
พระกติตคิณุแหง่ความม�ังค�ัง เป�น พระกติตคิณุท�ีเทยีมเทจ็ ท�ีมคีนนบัถอืต�ังแต่

ครสิตจกัรสมยัยคุแรก มหีลายระดบัและหลายกลุ่ม บางกลุ่มเนน้การรกัษาโรค

บางกลุ่มเนน้การประสบความสาํเรจ็ และมอีกีบางกลุ่มท�ีสอนวา่สามารถทวง

ความร�ารวยจากพระเจา้เหมอืนกบัวา่พระเจา้จาํเป�นตอ้งให บ้อ่ยคร�ังผู้สอน

เทยีมเทจ็กจ็ะสอนวา่พระเจา้จะอวยพรถา้คณุถวายสบิลด แมแ้ตก่ารถวายสบิ

ลดเป�นการถวายขา้วท�ีพระวหิารเป�นเวลาป�ละคร�ัง และไมเ่คยเป�นการถวาย

เงนิทอง บอ่ยคร�ังพวกน�ีกจ็ะซ�ือเคร�ืองบนิสว่นตวัหรอืรถยนตแ์พงๆ โดยเงนิท�ี

ไดม้าจากคนถวาย คนสอนเทยีมเทจ็ท�ีมชี�ือเสยีงบางคนกค็อื:

• Joel Osteen

• Creflo Dollar

• Benny Hinn

• TD Jakes

• Joyce Meyer

• Paula White

• Fred Price

• Kenneth Copland

• Robert Tilton

• Eddie Long

• Juanita Bynum

• Paul Crouch

• หมอ วริณุ (ซ�ึงอยู่สหรฐัตอนน�ี)



เพราะเหตผุลกฎหมายของไทย จะไมพ่ดูถงึอาจารยค์นไทยท�ีสอนผดิพลาด

ในตอนน�ีในอนาคตถา้กฎหมายเปล�ียน ผมอาจจะเพ�ิมเตมิช�ือ เผ�ือจะไดรู้้วา่มี

ใครบา้งในประเทศไทยท�ีสอนผดิไปดา้นน�ีรบัรองมเียอะมาก

ในท�ีน�ีจะไมพ่ดูถงึขอ้พระคมัภรีท์�ีอาจารยพ์วกน�ีไดใ้ชใ้นแบบท�ีผดิ (โดยการ

ตคีวามผดิหรอืดงึออกจากเน�ือหา) ผมอาจจะทาํใบปลวิอกีเลม่นงึท�ีชว่ย

ตอ่ตา้นการตคีวามพระคมัภรีท์�ีผดิของคนพวกน�ีแตส่าํหรบัตอนน�ีกจ็ะกลา่วถงึ

เก�ียวกบัคาํสอนของพระคมัภรีท์�ีพดูถงึเงนิทอง ความร�ารวย และเร�ืองอ�ืนๆท�ี

เป�นในทางตรงกนัขา้มกบัพระกติตคิณุแหง่ความม�ังค�ัง

พระคมัภรีห์มายความวา่อะไรเม�ือพดูถงึพระพร?

ภาษาฮบิรสูาํหรบั "พระพร" กค็อืคาํวา่ "เอเชอร"์ ซ�ึงมคีวามหมายวา่ความสขุ

พระเจา้จงึทรงอวยพรสตัวเ์หลา่น�ันวา่ “จงมลีกูดกทวมีากข�ึนจนเตม็น�าในทะเล

และใหน้กทวมีากข�ึนบนแผน่ดนิโลก” พระเจา้ทรงอวยพรพวกเขา ตรสักบัพวก

เขาวา่ “จงมลีกูดกทวมีากข�ึนจนเตม็แผน่ดนิ จงมอีาํนาจเหนอืแผน่ดนิ จง

ครอบครองฝงูปลาในทะเล และฝงูนกในทอ้งฟ�า กบัสตัวท์�ีเคล�ือนไหวบน

แผน่ดนิท�ังหมด” -ปฐมกาล 1:22, 28

เราจะอวยพรคนท�ีอวยพรเจา้ เราจะสาปคนท�ีแชง่เจา้ บรรดาเผา่พนัธุ์ท�ัวโลก

จะไดพ้รเพราะเจา้” -ปฐมกาล 12:3

“ดเูถดิ มนษุยค์นใดท�ีพระเจา้ทรงตกัเตอืนกเ็ป�นสขุ เพราะฉะน�ัน อยา่ดหูม�ิน

การตสีอนขององคผ์ู้ทรงมหทิธฤิทธ�ิ-โยบ 5:17

บคุคลผู้เป�นสขุคอื ผู้ไมเ่ดนิตามคาํแนะนาํของคนอธรรม ไมย่นือยู่ในทางของ

คนบาป ไมน่�ังอยู่ในท�ีน�ังของคนท�ีชอบเยาะเยย้ แตค่วามป�ตยินิดขีองผู้น�ันอยู่

ในธรรมบญัญตัขิองพระยาหเ์วห เ์ขาใครค่รวญธรรมบญัญตัขิองพระองคท์�ัง



กลางวนัและกลางคนื เขาเป�นเหมอืนตน้ไมท้�ีปลกูไวร้มิธารน�า ซ�ึงเกดิผลตาม

ฤดกูาล และใบกไ็มเ่ห�ียวแหง้ ทกุอยา่งท�ีเขาทาํกจ็าํเรญิข�ึน -สดดุ 1ี:1-3

บคุคลผู้ซ�ึงการละเมดิของเขาไดร้บัอภยักเ็ป�นสขุ คอืผู้ซ�ึงบาปไดร้บัการกลบ

เกล�ือน -สดดุ 3ี2:1

ในภาษากรกีมคีาํวา่ มาคารอ์โีอซ ซ์�ึงหมายความวา่ความสขุเหมอืนกนั และ

อกีคาํนงึ ยลูโอจโีอ ซ�ึงหมายความวา่ การอวยพรคนอ�ืนดว้ยคาํพดูท�ีด หีรอืการ

อวยพรอาหารดว้ยคาํอธษิฐาน

แตพ่ระองคต์รสัวา่ “คนท�ังหลายท�ีไดย้นิพระวจนะของพระเจา้แลว้ถอืรกัษาไว้

ตา่งหากท�ีเป�นสขุ” -ลกูา 11:28

ดงัท�ีดาวดิไดก้ลา่วถงึความสขุของคนท�ีพระเจา้ทรงถอืวา่เป�นคนชอบธรรม โดย

ไมอ่าศยัการประพฤต วิา่ “คนท�ังหลายซ�ึงพระเจา้ทรงยกการอธรรมของเขา

แลว้ และพระเจา้ทรงกลบเกล�ือนบาปของเขาแลว้ กเ็ป�นสขุ บคุคลท�ีองค์

พระผู้เป�นเจา้ไมไ่ดท้รงถอืโทษกเ็ป�นสขุ” -โรม 4:6-8

สาธกุารแดพ่ระเจา้พระบดิาของพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเรา ผู้

