ลูกแปลกพ่อ
พระเยซูคริ สต์ทรงตรัสไว้ในพระธรรมลูกาว่า มีคุณพ่อคนหนึ่งมีลูกชายอยู่ 2 คน ลูกชายคนเล็ก
อ้อนวอนขอให้พ่อแบ่งทรัพย์สินส่ วนที่เป็ นมรดกของเขาให้แก่เขา เขาอ้อนวอนจนพ่ออดรนทนต่อไป
ไม่ได้ก็เลยแบ่งให้เขากับพี่ชาย เมื่อลูกชายคนเล็กได้รับส่ วนแบ่งแล้วก็เดิ นทางจากบ้านไปเที่ยวเมือง
ไกลผลาญทรัพย์ท้ งั หมดที่มีอยูน่ ้ นั ด้วยการเป็ นนักเลง คบผูห้ ญิงชัว่ ดื่มสุ รา จนกระทัง่ ทรัพย์ที่เขาได้รับ
จากคุ ณพ่อนั้นค่อย ๆ หมดไป เมื่อเงินหมดเขาจะกลับบ้านก็ไม่ได้เพราะค่ารถจะกลับก็ไม่มี ทรัพย์สิน
เงินทองที่นาติดตัวมาได้ใช้ไปจนหมดสิ้ น ผลสุ ดท้ายเมื่อถึงคราวคับขัน ก็เลยต้องไปรับจ้างเป็ นคนเลี้ยง
หมู ใ นบ้า นของชายคนหนึ่ ง ชายคนนั้นใช้เ ขาไปเลี้ ย งหมู ใ นทุ่ ง นาสภาพของลู ก จ้า งนั้นจะอิ่ ม และ
สมบูรณ์เหมือนอย่างคนอื่น หรื ออย่างนายจ้างไม่ได้ ขณะที่เขาเลี้ยงหมูอยูท่ ี่ทุ่งนา เขารู ้สึกหิ วจัด เห็นหมู
กินฝักถัว่ อยูอ่ ย่างเอร็ ดอร่ อยดี แต่เขาเองกลับหิ วโซ่ น่าเวทนาเหลือเกิน ทันใดนั้นเอง เขาก็รู้สึกสานึ กตัว
ได้ นัง่ กอดเข่าคอตกคิดขึ้นได้วา่ “เออ...เรานี่จะมาอดตายเสี ยที่นี่แล้ว ที่บา้ นคุณพ่อเรามีลูกจ้างตั้งหลาย
คน ลูกจ้างทุกคนมีอาหารอิ่มและยังมีเหลืออีก แล้ว เราจะมาอดตายเสี ยที่นี่ทาไมเล่า” เขาเริ่ มรู ้สึกตัวแล้ว
ว่าเขาได้ทาผิด “โอเราได้ทาผิดต่อสวรรค์ และต่อคุ ณพ่อ เราจะไปสารภาพผิดต่อคุณพ่อ ขอให้ท่านรับ
ไว้เป็ นลู กจ้างก็ยงั ดี กว่าที่ จะต้องมาทนทุ กข์ทรมานเพราะความอดอยากอย่างนี้ ” จากนั้นเขาก็ลุกขึ้ น
เดินทางกลับไปบ้าน
เมื่อคุณพ่อเห็นเขาแต่ไกลเกือบจะจาเขาไม่ได้ เพราะเสื้ อผ้าขาดกะรุ่ งกะริ่ ง หน้าตามอมแมม แต่
ด้วยความรักของคุณพ่อ ๆ ก็จาได้วา่ เป็ นลูกชายคนเล็กแน่ คุณพ่อจึงวิ่งเข้าไปกอดคอจูบ ลูกร้องไห้ดว้ ย
ความสานึกตัวที่ตนได้ทาให้คุณพ่อของเขาต้องลาบาก เสี ยใจ ผลาญทรัพย์สมบัติหมดโดยไม่ยอมเชื่ อฟั ง
คุณพ่อของเขา เขาได้สารภาพผิดต่อพ่อว่า “คุณพ่อครับผมได้ผิดต่อสวรรค์และผิดต่อคุณพ่อด้วย ผมไม่
สมควรจะได้ชื่อว่าเป็ นลูกของคุ ณพ่ออีกต่อไป ขอให้รับผมเป็ นเพียงลูกจ้างเท่านั้นก็ดีแล้ว” พ่อไม่ฟัง
เสี ยง สั่งให้คนใช้เอาเสื้ อผ้าอย่างดีเอาแหวนและรองเท้ามาสวมให้ รับคืนเป็ นลูกอีก แล้วสั่งคนใช้ให้เอา
ลูกวัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ ยงกันเพื่อแสดงความรื่ นเริ งยินดี เนื่ องจากลู กคนนี้ หายไปแล้วแต่กลับพบกันอี ก
