
 มกราคม 1  

เร่ิมต้น ....เร่ิมฝัน 

พระธรรมปฐมกาลเริม่ตน้ดว้ยการทีพ่ระเจา้ทรงมองดสูิง่ทีพ่ระองคท์รงสรา้ง 

เราไม่ทราบว่าเหตุใดพระเจา้จงึไม่พอพระทยักบัสิง่ทีพ่ระองคไ์ดท้รงสรา้งมา อยา่งไรกด็ ี

น่ีคอืโอกาสของพระองคใ์นการฝนัถงึวนัทีด่กีว่า  บางครัง้ เราทุกคนต่างกพ็บว่า 

บางสิง่บางอย่างในชวีติหรอืโลกของเราจาํเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงดว้ย ช่วงเวลาเหล่านี้เอง 

ทาํใหเ้ราเกดิโอกาสทีจ่ะคดิถงึความฝนัใหม่ๆ ซึง่ เป็นความฝนัของพระเจา้สาํหรบัอนาคตของเรา 

เมื่อคุณสาํรวจชวีติและพบว่ามบีางสิง่บางอย่างทีจ่าํเป็นตอ้งเอาใจใส ่

ขอใหคุ้ณแสวงหาแรงบนัดาลใจจากพระเจา้และเริม่ตน้ฝนั ...

ลองจนิตนาการว่าอะไรน่าจะมาแทนทีส่ภาพทีก่าํลงัเป็นอยู่นัน้ไดบ้า้ง 

โปรดจาํไวว้่าทุกสิง่เป็นไปไดส้าํหรบัพระเจา้ 

หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั  พระบดิาเจา้ 

ขอโปรดทรงบนัดาลใจขา้พระองคด์ว้ยความฝนัทีพ่ระองคม์ต่ีอชวีติขา้พระองค ์ 

และขอทรงช่วยใหข้า้พระองคเ์ปลีย่นเป็นเหมอืนกบัพระองคม์ากขึน้ 

โปรดช่วยขา้พระองคใ์หข้จดัความจาํกดัในความคดิของขา้พระองคอ์อกไป 

และโปรดขยายเขตแดนของขา้พระองคอ์อกไป 

ใหค้รอบคลมุถงึศกัยภาพทีพ่ระองคท์รงบรรจุไวใ้นตวัขา้พระองคด์ว้ยเถดิ 

ขอทรงปลดปล่อยจนิตนาการของขา้พระองคอ์อกมา 

และช่วยขา้พระองคใ์หห้ลุดพน้จากความกลวัทัง้ปวงดว้ยเถดิ  

ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั สดุด ี626: 6 เมื่อพระเจา้ทรงใหศ้โิยนกลบัมาจากการเป็นเชลย 

เรากเ็ป็นเหมอืนคนทีฝ่นัไป 

โยบ 33: 14-16 เพราะพระเจา้ตรสัครัง้หนึ่ง เออ สองครัง้ แต่มนุษยไ์มห่ยัง่รูไ้ด ้ในความฝนั 

ในนิมติกลางคนืเมื่อคนหลบัสนิท เมื่อเขาเคลบิเคลิม้อยู่บนทีน่อนของเขา 

 



มกราคม 2 

ความฝันไม่ใช่แผนการ 

ความฝนัไมใ่ชแ่ผนการ จากปฐมกาล 1:2  เมื่อพระเจา้ทรงมองดโูลกทีเ่ตม็ไปดว้ยความมดืมดิ 

พระวญิญาณของพระองคท์รงปกคลุมเหนือพืน้โลก และใชเ้วลาเท่าทีจ่าํเป็น เพื่อสรา้งแผนการบางอย่างขึน้  

ชวีติของเราไม่ไดถู้กออกแบบมาใหเ้ป็นเหมอืนตูเ้ยน็เพื่อเกบ็รกัษาพระราชกจิในอดตีของพระเจา้ไว ้ 

แต่เราเป็นเหมอืนตูอ้บเพื่อฟกัพระราชกจิในอนาคตของพระเจา้ใหเ้ป็นรปูเป็นร่างขึน้มา 

กระบวนการนี้เรยีกอกีอย่างว่า การใคร่ครวญภาวนา กา้วแรกนัน้ เราตอ้งรูก้่อนว่า 

มสีิง่ใดบา้งในชวีติเราทีจ่าํเป็นตอ้งรบัการเปลีย่นแปลง การรูว้่าเราตอ้งเปลีย่นอย่างไรนัน้ 

เราจาํเป็นตอ้งมแีผนงาน จงฝนัถงึความฝนัทีพ่ระเจา้มไีวส้าํหรบัชวีติคุณ 

แลว้เริม่วางแผนการขึน้มาโดยใหเ้วลาและโอกาสแกพ่ระเจา้ทีจ่ะดลใจคุณ 

ขอใหคุ้ณนําความฝนันัน้กลบัมาทลูต่อพระเจา้เสมอๆ ในการอธษิฐาน 

และยอมใหพ้ระองคส์าํแดงกา้วต่อไปใหคุ้ณไดเ้หน็  

หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั   พระบดิาทีร่กั 

ขา้พระองคต์อ้งการบรรลุความสาํเรจ็ตามความฝนัทีพ่ระองคม์ไีวส้าํหรบัชวีติของขา้พระองค ์

ขอทรงสรา้งแผนการขึน้ภายในขา้พระองค ์และสาํแดงแต่ละขัน้ตอนเพื่อใหข้า้พระองคไ์ดด้าํเนินตาม 

ขอมอบถวายความคดิ และความตัง้ใจของขา้พระองคไ์วก้บัพระประสงคแ์ละพระมรรคาของพระองค ์ 

ข้อพระธรรมประจ าวนั  สภุาษติ 3:5-6  จงวางใจในพระเจา้ดว้ยสดุใจของเจา้ 

และอย่าพึง่พาความรอบรูข้องตนเอง จงยอมรบัรูพ้ระองคใ์นทุกทางของเจา้ 

และพระองคจ์ะทรงกระทาํใหว้ถิขีองเจา้ใหร้าบรื่น 

โยชวูา 1:8 อย่าใหห้นงัสอืพระราชบญัญตันิี้ห่างเหนิไปจากปากของเจา้ 

แต่เจา้จงตรกึตรองตามนัน้ทัง้กลางวนัและกลางคนื 

เพื่อเจา้จะไดร้ะวงัทีจ่ะกระทาํตามขอ้ความทีเ่ขยีนไวน้ัน้ทุกประการ แลว้เจา้จะมคีวามจาํเรญิ 

และเจา้จะสาํเรจ็ผลเป็นอย่างด ี แลว้พระองคท์รงเบกิหขูองมนุษย ์และทรงประทบัตราคาํสัง่สอนของเขาไว ้



มกราคม 3  

ป่าวประกาศความฝัน 

พระธรรมปฐมกาล พระเจา้ทรงฝนัว่าสกัวนัโลกจะไมต่กอยู่ในความมดือกีต่อไป 

พระองคท์รงพจิารณาทางเลอืกของพระองคแ์ละเริม่วางแผนการของพระองคข์ึน้มา 

แต่มนัไม่ไดบ้งัเกดิเป็นจรงิขึน้มา จนกระทัง่พระองคท์รงเริม่กระทาํสิง่แรกโดยตรสัว่า “จงเกดิความสว่าง” 

พระเจา้ทรงปา่วประกาศความฝนัของพระองค ์และแจง้แกโ่ลกวา่ สิง่ต่างๆ กาํลงัจะเปลีย่นแปลงไป 

เมื่อเราตอ้งการการเปลีย่นแปลงและไดร้บัเอาแผนการทีพ่ระเจา้ทรงดลใจแลว้ 

เราสามารถทาํใหก้ารเปลีย่นแปลงนัน้เกดิขึน้ไดโ้ดยการปา่วประกาศความเชื่อออกไป และแจง้ใหโ้ลกไดร้บัรูว้่า 

สิง่ต่างๆ กาํลงัจะเปลีย่นแปลงแลว้ 

พระเยซทูรงสัง่ใหเ้รากล่าวสัง่ภูเขาของเราดว้ยความเชื่อ 

การทีเ่รามคีวามฝนัหรอืมแีผนเพื่อทาํการเปลีย่นแปลงนัน้ไม่ไดก่้อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ขึน้มาได ้

พระเจา้ไดต้รสัสัง่จกัรวาล และบญัชาใหม้นัตอบสนองต่อการปา่วประกาศดว้ยความเชื่อของคุณ 

จงเริม่ปา่วประกาศความฝนัของคุณออกไปโดยความเชื่อ 

หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั ขา้แต่พระเจา้ ขอโปรดใหร้มิฝีปากของขา้พระองคเ์ป็นเครื่องมอืของพระองค ์

และทรงโปรดตรสัใหน้ํ้าพระทยัของพระองคบ์งัเกดิเป็นจรงิผ่านตวัขา้พระองคด์ว้ยเถดิ 

ขอโปรดตัง้คนยามเฝ้าทีร่มิฝีปากของขา้พระองค ์ขอทรงใชถ้อ้ยคาํของขา้พระองค ์

เพื่อทาํใหพ้ระประสงคข์องพระองคม์ชีวีติขึน้มา ในพระนามพระเยซคูรสิต ์

ข้อพระธรรมประจ าวนั    โยบ 22:28 ท่านจะตดัสนิใจในเรื่องใด และเรื่องนัน้จะสาํเรจ็สมประสงค ์

และจะมแีสงสว่างสอ่งทางใหท้่าน 

สดุด ี2:7  ขา้พเจา้จะประกาศพระดาํรสัของพระองค ์

มาระโก 11:23 เราบอกความจรงิแก่ท่านว่า ถา้ผูใ้ดๆจะสัง่ภูเขานี้ว่า `จงลอยไปลงทะเล' และมไิดส้งสยัในใจ 

แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามทีส่ ัง่นัน้ กจ็ะเป็นไปตามคาํสัง่นัน้จรงิ 



มกราคม 4 

การตดัสินใจไม่ถกูต้อง ผิดพลาด ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย  

ไม่ถือวา่เป็นปัญหา แต่นัน่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ 

ชวีติถูกสรา้งขึน้จากการตดัสนิใจมากมายหลายอย่าง มทีัง้ทีถู่ก และผดิ 

และบางครัง้กส็ง่ผลเสยีไดม้ากมาย ในช่วงเวลาทีเ่ราตดัสนิใจผดิพลาดนัน้ พระเจา้กย็งัทรงสถติกบัเรา 

สิง่ทีด่เูหมอืนเป็นความลม้เหลวสาํหรบัเรา อาจเป็นโอกาสทีพ่ระเจา้ทรงแสวงหาเพื่อใชส้อนเรา 

และทาํใหก้า้วหน้าไปสูส่นามแหง่ชวีติทีย่ิง่ใหญ่กว่ากเ็ป็นได ้

บางครัง้ การตดัสนิใจทีด่เูหมอืนเลวรา้ย หรอืผดิพลาด อาจจะไมใ่ช่ปญัหาอย่างทีคุ่ณคดิแต่แรก 

แต่เป็นสว่นหนึ่งในกระบวนการทีพ่ระเจา้ทรงใชเ้พื่อหล่อหลอม และเสรมิสรา้งคุณ 

เพื่อตระเตรยีมชวีติคุณไปสูว่นัอนัยิง่ใหญ่ในชวีติของคุณ 

เราควรฝา่ฟนัเพื่อเรยีนรูจ้ากความผดิพลาดทีไ่ดท้าํไป 

และคาดหวงัใหพ้ระเจา้ทรงใชป้ญัหาเหล่านัน้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อพระราชกจิของพระองค ์ 

หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั   ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคต์อ้งการมองเหน็สิง่ต่างๆ จากมมุมองของพระองค ์

ขอโปรดสอนขา้พระองคท์ีจ่ะไมท่อ้ใจกบัความผดิพลาดทีไ่ม่สามารถกลบัไปแกไ้ขได ้

โปรดประทานพระคุณและขอทรงช่วยใหข้า้พระองคร์ูจ้กัเรยีนรูจ้ากความผดิพลาดทีไ่ดก้ระทาํไป 

เพื่อใหข้า้พระองคป์รนนิบตัริบัใชพ้ระองคไ์ดด้ขีึน้ 

ข้อพระธรรมประจ าวนั    2 โครนิธ ์4:  67-68    เพราะว่าการทกุขย์ากเลก็ๆน้อยๆของเรา 

ซึง่เรารบัอยู่ประเดีย๋วเดยีวนัน้จะทาํใหเ้รามสีง่าราศใีหญ่ยิง่นิรนัดร์   

ดว้ยว่าเราไม่ไดเ้หน็แก่สิง่ของทีเ่รามองเหน็อยู่ แต่เหน็แก่สิง่ของทีม่องไม่เหน็ 

เพราะว่าสิง่ของซึง่มองเหน็อยู่นัน้เป็นของไมย่ัง่ยนื แต่สิง่ซึง่มองไม่เหน็นัน้กถ็าวรนิรนัดร ์

อพยพ 6:62  แต่ยิง่เบยีดเบยีนชนชาตอิสิราเอล ชนชาตอิสิราเอลกย็ิง่ทวมีากขึน้ และยิง่แพร่หลายออกไป 

โรม 8: 28  เรารูว้่า พระเจา้ทรงชว่ยบรรดาผูท้ีร่กัพระองคใ์หเ้กดิผลอนัดใีนทุกสิง่ 

คอืคนทัง้ปวงทีพ่ระองคไ์ดท้รงเรยีกตามพระประสงคข์องพระองค ์



     

มกราคม 5 

เราคิดอย่างท่ีก าลงัคิด รูสึ้กอย่างท่ีก าลงัรูสึ้ก และต้องการอย่างท่ีก าลงัต้องการ  

เพราะเราเช่ืออยา่งท่ีก าลงัเช่ือ 

สิง่ทีเ่ราคดิ เรารูส้กึ และเราตอ้งการนัน้ ขึน้อยู่กบัสิง่ทีเ่รากาํลงัเชื่ออยู่ ซึง่กไ็ม่มอีะไรผดิ 

ตราบทีเ่ราเชื่อในสิง่ทีถู่กตอ้ง แต่มหีลายคนทีถู่กควบคมุดว้ยความกลวัอย่างไมม่เีหตุผล 

