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วนัสะบาโตท่ี 1 ตุลาคม 2022 
บงัเกิดผล 

 
ยอหน์  15:4  “จงสนิทอยูก่บัเรา  และเราสนิทอยูก่บัพวกท่าน แขนงจะ
ออกผลเองไมไ่ด ้นอกจากจะตดิสนิทอยูก่บัเถา พวกท่านกเ็ช่นเดยีวกนั 
จะเกดิผลไมไ่ดน้อกจากจะสนิทอยูก่บัเรา” 
 

เรานมสัการพระเจา้ดว้ยทรพัยส์นิของเรา เพื่อเป็นการตอบสนอง
ต่อการเรยีกให้เกิดผล ยอห์น ผู้ให้บพัติศมากล่าวก าชบัผู้คนที่มาขอให้
ท่านรบับพัติศมาว่า“เพราะฉะนัน้จงเกิดผลให้สมกบัการกลบัใจ”(มทัธวิ 
3:8) ส าหรบัท่านยอหน์ ท่านถอืว่า การรบับพัตศิมาคอืการเขา้มสี่วนเป็น
พลไพร่ของพระเจ้าก็จริง แต่ยงัไม่เพียงพอ พระกิตติคุณลูกาแบ่งปัน
ตัวอย่างชดัแจ้งใน “ผลของการกลบัใจใหม่” ดงัที่ยอห์นผู้ให้บพัติศมา
ก าชบัผูค้นทีม่าหา ท่านกล่าวกบัคนเกบ็ภาษวี่า “อย่าไดเ้กบ็ภาษเีกนิกว่า
พกิดัทีไ่ดก้ าหนดไว้” และกล่าวกบัพวกทหารว่า “อย่ากรรโชกเพือ่เอาเงนิ 
แต่จงพอใจในค่าจา้งของตนเอง” และท่านกล่าวแนะน าฝงูชนว่า“ใครมเีสื้อ
สองตวัจงแบ่งปันใหค้นทีไ่ม่ม ีใครมอีาหารกใ็หท้ าเหมอืนกนั” (ลูกา 3:10-
14)  ตัวอย่างของท่านยอห์น ซึ่งท่านลูกาบันทึกไว้มีลักษณะบางสิ่ง
เหมอืนกนั พวกเขาควรมที่าทเีช่นเดยีวกนัเมื่อกล่าวถงึเรื่องการเงนิ และ
ทรัพย์สมบัติ นอกจากนี้ผลของการกลับใจใหม่ยังรวมไปถึงความ
ระมดัระวงัในวธิกีารการใชท้รพัยซ์ึง่หามาได ้และการใชท้รพัยน์ัน้เพื่อเป็น
พรแก่คนอื่นๆ พระคมัภรีเ์ดมิบนัทกึเรื่องชายคนหนึ่งชื่อ “นาบาล” บดิา
ของเขาชื่ออบัราฮมั เขาได้รบัพรให้มทีรพัยส์นิมากมาย แต่ไม่บงัเกดิผล
แห่งการกลบัใจใหม่ในชวีติดา้นวตัถุของเขา เขากล่าวปฏเิสธทีจ่ะแบ่งปัน
รางวลัแก่ผูป้กป้องฝงูสตัวข์องเขา ทัง้ไดก้ล่าวหยาบคายแก่ผูร้บัใชข้องดา
วดิทีม่าขออาหารบางส่วน ท่าทแีขง็กรา้วเช่นนี้ไดท้ าใหภ้รรยาของนาบาล
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เรยีกสามขีองนางว่าเป็นคนชัว่รา้ย โดยในภายหลงันาง “อาบกีายลิ” ได้
กล่าวขออภยัจากดาวดิว่า “ขอเจา้นายของดฉิันโปรดอย่าไดเ้อาความกบั 
“นาบาล” ชายรา้ยกาจคนนี้เลย เพราะเขาเป็นอย่างชือ่ของเขา และความ
โงเ่ขลากอ็ยูก่บัเขา” (1 ซามเูอล 25:25) เรือ่งน่าเศรา้เกดิขึน้ในวนัถดัมาคอื 
นาบาลไดเ้กดิ “สโตรก” (อาการเสน้เลอืดในสมองแตก) “ใจของเขากต็าย
ข้างใน และเขากลายเป็นเหมอืนดงัก้อนหนิ”  (1 ซามูเอล 25:37) สบิวนั
ต่อมาเขาไดเ้สยีชวีติ ขณะเราสะทอ้นถงึความต้องการทีจ่ะบงัเกดิผลมาก
ขึน้จากการกลบัใจใหมใ่นชวีติฝ่ายวตัถุ ใหเ้ราน า “ค าแนะน า” ของพระเยซู
มาปฏบิตั ิ“จงสนิทอยู่กบัเรา  และเราสนิทอยู่กบัพวกท่าน“ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะ
มากเกินกว่าความคาดหวงั สปัดาห์นี้ ขณะที่เรานมสัการด้วย “สิบลด
หนึ่ง” และ “เงนิถวายทีถ่วายอย่างเป็นประจ า” ใหเ้ราอ้างพระสญัญาแห่ง
พ ร ะพ ร  เ พื่ อ เ ร า จ ะ ส า ม า ร ถ บั ง เ กิ ด ผ ล ข อ ง ก า ร ก ลับ ใ จ ใ ห ม่ 
 
ค าอธิษฐาน :   “พระบดิาเจา้ ขา้พระองคท์ัง้หลายตอ้งการ การบงัเกดิผล
ของการกลบัใจใหม่ในทุกมติิโปรดช่วยข้าพระองค์ทัง้หลายเข้าสนิทกับ
พระองค ์ผ่านการอธษิฐาน และการศกึษาพระคมัภรีป์ระจ าวนั...ทูลขอใน
นามพระครสิตเจา้....อาเมน. 
 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 8 ตุลาคม 2022 
เร่ืองของความไว้ใจ 

 
เอเฟซสั 5:25  “ส่วนสามจีงรกัภรรยาของตน  เหมอืนพระครสิตท์รงรกั 
ครสิจกัร  และประทานพระองคเ์องเพือ่ครสิตจกัร” 
 
        เรานมสัการพระเจ้าด้วยสบิลดหนึ่ง, เงนิถวาย และเงนิบรจิาคต่างๆ 
เพราะพระเจา้ทรงรกัครสิตจกัรของพระองค ์ค าว่า “ครสิตจกัร หรอืโบสถ์” 
เป็นได้ทัง้อาคารโบสถ์ และกลุ่มผู้นมสัการพระเจ้า ซึ่งพระเยซูได้ทรง
วางรากฐานไว้ (มทัธิว 16:18) “พระองค์ทรงประทานพระองค์เองเพื่อ
ครสิตจกัร” (เอเฟซสั 5:25 (พระองค์ทรงเป็นศีรษะ )เอเฟซสั 1:22) และ
ทรงเป็นศลิาหวัมุมของครสิตจกัร (เอเฟซสั 2:20) พระองคท์รงเป็นศรีษะ
ของกายคือคริสตจักร (โคโลสี 1:18)  คริสตจักรได้ชื่อสวยงามว่า 
เป็น “เจา้สาวของพระผู้เป็นเจา้” (ววิรณ์ 19:7,8) พระองค์ทรงมอบหมาย
หน้าทีพ่เิศษใหค้รสิตจกัร “เป็นหลกั และเป็นรากฐานแห่งความจรงิ” (1 ทิ
โมธ ี3:15) เอลเลน จ.ีไวท.์ เหน็พรอ้งกบัขอ้แถลงเกี่ยวกบัครสิตจกัร “แม้
ครสิตจกัรจะปรากฏให้เห็นจุดอ่อน และมขีอ้บกพร่อง แต่ครสิตจกัรเป็น
หนึ่งเดยีวที่พระเจา้ทรงประทานให้เรารูส้กึไดใ้นลกัษณะพเิศษเกี่ยวกบัฤ
ทธอิ านาจสูงสุดของพระองค์ ครสิตจกัรเป็นดุจโรงละครแห่งพระคุณ ที่
พระองคท์รงเผยใหเ้หน็อ านาจในการเปลีย่นแปลงดวงใจ” (หนงัสอื กจิการ
ของเหล่าอคัรสาวก” หน้า 12) ในการตอบสนองความรกัของพระเจ้าที่มี
ต่อครสิตจกัร เหล่าผู้เชื่อในยุคแรกเริม่ได้ให้การสนับสนุนทัง้ครสิตจกัร
ท้องถิ่น และชุมชน (กจิการ 2:45) อนัรวมไปถึงโบสถ์ หรอืครสิตจกัรที่
ตัง้อยู่ ณ ที่ห่างไกลด้วย ในช่วงที่เกดิแห้งแล้งอย่างรุนแรงทัว่อาณาจกัร
โรมนั ท่านลูการายงานถงึการตอบสนองดว้ยความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจจาก
ครสิตจกัรต่างๆ กล่าวคอื เหล่าอคัรทูตและผู้เชื่อในครสิตจกัรต่างๆ ได้
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รวบรวมปัจจัยเพื่อส่งไปช่วยพี่น้องชายหญิงที่อาศัยในแคว้นยูเดีย 
(กจิการฯ 11:29) ในจดหมายฝากของอคัรทตูเปาโลท่านไดเ้ขยีนเชญิชวน
ไปยงัครสิตจกัรต่างๆ ใหร้วบรวมเงนิบรจิาคส่งไปช่วยพีน้่องแห่งความเชื่อ
ในกรุงเยรซูาเลม็ (1โครนิธ ์16:1-4 ; 2 โครนิธ ์8:1-9:15 ; โรม 15:14-32) 
นอกจากนี้  มีหลักฐานชัดเจนว่าเหล่าผู้เชื่อยังให้การสนับสนุนเป็น
ค่าใชจ้า่ยกบั “เหล่าผูท้ีส่อน และเทศนา” (1 ทโิมธ ี5:17-18) อคัรทตูเปาโล 
กล่าวเหน็ดว้ยในแนวปฏบิตัดิงักล่าว ดว้ยการยกค าของพระเยซูขึน้มาอ้าง
ว่า “คนทีท่ างานสมควรจะได้รบัค่าจา้งของตน” (ลูกา 1:7) เหล่าผู้เชื่อใน
ครสิตจกัรต่างๆได้เริม่น าหลกัการแห่งความรักนี้ไปใช้ในครสิตจกัรของ
พระเจา้ ครสิตจกัรมใิช่จะปราศจากขอ้ต าหนิ ซึง่เป็นอย่างนี้ตลอดมา แต่
ค ริส ต จัก ร มีค ว า ม รัก  แ ล ะ วัต ถุ ป ร ะ ส งค์พิ เ ศษ สุ ด . .  สัป ด าห ์
นี้ขณะที่เรานมสัการพระเจ้า ด้วยการคืนเงนิสิบลดหนึ่ง และถวายเงนิ
ถวายอย่างที่ท าเป็นประจ า โปรดอ้างพระสญัญาแห่งพระพร และให้เรา
ทัง้หลายตอบสนองต่อการเรยีกให้รกั และการสนับสนุนเหล่าผูท้ี่พระเยซู
ทรงรกั 
 

