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Based on the Abeka Flash-A-Card Bible Stories – Parables of Jesus – Series 1



5 บทเรยีน

1  ผูห้วา่นเมล็ดพชื
2  ชาวสะมาเรยีผูใ้จดี
3 แกะที?หลงหาย / เหรยีญเงนิที?หายไป
4  บตุรนอ้ยหลงหาย
5  ลกูหนีLสองคน/ฟารสิแีละคนเกบ็ภาษี



บทเรยีนที( 1 “ผูห้วา่นเมล็ดพชื”
มทัธวิ 13:1-23; มาระโก 4:1-20; ลกูา 8:1-15

รปู CF 1.1:  พระเยซูทรงเลา่เร ื5องคาํอปุมา
มฝีงูชนมากมายอยูบ่นชายฝั?งทะเลสาปกาลลิเีพื?อรอฟังคําสอน
ของพระเยซคูรสิต ์พระองคกํ์าลงัใชเ้รื?องอปุมาเพื?อเปรยีบเทยีบ
สอนพวกเขาถงึความหมายในฝ่ายจติวญิญาณ พระเยซทูรงใช ้
เรื?องอปุมาสอนบอ่ยครั Lงเมื?อทรงสอนแกผู่ค้นทั Lงหลาย มคีวาม
จรงิฝ่ายจติวญิญาณซอ่นอยูใ่นเรื?องเลา่อปุมาที?ทรงตรัสแกผู่ฟั้ง
ในทกุครั Lง คนใดที?มจีรงิใจรับฟังและเชื?อในสิ?งที?พระองคส์อนจะ
เขา้ใจความหมายที?ซอ่นอยูแ่ตส่ําหรับผูท้ี?ไมเ่ชื?อกไ็มอ่าจเขา้ใจ
หรอืยอมรับได ้
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รปู CF 1.2:  เร ื5องอปุมา “ผูห้วา่นเมล็ดพชื”
วนัหนึ?ง พระเยซทูรงตรัสถงึคําอปุมาเกี?ยวกบัผูห้วา่นเมล็ดพชืคน
หนึ?งวา่...
ในสมัยนัLน ชาวไรจ่ะเดนิหวา่นเมล็ดพันธุไ์ปทั?วในที?ดนิของตน 
หวา่นโดยใชม้อืเปลา่ ขณะที?เขาหวา่นเมล็ดไปกจ็ะมเีมล็ด
บางสว่นที?ตกไปอยูต่ามขา้งทางเดนิบา้ง ซึ?งดนิบรเิวณนัLนมคีน
เดนิผา่นไปมาเสมอจงึทําใหพ้ืLนดนิแข็งไป ทําใหเ้มล็ดไม่
สามารถฝังตวัเจรญิเตบิโตได ้เมล็ดพชืกจ็ะคา้งตกอยูบ่นหนา้ดนิ 
ทําใหน้กสามารถเห็นไดแ้ละบนิโฉบลงมาเกบ็กนิไปหมด

ในขณะเดยีวกนักม็เีมล็ดพชืบางสว่นตกลงบนพืLนหนิที?มี
เนืLอดนิแตน่อ้ยปกคลุม่อยูข่า้งบน เมล็ดกส็ามารถงอกขึLนได ้
อยา่งรวดเร็ว แตเ่พราะขา้งลา่งเป็นหนิรากออ่นไมส่ามารถ
เตบิโตได ้ซํLาเมื?อโดนแสงแดดกย็ิ?งทําใหด้นิบรเิวณนัLนรอ้นมาก
เพราะมหีนิขา้งลา่ง ทําใหพ้ชืนัLนเหี?ยวและเฉาตายไป
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เมล็ดบางสว่นกต็กในพืLนดนิที?มหีนาม ถงึแมเ้มล็ดจะงอก
งาม มรีากไชเขา้ไปในดนิได ้แตต่น้กลา้กถ็กูพวกหนามรัดปก
คลมุทําใหพ้ชืไมส่ามารถเตบิโตและเกดิผลได ้

ประเภทสดุทา้ยคอืเมล็ดพชืตกไปในดนิด ีพชืกง็อก
เจรญิเตบิโตอยา่งรวดเร็ว รากกห็ยั?งลกึไปในดนิ ไมม่หีนามมารัด
ตน้พชื พชืนัLนกแ็ข็งแรงเตบิโตเกดิผลมากมาย – “บางตน้กม็ผีล
รอ้ยเทา่ บางตน้กห็กสบิเทา่ บา้งกส็ามสบิเทา่”

เมื?อพระเยซเูลา่เรื?องอปุมาจบพระองคก์ต็รัสวา่ “ใครมหี ูจง
ฟังเถดิ” ประชาชนบางคนคดิวา่ “เรื?องนีLน่าสนใจมาก!” แตบ่าง
คนกไ็มไ่ดค้ดิพจิารณาอะไรเลย พระเยซทูรงทราบวา่บางคนได ้
ยนิแลว้ไมเ่ขา้ใจความหมายของคําอปุมานีL พระองคเ์ปรยีบพวก
เขาเหลา่เป็นคนประเภท “ไมม่หีเูพื?อการไดย้นิ”

เด็กๆ มหีเูพื?อการไดย้นิรเึปลา่? การมหีเูพื?อการไดย้นิ
หมายถงึคนที?ฟังแลว้เขา้ใจถงึความหมายที?ซอ่นอยู ่เขา้ใจถงึ
ความหมายฝ่ายจติวญิญาณจากเรื?องคําอปุมานีL ในเวลาตอ่มา
พระเยซทูรงอธบิายความหมายฝ่ายจติวญิญาณนีLใหแ้กเ่หลา่
สาวกฟัง
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ความหมายฝ่ายจติวญิญาณ
คําอปุมาเรื?องผูห้วา่งเมล็ดพชืนีLปรากฏอยูใ่นหนังสอืพระ

กติตคิณุสามเลม่ และเป็นเรื?องอปุมาของพระเยซทูี?มคีนรูจั้กกนั
มากที?สดุ เรื?องนีLอธบิายถงึคนประเภทตา่งๆ ที?ตอบสนองตอ่พระ
คําของพระเจา้ โดยเฉพาะในเรื?องของความรอด พระคมัภรี์
แตกตา่งจากหนังสอือื?นทั?วไป เพราะพระคมัภรีเ์ป็นสารที?พระเจา้
ทรงตรัสแกเ่รา – เปรยีบเหมอืนกบั “เมล็ดพชื” เพราะมชีวีติอยู่
ในนัLน

เมล็ดพันธุด์อกไมใ้นตอนแรกมันดไูมเ่หมอืนดอกไมเ้ลย แต่
ผา่นไปสองสามสปัดาหห์รอือาจจะเป็นเดอืน เมล็ดเหลา่นัLนจะ
ผลติใบออ่นสเีขยีวออกมา และอกีไมน่านกจ็ะมดีอกสวยงาม
ภายหลงั พระคําของพระเจา้กเ็หมอืนกนั จรงิๆ แลว้เป็นมากกวา่
นัLนเสยีอกี เปโตรบอกเราวา่ เราไดรั้บการบงัเกดิใหม ่- ไดรั้บการ
อภยับาป และมชีวีตินรัินดรด์ว้ยพระคําของพระเจา้ (1 ปต. 
1:23) พระเจา้ทรงใชเ้มล็ดพชืของพระองค ์– คอืพระคําของ
พระองค ์– เมื?อเรากลายมาเป็นสว่นหนึ?งในครอบครัวของ
พระองคผ์า่นทางพระคําของพระองค ์และดว้ยพระคําเราก็
เตบิโตเป็นครสิเตยีนที?เขม้แข็ง ดงันัLนพระคําของพระเจา้จงึมี
ความสําคญัยิ?งตอ่เรา

ในเรื?องคําอปุมาเรื?องผูห้วา่นเมล็ดพชืนัLน ผูห้วา่นหมายคน
ที?บอกถงึพระคําของพระเจา้แกค่นอื?น เมล็ดพชืตกไปบนดนิสี?
ประเภท ความแตกตา่งของดนิแตล่ะประเภทนัLนเปรยีบเทยีบกบั
จติใจแบบตา่งๆ ของมนุษยท์ี?ไดย้นิไดฟั้งพระคําของพระเจา้
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รปู CF 1.3:  ดนิส ี0ประเภท
1. ดนิประเภทนี-กแ็ข็งกระดา้งเพราะถกูคนเดนิเหยยีบไปมาเป็น

เวลานานจนมนักลายเป็นดนิแข็ง พระเยซทูรงเรยีกดนิประเภท
นี-วา่ “ดนิขา้งทาง” เมล็ดพชืตกลงไปบนดนิแข็งขา้งทาง พชื
ไมส่ามารถเกดิรากและโตได ้ดงันั -นเมล็ดพชืกถ็กูทิ-งไวบ้นดนิ
จนนกบนิผา่นมาและโฉบเอาไปกนิเสยี

2. ดนิประเภททีPสองคอืดนิตื-น ซ ึPงมนัดดูเีพยีงดา้นบน แตม่หีนิอยู่
ขา้งลา่ง ทําใหร้ากไมส่ามารถไชลกึลงไปได ้แตก่ระนั-นเมล็ดก็
แตกใบยอดออ่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในดนิประเภทนี- แตเ่นืPองจาก
รากไมด่จีงึเหีPยวเฉาและตายไปในทีPสดุ

3. ดนิประเภททีPสามคอืดนิมหีนาม เมล็ดพชืตกลงไปแตไ่ม่
สามารถเจรญิเตบิโตไดเ้ต็มทีPเพราะมตีน้หนามมาปกคลมุและ
รัดตน้พชืไว ้ซํ-าตน้หนามเหลา่นั-นยงัคอยแยง่นํ-าและแรธ่าตุ
อาหารจากดนิไปอกี ทําใหต้น้ออ่นไมส่ามารถเตบิโตและ
เกดิผลได ้

4. ดนิประเภททีPส ีPเป็นดนิด ีเมล็ดพชืทีPตกลงไปกง็อกงา่ย รากก็
หยัPงลกึในดนิได ้ไมม่ตีน้หนามหรอืวชัพชืมาแยง่นํ-าและอาหาร
ไป ทําใหต้น้พชืเตบิโตแข็งแรงและเกดิผลมาก

รปู CF 1.4:  ความหมายของดนิแตล่ะประเภท
สาวกของพระเยซขูอใหพ้ระองคอ์ธบิายความหมายฝ่ายจติ

วญิญาณของเรืPองนี-ใหพ้วกเขาฟัง พระองคท์รงอธบิายวา่เมล็ดพชื
นั-นกค็อืพระคําของพระเจา้ และดนิแตล่ะประเภทกค็อืจติใจแตล่ะ
แบบของมนุษยเ์มืPอเขารับฟังพระวจนะของพระเจา้

1. ดนิแข็งขา้งทางหมายถงึจติใจทีPแข็งกระดา้ง ไมส่นใจในเรืPอง
ของพระเจา้เลยแมแ้ตน่อ้ย คนทีPไดย้นิเรืPองของพระเจา้แตไ่ม่
ยอมรับ – ไมเ่ชืPอวา่พระครสิตท์รงตายเพืPอไถเ่ขาใหร้อดจาก
บาป จติใจของคนๆ นั-นไมพ่รอ้มทีPจะเชืPอในส ิPงทีPพระเจา้ตรัส 
คนเหลา่นั-นจะฟังแลว้กจ็ากไปโดยไมใ่สใ่จในพระคําเลย ไม่
นานนกกม็าเอาเมล็ดพชืไปกนิเสยี ความหมายของนก
ในตอนนี-หมายถงึซาตาน มนัจะเอาพระคําของพระเจา้ออกไป
จากจติใจของคนๆ นั-น กอ่นทีPเขาจะฉุกคดิพจิารณาถงึความ
จรงิจากพระวจนะทีPไดฟั้งไป
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2. ดนิตืLนเปรยีบเหมอืนจติใจของคนที?ยนิดเีมื?อไดฟั้งพระคํา
ของพระเจา้ เขารูว้า่เป็นขา่วดทีี?พวกเขาตอ้งการ แตถ่งึกระนัLน
พระคํากไ็มส่ามารถหยั?งรากลกึในจติใจของคนๆ นัLนได ้ เพราะ
เป็นดนิตืLน คนเหลา่นีLจะยอมรับพระคําพระเจา้วา่เป็นความจรงิ
และปฏบิตัติวัเหมอืนเป็นครสิเตยีนชั?วระยะเวลาหนึ?ง แตเ่มื?อใดที?
มคีนลอ้เลยีน เขากจ็ะอายแลว้เลกิตดิตามพระเจา้ หรอืเมื?อเขา
เจอกบัปัญหา ความยากลําบากในการเชื?อฟังพระเจา้ เขากจ็ะไม่
ตอ่สูม้แีตจ่ะยอมแพไ้ปเพราะพระคําของพระเจา้ไมห่ยั?งลกึลงใน
จติใจ เหมอืนกบัเมล็ดพชืที?หยั?งรากลงในหนิแข็งที?อยูข่า้งลา่ง
หนา้ดนิตืLนไมไ่ด ้

1.

