การให้ อย่ างคริสเตียน
 ในพระคัมภีร์กล่าวถึงเงินและการให้ ถึง 1,539 ครัง้ แต่กล่าวถึงการอธิษฐานเพียง 523 ครัง้ ไม่ได้
หมายความว่าการอธิษฐานมีความสําคัญเพียงเล็กน้ อย เพราะการอธิษฐานเป็ นสิง่ ที่ขาดไม่ได้ เลย แต่
เราจะเห็นได้ ว่าเงินเป็ นปั จจัยสําคัญในแผนการของพระเจ้ าเช่นกัน
 เมื่ออิสราเอลถูกจับไปเป็ นเชลยในบาบิโลนพวกเขาไม่ได้ ถวายสิบลดแด่พระเจ้ า แต่เมื่อเขากลับจากการ
เป็ นเชลยอยู่เจ็ดสิบปี พวกเขาได้ เริ่มถวายสิบลดอีก ตัวอย่างใน เนหะมีย์10:37-39
 คริสเตียนที่ถกู ศัตรูจบั เป็ นเชลย เพราะเขาไม่ได้ ถวายสิบลดแด่พระเจ้ าและไม่ได้ ถวายเงินเพื่อกิจการงาน
ของพระเจ้ า แต่เมื่อพระเจ้ าทรงช่วยเขาให้ พ้นจากการเป็ นเชลยและเขามีความรู้โดยการอ่านพระคัมภีร์
เขาจะเริ่มถวายสิบลดแด่พระเจ้ าและให้ เพื่อกิจการงานของพระเจ้ าด้ วยเสรี ภาพภาพภายในจิตใจ
 ดังนั ้นบุคคลใดที่มีความรู้ เกี่ยวกับการถวายแด่พระเจ้ า บุคคลนั ้นก็จะเป็ นอิสระจากการเป็ นเชลย
ทางด้ านการเงิน และเขาจะได้ รับพระพรจากการถวายแด่พระเจ้ าในสิง่ ที่พระองค์ได้ ทรงสัญญาไว้
มัทธิว 6:24 "ไม่มีผ้ ใู ดเป็ นข้ าสองเจ้ าบ่าวสองนายได้ เพราะว่าจะชังนายข้ างหนึ่ง และจะรักนายอีกข้ าง
หนึ่ง หรื อจะนับถือนายฝ่ ายหนึ่ง และจะดูหมิน่ นายอีกฝ่ ายหนึ่งท่านจะปฏิบตั ิพระเจ้ าและจะปฏิบตั ิเงินทอง
พร้ อมกันไม่ได้
 เงิ นไม่ใช่พระเจ้า พระเยซูคือพระเจ้า
 เงินในตัวของมันเองไม่ใช่สงิ่ ที่ชวั่ แต่การรักเงินทําให้ คนนั ้นเป็ นทาสจนไม่สามารถใช้ เงินได้ อย่างถูกต้ อง
นั ้นเป็ นสิง่ ชัว่ ในการที่เราจะไม่ ตดิ กับดักเป็ นทาสของเงินนัน้ เราจะต้ องรู้ ว่าใครเป็ นเจ้ านายที่
แท้ จริงของเงินของเรา คนจํานวนมากคิดว่าพวกเขาเป็ นเจ้ าของทรัพย์สงิ่ ของของตัว โดยไม่คํานึงถึง
ว่าพระเจ้ าทรงเป็ นเจ้ านายและเจ้ าของ ของทุกๆ สิง่
 พระเจ้ าจะไม่ ทรงเป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าแห่ งชีวติ ของเรา หากพระองค์ ไม่ ใช่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
แห่ งกระเป๋าเงินของเราด้ วย
 สำหรั บคุณใครเป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำของเรำ พระเจ้ ำหรื อเงินทอง? พระเจ้า
 เราเป็ นเพียงผู้อารักขา หมายความว่า เราไม่ใช่เจ้ าของ เราเป็ นผู้จดั การ หรื อเป็ นผู้ดแู ลทุกสิง่ ที่พระเจ้ า
ทรงมอบให้ เราดูแลรวมทั ้งเงินด้ วย
มัทธิว 25:14-30 14 "และยังเปรี ยบเหมือน ชายผู้หนึ่งจะออกเดินทางไป จึงเรี ยกพวกทาสของตนมาฝาก
ทรัพย์สมบัติไว้ 15 คนหนึ่งท่านให้ ห้าตะลันต์ {เงินหนึ่งตะลันต์ มีค่าประมาณสองหมื่นบาท}คนหนึ่งสองตะ
ลันต์ และอีกคนหนึ่งตะลันต์เดียว ตามความสามารถของแต่ละคนแล้ วท่านก็ไป16 คนที่ได้ รับห้ าตะลันต์