ค าอธิษฐาน :   “พระบดิาเจ้า ข้าพระองค์ทัง้หลายขอบพระคุณ ที่ทรง
สถาปนาครสิตจกัรต่างๆ ขึน้ในโลกอนัรวมไปถงึชุมชนทอ้งถิน่ดว้ย โปรด
ช่วยขา้พระองค์ทัง้หลายส าแดงความรกัต่อครสิตจกัรตามแบบอย่างของ
พระองค ์ดว้ยการใหก้ารสนับสนุนดว้ยความยนิดกีบัเหล่าผูท้ าการพนัธกจิ
ของพระองค.์.ทลูขอในนามพระครสิตเจา้....อาเมน. 
 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 15 ตลุาคม 2022 
สถานท่ีแห่งเดียว...พระเจ้าองคเ์ดียว 

 
       เลวนีิต ิ 17:5  “ทัง้นี้เพือ่ใหค้นอสิราเอลน าเครือ่งบชูาซึง่เขาถวายที ่
ทอ้งทุ่ง มาถวายแด่พระยาหเ์วห ์มายงัปโุรหติทีป่ระตูเตน็ทน์ดัพบ ฆ่าสตัว์
นัน้เป็นศานตบิูชาแด่พระยาหเ์วห”์ 
 
       เราน าเงนิถวาย ที่ถวายเป็นประจ า และสบิลดหนี่งมาถวายที่ โบสถ์ 
เพราะน่ีเป็นส่วนหนึ่งของการนมสัการแท ้ พระธรรมเลวนีิต ิ15:5 สัง่เกีย่ว
สถานที่จดัไว้เป็นพเิศษเพื่อชาวอิสราเอลสมยัโบราณจะน าเครื่องถวาย
บูชามาถวาย นี่เป็นสถานที่ส่วนกลางแห่งเดยีว เพราะไม่มสีถานที่อื่นใด
ใหเ้ลอืก คนหนึ่งอาจถามว่า เหตุผลใดสถานทีด่งักล่าวจึงมคีวามส าคญัยิง่ 
ที่น่าสนใจมากคอื ขอ้พระคมัภรีบ์อกเจาะจงถึงสถานที่แห่งเดยีวเท่านัน้ 
คอืเต็นท์ที่ประชุมพล ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งเดยีวจะประกอบพธิถีวายบูชา
แด่พระผูเ้ป็นเจา้ ส าหรบัชนอสิราเอล เต็นทน์ัดพบคอื “พลบัพลาขององค์
พระผู้เป็นเจ้า” เป็นสถานที่พระเจ้าประทบัอยู่ ประการสุดท้าย ความ
เข้มงวดเกี่ยวกับสถานที่ถวายบูชานัน้เกี่ยวข้องพระเจ้า ผู้ซึ่งพวกเขา
นมสัการ มอียูช่่วงเวลาหนึ่งของชนอสิราเอล การเปลีย่นสถานทีถ่วายบูชา
ไปยงัทีอ่ื่น ถอืว่าเป็นรปูแบบของการนมสัการรปูเคารพ อนึ่งทีพ่ระเจา้ได้
ทรงก าหนดสถานทีแ่ห่งเดยีวไวส้ าหรบัประกอบการถวายบูชา เพราะพระ
เจ้าทรงต้องการให้พระองค์เ ป็นหนึ่ ง เดียวที่พวกเขาจะนมัสการ 
        ปัจจุบนั สถานที่เหมาะสมพระเจ้าทรงก าหนดไว้ส าหรบัน าสบิลด
หนึ่ง และเงนิถวายไปถวายมกัจะมคีนตัง้ค าถามอยู่บ่อย หรอืแมแ้ต่มกีาร
ถกขอ้กงัขากนั ตวัอย่างของดาวดิไดใ้หค้ าตอบส าหรับเรา ซึง่มเีนื้อหาว่า 
“ข้าพระองค์จะมายงัพระนิเวศของพระองค์ พร้อมด้วยเครือ่งบูชาเผา
ทัง้ตัว” ( สดุดี 66:13) เอลเลน จี. ไว้ท์. ใช้หลักการเดียวกันนี้ส าหรับ
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ประชากรของพระเจา้ในปัจจุบนัว่า “เวลาไดม้าถงึเมื่อเงนิสบิลดหนึ่ง และ
เงนิถวายที่เป็นของพระผู้เป็นเจ้า จะถูกน าไปใช้ในงานที่พระองค์ทรง
ก าหนดไวใ้หส้ าเรจ็ เงนิดงักล่าวจะน าไปสู่ทอ้งพระคลงัเพื่อน าไปใช้อย่าง
เป็นระเบียบเพื่อค่าเลี้ยงดูเหล่าผู้ท ากิจแห่งพระกิตติคุณ”(จากต้นฉบบั 
เล่มที ่19 หน้า 376) เอลเลน จ.ีไว้ท์.ได้กล่าวเจาะจงว่า “ท้องพระคลงัคอื
แผนกเหรญัญกิของโบสถ ์(หรอืครสิตจกัร) ซึง่เงนิจ านวนดงักล่าวจะถูกส่ง
ให้กับส านักงานมิชชัน่ (หรือคอนเฟอเรนซ์) ซึ่งส านักงานมิชชัน่เป็น
หน่วยงานทีใ่หก้ารสนับสนุนพนัธกจิของพระเจา้ อย่างไรกด็กีารถวายให้
โบสถจ์ะไมเ่ป็นยกเวน้เราจากการรบัผดิชอบทางสงัคม คอืคนยากจน และ
ผู้ที่ขาดแคลน ซึ่งควรจดัสรรจ านวนเหมาะสมไว้ส าหรบัวตัถุประสงค์
ดังกล่าวด้วย (หนังสืองานสงเคราะห์ โดย เอลเลน จ.ีไว้ท์. หน้า 275)  
        สปัดาห์นี้เรามโีอกาสอีกครัง้หนึ่งที่จะน าเงนิสิบลดหนึ่ง และเงนิ
ถวายประจ าของเราไปถวายที่โบสถ์ จงอ้างถึงพระสญัญา แห่งพระพร 
ขณะที่เรานมสัการพระเจ้า ณ สถานที่พระองค์ทรงก าหนดไว้ ให้เราท า
การเลือกอีกครัง้หนึ่ งที่จะให้พระองค์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวที่เราจะ
นมสัการ 
 
ค าอธิษฐาน :   “พระบดิาเจ้า ข้าพระองค์ทัง้หลายขอบพระคุณ ที่ทรง
ก าหนดเป้าหมายในการใชเ้งนิสบิลดหนึ่ง และเงนิถวายในพระราชกจิของ
พระองค ์ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ัง้หลายมคีวามสตัยซ์ื่อ และไวว้างใจใน
พระสตปัิญญาของพระองคต์ลอดไป..ทลูขอในนามพระครสิตเจา้....อาเมน 

 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 22 ตลุาคม 2022 
การมองเหน็คณุค่าของพระพรฝ่ายจิตวิญญาณ 

 
กนัดารวถิ ี 18:24  “เพราะว่าทศางคข์องคนอสิราเอล ซึง่ถวายแด่พระยาห์
เวหเ์ป็นเครือ่งถวาย เราไดใ้หแ้ก่คนเลวเีป็นมรดก  เพราะฉะนัน้เราจงึบอก
พวกเขาว่า  เขาจะไม่มมีรดกท่ามกลางคนอสิราเอล”         
 