ประทานพรฝ�ายจติวญิญาณทกุอยา่งแกเ่ราในสวรรคสถานโดยพระครสิต -์เอ

เฟซสั 1:3

คนท�ีสู้ทนตอ่การทดลองใจกเ็ป�นสขุ เพราะเม�ือเขาผา่นการทดสอบแลว้ เขาจะ

ไดร้บัมงกฎุแหง่ชวีติท�ีพระเจา้ทรงสญัญาไวก้บัคนท�ังหลายท�ีรกัพระองค -์

ยากอบ 1:12

อยา่ทาํช�ัวตอบแทนช�ัว หรอือยา่ดา่ตอบการดา่ แตต่รงกนัขา้ม จงอวยพร

เพราะพระองคไ์ดท้รงเรยีกใหพ้วกทา่นทาํเชน่น�ัน เพ�ือพวกทา่นจะไดร้บัพระพร

-1 เปโตร 3:9

และขา้พเจา้ไดย้นิเสยีงจากสวรรคก์ลา่ววา่ “จงเขยีนไวเ้ถดิวา่ ต�ังแตน่�ีไป คน



ท�ังหลายท�ีตายในองคพ์ระผู้เป�นเจา้กเ็ป�นสขุ” และพระวญิญาณตรสัวา่ “จรงิ

อยา่งน�ัน พวกเขาจะไดห้ยดุพกัจากการตรากตราํของเขา เพราะการงานท�ีพวก

เขาไดท้าํน�ันจะตดิตามเขาไป” -ววิรณ 1์4:13,

และทตูสวรรคอ์งคน์�ันบอกขา้พเจา้วา่ “จงเขยีนลงไปวา่ ความสขุมแีกค่น

ท�ังหลายท�ีไดร้บัเชญิมาในงานเล�ียงอภเิษกสมรสของพระเมษโปดก” และทา่น

บอกอกีวา่ “ถอ้ยคาํเหลา่น�ีเป�นคาํท�ีสตัยจ์รงิของพระเจา้” -ววิรณ 1์9:9

ผู้นาํกบัเงนิทอง

“หา้มพพิากษาดว้ยความอยตุธิรรม หา้มลาํเอยีงเขา้ขา้งคนจนหรอืเหน็แก่

หนา้ผู้เป�นใหญ แ่ตเ่จา้จงพพิากษาเพ�ือนบา้นของเจา้ดว้ยความชอบธรรม

-เลวนีติ 1ิ9:15

“เม�ือทา่นมาถงึแผน่ดนิท�ีพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นประทานแกท่า่น และ

ทา่นถอืกรรมสทิธ�ิอาศยัอยู่ในแผน่ดนิน�ัน แลว้ทา่นจะกลา่ววา่ ‘เราจะต�ัง

กษตัรยิไ์วเ้หนอืเราเหมอืนประชาชาตทิ�ังปวงซ�ึงอยู่รอบเรา ’ กจ็งต�ังผู้ซ�ึงพระ

ยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นทรงเลอืกไวใ้หเ้ป�นกษตัรยิเ์หนอืทา่น คอืต�ังคนหน�ึง

