รู้ จกั ...พอ
อาจารย์ สมพร ศิริกลการ
“คนที่รู้จกั พอแม้ยากจน แต่ก็ร่ ารวย ส่ วนคนที่ไม่เคยพอแม้ร่ ารวยก็ยงั ยากจน” เบนจามิน แฟรง
กิ้น
คาว่า “รู้จกั พอ” เป็ นคาที่พดู ง่ายแต่ทายาก เพราะเป็ นช่องว่างที่ถมไม่เต็ม
เปาโลกล่าวใน ฟิ ลิปปี 4:11 ว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่ องความขัดสน เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะ
อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรี ยนรู ้แล้วที่จะพอใจอยูอ่ ย่างนั้น”
และในฮีบรู บทที่ 13:5-6 “ท่านจงอย่าเป็ นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่ งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่า
พระองค์ได้ตรัสว่า เราไม่ละท่านหรื อทอดทิ้งท่านเลย เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมัน่ ว่า
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเป็ นพระผูช้ ่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทาอะไรแก่ขา้ พเจ้าได้เล่า”
คนจานวนไม่นอ้ ยที่ตกอยูใ่ นวังวนของความไม่รู้จกั พอ ไม่เพียงเฉพาะในหมู่คนจนเท่านั้นคน
รวยก็เช่นกัน คนที่ไม่มีก็ฝันอยากมัง่ มีลน้ พ้น ส่ วนคนมีมากก็กระหายหามากยิง่ ขึ้น เป็ นวงจรที่ไม่รู้จบ
บางคนถูกความปรารถนานี้ผลักดันให้ทาได้ทุกอย่างเพื่อถม “ความไม่รู้จกั พอ” ให้เต็ม
ความไม่รู้จกั พอเปรี ยบเหมือนถังที่มีรูรั่ว เติมเข้าไปเท่าไรไม่เคยเต็มอิ่ม ดูเหมือนยิง่ เติม ยิง่ ขยาย
ช่องว่างให้กว้างขึ้น
ความพอใจเป็ นพรพิเศษของพระเจ้า คนที่รู้จกั พอเป็ นคนที่ได้รับการอวยพร ความพอใจในที่น้ ี
ไม่ได้หมายถึงชีวติ ที่ไม่ตอ้ งดิ้นรน งอมืองอเท้าไม่ตอ้ งการกระตือรื อร้น หรื อไม่ตอ้ งตั้งใจทาชีวติ ให้ดี
ที่สุด แต่หมายถึงชีวติ ที่มุ่งมัน่ เต็มที่ ทุ่มเทเต็มกาลังแต่พอใจในสิ่ งที่มีและที่ได้รับมามีทศั นะคติมากมาย
เกี่ยวกับเรื่ องความพอใจในชี วติ

1. ทัศนะของโลก
กระแสของโลกพาเราเข้าสู่ วงั วนของความไม่เคยอิ่มใจ
ข่าวสารและโฆษณามากมายคอย
ยัว่ ยวนให้กระหายหาไม่รู้สิ้นสุ ด เชิญชวนให้เราซื้ อโดยสัญญาว่าจะมอบความสุ ขและความอิ่มใจให้ถา้
ได้แล้วชีวติ จะสมบูรณ์ครบถ้วน
หลายคนวิง่ ตามกระแสนี้ เงินทองได้มาเท่าไรทุ่มเทให้กบั สรรพสิ่ งทั้งมวลเพื่อความพอใจ แต่
อนิจจาไม่ชา้ นานเราก็เบื่อ แล้วมุ่งหาสิ่ งใหม่รุ่นใหม่ แบบใหม่ โฉมใหม่ และอะไรต่อมิอะไรที่ใหม่ตาม
คาโฆษณาชวนเชื่อ
