พิชติ ความมั่งคั่งหลังไม่ ชนฝา
 คำถำม มีใครบ้ ำงอยำกจะมีชีวติ แบบคนที่มั่งคั่งหลังไม่ ชนฝำ? แล้ วมีใครบ้ ำงกำลังเจอภำวะ
หลังชนฝำ?
คาแนะนาบางประการเพื่อจะพิชติ ความมั่งคั่งหลังไม่ ชนฝา
1. ถ้ าเราต้ องจะพิชติ ความมั่งคั่งหลังไม่ ชนฝาคือ จงให้ เกียรติพระเจ้ าก่ อน
อพยพ 20:3 อย่ามีพระเจ้ าอื่นใดนอกเหนือจากเรา
 เราต้ องให้ เกียรติพระเจ้ าก่อน ในด้ านการเงินก็เช่นกัน เราต้ องนึกถึงพระเจ้ าก่อน เราต้ องให้ พระเจ้ า
ก่อน ให้ พระเจ้ ามีบทบาทก่อนเสมอในด้ านการเงิน
 พระคัมภีร์พดู ถึงสิง่ ที่เกี่ยวกับการให้ พระองค์มาก่อน เช่น
o การถวายบุตรหัวปี ถือว่าเขาเป็ นของพระองค์
o พระเจ้ าตรัสว่าให้ เราถวายผลแรก เพราะผลแรกเป็ นของพระองค์
o การถวายสิบลดของรายได้ เท่ากับให้ พระเจ้ ามาเป็ นที่หนึ่ง
 พระเจ้ าต้ องการให้ เราถวายสิบลดแด่ พระองค์ ไม่ ใช่ เพื่อประโยชน์ ของพระองค์ แต่ เพื่อ
ประโยชน์ ของเรา
 การถวายสาหรับมนุษย์เป็ นเรื่ องยาก การถวายจึงเป็ นตัววัดว่าถ้ าเราไว้ วางใจในพระเจ้ าในเรื่ องยากได้
ในเรื่ องอื่นๆ เราจะไว้ วางใจพระเจ้ าได้ เช่นกัน
สุภาษิต 3:9 จงถวายเกียรติแด่พระเจ้ าด้ วยทรัพย์สนิ ของตนและด้ วยผลแรกแห่งผลิตผลทั ้งสิ ้นของเจ้ า
 ตัวอย่างของการให้ พระเจ้ าก่อน
o เช่น พระเจ้าบอกว่าเยรี โคเป็ นของพระองค์ เพราะเยรี โคเป็ นเมืองแรกทีอ่ ิ สราเอลต้องเข้าไปพิชิต
ในแผ่นดิ นพันธสัญญา
o เช่น พระเจ้าขออิ สอัคจากอับราฮัมเพราะเป็ นอิ สอัคลูกคนแรกแห่งพันธสัญญา
 ตัวอย่าง เรื่ องของเอลียาห์กบั หญิงม่าย
1 พงศ์ กษัตริย์17:8-16 8 และพระวจนะของพระเจ้ ามายังท่านว่า 9 “ลุกขึ ้นไปยังเมืองศาเรฟั ทเถิด ซึง่ ขึ ้น
แก่เมืองไซดอน และอาศัยอยูท่ ี่นนั่ ดูเถิด เราได้ บญ
ั ชาหญิงม่ายคนหนึ่งทีน่ นั่ ให้ เลี ้ยงเจ้ า” 10 ท่านจึงลุกขึ ้น
ไปยังเมืองศาเรฟั ท และเมื่อมาถึงประตูเมือง ดูเถิด หญิงม่ายคนหนึง่ ที่นนั่ กาลังเก็บฟื น ท่านจึงเรี ยกนางว่า
“ขอน ้าเล็กน้ อยใส่ภาชนะมาให้ ฉนั เพื่อฉันจะได้ ดื่มน ้า” 11 และขณะเมื่อนางจะไปเอาน ้ามา ท่านก็เรี ยก
นางแล้ วบอกว่า “ขอนาอาหารใส่มือมาให้ ฉนั สักหน่อยหนึ่ง” 12 และนางตอบว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของ
ท่านทรงพระชนม์อยู่แน่ฉนั ใด ดิฉนั ไม่มีอะไรที่ปิง้ เสร็จ มีแต่แป้งสักกามือหนึ่งในหม้ อ และน ้ามันเล็กน้ อยที่
ในไห บัดนี ้ดิฉนั กาลังเก็บฟื นเล็กน้ อย เพื่อจะเข้ าไปทาสาหรับตัวดิฉนั และบุตรชายของดิฉนั เพื่อเราจะได้

กินแล้ วก็จะตาย” 13 และเอลียาห์บอกนางว่า “อย่ากลัวเลย จงไปทาตามที่เจ้ าพูด แต่จงทาขนมก้ อนเล็ก
ให้ ฉนั ก่อน แล้ วเอามาให้ ฉนั ภายหลังจึงทาสาหรับตัวเจ้ าและบุตรของเจ้ า 14 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้ า
ของอิสราเอลตรัสดังนี ้ว่า ‘แป้งในหม้ อนั ้นจะไม่หมด และน ้ามันในไหนั ้นจะไม่ขาด จนกว่าจะถึงวันที่พระ
เจ้ าทรงส่งฝนลงมายังพื ้นดิน’ ” 15 นางก็ไปกระทาตามคาของเอลียาห์ นาง ตัวท่านและครอบครัวของนาง
ก็รับประทานอยู่หลายวัน 16 แป้งในหม้ อก็ไม่หมด น ้ามันในไหก็ไม่ขาด ตามพระวจนะของพระเจ้ าซึง่ ตรัส
ทางเอลียาห์
 คำถำม กี่ปีตั้งแต่ น้ันที่แป้ งในหม้ อนั้นไม่ หมด และน้ำมันในไหนั้นไม่ ขำด
 เมื่อเธอให้ คนของพระเจ้ าก่อน ตลอด3 ปี ครึ่งเธอมีกินมีใช้ อย่างต่อเนื่องตลอดในฤดูกาลที่แห้ งแล้ ง
 นี่คือหลักการของพระเจ้ า การให้ พระเจ้ าก่อนจะช่วยเรา
 เช่ นกัน ที่พระเจ้ าให้ คุณถวายสิบลดก็เพื่อ มันจะช่ วยคุณไม่ ใช่ คุณช่ วยพระเจ้ า
 คำถำม ทำไมพระเจ้ ำถึงส่ งเอลียำห์ ไปหำหญิงม่ ำย ไม่ ได้ ส่งไปหำคนรวยๆ ในช่ วงที่เกิดกำร
กันดำร ?
 คาตอบที่แท้ จริงไม่ ใช่ ให้ หญิงม่ ายคนจนเป็ นผู้จัดเตรี ยมให้ กับเอลียาห์ แต่ พระเจ้ าส่ งเอลียาห์
ไปหาหญิงม่ ายเพื่อนาการจัดเตรี ยมมาสู่หญิงม่ ายต่ างหาก
 พระเจ้ าไม่มีปัญหาในการจัดเตรี ยมให้ กบั เอลียาห์ แม้ อีกาก็เคยส่งมาเลี ้ยงเขาแล้ ว แต่เพราะพระเจ้ ารู้
ว่ามีหญิงม่ายคนหนึ่งที่กาลังจะตายต้ องการการจัดเตรี ยมจากพระองค์ จึงส่งเอลียาห์คนของพระเจ้ า
ไปหาเธอ
 เช่นกันวันนี ้พระเจ้ าไม่ได้ ต้องการให้ เราทาเพื่อพระเจ้ าแต่พระองค์รักเรา และพระเจ้ าต้ องการทาอะไร
บางอย่างให้ กบั เรา พระเจ้ าอยากจะช่วยเรา พระเจ้ าอยากจะกู้เรา อยากจะเปลีย่ นชีวิตของเรา ฯ
 คำถำม วันนี้คุณมั่นใจไหมว่ ำพระองค์ ปรำรถนำจะช่ วยกู้ พลิกชีวติ คุณในทุกเรื่ องที่คุณ
กำลังเจอ ?
