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กมุภาพนัธ ์1  
ศตัรสูามารถท าให้คริสเตียนพ่ายแพ้ได้ ไมใ่ช่โดยการเอาชนะ แต่เพราะคริสเตียนยินยอม 

 
เอด็มนัด ์เบอรก์ นกัปรชัญาองักฤษผูม้ชีื่อเสยีงกล่าวว่า “สิง่เดยีวทีจ่าํเป็นในการเอาชนะความชัว่ 

คอืคนดตีอ้งไมท่าํอะไรเลย” ในทาํนองเดยีวกนั เปาโลหนุนใจผูเ้ชือ่ไวว้่า 
“เรามชียัชนะอย่างเหลอืลน้โดยพระองคผ์ูท้รงรกัเราทัง้หลาย” 
คาํกล่าวทัง้สองนี้ต่างกเ็น้นว่าพระเจา้ไดท้รงประทานกาํลงัแก่เราแลว้ทีจ่ะมชีวีติอย่างผูพ้ชิติโดยทางองคพ์ระเยซคูรสิต ์
ในตวัผูเ้ชื่อแต่ละคนนัน้มพีระวญิญาณของพระเจา้ผูท้รงพระชนมส์ถติอยู่ 
พระองคท์รงแสวงหาหนทางทีจ่ะแนะนําเราในแต่ละย่างกา้วดว้ยความกระตอืรอืรน้ 
สิง่ทีน่่ากลวัสาํหรบัเราไมใ่ชก่ารโจมตขีองมาร 
แต่เป็นการทีเ่ราเพกิเฉยต่อของประทานและทรพัยากรทีพ่ระบดิาไดท้รงจดัเตรยีมไวเ้พื่อเราแลว้    
 

วนัน้ี ขอใหเ้รานําคาํแนะนําของเปาโลทีม่ต่ีอทโิมธเีพื่อกระตุน้ของประทานของพระเจา้ในชวีติของเราใหรุ้่งเรอืงขึน้ 
จงกระตุน้ตวัเองใหลุ้กขึน้มากระทาํตามพระประสงคข์องพระองค ์
กระตุน้จติใจและวญิญาณของเราใหต้ระหนกัถงึพระพรยิง่ใหญ่ทีพ่ระเจา้ไดท้รงประทานใหแ้ก่เราแลว้ผ่านทางพระวญิญาณแ
ละพระวจนะของพระองค ์พระเจา้ทรงมแีผนการทีย่ิง่ใหญ่สาํหรบัชวีติของคุณ 
จงทาํงานร่วมกบัพระองคเ์พื่อทาํใหแ้ผนนัน้บงัเกดิเป็นจรงิขึน้มา  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

พระบดิาเจา้ ขอบพระคุณพระองคท์ีจ่ดัเตรยีมทุกสิง่ทีจ่าํเป็นใหแ้ก่ขา้พระองค ์
เพื่อจะมชียัชนะในโลกนี้ไดโ้ดยทางองคพ์ระครสิต ์วนัน้ี ขา้พระองคข์อเลอืกทีจ่ะกระทาํสว่นของตนเอง 
เพื่อเชื่อฟงัพระองคแ์ละกระทาํใหพ้ระองคพ์อพระทยั เพื่อไมใ่หโ้อกาสแก่ศตัรทูีจ่ะเขา้มาทาํใหเ้ราพ่ายแพ ้
ทรงชว่ยขา้พระองคท์ีจ่ะถวายเกยีรตแิด่พระองคใ์นวนัน้ี ในทุกสิง่ ทัง้ทางคาํพดูและการกระทาํ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2 โครนิธ ์2.14 แต่ขอบพระคุณพระเจา้   ผูท้รงนําเราเสมอมาโดยพระครสิตด์ว้ยความมชียั...  

1 โครนิธ ์15.57 สาธุการแด่พระเจา้  ผูท้รงประทานชยัชนะแก่เราทัง้หลาย โดยพระเยซคูรสิตเจา้ของเรา    

2 โครนิธ ์2.11 เพื่อไมใ่หซ้าตานมชียัเหนือเรา เพราะเรารูก้ลอุบายของมนัแลว้ 
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กมุภาพนัธ ์2  
อนาคตของเราขึน้อยู่กบัส่ิงท่ีเราท าในนันัน้ี  

ในวยัเดก็ คณิตศาสตรพ์ืน้ฐานสอนเราว่า 1+1=2 และ 2+2=4. ในวยันัน้ เราพรอ้มทีจ่ะรบัเอาขอ้เทจ็จรงินัน้ 
และเพิม่มนัเขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งในขอ้มลูความรูใ้นหวัสมองของเรา พระคมัภรีส์อนว่า 
เราแต่ละคนเป็นผลพวงจากการตดัสนิใจต่างๆ ทีเ่ราเคยกระทาํมา รวมกนัจนเป็นตวัเราในปจัจบุนั 
ตวัเราสะทอ้นใหเ้หน็ถงึสิง่ทีเ่ราไดค้ดิ ถอ้ยคาํทีเ่ราไดพ้ดู และสิง่ทีเ่ราไดเ้ลอืกระทาํไปในอดตีทีผ่า่นมา 
เพราะเหตุทีเ่ราไม่อาจยอ้นกลบัไปในอดตีเพื่อลบลา้งการตดัสนิใจทีเ่คยทาํไป เราจงึควรมองไปขา้งหน้าแทน 
ใหเ้ราเลอืกและตดัสนิใจในสิง่ใหม่ๆ ทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อชวีติเราในอนาคตตลอดไปเป็นนิตย ์   
 

ถา้คุณยงัไม่ค่อยถูกใจกบัสิง่ทีส่ะสมก่อตวัขึน้มาเป็นชวีติของคุณอย่างทีเ่ป็นอยูใ่นตอนน้ี 
ขอใหพ้จิารณาเปลีย่นแปลงสิง่ทีคุ่ณจะเพิม่เขา้มาเป็นสว่นหนึ่งในชวีติของคุณดว้ย ผูเ้ขยีนฮบีรทูา้ทายเราโดยกล่าวว่า “วนัน้ี 
เมื่อท่านฟงัพระสรุเสยีงของพระองคก์จ็งอยา่กระทาํใหใ้จของท่านแขง็กระดา้ง” พระเจา้จะทรงใหค้าํปรกึษาแก่คุณในวนัน้ี 
ในสิง่ทีคุ่ณควรเลอืก และนําพาคุณใหรู้ว้่าสิง่ใดเป็นทีพ่อพระทยั สิง่ทีไ่ม่พอพระทยั 
พระองคจ์ะทรงแนะนําคุณในทางทีคุ่ณควรจะเดนิไปนัน้ 
จงคอยฟงัการทรงนําทางของพระองคส์าํหรบัชวีติคุณในขณะทีพ่ระองคท์รงนําพาคุณไปสูส่ิง่ดทีีส่ดุทีท่รงเตรยีมไวเ้พื่อคุณ 
แต่ละวนัทีเ่ขา้มานัน้ จะมโีอกาสเริม่ตน้ใหม่สาํหรบัคุณอยู่เสมอ   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ วนัน้ีขา้พระองคข์อเลอืกทีจ่ะตดิตามและถวายเกยีรตพิระองคใ์นทุกสิง่ทีก่ระทาํและคดิ 
ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคเ์ลอืกในสิง่ทีถู่กตอ้ง ขา้พระองคร์ูว้่าอนาคตของขา้พระองคข์ึน้อยู่กบัการเลอืกนี้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
เฉลยธรรมบญัญตั ิ30.19 ขา้พเจา้ขออญัเชญิสวรรคแ์ละ โลกใหเ้ป็นพยานต่อท่านในวนัน้ีว่า   ขา้พเจา้ตัง้ชวีติและความตาย   
พระพรและคาํสาปแช่งไวต่้อหน้าท่าน   เพราะฉะนัน้ท่านจงเลอืกเอาขา้งชวีติ เพื่อท่านและลกูหลานของท่านจะไดม้ชีวีติอยู่ 
 
สดุด ี32.8 เราจะแนะนําและสอนเจา้ถงึทางทีเ่จา้ควรจะเดนิไป เราจะใหค้าํปรกึษาแก่เจา้   ดว้ยจบัตาเจา้อยู่    
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กมุภาพนัธ ์3 
คัามเป็นผูใ้นหญ่ คือคัามเขา้ในจัา่ ถึงแม้เรือ่งราัอาจส่งผลกระทบต่อตัั เรา  

แต่มนักอ็าจไม่ได้เก่ียักบัเราเสมอไป 
 

ยกตวัอย่างเดก็ทารก เขาจะเขา้ใจวา่ทุกอย่างนัน้เกีย่วขอ้งกบัตวัเขาไปหมด เขารอ้งไหเ้มื่อหวิ เมื่อง่วง เมื่อเจบ็ 
หรอืตอ้งการใหม้คีนเปลีย่นผา้ออ้ม ทารกน้อยจะไม่สนใจใคร หรอืรบัผดิชอบเรื่องใดๆ ทัง้สิน้ 
สิง่ทีห่นูน้อยสนใจกเ็พยีงแค่ความพงึพอใจและความสขุสบายของตนเองเท่านัน้ ครสิเตยีนหลายคนกเ็ป็นแบบนี้ดว้ย  
 

เมื่อเราโตขึน้ เราควรเริม่มองดชูวีติและสถานการณ์ต่างๆ ในมุมมองทีต่่างออกไป 
เปาโลและสลิาสถูกจาํจองอยู่ในคุกในขอ้หาประกาศพระกติตคิณุ สถานทีน่ัน้แย่ มดื เปียกชืน้ เหนียวเหนอะ และขมุกขะมวั 
เป็นเรื่องง่ายทีจ่ะยอมแพ ้แน่นอน การอยู่ในคุกสง่ผลกระทบต่อชวีติเปาโล 
แต่ท่านกต็ระหนกัว่ามนัไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัตวัท่านไปทัง้หมด 
เปาโลกบัสลิาสตดัสนิใจสรรเสรญิพระเจา้ในท่ามกลางความทุกขย์ากลาํบาก พระเจา้ตอบสนองโดยการใหเ้กดิแผ่นดนิไหว 
จนประตูคุกเปิดออก และหลายคนไดเ้ชื่อและรบัความรอด รวมทัง้นายคุกและครวัเรอืนของเขาดว้ย บางครัง้ 
บางอย่างทีก่ระทบต่อเรา แต่มนัไม่ไดเ้กีย่วกบัเรา   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา โปรดทรงชว่ยใหข้า้พระองคไ์ดเ้ผชญิชวีติดว้ยนมิติแบบคนที่เป็นผูใ้หญ่ 
โปรดทรงช่วยขา้พระองคใ์หม้องเหน็หนทางชวีติทีอ่ยู่เบือ้งหน้า ขา้พระองคร์ูว้่า 
คนทีป่รนนิบตัพิระองคจ์ะตอ้งพบกบัการขม่เหง และถงึแมส้ิง่เหล่านี้อาจสง่ผลกระทบต่อขา้พระองค ์
แต่ขา้พระองคจ์ะไมย่อมใหม้นัเป็นเรื่องเกีย่วกบัตวัขา้พระองค ์ขา้สญัญาทีจ่ะไม่เป็นคนซึง่สนใจแต่เรื่องของตนเอง 
ขอใหเ้ป็นไปตามน้ําพระทยัของพระองค ์ไมใ่ชข่องขา้พระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
 
กจิการ 16.25, 26 ประมาณเทีย่งคนื   เปาโลกบัสลิาสกอ็ธษิฐานและรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้   
นกัโทษทัง้หลายในคุกกฟ็งัอยู่ ในทนัใดนัน้   เกดิแผ่นดนิไหวใหญ่จนรากคุกสะเทอืนสะทา้น   และประตูคุกเปิดหมดทุกบาน   
เครื่องจาํจองกห็ลุดจากเขาสิน้ทกุคน 

2 โครนิธ ์8.9 เพราะท่านทัง้หลายรูจ้กัพระคุณของพระเยซคูรสิตเจา้ของเราแลว้ว่า   แมพ้ระองคม์ัง่คัง่   
พระองคก์ย็งัทรงยอมเป็นคนยากจน   เพราะเหน็แก่ท่านทัง้หลาย   เพื่อท่านทัง้หลายจะไดเ้ป็นคนมัง่ม ี  
เน่ืองจากความยากจนของพระองค ์
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กมุภาพนัธ ์4 
ทศันคติของเราทีมี่ต่อชีวิต ถกูสรา้งขึ้นเพราะประสบการณ์ในอดีต หรอื ความคาดหวงัในอนาคต  

 
ทาํไมคุณถงึมคีวามคดิต่อชวีติแบบทีเ่ป็นอยูใ่นตอนน้ี? 

