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คํานํา
เมื่อกล่าวเน้ นเรื่ องการเงินในคริ สตจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องสิบลด เป็ นธรรมดาที่ศิษยาภิบาลจะรู้สกึ เหมือนเป็ นทหาร
ที่ต้องเดินผ่านบริ เวณที่มีทนุ่ ระเบิดโดยไม่ได้ รับความช่วยเหลือจากผู้ตรวจสอบระเบิดและไม่ร้ ูว่าระเบิดแห่งการวิพากษ์ วิจารณ์และ
ความคิดเห็นในแง่ลบจะระเบิดขึ ้นในที่ประชุมเมื่อไรหรื อที่ไหน
การที่เรื่ องเงินก่อให้ เกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกันไปในกลุ่มธรรมิกชนนันแสดงถึ
้
งอิทธิพลที่สําคัญของเงินในชีวิตของเราแม้
้ งเป็ นอุปสรรคสําหรับหลายๆ
หลังจากมาเชื่อพระเจ้ าแล้ วก็ตาม ดูเหมือนว่าเงินเป็ นสิ่งหนึ่งที่ใกล้ ชิดกับใจของมนุษย์ที่สดุ ดังนันจึ
คน อาจเป็ นได้ ว่าเหตุนี ้ทําให้ วอลแตร์ ผ้ ทู ี่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้ าคิดคํากล่าวขึน้ มาว่า “เมื่อเป็ นเรื่ องเงิน ทุกคนนับถือศาสนาเดียวกัน
[ทุกคนชอบเงินเหมือนกัน]” พระเยซูคริ สต์ ผู้สร้ างชีวิต ตรัสถึงเรื่ องเงินไว้ ว่า “เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็
อยู่ที่นนั่ ด้ วย” (มัทธิว 6:21) ทัศนคติ*ในเรื่ องเงินของเราเป็ นสิ่งที่ชี ้ให้ เห็นถึงสภาพทางฝ่ ายวิญญาณของใจเรา การไม่ต้องการที่จะ
ให้ เพื่อกิจการงานของพระเจ้ าแสดงให้ เห็นถึงใจที่ถกู ผูกมัดด้ วยวิญญาณแห่งความโลภ อันสะท้ อนให้ เห็นว่าบุคคลนันไม่
้ เคยเรี ยนรู้
ที่จะเอาชนะสิง่ ชัว่ ที่สดุ อย่างหนึง่ ซึง่ ก็คือการรักเงินทอง (1ทิโมธี 6:10)
เราคาดว่าจะได้ ยินคําวิพากษ์ วิจารณ์และคํากล่าวหาเกี่ยวกับการเงินของคริ สตจักรจากผู้ที่ไม่เชื่อ แต่สิ่งที่น่าเศร้ าคือว่าผู้
ที่ไม่เชื่อเหล่านัน้ มักจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่ที่วิพากษ์ วิจารณ์ เกี่ยวกับสิบลดและเงินถวาย บ่อยครัง้ ผู้ที่แสดงความไม่พอใจในการ
ถวายแก่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าคือธรรมิกชนผู้ได้ รับการไถ่ด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก คริ สเตียนบางคนถือว่าเรื่ องสิบลดไม่ได้
เป็ นไปตามพระคัมภีร์ คนเหล่านี ้ถนัดในการโจมตีและทําให้ คริ สเตียนที่ขาดประสบการณ์เกิดความสับสน ผู้ซึ่งอาจจะถูกชักจูงให้
ต่อต้ านการถวายสิบลดได้ โดยอาจมีเหตุเนื่องมาจากการขาดการสอน ความเชื่อถือส่วนบุคคลหรื อความยึดติดกับเงินทอง
หนังสือเล่มนี ้ไม่ได้ เขียนขึ ้นเพื่อผู้ที่ต่อต้ านการให้ สิบลดและเงินถวาย แต่เพื่อบุตรที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้ า ผู้ซงึ่ มีความสนใจ
อย่างแท้ จริ งในการช่วยเหลือด้ านการเงินแก่คริสตจักรท้ องถิ่นของตน ข้ าพเจ้ าได้ พยายามที่จะนําเสนอให้ เห็นว่าสิบลดเป็ นหลักการ
ของพระเจ้ าและเป็ นแบบอย่างการอารักขาของเราภายใต้ พระคุณ ข้ าพเจ้ าตระหนักว่าหนังสือเล่มนี ้ไม่ได้ ครอบคลุมทุกข้ อโต้ เถียงที่
สนับสนุนหรื อต่อต้ านคําสอนเรื่ องสิบลด ข้ าพเจ้ าต้ องการที่จะนําเสนอหลักการทัว่ ไปบางประการเกี่ยวกับการอารักขาเงินของเรา
โดยเน้ นเรื่ องสิบลดเป็ นพิเศษ
ในการศึกษาเรื่ องสิบลดและเงินถวาย ผู้ศกึ ษาจะต้ องยอมรับความจริงสองประการเกี่ยวกับการเงินในแผ่นดินของพระเจ้ า
ประการแรกคือผู้รับใช้ และคริ สตจักรท้ องถิ่นจะต้ องมีแหล่งเงินเพื่อทําให้ ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สําเร็จได้ (มาระโก 16:15; มัทธิว 28:19)
เราจะต้ องเชื่อว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าไม่ทรงมีแผนทางการเงินเพื่อการประกาศข่าวประเสริ ฐที่มีราคาเป็ นโลหิตของพระองค์เองอย่าง
นันหรื
้ อ คงจะไม่สมเหตุสมผลที่จะคิดว่าคริ สตจักรสามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีวิธีการทางวิญญาณและทาง
การเงินที่จําเป็ นในการทําให้ งานสําเร็จ
พระเจ้ าได้ ทรงประทานอํานาจแก่เราทางฝ่ ายวิญญาณ แต่เราจะได้ รับเงินเพื่อประกาศข่าวประเสริ ฐจากที่ใด บางคนอาจ
กล่าวว่า “ให้ มีความเชื่ อ พระเจ้ าจะทรงจัดหาเงินให้ ในวิถีทางที่อศั จรรย์วิธีใดวิธีหนึ่ง” แต่คําตอบนี เ้ ป็ นคําตอบที่รวบรัดเกินไป
สําหรับคําถามที่ซบั ซ้ อน แม้ ว่าพระเจ้ าจะทรงจัดหาเงินในวิธีที่อศั จรรย์ได้ และหลายครัง้ พระองค์ทรงกระทําเช่นนัน้ แต่ไม่ได้ เป็ น
เช่นนันเสมอไป
้
จริ งอยู่ว่าพระเจ้ าจะทรงจัดหาแหล่งเงินให้ แต่ความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติเป็ นความเชื่อที่ตายแล้ ว (ยากอบ
2:26) เราจะมีเงินได้ เมื่อเราสอนและปฏิบตั ิตามหลักการตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่ องการให้
ความจริ งประการที่สองคื อ คริ สตจักรมี หน้ าที่ในการออกค่าใช้ จ่ายของตนเอง เงินจะมาจากไหนเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่าย
้ อ กลุม่ ต่างๆ ที่มีสมาชิกไปตามบ้ านหรื อยืนอยู่ที่สนามบินขอเงินนันเป็
้ น
ช่วยเหลือผู้รับใช้ ในคริสตจักรท้ องถิ่น จากโลกนี ้อย่างนันหรื
คําพยานอย่างไร พระเจ้ าของเราเป็ นขอทานอย่างนัน้ หรื อ พระเจ้ าไม่ทรงประสงค์ ให้ คริ สตจักรได้ เงินมาจากภายนอก แต่จาก
*

ทัศนคติ (ทรรศนะ) หมายถึง แนวความคิดเห็น ทังนี
้ ้ ยังรวมถึง ท่าทาง พฤติกรรม และการแสดงออกของอารมณ์ อีกด้ วย
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ภายใน หากเราซึ่งเป็ นผู้ที่เชื่อไม่ร้ ู สกึ ภาระหน้ าที่ในการให้ เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในกิจการงานของพระเจ้ าแล้ ว ใครจะรู้ สกึ ถ้ าเราอุทิศ
ตนเพื่อเข้ าถึงชุมชนและโลกของเราด้ วยข่าวประเสริฐ เราจะต้ องยอมรับหน้ าที่ของเราโดยช่วยเหลือทางการเงินเพื่อทําให้ เป้าหมาย
นี ้สําเร็จ บุตรของพระเจ้ าทุกคนมีหน้ าที่ในการให้ เงินทุนเพื่อการประกาศความจริง
การคํานึงถึงแนวความคิดสองประการนี ้จะช่วยให้ เราเข้ าใจหน้ าที่ทางการเงินของเราต่อการงานของพระเจ้ าได้ ดียิ่งขึ ้น
เราไม่สามารถปฏิเสธบทบาทของเงินซึ่งมีความสําคัญยิ่งในคริ สตจักรขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า พระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่ องเงิน
และหน้ าที่ทางการเงินของเราต่อพระเจ้ าไว้ อย่างมากมาย พระคัมภีร์กล่าวถึงเงินและการให้ ถงึ 1,539 ครัง้ แต่กล่าวถึงการอธิษฐาน
เพียง 523 ครัง้ ทังนี
้ ้ ไม่ได้ หมายความว่าการอธิษฐานมีความสําคัญเพียงเล็กน้ อย (เพราะการอธิษฐานเป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เลย) แต่
เราจะเห็นได้ วา่ เงินเป็ นปั จจัยสําคัญในแผนการของพระเจ้ าเช่นกัน หากไม่เป็ นเช่นนันแล้
้ ว พระองค์คงจะไม่เน้ นเรื่ องเงินซํ ้าแล้ วซํ ้าอ
ในพระคัมภีร์ ซาโลมอนผู้มีปัญญากล่าวว่า “เงินก็จดั ให้ ได้ ทกุ อย่าง” (ปั ญญาจารย์ 10:19) เงินจึงไม่เพียงตอบสนองความจําเป็ น
ของมนุษย์เท่านัน้ แต่ยงั สนับสนุนการงานของพระเจ้ าในคริ สตจักรอีกด้ วย คริ สเตียนทุกคนจะต้ องเรี ยนรู้ และปฏิบตั ิตามหลักการ
ของพระคัมภีร์เกี่ยวกับการให้ ในชีวิตของเขา
เปิ ดใจของท่านต่อการศึกษานี ้ และหากจําเป็ นต้ องเปลี่ยนความคิดบางอย่างของท่านเกี่ยวกับการให้ จงทําเสียเพื่อถวาย
เกียรติแด่พระเจ้ า
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บทที่ 1

จิตใจที่ได้ รับการเปลี่ยนแปลง
ผู้ที่เชื่อจะต้ องให้ แผนการของพระเจ้ าเป็ นสิ่งชี ้นําและเปลี่ยนแปลงความคิดของเขา อิสยาห์ 55:8 กล่าวว่า “ความคิดของ
เราไม่เป็ นความคิดของเจ้ า” วิธีมองดูสิ่งต่างๆ ของพระเจ้ าแตกต่างจากวิธีของมนุษย์เป็ นอย่างมาก ผู้ที่อ่านพระคัมภีร์ด้วยใจที่อยู่
ฝ่ ายเนือ้ หนัง (ไม่ได้ รับการเปลี่ยนแปลง) จะไม่สามารถเข้ าใจพระคัมภีร์ได้ อย่างแท้ จริ ง มนุษย์ที่อยู่ฝ่ายเนือ้ หนังจะไม่เข้ าใจสิ่ง
้ เป็ นศัตรู ต่อพระ
สารพัดของพระเจ้ า เพราะเขาเห็นว่าเป็ นสิ่งโง่ (1โคริ นธ์ 2:14) เปาโลกล่าวว่า “เหตุว่าใจซึง่ ปั กอยู่กบั เนื ้อหนังนันก็
เจ้ า หาได้ อยูใ่ ต้ บงั คับธรรมบัญญัติของพระเจ้ าไม่ และที่จริงจะอยูใ่ ต้ บงั คับธรรมบัญญัตินนไม่
ั ้ ได้ ” (โรม 8:7)
หลักการในการใช้ ชีวิตคริ สเตียนคือการต่อต้ านสิ่งที่ควบคุมจิตใจทางฝ่ ายเนื ้อหนัง ดังนัน้ จึงไม่แปลกที่คริ สเตียนใหม่จะ
ปรับเปลี่ยนใจของเขาต่อวิธีคิดใหม่ๆ ได้ ยาก อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์เขียนไว้ ว่าเราจะต้ องเปลี่ยนวิธีการคิดตามอย่างโลกให้ เป็ น
ความเข้ าใจที่ได้ รับการเปลี่ยนแปลง คําสัง่ ในพระคัมภีร์คือ “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี ้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ
แล้ วอุปนิสยั ของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ ทราบนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า จะได้ ร้ ูวา่ อะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบพระทัยและอะไ
ดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2) คริ สเตียนที่แท้ จริ งจะไม่ประพฤติตามความคิดและปรัชญาของโลกนี ้ แต่เปลี่ยนไปเป็ นเหมือนพระฉาย
ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า คือ “มีศกั ดิ์ศรี เป็ นลําดับขึ ้นไป” เช่นอย่างศักดิ์ศรี ที่มาจากองค์พระผู้เป็ นเจ้ าซึ่งเป็ นพระวิญญาณ (2โคริ นธ์
3:18)
เราสามารถเรี ยกกระบวนการนี ้ว่าเป็ น “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทางฝ่ ายวิญญาณ” การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างคือการ
เปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง โครงสร้ างหรื อหน้ าที่ของบางสิ่ง ทังนี
้ ้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงแบบถึงราก ลูกอ๊ อดกลายเป็ นกบโดยกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างนี ้ อันเป็ นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างแบบถึงราก และดักแด้ ต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างไป
ั้
ถึงขันสุ
้ ดท้ ายซึง่ คือผีเสื ้อ กบไม่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับลูกอ๊ อดเลย และผีเสื ้อก็ไม่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับดักแด้ เพราะสัตว์ทงสอง
ชนิดได้ ผ่านการเปลี่ยนแปลงแบบถึงรากแล้ ว เนื่องจากสัตว์ทงสองชนิ
ั้
ดได้ รับการเปลี่ยนแปลง พวกมันจึงมีลกั ษณะที่แตกต่างไป
จากรูปร่างเดิมโดยสิ ้นเชิง
เมื่อเรามาเป็ นคริ สเตียน เราต้ องผ่านกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง โครงสร้ างและหน้ าที่ของเรา พระเจ้ าได้ ทรงตังเรา
้
ไว้ ให้ เป็ นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์ (โรม 8:29) จากนาทีที่เรากลายเป็ นผู้ที่เชื่อ เราเริ่ มกระบวนการในการทิ ้ง
มนุษย์เก่าของเราและการเปลี่ยนแปลงลักษณะจิตใจของเรา พระเจ้ าทรงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางความคิดของเราเพื่อให้
เป็ นไปตามลัก ษณะพระฉายแห่ง พระบุต รของพระองค์ เราไม่ไ ด้ มี ลัก ษณะเหมื อ นมนุษ ย์ เ ก่า ที่ เ ราเคยเป็ นเลย เราได้ รับ การ
เปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์เดชของพระคริ สต์ให้ เป็ นคนใหม่ และด้ วยการเปลี่ยนแปลงนัน้ เราเป็ นสิ่งที่พระเจ้ าทรงสร้ างขึ ้นใหม่ (เอเฟซัส
4:22-24; 2โครินธ์ 5:17)
ตัวอย่างที่ดีของกระบวนการ “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทางฝ่ ายวิญญาณ” คือซีโมน และเซาโลชาวเมืองทาร์ ซสั ชื่อของ
ซีโมนหมายถึง “ต้ นอ้ อ” ซึ่งเป็ นสิ่งที่ไม่มนั่ คง ไหวไปมาง่าย เปลี่ยนแปลงได้ แต่พระเยซูตรัสแก่ซีโมนว่าชื่อของเขาจะเปลี่ยนเป็ นเค
ฟาสซึ่งหมายถึง “ศิลา” (ยอห์น 1:42) ชีวิตของซีโมนได้ รับการเปลี่ยนแปลงจากต้ นอ้ อเป็ นศิลา ผู้ที่ปฏิเสธพระเยซูเป็ นคนเดียวกัน
กับผู้ที่เทศนาข่าวประเสริ ฐเป็ นครัง้ แรกในวันเพ็นเทคอสต์ (กิจการ 2:14-38) ช่างเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ดีจริ งๆ เซาโลชาวเมืองทาร์
ซัสเห็นชอบด้ วยกับการตายของสเทเฟน และกําลังเดินทางไปยังดามัสกัสเพื่อจับผู้ที่ออกนามของพระเยซู แต่เมื่อพระเจ้ าทรงเรี ยก
เขา ชายคนเดียวกันนี ้ได้ รับการเปลี่ยนแปลงเป็ นอัครทูตเปาโลผู้ยิ่งใหญ่ (กิจการ 9:1-6; 20-21) เขาได้ รับการเปลี่ยนแปลงจากผู้ข่ม
เหงเป็ นผู้เทศนา
เราจะต้ องเข้ าใจพระวจนะของพระเจ้ าในทางฝ่ ายวิญญาณ และจะต้ องบังเกิดใหม่ทางฝ่ ายวิญญาณ เมื่อบุคคลคนหนึ่ง
ได้ บงั เกิดใหม่ เขาจะสามารถเข้ าใจสิง่ ที่พระคัมภีร์สอนได้ ทีละเล็กทีละน้ อย พระคัมภีร์กล่าวว่า “เราก็มีพระทัยของพระคริ สต์” (1โค
ริ นธ์ 2:16) “ครัง้ นันพระองค์
้
ทรงบันดาลให้ ใจเขาทังหลายเกิ
้
ดความสว่างขึ ้น เพื่อจะได้ เข้ าใจพระคัมภีร์” (ลูกา 24:45) “ตาใจของ
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ท่านสว่างขึ ้น” (เอเฟซัส 1:18) เมื่อเราได้ รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ เราจะสามารถเข้ าใจและซึมซับความคิดและแบบอย่างอันดี
เลิศที่กล่าวไว้ ในพระวจนะของพระเจ้ าได้ เราอยู่ในพระคริ สต์ และในพระองค์ เราได้ รับคุณค่าทางศีลธรรมและวิญญาณใหม่ที่จะ
ช่วยให้ เราดําเนินตามชีวิตใหม่ได้ (2โคริ นธ์ 5:17) ความคิดทางโลกที่อยู่ฝ่ายเนื ้อหนังได้ รับการแทนที่ด้วยความคิดตามพระคัมภีร์
อย่างต่อเนื่อง (เอเฟซัส 4:17-32; สดุดี 119:105) ผู้ที่อยู่ฝ่ายเนื ้อหนังผู้มีชีวิตที่เคยถูกชี ้นําไปด้ วยเหตุต่างๆ ทางฝ่ ายเนื ้อหนังได้ รับ
การเปลี่ยนแปลงกลายเป็ นผู้เชื่อที่มีพระวิญญาณทรงนํา เป็ นผู้อนุญาตให้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงหว่านความคิดตามพระคัมภีร์ไว้ ใน
ใจของเขาอยูเ่ สมอ (โรม 8:5-9)
สิ่งเหล่านี ้ทังหมดมี
้
ความสําคัญเมื่อเรานํามาใช้ กบั การอารักขาด้ านการเงิน การจัดการแหล่งเงินที่พระเจ้ าทรงมอบไว้ กบั
เรา หากเรามีความคิดที่ไม่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการอารักขาของคริ สเตียนในเรื่ องการเงิน ก็จะส่งผลกระทบต่อด้ านอื่นๆ ในชีวิตฝ่ าย
วิญญาณของเราด้ วย (มัทธิว 6:19-21) ความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินทองหลายประการที่เราได้ รับมาจากพ่อแม่ของเราหรื อวัฒนธรรม
ของเราเป็ นสิง่ ที่ไม่ถกู ต้ อง ผู้ที่เชื่อใหม่มาหาพระคริ สต์พร้ อมกับความคิดเกี่ยวกับเงินทองอันก่อขึ ้นจากระบบของโลกในปั จจุบนั เป็ น
ส่วนใหญ่ ความคิดที่ไม่ถกู ต้ องเหล่านี ้จะต้ องแก้ ไขให้ ถกู ต้ องตามพระคัมภีร์
พระวจนะของพระเจ้ ากล่าวว่า “เพราะเขาคิดในใจอย่างไร เขาก็เป็ นอย่างนัน”
้ (สุภาษิ ต 23:7 ฉบับคิงเจมส์) น่าสนใจว่า
เนื ้อหาของสุภาษิ ต 23:7 นันเกี
้ ่ยวข้ องกับความโลภ “อย่าทํางานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์ศฤงคาร จงฉลาดพอที่จะยับยังไว้
้ เจ้ าจะเพ่งตา
ของเจ้ าอยูท่ ี่ของอนิจจังหรื อ เพราะทรัพย์สมบัติมีปีกแน่นอนทีเดียว มันจะบินไปในท้ องฟ้าเหมือนนกอินทรี อย่ากินอาหารของคนที่
ตระหนี่ อย่าปรารถนาของโอชะของเรา เพราะเขาเป็ นเหมือนคนที่คอยนับอยู่ข้างใน (เพราะเขาคิดในใจอย่างไร เขาก็เป็ นอย่างนัน)
้
เขาพูดกับเจ้ าว่า ‘จงกินและดื่มเถิด’ แต่ใจของเขามิได้ อยูก่ บั เจ้ า” (สุภาษิต 23:4-7)
้ ถ้ า
เมื่อคํานึงถึงเนื ้อหานี ้แล้ ว เราสามารถเข้ าใจข้ อนี ้ได้ ว่า “เพราะเขาคิดในใจ [เกี่ยวกับเงิน] อย่างไร เขาก็เป็ นอย่างนัน”
เรามีความคิดเกี่ยวกับเงินทองที่ไม่ถกู ต้ องแล้ ว ความคิดนันจะส่
้
งผลทางลบต่อทัศนคติทกุ อย่างของเราในเรื่ องการให้ เพื่อกิจการ
งานของพระเจ้ า แต่หากเรามีความคิดเกี่ยวกับเงินทองที่ถกู ต้ อง ก็จะส่งผลทางบวกต่อความคิดของเราเกี่ยวกับการให้
บุคคลคนหนึ่งเป็ นผลรวมของความคิดและความคิดเห็นของเขา ไม่ว่าจะเป็ นทางบวกหรื อลบ โดยส่วนใหญ่แล้ ว การ
กระทําของเราเป็ นภาพสะท้ อนการตัดสินของจิตใจ เราจะต้ องมีทัศนคติที่ถูกต้ องในเรื่ องหน้ าที่ทางการเงินของเราต่อพระเจ้ า
้ ้ จะเกิดขึน้ ได้ ก็เมื่อเรา
ความคิดและความคิดเห็นเก่าๆ เกี่ยวกับเงินทองจะต้ องถูกแทนที่ด้วยความคิดของพระเจ้ าในเรื่ องนี ้ ทังนี
อนุญาตให้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงก่อให้ เกิดใจที่ได้ รับการเปลี่ยนแปลงในเราทางพระวิญญาณของพระองค์ เราจะต้ องอนุญาตให้
พระวิญญาณสร้ างทัศนคติทางความคิดที่เปลี่ยนแปลงใหม่และถูกต้ องเกี่ยวกับการให้ เงินของเราเพื่อให้ แผ่นดินของพระเจ้ าขยาย
ออกไป
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บทที่ 2

คริสเตียนที่เป็ นเชลย
ความคิดเกี่ยวกับการอารักขาเงินของเราที่ไม่ถกู ต้ องหลายประการเกิดขึ ้นเพราะการขาดความรู้เป็ นส่วนใหญ่ พระคัมภีร์
เน้ นว่า “เพราะฉะนัน้ ชนชาติของเราจึงตกไปเป็ นเชลย เพราะขาดความรู้ ” (อิสยาห์ 5:13) ผู้เชื่อจํานวนมากเป็ นเชลยต่อความ
คิดเห็นที่ไม่มีรากฐานเกี่ยวกับหน้ าที่ทางการเงินของพวกเขาต่อพระเจ้ าเพียงเพราะขาดการสอนที่เหมาะสมในเรื่ องที่สําคัญเช่นนี ้
ในชีวิตคริสเตียน คริสเตียนจํานวนมากไม่ถวายสิบลดและเงินถวายตามระบบเพราะเป็ นเชลยต่อสิง่ ที่ไม่ถกู ต้ อง
น่าสนใจว่าเมื่อชาวอิสราเอลถูกจับไปเป็ นเชลยในบาบิโลน พวกเขาไม่ได้ ถวายสิบลด เมื่อเขากลับจากการเป็ นเชลยอยู่
เจ็ดสิบปี และได้ อ่านบทบัญญัติอีกครัง้ หนึ่ง เขาเริ่ มถวายสิบลดอีก (เนหะมีย์ 10:37-39) ผู้เชื่อจํานวนมากที่ถกู ศัตรู จับเป็ นเชลย
ไม่ได้ ถวายเงินของตนเพื่อกิจการงานของพระเจ้ า เมื่อพระเจ้ าทรงช่วยเขาให้ พ้นจากการเป็ นเชลยนี ้และเขามีความรู้ โดยการอ่าน
พระวจนะของพระองค์ เขาเริ่มที่จะให้
อิสยาห์กล่าวว่าผู้ที่ขาดความรู้จะถูกศัตรูจบั เป็ นเชลยได้ ง่าย “ความรู้” หมายถึงการรู้ความจริ งในจิตใจ การรู้ความจริ งจะ
ทําให้ เราเป็ นอิสระ (ยอห์น 8:32) ในความหมายตามพระคัมภีร์ คําว่า “โง่เขลา” หมายถึงบุคคลที่ขาดความรู้ ทางฝ่ ายวิญญาณ
ความโง่เขลาทางฝ่ ายวิญญาณไม่ได้ หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้ รับการศึกษาตามมาตรฐาน แต่หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้ รับความเข้ าใจ
เกี่ยวกับความจริ งของพระคริ สต์จากพระองค์ (เอเฟซัส 4:18; 1เปโตร 1:14) ผู้ที่เข้ าสู่พระคริ สต์มี “ความรู้เกี่ยวกับความจริ ง” และ
เป็ นอิสระจากความโง่เขลาทางฝ่ ายวิญญาณ (1ทิโมธี 2:4; ฮีบรู 10:26)
ความรู้ เป็ นสิ่งที่มีลําดับขัน้ เมื่อเรามาหาพระคริ สต์ เราได้ รับความรู้ พื ้นฐาน แต่เราต้ องดําเนินต่อไปเพื่อให้ มีความรู้ ใน
พระองค์และในพระวจนะของพระองค์มากยิ่งขึ ้น ลําดับขันตอนนี
้
้เรี ยกว่าการเติบโตขึ ้นในความรู้ ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า (2เปโตร
3:18; เอเฟซัส 4:12-16; โคโลสี 2:19)
เปาโลต่อสู้กบั ความโง่เขลาทางฝ่ ายวิญญาณของผู้ที่เชื่อเป็ นอย่างมาก เขารู้ ว่าตราบเท่าที่คริ สเตียนมีความสงสัยและ
สับสนในเรื่ องคําสัง่ สอนบางประการ ผีมารจะได้ เปรี ยบและผู้ที่เชื่อจะกลายเป็ นเชลยของศัตรูได้ โดยง่าย (2โคริ นธ์ 2:11) ด้ วยเหตุนี ้
เราจะเห็นว่าอัครทูตเปาโลกล่าวถึงปั ญหาเรื่ องความโง่เขลาทางฝ่ ายวิญญาณอย่างจริ งจังเพียงใด (1โคริ นธ์ 10:1; 12:1; 2โคริ นธ์
2:11; 1เธสะโลนิกา 4:13; 2เปโตร 3:8) ผู้เชื่อที่ไม่มีความรู้ที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการถวายแด่พระเจ้ าจะกลายเป็ นเชลยของศัตรูและคํา
สอนที่ผิดได้ โดยง่าย
ผีมารต้ องการปิ ดบังไม่ให้ ผ้ เู ชื่อเห็นความจริ งเกี่ยวกับการอวยพรที่ยิ่งใหญ่อนั เกิดจากการให้ แก่งานของพระเจ้ า (ลูกา
6:38) ซาตานรู้ ว่าเมื่อผู้เชื่อมีความรู้เช่นนันแล้
้ ว ผู้เชื่อจะรู้ สกึ ถึงหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิตาม ดังนัน้ ซาตานจึงพยายามขัดขวางไม่ให้
บุตรของพระเจ้ ามีความรู้ เกี่ยวกับการให้ เงินแก่กิจการงานของพระเจ้ า (ดูยอห์น 10:10) ซาตานใช้ การอ้ างเหตุผลทางเนื อ้ หนัง
ความคิดอันไร้ ประโยชน์ ผู้เชื่อที่ร้ ูสกึ ขมขื่น ผู้รับใช้ ที่ไม่มีความเชื่อถือ และวิธีอื่นๆ อีกมากมายเพื่อขัดขวางและกีดกันความรู้ในเรื่ อง
ความจริ งที่สําคัญนี ้ ซาตานจะกล่าวว่า “เงินนัน้ เป็ นเงินของเธอ เธอทํ างานอย่างหนักเพื่อให้ ได้ เงินมา และตอนนี จ้ ะเอาไปให้
คริ สตจักรหรื อศิษยาภิบาลอย่างนันหรื
้ อ...ตัวเองก็แทบจะมีเงินไม่พอใช้ ไม่ต้องพูดถึงจะเอาไปให้ คริ สตจักรหรื อศิษยาภิบาลใช้ ...
เรื่ องการถวายสิบลดไม่เป็ นความจริ ง” ผีมารจะโต้ เถียงในเรื่ องความรู้เกี่ยวกับความจริ งเสมอ เพราะรู้ว่าโดยธรรมชาติแล้ ว ผู้ที่เชื่อ
จะแยกออกจากเงินได้ ยาก รู้ ว่าหากเราเรี ยนรู้ ที่จะถวายแด่พระเจ้ า เราจะได้ รับการอวยพระพรจากพระองค์ และแผ่นดินของพระ
เจ้ าจะเติบโตขึ ้น
อย่างไรก็ตาม พระเยซูเสด็จมาเพื่อทําลายงานของผีมารโดยให้ มนุษย์ได้ ทราบเกี่ยวกับบ่วงของมารนัน้ (1ยอห์น 3:8; ฮีบรู
2:14-15) พระเยซูเสด็จมาเพื่อทําให้ เราเป็ นอิสระจากความผิดบาปของเรา ความคิดที่ไม่ถกู ต้ องหรื อการลําเอียงที่เราอาจได้ รับมา
จากระบบของโลกนี ้ด้ วย (ยอห์น 8:36) การอยู่ “ในพระคริสต์” คือการเป็ นอิสระอย่างแท้ จริง
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พระเจ้ าทรงประสงค์ที่จะให้ เราเป็ นอิสระจากการเป็ นเชลยของศัตรู แม้ ในเรื่ องของการเงิน องค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะทรง
ประทานอํานาจแก่เราในการรอดพ้ นจากการเป็ นเชลยที่จะไม่ให้ แก่งานของพระเจ้ า พระองค์ทรงให้ เราพร้ อมที่จะทําสงครามกับ
ซาตาน อาวุธของเรามีฤทธิ์อํานาจเป็ นอย่างมาก สามารถทําลายป้อมได้ ทําลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฐิมานะทุก
ประการที่ตงตั
ั ้ วขัดกับความรู้ของพระเจ้ า และน้ อมนําความคิดทุกประการให้ เข้ าอยู่ใต้ บงั คับจนถึงรับฟั งพระคริ สต์ (2โคริ นธ์ 4:-5)
ผีมารจะต่อสู้เพื่อที่เราจะไม่ต้องเรี ยนรู้ความจริงเกี่ยวกับการถวายแด่พระเจ้ า แต่ศาสตราวุธของพระวิญญาณจะทําลายความคิดที่
หยิ่งยโสทุกความคิดที่เกิดขึ ้นขัดกับความรู้ ของพระเจ้ า ในที่ใดซึง่ มีความรู้ เกี่ยวกับการถวายแด่พระเจ้ า สมาชิกก็จะเป็ นอิสระจาก
การเป็ นเชลยของการไม่ให้ แก่งานของพระองค์
เมื่อศิษยาภิบาลที่เชื่อดีสอนเกี่ยวกับการถวายแด่พระเจ้ า ไม่ได้ เป็ นการทําตามอําเภอใจหรื อเป็ นความคิดส่วนบุคคล หรื อ
ไม่ใช่การเอาเงินไปจากสมาชิก แต่เขากําลังทําหน้ าที่ของตนในการบอกคริ สตจักรเกี่ยวกับความจริ งที่ สําคัญนี ้ เขากํ าลังช่วย
ปลดปล่อยสมาชิกจากการเป็ นเชลยของศัตรูโดยสอนความรู้เกี่ยวกับว่าคนๆ หนึ่งจะให้ แก่งานขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ อย่างไรและ
มีเหตุผลอะไร หากเขาไม่สอนคําสอนนี ้แก่สมาชิกของตนเขาก็ไม่สอนความจริ งที่จะนําการอวยพรของพระเจ้ ามายังชีวิตของคน
เหล่านันได้
้
ดังนัน้ จะต้ องระลึกว่าความรู้นําไปสูฤ่ ทธิ์เดชและความรับผิดชอบ การมีความรู้ทําให้ เรามีฤทธิ์เดชในการรู้ว่าจะเอาชนะผี
มารได้ อย่างไร การมีความรู้เป็ นอาวุธที่ทรงพลังซึง่ เราใช้ เพื่อหนีจากการคุมขังของศัตรู (2โคริ นธ์ 2:11; 10:4-5) ความรู้เปลี่ยนเป็ น
ฤทธิ์เดช
ความรู้ที่แท้ จริ งเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดทําให้ เราไม่ผิดพลาด และยังทําให้ เรามีความรับผิดชอบในการเชื่อฟั งความจริ งตาม
ความรู้ ที่เราได้ รับมาอีกด้ วย ความรู้ ทกุ อย่างเป็ นสิ่งคู่กับหน้ าที่รับผิดชอบ (ยากอบ 4:17) ผลของการได้ รับความรู้ ที่สําคัญยิ่งขึน้
เกี่ยวกับบางสิ่งนีค้ ือเรามีหน้ าที่รับผิดชอบต่อความจริ งที่เราได้ รับ (2เปโตร 2:21; ลูกา 12:48) หากเราได้ รับความรู้ เกี่ยวกับการ
ถวายแด่พระเจ้ า เรามีหน้ าที่ในการเชื่อฟั งความจริ งที่เราได้ ร้ ู นนั ้ ถนนไปสูเ่ สรี ภาพในด้ านการเงินที่แท้ จริ งคือการปฏิบตั ิตามความรู้
ในเรื่ องการถวายแด่พระเจ้ าตามพระคัมภีร์
ถ้ าเรามีความสงสัยในเรื่ องหน้ าที่ทางการเงินของเรา เราควรจะตรวจสอบความคิดของเราและให้ จิตใจของเราได้ รับการ
เปลี่ยนใหม่เพื่อให้ เป็ นเหมือนกับสิง่ ที่พระวจนะของพระเจ้ าได้ กล่าวถึงไว้ จิตใจที่ได้ รับการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีปัญหาในการเชื่อฟั ง
ความจริงเรื่ องการถวายแด่พระเจ้ า ตอนนี ้ เราเป็ นคนใหม่ ดังนันวิ
้ ธีคิดของเราเกี่ยวกับการเงินจึงต้ องเป็ นสิง่ ใหม่ด้วย พระเจ้ าได้ ทรง
สัญญาว่าจะให้ การชี ้นําทางฝ่ ายวิญญาณในทุกด้ านในชีวิตของเรา พระวจนะกล่าวว่า “พระองค์ทรงสําแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้า
พระองค์” (สดุดี 16:11) อิสยาห์ได้ กล่าวไว้ ว่า “และเมื่อเจ้ าหันไปทางขวา หรื อหันไปทางซ้ าย หูของเจ้ าจะได้ ยินวจนะข้ างหลังเจ้ า
ว่า ‘นี่เป็ นหนทาง จงเดินในทางนี ้’ ” (อิสยาห์ 30:21) หากเราทูลขอ พระองค์จะทรงให้ การชี ้นําทางฝ่ ายวิญญาณที่เราจําเป็ นต้ องมี
เป็ นอย่างมาก พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ เรามีความเข้ าใจในเรื่ องการอวยพรอันเกิดจากการให้ แก่กิจการงานของพระองค์
ความคิดที่ผิดๆ จะเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเห็นความสําคัญของพระวจนะของพระเจ้ า ความผิดพลาดหลายอย่างเกิดขึ ้นใน
สมัยของโยสิยาห์เพราะว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้ าได้ สญ
ู หายไป เมื่อพบธรรมบัญญัติอีกครัง้ ประชากรของพระเจ้ าตื่นตัวครัง้
ยิ่งใหญ่ พวกเขาหันกลับมาหาพระเจ้ าและบัญญัติของพระองค์ เมื่ออ่านข้ อพระคัมภีร์ ผู้เชื่อจํานวนมากจะพบความสําคัญของการ
ถวายแด่พระเจ้ า คริสตจักรของเราจะเป็ นเช่นไรหากคริ สเตียนแต่ละคนเข้ าใจความสําคัญในการให้ แก่กิจการงานของพระเจ้ า ผู้รับ
ใช้ และครอบครัวของเขาจะไม่ขาดแคลนหรื อมีไม่พอใช้ หรื อคริสตจักรจะได้ รับสิง่ จําเป็ นต่างๆ มากมาย
เป็ นการง่ายที่จะคิดเหมือนเช่นผู้ที่อยูฝ่ ่ ายเนื ้อหนังในการไม่ยอมรับหรื อเข้ าใจพระทัยของพระคริ สต์ในเรื่ องเงิน แต่หากเรา
ทําเช่นนัน้ เราจะไม่ใส่ใจงานของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ในเรา เรามีหน้ าที่ศึกษาและเปลี่ยนความคิดของเราให้ เป็ นตามพระวจนะ
ของพระเจ้ า เมื่อมีความรู้ และปฏิบตั ิตามเท่านัน้ เราจึงจะสามารถหนีจากการเป็ นเชลยต่อการทําผิดพลาดได้ เมื่อเราได้ รับความรู้
เกี่ยวกับการถวายแด่พระเจ้ าและนําความรู้ นัน้ มาใช้ ผีมารจะเสียอํานาจของมันในเรื่ องนัน้ ในชีวิตของเรา ความจริ งที่ยิ่งใหญ่
เกี่ยวกับการถวายแด่พระเจ้ าจะทําให้ เรามีเสรี ภาพในชีวิตของเรา (ยอห์น 8:32)
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บทที่ 3

