พระเจาและเงินทอง
ขาวดี มธ 6:24
ไมมีใครเปนขาสองเจา บาวสองนายได เขาจะชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่ง เขา
จะจงรักภักดีตอนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ทานทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใชพระเจา
และเงินทองพรอมกันไมได
******************
1. คําศัพท
เพื่อจะเขาใจพระวาจาของพระเยซูเจาไดอยางลึกซึ้ง เราควรเรียนรูความหมายของศัพทบาง
คําที่ใชในสมัยของพระองค
1.
“ขา” ตรงกับภาษากรีก douleuein (ดูแลวเอน) ซึ่งหมายถึง “การรับใชเยี่ยงทาส”
ในทางกฎหมาย “ทาส” ไมใช “คน” แตเปน “สิ่งของ” เพราะฉะนั้นนายจะขาย จะ
เฆี่ยนตี จะทอดทิ้ง หรือจะฆาใหตายก็ได พูดงาย ๆ คือ นายทําอะไรกับทรัพยสินของตนไดก็ทํากับ
ทาสของตนไดเชนเดียวกัน
นอกจากนั้น “ทาส” ยังไมมีเวลาอิสระเปนของตัวเองแมเพียงเสี้ยววินาทีเดียว ซึ่ง
ตางจากเราที่หลังเลิกงานยังสามารถหางานพิเศษทํานอกเวลา หรือจะไปพักผอน หรือจะทําอะไรก็
ไดตามอําเภอใจของเรา แตทาสในสมัยพระเยซูเจาตองขึ้นกับนายทั้งวันและทั้งคืน
2.
“นาย” หรือ kurios (คูรีออส) ในภาษากรีก หมายถึง “ผูมีกรรมสิทธิ์เหนือผูอื่นแบบ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด”
พูดงาย ๆ คือเปน “เจาของ” มากกวาเปน “เจานาย”
3.
“เงินทอง” ตรงกับภาษากรีก mamōna (มาโมนา) ซึ่งมาจากภาษาอาราไมอิก
an"Amm' ตามรากศัพทหมายถึง “การไวใจ การมอบหมาย”
เพราะฉะนั้นมาโมนาจึงหมายถึง “สิ่งที่เราไวใจผูอื่นใหดูแล” เชนใหนายธนาคาร
หรือยามเปนผูดูแล มาโมนาในตัวมันเองถือวาเปนสิ่งดีเพราะเปนพระพรของพระเจาทีท่ รงโปรด
ประทานแกบรรดาผูชอบธรรม
ตอมาความหมายเพี้ยนเปน “สิ่งที่ตัวเราเองมอบความไววางใจใหทั้งหมด”
เมื่อเราวางใจวาเงินทองสามารถชวยเราใหพนทุกขและมีความสุขได คําวาเงินทองในภาษากรีกจึง
ขึ้นตนดวยอักษรตัวใหญ Mamōn (มาโมน) ซึ่งเทากับวาเรายอมรับและยกยองเงินทองเปนดังพระ
เจาของเรานั่นเอง
เชนเดียวกับชาวกรีก ชาวซีเรียก็เรียกเทพเจาแหงความร่ํารวยของตนวา Mamōn

(มาโมน)
จากศัพทที่เลือกใชทั้ง 3 คํา บงบอกวาพระเยซูเจาทรงเรียกรองใหเรา “เปนขารับใชของพระ
เจาทุกลมหายใจ เพราะพระองคทรงเปนเจาของผูมีกรรมสิทธิ์เด็ดขาดเหนือชีวิตของเรา”
การรับใชพระเจาเฉพาะบางเวลาแบบ part-time จึงเปนสิ่งที่พระเยซูเจายอมรับไมได
เด็ดขาด หรือการเปนคริสตชนเฉพาะเวลาฟงมิสซาวันอาทิตย สวนเวลาที่เหลือถือวาเปนอิสระจาก
การดําเนินชีวิตเยี่ยงคริสตชน ก็เปนสิ่งที่พระองคยอมรับไมไดเชนกัน
2. หลักการ
การมีเงินทองไมใชสิ่งผิด แตการวางใจเงินทองแทนพระเจาเปนสิ่งที่ผิดอยางแนนอน !!
เพื่อชวยใหเราจัดลําดับความสําคัญของพระเจาและเงินทองไดอยางถูกตอง พระคัมภีรไดให
หลักการไวดังนี้
1.
