
ก้าวแรกกบัองค์พระเยซูคริสต์ 

บทที ่15: แผนงานของพระเจ้าส าหรับความเจริญรุ่งเรือง 

 

จุดประสงค์: เพื่อช่วยให้ผูเ้ช่ือเขา้ใจแผนงานของพระเจา้เร่ืองความเจริญรุ่งเรือง และความายากจนไม่ใช่น ้ า

พระทยัของพระเจา้ และพระองคท์รงตอ้งการใหลู้กๆ ของพระองคเ์จริญรุ่งเรือง ส่ิงทีเ่ราจะไดเ้รียนรู้จากพระ

คมัภีร์คือ 1) น ้ าพระทยัของพระเจา้เก่ียวกบัความเจริญรุ่งเรือง 2) วิธีของพระเจา้ส าหรับความเจริญรุ่งเรือง   
3) พระประสงคข์องพระเจา้ส าหรับความเจริญรุ่งเรือง 

ก. น ้าพระทัยของพระเจ้าเร่ืองความเจริญรุ่งเรือง  

1. 3 ยอห์น 2    2 ท่านที่รัก ขา้พเจา้อธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามยัสมบูรณ์ และเจริญสุขทุกประ

การ อยา่งจิต วญิญาณของท่านจ าเริญอยูน่ั้น 

2. 2 โครินธ์ 8:9     9 เพราะท่านทั้ง หลายรู้ จกัพระ คุณของพระ เยซู คริสตเจา้ของเราแลว้วา่ แมพ้ระ 

องคม์ัง่ คัง่ พระ องคก์็ยงัทรงยอมเป็นคนยาก จน เพราะเห็นแก่ท่านทั้ง หลาย เพือ่ท่านทั้ง หลายจะ

ไดเ้ป็นคนมัง่ มี เน่ืองจากความยาก จนของพระ องค ์ 

2.1 มัง่มี หมายถึง มีอยา่งอุดม 

3. ความยากจนไม่ใช่น ้าพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ 

3.1 พระเจา้ไม่ไดท้รงต่อตา้นประชากรของพระองคใ์นเร่ืองความเจริญรุ่งเรือง แต่ทรงต่อตา้น
การเป็นคนโลภและการใหเ้งินมาก่อนพระองค ์

ข. วิธีของพระเจ้าส าหรับความเจริญรุ่งเรือง 

1. หลกัการหลายๆ อยา่งในอาณาจกัรของพระเจา้ตรงกนัขา้มกบัหลกัการต่างๆ ของโลกน้ี วธีิที่จะ
ไดรั้บตามพระคมัภีร์คือการใหอ้อกไป ไม่ใช่การเอามา 

2. กฎของการหว่านและการเก็บเกี่ยว 2 โครินธ์ 9:6-11 

2.1 2 โครินธ์ 9:6     6 น่ี แหละคนที่หวา่นเพยีงเล็ก นอ้ยก็จะเก่ียวเก็บไดเ้พยีงเล็ก นอ้ย คนทีห่วา่น

มากก็จะเก่ียวเก็บไดม้าก 

 2.1.1 กฎของการหวา่นและการเก็บเก่ียว น่ีก าลงักล่าวถึงการถวายใหพ้ระเจา้ 
2.1.2 น่ีเป็นทั้งกฎในฝ่ายธรรมชาติและกฎในฝ่ายวญิญาณ 

2.1.3 ปฐมกาล 8:22  22 โลกยงัด ารงอยูต่ราบ ใด จะมีฤดูหว่านกบัฤดูเก่ียว เวลาเยน็กับ

เวลา ร้อน ฤดูร้อนกบัฤดูหนาว และมีวนัและคืนเร่ือยไปตราบนั้น” 



2.2 2 โครินธ์ 9:7   7 ทุก คนจงให้ตามที่เขาไดค้ิด หมายไวใ้นใจ มิใช่ให้ดว้ยนึกเสีย ดาย มิใช่ให้

ดว้ยการฝืน ใจ เพราะวา่พระ เจา้ทรงรักคน นั้นที่ใหด้ว้ยใจยนิ ดี 
2.2.1 พระเจา้ทรงตอ้งการให้เราถวายดว้ยใจยนิดี จากใจที่เตม็ดว้ยความรัก ไม่ใช่รู้สึกว่า

ถูกบงัคบัใหถ้วาย 

2.3  2 โครินธ์ 9:8    8 และพระ เจา้ทรงฤทธ์ิอาจประทานของดีทุกส่ิงอยา่งอุดมแก่ท่านทั้ง หลาย 

เพือ่ใหท้่านมีทุกส่ิงทุก อยา่งเพยีง พอส าหรับตวัเสมอ ทั้งจะมีส่ิงของบริบูรณ์ส าหรับงานที่ดี

ทุก อยา่งดว้ย 
2.3.1 เม่ือเราถวายดว้ยหัวใจที่ถูกตอ้ง พระคุณของพระเจา้จะท าให้เราเจริญรุ่งเรือง และ

