เศรษฐีและลาซารั ส (ลูกา 16:19-31)
โดยอาจารย์ แม็กซ์ ไคลน์
(The Rich Man and Lazarus (Luke 16:19-31), by Max Klein)

เรื่ องราวของเศรษฐี และลาซารัสที่พระเยซูคริสต์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงสอนไม่ได้ เป็ นเรื่ องคาอุปมาหรื อ
เรื่ องเล่าที่แต่งขึ ้นเพื่อสอน (a parable) เพราะคาอุปมาจะไม่กล่าวถึงชื่อที่แท้ จริงโดยเฉพาะหรื อสถานที่
ตามภูมิศาสตร์ ที่แท้ จริง ตัวอย่างของคาอุปมาที่มกั จะเริ่มต้ นตามปกติด้วยการแนะนาผู้สวมบทบาทในเรื่ อง
เล่า เช่น “ชายคนหนึง่ มีบตุ รชายสองคน” หรื อ “มีชายที่ร่ ารวยคนหนึง่ ผู้ซงึ่ มีผ้ รู ับใช้ คนหนึง่ ” อย่างไรก็ตาม
เรื่ องของเศรษฐี กบั ลาซารัสที่ในแดนผู้ตาย (เฮดีส /Hades/ในภาษากรี ก) เป็ นเรื่ องจริ ง ในเรื่ องเป็ นผู้คนที่มี
อยูจ่ ริง เรื่ องได้ เกิดขึ ้นในสถานที่ทางภูมิศาสตร์ ที่มีอยูจ่ ริงๆ

ลูกา16:19 ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่ มผ้ าสีม่วงและผ้ าป่ านเนือ้ ละเอียด มีชีวิตอย่ างชื่นบานทุกวันๆ
ในความหรู หรา
ถึงแม้ วา่ การเป็ นคนที่มงั่ คัง่ และการใช้ ชีวิตอย่างหรูหราไม่ใช่เป็ นการไร้ ศีลธรรมหรื อเป็ นความบาป
หรื อแม้ แต่เป็ นสิ่งที่ผิด ความมัง่ คัง่ สามารถนาไปสูส่ ิ่งที่ทาให้ ไขว้ เขวไปในชีวิต หรื อการให้ ความสาคัญหรื อ
คุณค่าในสิ่งที่ผิด เกิดเป็ นภาพลวงตาหรื อการเข้ าใจผิดของความสุข และเกิดความอยากในทางที่ผิด
(ตัณหา)ความมัง่ คัง่ ของโลกสามารถทาให้ คนๆหนึง่ ไขว้ เขวไปจากสิ่งใดที่สาคัญอย่างแท้ จริง และผู้คนที่มงั่
คัง่ ทางโลกมากมายหลายๆคนได้ กลายเป็ นผู้ที่ยงุ่ วุน่ วายอยูก่ บั การจัดการหรื อการใช้ จ่ายเงินของพวกเขา
และไม่ได้ ใช้ เวลาที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่ องของนิรันดร์ กาลเลยในเวลานี ้ ผู้คนมากมายที่มงั่ คัง่ ในทางโลกจึงมีการ
ให้ ความสาคัญหรื อคุณค่าในสิ่งที่ไม่ถกู ต้ องด้ วยเช่นกัน
ให้ ความสาคัญไว้ มากเกินไปที่ความสาเร็จของ
มนุษย์ ความพึงพอใจ อานาจ ความอยากให้ คนอื่นพึงพอใจ ชีวิตทางสังคมและสุขภาพร่างกาย ฯลฯ ยิ่งไป
กว่านันบุ
้ คคลที่ไม่ได้ หยัง่ รู้ความจริงที่วา่ เงินได้ ทาให้ เกิดภาพลวงตาของความสุขและความมัน่ คง ผู้คน
มากมายไม่ได้ คิดถึงว่า ไม่วา่ พวกเขาจะเป็ นมัง่ คัง่ หรื อคนยากจนต่างเชื่อว่าถ้ าพวกเขามีเงินมากเพียงพอ
พวกเขาจะสามารถเอาชนะปั ญหาทังหมดในชี
้
