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บทที ่1 ความหมายของ ฉันทะภาระ 

พระธรรมส ำหรับอ่ำนและตรึกตรอง  1 โครินธ์ 4: 1-5  

ค าน า – คริสเตียนเราไดย้นิค าวา่ “ฉนัทะภาระ” บ่อย ๆ แต่บางคร้ังเรารู้สึกสงสัยวา่ค าน้ี จะหมายความ
วา่อะไร? เราเคยไดยนิวา่ฉนัทะภาระเป็นหนา้ท่ีอนัส าคญัของคริสเตียนแต่เราไม่ค่อยจะแน่ใจวา่เป็น
หนา้ท่ีอะไรกินความหมาย กวา้งแค่ไหนและเก่ียวขอ้งกบัชีวติคริสเตียนของเราหรือเปล่า เพราะฉะนั้น
เราจ าเป็นจะตอ้งศึกษาถึงความหมายของค าน้ี เสียก่อนแลว้จะไดศึ้กษาถึงค าสอนเร่ืองฉนัทะภาระใน
พระคมัภีร์ ขา้พเจา้เช่ือแน่วา่ท่านจะแปลกใจมากเม่ือท่านเห็นความส าคญัของค าสอนน้ีส าหรับผูท่ี้
อยากจะเป็นคริสเตียนท่ีเขม้แขง็ 

1. จ ากดัความของค า “ฉันทะภาระ” 

เม่ือเราจะฝากคนอ่ืนท าอะไรท่ีเป็นทางการเราจะตอ้งใชใ้บมอบฉนัทะ คือเป็นใบแสดงวา่เราได้
มอบสิทธิอ านาจให้อีกคนหน่ึงเป็นตวัแทนของเราในธุรกิจน้ีบางคนนั้นใชเ้งินของเราหรือช่ือของเราแต่
เขาตอ้งกลบัมารายงานต่อตวัเราอีกที ส่วนค าวา่ “ภาระ” เป็นส่ิงท่ีเราตอ้งแบกไปหรือเป็นหนา้ท่ีงานท่ี
เราตอ้งรับไปปฏิบติัเพราะฉะนั้น “ฉนัทะภาระ” จึงเป็นภารกิจท่ีพระเจา้ทรงมอบหมายใหเ้ราผูเ้ป็นบุตร
ของพระองคก์ระท า และเราตอ้งมาคิดบญัชีกบัพระเจา้วา่เราไดก้ระท าหนา้ท่ีน้ีอยา่งไร 

ในภาษาองักฤษเขาเรียกการท่ีคริสเตียนรับผดิชอบในชีวิตของเขาเร่ืองเวลา ความสามารถและ
ทรัพยส์มบติัวา่ STEWARDSHIP ตวัคริสเตียนในฐานะตอ้งรับผดิชอบอยา่งน้ี เขาเรียกวา่ STEWARD 
ตามภาษาไทยเรามกัจะใชค้  าหลายค าท่ีจะหมายถึงหนา้ท่ีน้ี บางทีเราใชค้  าวา่ “คนตน้เรือน” (ดูลูกา 16:1) 
หรือบางคนเรียกวา่ “ผูอ้ารักขา” (ดู 1 โครินธ์ 4:1) “คนตน้เรือน” เป็นค าเก่าหน่อย ซ่ึงหมายถึงผูรั้บใช้
ของเจา้นายในสมยัก่อนส่วน “ผูอ้ารักขา” เป็นผูท่ี้ป้องกนัหรือคุม้ครองผูส้ าคญัรวมความของศพัท์
เหล่าน้ีทั้งหมดแลว้ ก็มีความหมายวา่ฉนัทะภาระคือการรับผดิชอบของคริสเตียนต่อพระเจา้ในทุกส่ิงท่ี
เรามีอยู ่ถา้พดูง่าย ๆ ก็คริสเตียนเป็น “ผู้รับผิดชอบ” ต่อพระเจา้ 

2. หน้าทีข่อง “คนต้นเรือน” 

ในสมยัก่อนหวัหนา้คนใชใ้นบา้นของเศรษฐีเขา เขาเรียกวา่ “คนตน้เรือน” คนน้ีตอ้งรับผดิชอบ
ทุกอยา่งในการดูแลทรัพยส์มบติัและบา้นของนาย คลา้ย ๆ กบัในพระราชวงัมีมหาดเล็กกบัองครั์กษท่ี์
จะตอ้งรับผดิชอบอยา่งสูงเก่ียวกบักิจการต่าง ๆ ภายในพระราชวงัในสมยัก่อนในประเทศองักฤษคนท่ีมี
หนา้ท่ีเป็นตน้เรือนมีต าแหน่งสูงมาก พระเจา้แผน่ดินในสมยัน้ีมีคนตน้เรือนคนหน่ึงซ่ึงมีเกียรติยศอยา่ง
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สูงรับการไวว้างใจจากกษตัริยอ์ยา่งมาก เขาตอ้งเป็นคนขยนัมีสติปัญญาและคนซ่ือสัตย ์ เขามีหนา้ท่ีดูแล
รักษาราชวงัจา้งคนใชจ้ากการเล้ียงและท าธุรกิจส่วนพระองคเ์ท่าน้ียงัไม่พอเม่ือกษตัริยอ์งคใ์หม่จะข้ึน
ครองราช คนตน้เรือนมีหนา้ท่ีเป็นประธานในพิธีแต่งตั้งกษตัริยอ์งคใ์หม่ 

เราจะเห็นตวัอยา่งของคนตน้เรือนสมยัพระคมัภีร์ในหนงัสือลูกาบทท่ี 16 คนตน้เรือนคนน้ีเป็น
หวัหนา้คนรับใชข้องเศรษฐีคนหน่ึง เขามีสิทธ์ิท่ีจะคา้ขายเอาก าไรโดยใชท้รัพยส์มบติัของนายเขาตอ้ง
รับผดิชอบเก่ียวกบัทรัพยส์มบติัท่ีอยูใ่นมือของเขา โดยตอ้งคิดบญัชีกบันายซ่ึงเป็นเจา้ของแท ้ ลูกหน้ี
ของนายจะช าระหน้ีสินก็ตอ้งมาเสียเงินใหค้นตน้เรือน แต่คนตน้เรือนคนน้ีเป็นคนไม่ซ่ือสัตยใ์นท่ีสุด
นายตอ้งให้เขาออกจากหนา้ท่ีเป็นคนตน้เรือน แต่นายของเขาเท่านั้นท่ีมีอ านาจเหนือเขาจะติหรือชมงาน
ของเขาอยูท่ี่เจา้นายจะใหท้ างานต่อไปหรือจะใหอ้อกจากงานอยูท่ี่เจา้นาย เหตุฉะนั้นเม่ือพระคมัภีร์บอก
วา่ คริสเตียนเราเป็นคนตน้เรือนของพระแสดงวา่พระเจา้ไดม้อบงานส าคญัแก่เรา พระองคท์รงใหเ้รา
รับผดิชอบเก่ียวกบัส่ิงของทั้งหมดท่ีพระองคป์ระทานให้เหมือนกบัคนตน้เรือนของเศรษฐี หรือ
มหาดเล็กของพระมหากษตัริย ์พระเจา้ทรงให้เกียรติยศอยา่งสูงแก่บุตรของพระองค ์

3. ตัวอย่างของคนต้นเรือนในพระคมัภีร์ 

ในพระคมัภีร์ไดพู้ดถึงคนตน้เรือนหลายคน 
ในปฐมกาล 15: 2 เอลีเยเซอร์เป็นคนตน้เรือนของอบัราฮมั และถา้อบัราฮมัไม่มีบุตร เอลีเยเซอร์

จะรับมรดกทั้งหมดเม่ืออบัราฮมัส้ินชีวติ นอกจากน้ีคือเอลีเยเซอร์คนน้ีเองท่ีอบัราฮมัใชไ้ปเมืองไกล เพื่อ
จะหาเจา้สาวส าหรับอิสอคั แสดงวา่คนตน้เรือนเป็นคนรับผดิชอบแทนนายไดห้ลายอยา่ง 

คนตน้เรือนอีกคนหน่ึงคือคนตน้เรือนของโยเซฟในเมืองอียปิต ์ เม่ือพี่นอ้งของโยเซฟไปซ้ือขา้ว 
เขาตอ้งติดต่อกบัคนเรือนของโยเซฟ เขาเป็นคนรับเงินคนจดัการเล้ียง และเป็นตวัแทนของโยเซฟในทุก
ส่ิงทุกอยา่ง (ดูปฐมกาล 43: 17) 

ในสมยัของดาเนียล คนตน้เรือนกษตัริยน์ะบูคศัเนซรั มีหนา้ท่ีดูแลพวกเจา้ชายของประเทศ
อิสราเอลคือดาเนียลและเพื่อน ๆ ของเขา 

ในหนงัสือมทัธิวบทท่ี 20 เราจะพบค าอุปมาของพระเยซูเก่ียวกบัเจา้ของสวนจา้งคนงาน คนตน้
เรือน (เจา้พนกังาน) ของเจา้ขอเป็นคนจ่ายเงินค่าจา้งแก่คนงาน 

ในกรณีเหล่าน้ี เราเห็นไดว้า่หนา้ท่ีของคนตน้เรือนเป็นอยา่งไร เขาเป็นคนท่ีรับมอบงานจากอีก
คนหน่ึงท่ีเป็นเจา้นายอีกที คลา้ย ๆ วา่เขาเป็นตวัแทนของเจา้นาย เขามีสิทธ์ิท่ีจะใชท้รัพยส์มบติัของ
เจา้นายแต่ตวัเขาไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ เม่ือเสร็จจากการงานแลว้ เขาตอ้งรายงานใหน้ายอีกทีและรับการติชม
ตามแต่งานท่ีเขาท า นอกจากน้ีเขาตอ้งคิดบญัชีคืนทุกส่ิงทุกอยา่งใหเ้จา้ของ น่ีเป็นหนา้ท่ีของคนตน้เรือน 
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4. ความหมายของฉันทะภาระส าหรับคริสเตียน 

พระคมัภีร์สอนวา่ คริสเตียนทุกคนมีหนา้ท่ีเป็นคนตน้เรือนของพระเจา้ คือวา่พระเจา้ไดท้รง
มอบหมายหนา้ท่ีให้เขาท าหลายอยา่งท่ีเรารับความรอดนั้นเรารับโดยพระคุณ เพราะความเช่ือแลว้ไม่ใช่
ดว้ยการกระท างานของเราแต่อยา่งใดเลย (เอเฟซสั 2:8-9) แต่เม่ือเรารับความรอดแลว้ ไม่ไดห้มายความ
วา่เราไม่ตอ้งท างานเพื่อพระเจา้ พระคมัภีร์สอนวา่เราตอ้งรับผดิชอบในชีวติประจ าวนัของเรา ในสารพดั
ทุกส่ิงพระเจา้ไดป้ระทานแก่เราคือ ความรอด ความสามารถ วนัเวลา ทรัพยส์มบติั และแมแ้ต่ชีวติของ
เรา ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่ของเราต่างหากแต่เป็นของพระเจา้ แต่เรามีหนา้ท่ีท่ีจะใชส่ิ้งเหล่าน้ีเพื่อพระเจา้ น่ีเป็น
ฉนัทะภาระของเรา เม่ือเราท าหนา้ท่ีน้ีเสร็จแลว้ เราจะตอ้งใหก้ารต่อพระเจา้ (โรม 14:12) อาจารยเ์ปาโล
บอกทิโมธีวา่ ท่านไดฝ้ากทุกส่ิงไวก้บัพระเจา้โดยความเช่ือ คือจิตใจและชีวติทั้งส้ิน แต่พระเจา้ไดท้รง
ฝากหนา้ท่ีไวก้บัท่าน เพื่อจะใหเ้ขาปฏิบติั (2 ทิโมธี 1:12-14) 

ในประเทศอเมริกามีคริสเตียนคนหน่ึง ท่ีเป็นผูจ้ดัการของบริษทัการไฟฟ้าเมืองนิวออลีนซ์ เขา
บอกวา่ในฐานะท่ีเขาเป็นผูจ้ดัการบริษทั เขามีสิทธ์ิท่ีจะจดัการทุกอยา่งภายในวงงานของการไฟฟ้าเมือง
นิวออลีนซ์ เงินงบประมาณเคร่ืองใชต่้าง ๆ ตึกอาคารใหญ่ ๆ อยูใ่นความรับผดิชอบของเขาทั้งส้ิน 
คนงานทั้งหลายเขาเป็นคนสั่งและเป็นคนจา้งใหท้  างาน แต่ทวา่เม่ือส้ินเดือนของทุก ๆ เดือน เขาตอ้งท า
รายงานใหก้บันายทุนของบริษทัวา่เขาไดใ้ชจ่้ายเท่าไร และมีรายไดเ้ท่าไร เพราะตวัเขาเองไม่ไดเ้ป็น
เจา้ของ แต่เขารับผดิชอบแทนเจา้ของอีกทีคริสเตียนคนน้ีบอกวา่ “ฉนัทะภาระ” ของคริสเตียนก็คลา้ย ๆ 
อยา่งน้ี เราไม่ใช่เจา้ของโลกน้ีแมแ้ต่ชีวติของเราเป็นของพระเจา้ เพราะฉะนั้นเราจะตอ้งใชทุ้กส่ิงท่ีเรามี
อยูจ่ะเป็นเงินทอง ทรัพยส์มบติั เวลา โอกาสความรู้ ความสามารถ หรืออะไรก็ตาม เพื่อพระเจา้เท่านั้น
เราตอ้งจ าไวว้า่ เราตอ้งคิดบญัชีกบัพระเจา้ตลอดเวลา และสักวนัหน่ึงเราจะตอ้งยนืต่อหนา้พระพกัตร์
ของพระองค ์เพื่อจะใหก้ารถึงการกระท าของเราทั้งหมดขณะเม่ืออยูใ่นโลกน้ี (2 โครินธ์ 5:10) 

น่ีแหละ คือ “ฉนัทะภาระ” ของคริสเตียน น่ีแหละคือความรับผดิชอบของเรา 

ข้ออภิปราย 

1. ท่านเขา้ใจค าวา่ “ฉนัทะภาระ” กบั “คนตน้เรือนอยา่งไร? 
2. พยายามหาตวัอยา่งคนตน้เรือนในพระคมัภีร์เพิ่มเติมอีก 1 พงศาวดาร 28: 1, ลูกา 8:3, ลกูา 12:42) 
3. จงอธิบายถึงเร่ืองหนา้ท่ีการงานของมหาดเลก็และองครั์กษใ์นพระราชวงั และเปรียบเทียบถึง 
“ฉนัทะภาระของคริสเตียน” 
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บทที ่2 เจ้าของแท้ 

พระธรรมส ำหรับอ่ำนและตรึกตรอง: บทเพลงสรรเสริญ 8  

ค าน า – ฉนัทะภาระของคริสเตียนข้ึนอยูก่บัความจริงท่ีวา่ พระเจา้ทรงเป็นเจา้ของส่ิงสารพดั จุดเร่ิมตน้
ศึกษาถึงเร่ืองฉนัทะภาระอยูท่ี่ปฐมกาล 1:1 “เม่ือเดิมพระเจา้ไดเ้นรมิตสร้างฟ้าและดิน” 

มีเด็กคนหน่ึงท่ีชอบต่อเรือใบเล็ก ๆ เพื่อจะเอาไปเล่นท่ีแม่น ้า เขาสร้างเรือล าหน่ึงท่ีน่ารักและ
สวยมากล าน้ีเขารักเป็นพิเศษ วนัหน่ึงเขาเอาเรือใบล าน้ีไปเล่นท่ีแม่น ้า วนันั้นกระแสน ้าไหลเช่ียวลมก็
พดัแรงพอดีเม่ือก าลงัเล่นเรือใบก็หลุดมือแล่นไปตามกระแสน ้าเด็กพยายาม วิง่ไปตามตล่ิงแต่จบัไม่ทนั
ในท่ีสุดเรือใบเล็ก ๆ ของเขาก็ลบัตาไปพร้อมกบักระแสน ้ า เด็กคนนั้นกลบัไปบา้นร้องไหด้ว้ยความเศร้า
โศกเสียใจ ต่อมาอีกวนัหน่ึงเขาไปเท่ียวท่ีเมืองท่ีอยูป่ากแม่น ้าพอดี เม่ือก าลงัเดินตามถนนเขาผา่นร้าน
แห่งหน่ึงท่ีกระจกหนา้ร้านเขาเห็นเรือใบท่ีเขารู้แน่วา่เป็นเรือใบท่ีเขาเคยสร้าง เขาวิง่เขา้ไปในร้านดว้ย
ความดีใจ พดูกบัเจา้ของร้านวา่น่ีเรือของผม เจา้ของร้านบอกวา่ไม่ใช่ครับฉนัซ้ือมาจากเด็กคนหน่ึงใน
ราคา 10 บาท แต่เด็กท่ีเป็นเจา้ของเรือเขาบอกวา่ไม่ใช่ผมสร้างเองผมจ าไดเ้จา้ของร้านบอกวา่ถา้หนูจะ
เอาไปจากร้านน้ีก็ตอ้งเสีย 10 บาท เด็กเอามือลว้งกระเป๋าพอดีมี 10 บาทเท่านั้น  แต่เพราะอยากไดเ้รือ
กลบัคืนเขาก็ยนิดีเสีย 10 บาทนั้น เขาออกจากร้านพร้อมกบักอดเรือออกไป พรางพูดกบัเรือวา่น่ีเป็นเธอ
เป็นของฉนั 2 คร้ังแลว้ ฉนัเคยสร้างเธอ เธอก็หายไปแต่ฉนัซ้ือกลบัคืนมาอีก 

อุทาหรณ์เร่ืองน้ีแสดงใหเ้ราเห็นวา่คริสเตียนเราเป็นของของพระเจา้ 2 คร้ัง พระองคท์รงสร้าง
เราแลว้เราก็หลงไปท าบาปอยูใ่ตอ้  านาจของซาตาน แต่พระเยซูยอมไถ่เราไวอี้กที ดว้ยพระโลหิตอนั
ประเสริฐของพระองคเ์พราะฉะนั้นเจา้ของแทข้องเราคือพระเจา้ 

1. พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของส่ิงสารพดั 

กษตัริยด์าวดิกล่าววา่ “แผน่ดินโลกกบัสรรพส่ิงทัว่โลกนั้นเป็นของพระเยโฮวาห์ทั้งพภิพกบั
บรรดาผูท่ี้อยูใ่นพิภพนั้นดว้ย พระองคท์รงประดิษฐส์ถานแผน่ดินไวบ้นทะเล และทรงตั้งมนัไวเ้หนือ
น ้าทั้งปวง (บทเพลงสดุดี 24:1-2) พระเจา้ทรงมีสิทธ์ิอ านาจเหนือสรรพส่ิงทั้งปวงในโลกน้ี เพราะ
พระองคไ์ดท้รงสร้างส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดมนุษยเ์ราไม่ใช่ผูส้ร้าง เพราะฉะนั้นพระเจา้ตรัสวา่ “เราเป็น
เจา้ของโลกทั้งส้ิน (อพยพ 19:5) ไม่ใช่แผน่ดินโลกเท่านั้นแต่พระเยโฮวาห์ตรัสวา่ “เงินและทองเป็นของ
เราทั้งส้ิน (ฮกักยั 2:8) ฝ่ายมนุษยเ์ราเป็นแต่ผูดู้แลรักษาแทนพระเจา้อีกทีเหมือนกบัพระเจา้ไดส้ั่งอาดมั
ในสวนเอเดนวา่ เขาจะตอ้งดูแลรักษาสวนภายใตอ้  านาจของพระเจา้แต่พระเจา้ไม่เคยมอบส่ิงของใน
โลกน้ีใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิขาดแก่มนุษย ์
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อยา่งน้ีเปรียบเทียบเสมือนกฎหมายในเมืองไทยสมยัก่อน คือวา่ท่ีดินหรือพื้นท่ีของประเทศ
ทั้งหมดเป็นของพระเจา้แผน่ดิน แต่พระองคท์รงมอบสิทธ์ิใหผู้ท่ี้พระองคท์รงโปรด ถืออ านาจเหนือ
ท่ีดิน 10 ไร่บา้ง 1000 ไร่ บา้ง 10000 ไร่บา้ง แต่พระเจา้แผน่ดินทรงสงวนสิทธ์ิไวท่ี้จะเรียกคืนท่ีนั้นได ้
ถา้ผูค้รองถูกปลดยศหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งก็หมดสิทธ์ิท่ีจะใชท่ี้นั้น ในท านองเดียวกนัโลกน้ีเป็นของพระ
บิดา ส่ิงทั้งหมดท่ีเราครองเป็นทรัพยส์มบติัยงัเป็นของพระองคอ์ยู ่พระองคจ์ะเรียกคืนเม่ือไรก็ได ้ฉะนั้น
เราไม่ควรจะพดูวา่ “น่ีเป็นของฉนั” เราเป็นผูรั้บฉนัทะภาระเท่านั้น 

2. เราเป็นของพระองค์โดยการทรงสร้าง 

ไม่ใช่ส่ิงของในโลกน้ี ท่ีเป็นของพระเจา้เท่านั้นแต่ตวัเราเองก็เป็นของพระเจา้ดว้ยเหมือนกนั 
พระเจา้ทรงเป็นพระบิดาผูท้รงสร้างเราและผูท้รงไถ่เราไว ้(เฉลยธรรมบญัญติั 32: 6) เหมือนกบัเด็กท่ีต่อ
เรือใบในเร่ืองเม่ือตะก้ีน้ี กษตัริยด์าวดิไดก้ล่าวอีกวา่ “ท่านทั้งหลายจงรู้วา่พระเยโฮวาห์เป็นพระเจา้
พระองคไ์ดท้รงสร้างเรา เราเป็นไพร่พลของพระองคแ์ละเป็นฝงูแกะท่ีพระองคท์รงบ ารุงเล้ียง” (เพลง
สดุดี 103:3) พระเจา้ตรัสวา่ “น่ีแน่ะจิตวญิญาณทั้งปวงนั้นเป็นของเรา” (เอเสเคียล 18:4) พระองคไ์ดท้รง
สร้างเราตามแบบฉายาของพระองค ์(ปฐมกาล 1:27) เพราะฉะนั้นพระองคท์รงรักเรามากเหลือเกิน 

ผูเ้ขียนเร่ืองน้ีมีตูเ้ก็บหนงัสือตวัหน่ึง ความจริงตูม้นัไม่ค่อยสวยเก่ามากแลว้และไมไ้ม่คอ่ยดี สีก็
ถลอกแต่ขา้พเจา้รักตูน้ั้นมาก ท าไมเป็นเช่นนั้นเพราะขา้พเจา้เป็นผูส้ร้างตูน้ั้นดว้ยมือของขา้พเจา้เอง 
พระเจา้คงจะรู้สึกคลา้ย ๆ กนัต่อมนุษยเ์ราท่ีพระองคท์รงสร้าง 

3. เราเป็นของพระองค์โดยการไถ่บาป 

ท่านจ าไดไ้หม เด็กในเร่ืองเรือใบท่ีหาย? เม่ือพบเรือใบก็ตอ้งเสียค่าไถ่ทั้ง ๆ ท่ีตวัเราไดส้ร้างเรือ
มาก่อน เม่ือมนุษยไ์ดห้ลงกระท าผดิขายตวัไปอยูใ่ตอ้  านาจของซาตาน พระเจา้ก็ตอ้งเสียค่าไถ่อยา่งสูง 
คือพระโลหิตอนัประเสริฐแห่งพระบุตรของพระองค ์ “แต่ทรงไถ่ดว้ยโลหิตอนัมีราคามากคือโลหิตของ
พระคริสต ์ เหมือนเลือดของลูกแกะท่ีปราศจากพิการ และด่างพร้อย” (1 เปโตร 1:18) เพราะเหตุน้ี
อาจารยเ์ปาโลไดพ้ดูวา่ “ท่านทั้งหลายไม่ใช่เจา้ของกาย ดว้ยวา่ไดท้รงไถ่ท่านทั้งหลายไวแ้ลว้ตามราคา 
เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ดว้ยร่างกายของท่าน” (ดู โครินธ์ 6:19-20) เราผู ้
เป็นคริสเตียนไม่มีสิทธ์ิเหนือตวัเราเองหรือร่างกายของเรา หรือชีวิตของเราหรือทรัพยส์มบติัของเรา 
เพราะวา่เราเป็นทรัพยส์มบติัของพระเจา้แลว้ โดยการไถ่บาปของพระเยซูคริสต ์

สมมุติวา่ขโมยจะลกัของ ๆ เราไปจ าน าไวท่ี้โรงจ าน า ถา้เราไปพบท่ีโรงจ าน าเราคงจะตอ้งเสีย
ค่าไถ่แต่เม่ือเสียเงินแลว้ ส่ิงนั้นเป็นกรรมสิทธ์ิของเราเตม็ท่ีอยา่งเดิมขโมยไม่มีสิทธ์ิเหนือส่ิงของนั้น 
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เจา้ของโรงจ าน าก็ไม่มีสิทธ์ิต่อไป แต่สิทธ์ิขาดอยูท่ี่เรา เช่นเดียวกนัสิทธ์ิขาดเก่ียวกบัชีวติคริสเตียนอยูท่ี่
พระเจา้ผูไ้ดไ้ถ่บาปของเรา ไม่ไดอ้ยูท่ี่ตวัเราหรือท่ีซาตานผูเ้คยปกครองชีวติของเรา 

เม่ือพระเจา้ทรงไถ่เราออกจากความบาป พระองคย์งัทรงรับเรามาเป็นทายาทของพระองคอี์ก 
อาจารยเ์ปาโลกล่าววา่ “ถา้เราทั้งหลายเป็นบุตรแลว้เราจึงเป็นทายาทคือผูรั้บมรดกของพระเจา้และเป็น
ทายาทดว้ยกนักบัพระคริสต”์ (โรม 8:17) ในฐานะท่ีเราเป็นทายาทเรามีสิทธ์ิเหนือทรัพยส์มบติัของพระ
บิดา แต่เราตอ้งรายงานต่อพระบิดาอีกทีวา่เราไดใ้ชท้รัพยส์มบติัของพระองคไ์ดผ้ลประโยชน์อยา่งไร
บา้งเพื่อไม่ใช่ตวัเราจะรับการไถ่บาปเท่านั้น แต่ส่ิงของทั้งหมดท่ีอยูใ่นมือของเราจะมีผลประโยชน์ถวาย
แก่พระบิดาเจา้ อยา่ใหเ้ราเป็นเหมือน “บุตรนอ้ย” ท่ีไปผลาญทรัพยข์องบิดาโดยใช่เหตุ (ลูกา 15:11-24) 

4. เราเป็นของพระองค์โดยการถวายตัว 

เม่ือเราเขา้ใจถึงความจริง ท่ีพระเจา้เป็นเจา้ของแท ้ เพราะเป็นผูส้ร้างและผูไ้ถ่บาปแลว้ เราควร
จะมีความยนิดี มอบกายถวายชีวติแก่พระเจา้โดยส้ินเชิง “โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจา้ 
ขา้พเจา้จึงวงิวอนท่านทั้งหลาย ใหถ้วายตวัแก่พระองคเ์ป็นเคร่ืองบูชาอนัมีชีวติอยูอ่นับริสุทธ์ิ และเป็นท่ี
ชอบพระทยัพระเจา้ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัสมกบัฝ่ายวญิญาณจิตของท่านทั้งหลาย” (โรม 12:1) พระเจา้ทรง
เรียกร้องใหเ้ราปฏิบติัพระองคด์ว้ยการถวายชีวติโดยส้ินเชิง เป็นการสมควรอยา่งยิง่ท่ีเราจะถวายทรัพย์
สมบติัทั้งหมดแก่พระองคพ์ร้อมกบักายและใจ และยอมรับวา่พระองคเ์ป็นเจา้ของแทข้องสารพดัทุกส่ิง 
แต่ถา้เราถวายตวัแลว้อยา่ให้เราเอาชีวติคืนมาอีกแต่จงถวายโดยตลอด และใชชี้วติวนัเวลา ความสามารถ 
“กิฟต”์ ทรัพยส์มบติั ความรู้ทั้งหมดเพื่อพระเจา้เท่านั้น พระองคท์รงประทานพระบุตรองคเ์ดียว เพื่อจะ
ทรงไถ่เราไวแ้ละพระองคท์รงปรารถนาท่ีจะใหเ้ราถวายทุกส่ิงเพื่อรับใชพ้ระองค ์

