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คาํนํา 
 

 เม่ือกลา่วเน้นเร่ืองการเงินในคริสตจกัรโดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองสิบลด เป็นธรรมดาท่ีศิษยาภิบาลจะรู้สกึเหมือนเป็นทหาร

ท่ีต้องเดินผา่นบริเวณท่ีมีทุน่ระเบิดโดยไมไ่ด้รับความช่วยเหลือจากผู้ตรวจสอบระเบิดและไม่รู้ว่าระเบิดแห่งการวิพากษ์วิจารณ์และ

ความคิดเหน็ในแง่ลบจะระเบิดขึน้ในท่ีประชมุเม่ือไรหรือท่ีไหน 

 การท่ีเร่ืองเงินก่อให้เกิดปฏิกิริยาท่ีแตกต่างกนัไปในกลุ่มธรรมิกชนนัน้แสดงถึงอิทธิพลท่ีสําคญัของเงินในชีวิตของเราแม้

หลงัจากมาเช่ือพระเจ้าแล้วก็ตาม ดเูหมือนว่าเงินเป็นสิ่งหนึ่งท่ีใกล้ชิดกบัใจของมนษุย์ท่ีสดุ ดงันัน้จึงเป็นอปุสรรคสําหรับหลายๆ 

คน อาจเป็นได้ว่าเหตนีุทํ้าให้วอลแตร์ผู้ ท่ีเช่ือว่าไม่มีพระเจ้าคิดคํากล่าวขึน้มาว่า “เม่ือเป็นเร่ืองเงิน ทกุคนนบัถือศาสนาเดียวกัน 

[ทกุคนชอบเงินเหมือนกนั]” พระเยซคูริสต์ ผู้สร้างชีวิต ตรัสถึงเร่ืองเงินไว้ว่า “เพราะว่าทรัพย์สมบติัของท่านอยู่ท่ีไหน ใจของท่านก็

อยู่ท่ีนัน่ด้วย” (มทัธิว 6:21) ทศันคติ*ในเร่ืองเงินของเราเป็นสิ่งท่ีชีใ้ห้เห็นถึงสภาพทางฝ่ายวิญญาณของใจเรา การไม่ต้องการท่ีจะ

ให้เพ่ือกิจการงานของพระเจ้าแสดงให้เห็นถึงใจท่ีถกูผกูมดัด้วยวิญญาณแห่งความโลภ อนัสะท้อนให้เห็นว่าบคุคลนัน้ไม่เคยเรียนรู้

ท่ีจะเอาชนะสิง่ชัว่ท่ีสดุอยา่งหนึง่ซึง่ก็คือการรักเงินทอง (1ทิโมธี 6:10) 

 เราคาดวา่จะได้ยินคําวิพากษ์วิจารณ์และคํากลา่วหาเก่ียวกบัการเงินของคริสตจกัรจากผู้ ท่ีไม่เช่ือ แต่สิ่งท่ีน่าเศร้าคือว่าผู้

ท่ีไม่เช่ือเหล่านัน้มกัจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่ท่ีวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับสิบลดและเงินถวาย บ่อยครัง้ ผู้ ท่ีแสดงความไม่พอใจในการ

ถวายแก่องค์พระผู้ เป็นเจ้าคือธรรมิกชนผู้ ได้รับการไถ่ด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก คริสเตียนบางคนถือว่าเร่ืองสิบลดไม่ได้

เป็นไปตามพระคมัภีร์ คนเหล่านีถ้นดัในการโจมตีและทําให้คริสเตียนท่ีขาดประสบการณ์เกิดความสบัสน ผู้ซึ่งอาจจะถกูชกัจงูให้

ตอ่ต้านการถวายสบิลดได้ โดยอาจมีเหตเุน่ืองมาจากการขาดการสอน ความเช่ือถือสว่นบคุคลหรือความยดึติดกบัเงินทอง 

 หนงัสือเลม่นีไ้ม่ได้เขียนขึน้เพ่ือผู้ ท่ีต่อต้านการให้สิบลดและเงินถวาย แต่เพ่ือบตุรท่ีซ่ือสตัย์ของพระเจ้า ผู้ซึง่มีความสนใจ

อยา่งแท้จริงในการช่วยเหลือด้านการเงินแก่คริสตจกัรท้องถ่ินของตน ข้าพเจ้าได้พยายามท่ีจะนําเสนอให้เห็นว่าสิบลดเป็นหลกัการ

ของพระเจ้าและเป็นแบบอยา่งการอารักขาของเราภายใต้พระคณุ ข้าพเจ้าตระหนกัว่าหนงัสือเลม่นีไ้ม่ได้ครอบคลมุทกุข้อโต้เถียงท่ี

สนบัสนนุหรือต่อต้านคําสอนเร่ืองสิบลด ข้าพเจ้าต้องการท่ีจะนําเสนอหลกัการทัว่ไปบางประการเก่ียวกบัการอารักขาเงินของเรา 

โดยเน้นเร่ืองสบิลดเป็นพิเศษ 

 ในการศกึษาเร่ืองสบิลดและเงินถวาย ผู้ศกึษาจะต้องยอมรับความจริงสองประการเก่ียวกบัการเงินในแผ่นดินของพระเจ้า 

ประการแรกคือผู้ รับใช้และคริสตจกัรท้องถ่ินจะต้องมีแหลง่เงินเพ่ือทําให้ภารกิจท่ีย่ิงใหญ่สําเร็จได้ (มาระโก 16:15; มทัธิว 28:19) 

เราจะต้องเช่ือว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าไม่ทรงมีแผนทางการเงินเพ่ือการประกาศข่าวประเสริฐท่ีมีราคาเป็นโลหิตของพระองค์เองอย่าง

นัน้หรือ คงจะไม่สมเหตุสมผลท่ีจะคิดว่าคริสตจกัรสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีวิธีการทางวิญญาณและทาง

การเงินท่ีจําเป็นในการทําให้งานสําเร็จ 

 พระเจ้าได้ทรงประทานอํานาจแก่เราทางฝ่ายวิญญาณ แต่เราจะได้รับเงินเพ่ือประกาศข่าวประเสริฐจากท่ีใด บางคนอาจ

กล่าวว่า “ให้มีความเช่ือ พระเจ้าจะทรงจัดหาเงินให้ในวิถีทางท่ีอศัจรรย์วิธีใดวิธีหนึ่ง” แต่คําตอบนีเ้ป็นคําตอบท่ีรวบรัดเกินไป

สําหรับคําถามท่ีซบัซ้อน แม้ว่าพระเจ้าจะทรงจดัหาเงินในวิธีท่ีอศัจรรย์ได้ และหลายครัง้ พระองค์ทรงกระทําเช่นนัน้ แต่ไม่ได้เป็น

เช่นนัน้เสมอไป จริงอยู่ว่าพระเจ้าจะทรงจดัหาแหลง่เงินให้ แต่ความเช่ือท่ีปราศจากการประพฤติเป็นความเช่ือท่ีตายแล้ว (ยากอบ 

2:26) เราจะมีเงินได้เม่ือเราสอนและปฏิบติัตามหลกัการตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัเร่ืองการให้ 

 ความจริงประการท่ีสองคือ คริสตจักรมีหน้าท่ีในการออกค่าใช้จ่ายของตนเอง เงินจะมาจากไหนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

ช่วยเหลือผู้ รับใช้ในคริสตจกัรท้องถ่ิน จากโลกนีอ้ยา่งนัน้หรือ กลุม่ต่างๆ ท่ีมีสมาชิกไปตามบ้านหรือยืนอยู่ท่ีสนามบินขอเงินนัน้เป็น

คําพยานอย่างไร พระเจ้าของเราเป็นขอทานอย่างนัน้หรือ พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้คริสตจักรได้เงินมาจากภายนอก แต่จาก

                                                           
*
 ทศันคติ (ทรรศนะ) หมายถงึ แนวความคิดเห็น ทัง้นี ้ยงัรวมถงึ ทา่ทาง พฤติกรรม และการแสดงออกของอารมณ์ อีกด้วย 
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ภายใน หากเราซึ่งเป็นผู้ ท่ีเช่ือไม่รู้สกึภาระหน้าท่ีในการให้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการงานของพระเจ้าแล้ว ใครจะรู้สกึ ถ้าเราอทุิศ

ตนเพ่ือเข้าถงึชมุชนและโลกของเราด้วยข่าวประเสริฐ เราจะต้องยอมรับหน้าท่ีของเราโดยช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือทําให้เป้าหมาย

นีสํ้าเร็จ บตุรของพระเจ้าทกุคนมีหน้าท่ีในการให้เงินทนุเพ่ือการประกาศความจริง 

 การคํานงึถงึแนวความคิดสองประการนีจ้ะช่วยให้เราเข้าใจหน้าท่ีทางการเงินของเราตอ่การงานของพระเจ้าได้ดีย่ิงขึน้ 

 เราไม่สามารถปฏิเสธบทบาทของเงินซึ่งมีความสําคญัย่ิงในคริสตจกัรขององค์พระผู้ เป็นเจ้า พระคมัภีร์กล่าวถึงเร่ืองเงิน

และหน้าท่ีทางการเงินของเราตอ่พระเจ้าไว้อยา่งมากมาย พระคมัภีร์กลา่วถงึเงินและการให้ถงึ 1,539 ครัง้ แตก่ลา่วถึงการอธิษฐาน

เพียง 523 ครัง้ ทัง้นี ้ไม่ได้หมายความว่าการอธิษฐานมีความสําคญัเพียงเลก็น้อย (เพราะการอธิษฐานเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ได้เลย) แต่

เราจะเหน็ได้วา่เงินเป็นปัจจยัสําคญัในแผนการของพระเจ้าเช่นกนั หากไมเ่ป็นเช่นนัน้แล้ว พระองค์คงจะไม่เน้นเร่ืองเงินซํา้แล้วซํา้อ

ในพระคมัภีร์ ซาโลมอนผู้ มีปัญญากล่าวว่า “เงินก็จดัให้ได้ทกุอย่าง” (ปัญญาจารย์ 10:19) เงินจึงไม่เพียงตอบสนองความจําเป็น

ของมนษุย์เท่านัน้ แต่ยงัสนบัสนนุการงานของพระเจ้าในคริสตจกัรอีกด้วย คริสเตียนทกุคนจะต้องเรียนรู้และปฏิบติัตามหลกัการ

ของพระคมัภีร์เก่ียวกบัการให้ในชีวิตของเขา 

 เปิดใจของทา่นตอ่การศกึษานี ้และหากจําเป็นต้องเปล่ียนความคิดบางอย่างของท่านเก่ียวกบัการให้ จงทําเสียเพ่ือถวาย

เกียรติแดพ่ระเจ้า 
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บทที่ 1 

จติใจที่ได้รับการเปล่ียนแปลง 
 

 ผู้ ท่ีเช่ือจะต้องให้แผนการของพระเจ้าเป็นสิ่งชีนํ้าและเปล่ียนแปลงความคิดของเขา อิสยาห์ 55:8 กลา่วว่า “ความคิดของ

เราไม่เป็นความคิดของเจ้า” วิธีมองดสูิ่งต่างๆ ของพระเจ้าแตกต่างจากวิธีของมนษุย์เป็นอย่างมาก ผู้ ท่ีอ่านพระคมัภีร์ด้วยใจท่ีอยู่

ฝ่ายเนือ้หนัง (ไม่ได้รับการเปล่ียนแปลง) จะไม่สามารถเข้าใจพระคมัภีร์ได้อย่างแท้จริง มนุษย์ท่ีอยู่ฝ่ายเนือ้หนังจะไม่เข้าใจสิ่ง

สารพดัของพระเจ้า เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่ (1โครินธ์ 2:14) เปาโลกล่าวว่า “เหตวุ่าใจซึง่ปักอยู่กบัเนือ้หนงันัน้ก็เป็นศตัรูต่อพระ

เจ้า หาได้อยูใ่ต้บงัคบัธรรมบญัญติัของพระเจ้าไม ่และท่ีจริงจะอยูใ่ต้บงัคบัธรรมบญัญติันัน้ไมไ่ด้” (โรม 8:7) 

 หลกัการในการใช้ชีวิตคริสเตียนคือการต่อต้านสิ่งท่ีควบคมุจิตใจทางฝ่ายเนือ้หนงั ดงันัน้ จึงไม่แปลกท่ีคริสเตียนใหม่จะ

ปรับเปล่ียนใจของเขาต่อวิธีคิดใหม่ๆ ได้ยาก อย่างไรก็ตาม พระคมัภีร์เขียนไว้ว่าเราจะต้องเปล่ียนวิธีการคิดตามอย่างโลกให้เป็น

ความเข้าใจท่ีได้รับการเปล่ียนแปลง คําสัง่ในพระคมัภีร์คือ “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยคุนี ้แต่จงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจ 

แล้วอปุนิสยัของท่านจึงจะเปล่ียนใหม่ เพ่ือท่านจะได้ทราบนํา้พระทยัของพระเจ้า จะได้รู้วา่อะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทยัและอะไ

ดียอดเย่ียม” (โรม 12:2) คริสเตียนท่ีแท้จริงจะไม่ประพฤติตามความคิดและปรัชญาของโลกนี ้แต่เปล่ียนไปเป็นเหมือนพระฉาย

ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า คือ “มีศกัดิศรีเป็นลําดบัขึน้ไป์ ” เช่นอย่างศกัดิศรีท่ีมาจากองค์พระผู้ เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณ ์ (2โครินธ์ 

3:18) 

 เราสามารถเรียกกระบวนการนีว้า่เป็น “การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางฝ่ายวิญญาณ” การเปล่ียนแปลงโครงสร้างคือการ

เปล่ียนแปลงรูปร่าง โครงสร้างหรือหน้าท่ีของบางสิ่ง ทัง้นี ้เป็นการเปล่ียนแปลงแบบถึงราก ลกูอ๊อดกลายเป็นกบโดยกระบวนการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างนี ้อนัเป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างแบบถึงราก และดกัแด้ต้องผ่านกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างไป

ถึงขัน้สดุท้ายซึง่คือผีเสือ้ กบไม่มีลกัษณะคล้ายคลงึกบัลกูอ๊อดเลย และผีเสือ้ก็ไม่มีลกัษณะคล้ายคลงึกบัดกัแด้ เพราะสตัว์ทัง้สอง

ชนิดได้ผ่านการเปล่ียนแปลงแบบถึงรากแล้ว เน่ืองจากสตัว์ทัง้สองชนิดได้รับการเปล่ียนแปลง พวกมนัจึงมีลกัษณะท่ีแตกต่างไป

จากรูปร่างเดิมโดยสิน้เชิง 

 เม่ือเรามาเป็นคริสเตียน เราต้องผา่นกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงรูปร่าง โครงสร้างและหน้าท่ีของเรา พระเจ้าได้ทรงตัง้เรา

ไว้ให้เป็นตามลกัษณะพระฉายแห่งพระบตุรของพระองค์ (โรม 8:29) จากนาทีท่ีเรากลายเป็นผู้ ท่ีเช่ือ เราเร่ิมกระบวนการในการทิง้

มนุษย์เก่าของเราและการเปล่ียนแปลงลกัษณะจิตใจของเรา พระเจ้าทรงเปล่ียนแปลงกระบวนการทางความคิดของเราเพ่ือให้

เป็นไปตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์ เราไม่ได้มีลักษณะเหมือนมนุษย์เก่าท่ีเราเคยเป็นเลย เราได้รับการ

เปล่ียนแปลงโดยฤทธิเดชของพระคริสต์ให้เป็นคนใหม่ และด้วยการเป์ ล่ียนแปลงนัน้ เราเป็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงสร้างขึน้ใหม่ (เอเฟซสั 

4:22-24; 2โครินธ์ 5:17) 

 ตวัอยา่งท่ีดีของกระบวนการ “การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางฝ่ายวิญญาณ” คือซีโมน และเซาโลชาวเมืองทาร์ซสั ช่ือของ

ซีโมนหมายถึง “ต้นอ้อ” ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่มัน่คง ไหวไปมาง่าย เปล่ียนแปลงได้ แต่พระเยซูตรัสแก่ซีโมนว่าช่ือของเขาจะเปล่ียนเป็นเค

ฟาสซึ่งหมายถึง “ศิลา” (ยอห์น 1:42) ชีวิตของซีโมนได้รับการเปล่ียนแปลงจากต้นอ้อเป็นศิลา ผู้ ท่ีปฏิเสธพระเยซูเป็นคนเดียวกนั

กบัผู้ ท่ีเทศนาข่าวประเสริฐเป็นครัง้แรกในวนัเพ็นเทคอสต์ (กิจการ 2:14-38) ช่างเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีดีจริงๆ เซาโลชาวเมืองทาร์

ซสัเห็นชอบด้วยกบัการตายของสเทเฟน และกําลงัเดินทางไปยงัดามสักสัเพ่ือจบัผู้ ท่ีออกนามของพระเยซู แต่เม่ือพระเจ้าทรงเรียก

เขา ชายคนเดียวกนันีไ้ด้รับการเปล่ียนแปลงเป็นอคัรทตูเปาโลผู้ ย่ิงใหญ่ (กิจการ 9:1-6; 20-21) เขาได้รับการเปล่ียนแปลงจากผู้ข่ม

เหงเป็นผู้ เทศนา 

 เราจะต้องเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าในทางฝ่ายวิญญาณ และจะต้องบงัเกิดใหม่ทางฝ่ายวิญญาณ เม่ือบคุคลคนหนึ่ง

ได้บงัเกิดใหม ่เขาจะสามารถเข้าใจสิง่ท่ีพระคมัภีร์สอนได้ทีละเลก็ทีละน้อย พระคมัภีร์กลา่วว่า “เราก็มีพระทยัของพระคริสต์” (1โค

รินธ์ 2:16) “ครัง้นัน้พระองค์ทรงบนัดาลให้ใจเขาทัง้หลายเกิดความสว่างขึน้ เพ่ือจะได้เข้าใจพระคมัภีร์” (ลกูา 24:45) “ตาใจของ
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ทา่นสวา่งขึน้” (เอเฟซสั 1:18) เม่ือเราได้รับการเปล่ียนแปลงจิตใจใหม่ เราจะสามารถเข้าใจและซมึซบัความคิดและแบบอย่างอนัดี

เลิศท่ีกล่าวไว้ในพระวจนะของพระเจ้าได้ เราอยู่ในพระคริสต์ และในพระองค์ เราได้รับคณุค่าทางศีลธรรมและวิญญาณใหม่ท่ีจะ

ช่วยให้เราดําเนินตามชีวิตใหม่ได้ (2โครินธ์ 5:17) ความคิดทางโลกท่ีอยู่ฝ่ายเนือ้หนงัได้รับการแทนท่ีด้วยความคิดตามพระคมัภีร์

อย่างต่อเน่ือง (เอเฟซสั 4:17-32; สดดีุ 119:105) ผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายเนือ้หนงัผู้ มีชีวิตท่ีเคยถกูชีนํ้าไปด้วยเหตตุ่างๆ ทางฝ่ายเนือ้หนงัได้รับ

การเปล่ียนแปลงกลายเป็นผู้ เช่ือท่ีมีพระวิญญาณทรงนํา เป็นผู้อนญุาตให้องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงหว่านความคิดตามพระคมัภีร์ไว้ใน

ใจของเขาอยูเ่สมอ (โรม 8:5-9) 

 สิ่งเหลา่นีท้ัง้หมดมีความสําคญัเม่ือเรานํามาใช้กบัการอารักขาด้านการเงิน การจดัการแหลง่เงินท่ีพระเจ้าทรงมอบไว้กบั

เรา หากเรามีความคิดท่ีไม่ถกูต้องเก่ียวกบัการอารักขาของคริสเตียนในเร่ืองการเงิน ก็จะส่งผลกระทบต่อด้านอ่ืนๆ ในชีวิตฝ่าย

วิญญาณของเราด้วย (มทัธิว 6:19-21) ความคิดเห็นเก่ียวกบัเงินทองหลายประการท่ีเราได้รับมาจากพ่อแม่ของเราหรือวฒันธรรม

ของเราเป็นสิง่ท่ีไมถ่กูต้อง ผู้ ท่ีเช่ือใหมม่าหาพระคริสต์พร้อมกบัความคิดเก่ียวกบัเงินทองอนัก่อขึน้จากระบบของโลกในปัจจบุนัเป็น

สว่นใหญ่ ความคิดท่ีไมถ่กูต้องเหลา่นีจ้ะต้องแก้ไขให้ถกูต้องตามพระคมัภีร์ 

 พระวจนะของพระเจ้ากลา่วว่า “เพราะเขาคิดในใจอย่างไร เขาก็เป็นอย่างนัน้” (สภุาษิต 23:7 ฉบบัคิงเจมส์) น่าสนใจว่า

เนือ้หาของสภุาษิต 23:7 นัน้เก่ียวข้องกบัความโลภ “อย่าทํางานเพ่ือเห็นแก่ทรัพย์ศฤงคาร จงฉลาดพอท่ีจะยบัยัง้ไว้ เจ้าจะเพ่งตา

ของเจ้าอยูท่ี่ของอนิจจงัหรือ เพราะทรัพย์สมบติัมีปีกแน่นอนทีเดียว มนัจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรี อย่ากินอาหารของคนท่ี

ตระหน่ี อยา่ปรารถนาของโอชะของเรา เพราะเขาเป็นเหมือนคนท่ีคอยนบัอยู่ข้างใน (เพราะเขาคิดในใจอย่างไร เขาก็เป็นอย่างนัน้) 

เขาพดูกบัเจ้าวา่ ‘จงกินและด่ืมเถิด’ แตใ่จของเขามิได้อยูก่บัเจ้า” (สภุาษิต 23:4-7) 

 เม่ือคํานึงถึงเนือ้หานีแ้ล้ว เราสามารถเข้าใจข้อนีไ้ด้ว่า “เพราะเขาคิดในใจ [เก่ียวกบัเงิน] อย่างไร เขาก็เป็นอย่างนัน้” ถ้า

เรามีความคิดเก่ียวกบัเงินทองท่ีไม่ถกูต้องแล้ว ความคิดนัน้จะส่งผลทางลบต่อทศันคติทกุอย่างของเราในเร่ืองการให้เพ่ือกิจการ

งานของพระเจ้า แตห่ากเรามีความคิดเก่ียวกบัเงินทองท่ีถกูต้อง ก็จะสง่ผลทางบวกตอ่ความคิดของเราเก่ียวกบัการให้ 

 บุคคลคนหนึ่งเป็นผลรวมของความคิดและความคิดเห็นของเขา ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือลบ โดยส่วนใหญ่แล้ว การ

กระทําของเราเป็นภาพสะท้อนการตัดสินของจิตใจ เราจะต้องมีทัศนคติท่ีถูกต้องในเร่ืองหน้าท่ีทางการเงินของเราต่อพระเจ้า 

ความคิดและความคิดเห็นเก่าๆ เก่ียวกบัเงินทองจะต้องถกูแทนท่ีด้วยความคิดของพระเจ้าในเร่ืองนี ้ทัง้นี ้จะเกิดขึน้ได้ก็เม่ือเรา

อนญุาตให้องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงก่อให้เกิดใจท่ีได้รับการเปล่ียนแปลงในเราทางพระวิญญาณของพระองค์ เราจะต้องอนญุาตให้

พระวิญญาณสร้างทศันคติทางความคิดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่และถกูต้องเก่ียวกบัการให้เงินของเราเพ่ือให้แผ่นดินของพระเจ้าขยาย

ออกไป 
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บทที่ 2 

คริสเตยีนที่เป็นเชลย 
 

 ความคิดเก่ียวกบัการอารักขาเงินของเราท่ีไม่ถกูต้องหลายประการเกิดขึน้เพราะการขาดความรู้เป็นสว่นใหญ่ พระคมัภีร์

เน้นว่า “เพราะฉะนัน้ชนชาติของเราจึงตกไปเป็นเชลย เพราะขาดความรู้” (อิสยาห์ 5:13) ผู้ เช่ือจํานวนมากเป็นเชลยต่อความ

คิดเห็นท่ีไม่มีรากฐานเก่ียวกบัหน้าท่ีทางการเงินของพวกเขาต่อพระเจ้าเพียงเพราะขาดการสอนท่ีเหมาะสมในเร่ืองท่ีสําคญัเช่นนี ้

ในชีวิตคริสเตียน คริสเตียนจํานวนมากไมถ่วายสบิลดและเงินถวายตามระบบเพราะเป็นเชลยตอ่สิง่ท่ีไมถ่กูต้อง 

 น่าสนใจว่าเม่ือชาวอิสราเอลถกูจบัไปเป็นเชลยในบาบิโลน พวกเขาไม่ได้ถวายสิบลด เม่ือเขากลบัจากการเป็นเชลยอยู่

เจ็ดสิบปีและได้อ่านบทบญัญัติอีกครัง้หนึ่ง เขาเร่ิมถวายสิบลดอีก (เนหะมีย์ 10:37-39) ผู้ เช่ือจํานวนมากท่ีถกูศตัรูจับเป็นเชลย

ไม่ได้ถวายเงินของตนเพ่ือกิจการงานของพระเจ้า เม่ือพระเจ้าทรงช่วยเขาให้พ้นจากการเป็นเชลยนีแ้ละเขามีความรู้โดยการอ่าน

พระวจนะของพระองค์ เขาเร่ิมท่ีจะให้ 

 อิสยาห์กลา่ววา่ผู้ ท่ีขาดความรู้จะถกูศตัรูจบัเป็นเชลยได้ง่าย “ความรู้” หมายถึงการรู้ความจริงในจิตใจ การรู้ความจริงจะ

ทําให้เราเป็นอิสระ (ยอห์น 8:32) ในความหมายตามพระคมัภีร์ คําว่า “โง่เขลา” หมายถึงบุคคลท่ีขาดความรู้ทางฝ่ายวิญญาณ 

ความโง่เขลาทางฝ่ายวิญญาณไม่ได้หมายถึงบุคคลท่ีไม่ได้รับการศึกษาตามมาตรฐาน แต่หมายถึงบุคคลท่ีไม่ได้รับความเข้าใจ

เก่ียวกบัความจริงของพระคริสต์จากพระองค์ (เอเฟซสั 4:18; 1เปโตร 1:14) ผู้ ท่ีเข้าสู่พระคริสต์มี “ความรู้เก่ียวกบัความจริง” และ

เป็นอิสระจากความโง่เขลาทางฝ่ายวิญญาณ (1ทิโมธี 2:4; ฮีบรู 10:26) 

 ความรู้เป็นสิ่งท่ีมีลําดบัขัน้ เม่ือเรามาหาพระคริสต์ เราได้รับความรู้พืน้ฐาน แต่เราต้องดําเนินต่อไปเพ่ือให้มีความรู้ใน

พระองค์และในพระวจนะของพระองค์มากย่ิงขึน้ ลําดบัขัน้ตอนนีเ้รียกว่าการเติบโตขึน้ในความรู้ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า (2เปโตร 

3:18; เอเฟซสั 4:12-16; โคโลสี 2:19) 

 เปาโลต่อสู้กบัความโง่เขลาทางฝ่ายวิญญาณของผู้ ท่ีเช่ือเป็นอย่างมาก เขารู้ว่าตราบเท่าท่ีคริสเตียนมีความสงสยัและ

สบัสนในเร่ืองคําสัง่สอนบางประการ ผีมารจะได้เปรียบและผู้ ท่ีเช่ือจะกลายเป็นเชลยของศตัรูได้โดยง่าย (2โครินธ์ 2:11) ด้วยเหตนีุ ้

เราจะเห็นว่าอคัรทตูเปาโลกลา่วถึงปัญหาเร่ืองความโง่เขลาทางฝ่ายวิญญาณอย่างจริงจงัเพียงใด (1โครินธ์ 10:1; 12:1; 2โครินธ์ 

2:11; 1เธสะโลนิกา 4:13; 2เปโตร 3:8) ผู้ เช่ือท่ีไม่มีความรู้ท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการถวายแด่พระเจ้าจะกลายเป็นเชลยของศตัรูและคํา

สอนท่ีผิดได้โดยง่าย 

 ผีมารต้องการปิดบงัไม่ให้ผู้ เช่ือเห็นความจริงเก่ียวกบัการอวยพรท่ีย่ิงใหญ่อนัเกิดจากการให้แก่งานของพระเจ้า (ลกูา 

6:38) ซาตานรู้ว่าเม่ือผู้ เช่ือมีความรู้เช่นนัน้แล้ว ผู้ เช่ือจะรู้สกึถึงหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบติัตาม ดงันัน้ ซาตานจึงพยายามขดัขวางไม่ให้

บุตรของพระเจ้ามีความรู้เก่ียวกับการให้เงินแก่กิจการงานของพระเจ้า (ดูยอห์น 10:10) ซาตานใช้การอ้างเหตุผลทางเนือ้หนัง 

ความคิดอนัไร้ประโยชน์ ผู้ เช่ือท่ีรู้สกึขมข่ืน ผู้ รับใช้ท่ีไมมี่ความเช่ือถือ และวิธีอ่ืนๆ อีกมากมายเพ่ือขดัขวางและกีดกนัความรู้ในเร่ือง

ความจริงท่ีสําคัญนี ้ซาตานจะกล่าวว่า “เงินนัน้เป็นเงินของเธอ เธอทํางานอย่างหนักเพ่ือให้ได้เงินมา และตอนนีจ้ะเอาไปให้

คริสตจกัรหรือศิษยาภิบาลอย่างนัน้หรือ...ตวัเองก็แทบจะมีเงินไม่พอใช้ ไม่ต้องพดูถึงจะเอาไปให้คริสตจกัรหรือศิษยาภิบาลใช้...

เร่ืองการถวายสิบลดไม่เป็นความจริง” ผีมารจะโต้เถียงในเร่ืองความรู้เก่ียวกบัความจริงเสมอ เพราะรู้ว่าโดยธรรมชาติแล้ว ผู้ ท่ีเช่ือ

จะแยกออกจากเงินได้ยาก รู้ว่าหากเราเรียนรู้ท่ีจะถวายแด่พระเจ้า เราจะได้รับการอวยพระพรจากพระองค์ และแผ่นดินของพระ

เจ้าจะเติบโตขึน้ 

 อยา่งไรก็ตาม พระเยซเูสดจ็มาเพ่ือทําลายงานของผีมารโดยให้มนษุย์ได้ทราบเก่ียวกบับ่วงของมารนัน้ (1ยอห์น 3:8; ฮีบรู 

2:14-15) พระเยซูเสด็จมาเพ่ือทําให้เราเป็นอิสระจากความผิดบาปของเรา ความคิดท่ีไม่ถกูต้องหรือการลําเอียงท่ีเราอาจได้รับมา

จากระบบของโลกนีด้้วย (ยอห์น 8:36) การอยู ่“ในพระคริสต์” คือการเป็นอิสระอยา่งแท้จริง 
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 พระเจ้าทรงประสงค์ท่ีจะให้เราเป็นอิสระจากการเป็นเชลยของศัตรู แม้ในเร่ืองของการเงิน องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรง

ประทานอํานาจแก่เราในการรอดพ้นจากการเป็นเชลยท่ีจะไม่ให้แก่งานของพระเจ้า พระองค์ทรงให้เราพร้อมท่ีจะทําสงครามกบั

ซาตาน อาวธุของเรามีฤทธ์ิอํานาจเป็นอย่างมาก สามารถทําลายป้อมได้ ทําลายความคิดท่ีมีเหตผุลจอมปลอมและทิฐิมานะทกุ

ประการท่ีตัง้ตวัขดักบัความรู้ของพระเจ้า และน้อมนําความคิดทกุประการให้เข้าอยู่ใต้บงัคบัจนถึงรับฟังพระคริสต์ (2โครินธ์ 4:-5) 

ผีมารจะตอ่สู้ เพ่ือท่ีเราจะไมต้่องเรียนรู้ความจริงเก่ียวกบัการถวายแด่พระเจ้า แต่ศาสตราวธุของพระวิญญาณจะทําลายความคิดท่ี

หย่ิงยโสทกุความคิดท่ีเกิดขึน้ขดักบัความรู้ของพระเจ้า ในท่ีใดซึง่มีความรู้เก่ียวกบัการถวายแด่พระเจ้า สมาชิกก็จะเป็นอิสระจาก

การเป็นเชลยของการไมใ่ห้แก่งานของพระองค์ 

 เม่ือศิษยาภิบาลท่ีเช่ือดีสอนเก่ียวกบัการถวายแดพ่ระเจ้า ไมไ่ด้เป็นการทําตามอําเภอใจหรือเป็นความคิดสว่นบคุคล หรือ

ไม่ใช่การเอาเงินไปจากสมาชิก แต่เขากําลังทําหน้าท่ีของตนในการบอกคริสตจักรเก่ียวกับความจริงท่ีสําคัญนี ้เขากําลงัช่วย

ปลดปลอ่ยสมาชิกจากการเป็นเชลยของศตัรูโดยสอนความรู้เก่ียวกบัว่าคนๆ หนึ่งจะให้แก่งานขององค์พระผู้ เป็นเจ้าได้อย่างไรและ

มีเหตผุลอะไร หากเขาไม่สอนคําสอนนีแ้ก่สมาชิกของตนเขาก็ไม่สอนความจริงท่ีจะนําการอวยพรของพระเจ้ามายงัชีวิตของคน

เหลา่นัน้ได้ 

 ดงันัน้ จะต้องระลกึวา่ความรู้นําไปสูฤ่ทธิเดชและความรับผิดชอบ การมีความรู้ทําให้เรามีฤทธิ์ ์เดชในการรู้ว่าจะเอาชนะผี

มารได้อย่างไร การมีความรู้เป็นอาวธุท่ีทรงพลงัซึง่เราใช้เพ่ือหนีจากการคมุขงัของศตัรู (2โครินธ์ 2:11; 10:4-5) ความรู้เปล่ียนเป็น

ฤทธิเดช์  

 ความรู้ท่ีแท้จริงเก่ียวกบัสิ่งหนึ่งสิ่งใดทําให้เราไม่ผิดพลาด และยงัทําให้เรามีความรับผิดชอบในการเช่ือฟังความจริงตาม

ความรู้ท่ีเราได้รับมาอีกด้วย ความรู้ทกุอย่างเป็นสิ่งคู่กับหน้าท่ีรับผิดชอบ (ยากอบ 4:17) ผลของการได้รับความรู้ท่ีสําคญัย่ิงขึน้

เก่ียวกับบางสิ่งนีคื้อเรามีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อความจริงท่ีเราได้รับ (2เปโตร 2:21; ลกูา 12:48) หากเราได้รับความรู้เก่ียวกบัการ

ถวายแดพ่ระเจ้า เรามีหน้าท่ีในการเช่ือฟังความจริงท่ีเราได้รู้นัน้ ถนนไปสูเ่สรีภาพในด้านการเงินท่ีแท้จริงคือการปฏิบติัตามความรู้

ในเร่ืองการถวายแดพ่ระเจ้าตามพระคมัภีร์ 

 ถ้าเรามีความสงสยัในเร่ืองหน้าท่ีทางการเงินของเรา เราควรจะตรวจสอบความคิดของเราและให้จิตใจของเราได้รับการ

เปล่ียนใหมเ่พ่ือให้เป็นเหมือนกบัสิง่ท่ีพระวจนะของพระเจ้าได้กลา่วถึงไว้ จิตใจท่ีได้รับการเปล่ียนแปลงจะไม่มีปัญหาในการเช่ือฟัง

ความจริงเร่ืองการถวายแดพ่ระเจ้า ตอนนี ้เราเป็นคนใหม ่ดงันัน้วิธีคิดของเราเก่ียวกบัการเงินจงึต้องเป็นสิง่ใหมด้่วย พระเจ้าได้ทรง

สญัญาว่าจะให้การชีนํ้าทางฝ่ายวิญญาณในทกุด้านในชีวิตของเรา พระวจนะกล่าวว่า “พระองค์ทรงสําแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้า

พระองค์” (สดดีุ 16:11) อิสยาห์ได้กล่าวไว้ว่า “และเม่ือเจ้าหนัไปทางขวา หรือหนัไปทางซ้าย หขูองเจ้าจะได้ยินวจนะข้างหลงัเจ้า 

ว่า ‘น่ีเป็นหนทาง จงเดินในทางนี’้ ” (อิสยาห์ 30:21) หากเราทลูขอ พระองค์จะทรงให้การชีนํ้าทางฝ่ายวิญญาณท่ีเราจําเป็นต้องมี

เป็นอยา่งมาก พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรามีความเข้าใจในเร่ืองการอวยพรอนัเกิดจากการให้แก่กิจการงานของพระองค์ 

 ความคิดท่ีผิดๆ จะเปล่ียนแปลงได้เม่ือเห็นความสําคญัของพระวจนะของพระเจ้า ความผิดพลาดหลายอย่างเกิดขึน้ใน

สมยัของโยสิยาห์เพราะว่าธรรมบญัญัติของพระเจ้าได้สญูหายไป เม่ือพบธรรมบญัญัติอีกครัง้ ประชากรของพระเจ้าต่ืนตวัครัง้

ย่ิงใหญ่ พวกเขาหนักลบัมาหาพระเจ้าและบญัญติัของพระองค์ เม่ืออา่นข้อพระคมัภีร์ ผู้ เช่ือจํานวนมากจะพบความสําคญัของการ

ถวายแดพ่ระเจ้า คริสตจกัรของเราจะเป็นเช่นไรหากคริสเตียนแต่ละคนเข้าใจความสําคญัในการให้แก่กิจการงานของพระเจ้า ผู้ รับ

ใช้และครอบครัวของเขาจะไมข่าดแคลนหรือมีไมพ่อใช้ หรือคริสตจกัรจะได้รับสิง่จําเป็นตา่งๆ มากมาย 

 เป็นการง่ายท่ีจะคิดเหมือนเช่นผู้ ท่ีอยูฝ่่ายเนือ้หนงัในการไมย่อมรับหรือเข้าใจพระทยัของพระคริสต์ในเร่ืองเงิน แต่หากเรา

ทําเช่นนัน้ เราจะไม่ใส่ใจงานของพระวิญญาณบริสทุธิในเรา เรามีหน้าท่ีศึกษาและเปล่ียนความคิดของเรา์ ให้เป็นตามพระวจนะ

ของพระเจ้า เม่ือมีความรู้และปฏิบติัตามเท่านัน้ เราจึงจะสามารถหนีจากการเป็นเชลยต่อการทําผิดพลาดได้ เม่ือเราได้รับความรู้

เก่ียวกับการถวายแด่พระเจ้าและนําความรู้นัน้มาใช้ ผีมารจะเสียอํานาจของมันในเร่ืองนัน้ในชีวิตของเรา ความจริงท่ีย่ิงใหญ่

เก่ียวกบัการถวายแดพ่ระเจ้าจะทําให้เรามีเสรีภาพในชีวิตของเรา (ยอห์น 8:32) 
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บทที่ 3 

ใครเป็นเจ้านายของเรา 
 

 พระเยซตูรัสวา่ “ไมมี่ผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เพราะว่าจะชงันายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือจะนบั

ถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดหูม่ินนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านจะปฏิบติัพระเจ้าและจะปฏิบติัเงินทองพร้อมกนัไม่ได้” (มทัธิว 6:24) เบคอน

นกัปราชญ์ผู้ ย่ิงใหญ่กลา่ววา่ “เงินเป็นบา่วท่ีดี แตเ่ป็นเจ้านายท่ีแย”่ 

 เงินในตวัของมนัเองไม่ใช่สิ่งชัว่ แต่การรักเงินซึง่ทําให้คนทัง้หลายเป็นทาสจนไม่สามารถใช้เงินได้อย่างถกูต้องนัน้เป็นสิ่ง

ชัว่ (1ทิโมธี 6:10) เงินไม่ควรจะทําให้เราเป็นทาส แต่ควรจะเป็นบ่าวของเรา บางคนเป็นบ่าวของเงิน แต่บางคนเรียนรู้ว่าจะใช้เงิน

ให้เป็นประโยชน์ตอ่ครอบครัวและกิจการงานของพระเจ้าได้อยา่งไร 

 ในการท่ีเราจะไมติ่ดกบัดกักลายเป็นบา่วของเงินนัน้ เราจะต้องรู้วา่ใครเป็นเจ้านายท่ีแท้จริงของเงินของเรา 

 
พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายของทุกสิ่ง 

 คนทัง้หลายมกัจะพดูว่า “รถของฉนั” หรือ “เงินของฉนั” การกลา่วเช่นนีไ้ม่ใช่สิ่งท่ีแย่ในตวัของมนัเอง แต่บางครัง้เป็นการ

แสดงถึงความคิดไม่ถกูต้องเก่ียวกบัการอวยพรทางวตัถสุิ่งของจากพระเจ้า คนจํานวนมากคิดว่าพวกเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สิ่งของ

ของตวัโดยไมคํ่านงึวา่พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายและเจ้าของของทกุสิง่ 

 เม่ือเราศึกษาพระคัมภีร์แล้ว ไม่ต้องสงสยัเลยว่าใครเป็นเจ้านายของทุกสิ่ง พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายของโลก เพราะ 

“แผ่นดินโลกกบัสรรพสิ่งในนัน้เป็นของพระเจ้า ทัง้พิภพกบับรรดาผู้ ท่ีอยู่ในพิภพนัน้” (สดดีุ 24:1) (ดสูดดีุ 50:10-12; อพยพ 19:5) 

แม้ลกูหลานของเราก็เป็นของพระเจ้า และเม่ือเราได้ถวายพวกเขาให้แก่พระองค์แล้ว เราต้องรู้ถึงสิทธิของพระองค์ในการเป็น์

เจ้าของพวกเขา (สดดีุ 127:3; เอเสเคียล 16:20-21) 

 นอกจากนี ้พระเยซูทรงเป็นเจ้าของคริสตจกัร เพราะพระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง (กิจการ 20:28) 

พระเยซตูรัสวา่ “บนศิลานี ้เราจะสร้างคริสตจกัรของเราไว้” (มทัธิว 16:18) นอกจากสทิธิในคริสตจกัรแล้ว พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของผู้์

ท่ีเช่ือแตล่ะคนอีกด้วย เพราะเราเป็น “กรรมสทิธิ เป็นท่ีถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์์ ” (เอเฟซสั 1:14) เปาโลกลา่วว่า “พระ

เจ้าได้ทรงซือ้ท่านไว้แล้ว ด้วยราคาสงู เหตฉุะนัน้ ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด” (1โครินธ์ 6:20) เรา

เป็นของพระเจ้าอย่างถกูต้อง พระองค์ทรงเป็นเจ้านายท่ีมีสิทธ์ิของเรา (1โครินธ์ 7:23; 2เปโตร 2:1) เราเป็นประชากรของพระเจ้า 

(1เปโตร 2:9-10) 

 หากพระเจ้าทรงมีสิทธิในการครอบครองสิ่งท่ีได้กล่าวถึงไปแล้ว จึงเป็นสิ่งถกูต้องท่ีพระองค์จะทรงมีสิทธิในเงินของเรา ์ ์

พระคมัภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายของเงินและทอง “เงินเป็นของเรา และทองคําเป็นของเรา พระเจ้าจอมโยธาตรัสดงันี ้

แหละ” (ฮกักยั 2:8) เงินเป็นของเราเพียงในความหมายท่ีว่าพระเจ้าทรงให้เรายืมเพ่ือท่ีเราจะสามารถเลีย้งดคูรอบครัวของเราและ

ประกาศข่าวประเสริฐ แม้ว่าเราจะให้เกียรติแก่พระเจ้าด้วยรายได้หนึ่งในสิบของเรา แต่เราไม่ควรจะคิดว่าเพียงสิบเปอร์เซ็นต์

เท่านัน้ท่ีเป็นของพระองค์ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ท่ีเหลือยงัเป็นของพระองค์อยู่ เราควรจะระวงัในการใช้เงินในส่วนนีใ้นวิถีทางท่ีพอ

พระทยัพระองค์ 

 เม่ือเราอยูใ่นโลกนี ้ผีมารเป็นเจ้านายของชีวิต ร่างกาย วิญญาณ บ้าน และแม้แตเ่งินของเรา แต่ตอนนีเ้ราอยู่ในคริสตจกัร

แล้ว เรามีผู้ครอบครองใหม่ นัน่คือพระเยซู เราจะต้องตระหนกัว่าพระเยซูทรงเป็นเจ้านายเหนือทกุสิ่งในชีวิตของเรา แม้แต่เงินของ

เราก็ตาม น่าเศร้าเพียงใดท่ีคนจํานวนมากเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าแห่งชีวิตของเขา แต่ไม่ใช่องค์พระผู้ เป็นเจ้าแห่ง

กระเป๋าเงินของเขา พระเจ้าจะไมท่รงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าแหง่ชีวิตของเราหากพระองค์ไม่ใช่องค์พระผู้ เป็นเจ้าแห่งเงินของเราด้วย 

ใครเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา องค์พระเยซเูจ้า หรือเงิน “อนัทรงฤทธ์ิ” 
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 เม่ือได้บงัเกิดใหม่ พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายแห่งชีวิตของเรา พระองค์ทรงเป็นเจ้านายของร่างกาย วิญญาณหรือแม้แต่เงิน

ของเรา เราจะต้องรับผิดชอบในสิง่ท่ีเราทําด้วยร่างกายและวิญญาณ รวมทัง้รับผิดชอบตอ่วิธีท่ีเราใช้เงินท่ีพระเจ้าทรงมอบไว้กบัเรา

ด้วย 

 
ผ้อารักขาู  

 เพราะพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่าง ความสมัพันธ์ของผู้ ท่ีเช่ือกับเงินท่ีพระเจ้าทรงมอบไว้ให้นัน้ควรจะเป็น

อย่างไร ผู้ เช่ือไม่ใช่เจ้าของ แต่เป็นผู้ อารักขาเงินนัน้ คําว่า “ผู้อารักขา” ในพระคัมภีร์ใหม่มาจากภาษากรีกว่า ออยคอนอม็อส 

(oikonomos) และเป็นหน้าท่ีของผู้ รับใช้และครูอาจารย์ (1โครินธ์ 4:1-2) ผู้ เช่ือโดยทัว่ไป (1เปโตร 4:10) และผู้ปกครอง (ศิษยาภิ

บาล) ของคริสตจกัรต่างๆ (ทิตสั 1:5-10) โดยคํานีมี้ความหมายตามตวัอกัษรว่า “ผู้ ท่ีจดัการดแูลบ้าน” ในฐานะผู้จดัการบ้านหรือ

ทรัพย์สิง่ของ ผู้อารักขาเป็นผู้ ท่ีมีหน้าท่ีในการทําสิ่งท่ีตนได้รับมอบหมายอย่างราบร่ืน (ลกูา 12:42-44) ผู้อารักขาเป็นผู้จดัการ ชีนํ้า 

ปกครอง หรือควบคมุกิจการงานของอีกคนหนึ่ง เม่ือกล่าวถึงการเป็นผู้อารักขาของคริสเตียน เราหมายถึงการทําหน้าท่ีของเราใน

การเป็นผู้อารักขาหรือดแูลทกุสิง่ท่ีพระเจ้าทรงมอบให้เราดแูล รวมทัง้เงินด้วย 

 สิง่สําคญัของผู้อารักขาไม่ใช่ความสําเร็จท่ีย่ิงใหญ่ แต่เป็นความสตัย์ซ่ือ “ฝ่ายผู้อารักขาเหลา่นัน้ต้องเป็นคนท่ีไว้วางใจได้

ทกุคน” (1โครินธ์ 4:2) ความสตัย์ซ่ือในสิ่งท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงมอบไว้แก่เราเป็นสิ่งจําเป็นต่อหน้าท่ีซึง่ย่ิงใหญ่กว่านัน้ท่ีพระองค์

ทรงมอบแก่เรา พระเยซทูรงเน้นความจริงท่ีสําคญันีเ้ม่ือตรัสว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็นทาสดีและสตัย์ซ่ือ เจ้าสตัย์ซ่ือในของเลก็น้อย เราจะ

ตัง้เจ้าให้ดูแลของมาก” (มทัธิว 25:21) คําสําคญัในชีวิตของคริสเตียนคือ “ความสตัย์ซ่ือ” “เจ้าจงมีใจมัน่คงอยู่ (เป็นผู้สตัย์ซ่ือ) 

ตราบเท่าวนัตาย” (วิวรณ์ 2:10) เราจะคาดหวงัให้พระเจ้าประทานหน้าท่ีท่ีย่ิงใหญ่กว่าได้อย่างไรหากเราไม่สตัย์ซ่ือในสิ่งเล็กน้อย

ในชีวิตคริสเตียนของเรา ขอให้เราเป็นผู้สตัย์ซ่ือและมัน่คงโดยมีความรับผิดชอบท่ีไมโ่อนไปเอนมา 

 การเป็นผู้อารักขาไม่ได้จํากัดอยู่แค่งานหรือการรับใช้ท่ีพระเจ้าทรงประทานแก่เรา แต่รวมถึงทุกด้านในชีวิตคริสเตียน 

รวมทัง้ด้านการเงินของเราด้วย พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของเงินทัง้หมด และเราเป็นผู้อารักขาส่วนท่ีพระเจ้าทรงมอบไว้แก่เรา เรามี

หน้าท่ีในการดแูลเงินท่ีพระเจ้าทรงให้ไว้ในอํานาจของเราอย่างสตัย์ซ่ือ ไม่ว่าจะเป็นจํานวนมากหรือน้อย ผู้ ท่ีเช่ือจะต้องแสดงความ

สตัย์ซ่ือในหน้าท่ีทางการเงินของตนตอ่พระเจ้า เหมือนเช่นด้านอ่ืนๆ ในชีวิตของพวกเขา 

 พระคมัภีร์ให้ตวัอย่างในเร่ืองผู้อารักขาไว้หลายตวัอย่าง เอลีเยเซอร์เป็นผู้อารักขาของอบัราฮมั (ปฐมกาล 15:2) โยเซฟมี

คนต้นเรือน (ปฐมกาล 43:19) 1พงศาวดาร 28:1 กล่าวถึง “ผู้ดแูลทรัพย์สมบติั และฝงูสตัว์ของพระราชาและโอรสของพระองค์” 

และเฮโรดมีคนต้นเรือนซึ่งมีภรรยาเป็นสาวกของพระเยซู (ลกูา 8:3) ตวัอย่างเหล่านีแ้สดงให้เห็นถึงบคุคลคนหนึ่งท่ีดแูลธุรกิจของ

อีกคนหนึ่ง และเป็นความสมัพนัธ์ของผู้ ท่ีเช่ือต่อพระเจ้า เงินท่ีพระองค์ทรงประทานแก่เราจริงๆ แล้วเป็นของพระองค์ แต่พระองค์

ทรงมอบเงินไว้แก่เราเพ่ือท่ีเราจะดแูลเงินนัน้อยา่งเหมาะสม สิง่นีเ้ป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีย่ิงใหญ่ 

 ตัวอย่างท่ีดีท่ีสุดในการเป็นผู้ ดูแลหรือผู้ อารักขาอาจจะเป็นมัทธิว 25:14-30 ในอุปมาเก่ียวกับตะลันต์ เราจะเห็น

คําอธิบายเก่ียวกบัการเป็นผู้อารักขาจากพระโอษฐ์ของพระเยซู บ่าวแต่ละคนได้รับจํานวนตะลนัต์ตามความสามารถของตน (พระ

เจ้าทรงประทานเงินให้แก่เราตามความสามารถของเราในการดูแลเงินนัน้) คนจํานวนมากคิดว่า “ตะลันต์” ในข้อนีห้มายถึง

ความสามารถหรือสติปัญญาท่ีคนๆ หนึ่งมี แต่ในความจริงแล้ว หมายถึงเงิน ทัง้นี ้ไม่ได้หมายความว่าคําว่า “ตะลนัต์” ไม่อาจมี

ความหมายในทางสญัลกัษณ์ได้ แต่เราควรจะตระหนักว่าคํานีมี้ความหมายตามตวัอกัษรด้วย คําว่าตะลนัต์มีความหมายตาม

ตวัอกัษรหมายถึงหน่วยชัง่ทอง เงินและโลหะท่ีมีค่าอ่ืนๆ ของชาวฮีบรู ทองคําหนึ่งตะลนัต์มีค่าประมาณ 29,000,000 เหรียญ 

[สหรัฐฯ] และเงินหนึง่ตะลนัต์มีคา่เทา่กบั 2,000 เหรียญ [สหรัฐฯ] 

 แม้ว่าอปุมานีจ้ะประยกุต์ใช้ได้กบัการปรนนิบติัของคริสเตียนในหลายๆ ด้าน แต่ก็ประยกุต์ใช้กบัการดแูลเงินท่ีพระเจ้า

ทรงมอบไว้ให้แก่เราได้อย่างแน่นอน บ่าวท่ีสตัย์ซ่ือรู้ว่าเงินไม่ได้เป็นของเขา เขาจึงดแูลเงินนัน้เป็นอย่างดี ข้อ 18 กล่าวว่าบ่าวท่ี

ได้รับเงินหนึง่ตะลนัต์ “ซอ่นเงินของนายไว้” ตวัอยา่งนีแ้สดงให้เหน็วา่เงินท่ีพระเจ้าทรงประทานแก่เราเป็นของพระองค์ ไมใ่ช่ของเรา 
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 เงินท่ีพระเจ้าทรงมอบไว้แก่เรามาจากพระองค์ เพราะของประทานอนัดีทกุอย่างมาจากพระเจ้า (ยากอบ 1:17) พระเจ้า

ทรงเป็นเจ้าของเงิน และเราเป็นผู้อารักขา เม่ือเราดแูลเงินท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงมอบไว้แก่เรา ไม่ว่าจะมากหรือน้อย เราควรจะ

กระทําเหมือนเช่นบ่าวท่ีสตัย์ซ่ือในอปุมานัน้ เรามีหน้าท่ีบริหารเงินขององค์พระผู้ เป็นเจ้าอย่างชาญฉลาด เราควรจะระวงัไม่ใช้เงิน

นัน้เพ่ือความจําเป็นของตวัเราเพียงอยา่งเดียว แตล่งทนุในงานขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเพ่ือประกาศข่าวประเสริฐไปทัว่โลก 

 ไม่มีเหตใุดท่ีย่ิงใหญ่เท่ากบัการท่ีพระเยซูถกูตรึงท่ีไม้กางเขน และไม่มีการลงทนุใดท่ีดีไปกว่าแผ่นดินของพระเจ้า เพราะ

เป็นสิ่งท่ีให้ประโยชน์มากท่ีสดุ หากเราไม่พร้อมท่ีจะลงทนุในบางสิ่ง ก็เป็นเพราะเราไม่เช่ือว่าเหตนุัน้มีค่าพอท่ีจะลงทนุไป แต่เหตุ

ของพระองค์เป็นการลงทนุท่ีมีค่าย่ิง เงินขององค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราจะให้เงินปันผลมากขึน้เม่ือเราลงทนุในคริสตจกัร คริสเตียน

แตล่ะคนควรจะตัง้งบประมาณตา่งๆ โดยคํานงึถงึผู้ รับใช้และคริสตจกัรท้องถ่ิน 

 พระเจ้าจะทรงตอบแทนความสัตย์ซ่ือในทุกๆ ด้านในชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของเรา และวันหนึ่งเราจะได้ยินคําท่ีมี

ความสําคญัท่ีสดุท่ีคริสเตียนจะได้ยินได้ “เจ้าเป็นทาสดีและสตัย์ซ่ือ เจ้าสตัย์ซ่ือในของเลก็น้อย เราจะตัง้เจ้าให้ดแูลของมาก” เราจง

ปฏิบติัตนเพ่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงสามารถให้รางวลัความสตัย์ซ่ือในการจดัการดแูลเงินของพระองค์ได้ 
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บทที่ 4 

กฎแห่งการหว่านและการเกบ็เก่ียว 
 

 กฎสําคญัอย่างหนึ่งของพระเจ้าคือกฎแห่งการหว่านและการเก็บเก่ียว ในเวลาเร่ิมต้น พระเจ้าทรงกําหนดกฎนีข้ึน้ในโลก

ธรรมชาติ (ปฐมกาล 1:11-12) และยงัคงมีผลเป็นกฎทางฝ่ายวิญญาณในพนัธสญัญาใหม่ กาลาเทีย 6:7 กล่าวว่า “อย่าหลงเลย 

ทา่นจะหลอกลวงพระเจ้าไมไ่ด้ เพราะวา่ผู้ใดหวา่นอะไรลง ก็จะเก่ียวเก็บสิง่นัน้” 

 กฎนีร้วมถงึเร่ืองทางการเงินด้วย สภุาษิต 11:24-25 กลา่ววา่ “บางคนย่ิงจําหน่ายย่ิงมัง่คัง่ บางคนย่ิงยดึสิ่งท่ีควรจําหน่าย

ไว้ย่ิงขดัสนก็มี บคุคลท่ีใจกว้างขวางย่อมได้รับความมัง่คัง่ บคุคลท่ีรดนํา้ เขาเองจะรับการรดนํา้” ปัญญาจารย์ 11:1 กลา่วว่า “จง

โยนขนมปังของเจ้าลงบนนํา้ อีกหลายวนัเจ้าจะพบมนัได้” ไม่ช้าก็เร็ว สิ่งท่ีเราได้ให้แก่องค์พระผู้ เป็นเจ้า เราจะได้รับกลบัคืนมา 

(สภุาษิต 19:17) ไมเ่พียงแตจ่ะกลบัคืนมาหาเราอีกครัง้เทา่นัน้ แตจ่ะกลบัคืนมาพร้อมกบัการอวยพร 

 ลกูา 6:38 กลา่ววา่ “จงให้เขา และท่านจะได้รับด้วย และในตกัของท่านจะได้รับตวงด้วยทะนานถ้วนยดัสัน่แน่นพนูล้นใส่

ให้ เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอนัใด พระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทะนานอนันัน้” เปาโลกลา่วกบัชาวโครินธ์ว่า “น่ี

แหละคนท่ีหวา่นเพียงเลก็น้อยก็จะเก่ียวเก็บได้เพียงเลก็น้อย คนท่ีหวา่นมากก็จะเก่ียวเก็บได้มาก” (2โครินธ์ 9:6) 

 การให้เป็นหลกัการของพระเจ้า และหากเราปฏิบติัตาม เราจะเก็บเก่ียวได้ผลท่ีดีในคริสตจกัรและชีวิตสว่นตวัของเรา ซา

โลมอนกล่าวว่า “จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตน และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทัง้สิน้ของเจ้า แล้วยุ้งของเจ้าจะเต็ม

ด้วยความอดุม และบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่น” (สภุาษิต 3:9-10) เม่ือชาวสะมาเรียผู้ ใจดีได้ฝากชายท่ีบาดเจ็บไว้กับ

เจ้าของโรงแรม เขากลา่วกบัเจ้าของโรงแรมวา่ “จงรักษาเขาไว้เถิด และเงินท่ีจะเสียเกินนี ้เม่ือกลบัมาฉนัจะใช้ให้” (ลกูา 10:35) คํา

กล่าวนีแ้สดงให้เห็นว่าทกุสิ่งท่ีเราลงเงินไปเพ่ืองานของพระเจ้าจะได้รับกลบัคืนมาในชีวิตนี ้หรือเม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าเสด็จมาอีก

ครัง้ 

 บางคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยความคิดว่า “ทกุสิ่งเป็นของฉนั ไม่มีสิ่งใดให้คนอ่ืน” เพราะพวกเขาไม่ได้เรียนรู้กฎของพระคริสต์ว่า 

“การให้เป็นเหตใุห้มีความสขุย่ิงกว่าการรับ” (กิจการ 20:35) มีคนเรียกคํากล่าวนีว้่าเป็นพรอย่างท่ีเก้าเน่ืองจากไม่มีผู้ เขียนหนงัสือ

พระกิตติคณุคนใดบนัทึกไว้ในงานเขียนของพวกเขา แต่เปาโลเขียนถ้อยคําเก่ียวกบัพรอนัเกิดจากการให้นีจ้ากพระโอษฐ์ขององค์

เจ้านาย 

 เราจะอยู่ทางฝ่ายวิญญาณและได้รับการอวยพรทางการเงินเม่ือเราปฏิบติัตามกฎแห่งการหว่านและการเก็บเก่ียวในทาง

การเงินของเรา อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้ให้เพ่ือท่ีจะได้รับ หากเราทําเช่นนัน้ เหตจุงูใจของเราก็ไม่ถกูต้อง เราไม่ได้ให้เพ่ือท่ีจะได้รับ

ความรอด แต่เพราะเราได้รับความรอดแล้ว เราจึงให้ การให้เป็นผลผลิตของความรอด เราให้แก่องค์พระผู้ เป็นเจ้าและงานของ

พระองค์เพราะเรารักพระองค์ ความรักควรจะเป็นเหตใุนการให้ และหากเราให้เพราะเรารัก เราจะได้รับการอวยพรในตอนนีแ้ละใน

ชีวิตหน้า 

 

สิง่หนึง่ท่ีฉนัได้เรียนรู้ 

ในชีวิตนีท่ี้กําลงัดําเนินอยู ่

ฉนัไมอ่าจเอาชนะพระเจ้าได้ 

ในเร่ืองการให้ 

ไมว่า่ฉนัจะให้พระองค์มากเพียงใด 

พระองค์ทรงให้มากกวา่ฉนั 

เพราะพระองค์ทรงให้กลบัคืน 

มากกวา่ท่ีฉนัได้ให้แก่พระองค์ 
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คนหนึง่อาจให้โดยไมรั่ก 

คนหนึง่ไมอ่าจรักโดยไมใ่ห้ 

หากฉนัให้ ไมใ่ช่เพราะฉนัมี 

แตฉ่นัมี เพราะฉนัให้ 

เม่ือพระเจ้าทรงขอสิง่หนึง่จากฉนั 

ก็เพราะพระองค์ทรงประสงค์ท่ีจะให้บางสิง่แก่ฉนั 

และเม่ือพระเจ้าของฉนัทรงให้บางสิง่แก่ฉนั 

ก็เพราะพระองค์ทรงประสงค์ท่ีจะขอบางสิง่จากฉนั 

 

หากเธออยากจะลองดบู้าง 

เร่ิมให้พระองค์ในวนันี ้

และไมน่านหลงัจากนี ้

เธอจะพดูได้ด้วยวา่ 

สิง่หนึง่ท่ีฉนัได้เรียนรู้ 

ในชีวิตนีท่ี้กําลงัดําเนินอยู ่

ฉนัไมอ่าจเอาชนะพระเจ้าได้ 

ในเร่ืองการให้ 

ไมป่รากฏช่ือผู้แตง่ 
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บทที่ 5 

แก่ผ้รับใชู้ ของพระเจ้าก่อนหรือ 
 

 ให้แก่ผู้ รับใช้ของพระเจ้าก่อนหรือ ผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายเนือ้หนังจะไม่ยอมรับความคิดนีใ้นทันที ผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายเนือ้หนังเห็นแก่ตัว 

ต้องการทุกสิ่งเพ่ือตนเอง แต่เม่ือเราได้รับการเปล่ียนแปลงจิตใจใหม่โดยพระวิญญาณบริสทุธิ พระวิญญาณจะทรงทําให้เรามี์

ความปรารถนาท่ีจะแบง่ปันกบัผู้ อ่ืน 

 เม่ือเอลียาห์มาถงึบ้านของหญิงมา่ยชาวศาเรฟัท ทา่นเหน็เธอกําลงัเก็บฟืนอยู่จึงพดูกบัเธอว่า “ขอนํา้เลก็น้อยใสภ่าชนะม

ให้ฉนั เพ่ือฉนัจะได้ด่ืมนํา้” (ด ู1พงศ์กษัตริย์ 17:9-16) เม่ือผู้ เผยพระวจนะเห็นความตัง้ใจอนัดีของเธอ โดยทราบว่าพระเจ้าได้ทรง

สัง่เธอให้ช่วยเหลือท่าน ท่านจึงขอขนมปังจากเธอ เธอได้บอกถึงความขาดแคลนของเธอ เธอมีเพียงแป้งหนึ่งกํามือในหม้อ และ

นํา้มนัเลก็น้อยในไห เอลียาห์จงึกลา่วแก่เธอวา่ “จงทําขนมก้อนเลก็ให้ฉนัก่อน” ผู้ ท่ีเช่ือบางคนจะกลา่วว่า “ผู้ รับใช้อะไรทําไมอวดดี

อยา่งนี”้ แตเ่รากําลงัพดูถงึหลกัการตามพระคมัภีร์อยู ่ไมใ่ช่พดูถงึศิษยาภิบาลท่ีไมมี่เหตมีุผล 

ถ้าเราให้แก่ผู้ รับใช้ก่อน แม้ให้โดยท่ีตวัเราก็ขาดแคลน เราจะไม่ขาดสิ่งจําเป็นในบ้านของเรา เราอาจใช้ข้ออ้างว่าเรามีไม่

พอแม้แต่สําหรับครอบครัวของเรา อย่าว่าแต่ผู้ รับใช้และครอบครัวของเขาเลย แต่เราควรจะคํานึงว่า พระเจ้าองค์เดียวกับท่ี

ทอดพระเนตรเห็นการให้อย่างเสียสละของเรา ทรงเห็นความจําเป็นสว่นตวัของเราด้วย หากเราให้แก่ผู้ รับใช้พระเจ้าก่อน เราจะไม่

ขาดสิง่ใดในบ้านของเรา 1พงศ์กษัตริย์ 17:16 กลา่ววา่ “แป้งในหม้อก็ไมห่มด นํา้มนัในไหก็ไมข่าด” 

 บนัทกึจากพระคมัภีร์นีแ้สดงให้เราเหน็หลกัการท่ีสําคญัหลายประการได้แก่ 

1. พระเจ้าทรงคาดหวงัให้ทุกคนมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ รับใช้ของพระองค์ ไม่ว่าสถานการณ์ทางการเงินของเราจะเป็น

อยา่งไร ความยากจนไมใ่ช่ข้ออ้างในการไมถ่วายแดพ่ระเจ้า 

2. ถ้าเราให้แก่พระเจ้า พระองค์จะทรงให้เรามีเพ่ือท่ีจะแบง่ปันมากย่ิงขึน้ (ดยูอห์น 6:1-14) 

3. ถ้าเราให้แก่พระเจ้า พระองค์จะทรงให้สิง่ท่ีเราขาดอยู ่(ฟีลปิปี 4:19) 

 การให้เงินส่วนหนึ่งกลบัคืนแก่พระเจ้าทําให้เราเป็นอิสระจากอํานาจของเงิน เม่ือเราให้ แสดงว่าเราตระหนกัว่าพระเจ้า

ทรงเป็นท่ีมาของเงินอย่างแท้จริง และเราให้ความสําคญักบัพระองค์และงานของพระองค์เป็นท่ีหนึ่ง ไม่ใช่ท่ีสอง เราเน้นเร่ืองความ

เกรงกลวั (ความยําเกรง) พระเจ้า (เฉลยธรรมบญัญัติ 14:23) การให้แก่ผู้ รับใช้พระเจ้าเป็นการหนนุนํา้ใจเขา (2พงศาวดาร 31:4) 

เพราะเฮเซคียาห์ระลกึถงึผู้ รับใช้พระเจ้า เขาจงึเจริญขึน้ (2พงศาวดาร 31:2-21) 

 ภายใต้ธรรมบญัญัติของโมเสส พระเจ้าทรงจดัหาให้แก่ผู้ รับใช้ของพระองค์ก่อน ชาวอิสราเอลต้องแยกผลรุ่นแรก เป็น

ส่วนแรกไว้เพ่ือพระเจ้า และส่วนนีจ้ะให้ไว้กับผู้ รับใช้ก่อน (กันดารวิถี 18:12-13) พระเยซูทรงเน้นความจําเป็นในการให้

ความสําคญักบัสิ่งต่างๆ อย่างถกูต้อง เม่ือตรัสว่า “จงแสวงหาแผ่นดิน และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรง

เพิ่มเติมสิง่ทัง้ปวงเหลา่นี ้(สิง่ท่ีจําเป็นตอ่ชีวิต) ให้” (มทัธิว 6:33) 

 มือท่ีให้อยู่เสมอจะไม่มีวนัว่าง จงจดัลําดบัความสําคญัอย่างถกูต้องก่อน อย่าถือว่าสิบลดและเงินถวายเป็นสิ่งสําคญั

อนัดบัสองหรือไมจํ่าเป็นต้องมีก็ได้ แทนท่ีจะพดูวา่ “ถ้าอาทิตย์นีเ้หลือ ก็จะจ่ายสิบลด” เราควรจะถวายแก่พระเจ้าก่อนสิ่งอ่ืนใด เรา

ควรจะละทิง้บางสิง่เพ่ือพระเจ้า หากเราให้แก่ผู้ รับใช้พระเจ้าก่อน เราจะได้รับการอวยพร 
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บทที่ 6 

คริสเตยีนที่ตระหน่ี 
 

 คริสเตียนบางคนขีเ้หนียวกบัพระเจ้า ตอนท่ีพวกเขาอยูใ่นโลก เขาไมรู้่สกึอะไรเม่ือใช้เงินซือ้เหล้า บหุร่ี เต้นรํา ดภูาพยนตร์ 

เท่ียวผู้หญิงและเลน่พนนั พวกเขามีเงินมากมายสําหรับผีมาร แตเ่ม่ือคนเหลา่นีไ้ด้รับการชําระล้างด้วยพระโลหิตของพระคริสต์แล้ว 

พวกเขากลบัไมมี่เงินให้แก่กิจการงานของพระองค์ 

 เม่ือมีคนพดูกบัเขาเร่ืองสิบลดและเงินถวาย เขาทําเหมือนกบัว่าถกูเอาปืนจีเ้งินไป คนเหลา่นีใ้ห้น้อยท่ีสดุ แต่สร้างปัญหา

มากท่ีสดุ พวกเขาบ่นเสียงดงั บอกกบัทกุคนว่าไม่มีเงิน ศิษยาภิบาลโลภ เป็นขโมย แล้วก็พดูว่า “พดูกนัถึงแต่เร่ืองเงิน” คนเหล่านี ้

ลืมไปวา่ตวัเขาใช้เงินมากกวา่สบิเปอร์เซนต์ในกิจกรรมการทําบาปต่างๆ บางคนใช้เงินท่ีได้มามากถึงห้าสิบเปอร์เซนต์เพ่ือทําความ

บาป และบางคนกลบับ้านมาโดยไม่เหลือเงินในกระเป๋าเลย น่าเศร้าท่ีตอนนีเ้ม่ือเขาอยู่ในพระคริสต์แล้ว กลบัไม่สามารถให้แม้แต่

สบิเปอร์เซน็ต์เพ่ือแผน่ดินของพระองค์จะขยายออกไป พวกเขามีเงินมากมายให้แก่ผีมาร แต่ให้พระเจ้าเพียงแต่สว่นท่ีเหลือ (ดลูกูา 

21:4) 

 คริสเตียนประเภทนีค้วรจะตรวจสอบตนเองเพ่ือดวู่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่หรือยงัคงอยู่ใต้อํานาจของเจ้านายเก่าของเขา

ซึง่คือผีซาตาน ทําไมเม่ือเขาเป็นคนบาป จงึมีเงินทําบาป แตต่อนนีอ้ยูใ่นคริสตจกัรแล้ว กลบัมีไมพ่อให้พระเจ้า 

 การเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจกัรเป็นเหมือนกบัการเปิดบญัชีใหม่ในธนาคาร ใครรู้บ้างว่าเราประหยดัเงินได้เท่าไรเพียง

เพราะเราไมใ่ช้เงินไปกบัสิง่ชัว่และความเพลดิเพลนิท่ีไมไ่ด้ให้ความพอใจ เน่ืองจากเราไม่ลงทนุในความบาป เราควรจะมีให้กบังาน

ของพระเจ้ามากขึน้ เงินเดียวกบัท่ีเราเคยใช้ให้กบัแผน่ดินของซาตาน ในตอนนีค้วรจะนํามาใช้เพ่ือแผน่ดินของพระเจ้า 

 ขอให้ระลกึว่าเราเป็นเพียงผู้อารักขาและไม่ใช่เจ้าของของสิ่งท่ีเราได้มา เม่ือเราอยู่ในโลก เราใช้เงินของเราอย่างไม่ฉลาด

เพราะความโง่เขลา ตอนนีเ้ราควรจะจดัการเงินนัน้เพ่ือเลีย้งดคูรอบครัวของเราและให้แก่คริสตจกัรท้องถ่ิน เพ่ือสนบัสนนุแผ่นดิน

ของพระเจ้า พระคมัภีร์กลา่ววา่ “จงสง่บญัชีหน้าท่ีต้นเรือนของเจ้า” (ลกูา 16:2) เราจะต้องเป็นผู้อารักขาท่ีสตัย์ซ่ือเพราะเรามีหน้าท่ี

รับผิดชอบต่อพระเจ้าในการดแูลเงินท่ีพระองค์ทรงมอบไว้แก่เรา มีคํากลา่วท่ีดีว่า ผู้ ท่ีใช้ชีวิตอยู่เพ่ือตนเองนัน้ใช้ชีวิตเพ่ือมตะท่ีทน

ทกุข์ทรมานท่ีสดุในโลก เน่ืองจากเราเป็นคริสเตียน ขอให้เราเป็นคริสเตียนท่ีใจกว้าง “แต่เขาท่ีเป็นผู้ ดีก็ประดิษฐ์แต่สิ่งท่ีดี เขาดํารง

อยูเ่พ่ือสิง่ท่ีดี” (อิสยาห์ 32:8) 
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บทที่ 7 

สิบลด (ทศางค์) 
 

 คําว่า “สิบลด” ในภาษาฮีบรูคือ มาอสัเซอร์ (maser) ในภาษากรีกคือ เดะคาเท (dekate) มีความหมายว่า “สว่นสิบ” สิบ

ลดคือหนึ่งในสิบสว่นหรือสิบเปอร์เซนต์ของรายได้ของบคุคลคนหนึ่ง สิบลดเป็นหนึ่งในสิบสว่นของแผ่นดิน (พืชผล) รวมทัง้ผลจาก

ต้นไม้ด้วย (เลวีนิติ 27:30) สตัว์ก็เช่นเดียวกนั จะต้องให้สตัว์หนึ่งในสิบส่วนด้วยเพราะธรรมบญัญัติกล่าวว่าสตัว์หนึ่งในสิบตวัท่ี

ลอดใต้ไม้เท้าเม่ือผู้ เลีย้งแกะหรือเจ้าของฝงูนบัแกะนัน้จะต้องเป็นสิบลดแด่พระเจ้า (เลวีนิติ 27:32) สิบลดเป็นหนึ่งในสิบส่วนของ

ทกุสิง่จาก “พืชพนัธุ์ในนา” หรือรายได้หรือกําไรทัง้หมดท่ีประชากรได้รับ (เฉลยธรรมบญัญติั 14:22) 

 
ที่มาตามประวัตศิาสตร์ 

 ผู้นมสัการพระเจ้าเท่ียงแท้ รวมทัง้ผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้าให้สิบลดมาตัง้แต่เวลาเร่ิมต้น พระคมัภีร์และงานเขียนอ่ืนๆ กล่าวถึง

ข้อเทจ็จริงนี ้พจนานกุรม Unger’s Bible Dictionary เขียนไว้วา่ 

 

 การถวายสบิลดหนึง่ของทรัพย์สนิของคนๆ หนึง่แดพ่ระเจ้าเป็นธรรมเนียมดัง้เดิมท่ีเก่าแก่ท่ีสดุอย่างหนึ่ง เหมือน

เช่นการหยดุพกัในวนัสะบาโตหรือการมีคู่สมรสคนเดียว ซึง่มีท่ีมาจากความสมัพนัธ์แรกของพระเจ้ากบัมนษุย์ และสง่ต่อ

กนัมารุ่นแล้วรุ่นเล่าในอารยธรรมเมโสโปเตเมียก่อนท่ีมนษุยชาติจะเส่ือมทรามลงดงัท่ีเปาโลกล่าวถึงในโรม (โรม 1:18-

32) เราพบหลกัฐานเก่ียวกบัธรรมเนียมตามศาสนานีใ้นวรรณกรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ เช่น ลาเออร์ซิโอ (Laercio) กลา่วว่าเม่ือ

พิสสิสตราตสั (Pisistratus) ผู้ เผด็จการของเอเธนส์เขียนจดหมายไปหา โซลอน (Solon) เพ่ือพยายามชกัชวนโซลอน 

กลบัมายงัเมืองเอเธนส์นัน้และยอมรับการปกครองของเขา ได้บอกกบัโซลอนว่าทกุคนจ่ายสิบลดของสินค้าทัง้หมดเป็น

ของถวายแด่พระทัง้หลาย พลีน่ี (Pliny) บอกเขาว่าพ่อค้าชาวอาหรับท่ีค้าขายเคร่ืองเทศไม่กล้าขายสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่า

จะจ่ายสิบลดแก่ซาบิส (Sabis) พระของเขาเสียก่อน และพลทูาร์ก (Plutarch) กลา่วไว้ในงานเขียนของเขาเก่ียวกบัธรรม

เนียมของโรมในการให้สบิลดของสิง่ท่ีปล้นเอามาทัง้หมดจากศตัรูของพวกเขาแก่เฮอร์คิวลสิ (Hercules) 

 

 หากสิบลดเป็นสิ่งสําคญัในอารยธรรมเมโสโปเตเมียแล้ว จึงมีเหตผุลสมควรท่ีจะสรุปว่าเหตผุลหนึ่งท่ีพระเจ้าทรงทําให้ผู้

บชูารูปเคารพเหล่านีก้ระจดักระจายไปจากบาบิโลเนียโบราณคือ พวกเขาเร่ิมให้สิบลดและถวายเงินแก่พระต่างชาติเพ่ือเป็นการ

นมสัการอยา่งหนึง่ ผู้บชูารูปเคารพได้ยืมการปฏิบติันีไ้ปจากผู้นมสัการพระเจ้าเท่ียงแท้ 

 พระคัมภีร์กล่าวถึงผู้บูชารูปเคารพว่า “เพราะถึงแม้ว่าเขาทัง้หลายได้รู้จักพระเจ้าแล้ว เขาก็มิได้ถวายพระเกียรติแด่

พระองค์ให้สมกบัท่ีทรงเป็นพระเจ้า หรือหาได้ขอบพระคณุไม่” (โรม 1:21-23) การถวายสิบลดแด่พระเจ้าเป็นทางหนึ่งในการแสดง

ความขอบคณุของเราต่อพระเจ้าหรือนมสัการพระองค์ เม่ือคนทัง้หลายเร่ิมลืมพระเจ้า พวกเขาขาดการขอบพระคณุ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในเร่ืองหน้าท่ีทางการเงินต่อพระองค์ คนจํานวนมากอาจไม่ให้สิบลดและเงินถวายท่ีแทบเท้าของพระต่างชาติ แต่จะ

วางเงินนัน้ท่ีแทน่บชูาของความโลภ ความเหน็แก่ตวั และความพอใจแหง่โลกนี ้

 คริสเตียนบางคนลงเงินของเขาทัง้หมดในตวัเองหรือวตัถสุิ่งของโดยไม่รู้ตวั แล้วการลงทนุในสิ่งต่างๆ ทางฝ่ายวิญญาณ

ละ่ สิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุของเราคืออะไร เราซึง่เป็นผู้ ท่ีเช่ือจะต้องรักษาทศันคติในการขอบพระคณุพระเจ้าเสมอ ทัง้นี ้รวมถึงการให้เงิน

สว่นหนึ่งของเราแก่พระองค์ด้วยใจท่ีให้จะสมัผสัพระองค์ เพราะการให้เป็นลกัษณะอย่างหนึ่งของพระองค์ พระเยซูรักษาชายง่อย

สบิคน แตมี่เพียงคนเดียวท่ีกลบัมาขอบคณุพระองค์ อย่าให้เราเป็นผู้ ท่ีขาดการขอบคณุเหมือนเช่นชายเก้าคนนัน้ แต่ให้เงินของเรา

แดอ่งค์พระผู้ เป็นเจ้าเพ่ือเป็นการนมสัการด้วยใจท่ีขอบพระคณุ 
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สบิลดก่อนธรรมบัญญัต ิ
 ผู้อธิบายพระคมัภีร์หลายคนได้เสนอวา่การถวายสบิลดมีท่ีมาจากสวนเอเดน ท่ีซึง่พระเจ้าทรงปลกูฝังหลกัการท่ีว่าบางสิ่ง

ควรจะเก็บรักษาไว้เป็นพิเศษเพ่ือพระองค์ (ต้นไม้ในสวน – ปฐมกาล 2:15-17) แก่อาดมัและเอวา ต้นไม้ต้องห้ามสอนความคิด

พืน้ฐานคล้ายเร่ืองสบิลด มีบางสิง่ท่ีเป็นของพระเจ้าโดยเฉพาะและมนษุย์ไมค่วรจะแตะต้อง 

 บางคนคิดว่าเคร่ืองบชูาทดแทนท่ีพระเจ้าทรงให้มีขึน้เพ่ือลบล้างความบาปของอาดมัและเอวา (ปฐมกาล 3:22) มีความ

คล้ายคลงึกบัระบบการถวายสิบลด การถวายเคร่ืองบชูาของคาอินและอาเบลเก่ียวข้องกบัการลบล้างด้วยโลหิต (ซึง่แตกต่างจาก

การกระทําท่ีไร้ผล) และยงัเป็นการถวายผลรุ่นแรกอีกด้วย (นัน่คือ มนษุย์ถวายสิ่งท่ีได้มาสว่นหนึ่งให้แก่พระเจ้า) (ปฐมกาล 4:3-4) 

คาอินและอาเบลคงจะต้องได้เรียนรู้เก่ียวกบัการถวายบางสิง่คืนแก่พระเจ้าจากพอ่แมข่องเขา และพอ่แมข่องเขาคงต้องได้เรียนรู้สิ่ง

นัน้จากพระเจ้า (ปฐมกาล 3:21) 

 การสอนเร่ืองการให้หนึ่งในสิบสว่นคืนแก่พระเจ้าได้ส่งต่อกนัมาโดยคําเล่าปากเปล่าจากพ่อสูล่กู ก่อนหน้าธรรมบญัญัติ

ของโมเสส ไมมี่กฎเขียนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการถวายสิบลด อย่างไรก็ตาม คําเลา่ปากเปลา่มีผลเช่นเดียวกบักฎท่ีเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรมีผลในเวลาตอ่มา 

 ประมาณ 420 ปีก่อนธรรมบญัญัติของโมเสส อบัรามให้สิบลด (ปฐมกาล 14:20) และมากกว่า 200 ปีก่อนธรรมบญัญัติ 

ยาโคบสญัญาว่าจะถวายสิบลดแก่พระเจ้า (ปฐมกาล 28:22) ตวัอย่างทัง้สองนีแ้สดงให้เห็นว่าการถวายสิบลดไม่ได้เป็นเพียงสว่น

หนึ่งของธรรมบญัญัติของโมเสส แต่มีผู้ปฏิบติัมาเป็นเวลาหลายร้อยปี ใครก็ตามท่ีกลา่วว่าการถวายสิบลดเป็นเพียงสว่นหนึ่งของ

ธรรมบญัญัติของโมเสส ไม่เข้าใจประวติัศาสตร์ ไม่ได้อ่านพระคมัภีร์เป็นอย่างดี หรือไม่ต้องการซ่ือสตัย์กบัพระคมัภีร์ สิบลดมีขึน้

ก่อนธรรมบญัญัติ และภายหลงักลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมบญัญัติ เราจึงมีหลกัสําคญัตามพระคมัภีร์เพ่ือสอนเร่ืองนีใ้นปัจจบุนั 

ตวัอยา่งของอบัรามและยาโคบแสดงให้เห็นว่าการถวายสิบลดมีอยู่ในสมยับรรพบรุุษ ไม่ใช่แต่เพียงภายใต้ธรรมบญัญัติของโมเสส

เทา่นัน้ 

 การถวายสบิลดมีขึน้ก่อนธรรมบญัญติัของโมเสสเพราะมกัจะเป็นสิง่ท่ีมนษุย์กระทําเพ่ือถวายเกียรติแดพ่ระเจ้า การถวาย

สิบลดเป็นหลกัการของพระเจ้า แบบอย่างของพระเจ้า และกฎของพระเจ้าท่ีมนษุย์สามารถใช้ตรวจสอบการอารักขาเงินของตน 

การถวายสบิลดมีขึน้ก่อนธรรมบญัญติัเพราะเป็นหลกัการของพระเจ้าในการนมสัการท่ีพระองค์ได้ทรงให้ไว้แก่มนษุย์ 

 
การแสดงออกถงึความเช่ือ 

 เราทกุคนท่ีเป็นของคริสตจกัรขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเป็นเชือ้สายทางวิญญาณของอบัราฮมัและเราควรจะปรารถนาท่ีจะ

เลียนแบบตวัอยา่งของอบัราฮมัในเร่ืองความเช่ือ (โรม 4:16; กาลาเทีย 3:29) เม่ืออบัราฮมัให้สิบลดของเขา เขาไม่ได้ให้เพียงเพราะ

เป็นหน้าท่ีหรือเพ่ือทําตามข้อกําหนดท่ีพระเจ้าทรงเขียนไว้ แต่เขาให้เพราะความขอบคณุท่ีเขารู้สกึในใจของเขาต่อพระเจ้า (ปฐม

กาล 14:20) อับราฮัมให้สิบลดของเขาเพ่ือสรรเสริญพระเจ้าเพราะทรงเป็นผู้ประทานการอวยพรทุกอย่าง เขาให้สิบลดเพราะ

ตระหนกัวา่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าสงูสดุ ผู้ เป็นเจ้าของสวรรค์และแผ่นดินโลก (ปฐมกาล 14:22) การให้นีเ้ป็นการแสดงออกถึงเช่ือ

อนัเกิดจากใจท่ีขอบพระคณุ เป็นการแสดงออกอยา่งเตม็ใจถงึความรักของเขาตอ่พระเจ้า เป็นการนมสัการ ลกูหลานฝ่ายวิญญาณ

ท่ีแท้จริงของอบัราฮมัจะให้สว่นหนึง่ของสิง่ท่ีพระเจ้าประทานแก่เขาโดยอตัโนมติั 

 ลองศกึษาการให้สบิลดของอบัราฮมั กษัตริย์บางองค์ท่ีตอ่ต้านกษัตริย์เมืองโซโดมได้จบัโลท หลานชายของอบัราฮมั และ

ริบเอาสิ่งของของโลทไป เม่ืออบัรามทราบเร่ืองนัน้ เขาได้ติดตามกษัตริย์เหลา่นัน้ไปและนําสิ่งของทกุอย่างกลบัคืนมา รวมทัง้โลท 

สนิค้าของเขา ผู้หญิงและคนทัง้หลาย และทรัพย์สิง่ตา่งๆ (ปฐมกาล 14:14-16) เม่ืออบัราฮมักลบัจากสงคราม เมลคีเซเดค กษัตริย์

เมืองซาเลม ออกมาพบกบัเขา เมลคีเซเดคเป็นปโุรหิตของพระเจ้าสงูสดุ และตามหนงัสือฮีบรู ท่านเป็นแบบของพระคริสต์ (ฮีบรู 

6:20; 7:1-10) ทา่นได้ให้ขนมปังและเหล้าองุ่นแก่อบัราฮมั (ปฐมกาล 14:18) 
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 ชยัชนะท่ีย่ิงใหญ่ทําให้อบัราฮมัเข้าใจการอวยพรของพระเจ้า แต่เพ่ือในอบัราฮมัเข้าใจยิ่งขึน้ เมลคีเซเดคอวยพรเขาอีก

ครัง้ (ปฐมกาล 14:19-20) การอวยพรเน้นวา่พระเจ้าทรงเป็นผู้ให้มีชยัชนะ ถ้อยคําของเมลคีเซเดคทําให้เกิดการตอบสนองโดยทนัที

ในชีวิตของอบัราฮัม นั่นคือ เขาให้สิบลดหนึ่งของทุกสิ่งท่ีเขามี อบัราฮัมไม่เพียงแต่รู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับการอวยพร

เทา่นัน้ แตเ่ขายงัได้แสดงความรู้สกึนัน้โดยให้หนึง่ในสบิสว่นของสิง่ท่ีพระเจ้าประทานให้นัน้คืนแก่พระองค์ 

 อบัราฮมัให้สิบลดโดยไม่มีธรรมบญัญัติของโมเสส กฎเกณฑ์หรือระเบียบใดๆ เขาตอบสนองต่อชยัชนะและการอวยพร

ของเมลคีเซเดคเป็นการกระทําด้วยความเต็มใจและในทนัที เขาไม่ได้ให้ด้วยจํานวนท่ีประมาณ กะเอาหรือไม่แน่ชดั แต่ให้หนึ่งใน

สิบส่วน พระวิญญาณทรงนําอบัราฮมัเม่ือเขาเลือกหนึ่งในสิบส่วนเพ่ือเป็นจํานวนท่ีจะคืนให้แก่พระเจ้า เพราะเขาทําเช่นนัน้ด้วย

ความเช่ือ 

 การให้สบิลดไมใ่ช่เพียงคําสัง่ภายใต้ธรรมบญัญติั แตย่งัเป็นการแสดงถงึความเช่ืออีกด้วย โรม 4:12 กลา่วถึงผู้ ท่ี “มีความ

เช่ือตามแบบของอบัราฮมับิดาของเราทัง้หลาย ซึ่งท่านมีอยู่เม่ือท่านยงัไม่ได้เข้าสหุนตั” สิ่งท่ีแสดงถึงความเช่ืออย่างหนึ่งของอบั

