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อพยพ35:1-36:7
1 ฝ่า ยโมเสสให้ชุ ม นุ ม ชนอิส ราเอลประชุ ม กัน กล่ า วแก่ เ ขาว่ า
“ต่อไปนีเป็ นสิงซึงพระเจ้าบัญชาให้ท่านทังหลายกระทํา 2 จงทํางาน
ในกําหนดหกวันแต่วนั ทีเจ็ดให้ท่านถือเป็ นวันบริสุทธิเป็ นวันสะบาโต
แด่พระเจ้าสําหรับให้พกั 3 ในวันสะบาโตนันอย่าก่อไฟเลยทัวตลอด
ทีอาศัยของเจ้า”
4 โมเสสได้กล่าวแก่ชมุ นุมชนอิสราเอลว่า “ต่อไปนีเป็ นสิงซึงพระเจ้า
ทรงบัญชา 5 ท่านทังหลายจงนําของจากของทีมีอยู่มาถวายพระเจ้า
ผูใ้ ดมีนําใจกว้างขวางให้ผู้นันนํ าของมาถวายพระเจ้าคือทองคําเงิน
และทองสัมฤทธิ 6 ผ้าสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มผ้าป่านเนือดีและขนแพะ 7
หนังแกะตัวผูย้ ้อมสีแดงหนังทาคัชและไม้กระถินเทศ 8 นํามันเติม
ตะเกียงเครืองเทศสําหรับเจือนํ ามันเจิมและปรุงเครืองหอมสําหรับ
การเผาถวาย 9 แก้วโกเมนและแก้วต่างๆ สําหรับฝงั ทําเอโฟดและ
ทับทรวง
10 “จงให้ทุกคนซึงมีสติปญั ญาในหมู่พวกท่านพากันมาทําสิงทังปวง
ซึงพระเจ้าทรงบัญชาให้ทําแล้ว 11 คือพลับพลาเต็นท์และผ้าคลุม
เต็ น ท์ ข อเกี ยวและไม้ ก รอบกลอนเสา และฐานรองรับ เสาของ
พลับพลานัน 12 หีบและไม้คานหามหีบ พระทีนังกรุณากับม่านบังตา
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13 โต๊ะกับไม้คานหามโต๊ะเครืองใช้ทงปวงสํ
ั
าหรับโต๊ะและขนมปงั
หน้าพระพักตร์ 14 คันประทีปทีให้แสงสว่างกับเครืองอุปกรณ์และ
ตะเกียงและนํามันเติมตะเกียง 15 แท่นเผาเครืองหอมกับไม้คานหาม
แท่นนันนํ ามัน เจิมและเครืองหอมสํา หรับเผาถวาย และม่า นบังตา
สําหรับประตูทประตู
ี
พลับพลา 16 แท่นเครืองเผาบูชากับตาข่ายทอง
สัมฤทธิไม้คานหามและเครืองใช้ของแท่นขันกับพานรอง 17 ผ้าม่าน
สําหรับกันลานพลับพลากับเสาและฐานรองรับเสาและผ้าม่านสําหรับ
ประตูลาน 18 หลักหมุดสําหรับพลับพลาและหลักหมุดสําหรับลาน
พลับพลาพร้อมกับเชือก 19 เสือยศเย็บด้วยฝี มอื ประณีตสําหรับแต่ง
เวลาปรนนิบตั ใิ นวิสุทธิสถานคือเสือยศบริสุทธิสําหรับอาโรนปุโรหิต
และเสือยศสําหรับบุตรของท่านเพือใช้ปฏิบตั ใิ นตําแหน่งปุโรหิต”
20 แล้วชุมนุ มอิสราเอลทังหมดก็แยกย้ายกันจากโมเสสไป 21 ทุก
คนทีมีใจศรัทธาและทีมีใจสมัครก็นําสิงของมาถวายพระเจ้าสําหรับ
เต็น ท์นัด พบและการปรนนิบัติต่า งๆ และสําหรับ เครืองยศบริสุท ธิ
22 เขาจึงพากันมาทังชายและหญิง บรรดาผูม้ นี ําใจสมัครนํามาซึง
เข็มกลัดตุม้ หูแหวนตราและกําไลเป็ นทองรูปพรรณทังนัน คือทุกคน
นําทองคํามายืนถวายพระเจ้า 23 ส่วนทุกคนทีมีด้ายสีฟ้าสีม่วงสีแดง
เข้ม หรือ ทีมีผ้าป่ านเนือดี ขนแพะ หนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง และ
หนังทาคัช ก็เอาของเหล่านันมาถวาย 24 ทุกคนทีมีเงินหรือทอง
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สัมฤทธิจะถวายก็นํามาถวายพระเจ้าและทุกคนทีมีไม้กระถินเทศใช้
การได้ ก็นําไม้นันมาถวาย 25 ส่วนผูห้ ญิงทังปวง ทีชํานาญก็ปนั
ั นมาถวายทังสีฟ้าสีม่วงสีแดง
ด้ายด้วยมือของตนแล้ว นําด้ายซึงปนนั
