
แนวคดิทนุนยิมในพระคมัภรี์

ทา่น จะไดก้นิผลผลติจากน�าพกัน�าแรงของทา่น ทา่นจะเป�นสขุ

และทา่นจะเจรญิ -สดดุ 1ี28:2

คนเกยีจครา้นเอย๋ ไปหามดไป�พเิคราะหด์ทูางของมนั และจงมี

ป�ญญา โดยปราศจากหวัหนา้ เจา้หนา้ท�ีหรอืผู้ปกครอง มนั

เตรยีมอาหารของมนัในฤดแูลง้ และสะสมเสบยีงของมนัในฤดู

เก�ียว คนเกยีจครา้นเอย๋ เจา้จะนอนนานเทา่ไร? เม�ือไรเจา้จะลกุ

ข�ึนจากหลบั? หลบันดิ เคล�ิมหนอ่ย กอดมอืพกันดิหนอ่ย แลว้

ความจนจะมาหาเจา้อยา่งคนจรจดั และความขดัสน อยา่งคนถอื

อาวธุ -สภุาษติ 6:6-11

ความตอ้งการของคนเกยีจครา้นกม็อียู่แตจ่ะไมไ่ดอ้ะไรเลย สว่น

ความตอ้งการของคนขยนัจะไดร้บัการตอบสนองอยา่งจใุจ

สภุาษติ 13:4

มกีาํไรอยู่ในงานท�ีเหน�ือยยากทกุอยา่ง การเพยีงแตพ่ดูน�ันโนม้ไป

ทางความขาดแคลน -สภุาษติ 14:23

เธอพเิคราะหด์ไูรน่าแลว้ซ�ือไว ด้ว้ยรายไดข้องเธอ เธอปลกูสวน

องุ่น เธอคาดเอวของเธอดว้ยกาํลงั และทาํใหแ้ขนของเธอแขง็แรง

เธอรู้วา่สนิคา้ของเธอจะไดก้าํไร กลางคนืตะเกยีงของเธอกไ็มด่บั



สภุาษติ 31:16-18

ดเูถดิ ท�ีขา้พเจา้เหน็ชอบและสมควรคอื ใหก้นิและด�ืม และช�ืนชม

บรรดาผลจากน�าพกัน�าแรงของตน ท�ีตนตรากตราํภายใตด้วง

อาทติย ต์ลอดช�ัวอายไุมก่�ีวนัของตนท�ีพระเจา้ประทานแกต่น

เพราะการน�ีแหละเป�นสว่นแบง่ของตน อน�ึง ทกุๆ คนท�ีพระเจา้

ประทานความม�ังค�ังและทรพัยส์มบตัใิห ก้ไ็ดท้รงโปรดใหพ้วกเขา

ไดใ้ชข้องเหลา่น�ัน และใหไ้ดร้บัสว่นแบง่ของพวกเขา และเปรม

ปรดี�ิในผลจากน�าพกัน�า แรงของตนได น้�ีแหละเป�นของประทาน

จากพระเจา้ เขาจะไดไ้มต่อ้งนกึถงึป�เดอืนแหง่ชวีติของตนมาก

เพราะพระเจา้ใหใ้จเขาสาละวนอยู่กบัความช�ืนใจ

ป�ญญาจารย 5์:18-20

มอืของเจา้จบังานอะไร กจ็งทาํการน�ันดว้ยเตม็กาํลงั เพราะใน

แดนคนตายท�ีเจา้จะไปน�ันไมม่กีารงาน หรอืความคดิ หรอืความรู้

หรอืป�ญญา -ป�ญญาจารย 9์:10

“เพราะวา่เหมอืนอยา่งชายคนหน�ึงท�ีกาํลงัจะออกเดนิทาง เขาจงึ

เรยีกบา่วท�ังหลายของตนมา และฝากทรพัยส์�ิงของของตนกบั

พวกเขาไว ค้นหน�ึงทา่นใหห้า้ตะลนัต ค์นหน�ึงสองตะลนัต แ์ละอกี

คนหน�ึงตะลนัตเ์ดยีว ตามความสามารถของแตล่ะคน แลว้ทา่นก็

ไป คนท�ีไดร้บัหา้ตะลนัตก์ไ็ปทนัท เีอาเงนิน�ันไปคา้ขาย ไดก้าํไร



อกีหา้ตะลนัต ค์นท�ีไดร้บัสองตะลนัตก์ไ็ดก้าํไรอกีสองตะลนัต์

เหมอืนกนั แตค่นท�ีไดร้บัตะลนัตเ์ดยีวน�ันออกไปขดุหลมุและซอ่น

เงนิของนายไว ห้ลงัจาก ผา่นไปเป�นเวลานาน นายของบา่ว

ท�ังหลายกม็าคดิบญัชกีบัพวกเขา คนท�ีไดร้บัหา้ตะลนัตก์เ็อาเงนิ

กาํไรอกีหา้ตะลนัตม์าช�ีแจงวา่ ‘นายเจา้ขา้ ทา่นมอบเงนิหา้ตะลนัต์

ไวก้บัขา้พเจา้ น�ีแนะ่ ขา้พเจา้ไดก้าํไรมาอกีหา้ตะลนัต’์ นายจงึ

ตอบวา่ ‘ดแีลว้ เจา้เป�นบา่วท�ีดแีละซ�ือสตัย เ์จา้ซ�ือสตัยใ์นของ

เลก็นอ้ย เราจะต�ังเจา้ใหด้แูลของจาํนวนมาก เจา้จงรว่มยนิดกีบั

นายของเจา้เถดิ’ คนท�ีไดร้บัสองตะลนัตม์าช�ีแจงดว้ยวา่ ‘นายเจา้

ขา้ ทา่นมอบเงนิสองตะลนัตไ์วก้บัขา้พเจา้ น�ีแนะ่ ขา้พเจา้ได้

กาํไรมาอกีสองตะลนัต’์ นายจงึตอบวา่ ‘ดแีลว้ เจา้เป�นบา่วท�ีดี

และซ�ือสตัย เ์จา้ซ�ือสตัยใ์นของเลก็นอ้ย เราจะต�ังเจา้ใหด้แูลของ

จาํนวนมาก เจา้จงรว่มยนิดกีบันายของเจา้เถดิ’ คนท�ีไดร้บัตะลนัต์

เดยีวกม็าช�ีแจงดว้ยวา่ ‘นายเจา้ขา้ ขา้พเจา้รู้อยู่วา่ทา่นเป�นคนใจ

