
ขณะทีแ่ลรรีก่ำลงัสนทนาอยางสนกุสนาน กนิขาวเกรยีบจบิชาญีป่นุ
ทีบ่านของคณุโกโมร ิขณะทีค่นอืน่ๆ เริม่นำพระครสิตธรรมคมัภรีออกมา พวก
เขามองแลรรีด่วยความคาดหวงั “คณุจะเริม่สอนพวกเราตอนนีเ้ลยไดไหมครบั?”
คณุโกโมรถิามอยางสภุาพ

แลรรี่เกือบสำลักน้ำชาตัวเอง เขาคิดวาการรวมตัวครั้งนี้เพื่อการสนุก
สนานเทานัน้ และคดิไมออกวาเขาจะพดูอะไรดี

อันที่จริงแลวแลรรี่สอนพระคัมภีรหลายชั้นเรียนในโรงเรียนสอนภาษา
องักฤษครสิเตยีนในประเทศญีป่นุทีเ่ขาทำงานอย ูแตตอนนัน้เขามเีวลาเตรยีม
การสอนเปนอยางด ี  สามารถดงึขอมลูจากพระครสิตธรรมคมัภรีไดอยางงาย
ดาย แตนีม่คีวามแตกตางกนั เพราะเขาไมไดเตรยีมตวัมาเพือ่การนี้

แลรรีไ่ดยนิเรือ่งราวพระครสิตธรรมคมัภรีทัง้หมดตัง้แตสมยัเดก็ โดยสวน
ตวัแลวเรือ่งเหลานัน้แทบไมมคีวามหมายตอชวีติของเขาเลย เขาทำอะไรหลาย
อยางทีร่วูาผดิในสายตาของพระเจา เมือ่เปนอยางนีเ้ขาจะเลาเรือ่งของพระองค
ใหคนอืน่ฟงไดอยางไร ในเมือ่เขาเองยงัไมรจูกัพระเจาอยางแทจรงิ?

แตคราวนีก้ารนัง่บนโซฟาลอมรอบดวยคนทีค่าดหวงัจะฟง เขากำลงัเขา
ตาจนเสยีแลว ทามกลางเวลาทีเ่ตม็ไปดวยความกลวันัน้ พระวจนะตอนหนึง่
ไดฉายแวบเขามาในใจเขา เพราะพระวญิญาณบรสิทุธิท์รงสอนเราในเวลานัน้
วาควรจะพดูอะไรตอหนาคนทัว่ไป เพือ่การเปนพยาน (ลกูา 12:12) เขาเปลง
เสยีงอธษิฐานอยางสิน้หวงัเพือ่ขอความชวยเหลอืและได เขาหวนคดิไปทีเ่รือ่ง
ราวทีค่นุหทูีส่ดุทีค่ดิออกขณะนัน้คอื เรือ่งบตุรผลาญทรพัย

 เขาอธบิายวาพระเจาทรงรกัทกุคนมากเพยีงใด ทัง้ทีค่นทัง้หลายวิง่หนี
จากพระองคไปอยางไรจดุหมาย แลรรีพ่บวาคำพดูของเขาออกมาจากใจอยาง
ตรงไปตรงมา เขาถงึอารมณ และเปนครัง้แรกในชวีติแลรรีท่ีต่ระหนกัวาพระเจา
ทรงรกัเขามากเพยีงใด

คนืนัน้แลรรีค่กุเขาลงขางเตยีงและทำสญัญาชวีติระหวางเขากบัพระเจา
ซึง่ในทีสุ่ดกก็ลายเปนจรงิ การแบงปนความรกัของพระองคเปนสิง่ทีม่ากกวา
นามธรรมทีค่นุเคย เดีย๋วนีพ้ระเจาทรงเปนความจรงิทีเ่ขารสูกึมคีวามสขุใจอยาง
ทวมทนเปนยิ่งนัก

1. พระเยซทูรงดลใจใหเราเตบิโตโดยการแบงปน
บรรดาอคัรสาวกใชเวลาสามปครึง่คลกุคลกีบัพระวจนะและภารกจิของ

