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 พระวิหารของพระเจ้ าเปรี ยบเหมือนกลไกในการขับเคลือ่ นในการดาเนินชีวติ ของเรากับพระเจ้ า และ
ให้ ทิศทางในการดาเนินชีวิตสาหรับคนของพระองค์ เป็ นที่อบรม สัง่ สอน สร้ างคน และเป็ น
ศูนย์กลางทางด้ านจิตวิญญาณของผู้คนทั ้งหลายที่มีพระเจ้ าทรงสถิตอยู่ด้วย
ฮักกัย1:7-11 7 “พระเจ้ าจอมโยธาตรัสดังนี ้ว่า จงพิจารณาดูว่าเจ้ ามีความเป็ นอยูอ่ ย่างไร
8 พระเจ้ าตรัสว่า จงขึ ้นไปที่เนินเขาและนาไม้ มาสร้ างพระนิเวศ เราจะมีความพอใจในพระนิเวศ
นั ้น และเราจะได้ รับเกียรติ 9 เจ้ าทั ้งหลายหวังได้ มาก แต่นี่แน่ะก็ได้ น้อย และเมื่อเจ้ านาผลมา
บ้ านของเจ้ า เราก็เป่ ามันไปเสีย พระเจ้ าจอมโยธาตรัสว่า ทาไมเป็ นอย่างนั ้นเล่า ก็เพราะนิเวศ
ของเราพังทลายอยู่ ฝ่ ายเจ้ าต่างก็สาละวนอยูก่ บั เรื่ องบ้ านของตน 10 เพราะฉะนั ้นท้ องฟ้าที่อยู่
เหนือเจ้ าจึงยั ้งน ้าค้ างไว้ เสีย และโลกก็ยดึ พืชผลของมันไว้ เสีย 11 และเราก็เรี ยกความแห้ งแล้ ง
มาสูแ่ ผ่นดินและเนินเขา มาสูข่ ้ าว เหล้ าองุน่ และน ้ามันมาสูส่ งิ่ ต่างๆ ซึง่ ดินอานวยผล สูม่ นุษย์
และสัตว์ และมาสูผ่ ลงานซึง่ มือกระทาไว้ ”
 คาถาม อะไรทาให้ ชาวอิสราเอลไม่ ได้ รับการอวยพร ทัง้ ๆ ที่เขาได้ ช่ อื ว่ าเป็ นประชากรของ
พระเจ้ า ?
 คาถาม คุณมีอะไรที่เป็ นอุปสรรคขัดขวางพระพรเหมือนชาวอิสราเอลหรื อไม่ ?
 ทางแก้ เราต้ องเอาหัวใจกลับมายังบ้ านของพระเจ้ า กลับมายังน ้าพระทัย และสิง่ ที่พระเจ้ าสนใจ
ฮักกัย2:6-9 6 พระเจ้ าจอมโยธาตรัสดังนี ้ว่า อีกสักหน่อยเราจะเขย่าท้ องฟ้าและโลก ทะเลและแผ่นดิน
แห้ งอีกครัง้ หนึ่ง 7 เราจะเขย่าประชาชาติทั ้งสิ ้น เพื่อทรัพย์สมบัติของประชาชาติทั ้งสิ ้นจะได้ เข้ ามา เราจะ
บรรจุนิเวศนี ้ให้ เต็มด้ วยสง่าราศี พระเจ้ าจอมโยธาตรัสดังนี ้แหละ 8 เงินเป็ นของเราและทองคาเป็ น ของ
เรา พระเจ้ าจอมโยธาตรัสดังนี ้แหละ 9 พระเจ้ าจอมโยธาตรัสว่า สง่าราศีของพระนิเวศครัง้ หลังนี ้ จะยิ่ง
กว่าครัง้ เดิมนั ้น พระเจ้ าจอมโยธาตรัสว่า และเราจะให้ เกิดความสมบูรณ์พนู สุขในสถานที่นี ้' ”
 พระเจ้ ากาลังเรี ยกให้ เราสร้ างคริสตจักร
 คริสตจักร คือ กลุม่ คนผู้ที่ถกู เรี ยกออกมาจากความมืด เพื่อเข้ ามาสูค่ วามสว่าง แห่งพระพักตร์ ของ
พระองค์ผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์
ดังนัน้ เมื่อเราพูดคาว่ า การสร้ างคริสตจักร จึงมีความหมายอยู่ 2 ประการ
ประการแรก คือ การสร้ างสาวก

 เราต้ องนาเขาและสร้ างเขาให้ เติบโตขึ ้นในทางของพระเจ้ าโดยนาเข้ าสูน่ ิมติ
เพื่อเขาจะรัก
พระเจ้ าและรักผู้อื่น และได้ รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเจริญเติบโต ขึ ้นในฝ่ ายวิญญาณ เพื่อเป็ น
สาวกแท้ ของพระเยซูที่เกิดผลมากต่อไป
ประการที่สอง คือ การสร้ างสถานที่สาหรับการประชุม
 เราจาเป็ นต้ องมีตวั อาคารสถานที่สาหรับการประชุมที่แน่นอน เพื่อสาหรับการอธิษฐาน การนมัสการ
พระเจ้ า การประกาศ การฝึ กอบรมชีวิต การสร้ างสาวกและกิจกรรมทางฝ่ าย วิญญาณต่าง ๆ ที่จะ
เสริมสร้ างพระกายของพระเยซูให้ จาเริญขึ ้นในทางของพระเจ้ า และเกิดผลอย่างทวีคณ
ู ต่อไป
 เราเรี ยกว่าคริสตจักรท้ องถิ่น เพื่อผูกพันตัว เติบโต และร่วมรับใช้ ด้วยกัน
 พระเจ้ าบอกว่า.. “อีกสักหน่อยเราจะเขย่าท้ องฟ้าและโลก ทะเลและแผ่นดินแห้ ง อีกครัง้ หนึ่งเราจะ
เขย่าประชาชาติทั ้งสิ ้นเพื่อทรัพย์สมบัติของประชาชาติทั ้งสิ ้นจะได้ เข้ ามา เราจะบรรจุนิเวศนี ้ให้ เต็ม
ด้ วยสง่าราศี พระเจ้ าจอมโยธาตรัสดังนี ้แหละ เงินเป็ นของเรา และทองคาเป็ นของเรา”
 คาถาม นา้ พระทัยพระเจ้ าต้ องการจะอวยพรเราเพื่ออะไร ?