ข้ออภิปราย 

1. ถา้พระเจา้ทรงเป็นเจา้ ของส่ิงสารพดัในโลกน้ีมนุษยเ์รามีสิทธ์ิแค่ไหน ในการใชว้ตัถุท่ีเราก าลงัครอง
เป็นทรัพยสิ์นอยู?่ 
2. พระเจา้ทรงเป็นเจา้ของของคนท่ียงัไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนกบัทรัพยส์มบติัของเขาหรือเปล่า? 
3. คริสเตียนควรจะถวายแก่พระเจา้ เงินของเราท่ีเปอร์เซ็นต?์ เวลาของเราก่ีเปอร์เซ็นต?์ ความสามารถก่ี
เปอร์เซ็นต?์ จิตใจของเราก่ีเปอร์เซ็นต?์ 
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บทที ่3 ฉันทะภาระในคมัภีร์เดมิ 

พระธรรมส ำหรับอ่ำนและตรึกตรอง 
เฉลยธรรมบัญญติั 8: 11-18 

ค าน า – เราจะพบมูลรากของค าสอนเร่ืองฉนัทะภาระของคริสเตียนอยูใ่นพระคมัภีร์เดิม ตั้งแต่เดิม พระ
เจา้สร้างโลก พระองคก์็อบรมสั่งสอนไพร่พลของพระองคใ์หรู้้วา่พระองคเ์ป็นเจา้ของส่ิงสารพดั มนุษย์
อยูภ่ายใตอ้  านาจของพระเจา้ และตอ้งรับผิดชอบต่อพระองคใ์นการใชชี้วติและทรัพยส์มบติัท่ีมีอยูเ่พื่อ
ถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ประมาณสองพนัปีก่อนท่ีพระเยซูบงัเกิดมีการถวาย 10 ลด (1 ใน 10 ของ
จ านวนทรัพยท่ี์มีอยู)่ แต่พระเจา้มีนกัโบราณคดีหลายท่านกล่าววา่เกือบทุกชาติในสมยัก่อนอบัราฮมั มี
ธรรมเนียมถวาย 10 ลดแก่พระเจา้เขาถือวา่จะตอ้งถวาย 1 ใน 10 ของสัตวเ์ล้ียง ผลไมผ้ลจากไร่นา และ
ทรัพยส์มบติัทุกส่ิงทุกอยา่งแก่พระเจา้ธรรมเนียมน้ีปรากฏในประเทศอียปิต ์ ประเทศอาราเบียและ
ประเทศบาบิโลน เป็นตน้ ทั้งน้ีแสดงวา่คนในสมยันั้นยงัไม่ลืมวา่พระเจา้เป็นผูส้ร้างและเป็นเจา้ของส่ิง
สารพดัในจิตใจของเขามีอะไรท าใหเ้ขารู้วา่ เม่ือเขามานมสัการพระเจา้เขาควรจะมาดว้ยของถวายท่ีจะ
แสดงความขอบพระคุณและความเคารพนบัถือในฐานะท่ีพระเจา้เป็นของโลก 

1. ฉันทะภาระของอาดัม 

อาดมัเป็นผูรั้บฉนัทะภาระคนแรกในโลก เขาเป็นคน “ตน้เรือน” ของพระเจา้คนแรกทีเดียวและ
เป็นตวัอยา่งท่ีดีส าหรับคนตน้เรือนสมยัหลงัในปฐมกาลบทท่ี 1 พระเจา้ทรงสร้างมนุษยใ์หเ้ป็นส่ิงสุด
ยอดแห่งส่ิงสารพดัท่ีพระเจา้เนรมิตสร้าง พระองคท์รงสร้างมนุษยใ์หค้รอบครอง วตัถุและสรรพสัตว์
ทั้งหลายท่ีพระองคท์รงสร้างมาก่อน พระองคท์รงสร้างอาดมัตามแบบฉายาของพระองค ์ และสั่งอาดมั
วา่จงมีอ านาจเหนือแผน่ดิน จงครอบครองบรรดาสัตวท่ี์มีชีวติซ่ึงอยูบ่นแผน่ดิน (ปฐมกาล 1:28) น่ีเป็น
หนา้ท่ีงานท่ีพระเจา้ทรงมอบใหอ้าดมักระท า คือปกครองโลกฝ่ายวตัถุและส่ิงทั้งหลายท่ีมีชีวติและใชส่ิ้ง
เหล่าน้ีเพื่อเป็นประโยชน์แก่แผน่ดินของพระเจา้พร้อมกบัถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ทุกวนัน้ีก็ยงัเป็น
หนา้ท่ีของมนุษยท่ี์จะเอาวตัถุท่ีพระเจา้ทรงสร้างและใชพ้ฒันาการโลก ของพระองคใ์หดี้ข้ึนพร้อมกบั
รักษาส่ิงทั้งหลายท่ีมีชีวติ ทั้งพืชผลและสัตวต่์าง ๆ ฉะนั้นการเพาะปลูก การเล้ียงสัตว ์ การท า
อุตสาหกรรมการคน้ควา้ตามวทิยาศาสตร์ ส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีรวมอยูใ่นฉนัทะภาระของมนุษยท์ั้งส้ิน 

แต่วา่พระเจา้ทรงเตือนอาดมัใหร้ะลึกวา่ส่ิงทั้งหลายน้ี พระเจา้ไดท้รงมอบใหม้นุษย ์
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 (ปฐมกาล 1: 29) คือเป็นส่ิงมนุษยไ์ม่ไดส้ร้างข้ึนดว้ยสติปัญญา หรือฝีมือของเขาเอง แต่เป็นฝีพระหตัถ์
ของพระเจา้ เกิดจากพระสติปัญญาของพระองค ์จึงเป็นกรรมสิทธ์ิของพระบิดาเจา้ เม่ือพระเจา้ทรงสร้าง
สวนเอเดนพระองคท์รงมอบใหเ้ป็นท่ีอยูอ่ยา่งสบายของมนุษยแ์ละทรงใหเ้ขาท างานรักษาสวน 
(ปฐมกาล 2: 15) แต่พระเจา้ทรงสงวนสิทธ์ิตน้ไมต้น้หน่ึงท่ีอาดมักินไม่ได ้ (ปฐมกาล 2:16-17) เร่ืองน้ี
เป็นท่ีเตือนอาดมัวา่สิทธ์ิอ านาจสูงสุดยงัอยูท่ี่พระเจา้ ทุกคร้ังเม่ืออาดมัเห็นตน้ไมท่ี้เป็นของหวงหา้ม
กลางสวนนั้น เขาจะตอ้งระลึกวา่พระเจา้เป็นเจา้ของแทข้องสวน น่าเสียดายท่ีอาดมัไม่ไดป้ฏิบติัตาม
ฉนัทะภาระของเขาอยา่งถูกตอ้ง 

2. ฉันทะภาระของอบัราฮัมกบัยาโคบ 

ตั้งแต่สมยัแรกของโลกคนทั้งหลายท่ีมีความเช่ือในพระเจา้แสดงความเคารพนบัถือพระองคใ์น
ฐานะท่ีพระองคเ์ป็นเจา้ของแทข้องโลก โดยการถวายเคร่ืองบูชาคายนิและเฮเบลลูกชายสองคนแรกของ
อาดมักบัเอวาไดน้ าของส่วนหน่ึงของผลไดจ้ากการเพาะปลูกและการเล้ียงสัตวม์าถวายแก่พระเจา้เป็น
เคร่ืองบูชา และต่อ ๆ มาประชาชาติทั้งหลายท่ีนบัถือพระเจา้มีธรรมเนียมถวายเคร่ืองบูชา ดงัท่ีกล่าวมา
ขา้งบนแลว้ 

อบัราฮมัก็เหมือนกนัหลงัจากท่ีพระเจา้ไดท้รงเรียกให้อบัราฮมัออกจากบา้นเกิดเมืองนอนไปตั้ง
ชาติใหม่ท่ีพระเจา้เลือกสรรไว ้ อบัราฮมัเคยถวายเคร่ืองบูชาในทุกหนทุกแห่งท่ีเขาพกัอาศยัอยูใ่น
ประเทศคานาอนัพระเจา้สัญญาวา่จะประทานแผน่ดินคานาอนัให ้ แก่อบัราฮมั แต่อบัราฮมัแสดงวา่เขา
ยอมรับวา่พระเจา้เป็นเจา้ของแท ้ โดยการน าเคร่ืองบูชามาถวายแก่พระองคเ์ป็นประจ า ในปฐมกาลบทท่ี 
14 หลงัจากท่ีอบัราฮมัไดมี้ชยัชนะในการสู้รบกบัศตัรูเขาไดน้ า 10 ลดจากบรรดาของท่ีเขาไดใ้นการรบ
มาถวายแก่มลัคีซะเด็คผูเ้ป็นปุโรหิตของพระเยโฮวาห์ และเป็นกษตัริยใ์นเมืองซาเล็มทั้งหมดน้ีแสดงวา่
สองพนัปีก่อนพระเยซูมาเกิดคนตน้ตระกลูของชาติอิสราเอลไดถ้วาย 10 ลดแลว้ 

ยาโคบหลานชายของอบัราฮมัก็ถวาย 10 ลดเหมือนกนั ในปฐมกาลบทท่ี 28 เม่ือเขาก าลงัหนี
จากพี่ชายเอซาว และไดฝั้นเห็นบนัไดพาดจากแผน่ดินโลกข้ึนไปสู่เมืองสวรรค ์ เขารู้วา่พระเจา้สถิตอยู่
กบัเขาในเวลานั้น เขาปฏิญาณตวัวา่เขาจะติดตามพระเจา้ตลอดชีวติแมว้า่เขาจะไปในท่ีไหนแห่งใดก็
ตาม และจากทรัพยส์มบติัทั้งหมดท่ีพระเจา้จะประทานใหเ้ขานั้นเขาสัญญาวา่จะถวายส่วนหน่ึงใน 10 
ส่วนแด่พระเจา้เสมอ (ปฐมกาล 28: 22) เหตุฉะนั้นสองคนท่ีเป็นตน้ตระกลูของชาติพิเศษของพระเจา้ได้
ปฏิบติัตามฉนัทะภาระโดยการถวาย 1 ใน 10 ของทรัพยส์มบติัทั้งหมดแก่พระเจา้ 
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3. ฉันทะภาระในพระบัญญัติของโมเสส 

เม่ือพระเจา้ประทานพระบญัญติัให้โมเสส พระองคท์รงรับสั่งให้โมเสสออกพระบญัญติัไว้
เก่ียวกบัการถวาย 10 ลด ตามท่ีบรรพบุรุษของอิสราเอลไดท้  ามาก่อน เม่ือพระเจา้ทรงน าอิสราเอลออก
จากประเทศอียปิต ์ พระองคไ์ดท้  าค ามัน่สัญญาระหวา่งพระองคก์บัชาติอิสราเอล พระองคมี์พระ
ประสงคท่ี์จะใหเ้ขาระลึกเสมอวา่สรรพส่ิงท่ีเขามีอยูไ่ดม้าจากพระเยโฮวาห์เจา้ ขอใหท้่านเปิดดูใน
หนงัสือเฉลยบญัญติั 8: 11-18 แลว้ท่านจะเห็นวา่โมเสสไดเ้ตือนอิสราเอลวา่ อยา่ลืมพระพรทั้งหลายของ
พระเยโฮวาห์ จงระลึกไวว้า่ส่ิงดีทั้งหลายมาจากพระเยโฮวาห์แมแ้ต่ก าลงัท่ีท าใหเ้ขาท างานได ้ ท ามาหา
กินไดก้็มาจากพระเจา้ทั้งส้ิน 

เพื่อจะเตือนพวกอิสราเอลถึงเร่ืองท่ีวา่พระเจา้เป็นเจา้ของแท ้ พระเจา้ทรงบญัญติัไวใ้ห้ถวายสิบ
ลดสามชนิด 

(1) สิบลดแรกของรายได ้ โมเสสสอนวา่ “ส่วนสิบลดหน่ึงแต่บรรดาขา้วพืชท่ีแผน่ดินก็ดี หรือ
ผลไมท้ั้งปวงก็ดีเป็นของพระเยโฮวาห์ เป็นของบริสุทธ์ิแก่พระเยโฮวาห์” (เลวนิีติ 27:30) ฉะนั้นชาว
อิสราเอลทุกคนตอ้งน า 1 ใน 10 ของรายไดม้าถวายแก่พระเจา้ก่อนท่ีจะไปใชจ่้ายอยา่งอ่ืน 

(2) สิบลดการเล้ียงทุก 3 ปี เม่ือชาวอิสราเอลข้ึนไปกรุงเยรูซาเล็มในการเล้ียงใหญ่เขาตอ้งท าสิบ
ลดอีกจ านวนหน่ึงเพื่อจะใชจ่้ายในการเล้ียงและนมสัการพระเจา้ (พระบญัญติั 14: 22-26) 

(3) สิบลดส าหรับการใหท้านแก่คนอนาถา ชาวอิสราเอล ยงัตอ้งถวายสิบลด อีกจ านวนหน่ึง
เพื่อจะช่วยเหลือคนยากจน (เฉลยบญัญติั 14: 28-29) 

นอกจากน้ียงัมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีสอนใหอิ้สราเอลรู้วา่พระจา้เป็นเจา้ของส่ิงสารพดัท่ีดินทั้งหมดใน
ประเทศอิสราเอล ถือวา่เป็นของพระเจา้ ซ้ือขายกนัไม่ไดห้ากแต่วา่ใหเ้ช่าระยะนาน แต่เม่ือครบก าหนด 
50 ปี จะตอ้งกลบัเป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้ของเดิม ค าสอนทั้งหลายเหล่าน้ีเป็นวธีิอบรมพลไพร่ของพระ
เจา้ใหเ้ขา้ใจวา่ทุกส่ิงท่ีมีอยูร่วมทั้งชีวติของเขาเป็นของพระบิดา สมยัน้ีคริสเตียนเราไม่ไดอ้ยูใ่ตพ้ระ
บญัญติัแต่เม่ืออยูใ่ตพ้ระคุณเราจะท านอ้ยกวา่ชาติอิสราเอลท่ียงัไม่รู้จกัพระกรุณาธิคุณของพระเยซูคริสต์
หรือ? 

4. ฉันทะภาระในหลงัสือมาลาค ี

ในหนงัสือมาลาคี 3: 7-12 มีค าสอนท่ีส าคญัเก่ียวกบัฉนัทะภาระของเรา ท่านมาลาคีไดก้ล่าวหา
วา่พวกอิสราเอลไดห้ลงลืมพระเจา้ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีร้ายแรงและน่ากลวั เขาร้องเรียกใหช้าวอิสราเอล
กลบัใจเสียใหม่และกลบัมาหาพระเจา้ แต่ประชาชนถามวา่เราจะกลบัมาหาพระเจา้ในเร่ืองอะไรกนั 
ท่านมาลาคีตอบวา่ก็ในเร่ืองถวายสิบลดใหพ้ระเจา้ ท่านหาวา่พวกอิสราเอลไดฉ้้อโกงพระเจา้ในการท่ี
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ไม่ไดน้ าหน่ึงในสิบของรายไดถ้วายแน่นอน การฉอ้โกงพระเจา้เป็นส่ิงท่ีร้ายแรงกวา่การฉอ้โกงมนุษย ์
การขโมยของของพระเจา้เป็นบาปท่ีน่ากลวั แต่คริสเตียนหลายคนสมยัน้ีก าลงัฉอ้โกงพระเจา้ในเร่ืองน้ี 
ก าลงัจะเอาเงินของพระเจา้ไปใชส่้วนตวัซ่ึงเปรียบเสมือนการลกัขโมยของท่ีเป็นของพระองค์ 

ท่านมาลาคีแนะน าใหช้าวอิสราเอลน าเงินสิบลดมาส ่าสมไวใ้นคลงัแห่งพระวหิาร เพื่อจะมีเงิน
ใชจ่้ายในวหิารของพระเจา้ ขอ้น้ีแสดงถึงวธีิด าเนินพระราชกิจของพระเจา้  คือให้บุตรทั้งหลายของ
พระองคน์ า 10 เปอร์เซ็นตข์องรายไดม้าส ่าสมไวใ้นคลงั ส าหรับสมยัน้ีเป็นคลงัของคริสตจกัรเพื่อจะมี
เงินใชจ่้ายพอท่ีจะเล้ียงศิษยาภิบาลซ้ือเคร่ืองใชต่้าง ๆ และใชใ้นเร่ืองปลีกยอ่ยต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในงานของ
คริสตจกัร 

ท่านมาลาคีทา้ทายใหช้าวอิสราเอลมาลองดูพระเจา้ ดูทีหรือวา่พระองคจ์ะไม่เปิดทอ้งฟ้าและเท
พรใหแ้ก่เขาจนเกินความตอ้งการหรือไม่ ถา้เราสัตยซ่ื์อในการถวาย 10 ชกั 1 เราจะไดรั้บพระพรฝ่าย
วญิญาณจากพระเจา้ เหลือท่ีจะรับไดคื้อพระพรฝ่ายวิญญาณเป็นส่ิงส าคญัและพระพรฝ่ายวตัถุก็จะมี
พอสมควรอีกดว้ย เร่ืองฉนัทะภาระในพระคมัภีร์เดิมถา้สรุปแลว้ก็มีอยูว่า่ 

(1) พระเจา้เป็นเจา้ของส่ิงสารพดัเพราะเป็นผูท้รงสร้าง 
(2) พระเจา้ตอ้งการใหไ้พร่พลของพระองคเ์องเขา้ใจและยอมรับเปิดเผยวา่พระองคเ์ป็นเจา้ของ

ส่ิงสารพดั 
(3) วธีิท่ีจะท าอยา่งน้ีคือโดยการถวายหน่ึงในสิบของทรัพยส์มบติัท่ีพระเจา้ทรงประทานให้

เป็นประจ า 

ข้ออภิปราย 

1. ทา่นรู้สึกวา่อาดมัไดป้ฏิบติัดีแค่ไหน กบัฉนัทะภาระท่ีพระเจา้ทรงมอบใหใ้นสวนเอเดน 
2. พวกบรรพบุรุษสมยัอบัราฮมัรู้ไดอ้ยา่งไรวา่เขาควรจะถวายสิบลดแก่พระเจา้? ธรรมเนียมน้ีมาจาก
ไหน? 
3. จงอภิปรายถึงเร่ืองหนา้ท่ีถวายสิบลดตามค าสอนในพระบญัญติัและเอามาเปรียบเทียบกบัหนา้ท่ีถวาย
ทรัพยข์องคริสเตียนในสมยัน้ี 
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บทที ่4 ฉันทะภาระในค าสอนของพระเยซู 

พระธรรมส ำหรับอ่ำนและตรึกตรอง – มทัธิว 6:19-34 

ค าน า - พระเยซูคริสตเ์จา้ไดส้อนอยา่งมากมายเก่ียวกบัเร่ืองส่ิงของท่ีมนุษยมี์อยูป่ระมาณคร่ึงหน่ึงของ
ค าอุปมาของพระเยซูเก่ียวกบัเร่ืองทรัพยส์มบติัของมนุษย ์ และการใชส่ิ้งของเหล่าน้ีตามน ้าพระทยัของ
พระเจา้ ท าไมพระเยซูทรงเนน้ถึงเร่ืองน้ีมากเช่นน้ีในการสั่งสอนของพระองคเ์ป็นเพราะวา่พระองคท์รง
ทราบวา่จิตใจของมนุษยเ์ราเตม็ไปดว้ยการโลภ และมกัจะหลงรักเงินทองและส่ิงของมากกวา่รักพระเจา้ 
ค  าสอนของพระเยซูเร่ืองทรัพยส์มบติัมีมากวา่ค าสอนเก่ียวกบัค าอธิษฐานหรือการออกไปประกาศแสดง
วา่ พระองคท์รงเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมากท่ีจะเตือนศิษยข์องพระองคใ์นเร่ืองน้ี ต่อไปน้ีขอใหเ้รา
พยายามศึกษาอยา่งยอ่ ๆ เก่ียวกบัค าสอนของพระเยซูเร่ืองฉนัทะภาระ ยงัมีค าสอนอีกมากหลายท่ีเราไม่
สามารถจะน ามาพิจารณา เราจะยกมาตอนส าคญั ๆ เท่านั้น 

1. จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน 

ในมทัธิวบทท่ี 6 และลูกาบทท่ี 12  มีค  าสอนของพระเยซูท่ีส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับคริสเตียน คือ 
สอนถึงท่าทีของคริสเตียนต่อเงินทอง ทรัพยส์มบติั และการท ามาหากิน พระเยซูทรงเล่าเร่ืองเก่ียวกบั
เศรษฐีโง่ท่ีลืมพระเจา้และรักทรัพยส์มบติั เป็นท่ีหน่ึงในชีวติของเขา (ลูกา 12: 16-21) หมายความวา่เป็น
การโง่เขลามากถา้มนุษยเ์ราจะพยายามรวยฝ่ายโลกน้ีโดยส ่าสมทรัพยส์มบติัไวส้ าหรับตวั และไม่มัง่มี
ฝ่ายวญิญาณจ าเพาะพระเจา้พระเยซูสอนวา่บุตรของพระองคไ์ม่ตอ้งเป็นห่วงมากในเร่ืองการท ามาหากิน 
คือจะเอาอะไรมากิน จะเอาอะไรมานุ่งห่ม พระบิดาเจา้ทรงทราบวา่เราตอ้งการส่ิงเหล่าน้ีพระองคท์รง
เล้ียงดูแลนกในอากาศ ไม่ให้มนัอดอยากพระองคท์รงตกแต่งหญา้ตามทุ่งนาใหส้วยงาม แลว้พระองคจ์ะ
ไม่ประทานส่ิงเหล่าน้ีใหแ้ก่บุตรท่ีรักของพระองคห์รือ? กษตัริยด์าวดิเป็นพยานวา่ เม่ือก่อนเขาหนุ่ม
เด๋ียวน้ีเขาแก่แลว้ แต่เขาไม่เคยเห็นลูกของคนท่ีรักพระเจา้อดอยาก (เพลงสดุดี 37: 25) บิดาของผูเ้ขียน
เร่ืองน้ีมีลูกถึง 10 คน ท่านเคยเป็นพยานวา่ลูกของเขาไม่เคยอดแมแ้ต่ม้ือเดียว และมีเส้ือใส่ไปโรงเรียน
ตลอดมาทั้ง ๆ ท่ีบางคร้ังเส้ือนั้นถูกปะมาก เพราะฉะนั้นคริสเตียนเราไม่ควรจะกงัวลหรือวิตกเก่ียวกบั
การท ามาหากินเหมือนกบัหลายคนท่ีบอกวา่เขาไม่มีเวลาท างานของพระเจา้ ไม่มีเวลานมสัการพระเจา้
เพราะเขาตอ้งหากินใหลู้กเมีย ดงัท่ีมีค  าพดูกนัวา่อยูเ่พื่อกิน หรือกินเพื่ออยู?่ มีหลายคนในโลกน้ีท่ีอยูเ่พื่อ
กินเท่านั้น แต่เราท่ีเป็นคริสเตียนกินเพื่อจะยงัชีวติไว ้ และอยูเ่พื่อถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ ถา้เราอยูเ่พื่อ
จะหาเงินเท่านั้น แปลวา่เรามีใจโลภ ซ่ึงเป็นบาปท่ีมกัจะท าใหเ้ราหลงลืมพระเจา้ พระเยซูก็บอกวธีิท่ีดี
ท่ีสุดท่ีจะแกปั้ญหาเร่ืองใจโลภ วธีิน้ีก็ปรากฏในหนงัสือ มทัธิว 6: 33 “ทา่นทั้งหลายจงแสวงหาแผน่ดิน
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ของพระเจา้และความชอบธรรมของพระองคก่์อน และพระองคท์รงเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ีให้” 
ส าหรับคริสเตียนนั้นตอ้งให้พระเจา้เป็นท่ีหน่ึงในจิตใจและชีวติ ตอ้งแสวงหาน ้าพระทยัของพระองค์
ก่อนทุกคร้ัง แลว้พระเจา้สัญญาวา่ถา้เราท าเช่นน้ี พระองคจ์ะเพิ่มเติมส่ิงฝ่ายวตัถุซ่ึงเป็นปัจจยัชีวติให้โดย
เราไม่ตอ้งเป็นห่วงเร่ืองส่ิงเหล่าน้ี 

2. จงส ่าสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ 

ค าสั่งสอนของพระเยซูเก่ียวกบัฉนัทะภาระอีกประการหน่ึง คือวา่ใหศิ้ษยข์องพระองคเ์ก็บ
ทรัพยส์มบติัไวใ้นสวรรคไ์ม่ใช่วา่เก็บไวใ้นโลกน้ี พระองคต์รัสวา่ “อยา่ส ่าสมทรัพยส์มบติัไวส้ าหรับตวั
ในโลกน้ี ท่ีตวัหนอนและสนิมอาจท าลายเสียได ้ และท่ีขโมยอาจขุดช่องลว้งลกัเอาไปได ้ แต่จงส ่าสม
ทรัพยส์มบติัไวใ้นสวรรคท่ี์ตวัหนอนหรือสนิมท าลายเสียไม่ไดแ้ละท่ีไม่มีขโมยขดุช่องส่องลกัเอาไปได ้
เพราะวา่ทรัพยส์มบติัของท่านอยูท่ี่ไหน ใจของท่านก็อยูท่ี่นัน่ดว้ย” (มทัธิว 6:19-21) แต่เราอาจจะถาม
ข้ึนมาวา่เอาเงินทองหรือทรัพยส์มบติัของเราในโลกน้ีส่งไปไวใ้นเมืองสวรรคอ์ยา่งไรได ้ เพราะวา่เม่ือ
เราตายจากโลกน้ีไปแลว้เราจะเอาติดไปในมือไม่ได ้ พระเยซูเคยยกค าอุปมาเพื่อจะแนะน าศิษยข์อง
พระองคใ์ห้รู้จกัวธีิท่ีจะเอาทรัพยส์มบติัไปฝากไวใ้นธนาคารแห่งพระเจา้เบ้ืองบน 

ขอใหเ้ราเปิดอ่านพระธรรมลูกา 16: 1-13) เร่ืองของคนตน้เรือนอธรรม พระเยซูทรงชมเชยคน
ตน้เรือนอธรรม ไม่ใช่เพราะการกระท าอธรรมของเขา และการข้ีโกง แต่ชมเชยการตระเตรียมส าหรับ
อนาคตเม่ือเขาเห็นวา่เขาจะออกจากงาน เพราะนายรู้เร่ืองเขา เขาก็จดัแจงหาทางเตรียมมิตรสหายท่ีจะ
ตอ้นรับเขาโดยใชต้  าแหน่งคนตน้เรือน พระเยซูทรงใชอุ้ทาหรณ์เร่ืองน้ีเพื่อจะสอนเราใหนึ้กถึงอนาคต
ในการใชเ้งินทอง ของเราพระองคต์รัสวา่ “จงกระท าใหมี้มิตรสหายแก่ตวัดว้ยทรัพยส์มบติัอธรรมเพื่อ
เม่ือทรัพยน์ั้นเสียไปแลว้เขาจะไดต้อ้นรับท่านในท่ีอาศยัอนัถาวรเป็นนิจ” (ลูกา 16:9) 

ขอ้น้ีหมายความวา่ให้คริสเตียนเราใชท้รัพยส์มบติัท่ีมีอยูเ่พื่อจะช่วยคนให้รู้จกัพระเจา้แลว้ “เม่ือ
ทรัพยส์มบติันั้นเสียไปแลว้” คือเม่ือเราออกจากโลกน้ีแลว้ และเอาทรัพยไ์ปดว้ยไม่ได ้ คนเหล่านั้นท่ีเรา
ไดช่้วยใหม้ารู้จกัพระเจา้จะคอยตอ้นรับเราใน “ท่ีอาศยัอนัถาวรเป็นนิจ” คือเมืองสวรรค ์ ถา้เราเอาเงิน
ของเราซ้ือใบปลิวแจกใหค้นท่ียงัไม่เป็นคริสเตียน บางทีจะมีสักคนหน่ึงกลบัใจเสียใหม่มาเช่ือพึ่งพระ
เยซูคริสต ์ สักวนัหน่ึงเราจะพบคนนั้นในเมืองสวรรคแ์ละเขาจะตอ้นรับเราดว้ยความยนิดีเพราะเราได้
ช่วยเขาใหรั้บชีวิตนิรันดร์ น่ีแหละคือวธีิเก็บทรัพยส์มบติัไวใ้นสวรรค ์ คือใชจ่้ายในพระราชกิจของพระ
เยซูคริสตใ์นโลกน้ีก็จะเป็นการฝากไวใ้นธนาคารเบ้ืองบนของพระเจา้ ความจริงพระเจา้ไม่จ  าเป็นตอ้ง
ใชเ้งินของเราก็ได ้ แต่พระองคอ์ยากจะใหจิ้ตใจของเราพวัพนักบัแผน่ดินของพระองค ์ พระองคท์รง
ทราบวา่เงินของเราอยูท่ี่ไหน จิตใจของเราก็จะอยูท่ี่นัน่ พระองคอ์ยากจะใหจิ้ตใจของเราฝังอยูก่บั
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แผน่ดินของพระองค ์ เพราะฉะนั้นพระองคส์ั่งใหเ้ราถวายเงินของเราเพื่อใหใ้ชจ่้ายในพระราชกิจของ
พระเจา้ 