ใครเป็ นเจ้ านายของเรา
พระเยซูตรัสว่า “ไม่มีผ้ ใู ดเป็ นข้ าสองเจ้ าบ่าวสองนายได้ เพราะว่าจะชังนายข้ างหนึ่งและจะรักนายอีกข้ างหนึ่ง หรื อจะนับ
ถือนายฝ่ ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ ายหนึ่ง ท่านจะปฏิบตั ิพระเจ้ าและจะปฏิบตั ิเงินทองพร้ อมกันไม่ได้ ” (มัทธิว 6:24) เบคอน
นักปราชญ์ผ้ ยู ิ่งใหญ่กล่าวว่า “เงินเป็ นบ่าวที่ดี แต่เป็ นเจ้ านายที่แย่”
เงินในตัวของมันเองไม่ใช่สิ่งชัว่ แต่การรักเงินซึง่ ทําให้ คนทังหลายเป็
้
นทาสจนไม่สามารถใช้ เงินได้ อย่างถูกต้ องนันเป็
้ นสิ่ง
ชัว่ (1ทิโมธี 6:10) เงินไม่ควรจะทําให้ เราเป็ นทาส แต่ควรจะเป็ นบ่าวของเรา บางคนเป็ นบ่าวของเงิน แต่บางคนเรี ยนรู้ ว่าจะใช้ เงิน
ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ครอบครัวและกิจการงานของพระเจ้ าได้ อย่างไร
ในการที่เราจะไม่ติดกับดักกลายเป็ นบ่าวของเงินนัน้ เราจะต้ องรู้วา่ ใครเป็ นเจ้ านายที่แท้ จริ งของเงินของเรา
พระเจ้ าทรงเป็ นเจ้ านายของทุกสิ่ง
คนทังหลายมั
้
กจะพูดว่า “รถของฉัน” หรื อ “เงินของฉัน” การกล่าวเช่นนี ้ไม่ใช่สิ่งที่แย่ในตัวของมันเอง แต่บางครัง้ เป็ นการ
แสดงถึงความคิดไม่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการอวยพรทางวัตถุสิ่งของจากพระเจ้ า คนจํานวนมากคิดว่าพวกเขาเป็ นเจ้ าของทรัพย์สิ่งของ
ของตัวโดยไม่คํานึงว่าพระเจ้ าทรงเป็ นเจ้ านายและเจ้ าของของทุกสิง่
เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์แล้ ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครเป็ นเจ้ านายของทุกสิ่ง พระเจ้ าทรงเป็ นเจ้ านายของโลก เพราะ
้ (สดุดี 24:1) (ดูสดุดี 50:10-12; อพยพ 19:5)
“แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนันเป็
้ นของพระเจ้ า ทังพิ
้ ภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนัน”
แม้ ลกู หลานของเราก็เป็ นของพระเจ้ า และเมื่อเราได้ ถวายพวกเขาให้ แก่พระองค์แล้ ว เราต้ องรู้ ถึงสิทธิ์ ของพระองค์ในการเป็ น
เจ้ าของพวกเขา (สดุดี 127:3; เอเสเคียล 16:20-21)
นอกจากนี ้ พระเยซูทรงเป็ นเจ้ าของคริ สตจักร เพราะพระองค์ทรงได้ มาด้ วยพระโลหิตของพระองค์เอง (กิจการ 20:28)
พระเยซูตรัสว่า “บนศิลานี ้ เราจะสร้ างคริ สตจักรของเราไว้ ” (มัทธิว 16:18) นอกจากสิทธิ์ในคริสตจักรแล้ ว พระเจ้ าทรงเป็ นเจ้ าของผู้
ที่เชื่อแต่ละคนอีกด้ วย เพราะเราเป็ น “กรรมสิทธิ์ เป็ นที่ถวายสรรเสริ ญแด่พระสิริของพระองค์” (เอเฟซัส 1:14) เปาโลกล่าวว่า “พระ
เจ้ าได้ ทรงซื ้อท่านไว้ แล้ ว ด้ วยราคาสูง เหตุฉะนัน้ ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ าด้ วยร่างกายของท่านเถิด” (1โคริ นธ์ 6:20) เรา
เป็ นของพระเจ้ าอย่างถูกต้ อง พระองค์ทรงเป็ นเจ้ านายที่มีสิทธิ์ของเรา (1โคริ นธ์ 7:23; 2เปโตร 2:1) เราเป็ นประชากรของพระเจ้ า
(1เปโตร 2:9-10)
หากพระเจ้ าทรงมีสิทธิ์ในการครอบครองสิ่งที่ได้ กล่าวถึงไปแล้ ว จึงเป็ นสิ่งถูกต้ องที่พระองค์จะทรงมีสิทธิ์ในเงินของเรา
พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็ นเจ้ านายของเงินและทอง “เงินเป็ นของเรา และทองคําเป็ นของเรา พระเจ้ าจอมโยธาตรัสดังนี ้
แหละ” (ฮักกัย 2:8) เงินเป็ นของเราเพียงในความหมายที่ว่าพระเจ้ าทรงให้ เรายืมเพื่อที่เราจะสามารถเลี ้ยงดูครอบครัวของเราและ
ประกาศข่าวประเสริ ฐ แม้ ว่าเราจะให้ เกียรติแก่พระเจ้ าด้ วยรายได้ หนึ่งในสิบของเรา แต่เราไม่ควรจะคิดว่าเพียงสิบเปอร์ เซ็นต์
เท่านัน้ ที่เป็ นของพระองค์ เก้ าสิบเปอร์ เซ็นต์ที่เหลือยังเป็ นของพระองค์อยู่ เราควรจะระวังในการใช้ เงินในส่วนนีใ้ นวิถีทางที่พอ
พระทัยพระองค์
เมื่อเราอยูใ่ นโลกนี ้ ผีมารเป็ นเจ้ านายของชีวิต ร่างกาย วิญญาณ บ้ าน และแม้ แต่เงินของเรา แต่ตอนนี ้เราอยู่ในคริ สตจักร
แล้ ว เรามีผ้ คู รอบครองใหม่ นัน่ คือพระเยซู เราจะต้ องตระหนักว่าพระเยซูทรงเป็ นเจ้ านายเหนือทุกสิ่งในชีวิตของเรา แม้ แต่เงินของ
เราก็ตาม น่าเศร้ าเพียงใดที่คนจํานวนมากเรี ยกพระองค์ ว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าแห่งชีวิตของเขา แต่ไม่ใช่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าแห่ง
กระเป๋ าเงินของเขา พระเจ้ าจะไม่ทรงเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ าแห่งชีวิตของเราหากพระองค์ไม่ใช่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าแห่งเงินของเราด้ วย
ใครเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา องค์พระเยซูเจ้ า หรื อเงิน “อันทรงฤทธิ์”
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เมื่อได้ บงั เกิดใหม่ พระเจ้ าทรงเป็ นเจ้ านายแห่งชีวิตของเรา พระองค์ทรงเป็ นเจ้ านายของร่ างกาย วิญญาณหรื อแม้ แต่เงิน
ของเรา เราจะต้ องรับผิดชอบในสิง่ ที่เราทําด้ วยร่างกายและวิญญาณ รวมทังรั้ บผิดชอบต่อวิธีที่เราใช้ เงินที่พระเจ้ าทรงมอบไว้ กบั เรา
ด้ วย
ผ้ ูอารั กขา
เพราะพระเจ้ าทรงเป็ นเจ้ าของทุกสิ่งทุกอย่าง ความสัมพันธ์ ของผู้ที่เชื่อกับเงิ นที่พระเจ้ าทรงมอบไว้ ให้ นัน้ ควรจะเป็ น
อย่างไร ผู้เชื่อไม่ใช่เจ้ าของ แต่เป็ นผู้อารักขาเงินนัน้ คําว่า “ผู้อารักขา” ในพระคัมภีร์ใหม่มาจากภาษากรี กว่า ออยคอนอม็อส
(oikonomos) และเป็ นหน้ าที่ของผู้รับใช้ และครู อาจารย์ (1โคริ นธ์ 4:1-2) ผู้เชื่อโดยทัว่ ไป (1เปโตร 4:10) และผู้ปกครอง (ศิษยาภิ
บาล) ของคริ สตจักรต่างๆ (ทิตสั 1:5-10) โดยคํานี ้มีความหมายตามตัวอักษรว่า “ผู้ที่จดั การดูแลบ้ าน” ในฐานะผู้จดั การบ้ านหรื อ
ทรัพย์สงิ่ ของ ผู้อารักขาเป็ นผู้ที่มีหน้ าที่ในการทําสิ่งที่ตนได้ รับมอบหมายอย่างราบรื่ น (ลูกา 12:42-44) ผู้อารักขาเป็ นผู้จดั การ ชี ้นํา
ปกครอง หรื อควบคุมกิจการงานของอีกคนหนึ่ง เมื่อกล่าวถึงการเป็ นผู้อารักขาของคริ สเตียน เราหมายถึงการทําหน้ าที่ของเราใน
การเป็ นผู้อารักขาหรื อดูแลทุกสิง่ ที่พระเจ้ าทรงมอบให้ เราดูแล รวมทังเงิ
้ นด้ วย
สิง่ สําคัญของผู้อารักขาไม่ใช่ความสําเร็ จที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็ นความสัตย์ซื่อ “ฝ่ ายผู้อารักขาเหล่านันต้
้ องเป็ นคนที่ไว้ วางใจได้
ทุกคน” (1โคริ นธ์ 4:2) ความสัตย์ซื่อในสิ่งที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงมอบไว้ แก่เราเป็ นสิ่งจําเป็ นต่อหน้ าที่ซงึ่ ยิ่งใหญ่กว่านันที
้ ่พระองค์
ทรงมอบแก่เรา พระเยซูทรงเน้ นความจริ งที่สําคัญนี ้เมื่อตรัสว่า “ดีแล้ ว เจ้ าเป็ นทาสดีและสัตย์ซื่อ เจ้ าสัตย์ซื่อในของเล็กน้ อย เราจะ
ตังเจ้
้ าให้ ดูแลของมาก” (มัทธิ ว 25:21) คําสําคัญในชีวิตของคริ สเตียนคือ “ความสัตย์ซื่อ” “เจ้ าจงมีใจมัน่ คงอยู่ (เป็ นผู้สตั ย์ซื่อ)
ตราบเท่าวันตาย” (วิวรณ์ 2:10) เราจะคาดหวังให้ พระเจ้ าประทานหน้ าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าได้ อย่างไรหากเราไม่สตั ย์ซื่อในสิ่งเล็กน้ อย
ในชีวิตคริสเตียนของเรา ขอให้ เราเป็ นผู้สตั ย์ซื่อและมัน่ คงโดยมีความรับผิดชอบที่ไม่โอนไปเอนมา
การเป็ นผู้อารักขาไม่ได้ จํากัดอยู่แค่งานหรื อการรับใช้ ที่พระเจ้ าทรงประทานแก่เรา แต่รวมถึงทุกด้ านในชีวิตคริ สเตียน
รวมทังด้
้ านการเงินของเราด้ วย พระเจ้ าทรงเป็ นเจ้ าของเงินทังหมด
้
และเราเป็ นผู้อารักขาส่วนที่พระเจ้ าทรงมอบไว้ แก่เรา เรามี
หน้ าที่ในการดูแลเงินที่พระเจ้ าทรงให้ ไว้ ในอํานาจของเราอย่างสัตย์ซื่อ ไม่ว่าจะเป็ นจํานวนมากหรื อน้ อย ผู้ที่เชื่อจะต้ องแสดงความ
สัตย์ซื่อในหน้ าที่ทางการเงินของตนต่อพระเจ้ า เหมือนเช่นด้ านอื่นๆ ในชีวิตของพวกเขา
พระคัมภีร์ให้ ตวั อย่างในเรื่ องผู้อารักขาไว้ หลายตัวอย่าง เอลีเยเซอร์ เป็ นผู้อารักขาของอับราฮัม (ปฐมกาล 15:2) โยเซฟมี
คนต้ นเรื อน (ปฐมกาล 43:19) 1พงศาวดาร 28:1 กล่าวถึง “ผู้ดแู ลทรัพย์สมบัติ และฝูงสัตว์ของพระราชาและโอรสของพระองค์”
และเฮโรดมีคนต้ นเรื อนซึ่งมีภรรยาเป็ นสาวกของพระเยซู (ลูกา 8:3) ตัวอย่างเหล่านี ้แสดงให้ เห็นถึงบุคคลคนหนึ่งที่ดแู ลธุรกิจของ
อีกคนหนึ่ง และเป็ นความสัมพันธ์ ของผู้ที่เชื่อต่อพระเจ้ า เงินที่พระองค์ทรงประทานแก่เราจริ งๆ แล้ วเป็ นของพระองค์ แต่พระองค์
ทรงมอบเงินไว้ แก่เราเพื่อที่เราจะดูแลเงินนันอย่
้ างเหมาะสม สิง่ นี ้เป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่
ตัว อย่า งที่ ดี ที่ สุด ในการเป็ นผู้ดูแ ลหรื อ ผู้อ ารั ก ขาอาจจะเป็ นมัท ธิ ว 25:14-30 ในอุป มาเกี่ ย วกับ ตะลัน ต์ เราจะเห็ น
คําอธิบายเกี่ยวกับการเป็ นผู้อารักขาจากพระโอษฐ์ ของพระเยซู บ่าวแต่ละคนได้ รับจํานวนตะลันต์ตามความสามารถของตน (พระ
เจ้ าทรงประทานเงินให้ แก่เราตามความสามารถของเราในการดูแลเงินนัน้ ) คนจํานวนมากคิดว่า “ตะลันต์ ” ในข้ อนี ห้ มายถึง
้ ้ ไม่ได้ หมายความว่าคําว่า “ตะลันต์” ไม่อาจมี
ความสามารถหรื อสติปัญญาที่คนๆ หนึ่งมี แต่ในความจริ งแล้ ว หมายถึงเงิน ทังนี
ความหมายในทางสัญลักษณ์ ได้ แต่เราควรจะตระหนักว่าคํานีม้ ีความหมายตามตัวอักษรด้ วย คําว่าตะลันต์มีความหมายตาม
ตัวอักษรหมายถึงหน่วยชัง่ ทอง เงินและโลหะที่มีค่าอื่นๆ ของชาวฮีบรู ทองคําหนึ่งตะลันต์มีค่าประมาณ 29,000,000 เหรี ยญ
[สหรัฐฯ] และเงินหนึง่ ตะลันต์มีคา่ เท่ากับ 2,000 เหรี ยญ [สหรัฐฯ]
แม้ ว่าอุปมานี ้จะประยุกต์ใช้ ได้ กบั การปรนนิบตั ิของคริ สเตียนในหลายๆ ด้ าน แต่ก็ประยุกต์ใช้ กบั การดูแลเงินที่พระเจ้ า
ทรงมอบไว้ ให้ แก่เราได้ อย่างแน่นอน บ่าวที่สตั ย์ซื่อรู้ ว่าเงินไม่ได้ เป็ นของเขา เขาจึงดูแลเงินนันเป็
้ นอย่างดี ข้ อ 18 กล่าวว่าบ่าวที่
ได้ รับเงินหนึง่ ตะลันต์ “ซ่อนเงินของนายไว้ ” ตัวอย่างนี ้แสดงให้ เห็นว่าเงินที่พระเจ้ าทรงประทานแก่เราเป็ นของพระองค์ ไม่ใช่ของเรา
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เงินที่พระเจ้ าทรงมอบไว้ แก่เรามาจากพระองค์ เพราะของประทานอันดีทกุ อย่างมาจากพระเจ้ า (ยากอบ 1:17) พระเจ้ า
ทรงเป็ นเจ้ าของเงิน และเราเป็ นผู้อารักขา เมื่อเราดูแลเงินที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงมอบไว้ แก่เรา ไม่ว่าจะมากหรื อน้ อย เราควรจะ
กระทําเหมือนเช่นบ่าวที่สตั ย์ซื่อในอุปมานัน้ เรามีหน้ าที่บริ หารเงินขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าอย่างชาญฉลาด เราควรจะระวังไม่ใช้ เงิน
นันเพื
้ ่อความจําเป็ นของตัวเราเพียงอย่างเดียว แต่ลงทุนในงานขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าเพื่อประกาศข่าวประเสริฐไปทัว่ โลก
ไม่มีเหตุใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการที่พระเยซูถกู ตรึงที่ไม้ กางเขน และไม่มีการลงทุนใดที่ดีไปกว่าแผ่นดินของพระเจ้ า เพราะ
เป็ นสิ่งที่ให้ ประโยชน์มากที่สดุ หากเราไม่พร้ อมที่จะลงทุนในบางสิ่ง ก็เป็ นเพราะเราไม่เชื่อว่าเหตุนนมี
ั ้ ค่าพอที่จะลงทุนไป แต่เหตุ
ของพระองค์เป็ นการลงทุนที่มีค่ายิ่ง เงินขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราจะให้ เงินปั นผลมากขึ ้นเมื่อเราลงทุนในคริ สตจักร คริ สเตียน
แต่ละคนควรจะตังงบประมาณต่
้
างๆ โดยคํานึงถึงผู้รับใช้ และคริสตจักรท้ องถิ่น
พระเจ้ าจะทรงตอบแทนความสัตย์ ซื่อในทุกๆ ด้ านในชี วิตทางฝ่ ายวิญญาณของเรา และวันหนึ่งเราจะได้ ยินคํ าที่ มี
ความสําคัญที่สดุ ที่คริ สเตียนจะได้ ยินได้ “เจ้ าเป็ นทาสดีและสัตย์ซื่อ เจ้ าสัตย์ซื่อในของเล็กน้ อย เราจะตังเจ้
้ าให้ ดแู ลของมาก” เราจง
ปฏิบตั ิตนเพื่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะทรงสามารถให้ รางวัลความสัตย์ซื่อในการจัดการดูแลเงินของพระองค์ได้
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บทที่ 4

กฎแห่ งการหว่ านและการเก็บเกี่ยว
กฎสําคัญอย่างหนึ่งของพระเจ้ าคือกฎแห่งการหว่านและการเก็บเกี่ยว ในเวลาเริ่ มต้ น พระเจ้ าทรงกําหนดกฎนี ้ขึ ้นในโลก
ธรรมชาติ (ปฐมกาล 1:11-12) และยังคงมีผลเป็ นกฎทางฝ่ ายวิญญาณในพันธสัญญาใหม่ กาลาเทีย 6:7 กล่าวว่า “อย่าหลงเลย
ท่านจะหลอกลวงพระเจ้ าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิง่ นัน”
้
กฎนี ้รวมถึงเรื่ องทางการเงินด้ วย สุภาษิต 11:24-25 กล่าวว่า “บางคนยิ่งจําหน่ายยิ่งมัง่ คัง่ บางคนยิ่งยึดสิ่งที่ควรจําหน่าย
ไว้ ยิ่งขัดสนก็มี บุคคลที่ใจกว้ างขวางย่อมได้ รับความมัง่ คัง่ บุคคลที่รดนํ ้า เขาเองจะรับการรดนํ ้า” ปั ญญาจารย์ 11:1 กล่าวว่า “จง
โยนขนมปั งของเจ้ าลงบนนํ ้า อีกหลายวันเจ้ าจะพบมันได้ ” ไม่ช้าก็เร็ ว สิ่งที่เราได้ ให้ แก่องค์พระผู้เป็ นเจ้ า เราจะได้ รับกลับคืนมา
(สุภาษิ ต 19:17) ไม่เพียงแต่จะกลับคืนมาหาเราอีกครัง้ เท่านัน้ แต่จะกลับคืนมาพร้ อมกับการอวยพร
ลูกา 6:38 กล่าวว่า “จงให้ เขา และท่านจะได้ รับด้ วย และในตักของท่านจะได้ รับตวงด้ วยทะนานถ้ วนยัดสัน่ แน่นพูนล้ นใส่
ให้ เพราะว่าท่านจะตวงให้ เขาด้ วยทะนานอันใด พระเจ้ าจะได้ ทรงตวงให้ ท่านด้ วยทะนานอันนัน”
้ เปาโลกล่าวกับชาวโคริ นธ์ ว่า “นี่
แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้ อยก็จะเกี่ยวเก็บได้ เพียงเล็กน้ อย คนที่หว่านมากก็จะเกี่ยวเก็บได้ มาก” (2โครินธ์ 9:6)
การให้ เป็ นหลักการของพระเจ้ า และหากเราปฏิบตั ิตาม เราจะเก็บเกี่ยวได้ ผลที่ดีในคริ สตจักรและชีวิตส่วนตัวของเรา ซา
้ ้นของเจ้ า แล้ วยุ้งของเจ้ าจะเต็ม
โลมอนกล่าวว่า “จงถวายเกียรติแด่พระเจ้ าด้ วยทรัพย์สินของตน และด้ วยผลแรกแห่งผลิตผลทังสิ
ด้ วยความอุดม และบ่อเก็บของเจ้ าจะล้ นด้ วยเหล้ าองุ่น” (สุภาษิ ต 3:9-10) เมื่อชาวสะมาเรี ยผู้ใจดีได้ ฝากชายที่บาดเจ็บไว้ กับ
เจ้ าของโรงแรม เขากล่าวกับเจ้ าของโรงแรมว่า “จงรักษาเขาไว้ เถิด และเงินที่จะเสียเกินนี ้ เมื่อกลับมาฉันจะใช้ ให้ ” (ลูกา 10:35) คํา
กล่าวนี ้แสดงให้ เห็นว่าทุกสิ่งที่เราลงเงินไปเพื่องานของพระเจ้ าจะได้ รับกลับคืนมาในชีวิตนี ้ หรื อเมื่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ าเสด็จมาอีก
ครัง้
บางคนใช้ ชีวิตอยู่ด้วยความคิดว่า “ทุกสิ่งเป็ นของฉัน ไม่มีสิ่งใดให้ คนอื่น” เพราะพวกเขาไม่ได้ เรี ยนรู้กฎของพระคริ สต์ว่า
“การให้ เป็ นเหตุให้ มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” (กิจการ 20:35) มีคนเรี ยกคํากล่าวนี ้ว่าเป็ นพรอย่างที่เก้ าเนื่องจากไม่มีผ้ เู ขียนหนังสือ
ุ คนใดบันทึกไว้ ในงานเขียนของพวกเขา แต่เปาโลเขียนถ้ อยคําเกี่ยวกับพรอันเกิดจากการให้ นี ้จากพระโอษฐ์ ขององค์
พระกิตติคณ
เจ้ านาย
เราจะอยู่ทางฝ่ ายวิญญาณและได้ รับการอวยพรทางการเงินเมื่อเราปฏิบตั ิตามกฎแห่งการหว่านและการเก็บเกี่ยวในทาง
การเงินของเรา อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้ ให้ เพื่อที่จะได้ รับ หากเราทําเช่นนัน้ เหตุจงู ใจของเราก็ไม่ถกู ต้ อง เราไม่ได้ ให้ เพื่อที่จะได้ รับ
ความรอด แต่เพราะเราได้ รับความรอดแล้ ว เราจึงให้ การให้ เป็ นผลผลิตของความรอด เราให้ แก่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าและงานของ
พระองค์เพราะเรารักพระองค์ ความรักควรจะเป็ นเหตุในการให้ และหากเราให้ เพราะเรารัก เราจะได้ รับการอวยพรในตอนนี ้และใน
ชีวิตหน้ า
สิง่ หนึง่ ที่ฉนั ได้ เรี ยนรู้
ในชีวิตนี ้ที่กําลังดําเนินอยู่
ฉันไม่อาจเอาชนะพระเจ้ าได้
ในเรื่ องการให้
ไม่วา่ ฉันจะให้ พระองค์มากเพียงใด
พระองค์ทรงให้ มากกว่าฉัน
เพราะพระองค์ทรงให้ กลับคืน
มากกว่าที่ฉนั ได้ ให้ แก่พระองค์
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คนหนึง่ อาจให้ โดยไม่รัก
คนหนึง่ ไม่อาจรักโดยไม่ให้
หากฉันให้ ไม่ใช่เพราะฉันมี
แต่ฉนั มี เพราะฉันให้
เมื่อพระเจ้ าทรงขอสิง่ หนึง่ จากฉัน
ก็เพราะพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้ บางสิง่ แก่ฉนั
และเมื่อพระเจ้ าของฉันทรงให้ บางสิง่ แก่ฉนั
ก็เพราะพระองค์ทรงประสงค์ที่จะขอบางสิง่ จากฉัน
หากเธออยากจะลองดูบ้าง
เริ่มให้ พระองค์ในวันนี ้
และไม่นานหลังจากนี ้
เธอจะพูดได้ ด้วยว่า
สิง่ หนึง่ ที่ฉนั ได้ เรี ยนรู้
ในชีวิตนี ้ที่กําลังดําเนินอยู่
ฉันไม่อาจเอาชนะพระเจ้ าได้
ในเรื่ องการให้
ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
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บทที่ 5

แก่ ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าก่ อนหรื อ
ให้ แก่ผ้ ูรับใช้ ของพระเจ้ าก่อนหรื อ ผู้ที่อยู่ฝ่ายเนื อ้ หนังจะไม่ยอมรั บความคิดนี ใ้ นทันที ผู้ที่อยู่ฝ่ายเนื อ้ หนังเห็นแก่ตัว
ต้ องการทุกสิ่งเพื่อตนเอง แต่เมื่อเราได้ รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่โดยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ พระวิญญาณจะทรงทําให้ เรามี
ความปรารถนาที่จะแบ่งปั นกับผู้อื่น
เมื่อเอลียาห์มาถึงบ้ านของหญิงม่ายชาวศาเรฟั ท ท่านเห็นเธอกําลังเก็บฟื นอยู่จึงพูดกับเธอว่า “ขอนํ ้าเล็กน้ อยใส่ภาชนะม
้ นดีของเธอ โดยทราบว่าพระเจ้ าได้ ทรง
ให้ ฉนั เพื่อฉันจะได้ ดื่มนํ ้า” (ดู 1พงศ์กษัตริ ย์ 17:9-16) เมื่อผู้เผยพระวจนะเห็นความตังใจอั
สัง่ เธอให้ ช่วยเหลือท่าน ท่านจึงขอขนมปั งจากเธอ เธอได้ บอกถึงความขาดแคลนของเธอ เธอมีเพียงแป้งหนึ่งกํามือในหม้ อ และ
นํ ้ามันเล็กน้ อยในไห เอลียาห์จงึ กล่าวแก่เธอว่า “จงทําขนมก้ อนเล็กให้ ฉนั ก่อน” ผู้ที่เชื่อบางคนจะกล่าวว่า “ผู้รับใช้ อะไรทําไมอวดดี
อย่างนี ้” แต่เรากําลังพูดถึงหลักการตามพระคัมภีร์อยู่ ไม่ใช่พดู ถึงศิษยาภิบาลที่ไม่มีเหตุมีผล
ถ้ าเราให้ แก่ผ้ รู ับใช้ ก่อน แม้ ให้ โดยที่ตวั เราก็ขาดแคลน เราจะไม่ขาดสิ่งจําเป็ นในบ้ านของเรา เราอาจใช้ ข้ออ้ างว่าเรามีไม่
พอแม้ แต่สําหรั บครอบครั วของเรา อย่าว่าแต่ผ้ ูรับใช้ และครอบครั วของเขาเลย แต่เราควรจะคํานึงว่า พระเจ้ าองค์ เดี ยวกับที่
ทอดพระเนตรเห็นการให้ อย่างเสียสละของเรา ทรงเห็นความจําเป็ นส่วนตัวของเราด้ วย หากเราให้ แก่ผ้ รู ับใช้ พระเจ้ าก่อน เราจะไม่
ขาดสิง่ ใดในบ้ านของเรา 1พงศ์กษัตริย์ 17:16 กล่าวว่า “แป้งในหม้ อก็ไม่หมด นํ ้ามันในไหก็ไม่ขาด”
บันทึกจากพระคัมภีร์นี ้แสดงให้ เราเห็นหลักการที่สําคัญหลายประการได้ แก่
1. พระเจ้ าทรงคาดหวังให้ ทุกคนมีส่วนในการช่วยเหลือผู้รับใช้ ของพระองค์ ไม่ว่าสถานการณ์ ทางการเงินของเราจะเป็ น
อย่างไร ความยากจนไม่ใช่ข้ออ้ างในการไม่ถวายแด่พระเจ้ า
2. ถ้ าเราให้ แก่พระเจ้ า พระองค์จะทรงให้ เรามีเพื่อที่จะแบ่งปั นมากยิ่งขึ ้น (ดูยอห์น 6:1-14)
3. ถ้ าเราให้ แก่พระเจ้ า พระองค์จะทรงให้ สงิ่ ที่เราขาดอยู่ (ฟี ลิปปี 4:19)
การให้ เงินส่วนหนึ่งกลับคืนแก่พระเจ้ าทําให้ เราเป็ นอิสระจากอํานาจของเงิน เมื่อเราให้ แสดงว่าเราตระหนักว่าพระเจ้ า
ทรงเป็ นที่มาของเงินอย่างแท้ จริ ง และเราให้ ความสําคัญกับพระองค์และงานของพระองค์เป็ นที่หนึ่ง ไม่ใช่ที่สอง เราเน้ นเรื่ องความ
เกรงกลัว (ความยําเกรง) พระเจ้ า (เฉลยธรรมบัญญัติ 14:23) การให้ แก่ผ้ รู ับใช้ พระเจ้ าเป็ นการหนุนนํ ้าใจเขา (2พงศาวดาร 31:4)
เพราะเฮเซคียาห์ระลึกถึงผู้รับใช้ พระเจ้ า เขาจึงเจริญขึ ้น (2พงศาวดาร 31:2-21)
ภายใต้ ธรรมบัญญัติของโมเสส พระเจ้ าทรงจัดหาให้ แก่ผ้ รู ับใช้ ของพระองค์ก่อน ชาวอิสราเอลต้ องแยกผลรุ่ นแรก เป็ น
ส่ว นแรกไว้ เ พื่ อ พระเจ้ า และส่ ว นนี จ้ ะให้ ไ ว้ กับ ผู้รั บ ใช้ ก่ อ น (กัน ดารวิ ถี 18:12-13) พระเยซู ท รงเน้ น ความจํ า เป็ นในการให้
ความสําคัญกับสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้ อง เมื่อตรัสว่า “จงแสวงหาแผ่นดิน และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้ วพระองค์จะทรง
เพิ่มเติมสิง่ ทังปวงเหล่
้
านี ้ (สิง่ ที่จําเป็ นต่อชีวิต) ให้ ” (มัทธิว 6:33)
มือที่ให้ อยู่เสมอจะไม่มีวนั ว่าง จงจัดลําดับความสําคัญอย่างถูกต้ องก่อน อย่าถือว่าสิบลดและเงินถวายเป็ นสิ่งสําคัญ
อันดับสองหรื อไม่จําเป็ นต้ องมีก็ได้ แทนที่จะพูดว่า “ถ้ าอาทิตย์นี ้เหลือ ก็จะจ่ายสิบลด” เราควรจะถวายแก่พระเจ้ าก่อนสิ่งอื่นใด เรา
ควรจะละทิ ้งบางสิง่ เพื่อพระเจ้ า หากเราให้ แก่ผ้ รู ับใช้ พระเจ้ าก่อน เราจะได้ รับการอวยพร
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บทที่ 6

คริสเตียนที่ตระหนี่
คริสเตียนบางคนขี ้เหนียวกับพระเจ้ า ตอนที่พวกเขาอยูใ่ นโลก เขาไม่ร้ ูสกึ อะไรเมื่อใช้ เงินซื ้อเหล้ า บุหรี่ เต้ นรํ า ดูภาพยนตร์
เที่ยวผู้หญิงและเล่นพนัน พวกเขามีเงินมากมายสําหรับผีมาร แต่เมื่อคนเหล่านี ้ได้ รับการชําระล้ างด้ วยพระโลหิตของพระคริ สต์แล้ ว
พวกเขากลับไม่มีเงินให้ แก่กิจการงานของพระองค์
เมื่อมีคนพูดกับเขาเรื่ องสิบลดและเงินถวาย เขาทําเหมือนกับว่าถูกเอาปื นจี ้เงินไป คนเหล่านี ้ให้ น้อยที่สดุ แต่สร้ างปั ญหา
มากที่สดุ พวกเขาบ่นเสียงดัง บอกกับทุกคนว่าไม่มีเงิน ศิษยาภิบาลโลภ เป็ นขโมย แล้ วก็พดู ว่า “พูดกันถึงแต่เรื่ องเงิน” คนเหล่านี ้
ลืมไปว่าตัวเขาใช้ เงินมากกว่าสิบเปอร์ เซนต์ในกิจกรรมการทําบาปต่างๆ บางคนใช้ เงินที่ได้ มามากถึงห้ าสิบเปอร์ เซนต์เพื่อทําความ
บาป และบางคนกลับบ้ านมาโดยไม่เหลือเงินในกระเป๋ าเลย น่าเศร้ าที่ตอนนี ้เมื่อเขาอยู่ในพระคริ สต์แล้ ว กลับไม่สามารถให้ แม้ แต่
สิบเปอร์ เซ็นต์เพื่อแผ่นดินของพระองค์จะขยายออกไป พวกเขามีเงินมากมายให้ แก่ผีมาร แต่ให้ พระเจ้ าเพียงแต่สว่ นที่เหลือ (ดูลกู า
21:4)
คริ สเตียนประเภทนี ้ควรจะตรวจสอบตนเองเพื่อดูว่าเขาเป็ นสิ่งมีชีวิตใหม่หรื อยังคงอยู่ใต้ อํานาจของเจ้ านายเก่าของเขา
ซึง่ คือผีซาตาน ทําไมเมื่อเขาเป็ นคนบาป จึงมีเงินทําบาป แต่ตอนนี ้อยูใ่ นคริสตจักรแล้ ว กลับมีไม่พอให้ พระเจ้ า
การเป็ นส่วนหนึ่งของคริ สตจักรเป็ นเหมือนกับการเปิ ดบัญชีใหม่ในธนาคาร ใครรู้ บ้างว่าเราประหยัดเงินได้ เท่าไรเพียง
เพราะเราไม่ใช้ เงินไปกับสิง่ ชัว่ และความเพลิดเพลินที่ไม่ได้ ให้ ความพอใจ เนื่องจากเราไม่ลงทุนในความบาป เราควรจะมีให้ กบั งาน
ของพระเจ้ ามากขึ ้น เงินเดียวกับที่เราเคยใช้ ให้ กบั แผ่นดินของซาตาน ในตอนนี ้ควรจะนํามาใช้ เพื่อแผ่นดินของพระเจ้ า
ขอให้ ระลึกว่าเราเป็ นเพียงผู้อารักขาและไม่ใช่เจ้ าของของสิ่งที่เราได้ มา เมื่อเราอยู่ในโลก เราใช้ เงินของเราอย่างไม่ฉลาด
เพราะความโง่เขลา ตอนนี ้เราควรจะจัดการเงินนันเพื
้ ่อเลี ้ยงดูครอบครัวของเราและให้ แก่คริ สตจักรท้ องถิ่น เพื่อสนับสนุนแผ่นดิน
ของพระเจ้ า พระคัมภีร์กล่าวว่า “จงส่งบัญชีหน้ าที่ต้นเรื อนของเจ้ า” (ลูกา 16:2) เราจะต้ องเป็ นผู้อารักขาที่สตั ย์ซื่อเพราะเรามีหน้ าที่
้ ชีวิตเพื่อมตะที่ทน
รับผิดชอบต่อพระเจ้ าในการดูแลเงินที่พระองค์ทรงมอบไว้ แก่เรา มีคํากล่าวที่ดีว่า ผู้ที่ใช้ ชีวิตอยู่เพื่อตนเองนันใช้
ทุกข์ทรมานที่สดุ ในโลก เนื่องจากเราเป็ นคริ สเตียน ขอให้ เราเป็ นคริ สเตียนที่ใจกว้ าง “แต่เขาที่เป็ นผู้ดีก็ประดิษฐ์ แต่สิ่งที่ดี เขาดํารง
อยูเ่ พื่อสิง่ ที่ดี” (อิสยาห์ 32:8)
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บทที่ 7