ั างดี 26 ฝา่ ยบรรดาผูห้ ญิงทีมีใจศรัทธา ก็ปนั
เข้มและเส้นป่านปนอย่
ขนแพะด้วยความชํานาญ 27 บรรดาประมุขก็นําแก้วโกเมนและแก้ว
ต่างๆ มาสําหรับฝงั ทําเอโฟดและทับทรวง 28 กับเครืองเทศและ
นํามันตามตะเกียงนํามันเจิมและนํามันปรุงเครืองหอมสําหรับเผาบูชา
29 คนอิส ราเอลทังชายและหญิงทุ ก คนทีมีใจสมัค รนํ าของถวาย
สําหรับการงานต่างๆ ซึงพระเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้ให้กระทําก็นํา
ของมาตามอําเภอใจถวายแด่พระเจ้า
30 โมเสสจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า “ดูก่อนท่าน พระเจ้าได้ทรงออก
ชือเบซาเลลบุตรอุรี ผูเ้ ป็ นบุตรของเฮอร์เผ่ายูดาห์ 31 และพระองค์ได้
ทรงให้ผนู้ นประกอบด้
ั
วยพระวิญญาณของพระเจ้าให้มสี ติปญั ญาและ
ความเข้าใจและความรู้ในการช่างฝี มอื ต่างๆ 32 เพือจะคิดประดิษฐ์
ลวดลายอย่างฉลาดทําด้วยทองคําและเงินและทองสัมฤทธิ 33 และ
ั
เจียระไนแก้วต่างๆ สําหรับฝงในกระเปาะและการแกะสลั
กไม้คอื ให้มี
ฝีมอื ดีเลิศทุกอย่าง 34 อนึงพระองค์ทรงดลใจให้ผนู้ ันมีนําใจทีจะสอน
คนอืนได้ด้วย พร้อมด้วยโอโฮลีอบั บุตรอาหิสะมัคเผ่าดาน 35 คน
ทังสองนีพระองค์ทรงประทานสติปญั ญาความสามารถในการทีจะกระ
ทํางานได้ทุกอย่าง เช่น การช่างฝี มือการช่างออกแบบและการช่าง
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ั างดี และช่างทอคือ
ด้ายสีคอื สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและเส้นป่านปนอย่
ทําการช่างฝีมอื ได้ทุกอย่าง และเป็ นช่างออกแบบอย่างฉลาดด้วย
1 ฝ่า ยเบซาเลลและโอโฮลีอ ับ กับ คนทังปวงทีมีค วามสามารถ
ั ญาให้พอทีจะทําการ
ซึงพระเจ้าทรงประทานสมรรถภาพและสติปญ
ทุกอย่างในการสร้างสถานนมัสการตามทีพระเจ้าทรงบัญชาไว้แล้ว
ทุกประการ” 2 โมเสสจึงเรียกเบซาเลลและโอโฮลีอบั กับคนทังปวงที
มีความสามารถ ซึงพระเจ้าทรงประทานให้แก่จิตใจของเขาและใจ
ของเขากระตุ้นเขาให้มาทํางาน 3 คนเหล่านีได้รบั ของถวายนันจาก
โมเสสที คนอิ ส ราเอลนํ า มาถวายเพื อนํ า ไปทํ า สถานนมัส การ
ประชาชนยังนํ าของทีสมัครใจจะถวายมาถวายอีกทุกๆ เวลาเช้า 4
ฝา่ ยคนทังปวงทีมีความสามารถซึงทํางานต่างๆ ทีสถานนมัสการนัน
มาถึงแล้วต่างก็หยุดทํางานในหน้าทีของตน 5 พากันมาเรียนโมเสส
ว่า ‘ประชาชนนํ าของมาถวายมากเกินความต้องการทีจะใช้ในงาน
นันๆ ซึงพระเจ้าทรงบัญชาให้กระทํา 6 โมเสสจึงสังให้ประกาศไปทัว
ค่ายว่า “อย่าให้ชายหญิงนําของสําหรับทําสถานนมัสการมาถวายอีก
เลย” เหตุฉะนันประชาชนจึงยับยังไม่นําของมาถวายอีก 7 เพราะของ
ทีเขามีอยู่แล้วก็พอและยังมีเหลืออีก
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คํานํา










เมือข้า พเจ้า ได้อ่ า นพระวจนะในตอนนี รู้สึก ดีก ับ ชนชาติ
อิสราเอลอย่างมาก เพราะเมือเขากลับไปทบทวนและยอมรับ
ความผิด ทีได้ทอดทิงพระเจ้า เขาก็หนั กลับมา ตังตัวใหม่เขา
ยินดีทจะเชื
ี อฟงั พระเจ้าทุกประการ
เขานํ า ของทีมีม าถวายพระเจ้า ด้ ว ยใจสมัค ร ยิงกว่ า นั น
พระวจนะบอกในข้อสุดท้ายว่า ต้องยับยังไม่ให้เขานํ าของมา
ถวายอีก เพราะมีมากและยังเหลืออีกมากมาย..