นั ้นก็เอาเงินนั ้นไปค้ าขายทันที ได้ กําไรเท่าตัว17 คนที่ได้ รับสองตะลันต์นั ้นก็ได้ กําไรเท่าตัวเหมือนกัน

18 แต่คนที่ได้ รับตะลันต์เดียวได้ ขดุ หลุมซ่อนเงินของนายไว้ 19 ครัน้ อยู่มาช้ านานนายจึงมาคิดบัญชีกบั ทาส
เหล่านั ้น 20 คนที่ได้ รับห้ าตะลันต์ก็เอาเงินกําไรอีกห้ าตะลันต์มาชี ้แจงว่า "นายเจ้ าข้ าท่านได้ มอบเงินห้ าตะ
ลันต์ไว้ กบั ข้ าพเจ้ า ดูเถิด ข้ าพเจ้ าได้ กําไรมาอีกห้ าตะลันต์" 21 นายจึงตอบว่า "ดีแล้ ว เจ้ าเป็ นทาสดีและ
สัตย์ซื่อ เจ้ าสัตย์ซื่อในของเล็กน้ อย เราจะตั ้งเจ้ าให้ ดแู ลของมาก เจ้ าจงปรี ดีร่วมสุขกับนายของเจ้ าเถิด"
22 คนที่ได้ รับสองตะลันต์มาชี ้แจงด้ วยว่า "นายเจ้ าข้ า ท่านได้ มอบเงินสองตะลันต์ไว้ กบั ข้ าพเจ้ าดูเถิด
ข้ าพเจ้ าได้ กําไรมาอีกสองตะลันต์" 23 นายจึงตอบว่า "ดีแล้ ว เจ้ าเป็ นทาสดีและสัตย์ซื่อ เจ้ าสัตย์ซื่อในของ
เล็กน้ อย เราจะตั ้งเจ้ าให้ ดแู ลของมาก เจ้ าจงปรี ดีร่วมสุขกับนายของเจ้ าเถิด"24 ฝ่ ายคนที่ได้ รับตะลันต์เดียว
มาชี ้แจงด้ วยว่า "นายเจ้ าข้ า ข้ าพเจ้ ารู้อยู่วา่ ท่านเป็ นคนใจแข็ง เกี่ยวผลที่ท่านมิได้ หว่าน เก็บสํ่าสมที่ทา่ น
มิได้ โปรย25 ข้ าพเจ้ ากลัวจึงเอาเงินตะลันต์ของท่านไปซ่อนไว้ ใต้ ดิน ดูเถิด นี่แหละเงินของท่าน"26 นายจึง
ตอบว่า "อ้ ายข้ าชัว่ ช้ าและเกียจคร้ าน เจ้ าก็ร้ ูหรื อว่าเราเกี่ยวที่เรามิได้ หว่าน เก็บสํ่าสมที่เรามิได้ โปรย
27 เหตุฉะนั ้นเจ้ าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้ ที่ธนาคารเมื่อเรามาจะได้ รับเงินของเราทั ้งดอกเบี ้ยด้ วย28
เพราะฉะนั ้น จงเอาเงินตะลันต์เดียวนั ้นจากเขาไปให้ คนที่มีสบิ ตะลันต์ 29 ด้ วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้ วจะเพิ่มเติม
ให้ ผ้ นู ั ้นจนมีเหลือเฟื อ แต่ผ้ ทู ี่ไม่มี แม้ ว่าซึง่ เขามีอยู่ก็จะต้ องเอาไปจากเขา30 เอาอ้ ายข้ าชาติชวั่ ช้ าไปทิ ้งเสีย
ที่มืดภายนอก ซึง่ ที่นนั่ จะมีการร้ องไห้ ขบเขี ้ยวเคี ้ยวฟั น"
 คนจํานวนมากคิดว่า “ตะลันต์” ในข้ อนี ้หมายถึง ความสามารถหรือสติปัญญาที่คนๆ หนึ่งมี แต่ในความ
จริงแล้ ว หมายถึงเงินด้ วย คําว่า ตะลันต์ หมายถึงหน่วยชัง่ ทอง เงินและที่มีค่าอื่นๆ ของชาวฮีบรู
 ทองคําหนึ่งตะลันต์มีคา่ ประมาณ 29,000,000 เหรี ยญ [สหรัฐฯ]
 และเงินหนึ่งตะลันต์มีคา่ เท่ากับ 2,000 เหรี ยญ [สหรัฐฯ]
 บ่าวที่สตั ย์ซื่อรู้วา่ เงินไม่เป็ นของเขา เขาจึงดูแลเงินนั ้นได้ เป็ นอย่างดี บ่าวที่สตั ย์ซื่อพระเจ้ าจะฝากเยอะ
 เรามีหน้ าที่บริหารเงินขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าอย่างชาญฉลาด เราควรจะระมัดระวังไม่ใช้ เงินนั ้นเพื่อความ
จําเป็ นของตัวเราเพียงอย่างเดียว แต่ลงทุนในอาณาจักรขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า เพื่อประกาศข่าว
