เงินให้ ได้ ทุกอย่ าง หายนะแห่ งชีวติ !
อ.ธวัช เย็นใจ
“เงินจัดให้ ได้ ทุกอย่ าง”
“เจ้ าอย่ าทารู ปเคารพด้ วยเงิน”
“อย่ าโลภอยากได้ เงิน”
“คนรั กเงินย่ อมไม่ อิ่มเงิน”
เจ้ าอย่ าหาเงินใส่ ไว้ ในไถ้ ของเจ้ า”
“ผู้นาคริ สตจักรต้ องเป็ นคนที่ไม่ เห็นแก่ เงิน”
นี่ เป็ นข้อความที่ผมคัดลอกมาจากพระคัมภี ร์เดิ ม และพระคัมภี ร์ใหม่ ซึ่ ง ปรากฏในพระ
ธรรม ปั ญญาจารย์. 10.19, อพยพ. 20.23, เฉลยธรรมบัญญัติ.7.25, ปั ญญาจารย์. 5.10, มัทธิ ว. 10.9, 1
ทิโมธี . 3.3 จะเห็นว่าส่ วนใหญ่เป็ นข้อบ่งบอกถึงทัศนะทางลบต่อเงิน ๆ ทอง ๆ ทั้งสิ้ น
ที่จริ งแล้วเงินทองเป็ นของประทานจากพระเจ้า เพื่อให้ผคู ้ นดารงชี วิตอย่าง “พอเพียง” และ
มีความสุ ข แต่ปัญหาของมันก็คือ มารซาตานมันได้ใส่ ความคิดให้แก่มนุ ษย์วา่ “เงินคือแก้วสารพัด
นึ ก” เงินคือคาตอบของทุกเรื่ อง ในที่สุด เราก็ทึกทักเอาว่า “เงินเป็ นพระเจ้า” (แม้ไม่ได้พูดออกมา
ตรง ๆ ก็ตาม) ดังนั้น เมื่อได้มนั มาแล้วกลับไม่รู้จกั พอ ซึ่ งพระคัมภีร์เรี ยกมันว่า “ความโลภ” นัน่
แหละ
เมื่ อ สองวัน ก่ อ นได้รั บ ใบโฆษณาการสั ม มนานมัส การ เทคนิ ค และวิ ญ ญาณแห่ ง การ
นมัส การ และสัม มนา “ทะลวงปั ญหาทางด้านการเงิ น ” โดยบอกว่า ศิ ษ ยาภิ บ าลควรแนะนาให้
สมาชิ กเข้าร่ วม เหมาะสาหรับคริ สตจักรที่กาลังรณรงค์สร้างโบสถ์ จัดซื้ อที่ดิน และโครงการระดม
ทุนต่าง ๆ รับรองผลเงินถวายเพิม่ 100 %
แต่ ค ริ ส เตี ย นหลายคนก็ เกิ ดค าถาม เรื่ องที่ ว่า นี้ (ทะลวงปั ญหาทางด้านการเงิ น) มันจะ
ประสบความส าเร็ จ ได้อ ย่ า งไร ในเมื่ อ ตัว เองล้ม เหลวทางด้า นการเงิ น และเป็ นหนี้ เป็ นสิ น
พะรุ งพะรัง!
อยากจะให้เรามาดูทศั นะเกี่ยวกับการเงินของมหาเศรษฐีอนั ดับหนึ่ งของโลก ที่เพิ่งแซงหน้า
บิล เกตต์ (เจ้าพ่อคอมพิวเตอร์ ) มาได้ไม่นาน ผมไม่แน่ใจว่าวอร์ เรน บัฟเฟทท์เชื่ อในพระเจ้าหรื อ
เปล่ า ไม่ว่าเขาจะเชื่ อหรื อไม่เชื่ อก็ตาม แต่สิ่งที่ เขาแสดงออกมาก็เป็ นตัวอย่างที่ ดีแก่ พวกเราคริ ส
เตียนและชาวโลกทั้งหลายนะครับ
หนังสื อพิมพ์ได้รายงานว่า “วอร์ เรน บัฟเฟทท์ มหาเศรษฐี อนั ดับหนึ่ งของโลกชาวอเมริ กนั
และเป็ นนักบุญด้วยการบริ จาคทรัพย์สิน 85 % แก่มูลนิ ธิ ส่ วนอีก 15 % แบ่งให้ลูก 3 คนเท่า ๆ กัน
คนละ 5 % น่าสนใจประการแรก คือเขามีความคิดเกี่ยวกับเงินทองและการเลี้ยงลูก เราประหลาดใจ
มากที่เขาไม่เคยคิดที่จะเลี้ยงลูกด้วยทรัพย์สมบัติของตน
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บัฟเฟทท์เคยกล่าวเอาไว้วา่ “การมีเงิ นมากเกิ นไป บางครั้ งก็สร้ างความหายนะแก่ ชีวิตได้
ลูก ๆ ของคุณจะไม่ อยากทางาน เพราะเขาคิ ดว่ าจะได้ รับมรดกก้ อนโตจากคุณ ลู ก ๆ จะอธิ ษฐานให้
คุณตายไว ๆ เพื่อพวกเขาจะได้ รับมรดกเสี ยที ”
ผมเห็นด้วยนะ เพราะเคยเห็นพวกลูกของเศรษฐีที่ข้ ีเกียจ ไม่ทามาหากินอะไร คอยเกาะแต่
พ่อแม่และเป็ นลูกล้างลูกผลาญ บางคนไม่แช่งให้พ่อแม่ตายหรอก แต่ลงมือวางยาพิษเลย ที่เป็ นข่าว
ทางหน้าหนังสื อพิมพ์และทีวอี ยูบ่ ่อย ๆ ไง (พวกละครก็เอาเค้าโครงเรื่ องมาจากคนพวกนี้แหละ)