ทาํไมคุณถงึรูส้กึต่อครอบครวัของคุณอย่างทีก่าํลงัเป็นอยูใ่นตอนนี้? ทาํไมคุณถงึอยากไดส้ิง่ทีก่าํลงัอยากไดอ้ยู่ในตอนน้ี? 
คุณมคีวามสขุ เศรา้ ตื่นเตน้ กลวั เฉยๆ หรอืรุ่มรอ้นใจเกีย่วกบัชวีติในแต่ละวนัหรอืไม่? คุณรูส้กึโกรธ กงัวล ทดทอ้ 
หงุดหงดิ หรอืขีโ้มโหหรอืไม่? มรีอยยิม้อยูบ่นใบหน้าของคุณ มคีวามสขุเมื่อคุณกา้วเดนิ มคีวามยนิดอียูใ่นใจ 
และสนัตสิขุอยู่ในบา้นของคุณหรอืไม่? คุณคาดว่าชวีติของคุณในวนัน้ีจะเป็นอย่างไร?  

เราทุกคนตื่นขึน้มาพบกบัแต่ละวนั ดว้ยทศันคตแิละความคาดหวงับางอย่าง 
ทศันคตต่ิอชวีติของเราตัง้อยู่บนพืน้ฐานประสบการณ์ของเราในอดตี หรอื ความคาดหวงัทีเ่รามใีนอนาคต 
ขอใหต้รวจสอบจติใจของคุณในวนัน้ี และตัง้คาํถามกบัทศันคตขิองคุณด ู
มนัเกดิมาจากอะไรและมนัเป็นทีท่าํใหพ้ระเจา้พอพระทยัหรอืไม่? ถา้ไม่ กจ็งเปลีย่นท่าทเีสยีใหม่ในวนัน้ี   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขอบพระคุณพระเจา้สาํหรบัเวลาและการหนุนใจใหข้า้พระองคไ์ดค้ดิใคร่ครวญถงึทศันคตขิองตนเอง 
ขอทรงโปรดทดแทนสิง่ทีไ่มช่อบพระทยัพระองคซ์ึง่ขดัขวางขา้พระองคไ์วจ้ากความยนิด ี
สนัตสิขุและความหวงัของพระองคส์าํหรบัชวีติของขา้พระองคใ์นวนัน้ี โปรดทาํใหข้า้พระองคเ์ป็นเหมอืนพระองคม์ากขึน้ 
  
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ฟิลปิปี 4.8 ดกู่อนพีน้่องทัง้หลาย   ในทีส่ดุน้ีขอจงใคร่ครวญถงึสิง่ทีจ่รงิ   สิง่ทีน่่านบัถอื   สิง่ทียุ่ตธิรรม   สิง่ทีบ่รสิทุธิ ์  
สิง่ทีน่่ารกั   สิง่ทีท่รงคุณ   คอืถา้มสีิง่ใดทีล่ํ้าเลศิ   สิง่ใดทีค่วรแก่การสรรเสรญิ   กข็อจงใคร่ครวญดู 
 
กาลาเทยี 5.22 ฝา่ยผลของพระวญิญาณนัน้   คอืความรกั   ความปลาบปลืม้ใจ   สนัตสิขุ   ความอดกลัน้ใจ   ความปรานี   
ความด ี  ความสตัยซ์ื่อ 
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กมุภาพนัธ ์5  
การทดสอบสามอยา่งของผูที้เ่ป็นสาวก: การเชือ่ฟัง, การยอมอยู่ใต้อ านาจ, และความจงรกัภกัดี 

 
พระเจา้ไม่เคยสรา้งผูนํ้า... พระองคส์รา้งผูต้ดิตาม... ผูต้ดิตามคอืคนทีจ่ะกลายเป็นผูนํ้า 

เป็นเรื่องสาํคญัทีเ่ราตอ้งเขา้ใจถงึการทดสอบสามอย่างทีผู่เ้ป็นสาวกจะตอ้งเผชญิ 
ในขณะทีก่าํลงัเดนิทางไปสูก่ารเป็นผูนํ้าทีม่คีุณสมบตั ิ

ประการทีห่น่ึง ผูต้ดิตามหรอืสาวกจะตอ้งเชื่อฟงั คนเราจะเชื่อฟงัเฉพาะคนทีเ่ราอยากเชื่อฟงั 
หรอืถูกบงัคบัใหเ้ชื่อฟงัเท่านัน้ การทดสอบอย่างทีส่อง เกีย่วขอ้งกบัการยอมอยู่ใตอ้าํนาจ 
การยอมอยูใ่ตอ้าํนาจเรยีกรอ้งใหเ้รายอมมอบพลงัและการสนบัสนุนใหแ้ก่คนทีนํ่าพาเรา 
โดยทีเ่ราไม่ไดต้กอยูใ่ตภ้าวะทีต่อ้งเชื่อฟงั และไม่ไดม้คีวามอยากตามธรรมชาตทิีจ่ะเชื่อฟงั ประการสดุทา้ย 
สาวกจะตอ้งมคีวามจงรกัภกัด ีความจงรกัภกัดคีอืการสาํแดงออกถงึการสนบัสนุนการตดัสนิใจของผูนํ้า 
เปรยีบเหมอืนมงกุฎสอ่งประกาย และเป็นสิง่ทีส่ะทอ้นถงึบุคลกิลกัษณะของเราไดช้ดัเจนทีส่ดุ การจงรกัภกัด ี
สาํแดงออกไดท้างคาํพดู และการกระทาํ เมื่อถงึเวลาทีผู่ต้ามจาํเป็นตอ้งยอมอยู่ใตอ้าํนาจของผูนํ้า  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 พระบดิาเจา้ ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคเ์ป็นผูต้ามทีด่ ีโปรดยกโทษสาํหรบัการไม่เชื่อฟงัผูม้อีาํนาจในเรื่องทีผ่่านๆ 
มา ทัง้การไม่ยอมอยูใ่ตอ้าํนาจของคนทีข่า้พระองคไ์ม่เหน็ดว้ย 
และการแสดงท่าทแีละปฏกิริยิาทีไ่มจ่งรกัภกัดใีนเวลาทีข่า้พระองคค์วรยอมอยูใ่ตอ้าํนาจ 
ขอบพระคุณพระองคส์าํหรบัพระคุณและฤทธิเ์ดชทีจ่ะชว่ยเหลอืขา้พระองคใ์หเ้ป็นสาวก 
และพระพรทีม่อียู่เหนือบรรดาผูนํ้าในชวีติของขา้พระองค ์

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ฮบีร ู13.7,17 ท่านทัง้หลายจงระลกึถงึหวัหน้าของท่าน ผูซ้ึง่ไดป้ระกาศพระวจนะของพระเจา้แกท่่าน 
และจงพจิารณาดผูลปลายทางทีเ่กดิแก่เขา แลว้จงตามอย่างความเชื่อของเขา 
ท่านทัง้หลายจงเชื่อฟงัและยอมอยู่ในโอวาทของหวัหน้าของท่าน จงใหเ้ขาทาํงานน้ีดว้ยความชืน่ใจ ไม่ใช่ดว้ยความเศรา้ใจ 
ซึง่จะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ทา่นทัง้หลายเลย เพราะว่าท่านเหล่านัน้ดแูลรกัษาจติวญิญาณของท่านอยู่ 
เสมอืนหนึ่งผูท้ีจ่ะตอ้งเสนอรายงาน    

โคโลส ี3.22 ฝา่ยพวกทาส   จงเชื่อฟงัผูท้ีเ่ป็นนายของตนตามเน้ือหนงัทุกอย่าง ไมใ่ช่ตามอย่างคนทีท่าํแต่ต่อหน้า 
อย่างคนประจบสอพลอ แต่ทาํดว้ยน้ําใสใจจรงิ ดว้ยความเกรงกลวัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
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กมุภาพนัธ ์6  
ต้องมีความกลา้หาญ เพือ่ก้าวต่อไป 

 
พระคมัภรีก์ล่าวถงึเรื่องราวของชายและหญงิทีต่กอยู่ในสถานการณ์ทีย่ากลาํบาก และบางครัง้กน่็าอบัอายขายหน้า 

เช่น ดาวดิ ทีบ่รรดาคนของท่านอยากจะเอาหนิขวา้งท่านใหต้าย ไปจนถงึเรื่องของเอสเธอร ์ทีอ่าจถูกประหารชวีติ 
แต่ละเรื่องราวนัน้ ทุกคนมเีหตุเพยีงพอทีจ่ะรูส้กึทอ้ถอย ไมย่อมกา้วต่อไปในชวีติ แต่วรีบุรษุทัง้หลายในพระคมัภรี ์
และวรีบุรุษแห่งความเชื่อในทุกวนัน้ี จาํเป็นตอ้งเดนิต่อไปในเสน้ทางแห่งชวีติ 
ไม่ว่าจะตอ้งเผชญิกบัความกลวัหรอืความลม้เหลวใดๆ กต็าม   

เราตอ้งมคีวามกลา้หาญทีจ่ะกา้วต่อไปหลงัจากเผชญิกบัเหตุการณ์ทีเ่จบ็ปวด น่าอบัอายขายหน้า 
หรอืเหตุการณ์ทีท่า้ทายใหเ้ราตอ้งประนีประนอม เราตอ้งรบัเอาพลงัเพื่อจะกา้วต่อไปไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นใดกต็าม 
พีน้่องทัง้หลาย จงมคีวามกลา้หาญ ความสาํเรจ็ยิง่ใหญ่กาํลงัรอคุณอยู่ขา้งหน้า  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคต์อ้งการความกลา้หาญทีก่า้วต่อไปในวนัน้ี 
ทรงโปรดช่วยใหข้า้พระองคม์องเลยพน้สถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่ในชวีติตอนนี้ออกไป 
และยอมใหพ้ระองคเ์ยยีวยาความเจบ็ปวดและบาดแผลในอารมณ์ ขอทรงใชข้า้พระองคท์ีจ่ะช่วยคนอื่นใหย้นืหยดักา้วต่อไป 
และทีจ่ะเป็นพยานถงึความสตัยซ์ื่อและความรกัของพระองค ์

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สดุด ี27.13 ขา้พเจา้เชื่อแน่ว่า ขา้พเจา้จะเหน็พระคุณของพระเจา้ทีใ่นแผ่นดนิของคนเป็น    
 
โยชวูา 1.9 เราสัง่เจา้ไวแ้ลว้มใิชห่รอืว่าจงเขม้แขง็และกลา้หาญเถดิ อย่าตกใจหรอืครา้มกลวัเลย   
เพราะว่าเจา้ไปในถิน่ฐานใด พระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของเจา้ทรงสถติกบัเจา้ 
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กมุภาพนัธ ์7  
สิง่ส าคญัไม่ใช่วา่คณุต้องเผชิญกบัอะไร แต่เป็นคณุเผชิญกบัมนัอย่างไรต่างหาก  

สิง่หนึ่งทีค่รสิเตยีนเราตอ้งการมากทีส่ดุ คอืการไดร้บัการสาํแดงใหม่ใหเ้หน็วา่ 
การกระทาํและการตอบสนองของเรานัน้ดงัยิง่กว่าคาํพดูของเรา 
ผูค้นในโลกลอ้มรอบตวัเรากาํลงัหวิกระหายทีจ่ะไดเ้หน็ฤทธิเ์ดชของพระเจา้ เขาจาํเป็นตอ้งเหน็ความเชื่อ, ความกลา้, กาํลงั, 
และความรกัภายในเราในชว่งทีเ่รากาํลงัเผชญิกบัอุปสรรคในชวีติ 
ในขณะทีเ่รากาํลงัมุ่งความสนใจอยู่ทีป่ญัหาเฉพาะหน้าทีเ่ราเผชญิอยู่ 
ขอใหเ้ราแน่ใจไดเ้ลยว่าคนอื่นกก็าํลงัมุ่งความสนใจมาทีเ่รา นี่เป็นเหตุผลขอ้หนึ่งทีว่า่ 
สิง่สาํคญัไม่ใช่ว่าเรากาํลงัเผชญิกบัอะไร แต่เราเผชญิกบัมนัอย่างไรต่างหาก  

อกีผูห้น่ึงทีก่าํลงัเฝ้ามองดทู่าทตีอบสนองของเราอยู่ นัน่คอืพระเจา้ 
พระองคท์รงปรารถนาใหเ้ราเปลีย่นไปเป็นตามพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค ์
ผูซ้ึง่เหน็แก่ความยนิดทีีต่ัง้อยู่เบือ้งหน้าจงึไดท้รงอดทนต่อความทุกขแ์ห่งไมก้างเขน 
บุคลกิลกัษณะของเราในยามอยูท่่ามกลางสงครามทีรุ่นแรงนัน้ ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็พระฉายแหง่พระครสิตห์รอืไม่? 
เราสามารถตัง้มัน่คงอยู่ และเชื่อฟงัพระประสงคแ์ละวถิทีางของพระเจา้ หรอืเราจะยอมประนีประนอม? 
จงจดจ่ออยู่กบัสิง่ทีพ่ระเจา้สามารถกระทาํผ่านทางชวีติคุณได ้แทนทีจ่ะมองดแูต่สิง่ทีก่าํลงัเกดิขึน้กบัคุณ  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 พระบดิาผูท้รงสตัยซ์ื่อ ขา้พระองคป์ระสงคท์ีจ่ะสะทอ้นถงึพระครสิตใ์หค้นรอบขา้งไดเ้หน็ 
ทรงโปรดช่วยขา้พระองคว์นัน้ีและทุกๆ วนั เพื่อจะไดจ้ดจาํว่า 
สิง่ทีส่าํคญันัน้คอืการทีข่า้พระองคจ์ะสาํแดงถงึสิง่ขา้พระองคเ์ชื่อผ่านทางการกระทาํ 
ในขณะทีก่าํลงัเผชญิกบัการทา้ทายทีเ่กดิขึน้ในชวีติ 

