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เมษายน 1  
การทรงเรียกคือการเช้ือเชิญให้มารบัการเตรียมพรอ้มเพือ่ใช้งาน 

 
มใีครบา้งทีอ่ยากจะบนิไปกบัใครบางคนทีพ่ึง่ตดัสนิใจว่าตนเองมใีจอยากจะเป็นนกับนิ 

แต่ไม่เคยยอมไปฝึกอบรมเพื่อเป็นนกับนิมาก่อน? และในทาํนองเดยีวกนั 
จะมใีครสกักีค่นทีย่อมกระโดดขึน้เตยีงเพื่อใหใ้ครบางคนทาํการผ่าตดั 
โดยทีเ่ขาคนนัน้พึง่จะรูส้กึว่าอยากเป็นหมอผ่าตดัขึน้มา? คาํตอบกค็อื ไมม่ใีครหรอก แมแ้ต่ในเรื่องธรรมดาๆ 
ในชวีติเรากร็ูก้นัดอียู่แลว้ว่า 
ไม่มใีครหรอกทีจ่ะไวใ้จฝากเรื่องความเป็นความตายแบบนี้ไวก้บัใครบางคนทีไ่ม่ผ่านการฝึกฝนอบรมมาจนพรกัพรอ้ม  

เช่นเดยีวกนักบัเรื่องฝา่ยวญิญาณ เมื่อเราเขา้มาหาพระครสิตแ์ละมอบชวีติไวก้บัพระองค ์
เราสามารถคาดหวงัไดว้่าพระองคจ์ะทรงประทานใหเ้รามใีจปรารถนาอนัแรงกลา้ทีจ่ะปรนนิบตัริบัใชใ้นพระกายของพระครสิ
ต ์การทีเ่ราไดร้บั “การทรงเรยีก” เป็นสว่นตวันัน้ 
เป็นการเชือ้เชญิใหเ้ราฉวยโอกาสและเวลาทีพ่ระเจา้ทรงประทานใหเ้พื่อจะรบัการฝึกฝนอบรม 
เพื่อจะไดเ้ขา้สูก่ารรบัใชใ้นวนัทีย่ิง่ใหญ่ คนทีไ่ดร้บัการเรยีกนัน้มมีาก แต่ผูท้ีไ่ดร้บัเลอืกมน้ีอย 
บางทอีาจเป็นเพราะว่ามเีพยีงไม่กีค่นเท่านัน้ทีม่คีวามพรอ้มในวนัทีพ่ระเจา้ตอ้งการใช ้
จงมอบถวายตวัเองใหแ้ก่ครสิตจกัรทอ้งถิน่แลว้เริม่รบัการฝึกฝนเตรยีมชวีติเสยีตัง้แต่วนัน้ี 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขอบคุณพระองคท์ีข่า้พระองคไ์ดร้บัการทรงเรยีกจากพระองค ์
ทรงโปรดช่วยใหข้า้พระองคม์อบถวายการทรงเรยีกแดพ่ระองคแ์ละแก่ครสิตจกัรทอ้งถิน่ 
เพื่อขา้พระองคจ์ะไดร้บัการฝึกฝนเตรยีมชวีติดว้ยความอดทนอยา่งเหมาะสม 
ขณะทีข่า้พระองคก์าํลงัดาํเนินไปสูช่่วงเวลาอนัยิง่ใหญ่ในการรบัใช ้
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มทัธวิ 20.16 อย่างนัน้แหละ   คนทีเ่ป็นคนสดุทา้ยจะกลบัเป็นคนตน้   และคนทีเ่ป็นคนตน้จะกลบัเป็นคนสดุทา้ย” 
 
2 เปโตร 1.10 เพราะฉะนัน้   พีน้่องทัง้หลาย   
จงยิง่อุตสา่หก์ระทาํตนใหเ้ป็นไปตามทีพ่ระเจา้ทรงเรยีกและทรงเลอืกท่านไวแ้ลว้นัน้   เพราะว่าถา้ท่านประพฤตเิช่นนัน้   
ท่านจะไม่พลาดจากทางทีนํ่าไปสูค่วามรอด 
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เมษายน 2  
อย่าปล่อยให้หวัใจทีแ่ตกสลายมาท าให้คณุความหวงัสลาย 

 
เราอาจพบกบัความผดิหวงัและการสญูเสยีในชวีติ ซึง่อาจทาํใหเ้ราตกอยู่ในสภาพเจบ็ชํ้าน้ําใจและทอ้แทส้ิน้หวงั 

อาการอย่างนี้เราเรยีกว่า หวัใจแตกสลาย เมื่อทุกอย่างรอบตวัเราดเูหมอืนมดืมน 
เรากม็กัจะเพ่งไปทีต่น้เหตุทีท่าํใหเ้ราเจบ็ปวด และลมืทีจ่ะมองดภูาพใหญ่นัน่คอื พระเจา้ทรงรกัเรา 
และพระองคย์งัทรงควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได ้ในมาระโก 9 พ่อผูใ้จสลายคนหน่ึงเขา้มาเฝ้าพระเยซ ู
ลกูชายของเขาถูกทรมานโดยวญิญาณชัว่มาเป็นปีๆ แลว้ “ทุกอย่างเป็นไปไดส้าํหรบัผูท้ีเ่ชื่อ” พระเยซตูรสั “ขา้พระองคเ์ชื่อ” 
ชายผูน้ัน้กล่าว “แต่สว่นทีย่งัไม่เชื่อนัน้โปรดทรงช่วยดว้ยเถดิ” 
ชายคนนี้เหลอืเพยีงความหวงัทีจ่ะทลูขอความช่วยเหลอืจากพระเยซ ู 

ถา้คุณแบกภาระหนกัอยูใ่นวนัน้ี อย่าปล่อยอาการใจสลายมาทาํใหคุ้ณความหวงัสลายไปดว้ย 
จงทลูขอใหพ้ระเจา้ประทานนิมติเพื่อใหคุ้ณไดเ้หน็อนาคตทีด่กีว่าซึง่รออยู่เบือ้งหน้า บดัน้ี จงกา้วเดนิไปสู่วนัคนืทีด่กีว่า 
โดยความไวว้างใจว่าพระองคจ์ะประทานกาํลงัและแรงใจแก่คุณในการเดนิทาง 
ยงัมคีวามหวงัสาํหรบัหวัใจทีแ่ตกสลายทุกดวง   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคท์ราบว่าพระองคท์อดพระเนตรเหน็สิง่ทีข่า้พระองคต์อ้งเผชญิในวนัน้ี 
ขา้พระองคเ์ชื่อว่าพระองคท์รงรกัขา้พระองค ์และมแีผนการสาํหรบัชวีตินี้ โปรดช่วยใหข้า้พระองคว์างใจพระองคม์ากขึน้ 
และใหม้องเหน็เลยพน้ชว่งเวลาแห่งความเจบ็ปวดนี้ ขอบพระคณุทีท่รงเป็นบ่อเกดิแห่งความหวงัและสนัตสิขุของขา้พระองค์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สดุด ี39.7 “ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ บดัน้ีขา้พระองคจ์ะรอคอยอะไร ความหวงัของขา้พระองคอ์ยู่ในพระองค ์   
  
เยเรมยี ์29.11 พระเจา้ตรสัว่า   เพราะเรารูแ้ผนงานทีเ่รามไีวส้าํหรบัเจา้   เป็นแผนงานเพื่อสวสัดภิาพ  ไมใ่ช่เพื่อทุกขภาพ   
เพื่อจะใหอ้นาคตและความหวงัใจแก่เจา้ 
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เมษายน 3 
อย่าพึง่รบัปาก ถ้าคณุไม่พรอ้มทีจ่ะท าตาม 

 
พระเยซเูล่าเรื่องของชายคนหนึ่งซึง่มบีตุรชายสองคน ผูเ้ป็นพ่อขอใหเ้ขาทัง้สองออกไปช่วยกนัทาํงานในวนัหนึ่ง 

คนแรกรบัปากว่าจะไป สว่นอกีคนไม่ยอมไป แต่ต่อมาคนทีบ่อกว่าจะไม่ไปนัน้เปลีย่นใจและกลบัไปทาํงานใหผู้เ้ป็นพ่อ 
สว่นคนทีร่บัปากนัน้กลบัไม่ไดไ้ปทาํงาน พระเยซตูรสัถามวา่ “สองคนน้ี คนไหนเป็นบุตรทีด่กีว่า?”  
  พระเจา้กเ็ปรยีบเหมอืนพ่อในเรื่องนี้ ซึง่ประสงคใ์หเ้ราเป็นบุตรทีด่ ีและพระองคต์อ้งการหวัใจของเรา 
ไม่ใช่มาแต่ตวัเท่านัน้ การช่วยเหลอืจะยงัไม่นบัเป็นการช่วยเหลอืจนกว่าเราจะไดก้ระทาํการดจีนเสรจ็สิ้นเสยีก่อน 
พระบดิาของเราผูส้ถติในสวรรคก์าํลงัรอคอยบุตรของพระองคท์ีจ่ะร่วมทาํการกบัพระองคใ์นการเกบ็เกีย่ว 
ทีจ่ะร่วมชวีติกบัพระองค ์และไดร้บับาํเหน็จทีพ่ระองคท์รงจดัเตรยีมไวใ้ห ้อย่าพึง่รบัปาก ถา้คุณยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะทาํตาม 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ขา้พระองค ์อยากเป็นลกูทีด่ ีขา้พระองคอ์ยากรูจ้กัพระองคแ์ละมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัพระองค ์
สิง่ทีส่าํคญัสาํหรบัพระองคก์ส็าํคญัสาํหรบัขา้พระองคด์ว้ย โปรดสาํแดงใหรู้ด้ว้ยเถดิว่า 
วนัน้ีขา้พระองคจ์ะทาํสิง่ใดไดบ้า้งเพื่อทาํใหพ้ระองคท์รงเป็นสขุได ้
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สดุด ี40.8  ขา้พระองคปี์ตยินิดทีีก่ระทาํตามน้ําพระทยัพระองค ์พระธรรมของพระองคอ์ยู่ในจติใจของขา้พระองค์”    
 
ยอหน์ 14.23 พระองคต์รสัตอบเขาว่า   “ถา้ผูใ้ดรกัเรา   ผูน้ัน้จะประพฤตติามคาํของเรา   และพระบดิาจะทรงรกัเขา   
แลว้พระบดิากบัเราจะมาหาเขา   และจะอยู่กบัเขา 
 
ยอหน์ 17.3 และนี่แหละคอืชวีตินิรนัดร ์  คอืทีเ่ขารูจ้กัพระองค ์  ผูท้รงเป็นพระเจา้เทีย่งแทอ้งคเ์ดยีว   
และรูจ้กัพระเยซคูรสิตท์ีพ่ระองคท์รงใชม้า  
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เมษายน 4  
จงใช้เงินทุนฝ่ายวิญญาณ 

 
คนทาํงานบางคนเป็นผูท้ีเ่ขา้ใจและรูจ้กัฉวยโอกาสทีจ่ะลงทุนเพื่อเกบ็สะสมไวใ้นวยัเกษยีณ พวกเขาทาํงานหนกั 

และสะสมเงนิบางสว่นไวใ้นแต่ละสปัดาห ์จนกลายเป็นเงนิทุนเพือ่เกบ็ไวใ้ชใ้นวนัขา้งหน้า 
น่ีเป็นแนวคดิคลา้ยกนัสาํหรบัเรือ่งแผ่นดนิสวรรค ์เมื่อเราดาํเนินชวีติตามพระประสงคข์องพระเจา้ เราจะไดร้บัปญัญา 
ความโปรดปรานและความเชื่อถอืจากผูอ้ื่น นี่คอืทุนในฝา่ยวญิญาณของเรา 
หลายครัง้เราไดร้บัทุนฝา่ยวญิญาณมากแต่ใชอ้อกไปน้อย และเกบ็สว่นทีเ่หลอืไวใ้ชใ้นอนาคต 

คุณสามารถใชเ้งนิทุนฝา่ยวญิญาณของคุณไดโ้ดยการสนบัสนุนคนอื่นใหร้บัใชพ้ระเจา้ 
หรอืเพื่อใหต้นเองไดร้บัความโปรดปราน เพื่อเหน็แก่ประโยชน์แห่งแผ่นดนิของพระเจา้ 
พระเจา้ทรงประทานทุนฝา่ยวญิญาณใหแ้ก่เรามากกว่าทีเ่ราจาํเป็นตอ้งใชเ้พื่อตนเอง 
จงใชทุ้นฝา่ยวญิญาณออกไปเพือ่ประโยชน์แก่ผูอ้ื่นดว้ย จงใชท้นุฝา่ยวญิญาณของคุณขณะทีย่งัอยู่ในโลกน้ี 
เมื่อไปถงึสวรรคค์ุณไม่จาํเป็นตอ้งใชม้นัแลว้  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ขา้พระองคอ์ยากเป็นนกัลงทุนทีด่ ีโปรดสาํแดงโดยทางพระวญิญาณ 
ใหข้า้พระองคร์ูจ้กัวธิใีชป้ระโยชน์จากโอกาสทีพ่ระองคป์ระทานใหอ้ย่างเตม็ที ่
ทรงโปรดช่วยใหข้า้พระองคร์ูว้่าควรลงทุนในชวีติคนอื่นมากน้อยเพยีงใด 
ทุกอย่างทีข่า้พระองคม์อียู่นัน้เป็นของพระองคท์ัง้สิน้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยอหน์ 9.4 เราตอ้งกระทาํพระราชกจิของพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามาเมื่อยงัวนัอยู่   เมื่อถงึกลางคนืไมม่ผีูใ้ดทาํงานได้ 
 
