การมอบถวายแด่พระเจ้า Offering
1. การถวายซึ่งกําหนดอนาคตของคุณ The offering determine your future
1ซามูเอล 1:11 ( 1 Samuel 1:11)
นางก็บนไว้ว่า “ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา ถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของผู้รับใช้ของพระ
องค์จริงๆ และยังระลึกถึงข้าพระองค์ และยังไม่ลืมผู้รับใช้ของพระองค์ แต่จะทรงประทานบุตรชายแก่
ผู้รับใช้ของพระองค์สักคนหนึ่ง แล้วข้าพระองค์จะถวายเขาไว้แด่พระเจ้าตลอดชีวิตของเขา และมีด
โกนจะไม่แตะต้องศีรษะของเขาเลย” And she made a vow, saying, “Lord Almighty, if you will
only look on your servant’s misery and remember me, and not forget your servant but
give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will
ever be used on his head.”
• นางฮันนาห์ได้ไปพระนิเวศของพระเจ้าเพื่อการอธิษฐาน เธอเข้าใจว่าในการที่จะเคลื่อนพระหัตถ์
ของพระเจ้าได้นั้นเธอจะต้องทําสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากการอธิษฐานด้วย
§ ความปรารถนาในจิตใจของนางฮันนาห์ได้แก่การมีบุตรชาย เธอจึงตัดสินใจ
อธิษฐานต่อพระเจ้าซึ่งการอธิษฐานครั้งนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงอนาคตของเธอ
การถวายซึ่งกําหนดอนาคตของคุณคือ การมอบถวายที่เปลี่ยนแปลงอนาคตในชีวิตเรา
• ท่าทีของนางฮันนาห์สอนเราให้เข้าใจว่า การมอบถวายที่แท้จริงเป็นเช่นไร ?
• เธอเข้าใจว่าการมอบถวายในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงอนาคตชีวิตของเธออย่างแน่นอน
เพราะเธอเป็นหมัน แต่เธอก็ปรารถนาจะสร้างชีวิตคนรุ่นถัดไปเพื่อพระเจ้า
1ซามูเอล 1:17 (1 Samuel1:17)
แล้วเอลีก็ตอบว่า “จงกลับไปเป็นสุขเถิด ขอพระเจ้าแห่งอิสราเอลโปรดประทานตามที่เจ้าได้อธิษฐาน
ทูลขอต่อพระองค์นั้น” Eli answered, “Go in peace, and may the God of Israel grant you
what you have asked of him.”
• แม้นางฮันนาห์จะเดินทางไปพระนิเวศพระเจ้าทุกปี สถานการณ์ในครัง้ นี้ก็ให้ผลที่แตกต่างออกไป
เพราะเธอได้ตัดสินใจมอบถวายแด่พระเจ้าด้วยความเชื่อ นางฮันนาห์จึงลุกขึ้น เช็ดน้ําตา
และทิ้งความขมขื่นใจและโศกเศร้าไว้เบื้องหลังและในปีถัดมา
คําอธิษฐานของเธอก็ได้รับคําตอบ
• เราต้องระลึกว่า นางฮันนาห์ไม่มีสิ่งใดจะมอบถวายแด่พระองค์เว้นเสียแต่
บุตรชายของเธอ
• และเมื่อบุตรน้อยได้ถือกําเนิดมาครบ 3 ปี นางก็ได้เดินทางไปพบมหาปุโรหิต
และแสดงตัวบุตรชายนั้นเพื่อให้เอลีทราบว่านั่นเป็นการอัศจรรย์ที่เธอได้รับคําตอบแล้ว
• ในทุกๆ ปีนางฮันนาห์ก็จะเดินทางไปเยี่ยมบุตรชายพร้อมกับนําเสื้อผ้าอย่างดีพิเศษไปให้เขา
กุมารน้อยคนนี้ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้เผยพระวจนะ ซามูเอล