ยิงเราเดินกับพระเจ้ามายาวนานเท่าไหร่ เรืองการถวายก็
กลายเป็ นประเด็นทีเราคุน้ เคยมากเท่านัน
การถวายมาจากหลากหลายแรงจูงใจ บางคนเห็นการถวาย
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิ บางท่านถวายเพือจะเอาพระพร บาง
ท่านถวายบนความสงสาร พอเห็นโบสถ์เริมมีแล้ว ก็ไม่ต้อง
ถวายแล้ว บางท่านไม่เคยเชือเรืองการถวายเลยก็ม ี
พระวจนะในเช้าวันนี สอนหลักการเรืองการถวายทีชัดเจน
เพราะพระเจ้าปรารถนาจะให้เราถวายด้วยแรงจูงใจทีถูกต้อง
ด้วยสิงทีพระเจ้าประทานให้ในมือของเรา
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ผมขอให้หวั ข้อคําเทศนาในเช้าวันนีว่า การถวายเพืองาน
ของพระเจ้า
หากเราย้ อ นดู วิธีก ารทีพระเจ้า ทรงนํ า ชนชาติอิส ราเอล
พระองค์ เ ริมต้ น ด้ ว ยการนํ า พวกเขาให้ อ อกจากอี ยิ ป ต์
หลังจากนัน พระองค์จงึ เริมต้นทีจะดึงเอาอียปิ ต์ออกจากพวก
เขา สิงแรกทีพระองค์สถาปนาคือ การพาเขาให้กลับ มามี
ความสัมพัน ธ์ก ับ พระเจ้า และการให้เ กีย รติแ ก่ ผู้อืนอย่ า ง
สมควร (พระบัญญัติ 10 ประการ)
จากนั นพระองค์ท รงสอนผู้ร ับ ใช้ของพระองค์ใ ห้รู้จ ัก การ
อธิษฐานวิงวอนเพือผูอ้ นื และสอนวิธกี ารใช้เวลากับพระองค์
ด้วยการแยกตัวออกจากตารางงาน เพือแสวงหาพระวจนะ
และฟงั เสียงพระองค์ เราเรียนรูเ้ รืองการอดอาหารอธิษฐาน
เพราะเห็นคุณค่าในการใกล้ชดิ กับพระเจ้า
จากนันพระองค์ทรงให้หลักการถวายเพือพระราชกิจ ทุกๆ
กระบวนการทีเราได้เ ห็น พระเจ้า กํ าลัง ดึงอียิปต์ออกจาก
จิตใจของชนชาติอสิ ราเอล
พีน้องทีรัก สําหรับอิสราเอล แม้ว่าเขาจะออกจากอียปิ ต์แล้ว
แต่ ค วา ม คุ้ น เ ค ย ในรู ป แบ บ วิ ธี คิ ด ยั ง อยู่ ใ นตั ว เ ขา
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เช่นเดียวกับเราทุกคนทีอยู่ทนีี เราคุน้ เคยกับวิถโี ลก คิดแบบ
โลก ค่านิยมแบบโลก
เมือเรามาเชือพระเจ้า พระองค์ทรงแยกเราไว้ เพือให้เราเป็ น
ชนชาติทบริ
ี สุทธิของพระองค์
พระองค์ทรงนํ าเราให้กลับมาสู่ความสัมพันธ์กบั พระเจ้า ให้
เราถือพระมหาบัญญัติคอื รักพระเจ้าสินสุดใจและรักเพือน
บ้านเหมือนรักตนเองง
จากนันพระองค์ให้เรารูจ้ กั การอธิษฐาน พาให้เต็มล้นด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิเพือทีเราจะเข้าใจพระประสงค์ของพระ
เจ้า คริสตจัก รมีบ ทบาทช่วยฝึ กฝนเราตังแต่การเฝ้าเดียว
การอ่านพระวจนะ การนมัสการ การประกาศฯลฯ
วันนีพระวจนะสอนเราเรืองการถวาย เราจะมาศึกษาด้วยกัน
ว่า พระเจ้าปรารถนาให้เราถวายอย่างไรประการแรก
1. ถวายจากสิงทีมี(4-19)



โมเสสเข้าออกเต็นท์นัดพบ เพือรับพระดํารัสและนํ ามาบอก
แก่ประชาชน ครังแรกยําให้เราทุกคนหยุดงาน 1 วัน เพือ
แสวงหาพระเจ้าร่วมกันกับชุมชนพีน้อง
9
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ต่อมาพระเจ้าทรงบัญชาให้ทกุ คน นําของจากสิงทีมี มาถวาย
แด่พระเจ้า จากพระวจนะในตอนนี ทําให้เราได้พบหลักการ
สําคัญหนึงก็คอื พระเจ้าทรงให้เราเป็ นเจ้าของสิงทีจําเป็ น
สําหรับพระราชกิจ (5-19)
