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กรกฎาคม 1  
อย่าผกูพนัตวัเองและคนอืน่เข้ากบัพระบญัญติั แต่จงผกูพนัเข้ากบัพระวิญญาณ  

 
  ตวัอกัษรตามธรรมบญัญตันิัน้ปรบัโทษ ตําหนิ ปฏเิสธ และประหารใหต้าย 
แต่พระวญิญาณแห่งพระบญัญตันิัน้ใหค้วามรกั ฟ้ืนฟูใจ หนุนใจและประทานชวีติ พระบญัญตัเิรยีกรอ้งใหเ้กดิการพพิากษา 
ขณะทีพ่ระเมตตาปลดปล่อยเราใหพ้น้จากการลงโทษของพระบญัญตั ิ
เมื่อเราตดัสนิตนเองและผูอ้ื่นโดยตวัอกัษรตามพระบญัญตั ิเรามกัจะใชค้วามรุนแรง 
และตัง้ตวัเองใหค้ดิราวกบัว่าเราเป็นตํารวจ ผูพ้พิากษา อยัการ พศัด ีหรอืเพชฌฆาตประหาร 
พระบญัญตันิัน้ทาํใหเ้กดิการแตกแยก  
  พระวญิญาณของพระเจา้นัน้เป็นวญิญาณแห่งความเมตตา 
ในฐานะทีเ่ราเป็นบุตรของพระเจา้อย่าใหเ้ราผกูพนัตวัเองเขา้กบัพระบญัญตั ิแต่เขา้กบัพระประสงคข์องพระเจา้... 
และพระเจา้ไม่เคยมพีระประสงคท์ีจ่ะแยกพระองคเ์องออกจากบรรดาบุตรของพระองค ์
หรอืทาํใหบุ้ตรของพระองคแ์ยกออกจากกนั จงมใีจเมตตา   
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา โปรดยกโทษขา้พระองคใ์นสว่นทีข่า้พระองคช์อบวพิากษว์จิารณ์ ตดัสนิหรอืตําหนิผูอ้ื่น 
หรอืตนเองดว้ยความรุนแรง โปรดสาํแดงพระเมตตา และทรงสอนขา้พระองคใ์หม้คีวามเมตตาต่อผูอ้ื่นและต่อตนเองดว้ย 
ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคเ์ขา้ใจถงึพระวญิญาณของพระบญัญตั ิไม่ใช่แค่เพยีงตามตวัอกัษรเท่านัน้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
2 โครนิธ ์3.6 ผูท้รงโปรดประทานใหเ้ราสามารถทีจ่ะเป็นพนัธกรแห่งพนัธสญัญาใหม่   
อนัมใิช่ประมวลกฎแต่เป็นมาโดยพระวญิญาณ   ดว้ยว่าประมวลกฎนัน้ประหารใหต้าย   แต่สว่นพระวญิญาณประทานชวีติ 
 
โรม 8.1-2 เหตุฉะนัน้การลงโทษจงึไม่มแีก่คนทัง้หลาย   ทีอ่ยู่ในพระเยซคูรสิต ์
เพราะว่ากฎของพระวญิญาณแห่งชวีติในพระเยซคูรสิต ์  ไดท้าํใหข้า้พเจา้พน้จากกฎแหง่บาปและความตาย 
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กรกฎาคม 2  
การไม่เตม็ใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงคือตวัก าหนดลกัษณะชีวิตของเรา 

 
การทีเ่ราสามารถเขา้มารบัเอาพระคุณของพระเจา้ไดน้ัน้ 

ไม่ไดห้มายความว่าเราไมค่วรเปลีย่นแปลงตวัเองในสว่นทีจ่าํเป็นตอ้งเปลีย่นแปลง 
ชวีติทีไ่มไ่ดร้บัการทา้ทายจากพระวจนะของพระเจา้ กค็อืชวีติทีป่ราศจากการแกไ้ข 
และชวีติทีป่ราศจากการแกไ้ขกค็อืชวีติทีไ่มม่กีารเปลีย่นแปลง จงพจิารณาดชูวีติของตนเองตามพระวจนะของพระเจา้ 
และถงึแมคุ้ณจะรูด้วี่าพระเจา้จะทรงอภยัโทษใหคุ้ณแน่นอน กจ็งอย่าดือ้ดงึไมย่อมเปลีย่นแปลง 

โปรดจาํไวว้่า การไม่ตรวจสอบ ไม่รบัการทา้ทาย กค็อืการไม่ยอมเปลีย่นแปลง 
และการไม่เตม็ใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงกเ็ป็นตวักาํหนดลกัษณะชวีติของเรา 
อย่าถอืว่าเราบรรลุหลกัชยัแห่งความสมบรูณ์แบบแลว้ จงเป็นเหมอืนดนิเหนียวทีอ่ยู่ในมอืของพระองคผ์ูเ้ป็นช่างป ัน้ 
และอย่ารรีอทีจ่ะเปลีย่นแปลง จงมใีจเมตตาต่อตนเอง แต่กจ็งเตม็ใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงชวีติดว้ย   
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ โปรดประทานปญัญาใหข้า้พระองคร์ูจ้กัตรวจสอบตนเอง 
เพื่อจะไดเ้หน็ว่ามดีา้นใดบา้งในชวีติทีจ่าํเป็นพฒันาใหเ้ป็นเหมอืนพระองคม์ากขึน้ 
ขา้พระองคเ์ตม็ใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงความคดิ คาํพดู และการกระทาํเพื่อใหเ้ป็นทีช่อบพระทยัพระองค ์วนัน้ี 
ขา้พระองคจ์ะเป็นเหมอืนพระเยซมูากขึน้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
2 โครนิธ1์3:5 ท่านจงพจิารณาดตูวัของท่านว่าทา่นตัง้อยูใ่นความเชื่อหรอืไม่ จงชนัสตูรตวัของทา่นเองเถดิ   
ท่านไม่สาํนึกหรอืวา่ พระเยซคูรสิตท์รงสถติอยูใ่นท่านทัง้หลาย นอกจากท่านจะแพก้ารชนัสตูร 
 
สดุด ี26.2  ขา้แต่พระเจา้ ขอพสิจูน์ขา้พระองค ์ลองขา้พระองคเ์ถดิ ทดสอบใจและจติของขา้พระองคเ์ถดิ 
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กรกฎาคม 3 
ค าอธิษฐานทีเ่ขา้ถึงหวัใจของพระเจ้าได้นัน้ ต้องเป็นค าอธิษฐานทีอ่อกมาจากหวัใจของมนุษย ์  

 
พระคมัภรีส์อนเราว่า การอธษิฐานเป็นการทลูเสนอความตอ้งการบางอย่างโดยตรงต่อพระเจา้ ไม่ใช่ต่อคนอื่น 