สิบลด (ทศางค์ )
คําว่า “สิบลด” ในภาษาฮีบรูคือ มาอัสเซอร์ (maser) ในภาษากรี กคือ เดะคาเท (dekate) มีความหมายว่า “ส่วนสิบ” สิบ
ลดคือหนึ่งในสิบส่วนหรื อสิบเปอร์ เซนต์ของรายได้ ของบุคคลคนหนึ่ง สิบลดเป็ นหนึ่งในสิบส่วนของแผ่นดิน (พืชผล) รวมทังผลจาก
้
ต้ นไม้ ด้วย (เลวีนิติ 27:30) สัตว์ก็เช่นเดียวกัน จะต้ องให้ สตั ว์หนึ่งในสิบส่วนด้ วยเพราะธรรมบัญญัติกล่าวว่าสัตว์หนึ่งในสิบตัวที่
ลอดใต้ ไม้ เท้ าเมื่อผู้เลี ้ยงแกะหรื อเจ้ าของฝูงนับแกะนันจะต้
้
องเป็ นสิบลดแด่พระเจ้ า (เลวีนิติ 27:32) สิบลดเป็ นหนึ่งในสิบส่วนของ
ทุกสิง่ จาก “พืชพันธุ์ในนา” หรื อรายได้ หรื อกําไรทังหมดที
้
่ประชากรได้ รับ (เฉลยธรรมบัญญัติ 14:22)
ที่มาตามประวัตศิ าสตร์
ผู้นมัสการพระเจ้ าเที่ยงแท้ รวมทังผู
้ ้ ที่ไม่เชื่อพระเจ้ าให้ สิบลดมาตังแต่
้ เวลาเริ่ มต้ น พระคัมภีร์และงานเขียนอื่นๆ กล่าวถึง
ข้ อเท็จจริงนี ้ พจนานุกรม Unger’s Bible Dictionary เขียนไว้ วา่
การถวายสิบลดหนึง่ ของทรัพย์สนิ ของคนๆ หนึง่ แด่พระเจ้ าเป็ นธรรมเนียมดังเดิ
้ มที่เก่าแก่ที่สดุ อย่างหนึ่ง เหมือน
เช่นการหยุดพักในวันสะบาโตหรื อการมีค่สู มรสคนเดียว ซึง่ มีที่มาจากความสัมพันธ์แรกของพระเจ้ ากับมนุษย์ และส่งต่อ
กันมารุ่ นแล้ วรุ่ นเล่าในอารยธรรมเมโสโปเตเมียก่อนที่มนุษยชาติจะเสื่อมทรามลงดังที่เปาโลกล่าวถึงในโรม (โรม 1:1832) เราพบหลักฐานเกี่ยวกับธรรมเนียมตามศาสนานี ้ในวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สดุ เช่น ลาเออร์ ซิโอ (Laercio) กล่าวว่าเมื่อ
พิสสิสตราตัส (Pisistratus) ผู้เผด็จการของเอเธนส์เขียนจดหมายไปหา โซลอน (Solon) เพื่อพยายามชักชวนโซลอน
กลับมายังเมืองเอเธนส์นนและยอมรั
ั้
บการปกครองของเขา ได้ บอกกับโซลอนว่าทุกคนจ่ายสิบลดของสินค้ าทังหมดเป็
้
น
ของถวายแด่พระทังหลาย
้
พลีนี่ (Pliny) บอกเขาว่าพ่อค้ าชาวอาหรับที่ค้าขายเครื่ องเทศไม่กล้ าขายสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่า
จะจ่ายสิบลดแก่ซาบิส (Sabis) พระของเขาเสียก่อน และพลูทาร์ ก (Plutarch) กล่าวไว้ ในงานเขียนของเขาเกี่ยวกับธรรม
เนียมของโรมในการให้ สบิ ลดของสิง่ ที่ปล้ นเอามาทังหมดจากศั
้
ตรูของพวกเขาแก่เฮอร์ คิวลิส (Hercules)
หากสิบลดเป็ นสิ่งสําคัญในอารยธรรมเมโสโปเตเมียแล้ ว จึงมีเหตุผลสมควรที่จะสรุ ปว่าเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้ าทรงทําให้ ผ้ ู
บูชารู ปเคารพเหล่านี ้กระจัดกระจายไปจากบาบิโลเนียโบราณคือ พวกเขาเริ่ มให้ สิบลดและถวายเงินแก่พระต่างชาติเพื่อเป็ นการ
นมัสการอย่างหนึง่ ผู้บชู ารูปเคารพได้ ยืมการปฏิบตั ินี ้ไปจากผู้นมัสการพระเจ้ าเที่ยงแท้
พระคัมภีร์กล่าวถึงผู้บูชารู ปเคารพว่า “เพราะถึงแม้ ว่าเขาทัง้ หลายได้ ร้ ู จักพระเจ้ าแล้ ว เขาก็มิได้ ถวายพระเกี ยรติแด่
พระองค์ให้ สมกับที่ทรงเป็ นพระเจ้ า หรื อหาได้ ขอบพระคุณไม่” (โรม 1:21-23) การถวายสิบลดแด่พระเจ้ าเป็ นทางหนึ่งในการแสดง
ความขอบคุณของเราต่อพระเจ้ าหรื อนมัสการพระองค์ เมื่อคนทังหลายเริ
้
่ มลืมพระเจ้ า พวกเขาขาดการขอบพระคุณ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่ องหน้ าที่ทางการเงินต่อพระองค์ คนจํานวนมากอาจไม่ให้ สิบลดและเงินถวายที่แทบเท้ าของพระต่างชาติ แต่จะ
วางเงินนันที
้ ่แท่นบูชาของความโลภ ความเห็นแก่ตวั และความพอใจแห่งโลกนี ้
คริ สเตียนบางคนลงเงินของเขาทังหมดในตั
้
วเองหรื อวัตถุสิ่งของโดยไม่ร้ ูตวั แล้ วการลงทุนในสิ่งต่างๆ ทางฝ่ ายวิญญาณ
้ ้ รวมถึงการให้ เงิน
ล่ะ สิ่งที่สําคัญที่สดุ ของเราคืออะไร เราซึง่ เป็ นผู้ที่เชื่อจะต้ องรักษาทัศนคติในการขอบพระคุณพระเจ้ าเสมอ ทังนี
ส่วนหนึ่งของเราแก่พระองค์ด้วยใจที่ให้ จะสัมผัสพระองค์ เพราะการให้ เป็ นลักษณะอย่างหนึ่งของพระองค์ พระเยซูรักษาชายง่อย
สิบคน แต่มีเพียงคนเดียวที่กลับมาขอบคุณพระองค์ อย่าให้ เราเป็ นผู้ที่ขาดการขอบคุณเหมือนเช่นชายเก้ าคนนัน้ แต่ให้ เงินของเรา
แด่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าเพื่อเป็ นการนมัสการด้ วยใจที่ขอบพระคุณ
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สิบลดก่ อนธรรมบัญญัติ
ผู้อธิบายพระคัมภีร์หลายคนได้ เสนอว่าการถวายสิบลดมีที่มาจากสวนเอเดน ที่ซงึ่ พระเจ้ าทรงปลูกฝั งหลักการที่ว่าบางสิ่ง
ควรจะเก็บรักษาไว้ เป็ นพิเศษเพื่อพระองค์ (ต้ นไม้ ในสวน – ปฐมกาล 2:15-17) แก่อาดัมและเอวา ต้ นไม้ ต้องห้ ามสอนความคิด
พื ้นฐานคล้ ายเรื่ องสิบลด มีบางสิง่ ที่เป็ นของพระเจ้ าโดยเฉพาะและมนุษย์ไม่ควรจะแตะต้ อง
บางคนคิดว่าเครื่ องบูชาทดแทนที่พระเจ้ าทรงให้ มีขึ ้นเพื่อลบล้ างความบาปของอาดัมและเอวา (ปฐมกาล 3:22) มีความ
คล้ ายคลึงกับระบบการถวายสิบลด การถวายเครื่ องบูชาของคาอินและอาเบลเกี่ยวข้ องกับการลบล้ างด้ วยโลหิต (ซึง่ แตกต่างจาก
การกระทําที่ไร้ ผล) และยังเป็ นการถวายผลรุ่นแรกอีกด้ วย (นัน่ คือ มนุษย์ถวายสิ่งที่ได้ มาส่วนหนึ่งให้ แก่พระเจ้ า) (ปฐมกาล 4:3-4)
คาอินและอาเบลคงจะต้ องได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการถวายบางสิง่ คืนแก่พระเจ้ าจากพ่อแม่ของเขา และพ่อแม่ของเขาคงต้ องได้ เรี ยนรู้สิ่ง
นันจากพระเจ้
้
า (ปฐมกาล 3:21)
การสอนเรื่ องการให้ หนึ่งในสิบส่วนคืนแก่พระเจ้ าได้ ส่งต่อกันมาโดยคําเล่าปากเปล่าจากพ่อสูล่ กู ก่อนหน้ าธรรมบัญญัติ
ของโมเสส ไม่มีกฎเขียนไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับการถวายสิบลด อย่างไรก็ตาม คําเล่าปากเปล่ามีผลเช่นเดียวกับกฎที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรมีผลในเวลาต่อมา
ประมาณ 420 ปี ก่อนธรรมบัญญัติของโมเสส อับรามให้ สิบลด (ปฐมกาล 14:20) และมากกว่า 200 ปี ก่อนธรรมบัญญัติ
ยาโคบสัญญาว่าจะถวายสิบลดแก่พระเจ้ า (ปฐมกาล 28:22) ตัวอย่างทังสองนี
้
้แสดงให้ เห็นว่าการถวายสิบลดไม่ได้ เป็ นเพียงส่วน
หนึ่งของธรรมบัญญัติของโมเสส แต่มีผ้ ปู ฏิบตั ิมาเป็ นเวลาหลายร้ อยปี ใครก็ตามที่กล่าวว่าการถวายสิบลดเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของ
ธรรมบัญญัติของโมเสส ไม่เข้ าใจประวัติศาสตร์ ไม่ได้ อ่านพระคัมภีร์เป็ นอย่างดี หรื อไม่ต้องการซื่อสัตย์กบั พระคัมภีร์ สิบลดมีขึ ้น
ก่อนธรรมบัญญัติ และภายหลังกลายเป็ นส่วนหนึ่งของธรรมบัญญัติ เราจึงมีหลักสําคัญตามพระคัมภีร์เพื่อสอนเรื่ องนี ้ในปั จจุบนั
ตัวอย่างของอับรามและยาโคบแสดงให้ เห็นว่าการถวายสิบลดมีอยู่ในสมัยบรรพบุรุษ ไม่ใช่แต่เพียงภายใต้ ธรรมบัญญัติของโมเสส
เท่านัน้
การถวายสิบลดมีขึ ้นก่อนธรรมบัญญัติของโมเสสเพราะมักจะเป็ นสิง่ ที่มนุษย์กระทําเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้ า การถวาย
สิบลดเป็ นหลักการของพระเจ้ า แบบอย่างของพระเจ้ า และกฎของพระเจ้ าที่มนุษย์สามารถใช้ ตรวจสอบการอารักขาเงินของตน
การถวายสิบลดมีขึ ้นก่อนธรรมบัญญัติเพราะเป็ นหลักการของพระเจ้ าในการนมัสการที่พระองค์ได้ ทรงให้ ไว้ แก่มนุษย์
การแสดงออกถึงความเชื่อ
เราทุกคนที่เป็ นของคริ สตจักรขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นเชื ้อสายทางวิญญาณของอับราฮัมและเราควรจะปรารถนาที่จะ
เลียนแบบตัวอย่างของอับราฮัมในเรื่ องความเชื่อ (โรม 4:16; กาลาเทีย 3:29) เมื่ออับราฮัมให้ สิบลดของเขา เขาไม่ได้ ให้ เพียงเพราะ
เป็ นหน้ าที่หรื อเพื่อทําตามข้ อกําหนดที่พระเจ้ าทรงเขียนไว้ แต่เขาให้ เพราะความขอบคุณที่เขารู้ สกึ ในใจของเขาต่อพระเจ้ า (ปฐม
กาล 14:20) อับราฮัมให้ สิบลดของเขาเพื่อสรรเสริ ญพระเจ้ าเพราะทรงเป็ นผู้ประทานการอวยพรทุกอย่าง เขาให้ สิบลดเพราะ
ตระหนักว่าพระเจ้ าทรงเป็ นพระเจ้ าสูงสุด ผู้เป็ นเจ้ าของสวรรค์และแผ่นดินโลก (ปฐมกาล 14:22) การให้ นี ้เป็ นการแสดงออกถึงเชื่อ
อันเกิดจากใจที่ขอบพระคุณ เป็ นการแสดงออกอย่างเต็มใจถึงความรักของเขาต่อพระเจ้ า เป็ นการนมัสการ ลูกหลานฝ่ ายวิญญาณ
ที่แท้ จริงของอับราฮัมจะให้ สว่ นหนึง่ ของสิง่ ที่พระเจ้ าประทานแก่เขาโดยอัตโนมัติ
ลองศึกษาการให้ สบิ ลดของอับราฮัม กษัตริย์บางองค์ที่ตอ่ ต้ านกษัตริ ย์เมืองโซโดมได้ จบั โลท หลานชายของอับราฮัม และ
้
าสิ่งของทุกอย่างกลับคืนมา รวมทังโลท
้
ริ บเอาสิ่งของของโลทไป เมื่ออับรามทราบเรื่ องนัน้ เขาได้ ติดตามกษัตริ ย์เหล่านันไปและนํ
สินค้ าของเขา ผู้หญิงและคนทังหลาย
้
และทรัพย์สงิ่ ต่างๆ (ปฐมกาล 14:14-16) เมื่ออับราฮัมกลับจากสงคราม เมลคีเซเดค กษัตริ ย์
เมืองซาเลม ออกมาพบกับเขา เมลคีเซเดคเป็ นปุโรหิตของพระเจ้ าสูงสุด และตามหนังสือฮีบรู ท่านเป็ นแบบของพระคริ สต์ (ฮีบรู
6:20; 7:1-10) ท่านได้ ให้ ขนมปั งและเหล้ าองุ่นแก่อบั ราฮัม (ปฐมกาล 14:18)
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ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ทําให้ อบั ราฮัมเข้ าใจการอวยพรของพระเจ้ า แต่เพื่อในอับราฮัมเข้ าใจยิ่งขึ ้น เมลคีเซเดคอวยพรเขาอีก
ครัง้ (ปฐมกาล 14:19-20) การอวยพรเน้ นว่าพระเจ้ าทรงเป็ นผู้ให้ มีชยั ชนะ ถ้ อยคําของเมลคีเซเดคทําให้ เกิดการตอบสนองโดยทันที
ในชีวิตของอับราฮัม นั่นคือ เขาให้ สิบลดหนึ่งของทุกสิ่งที่เขามี อับราฮัมไม่เพียงแต่ร้ ู สึกขอบพระคุณพระเจ้ าสําหรับการอวยพร
เท่านัน้ แต่เขายังได้ แสดงความรู้สกึ นันโดยให้
้
หนึง่ ในสิบส่วนของสิง่ ที่พระเจ้ าประทานให้ นนคื
ั ้ นแก่พระองค์
อับราฮัมให้ สิบลดโดยไม่มีธรรมบัญญัติของโมเสส กฎเกณฑ์หรื อระเบียบใดๆ เขาตอบสนองต่อชัยชนะและการอวยพร
ของเมลคีเซเดคเป็ นการกระทําด้ วยความเต็มใจและในทันที เขาไม่ได้ ให้ ด้วยจํานวนที่ประมาณ กะเอาหรื อไม่แน่ชดั แต่ให้ หนึ่งใน
้ วย
สิบส่วน พระวิญญาณทรงนําอับราฮัมเมื่อเขาเลือกหนึ่งในสิบส่วนเพื่อเป็ นจํานวนที่จะคืนให้ แก่พระเจ้ า เพราะเขาทําเช่นนันด้
ความเชื่อ
การให้ สบิ ลดไม่ใช่เพียงคําสัง่ ภายใต้ ธรรมบัญญัติ แต่ยงั เป็ นการแสดงถึงความเชื่ออีกด้ วย โรม 4:12 กล่าวถึงผู้ที่ “มีความ
เชื่อตามแบบของอับราฮัมบิดาของเราทังหลาย
้
ซึ่งท่านมีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้ เข้ าสุหนัต” สิ่งที่แสดงถึงความเชื่ออย่างหนึ่งของอับ
ราฮัมคือการให้ สิบลด เราทําตามแบบอับราฮัมหรื อไม่ เราให้ สิบลดของเราแก่พระเจ้ าหรื อเปล่า หากเราเป็ นลูกหลานของอับราฮัม
ทางความเชื่ออย่างแท้ จริ ง เราจะต้ องกระทําตามอับราฮัมด้ วย (ยอห์น 8:30) สิบลดไม่ใช่เพียงกฎระเบียบ แต่เป็ นการแสดงออกถึง
การขอบคุณจากผู้ที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัม
ควรจะสังเกตว่าบันทึกนี ้เป็ นการกล่าวถึงสิบลดโดยตรงเป็ นครัง้ แรกในพระคัมภีร์ การกล่าวถึงประเพณีอย่างหนึ่งอย่างใด
เป็ นครัง้ แรกในพระคัมภีร์เป็ นสิ่งที่มีความสําคัญค่อนข้ างมากในการกําหนดวัตถุประสงค์และการปฏิบตั ิที่แท้ จริ ง ตัวอย่างการให้
สิบลดของอับราฮัมนี ้ให้ เหตุผลในการให้ สิบลดและวิธีที่เราควรจะให้ เหตุที่เหมาะสมในการให้ สิบลดไม่ใช่เพราะเราถูกบังคับให้ ทํา
แต่เพราะเราต้ องการที่จะรับรู้ ว่าพระเจ้ าของเราเป็ นพระเจ้ าสูงสุด และต้ องการให้ คืนสิ่งที่เราได้ มาส่วนหนึ่งแก่พระเจ้ าจากใจของ
เราด้ วยความขอบคุณ
สิบลดภายใต้ ธรรมบัญญัติ
ก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติของโมเสส ไม่มีกฎที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่กําหนดให้ ประชากรให้ สิบลด การให้ สิบลดรวมทังคํ
้ า
สอนเรื่ องอื่นๆ อาจถูกส่งต่อกันมาจากพ่อสูล่ กู โดยการเล่าปากเปล่า อับราฮัมให้ สิบลดของเขา 420 ปี ก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติและ
ปลูกฝั งคําสอนนี ้ด้ วยถ้ อยคําและการกระทําให้ แก่ลกู ชายของเขา ปี แล้ วปี เล่า ยาโคบสัญญาว่าจะให้ สิบลด ดูเหมือนว่าอับราฮัม
สอนอิสอัค และอิสอัคสอนยาโคบลูกชายของเขา เราเห็นหลักฐานของการเล่าปากเปล่าในเรื่ องการถวายสิบลด
อับราฮัมและยาโคบให้ สิบลดอย่างเต็มใจ แต่ภายใต้ ธรรมบัญญัติ พระเจ้ าทรงเน้ นว่าการถวายสิบลดเป็ นสิ่งที่ต้องทํา
ธรรมบัญญัติของโมเสสสัง่ ให้ คนทังหลายให้
้
สิบลด (เลวีนิติ 27:30; มาลาคี 3:10) สิบลดเป็ นของพระเจ้ า (เลวีนิติ 27:30-33; มา
ลาคี 3:8) การถวายสิบลดไม่ได้ เป็ นเพียงการกระทําที่เต็มใจเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นหน้ าที่อีกด้ วย ธรรมบัญญัติกล่าวไว้ อย่างชัดเจนว่า
“ผลได้ เป็ นปี ๆ จากพืชพันธุ์ในนาของท่านนัน้ ท่านจงถวายทศางค์” (เฉลยธรรมบัญญัติ 14:22)
ธรรมบัญญัติเป็ น “ผู้ควบคุม” ที่นําเราไปสูพ่ ระคริ สต์ แต่เนื่องจากความเชื่อได้ มาแล้ ว เราจึงไม่ได้ อยู่ภายใต้ ผ้ คู วบคุมอีก
ต่อไป (กาลาเทีย 3:24-25) แม้ ว่าเราจะไม่ได้ อยู่ภายใต้ ผ้ คู วบคุมแล้ ว แต่เราจะต้ องไม่ลืมคําสอนของผู้ควบคุมนัน้ ธรรมบัญญัติ
สอนหลักการที่เป็ นส่วนหนึง่ ของนํ ้าพระทัยและลักษณะของพระเจ้ า
พระเจ้ าทรงประทานธรรมบัญญัติเพื่อสอนมนุษย์เกี่ยวกับความผิดพลาดของเขา “เพราะว่าธรรมบัญญัตินนทํ
ั ้ าให้ เรารู้จกั
บาปได้ ” (โรม 3:20) ธรรมบัญญัติมีขึ ้นเพื่อทําให้ การละเมิดมีปรากฏมากขึ ้น (โรม 5:20) พระเจ้ าทรงให้ มีธรรมบัญญัติเพื่อให้ เห็น
บาปของมนุษย์
ธรรมบัญญัติมีคําสัง่ ให้ ถวายสิบลด พระเจ้ าทรงเห็นความจําเป็ นในการกําหนดให้ มนุษย์มีธรรมบัญญัติเหล่านี ้ เพราะคน
ส่วนใหญ่ไม่ได้ ทําด้ วยความเต็มใจ ธรรมบัญญัติเกี่ยวกับสิบลดทําให้ มนุษย์ตระหนักว่าเขาไม่ได้ ทําหน้ าที่ที่ใจของเขาควรจะกระตุ้น
ให้ เขาทํา ชาวอิสราเอลทราบเรื่ องสิบลดมาก่อนอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะอับราฮัมและยาโคบได้ ให้ สิบลดเป็ นตัวอย่าง และเราได้
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เห็นว่าสิบลดเป็ นที่ร้ ูจกั กันในอารยธรรมโบราณ พระเจ้ าทรงกําหนดให้ มนุษย์ถวายสิบลดเพื่อสอนเขาว่าเขาควรจะให้ อย่างน้ อยสิบ
เปอร์ เซ็นต์ของรายได้ กลับคืนแก่องค์พระผู้เป็ นเจ้ า จึงทรงเปิ ดเผยพระทัยของพระองค์ถงึ จํานวนที่น้อยที่สดุ ที่มนุษย์ควรจะให้ เพื่อให้
กิจการงานของพระองค์ก้าวหน้ าต่อไป
ความเชื่อและธรรมบัญญัติ
อะไรคือสิ่งที่เราเรี ยนรู้ ได้ จากการให้ สิบลดของอับราฮัมด้ วยความเชื่อ และข้ อกําหนดของพระเจ้ าในภายหลังที่ให้ ชาว
อิสราเอลถวายสิบลดภายใต้ ธรรมบัญญัติของโมเสส บทเรี ยนคือว่าพระเจ้ าทรงคาดหวังหนึ่งในสิบส่วน ทําไมอับราฮัมจึงเลือกหนึ่ง
ในสิบส่วนเพื่อให้ แก่พระเจ้ า ทําไมเขาไม่เลือกหนึ่งในห้ าส่วนหรื อหนึ่งในยี่สิบส่วน เห็นได้ ชดั ว่าพระเจ้ าทรงชี ้นําเขา เขาได้ แสดงถึง
ความเชื่อเมื่อเขาให้ สบิ ลด เขารู้สกึ ขอบพระคุณพระเจ้ ามากจนต้ องการถวายเงินของเขาส่วนหนึ่งคืนแก่พระองค์ พระเจ้ าทรงนําเขา
ในการให้ หนึง่ ในสิบส่วน ภายใต้ ธรรมบัญญัติ พระเจ้ าทรงสําแดงอย่างเด่นชัดเกี่ยวกับเรื่ องหนึง่ ในสิบส่วน
ดังนัน้ แม้ ในยุคคริ สตจักร ลูกหลานของอับราฮัมทางความเชื่อจะให้ อย่างน้ อยหนึ่งในสิบส่วนของรายได้ แก่พระเจ้ า การ
ให้ หนึ่งในสิบส่วนภายใต้ พระคุณเทียบเท่ากับจํานวนที่อิสราเอลให้ ภายใต้ ธรรมบัญญัติ ด้ วยวิธีนี ้ เราจึงทําตามความเชื่อของอับ
ราฮัมและความคิดในเรื่ องการให้ สิบลดของพระวิญญาณตามที่เปิ ดเผยไว้ ในธรรมบัญญัติ เราไม่ได้ รักษาธรรมบัญญัติ แต่เราทํา
ตามหลักการของพระเจ้ าในเรื่ องหนึง่ ในสิบส่วนที่มีอยูใ่ นธรรมบัญญัติ
สิบลดประเภทต่ างๆ
ผู้อธิบายพระคัมภีร์หลายคนสรุปว่า ชาวอิสราเอลถวายสิบลดสามประเภทด้ วยกัน สิบลดประเภทแรกซึง่ อาจเป็ นสิ่งที่ร้ ูจกั
กันมากที่สดุ นันเป็
้ นสิ่งที่ให้ เพื่อช่วยเหลือคนเลวี (กันดารวิถี 18:20-24) คนเลวีจะให้ สิบลดหนึ่งของสิบลดนี ้แก่มหาปุโรหิต (กันดาร
วิถี 18:26-28) ศิษยาภิบาลผู้สอนเรื่ องสิบลดจะต้ องปฏิบตั ิตามด้ วย เพราะผู้รับใช้ ของพระเจ้ าจะต้ องเป็ นแบบอย่างแก่ฝงู แกะในทุก
ด้ าน (1เปโตร 5:3)
สิบลดประเภทที่สองจะถวายทุกปี ในงานเฉลิมฉลอง (เฉลยธรรมบัญญัติ 12:5-19) ผู้ให้ จะนําสิบลดนี ้ไปยังสถานที่ที่พระ
เจ้ าทรงเลือก และจะต้ องกินสิบลดนัน้ อย่างไรก็ตาม คนเลวีจะได้ รับส่วนของสิบลดนี ้ด้ วย (เฉลยธรรมบัญญัติ 12:17-19; 14:2227) วัตถุประสงค์สําคัญของสิบลดนี ้คือเพื่อเป็ นอาหารแก่ครอบครัวของผู้ให้ สิบลดในระหว่างเวลาเฉลิมฉลองของชาติอิสราเอล ใน
หลายประเทศ คริสตจักรต่างๆ มีกิจกรรมที่ถือเป็ นสิบลดพิเศษนี ้ได้ หากผู้ที่เชื่อแต่ละคนจะแยกสิบลดพิเศษออกมาปี ละครัง้ นอกไป
จากสิบลดสําหรับผู้รับใช้ แล้ ว คริ สตจักรท้ องถิ่นจะมีเงินเพื่อใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการเดินทางและอาหารในการประชุมประจําปี ของ
คริ สตจักร
สิบลดประเภทที่สามถวายเมื่อ “ครบสามปี ” (เฉลยธรรมบัญญัติ 14:28) ทุกสามปี ชาวอิสราเอลทุกคนจะให้ สิบลดพิเศษ
นอกเหนือไปจากสองประเภทแรก สิบลดพิเศษนี ้มีวตั ถุประสงค์ทางสังคมเพื่อ “คนต่างด้ าวและลูกกําพร้ า และแม่ม่าย” อย่างไรก็
ตาม คนเลวีจะได้ รับส่วนหนึง่ ของสิบลดนี ้ด้ วย (เฉลยธรรมบัญญัติ 14:29) สิ่งหนึ่งที่ชดั เจนคือ พระเจ้ าทรงจัดหาให้ แก่ผ้ นู ําทางฝ่ าย
้
้ เครื่ องถวายบูชา และการถวายด้ วยสมัครใจ จะเห็นได้ ว่าทําไมบาง
วิญญาณของพระองค์เสมอ เมื่อเรารวมสิบลดทังสามประเภทนี
คนจึงสรุปว่าชาวอิสราเอลให้ มากถึงสามสิบเปอร์ เซ็นต์ของรายได้ แก่องค์พระผู้เป็ นเจ้ า
เมื่อครบสามปี ชาวอิสราเอลแต่ละคนต้ องทูลต่อพระเจ้ าถึงความสัตย์ซื่อของตนในการถวายสิบลด (เฉลยธรรมบัญญัติ
26:12-13) หากว่าเราต้ องมาอยู่ต่อพระเจ้ าและทูลถึงความสัตย์ซื่อของเรา ในการช่วยเหลือกิจการงานของพระองค์จะเป็ นอย่างไร
เราจะทูลองค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ไหมว่าเราได้ ทําอย่างดีที่สดุ แล้ ว วันหนึ่งเราจะต้ องรายงานพระเจ้ าถึงการจัดการเงินที่พระองค์ทรง
มอบไว้ แก่เรา (มัทธิว 25:19)
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ผลรุ่ นแรก
บางคนสับ สนระหว่า งสิบลดและผลรุ่ น แรก โดยคิด อย่า งผิดๆ ว่า เป็ นสิ่ง เดี ย วกัน สิบลดเป็ นปริ ม าณที่ แ น่ น อน (สิบ
เปอร์ เซนต์) แต่พระคัมภีร์ไม่ได้ กําหนดปริ มาณของผลิตผลที่ได้ จากไร่ นาที่ถวายเป็ นผลรุ่ นแรก ดูเหมือนว่าพระเจ้ าจะทรงให้ ผ้ ใู ห้
ตัดสินใจเอาเอง ดังนันจึ
้ งขึ ้นอยูก่ บั การขอบคุณของผู้ให้
ผลรุ่ นแรกของการเก็บเกี่ยวคือส่วนของพืชพันธุ์ พืชผัก ผลไม้ และผลิตผลอื่นๆ ที่แยกออกมาเพื่อพระเจ้ า แม้ ว่าจํานวนที่
ถวายเป็ นผลรุ่นแรกเป็ นการให้ ด้วยสมัครใจ แต่การถวายผลรุ่ นแรกนันเป็
้ นหน้ าที่ ไม่ใช่ทางเลือกหรื อสิทธิพิเศษ พระคัมภีร์กล่าวว่า
ผลรุ่นแรกเป็ นของพระเจ้ า (อพยพ 22:29; 23:19; เฉลยธรรมบัญญัติ 26:10)
ชาวอิสราเอลแต่ละคนตัดสินว่าพืชผลที่ได้ เป็ นผลรุ่ นแรกโดยวิธีนี ้ เมื่อเขาเห็นเมล็ดข้ าวรวงแรก องุ่นพวงแรกและพืชผัก
แรกก่อตัวขึ ้นบนต้ น เขาจะผูกก้ านไม้ (ลําแฝก) ไว้ กบั ส่วนนันที
้ ่เขาตังใจให้
้
เป็ นผลรุ่นแรกแด่พระเจ้ า เมื่อเขาเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ เขาจะ
แยกส่วนที่เขาตังใจให้
้
เป็ นผลรุ่ นแรกนันแก่
้ พระเจ้ า หลังจากถวายผลรุ่ นแรกแล้ ว เขาจะให้ สิบลดตามที่เขาเก็บเกี่ยวมาได้ ถ้ าเก็บ
เกี่ยวเพียงครัง้ เดียว เขาจะแยกผลรุ่ นแรกและสิบลดออกไว้ เพียงครัง้ เดียว บางคนอาจถวายผลรุ่ นแรกครัง้ เดียว แต่ตามพระคัมภีร์
พวกเขาต้ องถวายสิบลดตามรายได้ ทงหมดของเขา
ั้
ผลรุ่ นแรกต้ องเป็ นส่วนที่ดีที่สดุ ของการเก็บเกี่ยว (กันดารวิถี 18:12) ผลรุ่นแรกของสัตว์ตดั สินได้ ง่าย คือเมื่อสัตว์ออกลูก
หัวปี มา เขาจะแยกลูกหัวปี นันไว้
้ เป็ นผลรุ่ นแรกต่อพระเจ้ า (กันดารวิถี 18:15-17) ปุโรหิตและคนเลวีได้ รับผลรุ่ นแรก รวมทังสิ
้ บลด
ด้ วย (กันดารวิถี 18:12-21)
วัตถุประสงค์ของผลแรกคือเพื่อเตือนชาวอิสราเอลถึงการที่พระเจ้ าทรงนําเขาออกมาจากอียิปต์มาสูแ่ ผ่นดินที่มีนํ ้านมแล
นํ ้าผึ ้งไหลบริบรู ณ์ (เฉลยธรรมบัญญัติ 26:1-10) การถวายผลรุ่ นแรกถือเป็ นสิ่งเตือนความจํา หลักการของการถวายผลรุ่ นแรกคือ
(1) ตระหนักว่าพระเจ้ าทรงนําเรามาจากไหน (2) ตระหนักว่าพระเจ้ าทรงเป็ นผู้ให้ การอวยพรทางวัตถุสิ่งของทุกอย่าง (3) ให้ สิ่งที่ดี
ที่สดุ ที่เรามีแก่พระเจ้ าเสมอ และ (4) ให้ พระเจ้ าก่อนในทุกสิ่งอย่าง (มัทธิว 6:33) การให้ ของเราแก่พระเจ้ าในทุกวันนี ้ควรจะเป็ นไป
โดยหลักสี่ประการนี ้
ธรรมบัญญัติเกี่ยวกับสิบลดและผลรุ่นแรกมีรายละเอียดมาก ทําให้ ยากต่อการเข้ าใจในทุกวันนี ้ การเข้ าใจหลักการที่อยู่
ในธรรมบัญญัติเกี่ยวกับสิบลดและผลรุ่ นแรกมีความสําคัญมากกว่ารายละเอียดวิธีและเวลาในการให้ การเน้ นรายละเอียดและสิ่ง
เล็กน้ อยเกี่ยวกับธรรมบัญญัติมากเกินไปเป็ นสิ่งที่เกือบจะเป็ นไปไม่ได้ และยังมีลกั ษณะกฎระเบียบที่พระเจ้ าไม่ทรงประสงค์ให้ มี
สําหรับธรรมิกชนของพระองค์ในปั จจุบนั อีกด้ วย การเข้ าใจว่าพระเจ้ าทรงคาดหวังอย่างน้ อยสิบเปอร์ เซนต์จากเราและเพื่อเราที่จะ
ให้ พระองค์ก่อนเพื่อระลึกถึงการอวยพรอันมากมายของพระองค์นนเป็
ั ้ นสิง่ ที่เพียงพอแล้ ว
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บทที่ 8

กฎระเบียบหรื อพันธะแห่ งความรัก
การถวายสิบลดยังคงมีผลบังคับภายใต้ พระคุณเพราะเป็ นหลักการของพระเจ้ า การถวายสิบลดถือเป็ นแบบอย่างหรื อ
รูปแบบที่พระเจ้ าทรงกําหนดขึ ้นเพื่อแสดงถึงจํานวนที่น้อยที่สดุ ที่เราจะต้ องให้ แก่กิจการงานของพระองค์
สิบลดเป็ นจํานวนที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็ นมาตรฐานที่ใช้ วดั การอารักขาเงินของเรา หน่วยวัดมาตรฐานมีอยู่
เช่น หนึ่งฟุตมีสิบสองนิ ้ว หนึ่งปอนด์มีสิบหกออนซ์ สิบลดเป็ นหน่วยมาตรฐาน เป็ นจํานวนที่น้อยที่สดุ ที่ผ้ ทู ี่เชื่อจะต้ องถวายแก่พระ
เจ้ าภายใต้ พระคุณ เราสามารถให้ ได้ มากกว่านัน้ แต่เราจะต้ องไม่ให้ น้อยกว่า พระเยซูไม่เคยวิจารณ์ หรื อยกเลิกการถวายสิบลด
และแม้ ว่าอัครทูตเปาโลไม่ได้ ใช้ คําว่า “สิบลด” เมื่อสอนว่าเราควรจะช่วยเหลือผู้รับใช้ เขาใช้ สิบลดเป็ นพื ้นฐานในคํากล่าวของเขา
(1โคริ นธ์ 9:8-9) (ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถวายสิบลดภายใต้ พระคุณจากบทที่ 25)
บางคนโต้ เถียงว่า เพราะคริ สเตียนไม่ได้ อยู่ภายใต้ ธรรมบัญญัติของโมเสส จึงไม่ต้องให้ สิบลดในปั จจุบนั แต่เพราะสิบลด
มีก่อนธรรมบัญญัติหลายร้ อยปี การโต้ เถียงนี ้จึงไม่มีมลู ความจริ ง ผู้ถวายสิบลดคนแรกที่บนั ทึกไว้ ตามพระคัมภีร์คืออับราฮัมนันได้
้
ให้ สิบลดแม้ อยู่ภายใต้ ความเชื่ อและพระสัญญา ไม่ใช่ธรรมบัญญัติ เมื่ อเขาให้ สิบลด เขาได้ ปฏิบัติตามความเชื่อ ไม่ใช่ธรรม
บัญญัติ ในการถวายสิบลดทุกวันนี ้ เราไม่ได้ ทําตามธรรมบัญญัติของโมเสส แต่ทําตามบิดาแห่งความเชื่อ
หากคนทังหลายกล่
้
าวหาว่าเราอยู่ภายใต้ ธรรมบัญญัติเมื่อเราถวายสิบลด พวกเขาก็กล่าวหาอับราฮัมด้ วยเช่นกัน แต่เขา
จะประณามอับราฮัมเรื่ องอะไร ในเรื่ องการเป็ นผู้เคร่ งกฎระเบียบมากเกิ นไป ในการรั กษาธรรมบัญญัติหรื อในการแสดงการ
้
ขอบพระคุณต่อพระเจ้ าโดยให้ พระองค์หนึ่งในสิบส่วน หากข้ าพเจ้ าให้ สิบลดของข้ าพเจ้ าเหมือนเช่นอับราฮัมได้ ทํา คนเหล่านันไม่
อาจกล่าวหาข้ าพเจ้ าว่าเป็ นผู้เคร่ งกฎระเบียบมากเกินไปหรื ออยู่ภายใต้ ธรรมบัญญัติได้ ข้ าพเจ้ าเพียงแต่ปฏิบตั ิตามตัวอย่างที่อบั
ราฮัมให้ ไว้ ก่อนที่พระเจ้ าจะทรงให้ มีธรรมบัญญัติ การถวายสิบลดเหมือนเช่นอับราฮัมทําให้ เราอยู่ภายใต้ ความเชื่อ ไม่ใช่ภายใต้
ธรรมบัญญัติ ไม่มีใครจะกล้ าวิจารณ์อบั ราฮัมในการถวายสิบลด แล้ วทําไมบางคนจึงไม่เห็นด้ วยที่ลกู หลานทางฝ่ ายวิญญาณของ
อับราฮัมปฏิบตั ิตามแบบอย่างของเขาในเรื่ องการให้ สิบลด ผู้ที่วิจารณ์ไม่สามารถตอบคําถามได้ หากเขาประณามข้ าพเจ้ าเพราะ
ข้ าพเจ้ าถวายสิบลด เขาคงจะถือว่าอับราฮัมและยาโคบทําผิดด้ วย แต่หากข้ าพเจ้ าประพฤติเช่นเดียวกับท่านทังสองนี
้
้ ข้ าพเจ้ าก็
ประพฤติเหมือนสองคนที่ประพฤติดี
นอกจากนี ้ ควรจะระลึกว่า อัครทูตสอนคริ สตจักรโดยมีพื ้นฐานจากพระคัมภีร์เก่า เราพบว่ามีการอ้ างถึงพระคัมภีร์เก่า
มากกว่า 240 ครัง้ ในงานเขียนของอัครทูตเปาโล และหากเราถือเอาหนังสือฮีบรูเป็ นงานส่วนหนึ่งของเขา เราจะพบว่ามีการอ้ างถึง
พระคัมภีร์เก่าเพิ่มอีก 100 ครัง้ รวมทังหมด
้
340 ครัง้
ตัวอย่างที่แน่ชดั ของการใช้ ข้อพระคัมภีร์เก่าโดยผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่คือ 1โคริ นธ์ 9:8-9 เมื่อเปาโลอ้ างจากเฉลยธรรม
บัญ ญัติ 25:4 เพื่ อสนับสนุน เหตุผ ลของเขาเกี่ ย วกับ การช่ว ยเหลือ ผู้รับ ใช้ ในการใช้ ข้ อความจากธรรมบัญ ญัติของโมเสสกับ
คริสตจักร อาจารย์เปาโลได้ แสดงให้ เห็นว่าหลักการต่างๆ ที่มีอยูใ่ นธรรมบัญญัติยงั คงมีผลภายใต้ พระคุณ ตัวอย่างอีกประการหนึ่ง
คือ 1โคริ นธ์ 9:13-14 เมื่อเปาโลใช้ ธรรมบัญญัติของโมเสสเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนเลวีด้วยสิบลดเพื่อสอนชาวโคริ นธ์ เกี่ยวกับ
หน้ าที่ในการช่วยเหลือผู้รับใช้ ของเขา เปาโลได้ ใช้ หลักการที่มีอยู่ในธรรมบัญญัติของโมเสสกับคริ สตจักร ไม่ต้องสงสัยเลยว่า
หลักการต่างๆ ที่ธรรมบัญญัติสอนนัน้ ไม่ใช่ระบบระเบียบของธรรมบัญญัติ ยังคงมีผลใช้ ในทุกวันนี ้
ผู้ที่กล่าวว่าสิบลดอยู่ภายใต้ ธรรมบัญญัติ และเราไม่สามารถอ้ างพระคัมภีร์เก่าเพื่อสนับสนุนการถวายสิบลดนัน้ เป็ นผู้ที่
ขัดแย้ งกับหลักการของพระคัมภีร์ตามที่อคั รทูตเปาโลได้ สงั่ สอน หากเปาโลอ้ างคํากล่าวและตัวอย่างจากพระคัมภีร์เก่า (จากธรรม
บัญญัติ) เพื่อสอนเรื่ องการช่วยเหลือผู้รับใช้ ด้วยสิบลด ทําไมเราจึงไม่สามารถทําเช่นนันได้
้ เห็นได้ ชดั ว่าเราสามารถใช้ ธรรมบัญญัติ
ของโมเสสเพื่อสอนคําสัง่ สอนหลายประการถ้ าเราแสดงถึงหลักการที่มีอยู่ในธรรมบัญญัตินนและไม่
ั้
ใช่ตวั ธรรมบัญญัติเอง ธรรม
บัญญัติของโมเสสไม่มีผลควบคุมคริ สตจักรในปั จจุบนั แต่เป็ นสิ่งที่แสดงถึงหลักการของพระเจ้ าหลายประการที่สามารถใช้ ได้
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ภายใต้ พระคุณ คําสัง่ สอนที่สําคัญ เช่น ความรอด การอุทิศตน การแยกจากโลก และคํ าสั่งสอนอื่นๆ เป็ นส่วนหนึ่งของธรรม
บัญญัติของโมเสส และเป็ นส่วนหนึง่ ของพระคุณด้ วย
แม้ ว่าเราไม่ได้ อยู่ภายใต้ ธรรมบัญญัติ หลักการของพระเจ้ าที่มีอยู่ในธรรมบัญญัติเป็ นสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนัน้
จึงเป็ นสิง่ ที่มีอยูช่ วั่ นิรันดร์ พระเจ้ าทรงเป็ นพระเจ้ าแห่งหลักการ ไม่ใช่เพียงกฎต่างๆ กฎเป็ นเพียงข้ อบังคับหรื อระเบียบที่จําเป็ น แต่
หลักการเป็ นเมล็ด ต้ นอ่อน รากฐาน พื ้นฐาน ก่อนที่พระเจ้ าทรงให้ การถวายสิบลดเป็ นกฎในธรรมบัญญัติของโมเสส การถวายสิบ
ลดเป็ นหลักการ เป็ นรากฐาน พื ้นฐานในความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั พระเจ้ าอยู่แล้ ว ข้ อเท็จจริ งว่าอับราฮัมและยาโคบถวายสิบลด
ก่อนที่จะธรรมบัญญัติเขียนไว้ แสดงให้ เห็นว่าพระเจ้ าทรงปลูกฝั งรากฐานในทางหนึ่งทางใดมาแล้ ว พระองค์ทรงสร้ างกฎจาก
หลักการนันโดยรวมหลั
้
กการนันไว้
้ ในธรรมบัญญัติของโมเสส อย่างไรก็ตาม หลักการมีมาก่อนธรรมบัญญัติ เหมือนเช่นความคิด
เกิดขึ ้นก่อนที่จะกล่าวถ้ อยคําออกมา การที่หลักการกลายเป็ นธรรมบัญญัติไม่ได้ หมายความว่าหลักการที่มีมานันหายไป
้
สิบลดเป็ นหลักการระหว่างพระเจ้ าและมนุษย์ ไม่ใช่เพียงส่วนหนึ่งของธรรมบัญญัติของโมเสส หลักการของพระเจ้ าอยู่
เหนือขอบเขตเวลาใดๆ ดังที่เราได้ เห็นแล้ ว สิบลดเป็ นหลักการของพระเจ้ าก่อนหน้ าธรรมบัญญัติ ภายหลัง จึงกลายเป็ นส่วนของ
ระบบนัน้ แต่เพราะสิบลดเป็ นหลักการของพระเจ้ า ไม่ใช่เพียงธรรมบัญญัติที่เขียนไว้ สิบลดจึงมีผลแม้ หลังธรรมบัญญัติ มีหลักการ
มากมายที่พระเจ้ าทรงประทานให้ ในธรรมบัญญัติที่เป็ นส่วนหนึง่ ของพระคุณ
ภายใต้ ธรรมบัญญัติซึ่งเป็ นผู้ควบคุมเรา พระเจ้ าทรงกําหนดกฎสองประการที่แสดงหลักการของพระองค์ในเรื่ องการให้
ของเรา ประการแรก พระเจ้ าทรงกําหนดให้ มนุษย์ถวายสิบลดเพื่อเตือนเขาว่าเขาจะต้ องคืนรายได้ ของตนอย่างน้ อยสิบเปอร์ เซ็นต์
ให้ แก่กิจการงานของพระเจ้ า ประการที่สอง พระเจ้ าทรงให้ สิบลดนี ้เพื่อช่วยเหลือผู้รับใช้ ของพระองค์ หลักการสองประการนี ้ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไป สิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงไปคือวิธีการที่พระเจ้ าทรงทําให้ หลักการนี ้สําเร็ จ เราได้ ออกจากผู้ควบคม (ครู ) ไปสู่ความ
เชื่อ ผู้ควบคุมกําหนดให้ มนุษย์ถวายสิบลด แต่ความเชื่อสอนหลักการเดียวกันนี ้ด้ วยความรัก ไม่ใช่อํานาจของธรรมบัญญัติ
ในพระเจ้ า ไม่มีการแปรปรวนหรื อเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง (ยากอบ 1:17) และแม้ ว่าเราไม่ได้ อยู่ภายใต้ ธรรม
บัญญัติ พระเจ้ าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง หลักการที่ถกู ต้ องของพระองค์ซึ่งมีอยู่ในธรรมบัญญัติยงั คงมีผลใช้ อยู่ หลักการเกี่ยวกับการ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้รั บ ใช้ ข องพระองค์ แ ละการที่ ม นุษ ย์ คื น รายได้ อ ย่ า งน้ อ ยสิ บ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ใ ห้ แ ก่ พ ระเจ้ า เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้รั บ ใช้ ไ ม่ ไ ด้
เปลี่ยนแปลงไปภายใต้ พระคุณ สิง่ เหล่านี ้เพียงแต่ปรากฏในวิธีการใหม่เท่านัน้
ผู้ควบคุมสอนเราว่ามนุษย์จะต้ องคืนส่วนหนึง่ (สิบเปอร์ เซนต์) ของรายได้ แก่พระเจ้ า ถ้ าเราไม่ได้ เรี ยนรู้สิ่งนี ้ ก็ไม่ใช่เพราะ
ผู้ควบคุมไม่ได้ สอนเรา แต่เป็ นเพราะเราไม่ใช่นกั เรี ยนที่ดี งานของผู้ควบคุมคือเพื่อนํานักเรี ยนไปสู่ระดับหนึ่ง โดยเตรี ยมนักเรี ยน
สําหรับก้ าวต่อไป ดังนัน้ ธรรมบัญญัติได้ สงั่ สอนเราเกี่ยวกับสิบลด โดยเตรี ยมเราไปสูก่ ารเรี ยนรู้วิธีใช้ หลักการนี ้ภายใต้ ครูที่ยิ่งใหญ่
กว่าซึง่ คือ พระคริ สต์
น่าเศร้ าที่ผ้ เู ชื่อบางคนไม่ได้ ก้าวไปจากธรรมบัญญัติส่พู ระคุณ พวกเขายังต้ องมีธรรมบัญญัติบงั คับพวกเขาให้ เป็ นเด็กที่
เชื่อฟั ง พระคัมภีร์กล่าวถึงระดับการพัฒนาทางฝ่ ายวิญญาณอย่างน้ อยสองระดับได้ แก่ ทารกในพระคริ สต์ และผู้ที่มีความเป็ น
ผู้ใหญ่ทางฝ่ ายวิญญาณ (ฮีบรู 5:13-14; 1เปโตร 2:2) เราจะต้ องซื่อสัตย์และตระหนักว่าในคริ สตจักร มีผ้ ทู ี่มีพฒ
ั นาการทางฝ่ าย
วิญญาณที่แตกต่างกัน บางคนเป็ นทารกและบางคนเป็ นผู้ใหญ่
บางคนยังคงเป็ นทารกในพระคริสต์ ซึง่ ก้ าวไปสูค่ วามเป็ นผู้ใหญ่ ทารกเหล่านี ้ต้ องได้ รับการสอนอย่างหนักแน่น แต่อดทน
ทารกต้ องการความรักและความเข้ าใจเป็ นอย่างมาก แต่เราคาดหวังว่าผู้ใหญ่นนั ้ จะประพฤติด้วยความเป็ นผู้ใหญ่และมีความ
รับผิดชอบ เด็กคนหนึ่งที่ได้ รับการสอนเป็ นอย่างดีในช่วงวัยเด็กจะเป็ นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ เขาจะไม่ต้องให้ คอยเตือนอยู่
เสมอเกี่ยวกับบทเรี ยนที่เขาควรจะเรี ยนรู้ เหมือนเช่นเด็ก ผู้เชื่อที่ต้องได้ รับการเตือนเกี่ยวกับหน้ าที่ทางการเงินต่อพระเจ้ าอยู่เสมอ
เป็ นผู้ที่ไม่เป็ นผู้ใหญ่ เห็นได้ ชดั ว่าบางสิง่ ขาดหายไปเมื่อครัง้ เป็ นทารกในความเชื่อ และอาจอยากที่จะแก้ ไข เพราะ “ไม้ อ่อนดัดง่าย
ไม้ แก่ดดั ยาก”
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ผู้เชื่อบางคนตอบสนองต่อคําสัง่ สอนเรื่ องสิบลดเมื่อศิษยาภิบาลออกคําสัง่ อย่างแข็งขันและตรวจสอบการถวายสิบลด
เป็ นการส่วนตัวเท่านัน้ แต่ในเรื่ องความเข้ าใจทางฝ่ ายวิญญาณแล้ ว คนเหล่านีย้ งั คงอยู่ภายใต้ ธรรมบัญญัติ ผู้ที่เป็ นผู้ใหญ่จาก
ธรรมบัญญัติสพู่ ระคุณจะถวายสิบลดด้ วยความรักต่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
ทุกวันนี ้ พระเจ้ าไม่ได้ บีบบังคับเราด้ วยธรรมบัญญัติเพื่อให้ เราถวายสิบเปอร์ เซนต์ของรายได้ แก่กิจการงานขององค์พระผู้
เป็ นเจ้ า พระองค์ทรงให้ แบบอย่างของอับราฮัมและยาโคบ ผู้ให้ สิบลดของพวกเขาก่อนหน้ าธรรมบัญญัติ และพระองค์ทรงให้
แบบอย่างเดียวกันภายใต้ ธรรมบัญญัติ (ผู้ควบคุม) เพื่อแสดงให้ เราเห็นว่าหลักการของการให้ สิบลดเป็ นสิ่งสําคัญภายใต้ ความเชื่อ
เช่นเดียวกับภายใต้ ธรรมบัญญัติ เนื่องจากสิบลดมีอยู่ก่อนธรรมบัญญัติและระหว่างธรรมบัญญัติ จึงเหมาะสมที่จะสรุปว่าสิบลดก็
มีอยู่หลังธรรมบัญญัติด้วยเช่นกัน เพราะเป็ นหลักการที่ควบคุมการให้ ของเรา สิบลดเป็ นเรื่ องการเงินเพียงอย่างเดียวที่พระคัมภีร์
ระบุไว้ เป็ นแนวทางหรื อแบบแผนในการอารักขาทางการเงิน ผู้เชื่อที่จริ งใจในการดําเนินไปกับองค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะต้ องยอมรับว่า
สิบลดเป็ นแบบอย่างหรื อแบบแผนของการอารักขาทางการเงินในปั จจุบนั
เราอยู่ภายใต้ บญ
ั ญัติที่ดีกว่าธรรมบัญญัติของโมเสส นัน่ คือ บัญญัติแห่งรัก ความรักให้ หน้ าที่ความรับผิดชอบแก่มนุษย์
มากกว่าธรรมบัญญัติ สําหรับผู้ที่ไม่เป็ นผู้ใหญ่ การถือกฎระเบียบเป็ นทางปฏิบตั ิตามได้ ง่ายกว่าความรัก เขาทําบางสิ่งเพราะต้ อง
ทําง่ายกว่าเพราะต้ องการที่จะทํา คริ สเตียนบางคนปฏิบตั ิตามหลักการความบริ สทุ ธิ์บางอย่างเพื่อจะได้ รับความรอด แต่ความคิด
นัน้ ไม่ถูกต้ อง เราไม่ได้ บริ สุทธิ์ เพื่อจะได้ รับความรอด แต่เพราะเราได้ รับความรอดแล้ ว ความบริ สุทธิ์ เป็ นผลผลิตและผลตาม
ธรรมชาติของความรอดของเรา หากเราได้ รับความรอดอย่างแท้ จริง เราจะดําเนินในความบริสทุ ธิ์
แนวคิดเช่นเดียวกันนี ้ใช้ ได้ กบั การให้ เราไม่ได้ ให้ เงินของเราเพื่อที่จะได้ รอด แต่เพราะเราได้ รับความรอดแล้ ว บางคนอาจ
กล่าวว่า “ถ้ าคุณไม่ใ ห้ สิบลดของคุณ คุณจะตกนรก” แม้ จะเป็ นเช่นนัน้ คริ สเตี ยนบางคนก็จ ะไม่ถวายสิบลด ความกลัวและ
กฎระเบียบอาจทําให้ มนุษย์ทําสิ่งต่างๆ พยายามที่จะได้ รับความรอด (ไม่ใช่เพราะเขาได้ รอดแล้ ว) แต่เมื่อความรักครอบครองคริ ส
้
กจึงเป็ นการปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้ วน” (โรม
เตียนแล้ ว ชีวิตเขาทังชี
้ วิตจะเปลี่ยนไป เปาโลกล่าวว่า “เหตุฉะนันความรั
13:10) เหตุที่เราควรจะให้ ไม่ใช่เพราะความกลัวนรกหรื อแนวความคิดเกี่ยวกับการรอดด้ วยการกระทํา การให้ เป็ นการแสดงออกถึง
ความรักของเราต่อพระเจ้ า และผู้ที่รักพระเจ้ าจะไม่มีปัญหาในการให้ คืนเพียงส่วนหนึ่ง (สิบเปอร์ เซนต์) ของรายได้ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้รับใช้ พระเจ้ า พวกเขาจะทําโดยไม่บ่น ไม่ร้ ู สกึ ถูกบังคับให้ ทํา ไม่ต้องให้ บอกว่าเป็ นกฎ แต่เป็ นผลตามธรรมชาติของความรักเพื่อ
พระเจ้ าและงานของพระองค์
บางคนอาจจะกล่าวว่า “สรรเสริ ญพระเจ้ า เราไม่ต้องให้ สิบลด” แน่นอนว่าในชีวิตนี ้ เราไม่จําเป็ นต้ องทําสิ่งใดๆ เลย เรา
ไม่ต้องไปโบสถ์ สรรเสริ ญพระเจ้ า อธิ ษฐาน อ่านพระคัมภีร์หรื อทําสิ่งใดๆ แต่ถ้าเรารักพระเจ้ าและเห็นความสําคัญของชีวิตทาง
ฝ่ ายวิญญาณของเรา เราจะทําสิ่งเหล่านีแ้ ละอื่นๆ อีกมาก เราไม่ต้องให้ ถูกบังคับเพื่อถวายสิบลดเหมือนผู้ที่ใช้ ชีวิตอยู่ใต้ ธรรม
บัญญัติของโมเสส แต่ถ้าเรารักพระเจ้ า คริ สตจักรและผู้รับใช้ เราจะถวายสิบลดเป็ นอย่างน้ อยตามที่พระเจ้ าทรงกําหนดไว้ เมื่อ
ความรักครอบครองคริสเตียน เขาจะปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติโดยถวายสิง่ ที่พระองค์ทรงแสดงให้ เราเห็นว่าสมควร (สิบลด)
อับราฮัมรักพระเจ้ าของเขามากจนถวายสิบลดแด่พระองค์ แม้ จะไม่ได้ มีข้อกําหนดของธรรมบัญญัติก็ตาม ดังนัน้ จึงเป็ น
การปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติด้วยความรัก ในทํานองเดียวกัน ผู้ที่เชื่อทุกวันนี ้จะยอมรับพระเจ้ าของเขาโดยการคืนรายได้ ส่วนหนึ่ง
ให้ แก่พระองค์ด้วยเหตุเพราะความรัก แม้ ว่าเราจะไม่ “ต้ อง” ให้ สิบลดและเงินถวายเพราะข้ อบังคับภายใต้ ธรรมบัญญัติของโมเสส
แต่เราต้ องถวายสิบลดเพราะกฎแห่งความรักที่สําคัญกว่าซึง่ ได้ ครอบครองเรา
คริ สเตียนจะต้ องดําเนินชีวิตด้ วย “กฎแห่งเสรี ภาพ” ซึ่งคือความรัก (ยากอบ 1:25; 2:12; กาลาเทีย 5:13-14) ในพระ
คริ สต์ เรามีเสรี ภาพ แต่ไม่ใช่เพื่อให้ โอกาสแก่เนื ้อหนัง (กาลาเทีย 5:13; 1เปโตร 2:16; ยูดา 4) เสรี ภาพไม่ได้ หมายความว่าไม่มี
ข้ อบังคับหรื อข้ อกําหนด พระคุณของพระเจ้ าไม่ได้ ทําให้ เราไม่ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้ า เมื่อ
บางคนเริ่มให้ สบิ ลดด้ วยความรักไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับ เขาเป็ นผู้ใหญ่ในพระคริ สต์ ด้ วยการนี ้เอง เขาจึงเติบโตจากธรรมบัญญัติสู่
พระคุณ จากเด็กสูผ่ ้ ใู หญ่ จากโมเสสสูพ่ ระคริสต์ เขาได้ เข้ าใจว่ากฎแห่งเสรี ภาพไม่ได้ “ทําให้ เป็ นอิสระ” จากการเป็ นผู้ชอบธรรมต่อ
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พระเจ้ าในเรื่ องเงิน พระเจ้ าไม่ได้ ประทานพระคุณแก่เราเพื่อประพฤติอย่างผู้ที่ไม่มีภาระหน้ าที่หรื อให้ เรามีข้อแก้ ตวั ในการไม่ให้ แก่
งานของพระองค์ บางคนที่ไม่ได้ ให้ เงินของเขาแก่พระเจ้ าไม่ได้ ใช้ พระคุณของพระเจ้ าอย่างถูกต้ อง เขาได้ ซ่อนอยู่หลังพระคุณเพื่อ
ปกปิ ดความรักเงินของเขา
จะมีผ้ ทู ี่อยู่ฝ่ายเนื ้อหนังที่หาทางหลีกเลี่ยงการถวายสิบลดอยู่เสมอ ผู้ที่ต่อต้ านความคิดเกี่ยวกับเงินสิบเปอร์ เซ็นต์ไม่เคย
เอาชนะความรักเงินของเขาได้ เขาไม่เคยได้ เรี ยนรู้ที่จะรักพระเจ้ า คริ สตจักรหรื อผู้รับใช้ ของคริสตจักร
ความแตกต่างที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งระหว่างธรรมบัญญัติของโมเสสและบทบัญญัติของพระคริ สต์คือวิธีการ ไม่ใช่
ผลลัพธ์ เพราะผลลัพธ์เหมือนกัน (นัน่ คือเราเชื่อฟั งนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า) สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือวิธีที่พระเจ้ าทรงใช้ เพื่อให้ เกิดนํ ้
พระทัยที่ดีในเรา ธรรมบัญญัติเขียนไว้ บนแผ่นหิน แต่พระธรรมของพระเจ้ าได้ เขียนไว้ ในใจของผู้ที่เชื่อแล้ ว (เยเรมีย์ 31:33) ธรรม
บัญญัติมีอํานาจในตัวหนังสือ พระคุณมีอํานาจในพระวิญญาณ (2โครินธ์ 3:6)
เราจะกล่าวได้ อย่างไรว่าความรักของพระเจ้ าครอบครองในใจของเราถ้ าเราไม่แม้ แต่จะให้ สิ่งที่น้อยที่สดุ ที่พระองค์ได้ ทรง
กําหนดไว้ สําหรับการอารักขาเงิน ถ้ าประชากรของพระเจ้ าให้ สิบเปอร์ เซ็นต์ภายใต้ ธรรมบัญญัติของโมเสส ตอนนีเ้ ราควรจะให้
เท่าไร น้ อยกว่าอย่างนันหรื
้ อ เราจะให้ พระเจ้ าน้ อยกว่าผู้ที่อยู่ใต้ ธรรมบัญญัติได้ อย่างไร ถ้ าเป็ นอย่างนัน้ จะไม่เป็ นการบอกกับพระ
เจ้ าและโลกทังโลกว่
้
าธรรมบัญญัติของโมเสสมีอํานาจมากกว่าความรักของพระคริ สต์หรื อ ชาวอิสราเอลผู้ให้ สิบลดของเขาอย่าง
สัตย์ซื่อ รักพระเจ้ ามากกว่าบางคนในคริ สตจักรของเราผู้ที่ได้ ความรักและพระคุณของพระเจ้ า ไม่ต้องการให้ อย่างน้ อยมากเท่ากับ
ที่พวกเขาให้ ไม่ต้องพูดถึงการให้ มากกว่านัน้ คําถามเหล่านี ้ต้ องการคําตอบจากผู้ที่ตอ่ ต้ านการถวายสิบลด
พระเจ้ ายังทรงคาดหวังว่าผู้ที่เชื่อจะให้ เพียงส่วนหนึ่ง (สิบเปอร์ เซนต์) แก่กิจการงานของพระองค์ เหมือนเช่นอับราฮัม
ไม่ใช่เพราะถูกบังคับด้ วยธรรมบัญญัติ แต่ด้วยความรัก ความรักมีกําลังที่แข็งแกร่งกว่าธรรมบัญญัติ นํ ้ามากหลายไม่อาจดับควา
รักให้ มอดเสียได้ (เพลงซาโลมอน 8:7) คนๆ หนึ่งรักพระเจ้ าอย่างแท้ จริ งหรื อไม่ถ้าเขาตระหนี่จนไม่ให้ สว่ นที่เราควรจะให้ เกียรติแก่
พระเจ้ าแม้ แต่กบั งานของพระองค์ พี่น้องคนหนึ่งที่กล่าวว่าเขารักพระเจ้ าแต่ไม่รักพระองค์มากพอที่จะให้ เงินของเขาจะได้ รับความ
รอดหรื อไม่ นัน่ ไม่ใช่ความโลภหรื อ การโลภอันเป็ นการบูชารู ปเคารพ (โคโลสี 3:5) คนๆ หนึ่งไม่ตกนรกเพียงเพราะเขาไม่ให้ สิบลด
แต่เพราะเขาไม่รักพระเจ้ า หรื อผู้รับใช้ ของพระองค์ หรื องานของพระองค์ คนดังกล่าวไม่อนุญาตให้ ความรักครอบครองเขา
เราไม่ได้ ให้ เพื่อที่จะได้ รับความรอด แต่เพราะเราได้ รับความรอดแล้ ว ในทางตรงกันข้ าม หากเราได้ รับความรอดอย่าง
แท้ จริ ง เราจะให้ แก่องค์พระผู้เป็ นเจ้ า บุคคลที่ไม่ให้ แก่พระเจ้ าอาจหมายถึงเขาไม่ได้ รับความรอดอย่างแท้ จริง
น่าสงสัยว่าบุคคลคนหนึง่ รักพระเจ้ าจริงหรื อไม่ถ้าเขาไม่ให้ เงินของเขาแก่กิจการงานขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า ความรักมักจะ
แสดงออกในวิธีที่เสียสละเสมอ พระเจ้ าทรงเป็ นตัวอย่างของเราและพระองค์ทรงให้ พระองค์เองอย่างไม่เสียดาย (เอเฟซัส 5:25; 1
ยอห์น 4:19; 2โครินธ์ 8:7-9) ข้ อความต่อไปนี ้ซึง่ ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งอธิบายถึงหลักการในการให้
พระเจ้ าทรงให้ แบบอย่ าง
พระเจ้ าทรงสร้ างดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ให้
พระเจ้ าทรงสร้ างดวงจันทร์ ดวงจันทร์ ให้
พระเจ้ าทรงสร้ างดวงดาว ดวงดาวให้
พระเจ้ าทรงสร้ างอากาศ อากาศให้
พระเจ้ าทรงสร้ างเมฆ เมฆให้
พระเจ้ าทรงสร้ างทะเล ทะเลให้
พระเจ้ าทรงสร้ างต้ นไม้ ต้ นไม้ ให้
พระเจ้ าทรงสร้ างดอกไม้ ดอกไม้ ให้
พระเจ้ าทรงสร้ างนก นกให้

