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วนัที ่ 2  กรกฎาคม  2022 

เร่งวนัการเสด็จกลบัของพระองค์ 

  
มัทธิว 24:14  

“ข่าวประเสริฐเร่ืองแผ่นดินของพระเจ้านี ้จะถกูประกาศไปท่ัวโลก 
ให้เป็นค าพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วท่ีสุดปลายจะมาถึง” 

        เรานมสัการพระเจา้ดว้ยการคืนเงินสิบลดหน่ึง และเงินถวายของเราแด่
พระเจา้ เพราะวา่เราอยากเห็นพระพกัตร์ของพระเจา้ดว้ยสายตาของเราเอง 
พระคมัภีร์เช่ือมสัมพนัธ์กนัเร่ืองการเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสอง และการประกาศ
ข่าวพระกิตติคุณไปทัว่โลกเขา้ดว้ยกนั (มทัธิว 24:14)  “พระองค์ไม่ประสงค์
ให้ใครพินาศเลย แต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่” (2 เปโตร 3:9) การมี
ส่วนร่วมของเราในกระท า และใหก้ารสนบัสนุนพนัธกิจของพระเจา้ ท าให้
เกิดความเป็นไปไดส้ าหรับคนอ่ืนๆจะไดย้นิ และรับเอาข่าวดี อคัรทูตเปโตร 

พรรณนาประสบการณ์การรอคอยเป็นภาวะต่ืนตวัวา่ “จงเฝ้ารอ และเร่งวนั
ของพระเจ้าให้มาถึง”(2 เปโตร 3:12) เอลเลน จี.ไวท้ ์ขยายถอ้ยค าตรงน้ีวา่ 
“การประกาศข่าวพระกิตติคุณแก่โลกดว้ยพลงัอ านาจของเราเป็นการเร่งการ
เสด็จกลบัมาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เราไม่เพียงเฝ้ารอเท่านั้น แต่เราจะเร่งการ
เสด็จกลบัมาของพระเจา้ดว้ย” (หนงัสือ: “ผูพ้ึงปรารถนาแห่งปวงชน” หนา้ 
633, 634) ปรากฏใหเ้ห็นวา่พระเจา้ทรงท าใหเ้ป็นไปได ้ท่ีเราจะเร่งวนัการ
เสด็จกลบัมาของพระองค ์ 
        ตวัอยา่งของผูใ้ชเ้ล่ือนบนหิมะ ช่วยใหเ้ราเขา้ใจความหมายของค าวา่ 
“เราเร่งวนัการเสด็จกลบัมาของพระองคไ์ด”้  ถา้คุณวางเล่ือนบนเนินเขา และ
ปล่อยใหม้นัเล่ือนไถลลงมา มนัก็จะเล่ือนไปถึงพื้นล่างหลงัไดห้ลงัจากเวลา
ผา่นไป ส่ิงน้ีเป็นไปตามปกติอนัเป็นผลมาจาก “แรงโนม้ถ่วง” ซ่ึงเป็นพลงัท่ี
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มีอยูใ่นโลก อยา่งไรก็ดีพวกเด็กๆ หรือผูใ้หญ่ผูช้อบการเล่นเล่ือนบนหิมะ
ต่างทราบดีวา่จะเร่งความเร็วของเล่ือนใหโ้ลดแล่นลงตามทางลาดไดเ้ร็วข้ึน
ไดอ้ยา่งไร เคล็ดลบัอยา่งหน่ึงในหลายอยา่งคือ คุณสามารถพน่น ้ามนัปรุง
อาหารท่ีทอ้งของเล่ือน ในเวลาเดียวกนัคุณอาจโนม้ตวัต ่าลงใหจุ้ดศูนยถ่์วง
อยูห่นา้เล่ือนท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ผลท่ีไดคื้อเล่ือนจะวิง่ลงไดเ้ร็วข้ึน และคุณ
จะสนุกต่ืนเตน้มากข้ึนดว้ย ในท านองเดียวกนัความจริงเร่ืองการเสด็จกลบัมา
คร้ังท่ีสองของพระเยซูไม่อาจเปล่ียนแปลงได ้แต่สามารถท าใหเ้กิดข้ึนก่อน
ได ้ถา้เราเช่ือมสัมพนัธ์ข่าวสารของพระองคใ์หเ้ขา้ถึงคนทั้งหลายไดร้วดเร็ว
กวา่ และกวา้งไกลข้ึน เราจะปล่อยโอกาสเร่งวนัการเสด็จกลบัมาของ
พระองคใ์หเ้ร็วข้ึนไดผ้า่นไปหรือ? สัปดาห์น้ี ขณะท่ีเรานมสัการพระเจา้ดว้ย
สิบลดหน่ึง และเงินถวายเป็นประจ า จงอา้งพระสัญญาแห่งพระพร เรา
สามารถเปิดใจออกมาไดว้า่ เราเฝ้ารอการเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสองอยา่งใจจด
ใจจ่อเพียงใด 

 

ค าอธิษฐาน: “พระบิดาเจ้า  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก  พระองค์
ไม่ต้องการอยู่แยกจากบุตรท้ังหลายของพระองค์นานกว่านี ้ โปรดช่วยข้า
พระองค์ท้ังหลายให้มคีวามปรารถนาอย่างเดียวกัน  ผ่านการกระท า  และ
การถวาย....ทูลขอในนามพระคริสต์เจ้า....อาเมน. 
 

 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัที ่ 9  กรกฎาคม  2022 

งบประมาณเงินถวายจากทัว่โลก (เหรัญญกิ ของส านักงานใหญ่) 
 

ฮีบรู 6:10 

“เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรม ท่ีจะลืมการงานของพวกท่าน  และความรัก
ท่ีพวกท่านแสดงต่อพระนามของพระองค์  คือการปรนนิบัติพวกธรรมิกชน  
ดังท่ีพวกท่านยงัปฏิบัติอยู่” 

        คริสตจกัรเซเวน่ธ์เดยแ์อ๊ดเวนตีสเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปในเร่ืองการน าพระ
กิตติคุณเอ้ือมออกไปทัว่โลก เงินสิบลดหน่ึง และเงินถวายท่ีสมาชิกร่วมกนั
ถวายอยา่งเป็นระบบ และสม ่าเสมอ เป็นเหมือนกระแสน ้าไหลของแม่น ้าซ่ึง
ไดท้  าการแบ่งสรรไปรอบโลก น ้าใหม่สดของแม่น ้าไหลสู่พื้นท่ีพนัธกิจทัว่
ทุกแห่ง ทุกคร้ังท่ีเราถวายเงินถวายเพื่อพนัธกิจ เราต่างไดเ้พิ่มปริมาณลงใน
แม่น ้าท่ีไหลไปทัว่ทุกพื้นท่ี บ่อยคร้ังไหลบ่ายงัพื้นท่ีแหง้ผาก ซ่ึงไดท้  าให้
ชีวติฝ่ายจิตวญิญาณ และความหวงัใหเ้กิดข้ึน เราไดช่้วยใหค้ริสตจกัรเติบโต
ข้ึน ไม่เพียงเฉพาะพื้นท่ีของเรา หรือภายในประเทศของเราเอง แต่กระแสน ้า
ไดไ้หลไปยงัพื้นท่ีต่างๆ ในโลกท่ีเราไม่เคยแมแ้ต่ไดย้นิช่ือมาก่อน เงินถวาย
ใหก้ารสนบัสนุนมิชชนันารีทั้งหลายท่ีเราอาจไม่เคยพบเลยตลอดชีวติและ
เราเช่นเดียวกนั เราอาจไม่ไดพ้บโรงเรียนต่างๆ, คลินิกทั้งหลายท่ีเราอาจไม่
เคยไปเยีย่มเลย หรือเงินถวายท่ีถูกน าไปช่วยการก่อสร้างอาคารโบสถท่ี์เรา
ไม่เคยเขา้ไปนมสัการ เงินถวายท่ีเราถวายไดถู้กน าไปใชใ้นพนัธกิจการ
แนะน าความรักและความรอดของพระเยซูไปสู่ชีวติ-จิตใจของผูค้นท่ีอาศยั
อยูร่อบโลก คุณทราบหรือไม่ แมแ้ต่ก่อนท่ีการระบาดของ โควดิ 19 จะเร่ิม
ข้ึน  คริสตจกัรแอด๊เวน่ธ์ตีสไดส้ังเกตเห็นวา่ จ  านวนเงินถวายจากทัว่โลกได้
ลดลงอยา่งสังเกตได?้ ส่วนหน่ึงของเหตุผลท่ีเราพบคือ พี่นอ้งสมาชิกส่วน
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หน่ึงตอ้งการถวายทรัพยเ์พื่อน าไปใชเ้ฉพาะโครงการใด โครงการหน่ึงท่ี
มองเห็นผลไดเ้ช่นการสร้างโรงเรียนในเมืองน้ี ประเทศน้ี หรือสร้างโบสถ์
ในเมืองนั้นประเทศนั้น เม่ือไดท้ราบวา่โรงเรียน หรือโบสถส์ร้างเสร็จก็ ได้
เห็นภาพ ไดท้ราบข่าว ไม่ใช่ถวายเขา้ไปเป็นกองทุนรวม และไดรั้บการแบ่ง
สรรไปตามนโยบาย และการลงมติของคณะกรรมการ จริงอยูก่ารถวายเงิน
ถวายเขา้กองทุนรวมอาจไม่มีเสน่ห์ดึงดูดเหมือนการถวายเพื่อโครงหน่ึง
โครงการใดเจาะจง ท่ีมีการประชาสัมพนัธ์โครงการ หรือรายการไวอ้ยา่งดี 
แต่เงินถวายแบบองคร์วมไดช่้วยอุปถมัภ ์หรือส่งเสริมพนัธกิจของพระเจา้
ทุกโครงการท่ีอาจไดก่้อสร้างไปแลว้ ด าเนินการไปแลว้ แต่ยงัตอ้งการ การ
ส่งเสริม หรือการอุปถมัภไ์ปเร่ือยๆ เช่นโรงเรียน หรือคลินิกเป็นตน้ให้ด ารง
อยูต่่อไปได ้เช่นเดียวกนักบัแม่น ้า เราไม่ทราบวา่น ้าไหลไปราดรดลงท่ีไหน
บา้ง แต่เราสามารถมองเห็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนและทุกแหล่งแห่งท่ีลว้น
สวยงาม พระธรรมสดุดี 104 กล่าววา่ “พระองค์ทรงท าให้น า้พุพุ่งขึน้มาใน
หุบเขา น า้นั้นกไ็หลไปตามหว่างเขา ให้บรรดาสัตว์ป่าได้ด่ืม และให้ลาป่า
ดับความกระหายของมัน ท่ีริมน า้นั้น นกในอากาศจึงได้มีท่ีอาศัย มนัร้องอยู่
ท่ามกลางก่ิงไม้” (สดุดี 104:10-12) พระธรรม มทัธิว 28:19 พระเยซูเองทรง
ตรัสวา่ “ท่านท้ังหลายจงออกไป และน าชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จง
บัพติศมาพวกเขาในนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
และสอนเขาให้ถือรักษาส่ิงสารพัดท่ีเราได้ส่ังพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะ
อยู่กับท่านท้ังหลายไป จนกว่าจะส้ินยคุ”  
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ค าอธิษฐาน: “พระบิดาเจ้า  ข้าพระองค์ท้ังหลายขอบพระคุณพระองค์ ท่ีทรง
เกือ้หนุนข้าพระองค์ท้ังหลายด้วยพระพรอัศจรรย์  โปรดส าแดงให้ข้าพระ 

