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คํานํา 
หนังสือในภาษาทมิฬแตงโดยบิชอบ อัสซีเรีย ผูซ่ึงเปนบิชอปชาวอินเดีย ในคริสตจักรอังกฤษ 

ในป 1939 ภายหลังการประชุมใหญของสภาศาสนทูตสากลท่ีเมืองทัมบารัมในแควนมัดราส เดิมได
แปลออกเปนภาษาเตลูกกูอน ตอมามีผูขอใหแปลเปนภาษาอังกฤษ 

สภาพการณของคริสตจักรอินเดียเปล่ียนแปลงไปมากนับแตป 1939 แตเช่ือวาคําสอนของบิช
อปอัสซีเรียมีคุณคาถาวรและส่ิงท่ีเขาเขียนข้ึนเม่ือ 20 ปมาแลวยังคงมีความ เกี่ยวของกับความตองการ
และหนาท่ีของคริสตจักรปจจุบันอยางมาก 

ชีวประวัติยอ ๆ ของอัสซีเรียก็มุงจะใหผูอานรูอุปนิสัยของผูแตงหนังสือเร่ืองการถวายแบบคริส
เตียน และใหจดจําคริสเตียนคนสําคัญผูแตงหนังสือนี้ไวใหได 
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ชีวประวติัเวทนายาคัม เอส. อัสซีเรีย 1874-1945 0

ในบรรดาผูนําสําคัญ ๆ ซ่ึงคริสตจักรใหม ๆ ไดผลิตข้ึนในศตวรรษท่ียีสิ่บ ไมมีผูใดจะยิ่งใหญ
กวาเวทนายาคัม ซามูเอลอัสซีเรีย, บิชอบ คนแรกแหงโดนากัล และเปนบิชอบชาวอินเดียคนแรกของ
คริสตจักรอังกฤษในอินเดีย สหายของเขาผูหนึ่งไดสดุดีไววา “เม่ือพระเจาทรงสรางอัสซีเรียข้ึนแลว 
พระองคก็ทุบแบบพิมพนัน้เสีย” (หมายถึงเปนคนเดยีวท่ีไมมีใครเหมือน) ผูนําคนอ่ืน ๆ มีความสามารถ
เสมอเหมือนกบัเขาเพียงในทางใดทางหนึ่งเทานั้น นอยคนนักท่ีจะมีความสามารถพรอม ๆ กัน หลาย ๆ 
อยางเหมือนเขา อัสซีเรียมีความเช่ือในพระเจาอยางเขมแข็ง มีความสามารถเปนอาจารยและผูนําคน, มี
ปรีชาญาณ, ความกลา, สุนทรวาที และมีชีวิตฝายวิญญาณอยางลึกซ้ึง ส่ิงเหลานี้แหละเปนคุณสมบัติ
ของอัสซีเรีย 

เขาเกิดในวนัท่ี 17 สิงหาคม ค.ศ. 1874 ท่ีตําบลเวลาลันวิลัย ในแควนทินเนเวลี ซ่ึงต้ังอยูหาง 50 
ไมล ทางแหลมใตท่ีสุดของอินเดีย ซ่ึงบิดาของเขาคือโมมัส เวทนายาคัม เปนศิษยาภบิาลประจําหมูบาน 
ตระกูลของเขามิใชตระกูลจนัฑาลมาแตแรกตามท่ีเขาใจกัน เขาเปนพวกนาดาส พวกนาดาสจะเขาวัด
ของฮินดูไมได ฉะนัน้ พวกฮินดูจึงถือวาพวกนี้ตระกูลตํ่า แตเปนพวกที่มีกําลังเขมแข็งและปญญาไว 
เม่ือไดเรียนรูพระกิตติคุณเขาก็สามารถผลิตคนสําคัญช้ันผูนํา ไดหลายคนท้ังชายและหญิง เนือ่งจาก
พวกฮินดูเหยยีดหยาม จึงทําใหพวกนี้สนใจฟงพระกิตติคุณกันมาก และคนจํานวนแสน ๆ คนเขาเปน 
คริสเตียน 

ในป 1838 ศาสนาทูตชาวเวลย ช่ือจอน ทอมมัส ไดมายังหมูบาน เมฆนานาปุรัม ซ่ึงแปลวา 
“หมูบานแหงสติปญญาแท” ในครั้งนั้นยังเปนหมูบานเล็ก ๆ เต็มไปดวยดนิทราย ตอมาอีกปหนึ่ง บิดา
ของอัสซีเรียก็รับศีลบัพติสมา ในป 1870 จอน ทอมมัสตาย มีคริสตจักรต้ังอยูหลายรอยหมูบาน และมี
คริสตจักรกลางใหญยอดแหลมสูง 192 ฟุต บรรจุคนนั่งได 1,500 ท่ี ใครเปนคนดูแลพวกคริสเตียนใหม
ตั้งหลายพันคนเชนนีไ้ด? จอน ทอมมัส เปนผูทําการตามแนวความคิดท่ีวา จดัใหมีศาสนาจารยชาว
หมูบานดแูลพวกหมูบานดวยกัน, กอนนัน้ถือกันวาศาสนาจารยชาวอินเดียจะตองรูภาษาอังกฤษ, กรีก
และฮีบรู และศาสนศาสตรทุกชนิด ผลท่ีไดรับก็คือในป 1846 มีพวกศาสนทูตท่ีเปนศาสนาจารย 18 คน 
ในแควนทินเนเวลี และมีชาวอินเดยีท่ีเปนศาสนาจารยคนเดียว ทอมมัสจึงใหความเห็นวาควรจะเอาคน
ทําการตามหมูบานท่ีดีท่ีสุดมารับการอบรมช่ัวระยะเวลาส้ัน สอนเปนภาษาพ้ืนเมือง แลวสถาปนาให
เปนศาสนาจารย มี 6 คนรับการสถาปนารุนแรกป 1849 ทําหนาท่ีไดดจีึงไมมีความลําบากใด ๆ ท่ีจะรับ
ผูอ่ืนเขามาเปนศาสนาจารยอีกมีหลายคนเขารับการสถาปนารวมท้ังบิดาของอัสซีเรีย คือทอมมัส เวทนา
ยาคัม และท่ีรับสถาปนาพรอมกับอีก 31 คนในป 1869 เปนการสถาปนาคร้ังใหญท่ีสุดในอินเดีย 
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เร่ืองนี้สําคัญเพราะอีก 60 ปตอมา อัสซีเรียไดทําการท่ีโดนากัลอยางเดียวกับท่ีทําในทินเนเวลี 
สวนมิชช่ันอ่ืน ๆ มีแผนดําเนนิงานคนละอยาง คือรับแตคนมีการศึกษาดีเขาเปนศาสนาจารย ผลท่ีไดรับ
คือมีพวกศาสนทูตชาวยุโรปมากกวาศาสนาจารยชาวอินเดีย อัสซีเรียดาํเนินตามวิธีทินเนเวลี เขาคัดเอา
คนท่ีทํางานอยางสัตยซ่ือตามหมูบาน แมจะมีการศกึษาเพียงเล็กนอย สถาปนาข้ึน เม่ือเขาเปนบิชอบใน
ป 1912 มีศาสนาจารยชาวอินเดียในภาคของเขาเพียง 6 คนเทานั้น แตเม่ือเขาตายในป 1945 มีมากกวา 
150 คน 

ส่ิงแวดลอมอัสซีเรียเม่ือเขายังเยาวนัน้ดีมาก บิดาเปนคนมักนอย ใจรอนรนและมีศีลธรรม ส่ัง
สอนคนอ่ืนอยางไรตัวเองก็ปฏิบัติตามเหมือนกัน มารดาเปนคนมีอิทธิพลมากมารดาเปนพวกสตรีท่ี
แปลกประหลาดในเขตนั้น คือเปนพวกท่ียึดถือพระคัมภีรเปนหลักทองจาํข้ึนใจไดเกือบท้ังเลม ไมวา
พวกเขาจะทําอะไรตองนําพระเจาเขามารวมดวย และทําใหคนท่ีอยูรอบตัวเกือบเห็นพระองคจริง ๆ 
แมอัสซีเรียจะเปนบุตรคนเดียวท่ีปรารถนามานานแลว และตองคอยอยูถึง 13 ปจึงเกิดมาเธอก็ไมยอมรัก
เขาจนหลงอันจะทําใหเดก็เสีย ในครอบครัวนี้หนาท่ีเปนหนาท่ี คําส่ังตองเปนคําส่ัง และเม่ือมีการทําผิด
ข้ึนเธอตองลงโทษอยางจริงจัง 

เม่ือเปนเดก็อัสซีเรียไปเรียนอยูท่ีโรงเรียนมัธยมท่ีมีช่ือเสียงเมืองเมคนานาปูรัม เปนโรงเรียนท่ีมี
เกียรติประวัตวิาผลิตศาสนาจารยท่ีสถาปนาแลวมากกวาโรงเรียนใด ๆ ในภาคตะวนัออก อาจารยใหญ
ช่ือศาสนาจารย แอมโบรส ทอมมัส เปนญาติท่ีมีอายุมากของอัสซีเรีย ทานผูนี้เปนคนเกงมาก เรียนภาษา
กรีกและสันสกฤตดวยตนเอง ในการสอนนักเรียน ทานย้ําถึงการใชคําเหมาะสม และใหเขาใจ
ความหมายของคําใหแนนอนถูกตอง ซ่ึงเปนบทเรียนท่ีอัสซีเรียไมลืมเลย ในโรงเรียนนีก้็เหมอืนใน
ครอบครัวท่ีพระคัมภีรมีอิทธิพลอยูท่ัวไป ทุก ๆ ปลายสัปดาห เดก็จะตองทองจําพระคัมภีรไดท้ังบท 
และตองเขาใจขอความในบทนั้น ๆ นักเรียนผูหนึ่งเคยเรียนอยูในช้ันเดียวกับอัสซีเรียเคยกลาววา “กอน
ขาพเจามีอายุ 12 ป ขาพเจาทองจําหนังสือโคโลสีไดท้ังเลม แตไมเขาใจความหมาย แตรูสึกวาเปนส่ิง
สําคัญท่ีจะจําพระคัมภีรข้ึนใจไดมาก ๆ” 

อัสซีเรียเปนพวกแรกท่ีสอบแขงขันเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมัดราส เหตุเชนนี้จึงทําใหเขา
ศึกษาอยูในวิทยาลัยท่ีทินเนเวลี 2 ป และเรียนตอท่ีวิทยาลัยมัดราสอีก 2 ป แลวจึงเร่ิมเขาทํางานทางพระ
ศาสนาโดยเปนเลขานุการ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เขาเปนคริสเตียนท่ีเขมแข็ง อยากแตจะนาํคนมาหาพระคริสต
เขาทํางานท่ี วาย.เอ็ม.ซี.เอ กวา 10 ป จึงมีโอกาสเดินทางไปท่ัวประเทศอีนเดยี และประเทศใกลเคียง 
ปราศรัยและเทศนาพยายามเราชีวิตฝายจิตวิญญาณของนกัเรียนและอนชุน 
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ในระยะ 10 ปนี้ ทําใหเขาไดคบเปนมิตรกับชาวอเมริกนัหนุมผูหนึ่งช่ือ เชอรวูด เอ็ดดี้ ผูเปน
เลขานุการ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เหมือนกนั มิตรภาพนีก้อใหเกิดคุณประโยชนอยางมหาศาลแกชายหนุมท้ัง
สองนี้ 

เอ็ดดี้ ชวยอัสซีเรียขบปญหาลึกซ้ึงสองประการ ปญหาทุกขอเกี่ยวกับการขัดแยงกัน ระหวาง
ของดีซ่ึงเขาไดรับมาจากอดตี กับของดีซ่ึงดูเหมือนวาพระเจากําลังจะแสดงใหเขาสําหรับอนาคต 

ในขณะท่ีอัสซีเรียเกดิ คริสตจักรในเมืองทินเนเวลีกําลังทดลองมอบอํานาจในคริสตจักรใหแก
ชาวอินเดยี หนาท่ีและอํานาจใหม ๆ กําลังถูกมอบใหกบัคนท่ีมิไดเตรียมตัวมากอน พวกศาสนทูตก็ไม
นําทางและชวยเหลือแตประการใด ผลท่ีไดรับก็คือคริสตจักรเกดิยุงเหยิงและเกิดความช่ัวรายหลายอยาง 
อัสซีเรียรูเร่ืองนี้ดี ขอนี้จึงเปนเหตุผลท่ีวาในกาลตอมา เขาขอใหคอย ๆ เปล่ียนแปลง มิฉะนั้นแลวจะเกดิ
ผลรายยิ่งกวาผลดี ตอมาอีกสิบป ศาสนทูตชุดใหมไดมาประจํา พวกนี้ตองใชเวลาทํางานหนกัถึง 20 ปท่ี
จะจดัระเบียบในคริสตจักร เขาเปนคนมีสติปญญา และเปนผูบริสุทธ์ิ แตเขาตองควบคุมอยางเขมงวด 
เพื่อดําเนนิการตอไป และไมใครจะวางใจในความสามารถของชาวอินเดียท่ีจะรับผิดชอบและจัดกจิการ
ของคริสตจักร เขาเปนผูปกครองยิ่งกวาเปนมิตรของพวกคริสเตียนพืน้เมือง อัสซีเรียจึงตองเรียนรูจาก
บุคคลเหลานี้ และแสดงความเคารพนับถือเขาแตเขากรู็สึกวาจะตองมีการเปล่ียนแปลง ถาไมใหพวก
อินเดียมีอํานาจและทําผิดพลาดบางแลว ชาวอินเดยีจะเจริญข้ึนไมไดเลยเปนอันขาด 

เอ็ดดี้ไดแสดงใหอัสซีเรียเขาใจวาอินเดยีและชาวตะวนัตกจะตองเปนมิตรมีสภาพเทาเทียมกัน 
ท้ังสองคนนี้เรียนรูท่ีจะเจือจานซ่ึงกันและกันในทุกส่ิง ดวยวิธีนี้ อัสซีเรียจึงเขาใจจิตใจของชาวตะวันตก
ไดดี จึงเขาใจเปนมิตรเทาเทียมกันได เขารูวาการไมลงรอยกับเพื่อน, การโตแยงเพื่อน แมจะคอยจบัผิด
เพื่อน, กไ็มใชเปนการทรยศตอเพ่ือน ถือวาเปนการกระชับมิตรภาพใหแนนข้ึน ฉะนัน้ เขาจึงแสดง
ความรักตอพวกศาสนทูตพวกเกา ๆ และยกยองพวกศาสนทูตท่ีมาทํางานสําคัญ ๆ ใหแกพระคริสต และ
ในเวลาเดียวกนัก็รูวาวิธีการของพวกศาสนทูตผิดพลาด และจําเปนจะตองมีการเปล่ียนแปลงแกไขกัน
อยางมาก 

พวกศาสนทูตเกา ๆ ถือพระคัมภีรอยางเครงครัดวาเปนพระคําของพระเจา เขาถือวาทุกคําเปน
ความจริง และการสงสัยเปนบาป อัสซีเรียก็ไดรับการอบรมเชนนี้ตลอดท้ังบิดามารดาของเขาดวย พระ
คัมภีรยึดแนนในใจของอัสซีเรียจนเขาไมกลาจะรับความเห็นใหม ๆ ซ่ึงแสดงความจริงดวยวธีิท่ีผิดแผก
ไปจากท่ีเขาไดรับการอบรมมาแตเยาว เอ็ดดี้ก็ชวยเขามากในขอนี ้ แสดงใหเห็นวาวิธีศึกษาพระคัมภีร
แบบปจจุบันทําใหทราบความจริงใหม ๆ ข้ึนอีกมาก แมวาจะทําใหผูศึกษาโยนทิ้งแนวความคิดเกา ๆ 
ไปบางก็ตาม เขารับรองวาจําเปนจะตองรับเอาทัศนะใหม ๆ และวิธีศึกษา และใชเพื่อเขาใจพระคัมภีรดี
ข้ึน โดยไมเปนการดหูม่ินพระคัมภีรแตประการใด ตอมาเม่ืออัสซีเรียเปนบิชอป เขาไดบอกให

 7 



นักเรียนศาสนศาตรท้ังหมดอานพระคัมภรีโดยถือเสมือนวา พระเจาไดเผยนํ้าพระทัยใหทราบทีละนอย 
ๆ และอยาถือเอาทุกส่ิงในพระคัมภีรเดิมเปนหลักตายตัวเหมือนพระคมัภีรใหม 

ในระหวางทําท่ี วาย.เอ็ม.ซี.เอ. มีเหตุการณ 2 อยางเกิดกบัอัสซีเรีย ในป 1898 คือเขาสมรสกับ
สตรีท่ีมีการศึกษาดแีละฉลาดผูหนึ่ง เธอเปนคนจงรักภกัดีตอพระเยซูเหมือนสามี เกดิบุตรชาย 4 คน 
หญิง 2 คน บุตรชาย 3 คนทํางานในคริสตจกัรโดยเปนศาสนาจารย, แพทยและผูชํานาญการเกษตร 

ในป 1903 อัสซีเรียไดเร่ิมต้ังสมาคมผูประกาศอินเดียแหงทินเนเวลี อันเดยีไดรับความ
ชวยเหลือจากตะวนัตกมากแลว อัสซีเรียและพวกเห็นวาถึงเวลาแลวท่ีจะแสดงความกตัญูและ
ความสามารถท่ีจะรับใช โดยทําการสงศาสนทูตออกไปโดยใชเงินของชาวอินเดยีและโดยคนชาวอินเดีย
เอง จึงเลือกเอาทองท่ีปลายเขตรัฐนิสัมเปนท่ีทําการ ซ่ึงใชพูดภาษาเตลูกู และต้ังท่ีทําการใกลสถานี
รถไฟชุมทางโดนากัล ในสมยันั้นไมมีใครรูจักโดนากัล แตปจจุบันเปนท่ีรูจักกันท่ัวโลก เดิมเปนปาท่ีอยู
ของเสือและสัตวรายนานาชนิด ประชาชนยากจนและไมเคยฟงพระกิตติคุณมาแตกอน 

อัสซีเรียไดไปแถลงงานใหมนี้ท่ัวอินเดีย เพื่อชักชวนคนหนุมสาวใหถวายตวัทํางานใหพระ
คริสต โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกาศส่ังสอนใหแกคนท่ีไมเปนคริสเตียน ในท่ีประชุมเม่ือมะซาเรียเชิญ
ชวนอยูนั้น มีนักเรียนคนหนึ่งถามวา ทําไมตัวของเขาเองไมออกไปเลา? เพื่อเปนการตอบสนองคําถามนี้ 
อัสซีเรียจึงตัดสินใจไปเปนศาสนทูตท่ีโดนากัล เพื่อน ๆ ก็แปลกใจในการตัดสินใจคร้ังนี้ คริสตจักร
อินเดียไมใครมีผูนําแบบนี้ เขาเปนคนท่ีรูจักกวางขวาง และมีอิทธิพลในคริสตจักร จะเหมาะหรือท่ีจะ
ไปเก็บตัวอยูในปาโดนากัล อัสซีเรียสํานึกในหนาท่ีของตนดี เขาจึงไปหาบิชอบ เฮนรี ไวทเฮด ท่ีเมือง
มัดราสบิชอบก็รับก็ขอเสนอและแนะใหรับสถาปนา 

เฮนร่ี ไวทเฮด บอกประกาศไปท่ัวโลกวา การประกาศกบัฝูงชนจันฑาล เปนโครงการของพระ
เจาท่ีจะชนะจติใจของชาวอินเดีย ศาสนาทูตรุนกอน ๆ ประกาศกับคนช้ันสูง และนําคนช้ันสูงมาเปนค
ริสเตียน คร้ันเม่ือคนช้ันตํ่าจาํนวนพัน ๆ มาเขาเช่ือ พวกศาสนาทูต และผูนําอินเดยีกชั็กสงสัยในผล พวก
ช้ันต่ําโงเขลา สกปรกและนิสัยไมดหีลายอยาง ถาขืนใหมาเขาคริสตจักรจะทําใหเปนท่ีรังเกยีจของชน
ช้ันสูง และยากจะใหมาเขาเช่ืออีก กลาวกนัวา “แมจะใหคนช้ันตํ่า 50 ลานเขาเช่ือก็ไมทําใหคนอินเดีย
ท้ังหมดเปนคริสเตียนได” บิชอป ไวทเฮดไมเหน็ดวย เพราะในพระคัมภรใหมมีวา คนช้ันสูง คนมี
อํานาจมิไดถูกเรียก เขาคิดวาประเทศอินเดีย พระเจาอาจเปล่ียนใจคนช้ันตํ่าข้ึนไปถึงช้ันสูง เหมือนกับ
อาณาจักรโรมก็เปนได 

บิชอป และ มิสซิส ไวทเฮด ตอนรับอัสซีเรียเหมือนบุตร ไวทเฮดรูสึกวาถึงเวลาแลวท่ี
คริสตจักรอินเดียจะมีบิชอปเปนชาวอินเดียและรูสึกวาพระเจาจดัคนมาใหแลวท่ีจะเปนบิชอปอินเดียคน
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แรกของคริสตจักรอังกฤษ ในเดือนมิถุนายน ป 1909 เขาไดสถาปนาเปนมัคคนายกในคืนกอนไวทเฮด
ไดบอกเร่ืองอนาคตแกเขา อัสซีเรียไดเขารับหนาท่ีพรอมดวยภาระหนักในอนาคต 

เม่ือรูขาววา ไวทเฮด ตองการจะมีบิชอปผูชวยเปนชาวอินเดีย ก็มีการคัดคานมาทุกทาง พวกศา
สนทูตรูวาคริสตจักรยังไมพรอมท่ีจะทําเชนนั้นได บางก็ไมวางใจอัสซีเรียเปนสวนตัวพวกคริสตเตียน
อินเดียท่ีมาจากตระกูลสูงกไ็มพอใจท่ีตําแหนงนีจ้ะไปตกกับพวกนาดาส ตอมาหลายปพวกนัน้กลาววา 
“ขาพเจาไมเคยเหน็คริสเตียนช้ันสูงพูดถึงความดีของอัสซีเรียเลย ยกเวนกรณีเดยีว” แตไวทเฮด คงกม
หนาทําตามแผนตอไป แลวก็คอย ๆ มีผูรับความเห็นของเขา บิชอปโกเบีลสตัน ผูเฒาแหงกัลกตัตา
ยืนยนัวา บิชอปชาวอินเดยีคนแรกจะตองมีภาคของตนเอง แมจะเล็กก็ตาม และมีตําแหนงช่ือ เพื่อ
ปองกันมิใหลือกันไปวา บิชอปชาวอินเดยีตองทําหนาท่ีเปนผูชวยชาวยุโรปเสมอไปฉะนั้น จึงตกลงให
เอาภาคใหมโดนากัลแยกออกจากการประกาศของสมาคมผูประกาศอินเดียเสีย นอกจากนั้น บิชอปใหม
จะตองชวยบิชอปไวทเฮดในเขตพูดภาษาเตลูก ในภาคมดัราสดวย 

ในขณะท่ีปรึกษาหารือกันอยูนี้ อัสซีเรียก็ไดช่ือเสียงอีกดานหน่ึง คือในป 1910 การประชุม
ศาสนาทูตสากลเปดข้ึนท่ีเมืองเอดินเบิรก สกอตแลนด เปนท่ีประชุมของพวกตะวันตกในบรรดาผูเขา
ประชุม 1,3000 คน มี 18 คนเทานั้นท่ีไปจากคริสตจักรใหม ๆ คนหน่ึงใน 18 คน ก็คืออัสซีเรีย เขาไดรับ
เลือกใหกลาวถึงสัมพันธภาพระหวางศาสนทูตกับเพื่อนรวมงานในคริสตจักรใหม ๆ เขาไดปราศรัยดวย
อารมณลึกซ้ึง โดยจบลงดวยถอยคําท่ีวา “ในสมัยตอ ๆ ไปคริสตจักรอินเดียจะลุกข้ึนแสดงความกตัญู 
เพื่อเปนพยานในความกลาหาญและเสียสละอยางสูงของพวกศาสนทูต พวกทานไดใหอาหารเล้ียงคน
ยากจน ทานยอมสละชีวิต เราขอแตใหมีความรัก ขอใหเปนมิตรกับเราเถิด” ขอนี้ไมยุติธรรม คลายกับ
ปฏิเสธความรักและมิตรภาพท่ีมีอยูแลวมากมายในศตวรรษกอนอัสซีเรียพูด แตถอยคําสะกิดใจพวก 
ศาสนทูตและสหายท่ัวโลกท่ีวา ถึงเวลาแลวจะตองเปล่ียนสัมพันธภาพกันอยางขนาดใหญ มีผูเหน็พอง
กับอัสซีเรียจํานวนมากท่ีวา ความสัมพันธระหวางศาสนทูตกับผูรวมงานพืน้เมืองตามท่ีทําการมิชช่ัน
ท่ัวไปมีระดับตํ่ากวามาตรฐานคริสเตียน 

ในท่ีสุดทุกอยางก็พรอมในวนัท่ี 29 ธันวาคม ป 1912 บรรดาบิชอปอังกฤษท้ัง 11 คน ท่ีอยูใน
อินเดียไดรวมกันวางมือลงบนศีรษะชาวอินเดียคนแรก และเวทนายาคัม ซามูเอล อัสซีเรีย อายุ 38 ป ก็
ไดเปนบิชอปแหงโดนากัล อีกสิบวันตอมาก็ไดเขาประจําภาคเล็ก ๆ ของตน ซ่ึงมีศาสนาจารยชาว
อินเดีย 6 คน และคริสเตียน 8,000 คน ตัวเขาเองเลาใหฟงในเวลาตอมาวาเพื่อท่ีจะทําลายการโตแยง
ไมใหแตงต้ังเขาดํารงตําแหนงนี้ บิชอปไวทเฮดถึงกับพดูโตแยงวา “ชางมันเถิด, เปนทองท่ีภาคเล็ก ๆ 
ถาอัสซีเรียทําความยุงยากใหเกิดข้ึน ก็ไมกระทบกระเทือนอะไรมากนัก” 
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บิชอปใหมผูนีแ้สดงใหเห็นแตเร่ิมแรกวา แมจะเปนภาคเล็ก เขาก็ถือวาพระคริสตมอบอํานาจ
ใหเขาปกครองคริสตจักรของพระเจาในฐานะบิชอป เขาจะตองปกครองใหเรียบรอยตัวเองทํางานไม
เหน็ดเหน่ือยและสัตยซ่ือ เขาก็ไมยอมใหคนอ่ืนเกียจครานและตามใจตัวเอง พวกเมธอดิสททําการ
ประกาศอยูในทองท่ีใกลเคียงก็ประหลาดใจ ท่ีเห็นบิชอปหนุมชาวอินเดยีปกครองเขตของเขาอยาง
เขมงวดยิ่งกวาศาสนาทูตคนอ่ืน ๆ หลายปตอมา เพื่อนรวมงานของเขาคนหน่ึงกลาววา “ไมตองสงสัยมี
คนยําเกรงทานบิชอปมาก” อัสซีเรียรูจักบังคับตัวเองอยางดีคนท่ีรูจักเขาดี จะรูวาเขาเปนคนมีความต้ังใจ 
และประพฤติตนดีอาการภายนอกแสดงความสุขุมคัมภรีภาพ แตภายในมีความรักและหวงใยวิตกกังวล 
เพราะในสมัยเร่ิมตนนั้น อัสซีเรียไมคอยมั่นใจตัวเองนกั เพราะรูวาคนสวนมากกาํลังจองดูเขาซ่ึงมิใช
เปนมิตรท้ังหมด ฉะนั้น เขาจึงตองบังคับตนเองตลอดเวลาและระวังไมกระทําการผิดพลาด หลายป
ตอมา เม่ือฐานะเขาม่ันคงดแีลว เขาจึงใจดีและออนโยนลง แตเขาไมทําตัวใหสนทิสนมกับผูท่ีรวมงาน
ดวย เกรงไปวาจะมีผูฉวยโอกาศใชความสนิทสนมนั้นเอาเปรียบ แมบิชอปชาวยุโรปในแควนเดิมของ
เขาคือทินเนเวลียังรับเชิญไปรับประทานอาหารรวมท่ีบานของศิษยาภบิาลขณะเดนิทางก็ตาม อัสซีเรีย
จะไมไปรับประทานอาหารในบานของศาสนาจารยชาวอินเดียเปนอันขาด เขาถือกฎขอนี้จนตลอดชีวิต 

การใชวิธีเขมงวดนีเ้ปนประโยชนมาก คริสเตียนในโดนากัลเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และชีวิตใหม
ไดเขามาสูพวกคริสเตียน บิชอปใหมเปนผูนําฝายวิญญาณจริง ๆ และเขามีความสามารถท่ีจะรับผิดชอบ
ไดมากกวาท่ีไดใหไวแตเร่ิมแรก นับแตเร่ิมแรกเขาเปนผูชวยบิชอปไวทเฮด ในเขตภาษาเตลูกูแหงภาค
มัดราส เขาคอย ๆ ไดรับอํานาจเพ่ิมข้ึนจนเกือบจะปกครองท่ัวเขตนั้น ๆ ในป 1930 คริสตจักรอังกฤษ
กลายเปนคริสตจักรอินเดยีโดยตรง บิชอปอัสซีเรียคงปกครองเนื้อท่ีเกือบเทาประเทศอังกฤษ มีคริส
เตียนกวา 100,000 คน 

