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จงลุกขึ้น ... ฉายแสง 

ใหดวยใจกวางขวาง 

วันที่เทศนา : 3 เมษายน 2016 

 

ขอพระคัมภีร  

“เหตุฉะนั้นเมื่อทานมีพรัอมบริบูรณทุกสิ่ง คือ ความเชื่อ ฝปาก ความรู และความกระตือรือรน 

และความรักตอเราทานท้ังหลาย จงประกอบการกุศลนี้อยางครบบริบูรณเหมือนกันเถิด (- see 

that you also excel in the grace of giving) เปนเลิศ บริบูรณในการให ขาพเจาไมไดสั่งทาน แต

ขาพเจาตองการทดสอบความจริงใจในความรักของทานโดยการเปรียบเทียบความกระตือรือรน

ของคนอ่ืน เพราะทานยอมทราบถึงพระคุณขององคพระเยซูเจาของเราวา แมพระองคมั่งคั่ง ก็

ทรงยอมยากไรเพราะเห็นแกพวกทาน เพื่อวาทานจะไดมั่งคั่งโดยทางความยากไรของพระองค” 

(2 โครินธ 8: 7 – 9) 

“But as you excel in everything-in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our 

love for you - see that you excel in this act of grace also.  I say this not as a command, but to 

prove by the earnestness of others that your love also is genuine.  For you know the grace of 

our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you 

by his poverty might become rich.” (2 Corinthian 8: 7 – 9) 

 

 อาจารยเปาโลเขียนจดหมายถึงพี่นองคริสเตียนชาวเมืองโครินธ  เก่ียวกับเร่ืองการถวาย

ทรัพยสมทบทุนชวยเหลือพี่นองคริสเตียนท่ียากลําบากท่ีเยรูซาเล็ ม พวกเขาไดมีการเร่ิมตนแต

หยุดไป อาจารยเปาโลประสงคท่ีจะใหโครงการนี้สําเร็จ จึงสงทิตัสพรอมถือจดหมายหนุนใจ วา

จะตองทําใหโครงการนี้สําเร็จ  ถึงแมวาอาจารยเปาโลจะปรารถนาท่ีจะเห็นโครงการนี้สําเร็จ คือ

ทําใหคริสเตียนชาวโครินธกลับมาเร่ิมถวายตามท่ีเคยตกลงกันไว แตอยางไรก็ตาม อาจารย

เปาโลไมตองการของท่ีจะถวายดวยแรงจูงใจท่ีผิด  คําสอนเร่ืองการถวายของ อาจารย เปาโลเปน

แนวทางเร่ืองการถวายของเราเชนกัน 
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I. จะตองไมมาจากการถูกบังคับ 

“ขาพเจาไมไดสั่งทาน แตขาพเจาตองการทดสอบความจริงใจในความรักของทานโดยการ

เปรียบเทียบความกระตือรือรนของคนอ่ืน” (2 โครินธ 8: 8) 

“I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is 

genuine.” (2 Corinthian 8: 8) 

 อาจารยเปาโลไมไดอางความเปนอัครทูต ความเปนครู ความเปนผูรับใช  ความเปนผูมี

สิทธิอํานาจจากพระเจา  การถวายเปนเร่ืองของจิตใจ ความศรัทธา ความกระจางภายในของผู

เปนศาสนิกบุคคลนั้น 

 

II. แรงจูงใจของเรา: พระเยซู 

 พระเยซูคริสตคือแบบอยางการใหท่ีสมบูรณแบบ 

“เพราะทานยอมทราบถึงพระคุณขององคพระเยซูเจาของเราวา แมพระองคม่ังคั่ง ก็ทรงยอม

ยากไรเพราะเห็นแกพวกทาน เพื่อวาทานจะไดมั่งคั่งโดยทางความยากไรของพระองค”  

(2 โครินธ 8: 9) 

“For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your 

sake he became poor, so that you by his poverty might become rich.” (2 Corinthian 8: 9) 

 

 นอกเหนือจากอางพระเยซูแลว อาจารยเปาโลไดอางตัวอยาง คริสตจักรแควนมาซิโดเนีย 

“บัดนี้ทานท้ังหลาย เราอยากใหทานทราบถึงพระคุณท่ีพระเจาประทานใหแกคริสตจักรใน

แควนมาซิโดเนียจากการทดลองอยางหนักหนวงท่ีสุดความ ยินดีอันลนพน และความยากไรเปน

อยางย่ิงของพวกเขานั้นก็เออลนเปนความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เพราะขาพเจาเปนพยานไดวาพวกเขา

ถวายสุดความสามารถ ท่ีจริงเกินความสามารถก็วาได โดยความต้ังใจเขาเองท้ังสิ้น เขา

คะย้ันคะยอ ขอรับสิทธิ์พิเศษท่ีจะมีสวนในการรับใชเพื่อเหลาสุทธิชน” (2 โครินธ 8: 1 – 4) 

“We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the 

churches of Macedonia, for in a severe test of affliction, their abundance of joy and their 

extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part.  For they gave 

according to their means, as I can testify, and beyond their means, of their own accord, 
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begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints”  

(2 Corinthian 8: 1 – 4) 

 อาจารยเปาโลยํ้าเตือนชาวโครินธดวยขอความวา  

“บริจาค (ถวาย) ดวยใจกวางขวาง เปนของท่ีใหดวยใจกวางขวาง ไมใชเปนของท่ีใหดวยการฝน

ใจ” (2 โครินธ 9: 5) 

“so that it may be ready as a willing gift, not as an exaction.” (2 Corinthian 9: 5) 

 

III. พระสัญญาของพระเจา 

“บัดนี้พระองคผูประทานเมล็ดแกผูหวาน ประทานอาหารแกผูคนจะประทานและเพิ่มพูนยุงฉาง

ของทานเชนกัน และจะทรงขยายการเก็บเก่ียวความชอบธรรมของทาน พระองคจะใหทานมั่งคั่ง

ในทุกดานเพื่อทานจะเอ้ือเฟอเผื่อแผไดในทุกโอกาส และโดยทางเราความเอ้ือเฟอเผื่อแผของ

ทานสงผลใหมีการขอบพระคุณ” (2 โครินธ 9: 10 – 11) 

“He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for 

sowing and increase the harvest of your righteousness.  You will be enriched in every way to 

be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God.”  

(2 Corinthian 9: 10 – 11) 

 

 อาจารยเปาโลสรุปเร่ืองการถวายไวและเราถือวานี่คือหลักการท่ีถูกตอง 

“แตละคนควรใหตามท่ีคิดหมายไวในใจ ไมใชอยางลังเล (ไมนึกเสียดาย) หรือเพราะถูกผลักดัน 

เพราะพระเจาทรงรักผูท่ีใหดวยความยินดี และพระเจาทรงสามารถประทานพระคุณทุกประการ

อยางลนเหลือแกทาน เพื่อทานจะมีทุกอยางท่ีจําเปนอยูทุกเวลา และทานจะมีลนเหลือสําหรับ

การดีทุกอยาง” (2 โครินธ 9: 6 – 8) 

“The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows 

bountifully will also reap bountifully.  Each one must give as he has decided in his heart, not 

reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.  And God is able to make all 

grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound 

in every good work.” (2 Corinthian 9: 6 – 8) 
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