เหมือนกับตายไปแล้วแต่เป็ นขึ้นมาอีก
เรื่ องนี้เป็ นบทเรี ยนสอนใจเราทุกคน ที่ขา้ พเจ้าบอกว่าลูกแปลกพ่อ เป็ นของน่าแปลกไหม? คน
ไทยย่อมรู ้ ดีวา่ ลูกคนไหนที่ด่าพ่อ ด่าแม่ ลูกคนไหนที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ ไม่ยอมรู ้จกั พ่อแม่ เป็ นลูกชัว่ ช้า
เลวทราม ข้าพเจ้าเคยได้ยนิ บางคนเล่าว่า พ่อแม่ส่งให้ลูกคนหนึ่งไปเล่าเรี ยนจนจบ ได้เป็ นใหญ่เป็ นโต มี
ยศฐาบรรดาศักดิ์ สูง พ่อเป็ นบ้านนอก ท่าทางงกเงิ่นได้ไปหา ลูกคนนั้นก็ไม่ยอมรับ กลับบอกว่าไม่ใช่
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พ่อ แล้วขับไล่ไป ถ้าเรื่ องนี้ เป็ นความจริ งก็เป็ นเรื่ องที่น่าสลดใจมากเพราะธรรมดาลูกจะต้องเคารพพ่อ
แม่ คาพังเพยมีว่า “จะเป็ นหมูเป็ นหมาก็ยงั เป็ นพ่อแม่” แต่เป็ นที่น่าแปลกหน่อย พ่อแม่น่ะรักลูกแน่ แต่
ว่าลูกบางทีจะแปลกพ่อ แปลกแม่ และลูกน่ะ ไม่ค่อยจะรู ้จกั พ่อแม่
ในเรื่ องนี้ ลูกเปรี ยบได้กบั เราทุกคน พ่อเปรี ยบได้แก่พระเจ้าผูท้ รงสร้างโลกนี้ และตัวเรา เพราะ
เมื่อเดิมพระเจ้าทรงสร้างมนุ ษย์คู่แรกมา และอวยพระพรให้เขามีลูกหลานมากมายจนเต็มแผ่นดินโลก
เราก็เป็ นลูกที่เกิ ดมาจากมนุ ษย์คู่แรกหรื อเรี ยกได้วา่ พระเจ้าเป็ นพ่อของตัวเรา พระเจ้าทรงสร้างดินฟ้ า
อากาศ ให้ฝนตกตามฤดู ให้มีลมหายใจเข้าออกพระเจ้าให้ความรักและชี วิต พระเจ้าให้สัตว์บก สัตว์น้ า
เพื่อเป็ นอาหาร แต่วา่ ท่านทั้งหลายเคยขอบพระคุณพระเจ้าหรื อเปล่า? ท่านทั้งหลายรู ้จกั คุณพ่อผูย้ ิ่งใหญ่
ซึ่ ง เป็ นแบบฉบับของคุ ณพ่อที่ ดี ผูท้ ี่ ให้ทุ กสิ่ งแก่ เราไหม? แต่น่าเสี ย ดายเราเป็ นเหมื อนลู กคนนั้นที่
ข้าพเจ้าบอกว่า พอพ่อแม่ชุบเลี้ยงส่ งให้เรี ยนจนได้เป็ นใหญ่ เป็ นโตแล้วก็ไม่รู้จกั พ่อ ฝ่ ายพ่อเล่า ท่านคง
จะรู ้สึกแปลกใจว่า ไม่ควรจะเป็ นเช่นนั้น ท่านและข้าพเจ้าเป็ นเหมือนคน ๆ นั้นที่ไม่รู้จกั พ่อ ไม่รู้จกั พระ
เจ้า ไม่เคยขอบพระคุ ณพระเจ้าเลย ยิ่งกว่านั้นอีก ยังทาความชั่วช้าน่ าชังหลายอย่าง พระคริ สตธรรม
คัมภีร์บอกว่า “จิตใจของมนุษย์โกงเกินบรรดาทุกสิ่ ง และชัว่ ร้ายกาจนัก ใครจะรู ้จกั ใจนั้นเล่า?” ใจของ
ท่าน ใจของข้าพเจ้า โกงเกินบรรดาทุกสิ่ ง
พระเจ้าเป็ นผูใ้ ห้ลมหายใจเข้าออก ถ้าขาดลมหายใจสักพักหนึ่ งก็ตายแน่ พระเจ้าให้มีชีวิต ให้
อาหาร อากาศและให้มีแสงแดด แต่เราเคยรู ้จกั พระเจ้าไหม? ถ้าเรื่ องนี้ เป็ นความจริ ง ท่านจะว่าอย่างไร?
