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ค าถามเพ่ือการอภิปราย 
1.ใน 2 คร.9.7 ทุกคนจงให้ตามทีเ่ขาได้คิดหมายไว้ในใจ  มิใช่ให้ด้วยนึก

เสียดาย  มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ  เพราะว่าพระเจ้าทรงรกัคนนัน้ทีใ่ห้ด้วยใจ
ยินดี 

 ท่านมีประสบการณ์ในพระวจนะของพระเจ้าในข้อนี้อย่างไรบ้าง จงแบ่งปัน 
2. ใน อพย.35.21 ทุกคนทีมี่ใจศรทัธา  และทีมี่ใจสมคัรกน็ าสิง่ของมาถวาย

พระเจ้าส าหรบัเตน็ทนั์ดพบ  และการปรนนิบติัต่างๆและส าหรบัเครือ่งยศ
บริสทุธิ ์

 ท่านมีประสบการณ์ใจศรัทธาและใจสมัครอย่างไรบ้าง จงแบ่งปันเมื่อท่าน
ถวายด้วยใจศรัทธาและใจสมัครแล้วอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้าง มีความชื่นชม
ยินดีเกิดขึน้แบบที่คนอิสราเอลมีหรือไม่ อย่างไร 

3. 10 ประการคือ 1. เงินทอง 2. ทรัพย์สมบัติ 3.ธุรกิจ 4.ความสามารถ 5.โอกาส  
    6.ชื่อเสียง 7.อ านาจ 8.พรสวรรค์ 9.สติปัญญา 10. ครอบครัว 

 จงแบ่งปันว่า ใน 10 ประการนี้ ท่านจะสามารถน ามารับใช้พระเจ้าได้อย่างไร 
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 สภษ.15.13 ใจทียิ่นดีกระท าให้ใบหน้าร่าเริง  แต่โดยความเสียใจดวงจิตก็
สลายลง 

 มี 2 สิ่งที่เกี่ยวข้องกันคือ หัวใจที่ชื่นชม -  มือที่ให้ [Laughing Heart - Giving 
Hand] 

 สิ่งที่ตรงกันข้ามกับมือที่ให้นั้นคือ___________________  
 ถ้าเราอยากจะมีชีวิตไปจนสุดศักยภาพนั้น เราต้องจัดการศัตรูตั วที่ 4 คือ 
ความเห็นแก่ตัว 

1. ใจช่ืนชมและมือท่ีให้ของพ่ีน้องในมาซิโดเนีย 

 คริสตจักรเมืองโครินธ์เต็มไปด้วย__________ มีเงิน และมี_________ 
o แต่ในคริสตจักรแห่งนี้ท าสัญญากับพระเจ้า แต่__________สัญญานั้น 
o คริสตจักรแมท่ี่เยรูซาเล็มมีปัญหา________และต้องการความช่วยเหลือ  
o พี่น้องที่แคว้นมาซิโดเนี ยแม้ มีปัญหาเรื่องการเงิน แต่ พวกเขาก็ได้

ให้__________อย่างยิ่ง 
o โครินธ์ได้สัญญาว่าจะถวายเงินช่วย แต่เขาก็ไม่ได้ท า ( 2 คร.9.1-3 ) 

 2 คร.9.6-7  
o นึกเสียดาย =___________   
 คือ ความคิดของการ__________ เพราะว่า เราไม่ต้องการจะมีส่วนด้วย  

o ภาพของการนึกเสียดาย คือ ______________  
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 ไม่ใช่ด้วยการฝืนใจ  
o หมายความว่า การให้นั้น ต้องไม่ใช่รู้สึกว่า____________ 

 การเห็นแก่ตัว จะขวางกั้นไม่ให้เราบินไปจนสุดศักยภาพได้ 
o และการที่จะจัดการเรื่องการเห็นแก่ตัวนั้นคือ __________ 
o เพราะว่าพระเจ้าทรงรกัคนนัน้ทีใ่ห้ด้วยใจยินดี (2คร.9.7) 

2. ตวัอย่างการให้ด้วยความยินดีจากพระคมัภีรเ์ดิม 

  ในขณะที่ก าลังอยู่ในถิ่นทุรกันดารนั้น พระเจ้าได้ให้แบบส าหรับสร้างหีบพันธ -
สัญญากับพวกเขา (อพย.27.1-7) 

  “แล้วให้เขาสร้างสถานนมสัการถวายแก่เรา  เพือ่เราจะได้อยู่ท่ามกลาง
พวกเขา” (อพย.27.8) 

 สิ่งที่เราเห็นการตอบสนองของคนอิสราเอล ดังนี้คือ 
 ด้วย___________ อพย.35.26 
 ด้วย____________ อพย.36.3 

o พวกเขาถวายด้วย “_______” และด้วย “________” (อพย.35.20-21) 
o คนเหล่านี้ไม่ได้หวงไว้ส าหรับตัวเองเลย (อยพ.35.22-29) 

 พระเจ้าทรงกระท าการในหัวใจและวิญญาณของคนอิสราเอล 
o _____________ได้มาเยี่ยมเยือนค่ายของอิสราเอล 

 อพย.36.4-7 ของมากเกินความต้องการแล้ว  จนโมเสสต้องสั่งให้หยุด 
 ความสัมพันธ์ของสองสิ่ง 
o _________ และ_________ 
o เมื่อเขาถวาย เขามี_________ 
o ___________ถูกก าจัดออกไป  

 

 มีอะไรอยู่ในมือของท่าน 
o 1. เงินทอง 2. ทรัพย์สมบัติ 3.ธุรกิจ 4.ความสามารถ 5.โอกาส 6.ชื่อเสียง  

7.อ านาจ 8.พรสวรรค์ 9.สติปัญญา 10. ครอบครัว 
o ท าอย่างไรที่จะใช้ 10ประการทั้งหมดนีอ้ย่างมีความสุขและความชื่นชม 
o อย่า ________ อย่าเก็บสิ่งเหล่านี้ส าหรับ _______ หรือ ___________ 

หรือ____________เท่านั้น  
o แต่ให้สิ่งเหล่านี้กับพระเจ้า 

 เราจะให ้10 อย่างที่เรามีอยู่นี้ส าหรับรับใช้พระเจ้าหรือไม่ 
o เรากระเสือกกระสนหรือไม่ที่จะให้ 10 อย่างที่เรามีอยู่นั้นรับใช้พระเจ้า  
o ท าไมจึงยกตัวอย่างเกี่ยวข้องกับเงินทองเสมอ 
 ที่เป็นเช่นนี้ เพราะปัจจุบัน _____________ของคนอยู่เพื่อเงิน ทุกอย่าง

คือเงิน 
 __________คือเงิน 
 __________เมื่อมีเงิน 
 __________เมื่อมีเงิน 

 เงินไม่ผิด แต่ต้องใช้ให้ถูก ให้เงิน_______เรา  
อย่าให้เงินมาเป็น________ของเรา 

 ในปีนี้ เราให้อะไรกับพระเจ้าบ้าง 
o นอกจากสิบลด เราได้ให้อะไรแก่พระเจ้า  
o เราได้ให้อะไรเพื่อสนับสนุนอาณาจักรพระเจ้า 
o เราให้เวลากับพระเจ้าหรือไม่ ในการรับใช้ ในการสร้างชีวิตตัวเองขึ้นมา 

 
 
 