วิตได้ การมีเงินก็เป็ นสิ่งที่จาเป็ น แต่ความอยากได้ เงิน
(ในทางที่ผิด-ตัณหาเรื่ องเงิน) ทาให้ คนที่มงั่ คัง่ ตกเป็ นทาสของเงิน เพราะว่าการถูกทาให้ ไขว้ เขวไปจากการ
ให้ คณ
ุ ค่าหรื อความสาคัญในสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง ภาพลวงตาและความอยากในทางที่ผิด (ตัณหา) ผู้คนที่ร่ า รวย
มากมายจึงไม่ได้ ให้ ความสนใจในพระธรรมฮีบรูบทที่ 9 ข้ อ 27ที่วา่ “มีข้อกาหนดสาหรับมนุษย์ไว้ แล้ วว่า
จะต้ องตายหนหนึง่ และหลังจากนันก็
้ จะมีการพิพากษาฉันใด” และในมาระโก 8:36,37 “เพราะถ้ าผู้ใดจะ
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ได้ สิ่งของทังสิ
้ ้นทังโลก
้
แต่ต้องสูญเสียชีวิต (immortal) ของตน ผู้นนจะได้
ั้
ประโยชน์อะไร เพราะว่าผู้นนจะ
ั้
นาอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมา”
16:20
และมีคนยากจนคนหนึ่งชื่อลาซารัส เป็ นแผลทัง้ ตัว [ทังโยบและลาซารั
้
สเต็มไปด้ วยแผล
พุพอง] ถูกโยนไว้ อยู่ท่ ปี ระตูรัว้ บ้ านของเศรษฐี
ลาซารัสตายอย่างไร ที่เห็น พบว่าลาซารัสที่เต็มไปด้ วยแผลทังตั
้ วได้ ถกู ตีจนหมดแรงและจากนันได้
้
ถูกโยนไว้ ที่ประตูใหญ่ที่รัว้ บ้ านของเศรษฐี อาจเป็ นได้ ว่าจากกลุม่ มิจฉาชีพหรื อจากฝูงชนที่กาลังก่อจลาจล
หลักการคือ พวกคนชัว่ จะไม่แบ่งแยก พวกเขาจะดูหมิ่นทังคนร
้ ่ ารวย คนยากจนและคนที่หมดหนทางในชีวิต
ลาซารัสได้ อ่อนแรงมากและถูกกระทาทารุณมา นัน่ ทาให้ เขาไม่สามารถผละออกไปจากประตูรัว้ ของเศรษฐี
ได้ และลาซารัสยังคงต้ องอยู่ที่นี่จนกระทัง่ ตาย
หลังจากที่โยบได้ ผา่ นการทดสอบในฐานะเป็ นพยาน (Evidence Testing) ในที่สดุ พระผู้เป็ นเจ้ าทรง
ฟื น้ ฟูสขุ ภาพของโยบ เป็ นพระคุณของการให้ มีชีวิตอยู่ (พระคุณของพระเจ้ าสาหรับผู้เชื่อในชีวิต) แต่ทว่า
ลาซารัสหลังจากที่ผา่ นการทดสอบในฐานะเป็ นพยานอย่างประสบความสาเร็จแล้ ว ลาซาลัสได้ จากโลกนี ้ไป
ภายใต้ “พระคุณในการตาย” (dying grace) (เป็ นพระคุณของพระเจ้ าสาหรับผู้เชื่อที่เติบโตฝ่ ายวิญญาณ
เมื่อเสียชีวิต)
ความจริงๆที่วา่ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงประทานเรื่ องราวในประวัตศิ าสตร์ ของวันเวลาตายของ
ลาซารัสซึง่ มีความหมายความสาคัญ ที่พระเจ้ าพระองค์เองได้ ทรงนาเอา“พระคุณแห่งการส่งกาลังบารุงผู้
เชื่อในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลก” (logistical grace) ออกไปจากลาซารัส เพื่อที่ลาซารัสจะได้ ถวายพระเกียรติ
