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คริสเตียนจะจัดการกับเร่ืองการเงินอยางไร? 
ศิลเวช  กาญจนมุกดา 

ทรัพยสินเงินทองของนอกกายเปนเร่ืองท่ีตองสรางและสรรหาแตการท่ีจะไดมามากนอยแค
ไหนอยางไร และไดมาเพื่ออะไรนั้นยอมข้ึนอยูกับคุณสมบัติและคุณภาพภายในตัวของบุคคลผูนั้น 

2. คริสเตียนจะร่ํารวยโดยไมรักเงินไดหรือ? 

ในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมแสดงใหเห็นวา ความม่ังค่ังรํ่ารวยอยูท่ีการมีฝูงปศุสัตวใหญ 
นับต้ังแตแพะ แกะ ววั ไปจนถึงอูฐ รวมท้ังพืชผลทางการเกษตรอืน่ ๆ ซ่ึงลวนเปนทรัพยสินในภาค
เกษตรกรรม สวนท่ีเปนอสังหาริมทรัพย เปนท่ีนาสังเกตวาต้ังแตยุคโบราณมาจนถึงปจจุบัน การมีท่ีดิน
หรือการครอบครองท่ีดินเอาไวมาก ๆ ยอมแสดงถึงฐานะ แมในยุคนี้จะมีวัตถุธาตุอยางอ่ืนท่ีแสดงถึง
ความม่ังมี อยางเชน เพชร นิลจินดา พลอย ทอง และน้ํามันก็ตาม ซ่ึงลวนผูกพันอยูกับพื้นดิน หรือท่ี
เรียกวาทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนแหลงท่ีมาแหงคุณคาของเงินท้ังส้ิน นี่ยงัไมนับเงินสดและทรัพยสิน
อ่ืน ๆ ท่ีมนุษยครอบครองและบริโภค ท่ีคิดวาและเช่ือวาเพื่อความสุขสบายศักดิ์ศรี เกยีรติยศ และอํานาจ
วาสนาบารมี ความจริงนอกจากสรรพส่ิงตาง ๆ ดังไดกลาวมาแลว ซ่ึงเปนทรัพยส่ิงของนอกกาย มนุษย
ยังมีบางอยางท่ีแสดงถึงความรํ่ารวยอยูในตัวท่ีถูกมองขาม นั่นคือ ความสามารถ การศึกษา สติปญญา 
ความซ่ือสัตย และคุณธรรมอ่ืน ๆ อันเปนสมบัติภายในตัว ซ่ึงในภาษาเศรษฐศาสตรและการเงิน เรียกวา 
“เครดิต” ท่ีใชประกอบการกูหนี้ยืมสินและการทําเงิน 

ความรํ่ารวยในทรัพยสินเงินทองของนอกกาย เปนเร่ืองท่ีตองสรางและสรรหาแตการท่ีจะไดมา
มากนอยแคไหนอยางไร และไดมาเพ่ืออะไรนัน้ยอมข้ึนอยูกับคุณสมบัติและคุณภาพภายในตัวของ
บุคคลผูนั้น คริสเตียนท่ีม่ังค่ังอาจจะหากินกับคริสเตียนดวยกันเอง แมแตการท่ีจะถวายสักบาทเดยีวกย็ัง
หวังผลประโยชนตอบแทนท้ังในเชิงการคาพาณิชย และอิทธิพลอํานาจช่ือเสียงเกยีรติยศ นกัธุรกิจคริส
เตียนคนหน่ึงเคยพูดวา 

“ถาการทําธุรกิจ ในการลงทุนไปคร้ังนี้ไดกําไร กจ็ะถวายสิบลด” 
ฟงเผิน ๆ ดูด ี แตถาดูลึก ๆ และคิดรอบคอบแลวไมด ี เพราะนักธุรกิจผูนี้โดยปกติแลวไมได