24

พระเจ้ าทรงสร้ างสัตว์ สัตว์ให้
พระเจ้ าทรงสร้ างมนุษย์ มนุษย์ให้ หรื อไม่
เมื่อเรารักพระเจ้ า จะไม่ยากที่จะให้ แก่งานของพระองค์ ความรักของเราต่อพระเจ้ าจะมีมากกว่าความรักของเราต่อสิ่งที่มี
อยู่ชวั่ คราว (ยอห์น 21:15) มีคํากล่าวว่า “เราอาจให้ ได้ โดยไม่รัก แต่เราไม่อาจรักได้ โดยไม่ให้ ” ผู้ที่ไม่ให้ แก่งานขององค์พระผู้เป็ น
เจ้ าไม่ได้ รักพระองค์อย่างแท้ จริง
คริสเตียนบางคนโต้ แย้ งว่า ภายใต้ พระคุณ ผู้เชื่อทุกคนไม่ควรถูกจํากัดในการถวายสิบลดแด่พระเจ้ า ผู้เชื่อไม่ควรรู้สกึ ถูก
จํากัดในการให้ เพียงสิบลดหนึง่ แก่องค์พระผู้เป็ นเจ้ า อย่างไรก็ตาม เราควรจะให้ อย่างน้ อยสิบเปอร์ เซนต์ เพราะเป็ นแบบแผนที่พระ
เจ้ าทรงกําหนด หากเราไม่ให้ แม้ แต่สบิ เปอร์ เซนต์แล้ ว ทําไมต้ องโต้ แย้ งเกี่ยวกับการให้ มากกว่านันด้
้ วย ถ้ าผู้ท่ีกล่าวว่าไม่จําเป็ นต้ อง
ถวายสิบลดไม่ให้ มากกว่าสิบลด พวกเขาก็ไม่อนุญาตให้ อํานาจแห่งความรั กของพระเจ้ าทํางานอย่างเต็มที่ให้ ชีวิตของเขา น่า
สังเกตว่าผู้ที่ตอ่ ต้ านการถวายสิบลดส่วนใหญ่เกือบจะไม่เคยให้ มากกว่าหนึง่ ในสิบส่วนแก่พระเจ้ า หนึง่ ในสิบส่วนเป็ นหลักการ และ
อยู่ภายใต้ พระคุณ เราไม่ควรจะให้ เพียงจํานวนนัน้ แต่ควรจะมากกว่านัน้ ไม่มีประโยชน์ที่จะโต้ เถียงเกี่ยวกับหนึ่งในสิบส่วนถ้ าเรา
ไม่ให้ อย่างน้ อยหนึง่ ในสิบส่วนหรื อมากกว่า
ุ ไปในโลกนี ้ได้ หากไม่มีแผนการทาง
คริ สตจักรต่างๆ ต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายของคริ สตจักรเอง เราไม่อาจนําพระกิตติคณ
การเงินที่เหมาะสม พระเจ้ าทรงเป็ นพระเจ้ าแห่งระเบียบ ทุกสิ่งที่กระทําในคริ สตจักรจะต้ องมีระเบียบ (1โคริ นธ์ 14:40) แม้ แต่การ
ให้ ของเราต่อพระเจ้ าจะต้ องมีระบบ ศิษยาภิบาลมีอํานาจและยิ่งกว่านันมี
้ หน้ าที่ในการสอนแผนการทางการเงินในการครอบคลุม
ค่าใช้ จ่ายของคริสตจักร มิฉะนันแล้
้ ว เราจะต่อสู้อย่างไร้ จดุ หมายโดยไม่มีการตรวจนับค่าใช้ จ่าย
แผนการทางการเงินนี ้ควรจะใช้ หลักการตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับหนึ่งในสิบส่วน เป็ นแผนการที่ดีซงึ่ แสดงผลลัพธ์ที่ดีในทุก
ประเทศที่ใช้ แผนการนี ้ สิบลดถูกทดลองและทดสอบแล้ ว ยิ่งกว่านัน้ ยังเป็ นพื ้นฐานตามพระคัมภีร์อีกด้ วย
ในคริ สตจักรเจ็ดแห่งที่ข้าพเจ้ าได้ เป็ นศิษยาภิบาล ข้ าพเจ้ าได้ เห็นผู้เชื่อที่ไม่ถวายสิบลดกลายเป็ นผู้ถวายสิบลดที่สตั ย์ซื่อ
พวกเขาได้ เป็ นพยานเกี่ยวกับการอวยพรของพระเจ้ าในชีวิตหลังจากที่เริ่ มถวายสิบลด โดยทัว่ ไป ผู้ที่ถวายสิบลดอย่างสัตย์ซื่อเป็ น
ธรรมิกชนที่ดีที่สดุ ในคริ สตจักร เพราะเขาเป็ นผู้ที่รับผิดชอบและมีระเบียบวินยั คริ สตจักรที่ไม่สอนเรื่ องสิบลดมักจะไม่มีระเบียบ
้ กจะเป็ นสถานที่ดึงดูดใจสําหรับผู้เชื่อที่ไม่ชอบระเบียบและวินยั การขาดวินยั ในการถวายแก่พระเจ้ าเป็ นการ
คริ สตจักรเช่นนันมั
สะท้ อนถึงด้ านอื่นๆ ในชีวิตคริ สเตียนด้ วย นอกจากนี ้ คริ สตจักรต่างๆ ที่ไม่สอนหรื อปฏิบตั ิเรื่ องการถวายสิบลดมักจะมีจํานวนคน
น้ อย พวกเขาไม่เติบโต พระเจ้ าไม่ทรงอวยพรแก่คริสตจักรที่ไม่ให้ แก่กิจการงานของพระองค์ในวิธีที่เป็ นระบบ
ที่ซึ่งคําสอนเกี่ยวกับการให้ แก่พระเจ้ าไม่เข้ มแข็งเป็ นเพราะผู้นําอ่อนแอ ผู้รับใช้ ที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่เขาสอนส่งผ่าน
ความไม่แน่ใจของตนไปยังฝูงแกะ เสียงที่แน่ชดั ในเรื่ องแผนการทางการเงินของคริ สตจักรเท่านัน้ ที่สามารถพูดได้ โดยปราศจาก
ความกลัวและสงสัยในเรื่ องหน้ าที่นี ้ คริ สตจักรที่มีผ้ นู ําสอนว่าการถวายสิบลดเป็ นเพียงทางเลือกส่วนตัวมีผ้ นู ําที่ขาดการชี ้นําของ
พระเจ้ าสําหรับฝูงแกะที่เขาเลี ้ยงดู
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและวิถีชีวิตได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากเวลาของอัครทูตจนถึงยุคปั จจุบนั ค่าใช้ จ่ายใน
การประกาศข่าวประเสริ ฐอย่างมีประสิทธิ ภาพ การช่วยเหลือผู้รับใช้ และการครอบคลุมค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการทั่วไปของ
คริ สตจักรท้ องถิ่นเป็ นเงินจํานวนมาก เปาโลไม่ได้ จ่ายค่าไฟฟ้าหรื อนํ ้าประปา หรื อมีอปุ กรณ์เครื่ องเสียง ใบปลิว หรื อรายการวิทยุ
ไม่ต้องเช่าอาคารเพื่อใช้ ประชุม ค่าใช้ จ่ายเหล่านี ้ทังหมดทํ
้
าให้ ต้องมีแผนการทางการเงินในคริ สตจักรท้ องถิ่น สิบลดเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีตามพระคัมภีร์เพื่อช่วยเหลือผู้รับใช้ ของคริ สตจักรท้ องถิ่น แน่นอนว่า การซื ้อที่ดินและอาคารคริ สตจักรจะต้ องใช้ ความพยายาม
นอกไปจากสิบลดธรรมดา เรามีตวั อย่างในการถวายด้ วยสมัครใจเพื่อสร้ างวิหารของซาโลมอน
โดยสรุป แม้ ว่าเราจะไม่ได้ อยู่ใต้ ธรรมบัญญัติ แต่ธรรมบัญญัติให้ หลักการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้รับใช้ และการให้ อย่าง
น้ อยสิบเปอร์ เซ็นต์ของรายได้ แก่องค์พระผู้เป็ นเจ้ า เราจะต้ องให้ ไม่ใช่เพราะเราถูกบังคับเพราะธรรมบัญญัติ แต่เพราะการให้ เป็ น
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ผลจากความรักและงานของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ในเรา การให้ เป็ นพระคุณของคริ สเตียน ก่อนที่เราจะบังเกิดใหม่ เราเป็ นคนเห็น
แก่ตวั ตระหนี่ แสวงหาแต่ประโยชน์ของตนเองเท่านัน้ แต่ตอนนี ้ เพราะความรัก เราจึงให้ อย่างน้ อยสิบลดหนึ่งด้ วยความเบิกบาน
ใจ
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บทที่ 9

คนเลวี
คนเลวีหรื อ “บุตรของเลวี” เป็ นลูกหลานของเลวี พวกเขาได้ รับการแยกออกเพื่อรับใช้ ในพลับพลา ภายใต้ การดูแลของ
ปุโรหิต (กันดารวิถี 8:6; 18-22; เอษรา 2:70) ผู้อธิบายพระคัมภีร์หลายคนให้ เหตุผลว่าพวกเขาได้ รับการเรี ยกเพราะการเชื่อฟั งใน
เวลาที่มีการนมัสการวัวทองคํา (อพยพ 32:26-28) เมื่อพระเจ้ าทอดพระเนตรเห็นความสัตย์ซื่อของพวกเขาต่อโมเสส พระองค์ทรง
ตัดสินพระทัยที่จะแยกคนเลวีออกเพื่อปฏิบตั ิงานในพลับพลา (กันดารวิถี 3:5-9) พวกเขาได้ อทุ ิศตนต่อพระเจ้ า โดยได้ รับตําแหน่ง
บุตรหัวปี ของชนทังชาติ
้
(กันดารวิถี 3:12-15)
โมเสสแยกเลวีออกเป็ นสามกลุ่มตามลูกชายสามคนของเลวี ได้ แก่ เกอร์ โชน โคฮาท เมรารี โดยตระกูลเกอร์ โชนมีหน้ าที่
ดูแล “งานพลับพลา งานเต็นท์พร้ อมกับเครื่ องคลุมเต็นท์ และม่านประตูเต็นท์นดั พบ ม่านบังลานและม่านประตูลาน ซึ่งอยู่รอบ
พลับพลาและแท่นบูชารวมทังเชื
้ อกโยง ทังงานสารพั
้
ดที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี ้” (กันดารวิถี 3:25-26) ตระกูลโคฮาทมีหน้ าที่ดแู ล “หีบ
พระบัญญัติ โต๊ ะ คันประทีป แท่นบูชาทังสองและเครื
้
่ องใช้ ของสถานนมัสการ ซึ่งปุโรหิตใช้ ปฏิบตั ิงานและม่าน ทังงานสารพั
้
ดที่
เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี ้” (กันดารวิถี 3:29-31) ลูกหลานของเมรารี มีหน้ าที่ดแู ล “ไม้ กรอบพลับพลา ไม้ กลอน ไม้ เสา ฐานรองและเครื่ อง
ประกอบ สิง่ เหล่านี ้ทังหมด
้
ทังงานสารพั
้
ดที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี ้ และเสารอบลาน พร้ อมกับฐานรองหลักหมุดและเชือกโยง” (กันดาร
วิถี 3:36-37)
นอกจากมีหน้ าที่รับผิดชอบอุปกรณ์ ต่างๆ ของพลับพลาแล้ ว คนเลวีมีหน้ าที่ในการรักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้ าให้
บริ สทุ ธิ์ จากคนรุ่ นหนึ่งสู่อีกรุ่ นหนึ่ง โดยสอนธรรมบัญญัตินนและทํ
ั้
าให้ แน่ใจว่าธรรมบัญญัตินนไม่
ั ้ มีการเปลี่ยนแปลง และมีการ
ปฏิบตั ิตามอย่างสัตย์ซื่อ (เลวีนิติ 10:11; เฉลยธรรมบัญญัติ 17:18; 31:9-13; 33:8-10; เนหะมีย์ 8:9; เอเสเคียล 44:21-23; มา
ลาคี 2:7) การที่พวกเขามีหน้ าที่รับผิดชอบดูแลเครื่ องเรื อนในพลับพลาเป็ นสิ่งสําคัญ เพราะสิ่งเหล่านัน้ เป็ นสัญลักษณ์ ของการ
นมัสการ สรรเสริญและความรอดของชาติอิสราเอล โดยทัว่ ไป คนเลวีมีหน้ าที่ดแู ลในเรื่ องฝ่ ายวิญญาณของประชากรของพระเจ้ า
คนเลวีได้ รับการแยกออกจากคนอื่นๆ เนื่องจากได้ อทุ ิศตนต่องานของพระเจ้ า เผ่าเลวีจึงไม่ได้ รับมรดกในแผ่นดินคานา
อัน (โยชูวา 14:3-4; 21:2-3) มรดกของเลวีคือพระเยโฮวาห์ (เฉลยธรรมบัญญัติ 10:9; กันดารวิถี 18:20) พระเจ้ าทรงจัดเตรี ยมโดย
แยกเมืองสี่สิบแปดเมืองให้ เขาได้ อยู่อาศัย (กันดารวิถี 35:1-8) นอกจากนี ้ พระเจ้ ายังทรงให้ เขามีท่งุ หญ้ าเพื่อเลี ้ยงสัตว์ของเขา
นอกจากนี ้ พระเจ้ ายังทรงให้ สิบลดแก่พวกเขารวมทังผลรุ
้ ่งแรกแห่งไร่นา และฝูงสัตว์ รวมทังส่
้ วนของเครื่ องถวายบูชาด้ วย (เลวีนิติ
2:10; กันดารวิถี 18:1-24) สิบลดและผลรุ่นแรกเป็ นส่วนหรื อมรดกของคนเลวี
คนเลวีต้องรับใช้ ในวิหารและใช้ เวลาที่เหลือในเมืองเพื่อดูแลฝูงสัตว์ (กันดารวิถี 35:3) เห็นตัวอย่างได้ ชดั เจนจากเศคาริ
ยาห์ บิดาของยอห์นผู้ให้ บพั ติศมา (ลูกา 1:5, 8-9) ในขณะที่คนเลวีไม่ได้ อยู่ในเยรูซาเล็มเพื่อทําหน้ าที่ของตน พวกเขายังคงได้ รับ
การช่วยเหลือจากสิบลด
คนเลวีในพระคัมภีร์เก่าเป็ นเหมือนกับผู้ดแู ลฝูงแกะของพระเจ้ า เปาโลกล่าวว่า “ท่านไม่ร้ ูหรื อว่าคนที่ปรนนิบตั ิในโบสถ์ก็
กินอาหารของโบสถ์ และคนปรนนิบตั ิที่แท่นบูชา [ปุโรหิต] ก็รับส่วนแบ่งจากเครื่ องบูชานัน้ ทํานองเดียวกัน องค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้
ทรงบัญชาไว้ วา่ คนที่ประกาศข่าวประเสริ ฐ [รับใช้ ข่าวประเสริฐ] ควรได้ รับการเลี ้ยงชีพด้ วยข่าวประเสริฐนัน”
้ (1โครินธ์ 9:13-14)
บางคนอาจโต้ แย้ งว่าผู้รับใช้ ในปั จจุบนั ไม่เหมือนกับคนเลวี เพราะพระเจ้ าได้ ยกเลิกการเป็ นปุโรหิตของคนเลวีแล้ ว เป็ น
ความจริงว่าทุกวันนี ้ พระเจ้ าไม่ได้ เลือกปุโรหิตพิเศษเพื่อนําประชากรของพระองค์ การเป็ นปุโรหิตในทุกวันนี ้คือการเป็ นปุโรหิตของ
ผู้ที่เชื่อ เราทุกคนเป็ น “อาณาจักร [กษัตริ ย์] และปุโรหิต” และ “ปุโรหิตหลวง” (วิวรณ์ 1:6; 1เปโตร 2:9) ผู้เชื่อแต่ละคนสามารถ
ถวายเครื่ องบูชาอันเป็ นที่ยอมรับแด่พระเจ้ าได้ โดยไม่มีคนกลาง
แต่เราจะต้ องตระหนักว่าพระเจ้ าทรงมีสิทธิ์ในการแต่งตังผู
้ ้ รับใช้ ไว้ ในคริ สตจักรเพื่อให้ สิทธิชนเป็ นคนดีรอบคอบ (เอฟซัส
4:11-12) พระเจ้ าทรงมอบหมายให้ ผ้ นู ําเหล่านี ้ “รักษา [เลี ้ยงดู]” ฝูงแกะและ “ดูแล” วิญญาณของพวกเขา (กิจการ 20:28; ฮีบรู
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13:17) พวกเขาทําหน้ าที่ผ้ รู ับใช้ เหมือนเช่นคนเลวี นัน่ คือการรับใช้ ในการดูแลฝ่ ายวิญญาณของประชากรขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า
เปาโลกล่าวว่าผู้รับใช้ เหล่านีค้ วรจะรับการตอบแทนเหมือนเช่นคนเลวี ผู้ได้ รับการช่วยเหลือด้ วยสิบลดและผลรุ่ นแรก (1โคริ นธ์
9:13-14) เหมือนเช่นคนเลวีได้ รับการช่วยเหลือด้ วยสิบลด ผู้รับใช้ ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะต้ องได้ รับการช่วยเหลือในวิธีเดียวกันใน
ทุกวันนี ้
คนเลวีจํานวนมากได้ รับใช้ เป็ นนายประตู นักดนตรี นักร้ องและแม้ แต่คนเลี ้ยงแกะของพระวิหาร (1พงศาวดาร 15:16-28;
้
กบั คริ สตจักรทุกวันนี ้ที่มีผ้ รู ับใช้ หรื อผู้ช่วย
16:37-42) พวกเขาทุกคนได้ รับการช่วยเหลือจากสิบลด เราสามารถนําหลักการนันมาใช้
หลายคน เช่น ศิษยาภิบาลร่วม หัวหน้ าแผนกดนตรี และผู้รับใช้ แผนกอนุชน ทังนี
้ ้ เพื่อใช้ สบิ ลดบางส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้รับใช้ เหล่านี ้
ในที่ประชุมขนาดเล็กกว่านัน้ มีรายได้ ไม่มากนัก สิบลดทังหมดมั
้
กจะเป็ นสิ่งจําเป็ นเพื่อช่วยเหลือผู้รับใช้ แต่ด้วยงานที่
เติบโตขึ ้น ศิษยาภิบาลผู้ซึ่งตระหนักถึงหน้ าที่ของเขาในการดูแลเงินอย่างถูกต้ อง จะให้ สิบลดบางส่วนแก่ผ้ รู ับใช้ อื่นๆ ในคริ สตจักร
เราควรจะสังเกตว่า ในพระคัมภีร์ การก่อสร้ างและซ่อมแซมสําเร็ จได้ ด้วยการถวายด้ วยใจสมัครจากประชากรของพระเจ้ า ไม่ใช่
จากสิบลด (อพยพ 35:4-9; 1พงศาวดาร 29:9) ในทํานองเดียวกัน ทุกวันนี ้ เราไม่ควรจะคาดหวังว่าสิบลดจะเพียงพอต่อการสร้ าง
คริ สตจักร แต่เราจะต้ องถวายด้ วยใจสมัคร ให้ คํามัน่ หรื อทํากิจการที่สตั ย์ซื่อ
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ทําไมเราต้ องถวายสิบลด
บางคนคิดว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะถวายสิบลดได้ ตามใจปรารถนา หรื อแจกจ่ายสิบลดได้ ตามความพอใจของตนเอง บาง
คนให้ สบิ ลดของตนกับผู้เทศนาทางวิทยุหรื อโทรทัศน์ ไม่ได้ ให้ แก่คริ สตจักรท้ องถิ่น พระคัมภีร์ไม่ได้ สนับสนุนความคิดเหล่านี ้
ธรรมบัญญัติได้ กําหนดสถานที่เฉพาะที่ชาวอิสราเอลจะต้ องถวายสิบลดของเขา “ท่านจงแสวงหาสถานที่จากเขตแดน
ของบรรดาเผ่าของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของท่านทังหลายจะทรงเลื
้
อกเพื่อสถาปนาพระนามของพระองค์ไว้ คือให้ เป็ นที่
ประทับ ของพระองค์ ท่านทังหลายจงไปเฝ
้
้ าพระองค์ที่นนั่ และท่านทังหลายจงนํ
้
าเครื่ องเผาบูชาและเครื่ องสัตวบูชาของท่านไปที่
” (เฉลยธรรมบัญญัติ 12:5-7) ชาวอิสราเอลไม่ได้ ตดั สินใจว่าจะให้ สิบลดที่ใด พระเจ้ าทรงกําหนดที่เฉพาะเพื่อถวาย
นัน่ ทังทศางค์
้
สิบลด
มาลาคี 3:10 แสดงให้ เราเห็นความคิดเกี่ยวกับคลัง ถ้ าเราเข้ าใจเกี่ยวกับความคิดตามพระคัมภีร์นี ้ ก็จะไม่ยากที่จะเห็นว่า
เราควรจะให้ สิ บ ลดและเงิ น ถวายที่ ไ หน ในภาษาฮี บ รู คํ า ว่ า “คลัง ” หมายถึ ง “ห้ อ ง ที่ เ ก็ บ เงิ น ” ข้ อ พระคัม ภี ร์ ต่ อ ไปนี แ้ สดง
รายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของคลังตามพระคัมภีร์ “จากคนเลวีนนั ้ อาหิยาห์ดแู ลคลังพระนิเวศของพระเจ้ า และคลังสิ่งของ
้
จดั ไว้ และเขา
ถวาย” (1พงศาวดาร 26:20) “แล้ วเฮเซคียาห์จึงทรงบัญชาให้ เขาจัดห้ องในพระนิเวศของพระเจ้ าและเขาทังหลายก็
ทัง้ หลายนํ า สิ่ ง บริ จ าคเข้ า มาอย่า งซื่ อ สัต ย์ ทัง้ ทศางค์ และของมอบถวาย หัว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ ผ้ ูดูแ ลคื อ โคนานิ ย าห์ ค นเลวี ”
(2พงศาวดาร 31:11-12)
น่าสังเกตว่าสิบลดของประชากรมีมากจนมีเหลืออยู่มาก (2พงศาวดาร 31:10) แม้ กระนัน้ ไม่มีการให้ สิบลดคืนหรื อให้ อยู่
ภายใต้ การควบคุมของชาวอิสราเอลที่นําสิบลดมา แต่คนเลวีเป็ นผู้ดแู ล เพียงเพราะมีสิบลดมากมายไม่ได้ ทําให้ ประชากรมีสิทธิ์ใน
การเรี ยกร้ องเงินนัน้ เราควรจะถือสิง่ นี ้เป็ นตัวอย่างสําหรับเรา แม้ วา่ จะมีสบิ ลดจํานวนมากเข้ ามาในคริ สตจักรท้ องถิ่น สิบลดเหล่านี ้
เป็ นของพระเจ้ า ไม่ใช่สมาชิกคนหนึง่ คนใด ผู้รับใช้ จะต้ องเป็ นผู้ดแู ลสิบลดเหล่านี ้
“และยูดาห์ทงปวงได้
ั้
นําทศางค์ที่เป็ นข้ าว เหล้ าองุ่นใหม่และนํ ้ามันเข้ ามายังเรื อนพัสดุ ข้ าพเจ้ าได้ แต่งตั ้งคนให้ ดแู ลเรื อ
พัสดุ คือเชเลมิยาห์ปโุ รหิต...และเปดายาห์แห่งคนเลวี...” (เนหะมีย์ 13:12-13) (ดูเนหะมีย์ 10:36-39) ปุโรหิตและคนเลวีเป็ นผู้ดแู ล
คลังสิบลด ด้ วยเหตุนนั ้ จึงต้ องรายงานต่อพระเจ้ าในการจัดการสิบลด เมื่อมีการดูแลสิบลดอย่างไม่ถกู ต้ อง พระเจ้ าจะทรงลงโทษ
(ดังมีตวั อย่างแล้ ว) แต่พระเจ้ าเท่านันที
้ ่ทรงเป็ นผู้ลงโทษ (1ซามูเอล 2:12-17, 34; 4:17) ศิษยาภิบาลดูแลวิญญาณและต้ องถวาย
รายงานต่อพระเจ้ าดังผู้อารักขาทุกสิง่ ที่ได้ ทรงมอบไว้ แก่พวกเขา รวมทังสิ
้ บลดด้ วย (ฮีบรู 13:17-18)
จากข้ อพระคัมภีร์ที่เราได้ กล่าวถึงไป เราสามารถสรุปได้ ว่าพระเจ้ าทรงมีสถานที่เฉพาะสําหรับสิบลดและเงินถวาย คลังมี
ความคล้ ายคลึงกับที่เก็บของคริ สตจักรท้ องถิ่นที่เราเป็ นสมาชิกอยู่ สถานที่ผ้ เู ชื่อแต่ละคนได้ รับอาหารทางฝ่ ายวิญญาณ การให้ สิบ
ลดแก่คลัง (ที่เก็บ) ของคริ สตจักรท้ องถิ่นของเราแสดงว่าเราช่วยเหลือผู้รับใช้ ของที่ประชุม เราเป็ นผู้เชื่อที่ยอมจํานนซึ่งตระหนักถึง
หน้ าที่ของเราในการช่วยเหลือกิจการงานของพระเจ้ า และการประกาศพระกิตติคณ
ุ ผ่านทางการช่วยเหลือผู้รับใช้ และการรับใช้ ของ
คริ สตจักรท้ องถิ่น การให้ สบิ ลดแก่คริสตจักรท้ องถิ่นผูกพันผู้เชื่อเข้ ากับคริสตจักรนัน้
การสรุปนี ้ยังเป็ นเรื่ องของสามัญสํานึกและความถูกต้ อง จะไม่เป็ นการขาดสามัญสํานึกและความถูกต้ องหรื อหากเราไม่
จัดหาให้ แก่ผ้ รู ับใช้ ของพระเจ้ าผู้ใส่ใจชีวิตฝ่ ายวิญญาณของเรา ถูกต้ องหรื อที่เราจะละทิ ้งศิษยาภิบาลของเราเพื่อช่วยเหลือผู้รับใช้
อื่น มาลาคี 3:10 กล่าวว่า “จงนําทศางค์ เต็มขนาดมาไว้ ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา” ชาวอิสราเอลสัญญาว่า “เราจะ
ไม่เพิกเฉยต่อพระนิเวศของพระเจ้ าของเรา” (เนหะมีย์ 10:39) เมื่อเราไม่นําส่วนของเรามาเพื่อช่วยเหลือผู้รับใช้ ในคริ สตจักรท้ องถิ่น
ของเรา เราก็เพิกเฉยต่อพระนิเวศของพระเจ้ า
ผู้รับใช้ ที่สตั ย์ซื่อกี่คนที่ต้องทิ ้งที่ประชุมไป ไม่ใช่เพราะเขาต้ องการทําเช่นนัน้ แต่เพราะผู้ที่เชื่อเพิกเฉยต่อหน้ าที่ของตนใน
การช่วยเหลือผู้รับใช้ ไม่มีอาหาร (เงิน) เพียงพอในพระนิเวศของพระเจ้ าเพื่อช่วยเหลือผู้รับใช้ ของพระองค์และครอบครัวของเขา
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ในพระคัมภีร์ คลังอยู่ภายใต้ การดูแลของคนเลวีอยู่เสมอ ในเนหะมีย์ 13:4-14 เอลียาชีบปุโรหิต ผู้ดแู ลห้ อง (คลัง) ของ
พระนิเวศของพระเจ้ า ได้ ผกู มิตรกับชายคนหนึ่งชื่อโทบีอาห์ เอลียาชีบได้ อนุญาตให้ โทบีอาห์เข้ าไปในคลังพร้ อมกับครอบครัวของ
เขาและเครื่ องเรื อนของเขา พระคัมภีร์กล่าวว่าการละเมิดนี ้กลายเป็ นสิ่งที่ร้ายแรงมากจน “ส่วนของคนเลวีนนั ้ เขาก็ไม่ได้ มอบให้
เพราะฉะนันคนเลวี
้
และนักร้ องผู้ปฏิบตั ิการงาน ต่างก็หนีกลับไปยังไร่นาของคน” (เนหะมีย์ 13:10)
โทบีอาห์ได้ ควบคุมคลังและไม่ได้ จ่ายแจกสิบลดตามความจําเป็ นของคนเลวี ดังนัน้ คนเลวีจึงต้ องกลับไปยังเมืองของตน
เนื่องจากขาดอาหาร พวกเขาต้ องทิ ้งเรื่ องฝ่ ายวิญญาณของประชากรเพื่อดูแลความจําเป็ นทางวัตถุของตนเอง
เมื่อเนหะมีย์มาถึงและเห็นภาพนี ้ เขาเกิดความเจ็บปวดอย่างร้ ายแรงจนได้ โยนเครื่ องเรื อนของโทบีอาห์ออกไปจากห้ อง
(เนหะมีย์ 13:8) ตัวอย่างนี ้สอนเราว่าสิบลดควรจะอยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้รับใช้ ของพระเจ้ า ไม่ใช่ตามอําเภอใจของสมาชิกคน
หนึ่งคนใดของที่ประชุม แน่นอนว่า ผู้รับใช้ จะต้ องรับผิดชอบต่อพระเจ้ า กายคริ สตจักรและกฎหมายของแผ่นดิน (2พงศาวดาร
8:21) แต่ธรรมิกชนจะต้ องไว้ ใจในการอารักขาของพวกเขา หากเราไม่อาจมีความมัน่ ใจว่าศิษยาภิบาลของเราจะใช้ เงินซึง่ เป็ นของ
โลกนี ้ได้ อย่างถูกต้ อง เราจะสามารถไว้ ใจเขาในการดูแลวิญญาณของเราซึง่ เป็ นสิง่ นิรันดร์ ได้ อย่างไร
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มนุษย์ จะฉ้ อพระเจ้ าหรือ
การศึกษาเรื่ องสิบลดไม่อาจสมบูรณ์ได้ หากไม่ศกึ ษามาลาคี 3:8-10 เพราะข้ อพระคัมภีร์ในส่วนนี ้คงจะเป็ นส่วนที่ศิษยาภิ
บาลทังหลายใช้
้
มากที่สดุ เมื่อต้ องการสอนคริสตจักรในเรื่ องการถวายสิบลด
ภายใต้ ธรรมบัญญัติของโมเสส พระเจ้ าทรงเน้ นเรื่ องการอวยพรผู้ที่ถวายสิบลด มีการกล่าวถึงการแช่งสาปผู้ที่ไม่ถวายสิบ
ลดน้ อยมาก เพราะสิ่งสําคัญในการที่พระเจ้ าบัญชาให้ มนุษย์ถวายสิบลดไม่ใช่เพื่อแช่งสาป แต่เพื่ออวยพร (เฉลยธรรมบัญญัติ
14:29) ชาวอิสราเอลซึ่งได้ รับพระพรจากพระเจ้ าได้ ถวายสิบลดแก่พระองค์เพื่อเป็ นการนมัสการและขอบพระคุณที่พระองค์ทรง
อวยพร พระเจ้ าทรงกําหนดให้ มีสิบลดเพื่อเป็ นการอวยพรแก่มนุษย์ ไม่ใช่การแช่งสาป เพราะพระเจ้ าทรงประสงค์ให้ สิบลดมีผลใน
ทางบวก ไม่ใช่ทางลบ
ศิษยาภิบาลควรจะระวังไม่ใช้ วิธีการสอนสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวถึงในทางบวกด้ วยวิธีทางลบ พระคัมภีร์เขียนไว้ เกี่ยวกับ
พระพรที่เราได้ รับจากการให้ สิบลดและผลรุ่ นแรก (สุภาษิ ต 3:9-10) ในธรรมบัญญัติ กล่าวถึงเรื่ องนี ้ในลักษณะที่ว่า เราได้ รับพระ
พร เราจึงต้ องถวายสิบลด (เฉลยธรรมบัญญัติ 14:22-26) ทังนี
้ ้ ควรจะมีการสอนเรื่ องการถวายสิบลดในลักษณะเช่นนี ้ในคริ สตจักร
ปั จจุบนั
ในทํานองเดียวกัน มาลาคี 3:8-10 สัญญาถึงพระพร แต่ยงั ให้ คําเตือนพิเศษเนื่องจากประชากรโดยทัว่ ไปเลิกถวายสิบลด
พระเจ้ าจึงทรงใช้ ปากของผู้พยากรณ์เพื่อติเตียนชนชาติอิสราเอลเพราะพวกเขาไม่เชื่อฟั ง อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงลงท้ ายคําสอน
ของพระองค์ในทางบวก พระองค์ตรัสว่าหากประชากรจะเริ่ มนําสิบลดมาที่คลัง พระองค์จะทรงเปิ ดหน้ าต่างในฟ้าสวรรค์เพื่อเทพ
รอย่างล้ นไหลลงมาให้ พวกเขา (ข้ อ 10)
เมื่อธรรมิกชนของพระเจ้ าละเลยหน้ าที่โดยสิ ้นเชิงเท่านัน้ ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าจึงควรจะว่ากล่าวเขาโดยใช้ ถ้อยคําที่รุนแรง
เหมือนเช่นในมาลาคี 3:8-9 ได้ โดยทัว่ ไป ถ้ าผู้รับใช้ สอนเรื่ องสิบลดในทางบวก ธรรมิกชนจะยอมรับในทางบวกและก่อให้ เกิดผลใน
ทางบวก บางครัง้ ศิษยาภิบาลจะต้ องกล่าวถึงเรื่ องสิบลดกับคริสตจักรเป็ นปกติ แต่เมื่อให้ คําเตือนในทางลบ จะต้ องพูดถึงแง่มมุ ใน
ทางบวกด้ วย ศิษยาภิบาลไม่ควรจะทําให้ ทงคริ
ั ้ สตจักรต้ องทนทุกข์เพียงเพราะความผิดพลาดของคนเพียงเล็กน้ อย
ผู้พยากรณ์ ต่อว่าประชากรอิสราเอลที่ฉ้อพระเจ้ า เป็ นไปได้ หรื อไม่ที่เราจะฉ้ อพระเจ้ าในปั จจุบนั โดยการไม่ถวายสิบลด
หรื อให้ เงินถวาย เราควรจะสังเกตว่าพระเจ้ าทรงต่อว่าผู้ที่ฉ้อพระเจ้ าไม่ใช่แต่เพียงในเรื่ องสิบลดเท่านัน้ แต่เงินถวายด้ วย พระเจ้ า
ตรัสถึงการให้ โดยรวมและในทุกรู ปแบบ นั่นคือ เมื่อคนๆ หนึ่งเพิกเฉยต่อพระนิเวศของพระเจ้ าโดยไม่ให้ เงินแก่กิจการงานของ
พระองค์ เขากําลังฉ้ อพระเจ้ าอยู่ สิง่ นี ้เป็ นความจริงภายใต้ ธรรมบัญญัติและภายใต้ พระคุณ
มาลาคี 3:8-10 ทําให้ เราได้ เรี ยนรู้วา่
1. ธรรมิกชนของพระเจ้ าอาจฉ้ อพระเจ้ าได้ โดยการไม่ถวายสิบลดและเงินถวายแก่กิจการงานของพระองค์
2. ธรรมิกชนที่ไม่ให้ แก่พระเจ้ าจะไม่ได้ รับพระพรจากพระองค์
3. เราจะต้ องนําสิบลดมายังคลัง (ที่เก็บ)
4. วัตถุประสงค์ของสิบลดคือเพื่อให้ มีอาหาร (เงิน) อยูใ่ นพระนิเวศของพระเจ้ าเพื่อผู้รับใช้ ของพระองค์
5. เราควรจะพิสูจน์ ให้ ร้ ู ว่าพระวจนะของพระเจ้ าเป็ นจริ งหรื อไม่เมื่อพระองค์ ทรงสัญญาจะอวยพรแก่ผ้ ูที่ให้ แก่งานของ
พระองค์ (ข้ อพระคัมภีร์นี ้เป็ นหนึง่ ในไม่กี่ข้อที่พระเจ้ าทรงท้ าทายเราให้ ทดลองพระองค์ในสิง่ ใดสิง่ หนึง่ )
6. พระเจ้ าทรงสัญญาว่าจะอวยพรทุกคนที่ถวายสิบลด
คําสัญญานี ้ไม่ใช่สญ
ั ญาสําหรับผู้ที่อยู่ภายใต้ ธรรมบัญญัติเท่านัน้ แต่ได้ รับการพิสจู น์แล้ วว่าผู้เชื่อที่ถวายสิบลดจะได้ รับ
การอวยพรจากพระเจ้ า เมื่อศึกษาคริ สตจักรที่ต่างๆ จะให้ เห็นว่าผู้ที่ถวายสิบลดได้ รับพระพรมากกว่าผู้ที่ต่อต้ านการถวายสิบลด
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โดยทัว่ ไป กลุ่มคนที่ไม่ถวายสิบลดจะคงเป็ นคริ สตจักรที่มีขนาดเล็กจนเกือบจะไม่เคยเติบโตเลย พวกเขาขาดวิสยั ทัศน์เกี่ยวกับ
หน้ าที่รับผิดชอบของผู้ที่เชื่อทุกคนในการให้ เงินของตนเพื่อประกาศข่าวประเสริฐออกไป
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บทที่ 12

