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ค าน า 
เป็นเร่ืองยากท่ีเราจะเขา้ใจไดอ้ยา่งถ่องแทถึ้งความสัมพนัธ์ท่ีพระเจา้ของเรา 

พระผูส้ร้างจกัรวาล ตอ้งการมีกบัมนุษยอ์ย่างเรา “ลองคิดดู พระบิดาไดป้ระทาน
ความรักแก่เราเพียงไรท่ีเราไดช่ื้อวา่เป็นลูกของพระเจา้ และเราก็เป็นอยา่งนั้น เหตุท่ี
ชาวโลกไม่รู้จกัเรา ก็เพราะเขาไม่รู้จกัพระองค์” (1 ยอห์น 3:1) หรืออย่างท่ีนาง 
เอลเลน จี. ไว้ท์ เขียนไวว้่า “มีศักด์ิศรีใดของมนุษย์ท่ีจะเท่าเทียมกับส่ิงน้ีหรือ 
มีต าแหน่งอะไรบา้งท่ีสูงส่งกว่าการถูกเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจา้... มีเกียรติยศ
ทางโลกใดท่ีเท่าเทียมกบัส่ิงน้ีหรือ” (เอลเลน จี. ไวท้,์ God’s Amazing Grace, หนา้ 
341) ความมืดของโลกท่ีเตม็ไปดว้ยบาปท าให้เราไม่ซาบซ้ึงถึงสถานะท่ีเราไดรั้บใน
พระเยซูอยา่งเตม็ท่ี 

แต่ถ้าเราไม่ระวงั ส่ิงล่อใจในโลกและส่ิงท่ีเป็นของโลกจะดึงเราให้ออก
ห่างจากพระคริสต ์พระค าของพระเจา้เตือนเราถึงการล่อลวงและการหลอกล่อของ
ซาตาน “ส่วนพวกท่ีอยากร ่ ารวยก็ตกอยูใ่นการล่อลวงและติดกบัดกัของความอยาก
มากมายท่ีโง่เขลาและอนัตราย ซ่ึงฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความยอ่ยยบั 
เพราะวา่การรักเงินทองเป็นรากเหงา้ของความชัว่ทั้งหมด ความโลภเงินทองน้ีท่ีท า
ให้บางคนหลงไปจากความเ ช่ือ  และตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมาย ” 
(1 ทิโมธี 6:9, 10) 

อย่างไรก็ตาม องค์พระผูเ้ป็นเจา้ประทานค าแนะน าแก่เราถึงวิธีหารายได้
และการใชจ่้ายอยา่งชาญฉลาด เพื่อไม่ใหก้ลายเป็นอยา่งท่ีเปาโลเตือนไวว้า่ เงินทอง
จะน าเราไปสู่ “ความพินาศและความย่อยยบั” มีข้อพระคัมภีร์กว่า 2,000 ข้อท่ี
กล่าวถึงเงินและทรัพย์สินและทัศนคติท่ีเรามีต่อส่ิงเหล่าน้ี พระเจ้าประทาน
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ค าแนะน าเชิงปฏิบติัเก่ียวกบัวิธีการด าเนินชีวิตให้อยูเ่หนือความตึงเครียดและเพื่อ
ดูแลการเงินท่ีเราไดรั้บอยา่งซ่ือสัตย ์

บทเรียนไตรมาสน้ี เราจะศึกษาหลกัการของพระเจา้ในความสัมพนัธ์ของ
เรากบัพระองค์ และเพื่อให้เขา้ใจอย่างชัดเจนถึงวิธีท่ีเราจะพฒันาความไวว้างใจ
อยา่งลึกซ้ึงจนสามารถท่ีจะยนืหยดัอยา่งสัตยซ่ื์อต่อพระองค ์แมใ้นช่วงเวลาท่ีเราไม่
สามารถซ้ือหรือขายได้ (ดูใน วิวรณ์ 13:17) ความเช่ือเช่นน้ีไม่ได้เกิดข้ึนในชั่ว
ขา้มคืน แต่เราจะเตรียมพร้อมไดแ้มใ้นตอนน้ี โดยการดูแลส่ิงท่ีพระเจา้ประทานแก่
เราหรือส่ิงใดก็ตามท่ีเขา้มาในชีวติของเราอยา่งซ่ือสัตย ์

พระเจ้าทรงเป็นแหล่งทรัพย์สิน และเม่ือเราท างานร่วมกับพระองค์ 
พระองค์จะทรงอนุญาตให้เราดูแลทรัพย์สินนั้นให้พระองค์ พระผูช่้วยให้รอด
ประสงค์ให้มนุษยไ์ด้รับการช าระให้บริสุทธ์ิเพื่อเป็นผูช่้วยเหลือพระองค์ ให้เรา
ขอบพระคุณ “พระองคท์รงช่วยเราให้พน้จากอ านาจของความมืด และทรงยา้ยเรา
เขา้มาไวใ้นอาณาจกัรของพระบุตรท่ีรักของพระองค์ ในพระบุตรนั้นเราไดรั้บการ
ไถ่ คือการยกโทษจากบาปทั้งหลาย” (โคโลสี 1:13, 14) 

ค าแนะน าของพระเจ้าท่ีมีต่อบุตรธิดาของพระองค์ผ่านทางซาโลมอน
นกัปราชญผ์ูช้าญฉลาดวา่ “จงถวายพระเกียรติแด่พระยาห์เวห์ดว้ยทรัพยสิ์นของเจา้ 
และดว้ยผลแรกแห่งผลิตผลทุกอย่างของเจา้” (สุภาษิต 3:9) ค  าแนะน าน้ีเหมาะสม
เพราะ “พระองคท์รงสมควรท่ีจะไดรั้บพระสิริ พระเกียรติและฤทธานุภาพ เพราะวา่
พระองค์ทรงสร้างสรรพส่ิง และสรรพส่ิงก็ด ารงอยู่และถูกสร้างข้ึนตามพระ
ประสงคข์องพระองค”์ (วิวรณ์ 4:11) 

จากมุมมองฝ่ายโลกเพียงอยา่งเดียวจะเห็นไดว้า่ เราอยูใ่นช่วงเวลาท่ีทา้ทาย
และตึงเครียดมาก อยา่งไรก็ตาม มุมมองแบบคริสเตียนท าให้เรามีความมัน่ใจและ
ความหวงัเม่ือเราเห็นหมายส าคญัท่ีพระเยซูประทานให ้เพื่อใหเ้รารู้วา่จุดสูงสุดของ
ประวติัศาสตร์มนุษย ์คือการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระคริสตซ่ึ์งใกลเ้ขา้มามากแลว้ 
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เราต่างอธิษฐานว่าบทเรียนแนวทางปฏิบติัน้ีจะท าให้คุณมีความเช่ือท่ีเขม้แข็งข้ึน
และไวว้างใจในพระเจา้ และหนุนน ้ าใจให้คุณเป็นผูดู้แลทรัพยสิ์นของพระองค์ท่ี
ซ่ือสัตย ์

จี. เอ็ดเวิร์ด เรด การศึกษา ศาสนศาสตร์ศึกษาโท (มหาวิทยาลยัแอนดรูว)์; 
สาธารณสุขศาสตร์มหาบณัฑิต (มหาวิทยาลยัโลมาลินดา); นิติศาสตร์ดุษฎีบนัทิต 
(มหาวิทยาลยัแห่งรัฐจอร์เจีย) ศาสนาจารยผ์ูไ้ด้รับการเจิมและทนายความท่ีถือ
ใบอนุญาต ท่านด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกฉันทภาระของส านกังานภาคอเมริกา
เหนือเป็นเวลาหลายปี 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาหน้ี์: กาลาเทยี 3:26, 29; สดุด ี
50:10-12; 1 พงศาวดาร 29:13, 14; ฟีลปิปี 4:19; 1 ยอหน์ 5:3; มทัธวิ 6:19-21 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 
 
 

ลกัษณะที่น่าอศัจรรย์ใจในความสมัพนัธ์ของพระเจ้ากับเราผู้เป็นครสิ
เตยีนคอื การทีพ่ระองคท์รงวางใจใหเ้ราดูแลจดัการเรื่องต่าง ๆ ของพระองคบ์น
แผ่นดนิโลกนี้ ในช่วงเริม่ต้นของประวตัิศาสตร์มนุษย์ พระเจ้าทรงมอบหมาย
อย่างชัดเจนให้อาดัมและเอวาดูแลสิ่งทรงสร้างอย่างปราศจากต าหนิ (ดูใน 
ปฐมกาล 2:7-9, 15) ตัง้แต่ใหต้ัง้ชื่อสตัว ์ดแูลรกัษาสวน และเตมิเตม็แผ่นดนิดว้ย
บุตรหลาน พระเจา้ทรงใหเ้รารูว้่า เราจะตอ้งท างานแทนทีพ่ระองค์บนโลกนี้ 

พระองค์ทรงอวยพรเราด้วยการประทานทรพัยส์นิต่าง ๆ และพระองค์
ทรงมอบหมายให้เราดูแลจดัการทรพัยส์นิเหล่านัน้ เช่น การเก็บเงนิ เขยีนเชค็ 
โอนเงนิออนไลน์ จดัท างบประมาณ หรอืคนืสบิลดหนึ่งและเงนิถวายใหค้รสิตจกัร

บทท่ี 1 
ส่วนหน่ึงในครอบครวัของพระเจ้า 

Part of God’s Family 
วนัที ่31 ธนัวาคม – 6 มกราคม 2023 

บา่ยวนัสะบาโต 

“จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เรา
ทัง้หลายเพียงไร ท่ีเราจะได้ช่ือว่าเป็นบุตรของพระเจ้า เหตท่ีุ
โลกไม่รู้จกัเราทัง้หลาย กเ็พราะเขาไม่รู้จกัพระองค”์ 
(1 ยอหน์ 3:1) 
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ในเชา้วนัสะบาโต พระเจา้ทรงสนบัสนุนใหเ้ราใชจ้า่ยทรพัยส์นิทีพ่ระองคป์ระทาน
ให้เพื่อความจ าเป็นส่วนตัวของเราเอง เพื่อความจ าเป็นของผู้อื่น และเพื่อ
ความก้าวหน้าในงานของพระองค ์อาจดูเป็นเรื่องเหลอืเชื่อทีเ่ราเป็นผูท้ีพ่ระเจา้
ไวว้างใจใหเ้ลีย้งดลููก ๆ ของพระองค ์สรา้งอาคารของพระองค ์และใหก้ารศกึษา
แก่คนรุน่ต่อ ๆ ไป 

สปัดาห์น้ีเราจะศึกษาสิทธิพิเศษและความรบัผิดชอบในการเป็น
ส่วนหน่ึงของครอบครวัพระเจ้า 
 
                                    เราเป็นส่วนหน่ึงในครอบครวัพระเจ้า 
                                    We Are Part of God’s Family 
 

“เพราะเหตุน้ี ข้าพเจ้าจึงคกุเข่าต่อพระบิดาของพระเยซูคริสตอ์งค์
พระผูเ้ป็นเจ้าของเรา ครอบครวัทัง้หมดในสวรรคแ์ละแผน่ดินโลกกไ็ด้ช่ือ
มาจากพระองค”์ (เอเฟซสั 3:14, 15) ภาพท่ีเรามองเหน็จากข้อพระคมัภีรน้ี์
เป็นอย่างไร และความหวงัอะไรท่ีพบได้จากข้อพระคมัภีรน้ี์ 

ในช่วงต้นของการประกาศพนัธกิจของพระเยซู พระองค์ตรสัว่า “เหตุ
ฉะนัน้ ท่านทัง้หลายจงอธษิฐานตามอย่างนี้ ว่า ข้าแต่พระบดิาของข้าพระองค์
ทัง้หลาย ผู้ทรงสถติในสวรรค ์ขอให้พระนามของพระองคเ์ป็นทีเ่คารพสกัการะ” 
(มทัธวิ 6:9) พระเยซูทรงบอกเราให้เรยีกพระบดิาว่า “พระบดิาของขา้พระองค์
ทัง้หลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์” เมื่อพระเยซูทรงพบกับนางมารยี์มารดาของ
พระองคห์ลงัจากทีฟ้ื่นคนืพระชนม ์เธอจะเขา้ไปสวมกอดพระองค ์“พระเยซูตรสั
กับเธอว่า ‘มารยี์เอ๋ย’ มารยี์จงึหนัมาและทูลพระองค์ว่า ‘รบัโบนี’ ซึ่งแปลว่า 
อาจารย ์พระเยซูตรสักบัเธอว่า ‘อย่าแตะต้องเรา เพราะเรายงัมไิดข้ึน้ไปหาพระ
บดิาของเรา แต่จงไปหาพวกพีน้่องของเรา และบอกเขาว่า เราจะขึน้ไปหาพระ
บดิาของเราและพระบดิาของท่านทัง้หลาย และไปหาพระเจ้าของเราและพระ
เจา้ของท่านทัง้หลาย’ ” (ยอหน์ 20:17) 

วนัอาทิตย ์
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เพราะเรามพีระบดิาองคเ์ดยีวกนักบัพระเยซ ูพระองคท์รงเป็นพีช่ายของ
เรา และเราทัง้หลายกเ็ป็นพีน้่องกนัในพระเจา้ พระเยซทูรงกลายเป็นสมาชกิของ
ครอบครวับนแผ่นดนิโลก เพื่อเราจะได้เป็นสมาชกิของครอบครวัแห่งสวรรค์ 
“ครอบครวับนสวรรค์และในแผ่นดินโลกเป็นหนึ่งเดียวกัน” (เอลเลน จ.ี ไว้ท์, 
ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน, หน้า 832) 

อ่าน อพยพ 3:10; อพยพ 5:1; และกาลาเทีย 3:26, 29 ข้อพระคมัภีร์
เหล่าน้ีกล่าวว่า พระเจ้าทรงเก่ียวข้องกบัเราอย่างไร เหตุใดเราจึงได้รบั
ก าลงัใจจากการอ่านข้อเหล่าน้ี 

เราผู้ถูกมองว่าเป็นเพยีงผลติผลของกฎธรรมชาตทิี่เยน็ชาและไม่ใส่ใจ 
ซึ่งตรงข้ามกับมุมมองของการทรงสร้าง พระคัมภีร์ไม่เพียงแต่สอนเราว่า 
พระเจา้มอียู่จรงิ แต่พระองค์ทรงรกัเราและมคีวามสมัพนัธ์กบัเราในลกัษณะที่
เป่ียมล้นไปด้วยความรกั แมแ้ต่พระคมัภรี์กใ็ช้ภาพของครอบครวัเพื่อพรรณนา
ถงึความสมัพนัธ์นัน้ ไม่ว่าพระเยซูจะทรงเรยีกชาวอสิราเอลว่า “ประชากรของ
เรา” หรอื เรยีกเราว่าเป็น “บุตรของพระเจา้” หรอืกล่าวถงึพระเจา้ว่าเป็น “บดิา
ของเรา” ประเดน็ก็ยงัคงเดมิ กล่าวคอื พระเจา้ทรงรกัเราในรูปแบบเดยีวกับที่
สมาชกิในครอบครวัรกักนัและกนั ช่างเป็นข่าวดอีะไรเช่นนี้ท่ามกลางโลกที่ไม่
เป็นมติรเอาเสยีเลย 

ลองจินตนาการถึงโลกท่ีเราทุกคนต่างปฏิบติัต่อกนัและกนัเหมือน
อยู่ในครอบครวัเดียวกนั เราทุกคนจะปฏิบติัต่อกนัและกนัอย่างไรใน
ฐานะพ่ีน้องท้องเดียวกนั 
 
                                    พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกส่ิง 
                                    God Is the Owner of Everything 
 

วนัจนัทร ์
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อ่าน สดดีุ 50:10-12; สดดีุ 24:1; 1 พงศาวดาร 29:13, 14; และฮกักยั 
2:8 เราเรียนรู้อะไรจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ี ความจริงน้ีมีความหมายต่อ
เราอย่างไร และเราต้องมีความสมัพนัธก์บัส่ิงท่ีเราเป็นเจ้าของอย่างไร 

พระธรรม 1 พงศาวดาร เริม่ตัง้แต่บทที่ 17 บนัทกึความปรารถนาของ
กษตัรยิด์าวดิที่จะสรา้งพระนิเวศให้แก่พระเจา้ ดาวดิบอกเล่าความปรารถนานี้
กบัผู้เผยพระวจนะนาธนัผู้ซึ่งตอบว่า “ขอฝ่าพระบาททรงท าทัง้สิ้นตามพระทยั
ของฝ่าพระบาท เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับฝ่าพระบาท” (1 พงศาวดาร 17:2) 
แต่ค ่าคนืนัน้พระวจนะของพระเจา้มาถงึนาธนัและตรสัสัง่ให้เขาไปบอกกษตัรยิ์
ว่า เพราะดาวดิเป็นบุรษุแห่งสงคราม เขาจงึไมอ่าจสรา้งพระนิเวศของพระเจา้ได ้
แต่บุตรชายของเขาจะเป็นผูท้ างานนี้แทน ดาวดิถามว่าอย่างน้อยให้เขาไดว้าด
แผนผังและจดัเตรียมวัสดุก่อสร้างได้หรือไม่ เมื่อค าขอของดาวิดได้รบัการ
อนุญาต เขาใช้ชวีติที่เหลอืในการรวบรวมหนิสกดั ไมซ้ดีาร ์เหลก็ ทองค า เงนิ 
และทองเหลอืงจ านวนมหาศาลอย่าง “นบัจ านวนไมไ่ด”้ เมือ่วสัดุก่อสรา้งทัง้หมด
ไดจ้ดัเตรยีมไวแ้ลว้ทีเ่ขตก่อสรา้ง ดาวดิเรยีกบรรดาผูน้ าของอสิราเอลทัง้หมดมา
รวมกนัเพื่อท าพธิสีรรเสรญิและขอบพระคุณ 

ค าอธษิฐานในทีส่าธารณะของกษตัรยิด์าวดิใน 1 พงศาวดาร 29:13, 14 
กษตัรยิก์ล่าวว่าอะไรเป็นแหล่งที่มาที่แท้จรงิของวสัดุก่อสร้างทัง้ปวงที่เขาและ
ประชากรไดใ้ชเ้วลาและเงนิในการจดัเตรยีม แน่นอนเขากล่าวว่า “เราต่างไม่ควร
ไดร้บัการยกย่องว่าเราเป็นผูจ้ดัหาวสัดุพเิศษเหล่านี้ เพราะเราเพยีงแต่มอบสิง่ที่
เป็นของพระองคก์ลบัคนืแก่พระองค”์ 

ประเดน็น้ีส าคญัส าหรบัเราทุกคน ไมว่่าจะรวยหรอืจน (แต่โดยเฉพาะผูท้ี่
ร ่ารวย) เพราะพระเจา้ทรงสรา้งทุกสิง่ตัง้แต่เริม่แรก (ดูใน ปฐมกาล 1:1; ยอห์น 
1:3; สดุด ี33:6, 9) พระองคจ์งึทรงเป็นเจา้ของทุกสิง่ทีม่อียู่โดยชอบธรรม รวมถงึ
สิง่ทีเ่รามดีว้ย ไมว่่าเราจะท างานหามาดว้ยความยากเยน็และขยนัขนัแขง็รวมทัง้
ซื่อสตัยเ์พยีงใด หากไม่ใช่เพราะพระเจา้และพระคุณของพระองค์ เราก็คงไม่มี
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อะไรเลย แท้จรงิแล้วเราก็คงไม่มชีีวิตอยู่ ดงันัน้ เราจงึต้องด าเนินชีวิตอย่าง
ตระหนักอยู่เสมอว่า ทา้ยทีสุ่ด พระเจา้ทรงเป็นเจา้ของทุกสิง่ที่เป็นอยู่ และดว้ย
การสรรเสรญิและขอบคุณพระองค์ส าหรับความดีงามที่พระองค์ทรงมต่ีอเรา 
เรากจ็ะรกัษาความจรงิอนัส าคญันี้ไวต่้อหน้าเราอยูเ่สมอ 

“ ‘แต่ข้าพระองคเ์ป็นใคร และชนชาติของข้าพระองคเ์ป็นใคร ท่ีข้า
พระองค์ทัง้หลายจะสามารถถวายแด่พระองค์ด้วยความเต็มใจเช่นน้ี’ ” 
(1 พงศาวดาร 29:14, 7) ช่างเป็นหลกัการอนังดงามอะไรเช่นน้ี พระคมัภีร์
ข้อน้ีสะท้อนทศันคติท่ีเรามีต่อพระเจ้าและต่อส่ิงท่ีเรามีอย่างไร 
 
                                    ส่ิงท่ีมีเพื่อครอบครวัของพระเจ้า 
                                    Resources Available for God’s Family 
 

ของขวญัอนัล ้าค่าที่สุดที่พระเจ้าประทานแก่บุตรธดิาของพระองค์คือ 
พระเยซูคริสต์  ผู้ทรงน าสันติสุ ขแห่ งการอภัย  พระคุณส าหรับการใช้
ชีวิตประจ าวัน การเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ และความหวงัส าหรบัชีวิต 
นิรนัดรม์าสู่เรา 

“พระเจา้ทรงรกัโลกดงันี้ คอืได้ประทานพระบุตรองคเ์ดยีวของพระองค ์
เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนัน้จะไม่พนิาศ แต่มชีวีตินิรนัดร์” (ยอห์น 3:16) 
“แต่ทุกคนทีย่อมรบัพระองค ์คอืคนทีเ่ชื่อในพระนามของพระองค์นัน้ พระองค์ก็
จะประทานสทิธใิหเ้ป็นลกูของพระเจา้” (ยอหน์ 1:12) 

ดงันัน้ ความรอดจงึเป็นของประทานพื้นฐาน เพราะหากปราศจากของ
ประทานน้ี จะมอีะไรทีส่ าคญัในระยะยาวจากพระเจา้อกีเล่า ไมว่่าเราจะมสีิง่ใดใน
โลกนี้ วนัหนึ่งเราจะต้องตายและจากไป ทุกคนที่เคยจ าเราได้และสิง่ดอีะไรก็
ตามทีเ่ราเคยท ากจ็ะถูกลมืเช่นกนั ดงันัน้ ประการแรกและส าคญัทีสุ่ด เราจะต้อง
จ าไว้เสมอว่าของประทานแห่งข่าวประเสริฐ นัน่คือพระคริสต์และการ
สิน้พระชนมข์องพระองค ์(1 โครนิธ ์2:2) เป็นศูนยก์ลางความคดิทัง้หมดของเรา 

วนัองัคาร 
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แมก้ระนัน้ นอกจากความรอดแล้ว พระเจา้ยงัทรงประทานอย่างอื่นให้
เราอกีมากมาย พระเยซูประทานการปลอบประโลมแก่ผู้ทีก่งัวลเรื่องอาหารและ
เครื่อง นุ่งห่มโดยตรัสว่า “แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า 
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิม่เติมสิง่ทัง้ปวงนี้
ให”้ (มทัธวิ 6:33) 

อ่าน สดุดี 23:1; สดุดี 37:25 และฟีลิปปี 4:19 ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ี
บอกเก่ียวกบัการท่ีพระเจ้าทรงจดัเตรียมเพ่ือความจ าเป็นประจ าวนัของ
เราอย่างไร 

นอกจากนี้ เมื่อพระเยซูตรสักบัเหล่าสาวกถึงการจากไปของพระองค์ 
พระองค์ก็ได้ทรงสญัญาว่าจะประทานของประทานแห่งพระวญิญาณเพื่อเป็น
ผูช้่วยพวกเขา “ถ้าพวกท่านรกัเรา ท่านกจ็ะประพฤตติามบญัญตัิของเรา เราจะ
ทลูขอพระบดิา และพระองคจ์ะประทานผูช้่วยอกีผูห้นึ่งใหก้บัพวกท่าน เพื่อจะอยู่
กบัท่านตลอดไป คอืพระวญิญาณแห่งความจรงิซึง่โลกรบัไวไ้ม่ได ้เพราะมองไม่
เห็นและไม่รู้จกัพระองค์ พวกท่านรู้จกัพระองค์เพราะพระองค์สถติอยู่กบัท่าน 
และจะประทบัอยู่ท่ามกลางท่าน” (ยอห์น 14:15-17) “พระองค์จะน าพวกท่าน
ไปสู่ความจรงิทัง้มวล” (ยอหน์ 16:13) 

จากนัน้พระวิญญาณพระองค์เองก็ทรงประทานของประทานฝ่ายจิต
วญิญาณอนัน่าอศัจรรยแ์ก่บุตรธดิาของพระเจา้ (ดใูน 1 โครนิธ ์12:4-11) 

กล่าวโดยย่อคือ “เรามีชีวิต และไหวตัว และเป็นอยู่ในพระองค์ ”  
(กจิการ 17:28) และพระเจา้ทรง “เป็นผูป้ระทานชวีติและลมหายใจและสิง่สารพดั
แก่คนทัง้ปวง” (กจิการ 17:25) ได้ทรงท าให้เรามชีวีติอยู่ พระสญัญาแห่งความ
รอด พระพรทางวตัถุ และของประทานฝ่ายวญิญาณ เพื่อให้เราเป็นพรแก่ผูอ้ื่น 
อีกครัง้หนึ่ง ไม่ว่าสมบตัิทางวตัถุใด ๆ ก็ตามที่เราม ีไม่ว่าของประทานหรือ
ความสามารถใด ๆ ทีเ่ราไดร้บั เราเป็นหนี้พระผูใ้หใ้นทุกวถิทีางของการใช้ของ
ประทานเหล่านัน้ 
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                                    หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครวัของพระเจ้า 
                                    Responsibilities of God’s Family Members 
 

เราทุกคนต่างชื่นชมในพระพรและของประทานฝ่ายจติวญิญาณและฝ่าย
โลกที่พระเจา้ประทานแก่เรา เราอุ่นใจเพยีงใดที่ได้รูว้่า เราเป็น “ส่วนหนึ่งของ
ครอบครวั” 

อ่าน เฉลยธรรมบญัญัติ 6:5 และ มทัธิว 22:37 หมายความว่า
อย่างไร และเราจะท าได้อย่างไร 

ท่านจะรกัพระเจา้ “ด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจติของท่าน และด้วยสุด
ความคดิของท่าน” (มทัธวิ 22:37) ไดอ้ยา่งไร ทีน่่าสนใจคอื พระคมัภรีใ์หค้ าตอบ
แก่เรา และกไ็มใ่ช่สิง่ทีค่นส่วนใหญ่คาดหวงัเช่นกนั 

อ่าน เฉลยธรรมบญัญติั 10:12, 13 และ 1 ยอหน์ 5:3 หากกล่าวตาม
พระคมัภีรแ์ล้ว เราจะตอบสนองต่อความสมัพนัธ์แห่งรกักบัพระบิดาบน
สวรรคข์องเราอย่างเหมาะสมได้อย่างไร 

รกัษาบทบญัญตัหิรอื เชื่อฟังพระบญัญตัสิบิประการหรอื น่าเสยีดายที่ 
ครสิเตยีนหลายคนถอืว่าแนวคดิเรื่องการเชื่อฟังพระบญัญตัเิป็นการเคร่งบญัญตัิ
(โดยเฉพาะพระบญัญตัขิอ้สี)่ และคนเหล่านี้อ้างว่า เราไดร้บัการทรงเรยีกให้รกั
พระเจา้และรกัเพื่อนบา้นเหมอืนตวัเราเองเท่านัน้ อย่างไรกต็าม พระเจา้ทรงให้
ความกระจ่างในเรื่องนี้ กล่าวคอื เราแสดงให้เหน็ถงึความรกัของเราต่อพระเจา้
และเพื่อนบา้นโดยการเชื่อฟัง 

“เพราะว่าความรกัต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้ คอืเมื่อเราประพฤตติามพระ
บญัญตัขิองพระองค์” (1 ยอหน์ 5:3) เราคุน้เคยกบัการเขา้ใจขอ้นี้ว่า เรารกัพระ
เจา้ ดงันัน้ เราจงึรกัษาพระบญัญตัขิองพระองค ์ซึง่นัน้กด็งีาม แต่บางทเีราอาจ
อ่านขอ้นี้ไดว้่า “นี่คอืความรกัของพระเจา้” นัน่คอืทีเ่รารูจ้กัและสมัผสักบัความรกั
ของพระเจา้ดว้ยการรกัษาพระบญัญตัขิองพระองค์ 

วนัพธุ 
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พระเยซตูรสัใน มทัธวิ 7:21-27 ว่า ผูท้ีไ่ดย้นิและประพฤตติามพระวจนะ
ของพระเจา้เปรยีบเสมอืนช่างก่อสรา้งทีช่าญฉลาดทีส่รา้งบา้นของตนไวบ้นศลิา
แขง็แรง ส่วนบรรดาผูท้ีไ่ดย้นิแต่ไม่เชื่อฟังเปรยีบเสมอืนช่างก่อสรา้งทีโ่ง่เขลาที่
สรา้งบ้านของตนไว้บนทราย ซึ่งส่งผลให้ได้รบัความหายนะ ทัง้สองได้ยนิพระ
วจนะ คนหนึ่งเชื่อฟัง อกีคนไมเ่ชื่อฟัง ผลลพัธท์ีไ่ดน้ัน้แตกต่างกนั ซึง่อยูร่ะหว่าง
ความเป็นและความตาย 

พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการรกัพระเจ้าและเช่ือฟังพระ
บญัญติัของพระองค์ เหตุใดการแสดงความรกัต่อพระเจ้าจึงเป็นเช่นนัน้ 
การรกัษาพระบญัญติัแสดงออกถึงความรกัได้อย่างไร (ค าแนะน า: ลองคิด
ดวู่า การไม่เช่ือฟังกฎของพระองคจ์ะท าให้เกิดอะไร) 
 
                                    ทรพัยส์มบติัในสวรรค ์
                                    Treasure in Heaven 
 

“อย่าสะสมทรพัย์สมบติัเพ่ือตวัพวกท่านเองไว้ในโลก ท่ีอาจเป็น
สนิมและท่ีแมลงกินเสียได้ และท่ีขโมยอาจทะลวงลกัเอาไปได้ แต่จงสะสม
ทรพัยส์มบติัเพ่ือตวัพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ ท่ีไม่มีแมลงจะกินและไม่มี
สนิมจะกดั และท่ีไม่มีขโมยทะลวงลกัเอาไปได้ เพราะว่าทรพัยส์มบติัของ
ท่านอยู่ท่ีไหน ใจของท่านกอ็ยู่ท่ีนัน่ด้วย” (มทัธิว 6:19-21) พระเยซูตรสัถึง
ความจริงส าคญัใดในข้อน้ี 

มใีครบ้างที่ไม่เคยอ่านเรื่องราวของบรรดาผู้ร ่ารวยที่สะสมทรพัยส์นิไว้
มากมาย แต่กลบัต้องสูญเสยีทรพัยส์นิเหล่านัน้ไป โลกของเราเป็นสถานที่ทีไ่ม่
แน่นอน มสีงคราม อาชญากรรม ความรุนแรง ภยัธรรมชาต ิหรอือะไรก็ตามที่
อาจเกดิขึน้ได้อย่างรวดเรว็และกวาดเอาทุกสิง่ทุกอย่างที่เราท างานหามาไดไ้ป
เสยีจากเรา แม้แต่สิง่ที่เราหามาได้อย่างสตัย์ซื่อก็ตาม และเช่นเดยีวกนัความ

วนัพฤหสับดี 
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ตายอาจมาถึงเราได้ในทนัทีทนัใด ฉะนัน้แล้ว ทรพัย์สนิเหล่านี้ก็ไร้ประโยชน์
ส าหรบัเรา 

แน่นอนว่าพระคัมภีร์ไม่เคยบอกเราว่า ความร ่ารวยหรือการสะสม
ทรพัย์สินไว้มากมายเป็นสิ่งที่ผิด แต่พระเยซูทรงเตือนเราในข้อพระคมัภีร์นี้
เพื่อใหม้มีมุมองทีถู่กตอ้ง 

การสะสมทรพัยส์มบตัใินสวรรคม์คีวามหมายเช่นไร หมายถงึการใหพ้ระ
เจ้าและพระประสงค์ของพระองค์มาก่อนและให้เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในชีวิต 
แทนทีจ่ะท างานหาเงนิก่อนเป็นอนัดบัแรก นอกจากนี้ยงัหมายถงึการใชส้ิง่ทีเ่รา
มเีพื่องานของพระเจา้ เพื่อความก้าวหน้าของอาณาจกัรของพระองค์ เพื่องาน
ของผูอ้ื่น และเพื่อเป็นพรแก่ผูอ้ื่น 

ตวัอย่างเช่น เมื่อพระเจา้ทรงเรยีกอบัราม พระองค์ทรงวางแผนที่จะให้
อบัรามและครอบครวัเป็นพรแก่ครอบครวัอื่น ๆ บนแผ่นดนิโลก พระเจา้ตรสักบั
อบัราฮมัผู ้“เป็นสหายของพระเจา้” (ยากอบ 2:23) ว่า “ ‘เราจะใหเ้จา้เป็นชนชาติ
ใหญ่ เราจะอวยพรเจา้ จะใหเ้จา้มชีื่อเสยีงใหญ่โต แลว้เจา้จะเป็นพร เราจะอวย
พรคนทีอ่วยพรเจา้ เราจะสาปคนทีแ่ช่งเจา้ บรรดาเผ่าพนัธุท์ ัว่โลกจะไดพ้รเพราะ
เจา้” (ปฐมกาล 12:2, 3) “เพราะฉะนัน้ คนทีเ่ชื่อจงึไดร้บัพรร่วมกบัอบัราฮมัผู้ซึ่ง
เชื่อ” (กาลาเทยี 3:9) เราได้รบัความท้าทายแบบเดียวกนักับที่อับราฮมัได้รบั 
“เงนินัน้มคี่ามาก เพราะมนัท าสิง่ที่ดไีด้มากมาย เงนิในมอืบุตรธดิาของพระเจา้
นัน้เป็นอาหารส าหรบัผู้หิวโหย น ้าดื่มส าหรบัผู้กระหาย และเสื้อผ้าส าหรบัผู้
เปลอืยกาย เป็นเครื่องป้องกนัส าหรบัผูถู้กกดขี ่และเป็นปัจจยัช่วยเหลอืผูเ้จบ็ไข้
ไดป่้วย แต่เงนิจะไม่มคี่ามากไปกว่าพืน้ทราย หากไม่ใชเ้พื่อการจดัหาสิง่จ าเป็น
ในชีวิต เป็นพรแก่ผู้อื่น และเพื่ อความก้าวหน้าในงานของพระคริสต์ ” 
(เอลเลน จ.ี ไวท้,์ อุทาหรณ์จากค าสอนของพระครสิต์, หน้า 351) 
“เพราะว่าทรพัย์สมบติัของท่านอยู่ ท่ีไหน ใจของท่านก็อยู่ ท่ีนัน่ด้วย” 
(มทัธิว 6:21) ใจของคณุบอกว่าทรพัยส์มบติัของคณุอยู่ท่ีไหน 
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ศึกษาเพ่ิมเติม: “พระหทยัของพระเจา้ถวลิหาบรรดาลูกๆ ของพระองค์ซึ่งอยู่
บนโลกใบนี้ดว้ยความรกัมัน่คงทีไ่ม่หวัน่เกรงแมค้วามตาย เมื่อพระเจา้ประทาน
พระบุตรของพระองค์ลงมานัน้ พระองค์ประทานทุกสิง่ที่มอียู่ในสวรรค์ลงมาใน
ของขวญัล ้าค่าชิน้นัน้ ชวีติและความตายและการรอ้งขอความกรุณาขององคพ์ระ
ผูช้่วยใหร้อด การรบัใชข้องทูตสวรรค ์การวงิวอนของพระวญิญาณ พระราชกจิ
ของพระเจ้าทัง้จากเบื้องบนและตลอดเวลาที่ผ่านมา ความสนใจและเอาใจใส่
อย่างไม่หยุดหย่อนของเหล่าชาวสวรรค์ ทุกอย่างที่กล่าวมานี้มไีว้เพื่อการไถ่
มนุษย”์ (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ เคลด็ลบัแห่งความสุข, หน้า 21) 

“ถ้าท่านปฏเิสธตนเองและมอบตนเองให้กบัพระครสิต์แล้ว ท่านก็เป็น
สมาชกิในครอบครวัของพระเจา้ และทุกสิง่ทีอ่ยู่ในพระนิเวศของพระบดิาก็มไีว้
ส าหรบัท่าน ทรพัยส์มบตัทิัง้หมดของพระเจา้เปิดไวแ้ก่ท่านทัง้ในโลกทีเ่ป็นอยู่ใน
ปัจจบุนัและในโลกทีก่ าลงัจะมา พนัธกจิของเหล่าทตูสรรค ์ของประทานแห่งพระ
วญิญาณ การงานของผูร้บัใช ้ทัง้หมดนี้มไีวส้ าหรบัท่าน แผ่นดนิโลกและทุกสิง่ที่
อยู่ในนัน้เป็นของท่านตราบเท่าที่เป็นสิ่งดีส าหรับท่าน ” (เอลเลน จี. ไว้ท์, 
แงค่ดิจากค าเทศนาบนภเูขา, หน้า 110) 

 
 
 
 
 
 

วนัศกุร ์
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ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
1. ด้วยของประทานอันดีเลิศที่พระเจ้าประทานแก่บุตรธิดาของพระองค์นี้ 

เราจ าเป็นตอ้งถามเชน่เดยีวกบัผูป้ระพนัธเ์พลงสดุดวี่า “ขา้พเจา้จะเอาอะไรตอบ
แทนพระยาห์เวห์  ส าหรับความดีทัง้ สิ้นของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้า ” 
(สดุด ี116:12) ให้คุณจดบนัทกึของประทานและพระพรที่พระเจ้าประทานแก่
คุณทัง้ในชวีิตฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายเนื้อหนัง และแบ่งปันในชัน้เรยีน เมื่อ
มองดบูนัทกึแลว้ คณุควรขอบคณุพระเจา้มากเพยีงใด 

2. แมเ้ราจะนึกถงึพระเจา้ในฐานะพระผูส้รา้ง ซึง่กถ็ูกตอ้งแลว้ แต่พระคมัภรีก์ส็อน
เราซ ้าแล้วซ ้าเล่าว่า พระองค์ทรงเป็นพระผูค้ ้าจุนเราด้วย (ดูใน ฮบีรู 1:3; โยบ 
38:33-37; สดุดี 135:6, 7; โคโลสี 1:17; กิจการ 17:28; 2 เปโตร 37) ตัง้แต่ 
ดาราจกัรในเอกภพไปจนถงึการเตน้ของหวัใจ ไปจนถงึแรงยดึเหนี่ยวโครงสรา้ง
อะตอมทีป่ระกอบกนัขึน้เป็นสสารทีเ่รารูจ้กัทัง้หมด มเีพยีงฤทธิอ์ านาจของพระ
เจา้ทีช่ว่ยค า้จุนใหส้ิง่เหล่านี้ด ารงอยูไ่ด ้ความจรงิในพระคมัภรีน์ี้ชว่ยใหเ้ราเขา้ใจ
ว่าเรามภีาระหน้าทีต่่อพระเจา้อย่างไรในแงข่องวธิทีีเ่ราใชส้ิง่ทีพ่ระองคป์ระทาน
แก่เรา ความจรงิในเรื่องนี้ช่วยใหเ้ราด ารงชวีติอยู่ในวตัถุประสงคต์ามมุมมองที่
เหมาะสมไดอ้ยา่งไร 

3. บทเรียนนี้กล่าวว่า พระเยซูและแผนการแห่งความรอดเป็นของประทานที่
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดท่ามกลางของประทานทัง้ปวงทีพ่ระเจ้าประทานแก่เรา เหตุใดจงึ
เป็นเชน่นัน้ เราจะเป็นอยา่งไรหากเราไมม่ขีองประทานและความหวงัอนัยิง่ใหญ่
นี้ นักเขยีนทีไ่ม่เชื่อในพระเจา้บรรยายว่า มนุษยเ์ป็นเพยีง “กอ้นเนื้อทีเ่น่าเป่ือย
บนกระดูกที่แตกสลาย” หากปราศจากของประทานแห่งพระกติติคุณแล้ว ค า
กล่าวของเขากม็เีหตุผล เหตุใดจงึเป็นเชน่นัน้ เราจะเป็นอยา่งไรหากเราไมม่ขีอง
ประทานและความหวงัอนัยิง่ใหญ่นี้ 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาหน้ี์: มทัธวิ 10:22; ยอหน์ 6:29; 
เฉลยธรรมบญัญตั ิ28:1-4; สุภาษติ 3:1-10; มาลาค ี3:7-11; มทัธวิ 6:25-33 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 

น่าแปลกใจที่พระผู้เป็นเจา้ทรงท าพนัธสญัญากบัเรา และส่วนใหญ่เป็น
แบบทัง้สองฝ่าย ซึง่หมายความว่าทัง้สองฝ่าย (พระเจา้และมนุษย)์ มสี่วนรว่มใน
การปฏบิตั ิตวัอย่างของพนัธสญัญาสองฝ่ายคอื “หากท่านท าเช่นนี้ เราก็จะท า
เช่นนัน้” หรอื “เราจะท าเช่นน้ีหากท่านท าเช่นนัน้” 

พนัธสญัญาทีห่ายากกว่าคอื พนัธสญัญาฝ่ายเดยีว “เราจะท าเช่นนี้ไมว่่า
ท่านจะท าเช่นนัน้หรอืไม่ก็ตาม” มพีนัธสญัญาฝ่ายเดียวที่พระเจ้ากระท ากับ

บทท่ี 2 
พนัธสญัญาของพระเจ้าต่อเรา 

God’s Covenants with Us 
วนัที ่7 – 13 มกราคม 2023 

บา่ยวนัสะบาโต 

“ถ้าท่านตัง้ใจเช่ือฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์พระ
เจ้าของท่าน และระวงัท่ีจะท าตามพระบญัญัติทัง้ส้ินของ
พระองค์ซ่ึงข้าพเจ้าบญัชาท่านในวนัน้ี พระยาห์เวห์พระ
เจ้าของท่านจะทรงตัง้ท่านไว้ให้สงูกว่าบรรดาประชาชาติทัว่
โลก พระพรเหล่าน้ีทัง้ส้ินจะลงมาเหนือท่านและตามทนัท่าน 
ถ้าท่านฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน”  
(เฉลยธรรมบญัญติั 28:1, 2) 
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มนุษย์อยู่เพยีงไม่กี่พนัธสญัญา ตวัอย่างเช่น “พระองค์ทรงให้ดวงอาทติยข์อง
พระองค์ขึน้ส่องสว่างแก่คนดแีละคนชัว่เสมอกนั และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรม
และคนอธรรม” (มทัธวิ 5:45) ไมว่่าเราจะท าตามหรอืไม ่เรากว็างใจในพระเจา้ได้
ว่า พระองค์จะทรงส่งแสงแดดและฝน หลงัจากน ้าท่วมโลก พระเจา้ทรงสญัญา
กบัมนุษยแ์ละ “สตัว์ทุกตวับนแผ่นดนิโลก” ว่าจะไม่มนี ้าท่วมโลกอกี (ดูในปฐม
กาล 9:9-16) โดยไม่ค านึงถงึการปฏบิตัติวัของเรา พระองคย์งัทรงสญัญาดว้ยว่า 
“ตราบที่โลกยงัมอียู่ จะมฤีดูหว่านกับฤดูเกี่ยว มเียน็กบัร้อน มฤีดูร้อนกับฤดู
หนาว มวีนัและคนืตลอดไป” (ปฐมกาล 8:22) ฤดูกาลจะมาและผ่านไป โดยไม่
ค านึงถงึสิง่ทีเ่ราท า 
สปัดาหน์ี้เราจะศกึษาพนัธสญัญาสองฝ่ายทีส่ าคญัมากซึง่กระท าระหว่างพระเจา้
และบุตรธดิาของพระองค ์ใหเ้รารว่มกนัอธษิฐานว่า โดยพระคุณของพระเจา้แลว้ 
เราจะ “รกัษาพนัธสญัญาในส่วนของเรา” 
 
                                    พนัธสญัญาแห่งความรอด 
                                    The Salvation Covenant 

 
การสิน้พระชนมข์องพระครสิตท์ีค่ลัวารที าใหค้วามรอดเกดิขึน้ไดส้ าหรบั

ทุกคนทีเ่คยมชีวีติอยู่หรอืทีจ่ะมชีวีติในภายหลงั ความรอดไม่ใช่พนัธสญัญาฝ่าย
เดยีวซึ่งต่างจากพระสญัญาแห่งฤดูกาล กล่าวคอื ความรอดมใีห้กบัทุกคนแต่
ค านึงถงึการกระท า  

แทนที่จะเป็นเช่นนัน้ พระเยซูทรงสอนอย่างชัดเจนว่า แม้พระองค์
สิ้นพระชนมเ์พื่อมนุษยท์ุกคน แต่หลายคนก็เดนิตามทางกว้างไปสู่ความพนิาศ
และความตายนิรนัดร ์(มทัธวิ 7:13, 14) 

ข้อพระคมัภีรต่์อไปน้ีบอกเราว่า คนต่าง ๆ รบัของประทานแห่ง
ความรอดในพระเยซูกนัอย่างไร 

1 ยอหน์ 5:13, มทัธวิ 10:22, ยอหน์ 6:29, 2 เปโตร 1:10, 11 

วนัอาทิตย ์
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เปาโลเข้าใจธรรมชาติของพันธสัญญาแห่งความรอดแบบสองฝ่าย 
เปาโลรูด้วี่าในไม่ชา้เขาจะถูกประหารชวีติ และแมว้่าเพื่อนหลายคนไดล้ะทิง้เขา
ไป เปาโลก็ยังบอกทิโมธีเพื่อนรักด้วยความมัน่ใจว่า เขาได้ยืนหยัดใน  
พนัธสญัญาส่วนของตนแลว้ “เพราะว่าขา้พเจา้ถูกเทลงเหมอืนดัง่เครื่องดื่มบูชา
แลว้ และถงึเวลาทีข่า้พเจา้จะตอ้งจากไป ขา้พเจา้ไดต่้อสูอ้ย่างเตม็ก าลงั ขา้พเจา้
ได้วิง่แข่งจนครบถ้วน ข้าพเจ้าได้รกัษาความเชื่อไว้แล้ว ตัง้แต่นี้ไปมงกุฎแห่ง
ความชอบธรรมกจ็ะเป็นของขา้พเจา้ ซึง่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูพ้พิากษาทีช่อบธรรม
จะประทานเป็นรางวลัแก่ข้าพเจ้าในวนันัน้ และไม่ใช่แก่ขา้พเจ้าผู้เดยีวเท่านัน้ 
แต่จะประทานแก่ทุกคนทีร่กัการเสดจ็มาของพระองค์” (2 ทโิมธ ี4:6-8) 