ถวายสิบลด เพราะฉะน้ันการลงทุนคร้ังนี้เขากลัวพลาด จึงต้ังเง่ือนไขกับพระเจาวาถาไดกําไรจะถวาย
สิบลด เขาคิดวาเขาเองสําคัญใหญยิ่งนกั จึงทาทายและตอรองกับพระเจา เขาคิดวาพระเจาคงจะอยูไมได
ถาไมมีเงิน และคนหยิ่งยโสอยางเขาทําเงินสิบลดให คนอยางนี้เปนคนท่ีมีพระเจาและใชพระเจาเพื่อ
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เสริมบารมี ศักดิ์ศรีเกยีรติยศ อํานาจและความม่ังค่ังของตนเอง การถวายพระเจาจงึเสมือนการใหทิป
และสินบน 

ดังนั้นจึงไมแปลกท่ีคริสเตียนผูม่ังค่ังบางคนจายเงินซ้ืออาหารใหสุนัขพันธตางประเทศปหนึ่ง 
ๆ มากกวาการถวายใหกับคริสตจักรเสียอีก (แตถาพูดตามภาษาพ้ืนบาน คนเขากจ็ะพูกกันวา “ใหหมา
มากกวาใหโบสถ”) ท่ีเปนดังนั้นเพราะวาภาวะจิตสํานึกในเร่ืองทรัพยสินเงินทองยังเปนเร่ืองของการ
บริโภควัตถุซ่ึงถือวาสําคัญท่ีสุดกวาส่ิงอ่ืนใดหมด การท่ีเศรษฐีหนุม (มัทธิว 19:16-33) อวดตัวในตอนนี ้
นอกจากความเกง ความสามารถท่ีเปนคนมีทรัพยสมบัติมากแลว ยังเกงในเร่ืองศาสนาเสียดวย แตก็ยัง
ไมสําคัญเทากับอีกส่ิงหนึ่งท่ีขาดไปคือ การรักมนุษยและการชวยเหลือเพ่ือนมนุษยดวยกัน 

การท่ีเราถวายทรัพยแดพระเจานั้นเราก็รูอยูวา มิไดหมายถึงการเอาเงินทองโยนข้ึนทองฟาแลว
ทูตสวรรคเหาะลงมารับเงินนั้นไป แตเราถวายพระเจาเพื่อใชจายเงินนั้นดวยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ 
โดยมีเปาหมายสุดทายคือ การประกาศพระกิตติคุณ และการชวยเหลือในฝายจิตวิญญาณน่ันเอง ตลอด
ท้ังการชวยเหลือดูแลเอาใจใสเพื่อนมนุษยดวยกัน พระเจาทรงถือวาเปนการบริโภคฝายจิตวิญญาณหรือ
การสํ่าสมทรัพยสมบัติไวในสวรรค (มัทธิว 19:21) แตการท่ีเศรษฐีจะชวยเหลือคนอ่ืน แบงปนและ
แจกจายใหคนอ่ืนท่ีเปนเพื่อนมนุษยดวยกนันั้นกย็ากมาก เพราะกวาจะเปนเศรษฐี เขาผูนั้นไดใชความ
พยายาม ความสามารถสติปญญา การลงทุนเพ่ือแสวงหากําไรและผลประโยชนท้ังทางตรง ทางออม คือ
ท้ังทางตรงและคดโกลจากเพ่ือนมนุษยดวยกันดวยวิธีตาง ๆ กวาจะเปนเศรษฐีไดแลวจะใหเอาทรัพยสิน
เงินทองเหลานั้นกลับไปแจกจายเพ่ือใชจายกันงาย ๆ อยางท่ีพระเยซูทรงแนะนํานัน้ก็เปนเร่ืองยาก และ 
“เปนทุกข” (มัทธิว 19:22) เพราะจิตใจและวิญญาณจิตนั้นผูกพันอยูกบัความเช่ือวา “การรับเปนเหตุให
มีความสุขมากกวาการให” คนเหลานีเ้ช่ือวา ทรัพยสินเงินทองเปนแหลงและบอเกิดแหงความสุข และ
เปนตัวกําหนดวิถีชีวิตทีด่ ี

