อาทิตยที่ 8 เทศกาลธรรมดา
ขาวดี มธ 6:24-34
24
“ไมมีใครเปนขาสองเจาบาวสองนายได เขาจะชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่ง
เขาจะจงรักภักดีตอนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ทานทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใชพระ
เจาและเงินทองพรอมกันไมได”
25
“ฉะนั้น เราบอกทานทั้งหลายวา อยากังวลถึงชีวิตของทานวาจะกินอะไร อยากังวลถึง
รางกายของทานวาจะนุงหมอะไร ชีวิตยอมสําคัญกวาอาหาร และรางกายสําคัญกวาเครื่องนุงหม
มิใชหรือ 26จงดูนกในอากาศเถิด มันมิไดหวาน มิไดเก็บเกี่ยว มิไดสะสมไวในยุงฉาง แตพระ
บิดาของทานผูสถิตในสวรรคทรงเลี้ยงมัน ทานทั้งหลายมิไดมีคามากกวานกหรือ 27ทานใดบาง
ที่กังวลแลวตออายุของตนใหยาวออกไปอีกสักหนึ่งวันได 28ทานจะกังวลถึงเครื่องนุงหมทําไม
จงพิจารณาดอกไมในทุงนาเถิด มันเจริญงอกงามขึ้นไดอยางไร มันไมทํางาน มันไมปนดาย 29
แตเราบอกทานทั้งหลายวา กษัตริยซาโลมอนเมื่อทรงเครื่องอยางหรูหรา ก็ยังไมงดงามเทา
ดอกไมนี้ดอกหนึ่ง 30แมแตหญาในทุงนา ซึ่งมีชีวิตอยูวันนี้ รุงขึ้นจะถูกโยนทิ้งในเตาไฟ พระ
เจายังทรงตกแตงเชนนี้ พระองคจะไมสนพระทัยทานมากกวานั้นหรือ ทานชางมีความเชื่อนอย
จริง 31ดังนั้น อยากังวลและกลาววา ‘เราจะกินอะไร หรือจะดื่มอะไร หรือเราจะนุงหมอะไร’ 32
เพราะสิ่งตาง ๆ เหลานี้คนตางศาสนาแสวงหา พระบิดาของทานผูสถิตในสวรรคทรงทราบแลว
วาทานตองการทุกสิ่งเหลานี้ 33จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจาและความชอบธรรมของ
พระองคกอน แลวพระองคจะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหลานี้ให” 34“เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายอยากังวล
ถึงวันพรุงนี้ เพราะวันพรุงนี้จะกังวลสําหรับตนเอง แตละวันมีทุกขพออยูแลว”
***************************
1. ไมมีใครเปนขาสองเจาบาวสองนายได
เพื่อจะเขาใจพระวาจาของพระเยซูเจาตอนนี้ไดอยางลึกซึ้ง จําเปนที่เราจะตองเรียนรู
ความหมายของศัพทบางคําที่ใชในสมัยของพระองค
1.
“ขา, บาว” ตรงกับคํากรีก douleuein (ดูเลวเอน) ซึ่งหมายถึง “เปนทาส”
ในทางกฎหมาย “ทาส” ไมใช “คน” แตเปน “สิ่งของ” หรือ “เครื่องมือที่มี
ชีวิต” เทานั้น เพราะฉะนั้นนายจะขาย จะเฆี่ยนตี จะโยนทิ้ง หรือจะฆาใหตายก็ได พูดงาย ๆ ก็
คือ นายทําอะไรกับทรัพยสินของตนไดก็ทํากับทาสของตนไดเชนเดียวกัน
นอกจากนั้น “ทาส” ยังตองขึ้นกับนายทั้งวันและทั้งคืนโดยไมมีเวลาอิสระเปน
ของตนเองแมเพียงเสี้ยววินาทีเดียว ซึ่งตางจากเราที่มีกําหนดเวลาทํางานชัดเจน หลังเลิกงาน

เรายังสามารถหางานพิเศษทํานอกเวลาได จะไปเที่ยวหรือทําอะไรตามอําเภอใจของเราก็ยอม
ได หลายคนพบกับความสุขในชีวิตขณะทํางานนอกเวลาดวยซ้ําไป
2.
