คริสเตียนจะจัดการกับเรื่องการเงินอยางไร?
ศิลเวช กาญจนมุกดา
ทรัพยสินเงินทองของนอกกายเปนเรื่องทีต่ องสรางและสรรหาแตการที่จะไดมามากนอยแค
ไหนอยางไร และไดมาเพื่ออะไรนั้นยอมขึน้ อยูกับคุณสมบัติและคุณภาพภายในตัวของบุคคลผูนั้น

2. คริสเตียนจะร่ํารวยโดยไมรักเงินไดหรือ?
ในพระคัมภีรภ าคพันธสัญญาเดิมแสดงใหเห็นวา ความมั่งคั่งร่ํารวยอยูที่การมีฝูงปศุสัตวใหญ
นับตั้งแตแพะ แกะ วัว ไปจนถึงอูฐ รวมทั้งพืชผลทางการเกษตรอืน่ ๆ ซึ่งลวนเปนทรัพยสินในภาค
เกษตรกรรม สวนที่เปนอสังหาริมทรัพย เปนที่นาสังเกตวาตั้งแตยุคโบราณมาจนถึงปจจุบัน การมีที่ดิน
หรือการครอบครองที่ดินเอาไวมาก ๆ ยอมแสดงถึงฐานะ แมในยุคนี้จะมีวัตถุธาตุอยางอื่นที่แสดงถึง
ความมั่งมี อยางเชน เพชร นิลจินดา พลอย ทอง และน้ํามันก็ตาม ซึ่งลวนผูกพันอยูกับพื้นดิน หรือที่
เรียกวาทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนแหลงที่มาแหงคุณคาของเงินทั้งสิ้น นี่ยงั ไมนับเงินสดและทรัพยสิน
อื่น ๆ ที่มนุษยครอบครองและบริโภค ที่คิดวาและเชื่อวาเพื่อความสุขสบายศักดิ์ศรี เกียรติยศ และอํานาจ
วาสนาบารมี ความจริงนอกจากสรรพสิ่งตาง ๆ ดังไดกลาวมาแลว ซึ่งเปนทรัพยสิ่งของนอกกาย มนุษย
ยังมีบางอยางที่แสดงถึงความร่ํารวยอยูใ นตัวที่ถูกมองขาม นั่นคือ ความสามารถ การศึกษา สติปญญา
ความซื่อสัตย และคุณธรรมอื่น ๆ อันเปนสมบัติภายในตัว ซึ่งในภาษาเศรษฐศาสตรและการเงิน เรียกวา
“เครดิต” ที่ใชประกอบการกูห นี้ยืมสินและการทําเงิน
ความร่ํารวยในทรัพยสินเงินทองของนอกกาย เปนเรื่องที่ตองสรางและสรรหาแตการที่จะไดมา
มากนอยแคไหนอยางไร
และไดมาเพื่ออะไรนัน้ ยอมขึ้นอยูก ับคุณสมบัติและคุณภาพภายในตัวของ
บุคคลผูนั้น คริสเตียนที่มั่งคัง่ อาจจะหากินกับคริสเตียนดวยกันเอง แมแตการที่จะถวายสักบาทเดียวก็ยัง
หวังผลประโยชนตอบแทนทั้งในเชิงการคาพาณิชย และอิทธิพลอํานาจชื่อเสียงเกียรติยศ นักธุรกิจคริส
เตียนคนหนึ่งเคยพูดวา
“ถาการทําธุรกิจ ในการลงทุนไปครั้งนี้ไดกําไร ก็จะถวายสิบลด”
ฟงเผิน ๆ ดูดี แตถาดูลึก ๆ และคิดรอบคอบแลวไมดี เพราะนักธุรกิจผูนี้โดยปกติแลวไมได
ถวายสิบลด เพราะฉะนัน้ การลงทุนครั้งนี้เขากลัวพลาด จึงตั้งเงื่อนไขกับพระเจาวาถาไดกําไรจะถวาย
