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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



พระเยซูรูวาผูนําศาสนาหลายคนรักเงินมากกวาพระเจาพระองคเลาเรื่อง

เกี่ยวกับ ชาย สองคนและพระองคยังเลาอีกวาทําไม

ถึงไมมีความหมายถารวยแลวไมมีพระเจา 

ความรวยไมสามารถซ้ือ

ชีวิตนิรันดรกับพระเจาบนสวรรคได



มีเศรษฐีหนุมคนหนึ่งนุมหม

เสื้อผาสวยงามและราคาแพง

เขาแตงตัวเหมือนพระราชา



เศรษฐีหนุมรับประทานอาหารอยางดีทุกวันๆ ทุกมื้ออาหารก็เหมือนกับ

งานเลี้ยงฉลอง เขามีเงินทองมากมายที่จะสามารถซ้ืออะไรก็ไดที่เขา

ตองการจะกินเปนอาหารเชา อาหารเที่ยง หรืออาหารเย็น แมกระทั่ง

อาหารวาง



ที่ประตูรั้วบานของเศรษฐี มีขอทานคนหนึ่งนอนอยู 

เขามีแผลทั้งตัวเขาชื่อ ลาซารัส



ขอทานลาซารัสเปนแผลทั้งตัว เขาอาจจะ

เปนโรคราย เขาอาจจะถูกแทง หรือถูกตอย

จากบางคนที่ทํารายเขา

เขาอาจจะมีแผลทั้งตัวเพราะวาเขาไมมี

อาหารดีๆ เชน นม ผัก หรือ เนื้อสัตวกิน



ลาซารัสกําลังรอคอย

เศษอาหาร

เขาดีใจที่ไดกินเศษ

อาหารที่ตกจาก

โตะอาหารของเศรษฐ ี



สุนัขขางถนน

บางครั้งก็มานอน

ทับเขา มาคอยดม

และมาเลียแผล

ของเขา 

ดูเหมือนวาจะไมมี

ใครสนใจขอทาน

ผูหิวโหย ชื่อ ลาซารัส



เชาวันหนึ่งลาซารัส 

นอนหลับไมต่ืน 

ขอทานยากจนไมมี

เพื่อนก็เสียชีวิต 

ลาซารัสตายแลว



ชวงเวลาแหงความสุขไดเริ่มตนขึ้นสําหรับ

ลาซารัส หลังจากที่เขาสิ้นใจ พระเยซูสงทูตสวรรค

นําเขาไปไวกับอับราฮัม พระเจาปลอบโยนเขา



ฝายเศรษฐีนั้นตายในเวลาเดียวกัน ทรัพยสมบัติมากมายก็ไมสามารถ

ชวยชีวิตเขาไวได เมื่อความตายมาเยือนใครกไ็มสามารถหยุดไวได



เศรษฐีหนุมก็ถูกฝงศพ มีงานศพที่ยิ่งใหญ มีคนสรรเสริญเขา ที่เขาเปน

คนฉลาด และประสบความสําเร็จแตคําสรรเสริญนั้นก็ไมสามารถชวย

เขา เมื่อเขาตายไปอยูที่นรก



ในนรกเศรษฐีหนุมรองไหตออับราฮัม “อับราฮัมบิดาเจาขา ขอเอ็นดู

ขาพเจาเถิด ขอสงลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุมน้ําแตะลิ้นของ

ขาพเจาใหเยน็ดวยวาขาพเจาทุกขทรมาณอยูในเปลวไฟนี้”



อับราฮัมตอบวา “เมื่อเจามีชีวิตอยู เจา

ไดของดีสําหรับเจา แตลาซารัสไมมี

อะไรเลย เด๋ียวนี้เขาไดรับการเลาโลม

แตเจาไดรับความแสนระทม ระหวาง

พวกเรากับพวกเจามีเหวใหญต้ังขวาง

อยูไมมีผูใดขามไปได”



“สงลาซารัสไปเตือนพี่ชายทั้ง หา ของขาพเจา”

เศรษฐีหนุมขอรอง “ขาพเจาไมอยากใหเขามี

จุดจบที่ทรมาณเชนนี้”



อับราฮัมตอบวา”พี่ชายทั้ง หา ของเจามี

พระวจนะของพระเจา อยูแลว ถาพี่ชายทั้ง 

หาของเจาไมเชื่อในพระคัมภีร เขาก็จะไมเชื่อ 

ถาลาซารัสฟนขึ้นมาจากความตาย”



เมื่อพระเยซูเลาเรื่อง เศรษฐีหนุมกับลาซารัสจบ ผูนําศาสนาก็ถามตัว

ของเขาเองวา” ฉันรักความร่ํารวยมากกวาพระเจาไหม?”

ตอนนี้เขาทั้งหลายรูแลววาอะไรจะเกิดขึ้นถา

พวกเขาไมทําตามพระจนะของพระเจา.



เศรษฐีหนุม กับ ขอทานหนุม

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

ลูกา 16

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



44 60

ตอนจบ



เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําส่ิงไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกส่ิงไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพ่ือขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิต

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพ่ือมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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