“นาย” ตามรากศัพทกรีก kurios (คูรีออส) หมายถึง “ผูมีกรรมสิทธิ์เหนือผูอื่น
แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด” นั่นคือเปน “เจาของ” มากกวาเปน “เจานาย”
3.
“เงินทอง” ตรงกับคํากรีก mamōna (มาโมนา) ซึ่งรับมาจากภาษาฮีบรูอีกทอด
หนึ่ง ตามรากศัพทหมายถึง “การไวใจ การมอบหมาย”
เพราะฉะนั้นมาโมนาจึงหมายถึง “สิ่งที่เราไวใจมอบหมายใหผูอื่นดูแล” เชนมอบ
เงินทองหรือทรัพยสมบัติใหนายธนาคารเปนผูดูแล มาโมนาในตัวของมันเองเปนสิ่งดีเพราะเปน
พระพรของพระเจาที่ทรงโปรดประทานแกบรรดาผูชอบธรรม
ตอมาความหมายเปลี่ยนไปเปน “สิ่งที่ตัวเราเองมอบความไววางใจใหทั้งหมด”
และเขียนขึ้นตนดวยอักษรตัวใหญ Mamōn (มาโมน) ซึ่งเทากับวาเรายอมรับและยกยองเงินทอง
เปนดั่งพระเจาที่เราไววางใจวาจะสามารถชวยเราใหพนทุกขและเปนสุขได ชาวซีเรียถึงกับ
เรียกเทพเจาแหงความร่ํารวยของตนวา Mammōn (มัมโมน)
จากศัพทที่ใชทั้ง 3 คํา บงบอกวาพระเยซูเจาทรงเรียกรองใหเรา “เปนขารับใชของพระ
เจาทุกลมหายใจ เพราะพระองคทรงเปนเจาของผูมีกรรมสิทธิ์เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนือชีวิตของ
เรา”
เพราะฉะนั้น การรับใชพระเจาบางเวลาแบบ part-time หรือการเปนคริสตชนเฉพาะ
เวลามิสซาวันอาทิตย สวนเวลาอื่นถือวาเปนอิสระจากการดําเนินชีวิตเยี่ยงคริสตชน จึงเปนสิ่งที่
พระเยซูเจายอมรับไมไดเด็ดขาด
นอกจากจะทรงเรียกรองใหเรารับใชพระเจาและเปนคริสตชนแบบเต็มเวลาแลว
พระองคยังทรงกําชับวา “ทานทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใชพระเจาและเงินทองพรอมกันไมได”
(มธ 6:24) ซึ่งหมายความวา “การมีทรัพยสินเงินทองไมใชสิ่งผิด แตการรับใชพระเจาและ
ทรัพยสินเงินทองพรอมกันเปนสิ่งที่เปนไปไมไดเด็ดขาด” !!
ในเมื่อพระเยซูเจาทรงรับสั่งเชนนี้ เราจึงจําเปนตองเรียนรูหลักการสําคัญเพื่อจะไดใช
ทรัพยสินเงินทองไดอยางถูกตอง ดังตอไปนี้
1.
