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สิงหาคม 1 
พระเยซูทรงยอมละท้ิงพระบลัลงักแ์ห่งสง่าราศีของพระองคม์าเพือ่คณุ  
เป็นเรือ่งยากไหมทีค่ณุจะยอมยกบลัลงักชี์วิตของคณุให้แก่พระองค?์ 

 
พระคมัภรีใ์หมบ่อกถงึเรือ่งของชายผูห้นึ่งทีม่ฐีานะสงูแต่ไมส่ามารถตดิตามพระเยซไูดเ้ตม็ทีเ่พราะเข

ารกัเงนิทองมากเกนิไป คุณสามารถอ่านเรือ่งนี้ไดเ้องในพระธรรมลกูา 18 
พระเยซสูรุปเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเรือ่งยากทีค่นรวยจะยอมใหค้นอื่นมาควบคุมทรพัยส์มบตัขิองตน 
แมแ้ต่พระเจา้กต็าม 

ไมเ่พยีงแต่เรือ่งเงนิทองเท่านัน้ทีค่นเราดิน้รนเพื่อรกัษาอํานาจควบคุมไว ้
หลายครัง้เราพบว่าเป็นเรือ่งยากทีจ่ะยอมในเรือ่งความคดิเหน็ของเรา ยอมหยุดเป้าหมายทีเ่ราเสาะแสวงหา 
ยอมหยดุดิน้รน ถงึแมจ้ะพบว่าสิง่ทีท่าํอยูน่ัน้มนัขดักบัพระวจนะและน้ําพระทยัของพระเจา้อยูก่ต็าม 
การยอมจาํนนต่อความเป็นพระผูเ้ป็นเจา้ของพระเยซเูรยีกรอ้งใหเ้ราตอ้งยกพระองคไ์วบ้นบลัลงักแ์ห่งชวีติเร
า พระเยซทูรงยอมละทิง้พระบลัลงักแ์ห่งสงา่ราศขีองพระองคม์าเพื่อคุณ 
เป็นเรือ่งยากไหมทีคุ่ณจะยอมยกบลัลงักช์วีติของคุณใหแ้ก่พระองค์?  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงประทานพระเยซ ูพระบุตรของพระองคเ์พื่อเรา 
ไมใ่ช่เรือ่งใหญ่เลยทีข่า้พระองคจ์ะยอมใหพ้ระองคค์วบคุมทัง้ชวีตินี้ 
ขา้พระองคร์ูว้่าพระองคม์แีผนการอนัดสีาํหรบัขา้พระองค ์โปรดทรงสาํแดงใหข้า้พระองคร์ูด้ว้ยเถดิว่า 
ยงัมดีา้นใดบา้งในชวีติทีข่า้พระองคย์งัอยากทีจ่ะควบคุมอยู ่พระองคเ์ท่านัน้ทีท่รงเป็นพระเจา้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
มาระโก 8.35 เพราะว่าผูใ้ดใครจ่ะเอาชวีติรอด   ผูน้ัน้จะเสยีชวีติ   
แต่ผูใ้ดจะเสยีชวีติเพราะเหน็แก่เราและขา่วประเสรฐิ   ผูน้ัน้จะไดช้วีติรอด 
เพราะถ้าผูใ้ดจะไดส้ิง่ของสิน้ทัง้โลก   แต่ตอ้งเสยีชวีติของตน   ผูน้ัน้จะไดป้ระโยชน์อะไร 
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สิงหาคม 2 
ทุกคนมีโอกาสทีจ่ะเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ ได้เสมอ 

 
จรงิๆ แลว้มหาสมทุรแปซฟิิคมคีวามลกึเท่าไหรก่นัแน่ ถ้าวดัเป็นมลิลเิมตร? หรอื 

คุณพอจะบอกไดไ้หมว่า ดาวเหนืออยูห่่างจากโลกเป็นระยะทางเท่าไหร่? 
ถา้คุณยงัไม่รูเ้ร ือ่งเหล่านี้กค็งมเีหตุผลพอจะสรุปไดว้่าคุณยงัไม่รูทุ้กอย่างหมดทุกเรื่องราว 
และผมกข็อนําเสนอต่อคุณว่า ถา้คุณยงัไมรู่อ้ะไรหมดทุกเรือ่งราว 
แสดงว่าคุณยงัมโีอกาสทีจ่ะเรยีนรูถ้งึสิง่ใหม่ๆ  ไดอ้กี  

มนัอาจทําใหคุ้ณรูส้กึประหลาดใจว่ามคีนอื่นๆ บางคนอายนุ้อยกว่าคุณ บางคนมากกว่า 
บางคนฉลาดมากกว่า บางคนฉลาดน้อยกว่า บางคนรวยกว่า บางคนยากจนกว่า 
บางคนมกีารศกึษามากกว่า บางคนดอ้ยการศกึษา แต่เขารูบ้างสิง่บางอย่างทีคุ่ณไมรู่ ้
อยา่ปล่อยใหต้วัเองเกดิอาการหวัสงูหรอืเยอ่หยิง่จนคดิว่าคุณไม่จาํเป็นตอ้งเรยีนรูจ้ากใครอกี จงถ่อมตวัลง 
เป็นผูฟ้งัทีด่ ีและเหน็คุณค่าของคนอื่น ไมว่่าคุณจะคดิว่าตนเองฉลาดมากแค่ไหนกต็าม 
ทุกคนยงัมโีอกาสทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  ไดเ้สมอ 
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงโปรดช่วยขา้พระองคใ์นเรือ่งความหยิง่และยะโส 
ขา้พระองคไ์มอ่ยากเป็นคนหวัสงู หรอืคดิว่าตนเองดกีว่าคนอื่น แต่อยากจะใหเ้กยีรตแิก่ทุกคน วนัน้ี 
ขา้พระองคเ์ลอืกทีจ่ะดําเนินในความถ่อมใจ 
ขอเปิดใจและความคดิทีจ่ะเรยีนรูจ้ากครทูัง้หลายและจากสถานการณ์ต่างๆ ทีต่อ้งเผชญิในชวีติ 
ขอพระองคท์รงใชว้นัน้ีเพื่อสอนบทเรยีนใหม่ๆ  แก่ขา้พระองคด์ว้ยเถดิ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
1ทโิมธ ี6.17 สาํหรบัคนเหล่านัน้ทีม่ ัง่มฝี่ายโลก   จงกําชบัเขาอย่าใหม้มีานะทฐิ ิ  
หรอืใหเ้ขามุ่งหวงัในทรพัยท์ีไ่มเ่ทีย่ง   แต่จงหวงัในพระเจา้ผูท้รงประทานทุกสิง่   
เพื่อความสะดวกสบายของเรา 
 
1เปโตร 5.6 เหตุฉะนัน้   ท่านทัง้หลายจงถ่อมใจลงภายใตพ้ระหตัถอ์นัทรงฤทธิข์องพระเจา้   
เพื่อว่าพระองคจ์ะไดท้รงยกท่านขึน้เมือ่ถงึเวลาอนัควร  
 
ยากอบ 4.10 ท่านทัง้หลายจงถ่อมใจลงต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   และพระองคจ์ะทรงยกชทู่านขึน้ 
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สิงหาคม 3 
การตดัสินใจภายใต้อารมณ์โกรธนัน้แทบจะไม่มีประโยชน์ต่อใครเลย 

 
ในทณัฑสถานของเราเตม็ไปดว้ยผูค้นทีย่อมใหอ้ารมณ์ชัว่วบูไดค้รอบงาํจนตอ้งตดัสนิใจทําบางสิง่บ

างอยา่งลงไปซึง่ในทา้ยทีสุ่ดกไ็มไ่ดก่้อเกดิประโยชน์แก่ใครเลย 
ครอบครวัล่มสลายไปเพราะถอ้ยคาํอนัโงเ่ขลาและทาํรา้ยจติใจกนั 
และการตดัสนิใจภายใตอ้ารมณ์โกรธซึง่ปราศจากการควบคุม 
หลายคนตดัสนิใจลาออกจากงานดว้ยอารมณ์ชัว่แล่นเพราะความคบัขอ้งใจและความโกรธ 
โดยไม่ยอมชัง่ใจถงึผลกระทบในระยะยาวจากการตดัสนิใจของตนเองเลย แมแ้ต่ในแวดวงครสิตจกัร 
จดุหมายทางทีพ่ระเจา้กําหนดไวจ้ากเบือ้งบนกต็อ้งระงบัยบัยัง้ไปเพราะการตดัสนิใจในเวลาทีเ่ตม็ไปดว้ยคว
ามโกรธ 

แต่ความโกรธกไ็มใ่ช่ตวัปญัหาเสมอไป แต่บ่อยครัง้ 
ปญัหาอยูท่ีก่ารทีเ่ราตดัสนิใจพดูหรอืทําในเวลาทีเ่ราโกรธมากกว่า พระคมัภรีบ์อกว่า 
จะโกรธกโ็กรธเถดิแต่อยา่ทําบาป อยา่ใหต้ะวนัตกดนิกย็งัโกรธอยู ่
จงทลูขอพระเจา้ใหช้่วยจดัการกบัสถานการณ์ทีท่าํใหเ้ราหงดุหงดิอารมณ์เสยี 
และอยา่ตดัสนิใจเรือ่งใดไปเพราะความโกรธ   
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา ขอทรงช่วยขา้พระองคใ์หรู้จ้กัจดัการกบัความโกรธในวนัน้ี 
โดยเตอืนขา้พระองคใ์หรู้จ้กัถอย และทบทวนสถานการณ์ก่อนทีจ่ะพดูหรอืทําสิง่ใดออกไปดว้ยความโกรธ 
ขา้พระองคท์ราบว่า ถา้ขา้พระองคย์อมใหพ้ระวญิญาณของพระองคค์วบคุมชวีติ 
ขา้พระองคจ์ะสามารถเปลีย่นแปลงไปในทางสรา้งสรรคไ์ดใ้นทุกดา้นของชวีติ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
ยากอบ 1.20 เพราะว่าความโกรธของมนุษยไ์มไ่ดก้ระทาํใหเ้กดิความชอบธรรมแห่งพระเจา้ 
 
เอเฟซสั 4.26 จะโกรธกโ็กรธได ้แต่อยา่ทาํบาป อยา่ใหถ้งึตะวนัตกท่านยงัโกรธอยู่ 
 
ปญัญาจารย ์ 7.9 อยา่ใหใ้จของเจา้โกรธเรว็ เพราะความโกรธมปีระจาํอยูใ่นทรวงอกของคนเขลา     
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สิงหาคม 4 
สิทธิอ านาจเป็นสิง่ทีค่วรมอบให้แก่ผูที้มี่ความรบัผิดชอบเท่านัน้ 

 
ทุกคนยอ่มตอ้งการมอีทิธพิลต่อคนอื่น 

และหลายคนอยากใหต้นเองมอีํานาจเพื่อจะไดต้ดัสนิใจทําเรือ่งใดๆ 
ไปตามความคดิเหน็และวธิกีารของตนเอง 
นี่เป็นธรรมชาตพิืน้ฐานของคนเราทีจ่ะเชื่อว่าส่วนใหญ่แลว้สิง่ที่เราคดิเหน็นัน้เป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง 
และความคดิเหน็ของเราเป็นเรือ่งทีส่าํคญั แต่ไมใ่ช่เรือ่งงา่ยเลยทีจ่ะมคีนเตม็ใจรบัผดิชอบทีจ่ะทํางาน 
หรอืสรา้งผลงานขึน้มา และยอมรบัคาํตําหนิเมือ่กระทําการผดิพลาด หลายคนตอ้งการมอีํานาจ 
แต่มไีมก่ีค่นหรอกทีเ่ตม็ใจจะแบกรบัความรบัผดิชอบ 
  เมือ่พระเจา้มองหาคนทีพ่ระองคจ์ะมอบสทิธอิํานาจในราชอาณาจกัรของพระองคใ์ห ้
พระองคท์รงแสวงหาคนทีเ่ตม็ใจจะแบกรบัเอาความรบัผดิชอบในแผ่นดนิของพระเจา้ 
คอืคนทีแ่บกรบัภาระรบัผดิชอบในชวีติส่วนตวัเพื่อขยายแผ่นดนิของพระเจา้ออกไป 
โดยการดาํเนินชวีติและสัง่สอนพระวจนะของพระเจา้สําหรบัผูค้นในกรงุเยรซูาเลม็ แควน้ยเูดยี 
และแควน้สะมาเรยี จนถงึทีสุ่ดปลายแผ่นดนิโลก คุณตอ้งการอะไรล่ะ? อํานาจมากขึน้ 
หรอืความผดิชอบมากขึน้? สทิธอิํานาจเป็นสิง่ทีค่วรมอบใหแ้ก่ผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบเท่านัน้  
  
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา 
โปรดกระทําใหข้า้พระองคเ์ป็นผูท้ีร่บัผดิชอบต่อการงานในราชอาณาจกัรของพระองคม์ากขึน้ 
ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคเ์ป็นพยานทีด่ขี ึน้ 
และทรงโปรดประทานสทิธอิํานาจแก่ขา้พระองคอ์ยา่งพอเหมาะกบัหน้าทีร่บัผดิชอบของขา้พระองคด์ว้ย 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
สภุาษติ 29.2 เมือ่คนชอบธรรมทวอีํานาจ  ประชาชนกเ็ปรมปรดีิ ์
แต่เมือ่คนชัว่รา้ยครอบครองประชาชนกค็รํ่าครวญ     
 
มทัธวิ 7.29 เพราะว่าพระองคไ์ดท้รงสัง่สอนเขาดว้ยสทิธอิํานาจ   หาเหมอืนพวกธรรมาจารยข์องเขาไม ่ 
 
มทัธวิ 8.9 ขา้พระองคร์ูด้ ี  เพราะเหตุว่าขา้พระองคอ์ยูใ่ตว้นิยัทหาร   
แต่กย็งัมทีหารอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของขา้พระองค ์  ขา้พระองคจ์ะบอกแก่คนนี้ว่า   'ไป'   เขากไ็ป   
บอกแก่คนนัน้ว่า   'มา'   เขากม็า   บอกทาสของขา้พระองคว์่า   'จงทําสิง่นี้'   เขากท็าํ” 
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สิงหาคม 5 
เราท าสิง่ทีเ่ราก าลงัท าอยู่ และได้ในสิง่ทีเ่ราได้อยู่ กเ็พราะเราเลือกสิง่ทีเ่ราเลือกอยู่ 