เอเฟซสั 5.16 จงฉวยโอกาส   เพราะว่าทุกวนัน้ีเป็นกาลทีช่ ัว่ 
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เมษายน 5  
ไม่ส าคญัหรอกว่าใครจะขึ้นไปถึงบนยอดก่อน 

 
ในสงัคมแห่งการแขง่ขนัทุกสงัคมนัน้ เรามกัจะเน้นถงึความสาํเรจ็ทีก่ารขึน้ไปถงึตําแหน่งสงูสุดก่อน ผลลพัธก์ค็อื 

ผูบ้รหิารขององคก์รต่างๆ ยอมสละความซื่อตรงเพื่อแลกกบัตําแหน่งทีต่นเองทะเยอทะยานใฝห่า 
พวกเขาพลาดสจัธรรมทีส่าํคญัไปนัน่คอื วธิกีารทีเ่ราวิง่แขง่นัน้แทท้ีจ่รงิแลว้มคีวามสาํคญักว่าการแขง่ขนัจรงิๆ เสยีอกี 
การทีเ่ราจะถงึเสน้ชยัเมื่อไหร่นัน้ยงัไม่สาํคญัเท่ากบัการทีเ่ราไดไ้ปถงึเสน้ชยัดว้ยความสง่างาม มคีุณลกัษณะเพยีบพรอ้ม 
หลายคนทีก่า้วไปจนถงึตําแหน่งสงูสดุแลว้สดุทา้ยกลบัลม้ลง 
เพราะการกา้วขึน้สูต่ําแหน่งของเขานัน้แพรวพราวไปดว้ยเหลีย่มกล และการตดัสนิใจทีผ่ดิจรรยาบรรณ 
ซึง่ทาํใหเ้ขาตอ้งสญูเสยีมากกว่าทีเ่คยคดิคาํนวณไว ้  
   แลว้คุณล่ะ? 
ความหยิง่ทะนงและทะเยอทะยานของคุณไดผ้ลกัดนัใหคุ้ณเร่งขึน้สู่ปลายยอดโดยน้ํามนัแหง่เล่หเ์หลีย่มหรอืเปล่า? 
ลองสาํรวจดลูู่วิง่สว่นตวัของคุณ แลว้กรุยเสน้ทางของคุณไปดว้ยความกล้า ความซื่อตรง ความเพยีรพยายาม 
และความอดทน จงใชเ้วลาทีจ่ะช่วยใหค้นอื่นไปถงึเสน้ชยัดว้ย จงกา้วไปอย่างสขุมุรอบคอบ 
และตดัสนิใจตามแนวทางของพระเจา้ เพื่อว่าเมื่อคุณกา้วไปถงึยอดแลว้ คุณจะสามารถคงอยู่บนนัน้ได ้  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ทรงโปรดช่วยขา้พระองคใ์นวนัน้ีใหใ้สใ่จกบัการวิง่แขง่ของขา้พระองค ์
ขา้พระองคไ์ม่ขอเชื่อในความเขา้ใจผดิๆ ทีว่่า การไปถงึก่อนคอืการไดเ้ป็นสดุยอด 
โปรดช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะดาํเนินชวีติในทุกดา้นตามพระวจนะของพระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มทัธวิ 19.30 แต่มหีลายคนทีเ่ป็นคนตน้   จะตอ้งกลบัไปเป็นคนสดุทา้ย   และทีเ่ป็นคนสดุทา้ยจะกลบัเป็นคนตน้  
  
มทัธวิ 6.33 แต่ท่านทัง้หลายจงแสวงหาแผ่นดนิของพระเจา้   และความชอบธรรมของพระองคก์่อน   
แลว้พระองคจ์ะทรงเพิม่เตมิสิง่ทัง้ปวงเหล่านี้ให ้   
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เมษายน 6  
การเจริญเติบโตทีแ่ท้จริงนัน้จะเรียกรอ้งให้เราต้องเสียประโยชน์บางอย่างเสมอ 

 
สิง่หนึ่งทีจ่รงิแทแ้น่นอนในชวีตินัน้คอื การทีเ่ราจะเตบิโตขึน้ในฝา่ยวญิญาณ ทางกาย ทางจติใจ 

และทางดา้นความสมัพนัธก์บัคนอื่นนัน้ เราตอ้งเตม็ใจพรอ้มยอมเสยีบางอย่าง 
เช่นเดยีวกบัทีร่่างกายของเราจะเหีย่วแหง้หากขาดสารอาหารทีด่ ีดา้นอื่นๆ ทุกดา้นในชวีติของเรากเ็หมอืนกนั 
เราไม่มทีางเตบิโตขึน้หรอืกา้วหน้าในชวีติไดห้ากยงัไม่เขา้ใจเสยีก่อนว่า เราตอ้งยอมจ่ายหรอืเสยีบางอย่างไป 
เพื่อจะใหไ้ดม้าซึง่บางอย่างทีเ่ราปรารถนา  

ตลอดช่วงเวลาในชวีติของเรานัน้ ทรพัยากรบางอย่างทีเ่ราจาํเป็นตอ้งยอมเสยีไปอาจหมายถงึเงนิทอง เวลา 
หรอืความรกัทีเ่หน็แก่ตวัของเรา และมนัอาจรวมถงึการทีเ่ราตอ้งยอมเสยีศกัดิศ์รขีองเรา 
หรอืยอมยกโทษใหใ้ครบางคนทีท่าํรา้ยเรา การเจรญิเตบิโตทีแ่ทจ้รงินัน้จะเรยีกรอ้งใหเ้ราตอ้งเสยีประโยชน์บางอย่างเสมอ 
จงเตรยีมพรอ้มทีจ่ะถูกขยบัขยายในขณะทีพ่ระเจา้กาํลงัใชช้วีติของคุณมากขึน้  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ โปรดชว่ยใหข้า้พระองคเ์ตม็ใจทีจ่ะขยายออกและยอมใชท้รพัยากรของตนเองเพื่อจะไดเ้ตบิโตขึน้ 
โปรดประทานปญัญา การรูจ้กัสงัเกตแยกแยะ 
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ใหม้หีวิกระหายทีจ่ะเตบิโตขึน้ไปอกีระดบัหนึ่งในพระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ฟิลปิปี 3.12 มใิช่ว่าขา้พเจา้ไดแ้ลว้หรอืสาํเรจ็แลว้  แต่ขา้พเจา้กาํลงับากบัน่มุ่งไป เพื่อขา้พเจา้จะไดฉ้วยเอาไวเ้ป็นของตน   
อย่างทีพ่ระเยซคูรสิตไ์ดท้รงฉวยขา้พเจา้ไวเ้ป็นของพระองคแ์ลว้ 
 
2 ซามเูอล 24.24 แต่พระราชาตรสักบัอาราวนาหว์่า “หามไิด ้แต่เราจะขอเสยีเงนิซือ้จากท่าน 
เราจะถวายเครื่องเผาบชูาแด่พระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของ เราโดยทีเ่ราไม่เสยีค่าอะไรเลยนัน้ไม่ได”้ 
ดาวดิจงึทรงซือ้ลานนวดขา้วกบัววัเป็นเงนิหา้สบิเชเขล 
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เมษายน 7  
ชีวิตของเราควรเป็นเหมือนเรือ่งราวทีมี่พระเจ้าเท่านัน้เป็นผูเ้ขียนบท 

 
เมื่อเราไดม้อบถวายชวีติใหแ้ก่พระครสิตแ์ลว้ พระองคก์ท็รงกลบเกลื่อนความบาปของเราไป สิง่เก่าๆ กล่็วงไป 

กลายเป็นสิง่ใหม่ทัง้นัน้ ศกัยภาพของเราขยายออกไปจนเกนิกวา่ทีเ่ราจะคดิหรอืจนิตนาการได ้
ชวีติของเราในพระหตัถข์องพระเจา้นัน้ถูกกาํหนดใหเ้ตม็ไปดว้ยเรื่องดีๆ  ทีน่่าอศัจรรยใ์จ มบีาํเหน็จรางวลั 
และความสาํเรจ็มากมาย ผสมผสานกบัเรื่องทา้ทายต่างๆ เพื่อสรา้งโอกาสใหเ้ราไดเ้ตบิโตขึน้  

สิง่ทีด่เูหมอืนเป็นเรื่องประหลาดใจสาํหรบัเรานัน้ บ่อยครัง้เป็นเรือ่งทีพ่ระเจา้วางแผนการไวแ้ลว้ 
แต่ชวีติของเราควรเป็นเหมอืนเรือ่งราวทีม่แีต่พระเจา้เท่านัน้เป็นผูเ้ขยีนบท และพระองคไ์ม่เคยกอ่เกดิความลม้เหลว ดงันัน้ 
จงมอบชวีติไวใ้นพระหตัถข์องพระเจา้และอย่าสิน้หวงัเมื่อเหตุการณ์ไม่ไดเ้ป็นอย่างทีคุ่ณคาดไว ้
หรอืเมื่อตอ้งพบกบัสิง่ทีไ่ม่น่าเกดิขึน้ ไม่เคยคดิไม่เคยฝนั จงไวว้างใจพระเจา้ 
และจงดาํเนินชวีติต่อไปตามบททีพ่ระองคท์รงเขยีนไวเ้พื่อนําคณุไปสูช่ยัชนะ พระองคย์งัทรงควบคุมสถานการณ์อยู่ 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ขอบคุณพระองคม์ากมายทีพ่ระองคท์รงกาํจดัซากเก่าๆในอดตีทิง้ไป 
ทาํใหข้า้พระองคไ์ดพ้บกบัวนัใหม่ โอกาสใหม ่ความหวงัใหม่ และอนาคตใหม่ 
ขา้พระองคป์รารถนาอย่างยิง่ทีจ่ะใหพ้ระองคท์รงเขยีนบทสาํหรบัชวีติ ทัง้ในตอนน้ีและตลอดไปเป็นนิตยน์ิรนัดร์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
1 โครนิธ ์7.23 พระเจา้ทรงซือ้ทา่นดว้ยราคาสงู อย่าเขา้เป็นทาสของมนุษยเ์ลย 
 
ฮบีร ู5.9 เมื่อพระเจา้ทรงทาํใหพ้ระเยซเูพยีบพรอ้มทุกประการแลว้ พระเยซกูเ็ลยทรงเป็นแหล่งกาํเนิดแห่งความรอดนิรนัดร ์
สาํหรบัคนทัง้ปวงทีเ่ชื่อฟงัพระองค ์ 
 
มาระโก 11.22 พระเยซจูงึตรสัตอบเหล่าสาวกว่า   “จงเชื่อในพระเจา้เถดิ” 
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เมษายน 8  
ขอให้หวัคิด ใจและมือของคณุอยู่ในการแข่งขนั 

 
การทีจ่ะเอาชนะการแขง่ขนัใดๆ หรอืประสบความสาํเรจ็ในเรื่องใหญ่ใดๆ ในชวีติไดน้ัน้ 

เราตอ้งทุ่มเทความสนใจใหก้บัเรื่องนัน้อย่างเตม็ที ่ไม่วอกแวก การทาํสิง่ใดแบบครึง่ๆ กลางๆ 
และโลเลจะไมช่่วยใหเ้กดิผลดอีะไรขึน้มาเลย นอกจากผลลพัธแ์บบครึง่ๆ กลางๆ ดงัคาํกล่าวทีว่า่ 
“สิง่ใดทีคุ่ม้ค่าทีจ่ะลงมอืทาํ กค็วรทาํมนัอย่างถูกตอ้ง” การลงมอืทาํอย่างถูกตอ้งนัน้ ตอ้งอาศยัสว่นผสมระหว่างหวัคดิ หวัใจ 
และการกระทาํของเรา  

ในฐานะทีเ่ป็นฝีพระหตัถข์องพระเจา้ เราจะทาํงานไดผ้ลดทีีส่ดุกโ็ดยการใชทุ้กสว่นในตวัตนของเราอย่างเตม็ทีท่ ัง้ 
ร่างกาย, จติใจ และวญิญาณ 
โดยสอดประสานเป็นหนึ่งเดยีวกนัและทุ่มเทอย่างเตม็ศกัยภาพเพื่อบรรลุสูเ่ป้าหมายและการทรงเรยีกของเรา การใหห้วัคดิ 
หวัใจ และมอืของเราอยู่ในการแขง่ขนั จะเป็นหลกัประกนัความสาํเรจ็ใหแ้ก่เรา 
คุณไดทุ้่มเททุกอย่างใหก้บัการทรงเรยีกทีม่อียู่ในตอนน้ี และความฝนัในอนาคตของคุณอยา่งเตม็ทีแ่ลว้หรอืยงั?  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ โปรดช่วยขา้พระองคใ์นวนัน้ีทีจ่ะใชทุ้กสว่นในขา้พระองคท์ีจ่ะปรนนิบตัพิระองค ์
ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคร์ูว้่า ทกุสิง่ทีข่า้พระองคป์รารถนาจะประสบความสาํเรจ็นัน้ จาํเป็นตอ้งใชทุ้กสว่นทัง้หวัคดิ หวัใจ 
และมอืในการทาํ ขอทรงสอนหนทางของพระองคแ์ก่เราดว้ยเถดิ ขา้แต่พระเจา้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
1 เธสะโลนิกา 5.23 ขอใหอ้งคพ์ระเจา้แห่งสนัตสิขุทรงใหท้่านเป็นคนบรสิทุธิห์มดจด  และทรงรกัษาทัง้วญิญาณ  
จติใจและร่างกายของท่านไวใ้หป้ราศจากการตเิตยีน  จนถงึวนัทีพ่ระเยซคูรสิตเจา้ของเราเสดจ็มา 
 
