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ความน่าสะพรึงกลวัเกีย่วกบั 

การเงินของท่าน 
โดย ศจ.สมนึก มนตรีเลศิรัศมี 

เงินเป็นส่ือกลางของการแลกเปล่ียนซ่ึงทุกคนให้ความสนใจ ให้ความส าคญัโดยไม่มีใครใน
เวลาน้ีจะด ารงชีพอยู่ในสังคมไดอ้ย่างราบร่ืน คล่องตวั หากปราศจากการเงินท่ีเหมาะสมเพียงพอเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตน ส่ิงน่าสะพรึงกลวัท่ีคิดถึงในท่ีน้ีนั้น มุ่งมองส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
จ่ายเงินทองของผูน้ า นกัธุรกิจ ในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และมีคุณค่ามากท่ีสุด โดยเฉพาะในดา้นการ
ถวายกบัพระเจา้ ในดา้นการบริหาร การรักษาเงินอย่างสัตยซ่ื์อ ในฐานะท่ีมีหนา้ท่ีดูแลการเงินมากกว่า
คนปกติสามญัทัว่ไป เพราะถา้เราไม่เอาใจใส่ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงมอบให้เราอารักขาอย่างดีพอแลว้ การ
มอบหมายของพระเจ้าในชีวิตของเราแทนท่ีจะเป็นพระพรอนันต์ แต่กลับจะเป็นโทษมหันต์ต่อเรา 
ครอบครัวคริสตจกัร และสังคม 

เมือ่ท่านจะต้องถวายทรัพย์ ท่านถวายอย่างสัตย์ซ่ือหรือไม่ 

ส าหรับคริสเตียนแลว้ ต่างทราบกนัเป็นอยา่งดีว่าทุกคนมีหนา้ท่ีในการถวายทรัพยก์บัพระเจา้ 
เป็นการถวายสิบลด และการถวายทรัพยพ์ิเศษอ่ืน หากเป็นสิบลดก็แน่นอนท่ีสุด คริสเตียนมีหนา้ท่ีถวาย
อยา่งนอ้ย 10% ให้กบัพระเจา้จากรายรับทุกส่วนท่ีตนไดรั้บเขา้มา ไม่วา่จะเป็นการคา้ขาย เงินเดือน ค่า
คอมมิชชัน่ โบนสั รายไดพ้ิเศษจากอะไรก็ตาม ฯลฯ คนท่ีมีรายไดจ้ากหลายทางนั้น ยอ่มประสบปัญหา
ในเร่ืองการจดัสรรปันส่วนการถวายของเขา อาจจะมีบางคนท่ีไม่เคยบนัทึกรายไดข้องตนเป็นหลกัเป็น
เกณฑ์อย่างแน่นอนอาจจะไม่ได้รับในช่วงส้ินเดือน หรือต้นเดือนเหมือนคนรับเงินเดือนทัว่ไปท่ีมี
ตวัเลขเฉพาะเจาะจงรับทราบได ้ท าให้ไม่เคยทราบไดเ้ลยวา่ เขาควรจะถวายสิบลดจากยอดไหนบา้ง ณ 
เวลาใด จนเกิดปัญหากบัวญิญาณจิตของตนเกิดเป็นมลทินฝ่ายวญิญาณ คือ ไม่ทราบวา่จะถวายยอดไหน
ใหก้บัพระเจา้จึงจะเป็นยอดท่ีถูกตอ้ง ยติุธรรมกบัพระองคท่ี์สุด 

