
 ส่วนสิบและ

เงินบริจาคอดอาหาร



“จงนำ�ทศ�งค์เต็มขน�ด 

ม�ไว้ในคลัง . . . จงลองดูเร�ในเรื่องนี้ดูที 

หรือว�่ เร�จะเปิดหน้�ต่�งในฟ้�สวรรค์ให้เจ�้ 

และเทพรอย่�งล้นไหลม�ให้เจ้�หรือไม่”

(มาลาคี 3:10)
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พระบิดาบนสวรรค์ของท่านทรงรักท่านและทรงต้องการประทาน

พรท่านทุกด้านในชีวิต พระบัญญัติทั้งหลายที่พระองค์ประทาน

ผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค์จะช่วยให้ท่านด�าเนินชีวิตอย่างมี

ความสุข พระบัญญัติในการจ่ายส่วนสิบซึ่งได้รับการฟื้นฟูผ่านศาสดา

พยากรณ์โจเซฟ สมิธ เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนในการสร้างอาณาจักร 

ของพระผูเ้ป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลก  การเชือ่ฟัง 

พระบัญญัติข้อนี้เป็นข้อก�าหนดในการรับ

บัพติศมาเข้าสู่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์

แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ส่วนสิบคืออะไร
ส่วนสิบคือเงินบริจาคหน่ึงในสิบส่วนจาก

รายได้ของบุคคลหนึ่งที่มอบให้ศาสนจักร

ของพระผู้เป็นเจ้า พระบัญญัติข้อนี้มีมาตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิม  

ศาสดาพยากรณ์มาลาคีสอนความส�าคัญของส่วนสิบและพรที่มาจาก

การเชื่อฟังกฎส่วนสิบไว้ดังนี้

“จงน�าทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลัง … จงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่า 

เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้า

หรือไม่” (มาลาคี 3:10)

ผูท้ี่เชื่อฟังพระบัญญัติ 

ในการจ่ายส่วนสิบ 

ได้รับคำ�สัญญ�ถึงพร 

อันยิ่งใหญ่
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ในปี ค.ศ. 1838 พระเจ้าทรงก�าชบัพระบญัญตัข้ิอนีผ่้านศาสดาพยากรณ์ 

โจเซฟ สมิธว่า

“ผู้คนของเรา…พึงจ่ายหนึ่งในสิบส่วนของผลประโยชน์ทั้งหมดของพวก

เขาเป็นรายปี; และนี่พึงเป็นกฎถาวรส�าหรับพวกเขาตลอดกาล” (หลัก

ค�าสอนและพันธสัญญา 119:3–4) ผลประโยชน์ เป็นที่เข้าใจว่าหมาย

ถึงรายได้

พระเจ้าทรงถือว่าส่วนสิบของท่านศักดิ์สิทธิ์ และท่านเฉลิมพระเกียรติ 

พระองค์โดยการจ่ายส่วนสบิ  การจ่ายส่วนสบิเป็นการแสดงออกถงึศรทัธา 

ที่ท่านมีต่อพระผู้เป็นเจ้าและงานของพระองค์

เหตุใดฉันจึงควรจ่ายส่วนสิบ
สิ่งดีงามทุกอย่างในชีวิตท่านเป็นของประทานจากพระบิดาบนสวรรค์

ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก  เมื่อท่านถวาย 10 เปอร์เซ็นต์คืนพระองค์ ท่าน

แสดงออกถึงความรัก ศรัทธา และความกตัญญูของท่าน ท่านแสดงให้

พระผู้เป็นเจ้าเห็นว่าท่านจะท�าตามพระองค์แม้จะยากล�าบากเพียงใด

ก็ตาม ท่านแสดงให้พระองค์เห็นว่าท่านจะพึ่งพาพระองค์มากกว่า

วางใจในเงินทองหรือวัตถุสิ่งของ ด้วยความซื่อสัตย์ของท่าน พระบิดา

บนสวรรค์ทรงสัญญาว่าท่านจะได้รับพรมากกว่าสิ่งที่ท่านยอมเสียสละ

ถึงแม้เป็นเร่ืองยากส

หนึ่งในสิบจากรายได้ของตน แต่ผู้จ่ายส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์เรียนรู้ว่า

พวกเขาจะไม่พลาดการจ่ายส่วนสิบเลย  หน้าต่างสวรรค์เปิดออกอย่าง

แท้จริงและน่าอัศจรรย์ยิ่ง และพรทั้งหลายหลั่งไหลมายังพวกเขา ดังที่ 
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มารดาม่ายคนหนึ่งอธิบายให้บุตรของเธอ 