2.
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3.  ดนิที?มหีนามปกคลมุหมายถงึคนที?ฟังพระคําของพระเจา้แตม่ี
ความวติกกงัวลหรอืคดิถงึแตเ่รื?องเรื?องของฝ่ายโลก จนไมม่ทีี?ให ้
พระเจา้ในจติใจของตน คนประเภทนีLเป็นคนที?ตามกระแสนยิม
ของโลก พวกเขายอมใหค้วามตอ้งการฝ่ายเนืLอหนัง ความ
ตอ้งการในสิ?งของตา่งๆ มารบกวน โอบรัดจติใจจนทําใหพ้ระคํา
ของพระเจา้ไมอ่าจเกดิผลเตบิโตได ้บางครั Lงหนามเหลา่นัLนก็
เป็นความกงัวลหรอืความปรารถนาตา่งๆ เชน่การมชีื?อเสยีง, 
อยากใหค้นอื?นยอมรับ, เงนิทอง, หนา้ที?การงาน เขาจะยอมให ้
ส ิ?งเหลา่นีLเขา้มามอีทิธพิลในใจมากการตามพระเจา้ เขาจะไม่
อา่นพระคมัภรี ์ไมอ่ธษิฐาน ไมไ่ปครสิตจักร เขามัวแตวุ่น่วายใช ้
เวลากบัเกม กฬีา และธรุะตา่งๆ เป็นตน้

3.

4. ดนิดหีมายถงึจติใจของคนที?เชื?อฟังตอ่พระคํา พวกเขาไม่
เพยีงแตฟั่งเทา่นัLน ยังนําไปปฏบิตัใินชวีติอกีดว้ย คนเหลา่นีLมี
จติใจที?ปรารถนาใหพ้ระเจา้สอนเขา ชว่ยเขา และใชเ้ขา พวก
เขาจะเกดิผลของจติใจที?ดงีามตามพระทยัของพระเจา้ พวกเขา
บอกคนอื?นเรื?องความรอด ความรัก การอภยับาปของพระครสิต์
แกค่นอื?นๆ คนเหลา่นีLถวายเกยีรตแิดพ่ระเจา้และนําพระพรไปยัง
ผูอ้ื?น ชวีติของพวกเขาเกดิผลมากมาย
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ใน อฟ. 2:10 “เพราะวา่พวกเราเป็นฝีพระหตัถข์องพระองค ์ที?
ถกูสรา้งขึLนในพระเยซคูรสิต ์ใหเ้ขา้สูบ่รรดาการงานที?ด ีซ ึ?งพระ
เจา้ไดท้รงกําหนดไวล้ว่งหนา้เพื?อที?พวกเราจะดําเนนิในการ
เหลา่นัLน” พระเจา้ทรงคาดหวงัใหช้วีติเราเกดิผลเมื?อเราไดรั้บ
ความรอดแลว้

4.

การนําไปใช้
เราจําเป็นตอ้งถามตวัเองวา่จติใจของเราเป็นเหมอืนดนิ

ประเภทใด เป็นดนิแข็งขา้งทางที?ไมส่นใจเรื?องของพระเจา้ ซึ?ง
จะทําใหเ้ราพลาดที?จะมชีวีตินรัินดรห์ากวา่เราไมย่อม
เปลี?ยนแปลงจติใจหนัเขา้หาพระเจา้ และรับของขวญัแหง่ความ
รอดซึ?งคอืการอภยับาปที?พระองคเ์สนอใหแ้กเ่รา

เราคุน้เคยกบัขอ้พระคมัภรีใ์นยอหน์ 3:16 “ เพราะวา่พระ
เจา้ทรงรักโลกยิ?งนัก จนพระองคไ์ดป้ระทานพระบตุรที?บงัเกดิมา
องคเ์ดยีวของพระองค ์เพื?อผูใ้ดกต็ามที?เช ื?อในพระบตุรนัLนจะไม่
พนิาศ แตม่ชีวีตินรัินดร”์ เราอาจจะไมคุ่น้กบัยอหน์ 3:18 “ผูท้ี?
เช ื?อในพระบตุรกไ็มต่อ้งถกูปรับโทษ แตผู่ท้ี?ไมเ่ชื?อกถ็กูปรับโทษ
อยูแ่ลว้ เพราะเขามไิดเ้ชื?อในพระนามแหง่พระบตุรที?บงัเกดิมา
องคเ์ดยีวของพระเจา้”
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คําวา่ปรับโทษในขอ้นีLหมายถงึการถกูแยกจากพระเจา้
อยา่งนรัินดรก์าล คนที?ไมเ่ชื?อวา่พระเยซทูรงตายเพื?อความบาป
ของเขาจะไมส่ามารถไปสวรรคไ์ดเ้ลยเมื?อเขาตายไป หนูมี
จติใจที?เป็นดนิแข็งหรอืไม?่ หรอืจติใจของเราเป็นแบบดนิตืLนที?
จะตามพระเจา้เฉพาะตอนไมม่ปัีญหา เชื?อฟังพระเจา้เฉพาะเมื?อ
สะดวก ตามเพราะคนอื?นตามเทา่นัLน แตเ่มื?อมคีวามยากและ
ปัญหาเขา้มาเรากห็า่งออกจากพระเจา้หรอืไม?่

ในมทัธวิ 16:24 “แลว้พระเยซจูงึตรัสกบัพวกสาวกของ
พระองคว์า่ “ถา้ผูใ้ดปรารถนาจะตามเรามา ใหผู้นั้ Lนปฏเิสธ
ตวัเอง และรับแบกกางเขนของตน และตามเรามา’” การตาม
พระเยซตูอ้งมคีวามเสยีสละ บางคราวเราตอ้งละทิLงความ
ตอ้งการสว่นตวัเพราะมันไมใ่ชนํ่Lาพระทยัของพระเจา้ เราตอ้ง
เต็มใจตดิตามพระองคไ์มว่า่จะงา่ยหรอืยากสกัเทา่ใดกต็าม

หรอืจติใจของเราเป็นแบบดนิที?มหีนามรเึปลา่? เป็นจติใจที?
เต็มไปดว้ยสิ?งของตา่งๆ ในโลกนีL ไมม่เีวลาใหพ้ระเจา้ ไมทํ่าใน
สิ?งที?ถวายเกยีรตติอ่พระเจา้ 

ใน 1 ยอหน์ 2:15-17 พระเจา้บอกใหเ้รามจีติใจที?สภุาพ
ออ่นโยน “ อยา่รักโลกหรอืบรรดาส ิ?งของที?อยูใ่นโลก ถา้ผูห้นึ?ง
ผูใ้ดรักโลก ความรักของพระบดิากไ็มไ่ดอ้ยูใ่นผูนั้ Lน เพราะวา่
ส ิ?งสารพัดซึ?งมอียูใ่นโลก คอืราคะตณัหาของเนืLอหนัง และราคะ
ตณัหาของตา และความเยอ่หยิ?งแหง่ชวีติ ไมไ่ดเ้ป็นของพระ
บดิา แตเ่ป็นของโลก และโลกกําลงัผา่นพน้ไป พรอ้มกบัราคะ
ตณัหาของโลกนัLน แตผู่ท้ี?กระทําตามพระประสงคข์องพระเจา้ก็
ดํารงอยูเ่ป็นนติย”์ จงอธษิฐานขอพระเจา้ใหเ้อาความปรารถนา
ตอ่สิ?งของในโลกออกจากจติใจของเราและเตมิความรักของ
พระองคเ์ขา้ไปแทน

แตจ่ติใจของเราอาจจะเป็นดนิด ีพรอ้มที?จะฟังและเชื?อฟัง
โดยการใหพ้ระเจา้เป็นที?หนึ?งในชวีติ ไมว่า่ชวีติจะยากหรอืงา่ยก็
ตาม
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ยอหน์ 15:5 บอกวา่ “ เราเป็นเถาองุน่ ทา่นทั Lงหลายเป็น
บรรดากิ?ง ผูท้ี?เขา้สนทิอยูใ่นเรา และเราเขา้สนทิอยูใ่นเขา ผู ้
นั Lนเองกเ็กดิผลมาก เพราะโดยปราศจากเราแลว้ ทา่นทั Lงหลาย
ทําส ิ?งใดไมไ่ดเ้ลย” เมื?อเราขอพระเยซใูหอ้ภยับาปแกเ่ราแลว้ 
เราจะมพีระวญิญาณบรสิทุธิrสถติอยูภ่ายใน พระองคท์รงคอย
ชว่ยเราใหเ้ชื?อฟังพระคําของพระเจา้และทําสิ?งที?ถวายเกยีรตแิต่
พระองคอ์ยา่งสมํ?าเสมอได ้

ไมว่า่จติใจของเด็กๆ จะเป็นแบบไหนกส็ามารถกลบัมาเป็น
ดนิดไีด!้ เพยีงแตข่อใหพ้ระวญิญาณบรสิทุธิrชว่ย ขอใหพ้ระเจา้
ประทานจติใจที?เชื?อฟังในพระวจนะของพระองค ์พระคมัภรีบ์อก
วา่ “จงรักษาใจของเจา้ไวด้ว้ยความระมัดระวงัทั Lงส ิLน เพราะวา่ส ิ?ง
ตา่ง ๆ แหง่ชวีติลว้นผดุออกมาจากใจ” (สภุาษิต 4:23) หนูมี
จติใจแบบไหน? ใหเ้ราอธษิฐานขอพระเจา้เปิดใจใหเ้รารูจั้ก
จติใจของตนเอง
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บทเรยีนที( 2 “ชาวสะมาเรยีผูใ้จด”ี
ลกูา 10:25-37

รปู CF 1.1: คาํถามสาํคญั
วนัหนึ?งนักกฎหมายธรรมบญัญัตขิองพวกยวิถามพระเยซใูน

สิ?งที?สําคญัมาก!! “ขา้พเจา้ตอ้งทําอยา่งไรจงึจะไดรั้บชวีตินิ
รันดร?์” นี?อาจจะเป็นคําถามที?สําคญัที?สดุกว็า่ได ้เพราะวา่
คําตอบนัLนจะเป็นหนทางเพื?อชว่ยใหค้นๆ หนึ?งไดรั้บการอภยั
บาปและรับชวีตินรัินดรไ์ด ้

