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วนัสะบาโตท่ี 2 เมษายน 2022 
การถวายสกัการะบชูาแด่พระเจ้า 

 
สภุาษิต 3:9, 10   
 “จงถวายพระเกียรติแด่พระยาห์เวห์ด้วยทรพัย์สนิของเจ้า และ
ด้วยผลแรกแห่งผลติผล ทุกอย่างของเจา้ แล้ว ยุง้ของเจา้จะเต็มบรบิูรณ์  
และบ่อเกบ็ของเจา้จะลน้ดว้ยเหลา้องุน่หมกัใหม่”       
 
  เรานมสัการพระเจ้าด้วยเงินถวาย เพราะว่าเงินถวายเป็นสิ่ง
บริสุทธิแ์ด่พระเจ้า ค าคุณศัพท์ว่า “บริสุทธิ”์ บ่อยครัง้เชื่อมโยงกับ        
“วนัสะบาโต” และ “เงนิสบิลดหนึ่ง” แต่นานๆ ครัง้เชื่อมโยงกบัค าว่า “เงนิ
ถวาย” อยา่งไรกต็าม พระคมัภรีเ์ตม็ไปดว้ยขอ้อ้างองิเกี่ยวกบั “สิง่ถวายที่
บรสิุทธิ”์ ท่ามกลางข้อความตอนอื่นๆ ของพระคมัภีร์ มคี าประกาศถึง 
“ของถวายส าหรับการลบล้างบาป” และ “ของถวายส าหรับลบล้าง
ความรูส้กึผดิบาป” ซึง่ถอืว่าเป็น “สิง่บรสิุทธิท์ีสุ่ด” (เลวนีิต ิ6:25, 7:1) และ 
เครื่องบูชาทีเ่ป็นธญัพชื และอาหารไดร้บัการพรรณนาว่า “เป็นสิง่บรสิุทธิ ์
ทีสุ่ด” และ “ของถวายทีศ่กัดิส์ทิธิ ์(เลวนิีต ิ6:3; 22:10) กล่าวคอืสิง่ใดๆ ที่
น ามาถวายมคีวามเป็นพเิศษ ซึ่งพระเจ้าทรงแยกไว้ต่างหากส าหรบัชน
อสิราเอลผูน้มสัการพระองค ์และมคีวามยนิดทีีไ่ด้เขา้เฝ้าพระองค ์เพราะ
การเขา้เฝ้า หรอืการนมสัการพระเจ้าเป็นส่วนประกอบที่จ าเป็นอย่างยิง่
ส าหรบัชวีติของชนอสิราเอล การเพกิเฉยต่อสิง่ที่น ามาถวายบูชาเท่ากบั
เป็นการ “ฉ้อโกง” (มาลาค ี3:8) พระเกยีรตทิีเ่ป็นของพระองค ์
 การนมสัการพระเจ้าของชนอสิราเอลสมยัโบราณ ประกอบด้วย
การสรรเสริญ และการถวายบางสิ่งแด่พระองค์ เป็นการเฉลิมฉลอง
พระองค์ในฐานะองค์บรสิุทธิ ์และเป็นผู้ประทานให้ เป็นการยนืยันว่า
พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเป็นการยอมรบัว่าพระองค์ทรง
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เป็นเจา้ของสรรพสิง่ เป็นผู้จดัหาให้ เป็นผู้ค ้าจุน ทัง้เป็นการแสดงว่าเรา
ทัง้หลายมคีวามเต็มใจจะเชื่อฟังพระองค์ ให้การสนับสนุนพันธกิจ และ
ด าเนินชวีติเป็นพรแก่คนจ านวนมาก พระเจ้าทรงก าหนดจ านวน หรอื
คุณค่าของสิง่ทีน่ ามาถวายบางอย่าง ส าหรบัสิง่ทีน่ ามาถวายอื่นๆ พระเจา้
ทรงให้เป็นไปตามการเลือกของผู้มานมัสการ อย่างไรก็ดี หลักการ
โดยทัว่ไปคอืใหเ้ป็นการถวายตามสดัส่วนจากสิง่ทีผู่เ้ชื่อไดร้บั (เฉลยธรรม
บญัญตั ิ16:17) และพยายามถวายน า “สิง่ของที่ถวาย” หรอื “เงนิถวาย” 
เป็นสิง่ดทีีสุ่ดแด่พระเจา้ (เลวนีิต ิ22:20)  
        ปัจจุบนั โดยความรู้สามญั บ่อยครัง้มกีารค านวนสดัส่วนระหว่าง 
“เงนิสบิหนึ่ง” และ “เงนิถวาย” ในช่วงการระบาดของโควดิ 19 เราสงัเกต
ความโน้มเอยีง ปรากฏชดัว่าจ านวนเงนิถวายลดลงมากเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัเงนิสบิลดหนึ่ง แมว้่าบางพื้นที่เงนิทัง้สองประเภทจะลดลงเหมอืนกนั 
ในบางโอกาสเราถวายเงนิถวายจากส่วนทีเ่หลอืจากการใชจ้า่ย...สปัดาหน์ี้ 
ขณะทีเ่รานมสัการพระเจา้ดว้ยการถวายเงนิถวายอย่างเป็นประจ าของเรา 
จงอ้างพระสญัญาแห่งพระพร... และใหเ้รารบัรูว้่าเงนิถวายถูกน าไปใช้ใน
พนัธกจิบรสิุทธิข์องพระเจา้  
 
ค าอธิษฐาน:  “พระบดิาเจ้า  ข้าพระองค์ทัง้หลายสรรเสรญิพระองค์ ที่
ได้รบัสทิธพิเิศษในการเข้าเฝ้า และถวายการนมสัการพระองค์ ขอทรง
ช่วยขา้พระองค์ทัง้หลายมองเห็นคุณค่า และความบรสิุทธิข์องเงนิถวาย  
ที่น ามาถวายให้กับพระองค์...ทูลขอในนามพระเยซูครสิต์เจ้า...อาเมน 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 9 เมษายน 2022 
ช่องทาง “แห่งความหวงั” สากล 

 
สดดีุ 31:24    

“จงเขม้แขง็ และใหใ้จของพวกท่านกล้าหาญเถดิ ท่านทุกคนผู้รอ
คอยพระยาหเ์วห”์         
 

 การแบ่งปันข่าวดีของพระเจ้าทุกวัน พระเจ้าทรงด าเนินการ
เผยแพร่พระกิตติคุณผ่านพนัธกิจ “ช่องทางแห่งความหวงัสากล” เพื่อ
เขา้ถงึผู้รบัฟังนับหลายพนัคน ด้วยข่าวสารแห่งความหวงั และความรกั
จากพระเจ้า ซึ่งทัว่โลกเราก าลังด าเนินพันธกิจผ่าน  “ช่องทางแห่ง
ความหวงั 68 แห่งรอบโลก โดยท าการเผยแพร่ให้มากกว่า 80 ภาษา 
พันธกิจการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูก าลงัส าเร็จสมจริงโดย
อ านาจของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์“ขา้วทีต่อ้งเกีย่วนัน้มมีาก” (ลกูา 10:2) 

 ผ่านความสบัสนวุ่นวาย ของเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนใน
โลก พระเจา้ทรงใช ้“ช่องทางแห่งความหวงั”ในการแบ่งปัน และยกระดบั
ข่าวสารและโอกาส เพื่อการเชื่อมโยงกับผู้ฟัง ผู้ชมทัว่โลกในรายการ 
“ช่องทางแห่งความหวงัใหม่” ช่องทางน้ีโบสถ์หลายแห่ง ในหลายพืน้ที ่ได้
น าไปเผยแพร่ในช่องทาง “ออนไลน์” ซึง่มผีูค้นนับหลายพนัคนทัว่โลกรบั
ฟัง รบัชม รายการทีใ่หก้ารดลใจในช่วงวนัสุดสปัดาห ์ประกอบดว้ยดนตร ี
การด าเนินชวีติ “เพื่อการอยู่ดีมสีุข” และข้อแนะน าบางประการในงาน
อาชีพ หรอืการด าเนินชีวิตจากผู้เชี่ยวชาญ หรอืผู้มปีระสบการณ์ คน
ทัง้หลายสามารถเปิดรับฟังข่าวสารผ่านช่องทางแห่งความหวังทาง
โทรทศัน์ นอกจากนี้เรายงัมหีลกัสตูรศกึษาพระคมัภรี ์ซึง่น าเสนอในหวัขอ้
ทีจุ่ดประกายใหด้ าเนินชวีติดว้ยการอธษิฐาน นอกจากนัน้มรีายการเคลด็
ลบัในการจดัการกบัสถานการณ์ทีท่ าใหเ้กดิความเครยีด และการเรยีนรูท้ี่
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จะเขา้ใจเนื้อหา หรอืค าพยากรณ์ในพระคมัภรีไ์ดด้ขี ึน้ ในเวลาเดยีวกนัเรา
ก าลงัมองหาผูท้ี่จะเผยแพร่ค าพยานจากชวีติจรงิของผูค้นทีไ่ด้รบัพระพร 
หรอืการแก้ปัญหาจากพระเจา้ รวมทัง้ผูท้ีช่วีติของเขา หรอืของเธอได้รบั
การเปลีย่นแปลงใหม่ ซึง่ผูฟั้ง ผูช้มจะไดร้บัชมทางโทรทศัน์ ช่องทางแห่ง
ความหวงั และแอปพลเิคชัน่ออนไลน์ต่างๆ วนันี้เราหนุนใจพีน้่องในพระ-
ครสิต์ และครอบครวั และผองเพื่อนให้รบัฟัง รบัชมผ่านช่องทางแห่ง
ความหวงัเช่นกนั  