ทุกสิ่งในโลกนีล้ วนเปนของพระเจา
พระเจาตรัสวา “สัตวทั้งหลายในปาลวนเปนของเรา เชนเดียวกับสัตวนับพันบน
ภูเขา เรารูจักนกทุกตัวในอากาศ ทุกสิ่งทีเ่ คลื่อนไหวในทุงนาก็เปนของเรา ถาเราหิว เราก็ไม
บอกทาน เพราะโลกและทุกสิ่งในโลกลวนเปนของเรา” (สดด 50:10-12)
ในพระธรรมใหม เปนพระเจาเองที่ทรงมอบทรัพยสมบัติ ความสามารถ หรือ
แมแตสวนองุนใหเรา “ยืม” หรือ “เชาใช” เชน
“อาณาจักรสวรรคยังจะเปรียบไดกับบุรุษผูหนึ่งกําลังจะเดินทางไกล เรียกผูรับ
ใชมามอบทรัพยสินให ใหคนที่หนึ่งหาตะลันต ใหคนที่สองสองตะลันต ใหคนทีส่ ามหนึ่งตะลันต
ตามความสามารถของแตละคน แลวจึงออกเดินทางไป” (มธ 25:14-15)

“ทานทั้งหลาย จงฟงอุปมาอีกเรื่องหนึ่งเถิด คหบดีผูหนึ่งปลูกองุนไวสวนหนึ่ง
ทํารั้วลอม ขุดบอย่ําองุน สรางหอเฝา ใหชาวสวนเชา แลวก็ออกเดินทางไปตางเมือง” (มธ
21:33)
บางคนอาจแยงวาตนเองเปนผูซื้อ คิดคน ประดิษฐ หรือสะสมทรัพยสมบัตดิ วย
น้ําพักน้ําแรงของตนเอง แตลองคิดดูสิวามีสิ่งใดบางที่เราสามารถ “เนรมิต” ขึ้นมาเองได เราทํา
ไดเพียงนําสิ่งที่พระเจาทรงเนรมิตไวมาประกอบหรือประดิดประดอยใหกลายเปนทรัพยสมบัติ
ของเราเองเทานั้น
ในเมื่อทุกสิ่งในโลกลวนเปนของพระเจา เราจึงตองพยายาม “ใชทรัพยสินเงิน
ทองและสิ่งของตางๆ ตามที่เจาของคือพระเจาทรงปรารถนาใหมันถูกใช” เทานั้น
2.
มนุษยสําคัญกวาเงินทอง
ในหนังสือปฐมกาล พระเจาตรัสวา “เราจงสรางมนุษยขึ้นตามภาพลักษณของ
เรา ใหมีความคลายคลึงกับเรา ใหเปนนายปกครองปลาในทะเล นกในทองฟา สัตวเลี้ยง
สัตวปา และสัตวเลื้อยคลานบนพื้นดิน” พระเจาทรงสรางมนุษยตามภาพลักษณของพระองค
พระองคทรงสรางเขาตามภาพลักษณของพระเจา พระองคทรงสรางใหเปนชายและหญิง พระ
เจาทรงอวยพรเขาทั้งสองวา “จงมีลูกมาก และทวีจํานวนขึ้นจนเต็มแผนดิน จงปกครองแผนดิน
จงเปนนายเหนือปลาในทะเล นกในอากาศ และสัตวทุกชนิดทีเ่ คลื่อนไหวอยูบนแผนดิน” (ปฐก
1:26-28)
ชัดเจนวาตั้งแตสรางโลก พระเจาทรงใหความสําคัญกับมนุษยมากที่สุด จนถึง
กับทรงสรางมนุษยมาตามภาพลักษณของพระองคเอง และทรงมอบใหมนุษยมีอํานาจปกครอง
เหนือสิ่งสรางอื่น ๆ ทุกสิ่ง
ในเมื่อพระเจาทรงใหความสําคัญแกมนุษยเชนนี้ การใชแรงงานมนุษยราวกับ
วาพวกเขาเปนสิ่งของ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรเพียงเพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิต เงินทอง และความ
มั่งคั่งของตนเอง จึงเปนสิ่งที่ขัดกับพระประสงคของพระเจาอยางสิ้นเชิง
ตรงกันขาม หากเราใชเงินทองและทรัพยสมบัติเพื่อผดุงไวซึ่งศักดิ์ศรีของมนุษย
ใหสมกับความสําคัญที่พระเจาทรงสรางมา นี่สิคือพระประสงคของพระองคโดยแท !!
3.