เฉลยธรรมบญัญตั ิ11.18 เหตุฉะนัน้ท่านทัง้หลายจงจดจาํถอ้ยคาํเหล่าน้ีของ ขา้พเจา้ไวใ้นจติในใจของท่านทัง้หลาย   
จงเอาถอ้ยคาํเหล่านี้พนัไวท้ีม่อืของท่านเป็นหมายสาํคญั   และจารกึไวท้ีห่ว่างคิว้ของท่าน 
 
2 ซามเูอล 6.14 และดาวดิกท็รงราํถวายแด่พระเจา้ดว้ยสดุ กาํลงัของพระองค ์  และดาวดิมเีอโฟดผ้าปา่นคาดอยู่ทีพ่ระองค ์
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เมษายน 9  
อย่าพึง่ไวว้างใจคนทีไ่ม่ยอมเดินในเวลาทีข่ากระเผลก  

 
เมื่อเดนิตามผูนํ้า จงแสวงหาคาํแนะนํา หรอืยอมฟงัคาํสอนของครหูรอืผูส้ ัง่สอน 

เราควรใสใ่จกบัประสบการณ์ชวีติของพวกเขา พอๆ กบัคุณสมบตัดิา้นการสอนของเขาดว้ย 
บทเรยีนจากหอ้งเรยีนแห่งชวีตินัน้ บ่อยครัง้ทาํใหค้นเป็นผูเ้ชีย่วชาญและคุม้คา่ทีจ่ะดาํเนินตามคาํสัง่สอน   

ในการดาํเนินชวีติกบัพระครสิตน์ัน้ มนัมทีัง้ฤดกูาลทีเ่ราไดฟ้งัพระวจนะ 
และเวลาแหง่การทดลองใจและความยากลาํบากดว้ย ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงทีจ่ะนําพระวจนะทีเ่ราไดเ้รยีนรูม้าไปปฏบิตั ิ
ความเชื่อจะไดร้บัการทดสอบเพื่อหยบิยื่นประสบการณ์ในชวีติจรงิใหแ้ก่นกัเรยีนแห่งพระวจนะของพระเจา้ 
การทดสอบกลายเป็นคาํพยานเมื่อเรานําสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูม้าประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ของชวีติ 
บ่อยครัง้ทีก่ารต่อสูแ้ละบาดแผลจากสงครามกลายมาเป็นสิง่ทีส่รา้งความน่าเชื่อถอื ให้พลงั 
และหลายครัง้กท็าํใหเ้ราแตกสลายเพื่อใหพ้ระเจา้ป ัน้ชวีติของเราได ้
รอยแผลเป็นจากสงครามเหล่าน้ีกลายเป็นเหรยีญแหง่ชยัชนะในชวีติของเรา  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขอบพระคุณพระเจา้สาํหรบัโอกาสทีไ่ดรู้จ้กัพระองคผ์่านทางการทดลองใจและความทุกขย์ากในชวีติ 
ขอใหช้วีติของขา้พระองคส์อ่งสวา่งดว้ยการเป็นพยานสะทอ้นถงึคุณความดแีละความสตัยซ์ื่อของพระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2 โครนิธ ์2.14 แต่ขอบพระคุณพระเจา้   ผูท้รงนําเราเสมอมาโดยพระครสิตด์ว้ยความมชียั   
และทรงโปรดประทานกลิน่หอมแห่งความรูข้องพระองค ์  ใหป้รากฏดว้ยตวัเราทุกแห่ง 
 
ปฐมกาล 32.25 เมื่อบุรษุผูน้ัน้เหน็ว่าจะเอาชนะยาโคบไม่ได ้  กถ็ูกตอ้งทีข่อ้ต่อตะโพกของยาโคบขณะทีป่ลํ้าสูก้นั   
ขอ้ต่อตะโพกของยาโคบกเ็คลด็ 
 
1 โครนิธ ์15.57 สาธุการแด่พระเจา้  ผูท้รงประทานชยัชนะแก่เราทัง้หลาย   โดยพระเยซคูรสิตเจา้ของเรา    
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เมษายน 10  
พระเยซูทรงช่วยเราให้รอดจากทัง้นรกชัว่นิรนัดร ์และนรกในชีวิตปัจจบุนัด้วย  

 
ดว้ยการตดัสนิใจรบัพระครสิตเ์พยีงครัง้เดยีว เรากไ็ดอ้ยูใ่นสวรรคก์บัพระองคเ์ป็นนิตย ์

แต่พระองคไ์ม่ไดม้พีระประสงคท์ีจ่ะช่วยใหเ้รารอดจากนรกนิรนัดรเ์ท่านัน้ 
พระองคท์รงประสงคท์ีจ่ะช่วยใหน้รกหลุดพน้ออกไปจากชวีติของเราดว้ย เราจะตอ้งบงัเกดิใหม่ และหลงัจากนัน้ 
เราแต่ละคนกค็วรเรยีนรูท้ีจ่ะดาํเนินชวีติในประสบการณ์แห่งการบงัเกดิใหม่โดยนําเอาพระวจนะของพระองคไ์ปประยุกตใ์ชใ้
นชวีติประจาํวนัของเรา  

แลว้คุณล่ะ? 
คุณไดย้อมใหฤ้ทธิเ์ดชแหง่พระวจนะของพระเจา้เขา้มาเปลีย่นแปลงชวีติของคุณทัง้ในตอนน้ีและในอนาคตแลว้หรอืยงั? 
คุณไดแ้สวงหาและยอมฟงัพระวจนะอนัทรงชวีติของพระเจา้ และรบัเอาพระวจนะเป็นสทิธอิาํนาจสงูสดุในชวีติของคุณ 
ถงึแมม้นัจะดเูหมอืนเป็นสิง่ทีย่ากกต็ามใชห่รอืไม่? อย่าเพยีงแคร่อดพน้จากการพนิาศในบงึไฟนรกเท่านัน้ 
แต่จงขจดันรกออกไปจากชวีติน้ี โดยการเชื่อฟงัพระวจนะของพระเจา้ดว้ย! 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขอบพระคุณพระเจา้สาํหรบับา้นอนันิรนัดรข์องเรา 
และขอบคุณพระองคท์ีท่รงชีนํ้าทางในชวีติประจาํวนัจากพระวจนะของพระองค ์ซึง่จะช่วยขา้พระองคใ์หร้อดจากปญัหา 
ความทุกขแ์ละการทดลองทุกอยา่งในชวีติน้ี ทรงโปรดช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะไวว้างใจและเชื่อฟงัพระองคท์ุกวนั 
เพื่อใหข้า้พระองคม์สีนัตสิขุในชวีตินี้ และในชวีติทีจ่ะมาถงึดว้ย 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
1 ยอหน์ 3.22 และเราขอสิง่ใดๆ เรากไ็ดส้ิง่นัน้ๆจากพระองค ์เพราะเราประพฤตติามพระบญัญตัขิองพระองค ์
และปฏบิตัติามชอบพระทยัพระองค ์
 
มาระโก 10.29-30 พระเยซตูรสัตอบเขาว่า   “เราบอกความจรงิแก่ท่านว่า   ถา้ผูใ้ดไดส้ละบา้น   หรอืพีน้่องชายหญงิ   
หรอืบดิามารดา   หรอืลกู   หรอืไร่นา   เพราะเหน็แก่เราและขา่วประเสรฐิของเรา ในยุคนี้   
ผูน้ัน้จะไดร้บัตอบแทนรอ้ยเท่าคอื   บา้น  พีน้่องชายหญงิ มารดา ลกูและไร่นา 
ทัง้จะถูกการขม่เหงดว้ยและในยคุหน้าจะไดช้วีตินิรนัดร์ 
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เมษายน 11  
วิญญาณชัว่ทุกตวันัน้ชอบมสุา แต่ไม่ใช่ทุกคนทีม่สุาเป็นวิญญาณชัว่ 

 
มารเป็นผูมุ้สา พระคมัภรีก์ล่าววา่มนัเป็นบดิาของการมุสา มนัเป็นจุดเริม่ตน้และจุดสิน้สดุของการมุสา 

อาํนาจอนัใหญ่หลวงทีส่ดุของมารนัน้คอืการหลอกลวง 
ทัง้เนื้อทัง้ตวัของมารคอืความพยายามทีจ่ะทาํใหเ้ราหลงเชื่อในคาํมุสาขอ้หนึ่งของมนั นัน่คอืคาํทีว่่า 
เราสามารถเป็นคนดไีดโ้ดยไม่ตอ้งพึง่พระเยซ ูมนัใชค้น สถานการณ์ สิง่แวดลอ้ม 
และความอยากทีจ่ะปกป้องตวัเองของเราเป็นตวัจุดประกายคาํมุสาขอ้น้ี  

จุดอ่อนรา้ยแรงทีส่ดุขอ้หนึ่งของมารคอื มนัประเมนิคุณตํ่าจนเกนิไป มนัคดิว่าคุณจะยอมแพม้นัอย่างง่ายดาย 
แต่พระวญิญาณผูท้รงสถติในเรานัน้ยิง่ใหญ่กว่ามนั เราอาจไม่สมบรูณ์แบบ 
แต่ความตัง้ใจของเรานัน้คอืการมุ่งไปสูค่วามสมบรูณ์แบบ คุณอาจทาํบาป และมุสาอย่างแยบยล 
มุ่งหวงัทีจ่ะเกลีย้กล่อมใหผู้ฟ้งัหลงเชื่อ หรอือาจโกหกแบบดือ้ๆ น่ีไม่ไดท้าํใหคุ้ณกลายเป็นมารไป 
แต่คุณกาํลงัทาํตวัเหมอืนมาร จงหยุดมุสาเสยี แลว้ทลูขอใหพ้ระเจา้ทรงยกโทษ จงกล่าวความจรงิดว้ยใจรกั 
ถา้ทาํไมไ่ดก้เ็งยีบๆ เสยีกไ็ด ้  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ โปรดทรงเตอืนใจเราใหพ้ดูแต่ความจรงิเสมอ ทรงชว่ยเราทีจ่ะไวว้างใจใหพ้ระองคช์ว่ยดแูล 
โดยขา้พระองคไ์ม่ตอ้งคอยปกป้องตนเองดว้ยคาํมุสาและการหลอกลวง 
ขออุทศิตนแด่พระองคแ์ละจะไมข่อเชื่อในการหลอกลวงของศตัรทูีว่่า ชวีตินี้จะสามารถดไีดโ้ดยปราศจากพระเยซ ู
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
เอเฟซสั 4.15 แต่ใหเ้รายดึความจรงิดว้ยใจรกั   เพื่อจะจ าเรญิขึน้ทุกอย่างสูพ่ระองคผ์ูเ้ป็นศรีษะ คอืพระครสิต ์ 
  
ยอหน์ 8.44 ท่านทัง้หลายมาจากพ่อของท่านคอืมาร   และท่านใคร่จะทาํตามความปรารถนาของพ่อท่าน   
มนัเป็นผูฆ้า่คนตัง้แต่ปฐมกาล   และมไิดต้ัง้อยู่ในสจัจะ   เพราะมนัไมม่สีจัจะ   
เมื่อมนัพดูเทจ็มนักพ็ดูตามสนัดานของมนัเอง   เพราะมนัเป็นผูมุ้สาและเป็นพ่อของการมุสา 
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เมษายน 12  
แยกแยะให้ได้ว่าใครเป็นซาอลู และใครเป็นโกลิอทัในชีวิตของคณุ 

 
ดาวดิมศีตัรทูีแ่ทจ้รงิอยู่สองคนในชวีติของท่าน และท่านปฏบิตัต่ิอศตัรแูต่ละคนไม่เหมอืนกนัเลย 

คนแรกคอืกษตัรยิซ์าอลู ซึง่ไล่ล่าเอาชวีติทา่นอยู่หลายปี ทัง้พยายามทาํลายอนาคตทีเ่ตม็ดว้ยการทรงเจมิของท่าน 
ศตัรอูกีอย่างกค็อืพวกโกลอิทั คอืยกัษ์ใหญ่ในชวีติเราทีค่อยหลอกหลอนและทา้ทายเราอยู่ตลอด 
ศตัรทูัง้สองแบบนี้แตกต่างกนัตรงไหน? กษตัรยิซ์าอลูถงึแมจ้ะเป็นอนัตรายต่อดาวดิ 
แต่กเ็ป็นผูท้ีพ่ระเจา้ทรงอนุญาตใหเ้ขา้มาในชวีติของดาวดิ และดาวดิกอ็ยู่ใตส้ทิธอิาํนาจของซาอลู 
มเีพยีงพระเจา้เท่านัน้ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงสถานะนี้ได ้ดาวดิปฏเิสธทีจ่ะใชม้อืของท่านในการต่อสูก้บัสทิธิอาํนาจนี้ 
สว่นโกลอิทันัน้ ไมม่ตีําแหน่งใดๆ ในชวีติของดาวดิ เป็นแคศ่ตัรขูองท่านเท่านัน้ 
เป็นสทิธแิละหน้าทีร่บัผดิชอบของดาวดิทีจ่ะลุกขึน้ต่อสูแ้ละเอาชนะโกลอิทั  