อาจมีค าสอนหลายประการเก่ียวกบัการถวายสิบลดวา่ ควรจะถวายเพียง 10% เท่านั้น หรือควร
จะถวายมากกวา่นั้นเพราะเคยไดย้ินคริสเตียนบางท่านเป็นพยานว่าเขาถวายสิบลดกบัพระเจา้มากกว่า 
10% ของรายรับของเขา แต่ได้ยินคริสตจักรบางแห่งกล่าวว่า หากจะถวายสิบลดกับพระเจ้าไม่
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จ าเป็นตอ้งถวาย 10% กบัพระเจา้เสมอไป เพราะยุคน้ีระบบทางเศรษฐกิจแตกต่างกบัยุคสมยัพระคมัภีร์
แลว้ นอกจากนั้นยงัมีค าถามว่ายอดถวายเป็นเปอร์เซ็นตข์องท่านนั้นควรจะคิดหักจากรายไดร้วม หรือ
รายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย หรือรายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้ายและภาษี ควรจะใชอ้ะไรเป็นเกณฑ์กนัแน่ เพราะ
ลกัษณะท่ีมาของรายไดใ้นเวลาน้ีแตกต่างซบัซ้อนจากสมยัพระคมัภีร์มาก ประเด็นน้ีเป็นปัญหาในเชิง 
ศาสนศาสตร์ท่ีจะไม่ขออภิปรายในท่ีน้ี แต่อยากหนุนใจและตีความหมายอย่างตรงไปตรงมาจากพระ
คมัภีร์วา่ “สิบลด” หมายความวา่ “สิบเปอร์เซ็นต์” จากรายรับทุกทางท่ีท่านไดรั้บแต่ท่ีจะคิดวา่เป็นก่อน
หรือหลงัหกัรายจ่ายและภาษีหรือไม่นั้น ขอใหท้่านปรึกษากบัศิษยาภิบาลของท่านดีกวา่ 

ผูน้ าและนกัธุรกิจหลายคน มกัจะทราบดีวา่ยอดท่ีเขาพึงจะถวายสิบลดเป็นเท่าไรมากกวา่ แต่
เพราะการไม่จดัการอยา่งดีกบัการเงินของตน ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายหลายต่อหลายส่วนท่ีจะตอ้งหมุนเงิน
ถวายทรัพยข์องท่านไปในทางอ่ืนก่อน แลว้ก็ติดเงินสิบลดกบัพระเจา้ มีแต่ยอดตวัเลข แต่ไม่มียอดเงิน
เหลืออยู ่สร้างวญิญาณจิตท่ีอ่อนแอสร้างความสัมพนัธ์ท่ีติดขดักบัพระเจา้ สร้างความขาดเสถียรภาพกบั
พระองค ์

นกัธุรกิจคริสเตียนอีกหลายคนท่ีมีอาชีพในทางท่ีไม่เสริมสร้าง เช่น อาจร่วมลงทุนในกิจการ
เก่ียวกบัอบายมุข กิจการแบบผิดกฎหมาย กิจการแบบฝืนจริยธรรม แล้วเกิดมลทินทางใจ ท าให้ไม่
สามารถจดัการกบัทรัพยสิ์นท่ีมีมากมายของตนได ้แมอ้ยากจะน ารายไดส่้วนท่ีตนท าไดม้าถวายกบัพระ
เจ้า แต่ตนเองทราบเป็นอย่างดีว่า รายได้เหล่านั้นเป็นรายได้ท่ีพระเจ้าไม่พอพระทยั เช่นน้ีก็ท  าให้
วญิญาณจิตอ่อนแอไดกิ้จกรรมท่ีผิดกฎหมายฝืนจริยธรรม (อาจไม่ผิดกฎหมาย แต่ฝืนความรู้สึกผิดชอบ
ของการเป็นคริสเตียน) เช่น การขายยาเสพติดท่ีผิดกฎหมาย แต่ให้รายไดดี้มหาศาล การเปิดบาร์ ซ่อง 
โสเภณี การเปิดกิจการแบบใชแ้รงงานเด็กและสตรีอยา่งไม่เป็นธรรม เหล่าน้ีเป็นตน้ 

มีผูน้  าและนกัธุรกิจอีกจ านวนหน่ึงท่ีคุน้เคยกบัการคดโกงภาษีของรัฐบาลเพราะเพียงตอ้งการ
ประหยดัเงินส่วนตนท าใหมี้รายไดม้ากกวา่ปกติ แลว้ตนเองไม่ทราบจะค านวณเงินถวายอยา่งไรกบัพระ
เจา้จึงจะถูกตอ้ง ก็เป็นปัญหาอีกเช่นกนั 

มีผูน้  าและนกัธุรกิจอีกจ านวนหน่ึงท่ีคุน้เคยกบัการคดโกง คอรัปชัน่ การใช้จ่ายเงินทอง หรือ
เบิกจ่ายเงินทองอยา่งไม่ถูกตอ้ง ท าใหต้นมีรายไดสู้ง แต่เป็นรายไดท่ี้ไดม้าอยา่งไม่ถูกศีลธรรมขดัต่อการ
ท างานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในชีวิตของเขา ท าให้พระเจา้เสียพระทยัคริสเตียนเหล่าน้ีเป็นบุคคลท่ี
น่าสงสารมาก เพราะเขาก าลงัด าเนินไปในทางหลงหายฝ่ายวิญญาณจิตกบัพระเจา้ เขาก าลงัเลือกเดิน
ในทางแห่งความผดิบาป ทางแห่งความหายนะ 