ความคาดหวงัทีเ่กนิจรงิ และกระวนกระวายและวติกกงัวลโดยปราศจากสาเหตุ 

และอกีหลายคนทีก่าํลงัจะพนิาศไปเพราะการทีเ่ขาเชื่อว่าไม่มพีระเจา้  

เราคดิอย่างทีก่าํลงัคดิ รูส้กึอย่างทีก่าํลงัรูส้กึ และตอ้งการอย่างทีก่าํลงัตอ้งการ 

เพราะเราเชื่ออย่างทีก่าํลงัเชื่อ ถงึแมส้ิง่ทีเ่ราเชื่ออยู่นัน้อาจจะไมจ่รงิเลยกต็าม 

ขอ้พสิจูน์ถงึสจัจะนัน้มเีพยีงประการเดยีว นัน่คอืพระวจนะของพระเจา้หรอืพระคมัภรี ์

พระวจนะของพระเจา้กล่าวถงึตวัคุณ ชวีติและอนาคตของคุณไวอ้ย่างไร? จงคน้หาใหพ้บและเชือ่ตามนัน้ 

จงใหเ้วลาอย่างเพยีงพอกบัมนั แลว้มนัจะเปลีย่นแปลงความคดิ ความรูส้กึและความตอ้งการของคุณ 

 ค าอธิษฐานประจ าวนั  พระบดิาเจา้ ขอโปรดสอนพระวจนะแก่ขา้พระองค ์ขา้พระองคจ์ะสะสมไวใ้นใจ 

เพื่อขา้พระองคจ์ะไมท่าํบาปต่อพระองค ์โปรดตรสักบัขา้พระองคด์ว้ยขอ้พระธรรม และสาํแดงแผนการ 

ทัง้พระดาํรขิองพระองคท์ีม่ต่ีออนาคตของขา้พระองค ์ขอโปรดพระทานพระคุณ 

ทีจ่ะขจดัความกลวัและความผดิพลาดทัง้มวลออกไป ขา้พระองคข์อเลอืกทีจ่ะเชื่อตามพระวจนะของพระองค ์ 

ข้อพระธรรมประจ าวนั  ยอหน์ 67:67 ขอทรงโปรดชาํระเขาใหบ้รสิทุธิด์ว้ยความจรงิ 

พระวจนะของพระองคเ์ป็นความจรงิ 

สดุด ี69:64  ขา้แต่พระเจา้   พระศลิาและพระผูไ้ถ่ของขา้พระองค ์

ขอใหถ้อ้ยคาํจากปากของขา้พระองคแ์ละการราํพงึภาวนาในจติใจ 

เป็นทีโ่ปรดปรานในสายพระเนตรของพระองคเ์ถดิ 

มาระโก 62: 24 พระเยซจูงึตรสัแก่เขาว่า “เพราะขอ้ต่อไปนี้พวกท่านฝิดแลว้มใิช่หรอื 

คอืท่านทัง้หลายไม่รูพ้ระคมัภรีห์รอืฤทธิเ์ดชของพระเจา้ 



มกราคม 6 

ส่ิงท่ีเราพดูจะถกูน าไปพดูต่อ 

 เป็นเรื่องสาํคญัในโลกยุคเทคโนโลยเีช่นปจัจบุนัทีเ่ราจะตอ้งรูจ้กัเฝ้าระวงัคาํพดูของเรา 

เพราะเราไม่รูว้่าใครกาํลงัฟงัอยูบ่า้ง ไมว่่าจะเป็นการบงัเอญิไดย้นิเสยีงสนทนาทางโทรศพัทม์อืถอื 

หรอืทีท่าํงานซึง่มแีผงกัน้เตีย้ๆ ซึง่บ่อยครัง้หลายคนชอบแอบฟงัคนอื่นคุยกนัในสิง่ทีไ่มใ่ช่เรื่องของตวัเอง 

แต่ถงึอย่างนัน้ สิง่เหล่านี้กไ็ม่ควรทาํใหเ้ราประหลาดใจเลย 

 พระวจนะของพระเจา้กล่าวไวช้ดัเจนว่า สิง่ทีเ่ราพดูออกไปจะถกูนําไปพดูต่อ 

แต่น่าเสยีดายทีห่ลายครัง้ 

ขอ้ความทีเ่ราพดูออกไปกลบัมกัถูกถ่ายทอดต่อแบบผดิจากความมุ่งหมายเดมิทีเ่ราตัง้ใจใหเ้ป็น 

จงึเป็นการดทีีส่ดุทีเ่ราจะไม่เขา้รว่มพดูคยุในเรื่องไรส้าระซึง่เราไม่อยากใหค้นอื่นๆ มาไดย้นิไดฟ้งั 

บางทน่ีีคงเป็นเหตุทีผู่เ้ขยีนสดุดไีดอ้ธษิฐานขอใหพ้ระเจา้วางยามเฝ้ารมิฝีปากของตน 

เพื่อไม่ใหต้นเองเปิดปากพดู คณุคดิว่าคุณไม่ควรจะพดูอะไรออกมาบา้ง ถา้คุณรูอ้ย่างแน่นอนวา่ 

ถอ้ยคาํนัน้จะไดย้นิถงึหขูองทุกคน? 

ค าอธิษฐานประจ าวนั พระบดิาเจา้ พระวจนะของพระองคก์ล่าวว่า ถา้ผูใ้ดไมไ่ดก้ระทาํผดิทางวาจา 

ผูน้ัน้กเ็ป็นคนดรีอบคอบแลว้ ขา้พระองคท์ราบวา่ 

ลิน้นัน้สามารถจุดไฟเผาผลาญความสมัพนัธแ์ละกระทาํใหแ้มแ้ต่เพื่อนสนิทแตกคอกนัได ้

ขอทรงโปรดช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะเฝ้าระวงัลิน้ และรูจ้กัเฝ้าระวงัปากของตนเองดว้ยเถดิ 

ขอ้พระธรรมประจ าวนั ปญัญาจารย ์60.20  อย่าแช่งด่าพระราชา  เออ  แมแ้ต่คดิแช่งด่าในใจกอ็ย่าเลย 

และอย่าแช่งคนมัง่มทีีใ่นหอ้งนอนของเจา้ เพราะนกในอากาศจะคาบเสยีงของเจา้ไป 

หรอืตวัทีม่ปีีกจะเล่าเรื่องนัน้ 

ลกูา 62.3 เหตุฉะนัน้สิง่สารพดัซึง่พวกท่านไดก้ล่าวในทีม่ดื จะไดย้นิในทีแ่จง้ 

และซึง่ไดก้ระซบิในหทูีห่อ้งสว่นตวั จะตอ้งประกาศบนดาดฟ้าหลงัคาบา้น 

สดุด ี646.3  ขา้แต่พระเจา้  ขอทรงตัง้ยามเฝ้าปากของขา้พระองค ์ขอรกัษาประตูรมิฝีปากของขา้พระองค ์



มกราคม 7 

ส่ิงท่ีเราท าจะถกูเปิดเผย 

  ในศาลและเรอืนจาํเตม็ไปดว้ยผูค้นทีค่งจะรูส้กึสาํนึกเสยีใจในสิง่ทีต่นเองไดท้าํลงไป 

และคงจะไม่ยอมทาํสิง่นัน้เลยถา้พวกเขารูว้่าในทีส่ดุจะมคีนรูถ้งึความผดิทีพ่วกเขาไดก้ระทาํไป 

ตอนนัน้พวกเขาคดิอะไรอยูห่นอ? และถงึแมเ้ขาจะรอดตวัไปไดใ้นขณะทีย่งัมชีวีติอยู ่

แต่เขากจ็ะไม่มวีนัหลุดพน้จากความผดินัน้ไปไดเ้ลย ทุกอย่างจะตอ้งถูกเปิดเผยออกมา ไมว่่าจะในชวีตินี้ 

หรอืทีพ่ระทีน่ัง่แห่งการพพิากษาของพระครสิตก์ต็าม  

สิง่ทีคุ่ณกระทาํลงไปนัน้ จะถูกคน้พบ นี่คอืสจัธรรม สิง่เดยีวทีเ่รามัน่ใจไดก้ค็อื 

เราตอ้งไม่ปล่อยใหต้วัเองทาํสิง่ใดทีเ่ราไม่ตอ้งการใหค้นอื่นรูท้หีลงั พระคมัภรีก์ล่าวไว้อย่างชดัเจน 

และคาํสอนจากพระวจนะควรจะช่วยใหเ้รารูจ้กัดาํเนินในทางตรงและทางแคบนัน้อยู่เสมอ 

และพระเจา้กจ็ะทรงประทานบาํเหน็จใหแ้ก่การกระทาํดทีุกอย่างทีก่ระทาํในทีล่ีล้บัดว้ย 

ทุกอย่างทีคุ่ณทาํลงไปจะถูกเปิดเผย   

ค าอธิษฐานประจ าวนั ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงโปรดประทานจติสาํนึกอนัดแีก่ขา้พระองค ์

และคนทีข่า้พระองคร์กั ทีจ่ะไมท่าํสิง่ใดซึง่ไม่เป็นทีพ่อพระทยัพระองค ์

หรอืทาํใหพ้ระนามของพระองคเ์ป็นทีอ่บัอาย ขอทรงชว่ยใหข้า้พระองคร์ะลกึว่าตนเองเป็นครสิเตยีน 

และเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของขา้พระองคท์ีจ่ะประพฤตติวัใหส้มกบัฐานะนัน้ 

โดยการตดัสนิใจทีถู่กตอ้งและชอบธรรม 

ข้อพระธรรมประจ าวนั ลกูา 62.2  แต่ไม่มสีิง่ใดปิดบงัไวท้ีจ่ะไม่ตอ้งเปิดเผย   

หรอืการลบัทีจ่ะไม่เผยใหป้ระจกัษ์ 

มทัธวิ 6.4  ทานของท่านจะตอ้งเป็นทานลบั   และพระบดิาของท่านผูท้รงเหน็ในทีล่ีล้บั   

จะทรงโปรดประทานบาํเหน็จแกท่่าน 

เอเฟซสั 6.8  เพราะท่านรูอ้ยูแ่ลว้ว่าผูใ้ดกระทาํความดปีระการใด   

ผูน้ัน้กจ็ะไดร้บับาํเหน็จอย่างนัน้จากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อกี   ไม่วา่เขาจะเป็นทาสหรอืเป็นไท 



มกราคม 8 

ส่ิงท่ีคณุเช่ือจะต้องถกูทดสอบ 

ในคาํอุปมาเกีย่วกบัผูท้ีก่าํลงัหวา่นเมลด็พชืในทีน่าของตน 

และทนัใดนัน้กม็นีกกม็าขโมยจกิกนิเมลด็พชืในทีน่านัน้ ต่อมา 

เมื่อพระเยซทูรงอธบิายความหมายของคาํอุปมานี้แก่เหล่าสาวกของพระองค ์

พระองคท์รงเปิดเผยว่าเมลด็นัน้คอืพระวจนะของพระเจา้  ทีน่านัน้ไดแ้ก่จติใจของมนุษย ์

สว่นนกนัน้คอืซาตาน พระเยซตูรสัว่า “ซาตานมาเพื่อฉกฉวยพระวจนะไปใจของผูฟ้งัไปในทนัท”ี  

ซาตานเป็นศตัรขูองเรา และมนักจ็ะฉวยทุกโอกาสทีจ่ะทดลองดคูวามเชื่อของเราในพระเจา้ 

รวมทัง้คุณความด ีและความรกัของพระองคด์ว้ย 

เราเหน็กระบวนการเช่นเดยีวกนัน้ีเกดิขึน้ตอนทีม่ารกล่าวกบันางเอวาในสวนเอเดนนัน้ 

ทีน่ัน่มารไดท้ดสอบดคูวามเชื่อของเอวาว่านางมคีวามรูถ้งึพระดาํรสัของพระเจา้ดเีพยีงใด 

แต่นางเอวาไม่ผ่านการทดสอบ แลว้คุณล่ะจะทาํอย่างไร เมื่อคุณตอ้งเจอกบัการทดสอบ? 

ค าอธิษฐานประจ าวนั   พระบดิาผูส้ถติในสวรรค ์

โปรดประทานกาํลงัแกข่า้พระองคท์ีจ่ะผ่านการทดสอบแหง่ชวีติในแต่ละวนัโดยยดึมัน่กบัสจัธรรมทีไ่ดเ้รยีนรูจ้า

กพระวจนะของพระองค ์ขออย่าปล่อยใหข้า้พระองคพ์บกบัการทดลองซึง่เกนิกาํลงัของขา้พระองคท์ีจ่ะทนได้   

ข้อพระธรรมประจ าวนั  ปฐมกาล 3.6-5  ในบรรดาสตัวป์า่ทีพ่ระเจา้ทรงสรา้งนัน้   งฉูลาดกว่าหมด   

มนัถามหญงินัน้ว่า   “จรงิหรอืทีพ่ระเจา้ตรสัหา้มว่า   'อย่ากนิผลจากตน้ไมใ้ดๆในสวนนี้' ” 2 

หญงินัน้จงึตอบงวู่า   “ผลของตน้ไมต่้างๆในสวนนี้เรากนิได ้3 เวน้แต่ผลของตน้ไมท้ีอ่ยู่กลางสวนนัน้  

พระเจา้ตรสัหา้มว่า   'อย่ากนิหรอืถูกตอ้งเลย  มฉิะนัน้จะตาย' ” 4 งจูงึพดูกบัหญงินัน้ว่า   

“เจา้จะไม่ตายจรงิดอก 5 เพราะพระเจา้ทรงทราบอยู่วา่  เจา้กนิผลไมน้ัน้วนัใด   ตาของเจา้จะสว่างขึน้ในวนันัน้   

แลว้เจา้จะเป็นเหมอืนพระเจา้   คอืสาํนึกในความดแีละความชัว่” 

 

 



มกราคม 9 

สิง่ใดทีเ่รายอมประนีประนอมเพือ่เกบ็รกัษาไว้ เราจะสูญเสียมนัไป 

คนสว่นใหญ่มคีุณลกัษณะชวีติทีด่แีละมหีลกัทางศลีธรรมค่อนขา้งด ีเราไดเ้รยีนรูม้าตัง้แต่เดก็ๆ 

แลว้ว่า การลกัขโมย, การคดโกง, การมุสา และอื่นๆ ทาํนองนัน้ เป็นสิง่ทีผ่ดิ โดยทัว่ไป 

พฤตกิรรมของเราจะอยู่ในกรอบของศลีธรรม และมคี่านิยมของเราเป็นเครื่องนําทาง แต่บางครัง้บางคราว 

เรากจ็ะถูกล่อลวงใหป้ระนีประนอมในเรื่องความถูกตอ้ง เพื่อจะใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์บางอย่างสาํหรบัตวัเอง  

แต่กฎเรื่องการประนีประนอมมอียู่ว่า สิง่ใดทีเ่ราพยายามประนปีระนอมเพื่อรกัษาไว ้

เราจะสญูเสยีมนัไป สิง่ทีน่่าสนใจคอื หลกัการขอ้น้ีมปีรากฏอยูใ่นพระวจนะของพระเจา้ดว้ย 

การทีเ่ราจะเป็นครสิเตยีนไดน้ัน้ พระคมัภรีส์อนใหเ้ราปฏเิสธตวัเอง แลว้รบักางเขนของตนแบก 

ตดิตามพระเยซไูป พระคมัภรีบ์อกต่อไปว่า ในทางกลบักนั ถา้เราพยายามรกัษาชวีติของตนเองไว ้

เรากลบัจะสญูเสยีมนัไป เราไม่สามารถเป็นเจา้ของสิง่ทีเ่ราประนปีระนอมเพื่อใหไ้ดม้นัมา 

มนัต่างหากทีก่ลายเป็นเจา้ของชวีติเรา!   