เงินทองตองเปนรองจากพระเจา
พระคัมภีรไมไดบอกวาเงินทองเปนสิ่งชั่วราย แตนักบุญเปาโลเตือนวา “ความ
รักเงินตราเปนรากเหงาของความชั่วรายทุกประการ บางคนเมื่อแสวงหาแตเงินก็พลัดหลงจาก
ความเชื่อ เปนเหตุใหตนเองไดรับความทุกขเปนอันมาก” (1 ทธ 6:10)
การรักเงินทองทําใหเราหลงผิดคิดวา เงินคือพระเจาที่สามารถดลบันดาลทุกสิ่ง
ทุกอยางใหแกเราได เมื่อเรารักเงินทอง เราก็โลภอยากไดเงินทองมากขึ้น ที่สุดเงินทองจะเขา
มาครอบงําและบงการชีวิตของเราและจะนําเราไปสูความชั่วรายและความทุกขอีกมากมาย
ผูเดียวที่สามารถดลบันดาลความสุขแทจริงใหแกเราไดก็คือพระเจา เราจะยอม
ใหเงินทองกาวขึ้นมาเปน “คูปรับ” กับพระองคไมไดเด็ดขาด

เมื่อเราสามารถวางตําแหนงของทรัพยสินเงินทองไดอยางถูกตอง เราจะรูจักใชความมั่ง
คั่งที่พระเจาทรงโปรดประทานแกเราอยาง “พอเพียง” และ “เพื่อผูอื่น” ซึ่งจะนําเราไปสูทรัพย
สมบัติที่คงอยูชั่วนิรันดร
นอกจากหลักการสําคัญทั้ง 3 ประการที่กลาวมาแลว ยังมีสิ่งที่ควรคํานึงถึงอีก 2
ประเด็น กลาวคือ
1.
วิธีไดมาซึ่งทรัพยสินเงินทอง
เราอาจไดเงินทองมาโดยแลกกับความซื่อสัตยหรือเกียรติยศของเรา หรือพูดอีก
อยางหนึ่งคือโกงเขามา จริงอยู การทําเชนนี้อาจชวยใหเรามีเงินในบัญชีธนาคารมากขึ้น มี
ทรัพยสมบัติมั่งคั่งขึ้น แตวิญญาณของเรากลับยิ่งจนลงทุกวัน และคงถึงขั้นลมละลายในที่สุด
บางคนอาจไดเงินทองมาดวยการกําจัดคูแขงที่ออนแอกวาออกไปใหพนทาง ซึ่ง
ในทางธุรกิจอาจถือวาประสบความสําเร็จ แตเราจะนอนตาหลับและเสวยสุขอยูบนความทุกข
ของผูอื่นไดอยางไรกัน ?!
บางคนอาจสะสมทรัพยสมบัติบนภาระของผูอื่น เชน ผอนรถยนตราคาแพงเกิน
ฐานะ จนลูกเมียตองกินมื้ออดมื้อ เปนตน
จะมีประโยชนอันใดหากเราไดทรัพยสมบัติมาดวยตนทุนราคาแพงเชนนี้ ?
2.
วิธีใชทรัพยสินเงินทอง
บางคนเก็บทรัพยสมบัติที่มีไวเฉย ๆ โดยไมกอใหเกิดประโยชนอันใดทั้งสิ้น ใน
กรณีนี้ขอใหระลึกถึงพระวาจาของพระเยซูเจาซึ่งตรัสไววา การไมเกิดประโยชนคือหนทางสู
หายนะ เหมือนกิ่งไมที่ไมเกิดผลก็จะถูกตัดทิ้งและโยนใสกองไฟ (เทียบ มธ 3:10; 7:19; ยน
15:2)
บางคนใชเงินทองที่ไดมาอยางเห็นแกตัว เชน เพื่อจะไดมีทีวีใหม โซฟาใหม
หรือโทรศัพทมือถือเครื่องใหม โดยไมคํานึงถึงพระประสงคของพระเจาและความขัดสนยากจน
ของเพื่อนมนุษยอีกมากมายมหาศาลเลย
บางคนซ้ํารายหนักเขาไปอีกคือใชเงินทองในทางที่ผิด เชน ติดสินบนเจาหนาที่
ซื้อสิ่งของหรือบริการที่ผิดกฎหมาย เปนตน
วิธีดีที่สุดในการใชทรัพยสินเงินทองที่พระเจาทรงโปรดประทานแกเราก็คือ “ใช
อยางพอเพียง และใชเทาที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต ที่เหลือใหเราแบงปนแกผูที่ดอย
โอกาสกวาเรา”
นักบุญเปาโลกลาววา “ขาพเจาแสดงใหทานเห็นเสมอมาวา เราตองทํางาน
เชนนี้เพื่อชวยเหลือผูออนแอโดยระลึกถึงพระวาจาของพระเยซู องคพระผูเปนเจาที่วา ‘การให
ยอมเปนสุขมากกวาการรับ’” (กจ 20:35)
ตราบใดที่เราใชทรัพยสินเงินทองเพื่อความดีของ “ผูอื่น” เรากําลังนมัสการและ
รับใชพระเจาอยางถูกตองและดีที่สุด !!