ฤทธิ์เดชอันทรงพลังแห่งการมอบถวาย
1.การเคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้า
1ซามูเอล 2:1-10 (1 Samuel 2:1-10)
1 นางฮันนาห์ได้อธิษฐานและกล่าวว่า“จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมในพระเจ้าในพระเจ้ากําลังของ
ข้าพเจ้าก็เข้มแข็งปากของข้าพเจ้าก็อ้ากว้างเข้าใส่ศัตรูของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเปรมปรีดใิ์ นความ
รอดของพระองค์ Eli answered, “Go in peace, and may the God of Israel grant you what
you have asked of him.”
2 “ไม่มผี ู้ใดบริสุทธิด์ ังพระเจ้า ไม่มผี ู้ใดนอกเหนือพระเจ้าไม่มศี ิลาใดเหมือนพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้ง
หลาย “There is no one holy like the Lord; there is no one besides you; there is no Rock
like our God.
3 อย่าพูดโอหังอีกต่อไปเลยอย่าให้ความจองหองออกมาจากปากของเจ้าเลยเพราะพระเจ้าทรงเป็น
พระเจ้าของความรู้การกระทําทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นผูช้ ั่งตรวจ “Do not keep talking so proudly
or let your mouth speak such arrogance, for the Lord is a God who knows, and by him
deeds are weighed.
4 คันธนูของผูม้ กี ําลังก็หักแต่ผทู้ ี่ซวนเซก็ได้กําลังมาคาดเอว “The bows of the warriors are
broken, but those who stumbled are armed with strength.
5 บรรดาคนที่เคยกินอิ่มก็ต้องออกรับจ้างหากิน แต่คนที่เคยหิวก็หยุดหิวคนที่เป็นหมันมีบุตรเจ็ด
คนแต่นางที่มบี ุตรมากก็เหี่ยวแห้งไป Those who were full hire themselves out for food,
but those who were hungry are hungry no more. She who was barren has borne seven
children, but she who has had many sons pines away.
6 พระเจ้าทรงประหารและทรงให้มชี ีวิตพระองค์ทรงนําลงไปถึงแดนคนตายและก็นําขึ้นมา “The
Lord brings death and makes alive; he brings down to the grave and raises up.
7 พระเจ้าทรงกระทําให้ยากจนและทรงกระทําให้มั่งคั่งพระองค์ทรงกระทําให้ต่ําลงและพระองค์ทรง
ยกขึ้น The Lord sends poverty and wealth; he humbles and he exalts.
8 พระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นจากผงคลีพระองค์ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากกองขยะกระทําให้เขานั่ง
ร่วมกับเจ้านายและได้ที่นั่งอันมีเกียรติเป็นมรดกเพราะว่าเสาแห่งพิภพเป็นของพระเจ้าพระองค์ทรง
วางพิภพไว้บนนั้น He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap;
he seats them with princes and has them inherit a throne of honor. “For the foundations of
the earth are the Lord’s; on them he has set the world.
9 “พระองค์จะทรงดูแลย่างเท้าของธรรมิกชนของพระองค์แต่คนอธรรมจะต้องนิ่งอยู่ในความ
มืดเพราะว่ามนุษย์จะชนะด้วยกําลังของตนก็หาไม่ He will guard the feet of his faithful servants,
but the wicked will be silenced in the place of darkness. “It is not by strength that one

prevails;
10 ศัตรูของพระเจ้าจะแตกเป็นชิ้นๆพระองค์จะทรงเอาฟ้าร้องในสวรรค์ต่อสูเ้ ขาพระเจ้าจะทรง
พิพากษาที่สุดปลายพิภพพระองค์จะทรงประทานกําลังแก่พระราชาของพระองค์และจะทรงเสริม
อํานาจของผูท้ ี่พระองค์ทรงเจิมไว้” those who oppose the Lord will be broken. The Most High
will thunder from heaven; the Lord will judge the ends of the earth. “He will give strength
to his king and exalt the horn of his anointed.”
• นี่คือคําอธิษฐาน ของจิตใจผู้ซึ่งทราบว่าจะมอบถวายแด่พระเจ้าได้อย่างไร
• การมอบถวายเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ยินคําอธิษฐานของ
คุณ
• ดังนั้นเมื่อคุณมอบถวายสิ่งใด
o จงมีจิตใจเช่นเดียวกับนางฮันนาห์
o จงให้เครื่องถวายของคุณเป็นสิ่งที่มากกว่าสิ่งปกติธรรมดา
o จงให้การถวายนั้นแตะต้องพระทัยพระเจ้า
จงให้คําอธิษฐานของคุณขึ้นไปเขย่าฟ้าสวรรค์
• หญิงผู้นี้ได้มอบถวายสิง่ ที่เธอรักมากที่สุดแด่พระเจ้า คือบุตรชายที่ตัวเธอปรารถนามาเป็น
เวลายาวนาน นางฮันนาห์ได้แสดงให้เห็นว่าเธอเป็นสตรีที่ไว้วางใจในพระเจ้าอย่างมาก