แด่พระเจ้ าในรูปแบบวิธีที่พิเศษ
ลาซารัสในฐานะที่ได้ เป็ นวีรบรุษที่ไม่จาเป็ นต้ องให้ มนุษย์มองเห็น (invisible hero) ในสงครามฝ่ าย
วิญญาณ (the angelic conflict) จะแสดงให้ เหล่าทูตสวรรค์เห็นอย่างโดยเฉพาะถึงความจริงของพระเจ้ าที่มี
อยูใ่ นจิตใจ (ของผู้เชื่อ) สามารถพัฒนาความรักที่เข้ มแข็งที่มีตอ่ พระเจ้ าทังสามพระภาคในตรี
้
เอกานุภาพได้
อย่างไร ที่วา่ จะไม่มีความทุกข์ยากลาบากใดในชีวิตสามารถทาลายความรักที่เขามีตอ่ พระเจ้ าได้ ลาซารัสได้
พิสจู น์ให้ การเป็ นพยานถึงความสาคัญของการได้ รับคุณค่าความสาคัญนิรันดร์ เหนือกว่าบุคคลเหล่านันที
้ ่มี
เพียงสิ่งของชัว่ คราว การพิสจู น์เป็ นพยานของลาซารัสนี ้ภายใต้ พระคุณในการตาย (dying grace) ได้ ถวาย
พระเกียรติแด่พระเจ้ าอย่างมากที่สดุ
16:21 และเขาใคร่ จะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ ะของเศรษฐีนัน้ [ไม่มีใครเต็มใจให้ อาหาร] แม้ สุนัขก็
มาเลียแผลที่เจ็บปวดของเขา
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ลาซารัสเป็ นคนปกติโดยทัว่ ไป (ไม่ได้ หดหูส่ ะเทือนใจ) และดังนันจึ
้ งมีความต้ องการทางร่างกาย
ตามปกติ ในสภาวะปกติ ในความหิวมาก เขาต้ องการเพียงเศษอาหารที่ตกจากโต๊ ะของเศรษฐี ถ้ าลาซารัส
อยูใ่ นสถานะที่หดหูส่ ะเทือนใจ เขาก็จะไม่มีความอยากอาหารหรื อไม่มีความต้ องการของกระเพาะอาหาร
เพื่อนๆที่มีอยู่ของลาซารัสคือพวกสุนขั ที่ไม่เชื่อง
ที่สนุ ขั พวกนี ้ได้ แสดงความเห็นใจต่อลาซารัส
มากกว่าเศรษฐี และเพื่อนๆของเขาหรื อบุคคลอื่นที่ร้ ูถึงสภาพของลาซารัส ลาซารัสได้ ถกู ตัดออกจากความ
รักใดๆของมนุษย์ ความเห็นอกเห็นใจและมิตรภาพของมนุษย์
16:22 อยู่มาชายยากจนคนนัน้ ตายและเหล่ าทูตสวรรค์ [เป็ นทูตสวรรค์ระดับนายทหาร ในการให้
เกียรติสถานภาพของลาซารัสในฐานะที่เป็ นผู้เชื่อที่มีชยั ชนะ] ได้ นาเขาไปไว้ ท่ ที รวงอกของอับราฮัม
[เป็ นคาโดยเฉพาะสาหรับสถานที่ในเมืองบรมสุขเกษมหรื อ paradise เป็ นสถานที่สาหรับผู้เชื่อที่ยอดเยี่ยม
ที่สดุ ] ฝ่ ายเศรษฐีนัน้ ก็ตายด้ วยและเขาก็ฝังเศรษฐีไว้
การเปรี ยบเทียบจากบริ บท ได้ บง่ บอกว่าลาซารัสไม่ได้ ถกู ฝังไว้ ไม่แม้ แต่ในทุง่ ช่างหม้ อ (a potter’s
field) พบว่า หลังลาซารัสตายเขาได้ ถกู ทิ ้งไปพร้ อมกับขยะและถูกโยนลงไปในกองขยะที่สมุ กองอยูห่ รื อถูก
เผาตามที่เคยทาในสมัยก่อน ในกรณีของลาซารัส โดยที่เขาไม่มีผ้ ใู ดคอยห่วงใยดูแล เป็ นไปได้ ว่าซากศพ
