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 ในฐานะครสิเตยีน  เราตองตระหนกัในสภาพความบาปของเรากอนทีจ่ะ
มองเห็นความจําเปนสําหรับการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงท่ีวานั้นจะเกิด
ขึ้นไดเพียงทางเดียว คือการเปลี่ยนแปลงอยางหมดจดผานการเชิญพระคริสต
มาทํางานในตัวเรา และงานท่ีพระองคทรงแสดงออกอยางหน่ึงอยูในพ้ืนที่ของ 
“ฉันทภาระ” หรือการเปนผูดูแลทรัพยสินของพระเจา แมวา “ฉันทภาระ” 
จะอยูแวดลอมชีวิตคริสเตียนหลายลักษณะ ซึ่งถาเราจะใหคํานิยามอยาง
กวางๆ คือ การบริหารจัดการทรัพยสินทั้งที่จับตองได และจับตองไมไดเพื่อ
พระสิริของพระเจา
 ตามแนวคิดของพระคัมภีร เรื่องฉันทภาระเปนคําสอนหนึ่งทามกลาง
คําสอนอ่ืนๆ ที่ทรงพลังตอตานอันตรายของลัทธิวัตถุนิยมซึ่งเห็นแกวัตถุและ
เงินทองเปนหนึ่ง (Materialism) หรือผูที่รักส่ิงของทางโลกซึ่งในทางศาสนา
ถือวาตกสูกับดักของศัตรูแหงดวงวิญญาณที่วางไวตรงหนาเรา คนจํานวนไม
นอยลมเหลวท่ีจะตระหนักวา ทรัพยสมบัติเหลานั้นเปนสิ่งราคาถูก เปนสิ่งมี
เหตุผลเทียม ซึ่งในท่ีสุดจะทําใหพวกเขาสูญเสียรสชาติฝายจิตวิญญาณไป 
นาเสียดายที่ดวงวิญญาณจํานวนมากตองพินาศไป เพราะพวกเขาลมเหลว
ที่จะทําการแตกหักกับความรักที่มีตอเสนทางของโลก “เพราะวาสารพัดซึ่งมี
อยูในโลก คือตัณหาของเน้ือหนัง และตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศ
วาไมไดเกิดจากพระบิดา แตเกิดมาจากโลก” (1 ยอหน 2:16) ทั้งหมดน้ี
สามารถทําใหบรรเทาหรือแมแตหลีกเลี่ยงได ผานการดําเนินชีวิตตาม
หลักการฉันทภาระ
 นัน่คอืเหตผุลทีไ่ตรมาสนีเ้ราจะมองไปยงัฉันทภาระ  และดวูาฉนัทภาระ
สามารถสอนเราเก่ียวกับการดํารงชีวิตอยางไร ตามท่ีพระเจาทรงประสงค ซึ่ง
รวมถึงการเปนอิสระจาก “การรักโลกนี้” และสิ่งทั้งปวงที่โลกแสดงออกมาให
เห็น “ฉันทภาระคือ การดําเนินชีวิตภาคปฏิบัติในแตละวันวาการดําเนินชีวิต
ตามพระเยซูหมายความวาอยางไร” เปนการแสดงออกของความรักที่เรามีตอ

คํานํา
ชีวิตของคริสเตียนในฐานะเปนผูดูแลทรัพยสินของพระเจา



พระเจา ซึ่งหมายถึงการดําเนินชีวิตตามความจริง และที่เราไดถวายตัวให
พระคริสต และปฏิบัติตนเปนผูดูแลทรัพยสินของพระเจา เพราะพระเจาทรง
รักเรากอน
 ชีวิตของเราในฐานะเปนผูดูแลทรัพยสินของพระเจา นั้นรวมไปถึงทาที 
การกลับใจใหม การมอบถวายตัวตน การมีวินัยของตัวเอง และอีกหลาย
ประการ เราจะตองเปนผูรับใชที่สัตยซื่อและไววางใจได เปนผูดํารงชีวิตที่ไม
เห็นแกตัว ดวยการเชื่อมโยงกับพระเยซูในทุกสิ่งที่เราพูดและทํา ซึ่งเราคนพบ
ในโรงเรียนของพระคริสต ผลลัพธของการเปน “ผูดูแลทรัพยสินของพระเจา” 
คือความพึงพอใจในการดํารงชีวิตอยางชอบธรรม เราตองเรียนรูที่จะจัดการ
ทรัพยสินของพระเจาเพ่ือถวายพระสิริแดพระองค และเพ่ือใหการสนับสนุน
พันธกิจของพระองคใหแลวเสร็จ
 ณ ตอนนี้ ผูทําหนาที่เปนฉันทภาระจะ “มองเห็นสลัวๆ เหมือนดูใน
กระจก” (1 โครินธ 13:12) แตพระเยซูทรงมองเห็นชัดเจน พระองคทรงมอบ
หมายเราใหเราทํางานของพระองค แมเราจะอยูในสภาพเมฆหมอกแหงการ
ลอลวงของโลก เรายังตองรับผิดชอบบริหารจัดการอยางเหมาะสมสําหรับ
ตะลันต การเงิน สุขภาพ และสิ่งแวดลอมของเรา บทเรียนเหลานี้มุงจะสอนเรา
ถึงความรับผิดชอบในฐานะเปนฉันทภาระของพระเจาคืออะไร และเราสามารถ
ทําไดแคไหน ผานพระคุณของพระเจา เราไดทําใหความรับผิดชอบสําเร็จ
สมจริงเพียงใด ไมไดหมายถึงความพยายามที่จะแลกเปลี่ยนกับความรอด 
แตเปนผลมาจากการท่ีเราไดรับความรอดแลว
 ชีวิตของเราในฐานะเปนผูดูแลจัดการทรัพยสินของพระเจา สะทอน
พระอุปนิสัยของพระองคแกโลก ซึ่งมีความงาม ความสุข และความดีของ
พระเจา ปรากฏในชีวิตของเหลาผูยึดมั่นในหลักการของพระคัมภีรและยืนหยัด
ตอตานแนวโนม และกระแสสังคมของเรา ซึ่งคนสวนมากถูกทดลองใหดํารง
ชีวิตปราศจากพระเจา การทดลองหลากหลายมีอยูแวดลอมเรา ทั้งอยูซึ่งๆ 
หนาและในลักษณะซอนเรน ในฐานะเปนคริสเตียน โดยเฉพาะคริสเตียนแหง
ฉันทภาระ พระเจาไมเพียงแสดงใหทราบวาเราจะหลบเลี่ยงการทดลองเหลานี้
อยางไร แตพระองคทรงสัญญาจะประทานอํานาจใหเราทําเชนนั้นดวย



 ในวาระสุดทาย เรากําลังจะไดยินพระสุรเสียงของพระเจาตรัสกับผู
ไมสัตยซื่อวา “เราไมเคยรูจักเจาเลยเจาผูกระทําความชั่ว จงไปเสียใหพนหนา
เรา” (มัทธิว 7:23) หรือไดยินวา “ดีแลว เจาเปนทาสดี และสัตยซื่อ เจาสัตย
ซื่อในของเล็กนอย เราจะตั้งเจาใหดูแลของมาก เจาจงปรีดีรวมสุขกับนายของ
เจาเถิด” (มัทธิว 25:23)  
 เปนความหวังและการอธิษฐานของเราวาสิ่งที่ไดสอนไปเก่ียวกับ 
“ฉันทภาระ” ในบทเรียนของไตรมาสนี้จะชวยใหเราเดินไปบนเสนทาง ซึ่งทํา
ใหถอยคําตอไปนี้เปนจริง ที่วา “จงมาแบงปนความสุขแหงองคเจานาย
ของทาน”

 ดร. ยอหน เอช. เอช. มาธิวส ทานไดรับ D. Min, จากมหาวิทยาลัย
อันดรูว ทานเปนศาสนาจารยที่ไดรับการสถาปนา และไดรับใชพันธกิจของ
พระเจาในฟลอริดา อลาบามา ไอโอวา มิสซูรี เทนเนสซี และเนบราสกา 
ปจจุบันทานดํารงตําแหนงผูอํานวยการแผนกฉันทภาระสํานักงานภาค
อเมริกาเหนือ
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6   ฉันทภาระ : แรงดลใจ

“อยาประพฤติตามอยางคนยุคนี้ แตจงรับการเปลี่ยน
แปลงจิตใจ แลวอุปนิสัยของทานจึงจะเปลี่ยนใหม เพื่อ
ทานจะไดทราบน้ําพระทัยของพระเจา จะไดรูวาอะไรดี 
อะไรเปนทีช่อบพระทยั  และอะไรดยีอดเยีย่ม”  (โรม 12:2)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
1 ยอหน 2:16, 17; ลูกา 14:26-33; 12:15-21; เฉลยธรรมบัญญัติ 8:10-14; 
1 ทิโมธี 6:10; ยอหน 15:5; กาลาเทีย 2:20

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 พระวจนะของพระเจาบอกประชากรของพระองค “อยาประพฤติ
ตามอยางคนยุคนี้” (โรม 12:2) แตกลลวงของ “วัตถุนิยม” 

นั้นมีอิทธิพลมา ทําใหผูคนปรารถนาทรัพยสมบัติ และสําหรับสิ่งที่เราคิดวา
สมบัติพัสถานสามารถนํามาใหไดนี่เปนพลังหนักหนวงย่ิง มีคนจํานวนไมมาก
นักที่ไมวารํ่ารวยหรือยากจน ที่อยูไกลเกินกวา “วัตถุนิยม” จะเอ้ือมถึง นี่รวม
ถึงคริสเตียนเชนกัน
 ไมเปนการผิดที่คนหนึ่งจะเปนคนร่ํารวย หรือแมแตเปนคนทํางาน
หนัก เพื่อจะผลักดันตัวเองใหรุดหนาไป เพื่อจะจัดหาสิ่งที่จะนําความสะดวก
สบายมาใหตัวเอง หรือบุคคลอันเปนที่รัก แตเมื่อเงินทอง หรือการมุงแตหา
เงินทองจนกลายเปน “วงลอมรอบทิศ” อยางนี้จะเสี่ยงตอการตกลงไปในหลุม
พรางของพญามารซึ่งก็คือ “การประพฤติตามอยางชาวโลกนี้”

บทที่ 1
อิทธิพลของวัตถุนิยม

The Infl uence of Materialism
วันที่ 30 ธันวาคม 2017 - 5 มกราคม 2018



บทที่ 1   อิทธิพลของวัตถุนิยม     7

พระเจาของโลกนี้
The God of This Worldวันอาทิตย

 เงินไดกลายเปนพระ (god) ของโลกนี้ และ “วัตถุนิยม” ไดกลายเปน
ศาสนาคูกัน วัตถุนิยมไดกลายเปนระบบท่ีนาพิสมัย มีเสนหลอใจท่ีเสนอความ
มั่นคงชั่วคราวให แตบั้นปลายไมมีความปลอดภัย
 วัตถุนิยม คือความปรารถนาในทรัพยสินที่มีคุณคากวาความเปนจริง
ฝายจิตวิญญาณ กลาวคือการเปนเจาของทรัพยสินอาจมีคุณคา แตอยาใหสิ่ง
ที่เรามีอยูทั้งหมด “เปนเจาเหนือตัวเรา” ขอพระคัมภีรขอหนึ่งกลาววา “คน
รักเงินยอมไมอิ่มเงิน และคนรักสมบัติไมรูจักอิ่มกําไร นี่ก็อนิจจังดวย” 
(ปญญาจารย 5:10) นี่คือปญหาของความปรารถนาในสิ่งตางๆ ของโลกนี้ 
ไมวาจะหาเงินมาไดมากแคไหน จะไมมีวันที่เราจะพูดวา “พอแลว” แตเรา
จะผลักดันตัวเองมากขึ้นและมากขึ้น เพื่อหาสิ่งที่เราไมเคยรูสึกพอเพียง นี่ไม
ใชกับดักหรือ

 อาน พระธรรม 1 ยอหน 2:16, 17 พระคัมภีรสองขอนี้บอกเรา
เกี่ยวกับสิ่งที่มีคุณคาจริงๆ อะไรบาง

 อานพระธรรมลูกา 14:26-33 พระเยซูทรงสอนวาสิ่งใดสําคัญ
สูงสุดสําหรับคริสเตียน

 เราอาจพูดไดทํานองน้ีวา: เงินทองสําหรับบางคนหรือความปรารถนา
เพื่อจะมีเงินมากๆ ไดกลายเปนผูใชเงนิฟุมเฟอยตัวจริง และไมคอยเห็นคุณคา

 โลกถายทอดแนวคิดวาชีวิตที่ดี ชีวิตที่สมบูรณ จะพบไดเมื่อมีเงินทอง
มากพอ แตเงินนั้นคือ “หนากาก” ที่ซาตานซอนใบหนาจริงเอาไว เพ่ือจะให
มนุษยหลงมอบความภักดี จะวาไปวัตถุนิยมเปนอาวุธแหงทางเลือกที่ซาตาน
ใชตอตานคริสเตียน ยิ่งกวานั้น มีใครบางที่ไมชอบเงิน และส่ิงที่เงินสามารถ
บันดาลใหเราท่ีนี่และเด๋ียวน้ี เงินสามารถนําไปสูความสําเร็จ และความพึง
พอใจมาใหไดอยางฉับพลัน แตในที่สุดเงินไมอาจตอบสนองตอความตอง
การท่ีลุมลึกที่สุดของเรา
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ของเงินเทาที่ควร พระคัมภีรขอหนึ่งใหคําเตือนใจวา “เพราะถาผูใดจะไดสิ่ง
ของสิ้นทั้งโลก แตตองเสียชีวิตของตน ผูนั้นจะไดประโยชนอะไร” (มาระโก
8:36)
 “เมื่อพระเยซูเสด็จมายังโลกนี้ ลักษณะธรรมชาติของมนุษยดูเหมือน
จะตกสูสภาพต่ําสุดอยางรวดเร็ว พื้นฐานทางสังคมไมมั่นคง การดําเนินชีวิต
ไมถูกทํานอง มีสิ่งเทียมเท็จแอบแฝง....ระบบของศาสนาทั่วทั้งโลกกําลังสูญ
เสียจุดยึดม่ันในจิตใจและในดวงวิญญาณ คําสอนเต็มไปดวยสิ่งนาชัง มีการ
นํานิทานตางๆ (fable) เขามาสอน ซึ่งเปนเรื่องไมจริง ผูคนมองหาคนที่มี
ความคิดลุมลึกแตไมพบ พวกเขาไดคอยๆ หันไปสู “ความเสื่อมศรัทธาใน
ศาสนา” (infi delity) และหันไปพ่ึงในวัตถุนิยม พวกเขาผละจากส่ิงซึ่งเปน
นิรันดร หันไปดําเนินชีวิตเพื่อปจจุบันเปนหลัก” เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา,
หนา 74, 75
 ผูคนถูกนําไปสูความเสื่อมศรัทธาในศาสนา และหันไปพึ่งในวัตถุนิยม
และดําเนินชีวิตสําหรับปจจุบันเปนหลัก ฟงดูแลวคุนเคยใชไหม 

 มีใครบางไมอยากเปนเจาของส่ิงตางๆ คําถามคือ : เราจะทราบ
ไดอยางไรวาสิ่งตางๆ ที่เราเปนเจาของ แมวาจะไมมาก “เปนเจาของ
ตัวเรา” เชนกัน ใครคือหนึ่งเดียวที่เปนเจาของชีวิตของเรา เราจะแนใจ
อยางไรวาพระองคเปนเจาของตัวตนของเราจริงๆ

การเติมยุงฉางใหเต็มวันจันทร
 อานพระธรรมลูกา 12:15-21 ตรงนี้มีขาวสารอะไรสําหรับเรา 
หลกัการทีพ่บตรงนีอ้าจสามารถนาํมาประยกุตใชไดกบัผูทีไ่มจาํเปนตอง
เปนคนรวยไดอยางไร   

 ไมวาเราจะร่าํรวยหรือยากจน ความปรารถนาจะเปนเจาของในสิง่ตางๆ 
สามารถนําจิตใจของเราเฉออกนอกเสนทางไปจากส่ิงทีม่คีณุคาจริงๆ  เราไมควร
มุงความสนใจไปกับสิ่งที่เปนของชั่วคราว และเปนอนิจจังเทานั้น และแนนอน
วาไมคุมคากับการท่ีจะตองสูญเสียชีวิตนิรันดรไป

Filling the Barns
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 เราอาจไมเคยกมศีรษะแกรูปเคารพทองคําหรือเงินในลักษณะการ 
“นมัสการหรือกราบไหว” โดยตรง แตอยางไรก็ดี เรายังตกอยูในอันตรายของ
การนมสัการ “ทองคํา” (gold) และ “เงนิ” (silver) เพียงแตในอกีรปูแบบหนึง่ 
 คําอุปมานี้สามารถนําไปประยุกตใชไดในหลายพ้ืนที่ของโลก ในชีวิต
ของคนท่ัวไปอุทิศใหกับการแสวงหาทรัพยสมบัติ พอคาปลีกไดผันจากพอคา
เรดวยการนําสินคาของพวกเขาขายไปทั่วโลกดวยกลยุทธในการตลาดจาก
การสรางคําขวัญที่ทําใหเราคิดวา “เราจะไมมีความสุข หรือความพึงพอใจ
จนกวาจะไดเปนเจาของสินคาที่เขาผลิตขึ้น” ซึ่งจะทําใหเราคิดวาเราจําเปน
ตองไดมา จากนั้นบริษัทก็จะขายสินคาใหเรา ความจริงก็คือ: มันใชไดผล
แมกับคริสเตียนซึ่งความหวังไมไดอยูในโลกน้ี ตางก็ไมปลอดภัยจากกลยุทธ
ที่หลอกลวงนี้

 อานพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 8:10-14 มีทางใดบางท่ี
สมาชิกในคริสตจักรตกอยูในอันตรายจากการคุกคาม ที่ไดเตือนเรา
เกี่ยวกับเรื่องนี้

 เราสามารถจะหา “ตัวอยาง” อะไร ไมวาจะอยูในพระคัมภีร หรือ
ในโลกของเราในปจจุบัน ซึ่งบุคคลหน่ึงสะสมทรัพยสมบัติ และวัตถุสิ่ง
ของตางๆ มากขึ้น ซึ่งไดทําใหบุคคลผูนั้นใชชีวิตฝายจิตวิญญาณ
ใกลชิดและรักพระเจามากข้ึน อีกทั้งมีความปรารถนาสําหรับสวรรค 
และสิ่งฝายจิตวิญญาณเพิ่มขึ้น

เสนหของวัตถุนิยมวันอังคาร
 โลกของการโฆษณานั้นทรงพลังยิ่ง บริษัทตางๆ ใชเงินหลายพันลาน
เหรียญอเมริกัน สรางรูปลักษณใหกับสินคาของพวกเขาตอหนาเรา พวกเขา
มักใชผูนําเสนอ (presenter) ที่เปนดารา นักรอง หรือนักกีฬาผูกําลังเปนที่
นิยม หลอเหลา มีเสนหสวยงาม เปนผูพูดเชิญชวนใหใชสินคานั้น ทั้งน้ีเพ่ือ
สงเสริมการขาย เมื่อเรามองไปยังโฆษณา เรามองเห็นตัวเราเองเหมือนเปน
พรีเซนเตอรของสินคาตัวนั้น  

The Allure of Materialism
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 วัตถุนิยมไมนาจะมีประสิทธิผลมากอยางนั้น ถาไมเพราะความชาญ
ฉลาด (ในบางครั้ง แมจะดูไมเปนเชนนั้น) ทําใหเราเกิดความรูสึกนิยมชม
ชอบเปนอํานาจของเทคนิคในการประชาสัมพันธนั่นเองที่ทําใหการโฆษณา
บังเกิดผล แตสําหรับสินคาบางรายการท่ีตองหามหรือฟุมเฟอย เปนยาพิษ
สําหรับคริสเตียนผูกําลังดิ้นรนตอสูกับอันตรายของวัตถุนิยม ซึ่งพวกเราสวน
มากเปนเชนนั้น

 อานพระธรรมมัทธิว 6:22-24 สอดคลองกับความคิดและการ
กระทาํของครสิเตยีน  ดวงตาเปนตัวแทนอะไร  เราในฐานะเปนครสิเตยีน
เราควรมีปฏิกิริยาอยางไรกับรูปลักษณอันชาญฉลาดที่ทดลองเราให
บริโภคสินคา ในขณะที่จริงๆ แลวเราไมมีความจําเปน

 การโฆษณาท่ีผกูตดิมากบัความรูสกึของผูบรโิภครายยอยสามารถเปน
เครื่องมือทรงพลัง การโฆษณาขายสินคาใหรายยอย ดวยการทําใหเกิดความ
ตื่นเตนในจิตใจของลูกคา ประสบการณนั้นเปนจินตนาการบริสุทธิ์ แตปรากฏ
วาไดผล มันเกือบเหมือนเปนเวทมนตรตอผูคน อยางไรก็ดี มันเกิดขึ้น
ประเด๋ียวเดียว บุคคลน้ันรูสึกเหมือนวาตนเองอยูในอีกโลกหน่ึง นั่นไดกลาย
มาเปนศาสนาเทียมเท็จที่ไมเสนอความรูใดๆ และไมมีความจริงฝายวิญญาณ
จิตอยูดวย กระน้ันในช่ัวครูหนึ่งที่คําเชิญชวนและการลอลวงกําลังนําเสนอ 
มีหลายคนไมอาจตอตานได ดังนั้นพวกเขาถามวา เหตุใดจึงไมยอมรับ 
พระเจาองคเดียวท่ีทรงทราบวามียอดเงินจํานวนมหาศาลเทาไรถูกใชไป และ
จะคงถูกใชตอไปเปนคาใชจายดานโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อทําใหเรา
ตระหนักวาเราตองการ

 “แตขาพเจาขอบอกวา จงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อยา
สนองความตองการของเนื้อหนัง” (กาลาเทีย 5:16) แมเราจะโนมเอียง
คิดวา “ตัณหาของเน้ือหนัง” คํานี้เปนความสัมพันธทางเพศเทาน้ัน 
ถามวาในอีกรูปแบบอื่น เราสามารถตกอยูในอันตรายของการทําให
ตัณหานี้ไดสมประสงคหรือไม
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ความรักในตัวเองพุธ
 “ขาพเจาขอกลาวแกทานทั้งหลายทุกคน โดยพระคุณซึ่งทรง
ประทานแกขาพเจาแลววา อยาคิดถึงตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แตจง
คิดใหถอมสุขุมสมกับขนาดความเช่ือ ที่พระเจาทรงโปรดประทานแก
ทาน” (โรม 12:3) 

 พระเจาตรัสวา “จิตใจของเจาผยองข้ึนเพราะความงามของเจา เจา
กระทําใหสติปญญาของเจาเส่ือมทรามลง เพราะเห็นแกความงามของเจา”
(เอเสเคียล 28:17) ลูซีเฟอรหลอกลวงตัวเขาเอง โดยคิดวาตัวเองย่ิงใหญกวาที่
ตนเองเปนจริง เมื่อเขาพูดในใจของเขาวา “ขาจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ 
ขาจะกระทําตัวของขาเหมือนองคผูสูงสุด” (อิสยาห 14:14) เขาเปดเผยตัวตน
ใหเห็น “ความทะเยอทะยานของตนเอง” โดยการอางสิทธิ์ที่เขาเองไมมี “การ
หลอกตนเอง” และ “ความทะเยอทะยานของตนเอง” เปนลักษณะสองประการ
ของดวงใจท่ีทําใหลูซีเฟอรลมลง
 ขอพระคัมภีรเหลานี้พูดเกี่ยวกับการลมลมของลูซีเฟอร ซึ่งควรบอก
เราหลายลักษณะวา เร่ิมแรกของความบาปมาจาก “ความหลงตัวเอง” 
(narcissism) ซึ่งพจนานุกรมอธิบายในลักษณะของ “การหลงตนเองเกิน
ควร” (inordinate fascination) ของคนหนึ่ง เชนการรักตนเอง ซึ่งนําไปสู
ความหย่ิงยโส” มีลักษณะอุปนิสัยอะไรท่ีพบในมนุษยผูลมลงท่ีบงบอกถึง
สาเหตุยิ่งใหญกวา “การหลอกตนเอง” ดังไดกลาวมาแลว
 กระน้ันลักษณะอุปนิสัยเหลานี้จะพบไดมาก เปนเร่ืองปกติเกินคนหนึ่ง
จะคิดได อยางกษัตรยเนบูคัดเนสซารแหงกรุงบาบิโลนก็ไดคุยอวดถึงความ
ยิ่งใหญของพระองคตอหนาทานดาเนียล (ดาเนียล 4:30) ชาวฟาริสีไดเรียนรู
ที่จะเช่ือวาตนเองเปนคนดีมีศีลธรรมสูงสงกวาใครๆ โดยเฉพาะเม่ือทําการ
อธิษฐานตอพระเจายอมชอบธรรมกวาพวกคนเก็บภาษีเปนไหนๆ (อานดูใน 
ลูกา 18:11, 12) การมั่งมีในทรัพยสมบัติก็ไมตางกัน เพราะสามารถนําไปสูการ
หลอกตัวเองไดอยางเดียวกัน ถาเราไมระมัดระวังเพียงพอ

Love of Self
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ความไรคาของวัตถุนิยมวันพฤหัสบดี
 มีคนจํานวนมากเปนผูที่รักพระเจา ความเปนตัวตนของพวกเขาผสาน
เขากับน้ําพระทัยของพระองค เงินทองทรัพยสมบัติใดๆ ไมสามารถผลัก
พวกเขาออกจากความรัก และความสัตยซื่อตอพระเจาได

 อานพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 7:6; 1 เปโตร 2:9; ยอหน 
15:5 และ กาลาเทีย 2:20 คําวา “การเปนทรัพยสมบัติของพระเจา” 
หมายความวาอยางไร และเราจะพบเอกลักษณของเราไดที่ไหน

 พระเยซูทรงวา “เราเปนเถาองุน ทานทั้งหลายเปนแขนง...เพราะถา
แยกจากเราแลว ทานจะทําส่ิงใดไมไดเลย” (ยอหน 15:5) การเช่ือมตอเปน

The Ultimate Futility of Materialism

 อานพระธรรม 1 ทิโมธี 6:10 ทานเปาโลกลาวเตือนถึงอันตราย
เกี่ยวกับอะไรตรงนี้

 ทานเปาโลกลาวเตือนทานทิโมธีใหระมัดระวังคนช่ัวหลายประเภท 
(2 ทิโมธี 3:1-5) ซึ่งรวมไปถึง “การรักเงินทอง” ความรักชนิดนี้สามารถหนุน
ใจใหมีความเช่ือมั่นเกินควร และทาทียิ่งใหญ หรูหรา สงางาม โออวด ซึ่งก็คือ 
“การหมกมุนในตนเอง” (self-absorption) และ “การหยิ่ง-อวดดี” 
(conceit) ทั้งนี้เพราะวัตถุนิยมกระตุนใหผูมีเงินทอง ทรัพยสินมากรูสึก
ลําพองข้ึนในความสําคัญ เปนการงายเม่ือคนหนึ่งมีสมบัติพัสถานมากจะ
คิดถึงตนเองมากกวาคนท่ัวไป ยิ่งกวานั้นทุกคนตองการเปนคนรํ่ารวย แตมี
เพียงจํานวนนอยที่ทําได เพราะฉะน้ันจึงเปนการงายที่คนรวยจะกลายเปนคน
หมกมุนในความสําคัญของตนเองซึ่งนําไปสูการเปนคนหยิ่ง ถือตัว และคุย
อวดไดงาย

 อานพระธรรมฟลิปป 2:3 “อยาทําส่ิงใดในทางชิงดีกัน หรือถือดี
แตจงมีใจถอมถือวาคนอ่ืนดีกวาตัว” เพระเหตุใดวัตถุนิยมจึงทําให
คนม่ังคั่งมีแนวคิด แนวปฏิบัติขัดแยงกับอุดมคติของคริสเตียน
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ที่มาของความมั่นคงโดยตรง “การเชื่อฟงแทออกมาจากดวงใจ นั่นคือ ดวงใจ
ที่ทํางานกับพระคริสต และถาเรายินยอม พระองคจะผสานความคิด และเปา
หมายของเราเขาเปนหน่ึงกับนํ้าพระทัยของพระองค ดังน้ันเราตองผสานจิตใจ
ของเราใหสอดคลองกับน้ําพระทัยของพระองค และเมื่อเราเชื่อฟงพระองค 
เราจะใหสิ่งนี้เปนแรงผลักดันเราใหกาวไปกับพระองค” เอลเลน จี. ไวท, ผูพึง-
ปรารถนาแหงปวงชน, หนา 668
 อาจกลาวไดอีกอยางวา ลัทธิวัตถุนิยมเสนอเราดวยถอยคําที่มีความ
หมายเหมือนกับ “การเปนเจาของ” ของเรา หรืออีกนัยหนึ่ง เรานิยามตัวเรา
เองบนพ้ืนฐานในส่ิงที่เราเปนเจาของ และส่ิงที่เราสามารถซื้อหาสินคาในโลก
นี้ได ทานอัครทูตยากอบเตือนเราไวในเร่ืองนี้วา “ทองและเงินของทานก็เกิด
สนิม และสนิมน้ันก็จะเปนพยานหลักฐานการกระทําของทาน และจะเผา
ผลาญเลือดเน้ือของทานดุจไฟ ทานไดส่ําสมสมบัติไวแลวสําหรับอวสานกาล” 
(ยากอบ  5:3) “ที่จะเก็บสะสมไว” (to hoard) หมายถึงการเกบ็รวบรวมทรัพย
สมบัติไว ไมวาจะจํานวนนอยหรือมาก จิตใจของพวกเขาก็จะอยูกับทรัพยสิ่ง
ของที่พวกเขาเก็บสะสมไวเหมือนในพระธรรมลูกา 12:19-21
 วัตถุนิยมสรางเอกลักษณที่ทําใหเกิดความสับสน นี่หมายความวา
สําหรับหลายคน เอกลักษณของเราไดหลอมรวมกับทรัพยสมบัติของเรา
กลาวไดวาทรัพยสินของเราเปนส่ิงที่ทําใหเราคิดถึง และพ่ึงพิงเหมือนกับเปน
พระเจา (God) ของเรา (มัทธิว 6:19-21) เหมือนท่ีคนหน่ึงไดพูดวา “ฉัน
ไมมีอะไรถาฉันไมมีทรัพยสมบัติเหลานั้น” เปนสิ่งนาเศราเพียงใด เราหลอม
รวมตัวเราเองเขากับทรัพยสมบัติใดๆ ที่เราเปนเจาของในแผนดินโลกน้ี
เทานั้น ชางเปนความรูสึกและความหวังที่ตื้นเขินจริงๆ ซึ่งในวันหนึ่งทรัพย
เหลาน้ีจะสลายไป จึงไรประโยชนที่จะเอามาผูกพันกับชีวิต โดยเฉพาะกับ
บางคนท่ีอางตนวาเปนคริสเตียน เราจะผูกพันตัวเราเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
ทรัพยสมบัติ หรือกับพระเจา ในที่สุดเราจะไดอยูกับอยางใด หรือไมก็อยูกับ
อีกอยางหน่ึง

 เราไดสรางเอกลักษณผูกพันตัวเราไวกับสิ่งที่เราเปนเจาของ
แนบแนนเพียงใด
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “ศัตรูกําลังซื้อดวงวิญญาณจํานวนมากในปจจุบันนี้ดวยราคาที่ถูกมาก 
พระคัมภีรใชภาษาแสดงใหเห็นภาพวา “ทานขายตัวทานเองดวยราคาเปน
ศูนย” (nought) คนหน่ึงอาจขายดวงวิญญาณของเขาดวยการปรบมือของ
โลก คนอ่ืนๆ ขายไปดวยเงินทอง อีกคนขายดวยความพอใจบนพ้ืนฐานดาน
อารมณรุนแรง ขณะที่คนอ่ืนขายไปกับความรื่นเริงบันเทิงใจ ลักษณะการขาย
กําลังดําเนินไปในแตละวัน ซาตานกําลังยื่นเสนอราคาซ้ือพวกเขาในราคาตํ่า 
ทั้งๆ ที่พระคริสตไดซื้อพวกเขามากอนดวยพระโลหิตของพระองค แตซาตาน
ตอราคาอยางมีนัยแอบแฝง จากราคาตนทุนที่ประเมินคาไมไดจากราคาที่
พระครสิตไดจายคาไถพวกเขามา” เอลเลน จ.ี ไวท, คาํพยานสําหรบัคริสตจกัร, 
เลม 5, หนา 133 
 การซื้อดวงวิญญาณดวยวัตถุนิยมเปนเปาหมายของซาตาน  คําเชิญ
ชวนดวยการเคาะอยางฉาบฉวยดังตอเนื่องในดวงใจทุกดวง วัตถุนิยมพูด
ไมได แตมันรูจักทุกภาษา และทราบวาจะจัดความสนุกสนานเพลิดเพลินให
เปนที่พึงพอใจกับทั้งคนร่ํารวย และคนยากจนอยางไร ซึ่งจะทําใหพวกเขา
พูดออกมาวา “ฉันมีทุกสิ่งที่ฉันตองการตรงนี้ เหตุใดฉันตองเปนกังวลอะไร
อีกเลา” ดังน้ันวัตถุนิยมทําใหดวงจิตเสื่อมทรามลง มันทําใหผูคนพึ่งวางใจ
ในสิ่งที่พวกเขาเปนเจาของ แทนที่จะไววางใจพระเจา อยางไรก็ตาม ยาตาน
พิษคือ พระสัญญาของพระเจาที่วา “มิใชดวยกําลัง มิใชดวยฤทธานุภาพ
แตดวยวิญญาณของเรา พระเจาจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ” (เศคาริยาห 4:6)
วัตถุนิยมไมอาจตอตานอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อเราอุทิศถวาย
ตัวเราเองแดพระเจา และตัดสินใจโดยพระคุณของพระองค เราจะไมยอมให
วัตถุนิยมมาปกครองเหนือชีวิตของเรา
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. อะไรคือวิถีทางท่ีแมเราจะยากจนหรือไมมีสมบัติพัสถานมากนัก
 แตเรายังอาจถูกกวาดไปดวยส่ิงที่เปนอันตรายบางประการ ดังที่
 เราไดศึกษามาในสัปดาหนี้ 

2. บางคนพูดวา “ผมไมหวงเร่ืองเกี่ยวกับเงินทอง มันไมคอยมีความ
 หมายสักเทาไรสําหรับผม” (บอยครั้งคนที่พูดเชนน้ีมีเงินอยูไม
 นอยเลย) เหตุใดหรือ ในหลายกรณี ตัวอยางน้ีไมเปนความจริง 
 เรื่อง “การเงิน” มีความสําคัญ มันมีบทบาทมากทีเดียวในชีวิต
 ของเรา คําถามคือ: เราจะรักษาเงินของเรา และความตองการใช
 เงินของเราใหถูกสัดสวน และถูกตองตามพระคัมภีรอยางไร

3. พระเยซูตรัสวา “อยาสํ่าสมทรัพยสมบัติไวสําหรับตัวในโลก ที่อาจ
 เปนสนิม และท่ีแมลงกินเสียไดและท่ีขโมยอาจขุดชองลักเอา
 ไปได แตจงส่ําสมทรัพยสมบัติไวในสวรรค ที่ไมมีแมลงจะกิน 
 และไมมีสนิมจะกัด และท่ีไมมีขโมยขุดชองลักเอาไปได เพราะ
 วาทรัพยสมบัติของทานอยูที่ไหน ใจของทานก็อยูที่นั่นดวย” 
 (มัทธิว 6:19-21) อานพระวจนะที่พระเยซูตรัสกับเราตรงนี้
 อยางถ่ีถวน พระองคทรงบอกอะไรเราในลักษณะท่ีทรงพลัง เพื่อ
 ปกปองตัวเราเองจากอันตรายของวัตถุนิยม
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“และเมล็ดซึ่งหวานกลางหนามน้ัน ไดแกบุคคลที่ไดฟง
พระวจนะ แตความกังวลของโลก และการลอลวงของ
ทรัพยสมบัติรัดพระวจนะนั้นเสีย จึงไมเกิดผล” (มัทธิว 
13:22)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
2 โครินธ 8:1-7; มัทธิว 13:3-7, 22; ปฐมกาล 3:1-6; 
อิสยาห 56:11; มัทธิว 26:14-16; 2 เปโตร 1:5-9

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ความรักในเงินทอง และวัตถุสิ่งของอาจเขามาหาเราในหลายมุม
มอง เอลเลน จี. ไวท พรรณนาวาพญามารใชหลายแผนเพ่ือ

เปนเหย่ือลอผานเพทุบายของวัตถุนิยม เชนวา เอาซิ เจาจงเปนเจาของท่ีดิน
และเงินทอง เพื่อดูแลตอชีวิตนี้ แลวกินด่ืมจนพอใจ บางก็เสนอความรุงเรือง
ของโลกนี้ตอหนาพวกเขาในลักษณะแสงสวางไสวดึงดูดใจ เพ่ือพวกเขาจะฝาก
ทรัพยสมบัติไวเพ่ือชีวิตนี้ และมุงมองยังส่ิงของในโลกซึ่งลวนนารัก นาช่ืนชม 
เราทั้งหลายตองพยายามอยางสุดกําลังเพื่อตอตาน ปกปองผูที่อยูในเสนทาง
ของพระเจาจากการใชเงินหรือวัตถุที่เปนปจจัยตอตานเรา จงรักษาเงินทองให
อยูในระดับการควบคุมของเรา เพราะเงินทองเหลานั้นยิ่งหามาไดมาก ยิ่งจะ
เปนอันตรายตอการอยูในอาณาจักรของพระเจาของเรา เพราะพวกมันจะแยง
เราไปจากอาณาจักรแหงเบื้องบน เพราะถึงตอนนี้พวกเขาใสใจในเงินทอง

บทที่ 2
ฉันเห็น ฉันอยากได ฉันเอา

วันที่ 6 - 12 มกราคม 2018
I See, I Want, I Take



บทที่ 2   ฉันเห็น ฉันอยากได ฉันเอา     17

พระกิตติคุณแหงความมั่งคั่งวันอาทิตย
 นกัเทศนทางโทรทัศนผูมชีือ่เสียงคนหน่ึงมขีาวสารงายๆ:  พระเจาทรง
ประสงคจะอวยพรใหเราท้ังหลาย และขอพิสูจนในพระพรของพระองคคือ 
ทรัพยสมบัติดานตางๆ อยางอุดมท่ีเราท้ังหลายเปนเจาของอยูในเวลาน้ี สรุป
ไดวาหากเราทัง้หลายสตัยซือ่ตอพระองค  พระองคจะทรงอวยพรใหเราทัง้หลาย
ใหเปนคนมีฐานะม่ังคั่ง
 แนวคิดนี้ หรือที่ผันแปรไปของคําสอนนี้ไดถูกเรียกวา “พระกิตติคุณ
แหงความม่ังคั่ง” สรุปคือ “จงติดตามพระเจา แลวพระองคจะทรงบันดาลให
คุณเปนคนมีฐานะดวยทรัพยสินในโลก” จะวาไปแนวคิดนี้ไมมีอะไรเปน
แกนสาร แตเปน “หลักศาสนศาสตรวาดวยการทําใหเกิดความชอบธรรม
สําหรับนักวัตถุนิยม” เพราะความจริงไดกลาววา คุณอยากเปนนักวัตถุนิยม
และรูสึกดีภายในไหม เรามี “พระกิตติคุณ” สําหรับคุณ 
 กระนั้นการเชื่อมโยงพระกิตติคุณกับการรับประกันในทรัพยสมบัติ
เปนการนําทางที่ผิดพลาดไป เพราะความเชื่อนี้ไมประสานเสียงกับคําสอนใน
พระคัมภีร และสะทอนใหเห็น “หลักศาสนศาสตรที่ใชตัวเองเปนจุดศูนยกลาง” 
ไมมีพระคัมภีรเปนพื้นฐาน จึงเปน “ความจริงคร่ึงทอนท่ีหอหุมดวยภาษาของ
พระคัมภีร” ณ แกนกลางของความเท็จน้ี จะผลิตออกมาซึ่งตัวตนของความ

The Prosperity Gospel

มากกวาการเสริมสรางอาณาจักรของพระคริสต และการประกาศขาวแหง
ความจริงจะเปนสิ่งที่พวกเขารังเกียจ เราทั้งหลายไมจําเปนตองกลัวอิทธิพล
ของพวกเขา เพราะเราทราบวาบุคคลท่ีเห็นแกตัว และมีความโลภจะไมอยู
ภายใตอิทธิพลพระผูเปนเจาของเรา และในที่สุดพวกเขาจะแยกตัวออกจาก
ประชากรของพระเจา” เอลเลน จี. ไวท, Counsels on Stewardship, หนา 
154, 155
 นาเสียดายที่แผนของพญามารดูเหมือนจะไดผลดี แตใหเรามองไปยัง
อันตรายเหลาน้ี และดูวาพระวจนะของพระเจากลาววา เราจะหลีกเลี่ยงจาก
กับดักแหงจิตวิญญาณนี้ไดอยางไร
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บาปทุกอยาง และนั่นคือ “ตัวเอง” และ “ความปรารถนาท่ีจะเอาใจตนเอง
เหนือสิ่งอื่นใดทุกอยาง”
 หลักศาสนศาสตรแหงพระกิตติคุณแหงความมั่งคั่งสอนวา ในการ
ถวายใหกับพระเจา เราจะไดผลกําไรกลับมาดวยการรับประกันในความมั่งค่ัง 
การสอนเชนนี้เทากับสมมติใหพระเจาเปนเครื่องจําหนายสินคา และแปร
สภาพความสัมพันธของเรากับพระองค ไมมีอะไรมากกวาการตกลงกันทํานอง
วา: “ขาพเจาทําสิ่งนี้ และพระองคทรงสัญญาจะทําสิ่งนั้นเปนการตอบแทน”
เราถวายใหพระเจาไมใชเพราะเปนสิ่งถูกตองที่เราตองทํา แตเปนเพราะเราได
สิ่งตอบแทนนั่นคือ “พระกิตติคุณแหงความมั่งคั่ง”

 อาน พระธรรม 2 โครินธ 8:1-7 มีอะไรเกิดขึ้นตรงน้ี เราไดเห็น
หลักการอะไรในขอพระคัมภีรเหลานี้ที่ตอตานแนวคิด “พระกิตติคุณ
แหงความม่ังค่ัง” ทานเปาโลหมายความถึงอะไรเม่ือทานพูดเกี่ยวกับ 
“พระกิตติคุณแหงการให” (2 โครินธ 8:7)

 พี่นองแหงความเชื่อเหลานี้ แมจะ “มีฐานะยากจนมาก” (2 โครินธ 
8:2) แตกระนั้นยังมีจิตใจโอบออมอารี พวกเขาไดบริจาคชวยพี่นองที่เดือดรอน
ในแควนยูเดียจนเกินกําลังท่ีพวกเขาจะชวยได ขอพระคัมภีรที่กลาวทํานองน้ี 
ซึ่งมีอีกมากชวยพิสูจนวา คําสอนพระกิตติคุณแหงความรุงเรือง เปนคําสอน 
หรือทฤษฎีที่ผิดเพราะสอนวาถาคุณดําเนินชีวิตถูกตองกับพระเจา พระเจาผู
ทรงมีทรัพยสินอยางไมจํากัดจะทรงประทานใหคุณมากมาย

 คุณพบตัวอยางบางไหมที่ผูสัตยซื่อตอพระเจาไมมั่งคั่ง สวน
ผูไมสัตยซื่อตอพระองคกลับร่ํารวย สิ่งนี้สอนอะไรแกเราวา “ความ
ร่ํารวยในทรัพยสมบัติไมใชขอบงชี้เสมอไปวาพวกเขาไดรับพระพรจาก
พระเจา”
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สายตาฝายจิตวิญญาณพรามัววันจันทร
 เราอาจไมตองเปดพระคมัภรีเพือ่สอนความจรงิในเรือ่งหนึง่ทีช่ดัเจนคอื: 
การใชเงินทองเพื่อดูแลเอาใจใสชีวิตนี้ และความร่ํารวยวาเปนสิ่งชั่วคราว ไมมี
สิ่งใดในโลกนี้จะคงอยูตลอดไป และบางสิ่งเปนอยูชวงสั้นๆ ดวยซ้ําไป ทาน
เปาโลกลาววา “เพราะวาเราไมไดเห็นแกสิ่งของที่เรามองเห็นอยู แตเห็นแก
สิ่งของที่มองไมเห็น เพราะวาสิ่งของซึ่งมองเห็นอยูนั้นเปนของไมยั่งยืน แตสิ่ง
ซึ่งมองไมเห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร” (2 โครินธ 4:18) คริสเตียนทั้งหลายมีสายตา
สั้นเม่ือพวกเขามุงมองไปยังทรัพยสินในโลกน้ีเปนสวนใหญ แทนท่ีจะมอง
ไปที่เสนทางสูสวรรค มีสิ่งของบางสิ่งสามารถทําใหดวงตาของพวกเขาฝาฟาง
ไปในเสนทางของพระเจา มากกวาการหลอกลวงแหงความร่ํารวย เฮเลน
เคลเลอร ผูซึ่งตาบอดกลาววา: “บุคคลนาเวทนามากที่สุดในโลกคือบางคนที่
สายตาดี แตไมเห็นภาพลวงตา ทั้งที่พระคัมภีรเต็มไปดวยตัวอยางของบุคคล
เชนนั้น ที่พวกเขามองเห็นได แตสายตาฝายจิตวิญญาณไดบอดไปแลว”
 บางคนรักโลกนี้มากจริงๆ จนปลอยใหโลกนี้กลืนกินความรักในความ
จริงของพวกเขา ขณะที่ทรัพยสินในโลกนี้ของพวกเขาเพิ่มขึ้น ความสนใจใน
ทรัพยสมบัติแหงสวรรคจะลดลง ยิ่งพวกเขาไดเปนเจาของทรัพยมีคาในโลกนี้
มากขึ้นเทาใด พวกเขายิ่งจะหวงแหนและกอดทรัพยเหลานั้นไวแนนกวาเดิม 
ประหน่ึงทรัพยที่พวกเขาไดมาเพราะความโลภจะถูกแยงชิงไป ยิ่งพวกเขา
สะสมทรัพยสมบัติไดมากขึ้นเทาไร พวกเขายิ่ง “จะให” แกคนอื่นๆ นอยลง 
เพราะยิ่งพวกเขามีมากขึ้นพวกเขากลับรูสึกวาพวกตนยังจนอยูดี โอ นี่หรือ
การหลอกลวงแหงความร่ํารวย! พวกเขาจะมองไมเห็น และไมรูสึกวาพันธกิจ
ของพระเจาตองการเงินสนับสนุน” เอลเลน จี. ไวท, Spiritual Gifts, เลม 2, 
หนา 267
 ความพรามัวในสายตาแหงจิตวิญญาณ จะทําใหความรอดไดรับความ
เสียหายหนัก จนเขาไมมีพลังเพียงพอจะรักษาภาพพระเยซูไวในความคิด
ดังนั้นเราตองมองไปยังองคพระคริสตทุกเวลา

Blurred Spiritual Eyesight
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ขั้นตอนของความโลภวันอังคาร
 เหมือนกับความบาปท้ังปวง ความโลภเร่ิมตนในดวงใจ มันเริ่มตนภาย
ในตัวเรา แลวมันปะทุออกมาดานนอก นี่คือส่ิงที่ไดเกิดขึ้นในสวนเอเดน

 อานพระธรรมปฐมกาล 3:1-6 ซาตานไดทําอะไรเพ่ือลอเอวาให
ทําความบาป ซาตานไดใชหลักการเดียวกันมาหลายยุค หลายสมัย
เรื่อยมา จนปจจุบันซาตานยังใชวิธีการเดิม เพื่อลอลวงเราเชนกัน

 อานพระธรรมปฐมกาลซึ่งบันทึกไววา “เมื่อหญิงนั้นเห็นวา ตนไมนั้น
นากิน และนาดูดวย ทั้งเปนตนไมที่มุงหมายจะใหเกิดปญญา จึงเก็บผลไมนั้น
มากิน แลวสงใหสามีกินดวย เขาก็กิน” (ปฐมกาล 3:6)
 บุคคลท่ียังไมรูเทคนิคการโฆษณาในเชิงลึก อาจคิดวาอุตสาหกรรม
การโฆษณาเปนตัวอยางของการโฆษณาเชิญชวนเพ่ือขายสินคาชั้นยอด 

The Steps of Covetousness

 อานพระธรรมมัทธิว 13:3-7 และ 22 พระเยซูทรงเตือนเราถึง
อันตรายอะไรตรงนี้ เหตุใดจึงถือวานี่เปน “กับดักแบบงายๆ” ที่ซาตาน
วางไวเพื่อดักจับทุกคนไมวาจะร่ํารวย หรือยากจน ใหติดกับดักตัวนี้

 ประการแรก พระเยซูทรงเตือนเราเก่ียวกับ “ความกังวลตามธรรมดา
โลก” (มัทธิว 13:22) พระเยซูทรงทราบวาเราทุกคนมีความกังวลในความ
เปนอยู โดยเฉพาะในดานการเงิน คนยากจนเปนกังวลวาพวกเขาจะไมมีอยู
มีกินพอเพียง คนรํ่ารวยเปนกังวลในส่ิงอื่นๆ ที่พวกเขาอาจตองการ เราอาจ
ตองการความมั่นคง แตเราอยาปลอยความหวงใยนั้น “รัดพระวจนะนั้นเสีย” 
(มัทธิว 13:22) แมวา “ความร่ํารวยโดยตัวมันเองไมใชสิ่งที่ชั่วราย” แตความ
ร่ํารวยน้ันมีอํานาจในการหลอกลวงเรา และมันสามารถนําเราไปสูความพินาศ
ไดในที่สุด