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2 โครนิธ ์4.17-18 เพราะว่าการทุกขย์ากเลก็ๆน้อยๆของเรา   ซึง่เรารบัอยู่ประเดีย๋วเดยีวนัน้   
จะทาํใหเ้รามศีกัดิศ์รถีาวรมากหาทีเ่ปรยีบมไิด ้เพราะว่าเราไม่ไดเ้หน็แก่สิง่ของทีเ่รามองเหน็อยู ่  
แต่เหน็แก่สิง่ของทีม่องไม่เหน็   เพราะว่าสิง่ของซึง่มองเหน็อยู่นัน้เป็นของไมย่ัง่ยนื   แต่สิง่ซึง่มองไม่เหน็นัน้กถ็าวรนิรนัดร ์ 

กจิการ 16.25 ประมาณเทีย่งคนื เปาโลกบัสลิาสกอ็ธษิฐานและรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ นกัโทษทัง้หลายในคุกกฟ็งัอยู ่
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กมุภาพนัธ ์8  
ภาชนะทีเ่ตม็ ในวนัยิง่ใหญ่ 

หนึ่งในหลกัการสาํคญัแห่งพระวจนะของพระเจา้กค็อื กฎแหง่การหว่านและการเกีย่ว ก่อนทีเ่ราจะไดเ้กบ็เกีย่ว 
เรากต็อ้งหว่าน อกีนยัหนึ่ง เราตอ้งทุ่มเทในสิง่ทีเ่รามอียู่ เพื่อเพิม่ผลผลติและไดร้บับาํเหน็จ 
พระเจา้ทรงประทานความสามารถแก่เราแต่ละคน 
ซึง่พระองคท์รงคาดหวงัใหเ้ราใชอ้อกไปเพื่อช่วยใหแ้ผ่นดนิของพระองคแ์ผ่ขยายออกไป 
เราจะไดร้บัการเตมิเตม็กเ็พื่อจะไดเ้ทออกไป และรบัการเตมิเตม็ใหม่อกี ถา้เราไม่เคยว่างเปล่าเลย 
แสดงว่าเราคงกาํลงัอยูช่่วงเวลาทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุของเราแลว้  
  อย่าใหเ้ราเป็นเหมอืนภาชนะทีเ่ตม็ ซึง่ตัง้อยู่บนหิง้เฉยๆ เพื่อใหฝุ้น่เกาะ 
แต่จงทุม่เทชวีติของคุณออกไปสูห่วัใจทีพ่รอ้มรบั และจติใจทีม่คีวามบอบชํ้า 
จากนัน้จงคาดหวงัใหพ้ระเจา้ทรงเตมิคุณใหเ้ตม็อกีครัง้หนึ่ง   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 พระเจา้ขา้ วนัน้ี ขา้พระองคเ์ป็นภาชนะทีพ่รอ้มแลว้ทีจ่ะเททุกอย่างทีพ่ระองคป์ระทานใหอ้อกไป 
ขา้พระองคไ์วว้างใจว่า เมื่อขา้พระองคเ์ทชวีติออกไปแลว้ พระองคจ์ะทรงฟ้ืนกาํลงัขึน้ใหม่ 
และขยายชวีติใหก้วา้งเพื่อจะรบัเอาการทรงเจมิเพิม่ขึน้ เพื่อจะไดแ้บ่งปนัออกไปอกี 
ขา้พระองคจ์ะสตัยซ์ื่อต่อสิง่ทีพ่ระองคท์รงประทานให ้

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ลกูา 6.38 จงใหเ้ขา   และท่านจะไดร้บัดว้ย   และในตกัของท่านจะไดร้บัตวงดว้ยทะนานถว้นยดัสัน่แน่นพนูลน้ใสใ่ห้   
เพราะว่าท่านจะตวงใหเ้ขาดว้ยทะนานอนัใด   พระเจา้จะไดท้รงตวงใหท้่านดว้ยทะนานอนันัน้”    

2 พงศก์ษตัรยิ ์4.3-4 แลว้ท่านกล่าวว่า  “จงออกไปนอกบา้น ขอยมืภาชนะจากเพื่อนบา้นทุกคนของเจา้มา เป็นภาชนะเปล่า  
อย่าใหน้้อย แลว้จงเขา้ไปในเรอืน ปิดประตูขงัตวัเจา้และลกูชายของเจา้ไว ้และจงเทน้ํามนัใสภ่าชนะทัง้หมด 
เมื่อลกูหนึ่งๆเตม็แลว้กต็ัง้ไวต่้างหาก 
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กมุภาพนัธ ์9 
ไม่มีอนาคตทีย่ ัง่ยืนถาวร บนแผน่ดินโลกน้ี  

สตปิญัญาของซาโลมอนสาํแดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างระหว่างคนมปีญัญา กบัคนโง่เขลา 
ท่านกล่าวไวว้่าคนมปีญัญาจะมองไกลออกไปขา้งหน้า แลว้เตรยีมตวัเองใหพ้รอ้มสาํหรบัอนาคต 
สว่นคนโง่นัน้ใชช้วีติไปวนัๆ โดยมองไม่เหน็ค่าว่าวนันัน้ๆ จะมสีิง่ใดหยบิยื่นใหต้นเองบา้ง โซโลมอนกล่าวว่า 
การไม่ยอมวางแผนไวเ้พื่ออนาคต จะเป็นเหตุใหค้นเขลาถูกพพิากษาลงโทษ  

ตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุเรื่องนี้กค็อืเรื่องนิรนัดรกาล คุณจะใชช้วีติอยู่ทีไ่หนในเวลานิรนัดรกาลนัน้ 
และคุณจะไดร้บับาํเหน็จรางวลัเพยีงใดในสวรรค?์ จงใชเ้วลาครูห่นึ่งพจิารณาถงึคาํถามเหล่าน้ี 
แลว้จงเตรยีมตวัเพื่อใหพ้รอ้มสาํหรบัสวรรค ์เพราะไม่มสีิง่ใดในโลกนี้ทีย่ ัง่ยนืถาวร  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

ขา้แต่พระบดิา โปรดช่วยขา้พระองคใ์หรู้จ้กัลงทุนกบัสิง่ทีย่ ัง่ยนืนิรนัดร ์ทรงโปรดชว่ยขา้พระองคท์ีจ่ะตระหนกัว่า 
โลกนี้ไม่มอีนาคต ขา้พระองคร์ูว้า่จะตอ้งเกบ็เกีย่วในสิง่ทีต่นเองไดห้ว่าน 
ขา้พระองคข์อสญัญาทีจ่ะหว่านเมลด็พนัธุท์ีย่ ัง่ยนือย่าง ความกรณุา ความด ีสนัตสิขุ และความยนิดอีอกไป ขา้แต่พระบดิา 
ขา้พระองคไ์วว้างใจว่า ทัง้พระองคแ์ละขา้พระองคเ์องกาํลงัตัง้ตารอคอยบาํเหน็จนิรนัดรท์ีข่า้พระองคจ์ะไดร้บันัน้ 

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มทัธวิ 6.19-20  “อยา่ส า่สมทรัพย์สมบตัิไว้ส าหรับตวัในโลก   ที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสยีได้   

และที่ขโมยอาจขดุช่องลกัเอาไปได้  แต่จงสํ่าสมทรพัยส์มบตัไิวใ้นสวรรค ์ทีไ่มม่แีมลงจะกนิและไมม่สีนิมจะกดั 
และทีไ่มม่ขีโมยขดุช่องลกัเอาไปได ้  
 
สภุาษติ 22.3 คนหยัง่รูเ้หน็อนัตรายและซ่อนตวัของเขาเสยี  แต่คนเขลาเดนิเรื่อยไป  และรบัอนัตรายนัน้    
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กมุภาพนัธ ์10 
สิง่ทีค่ณุคิดสามารถเปลีย่นจิตใจของคณุได้ และสิง่ทีค่ณุเชือ่สามารถเปลีย่นหวัใจของคณุได้ 

 แต่สิง่ทีค่ณุท าเท่านัน้ทีจ่ะสามารถเปลีย่นชีวิตและโลกของคณุได้  
ผมไดย้นิคาํกล่าวว่า มคีนอยู่สองประเภทคอื คนทีอ่่านเรื่องประวตัศิาสตร ์กบัคนทีส่รา้งประวตัศิาสตร ์

นัน่คอืขอ้แตกต่างระหว่างคนทีค่ดิถงึการทาํสิง่ทีย่ิง่ใหญ่, คนทีเ่ชือ่ว่าตนเองยิง่ใหญ่, กบัคนทีท่าํสิง่ทีย่ ิง่ใหญ่ 
การนึกถงึเรื่องของผูค้นทีท่นทุกขอ์าจทาํใหคุ้ณอยากทาํบางอย่างเพื่อช่วยเหลอืเขา 
การเชื่อว่าคุณมสีตปิญัญาหรอืความสามารถอยู่บา้งทีจ่ะจดัการกบัความทุกขร์อ้นนัน้อาจทาํใหคุ้ณมใีจรอ้นรนทีจ่ะวางแผนก
ารบางอย่าง อย่างไรกต็าม ถา้คุณยงัไม่ไดล้งมอืทาํอะไรจรงิๆ เพื่อทีจ่ะจดัการกบัปญัหานัน้ เชน่ 
การป้อนอาหารใหแ้ก่ผูท้ีห่วิ ใหน้ํ้าแก่คนกระหายไดด้ื่ม ประกาศพระกติตคุิณใหแ้ก่คนยากจน รกัษาคนปว่ยใหห้าย 
หรอืปลดปล่อยเชลยใหเ้ป็นไท คุณกย็งัไม่ไดท้าํอะไรเลยเพื่อชว่ยเหลอืคนอื่น 

จงสรา้งใจทีร่อ้นรน และลงมอืวางแผน แต่อย่าหยุดอยู่เพยีงแค่นัน้ จงใหค้วามเชื่อของคุณขยบัไป 
และลงมอืทาํงานทีคุ่ณสามารถทาํไดอ้ย่างแขง็ขนั 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

พระบดิาเจา้ ขอทรงโปรดประทานใจรอ้นรนอย่างพระองคแ์กข่า้พระองคต่์อโลกทีห่ลงหายและกาํลงัเจบ็ปวด 
โปรดสาํแดงแผนการแก่ขา้พระองค ์และใหข้า้พระองคร์ูว้่าจะมสีว่นร่วมไดอ้ย่างไร 
ขอทรงตัง้ขา้พระองคไ์วเ้ป็นคนงานในไร่นาของพระองค ์ขา้พระองคอ์ยากทีจ่ะทาํการเพื่อพระองค์ 

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยากอบ 1.22-27 แต่ทา่นทัง้หลายจงเป็นคนทีป่ระพฤตติามพระวจนะนัน้   ไมใ่ช่เป็นแต่เพยีงผูฟ้งัเท่านัน้   
ซึง่เป็นการลวงตนเอง เพราะว่าถา้ผูใ้ดฟงัพระวจนะ   และไม่ไดป้ระพฤตติาม   
ผูน้ัน้กเ็ป็นเหมอืนคนทีด่หูน้าของตวัในกระจกเงา เพราะว่าเมื่อดตูวัเองแลว้กไ็ป   และกล็มืในทนัทนีัน้ว่าตวัเองเป็นอย่างไร 
แต่ผูท้ีพ่จิารณาดใูนวสิทุธบิญัญตั ิ  ซึง่เป็นพระบญัญตัแิหง่เสรภีาพ   และตัง้อยู่ในพระบญัญตันิัน้   
มไิดเ้ป็นผูฟ้งัแลว้กห็ลงลมื   แต่เป็นผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัติาม   ผูน้ัน้กจ็ะไดร้บัความสขุเพราะการประพฤตปิฏบิตัขิองตน  
ถา้ผูใ้ดเขา้ใจว่าตวัเป็นคนมธีมัมะและมไิดส้งบปากคาํ   แต่หลอกลวงตวัเอง   ธมัมะของผูน้ัน้กไ็ม่มปีระโยชน์ 
ธมัมะทีบ่รสิทุธิไ์รม้ลทนิต่อพระพกัตรพ์ระเจา้และพระบดิานัน้   
คอืการเยีย่มเยยีนเดก็กาํพรา้และหญงิม่ายทีม่คีวามทุกขร์อ้น   และการรกัษาตวัใหพ้น้จากราคขีองโลก  
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กมุภาพนัธ ์11  
ชีวิตเป็นสิง่ทีค่าดการณ์ได้ 