ผ่านคนอื่น หรอืเพื่อต่อตา้นบางสิง่บางอย่าง 
คาํอธษิฐานมกัเป็นการทลูเสนอต่อพระเจา้ในพระนามของพระเยซโูดยสอดคลอ้งกบัพระวจนะของพระเจา้ทีเ่ราทราบอยู่แลว้ 
สอดคลอ้งกบัวถิทีางของพระเจา้ทีเ่ราเขา้ใจดแีลว้ และสอดคลอ้งกบัน้ําพระทยัของพระเจา้ทีเ่ปิดเผยแลว้นัน้ การอธษิฐานผดิ 
มกัจะไม่ไดร้บัคาํตอบ ตามทีพ่ระธรรมยากอบ 4:3 ไดก้ล่าวไวแ้ลว้นัน้ 

เมื่อเราอธษิฐาน จุดเน้นของเราควรอยู่ทีข่อใหพ้ระเจา้ทรงฟงัคาํอธษิฐานของเรา 
ไม่ใช่ใหค้นอื่นไดย้นิคาํอธษิฐานของเรา หรอืกล่าวอกีนยัหนึ่ง เราไม่ควรใชค้าํอธษิฐานเป็นโอกาสในการเทศนา หนุนใจ 
หรอืสัง่สอนคนอื่น ราวกบัว่าเรากาํลงัจบัผูฟ้งัเป็นเชลยในช่วงเวลาอนัศกัดิส์ทิธิน้ี์ คาํอธษิฐานทีเ่ขา้ถงึหวัใจของพระเจา้ไดน้ัน้ 
ตอ้งเป็นคาํอธษิฐานทีอ่อกมาจากหวัใจของมนุษย ์  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงสอนขา้พระองคใ์หอ้ธษิฐานอย่างเกดิผลในพระนามพระเยซ ูอาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
ยอหน์ 16.23-24 ในวนันัน้ท่านจะไม่ถามอะไรเราอกี เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า ถา้ท่านขอสิง่ใดจากพระบดิา 
พระองคจ์ะประทานสิง่นัน้ใหแ้กท่่านในนามของเรา แมจ้นบดัน้ีท่านยงัไม่ไดข้อสิง่ใดในนามของเรา   จงขอเถดิแลว้จะได ้
เพื่อความชื่นชมยนิดขีองท่านจะมเีตม็เป่ียม  
 
ยากอบ 4.2-3 ท่านทัง้หลายอยากได ้ แต่ไม่ได ้ท่านกฆ็า่กนั ท่านโลภแต่ไม่ได ้ทา่นกท็ะเลาะและทาํสงครามกนั   
ท่านไมม่เีพราะท่านไม่ไดข้อ ท่านขอและไม่ไดร้บั เพราะท่านขอผดิ หวงัไดไ้ปเพื่อสนองกเิลสตณัหาของท่าน 
 
ยอหน์ 15.16 ท่านทัง้หลายไม่ไดเ้ลอืกเรา แต่เราไดเ้ลอืกท่านทัง้หลาย และไดแ้ต่งตัง้ทา่นทัง้หลายไวใ้หท้่านไปเกดิผล 
และเพื่อใหผ้ลของท่านคงอยู่ เพือ่ว่าเมื่อท่านทลูขอสิง่ใดจากพระบดิาในนามของเรา พระองคจ์ะไดป้ระทานสิง่นัน้ใหแ้ก่ท่าน 
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กรกฎาคม 4  
ความซือ่สตัยคื์อวิธีการทีเ่รารูสึ้ก.. ส่วนสจัจะคือวิธีการทีพ่ระเจ้าทรงรูสึ้ก 

 
เป็น ไปไดท้ีใ่ครบางคนจะเป็นคนซื่อตรง แต่ไม่รูจ้กัสจัจะของพระเจา้เลย อนัทีจ่รงิ 

บ่อยครัง้มากทีส่ิง่ทีเ่ราเชื่อขดักนักบัสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงรูส้กึ ผูเ้ผยพระวจนะอสิยาหก์ล่าวว่า 
วธิกีารของพระเจา้นัน้สงูกว่าวธิกีารของเรา และความคดิของพระองคก์ส็งูกว่าความคดิของเรา 
เพราะเหตุนี้เองทีเ่ราตอ้งยอมมอบความรูส้กึ 
ท่าทแีละการกระทาํของเราไวภ้ายใตก้ารตรวจสอบแหง่พระวจนะของพระเจา้อยู่เสมอๆ  

พระเยซตูรสักบัสาวกของพระองคว์่า ถา้พวกเขาดาํรงอยูใ่นพระวจนะของพระองค ์พวกเขากจ็ะรูจ้กัสจัจะ 
และสจัจะจะกระทาํใหพ้วกเขาเป็นไท อย่าดาํเนินชวีติโดยเอาแต่เทีย่วไปบอกความรูส้กึของคุณใหค้นอื่นฟงัแบบตรงๆ 
ทางทีด่ใีหเ้ราบอกสจัจะใหเ้ขาฟงัดกีว่า   
    
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา ขอทรงสอนวถิทีางของพระองคแ์กข่า้พระองคด์ว้ย ขา้แต่พระเจา้ 
ขอทรงสาํแดงใหข้า้พระองคร์ูจ้กัสจัจะของพระองค ์โปรดชาํระขา้พระองคด์ว้ยความจรงิ พระวจนะของพระองคเ์ป็นความจรงิ 
โปรดทาํใหค้วามคดิของขา้พระองคแ์จม่ใสในวนัน้ี และทรงแทนทีค่วามคดิของขา้พระองคด์ว้ยพระวจนะของพระองค์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
ยอหน์ 8.31-32 พระเยซจูงึตรสักบัพวกยวิทีศ่รทัธาในพระองคแ์ลว้ว่า “ถา้ท่านทัง้หลายดาํรงอยู่ในคาํของเรา   
ท่านกเ็ป็นสาวกของเราอย่างแทจ้รงิ และทา่นทัง้หลายจะรูจ้กัสจัจะ และสจัจะจะทาํใหท้่านทัง้หลายเป็นไท” 
 
ยอหน์ 17.17 ขอทรงโปรดชาํระเขาใหบ้รสิทุธิด์ว้ยความจรงิ พระวจนะของพระองคเ์ป็นความจรงิ 
 
อสิยาห ์55.8-9 เพราะความคดิของเราไม่เป็นความคดิของเจา้  ทัง้ทางของเจา้ไม่เป็นวถิขีองเรา” พระเจา้ตรสัดงันี้  
“เพราะฟ้าสวรรคส์งูกว่าแผ่นดนิโลกฉนัใด  วถิขีองเราสงูกว่าทางของเจา้  
และความคดิของเรากส็งูกว่าความคดิของเจา้ฉนันัน้”     
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กรกฎาคม 5 
การแก้ไขพฤติกรรมแบบเกินพอดี คือการตอบสนองแบบขาดความเป็นผูใ้หญ่ 