ในโดนากัล อัสซีเรียคงใหชาวยุโรปทําการในตําแหนงสําคัญตลอดมา มีพวกศาสนทูต เชน 
เอลลิออต แทนเนอร, เกลดสโตน, เอมเมด สเบีย และอ่ืน ๆ ทํางานอยางใกลชิดกับบิชอป พวกชาวยุโรป
เหลานี้คงทํางานฝายธุรกิจของภาค เชน งานการเงิน และการปกครองควบคุมความประพฤติพวกศาสนา
อาจารย และชวยแกปญหาตาง ๆ ซ่ึงมิฉะนั้นแลวบิชอปจะตองทําพวกชาวยุโรปเหลานี้พอใจท่ีจะอยู
หลังฉาก ยกบิชอปเปนผูนาํพวกเขาตองรับภาระหนัก ซ่ึงมิฉะนั้นแลว บิชอปจะตองรับเอาไปแบกเอง 
ท้ังนี้เพื่อใหบิชอปเปนอิสระทํางานในหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี อัสซีเรียไดเปรียบพิเศษอยูประการหน่ึง 
คือ ตกลงกันใหบิชอปชาวอินเดียคนแรกทํางานไดเต็มท่ี ประเทศอังกฤษจึงจดักองทุนพิเศษไวสําหรับ
โดนากัล ถึงแมเขตอ่ืน ๆ จะตองเลิกลมไปเพราะไมมีเงนิ แตเขตโดนากัลคงทําการอยู และขยายตอไป
ไมหยดุยั้ง 
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กอนท่ีเราจะกลาวถึงงานในหนาท่ีของเขาโดยเฉพาะ ขอใหไดดูชีวติภายในและสวนตัว ซ่ึงทํา
ใหเขามีความสามารถทํางานไดดี เขาต่ืนข้ึนแตเชาตรูประมาณ 5 น. ใชเวลาอธิษฐานนานกอนสวาง เขา
ระบุช่ือทุกคนที่ทํางานสําคัญในคริสตจักร เม่ือเขตของเขาขยายข้ึน เขาก็ตองระบุช่ือผูรวมงานจํานวน
นับรอยทุกวัน และเร่ืองสําคัญ ๆ ในคําอธิษฐานอีกดวยซ่ึงเขาตองรับผิดชอบ เขาเปนคนเล้ียงงายตลอด
ชีวิต เขาถือพระเยซูเปนพระเจาและพระผูชวยใหรอด เขาพยายามท่ีจะทําตัวใหเหมือนพระองค ความมุง
หมายในการเปนบิชอปของเขาก็มีประการเดียวคือ “ใหพระเจาไดรับเกียรติและสงาราศีในทุกส่ิง” เขา
เปนคนมีปญญาสูง และเปนนักศึกษาจริง ๆ หลักการศึกษาคนควาของเขาก็คือพระคัมภีร นับแตเปนเด็ก
เขาจําพระคัมภีรในภาษาทมิฬไดเกือบท้ังหมด เขาไดอานหนังสืออังกฤษท่ีดี ๆ เปนการเพิ่มพนูความรู
พระคัมภีร รูภาษากรีกบางแตไมเคยเรียนภาษาฮีบรู เขาอานหนังสือไดทุกแหงและทุกเวลา เขาชอบ
เดินทางรถไฟนาน ๆ เพราะจะไดมีเวลาอาน และไมมีใครรบกวนนอกจากฝุนและความรอน แตเขาก็ไม
เอาใจใสนกั เขาน่ังอานหนังสือไดนาน ๆ จดขอความและจําไว 

อัสซีเรียมีคุณสมบัติเปนครูแท งานในหนาท่ีบิชอปสวนมากทําโดยวิธีส่ังสอน เขาเช่ือวา
ประชาชนชาวหมูบานสามารถเขาใจพระคัมภีรได จะตองทําใหเขาเขาใจพระคัมภรีเพื่อจะไดเปนคริส
เตียนตอไปไดดี ตัวเขาเองเปนชาวชนบทและรูวาชาวชนบทมีความคิดเห็นอยางไร กอนจะทําพิธีวางมือ 
เขาตองใชเวลาสอบถามผูเขาเช่ือ เพื่อตรวจสอบดูวามีความเขาใจแคไหนเพื่อชวยใหเขาเขาใจการเปน 
คริสเตียน และใหเห็นวาการเปนคริสเตียนมีเกยีรติอยางแทจริง บางคร้ังเขาลองเขาไปสนิมสนมกับผูรับ
การอบรม ก็ประสบความหนักใจของผูท่ีเขามาเปนคริสเตียนใหม เชน แกลงถามผูเฒาคนหนึ่งวา “ลุงมา
จากหมูบานไหน?” ก็ไดรับคําตอบอยางทองจําวา “พิธีวางมือคือการท่ีบิชอปเอามือวางบนศีรษะ” ทาน
ตองย้ําส่ังสอนพวกครูและศาสนาจารยใหเขาใจวา การส่ังสอนใหคนทองจําอยางนกแกวโดยไมเขาใจ
ความหมายน้ันไมมีประโยชนเลย และไมเปนท่ีนิยมของทานบิชอปดวย 

อัสซีเรียรูดีวาประชาชนจําเนื้อเพลงไดด ี แมจะไมไดเรียนพระคัมภีรมา แตกจ็ําเร่ืองราวในเวลา
รองเพลงได ทานจึงสงเสริมใหเขียนเพลงและบทกลอนข้ึนเพื่อใหประชาชนรอง เตเลกูเปนภาษาที่
ไพเราะ และชาวเตเลกูเปนชาติท่ีรองเพลงไดดีของอินเดีย จึงมีเพลงและบทกลอนเร่ืองชีวิตพระคริสต
และเร่ืองคริสเตียนอ่ืน ๆ มาก บทเพลงในตอนเชาและตอนเย็นไดเขียนข้ึนตามแบบอินเดีย และรองเปน
ทํานองอินเดยี ไดแตงบทละครตามเร่ืองในพระคัมภีร แลวนําไปแสดงตามหมูบาน ดวยวิธีการตาง ๆ 
ดังกลาวแลวทําใหชาวชนบทรูจักพระกิตติคุณดีข้ึน 

อัสซีเรียมีความเช่ือม่ันในชาวชนบท เขาไมใครคํานึงวาพวกชนบทเคยเปนอยางไรมากอน คิด
แตวาเขาอาจเปนอะไร ๆ ได ถาฤทธ์ิเดชของพระคริสตทําการในใจบุคคลพวกน้ี ดังนั้นเขาจึงย้ําใหพวก
ชนบทแสดง การเปนพยาน และเพิ่มคําปฏิญาณข้ึนอีกขอหนึ่งนอกจาก 3 ขอตามปกติ คือ เลิกความช่ัว, 
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มีความเช่ือ เปนคนวางาย และประการท่ีส่ีตองเปนพยานที่สัตยซ่ือของพระคริสต เขาจะใหผูเขาเช่ือเอา
มือวางบนศีรษะแลวปฏิญาณ “วิบัติจะเกิดข้ึนแกขาพเจา ถาขาพเจามิไดประกาศพระกิตติคุณของพระ
คริสต” บางทีมีคนถามบิชอปวา จะใหคนโงเขลาไปแสดงเปนพยานไดอยางไร ทานตอบวา ถาเขาจํา
เร่ืองในพระคัมภีรไดเร่ืองหนึ่งแลวนําไปบอกคนอ่ืน ๆ แลวกลับมาเรียนเร่ืองใหม เชนนี้ก็ทําได 

เหตุเชนนี้ทานบิชอปจึงจัดใหมีสัปดาหการแสดงพยานข้ึนในฤดูรอน เพราะเปนฤดูท่ีประชาชน
วางการทํานา แลวใหพวกคริสเตียนจํานวนนับพันไปบอกวา พระคริสตไดทําประโยชนอะไรใหแกพวก
เขา ใหชาวชนบทฟงตามหมูบานทั่ว ๆ ไป เปนความปรารถนาของทานบิชอป จะใหคริสเตียนทําทุกคน
ในการนีใ้นปหนึ่งทานรายงานวาคริสเตียนรอยละ 36 เขารวม แตทานยังไมพอใจ ไมมีท่ีไหนในโลกท่ี 
คริสเตียนจํานวนมากกวาหนึ่งในสามจะออกแสดงพยานใหพระคริสตแบบนี้เลย ทานไดวางกฎไววาให
พวกศิษยาภิบาลและพวกทํางานชวยกันเตรียมพวกคริสเตียนออกไปเปนพยาน และหามมิใหพวกศิษ
ยาภิบาลและผูประกาศเทศนาในระหวางสัปดาหการเปนพยาน ควรใหคริสเตียนชายหญิงท่ีเปนสมาชิก
ทําหนาท่ีเทศนาในระหวางสัปดาหนีว้ิธีแสดงพยายามเชนนี้ทําใหเกดิอิทธิพลมาก สมัยกอน ๆ 
ประชาชนเช่ือวา การเปนคริสเตียนของคนช้ันตํ่าจนหมดหมูบานก็ไมจูงใจใหคนช้ันสูงสักคนเดียวเขา
เปนคริสเตียนได แตบัดนีค้วามมหัศจรรยไดเกิดข้ึนแลว พวกคนช้ันสูงอดเห็นชีวิตเปล่ียนแปลงของ
พวกคริสเตียนไมได คริสเตียนในโดนากัลมิใชวาจะดีรอบคอบแตเม่ือเขาพากันเลิกดืม่สุรา การรองเพลง
นมัสการก็เขามาแทนการทะเลาะววิาทและดากัน กก็ลายเปนความมีระเบียบเรียบรอยจึงทําใหมีคน
สงสัยถามวา อะไรหนอทําใหชีวิตคนสวนมากเปล่ียนจากช่ัวไปสูดไีดเชนนี้ กคื็ออํานาจของพระเจา
นั้นเองทุกปภายหลังจากการประกาศเปนพยานหนึ่งสัปดาหแลว ประชาชนตามหมูบานตาง ๆ ขอรอง
ใหไปสอนเร่ืองศาสนาใหมและแปลกประหลาดนี้ และคนช้ันสูงบางคนถึงกับแสดงความปราถนา
ออกมาวา อยากรูเร่ืองพระเจาโดยละเอียดตอไป 

นอกจากนั้น อัสซีเรียยังแตงหนังสืออีกหลายเลม เปนภาษาทมิฬ แมเขาจะพูดภาษาเตเลกูไดด ี
แตไมใชภาษาของเขาเขาจึงกลาท่ีจะเขียนข้ึน ปลอยใหผูอ่ืนแปลเอาดกีวา เขาไมไดเขียนเปนภาษาทมิฬ
ดวยศัพทสูง แตเขียนดวยคํางาย ๆ ใชคําใหเหมาะสม เพื่อแสดงความคิดออกมาอยางชัดแจง เม่ืออาน
หนังสือของเขาแลวจะรูสึกวาเขาเจริญข้ึน ทางฝายวิญญาณเปนข้ัน ๆ หนังสือเลมแรกกลาวถึงการรับบัพ
ติสมา แตอานแลวจืดชืดไมมีรส เพราะเขาถอดเอามาจากหนังสืออังกฤษท่ีมีช่ือเสียงเลมหนึ่ง แตไมใคร
มีเร่ืองเกี่ยวกับความเช่ือและประสพการณของเขามากนัก ตอมาเขาเปล่ียนวิธีใหม เขาเขียนเลมส้ัน ๆ 
หลายเร่ืองเกีย่วกับพระคัมภรี เชน หนังสือโยบ, โครินธเลมหนึ่งเลมสอง และววิรณ เขาใชหนังสือ
อังกฤษท่ีดี ๆ เปนคูมือ แตเขียนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในใจของตัวเอง เขาไดปฏิบัติมาดวยตนเอง และทุกส่ิง
เกี่ยวกับความตองการของคริสตจักรอินเดยี ตอมาเขาเขียนเก่ียวกับปญหาท่ีจะตองปฏิบัติ เขาวิตกมากใน 
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การท่ีประชาชนท่ีระดับตํ่าเกีย่วกับศีลธรรมในทางเพศและทัศนะท่ีผิดในเร่ืองสมรสของคนท่ีไมใชคริส
เตียน ดังนั้น เขาจึงแตงหนังสือการสมรสแบบคริสเตียน อาศัยพระคัมภีรและชีวิตสมรสอันเปนสุขเกือบ 
40 ปของเขาเปนหลัก หนังสือเลมท่ีเรากําลังอานอยูนี้ กเ็ปนชุดหนึ่งในหนังสือเกีย่วกับการปฏิบัติ “คือ
ถวายทรัพยแบบคริสเตียน” 

อัสซีเรียไดเปนผูชวยใหคริสตจักรอินเดยีขบปญหาเร่ืองการเล้ียงตัวเองใหสําเร็จ ทานไดกลาว
และแสดงทัศนะไวในหนังสือวา การมีความเหน็ผิดในเร่ืองเล้ียงตนเองจะทําใหเกดิผลรายแกชีวติฝาย
จิตวิญญาณของคริสตจักร แตทานมีความม่ันใจวา ถาพวกคริสเตียนเรียนรูแนวความคิดท่ีถูกตองในเร่ือง
การถวายทรัพยและความโสมนัสของเร่ืองนี้แลว เขาก็จะพากันถวายส่ิงท่ีคริสตจักรตองการในการ
ดําเนินงานและมากกวาเสียอีก เม่ือทานไดมาพิจารณาถึงชีวิตความเปนอยูของพวกคริสเตียนในโดนากัล
ก็เห็นวา แมจะมีฐานะยากจนมากแตก็ไมรายแรงเทาท่ีพวกศาสนทูตเช่ือกัน พวกศาสนทูตสงสารคน
ยากจนเหลานีม้าก จนเขาไดแตสอนใหรูจักรับแตฝายเดียว หาไดสอนเร่ืองการถวายไม อัสซีเรียเห็นวา
พฤติกรรมเชนนี้จะตองเปล่ียนแปลงทันที จึงเร่ิมตนสอนพวกสตรีวา เวลาจะเอาขาวสารใสหมอหุงให
เก็บขาวไวคร้ังละหน่ึงกํามือเสมอ เพื่อจะไดถวายพระเจา ทําเชนนี้จะไมรูสึกมาก แตถาเปนเวลาหลาย
สัปดาหหลายเดือนเขาจะไดจํานวนไมนอย นี่เปนวธีิปฏิบัติแบบชาวอินเดยีไดผลดี หลายแหงได
นําไปใช ฉะนัน้ ทุก ๆ เดือน เราจะเหน็พวกสตรีแบกถุงขาวมาโบสถคร้ังหนึ่งท่ัว ๆ ไปตามหมูบาน ใน
ประเทศอินเดยี หนังสือเร่ืองการถวายทรัพย นี้มิใชนกัปราชญแตงในหองทํางานของเขา แตเปนหนังสือ
ท่ีแตงโดยบุคคลท่ีเห็นในแงดีและแงรายในการหาเงนิ และเปนผูท่ีมีประสบการณ เห็นวาปญหาเร่ือง
การเงินนี้มีความสัมพันธโดยตรงกับปญหาเร่ืองการมีความเช่ือท่ีจะตองปฏิบัติในองคพระเจา 

ในโดนากัล อัสซีเรียมีมิตรสหายอยูในคณะมิชช่ันเมทอดิสท, คองกริเกช่ันแนลลิสท และลูเธอ
รันหลายคน เขาไดเอาใจใสปญหารวมคริสตจักรเขาเปน อันหนึ่ง อันเดียวกนัมาแตแรกในป 1919 เขา
ไดไปรวมประชุมของพวกศาสนาจารยชาวอินเดียท่ีเมืองทรานสคิวบาร ซ่ึงสงคําทาทายไปยังคริสตจักร
ท่ียังแยกกนัอยูในประเทศอินเดีย ใจความของคําทาทายนัน้มีวา “พวกเราออนแอเพราะแยกกนั ขอใหเรา
รวมเปนอันหนึ่ง อันเดยีวกนั เพื่อวาเราจะมีกําลังวิญญาณของคนประมาณ 1/5 ของมนุษยชาติมาถวาย
พระคริสตใหจนได” นับแตนั้นมาจนถึงแกกรรม อัสซีเรียไดเปนกรรมการท่ีจะนาํเอาคริสตจักรอังกฤษ
เพรสไบเรียน, คองกริเกช่ันเนลลิสต และเมทอดิสทเขามารวมเปนสหคริสตจักรใหญแหงเดียว เปนงาน
ท่ียากมาก อัสซีเรียมีความรักคริสตจักรอ่ืน ๆ แตเม่ือเขาทํางานในพระศาสนามานานๆ เขาถือวา
คริสตจักรของเขามีคามาก เขามีเจตนจาํนงอยางเด็ดเดีย่ววา ถามารวมกันเปนคริสตจักรแลว คุณคา
เหลานี้จะตองไมละท้ิงหรือทําใหเสียไป เขามีความม่ันใจวาจะรวมกันได แตนาเสียดายท่ีเขาส้ินชีวิต
เสียกอน คือในเดือนกันยายน ป 1947 เปนเวลากวาสองปภายหลังเขาตาย คริสตจักรแหงประเทศอินเดีย
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ภาคใตกไ็ดเร่ิมอุบัติเหตุข้ึน แตโครงการรวมกันนีเ้ปนหนี้ความพยายามและสติปญหาของเขาอยางมาก
คริสตจักรอินเดียจึงไมอาจจะลืมผูกอสรางคนสําคัญนี้ได 

เขาไดรับเกยีรตินิยมจากนอกเขตมากหลาย เขาไดเปนประธานสภาคริสตจักรแหงชาติอินเดยี, 
พมา และลังกาเปนเวลาหลายป มหาวิทยาลัยเคมบริดมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตยทางวชิากฎหมายใหแก
เขา ณ ท่ีประชุมแลมเบช (อันเปนท่ีประชุมพวกบิชอปอังกฤษท่ัวโลก ทุก ๆ สิบป) มีผูฟงถอยคําของเขา
ดวยความเคารพและเห็นอกเห็นใจ เขาไดเดินทางไปท่ัวยุโรป, อเมริกา ออสเตรเลีย ไมวาเขาจะไปท่ีใด 
คําพูดของเขาก็มีน้ําหนักดี ลูกชายของศิษยาภิบาลประจาํหมูบานวาลาลันวิไล ไดกลายเปนคริสเตียนคน
สําคัญและทรงเกียรติสูง ผูหนึ่งในโลกแลวแตภายในใจของเขายังคงถอมตัวเกือบเปนเด็กบานนอกโง ๆ 
ผูหนึ่ง ท่ีไดเรียนพระคัมภีรคร้ังแรกจากมารดาผูมีใจรักพระเจาของเขา 

วันสําคัญท่ีเปนศูนยกลางสําคัญในชีวิตของเขาอีกวันหนึง่ก็คือ วันท่ี 6 มกราคม ค.ศ. 1939 เปน
วันทําพิธีถวายโบสถใหญในโดนากัลใหแกพระเจา ในทามกลางบรรดาพวกบิชอปและผูนําอ่ืน ๆ อีก
มากมาย ซ่ึงมาจาก 5 ทวีปของโลก และคริสเตียนชาวอินเดียจํานวนมาก ภาคนีก้ลับเจริญยิ่งกวาภาคแม
แหงทันเนเวลีเสียอีก และมีจํานวนคริสเตียนมากกวาภาคอ่ืน ๆ ในประเทศอินเดยี โบสถนี้สรางตาม
แบบชาวอินเดยีโดยมีศิลปฮนิดู, มอสเล็ม และคริสเตียนผสม มีคนทั่วโลกสงเงินมาชวยสราง มีคน 
1,500 เขารับศีลมหาสนิท มีอนุสรณระลึกถึงพวกศาสนทูตและผูประกาศศาสนา ชาวอินเดยีหลายรอย
คนท่ีไดมีสวมรวมงานมาจนถึงสรางโบสถนี้สําเร็จ แตท่ีสําคัญก็เฉพาะคนสองคนท่ีไดเปนเหมือนบิดา
มารดาของภาค คือบิชอปอัสซีเรียและภริยา 

ตอนปลายอายขุองบิชอปอัสซีเรียมีความเศราอยูบาง สวนชีวิตครอบครัวคงเปนสุขตามปกติ 
เม่ือมีหลาน ๆ เกิดมาก็เพิ่มความโสมนัสยนิดีข้ึนเร่ือย ๆ แตเพื่อนเกาไดตายและจากอินเดียไปหมด คร้ัง
หนึ่งทานบิชอปไดบอกกับสตีเพน นีล วา “ผมคิดวาคุณคงจะเปนเพียงคนเดยีวท่ียงัมีชีวิตอยูท่ีเรียกช่ือ
ผมวาอัสซีเรีย” “เพราะทุกคนใชเรียกตําแหนงของทานดวยความเคารพเกดิความยุงยากใหม ๆ ข้ึนใน
งานของภาค เปนการยากท่ีจะใหมีใจรอนรนเหมือนสมยัแรก ๆ ได เม่ือทุกอยางเปนของใหมและความ
เจริญกาวหนาก็รวดเร็วดี คริสเตียนรุนท่ีสองและท่ีสามผิดกับผูเขาเช่ือแรก ๆ ศาสนาคริสเตียนมาถึงเขา
ในฐานะมรดกตกทอด และไมใชเปนเร่ืองท่ีจะเลือกเอาไดตามใจชอบพวกเขาจึงมีปญหาความยุงยาก
แตกตางออกไปจากเดิม และจะตองหาทางขบปญหาเหลานี้ดวยวิธีแตกตางออกไป ทานบิชอปกมิ็ใคร
จะสนิทสนมกบัพวกเด็กรุนหลัง ๆ เหมือนกับท่ีเคยสนิทใกลชิดปูและตาของเขา ฉะนั้น บางทีทานก็
อาจจะรุนแรงในการตําหนิตเิตียนพวกรุนใหม พวกท่ีไดรับการศึกษารุนหลัง ๆ ไมพอใจในการปกครอง
แบบพอปกครองลูกซ่ึงเหมาะกับสมัยสามสิบปโนน เขาจึงตําหนิทานบิชอปอยางรุนแรง และแสดงให
เห็นวาวิธีปกครองในโดนากลัแตกตางกับวธีิปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงกําลังเจริญข้ึนในทินเนเวลี
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ซ่ึงเปนบานเดมิของบิชอปอัสซีเรียเสียใจท่ีการรวมเปนสหคริสตจักรชาเกินไป มีหลายคร้ังเกือบสําเร็จ
แตตองเล่ือนไป มีหลายคนท่ีรูจักบิชอปดีเห็นวาทานเปนคนมีความอดทนนอยลงกวาเดิม ทานไมฟง
เสียงคนอ่ืนพดู และไมพยายามเขาใจเหตุผลของเขา ทานชราลงมากแลว แตคนท่ีใกลชิดไมนึกวาทานจะ
ตายเร็ว ในเทศกาลคริสตมาสป 1944 ทานมีอายุ 70 ปบริบูรณ ไดออกไปตามหมูบานเทศนา วางมือ และ
ทําพิธีศีลมหาสนิทตามปกติ ทานยังคงเปนสุขและแข็งแรงในการทํางานตามปกติ ในวนัท่ี 28 ธันวาคม
ทานกลับมาบานดวยอาการปวยเปนไข สําหรับในประเทศอินเดยีการเปนไขเปนส่ิงธรรมดาและไมมี
การตกใจเปนพิเศษ แตในไมชาปรากฏวาทานจะตองตายแน ทานไมมีกําลังตอสูกับการเปนไขนีไ้ด และ
อาการไมทุเลาข้ึน ประมาณเที่ยงวนัของวนัท่ี 1 มกราคม ป 1945 ทานก็ส้ินลมหายใจ 

ตลอดวันมีคนหลายพันคนไดมาเยีย่มศพของทาน ซ่ึงนอนอยางเปนสุข มีใบหนายิ้มแยม 
ประชาชนก็ถือวาทานเปนบิดาในพระคริสต ในตอนคํ่าเขาไดฝงศพทานไวในสวนบริเวณโบสถท่ีทาน
ไดสรางข้ึน 

“ทานท้ังหลายเพิ่งรูวาวนันี้มีเจานายผูใหญในพวกอิสราเอลส้ินชีพ (2 ซามูเอล 3:38)” แมเวลา
จะลวงเลยไปเกาปแลวก็ตาม ผูแตงชีวประวัตนิี้ตองจบเร่ืองลงดวยหยาดน้ําตา เม่ือไดหวลไประลึกถึง
สหายอัสซีเรียผูนี้ อัสซีเรียมีความสามารถหลายอยาง แตเขาก็ถวายใหแกพระเจาทรงใชหมด เขาจะเปน
พยานทุกโอกาสดวยถอยคําวา “แตขาพเจาเปนอยูอยางนี้เนื่องดวยพระคุณของพระเจา (1โครินธ 
15:10)” ถามีนอยคนในคริสตจักรใหม ๆ ทําการไดเทาเทียมกับเขา ก็หมายความวาคนจํานวนมากมิได
เรียนวิถีถวายตัว ส้ินเชิงใหพระเจาใชไหม? ตอไปนี้ใครเลาท่ีจะลุกข้ึน ไมใชลอกแบบอัสซีเรียเพราะเขา
ไมตองการเชนนี้ แตทําตามพระเยซูคริสตเหมือนอัสซีเรียพยายามทํามาแลว และมีสวนเหมือนกบัเขามี
ในการสรางคริสตจักรเปนรางกายของพระคริสตในโลก? 
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บทที่ ๑ ใหคริสตจักรดํารงอยู 1

มีคริสเตียนนอยคนท่ีรูจักวิธีดําเนินการของคริสตจักรเขาไปท่ีโบสถแทบทุกอาทิตย ในระหวาง
ปหนึ่ง ๆ กจ็ะเห็นถาดและถุงถวายทรัพยผานมาแลวเขากใ็สทรัพยลงไป บางทีก็เปนจํานวนนอยท่ีสุดที่
เอาติดตัวมา แตไมเคยถามเลยวาเงินนั้นไปไหน, ใชประโยชน เอาไปใชในงานทุกแผนกคริสตจักรมาก
นอยเพยีงไร บางท่ีศาสาจารยก็ประกาศในโบสถวาควรถวายใหมากกวาปกติหรือถวายในงานพิเศษให
มาก ๆ บางทีเขาก็ถวายกันมากเพียงสองสามอาทิคย แตการตกลงใจทําเชนนี้ทําไปไมไดนานเทาใด ท้ังท่ี
คริสตจักรก็ยังคงปรากฏอยูและคอยสนองความตองการของเขา ตราบเม่ือถึงคราวคับขัน คริสตจักรจะ
อยูในฐานะไมปลอดภัยนกั และความเปนอยูของคริสตจักรยอมไดรับความกระทบกระเทือน เม่ือนัน้ค
ริสเตียนจะไดตื่นตัวตอส่ิงท่ีอุบัติข้ึน แลวจะเท่ียวถามวา เขาจะตองสละกําลังกายและกําลังทรัพย
ชวยเหลือสักเทาใดเพื่อใหคริสตจักรดํารงอยูตอไป 

เร่ืองนี้เปนความจริงอยางยิ่งในคริสตจักรใหม ๆ ซ่ึงต้ังในประเทศท่ีประชาชนสวนใหญมิได
เปนคริสเตียน นาประหลาดท่ีเปนเชนนี ้ เพราะเหตุท่ีคริสตจักรสวนมากออนกําลัง และคริสตจักรมี
จํานวนนอย ท้ังไมแนวาคริสตจักรจะดําเนินไปไดตลอดป แตขนบธรรมเนียมอาจฝงรากลงลึกภายใน
เวลา 2-3 ปและคริสเตียนในคริสตจักรใหมก็จะเรียนรูไดเร็วเหมือนกับพวกคริสเตียนในคริสตจักร
เกาแก โดยถือเสียวาทุกส่ิงจะตองดําเนินไปเหมือนท่ีเปนอยูในขณะน้ี เปนการยากที่คริสเตียนจะเขาใจ
วาคริสตจักรนัน้เปนคริสตจกัรของเขา และคริสตจักรจะดํารงอยูไดก็โดยการดําเนนิชีวิตของเขา ใน
คริสตจักรใหม ๆ หลายแหงไดเกดิความเขาใจผิดมาแตเร่ิมตน หรือจะพูดใหถูกก็คือวาไมมีการส่ังสอน
กันใหถูกทางนั่นเอง คริสเตียนไดรับการส่ังสอนใหมอบถวายชีวติแกพระเจา แตมิไดเรียนรูโดยชัดเจน
วาการถวายตัวเองจะตองแสดงออกดวยการถวายส่ิง ตาง ๆ ใหแกพระเจาและคริสตจักรของพระองค 
เขามิไดรับการส่ังสอนถึงเหตุผลและวิธีการท่ีจะถวาย การท่ีความเขาใจผิดไดฝงรากลงเสียแลวและมา
แกดวยการส่ังสอน ท่ีถูกไมใชของงายเลย 

ตอไปนี้จะไดพิจารณาถึงสาเหตุท่ีจะเกดิความเขาใจผิดข้ึนไดอยางไร 
ในตอนเร่ิมตนกอนท่ีมีคนเขาเปนคริสเตียน ก็มีแตพวกศาสนทูตเทานัน้ท่ีเปนคริสเตียน ถา

จะตองมีการใชจายเงินเพื่อกจิการอะไร พวกศาสนทูตก็ตองเปนพวกแรกท่ีจะตองออกเงิน คนท่ีเขา
เปนคริสเตียนรุนแรกบางคนตองถูกไลออกจากครอบครัวและหมูบานท่ีตนเคยอยู เขาไมมีอะไรตดิตัว
เลยพวกศาสนทูตจะตองใหเส้ือผา อาหารและท่ีอยูอาศัยจนกวาจะหางานทําได หลายคนไดทํางานใน
คณะมิชช่ันโดยเปนครู เปนผูประกาศ และพวกมิชช่ันนารีก็จายเปนคาจางเร่ือยมา ถาจะมีการสราง
โบสถ พวกคริสเตียนในภาคตะวันตก กเ็ปนผูสงเงินไปใชจายในการสราง บางทีก็สงเงินไปใหสราง
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โบสถขนาดใหญโตมาก จนคนพืน้เมืองไมสามารถท่ีจะบํารุงรักษาใหเปนระเบียบเรียบรอยได และ
พวกศาสนทูตก็จะตองออกเงินจางคนบํารุงรักษาอีกดวย ในสมัยกอน ๆ เปนธรรมเนียมท่ีทางโรงเรียน
จะตองจางเด็กใหมาเรียนหนงัสือ แทนท่ีผูปกครองจะเสียคาเลาเรียนใหเด็ก เพราะผูปกครองรองวา เขา
เปนคนยากจนตองใชเด็กชวยทํางาน ถาทางโรงเรียนตองการใหเด็กไปเลาเรียน ทางโรงเรียนก็จะตอง
จายเงินทดแทนท่ีผูปกครองขาดเด็กชวยทํางานอาชีพ ขอนี้ก็เปนขอโตแยงท่ียุติธรรม และพวกศาสนทูต
ก็อยากไดเด็กไปเขาเรียนในโรงเรียนของตน จึงยินยอมตกลงตามแผนการณนี้ แตหาไดคิดไมวาการทํา
ตามแผนการณนี้เปนการกอใหเกดิผลรายแกคริสตจกัรในอนาคต 

เราตองไมลืมวาผูเขาเช่ือในสมัยแรก ๆ เปนคนยากจนโดยมาก และเหมือนกับในสมัยพระ
คัมภีรใหมท่ีวา สวนมากมิใชคนมีปญญา และไมมีคนมีอํานาจถูกเรียกเขามาในคริสตจักรของพระเจา 
ในสมัยนีก้็เชนสมัยกอน มีแตคนยากจนและคนออนแอเทานัน้ท่ีตั้งใจฟงขาวประเสริฐของพระเจา 
พวกศาสนทูตเม่ือมองเห็นความยากจนของประชาชนก็สงสาร จึงไมอยากจะใหเปนภาระหนกัแกเขา 
ในการที่จะขอรองใหชวยบํารุงคริสตจักร ท้ังนี้มิไดหมายความวาคริสเตียนท่ียากจนจะไมถวายอะไร
เสียเลย มีการถวายบางเหมือนกันในกิจการพิเศษแตมิใชเปนกิจการประจําของคริสตจักร ในสมยักอน
พวกศาสนทูตก็สอนเหมือนกันวา ตอไปคริสตจักรใหม ๆ จะตองเปนอิสระเล้ียงตนเองได แตการ
กระทําของพวกศาสนทูตกลับขัดกับการส่ังสอน คือเขากลับใจใหการอุดหนุนมากและเปนเวลนาน จน
คริสตจักรใหม ๆ ตองพึ่งชาวตะวันตกในเร่ืองการเงินและการอุดหนุนอ่ืน ๆ ตลอดเวลา ทําใหเกิด
ความรูสึกวามิตรสหายผูมีใจกรุณาชาวตะวนัตกจะคงใหตอไป และคงจะใหเร่ือยไปโดยไมมี
กําหนดเวลาส้ินสุด และคริสตจักรใหม ๆ ก็พอใจในสภาพเชนนี้ เขามิไดรับคําส่ังสอนหรือท่ีวาความ
รอดในพระคริสตเปนส่ิงประทานใหเปลา? ในสมัยโบราณ ประชาชนตองเอาสัตวไปบูชายนัตถวาย
เทวดาดวยราคาแพง ในสมัยนี้มิดกีวาหรือท่ีมีบิดามารดาในพระคริสตมากมาย คอยเอาใจใสมิใหบุตร
ขาดแคลนส่ิงตาง ๆ ? 

