ฉันทะภาระ
ความรับผิดชอบของคริสเตียน

ฉันทะภาระ
ความรับผิดชอบของคริสเตียน

โดย
โรนัลด์ ซี.ฮิล

จัดพิมพ์โดย
แผนกบรรณศาสตร์ คณะแบ๊บติสต์
ตู้ ป.ณ. 832 พระนคร
ค.ศ.1966
2

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 ความหมายของ ฉันทะภาระ ........................................................................................................ 4
บทที่ 2 เจ้าของแท้.................................................................................................................................... 7
บทที่ 3 ฉันทะภาระในคัมภีร์เดิม ........................................................................................................... 10
บทที่ 4 ฉันทะภาระในคาสอนของพระเยซู ........................................................................................... 14
บทที่ 5 ฉันทะภาระในคาสอนของเปาโล .............................................................................................. 18
บทที่ 6 ฉันทะภาระเกี่ยวกับคริ สเตียน ................................................................................................... 23
บทที่ 7 ฉันทะภาระเกี่ยวกับพระกิตติคุณ ............................................................................................... 27
บทที่ 8 ฉันทะภาระเกี่ยวกับเงินทอง ...................................................................................................... 32
บทที่ 9 คนต้นเรื อนสมัยใหม่ ................................................................................................................. 36
บทที่ 10 ข้อข้องใจ ................................................................................................................................. 40
บทที่ 11 พระพรในการถวายทรัพย์ ....................................................................................................... 44
บทที่ 12 ฉันทะภาระกับแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทย ................................................................ 48
บทที่ 13 ท่านก็ทาได้.............................................................................................................................. 52

3

บทที่ 1 ความหมายของ ฉันทะภาระ
พระธรรมสำหรั บอ่ ำนและตรึ กตรอง 1 โคริ นธ์ 4: 1-5
คานา – คริ สเตียนเราได้ยนิ คาว่า “ฉันทะภาระ” บ่อย ๆ แต่บางครั้งเรารู้สึกสงสัยว่าคานี้ จะหมายความ
ว่าอะไร? เราเคยไดยินว่าฉันทะภาระเป็ นหน้าที่อนั สาคัญของคริ สเตียนแต่เราไม่ค่อยจะแน่ใจว่าเป็ น
หน้าที่อะไรกินความหมาย กว้างแค่ไหนและเกี่ยวข้องกับชีวติ คริ สเตียนของเราหรื อเปล่า เพราะฉะนั้น
เราจาเป็ นจะต้องศึกษาถึงความหมายของคานี้ เสี ยก่อนแล้วจะได้ศึกษาถึงคาสอนเรื่ องฉันทะภาระใน
พระคัมภีร์
ข้าพเจ้าเชื่อแน่วา่ ท่านจะแปลกใจมากเมื่อท่านเห็นความสาคัญของคาสอนนี้สาหรับผูท้ ี่
อยากจะเป็ นคริ สเตียนที่เข้มแข็ง

1. จากัดความของคา “ฉันทะภาระ”
เมื่อเราจะฝากคนอื่นทาอะไรที่เป็ นทางการเราจะต้องใช้ใบมอบฉันทะ คือเป็ นใบแสดงว่าเราได้
มอบสิ ทธิอานาจให้อีกคนหนึ่งเป็ นตัวแทนของเราในธุรกิจนี้บางคนนั้นใช้เงินของเราหรื อชื่อของเราแต่
เขาต้องกลับมารายงานต่อตัวเราอีกที ส่ วนคาว่า “ภาระ” เป็ นสิ่ งที่เราต้องแบกไปหรื อเป็ นหน้าที่งานที่
เราต้องรับไปปฏิบตั ิเพราะฉะนั้น “ฉันทะภาระ” จึงเป็ นภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราผูเ้ ป็ นบุตร
ของพระองค์กระทา และเราต้องมาคิดบัญชีกบั พระเจ้าว่าเราได้กระทาหน้าที่น้ ีอย่างไร
ในภาษาอังกฤษเขาเรี ยกการที่คริ สเตียนรับผิดชอบในชีวิตของเขาเรื่ องเวลา ความสามารถและ
ทรัพย์สมบัติวา่ STEWARDSHIP ตัวคริ สเตียนในฐานะต้องรับผิดชอบอย่างนี้ เขาเรี ยกว่า STEWARD
ตามภาษาไทยเรามักจะใช้คาหลายคาที่จะหมายถึงหน้าที่น้ ี บางทีเราใช้คาว่า “คนต้นเรื อน” (ดูลูกา 16:1)
หรื อบางคนเรี ยกว่า “ผูอ้ ารักขา” (ดู 1 โคริ นธ์ 4:1) “คนต้นเรื อน” เป็ นคาเก่าหน่อย ซึ่ งหมายถึงผูร้ ับใช้
ของเจ้านายในสมัยก่อนส่ วน “ผูอ้ ารักขา” เป็ นผูท้ ี่ป้องกันหรื อคุม้ ครองผูส้ าคัญรวมความของศัพท์
เหล่านี้ท้ งั หมดแล้ว ก็มีความหมายว่าฉันทะภาระคือการรับผิดชอบของคริ สเตียนต่อพระเจ้าในทุกสิ่ งที่
เรามีอยู่ ถ้าพูดง่าย ๆ ก็คริ สเตียนเป็ น “ผู้รับผิดชอบ” ต่อพระเจ้า

2. หน้ าทีข่ อง “คนต้ นเรือน”
ในสมัยก่อนหัวหน้าคนใช้ในบ้านของเศรษฐีเขา เขาเรี ยกว่า “คนต้นเรื อน” คนนี้ตอ้ งรับผิดชอบ
ทุกอย่างในการดูแลทรัพย์สมบัติและบ้านของนาย คล้าย ๆ กับในพระราชวังมีมหาดเล็กกับองค์รักษ์ที่
จะต้องรับผิดชอบอย่างสู งเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ภายในพระราชวังในสมัยก่อนในประเทศอังกฤษคนที่มี
หน้าที่เป็ นต้นเรื อนมีตาแหน่งสู งมาก พระเจ้าแผ่นดินในสมัยนี้มีคนต้นเรื อนคนหนึ่งซึ่ งมีเกียรติยศอย่าง
4

สู งรับการไว้วางใจจากกษัตริ ยอ์ ย่างมาก เขาต้องเป็ นคนขยันมีสติปัญญาและคนซื่อสัตย์ เขามีหน้าที่ดูแล
รักษาราชวังจ้างคนใช้จากการเลี้ยงและทาธุ รกิจส่ วนพระองค์เท่านี้ยงั ไม่พอเมื่อกษัตริ ยอ์ งค์ใหม่จะขึ้น
ครองราช คนต้นเรื อนมีหน้าที่เป็ นประธานในพิธีแต่งตั้งกษัตริ ยอ์ งค์ใหม่
เราจะเห็นตัวอย่างของคนต้นเรื อนสมัยพระคัมภีร์ในหนังสื อลูกาบทที่ 16 คนต้นเรื อนคนนี้เป็ น
หัวหน้าคนรับใช้ของเศรษฐีคนหนึ่ง เขามีสิทธิ์ ที่จะค้าขายเอากาไรโดยใช้ทรัพย์สมบัติของนายเขาต้อง
รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่อยูใ่ นมือของเขา โดยต้องคิดบัญชีกบั นายซึ่ งเป็ นเจ้าของแท้ ลูกหนี้
ของนายจะชาระหนี้สินก็ตอ้ งมาเสี ยเงินให้คนต้นเรื อน แต่คนต้นเรื อนคนนี้เป็ นคนไม่ซื่อสัตย์ในที่สุด
นายต้องให้เขาออกจากหน้าที่เป็ นคนต้นเรื อน แต่นายของเขาเท่านั้นที่มีอานาจเหนือเขาจะติหรื อชมงาน
ของเขาอยูท่ ี่เจ้านายจะให้ทางานต่อไปหรื อจะให้ออกจากงานอยูท่ ี่เจ้านาย เหตุฉะนั้นเมื่อพระคัมภีร์บอก
ว่า คริ สเตียนเราเป็ นคนต้นเรื อนของพระแสดงว่าพระเจ้าได้มอบงานสาคัญแก่เรา พระองค์ทรงให้เรา
รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่ งของทั้งหมดที่พระองค์ประทานให้เหมือนกับคนต้นเรื อนของเศรษฐี
หรื อ
มหาดเล็กของพระมหากษัตริ ย ์ พระเจ้าทรงให้เกียรติยศอย่างสู งแก่บุตรของพระองค์

3. ตัวอย่างของคนต้ นเรือนในพระคัมภีร์
ในพระคัมภีร์ได้พูดถึงคนต้นเรื อนหลายคน
ในปฐมกาล 15: 2 เอลีเยเซอร์ เป็ นคนต้นเรื อนของอับราฮัม และถ้าอับราฮัมไม่มีบุตร เอลีเยเซอร์
จะรับมรดกทั้งหมดเมื่ออับราฮัมสิ้ นชีวติ นอกจากนี้ คือเอลีเยเซอร์ คนนี้เองที่อบั ราฮัมใช้ไปเมืองไกล เพื่อ
จะหาเจ้าสาวสาหรับอิสอัค แสดงว่าคนต้นเรื อนเป็ นคนรับผิดชอบแทนนายได้หลายอย่าง
คนต้นเรื อนอีกคนหนึ่งคือคนต้นเรื อนของโยเซฟในเมืองอียปิ ต์ เมื่อพี่นอ้ งของโยเซฟไปซื้ อข้าว
เขาต้องติดต่อกับคนเรื อนของโยเซฟ เขาเป็ นคนรับเงินคนจัดการเลี้ยง และเป็ นตัวแทนของโยเซฟในทุก
สิ่ งทุกอย่าง (ดูปฐมกาล 43: 17)
ในสมัยของดาเนียล คนต้นเรื อนกษัตริ ยน์ ะบูคศั เนซัร มีหน้าที่ดูแลพวกเจ้าชายของประเทศ
อิสราเอลคือดาเนียลและเพื่อน ๆ ของเขา
ในหนังสื อมัทธิ วบทที่ 20 เราจะพบคาอุปมาของพระเยซูเกี่ยวกับเจ้าของสวนจ้างคนงาน คนต้น
เรื อน (เจ้าพนักงาน) ของเจ้าขอเป็ นคนจ่ายเงินค่าจ้างแก่คนงาน
ในกรณี เหล่านี้ เราเห็นได้วา่ หน้าที่ของคนต้นเรื อนเป็ นอย่างไร เขาเป็ นคนที่รับมอบงานจากอีก
คนหนึ่งที่เป็ นเจ้านายอีกที คล้าย ๆ ว่าเขาเป็ นตัวแทนของเจ้านาย เขามีสิทธิ์ ที่จะใช้ทรัพย์สมบัติของ
เจ้านายแต่ตวั เขาไม่ได้เป็ นเจ้าของ เมื่อเสร็ จจากการงานแล้ว เขาต้องรายงานให้นายอีกทีและรับการติชม
ตามแต่งานที่เขาทา นอกจากนี้เขาต้องคิดบัญชีคืนทุกสิ่ งทุกอย่างให้เจ้าของ นี่เป็ นหน้าที่ของคนต้นเรื อน
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4. ความหมายของฉันทะภาระสาหรับคริสเตียน
พระคัมภีร์สอนว่า คริ สเตียนทุกคนมีหน้าที่เป็ นคนต้นเรื อนของพระเจ้า คือว่าพระเจ้าได้ทรง
มอบหมายหน้าที่ให้เขาทาหลายอย่างที่เรารับความรอดนั้นเรารับโดยพระคุณ เพราะความเชื่อแล้วไม่ใช่
ด้วยการกระทางานของเราแต่อย่างใดเลย (เอเฟซัส 2:8-9) แต่เมื่อเรารับความรอดแล้ว ไม่ได้หมายความ
ว่าเราไม่ตอ้ งทางานเพื่อพระเจ้า พระคัมภีร์สอนว่าเราต้องรับผิดชอบในชีวติ ประจาวันของเรา ในสารพัด
ทุกสิ่ งพระเจ้าได้ประทานแก่เราคือ ความรอด ความสามารถ วันเวลา ทรัพย์สมบัติ และแม้แต่ชีวติ ของ
เรา สิ่ งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราต่างหากแต่เป็ นของพระเจ้า แต่เรามีหน้าที่ที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อพระเจ้า นี่ เป็ น
ฉันทะภาระของเรา เมื่อเราทาหน้าที่น้ ีเสร็ จแล้ว เราจะต้องให้การต่อพระเจ้า (โรม 14:12) อาจารย์เปาโล
บอกทิโมธี วา่ ท่านได้ฝากทุกสิ่ งไว้กบั พระเจ้าโดยความเชื่อ คือจิตใจและชีวติ ทั้งสิ้ น แต่พระเจ้าได้ทรง
ฝากหน้าที่ไว้กบั ท่าน เพื่อจะให้เขาปฏิบตั ิ (2 ทิโมธี 1:12-14)
ในประเทศอเมริ กามีคริ สเตียนคนหนึ่ง ที่เป็ นผูจ้ ดั การของบริ ษทั การไฟฟ้ าเมืองนิวออลีนซ์ เขา
บอกว่าในฐานะที่เขาเป็ นผูจ้ ดั การบริ ษทั เขามีสิทธิ์ ที่จะจัดการทุกอย่างภายในวงงานของการไฟฟ้ าเมือง
นิวออลีนซ์ เงินงบประมาณเครื่ องใช้ต่าง ๆ ตึกอาคารใหญ่ ๆ อยูใ่ นความรับผิดชอบของเขาทั้งสิ้ น
คนงานทั้งหลายเขาเป็ นคนสั่งและเป็ นคนจ้างให้ทางาน แต่ทว่าเมื่อสิ้ นเดือนของทุก ๆ เดือน เขาต้องทา
รายงานให้กบั นายทุนของบริ ษทั ว่าเขาได้ใช้จ่ายเท่าไร และมีรายได้เท่าไร เพราะตัวเขาเองไม่ได้เป็ น
เจ้าของ แต่เขารับผิดชอบแทนเจ้าของอีกทีคริ สเตียนคนนี้ บอกว่า “ฉันทะภาระ” ของคริ สเตียนก็คล้าย ๆ
อย่างนี้ เราไม่ใช่เจ้าของโลกนี้แม้แต่ชีวติ ของเราเป็ นของพระเจ้า เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ทุกสิ่ งที่เรามี
อยูจ่ ะเป็ นเงินทอง ทรัพย์สมบัติ เวลา โอกาสความรู ้ ความสามารถ หรื ออะไรก็ตาม เพื่อพระเจ้าเท่านั้น
เราต้องจาไว้วา่ เราต้องคิดบัญชีกบั พระเจ้าตลอดเวลา และสักวันหนึ่งเราจะต้องยืนต่อหน้าพระพักตร์
ของพระองค์ เพื่อจะให้การถึงการกระทาของเราทั้งหมดขณะเมื่ออยูใ่ นโลกนี้ (2 โคริ นธ์ 5:10)
นี่แหละ คือ “ฉันทะภาระ” ของคริ สเตียน นี่แหละคือความรับผิดชอบของเรา

ข้ ออภิปราย
1. ท่านเข้าใจคาว่า “ฉันทะภาระ” กับ “คนต้นเรื อนอย่างไร?
2. พยายามหาตัวอย่างคนต้นเรื อนในพระคัมภีร์เพิ่มเติมอีก 1 พงศาวดาร 28: 1, ลูกา 8:3, ลูกา 12:42)

3. จงอธิบายถึงเรื่ องหน้าที่การงานของมหาดเล็กและองค์รักษ์ในพระราชวัง และเปรี ยบเทียบถึง
“ฉันทะภาระของคริ สเตียน”
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บทที่ 2 เจ้ าของแท้
พระธรรมสำหรั บอ่ ำนและตรึ กตรอง: บทเพลงสรรเสริ ญ 8

คานา – ฉันทะภาระของคริ สเตียนขึ้นอยูก่ บั ความจริ งที่วา่ พระเจ้าทรงเป็ นเจ้าของสิ่ งสารพัด จุดเริ่ มต้น
ศึกษาถึงเรื่ องฉันทะภาระอยูท่ ี่ปฐมกาล 1:1 “เมื่อเดิมพระเจ้าได้เนรมิตสร้างฟ้ าและดิน”
มีเด็กคนหนึ่งที่ชอบต่อเรื อใบเล็ก ๆ เพื่อจะเอาไปเล่นที่แม่น้ า เขาสร้างเรื อลาหนึ่งที่น่ารักและ
สวยมากลานี้เขารักเป็ นพิเศษ วันหนึ่งเขาเอาเรื อใบลานี้ไปเล่นที่แม่น้ า วันนั้นกระแสน้ าไหลเชี่ยวลมก็
พัดแรงพอดีเมื่อกาลังเล่นเรื อใบก็หลุดมือแล่นไปตามกระแสน้ าเด็กพยายาม วิง่ ไปตามตลิ่งแต่จบั ไม่ทนั
ในที่สุดเรื อใบเล็ก ๆ ของเขาก็ลบั ตาไปพร้อมกับกระแสน้ า เด็กคนนั้นกลับไปบ้านร้องไห้ดว้ ยความเศร้า
โศกเสี ยใจ ต่อมาอีกวันหนึ่ งเขาไปเที่ยวที่เมืองที่อยูป่ ากแม่น้ าพอดี เมื่อกาลังเดินตามถนนเขาผ่านร้าน
แห่งหนึ่งที่กระจกหน้าร้านเขาเห็นเรื อใบที่เขารู ้แน่วา่ เป็ นเรื อใบที่เขาเคยสร้าง เขาวิง่ เข้าไปในร้านด้วย
ความดีใจ พูดกับเจ้าของร้านว่านี่เรื อของผม เจ้าของร้านบอกว่าไม่ใช่ครับฉันซื้ อมาจากเด็กคนหนึ่งใน
ราคา 10 บาท แต่เด็กที่เป็ นเจ้าของเรื อเขาบอกว่าไม่ใช่ผมสร้างเองผมจาได้เจ้าของร้านบอกว่าถ้าหนูจะ
เอาไปจากร้านนี้ก็ตอ้ งเสี ย 10 บาท เด็กเอามือล้วงกระเป๋ าพอดีมี 10 บาทเท่านั้น แต่เพราะอยากได้เรื อ
กลับคืนเขาก็ยนิ ดีเสี ย 10 บาทนั้น เขาออกจากร้านพร้อมกับกอดเรื อออกไป พรางพูดกับเรื อว่านี่เป็ นเธอ
เป็ นของฉัน 2 ครั้งแล้ว ฉันเคยสร้างเธอ เธอก็หายไปแต่ฉนั ซื้ อกลับคืนมาอีก
อุทาหรณ์เรื่ องนี้ แสดงให้เราเห็นว่าคริ สเตียนเราเป็ นของของพระเจ้า 2 ครั้ง พระองค์ทรงสร้าง
เราแล้วเราก็หลงไปทาบาปอยูใ่ ต้อานาจของซาตาน แต่พระเยซูยอมไถ่เราไว้อีกที ด้วยพระโลหิ ตอัน
ประเสริ ฐของพระองค์เพราะฉะนั้นเจ้าของแท้ของเราคือพระเจ้า

1. พระเจ้ าทรงเป็ นเจ้ าของสิ่ งสารพัด
กษัตริ ยด์ าวิดกล่าวว่า “แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่ งทัว่ โลกนั้นเป็ นของพระเยโฮวาห์ท้ งั พิภพกับ
บรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นพิภพนั้นด้วย พระองค์ทรงประดิษฐ์สถานแผ่นดินไว้บนทะเล และทรงตั้งมันไว้เหนื อ
น้ าทั้งปวง (บทเพลงสดุดี 24:1-2) พระเจ้าทรงมีสิทธิ์ อานาจเหนื อสรรพสิ่ งทั้งปวงในโลกนี้ เพราะ
พระองค์ได้ทรงสร้างสิ่ งเหล่านี้ท้ งั หมดมนุษย์เราไม่ใช่ผสู ้ ร้าง เพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่า “เราเป็ น
เจ้าของโลกทั้งสิ้ น (อพยพ 19:5) ไม่ใช่แผ่นดินโลกเท่านั้นแต่พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เงินและทองเป็ นของ
เราทั้งสิ้ น (ฮักกัย 2:8) ฝ่ ายมนุษย์เราเป็ นแต่ผดู ้ ูแลรักษาแทนพระเจ้าอีกทีเหมือนกับพระเจ้าได้สั่งอาดัม
ในสวนเอเดนว่า เขาจะต้องดูแลรักษาสวนภายใต้อานาจของพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่เคยมอบสิ่ งของใน
โลกนี้ให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ขาดแก่มนุษย์
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อย่างนี้เปรี ยบเทียบเสมือนกฎหมายในเมืองไทยสมัยก่อน คือว่าที่ดินหรื อพื้นที่ของประเทศ
ทั้งหมดเป็ นของพระเจ้าแผ่นดิน แต่พระองค์ทรงมอบสิ ทธิ์ ให้ผทู ้ ี่พระองค์ทรงโปรด ถืออานาจเหนือ
ที่ดิน 10 ไร่ บา้ ง 1000 ไร่ บ้าง 10000 ไร่ บา้ ง แต่พระเจ้าแผ่นดินทรงสงวนสิ ทธิ์ ไว้ที่จะเรี ยกคืนที่น้ นั ได้
ถ้าผูค้ รองถูกปลดยศหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องก็หมดสิ ทธิ์ ที่จะใช้ที่น้ นั ในทานองเดียวกันโลกนี้เป็ นของพระ
บิดา สิ่ งทั้งหมดที่เราครองเป็ นทรัพย์สมบัติยงั เป็ นของพระองค์อยู่ พระองค์จะเรี ยกคืนเมื่อไรก็ได้ ฉะนั้น
เราไม่ควรจะพูดว่า “นี่เป็ นของฉัน” เราเป็ นผูร้ ับฉันทะภาระเท่านั้น

2. เราเป็ นของพระองค์โดยการทรงสร้ าง
ไม่ใช่สิ่งของในโลกนี้ ที่เป็ นของพระเจ้าเท่านั้นแต่ตวั เราเองก็เป็ นของพระเจ้าด้วยเหมือนกัน
พระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาผูท้ รงสร้างเราและผูท้ รงไถ่เราไว้ (เฉลยธรรมบัญญัติ 32: 6) เหมือนกับเด็กที่ต่อ
เรื อใบในเรื่ องเมื่อตะกี้น้ ี กษัตริ ยด์ าวิดได้กล่าวอีกว่า “ท่านทั้งหลายจงรู ้วา่ พระเยโฮวาห์เป็ นพระเจ้า
พระองค์ได้ทรงสร้างเรา เราเป็ นไพร่ พลของพระองค์และเป็ นฝูงแกะที่พระองค์ทรงบารุ งเลี้ยง” (เพลง
สดุดี 103:3) พระเจ้าตรัสว่า “นี่แน่ะจิตวิญญาณทั้งปวงนั้นเป็ นของเรา” (เอเสเคียล 18:4) พระองค์ได้ทรง
สร้างเราตามแบบฉายาของพระองค์ (ปฐมกาล 1:27) เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงรักเรามากเหลือเกิน
ผูเ้ ขียนเรื่ องนี้มีตเู ้ ก็บหนังสื อตัวหนึ่ง ความจริ งตูม้ นั ไม่ค่อยสวยเก่ามากแล้วและไม้ไม่คอ่ ยดี สี ก็
ถลอกแต่ขา้ พเจ้ารักตูน้ ้ นั มาก ทาไมเป็ นเช่นนั้นเพราะข้าพเจ้าเป็ นผูส้ ร้างตูน้ ้ นั ด้วยมือของข้าพเจ้าเอง
พระเจ้าคงจะรู ้สึกคล้าย ๆ กันต่อมนุษย์เราที่พระองค์ทรงสร้าง

3. เราเป็ นของพระองค์โดยการไถ่ บาป
ท่านจาได้ไหม เด็กในเรื่ องเรื อใบที่หาย? เมื่อพบเรื อใบก็ตอ้ งเสี ยค่าไถ่ท้ งั ๆ ที่ตวั เราได้สร้างเรื อ
มาก่อน เมื่อมนุษย์ได้หลงกระทาผิดขายตัวไปอยูใ่ ต้อานาจของซาตาน พระเจ้าก็ตอ้ งเสี ยค่าไถ่อย่างสู ง
คือพระโลหิ ตอันประเสริ ฐแห่งพระบุตรของพระองค์ “แต่ทรงไถ่ดว้ ยโลหิ ตอันมีราคามากคือโลหิตของ
พระคริ สต์ เหมือนเลือดของลูกแกะที่ปราศจากพิการ และด่างพร้อย” (1 เปโตร 1:18) เพราะเหตุน้ ี
อาจารย์เปาโลได้พดู ว่า “ท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของกาย ด้วยว่าได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายไว้แล้วตามราคา
เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าด้วยร่ างกายของท่าน” (ดู โคริ นธ์ 6:19-20) เราผู้
เป็ นคริ สเตียนไม่มีสิทธิ์ เหนื อตัวเราเองหรื อร่ างกายของเรา หรื อชีวิตของเราหรื อทรัพย์สมบัติของเรา
เพราะว่าเราเป็ นทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแล้ว โดยการไถ่บาปของพระเยซูคริ สต์
สมมุติวา่ ขโมยจะลักของ ๆ เราไปจานาไว้ที่โรงจานา ถ้าเราไปพบที่โรงจานาเราคงจะต้องเสี ย
ค่าไถ่แต่เมื่อเสี ยเงินแล้ว สิ่ งนั้นเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเราเต็มที่อย่างเดิมขโมยไม่มีสิทธิ์ เหนื อสิ่ งของนั้น
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เจ้าของโรงจานาก็ไม่มีสิทธิ์ ต่อไป แต่สิทธิ์ ขาดอยูท่ ี่เรา เช่นเดียวกันสิ ทธิ์ ขาดเกี่ยวกับชี วติ คริ สเตียนอยูท่ ี่
พระเจ้าผูไ้ ด้ไถ่บาปของเรา ไม่ได้อยูท่ ี่ตวั เราหรื อที่ซาตานผูเ้ คยปกครองชี วติ ของเรา
เมื่อพระเจ้าทรงไถ่เราออกจากความบาป พระองค์ยงั ทรงรับเรามาเป็ นทายาทของพระองค์อีก
อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “ถ้าเราทั้งหลายเป็ นบุตรแล้วเราจึงเป็ นทายาทคือผูร้ ับมรดกของพระเจ้าและเป็ น
ทายาทด้วยกันกับพระคริ สต์” (โรม 8:17) ในฐานะที่เราเป็ นทายาทเรามีสิทธิ์ เหนื อทรัพย์สมบัติของพระ
บิดา แต่เราต้องรายงานต่อพระบิดาอีกทีวา่ เราได้ใช้ทรัพย์สมบัติของพระองค์ได้ผลประโยชน์อย่างไร
บ้างเพื่อไม่ใช่ตวั เราจะรับการไถ่บาปเท่านั้น แต่สิ่งของทั้งหมดที่อยูใ่ นมือของเราจะมีผลประโยชน์ถวาย
แก่พระบิดาเจ้า อย่าให้เราเป็ นเหมือน “บุตรน้อย” ที่ไปผลาญทรัพย์ของบิดาโดยใช่เหตุ (ลูกา 15:11-24)