        เรานมัสการพระเจ้าด้วยเงินสิบลดหนึ่ง และเงินถวายของเรา 
เพราะว่าพระองค์ทรงได้แต่งตัง้ผู้น าฝ่ายจิตวิญญาณให้ท าการรับใช้
ประชากรของพระองค ์หนังสอืของโมเสสไดก้ล่าวถงึผูน้ าฝ่ายจติวญิญาณ
สองกลุ่มว่าพวกเขาจะท าการเลี้ยงชีพได้อย่างไร เราอ่านในพระธรรม
กนัดารวถิ ี18:2 ว่า “นอกจากนี้ เจา้จงน าพีน้่องของเจา้คอืเผ่าเลว ีซึง่เป็น
เผ่าของบรรพบุรุษเจา้มา เพือ่เขาทัง้หลายจะสมทบกบัเจา้ และช่วยเหลอื
เจ้า ขณะทีเ่จ้าและบรรดาบุตรของเจ้าอยู่ต่อหน้าเต็นท์แห่งสกัขพียาน
ดว้ยกนั” พระธรรมกนัดารวถิบีทนี้กล่าวทบทวนถงึภาระ ทีไ่ดม้อบหมาย
ให้เหล่าปุโรหติ และชนเผ่าเลว ีเหล่าปุโรหติได้รบัมอบหมายให้เอาใจใส่
แท่นบชูา และสิง่อื่นใดทัง้หมดภายในพลบัพลา เผ่าเลวจีะต้องดแูลสิง่อื่นๆ
เกี่ยวกบัพลบัพลา แต่ละกลุ่มให้รบัผดิชอบเจาะจง ขณะชนอสิราเอลทัง้
ปวงเป็น “ชนชาติปุโรหติทีบ่รสิุทธิ์” (อพยพ 19:6) พนัธกิจของพวกเขา
น ามาซึ่งพระพรต่างๆฝ่ายจติวญิญาณ พวกเขาได้รบัการสนองต่อความ
ต้องการของพวกเขาอย่างไร? เราอ่านในพระธรรม กนัดารวถิ ี18:8 และ 
24 กล่าวว่า “แล้วพระยาห์เวห์ตรสักับอาโรนว่า “ดูสิเราให้หน้าทีดู่แล
เครือ่งถวายของเราแก่ท่าน คอืบรรดาของถวายบรสิุทธิข์องคนอสิราเอล 
เราใหส้ิง่เหล่านี้แก่เจา้ และบุตรหลานของเจา้เป็นส่วนแบ่งทีก่ าหนดถาวร” 
“เพราะว่าทศางค์ของคนอิสราเอล ซึง่ถวายแด่พระยาห์เวห์ เป็นเครือ่ง
ถวายเราใหแ้ก่คนเลวเีป็นมรดก เพราะฉะนัน้เราจงึบอกพวกเขาว่า เขาจะ
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ไม่มดีรดกท่ามกลางคนอิสราเอล” พระเจ้าทรงได้ประทานเครื่องถวาย
บรสิุทธิซ์ึง่เป็นของพระองคแ์ก่เหล่าปุโรหติ และเงนิสบิลดบรสิุทธิแ์ก่ชนเล
ว ีการโอนทรพัย์สนิซึ่งหมายถึงการถูกน าไปใช้โดยพระเจ้า เพื่อให้การ
สนับสนุนผู้น าฝ่ายวิญญาณจิตในชนอิสราเอลโบราณ การจัดหานี้
เชื่อมโยงกบัความจรงิที่ว่า พนัธกจิส าคญัของพวกเขาได้ก าหนดใหพ้วก
เขาอุทิศถวายตัวอย่างหมดสิ้น ทัง้พระเยซู และเปาโลค านึงถึงหลัก 
การเดยีวกนั คอืการใหก้ารสนบัสนุนเหล่าผูน้ าฝ่ายจติวญิญาณทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้ให้เป็นผู้น าของครสิตจกัร (มทัธวิ 10:9, 10 ; 1 โครนิธ์ 9:3-10 ; 
16:2)  เหล่าศษิยาภบิาล และศาสนาจารย ์รวมทัง้ผูน้ าคนอื่นๆ ใหใ้ชเ้งนิ
สิบ ล ดหนึ่ ง  แ ล ะ เ งิน ถ ว า ย จ่ า ย ใ ห้ แ ก่ พ วก เ ข า  ?  ค า ต อบคือ 
“ไม”่  เงนิสบิลดหนึ่ง และเงนิถวายเมื่อถวายไปแลว้ใหถ้อืว่าเป็นทรพัยส์นิ
ของพระเจ้า ซึ่งพระองค์จะแจกจ่ายออกไปตามน ้าพระทยัของพระองค์ 
อย่างไรก็ดี เหตุผลดีอย่างหนึ่งคือเพื่อการเขาเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้า 
เพื่อให้การสนับสนุนพนัธกิจส าคญัของครสิตจกัร สปัดาห์นี้ขณะที่เรา
นมสัการดว้ยเงนิสบิลดหนึ่ง และเงนิถวายอย่างเป็นประจ า โปรดอ้างพระ
สัญญาแห่ งพระพรและให้ เ ราทั ้งหลายชื่ นชมในสิทธิพิเศษที่ ได้ 
เ ข้ า เ ป็ น หุ้ น ส่ ว น กั บ พ ร ะ เ จ้ า ใ น พั น ธ กิ จ ก า ร ช่ ว ย ใ ห้ ร อ ด 
 
ค าอธิษฐาน :   “พระบดิาเจา้ ขา้พระองคท์ัง้หลายมองเหน็คุณค่าในพระ
พรฝ่ายจติวญิญาณ ทีข่า้พระองคท์ัง้หลายได้รบัผ่านครสิตจกัร  และผูร้บั
ใช้ทัง้หลายที่พระองคไ์ด้ทรงตัง้ไว ้วนันี้ขณะที่ขา้พระองค์ทัง้หลายน าสบิ
ลดหนึ่ง และเงนิถวายมาถวายแด่พระองค ์ขา้พระองคท์ัง้หลายไดร้บัพระ
พรทีไ่ดเ้ขา้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระองค.์.ขอบพระคุณพระองคใ์น
นามพระครสิตเจา้....อาเมน. 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี  29 ตลุาคม 2022 

ส าหรบัทุกคน...จากทุกส่ิงทุกอย่าง 
 

ปฐมกาล 14:20  “อบัราฮมักม็อบหนึง่ในสบิ จากขา้วของทัง้หมดนัน้แก่
กษตัรยิเ์มลคเีซเดค” 
 
        เรานมสัการพระเจา้ดว้ยสบิลดหนึ่ง และ เงนิถวายต่างๆ เพราะเป็น
สทิธพิเิศษ และเป็นสิง่น ามาซึง่พระพร แต่นี่เป็นสิง่เราควรจะรูส้กึอย่างนัน้
หรอื  ?ในสถานที่บางแห่งมกีารถกกนัด้วยอารมณ์เร ่่ารอ้นเกี่ยวกับเรา
ควรถวายสบิลดหนึ่งให้แก่ใคร  ?บ้างก็เขม้งวดในแนวปฏบิตัดิ้วยการคนื
สบิลดหนึ่งให้กบักลุ่มเจาะจงตามที่พระธรรม เลวนีิติ 27:30, 32 กล่าวไว้
ว่า “ทศางค์ทัง้สิ้นทีไ่ด้จากแผ่นดนิกด็ ีหรือผลจากต้นไมก้็ด ีเป็นของพระ
ยาหเ์วห ์เป็นของถวายทีบ่รสิุทธิแ์ด่พระยาหเ์วห์” “และทศางคท์ีไ่ดจ้ากฝงู
โค หรอืฝงูแพะแกะ คอืสตัวต์วัหนึง่ในสบิตวัทีถู่กนับดว้ยไมเ้ทา้ของผูเ้ลี้ยง 
เป็นสตัว์บรสิุทธิแ์ด่พระยาห์เวห์” ข้อความตอนนี้อ้างถึง สบิลดหนึ่งจาก
ผลผลติของแผ่นดนิ และปศุสตัว ์เป็นแนวปฏบิตัขิองการถวายสบิลดหนึ่ง
กล่าวจ าเพาะชาวไร่ ชาวนา และผูเ้ลีย้งสตัวเ์ท่านัน้หรอื  ?แลว้นักธุรกจิ ผู้
มอีาชพีด้านการเป็นช่างสาขาต่างๆ เป็นครู เป็นนักก่อสรา้ง หรอืบุคคล

ผูม้รีายไดเ้ป็นเงนิสดอื่นๆ ไดร้บัการยกเวน้หรอื ?บางคนอาจอาจรูส้กึชื่น
กข้อจ ากัดดังกล่าวนี้  ขณะคนอื่นๆรู้สึกเศร้าใจที่ถูกกันออกจากชมจา

สทิธพิเิศษ และพระพรทีค่วรจะไดร้บั บรบิทกวา้งกว่าของพระธรรม 
“ เ ลวีนิ ติ  บทที่  27”  ช่ วย เ ราแก้ข้อ จ ากัด ในประ เด็นดังกล่ า วนี้ 
        พระธรรมเลวนีิติบทนี้ได้สอนเราเกี่ยวกบั “การไถ่คนื” และ “การ
แลกเปลีย่นสิง่ต่างๆ” ทีไ่ดอุ้ทศิแด่พระเจา้ใหเ้ป็นเงนิตรา การแลกเปลีย่น
นี้รวมไปถงึผูค้น สตัวต่์างๆ บา้นเรอืน ผนืดนิ และไรน่า ทีไ่ดอุ้ทศิถวายแด่
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พระเจ้าแล้ว ชนอิสราเอลสามารถแลกเปลี่ยนสบิลดหนึ่ง ที่เป็นผลผลติ
แผ่นดนิให้เป็นเงนิตรา แต่ไม่ได้กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนสบิลดหนึ่งของ
สัตว์ต่างๆ และไม่ได้กล่าวถึงสิบลดหนึ่งในรูปเงินสดที่หามาได้ การ
อธบิายเป็นไปได้มากที่สุดส าหรบัข้อยกเว้นดงักล่าวมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบั
จุดประสงค์หลกัของพระธรรม เลวนีิต ิบทนี้ คอืการเปลี่ยนรายการที่ได้
อุทิศแด่พระเจ้าแล้ว ด้วยการแปลงเป็นเงินสด คือสิบเปอร์เซ็นต์ของ
รายได-้ทีไ่ดม้าในรปูของเงนิสด จงึไม่มคีวามจ าเป็นต้องเปลีย่นเป็นสิง่อื่น
ตามรายการบ่งบอกไว้ในพระธรรมเลวีติโก บทที่ 27 แต่อย่างใด  

        เป็นที่ชดัเจนว่าสบิลดหนึ่งของทัง้หมดไม่ว่ าจะเป็นของสตัว์ต่างๆ 
ที่ดนิ หรอืสิง่อื่นใดที่ได้อุทศิแด่พระเจ้า พระเจ้าทรงคาดหวังสบิลดหนึ่ง
จากทุกสิ่ง และจากทุกคน ข้อก าหนดไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลที่เป็น
ชาวไร่ ชาวนา สปัดาห์นี้ทุกคนได้รบัการเชญิให้นมสัการพระเจา้ผู้จดัหา
ทุกสิ่งให้เรา ด้วยการคืนสิบลดหนึ่ง และถวายเงินถวาย...และให้เรา
ทัง้หลายอา้งถงึพระสญัญาแห่งพระพรจากพระองค์  
 
ค าอธิษฐาน :  “พระบดิาเจา้ ขา้พระองค์ทัง้หลายขอบพระคุณพระองค์
ส าหรบัสทิธพิเิศษ และพระพรต่างๆ ที่ทรงประทานให้แก่ทุกคนผ่านการ
ถวายเงนิสบิลดหนึ่ง โดยพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์ทัง้หลายขอ 
คาราวะสิ่งใดๆที่ได้อุทิศถวายแด่พระองค์..ทูลในนามพระครสิตเจ้า.... 
อาเมน. 