2. อยากังวล
กอนอื่นใดหมด เราตองพยายามเขาใจกอนวาพระเยซูเจาทรงหามสิ่งใดเมื่อพระองคตรัส
วา “อยากังวลถึงชีวิตของทาน”
แนนอนวาพระองคไมไดทรงหามการมองการณไกลดวยความสุขุมรอบคอบ พระองค
มิไดสนับสนุนการดําเนินชีวิตแบบสุรุยสุราย เสี่ยง ไมยั้งคิด ประมาทเลินเลอ ไมเตรียมตัว
ลวงหนา หรือไมรูจักบายเบี่ยงหนทางสูความหายนะ ตรงกันขาม สิ่งเดียวที่พระองคทรงหามคือ
“ความหวงใยเกินควร”, “ความวิตกกังวล” หรือ “ความกังวลรอนใจ” จนคราความราเริง
ยินดีในชีวิตของเราไปหมดสิ้น
คําที่ใชในภาษากรีกคือ merimnáō (เมริมนาโอ) หมายถึง “หวงใยเกินควร, กังวล
รอนใจ” ตัวอยางที่พบในกระดาษ papyrus คือจดหมายของภรรยาถึงสามีซึ่งจากบานไป ความ
วา “ฉันนอนไมหลับทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะความกังวลรอนใจ (merimna) เรื่องสุขภาพ
ของคุณ” และอีกตัวอยางหนึ่งเปนของกวีชาวกรีก “เมื่อขาพเจาดื่มเหลาองุน ความวิตกกังวล
(merimna) ก็หลับไป”
จากตัวอยางหลังนี้ จะเห็นวาในสายตาของชาวกรีก ความวิตกกังวลไมใชเรื่องที่นา
พิสมัยแตประการใด
พวกรับบีจึงกระตุนชาวยิวใหสอนลูกหลานทํามาหากิน หาไมแลวก็เหมือนกับสอนให
ลูกหลานเปนขโมยในอนาคต นี่เปนความรอบคอบในการดําเนินชีวิตของชาวยิว
แตในเวลาเดียวกัน พวกรับบีก็สอนวา ผูที่มีขนมปงอยูในตะกราแลวยังถามอีกวา
“พรุงนี้ฉันจะกินอะไร?” ผูนั้นชางมีความเชื่อนอยเหลือเกิน
นับวาชาวยิวเปนผูที่รูจักประสมประสานความรอบคอบ การมองการณไกล ความราเริง
ยินดี และความไววางใจในพระเจา เขาดวยกันอยางกลมกลืน
จากพระวรสารตอนนี้ พระเยซูเจาทรงใหเหตุผล 7 ประการเพื่อตอสูกับความวิตกกังวล
กลาวคือ
1.
พระองคตรัสวา “อยากังวลถึงชีวิตของทานวาจะกินอะไร อยากังวลถึงรางกาย
ของทานวาจะนุงหมอะไร ชีวิตยอมสําคัญกวาอาหาร และรางกายสําคัญกวาเครื่องนุงหมมิใช
หรือ” (มธ 6:25)
ถาพระเจาประทานสิ่งที่สําคัญกวาคือชีวิตใหแกเรา ทําไมสิ่งซึ่งสําคัญนอยกวา
เชน อาหารและเครื่องนุงหม พระองคจะขี้เหนียวไมยอมประทานใหเชียวหรือ
ในเมื่อพระองคประทานชีวิตใหแกเราได พระองคยอมประทานสิ่งที่จําเปน
สําหรับการดํารงชีวิตใหแกเราดวยอยางแนนอน

2.