ดังท่ีไดกลาวมาแลววา ความมั่งค่ังรํ่ารวยในทรัพยสินเงินทองของมนุษยนั้นมิไดเกิดข้ึนจาก
องคประกอบภายนอกเพยีงสถานเดียว แตเกดิจากคุณภาพภายในของบุคคลผูนั้น ซ่ึงเปนท้ังของ
ประทานและตะลันต เปนความสามารถของผูนั้นเปนความอดทน ประหยัด และปญญาไหวพริบ ความ
กลาหาญ การตัดสินใจและประสบการณ แตท้ังนี้มิไดรวมถึงคุณสมบัติและคุณภาพฝายจิตวิญญาณของ
ผูนั้นท่ีเขาจะปรนนิบัติพระเจาหรือเงินทองเพราะถาเขาผูนั้นปรนนิบัติพระเจา เงินทองก็จะไหลมาจาก
ก็อกแหงพันธสัญญาเพ่ือการงานของพระเจา ในการที่จะทําใหคนบาปไดยนิ ไดฟงพระกิตติคุณซ่ึงจะ
นําไปสูการรับเช่ือและการเปนสาวก เรียกวาเกิดผล ตามหนังสือยอหน บทท่ี 15 ขอ 1 – 17 ซ่ึงกระทําให
เขาผูนั้นมีความสุขตามมาตรฐานของพระเจา 
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แตถาผูใดปรนนิบัติเงินทอง แมมีทรัพยสมบัติรํ่ารวยและมีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
และในการประพฤติตามธรรมบัญญัติของมนุษย แตเปนคนเหน็แกตวั ขาดความรักของพระเจาในตัวท่ี
จะรักคนอ่ืนอยางเศรษฐีหนุมผูนั้น แมจะพบพระเยซู แตผลก็คือความทุกข ซ่ึงตรงขามกับศักเคียส 
เพราะทาทีภายในจิตใจของเขาท้ังสองในการแสวงหาเพ่ือท่ีจะพบพระเยซูนั้นแตกตางกัน ผลจึงตางกัน 
ความแตกตางนั้นก็คือ การปรนนิบัติพระเจาหรือการปรนนิบัติเงินทอง ซ่ึงเปนธาตุแทท่ีมนุษยดวยกัน
อาจจะมองไมเห็นแตพระเจาทรงเห็นและรูชัดเจนในธาตุแทของแตละคน 

ทาทีภายในจิตใจท่ีผิด ๆ เกีย่วกับเร่ืองเงินทองและทรัพยสิน เชน 

1. คนเราอยูในสังคม 

ตองมีอิทธิพล มีอํานาจ และเงินคือท่ีมาของอิทธิพลและอํานาจ มีเงินมีอิทธิพล มีอํานาจแลวกมี็
ความสุข เหมือนกับสมัยหนึง่ของไทยเราท่ีเคยกลาวกันวา “งาน คือ เงิน เงิน คือ งานบันดาลสุข” ก็เลย
ทํางานกันทุกรูปแบบ ท้ังงานดี งานช่ัว งานผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรม เอาหมดขอเพยีงใหไดเงิน สุดทายก็
กลายเปน “เงิน คือ งานบันดาลทุกข” 

ขอมูลจากหนงัสือพิมพ มติชน รายวัน ฉบับ วันพฤหัสบดี ท่ี 12 มิถุนายน 1997 ระบุวา มี
เศรษฐกิจนอกกฎหมายของประเทศไทย ในชวยป 1993-1995 และเงินจํานวนมหาศาลดังนี้ .... 

ช่ือธุรกิจ        ลานบาท/ป 
1. ยาเสพติดผานประเทศไทย      1 แสน 
2. คาบริการโสเภณ ี       4.5-5.0 แสน 
3. คาบริการนายหนาคาโสเภณี/แรงงานเขาไทยไปญ่ีปุน ไตหวนั เยอรมัน  6.8 แสน 
4. การคาอาวุธสงคราม       1.3-6.2 แสน 
5. น้ํามันเถ่ือน        8.5 พัน 
6. หวยใตดนิ        3 แสน 
7. พนันบอล        5 หม่ืน 
8. บอนการพนัน        1 แสน – 1 ลาน 
รวม        1.1-2.1 ลานลานบาท 
งานผิดกฎหมายหลายอยางกลับเปนท่ียอมรับกันแบบลับ ๆ หรือภายใน เชนเดยีวกับงานผิด