สิบลด เขาคิดวาเขาเองสําคัญใหญยิ่งนัก จึงทาทายและตอรองกับพระเจา เขาคิดวาพระเจาคงจะอยูไมได
ถาไมมีเงิน และคนหยิ่งยโสอยางเขาทําเงินสิบลดให คนอยางนี้เปนคนที่มีพระเจาและใชพระเจาเพื่อ
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เสริมบารมี ศักดิ์ศรีเกียรติยศ อํานาจและความมั่งคั่งของตนเอง การถวายพระเจาจึงเสมือนการใหทิป
และสินบน
ดังนั้นจึงไมแปลกที่คริสเตียนผูมั่งคั่งบางคนจายเงินซื้ออาหารใหสุนัขพันธตางประเทศปหนึ่ง
ๆ มากกวาการถวายใหกับคริสตจักรเสียอีก (แตถาพูดตามภาษาพืน้ บาน คนเขาก็จะพูกกันวา “ใหหมา
มากกวาใหโบสถ”) ที่เปนดังนั้นเพราะวาภาวะจิตสํานึกในเรื่องทรัพยสินเงินทองยังเปนเรื่องของการ
บริโภควัตถุซึ่งถือวาสําคัญที่สุดกวาสิ่งอื่นใดหมด การที่เศรษฐีหนุม (มัทธิว 19:16-33) อวดตัวในตอนนี้
นอกจากความเกง ความสามารถที่เปนคนมีทรัพยสมบัติมากแลว ยังเกงในเรื่องศาสนาเสียดวย แตก็ยัง
ไมสําคัญเทากับอีกสิ่งหนึ่งทีข่ าดไปคือ การรักมนุษยและการชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน
การที่เราถวายทรัพยแดพระเจานั้นเราก็รูอยูว า มิไดหมายถึงการเอาเงินทองโยนขึ้นทองฟาแลว
ทูตสวรรคเหาะลงมารับเงินนั้นไป แตเราถวายพระเจาเพื่อใชจายเงินนั้นดวยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ
โดยมีเปาหมายสุดทายคือ การประกาศพระกิตติคณ
ุ และการชวยเหลือในฝายจิตวิญญาณนั่นเอง ตลอด
ทั้งการชวยเหลือดูแลเอาใจใสเพื่อนมนุษยดวยกัน พระเจาทรงถือวาเปนการบริโภคฝายจิตวิญญาณหรือ
การส่ําสมทรัพยสมบัติไวในสวรรค (มัทธิว 19:21) แตการที่เศรษฐีจะชวยเหลือคนอื่น แบงปนและ
แจกจายใหคนอื่นที่เปนเพื่อนมนุษยดว ยกันนั้นก็ยากมาก เพราะกวาจะเปนเศรษฐี เขาผูนั้นไดใชความ
พยายาม ความสามารถสติปญญา การลงทุนเพื่อแสวงหากําไรและผลประโยชนทั้งทางตรง ทางออม คือ
ทั้งทางตรงและคดโกลจากเพื่อนมนุษยดว ยกันดวยวิธีตาง ๆ กวาจะเปนเศรษฐีไดแลวจะใหเอาทรัพยสิน
เงินทองเหลานั้นกลับไปแจกจายเพื่อใชจายกันงาย ๆ อยางที่พระเยซูทรงแนะนํานัน้ ก็เปนเรื่องยาก และ
“เปนทุกข” (มัทธิว 19:22) เพราะจิตใจและวิญญาณจิตนั้นผูกพันอยูกบั ความเชื่อวา “การรับเปนเหตุให
มีความสุขมากกวาการให” คนเหลานีเ้ ชือ่ วา ทรัพยสินเงินทองเปนแหลงและบอเกิดแหงความสุข และ