นายทุนของบริษทัเดินเรือบริษทัหน่ึงท่ีซานฟรานซิสโก ก าลงัสนทนากบัเพื่อนคนหน่ึงท่ีไดม้า
เยีย่มเพื่อจะขอให้เขาบริจาคเงินช่วยการเผยแพร่พระกิตติคุณในต่างประเทศ เขาเขียนเช็คใบหน่ึงจ านวน
หน่ึงพนัเหรียญเพื่อจะมอบใหเ้พื่อนเอาไปใชใ้นการเผยแพร่ในทนัใดนั้นลูกจา้งคนหน่ึงวิง่เขา้มาบอกวา่
มีข่าวไม่ดี   เรือเดินทะเลล าหน่ึงไดจ้มลงไปในน ้า และสินคา้ในเรือทั้งหมดก็เสียหายไปหมด นายทุน
คนนั้นหนัมาพดูกบัเพื่อนวา่ขอเช็คใบนั้นคืนมาดว้ยความเห็นใจเพื่อนก็ส่งเช็คคืนให้เขา พรางพดูวา่ 
“ตอ้งฉีกทิ้งใช่ไหมเพราะขาดทุนมาก?” นายทุนตอบวา่ “ไม่ใช่ผมจะแกเ้ป็นหา้พนัเหรียญแทนหน่ึงพนั
เหรียญ ในการท่ีเรือจมน ้าน้ีท าใหผ้มรู้วา่ส่ิงในโลกน้ีไม่ถาวร ผมจะรีบเอาเงินเก็บไวใ้นธนาคารแห่ง
แผน่ดินสวรรค”์ คริสเตียนท่ีคิดถูกตอ้งจะตอ้งคิดอยา่งเดียวกบันายทุนคนนั้น 

3. พระเยซูกบัการถวายสิบลด 

เร่ืองการถวายสิบลด พระเยซูสอนวา่อยา่งไรพระองคต์รัสถึงการถวาย 10 เปอร์เซ็นต ์ คร้ังเดียว
เท่านั้นในมทัธิว 23:23 ในพระคมัภีร์ตอนน้ีพระเยซูสอนวา่เราควรจะถวายสิบลดหน่ึงส่วน และหนา้ท่ี
อ่ืนในชีวิตคริสเตียนไม่ควรจะละเวน้ดว้ย พระเยซูเองคงจะถวายสิบลดเหมือนกนัเพราะวา่พระองคต์รัส
วา่ “อยา่คิดวา่เรามาท าลายพระบญัญติัและค าของศาสดาพยากรณ์เสีย เรามิไดม้าท าลายแต่มาเพื่อจะให้
ส าเร็จ” (มทัธิว 5:17) พระเยซูก็ท  าตามพระบญัญติัของโมเสสทุกขอ้ทุกประการ พวกฟาริสีไม่เคยติเตียน
พระเยซูวา่ไม่ไดถ้วายสิบลด แสดงวา่พระองคค์งจะถวายเสมอ มิฉะนั้นพวกฟาริสีท่ีคอยจบัผดิพระองค์
และท่ีเคร่งในการถวายสิบลด คงจะวา่กล่าวพระองคแ์น่นอน  แต่พระเยซูสอนในหลกัเกณฑท่ี์สูงกวา่
พวกฟาริสี พระองคส์อนวา่เราควรจะถวายทุกส่ิงทุกอยา่งแก่พระเจา้ไม่ใช่ 10 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น 
พระองคส์ั่งใหข้นุนางคนหนุ่มไปขายบรรดาส่ิงของท่ีมีอยูแ่ละแจกจ่ายใหค้นอนาถาแลว้มาติดตาม
พระองค ์ (มาระโก 10:21) พระองคช์มเชยหญิงหมา้ยในพระวหิารท่ีถวายทองแดง 2 แผน่ เพราะวา่เขา
เป็นคนยากจนแต่ไดถ้วายเงินทั้งหมดท่ีมีไวส้ าหรับเล้ียงชีวติของตน (มาระโก 12:42-44) มาตรฐานของ
พระเยซูในการถวายแก่พระเจา้คือถวาย 100 เปอร์เซ็นตข์องชีวติ จิตใจ และทรัพยส์มบติั พระองคส์อน
วา่เราควรจะถวายเพราะรักพระเจา้ ไม่ใช่เพราะการบงัคบัแต่อยา่งใดเลย พระองคย์งัสอนอีกวา่ “การให้
เป็นเหตุใหมี้ความสุขยิง่กวา่การรับ” (กิจการ 20:35) ค าสอนเหล่าน้ีสรุปแลว้หมายความวา่พระเยซูจะให้
เราถือวา่ทรัพยส์มบติัทั้งปวงของเราเป็นของพระเจา้ เราควรจะถวายแก่พระองค ์โดยตรง 10 เปอร์เซ็นต ์
แต่อีก 90 เปอร์เซ็นตน์ั้นเราจะถือวา่เป็นของเราไม่ได ้ตวัเราเองก็เป็นของพระเจา้แน่ทีเดียว ส่ิงของท่ีเรา
มีอยูเ่ป็นของพระองคด์ว้ย 



 17 

4. พระเยซูทรงถวายทุกส่ิง 

พระเยซูทรงเป็นตวัอยา่งท่ีดีเลิศในการถวายตวัแด่พระเจา้ อาจารยเ์ปาโลกล่าววา่ “เพราะวา่ท่าน
ทั้งหลายรู้จกัพระกรุณาของพระเยซูคริสตเ์จา้ของเราวา่ คร้ันพระองคม์ัง่คัง่อยูแ่ลว้ พระองคย์งัทรงยอม
เป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะไดเ้ป็นคนมัง่มีเน่ืองจากความยากจนของ
พระเยซู” (2 โครินธ์ 8:9) ในชีวติของพระเยซู พระองคท์รงยอมถวายทุกส่ิงทุกอยา่งแก่พระบิดาเจา้ และ
ทรงสละทุกอยา่งเพื่อมนุษยเ์รา แมจ้นกระทัง่ยอมพลีชีวติของพระองคบ์นไมก้างเขนแทนบาปของเรา 
การถวายโดยส้ินเชิงของพระองคค์วรจะกระตุน้เตือนใหค้ริสเตียนทุกคนยอมถวายทุกส่ิงแด่พระองค ์
และรู้จกัหนา้ท่ีถวายทรัพยเ์พื่อใชจ่้ายในอาณาจกัรของพระองค ์
เราสู้วายชนมเ์พื่อท่าน   โลหิตวิเศษเราไหล 
ลา้งจิตช าระวิญญาณ   ไถ่โทษใหเ้กิดใจใหม่ 
เราสู้วายชนมไ์ม่คิดเสียดาย  ท่านมีส่ิงใดถวาย 
เราสู้วายชนมไ์ม่คิดเสียดาย  ท่านมีส่ิงใดถวาย 
ปราสาทแห่งพระบิดา   บลัลงักรุ่์งเรืองของเรา 
สู้ทิ้งมาสู่โลก    รับทุกขล์ าบากเปล่ียวเปล่า 
เราทิ้งยศศกัด์ิทั้งหมดเมืองแมน  ท่านทิ้งอะไรตอบแทน 
เราทิ้งยศศกัด์ิทั้งหมดเมืองแมน  ท่านทิ้งอะไรตอบแทน 
เราน าของดีลงมา    จากวงังดงามเบ้ืองบน 
ความรอดความรักสุขา   และซ่ึงยกโทษโปรดชน 
เราน าของดีมายืน่จ  าหน่าย  ท่านยืน่ส่ิงใดถวาย 
เราน าของดีมายืน่จ  าหน่าย  ท่านยืน่ส่ิงใดถวาย 

ข้ออภิปราย 

1. จงหาค าอุปมาของพระเยซูท่ีเก่ียวกบั “ฉนัทะภาระ”วา่มีก่ีเร่ือง และสอนอยา่งไรบา้ง? 
2. ลองคิดดูวา่คริสเตียนจะใชเ้งินของเขาอยา่งไรบา้งเพื่อเก็บเงินนั้นไวใ้นเมืองสวรรค?์ 
3. จงยกตวัอยา่งมาจากประสบการณ์ ของท่านเพื่อจะพิสูจน์ขอ้ท่ีวา่ “การใหเ้ป็นเหตุให้มีความสุขยิง่กวา่
การรับ” 
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บทที ่5 ฉันทะภาระในค าสอนของเปาโล 

พระธรรมส าหรับอ่านและตรึกตรอง 2 โครินธ์ 9: 6-15 

ค ำน ำ อาจารยเ์ปาโลถือวา่คนใดท่ีอยูใ่นพระคริสตแ์ลว้เป็นของพระคริสตท์ั้งส้ิน เขาเช่ือวา่พระเยซูได้
ทรงไถ่เราไวด้ว้ยพระโลหิตของพระองค ์ฉะนั้นเราไม่ใช่เจา้ของกายแต่วา่เราตอ้งถวายเกียรติยศ แก่พระ
เจา้ดว้ยร่างกายของเรา (1 โครินธ์ 6: 19-20) ค าสอนของเปาโลเก่ียวกบัฉนัทะภาระก็มารวมอยูท่ี่จุดน้ีเป็น
จุดส าคญั คนท่ีเป็นคริสเตียนแลว้เป็นทาสของพระคริสตแ์ละสิทธ์ิขาดอยูท่ี่พระองคท์ั้งส้ิน เราไม่มีสิทธ์ิ
ท่ีจะด ารงชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ตวัเราเองต่อไป แต่เราจะตอ้งอยูเ่พื่อประโยชน์แก่พระองคน์ั้น ผูท้รงวาย
พระชนมเ์พื่อเห็นแก่เรา (2 โครินธ์ 5:15) อนัท่ีจริงอาจารยเ์ปาโลถือวา่เขาเป็นเหมือนกบัคนท่ีตายแลว้ 
แต่ยงัมีชีวติอยูเ่พื่อพระคริสต ์ (กาลาเทีย 2:20) จากขอ้เหล่าน้ีเราเห็นไดว้า่ ค  าสอนของอาจารยเ์ปาโล
เก่ียวกบัฉนัทะภาระ ก็เนน้อยา่งหนกัถึงการถวายตวัแด่พระเจา้โดยส้ินเชิง แน่ทีเดียวถา้เราถวายตวัทั้งส้ิน
แก่พระเจา้ ส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเป็นของเราจะตอ้งเป็นของพระเจา้เหมือนกนั 

แต่อาจารยเ์ปาโลมีค าสอนเจาะจงเก่ียวกบัทรัพยส์มบติัของเรา และการถวายทรัพยข์องคริส
เตียนในจดหมายของท่าน 2 ฉบบัท่ีส่งไปยงัคริสตจกัรในเมืองโครินธ์ มีค าแนะน าหลายประการเก่ียวกบั
เร่ืองน้ีท่ีเราจะเอามาใหเ้ป็นหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานในคริสตจกัรทุกวนัน้ี ในกรณีนั้นอาจารยเ์ปาโล
ก าลงัเร่ียไรเงินจากคริสตจกัรต่าง ๆ เพื่อจะเอาไปมอบใหค้ริสเตียนยากจนในกรุงเยรูซาเล็ม ใน
ค าแนะน าของอาจารยเ์ปาโลเก่ียวกบัการเร่ียไรเงินน้ีมีหลกัส าคญัหลายประการท่ีเป็นประโยชน์แก่คริส
เตียนเราในสมยัน้ี ในหนงัสือ 2 โครินธ์ บทท่ี 8 อาจารยเ์ปาโลชมเชยพวกคริสเตียนในมลฑล 
มากะโดเนียวา่ถึงแมว้า่เขาไม่รวยนกัแต่เขาก็ยนิดีถวายทรัพยเ์กินความสามารถของเขา เพราะความรัก
พระเจา้และรักพี่นอ้งคริสเตียนในต่างแดน อะไรเป็นเคล็ดลบัท่ีท าใหค้ริสเตียนเหล่านั้นถวายทรัพยด์ว้ย
ใจกวา้งขวางเช่นน้ี เราจะพบไดใ้นขอ้ท่ี 5 ของบทท่ี 8 “แต่ขอ้ส าคญัท่ีสุดเขาไดถ้วายตวัเขาเองแก่องค์
พระผูเ้ป็นเจา้แลว้ ไดย้อมตวัใหแ้ก่เราตามพระทยัพระเจา้” เพราะฉะนั้นเราเห็นไดว้า่จุดเร่ิมตน้ในการ
ถวายทรัพยคื์อใหเ้ราถวายตวัเองเสียก่อน 

แต่การถวายเงินตอ้งท าเป็นระเบียบแลว้อาจารยเ์ปาโลแนะน าระเบียบอยา่งดีส าหรับการถวาย
ขอใหเ้ปิดดู 1 โครินธ์ 16: 1-2 มีค าแนะน าดงัต่อไปน้ี 

(1) ถวายสม ่าเสมอ  “ทุกวนัอาทิตย”์ อาจารยเ์ปาโลแนะน าใหค้ริสเตียนน าเงินมาถวายทุกวนั
อาทิตยเ์ป็นประจ าเม่ือมานมสัการพระเจา้ เขาจะไดติ้ดเงินในมือไปถวายแก่พระเจา้เป็นส่วนหน่ึง ของ
การนมสัการ 
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(2) ทุกคนถวาย “พวกท่านทุกคน” คริสเตียนทุกคนไม่วา่จะรวยหรือยากจนแค่ไหนตอ้งมีส่วน
ในการถวายทรัพยเ์พื่อทุกคนจะไดรั้บพระพรจากการถวาย 

(3) ถวายดว้ยการตระเตรียม “เก็บเงินผลประโยชน์ท่ีไดไ้วบ้า้ง” ในการถวายทรัพยเ์ราตอ้งใช้ 
ความคิด และเตรียมไวล่้วงหนา้ไม่ใช่วา่ ถึงเราถวายเอามือลว้งกระเป๋ามีเหลืออยู ่10 ส.ต. ควกัออกมาใส่
ถุงทรัพย ์แต่เราควรจะเตรียมดว้ยการพิจารณาความเป็นอยูข่องเรา พระพรท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ละดว้ย
การอธิษฐานตดัสินใจวา่พระองคจ์ะใหเ้ราถวายมากนอ้ยเพียงใด 

(4) ถวายตามรายได ้“เก็บเงินผลประโยชน์” หมายความวา่ เราควรจะถวายแก่พระเจา้ตามอตัรา
ท่ีพระองคไ์ดป้ระทาน พระพรแก่เรามาก่อนและเราจะใชอ้ตัราอะไรในท่ีน้ีอาจารยเ์ปาโลไม่ไดอ้อก แต่
อตัราต ่าท่ีสุดในพระคมัภีร์คือถวาย 10 เปอร์เซ็นตข์องรายไดท้ั้งหมด พระเจา้ไม่เคยใหอ้ตัราอ่ืนนอกจาก 
10 ลด 1 เราจะถวายมากกวา่ 10 เปอร์เซ็นตก์็ได ้แต่ส าหรับคริสเตียนอตัราต ่าท่ีสุดคือ 1 ใน 10 

ระเบียบดงักล่าวมาน้ีท่ีอาจารยเ์ปาโลแนะน าไวเ้ราเอามาใชไ้ดท้นัทีในคริสตจกัรของพระเจา้ใน
สมยัน้ีวธีิน้ีเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และคริสเตียนทุกคนเขา้ใจไดง่้าย 

2. พระพรในการถวายทรัพย์ 

อาจารยเ์ปาโลสอนวา่การถวายทรัพยไ์ม่ใช่หนา้ท่ีท่ีเราจะตอ้งท าโดยถูกบงัคบั แต่โอกาสท่ีจะ
ถวายเป็นพระพรท่ีเราไดรั้บจากพระเจา้ เป็นโอกาสท่ีจะร่วมในพระราชกิจของพระองค ์ เป็นอุปนิสัยท่ี
พระเจา้จะสร้างในตวัเราโดยพระคุณของพระองค ์ ( 2 โครินธ์ 8: 1-7) พระเจา้ไม่ตอ้งใชเ้งินของเราก็ได ้
แต่พระองคต์อ้งการใหเ้ราไดรั้บพระพร ในการมีส่วนร่วมในราชกิจแห่งแผน่ดินของพระองค ์ อาจารย์
เปาโลพดูกบัชาวโครินธ์วา่ “ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการทรัพยส์มบติัของท่าน แต่ตอ้งการตวัท่าน” 
(2 โครินธ์ 12:14) พระเจา้ตอ้งการท่ีจะใหจิ้ตวิญญาณของเราเจริญเติบโต ความเห็นแก่ตวัความข้ีเหนียว 
จะท าใหจิ้ตวิญญาณของเราเห่ียวแหง้ไปหมด พระบิดาจะใหบุ้ตรของพระองคมี์ใจกวา้งขวางพระองค์
ตรัสวา่ “คนท่ีมีศรัทธามกับริจาคจะสมบูรณ์” (สุภาษิต 11:25) หมายความวา่สมบูรณ์ฝ่ายวญิญาณจิต
ฉะนั้นอาจารยเ์ปาโลแนะน าใน 2 โครินธ์บทท่ี 8 ให้ชาวมากะโลเนียหวา่นพืชมากเพื่อจะเก่ียวเก็บผล
มาก (ขอ้ 6) ถา้ถวายทรัพยม์ากก็จะมีพระพรไฟวญิญาณมากมาย และการถวายน้ีตอ้งถวายดว้ยความ
สมคัรใจและดว้ยใจยนิดี “ทุกคนจงใหต้ามซ่ึงเขาไดคิ้ดหมายไวใ้นใจ ไม่ใช่ดว้ยนึกเสียดาย ไม่ใช่ดว้ย
ขืนใจใหเ้พราะวา่พระเจา้ทรงรักคนนั้นท่ีใหด้ว้ยใจยนิดี” (ขอ้ 7) น่ีเป็นท่าทีในใจของคริสเตียนแท ้ คือ
ดว้ยใจกวา้งท่ีรักพระเจา้จริง ๆ เราถวายทรัพยแ์ก่คริสตจกัร ของเราดว้ยใจยนิดี และพระเจา้ยงัทรง
สัญญาวา่จะประทานสรรพคุณอนัอุดมแก่เรา เพื่อเราจะมีส่ิงของทุกส่ิงทุกอยา่งบริบูรณ์ดว้ย (ขอ้ 8) 
ทั้งหมดน้ีแสดงวา่ตวัคนท่ีรู้จกัถวายทรัพยก์็จะไดรั้บพระพรอยา่งเหลือลน้ในการถวาย 
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แต่เราจะเห็นพระพรในกิจการงานของพระเจา้อีกดว้ยในขอ้ท่ี 10 อาจารยเ์ปาโลบอกวา่ การ
ถวายดว้ยใจกวา้งขวางจะท าใหมี้พืชแก่คนท่ีหวา่น และอาหารแก่คนท่ีกิน จะบนัดาลใหเ้กิดผลมาก
ยิง่ข้ึนในพระราชกิจของพระเจา้ ถา้คริสเตียนทุกคนปฏิบติัตามฉนัทะภาระดว้ยการถวายตามท่ีพระ
คมัภีร์ สอนคริสตจกัรของพระเจา้จะไม่ขาดส่ิงท่ีจ  าเป็นในกิจการงาน จะมีใบปลิวและหนงัสือส าหรับ
การเผยแพร่จะมีเงินเล้ียงครอบครัวของผูรั้บใชพ้ระเจา้ และแผน่ดินของพระเจา้จะแผข่ยายออกไปโดย
รวดเร็ว 

นอกจากพระพรส าหรับผูถ้วาย และส าหรับกิจการของพระเจา้ การถวายทรัพยจ์ะท าให้เกิดการ
สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจา้ (ดูขอ้ท่ี 11-13) 

3. การบ ารุงศิษยาภิบาลผู้ประกาศ 

อาจารยเ์ปาโลสอนวา่ผูรั้บใชข้องพระเจา้ ในฐานะเป็นศิษยาภิบาลหรือผูป้ระกาศเป็นผูอ้ารักขา
พระค าของพระเจา้คือ รับฉนัทะภาระจากพระเจา้เก่ียวกบัพระกิตติคุณ แลว้ผูอ้ารักขาเหล่านั้นตอ้งเป็น
คนสัตยซ่ื์อทุกคน (1 โครินธ์ 4:1-2) ผูรั้บใชข้องพระคริสตต์อ้งสัตยซ่ื์อต่อหนา้ท่ีประกาศพระกิตติคุณ 
ในท านองเดียวกนั คริสตสมาชิกตอ้งสัตยซ่ื์อต่อผูรั้บใชข้องพระคริสตเ์หมือนกนั ใน 1 โครินธ์ บทท่ี 9 
อาจารยเ์ปาโลมีค าสอนอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการบ ารุงศิษยาภิบาล และผูป้ระกาศท่านสอนวา่ไม่เคยมี
ทหารคนใดท่ีออกไปสู้รบโดยใชทุ้นของเขาเอง ไม่เคยมีคนเล้ียงแกะท่ีไม่ไดกิ้นนมจากแกะของเขา ใน
ท านองเดียวกนัชาวนาชาวไร่ ไถนาโดยหวงัท่ีจะไดผ้ลประโยชน์จากไร่นาของเขาเช่นเดียวกนั อาจารย์
เปาโลบอกวา่ถา้ท่านหวา่นของส าหรับวิญญาณใหแ้ก่พี่นอ้งคริสเตียน เขามีสิทธ์ิท่ีจะเก่ียวเก็บผลส าหรับ
ผลไดจ้ากเขาเหล่านั้นพอสมควร (1 โครินธ์ 9:10-11) ในสมยัพระคมัภีร์เดิม พวกปุโรหิตกบัพวกเลวท่ีี
ปรนนิบติัในโบสถก์็กินของถวายส าหรับโบสถอ์าจารยเ์ปาโลเอาหลกัเกณฑ์น้ีมาใชส้ าหรับคริสตจกัรใน
สมยัพระคมัภีร์ใหม่ ท่านพูดอยา่งชดัเจนวา่ “เช่นนั้นแหละองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รัสไวว้า่คนเหล่านั้นท่ี
ประกาศพระกิตติคุณจงเล้ียงชีพดว้ยกิตติคุณนั้น” (1 โครินธ์ 9:14) หลกัค าสอนขอ้น้ีแสดงอยา่งแจ่มแจง้
วา่แผนการณ์ของพระเจา้ส าหรับคริสตจกัรในสมยัน้ี คือท่ีจะใหผู้รั้บใชพ้ระกิตติคุณเล้ียงชีพดว้ยพระ
กิตติคุณ อนัท่ีจริงอาจารยเ์ปาโลเองไม่ไดใ้ชสิ้ทธ์ิน้ี แต่เล้ียงชีพของตวัเองดว้ยการเยบ็ผา้ใบเพื่อ ไม่เป็น
ภาระหนกัแก่คนท่ีรับกิตติคุณใหม่ ๆ แต่ท่านอา้งวา่ท่านมีสิทธ์ิท่ีจะหยดุท างานก็ไดแ้ต่พระองคไ์ม่ใช้
สิทธ์ิน้ีเท่านั้น 

เพราะฉะนั้นในสมยัน้ีคริสตจกัร ควรจะรับผดิในการเล้ียงศิษยาภิบาลผูท่ี้พระเจา้ทรงเลือกสรร
ไวป้ระกอบพระราชกิจของพระองคเ์ตม็เวลาเพื่อเขาจะไดเ้ล้ียงดูกิจการงานของพระเจา้ บางคร้ังผูรั้บใช้
ของพระเจา้จะตอ้งประกอบอาชีพเล้ียงตวัเอง ในกรณีท่ีคริสตจกัรไม่สามารถท่ีจะเล้ียง แต่เม่ือคริสตจกัร
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แขง็แรงพอ และสมาชิก ทุกคนปฏิบติัตามฉนัทะภาระของคริสเตียนเขาจะสามารถเล้ียงศิษยาภิบาลอยา่ง
ถูกตอ้ง 

4. ฟีลปิปี, คริสตจักรตัวอย่าง 

ในหนงัสือฟีลิปปี อาจารยเ์ปาโลไดข้อบคุณคริสเตียนชาวฟีลิปปีท่ีไดส่้งเงินไปช่วยเขาขณะอยู่
ในเรือนจ าในกรุงโรม คริสตจกัรน้ีเร่ิมตน้ดว้ยสมาชิกไม่ก่ีคน (ดูกิจการบทท่ี 16) ตั้งแต่แรกเขาได้
ร่วมมือกบัอาจารยเ์ปาโลในการประกาศกิตติคุณโดยไดส่้งเงินไปช่วยเปาโล มิชชนันารีของพระคริสต ์
(ฟีลิปปี 4: 14-19) เปาโลบอกวา่ไม่มีคริสตจกัรอ่ืนท่ีไดเ้ขา้ส่วนร่วมมือกบัเขาในการใหเ้งิน เวน้ไว้
คริสตจกัรฟีลิปปีเม่ือเขาขาดเงินอยูท่ี่เมืองเธสะโลนิกา คริสเตียนท่ีฟีลิปปีไดฝ้ากของมาช่วยหลายคร้ัง 
เม่ืออาจารยก์  าลงัเป็นนกัโทษในกรุงโรมเขาใชเ้อปาฟะโรดิโตไปดว้ยความเหน็ดเหน่ือย ล าบาก เพื่อจะ
เอาเงินไปช่วยอาจารยเ์ปาโล อคัรสาวกคนชราก็รู้สึกซาบซ้ึงในความรักความกตญัญู ของชาวฟีลิปปีการ
ส่งเงินมาช่วยเขาในโอกาสน้ี “เป็นสุคนธรสอนัหอมหวานเป็นเคร่ืองบูชาท่ีทรงโปรดและพอพระทยั
ของพระเจา้ อาจารยเ์ปาโลกล่าววา่เขาไม่ปรารถนาของใหข้องเขา เขาไม่เห็นแก่เงินแต่วา่ “ขา้พเจา้อยาก
ใหท้่านไดรั้บผลก าไรในบญัชีของท่านมากข้ึน” แปลวา่เงินทองไม่เป็นส่ิงส าคญัแต่ความรักจากใจจริง
ของบุตรของพระเจา้ส าคญัยิง่กวา่อะไรทั้งส้ิน ส่วนอาจารยเ์ปาโลท่านมีทุกส่ิงพอส าหรับตวั ไมรู้สึก
ล าบากเลย นอกจากน้ีเขายงัเตือนชาวฟีลิปปีวา่ เขาทั้งหลายไม่ตอ้งเป็นห่วงวา่จะขดัสนเพราะวา่ “พระ
เจา้ของขา้พเจา้จะประทานส่ิงสารพดัตามท่ีพวกท่านตอ้งการนั้น จากทรัพยอ์นัรุ่งเรืองของพระองคใ์น
พระเยซูคริสต”์ (ฟีลิปปี 4:19) 

ถา้ทุกคริสตจกัรจะปฏิบติัเหมือนคริสตจกัรฟีลิปปีก็จะดีมาก คือไม่ใช่เล้ียงตวัเองเท่านั้นแต่ยงั
ส่งเงินช่วยแผข่ยายแผน่ดินของพระเจา้ในท่ีอ่ืน ๆ อีกดว้ย มีคริสตจกัรแห่งหน่ึงในรัฐเทนเนซ่ี 
สหรัฐอเมริกาเงินรายไดข้องคริสตจกัรทุกปีก็เอาไวใ้ชค้ร่ึงหน่ึงในการงานของคริสตจกัรท่ีนัน่ แต่เงินอีก 
50 เปอร์เซ็นตน์ั้นเขาส่งไปใชใ้นการเผยแพร่ทัว่โลก รู้สึกวา่คริสตจกัรแบบน้ีไม่เห็นแก่ตวั แต่เห็นแก่
แผน่ดินของพระเจา้มากกวา่ 

ยงัมีค าสอนของอาจารยเ์ปาโลมากมายเก่ียวกบัฉนัทะภาระของคริสเตียนท่ีเราไม่สามารถท่ีจะ
น ามาศึกษาในท่ีน้ีในบทน้ีเราไดศึ้กษาถึงเร่ืองฉนัทะภาระฝ่ายการเงินตามค าสอนของอาจารยเ์ปาโลใน
บทต่อไปจะศึกษาถึงเร่ืองฉนัทะภาระเก่ียวกบัชีวติของคริสเตียน 