ยงัมีผูน้ าและนกัธุรกิจคริสเตียนอีกจ านวนหน่ึงดว้ยเช่นกนัท่ีเม่ือถวายทรัพยก์บัพระเจา้ เขาเป็น
เหมือนพวกฟาริสีท่ีเวลาจะถวายนั้น ตอ้งการการโห่ร้องป่าวประกาศ การโฆษณาแจง้ความให้คนเป็น
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จ านวนมากรับทราบถึงการถวายของเขา มีท่าทีท่ีจะอวดว่าตนเองชอบธรรม แต่แมก้ระนั้นก็ตามการ
ถวายของเขานั้น มิใช่การถวายดว้ยใจจริง เช่นน้ีเป็นปัญหาดว้ยเช่นกนั 

ส าหรับการเร่ียไรเพื่อตอบสนองความจ าเป็นพิเศษ เช่น การเร่ียไรสร้างคริสตจกัรใหม่ เร่ียไร
ซ้ือรถยนต์ เร่ียไรจดักิจกรรมฟ้ืนฟู ประชุมสัมมนา เร่ียไรเพื่อการประชุมใหญ่ เร่ียไรเพื่อจดัรายการ
พิเศษนอกคริสตจกัร ในคริสตจกัรนอกคณะ ในคณะ นอกหน่วยงาน ในหน่วยงาน ท่านเคยพิจารณา
ถวายหรือไม่ถวายด้วยการทรงน าของพระเจา้อย่างแทจ้ริงหรือไม่ หรือท่านพิจารณาตามอารมณ์และ
ค าพูดท่ีกระตุน้ท่านในเวลานั้นผ่านการพบปะส่วนตวั หรือการใช้จดหมายติดต่อ นกัธุรกิจและผูน้ า
หน่วยงานส าคญั โดยเฉพาะในกิจการใหญ่นั้น เป็นเป้าของการเร่ียไรเงินมากท่ีสุด เวลาท่ีจะมีการเร่ียไร
เงินคราใด จะมีการเอ่ยช่ือบุคคล หน่วยงานนั้น ๆ ข้ึนมา เพราะเหตุท่ีวา่ บุคคลหรือหน่วยงานนั้นเคยมี
ส่วนตอบสนองการเร่ียไรอ่ืนของบางคนมาแลว้ ท าให้เวลามีความตอ้งการทางการเงินคราใด ก็จะตอ้ง
วิง่ไปหาคนเหล่านั้น 

เมือ่ท่านบริหารการเงินของท่านในหน่วยงาน ท่านบริหารอย่างสัตย์ซ่ือหรือไม่ 

มีเหตุมากมายท่ีท าใหผู้น้  าคริสเตียนนกัธุรกิจ บริหารการงานของหน่วยงานอยา่งไม่สัตยซ่ื์อ ทั้ง
ท่ีในความจริงใจของบุคคลผู ้นั้ น  เขามิได้มีความตั้ งใจในทางทุจริต แต่ เพราะความละเลย 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่มีการจดัการท่ีดีพอ หรือการวางแผนอย่างรัดกุม หรือเขาตั้งใจท่ีจะทุจริตโดยตรงก็
ได ้

มีผูน้  าและนกัธุรกิจท่ีเบิกจ่ายเงินเกินความเป็นจริงกบัค่าใชจ่้ายจริง ทั้งน้ีเพราะเป็นส่ิงท่ีกระท า
กนัโดยทัว่ไป เช่นการเติมน ้ ามนัรถ การรับประทานอาหารท่ีภตัตาคาร การซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้ห้กบั
หน่วยงาน การใชเ้งินไปในค่าใชจ่้ายประเภทหน่ึง แต่กลบัเบิกเป็นค่าใชจ่้ายอีกประเภทหน่ึง การหาทาง
ใช้จ่ายเงินอย่างส้ินเปลือง การใช้จ่ายเงินไม่ตรงวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นงบประมาณ เหล่าน้ีลว้น
แลว้แต่จดัอยูใ่นข่ายของความไม่สัตยซ่ื์อดว้ยกนัทั้งส้ิน 