 หมายความว่า เราจะพบทรัพ ยากรทีจําเป็ น ในพระราชกิจ
ของพระเจ้า ในชุ ม ชนของพระองค์ อยู่ แ ล้ ว พระองค์ท รง
จัด เตรีย มไว้ ใ ห้ อ ย่ า งมากพอ เราอาจหาทรัพ ยากรจาก
ภายนอกมาเสริมได้บ้าง แต่โดยหลักๆ แล้ว พระเจ้าจะให้
ชุมชนของพระองค์มอี ยู่ก่อนแล้ว
 หากเราจําได้ อิสราเอลทีกําลังนํ าเงินทองและโกเมน เครือง
เพชร ทองคํา เงิน ผ้า หนังสัตว์ นํ ามัน เครืองเทศ มาถวาย
นัน คือทาสแรงงานของอียปิ ต์ทไม่
ี ได้รบั ค่าจ้าง และยังผ่าน
การรอนแรมในถินทุรกันดารนานหลายเดือน จนพระเจ้าต้อง
เลียงดูเขาด้วยมานาและนกคุ่ม ไม่น่าเชือว่า พวกเขาจะมีสงิ
เหล่านีแต่เขามีเพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กบั เขาไว้แล้ว
 อพย. 12:35-36 ชนชาติอส
ิ ราเอลกระทําตามทีโมเสสสังไว้
คือ ขอเครืองเงินเครืองทองและเครืองนุ่ งห่มจากชาวอียปิ ต์
36 และพระเจ้าทรงบันดาลให้ประชากรเป็ นทีถูกอกถูกใจ
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ชาวอียปิ ต์เขาจึงให้สิงของทังปวงตามทีเขาขอ ดังนีแหละ
เขาจึงได้รบิ เอาสิงของต่างๆ ของชาวอียปิ ต์เสีย
เมือพระองค์ปรารถนาให้เราสร้างพระนิเวศน์ พระองค์จะทรง
เตรียมการและจะทรงรวบรวมทรัพยากรเหล่านี จากคนของ
พระองค์
(เป็ นพยานการสร้างคจ.ของตน กรณีคจ.ท้องถินยังไม่มคี จ.
ควรท้าทายให้เกิดความเชือ: ตอนสร้างทีสันทราย ก็ไม่รวู้ ่า
จะเป็ นไปได้อย่างไร แต่พระเจ้าก็ทรงรวบรวมทรัพยากรที
จําเป็ นมาจากคนของพระองค์ ในช่วงเวลานันพอดีจริงๆ ไม่
เร็วกว่านี ไม่ชา้ กว่านี พอดี พอดีในเวลาของพระเจ้า)
หลักการทีเห็นได้ชดั เจนคือ พระองค์ทรงจัดเตรียมทรัพยากร
ท่ามกลางชุมชน ก่อนทีจะมีการสร้างพระนิเวศน์หรือก่อนที
จะต้องทําพระราชกิจต่างๆ เสมอ
ทรัพยากรทีเราได้เห็นในตอนนี มีด้วยกันหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็ น โลหะมีค่ า หิน มีค่ า ผ้า ทอเนื อละเอีย ด ขนสัต ว์ ไม้
อย่างดี เครืองเทศ และนํ ามัน พระองค์กระจายทรัพยากร
เหล่านีและทรงฝากไว้ในมือของคนในชุมชนทังหมด เราไม่รู้
ว่าแต่ละคนมีอะไรบ้าง แต่พระเจ้าทรงทราบทุกสิง
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(ยกตัวอย่างขณะท่านสร้างพระนิเวศน์ หรือเมือทําพระราช
กิจ: ตอนสันทราย เราก็ได้ต้นไม้มาจากคุณแม่อรุณศรี ตอน
จะทํา เก้า อีก็ได้รู้จ กั กับ ช่า งทํา ได้ร าคาพิเ ศษ และได้เหล็ก
อย่างดีมา ฯลฯ)
เราเห็นว่า ทรัพยากรในการสร้างพระนิเวศน์ และในการทํา
พระราชกิจ มีห ลากหลาย และมากพอสํ า หรับ ชุม ชนของ
พระองค์ ถ้ า เพีย งแต่ เ ราจะรู้ จ ัก การจัด สรรและนํ า มาใช้
เพือทีจะเป็ นพรต่ออาณาจักรของพระเจ้าทีเรารัก
การถวายเพืองานของพระเจ้า ประการแรกคือ ถวายจากสิง
ทีมี ประการที 2
2. ถวายตามใจสมัคร(20-29)
ภาษาง่ายๆ คือ ถวายด้วยความเต็มใจ อยากถวาย ไม่มใี คร
มาบังคับ แต่ถวายเพราะมีใจศรัทธาต่อพระเจ้า และต่อพระ
ราชกิจของพระองค์
ข้อ 5 ท่านทังหลายจงนําของจากของทีมีอยู่มาถวายพระเจ้า
ผูใ้ ดมีนําใจกว้างขวาง ให้ผนู้ นนํ
ั าของมาถวายพระเจ้า...