 เราพอจะมองเห็นในชีวิตของเราเองถึง “ความหลอกลวงแหง
ความรํ่ารวย” บางไหม เรามีแนวปฏิบัติในการเลือกอยางไร เพ่ือจะ
ปกปองเราเองไวจากการหลอกลวงน้ี
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ความจริงมีวา วิธีการโฆษณาชวนเช่ือช้ันยอดเร่ิมมีมาต้ังแตในสวนเอเดนแลว 
พญามารไดแปลงรางเปนงูที่พูดภาษามนุษยได และนําเสนอผลไมจากตนไม
ตองหามในลักษณะที่ทําใหเอวามีความปรารถนาจะไดรับบางสิ่งที่พิเศษกวาที่
เธอและสามีไดรับแลวอยางอุดมสมบูรณ เพ่ือทําใหเอวาคิดวาเธอตองการบาง
สิ่งทั้งๆ ที่เธอไมมีความจําเปนใดๆ นับเปนวิธีการท่ีฉลาดลํ้าใชไหม การลม
ลงของเอวาช้ีใหเห็นสามข้ันตอนคือ (1) ฉันเห็น (2) ฉันอยากได (3) ฉันเอา
 แนนอน ความโลภสามารถเปนความบาปแบบเงียบๆ ซึ่งก็เหมือนกับ
ตัณหา (ราคะหรือโลกีย) ความบาปนี้ซอนตัวอยูหลังมานแหงเนื้อหนังของเรา  
แตเมื่อมันปรากฏผลออกมา มันจะทําลายลางไปในวงกวาง มันอาจทําความ
เสียหายใหเกิดขึ้นกับความสัมพันธ มันปลอยให “แผลเปน” เกิดขึ้นกับ
บุคคลที่คุณรัก และมันจะกระหน่ําจิตสํานึกผิดชอบไปนานหลังจากนั้น
 เมื่อใดความโลภโผลออกมา มันจะครอบงําหลักการตางๆ กษัตริย
อาหับตองการสวนองุนของนาโบท เม่ือขอซ้ือนาโบทไมขายให และไมยอม
แลกกับสวนองุนแปลงอื่น มเหสีของกษัตริยออกอุบายฆานาโบท และยึดเอา
สวนองุนของเขา (1 พงศกษัตริย บทที่ 21) อีกเรื่องของความโลภ เปนเรื่อง
ของอาคาน ทหารของโยชูวา ทั้งๆ ที่โยชูวากําชับแข็งขันไมใหทหารคนไดยึด
เอาส่ิงของใดๆ ไปเปนของสวนตัวหลังตีเมืองเยริโคได แตอาคานก็ปลอยให
ความโลภเขาครอบงํา (โยชูวา 7:20-22) จะวาไป ความโลภเปนอีกรูปแบบ
หนึ่งของความเห็นแกตัว
 “ถาความเห็นแกตัวเปนรูปแบบที่กําลังเกิดมากกวาความบาปอื่นๆ 
อยางน้ันความโลภก็จะถูกจัดวาเปนรูปแบบของความบาปท่ีเกิดขึ้นมากกวา
ในรูปของความเห็นแกตัว นี่เปนคําแนะนําที่นาตกตะลึงของอัครทูตเปาโล เมื่อ
ทานกลาวพรรณนาถึง ชวงเวลาแหงอันตรายวา “แตจงเขาใจขอนี้คือวาใน
สมัยจะสิ้นยุคนั้น จะเกิดกลียุค” (2 ทิโมธี 3:1) ผูคนจํานวนมากจะแยกตัวจาก
พระเจา อันเน่ืองมาจากความเห็นแกตัวมากกวาเหตุผลอ่ืนใด และความโลภ
จะเปนผลแรก ทั้งนี้ก็เพราะ “มนุษยจะเห็นแกตัว เห็นแกเงิน เยอหยิ่ง ยโส 
ชอบตอวา ไมเช่ือฟงบิดามารดา อกตัญู ไรศีลธรรม” (2 ทิโมธี 3:2) John 
Harris, Mammon, หนา 52
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ความละโมบ - การมีสิ่งตางๆ ในทางของคุณพุธ
 อานพระธรรมอิสยาห 56:11 ความบาปอะไรที่พระคัมภีรขอนี้
กลาวเตือน

 สําหรับเราในฐานะเปนผูที่ไดลมลงในความบาป ความละโมบถือวา
เปนเรื่องงายเหมือนการหายใจ และเปนสิ่งที่เปนไปตามธรรมชาติดวย 
อยางไรก็ดี เปนการยากที่จะจินตนาการสิ่งใดในอุปนิสัยของมนุษยสะทอน
ออกมาจากพระลักษณะอุปนิสัยของพระคริสตนอยกวาความละโมบ “เพราะ
ทานทั้งหลายรูจักพระคุณของพระเยซูคริสตเจาของเราแลววา แมพระองค
มั่งคั่ง พระองคก็ยังทรงยอมเปนคนยากจน เพราะเห็นแกทานทั้งหลาย
เพื่อทานทั้งหลายจะไดเปนคนมั่งมี เนื่องจากความยากจนของพระองค” 
(2 โครินธ 8:9)
 มีเพียงองคพระผูเปนเจาที่ทรงทราบถึง “ความเสียหาย” ที่ความ
ละโมบนํามาใหตลอด ในประวัติศาสตร ความละโมบเปนสาเหตุทําใหเกิด
สงครามสูรบ ทําใหผูคนประกอบอาชญากรรม ซึ่งนําความพินาศมาสูพวก
เขาเอง และครอบครัวของพวกเขา ความละโมบสามารถเปนเหมือน “ไวรัส” 
เขายึดพื้นที่ในคนใดคนหนึ่งและกัดกิน “คุณความดี” (virtue) ทุกอยางจน
กระทั่งคนนั้นไดรับการเติมเต็มดวยความละโมบ : มีอารมณรุนแรง ตองการ
อํานาจ และการครอบครองทรัพยสมบัติ และอีกครั้งหนึ่งเขาลักษณะ: ฉัน
เห็น ฉันอยากได ฉันเอา

 อานพระธรรมมัทธิว 26:14-16 เราไดเรียนรูอะไรเกี่ยวกับ
อํานาจของความละโมบจากเรื่องนี้

 สังเกตถอยคําของยูดาส: “ถาขาพเจาจะชี้พระองคใหทานจับ ทาน
ทั้งหลายจะใหขาพเจาเทาไร” (มัทธิว 26:15) ยูดาสยอมใหความโลภเขา

Greed- Having Things Your Way

 เหตใุดจงึสาํคญัทีจ่ะตระหนกัดวยตวัของเราเองถงึความโนมเอยีง
ทั้งหมดนี้ชี้สูทิศทางแหงความโลภ
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การควบคุมตนเองวันพฤหัสบดี
 อานขอพระคัมภีรตอไปนี้ มีขอไหนท่ีพูดวาสามารถ หรือควรท่ี
จะชวยเราใหเขาใจผูคนฐานะรํ่ารวยหรือยากจน สามารถปกปองตัว
พวกเขาเองไดจากอันตรายท่ีความละโมบ ความโลภ และความรักตอ
เงินสามารถนําเสนอใหกับคริสเตียน กิจการฯ 24:24-26; กาลาเทีย 
5:22-25; 2 เปโตร 1:5-9 

 ขอพระคัมภีรเหลานี้รุมรวยมาก และเต็มไปดวยคําสอนจากเบ้ืองบน 
เปนคําสั่ง และคําตักเตือนวาเราควรดํารงชีวิตอยางไร แตใหสังเกตวามีสิ่งหนึ่ง
ทีเ่หมอืนกนั: การควบคมุตนเอง ลกัษณะอุปนสิยับางอยางอาจจะยากเปนพเิศษ 

Self- Control

ควบคุมชีวิตของเขา เหนือสิ่งอื่นใด ยูดาไดรับสิทธิพิเศษ ซึ่งมีเพียงไมกี่คน
ที่ไดรับในตลอดประวัตศาสตร: เขาไดอาศัยกินอยูกับพระเปนเจาผูทรงเสด็จ
ลงมาบังเกิด ไดเห็นการอัศจรรยนานัปการ ไดยินถอยคําสั่งสอน และคํา
เทศนาแหงชีวิตของพระเยซู แตกระนั้น มองดูความละโมบ และความโลภ
นําเขาใหทําสิ่งที่เหลือเชื่อ
 “พระผูชวยใหรอดไดปฏิบัติตอยูดาสอยางนุมนวลเพียงใด ทั้งๆ ที่
ทรงทราบวาเขาจะเปนผูทรยศตอพระองค ในคําสอนของพระองค พระเยซู
ทรงเนนเรื่องความเมตตากรุณา การกระทําความดี และการใหแกผูอื่น 
(benevolence) ซึ่งเปนการขุดรากถอนโคนตนตอแหงความโลภ พระองค
ทรงนําเสนอตอยูดาสถึงอุปนิสัยที่นาเกลียดชังแหงความโลภ และมีหลาย
ครั้งยูดาสตระหนักวาอุปนิสัยของเขาไดถูกเปดออก และความบาปของเขา
ถูกชี้ออกมา แตเขาไมสารภาพ และไมหันหลังใหกับความอธรรม” เอลเลน 
จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 295

 ใครหนอ ถาไมระมัดระวัง จะไมสามารถมองเห็นความละโมบ
ที่แอบแฝงอยูในอุปนิสัยของเขาและเธอได โดยพระคุณของพระเจา
เราจะสามารถควบคุมความโนมเอียงตามธรรมชาติตัวนี้ใหอยูภายใต
การควบคุมไดอยางไร
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 เปาหมายสูงสุดคือ ที่จะมีความสุข และความพึงพอใจ แตการเปน 
“ผูไดรับการเติมเต็มดวยตนเอง” ผานวัตถุนิยมจะไมบรรลุถึงเปาหมายนี้ 
ในสวนลึกมนุษยทราบวาคําตรัสของพระเจาเปนความจริง กระนั้นพวกเขายัง
พยายามแสวงหาทรัพยสินเงินทองมาไวในครอบครอง ซึ่งเขาหลักการ: 
ฉันเห็น ฉันอยากได ฉันเอา มีอะไรที่งายตอความเขาใจมากกวานี้ เซเวนธ-
เดยแอดเวนตีส ก็เหมือนกับคนอ่ืนทั่วไป เราพบกับการทดลอง คือความตอง
การจะไดครอบครองทรัพยสมบัติ กระน้ันการไดมาซ่ึงทรัพยสมบัติก็ไมได

เมื่อมาพูดถึงความละโมบ ความโลภ และความปรารถนาอยากเปนเจาของส่ิง
ตางๆ มีวิธีเดียวคือ การควบคุมตนเอง โดยใหเริ่มควบคุมความคิดของเรากอน 
และจากน้ันควบคุมการกระทํา เราสามารถปกปองจากอันตรายของส่ิงตางๆ 
ที่เราไดพูดไปแลว
 เราสามารถดาํเนนิการควบคมุไดเพยีงระดบัเดยีวกบัทีเ่รามอบถวายตวั
เราเองในอํานาจขององคพระผูเปนเจา ไมมีใครในพวกเราตามลําพังตัวเราเอง
สามารถเอาชนะลักษณะนิสัยเปนบาปเหลานี้ได โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเราได
ปลูกฝง และเก้ือกูลนิสัยเสียดังกลาวมาเปนเวลานาน เราตองการอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธ์ิเขามาทํางานในชีวิตของเรา เราจะตอง
ไดรับชัยชนะเหนืออํานาจแหงการหลอกลวงนี้ “ไมมีการทดลองใดๆ เกิดขึ้น
กับทาน นอกเหนือจากการทดลองซ่ึงเคยไดเกิดกับมนุษยทั้งหลาย พระเจา
ทรงสัตยธรรม พระองคจะไมทรงใหทานตองถูกทดลองเกินกวาที่ทานจะทนได 
และเม่ือทานถูกทดลองนั้นพระองคจะทรงโปรดใหทานมีทางท่ีจะหลีกเล่ียงได
ดวย เพื่อทานจะมีกําลังทนได” (1 โครินธ 10:13)

 อานพระธรรม 2 เปโตร 1:5-9 อีกครั้งหน่ึง เสนทางอะไรท่ีทาน
เปโตรชี้ใหเราดู มีขั้นตอนอะไรบางท่ี และเราสามารถเรียนรูที่จะติดตาม
ไดอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งการดิ้นรนตอสูของเราเพื่อตอตานความ
ละโมบ และความโลภ



บทที่ 2   ฉันเห็น ฉันอยากได ฉันเอา     25

ทําใหเกิดความสุขความพึงพอใจ หรือความอ่ิมใจ แทนท่ีจะมีความสุขมันกลับ
สรางปญหา อยางที่เราเห็นขุนนางหนุมที่มาหาพระเยซูเพื่อขอรับคําปรึกษา 
และเขาไดหันหนาเดินจากไปดวยความเศราใจ หมดกําลังใจเพราะเขาไมฟง
คําแนะนําของพระเยซู และไมไดรับในส่ิงที่เขาตองการ “คุณคาของลัทธิ
วัตถุนิยมมีความสัมพันธกับการผิดปกติที่กัดกรอนบุคคลที่เคยมีความสุข
จากการใชชีวิตธรรมดา และมีความพึงพอใจ และมีความสุข แตไดเขาไปสู
ความเครียด ความกดดัน และความวิตกกังวล จนบางรายเกิดปญหากับ
สุขภาพอยางเชน การปวดศีรษะตอเน่ือง บุคลิกภาพผิดปกติ มีอาการหลง
ตัวเอง และมีนิสัยตอตานสังคม” Tim Kasser, The High Price of 
Materialism, Mass.: The Mit Press, 2002 หนา 22
 เหลาผูเปนนักลัทธิวัตถุนิยมคริสเตียน ในอีกแงมุมหนึ่งกลาวไดวา 
พวกเขาภาคภูมิใจที่ไดดื่มจากบอน้ําแหงทรัพยสมบัติ แตในฝายจิตวิญญาณ
กลับพบกับการสูญเสียน้ําในตัว (dehydrated) จนชีวิตขาดความร่ืนรมยใน
สวนลึกแตสําหรับเราทั้งหลายจะไมมีวันกระหายนํ้า เพราะเราไดดื่มน้ําที่
พระคริสตประทานให (ยอหน 4:14)
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 คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ใหเราพักอยูกับแนวคิดเรื่อง “ความมั่งคั่งแหงพระกิตติคุณ” มี
 พระคัมภีรขอไหนบางที่เหลาผูเชื่อในแนวคิดนี้นํามาสงเสริม ใน
 เวลาเดยีวกนั  เราเหน็ตวัอยางอะไรทีเ่ราสามารถพบไดในพระคมัภรี 
 ทีผู่สตัยซือ่ดาํรงชวีติเพ่ือเปนการพิสจูนวา  คาํสอนเร่ืองความม่ังค่ัง
 แหงพระกิตติคุณเปนคําสอนเทียมเท็จ

2. หลังจากบุตรชายคนแรกของเขาอายุไดสองสามป ชายคนนั้นพูด
 ขึน้วา “ขาพเจาไดเรียนรูความจริงสาํคญัของพระคัมภรีสองประการ
 จากเดก็ชายคนนี ้ ประการแรก  เราตางเกดิมาเปนคนบาป  ประการ
 ที่สองเราเกิดมาพรอมกับ “ความละโมบ” ใครสามารถเลาเรื่องที่
 เกี่ยวพันกันแมแตเด็กๆ ยังเปดเผยใหทราบวา เด็กทั้งหลายเกิด
 มาพรอมกับธรรมชาติของความละโมบ เชนเดียวกับผูใหญอยาง
 เราๆ เชนนี้บอกอะไรใหเราทั้งหลายทราบวาเราตองการพระคุณ
 ของพระเจา

3. ถาเรามองหาแหลงแหงความยุงยากของเรา ใครบางคนเขียนวา 
 “เราไมควรทดสอบผูคนเพ่ือหาผูที่ติดยาเสพติด แตควรทดสอบ
 พวกเขาวาเปนคนโงไหม เปนคนเฉยเมยหรือไมรูเร่ืองรูราวอะไร 
 เปนคนละโมบหรือเปลา เปนคนรักในอํานาจหรือไม” มีอะไร
 เกี่ยวกับความละโมบที่สรางความเสียหายไดมากจริงๆ ไมเฉพาะ
 บุคคลท่ีละโมบหรือบุคคลที่อยูแวดลอมเขาหรือเธอ มีตัวอยาง
 อะไรที่คุณรูจัก ซึ่งความละโมบไดทําใหเกิดความเสียหายรุนแรง
 กับทุกคนท่ีมีสวนรวม
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“เหตุฉะนั้นพระเจาจึงไดทรงยกพระองคขึ้นอยางสูง 
และไดประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงใหแกพระองค 
เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเขาในสวรรค ที่แผนดินโลก 
ใตพื้นแผนดินโลกจะคุกเขาลงกราบพระเยซู และเพ่ือทุก
ลิน้จะยอมรบัวา  พระเยซคูรสิตทรงเปนองคพระผูเปนเจา
อันเปนการถวายพระเกียรติแดพระบิดาเจา” (ฟลิปป 
2:9-11)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
เพลงสดุดี 33:6-9; มัทธิว 19:16- 22; 1 เปโตร 1:18; 
ฮีบรู 2:14, 15; อพยพ 9:14; เพลงสดุดี 50:10

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 พระเจาไมทรงใชถอยคํามากมายอธิบาย ภาพท่ีพระองคทรง
มองเห็นผูคนที่ถูกครอบงําดวยเงินทองและวัตถุสิ่งของมากเกิน

ความจําเปน พระคริสตตรัสถึงเศรษฐีชาวไรผูร่ํารวย ซึ่งเก็บเก่ียวไดมากมาย
รวมทั้งผลผลิตฤดูกาลกอนที่ไดสะสมไว จึงตัดสินใจรื้อยุงฉางเกาลง และ
สรางข้ึนใหมใหใหญโต วางแผนจะหยุดงานและแสวงหาความสําราญด่ืม กิน
อยูสบายๆ โดยไมคิดจะเอื้อเฟอเผื่อแผ พระเยซูตรัสวา “แตพระเจาตรัส
แกเขาวา โอ คนโง ในคืนวันนี้ชีวิตของเจาจะตองเรียกเอาไปจากเจา แลวของ

บทที่ 3
พระเจาหรือทรัพยสมบัติ

วันที่ 13 - 19 มกราคม 2018
God or Mammon ?
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พระคริสต องคพระผูสราง วันอาทิตย
 อานพระธรรมปฐมกาล 1:1;  เพลงสดุดี 33:6-9; อิสยาห 45:11, 
12; เยเรมียห 51:15 และ ยอหน 1:3 ขอพระคัมภีรเหลานี้บอกอะไรเรา
เกี่ยวกับคุณความดีและโลกของวัตถุสิ่งของ

 “เปนพระคริสตผูทรงขยายฟาสวรรคออกไป และทรงวางรากฐานของ
แผนดินโลก เปนพระหัตถของพระองคที่แขวนโลกไวในอวกาศ ทรงบันดาล
ใหเหลาดอกไมขึ้นบนทองทุง “พระองคผูทรงสถาปนาภูเขาดวยพระกําลังของ
พระองค” “ทะเลเปนของพระองค เพราะพระองคทรงสรางมัน และพระหัตถ
ของพระองคทรงปนแผนดิน” (เพลงสดุดี 65:6; 95:5) พระองคทรงเติมเต็ม
ธรรมชาติในโลกใหงดงาม เติมอากาศดวยเสียงเพลงของเหลาวิหค และสรรพ-
สิ่งในโลก ทั้งอากาศ และทองฟา พระองคทรงไดเขียนขาวสารแหงความรัก
ของพระบิดาลงบนดอกไมนานาพรรณ” เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหง
ปวงชน, หนา 20

Christ, the Creator

ซึ่งเจาไดรวบรวมไวนั้นจะเปนของใครเลา คนที่ส่ําสมทรัพยสมบัติไวสําหรับตัว 
และมิไดมั่งมีจําเพาะพระเจาก็เปนเชนนั้นแหละ” (ลูกา 12:20-21) 
 การรับใชพระเจาและรับใชเงินทองเปนการกระทําซึ่งขีดเสนแยก
จากกัน จะตองรับใชอยางใดหรืออีกอยางหนึ่ง ตองตัดสินใจรับใชพระเจา 
หรือทรัพยสมบัติ เปนเร่ืองนาวาดฝนที่จะคิดวา เราสามารถทําไดทั้งสองอยาง 
ซึ่งเทากับการมีชีวิตอยูไดสองเทาในเวลาเดียวกัน แตเช่ือเถิดเราอาจหลอก
คนอื่นไดแมแตตัวเราเอง แตไมอาจหลอกพระเจาได ไมเร็วก็ชาเราจะถูกไลทัน 
จะตองตัดสินใจเลือกเอาอยางเดียว และถาเลือกผิดทางในวันหนึ่ง เราจะตอง
รับผิดชอบในการใหปากคํา
 เปนการดีกวาใหเราทําการเลือก เพราะเวลาผานไปถาเรายังลังเลหรือ
หาขอแกตัว หรือ “ผัดวันประกันพรุง” ฝายที่ยึดตัวเราไวเขมแข็งกวาจะ
ออกแรงไปถึงดวงวิญญาณของเรา... ความเชื่อตองการ “การตัดสินใจ”
 การท่ีเราจะทําการตัดสินใจไดงายกวาคอื  จะมองไปท่ีพระเจา  พระองค
ไดทรงทําสิ่งใดเพื่อเรา และเราเปนหนี้อะไรพระองค
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 วัตถุสิ่งของตางๆ ที่มนุษยใหคุณคา โดยตัวของมันเองไมมีความ
ชั่วรายใดๆ ไมเหมือนคําสอนของบางศาสนา ซึ่งสอนวาโลกแหงทรัพยสินเงิน
ทอง และเพชรนิลจินดาเปนสิ่งชั่วราย มีเพียงโลกแหงจิตวิญญาณเทานั้นเปน
สิ่งดี ขณะท่ีพระคัมภีรตีคาสรรพส่ิง และเพชรนิล จินดา แกวแหวนเงินทอง
แตกตางออกไป
 เพราะจะวาไป พระเยซูเองทรงสรางสิ่งที่มนุษยถือวามีคุณคาล้ําเหลา
นั้น ถาอยางนั้น แลวตอมามันเปนสิ่งชั่วรายไดอยางไร เพราะท้ังหมดเปนของ
ประทานจากพระเจา มันเปนไปเพราะมนุษยยกยองมันและเปลี่ยนคาไปใชใน
ทางที่ผิด นี่ไมใชพระประสงคของพระเจาที่สรางวัตถุล้ําคานั้นขึ้นมา
 ในทางกลับกันกับแนวคิดของมนุษย พระเจาทรงสรางโลกวัตถุนานา
ชนิดขึ้นมาเพื่อประสงคใหประชากรของพระองคชื่นชมในความงดงามของ
พวกมัน และเพื่อประโยชนแกโลกโดยองครวม : “ทานจงปติราเริงดวยของดี
ทุกสิ่งซึ่งพระเยโฮวาหพระเจาของทานประทานแกทาน แกครอบครัวของทาน 
แกตัวทานเอง และคนเลวี และคนตางดาวที่อาศัยอยูในหมูพวกทาน” (เฉลย-
ธรรมบัญญัติ 26:11; อาน 14:26 ดวย) 
 พระเยซทูรงเปนพระผูสราง (ยอหน 1:1-3) และโลกนีเ้ปนเพยีงตวัอยาง
หนึ่งท่ีพระองคไดทรงสรางขึ้น ฤทธานุภาพในการทรงสราง ไดทําใหพระองค
สามารถมองเห็นสรรพชีวิตที่อาศัยบนโลกในทุกมิติ พระองคทรงทราบใน
คณุคาของสรรพวตัถ ุ และทรงทราบวาพระองคทรงประทานใหเพ่ือคณุประโยชน
ของเรา และเพื่อความชื่มชมยินดี พระองคทรงทราบเชนกันวามีอะไรเกิดขึ้น
กับมนุษยผูเปลี่ยนแปลงออกนอกลูนอกทางในของประทานเหลานั้น หรือ
แมแตทําใหของประทานทั้งหลายไปถึงจุดสิ้นสุด เหมือนที่เกิดขึ้นกับสิ่งอื่นๆ
ทั้งที่มันควรถูกใชไปเพื่อถวายพระสิริแดพระเจา

 จงมองไปยังส่ิงรอบๆ จะเห็นความกวางใหญไพศาลอันเหลือเชื่อ
ของโลกท่ีพระเจาทรงสรางขึ้น แมแตความบาปไดทําความเสียหายแก
โลกอยางรุนแรง เรายังคงมองเห็นความดีงามซ่ึงมีมาแตดั้งเดิมเห็นอยู
ทัว่ไป จากการทรงสรางซ่ึงลวนมีแตสิง่ดีๆ ซึง่บอกใหทราบถึงพระผูสราง
ผูแสนดีใชไหม
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บุตรพระเจา / บุตรมนุษยวันจันทร
 ในฐานะคริสเตียน เราเชื่อวาพระเยซูทรงเปนพระเจาเต็มรอย และเปน
มนุษยเต็มรอยเชนกัน การอยูรวมกันในความเปนพระเจา และในความเปน
มนุษย ทําใหเรามองเห็นในความเปนพิเศษไมมีใครเหมือนของพระองค ซึ่งสิ่ง
นี้มีความสําคัญสําหรับโลก และความสําคัญสําหรับชีวิตนิรันดร เราไมอาจ
เขาใจความเปนพระเจาและความเปนมนุษยของพระองคเต็มๆ ซึ่งก็เหมือน
บางคนที่ไมเขาใจหลัก “อากาศพลศาสตร” (aerodynamics) : ซึ่งเปนสาเหตุ
ทําใหเคร่ืองบินบินไมได
 “ตรงน้ีมีความลึกลับสองประการสําหรับชาวโลกท่ีมีกายเดียว แตมี
สองบุคคลภายในความเปนหน่ึงของพระเจา ซึ่งเปนการรวมเปนหน่ึงของ
พระเจาสามพระภาค และความเปนมนุษยในตัวตนของพระเยซู...นี่ไมใชนิยาย
ที่มีจินตนาการลํ้าเลิศ แตเปนความจริง ที่พระบุตรของเจาทรงจุติลงมาเกิด  
(incarnation) เปนมนุษย” J.I. Packer, Knowing God (Downers 
Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1973), หนา 53
 เหตุผลหนึ่งที่พระเยซูทรงมาบังเกิดในโลกก็เพื่อแสดงใหเราเห็นวา
พระเจา องคพระบิดาทรงมีความรัก และทรงเอาพระทัยใสในเราแตละคนมาก
เพียงใด ซึ่งตรงกันขามกับที่บางคนที่เชื่อวา พระเจาทรงอยูไกลแสนไกล
นอกจากทรงสําแดงความรักของพระบิดา พระเยซูยังทรงสําแดงพระลักษณะ
อุปนิสัยอันแทจริงของพระเจาใหเปนที่ประจักษ 
 ฝายซาตานนั้น ไดพยายามแยกมนุษยออกหางพระเจา ซาตานได
อุตสาหสรางความเสียหายใหเกิดกับพระลักษณะแทจริงของพระองค อีกทั้ง
ใสรายพระลักษณะพิเศษของพระองควาไมทรงรัก และไมหวงใยตอพวกเรา 
ซาตานพยายามทําทุกอยางเทาที่ทําไดผานส่ือ หรือเคร่ืองมือใดๆ ที่เปนไป
ไดที่ซาตานพอจะหาได เพื่อกีดกันเราไมใหไดรับประสบการณในความดีของ
พระเจา สิ่งหนึ่งที่ซาตานลอลวงมนุษยไดประสบความสําเร็จที่สุดคือ ซาตาน
ใชแผนลอใหมนุษยติดกับแหงความรักความหลงในวัตถุนิยม โดยเฉพาะ
ชวงใกลวาระสุดทายนี้

Son of God / Son of Man
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 อานพระธรรมมัทธิว 19:16-22 เร่ืองน้ีบอกเราวา ซาตาน
สามารถใชความรัก ความหลงของเราที่มีตอวัตถุสิ่งของตางๆ เพื่อกัก
กันเราไวใหออกหางองคพระผูเปนเจาอยางไร

 ลองจินตนาการ พระเยซูเอง คือพระเจา (พระบุตร) ในเนื้อหนัง ได
พูดกับชายผูนี้ ซึ่งปรากฏแนวารูจักกับพระเยซูมากอนวาพระองคทรงเปน
บุคคลพิเศษ กระนั้นมีอะไรเกิดขึ้น เขาปลอยใหความมั่งคั่งในทรัพยสินของเขา 
และความรักของเขาที่มีตอสมบัติเหลานั้นแยกตัวเขาจากบุคคลที่เปนตัวตน
ของพระเจา และใหความรักที่มีตอโลกวัตถุนิยมของเขา ทําใหเขาเปนคน
ตาบอดฝายจิตวิญญาณ แมวาเขาจะรูสึกเศราใจ แตความเศรานั้นไมไดทํา
ใหเขาตัดสินใจทําสิ่งที่ถูก เขาไมไดโศกเศราเพราะเขาสูญเสียทรัพยสมบัติ
ของเขา แตเขาเศราใจเพราะวาเขากําลังสูญเสียดวงวิญญาณของเขาไปเพราะ
สิ่งทั้งหลายเหลานั้น

 ไมวาเราจะร่ํารวยหรือยากจน เราสามารถทําใหแนใจไดอยางไร
วา เราไดรักษาความสัมพันธที่ถูกตองกับสิ่งทั้งหลาย ทั้งปวงของโลกน้ี

พระคริสต องคพระผูไถวันอังคาร
 การเปนหนี้ไมใชหลักการของสวรรค แตดาอัมและเอวาไดทําบาป 
โดยไดละเมิดธรรมบัญญัติของพระเจาซ่ึงหมายถึงความตาย ดังนั้นมนุษยชาติ
ไดกลายเปนลูกหนี้ตอความยุติธรรมของพระเจา เราเปรียบไดกับเปนบุคคล
ลมละลายฝายจิตวิญญาณ ซึ่งธุรกิจเปนหนี้เพราะขาดทุนหนัก เปนหนี้ที่เรา
ไมมีวันจายไดหมด    
 ความรักของพระเจาที่ทรงมีตอเรา ไดทรงจัดใหมีแผนการแหง “การ
ไถใหรอด” (Redemption) โดยมีพระเยซูทรงกลายเปน “ผูทรงคํ้าประกัน” 
สําหรับความรอดของเรา (ฮีบรู 7:22) พระเยซูทรงรับเปนพระผูไถ ทรงเปด
เผยแผนดาํเนนิการสาํคญัท่ีสดุ  ซึง่มเีพยีงการถวายบชูาไถบาปดวยพระชนมชพี
ของพระองคเทานั้นที่แผนการไถบาปจะสําเร็จสมบูรณ สําหรับขอกําหนดการ

Christ, the Redeemer
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จายใหกับความยุติธรรมของพระเจา พระเยซูตองทรงสิ้นพระชนมเพ่ือไถความ
ยุติธรรมใหกับพระเจา กลาวคือพระเยซูตองจายใหความยุติธรรมที่เราเปนหนี้
อยู และพระเมตตาคุณไดเร่ิมตนที่ไมกางเขน จักรวาลไมเคยไดเห็นประจักษ
พยานในทรัพยสินอะไรย่ิงใหญเทานี้ที่ถูกนํามาจายเปนคาไถใหกับมนุษยชาติ
(เอเฟซัส 5:2) 
 “โดยการเททรัพยสมบัติทั้งหมดแหงสวรรคใหกับโลกนี้ ดวยการ
ประทานพระคริสตใหเรา ซึ่งเหมือนกับประทานใหทั้งสวรรค เพื่อซื้อความ
ตั้งใจมั่น (the will) ความรัก ความชอบ จิตใจ ดวงวิญญาณ ของมนุษย
ทุกคน” เอลเลน จี. ไวท, อุทาหรณสอนชีวิต, หนา 326        

 อานขอพระคัมภีรแตละขอที่กลาวถึงพระคริสตวาไดทรงชวยเรา
ใหรอดจากอะไร: โคโลสี 1:13; 1 เธสะโลนิกา 1:10; 1 เปโตร 1:18; ฮีบรู 2:14, 
15; กาลาเทีย 3:13; วิวรณ 1:15

 คําในภาษากรีก tetelestai (สําเร็จแลว) ใน ยอหน 19:30 ซึ่งกลาววา
“พระองคตรัสวา “สําเร็จแลว” และทรงกมพระเศียรลงสิ้นพระชนม” เรียกวา
มีความสําคัญท่ีสุดเทาท่ีพูดจากัน เปนถอยคําสุดทายท่ีพระเยซูทรงเปลงออก
มาขณะอยูบนไมกางเขน คําประกาศสุดทายของพระองคหมายถึงพันธกิจ
ของพระองคไดเสร็จสิ้นลง และการเปนหน้ีของเราได “ถูกจายไปเต็มจํานวน”
พระองคไมไดเปลงคําเหมือนคนท่ีสิ้นหวัง แตประหน่ึงคนประสบความสําเร็จ
ในการไถโลกที่ไดสูญเสียไป มองไปท่ีไมกางเขนแหงการไถใหรอดจะเปดเผย
ใหเห็นเหตุการณในอดีต และผลกระทบแหงปจจุบัน และความหวังในอนาคต 
พระเยซูทรงประทานชีวิตของพระองคเพื่อทําลายความบาป ความตาย และ
การงานของพญามารครั้งเดียว และมีผลครอบคลุมตลอดไป ซึ่งหมายความวา 
แมเราจะไมคูควร แตเราไดรับการไถใหรอดแลว (เอเฟซัส 1:7) การมองเพียง
แวบเดียวยังจุดที่ไมกางเขนตั้งอยู จะมองเห็นความอัศจรรยแหงความรอดที่
เกิดขึ้นบนพ้ืนศักดิ์สิทธิ์แหงนั้น
 พระคริสตในฐานะพระผูไถทรงมีพระลักษณะประทับใจท่ีสุดในสวรรค 
ความสนพระทัยสูงสุดของพระองคคือการไถเราใหรอด สิ่งนี้เปดเผยใหเห็น
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พระเจาผูทรงหวงแหนพุธ
 ในการเผชิญหนาของพระองคกับฟาโรห พระเจาทรงประกาศวา
“มิฉะนั้นคราวนี้เราจะบันดาลใหเกิดภัยพิบัติตางๆ แกเจา และแกขาราชการ 
และแกพลเมืองของเจา เพื่อเจาจะไดรูแนวาท่ัวโลก ไมมีผูใดจะเปรียบกับเรา
ได” (อพยพ 9:14) 

 องคพระผูเปนเจาทรงหมายความถึงอะไรเม่ือตรัสวา “เพ่ือเจาจะ
ไดรูแนวาทั่วโลก ไมมีผูใดจะเปรียบกับเราได”

 “มันเปนไปไมไดสําหรับดวงจิตของมนุษยที่มีความคิดจํากัด ที่จะ
เขาใจพระลักษณะอุปนิสัยของพระเจาและพระราชกิจของพระเจาผูทรงปญญา
ไรขอบเขตจํากัดไดอยางเต็มรอย แมแตดวงจิตที่ฉลาดลํ้าที่สุดของผูทรงพลัง
และไดรับการศึกษาสูงสุด หรือชาวสวรรคผูบริสุทธิ์ยังถูกคลุมไวดวยความ
ลึกลับ” เอลเลน จี. ไวท, คําพยานสําหรับคริสตจักร, เลม 5, หนา 698, 699
 “เพื่อบรรดาชนชาติทั้งหลายแหงแผนดินโลก จะทราบวาพระเยโฮวาห
นั้นเปนพระเจา ไมมีองคอื่นเลย” (1 พงศกษัตริย 8:60) พระองคทรงคิด ทรง
จดจํา และทรงทําการในลักษณะที่เราไมเขาใจ ไมวาเราพยายามที่จะทําให
พระองคเขามาในรูปรางของเรา พระเจายังคงรูปแบบของพระเจา พระองคทรง
สรางเกล็ดหิมะ ทรงมีสมอง มีพระพักตร และมีลักษณะเปนบุคคลท่ีพิเศษ
ไมเหมือนใคร และ “ไมมีองคอื่นเลย” (1 พงศกษัตริย 8:60) ยิ่งกวานั้น

A Jealous God

ภาพท่ีพระองคสนพระทัยในมนุษยชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระองคทรงมอง
เห็นความสัมพันธกับเรา ดวยความพึงพอพระทัยในความยุติธรรม พระคริสต
ทรงหันความสนพระทัยของพระองคมายังการตอบสนองของเราตอการถวาย
บูชาไถบาปของพระองค

 คิดเก่ียวกับเร่ืองน้ี: พระคริสตทรงจายหน้ีเต็มจํานวนอยาง
สมบูรณแบบ สําหรับความช่ัวรายท่ีเราไดทํามาทั้งหมด แลวคุณจะตอบ
สนองอยางไร (ดู โยบ 42:5, 6)
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ความเปนเจาของตัวจริงวันพฤหัสบดี
 เราเปนของพระเจา ทั้งโดยการทรงสรางและโดยการทรงไถและเรา
ไมเพียงเปนของพระเจาแตทรัพยสมบัติทั้งปวงก็เปนของพระเจาเชนกัน
ตัวเราเองไมไดเปนเจาของสิ่งใดเลย นอกเหนือจาก “การเลือก” นั่นเองที่
เปนของเรา

True Ownership

พระองคทรงเปนพระผูสราง และในฐานะพระผูสราง ไมตองสงสัยเลย พระองค
ทรงแตกตางจากสิ่งที่พระองคทรงสรางขึ้นอยางชัดเจน

 ขอพระคัมภีรตอไปนี้บอกเราวา พระเจาทรงแตกตางจาก
สรรพสิ่งที่พระองคทรงสรางขึ้นอะไรบาง 1 ซามูเอล 2:2; เพลงสดุดี 
86:8; อิสยาห 55:8, 9; เยเรมีย 10:10; ทิตัส 1:2

 เมื่อเรามองไปยังความเปนพระเจาของพระองค และสรรพส่ิงที่
พระองคทรงครอบครอง และสิ่งทั้งมวลที่ทรงกระทํา พระองคทรงนาทึ่งยิ่ง ไมมี
ใครอาจเทียบพระองคได กระน้ันพระองคทรงทําการในความรูสึกวาพระองค
ตอง “แขงขัน” สําหรับความรัก และความนิยมชมชอบของมนุษย นั่นอาจ
เปนเหตุผลวาเพราะอะไรพระองคจึงตรัสวา พระองคทรงเปน “พระเจาผู
ทรงหวงแหน” (อพยพ 34:14) พระเจาทรงสรางมนุษยใหมีอิสระเสรี ซึ่ง
หมายถึงทรงสรางเราใหมีทางเลือกที่จะรับใชพระองค หรือรับใชสิ่งอื่นใน
อีกหลายแนวทางปญหาสําคัญของมนุษยคือ: การเลือกที่จะรับใช “พระ” 
(gods) อื่นๆ ไมเลือกวามีรูปแบบอะไร ซึ่งจะตอตานคนท่ีรับใชพระเจาองค
เดียวซึ่งมีคุณคาแกการรับใช เพราะพระองคทรงเปนผูสราง ทรงเปนเจาของ
สรรพส่ิงในจักรวาล นั่นคือเหตุผลวาเหตุใดพระองคจึงทรงเปน “พระเจาผูทรง
หวงแหน” 

 มีอะไรบางไหมในชีวิตของเราท่ีกําลัง “แขงขัน” กับพระเจาผูที่
เรารัก และนิยมชมชอบ
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 มีความผิดแผกจากกัน ในทฤษฎีกลางของทางโลก (worldliness) มี
แนวคิดวาเราเปนเจาของของทรัพยสมบัติของเรา แตนี่เปนการหลอกลวง 
เพราะสําหรับคริสเตียนที่จะคิดวาพวกเขาเปนเจาของคนสุดทายของทรัพย
สมบัติของพวกเขา คือการจะคิดตรงกันขามกับสิ่งที่พระวจนะของพระเจา
สอน
 พระเจาไมใชมนุษยอยางเรา พระองคทรงเปนเจาของในทุกสิ่ง (โยบ
38:4-11) เราเปนเพียงคนแปลกหนา และผูเชาที่ (เลวีนิติ 25:23) เหมือนกับ
ชาวอิสราเอลที่อยูในแผนดินแหงพระสัญญา (Promised Land) เราแมแตพึ่ง
ในพระเจาสําหรับลมหายใจรอบตอไปของเรา (กิจการฯ 17:25) สิ่งท่ีเราคิดวา
เราเปนเจาของ แตพระองคเปนเจาของ เราเปนเพียง “ผูจัดการดูแลทรัพยสิน” 
(stewards) ของพระองค ดังนั้นเราตองบริหารจัดการทรัพยสินที่สัมผัสจับ
ตองได และแมแตทรัพยสินที่สัมผัสจับตองไมได เพ่ือถวายพระสิริแดพระเจา

 เขียนรายการสิ่งของตางๆ ลงบนเสนที่ไดเตรียมไวให โดยเขียน
แบบยอๆ จากขอพระคัมภีรตอไปนี้ที่บอกวาพระเจาทรงเปนเจาของ: 
เฉลยธรรมบัญญัติ 10:14; เพลงสดุดี 50:10; 104:16; เอเสเคียล 18:4; 
ฮักกัย 2:8; 1 โครินธ 6:19, 20 ขอพระคัมภีรเหลานี้บอกเราวาเรา
ควรมองดู ทรัพยศฤงคารท้ังหลายท่ีเรามีอยูในครอบครองอยางไร

 “สรรพส่ิงทั้งปวงเปนของพระเจา มนุษยอาจเพิกเฉยตอการอางสิทธ์ิ
ของพระเจา ขณะท่ีพระองคทรงมีพระทัยเอ้ือเฟอทรงประทานพระพรใหมวล
มนุษย พวกเขาอาจใชของประทานท่ีไดรับมาเพ่ือความสุขสบาย ความพึง
พอใจอยางเห็นแกตัว แตพวกเขาจะถูกเรียกใหรายงานตัวสําหรับการทํา
หนาที ่“ฉนัทภาระ” ในวนัสดุทาย” เอลเลน จ.ี ไวท, คาํพยานสาํหรบัครสิตจกัร, 
เลม 9, หนา 246
 การเปนเจาของทรัพยสินของพระเจา และความสัมพันธของพระองค
กบัเรา  ในฐานะทีท่รงมอบหมายใหเราเปนผูดแูลทรพัยสนิของพระองค  พระองค
ทรงใหอาํนาจเราในการใชทรพัยนัน้เพ่ือเตรียมความพรอมใหเราสําหรับแผนดนิ
สวรรค และเพ่ือใหเกดิประโยชน และพระพรแกคนอ่ืนๆ แตผูจดัการทรัพยสนิฯ 
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 คําวา “ฉันทภาระ” (ผูบริหารจัดการทรัพยสินของพระเจา) ตามที่เรา
เขาใจ เริ่มจากพระเจาทรงมอบสวนเอเดนใหเปนบานของอาดัมและเอวา ขณะ
เดียวกันทรงมอบหมายใหคูสามีภรรยาดูแลรักษาสวนเอเดน (ปฐมกาล 2:15) 
ทามกลางสิ่งแวดลอมอันสมบูรณพรอมนั้น พวกเขาตองทําใหสวนเอเดนเปน
สถานที่นาอยู ภาระในการดูสวนนั้นไมใชงานหนัก พระเจาทรงมอบสิทธิ์ และ
บทบาทใหมใหสามีภรรยา และทรงสอนพวกเขาเกี่ยวกับหนาที่รับผิดชอบ 
งานดูแลสวนเอเดนซึ่งจะใหความหมายและนําความสุขมาสูครอบครัวใหม
 คํากริยาในภาษาฮีบรูสําหรับให “อํานาจครอบครอง” (dominion)
(ปฐมกาล 1:26, 28) หมายถึง “การจะนํามาอยูใตการควบคุมและการปกครอง” 
สอดคลองกับ “บริบท” (context) นี่ไมใชการครอบครอง หรือการปกครองท่ี
ใชความรุนแรงเด็ดขาด แตเปนการปกครองดวยความเมตตากรุณา ดูแลเอา
ใจใสงานแหงการทรงสรางของพระเจา งานรับผิดชอบนี้ไมไดหยุดไป ในสิ่ง
แวดลอมอันงดงาม อาดัมและเอวาจะตองเรียนรูวาพระเจาทรงเปนเจาของ 
และพวกเขาเปนผูจัดการของพระองค หรือเปนเจาหนาที่ฉันทภาระ จากเริ่ม
แรกพระเจาทรงตัง้พระทยัใหอาดมัและเอวามตีาํแหนงงานทีต่องรบัผดิชอบเปน

ที่ไมซื่อสัตยสามารถจะยับยั้งไมใหเจาของทรัพยสินเขาถึงทรัพยสินของเขาเอง 
อยางที่เราไดเห็นในบทเรียนของเมื่อวานนี้ พระเจาจะไมทรงบังคับใหเราทํา
ตามพระทัยของพระองค พระองคทรงสรางเรา ทรงประทานทรัพยสมบัติให
เราดูแลในโลกน้ี และใหบริหารจัดการสําหรับพระองคกระท่ังพระองคเสด็จ
กลบัมา สิง่ใดๆ ทีเ่ราทาํจะสะทอนใหเห็นถงึความสัมพนัธระหวางเรากบัพระเจา

 ใครครวญใหตลอด ในความเปนจริงหมายถึงอะไร ที่วาคุณไมได
เปนเจาของทรัพยสินที่อยูในมือของคุณในขณะนี้ แตเปนของพระเจา 
สิ่งนี้ควรบอกอะไรคุณวา คุณควรเก่ียวของกับทรัพยสินตางๆ ที่คุณ
ครอบครองอยูอยางไร
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ทีไ่ววางใจได  แตไมใชเจาของ  พวกเขาตองพสิจูนใหเหน็วาพวกเขาเปนเจาหนาที่
ฉันทภาระผูสัตยซื่อในภาระหนาที่ของพวกเขา
 “อาดัมและเอวาไดรับมอบหมายใหดูแลรักษาสวนเอเดน พวกเขา
จะตอง “ตัดแตง และดูแลสวนน้ันใหอยูในสภาพสมบูรณ” พวกเขามีความสุข
ในงานของพวกเขา ดวงจิต ดวงใจ และความต้ังใจม่ันของพวกเขาทํางาน
รวมกันอยางกลมกลืน ในการทํางาน พวกเขาไมรูสึกเหน็ดเหนื่อย หลาย
ชั่วโมงถูกใชไปดวยสิ่งที่ใหประโยชน ทั้งสองสื่อสารรวมมือกันอยางราบรื่น 
อาชีพของพวกเขาคือชาวสวน พระเจาและพระคริสตเสด็จมาเยี่ยม และ
สนทนากับพวกเขา พวกเขาไดรับเสรีภาพอยางสมบูรณ...พระเจาทรงเปน
เจาของบานสวนเอเดนท่ีพวกเขาอาศัยอยู พวกเขารับผิดชอบการงานภายใต
พระองค” เอลเลน จี. ไวท, Manuscript Releases, เลม 10, หนา 327
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ขอมูลความจริงที่พระเจาทรงเปนเจาของโลก สอนเราเกี่ยวกับ
 พืน้ฐานความรับผดิชอบของเรา  เมือ่มาถงึเร่ืองของ “สิง่แวดลอม” 
 อยางไร ขณะที่พยายามหลีกเลี่ยงจาก “การเมืองในลักษณะที่
 คล่ังไคล” ยังมี “นักอนุรักษณสิ่งแวดลอม” ซึ่งเลยเถิดไปถึงขั้น
 กราบไหวสิ่งที่พระเจาทรงสรางไว เราควรจะมีทาทีตอคนกลุมน้ี
 อยางไร ในฐานะเปนคริสเตียนเรามีหนาที่อะไรตอการดูแลเอาใจ
 ใสสิ่งแวดลอม

2. ใหเรากลับมาอภิปรายในแนวคิดที่วา “พระเจาทรงเปนพระเจา
 ที่ทรงหวงแหน” นี่ไมใชแนวคิดที่จะเขาใจไดงาย โดยเฉพาะอยาง
 ยิ่งมนุษยใชคําเดียวกันนี้ในเชิงลบ เราจึงมองดูคํา “หวงแหน” 
 วาเปนบางสิ่งที่ไมดี เปนบางสิ่งที่จะตองหลีกเลี่ยง แลวเราจะ
 เขาใจแนวคิดนี้เมื่อพระเจาทรงนํามาใชอยางไร โดยไมใหเปน
 แนวคิดที่เปนภาระ เหมือนคนเดินทางจะตองห้ิวหรือลากกระเปา
 เดินทางไปดวยเสมอ

3. เราสามารถจําแนกความแตกตาง และมีความรูสึกชื่นชมเกี่ยว
 กับการใชธรรมชาติที่พระเจาทรงสรางไวอยางถูกตอง หรือใชสิ่ง
 ตางๆ ในธรรมชาติอยางฟุมเฟอย หรือผิดวิธี เหตุใดการมอง
 เห็นความแตกตางในเร่ืองนี้จึงมีความสําคัญมาก
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“ความมั่งคั่งไมอํานวยกําไร ในวันทรงพระพิโรธ แต
ความชอบธรรมชวยกูใหพนความมรณา...บุคคลท่ีวาง
ใจในความมัง่คัง่จะลมละลาย  แตคนชอบธรรมจะรุงเรือง
อยางใบไมเขียว” (สุภาษิต 11:4, 28)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
เพลงสดุดี 119:11; เอเฟซัส 6:18; โรม 8:5, 6; ฮีบรู 11:1-6; 
1 พงศกษัตริย 3:14; เอเสเคียล 36:26, 27

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 แมวาซาตานลมเหลวกับพระเยซู แตซาตานประสบความสําเร็จ
กับคนอ่ืนๆ ทั้งหลาย ซาตานจะดําเนินการทดลองตอไปเวนแต

เราจะสวมยุทธภัณฑ และอาศัยอํานาจของพระเจา เพราะพระเจาเพียงองค
เดียวที่เสนอเสรีภาพจากการหลอกลอของโลก
 ดังน้ันเราตองเนนความสนใจไปยังผูจัดหาจากเบื้องบน กษัตริย
ดาวิดตระหนักในคุณคาของชีวิตนี้เมื่อพระองคเขียนวา “เหลาสิงหหนุมยัง
ขาดแคลนและหิวโหย แตบรรดาผูที่แสวงหาพระเจา ไมขาดของดีใดๆ” 
(เพลงสดุดี 34:10) สวนกษัตริยซาโลมอนกลาววา “มนุษยผูประสบปญญา 
และผูไดความเขาใจ เปนสุขจริงหนอ เพราะผลที่ไดจากปญญายอมดีกวาผลที่
ไดจากเงิน และกําไรน้ันดีกวาทองคํา” (สุภาษิต 3:13, 14) ความสุขแทจริง 
และการดําเนินชีวิตถูกตองมาจากการละสายตาจากสมบัติพัสถานท่ีเราเปน