จากพวกพ�ีนอ้งของทา่นใหเ้ป�นกษตัรยิเ์หนอืทา่น หา้มต�ังคนตา่งชาตซิ�ึงไมใ่ชพ่�ี

นอ้งของทา่นใหอ้ยู่เหนอืทา่น แตว่า่อยา่ใหเ้ขามมีา้เป�นของตนเองมากเกนิไป

หรอืเป�นเหตใุหป้ระชาชนกลบัไปอยีปิต เ์พ�ือจะมมีา้มากๆ เพราะพระยาหเ์วห์

ไดต้รสักบัพวกทา่นแลว้วา่ ‘อยา่กลบัไปทางน�ันอกีเลย’ และอยา่ใหเ้ขามี

ภรรยามาก เพ�ือจติใจของเขาจะไมห่นัเหไป และอยา่ใหม้เีงนิมทีองเป�นของตน

อยา่งมากมาย “เม�ือเขาน�ังบลัลงักใ์นราชอาณาจกัรกใ็หเ้ขาคดัลอกธรรม

บญัญตันิ�ีไวใ้นหนงัสอืเพ�ือตนเองตอ่หนา้พวกปโุรหติคนเลว ใีหม้นัอยู่กบัเขา

และใหเ้ขาอา่นตลอดชวีติของตน เพ�ือเขาจะไดเ้รยีนรู้ท�ีจะยาํเกรงพระยาหเ์วห์

พระเจา้ของเขา โดยรกัษาถอ้ยคาํท�ังส�ินในธรรมบญัญตันิ�ีและกฎเกณฑเ์หลา่น�ี

และทาํตาม เพ�ือวา่จติใจของเขาจะไมไ่ดย้กข�ึนสงูกวา่พ�ีนอ้งของตน และเพ�ือ



เขาเองจะไมห่นัเหจากพระบญัญตัไิปทางขวาหรอืทางซา้ย เพ�ือเขาจะได้

ปกครองราชอาณาจกัรของเขาอยู่ไดน้าน ท�ังตนเองและลกูหลานของตนใน

อสิราเอล -เฉลยธรรมบญัญตั 1ิ7:14-20

พระราชาซาโลมอนทรงรกัหญงิตา่งชาตหิลายคน นอกจากพระธดิาของฟาโรห์

แลว้ มหีญงิโมอบั หญงิอมัโมน หญงิเอโดม หญงิไซดอน และหญงิฮติไทต ซ์�ึง

เป�นประชาชาตทิ�ีพระยาหเ์วหต์รสักบัคนอสิราเอลวา่ “พวกเจา้อยา่แตง่งาน

กบัพวกเขา หรอือยา่ใหพ้วกเขามาแตง่งานกบัพวกเจา้ เพราะพวกเขาจะหนั

จติใจของพวกเจา้ไปตามพระตา่งๆ ของเขาอยา่งแนน่อน” ซาโลมอนทรงตดิ

พนัหญงิเหลา่น�ีดว้ยความรกั พระองคท์รงมมีเหส 7ี00 คน และนางหา้ม 300

คน และบรรดามเหสขีองพระองคก์ห็นัพระทยัของพระองคไ์ปเสยี ตอ่มาเม�ือ

ซาโลมอนทรงพระชราแลว้ บรรดามเหสขีองพระองคไ์ดห้นัพระทยัของ

พระองคไ์ปตามพระอ�ืนๆ และพระทยัของพระองคไ์มภ่กัดตีอ่พระยาหเ์วห์

พระเจา้ของพระองค ไ์มเ่หมอืนอยา่งพระทยัของดาวดิพระราชบดิาของ

พระองค เ์พราะซาโลมอนทรงดาํเนนิตามเจา้แมอ่ชัโทเรท พระของชาวไซดอน

และตามพระมลิโคม ส�ิงท�ีนา่เกลยีดนา่ชงัของชาวอมัโมน ซาโลมอนจงึทรงทาํ

ส�ิงช�ัวรา้ยในสายพระเนตรของพระยาหเ์วห แ์ละไมไ่ดท้รงดาํเนนิตามพระยาหเ์

วหอ์ยา่งเตม็พระทยั ไมเ่หมอืนอยา่งดาวดิพระราชบดิาของพระองค แ์ลว้ซา

โลมอนไดท้รงสรา้งปชูนยีสถานสงูบนภเูขาท�ีอยู่ตรงขา้มกรงุเยรซูาเลม็สาํหรบั

พระเคโมช ซ�ึงเป�นส�ิงท�ีนา่เกลยีดนา่ชงัของโมอบั และสาํหรบัพระโมเลค ซ�ึง

เป�นส�ิงท�ีนา่เกลยีดนา่ชงัของคนอมัโมน พระองคท์รงทาํอยา่งน�ันเพ�ือมเหสี

ตา่งชาตทิ�ังหมดของพระองค ห์ญงิเหลา่น�ันไดเ้ผาเคร�ืองหอมและถวายเคร�ือง

สตัวบชูาแกบ่รรดาพระของพวกนาง พระยาหเ์วหก์ร�ิวซาโลมอน เพราะพระทั

ยของทา่นไดห้นัไปจากพระยาหเ์วห พ์ระเจา้แหง่อสิราเอล ผู้ทรงปรากฏแก่

ทา่นสองคร�ังแลว้ และไดท้รงบญัชาทา่นเก�ียวกบัเร�ืองน�ีวา่ทา่นไมค่วรไป

ตดิตามพระอ�ืนๆ แตท่า่นไมไ่ดร้กัษาพระบญัชาของพระยาหเ์วห เ์พราะฉะน�ัน



พระยาหเ์วหต์รสักบัซาโลมอนวา่ “เพราะเจา้ทาํเชน่น�ีและเจา้ไมไ่ดร้กัษาพนัธ

สญัญาและกฎเกณฑข์องเรา ซ�ึงเราไดบ้ญัชาเจา้ เราจะฉกีอาณาจกัรเสยีจาก

เจา้อยา่งแนน่อน และมอบใหข้า้ราชการของเจา้ อยา่งไรกต็าม เพ�ือเหน็แกด่าวิ

ดบดิาของเจา้ เราจะไมท่าํในสมยัของเจา้ แตเ่ราจะฉกีมนัออกจากมอืบตุรชาย

ของเจา้ อยา่งไรกด็ เีราจะไมฉ่กีอาณาจกัรเสยีท�ังหมด แตเ่ราจะใหเ้ผา่หน�ึงแก่

บตุรชายของเจา้ เพ�ือเหน็แกด่าวดิผู้รบัใชข้องเรา และเพ�ือเหน็แกเ่ยรซูาเลม็ซ�ึง

เราไดเ้ลอืกไว”้ -1 พงศก์ษตัรยิ 1์1:1-13

คนท�ีตะกละหากาํไรกท็าํใหค้รอบครวัของตนลาํบาก แตค่นท�ีเกลยีดสนิบนจะ

มชีวีติอยู่-สภุาษติ 15:27

คนชอบธรรมรู้จกัสทิธขิองคนจน คนอธรรมไมเ่ขา้ใจความรู้อยา่งน�ี

-สภุาษติ 29:7

ความพอใจ

มเีลก็นอ้ยพรอ้มกบัมคีวามชอบธรรม กด็กีวา่มรีายไดม้ากพรอ้มกบัความอ

ยตุธิรรม -สภุาษติ 16:8

ขอใหค้วามเทจ็และคาํมสุาไกลจากขา้พระองค ข์ออยา่ประทานความยากจน

หรอืความม�ังค�ังแกข่า้พระองค ข์อทรงเล�ียงขา้พระองคด์ว้ยอาหารท�ีจาํเป�นแก่

ขา้พระองค เ์กรงวา่ขา้พระองคจ์ะอ�ิม และปฏเิสธพระองค แ์ลว้พดูวา่ “พระ

ยาหเ์วหเ์ป�นใครเลา่?” หรอืเกรงวา่ขา้พระองคจ์ะยากจนและขโมย และลบหลู่

พระนามพระเจา้ของขา้พระองค -์สภุาษติ 30:8-9

เพราะฉะน�ันพวกทา่นจงอธษิฐานเชน่น�ีวา่ ‘ขา้แตพ่ระบดิาของขา้พระองค์

ท�ังหลาย ผู้สถติในสวรรค ข์อใหพ้ระนามของพระองคเ์ป�นท�ีเคารพสกัการะ

ขอใหแ้ผน่ดนิของพระองคม์าต�ังอยู่ขอใหเ้ป�นไปตามพระทยัของพระองค ใ์น

สวรรคเ์ป�นอยา่งไรกใ็หเ้ป�นไปอยา่งน�ันในแผน่ดนิโลก ขอประทานอาหาร



ประจาํวนัแกพ่วกขา้พระองคใ์นวนัน�ีและขอทรงยกบาปผดิของพวกขา้

พระองค เ์หมอืนพวกขา้พระองคย์กโทษบรรดาคนท�ีทาํผดิตอ่ขา้พระองค์

และขออยา่ทรงนาํพวกขา้พระองคเ์ขา้ไปในการทดลอง แตข่อใหพ้วกขา้

พระองคพ์น้จากความช�ัวรา้ย ’ -มทัธวิ 6:9-13

“เพราะเหตนุ�ีเราบอกทา่นท�ังหลายวา่ อยา่กระวนกระวายถงึชวีติของตนวา่จะ

เอาอะไรกนิ หรอืจะเอาอะไรด�ืม และอยา่กระวนกระวายถงึรา่งกายของตนวา่

จะเอาอะไรนุ่งหม่ ชวีติสาํคญัย�ิงกวา่อาหารไมใ่ชห่รอื? และรา่งกายสาํคญัย�ิง

กวา่เคร�ืองนุ่งหม่ไมใ่ชห่รอื? จงดนูกท�ังหลายบนฟ�า พวกมนัไมไ่ดห้วา่น ไมไ่ด้

เก�ียว ไมไ่ดร้วบรวมไวใ้นยุ้งฉาง แตพ่ระบดิาของพวกทา่น ผู้สถติในสวรรคท์รง

เล�ียงพวกมนัไว ท้า่นไมป่ระเสรฐิกวา่พวกมนัหรอื? -มทัธวิ 6:25-26

แลว้พระองคต์รสักบัพวกเขาวา่ “ระวงัใหด้ จีงหลกีเล�ียงจากความโลภทกุอยา่ง

เพราะวา่ชวีติของคนไมไ่ดอ้ยู่ท�ีการมขีองฟ�ุมเฟ�อย” -ลกูา 12:15

ขา้พเจา้รู้จกัความขาดแคลนและรู้จกัความอดุมสมบรูณ ไ์มว่า่ในกรณใีดหรอื

ในทกุกรณ ขีา้พเจา้ไดเ้รยีนรู้เคลด็ลบัในการเผชญิความอ�ิมทอ้งและความอด

อยาก ความอดุมสมบรูณแ์ละความขดัสนแลว้ ขา้พเจา้เผชญิ ไดท้กุอยา่งโดย

พระองคผ์ู้ทรงเสรมิกาํลงัขา้พเจา้ -ฟ�ลปิป�4:12-13

อนัท�ีจรงิ การอยู่ในทางพระเจา้พรอ้มกบัมคีวามพอใจกเ็ป�นประโยชนอ์ยา่ง

ใหญห่ลวง เพราะวา่เราไมไ่ดเ้อาอะไรเขา้มาในโลกเชน่ไร เรากเ็อาอะไรออกไป

จากโลกไมไ่ดเ้ชน่กนั ถา้มอีาหารและเส�ือผา้ เรากค็วรพอใจในส�ิงเหลา่น�ัน สว่น

พวกท�ีอยากร�ารวยกต็กอยู่ในการลอ่ลวงและตดิกบัดกัของความอยากมากมาย

ท�ีโงเ่ขลาและอนัตราย ซ�ึงฉดุคนเราใหล้งไปสู่ความพนิาศและความยอ่ยยบั

เพราะวา่การรกัเงนิทองเป�นรากเหงา้ของความช�ัวท�ังหมด ความโลภเงนิทองน�ี

ท�ีทาํใหบ้างคนหลงไปจากความเช�ือ และตรอมตรมดว้ยความทกุขม์ากมาย -1

ทโิมธ 6ี:6-10



ความสขุในความยากลาํบาก

พระองคต์รสัแกห่ญงิน�ันวา่ “เราจะเพ�ิมความทกุขล์าํบากมากข�ึนแกเ่จา้ และ

เม�ือเจา้มคีรรภ เ์จา้จะคลอดบตุรดว้ยความเจบ็ปวด ถงึกระน�ัน เจา้จะยงั

ปรารถนาในสามขีองเจา้ และเขาจะปกครองตวัเจา้” พระองคจ์งึตรสัแกช่าย

น�ันวา่ “เพราะเหตเุจา้เช�ือฟ�งคาํพดูของภรรยา และกนิผลจากตน้ไมท้�ีเราส�ัง

ไมใ่หก้นิผลจากตน้น�ัน แผน่ดนิจงึตอ้งถกูสาปเพราะเจา้ เจา้จะตอ้งหากนิบน

แผน่ดนิดว้ยความทกุขล์าํบากตลอดชวีติ ตน้ไมแ้ละพชืท�ีมหีนามจะงอกข�ึน

บนดนิแกเ่จา้ และเจา้จะกนิพชืตามทอ้งทุ่ง เจา้จะตอ้งหากนิดว้ยเหง�ืออาบหนา้

จนเจา้กลบัไปเป�นดนิ เพราะเจา้ถกูนาํมาจากดนิ และเพราะเจา้เป�นผงคลดีนิ

และเจา้จะกลบัเป�นผงคลดีนิดงัเดมิ” -ปฐมกาล 3:16-19

เพราะความทกุขม์ไิดม้าจากผงคล แีละความยากลาํบากมไิดง้อกมาจากดนิ

-โยบ 5:6

ดแีลว้ท�ีขา้พระองคท์กุขย์าก เพ�ือขา้พระองคจ์ะเรยีนรู้กฎเกณฑข์องพระองค์

-สดดุ 1ี19:71

ถา้เจา้ออ่นลา้ในวนัยากลาํบาก กาํลงัของเจา้กน็อ้ย -สภุาษติ 24:10

เพราะพวกเขาเอาหอ่ของหนกัวางบนบา่ของมนษุย แ์ตส่ว่นพวกเขาเองไมย่อม

แมแ้ตจ่ะใชส้กัน�ิวเดยีวไปยก -มทัธวิ 23:4

“เวลาน�ันพวกเขาจะมอบตวัทา่นใหท้นทกุขล์าํบากและจะฆา่ทา่นท�ังหลายเสยี

และประชาชาตทิ�ังหมดจะเกลยีดชงัทา่นเพราะนามของเรา -มทัธวิ 24:9

เราบอกเร�ืองน�ีกบัพวกทา่น เพ�ือทา่นจะไดม้สีนัตสิขุในเรา ในโลกน�ีทา่นจะ

ประสบความทกุขย์าก แตจ่งมใีจกลา้เถดิ เพราะวา่เราชนะโลกแลว้”