ข้ออภิปราย 

1. ลองถกเถียงกนัวา่อาจารยเ์ปาโลถวาย 10 ลดหลงัจากมาเช่ือพระเยซูหรือไม่? 
2. ใหทุ้กคนเป็นพยานถึงพระพรท่ีไดไ้ปในการ ถวายทรัพยแ์ด่พระเจา้? 
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3. จงหาขอ้พระคมัภีร์ทั้งหมดเก่ียวกบัการเร่ียไรเงินช่วยเหลือคริสเตียนอนาถาในกรุงเยรูซาเล็มท่านคิด
วา่อาจารยเ์ปาโลไดท้  าการเก็บเงินน้ีเพราะเหตุใด? 
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บทที ่6 ฉันทะภาระเกีย่วกบัคริสเตียน 

พระธรรมส ำหรับอ่ำนและตรึกตรอง ลูกำ 19:11-26 

ค าน า คร้ังหน่ึงเด็กยากจนคนหน่ึงก าลงันัง่ฟังการประชุมท่ีโบสถว์นันั้นศิษยาภิบาลเทศนาถึงเร่ืองการ
ถวายทรัพยแ์ก่พระเจา้เม่ือถึงเวลาถวายทรัพย ์ เด็กคนน้ีก็ไม่มีอะไรจะถวาย เขาพยายามคิดวา่จะท า
อยา่งไรดี เพื่อจะแสดงความรักต่อพระเจา้ ฉะนั้นเขาจึงเอากระดาษช้ินหน่ึงและเขียนลงไปในกระดาษ
นั้นวา่ ขา้พเจา้ถวายตวัขา้พเจา้เอง เพราะไม่มีเงินทองแทท่ี้จริงเด็กคนน้ีเขา้ใจอยา่งดีทีเดียว เร่ืองฉนัทะ
ภาระในชีวติคริสเตียน ชีวติคริสเตียนทั้งหมดเป็นการรับผดิชอบต่อพระเจา้ จุดเร่ิมตน้ในเร่ืองฉนัทะ
ภาระคือ เราตอ้งถวายตวัเราเองเสียก่อนเปาโลสอนวา่ พระเจา้ตอ้งการตวัเราเองมากกวา่เงินทองของเรา 
ฟีลิปปี 4: 17 เม่ือคริสเตียนชาวมกักะโดเนียจะถวายทรัพยแ์ก่พระเจา้ เขาก็ถวายตวัเขาเองเสียก่อนแก่
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (2 โครินธ์ 8:5) เพราะฉะนั้นเป็นการง่ายท่ีเขาจะถวายทรัพยส์มบติัแก่พระเจา้
เหมือนกบับาระบานา ท่ีถวายตวัเองแก่พระเจา้โดยส้ินเชิงและก็ถวายทรัพยส์มบติัทั้งส้ิน เพื่อใชจ่้ายใน
งานของพระเจา้ (กิจการ 4:36-34) เม่ือเราถวายตวัเองแก่พระเจา้เราก็เร่ิมท่ีจะรับผิดชอบ ปฏิบติัตาม
ฉนัทะภาระในชีวติคริสเตียน เราเป็นคนตน้เรือนเก่ียวกบัสารพดัทุกส่ิงท่ีพระเจา้ประทานให ้ พระองค์
ไดป้ระทานพระพรมากมายก่ายกองใหแ้ก่บุตรของพระองค ์ เหตุฉะนั้นขอใหเ้รานึกถึงความรับผดิชอบ
ในการใชพ้ระพรเหล่าน้ี โดยเฉพาะในเร่ือง 3 ส่ิง 3 อยา่ง คือ ร่างกายของเรา ความสามารถของเรา และ
เวลาของเรา 

1. ฉันทะภาระเกีย่วกบัร่างกาย 

ร่างกายของคริสเตียนไม่ใช่เป็นทรัพยส์มบติัของตวัเอง แต่เป็นของพระเจา้โดยการไถ่บาปของ
พระเยซูคริสต ์(1 โครินธ์ 6: 19-20) เพราะฉะนั้นอาจารยเ์ปาโลจึงวงิวอนคริสเตียนให้ถวายตวัแก่พระเจา้ 
เป็นเคร่ืองบูชาอนัมีชีวิตอยูอ่นับริสุทธ์ิ และเป็นผูท่ี้ชอบพระทยัพระเจา้ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัสมกบัฝ่าย
วญิญาณจิต (โรม 21:1) เม่ือเราไดรั้บพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเรา และไดรั้บศีลบพัติศมาเขา้
เป็นสมาชิกของคริสตจกัรของพระองค ์ ส่ิงแรกท่ีเราจะท าต่อไป คือถวายจิตใจร่างกายพระเจา้โดย
ส้ินเชิง 

ร่างกายของคนท่ีเป็นคริสเตียนเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (1 โครินธ์ 3:16) เน่ืองดว้ย
พระวญิญาณทรงสิงสถิตในตวัเรา เราตอ้งรักษาร่างกายของเราใหส้ะอาดบริสุทธ์ิ ส่ิงใดท่ีไม่เหมาะท่ีจะ
อยูใ่กลพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิเราไม่ควรจะใหเ้ขา้มาในร่างกายของเรา ดงัเช่นสุราของมึนเมาท่ีจะท าลาย
ร่างกายและพาจิตใจของเรากระท าส่ิงท่ีเสียหายและน่าเกลียด เราไม่ควรจะแตะตอ้งหรือน ามาใชแ้มแ้ต่
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นิดเดียว ยาสูบก็เหมือนกนัพวกนกัวทิยาศาสตร์ไดพ้ิสูจน์แลว้วา่เป็นส่ิงท่ีใหโ้ทษแก่ ปอด หวัใจ 
มิหน าซ ้ าเป็นส่ิงท่ีสกปรกในการใชซ่ึ้งไม่เหมาะท่ีคริสเตียนจะเสียเงินไปซ้ือเลย ร่างกายของมนุษยเ์ป็น
ส่ิงท่ีประเสริฐแลว้ พระเจา้จะประทานใหเ้ราเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราควรจะรักษาให้
แขง็แรงดว้ยการออกก าลงักาย ควรจะรับประทานอาหารท่ีถูกตอ้ง ควรจะอาบน ้าใหส้ะอาดเสมอ เพราะ
ร่างกายน้ีเป็นท่ีสถิตของพระเจา้ ท่ีอเมริการัฐบาลมกัจะสงวนบา้นเกิดของผูส้ าคญัไวเ้ป็นสถานท่ีท่ี
ประชาชนจะไปเยีย่ม ความส าคญัของท่ีเหล่านั้นเกิดจากการท่ีบุรุษส าคญัไดเ้คยเป็นเจา้ของ และมีชีวติ
อยูท่ี่นัน่ ถา้เป็นเช่นนั้นยิง่กวา่นั้นสักเท่าใดร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจา้เพราะพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิสถิตอยูใ่นตวัเรา 

2. ฉันทะภาระเกีย่วกบัความสามารถ 

ความสามารถท่ีเรามีอยูไ่ม่ใช่เป็นส่ิงท่ีเรามาหาเอง แต่เป็นส่ิงท่ีพระเจา้ประทานใหใ้น
ภาษาองักฤษเรามกัจะเรียกความสามารถของคนหน่ึงคนใดวา่ GIFT หรือ TALENT ทั้งสองค าน้ีก็มา
จากพระคมัภีร์ “GIFT” แปลวา่ของประทาน ซ่ึงแสดงวา่ส่ิงใดท่ีเราสามารถท าไดเ้ก่งก็มาจากพระเจา้ 
TALENT มาจากค าอุปมาของพระเยซูในหนงัสือ มทัธิว 25:14-30 ในเร่ืองน้ีพระเยซูพดูถึงเจา้นายท่ีมอบ
เงินใหค้นใชแ้ละท่านเองเดินทางไปต่างประเทศเม่ือกลบัมาคนใชทุ้กคนตอ้งมารายงานวา่ไดค้า้ขายเอา
ก าไรอยา่งไรบา้ง โดยใชเ้งินก่อนท่ีนายไดม้อบให้ความสามารถของคริสเตียนก็เป็นของมอบให้
เหมือนกนั เราจะตอ้งใชค้วามสามารถของเราไม่ใช่เพื่อเป็นแก่ตวัหรือเพื่อจะหาเงินทอง หรือ
ส าหรับโลกียะต่าง ๆ มีนกัไวโอลินคนหน่ึงช่ือฟริทช์  ไครส์เลอร์ ท่านเป็นพยานวา่ “ความสามารถทาง
ดนตรีไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีเขาหามาไดเ้อง แต่เป็นส่ิงท่ีพระเจา้ประทานใหข้า้พเจา้เม่ือขา้พเจา้เกิดมาก็
เหมือนกบัมีดนตรีในสายเลือด ผมเรียนโนต้ดนตรีไดก่้อนท่ีเรียน เอ.บี.ซี. ความสามารถทางดนตรีเป็น
พรสวรรคข์องขา้พเจา้ เพราะฉะนั้นเงินท่ีไดม้าจากการเล่นไวโอลิน ขา้พเจา้ถือวา่เป็นเงินสาธารณะ
ประโยชน์ ขา้พเจา้พยายามใชน้อ้ยท่ีสุดส าหรับความตอ้งการของขา้พเจา้เอง  ขา้พเจา้ใชเ้งินน้ีซ้ืออาหาร 
และเส้ือผา้ท่ีจ  าเป็นส าหรับขา้พเจา้และภรรยาแต่เงินส่วนใหญ่จะตอ้งใชเ้พื่อคนอ่ืน ขา้พเจา้ไม่เคยสร้าง
บา้นของขา้พเจา้เองเพราะยงัมีคนเป็นอนัมากในโลกท่ียงัไม่มีบา้น” ท่านไครส์เลอร์เขา้ใจอยา่งดีเร่ือง
ฉนัทะภาระเก่ียวกบัความสามารถ ส่วนท่านท่านมีพรสวรรคอ์นัใดบา้ง ท่านมีความสามารถหลายอยา่ง
หรือ? ก็ควรจะถวายแก่พระเจา้ทั้งหมดท่านมีความสามารถเพียงเล็กนอ้ยหรือก็ไม่ควรจะไปซ่อนมนัไว้
โดยไม่ไดใ้ช ้ แต่จงใชค้วามสามารถของท่านเท่าท่ีมีอยูแ่ละพระเจา้จะประทานความสามารถมากยิง่ข้ึน
ใหแ้ก่ท่านหรือบางทีท่านรู้สึกวา่ไม่มีพรสวรรคอ์ะไรเลย ไม่สามารถท่ีจะท าอะไรไดดี้แต่ไม่ตอ้งสงสัย
แน่ทีเดียวพระเจา้ไดป้ระทานอะไรสักอยา่งหน่ึงใหแ้ก่ท่าน บางทีอาจจะเป็นนิสัยท่ีสงสารคนอ่ืน และ
ยนิดีใหค้นอ่ืนมาปรับทุกขก์บัเราเท่านั้นก็เป็นความสามารถท่ีพระเจา้ทรงใชไ้ดใ้นแผน่ดินของพระองค ์
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3. ฉันทะภาระเกีย่วกบัเวลา 

เม่ือเราต่ืนข้ึนมาในตอนเชา้ของวนัใหม่ เราจะเห็นวา่ทุกส่ิงทุกอยา่ง สดช่ืน และแจ่มใส สารพดั
ทุกอยา่งใหม่หมด เป็นวนัใหม่ท่ีพระเจา้ทรงประทานมาใหแ้ก่เราใน 24 ชัว่โมงน้ี เราจะท าอะไรกบัเวลา
ท่ีพระเจา้ทรงมอบให้เราอีกวาระหน่ึง เวลาเป็นส่ิงท่ีมีค่ามากท่ีสุดในชีวติของเราเพราะแทท่ี้จริงชีวิตของ
เราประกอบดว้ยเวลาเท่านั้น เราจะเอาเงินทองซ้ือเวลาก็ไม่ได ้ เขาเล่ากนัวา่ แอนดรู คาร์เนกี มหาเศรษฐี
ของอเมริกาเม่ือท่านจวนจะส้ินใจบอกวา่ถา้เป็นไปไดเ้ขายินดีเสียเงิน 2 ร้อยลา้นเหรียญเพื่อจะซ้ือเวลา
สืบชีวติไปอีก 10 ปี แต่เราทุกคนรู้วา่เป็นไปไม่ได ้ เพราะฉะนั้นทุกชัว่โมงทุกนาที ท่ีเรามีอยู่
เปรียบเสมือนกบัเงินทองหรือเพชรพลอยท่ีมีค่าสูงท่ีสุด 

เราควรจะพยายามใชเ้วลาทั้งหมดของเราให้เป็นประโยชน์ การท่ีจะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
เป็นการบาปหนกัหนา เพราะพระเจา้ทรงใหเ้รามีชีวติอยูค่ร้ังเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราจะตอ้งวางแผน
การณ์ทุกวนัท่ีจะใชเ้วลาของเราใหป้ระสบผลส าเร็จส าหรับพระเจา้ท่านผูป้ระกาศในพระคมัภีร์เดิม 
บอกวา่ มีเวลาส าหรับทุกส่ิง (ปัญญาจารย ์ 3: 1-11) ทุกวนัเราควรจะพยายามท าส่ิงท่ีส าคญัก่อนแลว้ท า
อยา่งมีระเบียบ เพื่อเวลาของเราจะไม่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ใหเ้ราเร่ิมทุกวนัดว้ยการอธิษฐานต่อ
พระเจา้ ขอใหพ้ระองคช่์วยเราในการใชเ้วลาใหมี้ประโยชน์ในแผน่ดินของพระองค ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ใหเ้ราเตรียมพร้อมเสมอท่ีจะฉวยโอกาสท่ีพระเจา้ประทานใหเ้ราคริสเตียนควรจะเป็นนกัฉวยโอกาส คือ
เม่ือมีโอกาสท าอะไรเพื่อพระเจา้รีบกระท าเสียก่อนท่ีโอกาสนั้นจะผา่นไป พระเจา้ประทานเวลาของเรา
มาเป็นวนัหน่ึง ๆ แลว้พระเยซูสอนเราวา่  “อยา่กระวนกระวายถึงพรุ่งน้ี เพราะวา่พรุ่งน้ีคงมีการกระวน
กระวายถึงพรุ่งน้ีเอง ความทุกขข์องวนัใดก็พอส าหรับวนันั้น” (มทัธิว 6:34) ขอใหเ้ราใชแ้ต่ละวนัท่ีพระ
เจา้ประทานให้โดยการทรงน าของพระองค์ 

4. เวลาส าหรับพระเจ้า และแผ่นดินโลกของพระองค์ 

ท่านเคยคิดไหมวา่ในสัปดาห์หน่ึง ท่านถวายเวลาแก่พระเจา้มากนอ้ยเพียงใด ให้เรานัง่ลงและ
พยายามคิดดว้ยใจจริงวา่เราใชเ้วลาก่ีชัว่โมงในสัปดาห์ท่ีแลว้เพื่อพระเจา้โดยตรง เราไดใ้ชเ้วลาเท่าไรใน
การศึกษาพระคมัภีร์และการอธิษฐาน เราไดใ้ชก่ี้ชัว่โมงในการเป็นพยาน เวลาทั้งหมดท่ีเราใชใ้นการ
ประชุมนมสัการท่ีโบสถมี์เท่าใดถา้เราท าเช่นน้ีโดยไม่เล่นข้ีโกง เราอาจจะแปลกใจท่ีเราใชเ้วลานอ้ยมาก
เพื่อพระเจา้ เราถวายเวลาแก่พระเจา้ถึง 10 เปอร์เซ็นตข์องเวลาท่ีมีอยูห่รือ? คริสเตียนบางคนอา้งวา่เขา
ไม่มีเวลาท างานของพระเจา้เขาไม่มีเวลาท่ีจะเป็นพยานต่อคนอ่ืน เขาไม่วา่งท่ีจะไปโบสถ ์ ใครเป็นผูไ้ด้
ประทานเวลาทั้งหมดใหแ้ก่เรา? ชีวติของเรามาจากไหน? พระเจา้ประทานวนั เวลา ใหแ้ก่เราเพื่อ
วตัถุประสงคอ์ะไร? คริสเตียนเราเช่ือวา่พระเจา้สร้างมนุษยเ์ราเพื่อจะใหเ้ราถวายเกียรติยศแก่พระองค์
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เหตุฉะนั้นเราควรจะจดัใหมี้เวลาส าหรับส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด และควรจะถือวา่เวลาของเราเป็นฉนัทะภาระท่ี
เราจะตอ้งปฏิบติัเพื่อพระเจา้ 

อยา่งนอ้ยเราควรจะถวายวนัหน่ึงใน 7 วนั แก่พระเจา้ในพระบญัญติัของโมเสสพระเจา้ไดส้ั่งไว้
วา่ “จงระลึกถึงวนัซะบาโตและรักษาไวเ้ป็นวนับริสุทธ์ิ” (อพยพ 20:8) ส าหรับคริสเตียนเรา เราไม่ไดอ้ยู่
ใตพ้ระบญัญติัและเราไม่ตอ้งถือวนัสะบาโตเป็นบญัญติั แต่เรานมสัการในวนัตน้สัปดาห์คือวนัอาทิตย ์
ดว้ยความสมคัรใจเพราะวา่เรารักพระเยซูวนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้น้ีเราควรจะยกไวเ้ป็นวนัพิเศษเพื่อ
พระองค ์ ดว้ยความสมคัรใจของเรา เพราะวา่เราตอ้งการเวลาท่ีจะสนิทสนมกบัพระองคเ์ป็นพิเศษ วนั
อาทิตยค์วรจะเตม็ไปดว้ยส่ิงท่ีจะถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ เช่นควรจะมีเวลาพกัผอ่นเวลาไปนมสัการท่ี
โบสถ ์ เวลากระท าอะไรช่วยเหลือเพื่อนมนุษยแ์ละเวลาสนิทสนมกบัครอบครัว คริสเตียนท่ีท าเช่นน้ีจะ
พบวา่วนัของพระผูเ้ป็นเจา้จะเป็นวนัท่ีช่วยชูก าลงัชีวติคริสเตียนเป็นอยา่งมาก 

ในเร่ืองฉนัทะภาระเก่ียวกบัเวลาจงระลึกถึงค าสอนของอาจารยเ์ปาโลท่ีวา่ “จงซ้ือโอกาสมาใช้
เพราะวา่บดัน้ีเป็นกาลท่ีชัว่” (เอเฟซสั 5:16) 

ในประเทศไทยมีมิชชนันารีคนหน่ึงท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีมากเร่ืองการใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ใน
แผน่ดินของพระเจา้ ทุกวนัมิชชนันารีคนน้ีพยายามจดัเวลาใหเ้ป็นระเบียบ เพื่อจะกระท าทุกส่ิงท่ีจ  าเป็น
ในวนันั้นใหส้ าเร็จ เขามีเวลาส าหรับศึกษาพระคมัภีร์ เวลาท าการเผยแพร่และเยีย่มเยยีน มีเวลาอ่าน
หนงัสือ มีเวลาส าหรับครอบครัว และเวลาพกัผอ่นเขายงัสามารถหาเวลาเขียนจดหมายใหอี้กหลายคน
เพื่อหนุนน ้าใจเขา ในวาระส าคญัแห่งชีวิต ชีวติของมิชชนันารีคนน้ีสอนเราวา่คริสเตียนมีฉนัทะภาระท่ี
รับมอบหมายจากพระเจา้เก่ียวกบัทุกส่ิงท่ีมีอยู ่จะเป็นร่างกาย หรือความสามารถ หรือเวลา เราจะตอ้งให้
การต่อพระเจา้วา่เราไดใ้ชส่ิ้งเหล่าน้ีเพื่อประโยชน์อะไร 

ข้ออภิปราย 

1. จงอภิปรายถึงเร่ืองคริสเตียนจะรักษาร่างกายอยา่งไรเพื่อใหเ้ป็นภาชนะบริสุทธ์ิเพื่อพระเจา้ 
2. จงเล่าถึงวธีิต่าง ๆ ท่ีพวกคริสเตียนจะใชค้วามสามารถหรือพรสวรรคใ์นกิจการงานของคริสตจกัร 
3. ลองจดัระเบียบส าหรับวนัหน่ึง ในชีวติของท่านใหมี้เวลาส าหรับอธิษฐาน การศึกษาพระคมัภีร์ การ
ออกก าลงักาย การอ่านหนงัสือ และอ่ืน ๆ 
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บทที ่7 ฉันทะภาระเกีย่วกบัพระกติติคุณ 

พระธรรมส ำหรับอ่ำนและตรึกตรอง 2 โครินธ์ 5: 11-21  

ค าน า อาจารยเ์ปาโลสอนวา่คริสเตียนมีฉนัทะภาระเก่ียวกบัพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ ท่านพูดวา่ 
“ใหทุ้กคน ถือวา่เราเป็นคนรับใชข้องพระคริสตแ์ละเป็นผูอ้ารักขา ขอ้ลบัลึกของพระเจา้ ฝ่ายผูอ้ารักขา
เหล่านั้นตอ้งเป็นคนสัตยซ่ื์อทุกคน” (1 โครินธ์ 4:1-2) เราคริสเตียนทุกคนเป็นผูรั้บใชข้องพระคริสต ์
พระองคไ์ดท้รงน าเราให้รู้จกัพระกิตติคุณของพระองค ์และความรอดท่ีมีอยูใ่นพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น เรา
จะตอ้งมีความสัตยซ่ื์อในการส่งพระกิตติคุณต่อไปยงัผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บ ส่ิงท่ีมีค่ามากท่ีสุด ในจ านวนทรัพย์
ท่ีเรามีอยูคื่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ ไม่มีส่ิงของอนัใดหรือเงินทองมากนอ้ยเพียงใดท่ีมีคุณค่า
เทียมเท่ากบั พระกิตติคุณของพระองค ์ พระกิตติคุณเป็นข่าวดีท่ีโลกน้ีตอ้งการมากท่ีสุด แลว้เป็นความ
รับผดิชอบของผูท่ี้รู้จกั พระกิตติคุณแลว้ท่ีจะบอกชาวโลกทั้งหลายถึงเร่ืองความรอดในพระคริสต ์

1. คริสเตยีนเป็นหนีม้นุษย์ทั้งหลาย 

ในหนงัสือโรม 1:14-16 อาจารยเ์ปาโลเผยความรู้สึกในใจวา่ เขาเป็นหน้ีคนในโลกน้ีทุกชั้นทุก
วรรณะ ทุกชาติทุกภาษา  เป็นหน้ีในเร่ืองอะไรก็เป็นหน้ีในเร่ืองพระกิตติคุณ คริสเตียนเราเป็นหน้ีพระ
มหากรุณาธิคุณของพระคริสตอ์ยา่งเหลือท่ีจะช าระหน้ีนั้นได ้ แต่พระองคต์รัสวา่ เราจะใชห้น้ีให้
พระองคด์ว้ยการกระท าดีของเรา หรือการถวายทรัพยข์องเราไม่ได ้ แต่พระองคส์ั่งใหเ้ราไปใชห้น้ีสิน
อนัน้ีโดยเอาพระกิตติคุณของพระองคไ์ปบอกเล่าแก่คนท่ียงัไม่ไดย้นิไม่ไดฟั้ง ส่วนอาจารยเ์ปาโลท่าน
อา้งวา่ขา้พเจา้เตม็ใจพร้อมท่ีจะประกาศกิตติคุณแก่ทุกคนในโลก ค าพดูอนัน้ีไม่ใช่เป็นการอา้งเท่านั้น 
แต่ตรงกบัการปฏิบติัในชีวิตของอาจารยเ์ปาโลเขามีใจร้อนรนเสมอท่ีจะไปหาคนในท่ีใหม่ ๆ ท่ียงัไม่
รู้จกัพระเยซูคริสต ์ (โรม 15:17-25) เขาพร้อมเสมอท่ีจะเสียสละและอดทน ความล าบากทุกอยา่งเพื่อจะ
ใหพ้ระกิตติคุณแผข่ยายออกไปใหก้วา้งขวางท่ีสุด (2 โครินธ์ 4: 7-12) เม่ือพี่นอ้งคริสเตียนบางคนจะ
หา้มอาจารยเ์ปาโลไม่ใหไ้ปประกาศท่ีกรุงเยรูซาเล็ม เพราะอนัตรายท่ีคอยท่าอยูท่ี่นัน่อาจารยเ์ปาโลก็ไม่
ยอมฟังเสียงแต่มุ่งหนา้ไปกรุงเยรูซาเล็มโดยพดูวา่ “ขา้พเจา้มิไดถื้อวา่ชีวติของขา้พเจา้เป็นส่ิงประเสริฐ
แก่ขา้พเจา้ถา้หากไดก้ระท าการในหนา้ท่ีของขา้พเจา้ใหส้ าเร็จในชีวติดว้ยความยนิดี และไดท้  าการ
ปรนนิบติัท่ีไดรั้บฉนัทะจากพระเยซูเจา้ คือท่ีจะเป็นพยานถึงกิตติคุณซ่ึงส าแดงพระคุณของพระเจา้นั้น” 
(กิจการ 20:24) อาจารยเ์ปาโลถือวา่การประกาศกิตติคุณเป็นฉนัทะภาระท่ีไดรั้บมอบหมายจากพระเยซู
เจา้ ท่านไดก้ระท างานน้ีดว้ยความยนิดี เพราะมีความภูมิใจในพระกิตติคุณ “ขา้พเจา้ไม่มีความละอายใน
เร่ืองกิตติคุณของพระคริสต”์ (โรม 1:16) 
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ในพระคมัภีร์เดิม สมยัอาณาจกัรอิสราเอลคร้ังหน่ึง กรุงสะมาเรียถูกลอ้มดว้ยกองพนัทหารของ
ประเทศซุเรีย คนท่ีอยูใ่นกรุงสะมาเรียก็ออกไม่ไดต้ลอดเวลาหลายเดือนจนกระทัง่หลาย คนอดอาหาร
ตายและบางคนถึงกบัตอ้งกินลูกของตนเป็นอาหาร แต่มีบางคนท่ีเช่ือในพระเจา้ ท่ีไดอ้ธิฐานขอพระเจา้
ทรงส าแดงฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์ คือวนัหน่ึงพระเจา้บนัดาลใหก้องทพัของซุเรีย เกิดความกลวัถอน
ทพัออกไปเงียบ ๆ โดยชาวสะมาเรียไม่รู้เร่ืองตอนเชา้ของวนัรุ่งข้ึน มีคนป่วยโรคเร้ือนกลุ่มหน่ึงในกรุง
สะมาเรียพดูกนัวา่ ใหเ้ราออกไปหาอาหารเถิดถา้ตายก็ตาย เพราะเราก าลงัอดอาหารตายอยูท่ี่น่ี เม่ือ
ออกไปถึงค่ายของซุเรียแต่เชา้มืดเขาพบวา่ไม่มีใครอยูส่ักคนหน่ึง หากแต่มีอาหารมากมายก่ายกอง
เหลืออยู ่ เขาก็รีบลงมือทานอาหารกนัใหญ่แต่คนหน่ึงนึกไดแ้ละพดูข้ึนวา่ “วนัน้ีเป็นวนัท่ีมีข่าวดีถา้เรา
น่ิงอยูค่อยจนถึงรุ่งเชา้เราก็ท าไม่ถูก เราคงจะมีโทษบา้งเหตุฉะนั้นจงไปบอกข่าวท่ีราชวงัดว้ยกนัเด๋ียวน้ี
เถิด” (2 พงศาวดาร7:9) คริสเตียนเราสมยัน้ีเปรียบเหมือนกบัคนป่วยโรคเร้ือนเหล่านั้น เรารู้จกัข่าวดี
เก่ียวกบัความรอดในพระเยซูคริสต ์ ถา้เราน่ิงอยูไ่ม่ไปบอกคนอ่ืนเสียเราก็ท าไม่ถูก เราเป็นผูรั้บฉนัทะ
ภาระแห่งพระกิตติคุณ 