 
ค าเชิญชวน: รายการ “ช่องทางแห่งความหวงั” มคีวามจ าเป็นต้องได้รบั
การสนบัสนุนดา้นทุนทรพัยจ์ากพีน้่องในพระครสิตท์ัง้หลาย ตามปกตกิาร
ประกาศพระกิตติคุณผ่านสื่อสารมวลชนของส านักใหญ่ จะได้ร ับ 
การจดัสรรปัจจยัส่วนหนึ่งจากส านักภาคต่างๆ ซึ่งได้จดัสรรงบประมาณ
ใหก้บัส านักงานมชิชัน่ส าหรบัโครงการต่างๆ ในเวลาเดยีวกนั ซึง่รายการ 
“ช่องทางแห่งความหวงั” ได้รบัส่วนแบ่งมาตามสดัส่วนที่ได้ตัง้ไว้จาก 
เงินถวายรวมส่วนนั ้น ส่วนเงินถวายพิเศษส าหรับ “ช่องทางแห่ง
ความหวงั” โดยตรงพี่น้องฯ สามารถท าได้ ด้วยการใส่ปัจจยัของท่านใน
ซองเงนิสบิลดเขยีนก ากบัไวบ้นหน้าซองนัน้ว่า “ส าหรบัรายการช่องทาง
แห่งความหวงั” ปัจจยันัน้กจ็ะถูกส่งไปใหต้ามเจตนาของท่าน 
 
ค าอธิษฐาน: “พระบดิาเจา้...ขา้พระองค์ทัง้หลายขอบพระคุณพระองค์ที่
ทรงให้ข้าพระองค์ทัง้หลายมสี่วนในงานความรอดแห่งดวงวญิญาณกบั
พระองค ์ โปรดอวยพระพรใหก้บัพนัธกจิ “รายการวทิยุสากลแอ๊ดเวนตสี”  
และ “ช่องทางแห่งความหวงั” ผ่านพระวญิญาณบรสิุทธิข์องพระองค ์ งาน
เหล่านี้จะรุดหน้าไป และเปลี่ยนแปลงชีวติคนมากมาย เพื่ออาณาจกัร
สวรรคข์องพระองค.์..ทลูขอในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 
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วนัสะบาโตท่ี 16 เมษายน 2022 
ความรกัปราศจากเส้นแบ่งเขต 

 
ยอหน์ 3:17   

“เพราะว่าพระเจา้ทรงใหพ้ระบุตรเขา้มาในโลก มใิช่เพือ่พพิากษา
โลก แต่เพือ่ช่วยกูโ้ลกใหร้อดโดยพระบุตรนัน้” 

 
เรานมสัการผ่านการถวายอย่างเป็นระบบ เพราะว่าพระเจา้ทรง

ประทานตวัอยา่งทีป่ราศจากเสน้แบ่งเขตแดน ยอหน์ 3:17  ซึง่ประกาศว่า 
ธรรมชาติแห่งพนัธกิจของพระองค์มคีวามยาวเท่ากบัรอยพระบาทของ
พระเยซู ซึ่งหมายว่า “พันธกิจของพระองค์โอบล้อมโลกไว้ทัง้ใบ ” 
ท่ามกลางสิง่อื่นๆ แผนการทีพ่ระองคท์รงวางไวเ้พื่อเป็นการใหโ้อกาสชน
อสิราเอล (รวมถงึเราทัง้หลายซึง่เป็นสาวกของพระองค)์ไดม้สี่วนในพนัธ-
กจิบนโลกนี้ 

มเีรื่องเล่าว่าศษิยาภบิาลคนหนึ่ง เป็นผูดู้แลรบัใชลู้กแกะในโบสถ์
ซึง่ตัง้อยู่ในเมอืงแห่งหนึ่ง ผูน้มสัการในโบสถ์ใหญ่แห่งนี้ เป็นทีท่ราบกนัดี
ว่าส่วนใหญ่เป็นผูม้ฐีานะ และมคีวามเอือ้อาร ีแต่น่าเสยีดายพวกเขาถวาย 
สบิลดหนึ่ง และเงนิถวาย โดยให้ความสนใจอย่างยิง่ที่จะพฒันาสิง่ต่างๆ
ในโบสถ์อย่างไม่หยุดหย่อน สิง่ที่น่าสนใจคอืศษิยาภบิาลไม่ได้ให้ความรู้
แก่สมาชกิของโบสถ์ถงึอนัตรายของการ “ให้การรบัใช้ตนเองดว้ยการท า
ให้โบสถ์มเีครื่องอ านวยความสะดวก และทนัสมยัที่สุด ” โดยไม่ท าให้
สมาชกิมองเหน็ความส าคญัในการสนบัสนุนพนัธกจิทัว่โลก ซึง่เป็นเสมอืน
ครอบครวัใหญ่ของพระเจ้า เป็นบ่อเกดิแห่งความหยิง่ อาจเป็นทีพ่งึพอใจ
ของสมาชกิ และศษิยาภบิาลซึ่งเป็นผู้น า...ไม่กี่ปีผ่านไป ส านักงานคอน
เฟอเรนซไ์ดย้า้ยศษิยาภบิาลคนนี้ไปท างานในโบสถ์ทอ้งถิน่แห่งหนึ่งซึ่งมี
ฐานะดา้นการเงนิดอ้ยกว่ามาก ศษิยาภบิาลเขา้ใจไดใ้นเวลาไม่นานว่า  นี่
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เป็นผลลพัธ์ของการที่เขามทีศันวสิยัคบัแคบในพนัธกจิทัว่โลกทัง้ใบของ
พระเจา้  

ทศันวสิยัของเราในพนัธกจิทัว่โลกของพระเจา้กว้างใหญ่เพยีงใด 
เราทัง้หลายได้รบัความรอดเพราะพระเจ้า “ทรงเทหน้าตกัแห่งสวรรค์” 
ทรงส่งพระบุตรองค์เดยีวมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเรา ในบาง
พืน้ที ่ครสิตจกัรใหญ่บางแห่งไดส้่งมชิชัน่นารไีปยงัต่างจงัหวดัในประเทศ
ตวัเอง หรอืภูมภิาคใกล้เคยีง แต่ครสิตจกัรเซเว่นธ์แอ๊ดเวนตสีของเราส่ง
มชิชนันารไีปทัว่โลก คุณต้องการมสี่วนในการเป็นเครื่องมอืแห่งความรกั 
และความรอดส่งไปยงัทุกเชือ้ชาต ิทุกเผ่าพนัธุ ์ทุกภาษา และทุกประเทศ
ไหม สปัดาหน์ี้ ขณะทีเ่รานมสัการดว้ยเงนิสบิลด และเงนิถวายอย่างทีท่ า
อยา่งสม ่าเสมอ จงอา้งพระสญัญาแห่งพระพร วนัน้ีเรามโีอกาสอกีครัง้หนึ่ง
ทีจ่ะถวายเพื่อพนัธกจิของพระเจา้ ใหเ้ผยแผ่ไปทัว่โลกทัง้ใบ 

 
ค าอธิษฐาน: “พระบดิาเจ้า ความรกัของพระองค์ไม่มขีอบเขต นัน่คอื
เหตุผลที่ข้าพระองค์ทัง้หลายได้ร ับความรอด ข้าพระองค์ทัง้หลาย
สรรเสริญพระนามของพระองค์ผ่านเงินที่น ามาถวาย โปรดช่วยข้า
พระองคใ์หส้ าแดงความรกัเช่นเดยีวกนัออกมาส าหรบัมนุษยท์ัง้มวล...ทูล 
ขอในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน                                               
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 23 เมษายน 2022 
จอมเจ้านายเชิญชวน 

 
มาลาคี 1:6    

“บุตรก็ย่อมใหเ้กยีรตแิก่บดิา  คนใช้ก็ย่อมให้เกยีรตนิาย  แล้วถ้า
เราเป็นบดิา เกยีรตขิองเราอยู่ทีไ่หน  และถ้าเราเป็นนายความย าเกรงเรา
อยูท่ีไ่หน  พระยาหเ์วยจ์อมทพัตรสั” 

 
กัปตันเรอืเดินทะเลล าหนึ่ง มองไกลออกไปในยามค ่าคืน เขา

มองเหน็แสงสลวัๆ อยู่ห่างออกไป ทนัใดนัน้เขาสัง่พนักงานส่งสญัญาณ
ของเขาใหส้่งสญัญาณบอกไปว่า “จงเปลีย่นเสน้ทางของท่านไปทางใต ้10 
องศา” ทนัใดนัน้ มสีญัญาณส่งกลบัมาว่า “จงเบนหวัเรอืของท่านไปทาง
ทศิเหนือ 10 องศา” 

กปัตนัเรอืรูส้กึโกรธ ที่ค าสัง่ของเขาไม่ไดร้บัการใส่ใจ  ดงันัน้เขา
สัง่ใหพ้นักงานส่งข่าวไปอกีครัง้ว่า “จงหนัหวัเรอืไปทางทศิหนือ 10 องศา
เราคอืกปัตนั!” 

