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เงิ นเป็ นสื่ อกลางของการแลกเปลี่ ยนซึ่ งทุกคนให้ความสนใจ ให้ความสาคัญโดยไม่มีใครใน
เวลานี้ จะดารงชี พอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่ น คล่องตัว หากปราศจากการเงินที่เหมาะสมเพียงพอเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตน สิ่ งน่าสะพรึ งกลัวที่คิดถึงในที่น้ ี น้ นั มุ่งมองส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงินทองของผูน้ า นักธุ รกิ จ ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณค่ามากที่สุด โดยเฉพาะในด้านการ
ถวายกับพระเจ้า ในด้านการบริ หาร การรักษาเงินอย่างสัตย์ซื่อ ในฐานะที่มีหน้าที่ดูแลการเงิ นมากกว่า
คนปกติสามัญทัว่ ไป เพราะถ้าเราไม่เอาใจใส่ สิ่งที่ พระเจ้าทรงมอบให้เราอารักขาอย่างดี พอแล้ว การ
มอบหมายของพระเจ้าในชี วิตของเราแทนที่ จะเป็ นพระพรอนันต์ แต่กลับจะเป็ นโทษมหันต์ต่อเรา
ครอบครัวคริ สตจักร และสังคม

เมือ่ ท่ านจะต้ องถวายทรัพย์ ท่ านถวายอย่างสั ตย์ ซื่อหรือไม่
สาหรับคริ สเตียนแล้ว ต่างทราบกันเป็ นอย่างดีว่าทุกคนมีหน้าที่ในการถวายทรัพย์กบั พระเจ้า
เป็ นการถวายสิ บลด และการถวายทรัพย์พิเศษอื่น หากเป็ นสิ บลดก็แน่นอนที่สุด คริ สเตียนมีหน้าที่ถวาย
อย่างน้อย 10% ให้กบั พระเจ้าจากรายรับทุกส่ วนที่ตนได้รับเข้ามา ไม่วา่ จะเป็ นการค้าขาย เงินเดือน ค่า
คอมมิชชัน่ โบนัส รายได้พิเศษจากอะไรก็ตาม ฯลฯ คนที่มีรายได้จากหลายทางนั้น ย่อมประสบปั ญหา
ในเรื่ องการจัดสรรปั นส่ วนการถวายของเขา อาจจะมีบางคนที่ไม่เคยบันทึกรายได้ของตนเป็ นหลักเป็ น
เกณฑ์อย่างแน่ นอนอาจจะไม่ไ ด้รับในช่ วงสิ้ นเดื อน หรื อต้นเดื อนเหมื อนคนรั บเงิ นเดื อนทัว่ ไปที่ มี
ตัวเลขเฉพาะเจาะจงรับทราบได้ ทาให้ไม่เคยทราบได้เลยว่า เขาควรจะถวายสิ บลดจากยอดไหนบ้าง ณ
เวลาใด จนเกิดปั ญหากับวิญญาณจิตของตนเกิดเป็ นมลทินฝ่ ายวิญญาณ คือ ไม่ทราบว่าจะถวายยอดไหน
ให้กบั พระเจ้าจึงจะเป็ นยอดที่ถูกต้อง ยุติธรรมกับพระองค์ที่สุด
อาจมีคาสอนหลายประการเกี่ยวกับการถวายสิ บลดว่า ควรจะถวายเพียง 10% เท่านั้น หรื อควร
จะถวายมากกว่านั้นเพราะเคยได้ยินคริ สเตียนบางท่านเป็ นพยานว่าเขาถวายสิ บลดกับพระเจ้ามากกว่า
10% ของรายรั บ ของเขา แต่ ไ ด้ยิ น คริ ส ตจัก รบางแห่ ง กล่ า วว่า หากจะถวายสิ บ ลดกับ พระเจ้า ไม่
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จาเป็ นต้องถวาย 10% กับพระเจ้าเสมอไป เพราะยุคนี้ ระบบทางเศรษฐกิจแตกต่างกับยุคสมัยพระคัมภีร์
แล้ว นอกจากนั้นยังมีคาถามว่ายอดถวายเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของท่านนั้นควรจะคิดหักจากรายได้รวม หรื อ