2. พระเจ้าทรงมอบหมายพระกติติคุณให้เรา 

อาจารยเ์ปโตรกล่าววา่ “ตามซ่ึงทุกคนไดรั้บความสามารถท่ีทรงประทานให้แลว้ ก็ใหเ้จือจาน
ความสามารถนั้นแก่กนัและกนั เหมือนอยา่งเจา้หนา้ท่ีอยา่งดีส าหรับแจกและส าแดงพระคุณต่าง ๆ ของ
พระเจา้” (1 เปโตร 4:10) ค าสอนอนัน้ีหมายความวา่ผูท่ี้ไดรั้บเช่ือในพระเยซูคริสตเ์ปรียบเสมือน
เจา้หนา้ท่ีหรือคนตน้เรือนของพระเจา้ และเราตอ้งรับผิดชอบท่ีจะใชค้วามสามารถท่ีพระเจา้ประทานให้
ในการแจกจ่ายพระกิตติคุณ พระเจา้ไดท้รงมอบหมายพระกิตติคุณใหแ้ก่บุตรทั้งหลายของพระองค ์
ตามท่ีพระเยซูคริสตไ์ดต้รัสสั่งไวเ้ป็นปัจฉิมโอวาทของพระองค ์ “แต่ท่านทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทาน 
ฤทธ์ิเดชเม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุง
เยรูซาเล็มส้ินทั้งมณฑลยดูา มณฑลสะมาเรีย และจนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก” (กิจการ 1:8) พระเยซู
ไดท้รงฝากความจริงเก่ียวกบัความรอดไวก้บัทุกคนท่ีไดรั้บชีวติใหม่แลว้ เม่ืออาจารยเ์ปาโลจะลาพวก
ผูป้กครองของคริสตจกัรในเมืองเอเฟซสั เพื่อจะจากเขาไปกรุงเยรูซาเล็มคร้ังสุดทา้ย ท่านไดเ้ตือน
ผูป้กครองทั้งหลายถึงเร่ืองความรับผดิชอบของคนงานของพระเจา้ อาจารยเ์ปาโลไดป้ระกาศพระกิตติ
คุณในเมืองเอเฟซสั เพื่อเป็นตวัอยา่งแก่เขาทั้งหลาย เขาไดป้รนนิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บฉนัทะจากพระเยซูเจา้ 
เขาไดเ้ป็นพยานถึงพระกิตติคุณแก่คนทุกคน ท่านไดท้  าหนา้ท่ีส าเร็จทุกประการเพราะฉะนั้นเด๋ียวน้ีเขา
เตือนใหผู้ป้กครองท่ีจะดูแลงานต่อไปใหป้ฏิบติัตามตวัอยา่งท่ีท่านไดว้างไวด้งัน้ี “เพราะฉะนั้นท่าน
ทั้งหลายจงระวงัตวัให้ดี และจงรักษาฝงูแกะท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดท้รงตั้งท่านไวเ้ป็นผูดู้แล และเพื่อ
จะไดบ้  ารุงเล้ียงคริสตจกัรของพระเจา้ท่ีพระองคท์รงไดด้ว้ยพระโลหิตของพระองคเ์อง” (กิจการ 20:28) 
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อาจารยเ์ปาโลไดม้อบฉนัทะภาระแห่งพระกิตติคุณไวก้บัทิโมธีดว้ย ทิโมธีเปรียบเสมือนลูกชาย
ของอาจารยเ์ปาโล แลว้เปาโลไดต้ั้งทิโมธีใหรั้บมอบงานจากอคัรสาวกเปาโลอีกคร้ัง นอกจากนั้นทิโทธี
จะตอ้งมอบพระกิตติคุณใหค้นอ่ืนต่อไปอีกดว้ย “จงฝากขอ้ความเหล่าน้ี ซ่ึงท่านไดย้นิจากขา้พเจา้ต่อ
หนา้พยานหลายคนไวก้บัคนสัตยซ่ื์อท่ีสามารถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย” (2 ทิโมธี 2:2) ขอ้น้ีส าคญัมากเพราะ
ไดบ้อกเราถึงวธีิแผข่ยายแผน่ดินของพระเจา้ท่ีดีท่ีสุด คือวา่ทุกคนท่ีไดรั้บพระกิตติคุณจะตอ้งส่งใหค้น
อ่ืน เพื่อคนเหล่านั้นจะไดส่้งต่อไปใหค้นอ่ืน ๆ อีกดว้ย เช่นน้ีแหละพระกิตติคุณจะแพร่หลายถึงมนุษย์
ทุกคนแต่เราผูเ้ป็นคริสเตียนแต่ละคนจะตอ้งรับฉนัทะภาระในการประกาศกิตติคุณมิฉะนั้นสายแห่ง
พระกิตติคุณจะขาดระยะติดต่อ และหลายคนจะไม่ไดรั้บข่าว 

3. เราเป็นทูตของพระคริสต์ 

ในหนงัสือ 2 โครินธ์ บทท่ี 4,5 อาจารยเ์ปาโล มีค าหนุนน ้ าใจท่ีดีเลิศส าหรับผูรั้บใชข้องพระเจา้ 
ส าหรับอาจารยเ์ปาโลก็ถือวา่การปฏิบติัหนา้ท่ีประกาศกิตติคุณเขาไดรั้บพระเยซูคริสตโ์ดยตรง แลว้
จะตอ้งรับผดิชอบต่อพระเยซูเอง คือเป็นฉนัทะภาระท่ีไดรั้บมอบจากกษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ ั้งหลาย พระ
กิตติคุณเป็นทรัพยอ์นัเลิศประเสริฐ และเป็นความสวา่งของโลกถา้เราปิดซ่อนไวก้็หมายความวา่ความ
สวา่งไม่ไดส่้องแสงถึงชาวโลกในการแจกจ่ายทรัพยแ์ห่ง พระกิตติคุณน้ีจะตอ้งประสบความล าบาก
หลายอยา่งใน 2 โครินธ์ 4:8-18 อาจารยเ์ปาโลเล่าถึงความยากล าบากต่าง ๆ นา ๆ ท่ีท่านไดป้ระสบมาใน
การประกาศกิตติคุณ แต่ถึงจะล าบากอยา่งไรก็ตามผูรั้บใชข้องพระเจา้จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหป้ระสบ
ผลส าเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีน้ีเราไม่ไดร้ายงานต่อมนุษยค์นหน่ึงคนใดเลย แต่เราจะรายงานต่อพระเยซู
คริสตโ์ดยตรงในวนัสุดทา้ย (2 โครินธ์ 5:10) ส่ิงท่ีกระตุน้เตือนผูรั้บใชข้องพระเจา้คือความรัก คือ
เหมือนกบัความรักไดบ้งัคบัเราอยู ่ 2 โครินธ์ 5:14 เป้าหมายในการรับใชพ้ระเจา้ คือการท่ีจะใหค้นคืนดี
กบัพระเจา้ “พระองคไ์ดท้รงมอบเร่ืองการท่ีจะใหค้นคืนดี กนันั้นไวก้บัเรา” (2 โครินธ์ 5:19) พระเจา้
ทรงใหเ้กียรติอยา่งสูงแก่ผูรั้บใชข้องพระองค ์ โดยไดเ้รียกเขาเป็นราชทูตของพระคริสตแ์ละผูแ้ทนของ
พระคริสต ์ เพราะฉะนั้นผูท่ี้ไดรั้บพระกิตติคุณแลว้ และไดรั้บชีวติใหม่ในพระเยซูคริสตก์็ตอ้ง
รับผดิชอบอยา่งสูง พระเจา้ไดท้รงตั้งเราให้เป็นราชทูตของพระองคเ์พื่อจะน าข่าวดีเร่ืองการคืนดีกนักบั
พระเจา้ไปบอกกบัพี่นอ้งมนุษยท์ั้งหลาย และออ้นวอนให้เขากลบัมารับการยกโทษบาปจากพระองค์ 

อาจารยบุ์ญครอง ปิฏกานนท ์ เคยเป็นพยานวา่เม่ือก่อนท่ีท่านเรียนกฎหมายท่ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ท่านเคยคิดอยากจะรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศไปเป็น
เอกอคัรราชทูตไทยประจ าประเทศหน่ึงในต่างประเทศ เพราะรู้สึกวา่เป็นเกียรติอยา่งสูงท่ีจะปฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นตวัแทนของชาติ ต่อคนอีกประเทศหน่ึงแต่เม่ืออาจารยบุ์ญครองไดรู้้จกักบัพระเยซูคริสตแ์ลว้
พระเจา้ทรงดลใจท่านให้รับราชการของพระองคเ์ป็นราชทูตของพระคริสตป์ระจ าประเทศไทย ท่านมี
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ความประสงคว์า่อยากจะเป็นตวัแทนของพระคริสตต่์อพี่นอ้งชาวไทยทั้งหลายเพื่อจะชกัชวนใหเ้ขามา
คืนดีกบัพระเจา้ 

4. ปฏบิัติฉันทะภาระนีโ้ดยทางคริสตจักร 

เราจะปฏิบติัตามฉนัทะภาระเก่ียวกบัการประกาศกิตติคุณไดอ้ยา่งไร ก็ทางท่ีดีท่ีสุดเราควรจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีน้ีในวงงานของคริสตจกัร วตัถุประสงคอ์นัส าคญัของคริสตจกัรท่ีไดรั้บมอบจากพระเยซู
คริสตโ์ดยตรงคือท่ีจะประกาศพระกิตติคุณแก่ชาวโลกทั้งหลาย ฉะนั้นเราควรจะท าการประกาศของเรา
โดยร่วมกบัพี่นอ้งคริสเตียนในคริสตจกัรพระเยซูทรงรักคริสตจกัรและทรงประทานพระองคเ์องเพื่อ
คริสตจกัร ส่วนคริสเตียนเราควรจะรักคริสตจกัรเหมือนกนั และร่วมในการเป็นพยานของคริสตจกัร ค า
พยานของเราจะมีน ้าหนกัมากกวา่ถา้เราร่วมกบัคริสเตียนคนอ่ืน ๆ ในคริสตจกัรแทนท่ีจะพยายามเป็น
พยานแต่ล าพงัคนเดียว 

ท่ีคริสตจกัรแห่งหน่ึงก็มีการประชุมคืนก่อนวนัคริสตมาสศิษยาภิบาลเทศนาถึงเร่ืองวา่ พระเยซู
เป็นความสวา่งของโลกเสร็จแลว้เขาดบัไฟในโบสถห์มดและจุดเทียนเล่มเดียว ศิษยาภิบาลใชเ้ทียนเล่ม
น้ีจุดเทียนของมคันายก แลว้มรรคนายกไปตามเกา้อ้ีนัง่ของสมาชิกทั้งหลายจุดเทียนของแต่ละคน 
ต่อ ๆ ไปจนกระทัง่ทุกคนในคริสตจกัรนั้นถือเทียนไวใ้นมือ เป็นภาพท่ีสวยงามมาก ปรากฏวา่แสงสวา่ง
ไดส่้องทัว่ไปภายในโบสถ ์ถา้เพียงคนเดียวจุดเทียนแลว้ถือเอาไวใ้นมือ อยูใ่นหอ้งนั้นไม่ค่อยสวา่งแต่ถา้
ทุกคนส่องแสงสวา่งรวมกนัความมืดก็หายไปหมด เช่นเดียวกนัถา้คริสเตียนคนเดียวเป็นพยาน แสง
สวา่งของเขาก็นอ้ยเตม็ที แต่ถา้ร่วมกบัพี่นอ้งคริสเตียนในคริสตจกัรความสวา่งแห่งพระกิตติคุณ จะเป็น
แสงจา้ส่องไปถึงคนภายนอก 

เหตุฉะนั้นขอให้เราทุกคนเป็นสมาชิกท่ีดีของคริสตจกัร และร่วมมือกนัเพื่อจะปฏิบติัตาม
ฉนัทะภาระของเรา ขอใหท้่านพิจารณาจิตใจของท่านเอง ท่านไดท้  าอะไรเก่ียวกบัความรับผดิชอบของ
ท่านในการเป็นพยาน ท่านไดบ้อกก่ีคนถึงเร่ืองความรักของพระคริสตท์่านเคยน าวญิญาณดวงหน่ึงมาสู่
ความรอดหรือเปล่า ถา้สมาชิกทุกคนในคริสตจกัรเป็นเหมือนกบัท่าน คริสตจกัรของท่านจะประสบ
ผลส าเร็จในการปรนนิบติั ฉนัทะภาระแห่งพระกิตติคุณหรือเปล่า 

ข้ออภิปราย 

1. จงศึกษาชีวติของอาจารยเ์ปาโลโดยสังเกตวา่ท่านไดป้ฏิบติัตามฉนัทะภาระเก่ียวกบั พระกิตติคุณ
อยา่งไร 
2. จงระลึกถึงหนา้ท่ีต่าง ๆ ของเอกอคัรราชทูต และเอามาเปรียบเทียบกบัหนา้ท่ีของคริสเตียนวา่ 
เหมือนกนัอยา่งไร 
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3. พยายามคิดถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีท่านจะท าเพื่อช่วยคริสตจกัรใหป้ฏิบติัตามฉนัทะภาระในการประกาศกิตติ
คุณ 
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บทที ่8 ฉันทะภาระเกีย่วกบัเงนิทอง 

พระธรรมส าหรับอ่านและตรึกตรอง 1 โครินธ์ 16: 1-9 

ค าน า คร้ังหน่ึงมีการรับศีลบพัติศมาท่ีริมน ้าแห่งหน่ึงสมาชิกทั้งหลายของคริสตจกัรมาร่วมประชุม บน
ตล่ิงและศิษยาภิบาลไดน้ าผูท่ี้ช่ือใหม่ ๆ ลงไปในน ้า เพื่อจะใหเ้ขารับศีลเม่ือชายคนหน่ึงก าลงัเดินออกไป
ในน ้าภรรยาของเขาผูอ้ยูบ่นตล่ิงก็ตะโกนดว้ยเสียงอนัดงัวา่ เด๋ียวก่อนกระเป๋าสตางคข์องคุณยงัอยูใ่น
กระเป๋ากางเกงเอาออกมาใหฉ้นัก่อนท่ีจะลงไปในน ้า ชายคนนั้นเร่ิมจะควกักระเป๋ากางเกงออกแต่เด๋ียว
เขาคิดไดแ้ลว้เอากระเป๋าใส่ลงไปในกางเกงอีกพรางบอกวา่ ไม่ใช่ผมอยากใหก้ระเป๋าสตางครั์บศีล 
บพัติศมาดว้ย ความจริงถา้คริสเตียนทุกคนมีความคิดอยา่งน้ีจะเป็นการดี เพราะวา่เม่ือเราถวายตวัแก่
พระเจา้เราควรจะถวายทรัพยส์มบติัของเราแก่พระองคด์ว้ย พระเยซูตรัสวา่ทรัพยส์มบติัของท่านอยู่
ไหนจิตใจก็อยูท่ี่นัน่ (มทัธิว 6: 21) โดยมากถา้พระเจา้ไดเ้งินทองของเรา พระองคก์็ไดต้วัเราทั้งหมด 
เพราะวา่ถา้เรายอมใชเ้งินของเราเพื่อพระเจา้ทั้งหมด แสดงวา่จิตใจของเราไดม้อบถวายแก่พระองคแ์ลว้
เหมือนกบัวา่เงินทองเป็นขอ้พิสูจน์ความรักของเรา เพราะเหตุฉะนั้น ฉนัทะภาระของเราเก่ียวกบัการเงิน
จึงเป็นหนา้ท่ีคริสเตียนท่ีน่าศึกษา 

1. การถวาย 10 ลดเป็นมาตรฐานในพระคมัภีร์ 

ตั้งแต่แรกพระเจา้สร้างมนุษย ์ พระเจา้เร่ิมท่ีจะอบรมบุตรของพระองคใ์ห้เขา้ใจวา่ พระองคเ์ป็น
เจา้ของส่ิงสารพดั และมนุษยเ์ป็นผูดู้แลเท่านั้นเม่ือมนุษยเ์ร่ิมนมสัการพระเจา้ เขาก็น าส่วนหน่ึงของส่ิงท่ี
พระเจา้ประทานมาถวายแก่พระองค ์ เพื่อแสดงวา่เขายอมรับวา่พระเจา้เป็นเจา้ของแท ้ (ปฐมกาล 4:3-4) 
ตั้งแต่ดึกด าบรรพม์นุษยเ์ร่ิมใช ้1 ใน 10 เป็นอตัราในการถวายทรัพยแ์ก่พระเจา้ คนหลายชาติหลายภาษา
ก็ถวายตามส่วนน้ีในชาติพระเจา้เลือกสรรไว ้ คือชาติอิสราเอลก็มีการถวาย 10 ลดเหมือนกนั อบัราฮมั
กบัยาโอบถวาย 10 ลดมาถึงสมยัโมเสส พระเจา้สั่งไวใ้นพระบญัญติัใหพ้ลไพร่ของพระองคถ์วาย 10 ลด 
พวกศาสดาพยากรณ์เช่นท่านมาลาคีเป็นตน้ สอนใหผู้ท่ี้เช่ือในพระเจา้ถวาย 10 ลด ในฐานะท่ีพระเยซู
เป็นชาวยวิท่ีปฏิบติัตามพระบญัญติั พระองคค์งจะถวาย 10 ลดเหมือนกนัพระองคท์รงชมเชยผูท่ี้ถวาย 
10 ลดวา่เป็นการดี แต่ทรงสอนวา่คริสเตียนจะตอ้งถวายทุกส่ิงแก่พระเจา้อาจารยเ์ปาโลสอนใหค้ริส
เตียนสมยันั้นถวายตามส่วนท่ีพระเจา้ไดป้ระทานพระพรใหแ้ก่เขา ในพระคมัภีร์ทั้งเล่มพระเจา้ไม่เคยให้
อตัราส่วนในการถวายทรัพย ์ นอกจากส่วน 10 ลด 1 แต่ในพระคมัภีร์ใหม่สอนวา่คริสเตียนท่ีดีควรจะ
ถวายทุกส่ิงทุกอยา่งแก่พระเจา้ ส่วนจ านวนทรัพยท่ี์จะถวายใหค้ริสตจกัรโดยตรง คนคริสเตียนควรจะ
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ถวายมากกวา่ชาวยวิท่ีอยูใ่ตพ้ระบญัญติัในพระคมัภีร์เดิม เราไม่ไดอ้ยูใ่ตพ้ระบญัญติัแต่เราไดรั้บพระพร
มากกวา่เขาหลายเท่า ฉะนั้นเราจะถวายนอ้ยกวา่เขาหรือเราไม่ตอ้งถวายเพราะถูกบงัคบั แต่เราถวายดว้ย
ความสมคัรใจดว้ยในยนิดี ดว้ยยนิยอมเพราะความรัก ส่วน 10% เป็นแต่จุดเร่ิมตน้ เป็นแต่อตัราต ่าท่ีสุด
ส าหรับคริสเตียน 

ในหนงัสือฮีบรู 7: 1-10 ผูเ้ขียนไดเ้ปรียบพระเยซูคริสตก์บัมลัคีเซเด็กผูเ้ป็นปุโรหิตสมยัอบัราฮมั
ท่านสอนวา่พระคริสตเ์ป็นปุโรหิตใหญ่ยิง่สูงสุด ใหญ่ยิง่กวา่ปุโรหิต ซ่ึงเป็นเช้ือสายของอาโรนแลว้บอก
วา่ปุโรหิตเหล่านั้นไดรั้บ 10 ลดของประชาชน แต่สมยัน้ีผูท่ี้รับ 10 ลดของเราคือปุโรหิตท่ีใหญ่ยิง่สูงสุด 
คือพระเยซูคริสตเ์จา้ เพราะฉะนั้นเราเห็นไดว้า่การถวาย 10 ลด 1 เป็นค าสอนของพระคมัภีร์ทั้งเล่ม และ
เป็นมาตรฐานส าหรับคริสเตียนดว้ย 

2. การถวาย 10 ลดเป็นการยุติธรรม 

หลายคนบอกวา่เป็นการอยติุธรรมท่ีพระเจา้จะเรียก 10% จากทุกคนแต่ถา้เราคิดให้ดีเป็นส่ิงท่ี
ยติุธรรมท่ีสุด เพราะคนท่ีมัง่มีและไดรั้บพระพรจากพระเจา้มากก็ตอ้งถวายมาก แต่ยงัถวายตาม
อตัราส่วน 10% เช่น มีพ่อคา้ท่ีเป็นมหาเศรษฐีในรัฐเทค็ซสั ช่ือ แอช ซี ดูค แรกเร่ิมทีเดียวเขาถวาย 10 % 
ของรายไดท้ั้งหมด แต่พระเจา้ทรงประทานพระพรมากมายเหลือลน้จนกระทัง่ในตอนทา้ยของชีวติของ
เรา เขารู้สึกวา่ 10 % ไม่พอจึงถวายมากกวา่ 90% ของเงินทองท่ีไดม้า 

ส าหรับคนยากจน 10% ก็ยติุธรรมเหมือนกนัเพราะคนท่ีมีรายไดน้อ้ยท่ีสุดสามารถท่ีจะแบ่ง 
10% ใหแ้ก่งานของพระเจา้เหมือนกบัแม่หมา้ยในสมยัพระคมัภีร์ท่ีถวาย 2 สตางคเ์ท่านั้น แต่พระเยซู
ทรงชมเชยเขามากเพราะเขาไดถ้วายทรัพยส์มบติัทั้งส้ิน  พระเจา้ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหทุ้กคนมีส่วน
ในแผน่ดินของพระองคไ์ม่ใช่เฉพาะคนมัง่มีเท่านั้น พระองคท์รงถือวา่ทุกคนท่ีถวายตาม ความสามารถ
ของตนไดถ้วายเท่ากนัหมดในสายพระเนตรของพระองค ์ แต่บางคนคดัคา้นบอกวา่คนยากจนถวาย 10 
ลด 1 ไม่ได ้แต่พระเจา้ตรัสวา่จงลองดูเราเถิด พระเจา้ทรงสัญญาวา่จะไม่ใหเ้ราอดอยากและเม่ือเราถวาย 
10% เราจะรู้สึกวา่เหมือนกบัอีก 90% ทวมีากข้ึนในการใชจ่้าย เหมือนกบัแม่หมา้ยของเมืองซาเร็พธา ใน
สมยัของอะลีซาท่ีมีแป้งกบัน ้ามนัเหลือพอท่ีจะเล้ียงลูกกบัตวัเขาเองอีกม้ือหน่ึงเท่านั้น แต่เม่ืออะลีซามา
ขอรับประทานดว้ยอีกคนหน่ึง เขาก็ยอมใหอ้าหารแก่ผูรั้บใชข้องพระเจา้ เม่ือท าเช่นน้ีก็ปรากฏวา่แป้ง
กบัน ้ามนัของเขาไม่ขาดตลอด เวลาท่ีมีการกนัดารอาหาร จงเช่ือพระเจา้เถิด พระองคท์รงรับผิดชอบท่ี
จะเล้ียงบุตรของพระองคท่ี์ไวว้างใจในพระองค ์ จงเช่ือฟังพระเจา้ในการถวายทรัพยแ์ละท่านจะรับพระ
พรจงคิดดูใหดี้ในการหารายไดเ้พื่อจะเล้ียงชีพของเรา พระเจา้ประทาน 95%  ถึง 97%ของเร่ียวแรงก าลงั
และทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีท าใหเ้รารับรายไดน้ั้น แต่วา่พระองคท์รงเรียกเพียงแต่ 10% จากเราเป็นการแสดง
ความรักต่อพระองค ์



 34 

3. จะค านวณส่วน 10 ลด 1 อย่างไร? 

คริสเตียนหลายคนบอกวา่ เขาไม่สามารถท่ีจะค านวณ 10% ท่ีจะถวายแก่พระเจา้ได ้แต่ถา้เราท า
ดว้ยความจริงใจและใจรักพระเจา้ยอมท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้ก็ไม่ยากท่ีจะค านวณได ้ ส่ิงแรกท่ี
ควรจ าไดคื้อถวายส่วน 10 ลด แรกของเงินรายไดข้องเรา ไม่ใช่วา่เราไปใชจ่้ายเงินของเราทั้งหมด แลว้
ถา้มีเหลือเอามาถวายแก่พระเจา้หน่อยหน่ึง อีกส่ิงหน่ึงเราควรจะจ าไวว้า่เงิน 10 ลด 1 ควรจะถวายใหใ้ช้
ในกิจการของพระเจา้โดยตรง ทางท่ีดีท่ีสุดควรจะถวายทางคริสตจกัร 

แต่การค านวณเราจะท าอยา่งไร ถา้เรารับเงินเดือน เราก็ถวาย 10% ของเงินเดือน ถา้เราเป็น
พอ่คา้หรือมีอาชีพท่ีตอ้งลงทุนแลว้ ถึงจะมีรายไดเ้ราจะตอ้งเอารายไดท้ั้งหมดหกัค่าใชจ่้ายของการคา้
เสียก่อน และถวาย 10% ของยอดก าไรเท่านั้น ส่วนชาวนาควรจะรวมยอดเงินจากการขายพืชผลไร่นา
ทั้งหมดรวมดว้ยอาหารท่ีครอบครัวกินน่ีคือรายไดท้ั้งหมดของไร่นาของเขา จากยอดเงินน้ีเขาจะตอ้งหกั
ค่าใชจ่้ายเช่น ค่าจา้งคนงาน ปุ๋ยเคร่ืองมือและส่ิงอ่ืน ๆ เงินท่ีเหลือน้ีเป็นยอดก าไรของเขา เขาควรจะ
ถวาย 10% ของยอดก าไรน้ี น่ีเป็นเพียงแต่ค าแนะน ายอ่ ๆ เพื่อเป็นตวัอยา่งในการค านวณส่วน 10 ลด 1 
ท่ีจะถวาย แต่คริสเตียนแต่ละคนจะตอ้งอธิษฐานและตรึกตรองดูในใจวา่พระเจา้จะใหเ้ขาถวายเท่าไรจึง
จะมีความสบายใจในเร่ืองน้ี 

4. อกี 90% เป็นเงินของพระเจ้าเหมอืนกนั 

พระคมัภีร์ไดส้อนเราวา่คริสเตียนจะตอ้งใหก้ารต่อพระเจา้ส าหรับกิจกรรมทั้งส้ิน และเก่ียวกบั
ทรัพยส์มบติัทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเม่ือเราถวาย 10 ลด 1 หนา้ท่ีฉนัทะภาระของเราเก่ียวกบัการเงินยงัไม่
หมดอีก 90% ท่ีเหลือเราจะตอ้งใชต้ามการทรงน าของพระเจา้เราควรจะใชเ้งินเหลือน้ีในส่ิงใดบา้ง อน่ึง
เราจะตอ้งใชเ้พื่อซ้ือปัจจยัชีวิต คือส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับชีวิตส่วนตวัและชีวติของครอบครัวดงัเช่น อาหาร 
เส้ือผา้ บา้นการศึกษาส าหรับลูก และยาในยามเจบ็ป่วย นอกจากส่ิงท่ีจ  าเป็นคริสเตียนอาจจะใชเ้งินใน
ส่ิงอ่ืนท่ีไม่จ  าเป็นท่ีเดียวแต่เป็นการดีเช่นในการหาเวลาพกัผอ่นหยอ่นใจการเล่นกีฬา งานอดิเรก เหล่าน้ี
เป็นตน้ นอกจากการใชจ่้ายท่ีกล่าวมาแลว้บางทีเราอาจจะใชเ้งิน ของเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษยท่ี์มีนอ้ย
กวา่เรา เพื่อจะส าแดงความรักของพระเจา้ต่อคนเหล่านั้น ขอ้พิสูจน์ในการใชเ้งินทองของคริสเตียน และ
ทรัพยส์มบติัของคริสเตียนคือวา่ส่ิงน้ีจะถวายเกียรติยศแด่พระเจา้หรือไม่ ถา้เรานึกอยา่งน้ีเสมอ เราคงจะ
ใชเ้งินของเราอยา่งถูกตอ้งและเราคงจะพน้จากบ่วงแร้วของใจโลภ สรุปแลว้เงินทองของเรา เป็นพระพร
จากพระเจา้ส่วน 10% พระองคจ์ะใหเ้ราคืนใหพ้ระองค ์ เพื่อใชจ่้ายในพระราชกิจแผน่ดินของพระเจา้
โดยตรงอีก 90% เราจะตอ้งใชด้ว้ยการระลึกถึงน ้าพระทยัของพระองคเ์สมอ 
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ข้ออภิปราย 

1. มาตรฐานการถวายทรัพยใ์นพระคมัภีร์เดิม กบัในพระคมัภีร์ใหม่ต่างกนัอยา่งไร? 
2. จงพยายามค านวณส่วน 10 ลด 1 ของท่านเองโดยค านวณรายไดท้ั้งหมดของท่านในปีหน่ึง เงิน
จ านวนน้ีสามารถใชท้  าอะไรบา้งในแผน่ดินของพระเจา้ 
3. จงพยายามท าบญัชีค่าใชจ่้ายของท่านในอาทิตยห์น่ึงวา่ท่านก าลงัใช ้90% ท่ีเหลืออยูอ่ยา่งไรบา้ง? 
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บทที ่9 คนต้นเรือนสมยัใหม่ 