พระครสิต และในทีส่ดุกถ็งึการสิน้พระชนมและการฟนคนืพระชนมของพระองค
ขณะทีพ่ระเยซเูสดจ็กลบัไปสวรรค พระองคทรงแตงตัง้ใหบรรดาอคัรสาวกของ
พระองคเปนผแูทนสวนพระองค

“พวกทานจะไดรบัพระราชทานฤทธานภุาพ เมื่อพระวิญญาณ
บริสทุธิเ์สดจ็มาเหนอืทาน และทานทัง้หลายจะเปนสกัขพียานของเรา....และ
จนถงึทีส่ดุปลายแผนดนิโลก” กจิการของอคัรทตู 1:8

เมือ่ผตูดิตามพระครสิตมอบหวัใจใหพระองคในวนัเพน็เทคอสตอยางหมด
สิน้   พระครสิตผทูรงฟนและทรงเปลีย่นแปลงการดำเนนิชวีติพวกเขาผานทางฤทธิ์
เดชของพระวญิญาณ ไมเพยีงแตพวกเขาจะเปนพยานถงึการฟนคนืพระชนมและ
การเสดจ็ขึน้บนสวรรคขององคพระครสิตดวยรางกายเทานัน้   แตฤทธิเ์ดชของการ
ฟนคนืพระชนมไดเปลีย่นแปลงวถิกีารดำเนนิชวีติแกเขาเหลานัน้ดวย

เคลด็ลบั
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ในฐานะทีเ่ปนครสิตชนเราจงึเปนพยานถงึการฟนคนืพระชนมของพระเยซู
เพราะเราไดรบัฤทธิอ์ำนาจแหงการเกดิใหมของพระองคในชวีติของเรา

“พระเจาทรงเปยมดวยพระเมตตา พระองคทรงรักเราโดยความรักอัน
ใหญหลวงของพระองค ถึงแมวาเราเปนคนตายเนื่องจากการละเมิด
พระองคยงัทรงทำใหมชีวีติอยรูวมกบัพระครสิต (พวกทานไดรบัความรอด
แลวดวยพระคณุ)   และพระองคทรงทำใหเราเปนขึน้มาดวยกนักบัพระครสิต และ
ทรงใหเรานั่งดวยกันกับพระองคในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต เพื่อวา...
พระองคจะทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเหลือลนของพระองค  ดวย
พระกรณุาทีม่ตีอเราในพระเยซคูรสิต”  เอเฟซสั 2:4-7

เราไดรับการสรางใหมีชีวิตใหมในพระคริสต เพื่อจะสามารถสำแดงถึง
“พระคณุอนัอดุมเหลอืลนของพระองค” และพระองคทรงขอใหเรานำเอาขาวดี
เกีย่วกบัการทีพ่ระองคไดทรงกระทำใหแกชวีติมนษุย ออกไปบอกเลาแกคนทัว่
โลก พระองคทรงสญัญาวาถาเราทำอยางนัน้พระองคจะอยกูบัเราทัง้หลายตลอด
ไป (มทัธวิ 28:19-20)

ครัง้หนึง่ อาจารยเอช.เอม็.เอส.รชิารด ผกูอตัง้สถานวีทิยขุองโรงเรยีนวถิี
แหงชวีติ ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดเปนพยานวา

“ผมเคยเห็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนที่ไดยินขาวประเสริฐของ
พระคริสต ผมเดินทางไปหลายแหงซึ่งไมเคยไดยินพระนามพระผูเปนเจาหรือ
พระครสิตมากอน จนกระทัง่โบสถของพระองคไปประกาศขาวประเสรฐิขึน้ทีน่ัน่
ผมจึงไดเห็นคนเหลานี้เปลี่ยนแปลง จากความที่เคยสกปรกเปนความสะอาด
จากความเจบ็ไขไดปวยเปนสขุภาพทีแ่ขง็แรง จากความกลวัในวญิญาณชัว่ทีเ่กดิ
ขึน้ตลอดเวลาเปนความราเรงิยนิดใีนการดำเนนิชวีติครสิตชน ผมเหน็การเปลีย่น
แปลงสถานะความเปนหญิง ผมเห็นบานคริสตชนอยางแทที่หลุดจากความ
มดืมนของพวกนอกศาสนา  ทกุแหงทีผ่มไปเยีย่มผมเหน็การดำเนนิชวีติทีเ่ปลีย่น
ไป ผมรวูา ‘ขาวประเสรฐิของพระครสิต.....เปนฤทธานภุาพของพระเจา เพือ่ให
ทกุคนทีเ่ชือ่ไดรบัความรอด’ (โรม 1:16) ผมรวูาเมือ่ใดทีค่รสิตจกัรประกาศขาว
ประเสรฐิ เมือ่นัน้การเปลีย่นแปลงจะมาแทนทีใ่นจติใจมนษุย และในบานของ
เขา จะเหน็ไดในชวีติของผทูีต่อบรบัการเรยีกรองนัน้”

พระเจาทรงใหบทบาทพเิศษแกเรามนษุยทีอ่อนแอ เราทัง้หมดมสีวนรวมใน
ภารกจิทีน่าตืน่เตนนี ้เพือ่ใหมคีวามเชือ่ความศรทัธาทีย่งัคงแขง็แกรงตอไปจงึตองมี
การแสดงออกใหผอูืน่รบัร ูขณะทีแ่ลรรีค่นพบอยางนาตืน่เตน การแบงปนในความ
เชือ่ของเราจะชวยใหมปีระสบการณสมบรูณมากยิง่ขึน้และ ทำใหเราเจรญิเตบิโต

2. แบงปนเรือ่งของพระครสิตดวยวธิกีารดำเนนิชวีติของเรา
ชายหนมุเตบิโตมาในบานทีม่แีตการทารณุ เขาใหขอสงัเกตวา “ฉนัมอง

ไปทีพ่อแมซึง่เปนตวัอยางใหฉนัเหน็ภาพของพระเจาทีบ่ดิเบอืนไป ฉนัไมเคยเหน็
ตวัอยางของคนทีร่กัฉนัจรงิ” สิง่ทีค่นรอบขางตองการมากสดุคอืการเหน็ใครสกั
คนทีส่ะทอนภาพของพระเจาไดอยางสมบรูณแบบ เขาเหลานัน้ตองการใครสกั
คน “ทีม่เีนือ้หนงั” ซึง่มบีคุลกิลกัษณะเหมอืนพระเจา การเทศนาทีท่รงพลงัมาก
ทีส่ดุของเราเกดิจากการดำเนนิชวีติของเราทัง้หลาย กอนทีใ่ครจะสนใจวาทาน
รมูากนอยแคไหน เขาเหลานัน้อยากรกูอนวาทานสนใจพวกเขามากนอยเพยีงใด
เปโตรกระตนุเราวา

“จงรกัษาความประพฤตอินัดขีองพวกทานไวในหมคูนตางชาต ิ(ไมใช
ครสิตชน) เพือ่วาเมือ่พวกเขาใสรายพวกทานวาประพฤตชิัว่ พวกเขาจะไดเหน็
คณุความดขีองพวกทาน และจะไดสรรเสรญิพระเจาในวนัทีพ่ระองคเสดจ็มา
เยอืน... เพราะพระเจาทรงเรยีกพวกทานเพือ่จดุประสงคนี ้ เพราะวาพระครสิต



ทรงทนทกุขเพือ่พวกทาน พระองคทรงวางแบบอยางแก
พวกทาน เพื่อทานจะไดดำเนินตามรอยพระบาทของ
พระองค” 1 เปโตร 2:12,  21

เพราะวา “พระคริสตทรงทนทุกข” เพื่อเราที่คาลวารี
เรามตีวัอยางความรกัทีเ่สยีสละอยใูกลแคเอือ้ม   ความรกัเดยีว
กันนี้ (เกิดขึ้นซ้ำกับเราเพื่อใหเราแสดงความรักแบบนั้นตอ
คนอื่นๆ) สามารถกลายเปนแรงขับเคลื่อนที่ทรงอานุภาพ
สามารถดงึผไูมมคีวามเชือ่เขามาในออมกอดพระครสิตได