 ค าอธิษฐานประจ าวนั ขา้แต่พระเจา้ 

ขอทรงโปรดประทานกาํลงัแกข่า้พระองคท์ีจ่ะดาํเนินชวีติตามค่านิยมแห่งพระวจนะของพระองค ์

ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคเ์ป็นคนทีซ่ื่อสตัยใ์นการกระทาํทัง้ปวง 

โดยไม่ยอมละทิง้ความซื่อตรงเพือ่เหน็แก่ประโยชน์ชัว่ครัง้ชัว่คราว 

ข้อพระธรรมประจ าวนั มาระโก 8.34-35  พระองคจ์งึทรงรอ้งเรยีกประชาชนกบัเหล่าสาวกใหเ้ขา้มา   

แลว้ตรสัแก่เขาว่า   “ถา้ผูใ้ดจะใคร่ตามเรามา   ใหผู้น้ัน้เอาชนะตวัเอง   และรบักางเขนของตนแบก   

และตามเรามา 35 เพราะว่าผูใ้ดใคร่จะเอาชวีติรอด   ผูน้ัน้จะเสยีชวีติ   

แต่ผูใ้ดจะเสยีชวีติเพราะเหน็แก่เราและขา่วประเสรฐิ   ผูน้ัน้จะไดช้วีติรอด 

มทัธวิ 66.26  เพราะถา้ผูใ้ดจะไดส้ิง่ของสิน้ทัง้โลกแต่ตอ้งเสยีชวีติของตน   ผูน้ัน้จะไดป้ระโยชน์อะไร   

หรอืผูน้ัน้จะนําอะไรไปแลกเอาชวีติของตนกลบัคนืมา 



มกราคม 10 

เมือ่เรากระท าแต่สิง่ทีเ่รากระท าได้ พระเจ้าอาจจะไม่ทรงกระท าสิง่ใดเลย  

หลายครัง้เราเลอืกทีจ่ะดาํรงชวีติอยู่ในขอบเขตความสามารถของเรา 
และไม่กลา้ลองทาํสิง่ใดทีเ่กนิเลยความสามารถของเรา แต่เราลมืไปว่า 
เราปรนนิบตัพิระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพทัง้สิน้ พระองคท์รงตรสัแลว้จกัรวาลกบ็งัเกดิขึน้มา 
พระองคท์รงสรา้งโลกนี้ขึน้มาจากสิง่ทีม่องไม่เหน็ 
พระเจา้เป็นผูท้ีท่รงเชีย่วชาญในการทาํสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปได้ 

ไม่มใีครเลยในพวกเราทีส่ามารถกระทาํสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงเรยีกใหเ้รากระทาํได ้
โดยปราศจากความชว่ยเหลอืจากพระองค ์นบัตัง้แต่โมเสสผูแ้ยกทะเลแดง 
ไปจนถงึเอลยีาหผ์ูเ้รยีกไฟลงมาจากฟ้าสวรรค ์นบัแต่เปโตรผูเ้ดนิบนน้ํา 
จนถงึมารยีท์ีไ่ดก้ลิง้กอ้นหนิออกปากอุโมงคข์องพระเยซ ู
เราทุกคนต่างกต็อ้งการใหพ้ระเจา้สอดแทรกเขา้มาใหค้วามช่วยเหลอืกนัทัง้นัน้ ถา้เราเชื่อในพระเจา้ 
กไ็ม่มสีกัสิง่เดยีวเลยทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้

ค าอธิษฐานประจ าวนั พระบดิาเจา้ ขา้พระองคต์อ้งการพระองคใ์นทุกดา้นของชวีติ 

ขอเสดจ็มาและควบคมุทุกสิง่ ขา้พระองคจ์ะทาํงานราวกบัว่าทุกอย่างตอ้งขึน้อยู่กบัขา้พระองค ์

และจะอธษิฐานราวกบัว่าทุกอยา่งตอ้งขึน้อยู่กบัพระองค ์ในสิง่ทีข่า้พระองคก์ระทาํไม่ไดน้ัน้ 

ขอทรงประทานกาํลงัแก่ขา้พระองคท์ีจ่ะทาํใหส้าํเรจ็ ขอถวายพระสริทิัง้สิน้แด่พระองค ์

ข้อพระธรรมประจ าวนั มทัธวิ 69.26  พระเยซทูอดพระเนตรดพูวกสาวก   และตรสัว่า   

“ฝา่ยมนุษยก์เ็หลอืกาํลงัทีจ่ะทาํได ้  แต่พระเจา้ทรงกระทาํใหส้าํเรจ็ไดทุ้กสิง่” 

มาระโก 9.23  พระเยซจูงึตรสัแก่บดิานัน้ว่า   “ 'ถา้ช่วยได'้  น่ะหรอื   ใครเชื่อกท็าํใหไ้ดทุ้กสิง่” 

มาระโก 64.36  พระองคท์ลูว่า   “อบับา   พระบดิาเจา้ขา้   พระองคอ์าจทรงกระทาํสิง่ทัง้ปวงได ้  

ขอใหถ้ว้ยนี้เลื่อนพน้ไปจากขา้พระองคเ์ถดิ   แต่ว่าอย่าใหเ้ป็นตามใจปรารถนาของขา้พระองค ์  

แต่ใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองค”์ 

 

 

 



มกราคม 11 

ปลายทางชีวิตไม่ได้รอคอยหรอืต้องพึง่พาใครเพือ่ให้บงัเกิดขึ้น  

เมื่อพระนางเอสเธอรจ์าํเป็นตอ้งเขา้เฝ้ากษตัรยิโ์ดยไม่รบัการโปรดเกลา้เพื่อช่วยกูช้าวยวินัน้ 
พระนางตอ้งต่อสูก้บัความกลวัทีม่อียู่ในใจเป็นอย่างมาก ในเรื่องราวดงักล่าวนัน้ 
โมรเดคยัซึง่เป็นญาตแิละผูพ้ทิกัษ์ของพระนางไดเ้ปิดเผยใหพ้ระนางทราบถงึสจัธรรมสาํคญัเรื่องหนึ่งคอื 
“ถา้ท่านไม่ยอมปรปิากในเวลาเช่นน้ี ความชว่ยเหลอืและการช่วยกูค้นอสิราเอลกจ็ะมาจากทางอืน่ 
แต่ท่านและตระกลูของท่านจะตอ้งถูกกาํจดัไปใหพ้น้ทาง 
ใครจะรูว้่าทีท่่านไดร้บัการสถาปนาเป็นราชนิีกเ็พื่อวาระสาํคญัเชน่น้ีเอง”   

ปลายทางชวีตินัน้ ไมจ่าํตอ้งรอคอยหรอืพึง่พาใครคนใดคนหนึ่ง พระเจา้ทรงมแีผนการ 

และพระองคจ์ะประสบความสาํเรจ็ สว่นเรากม็โีอกาสทีจ่ะไดม้สีว่นร่วมในนัน้ 

แต่ถา้เราเลอืกทีจ่ะไม่เขา้ไปมสีว่นดว้ย พระเจา้กจ็ะยงัทรงกระทาํใหส้าํเรจ็ไดอ้ยู่ด ี

โดยทีพ่ระองคจ์ะทรงใชค้นอื่นแทนเรา  

ค าอธิษฐานประจ าวนั ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคไ์ม่ประสงคท์ีจ่ะพลาดจากโอกาสทีจ่ะปรนนิบตัพิระองค ์

และพระพรทีพ่ระองคไ์ดท้รงสรา้งขา้พระองคข์ึน้มา ทรงช่วยใหข้า้พระองคไ์ดต้ระหนกัถงึการทรงเรยีก 

เพื่อจะยนืหยดัใหพ้ระองคไ์ดท้รงใชเ้มื่อถงึเวลาทีพ่ระองคท์รงเรยีกนัน้  

ข้อพระธรรมประจ าวนั เอสเธอร ์4.64  เพราะถา้เธอเงยีบอยู่ในเวลาน้ี 

ความช่วยเหลอืและการชว่ยกูจ้ะมาถงึพวกยวิ จากทีอ่ื่น แต่เธอและครวัเรอืนบดิาของเธอจะพนิาศ 

ทีจ่รงิเธอมารบัตําแหน่งราชนิีกเ็พื่อยามวกิฤตเช่นน้ีกเ็ป็นไดน้ะ ใครจะรู”้ 

6 พงษ์กษตัรย ์68.26  และเอลยีาหก์เ็ขา้มาใกลป้ระชาชนทัง้ปวงกล่าวว่า   

“ท่านทัง้หลายจะขยกัขย่อนอยู่ระหว่างสองฝา่ยน้ีนานสกัเท่าใด   ถา้พระเยโฮวาหท์รงเป็นพระเจา้   

จงตดิตามพระองค ์  แต่ถา้พระบาอลัเป็น กจ็งตามท่านไปเถดิ”   และประชาชนไมต่อบท่านสกัคาํเดยีว 

 



มกราคม 12 

ทัง้สวรรคแ์ละโลกเลอืกสรรคนกรา้วแกรง่ กล้าตดัสินใจและมุ่งมัน่ 

 เพือ่ให้เป็นผูน้ าในการสงครามทีส่ าคญัของชีวิต  

ทัง้โลกกาํลงัมองหาผูนํ้า คอืคนทีรู่ว้่าตนกาํลงัมุ่งหน้าไปทีใ่ด 

และคนทีส่าํแดงใหเ้หน็ว่ามคีุณสมบตัพิอทีจ่ะบรรลุความสาํเรจ็ได ้ไม่ว่าเราจะเรยีกเขาว่าเป็นคนกลา้ มพีลงัใจ 

มวีสิยัทศัน์ มขีองประทาน หรอืคนมพีลงัผลกัดนั กต็าม ผูค้นกช็อบทีจ่ะตดิตามผูนํ้าทีเ่ขม้แขง็  

ทีจ่รงิแลว้ ทัง้สวรรคแ์ละแผ่นดนิโลกต่างกเ็ลอืกสรรคนทีก่รา้วแกร่ง กลา้ตดัสนิใจ 

และมุ่งมัน่เพื่อใหเ้ป็นผูนํ้าในการสงครามทีส่าํคญัของชวีติ 

เรามแีนวโน้มทีจ่ะใหค้วามไวว้างใจกบัคนทีเ่ราคดิว่าจะสามารถทาํใหง้านสาํเรจ็ลงไดโ้ดยไมม่ใีจโลเลเมื่อตอ้งเ

ผชญิหน้ากบัอนัตราย แลว้คุณล่ะ ตัง้ใจมุง่มัน่ทีจ่ะทาํอะไร?  