พระธรรมส ำหรับอ่ำนและตรึกตรอง ยำกอบ 2: 1-9 

ค าน า ในทุกยคุทุกสมยัตั้งแต่พระคมัภีร์จนถึงบดัน้ี มีคนตน้เรือนของพระเจา้หลายหม่ืนหลายแสนคน 
ท่ีซ่ือสัตย ์และปฎิบติัตามฉนัทะภาระของคริสเตียนอยา่งดีบางคนเราไม่รู้จกัช่ือเลย อีกหลายคนเราทราบ
ช่ือแต่ไม่สามารถน ามาศึกษาในหนงัสือเล่มน้ี แต่ในบทต่อไปน้ีเราจะศึกษาอยา่งยอ่ ๆ ถึงเร่ืองชีวประวติั
ของคนตน้เรือนสมยัใหม่ 4 ท่านดว้ยกนั เพื่อเป็นตวัอยา่งแก่ชีวติของเรา 4 ท่านน้ีลว้นแต่เป็นคริสเตียนท่ี
มัง่มี แต่ใชเ้งินเพื่อพระเจา้ ท่านอาจจะไม่ใช่คนมัง่มีก็ได ้ แต่ท่านสามารถปฏิบติัตามฉนัทะภาระ
ของคริสเตียนอยา่งถูกตอ้ง และสัตยซ่ื์อ ขอใหดู้ชีวติของคนเหล่าน้ีต่อไป 

1. วลิเลยีม คอลเกต 

ในประเทศไทยทุกวนัน้ี เกือบทุกคนเคยเห็นยาสีฟันคอลเกต และเคยใชผ้งซกัฟอกแฟ๊บ แต่
หลายคนอาจจะยงัไม่รู้จกัผูท่ี้ตั้งบริษทัคอลเกต ผูน้ั้นคือ คุณวลิเลียม คอลเกต ท่านเสียชีวติมาหลายปีแลว้ 
แต่สมยัก่อนเม่ือท่านเป็นคนหนุ่ม ท่านคิดอยากจะท าสบู่ออกไปขายเขาใชก้วนแบบโบราณ ท าท่ีบา้น
ของเขาและเอาไปขายตามบา้นในเมือง วนัหน่ึงเขาเจอกปัตนัเรือคนหน่ึงท่ีแนะน าเขาวา่ ถา้เราจะพบ
ความส าเร็จในการอุตสาหกรรมหรือในการคา้ขาย เราควรจะท า 3 ส่ิง 

(1) ท าสบู่ท่ีมีคุณภาพดีจริง ๆ 
(2) ไม่โกงน ้าหนกัสบู่ท่ีเอาไปขาย 
(3) ถวาย 1 ใน 10 ของทุกเหรียญท่ีไดรั้บ 
เน่ืองจากกวา่ คอลเกตเป็นคริสเตียนท่ีร้อนรนฝ่ายวญิญาณ เขาตดัสินใจวา่เขาจะปฏิบติัตาม

ขอ้แนะน าน้ี พระเจา้ทรงอวยพรในชีวิตฝ่ายวญิญาณของเขา และก็อวยพระพรกิจการงานของเขา 
จนกระทัง่ทุกวนัน้ีบริษทัคอลเกตเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก มีสาขาหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยดว้ย 
ช่ือเสียงของเขาเป็นท่ีไวว้างใจของประชาชนทัว่โลก เพราะทุกคนรู้วา่ผลิตภณัฑข์องเขาจะมีคุณภาพดี
เสมอ และจะรับปริมาณเตม็ทุก ๆ คร้ังบริษทัท่ีท ายาสีฟันในประเทศไทย ชอบท ากล่องคลา้ย ๆ กบัยาสี
ฟันคอลเกตเสมอ ซ่ึงแสดงวา่ยีห่อ้คอลเกตเป็นท่ีเช่ือถือได ้ และเขาอยากจะใหป้ระชาชนเช่ือถือใน
ผลิตภณัฑข์องเขา คุณวลิเลียม คอลเกต ไม่ใช่เพียงแต่ถวาย 10 ลดเท่านั้น แต่ถวายเงินแก่กิจการงานของ
พระเจา้เกิน 10% โดยทุนท่ีคอลเกตให้เขาตั้งมหาวิทยาลยัคอลเกตในรัฐนิวยอร์ค ซ่ึงเด๋ียวน้ีเป็น
มหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก 
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2. อาร์ จี เลเธอร์โน 

ท่านเคยสังเกตรถใหญ่ ๆ ท่ีเขาใชส้ร้างถนนในประเทศไทยทุกวนัน้ีไหม? มีรถหลายชนิดท่ีใช้
ปาดถนนบรรทุกดิน บดถนน คือรถเทรคเตอร์ใหญ่ ๆ มียี่หอ้หน่ึงเรียกวา่เลเธอร์โน ซ่ึงเด๋ียวน้ีมีหลายคนั
ในประเทศไทยชายผูป้ระดิษฐเ์คร่ืองจกัรชนิดน้ียงัมีชีวติอยู ่ เขาช่ืออาร์ จี เลเธอร์โน เม่ือหลายสิบปี
มาแลว้ เขาเป็นช่างฟิตรถยนตท่ี์ยากจน แลว้ยงัเป็นหน้ีสินหม่ืนกวา่บาทเวลานั้นเขาส านึกตวัวา่ ไดลื้ม
พระเจา้ในชีวิตของเขาจึงกลบัใจเสียใหม่ ถวายชีวติใหม่แก่พระเจา้ สัญญากบัพระเจา้วา่ จะรับพระจา้เขา้
มาเป็นผูร่้วมงานในกิจการของเขา และไดส้ัญญาอีกวา่จะถวาย 10 ลดแก่พระเจา้เสมอ ต่อไปพระเจา้อวย
พระพรใหแ้ก่เขาในชีวติฝ่ายวิญญาณ และเขาเจริญในกิจการทั้งหมดของเขา เขาสามารถท่ีจะประดิษฐ์
เคร่ืองจกัรชนิดใหม่ ๆ ท่ีจะใชใ้นการก่อสร้าง เขายอมรับวา่ความคิดท่ีจะสร้างส่ิงเหล่าน้ีมาโดยพระเจา้
ทรงดลใจ ไม่ไดเ้กิดข้ึนมาจากมนัสมองของเขาเอง และยิง่เจริญฝ่ายวตัถุและฝ่ายการเงินก็ยิง่เจริญฝ่าย
วญิญาณจิตเลเธอร์โนไม่ไดลื้มพระเจา้ และปฏิบติัตามฉนัทะภาระคริสเตียนเสมอ ทีแรกเขาถวาย 10% 
เท่านั้น ต่อมาเม่ือรายไดเ้พิ่มข้ึนเขารู้สึกวา่อยากจะถวาย 20% แด่พระเจา้ ต่อมาเม่ือเคร่ืองจกัรของเขาเร่ิม
จ าหน่วยทัว่โลก รายไดข้องเขาในปีหน่ึงก็เป็นลา้น ๆ เหรียญ เพราะฉะนั้นเขาเพิ่มเปอร์เซ็นตเ์งินถวาย
เร่ือย ๆ เพราะรู้สึกวา่เขาไม่ตอ้งอยูอ่ยา่งคนร ่ ารวย และยงัมีเงินพอส าหรับครอบครัว เด๋ียวน้ีเขาถวายเงิน
รายไดแ้ด่พระเจา้มากกวา่ 90% เอา 10% ไวใ้ชเ้อง เขาใชเ้งินท่ีพระเจา้ประทานใหส้ร้างโรงเรียนพระ
คริสตธรรม และส่งเสริมการเผยแพร่ในต่างประเทศ ส่วนเวลาของเขาเขาถวายแก่พระเจา้เหมือนกนั เขา
มีเคร่ืองบินส่วนตวัและนอกจากเวลาท่ีจ าเป็นท่ีจะไปเยีย่มเยยีนโรงงานของเขาในหลายแห่ง เขาใชเ้วลา
เกือบทุกวนั ไปเทศนาเป็นพยานถึงพระพรทั้งหลายของพระเจา้ในชีวติของเขา 

3. จอร์น ดี ร๊อคกเีฟเลอร์ 

ในจ านวนพ่อคา้ใหญ่ ๆ ในประวติัศาสตร์ของประเทศอเมริกา ไม่มีพอ่คา้คนใดท่ีมีช่ือเสียงโด่ง
ดงัยิง่กวา่ร๊อคกีเฟเลอร์ คุณร๊อคกีเฟเลอร์ หาเงินของเขาส่วนใหญ่โดยการซ้ือบ่อน ้ามนัเม่ือประเทศ
อเมริกาเร่ิมจะใชน้ ้ามนัเบนซินมากมาย คุณร๊อคกีเฟเลอร์เห็นวา่น่ีเป็นสินคา้ท่ีควรจะผลิตและขาย ไม่ชา้
เขาสามารถท่ีจะตั้งบริษทัเอสโซ่ เพื่อจะขายน ้ามนัทุกชนิด บริษทัเอสโซ่กลายเป็นบริษทัขายน ้ามนัท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในสมยันั้น เด๋ียวน้ีเอสโซ่ขายทัว่โลกทั้งในประเทศดว้ย ซ่ึงเราจะเห็นตามป้ัมน ้ามนัทุกวนัน้ี 
แต่หลายคนไม่รู้วา่ ร๊อคกีเฟเลอร์ไดใ้ห้เงินแก่คนอ่ืนในชีวติของเขาเป็นจ านวน 5 ร้อยลา้นเหรียญ
อเมริกนั เขาเป็นสมาชิกของคริสตจกัรแบบ๊ติสตแ์ละใหเ้งินมากมายแก่กิจการของคณะแบบ๊ติสต ์ เช่น
เขาใหทุ้นท่ีจะตั้งมหาวทิยาลยัชิกาโก ของคณะแบบ๊ติสตใ์นชีวติของเขาตั้งมูลนิธิ 4 แห่ง และมอบเงิน
ของเขาไวก้บัมูลนิธิเหล่าน้ี มูลนิธิร๊อคกีเฟเลอร์ เอาเงินน้ีไปใหก้บัสถาบนัศึกษา สถาบนัแพยท ์ หลาย
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ประเทศรวมทั้งประเทศไทยไดรั้บเงินทุนน้ี มูลนิธิร๊อคกีเฟเลอร์เคยใหเ้งินจ านวนหน่ึงกบัมหาวทิยาลยั
แพทยศิ์ริราช ในกรุงเทพฯ จอร์น ดี ร๊อคกีเฟเลอร์ ตายเม่ือ ค.ศ. 1937 เม่ืออาย ุ98 ปี แต่ลูกชายของเขาใช้
ชีวติของเขาในการบริจาคเงินท่ีบิดาไดม้าแก่คนอ่ืน ๆ อีก 

ท่านร๊อคกีเฟเลอร์ เคยเป็นพยานเก่ียวกบัการถวาย 10 ลดดงัต่อไปน้ี “ขา้พเจา้ไดถ้วาย 10 ลด 1 
ตั้งแต่ขา้พเจา้เป็นเด็ก เวลานั้นขา้พเจา้ตอ้งหางานท าเพื่อจะช่วยแม่เล้ียงครอบครัว คร้ังแรกขา้พเจา้ได ้90 
บาทต่อสัปดาห์ สัปดาห์แรกเม่ือไดรั้บเงินจากนายจา้งขา้พเจา้เอา 90 บาทไปมอบใหคุ้ณแม่ ท่านเอาเงิน
น้ีวางไวบ้นตกั และอธิบายใหข้า้พเจา้ฟังวา่ ท่านจะยนิดีมากถา้ขา้พเจา้จะถวาย 10% แก่พระเจา้ขา้พเจา้ก็
ปฏิบติัตามค าแนะน าของคุณแม่ และตั้งแต่เวลานั้นถึงบดัน้ีขา้พเจา้ไดถ้วาย 10% ของทุกเหรียญท่ีพระ
เจา้ทรงมอบใหข้า้พเจา้” จากค าพยานน้ีเราเห็นไดว้า่ท่านร๊อคกีเฟเลอร์ไดเ้รียนรู้การถวาย 10 ลดจาก
มารดาเม่ือยงัเป็นเด็กฉะนั้นเวลาท่ีควรสอนเร่ืองน้ีคือเม่ือลูกของเรายงัเล็กอยู ่

4. ล า จี ฟุง 

ผูน้ าของคณะแบบ๊ติสตใ์นเมืองฮ่องกงท่ีเขม้แขง็คนหน่ึง คือ ล า จี ฟุง ส่ีสิบปีมาแลว้ เขามาจาก
เมืองซวัเถาถึงฮ่องกงโดยไม่มีทรัพยส์มบติัอะไรติดตวัมาเลยนอกจากเส้ือผา้ท่ีใส่มาเท่านั้น เขาเป็นลูก
ของศิษยาภิบาลคนหน่ึงท่ียากจน เขาเร่ิมคา้ขายและพระเจา้ทรงอวยพระพรใหแ้ก่ชีวติของท่าน
จนกระทัง่เด๋ียวน้ีเขาเป็นคนหน่ึงในจ านวน 10 คนท่ีรวยท่ีสุดในเมืองฮ่องกง เขามีโรงงานอุตสาหกรรม
บริษทัใหญ่ ๆ และเรือเดินทะเลเขาเป็นนายทุนคนส าคญัท่ีมาตั้งโรงงาน เรโอแวค๊ ท่ีบางเขน และลูกชาย
เป็นผูจ้ดัการ ลูกทั้ง 10 คนของเขาจบการศึกษาจากประเทศอเมริกาและเกือบทุกคนก าลงัรับใชพ้ระเจา้
ในทุกวนัน้ี เด๋ียวน้ีนายล าจีฟุงอายมุากแลว้ และท่านไดม้อบกิจการงานส่วนใหญ่ใหก้บัลูกชายโดยกล่าว
วา่ “ขา้พเจา้อยากจะรับใชพ้ระเจา้เตม็เวลาตลอดชีวิตจะหาไม่ บางคร้ังเขาข้ึนมาเทศนาในโบสถเ์ขาเป็น
อาจารยใ์หญ่ของมหาวทิยาลยัแบบ๊ติสตฮ่์องกงและเป็นกรรมการของโรงเรียนคริสเตียนอีกหลาย
โรงเรียนเม่ือ 5 ปี ก่อนเขาเป็นรองประธานของคณะแบบ๊ติสตท์ัว่โลก ถา้จะเห็นใจจริงของนาย ล า จี ฟุง 
ก็จะตอ้งไปเยีย่มคริสตจกัรท่ีเขาเป็นสมาชิกอยู ่ ท่านไม่ไดน้ัง่ฟังในเกา้อ้ีขา้งหนา้อยา่งผูมี้เกียรติ แต่ท่าน
รับใชค้นอ่ืนโดยเป็นปฏิคมคอยตอ้นรับแขกหนา้โบสถ ์ บางทีอาจจะเห็นท่านจูงมือของหญิงชราท่ี
ยากจนช่วยเขาหาท่ีนัง่ เพื่อฟังพระค าของพระเจา้ นาย ล า จี ฟุง พร้อมเสมอท่ีจะถวายเงินแก่กิจการงาน
ของพระเจา้ ไม่ใช่ 10% เท่านั้น แต่มากกวา่ 10% ในทุกโอกาสท่ีเขามีจะช่วยคนอ่ืนในนามของพระเยซู
คริสต ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เขาชอบซ้ือของฝากผูรั้บใชข้องพระเจา้ในฐานะเป็นศิษยาภิบาล และผูป้ระกาศ 

4. ท่านท่ีกล่าวมาน้ีเป็นคนตน้เรือนของพระเจา้สมยัใหม่ ท่ีสัตยซ่ื์อเก่ียวกบัทรัพยส์มบติัท่ีพระ
เจา้ประทานให้เขาเหล่านั้นสัตยซ่ื์อในเงินมากฉนัใดขอให้เราทุกคนสัตยซ่ื์อในเงินนอ้ยท่ีเรามีอยูฉ่นันั้น 



 39 

ข้ออภิปราย 

1. จงหาเร่ืองชีวิตของคริสเตียนท่ีเป็นคนตน้เรือนท่ีดีอีก 2-3 คน และน ามาเล่าใหค้นอ่ืนฟัง 
2. จงอภิปรายถึงเร่ืองคริสเตียนจะเป็นนกัธุรกิจท่ีสุจริตไดห้รือไม่ 
3. ท่านคิดวา่คริสเตียนบางคนท่ีมัง่มี ชอบถวายมากกวา่ 10% ท าไม? 
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บทที ่10 ข้อข้องใจ 

พระธรรมส ำหรับอ่ำนและตรึกตรอง ลูกำ 14: 15-24 

ค าน า มีคริสเตียนหลายคนท่ีรู้สึกขอ้งใจเก่ียวกบัการถวาย 10 ลดหลายคนพยายามจะแกต้วั โดยอา้งเหตุ
ผลต่าง ๆ นา ๆ เหมือนกบัแขกท่ีรับเชิญ ในค าอุปมาของพระเยซูในหนงัสือลูกาบทท่ี 14 มีคนหน่ึงท่ี
จดัการเล้ียงใหญ่และเชิญคนเป็นอนัมาก และเม่ือถึงเวลาเล้ียงแลว้ทุกคนพยายามแกต้วั คนหน่ึงบอกวา่
ไดซ้ื้อท่ีดินจะตอ้งไปจดัการเร่ืองท่ีดินมาไม่ได ้ อีกคนหน่ึงบอกวา่ไดซ้ื้อววัคู่ใหม่ตอ้งไปลองดูววันั้น อีก
คนหน่ึงบอกวา่ขา้พเจา้เพิ่งแต่งงานใหม่  เหตุฉะนั้นขา้พเจา้ไปไม่ไดส่ิ้งส าคญัท่ีเราควรสังเกตคือ ขอ้แก้
ตวัเหล่าน้ีมีเหตุผลไม่พอลว้นแต่แสดงวา่คนเหล่านั้นไม่อยากมาเฉย ๆ แต่คนในค าอุปมาไม่ยอมรับขอ้
แกต้วัเหล่าน้ีเช่นเดียวกนัขอ้แกต้วัของคนท่ีไม่อยากถวาย 10 ลด 1 มีเหตุผลไม่พอแต่แสดงวา่คริสเตียน
ท่ีอา้งขอ้เหล่าน้ี ไม่อยากจะท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้ฉนันั้น เม่ือรู้น ้าพระทยัของพระเจา้วา่ทรัพย์
สมบติัทั้งส้ินของเราเป็นส่ิงท่ีไดม้อบหมายจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระองคจ์ะใหเ้ราถวายส่วนหน่ึง
คืนใหพ้ระองค ์ เพื่อเป็นเคร่ืองบรรณาการแสดงวา่เราก็นบัถือพระองคเ์ป็นเจา้ของแท ้ หลายคนก็ไม่
อยากจะท าตามโดยรู้สึกวา่ ไม่ใช่ธุระของพระเจา้ท่ีจะมายุง่เก่ียวกบัส่ิงของของเขา ขอใหเ้ราพิจารณาขอ้
ขอ้งใจท่ีบางคนอา้งในเร่ืองการถวายสิบลด 

1. “ฉันเป็นคนยากจน” 

คริสเตียนหลายคนมกัจะอา้งวา่เขาเป็นคนยากจนเกินไปและไม่สามารถท่ีถวาย 10 ลดแก่พระ
เจา้เขากลวัวา่ถา้ถวาย 10% ของรายไดทุ้กอาทิตยเ์ขาจะมีเงินเหลือไม่พอจะเล้ียงครอบครัว บางคนบอก
วา่ยนิดีถวายบา้งเล็กนอ้ย แต่อตัรา 10% สูงเกินไป แต่วา่ใครเป็นผูต้ ั้งอตัราน้ีก็องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นผูต้ ั้ง
ไม่ใช่มนุษยค์นหน่ึงคนใด พระองคท์รงทราบความเป็นอยูข่องเราดีกวา่ใครทั้งส้ิน พระองคท์รงตั้งอตัรา
น้ีไวเ้ม่ือสมยัก่อนท่ีชาวฮีบรูยงัเป็นชาวป่าอยู ่ ถา้ชาติท่ีทนความล าบากอยูใ่นป่าถวาย 10 ลดได ้ท าไมเรา
ผูเ้ป็นอารยชนสมยัน้ีจะถวายไม่ได ้

ความจริงถา้เปรียบเทียบแลว้ คนยากจนในประเทศไทยยงัมีสภาพดีกวา่คนยากจนในประเทศ
อ่ืน ๆ เพราะวา่อาหารการกินในประเทศไทยสมบูรณ์เหลือเกินซ่ึงเป็นพระพรจากพระเจา้ ในหนงัสือ 
“คริสเตียนบริจาค” อาจารยอ์าร์ซาริยา ของประเทศอินเดียเป็นพยานถึงการถวาย 10 ลด และเล้ียง
คริสตจกัรของคริสเตียนในประเทศอินเดียภาคใต ้ ท่านบอกวา่เป็นเร่ืองท่ีแปลกท่ีคริสตจกัรท่ีมีสมาชิก
ยากจนสามารถท่ีจะเล้ียงตวัเองดีกวา่คริสตจกัรบางแห่งท่ีมีสมาชิกร ่ ารวย คนท่ีเคยไปเท่ียวประเทศ
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อินเดียเด๋ียวน้ีบอกวา่คนอนาถาท่ีนัน่น่าสมเพชท่ีสุดเกือบจะไม่มีอาหารกิน แต่คริสเตียนแบบน้ียงัมี
ความรักต่อพระเจา้ และปฏิบติัตามฉนัทะภาระของคริสเตียนอยา่งน่ายนิดี 

ผูเ้ขียนหนงัสือเล่มน้ีรู้จกัครอบครัวหน่ึงในประเทศไทยท่ียากจน รายไดข้องครอบครัวน้ีใน
เดือนหน่ึงไม่ค่อยพอใช ้แต่สามีภรรยาคู่น้ีมีใจร้อนรนรักพระเยซูคริสตอ์ยา่งจริงจงั เขาเช่ือในค าสอนใน
พระคมัภีร์เก่ียวกบัการถวาย 10 ลด 1 ทุก ๆ เดือนเม่ือรับเงินเดือนเขาเอา 10% มาถึงคริสตจกัรทนัที และ
ครอบครัวน้ีถวายเงินในคริสตจกัรนั้นมากกวา่สมาชิกหลายคนท่ีมีรายไดค้รอบครัวสูงกวา่ 2 เท่า พระเจา้
ไดป้ระทานพระพรฝ่ายวญิญาณแก่ครอบครัวน้ีมากมายเหลือเกิน เขายงัใชบ้า้นของเขาเป็นพยานต่อ
เพื่อนบา้นดว้ยความร้อนรนเขาเจริญ ฝ่ายวญิญาณถึงแมว้า่ความเจริญฝ่ายวตัถุมีนอ้ยแต่พระเจา้ไม่เคยลืม
เขา และเขาไม่เคยขดัสนในส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีจะเล้ียงลูก 3 คน คริสเตียนแบบน้ีแสดงให้เราเห็นวา่คนยากจน
ก็ถวาย 10 ลด ไดเ้หมือนกนั ไม่มีใครท่ียากจนเกินไปท่ีเช่ือฟังค าสั่งสอนของพระเจา้ พระพรในการ
ถวายทรัพยไ์ม่ใช่ส าหรับคนร ่ ารวยเท่านั้น แต่มีส าหรับคนอนาถาดว้ย 

2. “เงินนีเ้ป็นของฉัน” 

คริสเตียนบางคนท่ียงัไม่เจริญฝ่ายวญิญาณบอกวา่เงินทองท่ีฉนัไดม้าเป็นของฉนัเอง เพราะฉนั
ไดห้ามาเองดว้ยความเหน็ดเหน่ือยของฉนั ไม่ใช่ธุระของพระเจา้ท่ีจะมายุง่เก่ียวกบัเงินน้ี ไม่ใช่ธุระของ
คริสตจกัรวา่ฉนัจะไปใชเ้งินน้ีอยา่งไร แต่คริสเตียนท่ีคิดอยา่งน้ียงัไม่เขา้ใจในเร่ืองฉนัทะภาระของคริส
เตียนพอ เราเรียนมาจากพระคมัภีร์แลว้วา่โลกน้ีเป็นของพระบิดา ตวัเราเองก็เป็นของพระบิดา เงินทอง
ในโลกน้ีทั้งหมดเป็นทรัพยส์มบติัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทรัพยส์มบติัท่ีเราครอบครองอยูก่็ไม่ใช่ของเรา
โดยแท ้ แต่เป็นของพระองค ์ เร่ียวแรงก าลงัท่ีเราใชใ้นการท ามาหากินก็เป็นของประทานจากพระเจา้ 
พระค าของพระเจา้สอนวา่ “เจา้ทั้งหลายจงระลึกถึงพระเยโฮวาห์พระเจา้ของเจา้ เพราะเป็นพระองคท่ี์ได้
ประทานก าลงัใหป้ระสมทรัพยส์มบติั” (เฉลยธรรมบญัญติั 8: 18) เพราะฉะนั้นมนุษยเ์ราไม่ควรจะพดูวา่
เงินท่ีฉนัมีอยูเ่ป็นของฉนั ส าหรับคริสเตียนเราก็ถือวา่ตวัเราเป็นท่ีสถิตของพระเจา้โดยพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิเราไม่ใช่เจา้ของกาย และเราไม่ใช่เจา้ของทรัพยส์มบติัท่ีอยูใ่นมือ เราเป็นแต่ผูดู้แลรักษา เม่ือพระ
เจา้วางหลกัเกณฑใ์หเ้ราถวายทรัพยคื์นใหพ้ระองค์ 1 ใน 10 ของเงินท่ีพระองคป์ระทานใหเ้ราควรจะ
ถวายดว้ยใจยนิดีเพราะเรารักพระองค์ 

3. พระเจ้าไม่ต้องการเงินของฉัน 

คริสเตียนหลายคนพดูวา่พระเจา้มีทรัพยส์มบติัเยอะแยะ พระองคเ์ป็นเจา้ของโลก ท าไมฉนั
จะตอ้งถวายเงินช่วยพระเจา้ท างาน พระเจา้ไม่ตอ้งการเงินของฉนั เงินนิดหน่อยท่ีฉนัมีอยูไ่ม่มี
ความส าคญัอะไรส าหรับงานของพระเจา้ มีคนอ่ืนหลายคนท่ีสามารถถวายมากกวา่ฉนั ก็จริงอยูพ่ระเจา้
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ไม่ตอ้งใชเ้งินของพวกเราก็ได ้ พระองคเ์ป็นมหาเศรษฐีและไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพาอาศยั ทรัพยส์มบติั
เพียงเล็กนอ้ยของเรา แต่อาจารยเ์ปาโลกล่าววา่ “ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการทรัพยส์มบติัของท่านแต่ตอ้งการตวั
ท่าน” (2 โครินธ์ 12:14) พระองคต์อ้งการจิตใจของเรามากกวา่เงินทองของเรา แต่พระองคท์ราบอยา่งดี
วา่ทรัพยส์มบติัของเราอยูท่ี่ไหนจิตใจของเราจะอยูท่ี่นัน่ พระองคท์รงโปรดเปิดโอกาสใหเ้ราร่วมมือกบั
พระองคใ์นกิจการงานของพระองค ์ ไม่ใช่เฉพาะการเป็นพยานหรือการรับใชด้ว้ยชีวติของเรา แต่
พระองคจ์ะใหเ้รามีส่วนร่วมในพระราชกิจแห่งแผน่ดินของพระองคด์ว้ยเงินทองของเรา  อีกประการ
หน่ึงพระองคมี์พระประสงคท่ี์จะป้องกนัเราจากการมีใจโลภ อน่ึงถา้เราถวายทรัพยแ์ก่พระเจา้ถึง 10 % 
อยา่งนอ้ยจะท าใหเ้รารักเงินทองนอ้ยลง แลว้จะท าใหเ้รารักพระเจา้และกิจการงานของพระองคม์าก
ยิง่ข้ึน ท่านเคยคิดไหมวา่ถา้ท่านถวาย 10 ลด 1 ในปีหน่ึงเงินถวายของท่านจะรวมยอดเป็นเงินจ านวน
เท่าไรลองนัง่ลงเอาดินสอกบักระดาษค านวณดูเงินจ านวนน้ีสามารถท่ีจะท าอะไรไดบ้า้งในพระราชกิจ
ของพระเจา้? ซ้ือใบปลิวไดส้ักก่ีมากนอ้ย? บ ารุงศิษยาภิบาลของท่านไดส้ักก่ีคน? ท่านคงจะแปลกใจท่ี
เงินถวายของท่านสามารถใชป้ระโยชน์มากมายเช่นน้ีในงานของพระเจา้ 