เปาโลกล่าวว่า “ถงึเวลาแลว้ ขา้พเจา้ไดต่้อสูอ้ย่างเต็มก าลงั ขา้พเจา้ได้
วิง่แข่งจนครบถ้วน ขา้พเจา้ได้รกัษาความเชื่อไว้แล้ว” แมเ้ปาโลจะกล่าวอย่าง
ชดัเจนอยูเ่สมอว่า เราไดร้บัความรอดโดยความเชื่อเท่านัน้ ไมใ่ช่การกระท าตาม
พระบญัญตั ิดงันัน้ในขอ้นี้ เปาโลไมไ่ดม้องว่าการท างานหรอืความส าเรจ็ของเขา
เป็นการได้มาซึ่งคุณความดใีนสายพระเนตรของพระเจา้ “มงกุฎแห่งความชอบ
ธรรม” ทีร่อคอยเขาเป็นความชอบธรรมของพระเยซู ซึง่โดยความเชื่อเปาโลได้
อา้งสทิธิใ์หเ้ป็นของตนและยดึมัน่จนถงึบัน้ปลายชวีติของเขา 

แม้ความรอดเป็นของประทานท่ีเราไม่สมควรได้รบั แล้วผู้ท่ีได้รบั
ของประทานน้ีต่างอะไรกับผู้ ท่ีไม่ได้ร ับ เราต้องท าอะไรเพ่ือรับของ
ประทานน้ี 
 
                                    ระวงัท่ีจะท าตาม 
                                    To Hearken Diligently 

พระธรรมเฉลยธรรมบญัญตัเิป็นข่าวสารการอ าลาของโมเสสแบบฉบบั
พมิพ์ เขยีนถงึชาวอสิราเอลรุ่นที่สองหลงัจากการพเนจรในถิน่ทุรกนัดารสีส่บิปี 
ขา่วสารนี้ไดร้บัในทีร่าบโมอบัทางทศิตะวนัออกของกรงุเยรโีค เฉลยธรรมบญัญตัิ
จงึถูกเรยีกว่า “หนงัสอืแห่งความทรงจ า” 

วนัจนัทร ์



20 
 

ในพระธรรมนี้ โมเสสทบทวนความจ าถงึการทีพ่ระเจา้ดแูลชาวอสิราเอล
อย่างสตัยซ์ื่อ เขาเล่าเรื่องการเดนิทางจากภูเขาซนีายไปจนถงึคาเดชบาร์เนีย
บริเวณชายขอบของดินแดนแห่งพันธสัญญา ตลอดจนการก่อกบฏและการ
พเนจรไปในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปี เขากล่าวทบทวนพระบัญญัติสิบประการ 
ข้อก าหนดของสบิลดหนึ่งและคลงักองกลาง แต่ใจความส าคญัหลกัของเฉลย
ธรรมบญัญตัคิอื ค าแนะน าให้เชื่อฟังพระเจา้และรบัพระพรจากพระองค ์โมเสส
พรรณนาถึงพระเจ้าว่าเป็นผู้ทรงมคีวามสามารถและมพีระประสงค์ที่จะดูแล
ประชากรของพระองค ์

อ่าน เฉลยธรรมบญัญติั 28:1-14 พระพรอนัย่ิงใหญ่อะไรท่ีสญัญาไว้
แก่ประชากร แต่พวกเขาต้องท าอะไรเพ่ือได้รบัพรนัน้ 

โมเสสมคีวามกระตอืรอืรน้เป็นอย่างมากทีอ่ยากจะใหป้ระชากรเขา้ใจว่า 
พระเจา้ทรงมพีรอนัประเสรฐิและน่าอศัจรรยท์ีจ่ะมอบแก่พวกเขา ค าของโมเสสที่
กล่าวว่า “ถ้าท่านระวงัที่จะท าตาม” ให้พวกเขารูว้่าชะตากรรมนิรนัดรต์กอยู่ใน
เดมิพนั ช่างเป็นการส าแดงถงึการให้เลอืกอย่างเสรอีนัทรงพลงัอะไรเช่นนี้ เขา
เหล่านี้เป็นประชาชาติที่พระเจ้าทรงเลอืกสรร เป็นผู้รบัพรและพระสญัญาอัน
ยิง่ใหญ่ แต่พรและพระสญัญาเหล่านัน้มเีงื่อนไข พวกเขาจะต้องยอมรบัและ
กระท าตาม 

นอกจากนี้  ไม่มีสิ่ง ใดที่พระเจ้าขอให้พวกเขากระท ายากเกิน
ความสามารถ “เพราะว่าพระบญัญตัซิึง่ขา้พเจา้บญัชาท่านในวนันี้ ส าหรบัท่าน
ไม่ยากเกินไป และไม่ไกลเกินไปด้วย ไม่ใช่อยู่บนสวรรค์ ซึ่งท่านจะกล่าวว่า 
‘ใครจะขึ้นไปบนสวรรค์แทนเราและน ามาให้เราเพื่อให้เราได้ฟังและประพฤติ
ตาม’ ไม่ใช่อยู่โพ้นทะเล ซึ่งท่านจะกล่าวว่า ‘ใครจะข้ามทะเลไปแทนเราและ
น ามาให้เรา เพื่อให้เราได้ฟังและประพฤตติาม’ แต่ถ้อยค านัน้อยู่ใกล้ท่านมาก 
อยู่ ในปากของท่ าน  และอยู่ ใน ใจของท่ าน  ฉะนั ้นท่ านจึงท าตามได้ ” 
(เฉลยธรรมบญัญตั ิ30:11-14) 
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แน่นอนว่า นอกจากพรแล้ว สิง่เหล่านี้ยงัเป็นค าเตอืนถงึค าสาปแช่งว่า
จะเกดิอะไรขึ้นหากพวกเขาไม่เชื่อฟัง (เฉลยธรรมบญัญตั ิ28:15-68) กล่าวคอื 
เป็นผลทีต่ามมาจากบาปและการกบฏของพวกเขา 
จง “ระวงัท่ีจะท าตาม” ส่ิงท่ีพระเจ้าทรงบอกให้เราท า มีความหมายส าหรบั
เราในทุกวนัน้ีอย่างไร 
 
                                    ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า 
                                    Honor the Lord 
 

พระธรรมสุภาษิตไม่ได้เขียนถึงสิ่งที่ถูกหรือผิดมากนัก แต่เขียนถึง
สตปัิญญาและความโง่เขลา ถ้าเราอ่านพระธรรมเล่มนี้ เราจะเหน็ประโยชน์จาก
สตปัิญญาและหลุมพรางของความโงเ่ขลา 

อ่าน สุภาษิต 3:1-10 ข้อพระคัมภีร์น้ีให้พระสัญญาอันประเสริฐ
อะไร “ผลแรกแห่งผลิตผลทุกอย่างของเจ้า” หมายถึงอะไร 

ในการจดัการทรพัยส์นิของเรา พระเจา้ทรงขอใหเ้ราให้พระองค์มาเป็น
อนัดบัแรก เพื่อเป็นการยอมรบัถงึความเป็นเจา้ของทุกสิง่ของพระองค ์และเป็น
การแสดงออกถงึความเชื่อในพระองคว์่าพระองคจ์ะทรงจดัหาสิง่ทัง้ปวงใหแ้ก่เรา 
แต่ยิง่ไปกว่านัน้ พระองค์ตรสัว่า ถ้าเราให้พระองค์มาก่อนแล้ว พระองค์จะทรง
อวยพรสิง่ทีเ่หลอือยู่ ส าหรบัเราแลว้ การทีจ่ะใหพ้ระองคม์าก่อน เป็นการกระท า
ของความเชื่อ เป็นการกระท าของความไว้วางใจ เป็นการแสดงออกถึงการ
ไวว้างใจในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยสุดจติสุดใจของเรา และแทจ้รงิแลว้ เป็นการไม่
พึง่พาความรอบรูข้องตนเอง (ซึง่ส าคญัมากเพราะว่าเรื่องต่าง ๆ มกัเกดิขึน้โดย
ทีเ่รากไ็มเ่ขา้ใจ) 

เมื่อคุณตระหนักถงึสิง่ทีเ่ราแต่ละคนไดร้บัโดยพระเยซู พระองคม์ใิช่เป็น
เพยีงพระผู้สรา้ง (ยอหน์ 1:1-4) และพระผู้ค ้าจุน (ฮบีร ู1:3) แต่ยงัเป็นพระผู้ไถ่

วนัองัคาร 
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ของเราดว้ย (ววิรณ์ 5:9) การทีเ่ราคนืผลแรกของสิง่ใดกต็ามทีเ่รามกีเ็ป็นสิง่ทีเ่รา
ควรท า 

“พระเจา้ไม่เพยีงอ้างสทิธิใ์นสบิลดหน่ึงเท่านัน้ แต่พระองค์ยงัทรงบอก
เราว่า เราควรเกบ็สบิลดหนึ่งนัน้ไวอ้ย่างไร พระองคต์รสัว่า ‘จงถวายพระเกยีรติ
แด่พระยาห์เวห์ดว้ยทรพัยส์นิของเจา้ และดว้ยผลแรกแห่งผลติผลทุกอย่างของ
เจ้า’ ข้อนี้มไิด้สอนว่า เราต้องใช้จ่ายเพื่อตนเองก่อน แล้วน าส่วนที่เหลอืมาให้
พระเจา้ สบิลดหนึ่งทีส่ตัยซ์ื่อจะตอ้งเป็นไปในทางตรงขา้ม จงแยกส่วนทีเ่ป็นของ
พระเจา้ออกก่อน” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ Counsels on Stewardship, หน้า 81) 

พระเจา้ตรสัว่า ถา้เราใหพ้ระองคม์าก่อน “แลว้ยุง้ของเจา้จะเตม็บรบิูรณ์” 
ทว่าการเช่นนี้จะไม่เกดิขึน้โดยปาฏหิารยิ ์กล่าวคอื คุณจะไม่ตื่นขึน้มาในเช้าวนั
หนึ่งและพบว่ายุง้ฉางเตม็ไปดว้ยผลติผล 

แทนทีจ่ะเป็นเช่นนัน้ พระคมัภรีน์ัน้เตม็ไปดว้ยหลกัการเกี่ยวกบัการเป็น
ผูดู้แลทรพัยส์นิทีด่ ีการวางแผนอย่างรอบคอบ และความรบัผดิชอบทางการเงนิ 
ซึง่ความรบัผดิชอบอนัดบัแรกและส าคญัทีสุ่ดคอื การสตัยซ์ื่อต่อสิง่ทีพ่ระเจา้ทรง
เรยีกใหเ้ราท า 
แล้วเราเรียนรู้ ท่ีจะวางใจในพระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์ใน
ช่วงเวลาท่ีมีปัญหาทางการเงินได้อย่างไร แม้ในขณะท่ีเราพยายามท่ีจะ
สตัยซ่ื์อ แต่ยุ้งฉางของเรากไ็ม่เตม็ 
 
                                    พนัธสญัญาเรือ่งสิบลดหน่ึง 
                                    The Tithe Contract 
 

การคนืสบิลดหนึ่งในทางปฏบิตัแิละความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้ามี
ความเชื่อมโยงทางฝ่ายจติวญิญาณกนัอย่างใกล้ชดิ ชาวอสิราเอลเจรญิรุ่งเรอืง
เมื่อพวกเขาเชื่อฟังพระเจา้และสตัยซ์ื่อในการคนืสบิลดหนึ่ง ในทางตรงกนัขา้ม
พวกเขาจะตกอยู่ในช่วงเวลาทีย่ากล าบากหากไม่ได้ท าเช่นนัน้ ดูเหมอืนว่าชาว

วนัพธุ 
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อสิราเอลจะตกอยู่ในวฏัจกัรของการเชื่อฟังแลว้เจรญิรุ่งเรอืง และการไม่เชื่อฟัง
แล้วเกิดปัญหา ในช่วงเวลาหนึ่งที่พวกเขาไม่สัตย์ซื่อ พระเจ้าได้เสนอพนัธ
สญัญาแบบทัง้สองฝ่ายกบัประชากรของพระองคผ์่านทางผูเ้ผยพระวจนะมาลาค ี

อ่าน มาลาคี 3:7-11 พระสญัญาและเง่ือนไขอะไรท่ีพบได้ในข้อน้ี 
พระเจา้ทรงสญัญากบัประชากรว่า หากพวกเขาจะกลบัมาหาพระองค ์พระองคก์็
จะกลบัมาหาพวกเขา เมื่อพวกเขาถามว่าการกลบัมาหาพระองคห์มายความว่า
อย่างไร พระองค์ตรสัอย่างชดัแจง้ว่า “หยุดฉ้อโกงเราในเรื่องทศางค์และเครื่อง
บูชา” การฉ้อโกงของพวกเขาเป็นสาเหตุที่ท าให้ถูกสาปแช่ง และนี่คือวิธี
แก้ ปัญหาค าสาปของพระเจ้า  “จงน าทศางค์ เต็มขนาดมาไว้ ในคลัง ” 
(มาลาค ี3:10) และหากเจา้ท าเช่นนี้ “เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรคใ์หเ้จา้ และ
เทพรอย่างลน้ไหลมาใหเ้จา้หรอืไม่” ถ้าเราไม่มทีีเ่พยีงพอจะเกบ็พรนัน้ กล่าวคอื 
เรามพีรอย่างลน้เหลอื ใหเ้ราน าพรนัน้ไปช่วยเหลอืผูอ้ื่นและช่วยงานของพระเจา้
ใหเ้จรญิกา้วหน้าขึน้ 

“พระองค์พระผู้ประทานพระบุตรองค์เดยีวของพระองค์ให้สิ้นพระชนม์
เพื่อท่าน ทรงท าพนัธสญัญากบัท่าน พระองค์ประทานพรแก่ท่าน และในทาง
กลับกัน พระองค์ทรงต้องการให้ท่านน าสิบลดหนึ่งและเงินถวายมาคืนแก่
พระองค์ ไม่มใีครกล้าพูดว่า ไม่มทีางที่ฉันจะเข้าใจในเรื่องนี้ แผนการของพระ
เจ้าเกี่ยวกับสิบลดหนึ่งและเงินถวายระบุไว้อย่างชัดเจนในมาลาคีบทที่  3 
พระเจ้าทรงเรียกร้องให้มนุษย์สัตย์ซื่อ ต่อพันธสัญญาที่พระองค์ทรงท าไว้ ” 
(เอลเลน จ.ี ไวท้,์ Counsels of Stewardship, หน้า 75) 

วฏัจกัรของการเชื่อฟังที่เป็นไปในทางบวกอย่างหนึ่งมบีนัทกึไว้ในรชั
สมยัของเฮเซคยีาห์กษัตรยิ์ผู้ชอบธรรมแห่งยูดาห์ มกีารฟ้ืนฟูอย่างแท้จรงิใน  
ยดูาห ์และผูค้นเริม่คนืสบิลดหนึ่งและเงนิถวายอย่างสตัยซ์ื่อใหแ้ก่คลงัพระวหิาร 
มเีงนิเข้ามามากมายจนต้องตัง้อยู่เป็นกอง ๆ ที่พระวหิาร 2 พงศาวดาร 31:5 
บอกเราว่าเกดิอะไรขึน้เมื่อประชากร “บรจิาคกนัอย่างมากมาย มผีลรุ่นแรกของ
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ขา้ว เหล้าองุ่นใหม่ น ้ามนัมะกอกสด น ้าผึ้ง และผลผลติทุกอย่างจากไร่นา และ
พวกเขาน าทศางคข์องสิง่ของทุกชนิดมาอยา่งมากมาย” 

การคืนสิบลดหน่ึงของคุณ (หรือไม่ได้คืน) บ่งบอกถึงชีวิตฝ่าย
วิญญาณของตวัคณุเองกบัความสมัพนัธท่ี์มีกบัพระเจ้าอย่างไร 
 
                                    แสวงหาพระองคก่์อน 
                                    Seek Ye First 

พระเยซูเคยตรัสไว้ว่า “มหาชนต่างฟังพระองค์ด้วยความยินดี ” 
(มาระโก 12:37) คนส่วนใหญ่ในฝงูชนมหาศาลทีต่ดิตามและฟังพระเยซถููกจดัว่า
อยูใ่นกลุ่มนี้ คอื มหาชนทัว่ไป พวกเขาเป็นผูท้ีไ่ดร้บัอาหารบนภเูขาและไดย้นิค า
เทศนาบนภูเขา โดยทัว่ไปแลว้พระเยซูตรสักบัพวกเขาว่า เรารูว้่าพวกเจา้กงัวล
ถงึการจดัหาสิง่ต่าง ๆ ใหค้รอบครวั เจา้กงัวลถงึอาหารและน ้าดื่มทีจ่ าเป็นทุกวนั
และเสื้อผ้าที่จ าเป็นส าหรบัใหค้วามอบอุ่นและปกป้องร่างกาย และนี่คอืสิง่ที่เรา
เสนอให.้.. 

อ่าน มทัธิว 6:25-33 พระสญัญาอะไรท่ีพบได้ในข้อน้ี และประชากร
จะต้องท าอะไรเพ่ือรบัพระสญัญานัน้ 

พระสญัญามากมายของพระเจา้มอีงค์ประกอบแบบพนัธสญัญาแบบทัง้
สองฝ่าย กล่าวคอื เพื่อทีจ่ะรบัพรนัน้ เราจะตอ้งท าในส่วนของเราดว้ย 

อ่าน อิสยาห ์26:3 เราจะต้องท าอะไรเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสวสัดิภาพของ
พระเจ้า อ่าน 1 ยอหน์ 1:9 พระเยซูจะท าอย่างไรถ้าเราสารภาพบาปของเรา 
อ่าน 2 พงศาวดาร 7:14 มีอะไรบ้างในข้อเสนอของพระเจ้าท่ีกล่าวถึง “ถ้า
ท า” และ “ผลท่ีได้”  

ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ และข้ออื่น ๆ อีกมากมายกล่าวเชื่อมโยงถึง
ขอ้เทจ็จรงิทีส่ าคญัว่า ในความขดัแยง้ครัง้ยิง่ใหญ่ทีเ่กดิขึน้บนโลกนี้ แมพ้ระเจา้
จะทรงมีอ านาจสูงสุด แม้พระเจ้าจะทรงเป็นพระผู้สร้างและพระผู้ค ้าจุนเรา 

วนัพฤหสับดี 
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และแม้ความรอดเป็นของประทานแห่งพระคุณและเราได้รบัโดยที่ไม่สมควร
ไดร้บั แต่เรากย็งัมสี่วนทีจ่ะตอ้งท า เราจะตอ้งเลอืกทีจ่ะท าตามการดลใจของพระ
วญิญาณบรสิุทธิแ์ละเชื่อฟังสิง่ที่พระเจา้ทรงเรยีกให้เราท า โดยใช้ของประทาน
อนัศกัดิส์ทิธิค์อื เจตจ านงเสรหีรอืการเลอืกอย่างเสร ีแมพ้ระเจา้จะประทานพร
และชวีติแก่เรา เราอาจจะเลอืกค าสาปแช่งและความตายแทนก็เป็นได้ ไม่น่า
แปลกใจที่พระเจ้าตรสัว่า “เพราะฉะนัน้ท่านจงเลอืกเอาข้างชวีติเพื่อท่านและ
ลกูหลานของท่านจะไดม้ชีวีติอยู่” (เฉลยธรรมบญัญตั ิ30:19) 
 
                                     
                                     
 
ศึกษาเพ่ิมเติม: “ไมว่่าช่วงเวลาใดของโลก เมือ่ประชากรของพระเจา้ปฏบิตัติาม
แผนการของพระองคด์ว้ยการใหต้ามระบบ (คนืสบิลดหนึ่ง) และในของประทาน
และเงนิถวายอย่างร่าเรงิและเต็มใจ เขาเหล่านั ้นตระหนักถึงค ามัน่สญัญาที่ว่า 
ความเจรญิรุ่งเรอืงจะตดิตามการงานของเขาทัง้หมดตามสดัส่วนที่พวกเขาเชื่อ
ฟังข้อก าหนดของพระองค์ เมื่อพวกเขายอมรบัการอ้างสิทธขิองพระเจ้าและ
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของพระองค ์ใหเ้กยีรตพิระองคด์ว้ยทรพัยส์นิของพวกเขา 
ยุง้ฉางของพวกเขากเ็ต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ แต่เมื่อพวกเขาขโมยสบิลด
หนึ่งและเงนิถวายของพระเจ้า พวกเขาจะตระหนักว่า ไม่เพียงแต่ขโมยของ
พระองค์เท่านัน้ แต่ยงัขโมยของตนเองด้วย เพราะพระองค์จ ากดัพรที่ประทาน
แก่พวกเขาตามสัดส่วนที่พวกเขาถวายแด่พระองค์ ” (เอลเลน จี. ไว้ท์, 
ค าพยานส าหรบัครสิตจกัร, vol. 3, หน้า 395) 

พระคมัภรีก์ล่าวอย่างชดัเจนว่า เราได้รบัความรอดโดยความเชื่อเพยีง
เท่านัน้ ซึง่เป็นของประทานแห่งพระคุณของพระเจา้ การทีเ่ราเชื่อฟังค าตรสัสัง่
ของพระเจา้เป็นการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจา้ มใิช่เชื่อฟังเพื่อใหไ้ดม้าซึง่
ความรอด (เพราะถา้เราท าเพื่อใหไ้ดม้า นัน่กไ็มใ่ช่พระคุณ: ดใูน โรม 4:1-4) 

วนัศกุร ์
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แท้จรงิแล้ว เมื่อเราดูพนัธสญัญาแบบทัง้สองฝ่ายที่พระเจ้าทรงกระท ากับเรา 
เราจะเหน็ทัง้พรที่เราได้รบัและหน้าที่รบัผดิชอบของเรา เราสรา้งความสมัพนัธ์
ของเรากบัพระองคแ์ละก าหนดชะตากรรมของเราเองดว้ยการตอบสนองต่อสิง่ที่
พระเจา้เสนอแก่เรา การเชื่อฟังเป็นการรบัใช้และการแสดงความจงรกัภกัดใีน
ความรกั เป็นเครื่องหมายทีแ่ทจ้รงิของการเป็นสาวก แทนทีเ่ราจะต้องพยายาม
เชื่อฟังด้วยตวัเราเอง แต่เพราะความเชื่อและเชื่อเท่านัน้ที่ท าให้เรามสี่วนใน
พระคุณของพระครสิต ์ซึง่ช่วยเราใหเ้ชื่อฟังในสิง่ทีพ่ระเจา้ขอจากเราได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
1. มกีารกล่าวกนัว่า ถ้าชาวแอ๊ดเวนตสีทุกคนสตัยซ์ื่อในการคนืสบิลด

หนึ่ง ครสิตจกัรของเราคงมเีงนิมากเกินพอที่จะท าทุกสิง่ที่จ าเป็น
เพื่อการเผยแพร่ข่าวประเสรฐิ คุณมคีวามเหน็อย่างไรในแง่ของการ
คนืสบิลดหนึ่งและการถวาย เพื่อช่วยครสิตจกัรท าในสิง่ทีไ่ด้รบัการ
ทรงเรยีกใหท้ า 

2. พจิารณาถงึแนวคดิทีว่่า การเลอืกและการงานของเราส าคญัเพยีงใด
ต่อความสมัพนัธท์ีเ่รามกีบัพระเจา้ เหตุใดการคนืสบิลดหนึ่งและเงนิ
ถวายจงึเป็นส่วนหนึ่งของงานฉันทภาระ เรารบัของประทานแห่ง
ความรอดได้เพราะการคนืสบิลดหนึ่งใช่หรอืไม่ เราจะหลกีเลี่ยงกบั
ดกัแห่งความคดิเช่นน้ีไดอ้ยา่งไร 

3. อภปิรายค าถามท้ายบทเรยีนวนัองัคารที่กล่าวว่า แมเ้ราจะสตัยซ์ื่อ
ต่อพระเจา้ แต่เรากย็งัพบกบัช่วงเวลาทีย่ากล าบาก เราจะท าความ
เข้าใจอย่างไรหากสิ่งนี้ เกิดกับเราจริง ๆ และเราจะไม่ท้อแท้ได้
อยา่งไร 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาห์น้ี: ปฐมกาล 14:18-20; มาลาคี 
3:10; เฉลยธรรมบัญญัติ 12:5-16; เลวีนิติ 27:30; 1 พงศ์กษัตริย์ 17:9-16; 
1 โครนิธ ์4:1, 2 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 
 
 

ปฐมกาล 14 กล่าวถึงการกลับมาจากภารกิจช่วยเหลือตัวประกันที่
ประสบความส าเร็จของอับราม ด้วยการช่วยเหลือโลทผู้เป็นหลานชายและ
ครอบครวั และคนอื่น ๆ จากเมอืงโสโดมทีถู่กจบัตวัไป กษตัรยิแ์ห่งเมอืงโสโดม
รูส้กึขอบคุณเป็นอย่างยิง่ส าหรบัการช่วยเหลอืครัง้นี้ กษตัรยิจ์งึมอบของทีร่บิได้
จากการสูร้บทัง้หมดใหแ้ก่อบัราม อบัรามไม่เพยีงแต่ปฏเิสธขอ้เสนอ แต่ยงัมอบ
สบิลดหนึ่งจากของทัง้หมดทีเ่ขามอียูใ่หแ้ก่เมลคเีซเดค 

หลงัจากประสบการณ์คนืสบิลดหนึ่งของอบัราม องค์พระผู้เป็นเจา้ตรสั
กบัอบัรามในทนัใด “อบัรามเอ๋ย เจา้อยา่กลวัเลย เราเป็นโล่ของเจา้ บ าเหน็จของ

บทท่ี 3 
พนัธสญัญาสิบลดหน่ึง 

The Tithing Contract 
วนัที ่14 – 20 มกราคม 2023 

บา่ยวนัสะบาโต 

“พระยาห์เวห์จอมทพัตรสัว่า จงน าทศางค์เต็มขนาดมาไว้
ในคลงั เพ่ือว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา จงลองดูเราใน
เร่ืองน้ีว่า เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพร 
อย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่” (มาลาคี 3:10) 
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เจ้าจะมากมายนัก” (ปฐมกาล 15:1) อันที่จริง พระเจ้าก าลังบอกอับรามว่า 
“อย่ากงัวลเลย เราจะเป็นผู้พิทกัษ์และผู้จดัเตรยีมแก่เจ้า” จากนัน้หลาย ๆ ปี
ต่อมา โมเสสบอกชนชาติอิสราเอลในขณะที่ก าลังเข้าสู่ ดินแดนคานาอันว่า 
“ท่านจงถวายทศางค์ของผลติผลจากพชืพนัธุ์ทีไ่ด้ในนาของท่านแต่ละปี... เพื่อ
ท่ านจะได้ เ รียนรู้ ที่ จ ะ ย า เก ร งพระยาห์ เ วห์พร ะ เ จ้ าขอ งท่ าน เ สมอ ” 
(เฉลยธรรมบญัญตั ิ14:22, 23) 

นางเอลเลน จ.ี ไว้ท์เขยีนว่า “แม้ก่อนที่โมเสสจะได้รบัระบบที่ชดัเจน 
มนุษยต์้องถวายของก านัลแด่พระเจา้เพื่อจุดประสงค์ทางศาสนา แมแ้ต่ในสมยั
อดตีกาลในยคุของอาดมั” (ค าพยานส าหรบัครสิตจกัร, vol. 3, หน้า 393) 
ข้อความน้ีให้ความหมายส าหรบัเราในทุกวนัน้ีอย่างไร 
 
                                    สิบลดหน่ึงคือหน่ึงในสิบ 
                                    Tithe Equals a Tenth 
 

พจนานุกรมให้ความหมายสบิลดหนึ่งว่า “หนึ่งในสบิของบางสิง่” หรอื 
“รอ้ยละสบิ (10%)” ค าจ ากดัความนี้น่าจะมาจากค าบรรยายในพระคมัภรี ์สบิลด
หนึ่งกค็อืการคนื รายไดร้อ้ยละ 10 หรอืก าไรของเราแก่พระเจา้ เราเขา้ใจว่าสิง่ที่
เรามทีัง้หมดตัง้แต่แรกเป็นของพระองค์ กฎการคนืสบิลดหนึ่งที่มอบให้แก่ชาว
อิสราเอลที่ภูเขาซีนายชี้ให้เห็นว่า สิบลดนั ้นบริสุทธิแ์ละเป็นของพระเจ้า 
(ดูในเลวนีิต ิ27:30, 32) พระเจา้ขอเพยีงรอ้ยละ 10 ส่วนการถวายดว้ยใจกตญัญู
ของเราแยกออกจากส่วนทีเ่ป็นสบิลด สบิลดเป็นพยานถงึการอุทศิชวีติครสิเตยีน
ของเรา ไม่มขีอ้ใดในพระคมัภรีท์ีร่ะบุว่าส่วนทีเ่ป็นของพระเจา้มคี่าน้อยกว่าหนึ่ง
ในสบิ 

อ่าน ปฐมกาล 14:18-20 และฮีบร ู7:1-9 อบัรามตอบสนองอย่างไร
เม่ือพบเมลคีเซเดค จากข้อน้ีท าให้เราเหน็ได้อย่างไรว่าการปฏิบติัเช่นน้ีมี
มาตัง้แต่อดีตอนัยาวนาน 

วนัอาทิตย ์
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พระคมัภรีก์ล่าวถงึสบิลดหนึ่งครัง้แรกในปฐมกาล 14 ซึง่เป็นการบนัทกึ
เรื่องราวการพูดคุยของเมลคเีซเดคกบัอบัราม และการกล่าวถงึสบิลดหนึ่งครัง้
สุดทา้ยในพระคมัภรีเ์ป็นการระลกึถงึเหตุการณ์เดยีวกนั การใชค้ า “หนึ่งในสบิ” 
หรอื “สบิลดหนึ่ง” กใ็ชแ้ทนกนัได ้และต่างหมายถงึ ทศางค ์(ฮบีร ู7:1-9) สงัเกต
ในเรือ่งราวของชาวฮบีร ูทัง้เมลคเีซเดคและพระครสิตไ์มไ่ดม้าจากเผ่าเลว ีดงันัน้
เรื่องสบิลดมมีาก่อนชนเผ่าเลว ีสบิลดไม่ไดเ้ป็นเพยีงขนบธรรมเนียมของชาวยวิ
และไมไ่ดม้าจากชาวฮบีรทูีภ่เูขาซนีาย 

อ่าน ปฐมกาล 28:13, 14, 20-22 พระเจ้าสญัญาว่าจะท าอะไรให้ยา
โคบ และยาโคบตอบสนองพระองคอ์ย่างไร 

เมื่อยาโคบออกจากบ้าน เพื่อหนีจากเอซาวผู้เป็นพี่ชายที่โกรธจดั คนื
หนึ่งเขาฝันถงึบนัไดทีข่ ึน้จากแผ่นดนิโลกสู่สวรรค ์ทูตสวรรคห์ลายองคก์ าลงัขึน้
และลงบนัไดนัน้ และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ประทบัอยูบ่นทีส่งูสุดและทรงสญัญาว่าจะ
อยูก่บัยาโคบ และจะน าเขากลบับา้นในวนัหน่ึง ชายหนุ่มโสดคนน้ีมปีระสบการณ์
ในการกลบัใจใหม่อย่างแทจ้รงิและกล่าวว่า “พระยาหเ์วหจ์ะทรงเป็นพระเจา้ของ
ขา้พระองค.์..ทุกสิง่ทีพ่ระองคป์ระทานแก่ขา้พระองค ์ขา้พระองคจ์ะถวายหนึ่งใน
สบิแด่พระองค”์ (ปฐมกาล 28:21, 22) 

เหตใุดจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีต้องเข้าใจว่า สิบลดหน่ึงไม่ได้มีต้นก าเนิด
มาจากระบบกฎหมายของชนชาติอิสราเอลหรือกระทัง่ระบบศาสนา 
เช่นเดียวกบัวนัสะบาโต เราโดยเฉพาะผู้มีชีวิตหลงักางเขนได้รบับทเรียน
อะไรจากความจริงน้ี 
 
                                    คลงัอยู่ท่ีไหน 
                                    Where is the Storehouse? 

อ่าน มาลาคี 3:10 ข้อพระคมัภีรน้ี์สอนเราว่า เราควรส่งสิบลดหน่ึง
ไปท่ีใด 

วนัจนัทร ์
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แมข้อ้พระคมัภรีน์ี้ไม่ไดใ้หแ้นวทางทีเ่จาะจง แต่กเ็หน็ไดช้ดัว่าประชากร
ของพระเจา้รูด้วี่า ค าว่า “คลงั” ทีพ่ระองคต์รสัหมายถงึอะไร พระเจา้ยงัตรสัไว้ใน
แนวทางของพระองค์ดว้ยว่า “เพื่อว่าจะมอีาหารในนิเวศของเรา” ประชากรของ
พระองค์เข้าใจว่า พระนิเวศของพระเจ้าก็คือพระวิหาร ซึ่งคือเต็นท์อันวิจติร
ตระการตาซึ่งสร้างขึ้นตามค าแนะน าที่ให้แก่โมเสสที่ภูเขาซนีาย ต่อมาเมื่อชน
ชาตอิสิราเอลอาศยัในแผ่นดนิแห่งพระสญัญา ในตอนแรกศูนยก์ลางนี้อยู่ที่ชโิลห ์
และจากนัน้ไดย้า้ยไปทีพ่ระวหิารในกรงุเยรซูาเลม็อย่างถาวร 

เฉลยธรรมบญัญัติ 12:5-14 ไม่ได้ระบุว่าบุตรธิดาของพระเจ้า
สามารถใช้ดลุยพินิจของตนเองว่าจะคืนสิบลดหน่ึงท่ีไหน เราน าหลกัการ
อะไรจากข้อพระคมัภีรน้ี์มาใช้กบัเราเองในปัจจบุนัได้บ้าง 

ในฐานะสมาชกิครอบครวัของพระเจ้า เราจ าต้องเขา้ใจและปฏบิตัิตาม
พระประสงคข์องพระองคว์่าเราจะท าอย่างไรกบัสบิลดของเรา ในบนัทกึของพระ
คมัภรีเ์ราเรยีนรูว้่า ประชากรของพระเจ้าจะต้องเดนิทางไปกรุงเยรูซาเล็มปีละ
สามครัง้ คอื ปัสกา เทศกาลเพนเทคอสต ์และเทศการอยูเ่พงิ (อพยพ 23:14-17) 
เพื่อน าสิบลดหนึ่งและของถวายไปเป็นการส่วนตัว และเพื่อสรรเสริญและ
นมสัการพระเจ้า จากนัน้ชาวเลวีจะแจกจ่ายสิบลดนัน้ให้กบัพี่น้องของตนทัว่
แผ่ นดินอิส ร า เ อล  (ดู ใน  2 พงศาวดาร  31:11-21; เนหะมีย์  12:44-47; 
เนหะมยี ์13:8-14) เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการคลงักองกลางในพระคมัภีร์นี้ 
ครสิตจกัรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสได้ก าหนดให้คอนเฟอเรนซ์ท้องถิ่น มชิชนั 
และสหมชิชนัของครสิตจกัรต่าง ๆ เป็นคลงัในนามของครสิตจกัรโลก และงาน
พนัธกจิเพื่อการรบัใชจ้ะไดร้บัค่าตอบแทนจากคลงัเหล่านี้ 

เพื่อความสะดวกของสมาชกิครสิตจกัร สมาชกิจะน าสบิลดหนึ่งและเงนิ
ถวายหรอืบางคนอาจใชใ้นรูปแบบออนไลน์ส่งมายงัโบสถ์ทอ้งถิน่ เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของประสบการณ์การนมสัการ จากนัน้เหรญัญกิของโบสถ์ทอ้งถิน่จะส่งสบิ
ลดไปยงัคลงักองกลางของคอนเฟอเรนซ ์ระบบการจดัการสบิลดเช่นนี้ออกแบบ
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และก าหนดโดยพระเจา้ และท าใหค้รสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีเจรญิเตบิโต
ไปทัว่โลก 

ลองนึกดูว่า หากแต่ละคนตดัสินใจท่ีจะมอบสิบลดของตนให้กบั
ใครกต็ามท่ีพวกเขาต้องการ จะเกิดอะไรขึ้นกบัโบสถข์องเรา เหตุใดการ
ปฏิบติัดงักล่าวจึงเป็นความคิดท่ีผิดและขดักบัพระคมัภีร ์
 
                                    วตัถปุระสงคข์องการคืนสิบลดหน่ึง 
                                    The Purpose of Tithing 
 

อ่าน เลวี นิ ติ  27:30 และกันดารวิ ถี  18:21, 24 พระเ จ้าทรงมี
วตัถปุระสงคอ์ย่างไรกบัสิบลดหน่ึง 

เนื่องจากพระเจา้ทรงเป็นเจา้ของทุกสิง่ (สดุด ี24:1) แน่นอนว่าพระองค์
มไิดท้รงต้องการเงนิ แต่เพราะสบิลดหนึ่งเป็นของพระองค ์พระองคจ์งึทรงบอก
เราว่าเราควรท าอย่างไร นัน่คอื การใชส้บิลดของพระองคเ์พื่อสนับสนุนพนัธกจิ
ขา่วประเสรฐิ ดงันัน้สบิลดของพระเจา้จะช่วยดแูลผู้รบัใชข้องพระองค ์

เผ่าเลวซีึง่เป็นกองก าลงัในพระคมัภรีพ์นัธสญัญาเดมิ ไมไ่ดร้บักรรมสทิธิ ์
ครอบครองที่ดนิมากมายอย่างเผ่าอื่น ๆ เผ่าเลวไีด้ครอบครองเฉพาะบางหวั
เมอืงซึง่รวมถงึเมอืงลีภ้ยั ซึง่มทีีด่นิรอบ ๆ เพยีงพอส าหรบัการเพาะปลูกส่วนตวั 
พวกเขาไดร้บัการสนบัสนุนจากสบิลดหนึ่งของคนอื่น ๆ และพวกเขาเองกห็กัสบิ
ลดหนึ่งของรายไดข้องตนเช่นกนั 

อ่าน กิจการ 20:35 เราได้รบัข่าวสารอะไรจากข้อน้ี และเก่ียวข้อง
กบัสิบลดหน่ึงอย่างไร 

สบิลดหนึ่งเป็นสิง่ส าคญั เพราะช่วยใหเ้ราสรา้งความสมัพนัธแ์ห่งความ
ไว้วางใจกบัพระเจา้ การหกัรายได้หนึ่งในสิบของคุณออกมาและ “บรจิาค” (แม้
ในความเป็นจรงิแล้ว ส่วนนัน้ก็เป็นของพระเจา้) เป็นการกระท าด้วยความเชื่อ
อยา่งแทจ้รงิ และดว้ยการฝึกฝนความเชื่อเท่านัน้ทีค่วามเชื่อของคุณจะเตบิโตได้ 

วนัองัคาร 
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ตวัอย่างเช่น ลองนึกถงึช่วงเวลายุคสุดท้าย เมื่อกลุ่มคนที่สตัยซ์ื่อจะไม่
สามารถซื้อขายได้ ดงัที่แสดงไว้ในววิรณ์ 13-14 (ดูในบทเรยีนสปัดาห์ที่ 11) 
การพฒันาความไว้วางใจในพระเจ้าและในการจดัเตรียมของพระองค์ ฤทธิ ์
อ านาจและความรกัของพระองคจ์ะมคีวามส าคญัต่อเราอย่างยิง่ เมื่อดูเหมอืนว่า
คนทัง้โลกต่อต้านเรา การคืนสิบลดหนึ่งอย่างสัตย์ซื่อจะช่วยพัฒนาความ
ไว้วางใจนัน้ได้อย่างแน่นอน แม้ก่อนที่เหตุการณ์นัน้จะเกิดขึ้น เราทุกคนต่าง
จ าเป็นตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะวางใจในพระเจา้ไมว่่าจะอยูใ่นสถานการณ์ใดกต็าม 

เหตุผลส าคญัประการที่สองที่เราควรมีความซื่อสัตย์ทางการเงนิคือ 
เพื่อเขา้ถงึพรที่จบัต้องได้ของพระเจา้ที่พระองค์ทรงสญัญาไว้ อกีด้านหนึ่งของ
พนัธสญัญาแห่งสบิลดหนึ่ง พระเจา้ทรงสญัญาจะประทานพรอย่างมากมายจน
เราไม่มทีีเ่พยีงพอทีจ่ะเกบ็ เราสามารถน าส่วนเกนินัน้มาช่วยเหลอืผูอ้ื่นและช่วย
สนบัสนุนงานของพระเจา้ดว้ยเงนิถวาย 

คุณสัมผสักบัความจริงท่ีว่า “การให้มีความสุขย่ิงกว่าการรับ” 
อย่างไร 
 
                                    สิบลดหน่ึงคิดจากรายได้รวมหรอืรายได้สุทธิ 
                                    Tithing on the Gross or the Net Income? 
 