ประชาชนไมเห็นผลรายของสภาพการณวธีินี้มาเปนเวลาชานาน ศตวรรษท่ี 19 เปนเวลาที่มี
สันติสุขอยูนาน ความม่ังค่ังของตะวันตกไดเจริญอยูตลอดเวลา คนก็สนใจในกจิการของศาสนทูต
ตลอดเวลาน้ัน ดูเหมือนวาสภาพการณเชนนี้จะมีอยูตลอดไป และไมมีความจําเปนท่ีจะทําการ
เปล่ียนแปลงความสัมพันธระหวางคริสตจักรเกากับคริสตจักรใหม 

พอถึงศตวรรษท่ี 20 สภาพการณนี้ไดเปล่ียนแปลงไปคริสตจักรในภาคตะวนัออก ไมใครสนใจ
ในกจิการของมิชช่ันเหมือนกับสมัยกอน การใหไดทวีข้ึนก็จริง แตไมเพียงพอกับความตองการของการ
งาน ถาจะใหงานเจริญในดานหน่ึงก็จะตองตัดทอนในดานอ่ืน ๆ ลง คาของเงินไดเร่ิมลดตํ่าลงท่ัวโลก
ในป 1931 ไดเกิดเศรษฐกจิตกตํ่าท่ัวโลก ประชาชนก็ถวายทรัพยนอยลง เพราะมีเงินท่ีจะถวายนอยลง
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อยางยิ่ง ตองตัดทอนเงินอุดหนนุพวกมิชชันนารีลง คริสตจักรใหมหลายแหงรูสํานกึตนเปนคร้ังแรกวา 
จะไปหวังการใหมาก ๆ และสมํ่าเสมอของพวกชาวตะวนัตกเหมือนแตกอนไมไดแลว ถาปรารถนาจะ
ดํารงชีวิตตอไป จะตองเรียนรูวิธีเจริญข้ึน และจะตองมีสวนรับผิดชอบในชีวิตของคริสตจักรใหมากข้ึน
กวาแตกอน 

สงครามโลกคร้ังท่ีหนึ่งสอนบทเรียนใหหลายประการพวกศาสนทูตชาวเยอรมันเลิกไปหลาย
แหง เงินเยอรมันก็ถูกตัดทอนคริสตจักรท่ีอ่ืนตองชวยกันพยุงใหงานดําเนินตอไปจนกวาจะเสร็จ
สงครามหรือนานกวานั้น แตปญหาใหมไดเกดิข้ึนภายในคริสตจักรวา ถาถูกตัดออกจากมิตรสหายใน
ภาคตะวันออกโดนส้ินเชิงและไมมีเงิน และตัวศาสนทูตมาชวยเหลือบริหารงานแลว คริสตจักรใหม ๆ 
จะสามารถดําเนินงานตอไปดวยตนเองไดหรือไม? จะสามารถยืนหยดัเปนพยานและเล้ียงตัวเอง โดยไม
ตองรับการชวยเหลือจากท่ีอ่ืนไดหรือไม? 

ปญหานี้ ทําใหเห็นความแตกตางอยาง แจงชัดระหวางคริสตจักรแท และคริสตจักรท่ีเปนเพยีง
อาณานิคมของคริสตจักรชาวตะวันตก ในวงการเมือง ประเทศใหญ ๆ เชน คานาดาและออสเตรเลีย ซ่ึง
เดิมเปนอาณาจักรนิคมไดเจริญข้ึนเปนประเทศเอกราชไปหมดแลว จึงมองเห็นไดวา ถึงเวลาแลวท่ี
คริสตจักรใหม ๆ จะตองเลิกเปนอาณานิคมเสียที และเจริญข้ึนเปนคริสตจักรอิสระภายในครอบครัว
ของพระเจา ซ่ึงเปนคริสตจักรสากลแตคริสตจักรท่ีไมสามารถจะหาเงินมาทําการไดเอง และตองแบมือ
ขอคริสตจักรอ่ืน ๆ ก็คงเปนอาณานิคมตอไป การเจริญข้ึนจนเล้ียงตัวเองไดเปนส่ิงสําคัญของการ ท่ีจะ
เปนอิสระฝายจิตวิญญาณตอไป 

คําเตือนใจนี้มากจากทางอ่ืนอีกดวยในหลายสวนของโลกงานของมิชช่ันสามารถเจริญได
รวดเร็วก็เพราะรัฐบาลเต็มใจชวยเหลือโรงเรียนมิชช่ัน และจายเงินเดือนจํานวนมากใหแกครูคริสเตียน 
เชน ในประเทศอินเดีย, อินโดนีเซีย และในทวีปอาฟฟกาหลายประเทศในศตวรรษท่ี 20 ไดเกดิลัทธิ
ชาตินิยมข้ึนอยางรวดเร็วท่ัวทวีปอาฟฟกาและเอเซีย เปนท่ีเห็นประจกัษวาเม่ือชาวเอเซียและอาฟฟกาได
เอกราชทางการเมืองแลว รัฐบาลใหมไมใชเปนรัฐบาลคริสเตียน และปรารถนาท่ีจะดาํเนินการศกึษาเสีย
เอง และไมยอมจายเงินใหแกโรงเรียนครสิเตียนตอไปฉะน้ัน คริสตจักรจะตองเผชิญกับปญหาท่ีวาจะทํา
อยางไรตอไปถาโรงเรียนของตนไมไดรับเงินอุดหนนุจากรัฐบาลอีก จะมีเงินของตนเองพอท่ีจะ
ดําเนินการตอไปไดสักกี่โรงเรียน ครูตามหมูบานอันมีจาํนวนต้ังหลายพันหมูบาน เดิมเคยกนิเงินเดือน
จากรัฐบาลเปนสวนใหญ และทําหนาท่ีในทางพระศาสนาดวยเปนสวนมาก จะทําใหงานทางพระ
ศาสนาดํารงอยูตอไปไดอยางไร? ฉะนั้น จึงจําเปนตองมีแผนการใหม เพื่อเผชิญกับเหตุการณใหมท่ีจะ
มาถึง 
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บทที่ 2 คริสตจักรที่มีการถวายทรัพย 2

ในป 1938 การประชุมสภาสากลมิชชันนารีไดจดัมีข้ึนท่ีเมืองทัมบารัม ใกลนครมัดราส 
ระเบียบวาระประชุมขอท่ี 12 วาดวยมาตรฐานทางเศรษฐกิจของคริสตจักร เพื่อเปนการเตรียมงานนี้ ได
ทําการศึกษาพจิารณาโดยรอบคอบในหลายประเทศถึงฐานะของคริสตจักรตาง ๆ เพื่อตรวจสอบดูวา 
พวกคริสเตียนมีความเขาใจในหนาท่ีการถวายทรัพยเพยีงไร และคริสตจักรตาง ๆ จะสามารถบํารุง
กิจการงานของตนโดยไมตองรับการชวยเหลือจากภาคตะวันตกมากนอยเพียงไร ผมปรากฏวา
คริสตจักรตาง ๆ มีความแตกตางกันมาก บางแหงก็ทําการกาวหนาไปไดมากกวาแหงอ่ืน ๆ เกีย่วกบัการ
เล้ียงตัวเอง ท้ังนี้มิใชวาคริสตจักรท่ีม่ังค่ังมากท่ีสุดทําการกาวหนามากท่ีสุด แตอาศัยอยูกับการอบรมส่ัง
สอน ท่ีไดใหแกพวกคริสเตียนต้ังแตเร่ิมแรกสําคัญกวา และใหรูจักความสําคัญท่ีวาการถวายทรัพยเปน
สวนหนึ่งของหนาคริสเตียนมีตอพระเจา 

ตอไปนี้เราจะไดพิจารณายอ ๆ ถึงความกาวหนาท่ีคริสตจักรตาง ๆ ไดกระทํามาแลว 

คริสตจักรกะเหรี่ยง 

ชาวกะเหร่ียงเปนชนเผาหนึง่ ซ่ึงมีลักษณะแตกตางจากพวกพมา เม่ือคณะอเมริกนัแบพติสทได
ไปทําการประกาศพระกิตติคุณเปนคร้ังแรกเม่ือประมาณ ค.ศ. 1814 พวกกะเหร่ียงเปนคนยากจน, โง
เขลา นับถือไสยศาสตร แตพวกเขามีตาํนานเกาแกเลาลือกันมาวา จะมีคนผิวขาวนําพระธรรมคําส่ังสอน
ท่ีสูญหายไปแลวกลับคืนมา และจะนําพวกเขาไปสูพระเจา แตการส่ังสอนพมานั้นลาชา ฝายกะเหร่ียง
ตอนรับพระกติติคุณโดยเต็มใจ จนขณะน้ีมีคริสเตียนไมนอยกวา 400,000 คนแลวมีคนเขารับบัพตสิมา
เปนคร้ังเม่ือป 1828 ตอมา 3 ป พวกกะเหรี่ยงก็สรางท่ีประชุมอธิษฐานข้ึน ในป 1845 เงินอุดหนนุจาก
อเมริกาลดนอยลง พวกกะเหรี่ยงจึงจัดหาเงินเพื่อใหเปนเงินเดือนศิษยาภบิาล และเปนคาใชจายอ่ืน ๆ ใน
งานของคริสตจักร และไดจดัต้ังคริสตจักรกะเหร่ียงอิสระข้ึนในป 1853 

เม่ือหลายปมาแลว ผูปกครองคริสเตียนชาวกะเหร่ียงผูหนึ่งไดกําหนดหนาท่ีของคริสตจักรไว
ดังนี้ “ไมตองขอความชวยเหลือเกี่ยวกับเงินจากผูอ่ืน, ยกฐานะของชาวกะเหร่ียงดวยการศึกษา, สอน
อุดมคติท่ีดีแกคนทุกรุน เตรียมจัดเงินไวสําหรับหางานใหคนทํา ใหผูนํามีการศึกษาสูงกวาสมาชิก 
ประกาศพระกติติคุณใหแกคนใหม ๆ” 

เม่ือคริสตจักรมีสมาชิกมากข้ึน ก็รับผิดชอบทําการเพิ่มข้ึน จนในท่ีสุดสามารถเล้ียงและ
อุดหนุนคริสตจักรของตนเองโรงเรียนและสถาบันอ่ืน ๆ ไดหมด ตลอดท้ังโรงเรียนอบรมศาสนศาสตร 
พวกท่ีอยูในเขตยากจนกลับถวายมากกวาผูท่ีม่ังมีกวา และพวกท่ีทําการถวายมากท่ีสุดเปนพวกที่ทําการ
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ติดตอเปนรายบุคคลและเปนพยานใหแกพระกิตติคุณดท่ีีสุด การถวายทรัพยโดยมากถวายเปนส่ิงของ
ตามฐานะของชาวนา บางแหงไดกั้นท่ีดนิไวสวนหนึ่งเพือ่ใหเปนไรนาของพระเจา และพืชผลที่ไดใน
ท่ีนี้ถวายไวในงานของคริสตจักร 

การท่ีบังเกิดผลดีเชนนี้ ก็เพราะ ไดมีการอบรมส่ังสอนใหพวกกะเหร่ียงสํานึกในความเปน
อิสระมาแตตน คริสตจักรจะตองเปนของพวกเขา และจะตองเรียนรูวิธีบํารุงเล้ียงคริสตจักรพวก
กะเหร่ียงจึงไดแนวความคิด ความเปนอิสระและเล้ียงตนเองมาแตแรก อุปนิสัยของคนกะเหร่ียงเปนผู
ม่ันคงเขมแข็ง และเปนอิสระ เขาจึงตอบสนองรับอุดมการณดังกลาวทันที ฉะนั้นเขาจึงเต็มใจเสียสละ
เพื่อใหอุดมการณ นั้นกลายเปนความจริงในพวกเขา 

ในป 1924 กองทัพญ่ีปุนยึดครองพมา พวกคริสเตียนจงึถูกกดข่ี และคริสตจักรกมิ็ไดรับการ
ชวยเหลือจากภาคตะวันตก จึงปรากฏวางานท่ีไดทํามาแลวหนึ่งศตวรรษไดถูกทดลองแตก็บังเกดิผลดี 
พวกคริสเตียนสวนมากยังคงซื่อวัตยตอพระกิตติคุณ คริสตจักรยังคงเล้ียงตังเองและเจริญข้ึน ภายหลัง
สงครามเกิดพพิาทระหวางกะเหร่ียงและพมา เพราะกะเหร่ียงตองการเปนอิสระจึงเกดิตอสูกัน ถึงกระ
นั่นก็ตาม คริสตจักรยังคงเจริญกาวหนาตอไป 

คริสตจักรบาต๊ัก 

พวกบาตัก๊ตั้งถ่ินฐานอยูในท่ีราบสูงภาคเหนือเกาะสุมาตรา เปนชาติทรหดอดทนและเขมแข็ง 
มีศาสนทูต 2 คนเขาไปทําการในพวกน้ี ถูกคนปาฆากินหมด อีก 30 ปตอมา พวกศาสนทูตเยอรมนันอม
เม็นเซ็นแหงมิชช่ันเรนนิช ไดเขาไปต้ังทําการส่ังสอนในเขตพวกน้ีอีก สามารถทําการเอาชนะจติใจให
พวกคนปาเหลานี้มาเช่ือในตัวเขาและในพระกิตติคุณได คริสตจักรจึงไดเจริญข้ึนอยางรวดเร็ว ในขณะ
นี้มีพวกบาต๊ักท่ีเปนคริสเตียนแลวมากกวา 500,000 คน เปนประโยชนแกการประกาศดีมาก เพราะพวก
นี้เปนตนเช้ือชาติเดียว และพูดภาษาเดยีวและมีคณะมิชช่ันทําการประกาศเพียงมิชช่ันเดียว ศาสนทูต
เยอรมันสามารถวางแผนการณไดอยางรอบคอบ และจัดต้ังชีวิตของคริสตจักรไดอยางละเอียด 

เขาไดสอนถึงหนาท่ีการถวายทรัพยแกพระเจาต้ังแตเร่ิมแรก ทุกครอบครัวใหถวายจํานวน
แนนอนเพื่อกจิการของคริสตจักรทองถ่ินนั้น ๆ นอกจากจํานวนแนนอนและการถวายตามปกติแลว ยัง
มีการถวายพิเศษในเทศกาลสําคัญ ๆ ของคริสตจักรอีกหรือในโอกาสพิเศษของครอบครัว เชน ทารกเกิด
ใหม, วนัเกดิ, วันสมรส พวกผูหญิงแยกถวายตางหาก พวกเด็ก ๆ ก็มีหบีเล็กสําหรับสะสมทรัพยไวถวาย
พระเจาดวย สวนมากถวายเปนส่ิงของ เศษหนึ่งสวนส่ีของจํานวนท่ีถวายในโบสถสงไปเปนกองกลาง 
สวนรัฐบาลกช็วยจายเงนิเดอืนครูใหคร่ึงหนึ่งดวย 
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วิธีการเหลานีบั้งเกิดผลดีจนคริสตจักรต๊ักสามารถชําระคาใชจายของคริสตจักรทองถ่ินไดหมด 
และยังมีเงินเหลือสําหรับอุดหนุนสถาบันอ่ืน ๆ และจัดต้ังสมาคมการประกาศพระศาสนาของชาวบาต๊ัก
อีกดวย ซ่ึงมีผูประกาศถึง 60 คนเพ่ือเผยแพรพระกิตติคุณใหแกพวกอ่ืน ๆ ตอไป 

พวกบาตัก๊เปนคนเขมแข็ง หยิ่งในเกยีรติของตน และกระหายท่ีจะเปนอิสระ เขาแสดงกําลัง
ความสามารถและกระหายทัง้ในดานการเมืองและศาสนาเทา ๆ กัน 

คริสตจักรบาต๊ักมีความสามารถในการเล้ียงตนเอง และเปนอิสระ และเจริญรุงเรืองโดยรวดเร็ว 
เนื่องจากเหตุสําคัญ 3 ประการ คือ 

1. นับแตเร่ิมแรกฝายมิชช่ันไมยอมชวยเหลือคริสตจักรในฝายการเงินเปนอันขาด 
2. นับแตเร่ิมแรก ใหฝายฆราวาสเขาทํางานของคริสตจักรโดยแบงหนาท่ีทํา และใหมีหนาท่ี

รับผิดชอบในสวนตาง ๆ ของชีวิตคริสตจักร 
3. นับแตเร่ิมแรกไดวางแผนการณไววา ไมยอมใหคริสตจักรเจริญข้ึนโดยเร็วเกินไป อันเกดิ

ความสามารถของชาวบาต๊ักจะบํารุงดวยตนเองได 
ในเกาะสุมาตราก็เชนเดยีวกบัในประเทศพมา สงครามโลกคร้ังท่ีสองไดนําการทดลองหลาย

อยางมาสูคริสตจักร พวกศาสนทูตชาวเยอรมันไดเลิกงานไป และคริสตจักรตองทํางานดวยตนเอง แม
ภายหลังสงคราม คริสตจักรบาต๊ักก็ติดตอกับโลกภายนอกเพียงเล็กนอย แมวาจะตองขอความชวยเหลือ
จากศาสนทูตชาวเอเชียและชาวตะวันออกบางก็ตาม ไมมีคริสตจักรใดในโลกจะดีรอบคอบโดยบริบูรณ
ตลอดระยะเวลาท่ีลวงแลวมาแมคริสตจักรบาต๊ักจะเขมแข็งในดานอ่ืน ๆ แตก็มีความออนแอในอีกบาง
ดาน แตความจริงท่ีคริสตจักรสามารถดํารงอยูไดและเจริญกาวหนาตลอดมา โดยมิไดรับการชวยเหลือ
ท้ังทางเงินและตัวบุคคลจากพวกฝร่ัง กแ็สดงวาศาสนทูตชาวเยอรมันไดดําเนินการมาแลวดวยด ี และ
หลักการท่ีชาวบาต๊ักไดรับการส่ังสอน คือหลักเร่ืองการเล้ียงตัวเองและปกครองตัวเอง เปนหลักท่ีม่ันคง 

คริสตจักรเกาหลี 

ภายหลังป 1880 ท่ีศาสนทูตเขาไปทําการส่ังสอนในประเทศเกาหลี เม่ือไดไปทําการเร่ิมตนส่ัง
สอนชาวเกาหลีก็ไดเอาใจใสเปนอยางดี และคริสตจักรไดเจริญอยางรวดเร็ว ความเจริญกาวหนาเกดิจาก
การทํางาน และการประกาศเปนพยานของคริสเตียนชาวเกาหลีเอง เม่ือคริสตจักรเจริญข้ึน การเล้ียง
ตนเองก็ไดเจริญข้ึนอยางรวดเร็วผิดปกติ เม่ือครบ 50 ปก็ปรากฏวา พวกคริสเตียนชาวเกาหลีสังกัด
คริสตจักรเพรสไบเตเรียนไดถวายทรัพยมากเปน 6 เทาของจํานวนเงินท่ีมิชชั่นใชจายเปนของเงิน
กองกลาง (สําหรับกิจการโรงเรียน, โรงพยาบาลและอ่ืน ๆ) ท้ังนีไ้มคิดรวมถึงเงินเดอืนพวกศาสนทูต
ดวย 

บุคคลช้ันนําไดใหเหตุผล 3 ประการ ท่ีคริสตจักรเจริญกาวหนาและม่ันคง คือ 
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1. ชีวิตของคริสตจักรท้ังหมดดําเนนิตามแบบพระคัมภรีคริสเตียนทุกคนตองเรียนรวีวารศึกษา
และพระคัมภรี และทุกวันอาทิตยตองมีการส่ังสอนพระคัมภีรแกทุกคนเปนประจํา 

2. นับแตเร่ิมแรกใหคริสเตียนรูถึงหนาท่ีสําคัญท่ีจะตองบอกเลาส่ิงท่ีตนเรียนรูเร่ืองพระคริสต
ใหแกผูอ่ืนทราบ สมาชิกสวนมาก ในคริสตจักรเกาหลีไดมาเขาเช่ือเพราะการบอกเลาอยางงาย ๆ ของ
พวกคริสเตียนพื้นเมือง ท้ังนี้เพราะการดําเนินชีวิตและคําบอกเลาของพวกคริสเตียน แสดงถึงฤทธ์ิเดช
ของพระบุตรพระเจาใหคนท้ังหลายเหน็อยางแจงชัดอยูแลว 

3. สอนใหคริสเตียนทุกคนมีหนาท่ีถวายรายไดของตนแกพระเจา ไดใชบัตรคําปฏิญาณเพื่อชวย
ใหสมาชิกถวายเปนระเบียบและสมํ่าเสมอ คริสเตียนสวนมากรูจักการถวายสิบลดของรายไดใหแกพระ
เจา โดยมากถวายเปนส่ิงของท่ีตนทําได เชน บิดาตกลงท่ีจะถวายขาวเปนจํานวนเทานั้นเทานี้ถัง มารดา
ถวายไขท่ีไกไขในวนัอาทิตยและวิธีอ่ืน ๆ 

ในระหวางสงคราม คริสตจักรเกาหลีไดรับเคราะหรายมากกวาคริสตจักรใด ๆ ในโลก 
ประชาชนปฏิบัติศาสนกิจตามปกติไมได คริสเตียนจํานวนมากถูกขับไลออกจากบานเรือนแตชีวิต
ภายในของคริสตจักรยังคงอยูคงดีอยู พอเสร็จสงครามศาสนาจารยก็รวบรวมพวกคริสเตียนเขาเปนกลุม
กอน แมจะไดรับความลําบากก็มีคนเขาช่ือพระคริสตอีกมาก จึงเห็นไดชัดวาเม่ือไดวางรากฐานไวดีแลว 
คริสตจักรใหม ๆ ก็ดําเนนิตอไปและเจริญข้ึนได ถึงแมจะมิไดรับความชวยเหลือจากคริสตจักรดั้งเดิม
และตองเผชิญกับความยุงยากตาง ๆ และการทดลองอยางรายแรงก็ตาม 

คริสตจักรซามัวร 

ในสามประเทศท่ีไดกลาวมาแลว คริสเตียนเปนเพยีงชนกลุมนอย และประชาชนสวนใหญไม
เปนคริสเตียน แตมีบางประเทศท่ีประชาชนท้ังประเทศ มิไดเปนคริสเตียน แตมีบางประเภทท่ีประชาชน
ท้ังประเทศ มิไดเปนคริสเตียนเม่ือตอนตนศตวรรษท่ี 19 แตบัดนี้ไดเปนคริสเตียนหมดแลว ตวัอยางอัน
ดีเกีย่วกับเร่ืองนี้ก็คือ เกาะซามัวรในมหาสมุทรแปซิฟค ซ่ึงมีพลเมืองประมาณ 100,000 คน และเปนค
ริสเตียนหมด การมีรัฐบาลท่ีเปนระเบียบและพัฒนาการในการพาณิชย ทําใหเกาะนี้เจริญข้ึนมาก และ
พวกคริสเตียนก็ไดถวายทรัพยกันอยางมากมาย คริสตจักรสามารถเล้ียงตนเองและปกครองตนเองมาได
นานแลวโดยไมตองพึ่งเงินตางประเทศเลย ปญหายุงยากเกิดข้ึนจากพวกผิวขาวมาอยูท่ีเกาะนี้จํานวน
มาก และไดเกิดขัดแยงกนัระหวางวิธีดําเนนิชีวิตอยางงาย ๆ ของชาวเกาะ กับวิธีดาํนเนิชีวิตท่ีพวกผิว
ขวานํามา เนือ่งจากปญหานี้เอง เปนการสมควรท่ีคริสตจักรจะตองไดรับความชวยเหลือจากพวกศาสน
ทูตชาวตะวันตกบางคน แตในเร่ืองอ่ืน ๆ แลว พวกซามวัรสามารถพึ่งตนเองไดอยางบริบูรณและ
ปกครองตนเองไดดวย 
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คริสตจักรในอินเดียและปากีสถาน 

ตัวอยางตาง ๆ ท่ีใหมาแลวขางตน ลวนแตเปนคริสตจักรท่ีเจริญข้ึนในทามกลางคนเช้ือชาติ
เดียวและภาษาเดียวกัน และระดับความมั่งมีและยากจนอยูระดับคลายคล่ึงกัน แตชีวิตของคริสตจักร จะ
ยิ่งลําบากมากขึ้น เม่ือพวกคริสเตียน เปนคนยากจนแตคนท่ีอยูรอบดานเปนคนรํ่ารวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในประเทศอินเดีย มีระบบแบงช้ันวรรณะทําใหเกิดแตกแยกอยางรุนแรงในสังคมโดยท่ัวไป ความมั่งค่ัง
ไปตกอยูในมือตระกูลรํ่ารวยเพียงสองสามรายในช้ังสูง สวนคนช้ันต่ํายากจนมาก พวกคริสเตียนใน
ประเทศอินเดยีและปากีสถาน สวนมากมาจากช้ันยากจน และจํานวนมากมาจากพวกไมมีช้ัน คือพวก
ยากจนท่ีสุดเหตุนี้จึงทําใหการเล้ียงตัวเองเจริญไดยาก เพราะคนยากจนและเคยชินตอการถูกกดข่ีมาแลว 
จึงไมอยากคิดท่ีจะเปนอิสระเหมือนชาวบาตั๊กและกะเหร่ียง 