ข้อ 20-21 แล้วชุมนุ มอิสราเอลทังหมด ก็แยกย้ายกันจาก
โมเสสไป ทุกคนทีมีใจศรัทธา และทีมีใจสมัคร ก็นําสิงของมา
12
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ถวายแด่พระเจ้าสําหรับเต็นท์นัดพบและการปรนนิบตั ติ ่างๆ
และสําหรับเครืองยศบริสุทธิ...
ข้อ 29 คนอิสราเอลทังชายและหญิงทุกคน ทีมีใจสมัคร นํ า
ของถวายสําหรับการงานต่างๆ ซึงพระเจ้าทรงบัญชาโมเสส
ไว้ให้กระทําก็นําของมาตามอําเภอใจถวายแด่พระ...
 พระเจ้าไม่เคยบังคับผูใ้ ด พระองค์ทรงให้โอกาสทุกคนในการ
ถวาย ผมสังเกตว่า ผูท้ มีี ใจศรัทธาต่อพระเจ้า พอพระเจ้าให้
ทําอะไร ก็จะตอบสนองทันที เราเห็นทังชายหญิงก็รวบรวม
นํ าสิงทีตนมี และตรงกับความต้องการ มาถวายด้วยความ
เต็มใจ และด้วยใจกว้าง
 พีน้ อ งทีรัก หลายครัง การถวายให้ก บ
ั พระเจ้า ไม่ได้ถวาย
ด้วยแรงจูงใจแบบนี พอเราอ่านลก.
 ลก. 6:38จงให้เขา และท่านจะได้รบ
ั ด้วยและในตักของท่าน
จะได้รบั ตวงด้วยทะนานถ้วนยัดสันแน่ นพูนล้นใส่ให้ เพราะ
ว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะได้ทรงตวง
ให้ทา่ นด้วยทะนานอันนัน”
 เราแปลความว่า ถ้าเราถวายมาก พระเจ้าก็จะทรงคืนมามาก
ด้วย เราก็รบี นํ าสิงทีเรามีมาถวายด้วยความเต็มใจ และเฝ้า
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รอว่าเมือไหร่พระเจ้าจะอวยพรกลับมาสักที บางคนให้ค น
โน้ นคนนีด้วยใจกว้างขวาง ใจก็คดิ เพียงว่า เดียวพระเจ้าก็
อวยพระพรกลับมาตามพระสัญญาในลก. 6:38
พีน้องทีรัก หากเรานําหลักการพระคัมภีรไ์ ปใช้แบบนี แทนที
เราจะเติบโตขึนในความรักของพระเจ้า ผ่านการให้ออกไป
กลายเป็ นว่า เราเลียงตัณหาของเนือหนังเราด้วยการถวาย
การถวายกลายเป็ นตัวกระตุ้นความโลภอยากมี อยากได้สงิ
ตอบแทนเท่านัน
การให้ดว้ ยใจหวังผล โดยนิยามไม่ใช่คําว่าการถวาย แต่ตรง
กับคําว่า การลงทุน มากกว่าและสิงทีเกิดขึนตามมาคือ เมือ
เราไม่ได้รบั ตามสิงทีหวัง เราก็จะเริมขมขืน วนเวียนคิดไปว่า
เราไม่ได้รบั ความยุตธิ รรม จากนันก็พยายามทวงคืนสิงทีเรา
ได้ลงทุนไปแล้วนันเอง!