 เราต้ องไว้ วางใจในพระเจ้ าในเรื่ องที่ยากที่สดุ ให้ ได้ ก่อน แล้ วในเรื่ องอื่นมันจะง่ายตามมา
 มากกว่านั ้น หลังจากนี ้ลูกชายของหญิงม่ายคนนี ้ป่ วยและเสียชีวิต และเอลียาห์อยู่ที่นั ้นพอดี และได้
ชุบให้ ลกู ชายของเธอฟื น้ ขึ ้นมาจากความตายได้
 พระองค์สง่ เอลียาห์มาเพื่ออยู่ที่นนั่ ก่อนหน้ านี ้ ไม่ใช่เพื่อเรื่ องการจัดเตรี ยมแค่ปากท้ องเท่านั ้นแต่เพื่อ
ช่วยหญิงม่ายคนนี ้โดยการรักษาลูกชายคนเดียวของเธอ
 พระเจ้ าไม่ ได้ สนใจเรื่องการเงินของคุณเท่ านั่น้ แต่ พระองค์ ทรงห่ วงใยทัง้ ครอบครั วของคุณ
ด้ วย

มาลาคี 3:10-11 10 พระเจ้ าจอมโยธาตรัสว่า จงนาทศางค์เต็มขนาดมาไว้ ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารใน
นิเวศของเรา จงลองดูเราในเรื่ องนี ้ดูทีหรื อว่า เราจะเปิ ดหน้ าต่างในฟ้าสวรรค์ให้ เจ้ า และเทพรอย่างล้ นไหล
มาให้ เจ้ าหรื อไม่ 11 เราจะขนาบตัวที่ทาลายให้ แก่เจ้ า เพื่อว่ามันจะไม่ทาลายผลแห่งพื ้นดินของเจ้ า และผล
องุ่นในไร่ นาของเจ้ าจะไม่ร่วง พระเจ้ าจอมโยธาตรัสดังนี ้แหละ
 คำถำม ใครบ้ ำงต้ องกำรรั บข้ อเสนอนี้ พร้ อมจะให้ พระองค์ ก่อน พร้ อมจะแสดงควำม
ไว้ วำงใจในพระเจ้ ำก่ อน ?
2. ถ้ าเราต้ องจะพิชติ ความมั่งคั่งหลังไม่ ชนฝาคือ อย่ ามองหาความสุขจากวัตถุส่ งิ ของ
อพยพ 20:4 “อย่าทารูปเคารพสาหรับตน เป็ นรูปสิง่ ใดซึง่ มีอยูใ่ นฟ้าเบื ้องบน หรื อบนแผ่นดินเบื ้องล่าง
หรื อในน ้าใต้ แผ่นดิน
 อย่ามองหาความสุขจากวัตถุสงิ่ ของ อย่านมัสการสิง่ ใดๆ ในโลกนี ้ อย่าให้ ใจของเราลุม่ หลงในสิง่ ใดใน
โลก อย่ามองสิง่ ใดในโลกนี ้และหวังว่ามันจะนาความสุขมาให้ แท้ จริงได้
 เพราะวัตถุสงิ่ ของอาจให้ ความสุขความชื่นบานแก่เราได้ แค่ชวั่ ครู่ชวั่ ยามเท่านั ้น แต่มีเพียงแค่สงิ่ เดียว
เท่านั ้นที่สามารถทาให้ คณ
ุ มีความสุขในระยะยาวได้ คือ การมีความสัมพันธ์ อย่ างต่ อเนื่องกับพระ
เยซูคริสต์ เจ้ าองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา
 แต่สงิ่ นี ้มักเป็ นจุดอ่อนที่มารจะนามาล่อลวงทั ้งคนจนและคนรวยให้ ตกหลุมพรางของความยัว่ ยวนจาก
สิง่ ของในโลก
สุภาษิต 27:20 แดนผู้ตายและแดนพินาศไม่ร้ ูจกั อิ่มตาของคนเราก็ไม่ร้ ูจกั อิ่ม
 เราต้ องจัดการกับตัณหาของตา ที่มองอะไรก็อยากได้ อยากมี และต้ องการไม่สิ ้นสุด เช่น ชาวอิ สราเอล
เมือ่ เขาได้กินมานาทีห่ ล่นมาจากฟ้านานวันเขาก็เริ่ มบ่นว่าเบือ่ มานา เขาก็บ่นว่าอยากจะกิ นเนือ้ พระ
เจ้าก็ประทานเนือ้ นกคุ่มมาให้กิน และขณะทีก่ ิ นเนือ้ อยู่เต็มปากพวกเขาก็เริ่ มบ่นอีกแล้ว
 เพราะไม่ มีอะไรในโลกที่ทาให้ เราอิ่มใจได้ มีแต่ เพียงความสัมพันธ์ ท่ ีแนบแน่ นพระเจ้ าเท่ านัน้
ที่จะทาให้ เราอิ่มใจได้
 ดังนั ้นอย่าใช้ ชีวิต แสวงหาวัตถุสงิ่ ของ แต่จงใช้ ชีวิตจดจ่อให้ ความสาคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณ
กับพระเจ้ า
 เมื่อเราปรารถนาที่จะมีประสบการณ์กบั พระเจ้ า เราจะอิ่มใจ เราจะมีความชื่นบาน เราอาจจะไม่มเี งิน