โกงไหม? โกงที่สุดและชัว่ ร้ายกาจด้วย ข้าพเจ้าเคยโกง แต่เดี๋ยวนี้ขา้ พเจ้าได้รู้จกั ถึงความจริ งแล้ว จึงรู้สึก
เสี ยใจมาก เมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่ทราบว่าโลกนี้เป็ นอย่างไร? ไม่รู้วา่ ฝนตกแดดออกมาจากไหน? รู ้แต่วา่ ฝน
ตกก็ใช้กนั เราเป็ นลู กแปลกพ่อ ยิ่งกว่านั้นเรายังทาความชัว่ ซ้ าเติ มอี ก จนพระเจ้าเสี ยพระทัย ในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์บอกว่า พระเจ้าทรงโทมนัสคือ เสี ยใจที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุ ษย์ข้ ึนมา แต่มนุ ษย์
กลับไม่เชื่อวางใจพระองค์ มิหนาซ้ ายังกลับไปกราบไหว้สิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้า ซึ่ งเป็ นการกบฏต่อพระองค์
บางพวกกราบไหว้แม้น้ า อิฐ ปูนและทองคา พระเจ้าทรงสร้ างสิ่ งเหล่านี้ ท้ งั หมด แต่เรากลับไปกราบ
ไหว้สิ่ งที่ พ ระเจ้าทรงสร้ า งนั้น แทนที่ จะกราบไหว้พระเจ้า ผูท้ รงสร้ า งเจ้าของตึ กกับตึ กอย่างไหนมี
เกียรติยศมากกว่ากัน เราจะเข้าไปภายในตึกกล่าวว่า “โอ พ่อเจ้าประคุณตึกช่างใหญ่โตเหลือเกิน” แล้ว
กราบไหว้ตึกไม่กราบไหว้เจ้าของตึกอย่างนั้นหรื อ? ความบาป ความชัว่ ร้ายทาให้เราโกง และลืมพระเจ้า
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์บอกว่า บรรดาผูท้ ี่ละลื มพระเจ้าจะต้องตกนรก ถ้าเรายังเป็ นคนเช่ นนั้น ผล
ที่ สุดจะเป็ นอย่างไร? เราจะต้องถู กพิพากษา สุ ดท้ายจะถู กทิ้ง ลงไปในบึ งไฟกามะถันที่ นั่นมี แต่การ
ร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน
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พี่นอ้ งที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าเป็ นราชทูตของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้ให้นาข่าวดีมาบอกแก่ท่าน เชิ ญ
ชวนให้ท่านกลับใจใหม่ พระเยซู คริ สต์ทรงเตือนเราว่า “จงกลับใจเสี ยใหม่เพราะว่าใจเป็ นบ่อเกิ ดของ
ความชัว่ ทั้งหลาย ความคิดชัว่ การทาชัว่ มาจากใจชัว่ คนดีย่อมเอาของดีมาจากคลังดีแห่ งใจของตน คน
ชัว่ ย่อมเอาของชัว่ ออกมาจากคลังชัว่ แห่งใจของตน แล้วพวกเรามักพูดผิด คิดผิดบ่อย ๆ ด่ากันง่าย บางที
ก็พดู ตลกหยาบโลน มีความหมายส่ อไปในทางสกปรก บางทีอยากจะเป็ นคนดี พูดจาสุ ภาพเรี ยบร้อย แต่
เพียงไม่นานก็กลับทาชั่วอีก เพราะใจมันชัว่ จะเอามาดัดแปลง สั่งสอน หรื อตักเตือนก็ไม่ได้ พระเยซู
คริ สต์ตรัสว่า จุดอ่อนของมนุ ษย์อยูต่ รงไหน พระองค์บอกว่า จงกลับใจเสี ยใหม่ นี่ แหละเป็ นข่าวดีที่จะ
บอกท่านทั้งหลาย ขอเชิ ญทุกท่านที่รู้สึกว่าตนเป็ นเหมือนกับลูกคนนั้นที่ลืมคุณพ่อของเขา แต่ภายหลัง
สานึ กได้จึงกลับมาสารภาพต่อคุณพ่อของเขา เราใช้ทรัพย์ที่คุณพ่อแบ่งให้ดว้ ยการเป็ นนักเลงสุ รา ไป
เที่ยวเมืองไกล พระเจ้าให้หลายสิ่ ง ให้เงิน ทอง อาหาร อากาศและชี วิต แต่เรากลับใช้ทรัพย์ของพระเจ้า