 
 

 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 5 พฤศจิกายน 2022 
อ้างพระสญัญาของพระองค ์

 
สดุด ี34: 8  “เชญิชมิดแูล ้้วจะเหน็ว่า พระยาหเ์วหป์ระเสรฐิ 
คนทีล่ ี้ภยัอยูใ่นพระองคก์เ็ป็นสุข” 
 
        เรานมสัการพระเจา้ดว้ยทรพัยส์นิ เพราะสิง่นี้ท าใหเ้ราอยูใ่นเงือ่นไข
จะอ้างพระสญัญาของพระเจา้ได้ พระคมัภรีเ์ต็มไปด้วยพระสญัญาต่างๆ 
อาจารย ์เอเวอเรทท ์อาร์. สทอมส ์ใชเ้วลาหนึ่งปีครึง่นัง่นับพระสญัญาใน
พระคมัภรี ์และไดต้วัเลขออกมาพบว่าพระสญัญาถงึ 7,487 ขอ้ ทีพ่ระเจา้
ไดท้ าไวก้บัมนุษยชาต ิพระสญัญาของพระเจา้มคีุณลกัษณะสามประการ: 
( 1 (งหมดเป็นความจรงิทั ้ ) 2) ทุกคนสามารถอ้างพระสญัญาเหล่านัน้ได้ 
( 3)  แ ล ะบ่ อ ยค รั ้ง เ ป็ นพ ร ะสัญญาพ่ ว ง ด้ ว ย เ งื่ อ น ไ ข  อ า จ า ร ย์ 
เปาโลเขยีนเกี่ยวกบัความเชื่อมัน่ของท่านในพระสญัญาของพระเจ้าว่า
“เพราะว่าพระสญัญาต่างๆของพระเจา้ลว้นแต่เป็นจรงิโดยพระเยซ ูเพราะ
เหตุนี้เราจงึพูดว่า “อาเมน” โดยพระองค์ ซึง่เป็นการถวายพระเกยีรตแิด่
พระเจา้” ( 2 โครนิธ์ 1:20) เมื่อพระเจา้ทรงตรสัว่า “ตกลง” ไม่มใีครอาจพดู
ได้ว่า “ไม่ !”  มีบางข้อตัง้เงื่อนไขว่าต้องมีความเชื่อ และการเชื่อฟัง 
(มทัธวิ 21:22 ; อสิยาห5์9:2) เกี่ยวกบัการเชื่อฟัง เอลเลน. จ.ีไวท้.์ เขยีน
ว่า “ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์ พรอ้มการมคีวามเชื่อมัน่อาจขอพระองคท์ า
ให้พระสญัญาของพระองค์เป็นจรงิ” (หนังสอื “อุทาหรณ์สอนชวีติ” หน้า 
145)         
        เหตุการณ์หนึ่ ง เกิดขึ้นกับชีวิตของ เฟรด สเตอร์วัลท์  ร ัฐ
แคลฟิอรเ์นีย แสดงใหเ้หน็ถงึคุณค่าของการเชื่อฟังในการอ้างพระสญัญา
ของพระเจา้ บ่ายวนัหนึ่งเฟรดสงัเกตุเหน็กองทพัของแมลงปีกแขง็ได้บนิ
ลงยงัไรข่องเขา ทนัใดนัน้เขาตระหนกัว่าความหายนะก าลงัเกดิขึน้กบัเขา: 
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ซึง่ปกตแิมลงตวัเลก็ๆนบัลา้นเหล่านี้จะกนิพชืไรข่องเขาจนไมเ่หลอืสเีขยีว
ไว้ให้เหน็ เฟรดรูส้กึสิ้นเรีย่วแรง เขาได้อุทานออกมาอย่างสิ้นหวงักบัลูก
สาวชื่อ “เฮเลน” ของเขา เฮเลนเอ่ยถามว่า “คุณพ่อคะ...คุณพ่อคนืสบิลด
หนึ่งใหพ้ระเจา้อยูใ่ช่ไหม? 
        “ ใช่ . . .  พ่ อคืนสิบลดหนึ่ ง ให้พระ เจ้า เสมอ ”  ผู้ เ ป็นพ่ อตอบ 

        “ถ้าง ัน้ เหตุใดพ่อไม่อธษิฐานทูลขอใหพ้ระเจา้รกัษาพระสญัญาของ
องค์พระ..ใหท้รงไล่แมลงปีกแขง็ออกไป?”  

        ผู้เป็นพ่อมัน่ใจในค าเตือนสติของลูกสาว ทัง้สองได้คุกเข่าลง
อธิษ ฐ าน  โดยอ้ า งพระสัญญา ในพระธ ร รม  มาล าคี  3:10, 11. 
ทนัททีีอ่ธษิฐานจบ พ่อและลูกไดม้องเหน็ฝงูนกสดี าบนิมาลงทีไ่ร่ของพวก
เขา ฝงูนกสดี าท าการของพวกมนัสกัครูใหญ่ และไม่เหลอืแมลงปีกแขง็
เลย เมือ่นกสดี าบนิออกไปจากไรข่องเขา 
        พระเจา้ทรงมพีระพรอยู่เต็มสวรรค์ ส าหรบัเหล่าผู้คนที่ร่วมมอืกบั
พระองค์ สปัดาห์นี้ ขณะที่เราทัง้หลายนมสัการด้วยเงนิสบิลดหนึ่ง และ
ถวายเงนิถวายตามปกต.ิ.. จงอธษิฐานอา้งพระสญัญา เพราะเราไดว้างตวั
เราเองในเงือ่นไขทีจ่ะอา้งพระสญัญาของพระเจา้ได้ 

  
ค าอธิษฐาน :  “พระบดิาเจา้ ขา้พระองค์ทัง้หลายขอบพระคุณพระองค์
ส าหรบัพระสญัญาต่างๆของพระองคเ์กีย่วกบัพระพรดา้นจติวญิญาณ และ
สิง่ทีเ่ป็นสิง่ของชัว่คราวต่างๆ...โปรดขจดัความสงสยั และความไมซ่ื่อสตัย ์
หรอือุปสรรคใ์ดๆออกไป....ทลูขอในนามพระครสิตเจา้....อาเมน. 
 
 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 12 พฤศจิกายน 2022 

การถวายอย่างเสียสละประจ าปี (เพ่ือการประกาศไปทัว่โลกกว้าง) 
 

       เอเฟซสั 5:1,2 “เพราะฉะนัน้ท่านทัง้หลายจงเลยีนแบบของพระเจา้ให้
สมกบัเป็นบุตรทีร่กัและจงด าเนินชวีติในความรกัเช่นเดยีวกบัทีพ่ระครสิต์
ทรงรกัเรา และประทานพระองคเ์องเพือ่เรา ใหเ้ป็นเครือ่งถวาย  
และเครือ่งบชูาทีท่รงโปรดปรานแด่พระเจา้” 
 
คุณจะเสยีสละอะไรเพื่อพนัธกจิของพระเจา้? 
        ผูบุ้กเบกิอาสาพนัธกจิทัว่โลกกวา้ง เป็นวรีะบุรุษแอ๊ดเวนตสีปกตจิะ
ไม่ไดร้บัการยกย่องเท่าทีค่วร พวกเขาก าลงัท าการรบัใชพ้ระเจา้รอบโลก
ในวนัน้ี อาสาประกาศพนัธกจิจ านวนหลายรอ้ยคน บา้งไดเ้ขา้ไปในพืน้ทีท่ี่
ผูป้ระกาศไม่เคยเขา้ไป เพื่อเริม่กลุ่มผู้เชื่อแอ๊ดเวนตสีขึน้ใหม่ บา้งเขา้ไป
ประกาศในพืน้ทีค่รสิตจกัรของเราทีไ่มเ่คยไดร้บัความส าเรจ็ในอดตี แต่ไม่
มใีครบอกอาสาพนัธกิจว่า “พวกเขาไม่ควรเข้าไป อาสาประกาศเหล่านี้
ได้ร ับเงินค่าครองชีพไม่มาก พวกเขาเข้าไปและอาศัยอยู่ท่ามกลาง 
ผู้คนในท้องถิน่ พวกเขาน าวธิกีารของพระครสิต์ไปปฏ่ิบตั ิคอืพวกเขา
น าตัวเองเข้าไปคลุกคลีกับผู้คนในหลายวิธี: เช่นช่วยงานในท้องทุ่ง 
เล่นฟุตบอลกบัเดก็ๆ และวยัรุ่น ในเมอืงหรอืพืน้ทีท่ีเ่ขา้ไปท าการประกาศ 
พวกเขาแสดงความเหน็อกเหน็ใจ และรบัใช ้ดว้ยการสนองความต้องการ
ของผู้คนในหลายวิธี และเมื่อพวกเขาเอาชนะความเชื่อมัน่ของคน
เหล่านัน้แล้ว พวกเขาจะเชญิชวนคนเหล่านัน้ให้ติดตามพระเยซู เหล่า
อาสาประกาศเหล่านี้ฝังตวัพวกเขาในชุมชน เหมอืนกบัพระเยซูทรงเสดจ็
มาบงัเกดิท่ามกลางชุมชน พวกเขาเสยีสละเวลา และความพยายามของ
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พวกเขา และด าเนินชีวิตอย่างเ รียบง่าย เพื่อน าผู้คนให้เข้ามามี
ความสมัพนัธก์บัความรกัของพระเจา้ 
 
ค าเชิญชวน: ตามประวตั ิ“การถวายอย่างเสยีสละประจ าปี” จะมาถงึตอน
จบของ “สปัดาหแ์ห่งการอธษิฐาน” ทัง้นี้เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ราทัง้หลายให้
ถวายอย่างเสยีสละ เพื่อพนัธกจิทัว่โลกกว้างส าหรบัพระเจา้ ดงันัน้โปรด
ถวายดว้ยใจเอือ้อาร ีและดว้ยดวงใจเสยีสละส าหรบัพนัธกจิพเิศษดงักล่าว
นี้ 

 
ค าอธิษฐาน : “พระบดิาเจา้ โปรดช่วยขา้พระองคท์ัง้หลายใหเ้สยีสละบาง
สิง่ ทีข่า้พระองคท์ัง้หลายไมต่อ้งการจรงิๆ เพื่อน าไปสนบัสนุนพนัธกจิของ
พระเจ้าทัว่โลก จากการถวายอย่างเสยีสละประจ าปีนี้.. ขอพระบดิาเจา้
ทรงอวยพระพรแด่ทุกท่ าน. . .  ในนามพระคริสตเจ้า . . . .อาเมน. 
 