ยอหน์ 16:33



ทา่นท�ังสองทาํใหบ้รรดาสาวกมจีติใจเขม้แขง็ข�ึน และหนนุใจพวกเขาใหด้าํรง

อยู่ในความเช�ือ โดยกลา่ววา่ เราจะตอ้งทนความยากลาํบากหลายอยา่งในการ

เขา้สู่แผน่ดนิของพระเจา้ -กจิการ 14:22

ย�ิงกวา่น�ัน เรากช็�ืนชมยนิดใีนความทกุขย์ากดว้ย เพราะเรารู้วา่ความทกุขย์าก

น�ัน ทาํใหเ้กดิความทรหดอดทน และความทรหดอดทนทาํใหเ้หน็วา่เราเป�น

คนท�ีพระเจา้ทรงใชไ้ด แ้ละการท�ีเป�นเชน่น�ันทาํใหม้คีวามหวงั และความหวงั

จะไมท่าํใหผ้ดิหวงั เพราะเหตวุา่ความรกัของพระเจา้ไดห้ล�ังเขา้สู่จติใจของเรา

โดยทางพระวญิญาณบรสิทุธ�ิซ�ึงพระองคไ์ดป้ระทานใหแ้กเ่ราแลว้ -โรม 5:3-5

ขา้พเจา้เหน็วา่ความทกุขล์าํบากแหง่สมยัป�จจบุนั ไมค่วรจะเอาไปเปรยีบกบั

ศกัด�ิศรซี�ึงจะเผยใหแ้กเ่ราในอนาคต -โรม 8:18

แลว้ใครจะใหเ้ราขาดจากความรกัของพระครสิตไ์ด?้ จะเป�นความทกุข ห์รอื

ความยากลาํบาก หรอืการเค�ียวเขญ็ หรอืการกนัดารอาหาร หรอืการเปลอืยกาย

หรอืการถกูโพยภยั หรอืการถกูคมดาบหรอื? ตามท�ีเขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์า่