อุปสรรคทีข่ดัขวางชวีติของคุณอยู่นัน้ มสีิง่ใดบา้งทีเ่ป็นแบบซาอลู ซึง่ตอ้งปล่อยไวใ้หพ้ระเจา้จดัการเอง 
และมใีครบา้งทีเ่ป็นแบบโกลอิทัซึง่คุณจะตอ้งลุกขึน้มาจดัการและต่อสูด้ว้ย?  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ขา้พระองคร์กัพระองค ์
โปรดทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะมวีนิยัในตนเองในการเคารพและไวว้างใจคนทีเ่ป็นผูนํ้าในชวีติของขา้พระองค ์
ถงึแมว้่าเขาพยายามจะขจดัขา้พระองคก์ต็าม โปรดอย่าใหข้า้พระองคต์อ้งจดัการใดๆ ดว้ยมอืของตนเอง ขา้แต่พระเจา้ 
ขอทรงช่วยขา้พระองคใ์นการกาํจดัโกลอิทัในชวีติซึง่เยย้หยนัและแช่งด่าขา้พระองค ์
รวมทัง้ประชากรของพระองคแ์ละพระองคเ์องดว้ย ขอบคุณพระองคส์าํหรบัพระกาํลงัทีจ่ะช่วยใหเ้ราชนะได ้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
1 ซามเูอล 24.6 ท่านว่าแก่คนของท่านว่า   “ขอพระเจา้ทรงหา้มไม่ใหข้า้พเจา้ กระทาํสิง่นี้ต่อเจา้นายของขา้พเจา้   
ซึง่เป็นผูท้ีพ่ระเจา้ทรงเจมิตัง้ไว ้  คอืทีจ่ะเหยยีดมอืออกต่อสูก้บัท่าน   ดว้ยว่าท่านเป็นผูท้ีพ่ระเจา้ทรงเจมิไว้” 
 
1 ซามเูอล 17.46 ในวนันี้พระเจา้จะทรงมอบท่านไวใ้นมอืขา้พเจา้   และขา้พเจา้จะประหารท่านและตดัศรีษะของท่านเสยี   
และในวนัน้ีขา้พเจา้จะใหศ้พของกองทพัฟีลสิเตยี แก่นกในอากาศและแก่สตัวป์า่   
เพื่อทัง้พภิพนี้จะทราบว่ามพีระเจา้พระองคห์นึ่งในอสิราเอล 
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เมษายน 13  
จงไปอย่างเป็นสุข อยา่แตกเป็นเสีย่งๆ 

 
พระเจา้เปิดโอกาสใหเ้รารอ้งเรยีกพระองค ์

และเขา้มาเฝ้าพระองคไ์ดต้ลอดเวลาไม่ว่าสถานการณ์หรอืสภาพแวดลอ้มในชวีติของเราจะเป็นอย่างไรกต็าม 
เมื่อเรารอ้งเรยีกพระเจา้ พระองคจ์ะทรงฟงัเรา พระองคจ์ะทรงตอบเรา 
และจะทรงสาํแดงสิง่ยิง่ใหญ่ซึง่เราไม่เคยรูม้าก่อนใหแ้ก่เรา พระองคท์รงมคีาํตอบสาํหรบัปญัหาทุกอย่างของเรา 
และทุกเรื่องในชวีติทีท่าํใหเ้ราทอ้ใจ เพยีงแค่รอ้งเรยีกและเขา้มาเฝ้าพระองคด์ว้ยคาํรอ้งทลูและคาํสรรเสรญิของเรา 
เรากจ็ะไดอ้ยู่จาํเพาะพระพกัตรพ์ระองคอ์ย่างแน่นอน ในทีป่ระทบัของพระองคน์ัน้บรบิรูณ์ไปดว้ยความชื่นชมยนิด ี
แต่เรากไ็ม่สามารถทีจ่ะอยูใ่นหอ้งอธษิฐานชุม่โชกอยูใ่นความรกั ความเลา้โลม และพระคุณของพระองคไ์ดต้ลอดไป 
เมื่อถงึเวลาเรากต็อ้งออกไปเผชญิกบัสถานการณ์ของชวีติ  

ในช่วงเวลาเหล่านี้เอง พระเจา้ทรงมุ่งหวงัทีจ่ะใหคุ้ณกา้วไปอย่างเป็นสขุ ไมใ่ชใ่นสภาพทีจ่ติใจแตกออกเป็นเสีย่งๆ 
จงใหส้นัตสิขุของพระเจา้ทีคุ่ณไดพ้บในชว่งอธษิฐานนัน้กา้วไปพรอ้มกบัคุณตลอดทัง้วนัทีต่อ้งเผชญิกบัภาระหนกั  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ขอบคุณพระองคส์าํหรบัสนัตสิขุในท่ามกลางสถานการณ์ของขา้พระองค ์
ขา้พระองคพ์ึง่พาพระองคท์ีจ่ะสาํแดงใหรู้ถ้งึแผนการสาํหรบัชวีตินี้ 
โปรดช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะรูจ้กัใชป้ระโยชน์อย่างเตม็ทีจ่ากทุกโอกาส ในขณะทีข่า้พระองคก์า้วไปในสนัตสิขุของพระองค์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ฟิลปิปี 4.7 แลว้สนัตสิขุแหง่พระเจา้ซึง่เกนิความเขา้ใจ   จะคุม้ครองจติใจและความคดิของท่านไวใ้นพระเยซคูรสิต์  
 
ฟิลปิปี 4.9 จงกระทาํทุกสิง่ทีท่่านไดเ้รยีนรูแ้ละไดร้บัไว ้  ไดย้นิ   และไดเ้หน็ในขา้พเจา้แลว้   
และพระเจา้แห่งสนัตสิขุจะทรงสถติกบัท่าน 
 
โคโลส ี3.15 และจงใหส้นัตสิขุของพระครสิตค์รองจติใจของท่าน   พระเจา้ทรงเรยีกท่านไวใ้หเ้ป็นกายเดยีวดว้ย   
เพื่อสนัตสิขุนัน้   และท่านจงมใีจกตญัญ ู
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เมษายน 14  
พระเจ้าทรงชืน่ชอบในชีวิตเรา แต่พระองคท์รงยอมให้เราเลือกทางเอง 

 
คุณรูไ้หมว่าสิง่ทีคุ่ณตดัสนิใจทาํไปเมื่อวาน ไดส้ง่ผลกระทบต่อชวีติและอนาคตของคุณไปเรยีบรอ้ยแลว้? 

คุณกาํลงัดาํเนินชวีติตามสิง่ทีค่ณุไดต้ดัสนิใจทาํไปเมื่อวานน้ี โอโ้ฮ ช่างเป็นแนวคดิทีด่เียีย่ม 
แลว้ฉนัสามารถเปลีย่นแปลงชวีติของฉนัในวนัพรุง่นี้ไดไ้หม? แน่นอน! 
พระเจา้ทรงประสงคใ์หเ้รามชีวีติทีด่ทีีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นได ้แต่ชวีติจาํเป็นตอ้งดาํเนินไปตามทางของพระองค ์
ไม่ใช่ตามทางของเรา ตามทางเลอืกของพระองค ์ไม่ใช่ทางเลอืกของเรา 
 เมื่อเราเลอืกทีจ่ะตดัสนิใจบนพืน้ฐานของสภาพแวดลอ้มของเรา หรอืสิง่ทีท่าํใหเ้รารูส้กึสะดวกสบาย 
สิง่ทีด่ทีีส่ดุจากพระเจา้กอ็าจไม่สามารถเกดิขึน้กบัเราได ้อย่าพยายามตดัสนิใจเพื่อเหน็แก่ความสะดวก 
แต่จงตดัสนิใจดว้ยความรูส้กึมัน่ใจเพื่อทาํใหคุ้ณลกัษณะชวีติของเราดขีึน้ ไมใ่ช่สบัสนวุ่นวาย 
พระเจา้ทรงชื่นชอบในชวีติของเรา พระองคท์รงอยูข่า้งฝา่ยเรา แต่พระองคก์ท็รงยอมใหเ้ราเลอืกหนทางเอง 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระเจา้ขา้ ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคร์ูจ้กัตดัสนิใจอย่างมคีุณภาพในวนัน้ี 
ซึง่จะเป็นสิง่ทีป่ ัน้และกาํหนดวนัพรุ่งน้ีของขา้พระองคใ์หเ้ขา้สูจุ่ดหมายปลายทางทีพ่ระองคท์รงกาํหนดไวส้าํหรบัเรา 
ขา้พระองคอ์ยากเป็นเหมอืนพระองคม์ากขึน้ ขอทรงกระทาํใหข้า้พระองคเ์ป็นไปตามพระฉายแห่งพระบตุรทีร่กัของพระองค ์
ขา้พระองคข์อเลอืกเอาชวีติ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
โยชวูา 24.15 และถา้ท่านไม่เตม็ใจทีจ่ะปรนนิบตัพิระเจา้   ทา่นทัง้หลายจงเลอืกเสยีในวนัน้ีว่าทา่นจะปรนนิบตัผิูใ้ด   
จะปรนนิบตัพิระซึง่บรรพบุรษุของท่านปรนนิบตัอิยูใ่น ทอ้งถิน่ฟากตะวนัออกของแม่น้ํายเูฟรตสิ   
หรอืของคนอาโมไรตใ์นแผ่นดนิซึง่ท่านอาศยัอยู่   แต่สว่นขา้พเจา้และครอบครวัของขา้พเจา้   เราจะปรนนิบตัพิระเจา้”    
 
อสิยาห ์7.14-15 เพราะฉะนัน้  องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะประทานหมายสาํคญัเอง   ดเูถดิ  หญงิสาวคนหนึ่งจะตัง้ครรภ ์  
และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรยีกนามของท่านว่า อมิมานูเอล ท่านจะรบัประทานนมขน้และน้ําผึง้   
เมื่อท่านรูท้ีจ่ะปฏเิสธความชัว่และเลอืกความด ี
 
โยเอล 3.14 มวลชน  มวลชน  ในหุบเขาแห่งการพพิากษา เพราะวนัแหง่พระเจา้ใกลเ้ขา้มาแลว้ ในหุบเขาแห่งการพพิากษา    
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คริสตจกัรประกอบไปด้วยคนทีอ่อกไปรบัใช้ในแนวหน้า คนทีอ่ยู่เบื้องหลงั นักอธิษฐาน และนักถวาย...  

แล้วคณุล่ะได้รบัการทรงเรียกให้รบัใช้ในดา้นใด?  
 

การทีจ่ะใหเ้กมสก์ารแขง่ขนัฟุตบอลประสบความสาํเรจ็ไดน้ัน้ ทกุคนตอ้งชว่ยกนัทาํหน้าทีต่ามตาํแหน่งของตนเอง 
แลว้ในการทาํสงครามระหว่างฝา่ยของพระเจา้กบัซาตานเพื่อแยง่ชงิดวงจติวญิญาณของมนุษยจ์ะไม่ยิง่กว่านัน้หรอื? 
ครสิตจกัรไมไ่ดเ้ป็นแค่ครอบครวัของพระเจา้ เป็นพระกาย และเจา้สาวของพระครสิตเ์ท่านัน้ 
แต่ยงัเป็นกองทพัของพระเจา้ทีอ่ยู่ในโลกน้ีดว้ย 

ครสิตจกัรคอืกลุ่มคนทีถู่กเรยีกออกมา และถูกเรยีกขานร่วมกนัวา่ครสิเตยีน 
ทุกคนต่างกม็หีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีจ่ะทาํใหก้ารงานของเราบรรลุความสาํเรจ็ 
พวกเราประกอบไปดว้ยคนทีจ่ะออกไปบอกเรื่องราว คนทีจ่ะสง่กาํลงัสนบัสนุน และคนทีอ่ธษิฐานเผื่อ 
รวมทัง้คนทีจ่ะสนบัสนุนเงนิทุนดว้ย พระเจา้ทรงเรยีกคุณใหท้าํหน้าทีส่ว่นใด? จงเขา้ประจาํตําแหน่ง... ใหเ้ราไปเถอะ 
ใหเ้ราต่อสู ้และใหเ้รามชียัชนะดว้ยกนั!  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

ขา้แต่พระเจา้ ขออุทศิตนทีจ่ะกระทาํตามหน้าทีท่ีเ่รามอียูใ่นแผ่นดนิของพระองค ์
เพื่อเหน็แก่ประโยชน์ของพระครสิต ์โปรดสาํแดงใหข้า้พระองคไ์ดเ้หน็การทรงเรยีกของตนเอง 
ขอทรงเตรยีมและใชช้วีติขา้พระองคด์ว้ยเถดิ ขา้พระองคพ์รอ้มรบัคาํบญัชาจากพระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
โรม 12.4 เพราะว่า  ในร่างกายอนัเดยีวนัน้ เรามอีวยัวะหลายอย่าง  และอวยัวะนัน้ๆมไิดม้หีน้าทีเ่หมอืนกนัฉนัใด  
 
1 โครนิธ ์12.12 ถงึกายนัน้เป็นกายเดยีว  กย็งัมอีวยัวะหลายสว่น   
และอวยัวะเหล่านัน้แมจ้ะมหีลายสว่นกย็งัเป็นกายเดยีวกนัฉนัใด   พระครสิตก์ท็รงเป็นฉนันัน้ 
 
เอเฟซสั 4.16 คอืเนื่องจากพระองคน์ัน้   ร่างกายทัง้สิน้ทีต่ดิต่อสนิทและประสานกนัโดยทุกๆขอ้ต่อทีท่รงประทาน   
ไดจ้าํเรญิเตบิโตขึน้ดว้ยความรกั   เมื่ออวยัวะทุกอย่างทาํงานตามความเหมาะสมแลว้ 
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ใครเป็นฝ่ายถกู ไมส่ าคญัเท่ากบัวา่ อะไรคือสิง่ทีถ่กู 

 
หลายครัง้ เมื่อเราตอ้งโตเ้ถยีงกบัใครบางคน ขอ้โตแ้ยง้ของเรามกัเกดิมาจากสิง่ทีป่ระโยชน์สาํหรบัตวัเราเอง 