กระน้ันก็ตาม บางเขตเจริญกาวหนาไปมาก เชน ภาคทินเนเวทีทางภาคใตสุดของอินเดีย มี
มิชช่ันและครสิตจักรท่ีแข็งแรงที่สุดในอินเดีย ในป 1939 พวกคริสเตียนสามารถหาเงินสําหรับใชจาย
ของคริสตจักรไดรวมท้ังเงินเดือนของพวกศาสนาจารย หาเงินจํานวนมากสรางโบสถไดทุกป และสละ
เงินหลายพันรูปเพื่อสมาคมประกาศศาสนาของอินเดียเอง และชวยในตําบลที่คริสตจักรยังไมเจริญ เงิน
สวนใหญไดรับจากรัฐบาลในฐานะเงินอุดหนุนโรงเรียน เงินสวนมากท่ีไดรับจากประเทศอังกฤษ ใช
เปนเงินเดือนพวกศาสนทูต หรือวิทยาลัยหรือสถาบันกลางอ่ืนภายในเขตคริสตจักร คริสตจักรท่ีเล้ียง
ตนเองไดยังมีไมมากนกัในประเทศอินเดยี 

มิชช่ันในประเทศอินเดียในสมัยศตวรรษท่ี 19 ไดทําการสงเสริมการศึกษาเปนอยางมาก ผลท่ี
ไดรับก็คือในศตวรรษท่ี 20 มีคริสเตียนท่ีไดรับการศึกษาจํานวนมาก  และพวกเหลานีมี้ตําแหนงการงาน
ดีและรํ่ารวยหรือไมมีอันจะกิน แตนาเสียใจท่ีจะกลาววา พวกนี้มิไดถวายบํารุงคริสตจักรมากนัก การ
สํารวจท่ีเมืองบังกาลอ ซ่ึงเปนเมืองใหญในภาคใตของอินเดียไดทําข้ึนกอนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง
เล็กนอย แสดงวาคนยากจนถวายรายไดของเขาใหแกพระเจามากกวาคนม่ังมี และปรากฏตอไปวา 
ขาราชการท่ีเปนคริสเตียนบางคน ถวายไมถึงรอยละหนึ่งของรายไดเพื่อกิจการของคริสตจักร ท้ังนี้
แสดงใหเห็นอยางแจงชัดเจน การเล้ียงตัวเองมิไดอาศัยความม่ังมีหรือความยากจน เทากับความเช่ือใน
พระศาสนาและความสํานกึถึงการรับผิดชอบ หรือการขาดความเช่ือหรือรับผิดชอบโดยส้ินเชิง 

การอางสิทธิเพื่อเล้ียงตัวอาจนํามาใชโดยวิธีท่ีผิดพลาดก็ได พูดงาย ๆ ก็คือวา ในสมัยกอน
พวกศาสนทูตเคยกลาววา “พวกเราเปนผูจายเงิน เพราะฉะน้ันเรามีสิทธ์ิท่ีจะปกครองคริสตจักร เม่ือทาน
จายเงิน ทานกมี็สิทธ์ิจะปกครองคริสตจักร” เปนธรรมดาอยูเอง ท่ีคริสเตียนในคริสตจักรใหมจะพดูกับ
พวกตวัเองวา “บัดนี้พวกเราเติบโตข้ึนแลว เราตองการจะจัดกิจการของเราเอง เราจะตองใหพวกมิ
ชช่ันนารีออกไปโดยเร็ว เราจะตองออกเงินคาใชจายในกิจการของคริสตจักรเอง เพราะฉะน้ันเราจะตอง
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ถวายใหมากข้ึนกวาแตกอน” เม่ือมีความเหน็แบบนีก้ารเล้ียงตนเอง ก็กลายเปนเร่ืองเหน็แกตวัหรือแสดง
การถือชาตินี่ไมใชเปนการถวายแบบคริสเตียนเลย การศึกษาของเราในเร่ืองนี้เปนเร่ืองการถวายแบบ
คริสต เปนเร่ืองเกี่ยวกับจติวิญญาณ เม่ือการถวายตํ่าลง สาเหตุจะตองเกิดจากการดาํเนินชีวิตคริสเตียน
ต่ําตอยและตื้น เม่ือคริสเตียนดําเนนิชีวิตใกลชิดกับพระเจาในองคพระคริสต ความรักพระเจาและความ
ยินดใีนความรอดท่ีพระองคประทานใหโดยพระคริสต จะแสดงออกมาเปนการถวายดวยความรักและ
การถวายดวยเต็มใจเองจะเปนบอเกิดอํานาจฝายจิตวิญญาณใหม 

เราอาจจบบทนําโดยยกเอาขอความในรายงานจอ 16 ของท่ีประชุมมัดราส-ทัมบารัมท่ีวาดวย 
“มาตรฐานเศรษฐกิจของคริสตจักร” มีวา:- 

1. ชีวิตเศรษฐกิจของคริสตจักรจะตองวางอยูบนรากฐานอันถูกตองโดยถือเปนปญหาชีวิต
เกี่ยวกับจิตวิญญาณ และจะตองสอน และอบรมหลักการถวายตามแบบพระคัมภีรใหเปนระเบียบ 

2. ปญหาเร่ืองการเล้ียงตัวเอง จะตองวางอยูบนฐานอันถูกตอง ในฐานะท่ีเปนปญหาเกี่ยวกับจิต
วิญญาณ และถือวาเปนสวนของการอาสาเปนพยาน และเพื่อความเจริญของคริสตจักร 

3. เม่ือเปดท่ีทําการใหมตองถือหลักท่ีวา คริสเตียนใหม ๆ จะตองสามารถเล้ียงตัวเองไดใน
กิจการของตนมาแตเร่ิมตน 

4. จะตองมีการย้ําใหหนักถึงความรับผิดชอบของคริสตจักรในทุกแหงท่ีจะเล้ียงตัวเองได
ในทางการเงิน และสงไปชวยเหลือกจิการของสังคม 

เม่ือวางความจริงและหลักดังกลาวขางตนแลว ตอไปนี้เราจะไดไปศึกษาพระคัมภีรเปนตอน ๆ 
ไป โดยยึดหลักการถวายทรัพยตามแบบพระคัมภีร 
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บทที่ 3 มูลเหตุที่การถวายไมเพียงพอ 3

ขาดความเขมแข็งฝายจิตวิญญาณ 

การถวายไมเพยีงพอของคริสเตียนประการแรก เนื่องดวยขาดความแข็งแรงของจติวิญญาณ 
คริสเตียนไมถวายทรัพยใหพระเจากเ็พราะเขาไมถวายตัวเองใหพระเจา ความเขาใจอันถูกตองดังกลาว
ตอไปนี้ไมมีในบุคคลสวนมาก คือท่ีวาบรรดาส่ิงท่ีเรามีอยูท้ังส้ินเปนของพระเจา พระองคไดทรงซื้อเรา
มาดวยราคาสูง คือซ้ือมาดวยโลหิตประเสริฐของพระเยซูคริสต และเราไมมีอะไรจะถวายตอบแทนใหมี
ราคาเทากันไดการถวายทรัพยต่ําก็เพราะมีชีวิตคริสเตียนตํ่า เขาใจความจริงนี้เร็วเทาใดยอมดีข้ึนเทานั้น 

การประชุมเร่ือง “เล้ียงคริสตจักรเอง” ท่ีนาคปวร ประเทศอินเดีย ในเดือนกรกฏาคม 1938 ก็ได
แสดงความเช่ือม่ันไววา “การเล้ียงคริสตจักรเอง” เทาท่ีนิยามไวแลวยงัไมไดความพอเพียง และไมควร
จะใหเปนความมุงหมายใหญ ท่ีถูกควรสอนถึงสิทธิหนาท่ีของคริสเตียนฉันทะภาระใหแกผูเชื่อต้ังแต
แรกเร่ิมเปนคริสเตียน คริสตจักรใดละเลยมิไดสอนในเร่ืองนี้ตองรับสอนใหรูสึกถึงชีวิตของคริสเตียน
ใหลึกซ้ึง และสอนหนาท่ีฉันทะภาระตามแนวพระคัมภรีใหม จึงจะทําใหสํานึกถึงหนาท่ีของการยอม
สละถวาย” 

รายงานจากการประชุมท่ี “ทัมบารัม” วา 
“การบํารุงคริสตจักรตองปลูกฝงลง ในชีวิตจิตวิญญาณของคริสตจักร การใชทรัพยของ

คริสตจักรตองใหเกิดความเจริญฝายจิตวิญญาณ มิฉะนัน้แลวการถวายจะไมเกนิผล ผูนมัสการสําแดง
ความเจริญของจิตใจใหคนภายนอกเห็นดวยการถวายทรัพยเปนการแสดงกตัญูตอพระเจา, ตอบรรดา
พี่นองคริสเตียนท่ัวไปและตอคนภายนอก การถวายทรัพยเปนสาระสําคัญประการหนึ่งของการสงเสริม
ใหเจริญข้ึนทางจิตวิญญาณอยางแทจริง” 

เราจึงขอวิงวอนทานผูหวงใยในชีวิตของคริสตจักรอยางจริงจัง จงระลึกถึงเร่ืองนี้ใหมาก ขอได
โปรดทําการและอธิษฐานเพือ่พวกคริสเตียนวา โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา ขอใหเขาได
ล้ิมรสอันลึกซ่ึงในความรักของพระเจาในองคพระเยซูคริสต และสํานึกเสมอวาตองพึ่งพระเจา
ตลอดเวลาเพ่ือเขาจะไดถวายตัวเองอยางจริงจัง และถวายส่ิงท่ีมีอยูใหแกพระคริสตและพระราชกจิของ
พระองค 
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กังวลเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงคริสตจักรเอง 

ในทางการเงินจนเกินไป 

ขอพบพรองประการท่ีสองเกี่ยวกับการถวายแบบคริสเตียนนัน้มุงแตทางการเงินจนเกินไป 
เปาหมายการเลี้ยงตัวเองอาจเปน อุปสรรคตอการเจริญเต็มท่ีของคริสตจักรก็ไดเหมือนกนั 

กลาวคือศิษยาภิบาล ผูนําฆราวาส เหรัญญิก สภาคริสตจักรและมิชช่ันมุงท่ีจะทําการตาง ๆ เพื่อบรรลุ
หมายการเล้ียงคริสตจักรเองจนเกนิไป เลยเอาใจใสในการประกาศพระกิตติคุณเพียงเล็กนอย ตองระลึก
เสมอวา การประกาศเปนโลหิตเล้ียงชีวิตของคริสตจักร ถาการประกาศเปนงานเล็กนอยในโครงการ
และงบประมาณของคริสตจักรแลว ตอไปอีกไมนาน ชีวิตฝายวิญญาณของคริสตจักรนั้นก็จะเปนเร่ือง
เล็กนอยตามไปดวยไป จะทําใหเกิดเฉ่ือยชาฝายจิตวิญญาณและตาย การสํารวจคริสตจักรตามเมืองใหญ
แหงหนึ่งในอินเดียปรากฏวา 

“สนใจในการประกาศพระกติติคุณนอย คริสตจักรตองสํานึกเสมอวามิใชตั้งอยูเพื่อตัวเอง แต
เปนพยานใหพระคริสต การสามารถเล้ียงตัวเองไดไมใชสามารถทํางานใหญหลวงไดสําเร็จ คริสตจักร 
9 แหงในเมืองนี้จะสามารถเลี้ยงตนเองไดท้ังหมด ถาพวกสมาชิกท่ีมีรายไดทุกคนถวายเพียงคร่ึงแอนนา
ตอหนึ่งรูป คือ 1 สวน 32 ของรายได คริสตจักรทุกแหงกจ็ะมีเงินใชจายเพียงพอ ตองเอาใจใสทําการ
ประกาศเพ่ือพระคริสตยิ่งกวาเล้ียงคริสตจักรเอง” 

การประชุมทัมบารัมก็ช้ีใหเห็นถึงอันตรายเกีย่วกับขอนีด้ังกลาวไวในรายงานขอ 12 วา การเอา
ใจใสเล้ียงตัวเองจนเกนิไปยอมมีอันตรายแกคริสตจักร คือจะทําใหเกิดการละเลยงานประกาศ....
คริสตจักรควรตองทําหนาท่ีประกาศมาแตเร่ิมแรก งานไปประกาศนอกประเทศจะไมเปนอุปสวรรคตอ
การเล้ียงตัวเองดวยเลย” 

ผูเขียนหนงัสือนี้ไดเคยประสบอันตรายอ่ืน ๆ ดวยเหมือนกันถาคริสตจักรใดมุงท่ีจะเล้ียงตนเอง
ทาเดียว ศิษยาภิบาลก็จะเปนเหมือนเคร่ืองจักรหาเงิน ฤทธ์ิเดชฝายวญิญาณรอยหรอลงไปเม่ืองานเล้ียง
ตัวเองเปนใหญหรืองานอ่ืน ๆ จนเกินไป จนงานชวยคนยากจน, งานสังคม งานประกาศภายในและ
ภายนอกประเทศ ถูกทอดท้ิงและไมแยแสตอไป สมรรถภาพของงานทางพระศาสนาก็ถูกทอดท้ิง คือคิด
ท่ีจะจางแตเฉพาะศาสนาจารยท่ีมีการศึกษาตํ่า เพราะคาจางถูกกวาศาสนาจารยท่ีมีความรูสูงขยายเขตทํา
การของศาสนาจารยกวางเกนิไป และเอาภาระการเยี่ยมเยี่ยนมากมายโยนไวแกศิษยาภิบาล จนทําใหการ
ตรวจตราในหนาท่ีศาสนาจารยและการใหศลีตาง ๆ ลดนอยลงไปจนเปนอันตรายมาก เม่ือไดจดัใหการ
เล้ียงตัวเองกลายเปนการปกครองตัวเองรวมกันแลว กย็ิ่งทําใหคริสตจกัรตําบลตาง ๆ กระหายอยากท่ีจะ
เล้ียงตัวเอง เพือ่จะไดเปนอิสระปกครอง ตัวเองและวางทาอวดหยิ่งตอคณะมิชช่ัน และศาสนาจารย ถา
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เปนเชนนีแ้ลว การถวายทรัพยก็ไมใชทางที่จะใหเกดิพระคุณ แตจะเปนบอเกิดการแตกแยก อิจฉาริษยา 
และทะเลาะววิามซ่ึงทําใหหลายคนเห็นวา อยาใหคริสตจกัรเล้ียงตัวเองจะดกีวา 

สอนหนาท่ีเรื่องการถวายทรัพยผิดวิธี 

การถวายทรัพยนี้ ไดสอนกนัในคริสตจักรและท่ีอ่ืน ๆ เหมือนกนั สอนกันจนเบ่ือ ในหลายกรณ ี
มูลเหตุท่ีทําใหเกิดการสอนไมเพียงพอ, ไมสมควรและไรสมรรถภาพ 

ก. มูลเหตุเกิดจากขอท่ีวา เงินอุดหนนุจากคณะมิชช่ันตาง ๆ ไดลดจํานวนลงไป พวกฆราวาส
เม่ือไดฟงดังนีก้็คิดในใจวา เขาจะตองไปออกเงินทําไมในเม่ือคนอ่ืนยังเหลวไหลในหนาท่ีของตน ถา
คณะมิชช่ันสงเงินมานอยก็ควรลดเงินเดือนของพวกศาสนทูตลงไป และไมควรทําอยางอ่ืน ๆ  

ขอโตเถียงนี้แสดงความออนแออยูในตวั เม่ือเราคํานงึวาการถวายแบบคริสเตียนเปนหนาท่ีไม
วาคริสตจักรตางประเทศจะสงเงินมาใหคริสตจักรหรือไมก็ตาม การลดเงินอุดหนนุอาจทําใหเกดิการ
ยุงยากในการเงินของคริสตจักร แตหนาท่ีการถวายก็ยังคงมีอยูตามเดมิ ถาไมไดสอนถึงหนาท่ีนี้โดยถือ
เสียวา มีคนออกเงินคาใชจายในคริสตจกัรอยูช่ัวระยะเวลาหน่ึง ก็จะมีชองโหวท่ีใหญระหวางชีวิตของ
คริสตจักรและคําสอน 

ข. บางทีก็สอนการถวายของคริสเตียนไปในทํานองท่ีวาเงินเดือนของศิษยาภิบาลถูกลดลง 
โรงเรียนตองถูกปด และผูทํางานจะตองถูกสงกลับเพราะไมมีเงิน พวกฆราวาสก็คงโตเถียงวา เงินเดือน
ของพวกศิษยาภิบาลสูงไป และไดเงินลดนอยลงคงไมกระทบกระเทือนเทาใด ถาคนงานจะตองเลิกไป 
ก็มีคริสตจักรอ่ืนยินดีท่ีจะสงคนทํางานมาอยูประจํา โดยไมตองเสียเงินคาจาง เชน คริสตจักรโรมัน
คาธอลิคหรือพวกนิกายใหม ๆ ยินดีเขามาทําแทน ขอโตแยงเหลานี้เปนการผิดพลาดมาก สมมุติวา 
คริสตจักรแหงหนึ่งไดรับมรดกมีคาประมาณหนึ่งรอยลานปอนด ซ่ึงจะใชจายในกิจการไดตั้งหลายสิบป 
แตจะใหพวกคริสเตียนท่ีไดรับประโยชนไดรับการยกเวนหนาท่ีการถวายทรัพยตอพระเจาหรือ? 

ค. บางทีการถวายทรัพย กเ็พื่อใหรูจกัเคารพตัวเองเหรัญญิกมิชช่ันคนหนึ่งกลาววา นาอับอาย
ไหมที่ยังตองรับเงินจากตางประเทศเร่ือย ๆ? แมจะต้ังมาต้ังหลายปแลว ทานยังตองพึ่งความชวยเหลือ
จากภายนอกอยูอีก? ไมมีความละอาย, ไมมีการเคารพตัวเองท่ีตองรับเงินจากชาวตางประเทศ แลวก็คุย
โวถึงเร่ืองคริสตจักรประจําชาติและสิทธิตาง ๆ  

การขอรองใหชวยตวัเองแบบนี้มักจะกอใหเกิดปฏิกิริยาแข็งขอ ทําใหเกิดความรูสึกเจ็บใจ ทํา
ใหมิตรภาพต่ึงเครียด ความปรารถนาท่ีจะลบลางความขายหนา ทําใหมนุษยเราสละเงินมากกวาแตกอน 
การเล้ียงตัวเองเกิดข้ึนไดเพราะความโกรธแคนตัดทอนรายจายตาง ๆ ลง, ไลผูประกาศออกหมด งดให
เงินเพื่อประกาศศาสนา แตจัดใหมีงานออกราน จัดใหมีการขายสินคาเบ็ดเตล็ต ออกสลากกินแบง, 
พยายามเก็บเงินนอนถุงไวแลวก็ประกาศวาเล้ียงตนเองไดแลว การนีทํ้าเพื่อความมุงหมายอะไร? เพื่อ
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กําจัดความขายหนาท่ีไดช่ือวาเปนคนรับการใหทานจากตางประเทศหรือ? เม่ือเปนอิสระจากการ
ชวยเหลือจากตางประเทศแลว ความสัมพันธหาดีข้ึนไม การเปนอิสระมีไวเพื่ออวดอยางเยอหยิ่งและใช
เพื่อการแกแคน ความสัมพันธฝายวิญญาณแหงมิตรภาพระหวางศาสนทูตและคริสตจักร หมดไป
ความเหน็แกตวัจะทําใหเกิดผลฝายพระวญิญาณไมได 

ง. การเล้ียงตัวเอง ถือเปนเง่ือนไขท่ีจะปกครองตนเองมิชชันนารีผูหนึง่พูดวา “ผูชําระเงินก็เปน
ผูมีอํานาจ ผูออกเงินก็เปนผูบงการการใชเงิน การโตเถียงกันแบบนี้ทําใหบังเกดิการเสียหายแกการ
รวมมือระหวางคริสเตียนชาวอินเดยี และศาสนทูต 

การใชเหตุผลนั้นดีจริง แตทวามันทําลายมิตรภาพของคริสเตียนใหหมดไป ความสัมพันธของผู
ทํางานในการตั้งแผนดินของพระเจากลายเปนความสัมพันธของผูใหท่ีคอยควบคุม และผูรับท่ีเดอืนดาล 
การท่ีคริสตจักรถวายมาก ๆ ก็ทําใหมีอํานาจในการปกครองมากและมีท่ีนั่งมากท่ีคณะกรรมการ เหตผุล
แบบนี้ไมทําใหอํานาจฝายพระวิญญาณขยายออกไป คนท่ีพูดทํานองนีลื้มสาระสําคัญของพระกิตติคุณท่ี
อยูในขอท่ีวา “พระเจาทรงรักโลก จนไดประทาน....” ความรูสึกอันเหมาะสมในเร่ืองนี้คือการมีความรัก
แบบคริสเตียน ความรักจะตองเปนผูกําหนดการให การใหเปนผลของความรัก การท่ีจะไปตกลงกับ
ผูรับถึงส่ิงท่ีใหไปแลว ไมใชการแสดงความรักเลย ขออางมติของท่ีประชุมทัมบารัมอีกคร้ังท่ีวา “การให
อาจเสียผลทั้งผูใหและผูรับ ถาขืมเอาความอวดหยิ่งมาใช การใชเงินอุดหนุนบางทีทําใหเกิดอํานาจหรือ
การควบคุมอันไมสมควรทางฝายผูใหกไ็ด” 

บังคับใหถวายโดยผิดวิธี 

งานของพระคริสตตองมีเงินใช ผูติดตามพระคริสตไมถวายเงินตามกําหนดท่ีตนควรถวาย 
ฉะนั้น จึงทําใหเกิดหาเงินในทางท่ีผิด 

ใชวิธีประเมิน คือประเมินเกบ็ภาษีในทางศาสนา บางทีกใ็ชเงินภาษีเปนรายหวับุคคล คือ ใหผูท่ี
เขาเช่ือเสียเงินเปนหวั ๆ ละหนึ่งหรือสองรูป เม่ือประเมินเก็บแลวตองชําระทันทีเปนธรรมดาอยูเองเม่ือ
ผูท่ีชําระการประเมินไปแลว ก็ตองมาปรับวินัยเอากับผูไมชําระ มีการบังคับท้ังทางตรงและทางออมใน
บางกรณีคริสตจักรไมยอมทําพิธีตาง ๆ เม่ือตองการอยางยิ่ง เชน การประกาศการสมรส จนกวาจะชําระ
เงินท่ีคางท้ังหมดเสียกอน ยงัมีวิธีอ่ืน ๆ ท่ีทําใหผูไมชําระเงินประเมินรูสึกไดรับความเหยียดหยาม และดู
ถูกจากสมาชิกผูมีคุณธรรมสูง ของ คริสตจักรวิธีบังคับเหลานี้ทําใหไดเงินมากจริง แตไมเปนวธีิชวย
อบรมศึกษาใหสมาชิกรูจักการถวายแบบคริสเตียน ผลท่ีไดรับกลับตรงกันขาม คือประชาชนเกลียดชัง
การถวาย ส่ิงท่ีควรจะกอใหเกิดความปตยินิดีกลับกลายเปนภาระหนกั 

ใชวิธีบังคับลดเงิน คริสตจกัรในทวีปเอเซียสวนมากพวกคริสเตียนท่ีมีเงินเดือนถวายเงินรายได
บํารุงคริสตจักร ดังตัวอยาง :- 
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ณ ท่ีประชุมนมัสการแหงหนึ่ง ภายใตสภาคริสตจักรมัลวา มีรายไดรวมท้ังส้ิน 2450 รูปในป 
1936 (จํานวนประมาณ) ในจํานวนนี้เปนดอกเบ้ียกองเงินทุนใหไวแตกอน 900 รูป 1470 รูป มาจากสภา
คริสตจักร สวนนอกจากนัน้ท่ีประชุมนมัสการตามบานนอกท่ีสังกัดสงมา ในจํานวนท่ีถวายในโบสถ
พวกศาสนทูตถวาย 45.5% ลูกจางของมิชช่ันถวาย 38.8% สวนพวกสมาชิกอิสระถวาย 15.7% 

ในเร่ืองเหลานีเ้ราอาจถามวาทําไมพวกลูกจางมิชช่ันจึงไดถวายเปนจํานวนมาก ท้ังนี้เปนเพราะ
ถูกบังคับหักจากเงินเดือนนัน่เอง การถวายถือวาเปนหนาท่ีของคริสเตียนทุกคน ถาใหทําตามใจสมัคร 
แมคนงานคริสเตียนกจ็ะไมถวายตามที่ควรฉะน้ัน จึงตองใชวิธีบังคับและเตือนไปในตัว ถาไดสอนให
พวกลูกจางรูจกัการถวายแบบคริสเตียนก็จะดีไมนอย และใหเขาเลือกถวายเอาตามท่ีมุงหมายไวในใจ
ของแตละคน “เพราะวาพระเจาทรงรักผูท่ีถวายดวยความเต็มใจ” (โครินธฉบับสอง 9:7) 

วิธีบังคับทางออม คริสเตียนควรถวายทรัพยเพื่อการงานของคริสตจักร แตเขาไมถวาย เราจะ
บีบบังคับเอาเงินมาใชในงานของพระเจาไดโดยวิธีใดเลา? เร่ืองนี้เปนปญหาของศาสนทูตและศาสนา
จารยมานานแลว 

คําตอบก็คือ เก็บเงินคาบริการตาง ๆ เชน คาประกาศการสมรส, พิธีสมรส, พิธีฝงศพ, คาสุสาน
และอ่ืน ๆ 

ถุงเก็บเงินกเ็ปนวิธีบังคับทางออม เม่ือคนเฝาโบสถถือถุงมาเก็บเงินทานตอหนาคนอ่ืน ๆ ถาจะ
ไมใหก็รูสึกตะชิดตะขวงในใจ 

สมุดถวายเงินก็เปนอีกวิธีหนึ่ง คือสงไปใหสมาชิกทุกเดอืน เขียนวาจะถวายสักเทาไร วิธีนี้ทํา
ใหเขาถวายโดยไมเต็มใจและเปนการบีบบังคับ วิธีใชสมุดเขียนจํานวนเงินนี้ผิดกับวิธีของคริสเตียนใน
เมืองมากะโดเนียใช เพราะเขาถวายดวยความเต็มใจ และขอรองใหทานอัครสาวกอนุญาตใหเขามีสวน
ชวยบันเทาทุกขพวกผูชอบธรรม (2 โครินธ 8:3) 

ไมมีความจําเปนท่ีจะโตแยงวิธีตาง ๆ เหลานี้ การใชสมุดอาจเปนวิธีชวยผูเต็มใจถวายก็ได 
เพราะเขาไดรับเงินเดือนทุกเดือน และตองการจะใหมีเคร่ืองเตือนใจในหนาท่ีทุกเดือนขอโตแยงของเรา
ก็เกรงไปวา วธีิตาง ๆ เหลานี้ตามท่ีปฏิบัติกันในคริสตจักรตาง ๆ จะทําลายความเต็มใจอันเปนลักษณะ
สําคัญของการสอนเร่ืองการถวายตามแบบคริสเตียนในพระคัมภีรใหม 

ถาตองการจะใชวิธีพระคัมภรีก็จะตองยึดหลักพระคัมภีรการถวายตามหลักเหลานีจ้ะทําให
บังเกิดเปนพระคุณ คือเปนผลความเจริญทางฝายจิตวิญญาณรอบดาน 

หลักพระคัมภรีมีวาอยางไรบาง? 
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บทที่ 4 เหตุผลของการถวายพระคัมภีร 4

เม่ือพระเยซูถูกถามในเร่ืองเหตุผลของการเสียภาษใีหกับรัฐบาลโรมัน พระองคทรงตอบวา 
“ของของกายซาก็ถวายแกกายซา ของพระเจาก็ถวายแกพระเจา” (มัทธิว 22:21) 

มนุษยจําตองถวายทรัพยสินใหแกพระเจาผูทรงสราง ตัวเขา พระเจามิใชทรงเปนผูสรางสรรพ
ส่ิงตาง ๆ เทานั้น แตยังทรงเปนผูประทานส่ิงท้ังปวง เปนหนาท่ีของมนุษยท่ีจะตองถวายส่ิงท่ีเปนของ
พระเจาใหแกพระองค พวกยูดายตองถวายทรัพยใหแกพระเจาดวยเหตุผลท่ียิ่งกวาการท่ีพระเจาทรงชวย
เขาออกจากประเทศไอยคุปต เนื่องจากวาพระเจาทรงกูเขาใหรอด เขาควรแสดงกตัญูตอพระองคโดย
นําเอาสวนหนึง่มาถวาย คือทรัพยท่ีไดจากดนิแดนท่ีพระองคทรงมอบใหเปนมรดก 

ตามพระคัมภรีมีเหตุผล เหตผุลของการถวายมี 3 ประการ คือ พระเจาเปนเจาของทุกส่ิง พระเจา
เปนผูประทานทุกส่ิงพระเจาเปนผูไถทุกส่ิง ฉะนั้นจงถวายของ ๆ พระเจาใหแกพระเจา” การท่ีถือวาพระ
เจาเปนเจาของทุกส่ิงหมายความวา อยางไร? พระคัมภีรแสดงไวหลายวิธี:- 

สดุดี 24:1 “แผนดินโลกกับสรรพส่ิงท่ัวโลกนั้นเปนของพระเจา” พวกยูดากลาวขอความนี้
กอนท่ีจะลงมือรับประทานอาหาร พวกยดูาระลึกอยูเสมอวาเขาเปนหนี้ตอพระผูประทานของดีทุกอยาง 
โลกและบรรดาส่ิงท่ีมีอยูในโลกเปนของพระองค 