3. เราแบงปนเรือ่งพระครสิตดวยวธิคีดิของเรา
เมื่อมารดักซุมโจมตีพระเยซูในถิ่นทุรกันดารดวยการ

เชญิชวนเรือ่งการกนิอาหาร ความหยิง่ยโส และความไมมัน่
ใจ พระเยซทูรงตอบโต จนประสบความสำเรจ็ โดยยกคำอาง
ในพระครสิตธรรมคมัภรี (มทัธวิ 4:4, 7, 10) พระครสิตทรง
เตรยีมตวัไวลวงหนา เพราะทรงเตมิความคดิของพระองคให
เต็มดวยพระวจนะแหงความจริงในพระคัมภีร นี่คือสงคราม
แพหรือชนะนั้นอยูที่ใจเรา

“เพราะเขาเปนเหมอืนคนทีค่อยนบัอยขูางใน”  สภุาษติ
23:7

ครสิตชนทีเ่ตบิโตจะคดิถงึแตสวรรค เขาจะมงุไปทีค่วาม
เขมแขง็ ดวยการพยายามกาวไปใหถงึ

“จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจาทุกเวลา....แตจง
ทูลพระเจาใหทรงทราบทุกสิ่งที่พวกทานขอ โดยการ
อธษิฐาน และการวงิวอน พรอมกบัการโมทนาพระคณุ แลว
สนัตสิขุของพระเจาทีเ่กนิความเขาใจ จะคมุครองจติใจและ
ความคดิของทานทัง้หลายไวในพระเยซคูรสิต สดุทายนีพ้ี่
นองทัง้หลาย ขอจงใครคครวญดสูิง่เหลานีค้อื สิง่ทีเ่ปนจรงิ สิง่
ทีน่านบัถอื สิง่ที่ยตุธิรรม สิง่ที่บรสิทุธิ ์สิง่ที่นารกั สิง่ทีค่วร
แกการสรรเสรญิ รวมทัง้ถามสีิง่ใดทีย่อดเยีย่ม สิง่ใดทีน่า
ยกยอง และพวกทานจงปฏบิตัติามสิง่ทีท่านเรยีนร.ู....แลว
พระเจาผปูระทานสนัตสิขุจะสถติกบัพวกทาน”   ฟลปิป 4:4-9

สิ่งที่หลอเลี้ยงจิตใจเรากอใหเกิดความตางในทุกสิ่ง
หากใสขยะเขาไปในใจ สิ่งที่แสดงออกมาก็เปนขยะ หากใส
พระวจนะของพระเจาเขาไปในใจสิ่งที่แสดงออกมาก็จะเปน
ชวีติตามอยางของของพระองค

4. เราแบงปนเรือ่งพระครสิตดวยวธิกีารแสดงออก
ของเรา

ในฐานะที่เปนตัวแทนพระคริสต คริสตชนควรจะ
แสดงออกอยางเหมาะสม ขอใหหลกีเลีย่งการแสดงออกแบบ
สดุขัว้ พระเจาตรสัแกครสิตชนวา

“เพื่อวาแมสามีบางคนไมเชื่อพระวจนะ แตความ
ประพฤตขิองภรรยากอ็าจจงูใจพวกเขาใหเชือ่ได...คอืเมือ่พวก
เขาไดเหน็ ความประพฤตทิีน่อบนอมและบรสิทุธิข์องพวกทาน
อยาประดบัตวัแตภายนอก ดวยการถกัผม การสวมใสเครือ่ง

ทอง หรอืการนงุหมเสือ้ผา แตจงประดบัดวยบคุลกิทีซ่อนอยู
ในใจ ดวยเครือ่งประดบัซึง่ไมรเูสือ่มสลาย คอืดวยจติ
ใจทีส่ภุาพออนโยนและจติใจทีส่งบ ซึง่เปนสิง่ล้ำคายิง่นกั
ในสายพระเนตรพระเจา เพราะวา....(ผู) ซึ่งหวังในพระเจา
กไ็ดประดบักายโดยยอมเชือ่ฟงสามขีองตน” 1 เปโตร  3:1-5

