า “ลูกรับใช้พ่อมานานหลายปี แล้ว ไม่เคยฝา่
ฝืนคําสังของพ่
่
อเลย พ่อก็ไม่เคยให้ลูกแพะแม้แต่ตวั เดียวแก่ลูกเพือ่ เลี้ยงฉลอง
กับเพือ่ น ๆ” (ลก 15:29) บ่งบอกว่าหลายปี ทเ่ี ขานบนอบเชื่อฟงั และรับใช้บดิ า
นัน้ เป็ นการปฏิบตั ติ ามหน้าทีด่ ว้ ยความขมขื่น หาได้เป็ นการรับใช้ดว้ ยความ
รักไม่
4.2 เขาขาดความเมตตาโดยสิ้นเชิง นอกจากไม่ยนิ ดีท่นี ้ องชาย
กลับใจแล้ว เขายังไม่ยอมรับน้องชายเป็ นน้อง แต่เรียกว่า “ลูกชายคนนี้ของ
พ่อ” อีกด้วย (ลก 15:30)
เขาคิดว่าตัวเองเป็ นคนดี อยูบ่ า้ นทําหน้าทีค่ รบถ้วน แต่แทนที่
จะช่วยผูห้ ลงผิดให้ลุกขึน้ อีกครัง้ หนึ่ง เขากลับพร้อมจะเหยียบยํ่าคนผิดให้จม
ติดดิน ไม่วา่ จะด้วยท่าทาง คําพูดดูหมิน่ เหยียดหยาม คําติฉินนินทา หรือด้วย
เสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ต่าง ๆ นานาก็ตาม
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4.3 เขามีจติ ใจลามก จึงกล่าวหาน้องชายว่า “คบหญิงเสเพล” (ลก
15:30) หรือหญิงโสเภณีทงั ้ ๆ ที่ไม่มขี อ้ ความใดระบุว่าน้ องชายของตนมี
พฤติกรรมดังนี้มาก่อน
ท่าทีดงั กล่าวเกิดจากความสงสัยว่าน้องชายได้ประพฤติผดิ ใน
สิง่ ทีต่ วั เขาเองนันแหละอยากจะทํ
่
า!
แม้อุปมาทัง้ สามเรื่องจะกล่าวถึง “ความรัก” และ “การให้ อภัย” จาก
ฝา่ ยพระเจ้าเหมือนกัน แต่จากฝา่ ยมนุ ษย์ ยังมีมุมมองทีแ่ ตกต่างกัน 3 ด้าน
กล่าวคือ
1. แกะพลัดหลงจากฝูงเพราะความโง่เขลาไม่รจู้ กั คิด หากรูจ้ กั คิดก่อน
ทํา เราคงหลงผิดน้อยกว่านี้มากมายหลายเท่านัก
2. เหรี ย ญเงิน สู ญ หายไม่ ใ ช่ เ พราะความผิ ด ของตั ว เหรี ย ญเอง
เช่นเดียวกับหลายคนทีห่ ลงผิด ไม่ใช่เพราะสันดานของตนเอง แต่เพราะถูก
คนอื่นล่อลวงหรือบีบบังคับให้กระทําผิด
3. ส่วนลูกล้างผลาญนัน้ ตัง้ ใจและเต็มใจหันหลังให้พ่อบังเกิดเกล้าของ
ตนเอง
อย่ า งไรก็ต าม ความรัก ของพระเจ้ า พร้ อ มให้ อ ภัย ทุ ก คน ไม่ ว่ า
ความผิดนั น้ จะเกิดจากความโง่เขลา ถูกผู้อืน่ ล่ อ ลวง หรือ จากความ
ตัง้ ใจของเราเองก็ตาม !!!
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ประชาสัมพันธ

1. ขอเชิญผูสูงอายุวัดเซนตจอหน ประชุมวันอาทิตยที่ 15 กันยายน 2019
เวลา 11:00 น. ณ หองประชุม 2 ชั้น 1 อาคารสํานักงานวัด
2. ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภาภิ บ าลทุ ก ท่ า นร่ ว มประชุ ม วัน อาทิ ต ย์ที่ 22
กันยายน 2019 เวลา 11:00 น. ณ ห้ องประชุม 2
3. ขอเชิ ญ น้ อ ง ๆ เยาวชนชาย ระดั บ ชั้ น ป.5-ม.6 เข้ า ค่ า ยกระแสเรี ย ก
สัมผัสชีวิตเณร ตั้งแต่วัน เสาร์ท่ี 5 – วัน จัน ทร์ท่ี 7 ตุลาคม 2019 ณ
บ้ านสวนยอแซฟ สามพราน น้ อง ๆ ท่านใดสนใจติดต่อได้ ท่สี าํ นักงานวัด
4. ขอขอบคุณพี่นอ้ ง ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินจํ านวน 42,266 บาท เพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ประสบอุ ท กภั ย จากพายุ โ พดุ ล ในพื้ นที่ ภ าคอี ส านและ
ภาคเหนือ ขอพระเป็ นเจ้ าและท่านนักบุญยอห์นได้ ตอบแทนนํา้ ใจดีของพี่
น้ องตลอดไป
“

ความมืด”
ไม่อาจขับไล่ความมืด
มีเพียง...แสงสว่างเท่านั้นที่ทาํ ได้
.................

“ความเกลียดชัง”ไม่อาจขจัดความเกลียดชัง
มีเพียง...ความรักเท่านั้นที่ทาํ ได้
ว.กนตวีโร