4. เราเป็ นของพระองค์โดยการถวายตัว
เมื่อเราเข้าใจถึงความจริ ง ที่พระเจ้าเป็ นเจ้าของแท้ เพราะเป็ นผูส้ ร้างและผูไ้ ถ่บาปแล้ว เราควร
จะมีความยินดี มอบกายถวายชีวติ แก่พระเจ้าโดยสิ้ นเชิ ง “โดยเห็นแก่ความเมตตากรุ ณาของพระเจ้า
ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลาย ให้ถวายตัวแก่พระองค์เป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวติ อยูอ่ นั บริ สุทธิ์ และเป็ นที่
ชอบพระทัยพระเจ้า ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิสมกับฝ่ ายวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย” (โรม 12:1) พระเจ้าทรง
เรี ยกร้องให้เราปฏิบตั ิพระองค์ดว้ ยการถวายชีวติ โดยสิ้ นเชิ ง เป็ นการสมควรอย่างยิง่ ที่เราจะถวายทรัพย์
สมบัติท้ งั หมดแก่พระองค์พร้อมกับกายและใจ และยอมรับว่าพระองค์เป็ นเจ้าของแท้ของสารพัดทุกสิ่ ง
แต่ถา้ เราถวายตัวแล้วอย่าให้เราเอาชีวติ คืนมาอีกแต่จงถวายโดยตลอด และใช้ชีวติ วันเวลา ความสามารถ
“กิฟต์” ทรัพย์สมบัติ ความรู ้ท้ งั หมดเพื่อพระเจ้าเท่านั้น พระองค์ทรงประทานพระบุตรองค์เดียว เพื่อจะ
ทรงไถ่เราไว้และพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้เราถวายทุกสิ่ งเพื่อรับใช้พระองค์

ข้ ออภิปราย
1. ถ้าพระเจ้าทรงเป็ นเจ้า ของสิ่ งสารพัดในโลกนี้มนุษย์เรามีสิทธิ์ แค่ไหน ในการใช้วตั ถุที่เรากาลังครอง
เป็ นทรัพย์สินอยู?่
2. พระเจ้าทรงเป็ นเจ้าของของคนที่ยงั ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนกับทรัพย์สมบัติของเขาหรื อเปล่า?
3. คริ สเตียนควรจะถวายแก่พระเจ้า เงินของเราที่เปอร์ เซ็นต์? เวลาของเรากี่เปอร์ เซ็นต์? ความสามารถกี่
เปอร์เซ็นต์? จิตใจของเรากี่เปอร์ เซ็นต์?
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บทที่ 3 ฉันทะภาระในคัมภีร์เดิม
พระธรรมสำหรั บอ่ ำนและตรึ กตรอง
เฉลยธรรมบัญญัติ 8: 11-18
คานา – เราจะพบมูลรากของคาสอนเรื่ องฉันทะภาระของคริ สเตียนอยูใ่ นพระคัมภีร์เดิม ตั้งแต่เดิม พระ
เจ้าสร้างโลก พระองค์ก็อบรมสั่งสอนไพร่ พลของพระองค์ให้รู้วา่ พระองค์เป็ นเจ้าของสิ่ งสารพัด มนุษย์
อยูภ่ ายใต้อานาจของพระเจ้า และต้องรับผิดชอบต่อพระองค์ในการใช้ชีวติ และทรัพย์สมบัติที่มีอยูเ่ พื่อ
ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าประมาณสองพันปี ก่อนที่พระเยซูบงั เกิดมีการถวาย 10 ลด (1 ใน 10 ของ
จานวนทรัพย์ที่มีอยู)่ แต่พระเจ้ามีนกั โบราณคดีหลายท่านกล่าวว่าเกือบทุกชาติในสมัยก่อนอับราฮัม มี
ธรรมเนียมถวาย 10 ลดแก่พระเจ้าเขาถือว่าจะต้องถวาย 1 ใน 10 ของสัตว์เลี้ยง ผลไม้ผลจากไร่ นา และ
ทรัพย์สมบัติทุกสิ่ งทุกอย่างแก่พระเจ้าธรรมเนียมนี้ปรากฏในประเทศอียปิ ต์
ประเทศอาราเบียและ
ประเทศบาบิโลน เป็ นต้น ทั้งนี้แสดงว่าคนในสมัยนั้นยังไม่ลืมว่าพระเจ้าเป็ นผูส้ ร้างและเป็ นเจ้าของสิ่ ง
สารพัดในจิตใจของเขามีอะไรทาให้เขารู ้วา่ เมื่อเขามานมัสการพระเจ้าเขาควรจะมาด้วยของถวายที่จะ
แสดงความขอบพระคุณและความเคารพนับถือในฐานะที่พระเจ้าเป็ นของโลก

1. ฉันทะภาระของอาดัม
อาดัมเป็ นผูร้ ับฉันทะภาระคนแรกในโลก เขาเป็ นคน “ต้นเรื อน” ของพระเจ้าคนแรกทีเดียวและ
เป็ นตัวอย่างที่ดีสาหรับคนต้นเรื อนสมัยหลังในปฐมกาลบทที่ 1 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็ นสิ่ งสุ ด
ยอดแห่งสิ่ งสารพัดที่พระเจ้าเนรมิตสร้าง พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้ครอบครอง วัตถุและสรรพสัตว์
ทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างมาก่อน พระองค์ทรงสร้างอาดัมตามแบบฉายาของพระองค์ และสั่งอาดัม
ว่าจงมีอานาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองบรรดาสัตว์ที่มีชีวติ ซึ่ งอยูบ่ นแผ่นดิน (ปฐมกาล 1:28) นี่เป็ น
หน้าที่งานที่พระเจ้าทรงมอบให้อาดัมกระทา คือปกครองโลกฝ่ ายวัตถุและสิ่ งทั้งหลายที่มีชีวติ และใช้สิ่ง
เหล่านี้เพื่อเป็ นประโยชน์แก่แผ่นดินของพระเจ้าพร้อมกับถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าทุกวันนี้ก็ยงั เป็ น
หน้าที่ของมนุษย์ที่จะเอาวัตถุที่พระเจ้าทรงสร้างและใช้พฒั นาการโลก ของพระองค์ให้ดีข้ ึนพร้อมกับ
รักษาสิ่ งทั้งหลายที่มีชีวติ ทั้งพืชผลและสัตว์ต่าง ๆ ฉะนั้นการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การทา
อุตสาหกรรมการค้นคว้าตามวิทยาศาสตร์ สิ่ งทั้งหลายเหล่านี้รวมอยูใ่ นฉันทะภาระของมนุษย์ท้ งั สิ้ น
แต่วา่ พระเจ้าทรงเตือนอาดัมให้ระลึกว่าสิ่ งทั้งหลายนี้ พระเจ้าได้ทรงมอบให้มนุษย์

10

(ปฐมกาล 1: 29) คือเป็ นสิ่ งมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยสติปัญญา หรื อฝี มือของเขาเอง แต่เป็ นฝี พระหัตถ์
ของพระเจ้า เกิดจากพระสติปัญญาของพระองค์ จึงเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของพระบิดาเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงสร้าง
สวนเอเดนพระองค์ทรงมอบให้เป็ นที่อยูอ่ ย่างสบายของมนุษย์และทรงให้เขาทางานรักษาสวน
(ปฐมกาล 2: 15) แต่พระเจ้าทรงสงวนสิ ทธิ์ ตน้ ไม้ตน้ หนึ่งที่อาดัมกินไม่ได้ (ปฐมกาล 2:16-17) เรื่ องนี้
เป็ นที่เตือนอาดัมว่าสิ ทธิ์ อานาจสู งสุ ดยังอยูท่ ี่พระเจ้า ทุกครั้งเมื่ออาดัมเห็นต้นไม้ที่เป็ นของหวงห้าม
กลางสวนนั้น เขาจะต้องระลึกว่าพระเจ้าเป็ นเจ้าของแท้ของสวน น่าเสี ยดายที่อาดัมไม่ได้ปฏิบตั ิตาม
ฉันทะภาระของเขาอย่างถูกต้อง

2. ฉันทะภาระของอับราฮัมกับยาโคบ
ตั้งแต่สมัยแรกของโลกคนทั้งหลายที่มีความเชื่อในพระเจ้าแสดงความเคารพนับถือพระองค์ใน
ฐานะที่พระองค์เป็ นเจ้าของแท้ของโลก โดยการถวายเครื่ องบูชาคายินและเฮเบลลูกชายสองคนแรกของ
อาดัมกับเอวาได้นาของส่ วนหนึ่งของผลได้จากการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์มาถวายแก่พระเจ้าเป็ น
เครื่ องบูชา และต่อ ๆ มาประชาชาติท้ งั หลายที่นบั ถือพระเจ้ามีธรรมเนียมถวายเครื่ องบูชา ดังที่กล่าวมา
ข้างบนแล้ว
อับราฮัมก็เหมือนกันหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงเรี ยกให้อบั ราฮัมออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไปตั้ง
ชาติใหม่ที่พระเจ้าเลือกสรรไว้
อับราฮัมเคยถวายเครื่ องบูชาในทุกหนทุกแห่งที่เขาพักอาศัยอยูใ่ น
ประเทศคานาอันพระเจ้าสัญญาว่าจะประทานแผ่นดินคานาอันให้ แก่อบั ราฮัม แต่อบั ราฮัมแสดงว่าเขา
ยอมรับว่าพระเจ้าเป็ นเจ้าของแท้ โดยการนาเครื่ องบูชามาถวายแก่พระองค์เป็ นประจา ในปฐมกาลบทที่
14 หลังจากที่อบั ราฮัมได้มีชยั ชนะในการสู ้รบกับศัตรู เขาได้นา 10 ลดจากบรรดาของที่เขาได้ในการรบ
มาถวายแก่มลั คีซะเด็คผูเ้ ป็ นปุโรหิ ตของพระเยโฮวาห์ และเป็ นกษัตริ ยใ์ นเมืองซาเล็มทั้งหมดนี้แสดงว่า
สองพันปี ก่อนพระเยซูมาเกิดคนต้นตระกูลของชาติอิสราเอลได้ถวาย 10 ลดแล้ว
ยาโคบหลานชายของอับราฮัมก็ถวาย 10 ลดเหมือนกัน ในปฐมกาลบทที่ 28 เมื่อเขากาลังหนี
จากพี่ชายเอซาว และได้ฝันเห็นบันไดพาดจากแผ่นดินโลกขึ้นไปสู่ เมืองสวรรค์ เขารู ้วา่ พระเจ้าสถิตอยู่
กับเขาในเวลานั้น เขาปฏิญาณตัวว่าเขาจะติดตามพระเจ้าตลอดชี วติ แม้วา่ เขาจะไปในที่ไหนแห่งใดก็
ตาม และจากทรัพย์สมบัติท้ งั หมดที่พระเจ้าจะประทานให้เขานั้นเขาสัญญาว่าจะถวายส่ วนหนึ่งใน 10
ส่ วนแด่พระเจ้าเสมอ (ปฐมกาล 28: 22) เหตุฉะนั้นสองคนที่เป็ นต้นตระกูลของชาติพิเศษของพระเจ้าได้
ปฏิบตั ิตามฉันทะภาระโดยการถวาย 1 ใน 10 ของทรัพย์สมบัติท้ งั หมดแก่พระเจ้า
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3. ฉันทะภาระในพระบัญญัติของโมเสส
เมื่อพระเจ้าประทานพระบัญญัติให้โมเสส พระองค์ทรงรับสั่งให้โมเสสออกพระบัญญัติไว้
เกี่ยวกับการถวาย 10 ลด ตามที่บรรพบุรุษของอิสราเอลได้ทามาก่อน เมื่อพระเจ้าทรงนาอิสราเอลออก
จากประเทศอียปิ ต์ พระองค์ได้ทาคามัน่ สัญญาระหว่างพระองค์กบั ชาติอิสราเอล พระองค์มีพระ
ประสงค์ที่จะให้เขาระลึกเสมอว่าสรรพสิ่ งที่เขามีอยูไ่ ด้มาจากพระเยโฮวาห์เจ้า
ขอให้ท่านเปิ ดดูใน
หนังสื อเฉลยบัญญัติ 8: 11-18 แล้วท่านจะเห็นว่าโมเสสได้เตือนอิสราเอลว่า อย่าลืมพระพรทั้งหลายของ
พระเยโฮวาห์ จงระลึกไว้วา่ สิ่ งดีท้ งั หลายมาจากพระเยโฮวาห์แม้แต่กาลังที่ทาให้เขาทางานได้ ทามาหา
กินได้ก็มาจากพระเจ้าทั้งสิ้ น
เพื่อจะเตือนพวกอิสราเอลถึงเรื่ องที่วา่ พระเจ้าเป็ นเจ้าของแท้ พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้ถวายสิ บ
ลดสามชนิด
(1) สิ บลดแรกของรายได้ โมเสสสอนว่า “ส่ วนสิ บลดหนึ่งแต่บรรดาข้าวพืชที่แผ่นดินก็ดี หรื อ
ผลไม้ท้ งั ปวงก็ดีเป็ นของพระเยโฮวาห์ เป็ นของบริ สุทธิ์ แก่พระเยโฮวาห์” (เลวีนิติ 27:30) ฉะนั้นชาว
อิสราเอลทุกคนต้องนา 1 ใน 10 ของรายได้มาถวายแก่พระเจ้าก่อนที่จะไปใช้จ่ายอย่างอื่น
(2) สิ บลดการเลี้ยงทุก 3 ปี เมื่อชาวอิสราเอลขึ้นไปกรุ งเยรู ซาเล็มในการเลี้ยงใหญ่เขาต้องทาสิ บ
ลดอีกจานวนหนึ่งเพื่อจะใช้จ่ายในการเลี้ยงและนมัสการพระเจ้า (พระบัญญัติ 14: 22-26)
(3) สิ บลดสาหรับการให้ทานแก่คนอนาถา ชาวอิสราเอล ยังต้องถวายสิ บลด อีกจานวนหนึ่ง
เพื่อจะช่วยเหลือคนยากจน (เฉลยบัญญัติ 14: 28-29)
นอกจากนี้ยงั มีอีกสิ่ งหนึ่งที่สอนให้อิสราเอลรู ้วา่ พระจ้าเป็ นเจ้าของสิ่ งสารพัดที่ดินทั้งหมดใน
ประเทศอิสราเอล ถือว่าเป็ นของพระเจ้า ซื้ อขายกันไม่ได้หากแต่วา่ ให้เช่าระยะนาน แต่เมื่อครบกาหนด
50 ปี จะต้องกลับเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเจ้าของเดิม คาสอนทั้งหลายเหล่านี้เป็ นวิธีอบรมพลไพร่ ของพระ
เจ้าให้เข้าใจว่าทุกสิ่ งที่มีอยูร่ วมทั้งชีวติ ของเขาเป็ นของพระบิดา สมัยนี้คริ สเตียนเราไม่ได้อยูใ่ ต้พระ
บัญญัติแต่เมื่ออยูใ่ ต้พระคุณเราจะทาน้อยกว่าชาติอิสราเอลที่ยงั ไม่รู้จกั พระกรุ ณาธิ คุณของพระเยซูคริ สต์
หรื อ?

4. ฉันทะภาระในหลังสื อมาลาคี
ในหนังสื อมาลาคี 3: 7-12 มีคาสอนที่สาคัญเกี่ยวกับฉันทะภาระของเรา ท่านมาลาคีได้กล่าวหา
ว่าพวกอิสราเอลได้หลงลืมพระเจ้าซึ่ งเป็ นการกระทาที่ร้ายแรงและน่ากลัว เขาร้องเรี ยกให้ชาวอิสราเอล
กลับใจเสี ยใหม่และกลับมาหาพระเจ้า แต่ประชาชนถามว่าเราจะกลับมาหาพระเจ้าในเรื่ องอะไรกัน
ท่านมาลาคีตอบว่าก็ในเรื่ องถวายสิ บลดให้พระเจ้า ท่านหาว่าพวกอิสราเอลได้ฉ้อโกงพระเจ้าในการที่
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ไม่ได้นาหนึ่งในสิ บของรายได้ถวายแน่นอน การฉ้อโกงพระเจ้าเป็ นสิ่ งที่ร้ายแรงกว่าการฉ้อโกงมนุษย์
การขโมยของของพระเจ้าเป็ นบาปที่น่ากลัว แต่คริ สเตียนหลายคนสมัยนี้กาลังฉ้อโกงพระเจ้าในเรื่ องนี้
กาลังจะเอาเงินของพระเจ้าไปใช้ส่วนตัวซึ่งเปรี ยบเสมือนการลักขโมยของที่เป็ นของพระองค์
ท่านมาลาคีแนะนาให้ชาวอิสราเอลนาเงินสิ บลดมาส่ าสมไว้ในคลังแห่งพระวิหาร เพื่อจะมีเงิน
ใช้จ่ายในวิหารของพระเจ้า ข้อนี้แสดงถึงวิธีดาเนินพระราชกิจของพระเจ้า คือให้บุตรทั้งหลายของ
พระองค์นา 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้มาส่ าสมไว้ในคลัง สาหรับสมัยนี้เป็ นคลังของคริ สตจักรเพื่อจะมี
เงินใช้จ่ายพอที่จะเลี้ยงศิษยาภิบาลซื้ อเครื่ องใช้ต่าง ๆ และใช้ในเรื่ องปลีกย่อยต่าง ๆ ที่จาเป็ นในงานของ
คริ สตจักร
ท่านมาลาคีทา้ ทายให้ชาวอิสราเอลมาลองดูพระเจ้า ดูทีหรื อว่าพระองค์จะไม่เปิ ดท้องฟ้ าและเท
พรให้แก่เขาจนเกินความต้องการหรื อไม่ ถ้าเราสัตย์ซื่อในการถวาย 10 ชัก 1 เราจะได้รับพระพรฝ่ าย
วิญญาณจากพระเจ้า เหลือที่จะรับได้คือพระพรฝ่ ายวิญญาณเป็ นสิ่ งสาคัญและพระพรฝ่ ายวัตถุก็จะมี
พอสมควรอีกด้วย เรื่ องฉันทะภาระในพระคัมภีร์เดิมถ้าสรุ ปแล้วก็มีอยูว่ า่
(1) พระเจ้าเป็ นเจ้าของสิ่ งสารพัดเพราะเป็ นผูท้ รงสร้าง
(2) พระเจ้าต้องการให้ไพร่ พลของพระองค์เองเข้าใจและยอมรับเปิ ดเผยว่าพระองค์เป็ นเจ้าของ
สิ่ งสารพัด
(3) วิธีที่จะทาอย่างนี้คือโดยการถวายหนึ่งในสิ บของทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าทรงประทานให้
เป็ นประจา

ข้ ออภิปราย
1. ท่านรู ้สึกว่าอาดัมได้ปฏิบตั ิดีแค่ไหน กับฉันทะภาระที่พระเจ้าทรงมอบให้ในสวนเอเดน
2. พวกบรรพบุรุษสมัยอับราฮัมรู ้ได้อย่างไรว่าเขาควรจะถวายสิ บลดแก่พระเจ้า? ธรรมเนียมนี้มาจาก
ไหน?
3. จงอภิปรายถึงเรื่ องหน้าที่ถวายสิ บลดตามคาสอนในพระบัญญัติและเอามาเปรี ยบเทียบกับหน้าที่ถวาย
ทรัพย์ของคริ สเตียนในสมัยนี้
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บทที่ 4 ฉันทะภาระในคาสอนของพระเยซู
พระธรรมสำหรั บอ่ ำนและตรึ กตรอง – มัทธิ ว 6:19-34
คานา - พระเยซูคริ สต์เจ้าได้สอนอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่ องสิ่ งของที่มนุษย์มีอยูป่ ระมาณครึ่ งหนึ่งของ
คาอุปมาของพระเยซูเกี่ยวกับเรื่ องทรัพย์สมบัติของมนุษย์ และการใช้สิ่งของเหล่านี้ตามน้ าพระทัยของ
พระเจ้า ทาไมพระเยซูทรงเน้นถึงเรื่ องนี้มากเช่นนี้ในการสั่งสอนของพระองค์เป็ นเพราะว่าพระองค์ทรง
ทราบว่าจิตใจของมนุษย์เราเต็มไปด้วยการโลภ และมักจะหลงรักเงินทองและสิ่ งของมากกว่ารักพระเจ้า
คาสอนของพระเยซูเรื่ องทรัพย์สมบัติมีมากว่าคาสอนเกี่ยวกับคาอธิ ษฐานหรื อการออกไปประกาศแสดง
ว่า พระองค์ทรงเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นมากที่จะเตือนศิษย์ของพระองค์ในเรื่ องนี้ ต่อไปนี้ขอให้เรา
พยายามศึกษาอย่างย่อ ๆ เกี่ยวกับคาสอนของพระเยซูเรื่ องฉันทะภาระ ยังมีคาสอนอีกมากหลายที่เราไม่
สามารถจะนามาพิจารณา เราจะยกมาตอนสาคัญ ๆ เท่านั้น

1. จงแสวงหาแผ่ นดินของพระเจ้ าก่อน
ในมัทธิ วบทที่ 6 และลูกาบทที่ 12 มีคาสอนของพระเยซู ที่สาคัญอย่างยิง่ สาหรับคริ สเตียน คือ
สอนถึงท่าทีของคริ สเตียนต่อเงินทอง ทรัพย์สมบัติ และการทามาหากิน พระเยซูทรงเล่าเรื่ องเกี่ยวกับ
เศรษฐีโง่ที่ลืมพระเจ้าและรักทรัพย์สมบัติ เป็ นที่หนึ่งในชีวติ ของเขา (ลูกา 12: 16-21) หมายความว่าเป็ น
การโง่เขลามากถ้ามนุษย์เราจะพยายามรวยฝ่ ายโลกนี้โดยส่ าสมทรัพย์สมบัติไว้สาหรับตัว และไม่มงั่ มี
ฝ่ ายวิญญาณจาเพาะพระเจ้าพระเยซูสอนว่าบุตรของพระองค์ไม่ตอ้ งเป็ นห่วงมากในเรื่ องการทามาหากิน
คือจะเอาอะไรมากิน จะเอาอะไรมานุ่งห่ม พระบิดาเจ้าทรงทราบว่าเราต้องการสิ่ งเหล่านี้พระองค์ทรง
เลี้ยงดูแลนกในอากาศ ไม่ให้มนั อดอยากพระองค์ทรงตกแต่งหญ้าตามทุ่งนาให้สวยงาม แล้วพระองค์จะ
ไม่ประทานสิ่ งเหล่านี้ให้แก่บุตรที่รักของพระองค์หรื อ? กษัตริ ยด์ าวิดเป็ นพยานว่า เมื่อก่อนเขาหนุ่ม
เดี๋ยวนี้เขาแก่แล้ว แต่เขาไม่เคยเห็นลูกของคนที่รักพระเจ้าอดอยาก (เพลงสดุดี 37: 25) บิดาของผูเ้ ขียน
เรื่ องนี้มีลูกถึง 10 คน ท่านเคยเป็ นพยานว่าลูกของเขาไม่เคยอดแม้แต่ม้ือเดียว และมีเสื้ อใส่ ไปโรงเรี ยน
ตลอดมาทั้ง ๆ ที่บางครั้งเสื้ อนั้นถูกปะมาก เพราะฉะนั้นคริ สเตียนเราไม่ควรจะกังวลหรื อวิตกเกี่ยวกับ
การทามาหากินเหมือนกับหลายคนที่บอกว่าเขาไม่มีเวลาทางานของพระเจ้า ไม่มีเวลานมัสการพระเจ้า
เพราะเขาต้องหากินให้ลูกเมีย ดังที่มีคาพูดกันว่าอยูเ่ พื่อกิน หรื อกินเพื่ออยู?่ มีหลายคนในโลกนี้ที่อยูเ่ พื่อ
กินเท่านั้น แต่เราที่เป็ นคริ สเตียนกินเพื่อจะยังชีวติ ไว้ และอยูเ่ พื่อถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า ถ้าเราอยูเ่ พื่อ
จะหาเงินเท่านั้น แปลว่าเรามีใจโลภ ซึ่ งเป็ นบาปที่มกั จะทาให้เราหลงลืมพระเจ้า พระเยซูก็บอกวิธีที่ดี
ที่สุดที่จะแก้ปัญหาเรื่ องใจโลภ วิธีน้ ีก็ปรากฏในหนังสื อ มัทธิ ว 6: 33 “ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดิน
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ของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
และพระองค์ทรงเพิ่มเติมสิ่ งทั้งปวงเหล่านี้ให้”
สาหรับคริ สเตียนนั้นต้องให้พระเจ้าเป็ นที่หนึ่งในจิตใจและชีวติ ต้องแสวงหาน้ าพระทัยของพระองค์
ก่อนทุกครั้ง แล้วพระเจ้าสัญญาว่าถ้าเราทาเช่นนี้ พระองค์จะเพิ่มเติมสิ่ งฝ่ ายวัตถุซ่ ึ งเป็ นปั จจัยชีวติ ให้โดย
เราไม่ตอ้ งเป็ นห่วงเรื่ องสิ่ งเหล่านี้