การแตงกายแบบเรียบงายและการประดับกาย เปน
เครือ่งหมายแสดงถงึความเปนเหมอืนพระครสิตอยางแทจรงิ
ตามหลกัการแลวสิง่ทีจ่ะดงึดดูใจเราไมใชการตามแฟชัน่ แต
เปนการดำเนนิชวีติในพระเยซตูางหาก

5. เราแบงปนเรือ่งพระครสิตดวยวธิปีฏบิตัขิองเรา
นกัประวตัศิาสตรชือ่ เอด็เวริด กบิบอน   บอกเราวาเมือ่

ทหารคนหนึง่ชือ่ กาลเีรยีส เกบ็ขาวของจากคายเปอรเซยี หลงั
จากยดึคายได เขาพบกระเปาหนงัเคลอืบเงามไีขมกุอยเูตม็ ตอ
มาทหารคนนีก้ลบัเลอืกเกบ็กระเปาไวใชแลวโยนไขมกุมคีาทิง้ไป

คนทั่วไปมักยึดติดกับสิ่งตื่นเตนอยางฉาบฉวยที่โลก
เสนอให แตกลับละทิ้งพระเยซู (ไขมุกราคาแพง) แยยิ่งกวา
ทหารทีป่ลนสะดมภคนนัน้เสยีอกี พระองคมไิดเปนโชคทีห่ลน
ลงใสมอืของเรา แตทรงเปนพระผชูวยใหรอดจากบาปตลอด
นรินัดร ดงัทีพ่ระครสิตธรรมคมัภรีเตอืนเราวา

“อยารกัโลกหรอืสิง่ของในโลก ถาใครรกัโลก ความรกั
ของพระบดิาไมไดอยใูนผนูัน้ เพราะวาทกุสิง่ทีอ่ยใูนโลก คอื
ตณัหาของเนือ้หนงั (ความอยาก) และตณัหาของตา (ความ
รักในโลก) และความทะนงในลาภยศไมไดมาจากพระบิดา
แตมาจากโลก และโลกกบัสิง่ยัว่ยวนของโลกกำลงัผานพนไป
แตคนทีป่ระพฤตติามพระทยัของพระเจาจะดำรงอยเูปนนติย”
1 ยอหน 2:15-17

ซาตานทำงานหนกัมากเพือ่ควาโลเกยีรตยิศทองคำใน
การหยบิยืน่บาปตวับอนทำลายมากทีส่ดุหรอืนสิยัทีแ่ยทีส่ดุให
แกมนุษย ทำไมนางแบบโฆษณาเหลาจึงเปนหญิงสาวสวย
ทำงานออฟฟสทีด่มูเีสนห มชีวีติสขุสบาย เราไมเคยเหน็หนงั
โฆษณาคนเมากอดขวดเหลาเดินโซซัดโซเซออกจากราน

เราจงึตองระมดัระวงัการคบคาสมาคมกบัคนทีม่กัขอ
ใหยดืหยนุหลกัการครสิเตยีนของเรา (2 โครนิธ 6:14) แนนอน
พระคริสตทรงปรารถนาใหเราพยายามชักจูงเพื่อนที่ไมใช
ครสิตชนเขาหาพระองค   ความสมัพนัธสวนตวัเปนพืน้ฐานที่
ดีในการแบงปนความเชื่อ เพียงแตใหมั่นใจวาการคบคา
สมาคมของทานจะไมดงึทานกลบัไปใชชวีติแบบเดมิอกี

ไมวาจะเปนสิ่งที่เรานำมาใชในการดำเนินชีวิตหรือ
ประเภทของสิ่งบันเทิงที่เลือกบริโภค ยอมสงผลตอชีวิตฝาย
จติวญิญาณของเราทัง้นัน้ จงึจำเปนตองมสีามญัสำนกึวาสิง่
ใดทีห่ลอเลีย้งจติใจเราอยู