 
เหตุทีเ่ราคดิแบบทีเ่ราคดิ รูส้กึอยา่งทีเ่รารูส้กึ และตอ้งการอย่างทีเ่ราตอ้งการ 

กเ็พราะเราเชื่ออย่างทีเ่ราเชื่ออยู ่แต่เราทาํสิง่ทีเ่รากําลงัทาํอยู ่
และไดใ้นสิง่ทีเ่ราไดอ้ยูก่เ็พราะเราเลอืกสิง่ทีเ่ราเลอืกอยู ่
ถา้ใครสามารถเปลีย่นสิง่ทีเ่ขาเชื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระวจนะของพระเจา้ 
และเลอืกทีจ่ะพดูและกระทําตามพระวจนะของพระเจา้แลว้ มนักจ็ะเปลีย่นในสิง่ทีเ่ขาคดิ สิง่ทีเ่ขารูส้กึ 
สิง่ทีเ่ขาตอ้งการ สิง่ทีเ่ขากระทาํ และในทา้ยทีสุ่ดมนัจะเปลีย่นสิง่ทีเ่ขาจะไดใ้นชวีติดว้ย 
เพราะเมือ่เราเชื่อในสิง่ทีพ่ระวจนะของพระเจา้กล่าวไว ้และทาํตามสิง่ทีพ่ระวจนะของพระเจา้เรยีกรอ้งแลว้ 
เรากจ็ะไดร้บัในสิง่ทีพ่ระวจนะของพระเจา้สญัญาไว ้
จงตดัสนิใจเสยีแต่วนัน้ีว่าคุณจะเชื่อในพระวจนะของพระเจา้มากกว่าประสบการณ์และสภาพแวดลอ้มในชวีติ
ของคุณ ยิง่กว่านัน้ จงอุทศิตวัทีจ่ะดาํเนินชวีติของคุณตามพระวจนะของพระเจา้ 
และใหส้ิง่ทีคุ่ณเลอืกนัน้สอดคลอ้งกบัน้ําพระทยัของพระองค ์เมือ่คุณกระทาํอย่างนี้แลว้ 
คุณจะพบว่าชวีติของคุณจะค่อยๆ เปลีย่นไปทลีะเลก็ทลีะน้อย 
จนกระทัง่คุณไดก้ลายเป็นแสงสะทอ้นและสิง่สําแดงถงึราชอาณาจกัรของพระเจา้ในโลกนี้  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา ขอทรงช่วยขา้พระองคใ์นวนัน้ี ทีจ่ะยดึเอาพระวจนะของพระองคเ์ป็นความจรงิ 
ขอใหพ้ระวจนะเปลีย่นชวีติขา้พระองคใ์นทุกสิง่ทีจ่ะพูดและกระทํา 
ขา้พระองคข์อเลอืกทีจ่ะทําตามน้ําพระทยัของพระองค์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
ยากอบ 1.22 แต่ท่านทัง้หลายจงเป็นคนทีป่ระพฤตติามพระวจนะนัน้   ไมใ่ช่เป็นแต่เพยีงผูฟ้งัเท่านัน้   
ซึง่เป็นการลวงตนเอง 
 
ยอหน์ 17.17 ขอทรงโปรดชําระเขาใหบ้รสิุทธิด์ว้ยความจรงิ   พระวจนะของพระองคเ์ป็นความจรงิ 

กจิการ 20.32 บดันี้ขา้พเจา้ฝากท่านไวก้บัพระเจา้และกบัคาํแห่งพระคุณของพระองค ์  
ซึง่มฤีทธิอ์าจก่อสรา้งท่านขึน้ได ้  และใหท้่านมมีรดกดว้ยกนักบับรรดาวสิุทธชิน 
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สิงหาคม 6 
พระเจ้าอาจท าการภายในตวัคณุ และท าการอยู่บนชีวิตของคณุ 

 ก่อนทีพ่ระองคจ์ะทรงท าการผ่านทางตวัคณุ 
 

จะเป็นยงัไงถ้าจู่ๆ  คุณกร็ูส้กึอยากจะเป็นหมอผ่าตดัสมองขึน้มา? ยิง่กว่านัน้ 
ลองจนิตนาการว่าคุณเป็นคนเก่งและมคีวามสามารถอย่างเพยีงพอทีจ่ะทําการผ่าตดัสมองได ้
คุณสมบตัเิพยีงเท่านี้จะทาํใหคุ้ณลงมอืทาํการผ่าตดัซึง่เป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อนอยา่งยิง่ไหม? ไมห่รอก! 
ผมอยากแนะว่า คุณจาํเป็นตอ้งเขา้รบัการศกึษา การฝึกอบรม 
และฝึกงานเพื่อเสรมิสรา้งประสบการณ์เสยีก่อน 
หลงัจากทีคุ่ณไดพ้สิูจน์ตวัเองว่ามคีวามสามารถอยูช่ ัว่ระยะเวลาหนึ่ง 
จนทุกคนเหน็ถงึศกัยภาพของคุณและเริม่มผีลงานอนัเป็นทีย่อมรบัแลว้ เช่นเดยีวกนักบัวนิยัดา้นอื่นๆ 
ในชวีติของเราดว้ย ศกัยภาพของเราจะยงัคงเป็นศกัยภาพอยูเ่ช่นนัน้ 
จนกว่าเราจะมกีารฝึกฝนเตรยีมตวัเป็นอยา่งดแีล้วทีจ่ะทาํตามการทรงเรยีกของเรา 
วนิยัทีเ่ครง่ครดัจรงิจงับางเรื่อง เช่น การสมรส ครอบครวั และพนัธกจินัน้ 
จาํเป็นตอ้งมกีารฝึกฝนอบรมอยูต่ลอดชวีติเสยีดว้ยซํ้า 
ถงึแมพ้ระเจา้มพีระประสงคแ์ละจาํเป็นตอ้งใชคุ้ณเพื่อเหน็แก่แผ่นดนิของพระเจา้ 
พระองคอ์าจเลอืกทีจ่ะทําการภายในตวัคุณ และทาํการอยูบ่นชวีติของคุณ 
ก่อนทีพ่ระองคจ์ะทรงทําการผ่านทางตวัคุณในทา้ยทีสุ่ด   
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ทีร่กั โปรดประทานพระคุณแก่ขา้พระองคท์ีจ่ะยอมรบัเอาการทรงเรยีก 
และรบัเอากําหนดเวลาและฤดกูาลในการเตรยีมชวีติ เพื่อใหข้า้พระองคม์คีุณสมบตัเิตม็ที ่
จนทําใหก้ารงานทีพ่ระองคม์อบหมายใหน้ัน้บรรลุความสาํเรจ็ได้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
เอเฟซสั 4.11-12 ของประทานของพระองค ์  กค็อืใหบ้างคนเป็นอคัรทตู   บางคนเป็นผูเ้ผยพระวจนะ   
บางคนเป็นผูเ้ผยแพรข่่าวประเสรฐิ   บางคนเป็นศษิยาภบิาลและอาจารย ์ 
เพื่อเตรยีมธรรมกิชนใหเ้ป็นคนทีจ่ะรบัใช ้  เพื่อเสรมิสรา้งพระกายของพระครสิตใ์หจ้าํเรญิขึน้ 

ฟิลปิปี 2.13 เพราะว่าพระเจา้เป็นผูท้รงกระทํากจิอยูภ่ายในท่าน   ใหท้่านมใีจปรารถนา   
ทัง้ใหป้ระพฤตติามชอบพระทยัของพระองค ์    
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สิงหาคม 7 
มีจดุหนึง่เมือ่คณุได้ทะลทุะลวงผา่นไปแล้ว ซึง่มารจะไม่สามารถ 

น าคณุย้อนกลบัไปสู่ทีเ่ดิมได้อีกเลย  
 

การพยายามทีจ่ะเปลีย่นแปลงชวีติเรานัน้ในตอนแรกอาจดเูหมอืนจะเป็นภารกจิทีย่าก 
สาํหรบับางคนแทบจะเป็นเรื่องทีไ่มม่ทีางสําเรจ็ไดเ้ลย 
การเปลีย่นแปลงชวีติอาจดเูหมอืนเป็นเรือ่งยากเป็นพเิศษสาํหรบัคนทีถู่กผกูมดัโดยพฤติกรรมการเสพตดิ 
ประสบการณ์เดมิๆ ทีม่กัเกดิขึน้กค็อื กา้วไปขา้งหน้าสามกา้วแลว้กถ็อยหลงัสองกา้ว 
มนัดเูหมอืนว่าทุกครัง้ทีพ่ยายามแกไ้ข กจ็ะมกีารทดลองต่างๆ เรยีงหน้ากนัเขา้มาเพื่อจะทําใหเ้ขาลม้ 
ลื่นไถลกลบัไปสู่รปูแบบพฤตกิรรมเก่าๆ และกลบัไปทําบาปอกีอยูต่ลอด 
หลายคนเริม่รูส้กึหดหู่ในการพยายามทีจ่ะเปลีย่นแปลงชวีติ จนยอมแพไ้ป 
เขารูส้กึว่าตนเองไมม่ทีางทําไดห้รอก เขากําลงัคดิผดิ เมือ่ถงึจดุแห่งชยัชนะ 
มารกไ็มส่ามารถนําเขากลบัไปสู่ชวีติเก่าๆ ไดอ้กี 
จงเลอืกทีจ่ะเขา้สู่เสน้ทางแห่งการเยยีวยาทีถู่กตอ้งตามพระวจนะของพระเจา้แลว้ยดึมัน่อยูใ่นหนทางนัน้ 
เมือ่คุณทาํตามน้ําพระทยัพระเจา้นัน้ จะไมม่ปีญัหาใดเลยทีคุ่ณไมส่ามารถเอาชนะได ้ถา้คุณลม้เหลว 
กจ็งลุกขึน้ ปดัฝุ่นออกไป แลว้ลองดใูหมอ่กีท.ี.. คุณจะประสบความสาํเรจ็แน่ 
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคต์ระหนกัว่า การลม้เหลวไมใ่ช่การพ่ายแพ ้
และพระองคไ์มไ่ดห้วงแหนความสาํเรจ็ไวจ้ากขา้พระองคเ์ลย 
ขอทรงป้องกนัอยา่ใหม้ารเขา้มาทดลองขา้พระองคเ์กนิกว่ากําลงัจะตา้นทานได ้
ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะฟ้ืนสภาพจากความลม้เหลวทุกอยา่งในพระนามพระเยซู อาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
อพยพ 14.13 โมเสสจงึเตอืนประชากรว่า  “อยา่กลวัเลย   มัน่คงไว ้ คอยดคูวามรอดทีจ่ะมาจากพระเจา้   
ซึง่พระองคจ์ะประทานใหแ้ก่ท่านทัง้หลายในวนันี้ดว้ยคนอยีปิต ์  ซึง่ท่านทัง้หลายเหน็ในวนันี้  
แต่นี้ไปจะไมไ่ดเ้หน็อกีเลย 
 
1โครนิธ ์10.13 ไม่มกีารทดลองใดๆเกดิขึน้กบัท่าน   
นอกเหนอืจากการทดลองซึง่เคยเกดิกบัมนุษยท์ัง้หลาย   พระเจา้ทรงสตัยธ์รรม   
พระองคจ์ะไมท่รงใหท้่านตอ้งถูกทดลองเกนิกว่าทีท่่านจะทนได ้  และเมือ่ท่านถูกทดลองนัน้   
พระองคจ์ะทรงโปรดใหท้่านมทีางทีจ่ะหลกีเลีย่งไดด้ว้ย   เพื่อท่านจะมกีําลงัทนได ้    
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สิงหาคม 8 
ส่วนใหญ่แล้ว ความส าเรจ็ของคณุเกิดข้ึนเพราะคนอืน่.. ดงันัน้ จงมีใจกรณุา 

 
ผมเป็นศษิยาภบิาลครสิตจกัรแห่งหนึ่ง 

ซึง่ถอืว่าเป็นครสิตจกัรใหญ่และประสบความสําเรจ็มากในสายตาของหลายๆ คน 
เรามกีารฝึกฝนอบรมและส่งมชิชัน่นารอีอกไป มกีารก่อตัง้ครสิตจกัร หอพกัเดก็กําพรา้ 
สนบัสนุนเงนิทุนสถานพยาบาล และศูนยเ์ลีย้งอาหารแก่เดก็ยากจน ซึง่ ณ 
ขณะน้ีเรามตีวัแทนอยูห่ลายแห่งทัว่โลก 
เรยีกไดว้่าพนัธกจิทีพ่ระเจา้ไดม้อบหมายใหผ้มทํานี้เป็นงานพนัธกจิทีไ่ม่มวีนัอาทติยต์กดนิเลย 
แต่ความสาํเรจ็ไมไ่ดเ้ป็นของผม ถงึแมท้ัง้หมดนี้เป็นสิง่ทีเ่ราขอถวายเกยีรตทิัง้สิน้แด่พระเจา้ แต่สิง่ต่างๆ 
เหล่านี้จะเกดิขึน้ไมไ่ดเ้ลยถ้าไม่มคีนอื่นๆ 
เขา้มารว่มเป็นเจา้ของนิมติและทุ่มเทถวายทรพัยากรเขา้มาสนบัสนุน และลงทุนลงแรงทาํการดว้ยกนั 
มคีนทีเ่ก่งกว่าและมศีกัยภาพมากกว่าผมอกีมากมายทีย่งัคงทุลกัทุเลเพื่อรกัษาพนัธกจิใหร้อด 
ส่วนพนัธกจิของผมกําลงัเจรญิรุง่เรอืง ทําไมหรอื? เป็นเพราะพระคุณของพระเจา้ใช่ไหม? อาจใช่ในบางดา้น 
แต่ตระหนกัและเขา้ใจว่า ความสําเรจ็ของเราส่วนใหญ่นัน้ขึน้อยูก่บัผูค้นทีส่นบัสนุนเราดว้ยเวลา 
ความสามารถและทรพัยากรของพวกเขาในการซือ้ผลติภณัฑข์องเรา หรอืนําเพลงของเราไปรอ้ง ดงันัน้ 
ใหเ้รามใีจกรณุาต่อคนอื่นๆ ดว้ย   
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะไมค่ดิถอืตวัเกนิกว่าที่ควรจะคดิ 
แต่ขอใหต้ระหนกัว่าพระองคท์รงตัง้ขา้พระองคไ์วใ้นทมีทีม่สีมาชกิคนอื่นๆ 
รว่มกนัทาํการเพื่อเป้าหมายเดยีวกนัดว้ย 
ขอทรงสอนใหข้า้พระองคร์ูจ้กัแสดงความประทบัใจในเพื่อนรว่มทมี และมใีจกรณุาต่อคนอื่นๆ 
ทีก่ําลงัสนบัสนุนในสิง่ทีเ่ราเชื่ออยูน่ัน้ อาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
โรม 12.3 ขา้พเจา้ขอกล่าวแก่ท่านทัง้หลายทุกคนโดยพระคุณ   ซึง่ทรงประทานแก่ขา้พเจา้แลว้ว่า   
อยา่คดิถอืตวัเกนิทีต่นควรจะคดินัน้   แต่จงคดิใหถ่้อมสุขมุสมกบัขนาดความเชื่อ   
ทีพ่ระเจา้ไดท้รงโปรดประทานแก่ท่าน 
 
1โครนิธ ์12.21-22 และตาจะว่าแก่มอืว่า   “ขา้พเจา้ไมต่้องการเจา้”   กไ็มไ่ด ้  หรอืศรีษะจะว่าแก่เทา้ว่า   
“ขา้พเจา้ไมต่อ้งการเจา้”   กไ็มไ่ด ้ ทีจ่รงิอวยัวะทีเ่ราเหน็ว่าอ่อนแอ   เรากข็าดเสยีไมไ่ด ้
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สิงหาคม 9 
มีศกัยภาพทียิ่ง่ใหญ่รอเราอยู่ในอนาคตมากกว่าความส าเรจ็ใดๆ ในอดีต 