“เพราะเหน็แกพ่ระองค ข์า้พระองคจ์งึถกูประหารวนัยงัค�า และนบัวา่เป�น

แกะสาํหรบัเอาไปฆา่” แตว่า่ในเหตกุารณท์�ังหมดน�ีเรามชียัเหลอืลน้โดย

พระองคผ์ู้ทรงรกัเราท�ังหลาย เพราะขา้พเจา้แนใ่จวา่ แมค้วามตาย หรอืชวีติ

หรอืบรรดาทตูสวรรค ห์รอืเทพเจา้ หรอืส�ิงซ�ึงมอียู่ในป�จจบุนัน�ีหรอืส�ิงซ�ึงจะมี

ในภายหนา้ หรอืฤทธ�ิเดชท�ังหลาย หรอืซ�ึงสงู หรอืซ�ึงลกึ หรอืส�ิงใดๆ อ�ืนท�ีได้

ทรงสรา้งแลว้น�ัน จะไมส่ามารถทาํใหเ้ราขาดจากความรกัของพระเจา้ ซ�ึงมอียู่

ในพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเราได -้โรม 8:35-39

จงช�ืนชมยนิดใีนความหวงั จงสู้ทนตอ่ความยากลาํบาก จงขะมกัเขมน้อธษิฐาน

-โรม 12:12

เขาเป�นคนปรนนบิตัขิองพระครสิตห์รอื ขา้พเจา้เป�นดกีวา่พวกเขาเสยีอกี

(ขา้พเจา้พดูอยา่งคนบา้) ขา้พเจา้ตรากตราํย�ิงกวา่พวกเขา ขา้พเจา้ตดิคกุ



มากกวา่พวกเขา ขา้พเจา้ถกูโบยตมีากมาย ขา้พเจา้หวดิตายบอ่ยๆ พวกยวิ

เฆ�ียนขา้พเจา้หา้คร�ัง คร�ังละสามสบิเกา้ท ขีา้พเจา้ถกูตดีว้ยไมส้ามคร�ัง ถกู

กอ้นหนิขวา้งคร�ังหน�ึง ขา้พเจา้เผชญิภยัเรอืแตกสามคร�ัง ขา้พเจา้ลอยอยู่ใน

ทะเลวนัหน�ึงกบัคนืหน�ึง -2 โครนิธ 1์1:23-25

เพราะเหตนุ�ีเพ�ือเหน็แกพ่ระครสิต ข์า้พเจา้จงึพอใจในบรรดาความออ่นแอ

ในการถกูเยาะเยย้ตา่งๆ ในความลาํบาก ในการถกูขม่เหง ในเหตวุบิตัติา่งๆ

เพราะวา่ขา้พเจา้ออ่นแอเม�ือใด ขา้พเจา้กจ็ะเขม้แขง็มากเม�ือน�ัน

-2 โครนิธ 1์2:10

พระองคผ์ู้ทรงหนนุใจเราในความยากลาํบากท�ังหมดของเรา เพ�ือเราจะ

สามารถหนนุใจคนท�ังหลาย ท�ีมคีวามยากลาํบากอยา่งใดอยา่งหน�ึงไดด้ว้ยการ

หนนุใจ ซ�ึงเราเองไดร้บัจากพระเจา้ -2 โครนิธ 1์:4

ฉะน�ันเราจงึไมย่อ่ทอ้ ถงึแมว้า่สภาพภายนอกของเรากาํลงัทรดุโทรมไป แต่

สภาพภายในน�ันกไ็ดร้บัการเปล�ียนใหมท่กุๆ วนั เพราะวา่ความยากลาํบาก

ช�ัวคราวและเลก็นอ้ยของเรา จะทาํใหเ้รามศีกัด�ิศรนีรินัดรม์ากมายอยา่งไมม่ที�ี

เปรยีบ เราไมไ่ดเ้อาใจใส ใ่นส�ิงท�ีมองเหน็ แตเ่อาใจใสใ่นส�ิงท�ีมองไมเ่หน็

เพราะวา่ส�ิงท�ีมองเหน็น�ันไมย่�ังยนื แตส่�ิงท�ีมองไมเ่หน็น�ันถาวรนรินัดร์

-2 โครนิธ 4์:16-18

แตเ่ราแสดงตวัเป�นคนปรนนบิตัขิองพระเจา้ในทกุทาง โดยมคีวามทรหดอดทน

เป�นอยา่งมากในความยากลาํบาก ความลาํเคญ็ ในเหตวุบิตั กิารถกูเฆ�ียน และ

การถกูจาํคกุ ในเหตกุารณว์ุ่นวาย ในการตรากตราํ ในการอดหลบัอดนอน ใน

การอดอาหาร โดยความบรสิทุธ�ิความรู้ความอดทน และความกรณุา โดย

พระวญิญาณบรสิทุธ�ิโดยความรกัอยา่งจรงิใจ โดยถอ้ยคาํสตัยจ์รงิ โดยฤทธ�ิ

เดชของพระเจา้ โดยการใชค้วามชอบธรรมเป�นอาวธุท�ังดว้ยมอืขวาและมอืซา้ย

ท�ังในขณะมเีกยีรตแิละขณะไรเ้กยีรต ขิณะถกูดหูม�ินและขณะไดร้บัการยกยอ่ง



เม�ือถกูกลา่วหาวา่เป�นคนหลอกลวง แตย่งัเป�นคนซ�ือสตัย์

-2 โครนิธ 6์:4-8

จงมสีว่นรว่มในความทกุขย์ากเหมอืนทหารท�ีดขีองพระเยซคูรสิต -์2 ทโิมธ 2ี:3

ถา้เราสู้ทน เรากจ็ะไดค้รองรว่มกบัพระองค ถ์า้เราไมย่อมรบัพระองค์

พระองคก์จ็ะไมท่รงยอมรบัเราเชน่กนั -2 ทโิมธ 2ี:12

แตท่า่นจงหนกัแนน่ม�ันคงทกุเร�ือง จงอดทนตอ่ความทกุขย์าก จงทาํหนา้ท�ีของ

ผู้ประกาศขา่วประเสรฐิ และจงทาํพนัธกจิของทา่นใหค้รบบรบิรูณ์

-2 ทโิมธ 4ี:5

เพราะองคพ์ระผู้เป�นเจา้ทรงตสีอนผู้ท�ีพระองคท์รงรกั และเม�ือพระองคท์รง

รบัใครเป�นบตุร พระองคก์ท็รงเฆ�ียนตคีนน�ัน” ทา่นท�ังหลายจงสู้ทนเอาเถอะ

เพราะเป�นการตสีอน พระเจา้ทรงปฏบิตัติอ่ทา่นเหมอืนทา่นเป�นบตุรของ

พระองค เ์พราะวา่มบีตุรคนไหนบา้งท�ีบดิาไมต่สีอน? -ฮบีร 1ู2:6-7

พ�ีนอ้งของขา้พเจา้ เม�ือพวกทา่นพบกบัการทดลองใจตา่งๆ กจ็งถอืวา่เป�นเร�ือง

นา่ยนิดยี�ิง เพราะพวกทา่นรู้วา่การทดสอบความเช�ือของทา่นน�ัน ทาํใหเ้กดิ

ความทรหดอดทน และจงใหค้วามทรหดอดทนน�ันมผีลอยา่งสมบรูณ เ์พ�ือ

ทา่นท�ังหลายจะไดเ้ป�นคนท�ีสมบรูณแ์ละดพีรอ้ม โดยไมข่าดส�ิงใดเลย คนท�ีสู้

ทนตอ่การทดลองใจกเ็ป�นสขุ เพราะเม�ือเขาผา่นการทดสอบแลว้ เขาจะไดร้บั

มงกฎุแหง่ชวีติท�ีพระเจา้ทรงสญัญาไวก้บัคนท�ังหลายท�ีรกัพระองค์

-ยากอบ 1:2-4, 12

พ�ีนอ้งท�ังหลาย จงเอาอยา่งการทนทกุขแ์ละการอดทนของบรรดาผู้เผยพระ

วจนะซ�ึงกลา่วในพระนามขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ -ยากอบ 5:10

จงละความกงัวลทกุอยา่งของพวกทา่นไวก้บัพระองค เ์พราะวา่พระองคท์รง

หว่งใยทา่นท�ังหลาย -1 เปโตร 5:7



และหลงัจากพวกทา่นทนทกุขช์�ัวเวลาหน�ึงแลว้ พระเจา้แหง่พระคณุท�ังส�ิน ผู้

ไดท้รงเรยีกใหพ้วกทา่นเขา้ในศกัด�ิศรนีรินัดรข์องพระองคใ์นพระ[เยซ]ู ครสิต์

พระองคเ์องกจ็ะทรงฟ��นฟ จูะทรงค�าจนุใหม้�ันคง จะทรงเสรมิเร�ียวแรง และจะ

ทรงใหพ้วกทา่นต�ังม�ันอยู่-1 เปโตร 5:10

คนร�ารวย

คนม�ังค�ังและคนยากจนเหมอืนกนัอยู่อยา่งหน�ึง คอืพระยาหเ์วหท์รงสรา้งพวก

เขาท�ังส�ิน -สภุาษติ 22:2

“ไมม่ใีครเป�นขา้สองเจา้ บา่วสองนายได เ้พราะวา่เขาจะชงันายขา้งหน�ึง และ

รกันายอกีขา้งหน�ึง หรอืเขาจะนบัถอืนายฝ�ายหน�ึง และดหูม�ินนายอกีฝ�ายหน�ึง

ทา่นท�ังหลายจะรบัใชพ้ระเจา้และเงนิทองพรอ้มกนัไมไ่ด -้มทัธวิ 6:24

อฐูจะลอดรเูขม็กง็า่ยกวา่คนม�ังมจีะเขา้ในแผน่ดนิของพระเจา้”

-มาระโก 10:25

ตวัอฐูจะลอดรเูขม็กย็งังา่ยกวา่การท�ีคนม�ังมจีะเขา้ในแผน่ดนิของพระเจา้”

-ลกูา 18:25

“แตว่บิตัแิกพ่วกทา่นท�ีร�ารวย เพราะวา่ทา่นไดร้บัความสะดวกสบายแลว้

-ลกูา 6:24

เพราะวา่ทา่นท�ังหลายรู้จกัพระคณุของพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของ

เราแลว้วา่ แมพ้ระองคท์รงม�ังค�ัง กย็งัทรงยอมเป�นคนยากจนเพราะเหน็แก่

ทา่นท�ังหลาย เพ�ือทา่นท�ังหลายจะไดเ้ป�นคนม�ังค�ัง เน�ืองจากความยากจนของ

พระองค -์2 โครนิธ 8์:9

(พระเยซรู�ารวยในสวรรค ย์ากจนบนโลกใบน�ีและพวกเรากจ็ะร�ารวยกบั

พระองคบ์นแผน่ดนิสวรรค)์



สว่นพวกท�ีม�ังค�ังในชวีติน�ีจงกาํชบัพวกเขาไมใ่หเ้ยอ่หย�ิง หรอืมุ่งหวงัในทรพัยท์�ี

ไมย่�ังยนื แตใ่หมุ้่งหวงัในพระเจา้ผู้ประทานทกุส�ิงแกเ่ราอยา่งบรบิรูณ เ์พ�ือให้

เราไดช้�ืนชม -1 ทโิมธ 6ี:17

เพราะวา่เม�ือดวงอาทติยข์�ึนพรอ้มกบัความรอ้นแรงกลา้กท็าํใหห้ญา้เห�ียวแหง้

และดอกหญา้กร็ว่งหลน่ แลว้ความงามของมนักส็ญูส�ิน คนม�ังมกีเ็ชน่กนั เขา

จะสญูสลายไปในระหวา่งท�ีเขากาํลงัวุ่นวายอยู่กบัการดาํเนนิธรุกจิ

-ยากอบ 1:11

แตพ่วกทา่นกลบัดถูกูคนจน พวกคนม�ังมไีมใ่ชห่รอืท�ีกดข�ีขม่เหงทา่น? และพวก

เขาไมใ่ชห่รอืท�ีลากตวัทา่นไปข�ึนศาล? -ยากอบ 2:6

ฟ�งใหด้นีะ พวกคนม�ังม จีงรอ้งไหแ้ละโอดครวญเพราะความทกุขท์�ีกาํลงัจะ

เกดิกบัทา่นท�ังหลาย ทรพัยส์มบตัขิองทา่นกผ็พุงั เส�ือผา้ของพวกทา่นกถ็กู

แมลงกดักนิ ทองและเงนิของพวกทา่นกข็�ึนสนมิ และสนมิน�ันกจ็ะเป�นพยาน

ปรกัปราํทา่นและจะเผาผลาญ เลอืดเน�ือของพวกทา่นเหมอืนกบัไฟ ทา่น

สะสมสมบตัไิวส้าํหรบัวาระสดุทา้ย น�ีแนะ่ คา่จา้งของคนเหลา่น�ันท�ีเก�ียวขา้ว

ในนาของพวกทา่นท�ีทา่นฉอ้โกงไวน้�ันกฟ็�องรอ้งข�ึน และเสยีงรอ้งทกุขข์อง

คนงานเหลา่น�ันท�ีเก�ียวขา้วกด็งัไปถงึพระกรรณ ขององคพ์ระผู้เป�นเจา้จอมทพั

แลว้ ทา่นท�ังหลายมชีวีติอยู่ในโลกอยา่งฟ�ุมเฟ�อยและปลอ่ยตวั ท�ังยงับาํรงุ

บาํเรอจติใจของทา่นไวเ้พ�ือรอวนัถกูฆา่ พวกทา่นตดัสนิลงโทษและฆา่คนชอบ

ธรรม และเขากไ็มไ่ดต้อ่ตา้นทา่น -ยากอบ 5:1-6

เพราะเจา้พดูวา่ ‘ขา้เป�นเศรษฐแีละขา้ร�ารวยแลว้ ขา้ไมต่อ้งการส�ิงใดเลย’ เจา้

ไมรู่้วา่เจา้เป�นคนนา่สมเพช นา่สงัเวช เจา้ยากจน ตาบอด และเปลอืยกาย -

ววิรณ 3์:17



การถวายทกุอยา่ง (ขาย ให แ้บง่ป�น)