2.การถวายกําหนดบั้นปลายในชีวิตคน
พระเจ้าจําต้องปฎิเสธบุตรชายของเอลีเพราะเหตุที่พวกเขาชั่วร้าย คดโกง เขาไม่ได้ให้ความเคารพ
หรือให้เกียรติของที่ถวายแด่พระเจ้าในพระนิเวศ สิ่งนี้เป็นการเริ่มต้นแห่งความหายนะ
ในชีวิตของพวกเขา
1ซามูเอล 2:17 (1 Samuel 2:17)
ดังนีแ้ หละ บาปของคนหนุ่มทั้งสองนั้นจึงใหญ่หลวงนักในสายพระเนตรของพระเจ้า เพราะว่าคน
เหล่านั้นได้ดหู มิ่นของถวายแด่พระเจ้า This sin of the young men was very great in the Lord’s
sight, for they were treating the Lord’s offering with contempt.
• เอลีลม้ เหลวในการทําหน้าที่พ่อเพราะเขาไม่สามารถอบรมสั่งสอนบุตรชายว่าการดําเนินชีวิตด้วย
ความยําเกรงพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร
• แต่พระเจ้าก็ได้สร้างหญิงธรรมดาคนหนึ่งขึ้น ผู้ซึ่งแม้จะเป็นหมัน เธอก็ยังมีความหวังในพระเจ้า
และบุตรชายของเธอก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอิสราเอล
• ดังนั้นคุณต้องปรารถนาที่จะมีจิตใจเช่นเดียวกันกับนางฮันนาห์
และมอบถวายสิ่งที่ดีที่สุดทีม่ ีแด่พระเจ้า

Ø คําถาม ลองคิดดูว่าคุณจะสามารถมอบถวายอะไรให้แด่พระเจ้าบ้าง?
สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไร ?
• ของถวายของคุณจะเป็นตัวกําหนดชีวิตของคุณ และมันจะเคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้า
• พระเจ้าทรงมองดูความสัตย์ซื่อของมนุษย์ผ่านสิ่งที่เขาได้มอบถวายแด่พระองค์

2. การถวายซึ่งพระเจ้าทรงพอพระทัย
• พระเจ้าปรารถนาจะเป็นที่หนึ่งในใจของเรา เมื่อคาอินและอาแบลมาเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อถวาย
เครื่องบูชา พระองค์ไม่ได้บอกว่าพวกเขาต้องถวายอะไร พระองค์ปรารถนาสิ่งที่มาจากใจของเขา
• เครื่องบูชาเหล่านั้นเป็นตัวชี้วัดระดับการผูกพันและการอุทิศตัวของพวกเขากับพระองค์
Ø คําถาม แล้วเครื่องบูชาของใครเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า?
ฮีบรู 11:4 (Hebrews 11:4)
เพราะอาแบลมีความเชื่อ จึงได้นําเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้า ซึ่งทําให้
ท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรม พระเจ้าก็ได้ทรงยืนยันโดยการทรงรับของถวายของท่าน
แม้ว่าอาแบลตายไปแล้วก็จริง แต่เพราะท่านมีความเชื่อ ท่านจึงยังคงพูดอยู่ By faith Abel brought
God a better offering than Cain did. By faith he was commended as righteous, when God
spoke well of his offerings. And by faith Abel still speaks, even though he is dead.
2.1 การถวายซึ่งพระเจ้าทรงพอพระทัย คือ การมอบถวายด้วยความสมัครใจ
• พระเจ้าทรงพอเครือ่ งบูชาของอาแบล เพราะอาแบลได้มอบถวายแด่พระเจ้าด้วยความสมัครใจ
เหมือนอย่างเด็กที่เรียนรู้จะปล่อยมือจากสิ่งของที่ตนรัก
• แต่คาอินประพฤติอย่างเด็กที่ยึดสิ่งที่ตัวเองรักไว้แน่นและจะยอมปล่อยมือในสิ่งที่ตัวเขาไม่สนใจ
เท่านั้น นั่นเป็นเหตุที่พระเจ้าไม่รับเครื่องบูชาของคาอิน
2.2 การถวายซึ่งพระเจ้าทรงพอพระทัยคือ การมอบถวายสิ่งที่ดีเลิศ
• อาแบลปรารถนาจะมอบสิ่งที่ดเี ลิศแด่พระเจ้า เขารู้ว่าเขาควรจะมอบสิ่งที่ดเี ลิศที่สุด
แด่พระเจ้าเท่านั้น
• โดยทั่วไปแล้วการมอบถวายสิ่งที่ดีเลิศต้องมีการจ่ายราคา เช่น สามีปรารถนาจะมอบอัญมณี
ที่งดงามแก่ภรรยา ก็ต้องจ่ายราคาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้น
• เช่นเดียวกันมนุษย์ผู้ปรารถนาจะมอบสิ่งที่ดเี ลิศแด่พระเจ้าต้องเต็มใจที่จะจ่ายราคาด้วยเช่นกัน
2.3 การถวายซึ่งพระเจ้าทรงพอพระทัยคือ การมอบถวายเครื่องบูชาแห่งการเสียสละ
• อาแบลก็ได้แสวงหาบางสิ่งที่จะเป็นตัวแทนชีวิตของเขา เขาจึงได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุด
จากฝูงแพะแกะของเขา เพื่อแสดงถึงการยอมมอบถวายอย่างสิ้นเชิงแด่พระเจ้า