2. จงส่าสมทรัพย์ สมบัติไว้ ในสวรรค์
คาสั่งสอนของพระเยซูเกี่ยวกับฉันทะภาระอีกประการหนึ่ ง
คือว่าให้ศิษย์ของพระองค์เก็บ
ทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ไม่ใช่วา่ เก็บไว้ในโลกนี้ พระองค์ตรัสว่า “อย่าส่ าสมทรัพย์สมบัติไว้สาหรับตัว
ในโลกนี้ ที่ตวั หนอนและสนิมอาจทาลายเสี ยได้ และที่ขโมยอาจขุดช่องล้วงลักเอาไปได้ แต่จงส่ าสม
ทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ตวั หนอนหรื อสนิมทาลายเสี ยไม่ได้และที่ไม่มีขโมยขุดช่องส่ องลักเอาไปได้
เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยูท่ ี่ไหน ใจของท่านก็อยูท่ ี่นนั่ ด้วย” (มัทธิว 6:19-21) แต่เราอาจจะถาม
ขึ้นมาว่าเอาเงินทองหรื อทรัพย์สมบัติของเราในโลกนี้ส่งไปไว้ในเมืองสวรรค์อย่างไรได้ เพราะว่าเมื่อ
เราตายจากโลกนี้ไปแล้วเราจะเอาติดไปในมือไม่ได้
พระเยซูเคยยกคาอุปมาเพื่อจะแนะนาศิษย์ของ
พระองค์ให้รู้จกั วิธีที่จะเอาทรัพย์สมบัติไปฝากไว้ในธนาคารแห่งพระเจ้าเบื้องบน
ขอให้เราเปิ ดอ่านพระธรรมลูกา 16: 1-13) เรื่ องของคนต้นเรื อนอธรรม พระเยซูทรงชมเชยคน
ต้นเรื อนอธรรม ไม่ใช่เพราะการกระทาอธรรมของเขา และการขี้โกง แต่ชมเชยการตระเตรี ยมสาหรับ
อนาคตเมื่อเขาเห็นว่าเขาจะออกจากงาน เพราะนายรู ้เรื่ องเขา เขาก็จดั แจงหาทางเตรี ยมมิตรสหายที่จะ
ต้อนรับเขาโดยใช้ตาแหน่งคนต้นเรื อน พระเยซูทรงใช้อุทาหรณ์เรื่ องนี้ เพื่อจะสอนเราให้นึกถึงอนาคต
ในการใช้เงินทอง ของเราพระองค์ตรัสว่า “จงกระทาให้มีมิตรสหายแก่ตวั ด้วยทรัพย์สมบัติอธรรมเพื่อ
เมื่อทรัพย์น้ นั เสี ยไปแล้วเขาจะได้ตอ้ นรับท่านในที่อาศัยอันถาวรเป็ นนิจ” (ลูกา 16:9)
ข้อนี้หมายความว่าให้คริ สเตียนเราใช้ทรัพย์สมบัติที่มีอยูเ่ พื่อจะช่วยคนให้รู้จกั พระเจ้าแล้ว “เมื่อ
ทรัพย์สมบัติน้ นั เสี ยไปแล้ว” คือเมื่อเราออกจากโลกนี้แล้ว และเอาทรัพย์ไปด้วยไม่ได้ คนเหล่านั้นที่เรา
ได้ช่วยให้มารู ้จกั พระเจ้าจะคอยต้อนรับเราใน “ที่อาศัยอันถาวรเป็ นนิจ” คือเมืองสวรรค์ ถ้าเราเอาเงิน
ของเราซื้ อใบปลิวแจกให้คนที่ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียน บางทีจะมีสักคนหนึ่งกลับใจเสี ยใหม่มาเชื่อพึ่งพระ
เยซูคริ สต์ สักวันหนึ่งเราจะพบคนนั้นในเมืองสวรรค์และเขาจะต้อนรับเราด้วยความยินดีเพราะเราได้
ช่วยเขาให้รับชีวิตนิ รันดร์ นี่ แหละคือวิธีเก็บทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ คือใช้จ่ายในพระราชกิจของพระ
เยซูคริ สต์ในโลกนี้ก็จะเป็ นการฝากไว้ในธนาคารเบื้องบนของพระเจ้า ความจริ งพระเจ้าไม่จาเป็ นต้อง
ใช้เงินของเราก็ได้ แต่พระองค์อยากจะให้จิตใจของเราพัวพันกับแผ่นดินของพระองค์ พระองค์ทรง
ทราบว่าเงินของเราอยูท่ ี่ไหน จิตใจของเราก็จะอยูท่ ี่นนั่
พระองค์อยากจะให้จิตใจของเราฝังอยูก่ บั
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แผ่นดินของพระองค์ เพราะฉะนั้นพระองค์สั่งให้เราถวายเงินของเราเพื่อให้ใช้จ่ายในพระราชกิจของ
พระเจ้า
นายทุนของบริ ษทั เดินเรื อบริ ษทั หนึ่งที่ซานฟรานซิ สโก กาลังสนทนากับเพื่อนคนหนึ่ งที่ได้มา
เยีย่ มเพื่อจะขอให้เขาบริ จาคเงินช่วยการเผยแพร่ พระกิตติคุณในต่างประเทศ เขาเขียนเช็คใบหนึ่งจานวน
หนึ่งพันเหรี ยญเพื่อจะมอบให้เพื่อนเอาไปใช้ในการเผยแพร่ ในทันใดนั้นลูกจ้างคนหนึ่ งวิง่ เข้ามาบอกว่า
มีข่าวไม่ดี เรื อเดินทะเลลาหนึ่งได้จมลงไปในน้ า และสิ นค้าในเรื อทั้งหมดก็เสี ยหายไปหมด นายทุน
คนนั้นหันมาพูดกับเพื่อนว่าขอเช็คใบนั้นคืนมาด้วยความเห็นใจเพื่อนก็ส่งเช็คคืนให้เขา พรางพูดว่า
“ต้องฉี กทิ้งใช่ไหมเพราะขาดทุนมาก?” นายทุนตอบว่า “ไม่ใช่ผมจะแก้เป็ นห้าพันเหรี ยญแทนหนึ่งพัน
เหรี ยญ ในการที่เรื อจมน้ านี้ทาให้ผมรู ้วา่ สิ่ งในโลกนี้ไม่ถาวร ผมจะรี บเอาเงินเก็บไว้ในธนาคารแห่ง
แผ่นดินสวรรค์” คริ สเตียนที่คิดถูกต้องจะต้องคิดอย่างเดียวกับนายทุนคนนั้น

3. พระเยซูกบั การถวายสิบลด
เรื่ องการถวายสิ บลด พระเยซูสอนว่าอย่างไรพระองค์ตรัสถึงการถวาย 10 เปอร์ เซ็นต์ ครั้งเดียว
เท่านั้นในมัทธิ ว 23:23 ในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูสอนว่าเราควรจะถวายสิ บลดหนึ่งส่ วน และหน้าที่
อื่นในชีวิตคริ สเตียนไม่ควรจะละเว้นด้วย พระเยซูเองคงจะถวายสิ บลดเหมือนกันเพราะว่าพระองค์ตรัส
ว่า “อย่าคิดว่าเรามาทาลายพระบัญญัติและคาของศาสดาพยากรณ์เสี ย เรามิได้มาทาลายแต่มาเพื่อจะให้
สาเร็ จ” (มัทธิว 5:17) พระเยซูก็ทาตามพระบัญญัติของโมเสสทุกข้อทุกประการ พวกฟาริ สีไม่เคยติเตียน
พระเยซูวา่ ไม่ได้ถวายสิ บลด แสดงว่าพระองค์คงจะถวายเสมอ มิฉะนั้นพวกฟาริ สีที่คอยจับผิดพระองค์
และที่เคร่ งในการถวายสิ บลด คงจะว่ากล่าวพระองค์แน่นอน แต่พระเยซูสอนในหลักเกณฑ์ที่สูงกว่า
พวกฟาริ สี พระองค์สอนว่าเราควรจะถวายทุกสิ่ งทุกอย่างแก่พระเจ้าไม่ใช่ 10 เปอร์ เซ็นต์เท่านั้น
พระองค์สั่งให้ขนุ นางคนหนุ่มไปขายบรรดาสิ่ งของที่มีอยูแ่ ละแจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วมาติดตาม
พระองค์ (มาระโก 10:21) พระองค์ชมเชยหญิงหม้ายในพระวิหารที่ถวายทองแดง 2 แผ่น เพราะว่าเขา
เป็ นคนยากจนแต่ได้ถวายเงินทั้งหมดที่มีไว้สาหรับเลี้ยงชีวติ ของตน (มาระโก 12:42-44) มาตรฐานของ
พระเยซูในการถวายแก่พระเจ้าคือถวาย 100 เปอร์ เซ็นต์ของชีวติ จิตใจ และทรัพย์สมบัติ พระองค์สอน
ว่าเราควรจะถวายเพราะรักพระเจ้า ไม่ใช่เพราะการบังคับแต่อย่างใดเลย พระองค์ยงั สอนอีกว่า “การให้
เป็ นเหตุให้มีความสุ ขยิง่ กว่าการรับ” (กิจการ 20:35) คาสอนเหล่านี้สรุ ปแล้วหมายความว่าพระเยซูจะให้
เราถือว่าทรัพย์สมบัติท้ งั ปวงของเราเป็ นของพระเจ้า เราควรจะถวายแก่พระองค์ โดยตรง 10 เปอร์เซ็นต์
แต่อีก 90 เปอร์ เซ็นต์น้ นั เราจะถือว่าเป็ นของเราไม่ได้ ตัวเราเองก็เป็ นของพระเจ้าแน่ทีเดียว สิ่ งของที่เรา
มีอยูเ่ ป็ นของพระองค์ดว้ ย
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4. พระเยซูทรงถวายทุกสิ่ ง
พระเยซูทรงเป็ นตัวอย่างที่ดีเลิศในการถวายตัวแด่พระเจ้า อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “เพราะว่าท่าน
ทั้งหลายรู ้จกั พระกรุ ณาของพระเยซูคริ สต์เจ้าของเราว่า ครั้นพระองค์มงั่ คัง่ อยูแ่ ล้ว พระองค์ยงั ทรงยอม
เป็ นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็ นคนมัง่ มีเนื่ องจากความยากจนของ
พระเยซู” (2 โคริ นธ์ 8:9) ในชีวติ ของพระเยซู พระองค์ทรงยอมถวายทุกสิ่ งทุกอย่างแก่พระบิดาเจ้า และ
ทรงสละทุกอย่างเพื่อมนุษย์เรา แม้จนกระทัง่ ยอมพลีชีวติ ของพระองค์บนไม้กางเขนแทนบาปของเรา
การถวายโดยสิ้ นเชิงของพระองค์ควรจะกระตุน้ เตือนให้คริ สเตียนทุกคนยอมถวายทุกสิ่ งแด่พระองค์
และรู ้จกั หน้าที่ถวายทรัพย์เพื่อใช้จ่ายในอาณาจักรของพระองค์
เราสู้วายชนม์เพื่อท่าน
โลหิตวิเศษเราไหล
ล้างจิตชาระวิญญาณ
ไถ่โทษให้เกิดใจใหม่
เราสู ้วายชนม์ไม่คิดเสี ยดาย
ท่านมีสิ่งใดถวาย
เราสู ้วายชนม์ไม่คิดเสี ยดาย
ท่านมีสิ่งใดถวาย
ปราสาทแห่งพระบิดา
บัลลังก์รุ่งเรื องของเรา
สู ้ทิ้งมาสู่ โลก
รับทุกข์ลาบากเปลี่ยวเปล่า
เราทิง้ ยศศักดิ์ท้ งั หมดเมืองแมน
ท่านทิง้ อะไรตอบแทน
เราทิ้งยศศักดิ์ท้ งั หมดเมืองแมน
ท่านทิ้งอะไรตอบแทน
เรานาของดีลงมา
จากวังงดงามเบื้องบน
ความรอดความรักสุ ขา
และซึ่งยกโทษโปรดชน
เรานาของดีมายืน่ จาหน่าย
ท่านยืน่ สิ่ งใดถวาย
เรานาของดีมายืน่ จาหน่าย
ท่านยืน่ สิ่ งใดถวาย

ข้ ออภิปราย
1. จงหาคาอุปมาของพระเยซู ที่เกี่ยวกับ “ฉันทะภาระ”ว่ามีกี่เรื่ อง และสอนอย่างไรบ้าง?
2. ลองคิดดูวา่ คริ สเตียนจะใช้เงินของเขาอย่างไรบ้างเพื่อเก็บเงินนั้นไว้ในเมืองสวรรค์?
3. จงยกตัวอย่างมาจากประสบการณ์ ของท่านเพื่อจะพิสูจน์ขอ้ ที่วา่ “การให้เป็ นเหตุให้มีความสุ ขยิง่ กว่า
การรับ”
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บทที่ 5 ฉันทะภาระในคาสอนของเปาโล
พระธรรมสาหรับอ่านและตรึกตรอง 2 โครินธ์ 9: 6-15
คำนำ อาจารย์เปาโลถือว่าคนใดที่อยูใ่ นพระคริ สต์แล้วเป็ นของพระคริ สต์ท้งั สิ้ น เขาเชื่อว่าพระเยซูได้
ทรงไถ่เราไว้ดว้ ยพระโลหิ ตของพระองค์ ฉะนั้นเราไม่ใช่เจ้าของกายแต่วา่ เราต้องถวายเกียรติยศ แก่พระ
เจ้าด้วยร่ างกายของเรา (1 โคริ นธ์ 6: 19-20) คาสอนของเปาโลเกี่ยวกับฉันทะภาระก็มารวมอยูท่ ี่จุดนี้ เป็ น
จุดสาคัญ คนที่เป็ นคริ สเตียนแล้วเป็ นทาสของพระคริ สต์และสิ ทธิ์ ขาดอยูท่ ี่พระองค์ท้ งั สิ้ น เราไม่มีสิทธิ์
ที่จะดารงชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ตวั เราเองต่อไป แต่เราจะต้องอยูเ่ พื่อประโยชน์แก่พระองค์น้ นั ผูท้ รงวาย
พระชนม์เพื่อเห็นแก่เรา (2 โคริ นธ์ 5:15) อันที่จริ งอาจารย์เปาโลถือว่าเขาเป็ นเหมือนกับคนที่ตายแล้ว
แต่ยงั มีชีวติ อยูเ่ พื่อพระคริ สต์ (กาลาเทีย 2:20) จากข้อเหล่านี้เราเห็นได้วา่ คาสอนของอาจารย์เปาโล
เกี่ยวกับฉันทะภาระ ก็เน้นอย่างหนักถึงการถวายตัวแด่พระเจ้าโดยสิ้ นเชิง แน่ทีเดียวถ้าเราถวายตัวทั้งสิ้ น
แก่พระเจ้า สิ่ งอื่น ๆ ที่เป็ นของเราจะต้องเป็ นของพระเจ้าเหมือนกัน
แต่อาจารย์เปาโลมีคาสอนเจาะจงเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติของเรา และการถวายทรัพย์ของคริ ส
เตียนในจดหมายของท่าน 2 ฉบับที่ส่งไปยังคริ สตจักรในเมืองโคริ นธ์ มีคาแนะนาหลายประการเกี่ยวกับ
เรื่ องนี้ที่เราจะเอามาให้เป็ นหลักเกณฑ์และมาตรฐานในคริ สตจักรทุกวันนี้ ในกรณี น้ นั อาจารย์เปาโล
กาลังเรี่ ยไรเงินจากคริ สตจักรต่าง ๆ เพื่อจะเอาไปมอบให้คริ สเตียนยากจนในกรุ งเยรู ซาเล็ม ใน
คาแนะนาของอาจารย์เปาโลเกี่ยวกับการเรี่ ยไรเงินนี้มีหลักสาคัญหลายประการที่เป็ นประโยชน์แก่คริ ส
เตียนเราในสมัยนี้ ในหนังสื อ 2 โคริ นธ์ บทที่ 8 อาจารย์เปาโลชมเชยพวกคริ สเตียนในมลฑล
มากะโดเนียว่าถึงแม้วา่ เขาไม่รวยนักแต่เขาก็ยนิ ดีถวายทรัพย์เกินความสามารถของเขา เพราะความรัก
พระเจ้าและรักพี่นอ้ งคริ สเตียนในต่างแดน อะไรเป็ นเคล็ดลับที่ทาให้คริ สเตียนเหล่านั้นถวายทรัพย์ดว้ ย
ใจกว้างขวางเช่นนี้ เราจะพบได้ในข้อที่ 5 ของบทที่ 8 “แต่ขอ้ สาคัญที่สุดเขาได้ถวายตัวเขาเองแก่องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว ได้ยอมตัวให้แก่เราตามพระทัยพระเจ้า” เพราะฉะนั้นเราเห็นได้วา่ จุดเริ่ มต้นในการ
ถวายทรัพย์คือให้เราถวายตัวเองเสี ยก่อน
แต่การถวายเงินต้องทาเป็ นระเบียบแล้วอาจารย์เปาโลแนะนาระเบียบอย่างดีสาหรับการถวาย
ขอให้เปิ ดดู 1 โคริ นธ์ 16: 1-2 มีคาแนะนาดังต่อไปนี้
(1) ถวายสม่าเสมอ “ทุกวันอาทิตย์” อาจารย์เปาโลแนะนาให้คริ สเตียนนาเงินมาถวายทุกวัน
อาทิตย์เป็ นประจาเมื่อมานมัสการพระเจ้า เขาจะได้ติดเงินในมือไปถวายแก่พระเจ้าเป็ นส่ วนหนึ่ง ของ
การนมัสการ
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(2) ทุกคนถวาย “พวกท่านทุกคน” คริ สเตียนทุกคนไม่วา่ จะรวยหรื อยากจนแค่ไหนต้องมีส่วน
ในการถวายทรัพย์เพื่อทุกคนจะได้รับพระพรจากการถวาย
(3) ถวายด้วยการตระเตรี ยม “เก็บเงินผลประโยชน์ที่ได้ไว้บา้ ง” ในการถวายทรัพย์เราต้องใช้
ความคิด และเตรี ยมไว้ล่วงหน้าไม่ใช่วา่ ถึงเราถวายเอามือล้วงกระเป๋ ามีเหลืออยู่ 10 ส.ต. ควักออกมาใส่
ถุงทรัพย์ แต่เราควรจะเตรี ยมด้วยการพิจารณาความเป็ นอยูข่ องเรา พระพรที่พระเจ้าประทานให้และด้วย
การอธิ ษฐานตัดสิ นใจว่าพระองค์จะให้เราถวายมากน้อยเพียงใด
(4) ถวายตามรายได้ “เก็บเงินผลประโยชน์” หมายความว่า เราควรจะถวายแก่พระเจ้าตามอัตรา
ที่พระองค์ได้ประทาน พระพรแก่เรามาก่อนและเราจะใช้อตั ราอะไรในที่น้ ีอาจารย์เปาโลไม่ได้ออก แต่
อัตราต่าที่สุดในพระคัมภีร์คือถวาย 10 เปอร์ เซ็นต์ของรายได้ท้ งั หมด พระเจ้าไม่เคยให้อตั ราอื่นนอกจาก
10 ลด 1 เราจะถวายมากกว่า 10 เปอร์ เซ็นต์ก็ได้ แต่สาหรับคริ สเตียนอัตราต่าที่สุดคือ 1 ใน 10
ระเบียบดังกล่าวมานี้ที่อาจารย์เปาโลแนะนาไว้เราเอามาใช้ได้ทนั ทีในคริ สตจักรของพระเจ้าใน
สมัยนี้วธิ ี น้ ีเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยดี และคริ สเตียนทุกคนเข้าใจได้ง่าย

2. พระพรในการถวายทรัพย์
อาจารย์เปาโลสอนว่าการถวายทรัพย์ไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะต้องทาโดยถูกบังคับ แต่โอกาสที่จะ
ถวายเป็ นพระพรที่เราได้รับจากพระเจ้า เป็ นโอกาสที่จะร่ วมในพระราชกิจของพระองค์ เป็ นอุปนิสัยที่
พระเจ้าจะสร้างในตัวเราโดยพระคุณของพระองค์ ( 2 โคริ นธ์ 8: 1-7) พระเจ้าไม่ตอ้ งใช้เงินของเราก็ได้
แต่พระองค์ตอ้ งการให้เราได้รับพระพร ในการมีส่วนร่ วมในราชกิจแห่งแผ่นดินของพระองค์ อาจารย์
เปาโลพูดกับชาวโคริ นธ์วา่ “ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการทรัพย์สมบัติของท่าน แต่ตอ้ งการตัวท่าน”
(2 โคริ นธ์ 12:14) พระเจ้าต้องการที่จะให้จิตวิญญาณของเราเจริ ญเติบโต ความเห็นแก่ตวั ความขี้เหนียว
จะทาให้จิตวิญญาณของเราเหี่ยวแห้งไปหมด พระบิดาจะให้บุตรของพระองค์มีใจกว้างขวางพระองค์
ตรัสว่า “คนที่มีศรัทธามักบริ จาคจะสมบูรณ์ ” (สุ ภาษิต 11:25) หมายความว่าสมบูรณ์ฝ่ายวิญญาณจิต
ฉะนั้นอาจารย์เปาโลแนะนาใน 2 โคริ นธ์บทที่ 8 ให้ชาวมากะโลเนียหว่านพืชมากเพื่อจะเกี่ยวเก็บผล
มาก (ข้อ 6) ถ้าถวายทรัพย์มากก็จะมีพระพรไฟวิญญาณมากมาย และการถวายนี้ตอ้ งถวายด้วยความ
สมัครใจและด้วยใจยินดี “ทุกคนจงให้ตามซึ่ งเขาได้คิดหมายไว้ในใจ ไม่ใช่ดว้ ยนึกเสี ยดาย ไม่ใช่ดว้ ย
ขืนใจให้เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ดว้ ยใจยินดี” (ข้อ 7) นี่เป็ นท่าทีในใจของคริ สเตียนแท้ คือ
ด้วยใจกว้างที่รักพระเจ้าจริ ง ๆ เราถวายทรัพย์แก่คริ สตจักร ของเราด้วยใจยินดี และพระเจ้ายังทรง
สัญญาว่าจะประทานสรรพคุณอันอุดมแก่เรา เพื่อเราจะมีสิ่งของทุกสิ่ งทุกอย่างบริ บูรณ์ดว้ ย (ข้อ 8)
ทั้งหมดนี้แสดงว่าตัวคนที่รู้จกั ถวายทรัพย์ก็จะได้รับพระพรอย่างเหลือล้นในการถวาย
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แต่เราจะเห็นพระพรในกิจการงานของพระเจ้าอีกด้วยในข้อที่ 10 อาจารย์เปาโลบอกว่า การ
ถวายด้วยใจกว้างขวางจะทาให้มีพืชแก่คนที่หว่าน และอาหารแก่คนที่กิน จะบันดาลให้เกิดผลมาก
ยิง่ ขึ้นในพระราชกิจของพระเจ้า
ถ้าคริ สเตียนทุกคนปฏิบตั ิตามฉันทะภาระด้วยการถวายตามที่พระ
คัมภีร์ สอนคริ สตจักรของพระเจ้าจะไม่ขาดสิ่ งที่จาเป็ นในกิจการงาน จะมีใบปลิวและหนังสื อสาหรับ
การเผยแพร่ จะมีเงินเลี้ยงครอบครัวของผูร้ ับใช้พระเจ้า และแผ่นดินของพระเจ้าจะแผ่ขยายออกไปโดย
รวดเร็ ว
นอกจากพระพรสาหรับผูถ้ วาย และสาหรับกิจการของพระเจ้า การถวายทรัพย์จะทาให้เกิดการ
สรรเสริ ญและขอบพระคุณพระเจ้า (ดูขอ้ ที่ 11-13)

3. การบารุงศิษยาภิบาลผู้ประกาศ
อาจารย์เปาโลสอนว่าผูร้ ับใช้ของพระเจ้า ในฐานะเป็ นศิษยาภิบาลหรื อผูป้ ระกาศเป็ นผูอ้ ารักขา
พระคาของพระเจ้าคือ รับฉันทะภาระจากพระเจ้าเกี่ยวกับพระกิตติคุณ แล้วผูอ้ ารักขาเหล่านั้นต้องเป็ น
คนสัตย์ซื่อทุกคน (1 โคริ นธ์ 4:1-2) ผูร้ ับใช้ของพระคริ สต์ตอ้ งสัตย์ซื่อต่อหน้าที่ประกาศพระกิตติคุณ
ในทานองเดียวกัน คริ สตสมาชิกต้องสัตย์ซื่อต่อผูร้ ับใช้ของพระคริ สต์เหมือนกัน ใน 1 โคริ นธ์ บทที่ 9
อาจารย์เปาโลมีคาสอนอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการบารุ งศิษยาภิบาล และผูป้ ระกาศท่านสอนว่าไม่เคยมี
ทหารคนใดที่ออกไปสู ้รบโดยใช้ทุนของเขาเอง ไม่เคยมีคนเลี้ยงแกะที่ไม่ได้กินนมจากแกะของเขา ใน
ทานองเดียวกันชาวนาชาวไร่ ไถนาโดยหวังที่จะได้ผลประโยชน์จากไร่ นาของเขาเช่นเดียวกัน อาจารย์
เปาโลบอกว่าถ้าท่านหว่านของสาหรับวิญญาณให้แก่พี่นอ้ งคริ สเตียน เขามีสิทธิ์ ที่จะเกี่ยวเก็บผลสาหรับ
ผลได้จากเขาเหล่านั้นพอสมควร (1 โคริ นธ์ 9:10-11) ในสมัยพระคัมภีร์เดิม พวกปุโรหิ ตกับพวกเลวีที่
ปรนนิบตั ิในโบสถ์ก็กินของถวายสาหรับโบสถ์อาจารย์เปาโลเอาหลักเกณฑ์น้ ีมาใช้สาหรับคริ สตจักรใน
สมัยพระคัมภีร์ใหม่ ท่านพูดอย่างชัดเจนว่า “เช่นนั้นแหละองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ตรัสไว้วา่ คนเหล่านั้นที่
ประกาศพระกิตติคุณจงเลี้ยงชีพด้วยกิตติคุณนั้น” (1 โคริ นธ์ 9:14) หลักคาสอนข้อนี้แสดงอย่างแจ่มแจ้ง
ว่าแผนการณ์ของพระเจ้าสาหรับคริ สตจักรในสมัยนี้ คือที่จะให้ผรู ้ ับใช้พระกิตติคุณเลี้ยงชีพด้วยพระ
กิตติคุณ อันที่จริ งอาจารย์เปาโลเองไม่ได้ใช้สิทธิ์ น้ ี แต่เลี้ยงชีพของตัวเองด้วยการเย็บผ้าใบเพื่อ ไม่เป็ น
ภาระหนักแก่คนที่รับกิตติคุณใหม่ ๆ แต่ท่านอ้างว่าท่านมีสิทธิ์ ที่จะหยุดทางานก็ได้แต่พระองค์ไม่ใช้
สิ ทธิ์ น้ ีเท่านั้น
เพราะฉะนั้นในสมัยนี้คริ สตจักร ควรจะรับผิดในการเลี้ยงศิษยาภิบาลผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรร
ไว้ประกอบพระราชกิจของพระองค์เต็มเวลาเพื่อเขาจะได้เลี้ยงดูกิจการงานของพระเจ้า บางครั้งผูร้ ับใช้
ของพระเจ้าจะต้องประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง ในกรณี ที่คริ สตจักรไม่สามารถที่จะเลี้ยง แต่เมื่อคริ สตจักร
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แข็งแรงพอ และสมาชิก ทุกคนปฏิบตั ิตามฉันทะภาระของคริ สเตียนเขาจะสามารถเลี้ยงศิษยาภิบาลอย่าง
ถูกต้อง

4. ฟี ลิปปี , คริสตจักรตัวอย่ าง
ในหนังสื อฟี ลิปปี อาจารย์เปาโลได้ขอบคุณคริ สเตียนชาวฟี ลิปปี ที่ได้ส่งเงินไปช่วยเขาขณะอยู่
ในเรื อนจาในกรุ งโรม คริ สตจักรนี้เริ่ มต้นด้วยสมาชิกไม่กี่คน (ดูกิจการบทที่ 16) ตั้งแต่แรกเขาได้
ร่ วมมือกับอาจารย์เปาโลในการประกาศกิตติคุณโดยได้ส่งเงินไปช่วยเปาโล มิชชันนารี ของพระคริ สต์
(ฟี ลิปปี 4: 14-19) เปาโลบอกว่าไม่มีคริ สตจักรอื่นที่ได้เข้าส่ วนร่ วมมือกับเขาในการให้เงิน เว้นไว้
คริ สตจักรฟี ลิปปี เมื่อเขาขาดเงินอยูท่ ี่เมืองเธสะโลนิกา คริ สเตียนที่ฟีลิปปี ได้ฝากของมาช่วยหลายครั้ง
เมื่ออาจารย์กาลังเป็ นนักโทษในกรุ งโรมเขาใช้เอปาฟะโรดิโตไปด้วยความเหน็ดเหนื่อย ลาบาก เพื่อจะ
เอาเงินไปช่วยอาจารย์เปาโล อัครสาวกคนชราก็รู้สึกซาบซึ้ งในความรักความกตัญญู ของชาวฟี ลิปปี การ
ส่ งเงินมาช่วยเขาในโอกาสนี้ “เป็ นสุ คนธรสอันหอมหวานเป็ นเครื่ องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัย
ของพระเจ้า อาจารย์เปาโลกล่าวว่าเขาไม่ปรารถนาของให้ของเขา เขาไม่เห็นแก่เงินแต่วา่ “ข้าพเจ้าอยาก
ให้ท่านได้รับผลกาไรในบัญชีของท่านมากขึ้น” แปลว่าเงินทองไม่เป็ นสิ่ งสาคัญแต่ความรักจากใจจริ ง
ของบุตรของพระเจ้าสาคัญยิง่ กว่าอะไรทั้งสิ้ น ส่ วนอาจารย์เปาโลท่านมีทุกสิ่ งพอสาหรับตัว ไมรู ้สึก
ลาบากเลย นอกจากนี้เขายังเตือนชาวฟี ลิปปี ว่า เขาทั้งหลายไม่ตอ้ งเป็ นห่วงว่าจะขัดสนเพราะว่า “พระ
เจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่ งสารพัดตามที่พวกท่านต้องการนั้น จากทรัพย์อนั รุ่ งเรื องของพระองค์ใน
พระเยซูคริ สต์” (ฟี ลิปปี 4:19)
ถ้าทุกคริ สตจักรจะปฏิบตั ิเหมือนคริ สตจักรฟี ลิปปี ก็จะดีมาก คือไม่ใช่เลี้ยงตัวเองเท่านั้นแต่ยงั
ส่ งเงินช่วยแผ่ขยายแผ่นดินของพระเจ้าในที่อื่น ๆ อีกด้วย มีคริ สตจักรแห่งหนึ่งในรัฐเทนเนซี่
สหรัฐอเมริ กาเงินรายได้ของคริ สตจักรทุกปี ก็เอาไว้ใช้ครึ่ งหนึ่งในการงานของคริ สตจักรที่นนั่ แต่เงินอีก
50 เปอร์ เซ็นต์น้ นั เขาส่ งไปใช้ในการเผยแพร่ ทวั่ โลก รู ้สึกว่าคริ สตจักรแบบนี้ไม่เห็นแก่ตวั แต่เห็นแก่
แผ่นดินของพระเจ้ามากกว่า
ยังมีคาสอนของอาจารย์เปาโลมากมายเกี่ยวกับฉันทะภาระของคริ สเตียนที่เราไม่สามารถที่จะ
นามาศึกษาในที่น้ ีในบทนี้เราได้ศึกษาถึงเรื่ องฉันทะภาระฝ่ ายการเงินตามคาสอนของอาจารย์เปาโลใน
บทต่อไปจะศึกษาถึงเรื่ องฉันทะภาระเกี่ยวกับชีวติ ของคริ สเตียน

ข้ ออภิปราย
1. ลองถกเถียงกันว่าอาจารย์เปาโลถวาย 10 ลดหลังจากมาเชื่อพระเยซูหรื อไม่?
2. ให้ทุกคนเป็ นพยานถึงพระพรที่ได้ไปในการ ถวายทรัพย์แด่พระเจ้า?
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3. จงหาข้อพระคัมภีร์ท้ งั หมดเกี่ยวกับการเรี่ ยไรเงินช่วยเหลือคริ สเตียนอนาถาในกรุ งเยรู ซาเล็มท่านคิด
ว่าอาจารย์เปาโลได้ทาการเก็บเงินนี้เพราะเหตุใด?