ไมน่านมสีญัญาณตอบมาว่า “ใหเ้รอืของท่านเองเบนไปทางเหนือ 
10 องศา เราคอื อดตีนกัเดนิเรอื ชื่อ “คลาส โจน” 
  กปัตนัได้สัง่ให้พนักงานส่งสญัญาณสุดท้ายไปอกี โดยหวงัว่าอกี
ฝ่ายหน่ึงจะกลวั “จงเบนหวัเรอืของท่านไปทางใต ้เราเป็นเรอืรบ” 
  สญัญาณตอบกลบัมาในทนัทีว่า “จงเบนหวัเรอืของท่านไปทศิ
เหนือทนัท ี10 องศา เราคอื “ประภาคาร”           

ถ้าเราไม่ทราบว่าใครเป็นใหญ่ที่สุด ใครคอืผู้รบัผดิชอบ ในกรณี
ของเราคอื “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” เรากจ็ะตกอยู่ในความเสีย่งเสมอ ดว้ยเหตุ
นี้  ผู้เผยพระวจนะมาลาคี จึงได้เชื้อเชิญให้เราซึ่งเป็นประชากรของ
พระองค ์ใหก้ลบัมาและยอมรบัว่า “พระองคค์อืจอมเจา้นาย” หลงัจากพล
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ไพร่อสิราเอลของพระเจา้ไดฟั้งการเรยีกของท่านมาลาคต ีใน มาลาค ี3:7 
เป็นค าถามว่า “เราจะหนักลบัมาได้อย่างไร” ในการตอบค าถาม พระเจา้
ทรงเตอืนประชากรของพระองคว์่า พวกเขาไดเ้หนิห่างจากพระองค ์ทัง้ได้
ฉ้อโกงพระเจา้ในเรือ่งเงนิสบิลดหนึ่ง และเงนิถวายต่างๆ  

ในแต่ละครัง้ที่เราคดิเห็นว่า “เงนิทอง” เป็นแหล่งแห่งทรพัย์สนิ
ของเรา เราจะตอ้งปกป้องไวเ้ป็นอยา่งดใีหอ้ยูใ่นทีป่ลอดภยั ดวงใจของเรา
มกัรกัเงนิทองเหนือทุกสิง่ จนมคี าเปรยีบเปรยว่า “เงนิทองคอืพระเจ้า” 
เหตุนี้ พระเจา้จงึทรงตัง้ระบบเงนิสบิลดหนึ่งขึน้ เพื่อใหช้นอสิราเอล (และ
เราทัง้หลาย) ยอมรบัว่าพระเจา้คอืจอมเจา้นายสูงสุด... สปัดาหน์ี้ อย่าให้
เราสูญเสยีโอกาสทีจ่ะอธษิฐานสารภาพอกีครัง้หนึ่งว่า เรายอมรบัว่าพระ-
เจา้คอื องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และเราจะนมสัการพระองค์ดว้ยเงนิสบิลดหนึ่ง 
และเงนิถวายของเราอย่างเป็นประจ า และจะอ้างถงึพระสญัญาแห่งพระ-
พรของพระองคเ์สมอไป 
 
ค าอธิษฐาน: “พระบดิาเจา้..พระองคท์รงเป็นพระบรมครอูย่างแทจ้รงิ  ขา้
พระองค์ทัง้หลายขอเชญิพระองค์ทรงมาเป็นผู้น าทศิทางแห่งชวีติ  และ
ช่วยแนะน าการบรหิารจดัการทรพัยส์นิให้กบัขา้พระองค์ทัง้หลายด้วย...
ทลูขอในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 30 เมษายน 2022 
เอาอย่างการมีระเบียบเรียบร้อยของพระเจ้า 

 
เยเรมีย ์31:35    

“พระยาหเ์วหผ์ูใ้หด้วงอาทติยเ์ป็นแสงสว่างตอนกลางวนั  และทาง
ให้กฏเกณฑ์แก่ดวงจนัทร์ และทรงให้บรรดาดวงดาวเป็นแสงสว่างตอน
กลางคนื พระนามของพระองค ์คอืพระยาหเ์วหจ์อมทพั” 
                
        เรานมัสการพระเจ้าด้วยทรัพย์ของเราในลักษณะการมีวินัย 
เพราะว่าเราพยายามเอาอย่างการมีระเบียบของพระเจ้า นี่ เป็นพระ -
ลกัษณะโดดเด่นในการวางแบบแผนอย่างดใีนการเนรมติสรา้ง อย่างเช่น
การก าหนดเวลาออกเป็นวัน สัปดาห์ และเดือนบอกให้ทราบถึงการ
ออกแบบของพระผูส้รา้ง ผูผ้ดุงจกัรวาลไว ้ในฐานะผูเ้ชื่อ เราใหน้ิยามตวั
เราเองว่าเป็นพระฉายาของพระเจา้ และพระเจา้ทรงเป็นต้นแบบ ดงันัน้
เราต้องการอย่างยิง่ที่จะมลีกัษณะฉายาของพระองค์ ให้เราใส่ใจในถ้อย
เหล่านี้ “แต่จงใหทุ้กสิง่มคีวามเหมาะสม และเป็นระเบยีบเถดิ” ( โครนิธ์1 
14:40)  “การเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ” ไม่ควรเป็นข้อแก้ตวัในการไม่มี
ระเบยีบในเรือ่งการนมสัการ และ การถวายทรพัย ์
         ชายคนหนึ่งมกัจะบ่นว่ามคีนขโมยเงนิของเขา เขาแมแ้ต่บอกกบั
เพื่อนว่า บางทภีรรยา และลูกๆ ของเขาเป็นผู้ขโมยเงนิ วนัหนึ่งเพื่อน
สนิทใหค้ าแนะน ากบัเขาว่า “ถ้าคุณกล่าวสญัญาจะถวายเงนิเป็นพเิศษให้
พระเจา้ จะไม่มใีครจะสมัผสัเงนิของคุณ” เขาเหน็ด้วยจงึได้อธษิฐานกบั
พระเจา้ว่าจะถวายเงนิจ านวนหนึ่งแด่พระเจา้ ถา้ไมม่ใีครขโมยเงนิของเขา
ในเดอืนถดัไป วนัสิน้เดอืนเขาไดร้บัเงนิมาเป็นเชค็ เขารบีแลกเป็นเงนิสด 
และท าการซ่อนเงนิจ านวนนัน้ไว้ หลงัจากครึ่งเดือนได้ผ่านไป เขาจ า
ถ้อยค าที่เขาได้อธิษฐานไว้กับพระเจ้า เขาจึงถวายเงินจ านวนที่ได้
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อธษิฐานไว้ไป แต่ไม่กี่วนัหลงัจากนัน้เขาเหลอืแต่ธนบตัรใบเล็กไม่กี่ใบ 
เขาระเบดิความโกรธออกมา ตะโกนค าหยาบใส่ภรรยา และลูกๆ ว่า “ใคร
ขโมยเงนิไปเท่ากบัได้ขโมยเงนิของพระเจา้ และพระเจา้จะทรงลงโทษผู้
นัน้” ภรรยาของเขาปิดปากเงยีบ สกัครู่เธอได้เขยีนรายการค่าใช้จ่ายลง
บนแผ่นกระดาษจากดา้นบนของแผ่น ถงึดา้นล่างของแผ่น ทัง้หมดเป็นสิง่
ทีส่ามไีดจ้า่ยเงนิไปเท่าไรในวนัไหนอย่างละเอยีด เสรจ็แลว้เธอส่งกระดาษ
แผ่นนัน้ใหส้าม ีเมื่อสามไีดอ่้ายรายการใชจ้่ายเงนิของเขา เขารูส้กึอึ้งมาก 
เขาไม่รู้ตวัมาก่อนเลย เขาพูดไม่ออกสกัค า...ไม่มใีครขโมยเงนิของเขา 
เขาได้ใช้เงินไปอย่างไม่ระมดัระวัง โดยไม่ตัง้งบประมาณ หรือมีการ
วางแผนไวล้่วงหน้า    
          เมื่อสถานะทางการเงนิของเรายุ่งเหยงิ เราจะไม่มคีวามสุขในการ
ด าเนินชวีติ จงึเป็นการยากทีจ่ะเอ่ยสรรเสรญิพระเจา้ อกีทัง้จะไม่สตัยซ์ื่อ
ในการคนืเงนิสบิลดหนึ่ง และถวายเงนิถวาย คุณอยากมคีวามชื่นชมยนิดี
ในชวีติไหม พระบดิาเบื้องบนมพีระประสงค์ส าหรบัคุณ  จงน าหลกัการ 
การมวีนิัย การมรีะเบยีบ มาใชใ้นการบรหิารจดัการดา้นการเงนิทีพ่ระเจา้
ทรงประทานให้... สปัดาห์นี้ขอให้เราทัง้หลายสะท้อนพระฉายาความมี  
ระเบยีบแบบแผนของพระเจา้ออกมา และใหเ้รามนัสการพระเจา้ดว้ยเงนิ
สบิลดหนึ่ง และถวายเงนิถวายเหมอืนเช่นเคย... อย่าลมือ้างสญัญาแห่ง
พระพรของพระเจา้ 
 
ค าอธิษฐาน: “พระบดิาเจ้า  ข้าพระองค์ทัง้หลายขอบพระคุณพระองค์
ส าหรบัการมรีะเบยีบแบบแผนทีพ่ระองคไ์ดต้ัง้ไว ้โปรดประทานสตปัิญญา  
และการมวีนิัยแก่ขา้พระองคท์ัง้หลาย เพื่อขา้พระองคท์ัง้หลายจะสะท้อน
คุณลกัษณะของพระองคอ์อกมาในชวีติส่วนตวัของขา้พระองคท์ัง้หลาย...
ทลูขอในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 
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วนัสะบาโตท่ี 7  2022  พฤษภาคม  
เงินถวายส าหรบัหน่วยพฒันา และบรรเทาทุกข ์(ADRA) 