ขา้พเจา้รู้จกัผูห้ญิงชราผูห้น่ึงท่ีสหรัฐอเมริกา ท่านเคยเป็นครูโรงเรียน แต่ลาออกมาเพราะความ
ชราเดือนหน่ึงเขารับบ านาญเพียงเล็กนอ้ย แต่เขาถวาย 10 ลด เสมอ เม่ือถึงวนัคริสตมาสเขาอยากจะ
ถวายพิเศษเพื่อจะส่งเสริมการประกาศพระกิตติคุณในต่างประเทศฉะนั้นเขาปลูกดอกไมท้ั้ง ๆ ท่ีร่างกาย
ไม่ค่อยแขง็แรงหวัเข่าปวดเพราะเป็นโรคปวดในขอ้ รายไดจ้ากการขายดอกไมบ้างทีถึง 1400 บาทในปี
หน่ึง เงินน้ีท่านน ามาถวายท่ีคริสตจกัรในวนัคริสตมาส เราอาจจะรู้สึกวา่เงินน้ีไม่ค่อยมากเม่ือคิดถึง
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ นา ๆ ในการเผยแพร่พระกิตติคุณ แต่แน่นอนพระเจา้จะไม่ทรงลืมการถวายของผูห้ญิง
คนน้ี 

4. เราไม่ได้อยู่ใต้พระราชบัญญัต ิ

มีคริสเตียนท่ีดีหลายคนท่ีคดัคา้นการถวาย 10 ลด 1 โดยอา้งขอ้พระคมัภีร์ท่ีวา่ เราไม่ไดอ้ยูใ่ต้
พระบญัญติัแต่อยูใ่ตพ้ระคุณเป็นความจริงอยูท่ี่คริสเตียนเราไม่ไดอ้ยูใ่ตพ้ระบญัญติั แต่นัน่ไม่ได้
หมายความวา่เราไม่ควรจะถวาย 10 ลด 1 คริสเตียนเราท่ีอยูใ่ตพ้ระคุณของพระเยซูคริสตเ์จา้ และรู้จกั
ความรักของพระเจา้ครบบริบูรณ์จะถวายนอ้ยกวา่พวกยวิท่ีเคยอยูใ่ตพ้ระบญัญติัในสมยัพระคมัภีร์เดิม 
ซ่ึงไม่รู้จกัพระคุณและความรักของพระเยซูคริสตโ์ดยตรง เหมือนกบัเราทั้งหลาย เราจะถวายนอ้ยกวา่
เขาหรือเม่ือพระเจา้ทรงประทานพระพรมากมายแก่เราเช่นน้ี พระเยซูตรัสวา่  “อยา่คิดวา่เรามาท าลาย
พระบญัญติัและค าของศาสดาพยากรณ์เสีย เรามิไดม้าท าลายแต่มาเพื่อจะใหส้ าเร็จ” (มทัธิว 5:17) พระ
เยซูเสด็จลงมาตายแทนความผดิบาปของเรา ซ่ึงเป็นการผดิพระบญัญติัเราไม่สามารถท่ีจะรอดดว้ยการ
กระท าตามพระบญัญติัส่ิงน้ีพระเยซูทรงกระท าแทนเราแต่ทรงไถ่โทษเพื่อจะใหเ้รามีก าลงัใจท่ีจะ
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ประพฤติตามพระบญัญติัไดโ้ดยเหตุเช่นน้ี พระบญัญติัจะส าเร็จในจิตใจของผูท่ี้บงัเกิดใหม่โดยรับชีวติ
ของพระเยซูคริสตข์อ้ต่าง ๆ จากพระบญัญติั เราไม่ตอ้งปฏิบติัตามเพื่อจะไดรั้บความรอด แต่เพราะความ
รักพระเยซูคริสตเ์รามีใจยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามความหมายของพระบญัญติัถา้เรารักพระเจา้และรักเพื่อน
บา้นเราจะไม่ท าผดิพระบญัญติัพระเยซูสอนวา่เพราะความรักคริสเตียนเราจะด ารงชีวติท่ีสูงกวา่ชีวติตาม
พระบญัญติั ไม่ใช่ต ่ากวา่ท่านออกสูตีนบอกวา่ “ถา้ความชอบธรรมของท่านไม่ยิง่กวา่ความชอบธรรม
ของพวกอารักและพวกฟาริสีท่านจะเขา้ในแผน่ดินสวรรคไ์ม่ได ้พวกอารักและพวกฟาริสีถวาย 10 ลด 1 
ส าหรับท่านจะวา่อยา่งไรให้ถามตวัเองใหพ้ิจารณาดูวา่ ท่านถวายเงินมากนอ้ยเพียงไร และท่านใชเ้งิน
ฟุ่มเฟือยเพื่อเห็นแก่ตวัเองเพียงไร” 

ค าแกต้วัเหล่าน้ีถา้เรามาพิจารณาแลว้ตามค าสั่งสอนของพระคมัภีร์เก่ียวกบัฉนัทะภาระ ก็ไม่มี
เหตุผลเพียงพอ ขอ้ส าคญัคือวา่เรามีใจพร้อมท่ีจะท าตามน ้ าพระทยัของพระเจา้หรือเปล่า ถา้เรายนิดีท่ีจะ
ท าตามค ารับสั่งของพระคริสตเ์จา้ ก็ไม่ยากท่ีจะพบน ้าพระทยัของพระองคโ์ดยการศึกษาพระวจนะใน
พระคมัภีร์ 

ข้ออภิปราย 

1. จงไปอ่านหนงัสือ “คริสเตียนบริจาค” และน าเร่ืองการถวายทรัพยข์องชาวอินเดียมาเล่าในท่ีประชุม 
2. จงนัง่ลงเขียนวา่มีคนอ่ืนสักก่ีคนท่ีไดช่้วยท่านด ารงชีวติโดยการท านา เยบ็เส้ือ สร้างบา้นท่ีอยู ่ มีงาน
ใหท้า่นท าเป็นอาชีพ และอ่ืน ๆ 
3. จงไปคน้ควา้ในพระคมัภีร์ใหม่วา่คริสเตียนกบัพระบญัญติัเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร? (ดูหนงัสือกาลาเทีย) 
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บทที ่11 พระพรในการถวายทรัพย์ 

พระธรรมส ำหรับอ่ำนและตรึกตรอง 2 โครินธ์ 8: 1-9 

ค าน า เป็นส่ิงท่ีแน่ทีเดียวท่ีแผน่ดินของพระเจา้ตอ้งการทรัพยส์มบติัของเรา แต่ความจริงอีกประการ
หน่ึงก็คือเราตอ้งการพระพรท่ีเราจะไดรั้บจากการถวายทรัพยม์ากกวา่ การถวายทรัพยไ์ม่เพียงแต่เป็น
หนา้ท่ีเท่านั้นแต่เป็นโอกาสของบุตรของพระเจา้ท่ีจะร่วมมือกบัพระเจา้ในพระราชกิจของพระองค ์ ผูท่ี้
ไดถ้วายทรัพยก์็ไดรั้บพระพรมากมายจากพระเจา้ การถวายทรัพยน้ี์เป็นนิสัยอนัดีงามท่ีพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิจะบนัดาลใหเ้กิดข้ึนภายในจิตใจของคริสเตียน ในหนงัสือ 2 โครินธ์ 8:1 อาจารยเ์ปาโลไดส้อน
วา่ “ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลายเราแจง้ใหท้่านทราบถึงพระคุณ ซ่ึงพระองคท์รงประทานแก่คริสตจกัรท่ี
มณฑลมากะโดเนีย” อาจารยเ์ปาโลเล่าต่อไปถึงเร่ืองการท่ีคริสเตียนในมากะโดเนียไดถ้วายทรัพยด์ว้ยใจ
กวา้งขวาง อนัน้ีแสดงวา่การถวายทรัพยเ์ป็นไปโดยการรับพระคุณจากพระเจา้ ต่อไปในขอ้ 7 อาจารย์
เปาโลไดบ้อกใหค้ริสเตียนเจริญในการกุศลคือการถวายทรัพยเ์หมือนกบัไดเ้จริญแลว้ในความเช่ือ ใน
ความรู้ และความกระตือรือร้น เปาโลจะสอนเราวา่การมีใจกวา้งขวาง การรักท่ีจะถวายเงินแก่กิจการ
งานของพระเจา้เป็นนิสัยท่ีพึงตอ้งการของคริสเตียนเหมือนกบัความเช่ือ ความรัก และนิสัยอ่ืน ๆ ท่ี
ส าคญั เพราะฉะนั้นต่อไปน้ีขอใหเ้รามาพิจารณาถึงพระพรท่ีเราจะไดรั้บในการถวายทรัพย ์

1. ความปิตยินิดีเพราะมส่ีวนร่วม 

พระคมัภีร์ไดส้อนวา่ “เราทั้งหลายเป็นผูร่้วมท าการกบัพระเจา้” (1 โครินธ์ 3:9) พระเจา้ทรง
โปรดใหเ้กียรติอยา่งสูง แก่บุตรของพระองคใ์หเ้รามีส่วนร่วมในการสร้างแผน่ดินของพระองค ์พระองค์
มีพระประสงคท่ี์จะใหจิ้ตใจของเราฝังไวใ้นพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ พระเยซูตรัสวา่ “ทรัพย์
สมบติัอยูท่ี่ไหนจิตใจจิตใจของท่านก็อยูท่ี่นัน่” พระเจา้ทรงทราบดีวา่เม่ือเราถวายเงินส าหรับใชจ่้ายใน
พระราชกิจของพระองค ์ จะท าใหจิ้ตใจของเราพวัพนัอยูก่บักิจการนั้นมายิง่ข้ึน เม่ือเราถวายทรัพยก์็
เหมือนกบัเราไดถ้วายตวัเอง เพราะเราไดห้าทรัพยน้ี์ดว้ยความเหน็ดเหน่ือยของเรา เงินทองของเราคือ
เวลาและก าลงัของเราท่ีเราไดแ้ลกเป็นธนบตัรโดยการถวายทรัพยเ์รามีส่วนร่วมกบัพระบิดาเจา้ในการท่ี
จะช่วยโลกน้ีใหร้อดพน้จากความบาปเพราะเงินน้ีสามารถท่ีจะช่วยงานของพระเจา้ใหแ้ผข่ยายออกไป
ใหก้วา้งขวางกวา่เดิม เม่ือเราเห็นเงินทองของเราก าลงัช่วยคนอ่ืนใหไ้ดรั้บความรอด เราจะมีความปิติ
ยนิดีอยา่งเหลือลน้นายรัชแซลด ์ แอช คอนแวล เป็นคริสเตียนท่ีมีใจร่าเริงเสมอ เม่ือเขากลบัใจเสียใหม่
เขาก็เร่ิมถวาย 10 ลด 1 แก่พระเจา้ แต่ต่อมาไม่ชา้เขาก็เพิ่มเปอร์เซ็นตเ์งินถวายจนกระทัง่เขาถวายทรัพย์
สมบติัเกือบทั้งหมด แก่พระเจา้เพื่อใชใ้นราชกิจของพระองค ์ เพื่อจะช่วยคนหนุ่มใหไ้ดรั้บการศึกษา 
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พระเจา้ทรงอวยพระพรใหเ้ขาฝ่ายการเงินมาก บางคนเรียกเขาเป็นมหาเศรษฐีท่ีขาดสน เพราะวา่ถึงแมว้า่
เขาเคยไดเ้งินมาเป็นลา้น ๆ เหรียญเขาก็ไดใ้หค้นอ่ืนไปหมด เขาเคยแจกเงินให้คนอ่ืนมากกวา่ 6 ลา้น
เหรียญ คริสเตียนผูน้ี้ไดพ้บความปิติยนิดีในการถวายทรัพย ์

2. ความสบายใจเพราะได้เช่ือฟังพระเจ้า 

คร่ึงหน่ึงมีคริสเตียนหลายคนไดเ้ป็นพยานถึงความสุขท่ีไดรั้บในการถวายทรัพย ์ เม่ือถูกถามวา่
ท่านถวาย 10 ลดท าไม เขาก็ตอบดงัต่อไปน้ี 

(1) เพราะพระคมัภีร์สอนอยา่งนั้น 
(2) เพราะพระเยซูคริสตไ์ดช้มเชยการถวาย 10 ลด 
(3) เพราะคริสเตียนในสมยัพระคมัภีร์ใหม่ถวายมากกวา่ 10% ท าไมขา้พเจา้จะท านอ้ยกวา่เขา 
(4) เพราะค านวณไดง่้ายและสะดวก 
(5) เพราะเป็นตวัอยา่งดีแก่คนอ่ืน 
(6) เพราะการถวาย 10 ลด จะช่วยชีวติฝ่ายวญิญาณ 
(7) เพราะการถวาย 10 ลด จะช่วยใหร้ะลึกถึงพระเจา้ตลอดเวลา 
(8) เพราะการถวาย 10 ลด ท าใหข้า้พเจา้เป็นผูร่้วมงานกบัพระเจา้ 
(9) เพราะการถวาย 10 ลดไดท้ าใหข้า้พเจา้ระวงัในการใชอี้ก 90% ท่ีเหลืออยู ่
(10) เพราะการถวาย 10 ลดจะช่วยเราไม่ใหมี้ใจโลภ 
(11) เพราะโครงการถวาย 10 ลด เป็นโครงการเดียวท่ีพระเจา้เคยใหไ้วใ้นพระคมัภีร์ 
(12) เพราะขา้พเจา้รักพระเยซูคริสตเ์จา้ 
เหตุผลเหล่าน้ีท่ีมาจากปากเสียงของคริสเตียนท่ีรักการถวายทรัพย ์ แสดงใหเ้ราเห็นวา่ คนท่ีเช่ือ

ฟังพระเจา้ในเร่ืองน้ีมีความสบายใจอยา่งมากมาย 
นายโคลมับสั โรเบอร์ท เป็นบุตรของชาวนายากจนในรัฐจอเจีย เม่ือเขายงัยากจนอยูเ่ขาเร่ิม

ถวาย 10 ลด จากเงินนอ้ยท่ีเขามีเขายิง่ถวายแก่พระเจา้ พระเจา้ยิง่ประทานพระพรแก่เขาในชีวติของเขา 
เขาบริจาคเงินมากกวา่หน่ึงลา้นเหรียญใหแ้ก่โรงเรียน และมหาวทิยาลยัของคณะแบบ๊ติสตใ์นรัฐจอเจีย 
นายโรเบอร์ทรู้สึกขอบพระคุณอยา่งสูง ต่อคนเหล่านั้นท่ีไดแ้นะน าใหเ้ขารับฉนัทะภาระของคริสเตียน 
ชีวติของเขาเป็นตวัอยา่งวา่คนท่ีถวายทรัพยจ์ะมีความสบายใจเพราะไดเ้ช่ือฟังพระเจา้ 

3. ความเจริญฝ่ายวญิญาณ 

การใชเ้งินทองและวตัถุต่าง ๆ ในชีวติของเรามีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัความเจริญ ฝ่าย
วญิญาณแยกกนัไม่ออก เพราะการใชส่ิ้งของในโลกน้ีเก่ียวถึงจิตใจของผูใ้ช ้ เม่ือเราถวายทรัพยเ์ป็น
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ประจ าอยูชี่วิตฝ่ายวญิญาณของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองมากยิง่ข้ึน อน่ึงเราจะรู้จกัการรับผดิชอบในกิจการ
งานของพระเจา้เหมือนกบัลูกท่ีก าลงัโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่เช่นเดียวกนักบัการรับผดิชอบเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายใน
คริสตจกัรจะท าใหเ้ราเติบโตฝ่ายวญิญาณ 

อีกอยา่งหน่ึงพระเยซูตรัสวา่ “การใหเ้ป็นเหตุให้ความสุขมากกวา่การรับ” เม่ือเรารู้จกัการใหเ้รา
ก าลงัหดันิสัยท่ีคลา้ยกบัพระเจา้ เพราะเม่ือพระเจา้ทรงรักโลกพระองคก์็ทรงประทานพระบุตรองคเ์ดียว
ของพระองคก์ารใหก้็เป็นพระลกัษณะของพระเจา้ การถวายทรัพยจ์ะช่วยคริสเตียนให้มีใจกวา้งขวาง มี
ความเห็นแก่ตวันอ้ยลง มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ก่คนอ่ืน นอกจากน้ีการถวายทรัพยจ์ะกระท าใหค้วามเช่ือ
ของเราแขง็แรงข้ึนคือจะใหค้วามเช่ือของเราส าแดงออกมาใหเ้ห็นโดยการกระท าของเรา เม่ือเราถวาย
ทรัพยแ์ก่คริสตจกัรเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่เราคิดวา่งานของพระเจา้เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด เป็นงานท่ี
สมควรจะไดรั้บการอุดหนุนดว้ยเงินของเรา เม่ือเราถวายทรัพยเ์ราก็แสดงใหค้นอ่ืนเห็นวา่ความเช่ือใน
พระเยซูคริสตมี์ความส าคญัเทียบเท่ากบัการท ามาหากิน การถวาย 10 ลด 1 จะช่วยใหชี้วติฝ่ายวิญญาณ
ของเราเจริญเติบโตข้ึน 

มีพอ่คา้คนหน่ึงในรัฐเทเนซีไดม้าหาศิษยาภิบาลของเขา โดยขอใหศิ้ษยาภิบาลช่วยเขาค านวณ 
10% ของรายไดท่ี้ควรจะถวาย ศิษยาภิบาลคนน้ีก็ไม่ยอมช่วยแต่ใหช้ายผูน้ี้กลบัไปคิดเอาเอง วนัหลงัเขา
กลบัมาหาอาจารยข์องเขาอีกบอกวา่ ตวัเขาเองไม่รู้จะค านวณแบบไหน เพราะรายไดข้องเขามากศิษยาภิ
บาลบอกเขาวา่ พระเจา้ไม่ตอ้งการเงินของคุณเท่านั้น แต่พระเจา้ตอ้งการตวัคุณมากกวา่ เม่ือเห็นความ
จริงน้ีพ่อคา้คนนั้นก็ถวายตวัแก่พระเจา้ใหม่ ปีแรกเขากบัภรรยาถวาย 10% ของรายไดจ้ากการคา้ขายแก่
พระเจา้ต่อมาก็ถวาย 20% แลว้ในท่ีสุด ศิษยาภิบาลของเขาบอกวา่เขาถวายมากกวา่ 80% ของเงินทอง
เพื่อใชจ่้ายในการเผยแพร่พระกิตติคุณทัว่โลก การถวายทรัพยจ์ะช่วยชีวติฝ่ายวิญญาณของคริสเตียน 

4. ความแน่ใจในการเลีย้งดูแลของพระเจ้า 

พระเจา้ทรงสัญญาวา่บุตรท่ีรักของพระองคไ์ม่ตอ้งเป็นห่วงเร่ืองการเล้ียงชีพของเขา แต่พระเจา้
จะทรงประทานทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจ  าเป็นในชีวิตของเรา พระเยซูตรัสวา่ “จงแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ 
และความชอบธรรมของพระองคก่์อน แลว้พระองคจ์ะทรงเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ีให้” (มทัธิว 6:33) 
ส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ีหมายความวา่ อาหารท่ีจะกิน เส้ือผา้ส าหรับใส่และสารพดัทุกส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับชีวิต
ของเรา อาจารยเ์ปาโลสอนวา่ “พระเจา้ของขา้พเจา้จะประทานส่ิงสารพดัตามท่ีท่านตอ้งการนั้น จาก
ทรัพยอ์นัรุ่งเรืองของพระองคใ์นพระเยซูคริสต”์ (ฟีลิปปี 4:19) น่ีเป็นพระค าสัญญาของพระเจา้ผูสู้งสุด 
พระองคไ์ม่เคยกลบัค าหรือไม่เคยปฏิเสธท่ีจะช่วยบุตรของพระองค ์ถา้เราถวาย 10 ลด 1 ตามค าสั่งของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เราจะมีความแน่ใจวา่ พระเจา้จะท าตามค าทรงสัญญาเปาโลพดูอีกคร้ังหน่ึงวา่ “พระเจา้
ทรงฤทธ์ิอาจประทานสรรพคุณอนัอุดมแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะมีส่ิงของทุกอยา่งพอส าหรับตวั
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เสมอทั้งจะมีส่ิงของบริบูรณ์ส าหรับการดีทุกอยา่งดว้ย” (2 โครินธ์ 9:8) พระเจา้ไม่ไดส้ัญญาวา่จะให้เรา
มีพอส าหรับตวัเท่านั้น แต่สัญญาวา่จะใหเ้รามีเงินเหลือท่ีจะบริจาคใหค้นอ่ืนอีกดว้ย 

ผูเ้ขียนหนงัสือเล่มน้ีเคยทดลองค าทรงสัญญาน้ีหลายหน เม่ือขา้พเจา้ก าลงัเรียนพระคริสตธรรม
คร้ังหน่ึงภรรยากบัขา้พเจา้มีเงินเหลือสิบกวา่บาทเท่านั้น อีกวนัเดียวเราจะรับเงินจากคริสตจกัรท่ีขา้พเจา้
ก าลงัเป็นศิษยาภิบาลอยู ่ แต่ส าหรับวนันั้นไม่มีอาหารรับประทานขา้พเจา้เอาเงินสิบกวา่บาทไปซ้ือ
อาหารใหลู้กชายคนโตท่ีเม่ือคร้ังนั้นยงัเล็ก ๆ อยู ่ เม่ือกลบัมาจากร้านขายของมีรถตามมาชายคนหน่ึงลง
จากรถอุม้ลงักระดาษใบใหญ่ ๆ บอกวา่น่ีของของคุณ ขา้พเจา้ตอบวา่ไม่ใช่ผมไม่ไดส้ั่งมา แต่เขาบอกวา่
ไม่ใช่ทางร้านก าลงัฉลองครบรอบ 1 ปี ตั้งแต่เปิดคา้ขายทุกชัว่โมงวนัน้ีเราใหลู้กคา้คนหน่ึงเคร่ืองอาหาร
หีบหน่ึงอยา่งน้ี ผมยนิดีมอบใหคุ้ณฟรีในลงักระดาษนั้นมีแป้ง น ้าตาล เคร่ืองกระป๋องหลายชนิดขา้พเจา้
เช่ือวา่พระเจา้ไดท้รงเตรียมส่ิงเหล่านั้นไวใ้หพ้วกเรา ไม่ตอ้งสงสัย พระเจา้จะใหเ้รามีของบริบูรณ์เสมอ 

การถวายทรัพยเ์ป็นหนา้ท่ีของคริสเตียนท่ีเราควรจะปฏิบติัตาม เพราะเป็นค าสั่งของพระเจา้ 
ถึงแมว้า่เราไม่ไดรั้บอะไรเลย แต่ถา้เราปฎิบติัตามฉนัทะภาระของคริสเตียน เราจะรับพระพรมากมาย
ลน้เหลือทั้งฝ่ายวตัถุและฝ่ายวญิญาณ 

ข้ออภิปราย 

1. ใหถ้กเถียงกนัในหวัขอ้ท าไม พระเจา้ จะใหเ้ราถวายทรัพยแ์ก่พระองค ์
2. มีพระพรอะไรอีกท่ีไม่ไดพ้ดูถึงในบทเรียนน้ี ท่ีเราอาจจะไดรั้บจากการถวายทรัพย ์
3. ใหค้นหน่ึงเป็นพยานวา่พระเจา้ไดป้ระทานส่ิงของท่ีจ าเป็นในชีวติของเราอยา่งไร 
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บทที ่12 ฉันทะภาระกบัแผ่นดนิของพระเจ้าในประเทศไทย 

พระธรรมส ำหรับอ่ำนและตรึกตรอง เพลงสุดดีบทท่ี 67 

ค าน า คริสเตียนทั้งหลายในประเทศไทยมกัจะพดูกนัเสมอวา่ กิจการงานของพระเจา้ในประเทศไทย
เจริญชา้เหลือเกิน เป็นความจริงอยูท่ี่การประกาศกิตติคุณในประเทศไทยกา้วหนา้ชา้กวา่อีกหลาย
ประเทศ ท าใหเ้ราตอ้งคิดวา่เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ี เหตุผลประการหน่ึงก็คือคริสเตียนเราในประเทศ
ไทยไม่ได ้ ปฏิบติัตามฉนัทะภาระของคริสเตียนเพียงพอ เราไม่ไดรั้บผดิชอบพอในฉนัทะภาระเก่ียวกบั
ชีวติ เงินทองความสามารถและทรัพยส์มบติัทั้งหลายท่ีพระเจา้ประทานใหห้ลายคริสตจกัรไม่สามารถท่ี
จะเล้ียงตวัเองได ้ หลายคริสตจกัรขาดศิษยาภิบาลเพราะไม่มีคริสเตียนเพียงพอท่ีถวายชีวติเพื่อท างาน
ของพระเจา้เตม็เวลา และบางทีคริสตจกัรใหเ้งินเล้ียงศิษยาภิบาลไม่พอ จนกระทัง่ศิษยาภิบาลตอ้งเป็น
ห่วงใยเร่ืองการเล้ียงครอบครัวจึงไม่สามารถท่ีจะเป็นห่วงใยงานของคริสตจกัร เขาไม่สามารถท่ีจะ
ออกไปเผยแพร่พระกิตติคุณใหก้วา้งขวางกวา่ทุกวนัน้ี เราจะท าอยา่งไรเก่ียวกบัฉนัทะภาระของเราเพื่อ
ค าอธิฐานของพระเยซูจะไดส้ าเร็จซ่ึงวา่ “ขอใหแ้ผน่ดินของพระองคม์าตั้งอยูพ่ระทยัของพระองคส์ าเร็จ
ในสวรรคอ์ยา่งไรก็ใหส้ าเร็จในแผน่ดินโลกเหมือนกนั” (มทัธิว 6:10) 

1. ฉันทะภาระเกีย่วกบัชีวติเป็นส่ิงจ าเป็นมาก 

เราไดศึ้กษามาแลว้ในบทท่ี 6 ถึงเร่ืองฉนัทะภาระเก่ียวกบัชีวติคริสเตียน เป็นส่ิงจ าเป็นมากท่ี 
คริสเตียนเราในประเทศไทยจะรู้สึกรับผดิชอบ ใชชี้วติของเราเพื่อประโยชน์ของแผน่ดินของพระเจา้ใน
สมยัพระคมัภีร์ใหมค่ริสเตียนทุก ๆ คนรู้สึกวา่เป็นความรับผดิชอบของเขาท่ีจะประกาศพระค าของพระ
เจา้และเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต ์ ทุกวนัน้ีคริสเตียนเราทั้งหลายจะตอ้งมีความรู้สึกเช่นเดียวกนัเรา
จะตอ้งถือวา่ เวลาของเรา ความสามารถของเรา เป็นของประทานท่ีจะตอ้งใชใ้นพระราชกิจของพระองค ์
เราผูท่ี้รู้จกัพระกิตติคุณจะตอ้งเป็นผูอ้ารักขารับผดิชอบท่ีจะน าข่าวดีนั้นไปบอกแก่มิตรสหายชาวไทยท่ี
ยงัไม่เคยไดย้นิ หรือท่ีไดย้นิแลว้แต่ยงัไม่เขา้ใจโดยแทจ้ริง คริสตจกัรในประเทศไทยตอ้งการคนหนุ่ม ๆ 
สาว ๆ หลายคนท่ีจะถวายชีวติเพื่อท างานของพระเจา้เตม็เวลาในฐานะเป็นศิษยาภิบาลผูป้ระกาศ และ
ผูน้ าในคริสตจกัร พระเจา้ก าลงัแสวงหาเยาวชนท่ีมีความสามารถ มีความรู้ดี มีความหลา้หาญท่ีจะยนื
หยดัฝ่ายพระองค ์ มีความเช่ือวา่พระกิตติคุณมีฤทธ์ิท่ีจะเปล่ียนชีวติของคนได ้ และมีความรักต่อพระเจา้ 
และต่อเพื่อนมนุษยพ์อท่ีจะยอมเสียสละความสุขส่วนตวัเพื่อจะน าความรอดไปสู่ชาวโลกคริสตจกัรยงั
ตอ้งการคนเป็นอนัมากท่ีมีอาชีพธรรมดา เป็นพ่อคา้ หรือครู หรือขา้ราชการแต่ใชค้วามสมารถและเวลา
ท่ีมีอยูเ่ป็นผูน้ าในคริสตจกัรแต่ละแห่ง 
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อาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย ไดเ้ป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้ในประเทศไทย หลายสิบปีเม่ือสมยัเป็นนกัเรียน
พระเจา้ทรงดลใจอาจารยสุ์ข และทรงเรียกใหท้่านถวายชีวิตเป็นผูป้ระกาศพระกิตติคุณท่านไดถ้วายชีวติ
โดยส้ินเชิงและไดรั้บใชพ้ระเจา้หลายปีในฐานะเป็นศิษยาภิบาลอาจารยสุ์ขเป็นคนขยนัและมีใจร้อนรน
ท่ีจะใชเ้วลาทั้งหมดในการแสวงหาผูท่ี้ยงัไม่รู้จกัพระเยซูคริสตเ์จา้ทุกวนัน้ีท่านมีโอกาสอยา่งกวา้งขวาง
ท่ีจะประกาศทางวทิยตุามคริสตจกัรต่าง ๆ และในการประชุมพิเศษทัว่ประเทศถา้หากวา่พระเจา้ทรงใช้
ชีวติของอาจารยสุ์ขเช่นน้ี พระองคก์็จะใชชี้วติของท่านเหมือนกนั ถา้ท่านจะยอมถวายทุกส่ิงแก่องค์
พระผูเ้ป็นเจา้ 