 
เมือ่โยเซฟยงัเป็นเดก็หนุ่มอยู ่ตามทีห่นงัสอืปฐมกาลไดบ้นัทกึไวน้ัน้ 

ท่านไดร้บัความโปรดปรานจากบดิามาก จนไดเ้สือ้คลุมพเิศษหลากสสีนัมาตวัหนึ่งเป็นของขวญั 
เสือ้คลุมหลายสตีวันี้เป็นสญัลกัษณ์ใหพ้วกพีช่ายและคนอื่นๆ ทีไ่ดพ้บเหน็รูว้่า 
โยเซฟเป็นลกูคนโปรดของพ่อ ต่อมาโยเซฟกลบัตกไปเป็นทาสอยูต่่างดา้วต่างแดน 
แต่ท่านกป็ฏบิตัติวัดแีละไดร้บัการแต่งตัง้เป็นหวัหน้าคนรบัใช ้
แต่ต่อมาภายหลงัท่านถูกกล่าวรา้ยและถูกขงัไวใ้นเรอืนจาํ ขณะที่ถูกจาํคุกอยูน่ัน้ 
ท่านเขา้ส่วนกบัการผจญภยัครัง้ใหมใ่นชวีติโดยการปิดประตูแห่งอดตี 
และเริม่ทําการไปกบัสิง่ทีพ่ระเจา้มอบหมายใหท่้านกระทําในปจัจบุนั 
ไมน่านโยเซฟกไ็ดก้ลายเป็นหวัหน้าของเหล่านกัโทษ ไม่ว่าชวีติจะหยบิยื่นปญัหาใดๆ ใหแ้ก่โยเซฟ 
มนักด็เูหมอืนว่าท่านยงัคงสามารถทีจ่ะทาํงานหนกั 
และเตรยีมตวัเองใหพ้รอ้มสําหรบัการงานทีจ่ะมาถงึในอนาคตไดด้ยีิง่ขึน้ไปอกี สุดทา้ย 
โยเซฟไดก้ลายเป็นผูค้รอบครองในอาณาจกัรอยีปิต ์
โยเซฟประสบความสําเรจ็ในทุกวาระของชวีติไดอ้ยา่งไร? ท่านเขา้ใจหลกัการขอ้หนึ่งเป็นอยา่งดวี่า 
มศีกัยภาพทีย่ ิง่ใหญ่รอเราอยูใ่นอนาคตมากกว่าความสําเรจ็ใดๆ ในอดตี 
จงตดัสนิใจทีจ่ะงอกงามขึน้ในทีท่ีคุ่ณถูกปลกูไว ้ 
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา ขอบคุณพระองคท์ีพ่ระองคอ์นุญาตใหข้า้พระองคป์ระสบความสาํเรจ็ในอดตีทีผ่่านมา 
แต่ขา้พระองคม์องไปเบือ้งหน้า ตามศกัยภาพทีข่า้พระองค์มอียูใ่นวนันี้ 
ขา้พระองคเ์ลอืกทีจ่ะมสี่วนร่วมกบัอนาคต และขอใหช้วีติเบ่งบานในที่ๆ  พระองค์ทรงปลกูขา้พระองคไ์ว ้
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
เยเรมยี ์29.11 พระเจา้ตรสัว่า   เพราะเรารูแ้ผนงานทีเ่รามไีวส้าํหรบัเจา้   เป็นแผนงานเพื่อสวสัดภิาพ  
ไมใ่ช่เพื่อทุกขภาพ   เพื่อจะใหอ้นาคตและความหวงัใจแก่เจา้ 
  
อสิยาห ์43.18-19 ตรสัดงันี้ว่า  “อยา่จดจาํสิง่ล่วงแลว้นัน้    อยา่พเิคราะหส์ิง่เก่าก่อน    ดเูถดิ  
เรากําลงักระทําสิง่ใหม ่   งอกขึน้มาแลว้  เจา้ไมเ่หน็หรอื     เราจะทําทางในถิน่ทุรกนัดาร    
และแมน้ํ่าในทีแ่หง้แลง้     
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สิงหาคม 10 
เสียงของจิตใจกลายคือพนัธมิตรทีเ่ข้มแขง็มากของเรา หากเราเชือ่ในสิง่ทีถ่กูต้อง 

 
จติใจคอืทีต่ ัง้ของความคดิ ความตัง้ใจและอารมณ์ 

ความคดิของเรานัน้ว่องไวในการนําเสนอเหตุผลและตรรกะต่างๆ เพื่อนสนบัสนุนระบบความเชื่อของเรา 
รปูแบบของความคดินัน้คอืการคอยมองหาสิง่ต่างๆ ทีจ่ะสนบัสนุนสิง่ทีเ่ราเชื่อ 
โดยการคดิหาเหตุผลขอ้โตแ้ยง้ ตลอดจนสรา้งแรงกดดนัตางๆ เพื่อส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจของเรา 
นี่คอืเหตุผลทีท่าํใหจ้ติใจกลายเป็นพนัธมติรทีเ่ขม้แขง็มากของเราหากเราเชื่อในสิง่ทีถู่กตอ้ง แต่ตรงกนัขา้ม 
หากเราเชื่อในบางสิง่บางอย่างทีผ่ดิ จติใจกจ็ะยงัคงสนับสนุนความคดิผดิๆ 
นัน้โดยการพยายามปกป้องเราไมใ่หเ้ราหลุดออกไปจากสิง่ทีเ่รากําลงัเชื่ออยูน่ัน้ เราคดิในสิง่ทีเ่ราคดิ 
รูส้กึในสิง่ทีเ่รารูส้กึ และตอ้งการในสิง่ทีเ่ราตอ้งการ กเ็พราะเราเชื่อในสิง่ทีเ่ราเชื่อ เพราะเหตุนี้เอง 
เราจงึไมค่วรไวใ้จในเหตุผล ประสบการณ์ ประสบการณ์ 
หรอืความรูส้กึของเราซึง่กําลงัขดัแยง้กบัพระวจนะของพระเจา้ จงตรวจสอบตวัเองดว้ยพระวจนะของพระเจา้ 
แทนทีจ่ะตคีวามน้ําพระทยัของพระเจา้โดยอาศยัความรูส้กึของคุณเอง   
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะรูจ้กัแยกแยะเสยีงต่างๆ ทีพ่ดูกบัขา้พระองค ์
เพื่อจะไดไ้ม่ยดึว่าทุกอย่างทีรู่ส้กึอยูน่ัน้เป็นน้ําพระทยัของพระองคเ์สยีทัง้หมด 
ขา้พระองคข์อเลอืกทีจ่ะตรวจสอบดคูวามคดิและการกระทาํทุกอยา่งดว้ยพระวจนะของพระองค ์
ขอทรงสอนว่าขา้พระองคค์วรจะเชื่อสิง่ใด  
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สภุาษติ 3.5-8 จงวางใจในพระเจา้ดว้ยสุดใจของเจา้     และอยา่พึง่พาความรอบรูข้องตนเอง  
จงยอมรบัรูพ้ระองคใ์นทุกทางของเจา้     และพระองคจ์ะทรงกระทําใหว้ถิขีองเจา้ราบรืน่ อย่าคดิว่าตนฉลาด     
จงยาํเกรงพระเจา้  และหนัจากความชัว่รา้ย   การกระทําเช่นนี้  จะเป็นที่ชุ่มเนื้อของเจา้     
และเป็นทีช่ื่นฉ่ําแก่กระดกูของตน     

 
 
 



 

11 

 

สิงหาคม 11 
Noblesse Oblige 

 
ในภาษาฝรัง่เศส noblesse oblige แปลตามตวัอกัษรคอื ขอ้บงัคบัสาํหรบัการเป็นคนชัน้สงู 

ซึง่เป็นคําทีใ่ชเ้พื่อบ่งบอกความหมายว่า ความมัง่คัง่ 
อํานาจและเกยีรตยิศนัน้ตอ้งมาควบคู่กบัหน้าทีร่บัผดิชอบนัน่เอง   

คุณมสีายเลอืดของพระองคผ์ูท้รงเป็นกษตัรยิ ์
คุณเป็นรชัทายาทแห่งบลัลงักข์องพระเจา้และเป็นทายาทรว่มกนัองคพ์ระเยซคูรสิต ์
คุณไดร้บัการเลอืกสรรจากพระเจา้ทีจ่ะปกครองและครอบครองเป็นกษตัรยิใ์นชวีติ 
และเป็นปโุรหติหลวงจาํเพาะพระเจา้ สิง่ที่ควบคู่ไปกบัศกัดิฐ์านะอนัสงูส่งทีเ่กดิจากการบงัเกดิใหมน้ี่ 
กม็หีน้าทีร่บัผดิชอบบางประการทีคุ่ณจะตอ้งปฏบิตั ิบดันี้ 
คุณมหีน้าทีร่บัผดิชอบทีจ่ะตอ้งส่งเสรมิและขยายราชอาณาจกัรในความดแูลของคุณใหแ้ผ่กวา้งออกไป.... 
จงลุกขึน้และรบัเอาการทา้ทายอนันี้! 
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา ขอบพระคุณทีท่รงนบัขา้พระองคเ์ขา้กบัราชวงศข์องพระองค ์
ขอทรงสอนใหข้า้พระองคเ์ขา้ใจถงึหน้าทีร่บัผดิชอบ 
และทรงโปรดประทานพระคุณทีจ่ะทาํหน้าทีร่บัผดิชอบเหล่านัน้ใหส้ําเรจ็ดว้ยเถดิ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
1เปโตร 2.9 แต่ท่านทัง้หลายเป็นชาตทิีพ่ระองคท์รงเลอืกไวแ้ลว้   เป็นพวกปโุรหติหลวง   
เป็นประชาชาตบิรสิุทธิ ์  เป็นชนชาตขิองพระเจา้โดยเฉพาะ   
เพื่อใหท้่านทัง้หลายประกาศพระบารมขีองพระองค ์  ผูไ้ดท้รงเรยีกท่านทัง้หลายใหอ้อกมาจากความมดื   
เขา้ไปสู่ความสว่างอนัมหศัจรรยข์องพระองค์ 
 
กาลาเทยี 4.7เหตุฉะนัน้โดยพระเจา้   ท่านจงึไมใ่ช่ทาสอกีต่อไป   แต่เป็นบุตร   และถา้เป็นบุตรแลว้   
ท่านกเ็ป็นทายาท  
 
ววิรณ์ 5.10 พระองคไ์ดท้รงโปรดใหเ้ขาเป็นราชอาณาจกัร   และเป็นปโุรหติของพระเจา้ของเรา     
และพวกเขาจะไดค้รอบครองแผ่นดนิโลก”     
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สิงหาคม 12 
เพชรกเ็ป็นเพียงแค่ถ่านช้ินหนึง่ ซึง่กลายเป็นอญัมณีข้ึนมาได้เพราะโดนแรงกดดนั 

 
พระคมัภรีบ์อกเราว่า 

ความทุกขย์ากทีเ่รารบัอยูใ่นปจัจบุนัน้ีเป็นเพยีงความกดดนัชัว่ครูช่ ัว่ยามซึง่พระเจา้ทรงใชเ้พื่อประโยชน์แก่เร
า ไมใ่ช่เพื่อต่อสูท้าํรา้ยเรา แมเ้ป็นจะเป็นไฟแห่งอุปสรรคสาํหรบัชวีติเรา 
พระเจา้กย็งัสามารถใชม้นัเพื่อเป็นเครือ่งมอืในชาํระเราใหส้ะอาดขึน้ และนําเราเขา้ไปสู่จดุหลอมเหลว 
ไมใ่ช่เพื่อทดลองเรา 
ในช่วงเวลาแห่งความรอ้นและความกดดนัใหญ่หลวงนัน่เองทีเ่ราจะกลายเป็นคนทีห่ล่อหลอมไดใ้นพระหตัถ์
ของพระเจา้ และเมือ่จบสิน้วาระแห่งการเผาผลาญดว้ยไฟและแรงกดดนั 
เรากจ็ะกลายเป็นคนทีม่พีระฉายของพระเจา้ปรากฏมากขึน้ บรสิุทธิม์ากขึน้ และมคีุณค่ามากขึน้กว่าเดมิ   

เมือ่คุณตอ้งเผชญิกบัอุปสรรคและแรงกดดนัในชวีติ 
จงอยา่ยอมใหส้ิง่เหล่านี้ทําใหคุ้ณรูส้กึทอ้แทส้ิน้หวงั แต่จงตระหนกัว่า เพชรงามนัน้จรงิๆ 
แลว้กเ็ป็นเพยีงแค่เศษของถ่านทีก่ลายเป็นสิง่มคี่าขึน้มาไดเ้พราะแรงกดดนั 
ขอใหเ้รากา้วผ่านทุกฤดกูาลของชวีติต่อไปเรือ่ยๆ แมต้อ้งเผชญิกบัความทา้ทายต่างๆ กต็าม 
จงอดทนต่อความยากลําบากและแรงกดดนัของชวีติเช่นเดยีวกบัทหารทีด่ ี
และยอมใหพ้ระเจา้ใชเ้วลาและโอกาสในการทําอศัจรรยก์บัชวีติของคุณ  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอทรงช่วยขา้พระองคใ์หจ้ดจอ่อยู่กบัสิง่ทีส่าํเรจ็แลว้ 
แทนทีจ่ะจดจอ่อยูก่บักระบวนการอนัยากลาํบากของชวีติ 
ขอทรงเพิม่ศกัยภาพขึน้ภายในขา้พระองคแ์ละใหข้า้พระองคม์คีุณค่ายิง่มากขึน้เพื่อกระทําตามน้ําพระทยัขอ
งพระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2โครนิธ ์4.17-18 เพราะว่าการทุกขย์ากเลก็ๆน้อยๆของเรา   ซึง่เรารบัอยู่ประเดีย๋วเดยีวนัน้   
จะทําใหเ้รามศีกัดิศ์รถีาวรมากหาทีเ่ปรยีบมไิด ้เพราะว่าเราไมไ่ดเ้หน็แก่สิง่ของทีเ่รามองเหน็อยู ่  
แต่เหน็แก่สิง่ของทีม่องไมเ่หน็   เพราะว่าสิง่ของซึง่มองเหน็อยูน่ัน้เป็นของไม่ยัง่ยนื   
แต่สิง่ซึง่มองไมเ่หน็นัน้กถ็าวรนิรนัดร ์ 

โยบ 23.10 ดว้ยว่าพระองคท์รงทราบทางทีข่า้ไป     เมือ่พระองคท์รงทดสอบขา้แลว้   
ขา้กจ็ะเป็นอยา่งทองคาํ     
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สิงหาคม 13 
บ่อยครัง้ทีม่ารพดูกบัเรา และพดูผา่นเรา 

 
มหีลายเสยีงทีค่อยพดูกบัเรา คอยเสนอความคดิเหน็และขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ 