พระเยซไูมไ่ดต้อบคําถามนีLตรงๆ แตพ่ระองคท์รงถามเขา
กลบัไปวา่ “ในพระราชบญัญัตเิขยีนไวว้า่อยา่งไร?” เขาทลูตอบ
วา่ “จงรักองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้ดว้ยสดุจติสดุใจของเจา้ ดว้ย
สดุกําลงั และสิLนสดุความคดิของเจา้ และจงรักเพื?อนบา้นเหมอืน
รักตนเอง”

พระเยซทูรงตอบวา่ “ทา่นตอบถกูแลว้ จงทําอยา่งนัLนแลว้
ทา่นจะไดช้วีตินรัินดร”์
แน่น่อนวา่คนที?ถามนัLนเขาไมไ่ดรั้กพระเจา้อยา่งสิLนสดุจติใจ 
สดุกําลงั สดุความคดิ และเขากไ็มไ่ดรั้กเพื?อนบา้นเหมอืนรัก
ตนเองเพราะไมม่ใีครทําแบบนัLนได ้มนุษยท์กุคนทําบาปและ
หา่งไกลจากมาตรฐานของพระเจา้ยิ?งนัก

นักกฎหมายคนนัLนรูส้กึไมค่อ่ยสบอารมณก์บัคําตอบของ
พระองค ์เขารูด้วีา่ตวัเองไมไ่ดรั้กษาพระบญัญัตขิองพระเจา้ได ้
ทั Lงหมด เขาจงึถามกลบัไปวา่ “ใครคอืเพื?อนบา้นของขา้
พระองค?์”

พระเยซทูรงตอบคําถามนีLดว้ยการเลา่เรื?องอปุมา จําไวว้า่
อปุมาคอืเรื?องเลา่ที?มคีวามหมายฝ่ายจติวญิญาณซอ่นอยู ่ขณะที?
เราฟังเรื?องอปุมานีLใหเ้ราพจิารณาวา่สามารถเขา้ใจความหมาย
ฝ่ายจติวญิญาณนีLไดห้รอืไม?่
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รปู CF 2.1:
นกัเดนิทาง

พระเยซทูรงเลา่วา่ :
วนัหนึFงมชีายชาวยวิ
คนหนึFงเดนิทางจาก
กรงุเยรซูาเล็มไปยงั
เมอืงเยรโีค เสน้ทาง
นีSมโีจรชกุชมุ พวก
โจรจะคอยซุม่เพืFอดกั
ปลน้นักเดนิทาง
บอ่ยๆ ดงันัSนทางเสน้
นีSจงึอนัตรายตอ่คนทีF
เดนิทางมาก

รปู CF 2.2:  ถกูโจรปลน้
ขณะที?เขากําลงัเรง่

เดนิทางไปเมอืงเยรโีค 
พวกกลุม่โจรกก็ระโจน

ออกมาจากที?ซอ่นและลอ้ม
ชายคนนัLนไว ้พวกมันขูเ่อา

เงนิและของมคีา่ทั Lงหมด
ไป เมื?อไดแ้ลว้กร็มุซอ้ม
เขาอยา่งทารณุโหดรา้ย

ปานตาย เสร็จแลว้พวกมัน
กท็ิLงเขาไวข้า้งทาง ชาย

บาดเจ็บนอนจมกองเลอืด
อยา่งทรมาน เขาสิLนหวงั 

ไดแ้ตร่อคอยวา่จะมคีน
ผา่นมาชว่ยเหลอืตน
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รปู CF 2.3:  ใครจะชว่ย?
ชายผูเ้คราะหร์า้ยไดย้นิเสยีงฝีเทา้ของคนกําลงัเดนิใกลเ้ขา้

มา เขากลวัวา่จะเป็นพวกโจรกลบัมาอกีครั Lง แตไ่มใ่ช!่ มันเป็น
ชายคนหนึ?ง ความหวงัเริ?มมใีนใจของเขาวา่ชายคนนีLจะชว่ยพา
เขาไปหาหมอและที?พักได ้เขาตอ้งการความชว่ยเหลอืจรงิๆ!

เสยีงฝีเทา้ใกลเ้ขา้มา มันเป็นฝีเทา้ของปโุรหติชาวยวิคน
หนึ?ง ปโุรหติเป็นผูรั้บใชพ้เิศษที?พระเจา้เลอืก พวกเขารับใชใ้น
พระวหิารที?กรงุเยรซูาเล็ม แตถ่งึแมว้า่ปโุรหติเป็นผูรั้บใชข้องพระ
เจา้และควรมคีวามเมตตาตอ่เพื?อนชาวยวิดว้ยกนักต็าม เขากลบั
ไมส่นใจ แกลง้มองไมเ่ห็นชายบาดเจ็บที?ใกลต้ายนัLน เขาเดนิ
ขา้มไปอกีฝากหนึ?งของถนน ไมไ่ดห้ยดุชว่ยเหลอืชายบาดเจ็บ
เลย อาจจะเป็นเพราะวา่ปโุรหตินัLนรบีไปเขา้เวรทํางานที?พระ
วหิารหรอืมธีรุะอื?นกเ็ป็นได ้ไมว่า่เหตผุลจะเป็นอะไรมันกส็ําคญั
กวา่การที?เขาจะเสยีสละเวลาชว่ยเหลอืชายบาดเจ็บที?ถนน

เมื?อชายบาดเจ็บไดย้นิฝีเทา้คอ่ยๆ เดนิจากไป เขารูส้กึ
หวาดกลวัและทอ้ใจมากกวา่เดมิ เขาไมอ่ยากจะเชื?อวา่ปโุรหติที?
เป็นชาวยวิเหมอืนกบัตนจะทิLงจากไป ปลอ่ยเขาใหน้อนรอความ
ตาย
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จากนัLนไมน่านเขากเ็ริ?มมคีวามหวงัอกีครั Lงเพราะมเีสยีงคน
กําลงัเดนิมาอกี เขาเพยีงแตห่วงัวา่คราวนีLคนๆ นีLจะมคีวาม
เมตตาใหค้วามชว่ยเหลอืเขา เสยีงฝีเทา้มาหยดุที?ชายบาดเจ็บ
นอนอยู ่ชายคนนีLเป็นคนยวิเผา่เลวหีรอืเป็นผูช้ว่ยงานของ
ปโุรหติในพระวหิารนั?นเอง เขาหยดุกม้ดนัูกเดนิทางสกัครูก่ก็า้ว
ขา้มไปอกีฝั?งหนึ?งของถนน แลว้ออกเดนิตอ่ไปตามทาง ชายเลวี
อาจจะรูส้กึสงสารแตเ่ขาไมอ่ยากวุน่วายเกี?ยวขอ้งกบัเรื?องนีLให ้
เป็นภาระ หรอืเขาอาจจะกําลงัรบีไปทําธรุะสว่นตวั หรอือาจจะ
กําลงัไปทํางานสําคญัที?พระวหิาร หรอือาจจะรบีกลบับา้นใหท้นั
กอ่นคํ?า เราไมอ่าจรูไ้ด ้เรารูแ้ตว่า่ชายเลวคีนนีLไมไ่ดห้ยดุแสดง
ความเมตตาใหค้วามชว่ยเหลอืแตค่นที?บาดเจ็บปานตาย

นักเดนิทางหมดกําลงัใจ หมดหวงั หมดแรง เขาตอ้งตาย
อยูข่า้งทางอยา่งน่าอนาถเชน่นีLหรอื แตข่ณะนัLนเอง! เขาไดย้นิ
เสยีงบางอยา่งกําลงัใกลเ้ขา้มา มคีนกําลงัขี?ลามาทางนีL เขา
ขอบคณุพระเจา้ที?ชายคนนัLนหยดุลาแลว้หนัมาดเูขา โอ.้..ขอให ้
คราวนีLเขาไดรั้บความชว่ยเหลอืดว้ยเถดิ ขอชายคนนีLอยา่เป็น
เหมอืนปโุรหติหรอืคนเลวทีี?เดนิเลี?ยงไปเลย
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รปู CF 2.4: ความชว่ยเหลอื!
เมื?อชายบาดเจ็บเหลอืบมองไปที?คนแปลกหนา้ จากการ

แตง่กายเขากร็ูว้า่เป็นชาวสะมาเรยี ชายสะมาเรยีคกุเขา่ลงขา้งๆ 
เขา ตวันักเดนิทางและเพื?อนชาวยวินัLนเกลยีดพวกสะมาเรยีมาก 
เขาคดิวา่พวกนีLเป็นคนชั Lนตํ?า เป็นลกูหลานของพวกยวิที?ไมเ่ชื?อ
ฟังพระเจา้ไปแตง่งานกบัคนตา่งชาต ิชาวยวิมองวา่ชาวสะมาเรยี
เป็นพวกลกูครึ?งสกปรก ชายบาดเจ็บไมอ่ยากจะเชื?อวา่คน
สะมาเรยีนีLจะมใีจเมตตาและหยดุชว่ยเหลอืตน! คนสะมาเรยีนัLน
เริ?มทําสะอาดบาดแผล ใสย่าสมานแผลและพันแผลใหเ้ขาอยา่ง
เบามอื เลอืดเริ?มหยดุไหลความรูส้กึเจ็บปวดเริ?มบรรเทาลง
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รปู CF 2.5: ชายสะมาเรยีผูใ้จดี
หลงัจากทําสะอาดแผลใหแ้ลว้ เขากค็อ่ยๆ พยงุรา่งของคน

เจ็บขึLนบนหลงัลา เขาเริ?มเดนิจงูลาอยา่งชา้ๆ เพื?อไมใ่ห ้
กระเทอืนถงึคนเจ็บมากเกนิไป จนไปถงึโรงแรมแหง่หนึ?ง คนืนัLน
ชายสะมาเรยีดแูลคนเจ็บอยา่งใกลช้ดิ พอรุง่เชา้เขากบ็อกมอบ
เงนิจํานวนหนึ?งแกเ่จา้ของโรงแรมพรอ้มกบับอกวา่ “โปรดใชเ้งนิ
นีLสําหรับดแูลชายบาดเจ็บ และถา้ตอ้งใชม้ากกวา่นีLเมื?อขา้พเจา้
เดนิทางกลบัมาขา้พเจา้จะใชค้นืให”้

รปู CF 1.1: ความหมายของเรื5องอปุมา
หลงัจากพระเยซเูลา่เรื?องจบกท็รงถามนักกฎหมายนัLนวา่ 

“ในจํานวนชายสามคนนีL ทา่นคดิวา่ใครเป็นเพื?อนบา้นของคนที?
ถกูปลน้?”