หากเราได้รบัเงนิเป็นรายชัว่โมงหรอืเงนิเดอืน เราค านวณสบิลดหนึ่ง
จาก “รายได้” ของเรา และหากเราประกอบอาชพีอสิระและมธีุรกิจส่วนตวั เรา
ค านวณจาก “ก าไร” ในหลาย ๆ ประเทศ รฐับาลจะเก็บภาษีจากรายได้ของ
ประชาชน เพื่อน าไปใช้ในงานบรกิารต่าง ๆ ส าหรบัคนในประเทศ เช่น ความ
ปลอดภยั ถนนและสะพาน เงนิที่จ่ายให้แก่ผู้ว่างงาน เป็นต้น ค าถามพื้นฐานที่
เกี่ยวขอ้งกบัรายไดร้วม (ก่อนหกัภาษ)ี หรอืรายไดสุ้ทธ ิ(หลงัหกัภาษ)ี กล่าวคอื 
เราควรคนืสบิลดจากรายไดข้องเราก่อนหรอืหลงัจากหกัภาษ ีผูท้ีป่ระกอบอาชพี

วนัพธุ 
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อสิระสามารถหกัค่าใช้จ่ายจากการท าธุรกิจเพื่อก าหนดก าไรที่แท้จรงิก่อนที่จะ
หกัภาษสี่วนบุคคลได ้

จากการศึกษาพฤติกรรมการคนืสบิลดของสมาชกิภาพเผยให้เห็นว่า 
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีส่วนใหญ่คนืสบิลดจากรายไดร้วม กล่าวคอื รายไดก่้อนที่
จะหกัภาษ ี

อ่าน 1 พงศ์กษัตริย์ 17:9-16 สถานการณ์ของหญิงม่ายก่อนท่ี 
เอลียาห์จะมาหาเธอเป็นอย่างไร ผู้เผยพระวจนะขอให้เธอท าอะไรก่อนท่ี
จะดูแลตัวเองและลูกชาย เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องน้ีเมื่อเช่ือมโยงกับ
ค าถามของเรา 

พระเจ้าทรงบอกหญงิม่ายแห่งศาเรฟัทว่า คนของพระเจ้าก าลงัมาพบ
เธอ (1 พงศ์กษัตรยิ์ 17:9) เมื่อเอลียาห์มาถึง เธอจึงอธิบายสถานการณ์อัน
เลวรา้ยของเธอ เอลยีาหข์อน ้าดื่มก่อนแลว้จงึขอเพิม่เตมิว่า “อย่ากลวัเลย จงไป
ท าตามทีเ่ธอพูด แต่จงท าขนมก้อนเลก็ใหฉ้ันก่อน แลว้เอามาใหฉ้ัน ภายหลงัจงึ
ท าส าหรบัตวัเธอและลูกของเธอ เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอลตรสั
ดงันี้ว่า ‘แป้งในหม้อนัน้จะไม่ขาด และน ้ามนัในไหนัน้จะไม่หมด จนกว่าจะถึง
วนัทีพ่ระยาหเ์วหท์รงส่งฝนลงมายงัพืน้ดนิ’ ” (1 พงศก์ษตัรยิ ์17:13, 14) 

นี่เป็นการเห็นแก่ตัวหรอืไม่ หรอืเป็นเพียงการทดสอบความเชื่อของ
หญงิม่าย อนัที่จรงิ นี่เป็นการเปิดโอกาสให้เธอได้ฝึกฝนความเชื่อ ซึ่งค าตอบก็
เหน็ไดช้ดัเจนอยูแ่ลว้ 

แต่ประเดน็ของรายได้รวมหรอืรายได้สุทธกิ็ขึ้นอยู่กบัเราแต่ละคนที่จะ
ตดัสนิใจ ครสิตจกัรไม่ไดก้ าหนดสิง่ทีเ่ราควรท าหรอืสิง่ทีถู่กต้อง ทา้ยสุดแลว้เรา
แต่ละคนตอ้งตดัสนิใจเลอืกเอง และไมว่่าเราจะเลอืกอยา่งไร เราตอ้งไมต่ดัสนิคน
ที่เลอืกต่างจากเรา เราแต่ละคนต้องตอบพระเจ้าเพยีงผู้เดยีวส าหรบัการเลอืก
ของเรา “ทุกคนต่างต้องเป็นผู้ประเมินตนเองและให้ตามแต่ที่ตัง้ ใจไว้ ” 
(เอลเลน จ.ี ไวท้,์ ค าพยานส าหรบัครสิตจกัร, vol. 4, หน้า 469) 
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คณุจะอธิบายถึงพระพรท่ีได้รบัจากการคืนสิบลดให้กบัคนท่ีไม่เคย
คืนได้อย่างไร พระพรเหล่านั้นมีอะไรบ้าง และการคืนสิบลดหน่ึงช่วย
เสริมสร้างความเช่ือของคณุได้อย่างไร 
 
                                    สิบลดท่ีซ่ือสตัย ์
                                    An Honest or Faithful Tithe 
 

อ่าน 1 โครินธ์ 4:1, 2 ในฐานะท่ีเราเป็นลูกของพระเจ้าและเป็น
ผูด้แูลพระพรของพระองค ์เราได้รบัการทรงเรียกให้เป็นคนแบบไหน 

ดงันัน้แลว้ การคนืสบิลดหนึ่งอย่างซื่อสตัยห์มายความว่าอย่างไร สปัดาห์นี้
เราไดศ้กึษาถงึองคป์ระกอบหลายประการของสบิลดหนึ่ง ดงันี้: 

1. จ านวน – หนึ่งในสบิ หรอืรอ้ยละ 10 ของรายไดห้รอืก าไรของเรา 
2. น าไปไวท้ีค่ลงั – สถานทีท่ีผู่ป้ระกาศขา่วประเสรฐิไดร้บัรายได้ 
3. ถวายเกยีรตแิด่พระเจา้ดว้ยรายไดส้่วนแรกของเรา 
4. ใชใ้นวตัถุประสงคท์ีถู่กตอ้ง – เพื่อสนบัสนุนงานพนัธกจิ 

ในฐานะที่เราเป็นสมาชกิครสิตจกัร เป็นความรบัผดิชอบของเราที่จะต้อง
ปฏบิตัติามสามขอ้แรก และเป็นความรบัผดิชอบของผูดู้แลคลงัทีต่อ้งท าใหแ้น่ใจ
ว่าเงนิสบิลดจะน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

สบิลดหนึ่งนัน้ไม่ได้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของเราซึง่ต่างจากเงนิถวาย ทัง้หนึ่ง
ในสบิและคลงัเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในความรบัผิดชอบของเรา เรามไิด้เป็นผู้ตัง้
ปัจจยัก าหนดนี้ แต่พระเจา้ทรงเป็นผูต้ ัง้ ถ้าเราไม่ไดค้นืรอ้ยละ 10 ของ “รายได”้ 
เต็มจ านวน แสดงว่าเราไม่ได้คนืสบิลดจรงิ ๆ ถ้าเราไม่ได้คนืรอ้ยละ 10 ให้กบั 
“คลงั” เรากไ็มไ่ดค้นืสบิลดจรงิ ๆ เช่นกนั 

อ่าน มทัธิว 25:19-21 เม่ือใดท่ีพระเจ้าจะขอให้เราอธิบายถึงการดูแล
การเงินของพระองค ์พระเจ้าตรสัอย่างไรกบัผูท่ี้สตัยซ่ื์อทางการเงิน 

วนัพฤหสับดี 
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“จงน าทศางคเ์ตม็ขนาดมาไวใ้นคลงั” (มาลาค ี3:10) นี่คอืพระบญัชาของพระ
เจา้ ไม่มกีารรอ้งขอให้ถอืเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของความกตญัญูหรอืการมใีจกวา้ง 
แต่เป็นเรือ่งของความซื่อสตัย ์สบิลดหนึ่งเป็นของพระเจา้ และพระองคท์รงขอให้
เราคืนสิ่งที่ เ ป็นของพระองค์แก่พระองค์ ”  ( เอลเลน จี.  ไว้ท์, Education, 
หน้า 138) การดแูลทรพัยส์นิเพื่อพระเจา้เป็นสทิธพิเิศษและเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบ
ของเรา พระองค์ทรงอวยพรและค ้าจุนเรา พระองค์ทรงขอเพียงหนึ่งในสิบ 
นอกจากนี้ พระองคก์ท็รงใชส้บิลดของพระองคเ์พื่อจดัหาใหก้บัผูท้ีท่ างานในพนัธ
กจิ ดงัทีพ่ระองคท์รงท าเพื่อเผ่าเลวใีนยคุสมยัชนชาตอิสิราเอล 

บางคนอาจโต้แย้งว่า พวกเขาไม่ชอบวิธีการใช้เงินสิบลดของพวกเขา 
ดงันัน้ คนเหล่าน้ีจึงไม่คืนสิบลดหรือคืนสิบลดให้กบัท่ีอ่ืน ทว่าพระเจ้าตรสั
ว่า “จงน าทศางค์มาไว้ในคลงัก็ต่อเม่ือคุณแน่ใจว่าคลงันัน้ใช้เงินอย่าง
เหมาะสม” อย่างนัน้หรือ 
 
                                     
                                     
 
ศึกษาเพ่ิมเติม: อ่านข้อเขียนที่ครอบคลุมที่สุดในเรื่องสิบลดหนึ่งของนาง 
เอลเลน จ.ี ไว้ท ์ใน ค าพยานส าหรบัครสิตจกัร, vol. 9 หน้า 245-252 และศกึษา 
Counsels on Stewardship, หน้า 65-107 

“หากสบิลดหนึ่งทัง้หมดของผูค้นไหลเขา้สู่คลงัของพระเจา้ตามทีค่วรจะ
เป็น พระเจ้าจะประทานพรอย่างมากมาย ของประทานและเงินถวายเพื่อ
จดุประสงคอ์นัศกัดิส์ทิธิจ์ะเพิม่ทวคีณูขึน้เป็นสบิเท่า และช่องว่างระหว่างพระเจา้
กบัมนุษยจ์ะยงัคงเปิดอยู่” (เอลเลน จ.ี ไว้ท,์ ค าพยานส าหรบัครสิตจกัร, vol. 4, 
หน้า 474) นี่เป็นค ากล่าวที่น่าอศัจรรย ์ถ้าเราทุกคนต่างคนืสบิลดอย่างซื่อสตัย ์
พระเจา้จะอวยพรเราดว้ยเงนิทุนเพื่อเพิม่เงนิถวายของเราเป็น 1,000 เปอรเ์ซน็ต ์

วนัศกุร ์
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“พนัธสญัญาที่พระเจา้ทรงกระท ากบัมนุษยพ์บได้ใน มาลาค ี3 ในขอ้นี้
องค์พระผู้เป็นเจ้าระบุส่วนที่พระองค์จะทรงกระท าเพื่อมอบของประทานอัน
ยิง่ใหญ่แก่ผูท้ีค่นืสบิลดและเงนิถวายแก่พระองคอ์ย่างซื่อสตัย์” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ 
Review and Herald, 17 ธนัวาคม, 1901) 

“ทุกคนควรจ าไวว้่าสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงรอ้งเรยีกใหเ้ราท าส าคญักว่างานอื่น 
ทีเ่ราไดร้บัเรยีกทัง้หมด พระองค์ประทานใหเ้ราอย่างมากมาย และพระสญัญาที่
พระองคท์รงกระท ากบัมนุษยค์อื ใหค้นืหนึ่งในสบิของทรพัยส์มบตัทิีม่อียู่แก่พระ
เจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบความรบัผดิชอบแก่บรรดาผู้ดูแลทรพัย์สนิของ
พระองค์ แต่พระองค์ตรสัว่า หนึ่งในสบิของทรพัยส์นินัน้เป็นของเรา ซึ่งเป็นไป
ตามสดัส่วนทรพัยส์นิที่พระเจา้ประทานแก่มนุษย ์ดงันัน้แล้ว มนุษยจ์ะต้องคนื
สบิลดหนึ่งอยา่งซื่อสตัยแ์ก่พระเจา้ การก าหนดเช่นนี้จดัท าขึน้โดยพระเยซคูรสิต์
พระองคเ์อง” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ ค าพยานส าหรบัครสิตจกัร, vol. 6, หน้า 384)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
1. พจิารณาแนวคดิที่กล่าวว่า สบิลดหนึ่งเป็นการปฏบิตัิที่ไม่ได้มตี้น

ก าเนิดในชนชาตอิสิราเอล ความจรงินี้ช่วยใหเ้ราเขา้ใจหน้าทีใ่นส่วน
ของเราต่อพระพกัตรพ์ระเจา้อยา่งไร 

2. อภปิรายค าถามท้ายบทเรยีนวนัจนัทร์ ลองคดิดูว่าจะเกิดอะไรขึน้
หากผูค้นตดัสนิใจส่งสบิลดไปทีอ่ื่น จะเกดิอะไรขึน้กบัครสิตจกัรของ
เรา เราจะยงัมคีรสิตจกัรอกีหรอืไม่ ทศันคตทิี่กล่าวว่า “สบิลดของ
ฉนันัน้น้อยเกนิไป ฉนัไมจ่ าเป็นตอ้งคนืหรอก” ไมถู่กตอ้งอยา่งไร 

3. แบ่งปันสิง่ทีคุ่ณเรยีนรูแ้ละประสบการณ์การคนืสบิลดของคุณในชัน้
เรยีน คุณจะสอนผูอ้ื่นถงึการปฏบิตัเิช่นน้ีอยา่งไร 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาห์น้ี: 2 โครนิธ์ 9:6, 7; เฉลยธรรม
บัญญัติ 16:17; สดุดี 116:12-18; 1 พงศาวดาร 16:29; มาระโก 12:41-44;  
มาระโก 14:3-9 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 
 
 
 

นอกจากสบิลดหนึ่งแลว้ ยงัมเีงนิถวายซึง่มาจากทรพัยส์นิของเราทีเ่หลอื
จากสบิลดที่คนืแก่พระเจา้อกี 90 เปอรเ์ซน็ต์ นี่เป็นส่วนของการให้ด้วยใจยนิด ี
ประชากรของพระเจา้มอบเงนิถวายทีแ่ตกต่างกนั เช่น ถวายเพื่อไถ่บาป ถวาย
เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของพระเจา้หรอืถวายเพื่อขอบพระคุณ ถวายเพื่อ
น้อมรบัการปกป้องจากพระเจา้ และถวายเพื่อขอบพระคุณที่พระองค์ประทาน
สุขภาพ ความเจรญิรุ่งเรอืง และการค ้าจุน นอกจากนี้ ยงัมกีารถวายเพื่อคน

บทท่ี 4 
เงินถวายเพ่ือพระเยซู 

Offerings for Jesus 
วนัที ่21 – 27 มกราคม 2023 

บา่ยวนัสะบาโต 

“ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระยาห์เวห์ ส าหรบัความดี
ทัง้ส้ินของพระองค์ท่ีมีต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะยกถ้วยแห่ง
ความรอด และร้องออกพระนามพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะแก้
บนแด่พระยาห์เวห์ ต่อหน้าประชาชนทัง้ปวงของพระองค”์  
(สดดีุ 116:12-14) 
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ยากจน และการถวายเพื่อการสร้างและทะนุบ ารุงโบสถ์ที่เป็นสถานที่แห่งการ
นมสัการ 

เมื่อเราพจิารณาถึงความส าคญัของของประทานที่พระเจ้ามอบให้เรา
แล้ว เราจะเริม่เหน็ว่าการให้ของเรานัน้เป็นมากกว่าการสร้างที่จอดรถหรอืซื้อ
เสือ้คลุมใหก้บัคณะนกัรอ้ง เราน าของถวายมาเพื่อตอบสนองต่อสิง่ทีพ่ระเจา้ทรง
ท าเพื่อเรา โดยเฉพาะการสละพระชนมข์องพระเยซ ู“เรารกั กเ็พราะพระองคท์รง
รักเราก่อน” (1 ยอห์น 4:19)  ดังนั ้นแล้ว คริสตจักรไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น 
คอนเฟอเรนซ์ หรอืทัว่โลก ใช้เงนิถวายของเราเพื่อความก้าวหน้าในงานของ  
พระเจา้ สปัดาหน์ี้เราจะศกึษาการกล่าวถงึเงนิถวายในพระคมัภรีว์่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของสิง่ทีเ่ราตอ้งท าในการดแูลพนัธกจิของพระเจา้บนแผ่นดนิโลก 
 
                                    แรงดลใจในการถวาย 
                                    Motivation for Giving 
 

เรารกัพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรกัเราก่อน การที่เราให้นัน้ก็เป็นการ
ตอบสนองต่อของประทานอนัอศัจรรยท์ีพ่ระองคม์อบแก่เรา อนัทีจ่รงิ “องคพ์ระผู้
เป็นเจา้มไิดท้รงต้องการเงนิถวายจากเรา เราไม่อาจท าใหพ้ระองคเ์พิม่พูนขึน้ได้
ด้วยเงนิถวายของเรา ผู้ประพนัธ์กล่าวว่า ‘สิง่ของทุกอย่างมาจากพระองค์ ขา้
พระองคท์ัง้หลายไดถ้วายของทีม่าจากพระองคแ์ด่พระองค์’ ทว่าพระเจา้อนุญาต
ใหเ้ราแสดงความซาบซึง้ในพระเมตตาคุณของพระองค ์ดว้ยการเสยีสละตนเอง
เพื่อขยายโอกาสแก่ผูอ้ื่น นี่เป็นหนทางเดยีวทีเ่ราจะแสดงความกตญัญแูละความ
รกัต่อพระเจา้ได”้ (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ Counsels of Stewardship, หน้า 18) 

แทจ้รงิแลว้เมื่อเรามอบเงนิ “ของเรา” ใหแ้ก่พระเยซูกเ็ป็นการเสรมิสรา้ง
ความรกัทีเ่รามต่ีอพระองคแ์ละผูอ้ื่น ดงันัน้ เงนิสามารถเป็นพลงัทีด่อีย่างแทจ้รงิ
ได้ พระเยซูใช้เวลากล่าวถงึเรื่องเงนิและความมัง่คัง่มากพอกบัเรื่องอื่น ๆ หนึ่ง
ในทุก ๆ หกข้อในพระธรรมมทัธิว มาระโก และลูกาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงิน 

วนัอาทิตย ์
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ข่าวประเสรฐิในพระกิตติคุณคอื พระเจ้าสามารถช่วยเราให้พ้นจากการใช้เงนิ
ในทางทีผ่ดิและพน้จากความรกัเงนิอย่างไมถู่กตอ้ง 

อ่าน มทัธิว 6:31-34 และเฉลยธรรมบญัญติั 28:1-14 พระเจ้าทรง
สญัญาว่าจะท าอะไรให้เราถ้าเราเช่ือฟังพระองค ์ 

เงนิถวายของเราเป็นเครื่องพสิูจน์ว่า เราเต็มใจเสยีสละตนเพื่อพระเจา้ 
ซึ่งอาจเป็นประสบการณ์ฝ่ายจติวญิญาณอย่างลกึซึ้ง เป็นการแสดงออกว่าชวีติ
เรามอบทุกสิ่งแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า อย่างที่ส านวนภาษาอังกฤษกล่าวว่า 
“อย่าดแีต่พูด” คุณพูดได้ว่า คุณรกัพระเจา้ แต่การถวายด้วยใจกวา้งนัน้จะช่วย
เผยใหเ้หน็ความรกันัน้ 

การถวายมาจากใจที่วางใจในพระเจ้าเป็นการส่วนตัว คือพระผู้ทรง
จดัเตรยีมให้ตามความต้องการของเราตามที่พระองคเ์หน็ดทีี่สุด การถวายของ
เราอยู่บนความเชื่อมัน่ว่า เรามัน่ใจในความรอดของพระครสิต ์การถวายนัน้มใิช่
เพื่อเอาอกเอาใจหรอืแสวงหาการยอมรบัจากพระเจ้า แต่การถวายของเราจะ
หลัง่ไหลออกมาจากใจที่ยอมรบัพระครสิต์ โดยเชื่อว่าเป็นหนทางแห่งพระคุณ
และการไถ่ซึง่เป็นหนทางเดยีวและเพยีงพอ 
อ่าน 2 โครินธ์ 9:6, 7 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรสัอะไรกบัเราในข้อน้ี การให้  
“ตามท่ีเขาคิดหมายไว้ในใจ” หมายความว่าอย่างไร เราเรียนรู้ท่ีจะให้ด้วย
ใจยินดีได้อย่างไร 
 
                                    จ านวนเงินถวายควรเป็นเท่าใด 
                                    What Portion for Offerings? 

อ่าน เฉลยธรรมบญัญัติ 16:17 พระเจ้าทรงใช้เกณฑ์อะไรเป็น
พื้นฐานส าหรบัจ านวนเงินถวายของเรา 

การถวายของเราเป็นการยอมรบัและการแสดงความส านึกในพระคุณ
ของพระเจา้ส าหรบัของประทานแห่งชวีติ การไถ่ การบ ารุงเลี้ยงดู และพระพร

วนัจนัทร ์
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มากมายทีไ่หลมาอย่างต่อเนื่อง ดงัทีก่ล่าวไวข้า้งต้น จ านวนเงนิถวายขึน้อยู่กบั
พระพรทีเ่ราไดร้บั “คนทีไ่ดร้บัมาก จะตอ้งเรยีกเอาจากคนนัน้มาก” (ลกูา 12:48) 

อ่าน สดดีุ 116:12-14 เราควรตอบค าถามข้อ 12 อย่างไร เงินมีส่วน
ในค าตอบน้ีอย่างไร 

เราจะตอบแทนพระเจา้ส าหรบัพระพรทัง้หมดที่พระองค์ประทานแก่เรา
ไดอ้ย่างไร ค าตอบง่าย ๆ กค็อื เราไม่มวีนัท าได ้ดูเหมอืนว่าสิง่ทีด่ทีีสุ่ดทีเ่ราท า
ไดค้อื มจีติใจแห่งการใหท้ีก่วา้งต่องานพนัธกจิของพระเจา้และในการช่วยเหลอื
เพื่อนมนุษย ์เมือ่พระเยซสู่งสาวกของพระองคอ์อกไปเพื่อเดนิทางเผยแผ่ศาสนา 
พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ท่านทัง้หลายได้ร ับเปล่าๆ ก็จงให้เปล่าๆ” 
(มทัธวิ 10:8) เงนิถวายของเรามสี่วนช่วยพฒันาอุปนิสยัให้เหมอืนพระคริสต์ 
เราจงึเปลี่ยนจากความเห็นแก่ตวัเป็นความรกั กล่าวคอื เราจะห่วงใยผู้อื่นและ  
พนัธกจิของพระเจา้ดงัทีพ่ระครสิตเ์คยกระท า 

ใหเ้ราระลกึไวเ้สมอว่า “พระองคท์รงรกั...จนได้ประทาน” (ยอหน์ 3:16) 
เมือ่กลางวนัล่วงไปกลางคนืกม็า ซึง่จะเป็นอย่างนัน้อยูเ่สมอ เช่นเดยีวกนั ยิง่เรา
กกัตุนเพื่อตนเองมากเท่าไร เราก็ยิง่เหน็แก่ตวัมากขึน้เท่านัน้ และเราก็จะรูส้กึ
เป็นทุกขม์ากขึน้เช่นกนั 

การก าหนดจ านวนเงนิถวายและผูท้ีจ่ะรบัขึน้อยู่กบัตวัเราเอง แต่การน า
เงนิถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจา้เป็นหน้าที่ของครสิเตยีนที่มคีวามเกี่ยวขอ้งชวีติ
ฝ่ายจติวญิญาณและศลีธรรม การละเลยทีจ่ะถวายจะสรา้งความเสยีหายฝ่ายจติ
วญิญาณแก่ตวัเราเอง บางครัง้อาจจะเสยีหายมากกว่าทีเ่ราคดิไวเ้สยีอกี 

การถวายของคุณและทัศนคติในการให้บอกถึงความสัมพันธ์
ระหว่างคณุกบัพระเจ้าอย่างไร 
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                                    การถวายและนมสัการ 
                                    Offerings and Worship 

 
พระคมัภรีไ์ม่ไดก้ล่าวถงึล าดบัการนมสัการ แต่ดูเหมอืนว่ามอีย่างน้อยสี่

สิ่งที่ปรากฏในการนมสัการ ทัง้สี่รายการนี้มใีนพระคมัภีร์พนัธสญัญาใหม่คอื 
ศกึษา(เทศนา) อธษิฐาน ดนตร ีและสบิลดหนึ่ง(เงนิถวาย) 

ชายอิสราเอล (และครอบครวั) ทุกคนจะต้องปรากฏตวัต่อพระพกัตร ์
พระเจา้ในกรุงเยรซูาเลม็ปีละสามครัง้ และ “อยา่ใหเ้ขาไปเขา้เฝ้าพระยาหเ์วห์มอื
เปล่า” (เฉลยธรรมบญัญตั ิ16:16) กล่าวอกีนัยหนึ่งว่า ส่วนหนึ่งในประสบการณ์
การนมสัการคอืการคนืสบิลดและการถวาย บุตรหลานของพระเจา้น าสบิลดหนึ่ง
และของถวายมาในเทศกาลปัสกา เพนเทคอสต์ และเทศกาลอยู่เพงิ จงึเป็นการ
ยากทีจ่ะจนิตนาการว่า หากจะมใีครบางคนมาในงานเทศกาลเหล่านัน้โดยไมถ่อื
อะไรมาเลย 

กล่าวอกีนัยหนึ่งได้ว่า ส าหรบัชนชาตอิสิราเอลแล้ว การคนืสบิลดหนึ่ง
และการถวายเป็นส่วนส าคญัของการนมสัการ การนมสัการทีแ่ท้จรงิไม่ใช่เพยีง
แค่เป็นการแสดงออกทางค าพูดหรอืการร้องเพลงและการอธษิฐานแสดงการ
ขอบพระคุณพระเจ้าเพยีงเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการแสดงความขอบคุณและความ
กตญัญูต่อพระเจ้าด้วยการน าเครื่องบูชามายงัพระนิเวศของพระเจ้า พวกเขา
น ามายงัพระวหิาร เรากเ็ช่นกนัน ามาทีโ่บสถใ์นวนัสะบาโต (วธิหีนึ่งในการคนืสบิ
ลดและเงนิถวาย) ซึง่เป็นการนมสัการในทางปฏบิตั ิ

อ่าน 1 พงศาวดาร 16:29; สดุดี  96:8, 9; และสดุดี  116:16-18 
เราจะน าหลกัการเหล่าน้ีไปใช้กบัการนมสัการของเราอย่างไร 

ในฐานะบุตรธิดาขององค์พระผู้ เ ป็นเจ้า เราได้ร ับมอบหมายให้
รบัผดิชอบกิจการของพระองค์บนแผ่นดนิโลก ถือเป็นสทิธพิเิศษ โอกาส และ
ความรบัผดิชอบในการน าของมาถวาย ถ้าพระเจา้ประทานลูกให้เราเลี้ยงดูเพื่อ

วนัองัคาร 
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พระองค์ เราควรสอนลูก ๆ ด้วยความชื่นชมยนิดใีนการคนืสบิลดหนึ่งและเงนิ
ถวายใหก้บัโรงเรยีนสะบาโตและการนมสัการในครสิตจกัร ในบางแห่งผูค้นกค็นื
สบิลดทางออนไลน์หรอืดว้ยวธิอีื่น ๆ ไมว่่าเราจะใชว้ธิใีดกต็าม การคนืสบิลดและ
เงนิถวายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การนมสัการของเรากบัพระเจา้ 

คุณมีประสบการณ์อย่างไรกับการคืนสิบลดหน่ึงและเงินถวาย
เพ่ือให้เป็นส่วนหน่ึงของการนมสัการ การปฏิบติัน้ีส่งผลต่อความสมัพนัธ์
ของคณุกบัพระเจ้าอย่างไร 
 
                                    พระเจ้าทรงรบัรูก้ารถวายของเรา 
                                    God Takes Note of Our Offerings 
 

อ่าน มาระโก 12:41-44 ไม่ว่าเราจะรวยหรือไม่ก็ตาม เราได้รบั
บทเรียนอะไรจากเร่ืองน้ี เร่ืองน้ีสอนหลกัการอะไรแก่เรา และเราน ามาใช้
กบัการนมสัการของเราเองอย่างไร 

พระเยซูและสาวกอยู่ในลานพระวิหารที่ตู้เก็บเงินถวายตัง้อยู่ และ
พระองค์ทรงเฝ้าดูผู้ที่น าของมาถวาย พระองค์ทรงอยู่ใกล้พอที่จะเห็นว่าหญงิ
ม่ายคนหนึ่ งถวายเหรียญทองแดงสองอัน เธอได้ถวายทัง้หมดที่ เธอมี 
“แต่พระเยซูทรงเข้าใจถงึแรงจูงใจของเธอ เธอเชื่อว่างานต่าง ๆ ในพระวหิาร
เป็นไปตามทีพ่ระเจา้ทรงก าหนด และเธอพยายามท าทุกวถิทีางทีจ่ะท าไดเ้พื่อค ้า
จุนงานนัน้ เธอท าในสิง่ทีท่ าได ้และการกระท าของเธอไดก้ลายเป็นอนุสรณ์แห่ง
ความทรงจ าของเธอตลอดไปและเป็นความสุขนิรนัดร ์จติใจของเธออยู่กบัของ
ถวายนัน้ มูลค่าของของถวายนัน้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของเหรยีญ แต่ขึ้นกับ
ความรกัทีม่ต่ีอพระเจา้และความสนใจในพนัธกจิของพระองคท์ีก่ระตุน้ใหเ้กดิการ
กระท า” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ Counsels on Stewardship, หน้า 175) 

วนัพธุ 
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อีกประเด็นที่ส าคญัมากคอื นี่เป็นของถวายเดยีวที่พระเยซูได้ยกย่อง 
เป็นของทีถ่วายแด่ครสิตจกัรทีก่ าลงัจะปฏเิสธพระองค ์ครสิตจกัรทีเ่บีย่งเบนจาก
การทรงเรยีกและพนัธกจิไปอยา่งมาก 

อ่าน กิจการ 10:1-4 ท าไมทูตสวรรค์จึงได้มาเยือนนายร้อยชาว
โรมนั การกระท าอะไรของเขาสองอย่างถกูบนัทึกไว้ในสวรรค ์

เหน็ไดช้ดัว่า ไม่เพยีงค าอธษิฐานของเราที่ได้ยนิถงึสวรรค ์แต่แรงจงูใจ
ในของถวายของเรากถ็ูกบนัทกึไวด้ว้ย ขอ้พระคมัภรีร์ะบุว่า โครเนลอิสัเป็นผูใ้ห้
ที่ใจกว้าง “เพราะว่าทรพัย์สมบตัิของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นัน่ด้วย” 
(มทัธิว 6:21) ใจของโครเนลิอัสอยู่ที่ของบริจาค เขาพร้อมที่จะเรียนรู้จาก 
พระเยซูเพิม่เตมิ การอธษิฐานและการบรจิาคมคีวามเกี่ยวขอ้งกนัอย่างใกลช้ดิ 
และเป็นการแสดงถึงความรกัที่เรามต่ีอพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ หลักการใน 
พระบญัญตัขิองพระเจา้ที่ส าคญัสองประการคอื “พวกท่านจงรกัองค์พระผู้เป็น
เจา้ผู้เป็นพระเจา้ของท่านด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจติของท่าน ด้วยสุดก าลงั
ของท่าน และดว้ยสุดความคดิของท่าน” และ “จงรกัเพื่อนบา้นเหมอืนรกัตนเอง” 
(ลูกา 10:27) ประการแรกแสดงให้เห็นในค าอธิษฐาน ประการที่สองในการ
บรจิาค 
 
                                    โครงการพิเศษ: ขวดโหลใบใหญ่ 
                                    Special Projects: Big Jar Giving 
 

งานวจิยัพบว่าทรพัยส์นิของเรามเีพยีง 9% ทีเ่ป็นสนิทรพัยส์ภาพคล่อง 
และน าไปใชไ้ดใ้นเวลาอนัสัน้ สนิทรพัยส์ภาพคล่องทัว่ไปไดแ้ก่ เงนิสด เชค็ ออม
ทรพัย ์กองทุนรวมตลาดเงนิ เป็นต้น เงนิของเราส่วนใหญ่ประมาณ 91% เป็น
เงนิ “ลงทุน” ในอสงัหารมิทรพัยเ์ช่น บา้น ปศุสตัว ์(ถา้เราอยูใ่นชนบท) หรอือื่นๆ 

ความแตกต่างในเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์สภาพคล่องและที่ไม่ใช่
สนิทรพัยส์ภาพคล่องอธบิายได้โดยการใส่เหรยีญบาท 1,000 เหรยีญไว้ในขวด

วนัพฤหสับดี 
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โหลสองใบที่แตกต่างกัน โดย 10 เหรียญแทนแต่ละเปอร์เซ็นต์ ดังนัน้แล้ว 
คุณจะม ี90 เหรยีญในขวดโหลใบเล็ก แทนสนิทรพัย์สภาพคล่อง 9% และใส่ 
910 เหรยีญในขวดโหลใบใหญ่ แทนทีไ่มใ่ช่สนิทรพัยส์ภาพคล่อง 91% 

คนส่วนใหญ่น าเงนิถวายหรอืเงนิบรจิาคมาจากขวดโหลใบเล็ก ซึ่งมา
จากสนิทรพัยส์ภาพคล่อง เป็นส่วนทีอ่ยูใ่นบญัชเีงนิฝากหรอืกระเป๋าสตางค ์แต่ก็
มบีางคนทีไ่ดร้บัแรงดลใจจากบางสิง่ แลว้น าเงนิถวายมาจากขวดโหลใบใหญ่ ซึง่
พระคมัภรีก์ไ็ดเ้ล่าเรือ่งราวเช่นเดยีวกนัไวม้ากมาย 

อ่าน มาระโก 14:3-9 และยอห์น 12:1-8 ใครเป็นแขกรบัเชิญในงาน
เล้ียงของซีโมน ของถวายของมารีย์มีมูลค่าเท่าใด เหตุใดเธอจึงชโลม 
พระเยซูในเวลานัน้ 

ของถวายของมารยีม์มีลูค่ากว่า 300 เดนารอินั เทยีบเท่ากบัค่าจา้งเต็ม
ปี น่าจะเป็นของถวายทีน่ ามาจาก “ขวดโหลใบใหญ่” หลงัจากเหตุการณ์นี้ ยดูาส
ทรยศพระเยซูดว้ยเงนิเพยีงแค่หนึ่งในสามของเงนิจ านวนนี้ กล่าวคอืเป็นเงนิ 30 
เหรยีญเงนิ (มทัธวิ 26:15) เทยีบกบัการน ามาจาก “ขวดโหลใบเลก็” ซึง่จะตอ้งใช้
ความรกัอย่างแทจ้รงิและความมุ่งมัน่ทีจ่ะน าของถวายมาจากขวดโหลใบใหญ่คอื 
จากเงนิลงทุนของเรา แต่หากเราโลภมากเหมอืนยดูาส เราอาจขายจติวญิญาณ
ของเราโดยเปล่าประโยชน์กเ็ป็นได ้

งานและกจิกรรมต่าง ๆ ของบารนาบสัถูกกล่าวถงึ 28 ครัง้ในพระคมัภรี์
พนัธสญัญาใหม่ โดยพื้นฐานเรารูจ้กับารนาบสัในฐานะคู่หูของอคัรสาวกเปาโล
และมชิชนันารผีู้ยิง่ใหญ่ แต่รากฐานทัง้หมดนี้อยู่ในข้อแรกที่กล่าวถึงเขา ใน
กจิการ 4:36, 37 เราอ่านถงึการถวายจาก “ขวดโหลใบใหญ่” อย่างแทจ้รงิ ตาม
ค าตรสัของพระครสิต์ทีว่่า “เพราะว่าทรพัยส์มบตัขิองท่านอยูท่ีไ่หน ใจของท่านก็
อยูท่ีน่ัน่ดว้ย” (มทัธวิ 6:21)  
เหตใุดการถวายด้วยใจเสียสละจึงส าคญักบัทัง้ผู้ให้และผู้รบั 
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ศึกษาเพ่ิมเติม: หนังสือบันทึกความดีในสวรรค์ก็บันทึกความสัตย์ซื่อทาง
การเงนิของสมาชกิในครอบครวัของพระเจา้ด้วย “ทูตสวรรค์ผู้บนัทกึได้จดการ
ถวายทุกสิง่ดว้ยใจอุทศิต่อพระเจา้อย่างสตัยซ์ื่อและเกบ็ไวใ้นคลงั และยงัจดดว้ย
ว่าเงนินัน้ใช้ไปอย่างไรและให้แก่ใคร พระเจา้ทรงทอดพระเนตรเงนิถวายที่เรา
อุทศิแด่งานของพระองคท์ุกบาททุกสตางค ์และบนัทกึผูใ้หท้ีใ่หด้ว้ยความเตม็ใจ
หรอืลงัเล รวมทัง้แรงจงูใจในการให ้บรรดาผูท้ีเ่สยีสละและอุทศิตนเพื่อถวายสิง่ที่
เป็นของพระเจา้กลบัคนืแด่พระองค์ตามที่ทรงก าหนด จะได้รบัรางวลัตามผลที่
พวกเขากระท า แมว้่าเงนิถวายที่อุทศิถวายจะถูกน าไปใช้ในทางที่ผดิ แมจ้ะไม่
บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีผู่ใ้หค้ดิไว ้คอืเพื่อสงา่ราศขีองพระเจา้และความรอดของ
จติวญิญาณ ผูท้ีอุ่ทศิถวายดว้ยความจรงิใจ ดว้ยสายตาทีจ่บัจอ้งไปทีพ่ระสริขิอง
พระเจ้าจะไม่พลาดของรางวลัจากพระองค์เลย” (เอลเลน จ.ี ไว้ท์, ค าพยาน
ส าหรบัครสิตจกัร, vol. 2, หน้า 518) 

“พระเจา้ทรงปรารถนาให้ผู้คนอธษิฐานและวางแผนเพื่อความก้าวหน้า
ในงานของพระองค ์และเรากต็อ้งรวมการอธษิฐานเขา้กบัการใหเ้ช่นเดยีวกบัโคร
เนลอิสั ค าอธษิฐานและการถวายของเราจะตอ้งขึน้ต่อพระพกัตรพ์ระเจา้เพื่อเป็น
อนุสรณ์ ความเชื่อที่ปราศจากการกระท านั ้นก็เหมือนตายแล้ว และหาก
ปราศจากความเชื่อทีม่ชีวีติ กเ็ป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะท าใหพ้ระเจา้พอพระทยั ในขณะที่
เราอธษิฐาน เราต้องทุ่มสุดความสามารถทัง้งานและเงนิทอง เพื่อใหค้ าอธษิฐาน
ของเราส าเรจ็ ถ้าเราแสดงใหเ้หน็ถงึความเชื่อ พระเจา้จะไม่ทรงลมืเรา พระองค์
ทรงนับทุก ๆ การกระท าแห่งความรกัและการปฏเิสธตนเอง พระองค์จะทรง
เปิดทางที่เราจะสามารถแสดงความเชื่อโดยการกระท าได้” (เอลเลน จ.ี ไว้ท์, 
Atlantic Union Gleaner, June 17, 1903) 
 

วนัศกุร ์
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ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
1. การอธษิฐานและการให้ด าเนินไปด้วยกนัได้อย่างไร กล่าวคอื การ

อธษิฐานช่วยให้เรารู้ว่าเราควรให้อะไร เมื่อไหร่ และให้มากน้อย
เพยีงใด 

2. นิตยสารชื่อดงัฉบบัหนึ่งในสหรฐัอเมรกิากล่าวถงึ วยัรุ่นหลายคนที่
เชี่ยวชาญในตลาดหุ้นและท าเงนิได้มากมายแต่กลบัรูส้กึทุกข ์รูส้กึ
ว่างเปล่า และเต็มไปด้วยความวติกกงัวล หนึ่งในนัน้คอืผู้จดัการ
พอรต์การลงทุน เขากล่าวว่า “หากฉันจะไดเ้พิม่อกี 1% จากพอรต์
หุ้นของฉัน แล้วจะมอีะไรดหีลงัจากที่ฉันตาย” เราเรยีนรูอ้ะไรจาก
เรื่องราวนี้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการให้ และช่วยให้เราเป็นอสิระจาก “การ
ล่อลวงของทรพัยส์มบตั”ิ (มทัธวิ 13:22) ไดอ้ยา่งไร 

3. จากค ากล่าวของนางเอลเลน จี. ไว้ท์ ขา้งต้นที่เกี่ยวกบัการน าเงนิ
ถวาย “ไปใช้ในทางที่ผดิ” เหตุใดเราจงึต้องให้ความส าคญักบัค า
กล่าวของเธอ 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาห์น้ี: เฉลยธรรมบญัญตั ิ28:1, 2, 12; 
มทัธวิ 6:24; 1 ยอห์น 2:15; สุภาษิต 22:7; สุภาษิต 6:1-5; เฉลยธรรมบญัญตัิ 
15:1-5 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 

ค าจ ากดัความอย่างหนึ่งของการเป็นหนี้คอื “การใชช้วีติในวนันี้บนสิง่ที่
คุณคาดหวงัว่าจะไดร้บัในอนาคต” ทุกวนันี้ การเป็นหนี้ดูเหมอืนจะเป็นวถิชีวีติ 
อนัทีจ่รงิแลว้ครสิเตยีนเราไม่ควรเหน็ว่าการเป็นหนี้เป็นเรื่องปกต ิพระคมัภรีไ์ม่
สนับสนุนให้ตดิหนี้ ซึ่งพระคมัภรีก์ล่าวอ้างองิถงึการเป็นหนี้อย่างน้อย 26 ครัง้ 
และเป็นการกล่าวถงึในแงล่บทัง้หมด อยา่งไรกต็ามพระคมัภรีไ์มไ่ดเ้ขยีนว่า การ
ยมืเงนิเป็นบาป แต่ไดเ้ขยีนถงึผลเสยีทีต่ามมาจากการกระท าเช่นนัน้อยู่บ่อยครัง้ 
เมื่อพจิารณาถงึขอ้ผูกมดัทางการเงนิ เปาโลให้ค าแนะน าว่า “จงให้แก่ทุกคนที่
ท่านต้องใหเ้ขา คอื ส่วย แก่คนทีท่่านต้องเสยีส่วยให ้ภาษ ีแก่คนทีท่่านต้องเสยี
ภาษใีห ้ความย าเกรง แก่คนทีท่่านตอ้งใหค้วามย าเกรง เกยีรต ิแก่คนทีท่่านต้อง

บทท่ี 5 
การบริหารจดัการหน้ี 

Dealing With Debt 
วนัที ่28 มกราคม – 3 กุมภาพนัธ ์2023 

บา่ยวนัสะบาโต 

“คนมัง่คัง่มีอ านาจเหนือคนยากจน และผูข้อยืมกเ็ป็นทาส
ของผูใ้ห้ยืม” (สภุาษิต 22:7) 
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ใหเ้กยีรต ิการรกักนัแบบพีน้่อง อย่าเป็นหนี้อะไรใครเลย นอกจากความรกัซึ่งมี
ต่อกนั” (โรม 13:7, 8) 

เหตุใดหนี้จงึเป็นหายนะที่เกดิไดก้บัคนแทบทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นส่วน
บุคคล องค์กร และรฐับาล ในทุกสงัคมมกัมคีนอย่างน้อย 2-3 เปอรเ์ซน็ต์ที่เป็น
หนี้ แต่ทุกวนัน้ีคนส่วนใหญ่เป็นหน้ี และแทบจะไมเ่ป็นประโยชน์อนัใดเลย 
สปัดาห์น้ีเราจะศึกษาถึงสาเหตุของหน้ีและวิธีบริหารจดัการ คุณอาจจะ
ไม่ได้เป็นหน้ีใคร แต่คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลท่ีมีค่าน้ีให้กบัครอบครวั
และเพ่ือนฝงูท่ีอาจได้รบัประโยชน์จากข้อมลูดงักล่าวได้ 
 
                                    ปัญหาการเป็นหน้ี 
                                    The Debt Problems 

อ่าน เฉลยธรรมบญัญัติ 28:1, 2, 12 พระเจ้าทรงให้หลักการใด
ส าหรบับุตรธิดาของพระองค์ในเร่ืองการเป็นหน้ี เราจะท าให้หลกัการน้ี
ส าเรจ็ได้อย่างไร อย่างไรกต็าม แม้ว่าบริบทในข้อพระคมัภีรน้ี์จะแตกต่าง
จากเราเป็นอย่างมาก แต่เราเรียนรู้หลกัการอะไรจากบริบทน้ีและน าไป
ประยกุตใ์ช้กบัตวัเราเองได้อย่างไร 

จากการศกึษาเราพบว่า ผูค้นประสบปัญหาทางการเงนิจากสาเหตุหลกั
สามประการ ดงัต่อไปนี้ เรยีงตามล าดบัจากทีพ่บบ่อยทีสุ่ด 

ประการแรกคอื การไม่รู ้หลายคนแมแ้ต่ผู้มกีารศกึษาก็ยงัขาดความรู้
ทางด้านการเงนิ พวกเขาไม่เคยสมัผสักบัหลกัการบรหิารการเงินในพระคมัภรี์
หรอืแมแ้ต่หลกัการทางโลกทัว่ไป อยา่งไรกต็าม ยงัมคีวามหวงั บทเรยีนสปัดาห์
นี้จะกล่าวถงึโครงรา่งงา่ย ๆ ของหลกัการนี้และวธิกีารประยกุตใ์ช้ 

เหตุผลของปัญหาทางการเงนิประการทีส่องคอื ความโลภหรอืความเหน็
แก่ตวั ผูค้นส่วนใหญ่ใชจ้่ายฟุ่มเฟือยเนื่องจากโฆษณาและความต้องการส่วนตวั 
พวกเขาไม่เต็มใจที่จะอยู่อาศัย ขบัขี่ หรือสวมใส่ในสิ่งที่สามารถจบัจ่ายได้ 

วนัอาทิตย ์
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กลุ่มคนเดยีวกนันี้หลายคนรูส้กึว่าพวกเขายากจนเกนิกว่าที่จะคนืสบิลดหนึ่งได้ 
ด้วยเหตุนี้ พวกเขาด าเนินชวีติโดยปราศจากพระปัญญาและพระพรที่พระเจา้
ทรงสญัญาไว ้(ดใูน มาลาค ี3:10, 11; มทัธวิ 6:33) แต่กย็งัมคีวามหวงัส าหรบัคน
กลุ่มนี้เช่นกนั แต่จะต้องมกีารเปลีย่นแปลงจติใจและมจีติวญิญาณแห่งความพงึ
พอใจ 

สาเหตุประการทีส่ามทีค่นส่วนใหญ่ตกอยูใ่นปัญหาทางการเงนิคอื ความ
โชคร้ายส่วนตัว อาจประสบความเจ็บป่วยร้ายแรงโดยมีประกันสุขภาพไม่
ครบถว้น คู่ครองทีใ่ชจ้่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายอาจทิง้ไปโดยทิง้หนี้สนิไว ้ภยัธรรมชาติ
อาจกวาดทรพัยส์นิไปหมดสิ้น หรอือาจเกดิและเตบิโตบนความยากจนอย่างน่า
เวทนา อย่างไรก็ตามยงัมคีวามหวงัส าหรบัคนเหล่านี้ด้วย แม้ว่าเส้นทางชวีติ
อาจจะยากกว่าอีกหลาย ๆ คน แต่สามารถเอาชนะปัญหาเหล่านี้ได้ การ
เปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนของเพื่อนครสิเตียน หรอืได้รบั
ค าแนะน าและการช่วยเหลือจากที่ปรกึษาที่เอาพระเอาเจ้า หรอืได้คู่ครองที่
ท างานหนักควบคู่ไปกบัมกีารศกึษาที่ด ีหรอืจากพระพรและการจดัเตรยีมของ
พระเจา้ 

ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด หากแมจ้ะเป็นความผดิของตนเอง หนี้กบ็รรเทา
ลงได ้อย่างไรกด็ ีผูท้ีม่หีนี้สนิจะต้องเปลี่ยนแปลงวถิชีวีติ การใชจ้่าย และล าดบั
ความส าคญัทางการเงนิ 

อ่าน 1 ทิโมธี 6:6-9 เปาโลบอกว่าอะไรท่ีเราทุกคนต้องใส่ใจ ข้อพระ
คมัภีรน้ี์มีความหมายต่อคุณอย่างไร และคุณจะท าตามส่ิงท่ีพระค าตรสั
สอนเราในข้อน้ีได้อย่างไร 
 
                                    ปฎิบติัตามค าแนะน าจากพระเจ้า 
                                    Following Godly Counsel 
 

วนัจนัทร ์
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เราเป็นสิง่มชีวีติที่เป็นวตัถุนิยม และเราอาศยัอยู่ในโลกแห่งสงัคมวตัถุ
นิยม ในโลกที่บางครัง้ก็ย ัว่ยวนใจเป็นอย่างมาก คุณจะต้องสรา้งจากเหลก็กล้า
และน ้ามนัสงัเคราะห ์ไม่ใช่เลอืดและเนื้อ เพื่อทีจ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อของทรพัย์สนิ
วตัถุนิยมล่อตาล่อใจและความปรารถนาในความร ่ารวย มใีครบ้างที่ไม่เคยเพ้อ
ฝันถงึความร ่ารวยหรอืถูกลอตเตอรีร่างวลัทีห่นึ่ง 

แมเ้ราทุกคนต่างต้องเผชญิกบัค่านิยมแบบวตัถุนิยม อย่างไรกต็าม การ
ท างานหนกัเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การเป็นอยูท่ีด่หีรอืแมแ้ต่ร ่ารวยกไ็มไ่ดผ้ดิอะไร เราไม่
จ าเป็นต้องพ่ายแพ้ต่อกบัดกัของการสร้างรูปเคารพจากเงนิทอง ความร ่ารวย 
และทรัพย์สินทางวัตถุ เราได้ร ับพระสัญญาจากอ านาจเบื้องบนเพื่อให้เรา
สามารถสตัย์ซื่อต่อสิง่ที่เรารู้ว่าถูกต้อง นี่เป็นสิง่ส าคญั เพราะการทดลองเรื่อง
ความร ่ารวยและทรพัยส์นิทางวตัถุไดน้ าจติวญิญาณจ านวนมากไปสู่ความพนิาศ 

อ่าน มทัธิว 6:24; และ 1 ยอห์น 2:15 แม้ทัง้สองข้อจะเขียนต่างกนั 
แต่อะไรคือประเดน็หลกัท่ีพบได้ในทัง้สองข้อน้ี 

น่าเสยีดายทีค่วามรกัต่อโลกนี้เขม้ขน้มากจนผูค้นต่างเป็นหนี้เพื่อสนอง
ความรกันัน้ พวกเขาหวงัว่าจะพงึพอใจ (แต่ไม่เคยได้ผลเลย ดูในปัญญาจารย์ 
4:8) เนื่องจากการเป็นหนี้เป็นตาข่ายชนิดหนึ่งของซาตานทีม่นัท าไวเ้พื่อดกัจบั
จติวญิญาณ จงึสมเหตุสมผลที่จะกล่าวว่า พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเห็นบุตร
ธดิาของพระองค์ปราศจากหนี้ พระองค์ทรงให้ค าแนะน าแก่เราทางพระคมัภรี์
และของประทานแห่งค าพยากรณ์ทีจ่ะน าเราไปสู่อสิรภาพทางการเงนิ 

อ่าน สดุดี 50:14, 15 ประชากรของพระเจ้าควรด าเนินชีวิตด้วย
ทศันคติเช่นไร การ “แก้บนของเจ้า” หมายความว่าอย่างไร 

เราเข้าสู่การเป็นสมาชิกภาพของคริสตจักรด้วยการสรรเสริญและ
ขอบพระคุณพระเจ้าพระผู้ทรงสร้างและไถ่เรา ค าปฏิญาณบพัติศมาข้อที่ 9 
(จากทัง้หมด 13 ขอ้) ถามเราว่า “คุณเชื่อในการจดัระเบยีบครสิตจกัรหรอืไม ่คุณ
มวีตัถุประสงค์ที่จะนมสัการพระเจา้และสนับสนุนครสิตจกัรผ่านทางสบิลดหนึ่ง
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และเงนิถวายหรอืไม ่ในฐานะทีเ่ป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี เราทุกคนต่างตอบว่า 
“ใช่” ดงันัน้ขอ้พระคมัภรีน์ี้ (สดุด ี50:14, 15) จงึเป็นค าสญัญาแก่ผูท้ีถ่วายโมทนา
ขอบพระคุณพระเจา้และปฏบิตัติามค าปฏญิาณอยา่งซื่อสตัย ์

การเลือกของคณุจะบอกคณุว่า คณุจดัการกบัส่ิงล่อใจทางโลกได้ดี
เพียงใด เหตใุดการท างานหนักเพ่ือหาเล้ียงชีพไม่จ าเป็นต้องเป็นการสร้าง
รปูเคารพแห่งความร า่รวยหรือเงินทอง เราเรียนรู้ท่ีจะแตกต่างจากโลกน้ี
ได้อย่างไร 
 