ตระหน�ีเก�ียวผลในท�ีท�ีทา่นไมไ่ดห้วา่น รวบรวมในท�ีท�ีทา่นไมไ่ด้

โปรย ขา้พเจา้กลวัจงึเอาเงนิตะลนัตข์องทา่นไปซอ่นไวใ้ตด้นิ ดซูิ

น�ีเงนิของทา่น’ นายจงึตอบวา่ ‘ไอบ้า่วช�ัวและเกยีจครา้น เจา้กร็ู้

ไมใ่ชห่รอืวา่เราเก�ียวในท�ีท�ีเราไมไ่ดห้วา่น รวบรวมในท�ีท�ีเราไมไ่ด้

โปรย เพราะฉะน�ันเจา้ควรเอาเงนิของเราไปฝากกบันายธนาคาร

เม�ือเรามากจ็ะไดร้บัเงนิท�ังดอกเบ�ีย ดว้ย เพราะฉะน�ัน จงเอาเงนิ



ตะลนัตเ์ดยีวน�ันจากเขาไปใหค้นท�ีมสีบิตะลนัต เ์พราะวา่ใครท�ีมี

อยู่แลว้จะใหแ้กค่นน�ันจนมอียา่งเหลอืเฟ�อ แตค่นท�ีไมม่ แีมแ้ตส่�ิง

ท�ีมอียู่กจ็ะเอาไปจากเขา เอาไอบ้า่วช�ัวชา้ไปท�ิงเสยียงัท�ีมดืภาย

นอก ซ�ึงท�ีน�ันจะมกีารรอ้งไหข้บเข�ียวเค�ียวฟ�น’ มทัธวิ 25:14-30

เม�ือถงึรุ่งเชา้ พระเยซทูรงยนือยู่ท�ีฝ��ง แตพ่วกสาวกไมรู่้วา่เป�นพระ

เยซ พูระองคต์รสัถามพวกเขาวา่ “ลกูเอย๋ ยงัไมไ่ดป้ลาหรอื?”

เขาตอบวา่ “ยงั” พระองคต์รสักบัพวกเขาวา่ “จงทอดอวนลง

ทางดา้นขวาเรอื แลว้จะไดป้ลามาบา้ง” เขาจงึทอดอวนลงและได้

ปลาจาํนวนมาก จนลากอวนข�ึนไมไ่หว -ยอหน์ 21:4-6

ใครบา้งท�ีเป�นทหารดว้ยคา่จา้งของตวัเอง? ใครบา้งท�ีทาํสวนองุ่น

และไมก่นิผลองุ่นในสวนน�ัน? ใครบา้งท�ีเล�ียงฝงูแกะและไมก่นิ

น�านมของฝงูแกะน�ัน? -1 โครนิธ 9์:7

คนท�ีเคยขโมยกอ็ยา่ขโมยอกีตอ่ไป แตจ่งใชม้อื [ของตน]

ตรากตราํทาํงานท�ีดดีกีวา่ เพ�ือจะไดม้อีะไรแจกจา่ยใหค้นท�ีมี

ความจาํเป�น เอเฟซสั 4:28

จงรบัใชน้ายดว้ยความกระตอืรอืรน้ อยา่งท�ีทาํตอ่องคพ์ระผู้เป�น

เจา้ ไมใ่ชท่าํตอ่มนษุย -์เอเฟซสั 6:7

ไมว่า่พวกทา่นจะทาํส�ิงใด กจ็งทาํดว้ยความเตม็ใจเหมอืนทาํ



ถวายองคพ์ระผู้เป�นเจา้ ไมใ่ชเ่หมอืนทาํตอ่มนษุย ท์า่นท�ังหลายก็

รู้วา่ ทา่นจะไดร้บัมรดกจากองคพ์ระผู้เป�นเจา้เป�นบาํเหนจ็

เพราะทา่นกาํลงัรบัใชพ้ระครสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้อยู่

โคโลส 3ี:23-24

และจงต�ังเป�าวา่จะอยู่อยา่งสงบ และทาํกจิธรุะสว่นของตน และ

ทาํงานดว้ยมอืของตนเอง เหมอืนอยา่งท�ีเรากาํชบัทา่นแลว้ เพ�ือ

พวกทา่นจะไดเ้ป�นท�ีนบัถอืของคนภายนอก และไมต่อ้งรบกวนใคร

เลย -1 เธสะโลนกิา 4:11-12

แมเ้ม�ือเราอยู่กบัพวกทา่น เรากไ็ดก้าํชบัอยา่งน�ีวา่ ถา้ใครไม่

ยอมทาํงาน กอ็ยา่ใหเ้ขากนิ -2 เธสะโลนกิา 3:10

ตวัอยา่งธรุกจิแตพ่ระคมัภรี์

คา้ขาย- อบัราฮมักต็กลงกบัเอโฟรน แลว้อบัราฮมักช็�ังเงนิใหเ้อโฟ

รนตามจาํนวนท�ีเขาบอกใหค้นฮติไทตไ์ดย้นิ คอืเงนิหนกั 4.8

กโิลกรมั ตามน�าหนกัท�ีพวกพอ่คา้ใช -้ปฐมกาล 23:16

มหีญงิคนหน�ึงในพวกท�ีฟ�งเราช�ือลเิดยี นางมาจากเมอืงธยิาทริา

เป�นคนขายผา้สมีว่งและเป�นคนท�ีนบัถอืพระเจา้ หญงิคนน�ันมา

ฟ�งเรา และองคพ์ระผู้เป�นเจา้ทรงเป�ดใจของนางใหส้นใจถอ้ยคาํท�ี

เปาโลกลา่ว -กจิการ 16:14



ขายยา

จงผสมเคร�ืองหอมปรงุตามวธิกีารของชา่งปรงุ เจอืดว้ยเกลอืให้

เป�นของบรสิทุธ�ิและศกัด�ิสทิธ�ิ-อพยพ 30:35

นกัเขยีน

เอสราคนน�ีไดข้�ึนไปจากบาบโิลน ทา่นเป�นธรรมาจารยช์าํนาญใน

เร�ืองธรรมบญัญตัขิองโมเสส ซ�ึงพระยาหเ์วหพ์ระเจา้แหง่อสิราเอล

ประทานให แ้ละกษตัรยิป์ระทานทกุอยา่งท�ีทา่นทลูขอ เพราะวา่

พระหตัถข์องพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นอยู่กบัทา่น -เอสรา 7:6