องค์ท้ังหลายทราบว่า  มีอะไรอีกบ้าง ท่ีข้าพระองค์ท้ังหลายสามารถจะให้
การสนับสนุนพันธกิจของพระองค์ได้  จนกว่าพระองค์จะเสดจ็มา......ทูลขอ
ในนามพระคริสต์เจ้า....อาเมน. 
 

 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัที ่ 16  กรกฎาคม  2022 

เลีย้งชีวติจากส่วนทีเ่หลืออยู่  
 

 

 2  พงศ์กษัตริย์ 7:4 

“นางไปเรียนให้คนของพระเจ้าให้ทราบ  และท่านบอกว่า “จงไปขายน า้มนั  
แล้วเอาเงินช าระหนีข้องเธอ  ส่วนท่ีเหลือนั้นเธอกับลูกๆ จงใช้เลีย้งชีวิต” 

        เรานมสัการพระเจา้ผูท้รงสัญญา และทรงสั่งสอน ขอ้พระคมัภีร์วนัน้ี
พรรณนาการริเร่ิมของหญิงม่ายหลงัจากท่ีหล่อนไดรั้บประสบการณ์การ
อศัจรรย ์– ท่ีทั้งห้องเตม็ไปดว้ยภาชนะขนาด และรูปร่างต่างๆ มีน ้ามนัปรุง
อาหารอยูเ่ตม็ หล่อนไดก้ลบัไปรายงานผูเ้ผยพระวจนะเอลชีา เพื่อแสดง
ความกตญัญู แลว้ผูเ้ผยพระวจนะกล่าววา่......” “ส่วนท่ีเหลือนั้นเธอกับลูกจง
ใช้เลีย้งชีวิต!”ถอ้ยค าเหล่าน้ีเป็นตวัแทนแห่งพระสัญญาของพระเจา้เก่ียวกบั
ส่ิงท่ีพระเจา้จดัทรงจดัหาให้นั้นพอเพียง หล่อนไม่ตอ้งกลวัต่อสถานการณ์
ในอนาคต ก่อนหนา้น้ีครอบครัวของหล่อนเป็นหน้ีเงินกอ้นโต อนัเป็นผลมา
จากผลลพัธ์อนัเจบ็ปวด ส่วนหน่ึงของค าแนะท่ีท่านเอลีชาใหก้บัหล่อน คือ
ใหห้ล่อนบริหารจดัการอยา่งฉลาดรอบคอบ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไม่เพียงท า
การอศัจรรย ์แต่พระองคย์งัสอนเราเก่ียวการใชข้องประทานท่ีเราไดรั้บ
อยา่งไรดว้ย ค าแนะท่ีวา่ “ส่วนท่ีเหลือนั้นเธอกบัลูกๆจงใชเ้ล้ียงชีวติ” ยงัคงมี
คุณค่าส าหรับเราในปัจจุบนั สอดคลอ้งกบั ประเทศในกลุ่ม จี. 20, มีรายงาน
วา่ผูค้นทั้งหลายไม่เห็นดว้ยกบัค าแถลง ท่ีแนะน าวา่ “ก่อนคุณจะซ้ือของบาง
ส่ิง ควรจะพิจารณาอยา่งระมดัระวงัวา่คุณสามารถจะมีไดห้รือไม่” (จาก 
องคก์รความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ และการพฒันา, ปี 2017) จะวา่ 
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“การบริหารจดัการส่วนบุคคลดา้นการเงินมีความบกพร่องมากของผูค้นใน
ยคุของเรา ซ่ึงยงัผลใหเ้กิดความหายนะตามมา” ผูเ้ช่ือในพระเจา้ทั้งหลาย แม้
มีความประสงคจ์ะเขา้เป็นหุ้นส่วนในพนัธกิจของพระเจา้ บ่อยคร้ังไม่
สามารถท าไดเ้พราะสถานะดา้นการเงินของพวกเขายุง่เหยิง มีถอ้ยค า
พรรณนาวา่ น่าเสียดายจริงๆ “คนส่วนมากจ าไม่ไดว้า่พนัธกิจของพระเจา้
ตอ้งการ การสนบัสนุนอยา่งสัตยซ่ื์อ แต่พวกเขาใชเ้งินอยา่งไม่ระมดัระวงั
ส าหรับความสนุกสนานช่วงวนัหยดุ ใชจ่้ายซ้ือเส้ือผา้ตามสมยันิยม... เม่ือมี
การประกาศเชิญชวนใหถ้วายเพื่อท าใหพ้นัธกิจกา้วไปในประเทศบา้นเกิด 
และโดยมิชชนันารีในต่างแดน พวกเขาไม่มีอะไรท่ีจะถวาย เพราะพวกเขา
แมแ้ต่ไดถ้อนเงินเกินบญัชีไปแลว้” (เอลเลน จี.ไวท้ ์ใน นิตยสาร “รีวิว 
แอนด ์เฮอรัล, 19 ธนัวาคม 1893)  
        ขณะท่ีเราอา้งพระสัญญาแห่งพระพรของพระองคใ์นแต่ละวนั ใหเ้รามี
ความถ่ีถว้นในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของเรา บางคนยงัต่อสู้ด้ินรนใน
เร่ืองการเงิน ไม่ใช่เพราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไม่ไดอ้วยพรให้พวกเขาแต่
เพราะวา่พวกเขา “ขาดวนิยัในการควบคุมตนเอง และการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นไม่ดีพอ” สัปดาห์น้ีขณะท่ีเรานมสัการดว้ยเงินสิบลดหน่ึง และเงิน
ถวายอยา่งท่ีท าเป็นประจ า จงอา้งสัญญาแห่งพระพร และใหเ้ราเลือกท่ีจะ
เป็นผูจ้ดัการทรัพยสิ์นของพระเจา้ท่ีดีกวา่เดิม 

 

ค าอธิษฐาน :   “พระบิดาเจ้า  พระสัญญาของพระองค์น าสันติสุข และการ
ปลอบประโลมมาสู่ข้าพระองค์ท้ังหลาย  ข้าพระองค์ท้ังหลายขอบพระคุณ
พระองค์ส าหรับค าส่ังสอน เพราะค าส่ังสอนเหล่านั้นให้ทิศทางส าหรับชีวิต
ของข้าพระองค์ท้ังหลาย...  ทูลขอในนามพระคริสต์เจ้า....อาเมน. 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัที ่ 23  กรกฎาคม  2022 

ความลบัของผู้ทีถ่วายด้วยความช่ืนชมยนิดี  
 

1  โครินธ์ 13:3 

“แม้ข้าพเจ้าจะบริจาคส่ิงของของข้าพเจ้าอย่าง หรือยอมให้เอาตัวไปเผาไฟ 
แต่ไม่มคีวามรักกไ็ม่เป็นประโยชน์กับข้าพเจ้า” 