 ถ้ าเรามีหวั ใจเพื่อสร้ างคริสตจักรของพระเจ้ า พระเจ้ าจะเขย่าแผ่นดินและโลก เข้ ามาในกระเป๋ า
คุณ เพื่อสนับสนุนคนที่มีหวั ใจเพื่อแผ่นดินของพระเจ้ า เราจะมี order อัศจรรย์, เราจะมัง่ คัง่ ขึ ้นฯ
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 คาถาม เราจะทายังไงได้ บ้างเพื่อสร้ างคริสตจักรของพระเจ้ าด้ วยกัน ?
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ประโยชน์ ของการให้ 7 อย่ าง
1. การ
ก สร้ างชุมชน
 เมื่อไรก็ตามที่เราให้ กบั พระเจ้ ามันจะดึงเราเข้ าไปใกล้ พระเจ้ ามากขึ ้น ทาให้ สร้ างชุมชนได้
 ยิ่งเราให้ มากเท่าไรเราก็จะรู้สกึ รักและผูกพันธ์กบั บุคคลนั ้นมากยิ่งขึ ้น เพราะเวลาเราให้ ทรัพย์ หรื อให้
อะไรก็ตามใจของเราก็จะไปอยู่กบั สิง่ ที่เราให้

2. การ
ก ทาลายใจรักวัตถุ
 ยิ่งเราให้ มากเท่าไร เราก็ยิ่งทาลายใจรักวัตถุไปมากเท่านั ้น
 ทุกครัง้ ที่เราให้ ออกไปเราจะมีชยั ชนะฝ่ ายวิญญาณในใจของเรา
 ทุกครัง้ ที่เราให้ ออกไปใจของเราก็จะเติบโตขึ ้น
 ทุกครัง้ ที่เราให้ ออกไปเหมือนกับเราใส่ยาฆ่าวัตถุนิยมในชีวิตของเราให้ มนั ตายไป
 คาถาม เรามีประสบการณ์ ตรงกับการให้ ท่ ีทาลายใจรั กวัตถุบ้างหรื อไม่ ?
ประการที่ 3 การ
ก ทาให้ ความเชื่อเข็มแข็ง
 พระเจ้ าต้ องการให้ เราเป็ นเหมือนกับพระองค์ เพราะพระเจ้ าเป็ นนักให้
ประการที่ 4 การ
ก เป็ นการลงทุนนิรันดร์
 เรามีโอกาสให้ ตอนที่มีชีวิตอยู่เท่านั ้น เมื่อเราตายไปแล้ วเราไม่มีโอกาสที่จะให้
 เมื่อเราถวายสาหรับงานของพระเจ้ า เป็ นเหตุให้ คนได้ กลับใจใหม่ ได้ มารู้จกั กับพระเจ้ า
 พระเจ้ าบอกว่าเจ้ าได้ สา่ สมทรัพย์ไว้ บนสวรรค์เรี ยบร้ อยแล้ วที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะ
กัดและที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้
 คาถาม คุณได้ ส่งอะไรไปสวรรค์ บ้างแล้ วหรื อยัง แล้ ววันนีต้ ัดสินใจอย่ างไรต่ อไป ?
ประการที่ 5 การ
ก นาพระพรกลับมาสู่ชีวติ
 และเราไม่กลัวที่จะให้ และเราจะกล้ าให้ มากขึ ้นเรื่ อยๆ เพราะเมื่อเราให้ กบั พระเจ้ า พระเจ้ าจะนาพระ
พรกลับมาสูช่ ีวิตของเรา มากกว่าที่เราให้ ออกไปทุกครัง้
ประการที่ 6 การ
ก ก่ อให้ เกิดความสุข
 การให้ ทาให้ เรารู้สกึ ดี เราไม่ได้ ให้ จนเจ็บตัว แต่เราให้ จนเรารู้สกึ ดี เพราะการให้ เป็ นเหตุให้ เรา มี
ความสุขมากยิ่งกว่าการรับ
 คาถาม วันนีเ้ รายังรู้สึกเครี ยดกับการให้ หรื อไม่ ? (ถ้ าเรารักใครสักคน เราก็อยากจะให้ เขา)
ประการที่7 การ
ก ทาให้ เราเป็ นเหมือนพระเจ้ ามากขึน้
 ในพระคัมภีร์ใช้ คาว่าความเชื่อ 272 ครัง้ ใช้ คาว่าอธิษฐาน 371 ครัง้ ใช้ คาว่ารัก 714 ครัง้ ใช้ คาว่ าให้
2,162 ร แสดงว่าพระคัมภีร์ให้ น ้าหนักมากเกี่ยวกับการให้ เมื่อเราให้ เราจะเป็ น เหมือนกับพระเจ้ า
มากขึ ้นเรื่ อยๆ
สรุ ป ให้ เราอธิษฐานเผื่อที่เราจะเป็ นคน และเป็ นคริสตจักรที่ให้ ออกไปและขอให้ สญ
ั ญาถวายเราทาสาเร็จ