ศีลธรรม ผิดจริยธรรมมนุษย ท่ีมนุษยกระทํากันเพื่อเงิน ท้ังนี้เพราะกฎหมายเอ้ือมไมถึง เล่ียงกฎหมาย
หรือไมก็ใจหนิใจแข็งกระดาง ทําความผิดความบาปจนเคยชินเปรียบเสมือนรถติดในกรุงเทพฯ ท้ัง ๆ ท่ี
เรารูวา เสียเวลาทรัพยสินเงินทองมากมายในแตละป และอากาศเปนพิษ ท่ีสําคัญคือมลภาวะทางจิตใจ 
แตนาน ๆ เขาเราก็เร่ิมปรับตัวใหเคยชิน ใหเขากับส่ิงไมดีเหลานั้น และเราก็ปลอบใจตัวเอง ทําใจใหได 
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ยอมรับมันซะก็ส้ินเร่ือง และเราก็รองเพลง ฟงเพลงจากวิทยุ จากเทป หรือหาอะไรมาทําใหเพลิน ๆ ไป 
เปนการยอมจาํนนตอสภาพ ดังนัน้จึงไมแปลกอะไรท่ีบางแหง บางประเทศเปดใหมีบอน หรือเลนการ
พนันอยางผิดกฎหมาย ใหมีหรือใหคนเปนโสเภณไีด ใหมีการจําหนายภาพหนงัสือ และส่ือยั่วยุทาง
กามารมณได ใหมีกระเทยได เม่ือเรายอมรับเงินเปนท่ีมาแหงอํานาจ มันก็มีอํานาจจริง ๆ เพราะเราตก
เปนทาสมันเสียแลว 

2. ความสัตยซื่อคือความโง 

เพราะโลกเราในปจจุบันนีห้ากยังมัวมายดึถือความสัตยซ่ืออยู ก็จะยากจนและกระจอกงอกงอย 
จะอยูในสังคมโลกทุกวันนี้ไดอยางไร อุดมการณนะมันกินไดซะท่ีไหนละ ดังจะเหน็ไดจากการปลูกฝง
คานิยมดังกลาวนี้ ในสังคมที่ผูนําสังคมในระดับตาง ๆ ซ่ึงนับเปนมลภาวะของจิตใจเปนอยางมากอยูใน
ยุคปจจุบัน เพราะในปจจุบันมีการถายทอดการโกง วิธีการซิกแซ็ก การกินตามน้ํา ทวนนํ้า ครูบาอาจารย
เดี๋ยวนี้กเ็ปนเรือจางสมช่ือ เพราะสอนเพื่อคาจางและรับจางสอน ศิษยาภิบาล คนประกาศกเ็ปนอาชีพคือ
เทศนาเพื่อคาจาง ทํางานคริสเตียนเพื่อคาจาง คนเหลานี้สัตยซ่ือตอกฏหมายแรงงานดีมาก เพราะเม่ือมี
ปญหาจะควากฏหมายแรงงาน และสวัสดกิารสังคมมาอางไดอยางแมนยํา 

โปรดอยาลืมวาความมั่งมีและรํ่ารวยทรัพยสินเงินทองนัน้ ไมใชความบาปมีตัวอยางใหเห็นอยู
ในพระคมัภีรเดิมวาเม่ือผูใดท่ีเชื่อฟงและรักพระเจา พระเจาก็ทรงอวยพระพรใหม่ังคั่งไมวาจะเปนอับ
ราฮัมและโยบ แมโซโลมอนเม่ือทูลขอปญญา เพื่อการปกครองดูแลประชากรของพระเจา พระองคก็ทรง
ประทานใหพรอมกับความม่ังคั่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 48 ฉบับที่ 258 กันยายน – ตุลาคม 

1997, หนา 23-25. 
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