ราฮมัคือการให้สิบลด เราทําตามแบบอบัราฮมัหรือไม่ เราให้สิบลดของเราแก่พระเจ้าหรือเปลา่ หากเราเป็นลกูหลานของอบัราฮมั

ทางความเช่ืออย่างแท้จริง เราจะต้องกระทําตามอบัราฮมัด้วย (ยอห์น 8:30) สิบลดไม่ใช่เพียงกฎระเบียบ แต่เป็นการแสดงออกถึง

การขอบคณุจากผู้ ท่ีมีความเช่ือเช่นเดียวกบัอบัราฮมั 

 ควรจะสงัเกตวา่บนัทกึนีเ้ป็นการกลา่วถงึสบิลดโดยตรงเป็นครัง้แรกในพระคมัภีร์ การกลา่วถึงประเพณีอย่างหนึ่งอย่างใด

เป็นครัง้แรกในพระคมัภีร์เป็นสิ่งท่ีมีความสําคญัค่อนข้างมากในการกําหนดวตัถปุระสงค์และการปฏิบติัท่ีแท้จริง ตวัอย่างการให้

สิบลดของอบัราฮมันีใ้ห้เหตผุลในการให้สิบลดและวิธีท่ีเราควรจะให้ เหตท่ีุเหมาะสมในการให้สิบลดไม่ใช่เพราะเราถกูบงัคบัให้ทํา 

แต่เพราะเราต้องการท่ีจะรับรู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าสงูสดุ และต้องการให้คืนสิ่งท่ีเราได้มาส่วนหนึ่งแก่พระเจ้าจากใจของ

เราด้วยความขอบคณุ 

 
สบิลดภายใต้ธรรมบัญญัต ิ

 ก่อนท่ีจะมีธรรมบญัญติัของโมเสส ไม่มีกฎท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีกําหนดให้ประชากรให้สิบลด การให้สิบลดรวมทัง้คํา

สอนเร่ืองอ่ืนๆ อาจถกูสง่ต่อกนัมาจากพ่อสูล่กูโดยการเลา่ปากเปลา่ อบัราฮมัให้สิบลดของเขา 420 ปีก่อนท่ีจะมีธรรมบญัญัติและ

ปลกูฝังคําสอนนีด้้วยถ้อยคําและการกระทําให้แก่ลกูชายของเขา ปีแล้วปีเล่า ยาโคบสญัญาว่าจะให้สิบลด ดเูหมือนว่าอบัราฮมั

สอนอิสอคั และอิสอคัสอนยาโคบลกูชายของเขา เราเหน็หลกัฐานของการเลา่ปากเปลา่ในเร่ืองการถวายสบิลด 

 อบัราฮัมและยาโคบให้สิบลดอย่างเต็มใจ แต่ภายใต้ธรรมบญัญัติ พระเจ้าทรงเน้นว่าการถวายสิบลดเป็นสิ่งท่ีต้องทํา 

ธรรมบญัญัติของโมเสสสัง่ให้คนทัง้หลายให้สิบลด (เลวีนิติ 27:30; มาลาคี 3:10) สิบลดเป็นของพระเจ้า (เลวีนิติ 27:30-33; มา

ลาคี 3:8) การถวายสิบลดไม่ได้เป็นเพียงการกระทําท่ีเต็มใจเท่านัน้ แต่ยงัเป็นหน้าท่ีอีกด้วย ธรรมบญัญัติกล่าวไว้อย่างชดัเจนว่า 

“ผลได้เป็นปีๆ จากพืชพนัธุ์ในนาของทา่นนัน้ ทา่นจงถวายทศางค์” (เฉลยธรรมบญัญติั 14:22) 

 ธรรมบญัญัติเป็น “ผู้ควบคมุ” ท่ีนําเราไปสูพ่ระคริสต์ แต่เน่ืองจากความเช่ือได้มาแล้ว เราจึงไม่ได้อยู่ภายใต้ผู้ควบคมุอีก

ต่อไป (กาลาเทีย 3:24-25) แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ภายใต้ผู้ควบคมุแล้ว แต่เราจะต้องไม่ลืมคําสอนของผู้ควบคุมนัน้ ธรรมบญัญัติ

สอนหลกัการท่ีเป็นสว่นหนึง่ของนํา้พระทยัและลกัษณะของพระเจ้า 

 พระเจ้าทรงประทานธรรมบญัญติัเพ่ือสอนมนษุย์เก่ียวกบัความผิดพลาดของเขา “เพราะว่าธรรมบญัญัตินัน้ทําให้เรารู้จกั

บาปได้” (โรม 3:20) ธรรมบญัญัติมีขึน้เพ่ือทําให้การละเมิดมีปรากฏมากขึน้ (โรม 5:20) พระเจ้าทรงให้มีธรรมบญัญัติเพ่ือให้เห็น

บาปของมนษุย์ 

 ธรรมบญัญติัมีคําสัง่ให้ถวายสิบลด พระเจ้าทรงเห็นความจําเป็นในการกําหนดให้มนษุย์มีธรรมบญัญัติเหลา่นี ้เพราะคน

สว่นใหญ่ไมไ่ด้ทําด้วยความเตม็ใจ ธรรมบญัญติัเก่ียวกบัสบิลดทําให้มนษุย์ตระหนกัวา่เขาไมไ่ด้ทําหน้าท่ีท่ีใจของเขาควรจะกระตุ้น

ให้เขาทํา ชาวอิสราเอลทราบเร่ืองสิบลดมาก่อนอย่างไม่ต้องสงสยั เพราะอบัราฮมัและยาโคบได้ให้สิบลดเป็นตวัอย่าง และเราได้
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เหน็วา่สบิลดเป็นท่ีรู้จกักนัในอารยธรรมโบราณ พระเจ้าทรงกําหนดให้มนษุย์ถวายสิบลดเพ่ือสอนเขาว่าเขาควรจะให้อย่างน้อยสิบ

เปอร์เซน็ต์ของรายได้กลบัคืนแก่องค์พระผู้ เป็นเจ้า จงึทรงเปิดเผยพระทยัของพระองค์ถงึจํานวนท่ีน้อยท่ีสดุท่ีมนษุย์ควรจะให้เพ่ือให้

กิจการงานของพระองค์ก้าวหน้าตอ่ไป 

 
ความเช่ือและธรรมบัญญัต ิ

 อะไรคือสิ่งท่ีเราเรียนรู้ได้จากการให้สิบลดของอบัราฮัมด้วยความเช่ือ และข้อกําหนดของพระเจ้าในภายหลงัท่ีให้ชาว

อิสราเอลถวายสบิลดภายใต้ธรรมบญัญัติของโมเสส บทเรียนคือว่าพระเจ้าทรงคาดหวงัหนึ่งในสิบสว่น ทําไมอบัราฮมัจึงเลือกหนึ่ง

ในสิบสว่นเพ่ือให้แก่พระเจ้า ทําไมเขาไม่เลือกหนึ่งในห้าส่วนหรือหนึ่งในย่ีสิบสว่น เห็นได้ชดัว่าพระเจ้าทรงชีนํ้าเขา เขาได้แสดงถึง

ความเช่ือเม่ือเขาให้สบิลด เขารู้สกึขอบพระคณุพระเจ้ามากจนต้องการถวายเงินของเขาสว่นหนึ่งคืนแก่พระองค์ พระเจ้าทรงนําเขา

ในการให้หนึง่ในสบิสว่น ภายใต้ธรรมบญัญติั พระเจ้าทรงสําแดงอยา่งเดน่ชดัเก่ียวกบัเร่ืองหนึง่ในสบิสว่น 

 ดงันัน้ แม้ในยคุคริสตจกัร ลกูหลานของอบัราฮมัทางความเช่ือจะให้อย่างน้อยหนึ่งในสิบส่วนของรายได้แก่พระเจ้า การ

ให้หนึ่งในสิบส่วนภายใต้พระคณุเทียบเท่ากบัจํานวนท่ีอิสราเอลให้ภายใต้ธรรมบญัญัติ ด้วยวิธีนี ้เราจึงทําตามความเช่ือของอบั

ราฮมัและความคิดในเร่ืองการให้สิบลดของพระวิญญาณตามท่ีเปิดเผยไว้ในธรรมบญัญัติ เราไม่ได้รักษาธรรมบญัญัติ แต่เราทํา

ตามหลกัการของพระเจ้าในเร่ืองหนึง่ในสบิสว่นท่ีมีอยูใ่นธรรมบญัญติั 

 
สบิลดประเภทต่างๆ 

 ผู้อธิบายพระคมัภีร์หลายคนสรุปวา่ ชาวอิสราเอลถวายสบิลดสามประเภทด้วยกนั สบิลดประเภทแรกซึง่อาจเป็นสิ่งท่ีรู้จกั

กนัมากท่ีสดุนัน้เป็นสิ่งท่ีให้เพ่ือช่วยเหลือคนเลวี (กนัดารวิถี 18:20-24) คนเลวีจะให้สิบลดหนึ่งของสิบลดนีแ้ก่มหาปโุรหิต (กนัดาร

วิถี 18:26-28) ศิษยาภิบาลผู้สอนเร่ืองสบิลดจะต้องปฏิบติัตามด้วย เพราะผู้ รับใช้ของพระเจ้าจะต้องเป็นแบบอย่างแก่ฝงูแกะในทกุ

ด้าน (1เปโตร 5:3) 

 สิบลดประเภทท่ีสองจะถวายทกุปีในงานเฉลิมฉลอง (เฉลยธรรมบญัญัติ 12:5-19) ผู้ให้จะนําสิบลดนีไ้ปยงัสถานท่ีท่ีพระ

เจ้าทรงเลือก และจะต้องกินสิบลดนัน้ อย่างไรก็ตาม คนเลวีจะได้รับสว่นของสิบลดนีด้้วย (เฉลยธรรมบญัญัติ 12:17-19; 14:22-

27) วตัถปุระสงค์สําคญัของสบิลดนีคื้อเพ่ือเป็นอาหารแก่ครอบครัวของผู้ ให้สิบลดในระหว่างเวลาเฉลิมฉลองของชาติอิสราเอล ใน

หลายประเทศ คริสตจกัรตา่งๆ มีกิจกรรมท่ีถือเป็นสบิลดพิเศษนีไ้ด้ หากผู้ ท่ีเช่ือแตล่ะคนจะแยกสิบลดพิเศษออกมาปีละครัง้นอกไป

จากสิบลดสําหรับผู้ รับใช้แล้ว คริสตจกัรท้องถ่ินจะมีเงินเพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอาหารในการประชมุประจําปีของ

คริสตจกัร 

 สิบลดประเภทท่ีสามถวายเม่ือ “ครบสามปี” (เฉลยธรรมบญัญัติ 14:28) ทกุสามปี ชาวอิสราเอลทกุคนจะให้สิบลดพิเศษ 

นอกเหนือไปจากสองประเภทแรก สิบลดพิเศษนีมี้วตัถปุระสงค์ทางสงัคมเพ่ือ “คนต่างด้าวและลกูกําพร้า และแม่ม่าย” อย่างไรก็

ตาม คนเลวีจะได้รับสว่นหนึง่ของสบิลดนีด้้วย (เฉลยธรรมบญัญัติ 14:29) สิ่งหนึ่งท่ีชดัเจนคือ พระเจ้าทรงจดัหาให้แก่ผู้ นําทางฝ่าย

วิญญาณของพระองค์เสมอ เม่ือเรารวมสบิลดทัง้สามประเภทนี ้เคร่ืองถวายบชูา และการถวายด้วยสมคัรใจ จะเห็นได้ว่าทําไมบาง

คนจงึสรุปวา่ชาวอิสราเอลให้มากถงึสามสบิเปอร์เซน็ต์ของรายได้แก่องค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 เม่ือครบสามปี ชาวอิสราเอลแต่ละคนต้องทลูต่อพระเจ้าถึงความสตัย์ซ่ือของตนในการถวายสิบลด (เฉลยธรรมบญัญัติ 

26:12-13) หากว่าเราต้องมาอยู่ต่อพระเจ้าและทลูถึงความสตัย์ซ่ือของเรา ในการช่วยเหลือกิจการงานของพระองค์จะเป็นอย่างไร 

เราจะทลูองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ไหมว่าเราได้ทําอย่างดีท่ีสดุแล้ว วนัหนึ่งเราจะต้องรายงานพระเจ้าถึงการจดัการเงินท่ีพระองค์ทรง

มอบไว้แก่เรา (มทัธิว 25:19) 
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ผลรุ่นแรก 

 บางคนสับสนระหว่างสิบลดและผลรุ่นแรก โดยคิดอย่างผิดๆ ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน สิบลดเป็นปริมาณท่ีแน่นอน (สิบ

เปอร์เซนต์) แต่พระคมัภีร์ไม่ได้กําหนดปริมาณของผลิตผลท่ีได้จากไร่นาท่ีถวายเป็นผลรุ่นแรก ดเูหมือนว่าพระเจ้าจะทรงให้ผู้ ให้

ตดัสนิใจเอาเอง ดงันัน้จงึขึน้อยูก่บัการขอบคณุของผู้ให้ 

 ผลรุ่นแรกของการเก็บเก่ียวคือส่วนของพืชพนัธุ์ พืชผกั ผลไม้และผลิตผลอ่ืนๆ ท่ีแยกออกมาเพ่ือพระเจ้า แม้ว่าจํานวนท่ี

ถวายเป็นผลรุ่นแรกเป็นการให้ด้วยสมคัรใจ แต่การถวายผลรุ่นแรกนัน้เป็นหน้าท่ี ไม่ใช่ทางเลือกหรือสิทธิพิเศษ พระคมัภีร์กลา่วว่า

ผลรุ่นแรกเป็นของพระเจ้า (อพยพ 22:29; 23:19; เฉลยธรรมบญัญติั 26:10) 

 ชาวอิสราเอลแต่ละคนตดัสินว่าพืชผลท่ีได้เป็นผลรุ่นแรกโดยวิธีนี ้เม่ือเขาเห็นเมล็ดข้าวรวงแรก องุ่นพวงแรกและพืชผกั

แรกก่อตวัขึน้บนต้น เขาจะผกูก้านไม้ (ลําแฝก) ไว้กบัสว่นนัน้ท่ีเขาตัง้ใจให้เป็นผลรุ่นแรกแดพ่ระเจ้า เม่ือเขาเก็บเก่ียวพืชพนัธุ์ เขาจะ

แยกส่วนท่ีเขาตัง้ใจให้เป็นผลรุ่นแรกนัน้แก่พระเจ้า หลงัจากถวายผลรุ่นแรกแล้ว เขาจะให้สิบลดตามท่ีเขาเก็บเก่ียวมาได้ ถ้าเก็บ

เก่ียวเพียงครัง้เดียว เขาจะแยกผลรุ่นแรกและสิบลดออกไว้เพียงครัง้เดียว บางคนอาจถวายผลรุ่นแรกครัง้เดียว แต่ตามพระคมัภีร์ 

พวกเขาต้องถวายสบิลดตามรายได้ทัง้หมดของเขา 

 ผลรุ่นแรกต้องเป็นสว่นท่ีดีท่ีสดุของการเก็บเก่ียว (กนัดารวิถี 18:12) ผลรุ่นแรกของสตัว์ตดัสินได้ง่าย คือเม่ือสตัว์ออกลกู

หวัปีมา เขาจะแยกลกูหวัปีนัน้ไว้เป็นผลรุ่นแรกต่อพระเจ้า (กนัดารวิถี 18:15-17) ปโุรหิตและคนเลวีได้รับผลรุ่นแรก รวมทัง้สิบลด

ด้วย (กนัดารวิถี 18:12-21) 

 วตัถปุระสงค์ของผลแรกคือเพ่ือเตือนชาวอิสราเอลถึงการท่ีพระเจ้าทรงนําเขาออกมาจากอียิปต์มาสูแ่ผ่นดินท่ีมีนํา้นมแล

นํา้ผึง้ไหลบริบรูณ์ (เฉลยธรรมบญัญัติ 26:1-10) การถวายผลรุ่นแรกถือเป็นสิ่งเตือนความจํา หลกัการของการถวายผลรุ่นแรกคือ 

(1) ตระหนกัว่าพระเจ้าทรงนําเรามาจากไหน (2) ตระหนกัว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ ให้การอวยพรทางวตัถสุิ่งของทกุอย่าง (3) ให้สิ่งท่ีดี

ท่ีสดุท่ีเรามีแก่พระเจ้าเสมอ และ (4) ให้พระเจ้าก่อนในทกุสิ่งอย่าง (มทัธิว 6:33) การให้ของเราแก่พระเจ้าในทกุวนันีค้วรจะเป็นไป

โดยหลกัส่ีประการนี ้
 ธรรมบญัญัติเก่ียวกบัสิบลดและผลรุ่นแรกมีรายละเอียดมาก ทําให้ยากต่อการเข้าใจในทกุวนันี ้การเข้าใจหลกัการท่ีอยู่

ในธรรมบญัญัติเก่ียวกบัสิบลดและผลรุ่นแรกมีความสําคญัมากกว่ารายละเอียดวิธีและเวลาในการให้ การเน้นรายละเอียดและสิ่ง

เล็กน้อยเก่ียวกบัธรรมบญัญัติมากเกินไปเป็นสิ่งท่ีเกือบจะเป็นไปไม่ได้ และยงัมีลกัษณะกฎระเบียบท่ีพระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้มี

สําหรับธรรมิกชนของพระองค์ในปัจจบุนัอีกด้วย การเข้าใจว่าพระเจ้าทรงคาดหวงัอย่างน้อยสิบเปอร์เซนต์จากเราและเพ่ือเราท่ีจะ

ให้พระองค์ก่อนเพ่ือระลกึถงึการอวยพรอนัมากมายของพระองค์นัน้เป็นสิง่ท่ีเพียงพอแล้ว 
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บทที่ 8 

กฎระเบยีบหรือพนัธะแห่งความรัก 
 

 การถวายสิบลดยงัคงมีผลบงัคบัภายใต้พระคณุเพราะเป็นหลกัการของพระเจ้า การถวายสิบลดถือเป็นแบบอย่างหรือ

รูปแบบท่ีพระเจ้าทรงกําหนดขึน้เพ่ือแสดงถงึจํานวนท่ีน้อยท่ีสดุท่ีเราจะต้องให้แก่กิจการงานของพระองค์ 

 สิบลดเป็นจํานวนท่ีแน่นอนไม่เปล่ียนแปลง ซึ่งถือเป็นมาตรฐานท่ีใช้วดัการอารักขาเงินของเรา หน่วยวดัมาตรฐานมีอยู ่

เช่น หนึ่งฟตุมีสิบสองนิว้ หนึ่งปอนด์มีสิบหกออนซ์ สิบลดเป็นหน่วยมาตรฐาน เป็นจํานวนท่ีน้อยท่ีสดุท่ีผู้ ท่ีเช่ือจะต้องถวายแก่พระ

เจ้าภายใต้พระคณุ เราสามารถให้ได้มากกว่านัน้ แต่เราจะต้องไม่ให้น้อยกว่า พระเยซูไม่เคยวิจารณ์หรือยกเลิกการถวายสิบลด 

และแม้ว่าอคัรทตูเปาโลไม่ได้ใช้คําว่า “สิบลด” เม่ือสอนว่าเราควรจะช่วยเหลือผู้ รับใช้ เขาใช้สิบลดเป็นพืน้ฐานในคํากลา่วของเขา 

(1โครินธ์ 9:8-9) (ศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการถวายสบิลดภายใต้พระคณุจากบทท่ี 25) 

 บางคนโต้เถียงว่า เพราะคริสเตียนไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบญัญัติของโมเสส จึงไม่ต้องให้สิบลดในปัจจบุนั แต่เพราะสิบลด

มีก่อนธรรมบญัญัติหลายร้อยปี การโต้เถียงนีจ้ึงไม่มีมลูความจริง ผู้ถวายสิบลดคนแรกท่ีบนัทกึไว้ตามพระคมัภีร์คืออบัราฮมันัน้ได้

ให้สิบลดแม้อยู่ภายใต้ความเช่ือและพระสัญญา ไม่ใช่ธรรมบัญญัติ เม่ือเขาให้สิบลด เขาได้ปฏิบัติตามความเช่ือ ไม่ใช่ธรรม

บญัญติั ในการถวายสบิลดทกุวนันี ้เราไมไ่ด้ทําตามธรรมบญัญติัของโมเสส แตทํ่าตามบิดาแหง่ความเช่ือ 

 หากคนทัง้หลายกลา่วหาว่าเราอยู่ภายใต้ธรรมบญัญัติเม่ือเราถวายสิบลด พวกเขาก็กลา่วหาอบัราฮมัด้วยเช่นกนั แต่เขา

จะประณามอับราฮัมเร่ืองอะไร ในเร่ืองการเป็นผู้ เคร่งกฎระเบียบมากเกินไป ในการรักษาธรรมบัญญัติหรือในการแสดงการ

ขอบพระคณุต่อพระเจ้าโดยให้พระองค์หนึ่งในสิบส่วน หากข้าพเจ้าให้สิบลดของข้าพเจ้าเหมือนเช่นอบัราฮมัได้ทํา คนเหลา่นัน้ไม่

อาจกล่าวหาข้าพเจ้าว่าเป็นผู้ เคร่งกฎระเบียบมากเกินไปหรืออยู่ภายใต้ธรรมบญัญัติได้ ข้าพเจ้าเพียงแต่ปฏิบติัตามตวัอย่างท่ีอบั

ราฮมัให้ไว้ก่อนท่ีพระเจ้าจะทรงให้มีธรรมบญัญัติ การถวายสิบลดเหมือนเช่นอบัราฮมัทําให้เราอยู่ภายใต้ความเช่ือ ไม่ใช่ภายใต้

ธรรมบญัญัติ ไม่มีใครจะกล้าวิจารณ์อบัราฮมัในการถวายสิบลด แล้วทําไมบางคนจึงไม่เห็นด้วยท่ีลกูหลานทางฝ่ายวิญญาณของ

อบัราฮมัปฏิบติัตามแบบอย่างของเขาในเร่ืองการให้สิบลด ผู้ ท่ีวิจารณ์ไม่สามารถตอบคําถามได้ หากเขาประณามข้าพเจ้าเพราะ

ข้าพเจ้าถวายสิบลด เขาคงจะถือว่าอบัราฮมัและยาโคบทําผิดด้วย แต่หากข้าพเจ้าประพฤติเช่นเดียวกบัท่านทัง้สองนี ้ข้าพเจ้าก็

ประพฤติเหมือนสองคนท่ีประพฤติดี 

 นอกจากนี ้ควรจะระลึกว่า อคัรทตูสอนคริสตจกัรโดยมีพืน้ฐานจากพระคมัภีร์เก่า เราพบว่ามีการอ้างถึงพระคมัภีร์เก่า

มากกว่า 240 ครัง้ในงานเขียนของอคัรทตูเปาโล และหากเราถือเอาหนงัสือฮีบรูเป็นงานสว่นหนึ่งของเขา เราจะพบว่ามีการอ้างถึง

พระคมัภีร์เก่าเพิ่มอีก 100 ครัง้ รวมทัง้หมด 340 ครัง้ 

 ตวัอย่างท่ีแน่ชดัของการใช้ข้อพระคมัภีร์เก่าโดยผู้ เขียนพระคมัภีร์ใหม่คือ 1โครินธ์ 9:8-9 เม่ือเปาโลอ้างจากเฉลยธรรม

บัญญัติ 25:4 เพ่ือสนับสนุนเหตุผลของเขาเก่ียวกับการช่วยเหลือผู้ รับใช้ ในการใช้ข้อความจากธรรมบัญญัติของโมเสสกับ

คริสตจกัร อาจารย์เปาโลได้แสดงให้เหน็วา่หลกัการตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่นธรรมบญัญัติยงัคงมีผลภายใต้พระคณุ ตวัอย่างอีกประการหนึ่ง

คือ 1โครินธ์ 9:13-14 เม่ือเปาโลใช้ธรรมบญัญัติของโมเสสเก่ียวกับการช่วยเหลือคนเลวีด้วยสิบลดเพ่ือสอนชาวโครินธ์เก่ียวกับ

หน้าท่ีในการช่วยเหลือผู้ รับใช้ของเขา เปาโลได้ใช้หลกัการท่ีมีอยู่ในธรรมบัญญัติของโมเสสกับคริสตจักร ไม่ต้องสงสยัเลยว่า

หลกัการตา่งๆ ท่ีธรรมบญัญติัสอนนัน้ ไมใ่ช่ระบบระเบียบของธรรมบญัญติั ยงัคงมีผลใช้ในทกุวนันี ้

 ผู้ ท่ีกล่าวว่าสิบลดอยู่ภายใต้ธรรมบญัญัติ และเราไม่สามารถอ้างพระคมัภีร์เก่าเพ่ือสนบัสนนุการถวายสิบลดนัน้ เป็นผู้ ท่ี

ขดัแย้งกบัหลกัการของพระคมัภีร์ตามท่ีอคัรทตูเปาโลได้สัง่สอน หากเปาโลอ้างคํากลา่วและตวัอย่างจากพระคมัภีร์เก่า (จากธรรม

บญัญติั) เพ่ือสอนเร่ืองการช่วยเหลือผู้ รับใช้ด้วยสบิลด ทําไมเราจงึไมส่ามารถทําเช่นนัน้ได้ เห็นได้ชดัว่าเราสามารถใช้ธรรมบญัญัติ

ของโมเสสเพ่ือสอนคําสัง่สอนหลายประการถ้าเราแสดงถึงหลกัการท่ีมีอยู่ในธรรมบญัญัตินัน้และไม่ใช่ตวัธรรมบญัญัติเอง ธรรม

บญัญัติของโมเสสไม่มีผลควบคุมคริสตจักรในปัจจุบนั แต่เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงหลกัการของพระเจ้าหลายประการท่ีสามารถใช้ได้
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ภายใต้พระคุณ คําสัง่สอนท่ีสําคัญ เช่น ความรอด การอุทิศตน การแยกจากโลก และคําสั่งสอนอ่ืนๆ เป็นส่วนหนึ่งของธรรม

บญัญติัของโมเสส และเป็นสว่นหนึง่ของพระคณุด้วย 

 แม้ว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบญัญัติ หลกัการของพระเจ้าท่ีมีอยู่ในธรรมบญัญัติเป็นสิ่งท่ีไม่อาจเปล่ียนแปลงได้ ดงันัน้

จงึเป็นสิง่ท่ีมีอยูช่ัว่นิรันดร์ พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งหลกัการ ไม่ใช่เพียงกฎต่างๆ กฎเป็นเพียงข้อบงัคบัหรือระเบียบท่ีจําเป็น แต่

หลกัการเป็นเมลด็ ต้นอ่อน รากฐาน พืน้ฐาน ก่อนท่ีพระเจ้าทรงให้การถวายสิบลดเป็นกฎในธรรมบญัญัติของโมเสส การถวายสิบ

ลดเป็นหลกัการ เป็นรากฐาน พืน้ฐานในความสมัพนัธ์ของมนษุย์กบัพระเจ้าอยู่แล้ว ข้อเท็จจริงว่าอบัราฮมัและยาโคบถวายสิบลด

ก่อนท่ีจะธรรมบัญญัติเขียนไว้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงปลูกฝังรากฐานในทางหนึ่งทางใดมาแล้ว พระองค์ทรงสร้างกฎจาก

หลกัการนัน้โดยรวมหลกัการนัน้ไว้ในธรรมบญัญัติของโมเสส อย่างไรก็ตาม หลกัการมีมาก่อนธรรมบญัญัติ เหมือนเช่นความคิด

เกิดขึน้ก่อนท่ีจะกลา่วถ้อยคําออกมา การท่ีหลกัการกลายเป็นธรรมบญัญติัไมไ่ด้หมายความวา่หลกัการท่ีมีมานัน้หายไป 

 สิบลดเป็นหลกัการระหว่างพระเจ้าและมนษุย์ ไม่ใช่เพียงส่วนหนึ่งของธรรมบญัญัติของโมเสส หลกัการของพระเจ้าอยู่

เหนือขอบเขตเวลาใดๆ ดงัท่ีเราได้เห็นแล้ว สิบลดเป็นหลกัการของพระเจ้าก่อนหน้าธรรมบญัญัติ ภายหลงั จึงกลายเป็นส่วนของ

ระบบนัน้ แตเ่พราะสบิลดเป็นหลกัการของพระเจ้า ไมใ่ช่เพียงธรรมบญัญัติท่ีเขียนไว้ สิบลดจึงมีผลแม้หลงัธรรมบญัญัติ มีหลกัการ

มากมายท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ในธรรมบญัญติัท่ีเป็นสว่นหนึง่ของพระคณุ 

 ภายใต้ธรรมบญัญัติซึ่งเป็นผู้ควบคมุเรา พระเจ้าทรงกําหนดกฎสองประการท่ีแสดงหลกัการของพระองค์ในเร่ืองการให้

ของเรา ประการแรก พระเจ้าทรงกําหนดให้มนษุย์ถวายสิบลดเพ่ือเตือนเขาว่าเขาจะต้องคืนรายได้ของตนอย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นต์

ให้แก่กิจการงานของพระเจ้า ประการท่ีสอง พระเจ้าทรงให้สิบลดนีเ้พ่ือช่วยเหลือผู้ รับใช้ของพระองค์ หลกัการสองประการนีไ้ม่ได้

เปล่ียนแปลงไป สิ่งเดียวท่ีเปล่ียนแปลงไปคือวิธีการท่ีพระเจ้าทรงทําให้หลกัการนีสํ้าเร็จ เราได้ออกจากผู้ควบคม (ครู) ไปสู่ความ

เช่ือ ผู้ควบคมุกําหนดให้มนษุย์ถวายสบิลด แตค่วามเช่ือสอนหลกัการเดียวกนันีด้้วยความรัก ไมใ่ช่อํานาจของธรรมบญัญติั 

 ในพระเจ้า ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง (ยากอบ 1:17) และแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรม

บญัญัติ พระเจ้าไม่ทรงเปล่ียนแปลง หลกัการท่ีถกูต้องของพระองค์ซึ่งมีอยู่ในธรรมบญัญัติยงัคงมีผลใช้อยู่ หลกัการเก่ียวกบัการ

ช่วยเหลือผู้ รับใช้ของพระองค์และการท่ีมนุษย์คืนรายได้อย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นต์ให้แก่พระเจ้าเพ่ือช่วยเหลือผู้ รับใช้ไม่ได้

เปล่ียนแปลงไปภายใต้พระคณุ สิง่เหลา่นีเ้พียงแตป่รากฏในวิธีการใหมเ่ทา่นัน้ 

 ผู้ควบคมุสอนเราวา่มนษุย์จะต้องคืนสว่นหนึง่ (สบิเปอร์เซนต์) ของรายได้แก่พระเจ้า ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้สิ่งนี ้ก็ไม่ใช่เพราะ

ผู้ควบคมุไม่ได้สอนเรา แต่เป็นเพราะเราไม่ใช่นกัเรียนท่ีดี งานของผู้ควบคมุคือเพ่ือนํานกัเรียนไปสู่ระดบัหนึ่ง โดยเตรียมนกัเรียน

สําหรับก้าวต่อไป ดงันัน้ ธรรมบญัญัติได้สัง่สอนเราเก่ียวกบัสิบลด โดยเตรียมเราไปสูก่ารเรียนรู้วิธีใช้หลกัการนีภ้ายใต้ครูท่ีย่ิงใหญ่

กวา่ซึง่คือ พระคริสต์ 

 น่าเศร้าท่ีผู้ เช่ือบางคนไม่ได้ก้าวไปจากธรรมบญัญัติสู่พระคณุ พวกเขายงัต้องมีธรรมบญัญัติบงัคบัพวกเขาให้เป็นเด็กท่ี

เช่ือฟัง พระคมัภีร์กล่าวถึงระดบัการพฒันาทางฝ่ายวิญญาณอย่างน้อยสองระดบัได้แก่ ทารกในพระคริสต์ และผู้ ท่ีมีความเป็น

ผู้ ใหญ่ทางฝ่ายวิญญาณ (ฮีบรู 5:13-14; 1เปโตร 2:2) เราจะต้องซ่ือสตัย์และตระหนกัว่าในคริสตจกัร มีผู้ ท่ีมีพฒันาการทางฝ่าย

วิญญาณท่ีแตกตา่งกนั บางคนเป็นทารกและบางคนเป็นผู้ใหญ่ 

 บางคนยงัคงเป็นทารกในพระคริสต์ ซึง่ก้าวไปสูค่วามเป็นผู้ ใหญ่ ทารกเหลา่นีต้้องได้รับการสอนอย่างหนกัแน่น แต่อดทน 

ทารกต้องการความรักและความเข้าใจเป็นอย่างมาก แต่เราคาดหวงัว่าผู้ ใหญ่นัน้จะประพฤติด้วยความเป็นผู้ ใหญ่และมีความ

รับผิดชอบ เด็กคนหนึ่งท่ีได้รับการสอนเป็นอย่างดีในช่วงวยัเด็กจะเป็นผู้ ใหญ่ท่ีมีความรับผิดชอบ เขาจะไม่ต้องให้คอยเตือนอยู่

เสมอเก่ียวกบับทเรียนท่ีเขาควรจะเรียนรู้เหมือนเช่นเด็ก ผู้ เช่ือท่ีต้องได้รับการเตือนเก่ียวกบัหน้าท่ีทางการเงินต่อพระเจ้าอยู่เสมอ

เป็นผู้ ท่ีไมเ่ป็นผู้ใหญ่ เหน็ได้ชดัวา่บางสิง่ขาดหายไปเม่ือครัง้เป็นทารกในความเช่ือ และอาจอยากท่ีจะแก้ไข เพราะ “ไม้อ่อนดดัง่าย 

ไม้แก่ดดัยาก” 
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 ผู้ เช่ือบางคนตอบสนองต่อคําสัง่สอนเร่ืองสิบลดเม่ือศิษยาภิบาลออกคําสัง่อย่างแข็งขนัและตรวจสอบการถวายสิบลด

เป็นการส่วนตวัเท่านัน้ แต่ในเร่ืองความเข้าใจทางฝ่ายวิญญาณแล้ว คนเหล่านีย้งัคงอยู่ภายใต้ธรรมบญัญัติ ผู้ ท่ีเป็นผู้ ใหญ่จาก

ธรรมบญัญติัสูพ่ระคณุจะถวายสบิลดด้วยความรักตอ่องค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 ทกุวนันี ้พระเจ้าไมไ่ด้บีบบงัคบัเราด้วยธรรมบญัญัติเพ่ือให้เราถวายสิบเปอร์เซนต์ของรายได้แก่กิจการงานขององค์พระผู้

เป็นเจ้า พระองค์ทรงให้แบบอย่างของอบัราฮัมและยาโคบ ผู้ ให้สิบลดของพวกเขาก่อนหน้าธรรมบัญญัติ และพระองค์ทรงให้

แบบอยา่งเดียวกนัภายใต้ธรรมบญัญติั (ผู้ควบคมุ) เพ่ือแสดงให้เราเห็นว่าหลกัการของการให้สิบลดเป็นสิ่งสําคญัภายใต้ความเช่ือ

เช่นเดียวกบัภายใต้ธรรมบญัญัติ เน่ืองจากสิบลดมีอยู่ก่อนธรรมบญัญัติและระหว่างธรรมบญัญัติ จึงเหมาะสมท่ีจะสรุปว่าสิบลดก็

มีอยู่หลงัธรรมบญัญัติด้วยเช่นกนั เพราะเป็นหลกัการท่ีควบคมุการให้ของเรา สิบลดเป็นเร่ืองการเงินเพียงอย่างเดียวท่ีพระคมัภีร์

ระบไุว้เป็นแนวทางหรือแบบแผนในการอารักขาทางการเงิน ผู้ เช่ือท่ีจริงใจในการดําเนินไปกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะต้องยอมรับว่า

สบิลดเป็นแบบอยา่งหรือแบบแผนของการอารักขาทางการเงินในปัจจบุนั 

 เราอยู่ภายใต้บญัญัติท่ีดีกว่าธรรมบญัญัติของโมเสส นัน่คือ บญัญัติแห่งรัก ความรักให้หน้าท่ีความรับผิดชอบแก่มนษุย์

มากกว่าธรรมบญัญัติ สําหรับผู้ ท่ีไม่เป็นผู้ ใหญ่ การถือกฎระเบียบเป็นทางปฏิบติัตามได้ง่ายกว่าความรัก เขาทําบางสิ่งเพราะต้อง

ทําง่ายกว่าเพราะต้องการท่ีจะทํา คริสเตียนบางคนปฏิบติัตามหลกัการความบริสทุธิบางอย่าง์ เพ่ือจะได้รับความรอด แต่ความคิด

นัน้ไม่ถูกต้อง เราไม่ได้บริสุทธิเพ่ือ์ จะได้รับความรอด แต่เพราะเราได้รับความรอดแล้ว ความบริสุทธิเป็นผล์ ผลิตและผลตาม

ธรรมชาติของความรอดของเรา หากเราได้รับความรอดอยา่งแท้จริง เราจะดําเนินในความบริสทุธ์ิ 

 แนวคิดเช่นเดียวกนันีใ้ช้ได้กบัการให้ เราไม่ได้ให้เงินของเราเพ่ือท่ีจะได้รอด แต่เพราะเราได้รับความรอดแล้ว บางคนอาจ

กล่าวว่า “ถ้าคุณไม่ให้สิบลดของคุณ คุณจะตกนรก” แม้จะเป็นเช่นนัน้ คริสเตียนบางคนก็จะไม่ถวายสิบลด ความกลัวและ

กฎระเบียบอาจทําให้มนษุย์ทําสิ่งต่างๆ พยายามท่ีจะได้รับความรอด (ไม่ใช่เพราะเขาได้รอดแล้ว) แต่เม่ือความรักครอบครองคริส

เตียนแล้ว ชีวิตเขาทัง้ชีวิตจะเปล่ียนไป เปาโลกลา่วว่า “เหตฉุะนัน้ความรักจึงเป็นการปฏิบติัตามธรรมบญัญัติอย่างครบถ้วน” (โรม 

13:10) เหตท่ีุเราควรจะให้ไมใ่ช่เพราะความกลวันรกหรือแนวความคิดเก่ียวกบัการรอดด้วยการกระทํา การให้เป็นการแสดงออกถึง

ความรักของเราต่อพระเจ้า และผู้ ท่ีรักพระเจ้าจะไม่มีปัญหาในการให้คืนเพียงส่วนหนึ่ง (สิบเปอร์เซนต์) ของรายได้เพ่ือช่วยเหลือ

ผู้ รับใช้พระเจ้า พวกเขาจะทําโดยไม่บ่น ไม่รู้สกึถกูบงัคบัให้ทํา ไม่ต้องให้บอกว่าเป็นกฎ แต่เป็นผลตามธรรมชาติของความรักเพ่ือ

พระเจ้าและงานของพระองค์ 

 บางคนอาจจะกล่าวว่า “สรรเสริญพระเจ้า เราไม่ต้องให้สิบลด” แน่นอนว่าในชีวิตนี ้เราไม่จําเป็นต้องทําสิ่งใดๆ เลย เรา

ไม่ต้องไปโบสถ์ สรรเสริญพระเจ้า อธิษฐาน อ่านพระคมัภีร์หรือทําสิ่งใดๆ แต่ถ้าเรารักพระเจ้าและเห็นความสําคญัของชีวิตทาง

ฝ่ายวิญญาณของเรา เราจะทําสิ่งเหล่านีแ้ละอ่ืนๆ อีกมาก เราไม่ต้องให้ถูกบังคบัเพ่ือถวายสิบลดเหมือนผู้ ท่ีใช้ชีวิตอยู่ใต้ธรรม

บญัญัติของโมเสส แต่ถ้าเรารักพระเจ้า คริสตจกัรและผู้ รับใช้ เราจะถวายสิบลดเป็นอย่างน้อยตามท่ีพระเจ้าทรงกําหนดไว้ เม่ือ

ความรักครอบครองคริสเตียน เขาจะปฏิบติัตามธรรมบญัญติัโดยถวายสิง่ท่ีพระองค์ทรงแสดงให้เราเหน็วา่สมควร (สบิลด) 

 อบัราฮมัรักพระเจ้าของเขามากจนถวายสิบลดแด่พระองค์ แม้จะไม่ได้มีข้อกําหนดของธรรมบญัญัติก็ตาม ดงันัน้ จึงเป็น

การปฏิบติัตามธรรมบญัญัติด้วยความรัก ในทํานองเดียวกนั ผู้ ท่ีเช่ือทกุวนันีจ้ะยอมรับพระเจ้าของเขาโดยการคืนรายได้ส่วนหนึ่ง

ให้แก่พระองค์ด้วยเหตเุพราะความรัก แม้ว่าเราจะไม่ “ต้อง” ให้สิบลดและเงินถวายเพราะข้อบงัคบัภายใต้ธรรมบญัญัติของโมเสส 

แตเ่ราต้องถวายสบิลดเพราะกฎแหง่ความรักท่ีสําคญักวา่ซึง่ได้ครอบครองเรา 

 คริสเตียนจะต้องดําเนินชีวิตด้วย “กฎแห่งเสรีภาพ” ซึ่งคือความรัก (ยากอบ 1:25; 2:12; กาลาเทีย 5:13-14) ในพระ

คริสต์ เรามีเสรีภาพ แต่ไม่ใช่เพ่ือให้โอกาสแก่เนือ้หนงั (กาลาเทีย 5:13; 1เปโตร 2:16; ยดูา 4) เสรีภาพไม่ได้หมายความว่าไม่มี

ข้อบงัคบัหรือข้อกําหนด พระคณุของพระเจ้าไม่ได้ทําให้เราไม่ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัตามพระวจนะของพระเจ้า เม่ือ

บางคนเร่ิมให้สบิลดด้วยความรักไมใ่ช่ด้วยการถกูบงัคบั เขาเป็นผู้ ใหญ่ในพระคริสต์ ด้วยการนีเ้อง เขาจึงเติบโตจากธรรมบญัญัติสู่

พระคณุ จากเดก็สูผู่้ ใหญ่ จากโมเสสสูพ่ระคริสต์ เขาได้เข้าใจว่ากฎแห่งเสรีภาพไม่ได้ “ทําให้เป็นอิสระ” จากการเป็นผู้ชอบธรรมต่อ
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พระเจ้าในเร่ืองเงิน พระเจ้าไม่ได้ประทานพระคณุแก่เราเพ่ือประพฤติอย่างผู้ ท่ีไม่มีภาระหน้าท่ีหรือให้เรามีข้อแก้ตวัในการไม่ให้แก่

งานของพระองค์ บางคนท่ีไม่ได้ให้เงินของเขาแก่พระเจ้าไม่ได้ใช้พระคณุของพระเจ้าอย่างถกูต้อง เขาได้ซ่อนอยู่หลงัพระคณุเพ่ือ

ปกปิดความรักเงินของเขา 

 จะมีผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายเนือ้หนงัท่ีหาทางหลีกเล่ียงการถวายสิบลดอยู่เสมอ ผู้ ท่ีต่อต้านความคิดเก่ียวกบัเงินสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เคย

เอาชนะความรักเงินของเขาได้ เขาไมเ่คยได้เรียนรู้ท่ีจะรักพระเจ้า คริสตจกัรหรือผู้ รับใช้ของคริสตจกัร 

 ความแตกต่างท่ีสําคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งระหว่างธรรมบัญญัติของโมเสสและบทบัญญัติของพระคริสต์คือวิธีการ ไม่ใช่

ผลลพัธ์ เพราะผลลพัธ์เหมือนกนั (นัน่คือเราเช่ือฟังนํา้พระทยัของพระเจ้า) สิ่งท่ีเปล่ียนแปลงไปคือวิธีท่ีพระเจ้าทรงใช้เพ่ือให้เกิดนํ ้

พระทยัท่ีดีในเรา ธรรมบญัญัติเขียนไว้บนแผ่นหิน แต่พระธรรมของพระเจ้าได้เขียนไว้ในใจของผู้ ท่ีเช่ือแล้ว (เยเรมีย์ 31:33) ธรรม

บญัญติัมีอํานาจในตวัหนงัสือ พระคณุมีอํานาจในพระวิญญาณ (2โครินธ์ 3:6) 

 เราจะกลา่วได้อย่างไรว่าความรักของพระเจ้าครอบครองในใจของเราถ้าเราไม่แม้แต่จะให้สิ่งท่ีน้อยท่ีสดุท่ีพระองค์ได้ทรง

กําหนดไว้สําหรับการอารักขาเงิน ถ้าประชากรของพระเจ้าให้สิบเปอร์เซ็นต์ภายใต้ธรรมบญัญัติของโมเสส ตอนนีเ้ราควรจะให้

เทา่ไร น้อยกวา่อย่างนัน้หรือ เราจะให้พระเจ้าน้อยกว่าผู้ ท่ีอยู่ใต้ธรรมบญัญัติได้อย่างไร ถ้าเป็นอย่างนัน้ จะไม่เป็นการบอกกบัพระ

