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บทท่ี 21 – ความโงเขลาจากการไววางใจ 

ในทรัพยสมบัต ิ

 

มาระโก 10:13-15  ขณะน้ันเขา

พาเด็กเล็กๆ มาหาพระองค์ เพือ่

จะให้พระองค์ทรงถูกต้องตัว

เด็กน้ัน แต่เหล่าสาวกกห้็าม

ปรามคนทีพ่าเด็กมาน้ัน  เมื่อ

พระเยซูทอดพระเนตรเห็นดังน้ันกไ็ม่พอพระทัย จึงตรัสแก่

เหล่าสาวกว่า“จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย 

เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าย่อมเป็นของคนเช่นเด็ก

เหล่าน้ัน  เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า  ผู้หน่ึงผู้ใดมิได้

รับอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆ ผู้ น้ันจะเข้าใน

อาณาจักรน้ันไม่ได้” 
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เหลาสาวกไมคิดวาพระเยซูทรงปรารถนาที่จะใชเวลา

ในการแสดงความรักและความหวงใยตอเด็กเล็ก ๆ    อยางไรก็

ตามพระเยซูทรงรักเด็ก  พระองคทรงปรารถนาที่จะใหพวก

เด็กๆ  เชื่อพระวจนะของพระองคและไววางใจในพระองคดวย   

เราทุกคนตางก็เกิดมาเปนคนบาปและตกอยูใตอํานาจของ

ซาตานและความตาย  วิธีเดียวที่คนหน่ึงคนใดในพวกเรา

ทั้งหลายที่จะไดรับการชวยกูก็โดยการมอบความไววางใจของ

เราในพระเยซูใหพระองคทรงเปนพระผูชวยใหรอดของเรา 
 

 คนเหลาน้ันซึ่งไมเต็มใจที่จะมาหาพระเจาและ

ไววางใจในพระองคเหมือนเด็กเล็กๆ คนหน่ึงก็จะเขาใน

แผนดินสวรรคไมได  ทารกนอยชอบใหคุณอุมไวในออมแขน

ของคุณ   ทารกน้ันไมกลัววาจะรวงหลนลงไปที่พื้นเพราะเด็ก

ทารกไววางใจวาคุณจะอุมไวและดูแลเขาอยางดี   เมื่อคุณยัง

เปนเด็กคุณเชื่อทุกสิ่งที่พอแมบอกคุณ  คุณไมไดพยายามที่จะ

คิดใครครวญสิ่งตางๆ ดวยตัวเองเลย แตเมื่อคุณเติบโตขึ้นคุณก็

พึ่งพาตัวเองมากขึ้น 
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 พระเจาไมไดออกแบบเราทั้งหลายมาใหไมตองพึ่งพา

พระองค  พระองคไดทรงสรางมนุษยตามพระฉายาของ

พระองคเพื่อมนุษยจะรูจักพระองค  รักและเชื่อฟงพระองค แต

ในสภาพที่เปนคนบาปเราจึงไมสามารถจะกระทําสิ่งเหลาน้ีได  

เราถูกแยกจากพระเจาโดยความบาปของเรา   ตามธรรมชาติ

แลวเราไมชอบพึ่งพาผูอ่ืนแตชอบเอาตัวเองเปนใหญ  พระเยซู

คริสตไดเสด็จมาเพื่อชวยคนบาปใหรอด  พระองคตรัสวาเรา

ทั้งหลายจะตองบังเกิดใหม  เมื่อเปนไปไมไดที่คนใดคนหน่ึง

จะทําใหตนเองเกิดมาในฝายรางกายฉันใด   ก็ยอมเปนไป

ไมไดที่เราทั้ง หลายจะทําใหตนเองเกิดมาในฝายจิตวิญญาณ

ฉันน้ัน   มีเพียงพระเจาเทาน้ันที่สามารถจะประทานชีวิตใหม

แกเรา  พระองคทรงเปนผูเดียวที่สามารถจะชวยเราใหรอดจาก

ความบาปทั้งหลายของเราได 
 

 เราอาจจะรูสึกวาเปนการยากที่จะยอมรับวาขาว

ประเสริฐเปนเร่ืองที่งายดายเพียงน้ีหรือ?  เพราะโดยธรรมชาติ

แลวมนุษยไมชอบพึ่งพาผูอ่ืนและปรารถนาจะควบคุมทุกสิ่งที่
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เกิดขึ้นกับตัวเอง   น่ีคือสาเหตุที่พระเยซูตรัสวา เราจะตองมา