ประเสริ ฐของพระเยซู ในการนําวิญญาณและการสร้ างสาวก
ไม่ มีส่ งิ ใดที่ย่ งิ ใหญ่ เท่ ากับการที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้ กางเขน และไม่ มีการลงทุนใดที่ดีไปกว่ า
การลงทุนในแผ่ นดินของพระเจ้ า เพราะเป็ นสิ่งที่ให้ ประโยชน์ มากที่สุดในชีวติ ของเรา
 ถ้ าเราลงทุนในอาณาจักรของพระเจ้ าและในคริสตจักรของพระองค์ พระเจ้ าจะทรงตอบแทนความสัตย์
ซื่อในทุกๆ ด้ านในชีวติ ของเรา และวันหนึ่งเราจะได้ ยินคําที่มีความสําคัญที่สดุ ที่เราจะได้ ยนิ นั ้นคือ "ดี
แล้ว เจ้าเป็ นทาสดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะตัง้ เจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรี ดีร่วม
สุขกับนายของเจ้าเถิ ด"

 พระเจ้ าไม่ได้ ปรารถนาเงินทองหรื อเครื่ องบูชาใดๆ ของเรา แต่พระองค์ให้ โอกาสและสิทธิพิเศษแก่เราใน
การนําเครื่ องบูชามาถวายพระองค์ด้วยความเต็มใจ
 ดังนั ้นเมื่อเราถวายแด่พระเจ้ าจงถวายสิง่ ที่ดีที่สดุ แด่พระองค์ เพราะท่าทีในการถวายของเราได้ กําหนด
ถึงสิง่ ที่อยู่ในใจของเราด้ วย
ฮีบรู 11:4 เพราะอาแบลมีความเชื่อ จึงได้ นําเครื่ องบูชาอันประเสริฐกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้ า ซึง่
ทําให้ ทา่ นได้ รับการรับรองว่าเป็ นคนชอบธรรม พระเจ้ าก็ได้ ทรงยืนยันโดยการทรงรับของถวายของท่าน
แม้ ว่าอาแบลตายไปแล้ วก็จริง แต่เพราะท่านมีความเชื่อ ท่านจึงยังคงพูดอยู่
 เครื่ องบูชาของอาแบลมีความหมายพิเศษ เพราะเขาได้ เลือกถวายสิง่ ที่ดีที่สดุ ที่เขามีแด่พระเจ้ า ผู้ทรง
สมควรจะได้ รับสิง่ ที่ดีที่สดุ เท่านั ้น สะท้ อนถึงใจที่กว้ างขวาง และเขาตระหนักว่าชีวิตของเขานั ้นไม่มี
คุณค่าอะไรเมื่อเทียบกับพระเจ้ า
 เครื่ องบูชาของคาอินไม่เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ าเพราะเป็ นเครื่ องบูชาที่แก่ตวั เฉื่อยชา ถวายตามใจ
ตนเอง และขาดความเคารพต่อพระลักษณะของพระเจ้ า ซึง่ เท่ากับเป็ นการดูหมิน่ พระเจ้ า
 ส่วนการถวายของอาแบลนั ้นพระคัมภีร์บอกว่า เป็ นที่ยอมรับของพระเจ้ า เพราะ“อาแบลถวายด้ วย
ความเชื่อ” การที่อาแบลถวายลูกแกะที่ดีที่สดุ เพื่อเป็ นเครื่ องบูชาเล็งยังถึงการที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาไถ่
โทษบาปของมนุษย์
 ดังนั ้นการถวายที่ถกู ต้ อง ใจเราจะถวายด้ วยซาบซึ ้งในความรักของพระเยซูที่ไม้ กางเขน และที่เราถวาย
นั ้นเพราะเรารักพระเจ้ าและเพื่ออาณาจักรของพระเจ้ า ไม่ใช่เพราะเห็นแก่ตวั หรื อเพื่อตัวของเราเอง
การถวายสิบลดหรื อทศางค์
เลวีนิติ 27:30 ทศางค์ทั ้งสิ ้นที่ได้ จากแผ่นดินเป็ นพืช ที่ได้ จากแผ่นดินก็ดี หรือผลจากต้ นไม้ ก็ดีเป็ นของพระ