ความตอ้งการต่างๆ ของเราจะเร่ิมไดรั้บการจดัเตรียม และมีอยา่งเพยีงพอที่จะถวาย 

2.4  2 โครินธ์ 9:10   10 ฝ่ายพระ องคผ์ูป้ระทานพชืแก่คนที่หว่าน และประทานอาหารแก่คนที่

กิน จะทรงโปรดให้พืชของท่านที่หว่านแลว้นั้นทวีขึ้นเป็นอนัมาก และจะทรงให้ผลแห่ง

ความชอบ ธรรมของท่านเจริญยิง่ขึ้น 
 2.4.1 ใหส้งัเกตวา่ เงินถูกเรียกวา่ เมล็ด 

 2.4.2 หากท่านเป็นคนที่หวา่น พระเจา้จะทรงประทานเมล็ดใหท้่านหวา่น 

2.4.3 พระเจา้จะทรงท าให้เมล็ดที่ท่านหว่านออกไปเพิ่มทวีคูณขึ้น ไม่ใช่เมล็ดที่ท่าน
รับประทานเอง 

2.5  2 โครินธ์ 9:11  11 โดยทรงใหท้่านทั้ง หลายมีส่ิงสารพดัมัง่ คัง่บริบูรณ์ขึ้น เพือ่ใหท้่านมีแจก   

      จ่ายอยา่งใจกวา้ง ขวาง ซ่ึงโดยเราจดัแจก จะใหเ้กิดการขอบ พระ คุณพระ เจา้ 

3. เราจะถวายเท่าไหร่และจะถวายที่ใด? 

3.1 มาลาคี 3:8, 10-12  8 จะฉ้อพระ เจา้หรือ แต่เจา้ทั้ง หลายไดฉ้้อเรา แต่เจา้กล่าวว่า ‘เราทั้ง 

หลายฉอ้พระ เจา้อยา่ง ไร’ ก็ฉอ้ในเร่ืองทศางคแ์ละเคร่ืองบูชานัน่ซี 10 พระ เจา้จอมโยธาตรัส

ว่า จงน าทศางค ์เต็มขนาดมาไวใ้นคลงั เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา จงลอง ดูเราใน
เร่ืองน้ีดูทีหรือว่า เราจะเปิดหน้า ต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจา้ และเทพรอยา่งลน้ไหลมาให้เจา้

หรือไม่ 11 เราจะขนาบตวัที่ท  าลายให้แก่เจา้ เพื่อว่ามนัจะไม่ท าลายผลแห่งพื้น ดินของเจา้ 

และผลองุ่นในไร่ นาของเจา้จะไม่ร่วง พระ เจา้จอมโยธาตรัสดงั น้ีแหละ 12 พระ เจา้จอมโย
ธาตรัสวา่ แลว้ประชา ชาติทั้ง ส้ินจะเรียกเจา้วา่ ผูท้ีไ่ดรั้บพระ พร ดว้ยวา่เจา้จะเป็นแผ่น ดินที่

น่าพงึ ใจ 

3.2 ถวายเท่าใด? 



3.2.1 ข้อ 8: สิบลดและทรัพยพ์ิเศษ สิบลดคือ 10% ทรัพยพ์ิเศษคือทรัพยท์ี่ เราถวาย

นอกเหนือจาก 10% สิบลดจะถวายใหก้บัคริสตจกัรเสมอ ในสมยันั้นทรัพยพ์ิเศษก็

ไดถู้กถวายใหก้บัวหิารของพระเจา้เช่นกนั ซ่ึงในปัจจุบนัก็คือคริสตจกัรนัน่เอง เรา

ยงัสามารถถวายทรัพยพ์เิศษใหก้บัผูอ่ื้นไดต้ามที่พระวญิญาณทรงน า 

3.2.2 ข้อ 10: จุดประสงคข์องสิบลด คือเพื่อเป็นการจดัเตรียมให้แก่พระนิเวศของพระ

เจา้ การงานของพระองค ์และผูรั้บใชข้องพระองค ์

3.3 เราจะถวายที่ใด? 

3.3.1  ข้อ 10: มาไวใ้นคลงั เม่ือพวกเขาถวาย พวกเขาน าทศางคห์รือสิบลดและทรัพยพ์เิศษ 

          มายงัคริสตจกัรซ่ึงกค็ือพระนิเวศในสมยันั้น ในปัจจุบนัน้ีสถานที่แห่งนั้นคือ 
          คริสตจกัร 

3.4 ข้อ 10-11: คือพระพรและพระสญัญาของการถวายสิบลดและทรัพยพ์เิศษ 

ค. พระประสงค์ของพระเจ้าส าหรับความเจริญรุ่งเรือง 

1. เพื่อจัดเตรียมการเงินให้แก่การงานของพระเจ้าในโลกนี้ 

1.1 เฉลยธรรมบัญญัติ 8:18   18 ทั้ง หลายจงจ าพระ เยโฮวาห์พระ เจา้ของท่านทั้ง หลาย เพราะว่า