ในเวลาทีเ่ราพยายามเปลีย่นแปลงชีวิต 
 

คุณเคยสงัเกตเดก็ๆ ตอนทีเ่ขาฝึกป ัน่จกัรยานครัง้แรกไหม? 
มนัดเูหมอืนเป็นเรื่องยากเหลอืเกนิทีเ่ขาจะคมุรถจกัรยานนัน้ใหอ้ยู่บนทาง ไม่ตกหลุมตกร่อง 
ตอนทีจ่กัรยานกาํลงัจะไถลออกไปนอกทางหรอืก่อนทีร่ถเขาจะลม้ลงนัน้ สว่นใหญ่เขาจะรบีหกัเลีย้วกลบัอย่างรวดเรว็ 
จนเป็นเหตุใหร้ถเสยีหลกัลม้ไปอกีทาง มนัดเูหมอืนว่าสิง่ทีเ่ขาจดจ่ออยู่กค็อืการพยายามหลกีเลีย่งไมใ่หร้ถลม้ 
แทนทีจ่ะจดจ่ออยู่กบัการทาํใหร้ถเคลื่อนไปในเสน้ทางดว้ยความปลอดภยั 
การปรบัเปลีย่นทศิทางเกดิขึน้ครัง้แลว้ครัง้เล่าชนิดกลบัลาํ กลบัทศิทางเลยทเีดยีว 
นี่เป็นปฏกิริยิาตอบสนองทีเ่กดิขึน้เป็นประจาํ ซึง่เราเรยีกว่า การแกไ้ขพฤตกิรรมแบบเกนิพอดี 

การแกไ้ขพฤตกิรรมแบบเกนิพอด ีทาํใหเ้ราหกัหลบจากปญัหาหน่ึง 
แต่กไ็ปทาํใหเ้กดิปญัหาอกีอย่างหน่ึงขึน้มาแทน เมื่อจาํเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง เป็นการดทีีเ่ราจะเริม่แกไ้ขจากเรื่องเลก็ๆ 
ทีส่ดุก่อน แลว้คอยสงัเกตดวู่าการแกไ้ขนัน้จะนําเราไปสูท่ศิทางใด   
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 พระเจา้ทีร่กั โปรดประทานปญัญาและการมองการณ์ไกลใหข้า้พระองค ์
เพื่อจะไดเ้ปลีย่นแปลงเสน้ทางในการดาํเนินชวีติในสว่นทีจ่าํเป็น โดยไม่ทาํใหเ้กดิปญัหาซํ้าซอ้นขึน้มาอกี 
ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคจ์ดจ่ออยู่กบัปลายทางขา้งหน้า มากกว่าสถานการณ์ในปจัจุบนั ขอบคุณพระองค ์อาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
สภุาษติ 26.25 มทีางหนึ่งซึง่คนเราคดิว่าถูก แต่มนัสิน้สดุลงทีท่างของความมรณา     
 
สภุาษติ 11.29 บคุคลผูท้าํใหค้รวัเรอืนของเขาลาํบากจะรบัลมเป็นมรดก     และคนโง่จะเป็นคนใชข้องคนฉลาด     
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กรกฎาคม 6  
เมือ่เราเรียนรูที้จ่ะเป็นผูต้าม เรากท็ าให้ตนเองมีคณุสมบติัดีขึ้นในการเป็นผูน้ า  

 
ในเกอืบทุกสถานการณ์ของชวีติ จะมผีูนํ้าเกดิขึน้เสมอ 

ผูนํ้าบ่อยครัง้ถูกคน้พบขณะกาํลงัทุ่มเททาํการภายใตก้ารนําของคนอื่นอยู่ 
ฤดกูาลแห่งการเป็นผูต้ามในชวีติของเราถูกออกแบบโดยพระเจา้ เพื่อใหเ้วลาและโอกาสแก่เราในการเรยีนรู ้
ไม่ว่าจะเป็นเดก็ชายทีเ่ดนิตามหลงัพ่อ หรอืเดก็หญงิทีเ่ดนิตามหลงัแม่ ทัง้สองต่างกก็าํลงัเรยีนรูท้ีจ่ะเป็นพ่อแมห่รอืคู่ครอง 
และเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมในวนัขา้งหน้า ถา้พวกเขาพลาดจากการเรยีนรูท้ีจ่ะเป็นผูต้าม 
กค็งเป็นเรื่องทีย่ากมากขึน้ทีเ่ขาจะออกไปเป็นผูนํ้าในอนาคตขา้งหน้า   

กเ็ช่นเดยีวกนักบัวนิยัดา้นอื่นๆ ในชวีติของเรา คนทีป่รารถนาจะคา้ขายกต็อ้งเรยีนรูท้ีจ่ะเป็นผูช้ว่ยเสยีก่อน 
ตอ้งเป็นเดก็ฝึกงานอยู่กบัช่างผูช้าํนาญ เมื่อเขาไดร้บัการฝึกฝนและดาํเนินตามคาํสอนของผูนํ้า 
เขากท็าํใหต้นเองเป็นผูนํ้าทีม่คีณุสมบตัดิขี ึน้ ชวีติครสิเตยีนและพนัธกจิในแผ่นดนิของพระเจา้กไ็ม่ต่างกนั 
จงเรยีนรูท้ีจ่ะเป็นผูต้าม และพฒันาคุณภาพการเป็นผูนํ้าของคุณ เมื่อพระเจา้ประทานโอกาสให ้ 
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 พระเจา้ทีร่กั ทรงโปรดช่วยขา้พระองคใ์หรู้จ้กัสงัเกตบทเรยีนต่างๆ จากช่วงเวลาทีก่าํลงัเรยีนรูใ้นการเป็นผูต้าม 
โปรดประทานพระคุณใหข้า้พระองคร์ูจ้กัพอใจในสิง่ทีเ่ป็นอยู่ ในขณะทีก่าํลงัเรยีนรูจ้ากผูอ้ื่น 
เพื่อจะไดเ้ตบิโตขึน้เขา้สูก่ารทรงเรยีกยิง่ใหญ่ในชวีติของขา้พระองคใ์นวนัเวลาขา้งหน้า 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
ฟิลปิปี 3.14 ขา้พเจา้กาํลงับากบัน่มุ่งไปสูห่ลกัชยั เพื่อจะไดร้บัรางวลั ซึง่ในพระเยซคูรสิตพ์ระเจา้ไดท้รงเรยีกจากเบือ้งบน 
ใหเ้ราไปรบั 
 
ฮบีร ู13.7 ท่านทัง้หลายจงระลกึถงึหวัหน้าของท่าน ผูซ้ึง่ไดป้ระกาศพระวจนะของพระเจา้แกท่่าน  
และจงพจิารณาดผูลปลายทางทีเ่กดิแก่เขา แลว้จงตามอย่างความเชื่อของเขา 
 
ฮบีร ู6.12 เราไม่อยากใหท้่านเป็นคนเฉื่อยชา้   แต่ใหต้ามเยีย่งอย่างแห่งคนเหล่านัน้ทีอ่าศยัความเชื่อและความเพยีร   
จงึไดร้บัตามพระสญัญาเป็นมรดก     
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กรกฎาคม 7  
เราคิดในสิง่ทีคิ่ดอยู่ รูสึ้กในอย่างทีก่ าลงัรูสึ้กอยู่ และต้องการอยา่งทีก่ าลงัต้องการอยู ่

 กเ็พราะเราเชือ่แบบทีก่ าลงัเชือ่อยู่นัน่เอง! 
 

