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ลูกแปลกพ่อ 
พระเยซูคริสตท์รงตรัสไวใ้นพระธรรมลูกาวา่ มีคุณพอ่คนหน่ึงมีลูกชายอยู ่2 คน ลูกชายคนเล็ก

ออ้นวอนขอให้พ่อแบ่งทรัพยสิ์นส่วนท่ีเป็นมรดกของเขาให้แก่เขา เขาออ้นวอนจนพ่ออดรนทนต่อไป
ไม่ไดก้็เลยแบ่งให้เขากบัพี่ชาย เม่ือลูกชายคนเล็กไดรั้บส่วนแบ่งแล้วก็เดินทางจากบา้นไปเท่ียวเมือง
ไกลผลาญทรัพยท์ั้งหมดท่ีมีอยูน่ั้น ดว้ยการเป็นนกัเลง คบผูห้ญิงชัว่ด่ืมสุรา จนกระทัง่ทรัพยท่ี์เขาไดรั้บ
จากคุณพ่อนั้นค่อย ๆ หมดไป เม่ือเงินหมดเขาจะกลบับา้นก็ไม่ไดเ้พราะค่ารถจะกลบัก็ไม่มี ทรัพยสิ์น
เงินทองท่ีน าติดตวัมาไดใ้ชไ้ปจนหมดส้ิน ผลสุดทา้ยเม่ือถึงคราวคบัขนั ก็เลยตอ้งไปรับจา้งเป็นคนเล้ียง
หมูในบ้านของชายคนหน่ึง ชายคนนั้นใช้เขาไปเล้ียงหมูในทุ่งนาสภาพของลูกจ้างนั้นจะอ่ิม และ
สมบูรณ์เหมือนอยา่งคนอ่ืน หรืออยา่งนายจา้งไม่ได ้ขณะท่ีเขาเล้ียงหมูอยูท่ี่ทุ่งนา เขารู้สึกหิวจดั เห็นหมู
กินฝักถัว่อยูอ่ยา่งเอร็ดอร่อยดี แต่เขาเองกลบัหิวโซ่ น่าเวทนาเหลือเกิน ทนัใดนั้นเอง เขาก็รู้สึกส านึกตวั
ได ้นัง่กอดเข่าคอตกคิดข้ึนไดว้า่ “เออ...เราน่ีจะมาอดตายเสียท่ีน่ีแลว้ ท่ีบา้นคุณพ่อเรามีลูกจา้งตั้งหลาย
คน ลูกจา้งทุกคนมีอาหารอ่ิมและยงัมีเหลืออีก แลว้ เราจะมาอดตายเสียท่ีน่ีท าไมเล่า” เขาเร่ิมรู้สึกตวัแลว้
วา่เขาไดท้  าผิด “โอเราไดท้  าผิดต่อสวรรค ์และต่อคุณพ่อ เราจะไปสารภาพผิดต่อคุณพ่อ ขอให้ท่านรับ
ไวเ้ป็นลูกจา้งก็ยงัดีกว่าท่ีจะตอ้งมาทนทุกข์ทรมานเพราะความอดอยากอย่างน้ี” จากนั้นเขาก็ลุกข้ึน
เดินทางกลบัไปบา้น 