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย หรื อรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษี ควรจะใช้อะไรเป็ นเกณฑ์กนั แน่ เพราะ
ลักษณะที่มาของรายได้ในเวลานี้ แตกต่างซับซ้อนจากสมัยพระคัมภีร์มาก ประเด็นนี้ เป็ นปั ญหาในเชิ ง
ศาสนศาสตร์ ที่จะไม่ขออภิปรายในที่น้ ี แต่อยากหนุ นใจและตีความหมายอย่างตรงไปตรงมาจากพระ
คัมภีร์วา่ “สิ บลด” หมายความว่า “สิ บเปอร์ เซ็นต์” จากรายรับทุกทางที่ท่านได้รับแต่ที่จะคิดว่าเป็ นก่อน
หรื อหลังหักรายจ่ายและภาษีหรื อไม่น้ นั ขอให้ท่านปรึ กษากับศิษยาภิบาลของท่านดีกว่า
ผูน้ าและนักธุ รกิจหลายคน มักจะทราบดี วา่ ยอดที่เขาพึงจะถวายสิ บลดเป็ นเท่าไรมากกว่า แต่
เพราะการไม่จดั การอย่างดี กบั การเงินของตน ทาให้เกิ ดค่าใช้จ่ายหลายต่อหลายส่ วนที่จะต้องหมุนเงิ น
ถวายทรัพย์ของท่านไปในทางอื่นก่อน แล้วก็ติดเงินสิ บลดกับพระเจ้า มีแต่ยอดตัวเลข แต่ไม่มียอดเงิ น
เหลืออยู่ สร้างวิญญาณจิตที่อ่อนแอสร้างความสัมพันธ์ที่ติดขัดกับพระเจ้า สร้างความขาดเสถียรภาพกับ
พระองค์
นักธุ รกิ จคริ สเตียนอีกหลายคนที่มีอาชี พในทางที่ไม่เสริ มสร้ าง เช่น อาจร่ วมลงทุนในกิ จการ
เกี่ ยวกับอบายมุ ข กิ จการแบบผิดกฎหมาย กิ จการแบบฝื นจริ ยธรรม แล้วเกิ ดมลทิ นทางใจ ทาให้ไ ม่
สามารถจัดการกับทรัพย์สินที่มีมากมายของตนได้ แม้อยากจะนารายได้ส่วนที่ตนทาได้มาถวายกับพระ
เจ้า แต่ ตนเองทราบเป็ นอย่า งดี ว่า รายได้เหล่ า นั้นเป็ นรายได้ที่ พ ระเจ้า ไม่ พ อพระทัย เช่ นนี้ ก็ ท าให้
วิญญาณจิตอ่อนแอได้กิจกรรมที่ผิดกฎหมายฝื นจริ ยธรรม (อาจไม่ผิดกฎหมาย แต่ฝืนความรู ้สึกผิดชอบ
ของการเป็ นคริ สเตียน) เช่ น การขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย แต่ให้รายได้ดีมหาศาล การเปิ ดบาร์ ซ่ อง
โสเภณี การเปิ ดกิจการแบบใช้แรงงานเด็กและสตรี อย่างไม่เป็ นธรรม เหล่านี้เป็ นต้น
มีผนู ้ าและนักธุ รกิ จอีกจานวนหนึ่ งที่คุน้ เคยกับการคดโกงภาษีของรัฐบาลเพราะเพียงต้องการ
ประหยัดเงินส่ วนตนทาให้มีรายได้มากกว่าปกติ แล้วตนเองไม่ทราบจะคานวณเงินถวายอย่างไรกับพระ
เจ้าจึงจะถูกต้อง ก็เป็ นปั ญหาอีกเช่นกัน
มีผนู ้ าและนักธุ รกิ จอีกจานวนหนึ่ งที่คุน้ เคยกับการคดโกง คอรัปชัน่ การใช้จ่ายเงิ นทอง หรื อ
เบิกจ่ายเงินทองอย่างไม่ถูกต้อง ทาให้ตนมีรายได้สูง แต่เป็ นรายได้ที่ได้มาอย่างไม่ถูกศีลธรรมขัดต่อการ
ทางานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในชี วิตของเขา ทาให้พระเจ้าเสี ยพระทัยคริ สเตียนเหล่านี้ เป็ นบุคคลที่
น่ าสงสารมาก เพราะเขากาลังดาเนิ นไปในทางหลงหายฝ่ ายวิญญาณจิตกับพระเจ้า เขากาลังเลื อกเดิ น