หาพระองคเหมือนอยางเด็กๆ ที่จําเปนตองพึ่งพาผูอ่ืน  มีคน

มากมายที่จะตองลงไปสูบึงไฟเพียงเพราะวาพวกเขาไมยอม

ไววางใจพระเจาและพระวจนะของพระองค   เมื่อคนหน่ึงคน

ใดถอมใจลงและยอมเชื่อพระวจนะของพระเจาเหมือนอยาง

เด็กเล็กๆ พระเจาก็ทรงชวยคนๆ น้ันใหรอดพนจากการ

ควบคุมของซาตาน ความบาป และความตาย 

 

มาระโก 10:17-20   เมื่อ

พระองค์กาํลังเสด็จออกไปตาม

ทาง มีคนหน่ึงวิ่งมาหา

พระองค์คุกเข่าลงทูลถาม

พระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ผู้

ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะกระทาํประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์

เป็นมรดก” พระเยซูตรัสถามคนน้ันว่า“ท่านเรียกเราว่า

ประเสริฐทาํไม ไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียว  
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ท่านรู้จักพระบัญญติัแล้วซ่ึงว่า‘อย่าล่วงประเวณผัีวเมียเขา 

อย่าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเทจ็ อย่าฉ้อเขา จงให้

เกยีรติแก่บิดามารดาของตน’” คนน้ันจึงทูลตอบพระองค์ว่า

“อาจารย์เจ้าข้า ข้อเหล่าน้ีข้าพเจ้าได้ถอืรักษาไว้ต้ังแต่เป็นเด็ก

มา” 
 

ชายหนุมผูน้ีคิดวาตัวเขาเองสามารถทําใหพระเจาพอ

พระทัยและไดรับอนุญาตใหเขาในสวรรคโดยความดีของ

ตนเองและการเชื่อฟงธรรมบัญญัติของพระเจา  เขาคิดวาเขา

สามารถเปนคนดีพอที่จะไดรับชีวิตนิรันดรโดยการกระทํา

ความดีได   ผูชายคนน้ีก็เหมือนกับคาอินที่คิดวาการนําพืชผักที่

ปลูกเองมาถวายแกพระเจาจะสามารถทําใหเขาเปนที่โปรด

ปรานของพระเจาได   แตพระเจาไมทรงยอมรับคาอินเน่ืองจาก

สิ่งที่เขาไดนํามาถวายน้ัน   

 

ชายหนุมผูน้ีไมเขาใจวาไมมีใครดีพอที่จะทําให 

พระเจาพอพระทัยได  เขาไมไดตระหนักวาพระเจาทรงเปนผู
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เดียวเทาน้ันที่ดีเลิศและประเสริฐ    เมื่อพระเยซูตรัสตอบแก