ชวีติคอืการเดนิทาง ซึง่ย่อมเป็นเช่นการเดนิทางทัว่ไปทีเ่รารูจ้กัเลอืกเสน้ทางของเราอย่างด ี
ไม่ใช่สุม่เอาหรอืแลว้แต่เหตุการณ์จะพาไป เนื่องจากทุกเสน้ทางสามารถบ่งบอกจุดหมายปลายทางไดล่้วงหน้าอยู่แลว้ 
จงึเป็นสิง่ทีส่มเหตุสมผลทีเ่ราจะรูจ้กัสาํรวจดเูสน้ทางแหง่ชวีติของเรา เพื่อเราจะไดไ้ม่ประหลาดใจเมื่อไปถงึทีห่มายแลว้ 
คนใดทีด่าํเนินในเสน้ทางของการมุสา หลอกลวง ลกัขโมย หรอืประนีประนอม 
กไ็ม่ควรรูส้กึงุนงงถา้ชวีติตอ้งลงเอยทีก่ารไมม่เีพื่อน ตกงาน หรอืถูกจาํคุก... 
นัน่คอืจุดหมายปลายทางของเสน้ทางทีเ่ขาเดนิอยูแ่ลว้  

ในทาํนองเดยีวกนั คนเรากส็ามารถปรบัเปลีย่นเสน้ทางในชวีติของเราเพื่อหนัไปสูท่ศิทางใหมไ่ดเ้สมอ 
จงใหพ้ระวจนะของพระเจา้สอ่งใหคุ้ณเหน็เสน้ทางของชวีติในวนันี้ 
เพื่อคุณจะไดด้าํเนินชวีติอย่างมัน่ใจว่าจุดหมายปลายทางของคณุจะอยู่ทีใ่ด   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 ขา้แต่พระเจา้ ขอบคุณพระองคท์ีส่ถติอยู่กบัขา้พระองคใ์นการเดนิทาง ไมว่่าขา้พระองคจ์ะเลอืกเสน้ทางใดกต็าม 
แต่ขา้พระองคข์ออธษิฐานใหพ้ระองคห์นัทางของขา้พระองคอ์อกจากหนทางของขา้พระองคเ์อง 
และทรงนําเขา้สูท่างทีพ่ระองคท์รงเตรยีมไวส้าํหรบัชวีติของขา้พระองค ์ขอทรงสาํแดงน้ําพระทยัแก่ขา้พระองคด์ว้ยเถดิ 

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สดุด ี119.105 พระวจนะของพระองคเ์ป็นโคมสาํหรบัเทา้ของขา้พระองค ์และเป็นความสว่างแกม่รรคาของขา้พระองค ์   
 
สภุาษติ 14.12 มทีางหนึ่งซึง่คนเราดเูหมอืนถูก แต่มนัสิน้สดุลงทีท่างของความมรณา    
 
สดุด ี27.11 ขา้แต่พระเจา้  ขอสอนมรรคาของพระองคแ์กข่า้พระองค ์ และทรงนําขา้พระองคไ์ปบนวถิรีาบ 
เหตุดว้ยศตัรขูองขา้พระองค ์   
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กมุภาพนัธ ์12  
ชีวิตคือการเลือก 

ในกระบวนการใหค้าํปรกึษาและเยยีวยาแบบอาศยัความเชื่อเป็นฐานนัน้ องคป์ระกอบแรกคอืตอ้งแน่ใจว่า 
เราเชื่อในสิง่ทีพ่ระวจนะของพระเจา้กล่าวไว ้และไม่เชื่อในสิง่ทีศ่ตัรขูองพระเจา้กล่าวเกีย่วกบัตวัเรา 
หรอืสถานการณ์ในชวีติของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจดัการกบัความโกรธ พฤตกิรรมเสพตดิ 
หรอืท่าทแีละการกระทาํทีเ่ป็นกบฏกต็าม สิง่ทีเ่ราเชื่อจะเป็นตวักาํหนดวธิกีารคดิ ความรูส้กึ และความตอ้งการของเรา  

แต่ชวีติของเราเป็นเรื่องของการเลอืก และถงึแมเ้ราจะเชื่อสจัธรรมแห่งพระวจนะของพระเจา้ 
เรากย็งัตอ้งเลอืกทีจ่ะกระทาํตามพระวจนะของพระองค ์ความเชื่อทีป่ราศจากการประพฤตติามกไ็รผ้ล 
และการเชื่อโดยไม่ยอมเลอืกทีจ่ะประพฤตติามพระวจนะของพระเจา้กไ็มม่คีวามหมายใดเลย  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

ขา้แต่พระเจา้ ทรงโปรดช่วยขา้พระองคใ์หรู้จ้กัพระวจนะ และเชือ่ในพระวจนะของพระองค ์
แลว้เลอืกทีจ่ะกระทาํตามนัน้ 
ขา้พระองคจ์ะไมห่าขอ้แกต้วัเพื่อหลกีเลีย่งทีจ่ะไม่ประพฤตติามพระบญัชาของพระองคอ์กีต่อไป 
ขอบพระคุณสาํหรบัการยกโทษของพระองค ์

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยากอบ 2.18-20, 26 แต่บางคนจะกล่าวว่า   “คนหนึ่งมคีวามเชือ่แต่อกีคนหนึ่งมกีารประพฤต”ิ   
จงแสดงใหข้า้พเจา้เหน็ความเชือ่ของท่าน   ทีไ่มม่กีารประพฤตติาม   และดว้ยการประพฤตติาม   
ขา้พเจา้จะแสดงใหท้่านเหน็ความเชื่อของขา้พเจา้ ท่านเชื่อว่าพระเจา้ทรงเป็นหนึ่ง   นัน่กด็อียู่แลว้ 
แมพ้วกปีศาจกเ็ชื่อและกลวัจนตวัสัน่ แน่ะคนโฉดเขลา   ท่านตอ้งการใหพ้สิจูน์หรอืว่า   
ความเชื่อทีไ่ม่ประพฤตติามนัน้ไรผ้ล เพราะกายทีป่ราศจากจติวญิญาณนัน้ไรช้พีแลว้ฉนัใด   
ความเชื่อทีป่ราศจากการประพฤตติามกไ็รผ้ลฉนันัน้  
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กมุภาพนัธ ์13  
คณุอาจต้องหยุดพกั ก่อนทีค่ณุจะสติแตก เพือ่จะสามารถทะลุทะลวงไปสู่ชยัชนะได้  

บางครัง้ เรื่องฝา่ยวญิญาณสงูสดุทีเ่ราทาํไดก้ค็อืการพกัผ่อน 
ลองนึกภาพว่าเราเป็นนกักรฑีาทีก่าํลงัจะเขา้สูก่ารแขง่ขนั ครัง้สาํคญัทีส่ดุในอาชพีของเรา 
การแขง่ขนัครัง้น้ีเราจะตอ้งดงึเอาพลงังานทุกสว่นออกมาใช ้ทัง้ฝา่ยร่างกาย ความคดิ และอารมณ์ 
และจดจ่อกบัสิง่ทีเ่รามอียู ่ถา้เราขาดการพกัผ่อนทีเ่พยีงพอ ผลงานของเราจะออกมาอย่างไรบา้ง?  

นกัยกน้ําหนกัแชมป์โลก ฉายาเดอะบารบ์าเรยีน เคยกล่าวไวว้่า “คาํว่าฝึกมากเกนิ นัน้ไม่ม ีมแีคน่อนน้อย, 
ขาดอาหารทีด่ ีและขาดความตัง้ใจเท่านัน้” ครสิเตยีนหลายคนในทุกวนัน้ีมพีระวจนะเป็นอาหารอย่างเพยีงพอ 
และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะทาํงานของพระเจา้อย่างเตม็ที ่แต่กจิกรรมต่างๆ ในชวีติกาํลงัดดูเอาพลงังานไปจากตวัเขาจนหมด 
พระเจา้ไมไ่ดม้อบภารกจิใหเ้ราเกนิกว่าทีเ่ราจะรบัไหว 
บางทเีราควรจะผ่อนคลายลงบา้งและจดัใหก้ารพกัผ่อนเป็นเรื่องสาํคญัอนัดบัหนึ่งของชวีติ 
ความสาํเรจ็เกดิขึน้ไดเ้มื่อโอกาสมาบรรจบกบัการเตยีมพรอ้ม จงเตรยีมตวัเองใหพ้รอ้ม 
ซึง่อาจหมายถงึการหาเวลาพกัผ่อนใหก้บัตวัเองบา้ง  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

ขา้แต่พระบดิา ทรงโปรดชว่ยขา้พระองคท์ีจ่ะจดัสรรเวลาไวเ้พื่อการพกัผ่อน 
ขา้พระองคร์ูว้่าพระองคจ์าํเป็นตอ้งใชข้า้พระองคใ์นอนาคต และขา้พระองคอ์ยากจะเตรยีมตวัไวใ้หพ้รอ้ม 
ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคร์ูจ้กัสรา้งสรรคก์ลยุทธทีจ่ะชว่ยใหส้ามารถอยู่ในการแขง่ขนัต่อไปไดอ้กีหลายปี 
ขา้พระองคอ์ยากสรา้งความแตกต่างเพื่อแผ่นดนิของพระองค ์เพือ่ครอบครวัและเพื่ออนาคตของตนเอง 
ใหไ้ดม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
อพยพ 23.12 จงทาํการงานของเจา้หกวนั   แต่ในวนัทีเ่จด็นัน้   จงหยุดงาน เพื่อโค  ลา  ของเจา้จะไดพ้กั   
และลกูชายทาสขีองเจา้   กบัคนต่างดา้วจะไดพ้กัผ่อนใหส้ดชื่นดว้ย 
 
มทัธวิ 11.28-29 บรรดาผูท้าํงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนกั   จงมาหาเรา 
และเราจะใหท้่านทัง้หลายหายเหนื่อยเป็นสขุ จงเอาแอกของเราแบกไว ้  แลว้เรยีนจากเรา   
เพราะว่าเราสภุาพและใจอ่อนน้อม   และจติใจท่านทัง้หลายจะไดพ้กั 
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กมุภาพนัธ ์14  
พระเจ้าทรงเรียกสิง่ยิง่ใหญ่ออกมาจากความต า่ต้อย 

เช่นเดยีวกบัเดก็หนุ่มเลีย้งแกะทีช่ื่อดาวดิ 
ซึง่ดแูลฝงูแกะของเขาอยู่เพยีงลาํพงัในพืน้ทีแ่หง้แลง้กนัดารห่างไกลความเจรญิ 
แต่ต่อมากลบัไดก้ลายเป็นกษตัรยิข์องอสิราเอล พระเจา้กก็าํลงัทรงจดัเตรยีมชวีติคนขององคใ์นสภาพทีต่ํ่าตอ้ย ไรช้ื่อเสยีง 
พระเจา้ดเูหมอืนจะชอบการทาํใหค้นเราประหลาดใจดว้ยความสามารถพเิศษทีเ่กดิขึน้ในทนัททีนัใด   

ในตอนน้ี พระเจา้กาํลงัทรงจดัเตรยีมคนทีพ่ระองคก์าํลงัจะทรงใชใ้นวนัหนึ่งขา้งหน้า 
บางทคีุณอาจเป็นตวัเลอืกคนใหม่ของพระเจา้ จงมอบถวายตวัเพื่อใหพ้ระองคเ์ตรยีมชวีติ จงเป็นคนยิง่ใหญ่ในชวีติธรรมดาๆ 
ของคุณ และอย่าดหูมิน่จุดเริม่ตน้อนัเลก็น้อย 
พระเจา้กาํลงัสาละวนอยู่กบัการสรา้งราชอาณาจกัรและกษตัรยิใ์นอนาคตของพระองค ์  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 ขา้แต่พระเจา้ เรารูว้่าพระองคท์รงระลกึถงึเราดว้ยความเอาใจใส ่
และอยากใหเ้ราปรนนิบตัพิระองคอ์ย่างดทีีส่ดุเพื่อเหน็แกแ่ผ่นดนิของพระองคอ์ยู่เสมอ ขอทรงเตรยีมขา้พระองคด์ว้ยเถดิ 
พระเจา้ขา้ เพื่อใหข้า้พระองคพ์รกัพรอ้มในวนัแหง่สงคราม โปรดประทานปญัญาเพื่อไมใ่หข้า้พระองคร์ูส้กึทอ้ถอย 
แต่ใหไ้ดร้บัการเรยีนรูแ้ละมแีรงใจทีจ่ะกา้วไปสูว่นัอนัยิง่ใหญ่ในชวีติ 

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
อสิยาห ์49.2 พระองคท์รงทาํปากของขา้พเจา้เหมอืน ดาบคม พระองคท์รงซ่อนขา้พเจา้ไวใ้นร่มพระหตัถข์องพระองค ์   
พระองคท์รงทาํขา้พเจา้ใหเ้ป็นลกูศรขดัมนั พระองคท์รงซ่อนขา้พเจา้ไวเ้สยีในแล่งของพระองค ์   
 
ฟิลปิปี 1.6 ขา้พเจา้แน่ใจว่าพระองคผ์ูท้รงตัง้ตน้การดไีวใ้นพวกท่านแลว้ จะทรงกระทาํใหส้าํเรจ็จนถงึวนัแหง่พระเยซคูรสิต ์ 
  