คนดยีอ่มท�ิงมรดกไวใ้หล้กูหลาน แตท่รพัยส์มบตัขิองคนบาปน�ันถกูเกบ็ไวใ้ห้

คนชอบธรรม -สภุาษติ 13:22

พระเยซตูรสักบัเขาวา่ “ถา้ทา่นตอ้งการจะเป�นคนดพีรอ้ม จงไปขายทรพัย์

ส�ิงของท�ีทา่นมอียู่แจกจา่ยใหค้นยากจน แลว้ทา่นจะมทีรพัยส์มบตัใินสวรรค์

และจงตามเรามา” -มทัธวิ 19:21

พระเยซปูระทบัตรงหนา้ตู้เกบ็เงนิถวาย ทรงสงัเกตฝงูชนเอาเงนิมาใสไ่วใ้นตู้น�ัน

และมคีนม�ังมหีลายคนเอาเงนิมากมายมาใส แ่ตม่หีญงิมา่ยยากจนคนหน�ึงเดนิ

มา นางเอาเหรยีญทองแดงสองอนั มคีา่ประมาณโคดรนัเทสหน�ึง มาใสไ่ว้

พระองคจ์งึทรงเรยีกพวกสาวกมาตรสักบัพวกเขาวา่ “เราบอกความจรงิกบั

ทา่นท�ังหลายวา่ หญงิมา่ยยากจนคนน�ีใสใ่นตู้เกบ็เงนิถวายมากกวา่ทกุคนท�ีใส่

ไวน้�ัน เพราะวา่ทกุคนไดเ้อาเงนิเหลอืใชข้องพวกเขามาใส แ่ตห่ญงิคนน�ีใน

สภาพท�ียากจน เอาเงนิเล�ียงชพีท�ังส�ินของนางใสล่งไปจนหมด”

-มาระโก 12:41-44

ทา่นตอบพวกเขาวา่ “ใครมเีส�ือสองตวัจงแบง่ป�นใหแ้กค่นท�ีไมม่ แีละใครมี

อาหารกจ็งทาํเหมอืนกนั” -ลกูา 3:11

ใครตบแกม้ของทา่นขา้งหน�ึง จงหนัอกีขา้งหน�ึงใหเ้ขาดว้ย ใครเอาเส�ือคลมุของ

ทา่นไป ถา้เขาจะเอาเส�ือดว้ยกอ็ยา่หวง จงใหแ้กท่กุคนท�ีขอจากทา่น และถา้ใคร

เอาส�ิงของของทา่นไป กอ็ยา่ทวงคนื -ลกูา 6:29-30

พระองคท์รงส�ังพวกเขาวา่ “อยา่เอาอะไรไปใชต้ามทาง เชน่ไมเ้ทา้ หรอืยา่ม

หรอือาหาร หรอืเงนิ หรอืเส�ือสองตวั และถา้เขา้ไปในบา้นไหน กจ็งอาศยัอยู่ใน

บา้นน�ันจนกวา่จะจากไป ถา้มใีครไมต่อ้นรบัพวกทา่น เม�ือทา่นจะไปจากเมอืง

น�ัน จงสะบดัผงคลดีนิออกจากเทา้ของทา่นเพ�ือเป�นประจกัษพ์ยานตอ่ตา้น



พวกเขา ” -ลกูา 9:3-5

จงขายของท�ีทา่นมอียู่และทาํทาน จงทาํถงุใสเ่งนิสาํหรบัตนซ�ึงไมรู่้จกัเกา่ คอืมี

ทรพัยส์มบตัไิวใ้นสวรรคซ์�ึงไมรู่้จกัหมดส�ิน ท�ีขโมยไมไ่ดเ้ขา้มาใกล แ้ละท�ีตวั

แมลงไมไ่ดท้าํลาย -ลกูา 12:33

แลว้พระเยซตูรสักบัคนท�ีเชญิพระองคว์า่ “เม�ือทา่นจะจดัการเล�ียงไมว่า่จะเป�น

เวลากลางวนัหรอืเวลาเยน็กต็าม อยา่เชญิเฉพาะเพ�ือนๆ หรอืพ�ีนอ้ง หรอืญาติๆ

หรอืบรรดาเพ�ือนบา้นท�ีม�ังม คีาดวา่พวกเขาจะเชญิทา่นกลบัคนื แลว้ทา่นจะ

ไดร้บัการตอบแทน แตเ่ม�ือทา่นจดัการเล�ียงน�ัน จงเชญิคนจน คนพกิาร คนงอ่ย

และคนตาบอด แลว้ทา่นจะเป�นสขุ เพราะวา่เขาท�ังหลายไมม่อีะไรจะตอบ

แทนทา่น สว่นทา่นจะไดร้บัการตอบแทนเม�ือคนชอบธรรมเป�นข�ึนจากตาย” -

ลกูา 14:12-14

คนท�ังหมดท�ีเช�ือถอืกอ็ยู่รวมกนั และนาํทกุส�ิงมารวมเป�นของกลาง และพวก

เขาขายท�ีดนิและทรพัยส์�ิงของมาแบง่ใหแ้กก่นัตามความจาํเป�น

-กจิการ 2:44-45

คนท�ังหลายท�ีเช�ือน�ันเป�นน�าหน�ึงใจเดยีวกนั และไมม่ใีครอา้งวา่ส�ิงของท�ีตนมี

อยู่น�ันเป�นของตนเอง แตท่�ังหมดเป�นของสว่นกลาง และดว้ยฤทธานภุาพอนั

ย�ิงใหญบ่รรดาอคัรทตูกเ็ป�นพยานถงึการคนืพระชนมข์องพระเยซอูงคพ์ระผู้

เป�นเจา้ และพระคณุอนัย�ิงใหญอ่ยู่กบัพวกเขาทกุคน เพราะวา่ในพวกเขาไมม่ี

ใครขดัสน ใครมไีรน่าบา้นเรอืนกข็ายเสยี และนาํเงนิคา่ของท�ีขายไดน้�ันมาวาง

ไวท้�ีเทา้ของบรรดาอคัรทตู พวกอคัรทตูจงึแจกจา่ยใหท้กุคนตามความจาํเป�น

-กจิการ 4:32-35

จงเหน็อกเหน็ใจชว่ยธรรมกิชนเม�ือเขาขดัสน จงอตุสา่หต์อ้นรบัแขกแปลกหนา้

-โรม 12:13



ขา้พเจา้ไมไ่ดห้มายความจะใหง้านของคนอ�ืนเบาลง และของพวกทา่นหนกัข�ึน

แตเ่ป�นเร�ืองของความเสมอภาค คอืท�ีพวกทา่นมอียู่อยา่งเหลอืลน้ในเวลาน�ีก็

เพ�ือชว่ยเขาท�ังหลายท�ีขดัสน และในยามท�ีเขาท�ังหลายมอียา่งเหลอืลน้ เขากจ็ะ

ไดช้ว่ยพวกทา่นเม�ือขดัสน ซ�ึงจะทาํใหม้คีวามเสมอภาคกนั ตามท�ีเขยีนไวว้า่

“คนท�ีเกบ็ไดม้ากน�ัน ไมม่เีหลอื และคนท�ีเกบ็ไดน้อ้ยกไ็มข่าด”