บทที่ 4
ออกจากวิถีของโลก

วันที่ 20 - 26 มกราคม 2018
Escape From the World’s Ways
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ความสัมพันธกับพระคริสตวันอาทิตย
 ความรกัทีม่ตีอทรพัยสมบตัใินโลก  แมแตบคุคลไมถงึกบัมัง่ค่ัง  สามารถ
เปน “โซอันทรงพลังที่ลามดวงวิญญาณไวกับโลก แทนที่เปนสายสัมพันธอัน
แนบแนนกับพระคริสต” แมวาเราจะไมถึงกับร่ํารวยเงินทองและทรัพยอันมีคา
ในโลก แตความปรารถนาแรงกลายังคงมุงหมายจะใหไดมาซึ่งทรัพยสิ่งของ
มากข้ึน ทั้งๆ ที่ทราบวามันอาจกลายเปนคําสาปที่นาสะพรึงกลัว หากเราไม
นําทรัพยศฤงคารเหลานั้นมาอยูภายใตการควบคุมขององคพระผูเปนเจา 
ไมเชนนั้นมันอาจนําดวงวิญญาณของเราหางออกไปจากความรอด ซาตาน
รูเรื่องน้ีดีจึงเปนเหตุผลวาซาตานใชชองทางน้ี: ที่ผูคนมีความรัก และความ
หลงใหกับทรัพยสินนอกกาย ซึ่งซาตานจะนําพวกเขาทั้งหลายเดินเขาสูกับดัก
จํานวนมากที่สุดเทาที่สามารถจะทําได
 อะไรคือกําแพงปกปองท่ีเรามี

 “จงเอาใจใสสิ่งที่อยูเบื้องบน ไมใชสิ่งซ่ึงอยูที่แผนดินโลก” 
(โคโลสี 3:2) เราจะทําอยางไรกับถอยคําที่ทานเปาโลบอกเราใหทํา 
(อาน เพลงสดุดี 119:11; เอเฟซัส 6:18 ดวย)

 มีขอพระคัมภีรใดอีก ที่กลาวถึงส่ิงเราควรถือรักษาไว ดวยการ
มุงจิตใจของเราไปยังส่ิงนั้น (ดูตัวอยาง เชน ฟลิปป 4:8)

A Relationship With Christ

เจาของ แลวมองไปยังพระคริสตผูทรงพระชนมอยู ผูซึ่งเปนเจาของชีวิต
ของเรา 
 ความหวังหน่ึงเดียวที่จะหลีกหนีการทําใหหลงเสนหของทางโลก คือ
การประสบความสําเร็จในการสรางความสัมพันธกับพระเยซู สัปดาหนี้เราจะ
ศึกษาถึงสวนประกอบสําคัญ และการมองเห็นอยางถองแทสําหรับความสําเร็จ
ในฝายจิตวิญญาณของเราเอง และที่จะตระหนักในอํานาจที่ซอนอยูใตหนากาก
ของโลก และมองเห็นความสําคัญของพระคริสตวาเปนเหตุผลแทจริงเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยูของเรา
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 วิธีเดียวท่ีจะเยียวยาสําหรับการรักสิ่งของในโลก ไมวามันจะมาในรูป
แบบไหน คือเรา “จะสรรเสริญพระเจาตลอดไป คําสรรเสริญพระองคอยูที่ปาก
ขาพเจาเร่ือยไป” (เพลงสดุดี 34:1) ผานวิถีชีวิตของเราอันจะมีขึ้น และมีลง 
ทานโมเสส “ทานถือวาการอดทนตอความอัปยศเพื่อพระคริสต ประเสริฐกวา
สมบัติของประเทศอียิปตเพราะทานหวังบําเหน็จที่จะไดรับนั้น” (ฮีบรู 11:26)
กอนที่เราจะมีความสัมพันธอื่นใด พระคริสตจะตองเปนสิ่งแรกในการเลือก
ของเรา พระคริสตทรงมองสําหรบัการมอบถวายชีวติบนพ้ืนฐานของความม่ันใจ
และเห็นเปนทางเลือกที่ดีกวา นั่นคือเราตองอุทิศชีวิตของเราแดพระคริสต
เพราะวาพระองคเปนใคร และพระองคไดทรงทําอะไรเพ่ือเรา ไมใชเพราะวา
ผลประโยชนที่จะไดรับ เมื่อเรามีความเชื่อและอุทิศถวายชีวิตของเราใหเปน
ที่ประจักษแกคนทั่วไป
 ชีวิตของเราทั้งหลายจะตองถูกซอนอยูในพระเยซู และแผนการของ
พระองคจะตองเปนแผนการของเรา การมอบถวายแทจริง คือเมื่อเราใชมือจับ
คันไถแลวเราจะไม “หันหลังกลับ” (ลูกา 9:62) เมื่อเราไดมอบถวายชีวิต
เชนนั้น พระเยซูจะยกชูเราขึ้นจนเต็มศักยภาพของเรา เมื่อเรามอบถวายชีวิต
แดพระองค พระองคจะทรงตัดบวงของโลกท่ีผูกมัดดวงวิญญาณของเราให
ขาดออกจากกัน เราจะตอง “ใหพระคริสตเปนศูนยกลางชีวิตของเรา แทนท่ี
เราจะเอาตัวเราเองเปนศูนยกลาง” สิ่งนี้เทานั้นที่พระองคจะทรงเติมเต็มชีวิตที่
วางเปลาของเราท้ังหลายใหเต็มลน

 คิดเกี่ยวกับเวลาที่เราไดทรัพยสิน หรือเงินมาอยูในครอบครอง 
ซึ่งเปนบางส่ิงที่เราขาดแคลนอยางย่ิง ถามวา ความช่ืนชมยินดีจาก
การบรรลุผล ความรูสึกดังกลาวอยูไดนานเพียงใดกอนที่มันจะคอยๆ
จางหายไป และคุณไดกลับไปอยูตรงจุดที่คุณอยูกอนหนานั้น

ในพระวจนะของพระเจา วันจันทร
 นับตั้งแตจัดตั้งหอพระคริสตธรรมในประเทศตางๆ ขึ้นทั่วโลก จน
ถึงปจจุบันไดจําหนายจายแจกพระคัมภีรในภาษาตางๆ ไปแลวรวมกวา 

In the Word
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6,000 ลานเลม แตจะมีจํานวนคนเทาไรที่มองเห็นพระคัมภีรเปนพระวจนะ
ของพระเจาผูทรงชนม  ไมมกีารจดสถิตไิว  โดยเฉพาะมีจาํนวนเทาไรท่ีอานดวย
ดวงใจถูกเปดออกดวยความจริงใจ และรับเอาความจริง...ไมมีใครทราบจํานวน
เชนกัน
 การศึกษาพระคัมภรีอยางถูกตอง  ดวยการใชเปนเข็มทิศฝายจิตวิญญาณ 
จะสามารถใหพระคัมภีรเปนสิ่งนํารองฝาคลื่นลมแหงความเท็จ และความ
สับสนได พระคัมภีรเปนเอกสารแหงชีวิตของพระเจาตั้งแตเดิมมา (ฮีบรู 4:12) 
พระคัมภีรชี้เราสูความจริง ที่เราไมสามารถเสาะหาจากที่ใดได พระคัมภีรเปน
แผนที่ของถนนสําหรับการดําเนินชีวิตในแตละวัน และพระคัมภีรใหการศึกษา 
โดยขยายภูมิปญญาของเรา และขัดเกลาอุปนิสัยของเราใหดีขึ้น

 อานพระธรรมยอหน 5:39, 14:6 และ 20:31 พระคัมภีร โดย
เฉพาะพระกิตติคุณ ใหหลักฐานขอมูลที่ประกอบดวยสิทธิอํานาจเก่ียว
กับพระเยซู ขอพระคัมภีรเหลานี้กลาวเจาะจงในสิ่งที่อัครทูตยอหนพูด
เกี่ยวกับพระองค และบอกเหตุผลดวยวาเหตุใดพระคริสตทรงมีความ
สําคัญตอเรา และตอส่ิงทั้งปวงท่ีเราเชื่อ

 เราศึกษาพระคัมภีรเพราะวาพระคัมภีรเปนแหลงสําคัญที่สุดของ
ความจริง พระเยซูทรงเปนความจริงและในพระคัมภีรเราพบพระเยซูเหมือน
เราสามารถรูจกัพระองค  เพราะพระองคทรงไดเปดเผยพระองคใหเปนทีป่ระจักษ
เรื่อยมา ตรงนี้พระวจนะของพระเจา ทั้งในพระคัมภีรเดิมและพระคัมภีรใหม 
เราเรียนรูเกี่ยวกับพระเยซูวาทรงเปนใคร และพระองคไดทรงทําสิ่งใดสําเร็จ
แลวเพื่อเรา เชนนั้นเราตกหลุมรัก และมอบถวายชีวิต และดวงวิญญาณของ
เราไวในการดูแลในแหลงปลอดภัยชั่วนิรันดรของพระองคโดยการติดตาม
พระเยซู และเช่ือฟงถอยคําของพระองค ตามท่ีเปดเผยใหทราบถึงพระดํารัส
ของพระองค เราสามารถเปนอิสระไดจากการตกเปนทาสของความบาป และ
ของโลกน้ี “เหตุฉะน้ันถาพระบุตรทรงกระทําใหทานทั้งหลายเปนไทย ทาน
ก็เปนไทยจริงๆ” (ยอหน  8:36)
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ชีวิตแหงการอธิษฐานวันอังคาร
 “และน่ีแหละคือชีวิตนิรันดร คือท่ีเขารูจักพระองค ผูทรงเปนพระเจา
เที่ยงแทองคเดียว และรูจักพระเยซูคริสตที่พระองคทรงใชมา” (ยอหน 17:3) 
จึงไมใชเร่ืองแปลกท่ีคริสเตียนจะพูดอยูเสมอๆ วาความเช่ือของพวกเขาเก่ียว
ของกับความสัมพันธกบัพระเจา ถาการรูจักพระเจาคือ “ชีวิตนิรันดร” เชนนั้น
เราสามารถพบชีวิตนั้นผานความสัมพันธกับพระองค และแนนอน ศูนยกลาง
ของความสัมพันธนั้นคือการสื่อสาร เราพบในบทเรียนเมื่อวานนี้วา พระเจา
ทรงสื่อสารผานพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค และในการตอบสนอง 
เราสื่อสารกับพระองคผานการอธิษฐาน
 ถาเปนไปตามท่ีเราไดเห็น  เราจะตองต้ังจติใจมองไปยังสิง่ทีอ่ยูเบือ้งบน 
และตอตานกับสิ่งที่เปนของโลก เชนนี้การอธิษฐานจึงมีความจําเปน ทั้งนี้
เพราะโดยธรรมชาติ การอธิษฐานจะช้ีเราไปยังอาณาจักรที่อยูสูงกวาสิ่งของท่ี
อยูบนโลกนี้

The Life of Prayer

 อานพระธรรมโรม 8:5, 6 ในที่นี่เราไดรับการเตือนในเร่ืองอะไร
และการศึกษาพระวจนะของพระเจาชวยเราในการตอสูดิน้รนเหนือจติใจ
ของเราอยางไร

 ความรักตอโลก โดยเฉพาะความรักตอทรัพยสิ่งของในโลก สามารถ
โนมนําเราใหออกหางจากพระเจาไดงายถาเราไมระมัดระวัง นี่คือเหตุผลที่เรา
ตองรักษาตัวเราไวในพระวจนะ  ซ่ึงชีเ้ราไปยังสิง่ทีเ่ปนความจริงดานวญิญาณจิต 
และเปนนิรันดร ซึ่งมีความสําคัญยิ่งยวดสําหรับชีวิตคริสเตียน
 ความรักที่มีตอทรัพยสิ่งของในโลกไมอาจยกระดับจิตใจถึงขั้นเปน
ผูใหญดานศีลธรรมฝายจิตวิญญาณได แตมันเขามาแทนที่หลักการของพระ-
คัมภีร อยางความละโมบ ความเห็นแกตัว สวนความรักที่เปดเผยใหทราบใน
พระคัมภีร เสริมสรางความสัมพันธดวยการสอนเราในหลักการสําคัญของ
การใหตัวเราเองสําหรับคนอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบกัน ความรักโลกสรุปแลวคือ
การเอาสิ่งตางๆ มาเปนของเรา ซึ่งตรงกันขามกับทุกสิ่งที่พระเยซูทรงสอนไว
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 กระนั้นเมื่อเราอธิษฐานเราตองระมัดระวัง เพราะวาบางคร้ังการ
อธิษฐานของเราอาจเปนเพียงการแสดงออกซึ่งธรรมชาติความเห็นแกตัว
ของเราเอง นี่เปนเหตุผลทําไมเราจําเปนตองอธิษฐานขอใหเปนไปตามน้ํา-
พระทัยของพระเจา
 หลายปกอนสตรีคนหนึ่งรองเพลงถวายพระเจาดวยถอยคําวา “โอ 
พระผูเปนเจา พระองคจะซื้อรถเบนซใหขาพระองคสักคันไดไหม” สําหรับสตรี
คนน้ี ในวิถีของเธอเอง เธอถูกโจมตีดวยวัตถุนิยม และเธอจะบอกกับใครๆ
วาเธอมีความเชื่อในพระเจา เราก็เชนเดียวกัน เราตองแนใจวาเราจะไม
อธิษฐานในทํานองนั้นแตเราตองอธิษฐานมอบถวายตัวแดพระเจา และตายตอ
โลกน้ี เพราะเราแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจา ไมใชการตามใจตัวเราเอง

 อานฮีบรู 11:1-6 อะไรเปนสวนประกอบสําคัญที่จะตองผสาน
กับคําอธิษฐานของเราทุกคร้ัง และอีกอยาง มีความหมายอะไรท่ีจะ
มาหาพระเจาดวยความเช่ือ และอธิษฐานในความเชื่อ
 หากไมมีความเชื่อพวงเขามาดวยกับคําอธิษฐานของเรา นั่นจะเปน
เหมือนการทึกทักเอาเอง ถือเปนความเชื่อเทียมเท็จของซาตาน “การอธิษฐาน 
และความเช่ือเปนพันธมิตรใกลชิดกัน และท้ังสองจําเปนตองไดรับการศึกษา
ไปพรอมกัน ในการอธิษฐานดวยความเช่ือถือวาเปนวิทยาศาสตรของพระเจา 
และเปนวทิยาศาสตรทีท่กุคนตองการประสบความสาํเร็จในงานแหงชีวติของเขา
ตองเขาใจ ซึ่งพระคริสตตรัสวา “เหตุฉะนั้นเราบอกทานทั้งหลายวา ขณะ
เมื่อทานจะอธิษฐานพระเจาขอส่ิงใด จงเช่ือวาไดรับ และทานจะไดรับสิ่งนั้น”
(มาระโก 11:24) พระองคตรัสชัดเจนวาเราจะตองทูลขอสอดคลองกับ
น้ําพระทัย เราตองทูลสําหรับสิ่งที่พระองคไดทรงสัญญาไว และไมวาเราหวัง
จะไดรับอะไรเราจะตองทําตามน้ําพระทัยของพระเจาเปนหลัก หากเราได
ทําตามเงื่อนไขทุกอยาง คําตอบจะเปนตามพระสัญญาแนนอน” เอลเลน 
จี. ไวท, Prayer, หนา 57 

 จงมองดูชีวิตแหงการอธิษฐานของคุณ คุณอธิษฐานเพ่ืออะไร 
คําอธิษฐานบงบอกวา คุณใหอะไรเปนสิ่งสําคัญอันดับแรก และมีสิ่งอื่น
ใดอกีที่คุณอาจตองการอธิษฐานทูลขอ
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ชีวิตแหงสติปญญาพุธ
 เรื่องงดงามที่สุดเร่ืองหน่ึงในพระคัมภีรถูกพบไดใน “การทูลขอพระเจา
ของกษัตริยซาโลมอน” เมือ่พระองคทลูขอพระเจาวา “ขอพระองคทรงประทาน
ความคดิความเขาใจแกผูรบัใชของพระองค  เพือ่จะวนิจิฉยัประชากรของพระองค 
เพื่อพระองคจะประจักษในความผิดแผกระหวางดีและชั่ว เพราะวาผูใดเลา
จะสามารถวินิจฉัยประชากรใหญของพระองคนี้ได” (1 พงศกษัตริย 3:9)

 มีถอยคําสําคัญอะไรท่ีพระเจาตรัสกับกษัตริยซาโลมอน ถา
พระองคใสพระทัย ไมลุมหลงในทรัพยศฤงคาร และหลงในเกียรติยศ
ของพระองค พระองคก็จะไมพบกับความลมจม (ruin) อยางยิ่ง เหตุใด
สิ่งที่พระเจาไดตรัสกับกษัตริยซาโลมอนตรงนี้ จึงมีความสําคัญสําหรับ
เราท้ังหลาย 1 พงศกษัตริย 3:14; อาน 1 ยอหน 5:3; 1 เปโตร 4:17

 กษัตริยซาโลมอนมีสติปญญาเปนเลิศ แตถาไมทําตามจะมีแตความ
วางเปลา ตามทัศนะของพระคัมภีร สติปญญาที่รูแลวแตไมกระทําตามไมใช
สติปญญาแท คนจํานวนมากตองสูญเสียชีวิตนิรันดร ทั้งที่มีขอมูลอยางถูก
ตองเกี่ยวกับพระเจา และทราบในขอกําหนดของพระองค กษัตริยซาโลมอน
ก็เชนกัน ทั้งที่รูวาอะไรถูกตอง แตพระองคทรงขาดการเช่ือฟง ทําใหพระองค
หลงไปในความม่ังคั่ง เกียรติยศ ชื่อเสียง จนทําใหพระองคหลงเจิ่นไปจาก
เสนทางของพระเจา ทั้งๆ ที่พระเจาทรงเรียกพระองคใหดําเนินแตแรกเร่ิม 
อยางไรก็ดีในบ้ันปลายชีวิตของพระองค กษัตริยซาโลมอนไดทรงรูสึกถึงสติ
สัมปชัญญะของพระองค ดังที่พระองคทรงไดเขียนไวอยางถอมพระทัยวา 
“เพราะปญญาดีกวาทับทิม และสิ่งที่เจาปรารถนาทั้งหมดจะเปรียบเทียบกับ
ปญญาไมได” (สุภาษิต 8:11)
 สติปญญาคือการประยุกตใชของความรู และความเขาใจ ความรูนํา
เสนอขอเท็จจริง ความเขาใจ ซึ่งเปนตัวแทนการมองเห็นหรือการวินิจฉัยออก 
และสติปญญามาเปนขั้นตอนของการประยุกตใชจากความเขาใจ และความรู

The Life of Wisdom
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พระวิญญาณบริสุทธิ์วันพฤหัสบดี
 การตอสูขัดแยงยิ่งใหญเปนเร่ืองจริง ทั้งสองฝายกําลังทําสงครามกัน
สําหรับดวงวิญญาณของเรา ฝายหน่ึงโนมนําเราไปหาพระคริสต (ยอหน
6:44) ขณะอีกฝายหน่ึงนําเราไปสูทางโลก (1 ยอหน 2:16) และอํานาจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราสามารถท่ีจะนอมนําชีวิตของเรา และ
สามารถชักนําเราไปในทิศทางที่ถูกตอง ถาเราจะมอบถวายชีวิตของเราแด
พระองค
 “เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์แหงความจริงจะเสด็จมาแลว พระองคจะนํา
ทานท้ังหลายไปสูความจริงท้ังมวล” (ยอหน 16:13; ดูใน ยอหน 14:16 ดวย) 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะประทานอํานาจใหเราเพ่ือจะดํารงชีวิตในหลักการ และ
โดยความเชื่อ ไมใชโดยความคิดแปลกๆ หรือโดยอาศัยอารมณ ซึ่งถูกครอบงํา
โดยทางโลก การเตรียมความพรอมสําหรับการใชชีวิตบนสวรรคเกิดขึ้นไดดวย
การดาํเนนิชวีติอยางสตัยซือ่ในโลกนีภ้ายใตการทรงนาํของพระวญิญาณบรสิทุธิ์
 อัครทูตเปาโลใหคําปรึกษาวา: “เพื่อความเช่ือของทานจะไมไดอาศัย
สติปญญาของมนุษย แตอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจา” (1 โครินธ 2:5) การลอ
ดวยเหยื่อของโลก บอยครั้งดวยการใชสิ่งของทรัพยสินเงินทอง เปนเชือก

The Hoy Spirit

สําหรับชีวิตของเรา ผูเปนฉันทภาระท่ีใชสติปญญาไมเพียงมีความเขาใจ แต
มีประสบการณจากการดําเนินชีวิตจากความรู และความเขาใจนั้น
 ตัวอยางของกษัตริยซาโลมอนแสดงใหเห็นวาเปนการงายเพียงใด 
แมกับคนฉลาดที่สุด และมีความเขาใจในผูคนอยางยิ่ง ยังสามารถถูกกวาดไป
สูความวางเปลาจากการใชชีวิตตามรูปแบบวัตถุนิยม ถาบุคคลนั้นไมนําเอา
ความรูมาประยุกตใชในชีวิต ตามที่พระเจาทรงประทานใหเขาหรือเธอมา

 เปรียบเทียบพระธรรม 1 โครินธ 3:19 และ สุภาษิต 24:13, 14 
มีความแตกตางอะไรระหวางสติปญญาทั้งสองประเภทที่ขอพระคัมภีร
เหลานี้กลาวถึง แบงปนคําตอบของคุณกับชั้นโรงเรียนวันสะบาโตใน
วันสะบาโตที่จะถึงนี้
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คอยๆ ดึงเราออกหางจากพระเจา ในภาวะผิดแผกท่ีเกิดข้ึน ถาเราไมทําตัว
ตอตาน พระวิญญาณบริสุทธิ์จะดึงเราไปหาพระเยซู

 การทําสงครามกับทางโลกจะประสบความสําเร็จ และเอาชนะ 
“ตัวลอ” ของโลกไดอยางสมบูรณตองอาศัยสิ่งนอกตัวของเราเอง
(อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์) อาน เอเสเคียล 36:26, 27; ยอหน 
14:26 และ เอเฟซัส 3:16, 17 เมื่อเราเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เขามา
ครอบครองเรา พระเจาจะทรงทําส่ิงใดเพื่อใหเราเกิดความม่ันใจวา 
เรามีพระวิญญาณแหงชัยชนะสถิตอยูกับเรา

 “ผานทฤษฎีที่ผิด และธรรมเนียมประเพณีตางๆ ซาตานไดรับพลัง
อํานาจเหนือจิตใจ โดยการชี้นํามนุษยทั้งหลายสูมาตรฐานเท็จ ซาตานจะ
คอยๆ กลอมเกลาอุปนิสัยของผูเชื่อใหผิดแบบไป เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร
พระวิญญาณจะตรัสกับจิตใจ และบันดาลใหเกิดความประทับใจ และจะเผย
ใหเห็นความผิด และจะทรงขับไลอํานาจของพญามารออกไปจากดวงวิญญาณ
และโดยพระวิญญาณแหงความจริง ซึ่งทํางานผานพระวจนะของพระเจา
พระคริสตจะทรงเอาชนะจิตใจประชากรที่ไดทรงเลือกสรรไว และนําพวกเขา
มาหาพระองค” เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 671
 พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนผูรายงานความจริง และเปนของประทาน
สุดทายที่พระเยซูจะทรงประทานใหกับผูเปนตัวแทนสะทอนลักษณะของ
พระเจา หลังจากพระเยซูเสด็จกลับสูเบื้องบน พระวิญญาณบริสุทธิ์พยายาม
เต็มที่ที่จะประทานอํานาจให เพื่อใหเราไดชัยชนะตอการหลอกลอจากทางโลก
ดวยมหาเสนหของมัน”

 โลกพยายามยึดเหนี่ยวเราท้ังปวงไวมิใชหรือ คุณสามารถเลือก
อะไรได เดี๋ยวนี้ จงยอมจํานนตอพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองคผูเดียว
ที่สามารถประทานอํานาจใหตอตานการทดลองของโลกได



48   ฉันทภาระ : แรงดลใจ

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 การดาํเนนิตามหลกัการฉนัทภาระ มาจากหลกัการคูแฝดคอื (ก) หนาที ่
และ (ข) ความรัก “จําไววาหนาที่ของนองสาวคูแฝดคือ ความรัก การรวมกัน
เปนหนึ่งสามารถบรรลุผลในเกือบทุกส่ิง แตถาแยกจากกัน ทั้งสองไมสามารถ
จะทําการดีได” เอลเลน จี. ไวท, คําพยานสําหรับคริสตจักร, เลม 4, หนา 62 
ดังน้ันหนาที่คือ “ความรัก” ใน “การกระทํา” เราจําเปนตองพ่ึงพิงในการ
ถวายบูชาของพระคริสตเพื่อท่ีความรักจะไดปลุกใจเราใหทําหนาที่ของเรา
 เม่ือเปรียบเทียบกับหลักการของโลก: ความเกลียดชังและการกอกบฏ
เปนของคูกัน การกอกบฏคือความเกลียดแสดงออกดวยการกระทํา ลูซีเฟอร
กอกบฏตอตานพระเจา (เอเสเคียล 28:16, 17) และจะไมหยุดการกระทําจน
กวาจะถูกทําลาย และซาตานนี่เองท่ีผันความรักไปเปนสิทธิอํานาจของผูนํา
ทางศาสนาของชาวอิสราเอล พวกเขาเกลียดชังพระเยซูผูมีสิทธิและมีอํานาจ
ที่พระเยซูทรงครอบครองอยู (มัทธิว 22:29) แมวาพวกเขาไดรีบเรงออก
จากพระวิหาร ถอนตัวจากการใชสายตาจองมองพระเยซูดวยความเกลียดชัง 
พวกเขาไมไดเปลี่ยนแปลงวิถีของพวกเขา

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. หยุดยั้งในแนวคิดแหง “ความรัก” และ “หนาที่” เอลเลน จี. ไวท 
 หมายความถึงอะไร หลังจากเรียกวาคูแฝด เอลเลน กลาววา 
 “หนึ่ง” ถาปราศจาก “อีกหน่ึง” ไมสามารถทําการดีได ความรัก
 จะมีลักษณะเหมือนกับอะไร ถาปราศจากหนาที่ และหนาที่จะ
 เหมือนกับอะไรถาปราศจากความรัก เพราะเหตุใดทั้งสองจึงตอง
 อยูรวมกัน

2. ขอควรจําของสัปดาหนี้ อานวา “ความมั่งคั่งไมอํานวยกําไรใน
 วันทรงพระพิโรธ แตความชอบธรรมชวยกูใหพนความมรณา...
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 บุคคลท่ีวางใจในความมั่งคั่งจะลมละลาย แตคนชอบธรรมจะ
 รุงเรืองอยางใบไมเขียว” (สุภาษิต 11:4, 28) พระคัมภีรขอน้ี
 หมายถึงอะไร และไดกลาวถึงความมั่งคั่งอยางไร และ
 ไมไดพูดถึงอะไร

3. ในชั้นอภิปรายเรื่องชีวิตของกษัตริยซาโลมอน ถามวาเราได
 หลงออกไปจากเสนทางของพระเจาไกลเพียงใด ใหอานหนังสือ
 ปญญาจารย และพิจารณาขอพระคัมภีรที่เปดเผยใหเห็น “ความ
 ไรคุณคา และความวางเปลาของทรัพยสมบัติแหงโลก แมเมื่อ
 เราถามั่งมีเหมือนกษัตริยซาโลมอน ซึ่งมีจํานวนไมนอย เรา
 ไดเรียนรูอะไรสัปดาหนี้เกี่ยวกับการอธิษฐาน เกี่ยวกับการศึกษา
 พระคัมภีร และเกี่ยวกับความสัมพันธกับพระคริสต ที่อาจชวย
 เราดําเนินไปบนเสนทางฝายจิตวิญญาณที่ถูกตอง

4. เปนไปไดอยางไร ที่บุคคลที่ไมไดมั่งคั่งมากก็ยังติดในกับดักของ
 ซาตาน คุณเขาใจคําถามน้ีอยางไร

5. เราใหคําตอบอยางไรกับคําถามสุดทายของหัวขอศึกษาวันพุธ 
 เกี่ยวกับสติปญญาหลายประเภท
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“แตวาพระเจาทรงเห็นชอบ ที่จะมอบขาวประเสริฐไวกับ
เรา เราจึงประกาศไป ไมใชเพื่อใหเปนที่พอใจมนุษย แต
ใหเปนที่พอพระทัยของพระเจา ผูทรงชันสูตรใจเรา” 
(1 เธสะโลนิกา 2:4)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
อิสยาห 22:14-18; 1 โครินธ 4:1, 2; โคโลสี 2:2, 3;
เอเฟซัส 6:13-17; 2 โครินธ 5:10

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 งานชิ้นแรกของอาดัม และเอวารวมไปถึงการเปนผูอารักขา
ของพระเจา พระองคทรงมอบหมายใหพวกเขาดูแลรักษาสวน

เอเดน และสรรพส่ิงที่พระองคไดทรงสรางขึ้น เพ่ือพวกเขาจะไดรับความ
ชื่นชมยินดี และมีอํานาจการปกครองเหนือสิ่งทั้งปวง (ปฐมกาล 2:15) แมวา
เขาทั้งสองจะไมไดเปนเจาของในสรรพส่ิงเหลาน้ัน แตพวกเขามีสิทธิ์ในฐานะ
เปนผูจัดการดูแลสรรพส่ิงแทนพระเจา
 สัปดาหนี้เราจะมองอยางใกลชิดในนิยามของคําวา “ฉันทภาระ” (ผู
อารักขาทรัพยสิน) แตหลังจากมนุษย ผูเปนบิดามารดาคูแรกของเราไดลมลง
ในความบาป เขาท้ังสองถูกขับไลออกจากสวนเอเดน ผลคือเราทั้งหลายซ่ึง
เปนพงศพันธุของอาดัมและเอวาไดมารับหนาท่ีฉันทภาระ กลาวคือเราเปน
ผูจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมคอนขางแตกตางจากหนาที่ที่อาดัมและเอวา
เคยรูสึกชื่นชมยินดี

บทที่ 5
ผูอารักขาหลังสวนเอเดน

วันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2018
Stewards After Eden
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ผูอารักขาในพระคัมภีรเดิมวันอาทิตย
 คําวา “ฉันทภาระ” คําน้ีถูกแปลไมกี่ครั้งในพระคัมภีรเดิม สวนมาก
มาจาก “สวนของประโยค” ของบุคคลผู “อาศัยอยูในบาน” แนวคิดในเรื่องน้ี
ถูกเปลี่ยนเปน “การดําเนินกิจการของบาน นั่นคือ “การเปนผูจัดการรับ
ผิดชอบในบาน หรือในภารกิจของบาน” (ปฐมกาล 43:19; 44:1, 4; 1 พงศ-
กษัตริย 16:9) ผูรับหนาที่ฉันทภาระมีหนาที่รับผิดชอบในส่ิงของตางๆ และ
กิจการของบาน และทรัพยสิ่งของในบานของเจานายทุกอยาง และทําการ 
หรือจัดการตามเจานายขอใหทํา คําจํากัดความของฉันทภาระในพระคัมภีร-
เดิมจะพบไดโดยการแยกแยะลักษณะอุปนิสัยของผูรับหนาที่ฉันทภาระ เพราะ
หนาที่รับผิดชอบจะบงบอกใหทราบจากลักษณะการงานของพวกเขา
 ลักษณะอุปนิสัยของผูจัดการทรัพยสินของพระเจาในพระคัมภีรเดิม
บางคนบงบอกไวชัดเจน ประการแรก ตําแหนงของผูเปนฉันทภาระมีหนาที่
รับผิดชอบยิ่งใหญ (ปฐมกาล 39:4) ผูทําหนาท่ีฉัทภาระถูกเลือกเพราะความ
สามารถของพวกเขา พวกเขาไดรับการนับถือ และความไววางใจจากเจาของ 
เนื่องจากปฏิบัติงานไดดี ประการท่ีสอง ผูเปนฉันภาระรูดีวาพวกเขาไดรับการ
ไววางใจจากเจาของ (ปฐมกาล 24:34-38) นี่ถือเปนเรื่องสําคัญที่สุดในความ
แตกตางระหวางผูทําหนาที่ฉันทภาระ และผูเปนเจาของ ผูทําหนาที่ฉันทภาระ

 อะไรคือหนาที่ฉันทภาระ บุคคลสําคัญในพระคัมภีรบางคนเปดเผย
ใหทราบวา อะไรคือหนาที่ฉันทภาระโดยรูปแบบชีวิตที่พวกเขาดําเนิน ขอ
พระคัมภีรอื่นๆ ใหคําพรรณนาไวชัดเจนกวา เมื่อเราไดกลายเปนผูรับงาน
ฉันทภาระของพระเจา การมุงมอง หรือเปาหมายของเราอยูที่การมองดูเงิน
ทอง และคุณคาของวัตถุสิ่งของทั้งปวงในโลกจะเปลี่ยนไปที่องคพระผูสราง 
และพันธกิจของพระองค เชนเดียวกับอาดัมและเอวา พระเจาทรงมอบหมาย
หนาที่รับผิดชอบดั้งเดิมของพระองคใหกับเรา นับตั้งแตความบาปเขาในสวน
เอเดน อยางไรก็ดีหนาที่รับผิดชอบไดเปลี่ยนไปบาง เพราะวาพรอมกับการ
ดูแลเอาใจใสสรรพวัตถุแหงโลก เราไดรับมอบมอบหมายใหรับผิดชอบความ
จริงฝายวิญญาณดวย

Stewards in the Old Testament
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เขาใจตําแหนงของพวกเขา ประการที่สาม เม่ือผูทําหนาที่ฉันทภาระนําเอาสิ่ง
ของในความรับผิดไปเปนประโยชนของสวนตน ความสัมพันธระหวางเจาของ 
และผูจัดการดูแลทรัพยสินก็แตกหักออก และผูเปนเจาของจะไลผูจัดการ
ทรัพยสินของเขาออกจากตําแหนง (ปฐมกาล 3:23; โฮเชอา 6:7)

 อานอิสยาห 22:14-18 ชวงการครองราชยของกษัตริยเฮคียาห 
เชบนาไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรับผิดชอบฉันภาระ และงานเหรัญญิก 
ทั้งสองตําแหนงงานมีสิทธิอํานาจสําคัญ มีผลลัพธอะไรเกิดข้ึนเมื่อเขา
ใชตําแหนงของเขาอยางไมถูกตอง 

 “งานในหนาที่ฉันทภาระจะรับผิดชอบตอเจาของโดยตรง เขามีหนาที่
ความรับผิดชอบงานฉันทภาระ และในบางครั้งเขาใชอํานาจแทนเจาของ เชน
เปนประธานในท่ีประชุม ความสนใจของเจาของไดกลายเปนความสนใจของ
เขา ตําแหนงฉันทภาระเปนงานที่มีเกียรติ มีศักด์ิศรี เพราะเจาของทรัพยสินไว
วางใจเขา และในกรณีที่ผูจัดการทรัพยสินทําตัวเปนคนเห็นแกตัว และฉกฉวย
เอาผลประโยชนทีเ่กดิจากผลกาํไรจากทรพัยสนิของเจานายไปเปนผลประโยชน
ของตน นั่นคือเขาไดเปล่ียนความไววางใจท่ีไดรับไปใชในทางท่ีผิด” (เอลเลน
จี. ไวท, คําพยานสําหรับคริสตจักร, เลม 9, หนา 246)

 เราจะสามารถเรียนรูแนวคิดสําคัญที่วา เราเปนเจาหนาที่ฉันท-
ภาระของพระเจาจริงๆ ในทรัพยสินทั้งปวงท่ีเราเปนเจาของในชีวิตน้ี
เราควรไดตระหนักในเรื่องนี้ และจะเกิดผลกับทุกสิ่งที่เราทําอยางไร

ผูอารักขาในพระคัมภีรใหมวันจันทร
 คําพื้นฐานสองคําสําหรับ “ฉันทภาระ” ในพระคัมภีรใหมมีคําวา
“epitropos” ปรากฏสามครัง้ และคาํวา “oikonomos” ปรากฏ 10 คร้ัง ทัง้สอง
คํานี้พรรณนาถึงตําแหนงผูจัดการทรัพยสินที่มีความหมายรวมเขาเปนหนึ่ง
เดียวกัน ที่เจาของมอบหมายใหเจาหนาที่ฉันภาระ (ผูจัดการดูแลทรัพยสิน)
ใหเปนผูรับผิดชอบในทรัพยสินทั้งหลายของพวกเขา

Stewards in the New Testament



บทที่ 5   ผูอารักขาหลังสวนเอเดน     53

 ในพระคัมภีรใหม และพระคัมภีรเดิม ฉันทภาระถูกนิยามจากสิ่งที่
พวกเขาทํา พระคัมภีรใหมพรรณนาเปนพิเศษของคําวา “ฉันทภาระ” ซึ่ง
หมายถึงเปนที่ไววางใจและมีความรับผิดชอบ (ลูกา 12:48) และเปนที่คาด
หวัง (1 โครินธ 4:2) พระคัมภีรเดิม แมวาจะมุงในการประกาศความเปน
เจาของของพระเจามากกวาพรรณนาการเปนผูจัดการดูแลทรัพยสินของ
พระองค ดังนั้นขณะที่แนวคิดของการเปน “ฉันทภาระ” มีความละมายกัน
ทั้งในพระคัมภีรเดิม และพระคัมภีรใหม ซึ่งแนวคิดขยายจากแนวคิดการ
เปนผูจัดการทรัพยสินไมเฉพาะทรัพยสินในบาน แตเปนผูจัดการทรัพยสิน
ของเจาของที่อยูนอกบานดวย
 ในคําอุปมาของผูเปนฉันทภาระท่ีไมซื่อสัตย (ลูกา 16:1-15) พระเยซู
ทรงอธิบายคําจํากัดความของคําวา “หนาที่ของฉันทภาระ” บทเรียนของ
พระองคเก่ียวกับ “เจาหนาที่ฉันทภาระท่ีไมซื่อสัตยพยายามหนีความหายนะ
ดานการเงิน” ซึ่งเรื่องน้ีประยุกตเขากับการหนีความหายนะดานวิญญาณจิต 
ผานการเปดเผยตัวดานความเช่ืออันฉลาดแกมโกง ซึ่งเจาหนาที่ฉันทภาระ
ที่ฉลาดจริงใจจะเตรียมตัวสําหรับอนาคตคือ การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของ
พระคริสตยังโลกนี้ ตั้งแตบัดนี้ (มัทธิว 25:21)

 อาน 1 โครินธ 4:1, 2; ทิตัส 1:7 และ 1 เปโตร 4:10 ขอพระคัมภีร
เหลานีบ้อกเราเกีย่วกับ “ฉนัทภาระ” และ “การเปนเจาหนาทีฉ่นัทภาระ” 
อะไรบาง

 “ขาพเจาจะเปดดวงใจของขาพเจาใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อทุก
สวนของสติปญญา ความสามารถ และพละกําลังจะถูกปลุกใหตื่นขึ้น ซึ่ง
พระเจาประทานให ทรงไววางใจขาพเจา ขาพเจาเปนทรัพยสมบัติของพระเจา 
และขาพเขาถูกใชในพันธกิจการรับใชของพระองค” เอลเลน จี. ไวท, Funda-
mental of Christian, หนา 301
 ในพระธรรมลูกา 12:35-48 พระเยซูทรงใชคําวา “ฉันทภาระ” เปน
การเปรียบเทียบใหเห็นภาพ พระองคทรงเลาถึงเจาหนาที่ฉันทภาระที่ฉลาด
จะเตรียมความพรอมสําหรับการเสด็จกลับมาคร้ังที่สองของบุตรมนุษยและ
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ผูอารักขาความลํ้าลึกของพระเจาวันอังคาร
 อานพระธรรมโคโลสี 2:2, 3 และ 1 ทิโมธี 3:16 ขอพระคัมภีร
เหลานีเ้ผยใหเหน็ “ความล้าํลึก” และขอเทจ็จรงิของ “ความล้าํลกึ” กลาว
อะไรกับเราเกี่ยวกับขอจํากัด ที่เราสามารถทราบไดเก่ียวกับเรื่องน้ี

 แลวโศฟารและนาอาเมห กลาวกับโยบวา “ทานหยั่งรูสภาพของ
พระเจาไดหรือ ทานหยั่งรูองคผูทรงมหิทธิฤทธิ์ไดหมดหรือ” (โยบ 11:7) คําวา 
“ความลํ้าลึก” หมายถึงสิ่งที่เปนปริศนา สิ่งที่คลุมเครือ ไมเปนที่รูจัก ไมอาจ
อธิบายได และไมสามารถเขาใจไดทั้งหมด คําวาขอ “ล้ําลึก” ของพระเจาที่ได
บันทึกไวในพระคัมภีร แมเราอาจเขาใจไดบาง แตยังเหนือความเขาใจเต็มๆ 
ของเรา นั่นคือสาเหตุวา “ความล้ําลึก” ของพระเจาเหมือนกับบุคคลสายตาสั้น
จะมองขึ้นไปสวรรค คาดหวังจะมองเห็นรายละเอียดขนาดเล็กๆ แตก็ไม
สามารถมองเห็นไดเราไมอาจมองเห็นไดไกลในอนาคตเวนแตพระเจาทรง
สําแดงใหเราทราบ

 พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 29:29 กลาวเก่ียวกับสิ่งท่ีทรงเปด
เผยอะไรแกเรา

Stewards of the Mysteries of God

ทรงพรรณนาถึงเจาหนาที่ฉันทภาระท่ีไมสัตยซื่อ ผูไมใสใจท่ีเจานายกลับ
มาชา และเขาไดเปล่ียนแปลงไปเปนเจานายโหดราย และใชอํานาจอยางผิดๆ 
กับบุคคลรอบตัวของเขา เขาไมรักษารูปแบบการเปนหัวหนาหรือผูจัดการ
ทรัพยสินที่ดีแหงพระคุณ     
 เมื่อเรารับเชื่อในพระคริสต เราเปนเจาหนาที่ฉันทภาระของพระองค 
เราถูกเรียกใหเปนผูจัดการทรัพยสินของพระเจา และท่ีสําคัญย่ิงกวา เราจะ
ตองดูแล และจัดการความเปนจริงฝายวิญญาณจิตของชีวิตคริสเตียนในการ
เตรียมตัวเพื่อแผนดินสวรรค

 อานพระธรรมลูกา 12:45 เหตุใดเซเวนธเดยแอดเวนตีสบอย
คร้ังมีความรูสึกตอสูดิ้นรนกับความรูสึกวา “เจานายกลับมาชา” จะตอง
ระมัดระวังอยางรอบคอบเกี่ยวกับการตกไปสูการหลอกลวงน้ี
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 เราเปนผูจัดการทรัพยสินตางๆ ที่เราไมเขาใจเต็มรอย เราทราบเทาท่ี
พระเจาทรงเปดเผยใหทราบผานพระคัมภีร ความรับผิดชอบยิ่งใหญที่สุดของ
เราในการเปนเจาหนาที่ฉันทภาระของพระเจาคือ “ใหทุกคนถือวาเปนคนรับใช
ของพระคริสต และเปนผูอารักขาสิ่งล้ําลึกของพระเจา” (1 โครินธ 4:1)
 พระเจาทรงตองการเรา ในฐานะเปนเจาหนาที่ฉันทภาระ ทําการ
อารักขา ทําการสอนและปกปอง และเอาใจใสความจริงของพระเจาที่ทรงได
เปดเผยใหประจักษ นั่นหมายถึง “เปนคนยึดมั่นในขอลํ้าลึกแหงความเช่ือ 
ดวยจิตสํานึกวาตนชอบ” (1 ทิโมธี 3:9)
 สิ่งย่ิงใหญที่สุดของขอล้ําลึกท้ังปวง เราท้ังปวงสามารถมีประสบการณ
กับพระคริสต คือ “ความหวังใจแหงสงาราศี” แผนการแหงความรอดซึ่งเปน
สิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ และเปนไปไมไดสําหรับเราท่ีจะเขาใจไดทั้งหมดเก่ียว
กับพระผูสราง “ในบรรดาสิ่งท่ีเปนมาน้ัน ไมมีสักส่ิงเดียวที่ไดเปนมานอก
เหนือพระองค” (ยอหน 1:1-3) “พระวาทะไดทรงบังเกิดเปนมนุษย และทรง
อยูทามกลางเรา” เอลเลน จี. ไวท, Manuscript Releases, เลม 6, หนา 112
ทรงถวายพระองคเองเปนเครื่องถวายบูชาสําหรับความบาปของมนุษยชาติ 
อันนํามาซ่ึงความลํ้าลึกซึ่งบางทีเราผูถูกสรางมาไมสามารถเขาใจไดทุกส่ิง 
แมแตเหลาทูตสวรรคจะศึกษาในความลํ้าลึกวาเหตุใดพระเยซูเสด็จลงมาเกิด
ในโลกนี้ แตเทาที่พวกเขาทราบ ทําใหพวกเขาและมนุษยทั้งปวงสรรเสริญ
พระนามขององคพระผูเปนเจาสําหรับพระสิริ และพระคุณ และความดีของ
พระองค (ดู วิวรณ 5:13) 

 เราถูกเรียกใหเปน “ผูอารักขาแหงพระกิตติคุณ” นั่นหมายความ
วา เรามีหนาที่รับผิดชอบอะไร

ผูอารักขาความจริงฝายจิตวิญญาณพุธ
 เมื่อเราคิดเก่ียว “ฉันทภาระ” การเปนผูอารักขาทรัพยสิน หรือการ
เปนผูจัดการทรัพยสินของพระเจา เราคิดถึงสิ่งที่มองเห็น และจับตองได แต
เหมือนที่เราไดเขาใจ ณ ตอนน้ี ฉันทภาระมีความหมายไกลเกินกวานั้น อยาง

Stewards of Spiritual Truth
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เชนทรัพยสมบัติที่จับตองได และของประทานที่จับตองไมไดซึ่งมาจากพระเจา
เชนกัน สิ่งที่จับตองไมไดคือทรัพยสมบัติ หรือของประทานฝายวิญญาณจิตที่
พระเจาทรงประทานแกเรา (1 เปโตร 4:10) ดงันัน้ในพระครสิตเราสามารถพฒันา
อุปนิสัยคริสเตียน และกลายเปนบุคคลที่พระคริสตทรงสถิตอยูดวยได อยางไร
ก็ดี เราตองจัดการของประทานท่ีจับตองไมไดอยางระมัดระวังมากกวาสิ่งที่จับ
ตองได เพราะสิ่งที่จับตองไมไดมีคุณคามากกวา และไมมีที่สิ้นสุด

 อานพระธรรมเอเฟซัส 6:13-17 มีสิ่งใดที่พระเจาไดทรงประทาน
ใหเรา ที่เราจะตองอารักขาไว เหตุใดการบริหารจัดการสิ่งเหลานี้อยาง
ถูกตองจึงมีความสําคัญยิ่งยวดสําหรับเรา

 “เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย แตของประทานจาก
พระเจาคือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา” (โรม 6:23) 
โลกไมอาจเสนอ “การไถโทษบาปท่ีเรามีในพระคริสต” การไถโทษบาปเปน
ของประทานท่ีพระเจาทรงประทานใหเรา ซึ่งถือวาเปนทรัพยที่มีคุณคามาก
ที่สุดของเรา จงใหการไถโทษบาปอยูตอหนาเราเสมอ ซึ่งจะชวยใหเรามอง
เห็นภาพทรัพยสมบัติอื่นๆ ที่พระเจาทรงประทานใหอยางเหมาะสม
 “มีเพียงแสงสวางท่ีสองจากคาลวารีที่สามารถทําใหคําสอนถูกอานได
อยางเปนธรรมชาติ ผานเร่ืองเบธเลเฮ็ม และไมกางเขนแสดงใหเห็นวาเปนสิ่ง
ดีเพียงใดท่ีไดชัยชนะความช่ัวราย และทําใหเราเห็นวาพระพรทุกอยางที่มา
ยังเราเปนของประทานแหงการไถบาป” เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 101
 การไถโทษบาปเปนของเราไดเพราะวาพระเยซูทรงจายราคาสูงสุด 
ทานเปาโลกลาววา “ในพระเยซูนั้นเราไดรับการไถบาปโดยพระโลหิตของ
พระองค คือไดรับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของ
พระองค” (เอเฟซัส 1:7) คําวา “เราไดรับการอภัยบาป” ซึ่งเกิดขึ้นไดเพราะ
วาพระเจาทรงประทานแกเรา เร่ืองน้ีมีความสําคัญมากเพียงใด ดังนั้นเราควร 
“สวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจา” (เอเฟซัส 6:11) ทั้งนี้เพื่อไมใหพญามาร
เขามา และนําเอาการไถบาปออกไป ซึ่งมีทางเดียวท่ีพญามารสามารถทําสิ่ง
นี้ได นั่นคือเราอนุญาตใหพญามารทําเชนนั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นได ถาเราไมเชื่อฟง
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ความรับผิดชอบของเราในฐานะผูอารักขาวันพฤหัสบดี
 การเปนผูอารักขาที่ฉลาด เห็นไดจากความเต็มใจของพวกเขาท่ีรับทํา
หนาที่ และทําการบริหารจัดการตามหลักการดานศีลธรรม ความรับผิดชอบ
สวนบุคคล คือการที่เราตัดสินใจเลือก และรับดําเนินการ ซึ่งตระหนักถึงความ
สัมพันธระหวาง “เหตุ” และ “ผล” การเต็มใจยอมรับในความรับผิดชอบ
สวนบุคคล คือคุณลักษณะกุญแจเฉพาะท่ีไมอาจมองขาม เมื่อเราใหคําอธิบาย
วาอะไรคือ “ฉันทภาระ” ผูรับหนาที่ฉันภาระตองมี “จิตใจมุงมั่น” และทราบ
วาเจาของมีความสนใจอะไรมากที่สุด เพราะฉะนั้นความเต็มใจคือการเลือกที่
จะมองเห็นความปรารถนาในความสัมพันธระหวางผูทําหนาที่ฉันทภาระกับ
พระเจา
 “พระเจาทรงประสงคจะนํามนุษยใหมีความสัมพันธโดยตรงกับ
พระองคเองในการเกี่ยวของกับมนุษย พระองคตระหนักในหลักการของความ
รับผิดชอบสวนบุคคล พระองคทรงหาทางหนุนใจเร่ืองการพ่ึงวางใจสวนบุคคล
และสรางความรูสึกใหเห็นถึงความตองการในการนําบุคคลดวยของประทาน
ที่แตกตางกัน มนุษยทุกคนไดรับการมอบหนาท่ีอันศักด์ิสิทธิ์ใหเปนผูอารักขา
ทรัพยสินของพระเจา และแตละคนตองบริหารความไววางใจที่พวกเขาได
รับมอบ โดยใหเปนไปในทิศทางของผูมอบหมาย แตละคนไดรับการไว
วางใจใหเปน “ผูบริหารจัดการทรัพยสินของพระเจา” และความรับผิดชอบนี้
ขึ้นตรงกับพระเจา” (เอลเลน จี. ไวท, คําพยานสําหรับคริสตจักร, เลม 7, 
หนา 176)