ค าอธิษฐานประจ าวนั พระบดิาเจา้ ขออย่าทรงใหข้า้พระองคอ์่อนแรงหรอืทอ้ถอยในวนัเคราะหร์า้ยนัน้ 

โปรดประทานนิมติใหไ้ดเ้หน็ว่าพระองคท์รงประสงคใ์หข้า้พระองคอ์ยู่ทีใ่ด 

และขอประทานความกลา้ทีจ่ะเผชญิกบัอุปสรรคทัง้ปวง ซึง่เกดิขึน้เพื่อทาํใหข้า้พระองคพ์่ายแพ ้

ขา้พระองคข์อตัง้ใจมัน่ทีจ่ะกระทาํใหส้าํเรจ็ตามพระทยัพระองค ์

ทรงโปรดช่วยขา้พระองคใ์หนํ้าพาผูอ้ื่นประสบความสาํเรจ็ตามพระประสงคข์องพระองคด์ว้ยเถดิ 

ข้อพระธรรมประจ าวนั โยชวูา 6.9  เราสัง่เจา้ไวแ้ลว้มใิช่หรอืว่าจงเขม้แขง็และกลา้หาญเถดิ   

อย่าตกใจหรอืครา้มกลวัเลย   เพราะว่าเจา้ไปในถิน่ฐานใด   พระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของเจา้ทรงสถติกบัเจา้” 

โยชวูา 6.66-68  เขาทัง้หลายจงึตอบโยชวูาว่า   “สิง่สารพดัซึง่ท่านบญัชาแก่พวกเรา   เราจะกระทาํตาม   

ท่านจะใหพ้วกเราไปในทีใ่ดๆ  เราจะไป 67 เราเชื่อฟงัโมเสสในเรื่องทัง้ปวงอย่างไร   

เราจะเชื่อฟงัท่านอย่างนัน้   ขอเพยีงว่าพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของท่านทรงสถติกบัท่าน 

ดงัทีพ่ระองคไ์ดส้ถติกบัโมเสสกแ็ลว้กนั 68 ผูใ้ดทีข่ดัขนืคาํบญัชาของท่าน   

และไม่เชื่อฟงัถอ้ยคาํของท่านไม่ว่าท่านจะบญัชาเขาอย่างไร   ผูน้ัน้จะตอ้งถงึตาย  

ขอเพยีงใหเ้ขม้แขง็และกลา้หาญเถดิ”  



มกราคม 13 

จงหยุดผลาญทรพัยากรไปกบักิจกรรมทีไ่ม่ก่อให้เกิดผล 

และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการดแูลรกัษา 

เราทาํกจิกรรมหลายอย่างโดยไม่มเีหตุผลอื่นใดเลย นอกจากเพราะว่าเราเคยทาํอย่างนัน้มานานแลว้ 

กจิวตัร ธรรมเนียม หรอืกจิกรรมจาํเป็นบางอย่างนัน้จรงิๆ เป็นเพยีงแค่สิง่ทีเ่ราทาํๆ ไปจนเป็นนิสยัเท่านัน้ 

บางครัง้มนัเป็นสิง่ทีม่ผีลดหีรอืมปีระโยชน์เพยีงน้อยนิด 

และเป็นสิง่ทีท่าํสญูเสยีเวลาและทรพัยากรไปโดยเปล่าประโยชน์  

บางท ีเวลาอาจเป็นทรพัยส์นิทีม่คีุณค่ามากทีส่ดุ เมื่อเราใชม้นัหมดไปแลว้ 

กไ็ม่มทีางนํากลบัมาใชใ้หม่ไดอ้กีเลย ดงันัน้ เราจาํเป็นตอ้งใชช้วีติของเราใหคุ้ม้ค่า เพราะเหตุนี้ 

เราจงึจาํเป็นตอ้งรูว้่าเมื่อไหรท่ีเ่ราควรจะหยุดทาํใหท้รพัยากรสญูเปล่าไปกบักจิกรรมทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิล 

และตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายสงูในการดแูลรกัษา จงสาํรวจตวัเองและกจิกรรมต่างๆทีคุ่ณทาํอยู่เสยีแต่วนัน้ี 

แลว้จดัลาํดบัความสาํคญัใหม้นัใหม่ แลว้คุณจะเป็นสขุกบัสนัตสิขุทีไ่ดม้า 

จงพจิารณาขอ้น้ี... กจิกรรมไมใ่ช่สิง่ทีก่่อใหเ้กดิผลติผลเสมอไป 

ค าอธิษฐานประจ าวนั ขา้แต่พระบดิาผูส้ถติในสวรรค ์

ขอทรงโปรดสาํแดงใหข้า้พระองคไ์ดเ้หน็ถงึลาํดบัสิง่ทีส่าํคญัในชวีติ ทัง้ดา้นเวลาและทรพัยากร 

ขา้พระองคไ์ม่อยากผลาญของประทานอนัมคี่าทีพ่ระองคท์รงประทานให ้

ทรงโปรดประทานพระคุณเพื่อใหข้า้พระองคส์ามารถหยุดทาํในสิง่ทีจ่าํเป็นตอ้งหยุด 

และทดแทนดว้ยกจิกรรมทีเ่กดิผลมากกว่าในการดาํเนินชวีติ 

ข้อพระธรรมประจ าวนั ตติสั 3.64  ใหพ้วกเราเรยีนรูท้ีจ่ะกระทาํการดดีว้ย   

เพื่อจะเป็นประโยชน์เมื่อถงึคราวจาํเป็น   และเพื่อพวกเราจะไมเ่ป็นคนทีไ่รผ้ล 

เอเฟซสั 5.65  เหตุฉะนัน้ท่านจงระมดัระวงัในการดาํเนินชวีติใหด้ ี  อย่าใหเ้หมอืนคนไรป้ญัญา   

แต่ใหเ้หมอืนคนมปีญัญา 

 



มกราคม 14 

จงด าเนินตามพระสุรเสียง ไมใ่ช่เสียงสะท้อน  

ทุกคนสมควรทีจ่ะไดย้นิพระวจนะทีเ่จาะจงชดัเจนจากพระเจา้สาํหรบัชวีติของเขาเอง แต่หลายครัง้ 

เมื่อเราไดย้นิคาํพยานจากคนอืน่ ซึง่ฟงัดแูลว้เป็นเรื่องทีด่ ีสมควรแก่การปรบมอืให ้

แต่ไม่ใช่สิง่ทีเ่ราจะตอ้งกระทาํตาม 

มขีอ้แตกต่างกนัมากระหว่างเรื่องราวทีพ่ระเจา้เคลื่อนไหวทาํการในชวีติของคนอื่น 

กบัรายละเอยีดทีเ่จาะจงชดัเจนทีพ่ระเจา้ทรงประสงคจ์ะเคลื่อนไหวทาํการในชวีติของเราเอง 

นี่คอืขอ้แตกต่างระหว่างพระสรุเสยีงของพระเจา้ กบัสิง่ทีเ่ป็นเสยีงสะทอ้น  

เสยีงสะทอ้นนัน้ บ่อยครัง้ดงัมาจากหลายทีห่ลายแห่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปมนักจ็ะค่อยๆ 

แผ่วเบาไปเรื่อยๆ และขาดพลงัทีจ่ะพดูกบัเราเหมอืนเสยีงพดู แต่พระสรุเสยีงของพระเจา้นัน้ 

ใหท้ศิทางและมพีลงัทีจ่ะพดูกบัทุกสถานการณ์ 

จงทลูขอใหพ้ระเจา้ประทานหทูีจ่ะไดย้นิพระสรุเสยีงของพระองค ์ซึง่เป็นพระวจนะที่เจาะจงชดัเจน 

บ่งบอกถงึแผนการละเอยีดทีพ่ระเจา้มไีวส้าํหรบัชวีติของคุณ   

ค าอธิษฐานประจ าวนั พระเจา้ขา้ พระองคต์รสัว่า 

แกะของพระองคย์่อมฟงัเสยีงของพระองคแ์ละตดิตามไป... สว่นเสยีงของคนแปลกหน้านัน้ เขาจะไม่ตดิตาม 

ขอทรงช่วยขา้พระองคใ์หม้หีทูีจ่ะไดย้นิเสยีงของพระองคอ์ย่างชดัเจน 

ขอทรงนําพาขา้พระองคด์ว้ยสจัธรรมจากพระวจนะของพระองค ์

เมื่อขา้พระองคฟ์งัพระสรุเสยีงของพระวญิญาณบรสิทุธิท์ีจ่ะตรสักบัขา้พระองคโ์ดยตรง 

ข้อพระธรรมประจ าวนั สภุาษติ 3.5-6  เหตุจงวางใจในพระเจา้ดว้ยสดุใจของเจา้  

และอย่าพึง่พาความรอบรูข้องตนเอง  6 จงยอมรบัรูพ้ระองคใ์นทกุทางของเจา้ 

และพระองคจ์ะทรงกระทาํใหว้ถิขีองเจา้ราบรื่น    

เยเรมยี ์33.3  จงทลูเรา  และเราจะตอบเจา้   และจะบอกสิง่ทีใ่หญ่ยิง่และทีซ่่อนอยู่   ซึง่เจา้ไมรู่น้ัน้ใหแ้ก่เจา้ 
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มีข้อแตกต่างกนัระหวา่งการมีปัญหา กบัการเป็นตวัปัญหา  

เมื่อครสิเตยีนเราเขา้ไปยุง่เกีย่วกบัการพดูคุย สนทนาหรอืทาํกจิกรรมใดๆ 

ทีไ่ม่ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึพระลกัษณะของพระครสิตเ์ลย นัน่แสดงว่าเรากาํลงัมปีญัหาแลว้ เมื่อเราเริม่รูต้วั 

เรากค็วรจดัการแกไ้ข แต่ถา้เราไม่ยอมทาํอะไรกบัปญัหาทีม่อียูน่ัน้เลย กเ็ท่ากบัเรากาํลงัหยุดเป็นคนมปีญัหา 

กลายเป็นว่า ปญัหานัน้กาํลงัครอบงาํเราเสยีแลว้  

มขีอ้แตกต่างกนัระหว่างการมปีญัหา กบัการเป็นตวัปญัหา บางครัง้ วธิกีารเยยีวยานัน้ง่ายมาก 

คอืการยอมรบัว่าเราเป็นตน้เหตุของปญัหา และทลูขอใหพ้ระเจา้ทรงชว่ย จงฟงัเสยีงของเพื่อนๆ 

หรอืญาตพิีน้่องทีคุ่ณไวใ้จ เพราะเขาอาจช่วยใหคุ้ณคน้พบปญัหานัน้ได ้

ซึง่โดยลาํพงัตวัคุณเองอาจมองขา้มมนัไป   

ค าอธิษฐานประจ าวนั ขา้แต่พระเจา้ 

ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคม์องเหน็ตนเองดว้ยสายตาของญาตแิละเพื่อนๆ ทีข่า้พระองคไ์วใ้จมากทีส่ดุ 

โปรดตรสักบัขา้พระองคแ์ละประทานพระคุณทีจ่ะจดัการกบัดา้นต่างๆ ในชวีติ ซึง่เป็นเหตุใหผู้อ้ืน่ราํคาญใจ 

เป็นเรื่องทีห่ลอกลวงตนเอง และเป็นสิง่ทีท่าํใหพ้ระองคท์รงผดิหวงั 

ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะไม่ทาํตวัใหเ้ป็นปญัหาเรื่อยไป 

ขอทรงยกโทษและประทานกาํลงัแก่ขา้พระองคด์ว้ยเถดิ 

ข้อพระธรรมประจ าวนั 2 โครนิธ ์63.5  ท่านจงพจิารณาดตูวัของท่านว่าท่านตัง้อยูใ่นความเชื่อหรอืไม่   

จงชนัสตูรตวัของท่านเองเถดิ   ท่านไม่สาํนึกหรอืวา่   พระเยซคูรสิตท์รงสถติอยูใ่นท่านทัง้หลาย   

นอกจากท่านจะแพก้ารชนัสตูร 

ลกูา 6.46-42  เหตุไฉนท่านมองดผูงทีใ่นตาพีน้่องของท่าน   แต่ไมท้ัง้ท่อนทีอ่ยูใ่นตาของท่าน   ท่านกไ็ม่รูส้กึ 
42 เหตุไฉนท่านจงึจะพดูกบัพีน้่องของท่านว่า   'พีน้่องเอ๋ย   ใหเ้ราเขีย่ผงออกจากตาของเธอ'   

แต่ทีจ่รงิท่านเองยงัไม่เหน็ไมท้ัง้ท่อนทีอ่ยู่ในตาของท่าน   ท่านคนหน้าซื่อใจคด   

จงชกัไมท้ัง้ท่อนออกจากตาของท่านก่อน   แลว้ท่านจะเหน็ไดถ้นดั   

จงึจะเขีย่ผงออกจากตาพีน้่องของท่านได ้
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การตดัสินใจ ต้องอาศยัคนทีส่ามารถตดัสินใจได้ 

ผูท้ีเ่ป็นพ่อแม่ ควรจะหนกัแน่นในการเรื่องการตดัสนิใจของตนในการอบรมสัง่สอนลกูๆ 

ตามทางของพระผูเ้ป็นเจา้ การทีเ่ดก็ๆ หลายคนถูกปล่อยปละละเลยใหป้ระพฤตติวัไม่เหมาะสม 

หรอืใชช้วีติไดต้ามใจตอ้งการ กไ็ม่ไดห้มายความว่านัน่คอืสิง่ทีด่ทีีส่ดุ หลายครัง้เดก็ๆ 

อาจไดร้บัอทิธพิลจากเพื่อนคนอืน่ๆ และเหน็ว่าพ่อแมข่องตนเองเป็นจอมเผดจ็การและเขม้งวดจนเกนิไป  

แมแ้ต่ผูใ้หญ่เอง บางครัง้กอ็าจรูส้กึว่าตนเองถูกปกครองอย่างไมค่่อยยุตธิรรม 

คนทีม่สีทิธอิาํนาจหลายครัง้ถูกเรยีกตวัมาเพื่อจดัการตดัสนิใจซึง่อาจไม่เป็นทีถู่กใจของคนสว่นใหญ่และเป็นเรื่

องทีจ่าํกดัสทิธขิองหลายคน 

เสยีงอนัชอบธรรมของผูนํ้าบางครัง้อาจถูกมองโดยคนทีไ่ดร้บัผลกระทบในทางลบว่าเป็นเผดจ็การ 

แต่ในบางสถานการณ์ มแีต่ผูนํ้าทีก่ลา้หาญเท่านัน้ทีจ่ะสามารถเป็นตวัแทนในการตดัสนิใจเพื่อทกุคนได ้   

ค าอธิษฐานประจ าวนั ขา้แต่พระบดิา 

โปรดทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะยอมรบัผูนํ้าและสัง่สอนขา้พระองคใ์หรู้จ้กัทาํตามเสยีงของผูนํ้าทีพ่ระองคท์รงแต่

งตัง้ไวเ้หนือชวีติ เมื่อขา้พระองคก์ระทาํเช่นนัน้แลว้ ขอทรงประทานพระคุณแก่คนอื่น 

ทีอ่ยู่ภายใตก้ารนําและการตดัสนิใจของขา้พระองคด์ว้ย 

ขอใหข้า้พระองคเ์ป็นทีพ่อพระทยัของพระองคเ์สมอไป  

ข้อพระธรรมประจ าวนั ฮบีร ู63.67  ท่านทัง้หลายจงเชือ่ฟงัและยอมอยู่ในโอวาทของหวัหน้าของท่าน   

จงใหเ้ขาทาํงานนี้ดว้ยความชื่นใจ   ไม่ใช่ดว้ยความเศรา้ใจ   ซึง่จะไม่เป็นประโยชน์อะไรแกท่่านทัง้หลายเลย   

เพราะว่าท่านเหล่านัน้ดแูลรกัษาจติวญิญาณของท่านอยู่   เสมอืนหนึ่งผูท้ีจ่ะตอ้งเสนอรายงาน    

โรม 63.6-2  ทุกคนจงยอมอยู่ใตบ้งัคบัของผูท้ีม่อีาํนาจปกครอง   

เพราะว่าไมม่อีาํนาจใดเลยทีม่ไิดม้าจากพระเจา้   และผูท้ีท่รงอาํนาจนัน้   พระเจา้ทรงแต่งตัง้ขึน้ 2 

เหตุฉะนัน้ผูท้ีข่ดัขนือาํนาจนัน้   กข็ดัขนืผูซ้ึง่พระเจา้ทรงแต่งตัง้ขึน้   

และผูท้ีข่ดัขนืนัน้จะตอ้งถูกพพิากษาลงโทษ 
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ความล้มเหลวเป็นเครือ่งทดสอบการอทิุศตนของเรา 

ส่วนความส าเรจ็จะทดสอบดคูณุลกัษณะชีวิตของเรา 

ช่วงเวลาทีย่าก ฤดกูาลทีล่าํบาก เวลาแห่งการถดถอย พบความทุกขโ์ศก และความลม้เหลว 

เป็นเครื่องทดสอบการอุทศิตนของเรา 

หลายคนบากบัน่กา้วผ่านชว่งเวลายากลาํบากเหล่านี้และไดป้ระสบกบัความสาํเรจ็ในชวีติ 

แต่ชวีติยงัคงมกีารทดสอบทีท่า้ทายหยบิยื่นใหแ้ก่เราอยู่เสมอ  

ในขณะทีค่วามลม้เหลวเป็นสิง่ทดสอบการอุทศิตนของเรานัน้ 

ความสาํเรจ็จะเป็นสิง่ทีท่ดสอบคณุลกัษณะชวีติของเรา 

เราจะทาํอย่างไรถา้เราประสบความสาํเรจ็ในชวีติแลว้มเีวลามากขึน้ มเีงนิทองมากจนเกนิความจาํเป็น 

และมโีอกาสมากมายเขา้มาสูช่วีติยิง่กว่าทีเ่ราเคยประสบมา? เราจะทาํอย่างไร 

ถา้เราอยู่ในสถานการณ์ทีด่เูหมอืนว่า เราคงไมต่อ้งพึง่พาพระเจา้มากหรอืบ่อยๆ เหมอืนอย่างทีเ่คยเป็นอกี? 