เม่ือคุณพอ่เห็นเขาแต่ไกลเกือบจะจ าเขาไม่ได ้เพราะเส้ือผา้ขาดกะรุ่งกะร่ิง หนา้ตามอมแมม แต่
ดว้ยความรักของคุณพ่อ ๆ ก็จ  าไดว้า่เป็นลูกชายคนเล็กแน่ คุณพ่อจึงวิ่งเขา้ไปกอดคอจูบ ลูกร้องไห้ดว้ย
ความส านึกตวัท่ีตนไดท้  าใหคุ้ณพอ่ของเขาตอ้งล าบาก เสียใจ ผลาญทรัพยส์มบติัหมดโดยไม่ยอมเช่ือฟัง
คุณพอ่ของเขา เขาไดส้ารภาพผิดต่อพ่อวา่ “คุณพ่อครับผมไดผ้ิดต่อสวรรคแ์ละผิดต่อคุณพ่อดว้ย ผมไม่
สมควรจะไดช่ื้อว่าเป็นลูกของคุณพ่ออีกต่อไป ขอให้รับผมเป็นเพียงลูกจา้งเท่านั้นก็ดีแลว้” พ่อไม่ฟัง
เสียง สั่งใหค้นใชเ้อาเส้ือผา้อยา่งดีเอาแหวนและรองเทา้มาสวมให้ รับคืนเป็นลูกอีก แลว้สั่งคนใชใ้ห้เอา
ลูกววัอว้นพีมาฆ่าเล้ียงกนัเพื่อแสดงความร่ืนเริงยินดีเน่ืองจากลูกคนน้ีหายไปแล้วแต่กลบัพบกนัอีก 
เหมือนกบัตายไปแลว้แต่เป็นข้ึนมาอีก 

เร่ืองน้ีเป็นบทเรียนสอนใจเราทุกคน ท่ีขา้พเจา้บอกวา่ลูกแปลกพ่อ เป็นของน่าแปลกไหม? คน
ไทยยอ่มรู้ดีวา่ ลูกคนไหนท่ีด่าพ่อ ด่าแม่ ลูกคนไหนท่ีไม่เล้ียงดูพ่อแม่ ไม่ยอมรู้จกัพ่อแม่ เป็นลูกชัว่ช้า
เลวทราม ขา้พเจา้เคยไดย้นิบางคนเล่าวา่ พอ่แม่ส่งใหลู้กคนหน่ึงไปเล่าเรียนจนจบ ไดเ้ป็นใหญ่เป็นโต มี
ยศฐาบรรดาศกัด์ิสูง พ่อเป็นบา้นนอก ท่าทางงกเง่ินไดไ้ปหา ลูกคนนั้นก็ไม่ยอมรับ กลบับอกวา่ไม่ใช่
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พ่อ แลว้ขบัไล่ไป ถา้เร่ืองน้ีเป็นความจริงก็เป็นเร่ืองท่ีน่าสลดใจมากเพราะธรรมดาลูกจะตอ้งเคารพพ่อ
แม่ ค  าพงัเพยมีว่า “จะเป็นหมูเป็นหมาก็ยงัเป็นพ่อแม่” แต่เป็นท่ีน่าแปลกหน่อย พ่อแม่น่ะรักลูกแน่ แต่
วา่ลูกบางทีจะแปลกพอ่ แปลกแม่ และลูกน่ะ ไม่ค่อยจะรู้จกัพอ่แม่ 