        เรานมสัการดว้ยความยินดีดว้ยทรัพยข์องเรา เพราะความรักท่ีพระเจา้
ทรงไดส้ าแดงแก่เรา ท่าทีของเราขณะเรารับใช,้ เราเช่ือฟัง, การนมสัการจะ
เป็นส่ิงส าคญัส าหรับองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระธรรมววิรณ์ใหต้วัอยา่งอนัหนกั
แน่น ในจดหมายฝากท่ีอคัรทูตเปาโลเขียนถึงคริสตจกัรเอเฟซัส องคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ทรงต่อวา่คริสตจกัรในส่ิงท่ีพวกเขาท าผดิ ขณะเดียวกนัทรงชมการ
ของพวกเขาดว้ย อยา่งไรก็ตาม มีส่ิงหน่ึงพวกเขาขาดไป ทรงตรัสวา่ “เรามี
ข้อจะต่อว่าเจ้าบ้าง คือว่าเจ้าละทิง้ความรักคร้ังแรกของเจ้า” (วิวรณ์ 2:4) ถา้
ปราศจากซ่ึงความรัก, การเช่ือฟังก็จะหมดค่าไปในสายพระเนตรของพระเจา้ 
ในทางกลบักนั เม่ือการเช่ือฟังไหลออกมาดว้ยความรัก พระเยซูทรงตรัส
สัญญาอศัจรรยแ์ก่เราทั้งหลายวา่: “ให้ความยินดีของเราอยู่ในท่าน และให้
ความยินดีของท่านเตม็เป่ียม” (ยอห์น 15:11)  
        มีเร่ืองเล่าถึงชายคนหน่ึงเป็นผูจ้ดัหาทุกส่ิงส าหรับครอบครัวของเขาเป็น
อยา่งดี ในทุกเดือน ในวนัท่ีไดรั้บเงินเดือน เขาจะซ้ือทุกส่ิงท่ีภรรยา และลูกๆ
ของเขาตอ้งการให ้ครอบครัวน้ีไม่ขาดแคลนส่ิงใด ยกเวน้ส่ิงหน่ึงของคุณพ่อ 

“พอ่ครับเหตุใดคุณพอ่ หนา้ไม่มีความสุข คร้ังหน่ึงพวกลูกชายถามค าถาม
ท าไมถึงท าส่ิงทั้งหมดเหล่าน้ีเพื่อพวกเรา?” ผูเ้ป็นพอ่ไดต้อบวา่ “พอ่ได้
แต่งงานถูกตอ้งตามกฏหมายกบัแม่ของลูก และลูกๆเป็นบุคคลท่ีตอ้งพึ่งพา
ในตวัพอ่.. ดงันั้นเป็นความรับผดิชอบของพอ่ท่ีจะหาทุกส่ิงใหลู้กๆ และแม่
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ของลูก” ? น่ีไม่ใช่ค าตอบท่ีพวกลูกชายอยากไดย้นิ ในเวลาต่อมาของชีวติ
พวกลูกๆ และแม่เขา้ใจไดว้า่ เหตุใดคุณพอ่จึงดูเศร้า และหนา้เครียดอยู่
ตลอดเวลา ขณะท่ีคนอ่ืนๆในครอบครัว รู้สึกช่ืนชมยนิดีในส่ิงท่ีเขาไดจ้ดัหา
ให ้แต่ผูเ้ป็นพอ่ครุ่นคิดแต่เร่ือง “ภาระผกูพนั และความรับผดิชอบ แทนท่ีจะ
ท าทุกส่ิงเพื่อครอบครัวดว้ยความรัก” เหตุใดเราจึงถวายทรัพยแ์ด่พระผูเ้ป็น
เจา้? มีองคป์ระกอบหลายอยา่งน าเราใหมี้ส่วนในการถวายสิบลดหน่ึง และ
ถวายเงินถวายเป็นประจ า อคัรทูตเปาโลพูดเก่ียวกบัท่าทีอนัเป็นท่ียอมรับได้
วา่ “แต่ละคนจงให้ตามท่ีเขาคิดหมายไว้ในใจ ไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดาย 
ไม่ใช่ให้ด้วยความจ าใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนท่ีให้ด้วยใจยินดี” (2 โค
รินธ์  9:7)  พระเจา้ของเราก าลงัมองดูผูท่ี้ใหด้ว้ยใจยนิดี เราจะเติบโตเป็น
ผูใ้หด้ว้ยใจยนิดีเม่ือเราไดรั้บแรงกระตุน้โดยความรักของพระเจา้ท่ีมีต่อเรา 

ใหเ้ราค านึงถึงของประทานแห่งความรักในแต่ละวนัท่ีทรงประทานใหแ้ละ
ขอใหค้วามรักของพระคริสตไ์ดด้ลใจเราให้นมสัการพระองคด์ว้ยทรัพยข์อง
เรา สัปดาห์น้ีขณะท่ีนมสัการพระองคด์ว้ยเงินสิบลดหน่ึง และเงินถวาย
ประจ า จงอา้งพระสัญญาแห่งพระพร ขอให้เป็นการตอบสนองต่อความ
ความรักอนัยิง่ใหญ่ของพระองค ์

  
ค าอธิษฐาน:“พระบิดาเจ้า.. ขอบพระคุณพระองค์ส าหรับความรักอันยืนยงท่ี
มต่ีอข้าพระองค์ท้ังหลาย  ข้าพระองค์ท้ังหลายอธิษฐาน ขอให้ความรักอัน
มัน่คงของพระองค์ได้ผลักดันข้าพระองค์ท้ังหลายสู่การกระท า..และ ขอทรง
ประทานความช่ืนชมยินดีสมบูรณ์แก่ข้าพระองค์ท้ังหลายทุกคน...  ทูลขอใน
นามพระคริสต์เจ้า....อาเมน. 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัที ่ 30  กรกฎาคม  2022 

ให้การสนับสนุนพนัธกจิอย่างครอบคลุม  
 

มาระโก  6:37 

“แต่พระองค์ตรัสตอบพวกสาวกว่า “พวกท่านจงเลีย้งพวกเขาเถิด” 

เรานมสัการดว้ยเงินถวาย และเงินบริจาคของเรา เพราะวา่พระเยซูทรงเชิญ
เราใหดู้แลคนอ่ืนๆ เหมือนท่ีพระองคท์รงท า วนัหน่ึง เม่ือฝงูชนไดส้ังเกต
การเคล่ือนไหวของพระเยซู และเหล่าสาวกของพระองค ์พวกเขาไดเ้ดินตาม
พระองค ์พระเยซูทรงเตม็ไปดว้ยพระเมตตา ทรงใชเ้วลาทั้งในการสอน อวย
พระพร และท าการรักษาโรคใหพ้วกเขา ทั้งหมดน้ีเป็นการเล้ียงดูฝ่ายจิต
วญิญาณ พอตกบ่ายดวงอาทิตยบ์นทอ้งฟ้าคลอ้ยต ่าลง เหล่าสาวกเขา้มาทูล
พระเยซู “ท่ีนี่เป็นถ่ินทุรกันดาร และตอนนีก้เ็ยน็มากแล้ว ขอพระองค์ทรงให้
ประชาชนไปเถิด พวกเขาจะได้ซ้ืออาหารรับประทานตามชนบท และ
หมู่บ้านท่ีอยู่แถบนี”้(มาระโก 6:36) “แต่พระองค์ตรัสตอบพวกสาวกว่า 
“พวกท่านจงเลีย้งพวกเขาเถิด” (มาระโก 6:37) ค  าตอบท่ีเหล่าสาวกไม่คาด
วา่จะไดรั้บฟัง เผยให้เห็นถึงความห่วงใยของพระเยซูทั้งในดา้นจิตวิญญาณ 
และอาหารชัว่คราวฝ่ายร่างกายท่ีเหล่าประชาชนตอ้งการน่ีเป็นพนัธกิจของ
เราดว้ย เอลเลน จี.ไวท้ ์เขียนวา่ “เม่ือเราเห็นมนุษยก์ าลงัไดรั้บความล าบาก 
ไม่วา่จะเป็นเพราะความล าเค็ญ หรือความทุกขท์รมาน หรือเกิดข้ึนเพราะ
ความผดิบาป อยา่ใหเ้ราพูดวา่ น่ีไม่ใช่ธุระของฉนั หรือไม่ใช่หนา้ท่ีของเรา 
(“หนงัสือผูพ้ึงปรารถนาแห่งปวงชน” หนา้ 540) 
        เร่ืองของสตรีคนหน่ึงช่ือ “อีมิเลียนเน” จาก “มาดากสัการ์” เตือนเราวา่ 
เราสามารถสร้างรอยยิม้ใหเ้กิดบนใบหนา้ของผูค้นได ้ก่อนปี ค.ศ. 2015  

อีมิเลียนเน มกัจะท าหนา้น่ิวคิ้วขมวดอยูเ่สมอ หล่อนเป็นคุณแม่เล้ียงเด่ียว ซ่ึง
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ลูกๆจะอยูใ่นภาวะอดหิวเสมอ และหล่อนไม่สามารถส่งพวกเขาไปโรงเรียน 
ต่อมาหล่อนไดเ้ขา้ร่วมกบัโครงการความมัน่คงทางอาหารในเมืองเล็กๆช่ือ 
“บิคิล่ี” ณ เมืองน้ีเองหล่อนไดเ้ขา้รับการฝึกฝน ให้รู้จกัการใชเ้คร่ืองมือท า
เกษตร และการปลูกพืชผกัต่างๆ หล่อนไดรั้บแจกเมล็ดพนัธ์ุท่ีทนต่ออากาศ
แลง้ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนคือ หล่อนเร่ิมท าฟาร์มของหล่อนเอง หล่อนปลูกขา้ว
ฟ่าง, มนัเทศ, มนัส าปะหลงั และฟักทอง ฯลฯ. ตอนน้ีมีอาหาร และเส้ือผา้
เพียงพอส าหรับครอบครัว มีเงินจ่ายเทอมใหก้บัลูกๆ ซ่ึงเป็นการลงทุนใน
อนาคตส าหรับพวกเขา เหนือส่ิงอ่ืนใด หล่อนมีรอยยิม้กวา้งบนใบหนา้ของ
หล่อนเสมอ คุณอยากด าเนินพนัธกิจตามรอยพระบาทของพระเยซู สร้าง
รอยยิม้ใหเ้กิดข้ึนบนใบหนา้ของผูค้นไหม “การให”้ อยา่งหน่ึงหมายถึงการ
สถาปนาโดยพระเจา้เพื่อบรรเทาความความทุกขย์าก เป็นการแสดงออกถึง
ความรักของพระองค ์และน าความหวงักลบัมา สัปดาห์น้ีเราสามารถปฏิบติั
พนัธกิจตามวธีิการของพระคริสตด์ว้ยการคืนเงินสิบลดหน่ึง และเงินถวาย
เป็นประจ าของเรา ซ่ึงไดป้ฏิบติัอยา่งเป็นระบบ จงอา้งถึงพระสัญญาแห่ง
พระพรของพระเจา้ 