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ถ้าไม่ระวัง เราจะถูกกระแสของโลกพัดพาเราไป ความคิดจะถูกครอบงา ถูกล้างสมองเพื่อจะได้
ได้และได้ ไม่สิ้นสุ ด ถ้าเราฟังเสี ยงของโลก เราจะเริ่ มวัดและเปรี ยบเทียบชีวิตของเรากับคนอื่น ทั้งวิถี
การดาเนิ นชีวติ และทรัพย์สินสิ่ งของ แล้วจบลงด้วยความไม่พอใจในสิ่ งที่ตนมี ความสุ ขความอิ่มใจใน
พรของพระเจ้าแต่เดิมนั้น ได้กลายเป็ นความขมขื่นใจและน้อยใจต่อพระเจ้าและสงสารตัวเองสิ่ งที่เคย
เป็ นแค่ความต้องการไม่ใช่สิ่งจาเป็ น กลายเป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้ ต้องขวนขวายหามา เข้ายึดครอบครอง
และยอมทาทุกอย่างได้เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งนั้น
โลกในยุคนี้กาลังยัดเยียด “ความไม่รู้จกั พอ” ให้กบั เราตลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเงินทอง
ตาแหน่ง ชื่ อเสี ยงเกียรติยศและอานาจ

2. ทัศนะของพระคัมภีร์
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนให้เรารู้จกั พอใจในสิ่ งที่มีไม่วา่ อยูใ่ นสถานการณ์ใด ต้องรู ้จกั คาว่า
“เพียงพอ” เสมอ มากน้อยไม่สาคัญ อยูท่ ี่วา่ เรามีความสุ ขกับสิ่ งที่มีหรื อเปล่า เปาโลสอนไว้อย่างชัดเจน
จากตัวอย่างชีวติ ของท่าน เป็ นเคล็ดลับสาคัญสาหรับชี วติ เราทุกคน
ฟิ ลิปปี 4:11 “ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่ องความขัดสน เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม
ข้าพเจ้าก็เรี ยนรู ้แล้วที่จะพอใจอยูอ่ ย่างนั้น”
บางครั้งเราคิดว่าถ้ามีมาก ไม่วา่ เรื่ องทรัพย์สินเงินทอง เวลาหรื อความรู ้ความสามารถ แล้วเราก็
จะทาอะไรให้พระเจ้าได้มาก และตั้งตารอคอยจนกว่าจะถึงวันนั้นที่มีครบบริ บูรณ์ แต่อนิ จจาวันนั้นไม่
เคยมาถึง และเราก็ไม่เคยได้ลงมือทาอะไรให้คุม้ ค่ากับสิ่ งที่มีอยู่ ณ เวลานี้
หลายคนที่รอให้มีมากแล้ว ค่อยยอมให้พระเจ้าใช้ ซึ่ งน่าเสี ยดายที่มีนอ้ ยคนนักที่จะทาได้ เพราะ
เขาหมดเวลากับการหาให้ได้มาก จนไม่มีเวลาและโอกาสให้กบั พระเจ้า สิ่ งที่เก็บสั่งสมไว้ก็ตกไปเป็ น
ของคนอื่น หรื อไม่ก็หมดโอกาสในชีวติ ที่จะรับใช้อย่างน่าเศร้าใจ
อย่าดูหมิ่นสิ่ งเล็กน้อยที่พระเจ้าประทานให้ ทุกอย่างไม่วา่ มากน้อยเพียงใด พระเจ้าทรงใช้ได้
เสมอและเป็ นพรต่อชี วติ ได้ทุกวัน
มีตัวอย่างมากมายจากพระคัมภีร์เกีย่ วกับเรื่องนี้
ไม้เท้าธรรมดา ไร้ค่าของโมเสส กลายเป็ นสิ่ งสาคัญเมื่อพระเจ้าใช้แยกทะเลแดง
สลิงกับกรวดก้อนเล็ก ๆ ไม่กี่กอ้ นของดาวิดพระเจ้าทรงใช้จดั การกับนักรบฟิ ลิสเตียร่ างยักษ์