คนทาํอาหาร

และซามเูอลพดูกบัคนครวัวา่ “จงนาํสว่นท�ีขา้พเจา้มอบให ซ้�ึง

ขา้พเจา้บอกเจา้วา่ ‘เกบ็ไวต้า่งหาก’ น�ันมา” คนครวัจงึนาํสว่นขา

และสว่นบนน�ันมาวางไวข้า้งหนา้ซาอลู และซามเูอลพดูวา่ “น�ีแนะ่

สว่นท�ีไดเ้กบ็ไวก้ว็างอยู่ตอ่หนา้ทา่น จงรบัประทานเถอะ เพราะวา่

เกบ็ไวใ้หแ้กท่า่นจนถงึเวลาท�ีกาํหนดไว เ้พราะขา้พเจา้พดูวา่

ขา้พเจา้ไดเ้ชญิประชาชนมาแลว้” ซาอลูจงึรบัประทานกบัซามเูอ

ลในวนัน�ัน -1 ซามเูอล 9:23-24



ชา่งไม้

ฮรีามกษตัรยิเ์มอืงไทระทรงสง่พวกผู้ส�ือสารมาหาดาวดิ และสง่

ไมส้นสดีาร พ์วกชา่งไม แ้ละพวกชา่งสลกัหนิมาสรา้งพระราชวงั

ของดาวดิ -2 ซามเูอล 5:11

คนน�ีเป�นลกูชา่งไม แ้มข่องเขาช�ือมารยีไ์มใ่ชห่รอื? นอ้งชายของ

เขาช�ือยากอบ โยเซฟ ซโีมน และยดูาสไมใ่ชห่รอื? -มทัธวิ 13:55

คนน�ีเป�นชา่งไม ล้กูของมารยีไ์มใ่ชห่รอื? ยากอบ โยเสส ยดูาส

และซโีมนกเ็ป�นนอ้งชายของเขาไมใ่ชห่รอื? และนอ้งสาวของเขา

กอ็ยู่ท�ีน�ีกบั พวกเราไมใ่ชห่รอื?” พวกเขาจงึขดัเคอืงใจในตวั

พระองค -์มาระโก 6:3

ชา่งตดัหนิ

และใหแ้กช่า่งกอ่อฐิถอืปนู และชา่งสกดัหนิ ท�ังซ�ือไมแ้ละหนิสกดั

ท�ีใชใ้นการซอ่มแซมพระนเิวศของพระยาหเ์วห แ์ละสาํหรบั

คา่ใชจ้า่ยอ�ืนๆ ท�ังหมดในงานซอ่มแซมพระนเิวศ

2 พงศก์ษตัรยิ 1์2:12

นกัดนตรนีกัเตน้



นกัรอ้งนาํหนา้ นกัดนตรรี�ังทา้ย ตรงกลางมสีาวรุ่นเลน่ราํมะนา

สดดุ 6ี8:25

และจะไมม่ใีครไดย้นิเสยีง นกัดดีพณิ นกัดนตร นีกัเป�าขลุ่ยและ

นกัเป�าแตรในตวัเจา้อกีตอ่ไป และจะไมม่ใีครพบเหน็ ชา่งแขนง

ใดๆ ในตวัเจา้อกีตอ่ไป และจะไมม่ใีครไดย้นิ เสยีงโมแ่ป�งในตวั

เจา้อกีตอ่ไป -ววิรณ 1์8:22

ชาวนา

คนท�ีไถกไ็ดไ้ถบนหลงัขา้พเจา้ เขาทาํรอยไถของเขาใหย้าว”

สดดุ 1ี29:3

พราน

“พระยาหเ์วหต์รสัวา่ น�ีแนะ่ เราจะสง่ชาวประมงมาเป�นจาํนวน

มาก และพวกเขาจะจบัเขาท�ังหลาย ภายหลงัเราจะใหเ้ขาสง่

พรานจาํนวนมากมา พรานจะลา่เขาท�ังหลายตามภเูขาทกุแหง่

และตามเนนิเขาทกุลกูและตามซอกหนิ -เยเรมยี 1์6:16

คนซกัผา้

แตใ่ครจะทนอยู่ไดใ้นวนัท�ีทา่นมา? และใครจะยนืม�ันอยู่ไดเ้ม�ือ



ทา่นปรากฏตวั? “เพราะวา่ทา่นเป�นประดจุไฟถลงุแร แ่ละ

ประดจุสบู่ของชา่งซกัฟอก -มาลาค 3ี:2

นกัป��นหมอ้

“จงลกุข�ึน ไปท�ีบา้นของชา่งหมอ้ เราจะใหเ้จา้ไดย้นิถอ้ยคาํของ

เราท�ีน�ัน” -เยเรมยี 1์8:2

สว่นชา่งป��นหมอ้ ไมม่สีทิธเิอาดนิกอ้นเดยีวกนั มาป��นเป�นภาชนะ

ท�ีใชใ้นโอกาสพเิศษ อนัหน�ึง และท�ัวๆ ไป อกีอนัหน�ึงหรอื?