พระเยซและการให้
ู
เหมือนเช่นชาวยิวที่ดีทกุ คนในสมัยนัน้ พระเยซูทรงเชื่อฟั งและถวายสิบลด มิฉะนันแล้
้ ว พระองค์ก็คงจะไม่ปฏิบตั ิตาม
ธรรมบัญญัติที่พระองค์เสด็จมาเพื่อทําให้ สมบูรณ์ และชาวยิวคงจะมีสิ่งที่เขาสามารถใช้ เพื่อกล่าวหาพระองค์ได้ พระเยซูไม่เคย
ยกเลิกการถวายสิบลดจากการเป็ นวิธีให้ เกียรติแก่พระเจ้ าของมนุษย์ ในทางตรงกันข้ าม พระองค์ทรงเห็นชอบกับผู้ที่ถวายสิบลด
พวกฟาริสีซงึ่ เป็ นผู้นําทางศาสนาในเวลาการรับใช้ ของพระเยซูคริ สต์เป็ นผู้ที่เคร่งครัดอย่างมากเกี่ยวกับธรรมบัญญัติเรื่ อง
สิบลด พวกเขาถวายสิบลดแม้ จากของสมุนไพรเล็กที่สดุ จากสวนของตน แต่กลับขาดคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณอื่นๆ เช่น ความ
ยุติธรรม ความเมตตา และความเชื่อ ในมัทธิว 23:23 พระเยซูทรงติเตียนพวกเขา ไม่ใช่เพราะว่าเขาถวายสิบลดอย่างสัตย์ซื่อ แต่
เพราะเขาถวายสิบลดแต่ไม่มีความยุติธรรม ความเมตตาและความเชื่อ พระเยซูทรงสอนว่าเราจะต้ องถวายสิบลด และไม่ละเลย
ความยุติธรรม ความเมตตาและความเชื่อ
การรับใช้ ของพระเยซูเป็ นเวลาของการเปลี่ยนแปลงจากธรรมบัญญัติส่คู ริ สตจักรแห่งพันธสัญญาใหม่ ถ้ าพระเยซูทรง
ประสงค์ที่จะประณามหรื อยกเลิกการถวายสิบลดในพันธสัญญาใหม่ เวลาในมัทธิ ว 23:23 คงจะเป็ นเวลาที่เหมาะสมที่จะทรง
ยกเลิก พระองค์ไม่ได้ ประณามการถวายสิบลด แต่พระองค์ตรัสว่าไม่ควรละเลยความยุติธรรม ความเมตตาและความเชื่อด้ วย
การที่พระเยซูทรงเห็นชอบในเรื่ องการถวายสิบลดเป็ นสิ่งสําคัญ ถ้ าเราไม่เห็นด้ วยกับคําสอนที่พระเยซูทรงชอบ เราก็ไม่
เชื่อฟั งคําสอนของพระองค์ไม่ใช่หรื อ การประกาศแผ่นดินของพระเจ้ าเริ่มต้ นขึ ้นจากการรับใช้ ของยอห์นผู้ให้ บพั ติศมา (ลูกา 16:16)
เราไม่ควรจะทําให้ คําสอนของพระเยซูในช่วงเวลานี ม้ ี ความสําคัญลดน้ อยลงไป เพราะคําสอนของพระองค์ ในเวลานี ก้ ่อเป็ น
รากฐานของคริ สตจักรแห่งพันธสัญญาใหม่ ตัวอย่างเช่น พระเยซูตรัสว่าคนทังหลายจะต้
้
องบังเกิดใหม่ (ยอห์น 3:3) คงไม่มีใคร
กล้ าโต้ แย้ งคําสอนนีข้ องพระเยซู แต่หากในช่วงเวลานัน้ พระเยซูทรงเห็นชอบกับการถวายสิบลด เราเป็ นใครที่จะประณามการ
ถวายสิบลด การที่พระเยซูทรงเห็นชอบในเรื่ องสิบลดทําให้ การถวายสิบลดเป็ นสิง่ ที่ถกู ต้ อง
การที่เปาโลและอัครทูตคนอื่นๆ ไม่ได้ ใช้ คําว่า “สิบลด” ในงานของเขียนของพวกเขาไม่ได้ หมายความว่าพวกเขาไม่เชื่อใน
การถวายสิบลด ในยอห์น 3:3 พระเยซูตรัสว่าคนทัง้ หลายจะต้ องบังเกิดใหม่ แต่ไม่มีอคั รทูตคนใดใช้ ถ้อยคําเหมือนเช่นนัน้ ทุก
ประการในงานเขียนของตน เปาโลไม่ได้ ใช้ คําว่า “นรก” แต่สอนเรื่ องนรกโดยใช้ ถ้อยคําอื่นๆ (โรม 5:9; 1เธสะโลนิกา 1:10; 2เธสะโล
นิกา 1:9) พระเยซูทรงใช้ คําว่า “นรก” ซํ ้าแล้ วซํ ้าเล่า (มัทธิว 5:22, 29; 10:28; 23:33) เช่นนี ้ หมายความว่าเปาโลและพระเยซูเห็น
ไม่ลงรอยกันหรื อ คําตอบคือไม่ใช่ เปาโลสอนคําสัง่ สอนเดียวกับที่พระเยซูทรงสอน แต่ไม่จําเป็ นต้ องใช้ ถ้อยคําเดียวกันบ่อยครัง้
เท่ากัน พระเยซูทรงเห็นชอบกับการถวายสิบลด (มัทธิว 23:23) และแม้ ว่าเปาโลจะไม่ได้ ใช้ คําว่า “สิบลด (ทศางค์)” แต่ก็สนับสนุน
คําสอนนี ้ (1โครินธ์ 9:13-14)
พระเยซูไม่ทรงประณามเรื่ อ งสิบลดเลย พระองค์ ทรงสอนว่าแม้ เราจะสัตย์ ซื่ อในการถวายสิบลด แต่ก็ควรจะแสดง
คุณสมบัติฝ่ายวิญญาณอื่นๆ ในชีวิตของเราด้ วย พระองค์ทรงเตือนถึงอันตรายของการทําสิ่งต่างๆ เพียงเพื่อทําตามข้ อกําหนด
แทนที่จะทําจากใจด้ วยความรัก พระองค์ตรัสถึงความผิดในการเน้ นอาการในการให้ มากกว่าวิญญาณของผู้ที่ให้ การกระทําทุก
อย่างที่คริ สเตียนกระทําออกมาควรจะมาจากภายใน ศาสนาเป็ นเพียงภายนอก แต่ความรอดเริ่ มต้ นจากภายใน แล้ วจึงสะท้ อน
ออกมาภายนอก คนจํานวนมากให้ สิบลดของตนและรู้สกึ ว่าทําถูกต้ องแล้ ว แต่ในวิญญาณของพวกเขา พวกเขาชอบติเตียน ชอบ
ตัดสินผู้อื่น ไม่มีความรักและความเมตตา (ลูกา 18:10-14) พระเยซูทรงเรี ยกให้ เรามีความสมดุลในชีวิตของเราเพราะเราทําสิ่ง
ต่างๆ ด้ วยเหตุแห่งความรัก ความชอบธรรม ความเมตตา และความเชื่อ
พระเยซูตรัสว่า “เหตุฉะนัน้ ของของซีซาร์ จงถวายแก่ซีซาร์ และของของพระเจ้ าจงถวายแด่พระเจ้ า” (มัทธิว 22:21) บริ บท
ของข้ อพระคัมภีร์นี ้กล่าวถึงการจ่ายภาษี แก่ซีซาร์ พระเยซูทรงให้ เราได้ ร้ ู ว่าเราจะต้ องจ่ายภาษี แก่รัฐบาล แต่ในทํานองเดียวกัน เรา
จะต้ องถวายแด่พระเจ้ าสิง่ ที่เป็ นของของพระองค์ด้วย
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พระเยซูตรัสไว้ อย่างชัดเจนว่าผู้รับใช้ ข่าวประเสริฐควรจะได้ รับการช่วยเหลือ เมื่อพระองค์ทรงส่งอัครทูตสิบสองคนออกไป
ยังเมืองต่างๆ ของอิสราเอล พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “อย่าหาเหรี ยญทองคําหรื อเงินหรื อทองแดงไว้ ในไถ้ ของท่าน หรื อย่ามใช้
ตามทาง หรื อเสื ้อ หรื อถือไม้ เท้ า หรื อสวมรองเท้ า เพราะว่าผู้ทํางานสมควรจะได้ อาหารกิน” (มัทธิว 10:9-10) ผู้ที่ยอมรับคําสอน
ของพวกเขาจะต้ องช่วยเหลือพวกเขา
เมื่อพระเยซูทรงสัง่ สาวกเจ็ดสิบคนออกไป พระองค์ตรัสว่า “ผู้ทํางานสมควรจะได้ รับค่าจ้ างของตน” (ลูกา 10:7) ข้ อพระ
คัมภีร์เหล่านี ้เผยให้ เห็นพระทัยของพระคริ สต์เกี่ยวกับผู้ที่เทศนาข่าวประเสริ ฐ พวกเขาควรจะได้ รับการช่วยเหลือจากผู้ที่ฟังพระ
วจนะภายใต้ การรับใช้ ของเขา ใน 1โคริ นธ์ 9:14 เปาโลกล่าวถึงความจริ งนี ้อีกครัง้ เขาสนับสนุนการที่ผ้ เู ชื่อให้ ความช่วยเหลือผู้รับ
ใช้ โดยกล่าวว่าเป็ นพระบัญชาของพระเยซู (ดู 1ทิโมธี 5:18) พระเยซูและเปาโลเห็นลงรอยกัน ผู้รับใช้ ควรจะได้ รับการช่วยเหลือ
ทางการเงินจากผู้ที่รับฟั งพระวจนะของพระเจ้ าภายใต้ การรับใช้ ของเขา
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราทรงสนับสนุนเรื่ องสิบลดและสอนว่าสิบลดเป็ นสิ่งที่จะใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่
เทศนาข่าวประเสริ ฐ

เหตุจูงใจ
บางคนเกิดความสับสนเกี่ยวกับคําสอนของพระเยซูในเรื่ องการทําทานในมัทธิว 6:1-4 คนเหล่านันใช้
้ ข้อพระคัมภีร์สว่ นนี ้
เพื่อสร้ างความเชื่อที่แปลกประหลาด เช่น คนๆ คนหนึง่ ไม่ควรจะถวายสิบลดหรื อให้ เงินถวายอย่างเปิ ดเผย และคนๆ หนึ่งไม่ควรจะ
เขียนชื่อบนซองสิบลดเพื่อที่มือขวาจะไม่ร้ ูวา่ มือซ้ ายของเขาทําอะไร
ในมัทธิว 6 พระเยซูทรงประณามคนทังหลายที
้
่ทําสิ่งต่างๆ เช่น ทําทานเพียงเพื่อปฏิบตั ิตามพิธีศาสนาและให้ คนอื่นๆ ได้
เห็น สิ่งสําคัญที่จะนําไปสู่ความเข้ าใจข้ อความนี ้คือ การรู้ ว่าพระเยซูทรงประณามวิธีการที่พวกเขาทําสิ่งเหล่านี ้ ไม่ใช่การกระทํา
ของพวกเขา พระองค์ทรงประณามเหตุจงู ใจ ไม่ใช่การกระทํา
บทนีเ้ ริ่ มต้ นด้ วยถ้ อยคําที่สําคัญว่า “จงระวัง อย่ากระทําศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่น” (มัทธิ ว 6:1) “อย่ากระทําศาสนกิจ”
หมายถึงธรรมเนียมของชาวยิวในการทําทานแก่คนยากจน ธรรมบัญญัติสอนชาวยิวให้ ช่วยเหลือคนยากจน พวกฟาริ สีปฏิบตั ิใน
เรื่ องนี ้อย่างมากจนรู้ สึกว่ามนุษย์คนหนึ่งมีความชอบธรรมต่อพระพักตร์ พระเจ้ าเพราะเขาทําทาน รับบี [อาจารย์ของศาสนายิว]
กล่าวว่าการให้ เงินเพียงเล็กน้ อยแก่คนยากจนก็ทําให้ มนุษย์ไปสวรรค์ได้ พวกฟาริ สีทําทานเพื่อให้ ได้ สิ่งตอบแทนจากพระเจ้ าและ
ให้ คนทังหลายได้
้
เห็น ที่ทางเข้ าวิหารของเฮโรด พวกฟาริ สีวางที่ใส่เงินสิบสามอันซึง่ มีรูปร่างเป็ นแตร พวกเขาดึงความสนใจของคน
อื่นๆ โดยทําเสียงดังเมื่อโยนเหรี ยญลงไปในที่ใส่เงินนัน้ พวกเขาต้ องการการสรรเสริ ญจากคนทัง้ หลาย และเมื่อเขาได้ รับการ
สรรเสริญนัน้ เราก็ได้ รับสิง่ ตอบแทน
คําว่า “ศาสนกิจ” ในภาษากรี กคือ แอลเอไอโมซเน่
้ ้ ไม่ได้ หมายถึงการถวาย
ู (eleemosune) (การกุศล การบริ จาค) ทังนี
สิบลดหรื อเงินถวาย แต่หมายถึง “การทําทาน” พระเยซูไม่ได้ ทรงประณามการบริ จาคให้ แก่คนยากจน เพราะพระองค์ตรัสว่า “ฝ่ าย
ท่านทังหลายเมื
้
่อทําทาน” ซึง่ ทําให้ เรารู้ ว่าเราควรจะทําทาน พระองค์ทรงประณามวิธีการและทัศนคติของฟาริ สีซึ่งทําทานเพื่อคน
ทังหลายจะได้
้
เห็น
พระเยซูทรงสนพระทัยว่าอะไรเป็ นเหตุจงู ใจในการกระทําของเรา คริ สเตียนบางคนให้ เงินถวายและสิบลด แต่เขาทําเพียง
เพื่อปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด ทําให้ ศิษยาภิบาลพอใจ หรื อให้ คริสเตียนคนอื่นๆ ได้ เห็น เราควรจะให้ แต่ให้ ด้วยเหตุจงู ใจที่ถกู ต้ อง
ในพระคัมภีร์ คนทังหลายถวายเงิ
้
นและสิบลดอย่างเปิ ดเผย อัครทูตไม่ได้ เข้ าใจความหมายของ “ทานลับ” (มัทธิว 6:4) ว่า
เป็ นการห้ ามไม่ให้ ถวายเงินอย่างเปิ ดเผย (1โคริ นธ์ 16:2; กิจการ 4:37; 5:1-2; 11:29-30; ฟี ลิปปี 4:14-18) เปาโลเขียนถึงชาวโค
ริ นธ์ ให้ แยกเงินถวายพิเศษเพื่อผู้เชื่อที่มีความขัดสนในทุกวันแรกของสัปดาห์ ทังนี
้ ้ เมื่อเปาโลมาถึง พวกเขาจะได้ ไม่ต้องเก็บเงิน
ถวายเพื่อวัตถุประสงค์ นัน้ เปาโลไม่ได้ ห้ามไม่ให้ รวบรวมเงินถวาย แต่แสดงให้ เห็นว่าการถวายเงินอย่างเปิ ดเผยนัน้ เป็ นเรื่ อง
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ธรรมดาในคริ สตจักรยุคแรก พระเยซูตรัสไว้ ในมัทธิว 6:6 ว่าเราควรจะอธิษฐาน “ในห้ องชันใน”
้ แต่ไม่มีอคั รทูตคนใดเข้ าใจว่าเป็ น
การห้ ามไม่ให้ อธิษฐานในที่สาธารณะ (กิจการ 2:1-3, 42; 4:24, 31;16:13)
พระเยซูทรงตรัสถึงเหตุจงู ใจและทัศนคติ เราสามารถถวายเงินและสิบลดในที่สาธารณะได้ แต่ไม่ใช่ด้วยต้ องการให้ คนอื่น
เห็นหรื อให้ ได้ รับคําสรรเสริ ญ การให้ อย่างเปิ ดเผยด้ วยเหตุจงู ใจที่ถกู ต้ องเป็ นเหมือนกับการให้ ในที่ลบั เพราะเราไม่ได้ ทําเพื่อให้ คน
อื่นประทับใจ แต่เพื่อให้ พระเจ้ าพอพระทัย บางทีผ้ ทู ี่อ้างเหตุผลให้ มีการถวายเงินในที่ลบั ทําให้ ผ้ อู ื่นสนใจตัวเขามากยิ่งกว่าผู้ที่ให้ แก่
พระเจ้ าจากใจอย่างเปิ ดเผย
“อย่าให้ มือซ้ ายรู้ การซึ่งมือขวากระทํานัน้ ” (มัทธิ ว 6:3) สอนเราไม่ให้ ให้ ด้วยความตังใจที
้ ่จะทําให้ คนอื่นรู้ ว่าเราให้ เป็ น
จํานวนเท่าไร หลังจากที่เราให้ เงินถวาย เราไม่ควรจะยึดติดกับความสําคัญของการกระทํานัน้ เพราะเราต้ องให้ โดยไม่เสแสร้ งหรื อมี
เหตุจงู ใจที่ไม่ถกู ต้ อง
การเขียนชื่อของเราบนซองสิบลดไม่ได้ ละเมิดคําสอน เพราะไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกาศการถวายของเรา แต่เพื่อให้
สามารถบันทึกการอารักขาของเราอย่างถูกต้ องเพื่อการดูแลของศิษยาภิบาลและการลดภาษี ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับคริ สตจักรควรจะ
กระทําด้ วยระเบียบ รวมทังการให้
้
สบิ ลดด้ วย
โดยสรุป คําสอนของพระเยซูในมัทธิว 6:1-4 กล่าวถึงการทําทาน (การให้ แก่คนยากจน) โดยตรง นอกจากนี ้ พระเยซูทรง
ตรัสถึงเหตุจงู ใจที่ทําให้ เราให้ ไม่วา่ จะให้ แก่คนยากจนหรื อแก่คลังของคริ สตจักรท้ องถิ่น
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บทที่ 13

ใจของเราเป็ นอย่ างไร
คริ สเตียนบางคนเชื่อว่าวิธีการให้ เงินคือตามที่เขาได้ คิดหมายไว้ ในใจ (2โคริ นธ์ 9:7) หลักการนี ้มีเหตุมีผล อย่างไรก็ตาม
คนจํานวนมากที่เรี ยกร้ องตามข้ อพระคัมภีร์นี ้ไม่เคยตังใจที
้ ่จะให้ มากกว่าสิบเปอร์ เซนต์ พวกเขาพยายามที่จะหลบเลี่ยงหรื อหลีกหนี
การถวายสิบลดตามที่พระเจ้ าได้ ทรงกําหนดไว้
ในความพยายามที่จะไม่ถวายสิบลด คนเหล่านี ้ลืมไปว่าในบทเดียวกัน เปาโลกล่าวถึงการให้ โดยใช้ คําว่า “ใจของท่าน
พร้ อมอยู่แล้ ว” “ความกระตือรื อร้ นของพวกท่าน” “จัดเตรี ยมทานของท่านไว้ ตามที่ท่านได้ สญ
ั ญาไว้ แล้ ว” “หว่านมาก” “สิ่งของ
บริ บรู ณ์ สําหรับงานที่ดีทกุ อย่าง” และ “มัง่ คัง่ บริ บรู ณ์ขึ ้น เพื่อให้ ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้ างขวาง ซึ่งโดยเราจัดแจกจะให้ เกิดการ
ขอบพระคุณพระเจ้ า” (2โคริ นธ์ 9:2, 5, 6, 8, 11) ในบทก่อนหน้ านัน้ เปาโลกล่าวถึงการให้ จาก “ความลําบากยากจนอย่างที่สดุ ”
้ น่ คือว่า เมื่อเปาโลกล่าวถึงการให้ ตามที่ได้
“ใจศรัทธายิ่ง” และ “เกินความสามารถของเขา” (2โคริ นธ์ 8:2-3) สิ่งแรกที่เราต้ องตังมั
คิดหมายไว้ ในใจของเรา เขาไม่ได้ หมายถึงให้ หาทางที่จะไม่ให้ สงิ่ ที่ถกู ต้ องแก่พระเจ้ า
เปาโลไม่ได้ ทําให้ สิบลดมีความสําคัญน้ อยลง ข้ อพระคัมภีร์บทนี ้และข้ อนี ้ไม่ได้ กล่าวถึงสิบลดหรื อกล่าวถึงการช่วยเหลือ
ผู้รับใช้ เปาโลได้ สอนเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้รับใช้ ใน 1โคริ นธ์ 9 แต่ใน 2โคริ นธ์ 9 เขาเขียนเกี่ยวกับการถวายด้ วยสมัครใจแก่คริ ส
้ นคนละเรื่ องกัน
เตียนที่ขดั สน การถวายด้ วยสมัครใจเพื่อช่วยเหลือผู้เชื่อคนอื่นๆ และสิบลดเพื่อช่วยเหลือคริ สตจักรท้ องถิ่นนันเป็
และเราไม่ควรจะสับสน
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ใช้ ได้ กบั การถวายเงินก็ใช้ ได้ กบั การถวายสิบลด ตามที่เปาโลกล่าวไว้ การให้ มีความเกี่ยวข้ องกับใจ
ของคริ สเตียนโดยตรง ความปรารถนาที่จะให้ หรื อไม่ให้ เป็ นเครื่ องวัดที่ดีว่าสภาพทางฝ่ ายวิญญาณของผู้ที่เชื่อเป็ นอย่างไร ผู้ที่อยู่
ฝ่ ายวิญญาณมีแนวโน้ มที่จะให้ แก่พระเจ้ า การให้ คือสิง่ ที่คนๆ หนึง่ “คิดหมาย” ว่าจะทํา
เปาโลคาดหวังว่า “ทุกคน” จะให้ ไม่มีใครได้ รับการยกเว้ นจากการให้ แก่งานของพระเจ้ า ทุกคนควรจะให้ ทุกคนควรจะให้
ตามที่เขา “คิดหมาย” ไว้ ในใจของเขา
เปาโลกล่าวถึงการให้ เงินถวายแก่พี่น้องที่ขดั สน สําหรับหลายคน การให้ เงินถวายเป็ นสิ่งที่เขาทําเพียงเล็กน้ อย แต่เปา
อตกลงใจที่จะกระทําหรื อทําให้ สําเร็จ” คํากรี กใน 2โคริ นธ์
โลกล่าวว่า “คิดหมาย” ที่จะให้ ไว้ ในใจ การคิดหมายหมายถึง “ตังใจหรื
้
9:7 คือ เพราะอาอี เรอมาอี (proairemai) และมีความหมายว่า “เลือกเพื่อตนเองก่อนสิ่งอื่น ชอบมากกว่า เช่น ความหมายโดยนัย
้ ่จะทํา หรื อ
เสนอ (ตังใจ)
้ คิดหมาย” ดังนัน้ การให้ เงินถวายควรจะเป็ นการตัดสินใจที่มีสติและไตร่ตรองไว้ ลว่ งหน้ า เราควรจะตังใจที
ชอบที่จะทําเช่นนัน้
เมื่อศิษยาภิบาลกล่าวว่า “เราจะรับเงินสิบลดและเงินถวาย” เราควรจะคิดหมายไว้ ในใจของเราที่จะให้ การให้ เงินถวาย
ไม่ใช่สิ่งเล็กๆ เพราะไม่มีคําบัญชาใดขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าที่เป็ นสิ่งไม่สําคัญ ใจที่แข็งแรงในทางฝ่ ายวิญญาณซึ่งรักงานขององค์
พระผู้เป็ นเจ้ าจะให้ ด้วยใจกว้ างขวาง แต่ใจที่ป่วยทางฝ่ ายวิญญาณจะหาทางที่จะให้ แก่งานของพระเจ้ าน้ อยลง ใจที่คิดหมายว่าจะ
ให้ แก่พระเจ้ าเป็ นใจที่รักพระองค์ ดาวิดชายผู้ตามชอบพระทัยพระเจ้ าเป็ นผู้มีใจกว้ างขวาง ชายที่มีใจเพื่อพระเจ้ าจะให้ แก่กิจการ
งานขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าด้ วยใจกว้ างขวาง
เราไม่ควรใช้ 2โคริ นธ์ 9:-7 เพื่อหาเหตุผลในการให้ แก่พระเจ้ าในสิ่งที่ดเู หมือนว่าดีสําหรับเรา แต่ไม่ให้ สิ่งที่ยตุ ิธรรม ดังที่
เราได้ เห็นไปแล้ ว ข้ อพระคัมภีร์นี ้ไม่ได้ เกี่ยวกับสิบลด แต่เกี่ยวกับการถวายด้ วยความรัก ผู้ที่พยายามใช้ ข้อพระคัมภีร์นี ้เพื่อพิสจู น์ว่า
สิบลดไม่ใช่สิ่งจําเป็ นได้ บิดเบือนข้ อพระคัมภีร์ให้ เป็ นตามคําสอนของเขา สําหรับผู้ที่ไม่ต้องการถวายสิบลด ก็มีทางเลือก พวกเขา
สามารถให้ ทกุ สิง่ ที่เขามีเหมือนเช่นผู้เชื่อในคริ สตจักรเยรูซาเล็มได้ (กิจการ 4:34-35)
ยูดาสไม่เห็นด้ วยกับการเทนํ ้ามันหอมที่มีคา่ บนเท้ าของพระเยซู โดยกล่าวว่านําไปขายเพื่อให้ แก่คนยากจนดีกว่า (ยอห์น
12:1-8) คําคัดค้ านนี ้ดูเหมือนจะมีเหตุมีผล แต่เหตุจงู ใจของเขาไม่ถกู ต้ อง บางครัง้ คําคัดค้ านของพี่น้องคนหนึ่งเกี่ยวกับสิบลดอาจ
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ดูน่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น เขาอาจกล่าวว่าแทนที่จะถวายสิบลด เราควรจะให้ พระเจ้ าตามที่คิดหมายไว้ ในใจจะดีกว่า สําหรับคริ ส
้ นเพียงข้ ออ้ างในการ
เตียนที่ไม่มีความรู้ หรื ออยู่ฝ่ายเนื ้อหนัง คําแนะนําดังกล่าวอาจดูยตุ ิธรรม แต่หลายครัง้ คําแนะนําเช่นนันเป็
ปกปิ ดเหตุจงู ใจที่ไม่ถกู ต้ อง บ่อยครัง้ สิง่ เหล่าเป็ นข้ อแก้ ตวั ในการปกปิ ดใจที่เห็นแก่ตวั ที่ไม่คิดหมายจะให้ เงินถวายที่ยตุ ิธรรมแก่พระ
เจ้ า ยูดาสมีความโลภ เขาไม่ได้ สนใจที่จะให้ แก่คนยากจน เขาต้ องการเงินเพื่อตนเอง และเขาใช้ คนยากจนเพื่อเป็ นข้ ออ้ างปกปิ ด
เหตุจงู ใจที่แท้ จริง
มารี ย์ให้ นํ ้ามันหอมซึง่ มีราคาเท่ากับเงินเดือนทั ้งปี เพื่อนมัสการพระเยซู ยูดาสผู้ตอ่ ต้ านการใช้ เงินของเธอ กลับเป็ นผู้ทรย
พระเยซูด้วยสามสิบเหรี ยญเงิน (มาระโก 14:10-11) พระคัมภีร์กล่าวว่า สิ่งที่มารี ย์ได้ ทําจะลือไปเป็ นที่ระลึกถึงเธอที่ไหนๆ ที่ข่าว
ประเสริ ฐจะประกาศไป (มาระโก 14:9) ในทํานองเดียวกัน ยูดาสจะเป็ นที่น่าติเตียนเพราะขายพระเยซูเพื่อเงิน พระเยซูทรงยืนยัน
ั ้ นการลงทุนที่ดี
ว่านํ ้ามันหอมที่มีราคาที่มารี ย์เทบนเท้ าของพระองค์นนเป็
ในทํานองเดียวกัน สิ่งที่เราให้ แก่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นเครื่ องถวายบูชาไม่ใช่การเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ เรากําลัง
ลงทุนในสิ่งที่มีคณ
ุ ค่า คือคริ สตจักรของพระองค์ สิ่งที่ยดู าสเรี ยกว่าสิ ้นเปลือง พระเยซูเรี ยกว่าการนมัสการ การให้ แก่พระเจ้ าเป็ น
การนมัสการรูปแบบหนึง่
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บทที่ 14

หลักการสามประการ
คําสอนใน 1โคริ นธ์ 16:1-2 ทําให้ เราทราบหลักการสามประการเกี่ยวกับการให้ ในพระคัมภีร์ใหม่ ประการแรก เปาโลก
ล่าวว่า “ทุกวันต้ นสัปดาห์” ซึ่งสอนให้ เรารู้ ว่าเราควรจะให้ อย่างเป็ นระบบ ไม่ใช่ให้ เมื่อไรก็ได้ ตามที่เราต้ องการ ประการที่สอง เปา
โลกล่าวว่า “ให้ พวกท่านทุกคนเก็บเงิน” ซึง่ แสดงให้ เราเห็นว่าทุกคนไม่มีข้อยกเว้ นมีหน้ าที่ให้ แก่พระเจ้ า ประการที่สาม เปาโลกล่าว
ถึง “ผลประโยชน์ที่ได้ รับไว้ บ้าง [ตามที่พระเจ้ าทรงให้ ]” ซึง่ หมายถึงการให้ ตามสัดส่วนที่เราได้ รับ
ดังนัน้ การให้ แก่พระเจ้ าควรจะ เป็ นระบบ เฉพาะแต่ละบุคคล และ ตามที ่เราได้รับ ข้ อพระคัมภีร์ในส่วนนี ้กล่าวถึงการ
ถวายเงิน อย่างไรก็ตาม น่าสนใจว่าหลักการสามประการที่เกี่ยวข้ องกับการถวายนีเ้ ป็ นเหมือนเช่นหลักการที่พระเจ้ าทรงให้ ไว้
เกี่ยวกับสิบลด สิบลดเป็ นสิ่งที่ต้องให้ อย่างเป็ นระบบ เฉพาะแต่ละบุคคลและตามสัดส่วนที่เราได้ รับ ดูเหมือนว่าเปาโลจะกําหนด
พื ้นฐานของสิง่ ที่เขาเรี ยกว่าเงินถวายตามหลักการของสิบลด ตามจริงแล้ ว เงินถวายนี ้อาจถือเป็ นสิบลดประเภทหนึง่ ได้
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บทที่ 15

ความมั่งคั่ง
พระเจ้ าทรงมีวิธีการมากมายในการทําให้ บตุ รของพระองค์มงั่ คัง่ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าความมัง่ คัง่ ทังหมดจะเป็
้
นความ
มัง่ คัง่ ทางการเงิน ความมัง่ คัง่ ทางฝ่ ายวิญญาณมีความสําคัญมากยิ่งกว่าความมัง่ คัง่ ทางการเงิน พระคัมภีร์เตือนเราไม่ให้ แสวงหา
ความรํ่ ารวย (1ทิโมธี 6:9; สุภาษิ ต 28:20) บางคนอยู่เพื่อเงินมากกว่าใช้ เงินเพื่อมีชีวิตอยู่ พระวจนะของพระเจ้ าตักเตือนให้ เรา
พอใจ ไม่วา่ เราจะมีมากหรื อขัดสน (1ทิโมธี 6:6; ฟี ลิปปี 4:11-12)
ในชีวิตของเรา บางครัง้ เราอาจต้ องทนกับเวลาที่ขดั สนทางการเงิน แม้ เมื่อเราถวายแด่พระเจ้ าอย่างสัตย์ซื่อก็ตาม โยบ
เป็ นผู้ที่ชอบธรรมและสัตย์ ซื่อต่อพระเจ้ า แต่กระนัน้ พระเจ้ าก็ทรงอนุญาตให้ ผีมารทดสอบเขา ผีมารทูลพระเจ้ าว่าโยบรั บใช้
พระองค์เพียงเพราะเขาได้ รับการอวยพรที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์ ไม่ใช่เพราะรักพระองค์ โยบเป็ นคนรํ่ ารวยและได้ รับการอวยพรจา
พระเจ้ า แต่ในเวลาที่เขาสูญเสียทรัพย์สิ่งของทุกสิ่งบนโลก เขากลายเป็ นคนยากจน พระเจ้ าทรงอนุญาตให้ ซาตานทดสอบเขาใน
เรื่ องการเงิน
โดยสรุ ป พระเจ้ าไม่จําเป็ นต้ องทําให้ เรามัง่ คัง่ ทางการเงินตลอดเวลา เราไม่ควรจะคิดว่าการให้ แก่พระเจ้ าเป็ นวิธีการ
บังคับพระองค์ การทดลองอาจเกิดขึ ้นเมื่อเรามีเพียงเล็กน้ อย แต่เรามีคําสัญญาว่าพระเจ้ าจะทรงจัดหาสิง่ จําเป็ นพื ้นฐานของเราทุก
อย่างถ้ าเราจะให้ พระองค์เป็ นที่หนึง่ (มัทธิว 6:33)
พระเจ้ าจะไม่ทรงเป็ นหนี ้ผู้ใด เพราะ “พระองค์จะทรงตอบแทนแก่การกระทําของเขา” (สุภาษิ ต 19:17) พระเจ้ าทรงจ่าย
คืนเสมอ ด้ วยความสัตย์ซื่อของพระองค์ พระเจ้ าจึงทรงอวยพรโยบให้ มีทรัพย์สินในภายหลังมากกว่าแต่ก่อน โดยพระองค์ทรงให้
เป็ นสองเท่าของสิง่ ที่เขาได้ เสียไป (โยบ 42:10, 12)
โดยทัว่ ไป พระเจ้ าทรงมีนํา้ พระทัยให้ เรามัง่ คัง่ [เจริ ญขึน้ ] ยอห์นเขียนว่า “ท่านที่รัก ข้ าพเจ้ าอธิ ษฐานขอให้ ท่านมี
ั ้ (3ยอห์น 2) และทุกสิ่งที่ผ้ ทู ี่ชอบธรรมทําจะ
พลานามัยสมบูรณ์ และเจริ ญสุขทุกประการ อย่างจิตวิญญาณของท่านจําเริ ญอยู่นน”
จําเริญขึ ้น (สดุดี 1:3) เราจะต้ องจําไว้ ว่าไม่ใช่ว่าพระพรทุกอย่างเป็ นการอวยพรทางการเงิน พระพรหลายอย่างเป็ นการอวยพรทาง
ฝ่ ายวิญญาณ ซาโลมอนกล่าวว่า “พระพรของพระเจ้ ากระทําให้ มั่งคั่ง และพระองค์มิได้ แถมความโศกเศร้ าไว้ ด้วย” (สุภาษิ ต
10:22)
พระเจ้ าทรงสัญญาหลายครัง้ ว่าจะทรงทําให้ ประชากรของพระองค์มงั่ คัง่ ถ้ าพวกเขาปฏิบตั ิตามพระบัญญัติของพระองค์
(โยชูวา 1:7; 1พงศ์กษัตริ ย์ 2:3; 2พงศาวดาร 26:5; สดุดี 122:6; เฉลยธรรมบัญญัติ 8:6-20) ข้ อความเหล่านี ้เน้ นความมัง่ คัง่ ทาง
ฝ่ ายวิญญาณ แต่ก็รวมถึงความมัง่ คัง่ ทางการเงินด้ วย พระเจ้ าไม่ได้ ทรงต่อต้ านคนรํ่ ารวย อับราฮัม อิสอัคและหลายๆ คนในพร
คัมภีร์เป็ นผู้ที่มีความมัง่ คัง่ (ปฐมกาล 13:2; 24:35; 26:12; 1พงศาวดาร 29:28) คนเหล่านี ้ไม่ได้ แสวงหาความมัง่ คัง่ ทางการเงิน
ด้ วยวิญญาณที่โลภ หรื อความรํ่ ารวยเกิดขึ ้นกับเขาในทันที พวกเขาใช้ สติปัญญาและมีความขยันจนเจริญขึ ้น เพราะความเชื่อไม่ใช
สิ่งทดแทนความขยันและการทํางาน (สุภาษิ ต 10:4; 12:24; 24:30-34; โรม 12:11) พระคัมภีร์กล่าวว่าผู้ที่เชื่อจะต้ องทํางานเพื่อ
เลี ้ยงชีพตนเอง (1เธสะโลนิกา 4:11; 2เธสะโลนิกา 3:10)
แลและรับเอาพระพรเหล่านัน้ พระเจ้ าไม่
เราต้ องคํานึงว่าพระเจ้ าทรงอวยพรแก่คนทังหลายตามความสามารถในการดู
้
ทรงอวยพรแก่บางคนด้ วยเงินจํานวนมากเพราะเงินนันจะทํ
้
าลายเขา มีเรื่ องเล่าของศิษยาภิบาลคนหนึ่งซึง่ มักจะขับรถรับส่งพี่น้อง
ที่สตั ย์ซื่อต่อพระเจ้ าเป็ นอย่างมากคนหนึ่ง พี่น้องคนนี ้เป็ นพยานบ่อยครัง้ ว่าเธอรู้ สึกแย่ที่ต้องรบกวนศิษยาภิบาล และเธอมักจะ
ขอให้ คริ สตจักรอธิษฐานเพื่อที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะทรงประทานรถให้ แก่เธอเพื่อที่ศิษยาภิบาลจะไม่ต้องรับส่งเธอ เวลาผ่านไป พระ
เจ้ าทรงตอบคําอธิษฐานของเธอ แต่เมื่อเธอมีรถแล้ ว เธอไม่มาโบสถ์เลยและกลับเป็ นชาวโลก เมื่อเธอไม่มีรถ เธอมีความสัตย์ซื่อ
แต่เมื่อพระเจ้ าอวยพรเธอ เธอหลงไปจากองค์พระผู้เป็ นเจ้ า สิ่งที่ควรจะเป็ นการอวยพรกลับกลายเป็ นการแช่งสาป พระเจ้ าทรง
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เตือนชนชาติอิสราเอลเกี่ยวกับอันตรายในการพ่ายแพ้ ต่อวิญญาณแห่งการรักวัตถุสิ่งของเมื่อเขาได้ รับพระพรมากขึ ้น (เฉลยธรรม
บัญญัติ 8:11-17)
บางครัง้ เราขอสิ่งของที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อชีวิตทางฝ่ ายวิญญาณของเรา ได้ (ยากอบ 4:3) เราต้ องขอสิ่งที่เป็ น “พระ
ประสงค์พระองค์” ไม่ใช่ตามความปรารถนาแห่งเนื ้อหนังของเรา (1ยอห์น 5:14) บางครัง้ เราเป็ นเหมือนสาวกสองคนที่พระเยซูได้
ตรัสกับเขาว่า “ที่ท่านขอนันท่
้ านไม่เข้ าใจ” (มาระโก 10:38) เพราะเราไม่มีความเข้ าใจอย่างแท้ จริ ง พระวิญญาณจึงต้ องช่วยเรา
เมื่อเราอธิ ษฐาน (โรม 8:26) พระเจ้ าทรงรู้ ว่าพระองค์ไม่สามารถตรัสกับเราทุกคนเหมือนที่พระองค์ตรัสแก่ซาโลมอนได้ ว่า “เจ้ า
อยากให้ เราให้ อะไรเจ้ าก็จงขอเถิด” (1พงศ์กษัตริ ย์ 3:5) พระเจ้ าไม่ทรงสัญญาเราว่าจะได้ รับทุกสิ่งที่เราต้ องการตามเนื ้อหนังของ
เราหรื อสิง่ ใดที่เรานึกฝั น พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานสิง่ สําคัญและจําเป็ นต่อชีวิต (มัทธิว 6:31-33)
ผู้เผยพระวจนะอากูร์ให้ คําแนะนําที่ดีเกี่ยวกับสมดุลทางการเงินที่ดีที่สดุ แก่เรา “ขอให้ ความมุสาและความเท็จไกลจากข้ า
พระองค์ ขออย่าประทานความยากจนหรื อความมัง่ คัง่ แก่ข้าพระองค์ ขอเลี ้ยงข้ าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดีแก่ข้าพระองค์ เกรงว่า
ข้ าพระองค์จะอิ่ม และปฏิเสธพระองค์ แล้ วพูดว่า ‘พระเจ้ าเป็ นผู้ใดเล่า’ หรื อเกรงว่าข้ าพระองค์จะยากจนและขโมย และกระทําให้
พระนามพระเจ้ าของข้ าพระองค์เป็ นมลทิน” (สุภาษิต 30:8-9)
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บทที่ 16

ปั ญหาของชาวโครินธ์
ในปี 44 ก่อนคริ สตกาล จูเลียส ซีซาร์ ก่อตังเมื
้ องโคริ นธ์ ขึ ้นใหม่ (เมืองเก่าถูกทําลายไปในปี 145 ก่อนคริ สตกาล) เพื่อเป็ น
อาณานิคมของโรม ตําแหน่งที่ตงทางยุ
ั้
ทธศาสตร์ ของเมืองและการที่ชาวโรมนํา “ผู้ที่เป็ นไท” (ทาสที่เป็ นอิสระ) ซึ่งมีสถานะทาง
สังคมที่สงู กว่าทาสเพียงเล็กน้ อยเข้ ามาอยูใ่ นเมือง ทําให้ เมืองโคริ นธ์เติบโตอย่างรวดเร็ วจนกลายเป็ นเมืองที่มีความสําคัญมากเป็ น
อันดับสามของอาณาจักรโรมัน รองจากเมืองโรมและอเล็กซานเดรี ย
้
พ เช่น ทาสที่เป็ นอิสระ ช่างฝี มือ และพ่อค้ า การที่
แม้ วา่ เมืองโครินธ์จะมีความมัง่ คัง่ ชาวเมืองส่วนใหญ่เป็ นชนชันกรรมาชี
เมืองเติบโตอย่างรวดเร็ วบวกกับลักษณะนิสยั ของพลเมืองก่อให้ เกิดสภาพแวดล้ อมที่ชั่วร้ ายและเป็ นความบาป เมืองโคริ นธ์ เก่า
(ศตวรรษที่ห้าก่อนคริ สตกาล) มีชื่อเสียงด้ านความชัว่ ทางเพศจน อริ สโตฟานีส (Aristophanes) (450-385 ก่อนคริ สตกาล) สร้ าง
คํากริ ยา korinthiazo ขึ ้นมา โดยคํานี ้มีความหมายว่า “การประพฤติเหมือนชาวโคริ นธ์ การล่วงประเวณี” เห็นได้ ชดั ว่าความบาป
ประเภทนี ้มีชื่อเสียงในหมูช่ าวโครินธ์ เพราะเปาโลกล่าวโทษเรื่ องนี ้หลายครัง้ (1โครินธ์ 5:1, 9; 6:9, 13; 6:18; 7:2)
ศาสนาของเมืองโคริ นธ์ มีความหลากหลายเหมือนเช่นประชากรของเมือง โดยมีสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ไม่ตํ่ากว่ายี่สบิ หกแห่ง
สถานที่เหล่านี ้อุทิศให้ แก่เทพเจ้ าต่างๆ มากมาย (กรี กและโรมัน) และเจ้ าต่างๆ (ลัทธิ บูชาผีสาง) (1โคริ นธ์ 8:5) สภาพแวดล้ อม
เช่นนี ้เชื ้อเชิญศิลปิ น นักปราชญ์ และผู้สนับสนุนความคิดต่างๆ มากมายซึง่ มาที่เมืองโครินธ์เพื่อหาผู้ที่จะร่วมความคิดของตน
คริ สตจักรในโคริ นธ์ ประกอบไปด้ วยผู้คนจากหลายระดับสังคม ทังคนรํ
้ ่ ารวย คนยากจน ผู้ที่เป็ นไท และทาสนมัสการพร
เจ้ าเที่ยงแท้ ในฐานะกายเดียว เปาโลกล่าวถึงความหลากหลายนี ้ โดยพูดถึงคนประเภทต่างๆ อย่างน้ อยสี่ประเภท ได้ แก่ ชาวยิว
ชาวกรี ก ทาส และผู้ที่เป็ นไท (1โครินธ์ 12:13) สมาชิกส่วนใหญ่ของคริ สตจักรโคริ นธ์มาจากชนชันยากจน
้
(1โคริ นธ์ 1:26) แม้ ว่าจะ
มีสมาชิกที่คอ่ นข้ างรํ่ ารวยในที่ประชุมบ้ างก็ตาม (1โครินธ์ 11:22)
แม้ ว่าจะมีชาวยิวอยู่ในคริ สตจักร จดหมายของเปาโลแสดงให้ เห็นว่าพี่น้องส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาวต่างชาติ (ดูกิจการ
18:4-6) สมาชิกส่วนใหญ่เคยเป็ นผู้บชู ารูปเคารพมาก่อน ดังนันพวกเขาจึ
้
งเป็ นชาวต่างชาติ (1โคริ นธ์ 6:9-11; 8:7; 12:2) เมื่อผู้ที่ไม่
เชื่ อ พระเจ้ า ได้ ม าเชื่ อ พระคริ สต์ พวกเขาได้ นํ า ทัศ นคติ แ ละความคิ ด บางอย่า งของผู้ไ ม่เ ชื่ อ พระเจ้ า เข้ า มาในคริ ส ตจัก รด้ ว ย
วัฒนธรรมและสังคมของกรี กส่งผลกระทบต่อพวกเขาในเรื่ องความเข้ าใจคําสัง่ สอนและการกระทําบางอย่างของเปาโล
เปาโลก่อตังคริ
้ สตจักรที่โคริ นธ์ เมื่อเดินทางไปเมืองโคริ นธ์เป็ นครัง้ แรก ในราว 49-51 ก่อนคริ สตกาล เขาอาศัยอยู่นนั่ เป็ น
เวลาหนึ่งปี ครึ่ ง (กิจการ 18) ตังแต่
้ ต้น คริ สตจักรเมืองโคริ นธ์ มีปัญหามากมาย (1โคริ นธ์ 3:1-3) ระหว่างช่วงเวลาที่เปาโลก่อตัง้
คริ สตจักรและเวลาที่เขาจากไป รากของปั ญหาเด่นชัดขึน้ เมื่อเขาจากไป ปั ญหาเหล่านีม้ ีความรุ่ นแรงเพิ่มขึ ้น ส่วนหนึ่งอาจเป็ น
เพราะผู้รับใช้ คนอื่นๆ มาเยี่ยมเยียนคริ สตจักร พวกเขามีคารมคําคายอย่างมนุษย์ซึ่งเปาโลไม่มี และได้ นําความคิดที่แตกต่างจาก
ความคิดของเปาโลเข้ ามาด้ วย
หลังจากเปาโลไปจากโครินธ์ เขาเขียนจดหมายจากเอเฟซัสเพื่อแก้ ไขความคิดที่ไม่ถกู ต้ องบางอย่างที่ผ้ เู ชื่อบางคนเชื่อถือ
จดหมายฉบับแรกถึงชาวโคริ นธ์ เป็ นการตอบจดหมายที่ชาวโคริ นธ์ เขียนไปถึงเปาโล ครัวเรื อนของคะโลเอได้ รายงานเกี่ยวกับการ
ทุม่ เถียงกันในคริสตจักร (1โครินธ์ 1:11; 7:1)
ปั ญหาที่เมืองโครินธ์ไม่ใช่แต่เพียงการทุม่ เถียงกันในหมูผ่ ้ ทู ี่เชื่อเท่านัน้ แต่ยงั มีปัญหาการปฏิเสธการเป็ นอัครทูตของเปาโล
อีกด้ วย ผู้ที่เชื่อชาวโคริ นธ์ เองและผู้รับใช้ คนอื่นๆ สงสัยว่าเปาโลเป็ นอัครทูตหรื อไม่ (1โคริ นธ์ 9:1-2; 2โคริ นธ์ 10-13) พวกเขาท้ า
ทายเปาโลและสงสัยว่าเขามีอํานาจในการเป็ นอัครทูตหรื อเปล่า
ผู้รับใช้ คนอื่นๆ ได้ รับเงินจากคริสตจักรโครินธ์เพื่อการงานทางฝ่ ายวิญญาณของตน (1โคริ นธ์ 9:12) เนื่องจากเปาโลไม่ได้
ใช้ ประโยชน์จากสิทธิ์นี ้ ผู้ที่กล่าวหาว่าเขาไม่ได้ เป็ นอัครทูตจึงใช้ ประเด็นนี ้เพื่อสร้ างความสงสัยขึ ้นมา บางที พวกเขาอาจกล่าวว่า
“การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากคริ สตจักรต่างๆ เป็ นสิทธิ์ของอัครทูต แต่เพราะเปาโลเองรู้ ว่าตนเองไม่ใช่อคั รทูต จึงรู้สกึ ไม่
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ควรค่าที่จะรับความช่วยเหลือนัน”
้ หรื ออาจจะเป็ น “ดูอคั รทูตเปาโลผู้ยิ่งใหญ่ทํางานสิ ไม่ถกู ต้ องที่เขาจะหยุดการเทศนาเพื่อทํางาน
ในโลก” หรื อ “เขากําลังละทิ ้งฝูงแกะ” เราทําได้ เพียงจินตนาการสิ่งที่คนเหล่านี ้กุขึ ้นหรื อบอกเป็ นนัยเป็ นทําให้ อคั รทูตผู้ยิ่งใหญ่เสีย
ชื่อเสียง ผู้กล่าวหาเหล่านี ้อาจจะอ้ างการปฏิบตั ิของเหล่าอัครทูตในเยรูซาเล็มในการอุทิศตนเพื่อการอธิษฐานและรับใช้ พระวจนะก็
ได้ (กิจการ 6:4)
นักปราชญ์ และผู้ที่มีปัญญาในสังคมกรี กและโรมันหาเลี ้ยงตนเองด้ วยวิธีการสี่วิธี ได้ แก่ เก็บค่าธรรมเนียม ขอ ทํางาน
หรื อจากผู้สนับสนุน แต่ละวิธีมีทงผู
ั ้ ้ เห็นด้ วยและคัดค้ าน
บางครัง้ เปาโลได้ รับความช่วยเหลือจากคริ สตจักรที่มนั่ คงแล้ วเพื่อช่วยงานประกาศของเขา (2โคริ นธ์ 11:8-9; ฟี ลิปปี
4:15-16) และบางครัง้ เขายอมรับการเสนอความช่วยเหลือด้ วยไมตรี จิต (กิจการ 16:15) โดยทัว่ ไป เขาทํางานเพื่อหาเลี ้ยงตนเอง
(1เธสะโลนิกา 2:9; 2เธสะโลนิกา 3:7-9; 1โครินธ์ 4:12; กิจการ 18:3) ทังนี
้ ้ ไม่ได้ หมายความว่า เปาโลยึดติดกับวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหล่า
นักปราชญ์สนับสนุน แต่สมาชิกบางคนของคริสตจักรในโคริ นธ์อาจได้ รับอิทธิพลจากคนเหล่านัน้ และความคิดเหล่านี ้ส่งผลกระทบ
ต่อมุมมองที่มีตอ่ เปาโล การตัดสินใจของเปาโลที่จะทํางานเป็ นเรื่ องส่วนตัว เกี่ยวข้ องกับการรับใช้ ข่าวประเสริ ฐ ไม่ใช่ปรัชญาของผู้
ุ คิดว่าเขาพยายามที่จะหากําไร
ที่ไม่เชื่อพระเจ้ า ในฐานะผู้ประกาศบุกเบิก เปาโลไม่ต้องการให้ สมาชิกที่เขานํามาสู่พระกิตติคณ
จากพวกเขา
เปาโลปกป้องสิทธิ์ ของผู้รับใช้ ในการรั บเงินจากคริ สตจักรต่างๆ โดยกํ าหนดพืน้ ฐานคําสั่งสอนของเขาตามหลักการ
เกี่ยวกับสิบลดในพระคัมภีร์เก่า การตัดสินใจทํางานแทนที่จะรับความช่วยเหลือไม่ได้ แสดงว่าเขาต้ องการให้ ทางเลือกส่วนตัวนี ้
กลายเป็ นคําสัง่ สอน ผู้ที่ตงคํ
ั ้ าสัง่ สอนจากการตัดสินใจส่วนตัวของเปาโลในการไม่รับความช่วยเหลือจากชาวโคริ นธ์เป็ นผู้ที่ถือเอา
การตัดสินใจนันเป็
้ นเรื่ องใหญ่มากกว่าที่เปาโลถือ
ดังที่เราได้ เห็นมาแล้ ว ความคิดเห็นของเปาโลเกี่ยวกับการทํางานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ี่มีความคิดเห็นแตกต่างไปสามารถ
ทําลายชื่อเสียงของเขาได้ ปั ญหาอาจเกิดขึ ้นจากผู้รับใช้ ที่มาเยี่ยมซึง่ อาจปฏิบตั ิแตกต่างออกไปหรื อมีคําสอนที่คนเข้ าใจกันผิด
ด้ วยการทํางานนัน้ เปาโลได้ “ถ่อมใจลง” (2โคริ นธ์ 11:7) บางที ชาวโคริ นธ์ บางคนคิดว่า “คนที่มีปัญญา” หรื ออัครทูต
จะต้ องควรค่าแก่การช่วยเหลือ แล้ วทําไมเปาโลจึงทําเต็นท์เหมือนกับคนใช้ แรงงานทัว่ ไป ผู้ที่มีเงินมากอาจรู้สกึ ขุ่นเคืองที่เปาโลไม่
อนุญาตให้ พวกเขาช่วยเหลือ
คําถามคือว่า อัครทูตเปาโลมีอํานาจเหนือคริ สตจักรหรื อไม่ (1โคริ นธ์ 4:1-5; 14:36-37) เปาโลต้ องแสดงว่าเขาควรค่าแก่
การได้ รับสิง่ ตอบแทน แต่ในเวลาเดียวกัน เขามีอํานาจของอัครทูตในการไม่ใช้ สทิ ธิพิเศษนัน้
1โคริ นธ์ 9 แสดงถึงการโต้ แย้ งการโจมตีเกี่ยวกับอํานาจการเป็ นอัครทูตของเปาโล เขาปกป้องสิทธิ์ของผู้รับใช้ ในการรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินจากคริ สตจักร และในเวลาเดียวกัน อธิบายถึงเหตุจงู ใจส่วนตัวในการไม่ยอมรับสิ่งใดๆ จากคริ สตจักร
โครินธ์

