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โดยพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ 
น ้าใจคริสเตียนชาวมาซิโดเนีย 
วันที่เทศนา : 20 สงิหาคม 2017 

 

ข้อพระคัมภีร์ 
“และบัดนี้พี่น้องท้ังหลาย เราอยากให้ท่านทราบถึงพระคุณท่ีพระเจ้าประทานแก่บรรดา

คริสตจักรในแค้วนมาซิโดเนีย จากการทดลองอย่างหนักหน่วงท่ีสุด ความชื่นชมยินดีอันล้นพ้น
และความยากไร้เป็นอย่างยิ่งของพวกเขานั้นก็เอ่อล้นเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่”  

(2 โครินธ์ 8: 1 – 2) 
“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.”  

(2 Corinthian 8: 1 – 2) 
 
 อาจารย์เปาโลยกคริสเตียนชาวมาซิโดเนียให้เป็นแบบอย่างสร้างแรงจูงใจในเรื่องการให้ 
การมีส่วนร่วมในความยากล าบากของพี่น้องอืน่ๆ 
 เราเรียนอะไรบ้าง 
 

I. มีใจกว้าง 
“เขาได้คะยั้นคะยอขอรับสิทธิ์พิเศษท่ีจะมีส่วนร่วมในการรับใช้นี้เพื่อประชากรของพระเจ้า”  

(2 โครินธ์ 8: 4) 
“begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints” (2 Corinthian 8: 4) 

 
 คริสเตียนแคว้นมาซิโดเนีย ไม่คิดแต่ตนเอง แม้ว่าพวกเขาเองก็ยากจน แต่เมื่อผู้อื่นพบ
ความยากล าบาก เมตตาจิตแบบพระเยซูพลุ่งขึ้นภายใน อยากมีส่วนช่วยผ่อนคลายความทุกข์
ผู้อื่น 
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II. มีใจเสียสละ 
“และบัดนี้พี่น้องท้ังหลาย เราอยากให้ท่านทราบถึงพระคุณท่ีพระเจ้าประทานแก่บรรดา

คริสตจักรในแค้วนมาซิโดเนีย จากการทดลองอย่างหนักหน่วงท่ีสุด ความชื่นชมยินดีอันล้นพ้น
และความยากไร้เป็นอย่างยิ่งของพวกเขานั้นก็เอ่อล้นเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพราะข้าพเจ้าเป็น
พยานได้ว่าพวกเขาถวายสดุความสามารถ ท่ีจริงเกินความสามารถก็ว่าได้และด้วยความสมัครใจ

ของเขาเอง” (2 โครินธ ์8: 1 – 3) 
“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,”  

(2 Corinthian 8: 1 – 3) 
 
 อาจารย์เปาโลท่ึงในน้ าใจคริสเตียนชาวมาซิโดเนีย พวกเขาถวายช่วยเหลือ ด้วยวิญญาณ
จิตอาสาของเขาเอง ไม่ใช่จากค าเร้าใจจากเปาโล พวกเขาถวายไม่ใช่จากส่วนหนึ่งของเงินท่ีเหลือ 
แต่เป็นส่วนหนึ่งท่ีเขามี ... พวกเขามีใจเสียสละ 
 

III. มีใจเป็นหนึ่งเดียวกัน 
 การถวายของพวกเขา ไม่ใช่ต่างคนต่างท า ต่างคนต่างให้ แต่เขาน ามารวมกันในนาม
ของคริสเตียนแคว้นมาซิโดเนีย การมีภาระส่วนบุคคลเป็นสิ่งท าได้ แต่เพื่อสนองตอบเร่ืองใหญ่
เราต้องน าเอาความสามารถมารวมกัน ผลรวมของต่างคนต่างท ากันจะได้ผลน้อยกว่า ผลรวมของ
การประสานงานร่วมกันท า 
 

IV. พระพรที่ตามมา 
• พี่น้องท่ียากล าบากได้รับการจุนเจือ มีก าลังใจ 
• เป็นเหตุให้มีการขอบพระคุณพระเจ้า. 
• พระเจ้าอวยพรให้ท่านมีทุกสิ่งท่ีจ าเเป็นอยู่ทุกเวลา และจะมีล้นเหลือส าหรับการดีทุก

อย่าง 
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“การรับใช้ที่ท่านท าอยู่นี้ไม่เพียงแต่จุนเจือประชากรของพระเจ้าเท่านั้น ยังเป็นเหตุให้การ
ขอบพระคุณพระเจ้าอย่างล้นพ้นด้วย” (2 โครินธ ์9: 12) 

“For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints but is also 
overflowing in many thanksgivings to God.” (2 Corinthian 9: 12) 

 
“ผู้ที่หว่านด้วยใจกว้างขวางจะเก็บเกี่ยวได้มาก ... และพระเจ้าทรงสามารถประทานพระคุณทุก
ประการอย่างล้นเหลือแก่ท่าน เพื่อว่าท่านจะมีทุกอย่างท่ีจ าเป็นอยู่ทุกเวลาและท่านจะมีล้นเหลือ

ส าหรับการดีทุกอย่าง”  
(2 โครินธ์ 9: 6, 8) 

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

 
 