ถาเราเปนเจาของท่ีดินและไดรับผลจากท่ีดิน จงระลึกไวเสมอวารัฐอางวาเปนผูมีอํานาจเหนือ
ท่ีดินจึงมี สิทธิท่ีจะเก็บภาษีฉันใด ท่ีดนินั้นกเ็ปนของพระเจา และเหตุฉะนี้เองจึงควรถวายสวนของ
รายไดจากท่ีดนิใหพระเจาฉันนั้น สดุดี 50:10-12 มีวา “สัตวปาทุกตัวเปนของเรา ท้ังฝูงวัวฝูงควายที่อยู
บนภูเขาท้ังหลายพันยอดกเ็ปนของเรา....เพราะโลกกับท้ังส่ิงของอันอุดมสมบูรณในโลกเปนของเรา” ผู
แตงเพลงสดุดเีตือนเราวาสัตวท้ังหลายในทุงนาและนกเล้ียงเปนของพระเจาโดยส้ินเชิงเรา จึงรูถึงเหตุผล
ของคําสอนพวกผูพยากรณท่ีวา ใหเอาสัตวแรกเกิดทุกชนิดมาถวายพระเจาเพื่อยืนยนักรรมสิทธ์ิของ
พระองค 

คําอธิษฐานของกษัตริยดาวดิในหนังสือ 1 เธสะโลนิกา 19:11,12 และ 14 มีขอความยืนยนัวา 
“บรรดาส่ิงท่ีอยูในฟา สวรรคและแผนดนิโลกเปนของพระองค... บรรดาความม่ังค่ังและเกยีรติยศมา
จากพระองค บรรดาส่ิงท้ังหลายมาจากพระองค และขาพเจาถวายส่ิงของ ๆ พระองคคืนใหพระองค” 
ขอความเหลานี้เปนการยืนยนัสิทธิของพระเจาในส่ิงท้ังหลายอยางจริงใจ ขอเตือนใจอีกวา เม่ือเราถวาย
ทรัพยใหแกพระองคก็เทากบัวาเอาส่ิงของ ๆ พระองคไปคืนใหพระองคนั่นเอง เม่ือกษัตริยดาวดิและชน
ชาติอิสราเอลถวายวตัถุ เพื่อกอสรางโบสถดาวิดกก็ลาววา “โอ ขาแตพระเจา บรรดาส่ิงท้ังหลายท่ีพวก
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ขาพเจาจัดเอามาสรางท่ีประทับเพื่อพระนามอันบริสุทธ์ิ ของพระองค เปนส่ิงจากฝพระหัตถของ
พระองคและเปนของพระองคท้ังส้ิน” (1 เธสะโลนิกา 20:16) 

พระเจาประทานชีวิต, ลมปราณ และส่ิงอ่ืน ๆ ใหแกมนุษยโลก “เรามีชีวิตเคล่ือนไหวและมี
ความเปนอยูในพระองค” (กิจการ 17:28) เปาโลไดกลาวเพิ่มเติมถึงการรับรองวาพระเจาทรงเปนปฐม
เหตุชีวิตและความเปนอยู ของพวกเรามีปรากฏอยูในบทโคลงของกวีท่ีไมเปนคริสเตียนแตดึกดําบรรพ
ดวยเหมือนกนั ท่ัวโลกรับรองกันวาเราตองพึ่งพระเจาอยูทุกขณะ ขอความท่ีผูแตงเพลงสดุดกีลาวถึง
เร่ืองสัตวตาง ๆ นั้นความจริงก็เกีย่วกับมนษุยเราดวยเหมือนกัน:- 

“บรรดาสัตวเหลานั้นคอยทา พระองคเพื่อพระองค จะทรงประทานอาหารตามเวลา สัตว
เหลานั้นไดรับตามท่ีพระองคทรงประทาน เม่ือพระองคทรงแบบพระหัตถ มันกอ่ิ็มดวยของด ี ขณะ
พระองคทรงเมินพระพกัตรก็ทําใหมันเดือนรอน ขณะพระองคทรงดับลมหายใจมันก็ตายแลวกับเปนผง
คลีดินอีก” (สดุดี 104:27-19) 

ฉะนั้น ขอใหเราใชขอความนี้เปนคําอธิษฐานเม่ือคืนตอนเชา และกอนจะนอนในตอนคํ่า ควร
ใชเปนเคร่ืองเตือนใจประจําวันวาเรารับชีวติลมหายใจและทุกส่ิงท่ีมีคาในชีวิตมาจากพระหัตถของพระ
บิดาเจาท่ีรักของเรา 

นับแตสมัยดึกดําบรรพ มนษุยถือวาส่ิงท่ีงอกงามจากพ้ืนโลกและสัตวตาง ๆ มาจากพระหตัถ
อันอุดมของพระเจา เปนหนาท่ีของมนุษยท่ีจะยนิยนัพระมหากรุณาอันนี้ดวยการถวาย แกพระองค เร่ือง
ของคายินและเฮเบลก็แสดงถึงการนี้ “เฮเบลผูเล้ียงแกะและเฮเบลผูทํานา ตอมาคายินนําพืชท่ีเกิดจาก
ท่ีดินมาถวายพระเจา และเฮเบลก็นําสัตวหัวปและอวนพีมาถวาย” (ปฐมกาล 4:1-4) ทานเปาโลก็เตือน
ใหคนนอกศาสนาท่ีเมืองลุศตราใหทราบถึงความจริงสําคัญท่ีวา พระเจาทรงพระมหากรุณาธิคุณ และได
ประทานน้ําฝนและผลไมตามฤดูกาลทําใหเราไดอ่ิมหนําสําราญช่ืนชมยินดี (กิจการ 14:17) 

เม่ือชนชาติอิสราเอลไดเปนเจาของ แผนดินคะนาอันกไ็ดรับส่ังใหถวายสวนหนึ่งของพืชผมท่ี
เกิดจากพ้ืนท่ีใหแกพระเจา และการนมัสการ 

พิธีเล้ียง 3 อยางท่ีพวกยูดาฉลอง เปนพิธีเกีย่วเนื่องกับกสิกรรม พิธีท่ีหนึ่งคือขนมปงไมมีเชื้อ ทํา
เม่ือเร่ิมฤดูเกี่ยวขาว (เฉลยธรรมบัญญัติ 16:9) เปนเวลาตรงกับการเก่ียวขาวบาลีปลูกกอนประชาชน
ไดรับคําส่ังใหนําขาวฟอนแรกมาถวายพระเจา (เลวินิติ 23:10) พิธีท่ีสอง พิธีสัปดาห คือภายหลังเกี่ยว
ขาวบาลีแลว 7 สัปดาห พิธีนี้เร่ิมเม่ือส้ินฤดูเกี่ยวขาว คือเม่ือไดเกีย่วและเก็บขาวสาลีและขาวบาลี
หมดแลว และเปนการฉลองเสร็จการเก็บเกี่ยวขาวสาลี (เฉลยธรรมบัญญัติ 16:9-10) พิธีท่ีสามคือพิธี
เล้ียงแหงพลับ เปนการฉลองเก็บเกีย่วของพวกยูดา คือเก็บผลไม, น้ํามันและองุนท้ังหมด (เฉลยธรรม
บัญญัติ 16:13) การฉลองท้ัง 3 นี้เกี่ยวของกับการเกบ็พืชอยางใดอยางหนึ่งและในพิธีท้ังสามนี้ พวก

 31 



อิสราเอลไดถวายทรัพยแกพระเจายนืยนัวาพืชผลทั้งหมดของพ้ืนดินเปนของประทานจากพระเจา และ
พระองคมีสิทธ์ิจะไดรับการยืนยนัเชนนี ้

หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบัญญัติ 16:15-17 มีวา “พระเจาของเจาทรงอวยพรแกเจาท้ังหลายใน
ซ่ึงไดจําเริญบริบูรณและในบรรดาการงานซ่ึงมือของเจากระทํา เจาท้ังหลายจงมีความยินดีอยางยิง่ ผูชาย
ท้ังหลายน้ันจะตองมาตอพระพักตรพระยะโฮวาพระเจาของเจาปละ 3 คร้ัง...อยาใหมามือเปลา ทุกคนจง
นําเอาของมาตามกําลังของเขา ตามท่ีพระเจาของเจาไดทรงอวยพรประทานแกเขานั้น” 

บางคนอาจคัดคานวาพืชผลนั้นเปนผลของแรงงานชาวนาตางหาก และเขามีสิทธิไดรับผลของ
งานของเขา เปนความจริงเหมือนกนั แตพระคัมภีรมองลึกยิ่งกวานั้น ดังท่ีหนังสือพระบัญญัติกลาววา 
“เจาตองจําไววาพระเจาของเจาเปนผูประทานใหเจามีกาํลังท่ีจะแสวงหาความม่ันค่ังสมบูรณ” (8:18) 

เม่ือมาพิจารณาพระคัมภีรใหม เราคงจะพบเร่ืองการถวายทรัพยเพิ่มเติม คําตอบของพระเยซูท่ีมี
ตออาลักษณท่ีถามถึงพระบัญญัติขอหนึ่ง เปนท่ีรูกันวาดีวา “ทานตองรักพระเจาของเจาดวยส้ินสุดใจ, 
สุดจิต, สุดความคิดและสุดกาํลังของเจา” (มาระโก 12:30) การแสดงความรักตอพระเจาดวยส้ินความคิด
และกําลังก็คือถวายผลนํ้าพักน้ําแรงท่ีหามาไดใหแกพระองค 

ในการตั้งขอบัญญัติเกี่ยวกับการถวายเพื่อคนยากจน บรรดาผูพยากรณไดเตือนใจพวกอิสราเอล
ใหสํานึกในหนาท่ี ๆ จะตองชวยเหลือคนยากจน เพราะพวกเขาเคยเปนคนยากจนมาคร้ังหนึ่งแลว และ
ตองพึ่งอาศัยผูอ่ืนและขอความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ภายหลังการเตือนในเร่ืองการถวายดวยความเต็มใจ
และถวายเก็บเกี่ยวในเทศกาลสัปดาห กมี็ความระบุไววา “เจาตองระลึกวาคร้ังหนึง่ไดเคยเปนทาสใน
ประเทศไอบคุปต และจะตองเอาใจใสรักษาพระบัญญัติเหลานี”้ เฉลยธรรมบัญญัติ 16:12 การถวายดวย
ความเต็มใจก็อาศัยการกตัญูในพระกรุณาไถบาปของพระเจาเปนหลักนั้นเอง 

ท่ีสําคัญยิ่งวาการไถอิสราเอลออกจากไอยคุปตก็คือการไถบาปท่ัวโลกโดยพระเยซูคริสตบนไม
กางเขน เม่ือเปาโลเตือนชาวโครินธใหเสียสละถวายทรัพยก็ไดใชเหตผุลของพระเยซูคริสตวา “ทาน
ท้ังหลายรูจักพระกรุณาของพระเยซูคริสตเจาของเราวา คร้ันพระองคม่ังค่ังอยูแลว พระองคก็ยังทรงยอม
เปนคนยากจน เพราะเห็นแกทานทั้งหลาย เพื่อทานท้ังหลายจะไดเปนคนม่ังมีเนื่องจากความยากจนของ
พระองค และไดกลาวเหตุผลในท่ีสุดวา “จงขอบพระคุณพระเจาเพราะของประทานซ่ึงพระองคทรง
ประทานนั้นเหลือท่ีพรรณนาใหส้ินสุดได” (2 โครินธ 8:9,9:15) 
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บทที่ 5 คาํสอนของพระเยซเูก่ียวกับเรื่องเงิน 5

พระเยซูทรงสอนไวอยางชัดแจงและสมบูรณในเร่ืองการใชเงิน 
ในบทนี้เราจะไดพิจารณาขอความท่ีสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ลูกา 12:16-21 
พระเยซูทรงเห็นวาเงินเปนอุปสรรครายแรงแกความรอดของมนุษย คนในสมัยโบราณก็เหมือน

สมัยนี้ท่ีคิดวาชีวิตมนษุยจะตองรํ่ารวย เม่ือทุงนาบังเกิดผลอุดมก็มักจะพูดกับตัวเองวา “จิตใจเอย, เจามี
ทรัพยสมบัติมากเก็บไวพอหลายป” (ลูกา 12:15) หาไดคํานึงถึงวาพืชอุดมสมบูรณนั้นคือเปนโอกาสท่ี
จะทําการดีไดอยางบริบูรณไม ฉะนั้นเขาจงึไมรํ่ารวยข้ึนในความเห็นของพระเจา คนท่ีสูญเสียโอกาศท่ี
จะสละสมบัตไิวในสวรรคเปนคนโง 

ลูกา 16:1-13 ดวยการใชเงินใหถูกทาง มนุษยอาจมีมิตรสหายในสวรรคเม่ือเขาจากโลกนี้ไป
แลว มิตรสหายในสวรรคจะตอนรับเขาไปอยูช่ัวนิรันดร การใชเงินโดยสัตยซ่ือจะทําใหมนษุยเขาสนิท
สนมกับพระเจา และมีชีวติบริบูรณตลอดไปในความชอบธรรม ความบริสุทธ์ิ, สันติสุขและโสมนัส
ยินดกีารไมซ่ือตรงในการเงินไมวาจะเปนเงินของตนเองหรือเงินของผูอ่ืน จะเปนคนอนาถาในความ
บริบูรณอันแทจริง และจะสูญเสียโอกาศท่ีจะไดทรัพยสินอันจะเปนของคนช่ัวนิรันดรดวย 

มีคริสเตียนจํานวนมากท่ีไมไดเรียนรูวิธีใชเงินใหเกิดประโยชนแกจิตวิญญาณของตน นาเสียใจ
มากท่ีคริสเตียนบางคนไมเปนท่ีไววางใจใหจัดการเงินของอ่ืนได การใชเงินผิด ทําลายชื่อเสียง, อุปนิสัย
และจิตวิญญาณอยางยอยยับ 

ลูกา 16:19-31 พระเยซูไดพบคนจํานวนมากท่ีความนยิมในส่ิงฟุมเฟอยของเขา เปนเหตุใหใช
ทรัพยบํารุงบําเรอความสุขเฉพาะ จึงทําใหเขาใจดําตอความขาดแคลนของคนอ่ืนไมแสดงความกรุณา
และชวยเหลือผูอ่ืน และที่รายแรงก็คือวาความรูในเร่ืองพระบัญญัติและศาสดาพยากรณเปนหมนัไป
หมดและหวัใจของเขาก็ตายดานตอคําเรียกรองของพระเจา พระเยซูไดทรงประทานตัวอยางของคน
แบบนี้ไวในเร่ืองเศรษฐีกับลาซะโรในชีวิตปจจุบันเศรษฐมีีทุกส่ิงบริบูรณ แตเม่ือตายไปแลวไมมีอะไร
เลย 

มาระโก 10:17-22 พระเยซูไดทรงพบกับเร่ืองนาเศราใจที่วา คนดีและใจรอนรนหลายคนไดถูก
ทรัพยสินมัดไวเสียแน ถาจะใหรอดไดจะตองใหเขาสละเงินทอง มีเร่ืองหนึ่งวาชายหมุนคนหนึ่งไดมา
ถามพระองควาเขาตองทําอยางไรจึงจะไดรับชีวิตนิรันดร ชายหนุมผูนี้รูพระบัญญัติดีจงึรีบช้ีแจงทันทีวา
เขาได ประพฤติ และปฏิบัติตามพระบัญญัติเหลานี้ มาต้ังแตเล็กเขาเปนคนมีความจริงใจ มีความรอนรน
ในพระศาสนาและสัตยซ่ือ แตเขายังขาดไปอยางหนึ่ง คือทรัพยสินไดมัดหวัใจและวิญญาณของเขาไว
เสียแนน พระเยซูคริสตจงึบอกวิธีแกไข คือใหเขาขายทรัพยสินท้ังหมด แลวเอาเงินใหคนยากจน
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ท้ังหมดเพื่อเขาจะไดรับทรัพยสมบัติในสวรรค เม่ือพระเยซูทรงเรียกรองใหทําเชนนีเ้ขาก็เสียใจและเดิน
คอตกกลับไป 

การสละทุกส่ิงเหลานั้นจะชวยใหวิญญาณของเขารอดตายได พระเยซูยังคงใหคําตอบอยาง
เดียวกันนี้แกคริสเตียนในสมยันี้หรือเปลา? 

เพราะเร่ืองนี้ทําใหพระเยซูทรงสอนเร่ืองทรัพยสินและอันตรายของทรัพยสินตอไปคือ “เปน
การยากท่ีคนรํ่ารวยจะเขาสูแผนดินของพระเจา...ตวัอูฐเขาลอดรูเข็มยังงายกวาคนรํ่ารวยจะเขาแผนดิน
ของพระเจา” เพราะอะไร? ก็เพราะเงินนัน่เอง ท่ีใดไมมีการถวายทรัพยดวยความเต็มใจ คือถวายตาม
ความสามารถ ถวายตามสวนท่ีพระเจาทรงอวยพรและประทานใหแลว เงินก็สามารถจะทําลาย
สติปญญาของมนุษยแลวก็ลุกลามไปทําลายจิตวิญญาณใหพินาศดวย 

ลูกา 12:32-34 เปนคําสอนท่ีพระเยซูทรงสอนแกสาวกของพระองค ๆ เรียกวา “ฝูงแกะ
เล็กนอย” ซ่ึงเขายกยองใหพระองคเปนผูนํา เพื่อท่ีจะไดรับแผนดินท่ีพระบิดาเจาทรงประทานให เขา
จะตองไมยอมใหเงินมีอํานาจ “ฝูงแกะเล็กนอยเอย, จงอยากลัวเลย เพราะวาพระบิดาของทานชอบ
พระทัยจะประทานแผนดนิใหแกทาน จงขายของท่ีทานมีอยูและทําทานจงหาถุงใสเงินสําหรับตนซ่ึงไม
รูเกา คือใหมีทรัพยสมบัติไวในสวรรคซ่ึงไมรูสาปสูญ....เพราะวาทรัพยสมบัติของทานอยูท่ีไหน ใจของ
ทานก็อยูท่ีนั่นดวย” 

ความคิดของพระเยซูแสดงไวชัด วิธีแกโรคหลงเงินท่ีจะมายดึหวัใจและวิญญาณก็คือสละเงิน
เพื่อประโยชนแหงแผนดินของพระองคเสีย 

มัทธิว 13:22  พระเยซูทรงประกาศศาสนาอยูในแควนกาลิลีประมาณปกวา มีคนฟงนอย ใน
อุทธาหรณเร่ืองคนหวานเมล็ดพืช พระองคก็ไดแสดงถึงสาเหตุท่ีไมบังเกิดผลดีไววาไมใชเหตุผลทาง
ฝายผูหวานพชื ไมใชเพราะเมล็ดพืช แตเปนเพราะสภาพของพ้ืนดิน คือหัวใจท่ีไดรับคําส่ังสอน 

ความดึงดดูของทรัพยศฤงคาร ทําให ตอสูกับอํานาจของพระวจนะ มันเปนหนามท่ีบังไมใช
พระวจนะงอกข้ึน คนจนท่ีเอาใจใสตอทางโลก จนเกินไป และความหลงใหลในทรัพยสินของเศรษฐีมี
ผลเทากัน พระเยซูทรงเตือนคนยากจนวา “อยากระวนกระวายตอชีวติวาจะเอาอะไรกิน และเอาอะไร
ดื่ม...พระบิดาเจาในสวรรครูความตองการของทานท้ังหลายหมดแลวแตจงแสวงหาแผนดินของพระเจา
และความชอบธรรมของพระองคกอน” (มัทธิว 6:25,32,33) พระองคสอนคนรํ่ารวยวา “ไมมีผูใด
ปรนนิบัตินายสองคนได....ทานจะปรนนบัิติพระเจาและเงินทองดวยไมได.... อยาสํ่าสมทรัพยสินไวใน
โลกเลย.......แตจงสํ่าสมทรัพยไวในแผนดินสวรรค....ทรัพยของทานอยูท่ีไหน ใจของทานอยูกอ็ยูท่ีนั่น
ดวย” (มัทธิว  6:24, 19-21) 

ทานปรนนิบัตพิระเจาหรือทองคํา? พระเจาหรือทองคํายึดหัวใจทาน? 
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คําสอนนี้ทําใหพวกฟาริสีท่ีรักเงินไมพอใจ (ลูกา 16:14) เม่ือเขาไดฟงเขาก็ดูถูกพระองค ขอให
เราระวังตัว มิฉะนั้นความหลงรักเงินจะทําใหเราไมเอาใจใสพระคําของพระเจา 

ยอหน 12:4-6  
ตอไปนี้เปนเร่ืองท่ีทําใหยดูาอิสการริโอต ลมลงในความบาป เขาเปนคนมีนิสัยชอบเอาเงินของ

คณะอัครสาวกไปใชสวนตัวเสมอ ๆ (ขอ 6) ถาเขาเปนคนไมซ่ือกับเงินของคณะ เขาตองกลายเปนคน
บาปใจแข็งอยางแน ๆ เพราะคําสอนของพระเยซูท่ีกลาวมาแลวขางตน พระองคไดทรงสอนตอหนาเขา 
คําเตือนเกีย่วกบัอันตรายของโลภ (ลูกา 12:15) การไมสัตยซ่ือตอทรัพยสินของผูอ่ืน (ลูกา 16:12) 
ทรัพยสินเปนหนามขัดขวางพระคํา (ลูกา 8:14) เขาไปในหูของยูดามิใชหรือ? ใชแลว ดังนั้นเขาจึงพดูถึง
เร่ืองใหเงินแกคนยากจนเหมือนกับถอยคําของพระเยซูท่ีพูดตอเศรษฐีหนุมและพวกสาวกท่ีวา “ทําไมไม
ขายส่ิงนี้.....แลวเอาเงินไปใหคนยากจนเลา?” แตความรักเงินของยูดาและการหยิบเอาเงินของคณะไปใช
เปนประโยชนสวนตัวบอย ๆ ไดทําใหเขาทําบาปและประสพความพินาศ 

เปนคําเตือนใจท่ีดี ในทุกวันนีย้ังคงมีคนเอาเงินสาธารณะประโยชนไปใชสวนตัวไมใชหรือ? 
เชน เงินของสมาคมสหกรณ, เงินของคริสตจักร, เงินคาซอมแซมสถานท่ี, เงินใหทานคนยากจน เรา
เรียนรูระมัดระวังตัวในเร่ืองเงินของผูอ่ืนวาอยาไปแตะตองเอามาใชสวนตัวเปนอันขาดหรือเปลา? 
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บทที่ 6 ตัวอยางของการถวายตามพระคัมภีร 6

ในพระคัมภีรเดิมและพระคัมภีรใหม มีตวัอยางของการถวายท่ีนาเอาใจใสหลายแหง ในบทนี้
เราจะไดพิจารณาถึงตัวอยางเหลานี ้

คายินและเฮเบล (ปฐมกาล 4:2-4) ไดนําเอาผลท่ีไดจากการเพาะปลูกและสัตวเล้ียงมาถวายพระ
เจา ถือวาเปนหนาท่ีของมนษุยมาแตเร่ิมแรก 

อับราฮาม (ปฐมกาล 14:20 ฮิบรู 7:4) อับราฮัมไดนําเอาสิบลดมาใหมัลคีเซเด็คเพื่อเปน การ 
ตอบ แทนพรท่ีมัลคีเด็ดปุโรหิตของพระเจาสูงสุดไดกลาวแกเขา นี่เปนเร่ืองการถวายสิบลดคร้ังแรกใน
พระคัมภีร แสดงวาเปนธรรมเนียมท่ีคนทุกศาสนาตองปฏิบัติกอนท่ีจะบัญญัติกฏของโมเสส 

ยาโคบ (ปฐมกาล 28:22) ถาเขาไดกลับไปถึงถ่ินของบิดาดวยความสวัสดิภาพและสันติสุข เขา
จะถวายสิบลดของบรรดาท่ีพระเจาประทานให แสดงวามีการถวายสิบลดมากอนโมเสส 

ชนชาติอิสราเอลถวายในการสรางโบสถ (อพยพ 36:2-7) เปนเร่ืองท่ีนาสนใจในขอท่ีวา
ประชาชนถวายเพ่ือกจิการของศาสนามากเกินตองการ ประชาชนนํามาถวายดวยความเต็มใจทุกเวลาเชา 
และคนท่ีทํางานสําเร็จถึงกับไปรองทุกขตอโมเสสวาประชาชนนําเอาส่ิงของมาเกิน ความจําเปน
ตองการของงาน ผลท่ีสุดตองออกคําส่ังหามมิใหนํามาอีก เพราะวัตถุตาง ๆ มีมากเกิดความตองการ 
ขอใหประชาชนของเราจงทําตามอยาง บางในเวลามีการสรางโสบถ 

ชาวอิสราเอลถวายเพื่อการสรางวิหาร (1 เธสะโลนิกา 29:1-14) เร่ืองก็เปนอยางเดียวกัน เม่ือ
หลายปตอมา ในสมัยกษตัริยดาวดิ ไดขอรองใหประชาชนถวายเพ่ือสรางวิหารใหญในกรุงยะรูซาเล็ม 
กษัตริยไดพดูตอท่ีประชุมประชาชนวา “ผูใดมีใจศรัธทาจะถวายของแกพระยะโฮวาในวนันี้บาง?” (1 เธ
สะโลนิกา 29:5) เจานายและประชาชนไดถวายส่ิงท่ีตองการดวยความเต็มใจ ประชาชนและกษัตริยดา
วิดก็ช่ืนชมยนิดีเพราะประชาชนถวายดวยเต็มใจ 

การถวายดวยความเต็มใจนําเอาความโสมนัสและพอใจมาสูท้ังผูใหและผูรับ การถวายโดย
บังคับไมนําอะไรมาเลย 

ซักคาย (ลูกา 19:1-8) ในสมัยพระคัมภีรใหมปรากฏวาพวกยูดาไดถวายเปนทาน, ถวายสิบลด
และถวายใหเปนการบํารุงโบสถ การถวายสิบลดไดปฏิบัติกันมาก เชน ขาวตาง ๆ “สะระแหน, ยี่หรา
และขม้ิน” (มัทธิว 23:32) แมวาการปฏิบัตินี้จะมิไดสนใจเก่ียวกับความยุติธรรม, ความกรุณาและความ
จริงก็ตาม คนฟาริสีตามอุทธาหรณ (ลูกา 18:9-14) โออวดวาเขาถวายสิบลดในทุกส่ิงท่ีไดมา 

ซักคายเปนเจาพนักงานคนสําคัญในกรม ศุลกากร ของรัฐบาลโรมัน ไดกลาวกับพระเยซูวา 
“พระองคเจาขา ขาพเจาขอถวายทรัพยกึ่งหนึ่งเพื่อคนยากจน และถาหากวาขาพเจาฉอโกงผูใดขาพเจาจะ
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คืนใหส่ีเทา” การตัดสินใจท่ีจะจัดเร่ืองเงินทองใหขาวสะอาดทําใหพระเยซูใหประกันแกชายผูนี้วา 
“ความรอดไดมาถึงบานนี้แลวในกาลวันนี้” การเขาเช่ือของเราทําใหกระเปา, เงินทองและทรัพยสิน
พลอยเช่ือดวยหรือเปลา? 

หญิงหมาย (มาระโก 12:41-44) ท้ังคนม่ังมีและคนจนก็ถวายทรัพยใหแกโบสถ คนรวยก็ถวาย
มาก พระเยซูทรงน่ังดูอยูท่ีหีบใสเงิน และดูคนนําทรัพยมาถวาย ในทุกวันนี้พระเจาทรงเห็นเราถวายใส
หีบหรือใสถุง หรือเขียนจาํนวนลงในสมุดถวายหรือเปลา? 