“ขาพระองคจะไมตัง้สิง่ใดๆ ทีช่ัว่ชาไวตอหนาตอตาของ
ขาพระองค”  สดดุ ี101:3
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เราควรหลอเลี้ยงจิตใจใหดีที่สุด แลวสิ่งเลวรายที่สุด
จะไมสามารถสอยเราใหตกลงมาอยรูะดบัเดยีวกนัได การยดึ
มัน่มาตรฐานสงู ไมนำเอาสิง่ไมเหมาะสมเขามาในบานและ
ในชวีติ จะไมทำใหการดำเนนิชวีติของเราไมตบีตนัแตอยางใด
ครสิตชนมอีะไรทีด่มีากมายทีท่ำใหเราดมูคีวามสขุกวาคนอืน่ๆ

“พระองคทรงสำแดงวิถีแหงชีวิตแกขาพระองค ตอ
พระพักตรพระองคมีความชื่นบานอยางเปยมลน ใน
พระหัตถขวาของพระองคมีความเพลิดเพลินอยูเปนนิตย”
สดดุ ี16:11

6. เราแบงปนพระครสิตดวยการให
ขณะที่เขาประกอบพิธีบัพติศมาแกผูมีความเชื่อใหม

อาจารยเอช.เอม็.เอส.รชิารด สงัเกตวาชายคนนัน้ยงัมธีนบตัร
พับอยางดีในกระเปาสตางคของเขา อาจารยถามวาเขาลืม
เก็บกระเปาสตางคไวที่หองแตงตัวหรือชายคนนั้นตอบวา
“กระเปาเงนิของผมและตวัผมจะรบับพัตศิมาดวยกนั”   แสดง
วาเขาเขาถงึวญิญาณแหงครสิตชนอยางแทจรงิทีว่า เงนิมไีว
เพือ่ชวยเหลอืผอูืน่ ครสิตชนเราเตบิโตไดโดยการใหและนีค่อื
เหตผุลวาทำไม พระเยซตูรสัดวยพระองคเองวา “การใหเปน
เหตใุหมคีวามสขุยิง่กวาการรบั” (กจิการของอคัรทตู 20:35)

สิ่งที่เราถวายเพื่อชวยการประกาศแผนดินพระเจาให
กาวหนา จะคงมลูคาไวตลอดนรินัดร

“อยาสะสมทรัพยสมบัติเพื่อตัวพวกทานเองไวในโลก
ทีอ่าจเปนสนมิและทีแ่มลงกนิเสยีได และทีข่โมยอาจทะลวง
ลกัเอาไปได แตจงสะสมทรพัยสมบตัเิพือ่ตวัพวกทานเอง
ไวในสวรรค.... เพราะวาทรพัยสมบตัขิองทานอยทูีไ่หน ใจ
ของทานกอ็ยทูีน่ัน่ดวย”  มทัธวิ 6:19-21

ขณะทีท่านถวาย โปรดจำวา “แผนดนิโลกกบัสรรพสิง่
ในนั้นเปนของพระเจา” (สดุดี 24:1) รวมถึงเงินและทองฃำ
(ฮักกัย 2:8) เราเปนของพระเจาเพราะพระองคทรงสรางเรา
และชวยใหพนจากบาปโดยชำระคาความบาปดวยพระโลหติ
ของพระองค (1โครนิธ  6:19-20) ทกุสิง่ทีเ่ราเปนเจาของจะเปน
ของพระเจาทัง้หมด  เพราะวาพระองคทรงเปนผู “ใหกำลงัแก
ทานทีจ่ะไดทรพัยสมบตันิี้”  (เฉลยธรรมบญัญตั ิ8:18)

พระเจาผทูรงถกูตรงึกางเขนและฟนขึน้ ทรงเชือ้เชญิเรา
ใหแบงปนทรัพยสินใหพระองคเพื่อใชในการประกาศขาว
ประเสรฐิแกผอูืน่มากเทาไร?