 
เยเรมีย ์29:11   

“พระยาหเ์วหต์รสัว่า เพราะเรารูแ้ผนงานทีเ่รามไีวส้ าหรบัพวกเจา้  
เป็นแผนงานเพือ่สวสัดภิาพ ไม่ใช่เพือ่ท าลายเจ้า  แต่เพือ่จะให้อนาคต 
และความหวงัแก่เจา้” 
 
         ในช่วงแห่งวกิฤตกิาล อย่างเช่นช่วงเวลาทีโ่ควดิ 19 ก าลงัระบาด 
ซึ่งมผีลกระทบไปทัว่โลกในปีที่แล้ว ความยากล าบากท าให้เราสงสัยว่า
พระเจา้ทรงมแีผนอะไรส าหรบัเรา แน่นอนพระองค์มแีผนส าหรบัเรา แม้
ท่ามกลางบุคคลที่เรารู้จ ักบางคนได้เสียชีวิตของคนที่พวกเขารกัไป 
นอกจากวกิฤตกิาลด้านสุขภาพที่ระบาดไปทัว่โลกนี้ กย็งัจะมวีกิฤตกิาล
อื่นๆ ซึง่เป็นหมายส าคญับอกว่าการเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องของพระครสิต์
ก าลงัใกลเ้ขา้มา 
         วนันี้เงนิถวายส าหรบัหน่วยพฒันา และบรรเทาทุกข ์ซึ่งมตีวัย่อ
ว่า “แอ๊ดดรา้” ของส านักงานใหญ่ เป็นกองทุนทีม่ไีวเ้พื่อวตัถุประสงคต์าม
ชื่อของหน่วยงาน เป็นกองทุนเพื่อเอื้อมแขนออกไปแสดงความเมตตา
กรุณาต่อเพื่อนมนุษที่ประสบภัยพิบัติ วิกฤติกาล หรือความล าบาก
ยากแคน้ทัว่โลก รวมทัง้สหรฐัอเมรกิา 
        พนัธกิจของหน่วยงานนี้ชื่อ “พฒันาและบรรเทาทุกข์” ได้ให้การ
ช่วยเหลอือย่างใดอย่างหนึ่งที่มคีวามจ าเป็นแก่บุคคล หรอืกลุ่มบุคคลผู้
ได้รบัผลกระทบมาจากการระบาดของโรค “โควิด 19” แล้ว  20  ล้าน 
คน เงนิที่พี่น้องบรจิาค หรอืถวาย สามารถเปลี่ยนแปลงชวีติคนจ านวน
มาก และแม้แต่จะมากขึ้นที่มีความต้องการ ด้วยการจัดหาอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม น ้าดื่ม และน ้าสะอาดส าหรบัใช้สอย ที่อยู่อาศยัชัว่คราว ให้
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การศึกษา ให้การสงเคราะห์เป็นเงินสด และการใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ หรอืสิง่ใดๆ ที่มคีวามจ าเป็นในการด ารงอยู่บนพื้นฐานของชวีติ 
อนัเป็นกระทบมาจากโควดิ 19  เงนิถวายของพี่น้องในสะบาโตนี้จะช่วย
ฟ้ืนฟูชวีติ สุขภาพ และความหวงัแก่คนเป็นอนัมาก 
 
ค าเชิญชวน  การถวายของเราในเชา้วนันี้ จะเปลีย่นแปลงชวีติของผูค้นที่
ตกสู่สถานการณ์เลวรา้ยทีสุ่ด ใหม้คีวามหวงัขึน้อกีครัง้หนึ่ง เงนิถวายของ
พี่น้องจะเปลี่ยนแปลงสภาพด้านร่างกาย และจิตใจ ให้ที่พักพิง ให้น ้า 
สะอาดให้อาหารฉุกเฉิน ให้การปกป้อง ให้ชีวิตด าเนินต่อไปได้ การ 
สนับสนุนของคุณในวนันี้เป็นความรักของพระเจ้าที่ดลใจสู่การกระท า 
 
ค าอธิษฐาน :  “พระบดิาเจา้ ขอบพระคุณพระองคส์ าหรบัสทิธพิเิศษนี้ ที่
ได้ให้การช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพบิตั ิ และความทุกขย์ากผ่านหน่วยงาน 
“แอ๊ดดรา้” ซึง่ด าเนินพนัธกจิไปทัว่โลก  โปรดอวยพรทุกคนทีไ่ดร้บัความ
ยากล าบากทัว่โลก...ใหก้ารปกป้อง ใหพ้วกเขาทัง้หลายผ่านพน้วกิฤตกิาล
ไปได.้..ทลูขอในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 

 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 14 2022  พฤษภาคม  
พระองคท์รงประทานอ านาจให้ 

 
เฉลยธรรมบญัญติั 8: 18   

“ท่านจงระลกึถงึพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของท่าน เพราะพระองคท์รง
เป็นผู้ประทานก าลงัแก่ท่าน ทีจ่ะได้ทรพัย์สมบตัินี้  เพือ่พระองค์จะทรง
ด ารงพันธสัญญาซึง่ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่านดังวันนี้ ”  
 
         เรานมัสการพระเจ้าด้วยทรัพย์ของเรา เพราะพระองค์ทรง
ประทานบางสิง่ที่มคี่าในกระเป๋าเงนิของเราแต่ละคน บางคนในพวกท่าน
ไม่ตระหนักโดยถ้อยค าเหล่านี้ เพราะคุณก าลงัคดิว่ากระเป๋าเงนิของคุณ
ช่างเบาบางยิง่นัก และบญัชเีงนิฝากในธนาคารของคุณมตีวัเลขไม่กี่มาก
น้อย บางครัง้เราคน้หาในกระเป๋านัน้กระเป๋านี้ กระนัน้ยงัไม่พบสิง่มคี่าใด
ที่เราเคยได้รบั จากนัน้เราพยายามแม้คิดสงสัยข้อความในพระคัมภีร์
ข้างบน หรือมีความสบายใจจากความหมายในด้านจิตวิญญาณ เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบั “ทรพัยส์มบตัิ” ในสายตาของโลก ซึ่งเป็นไปได้ที่เรามุ่ง
มองไปยังปลายทางแห่งผลผลิต ขณะเดียวกันไม่รู้สึกในคุณค่ าถึง 
“ความสามารถในการแสวงหาสมบตัิ” ซึง่พระเจา้ทรงเป็นผูป้ระทานใหก้บั
เราใช่ไหม 

วนัหนึ่งมผีู้ถามเขาถึงความแตกต่างระหว่างเขาเอง และภรรยา
ของเขา ลองฟังค าตอบที่เขาให้: “เมื่อผมรูส้กึหวิ ผมมที่าทแีตกต่างจาก
ภรรยาของผม หลงัจากการท างานในที่ท างานทัง้วนั พอถึงบ้านผมวาง
กระเป๋าลง ตรงเขา้ไปในหอ้งครวั เปิดฝาหมอ้มองหาอาหารทีผ่มชื่นชอบ 
ขณะทีภ่รรยาของผม เมื่อเธอรูส้กึหวิ จะเปิดตู้เยน็ น าเอาวตัถุดบิออกมา 
และเตรยีมอาหารมื้ออร่อย” ยุทธศาสตร์ของคนทัง้สองมคีวามแตกต่าง 
เพื่อสนองต่อความต้องการอย่างเดียวกัน: คนหนึ่งก าลงัมองหาอย่าง
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จรงิจงัส าหรบัผลผลติที่ส าเรจ็แล้ว อกีคนหนึ่งก าลงัใช้วตัถุต่างๆ ที่หาได้ 
เพื่อผลติสิง่ทีส่นองความตอ้งการ 

แทนที่จะรู้สกึเครยีด และรูท้้อถอยเกี่ยวกบัสิง่ที่หาไม่พบ หรอืมี
ขอ้จ ากดัในผลทีผ่ลติเสรจ็แลว้ จะมปีระสทิธภิาพมากกว่าทีจ่ะรบัรู ้และใช้
วตัถุทีพ่อหาได ้ซึง่ประกอบดว้ย สุขภาพ พลงังาน ตะลนัต์ความสามารถ 
พรสวรรค ์หรอืของประทานอื่นๆ ทีพ่ระเจา้ทรงจดัหาให ้และพระเจา้ตรสั
สญัญาว่าจะประทานพละก าลงัใหเ้รา เมือ่เราขยนัขนัแขง็ใชว้ตัถุดบิเหล่านี้ 
คุณทราบหรอืไม่ว่าสิง่ที่น่าระทกึใจที่สุดคอืประสบการณ์ของการได้เป็น
หุ้นส่วนของพระเจ้าในการท าให้แหล่งทรพัยากรที่เป็นอยู่ หรอืมอียู่ของ
เรา สปัดาหน์ี้เราควรรูส้กึอิม่เอม จากการทีเ่รามสี่วนร่วมในการคนืสบิลด
หนึ่ง และถวายเงนิถวายอย่างสม ่าเสมอ...จงอ้างพระสญัญาแห่งพระพร 
เราสามารถสรรเสรญิพระเจา้ ผูท้รงช่วยเราในการเปลีย่นแปลงวตัถุดบิที่
ทรงจดัหาใหเ้ราได ้
 