42

บทที่ 17

การปกป้องตนเอง
ข้าพเจ้าไม่ มีเสรี ภาพหรื อ ข้าพเจ้ามิ ได้เป็ นอัครทตหรื
ู อ ข้าพเจ้ามิ ได้เห็ นพระเยซองค์
ู พระผู้เป็ นเจ้าของเราหรื อ ท่ าน
่น ข้าพเจ้าก็ตอ้ งเป็ น
ทัง้ หลายมิ ได้เป็ นผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็ นเจ้าหรื อ ถ้าข้าพเจ้ามิ ได้เป็ นอัครทตในสายตาของคนอื
ู
อัครทตในสายตาของท่
าน เพราะพวกท่ านคื อตราตํ าแหน่งอัครทตของข้
าพเจ้าในองค์ พระผู้เป็ นเจ้า ถ้าผู้ใดสอบสวนข้าพเจ้า
ู
ู
ข้าพเจ้าก็จะบอกว่า... (1โคริ นธ์ 9:1-3)
เปาโลแสดงหลักฐานในการเป็ นอัครทูตของเขา ชาวโคริ นธ์เองรู้ ว่าเปาโลเป็ นอัครทูต เพราะพวกเขาเป็ นผลงานของเปาโล
ในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าและเป็ นตราตําแหน่งอัครทูตของเขา ข้ อที่สองกล่าวถึง “คนอื่น” ผู้ไม่ยอมรับการเป็ นอัครทูตของเขา และข้ อ
สามกล่าวถึงผู้ที่ “สอบสวน” เขา จากข้ อพระคัมภีร์นี ้ เราเข้ าใจว่าผู้เชื่อบางคนทําให้ เกิดความสงสัยว่าเปาโลเป็ นอัครทูตจริงหรื อไม่
เปาโลปกป้องการเป็ นอัครทูตของเขาและได้ สนับสนุนสิทธิ์ของผู้รับใช้ ในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากคริ สตจักร
การโจมตี ก ารเป็ นอัค รทูต ของเขาและการปกป้ องเรื่ อ งการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้รั บ ใช้ นัน้ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกัน ข้ อ สัง เกตนี ม้ ี
ความสําคัญเป็ นอย่างมากต่อการเข้ าใจความหมายของบทนี ้อย่างถูกต้ อง
ข้ อที่สามเป็ นข้ อสําคัญของบทนี ้ ทังบทเป็
้
นการปกป้องตนจากผู้ที่กล่าวหาเขา เปาโลถูกกล่าวหาและได้ ปกป้องตนเอง
เหมือนทนายคนหนึง่
เราไม่มีสิทธิ์ ทีจ่ ะกิ นและดืม่ หรื อ (ข้ อ 4)
เปาโลกล่าวว่าเขามีสิทธิ์ที่จะรับความช่วยเหลือจากคริ สตจักรต่างๆ สําหรับความจําเป็ นพื ้นฐานของเขา 1โคริ นธ์ 9:1-18
เป็ นการปกป้องสิทธิ์ในการรับเงินเพื่อทํางานขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าไม่ใช่เพื่อลบล้ างสิทธิ์นนั ้
เราไม่มีสิทธ์ ที่จะพาพีน่ อ้ งซึ่ งเป็ นภรรยาไปไหนๆ ด้วยกันเหมื อนอย่างพวกอัครทตอื
ู น่ ๆ และน้องๆ ขององค์ พระผู้เป็ นเจ้า
และเคฟาสหรื อ (ข้ อ 5)
อัครทูตประกาศว่าเขามีสทิ ธิ์ที่จะแต่งงานและรับเงินจากคริสตจักรเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการดูแลครอบครัวได้
เฉพาะข้าพเจ้าและบารนาบัสเท่านัน้ หรื อ ทีไ่ ม่มีสิทธิ์ ทีจ่ ะเลิ กทํางานหาเลีย้ งชีพ (ข้ อ 6)
เปาโลยืนยันว่าเขามีสิทธิ์ ที่จะไม่ทํางานในโลกนีแ้ ละมีสิทธิ์ ที่จะรับการช่วยเหลือจากคริ สตจักร ประโยคนีด้ ูเหมือนจะ
แสดงว่าเปาโลและบารนาบัสเป็ นผู้รับใช้ สว่ นน้ อยที่ทํางานแทนที่จะได้ รับการช่วยเหลือจากคริ สตจักร อีกนัยหนึ่ง ผู้รับใช้ สว่ นใหญ่
ได้ รับการช่วยเหลือจากคริ สตจักร
ข้ อ 4-6 กล่าวถึงสิทธิ์ ของอัครทูตสามประการ ได้ แก่ การได้ รับความช่วยเหลือทางการเงินจากคริ สตจักร การสามารถ
แต่งงานและมีครอบครัวได้ และการสามารถอุทิศเวลาหนึ่งน้ อยเปอร์ เซ็นต์เพื่อกิจการงานของพระเจ้ าโดยไม่ต้องทํางานในโลกนี ้ได้
ในข้ อพระคัมภีร์สามข้ อนี ้ เปาโลถามคําถามสามข้ อกับชาวโครินธ์ และพวกเขารู้ คําตอบของคําถามแต่ละข้ ออยู่แล้ ว เปาโลรู้ว่าพวก

43

เขาทราบแผนการของพระเจ้ าเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้รับใช้ เปาโลถามสามัญสํานึกของพวกเขาและความรู้ ในพระวจนะของพระ
เจ้ าของพวกเขา
เปาโลใช้ เวลาหนึ่งปี กับหกเดือน สัง่ สอนพระวจนะของพระเจ้ าแก่พวกเขา (กิจการ 18:11) พระคัมภีร์เดียวที่เปาโลมีคือ
พระคัมภีร์เก่า และเรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าในระหว่างปี ครึ่งนัน้ เปาโลสอนพวกเขาเกี่ยวกับหน้ าที่ของผู้เชื่อทุกคนในการช่วยเหลือ
ผู้รับใช้ โดยใช้ ธรรมบัญญัติและคําของผู้เผยพระวจนะ หากไม่เป็ นเช่นนันแล้
้ ว เปาโลคงจะไม่สามารถถามคําถามว่า “เราไม่มีสิทธิ์ที่
จะกินและดื่มหรื อ” ได้ เปาโลสามารถให้ เหตุผลพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาสอนพวกเขาเท่านัน้ เห็นได้ ชัดว่าเขาสอนคนเหล่านัน้
เกี่ยวกับหน้ าที่ในการช่วยเหลือผู้รับใช้
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บทที่ 18

ข้ อพิสูจน์ จากธรรมชาติ
ใครบ้างที เ่ ป็ นทหารไปในการศึกสงคราม และต้องกิ นเสบี ยงของตัวเอง หรื อใครบ้างที ท่ ําสวนปลกต้
ู นองุ่น และมิ ได้กินผล
องุ่นในสวนนัน้ หรื อใครบ้างทีเ่ ลีย้ งสัตว์ และมิ ได้กินนํ้านมของฝงสั
ู ตว์นนั้ (1โคริ นธ์ 9:7)
เปาโลให้ ตวั อย่างสามประการเพื่อสนับสนุนคําโต้ แย้ งของเขา โดยใช้ เหตุผลที่ได้ รับการดลใจจากพระเจ้ าเพื่อพิสจู น์สิทธิ์
ของเขาในการรั บความช่วยเหลือจากคริ สตจักร เขาแสดงให้ เห็นว่าเป็ นสิ่งถูกต้ องที่จะช่วยเหลือผู้รับใช้ และไม่ถูกต้ องที่จะไม่
ช่วยเหลือ ลองมาดูตวั อย่างทังสามกั
้
น
ทหาร
เปาโลได้ ใช้ การเปรี ยบเทียบกับทหารใน 2ทิโมธี 2:3-4 ด้ วย ในที่นนั ้ เขาเตือนทิโมธีผ้ รู ับใช้ หนุ่มเกี่ยวกับอันตรายของความ
กังวลในชีวิต ผู้รับใช้ เป็ นทหาร ผู้ต่อสู้สงครามทางฝ่ ายวิญญาณ ดังนันเขาจึ
้
งมีเวลาที่จะข้ องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทางฝ่ ายโลกเพียง
เล็กน้ อย เขามีเป้าหมายเดียวคือ “มุง่ ที่จะทําให้ ผ้ บู งั คับบัญชาพอใจ”
เหมือนเช่นทหารได้ รับความช่วยเหลือจากอาณาจักรหรื อรัฐบาลที่เขาพิทกั ษ์ รักษา ผู้รับใช้ ข่าวประเสริ ฐก็ควรได้ รับความ
ช่วยเหลือจากแผ่นดินของพระเจ้ า เหมือนเช่นทหารอุทิศตัวเพื่อสิ่งเดียวเท่านัน้ นัน่ คือ ปกป้องประเทศของตน ผู้รับใช้ ก็ควรอุทิศตน
เพื่อสิ่งเดียวเท่านัน้ นัน่ คือ การปกป้องข่าวประเสริ ฐ ชีวิตของผู้รับใช้ ซึ่งเหมือนเช่นทหารต้ องเผชิญกับอันตรายจากศัตรู ทกุ วัน แต่
เขาต่อสู้อย่างเต็มกําลัง (2ทิโมธี 4:7)
ผู้รับใช้ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องในชีวิตนี ้เป็ นอย่างมากจะมีอปุ สรรคในการทํางานทางฝ่ ายวิญญาณ เพราะความสนใจของเขา
จะถูกแบ่งออกระหว่างคริ สตจักรและอาชีพการงาน เมื่อเขาควรจะต่อสู้สงครามทางฝ่ ายวิญญาณนําวิญญาณมา เขากลับอยู่ที่
ทํางาน ผู้รับใช้ ควรจะสอนฝูงแกะของพระเจ้ าเกี่ยวกับหน้ าที่ในการช่วยเหลือผู้รับใช้ ฝูงแกะควรจะตระหนักว่าหากผู้เลี ้ยงแกะ
ทํางานในโลกนี เ้ พื่อเลีย้ งดูครอบครั ว ในระยะยาว ฝูงแกะจะได้ รับผลกระทบเพราะศิษยาภิบาลจะขาดเวลาสําหรั บเรื่ องฝ่ าย
วิญญาณ
คริสตจักรที่ต้องการให้ ศิษยาภิบาลทํางานในโลกนี ้เป็ นคริ สตจักรที่ต้องการศิษยาภิบาลที่รับใช้ คริ สตจักรด้ วยเงินของของ
ตนเอง เป็ นคริ สตจักรที่ต้องการศิษยาภิบาล แต่ต้องการผู้ที่เลี ้ยงชีพตนเองในสงครามฝ่ ายวิญญาณที่เขาสู้รบอยู่ ทัศนคติเช่นนี ้เป็ น
สิ่งไม่ถกู ต้ องและไม่ยตุ ิธรรม เปาโลถามว่า “ใครบ้ างที่เป็ นทหารไปในการศึกสงคราม และต้ องกินเสบียงของตัวเอง” ผู้รับใช้ ที่ทํา
สงครามฝ่ ายวิญญาณเพื่อประโยชน์ของคริสตจักรควรจะได้ รับค่าใช้ จ่ายจากคริสตจักรที่เขาป้องกันนัน้
ชาวไร่ ชาวนา
ต่อมา เปาโลใช้ ตวั อย่างของผู้ที่ปลูกองุ่น หรื อชาวไร่ ชาวนา เขาใช้ อปุ มานี ้ใน 1โคริ นธ์ 3:6-8 ด้ วย ผู้รับใช้ ซึ่งเป็ นเหมือน
ชาวไร่ ชาวนาได้ พรวนดิน หว่านพืช เพาะปลูกและรดนํ ้า จนกว่าจะได้ รับผลของแรง (วิญญาณ) ของเขา นอกจากนี ้ เขายังได้ กิน
(ได้ รับประโยชน์ทางการเงิน) จากสวนองุ่น (คริ สตจักร) ที่เขาได้ เพาะปลูก วิญญาณที่เขาดูแลกลายเป็ นการอวยพรทางการเงินแก่
เขา
กาลาเทีย 6:6 ยังกล่าวถึงหลักการนี ้อีกด้ วย “ส่วนผู้ที่รับคําสอน [ธรรมิกชน] จงแบ่งสิ่งที่ดีทกุ อย่าง [รวมถึงการเงิน] ให้ แก่
ผู้ที่สอนตนเถิด [ผู้รับใช้ ]” ควรจะเป็ นความรู้สกึ ธรรมดาที่จะต้ องการแบ่งสิง่ ที่ดีกบั ผู้รับใช้ ที่เทศนาพระวจนะของพระเจ้ าแก่เราอย่าง
สัตย์ซื่อ ผู้รับใช้ เทศนาแก่เรา อธิษฐานเพื่อเรา เยี่ยมเยียนเรา ดูแลวิญญาณของเรา ให้ คําปรึกษาเราเกี่ยวกับปั ญหาของเรา และทํา
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หน้ าที่อื่นๆ อีกมากมายเพื่อประโยชน์ของชีวิตฝ่ ายวิญญาณของเรา เราไม่ควรปล่อยให้ เขาต้ องทนทุกข์ จากความหิวหรื อความ
กดดันทางการเงิน
ไม่ถกู ต้ องที่จะคิดว่าชาวไร่ ชาวนาจะต้ องหว่านพืชและไม่ได้ กินจากผลนัน้ (เฉลยธรรมบัญญัติ 20:6) ในทํานองเดียวกัน
เปาโลกล่าวว่าไม่ถูกต้ องที่ศิษยาภิบาลผู้หว่านพระวจนะของพระเจ้ าในใจทัง้ หลายจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนจากสวนองุ่นที่เขา
เพาะปลูกนัน้
ศิษยาภิบาลจะต้ องตระหนักว่าหากพวกเขาไม่หว่านเมล็ดพืช รวมทัง้ สอนเกี่ยวกับสิบลดในคริ สตจักร พวกเขาจะไม่
สามารถเก็บเกี่ยวได้ (ดูกาลาเทีย 6:7) เราไม่สามารถเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราไม่ได้ หว่านในคริ สตจักร แต่ถ้าเราสอนคริ สตจักรเกี่ยวกับ
หน้ าที่ในการช่วยเหลือผู้รับใช้ เราจะเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่เราสอน ซาโลมอนกล่าวว่า “บุคคลที่ดูแลต้ นมะเดื่อจะได้ กินผลของมัน”
(สุภาษิ ต 27:18)
ผ้ ูเลีย้ งแกะ
้
งตัวให้ ดี และจงรักษาฝูง
ในกิจการ 20:28 เปาโลกล่าวแก่ผ้ ปู กครอง (ศิษยาภิบาล) ในเอเฟซัสว่า “ท่านทังหลายจงระวั
แกะที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ได้ ทรงตังท่
้ านไว้ ให้ เป็ นผู้ดูแล และเพื่อจะได้ ปกครองคริ สตจักรขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าที่พระองค์ทรง
ได้ มาด้ วยพระโลหิตของพระองค์เอง” ศิษยาภิบาลเป็ นผู้ดแู ลฝูงแกะ เขาเลี ้ยงดู เอาใจใส่ ปกป้องฝูงแกะ ฝูงแกะที่มีสขุ ภาพดีและ
ได้ รับการเอาใจใส่ดแู ลเป็ นอย่างดีจะให้ นมและขนแกะที่ดี ผู้เลี ้ยงแกะที่ดแู ลฝูงแกะมีสทิ ธิ์ที่จะใช้ หรื อขายผลิตภัณฑ์เหล่านี ้เพื่อเลี ้ยง
ดูตนเอง
ตามธรรมดา แกะต่อต้ านไม่ยอมให้ ตดั ขน ผู้เลี ้ยงแกะจะต้ องมัดขาของแกะเพื่อไม่ให้ แกะไปที่อื่น เมื่อมัดแล้ ว แกะจะยอม
ให้ ตดั ขนโดยไม่ส่งเสียงใดๆ เลย อิสยาห์เปรี ยบเทียบพระเมสสิยาห์เหมือนเช่นแกะที่ไม่ปริ ปากอยู่หน้ าผู้ตดั ขน (อิสยาห์ 53:7)
ทําไมพระเยซูจงึ ไม่ได้ ปริปาก เพราะในสวน [เกทเสมนี] แม้ เมื่อเนื ้อหนังของพระองค์ไม่ต้องการที่จะตาย พระองค์ทรงยอมจํานนต่อ
นํ ้าพระทัยของพระบิดา เราอาจกล่าวได้ วา่ ขาของพระองค์ (ลักษณะมนุษย์) ถูกมัด (ยอมจํานนต่อพระวิญญาณ) เหมือนเช่นแกะ
้ ่สามารถ
เป็ นธรรมดาที่คนทังหลายไม่
้
ต้องการแยกออกจากเงินของตน ผู้ที่ยอมจํานนเนื ้อหนังของตนต่อพระเจ้ าเท่านันที
ให้ เงินของตนโดยไม่ปริ ปาก ในตอนแรก ผู้ที่มาเชื่อใหม่จํานวนมากจะต่อสู้ไม่ยอมให้ ตดั ขน (ให้ สิ่งที่เขาได้ มาในทางการเงิน) แต่ที
ละเล็กทีละน้ อย ศิษยาภิบาลร่ วมกับพระผู้เลี ้ยงที่ยิ่งใหญ่ จะนําพวกเขาให้ ยอมจํานนต่อนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า ผู้ที่ยอมจํานนเนื ้
หนังของตนต่อพระวิญญาณจะไม่บ่นเกี่ยวกับการให้ แก่กิจการงานของพระเจ้ า ที่ใดที่มีการต่อสู้ เตะและเปิ ดปากเพื่อบ่นเกี่ยวกับ
การให้ แก่กิจการงานของพระเจ้ า ที่นนั่ มีแกะซึง่ ไม่ยอมจํานนต่อพระผู้เลี ้ยงที่ยิ่งใหญ่ หากเขาไม่ยอมจํานนต่อพระผู้เลี ้ยง เขาก็ยิ่งจะ
ไม่ยอมจํานนต่อศิษยาภิบาลของคริสตจักรท้ องถิ่น
ถ้ าศิษยาภิบาลไม่ตดั ขนแกะ แกะจะทนทุกข์ทรมานในเวลาต่อมา ขนแกะจะยาวจนปิ ดตาของแกะ ทําให้ มองไม่เห็น ขน
แกะจะหนักมากจนกลายเป็ นภาระต่อแกะนัน้ บางครัง้ แกะจะหงายหลัง เพราะนํ ้าหนักของขน และแกะที่หงายหลังจะไม่สามารถลุ
ขึ ้นได้ เอง เมื่อขนแกะยาวมากแล้ ว จะทําให้ แมลงมารบกวนแกะและอาจทําให้ แกะป่ วยได้
เราสามารถประยุกต์เรื่ องนี ใ้ นทางฝ่ ายวิญญาณเกี่ยวกับสิบลดและเงินถวาย หากศิษยาภิบาลของคริ สตจักรไม่สอน
สมาชิกเกี่ยวกับการให้ แก่งานของพระเจ้ าอย่างมีระบบ เขาจะทําลายพวกเขา เงินอาจกลายเป็ นอุปสรรคที่ขดั ขวางการมองเห็นทาง
ฝ่ ายวิญญาณได้ อาจขัดขวางความก้ าวหน้ าทางฝ่ ายวิญญาณได้ อาจทําให้ การเจ็บป่ วยทางฝ่ ายวิญญาณเกิดขึ ้นในชีวิตของเขาได้
ศิษยาภิบาลจะต้ องสอนหลักการในการให้ แก่สมาชิกเพื่อประโยชน์ของเขาเอง
ในเมื่อผู้เลี ้ยงแกะเลี ้ยงและดูแลฝูงแกะแล้ ว เขามีสิทธิ์ ที่จะใช้ นมและขนแกะเพื่อเลี ้ยงดูตนเองได้ ศิษยาภิบาลแต่ละคน
ควรจะใส่ใจคําแนะนําของซาโลมอนที่ว่า “จงรู้ ความทุกข์สขุ ของฝูงแพะแกะของเจ้ าให้ ดี และจงเอาใจใส่ฝงู โคของเจ้ า” (สุภาษิ ต
27:23)
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บทที่ 19

ข้ อพิสูจน์ จากธรรมบัญญัติ
ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนีต้ ามวิ สยั ของมนุษย์หรื อ ธรรมบัญญัติมิได้กล่าวอย่างนีเ้ หมื อนกันหรื อ (1โคริ นธ์ 9:8)
หลักการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้รับใช้ เป็ นผลจากความคิดที่ได้ รับการดลใจ และมีพื ้นฐานตามพระวจนะของพระเจ้ า
เปาโลใช้ ธรรมบัญญัติของโมเสสเพื่อพิสจู น์คํากล่าวของเขาเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้รับใช้ นักเรี ยนจะต้ องยอมรับความจริ งนี ้ คํา
โต้ แย้ งของผู้ที่ต่อต้ านการถวายสิบลดเกิดจากการอ้ างว่าสิบลดเป็ นเพียงธรรมบัญญัติของโมเสส จึงไม่มีผลกับเราในปั จจุบนั หาก
เป็ นเช่นนันทํ
้ าไมเปาโล อัครทูตที่พระเจ้ าใช้ มากกว่าคนอื่นๆ ซึง่ ต่อสู้กบั กฎระเบียบที่มากเกินไปของศาสนายิว นําเอาธรรมบัญญัติ
ของโมเสสมาสนับสนุนเพื่อพิสจู น์วา่ ผู้รับใช้ ควรจะได้ รับการช่วยเหลือทางการเงินจากคริ สตจักร
คําตอบมีความชัดเจนคือ แม้ ว่าเราจะไม่ได้ อยู่ภายใต้ ธรรมบัญญัติเพื่อให้ ชอบธรรมต่อหน้ าพระพักตร์ พระเจ้ า แต่ธรรม
บัญญัติทําให้ เรารู้ แผนการของพระองค์ในการช่วยเหลือผู้รับใช้ ของพระองค์ซึ่งคือสิบลด สิบลดไม่ได้ มีผลในทุกวันนี ้เพื่อที่เราจะ
ปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติของโมเสส แต่หลักการของสิบลดยังคงมีผลเป็ นวิธีการ ส่วน หรื อแบบอย่างที่พระเจ้ าทรงกําหนดไว้ เพื่อ
เป็ นการอารักขาทางการเงินของเราในคริ สตจักรพระคัมภีร์ใหม่ เราไม่ควรจะกลัวที่จะศึกษาธรรมบัญญัติเพื่อค้ นหาใจความของ
พระคัมภี ร์ เพราะแม้ ว่าเราจะไม่ได้ อยู่ภายใต้ ธรรมบัญญัติ แต่วัตถุประสงค์ ที่อยู่ในคําสั่งสนับสนุนคําสัง่ สอนหลายอย่างของ
คริ สตจักร ตัวอย่างเช่น คําสัง่ สอนเรื่ องความบริ สทุ ธิ์และการแยกออกจากโลกนี ้มีสอนอยู่ภายใต้ ธรรมบัญญัติ เหมือนเช่นในพระ
คัมภีร์ใหม่
สิบลดเป็ นไม้ บรรทัดที่พระเจ้ าทรงใช้ เพื่อวัดการอารักขาการเงินของเรา เปาโลกล่าวว่าธรรมบัญญัติสอนเราว่าควรจะ
ช่วยเหลือผู้รับใช้ ของพระเจ้ า ถ้ าคนทังหลายภายใต้
้
ธรรมบัญญัติช่วยเหลือผู้รับใช้ พระเจ้ า ควรหรื อที่จะให้ น้อยกว่านันในยุ
้ คแห่ง
พระคุณนี ้ พระเจ้ าทรงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้รับใช้ ของพระองค์ภายใต้ ธรรมบัญญัติมากกว่าภายใต้ พระคุณหรื อ เปาโลกล่าวว่า
ธรรมบัญญัติสอนบางสิง่ แก่เรา นัน่ คือ ผู้รับใช้ ภายใต้ พระคุณมีสทิ ธิ์ที่จะได้ รับการช่วยเหลือ
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บทที่ 20

ธรรมบัญญัตโิ บราณสําหรับ
ปั ญหาสมัยใหม่
เพราะว่าในธรรมบัญญัติของโมเสสเขี ยนไว้ว่า อย่าเอาตะกร้าครอบปากวัวเมื ่อมันกําลังนวดข้าวอยู่ พระเจ้าทรงเป็ นห่วง
วัวหรื อ (1โครินธ์ 9:9)
วัฒนธรรมโบราณมีธรรมเนียมในการใช้ ววั เพื่อนวดข้ าว ผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้ ามักจะเอาตะกร้ าครอบปากสัตว์เพื่อที่สตั ว์จะไม่
กินข้ าวเมื่อกําลังนวดข้ าวอยู่ แต่ธรรมบัญญัติของโมเสสห้ ามไม่ให้ ชาวอิสราเอลทําเช่นนัน้ (เฉลยธรรมบัญญัติ 25:4) พวกเขา
จะต้ องไม่เป็ นเหมือนชนชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้ า ทังนี
้ ้ เพื่อความยุติธรรม เป็ นการไม่ยตุ ิธรรมที่จะเอาตะกร้ าครอบปากวัวเมื่อมันกําลัง
นวดข้ าว เพราะวัวนันกํ
้ าลังทํางานอยู่ มันจึงควรได้ รับสิง่ ตอบแทนแรงงานนัน้
เปาโลให้ เหตุผลสนับสนุนการช่วยเหลือผู้รับใช้ ทางการเงินโดยใช้ ธรรมบัญญัตินี ้ หากพระเจ้ าทรงยุติธรรมกับวัวแล้ ว
พระองค์ก็ทรงยุติธรรมกับผู้รับใช้ ของพระองค์ ตามจริ งแล้ ว พระองค์ทรงใส่ใจคนมากกว่าวัว ความยุติธรรมเป็ นลักษณะของพระ
เจ้ าที่พระองค์ไม่อาจละเมิดได้ หากพระเจ้ าทรงเปิ ดเผยพระองค์เองเป็ นผู้ยตุ ิธรรมภายใต้ ธรรมบัญญัติ พระองค์จะไม่ทรงกระทํา
เช่นนัน้ ภายใต้ พระคุณหรื อ พระเจ้ าทรงเป็ นผู้เริ่ มหลักการในการช่วยเหลือผู้รับใช้ ไม่ใช่มนุษย์ ดังนัน้ จึงเป็ นหลักการแห่งความ
ยุติธรรมของพระเจ้ า
ประเด็ น นี เ้ ห็ น ได้ ชัด เจนยิ่ ง ขึ น้ ใน 1ทิ โ มธี 5:17-18 “จงถื อ ว่ า ผู้ป กครองที่ ป กครองดี นัน้ สมควรได้ รั บ เกี ย รติ ส องเท่ า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เทศนาและสัง่ สอน เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า อย่าเอาตะกร้ าครอบปากวัว เมื่อมันกําลังนวดข้ าวอยู่
และคนงานสมควรจะได้ รับค่าจ้ างของตน” ในที่นี ้ เปาโลรวมเอาข้ อความจากธรรมบัญญัติรวมเข้ าไว้ กบั ข้ อความจากพระคัมภีร์
ใหม่ (ลูกา 10:7) เพื่อสอนเรื่ องการช่วยเหลือผู้รับใช้ แล้ วเรายังต้ องใช้ หลักฐานอะไรอี ก การช่วยเหลือผู้รับใช้ ซึ่งเป็ นหลักการ
เกี่ยวกับความยุติธรรมของพระเจ้ าภายใต้ ธรรมบัญญัติของโมเสส เป็ นหลักการที่ยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้รับใช้ ของพระองค์
ภายใต้ พนั ธสัญญาใหม่
บทเรี ยนสําหรับเราคือว่า ในขณะที่ผ้ รู ับใช้ ทํางานขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า เขาไม่ควรที่จะถูกกีดกัน (เอาตะกร้ าครอบ) จาก
สิทธิ์ อันถูกต้ องในการรั บความช่วยเหลือทางการเงินสําหรับงานของเขา คริ สตจักรควรจะยุติธรรมและซื่อสัตย์กับศิษยาภิบาล
ความรักไม่ยินดีในการประพฤติผิดหรื อความไม่ยตุ ิธรรม (1โคริ นธ์ 13:6) จะเป็ นการไม่ยตุ ิธรรมหากไม่ให้ ส่วนที่เป็ นของศิษยาภิ
บาลแก่เขา เหมือนกับที่ไม่ยตุ ิธรรมในการเอาตะกร้ าครอบปากวัวในขณะมันกําลังนวดข้ าวอยู่ ตามคําสอนใน 1โคริ นธ์ 13:6 ผู้เชื่อที่
รักพระเจ้ าจะไม่กระทําสิ่งที่ไม่ยตุ ิธรรมในการไม่ช่วยเหลือผู้รับใช้ ผู้ที่ไปโบสถ์ซงึ่ อยู่ทางฝ่ ายเนื ้อหนังอาจจะยินดีกบั ทัศนคติเช่นนัน้
แต่คริ สเตียนที่รักจะไม่มีสว่ นหรื อพอใจกับความไม่ยตุ ิธรรมนี ้
ผู้ที่เชื่อไม่ควรจะปฏิเสธที่จะถวายสิบลดเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อศิษยาภิบาล การทําเช่นนันเป็
้ นการไม่ยตุ ิธรรมต่อพระ
เจ้ า จะเป็ นการกดขี่ศิษยาภิบาล กีดกันเขาจากสิง่ ที่เขามีสิทธิ์อย่างถูกต้ อง หากเรารักศิษยาภิบาลของเรา เราไม่ควรจะเก็บเอาสิ่งที่
พระเจ้ าทรงประกาศว่าเป็ นสิทธิ์ ของเขานัน้ ไว้ อย่างไม่ยุติธรรม หากพระเจ้ าทรงเลี ้ยงดูวัว พระองค์จะทรงเลี ้ยงดูผ้ ูรับใช้ ที่รับใช้
พระองค์มากยิ่งกว่านันเพี
้ ยงใด การช่วยเหลือที่พระเจ้ าทรงจัดให้ แก่ศิษยาภิบาลคือสิบลด เราควรจะอนุญาตให้ เขามีส่วนในผล
ทางการเงินจากแรงงานของเขาในองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
พระองค์ไม่ได้ตรัสเพือ่ ประโยชน์ของพวกเราโดยเฉพาะ (ประโยชน์ของเราทัง้ หลาย – พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับเก่า) ดอก
หรื อ ข้อความนัน้ เขี ยนไว้เพือ่ ประโยชน์ของเราทัง้ หลาย แสดงว่าคนที ไ่ ถนาควรไถด้วยความหวังใจ และคนที น่ วดข้าวควรนวดด้วย
ความหวังใจว่า จะได้ประโยชน์ (1โครินธ์ 9:10)
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คําว่า “ทังหลาย”
้
หมายถึงทังหมด
้
ทังสิ
้ ้น รวมทังหมด
้
ธรรมบัญญัตินี ้ (เฉลยธรรมบัญญัติ 25:4) ไม่ได้ เขียนขึ ้นเพื่อชาว
อิสราเอลเท่านัน้ แต่เพื่อเราทังหมด
้
ทังสิ
้ ้น รวมทังหมดในทุ
้
กวันนี ้ เป็ นหลักการของพระเจ้ าที่มาถึงพวกเรา ศิษยาภิบาลที่หว่านและ
นวดข้ าวควรจะทําหว่านและนวดโดยหวังที่จะได้ รับความช่วยเหลือทางการเงิน สิ่งนี ้เป็ นหลักการทางฝ่ ายวิญญาณภายใต้ ธรรม
บัญญัติและภายใต้ พระคุณ
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บทที่ 21

การหว่ านของสําหรั บวิญญาณ
การเก็บเกี่ยวของสําหรั บเนือ้ หนัง
ถ้าเราได้หว่านปั จจัยสําหรับวิ ญญาณให้แก่ท่าน แล้วจะมากไปหรื อที ่เราจะเกี ่ยวของสําหรับเนื อ้ หนังจากท่าน (1โคริ นธ์
9:11)
หากศิษยาภิบาลหว่านของสําหรับวิญญาณ (สิง่ นิรันดร์ ) ไม่ใช่เรื่ องใหญ่หากเขาจะเก็บเกี่ยวของ (ทางโลก) จากคริ สตจักร
ผู้รับใช้ หว่าน “ปั จจัยสําหรับวิญญาณ” ในผู้ที่เชื่อซึง่ เป็ นการกระทําที่สําคัญยิ่ง ข้ อความของเขาเหมาะสมและสําคัญที่สดุ งานของ
เขามี ค่า ที่สุด การที่ผ้ ูรับใช้ ของพระคริ สต์ หว่านของสําหรั บวิญญาณเป็ นงานที่ มีค่า มากที่ สุดที่ เคยมี มาในประวัติศาสตร์ ข อง
มนุษยชาติ ไม่มีกษัตริย์หรื อประธานาธิบดีคนใดที่จะมีเกียรตินี ้ ศิษยาภิบาลรวมทังผู
้ ้ ที่เชื่อควรจะตระหนักถึงสถานะของผู้รับใช้ พระ
วจนะในแผนการของพระเจ้ า
เมื่อผู้เชื่ อเข้ าใจความสําคัญของผู้รับใช้ ผู้เชื่ อจะไม่เห็นว่าเป็ นสิ่งไม่ถูกต้ องหรื อไม่มีระเบียบที่ ผ้ ูรับใช้ จะคาดหวังให้
คริ สตจักรช่วยเหลือเขา ศิษยาภิบาลจะไม่ร้ ูสกึ ถูกจํากัดหรื อไม่ควรค่าแก่การรับความช่วยเหลือหากเขาทํางานในสวนองุ่นขององค์
พระผู้เป็ นเจ้ า ศิษยาภิบาลแต่ละคนควรจะรู้วา่ จะให้ ความสําคัญกับงานของตนเองในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าอย่างไร และผู้เชื่อแต่ละคน
ควรจะรู้วา่ จะให้ ความสําคัญแก่งานของศิษยาภิบาลอย่างไร (1เธสะโลนิกา 5:12-13)
เมื่อพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ของงานของผู้รับใช้ ในการหว่านเมล็ดนิรันดร์ แห่งข่าวประเสริฐ ความจริงที่วา่ เขาสามารถรับ
ความช่วยเหลือได้ เป็ นเรื่ องค่อนข้ างเล็ก หรื ออาจจะไม่ใช่ “สิง่ ใหญ่” เลย ผู้เชื่อควรจะใส่ใจกับงานที่ยิ่งใหญ่ที่ศิษยาภิบาลทําเมื่อเขา
หว่านเมล็ดทางฝ่ ายวิญญาณแทนที่จะต่อต้ านไม่ให้ เขารับสิง่ ที่ไม่ใช่ “สิง่ ใหญ่” เลยตามที่เปาโลได้ กล่าวไว้
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บทที่ 22

การสละสิทธิ์
ถ้าคนอืน่ มี สิทธิ์ ทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากท่าน เราไม่มีสิทธิ์ ทีจ่ ะได้รับยิ่ งกว่าเขาอี กหรื อ แต่ถึงกระนัน้ เราก็มิได้ใช้สิทธิ์ นีเ้ ลย
เรายอมทนทุกข์ ยากสารพัด เพือ่ เราจะไม่เป็ นอุปสรรคขัดขวางข่าวประเสริ ฐเรื ่องพระคริ สต์ (1โครินธ์ 9:12)
เปาโลถื อ ว่าการได้ รับความช่วยเหลื อจากคริ สตจักรเป็ นสิท ธิ์ ข องผู้รับ ใช้ ทัง้ นี ้ สิทธิ์ หมายถึง “สิ่ง ที่บุคคลหนึ่ง ได้ มา
เนื่องจากกฎหมาย ประเพณี หรื อธรรมชาติ” (American Heritage Dictionary of the English Language) ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ผู้รับใช้
ของพระเจ้ าว่าต้ องการที่จะใช้ สทิ ธิ์นี ้หรื อไม่ ไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั คริสตจักร การสละสิทธิ์นี ้ไม่ได้ ทําให้ ศิษยาภิบาลอยู่ในทางฝ่ ายวิญญาณ
น้ อยลงไปกว่าคนอื่น
ในทางตรงกันข้ าม บางคนวิจารณ์ศิษยาภิบาลที่ทํางานในโลกนี ้ โดยไม่คํานึงว่าพวกเขาได้ ดหู มิ่นผู้รับใช้ ที่มีเกียรติเหมือน
เช่นเปาโลและบารนาบัส โดยทัว่ ไป เป็ นการดีกว่าที่ศิษยาภิบาลจะรับการช่วยเหลือจากคริสตจักร เพื่อที่เขาจะสามารถอุทิศตนเพื่อ
กิจการงานของพระเจ้ าได้ อย่างเต็มที่ แต่เราไม่ควรปฏิเสธผู้รับใช้ ที่ทํางานในโลกนี ้เพราะความจําเป็ นหรื อความเชื่อถือ ตราบเท่าที่
เขาไม่เกิดความสับสน ผู้รับใช้ ที่ทํางานในโลกนี ้มีสิทธิ์ที่จะทําเช่นนันได้
้ แต่ก็ไม่ควรดูแคลนผู้ที่อทุ ิศเวลาของตนหนึ่งร้ อยเปอร์ เซ็นต์
้
การรับใช้ โดยไม่ทํางานในโลกนี ้ไม่ควรจะวิจารณ์ ผ้ ทู ี่ไม่ได้ ทําเช่นนัน้
ให้ แก่งานขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า ผู้ที่ให้ เวลาทังหมดของตนแก่
ควรจะมีความเคารพทังสองฝ่
้
ายสําหรับมุมมองและความเชื่อถือส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้ องกับความรอดของเรา ผู้ที่ทํางานและเป็ นศิษ
ยาภิบาลควรจะสังเกตว่าเปาโลเลือกอาชีพที่ทําให้ เขาสามารถมีเวลาให้ กบั คริสตจักรได้ (กิจการ 18:3)
เหตุผลหลายประการทําให้ ศิษยาภิบาลสละสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือของตน ศิษยาภิบาลบางคนสละสิทธิ์ของตน
เพราะขาดคุณสมบัติในการสอนหน้ าที่นี ้แก่คริ สตจักร บางคนอาจเป็ นเพราะความทะนงส่วนตัว ความปรารถนาที่จะไม่แสดงตัว
สนใจในเงินเหมือนศิษยาภิบาลคนอื่นๆ บางคนทําเช่นนัน้ เพราะเหตุผลเดียวกับเปาโล คือเพื่อไม่ให้ “เป็ นอุปสรรคขัดขวางข่าว
ประเสริฐเรื่ องพระคริสต์” (1โครินธ์ 9:12)
เปาโลใช้ สิทธิ์เมื่อปฏิเสธไม่รับความช่วยเหลือจากชาวโคริ นธ์ แต่ความจริ งที่ว่าเขาสละสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือไม่
จําเป็ นว่าเป็ นการตัดสินใจที่ฉลาดที่สดุ ในทุกกรณี เปาโลไม่ได้ ใช้ สิทธิ์นี ้เพื่อให้ โอกาสในการทําผิดต่อข่าวประเสริ ฐ แต่ภายหลังเขา
ขอให้ ชาวโคริ นธ์ ให้ อภัยเขาสําหรับการตัดสินใจเช่นนัน้ (2โคริ นธ์ 12:13) ในบริ บท ดูเหมือนว่าการปฏิบตั ิของเปาโลทําให้ ชาวโค
รินธ์ดดู ้ อยกว่าคริสตจักรของอัครทูตอื่นๆ หรื อถ้ อยคําของเขาอาจจะเป็ นการประชดประชัน
เห็นได้ ง่ายว่าการที่ผ้ รู ับใช้ ไม่ให้ สิทธิ์ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อคริ สตจักรได้ แม้ เมื่อเหตุจูงใจในการไม่รับเงินจาก
คริสตจักรที่เป็ นศิษยาภิบาลนันเป็
้ นเหตุที่บริ สทุ ธิ์ แต่ก็ผ้ ทู ี่เชื่อมีทศั นคติเรื่ องความรับผิดชอบทางการเงินต่อศิษยาภิบาลของฝูงแกะ
ไม่ถกู ต้ องได้ เมื่อศิษยาภิบาลบางคนเริ่ มต้ นงาน [ของพระเจ้ า] ใหม่ เขาไม่รับความช่วยเหลือทางการเงินจากสมาชิก โดยคิดว่าจะ
ช่วยให้ คริ สตจักรเติบโตได้ โดยไม่มีอปุ สรรคขัดขวางใดๆ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว สมาชิกอาจเริ่ มรู้ สกึ ว่าสิบลดเป็ นของพวกเขา
ในภายหลัง เมื่อศิษยาภิบาลต้ องการที่จะใช้ สิบลด ที่ประชุมอาจจะต่อต้ านเขา ถ้ าศิษยาภิบาลอยากจะช่วยเรื่ องเงินของคริ สตจักร
เขาควรจะยอมรับสิบลดและให้ สิบลดนันคื
้ นเป็ นเงินถวายเพื่อคริ สตจักร หรื อเขาสามารถสอนสมาชิกให้ ร้ ู ความรับผิดชอบในการ
ช่วยเหลือผู้รับใช้ ด้วยการถวายสิบลด และกําหนดเวลาในการใช้ สบิ ลดเพื่อวัตถุประสงค์อื่น [กําหนดเวลาที่จะใช้ สิบลดเพื่อกิจกรรม
หรื อโครงการอย่างหนึ่งอย่างใด] ด้ วยวิธีนี ้ เขาจะป้องกันไม่ให้ ที่ประชุมคิดว่าสิบลดเป็ นของพวกเขา บางครัง้ เมื่อศิษยาภิบาล
ทํางานในโลกนี ้ เขาอาจจะคิดว่าเขาทําให้ เกิดประโยชน์แก่ที่ประชุม แต่ในความจริง เขากําลังทําอันตรายอยู่
ศิษยาภิบาลทุกคนควรจะพิจารณาถึงปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นได้ ก่อนที่จะสละสิทธิ์ของตนเพราะการตัดสินใจของเขาจะส่งผล
กระทบต่อคนมากมาย ก้ อนกรวดที่โยนลงบนทะเลสาบนํ ้านิ่งจะทําให้ เกิดระลอกคลื่นเล็กๆ ในที่ที่ก้อนกรวดกระทบนํ ้า แต่เมื่อระล
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คลื่นเคลื่อนออกไปจากจุดนัน้ ระลอกคลื่นจะมีขนาดใหญ่ขึ ้น เมื่อคริสตจักรใหม่เริ่ มต้ นขึ ้น สิ่งที่เราทํา สิทธิ์ที่เราสละ การตัดสินใจที่
เราเลือก และสิง่ ที่เราสอนเกี่ยวกับเงินสามารถส่งผลกระทบต่อคนจํานวนมากได้
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บทที่ 23

