ก้าวแรกกับองค์ พระเยซู คริสต์
บทที่ 15: แผนงานของพระเจ้ าสาหรับความเจริญรุ่งเรือง
จุดประสงค์ : เพื่อช่วยให้ผเู ้ ชื่อเข้าใจแผนงานของพระเจ้าเรื่ องความเจริ ญรุ่ งเรื อง และความายากจนไม่ใช่น้ า
พระทัยของพระเจ้า และพระองค์ทรงต้องการให้ลูกๆ ของพระองค์เจริ ญรุ่ งเรื อง สิ่งที่เราจะได้เรี ยนรู ้จากพระ
คัมภีร์คือ 1) น้ าพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับความเจริ ญรุ่ งเรื อง 2) วิธีของพระเจ้าสาหรับความเจริ ญรุ่ งเรื อ ง
3) พระประสงค์ของพระเจ้าสาหรับความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ก. น้าพระทัยของพระเจ้ าเรื่องความเจริญรุ่งเรือง
1. 3 ยอห์ น 2 2 ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และเจริ ญสุ ขทุกประ
การ อย่างจิตวิญญาณของท่านจาเริ ญอยูน่ ้ นั
2. 2 โคริ นธ์ 8:9 9 เพราะท่านทั้งหลายรู ้จักพระคุณของพระเยซูคริ สตเจ้าของเราแล้วว่า แม้พระ
องค์มง่ั คัง่ พระองค์ก็ยงั ทรงยอมเป็ นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพือ่ ท่านทั้งหลายจะ
ได้เป็ นคนมัง่ มี เนื่องจากความยากจนของพระองค์
2.1 มัง่ มี หมายถึง มีอย่างอุดม
3. ความยากจนไม่ ใช่ น้าพระทัยของพระเจ้ าที่มีต่อมนุษย์
3.1 พระเจ้าไม่ได้ทรงต่อต้านประชากรของพระองค์ในเรื่ องความเจริ ญรุ่ งเรื อง แต่ทรงต่อต้าน
การเป็ นคนโลภและการให้เงินมาก่อนพระองค์
ข. วิธีของพระเจ้ าสาหรับความเจริญรุ่งเรือง
1. หลักการหลายๆ อย่างในอาณาจักรของพระเจ้าตรงกันข้ามกับหลักการต่างๆ ของโลกนี้ วิธีที่จะ
ได้รับตามพระคัมภีร์คือการให้ออกไป ไม่ใช่การเอามา
2. กฎของการหว่ านและการเก็บเกี่ยว 2 โครินธ์ 9:6-11
2.1 2 โครินธ์ 9:6 6 นี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อย คนทีห่ ว่าน
มากก็จะเกี่ยวเก็บได้มาก
2.1.1 กฎของการหว่านและการเก็บเกี่ยว นี่กาลังกล่าวถึงการถวายให้พระเจ้า
2.1.2 นี่เป็ นทั้งกฎในฝ่ ายธรรมชาติและกฎในฝ่ ายวิญญาณ
2.1.3 ปฐมกาล 8:22 22 โลกยังดารงอยูต่ ราบใด จะมีฤดูหว่านกับฤดูเกี่ยว เวลาเย็นกับ
เวลาร้อน ฤดูร้อนกับฤดูหนาว และมีวนั และคืนเรื่ อยไปตราบนั้น”