ค าอธิษฐาน: “พระบดิาเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ส าหรบัวตัถุดบิ และ
ความสามารถ ทีจ่ะผลติหรอืหาทรพัยส์นิได ้พระองคท์รงเป็นผูท้รงจดัหา
ใหอ้ยา่งแทจ้รงิ...ทลูขอบพระคุณในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 21  2022  พฤษภาคม  
การสาธิตให้เหน็การปฏิเสธตนเอง 

 
1 ยอหน์ 3:16  

“เช่นนี้แหละ เราจงึรู้จกัความรกั โดยทีพ่ระองค์ได้ยอมสละพระ
ชนมข์องพระองคเ์พือ่เรา และเรากค็วรสละชวีติของเราเพือ่พีน้่อง” 
 
         เรานมสัการพระเจ้าด้วยทรพัย์ของเรา เพราะการเสยีสละด้วย
ความรกัของพระองค ์พระเยซูทรงสละสวรรค์ และพระองคท์รงรบัสภาพ
มนุษย์ผู้ล าบากแสนเขญ็ เพราะการล้มลงในความบาป พระองค์ทรงได้
พยายามด าเนินพนัธกิจของพระองค์ต่อต้านความหวัน่พรัน่พรงึ และได้
พบกบัการต่อต้านแสนสาหสั ในทีสุ่ด พระองคท์รงยอมสละสิง่ทัง้มวล คอื
พระชนมช์พีของพระองค์เอง นี่แหละคอืการสาธติให้เหน็ถงึความรกั ใน
ฐานะเป็นตัวแทนของพระเจ้า การเสียสละจึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
แสดงออกของตวัตน และนัน่เองเป็นวญิญาณที่แสดงออกโดยผู้บุกเบกิ
ครสิตจกัรทัง้หลายของเรา และ เจ.เอน็.อนัดรวู ์ เป็นผูน้ าร่องคนส าคญัใน
ท่ามกลางผูน้ าทัง้ปวง 
         จอหน์ เอน็ อนัดรวู ์เป็นมา้ย ภรรยาไดต้ายจากไป ท่านมบีุตรสอง
คน เมื่อท่านได้ตอบรับการเรียกให้ไปเป็นมิชชันนารีของคริสตจักร         
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีทีท่วปียุโรป ท่านรบัการเรยีกนัน้โดยทีไ่ม่ทราบว่า 
ท่านจะไดร้บัเงนิเดอืนประจ าเท่าไร พวกผูน้ าเพยีงสญัญาจะส่งเงนิให้ท่าน
เป็นครัง้คราว แต่สิง่นี้ไม่ได้เป็นไปเท่ากบัความต้องการที่จ าเป็น เพราะ
อาจารยอ์นัดรวูต์อ้งใชเ้งนิพมิพใ์บปลวิ พมิพห์นงัสอืแจก รวมทัง้ค่าใช้จ่าย
ในการผลตินิตยสารรายเดอืนชื่อ “เครื่องหมายแห่งเวลา” ด้วย บ่อยครัง้
อาจารย์ต้องใช้เงนิของตวัเอง ดงันัน้มบีางมื้อ ครอบครวัต้องอดอาหาร 
และขาดแคลนสิง่จ าเป็นอยู่บ่อยๆ ในปี ค.ศ. 1877 อาจารยล์้มป่วยด้วย
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โรคปอดบวม หลงัจากทีแ่พทยไ์ดท้ าการตรวจ และวนิิจฉยั แพทยไ์ดก้ล่าว
ว่า “ชายผูน้ี้อดอยากแทบจะตาย” ในอกีหนึ่งปีต่อมา บุตรสาวคนหนึ่งของ
อาจารยอ์นัดรูว์ก็ได้ตายด้วยโรควณัโรค กระนัน้มชิชนันารผีู้นี้ยงัท างาน
อย่างทรหดอดทนเพื่อวางรากฐานพันธกิจของพระเจ้าในทวีปยุโรป 
จนกระทัง่วนัที่ท่านได้จากไปพกัผ่อนในพระผู้เป็นเจา้ด้วยโรควณัโรคใน
วยัเพยีง 54 ปี  
        เราด ารงชวีติอยู่ในสมยัที่เงนิทอง และปัจจยัอื่นๆ เป็นสิง่ที่หาได้
ยาก ถ้าจะรอจนเรามัง่ม ีหรอืมทีรพัยสนิเหลอืเฟือก่อนจงึถวายเงนิเพื่อให้
การสนับสนุนมิชชันนารี อาจเป็นความปรารถนาที่อาจไม่มีว ันมาถึง 
ในกรณีการคาดหวงัเช่นนี้ นางเอลเลน จ.ี ไวท้ไ์ดใ้หข้อ้คดิว่า “การทีช่วีติ 
ครสิเตยีนขาดซึง่ “การปฏเิสธตวัเอง” แมเ้ราบอกว่าเราตดิตามพระเจา้ แต่
จะเป็นเหมอืนการปฏเิสธค าว่า “เราเป็นครสิเตยีน” เหล่าผูบ้อกว่าเขา หรอื
เธอเป็นหนึ่งในพระครสิต์ แต่ยงัหมกมุ่นในความเห็นแก่ตัว ละมคีวาม
ปรารถนาความร ่ารวย เพื่อจะมรีถยนต์ มบี้าน เครื่องนุ่งหุ่ม เครื่อง ใช้
เฟอรน์ิเจอรห์รูๆ  มอีาหารฟุ่มเฟือย... เขาเหล่านัน้เป็นครสิเตยีนแต่ในนาม 
การเป็นครสิเตยีนแท้คอืการเป็นเหมอืนกบัพระครสิต์” (นิตยสารรวีวิและ
เฮอรลั วนัที่ 13 ตุลาคม 1896 )นี้ขอใหค้นืสบิลดหนึ่ง และถวายเงนิถวาย
อย่างทีเ่คยปฏบิตัมิา จงอ้างพระสญัญาแห่งพระพร จงสะทอ้นการด าเนิน
ชี วิ ต ที่  “ ป ฏิ เ ส ธ ต น เ อ ง ”  ต า ม แ บ บ อ ย่ า ง ข อ ง พ ร ะ ค ริ ส ต์ 
  
ค าอธิษฐาน : “พระบดิาเจา้ ขา้พระองคท์ัง้หลายขอสรรเสรมิพระนามของ
พระองค ์ทีท่รงเสยีสละพระชนมช์พีเพื่อไถ่บาปขา้พระองคท์ัง้หลาย  โปรด
ช่วยขา้พระองคท์ัง้หลายใหส้าธติถงึความเสยีสละในการด าเนินชวีติในแต่
ละวนั ...รวมไปถงีการใช้จ่ายเงนิทองของข้าพระองค์ทัง้หลายด้วย...ทูล
ขอบพระคุณในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 
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วนัสะบาโตท่ี  28  พฤษภาคม 2022 
ผูจ้ดัหาส่ิงทัง้มวลให้เรา 

 
ฟีลิปปี 4: 19    

“และพระเจา้ของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิง่ทีจ่ าเป็นแก่พวกท่าน 
จากทรพัยอ์นัรุง่โรจน์ของพระองคใ์นพระเยซคูรสิต์”        
 