ยอห์น 3:16 ( John 3:16)
เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจใน
พระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มชี ีวิตนิรันดร์ For God so loved the world that he gave his one and
only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
• พระเจ้าทรงสําแดงความรักของพระองค์แก่โลกนี้โดยการสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
เพื่อเรา
• โดยเหตุนี้ เราจึงควรอย่างยิ่งที่จะมอบถวายสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระองค์เสมอ
• เมื่อพระเจ้าทรงทดสอบอับราฮัม และอับราฮัมเต็มใจจะมอบถวายบุตรชายของเขาแด่พระองค์
พระเจ้าทรงพอพระทัยในสิ่งนั้น
ปฐมกาล 22:16-17 ( Genesis 22:16-17)
16 “พระเจ้าตรัสว่า เราปฏิญาณในนามของเราว่า เพราะเจ้ากระทําอย่างนี้และมิได้หวงบุตรชายของ
เจ้า คือบุตรชายคนเดียวของเจ้า and said, “I swear by myself, declares the Lord, that
because you have done this and have not withheld your son, your only son,
17 เราจะอวยพรเจ้าแน่ เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น ดังดวงดาวในท้องฟ้า และดังเม็ดทราย
บนฝัง่ ทะเล เชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ I will surely bless you and
make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the
seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies,

3. การถวายซึ่งชนะใจพระเจ้า
ลูกา 7:44-48 (Luke 7:44-48)
44 พระองค์จึงทรงเหลียวหลังดูผู้หญิงนั้น และตรัสแก่ซีโมนว่า “ท่านเห็นผู้หญิงนี้หรือ เราได้เข้ามาใน
บ้านของท่าน ท่านมิได้ให้น้ําล้างเท้าของเรา แต่นางได้เอาน้ําตาชําระเท้าของเราและได้เอาผมของตน
เช็ด Then he turned toward the woman and said to Simon, “Do you see this woman? I
came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet
with her tears and wiped them with her hair.
45 ท่านมิได้จุบเรา แต่ผู้หญิงนี้ตั้งแต่เราเข้ามา มิได้หยุดจุบเท้าของเรา You did not give me
a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet.
46 ท่านมิได้เอาน้ํามันชโลมศีรษะของเรา แต่นางได้เอาน้ํามันหอมชโลมเท้าของเรา You did not put
oil on my head, but she has poured perfume on my feet.
47 เหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่า ความผิดบาปของนางซึ่งมีมากได้โปรดยกเสียแล้ว เพราะนางรักมาก
แต่ผทู้ ี่ได้รับการยกโทษน้อย ผู้นั้นก็รักน้อย” Therefore, I tell you, her many sins have been
forgiven as her great love has shown. But whoever has been forgiven little loves little.”