เจ้ า เป็ นสิง่ บริสทุ ธิ์แด่พระเจ้ า
 ทศางค์ หมายถึงสิบชักหนึ่ง หรื อเรียกว่า สิบลด คือการนํา 10% ของรายได้ มาถวายคืนให้ กบั พระเจ้ า
การถวายสิบลด หรื อ 10% ของรายได้ นั ้นเป็ นทั ้งการนมัสการพระเจ้ า และการขอบพระคุณพระองค์ที่
พระองค์ทรงเป็ นผู้ประทานทุกสิง่ ทุกอย่างให้ กบั เรา
มาลาคี 3:10-12 10 พระเจ้ าจอมโยธาตรัสว่า จงนําทศางค์ เต็มขนาดมาไว้ ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารใน
นิเวศของเรา จงลองดูเราในเรื่ องนี ้ดูทีหรือว่า เราจะเปิ ดหน้ าต่างในฟ้าสวรรค์ให้ เจ้ า และเทพรอย่างล้ นไหล
มาให้ เจ้ าหรื อไม่ 11 เราจะขนาบตัวที่ทําลายให้ แก่เจ้ า เพื่อว่ามันจะไม่ทําลายผลแห่งพื ้นดินของเจ้ า และผล
องุ่นในไร่นาของเจ้ าจะไม่ร่วง พระเจ้ าจอมโยธาตรัสดังนี ้แหละ 12 พระเจ้ าจอมโยธาตรัสว่า แล้ วประชาชาติ
ทั ้งสิ ้นจะเรี ยกเจ้ าว่า ผู้ที่ได้ รับพระพร ด้ วยว่าเจ้ าจะเป็ นแผ่นดินที่น่าพึงใจ

การถวายพิเศษหรื อการถวายตามใจสมัคร เป็ นการหว่ านเพื่อการเก็บเกี่ยว
2 โครินธ์ 9:6-8 6 นี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้ อยก็จะเกี่ยวเก็บได้ เพียงเล็กน้ อย คนที่หว่านมากก็จะเกี่ยว
เก็บได้ มาก 7 ทุกคนจงให้ ตามที่เขาได้ คดิ หมายไว้ ในใจ มิใช่ให้ ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ ด้วยการฝื นใจ
เพราะว่าพระเจ้ าทรงรักคนนั ้นที่ให้ ด้วยใจยินดี 8 และพระเจ้ าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทกุ สิง่ อย่างอุดม
แก่ท่านทั ้งหลาย เพื่อให้ ท่านมีทกุ สิง่ ทุกอย่างเพียงพอสําหรับตัวเสมอ ทั ้งจะมีสงิ่ ของบริบรู ณ์สําหรับงานที่ดี
ทุกอย่างด้ วย
 การถวายสิบลดมีมาตั ้งแต่ในพันธสัญญาเดิม จนถึงพันธสัญญาใหม่ และทุกคนที่ถวายด้ วยใจยินดี
เหล่านั ้นทุกคนต่างมัง่ มี ฝูงสัตว์ทวีมากขึ ้น และเป็ นคนมีชื่อเสียงในแผ่นดิน
 และเมื่อเราถวายสิบลด และถวายพิเศษอื่นๆ เราจะได้ รับถ้ อยคําที่เป็ นพระพรและผลดีแก่คณ
ุ
 เช่น เรื่ องบ่าวของนายร้ อยที่ป่วยหนัก พวกผู้ใหญ่ของชาวยิวเวลานั ้นได้ มาหาพระเยซูคริสต์และกล่าวว่า
ลูกา 7:4-5 4 เมื่อเขาเหล่านั ้นมาถึงพระเยซูแล้ ว เขาก็อ้อนวอนพระองค์ด้วยใจร้ อนรนว่า “นายร้ อยนั ้น
เป็ นคนสมควรที่พระองค์จะกระทําการนั ้นให้ ทา่ น 5 เพราะว่าท่านรักชนชาติของเรา และท่านเองได้ สร้ าง
ธรรมศาลาให้ เรา”
 สิง่ นี ้หมายถึง เมื่อไรก็ตามที่เราต้ องการความช่วยเหลือ ในโลกฝ่ ายวิญญาณนั ้น ทูตสวรรค์จะมาปรากฎ
จําเพาะพระพักตร์ พระเจ้ า และทูลพระองค์ว่าคุณสมควรจะได้ รับการอวยพรจากพระองค์
 และเมื่อคุณได้ ถวายสิบลดหรื อ10%ของรายได้ และถวายพิเศษแด่ พระเจ้ าธนาคารของพระองค์
จะบันทึกไว้ และออกคาสั่งให้ มีเงินคืนกลับเข้ าสู่บัญชีของคุณและมากกว่ าเสมอ เอเมน