ซึงถ้าไม่ได้กลับมา ก็ไม่มกี ารลงทุนอีกต่อไป จากทีเคยถวาย
สัตย์ซอก็
ื เริมถดถอย จากทีเคยถวายตัวรับใช้ ก็เริมมีเงือนไข
และสอนคนรอบข้างให้ถอยห่างโดยไม่รตู้ วั อีกด้วย ลูซเี ฟอร์ก็
ทําเช่นนี แต่ทาํ แบบรูต้ วั และตังใจทําเลยทีเดียว
14
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ผมอยากหนุ นนํ าใจครับ การเดินติด ตามพระเจ้า เป็ นการ
รักษาหลักการให้คงไว้ในชีวิตของเรา ทุก ข้อทุกตอน การ
ถวายเป็ นหนึงในหลักการทีจะสร้างชีวติ เราให้เติบโตขึนใน
ความรัก ต่อพระเจ้าและคนรอบข้าง เป็ นกระบวนการในการ
สร้างชีวติ ให้เติบโตเป็ นเหมือนพระคริสต์ อย่าละเลย เอเมน?
 สํ า หรับ พี เลี ยง หรือ ผู้ท ีเป็ น หัว หน้ า ในทีทํ า งาน ก็ค วรใช้
หลักการเดียวกัน อย่าให้คนภายใต้การปกครองเพียงหวังว่า
เขาจะเชือฟงั เรา จะให้เกียรติเรา จะอยู่กบั เรานานๆ แต่จงให้
ด้วยใจยินดี ให้ดว้ ยใจทีอยากเห็นเขาได้รบั สิงทีดีทสุี ด
 2 คร. 9:7 ทุก คนจงให้ตามทีเขาได้ค ด
ิ หมายไว้ในใจมิใช่ให้
ด้วยนึกเสียดายมิใช่ให้ดว้ ยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรัก
คนนันทีให้ดว้ ยใจยินดี
 ขอพระเจ้า หากใจของเรายังให้ดว
้ ยความเสียดาย หรือความ
ฝื นใจ หรืออยากได้หน้ า เหมือนกับ อานาเนีย สัป ฟี รา ขอ
พระเจ้าเปลียนทีใจเราก่อน เอเมน?พีน้ องครับ พระเจ้าทรง
รักคนนัน ทีให้ดว้ ยใจยินดี เอเมน?
 การถวายเพือพระราชกิจของพระเจ้า ประการแรก ถวายจาก
สิงทีมี ประการที 2 คือ ถวายด้วยใจกว้างขวางประการที 3
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3. ใช้สติปัญญาและความสามารถในพระราชกิจ(30-36)










การถวายยังไม่สินสุดเพียงแค่การนํ า ทรัพยากรมารวมกัน
เท่ า นั น เพราะทรัพ ย์ สิงของทีนํ า มาถวายจํ า เป็ น ต้ อ งถู ก
นํามาใช้อย่างเหมาะสม และดีเลิศถวายเกียรติแด่พระเจ้าอีก
ด้วย
10จงให้ทกุ คนซึงมีสติปญั ญาในหมูพ่ วกท่าน พากันมาทําสิง
ทังปวงซึงพระเจ้าทรงบัญชาให้ทาํ แล้ว...
พระราชกิจทีพระเจ้าทรงบัญชาให้เขาทําคือ พลับพลา เต็นท์
อุปกรณ์ในพลับพลาและในเต็นท์ อุปกรณ์ ทเกี
ี ยวกับเครือง
บูชา และเสือยศต่างๆ ...
ั ายด้วยมือของตน แล้ว
25ส่วนผู้หญิงทังปวงทีชํานาญปนด้
ั
นํ ามาถวาย 26 ฝา่ ยบรรดาผูห้ ญิงทีมีใจศรัทธาก็ปนขนแพะ
ด้วยความชํานาญ
และในข้ อ ที 30-36 มี ผู้ ชํ า นาญการพิ เ ศษ พระเจ้ า ทรง
ประทานพระวิญญาณเพือให้เขามีสติปญั ญาและความเข้าใจ
และความรูใ้ นการช่างฝี มอื ทังการช่างฝี มอื ออกแบบอย่าง
ฉลาด คิดประดิษฐ์ลวดลาย แกะสลักไม้ และเปา่ แก้วได้ดว้ ย
16
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อพย. 36:1 ฝ่ายเบซาเลล และโอโฮลีอบั กับคนทังปวงทีมี
ความสามารถ ซึงพระเจ้า ทรงประทานสมรรถภาพ และ