คุณเคยสงสยับา้งไหมว่า ทาํไมคณุถงึคดิแบบทีก่าํลงัคดิอยู่ รูส้กึแบบทีก่าํลงัรูส้กึอยู่ หรอืตอ้งการแบบทีต่อ้งการอยู่ 
ในขณะทีค่นอื่นๆ ทีใ่กลช้ดิคุณกลบัคดิ รูส้กึ และตอ้งการต่างจากคุณอย่างเหน็ไดช้ดั? 
ทาํไมพวกเขาถงึไม่เป็นเหมอืนคณุล่ะ? บ่อยครัง้ เราต่างจากคนอื่นในวธิกีารคดิ 
ความรูส้กึและความปรารถนาของเรากเ็พราะเราเชื่อต่างไปจากพวกเขานัน่เอง   

เป็นเรื่องน่ากลวัทีจ่ะคดิว่าความเชื่อ 
การพพิากษาและการตดัสนิใจของเรานัน้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูอนัจาํกดัเกีย่วกบัเรื่องต่างๆ 
ทีเ่ราอาจมอียู่ในชัว่ขณะนัน้ จรงิๆ แลว้มเีรื่องทีเ่ราควรรูอ้กีมากมายเกีย่วกบัแต่ละสถานการณ์ 
สภาพแวดลอ้มและความจรงิของชวีติ เกนิกว่าทีเ่ราจะจนิตนาการได ้
ทางเดยีวทีป่ลอดภยัทีจ่ะดาํเนินชวีติของเรานัน้กค็อืการตรวจสอบสิง่ทีเ่ราเชื่อกบัพระวจนะของพระเจา้ 
เพราะเมื่อเราเลอืกทีจ่ะเชื่อในสิง่ทีพ่ระเจา้เชื่อ เรากจ็ะคดิ รูส้กึ และตอ้งการอย่างทีพ่ระเจา้ตอ้งการดว้ย   
  
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา ขอทรงชว่ยอย่าใหข้า้พระองคด์่วนตดัสนิเรื่องสถานการณ์ต่างๆ 
หรอืทาํการตดัสนิใจโดยไม่ไดต้รวจสอบกบัพระวจนะของพระองคเ์สยีก่อน 
โปรดประทานพระคุณทีจ่ะช่วยใหข้า้พระองคร์ูว้่าขา้พระองคผ์ดิพลาดในสว่นใด 
และเปลีย่นชวีติขา้พระองคใ์หส้อดคลอ้งกบัน้ําพระทยัของพระองคด์ว้ย 
เป้าหมายสงูสดุในชวีติของขา้พระองคค์อืทาํใหพ้ระองคท์รงพอพระทยั 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
โรม 12.1-2 พีน้่องทัง้หลาย   ดว้ยเหตุนี้โดยเหน็แก่ความเมตตากรุณาของพระเจา้   
ขา้พเจา้จงึวงิวอนท่านทัง้หลายใหถ้วายตวัของท่านแด่พระองค ์  
เพื่อเป็นเครื่องบชูาทีม่ชีวีติอนับรสิทุธิแ์ละเป็นทีพ่อพระทยัพระเจา้   ซึง่เป็นการนมสัการโดยวญิญาณจติของท่านทัง้หลาย 
อย่าประพฤตติามอย่างคนในยุคนี้   แต่จงรบัการเปลีย่นแปลงจติใจ   แลว้อุปนิสยัของท่านจงึจะเปลีย่นใหม่   
เพื่อท่านจะไดท้ราบน้ําพระทยัของพระเจา้   จะไดรู้ว้่าอะไรด ี  อะไรเป็นทีช่อบพระทยัและอะไรดยีอดเยีย่ม  
 
ฮบีร ู4.2 เพราะว่าแทท้ีจ่รงิ   เราไดร้บัขา่วอนัประเสรฐิเช่นเดยีวกบัเขา   แต่ว่าเขาไม่ไดร้บัประโยชน์จากขา่วอนัประเสรฐิ   
เพราะเขาไม่เชื่อ 
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กรกฎาคม 8  
คณุจะท าสิง่ใดเพือ่พระเจ้าบา้ง ถ้าคณุไม่มีความกลวัอยู่เลย? 

 
ประชากรอสิราเอลไดร้บัการประกาศว่าพระเจา้กาํลงัจะนําพวกเขาออกจากการเป็นทาสในอยีปิตเ์ขา้สูแ่ผ่นดนิทีม่ี

น้ํานม น้ําผึง้ไหลบรบิรูณ์ ซึง่พระองคไ์ดท้รงสญัญาไวแ้ลว้กบับรรพบุรุษของพวกเขาคอื อบัราฮมั อสิอคั และยาโคบ 
เป็นทีแ่น่ชดัว่าพระเจา้ทรงสถติกบัพวกเขาเมื่อเริม่อพยพเดนิทางออกมา 
และทรงสาํแดงการอศัจรรยเ์พื่อพวกเขาตลอดเสน้ทางไปสูแ่ผ่นดนิแห่งพระสญัญานัน้ 
พระเจา้ทรงแยกทะเลแดงและทาํใหอ้าหารตกมาจากทอ้งฟ้าในทุกเวลาเชา้ตลอดการเดนิทาง 