เจ้าและโลกทัง้โลกว่าธรรมบญัญัติของโมเสสมีอํานาจมากกว่าความรักของพระคริสต์หรือ ชาวอิสราเอลผู้ ให้สิบลดของเขาอย่าง

สตัย์ซ่ือ รักพระเจ้ามากกว่าบางคนในคริสตจกัรของเราผู้ ท่ีได้ความรักและพระคณุของพระเจ้า ไมต้่องการให้อย่างน้อยมากเท่ากบั

ท่ีพวกเขาให้ ไมต้่องพดูถงึการให้มากกวา่นัน้ คําถามเหลา่นีต้้องการคําตอบจากผู้ ท่ีตอ่ต้านการถวายสบิลด 

 พระเจ้ายงัทรงคาดหวงัว่าผู้ ท่ีเช่ือจะให้เพียงส่วนหนึ่ง (สิบเปอร์เซนต์) แก่กิจการงานของพระองค์ เหมือนเช่นอบัราฮัม 

ไม่ใช่เพราะถกูบงัคบัด้วยธรรมบญัญัติ แต่ด้วยความรัก ความรักมีกําลงัท่ีแข็งแกร่งกว่าธรรมบญัญัติ นํา้มากหลายไมอ่าจดบัควา

รักให้มอดเสียได้ (เพลงซาโลมอน 8:7) คนๆ หนึ่งรักพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่ถ้าเขาตระหน่ีจนไม่ให้สว่นท่ีเราควรจะให้เกียรติแก่

พระเจ้าแม้แต่กบังานของพระองค์ พ่ีน้องคนหนึ่งท่ีกลา่วว่าเขารักพระเจ้าแต่ไม่รักพระองค์มากพอท่ีจะให้เงินของเขาจะได้รับความ

รอดหรือไม่ นัน่ไม่ใช่ความโลภหรือ การโลภอนัเป็นการบชูารูปเคารพ (โคโลสี 3:5) คนๆ หนึ่งไม่ตกนรกเพียงเพราะเขาไม่ให้สิบลด 

แตเ่พราะเขาไมรั่กพระเจ้า หรือผู้ รับใช้ของพระองค์ หรืองานของพระองค์ คนดงักลา่วไมอ่นญุาตให้ความรักครอบครองเขา 

 เราไม่ได้ให้เพ่ือท่ีจะได้รับความรอด แต่เพราะเราได้รับความรอดแล้ว ในทางตรงกันข้าม หากเราได้รับความรอดอย่าง

แท้จริง เราจะให้แก่องค์พระผู้ เป็นเจ้า บคุคลท่ีไมใ่ห้แก่พระเจ้าอาจหมายถงึเขาไมไ่ด้รับความรอดอยา่งแท้จริง 

 น่าสงสยัวา่บคุคลคนหนึง่รักพระเจ้าจริงหรือไมถ้่าเขาไมใ่ห้เงินของเขาแก่กิจการงานขององค์พระผู้ เป็นเจ้า ความรักมกัจะ

แสดงออกในวิธีท่ีเสียสละเสมอ พระเจ้าทรงเป็นตวัอย่างของเราและพระองค์ทรงให้พระองค์เองอย่างไม่เสียดาย (เอเฟซสั 5:25; 1

ยอห์น 4:19; 2โครินธ์ 8:7-9) ข้อความตอ่ไปนีซ้ึง่ไมป่รากฏช่ือผู้แตง่อธิบายถงึหลกัการในการให้ 

 
พระเจ้าทรงให้แบบอย่าง 

พระเจ้าทรงสร้างดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ให้ 

พระเจ้าทรงสร้างดวงจนัทร์ ดวงจนัทร์ให้ 

พระเจ้าทรงสร้างดวงดาว ดวงดาวให้ 

พระเจ้าทรงสร้างอากาศ อากาศให้ 

พระเจ้าทรงสร้างเมฆ เมฆให้ 

พระเจ้าทรงสร้างทะเล ทะเลให้ 

พระเจ้าทรงสร้างต้นไม้ ต้นไม้ให้ 

พระเจ้าทรงสร้างดอกไม้ ดอกไม้ให้ 

พระเจ้าทรงสร้างนก นกให้ 
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พระเจ้าทรงสร้างสตัว์ สตัว์ให้ 

พระเจ้าทรงสร้างมนษุย์ มนษุย์ให้หรือไม ่

 

 เม่ือเรารักพระเจ้า จะไมย่ากท่ีจะให้แก่งานของพระองค์ ความรักของเราตอ่พระเจ้าจะมีมากกว่าความรักของเราต่อสิ่งท่ีมี

อยู่ชัว่คราว (ยอห์น 21:15) มีคํากล่าวว่า “เราอาจให้ได้โดยไม่รัก แต่เราไม่อาจรักได้โดยไม่ให้” ผู้ ท่ีไม่ให้แก่งานขององค์พระผู้ เป็น

เจ้าไมไ่ด้รักพระองค์อยา่งแท้จริง 

 คริสเตียนบางคนโต้แย้งว่า ภายใต้พระคณุ ผู้ เช่ือทกุคนไม่ควรถกูจํากดัในการถวายสิบลดแด่พระเจ้า ผู้ เช่ือไม่ควรรู้สกึถกู

จํากดัในการให้เพียงสบิลดหนึง่แก่องค์พระผู้ เป็นเจ้า อยา่งไรก็ตาม เราควรจะให้อย่างน้อยสิบเปอร์เซนต์ เพราะเป็นแบบแผนท่ีพระ

เจ้าทรงกําหนด หากเราไมใ่ห้แม้แตส่บิเปอร์เซนต์แล้ว ทําไมต้องโต้แย้งเก่ียวกบัการให้มากกว่านัน้ด้วย ถ้าผู้ ท่ีกลา่วว่าไม่จําเป็นต้อง

ถวายสิบลดไม่ให้มากกว่าสิบลด พวกเขาก็ไม่อนุญาตให้อํานาจแห่งความรักของพระเจ้าทํางานอย่างเต็มท่ีให้ชีวิตของเขา น่า

สงัเกตวา่ผู้ ท่ีตอ่ต้านการถวายสบิลดสว่นใหญ่เกือบจะไมเ่คยให้มากกวา่หนึง่ในสบิสว่นแก่พระเจ้า หนึง่ในสิบสว่นเป็นหลกัการ และ

อยู่ภายใต้พระคณุ เราไม่ควรจะให้เพียงจํานวนนัน้ แต่ควรจะมากกว่านัน้ ไม่มีประโยชน์ท่ีจะโต้เถียงเก่ียวกบัหนึ่งในสิบส่วนถ้าเรา

ไมใ่ห้อยา่งน้อยหนึง่ในสบิสว่นหรือมากกวา่ 

 คริสตจกัรตา่งๆ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคริสตจกัรเอง เราไม่อาจนําพระกิตติคณุไปในโลกนีไ้ด้หากไม่มีแผนการทาง

การเงินท่ีเหมาะสม พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งระเบียบ ทกุสิ่งท่ีกระทําในคริสตจกัรจะต้องมีระเบียบ (1โครินธ์ 14:40) แม้แต่การ

ให้ของเราต่อพระเจ้าจะต้องมีระบบ ศิษยาภิบาลมีอํานาจและย่ิงกว่านัน้มีหน้าท่ีในการสอนแผนการทางการเงินในการครอบคลมุ

คา่ใช้จ่ายของคริสตจกัร มิฉะนัน้แล้ว เราจะตอ่สู้อยา่งไร้จดุหมายโดยไมมี่การตรวจนบัคา่ใช้จ่าย 

 แผนการทางการเงินนีค้วรจะใช้หลกัการตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัหนึ่งในสิบสว่น เป็นแผนการท่ีดีซึง่แสดงผลลพัธ์ท่ีดีในทกุ

ประเทศท่ีใช้แผนการนี ้สบิลดถกูทดลองและทดสอบแล้ว ย่ิงกวา่นัน้ ยงัเป็นพืน้ฐานตามพระคมัภีร์อีกด้วย 

 ในคริสตจกัรเจ็ดแห่งท่ีข้าพเจ้าได้เป็นศิษยาภิบาล ข้าพเจ้าได้เห็นผู้ เช่ือท่ีไม่ถวายสิบลดกลายเป็นผู้ถวายสิบลดท่ีสตัย์ซ่ือ 

พวกเขาได้เป็นพยานเก่ียวกบัการอวยพรของพระเจ้าในชีวิตหลงัจากท่ีเร่ิมถวายสิบลด โดยทัว่ไป ผู้ ท่ีถวายสิบลดอย่างสตัย์ซ่ือเป็น

ธรรมิกชนท่ีดีท่ีสดุในคริสตจกัร เพราะเขาเป็นผู้ ท่ีรับผิดชอบและมีระเบียบวินยั คริสตจกัรท่ีไม่สอนเร่ืองสิบลดมกัจะไม่มีระเบียบ 

คริสตจกัรเช่นนัน้มกัจะเป็นสถานท่ีดึงดดูใจสําหรับผู้ เช่ือท่ีไม่ชอบระเบียบและวินยั การขาดวินยัในการถวายแก่พระเจ้าเป็นการ

สะท้อนถึงด้านอ่ืนๆ ในชีวิตคริสเตียนด้วย นอกจากนี ้คริสตจกัรต่างๆ ท่ีไม่สอนหรือปฏิบติัเร่ืองการถวายสิบลดมกัจะมีจํานวนคน

น้อย พวกเขาไมเ่ติบโต พระเจ้าไมท่รงอวยพรแก่คริสตจกัรท่ีไมใ่ห้แก่กิจการงานของพระองค์ในวิธีท่ีเป็นระบบ 

 ท่ีซึ่งคําสอนเก่ียวกับการให้แก่พระเจ้าไม่เข้มแข็งเป็นเพราะผู้ นําอ่อนแอ ผู้ รับใช้ท่ีไม่แน่ใจเก่ียวกบัสิ่งท่ีเขาสอนส่งผ่าน

ความไม่แน่ใจของตนไปยงัฝงูแกะ เสียงท่ีแน่ชดัในเร่ืองแผนการทางการเงินของคริสตจักรเท่านัน้ท่ีสามารถพูดได้โดยปราศจาก

ความกลวัและสงสยัในเร่ืองหน้าท่ีนี ้คริสตจกัรท่ีมีผู้ นําสอนว่าการถวายสิบลดเป็นเพียงทางเลือกส่วนตวัมีผู้ นําท่ีขาดการชีนํ้าของ

พระเจ้าสําหรับฝงูแกะท่ีเขาเลีย้งด ู

 สงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจและวิถีชีวิตได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมากจากเวลาของอคัรทตูจนถึงยคุปัจจบุนั ค่าใช้จ่ายใน

การประกาศข่าวประเสริฐอย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยเหลือผู้ รับใช้และการครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทั่วไปของ

คริสตจกัรท้องถ่ินเป็นเงินจํานวนมาก เปาโลไม่ได้จ่ายค่าไฟฟ้าหรือนํา้ประปา หรือมีอปุกรณ์เคร่ืองเสียง ใบปลวิ หรือรายการวิทยุ

ไมต้่องเช่าอาคารเพ่ือใช้ประชมุ ค่าใช้จ่ายเหลา่นีท้ัง้หมดทําให้ต้องมีแผนการทางการเงินในคริสตจกัรท้องถ่ิน สิบลดเป็นแบบอย่าง

ท่ีดีตามพระคมัภีร์เพ่ือช่วยเหลือผู้ รับใช้ของคริสตจกัรท้องถ่ิน แน่นอนว่า การซือ้ท่ีดินและอาคารคริสตจกัรจะต้องใช้ความพยายาม

นอกไปจากสบิลดธรรมดา เรามีตวัอยา่งในการถวายด้วยสมคัรใจเพ่ือสร้างวิหารของซาโลมอน 

 โดยสรุป แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบญัญัติ แต่ธรรมบญัญัติให้หลกัการเก่ียวกบัการช่วยเหลือผู้ รับใช้ และการให้อย่าง

น้อยสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้แก่องค์พระผู้ เป็นเจ้า เราจะต้องให้ ไม่ใช่เพราะเราถกูบงัคบัเพราะธรรมบญัญัติ แต่เพราะการให้เป็น
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ผลจากความรักและงานของพระวิญญาณบริสทุธิในเรา์  การให้เป็นพระคณุของคริสเตียน ก่อนท่ีเราจะบงัเกิดใหม่ เราเป็นคนเห็น

แก่ตวั ตระหน่ี แสวงหาแต่ประโยชน์ของตนเองเท่านัน้ แต่ตอนนี ้เพราะความรัก เราจึงให้อย่างน้อยสิบลดหนึ่งด้วยความเบิกบาน

ใจ 
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บทที่ 9 

คนเลวี 
 

 คนเลวีหรือ “บุตรของเลวี” เป็นลกูหลานของเลวี พวกเขาได้รับการแยกออกเพ่ือรับใช้ในพลบัพลา ภายใต้การดแูลของ

ปโุรหิต (กนัดารวิถี 8:6; 18-22; เอษรา 2:70) ผู้อธิบายพระคมัภีร์หลายคนให้เหตผุลว่าพวกเขาได้รับการเรียกเพราะการเช่ือฟังใน

เวลาท่ีมีการนมสัการววัทองคํา (อพยพ 32:26-28) เม่ือพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นความสตัย์ซ่ือของพวกเขาต่อโมเสส พระองค์ทรง

ตดัสินพระทยัท่ีจะแยกคนเลวีออกเพ่ือปฏิบติังานในพลบัพลา (กนัดารวิถี 3:5-9) พวกเขาได้อทุิศตนต่อพระเจ้า โดยได้รับตําแหน่ง

บตุรหวัปีของชนทัง้ชาติ (กนัดารวิถี 3:12-15) 

 โมเสสแยกเลวีออกเป็นสามกลุ่มตามลกูชายสามคนของเลวี ได้แก่ เกอร์โชน โคฮาท เมรารี โดยตระกลูเกอร์โชนมีหน้าท่ี

ดแูล “งานพลบัพลา งานเต็นท์พร้อมกบัเคร่ืองคลมุเต็นท์ และม่านประตเูต็นท์นดัพบ ม่านบงัลานและม่านประตลูาน ซึ่งอยู่รอบ

พลบัพลาและแท่นบชูารวมทัง้เชือกโยง ทัง้งานสารพดัท่ีเก่ียวกบัสิ่งเหล่านี”้ (กนัดารวิถี 3:25-26) ตระกูลโคฮาทมีหน้าท่ีดแูล “หีบ

พระบญัญัติ โต๊ะ คนัประทีป แท่นบูชาทัง้สองและเคร่ืองใช้ของสถานนมสัการ ซึ่งปโุรหิตใช้ปฏิบติังานและม่าน ทัง้งานสารพดัท่ี

เก่ียวกบัสิ่งเหลา่นี”้ (กนัดารวิถี 3:29-31) ลกูหลานของเมรารีมีหน้าท่ีดแูล “ไม้กรอบพลบัพลา ไม้กลอน ไม้เสา ฐานรองและเคร่ือง

ประกอบ สิง่เหลา่นีท้ัง้หมด ทัง้งานสารพดัท่ีเก่ียวกบัสิ่งเหลา่นี ้และเสารอบลาน พร้อมกบัฐานรองหลกัหมดุและเชือกโยง” (กนัดาร

วิถี 3:36-37) 

 นอกจากมีหน้าท่ีรับผิดชอบอุปกรณ์ต่างๆ ของพลบัพลาแล้ว คนเลวีมีหน้าท่ีในการรักษาธรรมบญัญัติของพระเจ้าให้

บริสทุธ์ิจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยสอนธรรมบญัญัตินัน้และทําให้แน่ใจว่าธรรมบญัญัตินัน้ไม่มีการเปล่ียนแปลง และมีการ

ปฏิบติัตามอย่างสตัย์ซ่ือ (เลวีนิติ 10:11; เฉลยธรรมบญัญัติ 17:18; 31:9-13; 33:8-10; เนหะมีย์ 8:9; เอเสเคียล 44:21-23; มา

ลาคี 2:7) การท่ีพวกเขามีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลเคร่ืองเรือนในพลบัพลาเป็นสิ่งสําคญั เพราะสิ่งเหล่านัน้เป็นสญัลกัษณ์ของการ

นมสัการ สรรเสริญและความรอดของชาติอิสราเอล โดยทัว่ไป คนเลวีมีหน้าท่ีดแูลในเร่ืองฝ่ายวิญญาณของประชากรของพระเจ้า 

 คนเลวีได้รับการแยกออกจากคนอ่ืนๆ เน่ืองจากได้อทุิศตนต่องานของพระเจ้า เผ่าเลวีจึงไม่ได้รับมรดกในแผ่นดินคานา

อนั (โยชวูา 14:3-4; 21:2-3) มรดกของเลวีคือพระเยโฮวาห์ (เฉลยธรรมบญัญัติ 10:9; กนัดารวิถี 18:20) พระเจ้าทรงจดัเตรียมโดย

แยกเมืองส่ีสิบแปดเมืองให้เขาได้อยู่อาศยั (กันดารวิถี 35:1-8) นอกจากนี ้พระเจ้ายงัทรงให้เขามีทุ่งหญ้าเพ่ือเลีย้งสตัว์ของเขา 

นอกจากนี ้พระเจ้ายงัทรงให้สิบลดแก่พวกเขารวมทัง้ผลรุ่งแรกแห่งไร่นา และฝงูสตัว์ รวมทัง้สว่นของเคร่ืองถวายบชูาด้วย (เลวีนิติ 

2:10; กนัดารวิถี 18:1-24) สบิลดและผลรุ่นแรกเป็นสว่นหรือมรดกของคนเลวี 

 คนเลวีต้องรับใช้ในวิหารและใช้เวลาท่ีเหลือในเมืองเพ่ือดแูลฝงูสตัว์ (กนัดารวิถี 35:3) เห็นตวัอย่างได้ชดัเจนจากเศคาริ

ยาห์ บิดาของยอห์นผู้ ให้บพัติศมา (ลกูา 1:5, 8-9) ในขณะท่ีคนเลวีไม่ได้อยู่ในเยรูซาเลม็เพ่ือทําหน้าท่ีของตน พวกเขายงัคงได้รับ

การช่วยเหลือจากสบิลด 

 คนเลวีในพระคมัภีร์เก่าเป็นเหมือนกบัผู้ดแูลฝงูแกะของพระเจ้า เปาโลกล่าวว่า “ท่านไม่รู้หรือว่าคนท่ีปรนนิบติัในโบสถ์ก็

กินอาหารของโบสถ์ และคนปรนนิบติัท่ีแท่นบชูา [ปโุรหิต] ก็รับส่วนแบ่งจากเคร่ืองบูชานัน้ ทํานองเดียวกนั องค์พระผู้ เป็นเจ้าได้

ทรงบญัชาไว้วา่ คนท่ีประกาศข่าวประเสริฐ [รับใช้ข่าวประเสริฐ] ควรได้รับการเลีย้งชีพด้วยข่าวประเสริฐนัน้” (1โครินธ์ 9:13-14) 

 บางคนอาจโต้แย้งว่าผู้ รับใช้ในปัจจุบนัไม่เหมือนกบัคนเลวี เพราะพระเจ้าได้ยกเลิกการเป็นปโุรหิตของคนเลวีแล้ว เป็น

ความจริงวา่ทกุวนันี ้พระเจ้าไม่ได้เลือกปโุรหิตพิเศษเพ่ือนําประชากรของพระองค์ การเป็นปโุรหิตในทกุวนันีคื้อการเป็นปโุรหิตของ

ผู้ ท่ีเช่ือ เราทกุคนเป็น “อาณาจกัร [กษัตริย์] และปโุรหิต” และ “ปโุรหิตหลวง” (วิวรณ์ 1:6; 1เปโตร 2:9) ผู้ เช่ือแต่ละคนสามารถ

ถวายเคร่ืองบชูาอนัเป็นท่ียอมรับแดพ่ระเจ้าได้โดยไมมี่คนกลาง 

 แต่เราจะต้องตระหนกัว่าพระเจ้าทรงมีสิทธ์ิในการแต่งตัง้ผู้ รับใช้ไว้ในคริสตจกัรเพ่ือให้สิทธิชนเป็นคนดีรอบคอบ (เอฟซสั 

4:11-12) พระเจ้าทรงมอบหมายให้ผู้ นําเหลา่นี ้“รักษา [เลีย้งด]ู” ฝงูแกะและ “ดแูล” วิญญาณของพวกเขา (กิจการ 20:28; ฮีบรู 
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13:17) พวกเขาทําหน้าท่ีผู้ รับใช้เหมือนเช่นคนเลวี นัน่คือการรับใช้ในการดแูลฝ่ายวิญญาณของประชากรขององค์พระผู้ เป็นเจ้า 

เปาโลกล่าวว่าผู้ รับใช้เหล่านีค้วรจะรับการตอบแทนเหมือนเช่นคนเลวี ผู้ ได้รับการช่วยเหลือด้วยสิบลดและผลรุ่นแรก (1โครินธ์ 

9:13-14) เหมือนเช่นคนเลวีได้รับการช่วยเหลือด้วยสิบลด ผู้ รับใช้ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าจะต้องได้รับการช่วยเหลือในวิธีเดียวกนัใน

ทกุวนันี ้

 คนเลวีจํานวนมากได้รับใช้เป็นนายประต ูนกัดนตรี นกัร้องและแม้แต่คนเลีย้งแกะของพระวิหาร (1พงศาวดาร 15:16-28; 

16:37-42) พวกเขาทกุคนได้รับการช่วยเหลือจากสิบลด เราสามารถนําหลกัการนัน้มาใช้กบัคริสตจกัรทกุวนันีท่ี้มีผู้ รับใช้หรือผู้ช่วย

หลายคน เช่น ศิษยาภิบาลร่วม หวัหน้าแผนกดนตรี และผู้ รับใช้แผนกอนชุน ทัง้นี ้เพ่ือใช้สบิลดบางสว่นเพ่ือช่วยเหลือผู้ รับใช้เหลา่นี ้

 ในท่ีประชุมขนาดเล็กกว่านัน้ มีรายได้ไม่มากนกั สิบลดทัง้หมดมกัจะเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือช่วยเหลือผู้ รับใช้ แต่ด้วยงานท่ี

เติบโตขึน้ ศิษยาภิบาลผู้ซึ่งตระหนกัถึงหน้าท่ีของเขาในการดแูลเงินอย่างถกูต้อง จะให้สิบลดบางส่วนแก่ผู้ รับใช้อ่ืนๆ ในคริสตจกัร 

เราควรจะสงัเกตว่า ในพระคมัภีร์ การก่อสร้างและซ่อมแซมสําเร็จได้ด้วยการถวายด้วยใจสมคัรจากประชากรของพระเจ้า ไม่ใช่

จากสิบลด (อพยพ 35:4-9; 1พงศาวดาร 29:9) ในทํานองเดียวกนั ทกุวนันี ้เราไม่ควรจะคาดหวงัว่าสิบลดจะเพียงพอต่อการสร้าง

คริสตจกัร แตเ่ราจะต้องถวายด้วยใจสมคัร ให้คํามัน่ หรือทํากิจการท่ีสตัย์ซ่ือ 
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บทที่ 10 

ทาํไมเราต้องถวายสิบลด 
 

 บางคนคิดว่าพวกเขามีสิทธ์ิท่ีจะถวายสิบลดได้ตามใจปรารถนา หรือแจกจ่ายสิบลดได้ตามความพอใจของตนเอง บาง

คนให้สบิลดของตนกบัผู้ เทศนาทางวิทยหุรือโทรทศัน์ ไมไ่ด้ให้แก่คริสตจกัรท้องถ่ิน พระคมัภีร์ไมไ่ด้สนบัสนนุความคิดเหลา่นี ้

 ธรรมบญัญัติได้กําหนดสถานท่ีเฉพาะท่ีชาวอิสราเอลจะต้องถวายสิบลดของเขา “ท่านจงแสวงหาสถานท่ีจากเขตแดน

ของบรรดาเผ่าของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายจะทรงเลือกเพ่ือสถาปนาพระนามของพระองค์ไว้ คือให้เป็นท่ี

ประทบั ของพระองค์ ท่านทัง้หลายจงไปเฝ้าพระองค์ท่ีนัน่ และท่านทัง้หลายจงนําเคร่ืองเผาบชูาและเคร่ืองสตัวบชูาของท่านไปท่ี

นัน่ ทัง้ทศางค์” (เฉลยธรรมบญัญัติ 12:5-7) ชาวอิสราเอลไม่ได้ตดัสินใจว่าจะให้สิบลดท่ีใด พระเจ้าทรงกําหนดท่ีเฉพาะเพ่ือถวาย

สบิลด 

 มาลาคี 3:10 แสดงให้เราเหน็ความคิดเก่ียวกบัคลงั ถ้าเราเข้าใจเก่ียวกบัความคิดตามพระคมัภีร์นี ้ก็จะไม่ยากท่ีจะเห็นว่า

เราควรจะให้สิบลดและเงินถวายท่ีไหน ในภาษาฮีบรู คําว่า “คลัง” หมายถึง “ห้อง ท่ีเก็บเงิน” ข้อพระคัมภีร์ต่อไปนีแ้สดง

รายละเอียดเก่ียวกบัความหมายของคลงัตามพระคมัภีร์ “จากคนเลวีนัน้ อาหิยาห์ดแูลคลงัพระนิเวศของพระเจ้า และคลงัสิ่งของ

ถวาย” (1พงศาวดาร 26:20) “แล้วเฮเซคียาห์จึงทรงบญัชาให้เขาจดัห้องในพระนิเวศของพระเจ้าและเขาทัง้หลายก็จดัไว้ และเขา

ทัง้หลายนําสิ่งบริจาคเข้ามาอย่างซ่ือสัตย์ ทัง้ทศางค์ และของมอบถวาย หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีผู้ ดูแลคือ โคนานิยาห์คนเลวี” 

(2พงศาวดาร 31:11-12) 

 น่าสงัเกตวา่สบิลดของประชากรมีมากจนมีเหลืออยู่มาก (2พงศาวดาร 31:10) แม้กระนัน้ ไม่มีการให้สิบลดคืนหรือให้อยู่

ภายใต้การควบคมุของชาวอิสราเอลท่ีนําสิบลดมา แต่คนเลวีเป็นผู้ดแูล เพียงเพราะมีสิบลดมากมายไม่ได้ทําให้ประชากรมีสิทธ์ิใน

การเรียกร้องเงินนัน้ เราควรจะถือสิง่นีเ้ป็นตวัอยา่งสําหรับเรา แม้วา่จะมีสบิลดจํานวนมากเข้ามาในคริสตจกัรท้องถ่ิน สิบลดเหลา่นี ้

เป็นของพระเจ้า ไมใ่ช่สมาชิกคนหนึง่คนใด ผู้ รับใช้จะต้องเป็นผู้ดแูลสบิลดเหลา่นี ้

 “และยดูาห์ทัง้ปวงได้นําทศางค์ท่ีเป็นข้าว เหล้าองุ่นใหม่และนํา้มนัเข้ามายงัเรือนพสัด ุข้าพเจ้าได้แตง่ตัง้คนให้ดแูลเรือ

พสัด ุคือเชเลมิยาห์ปโุรหิต...และเปดายาห์แหง่คนเลวี...” (เนหะมีย์ 13:12-13) (ดเูนหะมีย์ 10:36-39) ปโุรหิตและคนเลวีเป็นผู้ดแูล

คลงัสิบลด ด้วยเหตนุัน้ จึงต้องรายงานต่อพระเจ้าในการจดัการสิบลด เม่ือมีการดแูลสิบลดอย่างไม่ถกูต้อง พระเจ้าจะทรงลงโทษ 

(ดงัมีตวัอย่างแล้ว) แต่พระเจ้าเท่านัน้ท่ีทรงเป็นผู้ลงโทษ (1ซามเูอล 2:12-17, 34; 4:17) ศิษยาภิบาลดแูลวิญญาณและต้องถวาย

รายงานตอ่พระเจ้าดงัผู้อารักขาทกุสิง่ท่ีได้ทรงมอบไว้แก่พวกเขา รวมทัง้สบิลดด้วย (ฮีบรู 13:17-18) 

 จากข้อพระคมัภีร์ท่ีเราได้กลา่วถึงไป เราสามารถสรุปได้ว่าพระเจ้าทรงมีสถานท่ีเฉพาะสําหรับสิบลดและเงินถวาย คลงัมี

ความคล้ายคลงึกบัท่ีเก็บของคริสตจกัรท้องถ่ินท่ีเราเป็นสมาชิกอยู่ สถานท่ีผู้ เช่ือแต่ละคนได้รับอาหารทางฝ่ายวิญญาณ การให้สิบ

ลดแก่คลงั (ท่ีเก็บ) ของคริสตจกัรท้องถ่ินของเราแสดงว่าเราช่วยเหลือผู้ รับใช้ของท่ีประชมุ เราเป็นผู้ เช่ือท่ียอมจํานนซึ่งตระหนกัถึง

หน้าท่ีของเราในการช่วยเหลือกิจการงานของพระเจ้า และการประกาศพระกิตติคณุผา่นทางการช่วยเหลือผู้ รับใช้และการรับใช้ของ

คริสตจกัรท้องถ่ิน การให้สบิลดแก่คริสตจกัรท้องถ่ินผกูพนัผู้ เช่ือเข้ากบัคริสตจกัรนัน้ 

 การสรุปนีย้งัเป็นเร่ืองของสามญัสํานึกและความถกูต้อง จะไม่เป็นการขาดสามญัสํานึกและความถกูต้องหรือหากเราไม่

จดัหาให้แก่ผู้ รับใช้ของพระเจ้าผู้ ใส่ใจชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา ถกูต้องหรือท่ีเราจะละทิง้ศิษยาภิบาลของเราเพ่ือช่วยเหลือผู้ รับใช้

อ่ืน มาลาคี 3:10 กลา่วว่า “จงนําทศางค์ เต็มขนาดมาไว้ในคลงัเพ่ือว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา” ชาวอิสราเอลสญัญาว่า “เราจะ

ไมเ่พิกเฉยตอ่พระนิเวศของพระเจ้าของเรา” (เนหะมีย์ 10:39) เม่ือเราไมนํ่าสว่นของเรามาเพ่ือช่วยเหลือผู้ รับใช้ในคริสตจกัรท้องถ่ิน

ของเรา เราก็เพิกเฉยตอ่พระนิเวศของพระเจ้า 

 ผู้ รับใช้ท่ีสตัย์ซ่ือก่ีคนท่ีต้องทิง้ท่ีประชมุไป ไม่ใช่เพราะเขาต้องการทําเช่นนัน้ แต่เพราะผู้ ท่ีเช่ือเพิกเฉยต่อหน้าท่ีของตนใน

การช่วยเหลือผู้ รับใช้ ไมมี่อาหาร (เงิน) เพียงพอในพระนิเวศของพระเจ้าเพ่ือช่วยเหลือผู้ รับใช้ของพระองค์และครอบครัวของเขา 
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 ในพระคมัภีร์ คลงัอยู่ภายใต้การดแูลของคนเลวีอยู่เสมอ ในเนหะมีย์ 13:4-14 เอลียาชีบปโุรหิต ผู้ดแูลห้อง (คลงั) ของ

พระนิเวศของพระเจ้า ได้ผกูมิตรกบัชายคนหนึ่งช่ือโทบีอาห์ เอลียาชีบได้อนญุาตให้โทบีอาห์เข้าไปในคลงัพร้อมกบัครอบครัวของ

เขาและเคร่ืองเรือนของเขา พระคมัภีร์กล่าวว่าการละเมิดนีก้ลายเป็นสิ่งท่ีร้ายแรงมากจน “ส่วนของคนเลวีนัน้ เขาก็ไม่ได้มอบให้ 

เพราะฉะนัน้คนเลวีและนกัร้องผู้ปฏิบติัการงาน ตา่งก็หนีกลบัไปยงัไร่นาของคน” (เนหะมีย์ 13:10) 

 โทบีอาห์ได้ควบคมุคลงัและไม่ได้จ่ายแจกสิบลดตามความจําเป็นของคนเลวี ดงันัน้ คนเลวีจึงต้องกลบัไปยงัเมืองของตน

เน่ืองจากขาดอาหาร พวกเขาต้องทิง้เร่ืองฝ่ายวิญญาณของประชากรเพ่ือดแูลความจําเป็นทางวตัถขุองตนเอง 

 เม่ือเนหะมีย์มาถึงและเห็นภาพนี ้เขาเกิดความเจ็บปวดอย่างร้ายแรงจนได้โยนเคร่ืองเรือนของโทบีอาห์ออกไปจากห้อง 

(เนหะมีย์ 13:8) ตวัอยา่งนีส้อนเราว่าสิบลดควรจะอยู่ภายใต้การควบคมุของผู้ รับใช้ของพระเจ้า ไม่ใช่ตามอําเภอใจของสมาชิกคน

หนึ่งคนใดของท่ีประชุม แน่นอนว่า ผู้ รับใช้จะต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้า กายคริสตจักรและกฎหมายของแผ่นดิน (2พงศาวดาร 

8:21) แต่ธรรมิกชนจะต้องไว้ใจในการอารักขาของพวกเขา หากเราไม่อาจมีความมัน่ใจว่าศิษยาภิบาลของเราจะใช้เงินซึง่เป็นของ

โลกนีไ้ด้อยา่งถกูต้อง เราจะสามารถไว้ใจเขาในการดแูลวิญญาณของเราซึง่เป็นสิง่นิรันดร์ได้อยา่งไร 
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บทที่ 11 

มนุษย์จะฉ้อพระเจ้าหรือ 
 

 การศกึษาเร่ืองสบิลดไมอ่าจสมบรูณ์ได้หากไม่ศกึษามาลาคี 3:8-10 เพราะข้อพระคมัภีร์ในสว่นนีค้งจะเป็นสว่นท่ีศิษยาภิ

บาลทัง้หลายใช้มากท่ีสดุเม่ือต้องการสอนคริสตจกัรในเร่ืองการถวายสบิลด 

 ภายใต้ธรรมบญัญติัของโมเสส พระเจ้าทรงเน้นเร่ืองการอวยพรผู้ ท่ีถวายสิบลด มีการกลา่วถึงการแช่งสาปผู้ ท่ีไม่ถวายสิบ

ลดน้อยมาก เพราะสิ่งสําคญัในการท่ีพระเจ้าบญัชาให้มนุษย์ถวายสิบลดไม่ใช่เพ่ือแช่งสาป แต่เพ่ืออวยพร (เฉลยธรรมบญัญัติ 

14:29) ชาวอิสราเอลซึ่งได้รับพระพรจากพระเจ้าได้ถวายสิบลดแก่พระองค์เพ่ือเป็นการนมสัการและขอบพระคณุท่ีพระองค์ทรง

อวยพร พระเจ้าทรงกําหนดให้มีสิบลดเพ่ือเป็นการอวยพรแก่มนษุย์ ไม่ใช่การแช่งสาป เพราะพระเจ้าทรงประสงค์ให้สิบลดมีผลใน

ทางบวก ไมใ่ช่ทางลบ 

 ศิษยาภิบาลควรจะระวงัไม่ใช้วิธีการสอนสิ่งท่ีพระคมัภีร์กล่าวถึงในทางบวกด้วยวิธีทางลบ พระคมัภีร์เขียนไว้เก่ียวกับ

พระพรท่ีเราได้รับจากการให้สิบลดและผลรุ่นแรก (สภุาษิต 3:9-10) ในธรรมบญัญัติ กล่าวถึงเร่ืองนีใ้นลกัษณะท่ีว่า  เราได้รับพระ

พร เราจงึต้องถวายสบิลด (เฉลยธรรมบญัญติั 14:22-26) ทัง้นี ้ควรจะมีการสอนเร่ืองการถวายสิบลดในลกัษณะเช่นนีใ้นคริสตจกัร

ปัจจบุนั 

 ในทํานองเดียวกนั มาลาคี 3:8-10 สญัญาถึงพระพร แต่ยงัให้คําเตือนพิเศษเน่ืองจากประชากรโดยทัว่ไปเลิกถวายสิบลด 

พระเจ้าจงึทรงใช้ปากของผู้พยากรณ์เพ่ือติเตียนชนชาติอิสราเอลเพราะพวกเขาไมเ่ช่ือฟัง อยา่งไรก็ตาม พระองค์ทรงลงท้ายคําสอน

ของพระองค์ในทางบวก พระองค์ตรัสว่าหากประชากรจะเร่ิมนําสิบลดมาท่ีคลงั พระองค์จะทรงเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์เพ่ือเทพ

รอยา่งล้นไหลลงมาให้พวกเขา (ข้อ 10) 

 เม่ือธรรมิกชนของพระเจ้าละเลยหน้าท่ีโดยสิน้เชิงเท่านัน้ ผู้ รับใช้ของพระเจ้าจึงควรจะว่ากล่าวเขาโดยใช้ถ้อยคําท่ีรุนแรง

เหมือนเช่นในมาลาคี 3:8-9 ได้ โดยทัว่ไป ถ้าผู้ รับใช้สอนเร่ืองสบิลดในทางบวก ธรรมิกชนจะยอมรับในทางบวกและก่อให้เกิดผลใน

ทางบวก บางครัง้ ศิษยาภิบาลจะต้องกลา่วถงึเร่ืองสบิลดกบัคริสตจกัรเป็นปกติ แต่เม่ือให้คําเตือนในทางลบ จะต้องพดูถึงแง่มมุใน

ทางบวกด้วย ศิษยาภิบาลไมค่วรจะทําให้ทัง้คริสตจกัรต้องทนทกุข์เพียงเพราะความผิดพลาดของคนเพียงเลก็น้อย 

 ผู้พยากรณ์ต่อว่าประชากรอิสราเอลท่ีฉ้อพระเจ้า เป็นไปได้หรือไม่ท่ีเราจะฉ้อพระเจ้าในปัจจุบนัโดยการไม่ถวายสิบลด

หรือให้เงินถวาย เราควรจะสงัเกตว่าพระเจ้าทรงต่อว่าผู้ ท่ีฉ้อพระเจ้าไม่ใช่แต่เพียงในเร่ืองสิบลดเท่านัน้ แต่เงินถวายด้วย พระเจ้า

ตรัสถึงการให้โดยรวมและในทุกรูปแบบ นั่นคือ เม่ือคนๆ หนึ่งเพิกเฉยต่อพระนิเวศของพระเจ้าโดยไม่ให้เงินแก่กิจการงานของ

พระองค์ เขากําลงัฉ้อพระเจ้าอยู ่สิง่นีเ้ป็นความจริงภายใต้ธรรมบญัญติัและภายใต้พระคณุ 

มาลาคี 3:8-10 ทําให้เราได้เรียนรู้วา่ 

1. ธรรมิกชนของพระเจ้าอาจฉ้อพระเจ้าได้โดยการไมถ่วายสบิลดและเงินถวายแก่กิจการงานของพระองค์ 

2. ธรรมิกชนท่ีไมใ่ห้แก่พระเจ้าจะไมไ่ด้รับพระพรจากพระองค์ 

3. เราจะต้องนําสบิลดมายงัคลงั (ท่ีเก็บ) 

4. วตัถปุระสงค์ของสบิลดคือเพ่ือให้มีอาหาร (เงิน) อยูใ่นพระนิเวศของพระเจ้าเพ่ือผู้ รับใช้ของพระองค์ 

5. เราควรจะพิสูจน์ให้รู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นจริงหรือไม่เม่ือพระองค์ทรงสญัญาจะอวยพรแก่ผู้ ท่ีให้แก่งานของ

พระองค์ (ข้อพระคมัภีร์นีเ้ป็นหนึง่ในไมก่ี่ข้อท่ีพระเจ้าทรงท้าทายเราให้ทดลองพระองค์ในสิง่ใดสิง่หนึง่) 

6. พระเจ้าทรงสญัญาวา่จะอวยพรทกุคนท่ีถวายสบิลด 

 คําสญัญานีไ้ม่ใช่สญัญาสําหรับผู้ ท่ีอยู่ภายใต้ธรรมบญัญัติเท่านัน้ แต่ได้รับการพิสจูน์แล้วว่าผู้ เช่ือท่ีถวายสิบลดจะได้รับ

การอวยพรจากพระเจ้า เม่ือศึกษาคริสตจกัรท่ีต่างๆ จะให้เห็นว่าผู้ ท่ีถวายสิบลดได้รับพระพรมากกว่าผู้ ท่ีต่อต้านการถวายสิบลด 
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โดยทัว่ไป กลุ่มคนท่ีไม่ถวายสิบลดจะคงเป็นคริสตจักรท่ีมีขนาดเล็กจนเกือบจะไม่เคยเติบโตเลย พวกเขาขาดวิสยัทศัน์เก่ียวกับ

หน้าท่ีรับผิดชอบของผู้ ท่ีเช่ือทกุคนในการให้เงินของตนเพ่ือประกาศข่าวประเสริฐออกไป 
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บทที่ 12 

พระเยซและการใหู้  
 

 เหมือนเช่นชาวยิวท่ีดีทกุคนในสมยันัน้ พระเยซูทรงเช่ือฟังและถวายสิบลด มิฉะนัน้แล้ว พระองค์ก็คงจะไม่ปฏิบติัตาม

ธรรมบญัญัติท่ีพระองค์เสด็จมาเพ่ือทําให้สมบูรณ์ และชาวยิวคงจะมีสิ่งท่ีเขาสามารถใช้เพ่ือกล่าวหาพระองค์ได้ พระเยซูไม่เคย

ยกเลกิการถวายสบิลดจากการเป็นวิธีให้เกียรติแก่พระเจ้าของมนษุย์ ในทางตรงกนัข้าม พระองค์ทรงเหน็ชอบกบัผู้ ท่ีถวายสบิลด 

 พวกฟาริสีซึง่เป็นผู้ นําทางศาสนาในเวลาการรับใช้ของพระเยซคูริสต์เป็นผู้ ท่ีเคร่งครัดอย่างมากเก่ียวกบัธรรมบญัญัติเร่ือง

สิบลด พวกเขาถวายสิบลดแม้จากของสมนุไพรเล็กท่ีสดุจากสวนของตน แต่กลบัขาดคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณอ่ืนๆ เช่น ความ

ยติุธรรม ความเมตตา และความเช่ือ ในมทัธิว 23:23 พระเยซูทรงติเตียนพวกเขา ไม่ใช่เพราะว่าเขาถวายสิบลดอย่างสตัย์ซ่ือ แต่

เพราะเขาถวายสิบลดแต่ไม่มีความยติุธรรม ความเมตตาและความเช่ือ พระเยซูทรงสอนว่าเราจะต้องถวายสิบลด และไม่ละเลย

ความยติุธรรม ความเมตตาและความเช่ือ 

 การรับใช้ของพระเยซูเป็นเวลาของการเปล่ียนแปลงจากธรรมบญัญัติสู่คริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่ ถ้าพระเยซูทรง

ประสงค์ท่ีจะประณามหรือยกเลิกการถวายสิบลดในพันธสญัญาใหม่ เวลาในมทัธิว 23:23 คงจะเป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะทรง

ยกเลกิ พระองค์ไมไ่ด้ประณามการถวายสบิลด แตพ่ระองค์ตรัสวา่ไมค่วรละเลยความยติุธรรม ความเมตตาและความเช่ือด้วย 

 การท่ีพระเยซูทรงเห็นชอบในเร่ืองการถวายสิบลดเป็นสิ่งสําคญั ถ้าเราไม่เห็นด้วยกบัคําสอนท่ีพระเยซูทรงชอบ เราก็ไม่

เช่ือฟังคําสอนของพระองค์ไมใ่ช่หรือ การประกาศแผน่ดินของพระเจ้าเร่ิมต้นขึน้จากการรับใช้ของยอห์นผู้ให้บพัติศมา (ลกูา 16:16) 

เราไม่ควรจะทําให้คําสอนของพระเยซูในช่วงเวลานีมี้ความสําคัญลดน้อยลงไป เพราะคําสอนของพระองค์ในเวลานีก่้อเป็น

รากฐานของคริสตจักรแห่งพนัธสญัญาใหม่ ตวัอย่างเช่น พระเยซูตรัสว่าคนทัง้หลายจะต้องบงัเกิดใหม่ (ยอห์น 3:3) คงไม่มีใคร

กล้าโต้แย้งคําสอนนีข้องพระเยซู แต่หากในช่วงเวลานัน้ พระเยซูทรงเห็นชอบกบัการถวายสิบลด เราเป็นใครท่ีจะประณามการ

ถวายสบิลด การท่ีพระเยซทูรงเหน็ชอบในเร่ืองสบิลดทําให้การถวายสบิลดเป็นสิง่ท่ีถกูต้อง 

 การท่ีเปาโลและอคัรทตูคนอ่ืนๆ ไมไ่ด้ใช้คําวา่ “สบิลด” ในงานของเขียนของพวกเขาไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่เช่ือใน