เราจะลมืพระเจา้ แลว้หนัไปตามทางของเราเองไหม? 

พระเจา้จะยงัไวว้างใจเราไดไ้หมเมื่อเราประสบความสาํเรจ็? 

จงเตรยีมตวัใหพ้รอ้มและวางแผนไวเ้สยีแต่ตอนนี้เพื่อจะสอบผ่านการทดสอบเรื่องคุณลกัษณะชวีติ 

และยงัสามารถยนืหยดัอยู่ในการอุทศิถวายตวัได ้  

ค าอธิษฐานประจ าวนั ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคต์อ้งการปรนนิบตัพิระองคต์ลอดวนัคนืในชวีติ 

โปรดประทานความทรหดและอดทนแก่ขา้พระองค ์

เพื่อจะยนืหยดัอยูใ่นทางจนบรรลุหลกัชยัสงูสดุทีพ่ระองคท์รงกาํหนดไว ้

เมื่อขา้พระองคป์ระสบความสาํเรจ็แลว้ ขา้พระองคจ์ะไม่ลมืพระองค ์

ขา้พระองคจ์ะคงดาํเนินชวีติตามคาํสญัญาทีม่ต่ีอพระองค ์และถ่อมใจอยู่เสมอไป 

ข้อพระธรรมประจ าวนั เฉลยธรรมบญัญตั ิ8.60-64  ท่านจะไดร้บัประทานอิม่หนํา   

และท่านจะสรรเสรญิพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของพวกท่าน   ในเรื่องแผ่นดนิอนัดซีึง่พระองคป์ระทานแก่ท่านนัน้ 
66 “ท่านทัง้หลายจงระวงัตวัอย่าลมืพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของท่าน   

ดว้ยไม่รกัษาพระบญัญตัแิละกฎหมายและกฎเกณฑข์องพระองค ์  ซึง่ขา้พเจา้ไดบ้ญัชาท่านในวนัน้ี 62 เกรงว่า   

เมื่อท่านไดร้บัประทานอิม่หนํา   ไดส้รา้งบา้นเรอืนดีๆ   และไดอ้าศยัอยู่ในนัน้ 63 

และเมื่อฝงูววัและฝงูแพะแกะของท่านทวขีึน้   มเีงนิทองมากขึน้  และบรรดาซึง่ท่านมอียู่กท็วขีึน้ 64 

จติใจของท่านทัง้หลายจะผยองขึน้   และท่านทัง้หลายกล็มืพระเยโฮวาห ์

พระเจา้ของท่านทัง้หลายผูท้รงนําท่านทัง้หลาย ออกจากแผ่นดนิอยีปิต ์  ออกจากแดนทาส 
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บางคนล้มเหลว แต่ไม่ได้เรียนรูบ้ทเรียนใดๆ เลย ...ช่างเป็นเรือ่งทีน่่าเศรา้ยิง่นัก 

สิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุไมใ่ชว่่าเราตอ้งผา่นหรอืเผชญิกบัเรื่องใดบา้ง แต่เรากาํลงัจะมุ่งหน้าไปสูท่ีใ่ดมากกว่า 
สถานการณ์ในชวีติอาจสอนบทเรยีนทีด่แีก่เรา หรอืไม่กท็าํใหเ้ราทอ้ถอยไปเลยกไ็ด.้.. 
ขึน้อยู่กบัการเลอืกของเราเอง เราอาจไม่สามารถกาํหนดไดว้่าเราจะตอ้งเจอกบัสิง่ใดบา้ง 
แต่เราสามารถตดัสนิใจไดว้่า เราจะลุยผ่านสถานการณ์นัน้ไปใหไ้ด ้

จงตดัสนิใจเสยีแต่วนัน้ีว่า คุณจะใหค้วามกดดนัต่างๆ และปญัหาชวีติ 
หรอืแมก้ระทัง่ความลม้เหลวทีเ่กดิขึน้เป็นบทเรยีนสอนคุณ เพื่อไม่ใหค้วามผดิหวงัเกดิซํ้ารอยไดอ้กีในอนาคต 
บ่อยครัง้ทีป่ระสบการณ์เป็นครทูีด่ทีีส่ดุ ถงึแมจ้ะเป็นประสบการณ์ทีไ่ม่ดกีต็าม 
จงเรยีนรูจ้ากความผดิพลาดของคุณ 

ค าอธิษฐานประจ าวนั ขา้แต่พระเจา้ 

ทรงโปรดประทานปญัญาแก่ขา้พระองคท์ีจ่ะรูจ้กัมองดคูวามลม้เหลวของตนเองดว้ยสายตาจากเบือ้งบน 

ทรงโปรดใชช้วีติของขา้พระองคเ์พื่อเป็นบทเรยีนสอนใจตนเองและคนอื่นๆ เพื่อประโยชน์แก่อนาคตของเรา 

ทรงโปรดยกโทษขา้พระองคใ์นสว่นทีท่าํใหพ้ระองคท์รงผดิหวงั 

และทรงนําพาขา้พระองคไ์ปสูอ่นาคตทีย่ิง่ใหญ่ขึน้ดว้ยเถดิ 

ขอ้พระธรรมประจ าวนั สดุด ี56.60-12 ขอทรงเบือนพระพกัตร์พระองค์จากบาปทัง้หลายของ 

ข้าพระองค์เสยี   และทรงลบบรรดาความบาปผิดของข้าพระองค์ให้สิน้   11 ขา้แต่พระเจา้  
ขอทรงสรา้งใจสะอาดภายในขา้พระองค ์ และฟ้ืนน้ําใจทีห่นกัแน่นขึน้ใหม่ภายในขา้พระองค ์  12 
ขออย่าทรงเหวีย่งขา้พระองคไ์ปเสยีจากเบือ้ง พระพกัตรพ์ระองค ์
และขออย่าทรงนําวญิญาณบรสิทุธิข์องพระองค ์ไปจากขา้พระองค ์  13 
ขอทรงคืนความช่ืนบานในความรอดแก่ข้าพระองค์    และชขู้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มพระทยั    

 



มกราคม 19 

การเคลือ่นไหวของพระเจ้าไมใ่ช่ประสบการณ์ทีเ่กิดขึ้นเดีย่วๆ 

 แต่ถกูออกแบบไว้เพือ่ให้ยัง่ยนืตลอดชัว่ชีวิต 

การเคลื่อนไหวแทข้องพระเจา้จะสง่ผลกระทบต่อชวีติ ครอบครวั 

ของผูค้นและชุมชนของเขาสบืเนื่องต่อไปอกีหลายทศวรรษ สิง่ด ี

การเฉลมิฉลองยิง่ใหญ่ทีเ่กดิขึน้ในบางทีบ่างแหง่ ถงึแมจ้ะเป็นสิง่ทีด่ใีนขณะนัน้ 

กอ็าจไม่สามารถนบัเป็นการเคลือ่นไหวแทข้องพระเจา้ได ้เมื่อพระเจา้ทรงเคลื่อนไหวทาํการนัน้ 

ผูค้นและสิง่ต่างๆ จะเปลีย่นแปลงไป คนจะเริม่ตน้ดาํเนินชวีติอยา่งถวายเกยีรตแิดพ่ระเจา้มากขึน้  

การเคลื่อนไหวของพระเจา้ ไม่ใช่ประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้แบบเดีย่วๆ 

แต่ถูกออกแบบไวเ้พื่อใหย้ัน่ยนืตลอดชัว่ชวีติ 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายปีกว่าจะเหน็ว่ามนัเป็นการเคลื่อนไหวของพระเจา้อย่างแทจ้รงิหรอืไม่ 

แทนทีเ่ราจะโหนไปคลื่นของชวีติทีข่ ึน้ๆ ลงๆ ไปแต่ละวนั หรอืมปีระสบการณ์ฝา่ยวญิญาณทีเ่ปลีย่นไปเรื่อยๆ 

เดีย๋วเฉลมิฉลองทีน่ัน่ จดังานเลีย้งทีน่ี่ 

เราควรจะทลูขอต่อพระเจา้ใหเ้คลื่อนไหวทาํการอย่างแทจ้รงิในชวีติของเรา... 

ใหเ้ป็นการเคลื่อนไหวทีจ่ะนําชวีติของคุณเคลื่อนไปนานกว่าหนึ่งชัว่โมง หนึ่งวนั หรอืหนึ่งสปัดาห ์

จงทาํใหช้วีติครสิเตยีนของคุณมคีวามมัน่คงทุกวนั  

ค าอธิษฐานประจ าวนั ขา้แต่พระเจา้ 

ขอรอ้งทลูต่อพระองคท์ีจ่ะเคลื่อนไหวชวีติของขา้พระองคไ์ปในทางทีจ่ะเปลีย่นแปลงขา้พระองคเ์อง 

และใหแ้ต่ละวนัของขา้พระองคน์ัน้ไดเ้จรญิขึน้ในพระคุณและความโปรดปรานของพระองค ์

ทรงโปรดประทานใหข้า้พระองคม์ชีวีติครสิเตยีนทีม่ ัน่คง ขอทรงใหค้วามหดหู่ ความกงัวล 

และความกลวัอยู่ห่างไกลจากขา้พระองค ์ขอใหค้วามยนิดเีป็นสว่นแบ่ง และสนัตสิขุเป็นรางวลัของขา้พระองค ์

โปรดสรา้งขา้พระองคใ์หเ้ป็นเหมอืนพระองคม์ากขึน้ ขา้พระองคอ์ยากมชีวีติยิง่ใหญ่ขึน้เพื่อพระองค์ 

ข้อพระธรรมประจ าวนั มาระโก 4.5,6,65,66 บา้งกต็กทีซ่ึง่มพีืน้หนิมเีน้ือดนิแต่น้อย   จงึงอกขึน้โดยเรว็   

เพราะดนิไม่ลกึ 6 แต่เมื่อแดดจดั   แดดกแ็ผดเผา   เพราะรากไมม่ ี  จงึเหีย่วไป 15 ซึง่ตกรมิหนทางนัน้ไดแ้ก่   

พระวจนะทีห่วา่นแลว้   และเมื่อบุคคลไดฟ้งั   

ในทนัใดนัน้ซาตานกม็าชงิเอาพระวจนะซึง่หว่านถูกใจเขานัน้ไปเสยี 66 

และซึง่ตกทีซ่ึง่มพีืน้หนิมเีน้ือดนิแต่น้อยนัน้   กท็าํนองเดยีวกนั   ไดแ้ก่บุคคลทีไ่ดย้นิพระวจนะ   

และกร็บัทนัทดีว้ยความปรดี ี

 



มกราคม 20 

อย่าใช้เวลาทัง้ชีวิตของคณุปีนป่ายบนัไดขึ้นไปจนถึงขัน้สูงสุด  

แต่กลบัพบวา่บนัไดมนัพาดอยู่ผิดที ่ 

เราคงเคยไดย้นิคาํกล่าวว่า “เรื่องหลกัคอื เราตอ้งทาํใหเ้รื่องหลกั เป็นเรื่องหลกั” 

แลว้สิง่ใดล่ะทีเ่ป็นเรื่องหลกั? คอืงาน, หรอืความมัง่คัง่, หรอือาํนาจ, ตําแหน่ง หรอืเกยีรตยิศชือ่เสยีง? 

สิง่ต่างๆ ทัง้หมดน้ีไม่อาจทาํใหจ้ติใจทีห่วิกระหายของเราอิม่เอมไดเ้ลย 

ถา้ความสาํเรจ็ทาํใหค้นเราพบความอิม่ใจได ้คนอย่างเอลวสิ เพรสลยี ์

กค็งยงัมชีวีติอยู่ไดใ้นทุกวนัน้ีอยา่งมคีวามสขุ  

อะไรคอืสิง่ทีส่าํคญัเป็นหลกั? 