แต่เมื่อถงึคราวทีจ่ะเขา้ประทะกบัอุปสรรคทีข่วางหน้า คนอสิราเอลกลบัไม่กลา้ทีจ่ะกา้วต่อเพราะเหตุความกลวั 
ความกลวัหยุดยัง้พระพรของพระเจา้ไวใ้นสมยันัน้ และมนักจ็ะหยุดยัง้พระพรไวใ้นสมยัของเราดว้ย 
คุณจะทาํสิง่ใดเพื่อพระเจา้บา้ง ถา้คุณไมม่คีวามกลวัอยู่เลย?  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 พระเจา้ทีร่กั ขา้พระองคเ์ลอืกทีจ่ะเขม้แขง็และกลา้หาญ 
และจะไม่หวัน่กลวัหรอืครัน่ครา้มเมื่อตอ้งเผชญิกบัอุปสรรคในขณะทีก่าํลงัดาํเนินตามน้ําพระทยัของพระองค ์
ขอโปรดประทานพระคุณเพื่อใหข้า้พระองคไ์ดก้า้วต่อไปภายใตแ้รงกดดนัทีเ่กดิขึน้ในชวีติ 
โดยไม่ยอมใหค้วามกลวัมาหยุดยัง้ขา้พระองคไ์ด ้
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
โยชวูา 1.6-9 จงเขม้แขง็และกลา้หาญเถดิ   เพราะเจา้จะกระทาํใหช้นชาตนิี้รบัแผ่นดนินัน้เป็นมรดก   
ซึง่เราปฏญิาณไวก้บับรรพบุรุษของเขาทัง้หลายว่าจะยกใหเ้ขา เพยีงแต่จงเขม้แขง็และกลา้หาญยิง่เถดิ   
ระวงัทีจ่ะกระทาํตามธรรมบญัญตัทิัง้หมด   ซึง่โมเสสผูร้บัใชข้องเราไดบ้ญัชาเจา้ไวน้ัน้   
อย่าหลกีเลีย่งจากธรรมบญัญตันิัน้ไปทางขวามอืหรอืทางซา้ย   เพื่อว่าเจา้จะไปในถิน่ฐานใดเจา้จะไดร้บัความสาํเรจ็อย่างด ี
อย่าใหห้นงัสอืธรรมบญัญตันิี้ห่างเหนิไปจากปากของเจา้   แต่เจา้จงตรกึตรองตามนัน้ทัง้กลางวนัและกลางคนื   
เพื่อเจา้จะไดร้ะวงัทีจ่ะกระทาํตามขอ้ความทีเ่ขยีนไวน้ัน้ทุกประการ   แลว้เจา้จะมคีวามจาํเรญิ  
และเจา้จะสาํเรจ็ผลเป็นอย่างด ีเราสัง่เจา้ไวแ้ลว้มใิชห่รอืว่าจงเขม้แขง็และกลา้หาญเถดิ   อย่าตกใจหรอืครา้มกลวัเลย   
เพราะว่าเจา้ไปในถิน่ฐานใด   พระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของเจา้ทรงสถติกบัเจา้ 
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กรกฎาคม 9  
พระเจ้าคิดในมิติทีค่นอืน่ๆ เรียกว่าเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้ 

 
ผมเขา้ใจว่า ตามทฤษฎอีากาศพลวตั ิ(aerodynamics) นัน้ มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลยทีผ่ึง้จะบนิได ้เหตุผลกเ็พราะว่า 

แรงลมจากการกระพอืปีกของผึง้นัน้มน้ีอยเกนิไป ไม่เพยีงพอทีจ่ะพยงุน้ําหนกัตวัของผึง้ไวไ้ด ้
แรงพยงุหรอืแรงสง่นัน้ไมม่ากพอทีจ่ะเอาชนะแรงดงึดดูของโลกหรอืแรงโน้มถ่วงได ้เพราะฉะนัน้ ผึง้จงึบนิไม่ได.้.. 
แต่มนักย็งับนิได ้มนัเป็นไปไดอ้ย่างไร?  

พระเจา้สรา้งผึง้ขึน้มาเพื่อใหม้นับนิได ้นัน่แหละคอืเหตุผลขอ้เดยีวทีท่าํใหม้นับนิได ้
เช่นเดยีวกบัทีพ่ระเจา้สรา้งผึง้ขึน้มาใหบ้นิได ้พระองคก์ท็รงสรา้งคุณขึน้มาใหห้กัทาํลายพนัธนาการแห่งขอ้จาํกดัฝา่ยโลก 
เพื่อจะกระทาํสิง่เป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปไดเ้พราะพระองคต์รสัไวแ้ลว้ว่าคุณทาํได ้เพยีงแค่คาํเดยีวจากพระเจา้ 
หน่ึงความคดิทีไ่ดร้บัการดลใจจากเบือ้งบน และการสมัผสัครัง้เดยีวจากพระวญิญาณบรสิทุธิ ์
คุณจะสามารถหกัทาํลายอุปสรรคแห่งความเป็นไปไม่ไดท้ีจ่องจาํคนเราไว้ไดห้มด จงเริม่คดิเหมอืนอย่างทีพ่ระเจา้คดิ 
โดยการเตมิความคดิของคุณดว้ยพระวจนะของพระเจา้ แลว้เฝ้าคอยดสูิง่ทีเ่ป็นไปไม่ไดใ้หก้ลายเป็นความจรงิขึน้มา  

 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคอ์ยากคดิเหมอืนอย่างพระองค ์และมองเหน็สิง่ต่างๆ ดว้ยมุมมองแบบพระองค ์
แทนทีจ่ะถูกจาํกดัดว้ยสิง่แวดลอ้ม และสถานการณ์ต่างๆ รวมทัง้ขอ้จาํกดัอื่นๆ ในชวีติ ขา้พระองคเ์ชื่อในพระองค ์ดงันัน้ 
ทุกสิง่จงึเป็นไปไดส้าํหรบัขา้พระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
มาระโก 9.23 พระเยซจูงึตรสัแกบ่ดิานัน้ว่า  “ 'ถา้ช่วยได'้  น่ะหรอื   ใครเชื่อกท็าํใหไ้ดทุ้กสิง่” 
 
มาระโก 10.27 พระเยซทูอดพระเนตรเหล่าสาวกแลว้ตรสัว่า   “ฝา่ยมนุษยก์เ็หลอืกาํลงัทีจ่ะทาํได ้  
แต่ไม่เหลอืกาํลงัของพระเจา้   เพราะว่าพระเจา้ทรงกระทาํใหส้าํเรจ็ไดทุ้กสิง่” 
 
มาระโก 14.36 พระองคท์ลูว่า   “อบับาหมายความว่า  พระบดิา   พระบดิาเจา้ขา้   พระองคอ์าจทรงกระทาํสิง่ทัง้ปวงได ้  
ขอใหถ้ว้ยนี้เลื่อนพน้ไปจากขา้พระองคเ์ถดิ   แต่ว่าอย่าใหเ้ป็นตามใจปรารถนาของขา้พระองค ์  
แต่ใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองค”์ 
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กรกฎาคม 10  
การด าเนินตามการทรงน าของพระวิญญาณ เป็นเรือ่งทีง่่ายพอๆ กบัการปฏิเสธเสียงทีม่าจากต้นตออืน่ 