 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี  19 พฤศจิกายน 2022 
การเรียกให้ถวายอย่างปกติ เพ่ือพนัธกิจพิเศษ 

 
เพลงคร า่ครวญ  3:22,23  “ความรกัมัน่คงของพระยาหเ์วหไ์มเ่คยหยดุยัง้ 
และพระกรณุาคุณของพระองคไ์มม่สีิ้นสุด เป็นของใหมทุ่กเวลาเชา้  ความ
เทีย่งตรงของพระองคใ์หญ่ยิง่นกั” 
 
        เรานมสัการพระเจา้ผ่านการถวายอย่างปกต ิเพื่อตอบสนองต่อการ
ดแูลอยา่งสมบรูณ์ตามปกตขิองพระองค ์ขณะผูเ้ผยพระวจนะเยเรมยีก์ าลงั
ผ่านการทดสอบต่างๆ ในใจมคีวามเศรา้โศก เพราะการถูกเยย้หยามจาก
ผู้คน ผู้เผยพระวจนะใช้ไวยากรณ์รูปพหูพจน์ในการกล่าวเกี่ยวกับ
ความเห็นอกเห็นใจ และพระกรุณาคุณของพระเจ้าหลายประการ ท่าน
ได้ร ับการส าแดงให้เห็นถึงฤทธิอ์ านาจและความห่วงใยของพระเจ้า
นานับประการท่ามกลางวกิฤตกาลของผู้เผยพระวจนะในแต่ละวนั และ
เป็นประจ าไม่ใช่ในบางครัง้บางครา ท่านไม่ต้องเลอืกระหว่างการได้รบั
พระพรครัง้ใหญ่เป็นครัง้คราว หรือการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 
เพราะพระเจา้ทรงประทานให้ทัง้สองรูปแบบ ชนอสิราเอลตอบสนองต่อ
พระเจ้าอย่างปกติ โดยการจดัให้มกีารนมสัการ และการถวายทรพัยใ์น
รปูแบบการปฏบิตัเิป็นประจ า พระธรรมกนัดารวถิ ีบทที ่28 และ 29 เป็น
รายงานเกี่ยวกบัการนมสัการ และการถวายที่ท ากันเป็นประจ า กล่าวคอื
ชนอสิราเอลไดท้ าการนมสัการเป็นประจ าวนั ประจ าสปัดาห ์ประจ าเดอืน 
แ ล ะ ร ะ ห ว่ า ง เ ท ศ ก า ล ฉ ล อ ง ป ร ะ จ า ปี ต่ า ง ๆ  เ กี่ ย ว กั บ ก า ร 
ถวาย “และเจ้าจงกล่าวกับพวกเขาว่า นีเ่ป็นเครือ่งบูชาด้วยไฟ ทีเ่จ้า
ทั ้งหลายต้องถวายแด่พระยาห์ เ วห์  เ ป็น เครือ่ งบูช า เผาทั ้ง ตัว  
ทีถ่วายต่อเนือ่งทุกๆวัน ได้แก่ลูกแกะผู้อายุหนึง่ปี ไม่มตี าหนิสองตัว ” 
( กัน ด า ร วิถี  2 8 : 3 )  ที่ น่ า ส น ใ จ ม า ก คื อ พ ว ก เ ข า ไ ด้ น า อ ะ ไ ร 
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มาถวายระหว่างสปัดาห ์ระหว่างเดอืน และเทศการฉลองประจ าปี ซึง่เป็น
การ “นอกเหนือ” หรอื “เพิม่ขึ้น” จากการที่พวกเขาน ามาเผาถวายเป็น
ประจ า ระหว่างการฉลองเทศกาลตัง้ทบัอาศยั พวกเขาได้น าสตัว์ถวาย
บูชามาถวายเป็นจ านวนมากที่สุดส าหรบัการถวายบูชาพเิศษ ซึ่งมกีาร
กล่าวถงึแปดครัง้ในขอ้พระคมัภรี ์แต่ละขอ้กล่าวถงึการฉลองในแต่ละวนั 
ส่วนการถวายบูชาพิเศษ จะท าไปเป็นการเพิ่มเติมจากการถวายบูชา
ประจ าวนั (กนัดารวถิ ี29:12-38) 
 
        ตวัอย่างกล่าวถงึขา้งบนบอกเราว่า แนวปฏบิตัดิทีี่สุดคอืไม่ใช่การ
ถวายช่วงนมสัการในสปัดาหอ์ีสเตอร ์เทศกาลครสิตมาส หรอืวนัสะบาโต
พเิศษ  เพราะพระเจา้ทรงส าแดงพระองคเ์องอยา่งต่อเนื่อง และเป็นประจ า 
ทรงคาดหวังให้เหล่าบุตรของพระองค์ด าเนินไปในรูปแบบเดียวกัน 
หลกัการนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัแนวปฏบิตัิการถวายของเราได้
อย่างไร? เพราะนี่เป็นการมสี่วนร่วมซึ่งน าความชื่นชมยนิดมีาให ้เพื่อให้
การสนับสนุนโครงการ หรอืพนัธกจิที่ดต่ีางๆ อย่างไรก็ดกีารถวาย หรอื
การบรจิาคอย่างเหมาะสมในโอกาสต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นเป็นครัง้ตราว 
เ ป็ นสิ่ ง ที่ อ ยู่ น อก เหนื อ จ ากกา รถว ายซึ่ ง ท า เ ป็ นปร ะ จ า ใ นแ ต่ 
ละสัปดาห์ของเรา จุดเริ่มต้นของแนวปฏิบัติดังกล่าวจะต้องท าการ
ตดัสนิใจล่วงหน้า และแบ่งเป็นสดัส่วน หรอืเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสม กบั
รายไดข้องเรา ซึง่ไดถ้วายเป็นประจ าอยูแ่ลว้ 
 
 
 
 
 



19 

 

 
ค าอธิษฐาน :  “พระบดิาเจา้ ขา้พระองค์ทัง้หลายขอบพระคุณพระองค์
ส าหรบัการดูแลอย่างสมบูรณ์ของพระองค์ เพื่อเป็นการตอบสนอง ข้า
พระองค์ทัง้หลายเลอืกที่จะนมสัการพระองค์เป็นประจ า และแยกรายได้
ของข้าพระองค์ทัง้หลายออกเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้การ
สนับสนุนพนัธกจิของพระองค์ตามที่ได้กล่าวสญัญากับพระองค์ไว้... ใน
นามพระครสิตเจา้....อาเมน. 
 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี  26 พฤศจิกายน 2022 
อย่าเพียงจดัการ....ให้มีทรพัยม์ากขึ้น 

 
เฉลยธรรมบญัญตั ิ 8:18 “ท่านจงระลกึถงึพระยาหเ์วหพ์ระ

เจา้ของท่าน  เพราะว่าพระองคท์รงเป็นผูป้ระทานก าลงัแก่ท่านทีจ่ะได้
ทรพัยส์มบตันิี้  เพือ่พระองจะทรงด ารงพนัธสญัญาซึง่ทรงปฏญิาณต่อ
บรรพบุรษุของท่านดงัวนัน้ี” 

 
        เรานมสัการพระเจ้าด้วยสบิลดหนึ่ง และเงนิถวายของเรา เพราะ
พระเจา้ทรงประทานพละก าลงั และความสามารถใหเ้ราหาทรพัยส์มบตัไิด ้ 
ค าอุปมาเรื่องเงนิตะลนัต์ (ในมทัธวิ บทที่ 25) กล่าวถงึผู้รบัใช้ หรอืบ่าว
สามคน ต่างไดร้บัเงนิตะลนัตจ์ านวนแตกต่างกนัตามความสามารถของแต่
ละคนจากเจ้านาย ก่อนที่เจ้านายจะเดินทางไกล…เมื่อเจ้านายกลบัมา 
เจา้นายใหผู้ร้บัใชท้ัง้สามรายงานว่าพวกเขาไดใ้ชเ้งนิตะลนัต์ของพวกเขา
ไปอยา่งสตัยซ์ื่อเพยีงใด อยา่งไรกด็ผีูร้บัใชค้นแรก และผูร้บัใชค้นทีส่องได้
น าเงนิตะลนัต์ไปลงทุน และได้ก าไรกลบัมาเท่าตัว ผู้รบัใช้ทัง้สองต่าง
ไดร้บัรางวลัจากสิง่ทีพ่วกเขาไดท้ าไป เช่นเดยีวกบัพระเจา้ พระองค์ทรง
ประทานความสามารถให้กบัผู้รบัใช้ทัง้ปวงของพระองค์ เพื่อให้พวกเขา
น าไปเป็นทุนเพื่อแสวงหาทรพัยเ์พิม่ขึ้น แต่เป็นเรื่องเศรา้ใจมากส าหรบั
ผูร้บัใชค้นทีส่ามในเรือ่งอุปมาซึง่ลม้เหลวในเรือ่งนี้ และถูกตดัออกไปไมไ่ด้
รบัรางวลัจากเจา้นาย  
      ในฐานะเราทัง้หลายเป็นผูเ้ชื่อ เราต้องตอบสนองต่อสิง่ทีเ่ราไดร้บัมา 
และส าหรบัสิง่ใดเราสามารถท าใหง้อกเงยขึน้มาได ้เอลเลน.จ.ีไว้ท.์ เขยีน
ไว้ว่า “ในการรบัเอาพระครสิต์เป็นพระผูช้่วยให้รอดโดยความเชื่อ เราได้
ปฏญิาณตวัเราเองที่จะกลายเป็นทุกสิง่ที่เป็นไปได้ส าหรบัเรา ที่จะเป็น
คนงานส าหรบัจอมเจ้านาย เราควรพฒันา ฝึกฝน และศึกษาลู่ทางทุก
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อย่างเพื่อไปถึงระดับสูงสุดของความสมบูรณ์ เพื่อเราอาจจะท าสิ่งดี
ยิง่ใหญ่หลายประการเท่าทีเ่ราสามารถจะท าได้” (จากหนังสอื “อุทาหรณ์
สอนชวีติ” หน้า 330) การเตบิโตขึน้ในทุกมติขิองชวีติ และการมสี่วนร่วม
ในการท า ให้ เ กิดผลิตผลจากทรัพยากรที่พ ระ เ จ้ าป ระทาน ให้ 
เรารบัผดิชอบ...บ่อยครัง้ต้องอาศยัความกล้า พละก าลงั ความอุตสาหะ 
และการมวีนิัยของตนเอง นี่เป็นการเดนิทางแต่ละวนัทีเ่สน้ทางลาดสูงขึน้ 
อย่างไรก็ด ีไม่มใีครต้องรูส้กึท้อถอย และเลกิล้ม เพราะพระเจา้ทรงตรสั
สญัญาไวอ้ยา่งถาวรว่า: ทุกคนมคีวามสามารถทีจ่ะเกดิผลติผลได้ 
        หลกัการท า “ความดยีิง่ใหญ่หลายประการ”  คอืการทีเ่ราไดร้บัการ
เชญิใหท้ าการประเมนิอกีครัง้ในการถวายของเราในวนันี้ ว่าผ่านการถวาย
ด้วยความซื่อสตัย์ของเรา เราเป็นแหล่งแห่งพระพรหรอืไม่? สปัดาห์นี้
ขณะทีเ่รานมสัการดว้ยเงนิสบิลดหนึ่ง และเงนิถวายของเรา...จงอ้างพระ
สัญญาแห่งพระพร ให้เราสะท้อนออกมา ด้วยการอธิษฐานว่าเราจะ
กลายเป็นพระพรยิง่ใหญ่กว่า ดว้ยการท าใหท้รพัยากรของเราเพิม่พูนขึน้สู่
ศกัยภาพทีเ่ป็นไปได ้
 
ค าอธิษฐาน :  “พระบดิาเจา้ ขา้พระองค์ทัง้หลายขอบพระคุณพระองค์ 
ทีท่รงวางพระทยัใหข้า้พระองคท์ัง้หลายดูแลทรพัยากรของพระองค ์ดว้ย
การเขา้เป็นหุ้นส่วนกบัพระองค์ ขา้พระองค์ทัง้หลายขออุทศิกายใจที่จะ
พฒันาทรพัยากรทีไ่ดร้บัใหก้ลายเป็นช่องทางทีใ่หญ่โตขึน้ ทีจ่ะน าพระพร
ไปสู่มนุษยท์ัง้ปวง...ในนามพระครสิตเจา้....อาเมน. 
 
