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วันนี้อยากนําพระพรมาแบงปนครับ
วาดวยเรื่อง “ยากจน” และ “มั่งคั่ง”
สองเรื่องนี้คนเรามักจพูดถึงเรื่องวัตถุที่ไดมา ทรัพยสินที่ครอบครองเปนสวนใหญ แตวันนี้ผมอยากใหเรา
มองในมุมของ “พฤติกรรม” ครับ ซึ่งถามองในมุมนี้คุณจะเขาใจมุมพระคัมภีรฝายวิญญาณชัเจนขึ้นครับ
1. “ยากจน” ถาเราจะพูดถึงในแงของพฤติกรรมแลวเราจะพบวาคนยากจนนั้นเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาขาดเมื่อเขาคิด
วาสิ่งนั้นเปนสิ่งจําเปน เนื่องจากเขาคนพบวาสิ่งจําเปนตอชีวิตเขานั้นไมเพียงพอตอเขา...นี่เปนพฤติกรรมที่เรา
สังเกตุเห็นครับ
ดังนั้น “คนยากจน” จะรูวาตนเองขาด และแสวงหาเรื่อย ๆ เพื่อมาเติมเต็มสิ่งที่ตนขาด
#เราจะพบความจริงวา คนที่มีทรัพยสมบัติมากมาย ก็สามารถมี “พฤติกรรมยากจน” ไดเชนกัน
แลวพระคัมภีรพูดถึงพฤติกรรมนี้อยางไรบาง
มัทธิว 5:3 “คนที่“ยากจน” ดานจิตวิญญาณก็เปนสุขเพราะวาแผนดินสวรรคเปนของเขาทั้งหลาย
1971 ใชคําวา“บกพรอง” ความหมายใกลเคียงกันครับ กลาวคือ เขาจะแสวงหาเพราะรูวาตนเองขาด
ดังนั้น เมื่อทานเขาใจ “พฤติกรรมยากจน” เราก็จะรูวา “คนยากจนฝายวิญญาณ” จะมีพฤติกรรมอยางไร...?
แนนอนวา...เขาจะแสวงหาเพื่อมาเติมเต็มสวนที่ขาดหาย เนื่องจากเขารูวาสวนที่จําเปนตอชีวิต(ฝายวิญญาณ)ยัง
ขาดอยู
2. “มั่งคั่ง” เรามาดูวา “คนมั่งคั่ง” เปนคนแบบไหนกอนครับ
สดุดี 112:3 ทรัพยศฤงคารและความ “มั่งคั่ง” มีอยูในเรือนของเขา และความ “ชอบธรรม”ของเขาดํารงอยูเปน
นิตย
สดุดี 37:21 คนอธรรมขอยืมและไมคืนแต“คนชอบธรรม”“ใจกวางและแจกจาย”
สดุดี 112:9 “เขาแจกจาย” เขาไดใหแกคนยากจน“ความชอบธรรม”ของเขาดํารงอยูเปนนิตยเขาจะมีอํานาจและ
เกียรติ
จากพระคัมภเราพบวา...ความมั่งคั่ง และ คนชอบธรรม จะมาคูกันตลอดเลยครับ
นั่นหมายความวาพระเจามอบ “ความมั่งคั่ง” ไวให “คนชอบธรรม” ดูแล
แลว...“พฤติกรรม” ของเขาเปนอยางไร...?