ในเร่ืองน้ีลูกเปรียบไดก้บัเราทุกคน พ่อเปรียบไดแ้ก่พระเจา้ผูท้รงสร้างโลกน้ีและตวัเรา เพราะ
เม่ือเดิมพระเจา้ทรงสร้างมนุษยคู์่แรกมา และอวยพระพรให้เขามีลูกหลานมากมายจนเต็มแผน่ดินโลก 
เราก็เป็นลูกท่ีเกิดมาจากมนุษยคู์่แรกหรือเรียกไดว้า่ พระเจา้เป็นพ่อของตวัเรา พระเจา้ทรงสร้างดินฟ้า
อากาศ ให้ฝนตกตามฤดู ให้มีลมหายใจเขา้ออกพระเจา้ให้ความรักและชีวิต พระเจา้ให้สัตวบ์ก สัตวน์ ้ า 
เพื่อเป็นอาหาร แต่วา่ท่านทั้งหลายเคยขอบพระคุณพระเจา้หรือเปล่า? ท่านทั้งหลายรู้จกัคุณพ่อผูย้ิ่งใหญ่
ซ่ึง เป็นแบบฉบบัของคุณพ่อท่ีดี  ผูท่ี้ให้ทุกส่ิงแก่เราไหม? แต่น่าเสียดายเราเป็นเหมือนลูกคนนั้นท่ี
ขา้พเจา้บอกวา่ พอพ่อแม่ชุบเล้ียงส่งให้เรียนจนไดเ้ป็นใหญ่ เป็นโตแลว้ก็ไม่รู้จกัพ่อ ฝ่ายพ่อเล่า ท่านคง
จะรู้สึกแปลกใจวา่ ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น ท่านและขา้พเจา้เป็นเหมือนคน ๆ นั้นท่ีไม่รู้จกัพ่อ ไม่รู้จกัพระ
เจา้ ไม่เคยขอบพระคุณพระเจา้เลย ยิ่งกว่านั้นอีก ยงัท าความชั่วช้าน่าชงัหลายอย่าง พระคริสตธรรม
คมัภีร์บอกวา่ “จิตใจของมนุษยโ์กงเกินบรรดาทุกส่ิง และชัว่ร้ายกาจนกั ใครจะรู้จกัใจนั้นเล่า?” ใจของ
ท่าน ใจของขา้พเจา้ โกงเกินบรรดาทุกส่ิง 