ฟังว่า “แม่ไม่สามารถ [เลี้ยงดูลูกๆ] ได้หาก 

ไม่ได้รับพรจากพระเจ้า  แม่ได้รบัพรเหล่านัน้ 

ด้วยการจ่ายส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์  เมื่อแม ่

จ่ายส่วนสบิ แม่ได้รับสญัญาจากพระเจ้าว่า 

พระองค์จะประทานพรเรา และเราต้องได้

รับพรเหล่านั้นเพื่อจะด�าเนินชีวิตต่อไปได้”  

(ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ Ensign พ.ค. 1994 หน้า 

33)

ความเข้มแข็งทางวิญญาณเกิดจากการพึ่งพาพระเจ้า เมื่อเราเผชิญการ 

ทดลองที่หนักหนาสาหัสในชีวิต เราจ�าเป็นต้องมีศรัทธา การดลใจ และ

ความกล้าหาญเพิ่มมากขึ้น  พรเหล่านี้จะหลั่งไหลมาจากหน้าต่างสวรรค์

เนื่องมาจากการเชื่อฟังกฎส่วนสิบ

นอกจากนี้ คนเป็นอันมากพบว่าเพราะพวกเขาจ่ายส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์

จึงบริหารการเงินของตนเองได้ดีขึ้นและสอดรับกับความต้องการที่มีอยู่  

การจ่ายส่วนสิบสอนให้เรารู้จักควบคุมความปรารถนาที่มีต่อวัตถุสิ่งของ

และซื่อสัตย์ต่อเพื่อนมนุษย์  เราเรียนรู้ที่จะวางใจว่าสิ่งที่เราได้รับมาโดย

ผ่านพรของพระเจ้าและความพยายามอย่างขยันหมั่นเพียรของเราเอง

เพียงพอแล้วส�าหรับความจ�าเป็นในชีวิต

ก�รจ่�ยส่วนสิบแสดงถึง 

ศรัทธาที่ท่านมีต่อพระเยซู 

คริสต์ เมื่อท่�นพึ่งพ� 

พระองค์ ท�่นจะได้รับ 

คว�มเข้มแข็ง ก�รนำ�ท�ง 

และคว�มช่วยเหลือที่ท�่น 

ต้องการในชีวิตท่าน
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ไม่ว่ารายได้ของท่านจะมีจ�านวนเท่าใด ท่านจะได้รับพรเมื่อท่านจ่าย

ส่วนสิบ  เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นหญิงคนหนึ่งใส่เหรียญสองสาม 

เหรียญลงในตู้เก็บเงินถวายที่พระวิหาร พระองค์ทรงบอกสานุศิษย์ของ 

พระองค์ว่า “หญงิม่ายจนคนนีไ้ด้ใส่ไว้ในตูเ้กบ็เงนิถวายมากกว่าคนทัง้ปวง 

ที่ใส่ไว้นั้น  เพราะว่าคนทั้งปวงนั้นได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ไว้  แต่ 

ผู้หญิงนี ้  . . .  ยังได้เอาเงินที่มีอยู่ . . .  ของตนมาใส่จนหมด” (มาระโก 12: 

43–44)
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ส่วนสิบน�ำไปใช้อย่ำงไร

ส่วนสิบเป็นกฎทางการเงินของพระเจ้าเพื่อศาสนจักรของพระองค์  

เงนิบรจิาคส่วนสบิใช้ไปเพือ่จดุประสงค์ของพระเจ้าเสมอ ซึง่จดุประสงค์ 

เหล่านั้นพระองค์ทรงเปิดเผยผ่านสภาผู้รับใช้ของพระองค์  ส่วนสิบน�า

ไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น

• สร้างและซ่อมบ�ารุงพระวิหาร อาคารนมัสการ และอาคารอ่ืนๆ ของ

ศาสนจักร

• สนับสนุนกิจกรรมและการด�าเนินงานของสมาชิกศาสนจักรในท้องที่

• สนับสนุนโปรแกรมศาสนจักร รวมทั้งการศึกษาและการค้นคว้า

ประวัติครอบครัว

ส่วนสิบจ่ายเป็นส่วนตัว ข้อมูลเกี่ยวกับเงินบริจาคจะเก็บไว้เป็นความ

ลับอย่างเคร่งครัด
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กำรอดอำหำรและเงินบริจำคอดอำหำร