โดยทัว่ไป ความคดิและคาํพดูของเรามกัจะตัง้อยู่บนสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตวัเรามากทีส่ดุ 
เราพยายามเรยีบเรยีงทุกอย่างเพื่อช่วยสนบัสนุนประเดน็ของเราเอง คนทุกคนย่อมถูกตอ้งในสายตาของตนเอง 
แต่ไม่ใช่ทุกคนทีถู่กตอ้ง ถา้จะขยายทศันะของคุณใหก้วา้ง ลองฝึกทาํตามนี้ด ูครัง้ต่อไปทีคุ่ณมคีวามคดิขดัแยง้กบัใคร 
ลองขอใหค้นนัน้สลบัตําแหน่งกบัคุณเป็นการชัว่คราว คอืใหเ้ขาโตแ้ยง้เพื่อประเดน็ของคุณ 
สว่นคุณโตแ้ยง้เพื่อประเดน็ของเขา 

แบบฝึกหดัอย่างนี้ ทัง้ใหค้วามรูแ้ละทัง้น่ากลวั สาํหรบัคนทีม่ ัน่คงมากพอ 
และกาํลงัพยายามแสวงหาการตดัสนิใจทีด่ทีีส่ดุ 
การไดก้ล่าวสนบัสนุนประเดน็ซึง่ตรงกนัขา้มกบัความคดิของตนเองอาจเป็นวธิใีหข้อ้คดิ 
และหาแนวทางแกป้ญัหาทีม่คุีณค่ามาก บ่อยครัง้ทีก่ารขดัแยง้เป็นขัน้ตอนทีจ่าํเป็นซึง่จะนําไปสูค่วามเป็นน้ําหนึ่งใจเดยีวกนั   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ โปรดช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นเช่นเดยีวกบัของขา้พระองคด์ว้ย 
โปรดประทานพระคุณทีข่า้พระองคจ์ะรูจ้กันบัถอืคนอื่นทีค่ดิเหน็แตกต่างจากขา้พระองค ์
และใหม้ทีกัษะทีจ่ะไดข้อ้สรุปทีด่ทีีส่ดุแก่ทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
ขอทรงสาํแดงสจัธรรมของพระองคผ์่านทางสายตาของขา้พระองค ์และสายตาของคนอื่นๆ ดว้ย 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
อสิยาห ์1.18 พระเจา้ตรสัว่า  “มาเถดิ ใหเ้ราสูค้วามกนั ถงึบาปของเจา้เหมอืนสแีดงเขม้กจ็ะขาวอย่างหมิะ 
ถงึมนัจะแดงอย่างผา้แดง กจ็ะกลายเป็นอย่างขนแกะ    
 
กจิการ 11.17 เหตุฉะนัน้   ถา้พระเจา้ไดท้รงโปรดประทานแก่เขาเหมอืนแก่เราทัง้หลาย เมื่อเราไดเ้ชื่อในพระเยซคูรสิตเจา้  
ขา้พเจา้เป็นผูใ้ดเล่าทีจ่ะขดัขนืพระเจา้ได”้ 
 
กาลาเทยี 2.11 แต่เมื่อเคฟาสมาถงึอนัทโิอกแลว้   ขา้พเจา้กไ็ดค้ดัคา้นท่านซึง่ๆหน้า   เพราะวา่ท่านทาํผดิแน่ 
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สมาชิกคริสตจกัรใดทีไ่ม่รูจ้กัประกาศเป็นพยานแก่คนอืน่ ย่อมกลายเป็นคนกดักินเน้ือกนัและกนัไป 

 
คาํสัง่เคลื่อนขบวนเพยีงครัง้เดยีวทีพ่ระเจา้มอบใหแ้ก่ครสิตจกัรนัน้ 

คอืการใหเ้ราออกไปทัว่โลกเพื่อประกาศขา่วดแีละสรา้งสาวก พระเยซตูรสัว่า 
พระองคเ์สดจ็มาเพื่อแสวงหาและช่วยผูห้ลงหายไปนัน้ใหร้อด และพระองคพ์รอ้มทีจ่ะละแกะทัง้ 99 
ตวัซึง่รอดและไดไ้ปสวรรคแ์ลว้นัน้ไว ้เพื่อออกไปเสาะหาแกะเพยีงตวัเดยีวทีห่ลงหายไป เป็นทีช่ดัเจนแลว้ว่า 
เราไดร้บัการเรยีกใหอ้อกไปเป็นคนประกาศและนําวญิญาณ เป็นพยานใหแ้ก่พระกติตคิุณอนัทรงพระสริขิองพระเยซคูรสิต ์
ใครทีล่ะเลยหน้าทีร่บัผดิชอบพืน้ฐานขอ้น้ีอาจเท่ากบักาํลงัสญูเสยีสทิธทิีจ่ะถูกเรยีกว่าเป็นครสิตจกัร  

หลายครสิตจกัรมกีารแตกแยกกนัในเรื่องหยมุๆ หยมิๆ ซึง่เป็นเรื่องฝา่ยเน้ือหนงัธรรมดาๆ เช่น จะซือ้พรมสอีะไร 
จะเลอืกใชเ้พลงไหน หรอืใครจะไดเ้ป็นตวัเอกในละครครสิตมาส ในขณะทีด่วงวญิญาณของผูค้นกาํลงัหลงหาย 
และตายไปสูน่รกทุกวนั สว่นครสิตจกัรมวัแต่ทะเลาเบาะแวง้ กดักนิเนื้อกนัและกนัอยู่นัน่เอง 
การนินทาและความแตกแยกไมอ่าจมสีว่นในครอบครวัของพระเจา้ จงอย่าเป็นคนทีช่อบยุง่กบัเรือ่งของชาวบา้นเลย 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ ขอพระองคโ์ปรดประทานใหข้า้พระองคแ์ละคนอืน่ๆ ทีส่ามคัคธีรรมกนัอยู่ ใหม้สีตทิีด่ ี
เพื่อจะไดไ้มโ่ตเ้ถยีงกนัในเรื่องไรส้าระ และไม่ไดเ้ป็นผลดใีดๆ ในการช่วยใหค้นบงัเกดิใหม่เขา้สูร่าชอาณาจกัรของพระองค ์
ขา้พระองคข์อเลอืกทีจ่ะเดนิในเสน้ทางทีส่งูขึน้ในดา้นความรบัผดิชอบ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
1 ทโิมธ ี5.13 นอกจากนัน้เขากจ็ะกลายเป็นคนเกยีจครา้น   เทีย่วไปบา้นน้ีบา้นนัน้   และมใิชแ่ต่เกยีจครา้นเท่านัน้   
แต่ปากบอนดว้ย   และเทีย่วยุ่งกบัเรื่องของผูอ้ื่น   พดูสิง่ซึง่ไม่ควรจะพดู 
 
2 เธสะโลนิกา 3.11  เพราะเราไดย้นิว่า มบีางคนในพวกท่านอยูอ่ย่างเกยีจครา้น  ไมท่าํงานอะไรเลย 
แต่ชอบยุ่งกบัธุระของคนอื่น  
 
สภุาษติ 11:30 ผลของคนชอบธรรมเป็นตน้ไมแ้หง่ชวีติ และผูท้ีน่ าวญิญาณไดเ้ป็นคนมปีญัญา    

 



 

18 

 

เมษายน 18  

ชีวิตทีมี่ชยัชนะนัน้ค่อยๆ เกิดข้ึนทีละวนั 
 

คนเราไม่ไดเ้ป็นแชมป์มาแต่กาํเนิด แต่ตอ้งใชเ้วลาฝึกฝน พฒันามาตลอด เขามเีป้าหมายทีต่ัง้ไวอ้ย่างชดัเจน 
เขารูว้่าในชวีตินี้เขาตอ้งการสาํเรจ็ในเรื่องใด นกักฬีาเหรยีญทองโอลมิปิคสว่นใหญ่เริม่คดิทีจ่ะชนะในการแขง่ขนันานหลายปี 
ตัง้แต่ก่อนทีจ่ะถูกคดัตวัเขา้แขง่ขนัเสยีอกี 

คุณเคยฝนัทีจ่ะเป็นคนสดุยอดบา้งไหม... เป็นสดุยอดสาม,ี ภรรยา, พ่อ, แม่, ลกูชาย, ลกูสาว, 
หรอืเป็นลกูของพระเจา้ใหด้ทีีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นได?้ ทุกอยา่งเริม่ตน้ทีใ่จปรารถนา 
จากนัน้กใ็ชเ้วลาแต่ละวนัทีจ่ะสรา้งกลยุทธเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นสดุยอดนัน้ 
การฝึกฝนคอืสิง่ทีแ่ยกแชมป์ออกจากคนสว่นใหญ่ทัว่ไป เหน็ไหมว่า ชวีติทีม่ชียัชนะนัน้ค่อยๆ เกดิขึน้ทลีะวนั 
คุณจะไมม่ทีางเป็นแชมป์ในชวีติไดเ้ลย จนกว่าคุณจะเรยีนรูท้ีช่นะในชวีติประจาํวนั  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขอทรงชว่ยเราทีจ่ะมนีมิติสาํหรบัอนาคต พรอ้มดว้ยกลยุทธทีจ่ะดาํเนินในแต่ละวนั 
ทรงชว่ยขา้พระองคท์ีจ่ะจดจ่ออยู่กบัวนัพรุ่งนี้โดยไม่ปล่อยใหว้นันี้สญูเปล่าไป 
ขอทรงเตอืนใจขา้พระองคใ์หส้ตัยซ์ื่อกบัสิง่เลก็น้อย เพื่อพระองคจ์ะไดม้อบสิง่ทีใ่หญ่กว่าใหแ้กข่า้พระองค ์
ขา้พระองคต์อ้งการความชว่ยเหลอืจากพระองค ์เพื่อทีจ่ะเป็นคนสดุยอดเท่าทีจ่ะเป็นได ้
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
1 โครนิธ ์9.24 ท่านไม่รูห้รอืว่าคนเหล่านัน้ทีว่ ิง่แขง่กนักว็ิง่ดว้ยกนัทุกคน แต่คนทีไ่ดร้บัรางวลัมคีนเดยีว 
เหตุฉะนัน้จงวิง่เพื่อชงิรางวลัใหไ้ด ้
 
ฮบีร ู12.1 เหตุฉะนัน้เมื่อเรามพียานพรัง่พรอ้มอยู่รอบขา้งเช่นน้ีแลว้ กข็อใหเ้ราละทิง้ทุกอย่างทีถ่่วงอยู่ และบาปทีเ่กาะแน่น   
ขอใหเ้ราวิง่แขง่ดว้ยความเพยีรพยายาม ตามทีไ่ดก้าํหนดไวส้าํหรบัเรา  
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อย่าลืมห่ออาหารกลางวนัไปทานด้วย 
 

วนัน้ี พระเยซทูรงเงยพระพกัตรข์ึน้แลว้พบว่า ฝงูชนกลุ่มใหญ่กาํลงัเดนิมุ่งหน้ามาทางพระองค ์
พระองคก์าํลงัตรสัถามเราว่า จะไปหาอาหารแหง่ชวีติมาเลีย้งดผููค้นมากมายเหล่านี้ไดอ้ย่างไร 
พระเยซทูรงทราบคาํตอบสาํหรบัเรื่องนี้อยู่แลว้ แต่ 
พระองคก์าํลงัคาดหวงัใหคุ้ณเป็นผูม้อบอาหารแหง่ชวีติใหแ้ก่ฝงูชนเหล่านัน้ ถา้คุณรูเ้รื่องราวจากพระธรรมมาระโก 6 แลว้ 
คุณกร็ูว้่าพวกสาวกยงัไม่รูว้่าจะทาํอย่างไรด ีพวกเขาไม่ไดเ้ตรยีมพรอ้มสาํหรบัวนันัน้เลย เรื่องทีจ่าํเป็นแบบง่ายๆ 
เช่นการห่ออาหารไวท้านตอนกลางวนั พวกเขากย็งัไม่ไดค้ดิถงึเสยีดว้ยซํ้า 
 สิง่ทีเ่ลก็น้อยเมื่ออยู่ในพระหตัถข์องพระเจา้กก็ลายเป็นมากมาย และสิง่ง่ายๆ 
ทีเ่รานํามาถวายใหแ้กพ่ระองคใ์นแต่ละวนักอ็าจก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีใ่หญ่หลวงได ้
เดก็หนุ่มคนหนึ่งใชเ้วลาเตรยีมอาหารไวส้าํหรบัตนเองในวนันัน้ 
จนทาํใหพ้ระเยซหูยบิอาหารสว่นตวัของเขานัน้มาทาํการอศัจรรยเ์พิม่ทวคีณูเพื่อเลีย้งคนหลายพนัคนทีไ่ม่ไดเ้ตรียมพรอ้มได ้
อย่าลมืห่ออาหารกลางวนัไปดว้ย จงใชเ้วลาในทุกเชา้ทีจ่ะรบัพระวจนะจากพระเจา้ แลว้นําตดิตวัคุณไปในทุกทีทุ่กแห่ง 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ขอบคุณพระองคท์ีข่า้พระองคเ์ป็นคนมวีนิยั 
ขา้พระองคต์ื่นเตน้ในสิง่ทีพ่ระองคท์รงเตรยีมไวใ้นชวีติอนาคต ขา้พระองคจ์ะเริม่ตน้วางแผนในวนัน้ี 
เพื่อจะไดเ้ป็นคนพรกัพรอ้มเมื่อพระองคท์รงเรยีก ขอทรงใชส้ิง่เลก็น้อยทีข่า้พระองคม์อียู่เพื่อเลีย้งฝงูชนมากมาย 
ขา้พระองคพ์รอ้มแลว้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยอหน์ 6.5 พระเยซทูรงเงยพระพกัตรท์อดพระเนตรเหน็คนเป็นอนัมากพากนัมาหาพระองค ์  พระองคจ์งึตรสักบัฟีลปิว่า   
“ทาํอย่างไรเราจงึจะซือ้อาหารใหค้นเหล่านี้กนิได”้  
 