2. โครงการฝ่ายการเงินส าหรับคริสตจักร 

ในหนงัสือเล่มน้ีเราไดเ้รียนรู้ถึงเร่ืองแผนการณ์ของพระเจา้เก่ียวกบัการถวายทรัพย ์ เพื่อจะใช้
จ่ายในพระราชกิจของพระองคเ์ราเห็นไดว้า่พระเจา้มีโครงการจริง ๆ และไดบ้อกไวอ้ยา่งชดัเจนในพระ
คมัภีร์พระองคไ์ม่มีโครงการอ่ืนส าหรับเศรษฐกิจของคริสตจกัรโครงการน้ีเร่ิมตน้ดว้ยการถวาย 10 ลด 1 
จากสมาชิกทุกคน แต่ก็ควรจะมีการถวายมากกวา่นั้นอีก จากเงินถวายน้ีคริสตจกัรสามารถท่ีจะเล้ียง 
ศิษยาภิบาลและมีค่าใชจ่้ายส าหรับคริสตจกัรท่านมาลาคีบอกใหค้นสมยันั้นเอาบรรดาส่วน 10 ชกั 1 มา
ส ่าสมไวใ้นคลงัเพื่อจะมีโภชนาหารไวใ้นวหิารของพระเจา้ คลงัของพระองคทุ์กวนัน้ีอยูท่ี่คริสตจกัรท่ี
พระเยซูทรงตั้งไว ้ สมาชิกทุกคนมีหนา้ท่ีท่ีจะน าส่วน 10 ชกั 1 มาถวายใหค้ริสตจกัรเก็บไวใ้นคลงั
คริสตจกัรมีหนา้ท่ีจะใชจ่้ายเงินเหล่าน้ีตามท่ีตกลงกนัวา่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นตามน ้าพระทยัของพระเจา้ 

ประเทศไทยของเราไดรั้บพระพรฝ่ายวตัถุอยา่งมากมายเหลือลน้ เรามีอาหารสมบูรณ์ เรามี
ทรัพยสิ์นหลายชนิดท่ีใชพ้ฒันาการประเทศ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นพระพรท่ีมาจากพระเจา้ เราไดรั้บมากกวา่
หลายประเทศแต่เรารู้เป็นคริสเตียนก าลงัถวายคืนแก่พระองคต์ามท่ีพระคมัภีร์สอนหรือเปล่า เราไม่
อยากจะพึ่งเงินท่ีมาจากต่างประเทศตลอดไปในกิจการงานของคริสตจกัรของเรา เราไม่อยากจะอาศยั
ฉนัทะภาระของคริสเตียนในต่างประเทศเพื่อจะเล้ียงคริสตจกัรของเรา เพราะฉะนั้นขอใหเ้รารับผิดชอบ
ปฏิบติัตาม ฉนัทะภาระคริสเตียนของเราเองเพื่อคริสตจกัรในประเทศไทยจะเจริญกา้วหนา้” 

3. “โภชนาหารในวหิารของเรา” 

ถา้สมาชิกทุกคนของคริสตจกัรจะรับผิดชอบฉนัทะภาระตามท่ีบ่งไวใ้นพระคมัภีร์ คริสตจกัร
ทุกคริสตจกัรจะมีเงินพอใชใ้นกิจการทั้งส้ิน ตามทฤษฎีถา้คริสตจกัรหน่ึงมีครอบครัวคริสเตียน 10 
ครอบครัว ถา้ทุกครอบครัวถวาย 10% ของรายไดเ้ขา้ในคลงัของคริสตจกัรก็จะมีเงินพอท่ีจะเล้ียงอีก
ครอบครัวหน่ึง คือครอบครัวของศิษยาภิบาลและรายไดข้องศิษยาภิบาลจะเท่ากบัรายไดเ้ฉล่ียของ 10 
ครอบครัวนั้น ขอใหค้ริสตจกัรของท่านลองค านวณดูวา่ ถา้สมาชิกทุกคนถวาย 10 ลด 1 รายไดข้อง
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คริสตจกัรในสัปดาห์หน่ึงจะมีสักเท่าไร มีคริสตจกัรหน่ึงในเมืองดาวาวประเทศฟิลิปปินส์ท่ีไดท้  าเช่นน้ี 
เขาไปเยีย่มทุก ๆ ครอบครัวและอธิบายถึงเร่ือง ฉนัทะภาระของคริสเตียนพระคมัภีร์สอน หลงัจากนั้น
เขามาประชุมกนัท่ีโบสถ ์ เขาเขียนไวบ้นกระดานด าวา่ ถา้สมาชิกจ านวนท่ีมีจะถวาย 10 ลดทุกคน ใน
สัปดาห์หน่ึงคริสตจกัรจะรับเงินถวายเท่าไร ทุกคนก็แปลกใจวา่จ านวนเงินท่ีคิดนั้นมากเหลือเกินทั้ง ๆ 
ท่ีไม่มีคนร ่ ารวยเป็นสมาชิกของคริสตจกัรนั้น เพราะฉะนั้นสมาชิกทั้งหลายนดักนัวา่ในวนัอาทิตยต่์อไป
ทุกคนจะทดลองน าเงิน 10 ลด 1 มาถวายพร้อมกนั เม่ือถึงวนัอาทิตยแ์ลว้สมาชิกทุกคนกระท าเช่นนั้น 
ทุกคนมีความอศัจรรยใ์จท่ีเงินเขา้มาในคลงัของคริสตจกัรมากเช่นนั้น ต่อไปทุกคนสัญญากนัต่อพระเจา้
วา่เขาจะถวาย 10 ลดตลอดเวลา เวลาน้ีคริสตจกัรนั้นสามารถท่ีจะเล้ียงตวัเอง เล้ียงศิษยาภิบาลโดยไม่มี
ปัญหาและยงัสามารถท่ีจะส่งเงินไปต่างจงัหวดัทุกเดือน เพื่อจะช่วยในการประกาศพระกิตติคุณ
นอกจากน้ีคริสตจกัรน้ีไดรั้บการฟ้ืนฟูฝ่ายวญิญาณโดยท่ีเขายอมรับผดิชอบเร่ืองการถวาย ขอให้
คริสตจกัรของท่านลองท าเช่นน้ีบา้ง 

4. การแผ่ขยายแผ่นดินให้กว้างออกไป 

ความรับผดิชอบของคริสเตียนไม่ไดจ้บลงแค่กิจการงานของคริสตจกัรเท่านั้น แต่เป็นหนา้ท่ี
ของคริสตจกัรท่ีจะเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสตใ์นต าบลใกลเ้คียงและจนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก เม่ือ
สมาชิกทั้งหลายเร่ิมรับผดิชอบเร่ืองการถวายทรัพย ์ คริสตจกัรก็จะมีเงินเหลือจากค่าใชจ่้ายส่วนตวัของ
คริสตจกัรท่ีจะส่งออกไปช่วยการเผยแพร่พระกิตติคุณในบริเวณใกลค้ริสตจกัรในหมู่บา้นใกลเ้คียง ใน
ต่างจงัหวดัท่ียงัไม่มีคริสตจกัรและในท่ีสุดจะสามารถส่งพระกิตติคุณไปต่างประเทศดว้ย 

ในประเทศไทยทุกวนัน้ีมีมิชชนันารี จากหลายประเทศมาประจ าท างาน มีครอบครัวหน่ึงท่ีมา
จากคริสตจกัรแบบ๊ติสตใ์นประเทศฟิลิปปินส์ท่ีไดศึ้กษาภาษาไทยจบแลว้ และเตรียมท่ีจะไปอยูใ่น
จงัหวดัหน่ึงในภาคใตท่ี้ยงัไม่มีผูป้ระกาศ หลายคนคงจะรู้จกัอาจารยม์ูธ์ท่ีถูกส่งจากสหพนัธ์คริสตจกัร
แบบ๊ติสตท่ี์ใตห้วนัมาประจ าอยูใ่นกรุงเทพฯ ท่านเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรพระคุณคณะแบบ๊ติสต์
เลขาธิการของหอพระคริสตธรรมในประเทศไทย คืออาจารยช์าญ ชอบ ผูเ้ป็นชาวเกาหลีท่ีพระเจา้ทรง
เรียกใหม้าท างานในประเทศไทยดว้ย ชีวติของคนเหล่าน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีแสดงวา่คริสเตียนในประเทศ
ของเขาไดรั้บผดิชอบส่งผูป้ระกาศมาท างานในต่างประเทศส่วนคริสเตียนเราท่ีอยูท่ี่น่ีเราจะท าอยา่งไร 
เราจะสามารถส่งตวัแทนของเราไปท างานในประเทศอ่ืนไดไ้หม? มีคริสตจกัรหน่ึงในภาคอีสาน เคยส่ง
ผูป้ระกาศคนหน่ึงไปประจ าในประเทศลาวเร็ว ๆ น้ี มีอาจารยค์นหน่ึงจากภาคเหนือของประเทศไทยไป
เป็นมิชชนันารีในเกาะบอเนียว น่ีแสดงวา่เป็นไปไดถ้า้เรามีความเช่ือพอ แต่ก่อนท่ีจะส่งคนไป
ต่างประเทศเราควรจะนึกถึงความรับผดิชอบภายในประเทศไทยของเรา มีหลายจงัหวดัท่ียงัไม่มีสถาน
ประกาศไม่มีผูป้ระกาศแมแ้ต่คนเดียว เราจะท าอยา่งไร เพื่อจะใหจ้งัหวดัเหล่านั้นมีโอกาสท่ีจะฟังข่าว
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ประเสริฐของพระเยซูคริสต ์ การส่งคนไปอยูใ่นท่ีเหล่านั้น เป็นความรับผิดชอบของมิชชนันารีจาก
ต่างประเทศเท่านั้น หรือเป็นความรับผดิชอบของคริสเตียนคนไทยดว้ย? 

ข้ออภิปราย 

1. เราจะท าอยา่งไรเพื่อจะให้คนหนุ่ม ๆ สาว ๆ อีกหลายคนถวายชีวติท างานของพระเจา้เตม็เวลา 
2. จงอภิปรายกนัวา่ โครงการของพระเจา้เก่ียวกบัการถวายเงินจะช่วยคริสตจกัรของท่านอยา่งไร และจะ
ท าอยา่งไรเพื่อจะใชโ้ครงการน้ีในคริสตจกัรของท่าน 
3. คริสตจกัรไทยจะท าอยา่งไร เพื่อจะส่งผูป้ระกาศไปท างานในจงัหวดัท่ียงัไม่มีการประกาศ หรือใน
ต่างประเทศ? 
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บทที ่13 ท่านกท็ าได้ 

พระธรรมส ำหรับอ่ำนและตรึกตรอง ยอห์น 14: 13-24 

ค าน า  ในหนงัสือเล่มน้ีเราไดศึ้กษาถึงเร่ืองพระคมัภีร์สอนวา่อยา่งไรเก่ียวกบัฉนัทะภาระของคริสเตียน 
โดยเฉพาะเก่ียวกบัการถวาย 10 ลด 1 เม่ือเราเห็นค าสอนของพระคมัภีร์ เราจะท าอะไรกบัค าสอนนั้น? 
ท่านยากอบกล่าววา่ “ท่านทั้งหลายจงเป็นคนประพฤติตามค านั้น ไม่ใช่เป็นแต่ผูฟั้งเท่านั้นและล่อลวง
ตนเอง ฝ่ายผูใ้ด ท่ีพิจารณาดูใน พระบญัญติัแห่งเสรีภาพอนับริสุทธ์ิและจะตั้งอยูใ่นพระบญัญติันั้น ผูน้ั้น
ไม่ไดเ้ป็นผูฟั้งแลว้หลงลืม แต่เป็นคนประพฤติตามคนนั้นจะไดค้วามสุข ในการของตน” 
(ยากอบ 1: 22-25) ผูใ้ดฟังค าสอนของพระเยซู แต่ไม่ไดป้ระพฤติตามก็จะเป็นประโยชน์อะไร? ท่านได้
เรียนรู้อะไรบา้งในพระวจนะของพระเจา้เก่ียวกบัฉนัทะภาระของคริสเตียน ท่านเช่ืออยา่งไรเก่ียวกบัค า
สอนของพระคมัภีร์ถึงเร่ืองการถวาย 10 ลด 1 ท่านยอมท าตามค าสอนนั้นไหม? 

1. ค าส่ังทีชั่ดเจน 

เราไม่ตอ้งสงสัยวา่พระคมัภีร์สอนอยา่งไรเก่ียวกบัหนา้ท่ีของคริสเตียนในเร่ืองการเงิน เพราะวา่
ค าสอนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีชดัเจนทีเดียว ตั้งแต่พระเจา้สร้างโลกมนุษยก์็นมสัการพระเจา้ดว้ยการถวาย 10 
ลด 1 แผนการถวาย 10 ลด 1 รวมอยูใ่นพระบญัญติัของโมเสสตามค าสั่งของพระเจา้ ในสมยัของพระ
เยซูคริสตเ์จา้ชาวยวิท่ีรักพระเจา้ถวายเงิน 10 ชกั 1 แก่พระเจา้เสมอพระเยซูเองคงจะถวายอยา่งน้ี
เหมือนกนั พระเจา้ทรงชมเชยพวกฟาริสีในการท่ีเขาถวาย 10 ลด 1 แต่ไดส้อนวา่สิทธ์ิของพระองคค์วร
จะถวายทุกส่ิงทุกอยา่งแก่พระเจา้ พระเยซูไม่เคยเปล่ียนอตัรามาตรฐาน 10% ส าหรับการถวายทรัพย ์ใน
สมยัพระคมัภีร์ใหม่โดยการทรงน าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิพวกคริสเตียนน าทรัพยท์ั้งหมดมามอบให้
อคัรสาวก ส่วนอาจารยเ์ปาโลสอนวา่คริสเตียนควรจะถวายเงินตามท่ีพระเจา้ไดป้ระทานใหแ้ละควรจะ
ถวายทุกอาทิตยเ์ป็นประจ าโดยไม่คิดเสียดายเพราะพระเจา้ทรงรักผูท่ี้ถวายดว้ยจิตใจยนิดี อาจารยเ์ปาโล
ก็สอนวา่คริสตจกัรควรจะเล้ียงผูรั้บใชข้องพระเจา้ดว้ยการถวายเงิน ผูเ้ขียนหนงัสือฮีบรูสอนวา่ อบัราม
ไดถ้วาย 10 ลด 1 แก่มลัคีซะเด็คฉนัใด คริสเตียนสมยัน้ีควรจะถวาย 10 ลด 1 แก่พระคริสตฉ์นันั้น ใน
พระคมัภีร์ใหม่ไม่มีใครท่ีสอนใหถ้วายนอ้ยกวา่ 10%  แต่ไดส้อนเสมอวา่ตอ้งใหม้ากกวา่ 10% ถา้เรา
รู้สึกวา่การถวาย 10 ลด 1 เป็นระบบถวายของพระคมัภีร์เดิม เราก็ตอ้งถือวา่ระบบของพระคมัภีร์ใหม่คือ
มากกวา่ 10% 

เป็นส่ิงท่ีน่าเสียดายท่ีคริสเตียนหลายคนแทนท่ีจะรับผดิชอบในเร่ืองการถวายทรัพยอ์ยา่ง
ถูกตอ้งตามพระคมัภีร์เอาเงินบาท สองบาทมาให ้พระเจา้เหมือนกบัเป็นค่าทิปเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ีคนมกัจะ
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ใหบ๋้อยตามร้านอาหาร คริสเตียนบางคนใชเ้งินในสัปดาห์หน่ึงเป็นค่าดูหนงัมากกวา่เงินท่ีเอาไปถวายท่ี
คริสตจกัร บางคนบอกวา่ไม่มีเงินจะถวาย แต่เป็นอยา่งน้ีเพราะวา่เขาไปใชจ่้ายในส่ิงอ่ืน ๆ จนหมดถึงจะ
นึกถึงการถวายทรัพยแ์ก่พระเจา้ 

2. จงลงมอืกระท า 

ในการปฏิบติัตามฉนัทะภาระของคริสเตียนขอ้ส าคญัคือวา่เม่ือเขา้ใจแลว้ควรจะลงมือกระท า
ทนัที เราไม่ตอ้งรีรอหาเวลาเหมาะกวา่น้ี เพราะวา่ไดเ้วลาของพระเจา้แลว้ และเป็นการเหมาะสมทุกเวลา
ท่ีเราจะท าตามน ้าพระทยัของพระองคมี์คริสเตียนหลายคนท่ีเขา้ใจเร่ืองการถวายทรัพยต่์อเม่ือเป็นคนแก่
แลว้ เขาบอกวา่เสียดายเวลาหลายปีท่ีเขาพลาดโอกาสท่ีจะรับพระพรในการถวายทรัพย ์ความจริงเวลาท่ี
จะเร่ิมตน้คือเด๋ียวน้ีมีมคันายกหน่ึงท่ีเพิง่เร่ิมจะถวาย 10 ลด 1 บอกวา่เป็นการยากท่ีจะเร่ิมตน้ถวาย 10 ลด 
1 เด๋ียวน้ีเพราะเด๋ียวน้ี 10% ของรายไดข้องผมในปีหน่ึงเป็นเงินหน่ึงแสนบาท จึงเป็นการยากท่ีจะใหเ้งิน
มากอยา่งนั้น น่าเสียดายไม่มีใครสอนผมให้รับผดิชอบในเร่ืองน้ี เม่ือผมยงัเป็นเด็ก เวลาท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสอ
นคริสเตียนใหรั้บผิดชอบเร่ืองการเงินคือต่อเม่ือยงัเป็นเด็กเล็ก ๆ นายจอย คุกผูช่้วยของประธานาธิบดี
อบัราฮมั ลิงคอลล์ ไดห้ดัถวาย 10 ชกั 1 ตั้งแต่เขายงัเล็กอยู ่ นางรัชแซล แซช เป็นมหาเศรษฐีณีท่ีถวาย
เงินแก่กิจการงานของพระเจา้มากมาย ท่านเป็นพยานวา่ไดรั้บการอบรมเม่ือยงัเล็ก ๆ อยูใ่หถ้วาย 10 ชกั 
1 แก่พระเจา้ แต่ถา้ท่านผูอ่้านเป็นผูใ้หญ่แลว้ก็ยงัไม่สายเกินไป ใหเ้ร่ิมตน้ดว้ยเงินท่ีท่านจะรับในสัปดาห์
น้ี หรือส้ินเดือนน้ี ก่อนท่ีท่านจะใชจ่้ายอยา่งอ่ืน ขอใหห้กั 10 % เอาไวใ้นวนัอาทิตยต่์อไปน าไปถวายเขา้
ในคลงัของคริสตจกัรดว้ยใจยนิดี ท่านจะไม่รู้สึกเสียดาย 

3. “จงมาลองดูเราในเร่ืองนี”้ 

เรากลา้ท่ีจะลองดูพระเจา้ในเร่ืองการถวายทรัพยไ์หม? ท่านมาลาคีไดท้า้ทายพวกพลไพร่ของ
พระเจา้วา่ดงัน้ี “จงเอาบรรดาส่วน 10 ชกั 1 นั้นมาส ่าสมไวใ้นคลงั พระองคจ์ะเปิดบญัชาสวรรคเ์ท 
พระพรลงมาใหแ้ก่เราจนเกินความสามารถท่ีจะรับได ้ พระองคท์รงสัญญาวา่จะประทานพระพรสอง
ชนิดคือ ฝ่ายวญิญาณพระองคจ์ะประทานความอ่ิมใจ ความสบายใจความเจริญรุ่งเรืองในจิตวญิญาณ 
ฝ่ายวตัถุหรือฝ่ายเน้ือหนงัพระองคท์รงรับรองวา่ จะใหเ้รามีทุกส่ิงเพียงพอส าหรับชีวติของเราไม่ใช่ตาม
ความตอ้งการของเรา แต่ตามความจ าเป็นจริง ๆ ของเรา ท่านกลา้ทดลองพระเจา้ในเร่ืองน้ีตามค าทา้ทา้ย
ของพระองคไ์หม ท่านเช่ือไหมวา่พระเจา้จะท าตามค าทรงสัญญาของพระองคไ์หม ท่านจะยอมลองดู
สักสามเดือนก่อนไหม เร่ิมถวาย 10 ลด 1 ตามท่ีพระเจา้ทรงประทานให้แลว้ดูซิวา่ เม่ือครบสามเดือน
ท่านไดรั้บพระพร ในชีวติคริสเตียนของท่านอยา่งไรบา้งดูซิวา่ท่านอยากจะเลิกการปฏิบติัแบบน้ีหรือ
เปล่า 
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ท่ีเมืองชิกาโกสหรัฐอเมริกามีพอ่คา้คริสเตียนคนหน่ึงช่ือ  โทมสั แคม ท่ีเช่ือมัน่ในค าสอนวา่ 
คริสเตียนควรจะถวาย 10 ลด 1 ท่านไดพ้ิมพใ์บปลิวและหนงัสือต่าง ๆ เก่ียวกบัฉนัทะภาระคริสเตียน
แจกจ่ายใหค้นอ่ืนตลอดเวลา 50 ปี เม่ือส้ินชีวติเขาเอาเงินมรดกไวเ้พื่อจะพิมพห์นงัสือเก่ียวกบัเร่ืองน้ี
จ าหน่ายต่อไป นายแคมเคยประกาศวา่จะใหร้างวลัสองพนับาท แก่คริสเตียนคนหน่ึงคนใดท่ีถวาย 10 
ลด 1  แต่ไม่ไดรั้บพระพรจากพระเจา้ ท่านเคยไดรั้บจดหมายมากกวา่หน่ึงหม่ืนฉบบัท่ีเป็นพยานวา่ 
คริสเตียนเหล่านั้น ไดรั้บพระพรหลายส่ิงหลายอยา่งในการถวายทรัพยแ์ด่พระเจา้ แต่ตลอดเวลา 50 ปี 
ไม่เคยมีใครเรียกร้องเอารางวลัสองพนับาทโดยอา้งวา่เขาถวาย 10 ลด 1 แต่ไม่ไดรั้บพระพรจากพระเจา้ 
แน่นอนผูอ่้านจะไม่ผดิหวงัถา้หากกลา้ทดลองพระเจา้ โดยการปฏิบติัตามหนา้ท่ีของคริสเตียนในเร่ือง
การเงิน 

4. การเช่ือฟังเป็นส่ิงส าคญั 

พระเยซูคริสตเ์จา้ตรัสวา่ “ผูท่ี้มีบญัญติัของเราและประพฤติตามบญัญติันั้น ผูน้ั้นแหละรักเรา” 
(ยอห์น 14:21) การถวายเงินเป็นค าสั่งขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้โดยตรง พระคมัภีร์สอนวา่ บรรดาส่วน 10 
ชกั 1 เป็นของพระเยโฮวาห์เจา้ และเราควรจะน าเงินเหล่าน้ีมาส ่าสมไวใ้นคลงัของพระเจา้ ท่านมาลาคี
ประณามผูท่ี้ไม่ซ่ือสัตยใ์นเร่ืองน้ีวา่เป็นผูโ้กงพระเจา้ สมมุติวา่ก าลงัเป็นลูกจา้งของชาวนาผูห้น่ึง  ทุก ๆ 
วนัตอนเยน็เม่ือท่านจะกลบัไปบา้นท่านแวะท่ียุง้ฉางของนาย และลกัขา้วสารสัก 2-3 ถงัเอาไปบา้น 
สมมุติวา่นายจา้งรู้เหตุการณ์น้ีเขา้จะรู้สึกอยา่งไร ถา้ไม่ไดไ้ล่ใหท้่านออกจากงานก็คงจะไม่ค่อยไวใ้จ
ลูกจา้งคนน้ี และไม่ค่อยยนิดี ท่ีจะช่วยเหลือลูกจา้งในยามตกทุกขไ์ดย้าก ระหวา่งท่านกบัพระเจา้เป็น
อยา่งไรถา้ท่านก าลงัขโมยเงินท่ีพระเจา้สอนวา่ควรจะอยูใ่นคลงัของพระองคเ์อาไปใชใ้นส่ิงอ่ืน ๆ พระ
เจา้จะไวว้างใจท่านไหม? พระเจา้สามารถท่ีจะหลัง่พระพรลงมาสู่ชีวติของท่านอยา่งบริบูรณ์ไดไ้หม? 
เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองระหวา่งจิตใจของท่านกบัพระเจา้ ขอใหท้่านพิจารณาดูเอง ท่านจะเช่ือฟังพระองคห์รือ
เปล่า 

คร้ังหน่ึงในคริสตจกัรเล็ก ๆ บา้นนอกนกัเทศก าลงัสอนถึงเร่ืองหนา้ท่ีของคริสเตียนในการ
ถวายทรัพย ์ มีผูห้ญิงคนหน่ึงยนืข้ึนกล่าวต่อท่ีประชุมวา่ “ขา้พเจา้เป็นหญิงหมา้ยเราไดฝั้งศพ ของสามี
ของขา้พเจา้ท่ีสุสานใกลโ้บสถน้ี์เม่ือไม่ก่ีอาทิตยน้ี์ ขา้พเจา้มีลูก 6 คนเราก าลงัใชท่ี้ดินท าไร่ไม่ห่างไกล
จากคริสตจกัรน้ีมากนกั ขา้พเจา้ไม่รู้วา่จะเป็นคนตน้เรือนท่ีดีไดอ้ยา่งไร ขา้พเจา้ไม่รู้วา่จะถวาย 10 ลดได้
อยา่งไร แต่ขา้พเจา้เช่ือวา่ทางของพระเจา้เป็นทางท่ีถูก ขา้พเจา้ไวว้างใจในพระเจา้วา่พระองคป์ระทาน
ทุกส่ิงท่ีครอบครัวของขา้พเจา้ตอ้งการต่อไปน้ีลูก ๆ กบัขา้พเจา้จะใชเ้พียง 90 % ของรายไดจ้ะมีมากนอ้ย
เพียงใด อีก 10% เราจะน ามาถวายท่ีคริสตจกัรน้ี เพื่อใชจ่้ายในพระราชกิจของพระเจา้” ถา้ผูห้ญิงคนนั้น
ท าไดท้่านก็ตอ้งท าได ้
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ในเร่ืองน้ีจะตอ้งมีการตดัสินใจส าหรับท่าน ท่านจะท าอยา่งไร ท่านจะยอมมอบกายถวายชีวติ
แก่พระเจา้โดยส้ินเชิงไหม? ท่านจะยอมรับวา่สารพดัทุกอยา่งท่ีท่านมีอยูเ่ป็นของพระเจา้ไหม? ท่านจะ
ยอมถวายอยา่งนอ้ย 10% ของรายไดท้ั้งหมดแก่คริสตจกัรของท่านไหม? พระเจา้ตรัสวา่ จงมาลองดูเรา
ในเร่ืองน้ี” 

ข้ออภิปราย 

1. หลงัจากท่ีท่านไดอ่้านหนงัสือเล่มน้ีแลว้ และศึกษาพระค าของพระเจา้เก่ียวกบัฉนัทะภาระของคริส
เตียนท่านมีความเช่ืออยา่งไรเก่ียวกบัค าสอนน้ี 
2. ลองคิดดูวา่เราจะใชว้ธีิอะไรดีท่ีจะอบรมลูกของเราให้รู้จกัถวาย 10 ลด 
3. พยายามสืบถามดูวา่ มีสมาชิกก่ีคนในคริสตจกัรของท่านท่ียอมทดลองท าการถวาย 10 ลดสามเดือน
เม่ือครบสามเดือนลองใหท้รรศนะ ซ่ึงกนัและกนัในประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 
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