 

 

ค าอธิษฐาน :   “องค์พระผู้เป็นเจ้า.. ขอบพระคุณพระองค์ส าหรับความรัก  
และความเมตตากรุณาท่ีทรงมต่ีอข้าพระองค์ท้ังหลาย  โปรดช่วยข้าพระองค์
ท้ังหลายวนันี ้ ให้เป็นช่องทางแห่งพระพรส่งให้คนอ่ืนๆ..  ทูลขอในนาม
พระคริสต์เจ้า....อาเมน. 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัที ่ 6  สิงหาคม 2022 

มีใครสามารถ “ให้” ได้มากกว่าพระเจ้า  
 

1  พงศาวดาร 29:14 

“แต่ข้าพระองค์เป็นใคร?  และชนชาติของข้าพระองค์พระองค์เป็นใครท่ีข้า
พระองค์ท้ังหลายจะสามารถถวายแด่พระองค์ความเตม็ใจเช่นนี?้ เพราะว่า
ส่ิงของทุกอย่างมาจากพระองค์  ข้าพระองค์ท้ังหลายได้ถวายของท่ีมาจาก
พระองค์ แด่พระองค์” 

        ความเอ้ืออารีของเราไดรั้บการดลใจจากการมีพระทยักวา้งใหญ่ของ
พระเจา้ ในการตระเตรียมส าหรับการสร้างพระวหิาร พระคมัภีร์บนัทึกใน
ความเอ้ือเฟ้ือของชนอิสราเอล ประการแรกกษตัริยด์าวดิทรงถวายทรัพย ์
จ  านวนมหาศาลจากทอ้งพระคลงัส่วนตวัพระองค ์จากนั้นเหล่าผูน้ าอ่ืนๆ ต่าง
ถวายเพื่อสร้างพระวหิารดว้ยความเตม็ใจ ตามแบบอยา่งของกษตัริยด์าวิด
“แล้วประชาชนกเ็ปรมปรีด์ิ เพราะเขาถวายส่ิงเหล่านีต้ามความสมคัรใจของ
เขาแด่พระยาห์เวห์” (1 พงศาวดาร 29:9) เม่ือกษตัริยด์าวดิเห็นการแสดงออก
ดว้ยความศรัทธาทุ่มเทเช่นนั้นกษตัริยด์าวิดไดรั้บการดลใจให ้“ระเบิด” 
ถอ้ยค าสรรเสริญออกมา ดว้ยการกล่าววา่ “แต่ข้าพระองค์เป็นใคร?  และชน
ชาติของข้าพระองค์พระองค์เป็นใคร ท่ีข้าพระองค์ท้ังหลายจะสามารถถวาย
แด่พระองค์ ด้วยความเตม็ใจเช่นนี?้ เพราะว่าส่ิงของทุกอย่างมาจากพระองค์  
ข้าพระองค์ท้ังหลายได้ถวายของท่ีมาจากพระองค์ แด่พระองค์”(1พงศาวดาร 
29:14 ) กษตัริยด์าวดิกล่าวตอบสนองวา่ เขาถวายทุกส่ิงแด่พระเจา้ จากส่ิงท่ี
พระเจา้ทรงประทานใหก่้อนแลว้: ไม่วา่จะเป็นการท่ีท่านถูกเลือกใหเ้ป็น
กษตัริย.์ ทรงประทานอภยัให้, ทรงสถิตอยูด่ว้ย, ทรงตรัสสัญญา และทรง
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ประทานสรรพส่ิงใหอุ้ดมสมบูรณ์ ไม่มีใครสามารถจะถวายใหพ้ระเจา้
มากกวา่ท่ีพระเจา้ทรงประทานใหเ้ขาได ้แมผู้น้ั้นจะเป็นกษตัริยด์าวดิ ผูมี้
จิตใจผกูพนัอยูก่บัพระเจา้ และในฐานะพระองคเ์จิมใหท้่านใหเ้ป็นกษตัริย ์
และสถิตอยูก่บัท่านใหเ้ป็นผูน้ าชนอิสราเอล ชายชาวมาไซคนหน่ึงช่ืออบัรา
ฮมั เขามีจิตใจผกูพนักบัพระเจา้เช่นกนั อบัราฮมัร ่ ารวยเป็นเจา้ของววั 1,000 
กวา่ตวั และมีฝงูสัตวป์ระเภทอ่ืนอีกเช่นแกะ และแพะ นบัเป็นฝงูใหญ่ เม่ือ
เขาไดรั้บรู้วา่พระเจา้ทรงเป็นเจา้ของสรรพส่ิงรวมทั้งฝงูสัตวข์องเขา อีกทั้ง
พระองคท์รงเป็นแหล่งท่ีมาแห่งพระพรดว้ย เขาตดัสินใจจะสัตยซ่ื์อต่อพระ
เจา้ เขาใหลู้กจา้งของเขาตอ้นววัเขา้ไปในคอกขนาดใหญ่ และท่ีประตูจะมี
คนคอยนบั พอถึงตวัท่ีสิบลูกจา้งคนหน่ึงจะท าเคร่ืองหมายบนสัตวเ์ล้ียง และ
แยกออกไปต่างหาก มาไซจะประกาศวา่สัตวทุ์กตวัท่ีสิบเป็นสิบลดหน่ึง
ส าหรับพระเจา้.. เม่ือเพื่อนๆใกลชิ้ดของมาไซไดเ้ห็น หรือไดท้ราบเช่นนั้น
ต่างรู้สึกประหลาดใจมาก เพราะในวฒันธรรมของชาวมาไซ ความมัง่คัง่นบั
กนัดว้ยจ านวนสัตวเ์ล้ียงท่ีเขามี หรือเป็นเจา้ของ ไม่มีใครจะใหว้วัตวัหน่ึงกบั
ใครไปฟรีๆ ! พวกเขาเร่ิมกล่าวเยาะเยย้มาไซ บางคนพูดออกไปใหค้นไดย้นิ
วา่ มาไซ เสียสติหรือเป็นบา้ไปแลว้ แต่เหล่าคนท่ีหวัเราะเยาะในการกระท า
ของมาไซ แต่แลว้ผูค้นก็ต่างหยดุเยย้หยนัมาไซ เพราะในอีกเกา้เดือนต่อมา 
ววั 40 ตวัของมาไซไดใ้หก้ าเนิดลูกแฝดสอง !  ยิง่กวา่นั้น มีแกะ และแพะ
หลายตวัในฝงูใหก้ าเนิดลูกแฝดสามดว้ย “ส าหรับพระเจา้” เม่ือพระองคต์รัส
ออกไปแลว้พระองคท์  าตามไหม? เม่ือองคก์ล่าวสัญญาแลว้พระองคป์ฏิบติั
ตามไหม? (กนัดารวถีิ 23:19) สัปดาห์น้ีขณะเม่ือเรานมสัการพระเจา้ดว้ยสิบ
ลดหน่ึง และเงินถวายเป็นประจ า จงอา้งพระพระสัญญาแห่งพระพร และให้
เราสะทอ้นความจริงออกมาวา่ ส่ิงท่ีพระเจา้ไดต้รัสลว้นเป็นความจริงในชีวติ
ของเราเอง 



16 

 

  
ค าอธิษฐาน :   “องค์พระผู้เป็นเจ้า.. ความมใีจเอือ้อารีของพระองค์มต่ีอข้า
พระองค์ท้ังหลายนั้นไม่มข้ีอจ ากัด และมนัได้โอบล้อมทุกมิตรแห่งชีวิตของ
ข้าพระองค์ท้ังหลายไว้  โปรดช่วยข้าพระองค์ท้ังหลายให้มใีจเอือ้เฟ้ือ
เหมือนกับพระองค์ด้วยเถิด... ทูลขอในนามพระคริสตเจ้า....อาเมน. 
 