โรม 9:21

นกัตกปลา

ขณะท�ีพระองคท์รงดาํเนนิอยู่ตามชายทะเลกาลลิ กีท็อดพระเนตร

เหน็พ�ีนอ้งชาวประมงสองคน คอืซโีมนท�ีเรยีกวา่เปโตร กบัอนัดรวู์

นอ้งชายของเขา กาํลงัทอดแหอยู่ในทะเลสาบ -มทัธวิ 4:18

ผู้เล�ียงแกะ

ในแถบน�ันมพีวกคนเล�ียงแกะอยู่กลางทุ่งกาํลงัเฝ�าฝงูแกะของเขา

ในเวลากลางคนื -ลกูา 2:8



เจา้ของโรงแรม

วนัรุ่งข�ึนกอ่นจะไป เขาเอาเงนิสองเดนารอินัใหก้บัเจา้ของโรงแรม

บอกวา่ ‘ชว่ยรกัษาเขาดว้ย สาํหรบัเงนิท�ีตอ้งเสยีเกนิกวา่น�ีจะใชใ้ห้

เม�ือกลบัมา’ -ลกูา 10:35

ชา่งเหลก็

ถดัพวกเขาไปคอื อสุซเีอลบตุรฮารฮายาหพ์วกชา่งทองไดซ้อ่มแซม

ถดัเขาไปคอื ฮานนัยาหค์นหน�ึงในพวกผู้ปรงุเคร�ืองหอมได้

ซอ่มแซม พวกเขาบรูณะเยรซูาเลม็ไกลไปจนถงึกาํแพงกวา้ง

เนหะมยี 3์:8

เปโตรอาศยัอยู่ในเมอืงยฟัฟาหลายวนั โดยพกัอยู่กบัซโีมนท�ีเป�น

ชา่งฟอกหนงั -กจิการ 9:43

ชา่งเยบ็เตน็ท์

(อาควลิลา ปรสิสลิลา และเปาโล) ทา่นอาศยัและทาํงานอยู่กบั

เขาท�ังสอง เพราะวา่ท�ังสองฝ�ายเป�นชา่งทาํเตน็ทด์ว้ยกนั

กจิการ 18:3

คณุครู



บรรดาสภุาษติของซาโลมอน ผู้เป�นกษตัรยิแ์หง่อสิราเอลและ

โอรสของดาวดิ เพ�ือใหรู้้จกัป�ญญาและการส�ังสอน เพ�ือใหเ้ขา้ใจ

ถอ้ยคาํแหง่ความรอบรู้เพ�ือรบัการส�ังสอนใหฉ้ลาด ในเร�ือง

ความชอบธรรม ความยตุธิรรมและความเท�ียงธรรม เพ�ือให้

ความสขุมุแกค่นรู้นอ้ย ใหค้วามรู้และความเฉลยีวฉลาดแกค่นหนุ่ม

คนมปี�ญญาจะไดย้นิและเพ�ิมพนูการเรยีนรู้และคนท�ีมคีวาม

เขา้ใจจะไดก้ารช�ีแนะ เพ�ือใหเ้ขา้ใจสภุาษติและอปุมา ท�ังถอ้ยคาํ

ของคนมปี�ญญาและปรศินาของพวกเขา ความยาํเกรงพระยาหเ์

วหเ์ป�นจดุเร�ิมตน้ของความรู้คนโงย่อ่มดหูม�ินป�ญญาและการส�ัง

สอน -สภุาษติ 1:1-7

คณุหมอ

ลกูา แพทยท์�ีรกั กบัเดมาส กฝ็ากคาํทกัทายมายงัพวกทา่น

โคโลส 4ี:14

การทาํงานเป�นลกูจา้งและ "การหาเสรภีาพ"

