“”

“จงระวังและรักษาตัวไวใหพนจากความโลภทุกชนิด”
ลก 12:15

สัปดาหที่ 18 เทศกาลธรรมดา ป C
( วันอาทิตยที่ 4 สิงหาคม 2019 )
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ประชาชนคนหนึ่งทูลพระเยซูเ จ้าว่า “พระอาจารย์ โปรดบอกพี่ชาย
ข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้ขา้ พเจ้าเถิด” 14พระองค์จงึ ตรัสกับเขาว่า “มนุ ษย์เอ๋ย
ใครตัง้ เราเป็ นผูพ้ พิ ากษาหรือเป็ นผูแ้ บ่งมรดกของท่าน” 15แล้วพระองค์ตรัส
กับคนเหล่านัน้ ว่า “จงระวังและรักษาตัวไว้ให้พน้ จากความโลภทุกชนิด เพราะ
ชีวติ ของคนเราไม่ขน้ึ กับทรัพย์สมบัตขิ องเขา แม้ว่าเขาจะมังมี
่ มากเพียงใดก็
ตาม”
16
พระองค์ยงั ตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาทัง้ หลายฟงั อีกว่า “เศรษฐีคนหนึ่ง
มีทด่ี นิ ทีเ่ กิดผลดีอย่างมาก 17เขาจึงคิดว่า ‘ฉันจะทําอย่างไรดี ฉันไม่มที พ่ี อจะ
เก็บ พืช ผลของฉัน ’ 18 เขาคิด อีก ว่า ‘ฉัน จะทํา อย่ า งนี้ จะรื้อ ยุ้ง ฉางเก่ า แล้ว
สร้างใหม่ให้ใหญ่โตกว่าเดิม จะได้เก็บข้าวและสมบัตทิ งั ้ หมดไว้ 19แล้วฉันจะ
พูด กับตนเองว่า ดีแล้ว เจ้ามีท รัพย์สมบัติมากมายเก็บไว้ใช้ได้หลายปี จง
พักผ่อน กินดื่มและสนุ กสนานเถิด’ 20แต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่า ‘คนโง่เอ๋ย คืนนี้
เขาจะเรียกเอาชีวติ เจ้าไป แล้วสิง่ ทีเ่ จ้าได้เตรียมไว้จะเป็ นของใครเล่า’ 21คนที่
สะสมทรัพย์สมบัตไิ ว้สาํ หรับตนเองแต่ไม่เป็ นคนมังมี
่ สําหรับพระเจ้า ก็จะเป็ น
เช่นนี้”
เป็ นประเพณีของชาวยิวที่จะนํ าปญั หาหรือข้อขัดแย้งไปให้รบั บีเป็ นผู้
ตัดสิน น้องผูข้ ดั แย้งกับพีช่ ายเรื่องมรดกจึงนํ าปญั หาของตนมาให้พระเยซูเจ้า
ตัดสินชี้ขาด แต่พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งเรื่อง
ทรัพย์สมบัติ ทรงตรัสว่า “มนุ ษย์เอ๋ย ใครตัง้ เราเป็ นผูพ้ พิ ากษาหรือเป็ นผูแ้ บ่ง
มรดกของท่าน” (ลก 12:14) เพราะ “ชีวติ ของคนเราไม่ข้นึ กับทรัพย์สมบัต”ิ
(ลก 12:15)