-2 โครนิธ 8์:13-15

แตล่ะคนจงใหต้ามท�ีเขาคดิหมายไวใ้นใจ ไมใ่ชใ่หด้ว้ยความเสยีดาย ไมใ่ชใ่ห้

ดว้ยความจาํใจ เพราะวา่พระเจา้ทรงรกัคนท�ีใหด้ว้ยใจยนิด -ี2 โครนิธ 9์:7

คนท�ีเคยขโมยกอ็ยา่ขโมยอกีตอ่ไป แตจ่งใชม้อื [ของตน] ตรากตราํทาํงานท�ีดดีี

กวา่ เพ�ือจะไดม้อีะไรแจกจา่ยใหค้นท�ีมคีวามจาํเป�น -เอเฟซสั 4:28

ถา้พ�ีนอ้งชายหญงิคนไหนขาดแคลนเส�ือผา้และอาหารประจาํวนั แลว้มใีครใน

พวกทา่นกลา่วกบัเขาท�ังหลายวา่ “ขอใหก้ลบัไปอยา่งเป�นสขุ ใหอ้บอุ่น และ

อ�ิมหนาํสาํราญเถดิ” แตไ่มไ่ดใ้หส้�ิงจาํเป�นฝ�ายกายแกพ่วกเขา จะมปีระโยชน์

อะไร? -ยากอบ 2:15-16

แตถ่า้ใครมทีรพัยส์มบตัใินโลกน�ีและเหน็พ�ีนอ้งของตนขดัสนแลว้ยงัไมเ่ป�ดใจ

ชว่ยเขา ความรกัของพระเจา้จะดาํรงอยู่ในคนน�ันไดอ้ยา่งไร? -1 ยอหน์ 3:17

ความตอ้งการท�ีจะร�ารวย

อยา่โหมงานจนออ่นลา้เพ�ือจะเป�นคนม�ังม จีงฉลาดพอท�ีจะหยดุพกั เม�ือเจา้

เหลอืบตามองทรพัยน์�ัน มนักห็ายไปแลว้ไมใ่ชห่รอื? เพราะแนน่อนทเีดยีวมนั

จะสรา้งป�กข�ึนมา มนัจะบนิไปในทอ้งฟ�าเหมอืนนกอนิทร -ีสภุาษติ 23:4-5

ความม�ังค�ังไมม่ปีระโยชนใ์นวนัแหง่พระพโิรธ แตค่วามชอบธรรมชว่ยใหพ้น้

จากความมรณา -สภุาษติ 11:4



อยา่วางใจในการบบีบงัคบั อยา่หวงัลมๆ แลง้ๆ จากการปลน้ ถา้ความม�ังค�ัง

เพ�ิมข�ึน กอ็ยา่วางใจในส�ิงน�ัน -สดดุ 6ี2:10

คนรกัเงนิยอ่มไมอ่�ิมเงนิ และคนรกัสมบตักิไ็มอ่�ิมกบัผลตอบแทน น�ีกอ็นจิจงัดว้ย

-ป�ญญาจารย 5์:10

“อยา่สะสมทรพัยส์มบตัเิพ�ือตวัพวกทา่นเองไวใ้นโลก ท�ีอาจเป�นสนมิและท�ี

แมลงกนิเสยีได แ้ละท�ีขโมยอาจทะลวงลกัเอาไปได แ้ตจ่งสะสมทรพัยส์มบตัิ

เพ�ือตวัพวกทา่นเองไวใ้นสวรรค ท์�ีไมม่แีมลงจะกนิและไมม่สีนมิจะกดั และท�ี

ไมม่ขีโมยทะลวงลกัเอาไปได เ้พราะวา่ทรพัยส์มบตัขิองทา่นอยู่ท�ีไหน ใจของ

ทา่นกอ็ยู่ท�ีน�ันดว้ย “ตาเป�นประทปีของรา่งกาย เพราะฉะน�ันถา้ตาของทา่น

ปกต ทิ�ังตวัของทา่นกพ็ลอยสวา่งไปดว้ย แตถ่า้ตาของทา่นผดิปกต ทิ�ังตวัของ

ทา่นกพ็ลอยมดืไปดว้ย เพราะฉะน�ันถา้ความสวา่งซ�ึงอยู่ในตวัทา่นมดืไป ความ

มดืน�ันจะหนาทบึสกัเพยีงใดหนอ “ไมม่ใีครเป�นขา้สองเจา้ บา่วสองนายได้

เพราะวา่เขาจะชงันายขา้งหน�ึง และรกันายอกีขา้งหน�ึง หรอืเขาจะนบัถอืนาย

ฝ�ายหน�ึง และดหูม�ินนายอกีฝ�ายหน�ึง ทา่นท�ังหลายจะรบัใชพ้ระเจา้และเงนิ

ทองพรอ้มกนัไมไ่ด “้เพราะเหตนุ�ีเราบอกทา่นท�ังหลายวา่ อยา่กระวน

กระวายถงึชวีติของตนวา่จะเอาอะไรกนิ หรอืจะเอาอะไรด�ืม และอยา่กระวน

กระวายถงึรา่งกายของตนวา่จะเอาอะไรนุ่งหม่ ชวีติสาํคญัย�ิงกวา่อาหารไมใ่ช่

หรอื? และรา่งกายสาํคญัย�ิงกวา่เคร�ืองนุ่งหม่ไมใ่ชห่รอื? -มทัธวิ 6:19-25

และเมลด็ซ�ึงหวา่นกลางหนามน�ัน ไดแ้กบ่คุคลท�ีไดฟ้�งพระวจนะ แตค่วาม

กงัวลของโลก และการลอ่ลวงของทรพัยส์มบตัริดัพระวจนะน�ันเสยี จงึไมเ่กดิผล

-มทัธวิ 13:22

แลว้ความกงัวลของโลก และความลุ่มหลงในทรพัยส์มบตั แิละความโลภในส�ิง

ตา่งๆ ประดงัเขา้มา และรดัพระวจนะน�ัน จงึไมเ่กดิผล -มาระโก 4:19

เพราะเขาจะไดป้ระโยชนอ์ะไรถา้ไดส้�ิงของส�ินท�ังโลก แตต่อ้งเสยีชวีติของตน



-มาระโก 8:36

แลว้พระองคต์รสักบัพวกเขาวา่ “ระวงัใหด้ จีงหลกีเล�ียงจากความโลภทกุอยา่ง

เพราะวา่ชวีติของคนไมไ่ดอ้ยู่ท�ีการมขีองฟ�ุมเฟ�อย” -ลกูา 12:15

สว่นพวกท�ีอยากร�ารวยกต็กอยู่ในการลอ่ลวงและตดิกบัดกัของความอยาก

มากมายท�ีโงเ่ขลาและอนัตราย ซ�ึงฉดุคนเราใหล้งไปสู่ความพนิาศและความ

ยอ่ยยบั เพราะวา่การรกัเงนิทองเป�นรากเหงา้ของความช�ัวท�ังหมด ความโลภ

เงนิทองน�ีท�ีทาํใหบ้างคนหลงไปจากความเช�ือ และตรอมตรมดว้ยความทกุข์

มากมาย แตท่า่นผู้เป�นคนของพระเจา้ จงหลกีหนจีากส�ิงเหลา่น�ีและจงใฝ�หา

ความชอบธรรม ทางพระเจา้ ความเช�ือ ความรกั ความทรหดอดทน และความ

สภุาพออ่นโยน -1 ทโิมธ 6ี:9-11

ทา่นอยา่เป�นคนเหน็แกเ่งนิ จงพอใจในส�ิงท�ีทา่นมอียู่เพราะวา่พระองคไ์ดต้รสั

วา่ “เราจะไมล่ะทา่นหรอืทอดท�ิงทา่นเลย” -ฮบีร 1ู3:5

พระกติตคิณุท�ีเทยีมเทจ็

พระยาหเ์วหจ์อมทพัตรสัดงัน�ีวา่ “อยา่ฟ�งถอ้ยคาํของผู้เผยพระวจนะ ผู้เผยให้