22

บทที่ 6 ฉันทะภาระเกีย่ วกับคริสเตียน
พระธรรมสำหรั บอ่ ำนและตรึ กตรอง ลูกำ 19:11-26
คานา ครั้งหนึ่งเด็กยากจนคนหนึ่งกาลังนัง่ ฟังการประชุมที่โบสถ์วนั นั้นศิษยาภิบาลเทศนาถึงเรื่ องการ
ถวายทรัพย์แก่พระเจ้าเมื่อถึงเวลาถวายทรัพย์ เด็กคนนี้ ก็ไม่มีอะไรจะถวาย เขาพยายามคิดว่าจะทา
อย่างไรดี เพื่อจะแสดงความรักต่อพระเจ้า ฉะนั้นเขาจึงเอากระดาษชิ้นหนึ่งและเขียนลงไปในกระดาษ
นั้นว่า ข้าพเจ้าถวายตัวข้าพเจ้าเอง เพราะไม่มีเงินทองแท้ที่จริ งเด็กคนนี้ เข้าใจอย่างดีทีเดียว เรื่ องฉันทะ
ภาระในชีวติ คริ สเตียน ชีวติ คริ สเตียนทั้งหมดเป็ นการรับผิดชอบต่อพระเจ้า จุดเริ่ มต้นในเรื่ องฉันทะ
ภาระคือ เราต้องถวายตัวเราเองเสี ยก่อนเปาโลสอนว่า พระเจ้าต้องการตัวเราเองมากกว่าเงินทองของเรา
ฟี ลิปปี 4: 17 เมื่อคริ สเตียนชาวมักกะโดเนียจะถวายทรัพย์แก่พระเจ้า เขาก็ถวายตัวเขาเองเสี ยก่อนแก่
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (2 โคริ นธ์ 8:5) เพราะฉะนั้นเป็ นการง่ายที่เขาจะถวายทรัพย์สมบัติแก่พระเจ้า
เหมือนกับบาระบานา ที่ถวายตัวเองแก่พระเจ้าโดยสิ้ นเชิงและก็ถวายทรัพย์สมบัติท้ งั สิ้ น เพื่อใช้จ่ายใน
งานของพระเจ้า (กิจการ 4:36-34) เมื่อเราถวายตัวเองแก่พระเจ้าเราก็เริ่ มที่จะรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตาม
ฉันทะภาระในชีวติ คริ สเตียน เราเป็ นคนต้นเรื อนเกี่ยวกับสารพัดทุกสิ่ งที่พระเจ้าประทานให้ พระองค์
ได้ประทานพระพรมากมายก่ายกองให้แก่บุตรของพระองค์ เหตุฉะนั้นขอให้เรานึกถึงความรับผิดชอบ
ในการใช้พระพรเหล่านี้ โดยเฉพาะในเรื่ อง 3 สิ่ ง 3 อย่าง คือ ร่ างกายของเรา ความสามารถของเรา และ
เวลาของเรา

1. ฉันทะภาระเกีย่ วกับร่ างกาย
ร่ างกายของคริ สเตียนไม่ใช่เป็ นทรัพย์สมบัติของตัวเอง แต่เป็ นของพระเจ้าโดยการไถ่บาปของ
พระเยซูคริ สต์ (1 โคริ นธ์ 6: 19-20) เพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลจึงวิงวอนคริ สเตียนให้ถวายตัวแก่พระเจ้า
เป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวิตอยูอ่ นั บริ สุทธิ์ และเป็ นผูท้ ี่ชอบพระทัยพระเจ้า ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิสมกับฝ่ าย
วิญญาณจิต (โรม 21:1) เมื่อเราได้รับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา และได้รับศีลบัพติศมาเข้า
เป็ นสมาชิกของคริ สตจักรของพระองค์ สิ่ งแรกที่เราจะทาต่อไป คือถวายจิตใจร่ างกายพระเจ้าโดย
สิ้ นเชิง
ร่ างกายของคนที่เป็ นคริ สเตียนเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (1 โคริ นธ์ 3:16) เนื่องด้วย
พระวิญญาณทรงสิ งสถิตในตัวเรา เราต้องรักษาร่ างกายของเราให้สะอาดบริ สุทธิ์ สิ่ งใดที่ไม่เหมาะที่จะ
อยูใ่ กล้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เราไม่ควรจะให้เข้ามาในร่ างกายของเรา ดังเช่นสุ ราของมึนเมาที่จะทาลาย
ร่ างกายและพาจิตใจของเรากระทาสิ่ งที่เสี ยหายและน่าเกลียด เราไม่ควรจะแตะต้องหรื อนามาใช้แม้แต่
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นิดเดียว ยาสู บก็เหมือนกันพวกนักวิทยาศาสตร์ ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็ นสิ่ งที่ให้โทษแก่ ปอด หัวใจ
มิหนาซ้ าเป็ นสิ่ งที่สกปรกในการใช้ซ่ ึ งไม่เหมาะที่คริ สเตียนจะเสี ยเงินไปซื้ อเลย ร่ างกายของมนุษย์เป็ น
สิ่ งที่ประเสริ ฐแล้ว พระเจ้าจะประทานให้เราเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราควรจะรักษาให้
แข็งแรงด้วยการออกกาลังกาย ควรจะรับประทานอาหารที่ถูกต้อง ควรจะอาบน้ าให้สะอาดเสมอ เพราะ
ร่ างกายนี้เป็ นที่สถิตของพระเจ้า
ที่อเมริ การัฐบาลมักจะสงวนบ้านเกิดของผูส้ าคัญไว้เป็ นสถานที่ที่
ประชาชนจะไปเยีย่ ม ความสาคัญของที่เหล่านั้นเกิดจากการที่บุรุษสาคัญได้เคยเป็ นเจ้าของ และมีชีวติ
อยูท่ ี่นนั่
ถ้าเป็ นเช่นนั้นยิง่ กว่านั้นสักเท่าใดร่ างกายของเราเป็ นวิหารของพระเจ้าเพราะพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ สถิตอยูใ่ นตัวเรา

2. ฉันทะภาระเกีย่ วกับความสามารถ
ความสามารถที่เรามีอยูไ่ ม่ใช่เป็ นสิ่ งที่เรามาหาเอง
แต่เป็ นสิ่ งที่พระเจ้าประทานให้ใน
ภาษาอังกฤษเรามักจะเรี ยกความสามารถของคนหนึ่งคนใดว่า GIFT หรื อ TALENT ทั้งสองคานี้ก็มา
จากพระคัมภีร์ “GIFT” แปลว่าของประทาน ซึ่ งแสดงว่าสิ่ งใดที่เราสามารถทาได้เก่งก็มาจากพระเจ้า
TALENT มาจากคาอุปมาของพระเยซูในหนังสื อ มัทธิว 25:14-30 ในเรื่ องนี้พระเยซูพดู ถึงเจ้านายที่มอบ
เงินให้คนใช้และท่านเองเดินทางไปต่างประเทศเมื่อกลับมาคนใช้ทุกคนต้องมารายงานว่าได้คา้ ขายเอา
กาไรอย่างไรบ้าง
โดยใช้เงินก่อนที่นายได้มอบให้ความสามารถของคริ สเตียนก็เป็ นของมอบให้
เหมือนกัน
เราจะต้องใช้ความสามารถของเราไม่ใช่เพื่อเป็ นแก่ตวั หรื อเพื่อจะหาเงินทอง
หรื อ
สาหรับโลกียะต่าง ๆ มีนกั ไวโอลินคนหนึ่งชื่ อฟริ ทช์ ไครส์เลอร์ ท่านเป็ นพยานว่า “ความสามารถทาง
ดนตรี ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่เขาหามาได้เอง
แต่เป็ นสิ่ งที่พระเจ้าประทานให้ขา้ พเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเกิดมาก็
เหมือนกับมีดนตรี ในสายเลือด ผมเรี ยนโน้ตดนตรี ได้ก่อนที่เรี ยน เอ.บี.ซี . ความสามารถทางดนตรี เป็ น
พรสวรรค์ของข้าพเจ้า เพราะฉะนั้นเงินที่ได้มาจากการเล่นไวโอลิน ข้าพเจ้าถือว่าเป็ นเงินสาธารณะ
ประโยชน์ ข้าพเจ้าพยายามใช้นอ้ ยที่สุดสาหรับความต้องการของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าใช้เงินนี้ซ้ื ออาหาร
และเสื้ อผ้าที่จาเป็ นสาหรับข้าพเจ้าและภรรยาแต่เงินส่ วนใหญ่จะต้องใช้เพื่อคนอื่น ข้าพเจ้าไม่เคยสร้าง
บ้านของข้าพเจ้าเองเพราะยังมีคนเป็ นอันมากในโลกที่ยงั ไม่มีบา้ น” ท่านไครส์เลอร์ เข้าใจอย่างดีเรื่ อง
ฉันทะภาระเกี่ยวกับความสามารถ ส่ วนท่านท่านมีพรสวรรค์อนั ใดบ้าง ท่านมีความสามารถหลายอย่าง
หรื อ? ก็ควรจะถวายแก่พระเจ้าทั้งหมดท่านมีความสามารถเพียงเล็กน้อยหรื อก็ไม่ควรจะไปซ่อนมันไว้
โดยไม่ได้ใช้ แต่จงใช้ความสามารถของท่านเท่าที่มีอยูแ่ ละพระเจ้าจะประทานความสามารถมากยิง่ ขึ้น
ให้แก่ท่านหรื อบางทีท่านรู ้สึกว่าไม่มีพรสวรรค์อะไรเลย ไม่สามารถที่จะทาอะไรได้ดีแต่ไม่ตอ้ งสงสัย
แน่ทีเดียวพระเจ้าได้ประทานอะไรสักอย่างหนึ่งให้แก่ท่าน บางทีอาจจะเป็ นนิสัยที่สงสารคนอื่น และ
ยินดีให้คนอื่นมาปรับทุกข์กบั เราเท่านั้นก็เป็ นความสามารถที่พระเจ้าทรงใช้ได้ในแผ่นดินของพระองค์
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3. ฉันทะภาระเกีย่ วกับเวลา
เมื่อเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าของวันใหม่ เราจะเห็นว่าทุกสิ่ งทุกอย่าง สดชื่น และแจ่มใส สารพัด
ทุกอย่างใหม่หมด เป็ นวันใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานมาให้แก่เราใน 24 ชัว่ โมงนี้ เราจะทาอะไรกับเวลา
ที่พระเจ้าทรงมอบให้เราอีกวาระหนึ่ง เวลาเป็ นสิ่ งที่มีค่ามากที่สุดในชีวติ ของเราเพราะแท้ที่จริ งชีวิตของ
เราประกอบด้วยเวลาเท่านั้น เราจะเอาเงินทองซื้ อเวลาก็ไม่ได้ เขาเล่ากันว่า แอนดรู คาร์ เนกี มหาเศรษฐี
ของอเมริ กาเมื่อท่านจวนจะสิ้ นใจบอกว่าถ้าเป็ นไปได้เขายินดีเสี ยเงิน 2 ร้อยล้านเหรี ยญเพื่อจะซื้ อเวลา
สื บชีวติ ไปอีก 10 ปี แต่เราทุกคนรู ้วา่ เป็ นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นทุกชัว่ โมงทุกนาที ที่เรามีอยู่
เปรี ยบเสมือนกับเงินทองหรื อเพชรพลอยที่มีค่าสู งที่สุด
เราควรจะพยายามใช้เวลาทั้งหมดของเราให้เป็ นประโยชน์ การที่จะเสี ยเวลาโดยเปล่าประโยชน์
เป็ นการบาปหนักหนา เพราะพระเจ้าทรงให้เรามีชีวติ อยูค่ รั้งเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราจะต้องวางแผน
การณ์ทุกวันที่จะใช้เวลาของเราให้ประสบผลสาเร็ จสาหรับพระเจ้าท่านผูป้ ระกาศในพระคัมภีร์เดิม
บอกว่า มีเวลาสาหรับทุกสิ่ ง (ปัญญาจารย์ 3: 1-11) ทุกวันเราควรจะพยายามทาสิ่ งที่สาคัญก่อนแล้วทา
อย่างมีระเบียบ เพื่อเวลาของเราจะไม่เสี ยไปโดยเปล่าประโยชน์ ให้เราเริ่ มทุกวันด้วยการอธิ ษฐานต่อ
พระเจ้า ขอให้พระองค์ช่วยเราในการใช้เวลาให้มีประโยชน์ในแผ่นดินของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ให้เราเตรี ยมพร้อมเสมอที่จะฉวยโอกาสที่พระเจ้าประทานให้เราคริ สเตียนควรจะเป็ นนักฉวยโอกาส คือ
เมื่อมีโอกาสทาอะไรเพื่อพระเจ้ารี บกระทาเสี ยก่อนที่โอกาสนั้นจะผ่านไป พระเจ้าประทานเวลาของเรา
มาเป็ นวันหนึ่ง ๆ แล้วพระเยซูสอนเราว่า “อย่ากระวนกระวายถึงพรุ่ งนี้ เพราะว่าพรุ่ งนี้คงมีการกระวน
กระวายถึงพรุ่ งนี้เอง ความทุกข์ของวันใดก็พอสาหรับวันนั้น” (มัทธิว 6:34) ขอให้เราใช้แต่ละวันที่พระ
เจ้าประทานให้โดยการทรงนาของพระองค์

4. เวลาสาหรับพระเจ้ า และแผ่ นดินโลกของพระองค์
ท่านเคยคิดไหมว่าในสัปดาห์หนึ่ง ท่านถวายเวลาแก่พระเจ้ามากน้อยเพียงใด ให้เรานัง่ ลงและ
พยายามคิดด้วยใจจริ งว่าเราใช้เวลากี่ชวั่ โมงในสัปดาห์ที่แล้วเพื่อพระเจ้าโดยตรง เราได้ใช้เวลาเท่าไรใน
การศึกษาพระคัมภีร์และการอธิ ษฐาน เราได้ใช้กี่ชวั่ โมงในการเป็ นพยาน เวลาทั้งหมดที่เราใช้ในการ
ประชุมนมัสการที่โบสถ์มีเท่าใดถ้าเราทาเช่นนี้โดยไม่เล่นขี้โกง เราอาจจะแปลกใจที่เราใช้เวลาน้อยมาก
เพื่อพระเจ้า เราถวายเวลาแก่พระเจ้าถึง 10 เปอร์ เซ็นต์ของเวลาที่มีอยูห่ รื อ? คริ สเตียนบางคนอ้างว่าเขา
ไม่มีเวลาทางานของพระเจ้าเขาไม่มีเวลาที่จะเป็ นพยานต่อคนอื่น เขาไม่วา่ งที่จะไปโบสถ์ ใครเป็ นผูไ้ ด้
ประทานเวลาทั้งหมดให้แก่เรา? ชีวติ ของเรามาจากไหน? พระเจ้าประทานวัน เวลา ให้แก่เราเพื่อ
วัตถุประสงค์อะไร? คริ สเตียนเราเชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์เราเพื่อจะให้เราถวายเกียรติยศแก่พระองค์
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เหตุฉะนั้นเราควรจะจัดให้มีเวลาสาหรับสิ่ งที่สาคัญที่สุด และควรจะถือว่าเวลาของเราเป็ นฉันทะภาระที่
เราจะต้องปฏิบตั ิเพื่อพระเจ้า
อย่างน้อยเราควรจะถวายวันหนึ่งใน 7 วัน แก่พระเจ้าในพระบัญญัติของโมเสสพระเจ้าได้สั่งไว้
ว่า “จงระลึกถึงวันซะบาโตและรักษาไว้เป็ นวันบริ สุทธิ์ ” (อพยพ 20:8) สาหรับคริ สเตียนเรา เราไม่ได้อยู่
ใต้พระบัญญัติและเราไม่ตอ้ งถือวันสะบาโตเป็ นบัญญัติ แต่เรานมัสการในวันต้นสัปดาห์คือวันอาทิตย์
ด้วยความสมัครใจเพราะว่าเรารักพระเยซูวนั ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านี้เราควรจะยกไว้เป็ นวันพิเศษเพื่อ
พระองค์ ด้วยความสมัครใจของเรา เพราะว่าเราต้องการเวลาที่จะสนิทสนมกับพระองค์เป็ นพิเศษ วัน
อาทิตย์ควรจะเต็มไปด้วยสิ่ งที่จะถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า เช่นควรจะมีเวลาพักผ่อนเวลาไปนมัสการที่
โบสถ์ เวลากระทาอะไรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเวลาสนิทสนมกับครอบครัว คริ สเตียนที่ทาเช่นนี้จะ
พบว่าวันของพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเป็ นวันที่ช่วยชูกาลังชีวติ คริ สเตียนเป็ นอย่างมาก
ในเรื่ องฉันทะภาระเกี่ยวกับเวลาจงระลึกถึงคาสอนของอาจารย์เปาโลที่วา่ “จงซื้ อโอกาสมาใช้
เพราะว่าบัดนี้ เป็ นกาลที่ชวั่ ” (เอเฟซัส 5:16)
ในประเทศไทยมีมิชชันนารี คนหนึ่งที่เป็ นตัวอย่างที่ดีมากเรื่ องการใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ใน
แผ่นดินของพระเจ้า ทุกวันมิชชันนารี คนนี้พยายามจัดเวลาให้เป็ นระเบียบ เพื่อจะกระทาทุกสิ่ งที่จาเป็ น
ในวันนั้นให้สาเร็ จ เขามีเวลาสาหรับศึกษาพระคัมภีร์ เวลาทาการเผยแพร่ และเยีย่ มเยียน มีเวลาอ่าน
หนังสื อ มีเวลาสาหรับครอบครัว และเวลาพักผ่อนเขายังสามารถหาเวลาเขียนจดหมายให้อีกหลายคน
เพื่อหนุ นน้ าใจเขา ในวาระสาคัญแห่งชีวิต ชีวติ ของมิชชันนารี คนนี้สอนเราว่าคริ สเตียนมีฉนั ทะภาระที่
รับมอบหมายจากพระเจ้าเกี่ยวกับทุกสิ่ งที่มีอยู่ จะเป็ นร่ างกาย หรื อความสามารถ หรื อเวลา เราจะต้องให้
การต่อพระเจ้าว่าเราได้ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไร

ข้ ออภิปราย
1. จงอภิปรายถึงเรื่ องคริ สเตียนจะรักษาร่ างกายอย่างไรเพื่อให้เป็ นภาชนะบริ สุทธิ์ เพื่อพระเจ้า
2. จงเล่าถึงวิธีต่าง ๆ ที่พวกคริ สเตียนจะใช้ความสามารถหรื อพรสวรรค์ในกิจการงานของคริ สตจักร
3. ลองจัดระเบียบสาหรับวันหนึ่ง ในชีวติ ของท่านให้มีเวลาสาหรับอธิ ษฐาน การศึกษาพระคัมภีร์ การ
ออกกาลังกาย การอ่านหนังสื อ และอื่น ๆ
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บทที่ 7 ฉันทะภาระเกีย่ วกับพระกิตติคุณ
พระธรรมสำหรั บอ่ ำนและตรึ กตรอง 2 โคริ นธ์ 5: 11-21
คานา อาจารย์เปาโลสอนว่าคริ สเตียนมีฉนั ทะภาระเกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ ท่านพูดว่า
“ให้ทุกคน ถือว่าเราเป็ นคนรับใช้ของพระคริ สต์และเป็ นผูอ้ ารักขา ข้อลับลึกของพระเจ้า ฝ่ ายผูอ้ ารักขา
เหล่านั้นต้องเป็ นคนสัตย์ซื่อทุกคน” (1 โคริ นธ์ 4:1-2) เราคริ สเตียนทุกคนเป็ นผูร้ ับใช้ของพระคริ สต์
พระองค์ได้ทรงนาเราให้รู้จกั พระกิตติคุณของพระองค์ และความรอดที่มีอยูใ่ นพระเยซู คริ สต์เท่านั้น เรา
จะต้องมีความสัตย์ซื่อในการส่ งพระกิตติคุณต่อไปยังผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับ สิ่ งที่มีค่ามากที่สุด ในจานวนทรัพย์
ที่เรามีอยูค่ ือพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ ไม่มีสิ่งของอันใดหรื อเงินทองมากน้อยเพียงใดที่มีคุณค่า
เทียมเท่ากับ พระกิตติคุณของพระองค์ พระกิตติคุณเป็ นข่าวดีที่โลกนี้ตอ้ งการมากที่สุด แล้วเป็ นความ
รับผิดชอบของผูท้ ี่รู้จกั พระกิตติคุณแล้วที่จะบอกชาวโลกทั้งหลายถึงเรื่ องความรอดในพระคริ สต์

1. คริสเตียนเป็ นหนีม้ นุษย์ ท้งั หลาย
ในหนังสื อโรม 1:14-16 อาจารย์เปาโลเผยความรู ้สึกในใจว่า เขาเป็ นหนี้คนในโลกนี้ทุกชั้นทุก
วรรณะ ทุกชาติทุกภาษา เป็ นหนี้ในเรื่ องอะไรก็เป็ นหนี้ ในเรื่ องพระกิตติคุณ คริ สเตียนเราเป็ นหนี้พระ
มหากรุ ณาธิ คุณของพระคริ สต์อย่างเหลือที่จะชาระหนี้น้ นั ได้ แต่พระองค์ตรัสว่า เราจะใช้หนี้ให้
พระองค์ดว้ ยการกระทาดีของเรา หรื อการถวายทรัพย์ของเราไม่ได้ แต่พระองค์สั่งให้เราไปใช้หนี้สิน
อันนี้ โดยเอาพระกิตติคุณของพระองค์ไปบอกเล่าแก่คนที่ยงั ไม่ได้ยนิ ไม่ได้ฟัง ส่ วนอาจารย์เปาโลท่าน
อ้างว่าข้าพเจ้าเต็มใจพร้อมที่จะประกาศกิตติคุณแก่ทุกคนในโลก คาพูดอันนี้ไม่ใช่เป็ นการอ้างเท่านั้น
แต่ตรงกับการปฏิบตั ิในชีวิตของอาจารย์เปาโลเขามีใจร้อนรนเสมอที่จะไปหาคนในที่ใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่
รู้จกั พระเยซูคริ สต์ (โรม 15:17-25) เขาพร้อมเสมอที่จะเสี ยสละและอดทน ความลาบากทุกอย่างเพื่อจะ
ให้พระกิตติคุณแผ่ขยายออกไปให้กว้างขวางที่สุด (2 โคริ นธ์ 4: 7-12) เมื่อพี่นอ้ งคริ สเตียนบางคนจะ
ห้ามอาจารย์เปาโลไม่ให้ไปประกาศที่กรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะอันตรายที่คอยท่าอยูท่ ี่นนั่ อาจารย์เปาโลก็ไม่
ยอมฟังเสี ยงแต่มุ่งหน้าไปกรุ งเยรู ซาเล็มโดยพูดว่า “ข้าพเจ้ามิได้ถือว่าชี วติ ของข้าพเจ้าเป็ นสิ่ งประเสริ ฐ
แก่ขา้ พเจ้าถ้าหากได้กระทาการในหน้าที่ของข้าพเจ้าให้สาเร็ จในชี วติ ด้วยความยินดี
และได้ทาการ
ปรนนิบตั ิที่ได้รับฉันทะจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็ นพยานถึงกิตติคุณซึ่ งสาแดงพระคุณของพระเจ้านั้น”
(กิจการ 20:24) อาจารย์เปาโลถือว่าการประกาศกิตติคุณเป็ นฉันทะภาระที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซู
เจ้า ท่านได้กระทางานนี้ดว้ ยความยินดี เพราะมีความภูมิใจในพระกิตติคุณ “ข้าพเจ้าไม่มีความละอายใน
เรื่ องกิตติคุณของพระคริ สต์” (โรม 1:16)
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ในพระคัมภีร์เดิม สมัยอาณาจักรอิสราเอลครั้งหนึ่ง กรุ งสะมาเรี ยถูกล้อมด้วยกองพันทหารของ
ประเทศซุ เรี ย คนที่อยูใ่ นกรุ งสะมาเรี ยก็ออกไม่ได้ตลอดเวลาหลายเดือนจนกระทัง่ หลาย คนอดอาหาร
ตายและบางคนถึงกับต้องกินลูกของตนเป็ นอาหาร แต่มีบางคนที่เชื่อในพระเจ้า ที่ได้อธิฐานขอพระเจ้า
ทรงสาแดงฤทธิ์ อานาจของพระองค์ คือวันหนึ่งพระเจ้าบันดาลให้กองทัพของซุ เรี ย เกิดความกลัวถอน
ทัพออกไปเงียบ ๆ โดยชาวสะมาเรี ยไม่รู้เรื่ องตอนเช้าของวันรุ่ งขึ้น มีคนป่ วยโรคเรื้ อนกลุ่มหนึ่งในกรุ ง
สะมาเรี ยพูดกันว่า ให้เราออกไปหาอาหารเถิดถ้าตายก็ตาย เพราะเรากาลังอดอาหารตายอยูท่ ี่นี่ เมื่อ
ออกไปถึงค่ายของซุ เรี ยแต่เช้ามืดเขาพบว่าไม่มีใครอยูส่ ักคนหนึ่ง
หากแต่มีอาหารมากมายก่ายกอง
เหลืออยู่ เขาก็รีบลงมือทานอาหารกันใหญ่แต่คนหนึ่งนึกได้และพูดขึ้นว่า “วันนี้เป็ นวันที่มีข่าวดีถา้ เรา
นิ่งอยูค่ อยจนถึงรุ่ งเช้าเราก็ทาไม่ถูก เราคงจะมีโทษบ้างเหตุฉะนั้นจงไปบอกข่าวที่ราชวังด้วยกันเดี๋ยวนี้
เถิด” (2 พงศาวดาร7:9) คริ สเตียนเราสมัยนี้เปรี ยบเหมือนกับคนป่ วยโรคเรื้ อนเหล่านั้น เรารู ้จกั ข่าวดี
เกี่ยวกับความรอดในพระเยซู คริ สต์ ถ้าเรานิ่งอยูไ่ ม่ไปบอกคนอื่นเสี ยเราก็ทาไม่ถูก เราเป็ นผูร้ ับฉันทะ
ภาระแห่งพระกิตติคุณ