นอกจากการจ่ายส่วนสิบ เรายังได้รับบัญชาให้สละทรัพย์สินของเรา

เพ่ือช่วยเหลือคนยากจนและคนตกทุกข์ได้ยาก  วิธีหนึ่งในการท�าเช่น 

นีค้อืโดยการอดอาหาร ไม่รบัประทานอาหารและดืม่น�า้เป็นเวลาสองมือ้ 

ติดต่อกัน  พระเจ้าทรงฟ้ืนฟหูลกัธรรมการอดอาหารผ่านศาสดาพยากรณ์ 

โจเซฟ สมิธ และศาสนจักรก�าหนดให้วันอาทิตย์หนึ่งของเดือนเป็นวัน 

อดอาหาร  การอดอาหารซึง่เป็นข้อบ่งชีอ้ย่างหนึง่ของศาสนจกัรทีแ่ท้จรงิ 

เปิดโอกาสให้แก่การฟื้นฟูทางวิญญาณและใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์

ของเรามากขึ้น

ในการอดอาหาร สมาชิกศาสนจักรจะมอบเงินบริจาคอดอาหารด้วยใจ

เผื่อแผ่เพื่อดูแลคนยากจนและคนตกทุกข์ได้ยาก  เงินบริจาคอย่างน้อย 

ควรเท่ากบัมลูค่าของอาหารสองมือ้ทีส่มาชกิศาสนจกัรไม่ได้รบัประทาน 

ระหว่างอดอาหาร ศาสนจักรใช้เงินทุนเหล่านี้เพื่อจัดหาอาหาร ที่อยู่

อาศัย และสิ่งจ�าเป็นอื่นๆ ให้แก่ผู้คนขัดสนทั้งในท้องที่และทั่วโลก

ไม่มีมาตรฐานก�าหนดว่าเงินบริจาคอดอาหารควรเป็นจ�านวนเท่าใด  

เมื่อท่านบริจาคให้เงินทุนเหล่านี้ด้วยใจเผื่อแผ่ ท่านจะได้รับพรทั้งทาง

โลกและทางวิญญาณจากการที่ท่านปรารถนาจะช่วยผู้อื่น
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การศึกษาเพิ่มเติม
ค�าถามและข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านไตร่ตรองเพิ่มเติมเกี่ยว

กับหลักธรรมในจุลสารฉบับนี้  เชิงอรรถและข้ออ้างโยงในพระคัมภีร์จะ

ชี้แนะท่านถึงข้อความและแหล่งช่วยเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักธรรมเหล่านี้

เหตุใดส่วนสิบจึงสำาคัญ

เลวีนิติ 27:30(พระคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาเดิม)

ลูกา 12:16–21(พระคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่)

พรจากการจ่ายส่วนสิบมีอะไรบ้าง

มาลาคี 3:8–12 (พระคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาเดิม; ดู 3  นีไฟ  

24:8–12 พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 607 ด้วย)

มัทธิว 6:31–33 (พระคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่); ดู 3  นีไฟ  

13:31–33 พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 581 ด้วย) 

“ส่วนสิบ” แน่วแน่ต่อศรัทธา (ผู้สอนศาสนาหรือสมาชิกศาสนจักรสามารถ 

ช่วยให้ท่านมีหนังสือเล่มนี้ หรืออ่านออนไลน์ได้ที่ www.mormon.org)  

ฉันจะช่วยคนยากจนและคนตกทุกข์ได้ยากได้อย่างไร

อิสยาห์ 58:6–7 (พระคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาเดิม) 

มัทธิว 19:21 (พระคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่) 

โมไซยาห์ 4:26 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 210) 



ฉันควรทำ�อะไรบ�้ง
• อ่�นพระคัมภีร์มอรมอนต่อไป   
ข้อคว�มที่แนะนำ�ให้อ่�น: 

•	เริ่มจ่�ยส่วนสิบเต็ม สวดอ้อนวอนทูลขอคว�มช่วยเหลือในก�รรักษ� 
พระบัญญัติข้อนี้

•	ไปโบสถ์วันอ�ทิตย์นี้

•	เตรียมพร้อมต่อไปเพื่อรับบัพติศม�
 วันบัพติศม�: 

•	เยี่ยมชม www.mormon.org เพื่อเรียนรู้ม�กขึ้นเกี่ยวกับศ�สนจักรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย

•	พบกับผู้สอนศ�สน�ต่อไปเพื่อเรียนรู้ม�กขึ้นว่�พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้� 
จะเป็นพรในชีวิตท่�นได้อย่�งไร

นัดหม�ยครั้งต่อไป: 

ชื่อและหม�ยเลขโทรศัพท์ของผู้สอนศ�สน�: 
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