สดุดี 37:21 คนอธรรมขอยืมและไมคืนแต“คนชอบธรรม”“ใจกวางและแจกจาย”
สิ่งทีเราเห็นชัดเจนคือ.... “ใจกวางและแจกจาย” ครับ คนไหน “มั่งคั่ง” หรือไม จะเห็นเขา ใจกวางและแจกจาย
ครับ
#ดังนั้น คนที่ไมมีทรัพยสมบัติมากมาย ก็สามารถมี “พฤติกรรมมั่งคั่ง” ได เมื่อเขาเริ่มใหและแจกจาย
เมื่อคุณมองในมุม “ฝายวิญญาณ” คุณจะพบวาพระเจาไมไดเนน “ทรัพยสินที่คุณครอบครอง” หากแตเปน
“พฤติกรรม” ที่คุณเปน เพราะพระเจาไมไดสนใจ “ทรัพยสิน” ที่คุณครองสักนิดเดียว
มัทธิว 6:19 “อยาส่ําสมทรัพยสมบัติไวสําหรับตัวในโลกทีอ่ าจเปนสนิมและที่แมลงกินเสียไดและที่ขโมยอาจขุด
ชองลักเอาไปได
20 แตจงส่ําสมทรัพยสมบัติไวในสวรรคที่ไมมีแมลงจะกินและไมมีสนิมจะกัดและที่ไมมีขโมยขุดชองลักเอาไปได 21
เพราะวาทรัพยสมบัติของทานอยูที่ไหนใจของทานก็อยูที่นั่นดวย
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#ยากจนเพื่อตนเองจะมีและมั่งคั่งเพื่อจะไดใหคนอื่น
แถม... “พฤติกรรม” ที่ถูก “ตักเตือน” ในพระคัมภีรครับ
....“เกียจคราน”
สุภาษิต 19:24 คนเกียจครานฝงมือของตัวไวในชามและไมยอมแมแตจะนําอาหารมาสูปากของตน (ยิ่งกวาตัวสลอต...
-_-“)
1เธสะโลนิกา 5:14 และพี่นองทั้งหลายเราขอวิงวอนพวกทานให“ตักเตือนคนที่เกียจคราน” หนุนน้ําใจผูที่ทอใจชู
กําลังคนที่ออนกําลังและมีใจอดเอาเบาสูต อคนทั้งปวง
คนเกียจครานไมใชทําไมไดแต....“ไมทํา”
คนเกียจครานไมใชคิดไมเปนแต...“ไมคิด”
กลาวคือ เขามี “ศักยภาพ” ครับ แต “ไมใช”
คนประเภทนี้ตอใหรูวา “ยากจน” ก็ “ไมหา” เพราะ... “ขี้เกียจ”
คนประเภทนี้ตอใหรูวา “มั่งคั่ง” ก็ “ไมให” เพราะ....“ขี้เกียจ”
#คนเกียจครานถูกเตือนเพราะไมมีเกิดผล....ตนไมที่ไมเกิดผล....ก็ตัดไปเผาไฟ
คริสเตียนกับทรัพยสมบัติ
1ทิโมธี 6:10 “ดวยวาการรักเงินทองนั้นเปนมูลรากแหงความชั่วทั้งมวล และเพราะความโลภนี่แหละ จึงทําใหบางคน
หางไกลจากความเชื่อ และตรอมตรมดวยความทุกข”
มัทธิว 6:19 “อยาส่ําสมทรัพยสมบัติไวสําหรับตัวในโลก ที่อาจเปนสนิมและที่แมลงกินเสียได และที่ขโมยอาจขุดชอง
ลักเอาไปได20 แตจงส่ําสมทรัพยสมบัติไวในสวรรค ที่ไมมีแมลงจะกินและไมมีสนิมจะกัด และที่ไมมีขโมยขุดชองลัก
เอาไปได 21 เพราะวาทรัพยสมบัติของทานอยูที่ไหน ใจของทานก็อยูที่นั่นดวย”
ระบบวัตถุนิยมที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันทําใหคนจํานวนมากทะเยอทะยาน อยากร่ํารวย คริสเตียนจํานวน
มากถามวา “แคไหน” จึงจะนับวามั่งคั่ง “แคไหน” จึงจะนับวาพอเพียง เชน การมีบานเปนของตนเอง มีรถ 2 คัน
สําหรับตนเองและคูครอง หรือ ตองมีรถสําหรับลูกแตละคนดวย การมีบัญชีเงินฝากสะสมเพียงพอสําหรับชีวิตวัย