ทุกสิ่งในโลกลวนเปนของพระเจา
ความคิดที่วาทุกสิ่งในโลกนี้เปนของพระเจา มีอยูทั่วไปในพระคัมภีร เชน “เพราะ
สัตวทุกตัวในปาเปนของเรา ทั้งสัตวเลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอด เรารูจักบรรดานกแหงภูเขาทั้งหลาย
และบรรดาสัตวในนาเปนของเรา ถาเราหิว เราจะไมบอกเจา เพราะพิภพและสารพัดที่อยูในนั้นเปน
ของเรา” (สดด 50:10, 12)
ในพระธรรมใหม เปนองคพระผูเปนเจาเองที่ทรงมอบทรัพยสมบัติ ความสามารถ
หรือแมแตสวนองุนใหแกเราหรือใหเราเชาใช เชน
“ชายผูหนึ่งจะออกเดินทางไป จึงเรียกพวกทาสของตนมาฝากทรัพยสมบัติไว คน
หนึ่งทานใหหาตะลันต คนหนึ่งสองตะลันต และอีกคนหนึ่งตะลันตเดียว ตามความสามารถของแตละ
คน แลวทานก็ไป” (มธ 25:15)
“จงฟงคําอุปมาอีกเรื่องหนึ่งวา ยังมีเจาของสวนผูหนึ่งไดทําสวนองุนแลวลอมรั้วไว
รอบ เขาไดสกัดบอย่ําองุนในสวนและสรางหอเฝา ใหชาวสวนเชา แลวก็ไปตางประเทศเสีย” (มธ
21:33)
ในเมื่อทุกสิ่งในโลกลวนเปนของพระเจาที่ทรงโปรดใหเรา “ยืม” ใช เราจึงตอง
พยายาม “ใชทรัพยสมบัติและเงินทองตามที่เจาของทรงปรารถนา” ไมวาจะเปนการซื้อ ขาย
แลกเปลี่ยน แกไข ดัดแปลง หรือปรับปรุงก็ตาม
2.
มนุษยสําคัญกวาสิ่งของ
ในหนังสือปฐมกาล พระเจาตรัสวา “ใหเราสรางมนุษยตามฉายาตามอยางของ
เรา ใหครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว ใหปกครองแผนดินทั่วไป และ
สัตวตางๆที่เลื้อยคลานบนแผนดิน” พระเจาจึงทรงสรางมนุษยขึ้นตามพระฉายาของพระองค ตาม
พระฉายาของพระเจานั้น พระองคทรงสรางมนุษยขึ้น และไดทรงสรางใหเปนชายและหญิง พระเจา

ทรงอวยพระพรแกมนุษยตรัสแกเขาวา “จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผนดิน จงมีอํานาจเหนือ
แผนดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในอากาศ กับบรรดาสัตวที่เคลื่อนไหวบนแผนดิน”
(ปฐก 1:26-28)
ชัดเจนวาตั้งแตสรางโลก พระเจาทรงใหความสําคัญกับมนุษยมากที่สุด จนถึงกับ
ทรงสรางมนุษยตามฉายาของพระองคเอง และทรงมอบอํานาจใหมนุษยปกครองทุกสิ่ง
ในเมื่อพระเจาทรงใหความสําคัญแกมนุษยเชนนี้ การใชแรงงานมนุษยราวกับวา
พวกเขาเปนสิ่งของ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรเพียงเพื่อใหไดมาซื่อผลผลิตและความมั่งคั่ง จึงเปนสิ่ง
ที่ขัดกับพระประสงคของพระเจาอยางสิ้นเชิง
ตรงกันขาม หากเราใชเงินทองและทรัพยสมบัติของเราเพื่อผดุงไวซึ่งศักดิ์ศรีของ
มนุษยใหสมกับความสําคัญที่พระองคทรงสรางมา นั่นคือพระประสงคของพระเจาโดยแท !!
3.