เพื่อจะช่วยเราใหต้ดัสนิใจไปตามความชอบของตน้เสยีงนัน้ๆ เสยีงหนึ่งทีอ่าจยากในการสงัเกตในหลายๆ 
ครัง้ กค็อืเสยีงจากมารซึง่เป็นศตัรขูองเรานัน่เอง 
อคัรทตูเปโตรหนุนใจใหค้รสิเตยีนมใีจสุขมุและตื่นตวัอยูเ่สมอ 
เพราะศตัรขูองเราคอืมารคอยวนเวยีนอยู่รอบๆ เหมอืนสงิหค์าํราม 
คอยหาโอกาสทํารา้ยคนทีม่นัจะกดักนิได.้.. และใหเ้ราต่อสูก้บัมารดว้ยใจมัน่คงในความเชื่อ บ่อยครัง้ 
การสงครามทีห่นกัหนาทีสุ่ดนัน้คอืสงครามทีเ่กดิขึน้ในความคดิ เป็นความคดิทีค่อยต่อสู ้ขดัแยง้กนั 
และพดูกบัเราผ่านทางประสบการณ์ เหตุผล ตรรกะ อารมณ์และความปรารถนา 
หลายครัง้มารปลอมตวัมารปูเสยีงของเหตุผล เขา้มาหาเราผ่านทางความคดิของเรา 
จงเรยีนรูท้ีจ่ะสงัเกตแยกแยะเสยีงของศตัรขูองเรา และอยา่หลงตดิตามมนัไป 
  
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิาผูส้ถติในสวรรค ์
ขอทรงสอนใหข้า้พระองคร์ูจ้กัสงัเกตแยกแยะว่าเสยีงใดเป็นเสยีงของพระองคแ์ละเสยีงใดเป็นเสยีงของมาร 
ขอทรงเสรมิกําลงัใหข้า้พระองคม์ชียัชนะดว้ยเถดิ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยอหน์ 10.3-5 นายประตูจงึเปิดประตูใหผู้น้ัน้   แกะยอ่มฟงัเสยีงของท่าน   ท่านเรยีกชื่อแกะของท่าน   
และนําออกไป เมือ่ท่านตอ้นแกะของท่าน   ออกไปหมดแลว้   กเ็ดนินําหน้า   และแกะกต็ามท่านไป   
เพราะรูจ้กัเสยีงของท่าน ส่วนผูอ้ื่นแกะจะไมต่ามเลย   แต่จะหนีไปจากเขา   เพราะไมรู่จ้กัเสยีงของผูอ้ื่น”  
 
ยอหน์ 10.27 แกะของเราย่อมฟงัเสยีงของเรา   และเรารูจ้กัแกะเหล่านัน้   และแกะนัน้ตามเรา 
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สิงหาคม 14 
พระประสงคข์องพระเจ้าส าหรบัชีวิตของคณุ คือศกัยภาพทียิ่ง่ใหญ่ทีส่ดุของคณุ 

 
แมน้ํ่าไมเ่คยไหลไปสู่ทีท่ ีส่งูกว่าตน้น้ํา 

และคนเรากไ็ม่มทีางทาํสิง่ใดไดด้กีว่าการทาํใหส้ําเรจ็ตามพระประสงคแ์ละน้ําพระทยัของพระเจา้ทีม่ต่ีอชวีติ
ของเรา ไมว่่าเราจะมขีองประทานหรอืความสามารถเพยีงใด 
ไมว่่าความสาํเรจ็ในอดตีหรอืเป้าหมายชวีติของเราจะยิง่ใหญ่แค่ไหน 
ศกัยภาพของแต่ละคนจะไม่มทีางสงูไปกว่าเสน้ทางทีพ่ระเจา้ไดท้รงเลอืกสรรไวส้าํหรบัชวีติของเรา 

จงตดัสนิใจทีจ่ะแสวงหาน้ําพระทยัและพระประสงคข์องพระเจา้สาํหรบัชวีติคุณเสยีแต่วนัน้ี 
และอยา่ตัง้เป้าหมายไวต้ํ่ากว่านัน้ อย่าดาํเนินชวีติอยา่งสบัสนงนุงง 
และอยา่ลดตวัไปไขว่ควา้หาความยิง่ใหญ่ตามมาตรฐานของโลกจนตอ้งพลาดไปจากเป้าหมายทีด่ทีีสุ่ดทีพ่ระ
เจา้ทรงกําหนดไวส้าํหรบัชวีติของคุณ ขอใหค้าํปา่วประกาศน้ีเป็นคาํอธษิฐานในชวีติประจาํวนัของคุณ 
“ขออยา่ใหเ้ป็นไปตามใจปรารถนาของขา้พระองค ์แต่ขอใหเ้ป็นไปตามน้ําพระทยัของพระองค์” 
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขอทรงสอนใหข้า้พระองคก์ระทาํตามน้ําพระทยัของพระองค ์
เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้ของขา้พระองค ์พระวญิญาณของพระองคท์รงประเสรฐิ 
ขอทรงนําขา้พระองคเ์ขา้สู่แผ่นดนิแห่งความเทีย่งธรรมดว้ยเถดิ อาเมน (สดุด ี143:10) 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
กจิการ 13.22 ครัน้ถอดซาอูลแลว้พระองคไ์ดท้รงตัง้ดาวดิขึน้เป็นกษตัรยิข์องเขา   
และทรงเป็นพยานกล่าวถงึดาวดิว่า   'เราไดพ้บดาวดิบุตรของเจสซ ี  เป็นคนทีเ่ราชอบใจ   
เป็นผูท้ีจ่ะทําใหค้วามประสงคข์องเราสาํเรจ็ทุกประการ' 
 
ฮบีร ู10.7 แลว้ขา้พระองคท์ูลว่า 'ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคม์าแลว้พระเจา้ขา้ 
จะกระทําตามน้ําพระทยัพระองค'์  ตามทีม่เีรือ่งขา้พระองคเ์ขยีนไวใ้นหนงัสอืมว้น 
 
สดุด ี40.8 ขา้แต่พระเจา้ของขา้พระองค ์ ขา้พระองคปี์ตยินิดทีีก่ระทําตามน้ําพระทยัพระองค ์
พระธรรมของพระองคอ์ยูใ่นจติใจของขา้พระองค ์
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สิงหาคม 15 
เมือ่แบ่งปันพระกิตติคณุนัน้ ขอให้จ าไว้ว่ามนัคือข่าวดี 

 
มคีนบอกว่า คนเรามองน้ําครึง่แกว้ไมเ่หมอืนกนั บางคนมองว่ามน้ํีาเหลอือยูค่รึง่แกว้ 

ส่วนบางคนกลบัมองว่าน้ําหมดไปแลว้ครึง่แกว้ 
เกอืบทุกดา้นในชวีติของคนเรานัน้มนัมทีัง้ดา้นบวกและดา้นลบ 
ยงัดทีีเ่ราแต่ละคนสามารถเลอืกทีจ่ะเขา้ถงึความจรงิในแงม่มุของเราได ้
และเราตดัสนิใจไดว้่าจะแบ่งปนัความจรงินัน้ใหแ้ก่ผูอ้ื่นในแงมุ่มใด 
คุณเคยพบใครบางคนทีด่เูหมอืนจะมวีญิญาณทีช่อบปรกัปราํคนอื่นอยูต่ลอดไหม? 
เขาเอาแต่คอยทา้ทายคนอื่นในแงมุ่มดา้นลบอยูต่ลอดเพื่อกระตุน้ไมใ่หค้นเหล่านัน้ทําผดิ 
ในขณะทีบ่างคนซึง่มที่าททีีก่รณุากลบัคอยใหก้ําลงัใจคนอื่นในแง่มมุทีเ่ป็นดา้นบวกมากกว่า 
เพื่อสนบัสนุนใหเ้ขาทําในสิง่ทีถู่กตอ้ง เมือ่เราแบ่งปนัพระกติตคิุณแก่คนอื่นนัน้ โปรดจาํไวว้่า คาํว่า 
“พระกติตคิุณ” นัน้แปลว่าขา่วด ี บางทคีุณอาจพบความสําเรจ็มากขึน้กไ็ด ้
ถา้คุณจะบอกคนอื่นถงึประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ถ้าเขาดาํเนินชวีติเพื่อพระเจา้ 
แทนทีจ่ะบอกว่าจะเกดิผลรา้ยอะไรขึน้บา้งถา้เขาไม่ยอมทาํตามนัน้   
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ โปรดเตมิเตม็ขา้พระองคด์ว้ยพระคุณและพระเมตตา ทัง้ความเขา้ใจและการใหอ้ภยั 
ทัง้ความหวงัและการช่วยเหลอืต่อทุกคนทีข่า้พระองคต์อ้งพบพานดว้ย 
ขอใหข้า้พระองคแ์บ่งปนัขา่วดกีบัพวกเขาแทนขา่วรา้ย 
ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะชีท้างไปสวรรคใ์หแ้ก่พวกเขา ไมใ่ช่ทางไปนรก อาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
โรม 2.1-4 เหตุฉะนัน้   มนุษยเ์อ๋ย   ไมว่่าท่านจะเป็นใคร   เมือ่ท่านกล่าวโทษผูอ้ื่นนัน้   
ท่านไม่มขีอ้แกต้วัเลย   เพราะเมือ่ท่านกล่าวโทษผูอ้ื่น   ท่านกไ็ดก้ล่าวโทษตวัเองดว้ย   
เพราะว่าท่านทีก่ล่าวโทษเขา   กย็งัประพฤตอิยูอ่ยา่งเดยีวกบัเขา เรารูว้่า   
การทีพ่ระเจา้ทรงพพิากษาลงโทษคนทีป่ระพฤตเิช่นนัน้กส็มควรจรงิๆ มนุษยเ์อ๋ย   
ท่านทีก่ล่าวโทษคนทีป่ระพฤตเิช่นนัน้   แต่ท่านเองยงัประพฤตเิช่นเดยีวกบัเขา   
ท่านคดิหรอืว่าท่านจะพน้จากการพพิากษาลงโทษของพระเจา้ได ้หรอืว่าท่านประมาทพระกรณุาคุณอนัอุดม   
และความอดกลัน้พระทยั   และความอดทนของพระองค ์  ท่านไมรู่ห้รอืว่าพระกรุณาคุณของพระเจา้นัน้   
มุง่ทีจ่ะชกันําท่านใหก้ลบัใจใหม ่ 
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สิงหาคม 16 
อนาคตจะบอกให้รู้ว่าสิง่ใดคือความจริง 

พระคมัภรีก์ล่าวอา้งไวห้ลายอยา่งเกีย่วกบัแผ่นดนิของพระเจา้และอนาคตของเรา 
ขอ้กล่าวอา้งบางอย่างอาจฟงัดเูหมอืนดเีกนิกว่าจะเป็นจรงิได ้เช่น ขอ้กล่าวอา้งทีว่่า 
“ถา้ท่านเขา้สนิทอยูใ่นเรา และใหน้ํ้าพระทยัของเราเขา้สนิทอยูใ่นท่านแลว้ ท่านจะขอสิง่ใดกจ็ะไดส้ิง่นัน้” 
ไมว่่าพระสญัญาของพระเจา้จะใหญ่โตเพยีงใดกต็าม 
ทุกขอ้เราตอ้งเขา้มารบัเอาโดยช่องทางเดยีวกนัเท่านัน้คอืทางความเชื่อของเรา 
วนัหน่ึงเราทุกคนจะตอ้งยนืต่อพระพกัตรพ์ระเจา้และดวงตาของเราทุกคนจะเปิดออก 
จนบงัเกดิความเขา้ใจว่าพระวจนะของพระองคเ์ป็นความจรงิ 
และเราทุกคนสามารถเขา้มารบัเอาสิง่ทีพ่ระวจนะสญัญาไวไ้ดอ้ยา่งเตม็ที ่
เพยีงแค่เราไวว้างใจในพระองคแ์ละลงมอืปฏบิตัดิว้ยความเชื่อเท่านัน้ อนาคตจะบอกใหเ้รารูถ้งึความจรงิ 
แต่เราสามารถมปีระสบการณ์กบัความจรงินัน้ไดใ้นวนัน้ีโดยทางความเชื่อของเรา 
จงมคีวามเชื่อในพระวจนะของพระเจา้ อยา่เป็นคนสุดทา้ยทีเ่ชื่อในพระวจนะ 

  
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ 
ขา้พระองคเ์ลอืกทีจ่ะไวว้างใจในพระวจนะของพระองคแ์ละถอืว่าพระวจนะมสีทิธอิํานาจเตม็ทีใ่นทุกดา้นของ
ชวีติ ขา้พระองคข์อป่าวประกาศว่า พระวจนะของพระองคเ์ป็นจรงิ 
และขา้พระองคจ์ะดาํเนินชวีติดว้ยความเชื่อ 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยอหน์ 15.7 ถา้ท่านทัง้หลายเขา้สนิทอยูใ่นเรา   และถอ้ยคาํของเราฝงัอยูใ่นท่านแลว้   ท่านจะขอสิง่ใด   
ซึง่ท่านปรารถนากจ็ะไดส้ิง่นัน้  
ยอหน์ 14.12-13 “เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า   
ผูท้ีว่างใจในเราจะกระทาํกจิการซึง่เราไดก้ระทาํนัน้ดว้ย   และเขาจะกระทํากจิทีย่ ิง่ใหญ่กว่านัน้อกี   
เพราะว่าเราจะไปถงึพระบดิาของเรา  สิง่ใดทีท่่านทัง้หลายจะขอในนามของเรา   เราจะกระทาํสิง่นัน้   
เพื่อว่าพระบดิาจะทรงไดร้บัเกยีรตอินัยิง่ใหญ่ทางพระบุตร 
มาระโก 11.22-24 พระเยซูจงึตรสัตอบเหล่าสาวกว่า   “จงเชื่อในพระเจา้เถดิ  เราบอกความจรงิแก่ท่านว่า   
ถา้ผูใ้ดๆจะสัง่ภเูขานี้ว่า   'จงลอยไปลงทะเล'   และมไิดส้งสยัในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามทีส่ ัง่นัน้   
กจ็ะเป็นตามนัน้จรงิ  เหตุฉะนัน้เราบอกท่านทัง้หลายว่า   ขณะเมือ่ท่านจะอธษิฐานพระเจา้ขอสิง่ใด   
จงเชื่อว่าไดร้บั   และท่านจะไดร้บัสิง่นัน้ 
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สิงหาคม 17 
ความรกัแท้เป็นของทุกคนทีเ่ตม็ใจทุ่มเทหวัใจให้กบัอนาคตของตนเอง 

 
พระเจา้ทรงรกัคุณมากมาย 

จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดยีวของพระองคม์าเพื่อซือ้โอกาสทีจ่ะไดร้บัความรกัจากคุณเป็นการตอบแทน 
พระเจา้ไมไ่ดป้ระทานพระบุตรองคส์าํรองมา แต่เป็นพระบุตรองคเ์ดยีว และพระคมัภรีบ์อกเราว่า 
ในขณะทีเ่รายงัเป็นคนบาปอยูน่ัน้ พระครสิตไ์ดท้รงสิน้พระชนมแ์ทนคนบาป 
ทัง้สิน้น้ีกระทาํไปโดยไมม่อีะไรเป็นหลกัประกนัเลยว่า จะมคีนสงัเกตเหน็ จะมคีนซาบซึง้ประทบัใจ 
หรอืรบัเอาขอ้เสนอทีจ่ะเขา้มาเป็นคนในครอบครวัของพระเจา้ นัน่แหละคอืความรกัแท ้ 