                                    วิธีปลดหน้ี 
                                    How to Get Out of Debt 
 

อ่าน สุภาษิต 22:7 เราตกเป็นทาสของผู้ให้กู้ในแง่ใดบ้าง เราจะท า
อะไรได้บ้างเพื่อหนีจากปรากฏการณ์อนัโชคร้ายนี้ ถ้าคุณมหีนี้สนิ การปฏบิตัิ
ตามขัน้ตอนต่อไปนี้จะช่วยคุณเขา้สู่กระบวนการปลดหนี้ ซึง่เป็นแผนการที่ง่าย 
ซึง่รวมขอ้เสนอและขัน้ตอนสามประการ ดงันี้ 

ขอ้เสนอคอื เราต้องใหค้ ามัน่สญัญากบัพระเจา้ทีจ่ะสตัยซ์ื่อในการคนืสบิ
ลดอนัศกัดิส์ทิธิเ์พื่อให้ได้มาซึ่งสตปัิญญาและพระพรของพระองค ์พระองค์ทรง
กระตอืรอืรน้ทีจ่ะอวยพรผูท้ีเ่ชื่อฟังพระองค์ 

ขัน้ตอนทีห่นึ่งคอื ประกาศยกเลกิการเป็นหนี้เพิม่ กล่าวคอื จะไมใ่ชบ้ตัร
เครดติหรอืการผ่อนช าระอกีต่อไป หากคุณไม่ยมืเงนิ คุณก็จะไม่ตดิหนี้ ฉะนัน้ 
ถา้คุณไมย่มืเงนิอกีต่อไป คุณกจ็ะไมเ่ป็นหน้ีอกี 

ขัน้ตอนที่สองคือ การท าพนัธสญัญากบัพระเจ้าว่า นับแต่นี้เป็นต้นไป 
คุณจะช าระหนี้โดยเรว็ที่สุดตามที่พระองค์ทรงอวยพร เมื่อพระเจ้าอวยพรคุณ
ด้านการเงนิ จงใช้เงนินี้เพื่อการลดหนี้ ไม่ใช่น าเงนิไปซื้อของเพิม่ ขัน้ตอนนี้
น่าจะส าคญัทีสุ่ด เมือ่คนส่วนใหญ่ไดร้บัเงนิทีไ่มค่าดคดิ พวกเขาก็ใชจ้า่ยไปอย่าง
รวดเรว็ จงอยา่ท าเช่นนัน้ แต่จงน าเงนิเขา้สู่แผนการลดหนี้ของคุณเสยี 

วนัองัคาร 
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ขัน้ตอนทีส่ามคอื ภาคปฏบิตั ิจดรายการหนี้ทัง้หมดจากบนลงล่าง เรยีง
จากที่มจี านวนมากไปน้อย ส าหรบัครอบครวัส่วนใหญ่แล้ว การจ านองบ้านอยู่
บนสุดของรายการ และบตัรเครดติหรอืหนี้ส่วนตวัอยู่ล่างสุด เริม่ต้นด้วยการ
ช าระหนี้ข ัน้ต ่าทุกรายการที่ครบก าหนดช าระในแต่ละเดอืน จากนัน้ในรายการ
ล่างสุดให้เพิ่มการช าระหนี้เป็นสองเท่าหรอืเพิม่จ านวนเงนิที่ต้องจ่าย ท าทุก
วถิทีางทีคุ่ณจะสามารถหามาได ้คุณจะประหลาดใจอย่างมคีวามสุขทีเ่หน็ว่าคุณ
ก าจดัหนี้จ านวนน้อยทีสุ่ดไดอ้ย่างรวดเรว็ จากนัน้ใชเ้งนิเท่ากบัจ านวนทีคุ่ณเคย
จ่ายหนี้ในรายการดา้นล่างสุดสมทบเขา้กบัหนี้ทีต่อ้งช าระขัน้ต ่าในรายการถดัไป 
ด าเนินตามรายการจากล่างขึน้บน เมื่อคุณจ่ายหนี้จ านวนน้อยแต่ดอกเบี้ยสูงให้
หมดไปไดแ้ลว้ คุณจะประหลาดใจกบัจ านวนเงนิทีเ่หลอืเพื่อทีจ่ะน าไปจ่ายหนี้ใน
รายการถดัไปทีอ่ยูล่ าดบัสงูกว่า 

เห็นได้ชดัว่าพระเจ้าไม่ทรงต้องการให้เราเป็นหนี้ เมื่อท าพนัธสญัญา
แลว้ หลาย ๆ ครอบครวัจะพบว่าพระผูเ้ป็นเจา้ประทานพรแก่พวกเขาในแบบที่
คาดไม่ถึง และหนี้ลดลงอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้ ด้วยการปฏิบัติตามสาม
ขัน้ตอนงา่ย ๆ น้ี หลาย ๆ ครอบครวัสามารถทีจ่ะปลดหนี้ได ้คุณกส็ามารถท าได้
เช่นกนั โดยการใหพ้ระเจา้มาเป็นอนัดบัแรก คุณจะไดร้บัสตปัิญญาและพระพร
จากพระองคใ์นการบรหิารสิง่ทีพ่ระองคม์อบใหคุ้ณ 

“ท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในส่ิงท่ีท่านมีอยู่ เพราะว่า
พระองค์ได้ตรสัว่า ‘เราจะไม่ละท่านหรือทอดท้ิงท่านเลย’ ” (ฮีบรู 13:5) 
การน าพระค าเหล่าน้ีไปปฏิบติัจะช่วยให้ผู้คนหลีกเล่ียงการเป็นหน้ีได้
อย่างไร 
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                                    การค า้ประกนัและรวยทางลดั 
                                    Surety and Get-Rich-Quick Schemes 
 

พระคมัภรีก์ล่าวไวอ้ย่างชดัเจนมากว่า พระเจา้มทิรงตอ้งการใหบุ้ตรธดิา
ของพระองคต์้องรบัผดิชอบภาระหนี้ของผูอ้ื่น พระเจา้ทรงเตอืนเราเกี่ยวกบัการ
ค ้าประกนัในพระธรรมสุภาษติ กล่าวคอื มใิหเ้ป็นผูค้ ้าประกนั 

อ่าน สุภาษิต 6:1-5; สุภาษิต 17:18 และ สุภาษิต 22:26 เราได้รบั
บทเรียนอะไรจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ี 

การค ้าประกนัมกัเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งที่มปีระวตัิเครดติไม่ดแีสวงหา
การกู้เงนิจากสถาบนัการเงนิที่ให้สนิเชื่อและบุคคลนัน้ไม่มคีุณสมบตัทิี่จะกู้ได้ 
เจา้หน้าทีส่นิเชื่อจะบอกบุคคลทีไ่ม่มคีุณสมบตันิัน้ว่า ถา้คุณสามารถหาเพื่อนทีม่ ี
เครดติดมีาค ้าประกนัให้ได้ ธนาคารก็จะยนิยอมให้เงนิกู้และถอืว่าผู้ค ้าประกนั
จะตอ้งรบัผดิชอบในกรณทีีล่กูหนี้ผดินดั 

บางครัง้เพื่อนสมาชิกในคริสตจักรอาจมาหาคุณและขอให้เป็นผู้ค ้า
ประกัน ค าตอบของคุณควรจะเป็น “พระคมัภีร์บอกว่าฉันไม่ควรค ้าประกัน” 
โปรดเข้าใจว่า พระคมัภีร์สนับสนุนให้เราช่วยเหลือผู้ที่ขดัสน แต่เราไม่ควร
รบัผดิชอบหนี้สนิของพวกเขา 

บางครัง้วยัรุ่นก็อาจขอให้ผู้ปกครองช่วยค ้าประกนัในการซื้อรถคนัแรก 
หรอืลูกที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วอาจขอให้ผู้ปกครองช่วยค ้าประกันเพื่อท าเรื่องขอ
เงนิกู้ในการท าธุรกิจ เราควรจะให้ค าตอบเดียวกัน การช่วยเหลือผู้อื่นหากมี
ความจ าเป็นจรงิ ๆ นัน้ก็เป็นการเหมาะสม แต่ไม่ค ้าประกนัให้กบัหนี้ของผู้อื่น 
จากการศกึษาพบว่า 75% ของผูท้ีร่ว่มค ้าประกนัตอ้งรบัภาระหน้ีสนิแทน 

อ่าน สภุาษิต 28:20 และ 1 ทิโมธี 6:9, 10 ให้ค าเตือนอะไรแก่เรา 
วธิรีวยทางลดัเป็นอีกหนึ่งกบัดกัทางการเงนิ ซึ่งเกอืบจะแน่นอนว่าวธิี

เช่นนี้น าผู้ที่เกี่ยวข้องไปสู่ความพนิาศทางการเงนิ เมื่อวธิกีารได้เงนินัน้ฟังดูดี

วนัพธุ 



54 
 

เกนิจรงิ ซึ่งก็เป็นเช่นนัน้แน่นอน หลายคนต้องตกอยู่ภายใต้ความเจบ็ปวดทาง
อารมณ์และดา้นการเงนิ วธิกีารหลอกลวงนี้ยงัก่อใหเ้กดิเรื่องเศรา้อื่น ๆ ขึน้ดว้ย 
ในหลาย ๆ กรณี ขัน้ตอนแรกบุคคลเหล่านี้ต้องยมืเงนิเพื่อที่จะได้เข้าร่วมกับ
วธิกีารดงักล่าว ชวีติและครอบครวัจ านวนมากถูกท าลายดว้ยวธิกีารรวยทางลดันี้ 
ซึ่งส่วนใหญ่จบลงด้วยการที่รายจ่ายของผู้ที่ตกหลุมพรางเพิม่พูนความร ่ารวย
ใหก้บันกัตม้ตุ๋นทีค่ดิคน้แผนการเหล่าน้ี เมือ่เพื่อนหรอืคนรกัพยายามดงึคุณเขา้สู่
แผนการเหล่านี้ จงวิง่หนี ไมใ่ช่แค่เดนิหนี แต่จงวิง่ใหเ้รว็ทีสุ่ดทีคุ่ณจะหนีได้ 
 
                                    จ ากดัระยะเวลาและจ านวนท่ีต้องยืม 
                                    Term Limits and Borrowing Points 
 

อ่าน เฉลยธรรมบญัญติั 15:1-5 พระเจ้าประสงค์ให้ประชากรของ
พระองคท์ าอะไร 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑเ์จด็ปีอื่น ๆ (อพยพ 21:2; เลวนีิต ิ25:3, 4) 
ไม่เพยีงแต่ทาสหรอืคนใชแ้ละแผ่นดนิเท่านัน้ทีอ่ยู่ภายใต้กฎ แต่ยงัรวมถงึผูใ้หกู้้
ดว้ย เนื่องจากผูใ้หกู้้ไม่ต้องการยกหนี้ให ้แต่ช่วงระยะเวลาทีย่าวนานทีสุ่ดที่คน
คนหนึ่งจะเป็นหนี้ได้คือเจ็ดปี เราได้รบับทเรยีนอะไรอีกจากข้อพระคัมภีร์นี้ 
เราจะเหน็ไดว้่าพระเจา้ทรงห่วงใยปัญหาทางการเงนิประเภทน้ี โดยเฉพาะเมือ่ใด
ก็ตามที่ชาวอสิราเอลมสี่วนเกี่ยวขอ้ง ขอ้พระคมัภรีน์ี้ยงัแสดงให้เหน็อกีด้วยว่า 
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเข้าใจถึงการเป็นหนี้ ไม่ว่าโดยทัว่ไปแล้วหนี้จะเลวร้าย
เพยีงใด พระองคย์งัเน้นดว้ยว่า เราตอ้งหลกีเลีย่งการเป็นหน้ีใหม้ากทีสุ่ดเท่าที่จะ
ท าได ้

ในทางกลบักนั หลายส่วนของโลกในทุกวนันี้ใหเ้รากู้เงนิส าหรบัซื้อบ้าน
เป็นเวลา 30 – 40 ปี ดเูหมอืนว่าเหตุผลหนึ่งทีร่าคาบา้นแพงมาก กเ็พราะเครดติ
ทีใ่หกู้เ้พื่อซือ้บา้น 

วนัพฤหสับดี 
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ในขณะเดียวกัน หลาย ๆ คนทัง้ผู้ปกครองและนักเรียนต่างสงสัย
เกีย่วกบัการกูย้มืเงนิเพื่อการศกึษา ตามกฎแลว้การไดร้บัปรญิญาระดับวทิยาลยั
จะช่วยเพิม่ความสามารถในการหารายได้ของบุคคลหนึ่งไปตลอดชวีติของเขา 
บางคนอาจต้องยมืเงนิเพื่อจ่ายค่าเล่าเรยีน แต่ควรค านึงถงึปัจจยัต่อไปนี้ คุณ
จะตอ้งช าระคนืพรอ้มกบัดอกเบีย้ ลองพยายามหาทุนการศกึษาทีคุ่ณมคีุณสมบตัิ
เหมาะสม ท างานและประหยดัเท่าที่จะท าได้เพื่ อจ่ายค่าเทอม เรียนเฉพาะ
หลกัสูตรทีคุ่ณจะไดง้านท า ขอพ่อแม่ใหช้่วย ในยุคสมยัของพระคมัภรี ์พ่อแม่จะ
ใหผ้นืดนิแก่ลูก ๆ ของตนเพื่อท าไร่ไถนา เพื่อพวกเขาจะหาเลีย้งชพีได ้ทุกวนัน้ี 
“มรดก” ควรจะเป็นการศกึษาเพื่อทีพ่วกเขาจะไดเ้ป็นผูใ้หญ่ทีพ่ึง่พาตนเองได้ 

ในโลกอุดมคตจิะไม่มกีารกู้ยมืและหนี้สนิ แต่เนื่องจากเราไม่ไดอ้าศยัใน
โลกแห่งอุดมคต ิบางครัง้จงึอาจมชี่วงเวลาทีจ่ าเป็นต้องยมื ขอเพยีงใหคุ้ณแน่ใจ
ว่า คุณไดข้อ้ตกลงและไดอ้ตัราดอกเบีย้ทีด่ทีีสุ่ด จากนัน้ใหย้มืเป็นจ านวนทีน้่อย
ที่สุดที่คุณต้องการ และช าระคืนให้หมดโดยเร็วที่สุด  เพื่อประหยดัดอกเบี้ย 
อย่างไรกต็าม โดยหลกัการแลว้ มนุษยค์วรพยายามหลกีเลีย่งหนี้สนิไม่ว่าจะอยู่
ในระดับใดก็ตาม และปฏิบัติตามหลักการทางการเงินของพระคัมภีร์ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่นนั ้นแล้ว เราจะสามารถหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จ าเป็นและ
ความเครยีดอนัรา้ยกาจทีอ่าจเกดิขึน้กบัเราและครอบครวัได ้

หากคุณให้ผู้อ่ืนยืมเงิน คุณซ่ือสตัย์ ยุติธรรม และใจดีแค่ไหนใน
การด าเนินการกบัคนเหล่านัน้ คณุจะจดัการอย่างไรต่อพระพกัตรพ์ระเจ้า
เม่ือคณุต้องตอบผูท่ี้ยืมเงินคณุ (ดใูน ปัญญาจารย ์12:14) 
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ศึกษาเพ่ิมเติม: อนัทีจ่รงิแลว้ ขัน้ตอนสามประการในการปลดหนี้พบไดใ้นงาน
เขยีนของนางเอลเลน จ.ี ไวท้ ์แต่ผูเ้ขยีนบทเรยีนไดเ้พิม่เนื้อหาเพื่อเน้นจดุส าคญั 

“จงตัง้ใจแน่วแน่ว่าจะไม่ก่อหนี้อกี ปฏเิสธตนเองที่จะซื้อของเป็นพนั ๆ 
ชิ้นแทนที่จะวิ่งเข้าสู่การเป็นหนี้  การเป็นหนี้ เ ป็นค าสาปในชีวิตของคุณ 
จงหลกีเลีย่งการเป็นหน้ีเฉกเช่นเดยีวกบัไขท้รพษิ 

“ท าพันธสัญญากับพระเจ้าอย่างจริงจงัว่า โดยพระพรของพระองค์ 
คุณจะจ่ายหนี้และจะไม่เป็นหนี้ใครอีก หากคุณจะต้องด าเนินชวีติด้วยข้าวต้ม
และบะหมีแ่ห้งก็ตาม... อย่าลงัเล ท้อถอย หรอืหนักลบั ปฏเิสธรสนิยมของตน 
ปฏเิสธความอยากอาหาร จงประหยดัเงนิและจา่ยหน้ีของคุณ 

“จ่ายหนี้ทัง้หมดให้เรว็ที่สุดเท่าที่จะท าได้ และเมื่อคุณสามารถยนืหยดั
เป็นอิสระได้อีกครัง้ จงอย่าเป็นหนี้ ใครอีก คุณจะได้ร ับชัยชนะอันยิ่งใหญ่” 
(เอลเลน จ.ี ไวท้,์ Counsels on Stewardship, หน้า 257) 

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลอืเพิม่เตมิเพื่อปลดหนี้ให้ส าเรจ็ ใหล้องท า
ดงันี้: 

จดัท างบประมาณ จดัท างบประมาณอย่างง่ายโดยบนัทึกรายรบัและ
รายจ่าย การซือ้ทัง้หมดของคุณในช่วงเวลาสามเดอืน หลายคนจะแปลกใจทีไ่ดรู้้
ว่าพวกเขาใชเ้งนิไปกบัสิง่ของทีไ่มจ่ าเป็น 

ท าลายบตัรเครดติ บตัรเครดติเป็นสาเหตุหลกัประการหนึ่งในการน า
ครอบครวัไปสู่การเป็นหน้ี บตัรเครดตินัน้ใชง้านงา่ยแต่ช าระใหห้มดนัน้ยาก หาก
คุณไม่สามารถช าระจ านวนเต็มในบตัรได้หมดภายในแต่ละเดอืน หรอืคุณซื้อ
สนิคา้ทีไ่ม่ควรซือ้ คุณควรท าลายบตัรเครดติก่อนทีม่นัจะท าลายคุณหรอืท าลาย
ความสมัพนัธใ์นครอบครวัหรอืทัง้สองอยา่ง 

วนัศกุร ์
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เริม่มาตรการทางเศรษฐกจิ บ่อยครัง้เราไม่ตระหนักว่า เราเองสามารถ
ประหยดัรายจ่ายในแต่ละเดอืนได้มากเพยีงไร เพยีงแค่เราเพิม่ความระมดัระวงั
ในการใชจ้า่ยในสิง่เลก็ ๆ น้อย ๆ เราจะสามารถเกบ็เงนิไดเ้ยอะขึน้มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
1. คุณมปีระสบการณ์ในการเป็นหน้ี และไดร้บัปัญหาทีเ่กดิจากหนี้ของ

คุณหรอืของผูอ้ื่นอยา่งไรบา้ง 
2. ครสิตจกัรทอ้งถิน่ท าอะไรไดบ้า้งเพื่อช่วยสอนสมาชกิในเรือ่งการ

จดัการหน้ีสนิหรอืปัญหาทางการเงนิโดยทัว่ไป 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาหน้ี์: ปฐมกาล 6:5-14; ฮบีร ู11:8-13, 
2 โครนิธ ์4:18; ปฐมกาล 13:10-12; ปฐมกาล 32:22-31; ฮบีร ู11:24-29 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 
 

พระเยซปูระทานกลยทุธก์ารลงทุนทีด่ทีีสุ่ดในโลกแก่เราเมือ่พระองคต์รสั
ว่า “อย่าสะสมทรพัยส์มบตัเิพื่อตวัพวกท่านเองไว้ในโลก ที่อาจเป็นสนิมและที่
แมลงกนิเสยีได ้และทีข่โมยอาจทะลวงลกัเอาไปได ้แต่จงสะสมทรพัยส์มบตัเิพื่อ
ตวัพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ ที่ไม่มแีมลงจะกินและไม่มสีนิมจะกดั และที่ไม่มี
ขโมยทะลวงลกัเอาไปได้” (มทัธวิ 6:19, 20) พระเยซูสรุปกลยุทธก์ารลงทุนด้วย
ค ากล่าวทีว่่า 

“เพราะว่าทรพัย์สมบตัิของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นัน่ด้วย ” 
(มทัธวิ 6:21) กล่าวอกีนัยหนึ่งไดว้่า จงแสดงให้เราเหน็ว่าเจา้ใช้เงนิไปกบัสิง่ใด 
และเราจะแสดงใหเ้จา้เหน็ว่าใจของเจา้อยู่ทีไ่หน เพราะไม่ว่าเจา้จะใช้เงนิไปกบั

บทท่ี 6 
สะสมทรพัยส์มบติัในสวรรค ์
Laying Up Treasure in Heaven 
วนัที ่4 – 10 กุมภาพนัธ ์2023 

บา่ยวนัสะบาโต 

“เพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้ส่ิงของส้ินทัง้โลก 
แต่ต้องเสียชีวิตของตน คนนัน้จะเอาอะไรไปแลกชีวิตของ
ตนกลบัคืนมา” (มาระโก 8:36, 37) 
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อะไร ใจของเจา้ก็จะตามไปอยู่กบัสิง่นั ้นไปด้วย หรอืใจของเจา้อาจจะอยู่กบัสิง่
นัน้ก่อนแลว้กเ็ป็นได ้

คุณต้องการให้ใจของคุณอยู่กบัอาณาจกัรของพระเจ้าหรอืไม่ ถ้าเป็น
เช่นนัน้ จงใชเ้งนิของคุณกบัสิง่ทีคุ่ณจะเกบ็เกี่ยวรางวลันิรนัดร ์จงใชเ้วลาและเงนิ
ของคุณพรอ้มกบัการอธษิฐานให้กบัพนัธกจิของพระเจา้ ถ้าคุณท าเช่นนี้ ในไม่
ชา้คุณจะสนใจในพนัธกจินัน้ และใจของคุณก็จะตามไปอยู่ดว้ย สปัดาหน์ี้เราจะ
ศกึษาขอ้พระคมัภรีแ์ละตวัอย่างที่แสดงวธิสีะสมทรพัยส์มบตัใินสวรรค์และเกบ็
เกีย่วรางวลันิรนัดรใ์นทา้ยทีสุ่ด 
 
                                    โนอาหพ์บพระคณุ 
                                    Noah Found Grace 
 

เป็นที่น่าสงัเกตว่าผู้ที่แสวงหาทรพัย์สมบตัิในแผ่นดนิสวรรค์มกัได้รบั
การทรงเรียกจากพระเจ้าให้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตครัง้ ใหญ่ในโลกนี้ 
จงเตรยีมพรอ้มหากจะตอ้งเผชญิกบัเหตุการณ์เช่นน้ี 

อ่าน ปฐมกาล 6:5-14 มีการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่อะไรเกิดขึ้นกบั
โนอาห์เน่ืองจากเขาเช่ือฟังพระเจ้า หลกัการอะไรท่ีเราพบได้จากเรื่องน้ี 
ส าหรบัเราผู้อยู่ในโลกท่ีจ าเป็นต้องได้รบัค าเตือนเก่ียวกบัหายนะท่ีใกล้จะ
มาถึง 

โนอาหส์ามารถทีจ่ะใชเ้วลาและทรพัยากรในการสรา้งบา้นส าหรบัตนเอง 
แต่เขาเลอืกที่จะเปลี่ยนแปลงชวีิตครัง้ใหญ่ และใช้เวลา 120 ปีของชวีติสร้าง
นาวาตามการทรงเรยีกของพระเจา้ 

หลายคนในทุกวนันี้ที่สงสยัในพระค าเมนิเฉยเรื่องราวของน ้าท่วมโลก 
ถือว่าเป็นเพยีงต านาน คนเหล่านี้มกัอิงกฎธรรมชาติที่พวกเขาเข้าใจกับการ
คาดคะเนทางวิทยาศาสตร์ นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ “ผู้คนในยุคก่อนน ้าท่วมโลกให้
เหตุผลว่ากฎของธรรมชาติได้รบัการก าหนดมานานหลายศตวรรษ ฤดูกาลที่

วนัอาทิตย ์
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หมนุเวยีนเกดิขึน้ตามล าดบั บดันัน้ ฝนยงัไมเ่คยตก โลกไดร้บัน ้าจากหมอกหรอื
น ้าคา้ง น ้าในแม่น ้าไม่เคยออกจากเขตของมนั แต่อยู่ในสายน ้าส่งต่อไปยงัทะเล
โดยสวสัดภิาพ กฎที่ก าหนดไว้ก่อนแล้วรกัษาน ้าไว้ไม่ให้ล้นตลิง่” (เอลเลน จ.ี 
ไว้ท์, บรรพชนกับผู้เผยพระวจนะ, หน้า 96) ก่อนที่น ้ าจะท่วมโลก ผู้คนต่าง
โต้แยง้กนัว่าไม่มวีนัทีจ่ะเกดิน ้าท่วมได ้แต่เนื่องจากความเขา้ใจในความเป็นจรงิ
ที่ผดิพลาด พวกเขาจงึโต้แยง้ว่าน ้านัน้ไม่เคยท่วมมาก่อน ดังที่พระคมัภรีก์ล่าว
ว่า “ไมม่สีิง่ใดใหมภ่ายใตด้วงอาทติย”์ (ปัญญาจารย ์1:9) 

ในขณะเดยีวกนั พระคมัภรีย์งักล่าวดว้ยว่า ผูค้นกจ็ะสงสยัในเหตุการณ์
ยคุสุดทา้ยเช่นเดยีวกบัทีพ่วกเขาสงสยัในน ้าท่วมโลก (ดใูน 2 เปโตร 3:3-7) แลว้
เราจะเตรยีมตวัใหพ้รอ้มต่อความพนิาศทีจ่ะมาถึงไดอ้ยา่งไร การตดัสนิใจอย่างมี
สตทิีเ่รยีกว่า “อดทนรอคอย” โดยพืน้ฐานแลว้ค านี้หมายความว่า เราควรท างาน
ทีพ่ระเจา้ทรงเรยีกเราใหท้ าดว้ยความอดทนดว้ยความหวงัว่าจะได้รบัรางวลัอนั
รุ่งโรจน์ในอนาคต เราไม่รูว้่าพระครสิต์จะเสดจ็กลบัมาเมื่อไร ซึง่มองในแง่หนึ่งก็
ไม่ส าคญั แต่สิง่ที่ส าคญัคอื เราท าในสิง่ที่พระเจา้ทรงเรยีกใหเ้ราท าในช่วงเวลา
รอคอยนี้ เช่นเดียวกับโนอาห์ แม้จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตครัง้ใหญ่
เหมอืนโนอาหก์ต็าม 

คณุพร้อมเพียงใดท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวิตครัง้ใหญ่เพ่ือพระเจ้า หาก
คณุได้รบัการทรงเรียกให้ท าเช่นนัน้ เช่นเดียวกบัโนอาห ์(ดใูน ลกูา 16:10) 
 
                                    อบัรามบิดาแห่งความเช่ือ 
                                    Abram, the Father of the Faithful 
 

พระเจา้ทรงเรยีกอบัรามให้ออกจากบ้านเกดิของตนและญาตพิี่น้อง ไป
ยงัดนิแดนทีพ่ระองคจ์ะทรงส าแดงแก่เขา ดงันัน้ สายเลอืดของพระเมสสยิาห์จงึ
เริม่ต้นขึน้ แมว้่าพระคมัภรีจ์ะไม่ได้ให้รายละเอยีดใด ๆ อย่างไรก็ตาม อบัราม
จะตอ้งออกเดนิทางจากแผ่นดนิบา้นเกดิตัง้แต่ในช่วงต้นของชวีติ แน่นอนว่าการ

วนัจนัทร ์
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ตดัสนิใจนัน้ไมง่่ายเลย และไมต่อ้งสงสยัเลยว่า อบัรามตอ้งยอมสละความสุขทาง
โลกและความสะดวกสบายเพื่อทีจ่ะเชื่อฟัง 

อ่าน ปฐมกาล 12:1-3 เป็นไปได้อย่างไรท่ี “บรรดาเผ่าพนัธุ์ทัว่โลก
จะได้พรเพราะเจ้า” อนัเป็นผลมาจากพระสญัญาน้ีและจากการท่ีอบัราม
เช่ือฟัง  

นี่เป็นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงชีวติครัง้ใหญ่ของอบัรามและครอบครวั 
“โดยความเชื่อ เมื่ออบัราฮมัไดร้บัการทรงเรยีกให้ออกเดนิทางไปยงัที่ที่ท่านจะ
รับเป็นมรดก ท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน ” 
(ฮบีรู 11:8) “การเชื่อฟังอย่างไม่สงสยัของอบัรามเป็นหลกัฐานแห่งความเชื่อที่
ชดัเจนทีสุ่ดหลกัฐานหนึ่งทีพ่บไดใ้นพระคมัภรี์” (เอลเลน จ.ี ไว้ท,์ บรรพชนกบัผู้
เผยพระวจนะ, หน้า 126) 

เราทุกคนส่วนใหญ่คงไม่กระตือรอืร้นที่จะออกจากบ้านเกิดเมอืงนอน
ของตน และต้องละจากเพื่อนฝงูและสมาชกิครอบครวั แต่อบัรามได้ท าเช่นนัน้ 
อับรามพึงพอใจที่จะอยู่ในที่ที่พระเจ้าประสงค์ให้เขาอยู่ แม้จะดูแปลกก็ตาม 
แต่อบัราม อสิอคั และยาโคบไม่เคยได้ไปอยู่ในแผ่นดนินัน้ในช่วงชวีติของพวก
เขาเลย แต่กระนัน้พวกเขากย็งัคงสตัยซ์ื่อต่อพระเจา้อยูด่ ี

อ่าน ฮีบร ู11:8-13 พระคมัภีรข้์อน้ีเก่ียวข้องกบัเราอย่างไร 
คนรอบข้างรู้จกัอบัรามในฐานะเจ้าชาย เป็นที่รู้กนัดวี่าท่านเป็นคนใจ

กวา้ง กลา้หาญ มอีธัยาศยัด ีและเป็นผูร้บัใชข้องพระเจา้สงูสุด แบบอยา่งของเขา
เป็นพยานให้กบัพระเจ้า เราก็เป็นทายาทของอบัรามโดยพระคุณของพระเจา้ 
“อบัราฮมัเชื่อพระเจา้ และพระองคท์รงถอืว่าท่านเป็นคนชอบธรรมอย่างไร ขอให้
รูเ้ถดิว่าเหล่าชนแห่งความเชื่อเป็นบุตรของอบัราฮมัอย่างนัน้” (กาลาเทยี 3:6, 7) 
“และถ้าท่านทัง้หลายเป็นของพระครสิต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมั 
คอืเป็นทายาทตามพระสญัญา” (กาลาเทยี 3:29) 
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จากตวัอย่างของอบัรามเช่นเดยีวกบัของโนอาห ์เราไดเ้หน็การตดัสนิใจ
เปลีย่นแปลงชวีติครัง้ใหญ่อนัเป็นผลมาจากการเชื่อฟังพระเจา้ 

อ่าน 2 โครินธ์ 4:18 ข้อพระคมัภีรน้ี์ส่งผลต่อการตดัสินใจฝ่ายจิต
วิญญาณของเราอย่างไร ทัง้โมเสสและอับราฮัมปฏิบัติตามหลักการ
เดียวกนัน้ีอย่างไร 
 
                                    การตดัสินใจผิดของโลท 
                                    Lot’s Bad Decisions 
 

เมื่ออบัรามออกจากบ้านเกิดเพื่อตอบสนองการทรงเรยีกของพระเจ้า 
โลทหลายชายของอับรามตัดสินใจเดินทางไปด้วย ปฐมกาล 13 บันทึกว่า 
พระเจา้ทรงอวยพรอบัรามจนถงึจุดทีว่่า เขา “มัง่คัง่มากดว้ยฝงูปศุสตัว ์เงนิและ
ทองค า” (ปฐมกาล 13:2) และโลทก็ “มฝีูงแพะแกะ และฝูงโคกับเต็นท์ด้วย” 
เช่นกนั (ปฐมกาล 13:5) ทัง้คู่ร ่ารวยด้วยฝูงปศุสตัว์มากมายจนไม่สามารถอยู่
ร่วมกนัได ้เพื่อหลกีเลีย่งความขดัแยง้ระหว่างคนเลี้ยงสตัว ์อบัรามเสนอให้โลท
เลือกว่าอยากจะอาศัยอยู่ที่ไหน อันที่จรงิแล้ว โลทควรให้อับรามเป็นผู้เลอืก 
เพราะอบัรามอาวุโสกว่า และโลทเจรญิรุ่งเรอืงขึ้นได้ก็เพราะความสมัพนัธ์กบั 
อบัราม อย่างไรก็ตาม โลทมไิด้แสดงความกตญัญูต่อผู้มพีระคุณและต้องการ
ดนิแดนทีต่นเหน็ว่าดทีีสุ่ดอยา่งเหน็แก่ตวั 

อ่าน ปฐมกาล 13:10-12 เหตุผลอะไรท่ีน าโลทไปสู่การตัดสินใจ
เช่นนัน้ 

โลทอาจมเีหตุผลทีด่มีากมายในการตดัสนิใจยา้ยไปอยูใ่นเมอืง อยา่งไรก็
ตาม สิง่ต่าง ๆ ณ ทีน่ัน่กไ็ม่ไดเ้กดิขึน้กบัเขาอย่างดเีท่าไรนัก และเมื่ออบัรามได้
ยนิถึงสิง่ที่เกิดขึ้นกบัเขา แทนที่อบัรามจะบอกว่า “อืม เจ้าได้เก็บเกี่ยวในสิง่ที่
หว่านแลว้” แต่อบัรามกลบัรบีไปช่วยเขา (ดใูน ปฐมกาล 14) 

วนัองัคาร 
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บางครัง้เราก็ไม่ได้เรยีนรูบ้ทเรยีนได้ดพีอ  เรายงัเสาะหาสิง่ของต่าง ๆ 
เพิ่มมากขึ้น โลทย้ายกลบัไปอาศัยอยู่ในโสโดมทันที แต่ด้วยพระเมตตาอัน
ยิง่ใหญ่ พระเจา้ทรงส่งผูส้่งสารมาเตอืนโลทและครอบครวั แจ้งใหพ้วกเขาทราบ
ถงึการท าลายทีก่ าลงัจะเกดิขึน้กบัเมอืงเหล่านัน้ 

อ่าน ปฐมกาล 18:20-33 พระเจ้าบอกกับอับราฮัมถึงสาเหตุท่ี
พระองค์จะเสด็จมาเยือนโลกว่าอย่างไร อบัราฮมัตอบสนองอย่างไรกบั
ข่าวสารท่ีว่าพระเจ้าก าลงัวางแผนจะท าลายเมืองท่ีชัว่ร้ายนัน้ 

เนื่องจากอบัราฮมัห่วงใยโลทและครอบครวั เขาจงึต่อรองกบัพระเจา้เพื่อ
สงวนเมอืงนัน้ไวห้ากยงัมคีนชอบธรรมอาศยัในเมอืงนัน้ อบัราฮมัเริม่ต้นดว้ย 50 
คน แลว้ลดจ านวนลงจนถงึ 10 คน ดว้ยพระลกัษณะแห่งรกัของพระเจา้ พระองค์
ไม่เคยหยุดที่จะให้ความเมตตาจนกว่าอับราฮัมจะหยุดถาม พระเจ้าและทู ต
สวรรค์ทัง้สองเข้าไปช่วยโลท ภรรยาและลูกสาวสองคนเป็นการส่วนตัว 
แต่ภรรยาของโลทหันกลบัไปมองและกลายเป็นเสาเกลือ เมื่อโลทเข้าไปใน
เมอืงโสโดม เขาเขา้ไปอยา่งเศรษฐคีนหนึ่ง และเขากลบัออกมาโดยแทบไมเ่หลอื
อะไรเลย เราควรระมดัระวงัการตดัสนิใจของเราเพยีงใด โดยเฉพาะการคดิถงึผล
ก าไรในระยะสัน้ทีต่รงขา้มกบัภาพรวมทีใ่หญ่กว่า (ดใูน มาระโก 8:36, 37) 
 
                                    จากผูห้ลอกลวงสู่เจ้าชาย 
                                    From Deceiver to Prince 
 

ถงึแมจ้ะเป็นชายหนุ่มผูร้กัและย าเกรงพระเจา้ แต่ยาโคบกย็งัคงก้มหน้า
สมคบคดิกบัเรเบคาห์มารดาของเขาหลอกลวงและรบัพรจากบดิา ส่งผลให้เขา
เริม่ตน้ชวีติในวยัผูใ้หญ่บนเสน้ทางทีผ่ดิ ตอ้งหนีหรอือาจตอ้งเผชญิกบัความตาย
ก่อนวยัอนัควร เรเบคาหบ์อกยาโคบให ้“ลุกขึน้หนีไปหาลาบนั... และอยู่กบัเขา
ชัว่คราวจนกว่าความเกรีย้วกราดของพีช่ายเจา้จะคลายลง... แลว้แม่จะส่งใหค้น

วนัพธุ 
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ไปรบัเจา้กลบัมาจากที่นัน่” (ปฐมกาล 27:43-45) ในความเป็นจรงิแล้ว ยาโคบ 
ออกจากบา้นไป 20 ปี และเขาไมเ่คยเหน็หน้ามารดาของเขาอกีเลย 

อ่าน ปฐมกาล 32:22-31 เกิดอะไรขึ้นกับยาโคบ และเราได้รับ
บทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณอะไรจากเร่ืองน้ีท่ีเก่ียวกบัพระคณุของพระเจ้าแม้
เราจะตดัสินใจผิดพลาดกต็าม 

“มนุษยผ์ูท้ าบาปและหลงผดิจะไดช้ยัชนะดว้ยการการอ่อนน้อมถ่อมตน 
การกลบัใจใหม่ และการยอมจ านนตนเองต่อเจา้แห่งสวรรค์ ยดึเอาพระสญัญา
ของพระเจา้ ดงันัน้แลว้ จติใจของพระผูท้รงเป็นความรกันิรนัดรม์อิาจจะปฏเิสธ
ค าวงิวอนของคนบาปได้ ความผดิพลาดที่ยาโคบฉ้อโกงสทิธบิุตรหวัปีน าไปสู่
ความบาป บดันี้เขาได้เหน็อย่างชดัเจนแล้ว เขาไม่ได้วางใจในพระสญัญาของ
พระเจา้ แต่เสาะหาสิง่ที่พระเจ้าจะทรงท าให้ส าเรจ็ในเวลาและวธิขีองพระองค์
ดว้ยความพยายามของตน... ยาโคบไดร้บัพรทีจ่ติใจของเขาปรารถนา บาปของ
เขาในฐานะผู้แย่งชิงและผู้หลอกลวงได้รบัการอภัยแล้ว ” (เอลเลน จี. ไว้ท์, 
บรรพชนกบัผูเ้ผยพระวจนะ, หน้า 197, 198) 

อ่าน ปฐมกาล 49:29-33 แม้ยาโคบไม่ได้มีส่วนครอบครองในคานา
อนัอีกต่อไป แต่เขาได้สัง่บุตรชายถึงการฝังศพของเขาอย่างไร ใครถกูฝัง
ในถ า้นัน้ด้วย เหตใุดยาโคบจึงขอเช่นน้ี 

พระคมัภรีบ์อกเราว่าบรรพชนทัง้สามและภรรยาของพวกเขาถูกฝังอยู่
ในถ ้าเดยีวกนั ยาโคบไว้วางใจในพระเจ้าอย่างหนักแน่น และเขาถือว่าตนเอง
เป็นคนแปลกหน้าและผู้ที่เดนิทางผ่านไปบนแผ่นดนิ (ดูใน ฮบีร ู11:13) แมเ้ขา
จะท าผดิพลาด เขาหนีออกจากบา้นโดยทีไ่ม่มทีรพัยส์นิอะไรเลย แต่เขากลบัสู่คา
นาอนัอยา่งเศรษฐคีนหนึ่ง 
แม้เราจะท าผิดพลาด พระเจ้าก็ยงัคงอวยพรเรา แต่จะดีแค่ไหนถ้าเรา
หลีกเล่ียงท่ีจะท าผิดพลาดตัง้แต่แรก คณุก าลงัเผชิญกบัทางเลือกอะไรอยู่
ในขณะน้ี คณุจะหลีกเล่ียงทางเลือกท่ีผิดได้อย่างไร 
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                                    โมเสสในแผน่ดินอียิปต ์
                                    Moses in Egypt 
 

อุปนิสัยของโมเสสมีอิทธิพลในช่วงปีแรก ๆ ของประวัติศาสตร์อัน
ศกัดิส์ทิธิ ์เขามชีวีติรอดไดด้ว้ยการจดัเตรยีมของพระเจา้ พระผูท้รงท างานผ่าน
มารดาผู้กล้าหาญและพี่สาวที่ห่วงใย เมื่อธดิาฟาโรห์พบทารกโมเสสในตะกร้า
เรอื เธอขอให้มารดาชาวฮบีรูของเขาช่วยดูแลและจ่ายเงนิส าหรับการดูแลนัน้
ดว้ย ช่างเป็นพรทีท่า้ทายส าหรบัคุณแม่วยัสาวทีถู่กเนรเทศและเป็นทาสเสยีจรงิ 
โยเคเบดมเีวลาเพียง 12 ปีในการสอนลูกของเธอให้อธิษฐาน วางใจและให้
เกยีรตพิระเจา้ และหล่อหลอมอุปนิสยัของเขาส าหรบัชวีติแห่งการรบัใช ้โมเสส
ไดร้บัการฝึกฝนหลายปีในราชส านักของอยีปิต์ “โมเสสจงึไดร้บัการสอนในเรื่อง
วชิาการทุกอย่างของชาวอยีปิต์ มคีวามสามารถในการพูดและในกจิการต่าง ๆ” 
(กจิการ 7:22) เมื่อโมเสสเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ เขาตดัสนิใจอย่างมสีตใินการเปลี่ยน
ชวีติและประวตัศิาสตร ์

อ่าน ฮีบร ู11:24-29 ลองนึกถึงส่ิงท่ีโมเสสต้องท้ิงไว้เบื้องหลงัและ
ส่ิงท่ีเขาต้องเผชิญ ลองมองเร่ืองน้ีจากต าแหน่งของโมเสสก่อนท่ีเขาจะท า
การเลือกครัง้ย่ิงใหญ่ เขาต้องสละอะไร และเขาเลือกท่ีจะยอมรบัอะไร 

อยีปิตเ์ป็นหน่ึงในมหาอ านาจทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกแห่งยุคโบราณในสมยั
นัน้ แม่น ้าไนล์ท าให้ดนิแดนอุดมสมบูรณ์เตม็ไปดว้ยพชืผล จนอยีปิต์กลายเป็น
ประเทศที่ม ัง่คัง่และมอี านาจ และโมเสสเองก็อาจเป็นผู้สูงสุดของอาณาจกัรนี้ 
ยากทีจ่ะจนิตนาการว่า สิง่ยัว่ยวนใจของโลกนัน้ล่อใจเพยีงใด โลกของอยีปิต์และ
ทรพัยส์มบตัทิัง้หมดคงเป็นของโมเสสตัง้แต่อายุยงัน้อย แน่นอนว่าเขาต้องพบ
กบัการไดร้บัเกยีรต ิความสนุกสนาน ความร ่ารวยทีน่่าดงึดูดใจ ไมต่อ้งสงสยัเลย
ว่า เขามเีหตุผลทีจ่ะอยูม่ากกว่าทีจ่ะออกไปกบัพวกทาสจ านวนมากทีด่หูมิน่เขา 

วนัพฤหสับดี 
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แต่กระนัน้ พระคมัภรีก์ล่าวว่า เขาเลอืก “การร่วมทุกขก์บัประชากรของ
พระเจา้แทนการเรงิส าราญชัว่คราวในบาป” (ฮบีรู 11:25) และเมื่อพูดถงึความ
ทุกขย์าก พระธรรมอพยพส่วนใหญ่กล่าวถงึการดิน้รนและความยากล าบากของ
โมเสส ผูซ้ึง่หลงัจากผ่านเหตุการณ์เหล่านัน้ทัง้หมดกย็งัคงไม่สามารถขา้มไปยงั
ดนิแดนแห่งพระสญัญาได ้(ดูใน กนัดารวถิ ี20:12) กระนัน้ ทา้ยทีสุ่ดเราต่างรูว้่า
โมเสสไดเ้ลอืกในสิง่ที่ถูกต้อง แมว้่าในบางครัง้เขาคงสงสยัในตวัเองว่าเขาเลอืก
สิง่ทีถู่กตอ้งจรงิ ๆ หรอื 

จากมุมมองทางโลก โมเสสควรอยู่ในอียิปต์ อย่างไรก็ตาม ใน
ฐานะคริสเตียนเราได้เห็นมุมมองความจริงท่ีจะน าเราไปไกลกว่าโลกน้ี 
เม่ือโลกน้ีล่อลวงเรา เราจะให้ภาพใหญ่น้ีอยู่เบื้องหน้าเราได้อย่างไร เหตุ
ใดจึงเป็นส่ิงส าคญั 
 
                                     
                                     
 

ศึกษาเพ่ิมเติม: พระเจา้ทรงเติมเต็มในส่วนพนัธสญัญาของพระองค์ด้วยการ
อวยพรอบัราฮมั และอบัราฮมัใหเ้กยีรตพิระเจา้โดยการไม่สะสมทรพัยส์มบตัิไว้
บนโลกนี้ “มรดกทีพ่ระเจา้ทรงสญัญาแก่ประชากรของพระองคไ์ม่ไดอ้ยู่ในโลกนี้ 
อบัราฮมัไม่มกีรรมสทิธิใ์นแผ่นดนิ ‘ไม่ให้มแีมแ้ต่ขนาดเท่าฝ่าเท้า’ กจิการ 7:5 
เขามทีรพัยส์มบตัมิากมาย และอบัราฮมักใ็ชเ้พื่อถวายเกยีรตแิด่พระเจา้และท าดี
เพื่อเพื่อนมนุษย ์แต่เขาไม่ได้มองว่าโลกนี้ เป็นบ้านของเขา องค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงเรยีกอบัราฮมัใหล้ะทิง้เพื่อนร่วมชาตทิี่บูชารูปเคารพ พรอ้มกบัใหส้ญัญาว่า
จะมอบแผ่นดนิคานาอนัให้เป็นกรรมสทิธิถ์าวร แต่กระนัน้ ทัง้อบัราฮมัและลูก
ชายและลูกของลูกชายกไ็ม่ไดร้บัแผ่นดนินัน้ เมื่ออบัราฮมัเสาะหาสถานที่ฝังศพ
ของตน เขาต้องซื้อที่นัน้จากคนคานาอนั กรรมสทิธิเ์พยีงอย่างเดยีวของเขาใน

วนัศกุร ์
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แผ่นดินแห่งพนัธสญัญาคอื หลุมศพในถ ้าแห่งมคัเป-ลาห์” (เอลเลน จ.ี ไว้ท์, 
บรรพชนกบัผูเ้ผยพระวจนะ, หน้า 169) 