สดุด ี138.8 พระเจา้จะทรงใหส้าํเรจ็พระประสงคข์องพระองคแ์กข่า้พระองค ์ขา้แต่พระเจา้  ความรกัมัน่คงของ   
พระองคด์าํรงเป็นนิตย ์ขออย่าทรงละทิง้พระหตัถกจิของพระองค ์ 
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กมุภาพนัธ ์15  
เมื่อปลอ่ยท้ิงไั้ ส่ิงท่ีไม่ดีกไ็มไ่ด้ดีขึน้ มีแต่จะแย่ลง 

เช่นเดยีวกบัพาหนะทีจ่าํเป็นตอ้งซ่อมแซม หรอืบา้นทีต่อ้งทาํความสะอาด ชวีติของเราไม่ไดด้ขี ึน้ สะอาดขึน้ 
หรอืเกดิผลมากขึน้ไดเ้อง... เราตอ้งลงมอืทาํอะไรบางอย่าง การผดัผ่อนไปเรื่อยๆ ไม่ไดท้าํใหอ้ะไรดขีึน้ 
สว่นทีบ่กพร่องไม่อาจซ่อมแซมตวัเองได ้ 

เมื่อปล่อยทิง้ไว ้สิง่ทีไ่ม่ดกีไ็มไ่ดด้ขี ึน้ มแีต่จะแย่ลง นี่คอืเหตุผลทีเ่ราตอ้งเอาใจใสต่่อสิง่ทีจ่าํเป็นตอ้งจดัการ 
ปรบัปรุงแกไ้ข ไม่ว่าจะเป็นท่าท ีการกระทาํ ความคดิ หรอืความรูส้กึ 
เราควรตรวจสอบตวัเองแลว้บงัคบัตนเองเพื่อก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในสว่นทีเ่รารูว้่าจาํเป็นตอ้งเปลีย่นแปลง 
จงเริม่กระบวนนัน้เสยีแต่วนัน้ี   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 ขา้แต่พระบดิา พระวจนะของพระองคก์ล่าวว่า วนัน้ีคอืวนัแห่งความรอด และบดัน้ีคอืเวลาอนัชอบ 
โปรดสาํแดงใหข้า้พระองคเ์หน็วา่ มสีิง่ใดบา้งทีจ่าํเป็นตอ้งเอาใจใสใ่นชวีติ 
และโปรดประทานพระคุณและกาํลงัแก่ขา้พระองคท์ีจ่ะลงมอืทาํอะไรบางอย่างเสยีแต่วนัน้ี ทรงนําขา้พระองคท์ลีะย่างกา้ว 
ทลีะวนั เพื่อใหช้วีติเป็นทีช่อบพระทยัและเป็นประโยชน์ในงานของพระองคย์ิง่มากขึน้ 

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
1 คร 9.24-27 ท่านไม่รูห้รอืว่าคนเหล่านัน้ทีว่ ิง่แขง่กนักว็ิง่ดว้ยกนัทุกคน   แต่คนทีไ่ดร้บัรางวลัมคีนเดยีว   
เหตุฉะนัน้จงวิง่เพื่อชงิรางวลัใหไ้ด ้ฝา่ยนกักฬีาทุกคนกเ็คร่งครดัในระเบยีบ   
เขากระทาํอย่างนัน้เพื่อจะไดม้งกุฎใบไมซ้ึง่ร่วงโรยได ้  แต่เรากระทาํเพื่อจะไดม้งกุฎทีไ่มม่วีนัร่วงโรยเลย 
สว่นขา้พเจา้วิง่แขง่โดยมเีป้าหมาย   ขา้พเจา้มไิดต่้อสูอ้ย่างนกัมวยทีช่กลม แต่ขา้พเจา้กท็บุตร่ีางกายใหม้นัแขง็จนอยูม่อื   
เพราะเกรงว่าเมื่อขา้พเจา้ไดป้ระกาศขา่วประเสรฐิแก่คนอื่นแลว้   ตวัขา้พเจา้เองจะเป็นคนทีใ่ชก้ารไม่ได้ 
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กมุภาพนัธ ์16  
ความรกัคืองาน... และเราต้องท างานช้ินแรกของเราเสียก่อน จึงจะสามารถได้ความรกัดัง้เดิมกลบัคืนมา 

บ่อยครัง้มคีนกล่าวว่า “คุณลงแรงไปแคไ่หนเพื่อใหไ้ดม้นัมา คุณกค็งตอ้งลงแรงเท่ากนัเพื่อรกัษามนัไว”้ 
ผมเชื่อว่านี่เป็นความจรงิ ไม่ว่าจะเป็นการสมรส หรอืงานธุรกจิ คุณทุ่มเทไปแค่ไหนเพื่อใหไ้ดม้นัมา 
คุณกต็อ้งทุ่มเทเท่ากนัเพื่อรกัษามนัไว ้

ความรกัคอืงาน... และเราตอ้งทาํงานชิน้แรกของเราเสยีก่อน จงึจะสามารถไดค้วามรกัดัง้เดมินัน้กลบัคนืมา 
นี่มคีวามหมายครอบคลุมถงึความรูส้กึทีเ่รามต่ีอความรอดของเรา ต่อครสิตจกัร ครอบครวัและต่อพระเจา้ของเราดว้ย 
เมื่อสิง่ต่างๆ ดเูหมอืนจะสลวัๆ หรอืดเูหมอืนว่าขาดอะไรไปบางอย่าง ใหคุ้ณมองดทูีต่วัเองกอ่น 
คุณไดใ้ชเ้วลาอย่างมคีุณภาพกบัเรื่องนี้มากเท่ากบัทีเ่คยเป็นเมือ่ก่อนหรอืเปลา? ถา้ไม ่
กไ็ม่แปลกเลยทีบ่างอย่างมนัขาดหายไป ขอใหก้ลบัไปทีเ่รื่องพืน้ฐานแลว้เริม่มคีวามสขุกบัชวีติอกีครัง้หนึ่ง  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 พระเจา้ขา้ โปรดสาํแดงใหเ้หน็ว่า มดีา้นใดบา้งในชวีติทีข่า้พระองคต์อ้งทุม่เทเวลาใหอ้กีหน่อยอย่างมคีุณภาพ 
โปรดฟ้ืนกาํลงัและฟ้ืนใจขา้พระองคข์ึน้ใหม่ดว้ยเถดิ โปรดทาํใหค้วามรกัของขา้พระองคเ์ป็นเหมอืนกบัน้ําพุทีพ่ลุ่งอยู่เสมอ 
ซึง่นํามาซึง่ความยนิดแีละความสดชื่นใหแ้ก่จติใจของขา้พระองคแ์ละของทุกคนทีข่า้พระองคไ์ดพ้บพานนัน้ 
โปรดฟ้ืนฟูขา้พระองคด์ว้ยเถดิ พระเจา้ขา้ 

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
กจิการ 3.19 เหตุฉะนัน้ท่านทัง้หลายจงหนักลบัและตัง้ใจใหม่   เพื่อพระเจา้จะทรงลบลา้งความผดิบาปของท่านเสยี   
เพื่อวาระพกัผ่อนหย่อนใจจะไดม้าจากพระพกัตรพ์ระเจา้ 
 
อสิยาห ์57.15 องคผ์ูส้งูเด่น คอืผูอ้ยู่ในนิรนัดรก์าล ผูท้รงพระนามว่าบรสิทุธิ ์ตรสัดงัน้ีว่า “เราอยู่ในทีท่ีส่งูและบรสิทุธิ ์
และอยู่กบัผูท้ีม่จีติใจสาํนึกผดิและถ่อม เพื่อจะรือ้ฟ้ืนจติใจของผูใ้จถ่อม และรือ้ฟ้ืนใจของผูส้าํนึกผดิ    
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กมุภาพนัธ ์17 
ชีวิตคริสเตียนคือเรือ่งของความเชือ่ทีเ่รียกรอ้งให้มีการลงมือกระท า 

เคยมคีนบอกผมว่า คาํว่า “เชื่อ” เป็นคาํทีม่คีวามหมายตรงขา้มกบัคาํว่า “ขดัแยง้” คาํว่า ขดัแยง้ หมายถงึ 
การไม่ไดด้าํเนินชวีติสมกบัคาํกล่าวอา้งของเรา เขาบอกผมว่า คาํว่าเชื่อ ประกอบดว้ยคาํพืน้ๆ สองคาํคอืคาํว่า “เป็น” 
กบัคาํว่า “ดาํเนินชวีติ” ดงันัน้ ความหมายพืน้ฐานของคาํนี้ กย็่อมจะพอสรุปไดว้่า คาํว่า ผูเ้ชื่อ หมายถงึ 
คนทีด่าํเนินชวีติตามทีต่นเองเป็นอยู่จรงิ...  
 ถา้นี่เป็นความจรงิ ผูเ้ชื่อทีเ่ป็นครสิเตยีนกย็่อมต้องหมายถงึ 
คนทีม่ชีวีติอยู่ไมใ่ช่ดว้ยความเชือ่ศรทัธาในพระครสิตเ์ท่านัน้ และจะประพฤตเิหมอืนอย่างพระองคด์ว้ย 
ชวีติครสิเตยีนคอืเรื่องของความเชื่อทีเ่รยีกรอ้งใหม้กีารลงมอืกระทาํ แลว้คุณประพฤตเิหมอืนอย่างครสิเตยีนหรอืเปล่า?    
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคท์ราบดวี่าพระองคท์รงรกัขา้ฯ 
และความรกัทีพ่ระองคท์รงมนีัน้ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัการประพฤต ิแต่เป็นไปตามพระคุณ แต่กระนัน้ ขา้ฯ 
กป็รารถนาทีจ่ะกระทาํทุกสิง่ทีใ่หเ้ป็นทีช่อบพระทยัของพระองค ์ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอทรงนําพาขา้พระองคอ์ย่างอ่อนโยน 
เพื่อใหเ้หน็ว่ามสีว่นใดบา้งทีข่า้พระองคย์งัไม่ไดป้ระพฤตอิย่างสมกบัทีเ่ป็นครสิเตยีน 
และขอทรงโปรดชว่ยใหข้า้พระองคร์ูจ้กัมอบถวายความคดิและการกระทาํไวก้บัพระองค ์
และนําพาใหก้ารกระทาํทัง้หมดนี้เป็นไปอย่างสอดคลอ้งกบัพระประสงคข์องพระองค ์

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2 เปโตร 2.2 จะมคีนหลายคนประพฤตชิัว่ตามอย่างเขาและเพราะคนเหล่านัน้เป็นเหตุ ทางของสจัจะจะถูกกล่าวรา้ย 
 
2 โครนิธ ์10.5 คอืทาํลายความคดิทีม่เีหตุผลจอมปลอม   และทฐิมิานะทุกประการทีต่ัง้ตวัขึน้ขดัขวางความรูข้องพระเจา้   
และน้อมนําความคดิทุกประการใหเ้ขา้อยู่ใตบ้งัคบัจนถงึรบัฟงัพระครสิต ์  
 
โคโลส ี3.17 และเมื่อท่านจะกระทาํสิง่ใดดว้ยวาจาหรอืดว้ยกายกต็าม   จงกระทาํทุกสิง่ในพระนามของพระเยซเูจา้   
และขอบพระคุณพระบดิาเจา้   โดยพระองคน์ัน้ 
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กมุภาพนัธ ์18 
มีแต่พระเจ้าเท่านัน้ทีส่ามารถตรวจวดัดคูณุภาพของผลิตภณัฑที์เ่สรจ็แลว้ 

อย่าใจรา้ยต่อตนเองมากเกนิไปเลย ถา้คุณยงัไม่ดพีอ แสดงว่าพระเจา้ยงัสรา้งคุณไม่เสรจ็ 
ลองนึกภาพดวู่าจะเป็นอย่างไรถา้ผลติภณัฑช์ิน้ใดชิน้หนึ่งยงัทาํไม่เสรจ็ 
แต่เรานํามาตรวจสอบคุณภาพโดยเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานของผลติภณัฑท์ีท่าํเสรจ็แลว้ 
ไม่ตอ้งสงสยัเลยว่ามนัย่อมเตม็ไปดว้ยรอยตําหนิมากมาย 
มแีต่เพยีงพระผูส้รา้งเท่านัน้ทีท่รงทราบดวี่าสิง่ทีพ่ระองคท์รงสรา้งนัน้จะเสรจ็สมบรูณ์เมื่อใด 

มแีต่พระเจา้เท่านัน้ทีส่ามารถตรวจวดัคุณภาพของผลติภณัฑท์ีเ่สรจ็แลว้ อย่ากงัวลไปเลย 
พระเจา้ยงัสรา้งคุณไม่เสรจ็ และพระองคท์รงรกัคุณมาก พระองคจ์งึทรงละคุณไวใ้นสภาพทีเ่ป็นอยู่ในตอนน้ี 
พระองคก์าํลงัทาํการสรา้งคุณอยู่ 
  