นักกฎหมายอาจจะรูส้กึวา่ยากที?จะตอบวา่เป็นชายสะมาเรยี
เพราะเขามอีคตแิละเกลยีดชงัดถูกูคนสะมาเรยี เขาจงึตอบวา่ 
“ชายที?แสดงความเมตตาคอืเพื?อนบา้น”  พระเยซจูงึตรัสวา่ “จง
ไปและทําอยา่งเดยีวกนั”
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อปุมาเรื?องนีLทําใหนั้กกฎหมายรูว้า่ปโุรหติชาวยวิและชาย
เผา่เลวตีา่งไมไ่ดเ้ชื?อฟังพระบญัญัตขิองพระเจา้คอืที?ใหรั้กเพื?อน
บา้นเหมอืนรักตนเอง แมแ้ตต่วัเขาเองที?เป็นนักธรรมบญัญัตกิ็
เป็นคนบาปเชน่กนั เพราะเขากไ็มไ่ดเ้ชื?อฟังพระเจา้ กอ่นหนา้นีL
นักธรรมบญัญัตอิาจจะคดิวา่ตวัเองเป็นคนด ีชอบธรรม ไม่
เหมอืนพวกชาวสะมาเรยี แตต่อนนีLเขาไมอ่าจปฏเิสธไดว้า่ตวัเอง
กเ็ป็นคนบาปเชน่กนั

พระคมัภรีส์อนเราวา่ทกุคนเป็นคนบาปและไมม่ทีางเทยีบ
กบัมาตรฐานของพระเจา้ที?ทรงตั Lงไวไ้ด ้“เหตวุา่ทกุคนไดทํ้าบาป 
และขาดจากสงา่ราศขีองพระเจา้” (โรม 3:23) เราทกุคน
ตอ้งการพระผูช้ว่ยใหร้อด เราทกุคนเกดิมาในความบาป มี
ความเห็นแกต่วั ไมม่คีวามรักใหแ้กพ่ระเจา้หรอืมนุษยอ์ยา่ง
แทจ้รงิ มเีพยีงคนที?ยอมรับและตระหนักวา่ตนเป็นคนบาปและ
ขอพระครสิตใ์หย้กโทษ ยอมรับการตายที?ไมก้างเขนของ
พระองคเ์พื?อลา้งบาปของตนเทา่นัLนคนๆ นัLนจงึจะรอดและรับ
ชวีตินรัินดรไ์ด ้นักธรรมบญัญัตไิมส่ามารถรับชวีตินรัินดรไ์ด ้
จนกวา่เขาเองจะเห็นวา่ตนเป็นคนบาปและรับใหพ้ระครสิตเ์ป็น
พระผูช้ว่ยใหร้อด

จากเรื?องอปุมานีL พระเยซกํูาลงัชีLใหเ้ราเห็นวา่เพื?อนบา้น
ของเราคอืทกุคน ไมว่า่เราจะชอบหรอืเกลยีดกต็ามท ีไมว่า่รวย/
จน เด็ก/ผูใ้หญ ่คนใช/้เจา้นาย พระเยซสูอนใหเ้ราใสใ่จทกุคนที?
ตอ้งการความชว่ยเหลอื แมแ้ตศ่ตัรกูเ็ชน่กนั – เพราะนีLคอืสิ?งที?
ชายสะมาเรยีทําตอ่นักเดนิทางชาวยวิ พระเจา้ตอ้งการใหล้กูๆ 
ของพระองคม์คีวามเมตตาและชว่ยเหลอืคนอื?น ในฐานะครสิ
เตยีนซึ?งเป็นลกูของพระเจา้ เราตอ้งมคีวามรักใหเ้หมอืนกบัที?
พระบดิาของเรามี

เด็กๆ เป็นเหมอืนชายสะมาเรยีมั Lย? หนูมจีติใจที?ออ่นโยน มี
ความรักความเมตตามั Lย? เมื?อชว่ยเหลอืคนอื?นเรากําลงัแสดง
ความรักของพระเจา้ พระเยซทูรงเห็นทกุการกระทําของเรา 
ขอใหเ้ราอธษิฐานและขอใหพ้ระองคท์รงใหเ้ราเป็นเพื?อนบา้นที?
ดี
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บทเรยีนที( 3 “แกะที(หลงหาย 
และ เหรญีเงนิที(หายไป”

ลกูา 15:1-10
ตอนที( 1 : แกะที(หลงหาย
รปู CF 1.1: พวกฟารสีเีกลยีดชงัพระเยซู

ขณะที?พระเยซทํูาพันธกจิบนโลกนีL พระองคไ์ดพ้บเจอกบั
พวกนักศาสนาที?หนา้ซื?อใจคดหลายคน มคีนพวกหนึ?งที?อยูใ่น
กลุม่นีLเรยีกวา่ “พวกฟารสิ”ี คนเหลา่นีLชอบแสดงตนวา่รูจั้กและ
รักพระเจา้ แตจ่รงิๆ ภายในไมไ่ดเ้ป็นเชน่นัLนเลย พวกเขาชอบ
แสดงในที?สาธารณะวา่ตนเป็นคนด ีเครง่ขรัดในการตามพระ
บญัญัต ิแตจ่ติใจภายในไมไ่ดถ้วายเกยีรตหิรอืเชื?อในพระเจา้
เที?ยงแทเ้ลย พวกเขาพึ?งพาการกระทําตามกฎศาสนาเพื?อไป
สวรรคไ์มใ่ชก่ารรับเชื?อในพระเยซู

พวกฟารสิมัีกตําหนแิละคอยจําผดิคําสอนของพระเยซอูยู่
เสมอ พวกเขากลา่วโทษพระองคว์า่เป็นเพื?อนกบัคนบาป เขาคดิ
วา่ตนเองดกีวา่คนทั?วไป พวกฟารสิจีะเกลยีดและดถูกูคนเกบ็
ภาษีเป็นพเิศษ คนเกบ็ภาษีคอืชาวยวิที?ทํางานใหก้บัรัฐบาลโรม 
ในสมัยนัLนยวิเป็นเมอืงขึLนของโรม และคนเกบ็ภาษีจะคอยเกบ็
เงนิจากชาวยวิแลว้สง่ตอ่ไปใหก้บัรัฐบาลโรม สว่นมากเขาจะ
เรยีกเกบ็เกนิความเป็นจรงิ แลว้แอบยักยอกเงนิสว่นเกนิไวเ้อง  
วนัหนึ?งมเีหลา่คนเกบ็ภาษีและชาวบา้นทั?วไปกําลงัไปฟังพระ
เยซสูอน พวกฟารสิเีห็นกพ็ากนับน่วา่พระเยซทูี?ตอ้นรับคนเกบ็
ภาษี ปัญหากค็อืวา่ทั Lงคนฟารสิแีละนักธรรมบญัญัตติา่งไม่
ตระหนักวา่ตวัเองกเ็ป็นคนบาปเหมอืนกบัคนอื?นทกุคนในสายตา
ของพระเจา้

การแสดงความรักของพระเจา้และยนิดเีมื?อมคีนรับเชื?อ
วางใจในพระครสิตเ์ป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดเป็นเรื?องที?สําคญัตอ่พระ
เจา้มาก พระเยซทูรงเลา่เรื?องอปุมาแกะนอ้ยที?หลงหายเป็น
ตวัอยา่งแกเ่รา
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รปู CF 3.1:  แกะหนึ5งตวัหายไป!
พระเยซทูรงเริ?มตน้เรื?องคําอปุมาดว้ยคําถามแกค่นที?มาฟัง

พระองคว์า่ “มใีครบา้งในพวกทา่นถา้มแีกะหายไปหนึ?งตวัจาก
รอ้ยตวั ทา่นจะทิLงแกะเกา้สบิเกา้ตวัไวก้อ่นแลว้ออกตามหาแกะ
หนึ?งตวัที?หายไปหรอืไม?่”

มชีายเลีLยงแกะคนหนึ?ง ทกุวนัเขาจะพาแกะหนึ?งรอ้ยตวั
ออกไปกนิหญา้ เขาจะนําทางฝงูแกะเพื?อหาหญา้ออ่นและนํLาดื?ม
สะอาด เมื?อมลีกูแกะที?บาดเจ็บจากการเดนิทางหรอืมันอาจจะ
ตอ่สูก้นัเอง เขากจ็ะเอานํLามันมาถกูบนแผลของพวกมันเพื?อ
คลายเจ็บและป้องกนัการอกัเสป เขายังคอยปกป้องฝงูแกะจาก
สตัยร์า้ยที?จะมาแอบกดักนิมันอกีดว้ย พอตกเย็นชายเลีLยงแกะก็
จะตอ้นฝงูแกะกลบัเขา้คอก และทกุครั Lงเขาจะตอ้งนับจํานวนแกะ
ใหค้รบหนึ?งรอ้ยตวัเพื?อแน่ใจวา่แกะทกุตวัมาอยูค่รบในคอกอยา่ง
ปลอดภยั เย็นวนัหนึ?งขณะที?เขากําลงันับแกะที?เดนิเรยีงกนัเขา้
คอก วนันีLเขานับไดเ้กา้สบิเกา้ตวั ... หนึ?งตวัหายไป!

คนเลีLยงแกะรบีปิดประตคูอกแลว้ออกไปตามหาแกะตวัที?
หลงฝงูไปทนัท ีทําไมเขาจงึสนใจแกะตวัเดยีวที?หายไปทั Lงๆ ที?
เขายังมเีหลอือกีตั Lงเกา้สบิเกา้ตวั? ทั Lงๆ ที?มันเป็นแกะตวัเดยีวที?
ไมย่อมฟังเดนิตามเสยีงของเขากลบับา้น เสยีมันไปตวัเดยีวกไ็ม่
เป็นไร! แตช่ายเลีLยงแกะไมไ่ดค้ดิเชน่นัLน เขารักแกะทกุตวั แตล่ะ
ตวัมคีวามสําคญัและพเิศษตอ่เขามาก เขาไมอ่าจจะหลบัหรอื
พักผอ่นไดจ้นกวา่จะตามหาตวัที?หายไปใหพ้บเสยีกอ่น

เวลากลางคนืเป็นเวลาที?อนัตรายมากบนภเูขา แน่นอนวา่คน
เลีLยงแกะจะรูส้กึเหนื?อยจากงานทั Lงวนัแลว้ เราอาจจะคดิวา่จรงิๆ
แลว้ลกูแกะดืLอตวันัLนมันกไ็มเ่ชื?อฟังเขา มันกส็มควรที?จะไดรั้บ
บทเรยีนและอนัตรายเสยีบา้ง แตช่ายเลีLยงแกะไมไ่ดค้ดิเชน่นัLน 
เขามคีวามตั Lงใจมุง่มั?นที?จะตามแกะตวันัLนใหพ้บใหไ้ด ้
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รปู CF 3.2:  ตามหาลกูแกะ
การตามหาเริ?มตน้ขึLน เขาออกเดนิไปตามเสน้ทาง ผา่นหบุ

เขา ลําหว้ย หนา้ผาตา่งๆ เนืLอตวัเขาถกูหนามเกี?ยวและหนิบาด
เป็นรอยแผล ขณะเดยีวกนักต็อ้งคอยระวงัตวัหลกีเลี?ยงจากสตัว์
ป่าที?ดรุา้ยซึ?งมักจะออกหากนิตอนกลางคนื  ทางเดนิทางครั Lงก็
ลื?นละชนั แตผู่เ้ลีLยงแกะกไ็มย่อ่ทอ้ ไมว่า่อากาศจะหนาวเย็น
เพยีงใด เขาตอ้งตามหาลกูแกะของเขาใหพ้บกอ่นจะสายเกนิไป 
เขารอ้งเรยีกชื?อลกูแกะตวันัLนซํLาแลว้ซํLาอกี เผื?อมันจะรัอง ตอบ
เขากลบัมา 

รปู 3.3:  พบแกะนอ้ย
แกะตวันัLนอาจจะตดิอยูท่ี?หนา้ผา ซอกหนิหรอืในถํLา ไมว่า่

จะเป็นที?ไหนกต็ามแน่นอนวา่ตอนนีLมันเสยีใจที?ไมเ่ดนิตามเสยีง
ของผูเ้ลีLยง ถา้มันไมแ่ยกออกจากฝงูมันกค็งไมต่กอยูใ่น
สถานการณท์ี?น่ากลวัแบบนีL ถา้มันไมด่ืLอวิ?งเลน่ไปทั?วมันคงนอน
หลบัสบายอยูใ่นคอกอยา่งปลอดภยัแลว้ แตเ่วลานีLมันหลงทาง
ในความมดื! หาทางกลบับา้นไมเ่จอ ซํLายังมอีนัตรายจากสตัวป่์า
ตา่งๆ อยูร่อบขา้งในตอนกลางคนื
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เสยีงนกฮกู เสยีงหอนของหมาป่า เสยีงคํารามของสงิโต
ภเูขาที?ออกหาอาหารทําใหมั้นกลว้มากจนไมก่ลา้ขยับตวั ไหน
จะหมอีกี โอย๊ ชา่งน่ากลวัเหลอืเกนิ!