ไปในทางที่เสี ยหาย เอาไปกินเหล้าบ้าง สู บบุหรี่ สู บฝิ่ น กัญชาบ้าง เอาไปใช้ให้กบั ผีปีศาจ ล้วนแต่ผลาญ
ทรัพย์ของพระเจ้า แล้วที่สุดจิตวิญญาณของเราก็ขดั สน ถึงแม้เราจะเป็ นคนมัง่ มี แต่วา่ จิตใจบกพร่ องและ
ขัดสนวิญญาณจิตไม่มีอะไรเลย เราเป็ นคนเข็ญใจแร้นแค้น ถ้าเราจะรู ้สึกตัวว่าเราได้ทาผิดต่อพระเจ้า เรา
ก็ไม่นงั่ เฉย แต่เราจะลุกขึ้นกลับไปหาพระเจ้า เตรี ยมใจสารภาพความผิดบาปต่อพระองค์ พระองค์จะ
ต้อนรับเราเป็ นอย่างดี พร้ อมที่จะยกบาปโทษให้ วันนี้ ถา้ หากว่าผูใ้ ดรู ้สึกตัวว่าท่านได้ทาผิดต่อพระเจ้า
หลงลืมพระเจ้า เมื่อท่านสานึกตัวเช่นนี้แล้ว ให้สารภาพต่อพระเจ้าเสี ย พระเจ้าจะทรงโปรดยกโทษบาป
ให้แก่ท่าน
ความบาปนี้ เป็ นเหตุให้มนุ ษย์ตอ้ งได้รับความทุกข์ทรมานต้องเจ็บป่ วย จนกระทัง่ ตาย ความ
โกรธ ความอิจฉา ริ ษยา ความชัว่ ร้ายในใจของเรานี้เป็ นผลของความบาป ถ้าเรารู ้จกั พระเจ้า เราก็จะไม่มี
ใจอย่างนี้
พระเจ้ายังรักท่านอยู่ ถ้าท่านจะกลับใจเสี ยใหม่พระเจ้ายังพร้อมเสมอ ที่จะรับท่านกลับคืนเป็ น
ลูกของพระองค์อีก แม้ท่านจะบาป จะชัว่ จะอกตัญญูสักเพียงไรก็ตาม
เมื่อเดิม พระเจ้าทรงสร้างให้เราเป็ นลูกของพระองค์แต่ความบาปนั้นได้แยกเราให้กลายเป็ น
ศัตรู ของพระเจ้า
เกือบสองพันปี มาแล้ว พระเยซู คริ สต์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ ทรงตายแทนบาปเราบนไม้กางเขน
ตายเพื่อจะให้เรากลับมีสัมพันธไมตรี กนั กับพระเจ้าอีก พระเยซู คริ สต์เป็ นผูส้ มานรอยร้ าวให้มนุ ษย์ผู้
เป็ นคนบาปได้กลับเข้าสู่ ตาแหน่งลูกของพระเจ้าได้อีก มีทางเดียวเท่านั้นคือ ทางที่พระเยซู คริ สต์จะต้อง
ตายบนไม้กางเขน พระเจ้าใช้พระเยซู คริ สต์มาเพื่อจะช่ วยเรา ส่ วนมนุ ษย์ที่หลงอยูใ่ นความบาปจะต้อง
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พินาศ เพราะฉะนั้น พระเยซูจาเป็ นจะต้องสละชี วิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยเราและพระองค์
ก็ได้ไถ่บาปของเราสาเร็ จแล้ว
ขอเชิญทุกท่านที่รู้สึกว่า ท่านมีบาป กลับมาหาพระเจ้ากลับใจเสี ยใหม่โดยเชื่ อวางใจในพระเยซู
คริ สต์ พระเจ้าผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์จะยกโทษให้ และรับท่านกลับมาสู่ ตาแหน่งลูกอีกแล้วจะชาระใจสกปรก
ของท่านให้สะอาด ท่านจะได้รับสันติสุขจากพระองค์ จะรอดพ้นจากบาป และยิ่งกว่านั้นท่านจะมีใจ
ใหม่ที่บริ สุทธิ์ เมื่อตายจากโลกนี้ ไปไม่ตอ้ งตกนรก แต่พระเจ้าจะรับวิญญาณของท่านขึ้นไปสู่ สวรรค์ นี่
เป็ นข่าวดีที่ขา้ พเจ้านามาบอกแก่ท่าน ขอเชิ ญท่านรับเอาพระเยซู คริ สต์ผเู ้ ป็ นทางเดียวที่จะนาเราไปถึ ง
พระเจ้าได้ นอกจากพระองค์แล้วไม่มีทางอื่นที่จะช่วยให้รอดได้
ขอพระเจ้าทรงโปรดช่ วยให้ท่านรู ้สึกว่า ท่านเป็ นคนผิดบาป และให้ท่านกลับใจใหม่ กลับมา
หาพระเจ้าเช่นเดียวกับลูกชายคนนั้นที่กลับใจใหม่ และกลับมาคืนดีกบั คุณพ่อของเขา.
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