พระเจา้ทรงสาํแดงความรกัต่อเราโดยเอาพระทยัของพระองคเ์ขา้เสีย่งดว้ยความหวงัว่าจะมคีวามสมั
พนัธก์บัคุณในอนาคต อยา่ทาํใหพ้ระองคเ์สยีพระทยัเลย จงรกัพระองคเ์พราะพระองคท์รงรกัคุณก่อน 
และจงอย่ากลวัทีจ่ะเป็นเหมอืนพระเจา้ ความรกัแทอ้าจเรยีกรอ้งใหคุ้ณตอ้งเสีย่งทุ่มเทหวัใจใหแ้ก่คนอื่นดว้ย 
ก่อนทีเ่ขาจะสําแดงความรกัต่อคุณเป็นการตอบแทน   
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขอบพระคุณพระเจา้ทีท่รงรกัขา้พระองคแ์ละประทานพระบุตรองคเ์ดยีวของพระองคม์าเพื่อช่วยใหข้้
าพระองคร์อดจากบาป และไถ่ใหข้า้พระองคม์เีสรภีาพ 
ขา้พระองคร์กัพระองคแ์ละอยากใชช้วีติตลอดไปอยา่งใกลช้ดิกบัพระองค ์
ขา้พระองคอ์ยากเป็นเหมอืนพระองคม์ากขึน้ในทุกทาง โปรดประทานพระคุณและความรกัต่อคนอื่น 
เพื่อจะไดร้บัความรกัจากพระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
1ยอหน์ 4.7-8 ท่านทีร่กัทัง้หลาย   ขอใหเ้รารกัซึง่กนัและกนั   เพราะว่าความรกัมาจากพระเจ้า   
และทุกคนทีร่กักบ็งัเกดิมาจากพระเจา้   และรูจ้กัพระเจา้ ผูท้ีไ่ม่รกักไ็ม่รูจ้กัพระเจา้   
เพราะว่าพระเจา้ทรงเป็นความรกั  

โรม 5.8 แต่พระเจา้ทรงสําแดงความรกัของพระองคแ์ก่เราทัง้หลาย   คอืขณะทีเ่รายงัเป็นคนบาปอยูน่ัน้   
พระครสิตไ์ดท้รงสิน้พระชนมเ์พื่อเรา  

1ยอหน์ 4.19 เราทัง้หลายรกั   กเ็พราะพระองคท์รงรกัเราก่อน 

 



 

18 

 

สิงหาคม 18 
เมือ่วนัวานของคณุกลายเป็นเรือ่งใหญ่จนมนัสร้างเงาครอบง าวนัพรุ่งน้ีของคณุได้  

อนาคตของคณุกจ็ะถกูบดบงัโดยอดีตไปหมด 
 

สิง่ทีคุ่ณเลอืกตดัสนิใจมาตลอดชวีติคุณนัน้ อาจทําใหค้าดการณ์ไดว้่า 
คุณจะเลอืกดาํเนินชวีติต่อไปอยา่งไรในอนาคต 
รปูแบบของชวีติทีเ่รากําหนดไวส้าํหรบัตนเองทัง้โดยทางความคดิ คาํพดู 
และการกระทํานัน้แสดงใหค้นอื่นเหน็ว่าเราเป็นคนอยา่งไร 
และช่วยใหพ้วกเขาคาดการณ์ไดว้่าอนาคตของเราจะออกมาอย่างไร ดงันัน้ 
เราจงึตอ้งตรวจสอบรปูแบบในชวีติของเรา และอยา่ปล่อยใหต้นเองทาํในสิง่ทีผ่ดิพลาดอยูร่ํ่าไป 
เราตอ้งระวงัทีจ่ะไมว่างรปูแบบในแงล่บเพื่อชวีติตนเองและปล่อยใหต้นเองมภีาพพจน์แบบไมอ่ยากใหค้นอื่น
รูจ้กัจดจาํ คนอื่นรูจ้กัคุณ 
ตดัสนิคุณและคาดการณ์ชวีติของคุณไดก้เ็พราะพวกเขาเฝ้าสงัเกตดคูุณในท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆ 
เท่าทีผ่่านมาในชวีติของคุณ  
เมือ่วนัวานของคุณกลายเป็นเรือ่งใหญ่จนมนัสรา้งเงาครอบงาํวนัพรุง่นี้ของคุณได ้
และเมือ่อนาคตของคุณถูกบดบงัโดยอดตีอยา่งหนกัหนาจนไมม่ใีครคาดหวงัว่าคุณจะเปลีย่นชวีติไดอ้กี 
กจ็งทําใหพ้วกเขาประหลาดใจไปเลยครบั   เชื่อผมเถอะครบั เมือ่ผมบอกคุณว่า 
สิง่ทีค่นอื่นคดิเกีย่วกบัตวัคุณเองนัน้ สามารถก่อใหเ้กดิความแตกต่างได ้
มนัไมไ่ดเ้ป็นแค่ปญัหาของพวกเขาเท่านัน้ มนัสามารถกลายเป็นปญัหาของคุณไดอ้ยา่งรวดเรว็   
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคไ์ม่อยากมชีื่อว่าเป็นคนขีเ้กยีจ พึง่พาไมไ่ด ้เป็นคนใจแขง็กระดา้ง 
ชอบตําหนิตเิตยีน เหน็แก่ตวัและโหดรา้ย แต่ขา้พระองคป์รารถนาทีจ่ะมชีื่อเสยีงด ี
เพื่อใหค้นอื่นไดเ้หน็ถงึความรกั ความสตัยซ์ื่อและพระคุณของพระองคใ์นชวีติ 
ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะตรวจสอบและเปลีย่นแปลงตวัเอง 
เพื่อคนอื่นจะไดค้าดหวงัทีจ่ะเหน็พระเยซใูนตวัขา้พระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สภุาษติ 22.1 ชื่อเสยีงดเีป็นสิง่ควรเลอืกยิง่กว่าความมัง่คัง่มากมาย     และซึง่เป็นทีโ่ปรดปราน  
กด็กีว่ามเีงนิหรอืทอง   
 
1โครนิธ ์11.31 แต่ถา้เราพจิารณาตวัเราเอง   เราคงไมต่้องถูกทาํโทษ 
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สิงหาคม 19 
เรือ่งของการเป็นสมาชิก: การทีค่ณุจะเข้าร่วมกบักลุ่มใด  

จะส่งผลต่อปลายทางชีวิตของคณุอย่างแน่นอน 
 

แต่ละกลุ่มจะพยายามเสาะหาสมาชกิใหม ่และอา้แขนตอ้นรบัผูนํ้าใหมอ่ยูเ่สมอ ในอดตีนัน้ 
ผมเฝ้าสงัเกตดคูนดีๆ  ทีม่คีวามปรารถนาด ีและมุง่มัน่ทีจ่ะเหน็การเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ในกลุ่ม 
ไดย้อมเขา้เป็นสมาชกิ หรอืยอมรบัตําแหน่งผูนํ้าในกลุ่มโดยทีไ่มไ่ดเ้ขา้ใจเป้าหมายของกลุ่มดพีอ 
กลุ่มเหล่านี้เกดิขึน้ภายในครสิตจกัร ในทีท่ํางาน และในกจิกรรมชุมชนต่างๆ 
บางกลุ่มมเีป้าหมายทีท่ําใหเ้กดิผลมาก ส่วนบางกลุ่มมเีป้าหมายทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเกดิผล 
เช่นในกรณขีองโมเสส 
ในขณะทีท่่านนําพาประชากรอสิราเอลออกมาจากอยีปิตผ์่านถิน่ทุรกนัดารเพื่อจะเขา้สู่แผ่นดนิแห่งพระสญัญ
านัน้ โมเสสตอ้งเผชญิหน้ากบักลุ่มจดัตัง้ 4 กลุ่ม ซึง่เป็นกลุ่มทีย่งัคงเปิดรบัสมาชกิอยูแ่มใ้นทุกวนัน้ี 
กลุ่มแรกคอื “ใหเ้ราบุกเขา้ไปยดึครอง” (โยชวูากบัคาเลบ็) กลุ่มทีส่องคอื “ใหเ้รายดึอํานาจมาครอง” (โคราห,์ 
โดธาน, และอาบรีมั) กลุ่มทีส่ามคอื “เราเหน็มาหมดแลว้” (คนสอดแนมสบิคน) และกลุ่มสุดทา้ย “เราจบแลว้” 
(ชนชาตอิสิราเอลทีต่อ้งตายในถิน่ทุรกนัดาร) ก่อนทีคุ่ณจะสมคัรเขา้รว่ม 
หรอืตกลงใจทีจ่ะสนบัสนุนแนวคดิของกลุ่มใด ขอใหแ้น่ใจก่อนว่ากลุ่มนัน้ๆ 
ยอมจาํนนต่อผูนํ้าทีพ่ระเจา้ทรงแต่งตัง้ไว ้และพวกเขายอมรบัเป้าหมายรวมทีผู่นํ้าของกลุ่มยดึถอือยู ่  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงช่วยเราทีจ่ะไมห่ว่านความแตกแยกและแตกรา้ว 
และไมเ่ขา้สมาคมกบักลุ่มคนทีช่อบดือ้ดงึต่อตา้นผูนํ้าทีม่หีน้าที่รบัผดิชอบ 
หรอืขดัขนืกบัระเบยีบทีพ่ระองคท์รงตัง้ไวใ้นครสิตจกัร ทีท่าํงาน หรอืในชุมชนของขา้พระองค ์
โปรดประทานพระคุณใหข้า้พระองคส์ามารถสงัเกตแยกแยะแรงจงูใจทีแ่ทจ้รงิ 
รวมทัง้วาระซ่อนเรน้ทีอ่ยูใ่นใจของคนทีช่กัชวนใหข้า้พระองคเ์ขา้รว่มกลุ่มดว้ย 
ขา้พระองคอ์ยากเป็นเหมอืนพระองคม์ากขึน้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
กนัดารวถิ ี14.28-30 เจา้จงกล่าวแก่เขาว่า   พระเจา้ตรสัว่า   'เรามชีวีติอยูฉ่นัใด   
เราจะกระทําสิง่ทีเ่จา้ทัง้หลายบ่นใหเ้ราไดย้นิแก่เจา้ฉันนัน้  ซากศพของเจา้จะตกหล่นอยูใ่นถิน่ทุรกนัดารน้ี   
จาํนวนคนทัง้หมดของเจา้นับตัง้แต่อายยุีส่บิปีขึน้ไป   ผูใ้ดทีบ่่นว่าเรา  
จะไมม่สีกัคนหนึ่งทีม่าถงึแผ่นดนิทีเ่ราสญัญาว่าจะใหเ้จา้อาศยัอยู ่  
เวน้แต่คาเลบบุตรเยฟุนเนหแ์ละโยชวูาบุตรนูน 
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สิงหาคม 20 
อย่าให้เราเอาการเคลือ่นไหวของพระเจ้าไปเสีย่งเพือ่แลกกบัการท าให้คนพอใจ 

สจัจะมกัจะไมใ่ช่สิง่ทีเ่กดิจากการยกมอืโหวต และเมือ่เราพยายามเอาอกเอาใจทุกคน 
เรากม็กัจะลงเอยดว้ยการไม่เป็นทีถู่กใจใครเลย 
เพราะเหตุนี้เองพระวจนะของพระเจา้จงึไดก้ําหนดรปูแบบการแต่งตัง้ผูนํ้าตําแหน่งสําคญัๆ ของครสิตจกัรไว ้
พระเจา้คอืผูแ้ต่งตัง้คนหนึ่งไวใ้นตําแหน่งผูนํ้า และปลดอกีคนหนึ่งลง ทีจ่รงิแลว้ 
อคัรทตูเปาโลกล่าวไวใ้นพระธรรมโรมบทที ่13 ว่า ไม่มอีํานาจใดเลยทีไ่มไ่ดเ้ป็นมาจากพระเจา้ 
นอกจากผูท้ีพ่ระเจา้ไดท้รงแต่งตัง้ไว ้
ถา้พระเจา้ยงัตอ้งเลอืกสรรบุคคลเพื่อใหเ้ป็นปากของพระองคท์ีจ่ะกล่าวกบัประชากรของพระองคแ์ลว้ 
ทาํไมเราจงึกลา้เสีย่งทีจ่ะเขา้ไปขดัขวางทศิทางทีพ่ระเจา้ประทานใหแ้ก่ผูนํ้าของพระองคด์ว้ย? 
แต่กม็หีลายคนทีพ่ยายามลดความสาํคญัของการทรงนําของพระเจา้เพื่อทาํใหทุ้กคนพออกพอใจและทาํใหรู้้
สกึมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ อยา่ใหเ้ราเอาการเคลื่อนไหวของพระเจา้ไปเสีย่งเพื่อแลกกบัการทําใหค้นพอใจ 
จงกลา้หาญ จงเขม้แขง็ มใีจกรณุา แต่มใีจกลา้ และเมือ่พระเจา้ไดต้รสัแลว้ 
อยา่ประนีประนอมเพื่อเอาอกเอาใจคน  
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา โปรดประทานกําลงั ความกลา้ และการทุ่มเท 
เพื่อขา้พระองคจ์ะไดต้ัง้มัน่คงและไมเ่อาพระวจนะของพระองคไ์ปประนีประนอม 
หรอืพยายามทําใหผู้นํ้าลดความเขม้ขน้ของพระวจนะลงเพื่อจะไดเ้อาใจขา้พระองคห์รอืคนอื่นๆ 
ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะใจกรณุาต่อคนอื่น แต่ทุ่มเททีจ่ะทําตามน้ําพระทยัของพระองคอ์ยา่งเตม็ที่ 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
กาลาเทยี 1.10 บดันี้ขา้พเจา้กําลงัพดูเอาใจมนุษยห์รอื   ขา้พเจา้ทําใหเ้ป็นทีช่อบพระทยัพระเจา้มใิช่หรอื   
ขา้พเจา้อุตส่าหป์ระจบประแจงมนุษยห์รอื   ถา้ขา้พเจา้กําลงัประจบประแจงมนุษยอ์ยู ่  
ขา้พเจา้กไ็มใ่ช่ผูร้บัใชข้องพระครสิต์ 

กาลาเทยี 1.15-16 แต่เมือ่พระเจา้ผูท้รงสรรขา้พเจา้ไวต้ัง้แต่อยูใ่นครรภม์ารดา   
และไดท้รงโปรดบญัชาใชข้า้พเจา้โดยพระคุณของพระองค ์  ทรงพอพระทยั  16 
ทีจ่ะทรงสําแดงพระบุตรของพระองคแ์ก่ขา้พเจา้   เพื่อใหข้า้พเจา้ประกาศพระบุตรแก่ชนต่างชาตนิัน้   
ขา้พเจา้กม็ไิดป้รกึษากบัมนุษยค์นใดเลย 

กจิการ 13.22 ครัน้ถอดซาอูลแลว้พระองคไ์ดท้รงตัง้ดาวดิขึน้เป็นกษตัรยิข์องเขา   
และทรงเป็นพยานกล่าวถงึดาวดิว่า   'เราไดพ้บดาวดิบุตรของเจสซ ี  เป็นคนทีเ่ราชอบใจ   
เป็นผูท้ีจ่ะทําใหค้วามประสงคข์องเราสาํเรจ็ทุกประการ' 
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สิงหาคม 21 
การพดูว่า “มนัไม่ได้มืด” นัน้ จะไม่ท าให้เกิดผลดีใดๆ ข้ึนมาเลย 