 
มนุษยเ์ราถูกสรา้งขึน้มาใหป้ระกอบดว้ยสามสว่น มวีญิญาณ จติใจ และร่างกาย 

ความบาปดัง้เดมิในสวนเอเดนก่อใหเ้กดิองคป์ระกอบอย่างทีส่ี ่ซึง่เราเรยีกว่า เน้ือหนงั 
เน้ือหนงัเป็นพลงัขบัเคลื่อนอยูใ่นธรรมชาตฝิา่ยตํ่าของมนุษยซ์ึง่เป็นคนบาป 
มนุษยท์ีป่ราศจากแรงจงูใจของพระเจา้กเ็ป็นคนฝา่ยเน้ือหนงัและเตม็ไปดว้ยความอยากในฝา่ยเน้ือหนงั 
เมื่อเราบงัเกดิใหมแ่ลว้ พระวญิญาณของพระเจา้ซึง่อยูใ่นตวัเรากต่็อสูก้บัเนื้อหนงัทีค่วบคุมชวีติของเราอยู่ 
จติใจของมนุษยน์ัน้ขบัเคลื่อนดว้ยปญัญา ความรู ้อารมณ์ และความตัง้ใจ 
สว่นร่างกายจะตอบสนองต่อความสะดวกสบายต่างๆ ทีม่นุษยร์ูจ้กัคุน้เคย ทุกคนจะตอบสนองต่อเสยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
อาจเป็นเสยีงของเน้ือหนงั เสยีงของจติใจ เสยีงของร่างกาย หรอืเสยีงของพระวญิญาณกไ็ด ้
ถา้เราสามารถแยกแยะไดว้่าเสยีงทีพ่ดูกบัเราเป็นเสยีงอะไร เรากส็ามารถทีจ่ะปฏเิสธต่อเสยีงทีไ่ม่ไดม้าจากพระวญิญาณได ้  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิาผูส้ถติในสวรรค ์ขอทรงช่วยขา้พระองคใ์หรู้จ้กัจดจาํเสยีงต่างๆ ในชวีติซึง่สอดคลอ้งกบัพระวจนะ 
น้ําพระทยั และวถิทีางของพระองค ์ขอทรงสอนขา้พระองคใ์หรู้จ้กัแยกแยะเสยีงต่างๆ 
ทีอ่าจทาํใหข้า้พระองคห์ลงหา่งไปจากพระองค ์กบัเสยีงขององคพ์ระวญิญาณ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
โรม 8.14 เพราะว่าพระวญิญาณของพระเจา้ทรงนําผูใ้ด   ผูน้ัน้กเ็ป็นบุตรของพระเจา้ 
 
กาลาเทยี 5.16-18 แต่ขา้พเจา้ขอบอกว่า   จงดาํเนินชวีติตามพระวญิญาณ   อย่าสนองความตอ้งการของเน้ือหนงั 
เพราะว่าความตอ้งการของเน้ือหนงัต่อสูพ้ระวญิญาณ   และพระวญิญาณกต่็อสูเ้น้ือหนงั   เพราะทัง้สองฝา่ยเป็นศตัรกูนั   
ดงันัน้สิง่ทีท่่านทัง้หลายปรารถนาทาํจงึกระทาํไมไ่ด ้แต่ถา้พระวญิญาณทรงนําท่าน   ท่านกจ็ะไม่อยู่ใตธ้รรมบญัญตัิ 
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กรกฎาคม 11 
การล้มเหลวไม่ใช่การพา่ยแพ ้

 
ชวีติของผูเ้ชื่อนัน้คอืการต่อสูซ้ึง่พระคมัภรีส์อนไวจ้ากเวทแีหง่ชยัชนะ 

บุคคลผูด้าํเนินในทางชอบธรรมกบัพระเจา้นัน้จะตอ้งทนทุกขก์บัปญัหามากมายซึง่ถอืเป็นเรื่องธรรมดาสาํหรบัมนุษย ์
แต่พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงชว่ยกูเ้ขาออกมาใหพ้น้หมด อนัทีจ่รงิ ยิง่บุตรของพระเจา้ตอ้งทนทุกขม์ากเท่าใด 
เขากจ็ะยิง่เกดิผลทวคีณูและเตบิโตขึน้มากเท่านัน้ คนชอบธรรมนัน้ลม้ลงเจด็ครัง้ แต่เขาจะกลบัลุกขึน้ไดอ้กี 
เพราะพระผูเ้ป็นเจา้จะทรงประทานชยัชนะแก่เราเสมอ และกระทาํใหเ้รามชียัชนะในพระเยซคูรสิต ์
ไม่มอีาวุธใดทีส่รา้งขึน้เพื่อต่อสูคุ้ณจะจาํเรญิอยู่ได ้คุณจะปรบัโทษลิน้ทุกลิน้ทีลุ่กขึน้ต่อสูคุ้ณในการพพิากษา 
เพราะนี่คอืสว่นหนึ่งของมรดกทีคุ่ณมอียู่ในพระเยซคูรสิต ์ย่างเทา้ของคุณถูกกาํหนดไวโ้ดยพระเจา้ ดงันัน้ แมคุ้ณตอ้งลม้ลง 
คุณกจ็ะไมถู่กเหวีย่งลงเหยยีดยาว 
เพราะพระผูเ้ป็นเจา้จะทรงยกชคูุณไวด้ว้ยพระหตัถข์วาของพระองคเ์พื่อไมใ่หย้่างเทา้ของคุณไถลลื่น 
การลม้เหลวไม่ใช่การพ่ายแพ ้  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
  พระเจา้ทีร่กั โปรดกระทาํใหข้า้พระองคร์ะลกึถงึบรรดาถอ้ยคาํทีพ่ระองคไ์ดต้รสักบัขา้พระองคไ์วแ้ลว้นัน้ 
และประทานความมัน่ใจแก่ขา้พระองคท์ีจ่ะรูว้่า พระองคจ์ะไม่ทอดทิง้หรอืหลงลมืขา้พระองค์เสยี 
เพื่อขา้พระองคจ์ะสามารถกล่าวดว้ยใจกลา้ไดว้่า “ถา้พระเจา้ทรงอยู่ฝา่ยเรา ใครจะต่อสูข้ดัขวางเราได?้” 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
สดดุ ี37.23-26 ถา้พระเจา้ทรงนําย่างเทา้ของมนุษยค์นใด และคนนัน้พอใจในมรรคาของพระองค ์  แมเ้ขาลม้  
เขาจะไม่ถูกเหวีย่งลงเหยยีดยาว เพราะว่าพระหตัถพ์ระเจา้พยงุเขาไว ้ ขา้พเจา้เคยหนุ่ม  และเดีย๋วนี้แกแ่ลว้ 
แต่ขา้พเจา้ยงัไม่เคยเหน็คนชอบธรรมถูกทอดทิง้ หรอืลกูหลานของเขาขอทาน  เขาแจกจ่ายอย่างกวา้งขวางและใหย้มืเสมอ  
และลกูหลานของเขากเ็ป็นคาํพร     
 
สดดุ ี34.29 คนชอบธรรมนัน้ถูกขม่ใจหลายอย่าง แต่พระเจา้ทรงช่วยกูเ้ขาออกมาใหพ้น้หมด     
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กรกฎาคม 12 
สิง่เก่าๆ อาจเป็นสิง่ใหมที่เ่ราก าลงัแสวงหาอยู่กไ็ด้ 

 
เมื่อพระเจา้ตรสัว่า ไมม่สีิง่ใดใหม่ภายใตด้วงอาทติย ์พระองคไ์มไ่ดห้มายความว่า เราจะไมไ่ดร้บัการสาํแดงใหม่ๆ 