แตท่นัใดนัLน มันกไ็ดย้นิเสยีงที?คุน้ห ูมคีนกําลงัเรยีกชื?อมัน 
โอ!้ มันไมอ่ยากจะเชื?อจนคดิวา่ตวัเองหฟูาดไป แตเ่สยีงนัLนกด็งั
ใกลเ้ขา้มาเรื?อยๆ ใชแ่ลว้! นี?เป็นเสยีงนายของมันกําลงัรอ้งหามัน
อยู ่เจา้แกะนอ้ยพยายามรอ้งตอบ สง่เสยีงเทา่ที?มันทําไดเ้พื?อให ้
คนเลีLยงไดย้นิ ไมน่านมันกร็ูส้กึถงึออ้มแขนแข็งแรงอบอุน่ที?
คุน้เคย มอืนัLนคอ่ยๆ ประคองมันมันขึLน มันดใีจเหลอืเกนิที?คน
เลีLยงแกะตามมาพบและชว่ยเหลอืทนั
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รปู CF 3.4:  คนเลีย̂งแกะชื5นชมยนิดี
คนเลีLยงแกะเองนัLนดใีจเสยียิ?งกวา่ตวัแกะเองเสยีอกี เขาได ้

พบแกะนอ้ยที?หลงหายไปกลบัคนืมา เขายกมันขึLนแบกใสบ่า่
และเริ?มออกเดนิทางกลบับา้น

ถงึแมจ้ะเป็นเวลาดกึแลว้เมื?อกลบัถงึบา้น แมเ้ขาจะเหนื?อย
ลา้สกัเพยีงใด เขากยั็งไปเรยีกทั Lงสหายและเพื?อนบา้นใหม้ารว่ม
ยนิด ี“จงมารว่มยนิดกีบัขา้ เพราะขา้ไดพ้บแกะตวัที?หลงหายไป
แลว้” ทกุๆ คนแสดงความยนิดกีบัชายเลีLยงแกะคนนัLน

พระเยซทูรงจบเรื?องอปุมานีLโดยตรัสวา่ “เรากลา่วแกท่า่น
ทั Lงหลายวา่ เชน่นัLนแหละ จะมคีวามปีตยินิดใีนสวรรคเ์พราะคน
บาปคนเดยีวที?กลบัใจเสยีใหม ่มากกวา่คนชอบธรรมเกา้สบิเกา้
คนซึ?งไมต่อ้งการกลบัใจเสยีใหม”่ (ลกูา 15:7)
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เด็กๆ เขา้ใจความหมายฝ่ายจติวญิญาณของเรื?องแกะนอ้ย
ที?หลงหายไปหรอืไม?่ เปรยีบใครคอืลกูแกะตวันัLน? ลกูแกะตวั
นัLนเปรยีบเหมอืนเราทกุคน เพราะพระคมัภรีก์ลา่วไวว้า่ “พวกเรา
ทกุคนเหมอืนแกะไดห้ลงเจิ?นไป พวกเราทกุคนไดห้นัไปตาม
ทางของตนเอง … ” (อสิยาห์ 53:6) เราทกุคนเป็นคนบาปที?หนั
ออกจากพระเจา้และหลงหายไป เราจําเป็นตอ้งไดพ้บกบัพระเจา้ 
พระองคท์รงตามหาเราและทรงนําเราเขา้มาเป็นสว่นหนึ?งใน
ครอบครัวของพระองค ์พวกฟารสิแีละธรรมาจารยไ์มย่อมรับวา่
พวกเขาหลงหายไปจากพระเจา้ และตอ้งการพระผูช้ว่ยใหร้อด 
อกีทั Lงพวกเขายังไมย่อมรับวา่ตวัเองเป็นคนบาปเหมอืนกบัคน
เกบ็ภาษีหรอืคนทั?วไป

ผูเ้ลีLยงแกะเปรยีบเสมอืนใคร? พระเยซคูรสิตท์รงเป็นผูเ้ลีLยง
แกะที?ประเสรฐิที?สดุ พระองคท์รงยอมเสยีสละชวีติเพื?อชว่ยแกะ
นอ้ยที?แสนดืLออยา่งพวกเราทกุคน พระองคเ์สด็จมาหาเรา และผู ้
ที?ยอมรับวา่ตวัเองเป็นคนบาปซึ?งตอ้งการการอภยับาปและชวีตินิ
รันดรจ์ากพระองคจ์ะรอดได ้ในลกูา 19:10 เป็นคําตรัสของพระ
ครสิตว์า่ “เพราะวา่บตุรมนุษยไ์ดเ้สด็จมาเพื?อจะแสวงหาและชว่ย
ผูซ้ ึ?งหลงหายไปนัLนใหร้อด” พระองคป์รารถนาที?จะยกโทษบาป
และประทานชวีตินรัินดรแ์กม่นุษย ์นี?เป็นเหตผุลที?พระองคเ์สด็จ
มาบงัเกดิบนโลกมนุษย ์– พระองคท์รงเสด็จมาเพื?อสิLนพระชนม์
เพื?อเป็นคา่ไถใ่นการบาปของเราทกุคน พระเยซตูรัสวา่เหลา่ทตู
สวรรคพ์ากนัชื?นชมยนิดแีละเฉลมิฉลองเมื?อมแีมแ้ตห่นึ?งคนที?รับ
เชื?อในพระครสิต์
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ตอนที5 2  “เหรยีญที5หายไป”
รปู CF 3.5:  ของมคีา่หายไป

ในคําอปุมาเรื?องนีLเป็นเรื?องของหญงิคนหนึ?ง นางมเีหรยีญ
พเิศษอยูส่บิเหรยีญ อาจจะเป็นเหรยีญที?ใชป้ระดบัผา้คลมุผม
เจา้สาวที?เธอตอ้งใชใ้นวนัแตง่งาน อยูม่าวนัหนึ?งมเีรื?องรา้ย
เกดิขึLนเพราะเหรยีญประดบัหนึ?งเหรยีญไดต้กหายไป นางตกใจ
และกงัวลมากเพราะเหรยีญแบบนีLไมใ่ชจ่ะหาไดง้า่ยๆ ทั?วไป อกี
ทั Lงหากหาไมเ่จอทกุคนกจ็ะรูว้า่มันหายไปทําใหเ้กดิปัญหาและ
ขายหนา้ได ้นางรอ้นใจเป็นที?สดุและอยากหาเหรยีญที?หายไป
นัLนใหพ้บเร็วที?สดุ!

ถงึแมว้า่จะยังมอีกีเกา้เหรยีญที?ตดิอยูบ่นผา้คลมุผม แตนั่?น
ไมพ่อ! นางตอ้งการเหรยีญสดุทา้ยที?หายไป เหมอืนกบัคนเลีLยง
แกะที?ตอ้งการคน้หาแกะตวัเดยีวที?หลงหายไป

นางเริ?มจดุตะเกยีงคน้หาทกุซอกทกุมมุของบา้น ทั Lงกวาด
รืLอของทกุชิLนที?นางมโีดยหวงัวา่จะพบเหรยีญที?หายไป ในที?สดุ
นางกเ็หลอืบเห็นแสงสะทอ้นบางอยา่ง นางสดุจะดใีจ รบีเอา
ตะเกยีงไปสง่ดใูกล ้ๆ  ใชแ้ลว้!! มันคอืเหรยีญที?หลน่หายไป
นั?นเอง นางรบีหยบิมันขึLนมาไวแ้นบอกอยา่งทะนุถนอม
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รปู CF 3.6: หญงิสาวชื5นชมยนิดี
การพบเหรยีญที?หายไปเป็นขา่วดจีนทําใหเ้ธออยา่งแบง่ปัน

ความชื?นชมยนิดนีีLกบัมติรสหายและเพื?อนบา้น เธอไปเรยีกทกุ
คน “มารว่มยนิดกีบัฉัน เพราะฉันเจอเหรยีญที?หายไปแลว้”

ความหมายฝ่ายจติวญิญาณของอปุมาเรื?องนีLคอือะไร? พระ
เจา้ทรงยนิดเีมื?อมคีนที?หลงหายไปแมแ้ตค่นเดยีวไดก้ลบัใจมา
หาพระองค ์เหมอืนแกะที?หลงหายและเหรยีญที?หายไป คนบาป
ที?หลงหายไปในความบาป – เขาจะไมม่คีวามสมัพันธส์ว่นตวักบั
พระเจา้ได ้พระเยซทูรงสอนวา่พระองคท์รงรักมนุษยท์กุคนไมว่า่
จะมหีรอืจนเพยีงใด พระองคต์อ้งการใหท้กุคนกลบัใจจากความ
บาปมาหาพระองคด์ว้ยความสมัครใจและความเชื?อ – เชื?อวา่พระ
เยซทูรงยอมตายบนไมก้างเขนเพื?อเป็นคา่ไถบ่าปของเรา – เมื?อ
มมีนุษยส์กัคนกลบัใจเหลา่ทตูสวรรคจ์ะยนิดอียา่งที?สดุ!

ทตูสวรรคไ์ดพ้ากนัฉลองที?หนูรับเชื?อแลว้หรอืยัง? ถา้ยัง 
หนูตอ้งขอใหพ้ระเยซคูรสิตเ์ขา้มาในจติใจเพื?อลา้งความบาป
ของหนู หนูเป็นคนพเิศษที?มคีา่มากตอ่พระเจา้ อยา่รรีอที?จะมา
เป็นสว่นหนึ?งในครอบครัวของพระเจา้เลย



บทเรยีนที( 4  “บตุรนอ้ยหลงหาย”
ลกูา 15:11-32

รปู CF 4.1:  ลกูคนสดุทอ้งออกจากบา้น
พระเยซทูรงเลา่เรื?องคําอปุมาของบตุรนอ้ยหลงหายวา่
ชายคนหนึ?งมบีตุรชายสองคนที?เขารักมากดั?งดวงใจ 