ชายผูน้ีพระองคไมไดปฏิเสธวาพระองคเองไมใชผูประเสริฐ

และไมไดปฏิเสธวาพระองคไมใชพระเจา   แตพระองค

ตองการใหชายหนุมผูน้ีตระหนักวาไมมีสามัญชนคนใดดีเลิศ

หรือประเสริฐเลย   ถาชายหนุมผูน้ีเชื่อวาพระเยซูทรงดีเลิศและ

ประเสริฐเขาก็จะตระหนักดวยวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

เพราะวามีผูเดียวเทาน้ันที่ดีเลิศและประเสริฐ คือพระเจาน่ันเอง 
 

 ผูชายคนน้ีไมไดตระหนักวาเขาเกิดมาเปนคนบาปและ

อยูใตการควบคุมของซาตาน   ดังน้ันเขาจึงไมสามารถเชื่อฟง

ธรรมบัญญัติตาง ๆ ของพระเจาไดอยางสมบูรณจนทําให 

พระเจาพอพระทัยได    เขาคิดวาตนเองถือรักษา 

พระบัญญัติ 10 ประการอยางสมบูรณเพราะเขาไดเชื่อฟง 

พระบัญญัติเหลาน้ีใหเปนที่ปรากฏใหเห็นภายนอกแลว   แมวา

เขาไดเชื่อฟงธรรมบัญญติของพระเจาใหเปนที่ปรากฏใหเห็น

ภายนอก   แตเขาไมไดเชื่อฟงธรรมบัญญัติเหลาน้ีในใจของเขา

เลย   พระเยซูไดทรงสั่งสอนถึงความหมายของธรรมบัญญัติ
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แลวโดยทรงอธิบายวา   ถาผูใดผูหน่ึงเพียงแคเกลียดชังผูอ่ืนใน

ใจของตนผูน้ันก็ไดทําการฆาตกรรมในใจของตนเองแลว   ถา

ผูชายมองผูหญิงและมีใจปรารถนาตอหญิงน้ันเขาก็ไดลวง

ประเวณีในใจของเขาแลว   พระเจาไมไดพิพากษาผูใดผูหน่ึง

ตามพฤติกรรมภายนอกของเขาเทาน้ัน   พระเจาทรงประทาน

พระบัญญัติ 10ประการเพื่อพิสูจนใหมนุษยทุกคนเห็นวา   ทุก

คนไดกระทําบาปและไปไมถึงมาตรฐานแหงความดีของ 

พระเจา   คุณอาจจะคิดวาคุณเปนคนดีและคิดวาคุณไมสมควร

จะตองลงไปสูบึงไฟ   แตคุณก็ยังลมเหลวที่จะกระทําสิ่งที่ 

พระเจาทรงกําหนดไว 
   

มาระโก 10:21,22   พระเยซูทรงเพ่งดูคนน้ัน ก็ทรงรักเขา แล้ว

ตรัสแก่เขาว่า“ท่านยงัขาดอยู่ ส่ิงหน่ึง จงไปขายบรรดาส่ิงของ

ซ่ึงท่านมีอยู่ แจกจ่ายให้คนอนาถา แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติ

ในสวรรค์ แล้วจงแบกกางเขน และตามเรามา”  เมื่อเขาได้ยนิ

คําน้ันกเ็สียใจ แล้วออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์ส่ิงของ

เป็นอันมาก 
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พระเยซูทรงทราบวาชายผูน้ีเปนคนละโมบและรัก

ทรัพยสมบัติของเขามากกวารักเพื่อนมนุษย    พระเยซูพยายาม

จะแสดงใหเขาเห็นวาเขาไดทําผิดธรรมบัญญัติของพระเจาที่

กลาววา  เราทั้งหลายจะตองรักเพื่อนบานมากเทากับที่เรารัก

ตนเอง   พระเยซูทรงปรารถนาจะใหเขายอมรับวาเขาเปนคน

บาปที่ตอง การพระผูชวยใหรอด   พระเยซูพยายามจะชวยให

ชายหนุมผูน้ีตระหนักวาเขากําลังยกทรัพยสมบัติของเขาขึ้นมา

แทนที่พระเจา   ชายหนุมผูน้ีไดตัดสินใจเลือกทรัพยสมบัติของ

เขาและหันหลังใหกับการมีชีวิตนิรันดรกับพระเจา   เขารักเงิน

ของเขามากกวารักพระเจา   คุณคิดวาสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตน้ี  