“‘จะฉอพระเจาหรอื? แตเจาทัง้หลายไดฉอเรา’ แตเจา
กลาววา ‘เราทัง้หลายฉอพระเจาอยางไร?’ ‘กฉ็อในเรือ่งทศางค
และเครือ่งบชูานัน่ซ.ี..พระเจาจอมโยธาตรสัวา จงนำ ทศางค
เตม็ขนาดมาไวในคลงัเพือ่วาจะมอีาหารในนเิวศของเรา จงลอง
ดเูราในเรือ่งนีด้ทูหีรอืวา เราจะเปดหนาตางในฟาสวรรคให
เจา และเทพรอยางลนไหลมาใหเจาหรอืไม’” มาลาค ี3:8-10

เงนิทศางค หรอืสบิลด เปนจำนวน “หนึง่ในสบิ” ของ
“ผลได”  ของเรา (เฉลยธรรมบญัญตั ิ14:22  ปฐมกาล 28:22)
สำหรบัชาวไรชาวนาหรอืพอคา เงนิหรอืผลติผลทีไ่ดหมายถงึ
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รายไดทีห่กัคาใชจายจากการทำธรุกจิแลว
สำหรับพนักงาน เงินรายไดหมายถึงเงิน
เดอืนทัง้หมด หลกัการถวายเงนิทศางค คอื
หลกัทางศลีธรรมเพราะถอืเปนคณุลกัษณะ
นสิยัอยางหนึง่ การไมถวายทศางคถอืเปนการ “ฉอ”  พระเจา
เงินทศางคเปนของพระเจาเพื่อนำไปสนับสนุนเฉพาะการ
ประกาศขาวประเสริฐของพระองคเทานั้น (1 โครินธ 9:14)
และเพื่อใหราชกิจของพระองคบนโลกสำเร็จและพระองค
จะเสดจ็กลบัมา (มทัธวิ 24:14)

เมื่อพระเยซูทรงอยูทามกลางพวกเรา พระองคทรง
รับรองการถวายทศางค ในสมัยของพระคัมภีรพันธสัญญา
ใหม (มทัธวิ 23:23)

เราควรถวายทรพัยอืน่ๆ มากเทาไร? การถวายเปนเรือ่ง
สวนตัวของแตละคน “จงใหตามที่เขาคิดหมายไวในใจ” (2
โครนิธ  9:5-7) ทานควรมอบใหองคพระผเูปนเจา

“จงใหเขา แลวพวกทานจะไดรบัดวยแบบยดัสัน่แนน
พนูลนเตม็หนาตกัของทาน”  ลกูา 6:38

ครัง้หนึง่ อาจารยเอช.เอม็.เอส.รชิารด เลาประสบการณ
วา

“นักพนันตัวยงคนหนึ่งเขารวมการประชุมของผมที่
เมอืงลอสแอนเจลลสี   ผมจะไมลมืเวลาทีไ่ดพดูคยุกบัเขาดาน
หลังหองประชุมนั้นเลยตามลำพัง เขายื่นธนบัตรปกหนึ่ง
จากกระเปาของเขา จำนวน 500 ดอลลารใหผมทัง้หมดพรอม
พดูวา ‘นีค่อืเงนิสบิลดกอนแรกของผม’

เขามสีขุภาพไมด ี เขาไมทำอะไรเลยนอกจากเลนการ
พนนัมาเปนเวลา 30 หรอื 40 ป ดงันัน้ผมจงึพดูวา ‘แลวคณุ
จะอยอูยางไรครบั มเีงนิพอใชหรอืไมครบั?’

เขาตอบ ‘ผมมีเหลืออยูหาหกดอลลารเทานั้น แตเงิน
กอนนีเ้ปนของพระเจาครบั’

แลวผมถามวา ‘คณุจะทำอะไรตอไป?’
‘ผมไมรู’ เขาตอบ ‘แตผมรูวาผมจะถวายสิบลดให

พระเจาแลวพระองคจะทรงดแูลผม’
“แนนอนพระเจาทรงทำเชนนั้นจริงๆ การกลับใจของ

ชายคนนั้นทำดวยความจริงใจ เขาอุทิศตนทุกวิถีทางและมี
ความสขุในชวีติครสิเตยีนของเขาและพระเจาทรงจดัหาใหเขา
จนวันสุดทายของชีวิต” พระเจาไมสัญญาที่จะใหผูเชื่อที่ซื่อ
สตัยทัง้หมดร่ำรวย แตเชือ่มัน่วาพระผสูรางของเราจะประทาน
สิง่ทีจ่ำเปนสำหรบัชวีติ