เกษียณ หรือ ตองมีเพียงพอสําหรับเปนมรดกใหลูกหลานดวย
ใหเราพิจารณาดูวาพระคัมภีรใหมสอนไววาอยางไรในเรื่อง “ความร่ํารวย”
1. ความร่ํารวยและทรัพยสมบัติ เปนพระพรอยางหนึ่งที่ผูชอบธรรมไดรับ
ปฐก. 13:2 อับรามมั่งคั่งสมบูรณดวยฝูงสัตวและเงินทองเปนอันมาก
ปฐก. 26:13 อิสอัคก็จําเริญมีกําไรทวียิ่งขึ้นจนทานเปนคนมั่งมีมาก
สดุดี 37:25 ขาพเจาเคยหนุม และเดี๋ยวนี้แกแลว แตขาพเจายังไมเคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้ง หรือลูกหลาน
ของเขาขอทาน
สดุดี 112:3 ทรัพยศฤงคารและความมั่งคั่งมีอยูในเรือนของเขา และความชอบธรรมของเขาดํารงอยูเปนนิตย
สุภาษิต 8:18 ความมั่งคั่งและเกียรติอยูกับเรา ทั้งทรัพยศฤงคารที่ทนทานและความชอบธรรม
จากขอพระคัมภีรที่เราไดเห็นเราพบความจริงบางประการเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจาทรงประทานใหกับคนชอบ
ธรรม ไมใชแค สุขภาพรางกาย เกียรติ ชีวิต แตเปนทรัพยสินความมั่งคั่งดวย แตสิ่งหนึ่งที่นาสังเกตุคือ พระเจาทรงให
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คนเหลานี้ที่ “ชอบธรรม” เนื่องจากการที่เขาเปนคน “ชอบธรรม” เขาจึงสามารถใชทรัพยสินเหลานี้ที่พระเจา
ประทานใหไปในทิศทางที่ “ชอบธรรม”ไดนั่นคือสิ่งหนึ่งที่พระเจาไวใจเขาใหครอบครองทรัพยสิน แตอยางไรก็ตาม นี่
เปนบางประการที่เราคนพบเกี่ยวกับการอวยพรที่มายังคนชอบธรรม
2. แมวาความร่ํารวยเปนของประทานจากพระเจา(ปญจ.5:19) แตเกิดจากความขยันขันแข็งของคนนั้นดวย
สุภาษิต 6:10 หลับนิด เคลิ้มหนอย กอดมือพักนิดหนอย
11 และความจนจะมาเหนือเจาอยางคนจร และความขัดสน อยางคนถืออาวุธ
สุภาษิต 10:4 มือที่หยอนเปนเหตุใหเกิดความยากจน แตมือที่ขยันขันแข็งกระทําใหมั่งคั่ง
ความร่ํารวยนั้นไมไดเกิดจากการอวยพรที่ไมตองทําอะไรเลย เราคนพบความจริงวา “ความขยัน” ที่เกิดขึ้น
จากบุคคล คนนั้นนําเขามาสูความมั่งคั่ง “ความเกียจคราน” ตางหาก ที่เปนอุปสรรคไมทําใหเรามั่งคั่ง แมวาเราจะ
คิดวาพระเจาอวยพร แตนั่นไมไดหมายความวาเราจะไมทําอะไรเลย
3. ความร่ํารวยไมใชหลักประกันความมั่นคงที่ถาวร
สภษ.22:1ชื่อเสียงดีเปนสิ่งควรเลือกยิ่งกวาความมั่งคั่งมากมาย และซึ่งเปนที่โปรดปราน ก็ดีกวามีเงินหรือทอง
ความร่ํารวยไมสามารถชวยใหมนนุษยรอดพนจากพระพิโรธของพระเจา
สภษ. 11:4 ความมั่งคั่งไมอํานวยกําไรในวันทรงพระพิโรธ แตความชอบธรรมชวยกูใหพนความมรณา
จากพระธรรมสุภาษิต 2 ขอนี้เราจะพบความจริงที่วา “การมีทรัพยสมบัติมากมายไมใชเรื่องจําเปนเสมอ
ไป” พระคัมภีรนําเสนอทางเลือกที่ดีกวา 1.ชื่อเสียงดี 2.เปนที่โปรดปราณ 3.ความชอบธรรม สามสิ่งนี้ชวยใหชีวิตของ
เขาปลอดภัย
จากอะไรบาง?