3

พร้อมกันนัน้ ทรงยกอุปมาเรื่อง “เศรษฐีโง่” ขึ้นมาเพื่อชี้ให้เห็นทัศนคติ
ทีค่ ริสตชนพึงมีต่อ “ทรัพย์สมบัตแิ ละสิง่ ของของโลกนี้”
จะเห็น ว่ า ไม่ มีต อนใดเลยในอุ ป มาที่พ ระองค์ท รงตํ า หนิ ติเ ตีย นที่ดิน
พืชผล ข้าว ยุง้ ฉาง หรือทรัพย์สมบัตมิ ากมายของเศรษฐี แต่เป็ น “ตัวเศรษฐี”
นันเองที
่
พ่ ระองค์ทรงตําหนิวา่ “คนโง่เอ๋ย” (ลก 12:20)
เท่ากับว่าตามทัศนะของพระเยซูเจ้า ทรัพย์สมบัติไม่ใช่สิง่ ชัวร้
่ าย แต่
สิง่ ทีช่ วร้
ั ่ ายคือ ผูท้ ีใ่ ช้ทรัพย์สมบัติเยีย่ ง “เศรษฐีโง่” ผูน้ นั ้ !
คําถามคือ เศรษฐีใช้ทรัพย์สมบัตอิ ย่างไรจึงถูกตําหนิวา่ โง่ ???
ประการแรก เศรษฐี โง่ใช้ทรัพย์สมบัติของตนโดยมองไม่เห็นหัวคน
อืน่
ไม่มีอุปมาเรื่องใดจะมีคําว่า “ฉัน ” หรือ “ของฉัน” มากเท่าอุปมาเรื่อ ง
เศรษฐีโง่น้ี เมือ่ ทีด่ นิ ของเขาให้ผลผลิตดีมาก เขาจึงคิดว่า
- “ฉั น จะทํ า อย่ า งไรดี ฉั น ไม่ มีทีพ่ อจะเก็บ พืช ผลของฉั น ” (ลก
12:17)
- “ฉันจะทําอย่างนี้ จะรื้อยุง้ ฉางเก่าแล้วสร้างใหม่ให้ใหญ่โตกว่าเดิม
จะได้เก็บข้าวและสมบัตทิ งั ้ หมดไว้” (ลก 12:18)
- แล้ ว ฉั น จะพู ด กับ ตนเองว่ า “ดี แ ล้ ว เจ้ า (ฉั น )มีท รัพ ย์ ส มบัติ
มากมายเก็บไว้ใช้ได้หลายปี (ฉัน)จงพักผ่อน กินดืม่ และสนุ กสนานเถิด” (ลก
12:19)
ไม่มคี าํ อธิบายอื่นนอกจากว่าในหัวของเศรษฐีผนู้ ้ีมแี ต่ “ตัวเอง” เต็มไป
หมด เขาไม่มี “คนอืน่ ” อยูใ่ นความรูส้ กึ นึกคิดหรือจิตใจของเขาเลย
โลกของเขาแคบนิดเดียว ทิศเหนือของเขาติดต่อกับ “ตัวเอง” ทิศใต้ก็
ติดกับ “ตัวเอง” ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกก็ตดิ กับ “ตัวเอง” อีกเช่นกัน
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ด้วยเหตุน้ี พระเยซูเจ้าจึงตรัสเตือนทุกคนว่า “จงระวังและรักษาตัวไว้
ให้ พ้นจากความโลภทุกชนิด” (ลก 12:15) ซึ่งนักบุญเปาโลได้นํามาขยาย
ความเพิม่ เติมว่า “การรักเงินทองเป็ นรากเหง้าของความชัวทั
่ ง้ หมด ความ
โลภเงินทองทําให้บางคนหลงไปจากความเชือ่ และตรอมตรมด้วยความทุกข์
มากมาย” (1 ทธ 6:10)
ชาวโรมันจึงมีภาษิตสอนใจบทหนึ่งว่า “เงินทองเปรียบเหมือนนํ้ าทะเล
ยิง่ ดืม่ มากก็ยงิ ่ กระหายมาก”
เพือ่ ดับความกระหาย พระเยซูเจ้าทรงสอนว่า “ถ้าผูใ้ ดอยากตามเรา ก็จง
เลิกคิดถึงตนเอง” (มธ 16:24) และ “ท่านทําสิง่ ใดต่อพีน่ ้องผูต้ ํา่ ต้อยทีส่ ุดของ
เราคนหนึง่ ท่านก็ทาํ สิง่ นัน้ ต่อเรา” (มธ 25:40)
นันคื
่ อ จงคิดถึงตนเองให้น้อยลง แล้วคิดถึงคนอืน่ ให้มากขึ้น !
มีนักเทววิทยาชาวอังกฤษผูห้ นึ่งนามว่า John Wesley (28 มิถุนายน
1703 – 2 มีนาคม 1791) เขามุ่งมันดํ
่ าเนินชีวติ ตามหนทางของพระเยซูเจ้า
ด้วยการประหยัดอย่างสุดความสามารถเพือ่ จะได้เหลือเงินไว้ “ให้” ผูอ้ ่นื มาก
เท่าที่จะเป็ นไปได้ เมื่อเริม่ ต้นทํางานใหม่ ๆ เขามีรายได้ 30 ปอนด์ต่อปี จงึ
เก็บ ไว้ใ ช้ 28 ปอนด์แ ละเหลือ ไว้ใ ห้ผู้อ่ืน 2 ปอนด์ ต่ อ มารายได้ข องเขา
เพิม่ ขึน้ เป็ น 60, 90 และ 120 ปอนด์ต่อปี ตามลําดับ แต่เขายังคงเก็บเงินไว้ใช้
จ่ายส่วนตัวปีละ 28 ปอนด์เท่าเดิมเพือ่ จะได้ชว่ ยเหลือผูข้ ดั สนมากขึน้
ช่างแตกต่างกันเหลือเกินกับเศรษฐีโง่ ซึ่งแทนที่จะดําเนินชีวติ ด้วยการ
สละตนเอง แล้วช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุ ษย์ท่ขี ดั สน เขากลับเดินสวนทาง
กับคําสอนของพระเยซูเจ้าด้วยการยืนยันความเป็ น “ตัวตน” หรือ “อัตตา”
ของตนเองอย่างก้าวร้าวและน่าเกลียดทีส่ ดุ