บตุรชายทั Lงสองคนจะเป็นผูรั้บมรดกจากพอ่ และลกูทั Lงสองก็
เขา้ใจและรับรูเ้รื?องนีLดวีา่นี?เป็นความปรารถนาของพอ่พวกเขา
ดว้ยเชน่กนั ซึ?งตามปกตลิกูจะไดรั้บมรดกหลงัจากพอ่เสยีชวีติ
ไปแลว้ ชายคนนีLมคีนรับใช,้ ที?ดนิ, บา้นที?น่าอยู ่และอาจจะเงนิ
ทองมากมายดว้ย
แตล่กูชายคนเล็กรูส้กึรอ้นรนใจ เขาอยากจะไดส้มบตัสิว่นแบง่
ของตนเพื?อออกเดนิทางไปใชช้วีติอยูใ่นเมอืงใหญ ่เขาเบื?อ
หน่ายที?จะตอ้งอยูบ่า้นนอก อดทนเชื?อฟังทํางานใหผู้เ้ป็นพอ่ 
จติใจของเขารอ้งเรยีกหาอสิระภาพของเมอืงใหญท่ี?มคีวาม
สนุกสนาน จะทําอะไรกไ็ด ้คบใครกไ็ด ้กลบับา้นกี?โมงกไ็ด ้จะ
ตื?นเมื?อไรกไ็ด ้ไปเที?ยวไหนกไ็ด ้ซืLออะไรกไ็ด ้ไมต่อ้งรอขอ
อนุญาตพอ่ตลอดเวลา ยิ?งคดิเขากย็ิ?งอยากใหพ้อ่แบง่มรดก สว่น
ของตนใหก้อ่นเวลาอนัสมควร ตามธรรมเนยีมคอืเขาตอ้งรอให ้
พอ่ตายกอ่น แตก่วา่จะถงึตอนนัLนเขาอาจจะเป็นคนแกไ่ปแลว้ก็
ได ้มันคงไมส่นุกเทา่กบัรับมรดกตอนนีL แลว้เขา้เมอืงไปใชช้วีติ
วยัหนุ่มใหคุ้ม้คา่

ตดัสนิใจแลว้ ลกูชายคนเล็กกร็บีไปหาพอ่ และขอใหพ้อ่
แบง่สมบตัใิหท้นัทเีพื?อเขาจะไดย้า้ยเขา้เมอืงไป ผูเ้ป็นพอ่ตกใจ
และเสยีใจในขณะเดยีวกนัที?ลกูชายคนเล็กไมอ่ยากอยูบ่า้น พอ่รู ้
ดวีา่ไมอ่าจจะหา้มลกูชายไวไ้ด ้ทั Lงๆ ที?เขารูว้า่ลกูตนเองกําลงั
ตดัสนิใจผดิพลาดแตเ่ขากย็อมแบง่สมบตัสิว่นที?เป็นของลกูชาย
คนเล็กใหเ้ขาไป ผูเ้ป็นพอ่ไดแ้ตห่วงัวา่ลกูจะไดรั้บบทเรยีนเอง
จากการตดัสนิใจครั LงนีL
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เมื?อเขาแบง่มรดกใหแ้ลว้กม็องดลูกูชายคนเล็กเดนิจากไป
อยา่งเสยีใจ เพราะไมม่พีอ่แมค่นไหนที?รักลกูจะไมเ่สยีใจเมื?อ
เห็นลกูเลอืกเดนิในทางที?ผดิ จรงิๆ แลว้ เด็กๆ ไมต่อ้งยา้ยออก
จากบา้นแบบลกูชายคนเล็กคนนีLกส็ามารถทําใหพ้อ่แมเ่สยีใจได ้
เมื?อหนูไมเ่ชื?อฟัง ดืLอ เถยีงกนั สิ?งเหลา่นีLกส็รา้งความเศรา้ใจ
ใหก้บัพอ่แมไ่ด ้

ทกุวนัผูเ้ป็นพอ่ยังคงรอคอยลกูนอ้ยที?จะกลบับา้น เขา
ชะเงอ้เฝ้ามองดหูนทางหนา้บา้น โดยหวงัวา่จะเห็นลกูนอ้ยกลบั
บา้นมาสกัวนั ในขณะที?ลกูชายเดนิทางไปถงึเมอืงใหญต่าม
ความฝันของเขา เขาทั Lงตื?นเตน้ ทั Lงดใีจที?ไดเ้ป็นอสิระมชีวีติเป็น
ของตวัเอง
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รปู CF 4.2:  เมอืงใหญ่
ในเมอืงใหญ ่บตุรนอ้ยพบเจอกบัเพื?อนใหมม่ากมายทั Lงชาย

และหญงิ พวกเพื?อนตา่งยนิดตีอ้นรับเศรษฐคีนใหมผู่ใ้จดอียา่ง
ยิ?ง เพราะไมว่า่พวกเขาอยากกนิหรอืดื?มอะไรกไ็ดท้กุอยา่ง ทกุ
คนสนุกสนาน สงัสรรคก์นัทั Lงวนั ทกุวนั ชายหนุ่มผลาญเงนิมรดก
ของตนเองไปกบัการรา่เรงิและสนุกในความบาป ทั Lงเสพสรุา 
การพนัน และหญงิโสเภณี - พระคมัภรีก์ลา่ววา่เขาใชช้วีติใน
เมอืงดว้ยการเป็น “นักเลง” เขาเสยีทั Lงเงนิและเวลาไปกบัความ
สนุกสนานที?โงเ่ขลาและเปลา่ประโยชน ์เขาใชเ้วลาใหก้บัคนที?
ไมใ่ชม่ติรแท ้

วนัหนึ?งเขากพ็บวา่เงนิที?ตดิตวัมาหมดไปเกลีLยง! เรื?องยิ?งแย่
ไปกวา่เดมิคอืกําลงัเกดิการกนัดารอาหารขึLนภายในเมอืง ผูค้น
ยากจน ของแพงขึLนแถมยังหาซืLอยาก ชายหนุ่มบา้นนอกคนนีLจะ
หางานทําไดท้ี?ไหน เขาเริ?มขายสรอ้ย แหวน และของมคีา่ที?ได ้
ตดิตวัมาจากบา้น แตเ่งนิที?ไดม้านัLนกอ็ยูไ่มน่าน เพื?อนๆ ตา่ง
หลบหนา้หลบตาเขาไปหมด เขาพยายามขอ

ความชว่ยเหลอืแตไ่มม่ี
ใครยอมเจอหรอืชว่ยเขาเลย 
เขาหวิจนไสจ้ะขาดอยูแ่ลว้ เขา
ตระเวนเดนิไปตามที?ตา่งๆ หา
งานแลกอาหารกนิ แตไ่มม่ใีคร
จา้งเขาเลย

จนในที?สดุชาวนาคนหนึ?ง
กส็งสารและยอมใหง้านทํา 
“เจา้คอยใหอ้าหารหมขูองขา้ก็
แลว้กนั” ชาวนากลา่ว บตุรคน
เล็กตอนนีLไมเ่หลอือะไรเลย 
เขายอมทกุอยา่งโดยสิLนเชงิ
เพื?อแลกกบัอาหาร
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รปู CF 4.3:  คดิทบทวน
ชายหนุ่มรูส้กึหวิจนเขาแทบจะกนิอาหารหมทูี?เขาเลีLยงได ้

สิ?งนีLทําใหเ้ขาฉุกคดิขึLนมาได ้เขาเริ?มคดิถงึบา้นและอาหาร
มากมายที?มกีนิไมข่าด คดิถงึพวกคนงานคนรับใชข้องพอ่ที?มี
อาหารกนิอิ?มทกุมืLอไมข่าด แตต่วัเขาเองกลบัตอ้งมาทนหวิเลีLยง
หมอูยูเ่ชน่นีL เขารูแ้ลว้วา่ชวีติที?บา้นกบัพอ่ที?เขาทิLงมานัLนดกีวา่อยู่
ที?นี?เป็นรอ้ยเทา่ พระคมัภรีบ์อกวา่ชายหนุ่ม “รูส้กึนกึตวั” 
หมายความวา่เขาเขา้ใจถงึเหตแุละผล ความคดิของเขาเริ?ม
กระจา่งชดัขึLนแทนการเห็นแกต่วั เขาตระหนักวา่ตวัเองใชช้วีติ
อยา่งไมถ่กูตอ้งมานาน เขาประพฤตติวัเลว กนิเหลา้ เลน่พนัน 
ตดิเพื?อนไมด่ ีตดิผูห้ญงิ เขาเคยคดิวา่สิ?งเหลา่นัLนจะนําความสขุ
มาให ้แตบ่ดันีLเขาเขา้ใจแลว้วา่มันนําแตค่วามวา่งเปลา่ อบัอาย 
และความหวิมาแทน

คดิไดด้งันัLนเขากพ็ดูกบัตวัเองวา่ “ขา้จะกลบัไปหาพอ่ และ
ขอรอ้งพอ่วา่ ‘บดิาเจา้ขา้ ลกูไดทํ้าบาปตอ่สวรรคแ์ละตอ่หนา้
ทา่น และไมส่มควรที?จะถกูเรยีกวา่เป็นลกูของทา่นอกีตอ่ไป ให ้
ลกูเป็นเหมอืนลกูจา้งคนหนึ?งของทา่นเถดิ’” 

พอคดิไดด้งันัLนเขากอ็อกเดนิทางกลบับา้นไปหาพอ่ 
เสน้ทางแมจ้ะไกลแตเ่ขากไ็มเ่ปลี?ยนใจ แตล่ะกา้วที?เขาเดนิก็
ใกลบ้า้นเขา้ไปทกุที
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รปู CF 4.4:  ออกเดนิทาง
ขณะที?เดนิทาง แน่นอนวา่ความคดิมากมายหลั?งไหลเขา้มา 

มันจะดแีคไ่หนที?จะไดก้ลบับา้นอกีครั Lง ยิ?งใกลจ้ะถงึเขากย็ิ?ง
ตื?นเตน้และหวั?นใจวา่พอ่จะยอมรับเขารเึปลา่ เพราะเขาไดทํ้าผดิ
ตอ่พอ่อยา่งมากมายเหลอืเกนิ พอ่จะคดิอะไร? พอ่จะพดูอะไร? 
พอ่จะไลเ่ขามั Lย? พอ่ตายรยัึง? ถา้พอ่ไมรั่บเขาเป็นลกูเหมอืนเดมิ
เขากต็ั Lงใจจะขอเป็นคนใชข้องพอ่แทน เพื?อจะมทีี?พักและอาหาร
กพ็อ

การเดนิทางรอบนีLนั Lนชา้และเหนื?อย เพราะเขาทั Lงหวิ ทั Lง
ออ่นแรง รา่งกายกแ็ทบจะกา้วขาเดนิตอ่แทบไมไ่หว แตเ่ขากเ็ริ?ม
เห็นตวับา้นแลว้ เขาพยายามเรง่ฝีเทา้อยา่งสดุกําลงัดว้ยใจที?เตน้
แรง!