ในทางแห่งความผิดบาป ทางแห่งความหายนะ
ยังมีผนู ้ าและนักธุ รกิจคริ สเตียนอีกจานวนหนึ่ งด้วยเช่นกันที่เมื่อถวายทรัพย์กบั พระเจ้า เขาเป็ น
เหมือนพวกฟาริ สีที่เวลาจะถวายนั้น ต้องการการโห่ ร้องป่ าวประกาศ การโฆษณาแจ้งความให้คนเป็ น
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จานวนมากรับทราบถึ งการถวายของเขา มีท่าทีที่จะอวดว่าตนเองชอบธรรม แต่แม้กระนั้นก็ตามการ
ถวายของเขานั้น มิใช่การถวายด้วยใจจริ ง เช่นนี้เป็ นปั ญหาด้วยเช่นกัน
สาหรับการเรี่ ยไรเพื่อตอบสนองความจาเป็ นพิเศษ เช่ น การเรี่ ยไรสร้ างคริ สตจักรใหม่ เรี่ ยไร
ซื้ อรถยนต์ เรี่ ยไรจัดกิ จกรรมฟื้ นฟู ประชุ มสัมมนา เรี่ ยไรเพื่อการประชุ มใหญ่ เรี่ ยไรเพื่อจัดรายการ
พิเศษนอกคริ สตจักร ในคริ สตจักรนอกคณะ ในคณะ นอกหน่ วยงาน ในหน่ วยงาน ท่านเคยพิจารณา
ถวายหรื อไม่ถวายด้วยการทรงนาของพระเจ้าอย่างแท้จริ งหรื อไม่ หรื อท่านพิจารณาตามอารมณ์ และ
คาพูดที่ กระตุ น้ ท่านในเวลานั้นผ่านการพบปะส่ วนตัว หรื อการใช้จดหมายติดต่อ นักธุ รกิ จและผูน้ า
หน่วยงานสาคัญ โดยเฉพาะในกิจการใหญ่น้ นั เป็ นเป้ าของการเรี่ ยไรเงินมากที่สุด เวลาที่จะมีการเรี่ ยไร
เงินคราใด จะมีการเอ่ยชื่ อบุคคล หน่ วยงานนั้น ๆ ขึ้นมา เพราะเหตุที่วา่ บุคคลหรื อหน่วยงานนั้นเคยมี
ส่ วนตอบสนองการเรี่ ยไรอื่นของบางคนมาแล้ว ทาให้เวลามีความต้องการทางการเงินคราใด ก็จะต้อง
วิง่ ไปหาคนเหล่านั้น

เมือ่ ท่ านบริหารการเงินของท่ านในหน่ วยงาน ท่ านบริหารอย่ างสั ตย์ ซื่อหรือไม่
มีเหตุมากมายที่ทาให้ผนู ้ าคริ สเตียนนักธุ รกิจ บริ หารการงานของหน่วยงานอย่างไม่สัตย์ซื่อ ทั้ง
ที่ ใ นความจริ งใจของบุ ค คลผู ้น้ ั น เขามิ ไ ด้ มี ค วามตั้ง ใจในทางทุ จ ริ ต แต่ เ พราะความละเลย
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่มีการจัดการที่ดีพอ หรื อการวางแผนอย่างรัดกุม หรื อเขาตั้งใจที่จะทุจริ ตโดยตรงก็
ได้
มีผนู ้ าและนักธุ รกิจที่เบิกจ่ายเงินเกินความเป็ นจริ งกับค่าใช้จ่ายจริ ง ทั้งนี้ เพราะเป็ นสิ่ งที่กระทา
กันโดยทัว่ ไป เช่นการเติมน้ ามันรถ การรับประทานอาหารที่ภตั ตาคาร การซื้ อเครื่ องมือเครื่ องใช้ให้กบั
หน่วยงาน การใช้เงินไปในค่าใช้จ่ายประเภทหนึ่ ง แต่กลับเบิกเป็ นค่าใช้จ่ายอีกประเภทหนึ่ ง การหาทาง
ใช้จ่ายเงิ นอย่างสิ้ นเปลื อง การใช้จ่ายเงิ นไม่ตรงวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ในงบประมาณ เหล่านี้ ลว้ น
แล้วแต่จดั อยูใ่ นข่ายของความไม่สัตย์ซื่อด้วยกันทั้งสิ้ น
หากเป็ นหน่ วยงานทางโลก ธุ รกิ จหน่ วยงานของคนไม่เป็ นคริ สเตียนใด เขาก็ยงั เน้นนักเน้น