         เราคนืสบิลดหนึ่งใหพ้ระเจา้ เพราะว่าพระองคท์รงเป็นผูจ้ดัหาสิง่
ทัง้ปวงให้เรา หลงัจากที่อบัราม (อบัราฮมั) มชียัเหนือกองสมัพนัธมติร
ของเหล่ากษตัรยิ ์ท่านไดถ้วายสบิลดหนึ่ง จากสิง่ทัง้ปวงทีไ่ด้มาจากศตัรู
ไมว่่าจะเป็นอาหาร ทรพัยส์นิ และทรพัยส์มบตัแิก่ “เมลคเีซเดค” ปโุรหติ 
(เลวนีิต ิบทที่ 14) ยาโคบ หลานชายของอบัราม กล่าวสญัญาว่าจะถวาย
สบิลดหนึ่งจากทรพัยส์มบตัทิี่พระเจา้ทรงประทานให้ และน าเขากลบัมา
ยงัแผ่นดินบ้านเกิด (ปฐมกาล บทที่ 28) สอดคล้องกับ เลวีนิติ 27:30 
“ทศางค์ทัง้สิ้นทีไ่ด้จากแผ่นดนิ เป็นพชืทีไ่ด้จากแผ่นดนิก็ด ีหรอืผลจาก
ต้นไม้ก็ดี เป็นของพระยาห์เวห์ เป็นของถวายทีบ่ริสุทธิ์แด่พระเจ้า ”   
ขณะที่พระเยซูทรงอยู่ในโลกนี้  ทรงต าหนิชาวฟาริสีบางคนที่ยืนในที่
สาธารณะอธิษฐานว่า “สิง่สารพดัทีข่้าพระองค์หาได้ข้าพระองค์ก็เอา
ทศางค์มาถวายเสมอ” (ลูกา 18:12)กล่าวคอืพวกเขาหยิง่ และอวดตวั...
พวกธรรมาจารย์ก็เเช่นเดียวกับชาวฟาริสี ที่ถวายสิบลดหนึ่งจากสิ่ง
เลก็น้อยที่สุด มทัธวิ 23:23 พระเยซูทรงตรสัว่าพวกเขาถวายสบิลดหนึ่ง
จาก “สะระแหน่ ลูกผกัช ีและยีห่ร่า” ขอ้พระคมัภรีต์รงนี้พระเยซูทรงกล่าว
ในลกัษณะชมพวกเขาในความถีถ่ว้นในการถวายสบิลดหนึ่ง (ทศางค)์ แต่
พระเยซูทรงต าหนิพวกเขาว่าละเลยสิง่ส าคญัคอื “ความยุติธรรม ความ
เมตตา และความเชื่อ” ดงันัน้พระเจา้ทรงบอกถงึเหตุผล หรอืเน้นว่าการ
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ถวายสบิลดของทุกสิง่...นัน้ดแีล้ว แต่ต้องรวมไปถึงการปฏบิตัิตนอย่าง
ถูกตอ้งดว้ย 
         คุณค่าของเงนิสบิลดหนึ่งไม่ใช่ตวัเงนิ แต่เป็นสญัลกัษณ์ เป็นสิง่ที่
ท าให้เรารับรู้ และจดจ าได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานสรรพสิ่งให้        
เอลเลน จ.ีไวท้ ์เขยีนไวว้่า “พระเจา้ทรงใหเ้รายอมรบัพระองคใ์นฐานะเป็น
ผู้ทรงประทานสรรพสิ่งให้ และด้วยเหตุนี้ พระองค์ทรงตรสัว่า ทรพัย์
สมบตัิทัง้หมดของท่าน เราสงวนไว้หนึ่งในสบิส าหรบัเราเอง นี่เป็นของ
ถวายต่างออกไปจากเงนิถวายปกต ิจงน ามาเก็บไว้ในท้องพระคลงัของ
พระองค์” (ค าปรกึษาการเป็นผู้ดูแลทรพัยส์นิของพระเจ้า, หน้า 80,81)
เงนิ หรอืทรพัยส์นิ ทีเ่รยีกว่า “สบิลดหนึ่ง” หมายถงึ พระเจา้เป็นผูป้ระทาน
สิ่งทัง้มวลให้ ถ้าเราถวายเพียงส่วนหนึ่งของสิบลดหนึ่งจะหมายถึง 
พระเจา้เป็นผูท้รงประทานใหเ้ราส่วนหนึ่งของสิง่ทีเ่ราตอ้งการ 
         มเีกมหนึ่งมชีื่อว่า “เกมแห่งความไวว้างใจ” คอืใหผู้เ้ล่นคนหนึ่งนัง่
หลบัตาบนชิงช้า (ใช้ผ้าผูกตาก็ได้) และมผีู้แกว่งชิงช้าสองคน โดยให้
แกว่งอย่างแรงสม ่าเสมอ เพื่อความปลอดภยั ดงันัน้ผู้หลบัตานัง่ชงิช้า 
ต้องพึง่วางใจในผูแ้กว่งชงิชา้ หลงัจากเวลาผ่านไปสกัครู่ ผูน้ัง่หลบัตาจะมี
ประสบการณ์สนัตสิุขในส่วนลกึ อนัเป็นผลจากการไวว้างใจอย่างสมบูรณ์
ในผูแ้กว่งชงิชา้ทัง้สอง ความรูส้กึนี้จะเกดิขึน้ไดเ้พยีงเมือ่คุณหลบัตาอย่าง
สนิท และเลอืกที่จะไม่พูดอะไรออกมาตลอดเวลาที่เล่นเกมนี้...เช่นเดยีว 
กนัในการถวายสบิลดหนึ่งแด่พระเจา้ จะท าใหผู้ถ้วายเกดิสนัตสิุขสมบรูณ์
ในพระเจา้ ประสบการณ์ความรูส้กึแห่งสนัตสิุขเกดิขึน้ไดจ้ากการไวว้างใจ
อยา่งไมม่ขีอ้สงสยัสยัใดๆ...ในโลกของความไมแ่น่นอน และมคีวามสบัสน 
การปฏบิตัจิรงิดว้ยการถวายสบิลดหนึ่งจากทุกสิง่ เป็นสิง่ทีต่้องพึง่วางใจ
อย่างสุดสุดในพระสญัญาแห่งพระพรของพระเจา้ ซึ่งจะส่งให้ผู้ถวายเกดิ
สนัตสิุขภายในอย่างแน่นอน เพราะข่าวสารในการถวายสบิลดหนึ่งจะถูก
ส่งไปยงัสมอง และดวงใจของคุณ สปัดาห์นี้ ขณะที่คุณนมสัการด้วยเงนิ
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สบิลดหนึ่ง และถวายเงนิถวายอย่างทีไ่ดท้ าเป็นประจ า จงอ้างพระสญัญา
แห่งพระพรของพระเจ้า อย่างนี้จะช่วยให้คุณเติบโตขึ้นในสนัติสุขแห่ง
สวรรค ์
  
ค าอธิษฐาน:  “พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์ทัง้หลายสรรเสริญพระองค์  
เพราะการไวว้างใจในพระองคท์ าใหเ้กดิสนัตสิุขอย่างสมบูรณ์  โปรดช่วย
ขา้พระองคท์ัง้หลายใหย้อมรบัเสมอว่าพระองค์ทรงประทานสารพดัสิง่ให้  
ดังนัน้ข้าพระองค์ทัง้หลายควรถวายคืนให้พระองค์ ในสิ่งที่เป็นของ
พระองค.์..ทลูขอในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 

 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 4 มิถนุายน  2022 
การปกป้องจากการถกูปลูกฝังให้เปล่ียนแปลง..โดยชาวบาบิโลน 

 
วิวรณ์ 18: 3   

“เพราะประชาชาติทัง้หมดต่างได้ดืม่เหล้าองุ่นแห่งราคะในการ
ล่วงประเวณีของนครนัน้ และบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก ได้ล่วง
ประเวณีกบันครนัน้ และพวกพ่อค้าแห่งแผ่นดนิโลกก็มัง่มขีึ้นจากความ
ฟุ่มเฟือยอยา่งยิง่ของนครนัน้” 
 
         เรานมสัการด้วยทรพัย์สินของเรา เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงตัง้
ก าแพงไว้ต่อต้านจอมหลอกลวงเพื่อเรา พระคมัภรีไ์ด้วาดภาพให้เหน็ว่า 
“บาบโิลน” เป็นตวัการหลกัที่คุกคามประชากรของพระเจา้ ค าพยากรณ์
กล่าวถงึบาบโิลนซึ่งให้บรกิารดว้ยเหล้าองุ่นที่มนึเมา น าไปสู่แนวคดิของ
การหลอกลวง (สุภาษิต 20:1) การหลอกลวงช่วงสุดท้ายอย่างหนึ่ง คอื
การน าเสนอตวัมนัเองเป็นแหล่งความรุง่เรอืงดา้นเศรษฐกจิ การปลกูฝังให้
รบัเอาการเปลี่ยนแปลงนี้ท างานได้ผลด ีเพราะว่ามนัเชญิชวนดงึดูดใน
ธรรมชาตขิองมนุษย ์ซึง่ส่วนลกึต้องการผลก าไรดา้นวตัถุ เราไม่ถูกเรา้ใจ 
อย่างทีเ่ราทราบ ใหเ้ป็นผู ้“รกัเงนิทอง” หรอื (2 ทโิมธ ี3:2) แลว้เราจะยนื
หยดัต่อตา้นการหลอกลวงของบาบโิลนไดอ้ยา่งไร 
         การสงัเกตกระรอกหลายตวัสามารถสอนบทเรยีนเราได้ สตัวต์วั
เลก็ๆ น่ารกัขนฟูนี้ บ่อยครัง้เราเหน็ที่หน้าบ้านบนสายไฟ หรอืหลงับ้าน
ตามกิ่งไม้ มกัเป็นสตัว์ระแวงระไวจดั ไม่ยอมเข้าใกล้มนุษย์ ท าตัวตื่น
ตระหนกเมื่อเราพยายามเข้าใกล้พวกมนั แต่ถ้าเราเอาผลต้นโอ๊ควางล่อ 
ความระแวงของมนัจะลดลงทนัท ีเพราะสิง่นี้ดงึดูดพวกมนั หรอืไม่ถ้าคุณ
วางล่อมนัด้วยถัว่เปลอืกแขง็ ความต้องการอาหารจะท าให้กลไกป้องกนั
ตวัของมนัลดลง กลไกป้องกนัตวัของมนุษยก์จ็ะลดลงเช่นกนั ถ้าฝ่ายศตัรู
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ของจติวญิญาณเชญิชวนด้วยการท าให้มองเหน็ในความต้องการส่วนลกึ
ของเรา ยิง่เมื่อคนหนึ่งมปีระสบการณ์วกิฤติกาลด้านการเงนิ การล่อใจ
อาจท าให้ผู้ถูกทดลองมองเหน็ลู่ทางการหาเงนิที่อาจเป็นไปได้ สิง่นัน้จะ
เป็นทีน่่าดงึดดูใจอยา่งยิง่! 
         การปฏบิตัิด้วยการคนืเงนิสบิลดหนึ่ง และถวายเงนิถวายอย่าง
เป็นระบบจะช่วยเราให้จดจ าได้เสมอว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งความ
รุ่งเรอืง (เฉลยธรรมบญัญตัิ 8:18)  ดงันัน้ เราไม่จ าเป็นต้องยอมแพ้ต่อ
แผนการร้ายของบาบโิลน โดยมองเห็นแต่สิง่ที่เราจ าเป็น หรอืต้องการ 
ยิง่กว่านัน้การกระหายในด้านวตัถุ และทรพัยส์นิจะท าใหเ้ราวางมอืที่เรา
เคยจบัไวม้ัน่ นัน่คอืเมื่อเราสมัผสัไดถ้งึคุณค่าผ่านการถวายทรพัยจ์ากสิง่
ทีเ่ราไดร้บัมา เอลเลน จ.ี ไวท้ ์เขยีนไวว้่า “การทีเ่ราปฏเิสธตนเองมาอย่าง
ต่อเนื่อง การทีเ่รามใีจเอื้ออาร ีนี่เป็นการเยียวยาส าหรบัความกระหายอนั
เป็นบาปเนื่องมาจากความเห็นแก่ตวั และความโลภ” (ค าพยานส าหรบั
ครสิตจกัร, เล่ม 3 หน้า 548) 
         เราถูกเรยีกให้ออกมาจากบาบโิลน นี่รวมไปถึงการเชญิชวนให้
คลอ้ยตามเมอืงบาบโิลน โดยเฉพาะในเรีอ่งเงนิๆ ทองๆ เป็นการปลอดภยั
กว่าที่เราจะฟังค าเตอืนที่พระเจา้ทรงประทานให้เรา โดยที่เราต้องถวาย 
เงินสิบลดหนึ่ง และถวายเงินถวายเป็นประจ าจากสิ่งที่พระเจ้าทรง
ประทานให้เรา จงอ้างพระสัญญาแห่งพระพร เราจะสามารถยืนหยดั
ต่อตา้นบาบโิลนได ้
 