หญิงหมายอนาถาคนหนึ่งถวายเพีองสองสตางคแดง (ซ่ึงเปนเงินตราราคาตํ่าสุดในสมัยนั้น) ทํา
ใหพระเยซูพอพระทัยถึงกับชมเชยวาหญิงนี้ถวายมากกวาคนอ่ืน ๆ เพราะวาคนท้ังปวงนัน้ไดเอาเงิน
เหลือใชของเขามาใสไว แตหญิงนี้ขัดสนที่สุดยังไดเอาเงินท่ีมีอยูสําหรับเล้ียงชีวิตของตนมาใสจนหมด 

พระเยซูทรงยกยองการถวายของหญิงหมาย เธอไมคํานึงวาจะมีเงินสําหรับจะซ้ืออาหารตอไป
หรือไม ไมคํานึงวาเงินจํานวนนีจ้ะเอาไปไหน? หรือจะเอาไปใหใคร หรือปุโรหิตเปนคนเหมาะสม
หรือไม หรือมีการลงบัญชีจํานวนเงินท่ีเก็บไดในหีบนัน้ เธอคงถวายตอไปจนไมมีอะไรเหลือ เพราะ
เปนการถวายพระเจาจึงทําใหพระเยซูสรรเสริญ เร่ืองนี้เปนบทเรียนท่ีดีแกพวกเรา 

คริสตจักรสมัยเร่ิมแรก (กิจการ 2:44-45) ผลของการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิแกคริส
เตียนสมัยเร่ิมแรกในกรุงยะรูซาเล็มก็คือวา เขา “ถือวาของท้ังหมดเปนของกลาง....เขาไดขายส่ิงท่ีมีอยู
แลว นาํเงินท่ีขายไดมาไวท่ีอัตรสาวกเพื่อแจกจายแกทุกคนท่ีตองการ” (ดกูิจการ 4:32-35) ดังมีตัวอยาง
ของบุคคลผูหนึ่งช่ือบาระนาบา ไดขายนาแลวนําเอาเงินมาวางไวท่ีเทาของอัครสาวก (กิจการ 4:37) ยา
ระนาบา “บุตรผูเตือนสติ” เปนสหายรวมงานของเปาโล เปนท่ีนับถือของบุคคลที่ยอมขายทรัพยสิน 
ยอมสมัครใจเปนคนยากจนแลวอุทิศตนทํางานปรนนิบัติพระเจา 

คริสตจักรตางประเทศ (กิจการ 11:27-30) เกิดการอดอาหารข้ึนทั่วโลก คริสเตียนในแคลนยดูา
เกิดเดือนรอนมากกวาผูอ่ืน แลวคริสเตียนในอันติโอเกียตกลงวา ใหทุกคนสงไปบันเทาทุกขพี่นองในยู
ดาตามความสามารถ และเขาก็ฝากทรัพยส่ิงของใหบาระนาบาและเปาโลนําไปใหผูปกครอง 

นี่เปนการชวยสงเงินบันเทาการอดอาหารคร้ังแรก คือคริสเตียนในประเทศหน่ึงใหความ
ชวยเหลือแกพีน่อง ในอีกประเทศหนึ่ง 

อีกสิบสองปตอมาก็ไดทําแบบเด่ียวกันอีก คราวนี้คริสตจักรตาง ๆ ในมาระโดเนีย,อาเคเอีย, 
และกาลาเทยีรวมกันสงไปชวยเหลือคริสเตียนในกรุงยะรูซาเล็ม (ดู 1โครินธ 16:1-2 2โครินธ 7 และ 8) 
เราจะไดพิจารณาเร่ืองนี้ในบทตอไป ทานเปาโลไดวางกฏบางประการไวเพื่อแนะแนวทางแกคริสตจักร 
คือ:- 
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1. ทุกวนัอาทิตยใหพวกทานทุกคนเก็บเงินผลประโยชนทําไวบาง เพื่อจะไดไมตองเห็นเรียไร 
(1โครินธ 16:2) ในวันแรกของสัปดาห ใหทุกคนเก็บเงินกันไว 

2. จํานวนท่ีถวายนั้นแลวแตความนึกคิดในใจ โดยถือหลักวาตามท่ีไดเจริญรุงเรืองข้ึน 
3. ทานไมประสงคท่ีจะใหมีการถวายทรัพยเฉพาะเม่ือไปเยีย่มตามหนาท่ี มิฉะนั้นแลวคน

ท้ังหลายจะเขาใจไปวา การไปตรวจการของทานมีความสัมพันธกับการถวายทรัพย 
4. ในสมัยท่ียังไมมีพนกังานบัญชีและผูตรวจบัญชีวิธีดท่ีีจะกระทําใหเขาพนจากการสงสัยใน

การจับจายใชเงินของคริสตจักร ก็คือใหทุกคริสตจักรแตงต้ังผูแทนของตนเอง นําเอาเงินไปมอบสงท่ี
คริสตจักรในกรุงยะรูซาเล็ม ดังมีรายช่ืออยูในหนังสือกิจการบทท่ี 20:4-6 แลว 

มีขอบังคับสําหรับแนวทางผูนําคริสตจักรในปจจุบัน คือถวายทรัพยประจําสัปดาห ไมใชทํา
เปนพัก ๆ ตามท่ีทุกคนเจริญข้ึน ไมใชเปนการประเมินตามตัว แยกงานฝายจิตวิญญาณและงานเก็บเงิน
ออกจากกนั เพื่องานการเงินจะไมมีอํานาจเหนืองานฝายจิตวิญญาณของศาสนทูตหรือศิษยาภิบาล ตอง
ไมสงสัยวิธีจัดการเงินของคริสตจักรหรือเงินการกุศล เหลานี้เปนกฏทันสมัยและรอบคอบสําหรับ
ศาสนาจารยปจจุบัน เปนหนาท่ีของศิษยาภิบาลที่จะตัดเตือนสมาชิกเกี่ยวกับกฏการถวายทรัพย อยา
เรียกรองใหเปภาระหนักเกินไป ทานอัครสาวกไดวางแบบอยางเกี่ยวกับการแกปญหาเร่ืองการเงินของ
คริสตจักรไวแลว 
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บทที่ 7 ตัวอยางของคริสตจักรในมากะโดเนีย 7

บทท่ี 8 และ 9 ของจดหมายฝากชาวโครินธฉบับท่ีสองมีขอความเกีย่วกับการถวายเปนแบบค
ริสเตียน เปาโลไดแนะนําใหคริสตจักรเมืองโครินธเอาแบบอยางของคริสตจักร มากะโดเนีย และบอก
ใหชวยเหลือคนยากจนในกรุงเยรูซาเล็ม เราจะไดศึกษาถึงหลักการท่ีทานเปาโลไดวางไวเกีย่วกับเร่ืองนี้ 

การถวายเปนพระคุณ (2โครินธง 8:1) 
“เราตองการใหทานท้ังหลายทราบถึงพระคุณท่ีพระเจาทรงประทานแกคริสตจักรในมากะโด

เนีย” น้ําใจท่ีถวายดวยความยินดีเปนพระคุณอยางหนึง่ เปนการท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิทํางานในใจของ
มนุษย การถวายจึงเกีย่วของกับสภาพของชีวิตฝายวิญญาณอยางใกลชิด ท่ีใดมกีารถวายใหแกพระเจา
และพระราชกจิของพระองค ท่ีนั่นก็มีพระวิญญาณบริสุทธ์ิทํางานอยู ท่ีไดไมมีการถวาย เราก็ตองเศรา
ใจไมใชเพราะถวายไมเพียงพอแตเปนเพราะขาดชีวติขาดจิตวิญญาณ การถวายจึงเปนสัญลักษณของ
ชีวิตใหม เปนพยานถึงการทํางานของพระเจาในหัวใจของมนุษย 

คําวา “พระคุณ” เกี่ยวกบัการถวายนี้มีปรากฏถึงหาแหงในบทนี้ ถาเราใชมาตรฐานน้ีเปน
เคร่ืองวัด เราจะเห็นวาคริสตจักรของพวกเราหลายแหงยังอยูในสภาพต่ําตอย ใหเราอธิษฐานใหมาก
ยิ่งข้ึนเพื่อพระคุณของพระเจา จะไดเราความคิดและจิตใจพวกเราจนถึงกับแสดงผลของพระคุณออกมา
ใหเห็นเดนชัด 

ความทุกขยากไมเปนเหตุขัดขวางการถวาย (8:2) 
คริสตจักรมากะโดเนียถวายอยางมากมาย แมจะตองตกทุกขไดยาก ความทุกขเหลานี้เกิดจาก

การขมเหงของพวกท่ีไมเปนคริสเตียน (กจิการ 16:20, ฟลิปป 1:28-29, 1 เธสะโลนิกา 1:6, 2:14, 3:3-4) 
ในสมัยนีก้็เชนเดียวกนั เม่ือพระคุณของพระเจามีอยูในใจของพวกเรา ความเสียใจ การขมแหง

และความทกุข ความหวาดกลัวและวิตกกังวลจะไมขัดขวางถึงความสัมพันธของคริสเตียนท่ีมีตอพระ
เจาและการถวายเลย เราจะไมไดยนิถึงการแกตวัตาง ๆ นานาเหลานี้อีกเลย ความยากจนไมขัดขวางการ
ถวาย (8:2) 

ตามประวัติศาสตรกลาววา ในขณะท่ีกลาวนี้ชาวกรีกกําลังตกทุกขไดยาก ฉะนั้นการถวายของ
พวกคริสเตียนในมาระโดเนียในขณะนี้จึงเหมือนกับการถวายของหญิงหมาย (มาระโก 12:44)  ความ
จริงก็มีตระกูลม่ังค่ังอยู 2-3 แหง เชนตระกูลลีเดียแหงฟลิปป เม่ือเขามีใจกวางถวายอยางมากมายเชนนี้
จึงไมตกเขาไปในการทดลองของพวกเศรษฐี คือการเหนียวแนน พึ่งสังเกตไดวาไมมีคําเตือนถึงเร่ือง
ความยัว่ยวนของทรัพยสินในจดหมายท่ีมีไปถึงคริสตจักรเธสะโลนิกาและฟลิปป 
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พวกคริสเตียนชนบทมักจะอางความยากจนข้ึนแกตัวเม่ือสอนใหรูจักหนาท่ีถวาย เปนความจริง
วา การถวายไมเกี่ยวกับความม่ังมีแตประการใด ปรากฏบอย ๆ วาคนยากจนมีน้าํใจถวายยิ่งกวาคน
รํ่ารวยหรือคนมีอันจะกินเสียอีก คนยากจนท่ีสุดแมแตขอทานก็ยังรวยหรือคนมีอันจะกินเสียอีก คน
ยากจนท่ีสุดแมแตขอทานก็ยังมีเคร่ืองยังชีพอยูได และเปนหนาท่ีของเขาท่ีจะถวายตอพระเจา เพื่อยืนยนั
ถึงส่ิงซ่ึงเขาไดรับจากพระหตัถของพระองค หญิงหมายและชาวมากะโดเนยีก็ทําการยืนยนัดุจเดยีวกัน 
อยายอมรับฟงขออางท่ีวายากจนจึงไมถวายเลย 

มาตรฐานการถวาย (8:3) ทางคริสตจักรไมควรตั้งมาตรฐานการถวายตามแบบคริสเตียนมากะ
โดเนีย แตควรถือมาตรฐานตามความสามารถที่หาได กลาวกันวาพวกคริสเตียนมากะโดเนียถวายมากวา
ท่ีหาไดเสียอีก การถวายควรเปนไปตามเกณฑสวนของรายได และเกณฑสวนเหลานี้ผูถวายควรกาํหนด
เอาเอง ไมควรใหผูอ่ืนกําหนด 

การไปประเมินใหทุกครอบครัวถวายเทานีเ้ปนการขัดกับหลักการดังกลาว ทุกคนและทุก
ครอบครัวควรถวายตามที่พระเจาทรงอวยพรใหเจริญข้ึน  

ทานอัครสาวกกลาววา ชาวมากะโดเนียถวายมากกวารายไดเสียอีก บางคนตองยากจนเพราะ
ถวายก็มี พระเยซูก็ทรงเปนตัวอยางท่ียากจนสําหรับคริสเตียนท้ังหลาย (ขอ 9)  

การถวายตองเปนความสมคัรใจและเต็มใจ (8:3-4) การกะเกณฑ, กาํหนดตายตัวหรือวางตวั
อัตราใหถวายเปนการขัดแยงกับเร่ืองพระมหากรุณาเสียแลว 

มีคริสเตียนบางแหงในประเทศอินเดียทําการเก็บภาษบํีารุงคริสตจักรปจจุบันเหมือนกับรัชชู
ประการของพวกยูดา แทบทุกคริสตจักรเก็บคาประกาศเกีย่วกับสมรส, คาธรรมเนียมสมรสและ
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ เพื่อใหมีเงินบํารุงคริสตจักร วิธีเหลานี้ไมชวยอบรมใหเกดิการถวายดวยความสมัคร
ใจ 

ชาวมากะโดเนียขอรองใหทานอัครสาวกรับของถวายของพวกเขา “ขอออนวอนเขามีสวน.....” 
วิธีนี้ไมใชเอาสมุดไปเรียไร แตเปนเร่ืองท่ีพวกคริสเตียนนําทรัพยเอามาขอรองใหทานอัครสาวกรับไว
เพื่อพวกเขาจะไดมีสวนในการปฏิบัติหนาท่ีในทางพระศาสนาดวย เม่ือไรวิธีบังคับถวายของเราจะ
เปล่ียนเปนวิธีถวายดวยความสมัครใจ? เมื่อไรการเร่ียไรจะเปล่ียนเปนการถวายโดยสมัครใจ? 

การถวายเปนการเขารวมสนิทในพระราชกิจ (8:4) เร่ืองนี้เปนการเขารวมในการบันเทาทุกข
บริสุทธ์ิชนท้ังหลาย สําหรับคริสตจักร สมัยเรา ก็เปนการรวมบันเทาทุกขคริสเตียนยากจนหรือจัดการ
นมัสการ, สรางโบสถ, บํารุงกิจการงานพระพุทธศาสนา, ประกาศเผยแพรพระกติติคุณ พิมพและ
จําหนายพระคมัภีร หรือสงศาสฑูตไปไกล ๆ เหลานี้เปนการท่ีผูถวายมสีวนในงานของพระเจา 

ใหบอกความมุงหมายพิเศษวาจะทําการอะไรของพระเจาแลวจะไดผล 
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การถวายตัวใหแกพระเจาตองมากอนถวายเงิน 
ชาวมากะโดเนียถือเอาการถวายทรัพยเปนการ ถวายตัวตองเอาการถวายตัวเองเปนใหญ ถือวา

เปนโอกาสดีเขาเฝาพระเจาท่ีถอมใจถวายตัวทําพระราชกิจ 
การถวายทรัพยในคริสตจักรอินเดียนั้นแตกตางกันมากเพราะมิไดถือเปนโอกาศถวายจิตใจ แต

ถือเปนโอกาสอวดความม่ังมี อวดตําแหนง หรือถือเปนโอกาสเรียกรองเอาสิทธ์ิเพื่อเปนคณะกรรมการ
และสภาตาง ๆ การถวายแทตองประกอบดวยการถวายตัวเองใหกบัพระเจา 

การถวายเปนพระคุณอยางหน่ึงซ่ึงคริสเตียนจะตองเจริญรุงเรืองข้ึน (8:7) 
การถวายเปนพระคุณอยางหน่ึงเปนการสําคัญท่ีวา เม่ือคริสเตียนเจริญข้ึน จําจะตองเจริญข้ึนใน

ความเช่ือ, การแสดงออกในความรู, ความรอนใจและความรักตอผูนําคริสตจักรเพราะฉะน้ัน เขาจะตอง
เจริญข้ึนในการถวายอยางเต็มใจดวย 

เราเทศนาเร่ืองความเช่ือและความรักบอย ๆ เราสอนใหพวกคริสเตียนรูเร่ืองพระเจา เราอบรม
ใหเขากลาว, ประกาศและแสดงการเปนพยาน การถวายก็เปนพระคุณอยางหน่ึงของคริสเตียน ฉะนั้น
ผูนําจะตองเอาใจใสใหพวกคริสเตียนเจริญข้ึนในพระคุณขอนี้ดวย อุปนิสัยของคริสเตียนยังบกพรองอยู
ถายังขาดการถวาย การกลับใจ, ความเช่ือ, การเปล่ียนศาสนา, ใจรอนรนและความรักยังไมบริบูรณดี ถา
กระเปาเงินไมเปล่ียนแปลงตามไปดวย เราตองการใหคริสเตียนหนุมสาวมาประชุมนมัสการในวัน
อาทิตย, มารับศีลมหาสนิทตามกําหนดเวลา เราตองหม่ันอบรมใหพวกคริสเตียนรูจกัหนาท่ีถวายทรัพย
อยางจริงจังดวยเหมือนกัน 

การถวายทรัพยเปนคุณธรรมท่ีสําคัญกวาอยางอ่ืน ท่ีจะตองใหคริสเตียนท้ังในคริสตจักรใหม
และคริสตจักรเกาทวีเพิ่มพูนและเจริญข้ึน 

การถวายทรัพยจะตองไมเปนคําส่ังของผูมีอํานาจ แตเปนเร่ืองท่ีจะแนะนําทางฝายจติวิญญาณ ( 
8:8) 

ทานเปาโลไดกลาวแกผูเขาเช่ือวามิใชเปนเร่ืองท่ีจะกลาวบังคับกัน เปนแตขอเสนอหนาท่ี
ของคริสเตียนใหพิจารณาตามท่ีมีอยูในพระคัมภีรและตามตัวอยางอันดท่ีีบุคคลคริสเตียนและคริสตจักร
ไดปฏิบัติมาแลว การถวายจะตองเปนไปดวยความสมัครใจและเสรี และตองไมใชเปนผลของการเกรง
กลัวตอผูมีอํานาจ 

วิธีปฏิบัติของเราเปนอยางไรเม่ือเทียบกับหลักท่ีกลาวนี้? แบบอยางและเคร่ืองวดัสําหรับการ
ถวายก็คือการถวายพระคริสต (8:8) 
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“เพราะวาทานท้ังหลายรูจักพระกรุณาของพระเยซูคริสตเจาของเราวา คร้ันพระองคม่ังค่ังอยู
แลว พระองคยังทรงยอมเปนคนยากจนเพราะเหน็แกท้ังหลาย เพื่อทานท้ังหลายจะไดเปนคนม่ังมี, 
เนื่องจากความยากจนของพระองค” 

การถวายของคริสเตียนมิไดถือหลัก พระคัมภีรเดิมหรือบทบัญญัติของโมเสส แตถือหลักท่ีพระ
เจาประทานพระองคเองและของพระมหาเยซูคริสตเจา ผูท่ีรับเอาการแสดงความรักของพระเจา และ
การสละพระองคของพระคริสตจะตองแสดงความกตัญูดวยการอุทิศตนเองใหแกพระเจา ใหแกเพื่อน
มนุษยและชาวโลก “พระเจาทรงรักโลก จนไดประทาน.....” (ยอหน 3:16) 

นอกจากนั้น พระเจายังไดสละพระองคทรงยอมยากจนเพ่ือคนท้ังหลายจะไดม่ังมี ไมมีการ
ถวายใด ๆ ท่ีจะเทยีบเทียมกับความรักของพระเจาได ไมมีการเสียสละใด ๆ จะเปรียบกับการท่ีพระ
คริสตไดทรงสละพระองคเองหมดส้ิน 100 เปอรเซ็นตไดเลย 

ใหถือเปนหนาท่ีของศาสนาจารยท่ีจะดูแลใหคริสเตียนปฏิบัติภาระกิจการถวายตนสําเร็จ ( 
8:10-12) 

พึ่งสังเกตวาทานอัครสาวกผูใหขอคิดพจิารณาและเหตุผลตาง ๆ สําหรับการถวายไวแลว ก็ยัง
อุตสาหเสนอวธีิการเพื่อใหผูเชื่อทําตามคําม่ันสัญญาจนสําเร็จอีกดวย ดังท่ีทานไดสงติตสัใหไป
ชวยเหลือในการนี้ “เราไดเตือนติตัสใหไปชวยทานท้ังหลายกระทําการกุศลนั้นจนสําเร็จตามท่ีทานได
ลงมือไวแลว” (ขอ 6) ทานไดเชิดติตัสไวหนา และขอรองใหเขาท้ังหลายทําตามคําสัญญาจนสําเร็จ 

เปนการสมควรยิ่งท่ีศาสนาจารยจะหาวิธีใหคนถวายตาง ๆ กัน และใหความสะดวกแกเวลาตาม
ฤดูกาล ถวายพืชผลสําหรับชาวนา ถวายประจําวนัหรือสัปดาหสําหรับพวกกรรมกร ใหพวกมีเงินเดือน
ถวายประจําเดอืน วิธีดังกลาวอาจยากลําบากอยูบาง แตวธีิการนี้ในสมัยทานเปาโลจะตองยากกวา ตอง
เตรียมการทําบัญชีและจัดเกบ็ แตเพื่อเหน็แกผูรับและผูถวาย ทานก็คิดวาวิธีนี้เหมาะดีแลว การถวาย
ของคริสเตียนถือหลักมิตรภาพคริสเตียนและการมีสวนของคริสเตียน (8:13-14) 

ศาสนาคริสเตียนสอนใหพวกคริสเตียนถือเปนพี่นองกันอยางสนิทสนม และจะตองชวยเหลือ
กันเม่ือเกิดการจําเปนหรือขาดแคลน คือแบงส่ิงท่ีมีใหกนัและกนั แมจะมีเล็กนอยกต็ามทานอัครสาวก
กลาววา ในปจจุบันความอุดมสมบูรณของทานควรสนองความขาดแคลนของพ่ีนองคริสเตียนในยูดา 
เพื่อวาในเวลาอ่ืน ความม่ังค่ังสมบูรณของพวกนั้นจะไดสนองความขาดแคลนของทาน เพื่อใหเปนการ
เสมอภาคกัน คนท่ีมีทรัพยสินฝายโลกมาก ๆ ควรถือเปนโชคดีท่ีจะไดแบงปนใหพีน่องคริสเตียนท่ีขาด
แคลนและความเช่ือ, คําอธิษฐานและความรวมใจจะเปนการตอบใหทานเจริญม่ังค่ังทางฝายจิตวิญญาณ
มากมาย 
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เร่ืองนี้เปนความจริงท่ีคริสตจักรเกา ๆ ทางฝายตะวันตกไดชวยสงเสริมใหตั้งคริสตจักรใหม ๆ 
จึงสมควรท่ีคริสตจักรใหม ๆ จะตอบแทนการนี้ดวยทรพัยสินฝายจติวญิญาณ เชนการอธิษฐาน, แบง
สวนทรัพยสินฝายจิตวิญญาณและใหการรวมมือทางฝายจิตวิญญาณ เพื่อใหคริสตจักรเกามีกําลังใจ
ยิ่งข้ึน 

การแบงทรัพยสินใหคนอ่ืน ๆ ดวยความเตม็ใจยอมมีบําเหน็จยิ่งใหญ เราใหฝายวัตถุ เราก็จะได
เก็บเกีย่วผลฝายวิญญาณ หรือเราไดรับพระพรฝายจิตวิญญาณแลวเราก็ใหฝายวัตถุเปนการตอบแทน 
ผูใหมิไดสูญเสียประโยชนไปเลย เงินท่ีบริจาคไปไมสูญ เปนการแลกเปล่ียนซ่ึงทําใหท้ังผูใหและผูรับ
เจริญม่ังค่ังข้ึนทางฝายวิญญาณย่ิงกวาแตกอน 

การถวาย แบบคริสเตียนจะเจริญข้ึนตองการจัดการทรัพยท่ีถวายดวยความสัตยซ่ือ (โครินธ
ฉบับสอง 8:21)  

ทานเปาโลกลาววา “เราจะไดระวังไมใหคนหน่ึงคนใดติเตียนเราได ในการที่เราไดรับส่ิงของ
เปนอันมากมาแจกทานน้ันเพราะเราคิดปรารถนาเปนคนสัตยซ่ือมิใชเฉพาะ พระพกัตรองคพระผูเปน
เจาเทานัน้ แตตอหนาคนท้ังปวงดวย” เปาโลไมตองการใหใครระแวงสงสัย, นินทาหรือติเตียนโดยไม
เปนธรรมและไดขอใหทุกคริสตจักรต้ังผูแทนนําเอาทรัพยท่ีถวายไปมอบใหพี่นองในยูดา 

ดวยเหตุผลเชนเดียวกนันี ้ คริสตจักรบางแหงใหพีน่องในยูดาใหสมาชิกฆราสาวสมานับเงิน
ถวายในโบสถ และใหลงบญัชีลงนามผูกํากับไวดวย และใหนําสงเหรัญญิกภายในเวลาอันควรในบาง
กรณีหามมิใหเอาเงินถวายนี้จายเปนเงินเดือนลวงหนาของศาสนาจารย และใหสงเกบ็เปนเงินสดเขาใน
คลังของคริสตจักรทันที ท้ังนี้เพื่อปองกันการปะปนของเงินสวนตัวและเงินสวนรวมในฐานเปนศาสนา
จารย เราจะตองทําการสัตยซ่ือมิใชตอหนาพระเจาเทานั้น แตตอหนามนษุยท่ีช่ัวดวย 

การแขงขันกนั ในทางท่ีถูกเกีย่วกับการ ถวายทรัพย นัน้สมควรยิ่ง (8: 24, 9:1-4) 
เปาโลสงเสริมใหพวกคริสเตียนแขงขันในการถวายทรัพยในทางท่ีถูก ทานไดชักตัวอยางท่ีดี

ของคริสตจักรมากะโดเนียใหคริสตจักรโครินธใหคริสตจักรมากะโดเนียฟง โดยกลาววา “ขาพเจารูแลว
วาใจของทานพรอมอยูแลว ขาพเจาจึงพดูอวดทานแกพวกมากะโดเนีย พวกอาฆายะไดจัดแจงพรอม
แลวตั้งแตปกลาย และใจรอนรนของทานท้ังหลาย เปนท่ีเราใจคนเปนอันมากในพวกเขา” (9:2) ขอนี้
เปนเหตุผลท่ีเราไดระบุคริสตจักรบางแหงในเอเซียตะวนัออกในบทแรก ๆ ของหนังสือนี้ 

ควรระวังเราไดอางเฉพาะขอความท่ีเปนจริง ไมใชเร่ืองตอเติมใหเกินความจริงไป 
การถวายจะตองไมใชการบังคับรีดเอา แตตองเปนการถวายดวยความเต็มใจ (9:5) 
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มีรายหนึ่งเขยีนจดหมายบอกมาวา “บอกใหทุกครอบครัวบํารุงคริสตจักรหนึ่งรูป และมีบอย ๆ 
ท่ีติดคางมาต้ังสิบปสิบหาปได เรียกเก็บในคราวท่ีผูนั้นมาขอรอง ใหทําพิธีสมรสบุตรชายหรือบุตรหญิง
จนครบหมด” นี้ไมใชวิธีถวายดวยเต็มใจ 

ศาสนาจารยผูหนึ่งรายงานมาวา “เม่ือถึงกําหนดชําระคาบํารุงประจําป พวกผูปกครองไปนั่งอยู
ตามบอน้ําประจําหมูบาน ครอบครัวใดไมชําระคาบํารุงไมอนุญาตใหตักน้ํา จนกวาจะเอาเงินมาชําระ
คริสตจักรเสียกอน” นี้เปนการรีดบังคับแท ๆ 

“ปดประกาศ รายช่ือผูไมชําระโฆษณาไวตามประตูโบสถหรือประกาศรายช่ือเวลาเทศนเพื่อให
ขายหนา” นี่เปนรายงานของอีกผูหนึ่ง เปาโลวานี่เปนวิธีบังคับไมใชถวายดวยใจสมัคร  

ถวายโดยเต็มใจจะไมถวายนอย แตถวายมาก ๆ (9: 6) 
ทานเปาโลกลาววา “แตนี้แหละคนท่ีหวานนอยจะเกี่ยวเก็บเล็กนอย คนท่ีหวานมากจะเกี่ยวเก็บ

มาก” 
การถวายอยางเสียดายนั้นมีท่ัว ๆ ไป ในวันอาทิตยจึงเท่ียวขอแลกสตางคปลีกกันใหวุนวาย บาง

แหงเปนธรรมเนียมท่ีผูเก็บทรัพยถวายจะตองเตรียมสตางคปลีกไวแลกกับผูท่ีถวายดวยความเสียหาย 
คือผูท่ีถวายอยากถวาย 3 สตางคเทานั้น 

“คนท่ีหวานเล็กนอยจะเกี่ยวเก็บเล็กนอย แตคนท่ีหวานมากจะเกี่ยวเก็บมาก” ถวายอยางเต็มใจ
ตองมีความมุงหมายและแผนการณ (9:7) 

“ทุกคนจงใหตามซ่ึงเขาไดคิดหมายไวในใจ มิใชดวยนกึเสียดาย มิใชดวยขืนใจ เพราะพระเจา
ทรงรักคนนั้นท่ีใหดวยใจยินดี” 

ทานอัครสาวกบอกวาตองมีโครงการณไวลวงหนา กะไวในใจวาจะถวายเทาไรแลวจง
ปฏิบัติการถวายดวยความสัตยซ่ือ 

บางคนรับปากเอางาย ๆ วาจะถวายเทานัน้เทานี้ แตถึงเวลาทําจริงกลับเหลวไหล เม่ือไดกะไว
ในใจแลวจงทําตามท่ีใจนกึคิด แตตองเปนการถวายดวยใจยินด ี

บางคนไดฟงคาํไพเราะของผูเทศนก็สัญญาวาจะถวายเทานั้นเทานี้ และวาจะถวายสิบลด ขอจง
รักษาคําม่ันสัญญานี้ไวใหศักดิ์สิทธ์ิและทําตามคําม่ันโดยสัตยซ่ือจริง ๆ ถาเห็นวาจะปฏิบัตติามเดิม
ไมไดก็ขอใหเปล่ียนแปลงตามสภาพการณ ขอสําคัญอยูท่ีตองถวายดวยใจยนิด ี

หลายคนเพื่อตองการใหเปนไปตามแผนการณ จึงตองทําบัญชีรายรับรายจาย เพื่อปฏิบัติตาม
ความมุงหมายโดยสัตยซ่ือ หลายคนทําการถวายดวยความเต็มใจไมสําเร็จ เพราะไมมีแผนการณท่ี
แนนอน และไมมีความต้ังใจที่จะทําใหสําเร็จดวยความซ่ือสัตย การถวายดวยความเต็มใจทําใหเกิด
บําเหน็จบริบูรณ (2 โครินธ 4:9-14) 