 
บทเรยีนอนัแรกทีพ่ระเจา้ทรงสอนใหเ้รารูเ้กีย่วกบัพระองคป์รากฏในปฐมกาลบทที ่1 

พระองคต์รสัว่า พระองคท์รงสรา้งฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก และเมือ่มาถงึจดุหน่ึง 
พระองคท์รงเหน็ว่าสิง่ทีพ่ระองคท์รงสรา้งขึน้มานัน้ยงัไม่เป็นทีน่่าพอใจ แผ่นดนิกว็่างเปล่า ไรร้ะเบยีบ 
และความมดืกป็กคลุมอยูเ่หนือทีล่กึ 
การทีจ่ะทาํใหส้ิง่ทีพ่ระเจา้มอียูน่ัน้กลายเป็นสิง่ทีพ่ระองคป์ระสงคจ์ะใหเ้ป็น 
ขัน้แรกพระเจา้ไดพ้จิารณาถงึทศิทางของพระองคแ์ลว้กต็รสัว่า “จงมคีวามสว่างเกดิขึน้” กเ็ป็นดงันัน้ 
พระเจา้ทรงสอนเราว่า คาํพูดในแงบ่วกนัน้มฤีทธิเ์ดช เมื่อเราวางแผนการไวแ้ลว้พดูออกมาดว้ยความเชื่อ 
ขอใหส้งัเกตว่าพระเจา้ไมไ่ดป้ฏเิสธว่าไม่มปีญัหา และพระองคก์ไ็มไ่ดส้าปแช่งหรอืบ่นว่าปญัหานัน้ 
การพดูว่า “มนัไมไ่ดม้ดื” นัน้ จะไม่ทาํใหเ้กดิผลดใีดๆ ขึน้มาเลย 

ถา้คุณตอ้งเผชญิกบัเรือ่งใดในชวีติซึง่เป็นสภาพทีไ่มน่่าพงึพอใจ อยา่ปฏเิสธปญัหานัน้ 
แต่จงอยา่ยอมใหป้ญัหานัน้มสีทิธทิีจ่ะดํารงอยูต่่อไปในชวีติคุณโดยการลงมอืทาํอะไรบางอย่างในทางบวก 
ขอใหเ้ราทําเหมอืนพระเจา้ ใหเ้ราเริม่วางแผนและกล่าวถอ้ยคาํออกมาดว้ยสายตาแห่งความเชื่อ 
แลว้มนักจ็ะเป็นไปดงันัน้   
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิาผูส้ถติในสวรรค ์
ขอทรงสอนทางของพระองคแ์ละประทานปญัญาแก่ขา้พระองคท์ีจ่ะวางแผนการในชวีติของขา้พระองคใ์หส้อ
ดคลอ้งกบัน้ําพระทยัของพระองค ์
เพื่อขา้พระองคจ์ะสามารถทํานายถงึอนาคตของตนเองไดโ้ดยความฝนัทีอ่ยูใ่นใจ 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มาระโก 11.22-24 พระเยซูจงึตรสัตอบเหล่าสาวกว่า   “จงเชื่อในพระเจา้เถดิ เราบอกความจรงิแก่ท่านว่า   
ถา้ผูใ้ดๆจะสัง่ภเูขานี้ว่า   'จงลอยไปลงทะเล'   และมไิดส้งสยัในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามทีส่ ัง่นัน้   
กจ็ะเป็นตามนัน้จรงิ เหตุฉะนัน้เราบอกท่านทัง้หลายว่า   ขณะเมือ่ท่านจะอธษิฐานพระเจา้ขอสิง่ใด   
จงเชื่อว่าไดร้บั   และท่านจะไดร้บัสิง่นัน้ 
สภุาษติ 18.20-21 ทอ้งจะอิม่กจ็ากผลแห่งปากของเขา     เขาหนําใจเพราะผลอนัเกดิจากรมิฝีปากของตน    
ความตายความเป็น   อยูท่ีอ่ํานาจของลิน้     และบรรดาผูท้ีร่กัมนักจ็ะกนิผลของมนั     
 
ฮบีร ู6.12 เราไมอ่ยากใหท้่านเป็นคนเฉื่อยชา้   
แต่ใหต้ามเยีย่งอย่างแห่งคนเหล่านัน้ทีอ่าศยัความเชื่อและความเพยีร   จงึไดร้บัตามพระสญัญาเป็นมรดก     
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สิงหาคม 22 

ใจทีแ่ขง็กระด้าง จะปิดกัน้ไม่ให้ถ้อยค าแห่งการเยียวยาเข้ามาสมัผสักบัส่วนทีเ่จบ็ช ้าได้ 
 

เมือ่ใครคนใดไดร้บัความเจบ็ชํ้า 
บางครัง้เขาจะเริม่เกดิเป็นแผลเป็นและปล่อยใหค้วามเจบ็ปวดนัน้ทาํใหห้วัใจของตนเองแขง็กระดา้งและยาก
ทีจ่ะทะลุทะลวง ถา้ไมม่กีารรกัษาเยยีวยา จุดทีเ่จบ็ชํ้าเหล่านี้กจ็ะไมห่ายด ี
ลงเอยกลายเป็นคนทีเ่จบ็ปวดไดง้า่ยขึน้อกี 
แต่พระเจา้ทีถ่อ้ยคาํทีส่ามารถเยยีวยาความเจบ็ชํ้าทุกอย่างทีม่นุษยเ์รามอียู ่
พระวจนะของพระองคเ์ป็นเหมอืนน้ํามนัทีส่ามารถนําการบรรเทามาถงึเราได ้
ถา้เพยีงแต่พระวจนะนัน้สามารถเขา้ไปถงึจดุทีเ่ป็นบาดแผล 

คุณสามารถไถพรวนพืน้แขง็ในหวัใจของคุณ 
และยอมใหพ้ระวจนะแห่งการเยยีวยาของพระเจา้ไดเ้ขา้ไปสมัผสักบัจดุทีเ่จบ็ชํ้านัน้ได ้
พระเจา้อาจส่งผูร้บัใชข้องพระองคบ์างคนมาหาคุณพรอ้มดว้ยพระวจนะหรอืบทเพลง 
ซึง่มเีนื้อหาสามารถรกัษาเยยีวยาบาดแผลของคุณได ้
อยา่ปล่อยใหห้วัใจทีแ่ขง็กระดา้งของคุณกลายเป็นตวัหยุดยัง้การสมัผสัจากพระเจา้ 
ทีจ่ะรกัษาบาดแผลของคุณใหห้าย  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ วนันี้ขา้พระองคข์อเลอืกทีจ่ะเปิดใจออกต่อพระวจนะของพระองค ์
แมก้ระทัง่ในพืน้ทีท่ีข่า้พระองคไ์ดร้บัความเจบ็ชํ้านัน้ ขา้พระองคจ์ะไมป่กป้องตนเองอกีต่อไป 
จนทําใหต้อ้งพลาดจากสิง่ทีด่ทีีสุ่ดทีพ่ระองคท์รงจดัเตรยีมไวใ้ห ้
โปรดใหพ้ระวจนะแห่งการเยยีวยาของพระองคไ์ดเ้ขา้มาสมัผสักบัส่วนทีเ่จบ็ชํ้า 
และรือ้ฟ้ืนชวีติของขา้พระองคข์ึน้ใหมอ่กีครัง้ 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มาระโก 16.14 ภายหลงัพระองคท์รงปรากฏแก่สาวกสบิเอด็คนนัน้เอง   เมือ่เขานัง่รบัประทานอาหารอยู ่  
พระองคท์รงตเิตยีนเขาเพราะเขาสงสยัและใจดือ้ดงึ   ดว้ยเหตุทีเ่ขามไิดเ้ชื่อคนซึง่ไดเ้หน็พระองค ์  
เมือ่พระองคท์รงเป็นขึน้มาแลว้ 
 
โฮเชยา 10.12 จงหว่านความชอบธรรมไวส้าํหรบัตวั    จงเกีย่วผลของความรกัมัน่คง    
เจา้จงไถดนิทีร่า้งอยู ่    เพราะเป็นเวลาทีจ่ะแสวงหาพระเจา้    
เพื่อว่าพระองคจ์ะเสดจ็มาโปรยความรอดลงใหแ้ก่เจา้     
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สิงหาคม 23 
ส่วนใดทีไ่ม่มีการตรวจสอบและรบัการท้าทาย มกัจะไม่มีการเปลีย่นแปลงเกิดข้ึน  

จงตรวจสอบ, จงท้าทาย, และจงเปลีย่นแปลง! 
 

หนทางหนึ่งทีด่ทีีสุ่ดทีเ่ราจะเปลีย่นแปลงชวีติในจดุทีจ่าํเป็นตอ้งรบัการเปลีย่นนัน้กค็อื 
เราตอ้งทา้ทายตวัเองและตัง้เป้าทีจ่ะปรบัเปลีย่นความผดิหรอืพฤตกิรรมของเราใหส้อดคลอ้งกบัพระวจนะขอ
งพระเจา้อยูเ่สมอ แต่หลายครัง้ เราไมย่อมทา้ทายตนเองเพื่อทีจ่ะเปลีย่นแปลง 
เพราะเรายงัไม่รูว้่าตนเองจาํเป็นตอ้งเปลีย่นในดา้นใดบา้ง เพราะเหตุนี้เอง 
พระคมัภรีจ์งึบอกใหเ้ราพจิารณาจติใจของตนเองว่าเรากําลงัดาํเนินอยูใ่นความเชื่อหรอืไม ่
ถา้เราตรวจสอบและวนิิจฉยัตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง พระคมัภรีก์ล่าวว่า 
เรากจ็ะไมถู่กพพิากษาลงโทษในรปูแบบอื่นอกี บ่อยครัง้ 
ชวีติทีไ่มม่กีารตรวจสอบนัน้จะคงอยูแ่บบไม่มกีารทา้ทาย ซึง่ส่งผลใหไ้ม่มกีารเปลีย่นแปลงใดๆ เกดิขึน้ 
จงตรวจสอบตนเอง.. ทา้ทายตนเอง.. 
และเปลีย่นแปลงตนเองเพื่อใหด้าํเนินชวีติตามพระวจนะและตามน้ําพระทยัของพระเจา้   
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ 
โปรดตรสักบัขา้พระองคแ์ละสาํแดงใหเ้หน็ว่าขา้พระองคต์อ้งเปลีย่นแปลงในเรือ่งใดบา้ง 
ขา้พระองคจ์ะทา้ทายตวัเองในดา้นนัน้ๆ เพื่อจะไดพ้ฒันานิสยัใหด้ขีึน้และเป็นเหมอืนพระองคย์ิง่มากขึน้  
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2 โครนิธ ์13.5 ท่านจงพจิารณาดตูวัของท่านว่าท่านตัง้อยูใ่นความเชื่อหรอืไม ่  
จงชนัสตูรตวัของท่านเองเถดิ   ท่านไมส่าํนึกหรอืว่า   พระเยซคูรสิตท์รงสถติอยูใ่นท่านทัง้หลาย 
นอกจากท่านจะแพก้ารชนัสูตร 
 
1โครนิธ ์11.31 แต่ถา้เราพจิารณาตวัเราเอง   เราคงไมต่้องถูกทาํโทษ 
 
2โครนิธ ์3.18 แต่เราทัง้หลายไม่มผีา้คลุมหน้าแลว้   จงึแลดพูระสริขิององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   
และตวัเรากเ็ปลีย่นไปเป็นเหมอืนพระฉายขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   คอืมศีกัดิศ์รเีป็นลาํดบัขึน้ไป   
เช่นอยา่งศกัดิศ์รทีีม่าจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ซึง่เป็นพระวญิญาณ  
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สิงหาคม 24 
ความจริงอาจเป็นสิง่ทีท่ าให้เกิดความเจบ็ปวดมาก ไม่อย่างนัน้มนักเ็ป็นความจริงต่อไปไม่ได้ 

 
 พวกเราทุกคนคงเคยถูกทดลองใหพ้ดูมสุาในบางครัง้เพราะไมอ่ยากทาํใหเ้พื่อนของเราเจบ็ปวดถา้พู
ดความจรงิออกไป แต่แค่เราเปลีย่นความจรงิไปเพยีงเลก็น้อย เพื่อทาํใหค้นอื่นรู้สกึเจบ็น้อยลง 
ความจรงินัน้กจ็ะไมใ่ช่ความจรงิอกีต่อไป 
 ลองนึกภาพว่า เราจะสรา้งบา้นโดยไมต่อ้งใชร้ะยะจรงิเป็นมาตรฐาน 
ถา้เราลดความยาวดา้นหน่ึงลงหนึ่งนิ้ว ลดขนาดอกีดา้นหนึ่งลงนิดๆ หน่อยๆ 
ผลลพัธท์ีต่ามมากค็งเป็นความหายนะ 
 บางครัง้ ความจรงิกเ็ป็นสิง่ทีย่อมรบัยาก ซึง่พระเยซทูรงทราบถงึขอ้นี้ดยี ิง่กว่าใครๆ 
แต่พระองคก์ย็งัตรสักบัเพื่อนสนิทของพระองคว์่า พวกเขาตอ้งยอมละความปรารถนาทีเ่หน็แก่ตวัเสยีก่อน 
จงึจะตดิตามพระองคไ์ด ้นัน่ไมใ่ช่คาํสอนทีค่นนิยมฟงันักหรอก แต่เป็นคาํสอนทีม่ฤีทธิเ์ดชแน่นอน 
มเีพยีงความจรงิเท่านัน้ทีท่รงไว้ซึง่ฤทธิเ์ดชทีส่ามารถช่วยใหค้นรอดปลอดภยัได ้
สิง่ใดทีน้่อยกว่านัน้คอืความว่างเปล่า คุณสามารถรบัการชาํระไดด้ว้ยความจรงิ 
และพระวจนะของพระเจา้นัน่แหละคอืความจรงิ  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ ถงึแมค้วามจรงิจะทาํใหเ้กดิความเจบ็ปวด 
แต่ขอทรงช่วยขา้พระองคใ์หข้า้พระองคร์บัฟงัและเตม็ใจทีจ่ะเปลีย่นแปลง และขอทรงประทานพระคุณ 
ใหข้า้พระองคซ์ื่อตรงต่อคนอื่นอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ เพื่อใหเ้ขาไดร้บัประโยชน์จากความจรงิดว้ยเช่นกนั 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยอหน์ 17.17 ขอทรงโปรดชําระเขาใหบ้รสิุทธิด์ว้ยความจรงิ   พระวจนะของพระองคเ์ป็นความจรงิ 
 
มาระโก 8.34 พระองคจ์งึทรงรอ้งเรยีกประชาชนกบัเหล่าสาวกใหเ้ขา้มา   แลว้ตรสัแก่เขาว่า   
“ถา้ผูใ้ดจะใครต่ามเรามา   ใหผู้น้ัน้เอาชนะตวัเอง   และรบักางเขนของตนแบก   และตามเรามา 
 