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นี่ จึง เป็ น เหตุ ผ ลประการแรกที่ทํ า ให้พ ระเยซู เ จ้า ไม่ ท รงตํ า หนิ ก ารมี
ทรัพย์สมบัติ แต่ทรงตําหนิ “ผู้ใช้” ทรัพย์สมบัตดิ ้วย “ความโลภ” เพราะมัน
เป็ นรากเหง้าของความชัว่ จนทําให้มองไม่เห็นหัวของเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกันเอง !!
ประการที่ส อง เศรษฐี โ ง่ ใ ช้ ท รัพ ย์ส มบัติ ข องตนโดยไม่ คํา นึ งถึ ง
อนาคตในโลกหน้ า
แผนการของเขาคือ “รื้อยุง้ ฉางเก่าแล้วสร้างใหม่ให้ใหญ่โตกว่าเดิม จะ
ได้เก็บข้าวและสมบัตทิ งั ้ หมดไว้ใช้ได้หลายปี เพือ่ จะได้พกั ผ่อน กินดืม่ และ
สนุกสนาน” (ลก 12:18-19)
เขาไม่ได้คิดหรือมองอะไรเกินเลยไปจากโลกนี้เ ลย ทัง้ การพักผ่อน
การกินดื่ม และการสนุ กสนานไปวัน ๆ ล้วนแล้วแต่เป็ นเป้าหมายเฉพาะใน
โลกนี้เท่านัน้
มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างเด็กหนุ่ มผูก้ ระตือรือร้นคนหนึ่ง
กับชายชราผูผ้ า่ นชีวติ มาอย่างโชกโชน ดังนี้
เด็กหนุ่ม “ผมจะเรียนวิชาชีพ”
ชายชรา “แล้วงัย ?”
เด็กหนุ่ม “ผมจะทําธุรกิจ”
ชายชรา “แล้วงัย ?”
เด็กหนุ่ม “ผมจะเสีย่ งโชค”
ชายชรา “แล้วงัย ?”
เด็กหนุ่ม “ผมจะเก็บเงินเยอะ ๆ ไว้ใช้ยามเกษียณและแก่ชรา”
ชายชรา “แล้วงัย ?”
เด็กหนุ่ม “สักวัน ผมคงต้องตาย”
ชายชรา “แล้วงัย ?”
เด็กหนุ่มไม่มคี าํ ตอบ....!!
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ความคิดของเด็กหนุ่มสะท้อนให้เห็นความคิดของเศรษฐีโง่ได้เป็ นอย่างดี
เขาวางแผนและเตรียมการทุกอย่างสําหรับโลกนี้ แต่ลมื คิดไปว่ายังมีอกี โลก
หนึ่งรอคอยเขาอยู่
ความโลภอันเป็ นรากเหง้าของความชัว่ ทําให้คนเราขาดสติ หันไปยึด
ติด กับสิ่งของที่ไม่จีรงั ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถนํ าติด ตัว ไปได้เ มื่อความตายมา
พรากเราไปจากมัน
ชาวสเปนจึงมีภาษิตเตือนใจบทหนึ่งว่า “ไม่มกี ระเป๋าทีผ่ า้ ตราสัง” !
ผูท้ ่สี ะสมทรัพย์สมบัตริ าวกับว่าจะขนไปใช้ได้ชวนิ
ั ่ รนั ดรในโลกหน้า จึง
“โง่” จริง ๆ !
ทีส่ ดุ พระองค์ทรงสรุปว่า “คนทีส่ ะสมทรัพย์สมบัตไิ ว้สาํ หรับตนเองแต่ไม่
เป็ นคนมังมี
่ สาํ หรับพระเจ้า ก็จะเป็ นเช่นนี้” (ลก 12:21)
เศรษฐีโง่สะสมทรัพย์สมบัตไิ ว้เพื่อใช้เอง และใช้อย่างเห็นแก่ตวั ด้วย นัน่
คือ “พักผ่อน กินดืม่ และสนุกสนาน”
ทุกวันนี้ ผูค้ นจํานวนมากก็ประพฤติไม่ต่างไปจากเศรษฐีโง่คนนี้ พวก
เขาพยายามทํา งานหนัก เพื่อ จะมีร ายได้เ พิ่ม ขึ้น จะได้มีชีวิต ความเป็ น อยู่
ฟุม่ เฟือยขึน้ มีมอื ถือรุน่ ใหม่ รถยนต์คนั ใหม่ บ้านหลังใหม่ ฯลฯ
แต่น่าเสียดายทีค่ นเหล่านี้ “ไม่เป็ นคนมังมี
่ สาํ หรับพระเจ้า” !!
ตรงกันข้าม หากเราใช้เงินทองหรือทรัพย์สมบัตอิ ย่าง “พอเพียง” คือไม่
ต้องไปพึ่งพาผู้อ่นื แล้ว “ให้ ” ส่วนที่เหลือแก่ผู้ท่ีมีความจําเป็ นและขัด สน
มากกว่าเรา…
การ “ใช้ ” ทรัพย์สมบัตอิ ย่างนี้คอื การ “สะสม” ทรัพย์สมบัตเิ ที่ยงแท้
ในสวรรค์ และทําให้เราเป็ น “ผูม้ งมี
ั ่ ” ในสายพระเนตรของพระเจ้า
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และเพื่อจะเป็ นผูม้ งมี
ั ่ ในสวรรค์ ไม่จาํ เป็ นต้องลงทุนมากมายเลย แค่น้ํ า
เย็นสักแก้ว หรือไปเยีย่ มเยียนผูส้ ูงอายุ คนตาบอด เด็กกําพร้า เท่านี้เราก็ได้
ทําต่อพระเยซูเจ้าเองแล้ว
นักบุญเปาโลระลึกถึงคําสอนประการนี้อยูเ่ สมอ ท่านจึงกล่าวว่า “การให้
ย่อมเป็ นสุขมากกว่าการรับ” (กจ 20:35)
เราอยากจะมังมี
่ ในโลกนี้ แล้วยากจนในโลกหน้ า หรืออยากจะสุข
ทัง้ ในโลกนี้ และโลกหน้ า ก็เลือกเอาเอง !!