ขณะทีเ่ราด าเนินชวีติ บ่อยครัง้เราถูกเยา้ยวนใหมุ้่งไปสู่ความมัง่คัง่และ
ความสุขสบาย เราต้องมคีวามเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะฝึกฝนการอดทนรอคอย 
“ราชวงัอนัวจิติรของฟาโรห์และบลัลงัก์ของกษัตรยิ์ถูกยกขึ้นเพื่อชกัจูงโมเสส 
แต่เขารูว้่าความเพลดิเพลนิในบาปทีท่ าใหม้นุษยล์มืพระเจา้นัน้อยู่ในราชวงัของ
กษตัรยิ ์เขามองเหนือกว่าราชวงัอนัสง่างาม เหนือกว่ามงกุฎของกษตัรยิ ์มองไป
ยงัเกียรติยศอันสูงส่งที่จะมอบให้กับวสิุทธชินขององค์ผู้สูงสุดในอาณาจกัรที่
ไม่ได้รบัมลทินจากบาป ด้วยความเชื่อโมเสสเห็นมงกุฎที่ไม่มวีนัเสื่อมสลาย 
ซึง่พระผูเ้ป็นกษตัรยิแ์ห่งสวรรค์จะทรงสวมไวบ้นหน้าผากของผู้มชียั ความเชื่อ
เช่นนี้น าเขาใหห้นัหลงัจากผูย้ ิง่ใหญ่ของโลกและเขา้ร่วมกบัประชาชาตทิีต่ ่าต้อย 
ยากจน และถูกดูหมิน่ ซึ่งเขาเลอืกที่จะเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าที่จะรบัใช้บาป” 
(เอลเลน จ.ี ไวท้,์ บรรพชนกบัผูเ้ผยพระวจนะ, หน้า 246) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
1. เมื่อพระเยซูเสด็จมาจะเกิดอะไรขึ้นกับทรัพย์สมบัติของ เรา 

(ดูใน 2 เปโตร 3:10) อนัทีจ่รงิ อาจจะมอีะไรเกดิขึน้กบัทรพัยส์นินัน้
แมแ้ต่ก่อนทีพ่ระเยซูจะเสดจ็มากไ็ด ้(ดใูน มทัธวิ 6:20) เหตุใดการมี
มมุมองทีถู่กตอ้งจงึเป็นสิง่ส าคญั 

2. พระเยซูเตือนเกี่ยวกับ “ความลุ่มหลงในทรพัย์สมบัติ” (มาระโก 
4:19) พระองค์ตรัสเกี่ยวกับอะไร ความร ่ารวยจะล่อลวงเราได้
อยา่งไร 

3. จงอภปิรายในชัน้เรยีน หากโมเสสตดัสนิใจทีจ่ะอยูใ่นอยีปิตแ์ทนที่จะ
ละทิง้ทุกอย่างแลว้หนีไปยงัทะเลทรายทีแ่หง้แลง้กบัพวกทาสก็ฟังดู
สมเหตุสมผลด ีอะไรท าใหโ้มเสสตดัสนิใจท าในสิง่ทีเ่ขาท าลงไป 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาห์น้ี: ลูกา 4:16-19; อสิยาห ์62:1, 2; 
เฉลยธรรมบญัญตั ิ15:11; มทัธวิ 19:16-22; ลกูา 19:1-10; โยบ 29:12-16 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 
 
 

พระคัมภีร์พูดถึงคนแปลกหน้า (บางครัง้เรียกว่า คนต่างด้าว) เด็ก
ก าพรา้ และหญงิม่ายอยู่บ่อยครัง้ คนกลุ่มนี้อาจเป็นกลุ่มที่พระเยซูทรงเรยีกว่า 
“คนใดคนหน่ึงทีเ่ลก็น้อยทีสุ่ดในพีน้่องของเรา” (มทัธวิ 25:40) 

เราจะระบุกลุ่มคนลกัษณะนี้ไดอ้ย่างไรในทุกวนันี้ คนแปลกหน้าหรอืคน
ต่างด้าวในยุคสมยัพระคัมภรีค์อื คนที่ต้องออกจากบ้านเกดิของตน บางทอีาจ
เป็นเพราะสงครามหรอืการกนัดารอาหาร ซึ่งอาจเทยีบเท่ากบัผูล้ ีภ้ยัหลายลา้น
คนทีอ่ดอยากในยคุของเรา เนื่องจากสถานการณ์ทีพ่วกเขาไมไ่ดเ้ลอืก 

บทท่ี 7 
คนใดคนหน่ึงท่ีเลก็น้อยท่ีสดุ 

Unto the Least of These 
วนัที ่11 – 17 กุมภาพนัธ ์2023 

บา่ยวนัสะบาโต 

“ขณะนัน้ พระมหากษัตริย์จะตรสักบัพวกผู้ท่ีอยู่เบื้องขวา
พระหตัถข์องพระองค์ว่า ‘ท่านทัง้หลายท่ีได้รบัพรจากพระ
บิดาของเรา จงมารบัเอาราชอาณาจกัรซ่ึงเตรียมไว้ส าหรบั
ท่านทัง้หลายตัง้แต่แรกสร้างโลก’ ” (มทัธิว 25:34) 
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เดก็ก าพรา้คอื เดก็ทีสู่ญเสยีบดิาเนื่องจากสงคราม อุบตัเิหตุ หรอืความ
เจบ็ป่วย เดก็กลุ่มนี้อาจรวมถงึผูท้ีบ่ดิาอยู่ในเรอืนจ าหรอือยู่ทีอ่ื่น ยงัมพีืน้ทีก่วา้ง
มากมายส าหรบังานการรบัใช ้

หญิงม่ายคอื ผู้ที่สูญเสยีคู่สมรสด้วยเหตุผลเดยีวกบัเด็กก าพร้า หญิง
ม่ายหลายคนเป็นหวัหน้าครอบครวั เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งครสิตจกัรสามารถให้
ความช่วยเหลอืได ้

ดงัทีเ่ราจะศกึษาในสปัดาหน์ี้ เนื่องจากเราเป็นผูดู้แลพนัธกจิของพระเจา้ 
การช่วยเหลือคนขดัสนจึงไม่ใช่เป็นเพียงทางเลือก แต่เป็นการปฏิบัติตาม
แบบอยา่งของพระเยซแูละเชื่อฟังพระบญัชาของพระองค์ 
 
                                    ชีวิตและพนัธกิจของพระเยซู 
                                    The Life and Ministry of Jesus 

ในช่วงต้นของพนัธกจิการประกาศ พระเยซูเสดจ็ไปยงันาซาเรธ็แคว้น
กาลลิ ีซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระองค์ คนท้องถิ่นเคยได้ยนิงานและการอศัจรรย์
ของพระองคม์าก่อนแลว้ ตามธรรมเนียมของพระองค ์พระเยซทูรงเขา้รว่มพธิใีน
วันสะบาโตในธรรมศาลา แม้ว่าพระเยซูจะไม่ใช่ ธรรมจารย์ผู้ประกอบพิธ ี
แต่ผูดู้แลกย็ื่นหนังสอืมว้นพระธรรมอสิยาหใ์ห้พระองคแ์ละขอใหอ่้านพระคมัภรี ์
พระเยซทูรงเปิดอ่านใน อสิยาห ์61:1, 2 

อ่าน ลูกา 4:16-19 และเปรียบเทียบกบัอิสยาห์ 61:1, 2 (ดูใน ลูกา 
7:19-23) คุณคิดว่าเหตุใดพระเยซูจึงทรงเลือกพระคมัภีรข้์อน้ี ท าไมพระ
ธรรมข้อน้ีในอิสยาห์จึงช้ีว่าเป็นพระเมสสิยาห์ งานของพระเมสสิยาห์คือ
อะไร 

เนื่องจากเห็นได้ชดัว่าผู้น าศาสนามองข้ามค าพยากรณ์ที่กล่าวถึงพระ
เมสสิยาห์ที่ต้องทนทุกข์ และใช้ค าพยากรณ์ที่ชี้ไปยงัสง่าราศีแห่งการเสด็จ
กลบัมาครัง้ทีส่องผดิไป (ซึง่ควรเป็นเครื่องเตอืนใจแก่เราถงึความส าคญัของการ
เข้าใจค าพยากรณ์) คนส่วนใหญ่เชื่อในแนวคิดผิดที่กล่าวว่า พันธกิจของ 

วนัอาทิตย ์
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พระเมสสยิาห์คอืการปลดปล่อยชนชาตอิสิราเอลจากศตัรูและผู้กดขีข่่มเหง คอื
พวกโรมนั ถ้าจะคิดว่าพนัธกิจของพระเมสสยิาห์เป็นแบบที่ อิสยาห์ 61:1, 2 
กล่าวกค็งจะท าใหผู้ค้นตกใจไมน้่อย 

คนยากจนมกัถูกเจา้หน้าทีท่ีไ่ม่มศีลีธรรมเหยยีดหยาม เช่น คนเกบ็ภาษ ี
นักธุรกิจ และแม้แต่เพื่อนบ้านของพวกเขาเอง เป็นเรื่องปกติที่จะคดิว่าความ
ยากจนเป็นค าสาปมาจากพระเจ้าและสภาพโชคร้ายของเขาเหล่านัน้มาจาก
ความผดิของเขาเอง ด้วยแนวคดิเช่นนี้ น้อยคนนักที่จะห่วงใยคนยากจนและ
สภาพทีไ่มม่คีวามสุขของพวกเขา 

ทว่าความรกัของพระเยซูที่มีแก่คนยากจนเป็นหลักฐานส าคัญที่สุด
ประการหนึ่งของความเป็นพระเมสสยิาห ์ดงัทีเ่หน็ไดจ้ากวธิทีีพ่ระเยซูทรงตอบ
ค าถามของยอห์นผู้ให้บพัติศมาที่ถามเกี่ยวกบัพระองค์ในฐานะพระเมสสยิาห์ 
(ดูในมทัธวิ 11:1-6) “เช่นเดยีวกบัสาวกของพระผู้ช่วยให้รอด ยอห์นบพัติศมา
ไม่ได้เขา้ใจในลกัษณะแห่งอาณาจกัรของพระครสิต์ เขาคาดหวงัว่าพระเยซูจะ
ขึน้ครองบลัลงัก์ของดาวดิ และเมื่อเวลาผ่านไป พระผู้ช่วยให้รอดมไิด้ทรงอ้าง
สทิธิใ์นอ านาจแห่งกษัตรยิ์ ยอห์นจงึเริม่สบัสนและกงัวลใจ” (เอลเลน จ.ี ไว้ท์, 
ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน, หน้า 215) 

“ธรรมะท่ีบริสุทธ์ิไร้มลทินเฉพาะพระพกัตร์พระเจ้าพระบิดานัน้ 
คือการช่วยเหลือเด็กก าพร้าและหญิงม่ายท่ีมีความทุกข์ร้อน และการ
รกัษาตวัให้พ้นจากราคีของโลก” (ยากอบ 1:27) พระคมัภีรข้์อน้ีช่วยให้เรา
จดัล าดบัความส าคญัทางศาสนาอย่างไร 
 
                                    พระเจ้าทรงจดัเตรียมเพื่อคนยากจน 
                                    God’s Provision for the Poor 

ผู้เขยีนพระคมัภรีห์ลายท่านได้รวบรวมเรื่องราวของการที่พระเจ้าทรง
จดัเตรยีมเพื่อคนยากจน คนแปลกหน้า หญงิมา่ย และเดก็ก าพรา้ไวใ้นงานเขยีน
ของพวกเขา เรามีบันทึกงานเขียนเช่นนี้ย้อนกลับไปตัง้แต่สมยัภูเขาซีนาย 

วนัจนัทร ์
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“ตลอดหกปีจงหว่านพชืในนาของเจ้าและเกี่ยวเก็บผล แต่ปีที่เจ็ดนัน้จงงดเสยี 
ปล่อยใหน้านัน้ว่างอยู่ เพื่อใหป้ระชาชนทีย่ากจนของเจา้เกบ็กนิ ส่วนทีเ่หลอืนัน้
ก็ให้สัตว์ ป่ากิน ส่วนสวนองุ่นและสวนมะกอกเจ้าจงท าเช่นเดียวกัน ” 
(อพยพ 23:10, 11) 

อ่าน เลวีนิติ 23:22 และเฉลยธรรมบญัญติั 15:11 แม้ว่าบริบทจะ
แตกต่างจากชีวิตเราในทุกวนัน้ี เราได้รบัหลกัการอะไรจากข้อพระคมัภีรน้ี์ 

โดยทัว่ไปแล้วเป็นที่เข้าใจกันว่า “พี่น้อง” ในที่นี้หมายถึงเพื่อนชาว
อิสราเอลหรอืเพื่อนร่วมความเชื่อ เรายงัถือว่าพวกเขาเป็น “คนใดคนหนึ่งที่
เลก็น้อยทีสุ่ดในพีน้่องของเรา” ผูป้ระพนัธเ์พลงสดุดใีหแ้นวทางว่าเราควรปฏบิตัิ
ต่อคนขัดสนอย่างไร “จงให้ความยุติธรรมแก่คนอ่อนแอและเด็กก าพร้า 
จงปกป้องสทิธขิองผูทุ้กขย์ากและผูข้ดัสน จงช่วยคนอ่อนแอและคนขดัสนใหพ้น้
ภยั จงช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากมอืของคนอธรรม” (สดุด ี82:3) ขอ้พระคมัภรี์นี้ 
บ่งบอกว่า เราควรมสี่วนช่วยคนเหล่านี้มากกว่าการจดัหาอาหารใหพ้วกเขา 

นอกจากนี้ยงัมพีระสญัญาส าหรบัผู้ที่ช่วยเหลอืคนขดัสน “ผู้ที่ให้แก่คน
ยากจนจะไม่ขดัสน” (สุภาษิต 28:27) “ถ้าพระราชาพพิากษาคนจนด้วยความ
เทีย่งธรรม พระทีน่ัง่ของพระองคจ์ะตัง้อยูเ่ป็นนิตย”์ (สุภาษติ 29:14) และกษตัรยิ์
ดาวดิบนัทกึไวว้่า “ผูใ้ดเอาใจใส่คนจน กเ็ป็นสุข พระยาหเ์วหจ์ะทรงช่วยกู้เขาใน
วันยากล าบาก” (สดุดี 41:1) ดังนัน้แล้ว เรื่องนี้จึงมีความส าคัญกับชนชาติ
อสิราเอลมาโดยตลอด แมว้่าบางครัง้ผูค้นอาจจะไมเ่หน็ความส าคญัไปบา้ง  

ในทางตรงกนัข้ามแม้แต่ในสมยัปัจจุบนัโดยเฉพาะในองักฤษ ภายใต้
อทิธพิลของสิง่ทีเ่รยีกว่า “ทฤษฎดีารว์นิทางสงัคม” หลายคนคดิว่าไม่เพยีงแต่ไม่
มคีวามจ าเป็นทางศลีธรรมที่จะช่วยเหลอืคนยากจนเท่านัน้ แต่ในความเป็นจรงิ 
การช่วยเหลอืคนยากจนเป็นสิง่ที่ผดิ แทนที่จะให้การช่วยเหลอื กลบัยดึถอืกฎ
แห่งธรรมชาติที่กล่าวว่า คนที่แข็งแกร่งเอาตัวรอดได้ด้วยการเหยียบคนที่
อ่อนแอกว่า “ทฤษฎดีารว์นิทางสงัคม” เชื่อว่าการช่วยเหลอืคนยากจน คนป่วย 
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คนยากไรจ้ะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อสงัคม เพราะหากคนเหล่านี้เพิม่จ านวน
มากขึ้น ก็จะมแีต่ท าให้โครงสร้างทางสงัคมของชาติอ่อนแอลง แนวคดิเช่นนี้
โหดรา้ยเพยีงไร ซึง่เป็นผลสบืเนื่องมาจากความเชื่อในววิฒันาการ 
เราจะให้ข่าวประเสริฐและแนวคิดท่ีว่าพระคริสต์ทรงส้ินพระชนมเ์พ่ือทุก
คนส่งผลต่อวิธีท่ีเราปฏิบติัต่อคนอ่ืน ๆ ไม่ว่าคนเหล่านัน้จะเป็นใครได้
อย่างไร 
 
                                    เศรษฐีหนุ่ม 
                                    The Rich Young Ruler 
 

เราไมรู่เ้ร ือ่งราวมากมายของเศรษฐหีนุ่มผูน้ี้ นอกจากว่าเขาเป็นคนหนุ่ม 
เป็นขนุนางและร ่ารวย และเขากส็นใจเรือ่งฝ่ายจติวญิญาณดว้ย เขากระตอืรอืรน้
เป็นอย่างมากจนวิ่งมาหาพระเยซู (มาระโก 10:17) เขาตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้
เกี่ยวกบัชวีตินิรนัดร์ เรื่องราวนี้มคีวามส าคญัมากจนไดบ้นัทกึไวใ้นพระกติตคิุณ
ทัง้สามเล่ม คอื มทัธวิ 19:16-22; มาระโก 10:17-22; ลกูา 18:18-23 

อ่าน มทัธิว 19:16-22 เม่ือพระเยซูตรสักบัเขาว่า “ถ้าท่านต้องการ
จะเป็นคนดีพร้อม จงไปขายทรพัยส่ิ์งของท่ีท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนยากจน 
แล้วท่านจะมีทรพัย์สมบติัในสวรรค์ และจงตามเรามา” (มทัธิว 19:21) 
พระองคห์มายความว่าอย่างไร 

พระเยซูมไิด้ทรงขอให้เราส่วนใหญ่ขายทุกสิง่ทุกอย่างที่เราม ีแล้วมอบ
เงนิให้กบัคนยากจน แต่เงนิคงเป็นพระเจา้ของชายหนุ่มผู้นี้ และแมว้่าค าตอบ
ของพระเยซอูาจดคู่อนขา้งรนุแรง พระองคท์รงทราบว่าน้ีเป็นความหวงัเดยีวของ
ชายคนน้ีทีจ่ะไดร้บัความรอด 

พระคมัภรีต์รสัว่า ชายคนนี้จากไปดว้ยความเศรา้โศกอย่างมาก เพราะ
เขาร ่ารวยมาก ซึ่งพสิูจน์ให้เหน็ได้ว่าเขาบูชาเงนิของเขามากแค่ไหน เขาได้รบั
ขอ้เสนอแห่งชวีตินิรนัดรแ์ละจะได้เป็นผู้ตดิตามวงในของพระเยซู (“จงตามเรา

วนัองัคาร 
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มา” – เป็นค าเดยีวกบัทีพ่ระเยซูทรงใชเ้รยีกสาวกทัง้ 12 คน) กระนัน้ เราไม่ได้
ยนิเรือ่งราวของชายหนุ่มคนนี้อกีเลย เขาแลกชวีตินิรนัดรก์บัทรพัยส์นิฝ่ายโลก 

ช่างเป็นการแลกเปลี่ยนทีเ่ลวรา้ยอะไรเช่นนี้ ช่างเป็นตวัอย่างที่น่าเศรา้
ของการไม่มีความ “อดทนรอคอย” (ดูเนื้ อหาสัปดาห์ที่แล้ว) การเลือก
เช่นเดยีวกบัชายหนุ่มผูน้ี้เป็นการถูกหลอกลวง เพราะไมว่่าความร ่ารวยทางวตัถุ
ใดที่เรามใีนตอนนี้ ไม่ช้าก็เร็วเราทุกคนต่างต้องตายและเผชิญกับความเป็น 
นิรนัดร ์และในขณะเดยีวกนัเศรษฐหีลายคนไดค้น้พบว่าความมัง่คัง่ของพวกเขา
ไม่ไดใ้หค้วามสงบสุขและความชื่นชมยนิดทีีพ่วกเขาหวงัไว ้แทจ้รงิแลว้ในหลาย 
กรณี ดูเหมอืนสิง่ทีเ่กดิขึน้นัน้ตรงกนัขา้ม ชวีประวตัมิากมายทีเ่ขยีนเกี่ยวกบัคน
ร ่ารวยหลายคนที่เศร้าหมอง อนัที่จรงิ การพรรณนาที่ดทีี่สุดเท่าที่เคยมมีาใน
บนัทกึประวตัศิาสตรท์ัง้หมดทีก่ล่าวถงึความร ่ารวยทีม่ไิดน้ ามาซึง่ความพงึพอใจ
พบไดใ้นพระธรรมปัญญาจารย ์ไมว่่าเราจะเรยีนรูบ้ทเรยีนอื่นใดอกีจากพระธรรม
นี้ แต่ประเดน็หน่ึงทีช่ดัเจนคอื เงนิไมส่ามารถซือ้ความสงบสุขและความสุขได้ 

 “เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คนนัน้จะเสียชีวิต แต่ใคร
ยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐ คนนัน้จะได้ชีวิตรอด 
เพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้ส่ิงของส้ินทัง้โลก แต่ต้องเสียชีวิตของ
ตน คนนัน้จะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลบัคืนมา” (มาระโก 8:35-37) 
เสียชีวิตของตนเพ่ือข่าวประเสริฐหมายความว่าอย่างไร 
 
                                    ศกัเคียส 
                                    Zacchaeus 
 

ศกัเคยีสเป็นชาวยวิผู้ร ่ารวยซึ่งหาเงนิจากการท างานเป็นคนเก็บภาษี
ใหก้บัชาวโรมนัทีเ่กลยีดชงั เนื่องจากเขาและคนเกบ็ภาษคีนอื่น ๆ เรยีกเกบ็ภาษี
มากกว่าทีค่วรจะเป็น ผูค้นจงึเกลยีดชงัศกัเคยีสและเรยีกเขาว่า “คนบาป” 

วนัพธุ 
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ศักเคียสอาศัยอยู่ในเมืองเยรีโค ซึ่งตัง้อยู่บนเส้นทางการค้าที่มีการ
ค้าขายมากมาย การที่ศกัเคยีสได้พบกับพระเยซูนัน้มใิช่เรื่องบงัเอิญ เห็นได้
ว่าศักเคียสอยู่ภายใต้กระบวนการเปลี่ยนแปลงฝ่ายจติวิญญาณและต้องการ
เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชวีติ เขาเคยได้ยนิเกี่ยวกบัพระเยซูและต้องการ
พบพระองค์ ข่าวคงจะกระจายออกไปว่า กลุ่มที่เดนิทางพร้อมกับพระเยซูจะ
มาถงึเมอืงเยรโีคในวนันัน้ ในการเดนิทางครัง้สุดท้ายของพระเยซูจากกาลลิไีป
ยงักรุงเยรูซาเลม็ต้องผ่านกรุงเยรโีค ค าแรกที่พระครสิต์ตรสักบัศกัเคยีสเผยให้
เหน็ว่า แมก่้อนทีพ่ระเยซจูะทรงเขา้เมอืง พระองคท์รงทราบทุกอยา่งอยูก่่อนแลว้ 

อ่าน ลูกา 19:1-10 ประสบการณ์ท่ีชายผู้ร  ่ารวยน้ีมีกับพระเยซู
แตกต่างอย่างไรกบัประสบการณ์ของเศรษฐีหนุ่ม 

ศกัเคยีสและเศรษฐหีนุ่มมบีางอย่างที่เหมอืนกนั ทัง้สองร ่ารวย ทัง้สอง
ต้องการพบพระเยซู และทัง้สองต้องการชวีตินิรนัดร ์แต่ความคลา้ยคลงึกนัหยดุ
อยูท่ีต่รงน้ี 

สังเกตว่าเมื่อศักเคียสบอกว่า เขาจะให้ “ทรัพย์สิ่งของ...ครึ่งหนึ่ง” 
(ลูกา 19:8) แก่คนยากจน พระเยซูทรงยอมรบัท่าทีนี้ว่าเป็นการแสดงออกถึง
ประสบการณ์การกลบัใจใหม่ทีแ่ท้จรงิ พระองคม์ไิด้ทรงกล่าวกบัเขาว่า ขอโทษ
นะศกัเคยีส เจา้ตอ้งใหท้ัง้หมด ไมเ่ช่นนัน้กไ็มต่อ้งใหอ้ะไรเลยเช่นเดยีวกบัเศรษฐี
หนุ่ม ท าไมจงึเป็นเช่นนัน้ เป็นไปไดว้่า เพราะทรพัยส์มบตัเิหล่านัน้มไิดเ้ป็นพระ
เจา้ของศกัเคยีส แมเ้ขาจะชอบความร ่ารวยก็ตาม ซึ่งไม่เหมอืนกบัเศรษฐหี นุ่ม 
ในความเป็นจรงิ แมเ้ราจะไม่รูว้่าพระเยซูตรสัอะไรเป็นพเิศษกบัเขา แต่ศกัเคยีส
ก็เป็นคนกล่าวถึงการให้เงนิกบัคนยากจนก่อน ในทางกลบักนั พระเยซูเป็นผู้
บอกเศรษฐีหนุ่มให้บริจาคทรัพย์สินทุกสิ่ง มิฉะนัน้สิ่งเหล่านี้จะท าลายเขา 
ศักเคียสก็เหมอืนกับเศรษฐีคนอื่น ๆ ที่ต้องระมดัระวงัถึงอันตรายของความ
ร ่ารวย ดเูหมอืนว่าเขาจะคุมตวัเองไดด้กีว่าเศรษฐหีนุ่ม 
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“เมื่อเศรษฐีหนุ่มหันไปจากพระเยซู เหล่าสาวกต่างประหลาดใจกับ
ถ้อยค าของพระอาจารย์ว่า ‘คนมัง่มจีะเข้าในแผ่นดนิของพระเจ้าก็ยากจรงิ ๆ’ 
พวกเขาจงึถามกนัและกนัว่า ‘ถ้าอย่างนัน้ใครจะรอดได้’ บดันี้พวกเขาได้เห็น
ตวัอย่างความจรงิในพระค าของพระเจา้แลว้ ‘ส่วนมนุษยก์เ็หลอืก าลงัที่จะท าได้ 
แต่ไม่เหลอืก าลงัของพระเจา้ เพราะว่าพระเจา้ทรงท าใหส้ าเรจ็ไดทุ้กสิง่ ’ มาระโก 
10:24, 25; ลกูา 18:27 พวกเขาไดเ้หน็แลว้ว่าเศรษฐหีนุ่มจะเขา้ในอาณาจกัรของ
พระเจา้ไดโ้ดยพระคุณของพระเจา้” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน
, หน้า 555) 
 
                                    จงพิจารณาดโูยบ 
                                    Consider the Man Job 
 

อ่าน โยบ 1:8 พระเจ้าทรงพรรณนาถึงโยบอย่างไร 
เป็นเรื่องดทีเีดยีวทีแ่มแ้ต่พระเจา้กท็รงเรยีกโยบว่า “เป็นคนดพีรอ้มและ

เที่ยงธรรม” (โยบ 1:8) ดีพร้อมและเที่ยงธรรมจนไม่มใีครในโลก ณ เวลานัน้ 
เทยีบกบัเขาได ้และน่ีเป็นค าตรสัของพระเจา้เกีย่วกบัโยบอกีครัง้ 

แมห้ลงัจากทีโ่ยบเผชญิกบัภยัพบิตัคิรัง้แลว้ครัง้เล่า พระเจา้ตรสัถงึสิง่ที่
พระองค์เคยตรสัเกี่ยวกบัโยบครัง้แรกซ ้าอีกว่า ไม่มใีครในโลกเหมอืนโยบเลย 
ทีด่พีรอ้มและเทีย่งธรรมและอื่น ๆ นอกจากนี้ยงัมอีงคป์ระกอบใหมเ่พิม่เขา้มาใน
ค าตรสัของพระองคท์ีว่่า “ถงึแมเ้จา้ชวนเราใหต่้อสูก้บัเขา เพื่อท าลายเขาโดยไม่
มเีหตุ” (โยบ 2:3) 

แมเ้ราได้เห็นความดพีรอ้มและความเที่ยงธรรมของโยบจากการที่เขา
ปฏเิสธที่จะละทิ้งพระเจ้า ทัง้ ๆ ที่เกดิเหตุการณ์ทัง้หมดนี้ขึ้นและถงึแมภ้รรยา
ผู้เคราะห์ร้ายของเขาจะเย้ยหยนั “เธอยงัจะยดึมัน่ในความซื่อสตัย์อยู่อีกหรอื 
จงแช่งพระเจา้และตายเสยีเถอะ” (โยบ 2:9) พระคมัภรี์เปิดเผยชวีติของโยบใน
อกีแงม่มุหนึ่งก่อนทีเ่รือ่งราวเหล่านี้จะคลีค่ลาย 

วนัพฤหสับดี 
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อ่าน โยบ 29:12-16 พรรณนาภาพอะไรท่ีช่วยให้เราเข้าใจเคลด็ลบั
ของลกัษณะนิสยัของโยบมากขึ้น 

บางทสีิง่ที่ลกึซึ้งที่สุดในขอ้นี้คอืค ากล่าวของโยบ “ขา้เป็นบดิาให้คนขดั
สนและขา้เป็นธุระคดคีวามให้ผูท้ี่ขา้ไม่รูจ้กั” (โยบ 29:16) กล่าวอกีนัยหนึ่ง โยบ
ไมเ่พยีงแต่รอคอย อยา่งเช่น รอใหค้นขอทานเขา้มาหา แต่โยบกลบักระตอืรอืรน้
ทีจ่ะแสวงหาสิง่ทีจ่ าเป็นต่อคนขดัสนนัน้และช่วยเหลอืเขา 

นางเอลเลน จ.ี ไวท้ ์แนะน าว่า “อยา่รอใหพ้วกเขา [คนยากจน] เรยีกรอ้ง
ใหคุ้ณสนใจความต้องการของพวกเขา จงกระท าเช่นเดยีวกบัโยบ สิง่ทีโ่ยบไม่รู ้
เขาก็ค้นหา จงออกไปส ารวจดูและเรยีนรู้ว่าอะไรจ าเป็นต่อคนเหล่านัน้และจะ
จัดหาด้วยวิธีใดได้บ้าง ” (ค าพยานส าหรับคริสตจักร , vol.  5, หน้า 151) 
นี่เป็นลกัษณะการจดัการเงนิและการดูแลทรพัย์สนิของพระเจ้าที่ของบุตรธิดา
หลายคนของพระเจา้ไมไ่ดป้ฏบิตัใินทุกวนันี้ 
อ่าน อิสยาห์ 58:6-8 เราจะน าค าสอนจากยุคของโยบมาประยุกต์ใช้กบัเรา
ในทุกวนัน้ีได้อย่างไร 
 
                                     
                                     
ศึกษาเพ่ิมเติม: “ ‘เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยพระรศัมพีร้อมกับทูตสวรรค์
ทัง้หมด แลว้พระองคจ์ะประทบับนพระทีน่ัง่อนัรุ่งโรจน์ของพระองค ์ประชาชาติ
ทัง้หมดจะมาประชุมกนัเฉพาะพระพกัตรพ์ระองค ์และพระองคจ์ะทรงแยกพวก
เขาออกจากกนั’ เมื่อครัง้พระครสิต์ประทบับนภูเขามะกอกเทศพรรณนาภาพวนั
แห่งการพพิากษาครัง้ยิง่ใหญ่แก่เหล่าสาวก และพระองค์ทรงเป็นตวัแทนของ
การพพิากษา เมื่อประชาชาตทิัง้หมดจะมาประชุมกนัเฉพาะพระพกัตรพ์ระองค์ 
จะมเีพยีงสองชนชัน้เท่านัน้ และชะตากรรมอนัเป็นนิรนัดรจ์ะถูกก าหนดโดยสิง่ที่
พวกเขาท าหรอืละเลยทีจ่ะท าเพื่อพระองคใ์นรูปแบบของคนยากจนและคนทุกข์
ยาก” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน, หน้า 637) 

วนัศกุร ์
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“ขณะที่คุณเปิดประตูให้คนขดัสนและคนทุกข์ยากของพระครสิต์ คุณ
ก าลงัต้อนรบัทูตสวรรคท์ีม่องไม่เหน็ คุณไดเ้ชญิชวนบรรดาเพื่อนแห่งฟ้าสวรรค์ 
ซึ่งน าบรรยากาศอันศักดิส์ ิทธิแ์ห่งความปีติยินดีและสันติสุขมาให้ เหล่าทูต
สวรรค์มาพรอ้มกบัค าสรรเสรญิจากรมิฝีปาก และเสยีงแห่งความชื่นชมยนิดใีน
สวรรค์ ทุก ๆ การกระท าแห่งความเมตตาท าให้เกิดเสียงดนตรี ณ ที่นัน่ 
พระบดิาแห่งบลัลงัก์ของพระองคท์รงนับผู้รบัใช้ที่ไม่เหน็แก่ตวัท่ามกลางสมบตัิ
อนัล ้าค่าทีสุ่ดของพระองค”์ (ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน, หน้า 639) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
1. “เพราะว่าคนจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดนิ” (เฉลยธรรมบญัญตั ิ15:11) แมเ้วลานบั

พนัปีผ่านไป โชคไม่ดทีี่การพยากรณ์นี้ส าเรจ็ขึน้ เราเขา้ใจเรื่องนี้อย่างไรในทุก
วนันี้ บางคนใชข้อ้พระคมัภรี์นี้เพื่อใหเ้หตุผลทีจ่ะไม่ช่วยคนยากจน โดยกล่าวว่า 
“พระเจา้ตรสัว่าคนจนจะอยู่ท่ามกลางเราเสมอ ซึง่กจ็ะเป็นเช่นนัน้ แลว้ท าไมฉนัยงั
จะต้องช่วยเหลอืคนยากจน ในเมื่อฉันไม่อาจท าอะไรให้สิง่ที่เป็นอยู่เปลีย่นแปลง
ได”้ แนวคดิเช่นน้ีไม่ถูกตอ้งอย่างไร 

2. อ่าน 1 ทโิมธ ี6:17-19 “ส่วนพวกทีม่ ัง่คัง่ในชวีตินี้ จงก าชบัพวกเขาไม่ใหเ้ย่อหยิง่ 
หรือมุ่งหวงัในทรพัย์ที่ไม่ยัง่ยืน แต่ให้มุ่งหวงัในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิง่แก่เรา
อย่างบรบิูรณ์ เพื่อใหเ้ราไดช้ื่นชม จงก าชบัพวกเขาใหท้ าการด ีใหท้ าการดมีากๆ 
ใหเ้อือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน การท าเช่นนี้เป็นการสะสมทรพัยท์ีเ่ป็นรากฐานอนัดี
ส าหรับตนในภายหน้า เพื่อพวกเขาจะยึดมัน่ ในชีวิต คือชีวิตที่แท้จริงนัน้ ” 
จงสงัเกตว่าอะไรคอืสิง่ทีอ่นัตราย วางใจในความมัง่คัง่ของตนแทนทีข่องพระเจา้ผู้
ทรงพระชนม์ เหตุใดคนที่มีเงินจึงตกอยู่ในอนัตรายเช่นนี้โดยง่าย ทัง้ที่รู้อยู่ว่า
ท้ายที่สุดแม้แต่เงนิทัง้หมดกม็อิาจให้ชวีติแก่พวกเขาได้ ท าไมเราทุกคนจงึต้อง
ระวงัไม่ใหว้างใจในสิง่อื่นใดนอกจากพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู่ 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาหน้ี์: ปัญญาจารย ์2:15; 1 ทโิมธ ี5:8; 
โคโลส ี3:23, 24; ปฐมกาล 39:2-5; สุภาษติ 3:5-8 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 
 
 
 

คนส่วนใหญ่ต้องการมีชีวิตที่ “ประสบความส าเร็จ” และมีความสุข 
แน่นอนในโลกทีล่ม้ลงในบาปนี้ ทีซ่ึง่โศกนาฏกรรมและความหายนะเกดิขึน้ไดใ้น
ชัว่พรบิตา กค็งไมง่า่ยเสมอไปทีจ่ะบรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ 

นอกจากนี้แลว้ กย็งัมคี าถามทีว่่า เรานิยาม “ความส าเรจ็” อย่างไร เช่น
ในกรณขีองโยเซฟแห่งอยีปิต ์ถา้พดูถงึชวีติทีป่ระสบความส าเรจ็ ยอ่มแน่นอนว่า
เป็นชวีติของโยเซฟมใิช่หรอื ชวีติจากเรอืนจ าไปสู่ราชวงั ในทางกลบักนั แล้ว
ยอหน์ผูใ้หบ้พัตศิมาล่ะ ทีม่ชีวีติจากเรอืนจ าไปสู่หลุมฝังศพ ชวีติของเขาประสบ
ความส าเรจ็อยา่งไร ซึง่กข็ึน้อยูก่บัว่าคุณนิยามค าว่า “ความส าเรจ็” อยา่งไร 

บทท่ี 8 
วางแผนเพ่ือความส าเรจ็ 

Planning for Success 
วนัที ่18 – 24 กุมภาพนัธ ์2023 

บา่ยวนัสะบาโต 

“ไม่ว่าพวกท่านจะท าส่ิงใด กจ็งท าด้วยความเต็มใจเหมือน
ท าถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนท าต่อมนุษย์ ท่าน
ทัง้หลายกร็ู้ว่า ท่านจะได้รบัมรดกจากองคพ์ระผู้เป็นเจ้าเป็น
บ าเหน็จ เพราะท่านก าลงัรบัใช้พระคริสต์องคพ์ระผู้เป็นเจ้า
อยู่” (โคโลสี 3:23, 24) 
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สปัดาหน์ี้เราจะศกึษาแนวคดิของค าว่า “ความส าเรจ็” ในบรบิทของการ
ดูแลทรพัยส์นิขัน้พื้นฐานและหลกัการทางการเงนิ ไม่ว่าเราจะเป็นใครหรอือยู่ที่
ไหน การเงนิและแหล่งรายได้เป็นส่วนหนึ่งของชวีติ ไม่ว่าเราจะชอบหรอืไม่ก็
ตาม ดงันัน้แลว้ ขัน้ตอนและแนวทางปฏบิตัอิะไรบา้งทีเ่ราจะท าตามได ้แมจ้ะไม่
รบัประกนั “ความส าเรจ็” แต่จะช่วยเราหลกีเลีย่งหลุมพรางและขอ้ผดิพลาดทีอ่าจ
ท าใหค้วามส าเรจ็ทางการเงนิเป็นไปไดย้ากขึน้ 
 
                                    ส่ิงส าคญัอนัดบัแรก 
                                    First Things First 
 

อ่าน ปัญญาจารย ์12:1 เราได้รบับทเรียนอะไรจากข้อน้ี 
เมื่อวยัรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะมคีวามคดิที่จะจดัหาสิง่จ าเป็นพื้นฐาน 

เช่น อาหาร เสือ้ผา้ และทีอ่ยูอ่าศยั พระเยซไูดบ้อกเราถงึวธิจีดัล าดบัความส าคญั
ความต้องการของเรา พระองคต์รสัว่า “แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดนิของพระ
เจา้ และความชอบธรรมของพระองคก่์อน แลว้พระองคจ์ะทรงเพิม่เตมิสิง่ทัง้ปวง
นี้ให”้ (มทัธวิ 6:33) ส าหรบัผูท้ีม่อีายุมากกว่าและไมไ่ดร้บัพระเยซเูป็นพระผู้ช่วย
ให้รอดในขณะที่ยงัอยู่ในวยัหนุ่มสาว แน่นอนว่ายงัไม่สายเกนิไปที่จะตดัสนิใจ
จดัการกบัการเงนิใหถู้กตอ้ง 

ดงัที่เราได้อ่านใน ปฐมกาล 28:20-22 ยาโคบได้เลอืกสิง่ส าคญัส าหรบั
ชวีติทัง้ฝ่ายจติวญิญาณและดา้นการเงนิ องค์พระผู้เป็นเจา้ทรงแนะน าพระองค์
เองแก่ยาโคบในนิมติว่า “เราคอืยาห์เวห์พระเจา้ของอบัราฮมับดิาของเจ้า และ
พระเจา้ของอสิอคั” (ปฐมกาล 28:13) จากนัน้ในส่วนของค าปฏญิาณของยาโคบ
ต่อพระเจ้า เขากล่าวว่า “พระยาห์เวห์จะทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ” 
(ปฐมกาล 28:21) 

วนัอาทิตย ์
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อ่าน ปฐมกาล 29:9-20 ล าดับเวลาของเหตุการณ์ในชีวิตของ
ยาโคบมีความส าคญัอย่างไร กล่าวคือ เราจะต้องท าอะไรก่อนท่ีเราจะ
ตดัสินใจครัง้ใหญ่ในชีวิต 

หลงัจากที่ยาโคบให้ค ามัน่สญัญาฝ่ายจติวญิญาณและด้านการเงนิกับ
พระเจ้าแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงน าเขาไปหาราเชลที่บ่อน ้า (ดูใน ปฐมกาล 
29:9-20) เป็นการเหมาะสมที่จะตดัสนิใจในชวีติฝ่ายจติวญิญาณและการท างาน
ก่อนทีจ่ะตกลงแต่งงาน คู่สมรสในอนาคตของคุณควรรูว้่า “พวกเขาก าลงัจะไปสู่
ทิศทางไหน” คู่ของเราเป็นคริสเตียนที่มุ่งมัน่หรือไม่ เขาหรือเธอจะท างาน
ประเภทใด เขาจะเป็นคุณคร ูพยาบาล ทนายความ กรรมกร หรอือะไรกต็าม ฉนั
จะต้องผูกมดัอยู่กับชีวิตแบบไหน ยงัมีค าถามอื่น ๆ อีกที่จ าเป็นต้องได้ร ับ
ค าตอบก่อนทีจ่ะตดัสนิใจแต่งงาน เช่น จบการศกึษาระดบัใด จ านวนหนี้สนิทีจ่ะ
เขา้สู่ชวีติสมรส ฉันพรอ้มที่จะยอมรบัสถานการณ์นี้โดยให้เป็นเป็นส่วนหนึ่งใน
ความรบัผดิชอบของฉนัหรอืไม่ 

อ่าน 2 โครินธ์ 6:14, 15 เหตุใดหลักการน้ีจึงส าคัญมากในการ
พิจารณาหาคู่ชีวิต แม้หลกัการน้ีไม่ได้รบัประกนัว่าจะให้ชีวิตสมรสท่ีดี แต่
จะช่วยเพ่ิมโอกาสให้มีชีวิตสมรสดีมากย่ิงขึ้น 
 
                                    พระพรแห่งการท างาน 
                                    The Blessing of Work (Ideally) 
 

ถ้าคุณไม่ไดเ้ป็นมหาเศรษฐ ีหรอืไดร้บัผลประโยชน์จากกองทุนทีคุ่ณแม่
หรอืคุณพ่อตัง้ขึน้ไว้ให้คุณ จนคุณไม่จ าเป็นต้องท างานอะไรเลยในชวีติ (แต่ถ้า
คุณได้อ่านเรื่องราวมากมายเกี่ยวกบัเดก็ ๆ เหล่านี้ที่เงนิเหมอืนจะเป็นพระพร 
แต่บ่อยครัง้มกัน าไปสู่โศกนาฏกรรมเมื่อพวกเขาเป็นผู้ใหญ่) ไม่ช้าก็เร็วคุณ
จะต้องท างานหาเลีย้งชพี และหลกัการของงานในอุดมคตกิค็อื ใหคุ้ณหาบางสิง่
ที่ชื่นชอบที่สามารถเป็นรายได้ที่ดแีก่คุณได้ ฝึกฝนท าสิง่นัน้ หางานเกี่ยวกบัสิง่

วนัจนัทร ์
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เหล่านัน้ท า และท างานในช่วงปีการท างานของคุณ แน่นอนว่าสิง่ทีคุ่ณอ่านมานี้
เป็นงานในอุดมคต ิแต่หลายครัง้ชวีติไมไ่ดเ้ป็นแบบนี้เสมอไป 

อ่าน ปฐมกาล 2:15 (ดูใน ปัญญาจารย์ 9:10 และ 2 เธสะโลนิกา 
3:8-10) ก่อนท่ีบาปจะเข้ามา อาดัม (และแน่นอน เอวาด้วย) ได้ร ับ
มอบหมายให้ท างาน เร่ืองน้ีส าคัญอย่างไร ท าไมการท างานจึงส าคัญ
ส าหรบัมนุษย ์

แน่นอนว่าการท างานนี้ไม่ใช่เป็นการลงโทษ แต่ถูกออกแบบมาเพื่อ
ประโยชน์ของพวกเขา กล่าวคอื แมแ้ต่ในสวรรค ์แมใ้นโลกทีไ่มม่บีาป ไมม่คีวาม
ตาย และไมม่คีวามทุกข ์พระเจา้ทรงทราบดวี่ามนุษยจ์ าเป็นตอ้งท างาน 

“และอาดมัได้รบัมอบหมายงานให้ดูแลสวน พระผู้สร้างทรงทราบดวี่า
อาดมัจะไมม่คีวามสุขหากไมไ่ดท้ างาน ความงดงามของสวนท าใหเ้ขาปลาบปลืม้
ใจ แต่แค่นี้ไม่เพียงพอ อาดัมจะต้องออกแรงเพื่อให้อวัยวะอันอัศจรรย์ของ
ร่างกายไดอ้อกก าลงักาย ถ้าความสุขเกดิจากการไม่ท าอะไรเลย มนุษยเ์มื่อครัง้
อยู่ในสภาพบรสิุทธิ ์ก็คงไม่ได้รบัมอบหมายให้ท างาน แต่พระองค์ผู้ทรงสร้าง
มนุษยท์รงทราบดวี่าอะไรคอืความสุขของมนุษย ์และไม่นานหลงัจากทีพ่ระองค์
ทรงสรา้งเขา พระองคก์ท็รงมอบงานใหเ้ขาท า พระสญัญาแห่งสงา่ราศใีนอนาคต
และพระราชกฤษฎีกาที่ให้มนุษย์ต้องตรากตร าเพื่ออาหารประจ าวันมาจาก
บลัลงักเ์ดยีวกนั” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ Our High Calling, หน้า 223) 

อย่างไรก็ตาม หลงัจากที่บาปเข้ามา เมื่อการท างาน (และทุกสิ่งทุก
อย่าง) ต้องด่างพรอ้ยดว้ยบาป พระเจา้ตรสักบัอาดมัว่า “แผ่นดนิจงึต้องถูกสาป
เพราะเจา้ เจา้จะต้องหากนิบนแผ่นดนิด้วยความทุกขล์ าบากตลอดชวีติ ” (ปฐม
กาล 3:17) ขอใหส้งัเกตว่า พระเจา้ทรงสาปแช่งแผ่นดนิ “เพราะเจา้” เพื่อเหน็แก่
อาดมั การท างานจงึเป็นสิง่จ าเป็นแก่เขา โดยเฉพาะในสถานะทีล่ม้ลงในบาป 

ท าไมการท างานจึงเป็นพรแก่เรา การท างานช่วยเราได้อย่างไร 
ท าไมเราผูเ้ป็นคนบาปจึงต้องท างาน 
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                                    ปีแห่งการเกบ็เก่ียว 
                                    The Earning Years 
 

