ทะลุทะลวงด้านการเงิน
• ให้เราเรียนรู้เรื่องการทะลุทะลวงด้านการเงิน โดยวิธีของพระเจ้า ไม่ใช่วิธีของโลก
• พระเจ้ารู้ล่วงหน้าว่าคนมีแนวโน้มจะเป็นทาสของเงินจึงสอนเราให้ใช้เงินอย่างฉลาด
เพื่อเราจะเป็นนายเงิน และให้เงินเป็นทาสเรา
! ไม่งั้นถ้าเราสลับกัน เราจะเจออีกบทบาทที่น่าขนหัวลุก คือเรากลายเป็นทาสเงิน
แล้วเงินกลายเป็นนายเรา
ลูกา 16:1-13
1 พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “ยังมีเศรษฐีที่มีคนต้นเรือนคนหนึ่ง และมีคนมาฟ้องเศรษฐีว่า
คนต้นเรือนนั้นผลาญสมบัติของท่านเสีย
2 เศรษฐีจึงเรียกคนต้นเรือนนั้นมา ว่าแก่เขาว่า 'เรื่องราวที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไร
จงส่งบัญชีหน้าที่ต้นเรือนของเจ้า เพราะว่าเจ้าจะเป็นคนต้นเรือนต่อไปไม่ได้'
3 คนต้นเรือนนั้นคิดในใจว่า 'เราจะทําอะไรดี เพราะนายจะถอดเราเสียจากหน้าที่ต้นเรือน
จะขุดดินก็ไม่มีกําลัง จะขอทานก็อายเขา
4 เรารู้แล้วว่าจะทําอะไรดี เพื่อเมื่อเราถูกถอดจากหน้าที่ต้นเรือนแล้ว เขาจะรับเราไว้ในเรือนของเขาได้'
5 คนนั้นจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทีละคน แล้วถามคนแรกว่า 'ท่านเป็นหนี้นายข้าพเจ้ากี่มากน้อย'
6 เขาตอบว่า 'เป็นหนี้น้ํามันร้อยถัง' คนต้นเรือนจึงบอกเขาว่า 'เอาบัญชีของท่านนั่งลงแล้วแก้เป็นห้าสิบถัง
เร็วๆหน่อย'
7 แล้วเขาก็ถามอีกคนหนึ่งว่า 'ท่านเป็นหนี้กี่มากน้อย' เขาตอบว่า 'เป็นหนี้ข้าวสาลีร้อยกระสอบ'
คนต้นเรือนจึงบอกว่า 'จงเอาบัญชีของท่านแก้เป็นแปดสิบ'
8 แล้วเศรษฐีก็ชมคนต้นเรือนอธรรมนั้น เพราะเขาได้ทําโดยความฉลาด ด้วยว่าคนของโลกนี้ ในพวกเขา
เขาใช้สติปัญญาฉลาดกว่าคนของความสว่างอีก
9 เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงกระทําตัวให้มีมิตรสหายด้วยทรัพย์สมบัติอธรรม เพื่อเมื่อทรัพย์นั้นเสียไปแล้ว
เขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยอันถาวรเป็นนิตย์
10 “คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยจะสัตย์ซื่อในของมากด้วย และคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อย
จะอสัตย์ในของมากเช่นกัน
11 เหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรม ใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ให้แก่ท่านเล่า
12 และถ้าท่านทั้งหลายมิได้สัตย์ซื่อในของของคนอื่น ใครจะมอบทรัพย์อันแท้ให้เป็นของของท่านเล่า
13 ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่ง และจะรักนายอีกข้างหนึ่ง
หรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง
ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้”

• ในเรื่องนี้พระเยซูไม่ได้ชมเชยที่เขาไม่ซื่อสัตย์ แต่พระเยซูกล่าวถึงบางสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทํา
ที่เราสามารถเรียนรู้และเอาเยี่ยงอย่างได้
! คําถาม คนต้นเรือนคือใคร ?....เขาคือผู้จัดการ เขาคือผู้อารักขา
! คําถาม ระหว่างเศรษฐีกับคนต้นเรือน ใครเป็นเจ้าของเงินตัวจริง ?....เศรษฐี