Our Responsibility as Stewards

ในสิ่งซึ่งพระเจาทรงไดเปดเผยใหใน “พระวจนะของพระเจา” (เอเฟซัส 6:17) 
การปกปองที่แข็งแกรงที่สุดคือการเชื่อฟง การอยูในความเชื่อ และอยูในแสง
สวางที่ทรงประทานใหเราแลว

 อานพระธรรมเอเฟซัส 6:13-17 เราจะสวมยุทธภัณฑของพระเจา
อยางไร และมีทางใดบางท่ีเราไดรับยุทธภัณฑเหลานี้
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 คาํวา “ steward” “ฉนัทภาระ”, “คนตนเรือน”, “ผูอารกัขาทรพัยสนิ” 
ในพระคัมภีรเดิมมีอยูเพียงไมกี่แหง และไมไดมาจากคําๆ เดียว แตมาจากวลี 
(phrase) หรือกลุมของคําคือ: “asher al bayt” ซึ่งหมายถึง “บุคคลผูอยูบน
บาน หรืออยูเหนือบาน” ยกตัวอยาง เชน ปฐมกาล 43:19 กลาววา “พวกเขา
เขาไปหาคนตนเรือนของโยเซฟ และพูดกับเขาที่ประตูบาน” ถาคนหนึ่งถือวา
ครอบครัวอาศัยอยูในบาน เปนสวนหนึ่งของบาน อยางนี้มีอะไรที่จะทรงคุณคา
สาํหรับพวกเขามากกวาบานของพวกเขาเอง ฉะน้ัน “ผูอารกัขาทรัพยสนิ” หรือ 

 เมื่อเราไดกลายเปนผูอารักขาทรัพยสินของพระเจา เราไมอาจ “โยก” 
หนาที่รับผิดชอบของเราไปใหกับคนอื่น หรือหนวยงานของคริสตจักร ความ
รับผิดชอบสวนตัวของเราข้ึนตรงตอพระเจา และสะทอนใหเห็นในปฏิกิริยา
เกี่ยวของกับเหลาผูอยูรายรอบเรา (ปฐมกาล 39:9; ดาเนียล 3:16) เราจะตอง
ดําเนินภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบอยางสุดความสามารถของเรา ความ
สําเร็จในสายพระเนตรของพระเจาขึ้นอยูกับความเช่ือ และความบริสุทธิ์ใจ
ของเรามากกวา ความเฉลียวฉลาด และตะลันตความสามารถ

 อานพระธรรม 2 โครินธ 5:10 เราจะเขาใจถอยคําเหลานี้ใน 
“บริบท” ของความหมายท่ีวา “อะไรคือการเปนผูอารักขาทรัพยสินที่
ฉลาด” อยางไร

 นักศาสนศาสตรและนักปรัชญาไดทําการถกกันมาหลายศตวรรษใน
คําถามที่ยากเรื่อง “ความต้ังใจอยางอิสระ” ( free will) แตพระคัมภีรกลาว
ไวชัดเจนวา: ในฐานะเปนมนุษย เรามีเสรีภาพในความต้ังใจอยางอิสระและมี
เสรีภาพในการเลือก แนวคิดท่ีวาเราจะถูกตัดสินโดยการกระทําของเราไมมี
เหตุผลกระนั้นหรือ เรามีความรับผิดชอบเปนคนๆ ไป โดยพระคุณของพระเจา
ทีจ่ะทาํการเลือก และจะทําตามการตัดสนิใจอนัถกูตองในทุกสิง่ทีเ่ราทาํ อนัรวม
ไปถึงการทําหนาที่ฉันภาระท่ีสัตยซื่อในการบริหารจัดการทรัพยสินทั้งหมด
ขององคเจานายของเรา
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“ฉันทภาระ” ไดรับมอบหมายใหดูแลทรัพยสินทุกอยางในบานแทนเจาของ 
แมวาทรัพยสิ่งของน้ันไมใชเขาเปนเจาของก็ตาม ในหลายลักษณะทําใหความ
รับผิดชอบนั้นยิ่งใหญกวา ที่ผูอารักขาทรัพยสินจะจัดการดูแลทรัพยสมบัติ
ของเขา หรือของเธอเองเสียอีก  
 แนวคิดเดียวกันนี้ถูกนํามาใชตอเนื่องในพระคัมภีรใหมเชนกัน “พระ
คัมภีรใหมนําแนวคิดมาผสานกับแนวคิดของศตวรรษแรก ซึ่งใชมโนภาพ และ
ถอยคําเพื่อขยาย และทําใหสมบูรณขึ้น จนกลายเปนคําสอนเร่ืองฉันภาระ 
คําในภาษากรีกที่ใชกันทั่วไปเกี่ยวกับฉันทภาระ หรือผูอารักขาทรัพยสินที่
ไดรับมาคือ “ออยคอส” (oikos) และ “ออยเคีย” (oikia) ซึ่งแปลวา “บาน” 
และคําวา “oikonomos” คือ “ผูดูแลบาน” หรือ “ผูดูแลทรัพยสิน” หรือ “ผู
จัดการของบาน” คําวา Oikonomia เปนนามธรรม หมายความถึง “การ
จัดการในบาน” ซึ่งจะวาไปคํานี้บอยครั้งมีความหมายกวางกวาคําที่เอยมาเสีย
อีก” Handbook of Seventh-day Adventist Theology, (Hagerstown, 
Md.: Review and HeraldPublishing Association, 2000) หนา 653
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. แทนท่ีจะรับผิดชอบการรับประทานผลไมตองหาม อาดัมไดพูด
 อะไรกับพระเจา เม่ือเขาถูกถามวาเขาไดทําอะไรไป (ปฐมกาล 
 3:12) นาสนใจเพียงใดที่มนุษยคนแรกสุดตอบสนองในสิ่งที่
 ความบาปนํามาให โดยการหาทางจะโยกการปรักปรําจากตนเอง
 ไปใหผูอื่น การตอบสนองของเขากลาวเกี่ยวกับความไมเต็มใจที่
 จะรับเอาความรับผิดชอบสวนบุคคลสําหรับการกระทําของเขา 
 สิ่งน้ีไดบอกอะไรเราเก่ียวกับความเต็มใจของเราเองเชนกัน เรา
 สามารถเรียนรูที่จะหลีกเลี่ยงลักษณะเฉพาะทั่วไป คือการปรัก
 ปรําคนอ่ืนสําหรับความผิดของเราอยางไร

2. ในชั้นพยายามรวมแนวคิดเรื่องการเปน “ผูอารักขาทรัพยสิน” 
 หรือ “ฉันทภาระ” ของสิ่งตางๆ ที่จับตองไมได คือสิ่งเกี่ยวกับ
 ฝายวิญญาณ ซึ่งนั่นหมายความถึงอะไร และเราจะ “บริหารจัด
 การ” สิ่งเหลานี้ไดอยางไร

3. คิดเก่ียวกับ “ขาวของทูตสวรรคสามองค” ในวิวรณ 14:6-12 มี
 ความจริงสําคัญอะไรที่กลาวเนนในขาวสารดังกลาว ซึ่งเราใน
 ฐานะ “เปนผูอารักขาทรัพยสินของพระเจา” มีหนาที่รับผิดชอบ
 ในการประประกาศขาวนี้อยางไร

4. เหตุใดจึงมีความสําคัญสําหรับเราที่จะเรียนรูที่จะไววางใจ และ
 เชื่อในฝายวิญญาณ แมเราจะไมเขาใจอยางถองแทในเร่ืองนี้
 ก็ตาม ในวิถีของโลก เราทําส่ิงนั้นตลอดเวลาหรือไม
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“ใหทุกคนถือวาเราเปนคนรับใชของพระคริสต และเปน
ผูอารักขาสิ่งล้ําลึกของพระเจา ฝายผูอารักขาเหลาน้ัน
ตองเปนคนที่ไววางใจไดทุกคน” (1 โครินธ 4:1, 2)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ฮีบรู 11:8-12; โรม 4:13, 18-21; มัทธิว 6:24; 
ฮีบรู 9:14; 1 ยอหน 5:2, 3; ลูกา 16:10-12

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ผูอารกัขา หรอืฉนัทภาระ เปนทีรู่จกัโดย “ตรา” หรือ “เคร่ือง-
หมายพิเศษ” เหมือนสินคาเปนที่รูจักโดยเคร่ืองหมาย หรือตรา

  ชื่อของสินคานั้นๆ จะวาไปมีคนจํานวนไมนอยเปนที่รูจักโดย 
“โลโก” หรือ “สัญลักษณ” อันเปนที่นิยมของสินคา นักกีฬา นักรอง นักดนตรี 
หรือแมแตดารา บางเอาชื่อของตนเปนชื่อสินคา และสินคานั้นเปน “แบรนด” 
ที่ติดตลาดก็มาก
 “ตรา” ของผูอารักขาคริสเตียนหรือเครื่องหมาย เปนสิ่งสะทอนความ
รักของพระคริสตผานความสัมพันธที่เขาหรือเธอมีกับพระองค เมื่อเรา
ดําเนินชีวิต และปฏิบัติตามลักษณะอุปนิสัยของพระคริสต ชีวิตของเราจะเผย
ใหเห็น “ตรา” เอกลักษณเฉพาะของเราวาเปน “ตรา” ที่สะทอนมาจาก
พระองค “แตสวนคนที่ผูกพันกับองคพระผูเปนเจา ก็เปนจิตใจอันเดียวกัน
กับพระองค” (1 โครินธ 6:17)

บทที่ 6
เครื่องหมายของฉันทภาระ

วันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ 2018
The Marks of a Steward
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ความสัตยซื่อวันอาทิตย
 “ฝายผูอารักขาเหลานั้นตองเปนคนที่ไววางใจไดทุกคน” (1 โครินธ 
4:2) “จงตอสูอยางเต็มกําลังความเช่ือจงยึดชีวิตนิรันดรไว” (1 ทิโมธี 6:12) 
คําส่ังในขอพระคัมภีรทั้งสองน้ี เปนส่ิงสําคัญย่ิงยวดสําหรับ “ผูอารักขา
ทรัพยสินท่ีสัตยซื่อ” เพราะเปนพระลักษณะที่พระเจา “เปน” และเราจะกลาย
เปนผูมีความละมายกับพระองคผานการที่พระองคทรงทํางานในตัวเรา การ
เปนคนสัตยซื่อหมายความถึง การอยูในความจริงจากสิ่งที่เราทราบวาถูกตอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงการทําสงครามรอนแรงฝายวิญญาณ
 ความขัดแยงระหวางสิ่งที่ถูก และส่ิงที่ผิด ระหวางความดี และความ
ชั่วจะมาถึงอยางแนนอน สงครามนี้เปนสวนหนึ่งของการตอสูเรื่องความเชื่อ 
เครือ่งหมายแหงการตดัสินใจทีจ่ะทาํใหผูอารักษามีความลํ้าลึกอยูในประเภทใด 
ขึ้นอยูกับการตอสูในทุกสถานการณวาเขาเลือกจะเปนคนสัตยซื่อหนักแนน
เพียงใด ถาคุณเปนคนรักทรัพยสมบัติ จงแนใจวาคุณจะรักษาความสัตยซื่อ
ตอพระเจา และทุกสิ่งที่พระองคตรัสไวเกี่ยวกับอันตรายของเงินทอง ถาคุณ
กระหายการมีชื่อเสียง จงรักษาความสัตยซื่อไว และจงแนใจวาคุณถอมใจลง 

 สัปดาหนี้เราจะมองไปที่ลักษณะอุปนิสัยเฉพาะของผูอารักขาของ
พระเจา ซึ่งประกอบกันขึ้นเปนชื่อของสินคามีชื่อ (brand name) ของพวกเขา 
ลักษณะพิเศษน้ีดลใจเราใหมองไปยังการเสด็จกลับมาของพระเยซู และเราจะ
ทําหนาที่ ที่พระองคมอบหมายใหเราทํา ในฐานะเราเปนผูอารักขาที่สัตยซื่อ
แหงความจริงของพระองค พระลักษณะอุปนิสัยของพระองคอาจพรรณนาได
จากความสัมพันธ ที่เรามีกับพระองควาลึกซึ้งเพียงใด นั่นคือความสัมพันธ
ของเรากับผูทรงเสด็จมา และแสวงหาเพ่ือชวยผูหลงหายใหรอด ยิ่งผูใดมี
คุณสมบัติแหงพระอุปนิสัยของพระองคมากเทาใด พระอุปนิสัยของพระองคยิ่ง
จะฝงแนนในชีวิตของพวกเขา พระอุปนิสัยของพระเจาคือความรัก ความรัก
ทรงพลังสูงสุดในความหมาย ซึ่งจะกลายเปน “ตรา” (brand) และความรัก
ของพระเจาจะมีอิทธิพลในทุกมิติแหงชีวิตของเราในปจจุบัน และตลอดไปช่ัว-
นิรันดร

Faithfulness
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ถาคุณกําลังตอสูกับตัณหาฝายเนื้อหนัง จงรักษาความสัตยซื่อไวตามพระ-
สัญญาเรื่องการรักษาจิตใจใหบริสุทธ์ิ ถาคุณตองการมีอํานาจ จงรักษาความ
สัตยซื่อไวและปฏิบัติตามท่ีพระผูเปนเจาทรงตรัสส่ังเก่ียวกับการเปนผูรับใช
คนทั้งปวง การเลือกที่จะเปนคนสัตยซื่อ หรือไมสัตยซื่อบอยคร้ังมันเกิดขึ้นใน
เสี้ยวของวินาที แมวาผลลัพธที่ตามมาอาจเปนสิ่งช่ัวนิรันดร

 อานพระธรรมฮีบรู 11:8-12, 17-19; โรม 4:13, 18-21 ขอ
พระคัมภีรเหลานี้สอนเราเกี่ยวกับการเปนคนสัตยซื่ออยางไรบาง

 ในภาษาฮีบรู คําวา “ความสัตยซื่อ” หมายถึง เปนที่ไววางใจได คํา
ภาษาฮีบรูคํานี้มีรากศัพท ที่ใหเรากลาวคําวา “อาเมน” และความหมายอีก
คําคือ “รูปตัน, อัดแนน” (solid) หรือ “มั่นคง, หนักแนน” (fi rm) ดังนั้น
ความสัตยซื่อหมายถึง การที่เราไดผานการทดสอบแลว และเรายังคงถวายตน
ใหกับแผนการของพระเจาอยางมั่นคง
 ในการเตรียมความพรอมที่จะพูดตอหนาจักรพรรดิ นักปฏิรูปมารติน 
ลูเธอร “อานพระวจนะของพระเจาเสร็จแลว อานทบทวนขอเขียนของเขาเอง 
และคิดหารูปแบบ และเลือกใชถอยคําอยางเหมาะสม มีน้ําหนัก...สิ่งนี้ทําให
เขาถูกโนมนํามาใกลพระคัมภีรศักด์ิสิทธิ์ยิ่งขึ้น...และดวยอารมณ และความ
เชื่อมั่นเขาวางมือขางซายบนหนังสือศักด์ิสิทธิ์ และยกมือขวาข้ึนสูสวรรค 
กลาวปฏิญาณวาจะคงความสัตยซื่อตอพระกิตติคุณ และเขาสารภาพความ
บาปของเขาอยางหมดเปลือก และดวยความเชื่อ เขาทําแมแตทําเครื่องหมาย
แหงคาํพยานของเขาดวยเลอืดของเขาเอง” J. H. Merle d’ Aubigne, History 
of the Reformation, เลม 2, เลม 7, หนา 260

 อานพระธรรมวิวรณ 2:10 ถอยคําที่กลาววา “แตเจาจงมีใจ
มั่นคงอยูตราบเทาวันตาย” หมายความถึงสิ่งใดสําหรับเรา ขณะที่เรา
ดําเนินไปกับองคพระผูเปนเจาทุกวัน
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ความจงรักภักดีวันจันทร
 “ไมมีผูใดเปนขาสองเจา บาวสองนายได เพราะวาจะชังนายขาง
หน่ึง และรักนายอีกขางหน่ึง หรือจะนับถือนายฝายหน่ึง และจะดูหมิ่น
นายอีกฝายหน่ึง ทานจะปฏิบัติพระเจา และจะปฏิบัติเงินทองพรอมกัน
ไมได” (มัทธิว 6:24) พระคัมภีรขอนี้สอนเราวา “ความจงรักภักดีตอ
พระเจาเปนสิ่งสําคัญที่สุด”

 การไดทราบวา พระนามของพระเจาหมายถึง “พระเจาผูทรงพระนาม
วา “หวงแหน” (อพยพ 34:14) ควรทําใหเรารูสึกเหมือนไดยินเสียงแตรโบราณ 
(clarion) เรียกใหเราแสดงความจงรักภักดีตอพระเจาผูทรงรักเราอยางสุดๆ 
จนทรงหวงแหนเราไว และในการตอสูเรื่องความเชื่อ ความจงรักภักดีจะบง
บอกวาเราเปนใคร ขณะเดียวกันจะหนุนใจเราอยาใหเราหยุดการทําสงคราม
กับพญามาร
 ความจงรักภักดีของเรามีความสําคัญตอพระเจา (1 พงศกษัตริย 8:61) 
ไมใชหนงัสอืสัญญาฉบับหน่ึงทีพ่ยายามจะรูลวงหนาสิง่ทีบ่งัเอิญเกิดขึน้ทกุเร่ือง 
และไมใชเปนเพียงรายการของกฎเกณฑ แตเปนการแสดงออกซ่ึงความเช่ือ
สวนบุคคลที่มองเห็นได และการมอบถวายตัวแดพระเจา

 อานพระธรรม 1 พงศาวดาร 28:9 พระคัมภีรขอนี้สอนเราเก่ียว
กับความสําคัญของความจงรักภักดีอะไรบาง

 ที่ใดมีความจงรักภักดี อยางไรก็ดี มีความเปนไปไดที่จะมีการทรยศ
อยูดวย ความจงรักภักดีเหมือนกับความรัก จะตองเสนอใหดวยใจอิสระ หาไม
ก็ไมใชความจงรักภักดี ในสงคราม บางครั้งทหารในแนวหนาถูกบังคับใหอยู
กับที่มั่น และทําการสูตอไป หาไมผูบังคับบัญชาอาจจะยิงพวกเขา คนเหลานี้
อาจทําหนาที่ของพวกเขา แตไมมีความจําเปนตองจงรักภักดี นั่นไมใชความ
จงรักภักดีที่พระเจาทรงขอจากเรา
 มองดูทานโยบในพระคัมภีร ทานมองไมเห็นหลังฉากของเหตุการณ
เลวรายที่ไดเกิดขึ้น และไดทําลายครอบครัวทรัพยสิน และสุขภาพของทาน 

Loyalty
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ทานอาจไดละทิ้งความไววางใจ ความรัก และการอุทิศถวายตัว แตทานโยบคง
ความจงรักภักดีตอพระเจา ทานเลือกที่จะไมหวั่นไหวในเสนทางศีลธรรม จึง
ยังคงความสัตยซื่อ และความไมกลัวที่จะสรรเสริญพระเจาในที่สาธารณะ ทาน
ไดเปลงถอยคําที่มีชื่อเสียงวา “ดูเถิด พระองคจะทรงประหารขาเสีย ขาฯ ก็
จะไววางใจในพระองค” (โยบ 13:15) ความซื่อสัตยจงรักภักดีของทานโยบยัง
คงอยูแมประสบกับความหายนะ ความจงรักภักดีเชนนี้สาธิตใหเห็นวา ผู
อารักขาทรัพยสินของพระเจาควรมีคุณลักษณะของพวกเขาอยางไร

 ถามตัวคุณเอง: ขาพเจามีความจงรักภักดีตอองคพระผูเปนเจา 
ผูทรงสิ้นพระชนมไถบาปของขาพเจามากเพียงใด ในทางใดบาง จะเปน
การดีกวาหรือไมที่ขาพเจาจะเปดเผยความจงรักภักดีดังกลาว

จิตสํานึกท่ีชัดเจนวันอังคาร
 มีสิ่งล้ําคาอยูหลายส่ิงที่เราสามารถเปนเจาของได อยางเชน สุขภาพดี 
ความรักแท กัลยาณมิตร ครอบครัวที่รักผูกพัน ทั้งหลายเหลานี้ลวนเปน
พระพร แตสิ่งสําคัญสุดของทั้งหมดน้ีคือ จิตสํานึกที่ชัดเจน

 อานพระธรรมฮีบรู 10:19-22 และ 1 ทิโมธี 4:1, 2 ประโยคท่ีวา 
“จิตสํานึกที่ชั่วราย” และ “จิตสํานึกที่ถูกนาบดวยเหล็กเผาไฟจนแดง” 
มีหมายความวาอยางไร                                                                                                   

 จิตสํานึกของเราทํางาน เปนผูควบคุมภายในซึ่งสงผลใหแสดงออก
มาภายนอก จิตสํานึกมีความตองการผูกติดตัวเองกับมาตรฐานอันสูงสง และ
สมบูรณ: นั่นคือพระบัญญัติของพระเจา พระเจาทรงเขียนพระบัญญัติของ
พระองคบนดวงใจของอาดัม แตความบาปเกือบลบพระบัญญัตินั้นออกไป 
พระบัญญัตินี้ไมอยูในตัวของอาดัมคนเดียว แตถูกถายทอดไปสูเชื้อสายของ
เขาดวย แตเพียงเศษเสี้ยวของพระบัญญัติเทานั้นที่ยังเหลืออยู ชาวตางชาติ 
“แสดงใหเห็นวา หลักความประพฤติที่เปนตามธรรมบัญญัตินั้น มีจารึกอยูใน
จิตใจของเขา และใจสํานึกผิดและชอบก็เปนพยานของเขาดวย” (โรม 2:15) 

A Clear Conscience



66   ฉันทภาระ : แรงดลใจ

การเชื่อฟงพุธ
 อาแบลคุกเขาลงอยางเชื่อฟงขางแทนบูชาของเขา สองแขนยกลูกแกะ
ทีน่าํมาถวายบูชาตามท่ีพระเจาทรงบญัชาไว  ฝายคาอินพีช่ายกาํลังคุกเขาทีห่นา
แทนบูชาของเขาไมหางออกไป ในใจของเขาเดือดพลุงพลานดวยอารมณไม
พอใจ ขณะที่สองแขนอุมกระจาดผลไม ทั้งสองตางนําของถวายบูชามาถวาย
พระเจา อาแบลนองชายเชื่อฟงพระเจา เขาไดนําลูกแกะท่ีถูกฆาแลวมาถวาย
บูชา และพระเจาทรงรับเครื่องถวายบูชาของเขา แตของถวายที่เปนผลไมชนิด

Obedience

พระเยซูทรงประสบความสําเร็จ ขณะที่อาดัมพายแพ เพราะวา “พระธรรม
ขององค (พระบิดา) ถูก (เขียน) ไวในจิตใจของ (พระเยซู) (เพลงสุดี 40:8) 

 ทานเปาโลพูดอะไรเกี่ยวกับการแกปญหาเรื่อง “จิตสํานึกไมดี” 
ของเราเพียงวิธีเดียว (ดู ฮีบรู 9:14)

 “จิตสํานึกเปนเหมือนใยแมงมุมซับซอน ซึ่งมีหนาตางปดเปดใหขอมูล
เขามา หนาตางของดวงวิญญาณจะตองปดไวไมรับสิ่งใดๆ ซึ่งเปนเสนทางจาก
ทางโลก และเปดออกกวางเพื่อรับลําแสงจากดวงอาทิตยแหงความชอบธรรม
ใหสองเขามาไดอยางอิสระ...จิตสํานึกจะตองไดรับการรักษาไวเพ่ือใหสามารถ
แยกระหวางความดีและความชัว่ไดชัดเจน” เอลเลน จ.ี ไวท, Mind, Character, 
and Personality, เลม 1, หนา 327, 328 เมื่อพระบัญญัติของพระเจาไดถูก
จารึกบนดวงใจของเหลาผูเชื่อ (ฮีบรู 8:10) และผูที่รับพระเจาโดยความเชื่อจะ
แสวงหาทางติดตามพระบัญญัติดวยจิตสํานึกที่ชัดเจนซึ่งเปนผลที่ตามมา

 ถาคุณเคยตอสูดิ้นรนภายใตความเครียดจากจิตสํานึกที่รูสึกผิด 
คุณจะทราบวามันเปนสิ่งนาหวาดหวั่นมากเพียงใด และความรูสึกผิด
นั้นจะคอยบีบคั้นคุณอยางตอเนื่อง ไมปลอยใหคุณรูสึกผอนคลาย เชน
นี้มีวิธีเดียวคือคุณจะตองโฟกัสไปท่ีพระเยซู และการส้ินพระชนมบน
ไมกางเขนเพื่อคุณและความบาปของคุณซึ่งจะชวยปลดปลอยคุณจาก
การสาปแชงของจิตสํานึกท่ีรูสึกสํานึกผิด
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ตางๆ ที่คาอินนํามาถวายพระเจา แมคาอินจะนํามาจากตนท่ีเขาปลูกข้ึนเอง
แตพระเจาไมยอมรับ พี่นองท้ังสองตางเขาใจถึงความหมายของเคร่ืองถวาย
บูชา แตอาแบลคนนองเชื่อฟง และทําตามพระบัญชาของพระเจา (ปฐมกาล 
4:1-5) 
 “การตายของอาแบลเกิดขึ้นจากการที่คาอินปฏิเสธที่จะรับเอาแผน
การของพระเจา ในโรงเรียนแหงการเชื่อฟง ที่สอนวาคนบาปจะรอดไดโดย
พระโลหิตของพระเยซูคริสต การถวายบูชาเปนรูปแบบ ซึ่งเปนสัญลักษณชี้ถึง
การถวายบูชาของพระคริสต คาอินปฏิเสธการหล่ังโลหิต ซึ่งเปนสัญลักษณ
หมายถึงพระโลหิตของพระคริสต ซึ่งหลั่งออกเพ่ือไถคนบาปในโลก” เอลเลน 
จี. ไวท, The SDA Bible Commentary, เลม 6, หนา 1109
 การเชื่อฟงเริ่มตนขึ้นภายในจิตใจ ซึ่งรวมถึงขั้นตอนอันละเอียดออน
ของจิตใจทีร่บัเอาความรบัผดิชอบในการดําเนนิตามคาํบญัชาจากผูมสีทิธอิาํนาจ
สูงกวา สวนการเชื่อฟงเปนกิ่งกานจากความสัมพันธกับผูมีสิทธิอํานาจ และ
ความเต็มใจท่ีจะเช่ือฟงผูมีอํานาจน้ัน ในกรณีความสัมพันธของเรากับพระเจา 
การเชื่อฟงของเราเปนไปโดยสมัครใจ การกระทําดวยความรักไดหลอหลอม
พฤติกรรมสูขอผูกพนัดานศีลธรรม  การเช่ือฟงพระเจาตองเจาะจงตามท่ีพระองค
ชี้นํา ไมใชทําตามท่ีเราคิด หรือปรารถนาวาควรเปนอยางนั้น ในกรณีของ
คาอินเปนตัวอยางสมบูรณของคนหน่ึงที่ทําตามอําเภอใจของตัวเองแทนท่ี
จะทําตามท่ีพระเจาทรงขอ

 อานพระธรรม 1 ยอหน 5:2, 3 และ โรม 1:5; 10:16, 17 ขอ
พระคัมภีรเหลาน้ีสอนอะไรเราเกี่ยวกับการเชื่อฟงสําหรับคริสเตียน ผูได
รับความรอดโดยความเช่ือ แตปราศจากการประพฤติตามพระบัญญัติ

 เราไมไดเชื่อฟงเพื่อจะแลกเอาความรอด เราเชื่อฟงเพราะเราไดรับ
ความรอดเรียบรอยแลว การเช่ือฟงเปนคําแถลงภาคปฏิบัติแหงความเช่ือดาน
ศีลธรรม ผูเผยพระวจนะซามูเอลบอกกับกษัตริยซาอูลวา “พระเจาทรงพอ
พระทัยในเคร่ืองเผาบูชา และเคร่ืองสัตวบูชามากเทากับการท่ีจะเช่ือฟงพระ-
สุรสียงของพระองคหรือ ดูเถิดที่จะเชื่อฟงก็ดีกวาเครื่องสัตวบูชา และซึ่งจะ
สดับฟงก็ดีกวาไขมันของบรรดาแกะผู” (1 ซามูเอล 15:22) 
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 อานพระธรรมลกูา 16:10-12 พระคัมภีรขอนีส้อนเกีย่วกบั “ความ
นาไววางใจ” อยางไร เหตุใดคุณลักษณะน้ีของบุคคลมีความสําคัญมาก 
ที่จะเปนผูอารักขาทรัพยสิน (ผูทําหนาที่ฉันทภาระ) ที่ซื่อสัตย

 หลักการของ “ความนาไววางใจ” ถูกพบไดตลอดในพระคัมภีร ยก
ตัวอยางเชน ในเรื่องหนึ่งหัวหนาชาวเลวีสี่คน ทําหนาที่เปนยามรักษาประตู 
กลาวคือไดรับมอบหมายใหปกปองประตูพระวิหารในสมัยพระคัมภีรเดิมใน
เวลากลางคืน พวกเขาตองปกปองรักษาหองท่ีเต็มไปดวยสมบัติ โดยปดประตู
ไวแนนหนา และเก็บรักษาลูกกุญแจไวเพื่อทําการเปดประตูอีกครั้งในตอนเชา 
(1 พงศาวดาร 9:26, 27) ที่พวกเขาไดรับการแตงตั้งใหรับภาระน้ี เพราะวา
ชาวเลวีทั้งหลายลงความเห็นกันวาทั้งสี่คน “เปนคนนาไววางใจ”
 การเปนคนที่นาไววางใจ คือเปนคนที่มีบุคลิกลักษณะเฉพาะ จึงจะ
เปนผูทําหนาท่ีฉันทภาระไดดี ซึ่งหมายความวา เจาหนาท่ีฉันทภาระเปนผู
ที่ไววางใจได เปนคนท่ีเขาใจในบทบาทสําคัญของพวกเขา พวกเขาเขาใจวา
พระเจาทรงเปนผูที่วางใจได และพวกเขาเล็งเปาไววาจะเปนเชนเดียวกับ
พระองค” (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:4; 1 พงศกษัตริย 8:56)
 ความนาไววางใจบอกเปนนัยวาบุคคลหนึ่งไดเติบโตเปนผูใหญใน
ลักษณะอุปนิสัย คือขึ้นสูระดับสูงสุดของอุปนิสัย และมีความสามารถเต็มเทาที่
บุคคลสามารถบรรลุได ในสายตาของผูสังเกตการณ บุคคลเชนนี้จะสะทอน
พระอุปนิสัยของพระเจาออกมา ซึ่งหมายความวาถาเปนคุณ คุณจะทําสิ่งที่
คุณไดพูดออกมาวาจะทํา โดยไมเก่ียงวาสถานการณจะเปนเชนไร หรือมีผูคน
กดดันใหคุณทําในส่ิงที่แตกตาง (2 พงศกษัตริย 12:15)

ความนาไววางใจวันพฤหัสบดี Trustworthy

 ทานซามูเอลหมายถึงอะไรเมื่อทานกลาววา “ที่จะเชื่อฟงก็ดีกวา
เครื่องสัตวบูชา” สิ่งนี้ควรบอกเราผูเปนคริสเตียน เพื่อชวยเราไมใหตก
ไปสู “พระกิตติคุณเทียมเท็จราคาถูก” ไดอยางไร
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 ทานดาเนียลถือวาเปนบุคคลท่ีนาไววางใจโดยกษัตริยสองอาณาจักร
แหงโลกเวลานัน้  ชือ่เสียงตลอดชวีติของทานคอืเปนทีป่รกึษาทีไ่ววางใจได  เปน
บุคคลท่ีไมรูสึกกลัวที่จะใหคําแนะนําที่ประกอบดวยสติปญญา และความจริง
แกกษัตรยิหลายพระองค  ซึง่บางครัง้เปนการขดัแยงกบัโหราจารย  นกัวทิยากล 
หรือแมแตพวกขุนนาง ความนาไววางใจคือมงกุฎเพชรแหงหลักจริยธรรม 
เพราะความไววางใจแสดงหลักศีลธรรมออกมาในรูปแบบที่บริสุทธิ์ผุดผอง 
คุณสมบัติของ “ฉันทภาระ” หรือ “ผูอารักขาทรัพยสินของพระเจา” ไมได
ปรากฏออกมาในแคขามคืน แตเปนลักษณะของการใชเวลาโดยการเปนผูสัตย
ซื่อแมแตในสิ่งเล็กนอย
 บคุคลอ่ืนๆ ทีส่งัเกตความนาไววางใจในตัวเรา พวกเขาใหการนับถือเรา 
และพึ่งวางใจเราเพราะวาพวกเขาทราบวา เราไมใชหลักปกบนขี้โคลนโยกเยก
ไปมา จากความเห็น หรือส่ิงอันเปนที่นิยมชมชอบ หรือการยกยอปอปน 
ดังนั้นการเปนบุคคลที่ไววางใจได สาธิตใหเห็นอุปนิสัย และการกระทําใน
ทุกความรับผิดชอบที่สําแดงออกบนแผนดิน ซึ่งเปนสถานที่พิสูจนความเหมาะ
สมสําหรับแผนดินสวรรค “เราทั้งหลายจะตองเปนคนสัตยซื่อ เปนประชากร
ที่ไววางใจไดในอาณาจักรของพระคริสต เปนบุคคลท่ีรูจักความฉลาดของโลก 
ทั้งนี้เพื่อเราจะเปนตัวแทนแหงความรุมรวย ความดี ความเมตตากรุณา และ
ความสุภาพออนนอมในฐานะเปนประชากรของพระเจา” เอลเลน จี. ไวท, 
คําพยานสําหรับคริสตจักร, เลม 6, หนา 190

 คิดเกี่ยวกับบางคนที่เรารูจักเปนการสวนตัว ซึ่งเปนบุคคลที่ไว
วางใจได เราสามารถเรียนรูอะไรไดจากบุคคลน้ัน ที่จะชวยทําใหเรา
เปนบุคคลท่ีไววางใจไดเชนกัน



70   ฉันทภาระ : แรงดลใจ

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 เคร่ืองหมายอกีอยางของการเปน “นกัฉนัทภาระ” (ผูอารกัขาทรพัยสนิ) 
ที่ดีคือ “ความรับผิดชอบสวนบุคคล เปนที่ไววางใจตรวจสอบได” (individual 
accountability)    
 “ซาตานไดออกแบบแผนโนมนาวจิตใจผูคนจากพระเยซูสูมนุษย และ
ที่จะทําลาย “ความรับผิดชอบสวนบุคคลอันเปนที่วางใจตรวจสอบได” ซึ่ง
ซาตานลมเหลวในงานออกแบบของเขา เมื่อซาตานไดทดลองพระบุตรของ
พระเจา แตซาตานก็ประสบความสําเร็จไมนอย เมื่อซาตานลอลวงมนุษยที่
ไดลมลงในความบาป และศาสนาคริสตโดยองครวมไดเส่ือมลงไป” เอลเลน 
จี. ไวท, Early Writings, หนา 213
 เมื่อเราเชิญใหพระคริสตเปนศูนยกลางความเปนมนุษยของเรา เรา
เปดเสนทางใหกับการทรงนําของพระองค ผลที่ตามมาคือ ความเช่ือ ความจง
รักภักดี การเชื่อฟง จิตสํานึกแจมใส ความนาไววางใจ และความรับผิดชอบ
สวนบุคคลเปนที่วางใจตรวจสอบได จะเปดเผยใหเห็นไดในชีวิตของเรา ดังนั้น
ในฐานะเปนผูรับงานฉันทภาระสวนบุคคล เราไดถูกทําใหสมบูรณในพระหัตถ
ของพระเจา (เพลงสดุดี 139:23, 24) 
 “ความรับผิดชอบสวนบุคคลอันเปนทีว่างใจตรวจสอบได” เปนหลักการ
สําคัญยิ่งของพระคัมภีร ขณะที่อยูบนโลก พระเยซูทรงมี “ความรับผิดชอบ
สวนบุคคลอันเปนที่วางใจตรวจสอบได” สําหรับพระบิดา (ยอหน 8:28) เรา
ตองรับผิดชอบสําหรับถอยคํา “ที่ไมเปนสาระ” (มัทธิว 12:36) “ผูใดไดรับ
มากจะตองเรียกเอาจากผูนั้นมาก และผูใดไดรับฝากไวมาก ก็จะตองทวงเอา
จากผูนั้นมาก” (ลูกา 12:48) การคุกขามย่ิงใหญที่สุดตอ “ความรับผิดชอบ
สวนบุคคลอันเปนที่วางใจตรวจสอบได” คือความโนมเอียงที่เราจะสงผาน
ความรับผิดชอบของเราใหกับคนอื่น ขอใหเราตระหนักในจิตใจวา ไมใชทรัพย
สมบัติของเรา ที่จะมอบหมายใหคนอื่นรับผิดชอบแทนได เราไมอาจอางถึง
เสรีภาพในสิทธอิาํนาจ ทีจ่ะโยนความรับผดิชอบไปใหกบัคนอ่ืน โดยมอบหมาย
หนาที่ฉันทภาระใหเขาไป แตสิ่งนี้ไมอาจทําได เพราะวาองคพระผูเปนเจาได
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ทรงกําหนดใหเราแตละคนเปนผูอารักขาทรัพยสินของพระองคเปนคนคนไป”
เอลเลน จี. ไวท, คําพยานสําหรับคริสตจักร, เลม 7, หนา 177

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. มองไปยังเครื่องหมายตางๆ ทั้งหมดของการเปน “ผูอารักขา
 ทรัพยสิน” ของพระเจาที่เราไดศึกษาในสัปดาหนี้: ไมวาจะเปน 
 ความรับผิดชอบสวนบุคคลอันเปนท่ีวางใจตรวจสอบได ความ
 นาไววางใจ การเช่ือฟง ความจงรักภักดี จิตสํานึกแจมใส ความ
 สัตยซื่อ คุณสมบัติเหลานี้มีความเกี่ยวพันกันอยางไร การขาดสิ่ง
 หนึ่งไปจะนําไปสูการขาดในพื้นที่อื่นอยางไร หรือการติดสนิทกัน
 ของคุณสมบัติในพื้นที่หนึ่ง จะนําไปสูการติดสนิทเปนหนึ่งของ
 พื้นที่อื่นๆ ทั้งหมดอยางไร

2. พยายามรวมอยูในแนวคิดที่วา “พระสัญญาแหงพระกิตติคุณ
 สามารถชวยเหลาผูกําลังตอสูดิ้นรนกับจิตสํานึกในความผิด
 อยางไร” พวกเขาสามารถอางพระสัญญาขอไหนได

3. บอยครั้งเรามองเห็น แนวคิดเรื่อง “ความจงรักภักดี” วามีคุณ
 ความดีในตัวเอง แตเปนเชนนั้นเสมอไปไหม เปนไปไดไหมที่คน
 หนึ่งจะจงรักภักดีตอบุคคลหน่ึง หรือบางส่ิงที่ไมดี เหตุใด ถาอยาง
 นัน้แนวคิดเร่ือง “ความจงรักภกัด”ี จะตองเปนทีเ่ขาใจใน “บริบท” 
 เสมอไปวา เราจะตองเจาะจงเปนพิเศษวา “จงรักภักดีตอใคร
 หรือสิ่งใด เพื่อไมใหความจงรักภักดีของเรา ซึ่งเปนสิ่งที่ยอด
 เยี่ยมไมถูกวางผิดที่ผิดทางไป
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“และซึ่งตกที่ดินดีนั้น ไดแกคนเหลานั้นที่ไดยินพระ-
วจนะดวยใจเล่ือมใสศรัทธา แลวก็จดจําไว จึงเกิดผล
โดยความเพียร” (ลูกา 8:15)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ลูกา 16:10; เลวีนิติ 27:30; ปฐมกาล 22:1-12; ฮีบรู 12:2; 
ลูกา 11:42; ฮีบรู 7:2-10; เนหะมีย บทที่ 13

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 อะไรคือดวงใจที่สัตยซื่อ และมันเปดเผยออกมาอยางไร 
วัฒนธรรมรวมสมัยบอยครั้งมองเห็นความสัตยซื่อในลักษณะไม

ชัดแจง บางก็วาความสัตยซื่อมีความสัมพันธกับหลักจริยธรรม คนสวนใหญ
เคยเปนคนไมสัตยซื่อเปนคร้ังคราว แตถือวาเปนที่ยอมรับได หากไมใชเร่ือง
ใหญโตนัก ในสถานการณเจาะจง ยังมีการอางวา ความไมสัตยซื่อบางประการ
อาจอนุโลมวาเปนความชอบธรรมได 
 ความจริง และความสัตยซื่อกอดคอไปดวยกันเสมอ กระนั้นเราไมได
เกิดมาพรอมกับความโนมเอียงท่ีจะเปนคนสัตยซื่อ แตมาจากการเรียนรูหลัก
ศลีธรรมคณุความด ี และนีถ่อืเปนแกนกลางอปุนสิยัดานศลีธรรมของผูทาํหนาที่
ฉันทภาระ
 เม่ือเราปฏิบัติตนอยางสัตยซื่อ สิ่งดีๆ มากมายจะตามมา ยกตัวอยาง
เชน  จะไมมคีวามกงัวลเกีย่วกบัการถกูจบัไดวาพดูโกหกและจะตองหาทางปกปด 
ดวยเหตุผลน้ี และอีกมาก ความสัตยซื่อสรางบุคลิกอันทรงคุณคาใหแกบุคคล 

บทที่ 7
ความสัตยซื่อตอพระเจา

วันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ 2018
Honesty With God
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ภารกิจของความสัตยซื่อข้ันพื้นฐานวันอาทิตย
 มีสิ่งหนึ่งที่เราสวนมากมีความรูสึกเหมือนกันคือเราไมชอบ “ความ
ไมซื่อสัตย” เราไมชอบเอามากๆ เมื่อเห็นคนอ่ืนแสดงบทน้ีออกมา ไมใชเรื่อง
งาย แมเราจะเห็นมันเกิดขึ้นกับตา และเม่ือเราเปนคนทําเอง เราโนมเอียงที่
จะหาเหตุผลเขาขางตนเองในการกระทําของเรา เพ่ือสรางความชอบธรรม 
และคิดสบประมาทวามันไมใชเรื่องสําคัญอะไร: เชน การอุทานกับตนเองวา 
มันไมเลวรายอะไร มันเปนเรื่องเล็กๆ ไมไดสําคัญอะไรเลย เราอาจหลอก
ตัวเราเองไดสวนมากของเวลา แตเราไมอาจหลอกพระเจาได
 “ความไมสัตยซื่ออาจเกิดขึ้นไดจริงในทุกชวงชีวิตของเรา และส่ิงนี้
แหละเปนสาเหตุนํามาซึ่ง “การเปนแตอุนๆ” (lukewarmness) ในชีวิตฝาย
จิตวิญญาณของผูออกปากวาเปนผูเช่ือในความจริง พวกเขาไมเช่ือมความ
สัมพันธกับพระคริสตใกลชิดพอ และพวกเขากําลังหลอกลวงดวงวิญญาณของ
พวกเขาเอง” เอลเลน จี. ไวท, คําพยานสําหรับคริสตจักร, เลม 4, หนา 310

 อานพระธรรมลูกา 16:10 (คนที่สัตยซื่อในของเล็กนอย จะสัตย
ซื่อในของมากดวย) มีหลักการอะไรตรงนี้ ที่พระเยซูทรงกลาวเนน ซึ่ง
จะชวยเราใหมองเห็นวาความสัตยซื่อในสิ่งเล็กนอยมีความสําคัญมาก
เพียงใด

 พระเจา แมจะทรงทราบวาเปนการงายเพียงใดที่เราสามารถจะเปนคน
ไมสตัยซือ่ โดยเฉพาะเมือ่มาถงึส่ิงทีเ่ราเปนเจาของ  ดงันัน้พระองคทรงประทาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตกอยูภายใตสถานการณยากลําบาก ซึ่งการทดลอง
อาจยองเขามาทําใหเปนคนไมสัตยซื่อไดงาย
 บทเรียนของสัปดาหนี้ เราจะศึกษาแนวคิดฝายวิญญาณจิตแหงความ
สัตยซื่อผานการปฏิบัติเรื่องการถวายสิบลดหนึ่ง (ทศางค) และดูวาเหตุใดการ
ถวายสิบลดหนึ่งจึงมีความสําคัญยิ่งสําหรับการเปนผูอารักขาทรัพยสิน (ฉันท-
ภาระ) ของพระเจา

A Matter of Simple Honesty
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“ยาแกพิษ” (antidote) สําหรับความไมสัตยซื่อ และความเห็นแกตัวเมื่อมา
ถึงเรื่องสมบัติพัสถานที่เราครอบครอง

 อานพระธรรมเลวีนิติ 27:30 “ทศางคทั้งสิ้นที่ไดจากแผนดิน 
เปนพืชที่ไดจากแผนดินก็ดีฯ” และ มาลาคี 3:8 “จะฉอพระเจาหรือ แต
เจาทั้งหลายไดฉอเราฯ” ขอพระคัมภีรทั้งสองน้ีสอนเรา และพูดเก่ียวกับ
การชวยใหเราเปนคนสัตยซื่อในการถวายสิบลดหนึ่ง และไดรับพระพร
อยางไร

 “ไมมีการเชิญชวนใหเราแสดงความกตัญู หรือความเอ้ืออารี นี่เปน
เรื่องเขาใจไดงาย คือสิบลดหนึ่งเปนขององคพระผูเปนเจา และพระองคทรง
สั่งเราใหเราถวายคืนพระองค ในส่ิงที่เปนของพระองค...ถาเราถือวาความ
สัตยซื่อเปนหลักการสําคัญของชีวิตดานธุรกิจ เราจะไมตระหนักขอผูกพันที่
พระเจาไดทรงตั้งไว เหมือนขอความสําคัญที่ขีดเสนใตดวยสีสะทอนหรือ” 
เอลเลน จ.ี ไวท, การศึกษา, หนา 138, 139

 การคืนสิบลดหน่ึงชวยคุณใหจําไดวา จุดสุดทายจริงๆ ใครเปน
เจาของทรัพยสินทั้งหมดที่คุณครอบครองอยู เหตุใดจึงสําคัญที่เราจะ
ไมหลงลืมวา ใครเปนเจาของสรรพส่ิงซึ่งเราถือครองอยู

ชีวิตแหงความเชื่อวันจันทร
 อานพระธรรมปฐมกาล 22:1-12 เรื่องนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับ
ความเปนจริงในความเชื่อของทานอับราฮัม

 ชวีติแหงความเชือ่ไมใชเหตกุารณทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว  เราไมเพยีงแสดง
ออกซึ่งความเชื่อในลักษณะทรงพลังในครั้งหนึ่ง และนั่นพิสูจนใหเห็นวาเรา
เปนคนประเภทใด ซึ่งที่จริงแลว คริสเตียนที่มีความสัตยซื่อ มีความจงภักดี 
ดําเนินชีวิตโดยพระคุณ และถูกปกคลุมดวยพระโลหิตของพระคริสตอยาง
ตอเนื่อง

The life of Faith
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 ยกตัวอยางเชน ในโลกแหงความเชื่อในพระศาสนา แมจะผานมา
แลวนับหลายพันปก็ยังทําใหผูเชื่อยังคงประหลาดใจมากไมหาย ในการกระทํา
ดวยความเชื่อของทานอับราฮัม  ที่นําอิสอัคบุตรชายขึ้นไปบนยอดเขาโมริยาห
เพื่อทําการถวายบูชาบนภูเขานั้น (ปฐมกาล บทที่ 22) กระนั้น การกระทํา
ดวยความเชื่อครั้งนั้น ไมไดเกิดขึ้นเมื่อทานออนวอนใหเกิดขึ้น เมื่อทาน
ตองการ แตทานอับราฮัมดําเนินชีวิตดวยความสัตยซื่อ และความเชื่อกอน
หนาเหตุการณนั้น จึงทําใหทานสามารถทําได ดังที่ทานไดทําไป หากทาน
อับราฮัมไมสัตยซื่อกอนหนาเหตุการณนี้ ทานคงไมอาจสามารถผานบท
ทดสอบนี้ได ไมมีคําถามเลยวา ทานอับราฮัม หรือบุคคลใดก็ตาม หลังจาก
เหตุการณใหญที่พระเจาทรงตอบสนองความเชื่อแลว เขาจะไมดําเนินชีวิต
ดวยความเชื่อสุดๆ หลังจากเหตุการณสําคัญนั้นเชนกัน
 จุดที่นํามากลาวตรงนี้คือ ความเชื่อของ “ผูทําหนาที่ฉันทภาระ” 
คนหนึ่ง ไมใชการกระทําดวยความเชื่อ เพียงครั้งเดียว ในชวงเวลาที่ผานไป 
ความเชื่ออาจเติบโตขึ้น และลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเขมแข็งขึ้น หรือในทางที่กลับ
กัน ความเชื่อนั้นอาจตื้นเขินขึ้น และออนแอลง ซึ่งขึ้นอยูกับวา คนหนึ่งอาง
พระสัญญาของพระเจา และดําเนินชีวิตไปดวยความเชื่อมั่นเพียงใด

 อานพระธรรมฮีบรู 12:2 พระคัมภีรขอนี้บอกเราเกี่ยวกับแหลง
แหงความเชื่อของเรา และเราจะมีความเชื่อเชนนั้นไดอยางไร