การถวายสิบลด ในยอห์น 3:3 พระเยซูตรัสว่าคนทัง้หลายจะต้องบงัเกิดใหม่ แต่ไม่มีอคัรทูตคนใดใช้ถ้อยคําเหมือนเช่นนัน้ทุก

ประการในงานเขียนของตน เปาโลไมไ่ด้ใช้คําวา่ “นรก” แตส่อนเร่ืองนรกโดยใช้ถ้อยคําอ่ืนๆ (โรม 5:9; 1เธสะโลนิกา 1:10; 2เธสะโล

นิกา 1:9) พระเยซูทรงใช้คําว่า “นรก” ซํา้แล้วซํา้เลา่ (มทัธิว 5:22, 29; 10:28; 23:33) เช่นนี ้หมายความว่าเปาโลและพระเยซูเห็น

ไม่ลงรอยกนัหรือ คําตอบคือไม่ใช่ เปาโลสอนคําสัง่สอนเดียวกบัท่ีพระเยซูทรงสอน แต่ไม่จําเป็นต้องใช้ถ้อยคําเดียวกนับ่อยครัง้

เท่ากนั พระเยซูทรงเห็นชอบกบัการถวายสิบลด (มทัธิว 23:23) และแม้ว่าเปาโลจะไม่ได้ใช้คําว่า “สิบลด (ทศางค์)” แต่ก็สนบัสนนุ

คําสอนนี ้(1โครินธ์ 9:13-14) 

 พระเยซูไม่ทรงประณามเร่ืองสิบลดเลย พระองค์ทรงสอนว่าแม้เราจะสัตย์ซ่ือในการถวายสิบลด แต่ก็ควรจะแสดง

คณุสมบติัฝ่ายวิญญาณอ่ืนๆ ในชีวิตของเราด้วย พระองค์ทรงเตือนถึงอนัตรายของการทําสิ่งต่างๆ เพียงเพ่ือทําตามข้อกําหนด 

แทนท่ีจะทําจากใจด้วยความรัก พระองค์ตรัสถึงความผิดในการเน้นอาการในการให้มากกว่าวิญญาณของผู้ ท่ีให้ การกระทําทกุ

อย่างท่ีคริสเตียนกระทําออกมาควรจะมาจากภายใน ศาสนาเป็นเพียงภายนอก แต่ความรอดเร่ิมต้นจากภายใน แล้วจึงสะท้อน

ออกมาภายนอก คนจํานวนมากให้สิบลดของตนและรู้สกึว่าทําถกูต้องแล้ว แต่ในวิญญาณของพวกเขา พวกเขาชอบติเตียน ชอบ

ตดัสินผู้ อ่ืน ไม่มีความรักและความเมตตา (ลกูา 18:10-14) พระเยซูทรงเรียกให้เรามีความสมดุลในชีวิตของเราเพราะเราทําสิ่ง

ตา่งๆ ด้วยเหตแุหง่ความรัก ความชอบธรรม ความเมตตา และความเช่ือ 

 พระเยซตูรัสวา่ “เหตฉุะนัน้ ของของซีซาร์จงถวายแก่ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแดพ่ระเจ้า” (มทัธิว 22:21) บริบท

ของข้อพระคมัภีร์นีก้ลา่วถึงการจ่ายภาษีแก่ซีซาร์ พระเยซูทรงให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องจ่ายภาษีแก่รัฐบาล แต่ในทํานองเดียวกนั เรา

จะต้องถวายแดพ่ระเจ้าสิง่ท่ีเป็นของของพระองค์ด้วย 
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 พระเยซตูรัสไว้อยา่งชดัเจนวา่ผู้ รับใช้ข่าวประเสริฐควรจะได้รับการช่วยเหลือ เม่ือพระองค์ทรงสง่อคัรทตูสิบสองคนออกไป

ยงัเมืองต่างๆ ของอิสราเอล พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “อย่าหาเหรียญทองคําหรือเงินหรือทองแดงไว้ในไถ้ของท่าน หรือย่ามใช้

ตามทาง หรือเสือ้ หรือถือไม้เท้า หรือสวมรองเท้า เพราะว่าผู้ ทํางานสมควรจะได้อาหารกิน” (มทัธิว 10:9-10) ผู้ ท่ียอมรับคําสอน

ของพวกเขาจะต้องช่วยเหลือพวกเขา 

 เม่ือพระเยซูทรงสัง่สาวกเจ็ดสิบคนออกไป พระองค์ตรัสว่า “ผู้ ทํางานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตน” (ลกูา 10:7) ข้อพระ

คมัภีร์เหล่านีเ้ผยให้เห็นพระทยัของพระคริสต์เก่ียวกบัผู้ ท่ีเทศนาข่าวประเสริฐ พวกเขาควรจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ ท่ีฟังพระ

วจนะภายใต้การรับใช้ของเขา ใน 1โครินธ์ 9:14 เปาโลกลา่วถึงความจริงนีอี้กครัง้ เขาสนบัสนนุการท่ีผู้ เช่ือให้ความช่วยเหลือผู้ รับ

ใช้ โดยกล่าวว่าเป็นพระบญัชาของพระเยซู (ด ู 1ทิโมธี 5:18) พระเยซูและเปาโลเห็นลงรอยกนั ผู้ รับใช้ควรจะได้รับการช่วยเหลือ

ทางการเงินจากผู้ ท่ีรับฟังพระวจนะของพระเจ้าภายใต้การรับใช้ของเขา 

 ไม่ต้องสงสยัเลยว่า องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราทรงสนบัสนนุเร่ืองสิบลดและสอนว่าสิบลดเป็นสิ่งท่ีจะใช้เพ่ือช่วยเหลือผู้ ท่ี

เทศนาข่าวประเสริฐ 

 

 
เหตุจงใจู  

 บางคนเกิดความสบัสนเก่ียวกบัคําสอนของพระเยซูในเร่ืองการทําทานในมทัธิว 6:1-4 คนเหลา่นัน้ใช้ข้อพระคมัภีร์สว่นนี ้

เพ่ือสร้างความเช่ือท่ีแปลกประหลาด เช่น คนๆ คนหนึง่ไมค่วรจะถวายสบิลดหรือให้เงินถวายอยา่งเปิดเผย และคนๆ หนึ่งไม่ควรจะ

เขียนช่ือบนซองสบิลดเพ่ือท่ีมือขวาจะไมรู้่วา่มือซ้ายของเขาทําอะไร 

 ในมทัธิว 6 พระเยซูทรงประณามคนทัง้หลายท่ีทําสิ่งต่างๆ เช่น ทําทานเพียงเพ่ือปฏิบติัตามพิธีศาสนาและให้คนอ่ืนๆ ได้

เห็น สิ่งสําคญัท่ีจะนําไปสู่ความเข้าใจข้อความนีคื้อ การรู้ว่าพระเยซูทรงประณามวิธีการท่ีพวกเขาทําสิ่งเหล่านี ้ไม่ใช่การกระทํา

ของพวกเขา พระองค์ทรงประณามเหตจุงูใจ ไมใ่ช่การกระทํา 

 บทนีเ้ร่ิมต้นด้วยถ้อยคําท่ีสําคญัว่า “จงระวงั อย่ากระทําศาสนกิจเพ่ืออวดคนอ่ืน” (มทัธิว 6:1) “อย่ากระทําศาสนกิจ” 

หมายถึงธรรมเนียมของชาวยิวในการทําทานแก่คนยากจน ธรรมบญัญัติสอนชาวยิวให้ช่วยเหลือคนยากจน พวกฟาริสีปฏิบติัใน

เร่ืองนีอ้ย่างมากจนรู้สึกว่ามนษุย์คนหนึ่งมีความชอบธรรมต่อพระพกัตร์พระเจ้าเพราะเขาทําทาน รับบี [อาจารย์ของศาสนายิว] 

กล่าวว่าการให้เงินเพียงเล็กน้อยแก่คนยากจนก็ทําให้มนษุย์ไปสวรรค์ได้ พวกฟาริสีทําทานเพ่ือให้ได้สิ่งตอบแทนจากพระเจ้าและ

ให้คนทัง้หลายได้เหน็ ท่ีทางเข้าวิหารของเฮโรด พวกฟาริสีวางท่ีใสเ่งินสิบสามอนัซึง่มีรูปร่างเป็นแตร พวกเขาดงึความสนใจของคน

อ่ืนๆ โดยทําเสียงดังเม่ือโยนเหรียญลงไปในท่ีใส่เงินนัน้ พวกเขาต้องการการสรรเสริญจากคนทัง้หลาย และเม่ือเขาได้รับการ

สรรเสริญนัน้ เราก็ได้รับสิง่ตอบแทน 

 คําว่า “ศาสนกิจ” ในภาษากรีกคือ แอลเอไอโมซเนู่  (eleemosune) (การกศุล การบริจาค) ทัง้นี ้ไม่ได้หมายถึงการถวาย

สบิลดหรือเงินถวาย แตห่มายถงึ “การทําทาน” พระเยซูไม่ได้ทรงประณามการบริจาคให้แก่คนยากจน เพราะพระองค์ตรัสว่า “ฝ่าย

ท่านทัง้หลายเม่ือทําทาน” ซึง่ทําให้เรารู้ว่าเราควรจะทําทาน พระองค์ทรงประณามวิธีการและทศันคติของฟาริสีซึ่งทําทานเพ่ือคน

ทัง้หลายจะได้เหน็ 

 พระเยซทูรงสนพระทยัวา่อะไรเป็นเหตจุงูใจในการกระทําของเรา คริสเตียนบางคนให้เงินถวายและสิบลด แต่เขาทําเพียง

เพ่ือปฏิบติัตามข้อกําหนด ทําให้ศิษยาภิบาลพอใจ หรือให้คริสเตียนคนอ่ืนๆ ได้เหน็ เราควรจะให้แตใ่ห้ด้วยเหตจุงูใจท่ีถกูต้อง 

 ในพระคมัภีร์ คนทัง้หลายถวายเงินและสบิลดอยา่งเปิดเผย อคัรทตูไมไ่ด้เข้าใจความหมายของ “ทานลบั” (มทัธิว 6:4) ว่า

เป็นการห้ามไม่ให้ถวายเงินอย่างเปิดเผย (1โครินธ์ 16:2; กิจการ 4:37; 5:1-2; 11:29-30; ฟีลิปปี 4:14-18) เปาโลเขียนถึงชาวโค

รินธ์ให้แยกเงินถวายพิเศษเพ่ือผู้ เช่ือท่ีมีความขัดสนในทุกวนัแรกของสปัดาห์ ทัง้นี ้เม่ือเปาโลมาถึง พวกเขาจะได้ไม่ต้องเก็บเงิน

ถวายเพ่ือวัตถุประสงค์นัน้ เปาโลไม่ได้ห้ามไม่ให้รวบรวมเงินถวาย แต่แสดงให้เห็นว่าการถวายเงินอย่างเปิดเผยนัน้เป็นเร่ือง
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ธรรมดาในคริสตจกัรยคุแรก พระเยซูตรัสไว้ในมทัธิว 6:6 ว่าเราควรจะอธิษฐาน “ในห้องชัน้ใน” แต่ไม่มีอคัรทตูคนใดเข้าใจว่าเป็น

การห้ามไมใ่ห้อธิษฐานในท่ีสาธารณะ (กิจการ 2:1-3, 42; 4:24, 31;16:13) 

 พระเยซทูรงตรัสถงึเหตจุงูใจและทศันคติ เราสามารถถวายเงินและสบิลดในท่ีสาธารณะได้ แต่ไม่ใช่ด้วยต้องการให้คนอ่ืน

เห็นหรือให้ได้รับคําสรรเสริญ การให้อย่างเปิดเผยด้วยเหตจุงูใจท่ีถกูต้องเป็นเหมือนกบัการให้ในท่ีลบั เพราะเราไม่ได้ทําเพ่ือให้คน

อ่ืนประทบัใจ แตเ่พ่ือให้พระเจ้าพอพระทยั บางทีผู้ ท่ีอ้างเหตผุลให้มีการถวายเงินในท่ีลบัทําให้ผู้ อ่ืนสนใจตวัเขามากย่ิงกว่าผู้ ท่ีให้แก่

พระเจ้าจากใจอยา่งเปิดเผย 

 “อย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทํานัน้” (มทัธิว 6:3) สอนเราไม่ให้ให้ด้วยความตัง้ใจท่ีจะทําให้คนอ่ืนรู้ว่าเราให้เป็น

จํานวนเทา่ไร หลงัจากท่ีเราให้เงินถวาย เราไมค่วรจะยดึติดกบัความสําคญัของการกระทํานัน้ เพราะเราต้องให้โดยไม่เสแสร้งหรือมี

เหตจุงูใจท่ีไมถ่กูต้อง 

 การเขียนช่ือของเราบนซองสบิลดไม่ได้ละเมิดคําสอน เพราะไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประกาศการถวายของเรา แต่เพ่ือให้

สามารถบนัทกึการอารักขาของเราอยา่งถกูต้องเพ่ือการดแูลของศิษยาภิบาลและการลดภาษี ทกุสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัคริสตจกัรควรจะ

กระทําด้วยระเบียบ รวมทัง้การให้สบิลดด้วย 

 โดยสรุป คําสอนของพระเยซูในมทัธิว 6:1-4 กล่าวถึงการทําทาน (การให้แก่คนยากจน) โดยตรง นอกจากนี ้พระเยซูทรง

ตรัสถงึเหตจุงูใจท่ีทําให้เราให้ ไมว่า่จะให้แก่คนยากจนหรือแก่คลงัของคริสตจกัรท้องถ่ิน 
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บทที่ 13 

ใจของเราเป็นอย่างไร 
 

 คริสเตียนบางคนเช่ือว่าวิธีการให้เงินคือตามท่ีเขาได้คิดหมายไว้ในใจ (2โครินธ์ 9:7) หลกัการนีมี้เหตมีุผล อย่างไรก็ตาม 

คนจํานวนมากท่ีเรียกร้องตามข้อพระคมัภีร์นีไ้มเ่คยตัง้ใจท่ีจะให้มากกวา่สบิเปอร์เซนต์ พวกเขาพยายามท่ีจะหลบเล่ียงหรือหลีกหนี

การถวายสบิลดตามท่ีพระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ 

 ในความพยายามท่ีจะไม่ถวายสิบลด คนเหล่านีลื้มไปว่าในบทเดียวกนั เปาโลกล่าวถึงการให้ โดยใช้คําว่า “ใจของท่าน

พร้อมอยู่แล้ว” “ความกระตือรือร้นของพวกท่าน” “จัดเตรียมทานของท่านไว้ตามท่ีท่านได้สญัญาไว้แล้ว” “หว่านมาก” “สิ่งของ

บริบรูณ์สําหรับงานท่ีดีทกุอย่าง” และ “มัง่คัง่บริบรูณ์ขึน้ เพ่ือให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวาง ซึ่งโดยเราจดัแจกจะให้เกิดการ

ขอบพระคณุพระเจ้า” (2โครินธ์ 9:2, 5, 6, 8, 11) ในบทก่อนหน้านัน้ เปาโลกลา่วถึงการให้จาก “ความลําบากยากจนอย่างท่ีสดุ” 

“ใจศรัทธาย่ิง” และ “เกินความสามารถของเขา” (2โครินธ์ 8:2-3) สิ่งแรกท่ีเราต้องตัง้มัน่คือว่า เม่ือเปาโลกล่าวถึงการให้ตามท่ีได้

คิดหมายไว้ในใจของเรา เขาไมไ่ด้หมายถงึให้หาทางท่ีจะไมใ่ห้สิง่ท่ีถกูต้องแก่พระเจ้า 

 เปาโลไม่ได้ทําให้สิบลดมีความสําคญัน้อยลง ข้อพระคมัภีร์บทนีแ้ละข้อนีไ้ม่ได้กลา่วถึงสิบลดหรือกลา่วถึงการช่วยเหลือ

ผู้ รับใช้ เปาโลได้สอนเก่ียวกบัการช่วยเหลือผู้ รับใช้ใน 1โครินธ์ 9 แต่ใน 2โครินธ์ 9 เขาเขียนเก่ียวกบัการถวายด้วยสมคัรใจแก่คริส

เตียนท่ีขดัสน การถวายด้วยสมคัรใจเพ่ือช่วยเหลือผู้ เช่ือคนอ่ืนๆ และสิบลดเพ่ือช่วยเหลือคริสตจกัรท้องถ่ินนัน้เป็นคนละเร่ืองกนั 

และเราไมค่วรจะสบัสน 

 อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีใช้ได้กบัการถวายเงินก็ใช้ได้กบัการถวายสิบลด ตามท่ีเปาโลกล่าวไว้ การให้มีความเก่ียวข้องกบัใจ

ของคริสเตียนโดยตรง ความปรารถนาท่ีจะให้หรือไม่ให้เป็นเคร่ืองวดัท่ีดีว่าสภาพทางฝ่ายวิญญาณของผู้ ท่ีเช่ือเป็นอย่างไร ผู้ ท่ีอยู่

ฝ่ายวิญญาณมีแนวโน้มท่ีจะให้แก่พระเจ้า การให้คือสิง่ท่ีคนๆ หนึง่ “คิดหมาย” วา่จะทํา 

 เปาโลคาดหวงัวา่ “ทกุคน” จะให้ ไมมี่ใครได้รับการยกเว้นจากการให้แก่งานของพระเจ้า ทกุคนควรจะให้ ทกุคนควรจะให้

ตามท่ีเขา “คิดหมาย” ไว้ในใจของเขา 

 เปาโลกล่าวถึงการให้เงินถวายแก่พ่ีน้องท่ีขดัสน สําหรับหลายคน การให้เงินถวายเป็นสิ่งท่ีเขาทําเพียงเล็กน้อย แต่เปา

โลกลา่วว่า “คิดหมาย” ท่ีจะให้ไว้ในใจ การคิดหมายหมายถึง “ตัง้ใจหรือตกลงใจท่ีจะกระทําหรือทําให้สําเร็จ” คํากรีกใน 2โครินธ์ 

9:7 คือ เพราะอาอีเรอมาอี (proairemai) และมีความหมายว่า “เลือกเพ่ือตนเองก่อนสิ่งอ่ืน ชอบมากกว่า เช่น ความหมายโดยนยั 

เสนอ (ตัง้ใจ) คิดหมาย” ดงันัน้ การให้เงินถวายควรจะเป็นการตดัสนิใจท่ีมีสติและไตร่ตรองไว้ลว่งหน้า เราควรจะตัง้ใจท่ีจะทํา หรือ

ชอบท่ีจะทําเช่นนัน้ 

 เม่ือศิษยาภิบาลกล่าวว่า “เราจะรับเงินสิบลดและเงินถวาย” เราควรจะคิดหมายไว้ในใจของเราท่ีจะให้ การให้เงินถวาย

ไม่ใช่สิ่งเล็กๆ เพราะไม่มีคําบญัชาใดขององค์พระผู้ เป็นเจ้าท่ีเป็นสิ่งไม่สําคญั ใจท่ีแข็งแรงในทางฝ่ายวิญญาณซึ่งรักงานขององค์

พระผู้ เป็นเจ้าจะให้ด้วยใจกว้างขวาง แตใ่จท่ีป่วยทางฝ่ายวิญญาณจะหาทางท่ีจะให้แก่งานของพระเจ้าน้อยลง ใจท่ีคิดหมายว่าจะ

ให้แก่พระเจ้าเป็นใจท่ีรักพระองค์ ดาวิดชายผู้ตามชอบพระทยัพระเจ้าเป็นผู้ มีใจกว้างขวาง ชายท่ีมีใจเพ่ือพระเจ้าจะให้แก่กิจการ

งานขององค์พระผู้ เป็นเจ้าด้วยใจกว้างขวาง 

 เราไม่ควรใช้ 2โครินธ์ 9:-7 เพ่ือหาเหตผุลในการให้แก่พระเจ้าในสิ่งท่ีดเูหมือนว่าดีสําหรับเรา แต่ไม่ให้สิ่งท่ียติุธรรม ดงัท่ี

เราได้เหน็ไปแล้ว ข้อพระคมัภีร์นีไ้มไ่ด้เก่ียวกบัสบิลด แตเ่ก่ียวกบัการถวายด้วยความรัก ผู้ ท่ีพยายามใช้ข้อพระคมัภีร์นีเ้พ่ือพิสจูน์ว่า

สิบลดไม่ใช่สิ่งจําเป็นได้บิดเบือนข้อพระคมัภีร์ให้เป็นตามคําสอนของเขา สําหรับผู้ ท่ีไม่ต้องการถวายสิบลด ก็มีทางเลือก พวกเขา

สามารถให้ทกุสิง่ท่ีเขามีเหมือนเช่นผู้ เช่ือในคริสตจกัรเยรูซาเลม็ได้ (กิจการ 4:34-35) 

 ยดูาสไมเ่ห็นด้วยกบัการเทนํา้มนัหอมที่มีคา่บนเท้าของพระเยซ ูโดยกลา่ววา่นําไปขายเพื่อให้แก่คนยากจนดีกวา่ (ยอห์น 

12:1-8) คําคดัค้านนีด้เูหมือนจะมีเหตมีุผล แตเ่หตจุงูใจของเขาไม่ถกูต้อง บางครัง้ คําคดัค้านของพ่ีน้องคนหนึ่งเก่ียวกบัสิบลดอาจ
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ดนู่าเช่ือถือ ตวัอย่างเช่น เขาอาจกล่าวว่าแทนท่ีจะถวายสิบลด เราควรจะให้พระเจ้าตามท่ีคิดหมายไว้ในใจจะดีกว่า สําหรับคริส

เตียนท่ีไม่มีความรู้หรืออยู่ฝ่ายเนือ้หนงั คําแนะนําดงักล่าวอาจดยูติุธรรม แต่หลายครัง้คําแนะนําเช่นนัน้เป็นเพียงข้ออ้างในการ

ปกปิดเหตจุงูใจท่ีไมถ่กูต้อง บอ่ยครัง้สิง่เหลา่เป็นข้อแก้ตวัในการปกปิดใจท่ีเห็นแก่ตวัท่ีไม่คิดหมายจะให้เงินถวายท่ียติุธรรมแก่พระ

เจ้า ยดูาสมีความโลภ เขาไม่ได้สนใจท่ีจะให้แก่คนยากจน เขาต้องการเงินเพ่ือตนเอง และเขาใช้คนยากจนเพ่ือเป็นข้ออ้างปกปิด

เหตจุงูใจท่ีแท้จริง 

 มารีย์ให้นํา้มนัหอมซึง่มีราคาเทา่กบัเงินเดือนทัง้ปีเพื่อนมสัการพระเยซ ูยดูาสผู้ตอ่ต้านการใช้เงินของเธอ กลบัเป็นผู้ทรย

พระเยซูด้วยสามสิบเหรียญเงิน (มาระโก 14:10-11) พระคมัภีร์กล่าวว่า สิ่งท่ีมารีย์ได้ทําจะลือไปเป็นท่ีระลกึถึงเธอท่ีไหนๆ ท่ีข่าว

ประเสริฐจะประกาศไป (มาระโก 14:9) ในทํานองเดียวกนั ยดูาสจะเป็นท่ีน่าติเตียนเพราะขายพระเยซูเพ่ือเงิน พระเยซูทรงยืนยนั

วา่นํา้มนัหอมท่ีมีราคาท่ีมารีย์เทบนเท้าของพระองค์นัน้เป็นการลงทนุท่ีดี 

 ในทํานองเดียวกัน สิ่งท่ีเราให้แก่องค์พระผู้ เป็นเจ้าเป็นเคร่ืองถวายบูชาไม่ใช่การเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ เรากําลงั

ลงทนุในสิ่งท่ีมีคณุค่า คือคริสตจกัรของพระองค์ สิ่งท่ียดูาสเรียกว่าสิน้เปลือง พระเยซูเรียกว่าการนมสัการ การให้แก่พระเจ้าเป็น

การนมสัการรูปแบบหนึง่ 
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บทที่ 14 

หลักการสามประการ 
 

 คําสอนใน 1โครินธ์ 16:1-2 ทําให้เราทราบหลกัการสามประการเก่ียวกบัการให้ในพระคมัภีร์ใหม่ ประการแรก เปาโลก

ลา่วว่า “ทกุวนัต้นสปัดาห์” ซึ่งสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะให้อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ให้เม่ือไรก็ได้ตามท่ีเราต้องการ ประการท่ีสอง เปา

โลกลา่ววา่ “ให้พวกทา่นทกุคนเก็บเงิน” ซึง่แสดงให้เราเหน็วา่ทกุคนไม่มีข้อยกเว้นมีหน้าท่ีให้แก่พระเจ้า ประการท่ีสาม เปาโลกลา่ว

ถงึ “ผลประโยชน์ท่ีได้รับไว้บ้าง [ตามท่ีพระเจ้าทรงให้]” ซึง่หมายถงึการให้ตามสดัสว่นท่ีเราได้รับ 

 ดงันัน้ การให้แก่พระเจ้าควรจะ เป็นระบบ เฉพาะแต่ละบุคคล และ ตามที่เราได้รับ ข้อพระคมัภีร์ในส่วนนีก้ล่าวถึงการ

ถวายเงิน อย่างไรก็ตาม น่าสนใจว่าหลกัการสามประการท่ีเก่ียวข้องกับการถวายนีเ้ป็นเหมือนเช่นหลกัการท่ีพระเจ้าทรงให้ไว้

เก่ียวกบัสิบลด สิบลดเป็นสิ่งท่ีต้องให้อย่างเป็นระบบ เฉพาะแต่ละบคุคลและตามสดัส่วนท่ีเราได้รับ ดเูหมือนว่าเปาโลจะกําหนด

พืน้ฐานของสิง่ท่ีเขาเรียกวา่เงินถวายตามหลกัการของสบิลด ตามจริงแล้ว เงินถวายนีอ้าจถือเป็นสบิลดประเภทหนึง่ได้ 
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บทที่ 15 

ความม่ังค่ัง 
 

 พระเจ้าทรงมีวิธีการมากมายในการทําให้บตุรของพระองค์มัง่คัง่ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าความมัง่คัง่ทัง้หมดจะเป็นความ

มัง่คัง่ทางการเงิน ความมัง่คัง่ทางฝ่ายวิญญาณมีความสําคญัมากย่ิงกว่าความมัง่คัง่ทางการเงิน พระคมัภีร์เตือนเราไม่ให้แสวงหา

ความร่ํารวย (1ทิโมธี 6:9; สภุาษิต 28:20) บางคนอยู่เพ่ือเงินมากกว่าใช้เงินเพ่ือมีชีวิตอยู่ พระวจนะของพระเจ้าตกัเตือนให้เรา

พอใจ ไมว่า่เราจะมีมากหรือขดัสน (1ทิโมธี 6:6; ฟีลปิปี 4:11-12) 

 ในชีวิตของเรา บางครัง้เราอาจต้องทนกบัเวลาท่ีขดัสนทางการเงิน แม้เม่ือเราถวายแด่พระเจ้าอย่างสตัย์ซ่ือก็ตาม โยบ

เป็นผู้ ท่ีชอบธรรมและสัตย์ซ่ือต่อพระเจ้า แต่กระนัน้ พระเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ผีมารทดสอบเขา ผีมารทูลพระเจ้าว่าโยบรับใช้

พระองค์เพียงเพราะเขาได้รับการอวยพรท่ีย่ิงใหญ่จากพระองค์ ไม่ใช่เพราะรักพระองค์ โยบเป็นคนร่ํารวยและได้รับการอวยพรจา

พระเจ้า แต่ในเวลาท่ีเขาสญูเสียทรัพย์สิ่งของทกุสิ่งบนโลก เขากลายเป็นคนยากจน พระเจ้าทรงอนญุาตให้ซาตานทดสอบเขาใน

เร่ืองการเงิน 

 โดยสรุป พระเจ้าไม่จําเป็นต้องทําให้เรามัง่คัง่ทางการเงินตลอดเวลา เราไม่ควรจะคิดว่าการให้แก่พระเจ้าเป็นวิธีการ

บงัคบัพระองค์ การทดลองอาจเกิดขึน้เม่ือเรามีเพียงเลก็น้อย แตเ่รามีคําสญัญาวา่พระเจ้าจะทรงจดัหาสิง่จําเป็นพืน้ฐานของเราทกุ

อยา่งถ้าเราจะให้พระองค์เป็นท่ีหนึง่ (มทัธิว 6:33) 

 พระเจ้าจะไม่ทรงเป็นหนีผู้้ ใด เพราะ “พระองค์จะทรงตอบแทนแก่การกระทําของเขา” (สภุาษิต 19:17) พระเจ้าทรงจ่าย

คืนเสมอ ด้วยความสตัย์ซ่ือของพระองค์ พระเจ้าจึงทรงอวยพรโยบให้มีทรัพย์สินในภายหลงัมากกว่าแต่ก่อน โดยพระองค์ทรงให้

เป็นสองเทา่ของสิง่ท่ีเขาได้เสียไป (โยบ 42:10, 12) 

 โดยทัว่ไป พระเจ้าทรงมีนํา้พระทยัให้เรามัง่คัง่ [เจริญขึน้] ยอห์นเขียนว่า “ท่านท่ีรัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมี

พลานามยัสมบรูณ์ และเจริญสขุทกุประการ อย่างจิตวิญญาณของท่านจําเริญอยู่นัน้” (3ยอห์น 2) และทกุสิ่งท่ีผู้ ท่ีชอบธรรมทําจะ

จําเริญขึน้ (สดดีุ 1:3) เราจะต้องจําไว้ว่าไม่ใช่ว่าพระพรทกุอย่างเป็นการอวยพรทางการเงิน พระพรหลายอย่างเป็นการอวยพรทาง

ฝ่ายวิญญาณ ซาโลมอนกล่าวว่า “พระพรของพระเจ้ากระทําให้มั่งคั่ง และพระองค์มิได้แถมความโศกเศร้าไว้ด้วย” (สุภาษิต 

10:22) 

 พระเจ้าทรงสญัญาหลายครัง้ว่าจะทรงทําให้ประชากรของพระองค์มัง่คัง่ถ้าพวกเขาปฏิบติัตามพระบญัญัติของพระองค์ 

(โยชวูา 1:7; 1พงศ์กษัตริย์ 2:3; 2พงศาวดาร 26:5; สดดีุ 122:6; เฉลยธรรมบญัญัติ 8:6-20) ข้อความเหลา่นีเ้น้นความมัง่คัง่ทาง

ฝ่ายวิญญาณ แต่ก็รวมถึงความมัง่คัง่ทางการเงินด้วย พระเจ้าไม่ได้ทรงต่อต้านคนร่ํารวย อบัราฮมั อิสอคัและหลายๆ คนในพร

คมัภีร์เป็นผู้ ท่ีมีความมัง่คัง่ (ปฐมกาล 13:2; 24:35; 26:12; 1พงศาวดาร 29:28) คนเหลา่นีไ้ม่ได้แสวงหาความมัง่คัง่ทางการเงิน

ด้วยวิญญาณท่ีโลภ หรือความร่ํารวยเกิดขึน้กบัเขาในทนัที พวกเขาใช้สติปัญญาและมีความขยนัจนเจริญขึน้ เพราะความเช่ือไมใ่ช

สิ่งทดแทนความขยนัและการทํางาน (สภุาษิต 10:4; 12:24;  24:30-34; โรม 12:11) พระคมัภีร์กลา่วว่าผู้ ท่ีเช่ือจะต้องทํางานเพ่ือ

เลีย้งชีพตนเอง (1เธสะโลนิกา 4:11; 2เธสะโลนิกา 3:10) 

 เราต้องคํานึงว่าพระเจ้าทรงอวยพรแก่คนทัง้หลายตามความสามารถในการดแูลและรับเอาพระพรเหล่านัน้ พระเจ้าไม่

ทรงอวยพรแก่บางคนด้วยเงินจํานวนมากเพราะเงินนัน้จะทําลายเขา มีเร่ืองเลา่ของศิษยาภิบาลคนหนึ่งซึง่มกัจะขบัรถรับสง่พ่ีน้อง

ท่ีสตัย์ซ่ือต่อพระเจ้าเป็นอย่างมากคนหนึ่ง พ่ีน้องคนนีเ้ป็นพยานบ่อยครัง้ว่าเธอรู้สึกแย่ท่ีต้องรบกวนศิษยาภิบาล และเธอมกัจะ

ขอให้คริสตจกัรอธิษฐานเพ่ือท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงประทานรถให้แก่เธอเพ่ือท่ีศิษยาภิบาลจะไม่ต้องรับสง่เธอ เวลาผ่านไป พระ

เจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของเธอ แต่เม่ือเธอมีรถแล้ว เธอไม่มาโบสถ์เลยและกลบัเป็นชาวโลก เม่ือเธอไม่มีรถ เธอมีความสตัย์ซ่ือ 

แต่เม่ือพระเจ้าอวยพรเธอ เธอหลงไปจากองค์พระผู้ เป็นเจ้า สิ่งท่ีควรจะเป็นการอวยพรกลบักลายเป็นการแช่งสาป พระเจ้าทรง
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เตือนชนชาติอิสราเอลเก่ียวกบัอนัตรายในการพ่ายแพ้ต่อวิญญาณแห่งการรักวตัถสุิ่งของเม่ือเขาได้รับพระพรมากขึน้ (เฉลยธรรม

บญัญติั 8:11-17) 

 บางครัง้ เราขอสิ่งของท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของเรา ได้(ยากอบ 4:3) เราต้องขอสิ่งท่ีเป็น “พระ

ประสงค์พระองค์” ไม่ใช่ตามความปรารถนาแห่งเนือ้หนงัของเรา (1ยอห์น 5:14) บางครัง้ เราเป็นเหมือนสาวกสองคนท่ีพระเยซูได้

ตรัสกบัเขาว่า “ท่ีท่านขอนัน้ท่านไม่เข้าใจ” (มาระโก 10:38) เพราะเราไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริง พระวิญญาณจึงต้องช่วยเรา

เม่ือเราอธิษฐาน (โรม 8:26) พระเจ้าทรงรู้ว่าพระองค์ไม่สามารถตรัสกับเราทุกคนเหมือนท่ีพระองค์ตรัสแก่ซาโลมอนได้ว่า “เจ้า

อยากให้เราให้อะไรเจ้าก็จงขอเถิด” (1พงศ์กษัตริย์ 3:5) พระเจ้าไม่ทรงสญัญาเราว่าจะได้รับทกุสิ่งท่ีเราต้องการตามเนือ้หนงัของ

เราหรือสิง่ใดท่ีเรานกึฝัน พระองค์ทรงสญัญาวา่จะประทานสิง่สําคญัและจําเป็นตอ่ชีวิต (มทัธิว 6:31-33) 

 ผู้ เผยพระวจนะอากร์ูให้คําแนะนําท่ีดีเก่ียวกบัสมดลุทางการเงินท่ีดีท่ีสดุแก่เรา “ขอให้ความมสุาและความเท็จไกลจากข้า

พระองค์ ขออย่าประทานความยากจนหรือความมัง่คัง่แก่ข้าพระองค์ ขอเลีย้งข้าพระองค์ด้วยอาหารท่ีพอดีแก่ข้าพระองค์ เกรงว่า

ข้าพระองค์จะอิ่ม และปฏิเสธพระองค์ แล้วพดูว่า ‘พระเจ้าเป็นผู้ ใดเลา่’ หรือเกรงว่าข้าพระองค์จะยากจนและขโมย และกระทําให้

พระนามพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นมลทิน” (สภุาษิต 30:8-9) 
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บทที่ 16 

ปัญหาของชาวโครินธ์ 
 

 ในปี 44 ก่อนคริสตกาล จเูลียส ซีซาร์ก่อตัง้เมืองโครินธ์ขึน้ใหม่ (เมืองเก่าถกูทําลายไปในปี 145 ก่อนคริสตกาล) เพ่ือเป็น

อาณานิคมของโรม ตําแหน่งท่ีตัง้ทางยุทธศาสตร์ของเมืองและการท่ีชาวโรมนํา “ผู้ ท่ีเป็นไท” (ทาสท่ีเป็นอิสระ) ซึ่งมีสถานะทาง

สงัคมท่ีสงูกวา่ทาสเพียงเลก็น้อยเข้ามาอยูใ่นเมือง ทําให้เมืองโครินธ์เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นเมืองท่ีมีความสําคญัมากเป็น

อนัดบัสามของอาณาจกัรโรมนั รองจากเมืองโรมและอเลก็ซานเดรีย 

 แม้วา่เมืองโครินธ์จะมีความมัง่คัง่ ชาวเมืองสว่นใหญ่เป็นชนชัน้กรรมาชีพ เช่น ทาสท่ีเป็นอิสระ ช่างฝีมือ และพ่อค้า การท่ี

เมืองเติบโตอย่างรวดเร็วบวกกบัลกัษณะนิสยัของพลเมืองก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีชั่วร้ายและเป็นความบาป เมืองโครินธ์เก่า 

(ศตวรรษท่ีห้าก่อนคริสตกาล) มีช่ือเสียงด้านความชัว่ทางเพศจน อริสโตฟานีส (Aristophanes) (450-385 ก่อนคริสตกาล) สร้าง

คํากริยา korinthiazo ขึน้มา โดยคํานีมี้ความหมายว่า “การประพฤติเหมือนชาวโครินธ์ การล่วงประเวณี” เห็นได้ชดัว่าความบาป

ประเภทนีมี้ช่ือเสียงในหมูช่าวโครินธ์ เพราะเปาโลกลา่วโทษเร่ืองนีห้ลายครัง้ (1โครินธ์ 5:1, 9; 6:9, 13; 6:18; 7:2) 

 ศาสนาของเมืองโครินธ์มีความหลากหลายเหมือนเช่นประชากรของเมือง โดยมีสถานท่ีศกัดิสิทธิไม่ต่ํากว่์ ์ ายี่สบิหกแหง่

สถานท่ีเหล่านีอุ้ทิศให้แก่เทพเจ้าต่างๆ มากมาย (กรีกและโรมนั) และเจ้าต่างๆ (ลทัธิบูชาผีสาง) (1โครินธ์ 8:5) สภาพแวดล้อม

เช่นนีเ้ชือ้เชิญศิลปิน นกัปราชญ์ และผู้สนบัสนนุความคิดตา่งๆ มากมายซึง่มาท่ีเมืองโครินธ์เพ่ือหาผู้ ท่ีจะร่วมความคิดของตน 

 คริสตจกัรในโครินธ์ประกอบไปด้วยผู้คนจากหลายระดบัสงัคม ทัง้คนร่ํารวย คนยากจน ผู้ ที่เป็นไท และทาสนมสัการพร

เจ้าเท่ียงแท้ในฐานะกายเดียว เปาโลกล่าวถึงความหลากหลายนี ้โดยพดูถึงคนประเภทต่างๆ อย่างน้อยส่ีประเภท ได้แก่ ชาวยิว 

ชาวกรีก ทาส และผู้ ท่ีเป็นไท (1โครินธ์ 12:13) สมาชิกสว่นใหญ่ของคริสตจกัรโครินธ์มาจากชนชัน้ยากจน (1โครินธ์ 1:26) แม้ว่าจะ

มีสมาชิกท่ีคอ่นข้างร่ํารวยในท่ีประชมุบ้างก็ตาม (1โครินธ์ 11:22) 

 แม้ว่าจะมีชาวยิวอยู่ในคริสตจักร จดหมายของเปาโลแสดงให้เห็นว่าพ่ีน้องส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวต่างชาติ (ดูกิจการ 

18:4-6) สมาชิกสว่นใหญ่เคยเป็นผู้บชูารูปเคารพมาก่อน ดงันัน้พวกเขาจึงเป็นชาวต่างชาติ (1โครินธ์ 6:9-11; 8:7; 12:2) เม่ือผู้ ท่ีไม่

เช่ือพระเจ้าได้มาเช่ือพระคริสต์ พวกเขาได้นําทัศนคติและความคิดบางอย่างของผู้ ไม่เช่ือพระเจ้าเข้ามาในคริสตจักรด้วย 

วฒันธรรมและสงัคมของกรีกสง่ผลกระทบตอ่พวกเขาในเร่ืองความเข้าใจคําสัง่สอนและการกระทําบางอยา่งของเปาโล 

 เปาโลก่อตัง้คริสตจกัรท่ีโครินธ์เม่ือเดินทางไปเมืองโครินธ์เป็นครัง้แรก ในราว 49-51 ก่อนคริสตกาล เขาอาศยัอยู่นัน่เป็น

เวลาหนึ่งปีคร่ึง (กิจการ 18) ตัง้แต่ต้น คริสตจักรเมืองโครินธ์มีปัญหามากมาย (1โครินธ์ 3:1-3) ระหว่างช่วงเวลาท่ีเปาโลก่อตัง้

คริสตจกัรและเวลาท่ีเขาจากไป รากของปัญหาเด่นชดัขึน้ เม่ือเขาจากไป ปัญหาเหล่านีมี้ความรุ่นแรงเพ่ิมขึน้ ส่วนหนึ่งอาจเป็น

เพราะผู้ รับใช้คนอ่ืนๆ มาเย่ียมเยียนคริสตจกัร พวกเขามีคารมคําคายอย่างมนษุย์ซึ่งเปาโลไม่มี และได้นําความคิดท่ีแตกต่างจาก

ความคิดของเปาโลเข้ามาด้วย 

 หลงัจากเปาโลไปจากโครินธ์ เขาเขียนจดหมายจากเอเฟซสัเพ่ือแก้ไขความคิดท่ีไม่ถกูต้องบางอย่างท่ีผู้ เช่ือบางคนเช่ือถือ 

จดหมายฉบบัแรกถึงชาวโครินธ์เป็นการตอบจดหมายท่ีชาวโครินธ์เขียนไปถึงเปาโล ครัวเรือนของคะโลเอได้รายงานเก่ียวกบัการ

ทุม่เถียงกนัในคริสตจกัร (1โครินธ์ 1:11; 7:1) 

 ปัญหาท่ีเมืองโครินธ์ไมใ่ช่แตเ่พียงการทุม่เถียงกนัในหมูผู่้ ท่ีเช่ือเทา่นัน้ แตย่งัมีปัญหาการปฏิเสธการเป็นอคัรทตูของเปาโล

อีกด้วย ผู้ ท่ีเช่ือชาวโครินธ์เองและผู้ รับใช้คนอ่ืนๆ สงสยัว่าเปาโลเป็นอคัรทตูหรือไม่ (1โครินธ์ 9:1-2; 2โครินธ์ 10-13) พวกเขาท้า

ทายเปาโลและสงสยัวา่เขามีอํานาจในการเป็นอคัรทตูหรือเปลา่ 

 ผู้ รับใช้คนอ่ืนๆ ได้รับเงินจากคริสตจกัรโครินธ์เพ่ือการงานทางฝ่ายวิญญาณของตน (1โครินธ์ 9:12) เน่ืองจากเปาโลไม่ได้

ใช้ประโยชน์จากสิทธินี ้์  ผู้ ท่ีกล่าวหาว่าเขาไม่ได้เป็นอคัรทตูจึงใช้ประเด็นนีเ้พ่ือสร้างความสงสยัขึน้มา บางที พวกเขาอาจกล่าวว่า 

“การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากคริสตจกัรต่างๆ เป็นสิทธิของอคัรทตู์  แต่เพราะเปาโลเองรู้ว่าตนเองไม่ใช่อคัรทตู จึงรู้สกึไม่
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ควรคา่ท่ีจะรับความช่วยเหลือนัน้” หรืออาจจะเป็น “ดอูคัรทตูเปาโลผู้ ย่ิงใหญ่ทํางานส ิไม่ถกูต้องท่ีเขาจะหยดุการเทศนาเพ่ือทํางาน

ในโลก” หรือ “เขากําลงัละทิง้ฝงูแกะ” เราทําได้เพียงจินตนาการสิ่งท่ีคนเหล่านีก้ขุึน้หรือบอกเป็นนยัเป็นทําให้อคัรทตูผู้ ย่ิงใหญ่เสีย

ช่ือเสียง ผู้กลา่วหาเหลา่นีอ้าจจะอ้างการปฏิบติัของเหลา่อคัรทตูในเยรูซาเลม็ในการอทุิศตนเพ่ือการอธิษฐานและรับใช้พระวจนะก็

ได้ (กิจการ 6:4) 

 นกัปราชญ์และผู้ ท่ีมีปัญญาในสงัคมกรีกและโรมนัหาเลีย้งตนเองด้วยวิธีการส่ีวิธี ได้แก่ เก็บค่าธรรมเนียม ขอ ทํางาน 

หรือจากผู้สนบัสนนุ แตล่ะวิธีมีทัง้ผู้ เหน็ด้วยและคดัค้าน 

 บางครัง้เปาโลได้รับความช่วยเหลือจากคริสตจกัรท่ีมัน่คงแล้วเพ่ือช่วยงานประกาศของเขา (2โครินธ์ 11:8-9; ฟีลิปปี 