หรอืคน้พบสิง่ประดษิฐใ์หม่ๆ มากกว่าทีเ่รารูอ้ยู่ในตอนนี้อกีแลว้ แต่พระองคห์มายความว่า 
ไม่มสีิง่ใดเลยทีเ่ป็นเรื่องใหม่สาํหรบัพระองค ์ทัง้ในปจัจุบนัและในอนาคต พระคมัภรีบ์อกเราว่า 
พระเจา้ทรงทราบถงึตอนจบตัง้แต่ตอนเริม่ตน้แลว้ พระองคท์รงเป็นผูร้เิริม่ความเชื่อและกระทาํใหค้วามเชื่อของเราสาํเรจ็ 
ทรงเป็นปฐมและอวสาน เป็นสิง่เก่าแก่และสิง่ใหม่ พระเจา้ไดท้รงตรงึพระบตุรของพระองคแ์ลว้นบัแต่เริม่แรกสรา้งโลก 

ทุกครัง้ทีเ่ราไดย้นิความคดิใหม่ ไดร้บัการสาํแดงใหม่ หรอืคน้พบวธิกีารใหม่ๆ เราตอ้งตรวจสอบสิง่ใหม่ๆ 
นัน้กบัพระวจนะของพระเจา้ทีส่ถาปนาไวม้ัน่คงแลว้ รวมทัง้น้ําพระทยัและวถิทีางของพระเจา้ดว้ย 
หลายคนถูกชกัจงูใหห้ลงไปกบัคาํสอนแปลกใหม่เกีย่วกบัพระเจา้ ซึง่สญัญาว่าเขาจะไดร้บัสิง่ต่างๆ มากมาย 
รวมทัง้โอกาสทีจ่ะไดพ้บกบัสิง่ทีน่่าตื่นเตน้ต่างๆ แต่มนักลบัลงเอยทีค่วามว่างเปล่า เพราะสิง่นัน้ไม่ไดเ้ป็นมาจากพระเจา้ 
อย่ามองขา้มสจัธรรมอนัเรยีบง่ายและหลกัการแห่งพระกติตคิุณทีต่ัง้มัน่เป็นเวลานานมาแลว้ 
โดยหวงัว่าจะไดพ้บกบัสิง่ใหม่ๆ บางอย่างเพื่อสนองตอบจนิตนาการอนัเพอ้ฝนัของตนเอง  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ทีร่กั โปรดตัง้มัน่หวัใจของขา้พระองคไ์วบ้นรากฐานอนัเรยีบง่ายแห่งพระวจนะของพระองค ์
ขอทรงช่วยอย่าใหข้า้พระองคห์ลงเจิน่ไปกบัหลกัคาํสอนเทยีมเทจ็ หรอืหนทางสูค่วามรอดแบบใหม่ๆ 
วถิทีางของพระองคห์รอืวถิทีางของขา้พระองค.์. ขอทรงสอนพระวจนะของพระองคแ์ก่ขา้พระองคด์ว้ยเถดิ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
2 โครนิธ ์11.3 แต่ขา้พเจา้เกรงว่า งนูัน้ไดล่้อลวงนางเอวาดว้ยอบุายของมนัฉนัใด 
จติใจของท่านกจ็ะถูกล่อลวงใหห้ลงไปจากความสตัยซ์ื่อ และความบรสิทุธิต่์อพระครสิตฉ์นันัน้  
 
ปญัญาจารย ์1.9 สิง่ทีเ่ป็นขึน้แลว้   คอืสิง่ทีจ่ะเป็นขึน้อกี    สิง่ทีท่าํกนัแลว้   คอืสิง่ทีจ่ะตอ้งทาํกนัอกี    
และไมม่สีิง่ใดใหม่ภายใตด้วงอาทติย ์    
 
กจิการ 11.21 เพราะชาวเอเธนสก์บัชาวต่างประเทศซึง่อาศยัอยู่ทีน่ัน่   ไม่สนใจในอะไรอื่น   
นอกจากจะกล่าวหรอืฟงัสิง่ใหม่ๆ      
 
ววิรณ์ 13.8 และคนทีอ่ยูใ่นแผ่นดนิโลกจะบชูาสตัวร์า้ยนัน้   
เวน้แต่คนทัง้ปวงทีม่ชีื่อจดไวใ้นหนงัสอืแหง่ชวีติของพระเมษโปดกผูท้รงถูกปลงพระชนม ์  
ซึง่บนัทกึไวต้ัง้แต่แรกทรงสรา้งโลก 
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กรกฎาคม 13 
พระเจ้าทรงกระท าการกบัสิง่ทีเ่รามีอยู่ เมือ่เรายอมมอบมนัให้พระองค ์

 
2 พงศก์ษตัรยิ ์4 เริม่ตน้ดว้ยเรื่องราวของหญงิม่ายซึง่กาํลงัมคีวามเดอืดรอ้น ดเูหมอืนสามขีองนางเพิง่เสยีชวีติไป 

เมื่อไม่นาน และไดท้ิง้หนี้สนิกอ้นใหญ่ไวใ้หน้างและบุตรชายสองคน นางพยายามชดใชห้นี้สนิใหเ้จา้หนี้จนสดุความสามารถ 
แต่กย็งัไม่เพยีงพอ 
พวกเจา้หนี้จงึเรยีกเอาบุตรชายทัง้สองคนของนางไปเป็นทาสเพื่อเป็นหลกัประกนัในระหว่างทีย่งัใชห้นี้ไมห่มด 
ดว้ยความทุกขใ์จอย่างยิง่ นางจงึไดไ้ปหาเอลชีา ผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้ 
เมื่อผูเ้ผยพระวจนะไดฟ้งัเรื่องของนางแลว้จงึถามนางดว้ยคาํถามง่ายๆ ขอ้หน่ึงว่า “เจา้มอีะไรอยู่บา้ง?” 
นางจงึตอบดว้ยความจรงิใจแต่ไม่ใช่เรื่องจรงิว่า “ดฉินัไม่มอีะไรอยู่เลย” อนัทีจ่รงิแลว้ เมื่อเราอ่านต่อไปจะพบว่า 
เธอไมม่อีะไรอื่น นอกจากน้ํามนันิดหน่อย คาดว่าประมาณหนึ่งถว้ยบรรจุไวใ้นเหยอืกทีท่าํจากดนิเหนียว 
ผูเ้ผยพระวจนะไดแ้นะนําหญงิมา่ยใหย้อมใหพ้ระเจา้กระทาํการกบัสิง่เลก็น้อยทีน่างมอียู ่
เมื่อนางยอมใหพ้ระเจา้มโีอกาสกระทาํการกบัสิง่ทีน่างมอียู่ 
จงึไดพ้บกบัการอศัจรรยแ์ละปญัหาทีก่าํลงัประสบอยู่กไ็ดร้บัการแกไ้ข คุณกส็ามารถทาํไดเ้ช่นเดยีวกนั 
จงใหโ้อกาสแก่พระเจา้ทีจ่ะทาํการกบัสิง่ทีคุ่ณมอียู่ 
มอบไวใ้นพระหตัถข์องพระองคแ์ละใชค้วามเชื่อเพื่อใหเ้กดิการอศัจรรยข์ึน้  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคร์ูว้่าทกุสิง่เป็นไปไดโ้ดยทางพระองค ์
และขา้พระองคส์ามารถกระทาํทกุสิง่ไดโ้ดยพระเยซผููท้รงเสรมิกาํลงั โปรดทรงรบัเอาสิง่เลก็น้อยทีข่า้พระองคม์อียู่ 
ขา้พระองคข์อมอบใหแ้ก่พระองค ์และขอทรงใชต้ามชอบพระทยัของพระองค ์และขอทรงเพิม่พนูขา้พระองคข์ึน้ในวนัน้ี 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
2พงศก์ษตัรยิ ์4.1-2, 7 ภรรยาของคนหนึ่งในพวกผูเ้ผยพระวจนะรอ้งต่อเอลชีาว่า   “ผูร้บัใชข้องท่าน  
คอืสามขีองดฉินัสิน้ชวีติเสยีแลว้   และท่านกท็ราบอยู่แลว้ว่าผูร้บัใชข้องท่านเกรงกลวัพระเจา้   แต่เจา้หนี้ไดม้า   
เพื่อนําเอาบุตรสองคนของดฉินัไปเป็นทาสของเขา” และเอลชีาตอบนางว่า   “บอกฉนัมาซวิ่า  จะใหฉ้นัทาํอะไรให ้  
เจา้มอีะไรอยูใ่นบา้นบา้ง”   และนางตอบว่า   “สาวใชข้องท่านไม่มอีะไรในบา้นนอกจากน้ํามนัหนึ่งไห” 
นางกไ็ปเรยีนใหค้นของพระเจา้ทราบและท่านบอกว่า   “ไปซ ี  ขายน้ํามนัเสยีเอาเงนิชาํระหนี้ของเจา้   
ทีเ่หลอืนอกนัน้เจา้และบุตรของเจา้  จงใชเ้ลีย้งชวีติ”  
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กรกฎาคม 14 