 การขอความชวยเหลือเพื่อจะทําหนาที่ “ฉันทภาระ” ไดอยางสัตยซื่อ
มีวิธีเดียวคือ การมองไปที่พระเยซู “หมายเอาพระองคเปนผูบุกเบิกความ
เชื่อ และผูทรงทําใหความเชื่อของเราสมบูรณ พระองคไดทรงอดทนตอ
กางเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ไดเตรียมไวสําหรับพระองค ทรงถือวาความ
ละอายนั้นไมเปนสิ่งสําคัญ และพระองคไดประทับ ณ เบื้องขวาพระที่นั่ง
ของพระเจา” (ฮีบรู 12:2) คําวา ผูทรงทําให “ความเชื่อของเราสําเร็จ” 
ขอความนี้ถูกใชครั้งนี้เพียงครั้งเดียวในพระคัมภีรใหม และสามารถแปลได
อีกวา “ผูทําใหความเชื่อของเราสมบูรณ” ซึ่งหมายความวา พระเยซูทรงตั้ง
พระทัยที่จะนําความเชื่อของเราใหเติบโตเต็มขนาด เหมือนเด็กเติบโตเปน
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แถลงการณแหงความเชื่อวันอังคาร
 ตามท่ีเราไดเห็นในบทเรียนของเม่ือวานน้ี ความเช่ือเปนขั้นตอน
ประเภทหนึ่ง เปนประสบการณอันทรงพลัง ในรูปแบบอุดมคติ ซึ่งเติบโต 
ถงึเต็มขนาดในทางหนึง่ พระเจาทรงทาํใหความเชือ่ของเรา “สาํเร็จ” (fi nishing)
และนําไปสู “ความสมบูรณ” ผานการ “คืนสิบลดหนึ่ง” หากเขาใจอยาง
ถูกตอง การคืนสิบลดหนึ่งไมใชการบังคับใชแบบกฎหมาย เมื่อคืนสิบลดหนึ่ง 
ไมใชการทํางาน หรือแสวงหาวิธีเปดเสนทางสูสวรรค แตเปนวา การคืน
สิบลดหนึ่ง เปน “แถลงการณแหงความเชื่อ” (statement of faith)
เปนการแสดงออกภายนอก สามารถมองเห็นได เปนการแสดงออกความจริง
ในสวนบุคคลแหงความเชื่อของเรา
 ยิ่งกวานั้น ใครอาจอางตนวาเชื่อในพระเจา อยางที่เราทราบ “ทาน
เชื่อวาพระเจาทรงเปนหนึ่งนั่นก็ดีอยูแลวแมพวกปศาจก็เชื่อ และกลัวจน
ตัวสั่น” (ยากอบ 2:19) แตการนําเอา 10 เปอรเซ็นตของรายไดของเราเพื่อ
คืนใหกับพระเจา นั่นเปนการกระทําแหงความเชื่อ

 อานลูกา 11:42 พระเยซูหมายความถึงอะไร เมื่อพระองคตรัส
ถึงการคืนสิบลดหนึ่งของพวกฟาริสี ที่ถวายทศางค (สิบลดหนึ่ง) เปน
สะระแหน และผักทกุอยางวา “สิง่เหลานัน้พวกเจาควรไดกระทําอยูแลว” 
แตพวกเขาละเวนความรกั  และความชอบธรรมของพระเจา... สบิลดหนึง่
มีความเกี่ยวพันกับ “เรื่องท่ีหนักกวาของธรรมบัญญัติอยางไร

A Statement of Faith

ผูใหญ และมีความสมบูรณ (ฮีบรู 6:1, 2) เชนนั้น ความเชื่อ หรือชีวิตแหง
ความเชื่อเปนประสบการณอันทรงพลังยิ่งใหญ: เพราะความเชื่อนั้นเติบโต
เปนผูใหญ คือการเพิ่มพูนขึ้น

 ในทางใดบางที่เราไดเห็นความเชื่อของเราเติบโตขึ้น และเต็ม
ขนาดเปนผูใหญ หลังจากไดผานชวงเวลามานานพอสมควร...เปนอยาง
นั้นใชไหม
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 การคืนสิบลดหนึ่งคือการแสดงออกถึงความถอมใจวาเขาหรือเธอ
พึ่งพิงในพระเจา และเปนการกระทําที่แสดงวาคนหน่ึงไววางใจในพระคริสต
ซึ่งเปนพระผูไถของเรา และเปนการยอมรับวาเราไดรับพระพรจากพระเจา 
“ผูทรงประทานพระพรฝายวิญญาณแกเรานานาประการ ในสวรรคสถานโดย
พระคริสต” (เอเฟซัส 1:3) แลวเรียบรอย และทรงสัญญาจะประทานใหมากขึ้น

 อานปฐมกาล 28:14-22 ทานยาโคบตอบสนองตอพระสัญญา
ของพระเจาอะไรบาง

 “แผนการของพระเจาสาํหรับ ระบบสิบลดหน่ึงมคีวามงดงาม ไมซบัซอน
และมีความเสมอภาพ และทุกคนอาจรับเอาสวนของตนดวยความเช่ือ และ
ดวยความกลาหาญ เพราะส่ิงนี้เริ่มตนโดยพระเจา ระบบน้ีไดรวมเอาความ
เรยีบงายและไดประโยชน (simplicity and utility) เขาดวยกัน ไมใชผูเรยีนสงู
ก็เขาใจ และดําเนินการได ผูเชื่อทั้งปวงจะรูสึกวาพวกเขาไดเขาไปมีสวนทําให
พระกิตติคุณแหงความรอดถูกเผยแพรออกไป ชายและหญิง ทุกคน และคน
หนุมสาวอาจกลายเปนทองพระคลังสําหรับองคพระผูเปนเจา และอาจเปน
หนวยงานท่ีจะสนองตอความตองการในพันธกิจของพระเจา” เอลเลน จี. ไวท, 
Counsels on Stewardship, หนา 73

 ในทางใดบางที่เราไดคนพบตัวเราเอง ในความจริงแหงพระพร
ฝายวิญญาณที่มาจากการที่ไดคืนสิบลดหนึ่งแดพระเจา การจายเงินสิบ
ลดหนึ่งไดชวยเพิ่มพูนความเชื่อของเรามากข้ึนอยางไร

สิบลดที่สัตยซื่อ : ของบริสุทธิ์แดพระเจาพุธ
 บอยครั้งเราพูดเก่ียวกับการถวายสิบลดหนึ่งแดพระเจา แตเราถวาย
ใหกับพระเจาอยางไร ในเมื่อมันเปนสิ่งของของพระองคอยูกอนแลว

 อานพระธรรมเลวีนิติ 27:30 “ทศางคทั้งสิ้นที่ไดจากแผนดิน
เปนพืชท่ีไดจากแผนดินก็ดี หรือผลจากตนไมก็ดีเปนของพระเจา เปน

Honest Tithe: Holy to the Lord
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สิ่งบริสุทธิ์แดพระเจา” อะไรคือความสําคัญสองจุดท่ีพบไดในพระคัมภีร
ขอนี้เกี่ยวกับสิบลดหนึ่ง

 “สิบลดหนึ่งเปนขององคพระผูเปนเจา ดังนั้นจึงเปนสิ่งบริสุทธิ์ สิบลด
หนึ่งไมไดกลายเปนสิ่งบริสุทธิ์โดยผานการกลาวปฏิญาณ หรือพิธีอุทิศถวาย 
แตเปนสิ่งบริสุทธิ์โดยธรรมชาติของทศางคเอง เพราะเปนของขององคพระผู-
เปนเจา ไมมใีครเวนแตพระเจามสีทิธิใ์นเงิน หรอืทรัพยจาํนวนดังกลาว ไมจาํเปน
ตองมีใครทําพิธีถวายใหแดพระเจา เพราะสิบลดหนึ่งไมเคยเปนสวนหนึ่งของ
สมบัติของบุคคลใด” Angel Manuel Rodriguez, Stewardship Roots 
(Silver Spring, Md.: แผนกพันธกิจฉันทภาระ, 1994) หนา 52 
 เราไมไดทําให “สิบลดหนึ่ง” (หรือ “ทศางค”) เปนสิ่งบริสุทธิ์ พระเจา
ทรงทําใหสิบลดหน่ึงเปนเชนนั้นโดย “การต้ังสิบลดหน่ึงใหเปนสิ่งบริสุทธ์ิ” 
พระองคทรงมีสิทธิ์ที่จะทําเชนนั้น ในฐานะเจาหนาที่ “ฉันทภาระ” เราคืนให
พระองค สิ่งที่เปนของพระองค สิบลดหน่ึงไดอุทิศใหแดพระเจาเพ่ือภารกิจ
พิเศษ การเก็บสํารองไวหรือนําไปใชเพื่อเปาหมายอื่นถือวาเปนการไมสัตยซื่อ
การคืนทศางคใหแดพระเจาเปนดุจสายโซที่ทอดจากจุดเริ่มตนจนถึงปจจุบัน
อยางไมการแตกหัก

 อานพระธรรมฮีบรู 7:2-10 ทานเปาโลอภิปรายเร่ืองสิบลดหน่ึง
ที่ทานอับราฮัมถวายใหเมลคีเซเดค เปดเผยใหเห็นความสําคัญอัน
ลึกซึ้งของสิบลดหนึ่งอยางไร จริงๆ แลว ทานอับราฮัมถวายสิบลดหนึ่ง
ใหใคร

 เชนกัน “วันสะบาโต” เปนวันบริสุทธิ์ เชนเดียวกับ “สิบลดหนึ่ง” เปน
สิ่งบริสุทธิ์ อนึ่งคําวา “บริสุทธิ์”หมายถึง “การแยกไวตางหากเพื่อใชอยาง
ศักดิ์สิทธิ์” วันสะบาโตและสิบลดหนึ่งมีความเช่ือมโยงตอกันในลักษณะนี้ เมื่อ
เปนส่ิงบริสุทธิ์เราจึงแยกทรัพยสิน (หรือเงิน) นี้ไวตางหากถือเปนเปน “สมบัติ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา” นั่นคือความหมายของคําวา “บริสุทธิ์” 
 “พระเจาไดทรงต้ังวันสะบาโตไวเปนวันบริสุทธ์ิศักด์ิสิทธ์ิ” นี่เปนการ
เจาะจงสวนหน่ึงของเวลา (วัน) เอาไว ทรงต้ังไวสําหรับพระองคเอง เพื่อการ
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การฟนฟู การปฏิรูป และการคืนสิบลดหนึ่งวันพฤหัสบดี
 กษัตริยเฮเซคียาห ถือเปนจุดสูงสงดานจิตวิญญาณแหงประเทศยูดาห 
กลาวคือไมมีกษัตริยองคใดหลังการครองราชยของกษัตริยดาวิดและซาโลมอน 
ที่ชนอิสราเอลไดชื่นชมกับพระพรมากมาย ในพระธรรม 2 พงศาวดาร บทที่ 
29-31 กษัตริยเฮเซคียาหใหมีการบันทึกถึงการฟนฟู และการปฏิรูป “และ
พระองคทรงกระทําส่ิงที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจา ตามซึ่งดาวิด
บรรพบุรุษของพระองคไดทรงกระทํา” ( 2  พงศาวดาร 29:2) “นอกจากเคร่ือง
เผาบูชามีจํานวนมากมายแลว ยังมีไขมันของเครื่องศานติบูชา และมีเคร่ืองดื่ม
บูชาคูกับเคร่ืองเผาบูชาดวย ดังนี้แหละงานปรนนิบัติในพระนิเวศของพระเจาก็
ฟนคืนมาอีก” ( 2  พงศาวดาร 29:35) “ถือรักษาปสกา” (2 พงศาวดาร 30:5)  
“จึงมีความช่ืนบานใหญยิ่งในกรุงเยรูซาเล็ม” (2 พงศาวดาร 30:26) รูปเคารพ
ของชาวตางชาติ แทนบูชา และสถานที่สูง (High places) ถูกทําลายลง 
(2 พงศาวดาร 31:1) การฟนฟูจิตใจและปฏิรูปแนวปฏิบัติดังกลาวนี้เกิดขึ้น

Revival, Reformation, and Tithing

นมัสการทางศาสนา ใหดําเนินตอเนื่องไปเปนเวลาศักดิ์สิทธิ์ ดังที่พระเจาทรง
ตั้งไวเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แตแรกเร่ิมโดยองคพระผูสราง
 “ในลักษณะเดียวกันกับสิบลดหนึ่งของเงินรายไดของเรา ถือเปน 
“สิ่งบริสุทธิ์ขององคพระผูเปนเจา” ในพระคัมภีรใหมพระเจาไมไดทรงตรา 
(enenact) บัญญัติเร่ืองสิบลดหนึ่งนี้ขึ้นใหม เชนเดียวกับ “วันสะบาโต” ก็ไมมี
การตราบญัญตัขิึน้ใหมเชนกนั  เพราะบญัญัตทิัง้สองขอนีถ้อืวามหีลกัฐานตอเนือ่ง
ในคําตรัสของพระเยซู และความลุมลึกดานจิตวิญญาณเปนคําอรรถาธิบาย...
ในฐานะท่ีเราเปนประชากรของพระเจา พระเจาทรงสงวนท้ังสองสิ่งนี้ไวเปน
ของพระองคเอง ดังนั้นเราจะไมมอบใหพระองคในสิ่งที่เราหามาได ซึ่งพระองค
ทรงอางวาเปนของพระองคหรอื” เอลเลน จ.ี ไวท, Counsels on Stewardship,
หนา 66

 เราสามารถทําอะไรไดบาง ทีจ่ะชวยใหเราตระหนักแกใจเสมอวา 
“สิบลดหนึ่ง” แทจริงเปน “สิ่งบริสุทธิ์” ของพระเจา
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อยางฉับพลัน ทําใหมีการถวายเงินถวาย และคืนเงินสิบลดหนึ่งเพ่ิมขึ้นอยาง
มหาศาล (2 พงศาวดาร 31:4, 5, 12)

 ผูเผยพระวจนะเนหะมีย บันทึกถึงตัวอยางของการฟนฟู การ
ปฏิรูปและการคืนสิบลดหนึ่ง อานพระธรรมเนหะมีย 9:2, 3 คําวาการ
ฟนฟูจิตใจหมายความอยางไร อานพระธรรมเนหะมีย บทที่ 13 หลัง
จากทานเนหะมียทําการฟนฟู “พระนิเวศของพระเจา” (เนหะมีย 13:4)
ประชาชนชาวยูดาหนําอะไรมา (เนหะมีย 13:12)

 “การฟนฟูและการปฏิรูปเปนสองสิ่งที่แตกตางจากกัน “การฟนฟู” 
เปนเครื่องหมายถึงการตอยอดชีวิตฝายจิตวิญณาณ เปนการปลุกดวงจิต
ดวงใจสูการฟนขึ้นจากการหลับใหลฝายวิญญาณ สวนการปฏิรูปบงบอกถึง 
การเปลี่ยนแปลง การจัดระบบ ระเบียบ การเปลี่ยนแนวคิด และทฤษฎีตางๆ 
เปล่ียนนสิยัเคยชิน และแนวปฏบิตัติางๆ” เอลเลน จ.ี ไวท, Christian Service, 
หนา 42
 ความสัมพันธระหวางการฟนฟูและการปฏิรูป และคืนสิบลดหนึ่งเปน
ไปโดยอัตโนมัติ ปราศจากการคืนสิบลดหน่ึง การฟนฟู และการปฏิรูปเปนแต
อุนๆ ถาถือวาน่ันเปนการฟนฟู บอยครั้งในฐานะเปนคริสเตียนเรายืนอยู
เปลาๆ ขางเสนขอบสนาม ขณะที่เราควรมีสวนอยางกระตือรือรนเคียงขาง
องคพระผูเปนเจา การฟนฟูและการปฏิรูปเรียกใหมีการอุทิศถวาย และการ
ถวายสิบลดหน่ึงเปนสวนหนึ่งของการมอบถวายตัว หากเรายังเก็บสวนที่
พระเจาขอใหเราถวาย เราไมอาจคาดหวังใหพระองคตอบสนองตอสิ่งที่เราทูล
ขอจากพระองค
 การฟนฟูและการปฏิรูปเกิดขึ้นในคริสตจักร ไมใชภายนอก (เพลง-
สดุดี 85:6) เราควรแสวงหาการฟนฟูจากพระเจา (เพลงสดุดี 80:19) และ
การปฏิรูปจาก “สภาพเดิมที่เจาไดหลนจากมาแลวนั้น และจงกลับใจใหม และ
ประพฤติตามอยางเดิม” (วิวรณ 2:5) ปฏิรูปจะตองเกิดขึ้นเกี่ยวกับ “สิ่งที่เรา
เก็บไว และสิ่งที่เราคืนใหกับพระเจา”
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 พระเจาทรงเปนผูทรงริเร่ิมพันธสัญญาทั้งหมดที่กลาวไวในพระคัมภีร 
และยังทรงเปนผูนําในการโนมนาวประชากรของพระองคเขาสูพันธสัญญา
เหลานี้ (ฮีบรู 8:10) พันธสัญญาเปนพระสัญญาประเภทหนึ่งที่สะทอนพระคุณ  
ความรัก และพระประสงคที่จะชวยเราใหรอด
 การทาํพนัธสญัญากบัพระเจารวมหลายเรือ่งดวยกนั:  พระเจาเปนผูรบั
เงื่อนไขของพันธสัญญาคือ การยอมทําตามโดยท้ังสองฝาย กลาวถึงการลง
โทษสําหรับฝายลมเหลวท่ีจะรักษาพันธสัญญา และวัตถุประสงคหรือเจตนา-
รมณของพันธสัญญา แนวคิดเร่ืองการถวายสิบลดหน่ึงสะทอนใหเห็นสวน
ประกอบเหลาน้ี ซึ่งพบไดในพระธรรมมาลาคี 3:9, 10 ขอพระคัมภีรเหลานี้
กลาวซ้ําพันธสัญญาพิเศษเรื่องสิบลดหนึ่งระหวางพระเจา และเจาหนาที่
ฉันทภาระของพระองค เมื่อเราเขาสูพันธสัญญาเชนนั้น เปนเครื่องหมายให
มองเห็นวาเราคัดคานตอหลักการของลัทธิวัตถุนิยม หรือลัทธิบริโภคนิยม 
และเราพิสูจนวาบางส่ิงดีๆ สามารถออกมาจากการเปนคนบาปที่กลับใจใหม
 “เมื่อสังเกตใกลชิด การเห็นแกตัวดูเหมือนจะปดกั้นมนุษยจากการ
ถวาย “สิ่งที่เปนของพระเจาคืนใหกับพระองค” พระเจาทรงทําพันธสัญญา
พิเศษกับมนุษยวา ถาเขาจะจัดสรรสวนที่เปนของพระองคคืนใหกับพระองค
เพ่ือสรางอาณาจักรของพระคริสตขยายออกไป พระเจาจะทรงอวยพรให
พวกเขาอยางอุดมจนไมมีพื้นที่หองจะรองรับพระพรจากพระองค แตถามนุษย
จะเก็บรักษาสวนเปนของพระเจาไว พระเจาทรงประกาศอยางชัดเจนวา “เจา
จะไดรับคําแชงสาป” เอลเลน จี. ไวท, Counsels on Stewardship, หนา 77

 ไมใชการกระทําท่ีทําเกิดความแตกตาง แตเปนการตัดสินใจของ
จิตใจและอารมณ ที่เผยใหเห็นแรงจูงใจ และการมอบถวายตัว ผลลัพธที่
ตามมาคือความเช่ือจะเพ่ิมขึ้น นิมิตดานวิญญาณจะถูกลับใหแหลมคมข้ึน 
และความสัตยซื่อจะไดรับการฟนฟูขึ้นใหม
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เหตุใดการคืนสิบลดหน่ึง จึงมีความสําคัญสําหรับ “การดําเนิน
 ชีวิตในความเช่ือของเรา”

2. เราจะกลาวถอยคําอะไรสําหรับบางคนท่ีพูดวา “ฉันไมสามารถ
 จะถวายสิบลดหนึ่งได” เราจะสามารถชวยบุคคลเชนนั้น ใหมอง
 เห็นตัวเขาหรือเธอเองในสถานการณนี้ไดอยางไร และนอก
 เหนือจากถอยคําเหลานี้ มีอะไรอ่ืนอีกที่เราจะทําไดเพื่อใหการ
 ชวยเหลือ

3. คําถามสุดทายของหัวขอศึกษาวันพุธ ถามวาเราจะทําอะไร เพื่อ
 ใหเรารูสึกตระหนักอยูเสมอวา สิบลดหนึ่งเปนสิ่งบริสุทธิ์ เรามี
 คําตอบใหในเรื่องนี้บางไหม ขอมูลความจริงที่วา “สิบลดหนึ่ง
 เปนสิ่งบริสุทธิ์ของพระเจามีผลเกี่ยวของกับการคืนสิบลดหน่ึง
 ของเราอยางไร”

 การดําเนินชีวิตในความสัมพันธกับพันธสัญญากับพระเจา ตองรับ 
“ความรับผิดชอบ” เราจะชื่นชมยินดีในพระสัญญาแหงพันธสัญญาน้ัน แต
บอยครั้งเราไมชอบพระบัญญา และความรับผิดชอบตางๆ กระนั้นใน “บริบท”
ของพันธสัญญาคือ “การจัดการระหวางสองฝาย การคืนสิบลดหนึ่งเปนสวน
หนึ่งในการดําเนินชีวิตของเราภายในพันธสัญญา”
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“ทานไมรูหรือวาคนที่ปรนนิบัติในโบสถก็กินอาหารของ
โบสถ และคนปรนนิบัติที่แทนบูชา ก็รับสวนแบงจาก
เครื่องบูชานั้น ในทํานองเดียวกัน องคพระผูเปนเจาได
ทรงบัญชาไววา คนที่ประกาศขาวประเสริฐควรไดรับ
การเลี้ยงชีพดวยขาวประเสริฐน้ัน” (1 โครินธ 9:13, 14)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
มาระโก 16:15; 1 เปโตร 3:8, 9; 1โครินธ 9:14; โรม 3:19-24

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 อยางที่เราไดเห็นเมื่อสัปดาหที่แลว เรื่องสิบลดหนึ่งมีความ
สําคัญเพราะเปนการแสดงออกซึ่งความเชื่อ นี่เปนการเผยใหเห็น

อยางหน่ึง หรือเปนบททดสอบความจริงวาตนเองถือศาสนาลองตรวจสอบ
ตัวคุณเองวาคุณอยูในความเช่ือหรือไม ทดสอบตัวคุณวาคุณไมรูหรือวา
พระคริสตทรงอยูกับคุณ...เวนแตคุณจะขาดคุณสมบัติ (disqualifi ed) จริงๆ 
(2 โครินธิ์ 13:5) 
 ขอพระคัมภีรขอแรกอางเร่ืองสิบลดหน่ึง คือเร่ืองทานอับราฮัมถวาย
สิบลดหน่ึงใหกับทานเมลคีเซเดค (ปฐมกาล 14:18-20; ฮีบรู 7:4) ชาวเลวี
ทั้งหลายไดรับสิบลดหน่ึงสําหรับงานการใหบริการ คือเปนผูประกอบพิธี
ใหกับประชาชนท่ีพระนิเวศของพระเจา (2 พงศาวดาร 31:4-10) ปจจุบัน
สิบลดหนึ่งเปนเงินสําหรับสนับสนุนการประกาศเผยแพรพระกิตติคุณ เม่ือมี

บทที่ 8
ผลกระทบของสิบลดหนึ่ง

วันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ 2018
The Impact of Tithing
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เรารวมกันเปนกองทุนสําหรับพันธกิจวันอาทิตย
 พระเยซูทรงพระบัญชาเราวา “เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศ
ขาวพระกิตติคุณ” (มาระโก 16:15) “สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได
สั่งพวกเจาไว” (มัทธิว 28:19-20)  เชนนี้ พระเจาทรงพระประสงคใหเรามีสวน
รวมงานสําคัญที่สุดบนแผนดินโลก: ในการนําผูคนมาหาพระเยซู และให
การสนับสนุนพันธกิจนี้จากแหลงเงินทุนพระเจาไดทรงมอบหมายความรับ
ผิดชอบกับเราในฐานะเปนผูอารักขาทรัพย (เจาหนาที่ฉันทภาระ) ของพระเจา 
การมีสวนรวมนี้ จะทําใหงานที่พระเจาทรงมอบหมายใหสวนบุคคลมีความ
ลึกซึ้งขึ้นในการนําเสนอพระคริสตแกคนอื่น สาวกและเจาหนาที่ฉันทภาระ 
และคนงานทุกคนจะตองนําสิบลดหนึ่งทั้งหมดไปใชสําหรับงานอันศักดิ์สิทธิ์นี้
เราตองอธิษฐานสําหรับความเปนหนึ่ง และจะตองใหการสนับสนุนพันธกิจ
อยางซื่อสัตย ทั้งนี้เพื่อทําใหพันธกิจประสบความสําเร็จ ซึ่งจะชวยสงเสริม
ใหเราเปนหนึ่งในความเชื่อในเวลาเดียวกัน

 อะไรคือขอรับรองของพระเจาในแผนดานการเงินเพื่อความ
สําเร็จในพันธกิจนี้ “สิบลดหนึ่งทั้งหมดหมายถึง” (มาลาคี 3:10) วลี 

ความเขาใจถูกตอง สิบลดหน่ึงจะใหการรับใชเปนเคร่ืองตวงวัดสําหรับความ
สัมพันธของเรากับพระเจา
 แรงกระทบ ลูทางการนําไปใชมีความสําคัญ และวิธีการแบงสรรใน
เร่ืองสิบลดหนึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือการเติบโตฝายวิญญาณจิตของเรา ในการ
ใหการสนับสนุนงานของพระเจา และเปนพื้นฐานในการจัดหาดานการเงิน
สําหรับการประกาศเทศนาพระกิตติคุณ นี่เปนแผนการของพระเจา และผูเชื่อ
ในพระเจาทั้งหลายไดรับการเรียกใหเปนเจาหนาที่ฉันทภาระที่สัตยซื่อ
 สัปดาหนี้เราจะมองไปยังเรื่องสิบลดหน่ึงตอเนื่อง: การจัดสรรสิบลด-
หนึ่ง มีความหมายอะไรสําหรับคนอ่ืนๆ และมีแรงกระทบอะไรท่ีเกิดขึ้นกับ
ดานจิตวิญญาณของเรา

Together We Fund the Mission
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หรือสวนของประโยคอะไร ที่กลาววา “เพื่อวาจะมีอาหารในนิเวศของ
เรา” นี่หมายความวาอะไร

 อยางที่เราไดเห็นแลว  ผูคนไดถวายสิบลดหนึ่งเรื่อยมาตั้งแตสมัยของ
ทานอับราฮัม และทานยาโคบ (ปฐมกาล 14:20, 28:22) และอาจเปนไปได
กอนหนานี้ สิบลดหนึ่งเปนสวนหนึ่งของกองทุนที่ใหการสนับสนุนแก
คริสตจักร เปนแหลงทุนใหญสุดที่ใหการสนับสนุน และเปนวิธีการปฏิบัติ
เสมอภาคเที่ยงธรรมสําหรับการดําเนินพันธกิจของพระเจา
 ในวัฒนธรรมของปจจุบัน คริสเตียนสวนใหญถวายทุนสนับสนุน
พันธกิจแกคริสตจักรคอนขางนอย ถาคริสเตียนทุกคนคืนสิบลดหนึ่งอยาง
สัตยซื่อ ผลลัพธแทบจะจินตนาการไมได “นี่ถือวาเปนสิ่งที่ทําใหประหลาดใจ
มาก จนเกือบทําความเขาใจไมได” Christian Smith and Michael O. 
Emerson, Passing the Plate: (Oxford University Press, 2008) หนา 27
 ในทกุยคุสมยัตลอดมา  พระเจาทรงมปีระชากรของพระองคผูซึง่เตม็ใจ
สนับสนุนพันธกิจของพระองค เราทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะเขาใจและ
ทํางานรวมกันที่จะใหการสนับสนุนดานการเงินแกพันธกิจรอบโลก เราไม
สามารถอดทนตอการไมจัดระเบียบ ไมเอาใจใส หรือปลอยไปตามอําเภอใจ
อีกตอไปเกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุนพันธกิจ การทาทายของเรานั้นยิ่งใหญ
และกวางไกลกวา เมื่อประชาชนและพวกเลวีในอดีตพูดกับผูเผยพระวจนะ
เนหะมียวา “เราจะไมเพิกเฉยตอพระนิเวศของพระเจาของเรา” (เนหะมีย 
10:39) และสิ่งที่ “นาหวาดหวั่นกวา” กําลังเผชิญหนาเหลาผูเชื่อในชวงป 
ค.ศ.1800 ปจจุบันสมาชิกคริสตจักร ศาสนาจารย และและผูรับใชพระเจา
อื่นๆ ตองรวมกันเปนหนึ่งในดานจิตวิญญาณเพื่อสนองตอวัตถุประสงค และ
รวมกองทุนเขาดวยกัน เพื่อใหการสนับสนุนพันธกิจของพระเจาทั่วโลก

 คิดเกี่ยวกับงานของแอดเวนตีสไดขยายออกไปกวางไกลในโลก 
(ดู วิวรณ 14:6, 7) จะใหเราแตละคนเขาใจความรับผิดชอบของเขา 
หรือของเธอเกี่ยวเนื่องกับการใหความชวยเหลือกองทุนที่ไดกลาวถึง
นี้ไดอยางไร
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พระพรท้ังหลายของพระเจาวันจันทร
 ตามที่เราไดเห็น ในพระธรรมมาลาคี 3:10 พระเจาทรงสัญญาจะ
ประทานพระพรยิ่งใหญใหกับเหลาผูเชื่อในการคืนสิบลดหนึ่งอยางสัตยซื่อ
แดพระองค (คริสตจักร) กระนั้นพระพรนั้นไมไดมีเพียงมิติเดียว หากจะกลาว
เนนวาพระพรคือทรัพยสินเงินทอง เทากับเปนการสละพระพรอื่นๆ ไป (at 
the expense of) อยางนี้ก็จะเปนการมองพระพรของพระเจาในมุมแคบกวาที่
เปนจริง
 พระพรท่ีพระธรรมมาลาคีกลาวถึง เปนพระพรท้ังดานจิตวิญญาณ 
และส่ิงของช่ัวคราว ความหมายแหงพระพรของพระเจาชัดเจนคือ ความรอด 
ความสุข สันติสุขในจิตใจ และพระเจากําลังทําสิ่งดีที่สุดเพ่ือเราเชนกัน เมื่อเรา
ไดรับพระพรจากพระเจา เรามีพันธะที่จะแบงปนพระพรกับผูมีอะไรที่ดีๆ 
(fortunate) นอยกวาเรา เทากับวาเราไดรับพระพรเพื่อเราจะไดเปนพรแกคน
อื่นๆ ที่จริงแลวผานทางเรา พระเจาทรงสามารถขยายพระพรของพระองคไป
ทุกหนทุกแหง

 อาน 1 เปโตร 3:8, 9 ทานเปโตรกําลังพูดอะไรกับเราเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางการไดรับพระพรและการท่ีเราเปนพรแกคนอื่นๆ 

 การคืนสิบลดหนึ่งนํามาซึ่งพระพรเปนสองเทา เราไดรับพระพรและ
เราเปนพรแกคนอ่ืนๆ เราใหออกไปในส่ิงที่เราไดรับมา พระพรของพระเจาที่
ใหเราเขาถึงภายในและเราย่ืนออกไปใหคนอ่ืน “จงใหเขา และทานจะไดรับ
ดวย...เพราะวาทานจะตวงใหเขาดวยทะนานอันใด พระเจาจะไดทรงตวงให
ทานดวยทะนานอันนั้น” (ลูกา 6:38) 

 อานพระธรรมกิจการฯ 20:35 “การใหเปนเหตุใหมีความสุขยิ่ง
กวาการรับ” พระคัมภีรขอนี้ประยุกตใชกับ “การถวายสิบลดหนึ่ง” ได
อยางไร

 พระพรยิ่งใหญที่สุดจากการถวายสิบลดหนึ่งสอนเราใหไววางใจใน
พระเจา (เยเรมีย 17:7) “ระบบพิเศษของสิบลดหนึ่งวางบนรากฐานหลักการ

The Blessings of God
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วัตถุประสงคของสิบลดหนึ่งวันอังคาร
 ทานเปาโลเขียนถึงทิโมธี: “เพราะพระคัมภีรกลาววา อยาเอาตะกรา
ครอบปากวัว เมื่อมันกําลังนวดขาวอยู และคนงานสมควรจะไดรับคาจาง
ของตน” (1 ทิโมธี 5:18) ทานเปาโลยกขอนี้มาจากท่ีทานโมเสสเขียนใน 
เฉลยธรรมบัญญัติ 25:4 เกี่ยวกับการนําโคขณะทํางานมาประยุกตใชในคํา
สุภาษิต ซึ่งหมายถึงความยุติธรรมสําหรับโคที่อาจกินขาวไปบางขณะที่ทํางาน  
ในทํานองเดียวกัน สุภาษิตขอท่ีสอง หมายถึงการอุทิศตนของคนทําการ
ประกาศเทศนาพระกิตติคุณ สมควรจะไดรับคาจางเปนรางวัล
 พระเจาทรงสรางและดําเนินการอยางเปนระบบ พระองคทรงออก
แบบระบบสุริยะจักรวาล ระบบนิเวศ ระบบการยอยอาหาร ระบบประสาท และ
อืน่ๆ อกีมากมายเชนกนั  ระบบสิบลดหน่ึงถกูนาํมาใชโดยตระกลูเลว ี(กนัดารวถิ ี
18:26) พวกเลวีบางทําหนาที่ปุโรหิต บางก็ทํางานดูแลรับใชงานตางๆ ใน
อาณาเขตพระวิหาร และพ้ืนที่โดยรอบ ในสมัยใหมนี้เปรียบไดกับเหลาผูรับใช
งานของพระเจาซึ่งมีหลากหลายหนาที่ โดยเฉพาะอยางย่ิงผูทําการสอน ทํา
การประกาศเทศนาพระกิตติคุณ ระบบเงินสิบลดหน่ึงหมายถึงระบบท่ีพระเจา

Purpose of the Tithe

ซึ่งคงทนเหมือนธรรมบัญญัติของพระเจา ระบบสิบลดหนึ่งเปนพระพรสําหรับ
ชาวยิว ถาพวกเขาไมทําตาม พระเจาคงไมประทานพรใหพวกเขา เชนเดียว
กันสําหรับผูดําเนินตามเง่ือนไขแหงพระสัญญา คือสงเสริมการประกาศ
พระกิตติคุณไปจนกวาจะสิ้นสุดของเวลา พวกเขาก็จะไดรับพระพรเชนกัน 
พระเจาไมไดเริ่มตนแผนการนี้ เพื่อจะทําใหพระองคมั่งคั่งขึ้น แตเพ่ือเปน
พระพรย่ิงใหญแกมนุษย พระเจาทรงมองเห็นวาระบบแหงการทําความดีดวย
การให (benefi cence) เปนสิ่งที่มนุษยตองการ” เอลเลน จี. ไวท, คําพยาน
สําหรับคริสตจักร, เลม 3, หนา 404, 405 

 คิดเกี่ยวกับเวลาที่เราไดรับพระพรจากองคพระผูเปนเจาผาน
พันธกิจการรับใชของคนอ่ืน จากน้ันเราสามารถออกไป และทําอยาง
เดียวกันกับคนอ่ืนๆ ตอไปไดอยางไร
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ทรงเลือกไวสําหรับใหการสนับสนุนพันธกิจการรับใช และการประกาศเผยแพร 
โดยมีการใชเงินถวาย และเงินสิบลดหน่ึงตลอดมาในประวัติศาสตรแหง
ความรอด เพื่อใหการสนับสนุนการงาน หรือผูทํางาน ซึ่งถาจะวาไประบบ
สิบลดหนึ่งเปนรากฐาน และเปนพื้นฐานสําหรับงานของพระเจา

 ทานเปาโลหมายถึงอะไร และอะไรคือการประยุกตใชวลีที่กลาว
วา “องคพระผูเปนเจาไดทรงบัญชาไววา คนที่ประกาศขาวประเสริฐ
ควรไดรับการเลี้ยงชีพดวยขาวประเสริฐนั้น” (1 โครินธ 9:14) และ 
(2 โครินธ 11:7-10) สอนเกี่ยวกับความตองการ ใหการสนับสนุนเหลา
ผูทําการเผยแพรพระกิตติคุณอะไรบาง

 เม่ือทานเปาโลกลาววา “ขาพเจาปลนคริสตจักรอ่ืน ดวยการรับเงิน
บํารุงจากเขา เพื่อจะไดปรนนิบัติพวกทาน” (2 โครินธ 11:8) ทานกลาวเปรียบ
เทียบในเชิงนอยใจ (ironically) จากการท่ีทานไดรับคาใชจายจากคริสตจักร
มาซิโดเนียที่ยากจน ขณะทําการปรนนิบัติรับใชในคริสตจักรร่ํารวยแหงเมือง
โครินธ จุดประสงคของทานสําหรับผูเชื่อชาวโครินธคือ เหลาผูทําการเทศนา
สั่งสอนพระกิตติคุณสมควรไดรับคาใชจาย
 สิบลดหนึ่งจะตองถูกใชสําหรับวัตถุประสงคเจาะจง และตองคงอยูใน
ลักษณะน้ีตอไป “สิบลดหนึ่งถูกกําหนดไวเพื่อใชในเปาหมายพิเศษ และตอง
ไมถือวาเปนกองทุนสําหรับคนยากจน แตอุทิศไวเปนพิเศษเพ่ือสนับสนุนเหลา
ผูนาํขาวประเสรฐิของพระเจาไปสูโลก  และไมควรเบีย่งเบนไปจากวตัถปุระสงค
นี้” เอลเลน จี. ไวท, Counsels on Stewardship, หนา 103

 อานพระธรรมเลวีนิติ 27:30 มีวิธีใดบางที่จะนําหลักการตรงนี้
มาประยุกตใชในปจจุบัน

ทองพระคลังพุธ
 พระเจาทรงมี “พระคลัง” (Storehouse) สําหรับ “ลม” ของพระองค 
(เยเรมีย 10:13) ทรงมี “พระคลัง” สําหรับ “น้ํา” (เพลงสดุดี 33:7) และทรง

Storehouse
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มี “พระคลัง” สําหรับหิมะ และลูกเห็บของพระองค (โยบ 38:22) ทั้งหมดท่ี
กลาวมานี้พระเจาทรงมีอํานาจควบคุมพวกมันโดยสิ้นเชิง แตทองพระคลังที่
ทรงคุณคาที่สุดคือทองพระคลังที่มี “สิบลดหน่ึง” รวมอยูในนั้น พระเจาตรัส
วา “เราใหทศางค ในอิสราเอลแกคนเลวีเปนมรดกเปนคาตอบแทนงานที่เขา
ปฏิบัติ คืองานปฏิบัติที่เต็นทนัดพบ” (กันดารวิถี 18:21) พระคัมภีรขอนี้
ถูกเอยถึงคร้ังแรกตรง “สิบลดหน่ึง” ถูกเก็บไว และเปนที่รูจักในปจจุบันวา 
“หลักการทองพระคลัง” พระเจาทรงสอนชนอิสราเอลตอไปวา ใหพวกเขา
นําสิบลดหนึ่งมายังสถานท่ีที่พระองคทรงเลือกไว” (เฉลยธรรมบัญญัติ 12:5, 
6) ในชวงการครองราชยของกษัตริยซาโลมอน สิบลดหน่ึงจากทุกเมืองจะถูก
สงไปยังพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม ชนอิสราเอลเขาใจไดงายวา “ทองพระคลัง” 
ของพระเจาตั้งอยูที่ไหน เม่ือผูเผยพระวจนะมาลาคีพูดกับพวกเขาวา “จง
นําทศางคเต็มขนาดมาไวในคลัง” (มาลาคี 3:10) ทองพระคลังเปนตัวแทนของ
สถานท่ีสําหรับประกอบศาสนพิธีตั้งอยู และเปนจุดที่ชาวเลวีทําการรับใช และ
ไดการอุปถัมภ

 ชื่ออื่นๆ ในพระคัมภีรที่ถูกเรียก ซึ่งเปนเอกลักษณสําหรับทอง
พระคลังคือ 1 พงศาวดาร 26:20; 2 พงศาวดาร 31:11-13; เนหะมีย 
10:38

 การนําเอาสิบลดหนึ่งอันศักดิ์สิทธิ์ ไปยัง “ทองพระคลัง” เปนตนแบบ
หนึง่เดยีวทีถ่กูเสนอในพระคมัภรีในการจดัสรรทกุครัง้  พระเจาไดทรงมเีจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบทองพระคลัง เปนผูบริหารจัดการสิบลดหนึ่งของคริสตจักร
เซเวนธเดยแอดเวนตีส เปนคริสตจักรที่มีเครือขายทั่วโลก ซึ่งเปนที่ยอมรับ
และดําเนินการมาต้ังแตตน สมาชิกไดรับการหนุนใจใหคืนสิบลดหน่ึงของ
พวกเขาใหกับกลุมนมัสการ โบสถทองถิ่น สํานักงานคริสตจักร (มิชช่ัน) (หรือ
“คอนเฟอเรนซ” (conference = มิชชั่นที่เลี้ยงตัวเองได) จากน้ันจะจายเปน
เงินเดือน หรือคาสวัสดิการอ่ืนๆ ใหกับผูทํางานดานพระกิตติคุณตางๆ เชน
อาสาประกาศ ศิษยาภิบาล และศาสนาจารย
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สิบลดหน่ึงและการรอดโดยความเชื่อวันพฤหัสบดี
 อานพระธรรมโรม 3:19-24 ความจริงสําคัญยิ่งอะไร เปน
ศูนยกลางแหงความเช่ือของเรา ซึ่งถูกสอนตรงน้ี เหตุใดเราตองรักษา
คําสอนพื้นฐานนี้ไวสําหรับความเชื่อของเรา

 สวนสําคัญของขาวสารพระคัมภีร คือเราท้ังมวลตางไมคูควรกับการ
ไถใหรอด (โรม 3:23) ถาเราคูควรจะตองเปนไปโดยคุณความดี (merit = บุญ
กศุล) หรือโดยการประกอบการดี แตแนวคดินัน้ขดัแยงกบัคาํสอนของพระคัมภรี

 อานพระธรรมโรม 4:1-5 ขอพระคัมภีรเหลานี้สอนเกี่ยวกับ 
“พระคุณ” ที่คัดคานกับเรื่องบุญกุศล หรือคุณความดีอะไรบาง

 ฉะน้ันความรอดเปนของประทาน (เอเฟซัส 2:8, 9) พระเจาทรงประทาน
ใหแกเราผูไรคุณคา ความรอดมีมาเพราะคุณความดีของพระคริสต ผูทรงได
ถวายบูชาพระชนมชีพอันสมบูรณแบบของพระองคเพ่ือเปนคาไถบาปมนุษย 

Tithe and Salvation by Faith

 “เมื่องานของพระเจาไดขยายไปมากขึ้น จะมีการเรียกใหชวยเหลือดัง
เขามายังสวนกลางมากกวาที่เคย และมีความถี่เพิ่มขึ้น การเรียกเหลานี้จะตอง
ไดรับคําตอบ คริสเตียนท้ังปวงควรเอาใจใสพระบัญชาท่ีวา “จงนําทศางคเต็ม
ขนาดมาไวในคลัง เพื่อวาจะมีอาหารในพระนิเวศของเรา” (มาลาคี 3:10) 
ถาผูอางตนเปนคริสเตียนจะคืนสิบลดหนึ่ง และถวายเงินถวายอยางซื่อสัตย 
ทองพระคลังของพระเจาจะเต็ม จะไมมีโอกาสที่ผูนําคริสตจักรจะจัดใหมีการ
ระดมทุนเชน งานออกราน ออกลอตเตอร่ี หรือขายบัตรจัดงานปารตี้ เพ่ือจะ
หาเงินทุนเพ่ือใหการสนับสนุนการเผยแพรพระกิตติคุณ” เอลเลน จี. ไวท, 
กิจการของอัครทูต, หนา 338

 ลองตรองดูจะมีอะไรเกิดขึ้น ถาผูเชื่อทุกคนจะสงเงินสิบลดหน่ึง
ของพวกเขาไปท่ีใดก็ไดที่พวกเขาตองการ ถาทุกคนทําเชนน้ัน จะมีอะไร
เกิดขึ้นกับงานของพระเจา ดังนั้นเหตุใดจึงสําคัญที่เราจะสงหรือคืนเงิน
สิบลดหนึ่งไปยงัสถานที่ที่มันควรจะอยู
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และพระองคทรงโอนการไถบาปใหกับเรา เหมือนโอนเงิน “เครดิต” (credit) 
ใหเขาไปในบัญชีบาปของเรา เราจึงกลายเปนคนชอบธรรม และไดรับพระ-
ราชทานความรอดจากพระองคดวย แตสําหรับการคืนเงินสิบลดหน่ึงให
พระเจา เราไมไดเครดิตหรือความชอบธรรมจากพระเจา เพราะเงินจํานวนน้ัน
ตั้งตนก็เปนของของพระเจา เมื่อเราคืนเงินสิบลดหนึ่งใหกับพระองค เทากับ
เราไดแสดงความซ่ือสัตยตอพระองคนั่นเอง
 สิบลดหนึ่งไมใชการกระทําที่จะชวยเราใหรอดพน มากไปกวาการ
ประกอบการดี ที่เราไดถูกสรางมาในฐานะเปนคริสเตียน ซึ่งกลาววา “เพราะ
วาเราเปนฝพระหัตถของพระองค ที่ทรงสรางขึ้นในพระเยซูคริสตเพ่ือให
ประกอบการดี ซึ่งพระเจาไดทรงดําริไวลวงหนาใหเรากระทํา” (เอเฟซัส 2:10)
 อยางไรก็ดี การคืนเงินสิบลดหน่ึงไมไดเผยใหเห็นทาที ไมวาจะเปน
ความถอมใจ  หรือการยอมจํานน  หรือความด้ือดึงถือตัวเองเปนสําคญัท่ีพระเจา
ทรงขอใหเราทํา ถาเรารักพระเจาจริง เราจะเชื่อฟงพระองค เงินสิบลดหนึ่งเปน
เพยีงการแสดงออก  ซึง่เปดเผยใหทราบวาเราไดตระหนักจรงิๆ  แลววาเราเพียง
แตทําหนาท่ีฉันทภาระใหกับพระเจา เพราะเราเปนหนี้พระเจาในทุกกรณี เชน
เดียวกันกับวันสะบาโตทําหนาที่เตือนใจประจําสัปดาหถึงพระเจาผูทรงสราง
และพระผูไถของเรา การคืนเงินสิบลดหน่ึงสามารถทําหนาที่ในลักษณะ
คลายกัน วันสะบาโตเตือนเราวา เราไมใชเจาของชีวิต และความรอด ทั้งสอง
อยางเปนของประทานมาจากพระเจา ผลท่ีเกิดขึ้นคือ เราสามารถตระหนักใน
ความเปนจริง และชีวิตแหงความเชื่อ และรับรูวาการคืนสิบลดหนึ่งเปน “สิ่งท่ี
สัมผัสได” (tangible) ซึ่งแสดงออกใหเห็นในความเชื่อของเรา

 พระธรรมลูกา 21:1-4 สอนเราวา “การดําเนินชีวิตโดยความ
เชื่อ” หมายความวาอยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 เปนการงายท่ีเราจะลืมวากําลังหายใจเขาออก ลืมจังหวะการเตนของ
หัวใจ และลืมไมวาทุกขณะจิตที่เรามีชีวิตเปนอยูมาจากพระเจาเทานั้น ใน
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. “เวลาผานไปอยางรวดเร็ว เราเขาใกลนิรันดรเขาไปทุกขณะ อยา
 ใหเราเก็บสวนที่เปนของพระเจาไวเปนของเราเอง อยาใหเรา
 ปฏิเสธพระองค แมวาเราจะไมรอดโดยคุณความดี และไมอาจ
 พนจากคําแชงสาป ใหเราคืนสิบลดหนึ่งแดพระเจา พรอมกับ
 การอุทิศถวายกายใจของเราแดพระองค เพราะมันเปนของ
 พระองค เพราะเราท้ังถูกสรางและทรงถูกไถไวโดยพระองค” 

พระธรรมกิจการฯ บทที่ 17 ทานเปาโลพูดกับชาวเอเธนสเกี่ยวกับพระเจา
เท่ียงแท พระองคเปนองคเดียวที่เปนพระผูสราง “พระเจาผูทรงสรางโลกกับ
สิ่งทั้งปวงที่มีอยูในน้ัน พระองคทรงเปนเจาแหงฟาสวรรค และแผนดินโลก
มิไดทรงสถิตในปูชนียสถานซึ่งมือมนุษยไดกระทําไว” (กิจการฯ 17:24)
ชาวเอเธนสไมทราบเก่ียวกับพระเจาเที่ยงแท แตเราท่ีเปนคริสเตียนทราบ
และการตระหนักใจนี้ตองเปน “ศูนยกลาง” วาเราควรดํารงชีวิตอยางไร 
พระเจาทรงอางสิทธิ์ในตัวเราหลายประการ และผลที่ตามมาคือเราตองดําเนิน
ชีวิตสอดคลองกับขออางเหลานั้นของพระองค
 “ดังนั้นขึ้นอยูกับพระเจาผูทรงอางสิทธิ์ในตัวเรา พระองคทรงมอบ
ทรัพยสมบัติของพระองคไวในมือมนุษย แตทรงกําหนดไว “หนึ่งในสิบ” จะ
ตองจัดแยกไวตางหากอยางสัตยซื่อสําหรับพันธกิจของพระองค พระเจาทรง
กําหนดสวนน้ีโดยใหเรานําไปเก็บไวในทองพระคลังของพระองค ซึ่งเปน
ทรัพยศักดิ์สิทธ์ิ และตองถูกนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใหการ
สนบัสนนุเหลาผูนาํขาวสารแหงความรอดไปเผยแพรยงัทุกสวนของแผนดินโลก 
พระเจาทรงสงวนสวนนีไ้วซึง่หมายถงึการใหเกบ็ไวในทองพระคลังของพระองค 
และสนับสนุนผูรวมงานใหนําแสงสวางแหงความจริงออกไปยังพื้นที่ใกลและ
แดนไกล ดวยความสัตยซื่อและการเชื่อฟงขอกําหนดนี้ที่เจาทรงประสงคใหเรา
รบัรูวาสรรพสิ่งลวนเปนของพระเจา” เอลเลน จี. ไวท, คําพยานสําหรับคริสต-
จักร, เลม 6, หนา 386
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 (เอลเลน จี. ไวท, กิจการของอัครทูต, หนา 566) เอลเลน จี. ไวท 
 หมายความถึงอะไรเมื่อพูดวา “อยาใหเราเก็บสวนที่เปนของ
 พระเจาไวเปนของเราอยาใหเราปฏิเสธพระองค แมวาเราจะไม
 รอดโดยคุณความดี “คุณความดี” (merit) แตการปฏิเสธสิ่งนี้
 เราไมอาจพนจากคําแชงสาป” เราทําการปลนตัวเราเองอยางไร 
 เม่ือเราไมคืนสิบลดหน่ึงแดพระเจา