ยอหน์ 6.9 ทีน่ี่มเีดก็คนหนึ่งมขีนมบารลหีา้กอ้นกบัปลาสองตวั   แต่เท่านัน้จะพออะไรกบัคนมากอย่างนี้” 
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จงเตม็ใจน้อมรบัวฒันธรรมแห่งแผน่ดินของพระเจ้า 
 

โลกทัง้โลก จากทุกชาต ิและหลากหลายชมุชน ต่างกป็ระกอบไปดว้ยกลุ่มคนจากต่างวฒันธรรม ต่างเผ่าพนัธุ ์
และธรรมเนียมประเพณี แต่ละกลุ่มต่างกช็ื่นชอบมรดกตกทอดและประวตัศิาสตรท์ีบ่รรพบุรุษของตนไดส้รา้งมา 
แลว้ถ่ายทอดธรรมเนียมประเพณีอนัพเิศษเฉพาะเหล่านัน้ใหแ้กล่กูหลานของตน 
สว่นใหญ่วฒันธรรมของเราจะเป็นตวักาํหนดวา่อะไรถูก อะไรผดิ อะไรทีย่อมรบัได ้อะไรทีไ่ม่อาจยอมรบัได ้
และปลกูฝงัรากฐานร่วมกนัเพื่อใหเ้รามกีฏเกณฑข์องชวีติ เพื่อเราจะใชช้วีติอยู่อย่างมัน่คง ปลอดภยั ร่วมกบัคนอื่นๆ 
ในชมุชนของเรา 
  วฒันธรรมของเราไม่เพยีงแต่จะทาํใหเ้ราไดเ้ป็นสว่นหนึ่งกบัคนอื่นเท่านัน้ 
มนัยงักลายเป็นตวัแบ่งแยกเราจากคนกลุ่มอื่นทีไ่ม่ไดค้วามเชื่อ หรอืการประพฤตปิฏบิตัแิบบเดยีวกนักบัเราอกีดว้ย 
สิง่ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในวฒันธรรมหนึ่ง อาจเป็นสิง่ตอ้งหา้มในอกีสงัคมหนึ่ง เพราะเหตุนี้เอง เราซึง่เป็นผูเ้ชื่อในพระครสิต ์
และเป็นสมาชกิแห่งครสิตจกัรจงึควรน้อมรบัวฒันธรรมแห่งแผ่นดนิของพระเจา้เหนือวฒันธรรมตามชาตกิาํเนิดของเรา 
เราตอ้งพยายามเตม็กาํลงัทีจ่ะสลดัทิง้ตวัเก่าของเราออกไป และสวมใสส่ภาพใหม่ทีก่าํลงัถูกสรา้งใหม่ 
เป็นประชากรแห่งแผ่นดนิสวรรค ์และเป็นบุตรของพระเจา้ จงเตม็ใจน้อมรบัวฒันธรรมแห่งแผน่ดนิของพระเจา้  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ โปรดทรงสอนหนทางของพระองคแ์ก่เรา 
ขณะทีเ่รามุ่งทีจ่ะซมึซบัเอาธรรมเนียมและประเพณีแห่งแผ่นดนิของพระองคเ์หนือธรรมเนียมและประเพณีของเราเอง 
ขอทรงช่วยเราทีจ่ะเปลีย่นแปลงในสิง่ทีจ่าํเป็นตอ้งเปลีย่นนัน้ ในพระนามพระเยซ ู
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มทัธวิ 18.3 แลว้ตรสัว่า   “เรากล่าวความจรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่   ถา้พวกท่านไม่กลบัใจเป็นเหมอืนเดก็เลก็ๆ   
ท่านจะเขา้ในแผ่นดนิสวรรคไ์ม่ไดเ้ลย 
 
เอเฟซสั 3.20 ขอใหพ้ระเกยีรตจิงมแีด่พระองคผ์ูท้รงฤทธิ ์  กระทาํสารพดัมากยิง่กว่าทีเ่ราจะทลูขอหรอืคดิได ้  
ตามฤทธิเ์ดชทีป่ระกอบกจิอยู่ภายในตวัเรา 
 
เอเฟซสั 2.19 เหตุฉะนัน้ท่านจงึไม่ใช่คนต่างดา้วต่างแดนอกีต่อไป   แต่ว่าเป็นพลเมอืงเดยีวกนักบัธรรมกิชน   
และเป็นครอบครวัของพระเจา้ 
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เราไม่สามารถสรา้งกฎเพือ่บงัคบัให้เกิดความสมัพนัธก์บัพระเจ้า 

 
พระเจา้ทรงเป็นพระเจา้แห่งนมิติทีก่วา้งไกลเกนิกว่าจนิตนาการ และกฎเกณฑต่์างๆ 

ซึง่หลายครัง้กก็วา้งไกลเกนิความสามารถของเราทีจ่ะจดัการกบัแผนงานของพระองคผ์่านทางความตัง้ใจดทีีจ่ะจดัการบรหิา
รงานช่วยเหลอืพระองค ์ปลายทางชวีติของเราไม่ไดถู้กกาํหนดไวโ้ดยการโบกไมโ้บกมอื 
และการบรหิารแผนงานของพระเจา้นัน้กเ็ป็นสิง่ทีเ่กนิความสามารถของมนุษย ์วถิทีางของพระองคก์เ็หลอืทีจ่ะสบืคน้ 
เพราะเหตุนี้ เราแต่ละคน แต่ละครอบครวั 
และเรื่องราวทุกอย่างภายในครสิตจกัรจงึสมควรทีจ่ะดาํเนินไปโดยอาศยัการทรงนําของพระวญิญาณ 
ไม่ใช่กระบวนการแบบประชาธปิไตยธรรมดาๆ  

พระเจา้ไมใ่ช่ผูท้ีข่าดเหตุผล แต่พระองคท์รงยิง่ใหญ่ และไม่อาจถูกจาํกดัไดภ้ายในขอบเขตสตปิญัญาของมนุษย ์
ถา้พระเจา้ทรงเป็นหมายเลขหนึ่งเสยีแลว้ หมายเลขสองจะเป็นใครกไ็ม่สาํคญัเลย 
คุณความดสีามารถเกดิขึน้ไดอ้ยา่งมากมายไม่จาํกดั ถา้คนเรา 
หรอืครสิตจกัรของเรายอมกระทาํการโดยไม่พะวงว่าใครจะไดห้น้าไดต้า   
  
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ ทรงโปรดนําขา้พระองคด์ว้ยพระวญิญาณ และโปรดประทานพระคุณและความมัน่ใจแก่ขา้พระองค ์
เพื่อจะไดด้าํเนินตามบรรดาผูนํ้าทีพ่ระองคท์รงตัง้ไวเ้หนือขา้พระองค ์
ขา้พระองคจ์ะสนบัสนุนและจงรกัภกัดต่ีอผูท้ีพ่ระองคท์รงเลอืกสรรไวน้ัน้ 
ทรงโปรดนําพาพวกเขาดว้ยพระวญิญาณของพระองคด์ว้ยเช่นกนั 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
โรม 8.14 เพราะว่าพระวญิญาณของพระเจา้ทรงนําผูใ้ด   ผูน้ัน้กเ็ป็นบุตรของพระเจา้ 
  
กนัดารวถิ ี16.3 และเขาทัง้หลายมาประชุมกนัต่อโมเสสต่ออาโรน   กล่าวแก่ท่านทัง้สองว่า   “ท่านทาํเกนิเหตุไป   
เพราะว่าชมุนุมชนทัง้หมดกบ็รสิทุธิท์ุกๆคน   และพระเจา้ทรงสถติท่ามกลางเขา   
เหตุใดท่านจงึผยองขึน้เหนือทีป่ระชุมแห่งพระเจา้” 
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ชีวิตอาจท าให้คณุท้อถอย หรอืสอนบทเรียนและสรา้งแรงบนัดาลใจแก่คณุกไ็ด้ แล้วแต่คณุจะเลือกเอา 

 
บางครัง้เรื่องเลวรา้ยกอ็าจเกดิขึน้กบัคนดไีด ้เมื่อโยเซฟถูกขายไปเป็นทาส และตอ้งใชช้วีติอย่างตํ่าตอ้ย 

ไม่เหมอืนกบัทีเ่คยใฝฝ่นัไว ้แต่ท่านกย็งัคงรกัษาท่าทอีนัด ีและรอคอยการปลดปล่อยจากพระเจา้ดว้ยใจอดทน 
เมื่อทุกอย่างดเูหมอืนจะสิน้หวงั และท่านอาจรูส้กึเหมอืนถูกทอดทิง้อยู่ในคุกหลวงนัน้ 
พระเจา้ยงัทรงกระทาํการต่อไปเพื่อเหน็แก่โยเซฟ และเพื่อสิง่ทีด่ยีิง่กว่าเดมิ 
แผนการของมารนัน้คอืการนําเอาสถานการณ์ต่างๆ 
ในชวีติของคุณมาใชเ้ป็นเครื่องมอืเพื่อทาํลายชวีติและจุดหมายปลายทางของคุณ แต่พระเจา้ทรงใชส้ถานการณ์ต่างๆ 
ในชวีติคุณเพื่อปทูางไปสูอ่นาคตและความหวงัของคุณ  

เมื่อเราดาํเนินผ่านความยากลาํบากในชวีติ เราตอ้งตัง้ใจไวเ้ลยว่า มารมุ่งหมายเพื่อใหเ้กดิความรา้ยแก่เรา 
แต่พระเจา้จะพลกิผนัมนัใหเ้ป็นสิง่ด ีอย่ายอมใหช้วีติทาํใหคุ้ณทอ้ถอย ชวีติเราสัน้เกนิกว่าจะมานัง่ทอ้ถอยตลอดเวลา 
ใหเ้ราปล่อยใหช้วีติสัง่สอนและสรา้งแรงบนัดาลใจแก่เรา เพื่อจะไดจ้ดจ่ออยู่ทีเ่ป้าหมายทีส่าํคญัทีส่ดุ 
นัน่คอืในความหวงัของพระเจา้   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ขา้พระองคท์ลูขอในพระนามพระเยซ ูขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะฝา่ฟนัคลื่นลมในชวีติ 
ขา้พระองคจ์ะมชียัเหนือความยากลาํบากเหล่านี้ไดโ้ดยการทรงช่วยของพระองค ์
เพราะขา้พระองคท์ราบว่าพระองคท์รงมแีผนการทีย่ิง่ใหญ่กว่าสาํหรบัชวีติของขา้พระองค ์
และพระองคจ์ะทรงเปลีย่นอุปสรรคเหล่านี้ใหก้ลายเป็นบทเรยีนสาํหรบัชวีติ ขอบพระคุณพระองค ์อาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2 โครนิธ ์4.17-18 เพราะว่าการทุกขย์ากเลก็ๆน้อยๆของเรา   ซึง่เรารบัอยู่ประเดีย๋วเดยีวนัน้   
จะทาํใหเ้รามศีกัดิศ์รถีาวรมากหาทีเ่ปรยีบมไิด ้18เพราะว่าเราไมไ่ดเ้หน็แก่สิง่ของทีเ่รามองเหน็อยู่   
แต่เหน็แก่สิง่ของทีม่องไม่เหน็   เพราะว่าสิง่ของซึง่มองเหน็อยู่นัน้เป็นของไมย่ัง่ยนื   แต่สิง่ซึง่มองไม่เหน็นัน้กถ็าวรนิรนัดร ์ 
 
ปฐมกาล 50.20 พวกท่านคดิรา้ยต่อเรากจ็รงิ   แต่ฝา่ยพระเจา้ทรงดาํรใิหเ้กดิผลดอีย่างทีบ่งัเกดิขึน้น้ีแลว้   
คอืช่วยชวีติคนเป็นอนัมาก 
 
อพยพ 1.12 แต่ยิง่ถูกเบยีดเบยีนมากเท่าไร   ชนชาตอิสิราเอลกย็ิง่ทวมีากขึน้   และยิง่แพรห่ลายออกไป  
ชาวอยีปิตก์ค็รัน่ครา้มต่อ ชนชาตอิสิราเอล 
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อย่ายอมให้สิง่ใดๆ ทีก่ าลงัท าการอยู่กบัเรา ได้แทรกเข้ามาท าการภายในตวัเรา  

ไม่เช่นนัน้มนักจ็ะท าการผา่นทางตวัเรา ส่งผลกระทบไปสู่คนอืน่ๆ 
แต่จงยอมให้พระวจนะของพระเจ้าท าการภายในเราต่อสิง่ทีก่ าลงักระท าการกบัเรา 

แล้วพระเจา้จะสามารถท าการผา่นทางตวัเราได้ 
 

ชวีติกาํลงัทาํการกบัคุณอยูใ่นตอนน้ี นบัตัง้แต่ตอนทีคุ่ณตื่นนอนในตอนเชา้ 
ไปจนถงึตอนคุณเขา้นอนในเวลากลางคนื ระบบของโลกนี้กก็าํลงัพยายามทีจ่ะเอาชนะคุณอยู ่ถา้เราไม่ตื่นตวั 
แรงกดดนัเหล่านัน้ทีก่าํลงัทาํการกบัเราอยู่กจ็ะแทรกเขา้มาในความคดิเพื่อบงการวธิกีารคดิ และควบคมุความรูส้กึของเรา 
สิง่ใดๆ ทีก่าํลงัทาํการอยู่กบัเรา มนักจ็ะพยายามแทรกเขา้มาทาํการภายในตวัเรา เพื่อมนัจะไดท้าํการผ่านทางตวัเรา 
สง่ผลกระทบไปสูค่นอื่นๆ  