48 พระองค์จึงตรัสแก่นางว่า “ความผิดบาปของเจ้าโปรดยกเสียแล้ว” Then Jesus said to her,
“Your sins are forgiven.”
• ในขณะที่ผู้ที่เป็นเจ้าภาพได้พยายามรักษาความเคารพต่อพระเยซู แต่หญิงผู้นี้ได้ทําลาย
แบบแผนของเขาเสีย
• เธอไม่มีความกลัว แม้ไม่มีใครเชิญเธอเข้ามาร่วมรับประทานอาหาร และไม่มีใครสักคนที่
แม้แต่จะคิดให้เธอมีส่วนร่วมในเหตุการณ์วันนั้น
• แต่เมื่อพระเยซูซงึ่ เป็นศูนย์กลางแห่งความสนใจของเธอ ได้กระทํา 3 สิ่งซึ่งมีความโดดเด่น
3.1 เธอได้เทวิญญาณจิตของเธอลงจําเพาะพระพักตร์พระเยซู
• เธอได้หมอบกราบลงต่อหน้าพระเยซู และได้ล้างพระบาทของพระองค์ด้วยน้ําตา
และใช้ผมของเธอเช็ดพระบาท
• เธอได้เทใจของเธอออก เธอได้มอบถวายบางสิ่งแด่พระเยซูก่อนที่เธอจะได้รับบางสิ่งจากพระองค์
• เราทุกคนต้องเทใจของเราออกจําเพาะพระพักตร์พระเจ้า เช่น โยบ เยเรมีย์และดาวิด ฯ
พวกเขาเป็นบุรุษของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ เพราะพวกเขาทราบว่าการแตกหักเป็นอย่างไร

3.2 เธอได้แสดงออกถึงใจแห่งการขอบพระคุณพระเจ้า
• เธอไม่สามารถหยุดที่จะจุบเท้าของพระเยซูได้ นี่เป็นท่าทีแห่งการขอบพระคุณที่บริสุทธิ์
จากใจที่เธอมีต่อพระองค์
• ใจแห่งการขอบพระคุณนี้เป็นส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า
ฮีบรู 13:15 (Hebrews 13:15)
เหตุฉะนั้น ให้เราถวายคําสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไป โดยทางพระองค์นั้น คือคํา
กล่าวยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์ Through Jesus, therefore, let us continually offer to
God a sacrifice of praise the fruit of lips that openly profess his name.
• หญิงผู้นี้ทราบอย่างแน่ชัดว่า พระเยซูไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา แต่ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้
• ใจแห่งความกตัญญูรู้คุณหรือใจขอบพระคุณนี้จะสร้างบรรยากาศที่แตกต่าง คือบรรยากาศ
ในแง่บวก ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าทั้งสําหรับสิ่งที่ดี และสิ่งที่เป็นความยากลําบากด้วย
• เมื่อเรามีใจขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่ง ชีวิตของเราจะเป็นทีป่ ระทับใจของพระเจ้า
3.3 เธอได้มอบถวายสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอมี
• วิธีการอย่างหนึ่งที่พระเจ้าใช้ในการวัดความเติบโตในจิตวิญญาณของคุณคือทรัพย์ที่คุณถวาย
• สําหรับพระเจ้าแล้ว เงินทองไม่ได้มีความสําคัญแต่ประการใดแต่พระองค์ทรงใช้มัน
เพื่อทดสอบใจของเราเงินและทองเป็นตัวกําหนดอนาคตฝ่ายวิญญาณของคุณอย่างหนึ่ง
• โถน้ํามันหอมซึง่ ทําจากหินอลาบาสเตอร์นั้น เป็นตัวแทนของทรัพย์ที่หญิงผู้นี้ได้เก็บออมไว้

• การจะนําน้ํามันหอมออกมาได้ก็ต้องเปิดโดยการทุบโถให้แตกเสียก่อน สิ่งนี้แสดงถึงชีวิตของเธอ
ที่ยอมแตกหัก
• เมื่อใครสักคนได้มอบถวายสิ่งที่ดแี ด่พระเจ้า สิ่งเหล่านั้นก็เปรียบได้กับกลิ่นหอม
ที่พอพระทัยของพระองค์ และเป็นสิ่งที่เคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้าเพื่อเขา
สุภาษิต 3:9-10 (Proverbs3:9-10)
9 จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้า Honor
the Lord with your wealth, with the firstfruits of all your crops;
10 แล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดมและบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่น then your barns
will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine.
• พระเจ้าทรงรอคอย ที่จะเห็นใจแห่งการขอบพระคุณในชีวิตของเราแต่ละคน ซึ่งจะแสดงออก
ผ่านการสรรเสริญรวมไปถึงการถวายทรัพย์
• ด้วยการกระทําเช่นนี้จะทําให้ชีวิตของเราชนะใจพระเจ้า