4:15-16) และบางครัง้เขายอมรับการเสนอความช่วยเหลือด้วยไมตรีจิต (กิจการ 16:15) โดยทัว่ไป เขาทํางานเพ่ือหาเลีย้งตนเอง 

(1เธสะโลนิกา 2:9; 2เธสะโลนิกา 3:7-9; 1โครินธ์ 4:12; กิจการ 18:3) ทัง้นี ้ไมไ่ด้หมายความวา่ เปาโลยดึติดกบัวิธีใดวิธีหนึ่งท่ีเหลา่

นกัปราชญ์สนบัสนนุ แตส่มาชิกบางคนของคริสตจกัรในโครินธ์อาจได้รับอิทธิพลจากคนเหลา่นัน้ และความคิดเหลา่นีส้ง่ผลกระทบ

ตอ่มมุมองท่ีมีตอ่เปาโล การตดัสนิใจของเปาโลท่ีจะทํางานเป็นเร่ืองสว่นตวั เก่ียวข้องกบัการรับใช้ข่าวประเสริฐ ไม่ใช่ปรัชญาของผู้

ท่ีไม่เช่ือพระเจ้า ในฐานะผู้ประกาศบุกเบิก เปาโลไม่ต้องการให้สมาชิกท่ีเขานํามาสู่พระกิตติคณุคิดว่าเขาพยายามท่ีจะหากําไร

จากพวกเขา 

 เปาโลปกป้องสิทธิของ์ ผู้ รับใช้ในการรับเงินจากคริสตจักรต่างๆ โดยกําหนดพืน้ฐานคําสั่งสอนของเขาตามหลักการ

เก่ียวกบัสิบลดในพระคมัภีร์เก่า การตดัสินใจทํางานแทนท่ีจะรับความช่วยเหลือไม่ได้แสดงว่าเขาต้องการให้ทางเลือกส่วนตวันี ้

กลายเป็นคําสัง่สอน ผู้ ท่ีตัง้คําสัง่สอนจากการตดัสินใจสว่นตวัของเปาโลในการไม่รับความช่วยเหลือจากชาวโครินธ์เป็นผู้ ท่ีถือเอา

การตดัสนิใจนัน้เป็นเร่ืองใหญ่มากกวา่ท่ีเปาโลถือ 

 ดงัท่ีเราได้เห็นมาแล้ว ความคิดเห็นของเปาโลเก่ียวกับการทํางานเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างไปสามารถ

ทําลายช่ือเสียงของเขาได้ ปัญหาอาจเกิดขึน้จากผู้ รับใช้ท่ีมาเย่ียมซึง่อาจปฏิบติัแตกตา่งออกไปหรือมีคําสอนท่ีคนเข้าใจกนัผิด 

 ด้วยการทํางานนัน้ เปาโลได้ “ถ่อมใจลง” (2โครินธ์ 11:7) บางที ชาวโครินธ์บางคนคิดว่า “คนท่ีมีปัญญา” หรืออคัรทตู

จะต้องควรค่าแก่การช่วยเหลือ แล้วทําไมเปาโลจึงทําเต็นท์เหมือนกบัคนใช้แรงงานทัว่ไป ผู้ ท่ีมีเงินมากอาจรู้สกึขุ่นเคืองท่ีเปาโลไม่

อนญุาตให้พวกเขาช่วยเหลือ 

 คําถามคือว่า อคัรทตูเปาโลมีอํานาจเหนือคริสตจกัรหรือไม่ (1โครินธ์ 4:1-5; 14:36-37) เปาโลต้องแสดงว่าเขาควรค่าแก่

การได้รับสิง่ตอบแทน แตใ่นเวลาเดียวกนั เขามีอํานาจของอคัรทตูในการไมใ่ช้สทิธิพิเศษนัน้ 

 1โครินธ์ 9 แสดงถึงการโต้แย้งการโจมตีเก่ียวกบัอํานาจการเป็นอคัรทตูของเปาโล เขาปกป้องสิทธ์ิของผู้ รับใช้ในการรับ

ความช่วยเหลือทางการเงินจากคริสตจกัร และในเวลาเดียวกนั อธิบายถึงเหตจุงูใจสว่นตวัในการไม่ยอมรับสิ่งใดๆ จากคริสตจกัร

โครินธ์ 



43 

บทที่ 17 

การปกป้องตนเอง 
 

 ข้าพเจ้าไม่มีเสรีภาพหรือ ข้าพเจ้ามิได้เป็นอคัรทตหรือ ข้าพเจ้ามิได้เห็นพระเยซองค์พระผ้เป็นเจ้าของเราหรือ ท่านู ู ู

ทัง้หลายมิไดเ้ป็นผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผเ้ป็นเจ้าหรือู  ถ้าข้าพเจ้ามิไดเ้ป็นอคัรทตในสายตาของคนอื่น ข้าพเจ้าก็ตอ้งเป็นู

อคัรทตในสายตาของท่าน เพราะพวกท่านคือตราตําแหน่งอคัรทตของข้าพเจ้าในองค์พระผ้เป็นเจ้า ถ้าผ้ใดสอบสวนข้าพเจ้า ู ู ู ู

ข้าพเจ้าก็จะบอกว่า... (1โครินธ์ 9:1-3) 

 

 เปาโลแสดงหลกัฐานในการเป็นอคัรทตูของเขา ชาวโครินธ์เองรู้ว่าเปาโลเป็นอคัรทตู เพราะพวกเขาเป็นผลงานของเปาโล

ในองค์พระผู้ เป็นเจ้าและเป็นตราตําแหน่งอคัรทตูของเขา ข้อท่ีสองกล่าวถึง “คนอ่ืน” ผู้ ไม่ยอมรับการเป็นอคัรทตูของเขา และข้อ

สามกลา่วถงึผู้ ท่ี “สอบสวน” เขา จากข้อพระคมัภีร์นี ้เราเข้าใจวา่ผู้ เช่ือบางคนทําให้เกิดความสงสยัวา่เปาโลเป็นอคัรทตูจริงหรือไม ่

 เปาโลปกป้องการเป็นอคัรทตูของเขาและได้สนบัสนนุสิทธิของผู้ รับใช้์ ในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากคริสตจกัร 

การโจมตีการเป็นอัครทูตของเขาและการปกป้องเร่ืองการให้ความช่วยเหลือผู้ รับใช้นัน้มีความเก่ียวข้องกัน ข้อสังเกตนีมี้

ความสําคญัเป็นอยา่งมากตอ่การเข้าใจความหมายของบทนีอ้ยา่งถกูต้อง 

 ข้อท่ีสามเป็นข้อสําคญัของบทนี ้ทัง้บทเป็นการปกป้องตนจากผู้ ท่ีกล่าวหาเขา เปาโลถกูกล่าวหาและได้ปกป้องตนเอง

เหมือนทนายคนหนึง่ 

 

 เราไม่มีสิทธิทีจ่ะกินและดืม่หรือ์  (ข้อ 4) 

 

 เปาโลกลา่วว่าเขามีสิทธิท่ีจะรับ์ ความช่วยเหลือจากคริสตจกัรต่างๆ สําหรับความจําเป็นพืน้ฐานของเขา 1โครินธ์ 9:1-18 

เป็นการปกป้องสทิธ์ิในการรับเงินเพ่ือทํางานขององค์พระผู้ เป็นเจ้าไมใ่ช่เพ่ือลบล้างสทิธินัน้์  

 

 เราไม่มีสิทธ์ที่จะพาพีน่อ้งซ่ึงเป็นภรรยาไปไหนๆ ดว้ยกนัเหมือนอย่างพวกอคัรทตอืน่ๆ และนอ้งๆ ขององค์พระผเ้ป็นเจ้า ู ู

และเคฟาสหรือ (ข้อ 5) 

 

 อคัรทตูประกาศวา่เขามีสทิธิท่ีจะแตง่งานและรับ์ เงินจากคริสตจกัรเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการดแูลครอบครัวได้ 

 

 เฉพาะข้าพเจ้าและบารนาบสัเท่านัน้หรือ ทีไ่ม่มีสิทธิทีจ่ะเลิกทํางานหาเลีย้งชีพ์  (ข้อ 6) 

 

 เปาโลยืนยนัว่าเขามีสิทธ์ิท่ีจะไม่ทํางานในโลกนีแ้ละมีสิทธิท่ีจะรับการช่วยเหลือจากคริสตจักร์  ประโยคนีดู้เหมือนจะ

แสดงว่าเปาโลและบารนาบสัเป็นผู้ รับใช้สว่นน้อยท่ีทํางานแทนท่ีจะได้รับการช่วยเหลือจากคริสตจกัร อีกนยัหนึ่ง ผู้ รับใช้สว่นใหญ่

ได้รับการช่วยเหลือจากคริสตจกัร 

 

 ข้อ 4-6 กล่าวถึงสิทธิของอคัรทูตสามประกา์ ร ได้แก่ การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากคริสตจักร การสามารถ

แตง่งานและมีครอบครัวได้ และการสามารถอทุิศเวลาหนึ่งน้อยเปอร์เซ็นต์เพ่ือกิจการงานของพระเจ้าโดยไม่ต้องทํางานในโลกนีไ้ด้ 

ในข้อพระคมัภีร์สามข้อนี ้เปาโลถามคําถามสามข้อกบัชาวโครินธ์ และพวกเขารู้คําตอบของคําถามแต่ละข้ออยู่แล้ว เปาโลรู้ว่าพวก
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เขาทราบแผนการของพระเจ้าเก่ียวกบัการช่วยเหลือผู้ รับใช้ เปาโลถามสามญัสํานึกของพวกเขาและความรู้ในพระวจนะของพระ

เจ้าของพวกเขา 

 เปาโลใช้เวลาหนึ่งปีกบัหกเดือน สัง่สอนพระวจนะของพระเจ้าแก่พวกเขา (กิจการ 18:11) พระคมัภีร์เดียวท่ีเปาโลมีคือ

พระคมัภีร์เก่า และเรามีเหตผุลท่ีจะเช่ือว่าในระหว่างปีคร่ึงนัน้ เปาโลสอนพวกเขาเก่ียวกบัหน้าท่ีของผู้ เช่ือทกุคนในการช่วยเหลือ

ผู้ รับใช้โดยใช้ธรรมบญัญติัและคําของผู้ เผยพระวจนะ หากไมเ่ป็นเช่นนัน้แล้ว เปาโลคงจะไม่สามารถถามคําถามว่า “เราไม่มีสิทธิท่ี์

จะกินและด่ืมหรือ” ได้ เปาโลสามารถให้เหตุผลพวกเขาเก่ียวกับสิ่งท่ีเขาสอนพวกเขาเท่านัน้ เห็นได้ชัดว่าเขาสอนคนเหล่านัน้

เก่ียวกบัหน้าท่ีในการช่วยเหลือผู้ รับใช้ 
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บทที่ 18 

ข้อพสิจน์ู จากธรรมชาต ิ
 

 ใครบา้งทีเ่ป็นทหารไปในการศึกสงคราม และตอ้งกินเสบียงของตวัเอง หรือใครบ้างทีทํ่าสวนปลกตน้องุ่น และมิไดกิ้นผลู

องุ่นในสวนนัน้ หรือใครบา้งทีเ่ลีย้งสตัว์ และมิไดกิ้นน้ํานมของฝงสตัว์นันู้  (1โครินธ์ 9:7) 

 

 เปาโลให้ตวัอย่างสามประการเพ่ือสนบัสนนุคําโต้แย้งของเขา โดยใช้เหตผุลท่ีได้รับการดลใจจากพระเจ้าเพ่ือพิสจูน์สิทธ์ิ

ของเขาในการรับความช่วยเหลือจากคริสตจักร เขาแสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งถูกต้องท่ีจะช่วยเหลือผู้ รับใช้และไม่ถูกต้องท่ีจะไม่

ช่วยเหลือ ลองมาดตูวัอยา่งทัง้สามกนั 

 
ทหาร 

 เปาโลได้ใช้การเปรียบเทียบกบัทหารใน 2ทิโมธี 2:3-4 ด้วย ในท่ีนัน้ เขาเตือนทิโมธีผู้ รับใช้หนุ่มเก่ียวกบัอนัตรายของความ

กงัวลในชีวิต ผู้ รับใช้เป็นทหาร ผู้ต่อสู้สงครามทางฝ่ายวิญญาณ ดงันัน้เขาจึงมีเวลาท่ีจะข้องเก่ียวกบัสิ่งต่างๆ ทางฝ่ายโลกเพียง

เลก็น้อย เขามีเป้าหมายเดียวคือ “มุง่ท่ีจะทําให้ผู้บงัคบับญัชาพอใจ” 

 เหมือนเช่นทหารได้รับความช่วยเหลือจากอาณาจกัรหรือรัฐบาลท่ีเขาพิทกัษ์รักษา ผู้ รับใช้ข่าวประเสริฐก็ควรได้รับความ

ช่วยเหลือจากแผน่ดินของพระเจ้า เหมือนเช่นทหารอทุิศตวัเพ่ือสิ่งเดียวเท่านัน้ นัน่คือ ปกป้องประเทศของตน ผู้ รับใช้ก็ควรอทุิศตน

เพ่ือสิ่งเดียวเท่านัน้ นัน่คือ การปกป้องข่าวประเสริฐ ชีวิตของผู้ รับใช้ซึ่งเหมือนเช่นทหารต้องเผชิญกบัอนัตรายจากศตัรูทกุวนั แต่

เขาตอ่สู้อยา่งเตม็กําลงั (2ทิโมธี 4:7) 

 ผู้ รับใช้ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองในชีวิตนีเ้ป็นอย่างมากจะมีอปุสรรคในการทํางานทางฝ่ายวิญญาณ เพราะความสนใจของเขา

จะถกูแบ่งออกระหว่างคริสตจักรและอาชีพการงาน เม่ือเขาควรจะต่อสู้สงครามทางฝ่ายวิญญาณนําวิญญาณมา เขากลบัอยู่ท่ี

ทํางาน ผู้ รับใช้ควรจะสอนฝูงแกะของพระเจ้าเก่ียวกับหน้าท่ีในการช่วยเหลือผู้ รับใช้ ฝูงแกะควรจะตระหนักว่าหากผู้ เลีย้งแกะ

ทํางานในโลกนีเ้พ่ือเลีย้งดูครอบครัว ในระยะยาว ฝูงแกะจะได้รับผลกระทบเพราะศิษยาภิบาลจะขาดเวลาสําหรับเร่ืองฝ่าย

วิญญาณ 

 คริสตจกัรท่ีต้องการให้ศิษยาภิบาลทํางานในโลกนีเ้ป็นคริสตจกัรท่ีต้องการศิษยาภิบาลท่ีรับใช้คริสตจกัรด้วยเงินของของ

ตนเอง เป็นคริสตจกัรท่ีต้องการศิษยาภิบาล แต่ต้องการผู้ ท่ีเลีย้งชีพตนเองในสงครามฝ่ายวิญญาณท่ีเขาสู้รบอยู่ ทศันคติเช่นนีเ้ป็น

สิ่งไม่ถกูต้องและไม่ยติุธรรม เปาโลถามว่า “ใครบ้างท่ีเป็นทหารไปในการศึกสงคราม และต้องกินเสบียงของตวัเอง” ผู้ รับใช้ท่ีทํา

สงครามฝ่ายวิญญาณเพ่ือประโยชน์ของคริสตจกัรควรจะได้รับคา่ใช้จ่ายจากคริสตจกัรท่ีเขาป้องกนันัน้ 

 
ชาวไร่ชาวนา 

 ต่อมา เปาโลใช้ตวัอย่างของผู้ ท่ีปลกูองุ่น หรือชาวไร่ชาวนา เขาใช้อปุมานีใ้น 1โครินธ์ 3:6-8 ด้วย ผู้ รับใช้ซึ่งเป็นเหมือน

ชาวไร่ชาวนาได้พรวนดิน หว่านพืช เพาะปลกูและรดนํา้ จนกวา่จะได้รับผลของแรง (วิญญาณ) ของเขา นอกจากนี ้เขายงัได้กิน 

(ได้รับประโยชน์ทางการเงิน) จากสวนองุ่น (คริสตจกัร) ท่ีเขาได้เพาะปลกู วิญญาณท่ีเขาดแูลกลายเป็นการอวยพรทางการเงินแก่

เขา 

 กาลาเทีย 6:6 ยงักลา่วถงึหลกัการนีอี้กด้วย “สว่นผู้ ท่ีรับคําสอน [ธรรมิกชน] จงแบ่งสิ่งท่ีดีทกุอย่าง [รวมถึงการเงิน] ให้แก่

ผู้ ท่ีสอนตนเถิด [ผู้ รับใช้]” ควรจะเป็นความรู้สกึธรรมดาท่ีจะต้องการแบง่สิง่ท่ีดีกบัผู้ รับใช้ท่ีเทศนาพระวจนะของพระเจ้าแก่เราอย่าง

สตัย์ซ่ือ ผู้ รับใช้เทศนาแก่เรา อธิษฐานเพ่ือเรา เย่ียมเยียนเรา ดแูลวิญญาณของเรา ให้คําปรึกษาเราเก่ียวกบัปัญหาของเรา และทํา
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หน้าท่ีอ่ืนๆ อีกมากมายเพ่ือประโยชน์ของชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา เราไม่ควรปล่อยให้เขาต้องทนทุกข์จากความหิวหรือความ

กดดนัทางการเงิน 

 ไม่ถกูต้องท่ีจะคิดว่าชาวไร่ชาวนาจะต้องหว่านพืชและไม่ได้กินจากผลนัน้ (เฉลยธรรมบญัญัติ 20:6) ในทํานองเดียวกนั 

เปาโลกล่าวว่าไม่ถูกต้องท่ีศิษยาภิบาลผู้หว่านพระวจนะของพระเจ้าในใจทัง้หลายจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากสวนองุ่นท่ีเขา

เพาะปลกูนัน้ 

 ศิษยาภิบาลจะต้องตระหนักว่าหากพวกเขาไม่หว่านเมล็ดพืช รวมทัง้สอนเก่ียวกับสิบลดในคริสตจักร พวกเขาจะไม่

สามารถเก็บเก่ียวได้ (ดกูาลาเทีย 6:7) เราไม่สามารถเก็บเก่ียวสิ่งท่ีเราไม่ได้หว่านในคริสตจักร แต่ถ้าเราสอนคริสตจกัรเก่ียวกับ

หน้าท่ีในการช่วยเหลือผู้ รับใช้ เราจะเก็บเก่ียวจากสิ่งท่ีเราสอน ซาโลมอนกล่าวว่า “บุคคลท่ีดูแลต้นมะเด่ือจะได้กินผลของมนั” 

(สภุาษิต 27:18) 

 
ผ้เลีย้งแกะู  

 ในกิจการ 20:28 เปาโลกล่าวแก่ผู้ปกครอง (ศิษยาภิบาล) ในเอเฟซสัว่า “ท่านทัง้หลายจงระวงัตวัให้ดี และจงรักษาฝงู

แกะท่ีพระวิญญาณบริสทุธิได้ทรงตัง้ท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแล และเพ่ือจะได้ปกครองคริสตจักรขององค์พระผู้ เป็นเจ้าท่ีพระองค์ทรง์

ได้มาด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง” ศิษยาภิบาลเป็นผู้ดแูลฝงูแกะ เขาเลีย้งด ูเอาใจใส่ ปกป้องฝงูแกะ ฝงูแกะท่ีมีสขุภาพดีและ

ได้รับการเอาใจใสด่แูลเป็นอยา่งดีจะให้นมและขนแกะท่ีดี ผู้ เลีย้งแกะท่ีดแูลฝงูแกะมีสทิธิท่ีจะใช้หรือขายผลิตภณัฑ์เหลา่นีเ้พ่ือเลีย้ง์

ดตูนเอง 

 ตามธรรมดา แกะตอ่ต้านไมย่อมให้ตดัขน ผู้ เลีย้งแกะจะต้องมดัขาของแกะเพ่ือไม่ให้แกะไปท่ีอ่ืน เม่ือมดัแล้ว แกะจะยอม

ให้ตดัขนโดยไม่ส่งเสียงใดๆ เลย อิสยาห์เปรียบเทียบพระเมสสิยาห์เหมือนเช่นแกะท่ีไม่ปริปากอยู่หน้าผู้ตดัขน (อิสยาห์ 53:7) 

ทําไมพระเยซจูงึไมไ่ด้ปริปาก เพราะในสวน [เกทเสมนี] แม้เม่ือเนือ้หนงัของพระองค์ไม่ต้องการท่ีจะตาย พระองค์ทรงยอมจํานนต่อ

นํา้พระทยัของพระบิดา เราอาจกลา่วได้วา่ ขาของพระองค์ (ลกัษณะมนษุย์) ถกูมดั (ยอมจํานนตอ่พระวิญญาณ) เหมือนเช่นแกะ 

 เป็นธรรมดาท่ีคนทัง้หลายไม่ต้องการแยกออกจากเงินของตน ผู้ ท่ียอมจํานนเนือ้หนงัของตนต่อพระเจ้าเท่านัน้ท่ีสามารถ

ให้เงินของตนโดยไม่ปริปาก ในตอนแรก ผู้ ท่ีมาเช่ือใหม่จํานวนมากจะต่อสู้ ไม่ยอมให้ตดัขน (ให้สิ่งท่ีเขาได้มาในทางการเงิน) แต่ที

ละเล็กทีละน้อย ศิษยาภิบาลร่วมกบัพระผู้ เลีย้งท่ีย่ิงใหญ่ จะนําพวกเขาให้ยอมจํานนต่อนํา้พระทยัของพระเจ้า ผู้ ที่ยอมจํานนเนื ้

หนงัของตนต่อพระวิญญาณจะไม่บ่นเก่ียวกบัการให้แก่กิจการงานของพระเจ้า ท่ีใดท่ีมีการต่อสู้  เตะและเปิดปากเพ่ือบ่นเก่ียวกบั

การให้แก่กิจการงานของพระเจ้า ท่ีนัน่มีแกะซึง่ไมย่อมจํานนตอ่พระผู้ เลีย้งท่ีย่ิงใหญ่ หากเขาไมย่อมจํานนต่อพระผู้ เลีย้ง เขาก็ย่ิงจะ

ไมย่อมจํานนตอ่ศิษยาภิบาลของคริสตจกัรท้องถ่ิน 

 ถ้าศิษยาภิบาลไม่ตดัขนแกะ แกะจะทนทกุข์ทรมานในเวลาต่อมา ขนแกะจะยาวจนปิดตาของแกะ ทําให้มองไม่เห็น ขน

แกะจะหนกัมากจนกลายเป็นภาระตอ่แกะนัน้ บางครัง้แกะจะหงายหลงั เพราะนํา้หนกัของขน และแกะท่ีหงายหลงัจะไมส่ามารถลุ

ขึน้ได้เอง เม่ือขนแกะยาวมากแล้ว จะทําให้แมลงมารบกวนแกะและอาจทําให้แกะป่วยได้ 

 เราสามารถประยุกต์เร่ืองนีใ้นทางฝ่ายวิญญาณเก่ียวกับสิบลดและเงินถวาย หากศิษยาภิบาลของคริสตจักรไม่สอน

สมาชิกเก่ียวกบัการให้แก่งานของพระเจ้าอยา่งมีระบบ เขาจะทําลายพวกเขา เงินอาจกลายเป็นอปุสรรคท่ีขดัขวางการมองเห็นทาง

ฝ่ายวิญญาณได้ อาจขดัขวางความก้าวหน้าทางฝ่ายวิญญาณได้ อาจทําให้การเจ็บป่วยทางฝ่ายวิญญาณเกิดขึน้ในชีวิตของเขาได้ 

ศิษยาภิบาลจะต้องสอนหลกัการในการให้แก่สมาชิกเพ่ือประโยชน์ของเขาเอง 

 ในเม่ือผู้ เลีย้งแกะเลีย้งและดแูลฝงูแกะแล้ว เขามีสิทธิท่ีจะใช้์ นมและขนแกะเพ่ือเลีย้งดตูนเองได้ ศิษยาภิบาลแต่ละคน

ควรจะใส่ใจคําแนะนําของซาโลมอนท่ีว่า “จงรู้ความทกุข์สขุของฝงูแพะแกะของเจ้าให้ดี และจงเอาใจใส่ฝงูโคของเจ้า” (สภุาษิต 

27:23) 
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บทที่ 19 

ข้อพสิจน์จากธรรมบญัญัติู  
 

 ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนีต้ามวิสยัของมนษุย์หรือ ธรรมบญัญติัมิไดก้ล่าวอย่างนีเ้หมือนกนัหรือ (1โครินธ์ 9:8) 

 

 หลกัการเก่ียวกับการช่วยเหลือผู้ รับใช้เป็นผลจากความคิดท่ีได้รับการดลใจ และมีพืน้ฐานตามพระวจนะของพระเจ้า 

เปาโลใช้ธรรมบญัญัติของโมเสสเพ่ือพิสจูน์คํากล่าวของเขาเก่ียวกบัการช่วยเหลือผู้ รับใช้ นกัเรียนจะต้องยอมรับความจริงนี ้คํา

โต้แย้งของผู้ ท่ีต่อต้านการถวายสิบลดเกิดจากการอ้างว่าสิบลดเป็นเพียงธรรมบญัญัติของโมเสส จึงไม่มีผลกบัเราในปัจจบุนั หาก

เป็นเช่นนัน้ทําไมเปาโล อคัรทตูท่ีพระเจ้าใช้มากกว่าคนอ่ืนๆ ซึง่ต่อสู้กบักฎระเบียบท่ีมากเกินไปของศาสนายิว นําเอาธรรมบญัญัติ

ของโมเสสมาสนบัสนนุเพ่ือพิสจูน์วา่ผู้ รับใช้ควรจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากคริสตจกัร 

 คําตอบมีความชดัเจนคือ แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบญัญัติเพ่ือให้ชอบธรรมต่อหน้าพระพกัตร์พระเจ้า แต่ธรรม

บญัญัติทําให้เรารู้แผนการของพระองค์ในการช่วยเหลือผู้ รับใช้ของพระองค์ซึ่งคือสิบลด สิบลดไม่ได้มีผลในทกุวนันีเ้พ่ือท่ีเราจะ

ปฏิบติัตามธรรมบญัญัติของโมเสส แต่หลกัการของสิบลดยงัคงมีผลเป็นวิธีการ ส่วน หรือแบบอย่างท่ีพระเจ้าทรงกําหนดไว้เพ่ือ

เป็นการอารักขาทางการเงินของเราในคริสตจกัรพระคมัภีร์ใหม่ เราไม่ควรจะกลวัท่ีจะศึกษาธรรมบญัญัติเพ่ือค้นหาใจความของ

พระคัมภีร์ เพราะแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ แต่วัตถุประสงค์ท่ีอยู่ในคําสั่งสนับสนุนคําสัง่สอนหลายอย่างของ

คริสตจกัร ตวัอย่างเช่น คําสัง่สอนเร่ืองความบริสทุธิและการแยกออกจากโลกนีมี้สอนอยู่ภายใต้ธรรมบญัญัติ์  เหมือนเช่นในพระ

คมัภีร์ใหม ่

 สิบลดเป็นไม้บรรทดัท่ีพระเจ้าทรงใช้เพ่ือวดัการอารักขาการเงินของเรา เปาโลกล่าวว่าธรรมบญัญัติสอนเราว่าควรจะ

ช่วยเหลือผู้ รับใช้ของพระเจ้า ถ้าคนทัง้หลายภายใต้ธรรมบญัญัติช่วยเหลือผู้ รับใช้พระเจ้า ควรหรือท่ีจะให้น้อยกว่านัน้ในยคุแห่ง

พระคณุนี ้พระเจ้าทรงยติุธรรมในการช่วยเหลือผู้ รับใช้ของพระองค์ภายใต้ธรรมบญัญติัมากกวา่ภายใต้พระคณุหรือ เปาโลกลา่วว่า

ธรรมบญัญติัสอนบางสิง่แก่เรา นัน่คือ ผู้ รับใช้ภายใต้พระคณุมีสทิธิท่ีจะได้รับการช่วยเหลือ์  
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บทที่ 20 

ธรรมบญัญัตโิบราณสาํหรับ 
ปัญหาสมัยใหม่ 

 

 เพราะว่าในธรรมบญัญติัของโมเสสเขียนไวว่้า อย่าเอาตะกร้าครอบปากววัเมื่อมนักําลงันวดข้าวอย่ พระเจ้าทรงู เป็นห่วง

ววัหรือ (1โครินธ์ 9:9) 

 

 วฒันธรรมโบราณมีธรรมเนียมในการใช้ววัเพ่ือนวดข้าว ผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้ามกัจะเอาตะกร้าครอบปากสตัว์เพ่ือท่ีสตัว์จะไม่

กินข้าวเม่ือกําลงันวดข้าวอยู่ แต่ธรรมบัญญัติของโมเสสห้ามไม่ให้ชาวอิสราเอลทําเช่นนัน้ (เฉลยธรรมบัญญัติ 25:4) พวกเขา

จะต้องไม่เป็นเหมือนชนชาติท่ีไม่เช่ือพระเจ้า ทัง้นี ้เพ่ือความยติุธรรม เป็นการไม่ยติุธรรมท่ีจะเอาตะกร้าครอบปากววัเม่ือมนักําลงั

นวดข้าว เพราะววันัน้กําลงัทํางานอยู ่มนัจงึควรได้รับสิง่ตอบแทนแรงงานนัน้ 

 เปาโลให้เหตุผลสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ รับใช้ทางการเงินโดยใช้ธรรมบัญญัตินี ้หากพระเจ้าทรงยุติธรรมกับวัวแล้ว 

พระองค์ก็ทรงยติุธรรมกบัผู้ รับใช้ของพระองค์ ตามจริงแล้ว พระองค์ทรงใส่ใจคนมากกว่าววั ความยติุธรรมเป็นลกัษณะของพระ

เจ้าท่ีพระองค์ไม่อาจละเมิดได้ หากพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองเป็นผู้ยติุธรรมภายใต้ธรรมบญัญัติ พระองค์จะไม่ทรงกระทํา

เช่นนัน้ภายใต้พระคุณหรือ พระเจ้าทรงเป็นผู้ เร่ิมหลกัการในการช่วยเหลือผู้ รับใช้ ไม่ใช่มนุษย์ ดงันัน้จึงเป็นหลกัการแห่งความ

ยติุธรรมของพระเจ้า 

 ประเด็นนีเ้ห็นได้ชัดเจนย่ิงขึน้ใน 1ทิโมธี 5:17-18 “จงถือว่าผู้ ปกครองท่ีปกครองดีนัน้สมควรได้รับเกียรติสองเท่า 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ปกครองท่ีเทศนาและสัง่สอน เพราะพระคมัภีร์กลา่วว่า อย่าเอาตะกร้าครอบปากววั เม่ือมนักําลงันวดข้าวอยู ่

และคนงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตน” ในท่ีนี ้เปาโลรวมเอาข้อความจากธรรมบญัญัติรวมเข้าไว้กบัข้อความจากพระคมัภีร์

ใหม่ (ลูกา 10:7) เพ่ือสอนเร่ืองการช่วยเหลือผู้ รับใช้ แล้วเรายังต้องใช้หลักฐานอะไรอีก การช่วยเหลือผู้ รับใช้ซึ่งเป็นหลักการ

เก่ียวกับความยุติธรรมของพระเจ้าภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส เป็นหลกัการท่ียุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ รับใช้ของพระองค์

ภายใต้พนัธสญัญาใหม ่

 บทเรียนสําหรับเราคือว่า ในขณะท่ีผู้ รับใช้ทํางานขององค์พระผู้ เป็นเจ้า เขาไม่ควรท่ีจะถกูกีดกนั (เอาตะกร้าครอบ) จาก

สิทธ์ิอันถูกต้องในการรับความช่วยเหลือทางการเงินสําหรับงานของเขา คริสตจักรควรจะยุติธรรมและซ่ือสตัย์กับศิษยาภิบาล 

ความรักไม่ยินดีในการประพฤติผิดหรือความไม่ยติุธรรม (1โครินธ์ 13:6) จะเป็นการไม่ยติุธรรมหากไม่ให้ส่วนท่ีเป็นของศิษยาภิ

บาลแก่เขา เหมือนกบัท่ีไมย่ติุธรรมในการเอาตะกร้าครอบปากววัในขณะมนักําลงันวดข้าวอยู ่ตามคําสอนใน 1โครินธ์ 13:6 ผู้ เช่ือท่ี

รักพระเจ้าจะไม่กระทําสิ่งท่ีไม่ยติุธรรมในการไม่ช่วยเหลือผู้ รับใช้ ผู้ ท่ีไปโบสถ์ซึง่อยู่ทางฝ่ายเนือ้หนงัอาจจะยินดีกบัทศันคติเช่นนัน้ 

แตค่ริสเตียนท่ีรักจะไมมี่สว่นหรือพอใจกบัความไมย่ติุธรรมนี ้

 ผู้ ท่ีเช่ือไมค่วรจะปฏิเสธท่ีจะถวายสบิลดเพ่ือแสดงความไมพ่อใจตอ่ศิษยาภิบาล การทําเช่นนัน้เป็นการไม่ยติุธรรมต่อพระ

เจ้า จะเป็นการกดข่ีศิษยาภิบาล กีดกนัเขาจากสิง่ท่ีเขามีสิทธิอย่างถกูต้อง์  หากเรารักศิษยาภิบาลของเรา เราไม่ควรจะเก็บเอาสิ่งท่ี

พระเจ้าทรงประกาศว่าเป็นสิทธิของเขา์ นัน้ไว้อย่างไม่ยุติธรรม หากพระเจ้าทรงเลีย้งดูวัว พระองค์จะทรงเลีย้งดูผู้ รับใช้ท่ีรับใช้

พระองค์มากย่ิงกว่านัน้เพียงใด การช่วยเหลือท่ีพระเจ้าทรงจดัให้แก่ศิษยาภิบาลคือสิบลด เราควรจะอนญุาตให้เขามีส่วนในผล

ทางการเงินจากแรงงานของเขาในองค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 

 พระองค์ไม่ไดต้รสัเพือ่ประโยชน์ของพวกเราโดยเฉพาะ (ประโยชน์ของเราทัง้หลาย – พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัเก่า) ดอก

หรือ ข้อความนัน้เขียนไวเ้พือ่ประโยชน์ของเราทัง้หลาย แสดงว่าคนทีไ่ถนาควรไถดว้ยความหวงัใจ และคนทีน่วดข้าวควรนวดดว้ย

ความหวงัใจว่า จะไดป้ระโยชน์ (1โครินธ์ 9:10) 
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 คําว่า “ทัง้หลาย” หมายถึงทัง้หมด ทัง้สิน้ รวมทัง้หมด ธรรมบญัญัตินี ้(เฉลยธรรมบญัญัติ 25:4) ไม่ได้เขียนขึน้เพ่ือชาว

อิสราเอลเทา่นัน้ แตเ่พ่ือเราทัง้หมด ทัง้สิน้ รวมทัง้หมดในทกุวนันี ้เป็นหลกัการของพระเจ้าท่ีมาถึงพวกเรา ศิษยาภิบาลท่ีหว่านและ

นวดข้าวควรจะทําหว่านและนวดโดยหวงัท่ีจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน สิ่งนีเ้ป็นหลกัการทางฝ่ายวิญญาณภายใต้ธรรม

บญัญติัและภายใต้พระคณุ 
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บทที่ 21 

การหว่านของสาํหรับวิญญาณ 
การเกบ็เก่ียวของสาํหรับเนือ้หนัง 

 

 ถ้าเราได้หว่านปัจจยัสําหรับวิญญาณให้แก่ท่าน แล้วจะมากไปหรือที่เราจะเกี่ยวของสําหรับเนือ้หนงัจากท่าน (1โครินธ์ 

9:11) 

 

 หากศิษยาภิบาลหวา่นของสําหรับวิญญาณ (สิง่นิรันดร์) ไมใ่ช่เร่ืองใหญ่หากเขาจะเก็บเก่ียวของ (ทางโลก) จากคริสตจกัร 

ผู้ รับใช้หว่าน “ปัจจยัสําหรับวิญญาณ” ในผู้ ท่ีเช่ือซึง่เป็นการกระทําท่ีสําคญัย่ิง ข้อความของเขาเหมาะสมและสําคญัท่ีสดุ งานของ

เขามีค่าท่ีสุด การท่ีผู้ รับใช้ของพระคริสต์หว่านของสําหรับวิญญาณเป็นงานท่ีมีค่ามากท่ีสุดท่ีเคยมีมาในประวัติศาสตร์ของ

มนษุยชาติ ไมมี่กษัตริย์หรือประธานาธิบดีคนใดท่ีจะมีเกียรตินี ้ศิษยาภิบาลรวมทัง้ผู้ ท่ีเช่ือควรจะตระหนกัถึงสถานะของผู้ รับใช้พระ

วจนะในแผนการของพระเจ้า 

 เม่ือผู้ เช่ือเข้าใจความสําคัญของผู้ รับใช้ ผู้ เช่ือจะไม่เห็นว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้องหรือไม่มีระเบียบท่ีผู้ รับใช้จะคาดหวังให้

คริสตจกัรช่วยเหลือเขา ศิษยาภิบาลจะไม่รู้สกึถกูจํากดัหรือไม่ควรค่าแก่การรับความช่วยเหลือหากเขาทํางานในสวนองุ่นขององค์

พระผู้ เป็นเจ้า ศิษยาภิบาลแตล่ะคนควรจะรู้วา่จะให้ความสําคญักบังานของตนเองในองค์พระผู้ เป็นเจ้าอย่างไร และผู้ เช่ือแต่ละคน

ควรจะรู้วา่จะให้ความสําคญัแก่งานของศิษยาภิบาลอยา่งไร (1เธสะโลนิกา 5:12-13) 

 เม่ือพิจารณาถงึความย่ิงใหญ่ของงานของผู้ รับใช้ในการหวา่นเมลด็นิรันดร์แหง่ข่าวประเสริฐ ความจริงท่ีวา่เขาสามารถรับ

ความช่วยเหลือได้เป็นเร่ืองคอ่นข้างเลก็ หรืออาจจะไมใ่ช่ “สิง่ใหญ่” เลย ผู้ เช่ือควรจะใสใ่จกบังานท่ีย่ิงใหญ่ท่ีศิษยาภิบาลทําเม่ือเขา

หวา่นเมลด็ทางฝ่ายวิญญาณแทนท่ีจะตอ่ต้านไมใ่ห้เขารับสิง่ท่ีไมใ่ช่ “สิง่ใหญ่” เลยตามท่ีเปาโลได้กลา่วไว้ 
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บทที่ 22 

การสละสิทธ์ิ 
 

 ถา้คนอืน่มีสิทธิทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากท่าน เราไม่มีสิทธิทีจ่ะไดร้ับย่ิงกว่าเขาอีกหรือ แต่์ ์ ถึงกระนัน้ เราก็มิไดใ้ชสิ้ทธินีเ้ลย ์

เรายอมทนทกุข์ยากสารพดั เพือ่เราจะไม่เป็นอปุสรรคขดัขวางข่าวประเสริฐเร่ืองพระคริสต์ (1โครินธ์ 9:12) 

 

 เปาโลถือว่าการได้รับความช่วยเหลือจากคริสตจักรเป็นสิทธิของผู้ รับใช้์  ทัง้นี  ้สิทธ์ิหมายถึง “สิ่งท่ีบุคคลหนึ่งได้มา

เน่ืองจากกฎหมาย ประเพณี หรือธรรมชาติ” (American Heritage Dictionary of the English Language) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผู้ รับใช้

ของพระเจ้าวา่ต้องการท่ีจะใช้สทิธินีห้รือไม่์  ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัคริสตจกัร การสละสทิธินีไ้มไ่ด้ทําให้ศิษยาภิบาล์ อยู่ในทางฝ่ายวิญญาณ

น้อยลงไปกวา่คนอ่ืน 

 ในทางตรงกนัข้าม บางคนวิจารณ์ศิษยาภิบาลท่ีทํางานในโลกนี ้โดยไม่คํานึงว่าพวกเขาได้ดหูม่ินผู้ รับใช้ท่ีมีเกียรติเหมือน

เช่นเปาโลและบารนาบสั โดยทัว่ไป เป็นการดีกวา่ท่ีศิษยาภิบาลจะรับการช่วยเหลือจากคริสตจกัร เพ่ือท่ีเขาจะสามารถอทุิศตนเพ่ือ

กิจการงานของพระเจ้าได้อย่างเต็มท่ี แต่เราไม่ควรปฏิเสธผู้ รับใช้ท่ีทํางานในโลกนีเ้พราะความจําเป็นหรือความเช่ือถือ ตราบเท่าท่ี

เขาไม่เกิดความสบัสน ผู้ รับใช้ท่ีทํางานในโลกนีมี้สิทธิท่ีจะทําเช่นนัน้ได้ แต่์ ก็ไม่ควรดแูคลนผู้ ท่ีอทุิศเวลาของตนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์

ให้แก่งานขององค์พระผู้ เป็นเจ้า ผู้ ท่ีให้เวลาทัง้หมดของตนแก่การรับใช้โดยไม่ทํางานในโลกนีไ้ม่ควรจะวิจารณ์ผู้ ท่ีไม่ได้ทําเช่นนัน้ 

ควรจะมีความเคารพทัง้สองฝ่ายสําหรับมมุมองและความเช่ือถือสว่นตวัท่ีไม่เก่ียวข้องกบัความรอดของเรา ผู้ ท่ีทํางานและเป็นศิษ

ยาภิบาลควรจะสงัเกตวา่เปาโลเลือกอาชีพท่ีทําให้เขาสามารถมีเวลาให้กบัคริสตจกัรได้ (กิจการ 18:3) 

 เหตผุลหลายประการทําให้ศิษยาภิบาลสละสิทธิในการรับความช่วยเหลือของตน์  ศิษยาภิบาลบางคนสละสิทธิของตน์

เพราะขาดคณุสมบติัในการสอนหน้าท่ีนีแ้ก่คริสตจกัร บางคนอาจเป็นเพราะความทะนงส่วนตวั ความปรารถนาท่ีจะไม่แสดงตวั

สนใจในเงินเหมือนศิษยาภิบาลคนอ่ืนๆ บางคนทําเช่นนัน้เพราะเหตุผลเดียวกับเปาโล คือเพ่ือไม่ให้ “เป็นอปุสรรคขัดขวางข่าว

ประเสริฐเร่ืองพระคริสต์” (1โครินธ์ 9:12) 

 เปาโลใช้สิทธ์ิเม่ือปฏิเสธไม่รับความช่วยเหลือจากชาวโครินธ์ แต่ความจริงท่ีว่าเขาสละสิทธิในการรับความช่วยเห์ ลือไม่

จําเป็นว่าเป็นการตดัสินใจท่ีฉลาดท่ีสดุในทกุกรณี เปาโลไม่ได้ใช้สิทธินีเ้พ่ือ์ ให้โอกาสในการทําผิดต่อข่าวประเสริฐ แต่ภายหลงัเขา

ขอให้ชาวโครินธ์ให้อภยัเขาสําหรับการตดัสินใจเช่นนัน้ (2โครินธ์ 12:13) ในบริบท ดเูหมือนว่าการปฏิบติัของเปาโลทําให้ชาวโค

รินธ์ดดู้อยกวา่คริสตจกัรของอคัรทตูอ่ืนๆ หรือถ้อยคําของเขาอาจจะเป็นการประชดประชนั 

 เห็นได้ง่ายว่าการท่ีผู้ รับใช้ไม่ให้สิทธ์ิอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อคริสตจักรได้ แม้เม่ือเหตุจูงใจในการไม่รับเงินจาก

คริสตจกัรท่ีเป็นศิษยาภิบาลนัน้เป็นเหตท่ีุบริสทุธ์ิ แต่ก็ผู้ ท่ีเช่ือมีทศันคติเร่ืองความรับผิดชอบทางการเงินต่อศิษยาภิบาลของฝงูแกะ

ไม่ถกูต้องได้ เม่ือศิษยาภิบาลบางคนเร่ิมต้นงาน [ของพระเจ้า] ใหม่ เขาไม่รับความช่วยเหลือทางการเงินจากสมาชิก โดยคิดว่าจะ

ช่วยให้คริสตจกัรเติบโตได้โดยไม่มีอปุสรรคขดัขวางใดๆ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว สมาชิกอาจเร่ิมรู้สกึว่าสิบลดเป็นของพวกเขา 

ในภายหลงั เม่ือศิษยาภิบาลต้องการท่ีจะใช้สิบลด ท่ีประชมุอาจจะต่อต้านเขา ถ้าศิษยาภิบาลอยากจะช่วยเร่ืองเงินของคริสตจกัร 

เขาควรจะยอมรับสิบลดและให้สิบลดนัน้คืนเป็นเงินถวายเพ่ือคริสตจกัร หรือเขาสามารถสอนสมาชิกให้รู้ความรับผิดชอบในการ