 44 



ในสมัยพระคัมภีรเดิม พวกผูพยากรณและปุโรหิตบอกกับชนชาติอิสราเอลวา ถาเขาถวายให
พระเจา ๆ จะทรงตอบแทนเขาพรอมดวยดอบเบ้ีย “คนท่ีเอ็นดูเผ่ือแผแกคนยากจนจนเปรียบเหมือนได
ใหพระเจากูยมืไปกอน แลวพระองคจะทรงตอบแทนความดีของเขา” (สุภาษิต 19:17) ขอความในพระ
บัญญัติก็มีวา “ทานจะเจริญรุงเรืองข้ึน พระเจาจะทรงอวยพรใหกิจการงานของทานเจริญข้ึน” เปน
ขอความของเหตุผลท่ีไดเผ่ือแผคนยากจน (พระบัญญัติ 14:28-29, 15:10, 24:19) ขอความท่ีผูพยากรณ
มาลาคีไดกลาวไวอันเปนท่ีรูจักดีของนักเทศน เร่ืองการถวายสิบลดก็มีวา “จงเอาบรรดาสวนสิบชักหนึ่ง
นั้น มาสํ่าสมไวในคลัง เพือ่จะมีโภชนาการไวในวหิารของเรา และจงมาทดลองดูเราในเร่ืองนี้ ดทีูหรือ
วาเราจะเปดบัญชรทองฟาใหเจาและเทพรใหแกเจาจนเกนิความตองการหรือไม” (มาลาคี 3:10) กลาว
กันวาคริสตจกัรเกาหลีในสมยัเร่ิมตนไดใชขอพระคัมภีรนี้เปนหลักในการสอนถวายสิบลด จึงเปนผล
ใหมีการถวายเพิ่มข้ึน ตอมาเม่ือเกิดดินฟาอากาศแหงแลงและฉาดกะภัย การถวายก็ลดลงไปเปนเวลา
สองสามป ประชาชนใหเหตผุลวา แมพวกเขาจะถวายสิบลดของรายไดตามคําสอนของพระคัมภีรก็ตาม 
พระเจาก็หาไดปฏิบัติตามพระสัญญาขอนี้ไม 

แตทานเปาโลไมไดสอนพวกคริสเตียนใหถวายโดยยึดหลักดังกลาวขางตน ทานสอนวา “พระ
เจาอาจประทานสรรพคุณอันอุดมแกทานท้ังหลาย เพื่อทานจะมีส่ิงของทุกอยางพอสําหรับตัวเสมอ ท้ัง
จะมีส่ิงของบริบูรณสําหรับการดีทุกอยาง....พระองคผูทรงประทานพืชแกคนท่ีหวาน และประทาน
อาหารแกคนท่ีกิน จะทรงโปรดบันดาลใหพืชของทานท่ีหวานแลวทวีเปนอันมาก และจะบันดาลใหผล
แหงความชอบธรรมของทานเจริญมากยิง่ข้ึน” (ขอ 8-10) 

พระเจาทรงฤทธานุภาพ และเพื่อเปนการตอบแทนทรัพยท่ีถวายใหพระองค ๆ จะใหผูถวาย
เจริญข้ึนทางความสุขฝายจิตวิญญาณอยางเหลือลม จนผลท่ีสุดผูถวายเจริญข้ึนทางความสุขฝายจิต
วิญญาณอยางเหลือลน จนผลท่ีสุดผูถวายมีส่ิงของบริบูรณสําหรับการดีทุกอยาง การถวายตัวดวยความ
เต็มใจจะเพิ่มพูลอํานาจการถวายใหมากยิง่ข้ึน คือขยายความคิดและจิตใจของผูถวายใหใหญโตยิ่งข้ึน 
ทําใหเขามีความรักและภักดมีากข้ึน ทําใหเขาโสมนัสยนิดีและพอใจที่ไดเหน็ผลของการทําความดีของ
เขาทวียิ่ง ๆ ข้ึน บําเหนจ็ของการถวายก็คือทําใหชีวติฝายวิญญาณเจริญข้ึนและมีความสามารถท่ีจะถวาย
มากยิ่งข้ึน 

เม่ือการใหทวข้ึีนและเต็มบริบูรณยิ่งข้ึนก็จะทําใหขอบคุณพระเจายิ่งข้ึน (ขอ 12-13) 
ทานเปาโลกลาววา การใหนีมิ้ใชสนองความตองการฝายวัตถุของพ่ีนองคริสเตียนเทานั้น แตทํา

ใหคนอีกมากมายขอบคุณพระเจา หลายคนสรรเสริญพระเจา เพราะการถวายของทาน และสดุดี
พระองคท่ีประทานความรัก หรือจะพูดอีกอยางหนึ่งกว็า การถวายมิใชทําใหจิตใจของทานเปนสุข
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เทานั้น แตทําใหจิตใจของผูรับกลายเปนสุขไปดวย เปนเหตุใหเขารักพระเจายิ่งข้ึน สรรเสริญและสดุดี
พระองคท่ีประทานความรักตอเขาและทรงเอาใจใสเขาในเวลาขาดแคลน 

มิใชแตเทานั้น การถวายดวยความยนิดีจะทําใหผูรับอธิษฐานและแผเมตตาจิตมายังผูถวายอีก
ดวย “เขาท้ังหลายระลึกถึงทานและอธิษฐานเพ่ือทาน” (ขอ 14) เขาอาจตอบแทนบุญคุณผูถวายดวยวิธี
หนึ่งเปนอยางนอย คือทูลขอตอพระเจาใหประทานพระพรใหผูถวายมีความเจริญรุงเรืองยิ่ง ๆ ข้ึนไป ผู
ถวายบริจาคเงิน ผูรับจะตอบแทนดวยคําอธิษฐาน นี่เปนการแลกเปล่ียนอันแทจริงของคริสเตียน และค
ริสเตียนผูถวายไมตองการบําเหน็จใด ๆ เปนการตอบแทนการถวายของเขา 

การถวายจะเพิม่พูลมิตรภาพ (ขอ 14) คือทําใหผูถวายและผูรับสนิทสนมกันยิ่งข้ึน “เขาจะระลึก
ถึงทานท้ังหลาย...เพราะเหตุพระคุณของพระเจาซ่ึงสถิตอยูในตวัทานท้ังหลายอยางเหลือลน” 

ในระหวางสงครามโลกคร้ังท่ีหนึ่ง ผูเขียนไดไป ณ ท่ีทําการมิชช่ันของชาวเยอรมัน ยนืสนทนา
กันอยูมีหนาคริสตจักรนิกาลูเธอรัน สนทนาเร่ืองสงครามกับศิษยาภิบาลและผูนาํคริสตจักรท่ีชาย
เยอรมันเคยส่ังสอน แตพวกมิชชันนารีเยอรมันถูกจับไปหมดจึงถามวา “อยากจะใหพวกมิชชันนารี
เยอรมันกลับมาทําการอีกไหม?” พวกผูนําเหลานี้ตื้นตันใจนํ้าตาไหลบอกวาอยากใหชาวเยอรมันกลับมา
อีก เพราะเขาเปนผูมาต้ังคริสตจกัร, ประกาศกิตติคุณ, ใหการศึกษาแกพวกเดก็ ๆ พวกเรายังตองการเขา
อยู นีแ่สดงวาการถวายของพวกเยอรมันทําใหเกิดสายสัมพันธแหงความรักและความภักด ีแมสงครามก็
ไมสามารถทําลายได “พวกชาวอินเดยียังระลึกถึงอยูเสมอ” 

เราถวายทรัพยแลวเราจะไดความรักและความภักดตีอบแทน 
การถวายของเราไมเปนการตอบแทน อยางเพียงพอตอของประทานอันประหลาดเหลือของ

พระเจา (9: 15) 
พวกอิสราเอลถวายทรัพยส่ิงของใหกับพระเจา กเ็พราะพระองคชวยไถเขาออกจากการเปนทาส

ในประเทศไอยคุปต และประทานท่ีดินอันอุดมสมบูรณใหเขาอยูอาศัย พวกคริสเตียนถวายทรัพยแก
พระเจาก็เพราะเขาไดถูกไถออกจากบาป โดยพระโลหิตอันลนคาของพระคริสต และไดรับของ
ประทานอันศักดิ์สิทธ์ิคือพระคริสต 

ฉะนั้น การถวายของของเราแมจะมากมายสักเทาใดก็ไมเทาเทียมกับของประทานจากพระเจา 
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บทที่ 8 ความหมายของการถวายใหพระเจา 8

พระคัมภีรใหคําตอบในเร่ืองนี้ได เราจะพิจารณาพระคัมภีรเดิมกอน การถวายมิใชเอามาวางไว
ตอหนาพระเจาคร้ันแลวกน็ําไปใชเอง พวกอิสราเอลถวายพระเจา 3 วิธีคือ:- 

(1) เปนการนมัสการ 
(2) เปนการบํารุงปุโรหิตและเลวี 
(3) ชวยคนยากจน 
ท้ังสามวิธีเทากับเปนการถวายพระเจา 
ท่ีวาเปนการนมัสการนั้นไดปฏิบัติกันในสมัยพลับพลาและเม่ือมีวิหารกอสรางท่ีนมัสการ

เหลานี้ตองใหประชาชนถวายดวยความยินดี ดังท่ีไดกลาวไวในบทที่ 6 
นอกจากสถานท่ีนมัสการดงักลาวยังจําเปนตองมีเคร่ืองอุปกรณสําหรับใชในการนมัสการอยู

เร่ือย ๆ ประชาชนตองนํามาเชนน้ํามันตะเกียง ธูปบูชา (อพยพ 30:36) ขนมปงสําหรับพระแทน (เลวิติ
โก 24:9) และสัตวสําหรับเผาบูชาประจําวนั (อพยพ 29:39-42) ส่ิงเหลานี้เปนของจําเปนตามพระสัญญา
เดิม จะตองมีเงินจัดมาหรือไมก็ไดจากประชาชนถวาย ประชาชนตองเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง ทาน
มาลาคีไดอางถึงโภชนาหารในโรงเก็บกห็มายถึงเร่ืองนี้ (มาลาคี 3:10) 

ประชาชนจะตองเปนผูเล้ียงดผููทํางานของพระเจา พวกปุโรหิตและพวกเลวีไมมีมรดกท่ีดิน 
และเนื่องจากวาเขาสละชีวติทํางานของพระเจาตลอดเวลา ฉะนั้นชาวอิสราเอลจะตองแบงสวนรายได
ใหพวกเลวี พระเจาทรงถือวาเปนการถวายใหพระองค “เราไดใหพวกเลวีสวนหนึ่งลดสิบ แตบรรดา
ของพวกอิสราเอลเปนมรดกของเขา เพราะการปรนนิบัติท่ีเขาไดปรนนิบัติพลับพลาประชุมนั้น...แต
เร่ืองบูชาถวายพวกอิสราเอลซ่ึงเขาเอามาบูชาถวายแกพระเยโฮวา เราไดใหแกพวกเลวีเปนสวนของเขา 
เหตุฉะนั้นเราจึงวาแกเขาท้ังหลาย ทามกลางพวกอิสราเอลนั้น เขาหามีมรดกไม” (กนัดารวิถี18:21-24) 

พระบัญญัติไดมีขอความเพิ่มเติมวา “พวกปุโรหิตในตระกูลเลวี....ไมมีสวนไดรับมรดกกับพวก
อิสราเอล.....และใหปุโรหิตรับจากประชาชน เนื้อสัตวตอนบา ผลแรกของขาว ของนํ้าองุน น้ํามัน ขน
แกะชุดแรก จะตองใหแกเขา (เฉลยธรรมพระบัญญัติ 18:1-5) 

พวกคนยากจนก็ตองพึ่งอาศัยพวกอิสราเอล ๆ จะตองเล้ียงดูเดก็กําพรา, หญิงหมาย คนยากจน 
(เฉลยธรรมพระบัญญัติ 16:11, 27:19 เลนิติ 19:9-10) พระบัญญัติระบุวา “เม่ือส้ินระยะเวลาทุกสามป 
ประชาชนจะตองเอาสิบลดของส่ิงท่ีเพิ่มข้ึนและนํามาเก็บไวตางหาก พวกเลวี, เดก็กาํพรา, หญิงหมาย, 
จะมารับประทานจนอ่ิมหนํา” (เฉลยธรรมพระบัญญัติ 14:28-29) เราส่ังทานวาทานตองแบมือออก
ตอนรับพวกพีน่อง คนขาดแคลนและคนยากจนในประเทศ” (เฉลยธรรมพระบัญญัติ 15:11) 
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บทบัญญัติเหลานี้เกีย่วของกบัคริสเตียนอยางไรบาง? เปนหนาท่ีของคริสเตียนจะตองถวายพระ
เจา เขาจะตองถวายเพ่ือความมุงหมายอะไรบาง เพื่อแสดงวาเขาปฏิบัตหินาท่ีของเขาดวยความพอใจ? 

คริสเตียนถวายทรัพยก็เพื่อความมุงหมาย 3 ประการเชนเดียวกับ: 
เปนการบํารุงพระราชกิจของพระองค และเปนการนมัสการพระเจา 
1. คือตองมีโบสถ ตองมีสถานท่ีนมัสการใหเหมาะสมกับพระเกียรติ เปนสถานท่ีแยกออก

ตางหาก มิไดหมายความวาจะนมัสการพระองคท่ีอ่ืนไมได เม่ือสองสามคนประชุมกันท่ีใด พระองคจะ
ประทับอยูทามกลางเขา แตการมีสถานท่ีพิเศษนมัสการ ทําใหผูนมัสการรูสึกเคารพและเกรงขามตอ
พระบิดาของพระมหาเยซูคริสตเจา และทําใหท่ีประชุมนมัสการล้ิมรสการดลใจและการอ่ิมเอิบฝายจิต
วิญญาณในการท่ีไดมานมัสการรวมกัน โบสถเปนสถานท่ี ๆ ใหสมาชิกในครอบครัวของพระเจามารวม
สมานสามัคคีกันในฐานะเปนครอบครัวใหญครอบครัวหนึ่ง 

สําหรับในประเทศอินเดียนัน้ไมมีปญหาในขอนี้ สุภาษิตของชาวอินเดียภาคใตกมี็วา “ใน
หมูบานใดท่ีไมมีวัดอยาขืนเขาไปต้ังบานเรือนเปนอันขาด” คริสเตียนชาวอินเดยีสนับสนุนการสราง
โบสถอยางเต็มท่ีอยูแลว ชาวอินเดยีประหยัดเงินไวสรางโบสถเปนเวลาตั้งหลาย ๆ ป ผูนําควร
สนับสนุนในขอนี้ ควรใหคริสเตียน พื้นเมืองแสดงความสามารถในการสราง โบสถอยางเต็มท่ี 

ไมใชจะมีแตโบสถเทานั้น แตตองมีเงินบํารุงและบํารุงการนมัสการดวย การมีแสงสวาง, เคร่ือง
อุปกรณท่ีวางพระคัมภีร ผาปูแทนบูชา โตะบูชาหนังสือสําหรับนมัสการเคร่ืองอุปกรณการรับศลีตาง ๆ 
เหลานี้จะตองมีเงินซ้ือ และคริสเตียนจะตองถวายเงินเปนประจําสําหรับจัดหาส่ิงเหลานี้ 

ศาสนาจารยกจ็ะตองมีเงินใชจาย เพราะเขาทําหนาท่ีในพระศาสนาใหแกประชาชนตลอดเวลา 
ตองมีเงินเดือนและไมใชต่ําจนเกนิไปซ่ึงประชาชนเองกไ็มสามารถจะรับตํ่าไดเชนนัน้ แตตองมีพอกิน
พอใช เพื่อใหดําเนินชีวิตโดยไมวติกกังวล เพื่อตอนรับอาคัวตุกะได และสามารถใหบุตรเขาศึกษาเลา
เรียนใหเพยีงพอ และใหมีคาใชจายไปเยีย่มสมาชิกและทําใหโบสถอ่ืน ๆ ไดดวย 

2. คนยากจน ในสมัยอัครสาวก คนสวนมากยากจน คนรวยกับคนจนตางกับราวฟากบัดิน และ
ในทุกวันนีก้็ยงัมีอยูในหลายประเทศท่ัวโลก สมัยปจจบัุนวิธีการดําเนนิกสิกรรมและอุตสาหกรรมแบบ
ใหม สามารถทําใหยกมาตรฐานการครองชีพไดสูงกวาท่ีจะคิดวาเปนไดเม่ือสมัยหนึ่งรอยปลวงมาแลวมี
กระบวนการท่ัวโลกท่ีจะจัดทําใหการแบงปนทรัพยสินใหเสมอภาคและยุติธรรมยิ่งข้ึน ทุกคนในสังคม
มีความสํานึกวาจะตองเอาใจใสในสวัสดกิารของคนท่ัวไป และอยากจะเอาใจใสใหทุกคนไดรับปจจัย
ในชีวิตตามท่ีตองการ รัฐบาลท่ัวโลกวางแผนการณดูแลเด็ก, คนปวย, คนชรา, และจัดการปองกันสา
ธารณภัย คริสเตียนกไ็ดแตขอบคุณในเร่ืองเหลานี้ คริสเตียนควรจะเปนผูนําในกระบวนการยุตธิรรม 
สังคมทุกชนิดและสงเสริมมาตรฐานการครองชีพใหสูงข้ึน ควรสนใจในการทําประโยชนในท่ีดินให
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มากข้ึน และเพิ่มการผลิตใหมากยิ่งข้ึน เพื่อจะไดมีบริโภคกันท่ังถึง ตองชวยกันกําจัดความยากจนให
หมดไปจากโลกนี้ 

แตกวาจะไดเปนเชนนี้คงกนิเวลานานป ฉะนั้น กอนท่ีจะถึงค่ันนัน้ คริสเตียนจะตองชวยกัน
ถวายทรัพยเพือ่ชวยเหลือบํารุงคนยากจนและขาดแคลนตอไป 

หนาท่ีประการตน ของคริสเตียนนั้นตองมีแกพวกพีน่องคริสเตียนดวยกัน คริสตจักรทองถ่ิน
ตองบํารุงหญิงหมายและผูท่ีชวยตวัเองไมได ตัวอยางกคื็อ คริสตจักรกรุงยะรูซาเล็ม (กิจการ 6:1) คือ
เปาโลไดจัดกองทุนบรรเทาทุกขพวกคริสเตียนยากจนข้ึนในกรุงยะรูซาเล็ม และใหคริสตจักรอ่ืน ๆ สง
เงินมาชวยเหลือในฐานะอันเปนหนาท่ีของคริสเตียนท่ีจะตองทําดังท่ีพระเยซูตรัสวา “ซ่ึงทานไดกระทํา
แกผูเล็กนอยท่ีสุดคนหนึ่งในพวกพีน่องของเรานี้ ก็เหมือนทานไดกระทําแกเราดวย” (มัทธิว 25:40) 
พวกคริสเตียนจะตองเอาใจใสพวกพีน่องท่ียากจนเปนพเิศษอยู (ยากอบ 2: 15 ฮีบรู 6:10)  

การปลอยใหคริสเตียนไปเท่ียวขอทานเปนการขายหนาตอคริสตจักร เพื่อเปนการปองกัน
ผลรายอันเกิดจากการชวยเหลือโดยไมพิจารณาอยางรอบคอบและรูเทาไมถึงเหตุการณ ทางท่ีถูกพวกค
ริสเตียนควรสงเงินไปสมทบทุนบันเทาทุกขประจําคริสตจักร และใหศาสนาจารยหรือคณะกรรมการ
เปนผูจัดการเงินกอนนี้ เพื่อจัดการชวยเหลือคริสเตียนท่ียากจน และชวยตนเองไมไดอยางยตุิธรรมและ
เสมอภาคจะดกีวา 

แตเราจะจํากดัการชวยเหลือแตเฉพาะพวกคริสเตียนเทานั้นไม คนขาดแคลนท่ัวไปก็มีสิทธ์ิขอ
ความเหน็ใจและการบริการของเราเหมือนกัน การชวยเหลือคนไมเปนคริสเตียนเปนการแสดงพยาน
อยางดีท่ีสุดประการหนึ่ง คนท่ีไดรับการชวยเหลืออาจถามวา “ทําไมจึงชวยเหลือขาพเจา ๆ ไมใชพวกค
ริสเตียน” นี่เปนการเปดโอกาศใหเราบอกถึงเร่ืองความรักของพระบิดาเจา ผูซ่ึงเอาใจใสมนษุยท่ัวโลก 
และสอนใหพวกคริสเตียนแสดงความเช่ือออกมาโดยทางปฏิบัติ 

3. การเผยแพรพระกิตติคุณ พระเยซูส่ังใหคริสเตียนทุกยุคทุกสมัยออกไปประกาศส่ังสอนแก
คนท่ัวโลก เปนหนาท่ีของคริสตจักรท่ีจะตองทํา เพราะคริสตจักรมีอยูก็เพื่อประกาศดวย เม่ือคริสเตียน
รวมกันอยูเปนสังคมในท่ีใด เขาจะตองไปเปนพยานเฉพาะในท่ีใกล ๆ เทานั้น (เหมือนในกรุงยะรูซา
เล็ม) แตจะตองไปประกาศไกล ๆ ดวยเหมือนกัน (ในยดูาและซะมาเรียและท่ัวแผนดินโลก) ตวัเราไม
ตองไปประกาศดวยตนเองในเมืองไกล ๆ แตอาจสงตัวแทนไปได คือพวกศาสนทูตเพื่อไปเปนพยานใน
ทองท่ีไกล ๆ แทนตัวเขา เพราะฉะนั้นคริสเตียนจึงมีหนาท่ีท่ีจะตองกันเงินท่ีถวายพระเจาไวสวนหนึ่ง 
เพื่อใชจายในการประกาศพระศาสนาในประเทศท่ีมิไดเปนคริสเตียนนี่เปนวิธีท่ีคริสตจักรในเมืองฟลิป
ปมีสวนในการประกาศรวมกับพวกอัตรสาวกนับแตแรกเร่ิม (ฟลิปป 1:5, 4:15) คณะประกาศศาสนาใน
ตางประเทศ คือองคการประกาศนอกประเทศท่ีคริสตจักรต้ังอยู จึงมีสิทธ์ิเรียกรองจากคริสเตียน
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ท้ังหลายการบํารุงคณะประกาศจึงไมควรเปนงานอดิเรกของผูเครงครัดเพียงสองสามคน แตควรเปน
หนาท่ีอันเต็มใจของคริสเตียนทุกคน และควรจะเปนงานสําคัญของคริสตจักร และควรเปนหนาท่ีของ
ผูติดตามพระคริสตทุกคน 

ปญหาตอไปกคื็อวา คริสเตียนควรถวายสักเทาใด? 
กอนอ่ืนเราจะไดพิจารณาถึงบทบัญญัติและธรรมเนียมของยูดาวา เขาปฏิบัติกันอยางไร? 
เปนการยากท่ีจะทราบแนวาพวกยูดาถวายเพื่อความมุงหมายสามประการดังกลาวเทาใด อยาง

นอยท่ีสุดเรากรู็แนวาเขาถวายตามสวนดังตอไปนี้ในกาลตอมา:- 
ถวายสิบลดของส่ิงท่ีผลิตได ตามบทบัญญัติของโมเซระบุใหถวายสิบลดในหลายกรณีดังอยาง

ตอไปยี้ เลวีน ิ 27:30-31 “สวนสิบลดหนึง่แกบรรดาขาวพืชท่ีแผนดนิกด็ี หรือผลไมท้ังปวงก็ดเีปนของ
พระเจา เปนของบริสุทธ์ิแกพระองค ถาผูใดจะใครไถคืนและเอาสิบลดหน่ึงของตนไป ก็ใหเขาแบงส่ิง
นั้นเปนหาสวน ใหเพ่ิมเติมอีกสวนหนึ่ง” 

เฉลยธรรมพระบัญญัติ 14:22, 28,29 “บรรดาพืชผลที่บังเกิดในนาของเจาทุก ๆ ปนั้น เจา
ท้ังหลายจงเอาสิบลดหนึ่งมาถวายใหจงได....คร้ังน้ีส้ินสามปแลว เจาท้ังหลายจงนําบรรดาของสวนแบง
สําหรับถวายท่ีเปนผลเกิดทวแีกเจาในปนั้นมาสะสมไวท่ีในประตูบานของเจาท้ังหลาย คนตระกูลเลวี....
แขกเมืองลูกกาํพราและหญิงหมาย....จะมากินจนอ่ิม....” กันดารวิถี 18:21 “เราไดใหพวกเลวีซ่ึงสวนสิบ
ลดหนึ่ง แตบรรดาของพวกอิสราเอลเปนมรดกของเขา เพราะการปรนนิบัติท่ีเขาไดกระทําใหพลับพลา
ประชุมนั้น 

การถวายสิบลดไดเปนธรรมเนียมปฏิบัติกนัมาในหลายชาติ แตสมัยโบราณ เชน อับราฮัมถวาย
สิบลดแกมัลคีเซเด็ด (ปฐมกาล 14:20 และ ฮีบรู 7:2-4) และยากอบไดถวายสิบลดส่ิงท่ีเขามีใหแกพระเจา 
(ปฐมกาล 28:22) บรรดาผูพยากรณและปุโรหิตไดวางระเบียบทุกสมัย พวกเลวีถือวาสิบลดของบรรดา
ส่ิงท่ีผลิตเปนของตน มาลาคีกลาวหาวาพวกยูดาท่ีกลับจากการเนรเทศไมปฏิบัติตามบัญญัติของพระเจา 
เพราะวาเขาไมถวายสิบลดไวในวิหารของพระเจา “ควรหรือท่ีมนุษยจะฉอโกงพระเจา แตเจาท้ังหลาย
ไดฉอโกงเรา” แลวเจาท้ังหลายวา “เราไดฉัอโกงพระองคในส่ิงไรกัน กใ็นสวนสิบชักหนึ่งและในเคร่ือง
บูชานะซี....จงเอาบรรดาสวนหนึ่งนั้นมาสํ่าสมไวในคลัง เพื่อจะมีโภชนาหารไวในวหิารของเรา แลวจง
มาทดลองเราในเร่ืองนี”้ (มาลาคี 3:8-10) 

พวกยูดาท่ีเครงครัดไดปฏิบัติเร่ือยมาจนถึงสมัยพระเยซูคนฟาริสีในคําอุปมาไดกลาววา 
“ขาพเจาไดถือศีลอดอาหารสัปดาหละสองคร้ัง และถวายสิบลดใหทรัพยท่ีไดมา” (ลูกา 18:12) พระเยซู
ทรงตําหนิพวกอาลักษณและฟาริสีท่ีถวายสิบลดในส่ิงเล็กนอยท่ีเขาปลูกข้ึน (ทานถวายสิบลดเฉพาะ
สะระแหน, ยีห่ราและขม้ิน) และติเตียนวาละเลยสวนสําคัญของพระบัญญัติเสีย “ความยุติธรรม, ความ
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กรุณาและความเช่ือพระองคตรัสวา ควรปฏิบัติส่ิงสําคัญนี้โดยไมตองละท้ิงส่ิงเล็กนอยดวย” (มัทธิว 
23:23) 

ถวายสัตวแรกเกิดและพืชผลแรก นอกจากใหถวายสิบลดแลวยังใหถวายสัตวหวัปและพืชแรก
ของทุงนา 

ใหถวายววัหวัปและแพะหวัปแกพระเจา (อพยพ 22: 30) เพราะสัตวหวัปถือวาเปนของพระเจา 
ถาเปนสัตวไมบริสุทธ์ิ ก็ใหซ้ือคืนไปพรอมดวยเพิ่มเงินอีก 2% ของราคา (เลวีนิ 27:26-27) สัตวหัวป
มอบใหอาโรนและปุโรหิต (กันดารวิถี 18:17) 

พืชแรกเกิดกใ็หถวายแกพระเจา ชาวอิสราเอลก็ไดปฏิบัติกันในสมัยกษตัริยฮีศคีนา “ประชาชน
ชาวอิสราเอลนําเอาพืช, องุน, น้ํามัน น้ําผ้ึงและผลิตผลจากนามาถวายมากมาย” (2 พงศาวดาร 31:9) 
บทบัญญัติโบราณมีวา “จงนําเอาพืชผลแรกจากพ้ืนดินมาไวในวหิารของพระเจา” (อพยพ 23:19, 34:36) 
พืชผลแรกนี้ใหแกปุโรหติและพวกเลวี บรรดานํ้ามันท่ีดี น้ําองุนท่ีดแีละขาวท่ีดี และผลไมแรกเกิดเปน
ของพระเจา และมอบใหแกพวกปุโรหิต (กันดารวิถี 18:12) 

ของบูชาโมทนา นอกจากท่ีกลาวยังมีของบูชาโมทนาอีกหลายชนดิ เชน ถวายแกบน (เลวีนิติ 7: 
16) ถวายโมทนา (เลวีนิติ 7:13-15) และถวายอ่ืนในการเล้ียง “เจาท้ังหลายตองถือการเลี้ยงกําหนดคนเจ็ด
อาทิตยนั้นแกพระเจา ดวยของบูชาโมทนาคุณในมือของเจา ตามท่ีพระเจาไดอวยพรแกเจาท้ังหลาย” 
(เฉลยธรรมพระบัญญัติ 16:10)  

บางคนกลาววา ถาเราคํานวณบรรดาส่ิงท่ีพวกอิสราเอลถวายใหแกพระเจาและศาสนาจารยตาม
พระคัมภีรเดิม คิดแลวเปนจํานวนหนึ่งในสามของรายไดท้ังหมด 

คริสเตียนควรถวายอะไร? พระคัมภีรใหมไมใชเปนเร่ืองบทบัญญัติ แตเปนเร่ืองพระคุณ คริส
เตียนมิไดอยูภายใตขอบังคับใด ๆ แตอยูภายใตอํานาจของความรัก นอกจากนั้นพระคัมภีรใหมไมได
ถวายสิบลด, ผลแรกหรือสัตวหวัป แตใหถวายตามใจสมัครเพ่ือเปนการตอบแทนความรักของพระเจา
ในพระเยซูคริสต พวกคริสเตียนในอันติโอเกียทุกคนถวายคําสอนใหเก็บเงินไวทุกอาทิตยตามสวนท่ีเขา
ไดเพิ่มพนูข้ึน (1 โครินธ 16:2) คริสตจักรมากะโดเนียไดรับความยกยองก็เพราะถวายตามความสามารถ
และเกนิความสามารถ (2 โครินธ 8:3) 