ของเขาได้ เน่าเปื่ อยไปบางส่วนแล้ วก่อนการพบศพของเขาและเป็ นที่นา่ รังเกียจน่าขยะแขยงที่ จะนาไปที่ทงุ่
ช่างหม้ อ เขาจึงถูกโยนทิ ้งลงไปในหุบเขาเกเฮนนาที่ลกึ และแคบๆและถูกเผา หุบเขานี ้ถูกใช้ เป็ นที่ทิ ้งขยะ
ของกรุงเยรูซาเล็มและสุมกองขยะไว้ อยูท่ างตอนใต้ ของเยรูซาเล็ม
ต่อมา เมื่อเศรษฐี ตาย เป็ นได้ วา่ มีการจัดพิธีฝังศพที่โอ้ อวดและพิเศษมากตามที่เศรษฐี ได้ ปรารถนา
ไว้ ร่างของเขาได้ ถกู นาไปใส่ไว้ ในหีบศพที่สวยงามและลาดับต่อมาก็นาไปฝังไว้ ในสุสานอันสง่างาม แต่
ทังหมดไม่
้
ได้ มีความหมายเลยต่อจิตใจของเศรษฐี ที่ถกู ส่งโดยตรงทันทีไปสูท่ ี่ทกุ ข์ทรมาน (Torments) ที่ใน
แดนผู้ตาย (Hades) สถานที่ที่ซงึ่ จิตใจได้ ถกู ใส่ไปยังร่างกายชัว่ คราว (interim body) ที่เขาจะต้ องทนทุกข์
ทรมานจากความน่ากลังน่าสยองขวัญของความร้ อนและเปลวเพลิง
ถ้ าคุณได้ สมั ภาษณ์ลาซารัสในเวลานี ้เกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมานของเขาที่ประตูรัว้ ของเศรษฐี
คาตอบของเขา แน่นอนว่าต้ องพูดถึงเวลาที่เขามีชีวิตอยูบ่ นโลก กาลังถูกโยนลงไปในถัง (ขยะ) และ
เปรี ยบเทียบกับนิรันดร์ กาล และแม้ แต่การทนทุกข์ทรมานอย่างมากมายบนโลกก็จะถูกนามาเปรี ยบเทียบ
กันกับพระพรอันน่าอัศจรรย์ที่เขาจะได้ ชื่นชมยินดีตอ่ ไปนับล้ านล้ านปี
หรื อในทางกลับกัน ถ้ าคุณได้ สมั ภาษณ์ชายเศรษฐี นนั ้ เกี่ยวกับความพึงพอใจมากของมนุษย์
อานาจและอิทธิพลที่เขาได้ มีตลอดช่วงชีวิตของเขาที่อยู่บนโลก ค่อนข้ างแน่วา่ เขาจะตอบว่า “ฉันเสียใจ
และเสียดายจริงๆ ทุกๆวินาที ทุกนาทีของความเจริญรุ่งเรื อง ความพึงพอใจของโลก อานาจและอิทธิพล สิ่ง
เหล่านี ้ได้ ทาให้ ฉนั ตาบอดต่อความจาเป็ นความต้ องการถึงความรอดนิรันดร์ (eternal salvation) สัมพันธภาพ
กับพระเจ้ าที่ซงึ่ ฉันสามารถมีได้ ทงเวลาที
ั้
่มีชีวิตอยูบ่ นโลกและในนิรันดร์ กาล ฉันขอสาปแช่งเวลาดีๆ (บน
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โลก) ที่ทาให้ ฉนั ตาบอดต่อความสาคัญของนิรันดร์ กาล ความน่ากลัวความน่าสยดสยองของสถานะนิรันดร์
ได้ ลบออกจนสิ ้นซากความพึงพอใจทังหมดของโลกตลอดช่
้
วงเวลาที่ฉนั มีชีวิตอยู่บนโลก เพราะเป็ นเวลา
มากกว่า 2,000 ปี แล้ วที่ฉันต้ องรับการทนทุกข์ทรมานอยูใ่ นเปลวเพลิงไฟของแดนผู้ตายและ (รอคอยที่จะ
รับ) สิ่งเลวร้ ายที่สดุ ที่ยงั คงมาไม่ถึง...”