2. พระเจ้ าทรงมอบหมายพระกิตติคุณให้ เรา
อาจารย์เปโตรกล่าวว่า “ตามซึ่ งทุกคนได้รับความสามารถที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้เจือจาน
ความสามารถนั้นแก่กนั และกัน เหมือนอย่างเจ้าหน้าที่อย่างดีสาหรับแจกและสาแดงพระคุณต่าง ๆ ของ
พระเจ้า” (1 เปโตร 4:10) คาสอนอันนี้หมายความว่าผูท้ ี่ได้รับเชื่อในพระเยซูคริ สต์เปรี ยบเสมือน
เจ้าหน้าที่หรื อคนต้นเรื อนของพระเจ้า และเราต้องรับผิดชอบที่จะใช้ความสามารถที่พระเจ้าประทานให้
ในการแจกจ่ายพระกิตติคุณ
พระเจ้าได้ทรงมอบหมายพระกิตติคุณให้แก่บุตรทั้งหลายของพระองค์
ตามที่พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสสั่งไว้เป็ นปั จฉิ มโอวาทของพระองค์ “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทาน
ฤทธิ์ เดชเมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนื อท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุ ง
เยรู ซาเล็มสิ้ นทั้งมณฑลยูดา มณฑลสะมาเรี ย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8) พระเยซู
ได้ทรงฝากความจริ งเกี่ยวกับความรอดไว้กบั ทุกคนที่ได้รับชีวติ ใหม่แล้ว เมื่ออาจารย์เปาโลจะลาพวก
ผูป้ กครองของคริ สตจักรในเมืองเอเฟซัส เพื่อจะจากเขาไปกรุ งเยรู ซาเล็มครั้งสุ ดท้าย ท่านได้เตือน
ผูป้ กครองทั้งหลายถึงเรื่ องความรับผิดชอบของคนงานของพระเจ้า อาจารย์เปาโลได้ประกาศพระกิตติ
คุณในเมืองเอเฟซัส เพื่อเป็ นตัวอย่างแก่เขาทั้งหลาย เขาได้ปรนนิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับฉันทะจากพระเยซูเจ้า
เขาได้เป็ นพยานถึงพระกิตติคุณแก่คนทุกคน ท่านได้ทาหน้าที่สาเร็ จทุกประการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ เขา
เตือนให้ผปู้ กครองที่จะดูแลงานต่อไปให้ปฏิบตั ิตามตัวอย่างที่ท่านได้วางไว้ดงั นี้
“เพราะฉะนั้นท่าน
ทั้งหลายจงระวังตัวให้ดี และจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงตั้งท่านไว้เป็ นผูด้ ูแล และเพื่อ
จะได้บารุ งเลี้ยงคริ สตจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงได้ดว้ ยพระโลหิ ตของพระองค์เอง” (กิจการ 20:28)
28

อาจารย์เปาโลได้มอบฉันทะภาระแห่งพระกิตติคุณไว้กบั ทิโมธี ดว้ ย ทิโมธี เปรี ยบเสมือนลูกชาย
ของอาจารย์เปาโล แล้วเปาโลได้ต้ งั ทิโมธี ให้รับมอบงานจากอัครสาวกเปาโลอีกครั้ง นอกจากนั้นทิโทธี
จะต้องมอบพระกิตติคุณให้คนอื่นต่อไปอีกด้วย “จงฝากข้อความเหล่านี้ ซึ่ งท่านได้ยนิ จากข้าพเจ้าต่อ
หน้าพยานหลายคนไว้กบั คนสัตย์ซื่อที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย” (2 ทิโมธี 2:2) ข้อนี้ สาคัญมากเพราะ
ได้บอกเราถึงวิธีแผ่ขยายแผ่นดินของพระเจ้าที่ดีที่สุด คือว่าทุกคนที่ได้รับพระกิตติคุณจะต้องส่ งให้คน
อื่น เพื่อคนเหล่านั้นจะได้ส่งต่อไปให้คนอื่น ๆ อีกด้วย เช่นนี้แหละพระกิตติคุณจะแพร่ หลายถึงมนุษย์
ทุกคนแต่เราผูเ้ ป็ นคริ สเตียนแต่ละคนจะต้องรับฉันทะภาระในการประกาศกิตติคุณมิฉะนั้นสายแห่ง
พระกิตติคุณจะขาดระยะติดต่อ และหลายคนจะไม่ได้รับข่าว

3. เราเป็ นทูตของพระคริสต์
ในหนังสื อ 2 โคริ นธ์ บทที่ 4,5 อาจารย์เปาโล มีคาหนุนน้ าใจที่ดีเลิศสาหรับผูร้ ับใช้ของพระเจ้า
สาหรับอาจารย์เปาโลก็ถือว่าการปฏิบตั ิหน้าที่ประกาศกิตติคุณเขาได้รับพระเยซูคริ สต์โดยตรง แล้ว
จะต้องรับผิดชอบต่อพระเยซู เอง คือเป็ นฉันทะภาระที่ได้รับมอบจากกษัตริ ยเ์ หนื อกษัตริ ยท์ ้ งั หลาย พระ
กิตติคุณเป็ นทรัพย์อนั เลิศประเสริ ฐ และเป็ นความสว่างของโลกถ้าเราปิ ดซ่อนไว้ก็หมายความว่าความ
สว่างไม่ได้ส่องแสงถึงชาวโลกในการแจกจ่ายทรัพย์แห่ง พระกิตติคุณนี้จะต้องประสบความลาบาก
หลายอย่างใน 2 โคริ นธ์ 4:8-18 อาจารย์เปาโลเล่าถึงความยากลาบากต่าง ๆ นา ๆ ที่ท่านได้ประสบมาใน
การประกาศกิตติคุณ แต่ถึงจะลาบากอย่างไรก็ตามผูร้ ับใช้ของพระเจ้าจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้ประสบ
ผลสาเร็ จในการปฏิบตั ิหน้าที่น้ ีเราไม่ได้รายงานต่อมนุษย์คนหนึ่งคนใดเลย แต่เราจะรายงานต่อพระเยซู
คริ สต์โดยตรงในวันสุ ดท้าย (2 โคริ นธ์ 5:10) สิ่ งที่กระตุน้ เตือนผูร้ ับใช้ของพระเจ้าคือความรัก คือ
เหมือนกับความรักได้บงั คับเราอยู่ 2 โคริ นธ์ 5:14 เป้ าหมายในการรับใช้พระเจ้า คือการที่จะให้คนคืนดี
กับพระเจ้า “พระองค์ได้ทรงมอบเรื่ องการที่จะให้คนคืนดี กันนั้นไว้กบั เรา” (2 โคริ นธ์ 5:19) พระเจ้า
ทรงให้เกียรติอย่างสู งแก่ผรู ้ ับใช้ของพระองค์ โดยได้เรี ยกเขาเป็ นราชทูตของพระคริ สต์และผูแ้ ทนของ
พระคริ สต์
เพราะฉะนั้นผูท้ ี่ได้รับพระกิตติคุณแล้ว
และได้รับชีวติ ใหม่ในพระเยซูคริ สต์ก็ตอ้ ง
รับผิดชอบอย่างสู ง พระเจ้าได้ทรงตั้งเราให้เป็ นราชทูตของพระองค์เพื่อจะนาข่าวดีเรื่ องการคืนดีกนั กับ
พระเจ้าไปบอกกับพี่นอ้ งมนุ ษย์ท้ งั หลาย และอ้อนวอนให้เขากลับมารับการยกโทษบาปจากพระองค์
อาจารย์บุญครอง
ปิ ฏกานนท์
เคยเป็ นพยานว่าเมื่อก่อนที่ท่านเรี ยนกฎหมายที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านเคยคิดอยากจะรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศไปเป็ น
เอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศหนึ่งในต่างประเทศ
เพราะรู ้สึกว่าเป็ นเกียรติอย่างสู งที่จะปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็ นตัวแทนของชาติ ต่อคนอีกประเทศหนึ่งแต่เมื่ออาจารย์บุญครองได้รู้จกั กับพระเยซูคริ สต์แล้ว
พระเจ้าทรงดลใจท่านให้รับราชการของพระองค์เป็ นราชทูตของพระคริ สต์ประจาประเทศไทย ท่านมี
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ความประสงค์วา่ อยากจะเป็ นตัวแทนของพระคริ สต์ต่อพี่นอ้ งชาวไทยทั้งหลายเพื่อจะชักชวนให้เขามา
คืนดีกบั พระเจ้า

4. ปฏิบัติฉันทะภาระนีโ้ ดยทางคริสตจักร
เราจะปฏิบตั ิตามฉันทะภาระเกี่ยวกับการประกาศกิตติคุณได้อย่างไร ก็ทางที่ดีที่สุดเราควรจะ
ปฏิบตั ิหน้าที่น้ ีในวงงานของคริ สตจักร วัตถุประสงค์อนั สาคัญของคริ สตจักรที่ได้รับมอบจากพระเยซู
คริ สต์โดยตรงคือที่จะประกาศพระกิตติคุณแก่ชาวโลกทั้งหลาย ฉะนั้นเราควรจะทาการประกาศของเรา
โดยร่ วมกับพี่นอ้ งคริ สเตียนในคริ สตจักรพระเยซูทรงรักคริ สตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อ
คริ สตจักร ส่ วนคริ สเตียนเราควรจะรักคริ สตจักรเหมือนกัน และร่ วมในการเป็ นพยานของคริ สตจักร คา
พยานของเราจะมีน้ าหนักมากกว่าถ้าเราร่ วมกับคริ สเตียนคนอื่น ๆ ในคริ สตจักรแทนที่จะพยายามเป็ น
พยานแต่ลาพังคนเดียว
ที่คริ สตจักรแห่งหนึ่งก็มีการประชุมคืนก่อนวันคริ สตมาสศิษยาภิบาลเทศนาถึงเรื่ องว่า พระเยซู
เป็ นความสว่างของโลกเสร็ จแล้วเขาดับไฟในโบสถ์หมดและจุดเทียนเล่มเดียว ศิษยาภิบาลใช้เทียนเล่ม
นี้จุดเทียนของมัคนายก แล้วมรรคนายกไปตามเก้าอี้นงั่ ของสมาชิกทั้งหลายจุดเทียนของแต่ละคน
ต่อ ๆ ไปจนกระทัง่ ทุกคนในคริ สตจักรนั้นถือเทียนไว้ในมือ เป็ นภาพที่สวยงามมาก ปรากฏว่าแสงสว่าง
ได้ส่องทัว่ ไปภายในโบสถ์ ถ้าเพียงคนเดียวจุดเทียนแล้วถือเอาไว้ในมือ อยูใ่ นห้องนั้นไม่ค่อยสว่างแต่ถา้
ทุกคนส่ องแสงสว่างรวมกันความมืดก็หายไปหมด เช่นเดียวกันถ้าคริ สเตียนคนเดียวเป็ นพยาน แสง
สว่างของเขาก็นอ้ ยเต็มที แต่ถา้ ร่ วมกับพี่นอ้ งคริ สเตียนในคริ สตจักรความสว่างแห่งพระกิตติคุณ จะเป็ น
แสงจ้าส่ องไปถึงคนภายนอก
เหตุฉะนั้นขอให้เราทุกคนเป็ นสมาชิกที่ดีของคริ สตจักร
และร่ วมมือกันเพื่อจะปฏิบตั ิตาม
ฉันทะภาระของเรา ขอให้ท่านพิจารณาจิตใจของท่านเอง ท่านได้ทาอะไรเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
ท่านในการเป็ นพยาน ท่านได้บอกกี่คนถึงเรื่ องความรักของพระคริ สต์ท่านเคยนาวิญญาณดวงหนึ่งมาสู่
ความรอดหรื อเปล่า ถ้าสมาชิกทุกคนในคริ สตจักรเป็ นเหมือนกับท่าน คริ สตจักรของท่านจะประสบ
ผลสาเร็ จในการปรนนิบตั ิ ฉันทะภาระแห่งพระกิตติคุณหรื อเปล่า

ข้ ออภิปราย
1. จงศึกษาชีวติ ของอาจารย์เปาโลโดยสังเกตว่าท่านได้ปฏิบตั ิตามฉันทะภาระเกี่ยวกับ พระกิตติคุณ
อย่างไร
2. จงระลึกถึงหน้าที่ต่าง ๆ ของเอกอัครราชทูต และเอามาเปรี ยบเทียบกับหน้าที่ของคริ สเตียนว่า
เหมือนกันอย่างไร
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3. พยายามคิดถึงสิ่ งต่าง ๆ ที่ท่านจะทาเพื่อช่วยคริ สตจักรให้ปฏิบตั ิตามฉันทะภาระในการประกาศกิตติ
คุณ
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บทที่ 8 ฉันทะภาระเกีย่ วกับเงินทอง
พระธรรมสาหรับอ่านและตรึกตรอง 1 โครินธ์ 16: 1-9
คานา ครั้งหนึ่งมีการรับศีลบัพติศมาที่ริมน้ าแห่งหนึ่งสมาชิกทั้งหลายของคริ สตจักรมาร่ วมประชุม บน
ตลิ่งและศิษยาภิบาลได้นาผูท้ ี่ชื่อใหม่ ๆ ลงไปในน้ า เพื่อจะให้เขารับศีลเมื่อชายคนหนึ่งกาลังเดินออกไป
ในน้ าภรรยาของเขาผูอ้ ยูบ่ นตลิ่งก็ตะโกนด้วยเสี ยงอันดังว่า เดี๋ยวก่อนกระเป๋ าสตางค์ของคุณยังอยูใ่ น
กระเป๋ ากางเกงเอาออกมาให้ฉนั ก่อนที่จะลงไปในน้ า ชายคนนั้นเริ่ มจะควักกระเป๋ ากางเกงออกแต่เดี๋ยว
เขาคิดได้แล้วเอากระเป๋ าใส่ ลงไปในกางเกงอีกพรางบอกว่า ไม่ใช่ผมอยากให้กระเป๋ าสตางค์รับศีล
บัพติศมาด้วย ความจริ งถ้าคริ สเตียนทุกคนมีความคิดอย่างนี้จะเป็ นการดี เพราะว่าเมื่อเราถวายตัวแก่
พระเจ้าเราควรจะถวายทรัพย์สมบัติของเราแก่พระองค์ดว้ ย พระเยซูตรัสว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่
ไหนจิตใจก็อยูท่ ี่นนั่ (มัทธิว 6: 21) โดยมากถ้าพระเจ้าได้เงินทองของเรา พระองค์ก็ได้ตวั เราทั้งหมด
เพราะว่าถ้าเรายอมใช้เงินของเราเพื่อพระเจ้าทั้งหมด แสดงว่าจิตใจของเราได้มอบถวายแก่พระองค์แล้ว
เหมือนกับว่าเงินทองเป็ นข้อพิสูจน์ความรักของเรา เพราะเหตุฉะนั้น ฉันทะภาระของเราเกี่ยวกับการเงิน
จึงเป็ นหน้าที่คริ สเตียนที่น่าศึกษา

1. การถวาย 10 ลดเป็ นมาตรฐานในพระคัมภีร์
ตั้งแต่แรกพระเจ้าสร้างมนุษย์ พระเจ้าเริ่ มที่จะอบรมบุตรของพระองค์ให้เข้าใจว่า พระองค์เป็ น
เจ้าของสิ่ งสารพัด และมนุษย์เป็ นผูด้ ูแลเท่านั้นเมื่อมนุษย์เริ่ มนมัสการพระเจ้า เขาก็นาส่ วนหนึ่งของสิ่ งที่
พระเจ้าประทานมาถวายแก่พระองค์ เพื่อแสดงว่าเขายอมรับว่าพระเจ้าเป็ นเจ้าของแท้ (ปฐมกาล 4:3-4)
ตั้งแต่ดึกดาบรรพ์มนุษย์เริ่ มใช้ 1 ใน 10 เป็ นอัตราในการถวายทรัพย์แก่พระเจ้า คนหลายชาติหลายภาษา
ก็ถวายตามส่ วนนี้ในชาติพระเจ้าเลือกสรรไว้ คือชาติอิสราเอลก็มีการถวาย 10 ลดเหมือนกัน อับราฮัม
กับยาโอบถวาย 10 ลดมาถึงสมัยโมเสส พระเจ้าสัง่ ไว้ในพระบัญญัติให้พลไพร่ ของพระองค์ถวาย 10 ลด
พวกศาสดาพยากรณ์เช่นท่านมาลาคีเป็ นต้น สอนให้ผทู ้ ี่เชื่ อในพระเจ้าถวาย 10 ลด ในฐานะที่พระเยซู
เป็ นชาวยิวที่ปฏิบตั ิตามพระบัญญัติ พระองค์คงจะถวาย 10 ลดเหมือนกันพระองค์ทรงชมเชยผูท้ ี่ถวาย
10 ลดว่าเป็ นการดี แต่ทรงสอนว่าคริ สเตียนจะต้องถวายทุกสิ่ งแก่พระเจ้าอาจารย์เปาโลสอนให้คริ ส
เตียนสมัยนั้นถวายตามส่ วนที่พระเจ้าได้ประทานพระพรให้แก่เขา ในพระคัมภีร์ท้ งั เล่มพระเจ้าไม่เคยให้
อัตราส่ วนในการถวายทรัพย์ นอกจากส่ วน 10 ลด 1 แต่ในพระคัมภีร์ใหม่สอนว่าคริ สเตียนที่ดีควรจะ
ถวายทุกสิ่ งทุกอย่างแก่พระเจ้า ส่ วนจานวนทรัพย์ที่จะถวายให้คริ สตจักรโดยตรง คนคริ สเตียนควรจะ
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ถวายมากกว่าชาวยิวที่อยูใ่ ต้พระบัญญัติในพระคัมภีร์เดิม เราไม่ได้อยูใ่ ต้พระบัญญัติแต่เราได้รับพระพร
มากกว่าเขาหลายเท่า ฉะนั้นเราจะถวายน้อยกว่าเขาหรื อเราไม่ตอ้ งถวายเพราะถูกบังคับ แต่เราถวายด้วย
ความสมัครใจด้วยในยินดี ด้วยยินยอมเพราะความรัก ส่ วน 10% เป็ นแต่จุดเริ่ มต้น เป็ นแต่อตั ราต่าที่สุด
สาหรับคริ สเตียน
ในหนังสื อฮีบรู 7: 1-10 ผูเ้ ขียนได้เปรี ยบพระเยซูคริ สต์กบั มัลคีเซเด็กผูเ้ ป็ นปุโรหิตสมัยอับราฮัม
ท่านสอนว่าพระคริ สต์เป็ นปุโรหิ ตใหญ่ยงิ่ สู งสุ ด ใหญ่ยงิ่ กว่าปุโรหิ ต ซึ่ งเป็ นเชื้ อสายของอาโรนแล้วบอก
ว่าปุโรหิ ตเหล่านั้นได้รับ 10 ลดของประชาชน แต่สมัยนี้ผทู ้ ี่รับ 10 ลดของเราคือปุโรหิ ตที่ใหญ่ยงิ่ สู งสุ ด
คือพระเยซูคริ สต์เจ้า เพราะฉะนั้นเราเห็นได้วา่ การถวาย 10 ลด 1 เป็ นคาสอนของพระคัมภีร์ท้ งั เล่ม และ
เป็ นมาตรฐานสาหรับคริ สเตียนด้วย

2. การถวาย 10 ลดเป็ นการยุติธรรม
หลายคนบอกว่าเป็ นการอยุติธรรมที่พระเจ้าจะเรี ยก 10% จากทุกคนแต่ถา้ เราคิดให้ดีเป็ นสิ่ งที่
ยุติธรรมที่สุด เพราะคนที่มงั่ มีและได้รับพระพรจากพระเจ้ามากก็ตอ้ งถวายมาก แต่ยงั ถวายตาม
อัตราส่ วน 10% เช่น มีพ่อค้าที่เป็ นมหาเศรษฐีในรัฐเท็คซัส ชื่อ แอช ซี ดูค แรกเริ่ มทีเดียวเขาถวาย 10 %
ของรายได้ท้ งั หมด แต่พระเจ้าทรงประทานพระพรมากมายเหลือล้นจนกระทัง่ ในตอนท้ายของชีวติ ของ
เรา เขารู ้สึกว่า 10 % ไม่พอจึงถวายมากกว่า 90% ของเงินทองที่ได้มา
สาหรับคนยากจน 10% ก็ยตุ ิธรรมเหมือนกันเพราะคนที่มีรายได้นอ้ ยที่สุดสามารถที่จะแบ่ง
10% ให้แก่งานของพระเจ้าเหมือนกับแม่หม้ายในสมัยพระคัมภีร์ที่ถวาย 2 สตางค์เท่านั้น แต่พระเยซู
ทรงชมเชยเขามากเพราะเขาได้ถวายทรัพย์สมบัติท้ งั สิ้ น พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ทุกคนมีส่วน
ในแผ่นดินของพระองค์ไม่ใช่เฉพาะคนมัง่ มีเท่านั้น พระองค์ทรงถือว่าทุกคนที่ถวายตาม ความสามารถ
ของตนได้ถวายเท่ากันหมดในสายพระเนตรของพระองค์ แต่บางคนคัดค้านบอกว่าคนยากจนถวาย 10
ลด 1 ไม่ได้ แต่พระเจ้าตรัสว่าจงลองดูเราเถิด พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะไม่ให้เราอดอยากและเมื่อเราถวาย
10% เราจะรู ้สึกว่าเหมือนกับอีก 90% ทวีมากขึ้นในการใช้จ่าย เหมือนกับแม่หม้ายของเมืองซาเร็ พธา ใน
สมัยของอะลีซาที่มีแป้ งกับน้ ามันเหลือพอที่จะเลี้ยงลูกกับตัวเขาเองอีกมื้อหนึ่งเท่านั้น แต่เมื่ออะลีซามา
ขอรับประทานด้วยอีกคนหนึ่ ง เขาก็ยอมให้อาหารแก่ผรู ้ ับใช้ของพระเจ้า เมื่อทาเช่นนี้ก็ปรากฏว่าแป้ ง
กับน้ ามันของเขาไม่ขาดตลอด เวลาที่มีการกันดารอาหาร จงเชื่ อพระเจ้าเถิด พระองค์ทรงรับผิดชอบที่
จะเลี้ยงบุตรของพระองค์ที่ไว้วางใจในพระองค์ จงเชื่อฟังพระเจ้าในการถวายทรัพย์และท่านจะรับพระ
พรจงคิดดูให้ดีในการหารายได้เพื่อจะเลี้ยงชีพของเรา พระเจ้าประทาน 95% ถึง 97%ของเรี่ ยวแรงกาลัง
และทุกสิ่ งทุกอย่างที่ทาให้เรารับรายได้น้ นั แต่วา่ พระองค์ทรงเรี ยกเพียงแต่ 10% จากเราเป็ นการแสดง
ความรักต่อพระองค์
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3. จะคานวณส่ วน 10 ลด 1 อย่ างไร?
คริ สเตียนหลายคนบอกว่า เขาไม่สามารถที่จะคานวณ 10% ที่จะถวายแก่พระเจ้าได้ แต่ถา้ เราทา
ด้วยความจริ งใจและใจรักพระเจ้ายอมทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ยากที่จะคานวณได้ สิ่ งแรกที่
ควรจาได้คือถวายส่ วน 10 ลด แรกของเงินรายได้ของเรา ไม่ใช่วา่ เราไปใช้จ่ายเงินของเราทั้งหมด แล้ว
ถ้ามีเหลือเอามาถวายแก่พระเจ้าหน่อยหนึ่ง อีกสิ่ งหนึ่งเราควรจะจาไว้วา่ เงิน 10 ลด 1 ควรจะถวายให้ใช้
ในกิจการของพระเจ้าโดยตรง ทางที่ดีที่สุดควรจะถวายทางคริ สตจักร
แต่การคานวณเราจะทาอย่างไร ถ้าเรารับเงินเดือน เราก็ถวาย 10% ของเงินเดือน ถ้าเราเป็ น
พ่อค้าหรื อมีอาชีพที่ตอ้ งลงทุนแล้ว ถึงจะมีรายได้เราจะต้องเอารายได้ท้ งั หมดหักค่าใช้จ่ายของการค้า
เสี ยก่อน และถวาย 10% ของยอดกาไรเท่านั้น ส่ วนชาวนาควรจะรวมยอดเงินจากการขายพืชผลไร่ นา
ทั้งหมดรวมด้วยอาหารที่ครอบครัวกินนี่คือรายได้ท้ งั หมดของไร่ นาของเขา จากยอดเงินนี้เขาจะต้องหัก
ค่าใช้จา่ ยเช่น ค่าจ้างคนงาน ปุ๋ ยเครื่ องมือและสิ่ งอื่น ๆ เงินที่เหลือนี้เป็ นยอดกาไรของเขา เขาควรจะ
ถวาย 10% ของยอดกาไรนี้ นี่เป็ นเพียงแต่คาแนะนาย่อ ๆ เพื่อเป็ นตัวอย่างในการคานวณส่ วน 10 ลด 1
ที่จะถวาย แต่คริ สเตียนแต่ละคนจะต้องอธิ ษฐานและตรึ กตรองดูในใจว่าพระเจ้าจะให้เขาถวายเท่าไรจึง
จะมีความสบายใจในเรื่ องนี้

4. อีก 90% เป็ นเงินของพระเจ้ าเหมือนกัน
พระคัมภีร์ได้สอนเราว่าคริ สเตียนจะต้องให้การต่อพระเจ้าสาหรับกิจกรรมทั้งสิ้ น และเกี่ยวกับ
ทรัพย์สมบัติท้ งั หลาย เพราะฉะนั้นเมื่อเราถวาย 10 ลด 1 หน้าที่ฉนั ทะภาระของเราเกี่ยวกับการเงินยังไม่
หมดอีก 90% ที่เหลือเราจะต้องใช้ตามการทรงนาของพระเจ้าเราควรจะใช้เงินเหลือนี้ในสิ่ งใดบ้าง อนึ่ง
เราจะต้องใช้เพื่อซื้ อปั จจัยชีวิต คือสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับชีวิตส่ วนตัวและชีวติ ของครอบครัวดังเช่น อาหาร
เสื้ อผ้า บ้านการศึกษาสาหรับลูก และยาในยามเจ็บป่ วย นอกจากสิ่ งที่จาเป็ นคริ สเตียนอาจจะใช้เงินใน
สิ่ งอื่นที่ไม่จาเป็ นที่เดียวแต่เป็ นการดีเช่นในการหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจการเล่นกีฬา งานอดิเรก เหล่านี้
เป็ นต้น นอกจากการใช้จ่ายที่กล่าวมาแล้วบางทีเราอาจจะใช้เงิน ของเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีนอ้ ย
กว่าเรา เพื่อจะสาแดงความรักของพระเจ้าต่อคนเหล่านั้น ข้อพิสูจน์ในการใช้เงินทองของคริ สเตียน และ
ทรัพย์สมบัติของคริ สเตียนคือว่าสิ่ งนี้จะถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าหรื อไม่ ถ้าเรานึกอย่างนี้เสมอ เราคงจะ
ใช้เงินของเราอย่างถูกต้องและเราคงจะพ้นจากบ่วงแร้วของใจโลภ สรุ ปแล้วเงินทองของเรา เป็ นพระพร
จากพระเจ้าส่ วน 10% พระองค์จะให้เราคืนให้พระองค์ เพื่อใช้จ่ายในพระราชกิจแผ่นดินของพระเจ้า
โดยตรงอีก 90% เราจะต้องใช้ดว้ ยการระลึกถึงน้ าพระทัยของพระองค์เสมอ
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ข้ ออภิปราย
1. มาตรฐานการถวายทรัพย์ในพระคัมภีร์เดิม กับในพระคัมภีร์ใหม่ต่างกันอย่างไร?
2. จงพยายามคานวณส่ วน 10 ลด 1 ของท่านเองโดยคานวณรายได้ท้ งั หมดของท่านในปี หนึ่ง เงิน
จานวนนี้สามารถใช้ทาอะไรบ้างในแผ่นดินของพระเจ้า
3. จงพยายามทาบัญชีค่าใช้จ่ายของท่านในอาทิตย์หนึ่งว่าท่านกาลังใช้ 90% ที่เหลืออยูอ่ ย่างไรบ้าง?
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บทที่ 9 คนต้ นเรือนสมัยใหม่
พระธรรมสำหรั บอ่ ำนและตรึ กตรอง ยำกอบ 2: 1-9
คานา ในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่พระคัมภีร์จนถึงบัดนี้ มีคนต้นเรื อนของพระเจ้าหลายหมื่นหลายแสนคน
ที่ซื่อสัตย์ และปฎิบตั ิตามฉันทะภาระของคริ สเตียนอย่างดีบางคนเราไม่รู้จกั ชื่ อเลย อีกหลายคนเราทราบ
ชื่อแต่ไม่สามารถนามาศึกษาในหนังสื อเล่มนี้ แต่ในบทต่อไปนี้เราจะศึกษาอย่างย่อ ๆ ถึงเรื่ องชีวประวัติ
ของคนต้นเรื อนสมัยใหม่ 4 ท่านด้วยกัน เพื่อเป็ นตัวอย่างแก่ชีวติ ของเรา 4 ท่านนี้ลว้ นแต่เป็ นคริ สเตียนที่
มัง่ มี แต่ใช้เงินเพื่อพระเจ้า ท่านอาจจะไม่ใช่คนมัง่ มีก็ได้ แต่ท่านสามารถปฏิบตั ิตามฉันทะภาระ
ของคริ สเตียนอย่างถูกต้อง และสัตย์ซื่อ ขอให้ดูชีวติ ของคนเหล่านี้ต่อไป