พระคริสตทรงประทานทุกสิ่งทุกอยางใหเราทั้งหลาย
บัดนี้ ขอใหพรอมใจกันถวายจิตใจทั้งหมดของเราใหกับ
พระองค แบงปนพระคริสตใหผูอื่นไดรูจักโดยการใชชีวิต
ความคดิ การมองชวีติ การประพฤตแิละการแบงปนแกผอูืน่
การถวายใหพระเจาของเรา ทำไมเราจึงไมคนหาความยินดี
โดยการแบงปนพระคริสตแกผูอื่นและเติบโตในพระคุณ
อศัจรรยของพระองค ?
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พบแลว  บทที ่ 17
เคลด็ลบัของการเตบิโตขึน้ดวยการรจูกัแบงปน
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่17 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่ 17 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ อานบทเรยีนแตละตอนตามตวัเลขดานหนา
จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ ในแตละตอน
1. การแบงปนความเชือ่ทีเ่ขามตีอพระครสิต
___ ทำใหความเชือ่ของครสิตชนทีย่นิดแีบงปนเตบิโตขึน้
___ ทำไดเฉพาะครสิตชนจำนวนนอย ทีไ่ดรบัการคดัเลอืกเทานัน้

2.  การแบงปนเรือ่งของพระครสิตเกดิผลมากทีส่ดุโดยการ
___ การโตแยงกบัคนทีไ่มเหน็ดวยกบัทาน
___ โดยการดำเนนิชวีติของเรา

3. เราสามารถเอาชนะการทดลองไดดทีีส่ดุเมือ่
___ เตมิความคดิดวยพระวจนะของพระเจา
___ เตมิความคดิดวยแบบแผนการดำเนนิชวีติตามคำสอนของจติวทิยา

4.  ครสิตชนสามารถเลาเรือ่งของพระครสิตไดโดย
___ แตงกายดวยเสือ้ผาพเิศษทีอ่อกแบบสำหรบัครสิตชนผมูคีวามสมบรูณดพีรอมแลว
___ แตงกายอยางสมถะ สภุาพเหมาะกบักาลเทศะ

5. สิง่ทีค่รสิตชนดแูละทำ
___ มผีลตอชวีติฝายจติวญิญาณของเรา
___ ไมมผีลกระทบตอการการใชชวีติรวมกบัพระครสิต

ทำเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วาถกูตอง
6. เราควรแบงปนเรือ่งของพระครสิตไดโดยการถวายทศางค (หนึง่ในสบิ) การถวายทรพัย แกราชกจิในโลกของพระครสิต เพราะ
___ โลกและทกุสิง่ทีอ่ยใูนโลกเปนของพระเจา
___ พระเจาผทูรงสรางเรา ไดทรงประทานความสามารถใหมคีวามมัง่คัง่
___ พระเจาทรงบอกใหเราถวายทศางคและถวายทรพัยตามศรทัธา
___ พระเยซทูรงกำหนดใหเราถวายทศางค (หนึง่ในสบิ)
___ ทศางคเปนวธิทีีพ่ระเจาทรงเลอืกในการสนบัสนนุบรรดาผปูระกาศขาวประเสรฐิ เพือ่พระเยซจูะสามารถเสดจ็มาโดยเรว็
___ การถวายทรพัยอืน่ๆ กส็ามารถชวยการประกาศขาวประเสรฐิดวย

คำถามชวนคดิ
ทานปรารถนาจะแบงปนเรือ่งของพระครสิต โดยการคดิ การแสดงออก การแตงกาย และโดยการสนบัสนนุดานปจจยัเพือ่การ
ประกาศขาวประเสริฐหรือไม? ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________