หากเป็นหน่วยงานทางโลก ธุรกิจหน่วยงานของคนไม่เป็นคริสเตียนใด เขาก็ยงัเน้นนักเน้น
หนาในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ถา้มีการจบัไดว้า่คดโกงดว้ยประการท่ีกล่าวมาในขั้นตน้แลว้ จะตอ้งถูก
ด าเนินคดีทางกฎหมายทนัที ไม่เพียงเท่านั้นจะตอ้งถูกใหอ้อกจากหนา้ท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบในทนัที 
เช่นกนัคริสเตียนท่ีท าเช่นน้ี จึงมีความอนัตรายเป็นอยา่งมากต่อตนเอง หน่วยงานครอบครัว ช่ือเสียงของ
พระเจา้ วญิญาณจิตของเขาเอง 

เราเคยพบเร่ืองน่าเศร้าเหล่าน้ีในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจ านวนมากจริง ๆ หากจะมีการตรวจสอบ
ภายในถึงการใช้จ่ายเงินของท่านทั้งหลายอย่างจริงจังแล้ว ท่านคิดว่าท่านพ้นข่ายที่จะถูกกล่าวหาว่า ใช้
จ่ายเงนิอย่างไม่สัตย์ซ่ือหรือไม่ พระเจ้าคิดอย่างไรกบัท่านในเวลานี?้ 



 4 

การไดป้ระโยชน์เพิ่มข้ึนของเงินส่วนเหล่าน้ี ไม่เป็นท่ีพอพระทยัหรือถวายเกียรติยศแด่พระเจา้
ทั้งส้ิน แต่กลบัเป็นความเสียหายอยา่งใหญ่หลวงในวิญญาณจิต ผูน้ าของพระเจา้ นกัธุรกิจของพระเจา้ 
ท่านเคยตระหนกัถึงปัญหาเหล่าน้ีหรือไม่ 

เราพบความจริงว่า มีนักธุรกิจคริสเตียนหลายคนท่ีตอ้งล้มละลายในหน้าท่ีการงานของเขา 
เพราะเหตุความไม่เรียบร้อยทางการเงิน มีผูน้ าคริสเตียนหลายคน คดโกงเงินของหน่วยงานคริสเตียนไป
เป็นจ านวนมหาศาลแลว้วญิญาณจิตก็หลงหายไป เงินท่ีไดไ้ปนั้นก็หาใช่วา่จะสร้างความสุขใจกบัเขาได้
สักเท่าไรนกั เป็นมลทินท่ีเกาะติดชีวติของเขาไปตลอดกาล 

แล้วจะท าอย่างไรดี 

ท่านจะตอ้งเก็บบนัทึกท่ีมาท่ีไปของรายรับของท่าน อาจอยูใ่นรูปของบญัชี บนัทึกส่วนตวั หรือ
หลกัฐานเป็นเอกสารอ่ืนใดก็ได้ ใบน าฝากธนาคารในบญัชีส่วนตวัของท่าน ก็น่าจะเป็นการบนัทึก
รายรับส่วนหน่ึงได ้ใบน าฝากบญัชีผา่นเคร่ืองเอทีเอม็ก็ได ้ใบแบงก์ สเตทเมนท ์(ใบแจง้ยอดธนาคาร) ก็
ได ้ส่ิงเหล่าน้ีย่อมเป็นประโยชน์ท่ีจะช่วยเหลือท่านในการจดัการกบัการถวายสิบลดอย่างสัตยซ่ื์อได้
พระคมัภีร์สอนเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี เช่น ในลูกา 14:28-29 สอนเร่ืองการท่ีคนสร้างบา้นจะตอ้งคิด
ตน้ทุน แสดงวา่มีการท าบญัชีบนกระดาษไวก่้อน, ในลูกา 16:2-3 กล่าวถึงการท่ีเศรษฐีเร่ิมไม่ไวใ้จคน
ตน้เรือน เพราะเป็นคนอสัตยแ์ลว้เรียกให้ส่งบญัชีหน้าท่ีตน้เรือนคืน อาจารยเ์ปาโลกล่าวไวใ้นฟิลิปปี
4:15 เร่ืองรายรับรายจ่าย แสดงวา่ท่านมีบนัทึกบญัชีไว ้และแมแ้ต่กระทัง่ชาวฟีลิปปีเองนั้นก็ยงัมีบญัชี
ของพวกเขาเอง ดงัปรากฏในฟีลิปปี 4: 17 แสดงวา่การเก็บหลกัฐานทางการเงินมีส่วนในชีวิตผูน้ าคริส
เตียนมาตั้งแต่เร่ิมพระคมัภีร์แลว้ คนท่ีมีต าแหน่งส าคญั ๆ ยอ่มจะตอ้งเรียนรู้ในการรักษาท่ีมาท่ีไปทาง
การเงินของเขาให้ดีพอ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การตรวจสอบยอ้นหลงัเป็นหลกัฐานท่ีอาจน าไปใช้ใน
โอกาสต่อ ๆ ไปได้ หากท่านตอ้งการรักษาความสัตยซ่ื์อในการถวายทรัพยก์ับพระเจา้ ท่านจะตอ้ง
เร่ิมตน้เก็บรักษาท่ีมาท่ีไปของรายไดข้องท่านไวใ้ห้เด่นชดั เพื่อท่านจะตดัสินใจถวายสิบลดกบัพระเจา้
ไดอ้ยา่งสัตยซ่ื์อ 