ฝ่ายคนเป็นพอ่ เขามองเห็นรา่งคนลางๆ ไกลๆ ทา่มกลาง
เปลวแดด รา่งนัLนใกลเ้ขา้มาเรื?อยๆ เขาสงสยัวา่นั?นจะเป็นลกูชาย
ของเขารเึปลา่นะ? เขาคอ่ยๆ เดนิออกไปตามทางหนา้บา้นเพื?อ
เพง่ดใูหแ้น่ใจ

รปู CF 4.5:  ออ้มกอดพอ่
ทนัใด...พอ่กแ็น่ใจวา่เป็นลกูนอ้ยของเขา! ลกูชายดผูอม เสืLอผา้
กข็าดวิ?นรุง่ร ิ?ง เนืLอตวัสกปรกมอมแมม แตนั่?นไมส่ําคญัเทา่กบัวา่
ลกูกลบับา้นแลว้! เขาวิ?งอา้แขนออกโอบกอดลกูนอ้ยดว้ยความ
รักและยนิดี
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พวกคนใชก้ย็นิดไีปดว้ย พากนัวิ?งวุน่เตรยีมงานเลีLยงตาม
คําสั?งเจา้นายอยา่งยนิดี

รปู CF 4.6:  พี5ชายคนโต
งานเลีLยงใหญโ่ตทําใหท้กุคนตื?นเตน้และยนิด ียกเวน้คน

เดยีวที?ไมส่บอาราณ์ คอืพี?ชายคนโต เมื?อเขากลบัมาถงึบา้นใน
ตอนเย็น เขาไดย้นิเสยีงคนคยุกนั เสยีงหวัเราะดงัออกมาจาก
ภายในบา้น “เกดิอะไรขึLน?” เขาถามคนใชค้นหนึ?ง

“ทา่นยังไมท่ราบหรอืวา่นอ้งชายทา่นกลบับา้นมาวนันีL พอ่
ทา่นดใีจมาก สั?งฆา่ววัอว้นฉลองกนัใหญ ่วนันีLพวกเราทกุคนจะมี
งานเลีLยงฉลอง” คนใชร้ายงานเขา  แทนที?เขาจะยนิดทีี?นอ้งชาย
กลบัมา เขารูส้กึโกรธมากและไมย่อมเขา้บา้น ไมย่อมเขา้ไป
รว่มงานเลีLยง จนในที?สดุพอ่ตอ้งออกมาตาม แตเ่ขายังปฏเิสธ
อยา่งหงดุหงดิ

“ผมอยูบ่า้นทํางานทกุวนัใหพ้อ่ พอ่ไมเ่คยมงีานเลีLยงแบบนีL
ใหผ้มเลย แตพ่อนอ้ง คนที?ทําใหพ้อ่อบัอายขายหนา้ คนที?เอา
เงนิพอ่ไปใชอ้ยา่งฟุ่ มเฟือยจนหมดตวักลบับา้นมา พอ่กลบัฆา่
ลกูววัเพื?อตอ้นรับมัน” ผูเ้ป็นพอ่กลา่ววา่ “ลกูเอย๋ เจา้กอ็ยูก่บัพอ่
ตลอด สมบตัทิี?เหลอืทกุอยา่งกเ็ป็นของเจา้ แตน่อ้งเจา้นัLนกลบั
ใจสํานกึผดิกลบับา้นมา เราไมค่วรจะดใีจกนัหรอกหรอื? นอ้ย
ชายเจา้เปรยีบเหมอืนตายไปแลว้และกลบัมชีวีติอกี เขาหลง
หายไปและเราไดพ้บเขาแลว้”

ชายหนุ่มตั Lงสต ิผละตวัออก
จากพอ่ชา้ๆ และเริ?มพดูวา่ “พอ่
ครับ ผมผดิตอ่พอ่ ตอ่พระเจา้ ผม
ไมส่มควรจะไดช้ื?อวา่เป็นลกูของ
พอ่อกี” ผูเ้ป็นพอ่ไมย่อมใหเ้ขาพดู
จบ รบีสั?งคนใช ้“จงรบีเอาเสืLอผา้ที?
ดทีี?สดุมาเปลี?ยนใหล้กูขา้! เอา
แหวน เอารองเทา้มาดว้ย แลว้รบี
ไปฆา่ลกูวนัตวัอว้นๆ มาทําอาหาร เราจะมงีานเลีLยงพเิศษกนั
วนันีL เพราะลกูชายของขา้กลบัมาบา้นแลว้!”
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รปู CF 4.5: ความหมายฝ่ายจติวญิญาณ
เหมอืนกบัที?พอ่ในเรื?องยนิดตีอ้นรับลกูชายคนเล็กและยก

โทษใหแ้กเ่ขา พระบดิาของเราที?สวรรคก์ย็นิดแีละยกโทษแกค่น
ที?กลบัใจสํานกึผดิกลบัมาหาพระองคเ์ชน่กนั  เราเห็นวา่พระเจา้
ทรงชื?นชมยนิดเีมื?อมคีนบาปกลบัใจใหมเ่หมอืนกบัพอ่ที?ไดรั้บลกู
ชายคนืจากเรื?องนีL เหมอืนคนเลีLยงแกะที?พบแกะนอ้ยซึ?งหลง
หายไป หรอืเหมอืนกบัหญงิสาวที?พบเหรยีญของนางที?หายไป
เชน่เดยีวกนั

พระเจา้ทรงรักเด็กๆ และครดูว้ย พระองคท์รงรักเรามากยิ?ง
กวา่พอ่ของบตุรนอ้ยเสยีอกี พระเจา้ทรงยกโทษบาปแกท่กุคน
ที?มาหาพระองคแ์ละสารภาพขอโทษที?เคยทําผดิไป เหมอืนกบั
ที?บตุรนอ้ยบอกพอ่ของเขาวา่ “พอ่ครับ ลกูผดิไปแลว้” พระ
คมัภรีบ์อกวา่ “เหตวุา่ทกุคนไดทํ้าบาป และขาดจากสงา่ราศขีอง
พระเจา้” (โรม 3:23) เราทกุคนตอ้งการการอภยับาปจากพระ
เจา้ทั LงสิLน

ลกูชายคนโตถงึแมว้า่ภายนอกจะเชื?อฟังอยูก่บัพอ่ แต่
ภายในเขามคีวามคดิวา่ตนเองชอบธรรมกวา่คนอื?น และมคีวาม
อจิฉา เปรยีบเหมอืนกบัคนที?บอกวา่ตนเป็นครสิเตยีน แตค่ดิวา่
ตวัเองดกีวา่คนอื?น เขาขาดผลของพระวญิญาณบรสิทุธิrคอืความ
รัก ความชื?นชมยนิด ีสนัตสิขุ ความอดทนนาน ความออ่นโยน 
ความด ีความเชื?อ ความออ่นนอ้ม และการควบคมุตวัเอง เหตุ
เพราะวา่เขาคดิถงึแตต่วัเองเป็นจดุศนูยก์ลาง เขาจงึพลาดที?จะ
ไดรั้บพระพรจากพระเจา้

มเีพยีงผูท้ี?ยอมรับผดิเหมอืนกบับตุรนอ้ยหลงหายไป และ
ขอพระเยซเูป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดเทา่นัLนจงึจะไดส้มัผัสถงึการให ้
อภยัและความรักของพระเจา้ได ้เขาผูนั้ Lนจะไดรั้บการตอ้นรับสู่
ออ้มกอดของพระบดิา หนูเคยบอกพระเจา้หรอืยังวา่ตวัเองเป็น
คนบาปและเสยีใจที?ทําผดิบาปไป หนูเคยขอใหพ้ระเยซเูขา้มา
เป็นผูไ้ถบ่าปและมอบชวีตินรัินดรใ์หห้นูหรอืยัง? ถา้ยังหนูรอ
อะไร? ใหเ้ราตดัสนิใจในวนันีLเถดิ!
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บทเรยีนที5 5 “ลกูหนีส̂องคน / ฟารสิแีละคนเก็บภาษ”ี
ลกูา 7:36-50; 18:9-14

รปู CF 5.1:  งานเลีย̂งของซโีมน
มฟีารสิคีนหนึ?งชื?อวา่ซโีมน เขาจัดงานเลีLยงและเชญิพระ

เยซไูปรว่มงานดว้ย ซโีมนเป็นคนหนึ?งในพวกฟารสิทีี?ไมเ่ชื?อวา่
พระเยซทูรงเป็นพระเมสสยิาหห์รอืเป็นพระบตุรของพระเจา้

ตามธรรมเนยีมของชาวยวิในสมัยกอ่น เมื?อมคีนไดรั้บเชญิ
ไปงานเลีLยง พวกแขกรับเชญิจะไดนั้?งที?โตะ๊อาหาร สว่นคนอื?นที?
ไมไ่ดถ้กูเชญิจะพากนัยนือยูร่อบๆ หอ้งหรอืบรเิวณงานเลีLยงเพื?อ
คอยฟังและสงัเกตการณไ์ด ้แตพ่วกเขาไมส่ามารถรว่มโตะ๊
รับประทานอาหารได ้ทา่มกลางแขกที?ไมไ่ดรั้บเชญินีLมหีญงิคน
หนึ?ง คนทั?วไปรูจั้กเธอในนามของ ‘หญงิชั?ว’ รวมอยูด่ว้ย

ซโีมนตอ้นรับแขกของเขาตามธรรมเนยีมดว้ยการจบุ
ตอ้นรับ พรอ้มกบัใหค้นรับใชเ้ตรยีมนํLาเพื?อลา้งเทา้แขกที?มาใน
งาน การลา้งเทา้แขกไมเ่พยีงเป็นแคม่ารยาทเทา่นัLนแตยั่งเป็น
ธรรมเนยีมปฏบิตั ิเนื?องจากคนในสมัยกอ่นจะใสร่องเทา้แตะ และ
จะมฝีุ่ นเยอะตดิเทา้มา ดงันัLนกอ่นเขา้งานเลีLยงจงึมกีารลา้งเทา้

ใหแ้ขกรับเชญิที?มางาน มารยาท
อกีอยา่งหนึ?งที?ซโีมน

นํามาใชใ้นงาน
เลีLยงของเขา

เพื?อใหเ้กยีรตแิก่
แขกที?มาคอืการ

เจมินํLามันที?ศรษีะ
ใหแ้ขกรับเชญิ
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เมื?อพระเยซมูาถงึงานเลีLยงของซโีมน ซโีมนไมไ่ดแ้สดง
มารยาทที?เขาปฏบิตัแิกแ่ขกคนอื?นตอ่พระเยซ ูเขาตอ้นรับ
พระองคแ์ตไ่มใ่ชด่ว้ยการจบุคํานับ ไมม่คีนใชม้าลา้งเทา้ให ้
พระองค ์ซโีมนไมไ่ดเ้จมินํLามันที?ศรษีะของพระองคด์ว้ย คนอื?นๆ
ในงานกส็งัเกตเห็นวา่ซโีมนไมไ่ดป้ฏบิตัอิยา่งสภุาพแกพ่ระเยซู

รปู CF 5.2:  หญงิช ั5ว และคาํอปุมาเร ื5องลกูหนีส̂องคน
ทา่มกลางแขกที?ไมไ่ดรั้บเชญิที?ยนือยูใ่นบรเิวณงานนัLน มี

หญงิชั?วคนหนึ?งเดนิมายังพระเยซ ูนางนั?งลงแทบเทา้พระองค์
และเริ?มรอ้งไหม้ากมาย จนนํLาตาของนางไหลตกไปที?เทา้ของ
พระเยซ ูนางกม้ลงใชผ้มเชด็นํLาตาของตนที?เทา้นัLน พรอ้มกบักม้
จบุบนเทา้พระองค ์จากนัLนกนํ็าเอาขวดนํLามันหอมราคาแพงมา
เทชโลมเชด็บนเทา้พระองค ์หญงิชั?วคนนีLสํานกึวา่ตนเองนัLนมี
บาปมากมาย และสิ?งที?เธอกระทําตอ่พระเยซกูเ็ป็นการแสดง
ความเชื?อของเธอวา่พระเยซทูรงยกโทษบาปใหเ้ธอแลว้ เธอ
รูส้กึขอบพระคณุในพระเมตตาของพระองค์

ซโีมนปฏบิตัไิมส่ภุาพแกพ่ระเยซ ูเขาไมแ่สดงมารยาทของ
เจา้ของบา้นที?ด ีแตห่ญงิคนนีLกลบัลา้งเทา้พระองคด์ว้ยนํLาตา 
นางมอบจบุและชโลมนํLามันหอมราคาแพงที?เทา้ของพระองค ์
ทกุอยา่งที?ซโีมนบกพรอ่งในการปฏบิตัติอ่พระเยซ ูนางได ้
กระทําสิLนทกุอยา่ง

ซโีมนตกใจมากที?พระเยซยูอมใหห้ญงิชั?วคนนีLแตะตอ้งตวั
พระองค ์เพราะเขาคดิวา่หากพระเยซเูป็นผูเ้ผยพระวจนะของ
พระเจา้ที?แทจ้รงิตามที?พระองคเ์คยบอกไว ้พระองคก์ต็อ้งรูว้า่
ผูห้ญงิคนนีLเป็นคนชั?วคนบาปมากแคไ่หน