1. วิลเลียม คอลเกต
ในประเทศไทยทุกวันนี้ เกือบทุกคนเคยเห็นยาสี ฟันคอลเกต และเคยใช้ผงซักฟอกแฟ๊ บ แต่
หลายคนอาจจะยังไม่รู้จกั ผูท้ ี่ต้ งั บริ ษทั คอลเกต ผูน้ ้ นั คือ คุณวิลเลียม คอลเกต ท่านเสี ยชีวติ มาหลายปี แล้ว
แต่สมัยก่อนเมื่อท่านเป็ นคนหนุ่ม ท่านคิดอยากจะทาสบู่ออกไปขายเขาใช้กวนแบบโบราณ ทาที่บา้ น
ของเขาและเอาไปขายตามบ้านในเมือง วันหนึ่งเขาเจอกัปตันเรื อคนหนึ่งที่แนะนาเขาว่า ถ้าเราจะพบ
ความสาเร็ จในการอุตสาหกรรมหรื อในการค้าขาย เราควรจะทา 3 สิ่ ง
(1) ทาสบู่ที่มีคุณภาพดีจริ ง ๆ
(2) ไม่โกงน้ าหนักสบู่ที่เอาไปขาย
(3) ถวาย 1 ใน 10 ของทุกเหรี ยญที่ได้รับ
เนื่องจากกว่า คอลเกตเป็ นคริ สเตียนที่ร้อนรนฝ่ ายวิญญาณ เขาตัดสิ นใจว่าเขาจะปฏิบตั ิตาม
ข้อแนะนานี้ พระเจ้าทรงอวยพรในชีวิตฝ่ ายวิญญาณของเขา และก็อวยพระพรกิจการงานของเขา
จนกระทัง่ ทุกวันนี้บริ ษทั คอลเกตเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลก มีสาขาหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย
ชื่อเสี ยงของเขาเป็ นที่ไว้วางใจของประชาชนทัว่ โลก เพราะทุกคนรู ้วา่ ผลิตภัณฑ์ของเขาจะมีคุณภาพดี
เสมอ และจะรับปริ มาณเต็มทุก ๆ ครั้งบริ ษทั ที่ทายาสี ฟันในประเทศไทย ชอบทากล่องคล้าย ๆ กับยาสี
ฟันคอลเกตเสมอ ซึ่ งแสดงว่ายีห่ อ้ คอลเกตเป็ นที่เชื่อถือได้ และเขาอยากจะให้ประชาชนเชื่อถือใน
ผลิตภัณฑ์ของเขา คุณวิลเลียม คอลเกต ไม่ใช่เพียงแต่ถวาย 10 ลดเท่านั้น แต่ถวายเงินแก่กิจการงานของ
พระเจ้าเกิน 10% โดยทุนที่คอลเกตให้เขาตั้งมหาวิทยาลัยคอลเกตในรัฐนิวยอร์ ค ซึ่ งเดี๋ยวนี้เป็ น
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงทัว่ โลก
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2. อาร์ จี เลเธอร์ โน
ท่านเคยสังเกตรถใหญ่ ๆ ที่เขาใช้สร้างถนนในประเทศไทยทุกวันนี้ไหม? มีรถหลายชนิดที่ใช้
ปาดถนนบรรทุกดิน บดถนน คือรถเทรคเตอร์ ใหญ่ ๆ มียี่หอ้ หนึ่งเรี ยกว่าเลเธอร์ โน ซึ่ งเดี๋ยวนี้มีหลายคัน
ในประเทศไทยชายผูป้ ระดิษฐ์เครื่ องจักรชนิดนี้ยงั มีชีวติ อยู่ เขาชื่ออาร์ จี เลเธอร์ โน เมื่อหลายสิ บปี
มาแล้ว เขาเป็ นช่างฟิ ตรถยนต์ที่ยากจน แล้วยังเป็ นหนี้สินหมื่นกว่าบาทเวลานั้นเขาสานึกตัวว่า ได้ลืม
พระเจ้าในชีวิตของเขาจึงกลับใจเสี ยใหม่ ถวายชีวติ ใหม่แก่พระเจ้า สัญญากับพระเจ้าว่า จะรับพระจ้าเข้า
มาเป็ นผูร้ ่ วมงานในกิจการของเขา และได้สัญญาอีกว่าจะถวาย 10 ลดแก่พระเจ้าเสมอ ต่อไปพระเจ้าอวย
พระพรให้แก่เขาในชี วติ ฝ่ ายวิญญาณ และเขาเจริ ญในกิจการทั้งหมดของเขา เขาสามารถที่จะประดิษฐ์
เครื่ องจักรชนิดใหม่ ๆ ที่จะใช้ในการก่อสร้าง เขายอมรับว่าความคิดที่จะสร้างสิ่ งเหล่านี้มาโดยพระเจ้า
ทรงดลใจ ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากมันสมองของเขาเอง และยิง่ เจริ ญฝ่ ายวัตถุและฝ่ ายการเงินก็ยงิ่ เจริ ญฝ่ าย
วิญญาณจิตเลเธอร์ โนไม่ได้ลืมพระเจ้า และปฏิบตั ิตามฉันทะภาระคริ สเตียนเสมอ ทีแรกเขาถวาย 10%
เท่านั้น ต่อมาเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นเขารู ้สึกว่าอยากจะถวาย 20% แด่พระเจ้า ต่อมาเมื่อเครื่ องจักรของเขาเริ่ ม
จาหน่วยทัว่ โลก รายได้ของเขาในปี หนึ่งก็เป็ นล้าน ๆ เหรี ยญ เพราะฉะนั้นเขาเพิ่มเปอร์ เซ็นต์เงินถวาย
เรื่ อย ๆ เพราะรู ้สึกว่าเขาไม่ตอ้ งอยูอ่ ย่างคนร่ ารวย และยังมีเงินพอสาหรับครอบครัว เดี๋ยวนี้เขาถวายเงิน
รายได้แด่พระเจ้ามากกว่า 90% เอา 10% ไว้ใช้เอง เขาใช้เงินที่พระเจ้าประทานให้สร้างโรงเรี ยนพระ
คริ สตธรรม และส่ งเสริ มการเผยแพร่ ในต่างประเทศ ส่ วนเวลาของเขาเขาถวายแก่พระเจ้าเหมือนกัน เขา
มีเครื่ องบินส่ วนตัวและนอกจากเวลาที่จาเป็ นที่จะไปเยีย่ มเยียนโรงงานของเขาในหลายแห่ง เขาใช้เวลา
เกือบทุกวัน ไปเทศนาเป็ นพยานถึงพระพรทั้งหลายของพระเจ้าในชีวติ ของเขา

3. จอร์ น ดี ร๊ อคกีเฟเลอร์
ในจานวนพ่อค้าใหญ่ ๆ ในประวัติศาสตร์ ของประเทศอเมริ กา ไม่มีพอ่ ค้าคนใดที่มีชื่อเสี ยงโด่ง
ดังยิง่ กว่าร๊ อคกีเฟเลอร์ คุณร๊ อคกีเฟเลอร์ หาเงินของเขาส่ วนใหญ่โดยการซื้ อบ่อน้ ามันเมื่อประเทศ
อเมริ กาเริ่ มจะใช้น้ ามันเบนซิ นมากมาย คุณร๊ อคกีเฟเลอร์ เห็นว่านี่ เป็ นสิ นค้าที่ควรจะผลิตและขาย ไม่ชา้
เขาสามารถที่จะตั้งบริ ษทั เอสโซ่ เพื่อจะขายน้ ามันทุกชนิ ด บริ ษทั เอสโซ่กลายเป็ นบริ ษทั ขายน้ ามันที่
ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น เดี๋ยวนี้เอสโซ่ขายทัว่ โลกทั้งในประเทศด้วย ซึ่ งเราจะเห็นตามปั้ มน้ ามันทุกวันนี้
แต่หลายคนไม่รู้วา่ ร๊ อคกีเฟเลอร์ ได้ให้เงินแก่คนอื่นในชีวติ ของเขาเป็ นจานวน 5 ร้ อยล้านเหรี ยญ
อเมริ กนั เขาเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรแบ๊บติสต์และให้เงินมากมายแก่กิจการของคณะแบ๊บติสต์ เช่น
เขาให้ทุนที่จะตั้งมหาวิทยาลัยชิกาโก ของคณะแบ๊บติสต์ในชีวติ ของเขาตั้งมูลนิธิ 4 แห่ง และมอบเงิน
ของเขาไว้กบั มูลนิธิเหล่านี้ มูลนิธิร๊อคกีเฟเลอร์ เอาเงินนี้ไปให้กบั สถาบันศึกษา สถาบันแพยท์ หลาย
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ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้รับเงินทุนนี้ มูลนิธิร๊อคกีเฟเลอร์ เคยให้เงินจานวนหนึ่งกับมหาวิทยาลัย
แพทย์ศิริราช ในกรุ งเทพฯ จอร์ น ดี ร๊ อคกีเฟเลอร์ ตายเมื่อ ค.ศ. 1937 เมื่ออายุ 98 ปี แต่ลูกชายของเขาใช้
ชีวติ ของเขาในการบริ จาคเงินที่บิดาได้มาแก่คนอื่น ๆ อีก
ท่านร๊ อคกีเฟเลอร์ เคยเป็ นพยานเกี่ยวกับการถวาย 10 ลดดังต่อไปนี้ “ข้าพเจ้าได้ถวาย 10 ลด 1
ตั้งแต่ขา้ พเจ้าเป็ นเด็ก เวลานั้นข้าพเจ้าต้องหางานทาเพื่อจะช่วยแม่เลี้ยงครอบครัว ครั้งแรกข้าพเจ้าได้ 90
บาทต่อสัปดาห์ สัปดาห์แรกเมื่อได้รับเงินจากนายจ้างข้าพเจ้าเอา 90 บาทไปมอบให้คุณแม่ ท่านเอาเงิน
นี้วางไว้บนตัก และอธิ บายให้ขา้ พเจ้าฟังว่า ท่านจะยินดีมากถ้าข้าพเจ้าจะถวาย 10% แก่พระเจ้าข้าพเจ้าก็
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของคุณแม่ และตั้งแต่เวลานั้นถึงบัดนี้ขา้ พเจ้าได้ถวาย 10% ของทุกเหรี ยญที่พระ
เจ้าทรงมอบให้ขา้ พเจ้า” จากคาพยานนี้เราเห็นได้วา่ ท่านร๊ อคกีเฟเลอร์ ได้เรี ยนรู ้การถวาย 10 ลดจาก
มารดาเมื่อยังเป็ นเด็กฉะนั้นเวลาที่ควรสอนเรื่ องนี้คือเมื่อลูกของเรายังเล็กอยู่

4. ลา จี ฟุง
ผูน้ าของคณะแบ๊บติสต์ในเมืองฮ่องกงที่เข้มแข็งคนหนึ่ง คือ ลา จี ฟุง สี่ สิบปี มาแล้ว เขามาจาก
เมืองซัวเถาถึงฮ่องกงโดยไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรติดตัวมาเลยนอกจากเสื้ อผ้าที่ใส่ มาเท่านั้น เขาเป็ นลูก
ของศิษยาภิบาลคนหนึ่งที่ยากจน
เขาเริ่ มค้าขายและพระเจ้าทรงอวยพระพรให้แก่ชีวติ ของท่าน
จนกระทัง่ เดี๋ยวนี้เขาเป็ นคนหนึ่งในจานวน 10 คนที่รวยที่สุดในเมืองฮ่องกง เขามีโรงงานอุตสาหกรรม
บริ ษทั ใหญ่ ๆ และเรื อเดินทะเลเขาเป็ นนายทุนคนสาคัญที่มาตั้งโรงงาน เรโอแว๊ค ที่บางเขน และลูกชาย
เป็ นผูจ้ ดั การ ลูกทั้ง 10 คนของเขาจบการศึกษาจากประเทศอเมริ กาและเกือบทุกคนกาลังรับใช้พระเจ้า
ในทุกวันนี้ เดี๋ยวนี้นายลาจีฟุงอายุมากแล้ว และท่านได้มอบกิจการงานส่ วนใหญ่ให้กบั ลูกชายโดยกล่าว
ว่า “ข้าพเจ้าอยากจะรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาตลอดชีวิตจะหาไม่ บางครั้งเขาขึ้นมาเทศนาในโบสถ์เขาเป็ น
อาจารย์ใหญ่ของมหาวิทยาลัยแบ๊บติสต์ฮ่องกงและเป็ นกรรมการของโรงเรี ยนคริ สเตียนอีกหลาย
โรงเรี ยนเมื่อ 5 ปี ก่อนเขาเป็ นรองประธานของคณะแบ๊บติสต์ทวั่ โลก ถ้าจะเห็นใจจริ งของนาย ลา จี ฟุง
ก็จะต้องไปเยีย่ มคริ สตจักรที่เขาเป็ นสมาชิกอยู่ ท่านไม่ได้นงั่ ฟังในเก้าอี้ขา้ งหน้าอย่างผูม้ ีเกียรติ แต่ท่าน
รับใช้คนอื่นโดยเป็ นปฏิคมคอยต้อนรับแขกหน้าโบสถ์
บางทีอาจจะเห็นท่านจูงมือของหญิงชราที่
ยากจนช่วยเขาหาที่นงั่ เพื่อฟั งพระคาของพระเจ้า นาย ลา จี ฟุง พร้อมเสมอที่จะถวายเงินแก่กิจการงาน
ของพระเจ้า ไม่ใช่ 10% เท่านั้น แต่มากกว่า 10% ในทุกโอกาสที่เขามีจะช่วยคนอื่นในนามของพระเยซู
คริ สต์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เขาชอบซื้ อของฝากผูร้ ับใช้ของพระเจ้าในฐานะเป็ นศิษยาภิบาล และผูป้ ระกาศ
4. ท่านที่กล่าวมานี้เป็ นคนต้นเรื อนของพระเจ้าสมัยใหม่ ที่สัตย์ซื่อเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่พระ
เจ้าประทานให้เขาเหล่านั้นสัตย์ซื่อในเงินมากฉันใดขอให้เราทุกคนสัตย์ซื่อในเงินน้อยที่เรามีอยูฉ่ นั นั้น
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ข้ ออภิปราย
1. จงหาเรื่ องชีวิตของคริ สเตียนที่เป็ นคนต้นเรื อนที่ดีอีก 2-3 คน และนามาเล่าให้คนอื่นฟัง
2. จงอภิปรายถึงเรื่ องคริ สเตียนจะเป็ นนักธุ รกิจที่สุจริ ตได้หรื อไม่
3. ท่านคิดว่าคริ สเตียนบางคนที่มงั่ มี ชอบถวายมากกว่า 10% ทาไม?
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บทที่ 10 ข้ อข้ องใจ
พระธรรมสำหรั บอ่ ำนและตรึ กตรอง ลูกำ 14: 15-24
คานา มีคริ สเตียนหลายคนที่รู้สึกข้องใจเกี่ยวกับการถวาย 10 ลดหลายคนพยายามจะแก้ตวั โดยอ้างเหตุ
ผลต่าง ๆ นา ๆ เหมือนกับแขกที่รับเชิ ญ ในคาอุปมาของพระเยซูในหนังสื อลูกาบทที่ 14 มีคนหนึ่งที่
จัดการเลี้ยงใหญ่และเชิญคนเป็ นอันมาก และเมื่อถึงเวลาเลี้ยงแล้วทุกคนพยายามแก้ตวั คนหนึ่งบอกว่า
ได้ซ้ื อที่ดินจะต้องไปจัดการเรื่ องที่ดินมาไม่ได้ อีกคนหนึ่ งบอกว่าได้ซ้ื อวัวคู่ใหม่ตอ้ งไปลองดูววั นั้น อีก
คนหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าเพิ่งแต่งงานใหม่ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าไปไม่ได้สิ่งสาคัญที่เราควรสังเกตคือ ข้อแก้
ตัวเหล่านี้มีเหตุผลไม่พอล้วนแต่แสดงว่าคนเหล่านั้นไม่อยากมาเฉย ๆ แต่คนในคาอุปมาไม่ยอมรับข้อ
แก้ตวั เหล่านี้ เช่นเดียวกันข้อแก้ตวั ของคนที่ไม่อยากถวาย 10 ลด 1 มีเหตุผลไม่พอแต่แสดงว่าคริ สเตียน
ที่อา้ งข้อเหล่านี้ ไม่อยากจะทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าฉันนั้น เมื่อรู ้น้ าพระทัยของพระเจ้าว่าทรัพย์
สมบัติท้ งั สิ้ นของเราเป็ นสิ่ งที่ได้มอบหมายจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระองค์จะให้เราถวายส่ วนหนึ่ง
คืนให้พระองค์ เพื่อเป็ นเครื่ องบรรณาการแสดงว่าเราก็นบั ถือพระองค์เป็ นเจ้าของแท้ หลายคนก็ไม่
อยากจะทาตามโดยรู ้สึกว่า ไม่ใช่ธุระของพระเจ้าที่จะมายุง่ เกี่ยวกับสิ่ งของของเขา ขอให้เราพิจารณาข้อ
ข้องใจที่บางคนอ้างในเรื่ องการถวายสิ บลด

1. “ฉันเป็ นคนยากจน”
คริ สเตียนหลายคนมักจะอ้างว่าเขาเป็ นคนยากจนเกินไปและไม่สามารถที่ถวาย 10 ลดแก่พระ
เจ้าเขากลัวว่าถ้าถวาย 10% ของรายได้ทุกอาทิตย์เขาจะมีเงินเหลือไม่พอจะเลี้ยงครอบครัว บางคนบอก
ว่ายินดีถวายบ้างเล็กน้อย แต่อตั รา 10% สู งเกินไป แต่วา่ ใครเป็ นผูต้ ้ งั อัตรานี้ก็องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นผูต้ ้ งั
ไม่ใช่มนุษย์คนหนึ่งคนใด พระองค์ทรงทราบความเป็ นอยูข่ องเราดีกว่าใครทั้งสิ้ น พระองค์ทรงตั้งอัตรา
นี้ไว้เมื่อสมัยก่อนที่ชาวฮีบรู ยงั เป็ นชาวป่ าอยู่ ถ้าชาติที่ทนความลาบากอยูใ่ นป่ าถวาย 10 ลดได้ ทาไมเรา
ผูเ้ ป็ นอารยชนสมัยนี้จะถวายไม่ได้
ความจริ งถ้าเปรี ยบเทียบแล้ว คนยากจนในประเทศไทยยังมีสภาพดีกว่าคนยากจนในประเทศ
อื่น ๆ เพราะว่าอาหารการกินในประเทศไทยสมบูรณ์เหลือเกินซึ่ งเป็ นพระพรจากพระเจ้า ในหนังสื อ
“คริ สเตียนบริ จาค” อาจารย์อาร์ซาริ ยา ของประเทศอินเดียเป็ นพยานถึงการถวาย 10 ลด และเลี้ยง
คริ สตจักรของคริ สเตียนในประเทศอินเดียภาคใต้ ท่านบอกว่าเป็ นเรื่ องที่แปลกที่คริ สตจักรที่มีสมาชิก
ยากจนสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองดีกว่าคริ สตจักรบางแห่งที่มีสมาชิกร่ ารวย
คนที่เคยไปเที่ยวประเทศ
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อินเดียเดี๋ยวนี้บอกว่าคนอนาถาที่นนั่ น่าสมเพชที่สุดเกือบจะไม่มีอาหารกิน
แต่คริ สเตียนแบบนี้ยงั มี
ความรักต่อพระเจ้า และปฏิบตั ิตามฉันทะภาระของคริ สเตียนอย่างน่ายินดี
ผูเ้ ขียนหนังสื อเล่มนี้ รู้จกั ครอบครัวหนึ่งในประเทศไทยที่ยากจน รายได้ของครอบครัวนี้ใน
เดือนหนึ่งไม่ค่อยพอใช้ แต่สามีภรรยาคู่น้ ีมีใจร้อนรนรักพระเยซูคริ สต์อย่างจริ งจัง เขาเชื่อในคาสอนใน
พระคัมภีร์เกี่ยวกับการถวาย 10 ลด 1 ทุก ๆ เดือนเมื่อรับเงินเดือนเขาเอา 10% มาถึงคริ สตจักรทันที และ
ครอบครัวนี้ถวายเงินในคริ สตจักรนั้นมากกว่าสมาชิกหลายคนที่มีรายได้ครอบครัวสู งกว่า 2 เท่า พระเจ้า
ได้ประทานพระพรฝ่ ายวิญญาณแก่ครอบครัวนี้มากมายเหลือเกิน เขายังใช้บา้ นของเขาเป็ นพยานต่อ
เพื่อนบ้านด้วยความร้อนรนเขาเจริ ญ ฝ่ ายวิญญาณถึงแม้วา่ ความเจริ ญฝ่ ายวัตถุมีนอ้ ยแต่พระเจ้าไม่เคยลืม
เขา และเขาไม่เคยขัดสนในสิ่ งที่จาเป็ นที่จะเลี้ยงลูก 3 คน คริ สเตียนแบบนี้แสดงให้เราเห็นว่าคนยากจน
ก็ถวาย 10 ลด ได้เหมือนกัน ไม่มีใครที่ยากจนเกินไปที่เชื่อฟังคาสั่งสอนของพระเจ้า พระพรในการ
ถวายทรัพย์ไม่ใช่สาหรับคนร่ ารวยเท่านั้น แต่มีสาหรับคนอนาถาด้วย

2. “เงินนีเ้ ป็ นของฉัน”
คริ สเตียนบางคนที่ยงั ไม่เจริ ญฝ่ ายวิญญาณบอกว่าเงินทองที่ฉนั ได้มาเป็ นของฉันเอง เพราะฉัน
ได้หามาเองด้วยความเหน็ดเหนื่อยของฉัน ไม่ใช่ธุระของพระเจ้าที่จะมายุง่ เกี่ยวกับเงินนี้ ไม่ใช่ธุระของ
คริ สตจักรว่าฉันจะไปใช้เงินนี้อย่างไร แต่คริ สเตียนที่คิดอย่างนี้ยงั ไม่เข้าใจในเรื่ องฉันทะภาระของคริ ส
เตียนพอ เราเรี ยนมาจากพระคัมภีร์แล้วว่าโลกนี้เป็ นของพระบิดา ตัวเราเองก็เป็ นของพระบิดา เงินทอง
ในโลกนี้ท้ งั หมดเป็ นทรัพย์สมบัติขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ทรัพย์สมบัติที่เราครอบครองอยูก่ ็ไม่ใช่ของเรา
โดยแท้ แต่เป็ นของพระองค์ เรี่ ยวแรงกาลังที่เราใช้ในการทามาหากินก็เป็ นของประทานจากพระเจ้า
พระคาของพระเจ้าสอนว่า “เจ้าทั้งหลายจงระลึกถึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เพราะเป็ นพระองค์ที่ได้
ประทานกาลังให้ประสมทรัพย์สมบัติ” (เฉลยธรรมบัญญัติ 8: 18) เพราะฉะนั้นมนุษย์เราไม่ควรจะพูดว่า
เงินที่ฉนั มีอยูเ่ ป็ นของฉัน สาหรับคริ สเตียนเราก็ถือว่าตัวเราเป็ นที่สถิตของพระเจ้าโดยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์เราไม่ใช่เจ้าของกาย และเราไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สมบัติที่อยูใ่ นมือ เราเป็ นแต่ผดู ้ ูแลรักษา เมื่อพระ
เจ้าวางหลักเกณฑ์ให้เราถวายทรัพย์คืนให้พระองค์ 1 ใน 10 ของเงินที่พระองค์ประทานให้เราควรจะ
ถวายด้วยใจยินดีเพราะเรารักพระองค์