เงินทองตองเปนรองจากพระเจา
พระคัมภีรไมไดบอกวาเงินทองเปนของชั่วราย แต “การรักเงินทองเปนรากเหงา
ของความชั่วทั้งหมด ความโลภเงินทองนี้ที่ทําใหบางคนหลงไปจากความเชื่อ และตรอมตรมดวย
ความทุกขมากมาย” (1 ทธ 6:10)
การรักเงินทองทําใหเราหลงผิดคิดวา เงินคือพระเจาที่สามารถดลบันดาลทุกสิ่ง
ใหแกเราได เมื่อเรารักเงินทอง เราก็โลภอยากไดเงินทองมากขึ้น ที่สุดเงินทองจะเขามาบงการชีวิต
ของเราและจะนําเราไปสูความชั่วรายและความทุกขอีกมากมาย
ผูเดียวที่สามารถดลบันดาลความสุขทีแ่ ทจริงใหแกเราไดคือพระเจา เราจะยอมให
เงินทองกาวขึ้นมาเปน “คูปรับ” กับความรอดในองคพระผูเปนเจาไมไดเด็ดขาด
เมื่อเราสามารถวางตําแหนงของเงินทองและทรัพยสมบัติไดอยางถูกตอง เราจะรูจักใชความ
มั่งคั่งที่พระเจาทรงโปรดประทานแกเราอยาง “พอเพียง” และ “เพื่อผูอื่น” ซึ่งจะนําเราไปสูทรัพย
สมบัตทิ ี่คงอยูชั่วนิรันดร
3. วิธีไดมาซึ่งสมบัติ
นอกจากรูจักวางตําแหนงทรัพยสมบัติอยางถูกตองแลว เรายังตองคํานึงถึง “วิธีไดมา” ซึ่ง
ทรัพยสมบัติของเราอีกดวย
เราอาจไดเงินทองมาโดยแลกกับความซื่อสัตยหรือศักดิ์ศรีของเรา หรือพูดอีกอยางหนึ่งคือ
โกงเขามา ถาเราทําเชนนี้ เราอาจมีทรัพยสมบัติมั่งคั่งขึ้น แตวิญญาณของเรากลับยิ่งจนลงทุกวัน
และคงถึงขั้นลมละลายในที่สุด
บางคนอาจไดเงินทองมาโดยการกําจัดคูแขงที่ออนแอกวา ซึ่งในทางธุรกิจอาจถือวาประสบ
ความสําเร็จ แตเราจะเสวยสุขอยูบนความทุกขของผูอื่นไดอยางไร ?!

บางคนอาจสะสมทรัพยสมบัติบนภาระของผูอื่น เชน ผอนรถยนตราคาแพงเกินฐานะ จนลูก
เมียตองอดมื้อกินมื้อ เปนตน
จะมีประโยชนอะไรหากเราไดทรัพยสมบัติมาดวยตนทุนราคาแพงเชนนี้ ?
4. วิธีใชสมบัติ
ที่สุด เราตองคํานึงถึง “วิธีใช” ทรัพยสมบัติที่ไดมาอีกดวย
บางคนสะสมและเก็บรักษาสมบัติที่ไดมาโดยไมใชใหเกิดประโยชนใด ๆ ทั้งสิ้น คนเหลานี้
พึงสําเหนียกคําสั่งสอนของพระเยซูเจาที่ทรงตรัสหลายครั้งหลายคราวา สิ่งใดไมมีประโยชนจะถูก
ตัดทิ้งและโยนใสกองไฟ
บางคนใชทรัพยสมบัติที่ไดมาอยางเห็นแกตัว เชน เพื่อจะไดมีทีวีใหม โซฟาใหม หรือ
โทรศัพทมือถือเครื่องใหม โดยไมเคยคิดถึงพระประสงคของพระเจาและความขัดสนยากจนของ
เพื่อนมนุษยอีกมากมายมหาศาล
บางคนซ้ํารายหนักเขาไปอีก คือใชสมบัติที่ไดมาในทางที่ผิด เชน ติดสินบนเจาหนาที่ ซื้อ
สิ่งของหรือบริการที่ผิดกฎหมาย เปนตน
วิธีที่ดีที่สุดในการใชทรัพยสมบัติและเงินทองที่พระเจาทรงโปรดประทานแกเราคือ “ใช
อยางพอเพียง และใชเทาที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต สวนที่เหลือเราตองแบงปนใหแกผูที่
ดอยโอกาสกวาเรา”
นักบุญเปาโลกลาวไววา “ขาพเจาแสดงใหทานเห็นเสมอมาวา เราตองทํางานเชนนี้เพื่อ
ชวยเหลือผูออนแอโดยระลึกถึงพระวาจาของพระเยซู องคพระผูเปนเจาที่วา “การใหยอมเปนสุข
มากกวาการรับ” (กจ 20:35)
ตราบใดที่เราใชทรัพยสมบัติเพื่อความดีของ “ผูอื่น” เรากําลังนมัสการและรับใชพระ
เจาอยางถูกตองและดีที่สุด !!