 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 3 ธนัวาคม 2022 

ผูจ้ดัหาพิเศษ 
 
        สดุด ี145:15 “ดวงตาทุกดวงมองดพูระองคด์ว้ยความหวงั 
และพระองคป์ระทาน อาหารใหต้ามเวลา” 
 
        เรานมสัการพระเจ้าด้วยทรพัย์สินของเรา เพราะว่าพระเจ้าทรง
จัดห าสิ่ ง จ า เ ป็ น ใ ห้ เ ร า  เ พื่ อ สนอ งค ว ามต้ อ ง ก า ร ขอ ง เ ร า แ ม้ 
แต่ก่อนความต้องการนัน้จะเกดิขึน้ ในเรื่องการกนัดารอาหารในประเทศ
อยีปิต์ พระเจา้ทรงบอกใหฟ้าโรหท์ราบเกี่ยวกบัการกันดารอาหารรุนแรง 
แม้แต่ก่อนวกิฤตการณ์จะเริม่ต้น พระองค์ทรงอวยพรให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ก่อนเจด็ปี  ก่อนทีจ่ะเกดิการกนัดารอาหารในอกีเจด็ปีต่อมา เพื่อ
พวกเขาจะเก็บสะสมธญัพืชช่วงการเก็บเกี่ยวสมบูรณ์นัน้ไว้ เป็นการ
เตรียมการไว้ก่อนวิกฤตการณ์จะมาถึง โยเซฟบอกพวกพี่ๆของเขา
เกีย่วกบัพระเจา้ผูท้รงบอกล่วงหน้าถงึสิง่ทีจ่ะบงัเกดิขึน้ โยเซฟไดบ้อกกบั
พวกพี่ๆ ว่า “พระเจา้ทรงใชฉ้ันมาก่อนพวกพี ่เพือ่สงวนคนทีห่ลอืส่วนหนึง่
บนแผ่นดินไว้ให้พวกพี ่และช่วยชีวิตของพวกพีไ่ว้ด้วยการช่วยกู้อัน
ยิง่ใหญ่” (ปฐมกาล 45:7) ความตอ้งการ และเหตุฉุกเฉินของเราในปัจจุบนั
ไ ม่ เ ค ย ม า ถึ ง โ ด ย ที่ พ ร ะ เ จ้ า ไ ม่ ท ร ง บ อ ก ใ ห้ ท ร า บ ล่ ว ง ห น้ า        
        ช่วงการเกดิโรคระบาด “โควดิ 19” ครอบครวัหนึ่งกล่าวเป็นพยาน
ว่า พระเจา้ได้ทรงท าอะไรเพื่อเตรยีมการณ์ไว้ส าหรบัความต้องการของ
พวกเขา ทัง้นี้เพราะพวกเขาอาศยัอยู่ในต่างประเทศ ภรรยาของเขาต้อง
ต่อสญัญาใบจา้งงานซึง่จะหมดอายลุงในอกีเจด็เดอืนขา้งหน้า ในช่วงเวลา
ดงักล่าวหลายบรษิทัได้ทยอยปิดตวัลง แต่บรษิทัที่ภรรยาท างานยงัเปิด
อยู ่แต่ไดป้ระกาศใหค้นงานทราบว่าในอกีเจด็เดอืนบรษิทัจะลดคนงานลง
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หนึ่งในสี่ ทางครอบครวัวติกว่าถ้าภรรยาไม่ได้รบัการต่ออายุใบท างาน
ทนัเวลา ภรรยาก็จะเป็นคนงานหนึ่งในสี่ที่ถูกเลิกจ้าง สามแีละภรรยา
อธษิฐานอยา่งหนกัขอใหไ้ดร้บัการต่อใบอนุญาตท างานทนัเวลาก่อนจะถงึ
เจด็เดอืน ซึ่งถ้าภรรยาตกงานงบประมาณค่าใช้จ่ายของครอบครวัจะมี
ปัญหาแน่นอน พวกเขารอการต่อใบอนุญาตท างานจากรฐั สามเดอืนผ่าน
ไป หา้เดอืนผ่านไป สามแีละภรรยาต่างวติกกงัวล แต่ในทีสุ่ดในเดอืนทีห่ก 
ใบอนุญาตท างานที่ได้ยื่นต่อไว้ก็ออกมา ภรรยาน าไปยื่นที่โรงเงานและ
ได้รบัอนุญาตให้ท างานต่อ กล่าวคือทนัเวลาพอดี และไม่อยู่ในรายชื่อ
คนงานจ านวนหนึ่งในสี่คนที่จะถูกเลกิจ้างตอนสิ้นเดอืนที่เจด็ สามแีละ
ภรรยาคุกเข่าลงขอบคุณพระเจ้าที่ทรงตอบค าอธิษฐานของพวกเขา
ทันเวลา พระเจ้าทรงทราบดีว่าครอบครัวของเขาต้องการอะไร!  
        สปัดาห์นี้ขณะที่เรานมสัการพระเจ้าด้วยการคืนสิบลดหนึ่ง และ
ถ ว า ย เ งิน ถ ว า ย ขอ ง เ ร า อ ย่ า ง ที่ ท า เ ป็ น ป ร ะ จ า  จ ง อ ธิษ ฐ า น 
อ้างพระสัญญาแห่งพระพร ขณะเดียวกันให้เราทัง้หลายแสดงความ
ก ตั ญ ญู ก ต เ ว ที ต่ อ ผู้ จ ั ด ห า ใ ห้ กั บ เ ร า เ ส ม อ  พ ร ะ อ ง ค์ คื อ ผู้ 
ทรงจดัหาให้เรา ในบางครัง้ทรงเตรยีมการแก้ปัญหาไว้ให้เราล่วงหน้า 
ก่อนทีว่กิฤตกิารณ์จะเกดิขึน้ 
 

ค าอธิษฐาน :  “พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์ทัง้หลายนมสัการพระองค์ 
เ พ ร า ะ พ ร ะ อ ง ค์ ไ ม่ เ พี ย ง ท ร า บ ถึ ง อ น า ค ต ข้ า ง ห น้ า เ ท่ า 
นัน้ แต่พระองค์ยงัเตรียมลู่ทางไว้ส าหรบัข้าพระองค์ทัง้ล่วงหน้าด้วย 
พระองค์ทรงเป็นผู้จดัหาพเิศษอย่างแท้จรงิ...ขอบพระคุณพระองค์...ใน
นามพระครสิตเจา้....อาเมน. 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 10 ธนัวาคม 2022 
ความเอ้ืออารีในช่วงขาดแคลน 

 
        2 โครนิธ ์8:2 “เพราะในขณะทีพ่วกเขาเผชญิการทดสอบมากมาย
จากความล าบากนัน้  ความยนิดทีีเ่ตม็ลน้ และความยากจนอย่างทีสุ่ดของ
พวกเขาไดล้น้ออกมาเป็นใจกวา้งขวางยิง่” 
 

ในช่วงวกิฤตกาล เรายงัคงนมสัการพระเจ้าด้วยทรพัย์สินอันมี
อย่างจ ากดัของเรา เพราะว่าพระคุณของพระเจา้ ในช่วงเวลาของอคัรทูต
เปาโล ขณะสมาชกิหลายคนในโบสถ์ต่างๆของแควน้ “มาซโิดเนีย” ก าลงั
เผชญิกบัความยากล าบากอย่างหนัก ซึ่งเป็นการขาดแคลนเรื่องการเงนิ 
ทรพัยข์องพวกเขามอียู่น้อย แต่อคัรทูตเปาโลไดพ้รรณนาว่า พวกเขาได้
ถวายทรพัยอ์ย่างเอื้ออาร ีพรอ้มกบัพีน้่องในโบสถ์อื่นๆ พวกเขาสามารถ
เขา้ส่วนในความชื่นชมยนิด ี ทีไ่ดท้ าการแบ่งปันเพื่อพนัธกจิของพระเจา้ 
ความขดัสนอย่างยิง่ไม่ได้ท าให้พวกเขาถูกจ ากัดในเรื่องของประทาน 
“แห่งการให”้ ทีพ่ระเจา้ทรงประทานใหพ้วกเขา 
 
มเีรื่องเล่าในอดตีเกี่ยวกบัความชื่นชมยนิดใีนช่วงเวลาแห่งการขาดแคลน 
ศษิยาภบิาลทอ้งถิน่กล่าวเชญิชวนสมาชกิโบสถข์องเขาใหถ้วายเงนิถวาย
พเิศษส าหรบัการนมสัการในเทศกาลครสิตมาส เพื่อน าไปเป็นของขวญั
ส าหรบัครอบครวัทีข่ดัสนในโบสถ ์ครอบครวัทีฐ่านะยากจนครอบครวัหนึ่ง
ไดร้บัการดลใจในค าเชือ้เชญิ พวกเขาไดร้ว่มกนัตดัสนิใจถวายทรพัยอ์ย่าง
เสยีเสยีสละเพื่อการมสี่วนในเงนิถวายครัง้นี้ พวกเขารบัประทานอาหาร
แบบง่ายๆ และละเว้นไม่ซื้อของขวญัให้กนัและกนัอย่างที่ปฏบิตัมิาทุกปี 
ในเยน็วนัครสิตมาสพวกเขานบัเงนิทีไ่ดร้ว่มกนัเสยีสละ ใส่ชอง และหยอ่น
ลงในถุงถวาย หลงัการนมสัการพวกเขาเดนิทางกลบับา้นดว้ยความชื่นชม
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ยนิด ีและมคีวามตื่นเตน้ดใีจทีไ่ดม้สี่วนในการถวายในโอกาสพเิศษ และใน
คนืนัน้เองมเีสยีงกริง่ทีบ่้านของพวกเขา ศษิยาภบิาลไดย้ื่นซองยาวสขีาว
ใหพู้ดว่า “ทีเ่ป็นซองของขวญัจากพีน้่องในโบสถ์มอบใหก้ับครอบครวัของ
คุณ” ปรากฏในซองนัน้มเีงนิสดจ านวนมากกว่าจ านวนเงนิทีพ่วกเขาน าไป
ถวายในช่วงนมสัการตอนเชา้เลก็น้อย!  