พระเจา้เป็นผูใ้ห้ลมหายใจเขา้ออก ถา้ขาดลมหายใจสักพกัหน่ึงก็ตายแน่ พระเจา้ให้มีชีวิต ให้
อาหาร อากาศและใหมี้แสงแดด แต่เราเคยรู้จกัพระเจา้ไหม? ถา้เร่ืองน้ีเป็นความจริง ท่านจะวา่อยา่งไร? 
โกงไหม? โกงท่ีสุดและชัว่ร้ายกาจดว้ย ขา้พเจา้เคยโกง แต่เด๋ียวน้ีขา้พเจา้ไดรู้้จกัถึงความจริงแลว้ จึงรู้สึก
เสียใจมาก เม่ือก่อนขา้พเจา้ไม่ทราบวา่โลกน้ีเป็นอยา่งไร? ไม่รู้วา่ฝนตกแดดออกมาจากไหน? รู้แต่วา่ฝน
ตกก็ใช้กนั เราเป็นลูกแปลกพ่อ ยิ่งกว่านั้นเรายงัท าความชัว่ซ ้ าเติมอีก จนพระเจา้เสียพระทยั ในพระ
คริสตธรรมคมัภีร์บอกว่า พระเจา้ทรงโทมนสัคือ เสียใจท่ีพระองค์ไดท้รงสร้างมนุษยข้ึ์นมา แต่มนุษย์
กลบัไม่เช่ือวางใจพระองค ์มิหน าซ ้ ายงักลบัไปกราบไหวส่ิ้งท่ีไม่ใช่พระเจา้ ซ่ึงเป็นการกบฏต่อพระองค ์
บางพวกกราบไหวแ้มน้ ้ า อิฐ ปูนและทองค า พระเจา้ทรงสร้างส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด แต่เรากลบัไปกราบ
ไหวส่ิ้งท่ีพระเจ้าทรงสร้างนั้น แทนท่ีจะกราบไหวพ้ระเจา้ผูท้รงสร้างเจ้าของตึกกับตึกอย่างไหนมี
เกียรติยศมากกวา่กนั เราจะเขา้ไปภายในตึกกล่าววา่ “โอ พ่อเจา้ประคุณตึกช่างใหญ่โตเหลือเกิน” แลว้
กราบไหวตึ้กไม่กราบไหวเ้จา้ของตึกอยา่งนั้นหรือ? ความบาป ความชัว่ร้ายท าให้เราโกง และลืมพระเจา้ 
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์บอกว่า บรรดาผูท่ี้ละลืมพระเจา้จะตอ้งตกนรก ถ้าเรายงัเป็นคนเช่นนั้น ผล
ท่ีสุดจะเป็นอย่างไร? เราจะตอ้งถูกพิพากษา สุดทา้ยจะถูกทิ้งลงไปในบึงไฟก ามะถนัท่ีนั่นมีแต่การ
ร้องไหข้บเข้ียวเค้ียวฟัน 
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พี่นอ้งท่ีรักทั้งหลาย ขา้พเจา้เป็นราชทูตของพระเจา้ท่ีพระเจา้ใชใ้ห้น าข่าวดีมาบอกแก่ท่าน เชิญ
ชวนให้ท่านกลบัใจใหม่ พระเยซูคริสต์ทรงเตือนเราว่า “จงกลบัใจเสียใหม่เพราะว่าใจเป็นบ่อเกิดของ
ความชัว่ทั้งหลาย ความคิดชัว่การท าชัว่มาจากใจชัว่ คนดีย่อมเอาของดีมาจากคลงัดีแห่งใจของตน คน
ชัว่ยอ่มเอาของชัว่ออกมาจากคลงัชัว่แห่งใจของตน แลว้พวกเรามกัพดูผดิ คิดผดิบ่อย ๆ ด่ากนัง่าย  บางที
ก็พดูตลกหยาบโลน มีความหมายส่อไปในทางสกปรก บางทีอยากจะเป็นคนดี พดูจาสุภาพเรียบร้อย แต่
เพียงไม่นานก็กลบัท าชั่วอีก เพราะใจมนัชัว่จะเอามาดดัแปลง สั่งสอน หรือตกัเตือนก็ไม่ได ้พระเยซู
คริสตต์รัสวา่ จุดอ่อนของมนุษยอ์ยูต่รงไหน พระองคบ์อกวา่ จงกลบัใจเสียใหม่ น่ีแหละเป็นข่าวดีท่ีจะ
บอกท่านทั้งหลาย ขอเชิญทุกท่านท่ีรู้สึกวา่ตนเป็นเหมือนกบัลูกคนนั้นท่ีลืมคุณพ่อของเขา  แต่ภายหลงั
ส านึกไดจึ้งกลบัมาสารภาพต่อคุณพ่อของเขา เราใช้ทรัพยท่ี์คุณพ่อแบ่งให้ดว้ยการเป็นนกัเลงสุรา ไป
เท่ียวเมืองไกล พระเจา้ใหห้ลายส่ิง ให้เงิน ทอง อาหาร อากาศและชีวิต แต่เรากลบัใชท้รัพยข์องพระเจา้
ไปในทางท่ีเสียหาย เอาไปกินเหลา้บา้ง สูบบุหร่ี สูบฝ่ิน กญัชาบา้ง เอาไปใชใ้หก้บัผปีีศาจ ลว้นแต่ผลาญ
ทรัพยข์องพระเจา้ แลว้ท่ีสุดจิตวญิญาณของเราก็ขดัสน ถึงแมเ้ราจะเป็นคนมัง่มี แต่วา่จิตใจบกพร่องและ
ขดัสนวญิญาณจิตไม่มีอะไรเลย เราเป็นคนเขญ็ใจแร้นแคน้ ถา้เราจะรู้สึกตวัวา่เราไดท้  าผิดต่อพระเจา้ เรา
ก็ไม่นัง่เฉย แต่เราจะลุกข้ึนกลบัไปหาพระเจา้ เตรียมใจสารภาพความผิดบาปต่อพระองค์ พระองค์จะ
ตอ้นรับเราเป็นอยา่งดี พร้อมท่ีจะยกบาปโทษให้ วนัน้ีถา้หากวา่ผูใ้ดรู้สึกตวัวา่ท่านไดท้  าผิดต่อพระเจา้ 
หลงลืมพระเจา้ เม่ือท่านส านึกตวัเช่นน้ีแลว้ ใหส้ารภาพต่อพระเจา้เสีย พระเจา้จะทรงโปรดยกโทษบาป
ใหแ้ก่ท่าน 