พระองคทรงยกตัวอยางของนก “จงดูนกในอากาศเถิด มันมิไดหวาน มิไดเก็บ
เกี่ยว มิไดสะสมไวในยุงฉาง แตพระบิดาของทานผูสถิตในสวรรคทรงเลี้ยงมัน ทานทั้งหลายมิได
มีคามากกวานกหรือ” (มธ 6:26)
จากคําพูดนี้มิไดหมายความวานกไมทํางาน เพราะมีนอยคนนักที่จะทํางานโดย
เฉลี่ยหนักเทากับนกกระจอก แตประเด็นที่พระเยซูเจาตองการสอนเราก็คือ “นกไมกังวล”
เรามีคามากกวานกมากมายนัก เพราะฉะนั้นเราจึงไมจําเปนตองเครงเครียด
และกังวลอยูกับการแสวงหาความมั่นคงสําหรับอนาคตซึ่งมองไมเห็นดวยการสะสมทรัพยสมบัติ
ของโลกนี้เลย
3.
พระเยซูเจาทรงถือวาความกังวลนั้นไมมีประโยชนแตประการใด เพราะจะชวย
ตออายุใหยืนยาวขึ้นสักนิดก็ไมได “ทานใดบางที่กังวลแลวตออายุของตนใหยาวออกไปอีกสัก
หนึ่งวันได” (มธ 6:27)
4.
พระองคทรงยกตัวอยางของ “ดอกไม” ซึ่งไมไดปนดายทอเครื่องนุงหมแตก็ยัง
งดงามกวาเครื่องทรงหรูหราของกษัตริยซาโลมอน (มธ 6:28-29) และ “ดอกหญา” ในทุงนาซึ่ง
บานสะพรั่งเพียงวันเดียว แลวก็เหี่ยวแหงไป เหมาะสําหรับแมบานนําไปใสเตาไฟเพื่อเรงความ
รอน “แมแตหญาในทุงนา ซึ่งมีชีวิตอยูวันนี้ รุงขึ้นจะถูกโยนทิ้งในเตาไฟ พระเจายังทรงตกแตง
เชนนี้ พระองคจะไมสนพระทัยทานมากกวานั้นหรือ ทานชางมีความเชื่อนอยจริง” (มธ 6:30)
5.
ความกังวลเปนพฤติกรรมของคนตางศาสนา เพราะเทพเจาที่พวกเขาเชื่อลวน
แลวแตเต็มไปดวยความอิจฉาริษยา เอาแตใจตัวเอง และแปรปรวน
แตสําหรับคริสตชน เราเรียกพระเจาวา “บิดา” ผูทรงเปยมลนดวยความรัก เรา
จึงเชื่อและวางใจในพระองคไดโดยปราศจากความวิตกกังวลใดๆ ทั้งสิ้น (เทียบ มธ 6:32)
6.
เมื่อเราตกหลุมรักใครสักคน ความรักนั้นจะเปนพลังผลักดันใหเราปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเราใหตรงกับใจของคนรัก ความรักจะเปนพลังใหเราทํางานเก็บเงินเพื่อคนที่เรา
รัก เรียกวาความรักครอบงําชีวิตของเราทั้งหมด
ดวยเหตุนี้ พระเยซูเจาจึงสั่งวา “จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจา
กอน” (มธ 6:33) เพราะพระอาณาจักรของพระเจาคือ “สังคมบนโลกนี้ที่พระประสงคของพระ
เจาไดรับการปฏิบัติเหมือนในสวรรค” และเราจะปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจาไดก็ตอเมื่อ
เรารักพระองค
พระเยซูเจาทรงเชื่อมั่นวา เมื่อเราแสวงหาพระอาณาจักรโดยการปฏิบัติตาม
พระประสงคของพระเจาดวยความรักนี้เอง จะกอใหเกิดพลังผลักดันชีวิตของเราใหดําเนินไป
โดยไมมีความวิตกกังวลเขามาเกี่ยวของเลย
7.