ในโลกยคุโบราณ การมทีาสเป�นเร�ืองปกต ซิ�ึงอาจจะฟ�งเป�นเร�ือง

แปลก ในป�จจบุนัน�ีเพราะเรามองวา่มนัเป�นความช�ัวรา้ยและ

ความรู้สกึน�ีกถ็กูตอ้ง แตส่�ิงสาํคญัท�ีตอ้งเขา้ใจกค็อื ประเทศ



ตา่งๆทางฝ��งตะวนัตกท�ีเป�นประเทศแรกๆในการยกเลกิการมทีาส

เชน่ ประเทศองักฤษและสหรฐัอเมรกิากม็รีปูแบบการใชท้าสท�ีได้

กลายเป�นส�ิงช�ัวรา้ยซ�ึงอาจจะไมไ่ดเ้ป�นอยา่งน�ันในโลกสมยักอ่น

รฐัเฟอรม์อนตใ์นสหรฐัอเมรกิา รฐัแรกท�ีไดย้กเลกิการมทีาสในป�

1777 และรฐัเพนเซลฟาเนยีไดย้กเลกิการมทีาสในป�1780 รฐั

ทางเหนอืของสหรฐัอเมรกิา ไดย้กเลกิการเป�นทาสท�ังหมด

ภายในป�1804 และท�ัวท�ังสหรฐัอเมรกิา ยกเลกิการคา้ทาส

ระหวา่งประเทศในป�1807 (ซ�ึงหมายความวา่รฐัทางใตไ้ม่

สามารถซ�ือทาสใหมจ่ากแอฟรกิาไดอ้กีตอ่ไป) ราชอาณาจกัร

องักฤษไดเ้ลกิการมทีาสท�ัวท�ังอาณาจกัรภายในป�1833 และ

สหรฐัอเมรกิา เพ�ิมการแกไ้ขขอ้บงัคบัในรฐัธรรมนญู ทาํใหก้ารมี

ทาสกฎหมายอยา่งถาวรท�ัวท�ังสหรฐัอเมรกิา ในป�1865 ดงัน�ัน

สหรฐัอเมรกิาและ ประเทศองักฤษจงึเป�นประเทศแรกท�ีเลกิการมี

และขายทาส ซาอดุอีาระเบยียกเลกิการมทีาสในป�1960 และมอ

รติาน (ีเป�นประเทศอาหรบัประเทศหน�ึง) ยกเลกิการมทีาสในป�

1981

ในสมยักอ่นยโุรปและอเมรกิาจะซ�ือทาสจากพอ่คา้ชาวอาหรบัใน

แอฟรกิาซ�ึงมกัถกูขายโดยผู้ใหญบ่า้นของตนเอง และจะบรรจุ

พวกทาสไวใ้นเรอือยา่งแนน่หนาและพาพวกเขาไปทางตะวนัตก



เพ�ือขายในราคาถกู

นา่จะเป�นไปประมาณน�ีเพราะวา่ทาสชาวตะวนัตกมรีาคาสงูกวา่

อยา่งไรกต็ามจะมใีหเ้หน็ทาสผวิขาวในยโุรปและอเมรกิาบา้ง แต่

กไ็มใ่ชเ่ร�ืองปกต ดิงัน�ันน�ีจงึหมายความวา่การมทีาสไดเ้ตบิโตข�ึน

ไปเป�นส�ิงท�ีเหยยีดเช�ือชาตอิ�ืนโดยท�ีทาสเกอืบท�ังหมดเป�นคนผวิดาํ

และมชีายอสิระเพยีงไมก่�ีคนท�ีเป�นคนผวิดาํ

การมทีาสในประเทศไทยในสมยักอ่นมคีวามคลา้ยคลงึกนั แต่

อาจมคีวามช�ัวรา้ยนอ้ยกวา่เลก็นอ้ย เน�ืองจากทาสในประเทศ

ไทยมแีนวโนม้วา่จะมาจากพมา่ และทาสในพมา่มแีนวโนม้วา่จะ

มาจากประเทศไทย อยา่งไรกต็าม เร�ืองน�ีกย็งัเป�นการเหยยีดชาติ

อ�ืน

ทาสในโลกยคุโบราณนา่จะเป�นคนจากทกุเช�ือชาต แิละพวกเขา

จะไดร้บัการดแูลอยา่งเหมาะสม พวกเขาสามารถและมกัจะ

จา่ยเงนิเพ�ือไถต่วัเองใหเ้ป�นอสิระ เป�นเร�ืองปกตทิ�ีเขาจะทาํธรุกจิ

แยกเวลาวา่งเพ�ือหาเงนิไถต่วัเอง

ทาสหลายคนกลายเป�นทาสเพราะหน�ีดงัน�ันในความเป�นจรงิ

การเป�นทาสท�ีกลา่วถงึในพระคมัภรีพ์ดูงา่ยๆคอืการจา้งงานซ�ึง

สญัญาผกูพนัมากกวา่ท�ีเรามปี�จจบุนัน�ีและแทนท�ีจะจา่ยดว้ยเงนิ

สด พวกเขาจา่ยดว้ยท�ีพกัและอาหาร โลกสว่นใหญใ่นป�จจบุนั



แทบจะไมส่ามารถจา่ยคา่อาหารและคา่เชา่กบัเงนิเดอืนท�ีไดม้า

ของเราซ�ึงทาํใหส้�ิงน�ีเปรยีบเทยีบไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

อาจารยเ์ปาโลสนบัสนนุใหผู้้เช�ือไถต่วัเองใหอ้สิระจากการเป�น

ทาสหากทาํได น้อกจากน�ีเขายงัส�ังผู้เช�ือใหย้อมเช�ือฟ�งเจา้นาย

ของพวกเขาในทกุส�ิง พระคมัภรีใ์หค้าํแนะนาํเก�ียวกบัวธิปีฏบิตัิ

กบัเจา้นายท�ีไมเ่ช�ือพระเจา้ดว้ย

ตวัอยา่งท�ีพระเยซ สูาวก และเปาโลวางไวค้อืการทาํงานดว้ยมอื

ของคณุเอง ทาํธรุกจิสว่นตวั เพ�ือท�ีคณุจะไดอ้สิระในการทาํพนัธ

กจิ

ดว้ยเหตผุลน�ีผมจงึเช�ือวา่การเอาแนวคดิ "ไถต่วัเองใหเ้ป�นอสิระ

หากทาํได"้ เป�นการลาออกจากงานเป�นลกูจา้งและเร�ิม ตน้การทาํ

ธรุกจิสว่นตวัโดยเฉพาะอยา่งย�ิงหากเจา้นายของคณุไมเ่ช�ือพระเจา้

ส�ิงน�ีไมไ่ดเ้ป�นส�ิงท�ีแนน่อน แตผ่มเช�ือวา่น�ีเป�นคาํแนะนาํท�ีดแีละ

เป�นส�ิงท�ีควรนาํไปอธษิฐานกบัพระเจา้

เปาโลสง่โอเนซมิสักลบัไปหาฟ�เลโมน

(เป�นไปไดว้า่เขาเป�นทาสท�ีหนไีป และเปาโลสง่เขากลบัไปเพ�ือวา่

เขาอาจจะถกูมองวา่เป�นพ�ีนอ้งไมใ่ชท่าส)

เพราะเหตนุ�ีแมโ้ดยพระเยซคูรสิต ข์า้พเจา้มใีจกลา้พอจะส�ังให้



ทา่นทาํในส�ิงท�ีควรทาํ แตโ่ดยความรกั ขา้พเจา้จะขอรอ้งทา่นดกีวา่

ขา้พเจา้เปาโลผู้เป�นทตูของพระเยซคูรสิต แ์ละขณะน�ีถกูคมุขงั

เน�ืองจากการประกาศพระองค ข์า้พเจา้ขอรอ้งทา่นเร�ืองโอเนสมิสั

ลกูของขา้พเจา้ ผู้ซ�ึงไดม้าเป�นบตุรระหวา่งท�ีขา้พเจา้ถกูคมุขงัอยู่

(เม�ือกอ่นน�ันเขาไมเ่ป�นประโยชนต์อ่ทา่น แตเ่ด�ียวน�ีเขาเป�น

ประโยชนท์�ังตอ่ทา่นและขา้พเจา้) ขา้พเจา้สง่เขาผู้ซ�ึงเป�นดงั

ดวงใจของขา้พเจา้มายงัทา่น ขา้พเจา้อยากจะหนว่งเหน�ียวตวัเขา

ไวเ้พ�ือปรนนบิตัขิา้พเจา้แทนทา่น ในระหวา่งท�ีขา้พเจา้ถกูคมุขงั

เพราะขา่วประเสรฐิ แตว่า่ขา้พเจา้ไมต่อ้งการจะทาํส�ิงใดลงไป

นอกจากทา่นจะเหน็ชอบดว้ย เพ�ือวา่ความดขีองทา่นจะไม่

เป�นไปดว้ยความฝ�นใจ แตเ่ป�นไปดว้ยความเตม็ใจ อาจจะเป�น

เพราะเหตนุ�ีท�ีทาํใหเ้ขาจากทา่นไปช�ัวระยะหน�ึง เพ�ือทา่นจะได้

เขากลบัคนืมาตลอดไป เขาไมไ่ดเ้ป�นทาสอกีตอ่ไป แตด่ยี�ิงกวา่ทาส

คอืเป�นพ�ีนอ้งท�ีรกั โดยเฉพาะอยา่งย�ิงสาํหรบัขา้พเจา้ และ

สาํหรบัทา่นเขาเป�นมากย�ิงกวา่น�ันอกี ท�ังในฐานะท�ีเขาเป�นอยู่ใน

สงัคมและในฐานะท�ีเป�นคนขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ เพราะฉะน�ัน