• วันนี้เราต้องกลับมายังพื้นฐานคือทุกอย่างเป็นของพระเจ้า พระเจ้าเป็นเจ้าของ ส่วนเราเป็นผู้อารักขา
หลักการ 4 ประการเกี่ยวกับเรื่องเงิน
1. จงลงทุนเพื่อช่วยให้คนไปสวรรค์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
ลูกา 16:9 “เราบอกท่านทั้งหลายว่าจงกระทําตัวให้มีมิตรสหายด้วยทรัพย์สมบัติอธรรม
เพื่อเมื่อทรัพย์นั้นเสียไป แล้ว เขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยอันถาวรเป็นนิตย์”
" หมายถึงเราควรจะใช้เงิน ทรัพยากรความสามารถที่มีอยู่ ขณะที่เรายังมีลมหายใจเพื่อความรอดของผู้คน
" เพื่อเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้ว จะมีคนมาต้อนรับเราเมื่อเรากลับไปอยู่สวรรค์
• และหมายความว่า การใช้เงินเพื่อช่วยคนไปสวรรค์ ช่วยคนพ้นบาปเวร
นั่นคือการใช้เงินที่คุ้มค่าและฉลาดที่สุด
• เมื่อเราถวายเพื่องานของพระเจ้าหรือเพื่อให้คริสตจักรมีสองอย่างเกิดขึ้นคือ
ก) ช่วยบางคนให้มารู้จักพระเจ้า (สร้างมิตรนิรันดร์)
ข) ได้รับบําเหน็จจากพระเจ้า (บําเหน็จนิรันดร์)
• ประเด็น ก็คืออย่าใช้เงินทั้งหมดไปกับสิ่งที่ไม่จีรัง และสิ่งที่จีรังที่สุดคือคน
! คําถาม
1.1 คุณลงทุนเพื่อสิ่งที่เป็นนิรันดร์มากเพียงใด?
และคุณไวในการลงทุนเพื่อสิ่งที่เป็นนิรันดร์มากเพียงใด? (หลายครั้งคนเราไวในการใช้เงินเพื่อวัตถุ
แต่ช้าในการลงทุนฝ่ายวิยญาณ)
1.2 ที่ผ่านมาคุณได้ลงทุนเพื่อช่วยคนไปสวรรค์มากน้อยเพียงใด? อย่างไร?
1.3 จากนี้เป็นต้นไปคุณคิดว่าคุณจะลงทุนเพื่อช่วยคนไปสวรรค์มากขึ้นได้อย่างไร?
2. จงสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อย แล้วพระเจ้าก็จะให้ดูแลสิ่งใหญ่
ลูกา 16:10 “คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อย จะสัตย์ซื่อในของมากด้วย และคนทีอ่ สัตย์ในของเล็กน้อย
จะอสัตย์ในของมากเช่นกัน”
• พระเจ้าคาดหวังให้เรามีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เราดูแล
" ถ้าเรามีตะลันต์อันเล็กน้อย ถ้าเราเอามาพัฒนา เราจะมีตะลันต์ที่มากขึ้น
" ถ้าเรามีความรับผิดชอบอันเล็กน้อย ถ้าเราตั้งใจทําให้ดี ในไม่ช้าเราจะได้รับการเลื่อนขั้น
" ถ้าเรามีเพียงเล็กน้อย และเราจัดการอย่างฉลาด ในไม่ช้าเราจะมีมากขึ้น

" แม้แต่เรื่องเงินๆ ทองๆ เมื่อพระเจ้าให้เรามาและเราสัตย์ซื่อ พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มเติมให้
! คําถาม
2.1 คุณถวายอย่างสัตย์ซื่อหรือยัง? หากยัง คุณจะเริ่มเมื่อไร?
หากทําแล้วคุณมั่นใจมากน้อยเพียงใดว่าพระะเจ้าจะให้คุณดูแลสิ่งที่ใหญ่ขึ้น?
2.2 คุณสัตย์ซื่อในการดูแลลูกแกะของพระเจ้ามากเพียงใด และอย่างไร?
(คุณติดตามผลผู้เชื่อใหม่ภายใน 72 ชั่วโมงหรือไม่? คุณสร้างสาวก 1:1 อย่างสัตย์ซฎอื่ หรือไม่?
คุณมาประชุม 12/144 อย่างสัตย์ซื่อหรือไม่? คุณมาเซลล์มาโบสถ์อย่างซื่อสัตย์หรือไม่?
คุณเฝ้าเดี่ยวเป็นประจําหรือไม่?)
2.3 คุณสัตย์ซื่อในการใช้ของประทานและสิ่งที่คุณมีเพื่อพระเจ้าหรือไม่? อย่างไร?
2.4 คุณสัตย์ซื่อทุ่มเทในการทําให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มเซลล์หรือไม่ อย่างไร?