 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัที ่13  สิงหาคม 2022 

รอดได้ผ่านการเกบ็สะสมไว้  
 

ยอห์น 6:12 

“เม่ือพวกเขากินอ่ิมแล้ว  พระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระพระองค์ว่า “จง
เกบ็เศษอาหารท่ีเหลือไว้  อย่าให้มส่ิีงใดตกหล่น”         
        เราสามารถนมสัการไดด้ว้ยทรัพยสิ์นของเรา เม่ือท าตามค าสอนของ
พระเจา้เก่ียวกบัการประหยดั และการเก็บออมไว ้ในหลายตวัอยา่ง พระเจา้
ทรงสอนชนอิสราเอลใหป้ฏิบติัการเก็บออมไว ้พระองคท์รงดลใจโยเซฟ 
บุตรชายของยาโคบ ใหค้  าแนะน าฟาโรห์วา่ อยา่รับประทานทุกส่ิงใหห้มด
ไปในช่วงเจด็ปีแห่งการเก็บเก่ียวอุดมสมบูรณ์  แต่ใหเ้ก็บรักษาไว ้20 

เปอร์เซ็นตส์ าหรับวนัขา้งหนา้ ในคืนท่ีชนอิสราเอลตอ้งฉลองพิธีปัสกาใน
คร้ังแรก ก่อนจะเดินทางออกจากอียปิต ์ค  าสั่งแรกของพระเจา้ส าหรับชน
อิสราเอลคือ ใหพ้วกเขาเลือกลูกแกะมาท าพิธีใหเ้หมาะสมกบัจ านวนคนของ
แต่ละครอบครัว ในการเล้ียงฝงูชนทั้งสองคร้ังพระเยซูสั่งใหเ้หล่าสาวกให้
เก็บขนมปัง และปลาส่วนท่ีเหลือจากการรับประทานไว ้“อยา่ใหมี้ส่ิงใดตก
หล่น”     
        ข่าวสารอยา่งเดียวกนัท่ีกล่าววา่ “เงินเพนนีท่ีฉลาด” ยงัใชก้ารไดเ้ช่นกนั
ในปัจจุบนั เรามกัเตรียม และรับประทานมากกวา่ท่ีเราตอ้งการในแต่ละวนั 
ซ้ือหามากกวา่ส่ิงท่ีเราตอ้งการสวมใส่ และสร้างบา้นใหญ่โตมีพื้นท่ีใชส้อย
เกินกวา่เราตอ้งการอยูอ่าศยั การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมมีอิทธิพลท าใหเ้รา
รับเอามาตรการดงักล่าวมาใช ้มากกวา่ความจ าเป็นท่ีเหมาะสมดีกบัการเป็น
เจา้ของ บา้งพูดหรือคิดวา่ ถา้ฉนัสามารถจ่ายได ้หรือมีแหล่งเงินกูท่ี้ฉนัจะ
เขา้ถึงได ้ก็จะไม่มีปัญหาในการซ้ือหรือจ่ายหน้ี ส่ิงน้ีสังคมยอมรับได ้แต่นัน่
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เป็นลกัษณะของผูเ้ป็น “ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นท่ีดีของพระเจา้ไหม?”  
        การเก็บออมจะช่วยเราใหเ้ตรียมตวัส าหรับเวลาฉุกเฉินของชีวิต ควร
ตระหนกัในเป้าหมายดา้นการเงิน เตรียมตวัส าหรับวยัเกษียณ ทั้งจะมีเงินไว้
เป็นมรดก หรือไดรั้บความช่ืนชมอ่ืนๆ ยิง่กวา่นั้นเราจะเป็นหุน้ส่วน 

ท่ีอยูใ่นต าแหน่งดีกวา่ในพนัธกิจของพระเจา้ พระเยซู และทีมมิชชนันารีของ
พระองคไ์ดรั้บการสนบัสนุนจากกลุ่มของสตรี ซ่ึงพวกหล่อนใชท้รัพยสิ์น
ของพวกหล่อนเอง (ลูกา 8:3) สมาชิกโบสถย์คุเร่ิมแรกบางคนไดข้ายท่ีดิน
ของพวกเขา เพื่อน าปัจจยัมาเป็นกองทุนส าหรับการเร่ิมตน้พนัธกิจคริสเตียน 
(กิจการฯ 4:34, 35) เอลเลน จี.ไวท้ ์ทา้ทายเราใหเ้ขา้สู่ช่องทางท่ีเหมาะสม
ส าหรับทรัพยสิ์นของเรา “แต่ละคนควรท ากล่องส าหรับมิชชนันารี และตั้ง
ไวใ้นท่ีเอ้ือมถึงไดง่้าย และหยอ่นเงินทุกบาทลงในกล่องดงักล่าวท่ีเขา หรือ
หล่อนถูกการทดลองให้น าไปใชใ้นส่ิงสนองต่อ “การหมกมุ่นส าหรับ
ตนเอง” (จากหนงัสือ “ค าแนะน าส าหรับการเป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน” หน้า 
291) น่ีไม่ใช่เวลาท่ีจะมองหารูร่ัว และอุดมนัเสียในชีวติดา้นการเงินของเรา
หรือ? สัปดาห์น้ีเรามีโอกาศอีกคร้ังท่ีจะน าเงินเก็บของเราส่วนหน่ึงมา
นมสัการพระเจา้ ดว้ยการน าสิบลดหน่ึง และเงินถวายท่ีไดท้  าเป็นปกติ อยา่ 

ลืมอา้งพระสัญญาแห่งพระพรของพระเจา้ 

       
 ค าอธิษฐาน :   “องค์พระผู้เป็นเจ้า..พระองค์ทรงออกแบบให้ข้าพระองค์
ท้ังหลายช่ืนชมในชีวิตท่ีได้รับการเติมเตม็  จากการเข้าไปมส่ีวนในพันธกิจ
ของพระองค์  โปรดประทานสติปัญญาให้ข้าพระองค์ท้ังหลายบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของข้าพระองค์ท้ังหลายได้ดี..... ทูลขอบพระคุณในนามพระคริสต์
เจ้า....อาเมน. 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัที ่ 20  สิงหาคม 2022 

เงินถวายพูดได้เสียงดังมาก !  
 

อพยพ 29: 1 

“ต่อไปนีคื้อส่ิงท่ีเจ้าจะท าเพ่ือช าระตัวพวกเขาให้บริสุทธ์ิ เพ่ือพวกเขาจะเป็น
ปุโรหิตปรนนิบัติเรา คือจงเอาโคหนุ่มตัวหน่ึง และแกะผู้สองตัวซ่ึงปราศจาก
ต าหนิ”  
        เรานมสัการพระเจา้ดว้ยเงินถวายของเรา เพราะมนัเป็นเร่ืองเทศนาท่ี
ปราศจากถอ้ยค า หลงัจากท่ีไดส้ร้างพลบัพลาจากเงินถวาย และส่ิงมีค่า
มากมายท่ีประชาชนน ามาถวายดว้ยใจสมคัร ตอนน้ีเป็นเวลาท่ีจะแยกอาโรน 
และบุตรชายหลายคนออกมา เพื่อเขา้ร่วมพิธีสถาปนาเป็นปุโรหิตส าหรับ
พนัธกิจท่ีบริสุทธ์ิ พระธรรมอพยพ บทท่ี 29 บนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัพิธี
สถาปนาซ่ึงท าข้ึนเป็นคร้ังแรกในอิสราเอล ท่ีน่าสนใจยิง่คือโมเสสผูน้ า
สูงสุดไม่ไดเ้ป็นผูก้ล่าวเปิดพิธี หรือเทศนาเร่ืองเทศน์การอุทิศตนส าหรับ
โอกาศพิเศษน้ี แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเด่นชดัคือ มีการถวายเคร่ืองบูชาหลายประเภทใน
โอกาสดงักล่าว คือเคร่ืองบูชาลบลา้งบาป, เคร่ืองบูชาลบมลทินของแท่นบูชา 
และเคร่ืองโบกถวายบูชา เป็นตน้ ซ่ึงเคร่ืองถวายบูชาแต่ละอยา่งจะส่ือให้
ทราบถึงความส าคญัของเคร่ืองบูชาแต่ละประเภทไปเคร่ืองบูชาลบลา้งบาป
เพื่อการไถ่มนุษยจ์ากความบาปใหก้ลบัมาคืนดีกบัพระเจา้ เหล่าปุโรหิตตอ้ง
ไดรั้บการเตือนถึงพระคุณของพระเจา้ นัน่คือการไดรั้บอภยับาป เพื่อใหพ้วก
เขามีคุณสมบติัส าหรับงานในหนา้ท่ีของพวกเขา เคร่ืองเผาบูชาถวาย จะตอ้ง
เผาถวายเคร่ืองบูชานั้นอยา่งหมดจดบนแท่นบูชา ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นการท าหนา้ท่ี ท่ี
ไดรั้บมอบหมายอยา่งสมบูรณ์ อนัเป็นขอ้ก าหนดจากผูถู้กเรียกใหท้ าหนา้ท่ี 
ในท่ีสุดเคร่ืองโบกบูชาถวาย เป็นเคร่ืองบูชาท่ีหมายถึงรูปแบบการ
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เคล่ือนไหว การโบกยกข้ึน และโบกไปมาทิศท่ีสวรรคต์ั้งอยู ่ซ่ึงหมายถึงการ
ท่ีเหล่าปุโรหิตตอ้งอุทิศถวายชีวติของพวกเขาปรนนิบติัพระเจา้ และพระเจา้
ทรงเป็นผูจ้ดัหาส าหรับผูอุ้ทิศตนเองเพื่อการรับใชพ้ระองค.์..ผา่นการท าพิธี
บูชาถวายหลายประเภทเหล่าน้ี พวกปุโรหิตไดเ้รียนรู้ความหมายแทจ้ริงของ
การไดรั้บการสถาปนาสู่พนัธกิจการรับใชข้องพวกเขา 