ขนมปั งห้าก้อนกับปลาสองตัวของเด็กคนนั้นพระเยซูคริ สต์ทรงใช้เลี้ยงคนกว่า 5,000 คน
สิ่ งที่มี ณ ปั จจุบนั ก็เพียงพอที่จะให้พระเจ้าใช้ถา้ เราจะยอมและพึงพอใจอย่างแท้จริ ง
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3. เสรีภาพ
ความรู้จกั พอทาให้เรามีเสรี ภาพในชีวติ เป็ นสิ่ งวิเศษที่พระเจ้าประทานให้ทาให้เกิดความสุ ข
ความยินดีกบั สิ่ งที่ตนมี
ความรู ้จกั พอแสดงถึงความเชื่อ
บอกให้รู้วา่ เรารู ้สึกขอบคุณพระเจ้าในสิ่ งประทานให้และ
ซาบซึ้ งในพระคุณ ทาให้เราสามารถชื่นชมยินดีกบั ทุกสิ่ งที่เป็ นของเรา พระเจ้าทรงดีต่อเราเสมอ ทรงรัก
และห่วงใยเราตลอดมา ไม่เคยทอดทิ้งเรา ดังนั้นจึงไม่ตอ้ งเปรี ยบเทียบกับใครอีก เพราะสิ่ งที่เรามี คือสิ่ ง
ที่พระเจ้าประทานให้จากพระหัตถ์ของพระองค์
ความเข้าใจเช่นนี้เป็ นของประทานจากพระเจ้าเป็ นพรของพระองค์ ทาให้เรามีเสรี ภาพ ไม่ตอ้ ง
ตกเป็ นทาสของความไม่รู้จกั พอและวิง่ ไขว่คว้าหาสิ่ งที่ไม่เคยมาถึง เป็ นความสุ ขที่เราสามารถมีได้ใน
ปั จจุบนั เป็ นพรที่สามารถนามาใช้ในการรับใช้พระองค์ได้ในทันทีถา้ เราไม่พอใจ ยังขมขื่นใจ ก็เท่ากับ
เรากาลังต่อว่าพระเจ้าว่าพระองค์ไม่เลี้ยงดูเรา หรื อไม่สามารถดูแลเรา พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะ
ไม่ละทิ้งเรา “เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรื อทอดทิ้งท่านเลย” ฮีบรู 13:5
เราจะอิ่มใจและรู ้จกั พอแต่เมื่อเราอยูใ่ นพระองค์ เห็นพระองค์ในทุกสิ่ งที่เรามี การที่มีพระเจ้าอยู่
ด้วยก็เพียงพอแล้วที่จะนาเราก้าวต่อไปข้างหน้า อันที่จริ งเรามีมากเกินพอแล้วด้วยซ้ าไป ไม่ตอ้ งมอง
หรื อเปรี ยบเทียบกับใครอีก และไม่ตอ้ งอิจฉาใครอื่นด้วย เพราะจิตใจเต็มเปี่ ยมด้วยการขอบพระคุณ
มีคนกล่าวว่า “หัวใจที่เต็มด้วยการขอบพระคุณ ย่อมไม่มีช่องว่างสาหรับความอิจฉา”
เหตุฉะนั้น จงเข้มแข็งและกล้าหาญ ก้าวไปข้างหน้ากับพระเจ้าด้วยความเชื่ อมัน่ ในความรักของ
พระองค์ โดยรู ้วา่ ไม่วา่ เราอยูใ่ นสถานการณ์ใด เราย่อมมีเพียงพอสาหรับชีวิต และจงมีความสุ ขกับสิ่ งที่
มีดว้ ยใจโมทนาพระคุณ ขอให้เรายอมจานนกับพระเจ้าอย่างแท้จริ ง ฝากชีวติ ไว้กบั พระองค์อย่างสิ้ นเชิง
ตั้งแต่บดั นี้และตลอดไป

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 57 ฉบับที่ 310 พฤษภาคม-มิถุนายน
2006, หน้า 19-21.
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