คือการสรางความรํ่ารวยหรือ?   เศรษฐีและคนยากจนก็มีคา

เทากันในสายพระเนตรของ พระเจา   เมื่อเขาตายแลวก็ไมมี

ใครสามารถจะเอาเงินไปดวยไดเลย 
 

พระเยซูทรงเลาเร่ืองจริงตอไปน้ีเพราะพระองคทรง

ปรารถนาที่จะใหเราตระหนักวา  ความสัมพันธของเรากับ 

พระเจามีความสําคัญมากกวาทรัพยสมบัติของโลกน้ีมากนัก   
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แมวาคนหน่ึงคนใดจะมีทรัพยสมบัติทุกอยางในโลกก็จะมี

ประโยชนอะไรแกเขาเลาถาเขาจะตองตกนรก   การที่จะเชื่อ

พระเจาและไดรับชีวิตนิรันดรยอมมีคุณคามากกวาความ

สะดวกสบาย  และความมั่นคงในชีวิตน้ีมากมายนัก 

 

ลูกา 16:19-24    ยงัมีเศรษฐีคน

หน่ึงนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่าน

เน้ือละเอียด รับประทานอาหาร

อย่างประณตีทุกวันๆ   และมีคน

ขอทานคนหน่ึงช่ือลาซารัส เป็นแผลทัง้ตัว นอนอยู่ทีป่ระตูร้ัว

บ้านของเศรษฐี และเขาใคร่จะกนิเศษอาหารทีต่กจากโต๊ะของ

เศรษฐีน้ัน แม้สุนัขกม็าเลียแผลของเขา  อยู่มาคนขอทานน้ัน

ตายและเหล่าทูตสวรรค์ได้นําเขาไปไว้ทีอ่กของอับราฮัม ฝ่าย

เศรษฐีน้ันกต็ายด้วย และเขากฝั็งไว้  แล้วเมื่ออยู่ในนรกเป็น

ทุกข์ทรมานยิง่นัก เศรษฐีน้ันจึงแหงนดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกล 

และลาซารัสอยู่ทีอ่กของท่าน  เศรษฐีจึงร้องว่า‘อับราฮัมบิดา
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เจ้าข้า ขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถดิ ขอใช้ลาซารัสมาเพือ่จะเอาปลาย

น้ิวจุ่มน้ํามาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เยน็ ด้วยว่าข้าพเจ้าตรําทุกข์

ทรมานอยู่ในเปลวไฟน้ี’ 

 

   ดูเหมือนวาเศรษฐีผูน้ีมีทุกสิ่งที่เขาตองการและมีมาก

เกินกวาความตองการของตนเองเสียอีก แต ความมั่งคั่งรํ่ารวย

ของเขาปองกันเขาไมใหตายไดหรือเปลา ? และหลังจากที่เขา

ตายไปแลวความมั่งคั่งรํ่ารวยของเขามีประโยชนอะไรแกเขา

เลา ?  เมื่อมนุษยตายไปเขาก็จะไดไปอยูกับพระเจาหรือตองตก

นรกทันที   ลาซารัสไดรับการยอมรับจากพระเจาและไดไป

สวรรค แตเศรษฐีตอง  ตกนรกซึ่งมีความทุกขทรมานอยาง

ใหญหลวง 

 

 ลาซารัสไดไปสวรรคไมใชเพราะเขายากไรขัดสนใน

โลกน้ี แตเพราะเขาเห็นดวยกับพระเจาวาเขาเปนคนบาป   และ

ไดไววางใจในพระเจาและในพระสัญญาทั้งหลายของพระองค

วา  จะสงพระผูชวยใหรอดเสด็จเขามาในโลก  เศรษฐีตกนรก
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เพราะไมไดเห็นดวยกับพระเจาและไมไดไววางใจในพระเจา