หากทา่นถอืวา่ขา้พเจา้เป�นเพ�ือนรว่มงาน กจ็งรบัเขาไวเ้หมอืนท�ี

รบัขา้พเจา้ ถา้เขาทาํผดิตอ่ทา่นหรอืเป�นหน�ีอะไรไว จ้งคดิเอา

จากขา้พเจา้ ขา้พเจา้ เปาโลเขยีนดว้ยมอืของขา้พเจา้เองวา่

ขา้พเจา้จะชดใชใ้ห ข้า้พเจา้จะไมพ่ดูเร�ืองท�ีทา่นเป�นหน�ีขา้พเจา้



แมก้ระท�ังตวัของทา่นเอง น�ีแนะ่ นอ้งเอย๋ ขอใหข้า้พเจา้ได้

ประโยชนจ์ากทา่นในองคพ์ระผู้เป�นเจา้เถดิ และใหใ้จของ

ขา้พเจา้แชม่ช�ืนในพระครสิต ข์า้พเจา้ม�ันใจวา่ทา่นจะเช�ือฟ�งจงึ

ไดเ้ขยีนจดหมายถงึทา่น เพราะรู้วา่ทา่นจะทาํย�ิงกวา่ท�ีขา้พเจา้ขอ

นอกจากน�ัน ขอทา่นจดัเตรยีมท�ีพกัไวใ้หข้า้พเจา้ดว้ย เพราะ

ขา้พเจา้หวงัวา่จะกลบัไปหาทา่นท�ังหลายอกีตามคาํอธษิฐานของ

พวกทา่น -ฟ�เลโมน 1:8-22

พระเจา้ทรงเรยีกทา่นเม�ือยงัเป�นทาสอยู่หรอื? อยา่เป�นหว่งเลย

แตถ่า้ทา่นสามารถเป�นไทได ก้จ็งใชส้ทิธ�ิน�ัน -1 โครนิธ 7์:21

“ถา้ชายใดขายบตุรหญงิเป�นทาส หญงิน�ันจะไมไ่ดเ้ป�นไทอยา่งท�ี

ทาสเป�น -อพยพ 21:7

ถา้โคน�ันขวดิทาสชายหญงิของผู้ใด เจา้ของโคตอ้งใหเ้งนิสามสบิเ

ชเขลแกน่ายของทาสน�ัน แลว้ตอ้งเอาหนิขวา้งโคน�ันใหต้ายเสยีด้

วย -อพยพ 21:32

“ถา้พ�ีนอ้งของเจา้ยากจนลงและอยู่ใกลช้ดิเจา้และขายตวัใหแ้กเ่จา้

หา้มใชเ้ขาทาํงานเป�นทาส -เลวนีติ 2ิ5:39

“ถา้พ�ีนอ้งของทา่นซ�ึงเป�นคนฮบีรไูมว่า่ชายหรอืหญงิถกูขายไว้

กบัทา่น จงใหป้รนนบิตัทิา่นหกป�เม�ือถงึป�ท�ีเจด็ ทา่นจงปลอ่ยเขา



เป�นอสิระพน้จากทา่นไป และเม�ือทา่นปลอ่ยเขาเป�นอสิระไปจาก

ทา่น ทา่นอยา่ปลอ่ยเขาไปมอืเปลา่ ทา่นจงมใีจกวา้งขวางจดัของ

ใหเ้ขา เป�นของจากฝงูแพะแกะของทา่น จากลานนวดขา้วของ

ทา่น และจากบอ่ย�าองุ่นของทา่น ทา่นจงใหเ้ขาตามท�ีพระยาหเ์วห์

พระเจา้ของทา่นทรงอวยพรแกท่า่น ทา่นจงจาํไวว้า่ทา่นเคยเป�น

ทาสในแผน่ดนิอยีปิต แ์ละพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นทรงไถ่

ทา่นไว เ้พราะฉะน�ันขา้พเจา้จงึบญัชาเร�ืองน�ีแกท่า่นในวนัน�ีแต่

ถา้ทาสน�ันจะกลา่วกบัทา่นวา่ ‘ขา้พเจา้จะไมไ่ปจากทา่น’ เพราะ

เขารกัทา่นและครอบครวัของทา่น เพราะเขามคีวามสขุเม�ืออยู่

กบัทา่น จงเอาเหลก็แทงใบหขูองเขาใหท้ะลไุปตดิกบัประต แูละ

เขาจะเป�นทาสของทา่นตลอดไป ทา่นจงทาํเชน่น�ีแกท่าสหญงิดว้ย

เม�ือทา่นปลอ่ยเขาใหเ้ป�นอสิระน�ัน ทา่นอยา่รู้สกึหนกัใจ เพราะ

เขาไดร้บัใชท้า่นมาหกป�ดว้ยแรงงานสองเทา่ของคา่แรงของลกูจา้ง

และพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นจะทรงอวยพรแกท่า่น ในทกุ

ส�ิงท�ีทา่นไดท้าํน�ัน -เฉลยธรรมบญัญตั 1ิ5:12-18

“ถา้มทีาสหนจีากนายของเขามาอยู่กบัทา่น หา้มจบัทาสน�ันไปสง่

นายของเขา -เฉลยธรรมบญัญตั 2ิ3:15

“ถา้ชายคนใดถกูจบัไดว้า่ลกัลอบเอาพ�ีนอ้งคนอสิราเอลคนหน�ึง

คนใดไปใชเ้ป�นทาสหรอืขายเสยี ขโมยคนน�ันจะตอ้งตาย ดงัน�ัน



ทา่นจะกาํจดัความช�ัวเสยีจากทา่มกลางทา่น

เฉลยธรรมบญัญตั 2ิ4:7

“พระวญิญาณขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ สถติกบัขา้พเจา้ เพราะวา่