แน่นอนวา่พระเยซทูรงรูท้กุอยา่งเกี?ยวกบัหญงิคนนีL และ
พระองคก์ยั็งรูถ้งึความบาปทกุอยา่งของซโีมนเชน่กนั รวมถงึ
รูจั้กความคดิไมด่ขีองเขาดว้ย พระองคต์รัสแกซ่โีมนวา่ “ซโีมน 
เรามบีางอยา่งอยากจะพดู” เขาตอบวา่ “เชญิพดูเถดิพระ
อาจารย”์ พระองคท์รงเริ?มตน้เลา่เรื?องอปุมาแกซ่โีมนและคน
ที?มาในงาน อปุมาเป็นเรื?องของลกูหนีLสองคน
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พระเยซตูรัสเลา่วา่ “มเีจา้นายทา่นหนึ?ง มลีกูหนีLสองคน คน
หนึ?งเป็นหนีLหา้รอ้ยเหรยีญ อกีคนหนึ?งเป็นหนีLหา้สบิเหรยีญ ทั Lง
สองคนไมม่เีงนิที?จะใชห้นีLคนื แตเ่จา้หนีLเป็นคนมเีมตตาจงึยกหนีL
ทั Lงหมดใหแ้กล่กูหนีLทั Lงสองคน” พระเยซทูรงถามซโีมนวา่ 
“ลกูหนีLคนไหนจะรูส้กึสํานกึพระคณุของเจา้หนีLมากที?สดุ?” ซี
โมนตอบวา่ “ขา้คดิวา่คนที?เป็นหนีLมากกวา่กข็อบพระคณุ
มากกวา่”

35



พระเยซจูงึตรัสตอ่วา่ “ซโีมน ตั Lงแตเ่ราเขา้มาในงานเลีLยงที?
ทา่นจัด นํLาทา่นกไ็มใ่หเ้ราลา้งเทา้ แตห่ญงิคนนีLลา้งเทา้เราดว้ย
นํLาตาและเชด็เทา้เราดว้ยผมของนาง ทา่นไมจ่บุตอ้นรับเรา แต่
หญงิคนนีLจบุเทา้เราไมห่ยดุ ซโีมน...ทา่นไมไ่ดเ้จมิศรษีะเราดว้ย
นํLามัน แตห่ญงิคนนีLชโลมเทา้เราดว้ยนํLามันหอมราคาแพง 
เพราะวา่คนที?รับการยกหนีLนอ้ยกรั็กแกน่อ้ย แตห่ญงิคนนีLสํานกึวา่
ตนมบีาปมากมาย นางจงึรักมากมาย”

ซโีมนอาจจะไมท่นัคดิถงึบาปแหง่ความเยอ่หยิ?งของตนเอง
รวมทั Lงความหนา้ซื?อใจคดและความเห็นแกต่วัของเขา ซึ?งบาป
ของเขากไ็มน่อ้ยหรอืมากไปกวา่หญงิชั?วคนนัLนเลยในสายพระ
เนตรพระเจา้ ทั Lงตวัซโีมนเองและพวกฟารสิคีนอื?นๆ ตา่งไม่
ตระหนักถงึความบาปของพวกเขาเลย

ซโีมนและฟารสิคีนอื?นที?อยูใ่นงานตา่งตกใจเมื?อพระเยซตูรัส
วา่พระองคท์รงยกโทษบาปของหญงิผูน้ีL มเีพยีงพระเจา้ที?ยก
โทษบาปได!้ และพวกเขาไมเ่ชื?อวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ 
ความบาปอนัยิ?ง ใหญข่องพวกฟารสิคีอืการไมเ่ชื?อ – พวกเขา
ปฏเิสธที?จะเชื?อวา่พระเยซทูรงเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด พวกเขาไม่
ยอมเชื?อวา่พระองคท์รงเป็นพระเมสสยิาหท์ี?พวกเขาเฝ้ารอคอย
มาแสนนาน หญงิคนนีLรอดไดด้ว้ยความเชื?อ ซึ?งเป็นหนทางเดยีว
ที?จะรับความรอดได ้ในเอเฟซสั 2:8-9 บอกวา่ “ดว้ยวา่ทา่น
ทั Lงหลายไดรั้บความรอดโดยพระคณุผา่นทางความเชื?อ และมใิช่
โดยตวัทา่นทั Lงหลายเอง ความรอดนัLนเป็นของประทานของพระ
เจา้ ไมใ่ชโ่ดยการกระทําใด ๆ เกรงวา่คนหนึ?งคนใดจะอวดได”้
ไมว่า่คนๆ นัLนจะทําด ีเป็นคนดแีคไ่หนกต็าม เขากไ็มด่พีอที?จะไป
สวรรคไ์ด ้ถา้เขาไมย่อมรับเชื?อวางใจในพระครสิตว์า่ทรงไดต้าย
ไถโ่ทษบาปของเขาที?ไมก้างเขน เขากไ็มส่ามารถรับการอภยั
บาปจากพระองคไ์ด ้เขาไมส่ามารถจะมบีา้นที?สวรรคเ์มื?อเขาตาย
จากโลกนีLไปแลว้

กา้วแรกที?จะไดรั้บการอภยับาปจากพระเจา้ คอืตอ้งยอมรับ
กอ่นวา่ตนเองนัLนเป็นคนบาป และขอรับพระครสิตเ์ป็นพระผูช้ว่ย
ใหร้อด รับการอภยับาปจากพระองคเ์หมอืนหญงิคนนีL

หนูรักพระเยซมูากหรอืนอ้ย? เมื?อหนูเขา้ใจจรงิๆ วา่พระองค์
ไดท้รงยกโทษบาปอนัใหญห่ลวงของตวัเองแลว้ หนูควรจะรัก
พระองคอ์ยา่งสดุใจ สดุกําลงั และสดุความคดิ
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รปู CF 5.3:  อปุมาเร ื5องคนฟารสิกีบัคนเก็บภาษี
พระเยซทูรงเลา่คําอปุมาอกีหนึ?งเรื?องเพื?อเตอืนสตคินที?

วางใจในความดหีรอืความชอบธรรมของตนเองและดถูกูคนอื?น 
(ลก. 18:19)  พระเยซเูลา่วา่มฟีารสิคีนหนึ?งและคนเกบ็ภาษีคน
หนึ?งขึLนไปอธษิฐานที?พระวหิารพรอ้มกนั ฟารสิคีนนัLนเป็นที?รูจั้ก
กบัดขีองคนในเมอืงมากมาย ผูค้นใหเ้กยีรตแิละนับถอืเขามาก 
เขาศกึษาพระบญัญัตขิองพระเจา้และเมื?อดจูากภายนอกเขา
นับวา่เป็นคนชอบธรรม แตจ่ติใจภายในเขาไมไ่ดม้คีวามสมัพันธ์
ที?สนทิกบัพระเจา้อยา่งแทจ้รงิ (เขาไมม่คีวามรอด) 

อกีคนหนึ?งคอืคนเกบ็ภาษีที?ผูค้นเกลยีดชงั ไมค่นใคร
อยากจะคบกบัเขา เขาถกูเปรยีบเหมอืนเป็นขโมย เขารดีไถเงนิ
ภาษีจากคนยวิเพื?อมอบใหก้บัรัฐบาลโรม
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ทั Lงสองคนแตกตา่งกนัอยา่งสิLนเชงิ ทั Lงฐานะทางสงัคมและ
ชวีติสว่นตวั ขณะนีLพวกเขากําลงัอธษิฐานในพระวหิารตอ่พระเจา้ 
คนฟารสิยีนืตวัตรงในสว่นที?คนสามารถเห็นเขาไดจ้ากขา้งนอก 
เขายนือยา่งสงา่ผา่เผยและเริ?มอธษิฐานดว้ยเสยีงอนัดงัตอ่พระ
เจา้ เขาไมไ่ดข้อใหพ้ระองคท์รงยกบาปของตนเอง แตเ่ขา
ขอบพระคณุพระเจา้ที?เขาไมไ่ดเ้ป็นคนขีLโกงและเป็นคนลว่ง
ประเวณี เขาบอกพระเจา้ถงึความดตีา่งๆ ที?ตวัเองกระทํา เขา
ถวายทรัพยใ์หแ้กพ่ระวหิาร เขาอดอาหารอธษิฐานตอ่พระเจา้
สปัดาหล์ะสองครั Lง เขาภมูใิจในการกระทําตามธรรมบญัญัตขิอง
พระเจา้ เขายังขอบคณุพระองคท์ี?เขาดกีวา่คนเกบ็ภาษีที?อยูใ่น
พระวหิารนัLนดว้ย

หา่งไปพอประมาณ คนเกบ็ภาษีกกํ็าลงัอธษิฐานอยูเ่ชน่กนั 
เขานั?งกม้หนา้ไมก่ลา้แมแ้ตจ่ะแหงนหนา้ขึLน เขาเริ?มวงิวอนตอ่
พระเจา้ “พระเจา้ขา้ ไดโ้ปรดเมตตาขา้พระองคท์ี?เป็นคนบาปดว้ย
เถดิ” เขาละอายใจในความบาปของตวัเอง เขารูว้า่ตนทําบาป
และสมควรไดรั้บการพพิากษาจากพระเจา้ เขาสํานกึวา่ตวัเองไม่
คูค่วรแมแ้ตจ่ะอธษิฐานอยูต่อ่หนา้พระพักตรข์องพระองค ์ชา่ง
ตา่งกบัคนฟารสิเีสยีเหลอืเกนิ! คนเกบ็ภาษีครํ?าครวญขอพระเจา้
อภยัแกเ่ขา แตค่นฟารสิอีวดตวัวา่ตนทําดมีากแคไ่หน

หลงัจากเลา่เรื?องอปุมาจบ พระเยซบูอกคนฟังในงานเลีLยง
วา่คนเกบ็ภาษีเดนิออกจากพระวหิารอยา่งคนที?พระเจา้ทรงอภยั
บาปใหแ้ลว้ เพราะเขาสํานกึและสารภาพบาปตอ่พระเจา้ เขาขอ
ความเมตตาจากพระองค ์คนเกบ็ภาษีเขาไดรั้บในสิ?งที?เขาขอ 
คอื - การใหอ้ภยั - แตค่นฟารสิไีมไ่ดรั้บสิ?งใดจากพระเจา้เลย 
เพราะเขาเยอ่หยิ?งที?จะยอมรับวา่ตนเป็นคนบาปและตอ้งการๆ ยก
โทษบาปจากพระเจา้
คําอปุมานีLแสดงใหเ้ห็นวา่คนที?อธษิฐานเสยีงดงัและอยากใหค้น
อื?นเห็นวา่เขาเครง่ศาสนานัLน จรงิๆ แลว้อาจจะไมไ่ดส้นทิกบัพระ
เจา้เลยกไ็ด ้เราตอ้งถอ่มใจลงยอมรับวา่เราเป็นคนบาป และ
ขอใหพ้ระองคอ์ภยัในความบาปกอ่น เราถงึจะมสีมัพันธส์นทิกบั
พระเจา้ได ้ จําเป็นที?เราตอ้งตระหนักวา่เราไมส่ามารถอาศยัการ
กระทําดขีองตวัเองเพื?อไปสวรรคไ์ด ้หนูเคยอธษิฐานขอและรับ
พระเยซเูป็นผูล้า้งบาปหรอืยัง ถา้ยังหนูสามารถทําไดใ้นวนันีL
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