2.2 2 โคริ นธ์ 9:7 7 ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ดว้ ยนึ กเสี ยดาย มิใช่ให้
ด้วยการฝื นใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นทีใ่ ห้ดว้ ยใจยินดี
2.2.1 พระเจ้าทรงต้องการให้เราถวายด้วยใจยินดี จากใจที่เต็มด้วยความรัก ไม่ใช่รู้สึกว่า
ถูกบังคับให้ถวาย
2.3 2 โครินธ์ 9:8 8 และพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่ งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลาย
เพือ่ ให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสาหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีส่ิงของบริ บูรณ์สาหรับงานที่ดี
ทุกอย่างด้วย
2.3.1 เมื่อเราถวายด้วยหัวใจที่ถูกต้อง พระคุณของพระเจ้าจะทาให้เราเจริ ญรุ่ งเรื อง และ
ความต้องการต่างๆ ของเราจะเริ่ มได้รับการจัดเตรี ยม และมีอย่างเพียงพอที่จะถวาย
2.4 2 โคริ นธ์ 9:10 10 ฝ่ ายพระองค์ผูป้ ระทานพืชแก่คนที่หว่าน และประทานอาหารแก่คนที่
กิน จะทรงโปรดให้พืชของท่านที่หว่านแล้วนั้นทวีข้ ึนเป็ นอันมาก และจะทรงให้ผลแห่ ง
ความชอบธรรมของท่านเจริ ญยิง่ ขึ้น
2.4.1 ให้สงั เกตว่า เงินถูกเรี ยกว่า เมล็ด
2.4.2 หากท่านเป็ นคนที่หว่าน พระเจ้าจะทรงประทานเมล็ดให้ท่านหว่าน
2.4.3 พระเจ้าจะทรงทาให้เมล็ดที่ท่านหว่านออกไปเพิ่มทวีคูณขึ้น ไม่ ใช่ เมล็ดที่ท่าน
รับประทานเอง
2.5 2 โครินธ์ 9:11 11 โดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีส่ิงสารพัดมัง่ คัง่ บริ บูรณ์ข้ นึ เพือ่ ให้ท่านมีแจก
จ่ายอย่างใจกว้างขวาง ซึ่งโดยเราจัดแจก จะให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้า
3. เราจะถวายเท่ าไหร่ และจะถวายที่ใด?
3.1 มาลาคี 3:8, 10-12 8 จะฉ้อ พระ เจ้าหรื อ แต่เจ้าทั้งหลายได้ฉ้อเรา แต่เจ้ากล่ าวว่า ‘เราทั้ง
หลายฉ้อพระเจ้าอย่างไร’ ก็ฉอ้ ในเรื่ องทศางค์และเครื่ องบูชานัน่ ซี 10 พระเจ้าจอมโยธาตรัส
ว่า จงนาทศางค์ เต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิ เวศของเรา จงลองดูเราใน
เรื่ องนี้ ดูทีหรื อว่า เราจะเปิ ดหน้าต่างในฟ้ าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เ จ้า
หรื อไม่ 11 เราจะขนาบตัวที่ทาลายให้แก่เจ้า เพื่อว่ามันจะไม่ทาลายผลแห่ งพื้นดินของเจ้า
และผลองุ่นในไร่ นาของเจ้าจะไม่ร่วง พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 12 พระเจ้าจอมโย
ธาตรัสว่า แล้วประชาชาติท้ งั สิ้นจะเรี ยกเจ้าว่า ผูท้ ไี่ ด้รับพระพร ด้วยว่าเจ้าจะเป็ นแผ่นดิ นที่
น่าพึงใจ
3.2 ถวายเท่ าใด?

3.2.1 ข้ อ 8: สิ บ ลดและทรั พ ย์พิเ ศษ สิ บ ลดคื อ 10% ทรั พ ย์พิเ ศษคื อ ทรั พ ย์ที่ เ ราถวาย
นอกเหนือจาก 10% สิบลดจะถวายให้กบั คริ สตจักรเสมอ ในสมัยนั้นทรัพย์พิเศษก็
ได้ถูกถวายให้กบั วิหารของพระเจ้าเช่นกัน ซึ่งในปั จจุบนั ก็คือคริ สตจักรนัน่ เอง เรา
ยังสามารถถวายทรัพย์พเิ ศษให้กบั ผูอ้ ื่นได้ตามที่พระวิญญาณทรงนา
3.2.2 ข้ อ 10: จุดประสงค์ของสิ บลด คือเพื่อเป็ นการจัดเตรี ยมให้แก่พระนิ เวศของพระ
เจ้า การงานของพระองค์ และผูร้ ับใช้ของพระองค์
3.3 เราจะถวายที่ใด?
3.3.1 ข้ อ 10: มาไว้ในคลัง เมื่อพวกเขาถวาย พวกเขานาทศางค์หรื อสิบลดและทรัพย์พเิ ศษ
มายังคริ สตจักรซึ่งก็คือพระนิเวศในสมัยนั้น ในปั จจุบนั นี้สถานที่แห่งนั้นคือ
คริ สตจักร
3.4 ข้ อ 10-11: คือพระพรและพระสัญญาของการถวายสิบลดและทรัพย์พเิ ศษ
ค. พระประสงค์ของพระเจ้ าสาหรับความเจริญรุ่ งเรือง
1. เพื่อจัดเตรียมการเงินให้ แก่ การงานของพระเจ้ าในโลกนี้
1.1 เฉลยธรรมบัญญัติ 8:18 18 ทั้งหลายจงจาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย เพราะว่า
พระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ห้กาลังแก่ท่านที่จะได้ ทรัพย์สมบัติน้ ี เพื่อว่าพระองค์จะทรงดารงพันธสัญ
ญาซึ่งพระองค์ทรง กระทาโดยปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่าน ดังวันนี้
1.2 ข่าวประเสริ ฐเป็ นของฟรี แต่ค่าจัดส่งไม่ฟรี
2. เพื่อจัดเตรียมชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้ แก่ ลูกๆ ของพระองค์
2.1 ฟี ลิปปี 4:19 19 และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่ งสารพัดที่พวกท่านขาดอยูน่ ้ นั จาก
ทรัพย์อนั รุ่ งเรื องของพระองค์ในพระเยซูคริ สต์
สรุป: มารจะหลอกลวงท่านและบอกท่านว่าหากท่านถวายท่านจะมีไม่พอ แต่พระคัมภีร์กล่าวว่าหากท่าน
ถวายให้พระเจ้า พระองค์จะทรงทาให้เมล็ดที่ท่านหว่านเพิม่ ทวีคูณขึ้น ซึ่งหมายความว่าท่านจะมีมากขึ้นกว่า
เดิม พระเจ้าจะทรงนาพระพรเข้ามาในชีวติ ของท่านในหลายๆ หนทาง พระองค์อาจประทานแนวความคิดที่
จะเป็ นการช่ ว ยบริ ษ ัท หรื อ ธุ ร กิ จ ของท่ านซึ่ งจะท าให้ท่ านได้เ งิ นมากขึ้น หรื อ ได้รั บ การเลื่ อ นต าแหน่ ง
พระองค์จะให้ท่านได้รับความโปรดปรานจากคนอื่ น ซึ่ งจะทาให้พวกเขาใช้บริ การบริ ษทั ของท่าน ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ของท่าน ฯลฯ ให้ท่านตัดสินใจที่จะเป็ นนักถวาย และพัฒนาชีวติ แห่งการถวายขึ้นมา
การบ้านอ่าน: ฮีบรู 7:1-8