พระองคท์รงเจมิต�ังขา้พเจา้ไว เ้พ�ือนาํขา่วดมีายงัคนยากจน

พระองค ท์รงใชข้า้พเจา้มาประกาศอสิรภาพแกพ่วกเชลย

ประกาศแกค่นตาบอดวา่จะไดเ้หน็อกี ปลอ่ยผู้ถกูบบีบงัคบัให้

เป�นอสิระ -ลกูา 4:18

พระเจา้ทรงซ�ือพวกทา่นดว้ยราคาสงู อยา่เป�นทาสของมนษุยเ์ลย

1 โครนิธ 7์:23

เพ�ือเสรภีาพน�ันเองพระครสิตจ์งึไดท้รงใหเ้ราเป�นไท เพราะฉะน�ัน

จงต�ังม�ัน และอยา่เขา้เทยีมแอกของการเป�นทาสอกีเลย

กาลาเทยี 5:1

ทา่นท�ังหลายท�ีเป�นทาส จงเช�ือฟ�งนายฝ�ายโลกดว้ยความเกรงกลวั

ตวัส�ันและดว้ยจรงิใจ เหมอืนท�ีทาํตอ่พระครสิต ไ์มเ่ฉพาะแต่

ขณะอยู่ในสายตาอยา่งพวกประจบสอพลอ แตเ่หมอืนอยา่งทาส

ของพระครสิตท์�ีทาํตามพระประสงคข์องพระเจา้ดว้ยความเตม็ใจ

จงรบัใชน้ายดว้ยความกระตอืรอืรน้ อยา่งท�ีทาํตอ่องคพ์ระผู้เป�น

เจา้ ไมใ่ชท่าํตอ่มนษุย เ์พราะพวกทา่นรู้วา่ใครทาํความดอีะไรไว้

กจ็ะไดร้บัอยา่งน�ันจากองคพ์ระผู้เป�นเจา้ ไมว่า่ทาสหรอืไท สว่น



ทา่นท�ังหลายท�ีเป�นนายกจ็งทาํตอ่ทาสในทาํนองเดยีวกนั คอือยา่

ขู่เขญ็ เพราะทา่นรู้วา่พระองคผ์ู้ทรงเป�นเจา้นายของพวกเขาและ

ของพวกทา่นน�ันอยู่บนสวรรค แ์ละพระองคไ์มท่รงเหน็แกห่นา้

ใครเลย -เอเฟซสั 6:5-9

ทาสท�ังหลายจงเช�ือฟ�งนายของตนในโลกน�ีทกุอยา่ง ไมเ่ฉพาะแต่

เม�ืออยู่ในสายตาเหมอืนอยา่งพวกประจบสอพลอ แตท่าํดว้ย

จรงิใจโดยความเกรงกลวัองคพ์ระผู้เป�นเจา้ -โคโลส 3ี:22

นายท�ังหลายจงทาํตอ่ทาสของตนอยา่งยตุธิรรมและเทา่เทยีมกนั

เพราะทา่นท�ังหลายกร็ู้วา่ทา่นมเีจา้นายองคห์น�ึงในสวรรคด์ว้ย

โคโลส 4ี:1

พวกท�ีลว่งประเวณ ชีายรกัรว่มเพศท�ังหลาย พวกโจรลกัพาตวั

พวกโกหก พยานเทจ็ท�ังหลาย และอะไรตอ่มอิะไร ท�ีขดักบัคาํ

สอนท�ีถกูตอ้ง -1 ทโิมธ 1ี:10

จงใหค้นท�ังหลายท�ีอยู่ใตแ้อกของความเป�นทาส ถอืวา่นายของ

ตนน�ันเป�นผู้สมควรไดร้บัเกยีรตทิกุอยา่ง เพ�ือวา่พระนามของพระ

เจา้และคาํสอนจะไมถ่กูดหูม�ิน -1 ทโิมธ 6ี:1

จงดาํเนนิชวีติอยา่งคนมเีสรภีาพ แตอ่ยา่ใชเ้สรภีาพน�ันเป�นขอ้อา้ง

เพ�ือทาํความช�ัว แตจ่งดาํเนนิชวีติอยา่งผู้รบัใชข้องพระเจา้ จงให้



เกยีรตทิกุคน จงรกัพวกพ�ีนอ้ง จงยาํเกรงพระเจา้ จงถวายเกยีรติ

แดจ่กัรพรรด พิวกทา่นท�ีเป�นคนใช จ้งยอมอยู่ใตบ้งัคบันายของ

พวกทา่นดว้ยความยาํเกรงทกุอยา่ง ไมใ่ชเ่ฉพาะนายท�ีเป�นคนใจ

ดแีละเหน็อกเหน็ใจเทา่น�ัน แตท่�ังนายท�ีรา้ยดว้ย

1 เปโตร 2:16-18

วตัถปุระสงคแ์ละความอนัตรายของเงนิ

“หา้มโลภบา้นเรอืนของเพ�ือนบา้น หา้มโลภภรรยาของเพ�ือนบา้น

หรอืทาสทาสขีองเขา หรอืโค ลาของเขา หรอืส�ิงใดๆ ซ�ึงเป�นของ

ของเพ�ือนบา้น” -อพยพ 20:17

“และเม�ือเจา้เกบ็เก�ียวพชืผลในแผน่ดนิของเจา้ หา้มเก�ียวไปถงึ

ขอบไรน่าจนหมดเกล�ียง และหา้มเกบ็เมลด็ท�ีเก�ียวตก จงท�ิงไวใ้ห้

คนยาก จนและคนตา่งดา้ว เราคอืยาหเ์วห พ์ระเจา้ของเจา้”

เลวนีติ 2ิ3:22

“ถา้พ�ีนอ้งของเจา้ยากจนลงและเล�ียงตนเองทา่มกลางพวกเจา้

ไมไ่ด เ้จา้จะตอ้งเล�ียงดเูขาใหเ้ขาอยู่กบัเจา้อยา่งคนตา่งดา้วและ

แขกเมอืง อยา่เอาดอกเบ�ียหรอืเงนิเพ�ิมอะไรจากเขา แตจ่งยาํ

เกรงพระเจา้ เพ�ือวา่พ�ีนอ้งของเจา้จะอยู่ใกลช้ดิกบัเจา้ได ห้า้มให้

เขายมืเงนิโดยคดิดอกเบ�ีย หรอืขายอาหารโดยเอากาํไรจากเขา



เพราะเราคอืยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้ ซ�ึงนาํเจา้ออกจากแผน่ดนิ