พระ องคท์รงเป็นผูใ้ห้ก าลงัแก่ท่านที่จะได ้ทรัพย ์สมบตัิน้ี เพื่อว่าพระ องคจ์ะทรงด ารงพนัธสญั

ญาซ่ึงพระ องคท์รง กระท าโดยปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่าน ดงัวนั น้ี 

1.2 ข่าวประเสริฐเป็นของฟรี แต่ค่าจดัส่งไม่ฟรี 

 2.   เพื่อจัดเตรียมชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้แก่ลูกๆ ของพระองค์ 

2.1 ฟีลิปปี 4:19    19 และพระ เจา้ของขา้พเจา้จะประทานส่ิงสารพดัที่พวก ท่านขาดอยูน่ั้น จาก

ทรัพยอ์นัรุ่ง เรืองของพระ องคใ์นพระ เยซู คริสต ์

สรุป:  มารจะหลอกลวงท่านและบอกท่านวา่หากท่านถวายท่านจะมีไม่พอ แต่พระคมัภีร์กล่าววา่หากท่าน

ถวายใหพ้ระเจา้ พระองคจ์ะทรงท าใหเ้มล็ดที่ท่านหวา่นเพิม่ทวคูีณขึ้น ซ่ึงหมายความวา่ท่านจะมีมากขึ้นกว่า
เดิม พระเจา้จะทรงน าพระพรเขา้มาในชีวติของท่านในหลายๆ หนทาง พระองคอ์าจประทานแนวความคิดที่

จะเป็นการช่วยบริษัทหรือธุรกิจของท่านซ่ึงจะท าให้ท่านได้เงินมากขึ้นหรือได้รับการเล่ือนต าแหน่ง 
พระองค์จะให้ท่านได้รับความโปรดปรานจากคนอ่ืน ซ่ึงจะท าให้พวกเขาใช้บริการบริษทัของท่าน ซ้ือ

ผลิตภณัฑข์องท่าน ฯลฯ ใหท้่านตดัสินใจที่จะเป็นนกัถวาย และพฒันาชีวติแห่งการถวายขึ้นมา 

การบา้นอ่าน: ฮีบรู 7:1-8 



แบบทดสอบความเข้าใจ 

บทที ่15: แผนงานของพระเจ้าส าหรับความเจริญรุ่งเรือง 

ส าหรับพีเ่ลีย้ง 

1. เรารู้ไดอ้ยา่งไรวา่ความเจริญรุ่งเรืองคือน ้ าพระทยัของพระเจา้? ขอ้พระคมัภีร์ใน 3 ยอห์น 2 และ 2 
โครินธ ์8:9 กล่าวไวอ้ยา่งไรเก่ียวกบัน ้ าพระทยัของพระเจา้ที่จะท าใหท้่านเจริญรุ่งเรือง? 

เรารู้ไดเ้พราะเปาโลอธิษฐานใน 3 ยอห์น 2 วา่เราจะเจริญสุขทุกประการ (เจริญรุ่งเรือง) เรารู้ได้
เพราะ 2 โครินธ ์กล่าววา่พระเยซูทรงยอมยากจนเพือ่ใหเ้รามัง่มี 

 

2. เราควรถวายสิบลดและทรัพยพ์เิศษที่ใด? 
สิบลดของเราควรถวายใหก้บัคริสตจกัรทอ้งถ่ินที่เราไปร่วมประชุม ทรพยพ์เิศษก็ควรจะถวายให้กบั

คริสตจกัรทอ้งถ่ินที่เราไปร่วมประชุมเช่นกนั และถวายใหผู้อ่ื้นตามที่พระวญิญาณทรงน า 

 
3. เราควรถวายดว้ยท่าทีอยา่งใด? 

ดว้ยใจยนิดี 
 

4. อะไรควรจะเป็นแรงจูงใจของเราในการถวาย? 

ความรัก 

 

5. พระเจา้ทรงใชก้ฎในฝ่ายวญิญาณใดในการอวยพระพรลูกๆ ของพระองค?์ 
กฎแห่งการหวา่นและการเก็บเก่ียว 

 

 
 

  

  
 

 



แบบทดสอบความเข้าใจ 

บทที ่15: แผนงานของพระเจ้าส าหรับความเจริญรุ่งเรือง 

ส าหรับน้องเลีย้ง 

1. เรารู้ไดอ้ยา่งไรวา่ความเจริญรุ่งเรืองคือน ้ าพระทยัของพระเจา้? ขอ้พระคมัภีร์ใน 3 ยอห์น 2 และ 2  

 

 

 

2. เราควรถวายสิบลดและทรัพยพ์เิศษที่ใด? 

 

 
3. เราควรถวายดว้ยท่าทีอยา่งใด? 

 

 

4. อะไรควรจะเป็นแรงจูงใจของเราในการถวาย? 

 

 

5. พระเจา้ทรงใชก้ฎในฝ่ายวญิญาณใดในการอวยพระพรลูกๆ ของพระองค?์ 

 

 

 