16:23 แล้ วเมื่ออยู่ในนรก [แดนผู้ตาย / Hades] เป็ นทุกข์ ทรมานยิ่งนัก [อยูใ่ นที่ทกุ ข์ทรมานTorments] เศรษฐีนัน้ จึงแหงนดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ ไกล และลาซารั สอยู่ท่ ีทรวงอกของอับราฮัม
[ในสถานที่ที่มีเกียรติมากของเมืองบรมเกษมสุข / Paradise]
ในตอนนี ้ได้ เปิ ดเผยมากเกี่ยวกับสภาวะของผู้ที่ไม่เชื่อที่ตายไปแล้ วว่ากาลังเผชิญกับสิ่งใด ในข้ อนี ้
และข้ อต่อๆมา เราได้ อา่ นพบว่าชายเศรษฐี มีตา มีลิ ้น และแน่นอนว่ามีเสียงที่จะพูดและมีหทู ี่จะฟั ง ในทาง
กลับกันร่างกายชัว่ คราวของผู้ไม่เชื่อที่อยูใ่ นแดนผู้ตายทาการเหมือนกันมากกับร่างกายของมนุษย์ที่อยูบ่ น
โลกที่เขาได้ มีจิตใจอยูใ่ นร่างกายชัว่ คราวนัน้
ที่จะสัมผัสรับรู้ถึงสิ่งแวดล้ อมและการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
และในกายนันก็
้ มีระบบเส้ นประสาทที่รับรู้ถึงความเจ็บปวดที่สง่ สัญญาณของความเจ็บปวดและการ
กระหายน ้ามายังจิตใจ ไม่มีทางหนีได้ เลยจากการทนทุกข์ทรมานในที่ทกุ ข์ทรมาน (Torments) ในแดน
ผู้ตายนี ้ เราได้ รับการสอนด้ วยเช่นกันว่า ที่ทกุ ข์ทรมานนี ้เป็ นที่แห่งความมืด (มัทธิว 22:13) ดังนันเราอาจจะ
้
นึกภาพชายเศรษฐี กาลังยืนอยูท่ ี่ริมขอบเหวของที่ทกุ ข์ทรมาน กาลังมองออกไปจากความมืดข้ ามเหวลึกที่
ไม่สามารถผ่านข้ ามไปได้ มองไปยังเมืองบรมเกษมสุข (Paradise) ที่กาลังส่องสว่างอย่างสวยงาม ที่นนั่
ชายเศรษฐี สามารถมองเห็นลาซารัสกับอับราฮัม
ผู้ไม่เชื่อที่อยูใ่ นที่ทกุ ข์ทรมาน (Torments) ที่แดนผู้ตายจะถูกนาตัวออกมาจากที่ทกุ ข์ทรมาน อย่าง
หวุดหวิดก่อนการทาลายดาวเคราะห์โลกและจักรวาลเมื่อจบยุคพันปี ของพระคริสต์
จิตใจของผู้ไม่เชื่อ
ทังหมดจะถู
้
กย้ ายจากร่างกายชัว่ คราวของพวกเขาไปสูก่ ายนิรันดร์ ที่จะอยู่ถาวรตลอดไปเพื่อที่จะต้ องเผชิญ
กับพระที่นงั่ ใหญ่สีขาวแห่งการพิพากษา (วิวรณ์ 20:6 , ยอห์น 5:29) ที่ที่พวกเขาจะถูกพิพากษาโดยพระ
เยซูคริสต์พระผู้เป็ นเจ้ าและถูกโยนลงไปในบึงไฟที่พวกเขาจะต้ องเข้ าส่วนในชะตากรรมเดียวกันกับซาตาน
(มัทธิว 25:41 , วิวรณ์ 20:10)
เนื่องจากอับราฮัมเป็ นบิดาผู้ให้ กาเนิดของชนชาติยิว และเป็ นหนึง่ ในผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในสมัย
พระคัมภีร์เดิม การที่ลาซารัสกาลังอยู่กบั อับราฮัม (ที่เมืองบรมเกษมสุข / Paradise) แสดงนัยถึงเกียรติอนั
ยิ่งใหญ่ ดังนัน้ สานวน “ทรวงอกอับราฮัม” (Abraham’s Bosom) ได้ บอกถึง “ส่วนหนึ่งของเมืองบรมเกษม
สุข” ที่ตงอยู
ั ้ ไ่ ว้ เพื่อผู้เชื่อที่เติบโตฝ่ ายวิญญาณผู้ซงึ่ ตายฝ่ ายกายด้ วยเกียรติอนั สูงสุด ผู้เชื่อในสมัยพระคัมภีร์
เดิมเหล่านี ้จะถูกนาไปที่สวรรค์ชนที
ั ้ ่สาม เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จขึ ้นแล้ วหลังจากการฟื น้ พระชนม์ (The