ความบาปน้ีเป็นเหตุให้มนุษยต์อ้งไดรั้บความทุกข์ทรมานตอ้งเจ็บป่วย จนกระทัง่ตาย ความ
โกรธ ความอิจฉา ริษยา ความชัว่ร้ายในใจของเราน้ีเป็นผลของความบาป ถา้เรารู้จกัพระเจา้ เราก็จะไม่มี
ใจอยา่งน้ี 

พระเจา้ยงัรักท่านอยู ่ถา้ท่านจะกลบัใจเสียใหม่พระเจา้ยงัพร้อมเสมอ ท่ีจะรับท่านกลบัคืนเป็น
ลูกของพระองคอี์ก แมท้่านจะบาป จะชัว่ จะอกตญัญูสักเพียงไรก็ตาม 

เม่ือเดิม พระเจา้ทรงสร้างให้เราเป็นลูกของพระองค์แต่ความบาปนั้นไดแ้ยกเราให้กลายเป็น
ศตัรูของพระเจา้ 

เกือบสองพนัปีมาแลว้ พระเยซูคริสตเ์สด็จเขา้มาในโลกน้ี ทรงตายแทนบาปเราบนไมก้างเขน 
ตายเพื่อจะให้เรากลบัมีสัมพนัธไมตรีกนักบัพระเจา้อีก พระเยซูคริสต์เป็นผูส้มานรอยร้าวให้มนุษยผ์ู ้
เป็นคนบาปไดก้ลบัเขา้สู่ต าแหน่งลูกของพระเจา้ไดอี้ก มีทางเดียวเท่านั้นคือ ทางท่ีพระเยซูคริสตจ์ะตอ้ง
ตายบนไมก้างเขน พระเจา้ใชพ้ระเยซูคริสตม์าเพื่อจะช่วยเรา ส่วนมนุษยท่ี์หลงอยูใ่นความบาปจะตอ้ง
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พินาศ เพราะฉะนั้น พระเยซูจ าเป็นจะตอ้งสละชีวิตของพระองคบ์นไมก้างเขนเพื่อช่วยเราและพระองค์
ก็ไดไ้ถ่บาปของเราส าเร็จแลว้ 

ขอเชิญทุกท่านท่ีรู้สึกวา่ ท่านมีบาป กลบัมาหาพระเจา้กลบัใจเสียใหม่โดยเช่ือวางใจในพระเยซู
คริสต ์พระเจา้ผูอ้ยูใ่นสวรรคจ์ะยกโทษให้ และรับท่านกลบัมาสู่ต าแหน่งลูกอีกแลว้จะช าระใจสกปรก
ของท่านให้สะอาด ท่านจะไดรั้บสันติสุขจากพระองค์ จะรอดพน้จากบาป และยิ่งกว่านั้นท่านจะมีใจ
ใหมท่ี่บริสุทธ์ิ เม่ือตายจากโลกน้ีไปไม่ตอ้งตกนรก แต่พระเจา้จะรับวิญญาณของท่านข้ึนไปสู่สวรรค ์น่ี
เป็นข่าวดีท่ีขา้พเจา้น ามาบอกแก่ท่าน ขอเชิญท่านรับเอาพระเยซูคริสต์ผูเ้ป็นทางเดียวท่ีจะน าเราไปถึง
พระเจา้ได ้นอกจากพระองคแ์ลว้ไม่มีทางอ่ืนท่ีจะช่วยใหร้อดได ้

ขอพระเจา้ทรงโปรดช่วยให้ท่านรู้สึกวา่ ท่านเป็นคนผิดบาป และให้ท่านกลบัใจใหม่ กลบัมา
หาพระเจา้เช่นเดียวกบัลูกชายคนนั้นท่ีกลบัใจใหม่ และกลบัมาคืนดีกบัคุณพอ่ของเขา. 