“ผูวางใจในทรัพยสมบัติของตนจะลมละลาย
แตผูชอบธรรมจะรุงเรือง
เหมือนตนไมใบเขียวชอุม”
(สุภาษิต 11:28)

“คนที่วางใจในพระเจายอมไดรับพระพร
เราเปนเหมือนตนไมที่ปลูกไวริมน้ํา
หยั่งรากออกไปที่ลําธาร
เมื่อความรอนมาถึง เขาก็ไมกลัว
ใบของเขาคงเขียวอยูเสมอ
เขาก็ไมกังวลใจในปที่แหงแลง
จะไมหยุดออกผล”
(เยเรมีย 17:7-8)
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ประชาสัมพันธ

1. ขอเชิญพีน่ อ้ งรับการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต นํา้ ตาล และไขมัน
ในเลือด วันอาทิตย์ท่ี 4 สิงหาคม 2019 ณ อาคารสํานักงานวัด ชั้นล่าง
ตั้งแต่เวลา 7:00 – 11:00 น. สําหรับผู้ท่ตี ้ องการเจาะเลือด กรุณางดนํา้
และอาหารก่อนเจาะเลือด 8 ชั่วโมง

2. กลุ่ม “ทาลิธาคูม” (Talitha Kum) นําโดยเซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์
ประธานกลุ่ ม และทีมงาน จะมาแบ่ งปั น ให้ สัตบุ รุ ษวั ด เซนต์จ อห์ น ได้
รับทราบถึงภัยร้ ายจากการค้ ามนุ ษย์ ในวันอาทิตย์ท่ี 4 สิงหาคม 2019
มิสซารอบ 8:00 น., 9:30 น. และ 11:00 น.
3. ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อเด็กดอยโอกาส ศูนยมาร
ติน วัดพระแมมหาการุณย นนทบุรี และรวมกิจกรรมที่ศูนยฯ ในวันอาทิตย์
ที่ 25 สิ งหาคม 2019 รถออกเวลา 11:00 น. กลั บ เวลา 15:00 น. โดย
บริจาคเงินไดที่กลองรับบริจาคหนาวัด สวนพี่นองที่ตองการไปรวมกิจกรรม
โปรดติดตอสภาภิบาล

ผูม้ ีใจยากจนก็เป็นส ุข
เพราะพระอาณาจักรสวรรค์
เป็นของเขา
มธ 5:3