และในพระสัญญาทั้งหลายของพระองควา  จะสงพระผูชวยให

รอดมาชวยเขาใหรอดพนจากอํานาจของซาตาน ความบาป

และความตาย  เขาไดดําเนินชีวิตของเขาบนแผนดินโลกเพียง

เพื่อจะชื่นชมกับความมั่งคั่งรํ่ารวยของเขาเทาน้ัน   เขาดําเนิน

ชีวิตเพื่อตนเองและไมไดใสใจในเร่ืองของพระเจาเลย 
 

 อับราฮัมไมสามารถจะปฏิบัติตามคําขอรองของ

เศรษฐีผูน้ี   ที่จะใหลาซารัสเอาน้ิวจุมนํ้ามาแตะลิ้นของเขาได  

อับราฮัมกลาววา 
 

ลูกา 16:26 ‘นอกจากน้ัน ระหว่างพวกเรากบัพวกเจ้ามีเหวใหญ่

ต้ังขวางอยู่ เพือ่ว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากทีน่ี่ถงึเจ้าก็

ไม่ได้ หรือถ้าจะข้ามจากทีน่ั่นมาถงึเรากไ็ม่ได้’ 
 

 เมื่อคนใดคนหน่ึงตายและตองตกนรกก็ไมมีทางที่เขา

จะสามารถรอดออกมาไดอีก  ไมมีทางที่จะหนีพนเลย  เขา

จะตองอยูที่น่ันสืบๆ ไปเปนนิตย และสําหรับผูที่ตายโดยยัง
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ไมไดรับการยอมรับจากพระเจาพวกเขาก็จะตองตกนรกดวย   

ผูที่ตายขณะที่ยังถูกแยกจากพระเจาเพราะความบาปของเขาก็

จะถูกแยกจากพระเจาตลอดไปเปนนิตย  

 

 ซาตานไดลอลวงมนุษยเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตใน

ปจจุบันอยางรุนแรง  ผูคนสวนใหญคิดวาเงิน  ทรัพยสิ่งของ

ตางๆ และสุขภาพที่ดีสําคัญกวาพระเจา  หลังจากเวลา 2,000 ป

ไดผานไปแลวลาซารัสยังคงอยูกับพระเจาในสวรรค และ

เศรษฐีก็ยังคงทนทุกขทรมานอยางใหญหลวงอยูในนรก  ไมมี

การสลับสับเปลี่ยนสถานที่อีก  พวกเขาจะตองอยูตรงที่ที่เขาอยู

น้ันตลอดไปเปนนิตย 

 

มาระโก 8:36   เพราะถ้าผู้ใดจะได้ส่ิงของส้ินทัง้โลกแต่ต้อง

สูญเสียจิตวิญญาณของตน ผู้ น้ันจะได้ประโยชน์อะไร 
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คําถามบทที่ 21 

 

 

 

1. พระเยซูทรงหมายความวาอยางไรเมื่อพระองคตรัสวาเรา 

   ตองกลับใจเปนเหมือนเด็กเล็กๆ จึงจะเขาอาณาจักรแหง 

   สวรรคได 

 ก) ดังน้ันเราจะไดไมมีบาป 

 ข) เราจะมาหาพระเจาเหมือนอยางเด็กที่เชื่อฟงพอแม 

 ค) เราไมรูจักวิญญาณชั่วราย 

 

2. ชายหนุมคิดวาพระเจาจะทรงยอมรับเขาไดอยางไร 

 ก) ดวยความดีที่เขาทํา  

 ข) ดวยการทําบุญของเขา  

 ค) ดวยความรูของเขา 

 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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3. ทําไมชายหนุมจึงออกไปเปนทุกข 

          ก) เขาสูญเสียเงินของเขา  

          ข) เขาสูญเสียงาน 

          ค) เขาสูญเสียครอบครัว 

          ง) เขาเลือกความรํ่ารวยและหันหลังใหกลับชีวิตนิรันดร 

 

4. ความสัมพันธของเราที่มีตอพระเจามีความสําคัญมากกวา 

    ความรํ่ารวยหรือไม 

 ก) ใช  ข) ไมใช 

 

5. มีใครสามารถหนีรอดจากนรกไดหรือไม  

 ก) มี  ข) ไมมี 

 