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงสอนขา้พระองคเ์พื่อไมใ่หท้อ้ใจกบักระบวนการสรา้งทีเ่กดิขึน้ในชวีติ 
ขา้พระองคท์ราบว่าพระองคก์าํลงักระทาํการอยู่ภายในขา้พระองคอ์ย่างเฉลยีวฉลาดและเตม็ไปดว้ยปญัญา 
เพื่อใหม้คีวามตัง้ใจและมกีาํลงัทีจ่ะกระทาํตามชอบพระทยัพระองค ์
ขา้พระองคไ์วว้างใจว่าพระองคจ์ะทรงสรา้งทุกสิง่ใหส้วยงามในเวลาอนัเหมาะสม ขอถวายชวีติใหแ้ก่พระองค ์
ขอทรงโปรดสรา้งใหม้คีุณค่าตามชอบพระทยัพระองค ์

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
อสิยาห ์64.8 ขา้แต่พระเจา้   แต่พระองคย์งัทรงเป็นพระบดิาของขา้พระองค ์ขา้พระองคท์ัง้หลาย เป็นดนิเหนียว 
และพระองคท์รงเป็นช่างป ัน้ ขา้พระองคท์ุกคนเป็นผลพระหตัถกจิของพระองค ์   
 
เยเรมยี ์18.4 และภาชนะซึง่ทาํดว้ยดนิกเ็สยีอยู่ในมอืของช่างหมอ้   เขาจงึป ัน้ใหม่ใหเ้ป็นภาชนะอกีลกูหน่ึงตามที ่
ช่างหมอ้เหน็ว่าควรทาํ 
 
สดุด ี138.8 พระเจา้จะทรงใหส้าํเรจ็พระประสงคข์องพระองคแ์กข่า้พระองค ์ ขา้แต่พระเจา้  ความรกัมัน่คงของ   
พระองคด์าํรงเป็นนิตย ์ขออย่าทรงละทิง้พระหตัถกจิของพระองค ์ 
  
ฟิลปิปี 1.6 ขา้พเจา้แน่ใจว่าพระองคผ์ูท้รงตัง้ตน้การดไีวใ้นพวกท่านแลว้ จะทรงกระทาํใหส้าํเรจ็จนถงึวนัแหง่พระเยซคูรสิต ์ 
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กมุภาพนัธ ์19  
วนัน้ี อาจเป็นโอกาสทีค่ณุจะได้พบกบัคนทีดี่ทีสุ่ดเท่าทีค่ณุเคยพบพานมา 

ทุกวนั เราตอ้งสวนทางกบัผูค้นบนทอ้งถนน ในตลาด ในโรงเรยีน หรอืในทีท่าํงาน... 

เป็นคนทีเ่ราไม่เคยพบพานหรอืคนทีเ่ราไม่เคยใชเ้วลาทาํความรูจ้กัมาก่อน 

คนบางคนเหล่าน้ีมโีอกาสทีจ่ะเป็นเพื่อนทีด่ทีีส่ดุอย่างทีคุ่ณไม่เคยพบเจอมาก่อน แต่ละคนเตม็ไปดว้ยเรื่องราว ความหวงั 

ความฝนั ความห่วงใยและความรุ่มรอ้นใจทีอ่ยากแบ่งปนัใหค้นอืน่ไดฟ้งั  

วนัน้ี อาจเป็นโอกาสทีคุ่ณจะไดพ้บกบัคนทีด่ทีีส่ดุเท่าทีคุ่ณเคยพบพานมา 

ทาํไมไม่ลองสละเวลาเพื่อผกูมติรกบัเพื่อนใหม่ดเูสยีแต่วนัน้ี หลายคนชอบพดูถงึเรื่องราวของตนเอง 

ถา้คุณใสใ่จพอเขากจ็ะเล่าใหคุ้ณฟงั ลองรเิริม่ด ูลองตัง้ใจฟงัและตอบสนองอย่างมคีวามหมาย 

ในอนาคตขา้งหน้าคุณจะดใีจทีค่ณุไดท้าํเช่นนัน้    

 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 ขา้แต่พระเจา้ 
ขออธษิฐานใหพ้ระองคท์รงช่วยใหข้า้พระองคไ์ดส้รา้งมติรภาพทีด่แีละเสรมิสรา้งกนัในทางของพระองคซ์ึง่จะยัง่ยนืตลอดชวีิ
ต ขอทรงดลใจและนําพาขา้พระองคไ์ปพบกบัคนทีใ่ช่ ขอทรงโปรดประทานคนทีข่า้พระองคจ์ะสามารถเสรมิสรา้งเขา 
และเขาสามารถเสรมิสรา้งขา้พระองคไ์ดใ้นทางของพระองค ์

 
ขอ้พระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ปญัญาจารย ์4.9 สองคนดกีว่าคนเดยีว   เพราะว่าเขาทัง้สองไดร้บัผลของงานด ี
 
สภุาษติ 17.17 มติรสหายกม็คีวามรกัอยู่ทุกเวลา... 
 
สภุาษติ 18.24 มเีพื่อนทีแ่สรง้ทาํเป็นเพื่อน  แต่มมีติรบางคนทีใ่กลช้ดิยิง่กว่าพีน้่อง  
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กมุภาพนัธ ์20 
เราอาจก าลงัก้าวออกมาจากวนัทียิ่ง่ใหญ่ของเรา หรอืไม่กก็ าลงัอยูใ่นช่วงทียิ่ง่ใหญ่  
หรอืก าลงัมุ่งหน้าไปสู่ช่วงเวลาทียิ่ง่ใหญ่นัน้ … จริงๆ แล้วเราเป็นคนทีเ่ลือกเอง 

เรื่องต่างๆ ในชวีติของเราสว่นใหญ่แลว้ขึน้อยู่กบัมมุมองของเรา 
ดเูหมอืนว่าครึง่แรกในชวีติของคนเรานัน้ถูกใชไ้ปกบัการแสวงหาความสาํเรจ็ 
สว่นครึง่หลงัใชไ้ปกบัการแสวงหาการไดเ้ป็นคนสาํคญั 
ถงึแมเ้ราจะโหยหาทีจ่ะไดพ้บกบัความสาํเรจ็และการยอมรบัอยูบ่่อยครัง้ 
เราอาจจะยงัรูส้กึว่างเปล่าถงึแมจ้ะไดพ้บกบัความสาํเรจ็นัน้แลว้กต็าม 

ผมไม่อยากทีจ่ะใชเ้วลาทัง้ชวีติเพื่อปีนปา่ยบนัไดขึน้ไปจนสดุยอดแลว้กลบัพบว่า บนัไดนัน้พาดอยู่ผดิที ่
พระเจา้ทรงมแีผนการเตรยีมไวอ้ย่างหนึ่ง ในแผนการนัน้มคีุณรวมอยู่ดว้ย 
พระองคท์รงกระทาํการในชวีติเราแต่ละคนเพื่อสรา้งสิง่ทีย่ิง่ใหญ่กว่าทีเ่ราเคยพบพานมา จงมัน่ใจเถดิว่า 
วนัทีย่ิง่ใหญ่ยงัรอเราอยูข่า้งหน้า อนัทีจ่รงิ เมื่อถงึลมหายใจเฮอืกสดุทา้ยของเราบนโลก 
เรากย็งัสามารถปา่วประกาศไดอ้ย่างกลา้หาญว่า วนัอนัยิง่ใหญ่ทีส่ดุของเรากาํลงัรออยู่เบือ้งหน้า 
เราเลอืกทีจ่ะคดิอย่างนัน้ได!้ 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 พระบดิาเจา้ ขา้พระองคย์งัไม่บรรลุจุดหมาย ขา้พระองคอ์ยากทีจ่ะยิง่ใหญ่ในแผ่นดนิของพระองค ์
และใหช้วีติน้ีมคุีณค่า โปรดประทานนิมติและความฝนัทีเ่ลยพน้สถานการณ์รอบขา้งออกไป 
โปรดนําพาขา้พระองคไ์ปสูว่นัเวลาทีย่ิง่ใหญ่ในชวีติ 

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
โยเอล 2.28-29  ต่อมาภายหลงัจะเป็นอย่างนี้   คอืเราจะเทพระวญิญาณของเรามาเหนือมนุษยท์ัง้ปวง 
บุตรชายบุตรหญงิของเจา้ทัง้หลายจะเผยพระวจนะ  คนชราของเจา้จะฝนั และคนหนุ่มของเจา้จะเหน็นิมติ ในกาลครัง้นัน้   
เราจะเทพระวญิญาณของเรา มาเหนือกระทัง่คนใชช้ายหญงิ    
   
เยเรมยี ์29.11 พระเจา้ตรสัว่า   เพราะเรารูแ้ผนงานทีเ่รามไีวส้าํหรบัเจา้   เป็นแผนงานเพื่อสวสัดภิาพ  ไมใ่ช่เพื่อทุกขภาพ   
เพื่อจะใหอ้นาคตและความหวงัใจแก่เจา้ 
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กมุภาพนัธ ์21  
สญัญาคือสิง่ทีป่กป้องผลประโยชน์ของเรา โดยคนอืน่ต้องยอมเสียเปรียบ  

ส่วนพนัธสญัญาคือการทีเ่ราเสียเปรียบเพือ่ให้คนอืน่ได้รบัประโยชน์  
หลายคนเริม่สรา้งความสมัพนัธก์บัคนอื่นโดยมกีรอบความคดิแบบการทาํสญัญา 

สญัญาเป็นเรื่องทีถ่อืว่าจาํเป็นสาํหรบัตดิต่อทางธุรกจิ แต่ในความสมัพนัธส์ว่นตวันัน้ไม่ควรมพีืน้ทีว่่างสาํหรบัการเซน็สญัญา 
ยกตวัอย่างในเรื่องการแต่งงาน ทุกวนัน้ีการทาํขอ้ตกลงก่อนแต่งงานถอืเป็นเรื่องปกตขิองสงัคมไปแลว้ 
ขอ้ตกลงก่อนการแต่งงานจรงิๆ แลว้กค็อืยุทธวธิใีนการทาํสญัญา 
ซึง่จดัทาํขึน้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของแต่ละฝา่ยไวน้ัน่เอง กฎระเบยีบ สทิธ ิและความรบัผดิชอบต่างๆ 
ถูกบนัทกึไวห้มดพรอ้มดว้ยบทลงโทษในกรณีทีฝ่า่ยใดฝา่ยหน่ึงไม่ปฏบิตัติามสญัญา  

พระเจา้ทรงออกแบบการสมรสไว ้รวมทัง้ความสมัพนัธท์ีส่าํคญัอย่างอื่นๆ ดว้ย 
เพื่อใหเ้กดิและดาํรงอยู่โดยทางพนัธสญัญา พนัธสญัญาไมใ่ช่ความสมัพนัธแ์บบ 50/50 แต่เป็นแบบ 100%-100% 
แต่ละคนตอ้งรบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องตนเองแบบ 100% ไม่ว่าอกีฝา่ยจะทาํหน้าทีข่องเขาแค่ไหนกต็าม 
พนัธสญัญาคอืสิง่ทีพ่ระเจา้หยบิยื่นแก่อบัรามฮมั และพระเยซหูยบิยื่นใหแ้ก่เราในวนัน้ี 
จนใหเ้กยีรตต่ิอความสมัพนัธแ์บบพนัธสญัญาของคุณ เพราะพระเจา้ทรงใหเ้กยีรตใินสว่นของพระองค์  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 พระบดิาเจา้ ขา้พระองคต์อ้งการเขา้สูพ่นัธสญัญากบัพระองค ์
เพื่อสรา้งความสมัพนัธฝ์า่ยวญิญาณทีจ่ะยัง่ยนืตลอดไปเป็นนิตย ์
ขอทรงสอนขา้พระองคถ์งึเรื่องพนัธสญัญาและสง่คนทีใ่ช่เขา้มาสูช่วีติของขา้พระองค ์
โปรดประทานพระคุณเพื่อใหข้า้พระองคเ์หน็คุณของความสมัพนัธย์ิง่กว่าผลประโยชน์ใดๆ 

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ฟิลปิปี 2.4 อย่าใหต่้างคนต่างเหน็แก่ประโยชน์ของตนฝา่ยเดยีว   แต่จงเหน็แก่ประโยชน์ของคนอื่นๆดว้ย 
 
1 ซามเูอล 18.1 อยู่มาเมื่อดาวดิทลูซาอลูเสรจ็แลว้   จติใจของโยนาธานกผ็กูสมคัรรกัใคร่กบัจติใจของดาวดิ   
และโยนาธานกร็กัเธออย่างรกัชวีติของท่านเอง 
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กมุภาพนัธ ์22  
บางครัง้พระเจา้เรียกรอ้งให้เรามีชยัชนะในท่ามกลางสถานการณ์บางอย่าง  