ค าอธิษฐาน: “พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์ทัง้หลายก าลังเผชิญกับการ
ทดลองทุกประเภท ให้ท าการประนีประนอมในเรื่องเกี่ยวกบัความเชื่อ  
ขอบพระคุณพระองคส์ าหรบัค าสัง่สอน ทีท่รงประทานใหเ้พื่อปกป้องจติใจ
ของขา้พระองค์ทัง้หลายไว้...ทูลขอบพระคุณในนามพระเยซูครสิต์เจา้... 
อาเมน 
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วนัสะบาโตท่ี  11 มิถนุายน  2022 
ระวงัอย่าวางความหวงัไว้ผิดท่ี 

 
1  ทิโมธี 6:17 

“ส่วนพวกทีม่ ัง่คัง่ในชวีตินี้  จงก าชบัพวกเขาไม่ให้เย่อหยิง่ หรอื
มุ่งหวงัในทรพัยท์ีไ่ม่ย ัง่ยนื แต่จงมุ่งหวงัในพระเจา้ ผูป้ระทานทุกสิง่แก่เรา
อยา่งบรบิรูณ์ เพือ่ใหเ้ราไดช้ืน่ชม” 

 
         เรานมสัการดว้ยทรพัยส์นิของเรา เพราะว่าสิง่นี้ปกป้องเราไวจ้าก 
“การวางความหวงัไวผ้ดิที”่ ในฐานะทีเ่ป็นมนุษย ์ เราโน้มเอยีงจะไวว้างใจ
ในบางสิง่ทีใ่หญ่กว่าตวัเราเอง เราไม่อาจควบคุมท่าทคีวามสนใจทุกอยา่ง
ของเราได้ ถ้าชวีติของเราขาดซึ่งความหวงั ชวีติของเราจะเต็มไปด้วย
ความกลดักลุ้ม และสิ้นหวงั ความโน้มเอยีงตามธรรมชาตขิองมนุษย์คอื 
เรามกัจะไว้วางใจในทรพัยส์นิที่เราได้สะสมไว ้ซึ่งนับจ านวนได้ จงึท าให้
เรามัน่ใจในทรพัย์สินเหล่านัน้ อย่างไรก็ดสีอดคล้องตามอคัรทูตเปาโล 
เป็นการปลอดภยักว่าที่เราจะวางความหวงัของเราไว้ในแหล่งที่มาแห่ง
ทรพัยส์นิ  มากว่าตวัทรพัยส์นิเอง  

มารค์ เดนิทางมาจากประเทศจนีตอนใต้ วนัหนึ่งในโบสถ์เขารูส้กึ
ประทบัใจอย่างยิง่กับการเชิญชวนให้ถวายทรพัย์ เขาได้ถวายจ านวน 
30% ของจ านวนเงนิที่เขาเก็บสะสมไว้ อย่างไม่ทนัตัง้ตวั ไม่นานต่อมา 
มาร์คได้พบกับวิกฤติกาลในด้านการเงนิ ธุรกิจใหม่ของเขาประสบกบั
ความล้มเหลว เขาเป็นหนี้เงนิจ านวนมหาศาล ชีวิตของเขามคีวามไม่
แน่นอน ในช่วงนี้เองเขาได้ฟังการเชญิชวนให้ถวายส าหรบัอาคารโบสถ์
หลงัใหม่ ซึ่งมรีาคา 10 ล้านหยวน (เงนิของประเทศจนี) มารค์ ตระหนัก
ว่านี้เป็นโอกาสทีห่ายากทีจ่ะประกาศพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศที่เขา
อาศยัอยู่ ซึง่มปีระชากรกว่า 60 ลา้นคน มารค์รูส้กึประทบัใจ เขาไดเ้ขยีน
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ลงในแผ่นกระดาษว่า เขาจะถวาย 400,000 หยวน ทัง้ๆ ที่เขายงัคดิไม่
ออกว่าจะหาเงนิจ านวนมากอย่างนัน้ได้จากที่ไหน ไม่กี่วนัต่อมามกีาร
อศัจรรยบ์างสิง่เกดิขึน้ อดตีหุน้ส่วนของบรษิทัสถาปัตยกรรมของเขา ได้
เชญิมาร์คไปร่วมงานกบัเขาอีกครัง้หนึ่ง เขารบัเอาข้อเสนอ ในเวลาไม่
นานมารค์ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นประธานบรษิทั ในที่สุดมารค์ได้บรจิาคเงนิ
ถึงหนึ่งล้านหยวนส าหรบัโครงการสร้างโบสถ์แห่งนัน้ เมื่อมาร์คมอง
ย้อนหลงัประสบการณ์ในชีวิตของเขา เขาเขยีนลงในแผ่นกระดาษว่า 
“พระคุณของพระเป็นเจา้หาจดุสิน้สุดไมไ่ดเ้หมอืนกระแสน ้าไหล” 

มารค์ ไดส้าธติใหเ้หน็ถงึ “ความไวว้างใจพระเจา้” โดยการบรจิาค
เงนิก้อนโตอย่างไม่ลงัเล เพื่อเป็นการนมสัการพระเจา้ ผูท้รงจัดหาทุกสิง่
ใหส้ปัดาหน์ี้ ขณะทีเ่รานมสัการพระเจา้ดว้ยเงนิสบิลดหนึ่ง และเงนิถวาย 
เป็นประจ า...จงอ้างพระสญัญาแห่งพระพร และกล่าวแถลงการเป็นพยาน
ว่าเราวางความหวงัของเราไวท้ีไ่หน 

 
ค าอธิษฐาน: “พระบดิาเจา้ ขา้พระองคท์ัง้หลายสรรเสรญิพระองค ์เพราะ
ทรงเป็นแหล่งความหวงัอนัมัน่คงส าหรบับุตรหลานของพระองค์  โปรด
ปกป้องขา้พระองคท์ัง้หลายในแต่ละวนัจากการหลอกลวงใหว้างความหวงั
ไวผ้ดิทีผ่ดิทาง...ทลูขอในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้....อาเมน 

 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 18 มิถนุายน  2022 
ความรอดไม่ใช่ความคิด หรือการวางแผนทีหลงั 

 
1 เปโตร 1 : 20   
“พระครสิต์ทรงถูกก าหนดไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่ทรงปรากฏ

พระองคใ์นวาระสุดทา้ยน้ีเพือ่พวกท่าน” 
 

         เราถวายอย่างเป็นระบบ และเป็นประจ า เพราะท าตามต้นแบบ
ของพระเจา้ที่ได้ทรงสาธติให้เราเหน็ว่า ได้ทรงวางแผนให้พระบุตรเสดจ็
มาบงัเกิดเพื่อไถ่มนุษยชาต ิไม่ใช่ความคดิ หรอืการวางแผนทหีลงัจาก
การทีค่วามบาปไดเ้กดิขึน้แลว้ เพราะแผนการส่งพระบุตรเป็นเครื่องบูชา
ไถ่บาปมวลมนุษย์ได้ถูกวางไว้อย่างรัดกุมก่อนที่จะทรงเนรมิตสร้าง
จกัรวาล ในการตอบสนองต่อตวัอย่างไดว้างไวโ้ดยพระเจา้ผูท้รงประทาน
ทีย่ ิง่ใหญ่ อคัรทูตเปาโลไดก้ล่าวเตอืนเหล่าผู้เชื่อแห่งครสิตจกัรโครนิธ์ว่า 
“ทุกวนัต้นสปัดาห์ให้พวกท่านแต่ละคนแยกเงนิออก และสะสมไว้ตาม
รายได้ เพือ่จะไม่ต้องเก็บเรีย่ไรเมือ่ข้าพเจ้ามาถงึ” ( โค1 รนิธ์ 16:2) เป็น
ตวัอยา่งของการถวาย ทีไ่ดว้างแผนไวเ้ป็นการล่วงหน้า    