ยอหน์ 8.32 และท่านทัง้หลายจะรูจ้กัสจัจะ   และสจัจะจะทาํใหท้่านทัง้หลายเป็นไท 
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สิงหาคม 25 
ในพนัธสญัญาเดิม เมือ่พระเจ้าประสงคใ์ห้งานส าเรจ็ กจ็ะมีเดก็เกิดข้ึนมา ส่วนในพนัธสญัญาใหม่ 

เมือ่พระเจ้าประสงคจ์ะท าให้งานของพระองคส์ าเรจ็ กจ็ะมีคริสตจกัรบงัเกิดข้ึน 
ตลอดทัง้พนัธสญัญาเดมิ น้ําพระทยัและพระราชกจิของพระเจา้สาํเรจ็ลงไดผ้่านทางคนบางคนเป็นหลกั 

เขาเกดิมาในเวลาทีเ่หมาะสม และไดร้บัทรงเรยีกใหท้าํตามจุดประสงคบ์างอย่างในชวีติ ผูร้บัใชช้ายหญงิของพระเจา้เหล่าน้ี 
เป็นเสยีงของพระเจา้สาํหรบัคนทีห่ลงหายและเจบ็ชํ้า ซึง่ไม่อาจฟงัเสยีงของพระเจา้ไดด้ว้ยตนเอง ดัง้นัน้ 
เมื่อใดทีม่ภีารกจิจาํเป็นตอ้งทาํ กจ็ะมเีดก็คนหนึ่งบงัเกดิขึน้มา เช่นในกรณีของโมเสส แซมสนั เอสเธอร ์และพระเยซู 

พระคมัภรีภ์าคพนัธสญัญาเดมิครอบคลุมประวตัศิาสตรป์ระมาณ 4000 ปี ประกอบดว้ยผูค้นหลายชัว่อายุ 
แต่มจีุดประสงคเ์พยีงประการเดยีวคอื เพื่อเล่าถงึเรื่องการทรงสรา้งของพระเจา้จากสวนเอเดนไปจนถงึยุคพระเมสสยิาห ์
พนัธสญัญาใหม่มรีะยะเวลาครอบคลุมเพยีงหนึ่งชัว่อายคุนเท่านัน้เมื่อพจิารณาจากระยะเวลาของการทาํพนัธกจิ 
จุดประสงคข์องพระคมัภรีใ์หม่กเ็พื่อเสรมิสรา้งผูเ้ชื่อทุกคนใหนํ้าพระกติตคิุณของพระเยซอูอกไปสูผู่ค้นในรุ่นของตนเอง 
เรื่องนี้สามารถกระทาํไดผ้่านทางพนัธกจิของครสิตจกัร ในพนัธสญัญาเดมิ เมื่อพระเจา้ประสงคใ์หง้านสาํเรจ็ 
กจ็ะมเีดก็เกดิขึน้มา สว่นในพนัธสญัญาใหม่ เมื่อพระเจา้ประสงคจ์ะทาํใหง้านของพระองคส์าํเรจ็ กจ็ะมคีรสิตจกัรบงัเกดิขึน้ 
จงเขา้ไปมสีว่นร่วมกบัครสิตจกัร   
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา ขา้พระองคอ์ธษิฐานเผื่อครสิตจกัร 
และบทบาทหน้าทีข่องขา้พระองคใ์นการงานแห่งแผ่นดนิของพระเจา้ 
ขอทรงตัง้ขา้พระองคไ์วใ้นพระกายของพระองคต์ามชอบพระทยั และเชื่อมโยงขา้พระองคเ์ขา้กบัคนอื่นๆ 
ทีจ่ะปรนนิบตัพิระราชกจิของพระองคส์าํหรบัคนในยุคนี้ อาเมน 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
เอเฟซสั 4.11-16 ของประทานของพระองค ์  กค็อืใหบ้างคนเป็นอคัรทตู   บางคนเป็นผูเ้ผยพระวจนะ   
บางคนเป็นผูเ้ผยแพร่ขา่วประเสรฐิ   บางคนเป็นศษิยาภบิาลและอาจารย ์เพื่อเตรยีมธรรมกิชนใหเ้ป็นคนทีจ่ะรบัใช ้  
เพื่อเสรมิสรา้งพระกายของพระครสิตใ์หจ้าํเรญิขึน้ จนกว่าเราทกุคนจะบรรลุถงึความเป็นน้ําหนึ่งใจเดยีวกนัในความเชื่อ   
และในความรูถ้งึพระบุตรของพระเจา้   จนกว่าเราจะโตเป็นผูใ้หญ่เตม็ที ่  คอืเตม็ถงึขนาดความไพบลูยข์องพระครสิต ์
เพื่อเราจะไม่เป็นเดก็อกีต่อไป   ถูกซดัไปซดัมาและหนัไปเหมาดว้ยลมปากแหง่คาํสัง่สอนทุกอย่าง   
และดว้ยเล่หก์ลของมนุษยต์ามอบุายฉลาดอนัเป็นการล่อลวง แต่ใหเ้รายดึความจรงิดว้ยใจรกั   
เพื่อจะจาํเรญิขึน้ทุกอย่างสูพ่ระองคผ์ูเ้ป็นศรีษะ   คอืพระครสิต ์คอืเนื่องจากพระองคน์ัน้   
ร่างกายทัง้สิน้ทีต่ดิต่อสนิทและประสานกนัโดยทุกๆขอ้ต่อทีท่รงประทาน   ไดจ้าํเรญิเติบโตขึน้ดว้ยความรกั   
เมื่ออวยัวะทุกอย่างทาํงานตามความเหมาะสมแลว้ 
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สิงหาคม 26 
การไม่ยอมตดัสินใจ กคื็อการตดัสินใจทีจ่ะไม่ท าอะไรนัน่เอง 

 
บางครัง้ ในชวีติเรานัน้อาจต้องเผชญิกบัปญัหาบางอย่างซึง่เราไมอ่ยากเผชญิ ในช่วงเวลาเช่นน้ี 

เรามกัจะเลอืกทีจ่ะอยูเ่ฉยๆ ผดัวนัประกนัพรุง่ หวงัว่าปญัหาคงจะไดร้บัการแกไ้ขหรอืหายไปเอง 
ซึง่ในความจรงินัน้มนัแทบจะไมเ่คยเกดิขึน้เลย สิง่ทีไ่มด่ถีา้ปล่อยไวอ้ยา่งนัน้ มกัจะไมม่อีะไรดขีึน้ 
แต่มแีต่จะแยล่งมากกว่า พระเจา้จงึมกัจะใหเ้ราเขา้ไปมสี่วนกบัการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้เสมอ 
แต่กม็ขีา่วดทีีจ่ะบอก!    

เราสามารถเผชญิหน้ากบัภเูขาทุกลกูไดโ้ดยความเชื่อว่าพระเจา้ทรงสถติอยูก่บัเรา และอยูฝ่า่ยเรา 
ไมไ่ดต่้อสูข้ดัขวางเรา พระองคท์รงมคีาํตอบสาํหรบัทุกปญัหาทีเ่ราเผชญิอยู ่
และทรงพรอ้มทีจ่ะเขา้ส่วนกบัเราขอเพยีงแค่เรายอมรกุเขา้ไปต่อสูก้บัศตัรขูองเราเท่านัน้ 
บางครัง้ปญัหาทีห่นกัหนาทีสุ่ดทีเ่ราเผชญิอยูก่ค็อื การทีเ่ราไมก่ลา้ตดัสนิใจ 
คุณคอืคนเพยีงคนเดยีวเท่านัน้ทีส่ามารถทาํอะไรกไ็ดก้บับางสิง่บางอย่างในชวีติคุณ 
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา โปรดช่วยขา้พระองคใ์นวนันี้ 
ทีจ่ะเผชญิกบัทุกสถานการณ์ดว้ยคาํอธษิฐานและดว้ยความเชื่อว่าพระองคท์รงทราบคาํตอบทุกอยา่งแลว้ 
และจะทรงนําขา้พระองคไ์ปสู่ความสาํเรจ็ ขา้พระองคข์อมอบความกลวัไวก้บัพระองค์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สภุาษติ 1.5 ทัง้ปราชญ์จะไดย้นิและเพิม่พนูการเรยีนรู ้    และคนทีม่คีวามเขา้ใจจะไดค้วามชํ่าชอง     
 
1พงศก์ษตัรยิ1์8.21และเอลยีาหก์เ็ขา้มาใกลป้ระชาชนทัง้ปวงกล่าวว่า   
“ท่านทัง้หลายจะขยกัขยอ่นอยูร่ะหว่างสองฝา่ยน้ีนานสกัเท่าใด   ถา้พระเยโฮวาหท์รงเป็นพระเจา้   
จงตดิตามพระองค ์  แต่ถา้พระบาอลัเป็น   กจ็งตามท่านไปเถดิ”   และประชาชนไมต่อบท่านสกัคาํเดยีว 
 
โยชวูา 24.15 และถา้ท่านไมเ่ตม็ใจทีจ่ะปรนนิบตัพิระเจา้   
ท่านทัง้หลายจงเลอืกเสยีในวนัน้ีว่าท่านจะปรนนิบตัผิูใ้ด   
จะปรนนิบตัพิระซึง่บรรพบุรุษของท่านปรนนิบตัอิยูใ่นทอ้งถิน่ฟากตะวนัออกของแม่น้ํายเูฟรตสิ  
หรอืของคนอาโมไรตใ์นแผ่นดนิซึง่ท่านอาศยัอยู ่  แต่ส่วนขา้พเจา้และครอบครวัของขา้พเจา้   
เราจะปรนนิบตัพิระเจา้”     
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สิงหาคม 27 
สิง่ใดทีเ่ร้ือรงั อาจเป็นการงานของมาร 

 
คุณเคยมปีญัหาทีแ่กไ้มต่กสกัทบีา้งไหม เป็นปญัหาทีด่เูหมอืนว่า ไมว่่าคุณจะทาํอะไร 

หรอืใชว้ธิกีารแกแ้บบไหนมนักย็งัดเูหมอืนไมเ่พยีงพอ? อคัรทตูเปาโลเผชญิหน้ากบัปญัหาเช่นนัน้ใน 2 
โครนิธ ์บทที ่1 ท่านเรยีกมนัว่า หนามในเนื้อหนงั ซึง่เป็นทตูของซาตานทีถู่กส่งมาเพื่อทุบตรีา่งกายของท่าน 
คาํว่า “ทุบต”ี หมายถงึทําใหล้ม้ลงซํ้าแลว้ซํ้าอกี ชนิดทีว่่า เมือ่อคัรทตูเปาโลรูส้กึมชียัชนะขึน้มาเมือ่ใด 
ศตัรตูวันี้กจ็ะคอยกลบัมาและทาํใหท้่านลม้ลงอกี 
มนัเป็นเรือ่งน่าเหนื่อยใจจนเปาโลตอ้งรอ้งเรยีกขอความช่วยเหลอืจากพระเจา้ 
คาํตอบทีพ่ระเจา้ประทานแก่ท่านนัน้ไดก้ลายเป็นความหวงัสาํหรบัพวกเราในทุกวนัน้ีดว้ย 
พระเจา้ตรสักบัเปาโลว่า พระคุณของพระองคม์เีพยีงพอสาํหรบัท่าน 
ถา้คุณพบว่าตวัเองกําลงัเผชญิกบัปญัหาทีแ่กไ้มต่ก มนักอ็าจมสีาเหตุมาจากมาร 
และเป็นทตูของซาตานทีส่่งมาเพื่อบัน่ทอนกําลงัใจ และทาํใหคุ้ณยอมแพก้ไ็ด ้ แต่จงอยา่ยอมแพ ้
จงรอ้งเรยีกหาพระเจา้แลว้คุณจะพบว่า พระคุณของพระเจา้นัน้มเีพยีงพอสาํหรบัคุณดว้ยเช่นกนั  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ ขออธษิฐานใหพ้ระองคท์รงขจดัการทดลอง ความกดดนัและปญัหาต่างๆ 
ทีมุ่ง่หมายใหข้า้พระองคพ์่ายแพน้ัน้ออกไปจากชวีติดว้ยเถดิ 
แต่สิง่ทีพ่ระองคท์รงอนุญาตใหเ้กดิขึน้ชัว่ระยะหนึ่งตามชอบพระทยัพระองคน์ัน้ 
ขา้พระองคข์อทรงโปรดประทานพระคุณแก่ขา้พระองคท์ีจ่ะอดทนได ้
และขอใหไ้ดพ้บกบัพระกําลงัของพระองคใ์นขณะขา้พระองคอ่์อนแอ ในพระนามพระเยซ ูอาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2โครนิธ1์2.7-10 และเพื่อไมใ่หข้า้พเจา้ยกตวัจนเกนิไป   เนื่องจากทีไ่ดเ้หน็การส าแดงมากมายนัน้   
กท็รงใหม้หีนามใหญ่ในเนื้อของขา้พเจา้   
หนามนัน้เป็นทตูของซาตานคอยทุบตขีา้พเจา้เพื่อไมใ่หข้า้พเจ้ายกตวัเกนิไป เรือ่งหนามใหญ่นัน้   
ขา้พเจา้วงิวอนองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ถงึสามครัง้   เพื่อขอใหม้นัหลุดไปจากขา้พเจา้ 
แต่พระองคต์รสักบัขา้พเจา้ว่า   “การทีม่คีุณของเรากพ็อแก่เจา้แลว้   เพราะความอ่อนแอมทีีไ่หน   
เดชของเรากม็ฤีทธิข์ ึน้เตม็ขนาดทีน่ัน่”   เหตุฉะนัน้   ขา้พเจา้จงึภมูใิจในบรรดาความอ่อนแอของขา้พเจา้   
เพื่อฤทธิเ์ดชของพระครสิตจ์ะไดอ้ยูใ่นขา้พเจา้  เหตุฉะนัน้เพราะเหน็แก่พระครสิต ์  
ขา้พเจา้จงึชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของขา้พเจา้   ในการประทุษรา้ยต่างๆในความยากล าบาก   
ในการถูกขม่เหง   ในความอบัจน   เพราะว่าขา้พเจา้อ่อนแอเมือ่ใด   ขา้พเจา้กจ็ะแขง็แรงมากเมือ่นัน้ 
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สิงหาคม 28 
การเดินทางครัง้ยิง่ใหญ่ของคนเรา เริม่ต้นทีค่วามปรารถนา 