คอืการคน้พบและดาํเนินตามพระประสงคท์ีพ่ระเจา้มไีวส้าํหรบัชวีติคุณนัน่แหละ 

ไม่มสีิง่อื่นใดทีจ่ะทาํใหเ้ราอิม่ใจไดอ้กี ไม่ว่าจะในชวีตินี้ หรอืในยคุทีจ่ะมาถงึ การมสีนัตสิขุในใจ 

และมคีวามยนิดใีนบา้น คอืผลของการดาํเนินชวีติทีพ่อพระทยัพระเจา้ 

จงทลูถามพระเจา้ว่าคุณจะประกอบอาชพี 

ดาํเนินชวีติและก่อใหเ้กดิความเปลีย่นไดอ้ย่างไรในขณะทีคุ่ณจดจ่ออยู่ทีส่ ิง่ทีส่าํคญัของชวีติ 

คุณมอีะไรจะตอ้งเสยีหรอื?   

ค าอธิษฐานประจ าวนั พระองคเ์จา้ขา้ 

ขา้พระองคต์อ้งการมชีวีติทีไ่ม่เพยีงแต่เป็นทีพ่อพระทยัพระองคเ์ท่านัน้ แต่เป็นทีอ่ิม่อกอิม่ใจของตนเองดว้ย 

ขา้พระองคต์อ้งการประสบความสาํเรจ็และมคีวามหมายต่อพระองค ์และต่อแผนการของพระองคด์ว้ย 

โปรดสาํแดงว่าขา้พระองคค์วรจะทาํสิง่ใด โปรดเปลีย่นแปลงจุดเน้นของขา้พระองคใ์นสว่นทีจ่าํเป็นตอ้งเปลีย่น 

ขอทรงช่วยขา้พระองคไ์ดม้องเหน็และรูจ้กัปรบัเปลีย่นลาํดบัความสาํคญัในชวีติดว้ยเถดิ 

ข้อพระธรรมประจ าวนั มทัธวิ 66.26 เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิง่ของสิน้ทัง้โลกแตต้่องเสยีชีวิตของตน   

ผู้นัน้จะได้ประโยชน์อะไร   หรือผู้นัน้จะน าอะไรไปแลกเอาชีวติของตนกลบัคืนมา 

6 ทโิมธ ี6.67  สาํหรบัคนเหล่านัน้ทีม่ ัง่มฝีา่ยโลก   จงกาํชบัเขาอย่าใหม้มีานะทฐิ ิ  

หรอืใหเ้ขามุง่หวงัในทรพัยท์ีไ่ม่เทีย่ง   แต่จงหวงัในพระเจา้ผูท้รงประทานทุกสิง่   

เพื่อความสะดวกสบายของเรา 

มทัธวิ 6.33  แต่ท่านทัง้หลายจงแสวงหาแผ่นดนิของพระเจา้   และความชอบธรรมของพระองคก์่อน   

แลว้พระองคจ์ะทรงเพิม่เตมิสิง่ทัง้ปวงเหล่านี้ให ้   



มกราคม 21 

ความเชือ่ไม่ใช่การปฏิเสธปัญหา แต่เป็นการปฏิเสธสิทธิของปัญหา 

ไม่ให้มนัด ารงอยูใ่นชีวิตได้อีกต่อไป 

ในปฐมกาล เมื่อพระเจา้ทอดพระเนตรเหน็บางสิง่ทีพ่ระองคไ์ม่ชอบพระทยั 

และประสงคท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงมนั พระองคก์ต็รสัออกมา 

พระเจา้ทรงวางมาตรฐานไวใ้นสิง่ทีค่นในยคุปจัจุบนัเรยีกว่า “ความเชื่อและการกล่าวยอมรบัดว้ยปาก” 

เมื่อพระองคต์รสัว่า “จงบงัเกดิความสว่าง” พระเจา้ไม่ไดป้ฏเิสธว่ามคีวามมดือยู่จรงิ 

ในการทีจ่ะก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางสรา้งสรรคข์ึน้มา พระเจา้ทรงเรยีกสิง่ทีย่งัไม่ม ี

เสมอืนกบัมนัมอียู่แลว้ ไม่ใช่เรยีกสิง่ทีม่อียูแ่ลว้เสมอืนกบัไม่มอียู ่ 

ในยุคพนัธสญัญาใหม่ ครสิเตยีนไดร้บัการหนุนใจใหเ้ป็นเหมอืนกบัพระเจา้ และกล่าวเรยีก 

“สิง่ทีย่งัไมม่ ีเสมอืนกบัมนัมอียูแ่ลว้” เราไม่ควรปฏเิสธขอ้เทจ็จรงิว่ามภีูเขาแห่งปญัหาทีก่าํลงัเผชญิหน้าเราอยู่ 

ตรงกนัขา้ม เราควรปฏเิสธไมใ่หม้นัมสีทิธทิีจ่ะคงอยูต่่อไปในชวีติเรา โดยการกล่าวออกไปดว้ยความเชื่อ 

และสัง่ใหภู้เขานัน้เคลื่อนไป การกล่าวว่า “ไมม่ภีูเขาอยู่เลย” นัน้ไม่มทีางเกดิผล    

ค าอธิษฐานประจ าวนั พระบดิาเจา้ ขอทรงชว่ยใหข้า้พระองคใ์หเ้ผชญิกบัปญัหาและดา้นต่างๆ 

ในชวีติซึง่ขา้พระองคย์งัไมพ่งึพอใจ และตอ้งการการเปลีย่นแปลง 

โปรดประทานความเชื่อทีจ่ะยดึมัน่และประทานกาํลงัทีจ่ะปา่วประกาศสิง่ทีข่า้พระองคเ์ขา้ใจว่าเป็นน้ําพระทยัข

องพระองคส์าํหรบัชวีตินัน้ 

โปรดสง่ทตูสวรรคม์าทาํการตามคาํปา่วประกาศแห่งความเชื่อของขา้พระองคด์ว้ยเถดิ 

ข้อพระธรรมประจ าวนั ปฐมกาล 6.3  พระเจา้ตรสัว่า   “จงเกดิความสว่าง”   ความสว่างกเ็กดิขึน้ 

โรม 4.67 ตามที่มคี าเขียนไว้ในพระคมัภีร์วา่   เราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของมวลประชาชาติ   

ตอ่พระพกัตร์พระองค์ที่ทา่นเช่ือ   คือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟืน้ชีวิตขึน้มา   และทรงเรียกสิง่ของที่ยงัมิได้มี  

 ให้มีขึน้   

ฮบีร ู60.23  ขอใหเ้รายดึมัน่ในความหวงัทีเ่ราทัง้หลายเชื่อและรบัไวน้ัน้   โดยไมห่วัน่ไหว   

เพราะว่าพระองคผ์ูท้รงประทานพระสญัญานัน้ทรงสตัยซ์ื่อ 

 



มกราคม 22 

บ่อยครัง้ปัญหาใหญ่ทีสุ่ดทีค่นเราต้องเผชิญนัน้  

เป็นเพียงแค่การจ าเป็นต้องท าการตดัสินใจในเรือ่งทีย่ากเท่านัน้ 

บางท ี

คุณอาจเป็นเพยีงคนเดยีวทีส่ามารถทาํบางสิง่บางอย่างกบัสิง่ทีก่าํลงัรบกวนจติใจของคุณมากทีส่ดุอยู่ในขณะ

นี้ ในชวีตินี้ เราไดร้บัการเรยีกใหท้าํการตดัสนิใจในเรื่องทีย่ากๆ บางเรื่อง บ่อยครัง้ 

ปญัหาทีใ่หญ่ทีส่ดุทีเ่ราตอ้งเผชญิมกัจะเป็นในสว่นของชวีติทีเ่รารูว้่าตอ้งคอยเอาใจใสด่แูลเป็นพเิศษ 

ถา้ปล่อยมนัไวอ้ย่างนัน้ สิง่ทีไ่มด่กีม็กัจะลุกลามออกไป ไมม่ทีางดขีึน้ 

ชวีติเรยีกรอ้งใหเ้รากา้วไปอย่างสรา้งสรรคเ์พื่อจะไดก้่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขึน้มา 

มอีะไรบา้งในชวีติของคุณทีจ่าํเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงในชวีติ? ปํญหาใหญ่ทีส่ดุของคุณ 

เป็นผลเกดิมาจากเรื่องใด? คุณจะทาํสิง่ใดเกีย่วกบัเรื่องนัน้ไดบ้า้ง? ถงึแมคุ้ณจะไม่อยากตอ้งการ 

แต่คุณอาจจาํเป็นตอ้งตดัสนิใจเรื่องยากๆ บางเรื่อง ถา้ใช่ กข็อใหคุ้ณรวบรวมเขยีนไว ้

และนํามาสนทนากบัพระเจา้ แลว้พระองคจ์ะทรงช่วยคุณในการตดัสนิใจ  

ค าอธิษฐานประจ าวนั ขา้แต่พระเจา้ 

ขา้พระองคร์ูว้่าพระองคท์รงมอบหมายใหข้า้พระองคร์บัผดิชอบต่อชวีติของตนเอง 

โปรดประทานสายตาทีจ่ะมองเหน็สิง่ทีต่่างๆ ซึง่รบกวนใจขา้พระองคม์ากทีส่ดุ 

และประทานกาํลงัทีจ่ะจดัการสิง่เหล่านัน้ถา้เป็นได ้โปรดประทานพระคุณใหข้า้พระองคห์นกัแน่น 

และกลา้ตดัสนิใจดว้ยใจสงบมัน่คง มคีวามกรุณาและอ่อนโยน  

ข้อพระธรรมประจ าวนั เฉลยธรรมบญัญตั ิ30.69  ขา้พเจา้ขออญัเชญิสวรรคแ์ละ 

โลกใหเ้ป็นพยานต่อท่านในวนัน้ีว่า   ขา้พเจา้ตัง้ชวีติและความตาย   พระพรและคาํสาปแชง่ไวต่้อหน้าท่าน   

เพราะฉะนัน้ท่านจงเลอืกเอาขา้งชวีติ เพื่อท่านและลกูหลานของท่านจะไดม้ชีวีติอยู่ 

โรม 64.62  ฉะนัน้เราทุกคนจะตอ้งทลูเรื่องราวของตวัเองต่อพระเจา้ 

สดุด ี68.35   พระองคป์ระทานโล่แห่งความรอด   ของพระองคใ์หข้า้พระองค ์  

และพระหตัถข์วาของพระองคท์รงคํ้าจุนขา้พระองค ์ และซึง่พระองคท์รงน้อมพระทยัลง   

กก็ระทาํใหข้า้พระองคเ์ป็นใหญ่ขึน้ 

 



มกราคม 23 

เราจะต้องเริม่จากจดุทีเ่ราอยู ่ไปสู่จดุทีเ่ราก าลงัจะไป 

โดยใช้สิง่ทีเ่รามีอยู่เพือ่ให้บรรลุผลในสิง่ทีเ่ราอยากได้ และพยายามท าในสิง่ทีเ่ราท าไม่ได้ 

เพือ่จะบรรลุความส าเรจ็ในทกุทางเท่าทีเ่ราจะท าได้ 

นี่เป็นสตูรง่ายๆ ของชวีติ 

พระเจา้สามารถประทานบางสิง่เพื่อใหเ้รานํามาใชเ้พื่อจะไดบ้รรลุถงึความสาํเรจ็ตามพระประสงคแ์ละจุดมุง่หม

ายของพระองคใ์นชวีติเรา และพระองคจ์ะประทานความฝนั นิมติ ความปรารถนาแรงกลา้ 

และความหวงัใจใหแ้ก่เราเพิม่เตมิ สิง่เหล่านี้มไีวเ้พื่อคอยสรา้งแรงบนัดาลใจแก่เรา เพื่อใหเ้ราใชส้ิง่ทีม่อียู ่

เริม่จากจุดทีเ่ราเป็นอยู่ เพื่อกระทาํในสิง่ทีด่ทีีส่ดุ เท่าทีเ่ราจะทาํได ้   

สิง่ทีด่ทีีส่ดุไม่ใช่การรอคอยใหไ้ดม้าซึง่ทุกอย่างทีเ่ราตอ้งการเพื่อทีจ่ะไดบ้รรลุความสาํเร็จโดยทีเ่ราไ

ม่ยอมลงมอืทาํสิง่ใดเลย ชวีติมอบโอกาสดีๆ  มาใหเ้ราในรปูแบบทีห่ลายครัง้ดเูหมอืนจะเป็นไปไม่ได ้

แต่มนัเป็นสิง่ทีส่อดคลอ้งกบัความฝนัทีม่อียู่ในหวัใจของเรา การตดิตามความฝนัจากพระเจา้ 

ซึง่เป็นความปรารถนาของจติใจเรานัน้ เป็นสิง่ทีม่คีวามหมายมากกว่าการดิน้รนแสวงหาเงนิทองเสยีอกี 

ความฝนัทีพ่ระเจา้ใสไ่วใ้นใจคุณคอือะไร? ตอนน้ีคุณทาํสิง่ใดกบัความฝนันัน้บา้ง?    