ใหล้องคดิว่า คุณจะรูส้กึอย่างไร เมื่อคุณไดร้บับตัรอวยพรวนัเกดิ
จากบางคนล่าช้า โดยเฉพาะจากบุคคลที่คุณมีความใกล้ชิด และมี
ความส าคญัต่อคุณ บางครัง้ข่าวสารมาถึงเมื่อพวกเขาเห็นคุณลงข่าว
ขอบคุณบางคนในสื่อต่างๆ ทีพ่วกเขาส่งค าอวยพร หรอืส่งของขวญัให.้.. 
ค าอวยพรส่งมาล่าชา้มน้ีอยครัง้ทีม่คีุณค่าสูงพอ อนึ่งเมือ่เราตอ้งการแสดง
ว่าเขา หรอืเธอมคีวามพเิศษส าหรบัคุณ โดยปกตเิราจะวงกลม หรอืขดี
เส้นใต้วนัเกดิของเขาหรอืเธอบนปฏทินิ เพื่อเตอืนความจ า เพื่อเราจะไม่
พลาดเหตุการณ์ส าคญันัน้ การแสดงออกถงึความรกัดทีี่สุดคอืต้องท าทัง้
สองอยา่งคอื ใหเ้กดิขึน้โดยธรรมชาต ิและมกีารวางแผนไวล้่วงหน้า 
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เราเป็นผู้ให้ หรอืถวายประเภทไหนกัน เมื่อเราแสดงความรกั 
และขอบพระคุณพระเจ้า เราพึ่งทัง้หมดกบัความรู้สกึเกิดขึ้นสม ่าเสมอ 
หรอืเมื่อไดร้บัแรงกระตุ้น เราเป็นกลุ่มคนทีล่ว้งกระเป๋าลกึๆ เมื่อไดฟั้งค า
ประกาศก่อนเกบ็เงนิถวาย ว่าโครงการดงักล่าวน่าสนใจ น่าช่วยเหลอืมาก
หรอืน้อยเพยีงไร เราจงึท าตามนัน้ หรอืเราจ าไดว้่านี่เป็นเวลาที่จะคนืเงนิ
สบิลดหนึ่ง และถวายเงนิถวายอย่างสตัย์ซื่อ และด้วยความเต็มใจเป็น
ประจ า ไม่เกี่ยวกบัการถวายเพื่อโครงการอะไรกต็ามที่มคันายกประกาศ 
หรอืเรามเีงนิในธนาคารเท่าไรตามใบแถลงประจ าเดอืนของธนาคาร เรา
ถวายเกยีรตแิด่พระผูช้่วยใหร้อดอย่างไร เราวางแผนจ านวนเงนิล่วงหน้า  
หรอืถวายตามความรูส้กึของวนันัน้ จ านวนเท่าไรตามความประทบัใจใน
วนันัน้ สปัดาหน์ี้ขณะทีเ่รานมสัการพระเจา้ดว้ยการคนืเงนิสบิลดหนึ่ง และ
การถวายอยา่งทีท่ าเป็นประจ า และอยา่งเป็นระบบ จงอา้งพระสญัญาแห่ง
พระพร...ขอให้เราแสดงออกว่า พระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่ง และทรงส าคญั
เหนือสิง่ใด 

 
ค าอธิษฐาน: “พระบิดาเจ้า แผนการแห่งความรอดบอกข้าพระองค์
ทัง้หลายว่า ขา้พระองค์ทัง้หมายมคีวามส าคญัเพยีงใด ในสายพระเนตร
ของพระองคใ์นการตอบสนอง ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ัง้หลายเลยีนแบบ
พระองค์ในเรื่องความความรักต่อพระองค์ และต่อคนทัง้หลาย 
ทลูขอในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้....อาเมน 

 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 4 มิถนุายน  2022 
การวางบนพื้นฐานท่ีมัน่คงท่ีสดุ 

  
มทัธิว 6:20, 21   

“แต่จงสะสมทรพัยส์มบตัเิพือ่ตวัพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ ทีไ่ม่มี
แมลงจะกิน และไม่มสีนิมจะกัด  และทีไ่ม่มขีโมยทะลวงลกัเอาไปได้...
เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ทีไ่หน ใจของท่านก็อยู่ทีน่ัน่ด้วย ”  
 
         เรานมสัการพระเจา้ด้วยการใช้ทรพัยส์นิของเรา เพราะว่าทรพัย์
สมบตัขิองเราจะมัน่คงทีสุ่ดเมื่อเราเก็บไวใ้นสวรรค ์ พระคมัภรีเ์ผยให้เรา
ทราบว่าในวนัสิ้นสุด “แต่วนัขององค์พระผู้เป็นเจ้านัน้ จะมาถึงเหมอืน
อยา่งขโมย และในวนันัน้ ฟ้าจะหายลบัไปดว้ยเสยีงดงักกึกอ้ง และโลกธาตุ
จะสลายไปด้วยไฟ และแผ่นดนิกบัสิง่ทีม่อียู่บนนัน้จะถูกเผาจนหมดสิ้น” 
(2 เปโตร 3:10) ทรัพย์สมบัติจะไม่มีค่า เหตุการณ์เหล่านั ้นจะท าให้
เศรษฐกจิซบเซาตกต ่าสุดๆ เท่าทีม่นุษยเ์คยประสบมา อคัรทูตเปโตรเชือ้
เชญิผู้อ่านของท่านว่า อย่าได้ถือว่าเป็นสิง่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสัน้ๆ 
เพราะมนัจะด าเนินต่อไป จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขัน้พื้นฐานขึ้น 
“เมือ่เหน็แล้วว่าทุกสิง่จะต้องสลายไปเช่นนี้  พวกท่านควรจะเป็นคนแบบ
ไหน ในการด าเนินชวีติทีบ่รสิุทธิ ์และทีย่ าเกรงพระเจา้” เราสามารถเรยีบรู้
บางสิง่จากเหล่าคนทีไ่ดเ้ผชญิกบัภาวะเงนิเฟ้อรุนแรง 

ในช่วงเวลาเงนิเฟ้อรนุแรง ราคาของเครือ่งบรโิภคอาจขึน้เป็นสอง
เท่าในเวลาน้อยกว่า 24 ชัว่โมง ในบางพืน้ที ่หลายคนจะไปทีร่า้นขายของ
ช า โดยใช้ตระกรา้ใส่เงนิเต็มตระกรา้ไปซื้อ ผู้คนพากนัวติกกงัวล และมี
อารมณ์โกรธ บางครัง้พวกเขาต้องเขา้แถวกนัหลายชัว่โมงหน้าธนาคาร 
เพื่อถอนเงนิสดที่ได้สะสมไว้ แต่พอถึงคิวพวกเขา เจ้าหน้าที่ธนาคาร
ประกาศว่า “ตอนนี้ธนาคารขอปิดท าการ จนกว่าจะมกีารประกาศเปิดอกี
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ในคราวต่อไป”  ผลที่เกิดขึน้ ประชาชนผู้ฝากเงนิไว้ หรอืผู้ลงทุนจะเสยี
ความเชื่อถอืในเงนิตราของประเทศ หลายคนพยายามจะแลกเปลี่ยนเงนิ
ของพวกเขากบัเงนิที่มคี่าแขง็กว่าเงนิที่ตนถอืครองไว้ ตามนโยบายของ
การอยู่รอด เจา้หน้าที่ของหลายประเทศพยายามจะแลกเปลี่ยนเงนิของ
ตนที่ค่าอ่อนลง กบัเงนิสกุลใหม่และเริ่มใช้เงนิสกุลนัน้ในท้องถิ่นของตน 
การแลกเปลีย่นเป็นยุทธวธิอีย่างหนึ่ง สิง่นี้สอดคลอ้งกบัค าเตอืนของพระ
เยซูซึง่ตรสัเตอืนไวว้่า “แต่จงสะสมทรพัยส์มบตัเิพือ่ตวัพวกท่านเองไว้ใน
สวรรค”์ (มทัธวิ 6:20)  

เราสามารถจะท าการแลกเปลีย่นอย่างมปีระสทิธภิาพได้อย่างไร  
เราไม่จ าเป็นต้องไปที่ตลาดการเงนิ อคัรทูตเปาโลเขยีนแนะน าว่า “จง
ก าชับพวกเขาให้ท าการดี ให้ท าการดีมากๆ ให้เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ และ
แบ่งปัน” (1 ทโิมธ ี6:18) สปัดาหน์ี้ ขณะทีเ่รานมสัการดว้ยเงนิสบิลดหนึ่ง 
และเงนิถวายประจ าของเรา จงอา้งพระสญัญญาแห่งพระพร...เรามโีอกาส
อกีครัง้หนึ่งที่จะแลกเปลี่ยนทรพัย์สนิที่ก าลงัพนิาศได้ของเรา กบัการใช้
ทรพัยส์นินัน้เพื่อใหเ้ป็นพรแก่คนอื่นๆ  

 
ค าอธิษฐาน: “พระบดิาเจา้ พระองคท์รงคดิอยา่งรอบคอบ ทีพ่ระองคท์รง
ใส่พระทยัในชวีติปัจจุบนั และอนาคตของขา้พระองค์ทัง้หลาย  ขอบคุณ
พระองค์ส าหรับค าแนะน า โปรดช่วยข้าพระองค์ทัง้หลาย ให้เป็น
ผู้ประกอบการดตีามที่พระองค์ตรสัไว้ด้วย...ทูลขอในนามพระเยซูครสิต์
เจา้...อาเมน 

 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 

 
 