2. ใหเราอภิปรายมากขึ้นในแนวคิดที่วา สมาชิกโบสถบางคนจัด
 การกับ “เงนิสบิลดหน่ึง” ตามท่ีพวกเขาพอใจ คอืสงไปชวยงานของ
 พระเจาในโครงการใด หรือสถานท่ีไหน (แมในตางประเทศ) และ
 ใชจายอ่ืนๆ ในงานของพระองค ฟงดูแลวประหน่ึงเปนผูเชื่อที่มี
 ความสัตยซื่อ แตนั่นเปนการตอตานการสงสิบลดหนึ่งเขาไปใน
 ทองพระคลังของพระเจา เหตุใดจึงอาจสรุปวา การทําเชนนั้น
 ไมใชแนวคิดท่ีดี จะมีอะไรเกิดข้ึนกับคริสตจักร ถาหลายคนทํา
 เชนนั้น การทําเชนนั้นอาจนําการ “แตกแยกอันนากลัว” ใหเกิด
 ขึ้นทามกลางพวกเราก็เปนได

3. ในพระธรรมลูกา บทท่ี 21:1-4 เรื่องหญิงมายนําเงินเหรียญ
 ทองแดง 2 อันมาหยอนลงในตูเก็บเงินถวาย เธอถวายใหพระ-
 วิหาร แมทราบวาอาจมีการทุจริตในวิหารก็ตาม สิ่งนี้พูดอะไรกับ
 เราท่ีบางคนอาจรูสึกวาคริสตจักรใชเงินของพระเจาไมถูกตองนัก
 ดังนั้นพวกเขาจึงเบี่ยงเบนจุดที่เงินสิบลดของพวกเขาจะถูกนํา
 ไปใช
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“เพราะวาพระเจาทรงรกัโลก จนไดทรงประทานพระบตุร
องคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรน้ัน
จะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร” (ยอหน 3:16)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
มัทธิว 6:19-21; เอเฟซัส 2:8; 1 เปโตร 4:10; 
ลูกา 7:37-47; 2 โครินธ 8:8-15; 2โครินธ 9:6-7

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 พระเจาของเราเปนพระเจาแหงการให ความจริงยิ่งใหญนี้ถูก
พบเห็นอยางทรงพลังยิ่งในการ “ถวายบูชาของพระเยซู” ขอ

พระคัมภีรกลาววา “เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตร
องคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวิต
นิรันดร” (ยอหน 3:16) อีกขอหน่ึงกลาววา “เพราะฉะน้ันถาทานท้ังหลายเอง
ผูเปนคนบาปยังรูจักใหของดีแกบุตรของตน ยิ่งกวานั้นสักเทาใด พระบิดาผู
ทรงสถิตในสวรรค จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แกผูที่ขอตอพระองค” 
(ลูกา 11:13) 
 พระเจาทรงประทานให และให: นั่นเปนพระลักษณะนิสัยของพระเจา 
ดังนั้นเราผูหาทางสะทอนพระลักษณะอุปนิสัยของพระองค เราจําเปนตองเปน
ผูมีลักษณะเชนนั้น เปนการยากที่จะจินตนาการ ถึงความขัดแยงในการแสดง
ออกวา เราเปน “คริสเตียนที่เห็นแกตัวคนหนึ่ง”

บทที่ 9
เงินถวายเพื่อการขอบพระคุณ

วันที่ 24 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2018
Off ering of Gratitude
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ทรัพยสมบัติของทานอยูที่ไหนวันอาทิตย
 อานพระธรรมมัทธิว 6:19-21 แมบางคนจะไมคุนเคยกับขอ
พระคัมภีรเหลานี้ อยางไรก็ตามเราจะสามารถเปนอิสระจากพลังอํานาจ
ของทรัพยสมบัติในโลกนี้ที่หนวงเหนี่ยวตัวเราไวไดอยางไร  ดู โคโลสี 3:
1, 2 ดวย

 พระคัมภีรกลาววา “เพราะวาทรัพยสมบัติของทานอยูที่ไหน ใจของ
ทานก็อยูที่นั่นดวย” (มัทธิว 6:21) มีคําเชิญชวนจากพระเยซู ซึ่งมีลักษณะ
เต็มขนาดของคําสอนนี้ ซึ่งสามารถเห็นกอนพระคัมภีรขอนี้สองขอซึ่งเปรียบ
เทียบการเก็บทรัพยสมบัติไวในโลก และเก็บไวในสวรรค มีสามคําที่พรรณนา
ถึงการเก็บทรัพยสินไวในโลกซึ่งจะมีตัวแมลง สนิม และขโมย (ดู มัทธิว 6:19) 
ทั้งหมดบอกเปนนัยวาทรัพยสมบัติในโลกเปนของชั่วคราว มีใครไมเคยเรียนรู
วาสิ่งของตางๆ ในโลกสามารถอันตรธานไปไดงายเพียงใด “ในโลกส่ิงของทุก
สิ่งไมมั่นคง ไมแนไมนอน ไมอยูถาวรตลอดไป เพราะตกอยูภายใตการผุพัง
เนาเปอย ถูกทําลาย ถูกขโมย และสูญหาย สวนสิ่งของในสวรรคนั้นตรงกัน
ขาม: สรรพสิ่งคงอยูชั่วนิรันดร ทนทาน มั่นคง และไมมีวันเสื่อมสลายลงได 
ในสวรรคไมการสญูหาย” C. Adelina Alexe, “Where Your Heart Belongs”

“Where Your Treasure Is”

 มีวิธีการอยางหนึ่งที่เราจะถวายคืนใหกับพระเจา และเราก็ไดทําการ
ถวายเรื่อยมาผานเงินถวาย เงินถวายของเราเปนโอกาสที่เราจะแสดงความ
กตัญู และความรัก ในวันนั้นเมื่อพระเยซูจะทรงตอนรับเหลาผูไดรับการไถ
ใหรอดสูแผนดินสวรรค เราจะมองเห็นเหลาผูรับเอาพระคุณของพระองค และ
ตระหนักวาคนเหลานั้นที่ตอนรับพระคุณของพระองค ถูกทําใหเปนไปได
เพราะการถวายทรัพยอยางเสียสละของเราทั้งหลาย
 สัปดาหนี้เราจะมองไปที่ลักษณะสําคัญของเงินถวาย ดวยการถวาย
อยางมีใจกวาง ไมวาจะเปนการถวายทรัพย ถวายเวลา หรือถวายตะลันต
ถือเปนของถวายที่ทรงพลังแหงการดําเนินชีวิตความเชื่อ ซึ่งเผยใหเห็น
พระลักษณะอุปนิสัยของพระเจาที่เรากําลังรับใช



96   ฉันทภาระ : แรงดลใจ

in Beyond Blessings, (Pacifi c Press Publishing Association, 2013), 
หนา 22
 มองดูทรัพยสมบัติของคุณ แมวาคุณจะมีทรัพยสินไมมาก ไมชา
ไมนานสวนมากของทรัพยสินเหลานั้นจะถูกโยนทิ้งไป ขอยกเวนอาจเปน
มรดกที่จะตกทอด เจาหนาที่ฉันทภาระที่ฉลาดควรสนใจฝากทรัพยสมบัติไว
บนสวรรคเพื่อความปลอดภัย เพราะในสวรรคไมเหมือนโลกมนุษย คุณไม
ตองเปนกังวลเก่ียวกับเศรษฐกิจซบเซา ไมตองกังวลวาจะโดนขโมย หรือแม
แตโจรที่จะคอยปลนจี้
 มัทธิว 6:19-21 บรรจุหนึ่งแนวคิดสําคัญท่ีสุดในเรื่องฉันทภาระ ทรัพย
สมบัติของคุณเหมือนเปนบุคคลมันจะดึง กระชาก บีบบังคับ ลากถู เรียกรอง 
จูงใจ มีความปรารถนาจะเขาควบคุมดวงใจของคุณ ในโลกของวัตถุนิยม 
ดวงใจของคุณจะคลอยตามทรัพยสมบัติ ดังนั้นทรัพยสมบัติคุณอยูที่ไหน 
ที่นั่นจะยังคงมีความสําคัญตอคุณ เราย่ิงโฟกัสในความตองการส่ิงของในโลก 
และผลกําไรท่ีจะไดมา ก็จะเปนการยากยิ่งที่คุณจะคํานึงถึงเร่ืองของสวรรค
 เหลาผูประกาศตัววาเปนผูเชื่อม่ันในพระเจา แตเก็บรักษาทรัพยสมบัติ
ในโลกน้ีอาจเรียกไดวาเปนคนเสแสรง (hypocritical) การกระทําของเราจะ
ตองสอดคลองกับถอยคําของเรา หรือกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา เรามองเห็น
ทรัพยสินบนโลกของเราดวยสายตา แตเราตองมองเห็นเงินที่ถวายใหพระเจา
เปนสมบัติฝากไวเบ้ืองบนสวรรคโดยความเชื่อ (2 โครินธ 5:7) แนนอน 
เราจะตองทําในส่ิงที่ปฏิบัติไดโดยการจัดหาส่ิงจําเปนสําหรับความตองการ
ของเรา และครอบครัว และแมแตวางแผนไวสําหรับชวงเกษียณอายุ แตเปน
สิ่งสําคัญยิ่งที่จะเก็บภาพใหญไวเสมอ ภาพที่จะคงอยูชั่วนิรันดรในจิตใจ

 อานฮีบรู 10:34 มีจุดสําคัญอะไรตรงน้ี ที่ทานเปาโลเปรียบเทียบ
ระหวางทรัพยสมบัติบนโลกและทรัพยสมบัติในสวรรค

ผูอารักขาพระคุณของพระเจาวันจันทร
 สอดคลองกับพระธรรมเอเฟซัส 2:8 มีอะไรอื่นอีกที่พระเจา
ไดทรงประทานใหเราแลว

Stewards of the Grace of God
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 พระคุณคือ “ความกรุณาตอผูที่ไมมีคุณคาพอ” (undeserved 
favor) เปนของประทานที่คุณไมมีคุณคาพอที่จะไดรับ พระเจาทรงเท
พระคุณของพระองคมายังโลกใบนี้ และถาเราเพียงไมปฏิเสธ พระคุณของ
พระองคพระคุณจะหลั่งลงมายังเรา และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา เดี๋ยวนี้
และตลอดนิรันดร  ทรัพยอันล้ําคาทั้งปวงและอํานาจทั้งสิ้นในสวรรคไดปรากฏ
เปนรูปรางในของประทานแหงพระคุณ (2 โครินธ 8:9) เรื่องนี้แมแตเหลา
ทูตสวรรคยังรูสึกอัศจรรยใจในของประทานอันสูงสงนี้ (1 เปโตร 1:12)
 ไมมีคําถามใดๆ: ในกระบวนของประทานที่พระเจาทรงประทาน
ใหเรา พระคุณที่ทรงประทานใหเราในพระเยซูคริสต เปนของประทานอัน
ล้ําคาเกินสิ่งใด ถาปราศจากพระคุณ เราจะปราศจากความหวัง ความเสียใจ
โศกเศราของความบาปที่กระทบมนุษยชาตินั้นรุนแรงเกินกวามนุษยจะหลุด
เปนอิสระได แมแตการเชื่อฟงธรรมบัญญัติของพระเจาไมอาจนําชีวิตมา
สูเราได “ถาเชนนั้นธรรมบัญญัติขัดแยงกับพระสัญญาของพระเจาหรือ 
ไมเชนนั้นแนนอน เพราะวาถาทรงตั้งธรรมบัญญัติอันอาจทําใหคนมีชีวิต
อยูได ความชอบธรรมก็จะมีไดโดยธรรมบัญญัตินั้นจริง” (กาลาเทีย 3:21) 
ยิ่งกวานั้น ถาธรรมบัญญัติใดอาจชวยเราใหรอดได ก็ควรจะเปนธรรม-
บัญญัติของพระเจา แตทานเปาโลกลาววา แมแตสิ่งนั้นไมอาจชวยใหรอดได 
แตจะตองเปนพระคุณเทานั้น

 อานพระธรรม 1 เปโตร 4:10 “ฉันทภาระ” มีความสัมพันธกับ
พระคุณอยางไร อธิบายการถวายใหแดพระเจา และใหแกคนอื่นๆ 
เปดเผยใหเห็นพระคุณของพระองคอยางไร

 ทานเปโตรกลาววา ขณะที่เราไดรับของประทานแหงพระคุณจาก
พระเจา เราจะตองทํา “หนาที่ฉันทภาระแหงพระคุณของพระเจาหลาย
ประการ” (1 เปโตร 4:10) เปนการตอบแทน นั่นคือพระเจาไดทรงประทาน
ของประทานใหเราหลายอยาง ดังนั้นเราตองกลับไปจากที่เราไดรับมา โดย
พระคุณ ไมใชเพียงเปนการทําความพึงพอใจ และใหเกิดประโยชนแกตัว
เราเอง แตสําหรับการทําใหพระกิตติคุณกาวรุดไป เมื่อเราไดรับพระกิตติคุณ
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ของถวายที่ดีที่สุดของเราวันอังคาร
 อานลูกา 7:37-47 เร่ืองนี้สอนอะไรเราเก่ียวกับการดลใจอยาง
ถูกตองสําหรับเงินถวายแดพระเจา

 มารียเขาไปในหอง และเห็นพระเยซูเอนพระกายที่โตะ เธอกะเทาะฝา
ผอบน้ําหอมราคาแพง เดินมายืนขางหลังใกลพระบาทพระเยซู และเทน้ําหอม
ลงบนพระองค บางคนคิดวาการกระทํานี้ไมสมควร พวกคนท่ีรูจักประวัติของ
เธอคิดวา ที่ผานมาเธอดําเนินชีวิตอยางไมถูกทํานองคลองธรรม 
 พระเยซูทรงไดขับผีรายออกจากมารีย (ลูกา 8:2) อยางไรก็ดี หลังจาก
ที่เธอไดเห็นพระเยซูทรงเรียกลาซารัสใหฟนจากความตาย มารียรูสึกเต็มลน
ไปดวยความกตัญู น้ําหอมขวดนั้นเปนสมบัติมีคามากที่สุดที่เธอมีอยู การเท
น้ําหอมชโลมพระวรกายของพระเยซูในวันนั้น เปนการแสดงถึงการขอบ
พระคุณพระเยซูตามวิธีการของเธอ
 เร่ืองน้ีจับจิต (capture) ดลใจเราใหถวายเงิน “ถวาย” ของเราจาก:  
ความกตัญู เพ่ือเปนการตอบสนองสําหรับพระกรุณาคุณของพระเจา ซึ่งจะ
วาไปมีการตอบสนองอ่ืนๆ อีก ที่เราจะขอบพระคุณพระองค ที่ทรงประทานให
เราอยางไมคิดมูลคา ความมีใจกวางของพระองคควรทําใหเราพรอมท่ีจะถวาย
เม่ือจับคูการแสดงความกตัญู และการขอบพระคุณเขาดวยกัน ทั้งสองเปน
สวนประกอบสําหรับเงินถวายที่มีความหมายยิ่ง ซึ่งรวมไปถึงการถวายเวลา 
ตะลันต ทรัพยสิน และรางกายของเราดวย 

 อานพระธรรมอพยพ 34:26; เลวีนิติ 22:19-24 และกันดารวิถี 

Our Best Off ering

มาเปลาๆ ก็ใหเราสงตอพระกิตติคุณนั้นแกคนอื่นเปลาๆ กลาวคือเราตอง
ทําใหพระกิตติคุณแพรออกไปในทุกวิถีทางที่เราสามารถทําได

 คิดถึงสิ่งตางๆ ทั้งปวง โดยพระคุณของพระเจาที่ทรงประทาน
แกคุณ มีทางใดบางที่คุณจะเปนผูอารักขาพระคุณที่คุณไดรับมา
เปลาๆ
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ความมุงหมายของดวงใจพุธ
 ในบทกอนหนานี้เราไดสังเกตเร่ืองของหญิงมายถวายใหพระเจาอยาง
ใจกวาง แมเม่ือเปรียบกับเงินถวายของคนอ่ืนๆ จะถือวาเล็กนอยก็ตาม แต
หญิงมายถวายอยางเสียสละ ซึ่งแสดงใหเห็นธรรมชาติอุปนิสัยแทจริงของเธอ 
ซึ่งเหลาสาวก และพระเยซูไดเห็นเหตุการณเฉพาะหนา และพระเยซูทรงกลาว
ชมหญิงมายวา “เราบอกทานทั้งหลายจริงๆ วา หญิงมายคนนี้ไดใสไวมาก
กวาคนทั้งปวงนี้” (ลูกา 21:3)

The Motive of the Heart

18:29 ขณะที่บริบทแตกตางจากปจจุบันโดยสิ้นเชิง เราสามารถไดรับ
หลักการอะไรจากขอพระคัมภีรเหลานี้เกี่ยวเนื่องกับเงินถวายของเรา

 เงินถวายอยางดีที่สุดของเรา ดูเหมือนไมเพียงพอในสายตาของเรา 
แตมนัมคีวามหมายในสายพระเนตรของพระเจา  การถวายส่ิงทีด่ทีีส่ดุแดพระเจา 
เปนการแสดงวาเราใหพระองคทรงเปนหนึ่งในชีวิตของเรา เราไมไดถวายสิ่งใด
แดพระเจา เพื่อที่จะใหพระองคพึงพอพระทัย แตเปนวา เราถวายส่ิงที่เรามี
จากความกตัญูกตเวทีของเรา เพราะพระเจาทรงประทานพระเยซูคริสตให
กับเรากอน
 “การอุทิศถวายอยางหมดส้ิน และความเมตตากรุณา พรอมพร่ังดวย
ความรัก ความกตัญู จะทําใหของชิ้นเล็กสุด ที่ถวายดวยความเต็มใจเสีย
สละ กลิ่นหอมจากเบ้ืองบน จะทําใหของขวัญที่นอยคากลายเปนสิ่งมีคุณคา
แตหลังจากเรายอมมอบถวายดวยความเต็มใจแดพระผูไถของเรา สิ่งทั้งปวง
ที่เราสามารถถวายได จะเปนส่ิงมีคุณคาตลอดไปแกเรา ถาเรามองเห็นหน้ี
แหงพระคุณของเราตามท่ีเปนจริง เปรียบกับทั้งหมดเรานํามาถวายอาจจะ
ดูเหมือนไมเพียงพอ และไมมีความสําคัญและเล็กนอย แตเงินถวายเหลานั้น
เปนดุจการเผาเครื่องหอม และกลิ่นหอมจะลอยขึ้นหนาพระบัลลังกเบื้องบน
และพระองคทรงรบัเงนิถวายเหลานัน้ของเรา” เอลเลน จ.ี ไวท, คาํพยานสาํหรบั
คริสตจักร, เลม 3, หนา 397
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 พระเจาองคเดียวเทานั้น (ยากอบ 4:12) ทรงช่ังจิตใจของเรา (สุภาษิต 
16:2; ดู 1 โครินธ 4:5) เปนไปไดที่จะกระทําสิ่งที่ถูกตอง แตผิดความมุงหมาย
การจะบริจาคหรือถวายเงินกอนโตไมจําเปนตองมีความเชื่อยิ่งใหญ แตการ
ใหหรือถวายอยางเสียสละเพื่อใหเกิดผลดีแกคนอ่ืน สามารถจะพูดไดวาเปน
บางสิ่งที่ทรงพลังจริงเก่ียวกับดวงใจของเรา

 อาน 2 โครินธ 8:8-15 ทานเปาโลพูดอะไรตรงน้ีเก่ียวกับการให 
และความมุงหมายสําหรับการให เราสามารถนําหลักการอะไรจากขอ
พระคัมภีรเหลานี้มาใชเกี่ยวกับฉันทภาระ

 ไมวาคุณจะมีจุดมุงหมายใน “การให” “การบริจาค” หรือ “การถวาย” 
อะไรก็แลวแต มันขึ้นอยูกับลําดับเริ่มตนจาก “อัตตาหรือตัวเอง” ไปจนถึง 
“หลักการเห็นแกประโยชนผูอื่นเปนที่ตั้ง” ทุกคนตองตอสูในการจัดอันดับ
ตอเนื่องระหวางความเห็นแกตัว และการใหบอยครั้งกวาการตอสูฝายจิต
วิญญาณอ่ืนๆ ความเห็นแกตัวจะทําใหดวงใจเยือกเย็นลงได แมคร้ังหน่ึง
เคยลุกเปนไฟเพ่ือพระเจา ปญหาเขามาเม่ือเราปลอยใหความเห็นแกตัวเขา
สูประสบการณคริสเตียนของเรา ดังนั้นเราจะตองทูลขอพละกําลังจาก
พระคริสตเพื่อใหชวยจัดการกับความเห็นแกตัวของเรา และทําทุกอยางใน
พระนามของพระองค  
 บรรทัดลางสรุปดวยคําเดียว: ความรัก และความรักไมอาจแสดงออก
โดยปราศจากการปฏิเสธตนเองคือความเต็มใจท่ี “จะให” ตนเอง แมแตเปน
การใหอยางเสียสละ เพื่อการดีสําหรับคนอื่น 
 เวนแตความรักของพระเจาจะสะทอนออกมาในชีวิตของเรา การให
ของเราจะไมสะทอนความรักของพระเจา ดวงใจท่ีเห็นแกตัวมีความโนมเอียง
จะรักแตตนเอง เราตองทูลขอองคพระผูเปนเจาทรง “ทําสุหนัตผิวหนังหุม
หัวใจของเรา” (เฉลยธรรมบัญญัติ 10:16) ดังน้ันเราจะสามารถเรียนรูที่จะรัก 
เหมือนที่พระเจาไดทรงรักเรา
 ความรักเปนพื้นฐานของการทําความดีทุกอยาง เปนจุดสูงสุดในการ
ทําความดีทั้งปวงของคริสเตียน ความรักของพระเจาดลใจเราใหตอบสนองตอ
ความรัก และนี่คือความมุงหมายสูงสดุของการให หรือการถวายแดพระเจา
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ประสบการณของการถวายวันพฤหัสบดี
 ถาพระคริสตเสด็จมาเพ่ือเปดเผยพระลักษณะอุปนสิยัของพระเจาแกเรา 
สิ่งหน่ึงควรจะกระจางในเวลาน้ี:  พระเจาทรงรักเรา และพระองคทรงตองการ
สิ่งดีที่สุดเทานั้นสําหรับเรา พระองคทรงขอใหเราทําเพียงสิ่งเดียวเพื่อผล
ประโยชนของเราเองเทานั้น โดยไมใหมีการสูญเสียใดๆ เกิดขึ้นกับเรา สิ่งนี้
รวมไปถึงการทรงเรียกเราใหมใีจเอ้ือเฟอ และมีใจยินดใีนการใหในสิง่ทีพ่ระองค
ทรงประทานใหเรา เงินถวายดวยใจอิสระ และการมีใจเอื้ออารี เราจะถวายให
มากเทาที่จะเกิดประโยชนแกตัวเราผูถวาย เปรียบเทียบกับเหลาผูที่ไดรับสิ่งที่
เราให มีเพียงผูใหประเภทนี้สามารถทราบดวยพวกเขาเองวา การเปนผูให
ไดรับพระพรมากกวาผูรับ

 อาน 2 โครนิธ 9:6, 7 พระคัมภรีขอนี ้พดูอยางสรปุ (encapsulate)
วา “การให” หรือ “การถวาย” (เชนเดียวกับการหวาน) บังเกิดผลลัพธ
ตางกันอยางไร 

 การถวายดวยใจกวาง สามารถเปนเรื่องการแสดงออกของสวนบุคคล 
อยางเรื่องฝายวิญญาณ ซึ่งเปนงานของความเช่ือ เปนการแสดงออกในความ
กตัญูสําหรับพระพรของพระเจาทรงประทานใหเราผานพระคริสต
 และเปนการกระทําท่ีแสดงออกถึงความเชื่อ การถวายมีแตจะทําให
ความเช่ือเพิ่มข้ึน “ดวยวาความเช่ือที่ไมประพฤติตามนั้นไรผล” (ยากอบ 
2:20) ไมมีวิธีอื่นที่จะเพิ่มความเชื่อมากกวาการดําเนินชีวิตตามความเชื่อ 
หมายถึงการทําในสิ่งที่เติบโตออกจากความเชื่อ ขณะที่เราถวายอยางเสรี และ
มีใจกวาง เรากําลังสะทอนพระลักษณะนิสัยของพระคริสต เรากําลังเรียนรูมาก
ขึ้นเก่ียวกับวาพระเจาเปนเชนใดดวยการมีประสบการณกับพระองค จากการ
กระทําของเรา ฉะนั้นการใหหรือการถวายเชนนี้เทานั้นจะเสริมสรางความไว

The Experience of Giving

 มีสิ่งใดผิดบางหรือไม ในการถวายทรัพยดวยใจอิสระซ่ึงอาจ
ถวายใหมากกวา จากความรูสึกในขอผูกพัน มากกวาความรูสึกของ
ความรัก
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วางใจในพระเจา และโอกาสที่จะมีประสบการณกับพระองค “ขอเชิญชิมดู
แลวจะเปนวา พระเจาประเสริฐ คนท่ีลี้ภัยอยูในพระองคก็เปนสุข” (เพลงสดุดี  
34:8) 
 “ผูคนท่ีชมิรสพระองค  จะไดเหน็พระสิรฉิายจากพระพักตรของพระเยซู 
เปนพระสิริแหงความรักอันเกิดจากการเสียสละพระองคเอง ในแสงสวางสอง
จากคาลวารี เราจะมองเห็นบัญญัติแหงความรักที่ทรงสละพระบุตรเพื่อชีวิต
ของผูคนบนโลก และสวรรค ความรักที่ไมแสวงหาสิ่งใดเพ่ือ “ตัวเอง” ความรัก
เชนนี้มีแหลงที่มาจากดวงหทัยของพระเจา และในพระทัยที่ถอมลง สําแดง
พระอุปนิสัยของพระองคผูทรงสถิตอยูในแสงสวางที่ไมมีมนุษยคนใดสามารถ
เขาถึงได” เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 20 

 ในทางใดบางท่ีเรามีประสบการณในความจริงที่วา ความเช่ือ
เติบโตจากการถวายดวยน้ําใจอิสระ และอยางมีใจกวาง จากพระพรท่ี
เราไดรับมา

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “วญิญาณแหงความโอบออมอาร ีเปนวญิญาณแหงสวรรค สวนวญิญาณ
แหงความเห็นแกตวัเปนวญิญาณแหงซาตาน  ความรักอยางเสียสละพระองคของ
พระคริสตสําแดงออกท่ีไมกางเขน พระองคทรงประทานใหทั้งหมดท่ีพระองค
มีแลวจากนั้นทรงประทานพระองคเอง เพื่อมนุษยจะไดรอด ไมกางเขนของ
พระคริสตเชิญชวนทุกคนที่ติดตามพระองคใหมีใจเมตตากรุณา หลักการนี้
สาธิตใหเห็นการใหและให สิ่งนี้ดําเนินไปในความเมตตากรุณาในภาคปฏิบัติ 
และในการประกอบการดี ซึ่งเปนผลจากการงานของชีวิตคริสเตียน สวนหลัก
การของทางโลกคือที่จะไดและได แมวาชาวโลกจะคาดหวังจะไดมาซึ่ง
ความสุข แตผลท่ีออกมากับตรงกันขาม คือผลแหงความทุกขยาก และความ
ตาย” เอลเลน จี. ไวท, Advent Review and Sabbath Herald, 17 ตุลาคม 
1882
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ความเห็นแกตัวขัดแยงกับจิตวิญญาณตามแบบของพระคริสต
 อยางย่ิง จิตสํานึกอะไรที่จะชวยใหเราปกปองตัวเราเองจากการ
 มีทาทีธรรมชาติเชนนั้น สําหรับมนุษยผูลมลงในความบาป

2. “ดังน้ันใหเราทุกคนจงใหตามท่ีเขาไดคิดหมายไวในใจ มิใชให
 ดวยนึกเสียดาย มิใชใหดวยการฝนใจ เพราะวาพระเจาทรงรัก
 คนน้ันที่ใหดวยใจยินดี” (2 โครินธ 9:7) คําวาดวย “ใจยินดี” 
 ปรากฏเพียงครั้งเดียวในพระคัมภีรใหม และเปนคําที่มาจากใน
 ภาษาอังกฤษวา “hilarious” สิ่งนี้บอกอะไรเก่ียวกับทาทีในการ
 ใหหรือการถวายของเรา

3. จงเขียนสิ่งที่คุณไดถวายใหพระคริสต อธิษฐานเกี่ยวกับสิ่งที่คุณ
 ไดเขียนลงไป สิ่งนั้นควรสอนเราวา เหตุใดเราจึงควรยอมตอบ
 สนองตอสิ่งที่ไดประทานใหเรา ในเวลาเดียวกัน สิ่งนั้นสอนคุณ
 เกี่ยวกับการถวายดวยความจริงใจอยางไร

4. เหตุใดความเห็นแกตัวจึงเปนหลักประกันวาคุณจะนําความทุกข
 ยากใหเกิดกับตัวคุณเอง

5. คิดเก่ียวกับบางคนในคริสตจักรเวลาน้ีที่ตองการความชวยเหลือ
 บางประการคุณจะทําอะไร แมแตบัดนี้ที่อาจเอื้อมออกไป และ
 ชวยในการรับใชพวกเขา คุณสามารถทําอะไรไดบาง แมอาจจะ
 ตองเสียสละอยางเจ็บปวดในสวนของคุณ
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“เพราะพระเจามิไดทรงเรียกเราใหเปนคนลามก แตทรง
เรียกเราใหเปนคนบริสุทธิ์” (1 เธสะโลนิกา 4:7)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
โคโลสี 1:16-18; ฮีบรู 4:14-16; 3 ยอหน บทที่ 3; 
ปฐมกาล 6:13-18; วิวรณ 14:6-12; 1 เปโตร 1:15, 16

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 เพราะความลกึ และความกวางของฉนัทภาระ เปรียบเหมอืนภาพ
ผนืใหญ จงึเปนการงายทีจ่ะหลงไปในบางจดุของภาพ โดยหยดุชะงกั

อยูกับเสนสัมผัส (tangents) และอาจทวมทนอยูกับความรูสึกตอตาน แม
ฉันทภาระจะเปนเรื่องธรรมดา ในอีกแงมุมมีความซับซอน ดังนั้นจึงอาจเกิด
การเขาใจผิดได อยางไรก็ดีไมมีคริสเตียนหรือคริสตจักรใดดํารงอยูหรือดําเนิน
การตอไปไดโดยปราศจาก “ฉันทภาระ” การจะเปนคริสเตียนที่ดี จึงหมายถึง
การเปนเจาหนาที่ฉันทภาระที่ดีเชนกัน
 “ฉันทภาระไมใชทฤษฎีหรือหลักปรัชญา แตเปนแผนการทํางาน 
นั่นคือ “กฎเกณฑในการดําเนินชีวิตคริสเตียน” เปนสิ่งจําเปนที่จะเขาใจชีวิต
ไดเพียงพอ และรูซึ้งถึงแกนแหงความจริง มีประสบการณทําใหชีวิตมีพลัง 
ไมใชเรือ่งการยอมรบัดานจิตใจ แตเปนการกระทําดวยความตัง้ใจม่ัน (the will)
และชัดเจน เปนการจัดการแนวแนเพื่อสัมผัสทุกมิติของเสนรอบวงแหงชีวิต” 
LeRoy E. Froom, Stewardship in its Larger Aspects, (Mountain 
View: Calif., Pacifi c Press Publishing Association, 1229), หนา 5

บทที่ 10
บทบาทของฉันทภาระ

วันที่ 3 - 9 มีนาคม 2018
The Role of Stewardship
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พระคริสตเปนจุดศูนยกลางวันอาทิตย
 พระเยซูทรงปรากฏอยูทั่วพระคัมภีร (ยอหน 5:39) และเราจําเปน
ตองมองเห็นดวยตัวเราเองในความสัมพันธกับพระองค พระองคทรงจายคาไถ
โทษสําหรับความบาป และทรง “ประทานชีวิตของพระองคใหเปนคาไถของ
คนเปนอันมาก” (มาระโก 10:45) พระเยซูทรง “มีอํานาจทั้งสิ้นในสวรรค 
และแผนดินโลก” (มัทธิว 28:18) “พระบิดาไดประทานส่ิงทั้งปวงใหอยูใน
พระหัตถของพระองค” (ยอหน 13:3) พระนามของพระองคอยูเหนือนาม
ทั้งปวง และวันหนึ่งทุกหัวเขาในสวรรค และแผนดินโลกจะคุกเขาลงกราบ
พระเยซู (ฟลิปป 2:9-11)
 “พระเยซูทรงเปนศูนยกลางของสรรพส่ิงที่ดํารงอยู” เอลเลน จี. ไวท, 
การประกาศพระกิตติคุณ, หนา 186 
 พระคริสตทรงเปนหัวใจของ “ฉันทภาระ” และเปนแหลงแหงอํานาจ
ของเรา เพราะพระองค เราบังเกิดผลผลิต อันมีคุณคาตอการดํารงอยู ชีวิตของ
เราทัง้หลายไดสาธติใหคนทัง้ปวงเหน็วาพระองคเปนศนูยกลางแหงชีวติของเรา 
ทานเปาโลอาจมีประสบการณการทดสอบหลายประการ แตไมวาทานจะอยู 
ณ ที่ใด และมีอะไรเกิดขึ้นกับทานบาง จุดมุงหมายสําคัญที่สุดหนึ่งเดียวของ
ทานคือจะมีชีวิตอยู ทานกลาวเปนพยานวา “เพราะวาสําหรับขาพเจานั้น การ
มีชีวิตอยูก็เพื่อพระคริสต และการตายก็ไดกําไร” (ฟลิปป 1:21)

 อานพระธรรมโคโลสี 1:16-18; โรม 8:21 และ 2 โครินธ 5:17 
ขอพระคัมภีรเหลานี้บอกเราวา พระเยซูทรงเปนทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับ
ตัวเราอยางไรบาง

 จะไมมีฉันทภาระแท หากปราศจากพระคริสตทรงเปนศูนยกลางของ
ชีวิตเรา (กาลาเทีย 2:20) พระองคทรงเปนศูนยกลางของ “ความหวังแหง

Christ as the Center

 อะไรคือแกนของทฤษฎีในความหมายการเปนฉันทภาระคริสเตียน 
สัปดาหนี้เราจะมองไปยังบทบาทที่ฉันทภาระมีตอชีวิตคริสเตียน เราจะทํา
เชนนั้น ผานการอุปมาที่นาสนใจ: คือลอของรถมาศึก (chariot)
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พระพร” (ทิตัส 2:13) และ “พระองคทรงดํารงอยูกอนสรรพสิ่งทั้งปวงและ
สรรพส่ิงทั้งปวงเปนระเบียบอยูโดยพระองค” (โคโลสี 1:17) ดังเชนเพลารถ
เปนศูนยกลางของลอ ที่รับน้ําหนักของรถ พระคริสตทรงเปนศูนยกลางของ
ชีวิตแหงฉันทภาระ เหมือนเพลารถท่ีทําจากวัสดุแข็ง ตันทั้งแทงเพ่ือใหมี
เสถียรภาพความมั่นคง ใหวงลอหมุนไปรอบๆ พระเยซูทรงเปนศูนยกลาง
ที่แนนอนและม่ันคงในการดํารงชีวิตของคริสเตียน (ฮีบรู 13:8) อิทธิพลของ
พระองคมีผลตอทุกสิ่งทุกอยางท่ีเราคิดและกระทํา ลักษณะทั้งหมดของ
ฉันทภาระหมุนไปรอบๆ และศูนยกลางของพวกเขาคือพระคริสต
 “เพราะถาแยกจากเราแลว ทานจะทําสิ่งใดไมไดเลย” (ยอหน 15:5)  
ศูนยกลางของฉันทภาระไมอนุญาตใหเกิดโพรง หรือความวางเปลา แตเปน
ความจริงแหงพระคริสตผูทรงพระชนมอยู ผูทรงกําลังทําการในตัวเรา เพื่อ
หลอหลอมอุปนิสัยของเราในเวลานี้ และเพื่อกาลนิรันดร

 สิ่งหน่ึงที่จะกลาวคือ พระเยซูทรงเปนแกนกลางแหงชีวิตของเรา 
แตกลาวอีกอยางคือที่จะดํารงชีวิตอยูเหมือนพระองค คุณมั่นใจหรือไม 
วาพระเยซูทรงดํารงอยูในตัวคุณจริงๆ ดังที่พระองคไดทรงสัญญาไววา 
พระองคจะดํารงอยูกับเรา ถาพระองคไดรับการเชิญใหเขามา

หลักคําสอนเรื่องพระวิหารวันจันทร
 ตามปกติคนหน่ึงจะไมคิดวาเร่ืองพระวิหารอยูในบริบทของฉันทภาระ 
แตความเชื่อมโยงมีใหเห็นชัดเจน เพราะวาเรื่องพระวิหารมีความสําคัญย่ิงตอ
ระบบความเช่ือของเรา และฉันทภาระเปนสวนหน่ึงของระบบ “ความเขาใจอัน
ถูกตองในการจัดการ (ministration) ของพระคริสต ในพระมหาวิหารบน
สวรรคเปนพื้นฐานแหงความเช่ือของเรา” เอลเลน จี. ไวท, พระกิตติคุณ” 
หนา 221 จึงเลี่ยงไมไดที่เราจะตองเขาใจบทบาทของฉันทภาระในแสงสวาง
แหงแนวคิดของพระคัมภีร
 พระธรรม 1 พงศกษัตริย 7:33 บรรยายถึงลอรถรบ เราจะสาธิตให
หลักคําสอนเรื่องพระวิหาร โดยใหดูจุดศูนยกลางของรถรบ ซึ่งไดรับการติดตั้ง

Sanctuary Doctrine
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เขากับเพลารถ และกลางลอคือเพลาลอจะทําใหเกิดความสมดุลเม่ือรถเคลื่อน
ที่ไป พระคริสตผูทรงมีประสบการณในความตายและการฟนพระชนมได
ชัยชนะเหนือความตาย (2 ทิโมธี 1:10) พระองคผูทรงไดผานการสิ้นพระชนม
ทรงวางรากฐานเพื่อพันธกิจของพระองคในพระวิหาร (ฮีบรู 6:19, 20) และ
ทรงตั้งความมั่นคงไวสําหรับความเชื่อของเรา และจากพระวิหารพระองคทรง
ดําเนินพันธกิจการรับใชแทนพวกเราบนแผนดินโลก (ดู ฮีบรู 8:1, 2)
 “ดวยการวางรากฐานบนหลักการพระคัมภีรเพียงหนึ่งเดียว คริสตจักร
เซเวนธเดยแอดเวนตีสสรางระบบหลักความเชื่อจากภาพทั่วไปของหลัก
คําสอนเรื่องพระวิหาร” Fernando Canale, Secular Adventism? 
Exploring the Link Between Lifestyle and Salvation (Lima: Peru, 
Peruvian Union University, 2013) หนา 104, 105

 ขอพระคัมภีรเหลานี้บอกอะไรเรา เก่ียวกับพันธกิจการรับใชของ
พระเยซูในพระวิหาร 1 ยอหน 2:1; ฮีบรู 4:14-16; วิวรณ 14:7

 หลักคําสอนเรื่องพระวิหารชวยเผยความจริงย่ิงใหญแหงความรอด
และการไถใหรอด ซึ่งเปนแกนกลางของหลักศาสนศาสตรของคริสเตียน
ทั้งมวล ในพระวิหารเราไมเพียงมองเห็นการส้ินพระชนมของพระคริสต
เพื่อเรา แตเราไดเห็นพันธกิจการรับใชของพระองค ในพระวิหารบนสวรรค
เชนกัน เราไดมองเห็นหองอภิสุทธิสถาน ไดตระหนักในความสําคัญของ
ธรรมบัญญัติของพระเจา และไดเห็นภาพจริงของการพิพากษาใหญคร้ัง
สุดทาย และตรงกลางของส่ิงท้ังปวงคือพระสัญญาแหงการไถใหรอด ซึ่งได
ถูกทําใหเปนไปไดสําหรับเรา โดยการหลั่งพระโลหิตของพระเยซู
 บทบาทของฉันทภาระสะทอนชีวิตหน่ึงซึ่งไดทอดสมอ (anchored) 
ในความจริงยิ่งใหญแหงความรอดดังที่เผยใหเห็นในหลักคําสอนเรื่องพระวิหาร 
ยิ่งเราไดเขาใจสิ่งที่พระคริสตไดทรงทําเพื่อเรามากเทาใด และสิ่งที่พระองค
กําลังทรงทําในเรา ณ เวลานี้ พันธกิจของพระองค คําสอนของพระองค และ
การตั้งพระทัยของพระองคสําหรับเหลาผูดําเนินนอกหลักการฉันทภาระใน
ชีวิตของพวกเขา
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พระคริสต - ศูนยกลางของความเชื่อวันอังคาร
 เร่ืองพระวหิารเปนศนูยกลาง  เพราะวาเปนทีค่วามจรงิยิง่ใหญแหงความ
รอดไดถูกสําแดงออกมาอยางทรงพลังยิ่ง เปนท่ีีที่ความหมายของไมกางเขน
ไดถูกเปดเผย และหลักคําสอนของเราท้ังมวลเผยใหเห็นไมทางใดก็ทางหน่ึง 
จะตองเชื่อมโยงกับพระสัญญาแหงพระกิตติคุณและความรอด ซึ่งเหมือนกับ
ซี่ลอ (spoke) รถของหลักคําสอนอื่นๆ ลวนออกมาจากความจริงยิ่งใหญแหง
ความรอดโดยความเช่ือในพระเยซู
 “การถวายบูชาของพระคริสตเปนการไถความบาป เปนความจริงยิ่ง
ใหญซึ่งลอมรอบดวยความเชื่ออื่นๆ ที่รวมกันเปนหมวดๆ...ผูที่ศึกษาการ
เสียสละอันอัศจรรยของพระผูไถ ไดเติบโตข้ึนในพระคุณและความรู” เอลเลน 
จี. ไวท, The SDA Bible Commentary, เลม 5, หนา 1137

 พระเยซูทรงหมายความอยางไร เมื่อพระองคอางถึงพระองคเอง
วา “ทรงเปนความจริง” ยอหน 14:6 เปรียบเทียบกับ ยอหน 17:17 เรา
จะตองทําประการใดกับความจริง 3 ยอหน 3

 หลักขอเชื่อของเรามีอิทธิพลตอเราวา เราเปนใคร และเรากําลังดําเนิน
ไปทิศทางไหน หลักขอเชื่อไมเพียงเปนแนวคิดนามธรรมดานศาสนศาสตร 
หลักขอเชื่อแททั้งหมดถูกวางรากฐานในพระคริสต และหลักขอเช่ือทั้งมวล
ควรมีผลกระทบตอชีวิตวาดําเนินชีวิตอยางไร ที่จริงคนหน่ึงอาจอางถึงความ
ชอบธรรม วาเอกลักษณของเราในฐานะที่เปนเซเวนธเดยแอดเวนตีสสามารถ
พูดไดเต็มปาก เพราะหลักคําสอนของเรา มากกวาในที่อื่นใด คําสอนทั้งหลาย
ไดรับมาจากพระคัมภีรและน่ันคือสิ่งที่ทําใหเราเปนอยางเราเปนในฐานะเปน
คริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีส

Christ – Centered Doctrinal Beliefs

 อานพระธรรมฮีบรู 4:14-16 เราไดพบอะไรตรงน้ีสําหรับการ
ดิ้นรนตอสูกับความบาปของเรา ตัวเราเองและความเห็นแกตัว เรา
สามารถจะไดรับพละกําลัง และความหวังตามท่ีพระองคไดทรงสัญญา
ไวตรงน้ีอยางไร
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ขาวของทูตสวรรคสามองคพุธ
 ที่ผานมาพระเจาทรงเตือนโลกในเหตุการณหายนะท่ีจะบังเกิดขึ้น
สองครั้ง: คร้ังแรกคือทรงเตือนโนอาห (ปฐมกาล 6:13-18; มัทธิว 24:37) และ
ครั้งที่สองทรงเตือนผาน “ขาวของทูตสวรรคสามองค” (วิวรณ 14:6-12) ขาว
ของทูตสวรรคสามองคเปนการดึงมานเปดออก ทําใหเห็นการกดขี่ขมเหงที่ไม
ธรรมดาในเหตุการณของโลกอนาคต ความเขาใจในขาวสารน้ีไดเพิ่มมากข้ึน
ในชวงเวลาท่ีผานมา แตขาวสารและพันธกิจยังคงเปน “การทําใหเปนผูชอบ-
ธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต “ขาวสารของทูตสวรรคสามองคเปนขาว
แหงความจริงแนนอน” เอลเลน จี. ไวท, พระกิตติคุณ, หนา 190 กลาวได
อีกอยางวา ในแกนกลางของการนําเสนอขาวความจริงของเรา ขาวสารที่เรา
ถูกเรียกใหประกาศแกชาวโลก จุดเนนคือการเสียสละยิ่งใหญของพระองค
เพื่อเรา

 อานพระธรรมวิวรณ 14:6-12 อะไรคือจุดสําคัญของขาวสาร
เหลานี้ ขาวน้ีบอกแกชาวโลกอยางไร มีความรับผิดชอบอะไรท่ีพระเจา

The Three Angels’s Messages

 บทบาทของฉันทภาระคือการดําเนินชีวิตตามหลักความจริงของ
พระเยซู การทําเชนนั้นสงผลกระทบดานบวกตอคุณภาพชีวิตของเรา “ถา
แมทานไดฟงเรื่องพระองค และไดเรียนรูเร่ืองพระองคตามสัจธรรม ซึ่งมีอยู
ในพระเยซูแลว ทานจงทิ้งตัวเกาของทาน ซึ่งคูกับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสีย อันจะ
เส่ือมเสียไปสูความตายตามตัณหาอันเปนที่หลอกลวง และจงใหวิญญาณจิต
ของทานเปล่ียนใหม และใหทานสวมสภาพใหม ซึ่งทรงสรางขึ้นใหมตามแบบ
อยางของพระเจา ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แทจริง” (เอเฟซัส 
4:21-24)
 ในขอพระคัมภีรนี้เราพบวา ไมเพียงแตรูความจริงเทานั้น แตตอง
ดําเนินตามความจริงดวยการเปนเจาหนาท่ีฉันทภาระไมเพียงการเช่ือในหลัก
คําสอน อยางไรก็ดีความจริงในหลักคําสอนเหลานั้นสอนวา การเปนเจาหนาที่
ฉันทภาระที่ดีหมายถึง การดําเนินชีวิตตามความจริงเหลานั้นในชีวิตของเรา 
และในการท่ีเราปฏิสัมพันธเกี่ยวของกันคนอื่นๆ
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ทรงวางไวบนเราเกี่ยวกับขาวสารเหลานี้ และเรื่อง “ฉันทภาระ” เขากัน
ไดอยางลงตัวอยางไร

 ในฐานะเปนเซเวนธเดยแอดเวนตีส พันธกิจของเราคือการนําเสนอ
ความจริงเรื่องขาวทูตสวรรคสามองคเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเสด็จ
กลับมาครั้งที่สองของพระคริสต ผูคนตองสามารถทําการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิต
ชั่วนิรันดร บทบาทของฉันทภาระคือการเขาเปนหุนสวนกับพระเจาในพันธกิจ 
(2 โครินธ 5:20, 6:1-4) 
 “ในความรูสึกพิเศษ เซเวนธเดยแอดเวนตีสไดถูกตั้งไวใหเปน “ยาม
รักษาการ” และ “เปนผูถือคบไฟ” พระเจาไดมอบหมายใหพวกเขาประกาศ
คําเตือนแกชาวโลกท่ีกําลังจะพินาศ พวกเขาตองสองสวางแสงอัศจรรยจาก
พระวจนะของพระเจา พวกเขาไดรับมอบหมายงานท่ีศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง นั่นคือทํา
การประกาศขาวของทูตสวรรคองคที่หนึ่ง องคที่สองและขาวของทูตสวรรค
องคที่สาม ไมมีงานชิ้นใดจะมีความสําคัญยิ่งใหญเทานี้อีกแลว พวกเขาจะตอง
ไมยอมใหสิ่งอื่นใดดูดซับความสนใจของพวกเขาไป” เอลเลน จี. ไวท, คํา
พยานสําหรับคริสตจักร, เลม 9, หนา 19
 ขอบลอของรถศึกเกือบจะถึงจุดสัมผัสกับพ้ืน เปนตัวแทนนําเสนอ
พันธกิจขาวสารของทูตสวรรคสามองค พันธกิจของพวกเขาคือการปกปองตอ
การลองลอยไปตามหลักศาสนศาสตรที่ผิด เราตองเนนเอกลักษณ และความ
รับผิดชอบของเรา ในเหตุการณชวงสุดทายตางๆ เราเปนกลุมฉันทภาระ
สําหรับประกาศขาวสารนี้ ออกไปแกโลก

 เปนการงาย ขณะที่เราคิดถึงเหตุการณตางๆ ของชวงวันสุดทาย 
โดยงวนอยูกับการบรรยายแผนภูมิ และวันเดือนปตางๆ ซึ่งเคร่ืองมือ
เหลาน้ันมีบทบาทของพวกมัน วาแตเราจะใชอยางไร ขณะที่เราหาทาง
จะเทศนาขาวสารนี้แกโลก เรามั่นใจไดไหมวา เราจะยกชูพระเยซู และ
การถวายบูชาของพระองคเพ่ือเราใหสูงขึ้น และใหพระคริสตเปน
ศูนยกลางของขาวสารท่ีเราเสนอ



บทที่ 10   บทบาทของฉันทภาระ     111

ฉันทภาระวันพฤหัสบดี
 พระครสิตทรงประสงคใหเราดาํเนนิชวีติอยางบรสิทุธิ ์ ชวีติของพระองค
สาธิตใหเห็น “ความบริสุทธิ์” และใหเห็นภาพวาที่สุดของผูทําหนาที่ฉันทภาระ
ควรจะไดรับการมองเห็นเชนไร (ฮีบรู 9:14) เราควรจัดการกับชีวิตของเราให
เปนที่พอพระทัยพระเจา รวมถึงการจัดการส่ิงทั้งปวงที่ทรงมอบหมายไวกับเรา
ฉันทภาระเปนการแสดงออกใหเห็นถึงความบริสุทธิ์นั้น 

 เปรยีบเทยีบ 1 เปโตร 1:15, 16 กบั ฮบีร ู12:14 คาํวา “จงบรสิทุธิ”์ 
และ “ความบริสทุธ์ิ” หมายความวาอยางไร สิง่นีเ้ก่ียวของกบัการอารักขา
ของเราอยางไร 