        เรายงัมีความสงสัยบางประการเก่ียวกบัการนมสัการพระเจา้กบัการ 
“ถวายเงินถวาย” ของเราไหม? ถา้โบสถท์อ้งถ่ินไดรั้บเงินถวายเพียงพอ
ส าหรับสนบัสนุนพนัธกิจของโบสถ ์อยา่งน้ีโบสถต์อ้งเนน้เร่ืองการถวายสิบ
ลดหน่ึง และการถวาย “เงินถวาย” เป็นส่วนประกอบส าคญัส าหรับการ
นมสัการอยูอี่กไหม? เงินถวายมีคุณค่ามากกวา่เร่ืองเก่ียวกบัเงิน เงินถวายเป็น
เร่ืองเทศนาท่ีไม่ตอ้งใชค้  าพูด มนัเป็นตวัแทนของการนมสัการ มนัน าไปสู่
บทเรียนดา้นจิตวญิญาณ ท่ามกลางส่ิงอ่ืนๆหลายส่ิง เงินถวายเตือนใจเราถึง
ของประทานแห่งความรอดของพระเจา้ และพระพรท่ีทรงประทานใหใ้นแต่
ละวนั การตอบสนองของเราพอเพียงส าหรับการอุทิศถวายตวัอยา่งหมดส้ิน
แด่พระเจา้ไหม เป็นการไม่ฉลาดท่ีจะเงียบเสียงของพระเจา้ ดว้ยการละทิ้ง
แนวปฏิบติัเร่ืองการถวายเงินถวาย สัปดาห์น้ีขณะท่ีเรานมสัการดว้ยเงินสิบ
ลดหน่ึง และเงินถวายประจ า จงอา้งพระสัญญาแห่งพระพร  และใหเ้รา
ทั้งหลายใส่ใจต่อพระสุรเสียงของพระเจา้ 
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 ค าอธิษฐาน :  “พระผู้ เป็นเจ้า...ข้าพระองค์ท้ังหลายสรรเสริญพระองค์ 
ส าหรับหลายวิธีท่ีพระองค์ทรงตรัสกับข้าพระองค์ท้ังหลาย  ซ่ึงเป็นบุตรของ
พระองค์  วนันีข้ณะท่ีข้าพระองค์ท้ังหลายน าสิบลดหน่ึง  และเงินถวายมา
ถวายพระองค์ ขอทรงสอนบทเรียนด้านจิตวิญญาณท่ีจ าเป็นแก่...ข้าพระองค์
ท้ังหลายด้วยทูลขอในนามพระคริสต์เจ้า....อาเมน. 
 

 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัที ่ 27  สิงหาคม 2022 

เวลาแห่งการฟ้ืนฟูฝ่ายจิตวญิญาณ  
 

2 พงศาวดาร 29:3 

“ในเดือนแรก ปีแรก  ท่ี ( กษัตริย์ “เฮเซคียาห์”) ทรงขึน้ครองราชย์พระองค์
ทรงเปิดประตูพระนิเวศของพระยาห์เวห์  และทรงซ่อมแซมประตูเหล่านั้น”  
            เรานมสัการพระเจา้ดว้ยทรัพยข์องเรา เพราะวา่เราอยูใ่นช่วงเวลาแห่ง
การฟ้ืนฟู เอลเลน จี.ไวท้ ์เขียนไวว้า่: “การฟ้ืนฟูสู่การเป็นผูติ้ดตามพระเจา้
ใกลชิ้ดท่ามกลางพวกเราเป็นส่ิงท่ียิง่ใหญ่ และรีบด่วน และเป็นส่ิงจ าเป็น
ท่ีสุด” (จากบทความ “การฟ้ืนฟูแท้” หน้า 9) การฟ้ืนฟูคือการเช้ือเชิญให้หนั
หลงัใหก้บั “พระ” หรือ “เทพ” องคอ่ื์นๆ และยอมรับวา่พระเจา้ผูส้ร้างโลก 
และจกัรวาลเป็นพระเจา้เพียงหน่ึงเดียวในชีวติของเราพระธรรม 2พงศาวดาร 

บทท่ี 29-31 บอกเราเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูดา้นจิตวิญญาณระหวา่งการครอง 

ราชยข์องกษตัริย ์“เฮเซคียาห์”... พระวหิารไดรั้บบูรณะข้ึนใหม่ การนมสัการ
พระเจา้ไดถู้กน ากลบัมา มีการฉลองเทศกาลปัสกาอีกคร้ัง ตระกูลเลวถูีกเรียก
ใหก้ลบัมาปรนนิบติัในพระวิหารตามเดิม จะวา่ไป “การฟ้ืนฟูแทข้องการ
นมสัการถือวา่เป็นหวัใจของการฟ้ืนฟูท่ีแทจ้ริง” 

        ในสมยัของกษตัริย ์เฮเซคียาห์ ชนอิสราเอลตอบสนองต่อการเรียกให้
ฟ้ืนฟู ซ่ึงกษตัริยป์ระกาศเชิญชวนวา่ “บัดนีท่้านท้ังหลายได้ช าระตัวให้
บริสุทธ์ิต่อพระยาห์เวห์แล้ว จงเข้ามาใกล้ แล้วน าเคร่ืองสัตวบูชา และเคร่ือง
บูชาขอบพระคุณมายงัพระนิเวศของพระยาห์เวห์” ชุมนุมชนกน็ าเคร่ืองสัตว
บูชา และเคร่ืองบูชาขอบพระคุณมา และ ทุกคนท่ีมคีวามสมคัรใจกน็ าเคร่ือง
บูชาเผาท้ังตัวมา” (2 พงศาวดาร 29:31) การฟ้ืนฟูฝ่ายจิตวิญญาณคือการรับรู้
วา่พระองคคื์อพระเจา้ เคร่ืองหมายท่ีสัมผสัไดอ้ยา่งหน่ึงคือการถวายพระ
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เกียรติแด่พระองคด์ว้ยของถวายของเรา        
        เร่ืองของศกัเคียสในพระคมัภีร์ใหม่ เป็นตวัแทนของการให ้อนัเป็นผล
มาจาก การไดรั้บการฟ้ืนฟูดา้นจิตวิญญาณ ก่อนการไดต้อ้นรับพระเยซู และ
เหล่าสาวกเป็นแขกผูมี้เกียรติในบา้นของเขา ศกัเคียสเป็นชายท่ีมีความ 

ละโมบอยา่งน่ารังเกียจท่ีสุดในเมืองเยรีโค เขาพร้อมท่ีจะทรยศประเทศของ
เขา ดว้ยเหตุน้ีเขาจึงสูญเสียเพื่อนๆ ไป เขาละทิ้งศาสนา และยอมเป็นคนเสีย
ช่ือเสียง ขอเพียงไดท้รัพยสิ์นเพิ่มข้ึนแมเ้พียงเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ดี เม่ือความ
รอดไดเ้ขา้มาในบา้นของเขา เขาพร้อมท่ี “ให”้ แก่คนยากจนมากกวา่ท่ีเขา
ไดรั้บมา เขากล่าวกบัพระเยซูวา่ “องค์พระผู้ เป็นเจ้า  ทรัพย์สินของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์ยอมให้คนยากจนคร่ึงหน่ึง และถ้าข้าพระองค์ 

โกงอะไรของใครมากย็อมคืนให้เขาส่ีเท่า”(ลูกา 19:8)นัน่เป็นการตอบสนอง
ต่อความรักท่ีศกัเคียสไดรั้บจากพระเยซู  เราสามารถ “ให”้ โดยปราศจาก
ความรัก แต่เราไม่สามารถรักไดถ้า้ปราศจากการ “ให”้ 

        เสียงเรียกใหท้ าการฟ้ืนฟูฝ่ายจิตวญิญาณดงักอ้งในคริสตจกัรของเรา 
สัปดาห์น้ีขณะท่ีเรานมสัการดว้ยการคืนสิบลดหน่ึง และถวายเงินถวายของ
เราอยา่งท่ีท าเป็นปกติ จงอา้งพระสัญญาแห่งพระพร...ให้พิจารณาดูดวง 

ใจของท่าน และดูวา่ข่าวสารแห่งการฟ้ืนฟูไดห้ย ัง่รากลงในดวงใจของท่าน
แลว้หรือไม่? 
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 ค าอธิษฐาน :   “องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ท้ังหลายตอบสนอง
ต่อการเรียกให้ท าการฟ้ืนฟูของพระองค์ .. ผ่านการอธิษฐาน  การร้องเพลง... 
การถวายทรัพย์  และการอุทิศถวายชีวิตของข้าพระองค์ท้ังหลายให้กับ
พระองค์... ทูลขอในนามพระคริสต์เจ้า....อาเมน. 
 