ท่านจะต้องสัตย์ซ่ือกบัพระเจ้าเพราะพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้สัตย์ซ่ือและเป็นผู้ดูแลส่ิงที่ท่าน
จะต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นงานพนัธกิจ หรือธุรกิจ 1 ทิโทธี 1:12 เป็นตวัอย่างชีวิตของท่านเปาโล 
คือ “ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระเยซูคริสตเจา้ของเราผูท้รงชูก าลงัขา้พเจา้ ดว้ยวา่พระองคท์รงพระกรุณาถือ
วา่ขา้พเจา้เป็นคนสัตยซ่ื์อ จึงทรงตั้งขา้พเจา้ใหป้ฏิบติัพระราชกิจของพระองค”์ 

ผลของความสัตย์ซ่ือในชีวิตคน พระเจ้าจะทรงให้เขาได้รับพระพรมากมาย “คนท่ีสัตยซ่ื์อจะ
ไดรั้บพรมากมาย แต่ผูท่ี้รีบมัง่คัง่จะไม่มีโทษหามิได”้ สุภาษิต 28:20 เม่ือพระเจา้พบว่าท่านสัตยซ่ื์อใน
ส่ิงเล็กน้อยของพระองค ์พระองค์จะใชท้่านให้ดูแลของมากดว้ย มทัธิว 25:21 เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะ
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พระเจา้ตอ้งการใชท้่านส าหรับส่ิงใหญ่ต่อไปพระเจา้มีส่ิงใหญ่ท่ีเตรียมไวใ้  คนของพระเจา้ท า ไม่วา่จะ
เป็นธุรกิจ พนัธกิจ คริสตจกัร พระองค์พอพระทยัให้ส่ิงในโลกน้ี   เก่ียวกบัพระเจา้เป็นส่ิงใหญ่ ส่ิงมี
เกียรติ ส่ิงมีช่ือเสียงเล่ืองลือ เพื่อประกาศพระสิริของพระเจา้ เพื่อสร้างอาณาจกัรแห่งความชอบธรรม
ของพระองค์ในการท่ีจะให้เป็นเช่นนั้น นักธุรกิจหรือผูน้ าจะตอ้งพิสูจน์ตนเองให้สัตย์ซ่ือจริง เพื่อ
พระองคจ์ะทรงใชท้่านได ้

คริสเตียนไทยจะตอ้งรณรงคเ์ร่ืองความสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ ต่อหน่วยงาน ต่อคริสตจกัร เพื่อจะ
สามารถอารักขาส่ิงใหญ่ท่ีพระเจา้จะทรงอวยพระพรในอนาคต เพราะถา้ท่านสัตยซ่ื์อในส่ิงเล็กนอ้ยได้
แล้วพระเจ้าก็จะทรงน าท่านให้ดูแลส่ิงใหญ่โตต่อไปได้ ในทางตรงข้ามหากท่านไม่สัตย์ซ่ือในส่ิง
เล็กนอ้ยท่ีพระเจา้ทรงใชใ้หดู้แลแลว้ ท่านจะสัตยซ่ื์อกบัพระองคใ์นส่ิงใหญ่ในอนาคตไดอ้ยา่งไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 19 พฤศจิกายน - ธนัวาคม 1995, หนา้ 15-18. 