Ascension of Christ) แต่ยงั คงต้ องรอคอยก่อนจะจบยุคอิสราเอลอย่างสมบูรณ์ (ซึง่ จะจบลงเมื่อสิ ้นสุดยุค
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7 ปี แห่งการทุกข์ทรมาน / Tribulation ซึง่ เป็ นเครื่ องหมายถึงการเสด็จมาครัง้ ที่สองของพระเยซูคริสต์ด้วย)
ก่อนที่พวกเขา (ผู้เชื่อในสมัยพระคัมภีร์เดิม) สามารถได้ รับกายนิรันดร์ ของพวกเขา
16:24 เศรษฐีจึงร้ องว่ า `อับราฮัมบิดาเจ้ าข้ า [แสดงว่าชายเศรษฐี เป็ นชาวยิว] ขอเมตตาข้ าพเจ้ าเถิด
[เป็ นบางสิ่งที่ลาซารัสไม่เคยพูดที่ประตูรัว้ บ้ านเศรษฐี ]
ขอใช้ ลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิว้ จุ่ม
[ลาซารัสในกายชัว่ คราว] นา้ มาแตะลิน้ [ลิ ้นของเศรษฐี ในกายชัว่ คราว] ของข้ าพเจ้ าให้ เย็นลง ด้ วยว่ า
ข้ าพเจ้ าอยู่ในความทุกข์ ทุกข์ ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี'้
เมื่อมีชีวิตบนโลก เศรษฐี ไม่มีความเมตตากรุณา แต่ในที่ทกุ ข์ทรมานที่แดนผู้ตายเขาได้ ร้องขอ
ความเมตตากรุณา ในทางกลับกัน ไม่ได้ มีบนั ทึกไว้ เลยว่าลาซารัสได้ เคยร้ องขอความเมตตาจากเศรษฐี หรื อ
คนอื่นใด ลาซารัสไม่เคยบ่น ร้ องทุกข์หรื อขอความกรุณา คนชัว่ ไร้ ความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น แต่เมื่อต้ อง
พบกับปั ญหาความเดือดร้ อน ความยากลาบาก พวกนี ้ได้ ร้องขอหรื อแม้ แต่ขอความเมตตาเพื่อตนเอง โดยที่
ผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ได้ เห็นอกเห็นใจและมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น
แต่ไม่ได้ ร้องขอหรื อขอความกรุณาจากผู้อื่น
แม้ วา่ เมื่อพวกเขาอยูใ่ นความยากลาบากขาดแคลนก็ตาม
เสียงร้ องขอความเมตตากรุณาต้ องเกิดขึ ้นตังแต่
้ เมื่อมีชีวิตอยู่บนโลก เพราะว่าเมื่อถึงนิรันดร์ กาล
แล้ วก็จะเป็ นการสายเกินไป เพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน?
้ แน่นอนว่า บุคคลหนึ่งต้ องเข้ าใจว่าทุกๆการ
ตัดสินใจของเรานันมี
้ กรอบเวลาอยู่ การตัดสินใจว่าคุณจะรับประทานอะไรในมื ้อเย็น ซึง่ ตามปกติจะมีผล
ตามมาไม่นานกว่าหนึง่ หรื อสองชัว่ โมง
การตัดสินใจแต่งงานก็จะมีผลยาวนานตามปกติแล้ วมากที่สดุ
ประมาณ 50 ปี อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของเราเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และพระราชกิจแห่งความรอดของ
พระองค์ที่บนกางเขน ผลหรื อกรอบแห่งช่วงเวลานันส่
้ งผลไปตลอดตราบนิจนิรันดร์
16:25 แต่ อับราฮัมตอบว่ า `เด็กเอ๋ ย เจ้ าจงระลึกว่ าเมื่อเจ้ ายังมีชีวิตอยู่ เจ้ าได้ ของดีสาหรั บตัว
[ให้ ความสาคัญกับสิ่งของชัว่ คราวของโลก] และลาซารั สได้ ของเลว [แม้ วา่ อยูภ่ ายใต้ การทนทุกข์บนโลก
แต่ได้ ให้ ความสาคัญไปที่นิรันดร์ กาล] แต่ เดี๋ยวนีเ้ ขาได้ รับความสุขสบาย [พระเจ้ าประทานให้ อยูใ่ น