ดงัที่เราได้เห็นแล้วว่า พระเจ้าประสงค์ให้มนุษย์ท างานอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ช่วงชวีติการท างานของเรา (ระยะเวลาในการท างาน) โดยเฉลีย่อยู่ที ่40 ปี 
ส าหรบัคนจ านวนมาก นี่คอืช่วงเวลาเลีย้งดลูกู ๆ และใหก้ารศกึษา และมกีารซือ้
บ้านและของส าคัญอื่น ๆ ช่วงนี้อาจเป็นช่วงที่การเงินค่อนข้างติดขัด เป็น
ช่วงเวลาที่อ่อนไหวมาก เพราะครอบครวัก าลงัเรยีนรู้ที่จะท างานร่วมกนั และ
สมาชิกครอบครวัก าลงัสร้างความผูกพันตลอดชีวิตด้วยกันและกัน ความตึง
เครยีดทางการเงนิอาจท าลายชวีติสมรส ณ จุดนี้ ได้ อนัที่จรงิแล้วก็เกิดขึ้นอยู่
บ่อยครัง้ แต่หลาย ๆ ครอบครวัทีท่ ัง้สองฝ่ายเป็นครสิเตยีนทีส่ตัยซ์ื่อและพรอ้มที่
จะปฏบิตัติามหลกัค าสอนในพระคมัภรีก์ม็ชีวีติครอบครวัทีม่ ัน่คงกว่ามาก 

อ่าน 1 ทิโมธี 5:8; สุภาษิต 14:23; และโคโลสี 2:23, 24 ประเด็น
ส าคัญเก่ียวกับการเงินในบ้านท่ีเราได้ร ับจากข้อพระคัมภีร์เหล่าน้ีมี
อะไรบ้าง 

ในหลาย ๆ ครอบครวั สามเีป็นผูห้าเลีย้งครอบครวัเป็นหลกั แมว้่าส่วน
ใหญ่แลว้คู่สมรสทัง้สองมกัจะท างาน แน่นอนว่า บางครัง้สถานการณ์ทีไ่มค่าดฝัน
อาจเกดิขึน้ได ้เช่น การเจบ็ป่วย เศรษฐกจิตกต ่า ไม่ว่าอะไรกต็าม สิ่งเหล่านี้ท า
ใหแ้นวทางทีต่ ัง้ไวส้ าเรจ็ไดย้าก ดงันัน้แลว้ เราจงึตอ้งปรบัตวัตามสถานการณ์ 

ลูก ๆ ที่เกิดมาในโลกนี้ ซึ่งเรยีกชวีติในส่วนนี้ว่า “เป็นมรดกจากพระ
ยาห์เวห์” (สดุดี 127:3) เราต้องจ าไว้ว่าเด็ก ๆ ต้องเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบ 
เป้าหมายของพ่อแม่ทีเ่ป็นครสิเตียนคอื การฝึกลูก ๆ ใหก้ลายเป็นผูใ้หญ่ที่ดูแล
ตวัเองไดใ้นชวีตินี้และเตรยีมพรอ้มส าหรบัชวีติหน้า แนวทางส าคญั 3 ประการที่
จะช่วยพ่อแมใ่นการเลีย้งดลูกู ดงัต่อไปนี้ 

วนัองัคาร 



83 
 

1. จดัสภาพแวดล้อมในบ้านเป็นแบบครสิเตยีน ซึ่งรวมถงึการนมสัการใน
ครอบครวัเป็นประจ าและแบบพเิศษ เขา้ร่วมโรงเรยีนสะบาโตและโบสถ์
เป็นประจ า และซื่อสตัยใ์นการคนืสบิลดหนึ่งและเงนิถวาย สิง่เหล่านี้เป็น
นิสยัทีย่ ิง่ใหญ่ทีค่วรสรา้งในวยัเดก็ 

2. สอนลูก ๆ ให้เต็มใจท างานและชื่นชมในงานนัน้ เดก็ ๆ จะพบว่าความ
ขยนัหมัน่เพยีรและความซื่อสตัยใ์นการท างานเป็นสิง่ที่สงัเกตได้ และ
ได้รบัความชื่นชมและรางวลัเสมอ เดก็ ๆ จะเรยีนรูว้่า การที่ได้เงนิมา
นัน้เป็นผลจากการใชเ้วลาท างานทีม่คีุณค่าใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

3. ใหก้ารศกึษาทีด่ ีการศกึษาในทุกวนันี้มรีาคาแพง โดยเฉพาะการศกึษา
แบบครสิเตียนในโรงเรยีนเอกชน แต่ส าหรบัพ่อแม่ที่มแีผนส าหรบัลูก 
ซึ่งแผนนัน้ไม่เพียงแต่ส าหรบัชีวิตนี้เท่านัน้ แต่ส าหรบัชีวิตหน้าด้วย 
ฉะนัน้กถ็อืว่าคุม้ค่ากบัราคาทีต่อ้งจา่ย 

แน่นอนว่า ไม่ว่าพ่อแม่จะเลือกอะไร ก็ไม่มีใครรบัประกนัได้ว่า 
ลกู ๆ ของพวกเขาจะเลือกไปในทิศทางใด เหตใุดจึงส าคญัท่ีพ่อแม่ไม่ควร
โทษตวัเอง หากลกู ๆ ท่ีโตขึ้นเลือกทางเดินท่ีผิด 
 
                                    ท างานด้วยความซ่ือตรง 
                                    Working With Integrity 
 

อกีช่วงหนึ่งของชวีติที ่“ประสบความส าเรจ็” ซึง่เป็นช่วงสุดทา้ยของชวีติ 
เป็นช่วงที่มแีนวโน้มที่จะมคีวามสุขที่สุด หากการตดัสนิใจในช่วงต้นของชีวิต
เป็นไปอย่างชาญฉลาดและไม่ถูกเหตุการณ์ไม่คาดฝันท าลายไป สถานการณ์ใน
อุดมคตคิอื พ่อแมเ่ลีย้งลกู ๆ ใหก้ลายเป็นผูใ้หญ่ทีพ่ึง่พาตนเองได ้จา่ยค่าบา้นได้

วนัพธุ 
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ทัง้หมด มรีถขบั ไมม่หีนี้คา้งช าระ และมรีายไดเ้พยีงพอส าหรบัช่วยดูแลผูอ้าวุโส
ในครอบครวั 

พระเจา้ทรงเรยีกบุตรธดิาของพระองคใ์ห้มมีาตรฐานในการท างานและ
ชีวิตที่สูงขึ้น มาตรฐานนัน้ก็คือ พระบัญญัติของพระเจ้าที่เขียนไว้ในใจเรา 
(ดูใน เยเรมยี์ 31:33) และสะท้อนออกมาทางอุปนิสยัของเรา ในขณะที่สงัคม
เสื่อมโทรมและค าสอนครสิเตยีนถูกท าใหเ้จอืจางและไม่เหน็ค่า จงึเป็นสิง่ส าคญั
มากที่ครสิเตยีนแต่ละคนจะต้องด าเนินชวีติและท างานให้อยู่ในระดบัที่ไม่มใีคร
ต าหนิได ้พระคมัภรีก์ล่าวว่า “ชื่อเสยีงดนีัน้ควรเลอืกยิง่กว่าความมัง่คัง่มากมาย 
และมคีนนบัถอืกด็กีว่ามเีงนิมทีอง” (สุภาษติ 22:1) 

พระคมัภีร์บนัทึกตัวอย่างของนายจ้างที่ตระหนักว่าตนได้รบัพระพร
เนื่องจากมลีูกจา้งทีเ่ชื่อในพระเจา้ เมื่อยาโคบตดัสนิใจทีจ่ะออกจากลาบนัพ่อตา
ของตนและกลบัไปยงับ้านเกิดเมอืงนอนพร้อมกับครอบครวั ลาบนัอ้อนวอน
ไม่ใหเ้ขาจากไปโดยกล่าวว่า “อยู่ต่อเถดิ ถ้าเจา้จะช่วยลุง ลุงหยัง่รูเ้หตุการณ์ได้
ว่า พระยาห์เวห์ทรงอวยพรลุงเพราะเจ้า” (ปฐมกาล 30:27) และเมื่อโยเซฟถูก
ขายเป็นทาสในอยีปิต์ โปทฟิารน์ายของเขาได้สงัเกตงานของโยเซฟในท านอง
เดยีวกนัและใหร้างวลัแก่เขาตามการงานของเขา 

อ่าน ปฐมกาล 39:2-5 แม้พระคมัภีรข้์อน้ีจะไม่ได้บอกเรา แต่คุณ
คิดว่าโยเซฟได้ท าอะไรท่ีท าให้นายของเขาช่ืนชอบเขามาก 

“เพราะฉะนัน้เมื่อพวกท่านจะรบัประทาน จะดื่ม หรอืจะท าอะไรก็ตาม 
จงท าเพื่อถวายพระเกยีรติแด่พระเจ้า” (1 โครนิธ์ 10:31) ดงันัน้ ในการท างาน
และการจดัการเงนิของเรา และไมว่่าเราจะท าอะไรกต็าม เราควรท าทุกอยา่งเพื่อ
ถวายเกยีรตแิด่พระเจา้ พระองคค์อืพระผูท้รงประทานความรูแ้ละความแขง็แกร่ง
แก่เรา เพื่อให้เราประสบความส าเรจ็ในชวีติ “ขา้แต่พระยาห์เวห์ ความยิง่ใหญ่ 
ฤทธานุภาพ สงา่ราศ ีชยัชนะ และความโอ่อ่าตระการเป็นของพระองค ์เพราะทุก
สิง่ที่มอียู่ในฟ้าสวรรค์ และในแผ่นดนิโลกเป็นของพระองค์ ขา้แต่พระยาห์เวห์ 
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ราชอาณาจกัรเป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเป็นจอมของสิง่
สารพดั ทัง้ความมัง่คัง่และเกยีรตมิาจากพระองค ์และพระองคท์รงครอบครองอยู่
เหนือทุกสิง่ ฤทธิอ์ านาจและฤทธานุภาพอยู่ในพระหตัถ์ของพระองค์ และอยู่ที่
พระหตัถ์ของพระองค์ทีจ่ะทรงกระท าใหใ้หญ่ยิง่และประทานก าลงัแก่คนทัง้ปวง” 
(1 พงศาวดาร 29:11, 12) 

คุณปฏิบติัตามหลกัการอะไร ไม่เพียงแค่เร่ืองการท างาน แต่ใน
ชีวิตโดยทัว่ไปคณุจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง 
 
                                    แสวงหาค าแนะน าจากพระเจ้า 
                                    Seeking Godly Counsel 
 

มผีู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงนิฝ่ายโลกหลายคนรอบตวัเรา แต่พระเจ้า
ทรงเตอืนเราไมใ่หป้รกึษาเขาเหล่านัน้ในเรือ่งของการจดัการทรพัยส์นิทีพ่ระองค์
ทรงมอบหมายแก่เรา “บุคคลผูเ้ป็นสุขคอื ผูไ้ม่เดนิตามค าแนะน าของคนอธรรม 
ไม่ยนือยู่ในทางของคนบาป ไม่นัง่อยู่ในทีน่ัง่ของคนทีช่อบเยาะเยย้ แต่ความปีติ
ยนิดขีองผูน้ัน้อยูใ่นธรรมบญัญตัขิองพระยาหเ์วห ์เขาใครค่รวญธรรมบญัญตัขิอง
พระองค์ทัง้กลางวันและกลางคืน เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน ้ า 
ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง ทุกอย่างที่เขาท าก็จ าเริญขึ้น” 
(สดุด ี1:1-3) 

ดงันัน้ ผูท้ีย่นิดใีนบญัญตัขิองพระเจา้ (ค าว่าบญัญตัใินทีน่ี้ใหค้วามหมาย
กวา้ง รวมถงึพระค าของพระเจา้) จะไดร้บัพระพร เป็นสิง่ทีง่า่ยเพยีงไร และผูน้ัน้
จะเจรญิและประสบผลส าเรจ็ 

อ่าน สุภาษิต 3:5-8 เราจะน าหลกัการน้ีไปใช้ในการจดัการเรื่อง
การเงินขัน้พื้นฐานอย่างไร 

ค าแนะน าในพระคมัภรีเ์กีย่วกบัการจดัการดา้นการเงนิใหแ้นวทางที่มคี่า
มากแก่เรา ซึง่เราควรปฏบิตัติาม ใหเ้รามาศกึษา 7 ประเดน็ดงัต่อไปนี้ 

วนัพฤหสับดี 
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1. จดัระเบยีบ วางแผนการใชจ้่าย (สุภาษติ 27:23, 24) หลายครอบครวัใช้
เงนิหมดทุกครัง้ที่ได้รบัเงนิมา โดยไม่มกีารวางแผนแบบง่ายในรายได้ 
รายจา่ย และการออม ชวีติเช่นน้ีอาจอยูใ่นความตรงึเครยีดอยา่งมาก 

2. ใชจ้่ายน้อยกว่าทีไ่ดร้บั จงมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินชวีติใหอ้ยู่ภายใต้รายไดข้อง
คุณ (สุภาษติ 15:16) หลายครอบครวัในประเทศทางตะวนัตกมกัใชจ้่าย
มากกว่ารายได้ที่ได้รบั การกระท าเช่นนี้เกดิขึน้ได้ เพราะระบบสนิเชื่อ
และหน้ีสนิ ท าใหเ้กดิปัญหามากมายกบัผูท้ีม่หีนี้สนิลน้ตวั 

3. ออมเงนิส่วนหนึ่งไว้จากรายรบัทุกงวด (สุภาษิต 6:6-8) เราเก็บออม
เพื่อทีจ่ะซือ้สนิคา้จ านวนมากขึน้ในอนาคต และเพื่อเตรยีมพรอ้มส าหรบั
รายจ่ายทีไ่ม่ไดว้างแผนไว ้เช่น อุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ไขไ้ดป่้วย เราอาจ
วางแผนออมเงนิไวบ้างส่วนส าหรบัช่วงเวลาทีไ่มส่ามารถประกอบอาชพี
ไดเ้นื่องจากอายทุีม่ากขึน้ 

4. หลกีเลีย่งการเป็นหนี้เหมอืนหลกีเลีย่ง โควดิ19 (สุภาษติ 22:7) หากคุณ
เป็นหนี้ คุณจ าเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ย เมื่อบุคคลหนึ่งหรอืครอบครวัหนึ่ง
เป็นหนี้ กล่าวคอื การยมืเงนิ หมายถงึ การใชช้วีติในปัจจุบนัดว้ยเงนิที่
คาดหวงัว่าจะได้รบัในอนาคต หากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นกับ
ชวีติ อาจส่งผลใหเ้กดิความล าบากใจทางการเงนิอยา่งรา้ยแรงได้ 

5. ท างานด้วยความขยนัขนัแขง็ “ความต้องการของคนเกยีจครา้นก็มอียู่ 
แต่จะไม่ได้อะไรเลย ส่วนความต้องการของคนขยันจะได้ร ับการ
ตอบสนองอยา่งจใุจ” (สุภาษติ 13:4) 

6. สตัย์ซื่อในด้านการเงนิต่อพระเจ้า (เฉลยธรรมบญัญตัิ 28:1-14) ไม่มี
ครอบครวัใดสามารถอยูไ่ดโ้ดยปราศจากพระพรจากพระเจา้ 

7. จงจ าไวว้่าโลกนี้ไม่ใช่บา้นแทจ้รงิของเรา การจดัการเงนิของเราแสดงให้
เหน็ว่าเราใหค้วามส าคญักบัสิง่ใดสงูสุด (ดใูน มทัธวิ 25:14-21) 
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ศึกษาเพ่ิมเติม: “แผนการธุรกจิหรอืแผนชวีติทีค่รอบคลุมชวีติปัจจุบนัเพยีงไม่กี่
ปี แต่ไม่ไดเ้ตรยีมการไวส้ าหรบัอนาคตอนัไม่มทีีส่ ิ้นสุด ไม่มแีผนใดทีฟั่งดูดหีรอื
สมบูรณ์แบบเลย... ไม่มมีนุษย์คนใดที่สะสมทรพัย์สมบตัิไว้ในสวรรค์ โดยไม่
พบว่าชีวิตของตนบนแผ่นดินโลกนั ้นมัง่คัง่และสูงส่ง ” (เอลเลน จี. ไว้ท์, 
Education, หน้า 145) 

“รากฐานของความซื่อสตัย์ทางธุรกิจและความส าเรจ็ที่แท้จรงิคอื การ
รบัรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของ พระผู้สร้างสรรพสิง่ พระองค์ทรงเป็นเจ้าของ
ดัง้เดมิ เราเป็นผูด้แูลทรพัยส์นิของพระองค ์สิง่ทีเ่รามทีัง้หมดคอื การไดร้บัความ
ไว้วางใจจากพระองค์ให้ใช้ตามแนวทางของพระองค์” (เอลเลน จี. ไว้ท์, 
Education, หน้า 137) 

เนื่องจากแรงกดดนัทีเ่ราต้องหาเลีย้งครอบครวั หลายครัง้เราคดิว่างาน
ของเราเป็นเพยีงการหารายได ้แต่ในฐานะทีเ่ป็นครสิเตยีน เราต่างต้องมสี่วนใน
ภารกจิอนัยิง่ใหญ่ที่พระเยซูมอบให้กบัผู้ตดิตามพระองค์ทุกคน หลงัจากที่นาง 
เอลเลน จี. ไว้ท์เขียนข้อพระคัมภีร์ใน มาระโก 16:15 เธอก็เขียนต่อไปว่า 
“มใิช่ทุกคนได้รบัการทรงเรยีกให้เป็นศาสนาจารย์หรอืมชิชันนาร ีแต่ทุกคน
สามารถเป็นผู้ร ับใช้พระองค์ได้ด้วยการประกาศ “ข่าวดี” แก่เพื่อนมนุษย ์
พระบญัชานี้มอบไว้แก่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ยิง่ใหญ่หรอืเลก็น้อย ผู้มกีารศกึษา
หรอืผูด้อ้ยการศกึษา คนชราหรอืเดก็” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ Education, หน้า 264) 
“เราจ าต้องปฏบิตัิตามแผนการแห่งชวีติที่พระเจ้าประทานให้อย่างระมดัระวงั
มากขึ้น คือการท างานให้ดีที่สุด อุทิศทางของเราแด่พระเจ้า และเฝ้าสงัเกต
สญัญาณการทรงน าของพระองค ์กฎเกณฑส์ าคญัเหล่านี้จะน าทางเราไปในงาน
ทีเ่ราเลอืกท าในชวีตินี้อยา่งปลอดภยั” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ Education, หน้า 267) 

วนัศกุร ์
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ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
1. เราผูเ้ป็นครสิเตยีนนิยามชวีติที ่ “ประสบความส าเรจ็” อยา่งไร นิยาม

ที่โลกก าหนดว่าเป็นความส าเร็จแตกต่างกับสิ่งที่เราควรก าหนด
อย่างไร เช่น ตวัอย่างของยอห์นผู้ให้บพัติศมา คุณจะให้ค าจ ากัด
ความชีวิตของเขาซึ่งจบลงอย่างไร้ความปราณีในคุกอย่างไร 
คุณจะเรยีกชวีติของยอหน์ว่าประสบความส าเรจ็หรอืไม ่จงอธบิาย 

2. เราจะอธบิายอย่างไรในกรณีที่มคีนมากมายที ่“ประสบความส าเรจ็” 
ซึ่งเขาเหล่านัน้ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักพระคัมภีร์ในเรื่องของการ
จดัการทรพัยส์นิหรอืการใชช้วีติ หรอืผูท้ีพ่ยายามปฏบิตัติามค าสอน
ในพระคมัภรี ์แต่ชวีติไม่ประสบความส าเรจ็ล่ะ บางทอีาจเป็นเพราะ
อาการเจบ็ป่วยหรอืเกดิภยัพบิตั ิเราจะอธบิายสถานการณ์เหล่านี้ได้
อยา่งไร 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาหน้ี์: อสิยาห ์14:12-14; เอเฟซสั 5:5; 
โยชวูา 7; ยอหน์ 12:1-8; กจิการ 5:1-11; 1 โครนิธ ์10:13 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 
 

ความโลภถูกจ ากดัความว่า เป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าในความ
ร ่ารวยหรอืต้องการครอบครองในสิง่ทีไ่ม่ไดเ้ป็นของตน ความโลภเป็นเรื่องใหญ่ 
อนัที่จรงิ เป็นเรื่องใหญ่มากเทยีบเท่ากบัการโกหก ลกัขโมย หรอืฆ่าคน ความ
โลภท าให้เกิดความเสียหายมากจนพระเจ้าเลือกที่จะเตือนในพระบัญญัติ
ศีลธรรมอนัยิง่ใหญ่ของพระองค์ “ห้ามโลภบ้านเรอืนของเพื่อนบ้าน ห้ามโลภ
ภรรยาของเพื่อนบ้าน หรอืทาสทาสขีองเขา หรอืโค ลาของเขา หรอืสิง่ใดๆ ซึ่ง
เป็นของของเพื่อนบา้น” (อพยพ 20:17) 

บ่อยครัง้ที่ความโลภถูกจดัให้อยู่ในบาปชัว่รา้ยที่กดีกนัคนคนหนึ่งออก
จากอาณาจกัรของพระเจา้ “ท่านทัง้หลายรูแ้ลว้ไมใ่ช่หรอืว่าคนไม่ชอบธรรมจะไม่
มสี่วนในแผ่นดนิของพระเจ้า อย่าหลงผดิเลย พวกที่ล่วงประเวณี พวกไหว้รูป

บทท่ี 9 
จงระวงั อย่าโลภ 

Beware of Covetousness 
วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์– 3 มนีาคม 2023 

บา่ยวนัสะบาโต 

“แล้วพระองคต์รสักบัพวกเขาว่า ‘ระวงัให้ดี จงหลีกเล่ียงจาก
ความโลภทุกอย่าง เพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ท่ีการมีของ
ฟุ่ มเฟือย’ ” (ลกูา 12:15) 
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เคารพ พวกผดิผวัผดิเมยี พวกโสเภณีชาย พวกรกัร่วมเพศ พวกขโมย พวกที่
โลภ พวกขี้เมา พวกชอบกล่าวร้าย พวกฉ้อโกง จะไม่มสี่วนในแผ่นดินของ  
พระเจา้” (1 โครนิธ ์6:9, 10)  

ความโลภเทยีบเท่ากบัการฉ้อโกง การไหว้รูปเคารพ การล่วงประเวณี 
และการผดิผวัผดิเมยี เช่นนัน้หรอื  นัน่คอืสิง่ทีพ่ระคมัภรีก์ล่าวไว ้สปัดาหน์ี้เราจะ
มาดูตัวอย่างของความโลภว่ามันแย่แค่ไหน และเราจะท าอะไรได้บ้างเพื่อ
เอาชนะมนั 
 
                                    บาปต้นแบบครัง้แรก 
                                    The Ultimate Original Sin? 
 

บ่อยครัง้ทีเ่รามกัเจอกบัค าถามทีว่่า บาปเกดิขึน้ในจกัรวาลของพระเจา้
ไดอ้ยา่งไร เราเขา้ใจว่าเกดิขึน้ไดอ้ย่างไร หรอือยา่งน้อยกพ็อจะเขา้ใจ ศูนยก์ลาง
ของบาปนัน้กเ็ป็นเพราะความโลภ บางทคีวามโลภอาจเป็นบาปตน้แบบครัง้แรก
กเ็ป็นได ้

อ่าน อิสยาห์ 14:12-14 พระคมัภีรข้์อน้ีกล่าวเก่ียวกบัการล้มลงใน
บาปของลูซิเฟอร์อย่างไร ความโลภมีบทบาทส าคัญต่อการล้มลงนั้น
อย่างไร 

“ไม่พอใจในต าแหน่งของตน แมจ้ะได้รบัเกียรติเหนือบรวิารสวรรค์ทัง้
ปวง มนัมใีจกล้าที่จะโลภอยากได้ความเคารพภกัดทีี่เป็นของพระผู้สร้างเพียง
องคเ์ดยีว แทนทีจ่ะสนับสนุนสิง่ทรงสรา้งทัง้ปวงโดยใหพ้ระเจา้อยู่สูงสุดในความ
รกัและความจงรกัภกัดี แต่มนัพยายามที่จะเอาการรบัใช้และความภกัดีของ
บรวิารเหล่านัน้มาเป็นของตน และโลภในพระสริทิีซ่ ึง่พระบดิาผูเ้ป็นนิรนัดรม์อบ
ให้กบัพระบุตรของพระองค์ เจ้าชายแห่งทูตสวรรค์ผู้นี้ปรารถนาอ านาจที่เป็น
อภสิทิธิพ์เิศษของพระครสิต์เพยีงผู้เดยีว” (เอลเลน จ.ี ไว้ท์, บรรพชนกบัผู้เผย
พระวจนะ, หน้า 35) 

วนัอาทิตย ์
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อ่าน เอเฟซสั 5:5 และโคโลสี 3:5 เปาโลถือเอาความโลภเทียบเท่า
กบัอะไร และเพราะเหตใุด 

ช่างน่าประหลาดใจสกัเพียงไรที่เปาโลกล่าวถึงสองครัง้ว่าความโลภ
เทียบเท่ากับการบูชารูปเคารพ การที่ผู้คนบูชารูปเคารพก็เป็นการอุทิศชีวิต
ให้กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นแทนที่พระผู้สร้าง ( โรม 1:25) 
ฉะนัน้แลว้ เป็นไปไดห้รอืไม่ทีค่วามโลภเป็นการต้องการในสิง่ทีเ่ราไม่ควรมแีละ
ต้องการอย่างมากจนเราปรารถนาสิง่นัน้มากกว่าพระเจา้จนกลายเป็นสิง่ที่จติใจ
เราใหค้วามสนใจ 

ไม่ต้องสงสยัเลยว่า ในตอนแรกลูซเิฟอรก์็ไม่รูว้่าความปรารถนาผดิ ๆ 
ของตนจะน าตนไปทีใ่ด เรากอ็าจจะเป็นเช่นเดยีวกนั พระบญัญตัทิีห่า้มไมใ่หโ้ลภ
เป็นพระบญัญตัิเพยีงข้อเดยีวที่เกี่ยวข้องกบัการควบคุมความคดิ ซึ่งสามารถ
หยุดเราจากการกระท าที่จะน าไปสู่การละเมิดพระบัญญัติข้ออื่น ๆ ได้ด้วย 
(ดใูน 2 ซามเูอล 11) 

อ่าน 1 ทิโมธี 6:6, 7 ข้อพระคมัภีรท่ี์เปาโลเขียนน้ีจะช่วยปกป้องเรา
จากความโลภได้อย่างไร 
 
                                    ส่ิงท่ีถกูแช่งสาปในค่าย 
                                    An Accursed Thing in the Camp 
 

เหตุการณ์ที่ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดครัง้หนึ่งในประวตัศิาสตร์ของชนชาตอิสิราเอล 
หลงัจากเดนิทางในถิน่ทุรกนัดารมา 40 ปี ในทีสุ่ดพวกเขากไ็ดเ้ขา้สู่แผ่นดนิแห่ง
พนัธสญัญา ลกูหลานอสิราเอลขา้มแม่น ้าจอรแ์ดนในช่วงทีน่ ้าสูงเอ่อลน้ตลิง่ พวก
เขาขา้มผ่านไปบนพื้นดนิที่แห้งด้วยการอศัจรรยอ์นัยิง่ใหญ่ การขา้มแม่น ้าบน
พืน้ดนิทีแ่หง้นี้ประทบัใจกษตัรยิค์านาอนัทีไ่ม่เชื่อพระเจา้เป็นอย่างมากจนจติใจ
หลอมละลายและไมม่ใีจทีจ่ะสูร้บ (โยชวูา 5:1) 

วนัจนัทร ์
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ความท้าทายอย่างแรกในการพชิติแผ่นดนิคานาอนัคอื เมอืงเยรโิคที่มี
ก าแพงล้อมรอบและป้อมปราการแข็งแรง ไม่มีใครรู้ว่าต้องท าอย่างไรเพื่อ
เอาชนะชาวเมอืงเยรโิคได ้แมก้ระทัง่โยชวูา พระเจา้ทรงเปิดเผยแผนการท าลาย
เมอืงนัน้ด้วยการตอบค าอธษิฐานของโยชูวา และพวกเขาก็ปฏบิตัติาม แต่แลว้
สิง่ต่าง ๆ กลบักลายเป็นเลวรา้ย 

อ่าน โยชูวา 7 เกิดอะไรขึ้นหลงัจากชยัชนะอนัย่ิงใหญ่ท่ีเมืองเยริโค 
เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องราวน้ี 

เมื่ออาคานถูกตรวจสอบ เขาก็ยอมรบัในสิ่งที่เขาท าและบอกว่า เขา 
“โลภ” ในทรพัยส์นิเหล่านัน้ ค าภาษาฮบีรูทีแ่ปลว่า “โลภ” คอื “chmd” แต่มกีาร
ใช้ค านี้ในพระคัมภีร์ข้ออื่น ๆ ในแง่บวกด้วย ตัวอย่างเช่น ค าที่มีรากศัพท์
เดยีวกบัค านี้ปรากฏใน ดาเนียล 9:23 เมื่อกาเบรยีลบอกกับดาเนียลว่า ท่าน 
“เป็นผูท้ีท่รงรกัมาก” 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ค าว่า chmd ให้ความหมายในแง่ลบ แม้จะมี
ค าสัง่ชดัเจนว่าไมใ่หป้ลน้สะดมเมอืงทีไ่ปยดึครอง (โยชวูา 6:18, 19) แต่อาคานก็
ไม่ฟัง น าความเสื่อมเสยีมาสู่คนทัง้ชาต ิอนัทีจ่รงิ หลงัจากทีพ่่ายแพต่้อเมอืงอยั 
โยชวูากลวัว่า “เพราะว่าคนคานาอนักบับรรดาชาวเมอืงคงจะไดย้นิ แลว้ยกมาตัง้
ลอ้มพวกขา้พระองค ์และลบชื่อของพวกขา้พระองคเ์สยีจากโลก และพระองคจ์ะ
ทรงท าอะไรเพื่อพระนามอนัยิง่ใหญ่ของพระองค์” (โยชูวา 7:9) กล่าวอกีนัยหนึ่ง
ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าประสงค์ใช้ชยัชนะอนัยิง่ใหญ่เหล่านี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การท าใหป้ระเทศชาตริอบขา้งรูถ้งึอ านาจของพระองคแ์ละการดแูลประชากรของ
พระองค์ ชัยชนะของพวกเขาจะต้องเป็นพยาน (ในหลากหลายรูปแบบ) 
แก่บรรดาประชาชาติ แน่นอนว่าหลงัจากความล้มเหลวที่เมอืงอัย นอกจาก
ประชากรจะสญูเสยีชวีติแลว้ การเป็นพยานนัน้กถ็ดถอยไปดว้ย 

ลองคิดดวู่า อาคานสามารถให้เหตุผลกบัการกระท าของตวัเองได้
อย่างง่ายดาย ‘ของท่ีหยิบมานัน้เป็นเพียงจ านวนเลก็น้อยเม่ือเทียบกบั
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ของทัง้หมด ไม่มีใครรู้หรอก คงไม่มีอะไรเสียหายหรอก นอกจากน้ี 
ครอบครวัฉันกต้็องการใช้เงินด้วย’ เราจะป้องกนัตนจากการหาเหตุผล
เข้าข้างตนเองท่ีเป็นอนัตรายเช่นน้ีได้อย่างไร 
 
                                    จิตใจของยูดาส 
                                    The Heart of Judas 
 

เรือ่งทีน่่าเศรา้ทีสุ่ดเรือ่งหนึ่งในพระคมัภรีค์อื เรือ่งของยดูาส อสิคารโิอท 
ชายคนนี้ไดร้บัสทิธพิเิศษทีม่อีกีเพยีง 11 คนในประวตัศิาสตรท์ัง้หมดของโลกที่
ไดร้บั คอืการไดอ้ยู่กบัพระเยซูตลอดเวลาและไดเ้รยีนรูค้วามจรงิอนัเป็นนิรนัดร์
โดยตรงจากพระอาจารย์ ช่างน่าเศร้าเสยีกระไรที่ผู้คนมากมายที่ไม่เคยได้รบั
โอกาสเช่นเดียวกับยูดาสแต่ได้รบัความรอด ในขณะที่เราทราบดีว่ายูดาสมี
จดุสิน้สุดลงทีค่วามพนิาศนิรนัดร ์

เกิดอะไรขึ้น ค าตอบอยู่ ในค าค าเดียว คือ ความโลภ ความ
ปรารถนาของจิตใจ 

อ่าน ยอห์น 12:1-8 นางมารียท์ าอะไรในงานเล้ียงท่ีเป็นการดึงดดู
ความสนใจ ยูดาสมีปฏิกิริยาอย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนัน้ พระเยซูทรง
ตอบสนองอย่างไร 

การที่พระผู้ช่วยให้รอดต าหนิความโลภของยูดาสอย่างอ่อนโยนท าให้
เขาออกจากงานเลีย้งและไปยงัวงัของมหาปุโรหติทนัท ีทีซ่ึง่ศตัรขูองพระเยซูมา
รวมตวักนั เขาเสนอที่จะทรยศพระเยซูโดยมอบพระองค์ไว้ในมอืของพวกเขา
ด้วยเงินที่มีค่าน้อยกว่าของขวัญที่นางมารีย์มอบให้อยู่มาก  (ดูในมัทธิว 
26:14-16) 

เกดิอะไรขึน้กบัยดูาส เขามโีอกาสอนัยอดเยีย่มมากมาย มสีทิธพิเิศษที่
หาไดย้ากมากมาย เหตุใดเขาจงึท าสิง่ชัว่รา้ยเช่นนี้ ตามทีน่างเอลเลน จ.ี ไว้ทไ์ด้
เขียนไว้ ยูดาส “รักพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่และปรารถนาจะอยู่กับพระองค์ 

วนัองัคาร 
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เขาปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงลกัษณะนิสยัและชวีติ และเขาก็หวงัว่าจะได้รบั
ประสบการณ์นี้ผ่านความสมัพนัธ์ที่เขามกีบัพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดมไิด้ทรง
ขบัไล่ยูดาส พระองค์ทรงให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในสบิสองคน พระองค์ไวว้างใจให้
เขาท างานประกาศศาสนา พระองคป์ระทานอ านาจแห่งการรกัษาผูป่้วยและขบั
ไล่ผีปีศาจแก่เขา แต่ยูดาสไม่ได้เข้าหาพระองค์ถึงขัน้ยอมจ านนทุกสิ่งต่อ  
พระครสิต”์ (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน, หน้า 716) 

ทา้ยทีสุ่ด เราทุกคนต่างมขีอ้บกพรอ่งดา้นอุปนิสยั ซึง่หากยอมจ านน เรา
กส็ามารถเอาชนะขอ้บกพรอ่งเหล่านัน้ไดโ้ดยฤทธิอ์ านาจของพระเจา้ทีท่ างานใน
ตัว เรา แต่ยูดาสไม่ได้ยอมจ านนต่อพระคริสต์อย่างเต็มที่  แทนที่ เขา  
จะเอาชนะบาปแห่งความโลภได้ด้วยฤทธิอ์ านาจของพระครสิต์ แต่มนักลับ
เอาชนะเขา และส่งผลลพัธอ์นัน่าเศรา้ 

มใีครบ้างที่ไม่เคยต้องดิ้นรนกบัความโลภในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรอืใน
กรณีนี้ สิง่ที่ยูดาสโลภคอืเงนิ และความโลภนัน้ก็เป็นปัญหาในจติใจน าพาเขา
ไปสู่การขโมย (ยอหน์ 12:6) ซึง่ทา้ยทีสุ่ดท าใหเ้ขาทรยศพระเยซู 

ช่างเป็นบทเรยีนที่อนัตรายเกดิจากความโลภอนัน่าสะพรึงกลวัส าหรบั
เราทุกคน สิ่งที่ดูเหมอืนเล็กน้อย ความปรารถนาอันเรยีบง่ายในใจสามารถ
น าไปสู่หายนะและความสญูเสยีนิรนัดรไ์ด้ 
 
                                    อานาเนียและสปัฟีรา 
                                    Ananias and Sapphira 
 

การเป็นสมาชิกของคริสตจกัรเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น หลังจากที่ 
อคัรสาวกไดร้บัพระวญิญาณบรสิุทธิท์ีห่ลัง่ลงมาในวนัเพน็เทคอสต์แลว้ พวกเขา
ก็ประกาศพระกติตคิุณด้วยฤทธิอ์ านาจ และผู้คนหลายพนัคนเขา้ร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของครสิตจกัร 

วนัพธุ 
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“เมื่อเขาทัง้หลายอธษิฐานแล้ว ที่ซึ่งพวกเขาประชุมอยู่นัน้ก็หวัน่ไหว 
แลว้พวกเขาเตม็เป่ียมดว้ยพระวญิญาณบรสิุทธิแ์ละกล่าวพระวจนะของพระเจา้
ดว้ยใจกลา้หาญ คนทัง้หลายทีเ่ชื่อนัน้เป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั และไม่มใีครอ้างว่า
สิ่งของที่ตนมีอยู่นัน้เป็นของตนเอง แต่ทัง้หมดเป็นของส่วนกลาง” (กิจการ 
4:31, 32) 

นบัเป็นสทิธพิเิศษทีอ่านาเนียและสปัฟีราไดร้บั คอืการเป็นส่วนหนึ่งของ
ครสิตจกัรยุคแรก ไดเ้หน็ครสิตจกัรเตบิโต และเหน็การส าแดงของพระวญิญาณ
บรสิุทธิใ์นลกัษณะที่น่าจดจ า “เพราะว่าในพวกเขาไม่มใีครขดัสน ใครมไีร่นา
บ้านเรอืนก็ขายเสีย และน าเงนิค่าของที่ขายได้นัน้มาวางไว้ที่ เท้าของบรรดา 
อคัรทตู พวกอคัรทตูจงึแจกจา่ยใหทุ้กคนตามความจ าเป็น” (กจิการ 4:34, 35) 

ในสภาพแวดลอ้มนี้เองท าใหอ้านาเนียและสปัฟีรารูส้กึประทบัใจกบัสิง่ที่
เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชดัและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์นัน้ ทัง้สองจงึ
ตดัสนิใจขายทรพัย์สนิบางส่วนและถวายรายได้ให้กบัครสิตจกัร เมื่อเรื่องราว
มาถงึจดุนี้ ทุกอยา่งกเ็ป็นไปดว้ยด ี

อ่าน กิจการ 5:1-11 คุณคิดว่าส่ิงไหนแย่กว่ากนั การเกบ็เงินส่วน
หน่ึงไว้หรือการโกหก เหตใุดการลงโทษจึงรนุแรงเช่นนัน้ 

ในครัง้แรกก็ดูเหมอืนว่าพวกเขาจรงิใจกับความปรารถนาที่จะถวาย
ใหก้บัพนัธกจิ อยา่งไรกต็าม “หลงัจากทีอ่านาเนียและสปัฟีราท าใหพ้ระวญิญาณ
บรสิุทธิต์้องเสยีพระทยัโดยการยอมให้ความโลภเข้ามาครอบง า พวกเขาเริม่
เสยีใจกบัค าสญัญาและในไมช่า้กส็ญูเสยีพระพรอนัหอมหวานทีท่ าใหจ้ติใจอบอุ่น
ดว้ยแรงปรารถนาทีจ่ะท างานใหญ่เพื่อพระครสิต์” (เอลเลน จ.ี ไวท้์, กจิการของ
อคัรทูต, หน้า 72) กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า แม้พวกเขาจะเริม่ต้นด้วยแรงดลใจที่ดี
ทีสุ่ด แต่ความโลภท าใหพ้วกเขาเสแสรง้ท าเป็นสิง่ทีพ่วกเขาไมไ่ดเ้ป็นจรงิ ๆ  

“ทัว่คริสตจกัรและทุกคนท่ีได้ยินเหตุการณ์นัน้ก็เกิดความเกรง
กลวัอย่างย่ิง” (กิจการ 5:11) หลงัจากเหตุการณ์น้ี ผู้คนคงระมดัระวงัใน
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การคืนสิบลดหน่ึงมากขึ้นอย่างแน่นอน แต่เร่ืองราวท่ีน่าเศร้าน้ีไม่ได้ถกู
บนัทึกไว้ในพระคมัภีรเ์พียงเพ่ือเตือนเร่ืองความซ่ือสตัยใ์นการคืนสิบลด
หน่ึงเท่านัน้ แต่เร่ืองน้ีสอนเราว่าความโลภจะน าเราไปสู่อะไร 
 
                                    เอาชนะความโลภ 
                                    Overcoming Covetousness 

ความโลภเป็นเรื่องภายในใจ เช่นเดยีวกบัความเย่อหยิง่และความเหน็
แก่ตวัที ่ บ่อยครัง้เกดิขึน้โดยไม่ทนัระวงั จงึจดัว่าความโลภเป็นอนัตรายมหนัต์
และเป็นสิง่หลอกลวง การเอาชนะบาปที่เห็นได้ชดัเจนนัน้ก็ยากพอแล้ว เช่น 
การโกหก การล่วงประเวณี การลกัขโมย การกราบไหวร้ปูเคารพ การละเมดิวนั
สะบาโต สิง่เหล่านี้เป็นการกระท าภายนอกทีเ่ราตอ้งคดิก่อนทีเ่ราจะท า แต่การที่
จะเอาชนะความคดิผดิ ๆ นัน้กย็ากมาก 

อ่าน 1 โครินธ์ 10:13 พระคมัภีรข้์อน้ีให้สญัญาอะไรแก่เรา และเหตุ
ใดการเข้าใจพระสญัญาในบริบทของความโลภจึงส าคญั 

ฤทธิอ์ านาจของพระเจ้าจะช่วยปกป้องเราจากบาปที่อันตรายน้ีได้
อยา่งไร 

1. ตัดสินใจที่จะรบัใช้และพึ่งพาพระเจ้า และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครวัพระองค ์“ท่านกจ็งเลอืกเสยีในวนันี้ว่าท่านจะปรนนิบตัใิคร... 
แต่ส่วนขา้พเจา้และครอบครวัของขา้พเจา้ เราจะปรนนิบตัพิระยาหเ์วห์” 
(โยชวูา 24:15) 

2. อธิษฐานทุกวนัและอ้างพระสญัญาในมทัธิว 6:13 “และขออย่าน าข้า
พระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชัว่ร้าย เหตุว่าราช
อ านาจ และฤทธิเ์ดช และพระสริเิป็นของพระองคส์บืๆไปเป็นนิตย”์ เมื่อ
คุณรูส้กึโลภในสิง่หนึ่งสิง่ใดทีคุ่ณรูว้่าไม่ควร ขอใหคุ้ณอธษิฐาน อ้างพระ
สญัญาในพระคมัภรีเ์พื่อใหไ้ดช้ยัชนะ พระสญัญาเช่น 1 โครนิธ ์10:13 

วนัพฤหสับดี 



97 
 

3. ศกึษาพระคมัภรีส์ม ่าเสมอ “ขา้พระองคไ์ดส้ะสมพระด ารสัของ พระองค์
ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ท าบาปต่อพระองค์ ” 
(สดุด ี119:11) 

พระเยซูทรงจดัการกบัปัญหามนุษย ์ความบาป พระองคท์รงถูกทดลอง
ในทุก ๆ รูปแบบเช่นเดียวกับเรา และเพื่อให้ได้ฤทธิอ์ านาจที่จะต่อต้านการ
ทดลองนัน้ พระองคท์รงใชเ้วลาทัง้คนืในการอธษิฐานอ้อนวอนต่อพระบดิา พระ
เยซูมไิด้ทรงจากโลกนี้ไปจนกว่าพระองค์จะทรงเป็นแบบอย่างในการเอาชนะ
บาปและทรงสญัญาว่าจะประทานฤทธิอ์ านาจที่จะช่วยทุกคนให้สามารถด าเนิน
ชวีติไดด้ว้ยความเชื่อและการเชื่อฟัง เพื่อพฒันาอุปนิสยัเหมอืนอยา่งพระครสิต์ 

“จงแสวงหาพระเจา้ เมื่อจะพบพระองคไ์ด ้จงทูลพระองค ์ขณะพระองค์
ทรงอยูใ่กล ้ใหค้นอธรรมละทิง้ทางของเขา และคนไมช่อบธรรมสละความคดิของ
เขา ให้เขากลบัยงัพระเจา้ เพื่อพระองค์จะทรงกรุณาเขา และมายงัพระเจา้ของ
พวกเรา เพราะพระองคจ์ะทรงอภยัอยา่งลน้เหลอื” (อสิยาห ์55:6, 7) 

มีอะไรบ้างท่ีเป็นผลจากความโลภในชีวิตของคุณ คุณได้รับ
บทเรียนอะไรบ้าง และคณุยงัต้องเรียนรู้อะไรเพ่ิมเติมอีก 
 
                                     
                                     
ศึกษาเพ่ิมเติม: เมือ่พชิติเมอืงเยรโีคไดแ้ลว้ อาคานไมไ่ดเ้ป็นเพยีงคนเดยีวทีถ่อื
เงนิและทองค ากลบัไปยงัค่ายของอสิราเอล โยชวูาบอกคนเหล่านัน้ใหน้ าเงนิและ
ทองค าและภาชนะทองเหลืองและเหล็กกลบัไปที่คลงัพระนิเวศของพระเจ้า 
(โยชูวา 6:19, 24) ทุกสิง่นอกเหนือจากนี้จะต้องถูกเผา แต่กระนัน้ อาคานเป็น
เพียงคนเดียวที่แอบเอาบางสิ่งไป “ในเวลาแห่งชยัชนะและการพิพากษาอัน
ศกัดิส์ทิธิน์ัน้ มเีพยีงคนเดยีวในชาวอสิราเอลหลายล้านคนกล้าที่จะละเมดิพระ
บญัชาของพระเจา้ ความโลภของอาคานท าใหเ้ขาตื่นเต้นเมื่อเหน็เสือ้คลุมราคา

วนัศกุร ์
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แพงแห่งชนิาร ์แมใ้นเวลาที่เขาก าลงัเผชญิหน้ากบัความตาย เขาก็ยงัเรยีกเสือ้
คลุมนัน้ว่า ‘เสือ้คลุมงามตวัหนึ่งของเมอืงบาบโิลน’ บาปอยา่งหนึ่งน าไปสู่บาปอกี
อย่างหนึ่ง และเขาได้ยดึเอาทองค าและเงนิทีต่้องถวายใหก้บัคลงัพระนิเวศของ
พระเจ้าไว้กบัตน กล่าวคอื เขาได้ปล้นเอาผลแรกแห่งแผ่นดนิคานาอนัไปจาก
พระเจา้” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ บรรพชนกบัผูเ้ผยพระวจนะ, หน้า 496) 
ในหมายส าคญัแห่งยุคสุดท้ายที่เปาโลไดก้ล่าวไว ้สองรายการแรกเกี่ยวขอ้งกบั
ทศันคตขิองเราทีม่ต่ีอเงนิและทรพัยส์นิ “แต่จงเขา้ใจขอ้นี้คอื วาระสุดทา้ยนัน้จะ
เป็นเวลาที่น่ากลวั เพราะผูค้นจะเหน็แก่ตวั รกัเงนิทอง [โลภ]” (2 ทโิมธ ี3:1, 2) 
ความเหน็แก่ตวัและความรกัในเงนิเป็นลกัษณะส าคญัของมนุษยใ์นยุคสุดท้าย 
นัน่คอื ในสมยัของเราทุกวนัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
1. อ่าน 1 ทโิมธ ี6:6-10 “อนัทีจ่รงิ การอยู่ในทางของพระเจ้าพรอ้มกบัมคีวาม

