
SACRIFICE

การเสียสละ



What does the word “Sacrifice” mean?
ค าว่า “การเสียสละ” หมายถึงอะไร?

If we give what we can afford, 
it is not sacrifice.

ถ้าเราให้สิ่งท่ีเราสามารถให้ได้ 
นั่นไม่ใช่การเสียสละ



Is it easy to sacrifice?
การเสียสละง่ายหรือไม่ ?

No, for sure!
ไม่อย่างแน่นอน!



Because it’s human nature to love ourselves.
เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะรักตัวเอง



Why do we have to sacrifice?
ท าไมเราจึงต้องเสียสละ?

Sacrifice is part of the Christian Faith.
การเสียสละเป็นส่วนหน่ึงของความเชื่อคริสเตียน
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Christianity is all about God’s love 
and His sacrifice.  

(John 3:16)
ศาสนาคริสต์นั้นเกี่ยวข้องทั้งมวลกับความรักของพระเจ้า

และความเสียสละของพระองค์
(ยอห์น 3:16)



Jesus sacrificed so we may live !
พระเยซูทรงเสียสละเพื่อว่าพวกเราจะได้มีชีวิต!



Isaiah 53 : shares about the Lord’s sacrifice.

แบ่งปันเกี่ยวกับการเสียสละขององค์พระผู้เป็นเจ้า
อิสยาห์ บทที่ 53



As Christ’s disciples, we are called 
to make sacrifices like Jesus.

ในฐานะสาวกของพระคริสต์ 
เราถูกเรียกให้เสียสละเหมือนพระเยซู



Mark 8:34
“ If anyone would come after me, let him deny 

himself, take up the cross and follow me.”
มาระโก 8:34

“ถ้าผู้ใดจะใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง
และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา”



Paul encouraged us to give sacrificially.
เปาโลหนุนใจเราให้ให้อย่างเสียสละ
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Heb. 13:16, 
“ Do not neglect to do good to contribute for 
such sacrifices are always pleasing to God.”

พระธรรมฮีบรู 13:16: 
“แต่อย่าลืมที่จะกระท าการดี 

และที่จะแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน 
เพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า”



Paul lived a life of Gratitude
and suffering for 

the sake of the gospel
เปาโลด าเนินชีวิตแห่งการขอบพระคุณ
และทนทุกข์เพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐ



I Cor. 9:16,
“ Woe to me if I preach not the gospel”.

1 โครินท์ 9:16: 
“ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวประเสริฐ

วิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้า”



2 Cor. 11:24-27 
tells us about all the sufferings 

he received for the sake of the gospel.
2 โครินท์ 11:24-27

บอกเราเกี่ยวกับความทุกข์ล าบากทั้งมวล
ที่เขาได้รับเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐ



I Cor. 9:16, 
“ Woe to me if I preach not the gospel”.

1 โครินท์ 9:16: 
“ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวประเสริฐวิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้า”



Acts 18:1-4 
tells us that Paul worked as a tent maker to 

make a living for himself and team of workers.
กิจการ 18:1-4

บอกเราว่าเปาโลท างานเย็บเต็นท์
เพื่อหาเลี้ยงตัวเองและทีมงานของเขา



Paul sacrificed for the gospel.
เปาโลเสียสละเพื่อข่าวประเสริฐ



“It’s not a sacrifice if we serve God
from the comfort of our easy chair.”
“ถ้าเรารับใช้พระเจ้าจากเก้าอี้ใหญ่

มีพนักที่แสนสบายก็ไม่ใช่เป็นการเสียสละ”



Mary sacrificed her expensive perfume 
for Jesus  (John 12:1-8)
นางมารีย์เสียสละน้ าหอมราคาแพงเพื่อพระเยซู
(ยอห์น 12:1-8)
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Poor Widow & Sacrificial Giving. 
(Mark 12:41-44) 

การเสียสละของหญิงม่ายยากจน 
(มาระโก 12:41-44)
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Aj. Wirachai Kowae & His Life on Giving
ศาสนาจารย์ ดร.วีรชัย โกแวร์ กับการให้
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• Served God passionately for 63 years
• รับใช้พระเจ้าอย่างร้อนรนเป็นเวลา 63 ปี



• Started the Thailand Assemblies of God 
• ก่อตั้งคณะคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย



• Trained workers & sent them out
• ฝึกฝนผู้รับใช้และส่งพวกเขาออกไป



• Planted churches all over Thailand 
• สร้างคริสตจักรทั่วประเทศไทย



• Built Romyen Church by Faith
• สร้างคริสตจักรร่มเย็นด้วยความเชื่อ



• Sold his car to pay up building loan to friend
• ขายรถตัวเองเพื่อจ่ายหนี้ค่าก่อสร้างให้เพื่อน



• Cut his salary by half for many years 
to pay building loan 

• ตัดเงินเดือนตัวเองครึ่งหน่ึงเป็นเวลาหลายปี
เพื่อจ่ายหนี้ค่าก่อสร้าง



Started CCMF, support orphanages and medical mobile ministries
ก่อตั้งมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา (CCMF) สนับสนุนช่วยเหลือเด็กก าพร้า

และพันธกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่



Do we call this sacrifice? 
เราเรียกสิ่งนี้ว่าการเสียสละใช่ไหม

Aj. Wirachai did not consider 
this as his sacrifice.

อาจารย์วีรชัย ไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้เป็นการเสียสละ



Without sacrifices, nothing happens.
ถ้าไม่มีการเสียสละ ก็จะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น 
Wirachai said often we had to

make things happen
อาจารย์วีรชัยบอกว่าเราต้องท าสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้น



When we give for missions, the Lord blesses.
เมื่อเราถวายให้กับงานพันธกิจพระเจ้าทรงอวยพร



“My God shall supply all your needs...”
และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทาน
สิ่งสารพัดตามที่ท่านต้องการนั้น



Today, give sacrificially with me so 
ThePrayer Tower can be completed debt free. 

วันนี้ ถวายอย่างเสียสละกับดิฉัน 
เพื่อว่าหออธิษฐานจะเสร็จสมบูรณ์โดยปราศจากหนี้



Let our sacrifices today be a gift to
God because of our love for Him
ให้การเสียสละของเราในวันนี้เป็นของขวัญ

ให้กับพระเจ้าเพราะความรักที่เรามีให้แก่พระองค์



Giving is an opportunity  for us to 
store up treasures in Heaven

(Matt.6:19-20)
การให้เป็นโอกาสที่เปิดให้เรา

ที่จะสะสมทรัพย์สมบัติบนสวรรค์ 
(มัทธิว 6:19-20)