ค าอธิษฐานประจ าวนั พระเจา้ขา้ ความวางใจของขา้พระองคอ์ยู่ในพระองค ์ขา้พระองคท์ราบว่า 

ขา้พระองคไ์ม่อาจพึง่พาในความสามารถของตนเองได ้

เวน้แต่พระองคจ์ะทรงประทานใหเ้พื่อใหข้า้พระองคก์ระทาํใหส้าํเรจ็ตามน้ําพระทยัและพระประสงคข์องพระอง

ค ์ขอโปรดช่วยใหข้า้พระองคร์ูว้า่ควรทาํสิง่ใด ควรเริม่ตน้เมื่อไหร่ และความดาํเนินต่อไปอย่างไร 

อนาคตของขา้พระองคข์ึน้อยู่กบัพระองค ์

ข้อพระธรรมประจ าวนั  2พงศก์ษตัรยิ ์4:2 และเอลชีาตอบนางวา่   “บอกฉนัมาซวิา่  จะให้ฉนัท าอะไรให้   

เจ้ามีอะไรอยูใ่นบ้านบ้าง”   และนางตอบวา่   “สาวใช้ของทา่นไมม่อีะไรในบ้านนอกจากน า้มนัหนึง่ไห” 

มทัธวิ 64.67  พวกสาวกจงึทลูพระองคว์่า   

“ทีน่ี่พวกขา้พระองคม์แีต่ขนมปงัเพยีงหา้กอ้นกบัปลาสองตวัเท่านัน้” 

ฟิลปิปี 4.63  ขา้พเจา้ผจญทุกสิง่ได ้  โดยพระองคผ์ูท้รงเสรมิกาํลงัขา้พเจา้    

ฟิลปิปี 4.69  และพระเจา้ของขา้พเจา้จะประทานสิง่สารพดัทีพ่วกท่านขาดอยู่นัน้   

จากทรพัยอ์นัรุ่งเรอืงของพระองคใ์นพระเยซคูรสิต ์

 



มกราคม 24 

เราไม่จ าเป็นต้องรื้อสิง่หนึง่ท้ิงก่อนทีจ่ะสรา้งอีกสิง่ขึ้นมา  

ในบางฤดกูาล และในบางสถานการณ์ของชวีติ เราพบว่าตวัเรากาํลงัอยู๋ในชว่งเปลีย่นผ่านของชวีติ 

การเปลีย่นผ่าน ทาํใหเ้ราเคลื่อนกาย 

ทางวญิญาณและแมแ้ต่ทางดา้นปรชัญาความคดิจากจุดหนึ่งไปสูอ่กีจุดหนึ่ง 

ช่วงเปลีย่นผ่านอาจเป็นชว่งทีเ่ราตอ้งเผชญิดว้ยความยากลาํบากเป็นอย่างยิง่   

ไม่เป็นไรถา้เราจะรูส้กึมคีวามสขุกบัสิง่ใหม่ เราไม่จาํเป็นตอ้งรือ้สิง่เก่าทิง้ก่อนทีจ่ะสรา้งสิง่ใหมข่ึน้มา 

การเปลีย่นผ่านบางอย่างกไ็มจ่าํเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นอดตี 

อย่ายอมใหค้วามรูส้กึไม่มัน่คงของคุณหรอืคนอื่นใดทีใ่กลช้ดิคุณมากล่าวรา้ยอดตีของคุณ 

เราสามารถมคีวามสขุกบัจุดหมายทีเ่รากาํลงัดาํเนินไปได ้โดยไม่ตอ้งคดิในแง่ลบต่อจุดทีเ่ราเคยอยู่มาก่อน 

ค าอธิษฐานประจ าวนั ขา้แต่พระบดิา 

โปรดทรงสอนขา้พระองคถ์งึทางทีถู่กตอ้งและเป็นประโยชน์ในการใชช้วีติในชว่งเปลีย่นผ่าน 

ขา้พระองคข์อขอบพระคุณสาํหรบัทุกสิง่ทีท่รงกระทาํ และกาํลงักระทาํอยู่ต่อไปในชวีติของขา้พระองค ์

ขา้พระองคย์งัคงตื่นเตน้ทีจ่ะรบัรูถ้งึทุกอย่างทีพ่ระองคก์าํลงัจะทรงกระทาํ 

และจุดหมายทีพ่ระองคก์าํลงันําพาขา้พระองคไ์ป 

ขอทรงช่วยใหก้ารเดนิทางของขา้พระองคอ์ยู่ในสายพระเนตรและเป็นทีพ่อพระทยัของพระองค ์

ข้อพระธรรมประจ าวนั เอเฟซสั 4.29  อยา่ให้ค าหยาบคายออกมาจากปากทา่นเลย   

แตจ่งกลา่วค าทีด่ีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกบัความต้องการ   เพื่อจะได้เป็นคณุแก่คนท่ีได้ยินได้ฟัง 

โรม66.67 พีน้่องทัง้หลาย   ขา้พเจา้ขอวงิวอนท่าน   

ใหส้งัเกตดคูนเหล่านัน้ทีก่่อเหตุววิาทและทาํใหค้นอื่นหลง   ซึง่เป็นการผดิคาํสอนทีท่่านทัง้หลายไดเ้รยีนมา   

จงเมนิหน้าจากคนเหล่านัน้  

2 ทโิมธ ี2.23 อย่าขอ้งแวะกบัปญัหาอนัโง่เขลาและไม่เป็นสาระ   

ดว้ยรูแ้ลว้ว่าปญัหาเหล่านัน้ก่อใหเ้กดิการทะเลาะววิาทกนั 

 



มกราคม 25 

ถ้ามารท าให้คณุเลวไม่ได้ มนักจ็ะท าให้คณุมีงานยุ่ง 

เป็นความปรารถนาของมารทีจ่ะทาํใหคุ้ณเชื่องชา้ลง หรอืออกนอกเสน้ทาง หรอืถา้เป็นไปได ้

กท็าํใหคุ้ณหลุดออกจากการแขง่ขนัไปเลย การหลอกลวงนัน้ถอืเป็นศตัรตูอ้งหา้ม 

เพราะมนัเชีย่วชาญการล่อลวงอย่างยิง่ คนเราอาจมงีานยุ่ง สาละวนอยู่กบัการทาํงานเพื่อพระเจา้ 

มชีวีติวิง่ไปวิง่มา อาจดเูหมอืนกาํลงัเกดิผลเพื่อพระเจา้ แต่กลบัไม่ไดบ้รรลุผลสิง่ใดทีม่คีุณค่าเลย   

ถา้มารทาํใหคุ้ณเลวไม่ได ้มนัจะพยายามทาํใหคุ้ณมงีานยุ่ง 

การมวัแต่สาละวนเพื่อพยายามใกลช้ดิกบัพระเจา้ กบัครอบครวั กบัครสิตจกัร 

และชุมชนแบบมคีวามหมายนัน้ ถอืเป็นการยุ่งเกนิไป จงสาํรวจดชูวีติของคุณใหด้ ี

คุณกาํลงัยุ่งมากจนไมม่เีวลาพอทีจ่ะเป็นสขุกบัพระพรทีพ่ระเจา้ทรงประทานใหแ้ก่คุณหรอืไม่? ถา้ใช่ 

จงหาจุดทีจ่ะยอ้นกลบัมา โดยทีไ่ม่ตอ้งตดัขาดจากครอบครวั และจากพระเจา้  

ค าอธิษฐานประจ าวนั ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงช่วยขา้พระองคใ์หส้าํรวจตวัเองในการใชเ้วลา 

การจดัลาํดบัความสาํคญัต่างๆ และการเกดิผลในชวีติ 

ขา้พระองคไ์ม่อยากเป็นเพยีงแคเ่ทยีนไขทีลุ่กไหมไ้ปจนหมดทัง้สองดา้นเท่านัน้ 

โปรดประทานแผนการทีจ่ะจดัระเบยีบชวีติของขา้พระองค ์

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระประสงคข์องพระองคใ์นชวีติดว้ยเถดิ 

ขอทรงโปรดช่วยขา้พระองคใ์หรู้จ้กัเป็นสขุกบัพระพรต่างๆ ทีพ่ระองคท์รงประทานดว้ย 

ข้อพระธรรมประจ าวนั ลกูา 60.39-42   มารธามน้ีองสาวชื่อมารยี ์  

และมารยีก์น็ัง่ใกลพ้ระบาทพระเยซฟูงัถอ้ยคาํของพระองคด์ว้ย 40 แต่มารธายุง่ในการปรนนิบตัมิาก   

จงึมาทลูพระองคว์่า   “พระองคเ์จา้ขา้   พระองคไ์ม่สนพระทยัหรอื   

ซึง่น้องสาวของขา้พระองคป์ล่อยใหข้า้พระองคท์าํการปรนนิบตัแิต่คนเดยีว   

ขอพระองคส์ัง่เขาใหม้าช่วยขา้พระองค”์ 46 แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรสัตอบเธอว่า   “มารธา   มารธาเอ๋ย   

เธอกระวนกระวายและรอ้นใจดว้ยหลายสิง่นกั 42 สิง่ซึง่ตอ้งการนัน้มแีต่สิง่เดยีว   มารยีไ์ดเ้ลอืกเอาสว่นดนีัน้   

ใครจะชงิเอาไปจากเธอไม่ได”้ 

สดุด ี46.60  60 “จงนิ่งเสยี  และรูเ้ถอะว่า  เราคอืพระเจา้... 

 



มกราคม 26 

การอธิษฐานไมใ่ช่เครือ่งเทศของชีวิต ทีเ่ราเอามาโรยลงบนแผนการของเราเพือ่ให้ไดร้สชาติแบบ  

พระเจ้า... การอธิษฐานคือส่วนประกอบส าคญัทีท่ าให้เราค้นพบต าราอาหารส าหรบัชีวิตของเราได้  

การอธษิฐานไม่ไดเ้ป็นแค่การพยายามหาเวลามาแสวงหาพระพรจากพระเจา้ 

แต่มนัเป็นวธิกีารสือ่สารซึง่เราชืน่ชอบ เพื่อเปิดประตูนําไปสูค่วามสมัพนัธก์บัพระเจา้ 

คาํอธษิฐานคอืช่องทางทีพ่ระเจา้สง่ขา่วสารของพระองคเ์ขา้สูค่วามคดิและใจของเรา เมื่อเราอธษิฐาน 

พระเจา้กจ็ะตรสักบัวญิญาณของเรา ซึง่หลายครัง้เมื่ออธษิฐานเสรจ็สิน้แลว้ เราไม่รูต้วัดว้ยซํ้าว่า 

เราไดพ้บกบัทศิทางใหม ่และพบกบัคาํตอบของคาํถามทีเ่ราเคยมอียู่  

การอธษิฐานไมใ่ช่เครื่องเทศของชวีติ ทีเ่ราเอามาโรยลงไปบนแผนการของเรา 

เพื่อใหม้รีสชาตขิองพระเจา้ 

แต่การอธษิฐานคอืสว่นประกอบสาํคญัทีท่าํใหเ้ราคน้พบตําราอาหารสาํหรบัชวีติของเราได ้

แทนทีจ่ะพยายามใหพ้ระเจา้ทรงอวยพรเหนือสิง่ทีเ่รากาํลงักระทาํอยู่นัน้ บางท ี

เราอาจควรทีจ่ะใชเ้วลาเท่าทีจ่าํเป็น เพื่อจะคน้หาใหเ้จอว่าพระองคก์าํลงักระทาํสิง่ใดอยู ่

และพยายามเอาตวัเราไปมสีว่นร่วมกบัการงานนัน้ๆ    

ค าอธิษฐานประจ าวนั องคพ์ระบดิา ขา้พระองคท์ราบวา่พระองคม์น้ํีาพระทยั 

พระประสงคแ์ละแผนการทีเ่ฉพาะเจาะจงสาํหรบัชวีติของขา้พระองค ์

ขอทรงโปรดตรสัและสาํแดงแผนการอย่างเด่นชดัแกข่า้พระองค ์

ขา้พระองคไ์ม่อยากทาํตวัราวกบัว่าตนเองเป็นคนสาํคญัทีส่ดุและมปีญัญามากทีส่ดุในระหว่างเรา 

โปรดสาํแดงน้ําพระทยัใหข้า้พระองคไ์ดท้ราบ ขา้พระองคร์ูว้่านัน่เป็นสิง่ทีพ่ระองคท์รงอวยพระพรแลว้ 

ข้อพระธรรมประจ าวนั สภุาษติ 3.5-8  จงวางใจในพระเจา้ดว้ยสดุใจของเจา้  

และอย่าพึง่พาความรอบรูข้องตนเอง 6 จงยอมรบัรูพ้ระองคใ์นทกุทางของเจา้  

และพระองคจ์ะทรงกระทาํใหว้ถิขีองเจา้ราบรื่น 7 อย่าคดิว่าตนฉลาด จงยาํเกรงพระเจา้  

และหนัจากความชัว่รา้ย  8 การกระทาํเช่นนี้  จะเป็นทีชุ่ม่เน้ือของเจา้  และเป็นทีช่ื่นฉ่ําแก่กระดกูของตน    

 



มกราคม 27 

การทดสอบ 4 ประการในชีวิต- ประการทีห่นึง่ การทดสอบในหบุเขา 

หุบเขาหมายถงึ ช่วงเวลาทีช่วีติตกตํ่า บางครัง้ เราแต่ละคนจะพบว่าชวีติตนเองอยู่ในความตกตํ่า 

ทาํใหเ้กดิความหดหู่ อยากถอนตวั และคดิจมปลกัอยู่กบัความรูส้กึลม้เหลว และอยากลม้เลกิ การอยู่ในหบุเขา 

ไม่ใช่ที่ๆ  เหมาะแก่การตดัสนิใจทาํสิง่ใด ทศันวสิยัของเราถูกจาํกดัอยู่กบัสิง่ที่อยู่แวดลอ้มในขณะนัน้ 

ดงันัน้วสิยัทศัน์ของเราจงึจาํกดัมาก  

แต่อย่ากลวัไปเลยว่า คุณจะถูกทอดทิง้ใหอ้ยู่กบัช่วงชวีติในหุบเขาตลอดไป 

จงลุยผ่านความรูส้กึตกตํ่าเหล่านัน้ และเอาชนะการทดลองใจทีท่าํใหคุ้ณอยากเลกิตดิตามพระเจา้ไปใหไ้ด ้

จงจาํไวว้่า พระเจา้ทรงสถติกบัคณุ และจะทรงช่วยคุณใหเ้ปลีย่นแปลงในสิง่ทีจ่าํเป็นตอ้งเปลีย่น 

ในขณะทีคุ่ณยงัอยู่ในหุบเขานัน้  

ค าอธิษฐานประจ าวนั พระองค ์เจา้ขา้ โปรดช่วยขา้พระองคใ์นวนัน้ี 

ใหย้นืหยดัมัน่คงและเขม้แขง็เพือ่ผ่านการทดสอบในหุบเขาทีก่าํลงัเขา้มาในชวีติของขา้พระองค ์

ขา้พระองคท์ราบว่าขา้พระองคไ์วว้างใจพระองคไ์ด ้และพระองคจ์ะทรงเป็นพระองคเ์องเสมอ 

และพระองคท์รงประสงคท์ีจ่ะสาํแดงพระองคเ์ขม้แขง็เพื่อเหน็แกข่า้พระองค ์

ขอทรงช่วยขา้พระองคใ์หย้นืหยดัเคยีงขา้งอื่นเพื่อหนุนใจเขาในขณะทีพ่วกเขากาํลงัดาํเนินผ่านหุบเขาในชวีติเ