พอใจกเ็ป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวง เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเขา้มาใน
โลกเช่นไร เรากเ็อาอะไรออกไปจากโลกไม่ไดเ้ชน่กนั ถา้มอีาหารและเสือ้ผา้ 
เรากค็วรพอใจในสิง่เหล่านัน้ ส่วนพวกทีอ่ยากร ่ารวยกต็กอยู่ในการล่อลวง
และตดิกบัดกัของความอยากมากมายทีโ่งเ่ขลาและอนัตราย ซึง่ฉุดคนเราให้
ลงไปสู่ความพนิาศและความย่อยยบั เพราะว่าการรกัเงนิทองเป็นรากเหงา้
ของความชัว่ทัง้หมด ความโลภเงนิทองนี้ทีท่ าใหบ้างคนหลงไปจากความเชื่อ 
และตรอมตรมดว้ยความทกุขม์ากมาย” อภปิรายในชัน้เรยีนถงึตวัอยา่งของผู้
ที ่“ตรอมตรมดว้ยความทุกขม์ากมาย” เพราะความรกัในเงนิตรา มตีวัอย่าง
มากมายมใิช่หรอื เราจะหาจุดสมดุลได้อย่างไร โดยรูว้่าเราต้องการเงนิใน
ชวีติแต่ละวนั แต่ตอ้งไมต่กหลุมพรางทีเ่ปาโลเตอืนไว้ 

2. นอกจากเงนิแลว้ เราโลภอะไรไดอ้กีบา้ง 
3. ความปรารถนาในสิ่งที่จ าเป็นกับความโลภแตกต่างกันอย่างไร ความ

ปรารถนาทีจ่ าเป็นจะกลายเป็นความโลภไดเ้มือ่ใด 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาห์น้ี: ลูกา 12:16-21; ปัญญาจารย์ 
2:18-22; สุภาษิต 27:23-27; 2 โครินธ์ 4:18; ปัญญาจารย์ 5:10, 12; โคโลสี 
1:15-17 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 
 
 
 

เมือ่เราใกลถ้งึวยัเกษยีณ เป้าหมายทางการเงนิของเราเปลีย่นแปลงไปสู่
การเกบ็ทรพัยส์นิของเราโดยคาดหมายว่าจะใชใ้นช่วงบัน้ปลายชวีติ การเปลีย่น
จากวยัท างานไปสู่การเกษียณอายุอาจเป็นประสบการณ์ที่ท าให้จติใจบอบช ้า
เป็นอยา่งมาก ในแงข่องการเงนิ อะไรคอืวธิทีี่ดทีีสุ่ดทีเ่ราควรท า 

เมื่อผู้คนอายุมากขึ้น โดยธรรมชาติแล้วมกัเริม่กงัวลเกี่ยวกบัอนาคต 
ความกลวัที่พบบ่อยที่สุดคอื ตายเรว็เกินไป (ก่อนที่จะได้ดูแลครอบครวั) อายุ
ยาวเกินไป (อายุยนืจนใช้เงนิเก็บจนหมด) ความเจบ็ป่วย (ทรพัย์สนิทุกอย่าง

บทท่ี 10 
การให้คืน 
Giving Back 

วนัที ่4 – 10 มนีาคม 2023 

บา่ยวนัสะบาโต 

“และข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรคก์ล่าวว่า ‘จงเขียนไว้เถิด
ว่า ตัง้แต่น้ีไป คนทัง้หลายท่ีตายในองค์พระผู้เป็นเจ้ากเ็ป็น
สุข’ และพระวิญญาณตรสัว่า ‘จริงอย่างนัน้ พวกเขาจะได้
หยุดพกัจากการตรากตร าของเขา เพราะการงานท่ีพวกเขา
ได้ท านัน้จะติดตามเขาไป’ ” (วิวรณ์ 14:13) 
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อาจหมดไปในคราวเดยีวเพราะการรกัษา) และความพกิารทางจติใจหรอืความ
พกิารทางรา่งกาย (ใครจะดแูลเรา) 

นางเอลเลน จ.ี ไว้ท์ แสดงความคดิเหน็ต่อความกลวัเหล่านี้ว่า “ความ
กลวัทัง้หมดล้วนมตี้นก าเนิดมาจากซาตาน... ถ้าพวกเขาท าตามค าแนะน าของ
พระเจา้ บัน้ปลายชวีติของพวกเขาคงจะเป็นช่วงเวลาที่ดแีละมคีวามสุขที่สุด... 
พวกเขาควรละความวิตกกังวลและวางภาระลง และใช้เวลาของตนอย่างมี
ความสุขเท่าที่จะมไีด้ และพรอ้มที่จะก้าวสู่สวรรค์” (เอลเลน จ.ี ไว้ท์, ค าพยาน
ส าหรบัครสิตจกัร, vol. 1, หน้า 424) 

สปัดาห์นี้เราจะทบทวนค าแนะน าของพระเจา้ส าหรบัช่วงบัน้ปลายชวีติ 
มอีะไรบา้งทีเ่ราควรท าและหลกีเลีย่ง และเราควรปฏบิตัติามหลกัการใด 
 
                                    เศรษฐีโง่ 
                                    The Rich Fool 
 

อ่าน ลูกา 12:16-21 ข้อพระคัมภีร์น้ีเ ก่ียวข้องกับเราอย่างไร 
พระเจ้าทรงต าหนิเศรษฐีโง่อย่างไร และเร่ืองน้ีสอนอะไรเราถึงทศันคติท่ี
เรามีต่อส่ิงท่ีเราเป็นเจ้าของ 

แมบ้ทเรยีนที่ได้รบัจะกว้างกว่านี้  บางคนอาจแยง้ว่า นี่เป็นเรื่องราวที่
พระเยซูทรงเล่าเกี่ยวกับสิง่ที่ไม่ควรท าในวยัเกษียณ กล่าวคอื หากบุคคลใด
ลาออกจากงานเพื่อใชท้รพัยส์นิทีส่ะสมไวก้บัตวั เขาคนนัน้ควรระวงัและตระหนัก
ถึงเรื่องนี้ แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การท างานหนักหรอืร ่ารวย โดยเฉพาะเมื่ออายุ
มากขึน้และอาจจะรวยขึน้ด้วยซ ้า ปัญหาอยู่ที่ทศันคตต่ิอทรพัย์สมบตัินัน้ ค าที่
เขากล่าวว่า “จติใจเอ๋ย เจา้มทีรพัยส์มบตัมิากเกบ็ไวพ้อหลายปี จงอยู่สบาย กนิ 
ดื่ม และรืน่เรงิเถดิ” (ลกูา 12:19) แสดงใหเ้หน็ปัญหาทีแ่ทจ้รงิของเรือ่งนี้ 

“เป้าหมายของชายผู้นี้ไม่ได้สูงไปกว่าบรรดาสตัวเ์ดรจัฉานทีต่้องพนิาศ 
เขาด าเนินชวีติราวกบัว่าไม่มพีระเจา้ ไม่มสีวรรค ์ไม่มชีวีติในอนาคต ราวกบัว่า

วนัอาทิตย ์
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ทุกสิง่ที่เขามเีป็นของตวัเขาเอง และเขาไม่ได้เป็นหนี้อะไรพระเจ้าหรอืมนุษย์
เลย” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ อุทาหรณ์จากค าสอนของพระครสิต์, หน้า 257, 258) 

ในช่วงบัน้ปลายของชีวิต ถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเองเพียงอย่างเดียวและ
ละเลยความต้องการของผู้อื่นและงานของพระเจ้า เราก็ก าลังด าเนินตาม
แบบอย่างของเศรษฐโีง่คนนี้ ไม่มขีอ้บ่งชี้ใดในค าอุปมาของพระเยซูที่กล่าวว่า 
เศรษฐีคนนัน้เกียจคร้านหรือไม่ซื่อสัตย์ ปัญหาอยู่ที่วิธีที่เขาใช้สิ่งที่พระเจ้า
ประทานแก่เขา เนื่องจากเราไม่รูว้นัตายของเรา เราควรเตรยีมพรอ้มเสมอโดย
ด าเนินชวีติตามพระประสงคข์องพระเจา้แทนที่จะด าเนินชวีติด้วยความเหน็แก่
ตวั 

ภาพทัว่ไปในพระคมัภรีค์อื บุคคลหนึ่งควรท างานและยงัคงท าประโยชน์
ตราบเท่าทีเ่ขาหรอืเธอสามารถท าได ้อนัทีจ่รงิ เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ผูเ้ขยีนหนงัสอื
ค าพยากรณ์ที่ยิง่ใหญ่แห่งดาเนียลและววิรณ์ทัง้สองมอีายุ 80 ปีเมื่อเขยีนงาน
เสรจ็ ซึง่เขาทัง้สองอยูใ่นช่วงเวลาทีค่นมอีายเุฉลีย่ประมาณ 50 ปี นางเอลเลน จ.ี 
ไวท้ ์ตพีมิพห์นังสอืทีรู่จ้กักนัดแีละเป็นที่รกัมากของหลาย ๆ คน เช่น หนังสอืผู้
พึงปรารถนาแห่งปวงชน ในช่วงที่เธอมีอายุหลังจาก 70 ปี ตราบใดที่เรามี
สุขภาพด ีอายไุมค่วรหมายถงึการทีเ่ราหยดุท าประโยชน์และท าความด ี

พระเยซูทรงแนะน าผู้ทีร่อคอยการเสดจ็มาครัง้ทีส่องของพระองคว์่า ไม่
เพยีงแต่ใหเ้ฝ้าคอยเท่านัน้ แต่ใหย้งัคงท างานต่อไปดว้ย (มทัธวิ 24:44-46) 
เราจะหลีกเล่ียงการตกหลุมพรางเช่นเดียวกบัชายคนน้ีได้อย่างไร ไม่ว่า
เราจะอายุเท่าใดหรือมีเงินมากเท่าใดกต็าม จงถามตวัเองว่า “ฉันมีชีวิต
อยู่เพ่ืออะไร” 
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                                    คณุจะเอาไปด้วยไม่ได้เลย 
                                    You can’t Take It With You 
 

มคีนเคยถามผูป้ระกาศศาสนาชื่อดงัอย่าง บลิลี ่แกรแฮม ในครัง้ทีเ่ขามี
อายุมากแล้วว่า (ตอนนี้บลิลี่อยู่ในช่วงอายุ 60 ปี) อะไรที่ท าให้เขาประหลาดใจ
มากทีสุ่ดเกีย่วกบัชวีติ บลิลีต่อบว่า “ความสัน้ของชวีติ” 

ไมต่อ้งสงสยัเลยว่า ชวีตินัน้ผ่านไปอยา่งรวดเรว็ยิง่นกั 
ข้อพระคมัภีรต่์อไปน้ีสอนเก่ียวกบัชีวิตมนุษยบ์นโลกน้ีว่าอย่างไร 

สดุดี 49:17; 1 ทิโมธี 6:6, 7; สดุดี 39:11; ยากอบ 4:14; ปัญญาจารย ์
2:18-22 

ไมเ่พยีงแต่ชวีติทีผ่่านไปอย่างรวดเรว็ แต่เมือ่คุณตาย คุณจะไมส่ามารถ
เอาอะไรไปดว้ยไดเ้ลย นอกจากคุณความดทีีคุ่ณเคยสะสมมา (หรอืลกัษณะนิสยั 
นัน่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ ง) “เพราะเมื่อเขาตาย เขาจะเอาอะไรไปไม่ได้เลย” 
(สดุด ี49:17) ซึง่หมายความว่า เขาหรอืเธอจะต้องทิง้ทรพัยส์นิไวใ้หค้นอื่นไดร้บั 
ใครจะไดร้บั แน่นอนว่า ขึน้อยูก่บัแผนการทีเ่ตรยีมไวล้่วงหน้า 

แน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกคนที่มมีรดกติดตัว แต่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่
ท างานมาหลายปี ไดส้ะสมทรพัยส์มบตัไิวบ้างส่วนบา้ง ทา้ยทีสุ่ดแลว้ หลงัจากที่
คุณตายจะเกิดอะไรขึ้นกับสมบตัิเหล่านี้ ซึ่งเป็นค าถามที่ส าคญัมากที่เราควร
พจิารณา ส าหรบัผูท้ีม่ทีรพัยส์มบตัใินบัน้ปลายชวีติไมว่่าจะมากหรอืน้อยเพยีงไร 
การวางแผนมรดกนัน้อาจเป็นการดูแลทรพัยส์นิของพระเจา้เป็นอย่างสุดท้ายที่
เราจะท าได ้คอืการจดัการสิง่ที่พระเจา้อวยพรแก่เราอย่างรอบคอบ ถ้าคุณไม่มี
การวางแผนมรดกของคุณในรปูแบบของพนิัยกรรมหรอืค าสัง่เสยี กฎหมายของ
รฐัอาจเขา้มามสี่วนในการจดัการทรพัยส์นิของคุณ (ขึน้อยู่กบัว่าคุณอาศยัอยู่ที่
ไหน) ถ้าคุณตายโดยไม่ได้ท าพินัยกรรมไว้ อ านาจศาลส่วนใหญ่จะส่งต่อ

วนัจนัทร ์
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ทรพัยส์นิของคุณให้กบัญาตขิองคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะต้องการหรอืไม่ก็ตาม ไม่
ว่าพวกเขาจะใชเ้งนิใหเ้กดิประโยชน์หรอืไม่กต็าม และไม่ว่าคุณต้องการให้ส่วน
หนึ่งของทรพัย์สินแก่บุคคลนัน้หรอืไม่ก็ตาม ครสิตจกัรจะไม่ได้รบัอะไรเลย 
แต่ถ้านัน่คอืสิง่ที่คุณต้องการ ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าไม่ใช่ คุณก็จ าเป็นต้องวางแผน
ล่วงหน้า 

แนวทางง่ายที่สุด เราสามารถบอกได้ว่า เนื่องจากพระเจ้าทรงเป็น
เจ้าของทุกสิ่ง (ดูใน สดุด ี24:1) จงึสมเหตุสมผลที่จะสรุปจากมุมมองในพระ
คมัภรีไ์ด้ว่า เมื่อเราเสรจ็สิ้นจากสิง่ที่พระเจา้มอบให้เราแล้ว หลงัจากที่เราดูแล
ความตอ้งการของคนทีเ่รารกัแลว้ เราควรคนืสิง่เหล่านัน้ใหก้บัพระองคพ์ระผู้ทรง
เป็นเจา้ของโดยชอบธรรม 
อย่างท่ีเราทราบกนัว่า ความตายนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเม่ือโดยไม่คาดคิด 
อาจจะเกิดขึ้นวนัน้ีก็เป็นได้ หากคุณต้องจบชีวิตลงในวนัน้ีจะเกิดอะไร
ขึ้นกบัคนท่ีคุณรกั และจะเกิดอะไรขึ้นกบัทรพัยส์มบติัของคุณ ทรพัยสิ์น
ของคณุจะถกูแบ่งสรรปันส่วนตามท่ีคณุต้องการหรือไม่ 
 
                                    เร่ิมจากความจ าเป็นส่วนตวั 
                                    Begin With Personal Needs 
 

ในสมัยพันธสัญญาเดิม ลูกหลานชนชาติอิสราเอลจ านวนมากเป็น
ชาวนาและคนเลี้ยงแกะ ดงันัน้ พระพรทีพ่ระเจา้ทรงสญัญาไว้จงึอยู่ในรูปภาษา
ของการท าสวนไร่นาและเลีย้งสตัว ์ตวัอยา่งเช่น สุภาษติ 3:9, 10 พระเจา้ตรสัว่า 
ถ้าเราสตัยซ์ื่อทางการเงนิต่อพระองค ์ “ยุง้ของเจา้จะเต็มบรบิูรณ์” ซึง่ในปัจจุบนั 
ครสิเตยีนจ านวนมากไม่มยีุง้ฉาง ดงันัน้ เราจงึเขา้ใจไดว้่า พระเจา้จะอวยพรการ
งานหรอืธุรกจิของเราหากเราเตม็ใจปฏบิตัติามและเชื่อฟังพระองค์ 

วนัองัคาร 
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อ่าน สุภาษิต 27:23-27 คุณจะตีความ “จงรู้ความทุกข์สุขของฝูง
แพะแกะของเจ้าให้ดี” ในแง่ของการด าเนินชีวิตคริสเตียนในยคุปัจจุบนัว่า
อย่างไร 

ไม่ว่าพระคมัภรีจ์ะเตอืนคนมัง่คัง่ไม่ใหเ้หยยีบย ่าคนจนหรอืโลภในความ
มัง่คัง่ของตนมากเพยีงใด แต่พระคมัภรีก์็ไม่เคยประณามความมัง่คัง่หรอืความ
พยายามของผูค้นในการไดม้าซึ่งความร ่ารวย แน่นอนว่าตอ้งไมใ่ช่สิง่ทีไ่ดม้าโดย
ทุจรติหรอืจากการกดขีข่ม่เหงผูอ้ื่น อนัทีจ่รงิ ขอ้พระคมัภรีส์ าหรบัวนัน้ีในสุภาษติ
บ่งชี้ว่า เราควรขยนัหมัน่เพียรในเรื่องการเงนิเพื่อเราจะได้มเีพยีงพอส าหรบั
ตนเองและครอบครวั “จะมนีมแพะพอเป็นอาหารแก่เจา้ เป็นอาหารแก่ครอบครวั
ของเจา้ และเป็นเครือ่งยงัชพีแก่สาวใชข้องเจา้” (สุภาษติ 27:27) 

เราจะเรยีบเรยีงพระคมัภีร์ข้อนัน้ให้เข้ากบัยุคปัจจุบนัได้อย่างไร เรา
อาจจะถอดความได้ว่า “จงตรวจตราบันทึกทางการเงินและก าหนดสถานะ
ทางการเงินของคุณ” หรือ “จดัท างบแสดงฐานะการเงินและท าความเข้าใจ
อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนของคุณ” ในบางครัง้ระหว่างปีที่คุณยงัมรีายได้ อาจให้
ตรวจสอบพนิยักรรมหรอืเอกสารอื่น ๆ ของคุณ บนัทกึทรพัยส์นิปัจจบุนัและปรบั
ขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัตามความจ าเป็น เอกสารต่าง ๆ เช่น พนิัยกรรมหรอืการ
จดัการมรดกควรมกีารจดัการแต่เนิ่น ๆ เพื่อป้องกนัการเสยีชวีติก่อนวยัอนัควร
หรอืปัญหาสุขภาพทีท่ าใหคุ้ณไม่สามารถท าการตดัสนิใจไดว้่าทรพัยส์นิของคุณ
ควรตกอยูก่บัใคร แนวคดิคอื การวางแผนล่วงหน้าว่าทรพัยส์นิของคุณจะด าเนิน
ต่อไปอยา่งไร หากเมือ่คุณไมใ่ช่เจา้ของมนัอกีต่อไป 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การดูแลทรพัย์สนิที่พระเจ้าอวยพรแก่เราให้ดนีัน้ 
ไม่ไดต้้องท าในขณะทีเ่รายงัมชีวีติอยู่เท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการจดัการหลงัจากที่
เราจากไปด้วย ถ้าพระเจ้ายงัไม่เสด็จกลบัมาในช่วงชีวิตของเรา วนัหนึ่งเรา
จะต้องจากโลกนี้ไป แต่ทรพัยส์นิทางวตัถุของเราจะยังคงอยู่ ไม่ว่าจะมากหรอื
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น้อยเพยีงใด ดงันัน้ ตอนนี้จงึขึน้อยู่กบัเราทีจ่ะจดัเตรยีมพระพรทีเ่ราไดร้บันัน้ให้
เป็นพรแก่ผูอ้ื่นต่อไปและเพื่อความกา้วหน้าในงานของพระองค์ 

“เพราะความมัง่คัง่ไม่ยัง่ยืนอยู่เป็นนิตย”์ (สุภาษิต 27:24) เหตุใด
เราจึงต้องพิจารณาถึงเร่ืองเหล่าน้ี 
 
                                    การให้เมื่อใกล้ส้ินใจ 
                                    Deathbed Charity 
 

เราเรียนรู้หลกัการอะไรจากข้อพระคมัภีรต่์อไปน้ีเก่ียวกบัวิธีท่ีเรา
ควรจดัการเงิน 
1 ทโิมธ ี6:17, 2 โครนิธ ์4:18, สุภาษติ 30:8, ปัญญาจารย ์5:10 

เงนิอาจมอีิทธิพลอย่างมากกับมนุษย์ ซึ่งอาจน าคนจ านวนมากไปสู่
ความพนิาศ ใครบา้งทีไ่มเ่คยไดย้นิข่าวทีผู่ค้นท าสิง่เลวรา้ยเพยีงเพราะเงนิ ทัง้ ๆ 
ทีพ่วกเขามเีงนิอยูแ่ลว้มากมาย 

จรงิ ๆ แล้ว ไม่จ าเป็นต้องเป็นเช่นนัน้เสมอไป ด้วยฤทธิอ์ านาจของ 
พระเจา้เราสามารถเอาชนะความพยายามของศตัรซูึง่เอาสิง่ทีเ่ป็นพระพรไปจาก
เรา (ทรพัยส์นิทางวตัถุ) และเปลีย่นใหเ้ป็นค าสาปแช่ง 

ในบรบิทของการเป็นผู้ดูแลทรพัย์สินที่ดดี้วยการวางแผนไว้ก่อนการ
เสียชีวิตนัน้ ยงัมสีิ่งล่อลวงที่อันตรายอย่างหนึ่งที่ผู้คนอาจเผชิญคือ การเก็บ
สะสมทรพัยส์นิไวใ้นขณะทีย่งัมชีวีติอยู ่โดยใหเ้หตุผลทีต่อ้งเกบ็สะสมว่า “เมือ่ฉนั
ตาย เงนิทัง้หมดน้ีฉนัจะไดบ้รจิาค” แมก้ารท าเช่นน้ีจะดกีว่าการใชจ้า่ยใหห้มดไป
ในตอนนี้ (เศรษฐคีนหนึ่งบอกว่า ชวีตินี้ด าเนินไปอย่างถูกต้องแลว้กต่็อเมื่อเขารู้
ว่ามเีงนิเกบ็ส าหรบัท างานศพ) เราควรท าในสิง่ทีด่กีว่านี้ 

“ขา้พเจา้เหน็ว่ามหีลายคนไม่สนับสนุนงานการรบัใช้ในขณะที่ยงัมชีวีติ
อยู่ โดยกล่าวภายใต้จติส านึกว่า พวกเขาจะบรจิาคเมื่อตายแลว้ คนเหล่านี้ไม่มี
ความเชื่อและวางใจในพระเจา้ ไม่กล้าที่จะบรจิาคในขณะที่ยงัมชีวีติอยู่ แต่การ

วนัพธุ 



106 
 

บรจิาคหลงัจากทีต่ายแลว้นัน้มใิช่สิง่ทีพ่ระครสิต์ประสงคใ์หผู้ต้ดิตามพระองคท์ า
ตาม ซึง่ไม่ควรใหเ้ป็นขอ้แก้ตวัใหก้บัความเหน็แก่ตวัของผูท้ีย่งัมชีวีติอยู่ บรรดา
ผูท้ีย่ดึทรพัยข์องตนไวจ้นวาระสุดทา้ยยอมจ านนต่อความตายมากกว่าสนับสนุน
งานการรบัใช้ การสูญเสยีอาจเกดิขึน้อยู่เสมอ ธนาคารล้มละลาย ทรพัยส์นิถูก
ยดึในหลากหลายรปูแบบ หลายคนมเีป้าหมายที่จะท าบางสิง่บางอย่าง แต่พวก
เขาล่าช้าจนสายเกนิไป และซาตานพยายามกนัไม่ให้เงนิเหล่านี้เขา้สู่คลงัของ
พระเจ้า เงินสูญหายไปก่อนที่จะกลับคืนสู่พระเจ้า และซาตานก็ดีใจที่เป็น
เช่นนัน้” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ ค าพยานส าหรบัครสิตจกัร, vol. 5, หน้า 154) 

เหตใุดเราต้องใช้พระพรทางวตัถท่ีุเราได้รบัอย่างรอบคอบ 
 
                                    มรดกฝ่ายจิตวิญญาณ 
                                    Spiritual Legacy 
 

แมเ้ป็นเรื่องยากที่จะรูว้่าชวีติบนโลกนี้จะเป็นอย่างไรหากมนุษย์ไม่ท า
บาป แต่สิง่หนึ่งที่เรารู้ได้อย่างแน่นอนคือ โลกนี้คงไม่มกีารเก็บกกัตุนไว้เพื่อ
ตนเอง ไมม่คีวามโลภ ไมม่คีวามยากจน ไมม่สีิง่ทีก่่อใหเ้กดิภยัต่าง ๆ ขึน้บนโลก
ของเราตัง้แต่ที่มบีนัทึกไว้ในประวตัิศาสตร์ ความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่เรา
ท างานหามาได้ และถ้าเราท างานด้วยสตัย์ซื่อ สิง่ที่หามาได้ก็เป็นของเราโดย
ชอบธรรม แต่กระนัน้ความคดิเช่นนี้กเ็ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึชวีติในโลกทีล่ม้ลง
ในบาป อย่างไรก็ตามท้ายที่สุด ไม่ว่าเราจะมหีรอืไม่มทีรพัย์สนิมากมาย มสีิง่
ส าคญัประการหนึ่งทีเ่ราควรจดจ าไวเ้สมอ 

อ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปน้ี อะไรคือใจความส าคัญหลักของข้อ 
พระคมัภีรท์ัง้หมดน้ี และใจความส าคญันัน้ส่งผลต่อการท่ีเราใช้ส่ิงของ
ทางวตัถท่ีุพระเจ้าประทานแก่เราอย่างไร (สดุดี 24:1, ฮีบรู 3:4; สดุดี 
50:10; ปฐมกาล 14:19; โคโลสี 1:15-17) 

วนัพฤหสับดี 
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เราเป็นผู้ดูแลและจัดการทรัพย์สินที่พระเจ้าทรงมอบหมายแก่เรา 
กล่าวคอื พระเจา้ทรงเป็นเจา้ของทุกสิง่และพระองค์คอืผู้ประทานชวีติและการ
ด ารงอยูแ่ก่เรา รวมถงึพละก าลงัในการมทีุกสิง่ ดงันัน้ จงึสมเหตุสมผลทีจ่ะเขา้ใจ
ว่า เมื่อเราเสรจ็จากการงานทุกอย่างทีพ่ระเจา้มอบหมายแก่เราแลว้นัน้ และเรา
ไดด้แูลครอบครวัเรยีบรอ้ยแลว้ เราควรคนืส่วนทีเ่หลอืแก่พระองค์ 

“การท างานรบัใช้พระเจา้ คุณก าลงัสะสมทรพัยส์มบตัสิ าหรบัตนเองไว้
ในสวรรค ์ทุกสิง่ทีคุ่ณสะสมไวเ้บือ้งบนนัน้ปลอดภยัจากภยัพบิตัแิละการสญูหาย 
และยงักลายเป็นนิรนัดร์และยัง่ยืน” “[และ] จะถูกจดไว้ในบันทึกของคุณใน
อาณาจกัรแห่งสวรรค”์ (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ Counsels on Stewardship, หน้า 342) 

การใหใ้นขณะทีย่งัมชีวีติอยูม่ปีระโยชน์มากมาย เช่น 
1. ผูใ้หส้ามารถเหน็ผลของการใหไ้ดจ้รงิ เช่น การสรา้งโบสถ์ใหม่ คนหนุ่ม

สาวในวทิยาลยั ทุนเพื่อการประกาศข่าวประเสรฐิ เป็นตน้ 
2. พนัธกิจหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะได้รบัประโยชน์ในขณะที่มคีวามจ า

เป็นมากทีสุ่ด 
3. ไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครวัหรอืเพื่อนหลงัจากที่คุณ

เสยีชวีติแลว้ 
4. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครวัในเรื่องของความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และ

ความรกัต่อผูอ้ื่น 
5. ช่วยลดหยอ่นภาษมีรดก 
6. รบัประกันว่าสิ่งที่คุณมอบให้จะน าไปใช้ยงัหน่วยงานที่คุณต้องการ 

(โดยทีศ่าลหรอืญาตพิีน้่องทีไ่มพ่อใจไมส่ามารถเขา้มาแทรกแซง) 
7. เป็นแบบอย่างใหเ้หน็ว่าจติใจของผูม้อบเปลีย่นจากความเหน็แก่ตวัเป็น

เหน็แก่ผูอ้ื่น 
8. เป็นการสะสมทรพัยส์มบตัไิวใ้นสวรรค ์
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ศึกษาเพ่ิมเติม: นางเอลเลน จ.ี ไว้ท์เขยีนหวัขอ้ส าคญั 2 บทเกี่ยวกบัการแบ่ง
สรรทรพัยส์นิของเรา “ถงึพ่อแม่ที ่(ชราและ) มัง่คัง่” ในหนังสอื ค าพยานส าหรบั
คริสตจักร, vol. 3, หน้า 116-130 และ “พินัยกรรมและมรดก” ในหนังสือ 
ค าพยานส าหรบัครสิตจกัร, vol. 4, หน้า 476-485 

นอกจากนี้ ย ังมีบางส่วนที่กล่าวถึงการวางแผนมรดกในหนังสือ 
Counsels of Stewardship, หน้า 323-335 นางเอลเลน จ.ี ไว้ท์ เขยีนไว้ดว้ยว่า 
“มหีลายคนเลื่อนการวางแผนออกไปจนกว่าพวกเขาใกล้จะสิ้นใจ ถ้าพวกเขา
เป็นครสิเตยีนที่แท้จรงิ พวกเขาจะท าในขณะที่ยงัมชีวีติแขง็แรงอยู่ พวกเขาจะ
อุทศิตนและทรพัยส์นิแด่พระเจา้ และในขณะทีท่ าหน้าทีเ่ป็นผูดู้แลทรพัยส์นิของ
พระองค์ พวกเขาก็จะพงึพอใจในหน้าที่ของตน ด้วยการเป็นผู้ด าเนินการเอง
พวกเขาสามารถปฏิบัติตามค าร้องเรียกของพระเจ้า แทนที่จะยกความ
รบัผดิชอบนี้ให้แก่ผู้อื่น” (เอลเลน จ.ี ไว้ท์, ค าพยานส าหรบัครสิตจกัร, vol. 4, 
หน้า 480) “ด้วยการเป็นผู้ด าเนินการเอง” นางเอลเลน จ.ี ไว้ท์ต้องการสื่อถึง
อะไร ในการท าพนิัยกรรมโดยทัว่ไป ผูท้ าพนิยักรรมจะแต่งตัง้ผูจ้ดัการมรดกเพื่อ
แบ่งทรพัยส์นิหลงัจากทีเ่ขาเสยีชวีติตามความประสงค์ของตนตามทีแ่สดงไว้ใน
พนิัยกรรม หากคุณเป็นผู้จดัการเอง คุณเพยีงแบ่งทรพัย์สนิของคุณได้เองใน
ขณะที่คุณยงัมชีวีติอยู่ โดยการกระท าเช่นนัน้ คุณจะพงึพอใจที่ได้เหน็ผลและรู้
ว่าคุณก าลงัจดัการกบัพระพรทีพ่ระเจา้มอบหมายให้คุณอย่างเหมาะสม 

ส าหรับคริสเตียนแล้ว การเสด็จมาครัง้ที่สองของพระคริสต์เ ป็น 
“ความหวงัอนัสูงสุด” เราทุกคนล้วนจนิตนาการว่า การได้เหน็พระเยซูเสดจ็มา
บนฟ้าสวรรคน์ัน้จะยอดเยีย่มเพยีงใด เราอยากทีจ่ะไดย้นิค าว่า “ดแีลว้” แต่ถา้เรา
ต้องพกัผ่อนก่อนทีพ่ระเยซูจะเสดจ็กลบัมาล่ะ หากเราปฏบิตัติามพระประสงค์ที่

วนัศกุร ์
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พระองคเ์ปิดเผยแก่เราแลว้ เรากจ็ะพงึพอใจในปัจจุบนันี้ที่ได้เหน็งานด าเนินไป
ข้างหน้าเพราะความพยายามของเรา เนื่องจากการวางแผนมรดกของเรา 
เรารูว้่างานจะด าเนินต่อไปหลงัจากทีเ่ราไมอ่ยูแ่ลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
1. แม้ว่าในตอนนี้เราสามารถสะสมทรพัย์สมบตัิในสวรรค์ได้ แต่ไม่

เหมอืนกบัการพยายามหาหรอื “ซือ้” หนทางสู่ความรอดอยา่งไร 
2. เราควรเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ในสิง่ที่เราม ีณ ตอนนี้ ในขณะเดยีวกนัเราก็

ควรฉลาดเฉลียวด้วย เราเคยได้ยินผู้คน โดยเฉพาะพวกที่ชอบ
ก าหนดเวลา เรยีกร้องให้เราบรจิาคเงนิ เพราะจะมเีหตุการณ์นัน้
เหตุการณ์นี้เกดิขึน้ในวนันัน้วนัน้ี และเงนิของเราจะใชไ้มไ่ดอ้กีต่อไป 
ดงันัน้ตอนนี้ให้เรามอบเงนิให้กับพันธกิจของคนเหล่านัน้ เราจะ
แยกแยะระหว่างกลอุบายนี้กบัหนทางในการใชเ้งนิเพื่อพนัธกิจของ
พระเจา้ทีถู่กตอ้งไดอ้ยา่งไร 
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อ่านข้อพระคัมภีร์ส าหรับบทเรียนสัปดาห์น้ี : 2 พงศาวดาร 20:1-22; 
1 พงศาวดาร 21:1-14; 2 เปโตร 3:3-12; 1 ยอหน์ 2:15-17; ววิรณ์ 13:11-17 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 
 
 

บางครัง้ดเูหมอืนว่าโลกของเราก าลงัหมนุออกนอกวงโคจร มทีัง้สงคราม 
การนองเลอืด อาชญากรรม การผดิศลีธรรม ภยัธรรมชาต ิโรคระบาด ความไม่
แน่นอนทางเศรษฐกิจ การทุจริตทางการเมือง และอื่น ๆ แต่ละบุคคลและ
ครอบครวัถูกกระตุ้นให้นึกถงึความอยู่รอดของตนเองก่อน เช่นนัน้แล้ว ในช่วง
เวลาทีไ่มม่ ัน่คงนี้คนส่วนใหญ่จงึแสวงหาความปลอดภยั ซึง่กเ็ป็นทีเ่ขา้ใจได ้

ความเหน็ดเหนื่อยกบัชวีติดงึความสนใจในแต่ละวนัของเราไป เราใช้
เวลาและความคดิอย่างมากไปกบัหนี้ทีต่อ้งจ่าย ลูก ๆ ทีต่้องเลีย้ง และทรพัยส์นิ
ที่ต้องดูแลรกัษา และแน่นอนว่า เราจ าเป็นต้องมเีครื่องนุ่งห่ม อาหาร และที่อยู่
อาศยั พระเยซูตรสัถึงความจ าเป็นพื้นฐานเหล่านี้ในค าเทศนาบนภูเขาและตรสั

บทท่ี 11 
การจดัการในเวลาแห่งความทุกขย์าก 

Managing in Tough Times 
วนัที ่11 – 17 มนีาคม 2023 

บา่ยวนัสะบาโต 

“จงถวายเคร่ืองบูชาคือการขอบพระคุณแด่พระเจ้า และแก้
บนของเ จ้า ต่อองค์ผู้ สู งสุด  และจง ร้องทูล เราในวัน
ยากล าบาก เราจะช่วยกู้เจ้า และเจ้าจะถวายเกียรติแก่เรา” 
(สดดีุ 50:14, 15) 
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ว่า “แต่ว่าพระบดิาของพวกท่านผูส้ถติในสวรรคท์รงทราบแลว้ว่าท่านตอ้งการสิง่
ทัง้ปวงนี้ แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดนิของพระเจา้ และความชอบธรรมของ
พระองคก่์อน แลว้พระองคจ์ะทรงเพิม่เตมิสิง่ทัง้ปวงนี้ให้” (มทัธวิ 6:32, 33) 

ท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากล าบาก เมื่อเราต้องพึ่งพาพระเจ้ามากกว่าที่
เคย เราควรปฏบิตัติามขัน้ตอนทีเ่ป็นรปูธรรมตามหลกัการของพระคมัภรี์ 
 
                                    ให้พระเจ้ามาก่อน 
                                    Putting God First 
 

อ่าน 2 พงศาวดาร 20:1-22 เราได้รบัหลกัการฝ่ายจิตวิญญาณท่ี
ส าคญัอะไรจากเร่ืองน้ี ไม่ว่าเราก าลงัเผชิญกบัความยากล าบากใดกต็าม 

ในช่วงที่ใกล้สิ้นสุดรชักาลเยโฮชาฟัท ยูดาห์ถูกรุกราน เยโฮชาฟัทเป็น
บุรษุผูก้ลา้หาญและองอาจ เขาไดเ้สรมิก าลงักองทพัและสรา้งป้อมเมอืงเป็นเวลา
หลายปี เขาเตรยีมพรอ้มเป็นอย่างดทีี่จะเผชญิหน้ากบัศตัรูทุกฝ่าย กระนัน้ ใน
วกิฤตครัง้น้ีเขาก็ไม่ได้วางใจในพละก าลงัของตน แต่วางใจในฤทธิอ์ านาจของ
พระเจา้ เขาตัง้ตนแสวงหาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และประกาศใหม้กีารอดอาหารทัว่
ทัง้ยดูาห ์ประชาชนทัง้หมดมาชุมนุมกนัทีล่านพระวหิารทีซ่าโลมอนเคยอธษิฐาน
ว่า หากต้องเผชญิกบัอนัตราย พวกประชากรจะมารวมตวักนัทีน่ี่ ชายยดูาห์ทุก
คนยนือยู่เบื้องพระพกัตร์พระเจ้าพร้อมกบัภรรยาและลูก ๆ พวกเขาอธิษฐาน
ขอใหพ้ระเจา้ท าใหศ้ตัรสูบัสนเพื่อพระนามของพระองค์จะได้รบัเกยีรต ิจากนัน้
กษตัรยิก์อ็ธษิฐาน “พวกขา้พระองคไ์ม่มฤีทธิเ์ดชทีจ่ะต่อสูค้นมากมายน้ี ทีก่ าลงั
มาต่อสู้กับข้าพระองค์ทัง้หลาย พวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะท าอย่างไร 
แต่ดวงตาของขา้พระองคท์ัง้หลายเพ่งมองทีพ่ระองค”์ (2 พงศาวดาร 20:12) 

หลงัจากทีเ่ขาเหล่านัน้อุทศิตนต่อพระเจา้ในท านองนี้แลว้ พระวญิญาณ
ของพระผูเ้ป็นเจา้เสดจ็มาเหนือคนของพระเจา้ และเขากล่าวว่า “อย่ากลวั และ
อย่าท้อแท้เพราะคนมากมายเหล่านี้เลย เพราะการรบนัน้ไม่ใช่เรื่องของท่าน 

วนัอาทิตย ์
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แต่เป็นของพระเจ้า... ท่านทัง้หลายไม่ต้องต่อสู้ในการรบครัง้นี้ โอ ยูดาห์ และ
เยรูซาเล็ม จงเข้าประจ าที่ ยนืนิ่งและมองดูชยัชนะของพระยาห์เวห์เพื่อพวก
ท่าน” (2 พงศาวดาร 20:15-17) 

เช้าตรู่ว ันรุ่งขึ้น กษัตริย์ทรงเรียกประชาชนให้มาชุมนุม โดยมีคณะ
นักรอ้งประสานเสยีงชาวเลวอียู่ขา้งหน้าเพื่อรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ แลว้ทรง
ตกัเตอืนประชาชาน “จงวางใจในพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของท่านทัง้หลาย แลว้ท่าน
จะไดร้บัความมัน่คง จงเชื่อบรรดาผูเ้ผยพระวจนะของพระองค ์แลว้ท่านจะได้รบั
ความส าเรจ็” (2 พงศาวดาร 20:20) จากนัน้คณะนักร้องเริม่ร้องประสานเสียง 
และศตัรูก็ท าลายกนัและกัน และ “ไม่มสีกัคนเดยีวที่รอดไปได้” (2 พงศาวดาร 
20:24) คนยูดาห์ใช้เวลาสามวนัรวบรวมของที่รบิได้จากการสู้รบ และในวนัที่สี่
พวกเขากเ็ดนิทางกลบัมายงักรงุเยรซูาเลม็พรอ้มกบัรอ้งเพลงไปดว้ย 

แน่นอนว่า พระเจา้ผู้ทรงช่วยพวกเขาให้รอดคอืพระเจ้าองค์เดยีวกบัที่
เรารกัและนมสัการ และฤทธิอ์ านาจของพระองคก์ย็ิง่ใหญ่ในทุกวนัน้ีเช่นเดยีวกบั
ในยคุนัน้ ความทา้ทายของเราคอื การวางใจในพระองคแ์ละใหพ้ระองคท์รงน า 

อ่าน 2 พงศาวดาร 20:20 พระคมัภีรข้์อน้ีให้ความหมายพิเศษแก่
ชาวเซเว่นธเ์ดยแ์อด๊เวนตีสอย่างไร 
 
                                    วางใจในพระเจ้า มิใช่ในก าลงัของตน 
                                    Trust God, Not Your Own Resources 

กษตัรยิด์าวดิน่าจะรูด้อียู่แลว้ เขาน่าจะรูจ้ากประสบการณ์ของโยนาธาน
เพื่อนสนิทว่า เมื่อเราท าพนัธสญัญากบัพระเจ้า ไม่ส าคัญว่าเราจะมจี านวนคน
มากหรอืน้อย พระเจา้จะทรงใหช้ยัชนะแก่เรา ใน 1 ซามเูอล 14:1-23 พระคมัภรี์
บนัทกึเรื่องราวของโยนาธานลูกชายของซาอูลพรอ้มคนถอือาวุธที่เอาชนะกอง
ทหารฟิลสิเตยีทัง้กองด้วยการช่วยเหลอืจากพระเจา้ แต่ทัง้ ๆ ที่พวกเขาได้รบั
ประสบการณ์เช่นนี้และยงัมปีระสบการณ์อื่น ๆ อกีในประวตัศิาสตรข์องชนชาติ

วนัจนัทร ์
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ของพระเจ้า เมื่อเวลายากล าบากมาถึงกษัตริย์ดาวิดก็ยงัตกอยู่ภายใต้การ
ทดลองของซาตานโดยการวางใจในพละก าลงัและความเฉลยีวฉลาดของตน 

อ่าน 1 พงศาวดาร 21:1-14 ท าไมดาวิดจึงตดัสินใจนับจ านวนคน
อิสราเอลและทหารของเขา เหตุใดโยอาบแม่ทพัของเขาจึงไม่แนะน าให้
กระท าเช่นน้ี 

สงัเกตว่าเป็นแนวคดิของซาตานที่จะให้นับจ านวนทหาร มนัล่อลวงให้
ดาวดิวางใจในพละก าลงัของตนในการป้องกนัตวัมากกว่าพึ่งพาการจดัเตรยีม
จากพระเจา้ โยอาบหวัหน้ากองทพัอสิราเอลพยายามเกลีย้กล่อมดาวดิไม่ให้นับ
จ านวนอิสราเอล เพราะเขาได้เห็นพระเจ้าท างานแทนชาวอิสราเอล แต่ดาวดิ
ยงัคงเรยีกรอ้งใหม้กีารนับจ านวนต่อไป การกระท าของเขาน าความหายนะมาสู่
ประเทศชาตติามทีพ่ระคมัภรีบ์นัทกึไว ้

การวางใจในพระเจา้ไม่เคยเปล่าประโยชน์ เมื่อใดก็ตามที่คุณต่อสู้เพื่อ
พระเจา้ จงเตรยีมตวัของคุณ เตรยีมตวัให้ดดี้วย ขอ้ความอ้างองิจาก โอลเิวอร ์
ครอมเวล็ (1599-1658) ผู้ว่าการชาวองักฤษ ผู้ซึ่งกล่าวกบักองทพัของตนก่อน
การสูร้บว่า “จงวางใจในพระเจา้ เดก็ ๆ ของขา้ และเกบ็แป้งของพวกเจา้ให้แหง้” 
(แป้งก็คือดินปืน) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ท าทุกวิถีทางที่จะท าให้คุณจะประสบ
ความส าเรจ็ แต่ทา้ยสุดแลว้ จงตระหนักว่ามเีพยีงพระเจา้เท่านัน้ที่จะให้ชยัชนะ
แก่คุณได ้

หากกล่าวในบรบิทของเราโดยตรง  การไวว้างใจในอ านาจของรฐัหรอืใน
บญัชธีนาคารของเราเป็นสิง่ยัว่ยวนใจมาก แต่ในทุก ๆ วกิฤตที่กล่าวถงึในพระ
คมัภรี ์เมื่อผูค้นวางใจในพระเจา้ พระองคจ์ะทรงใหเ้กยีรตคิวามไวว้างใจนัน้และ
จะจดัเตรยีมแก่เขา 

เราควรใช้เวลาในปัจจุบนั ปลดหนี้ และเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ในสิง่ที่เราไดร้บั 
ขอ้ความในเพลงครสิเตยีนเก่าบอกว่า “ถา้เราเคยตอ้งการพระเจา้ก่อนหน้านี้ เรา
กต็อ้งการพระองคใ์นตอนน้ีอยา่งแน่นอน” 
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เราจะสร้างสมดุลอย่างเหมาะสมระหว่างท าให้ส่ิงท่ีเราท าได้ เช่น 
ดูแลการเงินให้มัน่คง และในขณะเดียวกนัก็วางใจทุกส่ิงในพระเจ้าได้
อย่างไร 
 
                                    ถึงเวลาท าให้เรียบง่าย 
                                    Time to Simplify? 
 

ครสิเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสควรท าอะไรในช่วงเวลาแห่งความ
ยากล าบาก เราจะจมลงในโหมดของการเอาชวีติรอดหรอืไม ่มใิช่เช่นนัน้แน่นอน 
แต่ความจรงินัน้ตรงกนัขา้ม เนื่องจากเรารูว้่าโลกใกลจ้ะสิน้สุดแลว้และการเสดจ็
มาครัง้ที่สองของพระครสิต์ก็ใกล้เขา้มาแล้ว เราต้องใช้เงินของเราเพื่อประกาศ
ข่าวประเสรฐิแห่งพระกติตคิุณและสิง่ทีพ่ระเจา้ไดท้รงจดัเตรยีมไวใ้หก้บัคนที่รกั
พระองค ์เราเขา้ใจว่าวนัหน่ึงในไมช่า้ทุกสิง่บนโลกนี้จะถูกเผาไหมจ้นหมด 

อ่าน 2 เปโตร 3:3-12 เปโตรก าลงับอกอะไรแก่เรา 
จากพระค าของพระเจา้เราเขา้ใจว่า พระองค์มไิด้จะทรงส่งรถตู้เพื่อขน

ของของเราขึน้สวรรค์ แต่สิง่ของทุกอย่างจะถูกเผาไหมใ้นเปลวไฟครัง้สุดท้าย 
ร่องรอยบาปและความชัว่รา้ยทัง้หมดยกเว้นรอยแผลเป็นบนพระหตัถ์ของพระ
ครสิตจ์ะถูกท าลายไปตลอดกาล 

แลว้เราควรท าอย่างไรกบัทรพัยส์นิของเรา “ถงึเวลาแลว้ทีพ่ีน้่องของเรา
ควรตดัทรพัยส์มบตัขิองตนลงแทนทีจ่ะเพิม่จ านวนใหม้ากขึน้ เราก าลงัจะยา้ยไป
เมอืงทีด่กีว่า เมอืงนัน้คอืสวรรค ์อยา่ใหเ้ราอาศยัอยูบ่นแผ่นดนิโลกราวกบัว่าเป็น
บ้านถาวรของเรา ให้เราเก็บสิง่ของเฉพาะที่จ าเป็นจรงิ ๆ เท่านัน้ ” (เอลเลน จ.ี 
ไวท้,์ Counsels on Stewardship, หน้า 59) 

แน่นอนว่าเธอเขยีนค าเหล่านัน้มานานกว่าศตวรรษแล้ว แต่หลกัการ
ยงัคงอยู่เช่นเดมิ เวลานัน้สัน้เสมอ เพราะชวีติเรากส็ัน้เสมอ อายุ 60 ปี หรอื 80 
ปี หรอื 100 ปี (ถ้าคุณมพีนัธุกรรมทีด่แีละมสีุขภาพด)ี แตกต่างจากชวีตินิรนัดร์

วนัองัคาร 
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มากเพยีงใด ชวีติของคุณอาจสิ้นสุดลงก่อนที่คุณจะอ่านบทเรยีนของสปัดาห์นี้
จบก็เป็นได้ และสิ่งถัดไปที่คุณรู้ก็คือ การเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซู 
(ช่างรวดเรว็อะไรเช่นน้ี) 

ในฐานะที่เราเป็นครสิเตยีนเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสี เราต้องด าเนินชวีติ
ภายใต้แสงแห่งนิรนัดร์เสมอ แน่นอนว่าเราต้องท างานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัว และถ้าเราได้ร ับพระพรแห่งความมัง่คัง่ หากเราจะ
เพลดิเพลนิกบัมนัในตอนนี้ก็ไม่มอีะไรผดิ ขออย่าให้เราโลภ แต่เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่
แก่คนขดัสน กระนัน้เราต้องจ าไวเ้สมอว่า สิง่ทีเ่ราสะสมไวใ้นโลกนี้เป็นเพยีงแค่
ชัว่คราว จะหายไปในวันหนึ่ง และถ้าเราไม่ระมัดระวัง ก็มีโอกาสท าให้จิต
วญิญาณของเราเสื่อมทรามลงไป 

ถ้าคุณรู้ ว่ าพระ เย ซูจะ เสด็จกลับมาภายในสิบปี น้ี  คุณจะ
เปล่ียนแปลงชีวิตอย่างไร หรือหากจะเสดจ็มาใน 5 ปี หรือ 3 ปีน้ี 
 
                                    การจดัล าดบัความส าคญั 
                                    Priorities 
 

ค าอุปมาและค าสอนของพระเยซู เรื่องราวของบุคคลในพระคมัภรี ์และ
ค าแนะน าของนางเอลเลน จ.ี ไว้ท์ ล้วนแต่บอกไว้ชดัเจนว่า ไม่มกีารอุทศิตน 
ครึง่ ๆ กลาง ๆ ต่อพระครสิต์ เราจะอยู่ฝ่ายพระผู้เป็นเจา้หรอืไม่ เราต้องเลอืก
อยา่งใดอยา่งหนึ่งมฉิะนัน้ เราจะไมไ่ดอ้ยูฝ่่ายพระเจา้ 

เมื่อพวกธรรมาจารย์ถามพระเยซูว่า พระบัญญัติข้อใดยิ่งใหญ่ที่สุด 
พระเยซูทรงตอบว่า “พวกท่านจงรกัองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจ
ของท่าน ด้วยสุดจติของท่าน ด้วยสุดความคดิของท่านและด้วยสุดก าลังของ
ท่าน” (มาระโก 12:30) เมื่อเรามอบทุกสิง่แด่พระครสิต์ เราจะไม่เหลอือะไรเลย
ส าหรบันายคนอื่น ๆ นี่คอืสิง่ทีค่วรจะเป็น 

วนัพธุ 
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อ่าน มทัธิว 6:24 คุณเคยมีประสบการณ์กับความจริงในข้อน้ี
อย่างไรบ้าง 

สงัเกตว่า พระเยซูมไิด้ตรสัว่าการรบัใช้พระเจ้าและเงนิพร้อมกันเป็น
เรือ่งยาก หรอืคุณตอ้งรอบคอบในการรบัใชท้ัง้สองสิง่ แต่พระองคต์รสัว่า การรบั
ใช้ทัง้สองเจา้นายนัน้ไม่ควรท า เท่านัน้จบ เราต้องมจีติใจที่เกรงกลวัและตวัสัน่ 
(ฟีลปิปี 2:12) 

อ่าน 1 ยอหน์ 2:15-17 อะไรคือสามส่ิงท่ียอหน์เตือนเรา และเหตใุด
ทัง้สามส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อเรานัน้บางครัง้ละเอียดอ่อนมากกว่าท่ีเราจะ
ตระหนักได้ 

ไม่น่าสงสยัเลยที่เปาโลเขยีนว่า “จงเอาใจใส่สิง่ที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิง่ที่
อยู่บนแผ่นดนิโลก” (โคโลส ี3:2) แน่นอน การพูดนัน้ง่ายกว่าการกระท า เพราะ
สิง่ของต่าง ๆ บนแผ่นดินโลกนี้อยู่ตรงหน้าเราทุกวนั “ทุกสิง่ที่อยู่ในโลก” นัน้
ยัว่ยวนเราอย่างแรงกลา้ แรงดงึดูดใหเ้ราชอบใจในสิง่เหล่านี้มอียู่เสมอ กระซบิที่
ขา้งหขูองเราหรอืดงึแขนเสือ้ของเรา หรอืทัง้สองอยา่ง แมแ้ต่ครสิเตยีนทีด่ทีี่สุดก็
ยงัตกหลุมรกักับ “ทุกสิ่งที่อยู่ในโลก” แม้เราจะรู้ว่าวันหนึ่งทุกอย่างจะจบลง 
แต่เรากย็งัถูกดงึดดูมใิช่หรอื อยา่งไรกต็าม ขา่วดกีค็อืว่า เราไมจ่ าเป็นตอ้งให้มนั
ดงึดดูเราออกห่างจากพระเจา้ 
อ่าน 2 เปโตร 3:10-14 ส่ิงท่ีเปโตรกล่าวส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของเรา
อย่างไร รวมถึงการท่ีเราใช้ทรพัยสิ์น 
 
                                    เมื่อไม่สามารถซ้ือขายได้ 
                                    When No One Can Buy or Sell 

พระคมัภรี์วาดภาพโลกที่เจบ็ปวดก่อนการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระ
คริสต์ ดาเนียลเขียนว่า “จะมีเวลายากล าบากอย่างไม่เคยมีมาตัง้แต่ครัง้มี

วนัพฤหสับดี 
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ประชาชาตจินถงึสมยันัน้” (ดาเนียล 12:1) ช่วงเวลาดงักล่าวที่ดาเนียลเขยีนไว้
คงจะแยม่าก เมือ่พจิารณาถงึเวลายากล าบากในอดตีทีเ่คยมมีา 

พระธรรมววิรณ์ชี้ไปถงึเวลายากล าบากก่อนการเสด็จกลบัมาของพระ
ครสิตอ์กีดว้ย 

อ่าน วิวรณ์ 13:11-17 เร่ืองการเงินเก่ียวข้องกบัการกดข่ีข่มเหงใน
ยคุสดุท้ายอย่างไร 

ไม่สามารถซือ้ขายไดอ้ย่างนัน้หรอื ชวีติของเราทุกวนันี้หมุนรอบการซือ้
ขายมากน้อยเพยีงไร ในแงห่นึ่งงานของเรากค็อืการทีเ่ราขายเวลาและทกัษะและ
สินค้าให้กับผู้ที่ต้องการซื้อ หากไม่สามารถซื้อหรอืขายได้เลย ก็หมายถึงไม่
สามารถอยู่ในสงัคมได้ ผู้ที่ยงัคงสตัย์ซื่อคงต้องรบัแรงกดดนัอย่างใหญ่หลวง 
ยิง่กว่านัน้อีก หากคุณมเีงนิมากเท่าไร คุณก็จะถูกผูกมดัไว้กับโลกนี้มากขึ้น
เท่านัน้ อยา่งน้อยกใ็นแง่ของทรพัยส์นิทางวตัถุ และแน่นอนว่า แรงกดดนัใหคุ้ณ
ตอ้งปฏบิตัติามกจ็ะยิง่เขม้ขน้ขึน้ 

แล้วเราจะเตรยีมตัวอย่างไร เราควรเตรยีมตัวตัง้แต่ตอนนี้ โดยการ
มุ่งมัน่ว่า  ด้วยพระคุณของพระเจา้เราจะไม่ตกเป็นทาสของเงนิ ไม่ตกเป็นทาส
ของสิง่ของฝ่ายโลก ถา้เราไมย่อมใหส้ิง่ของฝ่ายโลกผกูมดัเราในตอนน้ี สิง่เหล่านี้
กจ็ะไมผ่กูมดัเราในภายหลงั และเพื่อทีเ่ราจะสตัยซ์ื่อ เราตอ้งละทิง้สิง่เหล่านัน้ 

อ่าน เฉลยธรรมบญัญติั 14:22 และส่วนสดุท้ายในข้อ 23 ประชากร
ของพระเจ้าต้องท าอะไรกบัก าไรหรือผลผลิตในแต่ละปี เหตุใดพระเจ้าจึง
ขอให้พวกเขาท าเช่นน้ี 

พระเจา้อธบิายเหตุผลหนึ่งทีพ่ระองคท์รงสรา้งระบบสบิลดหนึ่งผ่านทาง
โมเสส “เพื่อท่านจะได้เรยีนรู้ที่จะย าเกรงพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเสมอ” 
(เฉลยธรรมบญัญตั ิ14:23) สดุด ี31:19 ใหค้วามหมายทีคู่่ขนานกนั เราจะเหน็ว่า
ความย าเกรงหมายถงึการไวว้างใจ 
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“โอ ความดขีองพระองคอุ์ดมสกัเท่าใดทีพ่ระองคท์รงสะสมไวเ้พื่อบรรดา
ผู้ที่เกรงกลวัพระองค์ และทรงกระท าไว้เพื่อผู้ที่วางใจในพระองค์ ต่อหน้าบุตร
ทัง้หลายของมนุษย”์ 
ความหมายทีข่นานกนันี้แสดงใหเ้ราเหน็ว่า การย าเกรงพระเจา้คอืการวางใจใน
พระองค ์ดงันัน้ เราเขา้ใจว่าพระเจา้ทรงสรา้งระบบสบิลดหนึ่งเพื่อป้องกนัเราจาก
ความเห็นแก่ตวัและหนุนน ้าใจเราให้วางใจในพระองค์ว่าพระองค์จะจดัหาสิ่ง  
ต่าง ๆ  แก่เรา แต่แน่นอนว่า การสตัยซ์ื่อในสบิลดหนึ่งไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัว่า
ผู้คนจะยืนหยดัในความสัตย์ซื่อในท้ายที่สุด แต่ผู้ที่ไม่สัตย์ซื่อในสิบลดหนึ่ง
แน่นอนว่า เขาเหล่านัน้ก าลงัเตรยีมตวัเองเขา้สู่ปัญหา 
 
                                     
                                     
 
ศึกษาเพ่ิมเติม: แมพ้ระคมัภรีไ์ม่ได้กล่าวว่าความร ่ารวยเป็นสิง่ผดิ พระคมัภรี์ 
ก็ไม่ได้กล่าวด้วยว่าความร ่ารวยท าให้คุณมีจติวิญญาณที่ดีขึ้น อันที่จรงิแล้ว 
ความร ่ารวยเป็นอันตรายต่อจติวิญญาณ “การรกัในเงนิและปรารถนาความ
ร ่ารวยเป็นโซ่ทองค าที่ผูกมดัพวกเขา [ผู้คน] ไว้กบัซาตาน” (เอลเลน จ.ี ไว้ท์, 
เคลด็ลบัแห่งความสุข, หน้า 44) 

อนัที่จรงิ นับตัง้แต่การก่อตัง้ครสิตจกัร ไม่มคีรสิตจกัรสมยัใดที่มคีวาม
ร ่ารวยและความสะดวกสบายเช่นเดยีวกบัครสิตจกัรในหลาย ๆ ประเทศทัว่โลก
ในทุกวนันี้ ค าถามก็คอื ความร ่ารวยดงักล่าวมอีิทธพิลต่อจติวญิญาณของเรา
อย่างแน่นอน และไม่ได้ส่งผลดเีช่นกนั เป็นไปได้หรอืที่ความร ่ารวยและความ
สะดวกสบายทางวตัถุจะส่งเสรมิคุณธรรมครสิเตยีนในเรือ่งของการปฏเิสธตนเอง
และการเสียสละ การที่เรากลบับ้านมาเปิดตู้เย็นที่เต็มไปด้วยอาหารจ านวน
มากกว่าทีเ่ราจะกนิหมด การทีเ่รามรีถยนต์หนึ่งหรอืสองคนั ไปท่องเทีย่วในช่วง
วนัหยุดประจ าปี และมคีอมพวิเตอรแ์ละสมารท์โฟนรุ่นล่าสุดในบา้นจะท าให้คุณ

วนัศกุร ์
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ไม่รกัโลกและสิง่ของในโลกนี้อย่างนัน้หรอื แมส้มาชกิในครสิตจกัรของเราหลาย
คนจะไม่มสีิง่หรหูราเหล่านี้ แต่อกีหลาย ๆ คนกม็ ีและท าใหจ้ติวญิญาณของคน
เหล่านี้ตอ้งพนิาศไป ซึง่ทัง้หมดนี้มไิดก้ล่าวถงึ “คนรวย” ทีเ่ป็นมหาเศรษฐ ีอยา่ง
น้อยเศรษฐกีร็ูต้วัว่าตนเองร ่ารวยและใส่ใจ (หากพวกเขาเลอืกทีจ่ะท า) ค าเตอืน
ในพระคัมภีร์ที่ให้ไว้แก่พวกเขา แต่เราก าลังพูดถึงชนชัน้กลางหลายคนที่มี
สมารท์โฟน คอมพวิเตอรแ์มคบุ๊ค เครื่องปรบัอากาศ และรถสปอรต์ คนเหล่านี้
หลอกตนเองว่า พวกเขาเป็นเพยีง “ชนชัน้กลาง” ที่ยงัไม่ตกอยู่ในอนัตรายฝ่าย
จติวญิญาณเนื่องจากตนยงัไม่ร ่ารวย จงึเป็นสาเหตุที่สบิลดหนึ่งเป็นยาแก้พษิ
ฝ่ายจติวญิญาณส าหรบัความร ่ารวยทีเ่ป็นอนัตราย แมแ้ต่ส าหรบัผูท้ีจ่ริง ๆ แลว้
ไมไ่ด ้“ร ่ารวย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
1. แมว้่าเราจะไม่ได้ร ่ารวยตามมาตรฐานโลก ท าไมเราทุกคนยงัต้อง

ระมดัระวงักบัทศันคตทิีม่ต่ีอเงนิและความร ่ารวย 
2. มแีนวทางปฏบิตัอิะไรอกีบ้างนอกจากสบิลดหนึ่งที่สามารถช่วยเรา

ไมใ่หจ้มอยูก่บัสิง่ของฝ่ายโลกมากเกนิไป 
3. คุณจะเป็นอย่างไร หากจู่ ๆ ในวนัพรุ่งนี้คุณไม่สามารถซือ้หรอืขาย

ได้ เพราะคุณเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ “ถือรักษาพระบัญญัติของ 
พระเจ้า และจงรกัภกัดต่ีอพระเยซู” (ววิรณ์ 14:12) ความเชื่อของ
คุณจะเป็นอยา่งไร 
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อ่านข้อพระคัมภีร์ส าหรบับทเรียนสัปดาห์น้ี: ฮีบรู 11:6; อิสยาห์ 62:11; 
โรม 6:23; ยอหน์ 14:1-3; ววิรณ์ 21; มทัธวิ 25:20-23; โรม 8:16-18 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 
 

แม้เราจะไม่สามารถได้ความรอดด้วยตัวเราเอง แต่พระคมัภีร์ได้ให้
ความหวงัว่า เราจะไดร้บัรางวลัเพื่อเป็นแรงจงูใจในการด าเนินชวีติอย่างสตัยซ์ื่อ
ในฐานะผู้ที่จะรบัพระคุณของพระเจ้า เพราะสิง่ที่เรารบัท้ายที่สุดแล้วก็มาจาก
พระคุณของพระเจา้เท่านัน้ และจะเป็นเช่นนี้เสมอ 

ตามที่ดาวดิได้เขยีนไว้ว่า “ธรรมบญัญตัิของพระยาห์เวห์ดพีร้อมและ
ฟ้ืนฟูชีวิต พระโอวาทของพระยาห์เวห์นัน้แน่นอน ท าให้คนรู้น้อยมีปัญญา 
ขอ้บงัคบัของพระยาหเ์วหน์ัน้ถูกต้อง ท าใหใ้จยนิด ีพระบญัญตัขิองพระยาหเ์วห์
นัน้บรสิุทธิ ์ท าให้ดวงตากระจ่างแจง้ ความย าเกรงพระยาห์เวห์นัน้สะอาดหมด
จด ถาวรเป็นนิตย์ กฎหมายของพระยาห์เวห์ก็สตัย์จรงิ และชอบธรรมทัง้สิ้น 
น่าปรารถนามากกว่าทองค า ยิง่กว่าทองบรสิุทธิม์ากนัก หวานยิง่กว่าน ้าผึ้งที่

บทท่ี 12 
รางวลัแห่งความสตัยซ่ื์อ 
Rewards of Faithfulness 
วนัที ่18 – 24 มนีาคม 2023 

บา่ยวนัสะบาโต 

“นายจึงตอบว่า ‘ ดีแล้ว เ จ้าเป็นบ่าวท่ี ดีและซ่ือสัตย ์
เจ้าซ่ือสตัยใ์นของเลก็น้อย เราจะตัง้เจ้าให้ดแูลของจ านวน
มาก เจ้าจงร่วมยินดีกบันายของเจ้าเถิด’ ” (มทัธิว 25:21) 
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หยดลงจากรวง อนึ่ง สิง่เหล่านี้เป็นที่ตกัเตือนผู้รบัใช้ของพระองค์ การรกัษา
ขอ้ความเหล่านัน้กไ็ดบ้ าเหน็จยิง่ใหญ่” (สดุด ี19:7-11) 

พระคมัภรีไ์ด้กล่าวถงึรางวลัที่เราจะได้รบัหลากหลายตอนด้วยกนั คอื
พระสัญญาที่เราจะได้รบัหลังจากการเสด็จมาครัง้ที่สองผ่านทางพระคริสต์ 
และทางแห่งบาปอนัน่าสะพรงึกลวันี้จะจบสิน้ลง 

เราได้รบัพระสัญญาอะไร และเรามัน่ใจได้อย่างไรว่าจะได้รบั 
พระสญัญานัน้ 
 
                                    รางวลัแห่งความสตัยซ่ื์อ 
                                    Reward for Faithfulness 
 

อ่าน ฮีบร ู11:6 ข้อพระคมัภีรน้ี์มีความหมายต่อเราอย่างไร เราจะ
ตอบสนองต่อค ากล่าวน้ีอย่างไร อ่านด้วยใน วิวรณ์ 22:12; อิสยาห ์40:10; 
และอิสยาห ์62:11 ข้อทัง้หมดน้ีสอนเราอย่างไร 

รางวลัที่พระเจา้ประทานแก่บุตรธดิาผูส้ตัยซ์ื่อของพระองค์นัน้พเิศษไม่
เหมอืนใคร และอาจอยู่เหนือความเขา้ใจอนัจ ากดัของเราเช่นเดยีวกบัสิง่ฝ่ายจติ
วญิญาณอื่น ๆ “ภาษามนุษยน์ัน้ไม่เพยีงพอที่จะบรรยายรางวลัของผู้ชอบธรรม
ได ้เฉพาะผูท้ีไ่ดเ้หน็เท่านัน้ที่จะเขา้ใจได ้ไม่มีความคดิจ ากดัใดที่สามารถเข้าใจ
สง่าราศีแห่งสวรรค์ของพระเจ้าได้” (เอลเลน จ.ี ไว้ท์, สงครามประวตัศิาสตร์, 
หน้า 674) 

พระเยซูทรงสรุปค าตรสัเกี่ยวกับบุคคลผู้เป็นสุข ซึ่งเป็นการเปิดค า
เทศนาบนภูเขาดว้ยถ้อยค าเหล่านี้ “เมื่อพวกเขาจะตเิตยีนข่มเหง และนินทาว่า
รา้ยท่านทัง้หลายต่างๆ เป็นความเทจ็เพราะเรา ท่านกเ็ป็นสุข จงชื่นชมและยนิด ี
เพราะว่าบ าเหน็จของพวกท่านมบีรบิูรณ์ในสวรรค ์เพราะพวกเขาข่มเหงบรรดา
ผู้เผยพระวจนะ ที่อยู่ก่อนท่านเหมอืนกนั” (มทัธวิ 5:11, 12) หลงัจากที่ผู้เขยีน

วนัอาทิตย ์
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ระบุรายชื่อผู้มคีวามเชื่อในฮีบรู 11 แล้ว ก็เริม่บทต่อไปโดยอธิบายว่าเหตุใด 
พระเยซจูงึเตม็ใจทีจ่ะสละพระชนมบ์นกางเขน 

“เพราะฉะนัน้ เมื่อเรามพียานมากมายอยู่รอบขา้งอย่างนี้แลว้กข็อให้เรา
ละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายงัคงวิง่แข่งด้วยความ
ทรหดอดทนในการแข่งขนัที่อยู่ขา้งหน้าเรา โดยจบัตามองที่พระเยซูผู้เบกิทาง
ความเชื่อ และผู้ทรงท าให้ความเชื่อนัน้สมบูรณ์ พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขน 
เพื่อความยนิดทีีอ่ยู่ต่อหน้าพระองค ์ทรงถอืว่าความอบัอายนัน้ไม่เป็นสิง่ส าคญั 
และพระองคป์ระทบัเบือ้งขวาพระทีน่ัง่ของพระเจา้” (ฮบีร ู12:1, 2) 

อย่างไรกต็าม การไดร้บัรางวลัเพราะความสตัยซ์ื่อ ไม่เหมอืนกบัความ
รอดโดยการประพฤต ิมใีครในหมู่พวกเราหรอืในบรรดาผูท้ีพ่ระคมัภรีบ์นัทกึไวม้ี
ความประพฤตดิพีอทีจ่ะไดค้วามดต่ีอพระพกัตรพ์ระเจา้หรอื แน่นอนว่าไม่มเีลย 
จงึเป็นทีม่าของความส าคญัของกางเขน ถา้เราสามารถช่วยตนเองใหร้อดไดด้้วย
การประพฤติของเราเอง พระเยซูก็คงไม่ต้องถูกตรงึที่กางเขน แต่เป็นเพราะ
พระคุณ “แต่ถ้าเป็นทางพระคุณ ก็ไม่ได้เป็นทางการประพฤต ิถ้าเป็นทางการ
ประพฤติ พระคุณก็จะไม่เป็นพระคุณอีกต่อไป” (โรม 11:6) ในทางกลับกัน 
รางวลัเป็นเพยีงผลส าเรจ็ในสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงท าเพื่อเราและกระท าในตวัเรา 

เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างความรอดโดยพระคณุและรางวลั
ตามการประพฤติอย่างไร อภิปรายค าตอบในชัน้เรียนสะบาโต 
 
                                    ชีวิตนิรนัดร ์
                                    Everlasting Life 

ในฐานะมนุษย์ (และไม่ว่าเราจะชอบหรอืไม่ก็ตาม) ความเป็นนิรนัดร์
ก าลงัรอคอยเราอยู่ และตามบนัทกึในพระคมัภรีค์วามเป็นนิรนัดรน์ี้จะเกดิขึน้กบั
เราแต่ละคนในรปูแบบใดแบบหนึ่งจากสองรปูแบบ คอืชวีตินิรนัดรห์รอืความตาย
นิรนัดร ์มเีพยีงเท่านี้ ไม่มรีะหว่างกลาง ไม่มคีร่อมไปด้านใดด้านหนึ่ ง แต่เป็น 
(ชวีติ) ส าหรบัคนหนึ่ง และเป็น (ความตาย) ส าหรบัอกีคนหน่ึง 

วนัจนัทร ์
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อ่าน โรม 6:23 และยอหน์ 3:16 มีทางเลือกอะไรแก่เราบ้าง 
ช่างเป็นทางเลอืกทีแ่ตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ 
เป็นไปไดว้่าหากคุณก าลงัอ่านขอ้ความนี้ คุณไดเ้ลอืกชวีตินิรนัดร ์หรอื

ก าลงัคดิเกี่ยวกบัชวีตินิรนัดรอ์ยู่อย่างแน่นอน พระเจา้ทรงมคีวามสามารถพเิศษ
ที่จะท าทุกสิง่ที่พระองค์ตรสัได้ เพื่อจะให้พระสญัญาทัง้หมดของพระองคส์ าเรจ็ 
ในส่วนของเราเพยีงเชื่อฟังพระองค์ พกัพงิในพระคุณของพระเยซู และปฏบิตัิ
ตามพระค าของพระองคด์ว้ยความเชื่อ 

อ่าน ยอห์น 14:1-3 ในข้อ 1 พระเจ้าทรงแนะน าอะไรแก่เรา และใน
ข้อ 2 และ 3 พระองคท์รงสญัญาอะไรกบัเรา 

พนัธกจิบนโลกของพระองคใ์นวนัสุดท้าย พระเยซูประทานถ้อยค าแห่ง
ความหวงัและความกลา้หาญแก่เหล่าสาวกของพระองค ์ถ้อยค าเหล่านี้ยกจติใจ
ของพวกเขาให้เบกิบานในยามท้อแท้และเมื่อต้องตกอยู่ในการทดลอง ถ้อยค า
เหล่านี้ใหค้วามหวงัแก่เราเช่นกนั พระเยซเูสดจ็มาจากสวรรค ์เสดจ็กลบัสู่สวรรค ์
และทรงสญัญากบัเราว่า “เราจะกลบัมาอกีและรบัท่านไปอยูก่บัเรา เพื่อว่าเราอยู่
ทีไ่หนพวกท่านจะไดอ้ยูท่ีน่ัน่ดว้ย” 

เหนือสิง่อื่นใด การสิ้นพระชนมบ์นไมก้างเขนของพระครสิต์ในช่วงการ
เสดจ็มาครัง้แรกใหค้วามมัน่ใจสูงสุดแก่เราว่าพระองค์จะเสดจ็กลบัมาครัง้ที่สอง 
เพราะหากไม่มกีารเสด็จมาครัง้ที่สอง การเสด็จมาครัง้แรกของพระองค์จะมี
ประโยชน์อันใดเล่า เราแน่ใจว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เราก็
แน่ใจไดเ้ช่นกนัว่าพระองคจ์ะเสดจ็มาครัง้ทีส่องตามทีพ่ระองคท์รงสญัญาว่า “เรา
จะกลบัมาอกีและรบัท่านไปอยู่กบัเรา เพื่อว่าเราอยู่ทีไ่หนพวกท่านจะไดอ้ยู่ทีน่ัน่
ดว้ย” (ยอหน์ 14:3) 
ค านึงถึงแนวคิดท่ีกล่าวว่า การเสด็จมาครัง้แรกของพระคริสต์เป็น
หลกัประกนัถึงการเสดจ็มาครัง้ท่ีสอง เกิดอะไรขึ้นในช่วงการเสดจ็มาครัง้
แรกท่ีท าให้เราวางใจในค าสญัญาแห่งการเสดจ็มาครัง้ท่ีสองได้ 
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                                    กรงุเยรซูาเลม็ใหม ่
                                    The New Jerusalem 
 

ค าอธบิายกรุงเยรูซาเล็มใหม่ตามพระคมัภีร์คอืสิง่ที่อับราฮมัเห็นด้วย
ความเชื่อ “ท่านเฝ้าคอยนครทีต่ ัง้อยู่บนรากฐานซึง่พระเจา้ทรงเป็นสถาปนิกและ
ทรงเป็นผู้สร้าง” (ฮบีรู 11:10) กรุงเยรูซาเล็มใหม่เป็นผลงานชิ้นเอกของพระผู้
เป็นเจ้า สร้างขึ้นเพื่อคนที่รกัพระองค์และรกัษาพระบญัญตัิของพระองค์ กรุง
เยรูซาเล็มใหม่จะเป็นบ้านของบุตรธดิาที่สตัย์ซื่อของพระเจ้าบนสวรรค์ในช่วง
สหสัวรรษและบนแผ่นดนิโลกใหม่เป็นเวลาชัว่นิรนัดร ์มขี่าวดสี าหรบัพวกเราที่
ไมช่อบเกบ็ของหรอืขนยา้ย พระเจา้จะทรงดแูลทุกสิง่ทุกอยา่งเอง ยอหน์กล่าวว่า
เขาเหน็นครนัน้ “และขา้พเจา้ได้เหน็นครบรสิุทธิ ์คอืนครเยรูซาเลม็ใหม่ลอยลง
มาจากสวรรคแ์ละจากพระเจา้ นครนี้เตรยีมพรอ้มเหมอืนอย่างเจา้สาวทีแ่ต่งตวั
ไวส้ าหรบัสาม”ี (ววิรณ์ 21:2) 

อ่าน วิวรณ์ 21 เราได้รบัพระสญัญาอะไรบ้าง 
มหีลายสิง่หลายอย่างในขอ้นี้ที่เราแทบจะไม่เขา้ใจ เพราะความคดิของ

เราถูกบาปท าลายและรูแ้ต่สิง่ที่เกี่ยวกบัโลกที่ตกอยู่ในบาป แต่ส่วนที่เราเขา้ใจ
นัน้กเ็ตม็ไปดว้ยความหวงั 

ประการแรก เมื่อครัง้ทีพ่ระองคเ์สดจ็มาในเนื้อหนัง พระเยซูทรงสถติกบั
เราในโลกที่ตกอยู่ในบาปนี้ เช่นเดยีวกนัพระองค์ก็จะทรงสถติอยู่กบัเราในโลก
ใหม่ด้วย ช่างเป็นสทิธพิเิศษเสยีจรงิส าหรบัผู้ทีไ่ด้เหน็พระเยซูอย่างใกลช้ดิและ
เป็นส่วนตวั เราจะได้โอกาสนัน้อกีครัง้หนึ่ง แต่ครัง้นี้จะปราศจากม่านแห่งบาป
บดิเบอืนสิง่ทีเ่ราเหน็ 

ดงันัน้แล้ว เราผู้รู้จกัแต่น ้าตาและความโศกเศร้าและความเจบ็ปวดจะ
เขา้ใจพระสญัญาอนัยิง่ใหญ่ในพระคมัภีรไ์ด้อย่างไร “พระเจา้จะทรงเช็ดน ้าตา
ทุกๆ หยดจากตาของเขาทัง้หลาย และความตายจะไมม่อีกีต่อไป ความโศกเศรา้ 

วนัองัคาร 
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การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนัน้ผ่านไปแล้ว ” 
(ววิรณ์ 21:4) สิง่ต่าง ๆ ใน “ยุคเดมิ” จะสิน้สุดลง คอืสิง่เหล่านัน้ทีไ่ม่ควรจะมอียู่
ตัง้แต่แรกแลว้ 

นอกจากน้ียงัมแีม่น ้าแห่งชวีติที่บรสิุทธิไ์หลจากพระที่นัง่ของพระเจ้า 
และทัง้สองฝัง่ของแม่น ้านัน้คอื ต้นไมแ้ห่งชวีติ พระที่นัง่ของพระเจา้จะอยู่ที่นัน่ 
และ “พวกเขาจะเหน็พระพกัตรข์องพระองค์” (ววิรณ์ 22:4) และอกีครัง้หนึ่งที่ผู้
ไดร้บัการไถ่จะด าเนินชวีติใกลช้ดิกบัพระเจา้ ซึง่ในขณะน้ีเราไมม่โีอกาสนัน้ 

อ่าน วิวรณ์ 21:8 กล่าวถึงชะตากรรมของผูท่ี้จะต้องเผชิญกบัความ
ตายครัง้ท่ีสอง พระเยซูไม่สามารถอภยับาปของคนเหล่านัน้ได้หรือ เหตใุด
คนเหล่านัน้จึงสูญเสียความรอดในขณะท่ีคนอีกกลุ่มท าในส่ิงเดียวกนัแต่
ได้รบัความรอด อะไรคือความแตกต่างหลกัของทัง้สองกลุ่มน้ี 
 
                                    คิดบญัชี 
                                    The Settling of Accounts 
 

เมื่อใกล้สิ้นสุดการปฏิบัติพันธกิจของพระเยซู เหล่าสาวกทูลถาม
พระองค์เป็นการส่วนตัวว่า “ขอโปรดให้พวกข้าพระองค์ทราบว่าเหตุการณ์
เหล่านี้เกดิขึน้เมื่อไหร่ และอะไรเป็นหมายส าคญัว่าพระองค์จะเสด็จมาและยุค
เก่าจะสิ้นสุดลง” (มทัธวิ 24:3) จากนัน้พระเยซูจงึใช้เวลาถึงสองบทเพื่อตอบ
ค าถาม มทัธวิ 24 กล่าวถงึหมายส าคญัต่าง ๆ ในโลกรอบตวัเรา เช่น สงคราม 
ภยัพบิตั ิเป็นต้น จากนัน้มทัธวิ 25 กล่าวถงึสภาพในครสิตจกัรก่อนทีพ่ระเยซจูะ
เสดจ็มา โดยใชเ้รือ่งราว 3 เรือ่งในการบรรยายสภาพของครสิตจกัร หนึ่งในเรื่อง
เหล่านัน้คือ ค าอุปมาเรื่องเงินตะลันต์ ซึ่งพูดถึงวิธีที่คนของพระเจ้าใช้ของ
ประทานทีพ่ระองคป์ระทานให ้

อ่าน มทัธิว 25:14-19 ใครคือผู้ท่ีเดินทางไปเมืองไกล เขาฝาก
ทรพัยสิ์นไว้กบัใคร ค าว่า “คิดบญัชี” หมายความว่าอย่างไร  

วนัพธุ 
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(ดใูน มทัธิว 25:19) 
บางครัง้เราคดิว่าตะลนัต์หรอืพรสวรรคเ์ป็นของประทานตามธรรมชาต ิ

เช่น การรอ้งเพลง การพูด เป็นต้น ซึง่ในเรื่องของเงนิสบิมนิาใน ลูกา 19:12-24 
ก็ให้ความหมายที่คล้ายคลงึกัน นางเอลเลน จ.ี ไว้ท์ กล่าวถึงเงนิและการจดั
การเงนิไวเ้ป็นพเิศษ “ขา้พเจา้ไดเ้หน็ว่าค าอุปมาเรื่องเงนิตะลนัต์นัน้ยงัไม่เป็นที่
เขา้ใจอย่างถ่องแท ้บทเรยีนส าคญันี้มอบใหแ้ก่เหล่าสาวกเพื่อประโยชน์แก่คริส
เตยีนทีม่ชีวีติอยู่ในยุคสุดท้าย และตะลนัต์ไม่ไดห้มายถงึเพยีงแค่ความสามารถ
ในการเทศนาและการสัง่สอนพระค าของพระเจา้เท่านัน้ ค าอุปมานี้ประยุกต์ใช้
กบัทรพัยส์นิทางโลกที่พระเจา้ประทานให้แก่คนของพระองค์ด้วย” (เอลเลน จ.ี 
ไวท้,์ ค าพยานส าหรบัครสิตจกัร, vol. 1, หน้า 197) 

อ่าน มทัธิว 25:20-23 พระเจ้าตรสัอย่างไรกบัผูท่ี้จดัการเงินของตน
ด้วยการสนับสนุนงานของพระองคอ์ย่างซ่ือสตัย ์“จงร่วมยินดีกบันายของ
เจ้าเถิด” หมายความว่าอย่างไร (มทัธิว 25:23) 

เป็นเรื่องปกตทิี่เราจะคดิว่าคนอื่นมตีะลนัต์หรอืความสามารถมากกว่า
เรา และเขาเหล่านัน้จงึมหีน้าที่รบัผดิชอบต่อพระเจา้มากกว่า อย่างไรก็ตามใน
เรื่องนี้ บุคคลที่มเีพยีงตะลนัต์เดยีว คอืมเีงนิน้อยที่สุด พสิูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่
ซื่อสตัย์และต้องสูญเสียอาณาจกัร แทนที่จะคิดถึงความรบัผิดชอบของผู้อื่น 
ให้เรามุ่งความสนใจไปในสิ่งที่พระเจ้ามอบแก่เราและวิธีที่เราจะใช้เพื่อถวาย 
พระเกยีรตแิด่พระเจา้ คณุจะรู้สึกอย่างไรเม่ือพระเจ้า “คิดบญัชี” กบัคณุ 
 
                                    มุ่งไปท่ีรางวลั 
                                    Eyes on the Prize 

หลังจากที่เปาโลกลับใจใหม่ เขาก็ด าดิ่งสู่พันธกิจของพระคริสต์ 
เนื่องจากพื้นฐานการศกึษาและความฉลาดเฉลยีวของเขา จากมุมมองทางโลก
เขาควรประสบความส าเรจ็เป็นอย่างมาก แต่เปาโลเลอืกที่จะทนทุกข์กบับุตร
หลานของพระเจา้และเพื่อเหน็แก่พระครสิต์เช่นเดยีวกบัโมเสส เขาต้องทนทุกข์

วนัพฤหสับดี 
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ดว้ยการถูกทุบต ีขวา้งด้วยก้อนหนิ จ าคุก เรอือบัปาง ความหวิโหย ความหนาว
เหน็บ และอกีมากมายตามทีไ่ดบ้นัทกึไวใ้น 2 โครนิธ ์11:24-33 เปาโลอดทนต่อ
สิง่เหล่านี้ไดอ้ยา่งไร 

อ่าน โรม 8:16-18 การท่ีเปาโลรู้ว่า เขาเป็นบุตรของพระเจ้าเป็น
ปัจจยัส าคญัต่อความสตัยซ่ื์อของเขาอย่างไร 

คุณค่าที่เปาโลมองเห็นจากรางวลัแห่งความสตัย์ซื่อเป็นสิง่ที่ท าให้เขา
กระตอืรอืรน้ที่จะทุกขท์รมานเพื่อพระครสิต์ เปาโลเขยีนในขณะทีอ่ยู่ในเรอืนจ า
ว่า “พีน้่องทัง้หลาย ขา้พเจา้ไม่ถอืว่าขา้พเจา้ฉวยไวไ้ดแ้ลว้ แต่ขา้พเจา้ท าอย่าง
หนึ่ง คอืลมืสิง่ทีผ่่านพน้มา แลว้โน้มตวัไปยงัสิง่ทีอ่ยู่เบือ้งหน้า และขา้พเจา้บาก
บัน่มุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รบัรางวลัคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมใีน 
พระเยซคูรสิต”์ (ฟีลปิปี 3:13, 14) 

อ่าน 1 ทิโมธี 6:6-12 เราได้ศึกษาข้อน้ีไปแล้ว แต่กค็วรค่าแก่การ
กลบัมาศึกษาอีกครัง้ ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีให้บทเรียนอะไรแก่เราผู้เป็น 
คริสเตียน 

จากมุมมองทางพระคมัภีร์ ความมัง่คัง่ร ่ารวยคอื การที่คุณมสีิ่งที่คุณ
ต้องการ ไม่ใช่การสะสมทรพัยส์มบตั ิความมัง่คัง่ร ่ารวยคอืการอ้างพระสญัญา
ของพระเจา้ใน ฟีลปิปี 4:19 อกีดว้ย “และพระเจา้ของขา้พเจา้จะประทานทุกสิง่ที่
จ าเป็นแก่พวกท่านจากทรพัยอ์นัรุง่โรจน์ของพระองคใ์นพระเยซูครสิต”์ ทา้ยทีสุ่ด 
ความมัง่คัง่ร ่ารวยเป็นการขอบคุณในสิง่ที่คุณได้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและ
วางใจทุกสิง่ในพระองค ์

พระเจ้ามไิด้ทรงสญัญาบุตรธดิาของพระองค์ว่า พวกเขาจะร ่ารวยใน
ทรพัย์สินของโลกนี้  อันที่จริง พระองค์ตรสัว่าทุกคนที่ด าเนินชีวิตตามแบบ 
พระเจา้จะต้องทนทุกขก์บัการกดขีข่่มเหง สิง่ที่พระองค์มอบให้นัน้ดกีว่าทรพัย์
สมบตัใิด ๆ ในโลก พระองค์ตรสัว่า “เราจะประทานทุกสิง่ที่จ าเป็นแก่พวกท่าน 
และไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนเราก็จะไปกบัท่านดว้ย” และท้ายที่สุดพระองคจ์ะทรง



128 
 

ประทานทรพัยส์มบตัทิีแ่ทจ้รงิและชวีตินิรนัดรแ์ก่ผูส้ตัยซ์ื่อของพระองค ์ช่างเป็น
รางวลัอนัยอดเยีย่มมาก 

ช่วงบัน้ปลายชวีติ เปาโลกล้าที่จะกล่าวว่า “เพราะว่าข้าพเจ้าถูกเทลง
เหมอืนดัง่เครือ่งดื่มบชูาแลว้ และถงึเวลาทีข่า้พเจา้จะตอ้งจากไป ขา้พเจา้ไดต่้อสู้
อย่างเตม็ก าลงั ขา้พเจา้ไดว้ิง่แข่งจนครบถ้วน ขา้พเจา้ไดร้กัษาความเชื่อไวแ้ล้ว 
ตัง้แต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมกจ็ะเป็นของขา้พเจา้ ซึง่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผู้
พพิากษาที่ชอบธรรมจะประทานเป็นรางวลัแก่ข้าพเจ้าในวนันัน้ และไม่ใช่แก่
ข้าพเจ้าผู้เดยีวเท่านัน้ แต่จะประทานแก่ทุกคนที่รกัการเสด็จมาของพระองค์” 
(2 ทิโมธี 4:6-8) ด้วยพระคุณของพระเจ้า ขอให้เราทุกคนสามารถพูดในสิ่ง
เดยีวกนัน้ีไดแ้ละดว้ยความมัน่ใจเช่นเดยีวกนั 
 
                                     
                                     
ศึกษาเพ่ิมเติม: ครอบครวัหนึ่งในครสิตจกัรที่เป็นผู้จดัการดูแลทรพัย์สินใน
ธุรกจิของพระเจา้บนแผ่นดนิโลกทีซ่ื่อสตัยไ์ดบ้รรยายใหเ้หน็ภาพไว ้ดงันี้ 
วิสยัทศัน์การดูแลทรพัยสิ์นส าหรบัคริสตจกัรเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตีสทัว่
โลก 

ศาสนาจารยแ์ละผู้น าครสิตจกัรท้องถิ่นประสบความส าเรจ็ในการสร้าง
สภาพแวดล้อมเพื่อการดูแลทรัพย์สินของคริสตจักร โดยการสอน ฝึกฝน 
สนับสนุน และหนุนน ้าใจสมาชกิครสิตจกัรให้การจดัการดูแลทรพัยส์นิตามหลกั
พระคมัภรี ์

สมาชกิครสิตจกัรน าหลกัการในพระคมัภรีม์าใช้ในชวีติ และต่างเตบิโต
ในความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ออมเงนิเป็นประจ าไว้ส าหรบัเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง 
และพยายามหลุดพน้จากการเป็นหนี้ 

วนัศกุร ์
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สมาชิกมีวิถีชีวิตที่โดดเด่นด้วยความพอประมาณ มีระเบียบวินัย 
และความพึงพอใจ ไม่ถือว่าเงนิเป็นพระเจ้า และเติบโตในความสมัพันธ์กับ  
พระเจา้พระผูส้รา้ง 

เมื่อสมาชกิมานมสัการในเชา้วนัสะบาโต ท่าทางของพวกเขาบ่งบอกให้
เห็นถึงสันติสุข ไม่วิตกกังวลถึงเรื่องเงินทอง ความรู้สึกพึงพอใจและใจ
ขอบพระคุณแผ่ซ่านไปทัว่ตวั 

ความขดัแยง้เรื่องการเงนิในชวีติสมรสถูกขจดัออกไป สมาชกิเขา้สู่การ
นมสัการด้วยความรู้สกึที่รอคอยการสถิตอยู่ของพระเจ้าอย่างมคีวามหวงัและ
อนุญาตใหพ้ระองคท์ างานในพวกเขา พนัธกจิของครสิตจกัรไดร้บัการสนับสนุน
ทางการเงนิอย่างเตม็ที ่และมกีารขยายงานออกไปอยา่งกวา้งขวาง ครสิตจกัรส่ง
ต่อความรกัของพระครสิต์ออกไปอย่างชดัเจนยงัผู้ที่ขดัสน มกีารระดมเงนิทุน
เพื่อจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกแก่ครสิตจกัร เพื่อช่วยสนับสนุนพนัธกจิอย่าง
เตม็ทีแ่ละเพื่อการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 

ค าถามส าหรบัเราทุกคนก็คอืว่า “พระเจา้ทรงเรยีกให้เราท าอย่างไรกบั
ทรพัยส์นิทีพ่ระองคท์รงมอบแก่เรา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
1. อภิปรายในชัน้เรียนถึงค าสอนในพระคัมภีร์สองประเด็น คือ 

ความรอดโดยความเชื่อและรางวลัตามการกระท า เราจะประสาน
แนวคดิทัง้สองเขา้ดว้ยกนัอยา่งไร 

2. ท าไมการเรยีนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่เรามอียู่ไม่ได้หมายความว่าเรา 
จะไมเ่สาะหาฐานะทางการเงนิทีด่ขี ึน้ 

3. ไม่ต้องสงสยัเลยว่าความเป็นนิรนัดรก์ าลงัรอคอยเราอยู่ เราจะเลอืก
อะไรในตอนนี้ที่จะเป็นตัวก าหนดว่าเราจะใช้เวลาชัว่นิร ันดร์อยู่ 
ทีไ่หน 
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