3. พระเจ้ าไม่ ต้องการเงินของฉัน
คริ สเตียนหลายคนพูดว่าพระเจ้ามีทรัพย์สมบัติเยอะแยะ พระองค์เป็ นเจ้าของโลก ทาไมฉัน
จะต้องถวายเงินช่วยพระเจ้าทางาน
พระเจ้าไม่ตอ้ งการเงินของฉัน
เงินนิดหน่อยที่ฉนั มีอยูไ่ ม่มี
ความสาคัญอะไรสาหรับงานของพระเจ้า มีคนอื่นหลายคนที่สามารถถวายมากกว่าฉัน ก็จริ งอยูพ่ ระเจ้า
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ไม่ตอ้ งใช้เงินของพวกเราก็ได้ พระองค์เป็ นมหาเศรษฐีและไม่จาเป็ นที่จะต้องพึ่งพาอาศัย ทรัพย์สมบัติ
เพียงเล็กน้อยของเรา แต่อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการทรัพย์สมบัติของท่านแต่ตอ้ งการตัว
ท่าน” (2 โคริ นธ์ 12:14) พระองค์ตอ้ งการจิตใจของเรามากกว่าเงินทองของเรา แต่พระองค์ทราบอย่างดี
ว่าทรัพย์สมบัติของเราอยูท่ ี่ไหนจิตใจของเราจะอยูท่ ี่นนั่ พระองค์ทรงโปรดเปิ ดโอกาสให้เราร่ วมมือกับ
พระองค์ในกิจการงานของพระองค์ ไม่ใช่เฉพาะการเป็ นพยานหรื อการรับใช้ดว้ ยชีวติ ของเรา แต่
พระองค์จะให้เรามีส่วนร่ วมในพระราชกิจแห่งแผ่นดินของพระองค์ดว้ ยเงินทองของเรา อีกประการ
หนึ่งพระองค์มีพระประสงค์ที่จะป้ องกันเราจากการมีใจโลภ อนึ่งถ้าเราถวายทรัพย์แก่พระเจ้าถึง 10 %
อย่างน้อยจะทาให้เรารักเงินทองน้อยลง แล้วจะทาให้เรารักพระเจ้าและกิจการงานของพระองค์มาก
ยิง่ ขึ้น ท่านเคยคิดไหมว่าถ้าท่านถวาย 10 ลด 1 ในปี หนึ่งเงินถวายของท่านจะรวมยอดเป็ นเงินจานวน
เท่าไรลองนัง่ ลงเอาดินสอกับกระดาษคานวณดูเงินจานวนนี้สามารถที่จะทาอะไรได้บา้ งในพระราชกิจ
ของพระเจ้า? ซื้ อใบปลิวได้สักกี่มากน้อย? บารุ งศิษยาภิบาลของท่านได้สักกี่คน? ท่านคงจะแปลกใจที่
เงินถวายของท่านสามารถใช้ประโยชน์มากมายเช่นนี้ในงานของพระเจ้า
ข้าพเจ้ารู ้จกั ผูห้ ญิงชราผูห้ นึ่งที่สหรัฐอเมริ กา ท่านเคยเป็ นครู โรงเรี ยน แต่ลาออกมาเพราะความ
ชราเดือนหนึ่งเขารับบานาญเพียงเล็กน้อย แต่เขาถวาย 10 ลด เสมอ เมื่อถึงวันคริ สตมาสเขาอยากจะ
ถวายพิเศษเพื่อจะส่ งเสริ มการประกาศพระกิตติคุณในต่างประเทศฉะนั้นเขาปลูกดอกไม้ท้ งั ๆ ที่ร่างกาย
ไม่ค่อยแข็งแรงหัวเข่าปวดเพราะเป็ นโรคปวดในข้อ รายได้จากการขายดอกไม้บางทีถึง 1400 บาทในปี
หนึ่ง เงินนี้ท่านนามาถวายที่คริ สตจักรในวันคริ สตมาส เราอาจจะรู ้สึกว่าเงินนี้ไม่ค่อยมากเมื่อคิดถึง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นา ๆ ในการเผยแพร่ พระกิตติคุณ แต่แน่นอนพระเจ้าจะไม่ทรงลืมการถวายของผูห้ ญิง
คนนี้

4. เราไม่ ได้ อยู่ใต้ พระราชบัญญัติ
มีคริ สเตียนที่ดีหลายคนที่คดั ค้านการถวาย 10 ลด 1 โดยอ้างข้อพระคัมภีร์ที่วา่ เราไม่ได้อยูใ่ ต้
พระบัญญัติแต่อยูใ่ ต้พระคุณเป็ นความจริ งอยูท่ ี่คริ สเตียนเราไม่ได้อยูใ่ ต้พระบัญญัติ
แต่นนั่ ไม่ได้
หมายความว่าเราไม่ควรจะถวาย 10 ลด 1 คริ สเตียนเราที่อยูใ่ ต้พระคุณของพระเยซูคริ สต์เจ้า และรู ้จกั
ความรักของพระเจ้าครบบริ บูรณ์จะถวายน้อยกว่าพวกยิวที่เคยอยูใ่ ต้พระบัญญัติในสมัยพระคัมภีร์เดิม
ซึ่ งไม่รู้จกั พระคุณและความรักของพระเยซูคริ สต์โดยตรง เหมือนกับเราทั้งหลาย เราจะถวายน้อยกว่า
เขาหรื อเมื่อพระเจ้าทรงประทานพระพรมากมายแก่เราเช่นนี้ พระเยซูตรัสว่า “อย่าคิดว่าเรามาทาลาย
พระบัญญัติและคาของศาสดาพยากรณ์เสี ย เรามิได้มาทาลายแต่มาเพื่อจะให้สาเร็ จ” (มัทธิว 5:17) พระ
เยซูเสด็จลงมาตายแทนความผิดบาปของเรา ซึ่ งเป็ นการผิดพระบัญญัติเราไม่สามารถที่จะรอดด้วยการ
กระทาตามพระบัญญัติสิ่งนี้พระเยซูทรงกระทาแทนเราแต่ทรงไถ่โทษเพื่อจะให้เรามีกาลังใจที่จะ
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ประพฤติตามพระบัญญัติได้โดยเหตุเช่นนี้ พระบัญญัติจะสาเร็ จในจิตใจของผูท้ ี่บงั เกิดใหม่โดยรับชี วติ
ของพระเยซูคริ สต์ขอ้ ต่าง ๆ จากพระบัญญัติ เราไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเพื่อจะได้รับความรอด แต่เพราะความ
รักพระเยซูคริ สต์เรามีใจยินดีที่จะปฏิบตั ิตามความหมายของพระบัญญัติถา้ เรารักพระเจ้าและรักเพื่อน
บ้านเราจะไม่ทาผิดพระบัญญัติพระเยซูสอนว่าเพราะความรักคริ สเตียนเราจะดารงชีวติ ที่สูงกว่าชีวติ ตาม
พระบัญญัติ ไม่ใช่ต่ากว่าท่านออกูสตีนบอกว่า “ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยงิ่ กว่าความชอบธรรม
ของพวกอารักและพวกฟาริ สีท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้ พวกอารักและพวกฟาริ สีถวาย 10 ลด 1
สาหรับท่านจะว่าอย่างไรให้ถามตัวเองให้พิจารณาดูวา่ ท่านถวายเงินมากน้อยเพียงไร และท่านใช้เงิน
ฟุ่ มเฟื อยเพื่อเห็นแก่ตวั เองเพียงไร”
คาแก้ตวั เหล่านี้ถา้ เรามาพิจารณาแล้วตามคาสัง่ สอนของพระคัมภีร์เกี่ยวกับฉันทะภาระ ก็ไม่มี
เหตุผลเพียงพอ ข้อสาคัญคือว่าเรามีใจพร้อมที่จะทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าหรื อเปล่า ถ้าเรายินดีที่จะ
ทาตามคารับสั่งของพระคริ สต์เจ้า ก็ไม่ยากที่จะพบน้ าพระทัยของพระองค์โดยการศึกษาพระวจนะใน
พระคัมภีร์

ข้ ออภิปราย
1. จงไปอ่านหนังสื อ “คริ สเตียนบริ จาค” และนาเรื่ องการถวายทรัพย์ของชาวอินเดียมาเล่าในที่ประชุม
2. จงนัง่ ลงเขียนว่ามีคนอื่นสักกี่คนที่ได้ช่วยท่านดารงชี วติ โดยการทานา เย็บเสื้ อ สร้างบ้านที่อยู่ มีงาน
ให้ทา่ นทาเป็ นอาชีพ และอื่น ๆ
3. จงไปค้นคว้าในพระคัมภีร์ใหม่วา่ คริ สเตียนกับพระบัญญัติเกี่ยวข้องกันอย่างไร? (ดูหนังสื อกาลาเทีย)
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บทที่ 11 พระพรในการถวายทรัพย์
พระธรรมสำหรั บอ่ ำนและตรึ กตรอง 2 โคริ นธ์ 8: 1-9
คานา เป็ นสิ่ งที่แน่ทีเดียวที่แผ่นดินของพระเจ้าต้องการทรัพย์สมบัติของเรา แต่ความจริ งอีกประการ
หนึ่งก็คือเราต้องการพระพรที่เราจะได้รับจากการถวายทรัพย์มากกว่า การถวายทรัพย์ไม่เพียงแต่เป็ น
หน้าที่เท่านั้นแต่เป็ นโอกาสของบุตรของพระเจ้าที่จะร่ วมมือกับพระเจ้าในพระราชกิจของพระองค์ ผูท้ ี่
ได้ถวายทรัพย์ก็ได้รับพระพรมากมายจากพระเจ้า การถวายทรัพย์น้ ีเป็ นนิสัยอันดีงามที่พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ จะบันดาลให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของคริ สเตียน ในหนังสื อ 2 โคริ นธ์ 8:1 อาจารย์เปาโลได้สอน
ว่า “ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลายเราแจ้งให้ท่านทราบถึงพระคุณ ซึ่ งพระองค์ทรงประทานแก่คริ สตจักรที่
มณฑลมากะโดเนีย” อาจารย์เปาโลเล่าต่อไปถึงเรื่ องการที่คริ สเตียนในมากะโดเนียได้ถวายทรัพย์ดว้ ยใจ
กว้างขวาง อันนี้แสดงว่าการถวายทรัพย์เป็ นไปโดยการรับพระคุณจากพระเจ้า ต่อไปในข้อ 7 อาจารย์
เปาโลได้บอกให้คริ สเตียนเจริ ญในการกุศลคือการถวายทรัพย์เหมือนกับได้เจริ ญแล้วในความเชื่ อ ใน
ความรู ้ และความกระตือรื อร้น เปาโลจะสอนเราว่าการมีใจกว้างขวาง การรักที่จะถวายเงินแก่กิจการ
งานของพระเจ้าเป็ นนิสัยที่พึงต้องการของคริ สเตียนเหมือนกับความเชื่อ ความรัก และนิสัยอื่น ๆ ที่
สาคัญ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ขอให้เรามาพิจารณาถึงพระพรที่เราจะได้รับในการถวายทรัพย์

1. ความปิ ติยนิ ดีเพราะมีส่วนร่ วม
พระคัมภีร์ได้สอนว่า “เราทั้งหลายเป็ นผูร้ ่ วมทาการกับพระเจ้า” (1 โคริ นธ์ 3:9) พระเจ้าทรง
โปรดให้เกียรติอย่างสู ง แก่บุตรของพระองค์ให้เรามีส่วนร่ วมในการสร้างแผ่นดินของพระองค์ พระองค์
มีพระประสงค์ที่จะให้จิตใจของเราฝังไว้ในพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ พระเยซูตรัสว่า “ทรัพย์
สมบัติอยูท่ ี่ไหนจิตใจจิตใจของท่านก็อยูท่ ี่นนั่ ” พระเจ้าทรงทราบดีวา่ เมื่อเราถวายเงินสาหรับใช้จา่ ยใน
พระราชกิจของพระองค์ จะทาให้จิตใจของเราพัวพันอยูก่ บั กิจการนั้นมายิง่ ขึ้น เมื่อเราถวายทรัพย์ก็
เหมือนกับเราได้ถวายตัวเอง เพราะเราได้หาทรัพย์น้ ีดว้ ยความเหน็ดเหนื่อยของเรา เงินทองของเราคือ
เวลาและกาลังของเราที่เราได้แลกเป็ นธนบัตรโดยการถวายทรัพย์เรามีส่วนร่ วมกับพระบิดาเจ้าในการที่
จะช่วยโลกนี้ให้รอดพ้นจากความบาปเพราะเงินนี้สามารถที่จะช่วยงานของพระเจ้าให้แผ่ขยายออกไป
ให้กว้างขวางกว่าเดิม เมื่อเราเห็นเงินทองของเรากาลังช่วยคนอื่นให้ได้รับความรอด เราจะมีความปิ ติ
ยินดีอย่างเหลือล้นนายรัชแซลด์ แอช คอนแวล เป็ นคริ สเตียนที่มีใจร่ าเริ งเสมอ เมื่อเขากลับใจเสี ยใหม่
เขาก็เริ่ มถวาย 10 ลด 1 แก่พระเจ้า แต่ต่อมาไม่ชา้ เขาก็เพิ่มเปอร์ เซ็นต์เงินถวายจนกระทัง่ เขาถวายทรัพย์
สมบัติเกือบทั้งหมด แก่พระเจ้าเพื่อใช้ในราชกิจของพระองค์ เพื่อจะช่วยคนหนุ่มให้ได้รับการศึกษา
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พระเจ้าทรงอวยพระพรให้เขาฝ่ ายการเงินมาก บางคนเรี ยกเขาเป็ นมหาเศรษฐีที่ขาดสน เพราะว่าถึงแม้วา่
เขาเคยได้เงินมาเป็ นล้าน ๆ เหรี ยญเขาก็ได้ให้คนอื่นไปหมด เขาเคยแจกเงินให้คนอื่นมากกว่า 6 ล้าน
เหรี ยญ คริ สเตียนผูน้ ้ ีได้พบความปิ ติยนิ ดีในการถวายทรัพย์

2. ความสบายใจเพราะได้ เชื่อฟังพระเจ้ า
ครึ่ งหนึ่งมีคริ สเตียนหลายคนได้เป็ นพยานถึงความสุ ขที่ได้รับในการถวายทรัพย์ เมื่อถูกถามว่า
ท่านถวาย 10 ลดทาไม เขาก็ตอบดังต่อไปนี้
(1) เพราะพระคัมภีร์สอนอย่างนั้น
(2) เพราะพระเยซูคริ สต์ได้ชมเชยการถวาย 10 ลด
(3) เพราะคริ สเตียนในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ถวายมากกว่า 10% ทาไมข้าพเจ้าจะทาน้อยกว่าเขา
(4) เพราะคานวณได้ง่ายและสะดวก
(5) เพราะเป็ นตัวอย่างดีแก่คนอื่น
(6) เพราะการถวาย 10 ลด จะช่วยชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ
(7) เพราะการถวาย 10 ลด จะช่วยให้ระลึกถึงพระเจ้าตลอดเวลา
(8) เพราะการถวาย 10 ลด ทาให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูร้ ่ วมงานกับพระเจ้า
(9) เพราะการถวาย 10 ลดได้ทาให้ขา้ พเจ้าระวังในการใช้อีก 90% ที่เหลืออยู่
(10) เพราะการถวาย 10 ลดจะช่วยเราไม่ให้มีใจโลภ
(11) เพราะโครงการถวาย 10 ลด เป็ นโครงการเดียวที่พระเจ้าเคยให้ไว้ในพระคัมภีร์
(12) เพราะข้าพเจ้ารักพระเยซูคริ สต์เจ้า
เหตุผลเหล่านี้ที่มาจากปากเสี ยงของคริ สเตียนที่รักการถวายทรัพย์ แสดงให้เราเห็นว่า คนที่เชื่อ
ฟังพระเจ้าในเรื่ องนี้มีความสบายใจอย่างมากมาย
นายโคลัมบัส โรเบอร์ ท เป็ นบุตรของชาวนายากจนในรัฐจอเจีย เมื่อเขายังยากจนอยูเ่ ขาเริ่ ม
ถวาย 10 ลด จากเงินน้อยที่เขามีเขายิง่ ถวายแก่พระเจ้า พระเจ้ายิง่ ประทานพระพรแก่เขาในชีวติ ของเขา
เขาบริ จาคเงินมากกว่าหนึ่งล้านเหรี ยญให้แก่โรงเรี ยน และมหาวิทยาลัยของคณะแบ๊บติสต์ในรัฐจอเจีย
นายโรเบอร์ ทรู ้สึกขอบพระคุณอย่างสู ง ต่อคนเหล่านั้นที่ได้แนะนาให้เขารับฉันทะภาระของคริ สเตียน
ชีวติ ของเขาเป็ นตัวอย่างว่าคนที่ถวายทรัพย์จะมีความสบายใจเพราะได้เชื่อฟังพระเจ้า

3. ความเจริญฝ่ ายวิญญาณ
การใช้เงินทองและวัตถุต่าง ๆ ในชีวติ ของเรามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความเจริ ญ ฝ่ าย
วิญญาณแยกกันไม่ออก เพราะการใช้สิ่งของในโลกนี้ เกี่ยวถึงจิตใจของผูใ้ ช้ เมื่อเราถวายทรัพย์เป็ น
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ประจาอยูช่ ีวิตฝ่ ายวิญญาณของเราก็จะเจริ ญรุ่ งเรื องมากยิง่ ขึ้น อนึ่งเราจะรู ้จกั การรับผิดชอบในกิจการ
งานของพระเจ้าเหมือนกับลูกที่กาลังโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่เช่นเดียวกันกับการรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน
คริ สตจักรจะทาให้เราเติบโตฝ่ ายวิญญาณ
อีกอย่างหนึ่งพระเยซูตรัสว่า “การให้เป็ นเหตุให้ความสุ ขมากกว่าการรับ” เมื่อเรารู้จกั การให้เรา
กาลังหัดนิสัยที่คล้ายกับพระเจ้า เพราะเมื่อพระเจ้าทรงรักโลกพระองค์ก็ทรงประทานพระบุตรองค์เดียว
ของพระองค์การให้ก็เป็ นพระลักษณะของพระเจ้า การถวายทรัพย์จะช่วยคริ สเตียนให้มีใจกว้างขวาง มี
ความเห็นแก่ตวั น้อยลง มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่แก่คนอื่น นอกจากนี้การถวายทรัพย์จะกระทาให้ความเชื่อ
ของเราแข็งแรงขึ้นคือจะให้ความเชื่อของเราสาแดงออกมาให้เห็นโดยการกระทาของเรา เมื่อเราถวาย
ทรัพย์แก่คริ สตจักรเป็ นการแสดงให้เห็นว่าเราคิดว่างานของพระเจ้าเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด
เป็ นงานที่
สมควรจะได้รับการอุดหนุ นด้วยเงินของเรา เมื่อเราถวายทรัพย์เราก็แสดงให้คนอื่นเห็นว่าความเชื่ อใน
พระเยซูคริ สต์มีความสาคัญเทียบเท่ากับการทามาหากิน การถวาย 10 ลด 1 จะช่วยให้ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ
ของเราเจริ ญเติบโตขึ้น
มีพอ่ ค้าคนหนึ่งในรัฐเทเนซี ได้มาหาศิษยาภิบาลของเขา โดยขอให้ศิษยาภิบาลช่วยเขาคานวณ
10% ของรายได้ที่ควรจะถวาย ศิษยาภิบาลคนนี้ก็ไม่ยอมช่วยแต่ให้ชายผูน้ ้ ีกลับไปคิดเอาเอง วันหลังเขา
กลับมาหาอาจารย์ของเขาอีกบอกว่า ตัวเขาเองไม่รู้จะคานวณแบบไหน เพราะรายได้ของเขามากศิษยาภิ
บาลบอกเขาว่า พระเจ้าไม่ตอ้ งการเงินของคุณเท่านั้น แต่พระเจ้าต้องการตัวคุณมากกว่า เมื่อเห็นความ
จริ งนี้พ่อค้าคนนั้นก็ถวายตัวแก่พระเจ้าใหม่ ปี แรกเขากับภรรยาถวาย 10% ของรายได้จากการค้าขายแก่
พระเจ้าต่อมาก็ถวาย 20% แล้วในที่สุด ศิษยาภิบาลของเขาบอกว่าเขาถวายมากกว่า 80% ของเงินทอง
เพื่อใช้จ่ายในการเผยแพร่ พระกิตติคุณทัว่ โลก การถวายทรัพย์จะช่วยชีวติ ฝ่ ายวิญญาณของคริ สเตียน

4. ความแน่ ใจในการเลีย้ งดูแลของพระเจ้ า
พระเจ้าทรงสัญญาว่าบุตรที่รักของพระองค์ไม่ตอ้ งเป็ นห่วงเรื่ องการเลี้ยงชีพของเขา แต่พระเจ้า
จะทรงประทานทุกสิ่ งทุกอย่างที่จาเป็ นในชีวิตของเรา พระเยซูตรัสว่า “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่ งทั้งปวงเหล่านี้ให้” (มัทธิว 6:33)
สิ่ งทั้งปวงเหล่านี้หมายความว่า อาหารที่จะกิน เสื้ อผ้าสาหรับใส่ และสารพัดทุกสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับชีวิต
ของเรา อาจารย์เปาโลสอนว่า “พระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่ งสารพัดตามที่ท่านต้องการนั้น จาก
ทรัพย์อนั รุ่ งเรื องของพระองค์ในพระเยซูคริ สต์” (ฟี ลิปปี 4:19) นี่เป็ นพระคาสัญญาของพระเจ้าผูส้ ู งสุ ด
พระองค์ไม่เคยกลับคาหรื อไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยบุตรของพระองค์ ถ้าเราถวาย 10 ลด 1 ตามคาสัง่ ของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเราจะมีความแน่ใจว่า พระเจ้าจะทาตามคาทรงสัญญาเปาโลพูดอีกครั้งหนึ่งว่า “พระเจ้า
ทรงฤทธิ์ อาจประทานสรรพคุณอันอุดมแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะมีสิ่งของทุกอย่างพอสาหรับตัว
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เสมอทั้งจะมีสิ่งของบริ บูรณ์สาหรับการดีทุกอย่างด้วย” (2 โคริ นธ์ 9:8) พระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าจะให้เรา
มีพอสาหรับตัวเท่านั้น แต่สัญญาว่าจะให้เรามีเงินเหลือที่จะบริ จาคให้คนอื่นอีกด้วย
ผูเ้ ขียนหนังสื อเล่มนี้เคยทดลองคาทรงสัญญานี้ หลายหน เมื่อข้าพเจ้ากาลังเรี ยนพระคริ สตธรรม
ครั้งหนึ่งภรรยากับข้าพเจ้ามีเงินเหลือสิ บกว่าบาทเท่านั้น อีกวันเดียวเราจะรับเงินจากคริ สตจักรที่ขา้ พเจ้า
กาลังเป็ นศิษยาภิบาลอยู่
แต่สาหรับวันนั้นไม่มีอาหารรับประทานข้าพเจ้าเอาเงินสิ บกว่าบาทไปซื้ อ
อาหารให้ลูกชายคนโตที่เมื่อครั้งนั้นยังเล็ก ๆ อยู่ เมื่อกลับมาจากร้านขายของมีรถตามมาชายคนหนึ่งลง
จากรถอุม้ ลังกระดาษใบใหญ่ ๆ บอกว่านี่ของของคุณ ข้าพเจ้าตอบว่าไม่ใช่ผมไม่ได้สั่งมา แต่เขาบอกว่า
ไม่ใช่ทางร้านกาลังฉลองครบรอบ 1 ปี ตั้งแต่เปิ ดค้าขายทุกชัว่ โมงวันนี้ เราให้ลูกค้าคนหนึ่งเครื่ องอาหาร
หี บหนึ่งอย่างนี้ ผมยินดีมอบให้คุณฟรี ในลังกระดาษนั้นมีแป้ ง น้ าตาล เครื่ องกระป๋ องหลายชนิดข้าพเจ้า
เชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงเตรี ยมสิ่ งเหล่านั้นไว้ให้พวกเรา ไม่ตอ้ งสงสัย พระเจ้าจะให้เรามีของบริ บูรณ์เสมอ
การถวายทรัพย์เป็ นหน้าที่ของคริ สเตียนที่เราควรจะปฏิบตั ิ ตาม เพราะเป็ นคาสั่งของพระเจ้า
ถึงแม้วา่ เราไม่ได้รับอะไรเลย แต่ถา้ เราปฎิบตั ิตามฉันทะภาระของคริ สเตียน เราจะรับพระพรมากมาย
ล้นเหลือทั้งฝ่ ายวัตถุและฝ่ ายวิญญาณ

ข้ ออภิปราย
1. ให้ถกเถียงกันในหัวข้อทาไม พระเจ้า จะให้เราถวายทรัพย์แก่พระองค์
2. มีพระพรอะไรอีกที่ไม่ได้พดู ถึงในบทเรี ยนนี้ ที่เราอาจจะได้รับจากการถวายทรัพย์
3. ให้คนหนึ่งเป็ นพยานว่าพระเจ้าได้ประทานสิ่ งของที่จาเป็ นในชีวติ ของเราอย่างไร
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บทที่ 12 ฉันทะภาระกับแผ่ นดินของพระเจ้ าในประเทศไทย
พระธรรมสำหรั บอ่ ำนและตรึ กตรอง เพลงสุดดีบทที่ 67
คานา คริ สเตียนทั้งหลายในประเทศไทยมักจะพูดกันเสมอว่า กิจการงานของพระเจ้าในประเทศไทย
เจริ ญช้าเหลือเกิน
เป็ นความจริ งอยูท่ ี่การประกาศกิตติคุณในประเทศไทยก้าวหน้าช้ากว่าอีกหลาย
ประเทศ ทาให้เราต้องคิดว่าเพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่นนี้ เหตุผลประการหนึ่งก็คือคริ สเตียนเราในประเทศ
ไทยไม่ได้ ปฏิบตั ิตามฉันทะภาระของคริ สเตียนเพียงพอ เราไม่ได้รับผิดชอบพอในฉันทะภาระเกี่ยวกับ
ชีวติ เงินทองความสามารถและทรัพย์สมบัติท้ งั หลายที่พระเจ้าประทานให้หลายคริ สตจักรไม่สามารถที่
จะเลี้ยงตัวเองได้ หลายคริ สตจักรขาดศิษยาภิบาลเพราะไม่มีคริ สเตียนเพียงพอที่ถวายชีวติ เพื่อทางาน
ของพระเจ้าเต็มเวลา และบางทีคริ สตจักรให้เงินเลี้ยงศิษยาภิบาลไม่พอ จนกระทัง่ ศิษยาภิบาลต้องเป็ น
ห่วงใยเรื่ องการเลี้ยงครอบครัวจึงไม่สามารถที่จะเป็ นห่ วงใยงานของคริ สตจักร
เขาไม่สามารถที่จะ
ออกไปเผยแพร่ พระกิตติคุณให้กว้างขวางกว่าทุกวันนี้ เราจะทาอย่างไรเกี่ยวกับฉันทะภาระของเราเพื่อ
คาอธิ ฐานของพระเยซูจะได้สาเร็ จซึ่ งว่า “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยูพ่ ระทัยของพระองค์สาเร็ จ
ในสวรรค์อย่างไรก็ให้สาเร็ จในแผ่นดินโลกเหมือนกัน” (มัทธิ ว 6:10)

1. ฉันทะภาระเกีย่ วกับชีวติ เป็ นสิ่ งจาเป็ นมาก
เราได้ศึกษามาแล้วในบทที่ 6 ถึงเรื่ องฉันทะภาระเกี่ยวกับชี วติ คริ สเตียน เป็ นสิ่ งจาเป็ นมากที่
คริ สเตียนเราในประเทศไทยจะรู ้สึกรับผิดชอบ ใช้ชีวติ ของเราเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินของพระเจ้าใน
สมัยพระคัมภีร์ใหม่คริ สเตียนทุก ๆ คนรู ้สึกว่าเป็ นความรับผิดชอบของเขาที่จะประกาศพระคาของพระ
เจ้าและเป็ นพยานฝ่ ายพระเยซูคริ สต์ ทุกวันนี้คริ สเตียนเราทั้งหลายจะต้องมีความรู ้สึกเช่นเดียวกันเรา
จะต้องถือว่า เวลาของเรา ความสามารถของเรา เป็ นของประทานที่จะต้องใช้ในพระราชกิจของพระองค์
เราผูท้ ี่รู้จกั พระกิตติคุณจะต้องเป็ นผูอ้ ารักขารับผิดชอบที่จะนาข่าวดีน้ นั ไปบอกแก่มิตรสหายชาวไทยที่
ยังไม่เคยได้ยนิ หรื อที่ได้ยนิ แล้วแต่ยงั ไม่เข้าใจโดยแท้จริ ง คริ สตจักรในประเทศไทยต้องการคนหนุ่ม ๆ
สาว ๆ หลายคนที่จะถวายชีวติ เพื่อทางานของพระเจ้าเต็มเวลาในฐานะเป็ นศิษยาภิ บาลผูป้ ระกาศ และ
ผูน้ าในคริ สตจักร พระเจ้ากาลังแสวงหาเยาวชนที่มีความสามารถ มีความรู ้ดี มีความหล้าหาญที่จะยืน
หยัดฝ่ ายพระองค์ มีความเชื่ อว่าพระกิตติคุณมีฤทธิ์ ที่จะเปลี่ยนชีวติ ของคนได้ และมีความรักต่อพระเจ้า
และต่อเพื่อนมนุษย์พอที่จะยอมเสี ยสละความสุ ขส่ วนตัวเพื่อจะนาความรอดไปสู่ ชาวโลกคริ สตจักรยัง
ต้องการคนเป็ นอันมากที่มีอาชีพธรรมดา เป็ นพ่อค้า หรื อครู หรื อข้าราชการแต่ใช้ความสมารถและเวลา
ที่มีอยูเ่ ป็ นผูน้ าในคริ สตจักรแต่ละแห่ง
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อาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย ได้เป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าในประเทศไทย หลายสิ บปี เมื่อสมัยเป็ นนักเรี ยน
พระเจ้าทรงดลใจอาจารย์สุข และทรงเรี ยกให้ท่านถวายชีวิตเป็ นผูป้ ระกาศพระกิตติคุณท่านได้ถวายชีวติ
โดยสิ้ นเชิงและได้รับใช้พระเจ้าหลายปี ในฐานะเป็ นศิษยาภิบาลอาจารย์สุขเป็ นคนขยันและมีใจร้อนรน
ที่จะใช้เวลาทั้งหมดในการแสวงหาผูท้ ี่ยงั ไม่รู้จกั พระเยซู คริ สต์เจ้าทุกวันนี้ท่านมีโอกาสอย่างกว้างขวาง
ที่จะประกาศทางวิทยุตามคริ สตจักรต่าง ๆ และในการประชุมพิเศษทัว่ ประเทศถ้าหากว่าพระเจ้าทรงใช้
ชีวติ ของอาจารย์สุขเช่นนี้ พระองค์ก็จะใช้ชีวติ ของท่านเหมือนกัน ถ้าท่านจะยอมถวายทุกสิ่ งแก่องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า