ทา่นฟ�ง ทาํใหท้า่นเตม็ดว้ยความหวงัลมๆ แลง้ๆ เขากลา่วถงึนมิติในใจของเขา

เอง ไมใ่ชจ่ากพระโอษฐข์องพระยาหเ์วห -์เยเรมยี 2์3:16

เพราะวา่จะมพีระครสิตเ์ทยีมเทจ็และผู้เผยพระวจนะเทยีมเทจ็หลายคน

ปรากฏข�ึน แสดงหมายสาํคญัและการอศัจรรยท์�ีย�ิงใหญ เ่พ�ือลอ่ลวงแมพ้วกท�ี

พระเจา้ทรงเลอืกถา้เป�นได -้มทัธวิ 24:24

“วบิตัเิม�ือทกุคนบอกวา่ทา่นด เีพราะบรรพบรุษุของเขากท็าํอยา่งน�ันกบัพวกผู้

เผยพระวจนะเทจ็เหมอืนกนั -ลกูา 6:26

ถา้ใครสอนผดิแปลกไป และไมย่อมเหน็ดว้ยกบับรรดาพระวจนะท�ีถกูตอ้งของ



พระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเรา และกบัคาํสอนท�ีสมกบัทางพระเจา้

เขากเ็ป�นคนยโสและไมเ่ขา้ใจอะไรเลย เขามคีวามผดิปกตทิ�ีชอบทุ่มเถยีงและ

โตแ้ยง้ในเร�ืองถอ้ยคาํ ซ�ึงเป�นเหตใุหเ้กดิการอจิฉา การววิาท การกลา่วรา้ย การ

ไมไ่วว้างใจ และการโตเ้ถยีงทา่มกลางพวกท�ีมคีวามคดิเส�ือมทรามและสญูเสยี

ความจรงิ ท�ีคดิวา่ทางพระเจา้น�ันเป�นชอ่งทางแสวงหาผลประโยชน์

-1 ทโิมธ 6ี:3-5

เพราะจะถงึเวลาท�ีคนจะทนตอ่คาํสอนท�ีถกูตอ้งไมไ่ด แ้ตพ่วกเขาจะรวบรวม

บรรดาอาจารยไ์วส้าํหรบัตน ตามความอยากของตวัเองเพ�ือสนองหทู�ีคนั พวก

เขาจะเลกิฟ�งความจรงิและหนัไปฟ�งนยิายตา่งๆ -2 ทโิมธ 4ี:3-4

คอืคนท�ีไมม่ขีอ้ตาํหน เิป�นสามขีองหญงิคนเดยีว มลีกูๆ ท�ีเช�ือและไมถ่กู

กลา่วหาวา่เป�นนกัเลงหรอืเป�นคนด�ือดา้น เพราะวา่ผู้ปกครองดแูล ซ�ึงเป�นผู้รบั

มอบฉนัทะของพระเจา้ ตอ้งไมม่ขีอ้ตาํหน ไิมเ่ยอ่หย�ิง ไมอ่ารมณร์อ้น ไมด่�ืม

สรุามนึเมา ไมช่อบความรนุแรง และไมเ่ป�นคนโลภมกัได แ้ตม่อีธัยาศยัตอ้นรบั

แขก รกัความด มีสีตสิมัปชญัญะ ชอบธรรม บรสิทุธ�ิรู้จกับงัคบัใจตนเอง และ

ยดึม�ันในพระวจนะอนัสตัยจ์รงิตามคาํสอน เพ�ือจะสามารถหนนุใจดว้ยคาํ

สอนท�ีถกูตอ้งและช�ีแจงตอ่พวกคนท�ีคดัคา้น -ทติสั 1:6-9

แตว่า่ไดม้ผีู้เผยพระวจนะเทยีมเทจ็เกดิข�ึนในชนชาตนิ�ัน เชน่เดยีวกบัท�ีจะมี

ผู้สอนเทจ็เกดิข�ึนในพวกทา่น ซ�ึงจะลอบเอาลทัธนิอกรตีอนัจะใหถ้งึความ

พนิาศเขา้มาเส�ียมสอน จนถงึกบัปฏเิสธองคเ์จา้นายผู้ไดท้รงไถพ่วกเขาไว ซ้�ึง

จะนาํความพนิาศมาสู่พวกเขาเองอยา่งรวดเรว็ จะมคีนจาํนวนมากประพฤติ

ลามกตามอยา่งพวกเขา และเพราะคนเหลา่น�ัน ทางของความจรงิจะถกูลบหลู่

และพวกสอนเทจ็จะหาผลประโยชนจ์ากทา่นท�ังหลายดว้ยนยิายท�ีแตง่ข�ึนโดย

ใจโลภ การลงโทษคนเหลา่น�ันท�ีไดป้ระกาศไวน้านมาแลว้จะไมเ่น�ินชา้ และ

ความพนิาศท�ีจะเกดิกบัพวกเขากจ็ะไมน่�ิงเฉย เพราะวา่ถา้พระเจา้ไมไ่ดท้รง

ยกเวน้พวกทตูสวรรคท์�ีไดท้าํบาปน�ัน แตไ่ดท้รงผลกัพวกเขาลงไปในอเวจ แีละ



ไดล้า่มพวกเขาดว้ยโซแ่หง่ความมดืมดิ คมุไวจ้นถงึเวลาพพิากษา

-2 เปโตร 2:1-4

สรปุ

ถา้คณุเป�นครสิเตยีนคณุจะตอ้งประสบความยากลาํบาก คณุควรจะมคีวามสขุ

ในความยากลาํบากน�ีเพราะวา่ความยากลาํบากน�ีไดม้าจากพระเจา้ เพราะวา่

พระเจา้รกัคณุ ถา้คณุตอ้งการท�ีจะร�ารวยคณุกจ็ะตกลม้ไปในความบาป ถา้ใคร

สอนวา่ ทางพระเจา้เป�นชอ่งทางแสวงหาผลประโยชน เ์ขาไมเ่ขา้ใจอะไรเลย

และชอบสรา้งความแตกแยกในครสิตจกัร ถา้คณุเป�นครสิเตยีนคอืเป�นสาวก

ของพระเยซ คูณุควรจะขายทรพัยส์มบตัแิละใหค้นยากจนและควรจะแบง่ป�น

กบัครสิตจกัรดว้ยเผ�ือวา่ไมม่ใีครขาดอะไรและไดม้เีคร�ืองมอืเพ�ือขยาย

อาณาจกัรของพระเจา้บนโลกใบน�ีเหมอืนท�ีครสิตจกัรสมยัยคุแรกไดท้าํ คณุ

ควรจะเขา้ใจวา่ไมม่อีะไรท�ีเป�นของตวัเองเป�นของตวัเองจรงิๆ แตท่กุอยา่งท�ีมี

อยู่เพ�ือการทาํงานของพระเจา้ และถา้มอีะไรท�ีไมจ่าํเป�น ควรจะขายและให้

เงนิกบัคนยากจน โดยการเล�ียงอาหารและ การจดังานเล�ียงตา่งๆ ถา้คณุเป�นค

รสิเตยีนคณุควรจะพอใจกบัส�ิงท�ีจาํเป�น คณุไมค่วรจะอธษิฐานขอความร�ารวย

แตค่วรจะขอเฉพาะส�ิงท�ีจาํเป�นสาํหรบัชวีติและความชอบธรรม ถา้คณุเป�น

กษตัรยิ ป์ระธานาธบิด นีายก ผู้จดัการ อาจารย ค์ณุไมค่วรจะสะสมเงนิทอง

เยอะ มภีรรยาหลายคน หรอืมรีถหลายคนั คณุควรจะนาํโดยปราศจากการรบั

เงนิใตโ้ตะ๊ ถา้ใครสอนผดิพลาด คณุควรจะตามกฎระเบยีบของพระคมัภรี์

สาํหรบัการแกไ้ขพ�ีนอ้ง (ดใูบปลวิเก�ียวกบัการแกไ้ขพ�ีนอ้ง)