เราจะตอ้งยอมใหพ้ระวจนะของพระเจา้กระทาํการภายในเราต่อสิง่ทีก่าํลงักระทาํการกบัเรา เพื่อใหพ้ระเจา้ 
ผูท้รงสรา้งจกัรวาลสามารถทาํการผ่านทางตวัเราได ้จงจดจาํไวว้่า 
ถา้เราไม่บาํรุงเลีย้งตนเองดว้ยอาหารแห่งพระวจนะของพระเจา้อย่างสมํ่าเสมอ 
ปรชัญาของโลกกอ็าจเขา้มาหยัง่รากลกึและมชียัชนะเหนือชวีติของเราได ้ 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขอบพระคุณพระองคท์ีก่าํลงัทรงเปลีย่นแปลงมมุมองของขา้พระองคท์ุกวนั 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระวจนะ น้ําพระทยั และวถิทีางของพระองค ์ขา้พระองคเ์ป็นดนิเหนียว พระองคท์รงเป็นช่างป ัน้ 
เมื่อพระวจนะของพระองคเ์ขา้มาอยู่ในตวัของขา้พระองค ์ขอโปรดใหพ้ระวจนะนัน้ทาํการกบัขา้พระองค ์
เพื่อพระองคจ์ะทาํการผ่านทางขา้พระองคไ์ด ้โปรดทาํใหน้ํ้าพระทยัของพระองคส์าํเรจ็ในชวีติขา้พระองคด์ว้ยเถดิ อาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยอหน์ 16.33 เราไดบ้อกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะไดม้สีนัตสิขุในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกขย์าก  แต่จงชื่นใจเถดิ   
เพราะว่าเราไดช้นะโลกแลว้” 
 
ยากอบ 1.2 ดกู่อนพีน้่องของขา้พเจา้   เมื่อท่านทัง้หลายประสบความทุกขย์ากลาํบากต่างๆ กจ็งถอืว่าเป็นเรื่องน่ายนิด ี
 
1 เธสะโลนิกา 2.13 เราขอบพระคุณพระเจา้เสมอ   เพราะว่าเมื่อท่านทัง้หลายไดร้บัพระวจนะของพระเจา้   
ซึง่ท่านไดย้นิจากเรา   ท่านไม่ไดร้บัไวอ้ย่างเป็นคาํของมนุษย ์  แต่ไดร้บัไวต้ามความเป็นจรงิ   
คอืเป็นพระวจนะของพระเจา้   ซึง่กาํลงัทาํงานอยู่ภายในท่านทัง้หลายทีเ่ชื่อ 
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คนไปโบสถใ์ด อาจแสดงให้เหน็ถึงเหตผุลว่าท าไมเขาถึงไปโบสถ ์ 

 
มเีหตุผลหลายขอ้ทีท่าํใหค้นไปโบสถ ์บางคนไปโบสถเ์พราะอยากไดต้ําแหน่ง (รอ้งเพลงในคณะนกัรอ้ง, 

ทาํงานเป็นเจา้หน้าทีค่รสิตจกัร, ฯลฯ) บางคนไปโบสถเ์หน็แก่ใครบางคน (เขาชอบนกัเทศน์, เขารูจ้กับางคนทีค่รสิตจกัร 
ฯลฯ) บางคนไปโบสถเ์พราะความสนุกสนาน เขากาํลงัรอทีจ่ะไดร้่วมกจิกรรมเล่นสกคีรัง้ต่อไป ซึง่ทัง้หมดน้ีกเ็ป็นเหตุผลทีด่ ี 

ผมคดิว่า เหตุผลทีส่าํคญัทีส่ดุทีเ่ราควรเลอืกไปโบสถน่์าจะเป็นเพราะจุดประสงคข์องครสิตจกัร 
ครสิตจกัรนัน้มจีุดประสงคอ์ะไร? เพื่อนําพระกติตคิุณออกไปสูค่นทัง้โลกหรอืไม่? เวลา ทรพัยส์นิเงนิ 
และความสามารถของคุณ คอืสิง่ทีม่คีุณค่า ซึง่จาํเป็นตอ้งใชล้งทุนอย่างมปีญัญา 
ลองตรวจสอบดใูจตวัเองว่าทาํไมคุณถงึผกูพนัอยู่กบัครสิตจกัรทอ้งถิน่นัน้ๆ ถา้เหตุผลทีคุ่ณมอียู่ยงัไม่ดพีอ 
กข็อใหเ้ปลีย่นเหตุผลเสยีใหม่ กอ่นทีคุ่ณจะเปลีย่นครสิตจกัร  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ทรงโปรดช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะตรวจสอบถงึเหตุผลทีข่า้พระองคไ์ปโบสถ ์
ถา้มนัไม่สอดคลอ้งกบัน้ําพระทยัของพระองค ์กข็อทรงชว่ยขา้พระองคท์ีจ่ะทบทวนและปรบัเปลีย่นตามความจาํเป็น 
ขอทรงอวยพรครสิตจกัรของเรา เพื่อใหเ้ราเป็นทีช่อบพระทยัพระองคย์ิง่มากขึน้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
กจิการ 2.47 ทัง้ไดส้รรเสรญิพระเจา้และคนทัง้ปวงกช็อบใจ   ฝา่ยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   
ไดท้รงโปรดใหค้นทัง้หลายซึง่กาํลงัจะรอด   มาเขา้กบัพวกสาวกทุกวนัๆ 
 
1 โครนิธ ์14.12 เหตุฉะนัน้เมื่อท่านทัง้หลายกาํลงัรอ้นใจแสวงหาของประทานฝา่ยพระวญิญาณแลว้   
กจ็งอุตสา่หก์ระทาํตวัของท่าน   ใหส้ามารถทีจ่ะทาํใหค้รสิตจกัรจาํเรญิขึน้    
 
ฮบีร ู10.25 อย่าขาดการประชุมเหมอืนอย่างบางคนทีข่าดอยู่นัน้   แต่จงพดูหนุนใจกนัใหม้ากยิง่ขึน้   
เพราะท่านทัง้หลายกร็ูอ้ยู่ว่าวนันัน้ใกลเ้ขา้มาแลว้    
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ผูที้ด่ ารงต าแหน่งทีมี่อ านาจ เป็นผูมี้สิทธิตดัสินใจสูงสุด 

 
“เหตุผลหรอื กเ็พราะฉนัสัง่อย่างนี้ไง”  

 
บางทนีี่คงจะเป็นถอ้ยคาํทีเ่ราทกุคนคุน้เคยด ีตอนเป็นเดก็ เราไดย้นิคาํพดูอย่างนี้จากพ่อแม่บ่อยเหลอืเกนิ 

ตัง้แต่ยงัเลก็อยู่ เราไดเ้ริม่เรยีนรูถ้งึเรื่องของอาํนาจ และการอนุญาต เมื่อผ่านไปหลายปี 
เราเริม่คุน้เคยกบัอาํนาจทีต่่างกนัไปหลายแบบ จากคุณคร ูจากนายจา้ง จากรฐับาล, ฯลฯ ในช่วงเหล่านี้ 
เรากอ็าจเชื่อฟงัอาํนาจเหล่าน้ีบา้ง ทาํตามใจตวัเองบา้ง แต่ในทา้ยทีส่ดุเราทุกคนกต็อ้งเรยีนรูท้ีจ่ะยอมต่ออาํนาจเหล่านี้ 
ไม่ว่าจะโดยความเตม็ใจ หรอืโดยการถูกบงัคบั 
  กุญแจสาํคญัประการหนึ่งทีจ่ะนําสูช่วีติทีป่ระสบความสาํเรจ็และนําความอิม่ใจมาใหก้ค็อื การทีเ่ราตอ้งเขา้ใจว่า 
ตําแหน่งแห่งสทิธอิาํนาจนัน้คอืสทิธิข์าดในการตดัสนิ พระคมัภรีบ์อกเราว่า 
พระเจา้ทรงแต่งตัง้ผูม้อีาํนาจไวใ้นโลกและในสวรรค ์ดงันัน้ การทีเ่ราเชื่อฟงั หรอืขดัขนือาํนาจเหล่าน้ีทีป่กครองอยู่เหนือเรา 
กเ็ท่ากบัเรากาํลงัเชื่อฟงั หรอืขดัขนืต่ออาํนาจของพระเจา้นัน่เอง การทีเ่ราเป็นคนงานทีด่ ีเป็นพลเมอืงทีด่ ี
และเป็นแบบอย่างทีด่แีกค่นอื่น เท่ากบัเรากาํลงัถวายเกยีรตแิดพ่ระเจา้ 
และประพฤตติวัเป็นบตุรทีด่ขีององคพ์ระบดิาผูส้ถติในสวรรคน์ัน่เอง 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขา้พระองคต์อ้งการเป็นบุตรทีด่แีละเชื่อฟงัพระองค ์
ขา้พระองคร์ูว้่าชวีติไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัขา้พระองคเ์พยีงคนเดยีว แต่ทุกอยา่งเป็นเรื่องของพระองคท์ัง้สิน้ 
โปรดเตอืนใจขา้พระองคท์ีจ่ะระลกึว่า อาํนาจทัง้สิน้นัน้มาจากพระองค ์
โปรดสาํแดงใหข้า้พระองคร์ูจ้กัวธิทีีจ่ะรบัสทิธอิาํนาจในวนัน้ี เพื่อจะไดป้ระสบความสาํเรจ็ในอนาคต 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สภุาษติ 19.21 ในใจของมนุษยม์แีผนงานเป็นอนัมาก แต่พระประสงคข์องพระเจา้นัน่แหละ จะดาํรงอยู่ได ้   
 
โรม 13.1-2 ทุกคนจงยอมอยู่ใตบ้งัคบัของผูท้ีม่อีาํนาจปกครอง   เพราะว่าไมม่อีาํนาจใดเลยทีม่ไิดม้าจากพระเจา้   
และผูท้ีท่รงอาํนาจนัน้   พระเจา้ทรงแต่งตัง้ขึน้ เหตุฉะนัน้ผูท้ีข่ดัขนือาํนาจนัน้   กข็ดัขนืผูซ้ึง่พระเจา้ทรงแต่งตัง้ขึน้   
และผูท้ีข่ดัขนืนัน้จะตอ้งถูกพพิากษาลงโทษ  
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สิง่ใดทีเ่ราไม่ยอมสละละท้ิง หรอืขาดไม่ได้ จะกลายเป็นสิง่ทีค่วบคมุชีวิตของเรา 

 
มชีายสองคนในพระคมัภรีท์ีไ่มย่อมสละสิง่ทีม่คี่าของตนเอง คนแรกเป็นเศรษฐหีนุ่มในมทัธวิ 19 

ซึง่เป็นคนมัง่มมีาก แต่ไม่ยอมสละสิง่ของของตนเพื่อช่วยเหลอืคนยากจนตามคาํสัง่ของพระเยซ ูเขาเกบ็รกัษาเงนิทองไว ้
แต่ตอ้งสญูเสยีโอกาสในการตดิตามพระเยซไูป อกีคนคอือคัรทตูเปโตร ซึง่เรื่องราวบนัทกึไวใ้นมทัธวิ 19 ดว้ยเช่นกนั 
เปโตรกล่าวว่า เขาและสาวกคนอื่นๆ ไดส้ละสิง่สารพดัเพื่อยอมตดิตามพระเยซ ูขอ้แตกต่างระหว่างทัง้สองคนนี้คอือะไร? 
จรงิๆ แลว้แทบไมต่่างกนัเลย 

ชายทัง้สองคนนี้ไมย่อมสญูเสยีบางสิง่บางอย่างทีม่คี่าของตน 
เศรษฐหีนุ่มคนนัน้เหน็ความมัง่คัง่ของเขามคี่าเหนือสิง่อื่นใด สว่นเปโตรเหน็คุณค่าความสมัพนัธก์บัพระเยซยูิง่กว่าชวีติ 
สิง่ใดทีเ่ราไมย่อมสละละทิง้ หรอืขาดไม่ได ้จะกลายเป็นสิง่ทีค่วบคุมชวีติของเรา  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระเจา้ขา้ พระองคท์รงรูจ้กัจติใจของขา้พระองค ์
ขอทรงโปรดสาํแดงใหข้า้พระองคร์ูจ้กัวธิจีดัลาํดบัความสาํคญัของชวีติ 
ทรงชว่ยใหก้ารจดัลาํดบัความสาํคญัของขา้พระองคเ์ป็นอยา่งเดยีวกนักบัพระองค ์
ขา้พระองคอ์ย่างเป็นแบบอย่างของชวีติทีม่รีะเบยีบ เพื่อคนอื่นจะสามารถตดิตามขา้พระองคไ์ดด้ว้ยความมัน่ใจ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มทัธวิ 19.21-22 พระเยซตูรสัแก่เขาว่า   “ถา้ท่านปรารถนาเป็นผูท้ีท่าํจนครบถว้น   
จงไปขายบรรดาสิง่ของซึง่ท่านมอียู่แจกจ่ายใหค้นอนาถา   แลว้ท่านจะมทีรพัยส์มบตัใินสวรรค ์  
แลว้จงตามเรามาและเป็นสาวกของเรา” 2เมื่อคนหนุ่มไดย้นิถอ้ยคาํนัน้กอ็อกไปเป็นทุกข ์  
เพราะเขามทีรพัยส์ิง่ของเป็นอนัมาก    
 
มทัธวิ 19.27 แลว้เปโตรทลูพระองคว์่า   “ขา้พระองคท์ัง้หลายไดส้ละสิง่สารพดัและไดต้ดิตามพระองคม์า   
พวกขา้พระองคจ์ะไดอ้ะไรบา้ง” 
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จงเพิม่ความบริสทุธิใ์นแง่บวก เข้าไปกบัความบริสุทธิใ์นแง่ลบ 