ฉะนั้น ตามพระคัมภีรใหมจงึเปนเร่ืองปฏิบัติตามใจสมัครพวกฟาริสีถวานสิบลด (ลูกา 18: 12) 
ซักคายถวายครึ่งหนึ่งของสวนหนึ่งท่ีเขามี (ลูกา 19:8) สวนหญิงหมายและบาระนาบาถวายท้ังหมด (ลู
กา 21:4 กิจการ 4:37) 

ท่ีเก็บรอยละ 10 จากพวกยดูายกเ็พราะพระเจาเปน ผูประทานท่ีดินใหเขา และรวมท้ังภาษีท่ีดนิ
ดวย คร้ังเม่ือมีกษัตริยพวกยดูาตองเสียภาษีอ่ืน ๆ อีกหลายอยางนอกจากภาษีท่ีดิน 
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พวกคริสเตียนไมอยูใตบังคับของบัญญัติสิบลด และไมตองถือพิธีการเล้ียงของพวกยูดา หรือ
ถวายพวกเลว ี หรือถือวันสะบาโต ฉะนัน้การใชบังคับเร่ืองสิบลดแกคริสเตียนโดยถือวาเปนคําส่ังพระ
คัมภีร จึงทําใหเกิดเขาใจผิดระหวางพระสัญญาณใหมและเกา 

พระเจาประทานใหมนุษยท้ังส้ินตองการความสัมพันธฉันทความรัก, ขอบคุณและกตัญู เม่ือมี
ความรักเชนนีแ้ลวผูท่ีไดรับการไถก็คิดเอาเองวาจะตอบแทนเปนเงินสักเทาใด ฉะนั้นการตอบแทนจึง
แตกตางกันเปนรายบุคคล เขารักมากก็เพราะไดรับการยกโทษมาก (ลูกา 7:47) ความสํานึกในความรัก
และการยกโทษจะเปนกําหนดสวนกาย “ผูใดไดรับมากจะตองเรียกเอาจากผูนั้นมาก และผูใดไดรับฝาก
ไวมาก ก็จะตองทวงเอาจากผูนั้นมาก” (ลูกา 12:48) การไดรับวัตถุและวิญญาณตองกาํหนดสวนถวาย นี่
เปนกฏของพระคริสต 

สําหรับพวกเรา ถาคริสเตียนรูจกัรความลึกและความสูงสงของความรัก-พระเจาซ่ึงทําใหเขา
ไดรับการไถจากไมกางเขนก็ไมมีความจําเปนตองวางกฏหมายถาเขาสํานึกไดดวีา ความเจริญรุงเรือง
ฝายวัตถุและโอกาสดีทางสังคมมาถึงเขาในฐานะเปนคริสเตียนนัน้ไดมาจากพระหัตถของพระบิดาพระ
เยซูคริสต แลวเขาก็รูสึกวาเขาจะตองถวายมาก ๆ การถวายไมเพียงพอแสดงวาความสํานึกในเร่ืองนี้มี
นอยเหลือเกิน หรือจะพูดอีกนับหนึ่งชีวิตฝายวิญญาณยังอยูในระดับตํ่า 

ผูนําคริสตจักรและศาสนทูตท่ีบนวา คริสตจักรถวายไมเพียงพอ จะตองอธิษฐานมาก ๆ ใหเกิด
ชีวิตใหมในพวกคริสเตียน ขอใหเขามีความรักของพระเจาท่ีแสดงบนไมกางเขน มีความม่ันใจใหมใน
การไดรับการยกบาปในหัวใจ และรูจกัขอบคุณในบรรดาที่พระเจาไดประทานใหในพระคริสต ส่ิง
เหลานี้เทานัน้ท่ีจะทําใหเกดิการถวายอยางมากมาย คริสตจักรท่ีพวกคริสเตียนเรียนพระคัมภีรตลอดป
เปนคริสตจักรท่ีจัดเงินทุนบันเทาทุกขการอดอาหารไดสําเร็จ (กจิการ 11:12) คริสตจักรเกาหลีใน
ปจจุบันถวายใหพระเจาเปนสวนมากกวาคริสตจักรอ่ืน ๆ หลายแหง เพราะไดรับการฝกสอนและอบรม
ตามพระคัมภรี 

ถาเราทําตามเง่ือนไขดังกลาว คริสตจักรอ่ืน ๆ ก็จะทําใหเปนความจริงข้ึนไดในปจจุบันนี ้
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บทที่ 9 ขอแนะนําการปฏบิติับางประการ 9

ผูอานที่มีความอดทนไดตดิตามผูเขียนมาจนบทสุดทายนี้คงจะต้ังปญหาถามวา ขาพเจาจะ
อบรมสมาชิกคริสตจักรของขาพเจาใหเขาใจหนาท่ีการถวายทรัพยดวยวิธีใด? เราจะไดพยายามตอบใน
บทนี้ 

ประการแรกตองยกเลิก วิธีหาเงินเพื่อกิจการของพระเจาซ่ึงไมใชของคริสเตียนท่ีนิยมกันอยูใน
เวลานี้ใหหมดไป 

เรามิไดหมายเพียงแตใหยกเลิกการเลนสลากกินแบง, สลากกินรวบหรือวิธีหาเงินโดยลอให
ประชาชนต่ืนเตน แตเราหมายถึงวิธีประเมิน, ภาษีคริสตจักรหรือเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ ในกิจการของ
คริสตจักรดวย การถวายตองเปนโดยสมัครใจและเต็มใจ และไมมีการบังคับขูเข็ญใหอับอายขายหนา
หรือตัดสิทธ์ิตาง ๆ 

การใหสิทธิพิเศษหรืออํานาจเพ่ือเปนการแลกเปล่ียนกับการถวายทรัพย ก็ไมเปนการสมควรท่ี
จะใหมีอยูตอไป พระเจาทรงเต็มพระทัยสละพระองคเองใหเรา เรากค็วรเต็มใจถวายตัวเองใหพระองค
พรอมดวยส่ิงท่ีมีโดยไมหวงัตอบแทนอะไรนอกจากนํ้าพระทัยของพระองคเทานั้น เปนการสมควรยิ่งท่ี
จะเลือกเอาผูท่ีเต็มใจถวายในการบํารุงคริสตจักรเขาเปนผูนําคริสตจักรรวมดวย แตคุณสมบัติอ่ืน ๆ มี
ความสําคัญยิ่งกวาการนี้ ธรรมนูญของสภาคริสตจักรหรือคณะกรรมการใดท่ีบงวาการเสียคาธรรมเนียม
คริสตจักรเปนคุณสมบัติประการแรกหรือประการเดยีวเพือ่เขาเปนสมาชิก ตองยกเลิกโดยเร็วท่ีสุด 

วิธีการปฏิบัติท่ีไมดีอีกอยางหนึ่งท่ีจะตองเลิกคือหักเงินเดือนของคนทํางานในคริสตจักร ถาจะ
ทําเพื่อความสะดวกก็ควรใหผูทํางานกําหนดวาจะใหหกัสักเทาใด อยาแนะวาจะตองถวายเทานัน้เทานี้ 
และมิใหกําหนดสวนเอาเอง 

ขอใหเปนเสรีภาพและเปนการสมัครใจของแตละคนแลวทานจะไมเสียใจในผล 
เลิกความคิดท่ีผิด ๆ เกี่ยวกับการถวาย 
มีการเขาใจผิดเกี่ยวกับมาลาคี 3:10 ท่ีทําใหประชาชนหลงคิดไปวาการถวายใหพระเจาเปนการ

ทําสัญญาตกลงกับพระเจา เรามิไดถวายเพ่ือหวังจะไดรับ เราถวายเพราะเราไดรับมาแลวตางหาก 
แนวคิดท่ีมิใชของคริสเตียนในเร่ืองบุญกุศลและการถวายเพ่ือแกบน ไดเขามาพัวพันกับการ

ถวายทรัพยของคริสเตียนจํานวนมาก คริสเตียนชาวอินเดยีถวายเพื่อแกบนเปนสวนมาก การบนบานนั้น
มีเงื่อนไขวาพระเจาจะตองประทานตามขอรองเสียกอน เชน ขอใหบุตรหายปวย หรือใหบุตรสอบไลได 
เม่ือสมหวังแลวจึงถวายเชนนี้ มีอยูท่ัวไป การถวายเพื่อโมทนาพระคุณท่ีไดรับนัน้เปนการชอบและ
สมควร แตไปสัญญาวาจะถวายใหพระเจาตอเม่ือพระเจาทําตามคําขอรองของตนเสียกอน เปนคติของ
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พวกฮินดู, ยดูาและแบบพระคัมภีรเดิม ใหสอนพวกของเขาวาเปนหนาท่ี ๆ จะตองถวาย ถาไมถวายก็มี
มลทิน 

สนับสนุนใหถวายตามแบบพื้นเมือง ในวัดของชาวฮินดูไมมีการเก็บเงิน ผูนมัสการนําของมา
ถวายยังท่ี ๆ จดัไวเปนพิเศษ การเท่ียวเดนิเก็บเงินในโบสถเหมือนกับขอทานหรือเร่ียไรสวนของพระเจา
ควรทํามาถวายดวยความสมัครใจ ไมใชไปเดินรีดขอเอา 

ความสนับสนนุใหนมัสการในครอบครัวตามโอกาส เพื่อเปนการขอบคุณสําหรับพระมหา
กรุณาธิคุณท่ีไดรับ เชน การเกิดของบุตร, การรับพติสมาติเด็ก, พิธีหม่ัน, พิธีสมรสและโอกาสอ่ืน ๆ 
เพราะชาวพ้ืนเมืองทําอยูปกติแลว ชาวฮิวดูมิใครจะไปประชุมนมัสการนอกจากพิธีสําคัญ ๆ โดยมากทํา
เปนสวนบุคคลและครอบครัว การไปนมัสการท่ีวัดหรือถวายของท่ีวดัเปนรายครอบครัวมักทํากนัเสมอ 
ใหเราสนับสนนุวิธีการเชนนีแ้กพวกคริสเตียนตามคริสตจักรตาง ๆ และถือเปนสวนหนึ่งของการ
ประชุมนมัสการในวนัอาทิตยมิใชแยกทําเฉพาะ 

คริสตจักรตามชนบทมักจะไดเงิน ถวายหลังฤดูเกบ็เกี่ยวพิธีของฮินดูมักจะฉลองในเดือน
มีนาคม, เมษายนและพฤษภาคมเพราะเปนเวลาวางการทํานา และเปนเทศกาลที่พวกคริสเตียนทําการ
ฉลองตาง ๆ ดวย เชน เทศกาลคืนพระชนม, เสด็จข้ึนสวรรค, และการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
จึงเปนเดือนท่ีเหมาะสมสําหรับการขอบพระคุณท่ัวทุกภาคของอินเดียการชุมนุมและฉลองของพวกค
ริสเตียนควรเลือกเวลาใหสอดคลองกับฤดูดังกลาว 

คริสตจักรในชนบทมักจะนิยมถวายเปนส่ิงของ ในประเทศอินเดีย พวกขอทานและพระธุดงธท่ี
ไปขอตามประตูบานจะไดรับส่ิงของมากมาย ฉะนั้นควรสนับสนุนคริสเตียนใหนาํเอาผลไม, ไข, 
ผลิตผลตามสวน, คาแรงงานท่ีเปนส่ิงของท่ีไดเปนคร้ังแรกเพ่ือถวายแกพระเจาแทนเงิน 

ขอใหการถวายส่ิงของแกพระเจานีเ้ปนท่ีเหน็ไดเดนชัดในเวลาในประชุมนมัสการ ไมควรมีการ
รองเพลงในการถวายทรัพยใหท่ีประชุมทราบถึงความสําคัญ 

แกไขวิธีผดิพลาดเก่ียวกับการจัดการเงินของคริสตจักร จัดการนับเงินและลงบัญชีทันที
ภายหลังเสร็จประชุมนมัสการ และใหทําตอหนาตัวแทนของสมาชิก ใหเขารับรูวาเงินท้ังหมดเก็บเขา
คลังของคริสตจักรทันที และมิไดนําไปจายเปนเงินเดือนลวงหนาของศิษยาภิบาลหรือคนงานของ
คริสตจักรแตอยางใดเลย และวางระเบียบไววา ถาผูใดขอยืนเงินของคริสตจักรไปใชจะตองเสียดอกเบ้ีย
รอยละ 20 (เลวินีต ิ27: 31) 

ขอใหศาสนาจารยระมัดระวงัการเงินของคริสตจักร เงินท่ีใชจายในการกอสรางและซอมแซม
จะตองใชโดยประหยดัตรวจตราลงบัญชีและตรวจสอบบัญชีโดยสัตยซ่ือ ดูตัวอยางปาโล (2โครินธ 
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8:20-21) ถาพวกคริสเตียนถวายทรัพยใหแกพระเจาดวยความเคารพ ผูท่ีจะใชเงินกจ็ะตองใชดวยเคารพ 
เสมือนวาทําการตอหนาพระเจาดุจกัน 

ผูท่ีถวายดวยความเต็มใจไมคอยไดเท่ียวติดตามสอบถามวาเอาเงินท่ีเขาถวายไปใชในกจิการ
อยางใดบาง แตเขาก็อยากจะรูถึงการใชจาย ฉะนั้นรายงานเงินเกี่ยวกับรายรับ-รายจายประจําปท่ีทําข้ึน 
ยอมทําใหเกิดความเช่ือใจ เพิ่มความสนใจและจะทําใหเขาถวายยิ่งข้ึนตอ ๆ ไป 

ใชวิธีท่ีเหมาะสมกับสภาพของประชาชน ถาสมาชิกสวนมากเปนผูไดรับการศึกษามีเงินเดือน
ประจํา ควรหาวิธีใหเขาถวายในวันอาทิตยภายหลัง วนัจายเงินเดือน ถาเปนกรรมกรใหคาจางรายวนัก็
ควรหาทางรับเงินถวายประจาํวันหรือสัปดาหละคร้ัง เชน คนท่ีไดคาจางวันละ 4 บาท ควรถวายไดวัน
ละหนึ่งสลึงเทากับ 1/16 ของรายได โดยเก็บไวหรือมอบใหศาสนาจารยลงบัญชีไว นบัวาเปนวิธีท่ีพวกค
ริสเตียนควรปฏิบัติ 

ในประเทศตะวันตก เขาใชท่ีใสเงินมี 2 ชองหนึ่ง ๆ สําหรับบํารุงคริสตจักรและศาสนาจารยท่ี
เขาเปนสมาชิกและอีกชองหน่ึงสําหรับสงไปชวยประกาศศาสนาใหมในตางประเทศ หีบใสเงินของ
พระเจาควรแยกออกเปนสองสวนและสองล้ินชัก เรียกวาสวนคริสตจักรและสวนประกาศ เพื่อให
สมาชิกใสเงินถวายตามใจสมัคร 

สําหรับผูท่ีไดคาจางเปนขาวสารหรือผูท่ีทําการปลูกขาวกินเอง วิธีท่ีดท่ีีสุดก็คือทุกคร้ังท่ีหุงขาว
ใหเก็บเอาขาวไวถวายพระเจาหนึ่งกํามือทุกคร้ังท่ีหุงตม ทางคริสตจักรจะจัดถุงพิเศษไวเพื่อสําหรับ
ขาวสารเหลานี้ (ผูเขียนพบวาถาพวกสตรีทุกคนเก็บขาววิธีนีไ้วสัปดาหหนึ่งทุกครอบครัว จะไดขาวมี
น้ําหนกัหนึ่งปอนด และในปหนึ่งจะไดขาวหนักถึง 52 ปอนด คิดเปนเงินต้ัง 2.5-3.5 รูป (ตามราคาในป 
1938) จะเปนเงินถวายเพิ่มกวาอีกหนึ่งเทาตัวของท่ีถวายปจจุบัน) 

ควรสนับสนุนใหถวายสัตวหัวปและผลแรก ผูเขียนเขาใจวาแมโคและแมกระบือจะมีลูก 5-6 
คร้ังในระยะชีวิตของมันสวนสัตวเล็กลงไป เชน แพะ แกะ มีมากกวา การถวายลูกววั ถวายลูกแกะ และ
ไขรุนแรก เปนเร่ืองสะดวกสําหรับประชาชนอยูแลวและทําใหเขาสามารถถวายไดถึง 1/10 ของส่ิงท่ี
เพิ่มข้ึน 

ในทํานองเดียวกัน การถวายเงินเดือนแรก คาจางแรงงานวันแรก คาแรงคร้ังแรกในฤดูทํานา 
(เชนการปกดํา, คราด, เก็บเกีย่ว ฯลฯ) ควรแนะนําและสนับสนุนใหกระทําการเก็บผักคร้ังแรกจากสวน
ครัว การเก็บผลไมคร้ังแรกควรถวายพระเจาในโบสถ 

การถวายสิบลดก็เปนท่ีนิยมของคนสวนมาก ผูถวายตัวคนหนึ่งรายงานวา คริสเตียนท่ีถวายตัว
เกี่ยวกับกรถวาย ควรเร่ิมตนดวยการถวายสิบลด 
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ถาผูใดตกลงถวายสิบลด ควรใชหลักนีแ้กรายไดทุกชนิด เชน เงินเดือนก็ถวายสิบลด, รายได
จากท่ีดนิและอ่ืน ๆ ก็คิดเปนสิบลด เชน ชายผูหนึ่งมีเงินเดือน 100 รูป ก็ถวาย 10 รูปสําหรับงานสาม
อยางท่ีกลาวมาแลวขางตน ถาเขาไดมะมวงหน่ึงรอยผลกถ็วายพระเจาเสีย 10 ผล ไดไข 10 ฟองกถ็วาย
พระเจาเสีย 1 ฟอง ไดขาวสิบกระสอบก็ถวายเสียหนึ่งกระสอบ การรับรูสวนของพระเจาในทุกรายได 
ยอมจะทําใหเกิดพระพรฝายจิตวิญญาณแกเขา 

มีหมอพื้นเมืองคนหน่ึงตกลงใจจะถวายสิบลดของรายไดท้ังหมดใหแกพระเจา จงึจัดหาหมอ
ดินมาใบหน่ึงเพื่อเก็บสิบลดของรายไดทางการรักษาพยาบาล พอถึงส้ินปเขาก็ประหลาดใจท่ีไดเงินถึง 
28 รูปกวา จึงนําไปใหศิษยาภิบาลแทนท่ีจะถวายปละ 2 รูปท่ีเคยทํามาแตกอนเปนเวลาชานาน 

รายไดอยางตํ่าของครอบครัวคริสเตียนใน แควนเตเลกุท่ียากจนประมาณ 120 รูป ตอป คิดเฉล่ีย
ประมาณ 200 รูปตอปถาทุกครอบครัวบํารุงคริสตจักรเพียงคร่ึงสิบลด (สวนอีกหนึ่งสําหรับคนจนและ
การประกาศ) คือ 1/20 ของรายได การถวายก็จะเพิ่มข้ึนจาก 2 รูป เปน 6 รูป ตอหนึ่งครอบครัวทุกป ถา
ใหกนัจริงตามท่ีคํานวณนี้กจ็ะบํารุงงานของคริสตจักร ท้ังหมดไดรวมท้ังงานท่ียังตองพ่ึงเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลและสมาคมคณะทูต 

ถวายอนุโมทนาคุณ พวกคริสเตียนซีเรียนมีธรรมเนียมโบราณวา ใหหักกองทนุสินสมรส 1/20 
ถวายไวในครสิตจักรและ 1/20 มอบใหแกศิษยาภบิาล ถาพวกคริสเตียนในอินเดียถวาย 1/10 ของ
คาใชจายในการสมรส และ 1/10 ของกองทุนสินสมรสใหแกพระเจาแลวคริสตจักรกจ็ะมีเงินใชจายมาก
ข้ึน 

บางคริสตจักรจัดใหมีวนัโมทนาคุณประจาํป หัวหนาครอบครัวจะนําทรัพยมาถวายแกพระเจา
ตามท่ีตนกําหนดไวในใจฝายสตรีอาจแยกวันโมทนาคุณพิเศษสําหรับพวกตนก็ได ชาวอินเดยีกน็ิยมและ
ไดทํากันหลายแหง ไดเช่ือเชิญศาสนาจารยใกลเคียงมารวม มีเทศนาพิเศษ จัดแตงโบสถและหมูบานให
งดงามเพ่ือเปนการระลึกถึงวันสําคัญนี้ ศาสนาจารยจะไมยอมรับเงินจากผูท่ีมิไดถวายทรัพยเองเปนเงิน
สดบนพระแทนบูชา 

พิธีเก็บเก่ียวหรือเก็บขาวเขายุงฉาง นิยมทํากันแทบทกุคริสตจักรชนบท แมคริสตจักรในเมือง 
เม่ือสํานึกตนวาตองพึ่งอาศัยพระบิดาเจาในสวรรคสําหรับบรรดาของดีท้ังหลาย ก็ไดจัดการนมัสการพิธี
เก็บเกีย่วดวย แตอาจทําพิธีนี้แตเพยีงผิวเผินก็ได จะเปนการดีกวามากถาประชาชนจะจัดหาดอกไมและ
ไขท่ีไดจากไกท่ีเล้ียงเองในบาน แลวนํามาถวายจะดีกวาไปจัดหาซ้ือมาจากตลาด การถวายส่ิงของใน
การฉลองโมทนาคุณ ควรมคีวามสัมพันธกับส่ิงท่ีทรงประทานในธรรมชาติ คือในทุงนา, ในน้ําและใน
ครอบครัว 
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ควรจัดใหเปนพิธีโมทนาคุณจริง ๆ ของดีจากสวนครัวลูกวัวอวน ๆ แมไกฟกลูกใหม ลูกหมูเกิด
ใหม เหลานีต้ามคริสตจักรชนบทจัดเอามาถวาย ถาใหเวลาเตรียมตัวพอสมควรประชาชนก็จะจดัมา
ถวายดวยความโสมนัสและพอใจ 

ครอบครัวคนช้ันกลางในอินเดียแทบทุกครัวมักจะทําขนมพ้ืนเมืองเปนอาหารเชาทุกวันตลอดป 
และบางแหงเปนประเพณีท่ีพวกผูหญิงจะทําขนมมาถวายพระเจาในวนัโมทนาคุณ เม่ือทําขนมน้ีมา
ถวายสําหรับศีลมหาสนิทแตเชาตรูแลวนําไปขายประชาชนท่ีมารวมพิธี ทําใหพวกผูหญิงพอใจท่ีจะทํา
มาถวาย เปนเร่ืองทําใหระลึกถึงประเพณีนวดแปงทําขนมถวายพระเจา 

สอนใหดําเนินชีวิตงาย ๆ, ประหยัดและบังคับตน ดร.เมอรล เดวิส กลาววา “ศัตรูของสังคมใน
ทวีปเอเซียแทบทุกประเทศก็คือประเพณฟีุมเฟอยในสังคม, กูยืมกันงายเกนิไปอัตราดอกเบ้ียสูงและเปน
หนี้สินตลอดชีวิต ศัตรูท่ีมีอยูในครอบครัวทุกรุน จึงเปนเหตุไมมีเงินเหลือถวายบํารุงคริสตจักร และถวง
เวลาท่ีคริสตจักรจะเปนอิสระ” 

“ตองสอนใหจดัปฏิบัติคุณธรรมสําคัญ ๆ เชน มีชีวิตงาย ๆ, ประหยัด, บังคับตนเอง จะตอง
เทศนาและสอนรวีวารศกึษา, ผูเตรียมตัวรับศีลและผูสนใจบอย ๆ ดวยคุณสมบัติเหลานี้ และถือเปนชีวิต
จิตใจของคริสเตียนทุกคน” 

จะตองตอสูกบัความช่ัวรายท่ีระบาดอยูในสังคมบางแหงโดยอาศัยหลักความจริงของพระคัมภีร 
เชน สุรา, โรคท่ีเกิดจากสุราและการทะเลาะววิาท, การสมรสท่ีตองใชจายฟุมเฟอย, สินสมรสอันเปน
จํานวนมหึมา ใหบุตรเรียนในโรงเรียนและวิทยาลัยทีเ่กินรายไดของตนอันกอใหเกิดหนี้ส้ิน เม่ือสอน
แลวจะตองดแูลใหปฏิบัติตาม อันเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของคริสเตียน 

คริสตจักรเพื่อท่ีจะทําหนาท่ีไดเต็มท่ีจะตองมีสถานท่ีนมัสการ, ศาสนาจารยควบคุมสมาชิก มีผู
ประกาศพระกติติคุณใหแพรหลาย, มีครูสอนผูเขาเช่ือใหม ทําการสังคมสงเคราะหคนท่ีไมมีใครเหลี่ยว
แล ส่ิงเหลานี้จําตองใชเงิน และคริสตจักรไมรํ่ารวยจนถึงกับมีเงินจะทําไดทุกส่ิงโดยไมจํากดั งาน
เหลานี้จําตองอาศัยการถวายของพวกคริสเตียน ถาพวกคริสเตียนไมประหยดัและบังคับตนเอง และเอา
เงินมาใชจายในการดังกลาวแลวก็ไมมีทางจะทําได เราจะมีมลทินไมเฉพาะการฟุมเฟอนและหา
ประโยชนใสตัวเทานัน้ แตจะมีผิดฐานใจกระดางไมทําบริการท่ีพระเจาเปดโอกาสให เพื่อสรางแผนดิน
ของพระคริสต 

วิธีถวายทรัพยท่ีคริสเตียนในประเทศหน่ึงทําไดผลดี ควรจะนํามาสงเสริมปฏิบัติ ในอีกประเทศ
หนึ่งเพื่อแขงขันกันในทางท่ีถูก 

ตอไปนี้เปนการ ถวายของคริสตจักรทองถ่ินในประเทศจนี:- 
1. ถวายประจําวันอาทิตย 
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2. สัญญาประจําป แลวกําหนดวนัสงเงินท่ีแนนอน 
3. ถวายเปนหมู—โรงเรียนรวีวารศึกษา--สมาคมจัดสงเงินในคณะของตนไปบํารุงคริสตจักร 
4. ถวายโมทนาคุณในวันเกิด, สมรสและอ่ืน ๆ 
5. เด็กถวาย 
6. เงินถวายของสมาชิกท่ีตัวมิไดมาเอง คือเขียนหนังสือใหไวและสงเงินไปบํารุงคริสตจักรเดิม 
7. ถวายเปนพชืไรนา 
8. ไรนาของพระเจา---รายไดเกิดจากท่ีดนิท่ีทําตามรูปสหกรณ 
ถวายสิบลด 9. 

10. ปศุสัตวและเปดไกท่ีสมาชิกเล้ียงเพื่อถวาย 
คริสตจักรฟลิปปนเพิ่มตอไปน้ีดวย 
1. สมาชิกชวยกันชักชวน ใหมีสัญญาวาจะถวายทรัพยท้ังเด็กผูใหญหญิงชาย แลวผูปกครอง

เก็บสัญญาไว 
2. มีการอบรมประชุมปรึกษาหารือ กับผูนาํประจําทองถ่ินเกี่ยวกับการถวายทรัพย 
3. สอนเร่ืองฉันทะภาระตามพระคัมภีร 
4. พิมพหนังสือเร่ืองฉันทะภาระ ใบปลิว มีภาพเพื่อเตือนใหรูหนาท่ีถวาย 
การสอนตามหลักพระคัมภีรทําใหการถวายทรัพยเกิดผลดี การประชุมเล้ียงตัวเองท่ีเมือง

นาคปวร ในเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 1938 มีวา:- 
ควรสอนหนาท่ีฉันทาระแกผูเขาเช่ือใหมมาต้ังแตเร่ิมแรก คริสตจักรท่ีละเลยการสอนเร่ืองนี้ 

ตองรีบสอนเร่ืองชีวิตคริสเตียนและหนาท่ีฉันทะภาระตามแนวพระคัมภีรใหม จะทําใหเกิดสํานึกภาระ
ท่ีจะตองถวายอยางยอมเสียสละ พยานในท่ีประชุม แสดงวาเร่ืองนี้เปนความจําเปนยิ่งท่ีสุดท่ัวไปใน
ปจจุบัน ดวยอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และไดสอนกันอยางจริงจังในเร่ืองนี ้ ถาไดกระตุนให
พวกคริสเตียนใหสํานึกถึงหนาท่ีตอพระคริสตและคริสตจักรของพระองคในเร่ืองการถวายแลว ท่ี
ประชุมนี้ม่ันใจวา คริสตจักรพื้นเมืองจะสามารถทําการตาง ๆ ไดยิ่งกวาการเล้ียงตัวเองเสียอีก 

คริสตจักรในประเทศเกาหลีก็ไดทําสําเร็จ เปนตัวอยางเก่ียวกับเร่ืองนี ้ การศึกษาพระคัมภีรและ
การถวายอยางมีระเบียบยอมคูเคียงไปพรอมกัน คริสตจักรอันติโอทําไดในสมัยโบราณฉันใด (กิจการ 
11:25-30) คริสตจักรเกาหลีก็ทําไดในสมยันี้ฉันนัน้ คริสตจักรทุกแหงท่ัวโลกก็ไดทําการตามการดลใจ
และหลักเกณฑดังกลาวดุจกนั 

การท่ีเราเขียนหนังสือเลมนีว้าดวยการถวาย ก็เพื่อเปนเคร่ืองมือชวยศิษยาภิบาลและผูนําอ่ืน ๆ 
เกี่ยวกับเร่ืองนี ้

 58 



ขอใหอํานาจพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา จงดลใจเรงเราและจูงใจผูอานใหถวายสวนของ
พระเจา เพื่อเขาจะไดเปนผูรวมงานและมีสวนกับพระเจาในการเรงใหแผนดินของพระองคมาต้ังอยูเถิด 
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