ั ญาให้ พ อทีจะทํ า การทุ ก อย่ า งในการสร้ า งสถาน
สติ ป ญ
นมัสการตามทีพระเจ้าทรงบัญชาไว้แล้วทุกประการ
หลักการทีเราได้รบั จากพระวจนะในตอนนีคือ
ก. สติปัญญาและความสามารถ มาจากพระเจ้า
เมือพระเจ้าจะให้เราทําพระราชกิจของพระองค์ พระองค์ไม่
เพี ย งแต่ เ ตรีย มทรัพ ยากรเท่ า นั น ยัง ทรงประทานของ
ประทานแก่ ค นในชุ ม ชน เพือให้เ ขามีค วามสามารถและ
สติปญั ญาในการทําการนันจนสําเร็จอีกด้วย
ดังนัน เมือเราจะเริมต้นทําพระราชกิจของพระองค์ ไม่ว่าจะ
เป็ นการสร้างคริสตจักร หรืองานพันธกิจใดๆ เราจึงไม่ต้อง
กังวลว่าเราจะขาดแคลน หรือจะทําไม่สําเร็จ เพราะพระองค์
ทรงจัดเตรียมทุกสิง สมดังพระนามของพระองค์ พระเยโฮ
วาห์ยเี รห์ ผูท้ รงประทานทุกสิงอย่างสมบูรณ์
พระเจ้า ไม่ทรงผิดพลาด แต่เ ราอาจไม่รู้ว่ า พระเจ้าทรงใส่
ความสามารถไว้ในตัวเรามากเท่าไหร่ จนกว่าเราจะลงมือทํา
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พีน้องทีรัก ครับ ผมอยากหนุนนําใจ ไม่เพียงการถวายทรัพย์
สิงของทีมีเท่านัน แต่ขอให้มอื ของเรา ได้มสี ่วนในพระราช
กิจการงาน เข้าไปมีส่วนทําทุกด้านทียังขาดคนอยู่
คริสตจักรจะมีเพียงพอเสมอ เมือทุกคนค้นพบว่าพระเจ้าใส่
สิงใดไว้ในมือของเขาบ้าง
(ผมประทับใจ พวงองุน่ ทีบ่อบัพติสมา พระเจ้าทรงประทานผู้
ทีมีความสามารถในด้านนี เป็ นถึงอาจารย์ มาช่วยสอนเรา
ปนั จนกลายมาเป็ นบ่อบัพติสมาทีสวยงามถึงทุกวันนี)
วัฒนธรรมของคนไทย คือ อย่าทําตัวเด่น เดียวจะเป็ นภัย ทํา
ให้หลายคนแม้มคี วามสามารถ แต่ก็ไม่กล้าเสนอตัวเข้ามา
หากท่านมองๆ เล็งๆ อยากเข้ามามีส่วนในงานด้านใด อย่า
รีรอทีจะค้นพบตัวจริงของท่านในงานของพระเจ้า เอเมน?
เรืองเล่า: มีชายคนหนึงเสียชีวิตไป ก็ไปพบกับทูตสวรรค์
ท่า นเดิน ตามทูต สวรรค์ ไปชมห้องๆ หนึ ง ในห้องมีก ล่ อ ง
ของขวัญทีเปิ ดแล้ว วางอยู่เป็ นกลุ่มด้านหนึง อีกด้านหนึ ง
กองสูงใหญ่ เป็ นของขวัญจํานวนมากทียังไม่ถูกเปิ ด ชายผูน้ ี
จึงถามทูตสวรรค์ว่า ทําไมไม่ส่งกล่องของขวัญเหล่านีไปให้
ผู้รบั เพือจะได้ถู กเปิ ด ใช้งาน ทูตสวรรค์ตอบว่า ของขวัญ
18

อพย. 35:1-36:7











เหล่านี ส่งไปให้เจ้าของเรียบร้อยแล้ว พร้อมๆ กันทังหมด
ชายผูน้ นเหลื
ั
อบมอง เห็นชือตัวเองอยู่ตรงประตูหอ้ ง ก็เอะใจ
ทูต สวรรค์ยิมแล้ว บอกว่า “ถู ก ต้องแล้ว พ่ อหนุ่ ม ของขวัญ
เหล่านี ถูกส่งมอบให้ทา่ นแล้ว ในวันทีท่านได้ลมื ตาดูโลก น่ า
เสียดายทีท่านไม่ได้ใช้มนั น่าเสียดายจริงๆ”
พีน้ องทีรัก อย่ารอจนไปพบพระเยซูแ ล้ว ค่อยตระหนักว่ า
ของขวัญทีพระเจ้าประทานให้ ทังสติปญั ญาความสามารถที
พระเจ้าใส่ไว้ในตัวเรา เราใช้ไปแค่ไม่ถงึ 20%
รูอ้ ะไรไม่เท่า “รูง้ ”ี รูง้ ี ใช้ให้หมดดีกว่า “มีส่วนร่วม ใช้เต็มที”
เอเมน?