3. การใช้เงินของคุณจะเป็นตัวกําหนดว่าพระเจ้าจะอวยพรคุณได้มากแค่ไหน
ลูกา 16:11 เหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรม
ใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ให้แก่ท่านเล่า
• ก่อนที่พระเจ้าจะใช้เราในด้านต่างๆ พระเจ้าจะทรงทดสอบเราก่อนเสมอ
และมักจะทดสอบเราผ่านทางด้านการเงิน เพราะมีความเกี่ยวพันกันโดยตรงระหว่างการใช้เงิน
การเก็บเงิน การให้เงินของเรา สิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกับความลึกฝ่ายวิญญาณของเรา
และมีผลต่อพระพรฝ่ายวิญญาณของเราโดยตรง
• คนที่ใจกว้างกับพระเจ้ากับผู้คนมักไม่ค่อยมีปัญหา คนเหล่านีพ้ ระเจ้ามักจะยกระดับเขาขึ้นในทุกด้าน
• และถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้อง ในการอยู่เพื่อเกิดผล พระเจ้าจะสนับสนุนทุกอย่าง
o ถ้าคุณต้องการได้บ้าน เพื่อเปิดกลุ่มเซลล์พระเจ้าจะให้บ้าน
o ถ้าคุณต้องการรถเพื่อรับส่งพี่น้อง พระเจ้าจะให้รถ
o ถ้าคุณต้องการเงิน เพื่อจะสนับสนุนงานพระเจ้า พระเจ้าจะให้เงิน
o ถ้าคุณต้องการคนช่วยงาน พระเจ้าจะส่งคนมาสนับสนุนคุณ
o พระเจ้าจะให้อะไรๆ ก็แล้วแต่ที่คุณต้องการจะใช้เพื่อรับใช้พระองค์ พระเจ้าจะ Back up
ให้ทั้งหมด ไม่ต้องห่วงเลย
• แต่คนขี้เหนียวจะไม่ค่อยเห็นพระพร เพราะไม่รู้พระเจ้าจะให้คุณไปเพื่ออะไร
เพราะให้ไปคุณก็เอาไปเก็บไว้ในกระเป๋า ไปไม่ถึงใครแม้สักคนเดียว
ดังนั้นจงตัดสินใจวันนี้ว่าจะเป็นคนที่ใจกว้าง
4. จงเลือกว่าจะรักใครมากที่สุด
ลูกา 16:13 ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่ง
และจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง
ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้"

• วันนี้เราต้องเลือกว่าเราจะรักอะไรมากที่สุด รักพระเจ้า หรือรักเงิน
• เงินมีไว้เพื่อใช้ ไม่ใช่มีไว้เพื่อรัก
o การมีเงินไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่ปัญหาคือเราเอาไปใช้ทําอะไร
o ความมั่งมีไม่ใช่สิ่งผิด บุคคลในพระคัมภีร์ล้วนแต่เป็นคนมั่งมีทั้งนั้น
• ถ้าพวกเราใจกว้าง ถ้าพวกเราเสียสละ ถ้าพวกเราไม่คิดแต่ตัวเองฝ่ายเดียว
ถ้าพวกเราคิดเรื่องที่จะแบ่งปันว่าเราจะให้ได้อย่างไรบ้างเพื่อเห็นแก่พระนามพระเจ้า
การทะลุทะลวงทางด้านการเงินอย่างแท้จริงจะลงมายังคนที่แสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระ
เจ้าก่อนตามพระสัญญาแน่นอน
! คําถาม
3.1 พระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตของคุณหรือไม่? พิสูจน์ได้อย่างไร?
3.2 การใช้จ่ายของคุณสะท้อนว่าพระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่งหรือไม่?
3.3 จากเฉลยธรรมบัญญัติ 14:22-23 “ท่านจงถวายทศางค์ ...
เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เรียนรู้ที่จะยําเกรงพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่านทั้งหลายเสมอ”
อะไรคือเครื่องบ่งชี้ว่าคุณให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิต? คุณสัตย์ซื่อในการถวายสิบลดหรือยัง?
หากคุณถวายสิบลดแล้วคุณฝึกถวายพิเศษ หรือถวายด้วยใจสมัครนอกเหนือสิบลดหรือยัง?
รักผู้อื่น
• อาทิตย์นใี้ นวันครบรอบคริสตจักรคุณจะพาใครมาคริสตจักร ไม่ว่าจะคนใหม่ คนหลงหาย ?