ช่วยเหลือผู้ รับใช้ด้วยการถวายสบิลด และกําหนดเวลาในการใช้สบิลดเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืน [กําหนดเวลาท่ีจะใช้สิบลดเพ่ือกิจกรรม

หรือโครงการอย่างหนึ่งอย่างใด] ด้วยวิธีนี ้เขาจะป้องกันไม่ให้ท่ีประชุมคิดว่าสิบลดเป็นของพวกเขา บางครัง้ เม่ือศิษยาภิบาล

ทํางานในโลกนี ้เขาอาจจะคิดวา่เขาทําให้เกิดประโยชน์แก่ท่ีประชมุ แตใ่นความจริง เขากําลงัทําอนัตรายอยู ่

 ศิษยาภิบาลทกุคนควรจะพิจารณาถงึปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้ก่อนท่ีจะสละสทิธิของตน์ เพราะการตดัสนิใจของเขาจะสง่ผล

กระทบต่อคนมากมาย ก้อนกรวดท่ีโยนลงบนทะเลสาบนํา้นิ่งจะทําให้เกิดระลอกคลื่นเลก็ๆ ในที่ที่ก้อนกรวดกระทบนํา้ แตเ่ม่ือระล
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คล่ืนเคล่ือนออกไปจากจดุนัน้ ระลอกคล่ืนจะมีขนาดใหญ่ขึน้ เม่ือคริสตจกัรใหม่เร่ิมต้นขึน้ สิ่งท่ีเราทํา สิทธิท่ีเราสละ์  การตดัสินใจท่ี

เราเลือก และสิง่ท่ีเราสอนเก่ียวกบัเงินสามารถสง่ผลกระทบตอ่คนจํานวนมากได้ 
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บทที่ 23 

เพื่อเราจะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวาง 
ข่าวประเสริฐเร่ืองพระคริสต์ 

 

 แต่ถึงกระนัน้ เราก็มิไดใ้ชสิ้ทธินีเ้ลย เรายอมทนทกุข์ยากสารพดั์  เพือ่เราจะไม่เป็นอปุสรรคขดัขวางข่าวประเสริฐเร่ืองพระ

คริสต์ (1โครินธ์ 9:12) 

 

 มีทฤษฎีมากมายเก่ียวกบัความหมายของเปาโลเม่ือกล่าวว่า “เพ่ือเราจะไม่เป็นอปุสรรคขดัขวางข่าวประเสริฐเร่ืองพระ

คริสต์” (ข้อ 12) ใน 2เธสะโลนิกา 3:8-9 เปาโลอธิบายว่าเขาทํางาน “ทัง้กลางวนัและกลางคืน เพ่ือจะไม่เป็นภาระแก่คนหนึ่งคนใด

ในพวกท่าน มิใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ แต่ว่าเพ่ือทําตวัเป็นแบบอย่างให้ท่านทัง้หลายทําตาม์ ” ความตัง้ใจท่ีสําคัญอย่างหนึ่งของ

เปาโลในเมืองเธสะโลนิกาคือ เพ่ือแสดงความจําเป็นและความสําคญัของการทํางาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพราะบางคนท่ีนั่นไม่

ต้องการท่ีจะทํางาน (2เธสะโลนิกา 3:6-12) 

 แต่เปาโลหมายความว่าอย่างไรเม่ือพดูว่า “เพ่ือเราจะไม่เป็นอปุสรรคขดัขวางข่าวประเสริฐเร่ืองพระคริสต์” ประการแรก 

เราต้องเข้าใจว่าเปาโลจะเป็นอปุสรรคแก่ใครโดยการรับของสําหรับเนือ้หนงัจากคริสตจกัร ทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่า เพราะเปาโลเขียน

ไปยงัคริสตจกัร คงจะต้องเป็นผู้ เช่ือท่ีเขาไม่ต้องการจะเป็นอปุสรรคขดัขวาง ตามข้อสรุปนี ้เปาโลไม่ได้หมายถึงผู้ ท่ีไม่ได้รับความ

รอด (แม้ว่าคนสว่นใหญ่อ้างถึงการให้สิบลดเพ่ือช่วยเหลือผู้ รับใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการไม่ให้ชีวิตแก่องค์พระผู้ เป็นเจ้า) ผู้สนบัสนนุ

ทฤษฎีนีชี้ใ้ห้เหน็วา่คริสตจกัรและผู้ รับใช้ของคริสตจกัรไม่ควรจะอนญุาตให้โลกนีส้ัง่คริสตจกัรว่าอะไรเป็นสิ่งถกูต้องตามพระคมัภีร์

และอะไรไมใ่ช่ หากเราปลอ่ยให้เป็นเช่นนัน้ เราจะไมเ่ทศนาเร่ืองสบิลด ความบริสทุธิ หรือคําสัง่สอนอ่ืนๆ ์ ท่ีชาวโลกไมเ่หน็ด้วย 

 พืน้ฐานของข้อสรุปนีคื้อว่า เปาโลไม่ยอมรับสิ่งใดๆ จากผู้ ท่ีเช่ือในโครินธ์เพ่ือประโยชน์ของพวกเขาเอง นัน่คือเพราะการ

ปฏิบติัของชาวโครินธ์เอง [ชาวโครินธ์อาจไม่ต้องการท่ีจะช่วยเหลือ เปาโลจึงไม่รับสิ่งใดๆ จากเขา] ตามทฤษฎีนี ้เปาโลเขียนจาก

มมุมองของศิษยาภิบาล การไม่รับสิ่งใดๆ จากชาวโครินธ์เป็นการตดัสินของศิษยาภิบาลตามทัศนคติในทางลบท่ีเปาโลเห็นใน

คริสตจกัร ศิษยาภิบาลเหน็สิง่ตา่งๆ จากมมุมองท่ีแตกตา่งออกไปจากฝงูแกะ 

 ข้อสรุปนีมี้ข้อสนบัสนนุอยู่บ้าง เน่ืองจากคริสตจกัรในโครินธ์อยู่ฝ่ายเนือ้หนงัมาตัง้แต่ต้น 1โครินธ์ 3:1-2 กลา่วว่า “พ่ีน้อง

ทัง้หลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพดูกบัท่าน เหมือนพดูกบัผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้ แต่ต้องพดูกบัท่านเหมือนคนท่ีอยู่ฝ่ายเนือ้หนงั 

เหมือนกบัท่านเป็นทารกในพระคริสต์ ข้าพเจ้าเลีย้งท่านด้วยนํา้นม มิใช่ด้วยอาหารแข็ง เพราะวา่เมื่อก่อนนัน้ทา่นยงัไมส่ามารถรับ

และถึงแม้เด๋ียวนีท้่านก็ยงัไม่สามารถ” หลายคนเช่ือว่าเปาโลกล่าวถึงตอนต้นของคริสตจกัรโครินธ์เพราะใช้รูปกาลอดีต [คําเช่น 

เม่ือก่อน] ซึง่แสดงให้เหน็วา่ พวกเขาไมไ่ด้เติบโตมากนกัเพราะพวกเขาอยูฝ่่ายเนือ้หนงั 

 ทฤษฎีนีส้รุปว่าเม่ือเปาโลเห็นแนวโน้มทางฝ่ายเนือ้หนังและการขาดความเป็นผู้ ใหญ่ของคริสตจักร เขาจึงไม่ต้องการ

เรียกร้องสิ่งใดจากสมาชิก เพ่ือท่ีจะไม่เป็นอปุสรรคขดัขวางผู้ ท่ีเช่ือเอง ทฤษฎีนีค้าดคะเนว่า เพราะพวกเขาอยู่ฝ่ายเนือ้หนงั ชาวโค

รินธ์จงึไมต้่องการช่วยเหลือเปาโล และเปาโลยอมตอ่ความกดดนันีเ้พ่ือไมเ่ป็นอปุสรรคขดัขวางพวกเขา 

 หากเป็นเช่นนัน้ ผู้ ท่ีเป็นศิษยาภิบาลอาจเห็นใจเปาโลได้มากกว่าผู้ ท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นศิษยาภิบาล ศิษ

ยาภิบาลมกัจะทําสิง่ตา่งๆ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ท่ีเช่ือ หลายคนไมไ่ด้สอนคําสัง่สอนท่ีเข้มแข็งบางอยา่งกบัผู้ ท่ีเช่ือใหมเ่พ่ือท่ีจะไม่เป็น

ภาระหนกัแก่พวกเขา บางคนไมส่อนเร่ืองสบิลดเพ่ือไม่ให้ดเูหมือนว่าสนใจเร่ืองเงิน หรือเพราะผู้ ท่ีเช่ือ “ยากจนมาก” หรือเพราะเขา

อาจ “กลวัท่ีจะสญูเสียพวกเขาไป” ถ้ายืนกรานสอนในเร่ืองนี ้บางคนขาดคณุสมบติัสว่นตวัหรือมีอปุสรรคท่ีทําให้ไมส่อนเร่ืองสบิลด 
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 แม้เม่ือบางคนประกาศวา่สบิลดเป็นแบบอยา่งสําหรับผู้ ท่ีเช่ือ แตเ่ขาไม่เช่ือพอท่ีจะสอนเร่ืองสิบลด จึงก่อให้เกิดคริสตจกัร

ท่ีไม่รู้สกึรับผิดชอบในการช่วยเหลือศิษยาภิบาลของตน ศิษยาภิบาลมกัจะทําสิ่งต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของคริสตจกัรซึง่ภายหลงัเขา

มารู้สกึเสียใจ บางทีเปาโลเองอาจเสียใจในการตดัสนิใจของตนท่ีไมย่อมรับสิง่ใดๆ จากชาวเมืองโครินธ์ก็ได้ (2โครินธ์ 12:13) 

 ทฤษฎีนีมี้ข้อดีบ้าง แต่เราต้องดูข้อเสียด้วยเช่นกัน ประการแรก เป็นการยากท่ีจะเช่ือว่าเปาโลขาดคณุสมบติัท่ีจะสอน

สทิธิของเขาในการได้รับความช่วยเหลือจากชาวโครินธ์ จากงานเขียนของเขา เราสรุปว่าเปาโลไม่ได้ขาดคณุสมบติั และเม่ือจําเป็น ์

เขาได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆ อย่างเด็ดเด่ียว ประการท่ีสอง ทฤษฎีนีข้ัดกับ 1โครินธ์ 9:18 ท่ีซึ่งเปาโลกล่าวว่า “แล้ว

ข้าพเจ้าจะได้อะไรเล่า คือเม่ือข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐ ข้าพเจ้าได้ประกาศโดยไม่คิดค่าจ้าง เพ่ือจะไม่ได้ใช้สิทธิในข่าว์

ประเสริฐนัน้อยา่งเตม็ท่ี” เพ่ือให้สอดคล้องกบัทฤษฎีนี ้ผู้สนบัสนนุคงจะต้องแปลประโยคของเปาโลท่ีวา่ “เพ่ือจะไม่ได้ใช้สิทธิในข่าว์

ประเสริฐนัน้อยา่งเตม็ท่ี” วา่เป็นสิง่แสดงให้เหน็วา่เขาไมไ่ด้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือท่ีจะไม่ใช้สิทธ์ิอย่างเต็มท่ี (ใช้อย่างไม่

ถกูต้องหรือเหมาะสม ใช้ให้เกิดผลท่ีไม่ดี) แต่การยอมรับเงินเป็นการใช้อย่างไม่ถกูต้องได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือเป็นสิทธ์ิ

ของอคัรทตู การแปลนีด้เูหมือนจะไมถ่กูต้อง 

 เราควรจะเข้าใจข้อ 18 ว่าเป็นคําอธิบายหรือการขยายความข้อ 12 เปาโลนําเสนอข่าวประเสริฐแก่ชาวโครินธ์โดยไม่

ยอมรับเงินจากพวกเขา เพราะเปาโลเช่ือว่าการทําเช่นนัน้จะเป็นอุปสรรคต่อพวกเขา เปาโลมีเหตุจูงใจอย่างหนึ่งคือ ความ

ปรารถนาของเขาท่ีจะให้ข่าวประเสริฐได้ประกาศออกไปแก่มนุษย์ทุกคนโดยไม่มีการขัดขวางหรืออุปสรรค ในฐานะมิชชันนารี

บกุเบิก เขาไม่ต้องการให้ชาวโครินธ์ ทัง้ผู้ ท่ีไม่เช่ือหรือผู้ ท่ีเช่ือใหม่ คิดว่าเขามาท่ีโครินธ์เพ่ือหาเงินจากพวกเขา เปาโลต้องการให้

แน่ใจวา่พวกเขาจะไมเ่ข้าใจเหตจุงูใจผิดไปและเพ่ือท่ีจะประกาศข่าวประเสริฐอยา่งถกูต้อง 

 เห็นได้ชดัว่า ในเวลานี ้คริสตจกัรโครินธ์เข้าใจเหตผุลของเปาโลในการเร่ิมคริสตจกัรของเขาผิดไป แต่ไม่ปรากฏว่าเปาโล

เร่ิมต้นคริสตจักรเช่นนัน้ [โดยไม่รับเงินช่วยเหลือจากสมาชิก] เพราะทศันคติทางเนือ้หนังบางอย่างของผู้ ท่ีเช่ือชาวโครินธ์ มี

แนวโน้มวา่ชาวโครินธ์บางคนพยายามท่ีจะช่วยเหลือเขา แต่เปาโลไม่ให้เขาช่วยเหลือเพราะเหตผุลสว่นตวั เหตผุลสว่นหนึ่งสําหรับ

จดหมายฉบบันีคื้อเพ่ือแก้ไขความเข้าใจท่ีไมถ่กูต้องเก่ียวกบัการกระทําของเขาในเร่ืองนี ้

 ขอให้เราจําไว้ว่าเปาโลให้เหตผุลส่วนตวั ข้อ 15 ถึง 18 แสดงความรู้สกึส่วนตวัของอคัรทตูเปาโล ข้อ 12 เปล่ียนจากการ

ปกป้องสิทธ์ิของผู้ รับใช้ในการรับสิ่งตอบแทนเป็นคําอธิบายเก่ียวกับเหตุจูงใจส่วนตัวในการไม่รับสิ่งตอบแทนจากชาวโครินธ์ 

เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีใครเข้าใจเหตจุงูใจของเขาผิด เปาโลเขียนต่อไปในข้อ 13 และ 14 ซึง่สนบัสนนุการช่วยเหลือผู้ รับใช้ ก่อนท่ีจะ

แสดงเหตผุลวา่ทําไมเขาจงึไมรั่บสิง่ใดๆ จากชาวโครินธ์ 

 การใช้สรรพนาม “ข้าพเจ้า” ในข้อ 15 ตรงข้ามกบัคําว่า “คนอ่ืน” ในข้อ 12 ไม่ถกูต้องท่ีจะคิดว่าเปาโลปกป้องสิทธิของ์

ตนเองและคนอ่ืนๆ ในการรับความช่วยเหลือจากคริสตจักรในข้อสิบส่ีนัน้จะมาลบล้างคําโต้แย้งของตนเองทัง้หมด [ในข้อ 15] 

เปาโลทําให้ชาวโครินธ์มัน่ใจว่าการตดัสินใจของเขาเป็นเร่ืองสว่นตวั เราไม่ควรจะถือเป็นตวัอย่างสําหรับผู้ รับใช้ขององค์พระผู้ เป็น

เจ้าทกุคน เปาโลจะปกป้องสทิธิของผู้ รับใช้์ ในการรับความช่วยเหลือ และทําลายคําโต้แย้งของตนเองโดยการกลา่วว่าทกุคนควรจะ

ทําตามตวัอยา่งเขาโดยการไมรั่บความช่วยเหลือทางการเงินได้อยา่งไร 

 เปาโลไมต้่องการให้เป็นเช่นนัน้ และการแปลความหมายของข้อพระคมัภีร์ในลกัษณะดงักลา่วเป็นสิ่งท่ีไม่ถกูต้อง ดงัท่ีเรา

ได้เหน็ตลอดทัง้บท เปาโลกลา่วซํา้วา่ผู้ รับใช้ควรจะได้รับความช่วยเหลือ การแปลท่ีไมคํ่านงึถงึข้อเทจ็จริงนีเ้ป็นการแปลท่ีไมถ่กูต้อง 

 บางคนกล่าวว่าเปาโลตดัสินใจไม่รับความช่วยเหลือทางการเงินจากชาวโครินธ์โดยเหตผุลเน่ืองมาจากวฒันธรรมและ

สงัคมของชาวโครินธ์ โครินธ์เป็นเมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองมากเมืองหนึ่งของอาณาจกัรโรมนั แต่เป็นเมืองท่ีเส่ือมทราม มีช่ือเสียงในการ

ค้าประเวณีท่ีเช่ือมโยงกบัความเช่ือต่างๆ ในเมือง ผู้พยากรณ์หญิงท่ีอทุิศตนแก่วีนสั เทพีแห่งความรัก จะปฏิญาณอทุิศตวัขาย

ร่างกายของตนเพ่ือนําเงินมาใช้ในวิหาร ในวิหารของวีนสัเพียงแหง่เดียวมีหญิงโสเภณีถงึหนึง่พนัคน 
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 บางคนเสนอว่าอาจเป็นเพราะเปาโลไม่ต้องการท่ีจะให้โอกาสชาวโครินธ์ในการวิพากษ์วิจารณ์ เพราะชาวเมืองสว่นใหญ่

เป็นผู้อทุิศตวัแก่วีนสั บางทีเปาโลอาจคิดว่าการยอมรับเงินจากพวกเขาจะสง่ผลกระทบต่อการเป็นพยานของคริสตจกัรต่อโลกนี ้ผู้

นมสัการวีนสัจะทําให้ความเช่ือคริสเตียนเทา่เทียมกบัการนมสัการเทพเจ้าของคนนอกรีต 

 อีกความคิดเห็นหนึ่งคือว่าเปาโลทํางานของอคัรทตู ในตําแหน่งนัน้ เขามีหน้าท่ีปลกูคริสตจกัรต่างๆ ในบริเวณท่ียงัไม่มี

การเทศนาข่าวประเสริฐมาก่อน เขาเองได้กลา่ววา่ “อนัท่ีจริงข้าพเจ้าได้ตัง้เป้าไว้อย่างนีว้่า จะประกาศข่าวประเสริฐในท่ีซึง่ไม่เคยมี

ใครออกพระนามพระคริสต์มาก่อน เพ่ือข้าพเจ้าจะได้ไมก่่อขึน้บนรากฐานท่ีคนอ่ืนได้วางไว้ก่อนแล้ว” (โรม 15:20) 

 เราจะต้องคํานึงถึงปัจจยัท่ีสําคญัคือว่า เปาโลเพียงแต่เร่ิมคริสตจกัรเหล่านี ้เขาไม่ได้เป็นศิษยาภิบาลเป็นเวลานาน ใน

คริสตจกัรยคุแรก ไม่มีโครงการประกาศท่ีเป็นระบบเพ่ือดแูลค่าใช้จ่ายของอคัรทตูในการเดินทางประกาศ เปาโลจึงต้องทํางานใน

โลกนีใ้นขณะเร่ิมคริสตจกัรต่างๆ เพราะในตอนต้นไม่มีผู้ เช่ือท่ีจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เขาได้ เม่ือท่ีประชุมเติบโตขึน้ 

เปาโลสอนพวกเขาเก่ียวกบัหน้าท่ีทางการเงินในด้านท่ีเก่ียวข้องกบัการรับใช้ โดยรู้ว่าเขาจะไม่อาจอยู่ท่ีนัน่เป็นศิษยาภิบาลของ

พวกเขาได้ เม่ือเขาจากไป ผู้ รับใช้คนอ่ืนๆ จะเป็นศิษยาภิบาลของพวกเขา ซึ่งจะใช้สิทธ์ิในการรับความช่วยเหลือจากคริสตจกัร 

(1โครินธ์ 9:12) ดังท่ีเราได้เห็นแล้ว เปาโลสอนเร่ืองการช่วยเหลือผู้ รับใช้ และตัวเขาเองได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก

คริสตจกัรอ่ืนๆ ในขณะท่ีเขาอยูใ่นโครินธ์ (2โครินธ์ 11:8-9) 

 เม่ือผู้ รับใช้เร่ิมคริสตจกัร เขาอาจจะต้องทํางานในโลกนีส้กัพกัหนึง่ แตก่ารกระทําเช่นนัน้ไม่ใช่แผนการท่ีดีเลิศของพระเจ้า

สําหรับผู้ รับใช้ เป้าหมายของผู้ รับใช้ทกุคนไม่ควรจะเป็นการข้องเก่ียวกบักิจการต่างๆ ของโลกนีเ้พ่ือจะมุ่งท่ีจะทําให้ผู้บงัคบับญัชา

พอใจได้ เป้าหมายของเขาควรจะเป็นการให้ฝงูแกะได้ปฏิบติัตามบญัชา (คําแนะนํา) ท่ีพระเยซูทรงให้ไว้ในลกูา 10:7 วิธีเดียวท่ีจะ

บรรลเุป้าหมายนัน้ได้คือโดยการสอนฝงูแกะเก่ียวกบัความรับผิดชอบของฝงูแกะ ไมถ่กูต้องท่ีจะกลา่ววา่ผู้ รับใช้ทกุคนควรจะทํางาน

ในโลกนีเ้พียงเพราะเปาโลทําเช่นนัน้ในโครินธ์ เขาไมไ่ด้พยายามสร้างคําสัง่สอนจากการตดัสนิใจสว่นตวัในสถานการณ์นี ้

 เราไมค่วรจะอา่น 1โครินธ์ 9:12 ในความหมายท่ีไม่ถกูต้องจากบริบท เพียงพอแล้วท่ีจะกลา่วว่าเปาโลพยายามหลีกเล่ียง

ปัญหาโดยไม่อนญุาตให้ชาวโครินธ์ช่วยเหลือเขาทางการเงิน คนจํานวนมากท่ีใช้ 1โครินธ์ 9:12 เป็นพืน้ฐานในการไม่ถวายสิบลด

ไม่รู้ว่าการท่ีเขาเรียกร้องให้ศิษยาภิบาลทํางานเป็นการทําความผิดต่อเขาและคริสตจกัร ศิษยาภิบาลท่ีไม่สอนคริสตจกัรเก่ียวกบั

หน้าท่ีในการช่วยเหลือผู้ รับใช้ทําให้สมาชิกเสียโอกาสท่ีจะมีศิษยาภิบาลท่ีอทุิศเวลาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพ่ือกิจการงานขององค์พระ

ผู้ เป็นเจ้า และไมไ่ด้รับพรอนัมากมายท่ีพระเจ้าทรงประทานแก่ผู้ ท่ีให้แก่งานของพระองค์ 

 เราไม่วิจารณ์ศิษยาภิบาลท่ีทํางานในโลกนี ้หลายคนจะต้องทํางานในตอนเร่ิมแรก บางคนอาจสละสิทธิในการรับความ์

ช่วยเหลือทางการเงินเพราะความเช่ือถือส่วนบุคคลหรือเน่ืองจากสถานการณ์บางประการ แต่พวกเขาควรจะตระหนักว่าการ

ตดัสินใจของพวกเขาอาจจะไม่ถกูต้องท่ีสดุสําหรับประโยชน์ในอนาคตของคริสตจกัร พวกเขาควรจะทํางานเม่ือจําเป็นเท่านัน้และ

เขาควรจะสอนคริสตจักรเก่ียวกับความรับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ รับใช้ทางการเงิน ผู้ ท่ีไม่อนุญาตให้ฝูงแกะช่วยเหลือเขา

เน่ืองจากความคิดท่ีว่าการรับความช่วยเหลือเป็นสิ่งท่ีไม่ถกูต้องตามพระคมัภีร์หรือว่าพวกเขาไม่เช่ือในเร่ืองสิบลด เป็นผู้ ท่ีคิดผิด 

ข้อพระคมัภีร์ 14 ข้อใน 1โครินธ์ 9 ปกป้องสิทธ์ิของผู้ รับใช้ในการได้รับความช่วยเหลือจากคริสตจกัร ผู้ ท่ีต่อต้านความช่วยเหลือนี ้

ไมส่ามารถหาข้อพระคมัภีร์แม้แตข้่อเดียวในจดหมายฉบบัตา่งๆ เพ่ือสนบัสนนุความคิดของเขาได้โดยตรง 
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บทที่ 24 

สิบลดภายใต้พระคุณ 
 

 ท่านไม่ร้หรือว่าคนทีป่รนนิบติัในโบสถ์ก็กินอาหารของโบสถ์ู  และคนปรนนิบติัที่แท่นบชาก็รับส่วนแบ่งจากเคร่ืองบชานัน้ ู ู

ทํานองเดียวกนั องค์พระผเ้ป็นเจ้าไดท้รงบญัชาไว้ว่า คนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรไดร้ับการเลี้ยงชีพดว้ยข่าวประเสริฐนัู้ น (1โค

รินธ์ 9:13-14) 

 

 ข้อพระคมัภีร์เหล่านีเ้ป็นข้อพิสจูน์ท่ีชดัเจนท่ีสดุเก่ียวกบัการถวายสิบลดในคริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่ ข้อ 13 อ้างถึง

ระบบการถวายสบิลดภายใต้ธรรมบญัญติั ผู้ ท่ีปรนนิบติัในโบสถ์และปรนนิบติัท่ีแทน่บชูา ได้แก่ ปโุรหิตและคนเลวี ดํารงชีวิตได้ด้วย

สบิลดและเคร่ืองถวายบชูาของชนชาติอิสราเอล (เลวีนิติ 6:16, 26; 7:6; กนัดารวิถี 5:9-10; เฉลยธรรมบญัญติั 10:9; 18:1-18) 

 ในภาษากรีกต้นฉบับ ไม่มีการแบ่งข้อพระคมัภีร์ ดังนัน้ขอให้เราอ่านข้อ 13 และ 14 ด้วยกัน “ท่านไม่รู้หรือว่าคนท่ี

ปรนนิบติัในโบสถ์ [ปโุรหิตและคนเลวี] ก็กินอาหารของโบสถ์ [สิบลดและของถวาย] และคนปรนนิบติัท่ีแท่นบชูา [ปโุรหิตและคนเล

วี] ก็รับสว่นแบ่งจากเคร่ืองบชูานัน้ [สิบลดและของถวาย] ทํานองเดียวกนั องค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงบญัชาไว้ว่า คนท่ีประกาศข่าว

ประเสริฐ [ผู้ รับใช้] ควรได้รับการเลีย้งชีพด้วยข่าวประเสริฐนัน้ [จากสบิลด]” 

 เปาโลพดูว่า “ปรนนิบติั รับการเลีย้งชีพ รับส่วนแบ่ง” โดยใช้คําท่ีเป็นรูปกาลปัจจบุนั ซึ่งทําให้เรารู้ว่าระบบการถวายสิบ

ลดสําหรับคนเลวีมีผลใช้ในเวลาท่ีเขาเขียนจดหมายนัน้ด้วย จดหมายฉบบัแรกถึงชาวโครินธ์เขียนขึน้ราว ค.ศ. 54 พระวิหารและ

ระบบของเลวียงัมีอยูจ่นกระทัง่ปี ค.ศ. 70 ดงันัน้ผู้อ่านจดหมายนีจ้ึงเข้าใจได้โดยง่ายถึงสิ่งท่ีเปาโลต้องการสอนพวกเขา นอกจากนี ้

ปโุรหิตในวิหารนอกรีตในเมืองโครินธ์ยงัได้รับความช่วยเหลือจากวิหารท่ีเขารับใช้ด้วย 

 “ทํานองเดียวกนั” ในข้อ 14 หมายถงึ “ในทางเดียวกนั” นัน่คือ ในทางเดียวกนัท่ีคนเลวีและปโุรหิตได้รับการช่วยเหลือจาก

สิบลดและของถวายจากชาวอิสราเอล ผู้ รับใช้คริสตจกัรจะได้รับความช่วยเหลือจากสิบลดของอิสราเอลใหม่ของพระเจ้า นัน่คือ 

คริสตจักรขององค์พระผู้ เป็นเจ้า (กาลาเทีย 6:16) เปาโลใช้สิบลดตามพระคัมภีร์เก่าเพ่ือเป็นแบบอย่างหรือแนวทางในการ

ช่วยเหลือผู้ รับใช้ภายใต้พนัธสญัญาใหม ่

 สิบลดเป็นวิธีอนัยติุธรรมท่ีพระเจ้าทรงกําหนดขึน้เพ่ือสนบัสนนุผู้ รับใช้ภายใต้ธรรมบญัญัติและภายใต้พระคณุ พระเยซู

ตรัสว่าผู้ ทํางานสมควรได้รับค่าจ้าง (การช่วยเหลือเลีย้งด)ู (มทัธิว 10:10; ลกูา 10:7) ผู้ รับใช้ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าควรค่าแก่การ

ได้รับสิง่ตอบแทนเหมือนเช่นคนอ่ืนๆ ท่ีอทุิศตนแก่การงานของเขา และเปาโลชีแ้นะวา่สบิลดเป็นสิง่ตอบแทนท่ียติุธรรม 
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บทที่ 25 

เหตุผลของอัครทตูเปาโล 
 

 แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้สิทธิเหล่านี้เลย ที่ข้าพเจ้าเขียนเร่ืองนี้ก็มิใช่เพือ่จะให้์ เขากระทําอย่างนัน้แก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า

ยอมตายเสียดีกว่า ทีจ่ะใหผ้ใ้ดทําลายเหตแุห่งการโออ้วดของข้าพเจ้าไดู้  เพราะการทีข่้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนัน้ ข้าพเจ้าไม่

มีเหตทีุ่จะอวดได้ เพราะจําเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศข่าวประเสริฐ ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศ วิบติัจะเกิดแก่ข้าพเจ้า เพราะถ้า

ข้าพเจ้าประกาศตามเจตนาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะไดสิ้นจ้าง หากกระทําการประกาศนัน้โดยพระเจตนา ก็ยงัเป็นการทีท่รงมอบ

ไวใ้หข้้าพเจ้ากระทํา แลว้ข้าพเจ้าจะไดอ้ะไรเล่า คือเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐ ข้าพเจ้าไดป้ระกาศโดยไม่คิดค่าจ้าง เพือ่จะ

ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิใ์ นข่าวประเสริฐนัน้อย่างเต็มที ่(1โครินธ์ 9:15-18) 

 

 ในข้อพระคมัภีร์เหล่านี ้เปาโลกล่าวว่าเงินไม่ควรเป็นเหตใุนการเทศนาข่าวประเสริฐของผู้ รับใช้ เปาโลบอกว่าเขาไม่ใช้

ประโยชน์จากสิทธิของเขา์ ในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากชาวโครินธ์และเรียกข้อเท็จจริงนีว้่า “การโอ้อวด” (ข้อ 15) ทัง้นี ้

ไม่ได้หมายความถึงการโอ้อวดทางเนือ้หนงั ในความรู้สกึท่ีเหนือกว่าผู้ รับใช้คนอ่ืนๆ เพราะเขาเพ่ิงจะปกป้องสิทธิของตนเองและ์

ผู้ รับใช้คนอ่ืนๆ ในการรับความช่วยเหลือนี ้(ข้อ 1-14) เปาโลไม่ได้หมายความว่าเขาดีกว่าคนอ่ืนๆ เพราะเขาไม่เอาสิ่งใดจากคน

เหล่านัน้ เพราะในขณะท่ีเปาโลอยู่ในโครินธ์ เขาได้รับเงินจากชาวคริสเตียนอ่ืนๆ สําหรับสิ่งจําเป็น (2โครินธ์ 11:8) และการโอ้อวด

ของเขาไมใ่ช่เพียงการประกาศข่าวประเสริฐ (ข้อ 16) 

 การโอ้อวดส่วนตวัของเขาคือการได้ประกาศข่าวประเสริฐโดยไม่คิดค่าจ้าง (ข้อ 18) เพ่ือท่ีจะไม่เป็นอปุสรรคในทางใดๆ 

(ข้อ 12) และไม่ใช้สิทธิของเขาใน์ ข่าวประเสริฐ (สิทธิในการรับเงิน์ ) อย่างไม่ถกูต้อง (ข้อ 18) “เพ่ือจะไม่ได้ใช้สิทธิในข่าวประเสริฐ์

นัน้อย่างเต็มท่ี“ มีความสําคญัเป็นอย่างมาก คําว่า “ใช้...อย่างเต็มท่ี” มาจากคําภาษากรีก คทัอคัราอมอาอี (katachraomai) ซึ่ง

หมายความวา่ “การใช้บางสิง่จนถงึขีดสดุ” เปาโลไมไ่ด้รับสิง่ใดจากชาวโครินธ์เพ่ือท่ีจะไม ่“ใช้ [สทิธ์ิท่ีข่าวประเสริฐให้แก่เขา] จนถึง

ขีดสดุ” เขาไมไ่ด้ยืนกรานใช้สทิธิในการรับความช่วย์ เหลือจนถงึขีดสดุเพ่ือท่ีเขาจะไมข่ดัขวางข่าวประเสริฐในหมูช่าวโครินธ์ 

 เปาโลคิดว่าการไม่รับสิ่งใดจากชาวโครินธ์จะทําให้คริสตจกัรก้าวไปข้างหน้าเร็วขึน้ การรับเงินจากคริสตจกัรไม่ได้ “ใช้ 

[คริสตจกัรนัน้] อย่างเต็มท่ี” เพราะหากเป็นจริง เปาโลคงจะใช้คริสตจกัรอ่ืนอย่างเต็มท่ีโดยการรับเงินจากพวกเขาในเวลาท่ีเขาอยู่

ในโครินธ์ ใน 2โครินธ์ 11:8 เปาโลดเูหมือนจะใช้ถ้อยคําประชดประชนัและถากถางเพ่ือเตือนชาวโครินธ์ว่าเขาได้ “ปล้น” คริสตจกัร

อ่ืน โดยการรับเงินจากพวกเขาแต่ไม่รับสิ่งใดเลยจากชาวโครินธ์ เขาได้ปล้นคริสตจกัรอ่ืนๆ ในความหมายท่ีว่าเขาประกาศข่าว

ประเสริฐโดยไม่คิดค่าจ้างใดๆ จากชาวโครินธ์ และช่วยเหลือตนเองเป็นบางสว่นโดยการรับเงินจากคนอ่ืนๆ เพ่ืองานท่ีไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่พวกเขา [คริสตจกัรอ่ืน] 

 เป็นสิง่สําคญัในท่ีนีท่ี้จะเน้นวา่การตดัสนิใจของเปาโลเป็นเร่ืองสว่นตวัอยา่งแท้จริง หากขึน้อยู่กบัชาวโครินธ์แล้ว พวกเขา

คงจะช่วยเหลือเปาโล แตเ่พราะเหตผุลสว่นตวั เขาจงึไมต้่องการรับความช่วยเหลือจากท่ีประชมุบางแหง่ 

 ใน 1เธสะโลนิกา 2:9 เขากล่าวว่า “ดูก่อนพ่ีน้องทัง้หลาย ท่านคงจําได้ถึงการทํางานอันเหน็ดเหน่ือย และความ

ยากลําบากของเรา เม่ือเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ท่านฟัง เราทํางานทัง้กลางวนัและกลางคืน เพ่ือเราจะไม่เป็นภาระ

แก่ผู้ใดในพวกทา่น” เขายงัได้กลา่วอีกใน 2เธสะโลนิกา 3:8-9 ว่า “และเรามิได้รับอาหารจากมือผู้ ใดเป็นของกํานลั แต่เราได้ทําการ

หนกัด้วยความพากเพียรทัง้กลางวนัและกลางคืนเพ่ือจะไมเ่ป็นภาระแก่คนหนึง่คนใดในพวกท่าน มิใช่เพราะเราไม่มีสิทธ์ิ แต่ว่าเพ่ือ

ทําตวัเป็นแบบอยา่งให้ทา่นทัง้หลายทําตาม” 

 เห็นได้ชดัจากบริบทของข้อพระคมัภีร์เหลา่นีว้่าเปาโลต้องการสอนบทเรียนแก่คริสเตียนในเมืองเธสะโลนิกา เป็นไปได้ว่า

เขาเหน็แนวโน้มของความเกียจคร้านและเฉ่ือยชาในชาวเธสะโลนิกา (ข้อ 11) แตเ่หน็ได้ชดัวา่การท่ีเขาตดัสินใจทํางานในโลกนีเ้ป็น
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การตดัสินใจสว่นตวัอนัมีเหตจุากปัญหาในคริสตจกัร การท่ีเขาไม่ใช้สิทธิของตนในการ์ รับความช่วยเหลือจากคริสตจกัรเหล่านีไ้ม่

จําเป็นวา่เป็นการตดัสนิใจท่ีเหมาะสมท่ีสดุโดยทัว่ไป หรือวา่เขาตัง้ใจทําให้ผู้ อ่ืนไมมี่สทิธินี ้์  

 เราควรสงัเกตว่า 1เธสะโลนิกาและ 2เธสะโลนิกาเขียนขึน้ก่อน 1โครินธ์ และ 2โครินธ์ ตามลําดบัเวลาแล้ว 1เธสะโลนิกา 

และ 2เธสะโลนิกาเป็นจดหมายฉบบัแรกของเปาโลไปยงัคริสตจกัรตา่งๆ จดหมายฉบบัแรกถึงชาวเธสะโลนิกาเขียนขึน้ราว ค.ศ. 51 

และฉบบัท่ีสองเขียนขึน้ไมน่านหลงัจากนัน้ จดหมายฉบบัแรกถงึชาวโครินธ์เขียนขึน้ประมาณ ค.ศ. 54 และฉบบัท่ีสองในปี ค.ศ. 55  

 ใน 2โครินธ์ เราจะเห็นเปาโลไม่ได้เน้นเร่ืองการทํางานในโลกนีเ้หมือนเช่นท่ีเน้นในจดหมายถึงเมืองเธสะโลนิกาและใน

จดหมายฉบบัแรกถึงชาวโครินธ์ แม้ว่าเปาโลยงัคงยืนหยดัเร่ืองการทํางานในโลกนี ้โดยเฉพาะในหมู่ชาวโครินธ์ (2โครินธ์ 11:9-10) 

แต่เขาได้มีเวลาในการตรวจสอบจดุยืนของเขา เปาโลกลา่วว่าคริสตจกัรอ่ืนๆ ช่วยเหลือเขาตามฐานะของตน และจากนํา้เสียงขอ

เปาโล แสดงให้เหน็วา่เขาและคริสตจกัรยงัคงไม่ลงรอยกนั (2โครินธ์ 11:7-12) เขากลา่วถึงการ “ปล้น"”คริสตจกัรอ่ืนโดยการรับเงิน

จากคริสตจกัรอ่ืนเพ่ือท่ีจะไม่เป็นภาระแก่คริสตจกัรโครินธ์ (2โครินธ์ 11:8) จากท่ีนี ้เราเห็นว่าแม้ว่าเปาโลจะทํางานในโครินธ์ เขา

ได้รับความช่วยเหลือจากคริสตจกัรอ่ืนๆ ด้วย 

 ราวปีค.ศ. 56 เปาโลเตือนชาวกาลาเทียให้ช่วยเหลือผู้ ท่ีสอนพระวจนะของพระเจ้าแก่พวกเขา (กาลาเทีย 6:6) ในจด

หมายถึงชาวฟีลิปปี ประมาณ ค.ศ. 61 เปาโลมีความยินดีท่ีเขาให้ความช่วยเหลือทางเนือ้หนงั เขากล่าวว่าพวกเขาทําได้ดีในการ

แบง่ปันกบัเขา โดยเตือนความจําพวกเขาวา่เม่ือเขาเร่ิมรับใช้ในมาซิโดเนีย ไมมี่คริสตจกัรอ่ืนใดได้แบง่ปันกบัเขาเหมือนเช่นนี ้(ฟีลิป

ปี 4:10, 14-15) เปาโลชมเชยพวกเขาเพราะพวกเขาช่วยเหลือเปาโลในขณะท่ีเขาอยู่ในเธสะโลนิกา (ฟีลิปปี 4:16) นอกจากนี ้เรา

ยงัมี 1ทิโมธี 5:17-18 และ 2ทิโมธี 2:4 อีกด้วย จดหมายถึงทิโมธีเขียนขึน้ราว ค.ศ. 61 และ ค.ศ. 64 เม่ือเวลาผ่านไป เปาโลกลา่ว

วา่มีคริสตจกัรมากขึน้ๆ ท่ีช่วยเหลือเขา และเขาได้สอนเร่ืองการช่วยเหลือผู้ รับใช้เสมอมา 

 ลองสรุปข้ออ้างอิงเหลา่นี ้

1. 1เธสะโลนิกา 2:9 ประมาณ ค.ศ. 51 เปาโลเน้นวา่เขาทําการงานด้วยมือ 

2. 2เธสะโลนิกา 3:8-11 ประมาณ ค.ศ. 51-52 เปาโลเน้นว่าเขาทําการงานด้วยมือของเขาเพ่ือสอนผู้ ท่ีไม่ทํางานด้วย

ตวัอยา่ง 

3. 1โครินธ์ 9:1-18 ประมาณ ค.ศ. 54 เปาโลปกป้องสิทธิของผู้ รับใช้ในการรับ์ เงินช่วยเหลือและอธิบายว่าทําไมเขาจึงไม่รับ

สิง่ใดๆ จากชาวโครินธ์ 

4. 2โครินธ์ 11:1-12; 12:13 ประมาณ ค.ศ. 55 เปาโลชมเชยชาวโครินธ์เก่ียวกบัความใจกว้างของเขาในการถวายแก่พ่ีน้อง

ในมาซิโดเนีย แต่โต้แย้งผู้ ท่ีโจมตีการรับใช้ของเขา เขายืนยนัอีกครัง้ว่าไม่ได้คาดหวงัสิ่งใดจากชาวโครินธ์ แต่เขากลา่วถึงการได้รับ

ความช่วยเหลือจากคริสตจกัรอ่ืนๆ ในขณะท่ีเขาอยูใ่นโครินธ์ และขอให้พ่ีน้องให้อภยัท่ีเขาไมอ่นญุาตให้พวกเขาช่วยเหลือ 

5. กาลาเทีย 6:6 ประมาณ ค.ศ. 56 เขาตกัเตือนพ่ีน้องให้ช่วยเหลือผู้ ท่ีสอนพวกเขา 

6. ฟีลปิปี 4:10-16 ประมาณ ค.ศ. 61 เขาชมเชยชาวฟีลปิปีท่ีให้ความช่วยเหลือพวกเขา 

7. 1ทิโมธี 5:17-18 ประมาณ ค.ศ. 61 ในจดหมาย เปาโลตกัเตือนให้ทิโมธีสอนธรรมิกชนให้ให้เกียรติศิษยาภิบาลโดยการ

ช่วยเหลือพวกเขา 

8. 2ทิโมธี 2:4 ประมาณ ค.ศ. 64 เขาตกัเตือนทิโมธีไม่ให้ข้องเก่ียวกบักิจการงานของโลกนี ้แต่อทุิศตนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์

เพ่ือการรับใช้ 

 เปาโลถกูฆา่ในโรม ประมาณปี ค.ศ. 64 

 เปาโลแสดงความขอบคณุผู้ ท่ีช่วยเหลือเขาทางการเงิน และคงสนบัสนนุหลกัการในการช่วยเหลือผู้ รับใช้จนถงึความตาย 

 ใน 2โครินธ์ 11:9 เปาโลกล่าวว่า “และเม่ือข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่าน และกําลงัขาดแคลนนัน้ ข้าพเจ้าก็มิได้เป็นภาระแก่

ผู้ใด” เหมือนราวกบัวา่เขาพดูวา่ “อยา่กงัวล ข้าพเจ้าไม่เคยรับสิ่งใดจากท่าน และข้าพเจ้าไม่ได้ตัง้ใจจะเอาอะไรจากท่านในตอนนี”้ 
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เปาโลเน้นความปรารถนาของเขาในการเทศนาข่าวประเสริฐ แม้เขาต้องใช้เงินของตนเองก็ตาม เขาตัง้ใจท่ีจะไม่เป็นภาระทาง

การเงินแก่ชาวโครินธ์ 

 การไม่สนใจเงินของเปาโลเป็นสิ่งตกัเตือนผู้ รับใช้แต่ละคนเก่ียวกบัอนัตรายในการรับใช้พระเจ้าเพ่ือเงิน ผู้ รับใช้แต่ละคน

ควรจะมีความสมดุลและความจริงใจเก่ียวกับเงินในการรับใช้ของเขา ผู้ รับใช้ไม่ต้องทําสิ่งท่ีเปาโลทําในโครินธ์เพ่ือแสดงความ

จริงใจของเขา แตค่วรจะระลกึไว้เสมอวา่ตวัอยา่งของเปาโลเป็นสิง่เตือนเขาวา่การเรียกให้เทศนาข่าวประเสริฐเป็นสิ่งสําคญัท่ีสดุใน

ชีวิตของเขา หากในเวลาหนึง่ เขาจะต้องเทศนาข่าวประเสริฐโดยไมไ่ด้เงิน หรือต้องทํางานในโลกนี ้เขาควรจะเต็มใจท่ีจะทําเช่นนัน้ 