อยีปิต เ์พ�ือยกแผน่ดนิคานาอนัใหแ้กเ่จา้ และเพ�ือเป�นพระเจา้ของ

เจา้ -เลวนีติ 2ิ5:35-38

จงอา้ปากของเจา้ พพิากษาอยา่งชอบธรรม จงใหค้วามยตุธิรรม

แกค่นยากจนเขญ็ใจ -สภุาษติ 31:9

เจา้ผู้เหยยีบย�าคนขดัสน เจา้ผู้ทาํลายคนยากจนแหง่แผน่ดนิ จง

ฟ�งถอ้ยคาํน�ีเจา้กลา่ววา่ ‘เม�ือไรหนอ วนัข�ึนค�าจะหมดไป? เราจะ

ไดข้ายขา้วของเรา เม�ือไรหนอ วนัสะบาโตจะพน้ไป? เราจะไดเ้อา

ขา้วออกขาย เราจะไดโ้กงตาช�ังและโกงเงนิ และปรบัแตง่เคร�ืองช�ัง

ใหฉ้อ้โกง เพ�ือเราจะซ�ือคนจนดว้ยเงนิ และซ�ือคนขดัสนดว้ย

รองเทา้คู่เดยีว และขายกากขา้ว’ ” พระยาหเ์วหผ์ู้ซ�ึงยาโคบ

เทดิทนู ทรงปฏญิาณโดยพระองคเ์องวา่ “เราจะไมม่วีนัลมืการก

ระทาํทกุอยา่งของเขาแนน่อน -อาโมส 8:4-7

“ไมม่ใีครเป�นขา้สองเจา้ บา่วสองนายได เ้พราะวา่เขาจะชงันาย

ขา้งหน�ึง และรกันายอกีขา้งหน�ึง หรอืเขาจะนบัถอืนายฝ�ายหน�ึง

และดหูม�ินนายอกีฝ�ายหน�ึง ทา่นท�ังหลายจะรบัใชพ้ระเจา้และ

เงนิทองพรอ้มกนัไมไ่ด -้มทัธวิ 6:24

“แผน่ดนิสวรรคเ์ปรยีบเหมอืนขมุทรพัยท์�ีซอ่นไวใ้นทุ่งนา เม�ือมผีู้

พบแลว้กก็ลบัซอ่นเสยีอกี และเพราะความยนิดจีงึไปขายทกุส�ิงท�ี



เขามอียู่แลว้ไปซ�ือนาน�ัน -มทัธวิ 13:44

จงใหเ้กยีรตบิดิามารดาของตน และจงรกัเพ�ือนบา้นเหมอืนรกั

ตนเอง ” -มทัธวิ 19:19

มผีู้เช�ียวชาญบญัญตัคินหน�ึงยนืข�ึนทดสอบพระองค ท์ลูถามวา่

“ทา่นอาจารย ข์า้พเจา้จะตอ้งทาํอะไรเพ�ือจะไดร้บัชวีตินรินัดร?์”

พระองคต์รสัตอบวา่ “ในธรรมบญัญตัเิขยีนวา่อยา่งไร? ทา่นอา่น

แลว้เขา้ใจอยา่งไร?” เขาทลูตอบวา่ “พวกทา่นจงรกัองคพ์ระผู้

เป�นเจา้ผู้เป�นพระเจา้ของทา่นดว้ยสดุใจของทา่น ดว้ยสดุจติของ

ทา่น ดว้ยสดุกาํลงัของทา่น และดว้ยสดุความคดิของทา่น และจง

รกัเพ�ือนบา้นเหมอืนรกัตนเอง ” พระองคจ์งึตรสักบัเขาวา่ “ทา่น

ตอบถกูแลว้ จงไปทาํอยา่งน�ันแลว้จะไดช้วีติ ” แตค่นน�ันตอ้งการ

จะรกัษาหนา้ จงึทลูพระเยซวูา่ “ใครเป�นเพ�ือนบา้นของขา้พเจา้?”

พระเยซตูรสัตอบวา่ “มชีายคนหน�ึงลงจากกรงุเยรซูาเลม็ไปยงั

เมอืงเยรโีค และเขาถกูพวกโจรปลน้ พวกโจรแยง่ชงิเส�ือผา้ของเขา

ทบุตเีขา แลว้ท�ิงเขาไวใ้นสภาพท�ีเกอืบจะตายแลว้ เผอญิมี

ปโุรหติคนหน�ึงเดนิมาตามทางน�ัน เม�ือเหน็คนน�ันแลว้กเ็ดนิเลยไป

เสยีอกีฟากหน�ึง คนเลวกีเ็หมอืนกนั เม�ือมาถงึท�ีน�ันและเหน็แลว้ก็

เลยไปเสยีอกีฟากหน�ึง แตเ่ม�ือชาวสะมาเรยีคนหน�ึงเดนิทางผา่น

มาใกลค้นน�ัน เหน็แลว้กม็ใีจสงสาร จงึเขา้ไปหาเขา เอาเหลา้องุ่น



กบัน�ามนัเทใสบ่าดแผลและเอาผา้มาพนัให แ้ลว้ใหเ้ขาข�ึนข�ีสตัว์

ของตนเองพามาถงึโรงแรม และดแูลรกัษาพยาบาลเขา วนัรุ่งข�ึน

กอ่นจะไป เขาเอาเงนิสองเดนารอินัใหก้บัเจา้ของโรงแรม บอกวา่

‘ชว่ยรกัษาเขาดว้ย สาํหรบัเงนิท�ีตอ้งเสยีเกนิกวา่น�ีจะใชใ้หเ้ม�ือ

กลบัมา’ ทา่นเหน็วา่ในสามคนน�ันคนไหนถอืไดว้า่เป�นเพ�ือนบา้น

ของคนท�ีถกูปลน้?” เขาทลูตอบวา่ “คอืคนน�ันแหละท�ีแสดงความ

เมตตาตอ่เขา” พระเยซจูงึตรสักบัเขาวา่ “ทา่นจงไปทาํเหมอืน

อยา่งน�ัน” -ลกูา 10:25-37

เพราะวา่การรกัเงนิทองเป�นรากเหงา้ของความช�ัวท�ังหมด ความ

โลภเงนิทองน�ีท�ีทาํใหบ้างคนหลงไปจากความเช�ือ และตรอมตรม

ดว้ยความทกุขม์ากมาย -1 ทโิมธ 6ี:10