อีกหลักการหนึงทีเราเห็นคือ
ข. เราต้องถ่ายทอดความรู้ทีมี (34)
ข้อ 34 พระเจ้าทรงดลใจให้คนเหล่านี มีนําใจในการสอน
คนอืนได้ดว้ ย
พี น้ อ งทีรัก ครับ ชี วิ ต เราสั นมาก เมื อเทีย บกั บ นิ ร ัน ดร์
พระราชกิจ ของพระเจ้า ต้องการคนทีมีใ จเสมอ แต่ ทกั ษะ
ความสามารถเป็ น เรืองของการเรีย นรู้แ ละพัฒ นา เราจึง
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ต้องการการแบ่งปนั การสอนสิงสารพัดทีจําเป็ นกับพระราช
กิจของพระเจ้า
ผมเชือว่า พระเจ้าทรงดลใจเราทุกคน ให้แบ่งปนั ความรูท้ เรา
ี
มีให้กบั ผูอ้ นื ในคริสตจักรผมเห็นพีน้องแบ่งปนั ช่วยเหลือ มี
อะไรก็บอกกันไม่หวงแหนความรูค้ วามสามารถ ผมขอบคุณ
พระเจ้าทีได้อยู่ในชุมชนแห่งนี
แต่อาจมีบางคนทีมีประสบการณ์ ไม่ดีกบั การสอน บางคน
รู้สึก เสีย เวลา สอนไปคนก็ไม่เ ห็น คุณค่ า บางคนคิดว่า เรา
ไม่ได้เก่งกาจพอทีจะสอนใคร อืนๆ อีกมากทีทําให้คนจํานวน
หนึงไม่ได้ทําในสิงทีเคยทําในคริสตจักร จนไม่กล้าทีจะสอน
อีกต่อไป
พีน้องทีรัก จริงอยู่ทพระวจนะกล่
ี
าวว่า มีวาระสําหรับทุกสิง
แต่ เ รื อง ของกา รถ่ า ยทอด ประสบ การณ์ สติ ป ัญ ญ า
ความสามารถทีพระเจ้าประทานมาให้ เป็ นสิงทีเราทุกคน
ต้องทําตลอดวันคืนชีวติ ของเรา
มธ 28:19-20...สอนเขาให้ถอื รักษาสิงสารพัด...
วันนี พระนิเวศน์ ไม่ใช่ตวั อาคารอีกต่อไป แต่เป็ นชีวิตของ
พวกเราทุกคน ความรูค้ วามสามารถทีเราได้สงสมมาจากการ
ั
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ปรนนิบตั ิรบั ใช้ ไม่ว่าจะเป็ นการประกาศ การอภิบาล การ
สอน การดํ า เนิ น ชีวิต คริส เตีย น การใช้ของประทานด้ว ย
ความรัก การทํางานพันธกิจ การเป็ นเกลือและแสงสว่างใน
สังคม...เรามีเรืองทีจะแบ่งปนั อีกมากมาย
ยิงเราเดิน กับ พระเจ้า มาก เรายิงมีห ลายสิงทีต้องแบ่ ง ป นั
ออกไป เราทํา ยัง ไง ประกาศอย่ างไร อภิบ าลอย่า งไร ทํา
อะไรพลาดไปบ้าง และเราเรียนรูอ้ ะไรจากความผิดพลาดที
เราเคยทําบ้าง
จงสอนต่อไป เอเมนไหมครับ ถ้าสอนคนใกล้ตวั หมดแล้ว ก็
ออกไปเพือประกาศและสอนต่อไป อย่าให้เราเมือยล้าในการ
ทําความดีนี เพราะเราจะได้เก็บเกียวในเวลาของพระเจ้า เอ
เมน?
ในตอนท้ายของพระวจนะ คนต้องหยุดงาน เพือมาบอกให้
ทุกคนหยุดถวายได้แล้ว เพราะมีมากเกินกว่าจะเก็บ แสดง
ถึงหัวใจของอิสราเอล ทีมีศรัทธาในองค์พระเจ้าของเขา
ข้อที 4-6 ฝา่ ยคนทังปวงทีมีความสามารถ ซึงทํางานต่างๆ
ทีสถานนมัสการนัน มาถึงแล้วต่างก็หยุดทํางานในหน้ าที
ของตน 5 พากันมาเรียนโมเสสว่า ‘ประชาชนนําของมาถวาย
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มากเกินความต้องการทีจะใช้ในงานนันๆ ซึงพระเจ้าทรง
บัญชาให้กระทํา 6 โมเสสจึงสังให้ประกาศไปทัวค่ายว่า “อย่า
ให้ชายหญิงนําของสําหรับทําสถานนมัสการมาถวายอีกเลย”
เหตุฉะนันประชาชนจึงยับยังไม่นําของมาถวายอีก 7 เพราะ
ของทีเขามีอยู่แล้วก็พอและยังมีเหลืออีก
(ศบ.ขอบคุณแบบอย่างทีดีในคจ. ทีถวายสิงทีมี ด้วยใจกว้าง
ทังยังแบ่งปนั ความรูค้ วามสามารถทีมี เป็ นพรต่อคจ.ด้วย)
(หนุนใจ ท้าทายให้มสี ่วนถวายตัวรับใช้พระเจ้า)
________________________
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