1. ชื่อเสียงดี สิ่งที่คุณจะไดรับคือ การเปนแบบอยางที่ดี มีคนใหเกียรติ สิ่งนี้จะนํามาถึงความนาเชื่อถือ ถาคริสเตียน
เรามีชื่อเสียงดี การประกาศวา “พระเจารักคุณ” คงไมดําเนินไปดวยความลําบากเชนทุกวันนี้
2. เปนที่โปรดปราณ เรื่องนี้ผมอยากนํามาถึง 2 ดาน
2.1. เปนที่โปรดปราณของพระเจา เมื่อพระเจาทรงโปรดปราณคุณ พระเจาจะเปดทางในงานทุกอยางที่คุณทํา
เพราะคุณเปนคนชอบธรรมที่พระเจาโปรดปราณ พระองคไมทรงโปรดปราณคนอธรรมแนนอน
2.2. เปนที่โปรดปราณของมนุษย เมื่อคุณขอความชวยเหลือ หรือความคิดเห็น เขาจะใหความรวมมือกับคุณ ดวย
ความจริงใจ(ตอใหไมมีผลประโยชนอันใด) คุณจะเจอคนที่จริงใจตอคุณตลอดเสนทางชีวิต
3. ความชอบธรรม เรื่องนี้สําคัญและแนนอนเมื่อคุณเลือก คุณจะพนจากพระพิโรธของพระเจา และพระเจาจะทรง
ชวยกูคุณใหพนความมรณา สิ่งนี้สําคัญมาก ตอใหคุณไมมีทรัพยสมบัติ(มากมายเหลือใช)ในโลกนี้ คุณก็มีสิทธิ์เปน
คนชอบธรรมโดยพระเจา
เราจะพบวา 3 เรื่องนี้ เปนเรื่องที่พระคัมภีรหนุนใจใหเราเลือกมากกวาที่จะมีทรัพยสมบัติมากมาย เมื่อคุณ
สังเกตุดี ๆ คุณจะพบวา ทั้งสามเรื่อง ไมวาคุณจะมีฐานะอยางไร คุณก็สามารถแสวงหา และทําไดโดยไมตองพึ่งเงิน
และทอง
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คริสเตียนกับวิถีชีวิตเรียบงาย
เมื่อคนมั่งคั่งร่ํารวยมากขึ้นและคนยากจนขัดสนมากขึ้น คริสเตียนที่รักพระเจาทั่วโลกควรตอบสนองตอ
สภาพนี้ดวยการเลือกที่จะมีวิถีชีวิตเรียบงาย เพื่อที่จะมีสวนในการแจกจายใหแกผูขัดสนได
ขอสรุปสําหรับการแสวงหา “สิ่งจําเปน” สําหรับชีวิตดูเหมือนจะสรุปไดดวยวิธีคิดของจอหน เวสลีย ผูกลาว
ไววา “ใหขยันหาจนสุดกําลัง ใหสะสมสุดกําลัง และใหเราใหแกคนอื่นอยางสุดกําลังเชนกัน” แนนอนวา ตองหามา
อยางสุจริตและชอบธรรม สังคมไทยเปนสังคมที่มีชองวางมหาศาลระหวางคนรวยและคนจน คริสเตียนไทยที่พระเจา
ทรงอวยพรใหมีทรัพยสมบัติมากมายควรคิดถึงพี่นองที่เขาไมมีดวย
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