 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัที ่ 3  กนัยายน 2022 

สาระของการไว้วางใจ  
 

 มาลาคี 3:10 

“...จงน าทศางค์เตม็ขนาดมาไว้ในคลัง  เพ่ือว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา จง 

ลองดูเราในเร่ืองนีว่้า  เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า  และเทพรอย่าง
ล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่” 

        เรานมสัการพระเจา้ดว้ยทรัพยข์องเรา เพราะนัน่หมายถึงการไวว้างใจ
ในพระเจา้ พระเจา้ทรงสอนเก่ียวกบัการบริหารจดัการพื้นดินใน พระธรรม 
เลวนิีติ 25:3,4  เป็นตวัอยา่งค าเช้ือเชิญของพระเจา้ส าหรับพลไพร่ขอให้
ไวว้างใจในพระองค ์ทรงตรัสวา่ “จงหว่านพืชในไร่นาของเจ้าหกปี และจง
ลิดแขนงองุ่นของเจ้า และเกบ็ผลหกปีแต่ในปีท่ีเจ็ดนั้นเป็นปีสะบาโต จงให้
แผ่นดินหยดุพักสงบ เป็นปีสะบาโตแด่พระยาห์เวห์ ห้ามหว่านพืชในไร่นา
ของเจ้า หรือลิดแขนงสวนองุ่นของเจ้า” ในปัจจุบนัเรารับทราบถึงประโยชน์
บางประการของการปล่อยใหท่ี้ดินไดพ้กัผอ่น ผา่นความรู้ท่ีไดม้าในหลกั
วทิยาศาสตร์การเกษตร ซ่ึงในช่วงเวลานั้น หลงัจากท่ีไดรั้บค าสอนท่ีไม่เคย
ไดย้นิมาก่อน เป็นท่ีแน่วา่ชนอิสราเอลจะรู้สึกประหลาดใจวา่พวกเขาจะมี
อะไรรับประทานในปีท่ีเจด็ท่ีพวกเขาไม่ไดห้วา่น ไม่ไดป้ลูก หรือท าการเก็บ
เก่ียวใดๆ น่ีเป็นการเช้ือเชิญใหไ้วว้างใจ ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ ไม่มีบนัทึกตวัอยา่ง
ใด หรือรายงานวา่มีใครบางคนอดอยากเม่ือพวกเขาถือตามค าสั่งประหลาดน้ี 
ค าสั่งของพระเจา้ในสมยันั้นพระเจา้ทรงใหก้ารสนบัสนุนดว้ยการตรัส
สัญญาวา่ “เพราะฉะนั้นเจ้าจงท าตามกฏเกณฑ์ของเรา และจงรักษากฏหมาย
ของเรา และจงปฏิบัติตามทุกอย่าง เพ่ือเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นอย่าง
ปลอดภัย” (เลวนิีติ 25:18)         
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ในโอกาสหน่ึง ศิษยาภิบาลคนหน่ึงติดตามผูป้กครองโบสถไ์ปเยีย่ม
ครอบครัวท่ีมีรายไดน้อ้ยของโบสถ์ครอบครัวหน่ึง พวกเขาใหก้ารตอ้นรับ
ผูป้กครอง และศิษยาภิบาลซ่ึงเป็นแขกอยา่งอบอุ่นเป็นกนัเอง ณ จุดหน่ึงศิษ
ยาภิบาลเปิดพระคมัภีร์ พระธรรม มาลาคี 3:9, 10  อ่านให้ครอบครัวนั้นฟัง 
ขณะเดียวกนัหนุนใจครอบครัวใหมี้ความสัตยซ่ื์อในการคืนสิบลดหน่ึง 
หลงัจากการเยีย่มเยยีนจบลง ผูป้กครองแบ่งปันกบัศิษยาภิบาลวา่เขารู้ 

สึกสบายใจกบัขอ้พระคมัภีร์ท่ีศิษยาภิบาลอ่าน เพราะวา่ครอบครัวน้ีก าลงัด้ิน
รนต่อสู้ในการการเงิน ศิษยาภิบาลพูดอยา่งนุ่มนวลวา่: “ผมตอ้งการแน่ใจวา่
พวกเขาไม่ไดพ้ลาดไปจากพระพรของพระเจา้” คุณเคยผา่นสถานการณ์เม่ือ
ค าสอนของพระเจา้ดูเหมือนไม่มีน ้าหนกัส าหรับคุณ? จ าเน้ือหาของเพลง 
“เช่ือและฟังค าไดไ้หม...ซ่ึงกล่าววา่ “เช่ือและฟังค า เป็นส่ิงเดียวท่ีต้องท า 
พระเยซูโปรดให้ความสุข แก่ผู้  “เช่ือและฟังค า” (เพลงสรรเสริญเลขท่ี 239)  
  
ค าอธิษฐาน :   “พระบิดาเจา้ ขอบพระคุณพระองคส์ าหรับโอกาส ท่ีทรง
ประทานใหข้า้พระองคท์ั้งหลายได ้“ลบั” ความเช่ือของขา้พระองคท์ั้งหลาย
ใหเ้พิ่มพูนข้ึน ขอบพระคุณพระองคท่ี์ทรงเติมเตม็พระสัญญาท่ีพระองคท์รง
ใหไ้ว.้.. ขอบพระคุณพระองคใ์นนามพระคริสตเ์จา้....อาเมน. 
 

 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัที ่ 10  กนัยายน 2022 

เงินถวายส าหรับพนัธกจิทีเ่ปิดโอกาสอย่างไม่ธรรมดา  
 

2 โครินธ์ 9:7 

“...แต่ละคนจงให้ตามท่ีเขาคิดหมายไว้ในใจ  ไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดาย  
ไม่ใช่ให้ด้วยความจ าใจ  เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนท่ีให้ด้วยใจยินดี” 

 

        ถา้คุณมีโอกาสท าส่ิงหน่ึงในเวลาฉบัพลนั อนัจะท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงอยา่งใหญ่หลวงกบัคนคนหน่ึงคุณจะใชโ้อกาสนั้น หรือจะ
ปล่อยใหม้นัผา่นไป? เม่ือวกิฤติกาลเกิดข้ึนกบัคริสตจกัรเซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวน
ตีส เราจ าเป็นตอ้งตอบสนองอยา่งวอ่งไว การท าเช่นน้ี เราสามารถเปล่ียน
วกิฤติใหเ้ป็นโอกาสเพิ่มพูนเพิ่มพลงัพนัธกิจของเจา้ไปทัว่โลก 

        โอกาสอยา่งไม่ธรรมดาไม่ใช่จะเปิดใหทุ้กวนั แต่เม่ือใดโอกาสเปิดให ้
ยอ่มตอ้งการใหค้ริสตจกัรของพระเจา้ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว เม่ือพี่นอ้งใน
พระคริสตถ์วายเงินถวายส าหรับโอกาสท่ีเปิดให้อยา่งไม่ธรรมดา เท่ากบัพี่
นอ้งไดถ้วายเขา้กองทุนพิเศษ เพื่อจะท าใหส้ านกังานคริสตใ์หญ่สามารถ
ตอบสนองไดอ้ยา่งฉบัไวส าหรับโครงการพิเศษท่ีเกิดประตูให ้

        ดงันั้นขอใหเ้ราทั้งหลายยดึเอาช่วงเวลาดงักล่าวไว ้ให้เราเร่งการ
ประกาศพระกิตคุณดว้ยการถวายอยา่งมีใจเอ้ืออารี โปรดเขียนช่ือของคุณใน
ซองเงินถวาย พร้อมกบัเขียนลงไปวา่ “ส าหรับโอกาสท่ีเปิดใหอ้ยา่งไม่
ธรรมดา” ดว้ยการสนบัสนุนของคุณ คริสตจกัรจะสามารถตอบสนองต่อ
โอกาสใหม่ท่ีเปิดให ้ซ่ึงเท่ากบัเป็นการเร่งใหพ้นัธกิจของพระเจา้ขยายไปทัว่
โลกไดร้วดเร็วข้ึน  
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ดาวน์โหลด โปสเตอร์ และกราฟฟิคส์ส าหรับการส่ือสารพิเศษ จาก 
AdventistMission.org/offering 

 

ค าอธิษฐาน :   “พระบิดาเจา้ ขา้พระองคท์ั้งหลายทราบวา่ พระองคท์รงรักผู ้
ถวายใหพ้ระองคด์ว้ยใจยนิดีโปรดดลใจขา้พระองคท์ั้งหลายตอบสนองอยา่ง
ฉบัพลนั กบัการเช้ือเชิญใหถ้วายอยา่งมีใจเอ้ือเฟ้ือ เพื่อให้พนัธกิจของ
พระองคไ์ดข้ยายออกกวา้งไกลออกไป..ทูลขอในนามพระคริสต์เจา้....อา
เมน. 
 

 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัที ่ 17  กนัยายน 2022 

ท่าทกีารถวายส าหรับพนัธกจิในส่ิงทีม่องไม่เห็น  
 

โรม  5:8 

“..แต่พระเจ้าทรงส าแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะท่ีเรายงัเป็นคน
บาปอยู่นั้น พระคริสต์ทรงส้ินพระชนม์เพ่ือเรา” 