สถานที่ที่พิเศษที่มีเกียรติมาก] แต่ เจ้ าได้ รับความทุกข์ ทรมาน [เพราะว่าเจ้ าได้ หนั เหความสนใจไปจาก
สิ่งที่เป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างแท้ จริง]
ที่อบั ราฮัมเรี ยกเศรษฐี ผ้ นู ี ้ว่า “เด็ก” เพราะว่าเขาไม่ได้ ยอมรับต่อความรับผิดชอบของเขาที่ต้อง
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่สง่ ผลต่อนิรันดร์ กาลของตน เมื่อเศรษฐี ได้ เลือกที่จะปฏิเสธข้ อมูลความจริงของ
พระกิตติคณ
ุ เรื่ องความรอด เขากาลังเลือกที่จะต้ องรับการทนทุกข์ทรมานอย่างแท้ จริง แรกเริ่มที่ “ที่ทกุ ข์
ทรมาน” และต่อมาในบึงไฟ ดังนันไม่
้ วา่ เขาจะชอบมันหรื อไม่ก็ตาม เศรษฐี คนนี ้ก็จะต้ องรับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจของตนเอง
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16:26 นอกจากนัน้ ระหว่ างพวกเรากับพวกเจ้ ามีเหวใหญ่ ตัง้ ขวางอยู่ เพื่อว่ าถ้ าผู้ใดปรารถนาจะ
ข้ ามไปจากที่น่ ีถงึ เจ้ าก็ไม่ ได้ หรือถ้ าจะข้ ามจากที่น่ ันมาถึงเราก็ไม่ ได้ '
ถึงแม้ วา่ อับราฮัมต้ องการที่จะช่วย แต่เขาก็จะไม่สามารถทาได้ หลังจากการตายฝ่ ายร่ างกาย
ผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อจะถูกแยกออกจากกัน และก็จะเป็ นดังนันในนิ
้ รันดร์ กาล ไม่มีผ้ ใู ดสามารถเปลี่ยนแปลง
แผนการของพระเจ้ าพระบิดาได้
16:27 เศรษฐีนัน้ จึงว่ า `บิดาเจ้ าข้ า [อับราฮัมเป็ นบิดาของชนชาติยิว] ถ้ าอย่ างนัน้ ขอท่ านส่ งลาซารั ส
ไปยังบ้ านบิดาของข้ าพเจ้ า [บ้ านที่ซงึ่ เศรษฐี และน้ องทัง้ 5 คนของเขาได้ เห็นลาซารัสผู้อดหยากทุกวัน ]
16:28 เพราะว่ าข้ าพเจ้ ามีพ่ นี ้ องห้ าคน ให้ ลาซารัสเตือน [เป็ นพยาน] ต่ อพวกเขา [ให้ ความสนใจไป
ที่การปฏิเสธพระกิตติคณ
ุ เรื่ องความรอด] เพื่อมิให้ เขามาถึงที่ทรมานนีด้ ้ วยเช่ นกัน'
16:29 แต่ อับราฮัมตอบเขาว่ า `เขามีโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะนัน้ แล้ ว [มีพระคัมภีร์ภาคพระ
สัญญาเดิมที่ถกู บันทึกแล้ ว] ให้ เขาฟั งคนเหล่ านัน้ เถิด'
16:30 เศรษฐีนัน้ จึงว่ า `มิได้ อับราฮัมบิดาเจ้ าข้ า แต่ ถ้าคนหนึ่งจากหมู่คนตายไปหาพวกเขา
พวกเขาจะเปลี่ยนความคิดของพวกเขาเสียใหม่ ’ [คิดพิจารณาอย่างรอบคอบถึงพระเยซูคริสต์ ถ้ าผู้ไม่
เชื่อคนหนึง่ ได้ เปลี่ยนความคิดที่มีตอ่ พระเยซูคริสต์ เขาจะเชื่อ]
ในข้ อ 27-30 เศรษฐี ที่อยูใ่ นที่ทกุ ข์ทรมานที่แดนผู้ตายดูเหมือนว่าจะเข้ าใจพระกิตติคณ
ุ เรื่ องความ
รอดแล้ ว โดยเฉพาะ อย่างไรที่จะได้ รับความรอดได้ “การเปลี่ยนความคิดของคนๆหนึง่ และเชื่อในพระเยซู
คริสต์” เพราะเศรษฐี ได้ ใช้ คาภาษากรี กว่า μετανοεω (metanoeo / เมตาโนเอโอ) ที่แปลว่า “เปลี่ยน
ความคิด” (change of mind) 1 ซึง่ เป็ นคาหนึง่ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องของความรอด ซึ่งในมาระโก 1:15ข.