เยอะแต่เราจะมีในสิง่ ที่คนร่ ารวยบางคนไม่มีก็ได้ นั ้นคือ ความสุขที่พระเจ้ าทรงประทานให้ และ
การจัดเตรี ยมของพระเจ้ าที่จะมาถึงชีวติ ของเรา
3. ถ้ าเราต้ องจะพิชติ ความมั่งคั่งหลังไม่ ชนฝาคือ อย่ าลืมขอบพระคุณในทุกสภาพความเป็ นอยู่ท่ ี
พระเจ้ าประทานให้

อพยพ 20:7 “อย่าออกพระนามพระเจ้ าของเจ้ าอย่างไม่สมควร เพราะผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างไม่
สมควรนั ้น พระเจ้ าจะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้
 อย่าให้ เราลบหลูพ่ ระเจ้ าโดยการ โวยวายบ่นต่อว่า เพราะเราโกรธพระเจ้ า และที่เราโกรธพระองค์
เพราะเรามีใจที่ไม่ขอบคุณ ใจที่ไม่กตัญญู คืออะไรๆ ที่พระเจ้ าทาให้ เราก็ไม่พอใจฯ
 อย่าออกพระนามพระเจ้ าของเจ้ าอย่ างไม่ สมควร คาว่าไม่สมควรมาจากรากศัพท์วา่ เห็นแก่ ตัว
 เมื่อเราจดจ่อที่ตวั เราเอง เราก็อธิษฐานด้ วยความอยากได้ อยากมีเพื่อสนองกิเลศตัณหาของตัวเอง
อยากอวด อยากมี และไม่มีใจขอบคุณพระเจ้ า
 แต่เราควรใช้ พระนามของพระเยซูอย่างเหมาะสม เช่น เพื่ออธิษฐานเผื่อสามี เพื่อภรรยา เพื่อลูกๆ, เรา
ใช้ พระนามของพระเยซูอธิษฐาน เพื่อคนหลงหายให้ กลับมาหาพระเยซู ,ขอพระเจ้ าช่วยคนมีปัญหาให้
ได้ รับการแก้ ไข ฯ
โรม 1:21 เพราะถึงแม้ ว่าเขาทั ้งหลายได้ ร้ ูจกั พระเจ้ าแล้ ว เขาก็มไิ ด้ ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้ สมกับที่
ทรงเป็ นพระเจ้ า หรื อหาได้ ขอบพระคุณไม่ แต่เขากลับคิดในสิง่ ที่ไม่เป็ นสาระ และจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืด
มัวไป
2ทิโมธี 3:1-3 1 แต่จงเข้ าใจข้ อนี ้ คือว่าในสมัยจะสิ ้นยุคนั ้น จะเกิดเหตุการณ์กลียคุ 2 เพราะมนุษย์จะเห็น
แก่ตวั เห็นแก่เงิน เย่อหยิ่ง ยโส ชอบด่าว่า ไม่เชื่อฟั งคาบิดามารดา อกตัญญู ไร้ ศีลธรรม 3 ไร้ มนุษยธรรม
ไม่ให้ อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยบั ยั ้งชัง่ ใจ ดุร้าย เกลียดชังความดี 4 ทรยศ มุทะลุ หัวสูง รักความสนุกยิ่งกว่า
รักพระเจ้ า 5 ถือศาสนาแต่เปลือกนอก ส่วนแก่นแท้ ของศาสนาเขาไม่ยอมรับ...
 ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ ้นจงขอบคุณพระเจ้ า
 คริสเตียนบางคนโกรธพระเจ้ า ที่พระเจ้ าไม่ทรงจัดเตรี ยมในสิง่ ที่เขาต้ องการ แต่จริงๆ ที่เป็ นเช่นนั ้น
เพราะเขาจัดการเรื่ องการเงินไม่ดีเลยมีปัญหา แต่วนั นี ้เราต้ องเริ่มต้ นใหม่ทาในส่วนของตัว
หลักการตามพระคัมภีร์จะช่ วยให้ คุณพิชติ ปั ญหาการเงินได้
 เมื่อคุณตัดสินใจทาตามหลักการของพระเจ้ า คุณสามารถมีสนั ติสขุ และมีความชื่นชมยินดีได้ ตั ้งแต่
เดี๋ยวนี ้ แม้ ว่ายังเป็ นหนี ้อยู่ก็ตาม
o เราต้ องขอพระเจ้ าหยุดซื ้อในสิง่ ที่เราอยากได้ และจะนาหลักการของพระเจ้ ามาใช้ ทนั ที
o ไม่ใช้ จ่ายเงินจนเกินตัว เราต้ องยอมปรับเปลี่ยน ยอมให้ การเงินของเราอยู่ภายใต้ การควบคุม
ของพระเจ้ าทาตามหลักการของพระเจ้ า
 เราต้ องมีความเชื่อ และต้ องมีการลงมือทา ทาบัญชี เช็คงบประมาณ ใช้ เงินให้ ลงตัว อย่ าใช้
เงินเกินตัว