หนาในเรื่ องความซื่ อสัตย์สุจริ ต ถ้ามีการจับได้วา่ คดโกงด้วยประการที่กล่าวมาในขั้นต้นแล้ว จะต้องถูก
ดาเนินคดีทางกฎหมายทันที ไม่เพียงเท่านั้นจะต้องถูกให้ออกจากหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบในทันที
เช่นกันคริ สเตียนที่ทาเช่นนี้ จึงมีความอันตรายเป็ นอย่างมากต่อตนเอง หน่วยงานครอบครัว ชื่ อเสี ยงของ
พระเจ้า วิญญาณจิตของเขาเอง
เราเคยพบเรื่ องน่าเศร้าเหล่านี้ในหน่วยงานต่าง ๆ เป็ นจานวนมากจริ ง ๆ หากจะมีการตรวจสอบ
ภายในถึงการใช้ จ่ายเงินของท่ านทั้งหลายอย่ างจริงจังแล้ ว ท่ านคิดว่ าท่ านพ้ นข่ ายที่จะถูกกล่ าวหาว่ า ใช้
จ่ ายเงินอย่างไม่ สัตย์ซื่อหรือไม่ พระเจ้ าคิดอย่างไรกับท่านในเวลานี?้
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การได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นของเงินส่ วนเหล่านี้ ไม่เป็ นที่พอพระทัยหรื อถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า
ทั้งสิ้ น แต่กลับเป็ นความเสี ยหายอย่างใหญ่หลวงในวิญญาณจิต ผูน้ าของพระเจ้า นักธุ รกิจของพระเจ้า
ท่านเคยตระหนักถึงปั ญหาเหล่านี้หรื อไม่
เราพบความจริ ง ว่า มี นักธุ รกิ จคริ สเตี ยนหลายคนที่ ตอ้ งล้ม ละลายในหน้าที่ การงานของเขา
เพราะเหตุความไม่เรี ยบร้อยทางการเงิน มีผนู ้ าคริ สเตียนหลายคน คดโกงเงินของหน่วยงานคริ สเตียนไป
เป็ นจานวนมหาศาลแล้ววิญญาณจิตก็หลงหายไป เงินที่ได้ไปนั้นก็หาใช่วา่ จะสร้างความสุ ขใจกับเขาได้
สักเท่าไรนัก เป็ นมลทินที่เกาะติดชีวติ ของเขาไปตลอดกาล

แล้วจะทาอย่ างไรดี
ท่านจะต้องเก็บบันทึกที่มาที่ไปของรายรับของท่าน อาจอยูใ่ นรู ปของบัญชี บันทึกส่ วนตัว หรื อ
หลักฐานเป็ นเอกสารอื่ นใดก็ไ ด้ ใบนาฝากธนาคารในบัญชี ส่วนตัวของท่า น ก็ น่าจะเป็ นการบันทึ ก
รายรับส่ วนหนึ่งได้ ใบนาฝากบัญชีผา่ นเครื่ องเอทีเอ็มก็ได้ ใบแบงก์ สเตทเมนท์ (ใบแจ้งยอดธนาคาร) ก็
ได้ สิ่ งเหล่านี้ ย่อมเป็ นประโยชน์ที่จะช่ วยเหลื อท่านในการจัดการกับการถวายสิ บลดอย่างสัตย์ซื่อได้
พระคัมภีร์สอนเกี่ ยวกับการบันทึกบัญชี เช่น ในลูกา 14:28-29 สอนเรื่ องการที่คนสร้างบ้านจะต้องคิด
ต้นทุน แสดงว่ามีการทาบัญชี บนกระดาษไว้ก่อน, ในลูกา 16:2-3 กล่าวถึ งการที่เศรษฐี เริ่ มไม่ไว้ใจคน
ต้นเรื อน เพราะเป็ นคนอสัตย์แล้วเรี ยกให้ส่งบัญชี หน้าที่ตน้ เรื อนคืน อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในฟิ ลิ ปปี
4:15 เรื่ องรายรับรายจ่าย แสดงว่าท่านมีบนั ทึกบัญชี ไว้ และแม้แต่กระทัง่ ชาวฟี ลิปปี เองนั้นก็ยงั มีบญั ชี
ของพวกเขาเอง ดังปรากฏในฟี ลิปปี 4: 17 แสดงว่าการเก็บหลักฐานทางการเงินมีส่วนในชี วิตผูน้ าคริ ส