        เรานมสัการพระเจา้ดว้ยทรัพยข์องเรา เพราะวา่เราท าตามตวัอยา่งของ
พระเจา้ ผูท้รงเป็นผูใ้หอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข คือทรง “ให”้ เหมือนคนตาบอดท่ี
มองไม่เห็น เม่ือพระองคท์รงประทานให ้นอ้ยคร้ังพระองคจ์ะคิดวา่ผูรั้บมี
ลกัษณะธรรมชาติอยา่งไร พระองคไ์ม่สนพระทยัวา่ผลลพัธ์ท่ีจะตามมา 
พระองคท์รงประทานใหด้ว้ยน ้าพระทยัแห่งความรัก พระคมัภีร์กล่าวถึง
ธรรมชาติแห่งการใหข้องพระองคว์า่ “...เพราะพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์
ของพระองค์ ขึน้ส่องสว่างแก่คนดีและคนช่ัวเสมอกัน และให้ฝนตกแก่คน
ชอบธรรม และคนอธรรม” (มทัธิว 5:45) เม่ือเปรียบเทียบกบัการ “ให”้ หรือ 
“ถวาย” ของเราแลว้ เรามีความโนม้เอียงท่ีจะให ้หรือถวายส าหรับส่ิงท่ีเรา
สามารถมองเห็นผล หรือท่ีเราสามารถควบคุมได ้ตามเหตุผลของการถวาย
ในลกัษณะน้ี บางคน ไดถ้อนตวัจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมทั้งในการคืนเงิน
สิบลดหน่ึง และถวายเงินถวาย เพราะเราไม่เห็นผลลพัธ์โดยตรงจากการ
ถวายของเรา ผูเ้ช่ือในพระเจา้คนอ่ืนๆ มุ่งสนบัสนุนแต่โครงการทอ้งถ่ินต่างๆ 
มากกวา่การถวายใหพ้นัธกิจทัว่โลกกวา้ง ในส่ิงท่ีมองไม่เห็นซ่ึงอยูไ่กลหู
ไกลตาของพวกเขา        
        เราอยากยกตวัอยา่งวา่มีอะไรไดเ้กิดข้ึนเม่ือพลไพร่ของพระเจา้ได้
ร่วมกนัถวายใน “ท่าทีท่ีมองไม่เห็น” คุณเคยไดย้นิการสร้างเรือใหเ้ป็นโบสถ์
ไหม? เรือล าดงักล่าวเป็นโบสถเ์คล่ือนท่ีไปบนแม่น ้าอะเมซอน พวก 
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เราส่วนใหญ่ไม่รู้จกัโบสถด์งักล่าว มีคนจ านวนไม่มากไดเ้ดินทางเยีย่ม
นมสัการบนเรือล าน้ี โครงการสร้างเรือล าน้ีเกิดเป็นจริงข้ึนมาจาก “การ
รณรงคใ์หถ้วายเพื่อส่ิงท่ีมองไม่เห็น” (หรืออยูแ่สนไกล) ในปี 2016 เหล่า 

บุตรชายหญิงทัว่โลกไดช่้วยกนัถวายเพื่อการสร้างเรือล าน้ี ซ่ึงเป็นโครงการ
หน่ึงของเงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสาม “เพื่อสร้างเรือใหเ้ป็นโบสถใ์น
แม่น ้าอะเมซอน” ประเทศบราซิล ผลลพัธ์น่าระทึกใจมาก ในการปฏิบติัการ
ของเรือโบสถล์ าดงักล่าว ใน 12  เดือน หรือหน่ึงปีต่อมาคือปี 2017  มี 286 

คนรับบพัติศมา และมีโบสถส์ามหลงัถูกสร้างข้ึนบนริมฝ่ังแม่น ้า อาจารย ์

เรโน ผูเ้ป็นศิษยาภิบาลประจ าเรือล าน้ีกล่าวเป็นพยานวา่ “โบสถใ์นเรือแห่งน้ี 
ไดช่้วยใหผู้ค้นท่ีอยูห่่างไกลรับเอาความรอด แมพ้วกเขาจะถูกลืมทาง
การเมือง, ถูกลืมโดยกระแสเศรษฐกิจ และถูกลืมโดยระบบสาธารณะสุข
พื้นฐาน” 

        พระเจา้ ทรงเป็นตวัอยา่งในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในพนัธกิจทัว่โลก ใน
โครงการต่างๆ ท่ีเราสามารถมองเห็น และมองไม่เห็น คือทั้งบุคคลท่ีเรารู้จกั 
และไม่รู้จกั สัปดาห์น้ี ขณะท่ีเรานมสัการพระเจา้ดว้ยเงินสิบลดหน่ีง และ
ถวายเงินถวายอยา่งท่ีท าเป็นประจ า จงอา้งพระสัญญาของพระเจา้ วนัน้ีเรามี
โอกาศอีกคร้ังหน่ึงท่ีจะสาธิต ดวงจิตของเราท่ีใส่ใจในพนัธกิจของพระเจา้
ทัว่โลกกวา้ง 
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ค าอธิษฐาน :   “พระบิดาเจา้ ขา้พระองคท์ั้งหลายไดรั้บการดลใจ โดยน ้า
พระทยัอนัแผไ่พศาลต่อมวลมนุษยอ์ยา่งไม่มีขอบเขตจ ากดัของพระองค ์
โปรดประทานใหข้า้พระองคมี์จิตกวา้งในการให้เหมือนกบัพระองค.์.ทูลขอ
ในนามพระคริสตเ์จา้....อาเมน. 
 

 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัที ่ 24  กนัยายน 2022 

จงทะนุถนอมสันติสุข  
 

ยอห์น  14:27 

“เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน  สันติสุขของเราท่ีให้กับท่านนั้น เราไม่ 

ได้ให้อย่างท่ีโลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย” 

        เรานมสัการพระเจา้ดว้ยทรัพยข์องเรา น่ีเป็นวธีิการทะนุถนอมสันติสุข
ของพระเจา้ในตวัเรา พระเยซูทรงตระหนกัถึงความตอ้งการสันติสุขของ
เหล่าสาวกของพระองค ์ค าวา่สันติสุขในภาษาฮีบรูออกเสียงวา่ “ชาโลม” ซ่ึง
มีแนวคิดหมายถึงความสมบูรณ์ ไดม้าซ่ึงส่ิงทั้งมวล และการเติมเตม็ตาม 

ปกติเรามกัจะไขวค่วา้สันติสุขจากแหล่งหน่ึงในสองแหล่ง เพื่อสนองต่อ
ความกระหายส าหรับสันติสุข คือจากพระเยซู หรือจากโลก ซ่ึงทั้งสองแหล่ง
มีความแตกต่างกนั  
        โลกน้ีหนุนเราไปสู่ความส าเร็จสมบูรณ์ และการเติมเตม็ ดว้ยการ
ขวนขวายในส่ิงท่ีเป็นวตัถุมากข้ึน ส่ิงน้ีน าทั้งคนร ่ ารวย และคนยากจนให้
ต่ืนตวัแสวงหาวตัถุมากข้ึนอยา่งไม่รู้จกัพอ น่าเสียดายจริงส่ิงน้ีเป็นเหมือน
การวิง่ไล่จบัส่ิงลวงตา หรือเหมือนการด่ืมน ้าทะลเพื่อระงบัความกระหายน ้า 
ทรัพยส์มบติั หรือวตัถุส่ิงของใดๆไม่ใช่การแกปั้ญหาความมัน่คง หรือเติม
เตม็ใหก้บัความรู้สึกไร้อ านาจ และความกลวัวา่เราไม่มีความส าคญั โสเคร
ตีส นกัปรัชญาชาวกรีก ขณะท่ีเดินผา่นตลาดอนัสมบูรณ์แบบแห่งเอเธนส์
คร ่ าครวญกบัตวัเองวา่ “มีใครจะคิดไดว้า่มีหลายส่ิงฉนัสามารถท าไดแ้ต่ฉนั
ไม่จ  าเป็นตอ้งท า?” ถามวา่เราจ าเป็นตอ้งมีทรัพยส์มบติัมากข้ึนจริงๆไหม? 

        ในการเปรียบเทียบกบัการวิง่แข่งขนัหาทรัพยสิ์นมากข้ึน พระคมัภีร์
ตกัเตือนใหเ้หล่าผูเ้ช่ือใหอ้า้แขนรับความพึงพอใจ (ฟิลิปปี 4:11-13; 1 ทิโมธี 
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6:6-12; 2 โครินธ์12:9, 10; โรม 8:28) เพื่อจะเติบโตข้ึนในสันติสุข ในฐานะ 

คริสเตียน ความพึงพอใจไม่ไดห้มายความวา่ เราจะตอ้งมุ่งมัน่แสวงหาส่ิงท่ีมี
คุณค่าปานกลาง เราจึงจะกลายเป็นผูมี้ความพึงพอใจ แต่ใหเ้รายอมรับวา่พระ
เจา้แห่งความรักทรงมีอ านาจทั้งส้ินท่ีจะดูแลในความตอ้งการของเรา ทั้งดา้น
วตัถุ และดา้นจิตวญิญาณ เอลเลน จี.ไวท้ ์กล่าวแนะน า “ใหเ้รายอม 

รับวา่พระเจา้ทรงเป็นผูจ้ดัหา ส่ิงทั้งปวงให้เรา..และดว้ยเหตุผลน้ี พระองค์
ทรงตรัสวา่ “ทรัพยส์มบติัทั้งมวลของเจา้ เราสงวนหน่ึงในสิบ ไวส้ าหรับเรา
เอง นอกจากน้ีจงน าเงิน หรือส่ิงใดๆ มาถวายเพื่อจะเก็บไวใ้นทอ้งพระคลงั
ของเรา” (จาก หนังสือค าแนะน าส าหรับผู้ดูแลทรัพย์สินของพระเจ้า” หน้า 
65) จงปลูกฝังความพึงพอใจผา่นการการถวาย อนัจะน าก าไรยิง่ใหญ่มาให!้  
 

ค าอธิษฐาน :   “พระบิดาเจา้ ขา้พระองคท์ั้งหลายสรรเสริญพระองค ์ท่ี
พระองคท์รงเป็นผูจ้ดัหาทุกส่ิงใหมี้บางคร้ังขา้พระองคท์ั้งหลายหลงลืมไป 
และมีความเครียด โปรดดลใจขา้พระองคท์ั้งหลายจดจ าพระคุณและความดี
ของพระองคด์ว้ยการถวายคืนแด่พระองค ์และใหก้ารช่วยเหลือแก่คนอ่ืนๆ
ดว้ย...ทูลขอในนามพระคริสตเ์จา้....อาเมน. 
 

 

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

 

 

 

 

 

 