เปนตัวกําหนดวิถีชีวิตทีด่ ี
ดังที่ไดกลาวมาแลววา ความมั่งคั่งร่ํารวยในทรัพยสินเงินทองของมนุษยนั้นมิไดเกิดขึ้นจาก
องคประกอบภายนอกเพียงสถานเดียว แตเกิดจากคุณภาพภายในของบุคคลผูนั้น ซึ่งเปนทั้งของ
ประทานและตะลันต เปนความสามารถของผูนั้นเปนความอดทน ประหยัด และปญญาไหวพริบ ความ
กลาหาญ การตัดสินใจและประสบการณ แตทั้งนี้มิไดรวมถึงคุณสมบัติและคุณภาพฝายจิตวิญญาณของ
ผูนั้นที่เขาจะปรนนิบัติพระเจาหรือเงินทองเพราะถาเขาผูนั้นปรนนิบัติพระเจา เงินทองก็จะไหลมาจาก
ก็อกแหงพันธสัญญาเพื่อการงานของพระเจา ในการที่จะทําใหคนบาปไดยนิ ไดฟง พระกิตติคณ
ุ ซึ่งจะ
นําไปสูการรับเชื่อและการเปนสาวก เรียกวาเกิดผล ตามหนังสือยอหน บทที่ 15 ขอ 1 – 17 ซึ่งกระทําให
เขาผูนั้นมีความสุขตามมาตรฐานของพระเจา
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แตถาผูใดปรนนิบัติเงินทอง แมมีทรัพยสมบัติร่ํารวยและมีความสามารถในการประกอบอาชีพ
และในการประพฤติตามธรรมบัญญัติของมนุษย แตเปนคนเห็นแกตวั ขาดความรักของพระเจาในตัวที่
จะรักคนอืน่ อยางเศรษฐีหนุม ผูนั้น แมจะพบพระเยซู แตผลก็คือความทุกข ซึ่งตรงขามกับศักเคียส
เพราะทาทีภายในจิตใจของเขาทั้งสองในการแสวงหาเพือ่ ที่จะพบพระเยซูนั้นแตกตางกัน ผลจึงตางกัน
ความแตกตางนั้นก็คือ การปรนนิบตั ิพระเจาหรือการปรนนิบัติเงินทอง ซึ่งเปนธาตุแทที่มนุษยดว ยกัน
อาจจะมองไมเห็นแตพระเจาทรงเห็นและรูชัดเจนในธาตุแทของแตละคน
ทาทีภายในจิตใจที่ผิด ๆ เกีย่ วกับเรื่องเงินทองและทรัพยสิน เชน

1. คนเราอยูในสังคม
ตองมีอิทธิพล มีอํานาจ และเงินคือที่มาของอิทธิพลและอํานาจ มีเงินมีอทิ ธิพล มีอํานาจแลวก็มี
ความสุข เหมือนกับสมัยหนึง่ ของไทยเราทีเ่ คยกลาวกันวา “งาน คือ เงิน เงิน คือ งานบันดาลสุข” ก็เลย
ทํางานกันทุกรูปแบบ ทั้งงานดี งานชั่ว งานผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรม เอาหมดขอเพียงใหไดเงิน สุดทายก็
กลายเปน “เงิน คือ งานบันดาลทุกข”
ขอมูลจากหนังสือพิมพ มติชน รายวัน ฉบับ วันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 1997 ระบุวา มี
เศรษฐกิจนอกกฎหมายของประเทศไทย ในชวยป 1993-1995 และเงินจํานวนมหาศาลดังนี้ ....