2. โครงการฝ่ ายการเงินสาหรับคริสตจักร
ในหนังสื อเล่มนี้ เราได้เรี ยนรู ้ถึงเรื่ องแผนการณ์ของพระเจ้าเกี่ยวกับการถวายทรัพย์ เพื่อจะใช้
จ่ายในพระราชกิจของพระองค์เราเห็นได้วา่ พระเจ้ามีโครงการจริ ง ๆ และได้บอกไว้อย่างชัดเจนในพระ
คัมภีร์พระองค์ไม่มีโครงการอื่นสาหรับเศรษฐกิจของคริ สตจักรโครงการนี้ เริ่ มต้นด้วยการถวาย 10 ลด 1
จากสมาชิกทุกคน แต่ก็ควรจะมีการถวายมากกว่านั้นอีก จากเงินถวายนี้คริ สตจักรสามารถที่จะเลี้ยง
ศิษยาภิบาลและมีค่าใช้จ่ายสาหรับคริ สตจักรท่านมาลาคีบอกให้คนสมัยนั้นเอาบรรดาส่ วน 10 ชัก 1 มา
ส่ าสมไว้ในคลังเพื่อจะมีโภชนาหารไว้ในวิหารของพระเจ้า คลังของพระองค์ทุกวันนี้ อยูท่ ี่คริ สตจักรที่
พระเยซูทรงตั้งไว้ สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ที่จะนาส่ วน 10 ชัก 1 มาถวายให้คริ สตจักรเก็บไว้ในคลัง
คริ สตจักรมีหน้าที่จะใช้จ่ายเงินเหล่านี้ตามที่ตกลงกันว่าเป็ นค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
ประเทศไทยของเราได้รับพระพรฝ่ ายวัตถุอย่างมากมายเหลือล้น เรามีอาหารสมบูรณ์ เรามี
ทรัพย์สินหลายชนิดที่ใช้พฒั นาการประเทศ สิ่ งเหล่านี้เป็ นพระพรที่มาจากพระเจ้า เราได้รับมากกว่า
หลายประเทศแต่เรารู ้เป็ นคริ สเตียนกาลังถวายคืนแก่พระองค์ตามที่พระคัมภีร์สอนหรื อเปล่า เราไม่
อยากจะพึ่งเงินที่มาจากต่างประเทศตลอดไปในกิจการงานของคริ สตจักรของเรา เราไม่อยากจะอาศัย
ฉันทะภาระของคริ สเตียนในต่างประเทศเพื่อจะเลี้ยงคริ สตจักรของเรา เพราะฉะนั้นขอให้เรารับผิดชอบ
ปฏิบตั ิตาม ฉันทะภาระคริ สเตียนของเราเองเพื่อคริ สตจักรในประเทศไทยจะเจริ ญก้าวหน้า”

3. “โภชนาหารในวิหารของเรา”
ถ้าสมาชิกทุกคนของคริ สตจักรจะรับผิดชอบฉันทะภาระตามที่บ่งไว้ในพระคัมภีร์ คริ สตจักร
ทุกคริ สตจักรจะมีเงินพอใช้ในกิจการทั้งสิ้ น ตามทฤษฎีถา้ คริ สตจักรหนึ่งมีครอบครัวคริ สเตียน 10
ครอบครัว ถ้าทุกครอบครัวถวาย 10% ของรายได้เข้าในคลังของคริ สตจักรก็จะมีเงินพอที่จะเลี้ยงอีก
ครอบครัวหนึ่ง คือครอบครัวของศิษยาภิบาลและรายได้ของศิษยาภิบาลจะเท่ากับรายได้เฉลี่ยของ 10
ครอบครัวนั้น ขอให้คริ สตจักรของท่านลองคานวณดูวา่ ถ้าสมาชิกทุกคนถวาย 10 ลด 1 รายได้ของ
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คริ สตจักรในสัปดาห์หนึ่งจะมีสักเท่าไร มีคริ สตจักรหนึ่งในเมืองดาวาวประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ที่ได้ทาเช่นนี้
เขาไปเยีย่ มทุก ๆ ครอบครัวและอธิ บายถึงเรื่ อง ฉันทะภาระของคริ สเตียนพระคัมภีร์สอน หลังจากนั้น
เขามาประชุมกันที่โบสถ์ เขาเขียนไว้บนกระดานดาว่า ถ้าสมาชิกจานวนที่มีจะถวาย 10 ลดทุกคน ใน
สัปดาห์หนึ่งคริ สตจักรจะรับเงินถวายเท่าไร ทุกคนก็แปลกใจว่าจานวนเงินที่คิดนั้นมากเหลือเกินทั้ง ๆ
ที่ไม่มีคนร่ ารวยเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรนั้น เพราะฉะนั้นสมาชิกทั้งหลายนัดกันว่าในวันอาทิตย์ต่อไป
ทุกคนจะทดลองนาเงิน 10 ลด 1 มาถวายพร้อมกัน เมื่อถึงวันอาทิตย์แล้วสมาชิกทุกคนกระทาเช่นนั้น
ทุกคนมีความอัศจรรย์ใจที่เงินเข้ามาในคลังของคริ สตจักรมากเช่นนั้น ต่อไปทุกคนสัญญากันต่อพระเจ้า
ว่าเขาจะถวาย 10 ลดตลอดเวลา เวลานี้คริ สตจักรนั้นสามารถที่จะเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงศิษยาภิบาลโดยไม่มี
ปัญหาและยังสามารถที่จะส่ งเงินไปต่างจังหวัดทุกเดือน
เพื่อจะช่วยในการประกาศพระกิตติคุณ
นอกจากนี้คริ สตจักรนี้ได้รับการฟื้ นฟูฝ่ายวิญญาณโดยที่เขายอมรับผิดชอบเรื่ องการถวาย
ขอให้
คริ สตจักรของท่านลองทาเช่นนี้บา้ ง

4. การแผ่ ขยายแผ่ นดินให้ กว้ างออกไป
ความรับผิดชอบของคริ สเตียนไม่ได้จบลงแค่กิจการงานของคริ สตจักรเท่านั้น แต่เป็ นหน้าที่
ของคริ สตจักรที่จะเป็ นพยานฝ่ ายพระเยซูคริ สต์ในตาบลใกล้เคียงและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก เมื่อ
สมาชิกทั้งหลายเริ่ มรับผิดชอบเรื่ องการถวายทรัพย์ คริ สตจักรก็จะมีเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของ
คริ สตจักรที่จะส่ งออกไปช่วยการเผยแพร่ พระกิตติคุณในบริ เวณใกล้คริ สตจักรในหมู่บา้ นใกล้เคียง ใน
ต่างจังหวัดที่ยงั ไม่มีคริ สตจักรและในที่สุดจะสามารถส่ งพระกิตติคุณไปต่างประเทศด้วย
ในประเทศไทยทุกวันนี้มีมิชชันนารี จากหลายประเทศมาประจาทางาน มีครอบครัวหนึ่งที่มา
จากคริ สตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ที่ได้ศึกษาภาษาไทยจบแล้ว
และเตรี ยมที่จะไปอยูใ่ น
จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ที่ยงั ไม่มีผปู ้ ระกาศ หลายคนคงจะรู ้จกั อาจารย์มูธ์ที่ถูกส่ งจากสหพันธ์คริ สตจักร
แบ๊บติสต์ที่ใต้หวันมาประจาอยูใ่ นกรุ งเทพฯ ท่านเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรพระคุณคณะแบ๊บติสต์
เลขาธิการของหอพระคริ สตธรรมในประเทศไทย คืออาจารย์ชาญ ชอบ ผูเ้ ป็ นชาวเกาหลีที่พระเจ้าทรง
เรี ยกให้มาทางานในประเทศไทยด้วย ชีวติ ของคนเหล่านี้เป็ นตัวอย่างที่แสดงว่าคริ สเตียนในประเทศ
ของเขาได้รับผิดชอบส่ งผูป้ ระกาศมาทางานในต่างประเทศส่ วนคริ สเตียนเราที่อยูท่ ี่นี่เราจะทาอย่างไร
เราจะสามารถส่ งตัวแทนของเราไปทางานในประเทศอื่นได้ไหม? มีคริ สตจักรหนึ่งในภาคอีสาน เคยส่ ง
ผูป้ ระกาศคนหนึ่งไปประจาในประเทศลาวเร็ ว ๆ นี้ มีอาจารย์คนหนึ่งจากภาคเหนือของประเทศไทยไป
เป็ นมิชชันนารี ในเกาะบอเนียว นี่แสดงว่าเป็ นไปได้ถา้ เรามีความเชื่อพอ แต่ก่อนที่จะส่ งคนไป
ต่างประเทศเราควรจะนึกถึงความรับผิดชอบภายในประเทศไทยของเรา มีหลายจังหวัดที่ยงั ไม่มีสถาน
ประกาศไม่มีผปู ้ ระกาศแม้แต่คนเดียว เราจะทาอย่างไร เพื่อจะให้จงั หวัดเหล่านั้นมีโอกาสที่จะฟังข่าว
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ประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ การส่ งคนไปอยูใ่ นที่เหล่านั้น เป็ นความรับผิดชอบของมิชชันนารี จาก
ต่างประเทศเท่านั้น หรื อเป็ นความรับผิดชอบของคริ สเตียนคนไทยด้วย?

ข้ ออภิปราย
1. เราจะทาอย่างไรเพื่อจะให้คนหนุ่ม ๆ สาว ๆ อีกหลายคนถวายชีวติ ทางานของพระเจ้าเต็มเวลา
2. จงอภิปรายกันว่า โครงการของพระเจ้าเกี่ยวกับการถวายเงินจะช่วยคริ สตจักรของท่านอย่างไร และจะ
ทาอย่างไรเพื่อจะใช้โครงการนี้ในคริ สตจักรของท่าน
3. คริ สตจักรไทยจะทาอย่างไร เพื่อจะส่ งผูป้ ระกาศไปทางานในจังหวัดที่ยงั ไม่มีการประกาศ หรื อใน
ต่างประเทศ?
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บทที่ 13 ท่ านก็ทาได้
พระธรรมสำหรั บอ่ ำนและตรึ กตรอง ยอห์ น 14: 13-24
คานา ในหนังสื อเล่มนี้เราได้ศึกษาถึงเรื่ องพระคัมภีร์สอนว่าอย่างไรเกี่ยวกับฉันทะภาระของคริ สเตียน
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการถวาย 10 ลด 1 เมื่อเราเห็นคาสอนของพระคัมภีร์ เราจะทาอะไรกับคาสอนนั้น?
ท่านยากอบกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงเป็ นคนประพฤติตามคานั้น ไม่ใช่เป็ นแต่ผฟู ้ ังเท่านั้นและล่อลวง
ตนเอง ฝ่ ายผูใ้ ด ที่พิจารณาดูใน พระบัญญัติแห่งเสรี ภาพอันบริ สุทธิ์ และจะตั้งอยูใ่ นพระบัญญัติน้ นั ผูน้ ้ นั
ไม่ได้เป็ นผูฟ้ ังแล้วหลงลืม แต่เป็ นคนประพฤติตามคนนั้นจะได้ความสุ ข ในการของตน”
(ยากอบ 1: 22-25) ผูใ้ ดฟังคาสอนของพระเยซู แต่ไม่ได้ประพฤติตามก็จะเป็ นประโยชน์อะไร? ท่านได้
เรี ยนรู้อะไรบ้างในพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับฉันทะภาระของคริ สเตียน ท่านเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคา
สอนของพระคัมภีร์ถึงเรื่ องการถวาย 10 ลด 1 ท่านยอมทาตามคาสอนนั้นไหม?

1. คาสั่ งทีช่ ัดเจน
เราไม่ตอ้ งสงสัยว่าพระคัมภีร์สอนอย่างไรเกี่ยวกับหน้าที่ของคริ สเตียนในเรื่ องการเงิน เพราะว่า
คาสอนเกี่ยวกับเรื่ องนี้ชดั เจนทีเดียว ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกมนุษย์ก็นมัสการพระเจ้าด้วยการถวาย 10
ลด 1 แผนการถวาย 10 ลด 1 รวมอยูใ่ นพระบัญญัติของโมเสสตามคาสัง่ ของพระเจ้า ในสมัยของพระ
เยซูคริ สต์เจ้าชาวยิวที่รักพระเจ้าถวายเงิน 10 ชัก 1 แก่พระเจ้าเสมอพระเยซูเองคงจะถวายอย่างนี้
เหมือนกัน พระเจ้าทรงชมเชยพวกฟาริ สีในการที่เขาถวาย 10 ลด 1 แต่ได้สอนว่าสิ ทธิ์ ของพระองค์ควร
จะถวายทุกสิ่ งทุกอย่างแก่พระเจ้า พระเยซูไม่เคยเปลี่ยนอัตรามาตรฐาน 10% สาหรับการถวายทรัพย์ ใน
สมัยพระคัมภีร์ใหม่โดยการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พวกคริ สเตียนนาทรัพย์ท้ งั หมดมามอบให้
อัครสาวก ส่ วนอาจารย์เปาโลสอนว่าคริ สเตียนควรจะถวายเงินตามที่พระเจ้าได้ประทานให้และควรจะ
ถวายทุกอาทิตย์เป็ นประจาโดยไม่คิดเสี ยดายเพราะพระเจ้าทรงรักผูท้ ี่ถวายด้วยจิตใจยินดี อาจารย์เปาโล
ก็สอนว่าคริ สตจักรควรจะเลี้ยงผูร้ ับใช้ของพระเจ้าด้วยการถวายเงิน ผูเ้ ขียนหนังสื อฮีบรู สอนว่า อับราม
ได้ถวาย 10 ลด 1 แก่มลั คีซะเด็คฉันใด คริ สเตียนสมัยนี้ ควรจะถวาย 10 ลด 1 แก่พระคริ สต์ฉนั นั้น ใน
พระคัมภีร์ใหม่ไม่มีใครที่สอนให้ถวายน้อยกว่า 10% แต่ได้สอนเสมอว่าต้องให้มากกว่า 10% ถ้าเรา
รู ้สึกว่าการถวาย 10 ลด 1 เป็ นระบบถวายของพระคัมภีร์เดิม เราก็ตอ้ งถือว่าระบบของพระคัมภีร์ใหม่คือ
มากกว่า 10%
เป็ นสิ่ งที่น่าเสี ยดายที่คริ สเตียนหลายคนแทนที่จะรับผิดชอบในเรื่ องการถวายทรัพย์อย่าง
ถูกต้องตามพระคัมภีร์เอาเงินบาท สองบาทมาให้ พระเจ้าเหมือนกับเป็ นค่าทิปเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คนมักจะ
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ให้บ๋อยตามร้านอาหาร คริ สเตียนบางคนใช้เงินในสัปดาห์หนึ่งเป็ นค่าดูหนังมากกว่าเงินที่เอาไปถวายที่
คริ สตจักร บางคนบอกว่าไม่มีเงินจะถวาย แต่เป็ นอย่างนี้ เพราะว่าเขาไปใช้จ่ายในสิ่ งอื่น ๆ จนหมดถึงจะ
นึกถึงการถวายทรัพย์แก่พระเจ้า

2. จงลงมือกระทา
ในการปฏิบตั ิตามฉันทะภาระของคริ สเตียนข้อสาคัญคือว่าเมื่อเข้าใจแล้วควรจะลงมือกระทา
ทันที เราไม่ตอ้ งรี รอหาเวลาเหมาะกว่านี้ เพราะว่าได้เวลาของพระเจ้าแล้ว และเป็ นการเหมาะสมทุกเวลา
ที่เราจะทาตามน้ าพระทัยของพระองค์มีคริ สเตียนหลายคนที่เข้าใจเรื่ องการถวายทรัพย์ต่อเมื่อเป็ นคนแก่
แล้ว เขาบอกว่าเสี ยดายเวลาหลายปี ที่เขาพลาดโอกาสที่จะรับพระพรในการถวายทรัพย์ ความจริ งเวลาที่
จะเริ่ มต้นคือเดี๋ยวนี้มีมคั นายกหนึ่งที่เพิ่งเริ่ มจะถวาย 10 ลด 1 บอกว่าเป็ นการยากที่จะเริ่ มต้นถวาย 10 ลด
1 เดี๋ยวนี้เพราะเดี๋ยวนี้ 10% ของรายได้ของผมในปี หนึ่งเป็ นเงินหนึ่งแสนบาท จึงเป็ นการยากที่จะให้เงิน
มากอย่างนั้น น่าเสี ยดายไม่มีใครสอนผมให้รับผิดชอบในเรื่ องนี้ เมื่อผมยังเป็ นเด็ก เวลาที่ดีที่สุดที่จะสอ
นคริ สเตียนให้รับผิดชอบเรื่ องการเงินคือต่อเมื่อยังเป็ นเด็กเล็ก ๆ นายจอย คุกผูช้ ่วยของประธานาธิ บดี
อับราฮัม ลิงคอล์ล ได้หดั ถวาย 10 ชัก 1 ตั้งแต่เขายังเล็กอยู่ นางรัชแซล แซช เป็ นมหาเศรษฐีณีที่ถวาย
เงินแก่กิจการงานของพระเจ้ามากมาย ท่านเป็ นพยานว่าได้รับการอบรมเมื่อยังเล็ก ๆ อยูใ่ ห้ถวาย 10 ชัก
1 แก่พระเจ้า แต่ถา้ ท่านผูอ้ ่านเป็ นผูใ้ หญ่แล้วก็ยงั ไม่สายเกินไป ให้เริ่ มต้นด้วยเงินที่ท่านจะรับในสัปดาห์
นี้ หรื อสิ้ นเดือนนี้ ก่อนที่ท่านจะใช้จ่ายอย่างอื่น ขอให้หกั 10 % เอาไว้ในวันอาทิตย์ต่อไปนาไปถวายเข้า
ในคลังของคริ สตจักรด้วยใจยินดี ท่านจะไม่รู้สึกเสี ยดาย

3. “จงมาลองดูเราในเรื่องนี”้
เรากล้าที่จะลองดูพระเจ้าในเรื่ องการถวายทรัพย์ไหม? ท่านมาลาคีได้ทา้ ทายพวกพลไพร่ ของ
พระเจ้าว่าดังนี้ “จงเอาบรรดาส่ วน 10 ชัก 1 นั้นมาส่ าสมไว้ในคลัง พระองค์จะเปิ ดบัญชาสวรรค์เท
พระพรลงมาให้แก่เราจนเกินความสามารถที่จะรับได้ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานพระพรสอง
ชนิดคือ ฝ่ ายวิญญาณพระองค์จะประทานความอิ่มใจ ความสบายใจความเจริ ญรุ่ งเรื องในจิตวิญญาณ
ฝ่ ายวัตถุหรื อฝ่ ายเนื้ อหนังพระองค์ทรงรับรองว่า จะให้เรามีทุกสิ่ งเพียงพอสาหรับชีวติ ของเราไม่ใช่ตาม
ความต้องการของเรา แต่ตามความจาเป็ นจริ ง ๆ ของเรา ท่านกล้าทดลองพระเจ้าในเรื่ องนี้ตามคาท้าท้าย
ของพระองค์ไหม ท่านเชื่ อไหมว่าพระเจ้าจะทาตามคาทรงสัญญาของพระองค์ไหม ท่านจะยอมลองดู
สักสามเดือนก่อนไหม เริ่ มถวาย 10 ลด 1 ตามที่พระเจ้าทรงประทานให้แล้วดูซิวา่ เมื่อครบสามเดือน
ท่านได้รับพระพร ในชีวติ คริ สเตียนของท่านอย่างไรบ้างดูซิวา่ ท่านอยากจะเลิกการปฏิบตั ิแบบนี้หรื อ
เปล่า
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ที่เมืองชิกาโกสหรัฐอเมริ กามีพอ่ ค้าคริ สเตียนคนหนึ่งชื่อ โทมัส แคม ที่เชื่อมัน่ ในคาสอนว่า
คริ สเตียนควรจะถวาย 10 ลด 1 ท่านได้พิมพ์ใบปลิวและหนังสื อต่าง ๆ เกี่ยวกับฉันทะภาระคริ สเตียน
แจกจ่ายให้คนอื่นตลอดเวลา 50 ปี เมื่อสิ้ นชีวติ เขาเอาเงินมรดกไว้เพื่อจะพิมพ์หนังสื อเกี่ยวกับเรื่ องนี้
จาหน่ายต่อไป นายแคมเคยประกาศว่าจะให้รางวัลสองพันบาท แก่คริ สเตียนคนหนึ่งคนใดที่ถวาย 10
ลด 1 แต่ไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้า ท่านเคยได้รับจดหมายมากกว่าหนึ่งหมื่นฉบับที่เป็ นพยานว่า
คริ สเตียนเหล่านั้น ได้รับพระพรหลายสิ่ งหลายอย่างในการถวายทรัพย์แด่พระเจ้า แต่ตลอดเวลา 50 ปี
ไม่เคยมีใครเรี ยกร้องเอารางวัลสองพันบาทโดยอ้างว่าเขาถวาย 10 ลด 1 แต่ไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้า
แน่นอนผูอ้ ่านจะไม่ผดิ หวังถ้าหากกล้าทดลองพระเจ้า โดยการปฏิบตั ิตามหน้าที่ของคริ สเตียนในเรื่ อง
การเงิน

4. การเชื่อฟังเป็ นสิ่ งสาคัญ
พระเยซูคริ สต์เจ้าตรัสว่า “ผูท้ ี่มีบญั ญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติน้ นั ผูน้ ้ นั แหละรักเรา”
(ยอห์น 14:21) การถวายเงินเป็ นคาสั่งขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยตรง พระคัมภีร์สอนว่า บรรดาส่ วน 10
ชัก 1 เป็ นของพระเยโฮวาห์เจ้า และเราควรจะนาเงินเหล่านี้มาส่ าสมไว้ในคลังของพระเจ้า ท่านมาลาคี
ประณามผูท้ ี่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่ องนี้วา่ เป็ นผูโ้ กงพระเจ้า สมมุติวา่ กาลังเป็ นลูกจ้างของชาวนาผูห้ นึ่ง ทุก ๆ
วันตอนเย็นเมื่อท่านจะกลับไปบ้านท่านแวะที่ยงุ ้ ฉางของนาย และลักข้าวสารสัก 2-3 ถังเอาไปบ้าน
สมมุติวา่ นายจ้างรู ้เหตุการณ์น้ ีเข้าจะรู ้สึกอย่างไร ถ้าไม่ได้ไล่ให้ท่านออกจากงานก็คงจะไม่ค่อยไว้ใจ
ลูกจ้างคนนี้ และไม่ค่อยยินดี ที่จะช่วยเหลือลูกจ้างในยามตกทุกข์ได้ยาก ระหว่างท่านกับพระเจ้าเป็ น
อย่างไรถ้าท่านกาลังขโมยเงินที่พระเจ้าสอนว่าควรจะอยูใ่ นคลังของพระองค์เอาไปใช้ในสิ่ งอื่น ๆ พระ
เจ้าจะไว้วางใจท่านไหม? พระเจ้าสามารถที่จะหลัง่ พระพรลงมาสู่ ชีวติ ของท่านอย่างบริ บูรณ์ได้ไหม?
เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องระหว่างจิตใจของท่านกับพระเจ้า ขอให้ท่านพิจารณาดูเอง ท่านจะเชื่อฟังพระองค์หรื อ
เปล่า
ครั้งหนึ่งในคริ สตจักรเล็ก ๆ บ้านนอกนักเทศกาลังสอนถึงเรื่ องหน้าที่ของคริ สเตียนในการ
ถวายทรัพย์ มีผหู้ ญิงคนหนึ่งยืนขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมว่า “ข้าพเจ้าเป็ นหญิงหม้ายเราได้ฝังศพ ของสามี
ของข้าพเจ้าที่สุสานใกล้โบสถ์น้ ีเมื่อไม่กี่อาทิตย์น้ ี ข้าพเจ้ามีลูก 6 คนเรากาลังใช้ที่ดินทาไร่ ไม่ห่างไกล
จากคริ สตจักรนี้มากนัก ข้าพเจ้าไม่รู้วา่ จะเป็ นคนต้นเรื อนที่ดีได้อย่างไร ข้าพเจ้าไม่รู้วา่ จะถวาย 10 ลดได้
อย่างไร แต่ขา้ พเจ้าเชื่ อว่าทางของพระเจ้าเป็ นทางที่ถูก ข้าพเจ้าไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระองค์ประทาน
ทุกสิ่ งที่ครอบครัวของข้าพเจ้าต้องการต่อไปนี้ลูก ๆ กับข้าพเจ้าจะใช้เพียง 90 % ของรายได้จะมีมากน้อย
เพียงใด อีก 10% เราจะนามาถวายที่คริ สตจักรนี้ เพื่อใช้จ่ายในพระราชกิจของพระเจ้า” ถ้าผูห้ ญิงคนนั้น
ทาได้ท่านก็ตอ้ งทาได้
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ในเรื่ องนี้จะต้องมีการตัดสิ นใจสาหรับท่าน ท่านจะทาอย่างไร ท่านจะยอมมอบกายถวายชีวติ
แก่พระเจ้าโดยสิ้ นเชิงไหม? ท่านจะยอมรับว่าสารพัดทุกอย่างที่ท่านมีอยูเ่ ป็ นของพระเจ้าไหม? ท่านจะ
ยอมถวายอย่างน้อย 10% ของรายได้ท้ งั หมดแก่คริ สตจักรของท่านไหม? พระเจ้าตรัสว่า จงมาลองดูเรา
ในเรื่ องนี้”

ข้ ออภิปราย
1. หลังจากที่ทา่ นได้อ่านหนังสื อเล่มนี้แล้ว และศึกษาพระคาของพระเจ้าเกี่ยวกับฉันทะภาระของคริ ส
เตียนท่านมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคาสอนนี้
2. ลองคิดดูวา่ เราจะใช้วธิ ี อะไรดีที่จะอบรมลูกของเราให้รู้จกั ถวาย 10 ลด
3. พยายามสื บถามดูวา่ มีสมาชิกกี่คนในคริ สตจักรของท่านที่ยอมทดลองทาการถวาย 10 ลดสามเดือน
เมื่อครบสามเดือนลองให้ทรรศนะ ซึ่ งกันและกันในประสบการณ์ที่ได้รับ
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