แบบทดสอบความเข้ าใจ
บทที่ 15: แผนงานของพระเจ้ าสาหรับความเจริญรุ่งเรือง
สาหรับพีเ่ ลีย้ ง
1. เรารู ้ได้อย่างไรว่าความเจริ ญรุ่ งเรื องคือน้ าพระทัยของพระเจ้า? ข้อพระคัมภีร์ใน 3 ยอห์น 2 และ 2
โคริ นธ์ 8:9 กล่าวไว้อย่างไรเกี่ยวกับน้ าพระทัยของพระเจ้าที่จะทาให้ท่านเจริ ญรุ่ งเรื อง?
เรารู ้ได้เพราะเปาโลอธิษฐานใน 3 ยอห์น 2 ว่าเราจะเจริ ญสุขทุกประการ (เจริ ญรุ่ งเรื อง) เรารู ้ได้
เพราะ 2 โคริ นธ์ กล่าวว่าพระเยซูทรงยอมยากจนเพือ่ ให้เรามัง่ มี
2. เราควรถวายสิบลดและทรัพย์พเิ ศษที่ใด?
สิบลดของเราควรถวายให้กบั คริ สตจักรท้องถิ่นที่เราไปร่ วมประชุม ทรพย์พเิ ศษก็ควรจะถวายให้กบั
คริ สตจักรท้องถิ่นที่เราไปร่ วมประชุมเช่นกัน และถวายให้ผอู ้ ื่นตามที่พระวิญญาณทรงนา
3. เราควรถวายด้วยท่าทีอย่างใด?
ด้วยใจยินดี
4. อะไรควรจะเป็ นแรงจูงใจของเราในการถวาย?
ความรัก

5. พระเจ้าทรงใช้กฎในฝ่ ายวิญญาณใดในการอวยพระพรลูกๆ ของพระองค์?
กฎแห่งการหว่านและการเก็บเกี่ยว

แบบทดสอบความเข้ าใจ
บทที่ 15: แผนงานของพระเจ้ าสาหรับความเจริญรุ่งเรือง
สาหรับน้ องเลีย้ ง
1. เรารู ้ได้อย่างไรว่าความเจริ ญรุ่ งเรื องคือน้ าพระทัยของพระเจ้า? ข้อพระคัมภีร์ใน 3 ยอห์น 2 และ 2

2. เราควรถวายสิบลดและทรัพย์พเิ ศษที่ใด?

3. เราควรถวายด้วยท่าทีอย่างใด?

4. อะไรควรจะเป็ นแรงจูงใจของเราในการถวาย?

5. พระเจ้าทรงใช้กฎในฝ่ ายวิญญาณใดในการอวยพระพรลูกๆ ของพระองค์?