เพื่อเราจะไม่ เป็ นอุปสรรคขัดขวาง
ข่ าวประเสริฐเรื่ องพระคริสต์
แต่ถึงกระนัน้ เราก็มิได้ใช้สิทธิ์ นีเ้ ลย เรายอมทนทุกข์ ยากสารพัด เพือ่ เราจะไม่เป็ นอุปสรรคขัดขวางข่าวประเสริ ฐเรื ่องพระ
คริ สต์ (1โครินธ์ 9:12)
มีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับความหมายของเปาโลเมื่อกล่าวว่า “เพื่อเราจะไม่เป็ นอุปสรรคขัดขวางข่าวประเสริ ฐเรื่ องพระ
้
นและกลางคืน เพื่อจะไม่เป็ นภาระแก่คนหนึ่งคนใด
คริ สต์” (ข้ อ 12) ใน 2เธสะโลนิกา 3:8-9 เปาโลอธิบายว่าเขาทํางาน “ทังกลางวั
ในพวกท่าน มิใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์ แต่ว่าเพื่อทําตัวเป็ นแบบอย่างให้ ท่านทังหลายทํ
้
าตาม” ความตังใจที
้ ่สําคัญอย่างหนึ่งของ
เปาโลในเมืองเธสะโลนิกาคือ เพื่อแสดงความจําเป็ นและความสําคัญของการทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะบางคนที่นั่นไม่
ต้ องการที่จะทํางาน (2เธสะโลนิกา 3:6-12)
แต่เปาโลหมายความว่าอย่างไรเมื่อพูดว่า “เพื่อเราจะไม่เป็ นอุปสรรคขัดขวางข่าวประเสริ ฐเรื่ องพระคริ สต์” ประการแรก
เราต้ องเข้ าใจว่าเปาโลจะเป็ นอุปสรรคแก่ใครโดยการรับของสําหรับเนื ้อหนังจากคริ สตจักร ทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่า เพราะเปาโลเขียน
ไปยังคริ สตจักร คงจะต้ องเป็ นผู้เชื่อที่เขาไม่ต้องการจะเป็ นอุปสรรคขัดขวาง ตามข้ อสรุ ปนี ้ เปาโลไม่ได้ หมายถึงผู้ที่ไม่ได้ รับความ
รอด (แม้ ว่าคนส่วนใหญ่อ้างถึงการให้ สิบลดเพื่อช่วยเหลือผู้รับใช้ เพื่อเป็ นข้ ออ้ างในการไม่ให้ ชีวิตแก่องค์พระผู้เป็ นเจ้ า) ผู้สนับสนุน
ทฤษฎีนี ้ชี ้ให้ เห็นว่าคริสตจักรและผู้รับใช้ ของคริ สตจักรไม่ควรจะอนุญาตให้ โลกนี ้สัง่ คริ สตจักรว่าอะไรเป็ นสิ่งถูกต้ องตามพระคัมภีร์
และอะไรไม่ใช่ หากเราปล่อยให้ เป็ นเช่นนัน้ เราจะไม่เทศนาเรื่ องสิบลด ความบริสทุ ธิ์ หรื อคําสัง่ สอนอื่นๆ ที่ชาวโลกไม่เห็นด้ วย
พื ้นฐานของข้ อสรุ ปนี ้คือว่า เปาโลไม่ยอมรับสิ่งใดๆ จากผู้ที่เชื่อในโคริ นธ์ เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเอง นัน่ คือเพราะการ
ปฏิบตั ิของชาวโคริ นธ์ เอง [ชาวโคริ นธ์ อาจไม่ต้องการที่จะช่วยเหลือ เปาโลจึงไม่รับสิ่งใดๆ จากเขา] ตามทฤษฎีนี ้ เปาโลเขียนจาก
มุมมองของศิษยาภิบาล การไม่รับสิ่งใดๆ จากชาวโคริ นธ์ เป็ นการตัดสินของศิษยาภิบาลตามทัศนคติในทางลบที่เปาโลเห็นใน
คริสตจักร ศิษยาภิบาลเห็นสิง่ ต่างๆ จากมุมมองที่แตกต่างออกไปจากฝูงแกะ
ข้ อสรุ ปนี ้มีข้อสนับสนุนอยู่บ้าง เนื่องจากคริ สตจักรในโคริ นธ์ อยู่ฝ่ายเนื ้อหนังมาตังแต่
้ ต้น 1โคริ นธ์ 3:1-2 กล่าวว่า “พี่น้อง
ทังหลาย
้
ข้ าพเจ้ าไม่อาจจะพูดกับท่าน เหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้ วได้ แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื ้อหนัง
เหมือนกับท่านเป็ นทารกในพระคริ สต์ ข้ าพเจ้ าเลี ้ยงท่านด้ วยนํ ้านม มิใช่ด้วยอาหารแข็ง เพราะว่าเมื่อก่อนนั ้นท่านยังไม่สามารถรับ
และถึงแม้ เดี๋ยวนีท้ ่านก็ยงั ไม่สามารถ” หลายคนเชื่อว่าเปาโลกล่าวถึงตอนต้ นของคริ สตจักรโคริ นธ์ เพราะใช้ รูปกาลอดีต [คําเช่น
เมื่อก่อน] ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า พวกเขาไม่ได้ เติบโตมากนักเพราะพวกเขาอยูฝ่ ่ ายเนื ้อหนัง
ทฤษฎีนีส้ รุ ปว่าเมื่อเปาโลเห็นแนวโน้ มทางฝ่ ายเนือ้ หนังและการขาดความเป็ นผู้ใหญ่ ของคริ สตจักร เขาจึงไม่ต้องการ
เรี ยกร้ องสิ่งใดจากสมาชิก เพื่อที่จะไม่เป็ นอุปสรรคขัดขวางผู้ที่เชื่อเอง ทฤษฎีนี ้คาดคะเนว่า เพราะพวกเขาอยู่ฝ่ายเนื ้อหนัง ชาวโค
ริ นธ์จงึ ไม่ต้องการช่วยเหลือเปาโล และเปาโลยอมต่อความกดดันนี ้เพื่อไม่เป็ นอุปสรรคขัดขวางพวกเขา
หากเป็ นเช่นนัน้ ผู้ที่เป็ นศิษยาภิบาลอาจเห็นใจเปาโลได้ มากกว่าผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ในการเป็ นศิษยาภิบาล ศิษ
ยาภิบาลมักจะทําสิง่ ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ที่เชื่อ หลายคนไม่ได้ สอนคําสัง่ สอนที่เข้ มแข็งบางอย่างกับผู้ที่เชื่อใหม่เพื่อที่จะไม่เป็ น
ภาระหนักแก่พวกเขา บางคนไม่สอนเรื่ องสิบลดเพื่อไม่ให้ ดเู หมือนว่าสนใจเรื่ องเงิน หรื อเพราะผู้ที่เชื่อ “ยากจนมาก” หรื อเพราะเขา
อาจ “กลัวที่จะสูญเสียพวกเขาไป” ถ้ ายืนกรานสอนในเรื่ องนี ้ บางคนขาดคุณสมบัติสว่ นตัวหรื อมีอปุ สรรคที่ทําให้ ไม่สอนเรื่ องสิบลด

53

แม้ เมื่อบางคนประกาศว่าสิบลดเป็ นแบบอย่างสําหรับผู้ที่เชื่อ แต่เขาไม่เชื่อพอที่จะสอนเรื่ องสิบลด จึงก่อให้ เกิดคริ สตจักร
ที่ไม่ร้ ู สกึ รับผิดชอบในการช่วยเหลือศิษยาภิบาลของตน ศิษยาภิบาลมักจะทําสิ่งต่างๆ เพื่อประโยชน์ของคริ สตจักรซึง่ ภายหลังเขา
มารู้สกึ เสียใจ บางทีเปาโลเองอาจเสียใจในการตัดสินใจของตนที่ไม่ยอมรับสิง่ ใดๆ จากชาวเมืองโครินธ์ก็ได้ (2โครินธ์ 12:13)
ทฤษฎีนีม้ ีข้อดีบ้าง แต่เราต้ องดูข้อเสียด้ วยเช่นกัน ประการแรก เป็ นการยากที่จะเชื่อว่าเปาโลขาดคุณสมบัติที่จะสอน
สิทธิ์ของเขาในการได้ รับความช่วยเหลือจากชาวโคริ นธ์ จากงานเขียนของเขา เราสรุปว่าเปาโลไม่ได้ ขาดคุณสมบัติ และเมื่อจําเป็ น
เขาได้ เผชิญหน้ ากับสถานการณ์ ต่างๆ อย่างเด็ดเดี่ยว ประการที่สอง ทฤษฎี นีข้ ัดกับ 1โคริ นธ์ 9:18 ที่ซึ่งเปาโลกล่าวว่า “แล้ ว
ข้ าพเจ้ าจะได้ อะไรเล่า คือเมื่อข้ าพเจ้ าประกาศข่าวประเสริ ฐ ข้ าพเจ้ าได้ ประกาศโดยไม่คิดค่าจ้ าง เพื่อจะไม่ได้ ใช้ สิทธิ์ ในข่าว
ประเสริฐนันอย่
้ างเต็มที่” เพื่อให้ สอดคล้ องกับทฤษฎีนี ้ ผู้สนับสนุนคงจะต้ องแปลประโยคของเปาโลที่วา่ “เพื่อจะไม่ได้ ใช้ สิทธิ์ในข่าว
ประเสริฐนันอย่
้ างเต็มที่” ว่าเป็ นสิง่ แสดงให้ เห็นว่าเขาไม่ได้ รับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อที่จะไม่ใช้ สิทธิ์อย่างเต็มที่ (ใช้ อย่างไม่
ถูกต้ องหรื อเหมาะสม ใช้ ให้ เกิดผลที่ไม่ดี) แต่การยอมรับเงินเป็ นการใช้ อย่างไม่ถกู ต้ องได้ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็ นสิทธิ์
ของอัครทูต การแปลนี ้ดูเหมือนจะไม่ถกู ต้ อง
เราควรจะเข้ าใจข้ อ 18 ว่าเป็ นคําอธิ บายหรื อการขยายความข้ อ 12 เปาโลนําเสนอข่าวประเสริ ฐแก่ชาวโคริ นธ์ โดยไม่
ยอมรั บเงิ นจากพวกเขา เพราะเปาโลเชื่ อ ว่าการทํ าเช่นนัน้ จะเป็ นอุปสรรคต่อพวกเขา เปาโลมีเ หตุจูงใจอย่างหนึ่ง คือ ความ
ปรารถนาของเขาที่จะให้ ข่าวประเสริ ฐได้ ประกาศออกไปแก่มนุษย์ทุกคนโดยไม่มีการขัดขวางหรื ออุปสรรค ในฐานะมิชชันนารี
บุกเบิก เขาไม่ต้องการให้ ชาวโคริ นธ์ ทังผู
้ ้ ที่ไม่เชื่อหรื อผู้ที่เชื่อใหม่ คิดว่าเขามาที่โคริ นธ์ เพื่อหาเงินจากพวกเขา เปาโลต้ องการให้
แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เข้ าใจเหตุจงู ใจผิดไปและเพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐอย่างถูกต้ อง
เห็นได้ ชดั ว่า ในเวลานี ้ คริ สตจักรโคริ นธ์เข้ าใจเหตุผลของเปาโลในการเริ่ มคริ สตจักรของเขาผิดไป แต่ไม่ปรากฏว่าเปาโล
เริ่ มต้ นคริ สตจักรเช่นนัน้ [โดยไม่รับเงินช่วยเหลือจากสมาชิก] เพราะทัศนคติทางเนือ้ หนังบางอย่างของผู้ที่เชื่อชาวโคริ นธ์ มี
แนวโน้ มว่าชาวโคริ นธ์บางคนพยายามที่จะช่วยเหลือเขา แต่เปาโลไม่ให้ เขาช่วยเหลือเพราะเหตุผลส่วนตัว เหตุผลส่วนหนึ่งสําหรับ
จดหมายฉบับนี ้คือเพื่อแก้ ไขความเข้ าใจที่ไม่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการกระทําของเขาในเรื่ องนี ้
ขอให้ เราจําไว้ ว่าเปาโลให้ เหตุผลส่วนตัว ข้ อ 15 ถึง 18 แสดงความรู้สกึ ส่วนตัวของอัครทูตเปาโล ข้ อ 12 เปลี่ยนจากการ
ปกป้องสิทธิ์ ของผู้รับใช้ ในการรั บสิ่งตอบแทนเป็ นคําอธิ บายเกี่ ยวกับเหตุจูงใจส่วนตัวในการไม่รับสิ่งตอบแทนจากชาวโคริ นธ์
เพื่อให้ แน่ใจว่าไม่มีใครเข้ าใจเหตุจงู ใจของเขาผิด เปาโลเขียนต่อไปในข้ อ 13 และ 14 ซึง่ สนับสนุนการช่วยเหลือผู้รับใช้ ก่อนที่จะ
แสดงเหตุผลว่าทําไมเขาจึงไม่รับสิง่ ใดๆ จากชาวโครินธ์
การใช้ สรรพนาม “ข้ าพเจ้ า” ในข้ อ 15 ตรงข้ ามกับคําว่า “คนอื่น” ในข้ อ 12 ไม่ถกู ต้ องที่จะคิดว่าเปาโลปกป้องสิทธิ์ของ
้
[ในข้ อ 15]
ตนเองและคนอื่นๆ ในการรับความช่วยเหลือจากคริ สตจักรในข้ อสิบสี่นนั ้ จะมาลบล้ างคําโต้ แย้ งของตนเองทังหมด
เปาโลทําให้ ชาวโคริ นธ์ มนั่ ใจว่าการตัดสินใจของเขาเป็ นเรื่ องส่วนตัว เราไม่ควรจะถือเป็ นตัวอย่างสําหรับผู้รับใช้ ขององค์พระผู้เป็ น
เจ้ าทุกคน เปาโลจะปกป้องสิทธิ์ของผู้รับใช้ ในการรับความช่วยเหลือ และทําลายคําโต้ แย้ งของตนเองโดยการกล่าวว่าทุกคนควรจะ
ทําตามตัวอย่างเขาโดยการไม่รับความช่วยเหลือทางการเงินได้ อย่างไร
เปาโลไม่ต้องการให้ เป็ นเช่นนัน้ และการแปลความหมายของข้ อพระคัมภีร์ในลักษณะดังกล่าวเป็ นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง ดังที่เรา
้ เปาโลกล่าวซํ ้าว่าผู้รับใช้ ควรจะได้ รับความช่วยเหลือ การแปลที่ไม่คํานึงถึงข้ อเท็จจริงนี ้เป็ นการแปลที่ไม่ถกู ต้ อง
ได้ เห็นตลอดทังบท
บางคนกล่าวว่าเปาโลตัดสินใจไม่รับความช่วยเหลือทางการเงินจากชาวโคริ นธ์ โดยเหตุผลเนื่องมาจากวัฒนธรรมและ
สังคมของชาวโคริ นธ์ โคริ นธ์ เป็ นเมืองที่เจริ ญรุ่ งเรื องมากเมืองหนึ่งของอาณาจักรโรมัน แต่เป็ นเมืองที่เสื่อมทราม มีชื่อเสียงในการ
ค้ าประเวณีที่เชื่อมโยงกับความเชื่อต่างๆ ในเมือง ผู้พยากรณ์ หญิงที่อทุ ิศตนแก่วีนสั เทพีแห่งความรัก จะปฏิญาณอุทิศตัวขาย
ร่างกายของตนเพื่อนําเงินมาใช้ ในวิหาร ในวิหารของวีนสั เพียงแห่งเดียวมีหญิงโสเภณีถงึ หนึง่ พันคน
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บางคนเสนอว่าอาจเป็ นเพราะเปาโลไม่ต้องการที่จะให้ โอกาสชาวโคริ นธ์ในการวิพากษ์ วิจารณ์ เพราะชาวเมืองส่วนใหญ่
เป็ นผู้อทุ ิศตัวแก่วีนสั บางทีเปาโลอาจคิดว่าการยอมรับเงินจากพวกเขาจะส่งผลกระทบต่อการเป็ นพยานของคริ สตจักรต่อโลกนี ้ ผู้
นมัสการวีนสั จะทําให้ ความเชื่อคริสเตียนเท่าเทียมกับการนมัสการเทพเจ้ าของคนนอกรี ต
อีกความคิดเห็นหนึ่งคือว่าเปาโลทํางานของอัครทูต ในตําแหน่งนัน้ เขามีหน้ าที่ปลูกคริ สตจักรต่างๆ ในบริ เวณที่ยงั ไม่มี
การเทศนาข่าวประเสริฐมาก่อน เขาเองได้ กล่าวว่า “อันที่จริงข้ าพเจ้ าได้ ตงเป
ั ้ ้ าไว้ อย่างนี ้ว่า จะประกาศข่าวประเสริ ฐในที่ซงึ่ ไม่เคยมี
ใครออกพระนามพระคริ สต์มาก่อน เพื่อข้ าพเจ้ าจะได้ ไม่ก่อขึ ้นบนรากฐานที่คนอื่นได้ วางไว้ ก่อนแล้ ว” (โรม 15:20)
เราจะต้ องคํานึงถึงปั จจัยที่สําคัญคือว่า เปาโลเพียงแต่เริ่ มคริ สตจักรเหล่านี ้ เขาไม่ได้ เป็ นศิษยาภิบาลเป็ นเวลานาน ใน
คริ สตจักรยุคแรก ไม่มีโครงการประกาศที่เป็ นระบบเพื่อดูแลค่าใช้ จ่ายของอัครทูตในการเดินทางประกาศ เปาโลจึงต้ องทํางานใน
โลกนี ้ในขณะเริ่ มคริ สตจักรต่างๆ เพราะในตอนต้ นไม่มีผ้ เู ชื่อที่จะให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เขาได้ เมื่อที่ประชุมเติบโตขึน้
เปาโลสอนพวกเขาเกี่ยวกับหน้ าที่ทางการเงินในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับการรับใช้ โดยรู้ ว่าเขาจะไม่อาจอยู่ที่นนั่ เป็ นศิษยาภิบาลของ
พวกเขาได้ เมื่อเขาจากไป ผู้รับใช้ คนอื่นๆ จะเป็ นศิษยาภิบาลของพวกเขา ซึ่งจะใช้ สิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือจากคริ สตจักร
(1โคริ นธ์ 9:12) ดังที่เราได้ เห็นแล้ ว เปาโลสอนเรื่ องการช่วยเหลือผู้รับใช้ และตัวเขาเองได้ รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
คริสตจักรอื่นๆ ในขณะที่เขาอยูใ่ นโคริ นธ์ (2โครินธ์ 11:8-9)
เมื่อผู้รับใช้ เริ่มคริสตจักร เขาอาจจะต้ องทํางานในโลกนี ้สักพักหนึง่ แต่การกระทําเช่นนันไม่
้ ใช่แผนการที่ดีเลิศของพระเจ้ า
สําหรับผู้รับใช้ เป้าหมายของผู้รับใช้ ทกุ คนไม่ควรจะเป็ นการข้ องเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ของโลกนี ้เพื่อจะมุ่งที่จะทําให้ ผ้ บู งั คับบัญชา
พอใจได้ เป้าหมายของเขาควรจะเป็ นการให้ ฝงู แกะได้ ปฏิบตั ิตามบัญชา (คําแนะนํา) ที่พระเยซูทรงให้ ไว้ ในลูกา 10:7 วิธีเดียวที่จะ
บรรลุเป้าหมายนันได้
้ คือโดยการสอนฝูงแกะเกี่ยวกับความรับผิดชอบของฝูงแกะ ไม่ถกู ต้ องที่จะกล่าวว่าผู้รับใช้ ทกุ คนควรจะทํางาน
ในโลกนี ้เพียงเพราะเปาโลทําเช่นนันในโคริ
้
นธ์ เขาไม่ได้ พยายามสร้ างคําสัง่ สอนจากการตัดสินใจส่วนตัวในสถานการณ์นี ้
เราไม่ควรจะอ่าน 1โครินธ์ 9:12 ในความหมายที่ไม่ถกู ต้ องจากบริ บท เพียงพอแล้ วที่จะกล่าวว่าเปาโลพยายามหลีกเลี่ยง
ปั ญหาโดยไม่อนุญาตให้ ชาวโคริ นธ์ช่วยเหลือเขาทางการเงิน คนจํานวนมากที่ใช้ 1โคริ นธ์ 9:12 เป็ นพื ้นฐานในการไม่ถวายสิบลด
ไม่ร้ ู ว่าการที่เขาเรี ยกร้ องให้ ศิษยาภิบาลทํางานเป็ นการทําความผิดต่อเขาและคริ สตจักร ศิษยาภิบาลที่ไม่สอนคริ สตจักรเกี่ยวกับ
หน้ าที่ในการช่วยเหลือผู้รับใช้ ทําให้ สมาชิกเสียโอกาสที่จะมีศิษยาภิบาลที่อทุ ิศเวลาหนึ่งร้ อยเปอร์ เซ็นต์เพื่อกิจการงานขององค์พระ
ผู้เป็ นเจ้ า และไม่ได้ รับพรอันมากมายที่พระเจ้ าทรงประทานแก่ผ้ ทู ่ีให้ แก่งานของพระองค์
เราไม่วิจารณ์ศิษยาภิบาลที่ทํางานในโลกนี ้ หลายคนจะต้ องทํางานในตอนเริ่ มแรก บางคนอาจสละสิทธิ์ในการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพราะความเชื่อถือส่วนบุคคลหรื อเนื่องจากสถานการณ์ บางประการ แต่พวกเขาควรจะตระหนักว่าการ
้
ตัดสินใจของพวกเขาอาจจะไม่ถกู ต้ องที่สดุ สําหรับประโยชน์ในอนาคตของคริ สตจักร พวกเขาควรจะทํางานเมื่อจําเป็ นเท่านันและ
เขาควรจะสอนคริ สตจักรเกี่ ยวกับความรั บผิดชอบในการช่วยเหลือผู้รับใช้ ทางการเงิน ผู้ที่ไม่อนุญาตให้ ฝูงแกะช่วยเหลือเขา
เนื่องจากความคิดที่ว่าการรับความช่วยเหลือเป็ นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ องตามพระคัมภีร์หรื อว่าพวกเขาไม่เชื่อในเรื่ องสิบลด เป็ นผู้ที่คิดผิด
ข้ อพระคัมภีร์ 14 ข้ อใน 1โคริ นธ์ 9 ปกป้องสิทธิ์ของผู้รับใช้ ในการได้ รับความช่วยเหลือจากคริ สตจักร ผู้ที่ต่อต้ านความช่วยเหลือนี ้
ไม่สามารถหาข้ อพระคัมภีร์แม้ แต่ข้อเดียวในจดหมายฉบับต่างๆ เพื่อสนับสนุนความคิดของเขาได้ โดยตรง
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สิบลดภายใต้ พระคุณ
ท่านไม่รู้หรื อว่าคนที ป่ รนนิ บตั ิ ในโบสถ์ ก็กินอาหารของโบสถ์ และคนปรนนิ บตั ิ ที่แท่นบชาก็
ู รับส่วนแบ่งจากเครื ่องบชานั
ู น้
ทํ านองเดี ยวกัน องค์พระผู้เป็ นเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ว่า คนที ่ประกาศข่าวประเสริ ฐควรได้รับการเลี ้ยงชี พด้วยข่าวประเสริ ฐนัน้ (1โค
ริ นธ์ 9:13-14)
ข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้เป็ นข้ อพิสจู น์ที่ชดั เจนที่สดุ เกี่ยวกับการถวายสิบลดในคริ สตจักรแห่งพันธสัญญาใหม่ ข้ อ 13 อ้ างถึง
ระบบการถวายสิบลดภายใต้ ธรรมบัญญัติ ผู้ที่ปรนนิบตั ิในโบสถ์และปรนนิบตั ิท่ีแท่นบูชา ได้ แก่ ปุโรหิตและคนเลวี ดํารงชีวิตได้ ด้วย
สิบลดและเครื่ องถวายบูชาของชนชาติอิสราเอล (เลวีนิติ 6:16, 26; 7:6; กันดารวิถี 5:9-10; เฉลยธรรมบัญญัติ 10:9; 18:1-18)
ในภาษากรี กต้ นฉบับ ไม่มีการแบ่งข้ อพระคัมภีร์ ดังนัน้ ขอให้ เราอ่านข้ อ 13 และ 14 ด้ วยกัน “ท่านไม่ร้ ู หรื อว่าคนที่
ปรนนิบตั ิในโบสถ์ [ปุโรหิตและคนเลวี] ก็กินอาหารของโบสถ์ [สิบลดและของถวาย] และคนปรนนิบตั ิที่แท่นบูชา [ปุโรหิตและคนเล
วี] ก็รับส่วนแบ่งจากเครื่ องบูชานัน้ [สิบลดและของถวาย] ทํานองเดียวกัน องค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ทรงบัญชาไว้ ว่า คนที่ประกาศข่าว
ประเสริฐ [ผู้รับใช้ ] ควรได้ รับการเลี ้ยงชีพด้ วยข่าวประเสริฐนัน้ [จากสิบลด]”
เปาโลพูดว่า “ปรนนิบตั ิ รับการเลี ้ยงชีพ รับส่วนแบ่ง” โดยใช้ คําที่เป็ นรู ปกาลปั จจุบนั ซึ่งทําให้ เรารู้ ว่าระบบการถวายสิบ
ลดสําหรับคนเลวีมีผลใช้ ในเวลาที่เขาเขียนจดหมายนันด้
้ วย จดหมายฉบับแรกถึงชาวโคริ นธ์ เขียนขึ ้นราว ค.ศ. 54 พระวิหารและ
ระบบของเลวียงั มีอยูจ่ นกระทัง่ ปี ค.ศ. 70 ดังนันผู
้ ้ อ่านจดหมายนี ้จึงเข้ าใจได้ โดยง่ายถึงสิ่งที่เปาโลต้ องการสอนพวกเขา นอกจากนี ้
ปุโรหิตในวิหารนอกรี ตในเมืองโครินธ์ยงั ได้ รับความช่วยเหลือจากวิหารที่เขารับใช้ ด้วย
“ทํานองเดียวกัน” ในข้ อ 14 หมายถึง “ในทางเดียวกัน” นัน่ คือ ในทางเดียวกันที่คนเลวีและปุโรหิตได้ รับการช่วยเหลือจาก
สิบลดและของถวายจากชาวอิสราเอล ผู้รับใช้ คริ สตจักรจะได้ รับความช่วยเหลือจากสิบลดของอิสราเอลใหม่ของพระเจ้ า นัน่ คือ
คริ สตจักรขององค์ พ ระผู้เป็ นเจ้ า (กาลาเที ย 6:16) เปาโลใช้ สิบลดตามพระคัมภี ร์เก่ า เพื่ อเป็ นแบบอย่างหรื อแนวทางในการ
ช่วยเหลือผู้รับใช้ ภายใต้ พนั ธสัญญาใหม่
สิบลดเป็ นวิธีอนั ยุติธรรมที่พระเจ้ าทรงกําหนดขึ ้นเพื่อสนับสนุนผู้รับใช้ ภายใต้ ธรรมบัญญัติและภายใต้ พระคุณ พระเยซู
ตรัสว่าผู้ทํางานสมควรได้ รับค่าจ้ าง (การช่วยเหลือเลี ้ยงดู) (มัทธิว 10:10; ลูกา 10:7) ผู้รับใช้ ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าควรค่าแก่การ
ได้ รับสิง่ ตอบแทนเหมือนเช่นคนอื่นๆ ที่อทุ ิศตนแก่การงานของเขา และเปาโลชี ้แนะว่าสิบลดเป็ นสิง่ ตอบแทนที่ยตุ ิธรรม
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เหตุผลของอัครทตูเปาโล
แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์ เหล่านี ้เลย ที ่ข้าพเจ้าเขี ยนเรื ่องนี ้ก็มิใช่เพื อ่ จะให้เขากระทํ าอย่างนัน้ แก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า
ยอมตายเสียดีกว่า ที จ่ ะให้ผูใ้ ดทําลายเหตุแห่งการโอ้อวดของข้าพเจ้าได้ เพราะการที ข่ ้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริ ฐนัน้ ข้าพเจ้าไม่
มี เหตุที่จะอวดได้ เพราะจํ าเป็ นที ่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศข่ าวประเสริ ฐ ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศ วิ บตั ิ จะเกิ ดแก่ข้าพเจ้า เพราะถ้า
ข้าพเจ้าประกาศตามเจตนาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะได้สินจ้าง หากกระทําการประกาศนัน้ โดยพระเจตนา ก็ยงั เป็ นการที ท่ รงมอบ
ไว้ให้ข้าพเจ้ากระทํา แล้วข้าพเจ้าจะได้อะไรเล่า คือเมื ่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริ ฐ ข้าพเจ้าได้ประกาศโดยไม่คิดค่าจ้าง เพือ่ จะ
ไม่ได้ใช้สิทธิ์ ในข่าวประเสริ ฐนัน้ อย่างเต็มที ่ (1โครินธ์ 9:15-18)
ในข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้ เปาโลกล่าวว่าเงินไม่ควรเป็ นเหตุในการเทศนาข่าวประเสริ ฐของผู้รับใช้ เปาโลบอกว่าเขาไม่ใช้
ประโยชน์จากสิทธิ์ของเขาในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากชาวโคริ นธ์ และเรี ยกข้ อเท็จจริ งนี ้ว่า “การโอ้ อวด” (ข้ อ 15) ทังนี
้ ้
ไม่ได้ หมายความถึงการโอ้ อวดทางเนื ้อหนัง ในความรู้ สกึ ที่เหนือกว่าผู้รับใช้ คนอื่นๆ เพราะเขาเพิ่งจะปกป้องสิทธิ์ของตนเองและ
ผู้รับใช้ คนอื่นๆ ในการรับความช่วยเหลือนี ้ (ข้ อ 1-14) เปาโลไม่ได้ หมายความว่าเขาดีกว่าคนอื่นๆ เพราะเขาไม่เอาสิ่งใดจากคน
เหล่านัน้ เพราะในขณะที่เปาโลอยู่ในโคริ นธ์ เขาได้ รับเงินจากชาวคริ สเตียนอื่นๆ สําหรับสิ่งจําเป็ น (2โคริ นธ์ 11:8) และการโอ้ อวด
ของเขาไม่ใช่เพียงการประกาศข่าวประเสริ ฐ (ข้ อ 16)
การโอ้ อวดส่วนตัวของเขาคือการได้ ประกาศข่าวประเสริ ฐโดยไม่คิดค่าจ้ าง (ข้ อ 18) เพื่อที่จะไม่เป็ นอุปสรรคในทางใดๆ
(ข้ อ 12) และไม่ใช้ สิทธิ์ของเขาในข่าวประเสริ ฐ (สิทธิ์ในการรับเงิน) อย่างไม่ถกู ต้ อง (ข้ อ 18) “เพื่อจะไม่ได้ ใช้ สิทธิ์ในข่าวประเสริ ฐ
นันอย่
้ างเต็มที่“ มีความสําคัญเป็ นอย่างมาก คําว่า “ใช้ ...อย่างเต็มที่” มาจากคําภาษากรี ก คัทอัคราอมอาอี (katachraomai) ซึ่ง
หมายความว่า “การใช้ บางสิง่ จนถึงขีดสุด” เปาโลไม่ได้ รับสิง่ ใดจากชาวโครินธ์เพื่อที่จะไม่ “ใช้ [สิทธิ์ที่ข่าวประเสริ ฐให้ แก่เขา] จนถึง
ขีดสุด” เขาไม่ได้ ยืนกรานใช้ สทิ ธิ์ในการรับความช่วยเหลือจนถึงขีดสุดเพื่อที่เขาจะไม่ขดั ขวางข่าวประเสริฐในหมูช่ าวโคริ นธ์
เปาโลคิดว่าการไม่รับสิ่งใดจากชาวโคริ นธ์ จะทําให้ คริ สตจักรก้ าวไปข้ างหน้ าเร็ วขึ ้น การรับเงินจากคริ สตจักรไม่ได้ “ใช้
[คริ สตจักรนัน]
้ อย่างเต็มที่” เพราะหากเป็ นจริ ง เปาโลคงจะใช้ คริ สตจักรอื่นอย่างเต็มที่โดยการรับเงินจากพวกเขาในเวลาที่เขาอยู่
ในโครินธ์ ใน 2โครินธ์ 11:8 เปาโลดูเหมือนจะใช้ ถ้อยคําประชดประชันและถากถางเพื่อเตือนชาวโคริ นธ์ว่าเขาได้ “ปล้ น” คริ สตจักร
อื่น โดยการรับเงินจากพวกเขาแต่ไม่รับสิ่งใดเลยจากชาวโคริ นธ์ เขาได้ ปล้ นคริ สตจักรอื่นๆ ในความหมายที่ว่าเขาประกาศข่าว
ประเสริ ฐโดยไม่คิดค่าจ้ างใดๆ จากชาวโคริ นธ์ และช่วยเหลือตนเองเป็ นบางส่วนโดยการรับเงินจากคนอื่นๆ เพื่องานที่ไม่ก่อให้ เกิด
ประโยชน์แก่พวกเขา [คริสตจักรอื่น]
เป็ นสิง่ สําคัญในที่นี ้ที่จะเน้ นว่าการตัดสินใจของเปาโลเป็ นเรื่ องส่วนตัวอย่างแท้ จริ ง หากขึ ้นอยู่กบั ชาวโคริ นธ์แล้ ว พวกเขา
คงจะช่วยเหลือเปาโล แต่เพราะเหตุผลส่วนตัว เขาจึงไม่ต้องการรับความช่วยเหลือจากที่ประชุมบางแห่ง
ใน 1เธสะโลนิ ก า 2:9 เขากล่า วว่ า “ดูก่ อ นพี่ น้ อ งทัง้ หลาย ท่ า นคงจํ า ได้ ถึ ง การทํ า งานอัน เหน็ ด เหนื่ อ ย และความ
ยากลําบากของเรา เมื่อเราประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเจ้ าให้ ท่านฟั ง เราทํางานทังกลางวั
้
นและกลางคืน เพื่อเราจะไม่เป็ นภาระ
แก่ผ้ ใู ดในพวกท่าน” เขายังได้ กล่าวอีกใน 2เธสะโลนิกา 3:8-9 ว่า “และเรามิได้ รับอาหารจากมือผู้ใดเป็ นของกํานัล แต่เราได้ ทําการ
หนักด้ วยความพากเพียรทังกลางวั
้
นและกลางคืนเพื่อจะไม่เป็ นภาระแก่คนหนึง่ คนใดในพวกท่าน มิใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์ แต่ว่าเพื่อ
้
าตาม”
ทําตัวเป็ นแบบอย่างให้ ทา่ นทังหลายทํ
เห็นได้ ชดั จากบริ บทของข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้ว่าเปาโลต้ องการสอนบทเรี ยนแก่คริ สเตียนในเมืองเธสะโลนิกา เป็ นไปได้ ว่า
เขาเห็นแนวโน้ มของความเกียจคร้ านและเฉื่อยชาในชาวเธสะโลนิกา (ข้ อ 11) แต่เห็นได้ ชดั ว่าการที่เขาตัดสินใจทํางานในโลกนี ้เป็ น
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การตัดสินใจส่วนตัวอันมีเหตุจากปั ญหาในคริ สตจักร การที่เขาไม่ใช้ สิทธิ์ของตนในการรับความช่วยเหลือจากคริ สตจักรเหล่านี ้ไม่
จําเป็ นว่าเป็ นการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สดุ โดยทัว่ ไป หรื อว่าเขาตังใจทํ
้ าให้ ผ้ อู ื่นไม่มีสทิ ธิ์นี ้
เราควรสังเกตว่า 1เธสะโลนิกาและ 2เธสะโลนิกาเขียนขึ ้นก่อน 1โคริ นธ์ และ 2โคริ นธ์ ตามลําดับเวลาแล้ ว 1เธสะโลนิกา
และ 2เธสะโลนิกาเป็ นจดหมายฉบับแรกของเปาโลไปยังคริสตจักรต่างๆ จดหมายฉบับแรกถึงชาวเธสะโลนิกาเขียนขึ ้นราว ค.ศ. 51
และฉบับที่สองเขียนขึ ้นไม่นานหลังจากนัน้ จดหมายฉบับแรกถึงชาวโครินธ์เขียนขึ ้นประมาณ ค.ศ. 54 และฉบับที่สองในปี ค.ศ. 55
ใน 2โคริ นธ์ เราจะเห็นเปาโลไม่ได้ เน้ นเรื่ องการทํางานในโลกนี ้เหมือนเช่นที่เน้ นในจดหมายถึงเมืองเธสะโลนิกาและใน
จดหมายฉบับแรกถึงชาวโคริ นธ์ แม้ ว่าเปาโลยังคงยืนหยัดเรื่ องการทํางานในโลกนี ้ โดยเฉพาะในหมู่ชาวโคริ นธ์ (2โคริ นธ์ 11:9-10)
แต่เขาได้ มีเวลาในการตรวจสอบจุดยืนของเขา เปาโลกล่าวว่าคริ สตจักรอื่นๆ ช่วยเหลือเขาตามฐานะของตน และจากนํ ้าเสียงขอ
เปาโล แสดงให้ เห็นว่าเขาและคริ สตจักรยังคงไม่ลงรอยกัน (2โคริ นธ์ 11:7-12) เขากล่าวถึงการ “ปล้ น"”คริ สตจักรอื่นโดยการรับเงิน
จากคริ สตจักรอื่นเพื่อที่จะไม่เป็ นภาระแก่คริ สตจักรโคริ นธ์ (2โคริ นธ์ 11:8) จากที่นี ้ เราเห็นว่าแม้ ว่าเปาโลจะทํางานในโคริ นธ์ เขา
ได้ รับความช่วยเหลือจากคริสตจักรอื่นๆ ด้ วย
ราวปี ค.ศ. 56 เปาโลเตือนชาวกาลาเทียให้ ช่วยเหลือผู้ที่สอนพระวจนะของพระเจ้ าแก่พวกเขา (กาลาเทีย 6:6) ในจด
หมายถึงชาวฟี ลิปปี ประมาณ ค.ศ. 61 เปาโลมีความยินดีที่เขาให้ ความช่วยเหลือทางเนื ้อหนัง เขากล่าวว่าพวกเขาทําได้ ดีในการ
แบ่งปั นกับเขา โดยเตือนความจําพวกเขาว่าเมื่อเขาเริ่ มรับใช้ ในมาซิโดเนีย ไม่มีคริสตจักรอื่นใดได้ แบ่งปั นกับเขาเหมือนเช่นนี ้ (ฟี ลิป
ปี 4:10, 14-15) เปาโลชมเชยพวกเขาเพราะพวกเขาช่วยเหลือเปาโลในขณะที่เขาอยู่ในเธสะโลนิกา (ฟี ลิปปี 4:16) นอกจากนี ้ เรา
ยังมี 1ทิโมธี 5:17-18 และ 2ทิโมธี 2:4 อีกด้ วย จดหมายถึงทิโมธีเขียนขึ ้นราว ค.ศ. 61 และ ค.ศ. 64 เมื่อเวลาผ่านไป เปาโลกล่าว
ว่ามีคริสตจักรมากขึ ้นๆ ที่ช่วยเหลือเขา และเขาได้ สอนเรื่ องการช่วยเหลือผู้รับใช้ เสมอมา
ลองสรุปข้ ออ้ างอิงเหล่านี ้
1. 1เธสะโลนิกา 2:9 ประมาณ ค.ศ. 51 เปาโลเน้ นว่าเขาทําการงานด้ วยมือ
2. 2เธสะโลนิกา 3:8-11 ประมาณ ค.ศ. 51-52 เปาโลเน้ นว่าเขาทําการงานด้ วยมือของเขาเพื่อสอนผู้ที่ไม่ทํางานด้ วย
ตัวอย่าง
3. 1โคริ นธ์ 9:1-18 ประมาณ ค.ศ. 54 เปาโลปกป้องสิทธิ์ของผู้รับใช้ ในการรับเงินช่วยเหลือและอธิบายว่าทําไมเขาจึงไม่รับ
สิง่ ใดๆ จากชาวโครินธ์
4. 2โคริ นธ์ 11:1-12; 12:13 ประมาณ ค.ศ. 55 เปาโลชมเชยชาวโคริ นธ์เกี่ยวกับความใจกว้ างของเขาในการถวายแก่พี่น้อง
ในมาซิโดเนีย แต่โต้ แย้ งผู้ที่โจมตีการรับใช้ ของเขา เขายืนยันอีกครัง้ ว่าไม่ได้ คาดหวังสิ่งใดจากชาวโคริ นธ์ แต่เขากล่าวถึงการได้ รับ
ความช่วยเหลือจากคริ สตจักรอื่นๆ ในขณะที่เขาอยูใ่ นโครินธ์ และขอให้ พี่น้องให้ อภัยที่เขาไม่อนุญาตให้ พวกเขาช่วยเหลือ
5. กาลาเทีย 6:6 ประมาณ ค.ศ. 56 เขาตักเตือนพี่น้องให้ ช่วยเหลือผู้ที่สอนพวกเขา
6. ฟี ลิปปี 4:10-16 ประมาณ ค.ศ. 61 เขาชมเชยชาวฟี ลิปปี ที่ให้ ความช่วยเหลือพวกเขา
7. 1ทิโมธี 5:17-18 ประมาณ ค.ศ. 61 ในจดหมาย เปาโลตักเตือนให้ ทิโมธีสอนธรรมิกชนให้ ให้ เกียรติศิษยาภิบาลโดยการ
ช่วยเหลือพวกเขา
8. 2ทิโมธี 2:4 ประมาณ ค.ศ. 64 เขาตักเตือนทิโมธีไม่ให้ ข้องเกี่ยวกับกิจการงานของโลกนี ้ แต่อทุ ิศตนหนึ่งร้ อยเปอร์ เซ็นต์
เพื่อการรับใช้
เปาโลถูกฆ่าในโรม ประมาณปี ค.ศ. 64
เปาโลแสดงความขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือเขาทางการเงิน และคงสนับสนุนหลักการในการช่วยเหลือผู้รับใช้ จนถึงความตาย
ใน 2โคริ นธ์ 11:9 เปาโลกล่าวว่า “และเมื่อข้ าพเจ้ าอยู่กับพวกท่าน และกําลังขาดแคลนนัน้ ข้ าพเจ้ าก็มิได้ เป็ นภาระแก่
ผู้ใด” เหมือนราวกับว่าเขาพูดว่า “อย่ากังวล ข้ าพเจ้ าไม่เคยรับสิ่งใดจากท่าน และข้ าพเจ้ าไม่ได้ ตงใจจะเอาอะไรจากท่
ั้
านในตอนนี ้”