ก่อนทีจ่ะอนุญาตให้เรามีชยัชนะเหนือสถานการณ์นัน้ 
 

พระเยซตูรสัสอนสาวกของพระองคว์่า ตราบใดทีพ่วกเขายงัอยูใ่นโลกน้ี พวกเขายงัตอ้งพบกบัความทุกข ์
แต่จงชื่นใจเถดิ เพราะพระองคไ์ดท้รงชนะโลกนี้แลว้ การมชียัชนะต่อความทุกข ์การทดสอบ ความยากลาํบาก 
และการทดลองต่างๆ เป็นกระบวนการทีม่สีองขัน้ตอน ประการแรก 
เราสามารถมชียัชนะต่อเหตุการณ์ทีเ่ผชญิอยูใ่นขณะนัน้ไดก้่อนทีจ่ะไดร้บัการปลดปล่อยจากความกดดนัของสถานการณ์นัน้
ๆ ชยัชนะแบบนี้ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัว่าสถานการณ์ของเราตอ้งเปลีย่นแปลงเสยีก่อน 
แต่ตวัเราไดร้บัการเปลีย่นแปลงในท่ามกลางสถานการณ์เดมินัน้ ชยัชนะแบบนี้ทาํใหค้วามเชื่อของเราเขม้แขง็ขึน้ 
การมชียัชนะขณะทีย่งัอยู่ในสถานการณ์ของเราเป็นเพยีงการโหมโรงก่อนทีจ่ะถงึการไดร้บัชยัชนะเหนือสถานการณ์ของเรา 
คอืสถานการณ์จะเปลีย่นแปลงไปสูส่ภาพทีน่่าพงึพอใจสาํหรบัเรา 

บางครัง้พระเจา้เรยีกรอ้งใหเ้รามชียัชนะในท่ามกลางสถานการณ์บางอย่าง 
ก่อนทีจ่ะอนุญาตใหเ้รามชียัชนะเหนือสถานการณ์นัน้ๆ 
ขอใหเ้รายดึมัน่ความคดิไวอ้ย่างหนกัแน่นว่าพระเจา้ทรงสถติอยูฝ่า่ยเรา ถา้พระเจา้ทรงอยูฝ่า่ยเรา 
ใครจะต่อสูม้ชียัชนะเหนือเราได?้ 

  
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคร์ูว้่า พระองคจ์ะไม่ละเลยหรอืหลงลมืขา้พระองคเ์สยี ชวีติ ความยนิด ี
อนาคตและความสาํเรจ็ของขา้พระองคไ์ม่ไดข้ึน้อยู่กบัสถานการณ์ใดๆ ในชวีติ ขา้พระองคเ์ชื่อวา่ 
โดยพระองคท์ุกสิง่เป็นไปได ้
โปรดประทานพระคุณเพื่อใหข้า้พระองคไ์ดเ้หน็การงานของพระองคส์าํเรจ็ลุล่วงในขา้พระองค์กอ่นสถานการณ์ต่างๆ 
จะเปลีย่นแปลงไป 

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยอหน์ 16.33 เราไดบ้อกเรื่องนี้แก่ท่าน  เพื่อท่านจะไดม้สีนัตสิขุในเรา   ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกขย์าก  
แต่จงชื่นใจเถดิ   เพราะว่าเราไดช้นะโลกแลว้  
 
สดุด ี34.19 คนชอบธรรมนัน้ถูกขม่ใจหลายอย่าง แต่พระเจา้ทรงช่วยกูเ้ขาออกมาใหพ้น้หมด     
 
โรม 8.31 ถา้พระเจา้ทรงอยู่ฝา่ยเรา  ใครจะขดัขวางเรา 
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กมุภาพนัธ ์23  
คนมีนิมิตด าเนินชีวิตอยู่ในอนาคต 

อย่ายอมใหช้วีติมาจาํกดันิมติของคุณ ในสดุด ี78 ขอ้ 41 
ดาวดิกล่าวว่าคนอสิราเอลจาํกดัพระเจา้และความสามารถของพระองคท์ีจ่ะช่วยเหลอืพวกเขา 
เท่ากบัพวกเขากาํลงัทดลองพระเจา้ หนัหลงัใหก้บัพระองค ์และจาํกดัองคบ์รสิทุธิข์องอสิราเอล 
มนุษยจ์ะจาํกดัพระเจา้ไดอ้ย่างไร? กโ็ดยการจาํกดันิมติอยู่เพยีงสิง่ทีเ่รามองเหน็ 
แทนทีจ่ะมนีมิติตามสิง่ทีพ่ระเจา้ทอดพระเนตรเหน็   

เราควรรบัเอาความเป็นจรงิของพระเจา้ดุจดงัความเป็นจรงิของเรา 
สิง่นี้เกดิขึน้ไดเ้มื่อเรายอมรบัเอานิมติทีพ่ระเจา้มต่ีอเรา 
แทนทีจ่ะปล่อยใหส้ถานการณ์และขอ้จาํกดัในปจัจบุนัมาเป็นตวักาํหนด 
จงขอใหพ้ระเจา้ดลใจคุณดว้ยนิมติเหนือสถานการณ์ปจัจุบนัของพระองคท์ีม่ต่ีอชวีติคุณ 
แลว้ปลดขอ้จาํกดัทีม่คีุณต่อพระเจา้ออกไปเสยี  

 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 ขา้แต่พระเจา้ ขอพระองคท์รงดลใจขา้พระองคด์ว้ยนิมติทีพ่ระองคท์รงมสีาํหรบัขา้พระองคใ์นอนาคต 
ขอทรงเผยใหข้า้พระองคเ์หน็ชวีติของตนเอง อย่างทีพ่ระองคท์อดพระเนตรเหน็ 
และขอทรงเปิดเผยความฝนัของพระองคผ์่านทางขา้พระองค ์ขา้พระองคข์อเลอืกทีจ่ะปลดขอ้จาํกดัออกไป 
และใหพ้ระองคท์รงเป็นพระผูท้าง 

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
โยบ 33.14-15 เพราะพระเจา้ตรสัวธิหีน่ึง เออ  สองวธิ ี แต่มนุษยไ์มห่ยัง่รูไ้ด ้ในความฝนั  ในนิมติกลางคนื 
เมื่อคนหลบัสนิท เมื่อเขาเคลบิเคลิม้อยู่บนทีน่อนของเขา    
 
ฮาบากุก 2.2 และพระเจา้ตรสัตอบขา้พเจา้ว่า “จงเขยีนนิมตินัน้ลงไป จงเขยีนไวบ้นแผ่นป้ายใหก้ระจ่าง 
เพื่อใหค้นทีว่ิง่อ่านไดค้ล่อง    
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กมุภาพนัธ ์24  
ขอให้แผน่ดินของพระองคม์าตัง้อยู ่

แผ่นดนิของพระเจา้ไม่ไดม้าปรากฏโดยนิมติทีม่องเหน็ได ้มนัไมใ่ช่สถานทีท่ีส่มัผสัได ้แต่เป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายในตวัเรา 
แผ่นดนิของพระเจา้ก่อใหเ้กดิความชอบธรรม สนัตสิขุ และความปิตยินิด ีและตัง้อยู่ในทีท่ีพ่ระเยซทูรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
เป็นหน้าทีข่องเราทีจ่ะนําเอาชวีติเราใหอ้ยู่ใตอ้าํนาจการปกครองของพระเจา้ เพราะทีใ่ดทีพ่ระองคท์รงปกครองอยู่นัน้ 
แผ่นดนิของพระเจา้กจ็ะตัง้อยู ่

พระคมัภรีส์อนเราว่า อย่าเป็นทกุขก์งัวลเกนิไปว่าจะเอาอะไรกนิ เอาอะไรดื่ม หรอืจะเอาอะไรมานุ่งห่ม 
แต่จงแสวงหาแผ่นดนิของพระเจา้และความชอบธรรมของพระองคก์่อน 
แลว้พระองคจ์ะเพิม่เตมิสิง่สารพดัทีเ่ราขาดอยู่นัน้ใหแ้กช่วีติเราเอง 
จงดาํเนินตามแบบอย่างของพระเยซทูีต่รสัสอนใหเ้ราอธษิฐานวา่ “ขอใหแ้ผ่นดนิพระองคม์าตัง้อยู่ 
ขอใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองค”์  
  
ค าอธษิฐานและขอ้พระคมัภรีส์ าหรบัวนัน้ี    

มทัธวิ 6.9-16  ขา้แต่พระบดิาแห่งขา้พระองคท์ัง้หลาย ผูท้รงสถติในสวรรค ์
ขอใหพ้ระนามของพระองคเ์ป็นทีเ่คารพสกัการะ ขอใหแ้ผ่นดนิของพระองคม์าตัง้อยู่ ขอใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองค ์
ในสวรรคเ์ป็นอย่างไรกใ็หเ้ป็นไปอย่างนัน้ในแผ่นดนิโลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจาํวนั 
แก่ขา้พระองคท์ัง้หลายในกาลวนัน้ี และขอทรงโปรดยกบาปผดิของ ขา้พระองค ์
เหมอืนขา้พระองคย์กโทษผูท้ีท่าํผดิต่อขา้พระองคน์ัน้ และขออยา่นําขา้พระองคเ์ขา้ไปในการทดลอง 
แต่ขอใหพ้น้จากซึง่ชัว่รา้ย เพราะว่าถา้ท่านยกความผดิของเพื่อนมนุษย ์
พระบดิาของท่านผูท้รงสถติในสวรรคจ์ะทรงโปรดยกความผดิของท่านดว้ย แต่ถา้ท่านไม่ยกความผดิของเพื่อนมนุษย ์
พระบดิาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผดิของท่านเหมอืนกนั 
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กมุภาพนัธ ์25  
อย่าดหูมิน่การเริม่ต้นทีเ่ลก็น้อย 

 
พระเจา้ไดท้รงออกแบบใหเ้มลด็พนัธุแ์ต่ละเมลด็มศีกัยภาพทีจ่ะขยายพนัธุไ์ดด้ว้ยตวัเอง 

เพื่อใหม้เีมลด็พนัธุเ์พยีงพอสาํหรบัพชืผลรุ่นใหมท่ีจ่ะเกดิขึน้ตามมา ถา้เมลด็มโีอกาสตกลงไปในดนิแลว้เป่ือยเน่า 
ไดร้บัน้ําและอาหารอย่างเหมาะสม มนักส็ามารถงอกงามขึน้มาเป็นตน้ไมใ้หญ่ในเวลาอนัควร 
และมนัจะใหญ่โตกว่าทีเ่ราเหน็ในตอนแรกอย่างมากมาย  

จงยอมใหต้นเองไดร้บัสทิธพิเิศษเช่นเดยีวกนัน้ีดว้ย ยงัมสีิง่ยิง่ใหญ่มากมายทีร่ออยูใ่นการทรงเรยีกของคุณ 
คุณจะสามารถก่อเกดิผลกระทบในทางสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างมากมายเกนิกว่าทีคุ่ณจะรูไ้ด ้จงถวายเกยีรตนิี้แด่พระเจา้ 
เพราะพระองคท์รงมแีผนการ และทรงเลอืกสรรคุณไวใ้หเ้ป็นเมลด็พนัธุข์องพระองค ์เพื่อใหคุ้ณมอีนาคตทีย่ิง่ใหญ่   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 พระเจา้ทีร่กั ขา้พระองคไ์ม่อาจมองเหน็บัน้ปลายจากจุดเริม่ต้นตรงนี้ได ้แต่พระองคท์รงสามารถ 
ขอทรงโปรดสาํแดงหนทางของพระองคใ์หข้า้พระองคไ์ดเ้หน็ 
และโปรดประทานพระคุณเพื่อจะไดห้ว่านชวีติขา้พระองคล์งไปดุจดงัเมลด็พนัธุใ์นยุคนี้ 
เพื่อเหน็แก่คนในรุ่นทีจ่ะเกดิขึน้มาในอนาคต ขา้พระองคจ์ะไม่ดหูมิน่การเริม่ตน้ทีเ่ลก็น้อย 

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ลกูา 13.18-19 พระองคจ์งึตรสัวา่   “แผ่นดนิของพระเจา้เหมอืนสิง่ใด   และเราจะเปรยีบแผ่นดนินัน้กบัอะไรด ี
กเ็ปรยีบเหมอืนเมลด็พชื เมลด็หนึ่งทีค่นหนึ่งไดเ้อาไปปลกูในสวนของตน   มนังอกขึน้เป็นตน้   
และนกในอากาศมาทาํรงัอาศยัอยู่ตามกิง่กา้นของตน้นัน้” 
 
อสิยาห ์46.10 ผูแ้จง้ตอนจบใหท้ราบตัง้แต่เริม่ตน้ และแจง้ถงึสิง่ทีย่งัไม่ไดท้าํเลยใหท้ราบตัง้แต่กาลโบราณ กล่าวว่า  
'แผนงานของเราจะยัง่ยนื และเราจะกระทาํใหค้วามประสงคข์องเราสาํเรจ็ทัง้สิน้'    
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กมุภาพนัธ ์26  
คณุไม่มีทางท าสิง่ใดได้ยิง่ใหญ่เกินกว่าทีพ่ระเจ้าทรงมีน ้ าพระทยัก าหนดไว้ส าหรบัชีวิตของคณุ  