พระเยซูคริสต์ทรงบัญชาว่า “จงเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ (ใช้ คากรี ก “เมตาโนเอโอ”) และเชื่อในข่าว
ประเสริฐเถิด” ในมัทธิว 11:20 พระเยซูคริสต์ทรงตาหนิพวกยิวที่ปฏิเสธความจริงของพระเจ้ า ปฏิเสธพระ
เยซูคริสต์ (negative volition / -V) ”แล้ วพระองค์ก็ทรงตังต้
้ นติเตียนเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ ทรงกระทาการ
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ไม่ใช่ที่มกั แปลกันผิดๆว่า “จงกลับใจเสียใหม่” (repent) การกลับใจเสียใหม่ได้ เน้ นไปที่การกระทาของมนุษย์เองที่จะ
ได้ รับความรอด เช่นต้ องเลิกนิสยั บาปเก่า เลิกพฤติกรรมนิสยั ไม่ดีเก่าๆก่อน ฯลฯจึงจะรอดได้ แต่การรับความรอดเป็ นมา
โดยพระคุณของพระเจ้ าเท่านัน้ (เอเฟซัส 2:8-9)เพียงแค่ผ้ ใู ดก็ตามเปลีย่ นความคิดของตน (change of mind) ที่มีตอ่ พระ
เยซูคริ สต์มาเชื่อในพระเยซูคริ สต์เขาก็ได้ รอดนิรันดร์
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อิทธิฤทธิ์เป็ นส่วนมาก เพราะเขามิได้ เปลี่ยนความคิดเสียใหม่ (เกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์)” / ในที่นี ้พระเยซู
คริสต์ก็ทรงใช้ คาว่า “เมตาโนเอโอ” / เปลี่ยนความคิด ก่อนที่ผ้ ใู ดก็ตามได้ เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาได้ เปลี่ยน
ความคิดเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์
เศรษฐี (ที่อยูใ่ นที่ทกุ ข์ทรมานที่แดนผู้ตาย) ไม่ได้ ร้องขอโอกาสที่จะได้ เชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะ
เขาได้ ร้ ูแล้ วว่ามันสายเกินไปสาหรับเขาแล้ วที่จะตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ (เพราะว่าก่อนตายฝ่ ายกาย
เขาได้ ตดั สินใจสาหรับนิรันดร์ กาลของตนแล้ ว)
16:31 อับราฮัมจึงตอบเขาว่ า “ถ้ าเขาไม่ ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะ [ข้ อมูลความจริงของ
พระกิตติคณ
ุ เรื่ องความรอดที่พบในพระคัมภีร์ภาคพระสัญญาเดิม / เช่นในอิสยาห์บทที่ 53] แม้ คนหนึ่งจะ
เป็ นขึน้ มาจากความตาย เขาก็จะยังไม่ เชื่อ”
พระวจนะของพระเจ้ า (ในข้ อนี ้คือพระคัมภีร์ภาคพระสัญาเดิม) ทรงฤทธานุภาพยิ่งกว่าการ
อัศจรรย์ใดๆ ยิ่งกว่านันลาซารั
้
สได้ เคยประกาศข่างประเสริฐที่ประตูรัว้ ของเศรษฐี อย่างที่เป็ น ประตูรัว้ ที่
บ้ านเศรษฐี ได้ เป็ นธรรมาสน์ที่ลาซารัสกล่าวพระวจนะของพระเจ้ า (เรื่ องความรอด) ถ้ าพวกเขาจะไม่ฟัง
ลาซารัส ต่อมาพวกเขาก็จะไม่ฟังถ้ าลาซารัสได้ กลับมาเตือน (หรื อประกาศเป็ นพยานเรื่ องความรอด) ถ้ า
คนๆหนึง่ ได้ ปฏิเสธต่อความจริงของพระเจ้ า แม้ มีการอัศจรรย์ (เช่นการกลับมาจากเมืองบรมเกษมสุขของ
ลาซารัส) เขาก็จะไม่เปลี่ยนความคิดของพวกเขา (ยอห์น 12:37 , มัทธิว 11:20, ฟาโรห์อาเม็นโฮเท็บ ที่ 2
ในสมัยอพยพ ต่างก็เป็ นตัวอย่างในเรื่ องนี ้ได้ อย่างดี) ถ้ าโมเสสและบรรดาพวกผู้เผยพระวจนะยังไม่สามารถ
เปลี่ยนความคิดของพวกเขา ลาซารัสเองก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของพวกเขาได้
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