ไม่ว่าสถานะทางการเงนิของเรา หรอืครอบครวัของเราจะอยู่ใน
ระดบัไหน เรายงัสามารถมปีระสบการณ์แห่งความชื่นชมยนิดีได้ สิง่นี้
เป็นไปได้เพราะพระเจ้าไม่ได้ก าหนด “จ านวนน้อยที่สุด” ที่สามารถจะ
ถวายได้ อคัรทูตเปาโลกล่าวว่า “เพราะขา้พเจา้เป็นพยานไดว้่า พวกเขา
ถวายตามความสามารถ ทีจ่รงิกเ็กนิความสามารถ และท าดว้ยความสมคัร
ใจ” (2 โครนิธ ์8:3) พระเจา้ทรงเป็นผูจ้ดัหา พระองคท์รงเชือ้เชญิบุตรชาย-
หญิงของพระองค์ให้ถวาย “ตามสดัส่วน” กบัรายได้ของเรา แต่พระเจ้า
ไม่ได้ก าหนดว่าเป็นจ านวนเท่าไร หรอืกี่เปอร์เซ็นต์กับรายได้ของเรา 
สปัดาห์นี้ขณะเรานมสัการพระเจ้าด้วยการคนืเงนิสบิลดหนึ่ง และถวาย
เงนิถวายตามปกติของเรา อย่าลมือธษิฐานอ้างพระสญัญาแห่งพระพร 
เพราะเราทุกคนสามารถชิมรสชาติแห่งความชื่นชมยินดีในการถวาย
ทรพัยข์องเราได ้

 
ค ำอธิษฐำน : “พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์ทัง้หลายขอบพระคุณพระองค์
ส าหรบัพระคุณอนัไม่มเีขตจ ากดัของพระองค์ พระองคไ์ม่มองอย่างไม่พอ
พระทยั ส าหรบัจ านวนเงนิจ านวนเลก็น้อย ทีข่า้พระองคท์ัง้หลายน าถวาย 
วนันี้ขา้พระองค์ทัง้หลายขอบพระคุณพระองค์ที่ได้มสี่วนในพนัธกิจของ
พระองค.์..ในนามพระครสิตเจา้....อาเมน. 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 17 ธนัวาคม 2022 
พระเจ้าทรงให้อ านาจแก่ผู้ฆ่ายกัษ์ 

 
        1 ซามเูอล 17:37  “พระยาหเ์วหผ์ูท้รงช่วยกู้ขา้พระบาทจากอุง้เทา้
ของสงิโต  และจากอุง้เทา้ของหม ีจะทรงช่วยกูข้า้พระบาทจากมอืของ
คนฟีลสิเตยีน้ี  และซาอูลจงึตรสัแก่ดาวดิว่า  “จงไปเถอะ และพระยาหเ์วห์
จะสถติอยูก่บัเจา้” 
 

        เรานมสัการพระเจา้ดว้ยทรพัยส์นิของเรา เพราะว่าไมม่ใีคร
เหมอืนกบัพระองค ์พระองคป์ระทานพละก าลงัใหเ้รา เพื่อใหเ้ราเผชญิกบั
การท้าทายของชวีติ กษตัรยิซ์าอูลและกองทพัของพระองคไ์ด้ออกไปตัง้
ค่าย เพื่อต่อสู้กบักองทพัของชาวฟีลสิเตยี ซึ่งตอนนัน้กองทพัของชาวฟี
ลิสเตียได้ยกเข้ามาตัง้ค่ายในดินแดนของอิสราเอล ทหารเอกร่างยกัษ์
ชาวฟีลิสเตียคนหนึ่งได้ออกมาท้ายทายทหารอิสราเอล แต่ไม่มทีหาร
อสิราเอลคนใดกลา้ออกไปสูร้บกบัทหารร่างยกัษ์คนนัน้ การทา้ทายครัง้นี้
ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นอย่างธรรมดา ทหารฟีลสิเตียคนนัน้ได้ออกมาท้ารบ
ทหารอสิราเอลทุกวนั ตลอดสปัดาหแ์ละตลอดหนึ่งเดอืนจนกระทัง่...เดก็
หนุ่มชื่อดาวดิคนนี้ซึ่งเดนิทางจากหมู่บ้านเบ็ธเลเฮ็มมาส่งอาหารให้กับ
พวกพี่ชายซึ่งเป็นทหารในกองทัพอิสราเอล ดาวิดเชื่อว่าพระเจ้าจะ
ประทานพลงัอ านาจใหเ้ขาสามารถเอาชนะทหารร่างยกัษ์ชาวฟีลสิเตยีคน
นี้ไดซ้ึง่กเ็ป็นความจรงิ..จนท าให้ประวตัศิาสตรช์าตอิสิราเอลได้บนัทกึไว้
ว่าดาวดิเป็นผูฆ้า่ทหารรา่งยกัษ์ของศตัร ู

 
เหมอืนกบัดาวดิ เดก็หนุ่มคนหนึ่งได้เอาชนะการท้าทายทีเ่ข้ามา

ในชวีติของเขาได ้เดก็หนุ่มคนนี้มคีวามฝันว่า เมื่อเขาเตมิโตเป็นหนุ่มเขา
จะไดก้ลายเป็นนกัเทศน์พระกติตคิุณของพระเจา้ แต่เขาจะตอ้งต่อสูด้ิน้รน
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เอาชนะการพูดตดิอ่างของเขาใหไ้ดก่้อน อุปสรรคนี้มมีาตัง้แต่เขาลมืตาดู
โลก บดิามารดาได้น าเขาไปรบัการรกัษาอย่างต่อเนื่อง แต่ดูเหมอืนไม่
ได้ผลน่าพอใจ..ปัญหาได้ลากยาวมาหลายปี การท้าทายนี้เป็นเรื่องเกิด
จากภายใน ซึง่อยู่เหนือธรรมดา อย่างไรกด็บีดิามารดา และตวัเขาเองไม่
ยอมแพ ้ต่อมาเมื่อเขาไดถ้วายชวีติของเขาใหก้บัพระเจา้ พระเจา้ได้ช่วย
ให้เขาหายจากโรคตดิอ่างอย่างน่าอศัจรรย ์ถงึตอนนี้เขาสามารถด าเนิน
ชวีติตามความฝันของเขาได ้

 
เราทุกคนทราบถึงสตรีซึ่งจะน าไปสู่ชีวติที่มคีวามสุขกันทุกคน 

ยกตวัอย่างเช่นบดิา-มารดาส่งลูก ๆ ไปเรยีนหนังสอื และสอบไล่ผ่านทุก
อนัดบัชัน้หลงัจากจบการศกึษาขัน้ปรญิญา หรอืระดบัทีส่งูกว่า พวกเดก็ๆ 
ซึ่งตอนนี้อยู่ในวยัหนุ่มสาว ได้เข้าท างานที่มรีายได้ดี ต่อมาพวกเขาก็
แต่งงานสรา้งครอบครวั และด าเนินชวีติอย่างมคีวามสุขไปถงึวยักลางคน 
และวยัชรา แต่น่าเสยีดาย ในการด าเนินชวีติจรงิมกัจะมปัีญหาต่างๆ หรอื
อาจมโีรคต่างๆประดงัเขา้มา บางคนกต็อ้งด าเนินชวีติอยูก่บัมนั อยา่งไรก็
ดีในพระเจ้าเราสามารถประสบชยัชนะได้ ไม่ว่าจะมอุีปสรรคใดๆ เกิด
ขึ้นกบัชวีติของเรา แต่ไม่ใช่เหตุผลเพยีงพอที่เราจะไม่นมสัการพระเจ้า 
ดว้ยทรพัยส์นิของเราใช่ไหม? สปัดาหน์ี้ขณะทีเ่รานมสัการพระเจา้ดว้ยสบิ
ลดหนึ่ง และเงนิถวายของเราอยา่งปกต ิจงอา้งพระสญัญาแห่งพระพรของ
พระเจา้และนึกถงึสิง่ทีพ่ระเจา้ไดแ้ทรกเขา้มาช่วยขณะทีเ่รามปัีญหา เพื่อ
ช่วยเราหลายครัง้ หลายครา 
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ค ำอธิษฐำน : “พระบดิาเจา้ ขา้พระองคท์ัง้หลายขอบพระคุณพระองค ์ทีไ่ด้
ช่วยขา้พระองคท์ัง้หลายไว้หลายครัง้ และมบีางครัง้พระองคช์่วยไว้อย่าง
เงยีบๆ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อพระกรุณาคุณของพระองค ์ขา้พระองค์
ทัง้หลายขออุทิศกายใจอย่างดีที่สุดรบัใช้พระองค์...ทูลขอในนามพระ
ครสิตเจา้....อาเมน. 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 24 ธนัวาคม 2022 
นมสัการพระกมุารแห่งฟ้าสวรรค ์

 
        มทัธวิ 2:2  “พระกุมารผูท้ีท่รงบงัเกดิมาเป็นกษตัรยิข์องชนชาตยิวิ
นัน้อยูท่ีไ่หน? เราไดเ้หน็ดาวของท่านทางทศิตะวนัออก  และเราจงึมาเพือ่
จะนมสัการท่าน” 
 