ขณะทีห่ลายคนกาํลงัมุ่งมัน่ทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ในดา้นต่างๆ ของชวีติ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการเรยีน 
ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม หรอืดา้นอื่นๆ ทีเ่ขามุ่งแสวงหาเพื่อตนเอง 
แต่พระเจา้ไดบ้รรจุความยิง่ใหญ่และความลํ้าเลศิไวใ้นบตุรของพระองค์แต่ละคนแลว้ สิง่ทีไ่ดผ้ลสาํหรบัคนหนึ่ง 
อาจไม่ไดผ้ลสาํหรบัคนอื่นเสมอไป และสตูรความรวยทางลดักท็าํใหห้ลายคนทีห่ลงเชื่อพบกบัความวบิตัมิาแลว้ 
ทัง้หมดทัง้มวลนี้ หนทางเดยีวทีจ่ะนําไปสูค่วามสาํเรจ็ทีส่มบรูณ์ และความอิม่อกอิม่ใจอย่างแทจ้รงิกค็อื 
การไดพ้บและดาํเนินตามน้ําพระทยัและพระประสงคข์องพระเจา้ทีม่ต่ีอชวีติของเรานัน่เอง  

จงหยุดแสวงหาความสาํเรจ็โดยการไปตามทางและกระทาํตามความคดิของตนเอง 
คุณไม่มทีางทีจ่ะฉลาดกว่าพระเจา้ และไม่มทีางทีจ่ะพบกบัความสขุไดเ้ท่ากบัการไดอ้ยู่ในน้ําพระทยัของพระองค์  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 พระบดิาเจา้ ขอทรงสาํแดงหนทางของพระองคแ์กข่า้พระองค ์
และทรงเปิดเผยหนทางทีท่รงจดัเตรยีมไวส้าํหรบัชวีติของขา้พระองคด์ว้ยเถดิ 
โปรดอย่าใหช้วีติของขา้พระองคเ์ป็นแค่ผลงานของความรูแ้ละความคดิแบบมนุษย ์
แต่ขอใหเ้ป็นเหมอืนบทละครทีพ่ระองคเ์ป็นผูเ้ขยีน และขา้พระองคเ์ป็นผูด้าํเนินตามนัน้ 

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สภุาษติ 3.5-7 จงวางใจในพระเจา้ดว้ยสดุใจของเจา้ และอย่าพึง่พาความรอบรูข้องตนเอง  
จงยอมรบัรูพ้ระองคใ์นทุกทางของเจา้ และพระองคจ์ะทรงกระทาํใหว้ถิขีองเจา้ราบรื่น อย่าคดิว่าตนฉลาด จงยาํเกรงพระเจา้  
และหนัจากความชัว่รา้ย    
   
ยากอบ 4.13-15 นี่แน่ะท่านทีพ่ดูว่า “วนัน้ีหรอืพรุ่งนี้เราจะเขา้ไปในเมอืงนี้เมอืงนัน้   และจะอยูท่ีน่ัน่ปีหนึ่ง   
และจะคา้ขายไดก้าํไร” แต่ว่าทา่นไม่รูเ้รื่องของพรุ่งนี้ ชวีติของทา่นเป็นเช่นใดเล่า 
ท่านกเ็ป็นเช่นหมอกทีป่รากฏอยู่เพยีงชัว่ครูแ่ลว้กห็ายไป แทนทีจ่ะพดูเช่นนัน้ท่านทัง้หลายควรจะพดูว่า 
“ถา้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรด เราจะมชีวีติอยู่ และจะกระทาํสิง่นี้หรอืสิง่นัน้” 
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กมุภาพนัธ ์27 
ความเจริญและการขยายตวัจะหยุดยัง้ เมือ่ผูที้เ่ป็นเจ้าของพนัธกิจไมย่อมขยายชีวิตออกไป 

หนงัสอืกจิการเป็นบนัทกึถงึจุดเริม่ตน้ของครสิตจกัร ซึ่งกาํเนิดมาจากฤทธิเ์ดชแห่งพระวญิญาณบรสิทุธิ ์
การกาํเนิดของครสิตจกัรเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของพระเจา้ 
สว่นการเจรญิและการขยายตวัของครสิตจกัรเป็นหน้าทีห่ลกัของผูท้ีพ่ระเจา้ทรงเรยีก เสรมิสรา้งและสง่ออกไปทาํการ  

เราจะตอ้งตระหนกัอยู่เสมอว่า 
การขยายครสิตจกัรนัน้ขึน้อยู่กบัหลกัการทีเ่รายอมรบัการเปลีย่นแปลงทุกวนัโดยฤทธิเ์ดชของพระองค ์
และขยายชวีติของเราออกไปสูผู่อ้ ื่นผ่านทางคาํพยานและการงานของเรา เราคอืเจา้ของงานพนัธกจินัน้   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 ขา้แต่พระเยซเูจา้ ขา้พระองคจ์ะดาํเนินในฤทธิเ์ดชแห่งพระวญิญาณของพระองคใ์นวนันี้ 
ขอมอบถวายการงานแหง่น้ํามอืของเรา และแผนการในชวีติไวส้าํหรบัพระประสงคข์องพระองค ์
ขอทลูเชญิพระองคท์ีจ่ะเขา้มาสอดแทรกทุกเรื่องราวในชวีติเมื่อความรูแ้ละมุมมองของขา้พระองคม์ขีอ้จาํกดั 
ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะขยายชวีติออกไปสูค่นอื่นตามแบบทีพ่ระองคไ์ดท้รงปลกูฝงัไวแ้ลว้ในขา้พระองค ์

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
กจิการ 1.8 แต่ท่านทัง้หลายจะไดร้บัพระราชทานฤทธิเ์ดช เมื่อพระวญิญาณบรสิทุธิจ์ะเสดจ็มาเหนือท่าน 
และท่านทัง้หลายจะเป็นพยานฝา่ยเราในกรุงเยรซูาเลม็ ทัว่แควน้ยเูดยี แควน้สะมาเรยี และจนถงึทีส่ดุปลายแผ่นดนิโลก”  
 
1 เปโตร 4.10 ตามซึง่ทุกคนไดร้บัของประทานทีท่รงประทานใหแ้ลว้ กใ็หใ้ชข้องประทานนัน้เพื่อประโยชน์แก่กนัและกนั   
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะทีด่ ีทีแ่จกและสาํแดงพระคุณนานาประการของพระเจา้ 
 
มทัธวิ 28.19.20 เหตุฉะนัน้เจา้ทัง้หลายจงออกไปสัง่สอนชนทุกชาตใิหเ้ป็นสาวกของเรา 
ใหร้บับพัตศิมาในพระนามแหง่พระบดิา พระบุตรและพระวญิญาณบรสิทุธิ ์
สอนเขาใหถ้อืรกัษาสิง่สารพดัซึง่เราไดส้ัง่พวกเจา้ไว ้นี่แหละเราจะอยู่กบัเจา้ทัง้หลายเสมอไป จนกว่าจะสิน้ยุค”  
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กมุภาพนัธ ์28  
ความส าเรจ็ไม่ใช่กระบวนการทีมี่แค่ขัน้ตอนเดียว 

 
เมื่อพระเจา้ประสงคจ์ะเนรมติโลกทีส่มบรูณ์แบบของพระองคข์ึน้มา ขัน้ตอนแรกเริม่ขึน้เมื่อพระองคต์รสัว่า 

“จงเกดิความสว่างขึน้” ในช่วงเจด็วนัแหง่การเนรมติสรา้ง พระองคย์งัดาํเนินตามขัน้ตอนต่างๆ ครัง้แลว้ครัง้เล่า 
จนกระทัง่พระองคก์ระทาํสาํเรจ็ตามทีท่รงมพีระประสงคน์ัน้ ตลอดชวีติของเรากเ็ช่นเดยีวกนั 
เราไดร้บัการทา้ทายทีจ่ะบรรลุความสาํเรจ็ตามเป้าหมายในชวีติ โดยการกาํหนดขัน้ตอนต่างๆ 
ขึน้มาทีจ่ะมุ่งไปสูค่วามสาํเรจ็นัน้ ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งบา้น การเดนิทาง หรอืการสรา้งครอบครวั 
ความสาํเรจ็ย่อมเกดิขึน้ไดโ้ดยการกาํหนดขัน้ตอนต่างๆ ไวล่้วงหน้า 

ความสาํเรจ็ไม่ใช่กระบวนการทีม่เีพยีงแค่ข ัน้ตอนเดยีว 
และความสาํเรจ็มกัจะเป็นของผูท้ีเ่ตม็ใจและอดทนกระทาํตามกระบวนการทีว่างไว ้
คุณตอ้งมขี ัน้ตอนอะไรบา้งจงึจะประสบความสาํเรจ็ในชวีติ?  
  
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะไม่ทอ้ใจในกระบวนการของชวีติ 
โปรดสาํแดงหนทางและประทานขัน้ตอนทีส่ามารถดาํเนินตามได ้เพื่อจะไดบ้รรลุความสาํเรจ็ในสายพระเนตรของพระองค ์
ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคม์คีวามอดทน และประทานพระคุณทีข่า้พระองคจ์ะอดทนไดต้ลอดการเดนิทางในชวีติ 

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สดุด ี37.23-24 ถา้พระเจา้ทรงนําย่างเทา้ของมนุษยค์นใด และคนนัน้พอใจในมรรคาของพระองค ์แมเ้ขาลม้ 
เขาจะไม่ถูกเหวีย่งลงเหยยีดยาว เพราะว่าพระหตัถพ์ระเจา้พยงุเขาไว ้   

สดุด ี37.31 พระธรรมของพระเจา้อยู่ในจติใจของเขา และย่างเทา้ของเขาจะไม่พลาด 

2 ซามเูอล 22.37 พระองคป์ระทานทีก่วา้งขวางสาํหรบัเทา้ของขา้พระองค ์ เทา้ของขา้พระองคจ์งึไม่พลาด    
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พระเจ้าทรงเคลือ่นไหวท าการผา่นทางคนหนึง่ไปยงัอีกคนหนึง่ 

ในบททีเ่กา้ของพระธรรมกจิการ เซาโลแห่งทารซสักาํลงัเดนิทางไปยงัเมอืงดามสักสั เพื่อทาํการขม่เหงครสิเตยีน 
มแีสงสว่างจา้สอ่งมาจนทาํใหเ้ขาตาบอด และเขาไดย้นิดงัมาจากฟ้าสวรรค ์เสยีงนัน้บอกว่าเป็นพระสรุเสยีงของพระเยซ ู
และไดบ้ญัชาใหเ้ซาโลเขา้ไปในเมอืงเพื่อรอรบัคาํสัง่จากอกีคนหนึ่ง ซึง่ต่อมาคอือานาเนีย ในกจิการบททีส่บิ 
ชายคนหนึ่งชื่อโครเนลอีสัไดร้บัการเยีย่มเยยีนจากทตูสวรรค ์ซึง่สัง่ใหเ้ขาสง่คนไปเชญิชายทีช่ื่อเปโตรมา 
เพื่อบอกทางแห่งความรอดแก่เขา  

ในกรณีทัง้หมดน้ี และกรณีอื่นๆ ดว้ย มนัไมใ่ช่เสยีงจากสวรรคท์ีบ่อกวธิพีบพระครสิตแ์ก่คนเหล่านี้ 
แต่สทิธพิเิศษและหน้าทีร่บัผดิชอบทีจ่ะเป็นพยานและสรา้งสาวกตกอยู่กบัมนุษยด์ว้ยกนัเอง เหน็ไหมว่า 
พระเจา้ทรงนําแต่ละคนโดยผ่านทางอกีคนหนึ่ง จงยอมใหพ้ระเจา้นําใครบางคนผ่านทางตวัคุณในวนัน้ี  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 

 พระเจา้ทีร่กั ขอบคุณพระองคท์ีป่ระทานสทิธพิเิศษแกข่า้พระองคใ์นการบอกเรื่องราวของพระองคแ์ก่คนอื่น วนัน้ี 
ขา้พระองคข์ออธษิฐานใหพ้ระองคท์รงสง่ใครบางคนเขา้มาในทางของขา้พระองค ์
เพื่อขา้พระองคจ์ะไดส้อนเขาในเรื่องราวของพระองค ์โปรดประทานคาํพดู 
ความเตม็ใจและความมัน่ใจแก่ขา้พระองคท์ีจ่ะเป็นพยาน 

 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
กจิการ 9.6, 17 แต่เจา้จงลุกขึน้เขา้ไปในเมอืง และเจา้จะตอ้งทาํประการใดจะมคีนบอกใหรู้ ้แลว้อานาเนียกไ็ป 
และเขา้ไปในตกึวางมอืบนเซาโล กล่าวว่า “พีเ่ซาโลเอ๋ย 
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คอืพระเยซไูดท้รงปรากฏแกท่่านกลางทางทีท่า่นมานัน้   ไดท้รงใชข้า้พเจา้มา เพื่อท่านจะเหน็ไดอ้กี 
และเพื่อท่านจะไดร้บัพระวญิญาณบรสิทุธิเ์ตม็บรบิรูณ์” 

กจิการ 10.5-7 บดัน้ีจงใชค้นไปยงัเมอืงยฟัฟา เชญิซโีมนทีเ่รยีกว่าเปโตรมา 
เปโตรอาศยัอยู่กบัคนหน่ึงชื่อซโีมนเป็นช่างฟอกหนงั ตกึของเขาอยู่รมิฝ ัง่ทะเล” ครัน้ทตูสวรรคท์ีพ่ดูกบัท่านไปแลว้…   

 
 