เตียนมาตั้งแต่เริ่ มพระคัมภีร์แล้ว คนที่มีตาแหน่งสาคัญ ๆ ย่อมจะต้องเรี ยนรู ้ ในการรักษาที่มาที่ไปทาง
การเงิ นของเขาให้ดีพอ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ การตรวจสอบย้อนหลังเป็ นหลักฐานที่ อาจนาไปใช้ใน
โอกาสต่ อ ๆ ไปได้ หากท่านต้องการรั ก ษาความสั ตย์ซื่ อในการถวายทรั พ ย์ก ับพระเจ้า ท่า นจะต้อง
เริ่ มต้นเก็บรักษาที่มาที่ไปของรายได้ของท่านไว้ให้เด่นชัด เพื่อท่านจะตัดสิ นใจถวายสิ บลดกับพระเจ้า
ได้อย่างสัตย์ซื่อ
ท่ านจะต้ องสั ตย์ ซื่อกับพระเจ้ าเพราะพระเจ้ าผู้ทรงเรี ยกท่ านให้ สัตย์ ซื่อและเป็ นผู้ดูแลสิ่ งที่ท่าน
จะต้ องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็ นงานพันธกิ จ หรื อธุ รกิ จ 1 ทิโทธี 1:12 เป็ นตัวอย่างชี วิตของท่านเปาโล
คือ “ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริ สตเจ้าของเราผูท้ รงชูกาลังข้าพเจ้า ด้วยว่าพระองค์ทรงพระกรุ ณาถือ
ว่าข้าพเจ้าเป็ นคนสัตย์ซื่อ จึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์”
ผลของความสั ตย์ ซื่อในชี วิตคน พระเจ้ าจะทรงให้ เขาได้ รับพระพรมากมาย “คนที่สัตย์ซื่อจะ
ได้รับพรมากมาย แต่ผทู ้ ี่รีบมัง่ คัง่ จะไม่มีโทษหามิได้” สุ ภาษิต 28:20 เมื่อพระเจ้าพบว่าท่านสัตย์ซื่อใน
สิ่ งเล็กน้อยของพระองค์ พระองค์จะใช้ท่านให้ดูแลของมากด้วย มัทธิ ว 25:21 เหตุที่เป็ นเช่นนั้นเพราะ
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พระเจ้าต้องการใช้ท่านสาหรับสิ่ งใหญ่ต่อไปพระเจ้ามีสิ่งใหญ่ที่เตรี ยมไว้ใ คนของพระเจ้าทา ไม่วา่ จะ
เป็ นธุ รกิ จ พันธกิ จ คริ สตจักร พระองค์พอพระทัยให้สิ่งในโลกนี้ เกี่ ยวกับพระเจ้าเป็ นสิ่ งใหญ่ สิ่ งมี
เกี ยรติ สิ่ งมีชื่อเสี ยงเลื่ องลื อ เพื่อประกาศพระสิ ริของพระเจ้า เพื่อสร้ างอาณาจักรแห่ งความชอบธรรม
ของพระองค์ในการที่ จะให้เป็ นเช่ นนั้น นัก ธุ รกิ จหรื อผูน้ าจะต้องพิสู จน์ตนเองให้สั ตย์ซื่ อจริ ง เพื่ อ
พระองค์จะทรงใช้ท่านได้
คริ สเตียนไทยจะต้องรณรงค์เรื่ องความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า ต่อหน่ วยงาน ต่อคริ สตจักร เพื่อจะ
สามารถอารักขาสิ่ งใหญ่ที่พระเจ้าจะทรงอวยพระพรในอนาคต เพราะถ้าท่านสัตย์ซื่อในสิ่ งเล็กน้อยได้
แล้วพระเจ้า ก็ จะทรงนาท่ า นให้ดูแลสิ่ ง ใหญ่ โตต่ อไปได้ ในทางตรงข้ามหากท่ า นไม่ สั ตย์ซื่ อในสิ่ ง
เล็กน้อยที่พระเจ้าทรงใช้ให้ดูแลแล้ว ท่านจะสัตย์ซื่อกับพระองค์ในสิ่ งใหญ่ในอนาคตได้อย่างไร

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 4 ฉบับที่ 19 พฤศจิกายน - ธันวาคม 1995, หน้า 15-18.
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