        เรานมสัการพระเจา้ด้วยทรพัยข์องเรา เพราะว่าพระกุมารแห่งฟ้า
สวรรค ์คอืพระเยซูไดท้รงมาบงัเกดิบนโลกนี้  ช่างน่าอศัจรรยย์ิง่พระกุมาร
ทรงอยู่เหนือทุกยุคสมยั อย่างเช่นพระกุมารนามว่า “อารช์”ี ไดบ้งัเกดิแก่
ครอบครวั “เมาท์แบทเทน –วนิซอร”์ ในปี 2019 ท าให้เกิดผลลพัธต่์างๆ
นับล้าน เพราะผู้คนสนใจอยากรู้อยากเห็น อยากชื่นชมต่างค้นหาใน
สื่อมวลชนต่าง ๆ ในรายละเอียดนับล้านนาที. . . เช่นเดียวกับกลุ่ม
นักปราชญ์ ไดล้ะทุกสิง่ และทุกคนไวเ้บือ้งหลงั ตดัสนิใจเดนิทางรอนแรม
มา โดยไม่ทราบว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน ต้องเดนิทางขา้มเขตแดนของ
ประเทศต่างๆ บนเสน้ทางกนัดาร และเสีย่งภยั... จนมาถงึกรุงเยรซูาเลม็
จงึได้เปิดเผยวตัถุประสงค์การเดนิทางมาของพวกเขา ด้วยการถามว่า 
“พระกุมารผู้ทรงบังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั ้นอยู่ทีไ่หน ” 
(มทัธวิ 2:2) ค าพรรณนาในการเดนิทางไกลครัง้นี้บอกถงึผูม้าบงัเกดิควร
ค่าแก่การนมสัการอยา่งยิง่เพยีงใด 
       คุณรูจ้กัเพลงครสิตมาส ทีพ่วกนกัปราชญร์อ้งสดุดพีระกุมารเยซบูา้ง 
ไหม คุณรู้จกัค าอธษิฐานที่พวกนักปราชญ์กล่างขณะเฝ้ากษตัรยิ์ไหม ? 
คณุสามารถจดจ าถอ้ยค าทีโ่ยเซฟ และนางมารยีก์ล่าวเรือ่งการบงัเกดิใหม่
ไหม ? หรอืว่าพวกเขากบัพวกนักปราชญ์ในขณะทีพ่วกเขานมสัการพระ
กุมารไหม ? ทีจ่รงิไมม่ขีอ้มลูใดไดน้ าของทีร่ะลกึอะไรกลบัไปทีบ่า้นเกดิ ที่
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คุณบนัทึกในสิ่งเหล่านัน้พระกิตติคุณเงยีบในเรื่องนี้ได้ท าให้เกิดความ
ประหลาดใจ และอาจเป็นสิง่ส าคญัมากใช่ไหม! จดุความสนใจ 
ไดมุ้ง่ไปยงัสิง่คอื “เมือ่เขา้ไปในบา้นกพ็บพระกุมารกบันางมารยีม์ารดา จงึ
ก้มลงนมสัการพระกุมารนัน้ แล้วเปิดหบีสมบตัิของพวกเขา และถวาย
เครือ่งบรรณาการแด่พระกุมาร คือทองค า ก ายาน และมดยอบ ” 
(มทัธวิ 2:11 ) พวกนักปราชญ์ได้ถวายพระเกียรตแิด่พระกุมารเยซูด้วย
การถวายของขวญัล ้าค่าแก่พระองค ์
        การเฉลมิฉลองการมาบงัเกดิของพระเยซยูงัคงท ากนัอยูใ่นทุกพื้นที ่
และในประเทศต่างๆ ทีม่ผีูเ้ชื่อในพระเจา้เนื่องในเทศกาลครสิตมาส  ปีนี้ก็
ไม่มขีอ้ยกเวน้เช่นกนั ขณะทีเ่ราฟังเพลง และรอ้งเพลงครสิตมาส และชื่น
ชมยนิดใีนการแลกเปลี่ยนของขวญั และรบัประทานอาหารมือ้พเิศษ ซึ่ง
เราทัง้หลายผู้เชื่อในพระเจา้ได้ร่วมกนัมสี่วนในเทศกาลแห่งความชื่นชม
ยนิดขีณะทีโ่บสถต่์างๆ ไดจ้ดัรายการนมสัการพเิศษขึน้... สปัดาหน์ี้ขณะที่
เรานมสัการพระเจา้ดว้ยการคนืเงนิสบิลดหนึ่ง และถวายเงนิถวายอย่างที่
เคยท าเป็นประจ า...จงอธษิฐานอ้างพระสญัญาแห่งพระพรของพระเจ้า 
และระลกึว่า เหล่านักปราชญ์ได้นมสัการพระกุมารจากสวรรค์ด้วยการ
ถวายของขวญัล ้าค่าจากทรพัยส์นิของพวกเขา 
 
ค ำอธิษฐำน : “พระบิดาเจ้า ขณะที่ข้าพระองค์ทัง้หลายพูดถึง และร้อง
เพลงครสิตมาส เพื่อขอบพระคุณพระองคท์ีท่รงส่งพระกุมารเยซูมาบงัเกดิ 
โปรดช่วยขา้พระองค์ทัง้หลายอุทศิเวลา และพละก าลงัแสวงหาพระองค์ 
และทีจ่ะใช้ทรพัยส์นิทีพ่ระองค์ประทานให ้เพื่อถวายพระเกยีรติพระองค์
ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์...ทูลขอในนามพระคริสต  
เจา้....อาเมน 
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วนัสะบาโตท่ี 31 ธนัวาคม 2022 
การนมสัการเตม็ขัน้ 

 
        โรม  12:1  “ดงันัน้ พีน้่องทัง้หลาย โดยเหน็แก่ความเมตตา กรณุา
ของพระเจา้ ขา้พเจา้จงึวงิวอนท่านทัง้หลายใหถ้วายตวัของท่านแด่
พระองค ์เพือ่เป็นเครือ่งบูชาอนับรสิุทธิท์ีม่ชีวีติ และเป็นทีพ่อพระทยัพระ
เจา้ ซึง่เป็นการนมสัการโดยวญิญาณจติของท่าน” 
 
                เรานมสัการพระเจ้าด้วยการคืนสิบลดหนึ่ง และถวายเงนิ
ถวายแด่พระเจา้ เพราะเป็นการแสดงออกถงึความปรารถนาของ 
เราทีไ่ดอุ้ทศิถวายชวีติทัง้หมดแด่พระองค์ อคัรทตูเปาโลไดเ้ขยีนจดหมาย
ฝากส่งถงึผูเ้ชื่อชาวโรมดว้ยการอธบิายเรือ่งความรอดอย่างละเอยีดว่า เรา
ทัง้หลายได้รบัความรอดฟรโีดยความเชื่อไม่ต้องจ่ายค่าใดๆ จากนัน้อคัร
ทูตเปาโลกล่าวถงึการตอบสนองต่อพระเจา้อย่างเพยีงพอว่า “จงถวายตวั
ของท่านแด่พระองค ์เพือ่เป็นเครือ่งบชูาอนับรสิุทธิท์ีม่ชีวีติ” พระครสิตท์รง
สิ้นพระชนม์เพื่อเรา เพื่อเป็นการตอบสนอง เราทัง้หลายควรด ารงชวีติ
อยา่งเตม็ๆเพื่อพระองค ์นัน่คอืการไปนมสัการทีโ่บสถ ์และดว้ยการคนืสบิ
ลดหนึ่ง และถวายเงนิถวาย การนมสัการแทไ้มเ่ป็นเพยีงการกา้วเขา้ประตู
โบสถ์ ตรงนัน้เป็นเพยีงการเริม่ต้น ถ้อยค าของพระเยซูควรได้รบัความ
สนใจของเรา ทรงตรสัว่า “แต่วบิตัแิก่ท่าน พวกฟารสิ ีเพราะว่าท่านถวาย
ทศางค์เป็นพวกสะระแหน่ ขมิ้น และพชืผกัทุกชนิด แต่กลบัละเว้นความ
ยตุธิรรม และความรกัต่อพระเจา้ สิง่เหล่านี้พวกท่านควรท าอยู่แต่สิง่อืน่ ๆ 
กไ็ม่ควรละเวน้ดว้ย (ลกูา 11:42) เงนิสบิลดหนึ่งและเงนิถวายแมจ้ะส าคญั 
แต่เป็นเพยีงส่วนประกอบอย่างหนึ่งในชวีติของผู้นมสัการ กล่าวคอืเป็น
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ส่วนหนึ่งของการด าเนินชวีติเพื่อเป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเจา้ และรบั
ใชค้นอื่นๆ  
               เรื่องของ ดร.เทอร์ร ีจากฮ่องกง เป็นตวัอย่างของคนหนึ่งที่
ถวายชีวิตของเขาเ ป็นเครื่ อ งถวายบูชาแด่พระเจ้า  ในปี  1980 
ดร. เทอร์รี่  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกวิศว ะไฟฟ้า จาก
มหาวทิยาลยั “แฮทฟิล โปลเีทคนิค” ประเทศองักฤษ และไดร้บัการเลอืก
เข้าท างานเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษโดยรัฐบาลฮ่องกง ซึ่งในเวลานัน้มี
ผู้เชี่ยวชาญเช่นนัน้ไม่กี่คน ต่อมาเมื่อ ดร.เทอรร์ี ่รบัเชื่อในพระเยซูในปี 
1988 แมต้ าแหน่งงานของท่านก าลงัก้าวหน้าสู่ความรุง่โรจน์ แต่ดร.เทอรร์ี่
รู้สึกว่าถ้าชีวิตของเขาเป็นเหมือนเกมปริศนาวางตัวต่อให้เป็นภาพ
สมบูรณ์ ชวีติของเขาก็ขาดตวัต่อส าคญัไปตวัหนึ่ง ท่านยื่นใบลาออกเพื่อ
เข้าศึกษาในโรงเรยีนศาสนศาสตร์ เขากล่าวว่า “ไม่มอีะไรภายใต้ดวง
อาทติยจ์ะส าคญัเท่ากบัการได้รูจ้กักบัพระเยซู หลงัจากส าเรจ็การศกึษา
จาก “มรดกชวีตินิรนัดร”์ และไดร้บัใชง้านพระองค ์ดร.เทอรร์ีไ่ดก้ลายเป็น
ผู้เผยแพร่พระกิตติคุณของโรงเรียนศาสนศาสตร์ เพื่อให้เป็นที่รู้จ ัก
แพร่หลาย ปัจจุบนั ดร.เทอร์รี ่ท างานเป็นอธกิารบดขีอง “วทิยาลยัแอ๊ด
เวนตสีใตห้วนั” 
        สปัดาห์นี้ ขณะที่เรานมสัการพระเจ้าด้วยการคืนสบิลดหนึ่ง และ
เงนิถวายของเราอย่างที่ได้ท าเป็นประจ า โปรดอธษิฐานอ้างพระสญัญา
แห่งพระพรจากพระเจ้า และทูลขอให้ปัจจยัที่เราน ามาถวาย เป็นการ
แสดงออกว่า เราไดอุ้ทศิถวายทัง้ชวีติแด่พระเจา้  
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ค ำอธิษฐำน : “พระบดิาเจ้า ขอให้ข้าพระองค์ทัง้ตระหนักว่า ข้าพระองค์
ทัง้หลายเป็นใคร และทรพัยส์นิที่ขา้พระองค์ครอบครองอยู่ที่จรงิเป็นของ
พระองค์ โปรดน าข้าพระองค์ทัง้หลายไปสู่ประสบการณ์การอุทิศตัวที่
สูงส่งกว่า ขณะทีข่า้พระองคท์ัง้หลายก าลงัก้าวเขา้สู่ปีใหม่...ทูลขอในนาม
พระครสิตเจา้....อาเมน. 
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