 ชาวโรมันไดคนพบวา ลอรถศึกจะคงทนมากกวาถาใสปลอกเหล็ก
รอบวงลอ ชางเหล็กจะเผาเหล็กในถานติดไฟจนเหล็กนั้นแดง แลวรีบนําออก
มาตีแผออกเปนวงใหญพอที่จะนําไปสวมลงในลอรถศึกได จากนั้นสาดน้ําเย็น
ลงไปบนวงลอเหล็กนั้น เหล็กก็จะหดตัวรัดแนนกับวงลอ วงลอเหล็กจะสัมผัส
กับพื้นถนนขณะที่ลอหมุนไป
 วงลอเหล็กนี้สามารถเปนตัวแทนแนวคิดของฉันทภาระ นี่เปนชวง
เวลาแหงความจริงเมื่อชีวิตฝายจิตวิญญาณของเราพบกับความระคายเคือง
ในชีวิตจริง เปนจุดที่ความเชื่อของเราพบกับส่ิงขรุขระขึ้นๆ ลงๆ บนถนนแหง
ชีวิตผานความสําเร็จและความลมเหลว เปนชวงท่ีความเช่ือของเราตองพบ
เสนทางเปนหลมุเปนบอ  อาจสะดดุลมจากการดาํเนนิชวีติประจาํวนั  ฉนัทภาระ
เปรียบเหมือนวัสดุหอของช้ันนอกสุดซึ่งบอกวาเราเปนใคร และเรากําลังเปน
พยานใหคนอ่ืนเห็นความประพฤติของเรา วาชีวิตของเราไดผานการจัดการไว
ดีหรือไม การกระทําประจําวันของเราเปดเผยใหเห็นพระคริสตเปนดุจวงลอ
เหล็กที่สัมผัสกับพื้นถนน
 การกระทํามีพลังมาก และจะตองไดรับการควบคุมโดยการมอบถวาย
ชีวิตแดพระคริสต เราจะตองดําเนินชีวิตดวยความม่ันใจและพึ่งในพระสัญญาที่
วา “ขาพเจาผจญทกุสิง่ได โดยพระองคผูทรงเสรมิกาํลังขาพเจา” (ฟลปิป 4:13)

Stewardship
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 ในเวลาท่ีผานไป ลอของรถศึกจะตองเปล่ียนขอบเหล็กหุมลอท่ีสึก
กรอนจากการเสียดสีขณะท่ีวิ่งไปบนถนนท่ีขรุขระ การติดตั้งขอบลอเหล็ก
ใหมเปนงานที่จะตองใชไฟรอนๆ ใชคอนทุบตีเปนอันมาก ไมตางจากการ
ติดตั้งกรอบลอเหล็กครั้งแรก การติดตั้งกรอบลอเหล็กนี้เปนตัวแทนแสดงให 
“ฉนัทภาระในภาคปฏิบตัขิองการชําระใหบรสิทุธิ”์ (ตอเนือ่ง) ดวยการมีดวงจิต
ของพระคริสตเพื่อตอบสนองตอทุกชีวิตไมวาลักษณะตัวเล็กหรือตัวใหญ 
แมวาสําหรับบางคนข้ันตอนอาจยากและเจ็บปวด ขั้นตอนดังกลาวอาจเก่ียว
กบัการใชเงิน อาจกระทบกระเทือนความสัมพันธในครอบครัวหรือการจางงาน
ที่เอยถึงเปนเพียงไมกี่อยาง ทั้งหมดจะตองตอบสนองตอน้ําพระทัยของ
พระเจา บางคร้ังเราตางทราบดี เราสามารถเรียนรูบทเรียนผานการถูกเคาะ 
(knock) ดวยเหตุการณแรงๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา
 งานติดตั้งกรอบลอเหล็กใหมไมใชเรื่องงาย และการสรางอุปนิสัยใหม
ใหกับผูคนไมใชเร่ืองงายเชนกัน คิดถึงประสบการณของทานเปโตร ทานไป

 “การชาํระใหบรสิทุธิข์องดวงวญิญาณโดยการทาํงานของพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ คือการปลูกฝงธรรมชาติของพระคริสตในมนุษย ศาสนาแหง
พระกิตติคุณคือ พระคริสตสถิตในการดําเนินชีวิตตามหลักการอยางมีชีวิต
ชีวา นั่นคือพระคุณของพระคริสตเผยใหเห็นในอุปนิสัย และการประกอบการดี
หลักการของพระกิตติคุณไมอาจแยกจากการดําเนินชีวิตจริง ทุกเสนทางแหง
ประสบการณคริสเตียน และการงานจะตองนําเสนอชีวิตของพระคริสตให
ปรากฏ” เอลเลน จี. ไวท, อุทาหรณสอนชีวิต, หนา 384 

 จงมองดูชีวิตประจําวัน มีอะไรเผยใหเห็นพระคริสตในชีวิตจริง
ของเรา ซึ่งพระองคกําลังทํางานในตัวเรา สรางใหเราเปนคนใหม ดวย
จิตสํานึกอะไรท่ีเราตองเลือกท่ีจะทํา เพื่อจะใหผูคนมองเห็นความ
บริสุทธิ์ของพระองคสะทอนออกมาในตัวเรา



บทที่ 10   บทบาทของฉันทภาระ     113

ทุกหนทุกแหงกับพระเยซู ทานไมคาดหวังวาจะไดยินถอยคํานี้จากริมฝปาก
ของพระเยซู ที่ตรัสวา “แตเราไดอธิษฐานเผ่ือตัวทาน เพ่ือความเช่ือของทาน
จะไมไดขาด และเมื่อไดหันกลับแลว จงชูกําลังพี่นองทั้งหลายของทาน” (ลูกา
22:32) ไมนานหลังจากทานเปโตรไดปฏิเสธพระเยซู ทานเปโตรไดเปล่ียน
แปลงชวีติของทาน  เพยีงแตสิง่นีไ้ดเกดิขึน้หลงัจากประสบการณความเจบ็ปวด 
และความยากลําบาก ในความรูสึกหน่ึง ชีวิตแหงฉันทภาระของทานไดรับการ
ติดตั้งใหม คือทานเปโตรไดกลับใจใหม ชีวิตของทานไดมุงดําเนินไปในทิศทาง
ใหม ซึ่งไดเกิดขึ้นหลังจากทานการถูกทุบตีดวยความรูสึกอันรวดราวจากการ
ที่ไดปฏิเสธพระเยซูพระอาจารยของทาน
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. การเขาสูภาคปฏิบัติเพื่อ “การถูกชําระใหบริสุทธิ์” เชื่อมโยงกับ
 คําสอนที่พระเยซูตรัสวา “ถาผูใดใครตามเรามา ใหผูนั้นเอาชนะ
 ตนเอง และรับกางเขนของตนแบกทุกวัน และตามเรามา” (ลูกา 
 9:23) อยางไร ในพระธรรมกาลาเทีย 6:14 มีอะไรไดถูกตรึง 
 สิ่งนี้ไดสาธิตขั้นตอน “การชําระใหบริสุทธิ์” อยางไร “การชําระ
 ใหบริสุทธิ์” ในภาคปฏิบัติชวยเราใหเรียนรูที่จะคิดเหมือนพระเจา
 อยางไร

2. คุณมีประสบการณดวยตนเองอะไร เกี่ยวกับความเจ็บปวดจาก
 การทดสอบท่ีสามารถสอนบทเรียนอันทรงพลังเก่ียวกับชีวิต
 คริสเตียน และการติดตามองคพระผูเปนเจา เชิญใหสมาชิกที่
 รูสึกสบายใจเปนพยานดวยการเลาประสบการณของตน พรอม
 กับสิ่งที่พวกเขาไดเรียนรู

3. คิดถึงหลักขอเช่ืออื่นๆ ที่เซเวนธเดยแอดเวนตีสเช่ือและสอน 
 อยางเชนวันสะบาโต สภาพของคนตาย การสรางโลก การเสด็จ
 กลับมาครั้งท่ีสอง และขออื่นๆ หลักความเชื่อเหลานี้สงผลตอ
 ความประพฤติในชีวิตของเราอยางไร



บทที่ 11   หนี้ - การตัดสินใจรายวัน     115

“ทานจงใหแกทุกคนตามท่ีเขาควรจะไดรับ จงเสียสวย
สาอากรตามท่ีควร เสียภาษีตามท่ีควร ความยําเกรง
ควรแกผูใด จงยําเกรงผูนั้น จงใหเกียรติยศแกผูที่ควร
จะไดรับ..อยาเปนหนี้อะไรใคร นอกจากความรัก เพราะ
วาผูที่รักเพื่อนบานก็ไดปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบ
ถวนแลว” (โรม 13:7, 8)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
เพลงสดุดี 37:21; มัทธิว 4:3-10; มัทธิว 6:33; เฉลยธรรมบัญญัติ 28:12; 
สุภาษิต 13:11; สุภาษิต 21:5; 2 โครินธ 4:18

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 บางครั้งคุณอาจโชคดีจริงๆ ที่ไดพบใครบางคน ที่เต็มใจให
คุณยืมเงิน บุคคลนั้นมีเจตนาบริสุทธิ์ใจ เขาหรือเธออยากจะ

ชวยคุณใหพนจากการติดขัดดานการเงิน แตในกรณีของคนสวนมากจะ
ไมยอมใหคนอื่นยืมเงินจากการที่พวกเขามีใจอารี พวกเขาจะใหผูเดือดรอน
ยืมเงินก็เพราะพวกเขาตองการไดรับประโยชนในรูปดอกเบี้ยเปนการ
ตอบแทน
 เราควรทําทุกอยางเทาที่จะทําไดเพื่อหลีกเลี่ยงการเปนหนี้ แนนอน
ในบางกรณีหรือบางสถานการณเชนการซื้อบาน ซื้อรถยนต การสรางโบสถ 
หรือเพื่อใชเปนทุนในการศึกษา เราจําเปนตองกูยืมเงิน แตจะตองทําไป

บทที่ 11
หนี้ - การตัดสินใจรายวัน

วันที่ 10 - 16 มีนาคม 2018
Debt - A Daily Decision
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การยืมเงินและการใชเงินวันอาทิตย
 ทานผูเผยพระวจนะหลายทาน และทานเอลีชา ทําการรวบรวมไมที่
ฝงแมน้ําจอรแดน “ขณะท่ีคนหน่ึงฟนไมอยู หัวขวานของเขาตกลงไปในนํ้า 
และเขารองขึ้นวา “อนิจจานายครับขวานนั้นผมยืมเขามา” (2 พงศกษัตริย 
6:5) คํากริยาวา “ยืม” หมายถึง การใชสิ่งของของคนอื่นพรอมกับการไดรับ
อนุญาต แตผูใชตองรับการเสี่ยง และมีความผิดชอบ การกูยืมขวานก็ไมแตก
ตางจากกัน เวนแตอาจตองรับผิดชอบมากกวา อันเนื่องมาจากการใชผิดหรือ
เกิดการสูญหาย
 เหตุผลเดียวที่เรายืมเงินคือเพื่อนําเงินนั้นมาใช ความเสี่ยงในดานการ
เงิน คือเราเชื่อวาเรามีความสามารถใชเงินจํานวนนั้นคืนได และจะไมมีปญหา
ฉุกเฉินดานการเงินเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล แตอนาคตเปนสิ่งที่เราไมทราบ
ไดแน (ปญญาจารย 8:7) ดังนั้นการกูยืมเงินจะทําใหเราพัวพันกับความเส่ียง
อยูเสมอ

 ขอพระคัมภีรตอไปนี้พูดอะไรบางเกี่ยวกับการเปนหนี้ เพลงสดุดี 
37:21; ทานผูประกาศ 5:5; เฉลยธรรมบัญญัติ 28:44, 45

Borrowing and Spending

อยางฉลาดที่สุดเทาที่จะเปนไปได และดวยความตั้งใจจะพนจากการเปนหนี้
ใหเร็วสุดเทาที่จะทําได
 กระนั้นเราตองระมัดวัง การใชจายเงินทองที่เราไมมี เปรียบเหมือน 
“ประตูเขา (gateway) ที่ทําใหผูคนเกิดความโลภทรัพยสมบัติในโลก เปน
การปลูกฝงลักษณะอุปนิสัยของพวกเขา ตราบใดที่ลักษณะอุปนิสัยเชนนี้เขา
มาควบคุมบุคคลใด ความรอด และพระคุณจะถดถอยไป” เอลเลน จี. ไวท, 
Early Writings, หนา 267
 เราตองปรับปรุงตัว และใชความสุขุม และความสามารถเพื่อรักษา
วินัย และทําทุกอยางที่สามารถทําไดเพื่อหลีกเลี่ยงการเปนหนี้ สัปดาหนี้เรา
จะมองไปยังสิ่งที่พระคัมภีรกลาวเกี่ยวกับการเปนหนี้
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 เราอาจยืมเงินพรอมกับแนวคิดวาจะใชเงินนั้นอยางฉลาด แตการ
ทดลองใหใชเงินที่เรามี หรือแมแตเงินที่เรายืมมา อาจนําไปสูปญหายุงยาก
บางประการ ที่จริงแลว วิธีที่เราใชเงินที่ยืมมาอาจปลอยใหเราหลายคนดําเนิน
ชีวิตในลักษณะที่ไมอาจใชเงินคืนได การทดลองที่ทําใหเรายืมเงิน และใชเงิน
ที่ยืมมา เปนจังหวะเตนตามจังหวะการปลูกฝงของนักบริโภค ซึ่งมีผลเกิดขึ้น
กับคนรวย และคนจน เม่ือเราถูกทดลองเชนนั้น เราควรแสวงหาการทรงนํา
ของพระเจา เพราะตรัสไววา “ไมมีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับทาน นอกเหนือ
จากการทดลองซึ่งเกิดขึ้นกับมนุษยทั้งหลาย” (1 โครินธ 10:13) เพราะวาการ
ยืมเงินสามารถกลายเปนคําแชงสาปได (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:43-45) 
 อยาเริ่มตนนิสัยไมดีดวยการชอบยืมเงินคน ถาคุณมีนิสัยเชนวานี้อยู
แลว จายหนี้คืนโดยเร็วที่สุดเทาท่ีจะทําได เราตองเรียนรูที่จะใชเงินอยางชาญ
ฉลาด และเปนเจานายดูแลเงินของพระเจา แตไมยอมใหเงินของโลกเปนเจา
นายเหนือเรา
 อีกครั้งหนึ่ง มีบางสถานการณที่เราจําเปนตองกูยืมเงิน แตจะตองทํา
ดวยความระมัดระวัง และจายคืนทุกบาททุกสตางคกลับไปในเวลาอันสั้นที่สุด
เทาที่เราจะทําได

 มอีนัตรายฝายจติวิญญาณอะไรสาํหรบับคุคลหนึง่ทีถ่กูจับไวแนน
หนาดวยหนี้สินรุงรัง

การทําหนาท่ีฉนัทภาระและความพึงพอใจฉับพลนัวันจันทร
 “ยาโคบจึงใหขนมปง และถั่วแดงตมแกเอซาว เขาก็กินและดื่ม แลว
ลุกไป ดังน้ีเอซาวก็ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปของตน” (ปฐมกาล 25:34) เอซาว
เปนชายหาวหาญ โผงผาง ชอบชีวิตกลางแจง ชอบทําอะไรตามอําเภอใจ เมื่อ
เขาไดกล่ินตมถั่วแดงของยาโคบนองชายของเขา เขาตองการรับประทานทันที 
ประหน่ึงวาเขาหิวโหยเหลือกําลัง เขาถูกควบคุมโดยอารมณ และความรูสึก
ตามใจตัวเอง เขาปลอยใหความกดดันของเขาในขณะน้ันมีอํานาจเหนือเหตุผล 
และเขาไดทําการแลกเปลี่ยนสิทธิบุตรหัวปของตนกับบางส่ิงสําหรับความ

Stewardship and Instant Gratifi cation
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พึงพอใจอยางฉับพลัน “ตอมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากไดรับพรน้ันเปนมรดก 
เขาก็ไดคําปฏิเสธ” (ฮีบรู 12:17) และเขาไมไดรับสิทธินั้นกลับมา
 ในการเปรียบเทียบเรามีตวัอยางของพระเยซู  หลงัจากอดพระกระยาหาร 
40 วัน หิวโหยแทบเปนลม แลวพระเยซูถูกซาตานทดลองสามครั้ง (มัทธิว 
4:3-10) แตพระเยซูทรงมองเห็นเปาหมายของการทดลองคืออะไร ดังนั้นแม
พระองคจะอยูในสภาพอดิโรยจดั พระองคไมยอมแพตอความพงึพอใจ พระเยซู
ทรงดําเนินท้ังชีวิตของพระองคปฏิเสธความชื่นชมในความบาป และความพึง
พอใจของตนเอง และโดยการทําเชนนี้พระองคทรงแสดงใหเห็นวา พระองค
ทรงมีอํานาจเหนือความบาป พระองคไมทรงแลกเปลี่ยน หรือสูญเสียสิทธิ
ของบุตรหัวป และเปลี่ยนสิทธิดังกลาวกับส่ิงใด และพระองคเชื้อเชิญใหเรา
แบงปนการเปน “ทายาท” รวมกันกับพระองค (โรม 8:17; ทิตัส 3:7) เรา
รักษาสิทธิบุตรหัวปของเราดวยการติดตามแบบอยางของพระเยซูเมื่อเราถูก
การทดลอง (1 โครินธ 10:13) 
 สิ่งดีที่สุดที่โลกน้ีสามารถเสนอใหคือที่จะใหเรามีประสบการณที่นี่ และ
เดี๋ยวนี้ เพราะโลกไมสามารถเสนอประสบการณหลังจากโลกนี้ได การที่คุณจะ
ดําเนินชีวิตเพื่อตัวคุณเองเปนสิ่งตรงกันขามกับการดําเนินชีวิตเพื่อพระเจา

 ขอพระคัมภีรตอไปน้ีสอนเก่ียวกับอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดจาก
การแสวงความพึงพอใจแบบฉับพลัน ซึ่งอาจเกิดข้ึนไดแมกับบุคคลท่ี
สัตยซื่อศึกษาใน 2 ซามูเอล 11:2-4; ปฐมกาล 3:6; ฟลิปป 3:19; 
1 ยอหน 2:16; โรม 8:8 

 ความปรารถนาสําหรับ “ความพึงพอใจแบบฉับพลัน” เปนสัญลักษณ
ของจิตใจท่ีไรการควบคุม มันเปนศัตรูของความอดทน ที่กัดกรอนเปาหมาย
ระยะยาวไป เปนการเยาะเยย และบอนทําลายความไวเนื้อเชื่อใจ การที่จะยืด
ชวงเวลาความพึงพอใจใหนานออกไปเปนการเรียนรูในหลักการ เปนความ
ช่ําชองที่จะชวยเราจัดการสถานการณ และความกดดัน โดยเฉพาะอยางย่ิง
การทดลองที่โลกเสนออะไรดีๆ ให อยางเชนการใหยืมเงินอยางไมฉลาด 
แนวคิดนี้ อยางไรก็ดีเปนเร่ืองไมเปนที่นิยมในโลกท่ีถูกสรางขึ้นจากการหมก
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ดํารงชีวิตภายในวงเงินของคุณวันอังคาร
 “คลังทรัพยประเสริฐ และนํ้ามันมีอยูในที่อาศัยของคนฉลาด แตคนโง
กินมันหมด” (สุภาษิต 21:20) พระคัมภีรขอนี้เปรียบเทียบฉันทภาระแหง
ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ ที่ดําเนินชีวิตอยางฟุมเฟอย และการจัดการ
อยางทิ้งๆ ขวางๆ คนโงไมมีแผนท่ีจะดําเนินชีวิตภายในเงินที่มีอยู พวกเขา
กินเติบ ใชทรัพยสมบัติฟุมเฟอยไมเวนแมแตทรัพยที่กูยืมมา มีความรูสึกวา
สติปญญาดานการเงิน และการใชชีวิตอยางมัธยัสถเปนความยากลําบาก 
ไมตองการรับประทานอาหารอยางนั้น อยางนี้ กระน้ันแมเมื่อตองการยืมเงิน 
อยางเชนเพื่อการซื้อบานเราจะตองทําดวยความคิดรอบคอบ และตระหนักวา
เราจะตองใชจายภายในกรอบรายไดของเรา
 ผูมีฐานะดีสามารถดํารงชีวิตดวยรายไดอันมาจากทรัพยของเขา 
ปญหาคือพวกเขามักเปนกังวลกับทรัพยสมบัติของพวกเขา และคิดวาจะรักษา
มันใหยั่งยืนไดอยางไร แตสําหรับบุคคลที่รายไดนอย และมีชีวิตอยูภายใน
รายไดซึ่งไมมาก พวกเขาเปนกังวลวาจะเลี้ยงดูตัวเองใหตลอดรอดฝงอยางไร 
ขณะท่ีฐานะลําบากอยางท่ีเปนอยู อยางไรก็ดีพระคัมภีรใหคําปรึกษาเราให
ดํารงอยูภายในรายได ไมวาเราจะมีรายไดเทาไร ทานเปาโลใหคําแนะนําวา 
สิ่งที่เราตระหนักวาสําคัญที่สุด อาจเปนเร่ืองงายๆ “แตถาเรามีอาหาร และ
เสื้อผา ก็ใหเราพอใจดวยของเหลานั้นเถิด” (1 ทิโมธี 6:8) ทานเปาโลไมไดคิด
วาทรัพยสมบัติในโลกมีความสําคัญสําหรับทาน เพราะทานบอกวา “เพราะวา
สําหรับขาพเจานั้น การมีชีวิตอยูก็เพื่อพระคริสต และการตายก็ไดกําไร”
(ฟลิปป 1:21) 

Living Within Your Means

มุนอยูกับการไดรับรางวัลตามที่ตองการแบบทันใจ แกไขสถานการณไดเร็ว 
แผนสูความรํ่ารวยไวๆ ซึ่งหากคร้ังหน่ึงเราไดรับประสบการณความพึงพอใจ
อยางฉับพลัน เรามีความโนมเอียงท่ีจะเลือกรับรางวัลเชนนั้นอีกครั้ง และ
อีกคร้ัง...ผูทําหนาที่ฉันทภาระที่พระเจาทรงประทานให จะตองไมตกไปสูกับ
ดักเสียเอง
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พูดคําวา “ไม” กับการเปนหนี้พุธ
 อานพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 28:12 พระคัมภีรขอนี้สอน
วา อยานําตัวเราไปเปนหนี้มากเกินไป มีหลักการอะไรที่เราเห็นวาได
ผลตรงนี้ 

 เปนเร่ืองสามัญสํานึกที่จะหลีกเล่ียงการเปนหน้ีเทาที่สามารถทําได 
พระคัมภีรไมสนับสนุนใหเราเปนผูค้ําประกันหนี้วา “อยาเปนพวกที่ตกปาก

Saying No to Debt

 มีหลักการอะไรที่ตองจําไวกอนส่ิงอื่นใด มัทธิว 6:33 เราจะ
มั่นใจไดอยางไรวานี่เปนแนวทางท่ีเราจะดําเนินชีวิตของเรา

 เราควรคิดวาเงินของเราไมใชรายได แตเปนแหลงทรัพยสินท่ีเรามี
ความรับผิดชอบบริหารจัดการ เราควรจัดทํางบประมาณเพื่อใหบรรลุเปา
หมาย การวางแผนงบประมาณเปนสิ่งที่ตองเรียนรู ซึ่งตองใชเวลาในการ
ศึกษารายละเอียด การฝกวินัย อน่ึงการใชความอุตสาหะเปนส่ิงจําเปนเพ่ือ
ใหประสบกับความสําเร็จในการบริหารจัดการ เพื่อทํางบประมาณการเงินให
สมดุล (สุภาษิต 14:15) ถาเรามุงมั่นจะประสบความสําเร็จในแผนฉันทภาระ
ในดานการเงิน เราสามารถจะหลีกเลี่ยงความอับอาย และความผิดพลาดดาน
การเงินได
 ถาคุณมีปญหาดานบริหารจัดการเรื่องการเงิน ก็ควรตั้งงบประมาณ 
ซึ่งไมจําเปนตองจัดทําใหซับซอนนัก เพราะสามารถทําไดงาย อยางเชนการ
รวมรายจายสองสามเดือนเขาดวยกัน จากนั้นหารดวยจํานวนเดือนก็จะเทากับ
รายจายเฉลี่ยประจําเดือน กุญแจสําคัญ คือการพยายามดํารงชีวิตภายใน
รายไดของคุณ ไมวาจะมีอะไรเกิดขึ้นถาทําไดตามนี้ทั้งหมด เปนไปไดที่จะ
หลีกเลี่ยงการเปนหน้ี 

 อานพระธรรมลูกา 14:27-30 พระเยซูทรงสาธิตตรงน้ี ดวยการ
ตั้งราคาของการเปนสาวก โดยทรงยกตัวอยางของชางกอสรางคํานวณ
คากอสรางหอคอย และมีอะไรเกิดขึ้น ถาเขาไมสามารถกอสรางไดเสร็จ 
มีบทเรียนอะไรสําหรับงานของฉันทภาระจะไดรับจากตรงน้ี
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ลงคํา อยาเปนพวกผูเปนประกันหนี้สิน” (สุภาษิต 22:26 อาน สุภาษิต 17:18 
ดวย) หนี้สินมีผลกระทบตอขอผูกพันในอนาคต มีผลตอสถานะและทําใหเกิด
จุดออนดานการเงิน ที่จะใหการสนับสนุนงานของพระเจา เปนเหมือนสาร
ละลายท่ีทําใหยามีรสหวานกลืนไดงาย แตทําใหคริสเตียนพบความลําบากท่ี
สลัดออก หรือจัดการไดยาก การเปนหนี้แมจะไมเปนสิ่งผิดศีลธรรม แตมัน
ก็ไมเสริมสรางกําลังชีวิตฝายจิตวิญญาณ
 “จะตองมีความเขมงวดในมาตรการประหยัด เพ่ือไมใหเกิดหนี้กอนโต 
จงใชจายใหอยูในงบ และหลีกเลี่ยงการเปนหนี้ เหมือนหลีกเลี่ยงโรคเรื้อน” 
เอลเลน จี. ไวท, Counsels on Stewardship, หนา 272
 หนี้สิ้นสามารถทําใหลูกหน้ีกลายเปนทาสในดานการเงิน “คนม่ังคั่ง
ปกครองเหนือคนยากจน และคนขี้ยืมก็เปนทาสของคนที่ใหยืม” (สุภาษิต 
22:7) เพราะวาการเปนหน้ีเปนเร่ืองผูกพันถักทอเหมือนเสนดายบนผืนผา
แหงเศรษฐกิจโลก เราคิดวามันเปนเหมือนบรรทัดฐาน ซึ่งจะวาไปนานาชาติ
ตั้งเปนประเทศอยูไดก็เพราะการเปนหนี้ ฉะนั้นทําไมบุคคลจะทําอยางเดียว
กันไมได นี่เปนทาทีความคิดเห็นที่ผิด
 “ทําสัญญาจริงจังกับพระเจาวา โดยพระพรของพระองค คุณจะจาย
หนี้สินจนหมด จากนั้นจะไมเปนหนี้ใครอีกตอไป ถาคุณดํารงชีวิตดวยอาหาร
ที่ใหคุณคาอยางเชนขาวตม (ขาวโอต) และขนมปง และอ่ืนๆ เปนการไมยาก 
อยาใหคุณจายคาอาหารตามใจลิ้น และถือเอาความอรอยถูกใจเปนหลัก คุณ
ก็จะประหยัดคาอาหารลงอยางเชนมื้อละยี่สิบหาเซ็นต (ประมาณ 9 บาท) 
จงใชเงินเพนนี และเงินดอลลารอยางคุมคา คุณจะมีเงินเหลือหลายดอลลาร
โดยอัตโนมัติ อน่ึงการใชจายอยางประหยัดในทุกเร่ืองราวที่นี่ ที่นั่น ในที่สุด
คุณจะมีเงินดอลลารเพิ่มพูนขึ้น จงปฏิเสธตนเอง อยางนอยตอนที่คุณมีหนี้สิน
รัดตัว...เม่ือเร่ิมประหยัดไดบางแลวอยาหยุดชะงัก อยาทอใจหันไปใชจาย
มือเติบอยางเดิม จงปฏิเสธรสชาติที่เคยถูกใจบาง อยาหมกมุนอยูกับความ
อรอยเปนสําคัญ จงประหยัด เริ่มต้ังแตหน่ึงเพนนี และวางแผนการใชหนี้ให
เร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได วันที่คุณยืนขึ้นไดอยางปลอดหน้ี ก็เทากับคุณได
ประสบชัยชนะยิ่งใหญแลว” เอลเลน จี. ไวท, Counsels on Stewardship,
หนา 257 
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การออมและการลงทุนวันพฤหัสบดี
 มดงานจะเก็บรักษาเสบียงอาหารสําหรับฤดูหนาว (สุภาษิต 6:6-8) 
เราฉลาดพอท่ีจะนําวิถีของพวกมันมาใช เมื่อเราเก็บรักษาเปนกิจวัตรเพ่ือ
เปาหมายพิเศษ จุดในการเก็บรักษาคือที่จะมีแหลงทุนพรอมสําหรับคาใชจาย
ในชีวิต หรือสําหรับสิ่งท่ีตองการ ซึ่งตอตานกับความสูญเปลา หรือเก็บสะสม
สิ่งที่เราหาได การจัดการดานการเงินตองใชสติปญญา การตั้งงบประมาณ 
และการรักษาวินัย ถาทั้งหมดที่เราทําคือเก็บไวสําหรับเราเอง ก็เทากับเปน
การฉกเอาทรัพยสินของพระเจา แทนที่จะบริหารจัดการมัน
 “เงินที่ใชไปสําหรับสิ่งที่ไมจําเปนเทากับเปนการสูญเปลาสองเทา 
ไมเพียงเงินนั้นหมดไป แตศักยภาพในการหาก็หมดไป หากเราเก็บไว
ตางหาก มันอาจเพิ่มพูนขึ้นบนแผนดินโลกผานการเก็บรักษาหรือเพิ่มพูน
ขึ้นในสวรรคดวยการถวายเงินจํานวนนั้น... การประหยัดไวเปนการมีวินัยที่
พัฒนาข้ึนสูการมีอํานาจเหนือเงิน แทนท่ีจะปลอยใหเงินควบคุมเรา ในกรณี
ใดก็ตามเมื่อเราโนมเอียงจะทําตามอําเภอใจ เราจะตองลุกขึ้นควบคุมมัน” 
Randy C. Alcorn, Money, Possessions and Eternity (Carol Stream: 
Illinois, Tydale House Publishers, 2003), หนา 328

Saving and Investing

 การเปนหนี้เปนพื้นฐานที่ออนแอสําหรับคริสเตียนที่จะใชเปนจุดยืน 
มันสามารถกอใหเกิดความเสียหายแกประสบการณดานวิญญาณจิต และมี
ผลกระทบตอความสามารถที่จะถวายใหกับงานของพระเจา มันปลนความ
สามารถไปจากเรา ความสามารถท่ีจะใหการชวยเหลือแกคนอ่ืนอยางมั่นใจ 
มันขโมยโอกาสที่เราจะไดรับพระพรของพระเจาไป

 มีการเลือกอะไรบางที่เราสามารถจะทําไดเดี๋ยวนี้ ที่จะชวยเรา
ใหหลีกเล่ียงการเปนหนี้ที่ไมจําเปน มีจุดไหนท่ีคุณจะปฏิเสธตัวเอง 
เพื่อที่จะรักษาสภาพปลอดหนี้สินเอาไว
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 อานพระธรรมสุภาษิต 13:11; สุภาษิต 21:5  และ สุภาษิต 13:18  
ถอยคําใดตรงนี้ที่สามารถนํามาใชเพื่อจัดการเรื่องการเงินใหดีขึ้น

 ฉันทภาระประหยัดไวสําหรับความตองการของครอบครัว และลงทุน
ในสวรรค เมื่อจัดการกับทรัพยสินของพระเจา มันไมเกี่ยวกับคนหนึ่งเปน
เจาของทรัพยสนิจํานวนเทาไร  แตเก่ียวกบัการมีแผนการจัดการตามพระคัมภรี 
ไมวาสถานะการเงินของคุณจะเปนเชนไร การเก็บรักษาไวสําหรับความตอง
การของครอบครัวควรทําอยางฉลาด ลดการสูญเสียใหนอยที่สุด เกล่ียความ
เส่ียงออกไป (ปญญาจารย 11:1, 2) ทําการเชนนั้นจะลดขนาดลงใหมากท่ีสุด
กอนความตองการของคุณ (สุภาษิต 24:27) มเีครื่องมือที่นําสูความสําเร็จสอง
ชิ้นในตนแบบนี้ ขณะที่ความตองการไดรับการตอบสนอง และทรัพยสมบัติ
เพิ่มขึ้น “ทานท้ังหลายจงจําพระเยโฮวาหพระเจาของทานทั้งหลาย เพราะวา
พระองคทรงเปนผูใหกําลังแกทานที่จะไดทรัพยสมบัตินี้ (เฉลยธรรมบัญญัติ 
8:18)
 รูปแบบการลงทุนมั่นคงท่ีสุดสําหรับฉันทภาระของพระเจาคือที่จะลง
ทุนใน “อาณาจักรแหงสวรรค” (มัทธิว 13:44) ซึ่งจะไมมีชวงซบเซาของธุรกิจ  
การเสี่ยง การลักขโมย หรือตลาดตกตํ่า ซึ่งเหมือนกับกระเปาเงิน หรือกระเปา
สตางคไมเคยขาดวิ่น (ลูกา 12:33) การรับเอาพระคริสต เหมือนการเปดบัญชี
ธนาคาร การคืนสิบลดหนึ่ง และถวายเงินถวายเปนเหมือนการฝากเงินเขา
บัญชี อยางไรก็ดีเราจําเปนตองเอาใจใสการดําเนินชีวิตในโลกนี้เชน การจาย
คาบิลเรียกเก็บเงิน คาเส้ือผา อาหาร และอ่ืนๆ แตเรายังคงรักษาจุดโฟกัส
ของเราไวในความจริงชั่วนิรันดรเสมอ

 อานพระธรรม 2 โครนิธ 4:18 เราสามารถจะถอืรกัษาความจรงินี้
ไวตอหนาเราเสมอ ขณะเดียวกันดําเนินชีวิตในความรับผิดชอบใน
ฐานะเจาหนาที่ฉันทภาระตรงน้ีไดอยางไร
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 ความสามารถตามธรรมชาติทุกอยาง ไมวาความชํานาญ ฝมือดานใด 
ดานหนึ่งท่ีมาจากพระเจา ไมวาเราจะเกิดมาพรอมกับพันธุศาสตร (geneti-
cally) หรือไดรับอิทธพล และการศึกษาจากสิ่งแวดลอมของเราหรือทั้งสอง
อยาง สวนสําคัญของความเทาเทียมคือส่ิงที่เราทําอะไรกับความสามารถ และ
ความชํานาญที่เรามี พระเจาทรงคาดหวังใหเราผูทําหนาที่ฉันทภาระเรียนรูถึง
ขั้นเช่ียวชาญ มีความสามารถ มีทักษะความชํานาญดานตางๆ ผานการศึกษา 
และประสบการณการฝกฝนอบรม (ปญญาจารย 10:10)
 เบซาเลล “ประกอบดวยพระวิญญาณของพระเจาใหมีสติปญญา และ
ความเขาใจ และความรูในการชางฝมอืตางๆ” (อพยพ 35:30-31)  พระวญิญาณ
ของพระเจาทรงใหโอโฮลีอับมีฝมือในการชางเชนกัน ทั้งเบซาเลล และ
โอโฮลีอับมีความสามารถ และมีน้ําใจสอนงานชางตางๆ ใหผูรวมงานอื่นๆ 
ดวย (อพยพ 35:34) 
 เราสามารถเรียนรูที่จะเปน “ผูอารักขา” ที่ดีขึ้นโดยขจัดหนี้สินขณะ
อาศัยอยูในโลกที่นิยมวัตถุ เราควรพัฒนาความรู ทักษะความชํานาญผาน
การอาน การเขารวมสัมมนาหรือสมัครเรียนหลักสูตรอยางเปนทางการ (เมื่อ
ใดที่สามารถทําได) และสําคัญยิ่งคือการฝกภาคปฏิบัติในสิ่งที่เราไดเรียนรูมา 
การเพ่ิมพูนทักษะความสามารถ จะทําใหเราสามารถถวายการรับใชพระเจาได
ดีที่สุด และทําหนาที่ฉันทภาระไดดีกวาเดิมดวย
 คําอุปมาเรื่องตะลันต บงบอกวาผูรับใชแตละคนตางไดรับตะลันต 
“ตามความสามารถของแตละคน” (มัทธิว 25:15) ผูรับใชสองคน คนหนึ่งได
รับหาตะลันต อีกคนไดรับสองตะลันต ตางนําเงินไปคาขาย เวลาผานไป 
ทั้งสองคนตางไดกําไรเปนเทาตัวของเงินที่ลงทุน แตผูรับใชคนท่ีสามฝง
หนึ่งตะลันตที่ไดรับมาในดิน เราควรมุงมั่นปรับปรุงสิ่งที่เรามี แตการฝงตะลันต
ไวไมแสดงความสามารถ หรือทักษะใดๆ การบริหารจัดการเรื่องการเงิน ควร
พยายามใชหน้ีใหหมด ปลูกฝงระเบียบวินัย เขารับการฝกฝนอบรม และหา
ประสบการณจากการนําส่ิงท่ีไดเรียนรูมาไปประยกุตใชถงึข้ันเต็มความสามารถ 
หรือเกงในบางสิ่ง วิธีการคือตองฝกทําซ้ําแลวซ้ําอีก   
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. แมวา “การรูจักบังคับตนเอง” จะมีความสําคัญสําหรับคริสเตียน 
 คนหน่ึงย่ิงจะเห็นความสําคัญ เม่ือคนขาดวินัยขอน้ี และเขาถูก
 นาํไปสูความยุงยากดานการเงินหรือแมถงึข้ันลมละลาย คริสตจักร
 สามารถทาํอะไรไดบางเพือ่ชวยคนเหลานัน้ผูอาจตกอยูในอนัตราย
 ของปญหานี้

2. อานพระธรรมโรม 13:7, 8 เราสามารถจะนําพระคัมภีรขอน้ีมา
 ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร ในการติดตอ เกี่ยวพัน
 หรือทํางานรวมกับคนอื่น

3. บางคนอางเหตุผลวาเราไมควรกังวลเกี่ยวกับการเปนหนี้ เพราะ
 พระเยซูจะเสด็จกลับมาในไมชา คุณจะทําอยางไรกับขออางน้ี

 “เม่ือเรานําบทเรียนจากพระคัมภีรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
บทเรียนเหลานั้นจะฝงอิทธิพลลุมลึกในอุปนิสัยอยางถาวร อยางเชนทานทิโมธี
ไดเรียนรู และนําไปปฏิบัติ ทานทิโมธีเองไมมีตะลันตฉลาดหลักแหลมพิเศษ 
แตผลงานของทานมีคุณคายิ่ง เพราะทานใหความสามารถท่ีพระเจาทรง
ประทานใหในการรับใชพระเยซูคริสตเจาจอมเจานายของทาน” เอลเลน 
จี. ไวท, กิจการของอัครทูต, หนา 205
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“หนุมๆ จะรักษาทางของตนใหบริสุทธิ์ไดอยางไร โดย
ระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค ขาพระองค
แสวงพระองคดวยสุดใจของขาพระองค ขออยาใหขา
พระองคหลงไปจากพระบัญญัติของพระองค ขาพระ-
องคไดสะสมพระดํารัสของพระองคไว ในใจของขา
พระองค เพื่อขาพระองคจะไมทําบาปตอพระองค” 
(เพลงสดุดี 119:9-11)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
เอเฟซัส 5:15-17; โคโลสี 3:23; ลูกา 12:35-48; 
ยากอบ 4:14; กิจการฯ 3:21; 1 โครินธ 9:24-27

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 นิสัยของคุณเผยใหเห็นวัตถุประสงค และทิศทางแหงชีวิต
ของคุณ ผูดูแลทรัพยสินของพระเจาเปนผูพัฒนานิสัยที่ดี เพ่ือ

จะทําหนาที่ฉันทภาระไดอยางสัตยซื่อที่สุด การอธิษฐานเปนการสรางนิสัย 
อยางเชนทานดาเนียลมีนิสัยชอบอธิษฐานเปนประจําวัน (ดาเนียล 6:10) การ
เขาโบสถเปนการสรางนิสัยอีกอยางหนึ่ง อัครทูตเปาโลชอบ “เขาไปในธรรม
ศาลาเสมอจนเปนนิสัย” (กิจการฯ 17:1, 2) ทานเปาโลเขียนดวยวาการคบ
กับคนดี ยอมมีผลดี ตรงกันขามการคบคนไมดี พระวจนะของพระเจากลาววา 
“อยาหลงเลย การคบคนช่ัวยอมเสียนิสัย” (1 โครินธ 15:33) เราตองปลูกฝง
นิสัยดีเพื่อที่จะใหมาแทนนิสัยเกาที่ไมดีนั้น

บทที่ 12
นิสัยของผูอารักขา

วันที่ 17 - 23 มีนาคม 2018
The Habits of a Steward
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จงแสวงหาพระเจากอนวันอาทิตย
 เราทุกคนมีนิสัย คําถามคือ: เขาเปนคนประเภทไหน เปนคนดี หรือ
เปนคนช่ัว คริสเตียนทั้งมวลควรมีนิสัยดี เปนคนท่ีแสวงหาพระเจากอนสิ่งใด
ทุกวัน นี่ควรเปนคุณสมบัติสําคัญที่สุดของท้ังปวง
 “ทุกเวลาเชาจงอุทิศตัวคุณเอง ชีวิต รางกาย และวิญญาณแดพระเจา
บมเพาะนิสัยดีดวยการอุทิศถวาย และไววางใจมากขึ้น และมากขึ้นในพระผู-
ชวยใหรอดของคุณ” เอลเลน จี. ไวท, Mind, Character, and Personality,
เลม 1, หนา 15 ดวยนิสัยเชนนี้ แนนอนเราจะผาน “เขาทางประตูแคบ...” 
ซึ่งนําไปถึงชีวิต (มัทธิว 7:14)
 พระเจาตรัสวา “อยามีพระเจาใดนอกเหนือจากเรา” (อพยพ 20:3) 
พระเยซูตรัสในบริบทของความตองการพื้นฐาน “จงแสวงหาแผนดินของ
พระเจา และความชอบธรรมของพระองคกอน” (มัทธิว 6:33) และพระเจา
สัญญากับเราวา... “เจาจะแสวงหาเรา และพบเราเมื่อเจาแสวงหาเราดวยสิ้น
สุดใจของเจา” (เยเรมีห 29:13)

 อานมัทธิว 22:37, 38; กิจการฯ 17:28; เอเฟซัส 5:15-17; 
โคโลสี 3:23 ส่ิงท่ีไดพูดตรงน้ีสามารถชวยเราใหเขาใจวา จะใหพระเจา
เปนที่หนึ่งในชีวิตของเราอยางไร 

Habit: Seek God First

 “เม่ือพูดถึงนิสัย เราถูกนับแยกเปนรายบุคคลสําหรับชวงเวลาหนึ่ง 
และตลอดนิรันดร เราเปนคนประเภทใดขึ้นอยูกับนิสัยของเรา ชีวิตของคนเรา
เร่ิมกอรูปลักษณจากนิสัยที่สัตยซื่อจาก “การกระทํา” (performance) หนาที่
การงานทุกอยาง ซึ่งเปนดุจแสงสวางที่สองลําแสงบนทางเดินของคนอื่นๆ” 
เอลเลน จี. ไวท, คําพยานสําหรับคริสตจักร, เลม 4, หนา 452
 เสนทางท่ีนิสัยถูกสรางขึ้นเปนเสนทางสายดวน ที่คุณสามารถไดรับ
รางวัลที่แสวงหา นิสัยเปนสิ่งติดตัวจากการตัดสินใจ กลาวไดอีกอยาง คุณแม
ไมคิดเกี่ยวกับมัน คุณแคทํามัน นิสัยอาจจะดีมาก หรือเลวมากขึ้นอยูกับสิ่ง
ที่คุณทํา สัปดาหนี้เราจะมองไปยังนิสัยทรงพลังที่จะชวยผูทําหนาที่ฉันทภาระ
ดําเนินธุรกิจของพระเจา
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 ตัวอยางท้ังหมดในการแสวงหาพระเจากอน แนนอน ไมมีที่ไหนจะดี
กวาตัวอยางของพระเยซู พระเยซูทรงยกใหพระบิดาของพระองคเปนที่หนึ่ง
ในทุกสิ่ง เราเริ่มมองเห็นพระเยซูทรงเลือกส่ิงนี้กอนสิ่งอื่นใดในชวงเทศกาล
ปสกา เม่ือบิดามารดาพาพระเยซูไปรวมพิธีในกรุงเยรูซาเล็มตอนท่ีพระองค
เปนเด็กชาย ซึ่งตอนน้ันพระเยซูพลัดหลงจากบิดามารดา เมื่อพวกเขาพบ
พระองค “นั่งอยูในพระวิหาร” พระเยซูตรัสกับมารดาวา “ทานเที่ยวหาฉัน
ทําไม ทานไมทราบหรือวาฉันตองอยูในพระนิเวศแหงพระบิดาของฉัน” (ลูกา
2:46, 49)
 ตลอดชีวิตบนโลกของพระเยซู พระองคปรารถนาอยางยิ่งที่จะสื่อสาร
กับพระบิดาของพระองค เราพบประจักษพยานไดจากพระนิสัยการอธิษฐาน
ของพระองค นิสัยนี้เปนบางส่ิงท่ีเหลาอัครทูตไมคอยเขาใจ อํานาจแหง
ความมืดทั้งสิ้นไมอาจแยกพระเยซูจากพระบิดา เพราะวาพระเยซูทรงทําเปน
พระนิสัยที่จะติดตอสื่อสารกับพระบิดาอยางไมขาดตอน 
 เราสามารถติดตามตัวอยางของพระเยซู ซึ่งพระองคทําการตัดสินใจ
ที่จะรักพระเจาดวยสุดใจสุดจิตของพระองค (มัทธิว 22:37) ดวยการอธิษฐาน 
การศึกษาพระวจนะของพระเจา และแสวงหาทางจะเลียนแบบพระอุปนิสัย
ของพระเยซูในทุกสิ่งที่เราทํา แลวนิสัยของเราจะคอยเปล่ียนไปเปนการทําให
พระเจาเปนหนึ่งในชีวิตของเรา และสําหรับคริสเตียน เราจะพบตนแบบนิสัยดี
เดนกวานี้ไมมีแลว

 ถามตัวคุณเอง: ฉันไดทําใหพระเจาเปนที่หนึ่งในชีวิตของฉัน
จริงๆ แลวหรือไม...คุณจะทราบในเรื่องนี้ไดอยางไร

นิสัย: เฝาคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูวันจันทร
 อาน ลูกา 12:35-48 คําอุปมานี้สอนเราวา เรามีสวนเกี่ยว
พันกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูอยางไร เหตุใดทุกสิ่งที่เราทําจึง
ตองมีบริบทของความเปนจริง เก่ียวกับการเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสอง
เสมอ 

Habit: Look for the Return of Jesus
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 เร่ืองฉันทภาระควรเปนนิสัยภาคปฏิบัติในแสงสวางแหงการเสด็จกลับ
มาของพระเยซู อุปนิสัยของผูทําหนาที่ “ฉันทภาระ” ที่ไมสัตยซื่อ แตทําตัว
เหมือนผูสัตยซื่อ แตในที่สุดผูคนจะทราบไดจากประพฤติกรรมของพวกเขา
สําหรับผูเปนฉันทภาระตัวจริง จะสัตยซื่อ มีความรับผิดชอบดวยการเฝาคอย 
และทํางานประหนึ่งวาเจานายสถิตอยูกับพวกเขา พวกเขาดํารงชีวิตเพื่อ
อนาคต และทําการอยางซื่อสัตยวันแลววันเลา พวกเขากลาววา “บานเมือง
ของเราน้ันอยูที่สวรรค เรารอคอยผูชวยใหรอด ซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรคคือ
พระเยซูคริสตเจา” (ฟลิปป 3:20) 
 ทานอับราฮัม “เฝาคอยนครที่ตั้งบนรากฐาน ซึ่งพระเจาทรงเปน
นายชาง และทรงเปนผูสราง” (ฮีบรู 10:25) พวกเขาเปนนักคิดลวงหนา 
มีความคาดหวัง วางแผนการ และเตรียมพรอมไวทุกขณะเพื่อพบกับพระเยซู 
เราจะตองพัฒนานิสัย คือการเฝาคอยไวแตเนิ่นๆ จองมองจุดสูงสุดของ
พระกิตติคุณ (ทิตัส 2:13) แทนท่ีจะคอยแอบมองเปนครั้งคราว หรือเหลือบ
มองคําพยากรณโดยบังเอิญ เราจําเปนตองเฝามองอยางตอเนื่อง และรับรู
เสมอวาชีวิตชั่วนิรันดรกําลังคอยเรา เมื่อพระเยซเูสด็จกลับมา ในเวลาเดียวกัน
เราตองหลีกเลี่ยงจากความตื่นเตนเพอฝนเกี่ยวกับชวงสิ้นสุดของเวลา พระ-
สัญญาแหงการเสด็จกลับมาคร้ังที่สองใหทิศทาง และทัศนะแหงชีวิตอยางถูก
ตองในปจจุบัน และชวยเราใหระลึกถึงสิ่งที่สําคัญในชีวิต คือการมีนิสัยเฝาคอย
การเสด็จกลับมาของพระเยซู ซึ่งใหคําจํากัดความของการทําหนาที่ฉันทภาระ
และวัตถุประสงค
 ไมกางเขนไดปูเสนทางไวเพื่อเราจะมี “การนัดพบ” (rendezvous) 
กับพระผูไถ เรามองไปยังเคร่ืองหมายบอกทางท่ีเผยใหเห็นในพระคัมภีร ที่ชี้
ใหเรามองเห็นภาพการเสด็จกลับมาของพระคริสตซึ่ง “เสด็จมาดวยพระสิริ
แหงพระบิดา และดวยเหลาทูตสวรรคผูบริสุทธิ์” (มาระโก 8:38) “เพราะวา
เราไมไดเห็นแกสิ่งของที่เรามองเห็นอยู แตเห็นแกสิ่งของที่มองไมเห็น 
เพราะวาสิ่งของที่เรามองเห็นอยูนั้นเปนของไมยั่งยืน แตสิ่งซึ่งมองไมเห็นนั้น
ก็ถาวรนิรันดร” (2 โครินธ 4:18)
 ถูกแลว ความตาย ซึ่งปรากฏใหเห็นอยูตลอดมา ทําใหทราบถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นจริง ขณะเดียวกันควรชวยเราใหตระหนักวา ชีวิตในโลกน้ีชางเปน
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ชวงเวลาช่ัวคราวของเรา แตพระสัญญาแหงการเสด็จกลับมาไดเผยใหเรา
ทราบเชนกันวา ความตายท่ีเราเห็นเปนสิ่งชั่วคราว ไมนาแปลกใจ ที่เรามีชีวิต
อยูในแสงสวางแหงพระสัญญาแหงการเสด็จกลับมาคร้ังที่สองของพระคริสต 
ซึ่งทําใหเกิดแรงกระทบตอคริสเตียนฉันทภาระทุกคนที่มีชีวิตอยู บัดนี้ใหเรา
ทําเปนนิสัยเสมอท่ีจะดํารงชีวิตอยูในความคาดหวังเร่ืองการเสด็จกลับมาของ
พระคริสต ชื่อเซเวนธเดยแอดเวนตีสเปนชื่อท่ีบงบอกวาเราท้ังหลายตางมี
ความหวังใจจริงจังดังที่ชื่อของเราบอกไว