วิธีสุดทายที่จะเอาชนะความวิตกกังวลคือ “อยากังวลถึงวันพรุงนี้” (มธ 6:34)
เพราะวันพรุงนี้จะกังวลสําหรับตนเอง แตละวันมีทุกขพออยูแลว

เราตองทําหนาที่ ณ เวลานี้ใหดีที่สุด และเมื่อสิ้นวันเราก็จะไดผลรวมของหนาที่
ตลอดวันที่ดีที่สุด แตถาเรามัวกังวลถึงวันพรุงนี้ซึ่งไมมีใครรูวาจะเกิดอะไรขึ้น เราจะทําหนาที่
ณ เวลานี้ใหดีที่สุดไดอยางไรกัน ?!
ที่สุด เราอาจสรุปเหตุผลของพระเยซูเจาที่ทรงหามเรา “วิตกกังวล” ไดดังนี้
1.
ความวิตกกังวลนั้นไมมีประโยชนและกอใหเกิดโทษ
ความวิตกกังวลไมอาจเปลี่ยนแปลงอดีตได อดีตผานพนไปแลว ไมมีประโยชน
อันใดที่จะนั่งซึมเศราอยูกับอดีต
เชนเดียวกัน ความวิตกกังวลถึงอนาคตก็ไมมีประโยชนอันใด นอยครั้งมากที่สิ่ง
ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตจะเลวรายเทียบเทากับความกังวลในหัวใจของเรา เพราะฉะนั้นจะวิตก
กังวลไปทําไม
ความวิตกกังวลนั้นนอกจากจะไมมีประโยชนแลว ยังกอใหเกิดโทษทั้งแก
รางกายและจิตใจอีกดวย การแพทยสมัยใหมระบุวาหลายกรณีทีเดียวที่โรคกระเพาะและเสน
เลือดหัวใจตีบตัน มีสาเหตุมาจากความวิตกกังวล
ความวิตกกังวลยังสงผลตอการตัดสินใจของเรา มันทําใหความสามารถในการ
ตัดสินใจของเราลดนอยลง และทีละเล็กทีละนอยมันทําใหเราไมสามารถจัดการกับชีวิตของเรา
เองได
เราจึงควรทําปจจุบันใหดีที่สุด แลวปลอยที่เหลือไวในพระหัตถของพระเจา
2.
ความวิตกกังวลทําใหสติปญญาและจิตใจของเราบอดมืด
มันทําใหเราไมสามารถเรียนรูบทเรียนจากธรรมชาติ จากนก จากดอกไม-ดอก
หญา จากประวัติศาสตร และจากชีวิตของเราเอง
หากเราเรียนรูสิ่งที่พระเจาไดทรงกระทําในประวัติศาสตรและในชีวิตของเราเอง
เราจะไมมีทางวิตกกังวลถึงอนาคต สิ่งที่เราไมเคยคิดวาจะทนได เราก็ทนได สิ่งที่เราไมเคยคิด
วาจะทําได เราก็ทําได
บทเรียนจากชีวิตสอนใหเรารูวา ความวิตกกังวลนั้นไมมีความจําเปนเลย !
3.
ความวิตกกังวลเปนเรื่องของผูที่ไมเชื่อในพระเจา
ในทามกลางสถานการณเดียวกัน คนหนึ่งอาจจะราเริงยินดี อีกคนหนึ่งอาจจะ
วิตกกังวลก็ได ความวิตกกังวลจึงมิไดขึ้นอยูกับสถานการณภายนอก แตขึ้นอยูกับจิตใจของเรา
เอง
ผูที่เชื่อในพระเจา วางใจในพระองค และแสวงหาพระประสงคของพระองคดวย
ความรัก จะมีแตความสุขและความราเริงในทุกสถานการณของชีวิต
หรือวาเรายังวิตกกังวลอยู !