ผู้ รับใช้พระเจ้าควรจะทํางานอย่างเต็มใจ ความสนใจของเขาไม่ควรจะเป็น “ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของท่ีได้มาโดยทจุริต“ (1เป

โตร 5:2) 

 การคาดหวงัท่ีจะรับสิบลดไม่ใช่การเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของท่ีได้มาโดยทจุริต เพราะผู้ ทํางานสมควรจะได้รับค่าจ้าง (สิ่งตอบ

แทนท่ียติุธรรม) (ลกูา 10:7) สบิลดเป็นคา่จ้างสจุริตแก่ผู้ รับใช้ 

 บางครัง้เปาโลได้รับความช่วยเหลือ และบางครัง้เขาปฏิเสธความช่วยเหลือ เห็นได้ชัดว่าเปาโลมีเหตุผลส่วนตัวบาง

ประการท่ีทําให้เรายอมรับความช่วยเหลือจากท่ีประชมุบางแห่งเป็นกรณีพิเศษ แม้จะเป็นเช่นนัน้ 1โครินธ์ 9:1-8 สนบัสนนุการท่ี

คริสตจกัรให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ รับใช้ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า 
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บทที่ 26 

การสอนของศษิยาภบิาล 
 

 เม่ือศิษยาภิบาลไมส่อนคริสตจกัรของตนเก่ียวกบัการช่วยเหลือผู้ รับใช้ เขาทําให้เกิดความเสียหายในหลายทาง 

1. เขาทําให้คริสตจกัรไมไ่ด้รับพระพรอนัมากมายท่ีมาจากการให้ (ลกูา 6:38) 

2. คริสตจกัรไมอ่าจมีการรับใช้ด้านตา่งๆ ได้เพราะขาดเงินทนุ คริสตจกัรเส่ือมถอยลง 

3. คริสตจักรไม่ได้ปฏิบติัตามบญัชาขององค์พระผู้ เป็นเจ้าในการออกไปและประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกคน เพราะขาด

เงินทนุท่ีเพียงพอ 

4. คริสตจกัรจะมีศิษยาภิบาลท่ีอทุิศเวลาคร่ึงหนึง่ของตนให้แก่คริสตจกัรและอีกคร่ึงให้แก่งานในโลกนีเ้สมอ 

5. ผู้ เช่ืออาจแปลเหตผุลของศิษยาภิบาลผิดไปเหมือนท่ีเกิดขึน้กบักรณีของเปาโล 

6. สมาชิกอาจมีความคิดเก่ียวกบัการเงินของคริสตจกัรท่ีบิดเบือนไป 

 บางที เปาโลตระหนกัว่าการท่ีเขาตดัสินใจไม่รับความช่วยเหลือจากชาวโครินธ์เป็นผลเสียต่อพวกเขาในท่ีสดุ เพราะใน 2

โครินธ์ 12:13 เขากลา่วว่า “เพราะว่าพวกท่านเสียเปรียบคริสตจกัรอ่ืนๆ ในข้อใดเลา่ เว้นไว้ในข้อนี ้คือท่ีข้าพเจ้าไม่ได้เป็นภาระแก่

พวกท่าน การผิดนัน้ขอท่านให้อภยัแก่ข้าพเจ้าเถิด” ผู้อธิบายพระคมัภีร์หลายคนสรุปว่าเขาพดูประชดประชนั บางคนคิดว่าเปาโล

แสดงความเสียใจท่ีชาวโครินธ์ไมไ่ด้มีสทิธิพิเศษในการช่วยเหลือการรับใช้ของเขา์  

 คริสตจักรท่ีไม่เต็มใจช่วยเหลือศิษยาภิบาลนัน้ไม่ปฏิบติัตามคําสอนขององค์พระผู้ เป็นเจ้า เพราะพระองค์ตรัสว่า “จง

อาศยัอยูใ่นเรือนนัน้ กินและด่ืมของซึง่เขาจะให้นัน้ ด้วยวา่ผู้ ทํางานสมควรจะได้รับคา่จ้างของตน อยา่เท่ียวจากเรือนนีไ้ปเรือนโน้น” 

(ลกูา 10:7) “หรือยา่มใช้ตามทาง หรือเสือ้ หรือถือไม้เท้า หรือสวมรองเท้า เพราะวา่ผู้ ทํางานสมควรจะได้อาหารกิน” (มทัธิว 10:10) 

เปาโลสรุปว่า “ทํานองเดียวกัน องค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงบญัชาไว้ว่า คนท่ีประกาศข่าวประเสริฐควรได้รับการเลีย้งชีพด้วยข่าว

ประเสริฐนัน้” (1โครินธ์  

 ในการท่ีคนๆ หนึ่งจะ “ได้รับการเลีย้งชีพด้วยข่าวประเสริฐ” หมายความว่าเขาควรจะดํารงชีพจากข่าวประเสริฐนัน้ เขา

ควรจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากข่าวประเสริฐ ทัง้นี ้เพราะเป็นแผนการของพระเจ้า 

 พระเจ้าทรงให้บญัชานีแ้ก่ผู้ รับใช้และท่ีประชมุ หากจําเป็นเพ่ือให้มีการยอมรับข่าวประเสริฐมากขึน้ ผู้ รับใช้สามารถสละ

สิทธิเหมือนเช่นเปาโลได้ แต่ฝูงแกะควรจะเต็มใจท่ีจะ์ ช่วยเหลือศิษยาภิบาลของตน แม้ในกรณีของเปาโล เขาได้สอนหลกัการ

เก่ียวกบัการช่วยเหลือผู้ รับใช้ องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้เราทราบแผนการอนัดีเลิศของพระองค์คือให้คริสตจกัรช่วยเหลือศิษ

ยาภิบาล 

 ศิษยาภิบาลคนหนึ่งควรจะสอนคริสตจกัรของตนให้ช่วยเหลือตวัเขาและอนญุาตให้คริสตจกัรท่ีเขาเป็นศิษยาภิบาลอยู่

ช่วยเหลือเขา วิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะทําให้คริสตจกัรถวายสิบลดคือ สอนผู้ ท่ีเช่ือใหม่เก่ียวกบัหน้าท่ีของเขาต่อพระเจ้า ทัง้นี ้อาจทําได้โดย

การสอนผู้ ท่ีเช่ือใหม่อย่างเป็นระบบ หรือศิษยาภิบาลเป็นตัวอย่างแก่ผู้ ท่ีเช่ือ พ่ีน้องอีกคนซึ่งอาจไม่ใช่ศิษยาภิบาล (อาจเป็น

มคันายก) สามารถสอนผู้ ท่ีเช่ือใหมใ่ห้ช่วยเหลือศิษยาภิบาลได้เช่นกนั คําชีนํ้านีไ้ม่ควรจะกระทําลา่ช้าไป เราจะตีเหลก็ได้เม่ือมนัยงั

ร้อนอยู ่แต่เม่ือมนัเย็นไปแล้ว จะไม่สามารถทําให้เป็นรูปร่างได้ เวลาท่ีเหมาะสมในการเน้นเร่ืองสิบลดคือเม่ือผู้ เช่ืออยู่ใน “ความรัก

ดัง้เดิม” ของเขา ศิษยาภิบาลไม่ควรจะกลวัท่ีจะสอนเร่ืองสิบลดแก่คริสตจกัร เพราะทัง้พระคมัภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า (2ทิ

โมธี 3:16) 

 ศิษยาภิบาลควรจะสอนคริสตจักรเก่ียวกับการอารักขาทางการเงิน ศิษยาภิบาลไม่ควรจะให้ผู้ ท่ีไม่ถวายสิบลดอย่าง

ถกูต้องเป็นผู้ นําในคริสตจกัร ผู้ นําควรจะได้รับการทดสอบก่อน (1ทิโมธี 3:10) ผู้ นําจะสอนผู้ อ่ืนในสิ่งท่ีตนเองไม่ปฏิบติัได้อย่างไร 

หากเขาไม่สตัย์ซ่ือในของเล็กน้อย เขาจะสตัย์ซ่ือในของใหญ่ได้อย่างไร (มทัธิว 25:23) ศิษยาภิบาลไม่ควรอนญุาตให้คนประเภท

ดงักล่าวนําการประชุมหรือให้สิทธิพิเศษในการเทศนาหรือสอนแก่เขา หากศิษยาภิบาลให้สิทธิพิเศษนีโ้ดยไม่ให้เขารับผิดชอบใน
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การถวายสิบลด จะทําให้เขารู้สกึว่าศิษยาภิบาลไม่ได้ให้ความสําคญักบัเร่ืองนีใ้นชีวิตคริสเตียน แสดงให้ผู้ ท่ีถวายสิบลดอย่างสตัย์

ซ่ือเห็นว่าบางคนสามารถมีสิทธิพิเศษในคริสตจกัรได้โดยท่ีไม่ต้องรู้สึกรับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ รับใช้ในทางการเงิน หากเป็น

เช่นนัน้ ศิษยาภิบาลกําลงับอกกบัคริสตจกัรว่าเขาไม่เช่ือว่าสิบลดสําคญัมากพอท่ีจะทําให้ท่ีประชมุต้องถวาย หากผู้ เลีย้งแกะขาด

ความเช่ือถือนีแ้ล้ว ฝงูแกะจะขาดความเช่ือถือมากไปกวา่นัน้สกัเพียงใด 
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บทที่ 27 

คาํแนะนําที่ประโยชน์ 
 

 เปาโลได้ให้โอกาสแก่ชาวโครินธ์บ้างในการช่วยเหลือเขาทางการเงิน ใน 1โครินธ์ 16:6 เขากลา่วว่า “และข้าพเจ้าอาจจะ

พกัอยู่กบัท่าน บางทีอาจจะอยู่จนถึงสิน้ฤดหูนาวก็เป็นได้ แล้วข้าพเจ้าจะไปทางไหน พวกท่านจะได้สง่ข้าพเจ้าไปทางนัน้” ถ้อยคํา

ว่า “จะได้สง่ข้าพเจ้าไปทางนัน้” มีอยู่ในข้อ 11 ด้วยและในข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ อีกห้าข้อ (กิจการ 15:3; โรม 15:24; 2โครินธ์ 1:16; 

ทิตสั 3:13; 3ยอห์น 6) คําว่า “จะได้ส่งข้าพเจ้าไปทางนัน้” เป็นวลีเฉพาะซึ่งหมายถึงจดัหาอาหาร เงินและเพ่ือนร่วมทาง เพ่ือให้

แน่ใจว่าบคุคลนัน้ถึงท่ีหมายโดยไม่มีปัญหา ทัง้นี ้เห็นได้อย่างชดัเจนใน 3ยอห์น 6 “เขาเหลา่นัน้ได้เป็นพยานต่อคริสตจกัรในเร่ือง

ความรักของท่าน ถ้าท่านจะช่วยจัดส่งเขาเหล่านัน้ให้สมกับท่ีพระเจ้าทรงใช้เขา ท่านก็จะกระทําดี” สิ่งนีค้วรจะหนุนใจให้เรา

ช่วยเหลือผู้ รับใช้ท่ีได้รับเชิญให้เทศนาในคริสตจกัรของเราโดยถวายเงิน เพราพะหากเราได้สง่เขาไป “ทา่นก็จะกระทําดี” 

 ศิษยาภิบาลควรจะรวบรวมเงินถวายเพ่ือให้แก่ผู้ เทศนาท่ีเป็นแขก 

 การไมใ่ห้เงินถวายแก่ผู้ รับใช้ท่ีเป็นแขกอาจแสดงวา่ 

1. ผู้ รับใช้หรือท่ีประชมุไมเ่คยได้เรียนรู้เก่ียวกบัการอวยพรของการให้ 

2. ผู้ รับใช้หรือท่ีประชมุไมรู้่ถงึความสําคญัหรือการให้เกียรติแก่ผู้ รับใช้อยา่งถกูต้อง 

3. ศิษยาภิบาลเจ้าบ้านขาดจรรยาของผู้ รับใช้ 

 นอกจากนี ้ผู้ รับใช้ไม่ควรจะปฏิเสธเงินถวาย หลายปีมาแล้ว ข้าพเจ้าไปท่ีคริสตจกัรเล็กๆ แห่งหนึ่ง หลงัการเทศนา ศิษ

ยาภิบาลมอบเงินถวายให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายงัเป็นผู้ รับใช้หนุ่ม จงึรู้สกึไมค่วรคา่แก่การได้รับเงินถวายนัน้ และข้าพเจ้าได้คืนให้แก่

ศิษยาภิบาลโดยเร็ว ซึ่งเขารับไว้โดยไม่ยืนกรานให้ข้าพเจ้ารับเงินนัน้มา ในภายหลงัศิษยาภิบาลของข้าพเจ้าเองได้ถามว่าศิษยาภิ

บาลคนนัน้ได้ให้เงินถวายแก่ข้าพเจ้าหรือไม่ เม่ือทราบว่าเหตกุารณ์เป็นเช่นไร ศิษยาภิบาลของข้าพเจ้ากลา่วว่า “ห้ามปฏิเสธไม่รับ

เงินถวายท่ีพ่ีน้องให้แก่เธอโดยเดด็ขาด เพราะเธอกําลงัทําให้เขาไมไ่ด้รับพระพร” อาจารย์ยงัได้กลา่วแก่ข้าพเจ้าอีกว่า “นอกจากนัน้ 

ผมรู้สถานการณ์ทางการเงินของคริสตจกัรนัน้ดี แม้ว่าโบสถ์จะเล็ก แต่ทรัพย์สินและอาคารเป็นของคริสตจกัรเอง และสมาชิกท่ีเข้า

ประชมุหลายคนเป็นคนมีเงิน” สิง่ท่ีรบกวนใจเขามากท่ีสดุคือวา่ศิษยาภิบาลคนนัน้เป็นบตุรในความเช่ือของเขา 

 ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าได้ทําผิดในการไม่รับเงินถวาย คนทัง้หลายได้ถวายเงินเพ่ือการนัน้ ข้าพเจ้าได้ฉ้อพวกเขาจาก

การอวยพรเพราะข้าพเจ้ายงัไม่ได้เรียนรู้ถึงความสําคญัของการรับใช้ของข้าพเจ้า ศิษยาภิบาลทําผิดโดยไม่ยืนกรานให้ข้าพเจ้ารับ

เงินถวาย เขามีประสบการณ์ในการรับใช้มากกว่า และเขารู้ว่าคริสตจักรสามารถให้เงินถวายนัน้ได้ หลงัจากประสบการณ์นัน้ 

ข้าพเจ้าไม่เคยปฏิเสธเงินถวายเลย ข้าพเจ้ายอมรับเงินถวายเหล่านัน้ หากองค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสกบัข้าพเจ้าเก่ียวกบัความจําเป็น

ของศิษยาภิบาลหรือคริสตจกัร ข้าพเจ้าจะให้เงินถวายสว่นตวัแก่เขา 

 ในอีกโอกาสหนึ่ง ศิษยาภิบาลบางคนในการประชมุร่วมกนักล่าวกบัท่ีประชมุว่า “วนันีเ้รามีมิชชนันารีประชมุร่วมกบัเรา 

และเราต้องการให้เงินถวายจํานวนมากแก่เขาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย” ท่ีประชมุเร่ิมตอบสนองและมีการรวบรวมเงินถวาย หลงัจากการ

ประชมุ ศิษยาภิบาลเรียกข้าพเจ้าออกมาและกล่าวว่า “อาจารย์จอห์นครับ น่ีเงินถวาย” ข้าพเจ้ารู้สึกผิดหวงัเม่ือเห็นจํานวนเงินท่ี

รวบรวมมา และข้าพเจ้ากําลงัมีปัญหาเร่ืองการเงิน แต่เพ่ือความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวอะไรแก่พวกเขา แต่

พวกเขาได้เสียพระพรไป หลงัจากนัน้ องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงประทานสิง่ท่ีข้าพเจ้าขดัสนให้แก่ข้าพเจ้า 

 ข้าพเจ้าได้เรียนรู้บทเรียนท่ีสําคญัในวนันัน้ ศิษยาภิบาลไมค่วรจะรวบรวมเงินถวายโดยกลา่วว่าจะให้แก่ผู้ รับใช้ท่ีเป็นแขก 

และในภายหลงัเม่ือเห็นจํานวนเงินแล้ว ตดัสินใจท่ีจะให้ผู้ รับใช้นัน้เพียงส่วนเดียว หากสมาชิกให้เงินนัน้เพ่ือผู้ รับใช้ท่ีเป็นแขก ศิษ

ยาภิบาลควรจะให้ทัง้หมด หากเขาไม่ทําเช่นนัน้ เขาไม่ซ่ือสตัย์หรือปฏิบติัตามจรรยาของผู้ รับใช้ ถ้าพระวิญญาณทรงกระตุ้นให้คน

ทัง้หลายให้จํานวนเงินหนึง่แก่พ่ีน้องคนหนึง่ และเราไมใ่ห้เงินนัน้ เรากําลงัตอ่สู้กบันํา้พระทยัของพระวิญญาณ 
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 ในทํานองเดียวกนั ศิษยาภิบาลควรจะใช้ความอดทนเม่ือได้รับเงินถวายสําหรับโครงการสร้างอาคาร หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

ไม่มีสิ่งใดทําลายวิญญาณในการให้ในคริสตจกัรเหมือนเช่นการใช้เงินท่ีให้สําหรับโครงการพิเศษอย่างไม่ถกูต้อง ศิษยาภิบาลไม่

ควรแตะกองทนุเหล่านีเ้พ่ือใช้สว่นตวั และไม่ควรใช้เพ่ือกิจกรรมอย่างอ่ืนๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิกของคริสตจกัร ถ้า

เขาไม่คํานึงถึงสมาชิกของคริสตจกัร ม่ือเขาใช้เงินทนุเหล่านีเ้พ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนๆ เขาจะทําให้ท่ีประชมุเสียความมัน่ใจในตวัเขา 

ถ้าเงินนัน้ให้เพ่ือการหนึง่การใด ก็ควรจะใช้เงินนัน้เพ่ือการนัน้ 

 ศิษยาภิบาลควรจะใช้สติปัญญาในการดูแลเงินท่ีพระเจ้าทรงให้เขาไว้ดูแล เขาควรจะให้อย่างระมดัระวงัเพ่ือท่ีจะไม่

ก่อให้เกิดความไมแ่น่ใจและสงสยัในใจของท่ีประชมุโดยการใช้เงินทนุของคริสตจกัรท้องถ่ินอย่างไม่ถกูต้อง เม่ือศิษยาภิบาลใช้เงิน

จากกองทนุสร้างอาคารหรือวตัถปุระสงค์พิเศษอ่ืนๆ อย่างไม่ถกูต้อง เขากําลงัหาเร่ืองใส่ตวั (อนาคต เขาอาจไม่สามารถใช้สิบลด

ได้) หากเป็นเช่นนัน้แล้ว เขาทําตวัของเขาเอง ศิษยาภิบาลจะต้องซ่ือสตัย์และรอบคอบในการดแูลกองทนุของคริสตจกัรท้องถ่ิน 

(2โครินธ์ 8:21; ทิตสั 1:7) ศิษยาภิบาลจะให้รายงานวา่เขาดแูลคริสตจกัรท่ีพระเจ้าทรงให้เขาไว้ดแูลอยา่งไร (ฮีบรู 13:17) 

 ศิษยาภิบาลแต่ละคนควรจะมีสมดุบนัทึกสําหรับกองทนุคริสตจกัร อาจเป็นสมดุท่ีมีสามช่องใส่รายการรายได้ รายจ่าย

และคงเหลือ หนงัสือนีค้วรจะมีข้อมลูล่าสดุอยู่ หากเป็นได้ ควรแต่งตัง้ผู้ ท่ีไว้ใจได้เป็นเลขานกุารของคริสตจกัร และเพ่ือหลีกเล่ียง

ปัญหา บคุคลนีไ้มค่วรจะเป็นสมาชิกในครอบครัวของศิษยาภิบาล 
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บทที่ 28 

เกียรตทิี่แท้จริง 
 

 พระคมัภีร์เตือนให้เราให้เกียรติและเคารพผู้ ท่ีเทศนาพระวจนะของพระเจ้า (1เธสะโลนิกา 5:12-13) มีหลายทางท่ีจะให้

เกียรติศิษยาภิบาลของเราได้ เช่น เช่ือฟัง ยอมจํานน และอธิษฐานเผ่ือเขา แต่พระคมัภีร์ให้อีกวิธีหนึ่งซึง่มกัจะถกูละเลย ใน 1ทิโมธี 

5:17-18 เปาโลกล่าวว่า “จงถือว่าผู้ปกครองท่ีปกครองดีนัน้สมควรได้รับเกียรติสองเท่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ปกครองท่ีเทศนาและ

สัง่สอน เพราะพระคมัภีร์กลา่ววา่ อยา่เอาตะกร้าครอบปากววั เม่ือมนักําลงันวดข้าวอยู ่และคนงานสมควรจะได้รับคา่จ้างของตน” 

 คริสเตียนจํานวนมากอ่านข้อ 17 โดยไม่คํานึงถึงข้อ 18 ข้อ 17 สอนเราเก่ียวกบัหน้าท่ีของเราในการให้เกียรติผู้ รับใช้ แต่

ข้อ 18 กลา่วถงึวิธีในการให้เกียรติพวกเขา คริสตจกัรและผู้ ท่ีเช่ือให้เกียรติศิษยาภิบาลเพียงแต่จะให้เงินช่วยเหลือเขาเท่านัน้ หลาย

คนเช่ือวา่พวกเขาให้เกียรติศิษยาภิบาลของตน แตพ่วกเขาให้เกียรติศิษยาภิบาลอย่างแท้จริงเหมือนเช่นข้อพระคมัภีร์นีไ้ด้สอนหรือ

เปลา่ 

 พระคมัภีร์แสดงให้เห็นว่าคนๆ หนึ่งต้องให้เกียรติพระเจ้ามากกว่าแค่ปาก (อิสยาห์ 29:13; มทัธิว 15:7-9) เราจะต้องให้

เกียรติพระองค์ด้วยทรัพย์สนิและผลแรกของสิง่ท่ีเราได้มาทัง้หมด (สภุาษิต 3:9) ในฮีบรู คําวา่ “ให้เกียรติ” หมายถึง ”ตัง้ราคา” หรือ 

“นบัถือ” เม่ือเราให้แก่พระเจ้า เราตัง้ราคาของพระองค์ในชีวิตของเรา หากเรากล่าว่าเราให้เกียรติพระเจ้าแต่ไม่ให้ทรัพย์สินต่างๆ 

ของเราแก่พระองค์ เราให้เกียรติแก่พระเจ้าจริงหรือ ถ้าเราให้อะไรก็ได้หรือสิ่งท่ีเหลือแก่พระองค์ เราให้คณุค่าอะไรแก่พระองค์ คํา

วา่ “ให้เกียรติ” ในภาษากรีกมีความหมายเหมือนกบั “ให้คณุค่า” “เกียรติ” เป็นรากศพัท์ของคําว่า “เงินรับเพราะผู้ อ่ืนให้เกียรติ” ผู้ ท่ี

เทศนาข่าวประเสริฐเป็นอยา่งดีควรคา่แก่คณุคา่และเงินรับเพราะผู้ อ่ืนให้เกียรติเป็นสองเทา่ 

 คริสเตียนท่ีไม่ให้เกียรติศิษยาภิบาลของตนโดยให้ความช่วยเหลือเขามีความผิดในการเอาตะกร้าครอบปากเขา เขา

ทํางาน แตพ่วกเขาไมอ่นญุาตให้เขาได้รับผลของแรงงานของเขา หากเป็นได้ ศิษยาภิบาลควรรับเงินเดือนท่ีควรค่าแก่อาชีพของเขา 

หมอ ทนายความและอาชีพอ่ืนๆ ได้รับเงินเดือนตามท่ีเขาทํา แตบ่างครัง้ ผู้ ท่ีเช่ือเหมือนจะคิดว่าศิษยาภิบาลควรจะกินอากาศ พวก

เขาต้องการเปล่ียนศิษยาภิบาลให้เป็นเหมือนกบัคนขอทาน เพราะพวกเขามีความคิดเห็นเก่ียวกบังานของศิษยาภิบาลไม่ถกูต้อง 

ผู้ รับใช้ไม่ใช่เพียงงานเลีย้งชีพ แต่เป็นอาชีพท่ีต้องได้รับการเรียกจากพระเจ้า เป็นการเรียกสงูสดุท่ีพระเจ้าสามารถให้แก่มนษุย์ได้ 

เพราะเป็นเร่ืองของวิญญาณชัว่นิตย์นิรันดร์ 

 หากเราอยากท่ีจะจ่ายเงินเดือนให้แก่ศิษยาภิบาลของเราอย่างแท้จริง เราไม่อาจจ่ายเขาพอสําหรับงานท่ีเขาทํา เขา

ทํางานกบัวิญญาณท่ีพระคมัภีร์กล่าวว่าหาค่ามิได้ (มทัธิว 16:26) งานท่ีเขาทํามีค่ามากย่ิงกว่าเงินทัง้หมดในโลกนี ้พระเจ้าทรง

ทราบเป็นอย่างดี เพราะพระองค์ทรงกําหนดวิธีการในการช่วยเหลือผู้ รับใช้ เช่น สิบลด เราควรจะรู้สกึขอบคณุพระเจ้าท่ีพระองค์

ทรงส่งคนบางคนมาเพ่ือประกาศข่าวประเสริฐแก่เรา รายได้ของผู้ รับใช้อาจขึน้ลง ขึน้อยู่กับประเภทของงานท่ีเขาทําในหมู่

วิญญาณทัง้หลาย ย่ิงงานยากเทา่ใด และนําวิญญาณมามากเทา่ใด เงินเดือนของเขาก็จะมากขึน้เทา่นัน้ 

 วิธีท่ีพิเศษท่ีสุดวิธีหนึ่งในการให้เกียรติศิษยาภิบาลของเราคือการนําตะกร้าครอบปากออกจากเขาและให้เขาได้รับ

เงินเดือนท่ียติุธรรม ถ้าเราต้องการให้เกียรติศิษยาภิบาลของเรา เราสามารถทําได้โดยช่วยเหลือเขาด้วยสิบลด เม่ือเราทําเช่นนัน้ 

เราจะรู้สกึดีขึน้เก่ียวกบัตวัเราเอง งานของพระเจ้าโดยรวม และผู้ ท่ีดแูลวิญญาณของเราวนัแล้ววนัเลา่ 



65 

บทที่ 29 

เคร่ืองบชาู ที่ทรงโปรด 
 

 ผู้ เช่ือทกุคนเป็นปโุรหิต (1เปโตร 2:5, 9) เราทําหน้าท่ีของปโุรหิต งานท่ีสําคญัของปโุรหิตคือการถวายเคร่ืองบชูาแด่พระ

เจ้า เคร่ืองบูชาของผู้ ท่ีเช่ือแก่พระเจ้าคือร่างกายของเรา (โรม 12:1) ใจท่ีสํานึกผิดและชอกชํา้ (สดุดี 51:17) คําสรรเสริญ (ฮีบรู 

13:15) และเคร่ืองบชูา [ทางการเงิน] (ฟีลปิปี 4:18) 

 เปาโลได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมากกว่าหนึ่งครัง้จากผู้ ท่ีเช่ือในฟีลิปปี (ฟีลิปปี 4:10-16) การช่วยเหลือคือ “ผล” 

ของใจท่ีขอบพระคณุต่อพระเจ้าเพ่ือการรับใช้ของเปาโล (ฟีลิปปี 4:17) เปาโลเรียกการถวายของพวกเขาว่า “เป็นกลิ่นหอม เป็น

เคร่ืองบูชาท่ีทรงโปรดและพอพระทยัของพระเจ้า” (ฟีลิปปี 4:18) การให้แก่ผู้ รับใช้เป็นการถวายเคร่ืองบูชาแก่พระเจ้า การถวาย

ของพวกเขาไม่เพียงแต่ทําให้ใจของเปาโลเต็มไปด้วยความรักเพ่ือผู้ ท่ีเช่ือเหลา่นีเ้ท่านัน้ แต่ยงัทําให้พระเจ้าพอพระทยัอีกด้วย เม่ือ

เราให้แก่ผู้ รับใช้จากใจท่ีขอบคณุ สิง่ท่ีเราให้กลายเป็นเคร่ืองบชูาท่ีมีกลิน่หอมหวาน เคร่ืองบชูาท่ีทรงโปรดแก่พระเจ้าของเรา 

 ในฐานะปโุรหิต ผู้ เช่ือทกุคนควรจะถวายเคร่ืองบชูาในการให้เพ่ือช่วยเหลือผู้ รับใช้ท่ีพระเจ้าทรงส่งมา (ฮีบรู 13:16) ในวิธี

นี ้เราแสดงถึงความรักของพระเจ้าต่อศิษยาภิบาลของเรา และความรักเป็นเคร่ืองบชูาท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุอย่างหนึ่งท่ีเราสามารถให้ได้ 

(มาระโก 12:33) ขอให้เราถวายเคร่ืองบชูาแก่พระเจ้าโดยการสละเงินของเราให้แก่ผู้ รับใช้ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 เราจําเป็นต้องถวายเคร่ืองบชูาท่ีทรงโปรดแก่พระเจ้า (มาลาคี 1:13-14; เลวีนิติ 22:17-25; 31-33) เม่ือเราสนบัสนนุศิษ

ยาภิบาลของเราด้วยเงินของเรา เราให้เคร่ืองบชูาท่ีทรงโปรดแก่พระเจ้า ขอให้เคร่ืองบชูานัน้ไมข่าดไปจากชีวิตของเรา 
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บทที่ 30 

วญิญาณของผ้ใหู้  
 

 วิญญาณหรือทศันคติท่ีเราแสดงออกในการให้เงินของเราแก่งานของพระเจ้าสําคญัหรือไม่ สําคญัอย่างแน่นอน พระเจ้า

ทรงให้ความสําคญัในเร่ืองวิญญาณในการกระทําบางอย่างเป็นอย่างมาก เม่ือเราให้แก่งานของพระเจ้า ทศันคติของเราควรจะมี

ลกัษณะเช่นนี ้

1. ไมใ่ห้ด้วยนกึเสียดายหรือฝืนใจ (2โครินธ์ 9:7) 

2. ด้วยใจยินดี (2โครินธ์ 9:7) 

3. ไมใ่ช่ด้วยหวงัท่ีจะได้รับสิง่หนึง่สิง่ใด (กิจการ 20:35) 

4. ไมใ่ช่เพ่ือให้ผู้ อ่ืนได้เหน็หรือได้รับคําสรรเสริญ (มทัธิว 6:3-4) 

5. ด้วยใจกว้างขวาง (2โครินธ์ 9:6) 

6. ตามท่ีพระเจ้าได้ทรงให้เจริญขึน้ (1โครินธ์ 16:2) 

7. โดยไมบ่น่หรือทุม่เถียงกนั (ฟีลปิปี 2:14) 

8. เพ่ือสง่าราศีของพระเจ้า (1โครินธ์ 10:31) 

9. ไมใ่ช่เพ่ือโอ้อวด (ลกูา 18:10-14) 

10. ด้วยใจท่ีไมมี่ความขดัเคือง (มทัธิว 5:23-24) 

11. อยา่งเป็นระบบ (1โครินธ์ 16:2) 



67 

บทที่ 31 

โครงการต่างๆ ขององค์การ 
 

 แล้วโครงการต่างๆ ท่ีรวบรวมเงินทุนสําหรับคริสตจักรในระดบัชาติเป็นอย่างไร คริสตจักรเกือบทกุแห่งมีโครงการ เช่น 

Sheaves for Christ หรือ Mother Memorial ซึง่รวบรวมเงินสําหรับคริสตจกัรในระดบัชาติ กลุม่ต่างๆ เช่น Dorcas Sisters หรือ 

Ladies Auxiliary เป็นกลุ่มท่ีพระเจ้าทรงใช้เพ่ือรวบรวมเงินเพ่ือสร้างคริสตจกัรหรือให้ความช่วยเหลือศิษยาภิบาลและครอบครัว

ของพวกเขา โครงการเหลา่นีมี้ประโยชน์มากด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

1. โครงการเหล่านีร้วบรวมเงินเพ่ือให้ข่าวประเสริฐขยายออกไป พระเจ้าทรงอวยพรแก่เงินถวายทกุอย่างท่ีให้เพ่ือประกาศ

ข่าวประเสริฐ เพราะเป็นเพ่ือพระองค์และเหตขุองพระองค์ 

2. โครงการเหลา่นีส้ง่เสริมความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในระดบัชาติ เพราะผู้ เช่ือสามารถเหน็ความพยายามท่ีเป็นหนึ่งอย่าง

ชดัเจน สามารถบรรลเุป้าหมายท่ีย่ิงใหญ่สําหรับพระเจ้าได้ เม่ือเขาเห็นงานท่ีสําเร็จ แต่ละคนท่ีได้ช่วยเหลือสามารถกลา่วได้ว่าเขา

มีสว่นในสิง่ท่ีสําเร็จ 

3. โครงการเหลา่นีส้อนคนทัง้หลายเก่ียวกบัพระพรท่ีมาจากการแบ่งปันแก่ท่ีประชมุอ่ืนๆ โครงการเหลา่นีกํ้าจดัความเห็นแก่

ตวัของคริสตจกัรหลายๆ แหง่และศิษยาภิบาลหลายๆ คนเม่ือพวกเขารวบรวมเงินเพ่ือคริสตจกัรของตนเองเทา่นัน้  

4. โครงการเหล่านีเ้ป็นตามพระคมัภีร์ พ่ีน้องของเปาโลรวบรวมเงินถวายในวิธีท่ีเป็นระบบเพ่ือส่งให้แก่คริสตจกัรอ่ืนๆ (1โค

รินธ์ 16) 

 เป็นการดีท่ีจะมีสว่นร่วมในโครงการตา่งๆ เพ่ือรวบรวมเงินเพ่ือสง่าราศีของพระเจ้า การให้ดีกวา่การได้รับจริงๆ  
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บทที่ 32 

บทสรุป 
 

 คริสเตียนในศตวรรษท่ีย่ีสิบจะต้องไม่เป็นเหมือนกบันกกระจอกเทศในหนงัสือสภุาษิตท่ีมดุหวัลงในทรายเม่ือประสบกบั

ความจริงและปัญหาท่ีมีอยู่ในสงัคมของเรา สงัคมสมยัใหม่ท่ีมีระบบและเทคโนโลยีติดต่อส่ือสารกําลงัก้าวไปอย่างมาก แต่คริส

เตียนบางคนกลบัทนทกุข์จากเชือ้โรคท่ีเรียกวา่ ความใจแคบ พวกเขากําลงัถกเถียงกนัวา่เราควรจะถวายสบิลดหรือไม ่

 ความใจแคบนีข้ดัขวางและเป็นอปุสรรต่อการเติบโตของคริสตจกัรในโลกนี ้คริสเตียนเหลา่นีไ้ม่สามารถเห็นแผนการของ

พระเจ้าในโลกนีไ้ด้ เพราะเห็นแต่คริสตจกัรของตนเองหรือตวัเอง เพราะพวกเขามุ่งต่อต้านสิบลด จึงไม่สามารถเห็นภาพทัง้หมดได้ 

พวกเขาไม่เห็นคุณค่าของแผนการทัง้หมดของพระเจ้าเพ่ือคริสตจักรบนโลก พวกเขาทนทุกข์จากการมองการณ์ไม่ไกลในทาง

วิญญาณ แผนการของพระเจ้าเป็นการประกาศข่าวประเสริฐไปทัว่โลก ในการนําแผนการแห่งความรอดไปยงัมนษุย์ทกุคน ดงันัน้ 

เราจงึต้องนําเอาความใจแคบในหลายๆ อยา่งออกไปจากตวัเรา 

 ความใจแคบนีทํ้าให้เนินดินเลก็ๆ กลายเป็นภเูขา และเกิดขึน้กบัผู้ ท่ีกลา่วว่าเราไม่สามารถประกาศข่าวประเสริฐแก่โลกนี ้

ได้ เราไม่สามารถมีการฟืน้ฟไูด้ โลกนีบ้าปเกินไป มีคนท่ีได้รับความรอดเพียงเลก็น้อยดีกว่าเส่ียงท่ีจะใช้วิธีใหม่ๆ ในการนําคนเป็น

พนัๆ เข้ามา 

 ความใจแคบนีแ้ทรกซึมเข้าไปในคริสเตียนจํานวนมาก โดยส่งผลกระทบต่อความคิดของพวกเขาเก่ียวกบัเงินในด้านท่ี

เก่ียวกบักิจการงานของพระเจ้า สําหรับคนจํานวนมาก การให้เป็นความรู้สกึราวกบัว่าบางคนปล้นเขาหรือนําเงินไปจากเขา พวก

เขาต่อสู้ เพ่ือสิ่งเล็กๆ น้อยในขณะท่ีโลกนีกํ้าลังจะไปนรก พวกเขาหมกหมุ่นกับการพิสูจน์ประเด็นคําสั่งสอนของเขา (ว่าไม่

จําเป็นต้องถวายสบิลด) จนไมส่ามารถเหน็วา่คริสตจกัรไมอ่าจบรรลเุป้าหมายในโลกนีไ้ด้เพราะขาดเงินทนุ 

 ผู้ ท่ีต่อต้านการถวายสิบลดทําเช่นนัน้ด้วยตามืดบอด โดยไม่ให้ทางออกอ่ืนใดท่ีดีไปกว่าสิบลด หากเราจะต่อต้านบางสิ่ง 

ควรจะเป็นเพราะว่าเราเช่ือว่าเรามีสิ่งท่ีดีกว่า เพียงพอกว่า มีประสิทธิภาพกว่าสิ่งท่ีเราต่อต้าน หากผู้ ท่ีต่อต้านการถวายสิบลดมี

แผนการในการจ่ายคา่ใช้จ่ายของศิษยาภิบาลและคริสตจกัรท้องถ่ินได้ดีกวา่สบิลด ทําไมพวกเขาไมบ่อกให้เรารู้ 

 ไม่สําคญัว่าเราจะพยายามมากเท่าใด เราจะไม่สามารถแก้ไขแผนการของพระเจ้าได้ ท่ีใดก็ตามท่ีสมาชิกถวายสิบลด 

คริสตจกัรจะเจริญขึน้ เพราะเป็นแผนการของพระเจ้า สิ่งท่ีพระเจ้าได้ทรงวางแผนไว้จะประสบผลสําเร็จหากว่าเราจะปฏิบติัตาม 

ข้อเทจ็จริงท่ีวา่พระเจ้าทรงอวยพรผู้ ท่ีถวายสบิลดจะปิดปากของผู้ ท่ีตอ่ต้านตลอดไป 

 คริสตจกัรจําเป็นต้องตอบคําถามด้วยใจท่ีเปิดกว้าง ผู้ เช่ือแต่ละคนควรจะเปล่ียนแปลงลําดบัความสําคญัและความคิด

ของเขาเก่ียวกบัเงิน เราจะไม่ถกูตดัสินในสิ่งท่ีเราไม่มีเพ่ือให้แก่พระเจ้า แต่ถกูตดัสินในสิ่งท่ีเรามีแต่ไม่ให้แก่พระองค์ คริสเตียนไม่

วา่จะยากจนเพียงใดอาจใช้ความยากจนเป็นข้ออ้างในการไมใ่ห้เพ่ือการประกาศข่าวประเสริฐ 

 ชาวมาซิโดเนียให้ ไม่ใช่เพราะความร่ํารวย แตจ่าก “ความลําบากยากจนอย่างท่ีสดุ” และ “เกินความสามารถของเขา” 

(2โครินธ์ 8:2-3) แม้ว่าเขาจะจน แต่เขาขอให้เปาโลได้ให้พวกเขาช่วยคริสเตียนคนอ่ืนๆ ท่ีขาดแคลน (2โครินธ์ 8:4) เหตผุลท่ีคริส

เตียนท่ียากจนอย่างท่ีสดุเหลา่นีส้ามารถให้เงินของเขาเพ่ือช่วยคริสเตียนคนอ่ืนๆ ได้เป็นเพราะพวกเขา “ได้ถวายตวัเขาเองแด่องค์

พระผู้ เป็นเจ้าก่อน” (2โครินธ์ 8:5) 

 ไมย่ากท่ีจะให้แก่พระเจ้าเม่ือเราได้ให้ตวัเราแก่พระองค์ก่อน เหมือนกบัชายท่ีมีกระเป๋าเงินในกระเป๋าของเขาในขณะท่ีเขา

ได้รับบัพติศมา เม่ือมีคนบอกเขาว่ากระเป๋าเงินอยู่ในกระเป๋าของเขา เขาร้องว่า “ไม่สําคัญหรอกครับ เม่ือผมได้บัพติศมา ผม

อยากจะยอมจํานนทกุสิง่แก่พระเยซ ูรวมทัง้กระเป๋าเงินของผมด้วย” จะดีเพียงใดหากทกุคนท่ีรับบพัติศมาจะให้กระเป๋าเงินของเขา

ได้รับบพัติศมาด้วย คริสเตียนท่ีพระเจ้าได้ทรงอวยพรด้วยเงินท่ีมากกว่าไม่ควรจะลืมว่าพระพรเหล่านีม้าจากพระเจ้า และดงันัน้ 

เขาควรจะให้ตามท่ีพระเจ้าทรงให้เราได้เจริญขึน้ 
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 เราได้กล่าวถึงการให้และการถวายสิบลดเป็นพิเศษจากมมุมองท่ีไม่ถือกฎระเบียบมากเกินไป เราได้เห็นการอวยพรท่ี

ย่ิงใหญ่อนัเกิดจากการให้แก่งานของพระเจ้า เป็นไปไม่ได้ท่ีจะให้คําตอบแก่ทกุคําถามเก่ียวกบัหวัข้อท่ีใหญ่เช่นนี ้แต่หลกัการของ

พระคมัภีร์ท่ีเราได้กลา่วถงึไปควรจะทําให้เราให้แก่คริสตจกัร เราควรจะให้เกียรติศิษยาภิบาลของเราให้สิบลดของเราเพ่ือช่วยเหลือ

เขา ดงันัน้เขาจึงสามารถอทุิศเวลาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้แก่งานของพระเจ้าได้ ด้วยรายได้สิบเปอร์เซ็นต์ของเรา เขาสามารถอทุิศ

เวลาของเขาทัง้หมดเพ่ือแสวงหาวิญญาณท่ีหลง แม้แต่องค์พระเยซูก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ ท่ีติดตามพระองค์ หากพระองค์ผู้

ทรงเป็นศิษยาบาลของศิษยาภิบาลทัง้ปวงมีผู้ ท่ี “ปรนนิบติัพระองค์...ด้วยปัจจยัของเขา” (ลกูา 8:3) ศิษยาภิบาลของเราก็สมควรท่ี

จะได้รับสิง่เดียวกนั พระเยซยูงัทรงประสงค์ให้เรารับใช้พระองค์ โดยให้ปัจจยัของเราเพ่ือช่วยเหลือผู้ ท่ีอทุิศตนเองต่อการเทศนาข่าว

ประเสริฐและเพ่ือให้การรับใช้บนโลกของพระองค์ดําเนินตอ่ไป 

 

 จงใหเ้ขา และท่านจะไดร้ับดว้ย และในตกัของท่านจะไดร้ับตวงดว้ยทะนานถว้นยดัสัน่แน่นพูนลน้ใส่ให ้เพราะว่าท่านจะ

ตวงใหเ้ขาดว้ยทะนานอนัใด พระเจ้าจะไดท้รงตวงใหท่้านดว้ยทะนานอนันัน้ (ลกูา 6:38) 

 
เงนิคือราชา 

เม่ือมีเงิน ทา่นสามารถซือ้ 

 

ท่ีพกัอาศยั แตไ่มใ่ช่บ้าน 

ท่ีนอน แตไ่มใ่ช่การนอนหลบั 

หนงัสือ แตไ่มใ่ช่สติปัญญา 

พนัธมิตร แตไ่มใ่ช่เพ่ือน 

เคร่ืองสําอาง แตไ่มใ่ช่เสน่ห์ 

เพศสมัพนัธ์ แตไ่มใ่ช่ความรัก 

ปากกา แตไ่มใ่ช่ความสามารถ 

ความสนกุ แตไ่มใ่ช่ความสขุ 

ยาเสพติด แตไ่มใ่ช่ความสงบสขุ 

อาวธุ แตไ่มใ่ช่ความปลอดภยั 

ยารักษาโรค แตไ่มใ่ช่สขุภาพ 

อาหาร แตไ่มใ่ช่ชีวิต 

คํายกยอ แตไ่มใ่ช่ความบริสทุธ์ิ 

ไม้กางเขน แตไ่มใ่ช่ความเช่ือ 

พิธีทางศาสนา แตไ่มใ่ช่ความรอด 

ท่ีในหลมุฝังศพ แตไ่มใ่ช่สวรรค์ 

ไมป่รากฎช่ือผู้แตง่ 
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