นิสัย: การใชเวลาอยางชาญฉลาดวันอังคาร
 “ชีวิตสั้นเหมือนอยางเกิดวานนี้ จะรูอะไรก็หาไม เพราะวันคืน
ของเราบนแผนดินโลกเปรียบเหมือนเงา” (โยบ 8:9) 

 คุณอาจหยุดนาิกาไวไมใหมันเดิน แตไมอาจหยุดเวลาที่เคลื่อนที่ไป
ไมมีการหยุดพัก เวลาไมเคยคอยใคร มันเคลื่อนท่ีของมันไป แมเราจะยืนนิ่งๆ
ไมทําสิ่งใดๆ เลย

 ขอพระคัมภีรตอไปน้ีสอนอะไรเราบางเกี่ยวกับเวลาบนโลกใน
ชีวิตนี้ ยากอบ 4:14; เพลงสดุดี 90:10, 12; เพลงสดุดี 39:4, 5; 
ปญญาจารย 3:6-8 มีขาวสารพื้นฐานอะไรบางท่ีเราควรไดรับจากขอ
พระคัมภีรเหลานี้ที่วา เวลาของเราในโลกน้ีชางมีคามากนัก

 สําหรับบางสิ่งที่มีขอจํากัด และไมอาจตออายุไดเชนเวลา เปนสิ่ง
สําคัญที่คริสเตียนจะตองทําหนาที่ฉันทภาระใหดีที่สุด คือการพัฒนานิสัยใน
การใชเวลาอยางฉลาด ดวยการมุงไปในส่ิงที่สําคัญในชีวิตนี้และชีวิตหนา 
เราตองจัดการเร่ืองเวลาบนพ้ืนฐานท่ีวา พระวจนะของพระเจาทรงสําแดงให
เราทราบวาเปนสิ่งสําคัญ เพราะเมื่อเวลาถูกใชใหหมดไป เราไมอาจพื้นฟูเวลา
ขึ้นใหมได ถาเราคาขายขาดทุนในที่สุดเราอาจไดเงินนั้นกลับมา และอาจ
ไดมากกวาตอนที่เราขาดทุนในตอนแรก แตไมใชเกี่ยวกับเวลา ชั่วครูหนึ่ง
ที่ผานไปโดยเราไมไดทําอะไร ชั่วครูนั้นก็จะจากเราไปตลอดกาล เราสามารถ

Habit: Use Time Wisely
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จงรักษาสุขภาพใจ กาย และวิญญาณพุธ
 ตั้งแตเริ่มแรกมาแลว เราถูกสรางขึ้นมาอยางสมบูรณทั้งดานจิตใจ 
รางกาย และจิตวิญญาณ แนนอนความบาปไดสรางความเสื่อมทรามให
ทั้งหมด ขาวแหงพระกิตติคุณ ทามกลางสิ่งอ่ืน คือพระเจากําลังอยูในขั้นตอน
ของการไถเราใหกลับสูสภาพเดิม คือสภาพความสมบูรณที่เราไดถูกสรางขึ้น

Habit: Keep a Healthy Mind, Body and Soul

ชอนไขแตกกลับเขาไปในเปลือกไขไดงายกวา ที่จะดึงเวลาในอดีตใหกลับมา
ไดแมเพียงครูเดียว ดังนั้นเวลาจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดอยางหนึ่งในจํานวน “ของ
ใชสอย” (commodities) ที่พระเจาทรงประทานให เราจึงควรพัฒนานิสัยใน
การทําเวลาที่พระเจาทรงประทานใหเกิดประโยชนมากที่สุด
 “เวลาของเราเปนของพระเจา ทุกชั่วขณะเปนของพระองค และเราอยู
ภายใตขอผูกพันอันจริงจัง เพื่อพัฒนาการใชเวลาเพ่ือถวายพระสิริแดพระเจา 
ในกระบวนตะลันตที่พระเจาไดทรงประทานให ไมมีสิ่งที่พระองคทรงต้ังขอ
กําหนดไวอยางเขมงวดเสมอกับเวลาของเรา 
 “คุณคาของเวลาอยูเหนือการคํานวณของเรา พระคริสตทรงถือวา
เวลาทุกขณะเปนสิ่งมีคา ฉะนั้นเราควรใหความสําคัญในเรื่องนี้ ชีวิตเราสั้น
เกินไปท่ีจะใชไปกับเร่ืองขี้ปะติ๋ว (trifl e) เรามีเพียงไมกี่วันที่พระเจาทรงใหเปน 
“ชวงเวลาแหงการภาคทัณฑ” (probation) เพื่อสิ่งที่จะคงอยูชั่วนิรันดร เรา
ไมมีเวลาสําหรับใหสูญเปลา ไมมีเวลาจะใหกับการแสวงหาความเพลิดเพลิน
อยางเห็นแกตัว ไมมีเวลาสําหรับการหมกมุนในความบาป” เอลเลน จี. ไวท, 
อุทาหรณสอนชีวิต, หนา 342

 “เหตุฉะนั้นทานจงระมัดระวังในการดําเนินชีวิตใหดี อยาให
เหมือนคนไรปญญา แตใหเหมือนคนมีปญญา จงฉวยโอกาส เพราะวา
ทุกวันนี้เปนกาลที่ชั่ว” (เอเฟซัส 5:15, 16) ทานเปาโลกลาวอะไรกับเรา
ตรงนี้ และเราจะประยุกตใชถอยคําเหลานี้สําหรับสถานการณปจจุบัน
อยางไร
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 อานพระธรรมกิจการฯ 3:21 และ วิวรณ 21:1-5 เราไดพบ
ความหวังอะไรสําหรับเราในขอพระคัมภีรเหลาน้ี เราจะดําเนินชีวิต
อยางไรขณะที่รอคอยการไถใหกลับสูสภาพเดิมครั้งสุดทาย

 พระเยซูทรงทําการอยางไมรูเหน็ดเหนื่อยขณะท่ีทรงอยูบนโลก เพื่อ
ยกชูจิตวิญญาณ และรางกายของมนุษยขึ้น ในฐานะพระองคเปนผูนํารอง
การไถใหกลับสูสภาพเดิมคร้ังสุดทาย ในวาระสุดทายนี้ พันธกิจการรับใช
ของพระเยซูดวยการรักษาโรคและเยียวยาคนพิการตางๆ เปนการพิสูจนวา
พระเจาทรงประสงคใหเรามีสุขภาพดีที่สุดเทาที่เปนได นับแตบัดนี้จนกระท่ัง
วาระสุดทายมาถึง ดังนั้นเหลาผูรับงานฉันทภาระควรพัฒนาตนเอง เพื่อการ
มีสุขนิสัยสําหรับจิตใจ รางกาย และจิตวิญญาณของพวกเขา พรอมทั้งสงเสริม
ใหทุกคนดําเนินชีวิตตามรูปแบบชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี
 ประการแรก ดวงจิตจะเขมแข็งกวาเมื่อมีการใชงานมากขึ้น จงสราง
นิสัยดีดวยการเติมจิตใจของคุณตามท่ีขอพระคัมภีรแนะนําไววา “จงใครครวญ
ถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่นานับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่นารัก สิ่งที่ทรงคุณ”
(ฟลิปป 4:8) ความคิดเชนนั้นนําสันติสุขมาให (อิสยาห 26:3) และ “ใจที่สงบ
ใหชีวิตแกเน้ือหนัง” (สุภาษิต 14:30) จิตใจท่ีเขมแข็งจะชวยใหปอมปราการมี
อํานาจการดําเนินงานอยางมีคุณภาพมากสุดเทาที่จะทําได
 ประการท่ีสอง สุขนิสัยที่ดี เชน การออกกําลังกาย และการรับประทาน
อาหารอยางถูกตอง บงบอกวาเราเอาใจใสตัวเราเอง การออกกําลังกายทําให
ความเครียด และความดันโลหิตลดลง ทําใหอารมณดีขึ้น เปนไปไดวา “การ
ออกกําลังกาย” เปนเหมือนตัวยา (elixir) ที่มีรสหวาน ซึ่งจะชวยชะลอความ
แกไดมากกวาตัวยาใดๆ
 ประการท่ีสาม เจาหนาที่ฉันทภาระจะพัฒนานิสัยดี จิตวิญญาณ
มีชีวิตชีวา โดยการ “ใหจิตใจผูรับใชของพระองคยินดี...ตั้งใจแนวแนใน
พระองค...เพราะพระองคประเสริฐพรอมท่ีจะประทานอภัย อุดมดวยความรัก
ม่ันคงตอบรรดาผูรองทูลพระองค” (เพลงสดุดี 86:4, 5) “จิตใจของขาพเจา
สงบคอยทาพระเจาแตองคเดียว” (เพลงสดุดี 62:5) “บางคนไดมา และเปน
พยานถึงชีวิตอันคงเสนคงวาของทาน ตามที่ทานไดประพฤติตามสัจจะนั้น” 
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นิสัย: การมีวินัยในตนเองวันพฤหัสบดี
 การมีวินัยในตนเองเปนลักษณะอุปนิสัยที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งบุคคล
แหงฉันทภาระสามารถจะมี “เพราะวาพระเจามิไดทรงประทานจิตท่ีขาดกลัว
ใหเรา แตไดทรงประทานจิตที่กอปรดวยฤทธิ์ความรัก และการบังคับตนเองให 
แกเรา” (2 ทิโมธี 1:7) คําภาษากรีกสําหรับ “วินัย” หรือ “การบังคับตนเอง” 
คือ “โซโพรนิสโมส” (sophronismos) ปรากฏเพียงคร้ังเดียวในพระคัมภีร
ใหมตรงนี้เทานั้น ซึ่งรวมไปถึงความสามารถท่ีจะทําในสิ่งที่ตองทําใหเสร็จ
อยางสมดุล ดวยจิตใจสมบูรณ ที่จะไมเบี่ยงเบนจากหลักการของพระเจา 
การมีวินัยในตนเองสามารถชวยเราแบงแยกความดีออกจากความชั่ว (ฮีบรู 
5:14) มีความเขาใจในสถานการณตรงหนา กระน้ันยังอยูในความสงบ มีความ
ถอมใจ และมีความอดทนตอความกดดัน และไมวอกแวกกับส่ิงท่ีทําใหจิตใจ
วาวุนไมวาผลจะออกมาอยางไร ทาน “ดาเนียล” ในพระคัมภีรเดิมยึดมั่น
ในคุณธรรม และสิ่งที่ถูกตอง แมจะถูกกลั่นแกลงใหถูกโยนลงในถ้ําสิงโต 
ซึ่งตรงกันขามกับบุรุษผูแข็งแรงที่สุดชื่อ “แซมสัน” ในพระคัมภีรเดิม ซึ่ง
ดําเนินชีวิตดวยการปลอยตัวตามใจตนเอง แซมสันแสดงใหเห็นการยับยั้ง
ชั่งใจ หรือการตัดสินใจอยางถูกตองเพียงเล็กนอย อีกคนคือทาน “โยเซฟ” 
เปนตัวอยางในการมีวินัยเขมแข็ง ทานโยเซฟขยัน สัตยซื่อ มั่นคงในหลัก

Habit: Self-discipline

(3 ยอหน 3) และ “ขอใหองคพระเจาแหงสันติสุข ทรงใหทานเปนคนบริสุทธิ์
หมดจด และทรงรักษาท้ังวิญญาณ จิตใจและรางกายของทานไวใหปราศจาก
การติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริสตเจาของเราเสด็จมา” (1 เธสะโลนิกา 5:23) 

 จงพิจารณาวาคุณมีนิสัยประเภทใด และนิสัยนั้นมีผลกระทบ
ดานวิญญาณ รางกาย และสุขภาพจิตของคุณอยางไร มีสิ่งใดที่คุณ
จําเปนจะตองเปล่ียนแปลง ทั้งนี้เพื่อจะชวยฟนฟูพื้นที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง หรือ
ทั้งหมดของพื้นที่เหลานี้ คุณสามารถจะเลือก และอางพระสัญญาอะไร 
ซึ่งจะชวยคุณเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของคุณในเวลาน้ี ขณะท่ีคุณกําลังรอ
การไถกลับสูสภาพเดิมคร้ังสุดทายของคุณ
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ศีลธรรมอยูในบานของโปทิฟารในประเทศอียิปต เมื่อเปรียบเทียบกับกษัตริย
ซาโลมอน ซึ่งบั้นปลายชีวิตหลงไปนมัสการพระ (gods) ของนางสนมชาว
ตางชาติโดยไมตั้งใจ (พงศกษัตริย 11:4, 5) แตยังดีในที่สุดทานหวนกลับมา
หาพระเจาอยางเต็มตัวและเต็มใจ

 อานพระธรรม 1 โครินธ 9:24-27 ทานเปาโลกลาวอะไรตรงนี้
เก่ียวกับการบังคับตนเอง ทานกลาววาอะไรเปนส่ิงสุดทายของคําถาม
ทั้งหมดของ “การมีวินัยในตนเอง”

 “โลกน้ีใหพื้นที่แกผูที่หมกมุนในความตองการตนเอง คนที่ทําผิด และ
เรื่องโกหกซึ่งมีอยูดาษดื่น เหลานี้เปนบวงแรวของซาตานเพ่ือทําลายจิต-
วิญญาณ ซ่ึงมีเพิ่มพูนขึ้น คนท้ังปวงผูอยากจะเปนคนมีความบริสุทธิ์มีความ
ยําเกรงพระเจาจะตองเรียนรูบทเรียน “การรูจักบังคับตนเอง” และ “การมี
วนิยัในตนเอง” ความอยากในรสชาตอิาหาร และผูมคีวามรูสกึรนุแรง ในความรกั
ความใคร ความโลภ ความโกรธหลงรุนแรง (passions) ตองยอมอยูภายใต
การควบคุมอํานาจสูงสงเหนือจิตใจ นี่คือการมีวินัยเหนือตนเอง ซึ่งเปนสิ่ง
จําเปนสําหรับพละกําลังของจิตใจ และการมองทะลุดานจิตวิญญาณ ซึ่งจะ
สามารถชวยเราใหเขาใจ และปฏิบัติพระวจนะแหงความจริงศักดิ์สิทธิ์ของ
พระเจา” เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 101
 การมีวินัยในตนเอง จะมีพลังเพ่ิมขึ้นผานการฝกฝนนิสัย “เพราะ
พระองค ผูทรงเรียกทานทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ ทานทั้งหลายจงประพฤติให
บริสุทธิ์พรอมทุกประการ” (1 เปโตร 1:15) และ “อยาใสใจกับเทพนิยายอันหา
สาระมิได จงฝกตนในทางธรรม” (1 ทิโมธี 4:7) ผูทําหนาที่ฉันทภาระตอง
ปฏิบัติ และฝกฝนเปนผูที่มีวินัยตนเอง ใหมากและยืนหยัดเหมือนนักกรีฑา 
หรือนักดนตรี เราตองอาศัยอํานาจของพระเจา และใชความวิริยะอุตสาหะของ
เราเอง วางวินัยใหตัวเราเองในส่ิงตางๆ ที่มีความสําคัญจริงๆ

 เราสามารถเรียนรูที่จะถวายตัวอยูภายใตอํานาจของพระเจา 
พระองคผูเดียวสามารถประทาน “การมีวินัยในตนเอง” ให เราจําเปน
ตองเปนคนสัตยซื่อ และอยูใกลชิดพระเจาในฐานะที่เราทําหนาท่ีฉันท-
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 ทานเอโนค และทานโนอาหดําเนินไปกับพระเจาจนเปนนิสัย ในยุค
นั้นเมื่อผูที่สัตยซื่อตอพระเจามีเหลือจํานวนไมมาก ทามกลางคนของพระเจา
ผูคนจํานวนมหาศาลตางชื่นชอบในวัตถุนิยม และมีนิสัยกอความรุนแรง
(ปฐมกาล 5:24, 6:9) สําหรับผูเดินตามพระเจา พวกเขาเขาใจพระคุณของ
พระองค พวกเขาทําหนาที่ฉันทภาระท่ีดี และสัตยซื่อในทรัพยสมบัติที่ถือ
ครองแทนพระเจา พวกเขารับเอาภาระท่ีพระเจาทรงมอบหมายใหพวกเขา
ดูแลจัดการ
 ในยุคตอๆ มา มีผูคนจํานวนหนึ่งไดดําเนินไปกับพระเจาเหมือนทาน
เอโนค และทานโนอาห อยางเชนทานดาเนียล และเพ่ือนๆ ของทาน “พวกเขา
ตระหนักวาเพื่อที่จะยืนหยัดเปนตัวแทนพระเจาและศาสนาเที่ยงแททามกลาง
ศาสนาทั้งหลายที่เปนศาสนาเทียมเท็จของชนตางชาติ พวกเขาจะตองชัดเจน
ในดานสติปญญาและการปฏิบัติตามความเชื่อ และตองมีอุปนิสัยดีสมบูรณ 
พระเจาเองทรงเปนพระบรมครูของพวกเขา พวกเขาอธิษฐานอยางตอเนื่อง 
ทําการศึกษาอยางมีจิตสํานึก พยายามสัมผัสกับพระเจาผูมองไมเห็นดวย
สายตาเนื้อหนัง แตดวยสายตาฝายจิตวิญญาณ พวกเขาดําเนินไปกับพระเจา
เหมือนทานเอโนคไดเดินไปกอนหนานั้น” เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนกับผูเผย
พระวจนะ, หนา 486
 “การดําเนินไปกับพระเจา” บงบอกถึงลกัษณะของผูทาํหนาทีฉ่นัทภาระ
ของพระเจา นั่นคือการมีชีวิตใกลชิดพระเจาวันตอวันในโลก ผูทําหนาที่ฉันท-
ภาระท่ีฉลาดจะสรางนิสัยท่ีจะดําเนินไปกับพระเจา ทามกลางโลกท่ีเต็มไปดวย
ความชั่วราย (corruption) เพราะโดยการเชื่อมตอกับพระเจาเชนนี้เทานั้น 
เราทั้งหลายจะไดรับการปกปองจากการลมลงสูความชั่วรายที่มีอยูทั่วไป

ภาระของพระเจาในโลกที่ไดลมลง และเต็มไปดวยความเสื่อมทราม
อยางไร
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จงบอกความหมายของ “ความถอมตัว” และบทบาทของผูทํา
 หนาท่ีฉันทภาระของพระเจาใน (มัทธิว 11:29; เอเฟซัส 4:2; 
 ฟลิปป 2:3; ยากอบ 4:10) เหตุใด ความถอมตัว จึงสําคัญใน
 การเดินไปกับพระเจา (มีคาห 6:8) 

2. ในชั้น พูดเก่ียวกับวิธีที่เราสามารถชวยผูอยูทามกลางเรา ที่ถูกกับ
 ดักแหงความไมดดีักเอาไว บางคนมีนิสัยที่ทําลายตนเอง คริสต-
 จักรทองถ่ินสามารถจะชวยคนเหลานี้ไดอยางไร

3. มีนิสัยแบบใดบางท่ีคริสเตียนผูอารักขาทรัพยสินของพระเจา
 ควรมี ยกตัวอยางเชน ดูใน ทิตัส 2:7; เพลงสดุดี 119:172; 
 มัทธิว 5:8

4. จงอภิปรายเรื่องเวลา และความลี้ลับของเวลา เหตุใดจึงดูเหมือน
 เวลาผานไปเร็วมาก เราสามารถจะเขาใจเร่ืองนี้อยางทะลุปรุโปรง
 ไดอยางไร และเพราะเหตุใดจึงจําเปนที่เราตองทําหนาที่ฉันท-
 ภาระใหดี เม่ือมีเวลาที่สั้นมากในโลกน้ี

 การทําหนาที่ฉันทภาระที่สัตยซื่อ นํามาซึ่งการทําทุกมิติของชีวิต
เริ่มตนเดินไปดวยกันระหวางมนุษยกับพระเจา (อาโมส 3:3) เราตองเดินไป
กับพระคริสต (โคโลสี 2:6) เดินไปในชีวิตใหม (โรม 6:4) เดินในความรัก 
(เอเฟซัส 5:2) เดินไปดวยสติปญญา (โคโลสี 4:5) เดินไปในความจริง (เพลง-
สดุดี 86:11) เดินไปในแสงสวาง (1 ยอหน 1:7) เดินไปในหลักคุณธรรมความ
สตัยซือ่ (integrity) (สภุาษติ 19:1) เดนิไปในธรรมบญัญัตขิองพระองค (อพยพ 
16:4) เดินไปพรอมกับประกอบการดี (เอเฟซัส 2:10) เดินไปบนเสนทางสาย
ตรง (สุภาษิต 4:26)
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“จงรักษาความประพฤติอันดีของทานไวในหมูคนตาง-
ชาติ เพื่อวาเมื่อมีคนติเตียนทานวาประพฤติชั่ว เขาจะ
ไดเห็นการดีของทาน และเขาจะไดสรรเสริญพระเจาใน
วันที่พระองคเสด็จมา” (1 เปโตร 2:12)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
2 ทิโมธี 3:1-9; เอเสเคียล 14:14; ฟลิปป 4:4-13; 
สุภาษิต 3:5; 1 เปโตร 2:11-12; มัทธิว 7:23, 25:21

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ในฐานะที่เปนผูอารักขา เราควรดําเนินชีวิตเปนพยานใหแด
พระเจาที่เรารับใช ซึ่งหมายถึงเราควรสําแดงอิทธิพลแกเหลา

คนที่อยูรายรอบตัวเรา อิทธิพลที่วา คืออิทธิพลแหงคุณความดี
 เร่ืองของเรา เมื่อเปนเชนนี้ไมใชการแยกตัวเองออกจากโลกรอบตัวเรา 
แตเปนวาเราไดรับสิทธิพิเศษท่ีจะสะทอนวิถีชีวิตที่ดีกวาสําหรับบุคคลผูยังไม
ทราบในสิง่ตางๆ ทีเ่ราไดจากพระเจา การปฏบิตัฉินัทภาระนาํไปสูความรุงเรอืง
ขึน้ขณะทีเ่ราบรหิารงานทีพ่ระเจาทรงเรยีกใหดาํเนนิชวีติใกลชดิพระองค พระเจา
ทรงประทานใหเรามีความสามารถที่จะดําเนินรูปแบบชีวิตแตกตางออกไปจาก
คนอื่นๆ บนโลก (2 โครินธ 6:17) และเปนบางสิ่งที่คนอื่นๆ จะสังเกต และแม
แตถามเก่ียวกับความแตกตางของเรา จากน้ีพระเจาทรงบอกเราวา “แตในใจ
ของทานจงเคารพนับถือพระคริสต วาเปนองคพระผูเปนเจา จงเตรียมตัวไวให
พรอมเสมอ เพื่อทานจะสามารถตอบทุกคนที่ถามทานวา ทานมีความหวังใจ
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เชนน้ีดวยเหตุผลประการใด แตจงตอบดวยใจสุภาพ และดวยความนับถือ” 
(1 เปโตร 3:15) 
 นี่เปนบทเรียนบทสุดทาย เราจะมองไปยังประโยชนที่บุคคลจะไดรับ 
ผลลัพธดานจิตวิญญาณ ความสําเร็จที่จะตามมา อิทธิพลของเรา และกุญแจ
นําไปสูความพึงพอใจในชีวิตของผูทําการฉันทภาระ ทานเปาโลกลาววา
พระเจาทรงชื่นชมผลงานของทาน โดยกลาววา “พระคริสตทรงสถิตในทาน 
อันเปนที่หวังแหงศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27)

ฉันทภาระและทางของพระเจาวันอาทิตย
 “ทางของพระเจา” (Godliness) เปนหัวขอที่กวางมาก ผูศรัทธาใน
พระเจาดําเนินรูปแบบชีวิตที่บริสุทธิ์ (ทิตัส 1:1) เวลาผานไปพวกเขาคอยๆ มี
ลักษณะคลายกับพระคริสต ดวยทาทีการอุทิศถวาย และประพฤติตนเปนที่พอ
พระทัยของพระเจา (เพลงสดุดี 4:3; ทิตัส 2:12) “ทางของพระเจา” เปน
หลักฐานของศาสนาเที่ยงแท และไดรับพระสัญญาแหงชีวิตนิรันดร หลัก
ปรัชญา ทรัพยสมบัติ การมีชื่อเสียง มีอํานาจ หรือการเกิดในตระกูลสูง ไดรับ
ความชื่นชม เหลาน้ีไมใชพระสัญญาใดๆ

 อานพระธรรม 2 ทิโมธี 3:1-9 ทานเปาโลกลาวเตือนเร่ืองอะไร
ตรงนี้ ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับชีวิตของเจาหนาที่ฉันทภาระท่ีสัตยซื่อ

 พระธรรมโยบพรรณนาอุปนิสัย และการกระทําของทานโยบ ซึ่งสาธิต
ใหเห็นวาชีวิตของทานโยบเลื่อมใสในพระเจาเพียงใด แมทานจะตองผาน
ความยากลําบากตางๆ  อนึง่เร่ืองน้ีชีใ้หเห็นวา “ซาตาน” เกลียดชังรปูแบบชีวติ
เชนนั้นมากเพียงใด พระเจาเองทรงรับรูวาไมมีใครเหมือนทานโยบ พระเจา
ตรัสวาบนแผนดินโลกไมมีใครเหมือนทานโยบ ซึ่งรูปแบบชีวิตเต็มไปดวย
คุณภาพแหงความเช่ือ (โยบ 2:3)         
 “มีชายคนหน่ึงในแผนดินอูส ชื่อโยบ ชายคนน้ันเปนคนดีรอบคอบ 
และเที่ยงธรรม เปนผูเกรงกลัวพระเจา และหันเสียจากความชั่วราย” (โยบ 1:1)
จากเร่ืองของทานโยบเราเห็นบุคคลหน่ึงแสดงความเช่ือออกมาไมเพียงถอยคํา

Steward and Godliness
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แตการประกอบพิธีเผาถวายถวายบูชา และพิธีชําระตัวดวย ซึ่งนั่นเปนสวน
หนึ่งในชีวิตของทาน (โยบ 1:5) ความเกรงกลัวพระเจาถูกแสดงออกมาในทุก
สวนของชีวิต ทั้งสิ้นอยูในทางของพระเจา แมวาทานจะอยูทามกลางการ
ทดสอบที่นากลัว การเปนผูศรัทธาแกกลาในพระเจา ไมไดหมายความวาชีวิต
ของเราจะสมบูรณแบบ เพียงแตเราสะทอนความสมบูรณในขอบเขตของเรา
เองออกมาเทาน้ัน

 อานพระธรรมเอเสเคียล 14:14 ขอพระคัมภีรนี้พิสูจนใหเห็น
อุปนิสัยของบุคคลสําคัญในพระคัมภีรเหลานี้ มีสิ่งใดท่ีพวกเขามี
เหมือนๆ กันซึ่งควรพบเห็นไดในพวกเราทุกคน

 การทําหนาที่ “ฉันทภาระ” ที่จริงแลวเปนการแสดงออกถึงชีวิตของ
ผูมีศรัทธาในพระเจา การเปนผูดูแลทรัพยสินของพระเจา หรือฉันทภาระท่ี
สัตยซื่อ ไมเพียงแตมีรูปแบบของผูดําเนินไปบนเสนทางของพระเจา หาก
พวกเขาเปนผูที่มีศรัทธาแกกลา และขณะเดียวกันพวกเขาเปดเผยใหเห็นวา
พวกเขาดําเนินชีวิตแบบไหน และจัดการกับสิ่งตางๆ ที่พระเจาทรงมอบหมาย
ใหพวกเขาอยางไร ความเช่ือของพวกเขาสําแดงออกมาไมเฉพาะส่ิงที่พวก
เขาทํา แตกับสิ่งตางๆ ที่พวกเขาไมทําดวย

ความพอใจวันจันทร
 “ขาพเจาไมไดบนถงึความขดัสน  เพราะขาพเจาจะมฐีานะอยางไร
ก็ตาม ขาพเจาก็เรียนรูแลวที่จะพอใจอยูอยางน้ัน” (ฟลิปป 4:11) ถาเรา
จะพอใจในทุกสถานการณที่เราอยู ความพอใจข้ันสุดทายตองมาจาก
ที่ไหน

 ขณะทีท่านเปาโลเขยีนถงึทานทโิมธ ี ทานพรรณนาถึงกลุมผูเชือ่กลุมนี ้
“ที่คิดวาทางของพระเจานั้นเปนทางไดประโยชน” (1 ทิโมธี 6:5) คําพรรณนา
อะไรจะดีกวานักโฆษณาขายส้ินคาทางโทรทัศน บางคนในปจจุบันท่ีโนมนาว
ลูกคาใหซื้อสินคา ถาพวกเขาใชสินคาและไดผลจริง อยางนี้ผูฟงก็จะไดรับ
ประโยชนคุมคาเงินเชนกันใชไหม การเกลี่ยทรัพยสินอยางสัตยซื่อ เปนเพียง

Contentment
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ความไววางใจวันอังคาร
 อานพระธรรมสุภาษิต 3:5 (จงวางใจในพระเจาดวยสุดใจของ
เจา และอยาพึงพาความรอบรูของตนเอง) มีขาวสารสําคัญอะไรเพ่ือเรา 

Trust

อีกอยางของการเผยใหเห็นเสนทางของวัตถุนิยม แตภายใตหนากากของ
คริสเตียน
 ความจริงคือ ทางของพระเจาไมมีอะไรเก่ียวกับทรัพยสิน ถาเกี่ยว บาง
คนในโลกที่มั่งคั่งดําเนินชีวิตอยางนารังเกียจที่สุดอาจถูกถือวาเปนผูศรัทธาใน
พระเจา เพราะวาในคนกลุมนีบ้างคนมฐีานะร่าํรวยทีส่ดุ (ถอืเปนคนทีร่บัพรจาก
พระเจาอยางมากมาย) ตรงนี้ทานเปาโลกลาวตอตานวา “จริงอยู เราไดรับ
ประโยชนมากมายจากทางของพระเจาพรอมท้ังความสุข” (1 ทิโมธี 6:6) ทาง
ของพระเจาพรอมกับความพอใจภายใตสถานการณตางๆ เปนความรุมรวย
ยิ่งใหญที่สุด เพราะพระคุณของพระเจามีคุณคามากกวาการไดรับผลกําไรดาน
การเงิน ดังน้ันเราควรพอใจกับ “อาหารและเส้ือผา” (1 ทิโมธี 6:8) ในตอน
ทาย ไมวาเราจะม่ังมีเงินทองมากเพียงใด เราจะยังตองการมากข้ึนเสมอถาเรา
มีความโนมเอียงที่จะคิดทํานองนั้น
 “ความพอใจในทุกสถานะเปนศิลปะยิ่งใหญ เปนความลึกลับดาน
จิตวิญญาณ เปนสิ่งจะตองเรียนรู และการเรียนเหมือนเปนสิ่งลึกลับ...ความ
พอใจของคริสเตียนเปนส่ิงท่ีมีรสหวาน เปนความรูสึกภายในท่ีเงียบสงบ เปน
โครงสรางสงางามฝายจิตวิญญาณ ที่ยอมสยบแดพระเจาอยางอิสระ และมี
ความยินดีในพระสติปญญาของพระเจา องคพระบิดาผูจัดวางทุกสิ่งไวในทุก
สถานการณ...เปรียบไดกับผอบนํ้าหอม และการปลอบประโลมทุกอยาง ซึ่ง
หนุนใจผูมีความทุกขรอนในดวงจิต ในชวงเวลาแหงความยากลําบาก และ
ในเงื่อนไขตางๆ ที่เกิดขึ้น” (Jeremiah Burroughs, The Rare Jewel of 
Christian Contentment, หนา 1, 3) 

 อานพระธรรมโรม 8:28; ฮีบรู 13:5 และฟลิปป 4:4-13 เรา
สามารถพบอะไรตรงนี้ ที่สามารถชวยเราใหดําเนินชีวิตอยางพึงพอใจ
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โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่สอง ซึ่งกลาววา “อยาพ่ึงพาความรอบรูของ
ตนเอง” (อาน อิสยาห 55:9; 1 โครินธ 4:5, 13:12)

 คาํขวญัและเปาหมายของผูอารกัขาของพระเจาคือการ “วางใจในพระเจา
ดวยสุดใจและไมพึ่งพาความรอบรูของตนเอง” (สุภาษิต 3:5) 
 แนนอน สิ่งนี้บอยคร้ังการพูดงายกวาการลงมือทํา บอยคร้ังเพียงใด
ดวยสติปญญา เราเช่ือในพระเจาและความรัก และการเอาพระทัยใสของ
พระองคซึ่งมีตอเรา แตกระนั้นเรายังกังวลในบางส่ิงที่เราเผชิญ บางครั้งเรื่อง
อนาคตสามารถปรากฏใหเห็นอยางนาตกใจ อยางนอยในจินตนาการของ
เราเอง
 อยางไรก็ตาม เราในฐานะผูอารักขา เราเรียนรูที่จะไววางใจในพระเจา
โดยการกาวออกไปในความเชื่อ และเชื่อฟงพระผูเปนเจาในทุกสิ่งที่เราทํา การ
ไววางใจในการกระทําของจิตใจจะไมทําใหประโยชนหมดส้ินไป ในทางตรง
กันขาม เราย่ิงไววางใจในพระเจามากข้ึนเทาไร ความไววางใจก็จะเติบโตไป
ดวยกัน การดําเนินชีวิตเปนผูอารักขาที่สัตยซื่อ เปนวิธีหนึ่งที่เราจะสําแดง
ความไววางใจในพระเจา  ความไววางใจน้ีเปนรากฐานท่ีมีพลงัผลักดนัผูอารักขา
และกลายเปนสิ่งที่มองเห็นไดโดยส่ิงที่เราทํา
 “วางใจในพระเจาดวยสุดใจและไมพึ่งพาความรอบรูของตนเอง” สวน
ของประโยคท่ีวา “ดวยสุดใจ” มักจะถูกนํามาใชบอยๆ ของการกลาวคําอุปมา
ในพระคัมภีร ซึ่งหมายความวา การตัดสินใจของเรามาจากหลักศีลธรรมภาย
ในของเราเอง ซึ่งบอกวาเราเปนใคร (มัทธิว 22:37) สิ่งนี้รวมไปถึงอุปนิสัย 
เจตนารมณ และความต้ังใจ ซึ่งเปนแกนแหงความเปนตัวตนของเรา
 เปนการงายทีจ่ะไววางใจพระเจาในส่ิงตางๆ ทีค่ณุไมสามารถควบคมุได
ในความนึกคิดเชนนั้นเราไมมีทางเลือกแตตองไววางใจในพระองค แตความไว
วางใจแทจริง “มาจากดวงใจ” เมื่อเราตองตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับบางส่ิงที่เรา
สามารถควบคุมได และเมื่อการไววางใจในพระเจาของเราเปนเหตุใหเราตอง
เลือกอยางใดอยางหนึ่ง
 อัครทูตเปาโลสาธิตใหเห็นการไววางใจในพระเจาดวยสิ้นสุดใจของ
พวกเขาวา “โดยธรรมชาติจิตใจของพวกเขาออนแอ และบางคร้ังรูสึกส้ินหวัง 
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อิทธิพลของเราพุธ
 “เพราะวาเม่ือกอนทานเปนความมืด แตบัดนี้ทานเปนความสวางแลว
ในองคพระผูเปนเจา จงดําเนินชีวิตอยางลูกของความสวาง” (เอเฟซัส 5:8) 
อัครทูตเปาโลพรรณนาถึงการเปล่ียนแปลงของดวงใจท่ีมองเห็นไดโดยคน
ทั่วไป: เพราะการท่ี “เราดําเนินอยูในแสงสวาง” (1 ยอหน 1:7; อิสยาห 30:21) 
จากการเปนพยานประจําวัน และการบริหารจัดการเร่ืองฉันทภาระจะเปนแสง
สวางแหงอิทธิพลในโลกแหงความมืด
 พระเยซูตรัสวา “เราเปนแสงสวางของโลก” (ยอหน 8:12) เราเอง
เปนผูสะทอนแสงสวางของพระคริสตผานอุปนิสัยอันมั่นคงในแตละวันใหกับ
บุคคลทั่วในที่สาธารณะไดเห็น

 งานฉนัทภาระของเราแสดงออกมาเปนการนาํพระสริมิาสูพระเจา
ไหม อิทธิพลอะไรจากการกระทําของเรามีตอผูอื่น (มัทธิว 5:16; ทิตัส
2:7; 1 เปโตร 2:11, 12) 

 หนาที่ฉันทภาระคือการบริหารจัดการทรัพยสินของพระเจา แตภาระนี้
ไปไกลกวาความรับผิดชอบงาน ฉันทภาระของเราจะเปดเผยตอครอบครัวของ
เรา ชุมชน โลก และจักรวาล (1 โครินธ 4:9) หนาที่ฉันทภาระจะตองเปนจุด

Our Infl uence

เหมือนกับเหลาคนที่ทํางานยุงๆ ในปจจุบัน แตพวกเขามอบความไววางใจให
พระเจาอยางหมดส้ิน  ทรัพยสมบัติที่พวกเขามี  ประกอบดวยจิตใจ  และวัฒน-
ธรรมแหงดวงวิญญาณและส่ิงนี้เองทุกคนอาจมี โดยเฉพาะผูที่จะทําใหพระเจา
เปนส่ิงแรกและส่ิงสุดทาย และดีที่สุดในทุกๆ สิ่ง” เอลเลน จี. ไวท, Gospel 
Workers, หนา 25

 เปนความจริงที่วา เปนการงายท่ีจะไววางในพระเจาเก่ียวกับสิ่ง
ตางๆ ที่เราไมอาจควบคุมได แตเกี่ยวกับส่ิงที่เราสามารถควบคุมได
เปนอยางไร การเลือกอะไรที่เราจําเปนตองทํา ซึ่งความไววางใจใน
พระเจาจะเปนเครื่องตัดสินวาทางไหนเปนทางเลือกของเรา
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เดนในงานอาชีพของเรา อีกทั้งจะสาธิตใหเห็นผลจากหลักการแหงอาณาจักร
ของพระเจาที่มีตอชีวิตของเรา และดังน้ันเราสามารถแผอิทธิพลตอคนอื่นๆ 
โดยการเปดเผยใหพวกเขามองเห็นพระคริสตจากการมีใจเมตตากรุณาและ
การมีศีลธรรมของเรา ซึ่งทรงเห็นชอบโดยพระผูสราง
 จริยธรรมในการทํางานของเราจะตองสอดคลองกับคุณคาในหนาที่
ฉันทภาระของเรา อนึ่งงานในอาชีพของเราเปนอีกขั้นหนึ่งของงานฉันทภาระ
ของผูชอบธรรมท่ีเห็นได “พระองคจะทรงใหความยุติธรรมแกทานกระจาง
อยางความสวาง และใหสิทธิของทานแจงอยางเที่ยงวัน” (เพลงสดุดี 37:6)
อิทธิพลในงานฉันทภาระจะปรากฏในท่ีทํางาน หรือการประกอบอาชีพของเขา
หรือเธอ ดังที่พระวจนะกลาววา “ไมมีผูใดเมื่อจุดตะเกียงแลวจะตั้งไวในที่
กําบังหรือเอาถังครอบไว” (ลูกา 11:33) “นครซึ่งอยูบนภูเขาจะปดบังไวไมได”
(มัทธิว 5:14) เมื่อคุณดําเนินชีวิตอยางมีวัตถุประสงคที่บานและที่ทํางาน คุณ
จะมีอิทธิพลตอดวงจิตดวงใจของผูคนที่อยูแวดลอมคุณ
 “ทุกสิ่งในธรรมชาติทํางานที่ไดรับมอบหมาย และไมบนวาในตําแหนง
งานท่ีไดรับ ในส่ิงตางๆ ดานจิตวิญญาณ ชายและหญิงทุกคนตางไดรับงาน 
และอาชีพพิเศษเฉพาะตน พระเจาทรงสนพระทัยในขอกําหนดคือผลที่ไดรับ
สอดคลองกับขนาดความไววางใจในตนทุน และของประทานที่พระคริสตทรง
มอบใหไป บัดน้ีเปนเวลาและสิทธิพิเศษของคุณ ที่จะแสดงออกในความม่ันคง
แหงอุปนิสัย อันจะทําใหคุณเปนผูมีคุณคาดานศีลธรรมจริงๆ พระคริสตมีสิทธิ
ที่จะไดรับการรับใชจากคุณ จงมอบถวายทุกส่ิงใหพระองคอยางสิ้นสุดดวงใจ” 
เอลเลน จี. ไวท, This Day With God, หนา 243

 อิทธิพลของจริยธรรมจากการทํางานของคุณเปดเผยใหผูรวม
ทํางานหรือคนท่ีบานอะไรบาง คุณไดสงออกขาวสารประเภทใดแกพวก
เขาเกี่ยวกับความเช่ือของคุณ
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พระวจนะท่ีเราอยาก (และไมอยาก) ฟงวันพฤหัสบดี
 เราเปนคนแปลกหนา และผูแสวงบุญ (pilgrims) บนแผนดินโลก โดย
การมุงหวังความสมบูรณแหงสวรรค ซึ่งเต็มไปดวยความสวยงาม และเปยม
สันติสุข ดังเปาหมายสุดทายของเรา (ฮีบรู 11:13, 14) จนกวาจะถึงเวลานั้นเรา
ตองใชชีวิตอยูที่นี่ ตามทรรศนะของคริสเตียนในโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เปดเผยใหเห็นใน “การตอสูขัดแยงยิ่งใหญ” (great controversy) ไมอนุญาต
ใหมีกลุมคนกลาง เราจะตองดํารงชีวิตอยูเพื่อพระเจาหรือเพื่อศัตรู พระคริสต
ตรัสวา “ผูใดไมอยูฝายเราก็เปนปฏิปกษตอเรา และผูใดไมรวบรวมไวกับเรา 
ก็เปนผูทําใหกระจัดกระจายไป” (มัทธิว 12:30) เราอยูฝายใด เราจะถูกเปด
เผยชัดเจนอยางไมมีอะไรเคลือบแคลง เมื่อพระองคเสด็จกลับมา 

 เวลาหนึ่งหลังจากที่พระคริสตเสด็จกลับมา ผูอางวาติดตาม
พระองคจะไดยินวลีหนึ่งหรือสองวลี แตละวลีเหลานั้นมีความวาอยางไร 
(อาน มัทธิว 25:21, 7:23)

 พระคริสตตรัสวา “ดีแลว” (เจาเปนทาสดีและสัตยซื่อ) เปนถอยคําที่
นาชื่นชม และพึงพอใจอยางย่ิง ที่ผูเปนฉันทภาระอยากไดยิน แตการไดฟง
คําตําหนิตอผลงานในการจัดการทรัพยสินของพระองคจะเปนสิ่งที่นาเศรา
เพียงใด แตนี่เปนคําชมเชยท่ีทรงเปลงออกมา ที่เราไดใชความพยายามบริหาร
จดัการอยางดทีีส่ดุตามความสามารถของเรา เพราะเราทราบโดยตลอดวาความ
รอดของเราเปนส่ิงที่เตรียมไวใหเราพรอมแลว ไมใชเกิดขึ้นจากผลงานของเรา 
แตเปนผลงานของพระคริสตที่ไดทรงไดทําเพื่อเรา (อานโรม 3:21; โรม 4:6)
 ชีวิตของผูอารักขาท่ีสัตยซื่อจะสะทอนความเช่ือของเขาหรือเธอท่ีมี
อยูแลวออกมา สวนผูใชความพยายามที่จะไดรับความรอดโดยผลงานของ
พวกเขา จะเห็นไดจากถอยคําของผูแสวงหาความชอบธรรมดวยตนเองตอ
พระพักตรพระเจาโดยการงานของพวกเขา (อาน มัทธิว 7:21, 22) พระธรรม 
มัทธิว 7:23 แสดงใหเห็นวา “เปนส่ิงท่ีไรคา” ในสายพระเนตรของพระเจา 
ที่คนหนึ่งพยายามทําสิ่งใดๆ เพื่อทําใหเกิดความชอบธรรมดวยตนเอง

The Words We Want (and Don’t Want) to Hear
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “พระคริสตเสด็จลงมายังโลกน้ี เพื่อสําแดงความรักของพระเจา เหลา
สาวกจะตองดําเนินงานท่ีพระองคไดทรงเร่ิมไวแลว ใหเราพยายามออกแรง
เพื่อจะเสริมพลังซึ่งกันและกัน และแสวงหาแตสิ่งที่ดีของคนอื่น ซึ่งเปนวิธี
สรางความสุขเท่ียงแท และสามารถจะหาพบได มนุษยจะไมทํางานตอตาน
สิ่งที่ตนใหความสนใจ นั่นคือการรักพระเจาและเพื่อนมนุษย ยิ่งเรามีความไม
เห็นแกตัวในจิตวิญญาณมากเทาไร เราจะมีความสุขมากข้ึน เพราะวาเราได
ทําใหพระประสงคของพระเจาสําหรับเขาไดรับการเติมเต็ม” เอลเลน จี. ไวท,
Counsels on Stewardship, หนา 24, 25
 “เมื่อใดผูเชื่อมีชีวิตชีวาในโบสถ จะมีการเพิ่มพูนและเติบโต และจะมี
การแลกเปลี่ยนอยูเสมอ รับเขามาและใหออกไป รับเขามาและคืนใหองคพระผู
เปนเจา สําหรับผูเชื่อแททุกคนในพระเจา พระองคสงแสงสวาง และอวย
พระพร และผูเชื่อสงตอส่ิงที่ไดรับมาใหคนอ่ืนๆ ผานการงานที่เขาทําสําหรับ
องคพระผูเปนเจา ขณะเขาหรือเธอใหในสิ่งที่เขาไดรับมา ความสามารถในการ
รับของเขาจะเพิ่มขึ้น หองนั้นถูกเตรียมไวสําหรับพระคุณ และความจริงที่

 “เม่ือผูติดตามพระคริสตไดมอบคืนส่ิงที่เปนของพระองคแดพระองค
เทากับพวกเขาไดสะสมทรัพยในสวรรค เมื่อพระองคเสด็จกลับมาพระองค
จะทรงชมวา “ดีแลว เจาเปนบาวที่สัตยซื่อ...จงเขามารวมชื่นชมยินดีกับ
องคพระผูเปนเจาเถิด” เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 523 
 ในตอนสุดทายผูอารักขาทรัพยสินของพระเจาจะดําเนินชีวิตตาม
ธรรมบัญญัติใหญสุดสองขอ คือรักพระเจาสุดจิตสุดใจและรักเพื่อนบานเหมือน
รักตนเอง นี่จะเปนพลังผลักดันในกิจกรรมท้ังปวงที่เขาทํา

 ชีวิตของเราดําเนินไปไดดีเพียงใด และหลักการฉันทภาระ
แสดงออกมาในชีวิตของเราอยางไร ที่สะทอนใหเห็นธรรมบัญญัติ
ยิ่งใหญที่สุดสองขอดังกลาว
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สดใหม แสงสวางท่ีชัดแจงกวา ความรูที่เพิ่มขึ้นเปนของเขา ในการใหออกไป 
และรับเขามาข้ึนอยูกับชีวิต และการเติบโตของโบสถ ใครเปนผูรับเขามา แต
ไมเคยใหออกไป ในไมนานการรับเขามาจะหยุดชะงัก ถาความจริงไมไหลจาก
พระเจาสูคนอื่นๆ เขาจะสูญเสียความสามารถในการรับ เราจะตองใหสิ่งที่ดี
เลิศแหงสวรรคออกไป เราตองทําเชนนี้หากเราตองการไดรับพระพรสดใหม”
เอลเลน จี. ไวท, Counsels on Stewardship, หนา 36
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. การไววางใจในองคพระผูเปนเจานําไปสูความพึงพอใจอยางไร 
 มีอะไรทําใหเราไววางใจในพระเจาอยางสุดดวงใจ ในระดับสติ
 ปญญา (2 โครนิธ 10:5) เหตใุดจงึงายมากทีจ่ะพดูวา “พระเจาทรง
 ชวยคนท่ีรักพระองคใหเกิดผลดีในทุกสิ่ง” (โรม 8:28) แตเปน
 สิ่งที่ยากมากท่ีจะเช่ือ นั่นคือเหตุผลวาเหตุใดเราจึงพูดวา เรา
 ไววางใจในพระเจา และเราไววางใจในพระองคจริงๆ ในระดับ
 สติปญญา แตกระนั้นยั้งรูสึกหวั่นไหวมากสําหรับอนาคต

2. ฉันทภาระมีความสําคัญตอการเปนคริสเตียนอยางไร

3. อานพระธรรมมัทธิว 7:21-23 มีอะไรกําลังดําเนินไปตรงนี้ 
 เหตุใดคนท่ีพูดกับพระเยซูวา พวกเขาไดทําการอะไรบาง ถอยคํา
 ของพวกเขาเปดเผยใหเห็นอะไรเกี่ยวกับพวกเขา เราจะมั่นใจ
 ไดอยางไร แมวาเราจะพยายามทําหนาที่ฉันทภาระอยางเต็มที่ 
 หรือเราจะพยายามดําเนินชีวิตในความเชื่อ และเชื่อฟงพระเจา 
 และเราแสวงหาโอกาสทําการดีในพระนามของพระเจา เราจะไม
 เปนคน “ประเภทหลอกตัวเอง” ไดอยางไร

4. เรามักจะคิดถึงอิทธิพลของคริสเตียนที่เปนบุคคล แตถาเปน
 ระดับองคกรหรือคริสตจักร เรามีอิทธิพลที่ดีตอชุมชนอยางไร
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