 
หลายคนคดิว่า การเป็นครสิเตยีนหมายถงึ เราไม่สามารถทาํอะไรทีส่นุกๆ ไดอ้กี 

แนวคดิน้ีอาจเรยีกไดว้่าเป็นความบรสิทุธิใ์นแง่ลบ “เพราะฉนัเป็นครสิเตยีน ฉนัจงึทาํเรื่องสนุกๆ 
อย่างทีเ่คยทาํเมื่อก่อนไม่ไดอ้กีแลว้” แน่นอน การไม่ทาํสิง่ทีไ่ม่ดกีเ็ป็นวธิหีน่ึงทีด่ใีนการรกัษาความบรสิทุธิ ์
แต่เรื่องความสมัพนัธก์บัพระเยซมูคีวามหมายมากกว่านัน้ ไม่ใช่แค่การไม่ยอมทาํสิง่ทีไ่ม่ดเีท่านัน้   

พระเยซบูอกเราว่า พระองคก์าํลงัหยบิยื่นวธิกีารดาํเนินชวีติทีแ่ตกต่างออกไป - 
เป็นชวีติทีเ่ตม็ไปดว้ยความอิม่อกอิม่ใจ หนทางทีนํ่าไปสูช่วีติทีค่วามสขุอย่างแทจ้รงินัน้คือการคน้พบว่า 
เราสามารถทาํสิง่ใดไดบ้า้งเพื่อใหพ้ระองคพ์อพระทยั จากนัน้กท็าํตามนัน้ น่ีคอืการเพิม่ความบรสิทุธิใ์นทางบวก 
(ทาํบางอย่างเพื่อพระเจา้) นอกเหนือจากความบรสิทุธิใ์นทางลบ(คอืไม่ทาํสิง่ใดๆ ทีไ่ม่เป็นทีพ่อพระทยัของพระองค)์ สดุด ี1 
บอกเราว่า บุคคลใดทีค่ดิใคร่ครวญถงึวธิกีารดาํเนินชวีติในทางทีท่าํใหพ้ระเจา้พอพระทยั จะกลายเป็นคนทีม่ชีวีติเกดิผล 
และมคีวามอิม่อกอิม่ใจ 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ เรารูว้่าพระองคท์รงประสงคใ์หเ้รามชีวีติทีเ่ป็นสขุและอิม่ใจ 
โปรดสาํแดงใหข้า้พระองคร์ูว้่าตอ้งทาํอย่างไรทีจ่ะบรรลุจุดประสงคด์งักล่าวนัน้ 
ขอทรงสอนใหรู้จ้กัวธิทีีก่ระทาํใหพ้ระองคท์รงพอพระทยั และเป็นแบบอย่างอนัดใีหค้นอื่นไดต้ดิตาม 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 

สดุด ี1.1-3 ความสขุเป็นของบุคคลผูไ้ม่ดาํเนินตามคาํแนะนําของคนอธรรม  หรอืยนือยูใ่นทางของคนบาป 
หรอืนัง่อยู่ในทีน่ัง่ของคนทีช่อบเยาะเยย้ 2แต่ความปีตยินิดขีองผูน้ัน้อยู่ในพระธรรมของพระเจา้ 

เขาภาวนาพระธรรมของพระองคท์ัง้กลางวนัและกลางคนื 3เขาเป็นเช่นตน้ไมท้ีป่ลกูไวร้มิธารน้ํา ซึง่เกดิผลตามฤดกูาล  
และใบกไ็ม่เหีย่วแหง้ การทุกอยา่งซึง่เขากระทาํกจ็าํเรญิขึน้    
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แทนทีเ่ราจะเอาแต่นัง่ดขู ัน้บนัไดทีต่ัง้อยู่ตรงหน้า กใ็ห้เราก้าวขึ้นไปบนบนัไดนัน้เสียเลย 

 
บางครัง้ งานทีม่อียูใ่นมอืของเราดเูหมอืนจะใหญ่จนเหลอืลน้ ผมจนิตนาการว่าอะไรอยู่ในความคดิของดาวดิ 

ขณะทีเ่ขายนือยู่ต่อหน้าโกลอิทั ยกัษ์ใหญ่อยู่นัน้  โนอาหก์ค็งจะรูส้กึแบบเดยีวกนัดว้ย 
เมื่อพระเจา้ตรสัสัง่ใหท้่านสรา้งเรอืใหญ่ซึง่ตอ้งใชเ้วลานานถงึ 100 ปีกว่าจะสรา้งเสรจ็ 
โยเซฟกต็อ้งจดจ่ออยู่กบัความฝนัของเขานานกว่า 25 ปี ก่อนทีม่นัจะสาํเรจ็เป็นจรงิ 
 เราจะเอาชนะกบัศตัรใูนชวีติทีด่เูหมอืนใหญ่เกนิตวัเราไดอ้ย่างไร? คุณจะเอาชนะหนี้สนิ 
ทาํใหค้รอบครวัทีก่าํลงัพงัทลายกลบัมาอยู่ดว้ยกนั หรอืเอาชนะการตดิยาไดอ้ย่างไร? ง่ายนิดเดยีว 
แทนทีเ่ราจะเอาแต่นัง่ดขู ัน้บนัไดทีต่ัง้อยูต่รงหน้า กใ็หเ้รากา้วขึน้ไปบนบนัไดนัน้เสยีเลย แต่ค่อยๆ กา้วไปทลีะกา้ว 
จงทลูขอพระเจา้ทีจ่ะประทานกา้วต่อไปใหแ้ก่คุณ จากนัน้กอ็ย่าหยุดยนือยู่เฉยๆ กา้วออกไปเลย! 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ขอบคุณพระองคท์ีข่า้พระองคเ์ป็นผูพ้ชิติ ขา้พระองคจ์ะเอาชนะยกัษ์ใหญ่ในชวีติแบบทลีะกา้ว 
พระองคท์รงสรา้งขา้พระองคข์ึน้มาเพื่อใหช้นะและครอบครอง 
ขอบคุณพระองคท์ีข่า้พระองคจ์ะปกครองและครอบครองชวีติโดยทางองคพ์ระเยซคูรสิต ์วนัน้ี 
ขา้พระองคข์อกา้วไปอกีกา้วหนึ่ง 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สดุด ี37.23 ถา้พระเจา้ทรงนํายา่งเทา้ของมนุษยค์นใด และคนนัน้พอใจในมรรคาของพระองค ์   
 
สดุด ี37.31 พระธรรมของพระเจา้อยู่ในจติใจของเขา และย่างเทา้ของเขาจะไม่พลาด    
 
1 เปโตร 2.21 เพราะพระเจา้ทรงใชท้่านสาํหรบัเหตุการณ์เช่นนี้   
เพราะว่าพระครสิตก์ไ็ดท้รงทนทกุขท์รมานเพื่อท่านทัง้หลาย   
ใหเ้ป็นแบบอย่างแก่ท่านเพื่อท่านจะไดด้าํเนินตามรอยพระบาทของพระองค ์
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ถ้าเราท าดีโดยไมส่นใจว่าใครจะได้รบัเกียรติ เรากจ็ะสามารถท าได้มากมายอย่างไม่จ ากดั 

 
มแีรงบนัดาลใจหลายอย่างทีท่าํใหแ้ต่ละคนเลอืกทาํอะไรๆ อย่างทีท่าํอยู่ น่าเสยีดาย 

ทีเ่ราแทบจะไม่เคยพบเหน็ใครบางคนทีย่อมสละทัง้เวลา ความสามารถ 
หรอืทรพัยส์นิของตนเองเพื่อทาํประโยชน์ใหแ้ก่คนอื่นโดยไม่เรยีกรอ้งชื่อเสยีง หรอืสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นการตอบแทน หลายครัง้ 
นี่กลายเป็นขอ้จาํกดัทาํใหไ้ม่สามารถเกดิคุณประโยชน์ไดม้ากเท่าทีค่วร เพราะตําแหน่งทีห่นึ่ง 
มพีืน้ทีเ่พยีงพอสาํหรบัคนคนเดยีวเท่านัน้ 

จรงิๆ แลว้คุณความดสีามารถเกดิขึน้ไดอ้ย่างไม่จาํกดั 
ถา้เพยีงแต่เราแต่ละคนยอมลงมอืทาํการโดยไม่ตอ้งสนใจวา่ใครจะไดร้บัเกยีรต ิหรอืหน้าตา ลองพจิารณาดวู่า 
อะไรคอืแรงบนัดาลใจทีท่าํใหค้ณุยอมสละทรพัยากร เวลา หรอืลงทุนลงแรงความสามารถเพื่อชว่ยเหลอืใครบางคน 
คุณกาํลงัทาํการสาํคญัใดๆ อยูใ่นตอนน้ีบา้งหรอืไม่ โดยทีคุ่ณไมไ่ดเ้รยีกรอ้งชื่อเสยีงเป็นการตอบแทนเลย? ถา้ยงั 
ทาํไมไม่ลองทาํดลู่ะ?  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ทีร่กั ขา้พระองคไ์ม่อยากเป็นคนทีท่าํทุกอย่างไปเพราะการเหน็แก่ประโยชน์สว่นตวั 
หรอืสิง่ตอบแทนอื่นใด โปรดตรสักบัขา้พระองคว์่าทรงประสงคใ์หข้า้พระองคเ์ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัสิง่ใดบา้ง 
แลว้ขา้พระองคจ์ะเชื่อฟงัพระองคโ์ดยไม่คาดหวงัสิง่ใดตอบแทน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มทัธวิ 6.1-5 “จงระวงั   อย่ากระทาํศาสนกจิเพื่ออวดคนอื่น   
ถา้ทาํอย่างนัน้ท่านจะไม่ไดร้บับาํเหน็จจากพระบดิาของท่านผูท้รงสถติในสวรรค ์ “เหตุฉะนัน้   
เมื่อท่านทาํทานอย่าเปา่แตรขา้งหน้าท่าน   เหมอืนคนหน้าซื่อใจคด กระทาํในธรรมศาลาและตามถนน เพื่อใหค้นสรรเสรญิ   
เราบอกความจรงิแก่ท่านว่า เขาไดร้บับาํเหน็จของเขาแลว้ ฝา่ยท่านทัง้หลายเมื่อทาํทาน   
อย่าใหม้อืซา้ยรูก้ารซึง่มอืขวากระทาํนัน้ ทานของท่านจะตอ้งเป็นทานลบั   และพระบดิาของท่านผูท้รงเหน็ในทีล่ีล้บั   
จะทรงโปรดประทานบาํเหน็จแกท่่าน  “เมื่อท่านทัง้หลายอธษิฐาน   อย่าเป็นเหมอืนคนหน้าซื่อใจคด   
เพราะเขาชอบยนือธษิฐานในธรรมศาลาและตามถนน   เพื่อจะใหค้นทัง้ปวงไดเ้หน็ 
เราบอกความจรงิแกท่่านว่าเขาไดร้บับาํเหน็จของเขาแลว้ 
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จงอยา่เอาววักบัลาเขา้เทียมแอกด้วยกนั 

 

พระคมัภรีเ์ปรยีบเทยีบผูร้บัใชห้นุ่ม และการงานทีเ่ขาทาํเพื่อพระเจา้เป็นเหมอืนกบัววั 

สตัวช์นิดนี้มคีวามหมายถงึการพึง่พาได ้ความแขง็แรง และความคงเสน้คงวา ววัชอบและพงึพอใจทีจ่ะทาํการเดมิๆ 

ซํ้าแลว้ซํ้าอกีโดยไม่ปรปิากบ่น และมนัเป็นสตัวท์ีม่นีิสยัชอบทาํอะไรเป็นกจิวตัรประจาํ แต่ลา กลบัมลีกัษณะตรงกนัขา้ม 

มนัเป็นสตัวท์ีม่ลีกัษณะพยศ และไม่สามารถนํามาฝึกได ้ลมหายใจของมนัมพีษิ เมื่อกดัแลว้จะกอ่ใหเ้กดิการอกัเสบ 

ลาไม่ชอบทาํงานเป็นหมู่ มนัมกัจะขวดิและดนัคู่ของมนัออกไป หรอืไม่กข็ดัขนืเจา้ของของมนัอยู่ตลอด  

ถา้เอาววัและลามาเขา้เทยีมแอกดว้ยกนัสกัพกัหนึ่ง มนัจะเริม่ทาํรา้ยววั จนววัไม่อาจทาํงานต่อไปได ้บางท ี

เรากน่็าจะพจิารณาดบูา้งว่า เรากาํลงัจบัคูใ่ครใหเ้ทยีมแอกรว่มกนัรบัใช ้“เจา้จงอย่าเอาววั กบัลามาเทยีมแอกเขา้ดว้ยกนั”  

 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ โปรดประทานปญัญาแก่ขา้พระองค ์เมื่อตอ้งทาํการร่วมกนักบัผูอ้ื่น 
หรอืเมื่อตอ้งมอบหมายใหผู้อ้ื่นทาํการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะไม่ทาํใหผู้ใ้ดเจบ็ชํ้าในขณะทีพ่ยายามชว่ยเหลอือกีคนหนึ่ง ในพระนามพระเยซ ูอาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
เฉลยธรรมบญัญตั ิ22.10 ท่านอย่าเอาววัและลาเขา้เทยีมไถดว้ยกนั 
 
สภุาษติ 14.4 ทีไ่หนทีไ่ม่มวีวัผู ้ ทีน่ัน่ไมม่ขีา้ว แต่พชืผลอุดมไดม้าดว้ยแรงววั    
 
โยบ 39.5 “ใครปล่อยใหล้าปา่วิง่กระเจงิไป ใครแกเ้ชอืกผกูลาเปลีย่ว   
 