4. พระเจ้าทรงเป็นพยานถึงการถวายของคุณ
• การถวายเครื่องบูชาของเราจะกลายเป็นถ้อยคําที่มอบความกรุณาจากพระเจ้าให้แก่เรา
ลูกา 7:4-6 (Luke7:4-6)
4 เมื่อเขาเหล่านั้นมาถึงพระเยซูแล้ว เขาก็อ้อนวอนพระองค์ด้วยใจร้อนรนว่า “นายร้อยนั้นเป็นคน
สมควรที่พระองค์จะกระทําการนั้นให้ท่าน When they came to Jesus, they pleaded earnestly
with him, “This man deserves to have you do this,
5 เพราะว่าท่านรักชนชาติของเรา และท่านเองได้สร้างธรรมศาลาให้เรา” because he loves our
nation and has built our synagogue.”
6 และพระเยซูจึงเสด็จไปกับเขา เมื่อไปเกือบจะถึงตึกแล้ว นายร้อยจึงใช้เพื่อนฝูงไปหาพระองค์ทูลว่า
“พระองค์เจ้าข้า อย่าลําบากเลย เพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้
ชายคาของข้าพระองค์ So Jesus went with them. He was not far from the house when the
centurion sent friends to say to him: “Lord, don’t trouble yourself, for I do not deserve to
have you come under my roof.
• เมื่อพระเยซูคริสต์ได้ยินเรื่องที่เขาได้มอบถวายแก่ชนชาติของพระองค์ พระองค์จึงเสด็จไปกับ
พวกผู้ใหญ่เหล่านั้น
• เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าได้เข้าไปในพระวิหาร เหล่าสาวกได้สังเกตจํานวนเงินที่คนได้หยอด
ลงในตู้ถวาย แต่พระเยซูทรงตรวจค้นดูจิตใจของคนเหล่านั้น
o พวกที่ดูเหมือนถวายด้วยใจกว้างขวางกลับถูกพระองค์เรียกว่าละโมบ
เพราะเขาได้ถวายสิ่งที่เหลือใช้แล้วแด่พระะองค์

•
•
•
•
•
•

o ในขณะที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงยกย่องชื่นชมผู้หญิงที่ดเู หมือนถวายน้อยที่สุด
เพราะเงินถวายของเธอนั้นแสดงถึงการเสียสละมากกว่าใครๆ
มนุษย์ผู้มีชีวิตแตะต้องพระทัยพระเจ้า ได้แก่ ผู้ที่ได้แสดงออกถึงการมอบถวาย
อย่างสิ้นเชิงแด่พระองค์ด้วยจิตใจที่กว้างขวาง
ทุกสิ่งที่ซาโลมอนใช้ในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้า ล้วนมาจากการถวายด้วยใจสมัคร
ของประชาชน
นอกจากนี้ยังมาจากสิ่งที่ดาวิดได้สะสมมาเป็นการส่วนตัวเพื่อมอบอุทิศแด่พระเจ้า
ในการสร้างพระนิเวศ
ดังนั้นทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าจึงหมายรวมถึงการรับความท้าทาย
ด้านทรัพย์สินเงินทองด้วย
และเราต้องเต็มใจมอบถวายแด่พระเจ้าด้วยจิตวิญญาณที่ถูกต้องและโดยปราศจากการ
เห็นแก่ตัว
ดังนั้นพึงระลึกว่า การที่เราได้ถวายสิบลดและการถวายพิเศษต่างๆ แด่พระเจ้านั้นได้กลาย
เป็นถ้อยคําที่จะนํามาซึ่งพระกรุณาของพระเจ้าซึ่งจะเปิดประตูแห่งพระพรมาสู่ชีวิตของคุณ
“เมื่อคุณมีจิตใจที่กว้างขวาง คุณจะไม่ตั้งคําถามกับพระเจ้า
ตรงกันข้าม คุณจะมอบถวายด้วยสิ้นสุดจิตใจของคุณ
และเมื่อนั้นพระองค์จะประทานบําเหน็จให้แก่คุณ