แม้แต่ลูกของพวกผูร้ ับใช้ของพระเจ้า ลูกของศิษยาภิบาลและอาจารย์ชื่อดังหลายคนก็ไม่
ต่างกัน เกียจคร้าน จับจด เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ แบมือขอเงินพ่อแม่อยูต่ ลอดเวลา จนบรรดาสมาชิกเห็น
แล้วต่างส่ ายหน้าด้วยความเอือมระอา เมื่อฟั งคาเทศนาแล้วก็คดั ค้านและค่อนขอดในใจว่า “อาจารย์
สอนดีเทศน์ดี แต่ไม่การาบลูกของตัวเองเสี ยก่อน”
เราเห็นชายคนหนึ่งอายุ ๓๐ ปี ซึ่งเป็ นลูกของศิษยาภิบาล มีเมียมีลูกแล้วแต่ยงั เกาะพ่อแม่กิน
อยูเ่ ลย และไม่ยอมทางานทาการอะไร ไม่ทราบว่าเขาคิดอย่างไรกับคากาชับของเปาโลที่วา่ “ถ้าผูใ้ ด
ไม่ยอมทางาน ก็อย่าให้เขากิน” (2 เธสะโลนิกา. 3.10)
ประการต่อมา มหาเศรษฐี บ ฟั เฟทท์ได้ให้ท ศั นะเกี่ ยวกับเงิ นที่ นาชี วิตเจ้าของไปสู่ ความ
หายนะเพราะผูค้ นรอบข้าง “ยิ่งถ้ าคุณรวยแบบหลุดโลก ชี วิตคุณจะถูกห้ อมล้ อมไปด้ วยพวกประจบ
สอพลอ คนเหล่ านีจ้ ะเติ มชี วิตคุณด้ วยเรื่ องโกหกหลอกลวง ยกยอปอปั้ นคุณด้ วยภาพลวงตาต่ าง ๆ
จนคุณกลายเป็ นคนโง่ ในสายตาของคนทั้งโลก”
คนรวยที่สุดในโลกได้พดู ต่อไปว่า “ดังนั้น แทนที่คุณจะใช้ เงินไปเพื่อท่ องเที่ ยวอันแสนสุ ข
คุ ณจะต้ องจบชี วิตลงด้ วยการใช้ เวลาทั้ งหมดไปกั บการปกป้ องความมั่งคั่ งของตัวเองจากพวก
ลูกน้ องช่ างประจบ พวกทนายและนักบัญชี ”
ผูเ้ ขียนบทความ1ได้เสริ มว่า “คาพูดของบัฟเฟทท์ช่างคล้ายกับสภาพของมหาเศรษฐีไทยบาง
คน ที่ตอ้ งหลบหนีพเนจรอยูท่ วั่ โลกเสี ยจริ ง”
(ยกมือขอเวลานอก) อยากพูดเรื่ องอะไรก็พดู ไป อย่ากระทบชิ่งซิ ครับ! (ฮา)
ผมว่า คริ ส เตี ย นควรจะเลี ย นแบบอย่างจากบัฟ เฟทท์นะ ที่ จริ งคนที่ ท าเป็ นคนแรกไม่ใ ช่
บัฟเฟทท์หรอกนะจะบอกให้ เพราะในพระคริ สตธรรมคัมภีร์มีคนมากมายที่บริ จาคทั้งหมด และ
ถวายอย่างสุ ด ๆ แล้วพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่พวกเขาอย่างมากมาย
เปาโลยืนยันความจริ งว่า “พระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่ งสารพัดที่พวกท่านขาดอยูน่ ้ นั
จากทรัพย์อนั รุ่ งเรื องของพระองค์ในพระเยซูคริ สต์” (ฟี ลิปปี . 4.19)
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นงนุช สิ งหเดชะ มติชนรายวัน 5 พย. 52
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พวกเขายึดถื อและทาตามคาตรัสของพระเยซู ที่ว่า “การให้เป็ นเกี ยรติมากยิ่งกว่าการรับ”
(กิ จการ. 20.35)2 หรื อ “การให้เป็ นเหตุ ให้มี ความสุ ขยิ่งกว่า การรั บ”3 ส่ วนฉบับประชานิ ยมแปล
คล้ายคลึงกัน “การให้ทาให้เรามีความสุ ขมากกว่าการรับ”
บางคนอ้างว่า “ผมไม่ได้ร่ ารวยแบบบัฟเฟทท์นี่ จะได้บริ จาคเงินได้มากมาย”
แม้วา่ เราจะไม่ร่ ารวยอย่างบัฟเฟทท์ แต่เราสามารถให้ (ถวาย) ได้เท่าที่มีใช่ไหม?
ขอให้เรามาเริ่ มต้นลงมือกันเถอะครับ.
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ฉบับแปลเข้าใจง่าย WBTC
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ฉบับอมตธรรมร่ วมสมัย
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