 
คุณตอ้งการอะไร? อะไรคอืสิง่ทีใ่จของคุณปรารถนา? หลายคนดําเนินชวีติ ทาํงาน 

และทาํพนัธกจิในสภาพการณ์ทีต่นเองไมช่อบอยู ่บางคนเกลยีดงานทีต่นเองทํา 
และไมอ่ิม่อกอิม่ใจกบัความสมัพนัธห์ลกัๆ ในชวีติของตนเอง 
และไมพ่ออกพอใจกบัสิง่ทีต่นกําลงัเสาะแสวงหาอยูใ่นชวีติ ทัง้ๆ 
ทีพ่ระเจา้กําลงัรอคอยทีจ่ะทําใหส้ิง่ทีใ่จของเขาปรารถนาบงัเกดิเป็นจรงิขึน้มาเพื่อใหน้ํ้าพระทยั 
พระประสงคแ์ละแผนการของพระองคส์าํเรจ็เป็นจรงิในชวีติของเขา 
พระเจา้ไมเ่คยมุง่หวงัใหคุ้ณดาํเนินชวีติอยูใ่นสภาพทีคุ่ณไมป่รารถนา พระองคท์รงมแีผนการ มพีระประสงค ์
และพระองคจ์ะประทานแก่คุณตามใจปรารถนาของคุณ จงแสวงหาพระองคเ์สยีแต่วนัน้ี 
จงรอ้งเรยีกพระองคใ์นขณะทีจ่ะพบพระองคไ์ด ้
จงปิตยินิดใีนองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้พระองคจ์ะทรงประทานตามใจปรารถนาของคุณ และจงระลกึไวว้่า 
การเดนิทางทีเ่ยีย่มยอดทีสุ่ดในชวีตินัน้เริม่ตน้จากความปรารถนาของคุณนัน่เอง  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา ขา้พระองคข์อมอบทางไวก้บัพระองค ์โปรดกระทาํใหค้วามคดิของขา้พระองคต์ัง้มัน่ 
และใหค้วามปรารถนาของพระองคส์าํหรบัชวีตินี้ไดห้ลัง่ไหลเขา้มาในใจและในความคดิ 
เมือ่ขา้พระองคปิ์ตยินิดใีนพระองค ์ขอทรงทําใหค้วามหวงัของขา้พระองคส์าํเรจ็เป็นจรงิ 
เพื่อใหช้วีตินี้มคีวามสุขและพรอ้มทีจ่ะปรนนิบตัพิระองคต่์อไป 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สดุด ี37.4 จงปีตยินิดใีนพระเจา้    และพระองคจ์ะประทานตามใจปรารถนาของท่าน  
 
มาระโก 8.34 พระองคจ์งึทรงรอ้งเรยีกประชาชนกบัเหล่าสาวกใหเ้ขา้มา   แลว้ตรสัแก่เขาว่า   
“ถา้ผูใ้ดจะใครต่ามเรามา   ใหผู้น้ัน้เอาชนะตวัเอง   และรบักางเขนของตนแบก   และตามเรามา 
 
สภุาษติ 13.12 ความหวงัทีถู่กหน่วงไวท้าํใหใ้จเจบ็ชํ้า     แต่ความปรารถนาทีส่ําเรจ็แลว้เป็นตน้ไมแ้ห่งชวีติ     
 
1เปโตร 2.2 เช่นเดยีวกบัทารกแรกเกดิ   จงปรารถนาน้ํานมฝา่ยวญิญาณอนับรสิุทธิ ์  
เพื่อโดยน้ํานมนัน้จะทาํใหท้่านทัง้หลายเจรญิขึน้สู่ความรอด  
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สิงหาคม 29 
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งระเบียบ... ชีวิตจ าเป็นต้องมีแผนการ 

 
เมือ่พระเจา้ทรงเนรมติสรา้งฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก และทาํใหโ้ลกเตม็ไปดว้ยพชืและสตัวน์ัน้ 

พระองคท์รงกระทาํการไปอยา่งมรีะเบยีบแบบแผน 
มแีผนการรองรบัเพื่อจะบํารุงเลีย้งบรรดาบุตรของพระองค ์และชวีติต่างๆ ในโลกทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 
พระเจา้ทรงเป็นพระเจา้แห่งระเบยีบ 
รหสัพนัธุกรรมไมใ่ช่ผลพวงของความบงัเอญิหรอืความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้ซํ้าๆ กนัหลายครัง้ 
ชวีติดาํรงอยูใ่นโลกนี้ไดด้ว้ยระเบยีบทีพ่ระเจา้ทรงวางไว ้ชวีติจาํเป็นตอ้งมแีผนการ 
เพื่อใหก้ารเกดิและดาํรงอยูเ่ป็นไปอย่างเตม็ศกัยภาพของมนั คุณมแีผนการสาํหรบัชวีติของคุณแลว้หรอืยงั? 
แผนการของคุณเป็นแผนการของพระเจา้ดว้ยหรอืไม่?   

ชวีติทีป่ราศจากระเบยีบกค็อืความโกลาหลวุ่นวาย ดุจเดยีวกนักบัชวีติทีป่ราศจากแผนการ วนัน้ี 
พระเจา้พรอ้มทีจ่ะประทานนิมติสาํหรบัอนาคตใหแ้ก่คุณ 
และสาํแดงย่างกา้วต่อไปใหคุ้ณเพื่อจะกา้วไปสู่อนาคตนัน้ ถา้เพยีงแต่คุณจะรอ้งเรยีกพระองค ์
พระองคจ์ะทรงตอบคุณและสาํแดงสิง่ยิง่ใหญ่ทีจ่ะเกดิขึน้ใหคุ้ณไดรู้ ้
จงมุง่มัน่ทีจ่ะรูจ้กักบัแผนการทีพ่ระเจา้มไีวส้าํหรบัชวีติของคุณใหไ้ด ้  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ ขออธษิฐานใหพ้ระองคท์รงจดัระเบยีบในยา่งเทา้ของขา้พระองค ์
และทรงสําแดงใหรู้ว้่าขา้พระองคค์วรดาํเนินในหนทางใด และปลายทางชวีติอยา่งใดทีข่า้พระองคค์วรใฝห่า 
ขา้พระองคร์ูว้่าพระองคท์รงมแีผนการสําหรบัชวีตินี้ 
ขา้พระองคท์ลูขอพระองคท์รงสาํแดงใหข้า้พระองคไ์ดเ้หน็ 
เพื่อขา้พระองคจ์ะดําเนินในกา้วต่อไปดว้ยความเชื่อมัน่ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
เยเรมยี ์29.11 พระเจา้ตรสัว่า   เพราะเรารูแ้ผนงานทีเ่รามไีวส้าํหรบัเจา้   เป็นแผนงานเพื่อสวสัดภิาพ  
ไมใ่ช่เพื่อทุกขภาพ   เพื่อจะใหอ้นาคตและความหวงัใจแก่เจา้ 
1โครนิธ ์14.40 แต่จงปฏบิตัทิุกสิง่ตามระเบยีบวนิัยเถดิ 
สดุด ี119.133 ขอทรงใหย้่างเทา้ของขา้พระองคม์ัน่คงอยูใ่นพระดาํรสัของพระองค ์   
ขออยา่ทรงใหค้วามบาปผดิใดๆมอีํานาจเหนือขา้พระองค ์    
สดุด ี37.23 ถา้พระเจา้ทรงนําย่างเทา้ของมนุษยค์นใด    และคนนัน้พอใจในมรรคาของพระองค ์    
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สิงหาคม 30 
มีสงครามเกิดข้ึนในความคิด เป็นการต่อสู้ในความคิด 

 
ใน 2 โครนิธบ์ทที ่10 

พระคมัภรีห์นุนใจใหเ้ราใชศ้าสตราวุธฝา่ยวญิญาณซึง่มฤีทธิจ์ากพระเจา้สามารถทําลายป้อมได ้ขอ้ถดัๆ 
ไปบอกใหเ้รารูว้่าจะตอ้งเลง็ศาสตราวุธนัน้ตรงไหน ในกรณนีี้ พระคมัภรีไ์มไ่ดบ้อกใหเ้ราต่อสูก้บัมาร 
วญิญาณแห่งความมดื หรอืศตัรอูื่นๆ ภายนอกตวัเรา 
แต่พระคมัภรีส์ ัง่ใหเ้ราเลง็อาวุธฝา่ยวญิญาณไปทีค่วามคดิของเรา พระเจา้ใหเ้ราเลง็เป้าทีจ่นิตนาการของเรา 
ทีฐ่านแห่งความรูแ้ละประสบการณ์ และระบบการคดิของเราเอง 
พระคมัภรีส์ ัง่ใหเ้ราพงัทาํลายจนิตนาการและทุกอยา่งทีย่กตวัขึน้ขดัขวางความรูข้องพระเจา้ 
และน้อมนําความคดิทุกประการใหส้อดคลอ้งกบัพระครสิต ์
สงครามกําลงัเกดิขึน้และหน้าทีข่องเรากค็อืการฝึกทีจ่ะใชศ้าสตราวุธฝา่ยวญิญาณของเราต่อสูก้บัสิง่ใดๆ 
กต็ามทีพ่ยายามชกัจงูความคดิของเราใหอ้อกห่างจากพระเจา้ จงพดูกบัตวัเอง จงเอาชนะสงครามนี้ใหไ้ด ้
บนสนามรบฝ่ายวญิญาณทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดตลอดกาล นัน่คอืในความคดิของคุณนัน่เอง   
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ โปรดเสรมิกําลงัความคดิของขา้พระองค ์ทีจ่ะไดไ้มค่ดิในสิง่ทีม่าจากศตัรขูองพระองค ์
โปรดสวมหมวกเหลก็แห่งความรอดแก่ขา้พระองค ์เพื่อขา้พระองคจ์ะไดเ้ฝ้าระวงัในความคดิ 
ไมป่ล่อยใหศ้ตัรไูดเ้ขา้มาตัง้ป้อมอยูไ่ด ้ขอทรงสอนความจรงิของพระองคแ์ก่ขา้พระองค ์
และขา้พระองคจ์ะทาํลายจนิตนาการทุกอย่างทีข่ดัแยง้กบัพระวจนะออกไป 
นี่เป็นสิง่ทีข่า้พระองคจ์ะตอ้งกระทํา ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะทาํสิง่นี้ดว้ยเถดิ 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2โครนิธ ์10.3-5 เพราะว่า   ถงึแมว้่าเราอยูใ่นโลกกจ็รงิ   แต่เรากม็ไิดสู้ร้บตามโลกยีวสิยั 
เพราะว่าศาสตราวุธของเราไมเ่ป็นฝ่ายโลกยีวสิยั   แต่มฤีทธิเ์ดชจากพระเจา้   อาจทาํลายป้อมได ้ 
คอืทาํลายความคดิทีม่เีหตุผลจอมปลอม   และทฐิมิานะทุกประการทีต่ ัง้ตวัขึน้ขดัขวางความรูข้องพระเจา้   
และน้อมนําความคดิทุกประการใหเ้ขา้อยูใ่ตบ้งัคบัจนถงึรบัฟงัพระครสิต ์ 
โรม 12.1-2 พีน้่องทัง้หลาย   ดว้ยเหตุนี้โดยเหน็แก่ความเมตตากรณุาของพระเจา้   
ขา้พเจา้จงึวงิวอนท่านทัง้หลายใหถ้วายตวัของท่านแด่พระองค ์  
เพื่อเป็นเครือ่งบชูาทีม่ชีวีติอนับรสิุทธิแ์ละเป็นทีพ่อพระทยัพระเจา้   
ซึง่เป็นการนมสัการโดยวญิญาณจติของท่านทัง้หลาย อยา่ประพฤตติามอยา่งคนในยคุนี้   
แต่จงรบัการเปลีย่นแปลงจติใจ   แลว้อุปนิสยัของท่านจงึจะเปลีย่นใหม ่  
เพื่อท่านจะไดท้ราบน้ําพระทยัของพระเจา้   จะไดรู้ว้่าอะไรด ี  อะไรเป็นทีช่อบพระทยัและอะไรดยีอดเยีย่ม  
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สิงหาคม 31 

การน าวิญญาณ จะท าให้แผน่ดินของพระเจ้ามีคนเพิม่ข้ึน 
 แต่การสร้างสาวกท าให้แผน่ดินของพระเจ้าทวีคณูข้ึน  

 
มขีอ้แตกต่างกนัปรากฏอยูใ่นคาํพงัเพยโบราณทีว่่า “ถา้ใหป้ลาแก่เขา เขาจะกนิหมดภายในวนัเดยีว 

แต่ถา้คุณสอนเขาจบัปลา เขาจะมปีลากนิตลอดชวีติ” 
ซึง่คลา้ยคลงึกนักบัความจรงิทีพ่บเหน็ในหลกัของการบวกกบัการทวคีณู ถา้เราเอาตวัเลขสองตวับวกกนั 
เราจะไดผ้ลลพัธน้์อยกว่า เอาตวัเลขสองตวัคณูกนัอยา่งมหาศาล 
บางทนีี่คงจะเป็นเหตุผลทีพ่ระเจา้ทรงสองใหผู้เ้ชื่อออกไปทัว่โลกเพื่อสรา้งคนใหเ้ป็นสาวก 
เมือ่สาวกถูกสรา้งขึน้มาหนึ่งคนแลว้ 
เขากจ็ะทวคีณูผลของตนเองขึน้โดยการออกไปสรา้งคนอื่นใหเ้ป็นสาวกอกี 
ซึง่ทาํใหแ้ผ่นดนิของพระเจา้เพิม่พนูขึน้ไปแบบเลขยกกําลงัอยา่งต่อเนื่องเรือ่ยไปในอนาคต 
ผูเ้ชื่อทุกคนควรเป็นคนนําวญิญาณ แต่การนําวญิญาณเป็นเพยีงจดุเริม่ตน้เท่านัน้ 
เรายงัมหีน้าทีต่่อไปในการสัง่สอนผู้เชื่อใหมใ่หเ้ป็นคนนําวญิญาณเองดว้ย 
จงอุทศิตนเพื่อตอบสนองพระมหาบญัชา และเขา้ส่วนในแผนการขยายแผ่นดนิของพระเจา้ออกไป 
จงสรา้งสาวก สัง่สอนใหเ้ขากระทําต่อผูอ้ื่น แบบเดยีวกบัทีคุ่ณกระทาํต่อเขา  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา 
ขอใหข้า้พระองคเ์ป็นคนมปีญัญาทีจ่ะนําวญิญาณเพื่อเหน็แก่แผ่นดนิของพระองคเ์รื่อยไป 
แต่ขอทรงชใูจขา้พระองคท์ีจ่ะไมห่ยุดยัง้อยูเ่พยีงแค่นัน้ 
โปรดประทานพระคุณใหข้า้พระองคส์ามารถฝึกสรา้งสาวกทีจ่ะทําการแห่งแผ่นดนิของพระองคส์บืต่อไปในรุ่
นของเขา จนกว่าพระเยซูจะเสดจ็มาอกีครัง้ 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
สภุาษติ 11.30 ผลของคนชอบธรรมเป็นตน้ไมแ้ห่งชวีติ     การฝา่ฝืนกฎหมายยอ่มทาํลายชวีติ     
2ทโิมธ ี2.2 จงมอบคาํสอนเหล่านัน้   ซึง่ท่านไดย้นิจากขา้พเจา้ต่อหน้าพยานหลายคน   
ไวก้บัคนทีซ่ื่อสตัยท์ีส่ามารถสอนคนอื่นไดด้ว้ย  
มทัธวิ 28.19-20 เหตุฉะนัน้เจา้ทัง้หลายจงออกไปสัง่สอนชนทุกชาต ิ  ใหเ้ป็นสาวกของเรา   
ใหร้บับพัตศิมาในพระนามแห่งพระบดิา   พระบุตรและพระวญิญาณบรสิุทธิ ์20 
สอนเขาใหถ้อืรกัษาสิง่สารพดัซึง่เราไดส้ัง่พวกเจา้ไว ้  นี่แหละเราจะอยูก่บัเจา้ทัง้หลายเสมอไป   
จนกว่าจะสิน้ยคุ” 