ชื่อธุรกิจ
ลานบาท/ป
1. ยาเสพติดผานประเทศไทย
1 แสน
2. คาบริการโสเภณี
4.5-5.0 แสน
3. คาบริการนายหนาคาโสเภณี/แรงงานเขาไทยไปญี่ปุน ไตหวัน เยอรมัน 6.8 แสน
4. การคาอาวุธสงคราม
1.3-6.2 แสน
5. น้ํามันเถื่อน
8.5 พัน
6. หวยใตดนิ
3 แสน
7. พนันบอล
5 หมื่น
8. บอนการพนัน
1 แสน – 1 ลาน
รวม
1.1-2.1 ลานลานบาท
งานผิดกฎหมายหลายอยางกลับเปนที่ยอมรับกันแบบลับ ๆ หรือภายใน เชนเดียวกับงานผิด
ศีลธรรม ผิดจริยธรรมมนุษย ที่มนุษยกระทํากันเพื่อเงิน ทั้งนี้เพราะกฎหมายเอื้อมไมถึง เลี่ยงกฎหมาย
หรือไมก็ใจหินใจแข็งกระดาง ทําความผิดความบาปจนเคยชินเปรียบเสมือนรถติดในกรุงเทพฯ ทัง้ ๆ ที่
เรารูวา เสียเวลาทรัพยสินเงินทองมากมายในแตละป และอากาศเปนพิษ ที่สําคัญคือมลภาวะทางจิตใจ
แตนาน ๆ เขาเราก็เริ่มปรับตัวใหเคยชิน ใหเขากับสิ่งไมดีเหลานั้น และเราก็ปลอบใจตัวเอง ทําใจใหได
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ยอมรับมันซะก็สิ้นเรื่อง และเราก็รองเพลง ฟงเพลงจากวิทยุ จากเทป หรือหาอะไรมาทําใหเพลิน ๆ ไป
เปนการยอมจํานนตอสภาพ ดังนัน้ จึงไมแปลกอะไรที่บางแหง บางประเทศเปดใหมีบอน หรือเลนการ
พนันอยางผิดกฎหมาย ใหมีหรือใหคนเปนโสเภณีได ใหมกี ารจําหนายภาพหนังสือ และสื่อยั่วยุทาง
กามารมณได ใหมีกระเทยได เมื่อเรายอมรับเงินเปนที่มาแหงอํานาจ มันก็มีอํานาจจริง ๆ เพราะเราตก
เปนทาสมันเสียแลว

2. ความสัตยซื่อคือความโง
เพราะโลกเราในปจจุบนั นีห้ ากยังมัวมายึดถือความสัตยซื่ออยู ก็จะยากจนและกระจอกงอกงอย
จะอยูใ นสังคมโลกทุกวันนี้ไดอยางไร อุดมการณนะ มันกินไดซะที่ไหนละ ดังจะเห็นไดจากการปลูกฝง
คานิยมดังกลาวนี้ ในสังคมที่ผูนําสังคมในระดับตาง ๆ ซึ่งนับเปนมลภาวะของจิตใจเปนอยางมากอยูใน
ยุคปจจุบัน เพราะในปจจุบันมีการถายทอดการโกง วิธีการซิกแซ็ก การกินตามน้ํา ทวนน้ํา ครูบาอาจารย
เดี๋ยวนี้กเ็ ปนเรือจางสมชื่อ เพราะสอนเพื่อคาจางและรับจางสอน ศิษยาภิบาล คนประกาศก็เปนอาชีพคือ
เทศนาเพื่อคาจาง ทํางานคริสเตียนเพื่อคาจาง คนเหลานี้สัตยซื่อตอกฏหมายแรงงานดีมาก เพราะเมื่อมี
ปญหาจะควากฏหมายแรงงาน และสวัสดิการสังคมมาอางไดอยางแมนยํา
โปรดอยาลืมวาความมั่งมีและร่ํารวยทรัพยสินเงินทองนัน้ ไมใชความบาปมีตัวอยางใหเห็นอยู
ในพระคัมภีรเดิมวาเมื่อผูใดที่เชื่อฟงและรักพระเจา พระเจาก็ทรงอวยพระพรใหมั่งคั่งไมวาจะเปนอับ
ราฮัมและโยบ แมโซโลมอนเมื่อทูลขอปญญา เพื่อการปกครองดูแลประชากรของพระเจา พระองคก็ทรง
ประทานใหพรอมกับความมั่งคั่ง

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 48 ฉบับที่ 258 กันยายน – ตุลาคม
1997, หนา 23-25.
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