ขาดว้ย 

ข้อพระธรรมประจ าวนั สดุด ี23-4-6 แมข้า้พระองคจ์ะเดนิไปตามหุบเขาเงามจัจุราช    

ขา้พระองคไ์ม่กลวัอนัตรายใดๆ   เพราะพระองคท์รงสถติกบัขา้พระองค ์  

คทาและธารพระกรของพระองคเ์ลา้โลมขา้พระองค ์  พระองคท์รงเตรยีมสาํรบัใหข้า้พระองค ์  

ต่อหน้าต่อตาศตัรขูองขา้พระองค ์  พระองคท์รงเจมิศรีษะขา้พระองคด์ว้ยน้ํามนั   

ขนัน้ําของขา้พระองคก์ล็น้อยู่   แน่ทเีดยีวทีค่วามดแีละความรกัมัน่คง จะตดิตามขา้พเจา้ไป 

ตลอดวนัคนืชวีติของขา้พเจา้ และขา้พเจา้จะอยู่ในพระนิเวศของพระเจา้สบืไปเป็นนิตย ์

 



มกราคม 28 

การทดสอบ 4 ประการในชีวิต- ประการทีส่อง การทดสอบบนยอดเขา 

บนภูเขาแห่งชวีติ จุดทีเ่ราอยู่สงูจนเกอืบสมัผสัดวงดาวได ้

มกีระแสลมสดชื่นพดัพาความรูส้กึตื่นเตน้เขา้มา ทิง้ชว่งเวลาแห่งหบุเขาไวเ้บือ้งหลงั 

นิมติของเราในเวลาน้ีอาจดเูหมอืนยิง่ใหญ่มาก น่ีคอืชว่งเวลาทีเ่ราจาํเป็นตอ้งเตอืนใจตนเองว่า 

การตดัสนิใจทุกอย่างบนภูเขานี้ จะนําเราไปสูโ่อกาสขยบัขยายชวีติออกไป เราอาจกา้วไปขา้งหน้า 

หรอืไม่กล็งจากยอดเขาไปสูท่ศิทางใหม่ หรอือาจกลบัไปสูก่ารดิน้รนในหุบเขาของชวีติไดอ้กีครัง้กไ็ด ้ 

เราขึน้มาถงึภูเขาเพื่อรบัความสดชื่น เพื่อมองดคูวามสาํเรจ็ในอดตีทีผ่่านมา 

และเตรยีมใจรบักบัการทา้ทายใหม่ๆ ของชวีติ การทดสอบบนยอดเขาคอื คุณจะยอมรบัเอาการทา้ทายใหม่ 

ยอมรบัความเสีย่งทีจ่ะเผชญิกบัหุบเขาอกีครัง้ หรอืคุณจะยุตทิุกอย่างเพยีงเท่านี้?   

ค าอธิษฐานประจ าวนั พระบดิาเจา้ โปรดช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะยนืหยดัรอ้นรน 

และเขม้ขน้อยู่เสมอในความสมัพนัธก์บัพระองค ์

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเวลาทีข่า้พระองคม์ปีระสบการณ์ยนือยู่บนยอดเขาสงูนัน้ 

โปรดประทานจติใจทีต่ดิตามพระองคอ์ยู่ทุกเวลา โปรดประทานนิมติและกาํลงัใจใหม่ 

เพื่อทาํใหข้า้พระองคก์า้วต่อไปไดใ้นชวีติ 

ข้อพระธรรมประจ าวนั โยชวูา 64.60-62  และบดัน้ี   ดเูถดิ   

พระเจา้ยงัทรงใหข้า้พเจา้มชีวีติอยู่ตลอดสีส่บิหา้ปีนี้   ดงัทีพ่ระองคต์รสัตัง้แต่พระเจา้ตรสัเช่นนี้แก่โมเสส   

เมื่อคนอสิราเอลเดนิทางอยู่ในถิน่ทุรกนัดาร   และน่ีแน่ะวนัน้ีขา้พเจา้มอีายุแปดสบิหา้ปีแลว้ 66 

ขา้พเจา้ยงัมกีาํลงัแขง็แรง   เช่นเดยีวกบัวนัทีโ่มเสสใชใ้หข้า้พเจา้ไป   กาํลงัของขา้พเจา้ในการทาํศกึสงคราม 

หรอืออกไปและเขา้มาเดีย๋วนี้กเ็ป็นเหมอืนครัง้นัน้ 62 เพราะฉะนัน้ขอมอบแดนเทอืกเขานี้   

ซึง่พระเจา้ตรสัในวนันัน้ใหแ้กข่า้พเจา้   เพราะท่านไดย้นิในวนันัน้แลว้ว่าคนอานาคอยูท่ีน่ัน่   

มหีวัเมอืงใหญ่ทีม่กีาํแพงลอ้มอย่างเขม้แขง็   ชะรอยพระเจา้จะทรงสถติกบัขา้พเจา้   

ขา้พเจา้กจ็ะขบัไล่เขาออกไปได ้  ดงัทีพ่ระเจา้ตรสัไวแ้ลว้”    

ฟิลปิปี 4.63  ขา้พเจา้ผจญทุกสิง่ได ้โดยพระองคผ์ูท้รงเสรมิกาํลงัขา้พเจา้    

 



มกราคม 29 

การทดสอบ 4 ประการในชีวิต- ประการทีส่าม การทดสอบเรือ่งการรอคอย 

กสกิรย่อมหว่านเมลด็พนัธุข์องเขาลงไปในดนิแลว้กลบไว ้จากนัน้ 

เขาจะคอยพรวนดนิและรดน้ําดแูลตน้กลา้นัน้ดว้ยความอดทน รอคอยช่วงเวลาทีจ่ะไดเ้หน็ผลปรากฏออกมา 

จากประสบการณ์ทีผ่่านมา กสกิรไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะคาดหวงัการเกบ็เกีย่วผลในบัน้ปลาย 

และไม่รูส้กึทอ้ใจในช่วงทีย่งัไม่เหน็ผลใดๆ ปรากฏออกมา   

หลกัการเดยีวกนัน้ีเป็นจรงิในดา้นต่างๆ ของชวีติเราดว้ย เราหวา่นเวลา คาํอธษิฐาน 

และความอตุสาหะพยายามของเราลงไป 

แต่บางครัง้เรากถ็ูกทดลองใจใหเ้กดิความรูส้กึเหมอืนกบัว่าทุกอยา่งคงจะไรผ้ล 

นี่คอืการทดสอบเรื่องการรอคอย ในฐานะทีเ่ป็นครสิเตยีน 

เรารูว้่าพระเจา้จะเคลื่อนไหวทาํการเมื่อถงึวาระกาํหนดของพระองค ์ไมใ่ช่เมื่อเราหมดความอดทน 

จงไวว้างใจพระเจา้เมื่อเราไดก้ระทาํทุกอย่างเท่าทีจ่ะทาํไดไ้ปหมดแลว้ แลว้รอคอยพระเจา้... 

พระองคจ์ะมาทนัเวลาเสมอ 

ค าอธิษฐานประจ าวนั ขา้แต่พระบดิา ขอทรงชว่ยในยามทีข่า้พระองคต์อ้งการความอดทน 

ขอโปรดประทานพระคุณพเิศษแก่ขา้พระองคเ์พื่อจะผ่านการทดสอบเรื่องความอดทนไปได ้

ขา้พระองคท์ราบว่าพระองคท์รงเทีย่งธรรมและวาระเวลาของพระองคน์ัน้ดทีีส่ดุเสมอ 

ขอบพระคุณทีท่รงอดทนต่อขา้พระองค ์

ข้อพระธรรมประจ าวนั ยากอบ 5.7  เหตุฉะนัน้พีน้่องทัง้หลาย   

จงอดทนจนกว่าองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะเสดจ็มา จงดชูาวนารอคอยผลอนัลํ้าค่าทีจ่ะไดจ้ากแผ่นดนิ 

เพยีรคอยจนกระทัง่มฝีนตน้ฤดแูละฝนชุกปลายฤด ู

สดุด ี27.64  จงรอคอยพระเจา้   จงเขม้แขง็  และใหจ้ติใจของท่านกลา้หาญเถดิ    เออ  จงรอคอยพระเจา้ 

 



มกราคม 30 

การทดสอบ 4 ประการในชีวิต- ประการทีสี่ ่การทดสอบเมือ่บรรลุเป้าหมายแล้ว 

  ทุกอย่างมกีารเริม่ตน้ และสิน้สดุ น่ีคอืความแน่นอนของชวีติ ยกตวัอย่าง 

ชายหนุ่มคนหนึ่งทีห่มัน้หมายหญงิสาวไวเ้พื่อจะแต่งงานดว้ย 

ในวนัทีเ่ขาทาํพนัธสญัญาใจกบัเจา้สาวของเขานัน้ ชวีติหนุ่มโสดของเขากต็อ้งสิน้สดุลง 

บทหนึ่งในชวีติของเขาไดจ้บลงไปแลว้ แต่เชื่อเถอะว่า จะมกีารทดสอบเกดิขึน้   

เราทุกคนต่างกต็อ้งเผชญิกบัชว่งเวลาในชวีติ ทีค่รัง้หนึ่งสิง่ต่างๆ ซึง่เราเคยเกีย่วขอ้งดว้ยนัน้ 

ตอนนี้ไดผ้่านพน้ไปและเรากไ็มจ่าํเป็นเอาใจใสก่บัมนัอกีต่อไป มนัอาจเขา้มาถงึเราในรปูแบบการเกษยีณ, 

การถูกแทนที,่ หรอืแมแ้ต่ความตายของคู่ครองของเรา ในชว่งเวลาเช่นน้ี 

จาํเป็นอย่างยิง่ทีเ่ราตอ้งรูจ้กัยอมรบัจุดสิน้สดุของชวีติ ปล่อยวางอดตีไวก้บัที่ๆ  เหมาะสมของมนั 

เตรยีมใจรบัเอาอนาคต และพรกัพรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัการทดสอบใหม่ๆ ซึง่จะมาถงึชวีติเราอกีแน่นอน 

ค าอธิษฐานประจ าวนั ขา้แต่พระบดิา ขอทรงชว่ยขา้พระองคใ์หจ้บช่วงเวลาในชวีติลงดว้ยความเชื่อ 

เมื่อภารกจิหนึ่งไดเ้สรจ็สิน้ลงไป และวนัใหมห่รอืการทรงเรยีกใหม่ไดเ้ริม่ขึน้ 

ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะรบัเอาอนาคตทีย่งัไม่รูน้ัน้ดว้ยใจกลา้ 

ดว้ยตระหนกัว่าพระองคท์รงสถติกบัขา้พระองคเ์สมอในทุกย่างกา้ว 

ข้อพระธรรมประจ าวนั อสิยาห ์43.68-69 ตรสัดงันี้ว่า  “อย่าจดจาํสิง่ล่วงแลว้นัน้   

อย่าพเิคราะหส์ิง่เก่าก่อน ดเูถดิ เรากาํลงักระทาํสิง่ใหม่ งอกขึน้มาแลว้  เจา้ไม่เหน็หรอื  

 

 



มกราคม 31 

เรามกัจะถกูจ ากดัโดยความไม่เตม็ใจทีจ่ะปล่อยวางการควบคมุสถานการณ์ 

หลายคนในสหรฐัอเมรกิาไดร้บัการเลีย้งดมูาดว้ยทศันคตเิน้นความอสิระ 

บ่อยครัง้พวกเขารูส้กึเป็นเรื่องยากทีจ่ะยอมฟงั หรอืสนบัสนุนความคดิเหน็ของคนอื่น 

และยิง่เป็นสิง่ทีรู่ส้กึทา้ทายหนกัเขา้ไปอกีเมื่อถูกรอ้งขอใหเ้ขา้ไปมสีว่นกบับางสิง่บางอย่างทีเ่ขาไม่อาจควบคมุ

ได ้หลายคนจะยอมเขา้ไปมสีว่นกต่็อเมื่อตนเองสามารถมสีทิธมิเีสยีงในการควบคุมเท่านัน้ 

ไม่ว่าจะเป็นการเขา้รบัการเกณฑท์หาร และการเขา้ไปมสีว่นในกจิกรรมใดๆ ของชุมชนกต็าม 

เรื่องนี้ ก่อใหเ้กดิการทา้ทายกบับางคนในเรื่องการอุทศิตวัใหแ้กพ่ระครสิตด์ว้ย 

พวกเขาพรอ้มทีจ่ะรบัเอาพระองคเ์ป็นพระผูช้่วยใหร้อด แต่จะรูส้กึลงัเลทีจ่ะยอมรบัพระองคเ์ป็นเจา้นายในชวีติ 

แต่ในบลัลงักแ์หง่ชวีติคุณนัน้ มทีีน่ัง่ไวส้าํหรบัเพยีงคนเดยีวเท่านัน้ ผูท้ีน่ัง่อยู่นัน้คอืตวัคุณเอง หรอืพระองค์?  

ค าอธิษฐานประจ าวนั พระบดิาเจา้ 

ขา้พระองคท์ลูขอพระองคท์รงชว่ยในยามทีข่า้พระองคไ์ม่กลา้ปล่อยการควบคุมในชวีติ 

เพื่อจะไดม้อบการตดัสนิใจทุกอย่างไวก้บัองคพ์ระเยซ ูผูเ้ป็นเจา้นายและพระผูช้่วยใหร้อดของขา้พระองค ์

ขอทรงสอนมรรคาของพระองคแ์ก่ขา้พระองค ์แลว้ขา้พระองคจ์ะเดนิตาม 

ข้อพระธรรมประจ าวนั กจิการ 2.36 “เหตุฉะนัน้ใหพ้งศพ์นัธุอ์สิราเอลทัง้ปวงทรายแน่นอนว่า 

พระเจา้ไดท้รงยกพระเยซนูี้ ซึง่ท่านทัง้หลายไดต้รงึไวท้ีก่างเขนนัน้ 

ทรงตัง้ขึใ้หเ้ป็นทัอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และเป็นพระครสิต์” 

ยอหน์ 64.65  ถา้ท่านทัง้หลายรกัเรา ท่านกจ็ะประพฤตติามบญัญตัขิองเรา 

ยากอบ 4.7 เหตุฉะนัน้ท่านทัง้หลายจงน้อมใจยอมฟงัพระเจา้ จงต่อสูก้บัมารและมนัจะหนีท่านไป 

 

 