58

เปาโลเน้ นความปรารถนาของเขาในการเทศนาข่าวประเสริ ฐ แม้ เขาต้ องใช้ เงินของตนเองก็ตาม เขาตังใจที
้ ่จะไม่เป็ นภาระทาง
การเงินแก่ชาวโคริ นธ์
การไม่สนใจเงินของเปาโลเป็ นสิ่งตักเตือนผู้รับใช้ แต่ละคนเกี่ยวกับอันตรายในการรับใช้ พระเจ้ าเพื่อเงิน ผู้รับใช้ แต่ละคน
ควรจะมีความสมดุลและความจริ งใจเกี่ยวกับเงินในการรับใช้ ของเขา ผู้รับใช้ ไม่ต้องทําสิ่งที่เปาโลทําในโคริ นธ์ เพื่อแสดงความ
จริ งใจของเขา แต่ควรจะระลึกไว้ เสมอว่าตัวอย่างของเปาโลเป็ นสิง่ เตือนเขาว่าการเรี ยกให้ เทศนาข่าวประเสริ ฐเป็ นสิ่งสําคัญที่สดุ ใน
ชีวิตของเขา หากในเวลาหนึง่ เขาจะต้ องเทศนาข่าวประเสริฐโดยไม่ได้ เงิน หรื อต้ องทํางานในโลกนี ้ เขาควรจะเต็มใจที่จะทําเช่นนัน้
ผู้รับใช้ พระเจ้ าควรจะทํางานอย่างเต็มใจ ความสนใจของเขาไม่ควรจะเป็ น “ด้ วยการเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของที่ได้ มาโดยทุจริ ต“ (1เป
โตร 5:2)
การคาดหวังที่จะรับสิบลดไม่ใช่การเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของที่ได้ มาโดยทุจริ ต เพราะผู้ทํางานสมควรจะได้ รับค่าจ้ าง (สิ่งตอบ
แทนที่ยตุ ิธรรม) (ลูกา 10:7) สิบลดเป็ นค่าจ้ างสุจริตแก่ผ้ รู ับใช้
บางครั ง้ เปาโลได้ รับความช่วยเหลือ และบางครั ง้ เขาปฏิเสธความช่วยเหลือ เห็นได้ ชัดว่าเปาโลมีเหตุผลส่วนตัวบาง
ประการที่ทําให้ เรายอมรับความช่วยเหลือจากที่ประชุมบางแห่งเป็ นกรณีพิเศษ แม้ จะเป็ นเช่นนัน้ 1โคริ นธ์ 9:1-8 สนับสนุนการที่
คริ สตจักรให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ้ รู ับใช้ ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า

59

บทที่ 26

การสอนของศิษยาภิบาล
เมื่อศิษยาภิบาลไม่สอนคริสตจักรของตนเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้รับใช้ เขาทําให้ เกิดความเสียหายในหลายทาง
1. เขาทําให้ คริ สตจักรไม่ได้ รับพระพรอันมากมายที่มาจากการให้ (ลูกา 6:38)
2. คริสตจักรไม่อาจมีการรับใช้ ด้านต่างๆ ได้ เพราะขาดเงินทุน คริสตจักรเสื่อมถอยลง
3. คริ สตจักรไม่ได้ ปฏิบตั ิตามบัญชาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าในการออกไปและประกาศข่าวประเสริ ฐแก่ทุกคน เพราะขาด
เงินทุนที่เพียงพอ
4. คริสตจักรจะมีศิษยาภิบาลที่อทุ ิศเวลาครึ่งหนึง่ ของตนให้ แก่คริสตจักรและอีกครึ่งให้ แก่งานในโลกนี ้เสมอ
5. ผู้เชื่ออาจแปลเหตุผลของศิษยาภิบาลผิดไปเหมือนที่เกิดขึ ้นกับกรณีของเปาโล
6. สมาชิกอาจมีความคิดเกี่ยวกับการเงินของคริสตจักรที่บิดเบือนไป
บางที เปาโลตระหนักว่าการที่เขาตัดสินใจไม่รับความช่วยเหลือจากชาวโคริ นธ์เป็ นผลเสียต่อพวกเขาในที่สดุ เพราะใน 2
โคริ นธ์ 12:13 เขากล่าวว่า “เพราะว่าพวกท่านเสียเปรี ยบคริ สตจักรอื่นๆ ในข้ อใดเล่า เว้ นไว้ ในข้ อนี ้ คือที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ เป็ นภาระแก่
พวกท่าน การผิดนันขอท่
้
านให้ อภัยแก่ข้าพเจ้ าเถิด” ผู้อธิบายพระคัมภีร์หลายคนสรุ ปว่าเขาพูดประชดประชัน บางคนคิดว่าเปาโล
แสดงความเสียใจที่ชาวโครินธ์ไม่ได้ มีสทิ ธิ์พิเศษในการช่วยเหลือการรับใช้ ของเขา
คริ สตจักรที่ไม่เต็มใจช่วยเหลือศิษยาภิบาลนัน้ ไม่ปฏิบตั ิตามคําสอนขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า เพราะพระองค์ตรัสว่า “จง
อาศัยอยูใ่ นเรื อนนัน้ กินและดื่มของซึง่ เขาจะให้ นนั ้ ด้ วยว่าผู้ทํางานสมควรจะได้ รับค่าจ้ างของตน อย่าเที่ยวจากเรื อนนี ้ไปเรื อนโน้ น”
(ลูกา 10:7) “หรื อย่ามใช้ ตามทาง หรื อเสื ้อ หรื อถือไม้ เท้ า หรื อสวมรองเท้ า เพราะว่าผู้ทํางานสมควรจะได้ อาหารกิน” (มัทธิว 10:10)
เปาโลสรุ ปว่า “ทํานองเดียวกัน องค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ทรงบัญชาไว้ ว่า คนที่ประกาศข่าวประเสริ ฐควรได้ รับการเลี ้ยงชีพด้ วยข่าว
ประเสริฐนัน”
้ (1โครินธ์
ในการที่คนๆ หนึ่งจะ “ได้ รับการเลี ้ยงชีพด้ วยข่าวประเสริ ฐ” หมายความว่าเขาควรจะดํารงชีพจากข่าวประเสริ ฐนัน้ เขา
ควรจะได้ รับความช่วยเหลือทางการเงินจากข่าวประเสริฐ ทังนี
้ ้ เพราะเป็ นแผนการของพระเจ้ า
ั ชานี ้แก่ผ้ รู ับใช้ และที่ประชุม หากจําเป็ นเพื่อให้ มีการยอมรับข่าวประเสริ ฐมากขึ ้น ผู้รับใช้ สามารถสละ
พระเจ้ าทรงให้ บญ
สิทธิ์ เหมือนเช่นเปาโลได้ แต่ฝูงแกะควรจะเต็มใจที่จะช่วยเหลือศิษยาภิบาลของตน แม้ ในกรณี ของเปาโล เขาได้ สอนหลักการ
เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้รับใช้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงประสงค์ให้ เราทราบแผนการอันดีเลิศของพระองค์คือให้ คริ สตจักรช่วยเหลือศิษ
ยาภิบาล
ศิษยาภิบาลคนหนึ่งควรจะสอนคริ สตจักรของตนให้ ช่วยเหลือตัวเขาและอนุญาตให้ คริ สตจักรที่เขาเป็ นศิษยาภิบาลอยู่
้ ้ อาจทําได้ โดย
ช่วยเหลือเขา วิธีที่ดีที่สดุ ที่จะทําให้ คริ สตจักรถวายสิบลดคือ สอนผู้ที่เชื่อใหม่เกี่ยวกับหน้ าที่ของเขาต่อพระเจ้ า ทังนี
การสอนผู้ที่เชื่ อใหม่อย่างเป็ นระบบ หรื อศิษยาภิบาลเป็ นตัวอย่างแก่ผ้ ูที่เชื่ อ พี่น้องอีกคนซึ่งอาจไม่ใช่ศิษยาภิบาล (อาจเป็ น
มัคนายก) สามารถสอนผู้ที่เชื่อใหม่ให้ ช่วยเหลือศิษยาภิบาลได้ เช่นกัน คําชี ้นํานี ้ไม่ควรจะกระทําล่าช้ าไป เราจะตีเหล็กได้ เมื่อมันยัง
ร้ อนอยู่ แต่เมื่อมันเย็นไปแล้ ว จะไม่สามารถทําให้ เป็ นรูปร่ างได้ เวลาที่เหมาะสมในการเน้ นเรื่ องสิบลดคือเมื่อผู้เชื่ออยู่ใน “ความรัก
ดังเดิ
้ ม” ของเขา ศิษยาภิบาลไม่ควรจะกลัวที่จะสอนเรื่ องสิบลดแก่คริ สตจักร เพราะทังพระคั
้
มภีร์ได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า (2ทิ
โมธี 3:16)
ศิษยาภิบาลควรจะสอนคริ สตจักรเกี่ยวกับการอารักขาทางการเงิน ศิษยาภิบาลไม่ควรจะให้ ผ้ ูที่ไม่ถวายสิบลดอย่าง
ถูกต้ องเป็ นผู้นําในคริ สตจักร ผู้นําควรจะได้ รับการทดสอบก่อน (1ทิโมธี 3:10) ผู้นําจะสอนผู้อื่นในสิ่งที่ตนเองไม่ปฏิบตั ิได้ อย่างไร
หากเขาไม่สตั ย์ซื่อในของเล็กน้ อย เขาจะสัตย์ซื่อในของใหญ่ได้ อย่างไร (มัทธิว 25:23) ศิษยาภิบาลไม่ควรอนุญาตให้ คนประเภท
ดังกล่าวนําการประชุมหรื อให้ สิทธิพิเศษในการเทศนาหรื อสอนแก่เขา หากศิษยาภิบาลให้ สิทธิพิเศษนี ้โดยไม่ให้ เขารับผิดชอบใน
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การถวายสิบลด จะทําให้ เขารู้สกึ ว่าศิษยาภิบาลไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับเรื่ องนี ้ในชีวิตคริ สเตียน แสดงให้ ผ้ ทู ี่ถวายสิบลดอย่างสัตย์
ซื่อเห็นว่าบางคนสามารถมีสิทธิพิเศษในคริ สตจักรได้ โดยที่ไม่ต้องรู้ สึกรับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้รับใช้ ในทางการเงิน หากเป็ น
เช่นนัน้ ศิษยาภิบาลกําลังบอกกับคริ สตจักรว่าเขาไม่เชื่อว่าสิบลดสําคัญมากพอที่จะทําให้ ที่ประชุมต้ องถวาย หากผู้เลี ้ยงแกะขาด
ความเชื่อถือนี ้แล้ ว ฝูงแกะจะขาดความเชื่อถือมากไปกว่านันสั
้ กเพียงใด
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บทที่ 27

คําแนะนําที่ประโยชน์
เปาโลได้ ให้ โอกาสแก่ชาวโคริ นธ์บ้างในการช่วยเหลือเขาทางการเงิน ใน 1โคริ นธ์ 16:6 เขากล่าวว่า “และข้ าพเจ้ าอาจจะ
พักอยู่กบั ท่าน บางทีอาจจะอยู่จนถึงสิ ้นฤดูหนาวก็เป็ นได้ แล้ วข้ าพเจ้ าจะไปทางไหน พวกท่านจะได้ สง่ ข้ าพเจ้ าไปทางนัน”
้ ถ้ อยคํา
้ มีอยู่ในข้ อ 11 ด้ วยและในข้ อพระคัมภีร์อื่นๆ อีกห้ าข้ อ (กิจการ 15:3; โรม 15:24; 2โคริ นธ์ 1:16;
ว่า “จะได้ สง่ ข้ าพเจ้ าไปทางนัน”
ทิตสั 3:13; 3ยอห์น 6) คําว่า “จะได้ ส่งข้ าพเจ้ าไปทางนัน”
้ เป็ นวลีเฉพาะซึ่งหมายถึงจัดหาอาหาร เงินและเพื่อนร่ วมทาง เพื่อให้
แน่ใจว่าบุคคลนันถึ
้ งที่หมายโดยไม่มีปัญหา ทังนี
้ ้ เห็นได้ อย่างชัดเจนใน 3ยอห์น 6 “เขาเหล่านันได้
้ เป็ นพยานต่อคริ สตจักรในเรื่ อง
ความรั กของท่าน ถ้ าท่านจะช่วยจัดส่งเขาเหล่านัน้ ให้ สมกับที่พระเจ้ าทรงใช้ เขา ท่านก็จะกระทําดี” สิ่งนี ค้ วรจะหนุนใจให้ เรา
ช่วยเหลือผู้รับใช้ ที่ได้ รับเชิญให้ เทศนาในคริ สตจักรของเราโดยถวายเงิน เพราพะหากเราได้ สง่ เขาไป “ท่านก็จะกระทําดี”
ศิษยาภิบาลควรจะรวบรวมเงินถวายเพื่อให้ แก่ผ้ เู ทศนาที่เป็ นแขก
การไม่ให้ เงินถวายแก่ผ้ รู ับใช้ ที่เป็ นแขกอาจแสดงว่า
1. ผู้รับใช้ หรื อที่ประชุมไม่เคยได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการอวยพรของการให้
2. ผู้รับใช้ หรื อที่ประชุมไม่ร้ ูถงึ ความสําคัญหรื อการให้ เกียรติแก่ผ้ รู ับใช้ อย่างถูกต้ อง
3. ศิษยาภิบาลเจ้ าบ้ านขาดจรรยาของผู้รับใช้
นอกจากนี ้ ผู้รับใช้ ไม่ควรจะปฏิเสธเงินถวาย หลายปี มาแล้ ว ข้ าพเจ้ าไปที่คริ สตจักรเล็กๆ แห่งหนึ่ง หลังการเทศนา ศิษ
ยาภิบาลมอบเงินถวายให้ แก่ข้าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ายังเป็ นผู้รับใช้ หนุ่ม จึงรู้สกึ ไม่ควรค่าแก่การได้ รับเงินถวายนัน้ และข้ าพเจ้ าได้ คืนให้ แก่
ศิษยาภิบาลโดยเร็ ว ซึ่งเขารับไว้ โดยไม่ยืนกรานให้ ข้าพเจ้ ารับเงินนันมา
้ ในภายหลังศิษยาภิบาลของข้ าพเจ้ าเองได้ ถามว่าศิษยาภิ
บาลคนนันได้
้ ให้ เงินถวายแก่ข้าพเจ้ าหรื อไม่ เมื่อทราบว่าเหตุการณ์เป็ นเช่นไร ศิษยาภิบาลของข้ าพเจ้ ากล่าวว่า “ห้ ามปฏิเสธไม่รับ
เงินถวายที่พี่น้องให้ แก่เธอโดยเด็ดขาด เพราะเธอกําลังทําให้ เขาไม่ได้ รับพระพร” อาจารย์ยงั ได้ กล่าวแก่ข้าพเจ้ าอีกว่า “นอกจากนัน้
ผมรู้สถานการณ์ทางการเงินของคริ สตจักรนันดี
้ แม้ ว่าโบสถ์จะเล็ก แต่ทรัพย์สินและอาคารเป็ นของคริ สตจักรเอง และสมาชิกที่เข้ า
ประชุมหลายคนเป็ นคนมีเงิน” สิง่ ที่รบกวนใจเขามากที่สดุ คือว่าศิษยาภิบาลคนนันเป็
้ นบุตรในความเชื่อของเขา
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจว่าข้ าพเจ้ าได้ ทําผิดในการไม่รับเงินถวาย คนทังหลายได้
้
ถวายเงินเพื่อการนัน้ ข้ าพเจ้ าได้ ฉ้อพวกเขาจาก
การอวยพรเพราะข้ าพเจ้ ายังไม่ได้ เรี ยนรู้ถึงความสําคัญของการรับใช้ ของข้ าพเจ้ า ศิษยาภิบาลทําผิดโดยไม่ยืนกรานให้ ข้าพเจ้ ารับ
เงินถวาย เขามีประสบการณ์ ในการรับใช้ มากกว่า และเขารู้ ว่าคริ สตจักรสามารถให้ เงินถวายนัน้ ได้ หลังจากประสบการณ์ นัน้
ข้ าพเจ้ าไม่เคยปฏิเสธเงินถวายเลย ข้ าพเจ้ ายอมรับเงินถวายเหล่านัน้ หากองค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสกับข้ าพเจ้ าเกี่ยวกับความจําเป็ น
ของศิษยาภิบาลหรื อคริสตจักร ข้ าพเจ้ าจะให้ เงินถวายส่วนตัวแก่เขา
ในอีกโอกาสหนึ่ง ศิษยาภิบาลบางคนในการประชุมร่ วมกันกล่าวกับที่ประชุมว่า “วันนี ้เรามีมิชชันนารี ประชุมร่ วมกับเรา
และเราต้ องการให้ เงินถวายจํานวนมากแก่เขาเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่าย” ที่ประชุมเริ่ มตอบสนองและมีการรวบรวมเงินถวาย หลังจากการ
ประชุม ศิษยาภิบาลเรี ยกข้ าพเจ้ าออกมาและกล่าวว่า “อาจารย์จอห์นครับ นี่เงินถวาย” ข้ าพเจ้ ารู้ สึกผิดหวังเมื่อเห็นจํานวนเงินที่
รวบรวมมา และข้ าพเจ้ ากําลังมีปัญหาเรื่ องการเงิน แต่เพื่อความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ข้ าพเจ้ าไม่ได้ กล่าวอะไรแก่พวกเขา แต่
พวกเขาได้ เสียพระพรไป หลังจากนัน้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงประทานสิง่ ที่ข้าพเจ้ าขัดสนให้ แก่ข้าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ เรี ยนรู้บทเรี ยนที่สําคัญในวันนัน้ ศิษยาภิบาลไม่ควรจะรวบรวมเงินถวายโดยกล่าวว่าจะให้ แก่ผ้ รู ับใช้ ที่เป็ นแขก
และในภายหลังเมื่อเห็นจํานวนเงินแล้ ว ตัดสินใจที่จะให้ ผ้ รู ับใช้ นนเพี
ั ้ ยงส่วนเดียว หากสมาชิกให้ เงินนันเพื
้ ่อผู้รับใช้ ที่เป็ นแขก ศิษ
ยาภิบาลควรจะให้ ทงหมด
ั้
หากเขาไม่ทําเช่นนัน้ เขาไม่ซื่อสัตย์หรื อปฏิบตั ิตามจรรยาของผู้รับใช้ ถ้ าพระวิญญาณทรงกระตุ้นให้ คน
ทังหลายให้
้
จํานวนเงินหนึง่ แก่พี่น้องคนหนึง่ และเราไม่ให้ เงินนัน้ เรากําลังต่อสู้กบั นํ ้าพระทัยของพระวิญญาณ
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ในทํานองเดียวกัน ศิษยาภิบาลควรจะใช้ ความอดทนเมื่อได้ รับเงินถวายสําหรับโครงการสร้ างอาคาร หรื อกิจกรรมอื่นๆ
ไม่มีสิ่งใดทําลายวิญญาณในการให้ ในคริ สตจักรเหมือนเช่นการใช้ เงินที่ให้ สําหรับโครงการพิเศษอย่างไม่ถกู ต้ อง ศิษยาภิบาลไม่
ควรแตะกองทุนเหล่านี ้เพื่อใช้ สว่ นตัว และไม่ควรใช้ เพื่อกิจกรรมอย่างอื่นๆ โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากสมาชิกของคริ สตจักร ถ้ า
เขาไม่คํานึงถึงสมาชิกของคริ สตจักร มื่อเขาใช้ เงินทุนเหล่านี ้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เขาจะทําให้ ที่ประชุมเสียความมัน่ ใจในตัวเขา
้ ่อการนัน้
ถ้ าเงินนันให้
้ เพื่อการหนึง่ การใด ก็ควรจะใช้ เงินนันเพื
ศิษยาภิบาลควรจะใช้ สติปัญญาในการดูแลเงินที่พระเจ้ าทรงให้ เขาไว้ ดูแล เขาควรจะให้ อย่างระมัดระวังเพื่อที่จะไม่
ก่อให้ เกิดความไม่แน่ใจและสงสัยในใจของที่ประชุมโดยการใช้ เงินทุนของคริ สตจักรท้ องถิ่นอย่างไม่ถกู ต้ อง เมื่อศิษยาภิบาลใช้ เงิน
จากกองทุนสร้ างอาคารหรื อวัตถุประสงค์พิเศษอื่นๆ อย่างไม่ถกู ต้ อง เขากําลังหาเรื่ องใส่ตวั (อนาคต เขาอาจไม่สามารถใช้ สิบลด
ได้ ) หากเป็ นเช่นนันแล้
้ ว เขาทําตัวของเขาเอง ศิษยาภิบาลจะต้ องซื่อสัตย์และรอบคอบในการดูแลกองทุนของคริ สตจักรท้ องถิ่น
(2โครินธ์ 8:21; ทิตสั 1:7) ศิษยาภิบาลจะให้ รายงานว่าเขาดูแลคริสตจักรที่พระเจ้ าทรงให้ เขาไว้ ดแู ลอย่างไร (ฮีบรู 13:17)
ศิษยาภิบาลแต่ละคนควรจะมีสมุดบันทึกสําหรับกองทุนคริ สตจักร อาจเป็ นสมุดที่มีสามช่องใส่รายการรายได้ รายจ่าย
้ ้ ที่ไว้ ใจได้ เป็ นเลขานุการของคริ สตจักร และเพื่อหลีกเลี่ยง
และคงเหลือ หนังสือนี ้ควรจะมีข้อมูลล่าสุดอยู่ หากเป็ นได้ ควรแต่งตังผู
ปั ญหา บุคคลนี ้ไม่ควรจะเป็ นสมาชิกในครอบครัวของศิษยาภิบาล

63

บทที่ 28

เกียรติท่ แี ท้ จริง
พระคัมภีร์เตือนให้ เราให้ เกียรติและเคารพผู้ที่เทศนาพระวจนะของพระเจ้ า (1เธสะโลนิกา 5:12-13) มีหลายทางที่จะให้
เกียรติศิษยาภิบาลของเราได้ เช่น เชื่อฟั ง ยอมจํานน และอธิษฐานเผื่อเขา แต่พระคัมภีร์ให้ อีกวิธีหนึ่งซึง่ มักจะถูกละเลย ใน 1ทิโมธี
ั้
รับเกียรติสองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เทศนาและ
5:17-18 เปาโลกล่าวว่า “จงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนนสมควรได้
สัง่ สอน เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า อย่าเอาตะกร้ าครอบปากวัว เมื่อมันกําลังนวดข้ าวอยู่ และคนงานสมควรจะได้ รับค่าจ้ างของตน”
คริ สเตียนจํานวนมากอ่านข้ อ 17 โดยไม่คํานึงถึงข้ อ 18 ข้ อ 17 สอนเราเกี่ยวกับหน้ าที่ของเราในการให้ เกียรติผ้ รู ับใช้ แต่
ข้ อ 18 กล่าวถึงวิธีในการให้ เกียรติพวกเขา คริสตจักรและผู้ที่เชื่อให้ เกียรติศิษยาภิบาลเพียงแต่จะให้ เงินช่วยเหลือเขาเท่านัน้ หลาย
คนเชื่อว่าพวกเขาให้ เกียรติศิษยาภิบาลของตน แต่พวกเขาให้ เกียรติศิษยาภิบาลอย่างแท้ จริ งเหมือนเช่นข้ อพระคัมภีร์นี ้ได้ สอนหรื อ
เปล่า
พระคัมภีร์แสดงให้ เห็นว่าคนๆ หนึ่งต้ องให้ เกียรติพระเจ้ ามากกว่าแค่ปาก (อิสยาห์ 29:13; มัทธิว 15:7-9) เราจะต้ องให้
้
(สุภาษิต 3:9) ในฮีบรู คําว่า “ให้ เกียรติ” หมายถึง ”ตังราคา”
้
หรื อ
เกียรติพระองค์ด้วยทรัพย์สนิ และผลแรกของสิง่ ที่เราได้ มาทังหมด
“นับถือ” เมื่อเราให้ แก่พระเจ้ า เราตังราคาของพระองค์
้
ในชีวิตของเรา หากเรากล่าว่าเราให้ เกียรติพระเจ้ าแต่ไม่ให้ ทรัพย์สินต่างๆ
ของเราแก่พระองค์ เราให้ เกียรติแก่พระเจ้ าจริ งหรื อ ถ้ าเราให้ อะไรก็ได้ หรื อสิ่งที่เหลือแก่พระองค์ เราให้ คณ
ุ ค่าอะไรแก่พระองค์ คํา
ว่า “ให้ เกียรติ” ในภาษากรี กมีความหมายเหมือนกับ “ให้ คณ
ุ ค่า” “เกียรติ” เป็ นรากศัพท์ของคําว่า “เงินรับเพราะผู้อื่นให้ เกียรติ” ผู้ที่
เทศนาข่าวประเสริฐเป็ นอย่างดีควรค่าแก่คณ
ุ ค่าและเงินรับเพราะผู้อื่นให้ เกียรติเป็ นสองเท่า
คริ สเตียนที่ไม่ให้ เกี ยรติศิษยาภิบาลของตนโดยให้ ความช่วยเหลือเขามีความผิดในการเอาตะกร้ าครอบปากเขา เขา
ทํางาน แต่พวกเขาไม่อนุญาตให้ เขาได้ รับผลของแรงงานของเขา หากเป็ นได้ ศิษยาภิบาลควรรับเงินเดือนที่ควรค่าแก่อาชีพของเขา
หมอ ทนายความและอาชีพอื่นๆ ได้ รับเงินเดือนตามที่เขาทํา แต่บางครัง้ ผู้ที่เชื่อเหมือนจะคิดว่าศิษยาภิบาลควรจะกินอากาศ พวก
เขาต้ องการเปลี่ยนศิษยาภิบาลให้ เป็ นเหมือนกับคนขอทาน เพราะพวกเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของศิษยาภิบาลไม่ถกู ต้ อง
ผู้รับใช้ ไม่ใช่เพียงงานเลี ้ยงชีพ แต่เป็ นอาชีพที่ต้องได้ รับการเรี ยกจากพระเจ้ า เป็ นการเรี ยกสูงสุดที่พระเจ้ าสามารถให้ แก่มนุษย์ได้
เพราะเป็ นเรื่ องของวิญญาณชัว่ นิตย์นิรันดร์
หากเราอยากที่จะจ่ายเงินเดือนให้ แก่ศิษยาภิบาลของเราอย่างแท้ จริ ง เราไม่อาจจ่ายเขาพอสําหรับงานที่เขาทํา เขา
ทํางานกับวิญญาณที่พระคัมภีร์กล่าวว่าหาค่ามิได้ (มัทธิว 16:26) งานที่เขาทํามีค่ามากยิ่งกว่าเงินทังหมดในโลกนี
้
้ พระเจ้ าทรง
ทราบเป็ นอย่างดี เพราะพระองค์ทรงกําหนดวิธีการในการช่วยเหลือผู้รับใช้ เช่น สิบลด เราควรจะรู้ สกึ ขอบคุณพระเจ้ าที่พระองค์
ทรงส่ง คนบางคนมาเพื่ อประกาศข่า วประเสริ ฐแก่เรา รายได้ ข องผู้รับ ใช้ อ าจขึน้ ลง ขึน้ อยู่กับประเภทของงานที่ เขาทํ า ในหมู่
วิญญาณทังหลาย
้
ยิ่งงานยากเท่าใด และนําวิญญาณมามากเท่าใด เงินเดือนของเขาก็จะมากขึ ้นเท่านัน้
วิธีที่พิเศษที่สุดวิธีหนึ่งในการให้ เกี ยรติศิษยาภิบาลของเราคือการนํ าตะกร้ าครอบปากออกจากเขาและให้ เขาได้ รับ
เงินเดือนที่ยตุ ิธรรม ถ้ าเราต้ องการให้ เกียรติศิษยาภิบาลของเรา เราสามารถทําได้ โดยช่วยเหลือเขาด้ วยสิบลด เมื่อเราทําเช่นนัน้
เราจะรู้สกึ ดีขึ ้นเกี่ยวกับตัวเราเอง งานของพระเจ้ าโดยรวม และผู้ที่ดแู ลวิญญาณของเราวันแล้ ววันเล่า
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บทที่ 29

เครื่องบชา
ู ที่ทรงโปรด
ผู้เชื่อทุกคนเป็ นปุโรหิต (1เปโตร 2:5, 9) เราทําหน้ าที่ของปุโรหิต งานที่สําคัญของปุโรหิตคือการถวายเครื่ องบูชาแด่พระ
เจ้ า เครื่ องบูชาของผู้ที่เชื่อแก่พระเจ้ าคือร่ างกายของเรา (โรม 12:1) ใจที่สํานึกผิดและชอกชํา้ (สดุดี 51:17) คําสรรเสริ ญ (ฮีบรู
13:15) และเครื่ องบูชา [ทางการเงิน] (ฟี ลิปปี 4:18)
เปาโลได้ รับความช่วยเหลือทางการเงินมากกว่าหนึ่งครัง้ จากผู้ที่เชื่อในฟี ลิปปี (ฟี ลิปปี 4:10-16) การช่วยเหลือคือ “ผล”
ของใจที่ขอบพระคุณต่อพระเจ้ าเพื่อการรับใช้ ของเปาโล (ฟี ลิปปี 4:17) เปาโลเรี ยกการถวายของพวกเขาว่า “เป็ นกลิ่นหอม เป็ น
เครื่ องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัยของพระเจ้ า” (ฟี ลิปปี 4:18) การให้ แก่ผ้ รู ับใช้ เป็ นการถวายเครื่ องบูชาแก่พระเจ้ า การถวาย
ของพวกเขาไม่เพียงแต่ทําให้ ใจของเปาโลเต็มไปด้ วยความรักเพื่อผู้ที่เชื่อเหล่านี ้เท่านัน้ แต่ยงั ทําให้ พระเจ้ าพอพระทัยอีกด้ วย เมื่อ
เราให้ แก่ผ้ รู ับใช้ จากใจที่ขอบคุณ สิง่ ที่เราให้ กลายเป็ นเครื่ องบูชาที่มีกลิน่ หอมหวาน เครื่ องบูชาที่ทรงโปรดแก่พระเจ้ าของเรา
ในฐานะปุโรหิต ผู้เชื่อทุกคนควรจะถวายเครื่ องบูชาในการให้ เพื่อช่วยเหลือผู้รับใช้ ที่พระเจ้ าทรงส่งมา (ฮีบรู 13:16) ในวิธี
นี ้ เราแสดงถึงความรักของพระเจ้ าต่อศิษยาภิบาลของเรา และความรักเป็ นเครื่ องบูชาที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ อย่างหนึ่งที่เราสามารถให้ ได้
(มาระโก 12:33) ขอให้ เราถวายเครื่ องบูชาแก่พระเจ้ าโดยการสละเงินของเราให้ แก่ผ้ รู ับใช้ ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า
เราจําเป็ นต้ องถวายเครื่ องบูชาที่ทรงโปรดแก่พระเจ้ า (มาลาคี 1:13-14; เลวีนิติ 22:17-25; 31-33) เมื่อเราสนับสนุนศิษ
ยาภิบาลของเราด้ วยเงินของเรา เราให้ เครื่ องบูชาที่ทรงโปรดแก่พระเจ้ า ขอให้ เครื่ องบูชานันไม่
้ ขาดไปจากชีวิตของเรา

65

บทที่ 30

วิญญาณของผ้ ูให้
วิญญาณหรื อทัศนคติที่เราแสดงออกในการให้ เงินของเราแก่งานของพระเจ้ าสําคัญหรื อไม่ สําคัญอย่างแน่นอน พระเจ้ า
ทรงให้ ความสําคัญในเรื่ องวิญญาณในการกระทําบางอย่างเป็ นอย่างมาก เมื่อเราให้ แก่งานของพระเจ้ า ทัศนคติของเราควรจะมี
ลักษณะเช่นนี ้
1. ไม่ให้ ด้วยนึกเสียดายหรื อฝื นใจ (2โครินธ์ 9:7)
2. ด้ วยใจยินดี (2โคริ นธ์ 9:7)
3. ไม่ใช่ด้วยหวังที่จะได้ รับสิง่ หนึง่ สิง่ ใด (กิจการ 20:35)
4. ไม่ใช่เพื่อให้ ผ้ อู ื่นได้ เห็นหรื อได้ รับคําสรรเสริญ (มัทธิว 6:3-4)
5. ด้ วยใจกว้ างขวาง (2โครินธ์ 9:6)
6. ตามที่พระเจ้ าได้ ทรงให้ เจริญขึ ้น (1โครินธ์ 16:2)
7. โดยไม่บน่ หรื อทุม่ เถียงกัน (ฟี ลิปปี 2:14)
8. เพื่อสง่าราศีของพระเจ้ า (1โครินธ์ 10:31)
9. ไม่ใช่เพื่อโอ้ อวด (ลูกา 18:10-14)
10. ด้ วยใจที่ไม่มีความขัดเคือง (มัทธิว 5:23-24)
11. อย่างเป็ นระบบ (1โครินธ์ 16:2)
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บทที่ 31

โครงการต่ างๆ ขององค์ การ
แล้ วโครงการต่างๆ ที่รวบรวมเงินทุนสําหรับคริ สตจักรในระดับชาติเป็ นอย่างไร คริ สตจักรเกือบทุกแห่งมีโครงการ เช่น
Sheaves for Christ หรื อ Mother Memorial ซึง่ รวบรวมเงินสําหรับคริ สตจักรในระดับชาติ กลุม่ ต่างๆ เช่น Dorcas Sisters หรื อ
Ladies Auxiliary เป็ นกลุ่มที่พระเจ้ าทรงใช้ เพื่อรวบรวมเงินเพื่อสร้ างคริ สตจักรหรื อให้ ความช่วยเหลือศิษยาภิบาลและครอบครัว
ของพวกเขา โครงการเหล่านี ้มีประโยชน์มากด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
1. โครงการเหล่านี ้รวบรวมเงินเพื่อให้ ข่าวประเสริ ฐขยายออกไป พระเจ้ าทรงอวยพรแก่เงินถวายทุกอย่างที่ให้ เพื่อประกาศ
ข่าวประเสริฐ เพราะเป็ นเพื่อพระองค์และเหตุของพระองค์
2. โครงการเหล่านี ้ส่งเสริมความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันในระดับชาติ เพราะผู้เชื่อสามารถเห็นความพยายามที่เป็ นหนึ่งอย่าง
ชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สําหรับพระเจ้ าได้ เมื่อเขาเห็นงานที่สําเร็จ แต่ละคนที่ได้ ช่วยเหลือสามารถกล่าวได้ ว่าเขา
มีสว่ นในสิง่ ที่สําเร็จ
้
่ยวกับพระพรที่มาจากการแบ่งปั นแก่ที่ประชุมอื่นๆ โครงการเหล่านี ้กําจัดความเห็นแก่
3. โครงการเหล่านี ้สอนคนทังหลายเกี
ตัวของคริ สตจักรหลายๆ แห่งและศิษยาภิบาลหลายๆ คนเมื่อพวกเขารวบรวมเงินเพื่อคริ สตจักรของตนเองเท่านัน้
4. โครงการเหล่านี ้เป็ นตามพระคัมภีร์ พี่น้องของเปาโลรวบรวมเงินถวายในวิธีที่เป็ นระบบเพื่อส่งให้ แก่คริ สตจักรอื่นๆ (1โค
รินธ์ 16)
เป็ นการดีที่จะมีสว่ นร่วมในโครงการต่างๆ เพื่อรวบรวมเงินเพื่อสง่าราศีของพระเจ้ า การให้ ดีกว่าการได้ รับจริงๆ
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บทที่ 32

บทสรุ ป
คริ สเตียนในศตวรรษที่ยี่สิบจะต้ องไม่เป็ นเหมือนกับนกกระจอกเทศในหนังสือสุภาษิ ตที่มดุ หัวลงในทรายเมื่อประสบกับ
ความจริ งและปั ญหาที่มีอยู่ในสังคมของเรา สังคมสมัยใหม่ที่มีระบบและเทคโนโลยีติดต่อสื่อสารกําลังก้ าวไปอย่างมาก แต่คริ ส
เตียนบางคนกลับทนทุกข์จากเชื ้อโรคที่เรี ยกว่า ความใจแคบ พวกเขากําลังถกเถียงกันว่าเราควรจะถวายสิบลดหรื อไม่
ความใจแคบนี ้ขัดขวางและเป็ นอุปสรรต่อการเติบโตของคริ สตจักรในโลกนี ้ คริ สเตียนเหล่านี ้ไม่สามารถเห็นแผนการของ
พระเจ้ าในโลกนี ้ได้ เพราะเห็นแต่คริ สตจักรของตนเองหรื อตัวเอง เพราะพวกเขามุ่งต่อต้ านสิบลด จึงไม่สามารถเห็นภาพทังหมดได้
้
้
าเพื่อคริ สตจักรบนโลก พวกเขาทนทุกข์ จากการมองการณ์ ไม่ไกลในทาง
พวกเขาไม่เห็นคุณค่าของแผนการทังหมดของพระเจ้
วิญญาณ แผนการของพระเจ้ าเป็ นการประกาศข่าวประเสริ ฐไปทัว่ โลก ในการนําแผนการแห่งความรอดไปยังมนุษย์ทกุ คน ดังนัน้
เราจึงต้ องนําเอาความใจแคบในหลายๆ อย่างออกไปจากตัวเรา
ความใจแคบนี ้ทําให้ เนินดินเล็กๆ กลายเป็ นภูเขา และเกิดขึ ้นกับผู้ที่กล่าวว่าเราไม่สามารถประกาศข่าวประเสริ ฐแก่โลกนี ้
ได้ เราไม่สามารถมีการฟื น้ ฟูได้ โลกนี ้บาปเกินไป มีคนที่ได้ รับความรอดเพียงเล็กน้ อยดีกว่าเสี่ยงที่จะใช้ วิธีใหม่ๆ ในการนําคนเป็ น
พันๆ เข้ ามา
ความใจแคบนี ้แทรกซึมเข้ าไปในคริ สเตียนจํานวนมาก โดยส่งผลกระทบต่อความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับเงินในด้ านที่
เกี่ยวกับกิจการงานของพระเจ้ า สําหรับคนจํานวนมาก การให้ เป็ นความรู้ สกึ ราวกับว่าบางคนปล้ นเขาหรื อนําเงินไปจากเขา พวก
เขาต่อ สู้เพื่ อ สิ่ง เล็กๆ น้ อ ยในขณะที่ โลกนี ก้ ํ า ลัง จะไปนรก พวกเขาหมกหมุ่น กับ การพิสูจน์ ป ระเด็น คํ า สั่ง สอนของเขา (ว่า ไม่
จําเป็ นต้ องถวายสิบลด) จนไม่สามารถเห็นว่าคริ สตจักรไม่อาจบรรลุเป้าหมายในโลกนี ้ได้ เพราะขาดเงินทุน
ผู้ที่ต่อต้ านการถวายสิบลดทําเช่นนันด้
้ วยตามืดบอด โดยไม่ให้ ทางออกอื่นใดที่ดีไปกว่าสิบลด หากเราจะต่อต้ านบางสิ่ง
ควรจะเป็ นเพราะว่าเราเชื่อว่าเรามีสิ่งที่ดีกว่า เพียงพอกว่า มีประสิทธิภาพกว่าสิ่งที่เราต่อต้ าน หากผู้ที่ต่อต้ านการถวายสิบลดมี
แผนการในการจ่ายค่าใช้ จ่ายของศิษยาภิบาลและคริสตจักรท้ องถิ่นได้ ดีกว่าสิบลด ทําไมพวกเขาไม่บอกให้ เรารู้
ไม่สําคัญว่าเราจะพยายามมากเท่าใด เราจะไม่สามารถแก้ ไขแผนการของพระเจ้ าได้ ที่ใดก็ตามที่สมาชิกถวายสิบลด
คริ สตจักรจะเจริ ญขึ ้น เพราะเป็ นแผนการของพระเจ้ า สิ่งที่พระเจ้ าได้ ทรงวางแผนไว้ จะประสบผลสําเร็ จหากว่าเราจะปฏิบตั ิตาม
ข้ อเท็จจริ งที่วา่ พระเจ้ าทรงอวยพรผู้ที่ถวายสิบลดจะปิ ดปากของผู้ที่ตอ่ ต้ านตลอดไป
คริ สตจักรจําเป็ นต้ องตอบคําถามด้ วยใจที่เปิ ดกว้ าง ผู้เชื่อแต่ละคนควรจะเปลี่ยนแปลงลําดับความสําคัญและความคิด
ของเขาเกี่ยวกับเงิน เราจะไม่ถกู ตัดสินในสิ่งที่เราไม่มีเพื่อให้ แก่พระเจ้ า แต่ถกู ตัดสินในสิ่งที่เรามีแต่ไม่ให้ แก่พระองค์ คริ สเตียนไม่
ว่าจะยากจนเพียงใดอาจใช้ ความยากจนเป็ นข้ ออ้ างในการไม่ให้ เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ
ชาวมาซิโดเนียให้ ไม่ใช่เพราะความรํ่ ารวย แต่จาก “ความลําบากยากจนอย่างที่สดุ ” และ “เกินความสามารถของเขา”
(2โคริ นธ์ 8:2-3) แม้ ว่าเขาจะจน แต่เขาขอให้ เปาโลได้ ให้ พวกเขาช่วยคริ สเตียนคนอื่นๆ ที่ขาดแคลน (2โคริ นธ์ 8:4) เหตุผลที่คริ ส
เตียนที่ยากจนอย่างที่สดุ เหล่านี ้สามารถให้ เงินของเขาเพื่อช่วยคริ สเตียนคนอื่นๆ ได้ เป็ นเพราะพวกเขา “ได้ ถวายตัวเขาเองแด่องค์
พระผู้เป็ นเจ้ าก่อน” (2โคริ นธ์ 8:5)
ไม่ยากที่จะให้ แก่พระเจ้ าเมื่อเราได้ ให้ ตวั เราแก่พระองค์ก่อน เหมือนกับชายที่มีกระเป๋ าเงินในกระเป๋ าของเขาในขณะที่เขา
ได้ รับบัพติศมา เมื่อมีคนบอกเขาว่ากระเป๋ าเงินอยู่ในกระเป๋ าของเขา เขาร้ องว่า “ไม่สําคัญหรอกครั บ เมื่อผมได้ บัพติศมา ผม
อยากจะยอมจํานนทุกสิง่ แก่พระเยซู รวมทังกระเป๋
้
าเงินของผมด้ วย” จะดีเพียงใดหากทุกคนที่รับบัพติศมาจะให้ กระเป๋ าเงินของเขา
ได้ รับบัพติศมาด้ วย คริ สเตียนที่พระเจ้ าได้ ทรงอวยพรด้ วยเงินที่มากกว่าไม่ควรจะลืมว่าพระพรเหล่านี ้มาจากพระเจ้ า และดังนัน้
เขาควรจะให้ ตามที่พระเจ้ าทรงให้ เราได้ เจริญขึ ้น
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เราได้ กล่าวถึงการให้ และการถวายสิบลดเป็ นพิเศษจากมุมมองที่ไม่ถือกฎระเบียบมากเกินไป เราได้ เห็นการอวยพรที่
ยิ่งใหญ่อนั เกิดจากการให้ แก่งานของพระเจ้ า เป็ นไปไม่ได้ ที่จะให้ คําตอบแก่ทกุ คําถามเกี่ยวกับหัวข้ อที่ใหญ่เช่นนี ้ แต่หลักการของ
พระคัมภีร์ที่เราได้ กล่าวถึงไปควรจะทําให้ เราให้ แก่คริสตจักร เราควรจะให้ เกียรติศิษยาภิบาลของเราให้ สิบลดของเราเพื่อช่วยเหลือ
เขา ดังนันเขาจึ
้
งสามารถอุทิศเวลาหนึ่งร้ อยเปอร์ เซ็นต์ให้ แก่งานของพระเจ้ าได้ ด้ วยรายได้ สิบเปอร์ เซ็นต์ของเรา เขาสามารถอุทิศ
เวลาของเขาทังหมดเพื
้
่อแสวงหาวิญญาณที่หลง แม้ แต่องค์พระเยซูก็ได้ รับการช่วยเหลือจากผู้ที่ติดตามพระองค์ หากพระองค์ผ้ ู
ทรงเป็ นศิษยาบาลของศิษยาภิบาลทังปวงมี
้
ผ้ ทู ี่ “ปรนนิบตั ิพระองค์...ด้ วยปั จจัยของเขา” (ลูกา 8:3) ศิษยาภิบาลของเราก็สมควรที่
จะได้ รับสิง่ เดียวกัน พระเยซูยงั ทรงประสงค์ให้ เรารับใช้ พระองค์ โดยให้ ปัจจัยของเราเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อทุ ิศตนเองต่อการเทศนาข่าว
ประเสริฐและเพื่อให้ การรับใช้ บนโลกของพระองค์ดําเนินต่อไป
จงให้เขา และท่านจะได้รับด้วย และในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทะนานถ้วนยัดสัน่ แน่นพูนล้นใส่ให้ เพราะว่าท่านจะ
ตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนัน้ (ลูกา 6:38)
เงินคือราชา
เมื่อมีเงิน ท่านสามารถซื ้อ
ที่พกั อาศัย แต่ไม่ใช่บ้าน
ที่นอน แต่ไม่ใช่การนอนหลับ
หนังสือ แต่ไม่ใช่สติปัญญา
พันธมิตร แต่ไม่ใช่เพื่อน
เครื่ องสําอาง แต่ไม่ใช่เสน่ห์
เพศสัมพันธ์ แต่ไม่ใช่ความรัก
ปากกา แต่ไม่ใช่ความสามารถ
ความสนุก แต่ไม่ใช่ความสุข
ยาเสพติด แต่ไม่ใช่ความสงบสุข
อาวุธ แต่ไม่ใช่ความปลอดภัย
ยารักษาโรค แต่ไม่ใช่สขุ ภาพ
อาหาร แต่ไม่ใช่ชีวิต
คํายกยอ แต่ไม่ใช่ความบริสทุ ธิ์
ไม้ กางเขน แต่ไม่ใช่ความเชื่อ
พิธีทางศาสนา แต่ไม่ใช่ความรอด
ที่ในหลุมฝั งศพ แต่ไม่ใช่สวรรค์
ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง
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