บางครัง้เรือ่งท้าทายประการหนึง่ในชีวิตกคื็อ การช่วยให้คนทีมี่ความคิดซบัซ้อนได้ 

ยอมรบัค าสอนง่ายๆ ทีเ่รามีอยู ่

 

คุณเคยพบใครทีม่สีตปิญัญามากแต่มกัจะสบัสนกบัเรื่องเลก็น้อยบา้งไหม? เช่น บางคนเก่งเรื่องตวัเลขเหลอืเกนิ 
แต่ไม่สามารถจดัการกบัเรื่องเสือ้ผา้ หรอืเขา้สงัคมไม่เป็น ชวีติมกัเตม็ไปดว้ยผูค้นทีม่ปีญัหาหลากหลาย บางท ี
เรื่องทา้ทายประการหน่ึงในชวีติของบางคนกค็อื สิง่ทีเ่ขาเหน็ว่าเป็นปญัหาสลบัซบัซอ้นนัน้ 
ถา้มใีครมาเสนอทางออกของปญัหาแบบง่ายๆ เขามกัจะทาํใจยอมรบัไมไ่ด ้  

อคัรทตูเปาโลไดเ้ผชญิกบัการทา้ทายในเรื่องนี้ดว้ยขณะทีท่่านพยายามเป็นพยานกบัคนกลุ่มต่างๆ 
ในสมยัของท่าน เพื่อจะใหก้ารเป็นพยานประสบความสาํเรจ็ ท่านตดัสนิใจว่าจะตอ้งพดูภาษาเดยีวกนักบัผูฟ้งัของท่าน 
การรูจ้กัเขา้ใจมุมมองของผูฟ้งั 
ทาํใหท้่านมโีอกาสมากขึน้ในการนําเสนอพระกติตคิุณอนัเรยีบงา่ยของพระเยซใูหแ้ก่ผูค้นในวฒันธรรมอนัสลบัซบัซอ้นในยุค
สมยัของท่าน เราสามารถเรยีนรูจ้ากแบบอย่างของเปาโลไดเ้ช่นกนั   
.  
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา โปรดประทานพระคุณใหข้า้พระองคส์ามารถพดูในภาษาเดยีวกบัผูฟ้งัได ้
เพื่อขา้พระองคจ์ะไดเ้กดิผลในการแบ่งปนัพระกติตคิุณของพระครสิตใ์หแ้ก่โลกทีก่าํลงัหลงหายในความมดื 
ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะรูจ้กัฟงัก่อนทีจ่ะพดู และพยายามเขา้ใจผูอ้ื่นก่อนทีจ่ะใหค้นอื่นเขา้ใจขา้พระองคเ์อง 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
1โครนิธ ์9.19-23   เพราะถงึแมว้่าขา้พเจา้มไิดอ้ยู่ในบงัคบัของผูใ้ด   ขา้พเจา้กย็งัยอมตวัเป็นทาสรบัใชค้นทัง้ปวง   
เพื่อจะไดช้นะใจคนมากยิง่ขึน้ต่อพวกยวิขา้พเจา้กเ็ป็นยวิ   เพื่อจะไดพ้วกยวิ   ต่อพวกทีอ่ยู่ใตธ้รรมบญัญตั ิ  
ขา้พเจา้กเ็ป็นเหมอืนคนอยูใ่ตธ้รรมบญัญตั ิ  (แต่ตวัขา้พเจา้มไิดอ้ยู่ใตธ้รรมบญัญตั)ิ   
เพื่อจะไดค้นทีอ่ยูใ่ตธ้รรมบญัญตันิัน้ต่อคนทีอ่ยู่นอกธรรมบญัญตัขิา้พเจา้กเ็ป็นคนนอกธรรมบญัญตั ิ  
เพื่อจะไดค้นทีอ่ยู่นอกธรรมบญัญตันิัน้   แต่ขา้พเจา้มไิดอ้ยู่นอกพระบญัญตัขิองพระเจา้   
แต่อยูใ่ตพ้ระบญัญตัแิห่งพระครสิตต่์อคนอ่อนแอขา้พเจา้กเ็ป็นคนอ่อนแอเพื่อจะไดค้นอ่อนแอ   
ขา้พเจา้ยอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทัง้ปวง   เพื่อจะช่วยเขาใหร้อดไดบ้า้งโดยทุกวถิทีาง ขา้พเจา้ทาํอย่างนี้   
เพราะเหน็แก่ขา่วประเสรฐิเพื่อขา้พเจา้จะไดม้สีว่นในขา่วประเสรฐินัน้    
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กรกฎาคม 15 
อนาคตของคณุไม่ได้ถกูก าหนดโดยอดีต แต่ถกูก าหนดโดยพระเจ้าของคณุ 

 
ราหบัเป็นหญงิโสเภณีทีอ่าศยัอยู่ในเมอืงเยรโีคในสมยัประมาณ 1500 ปีก่อนครสิตศกัราช 

นางเป็นนกัธุรกจิทีม่ชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กักนัดใีนเมอืง นางคุน้เคยแต่เรื่องทีเ่ป็นมาในอดตี 
และดเูหมอืนว่าอนาคตของนางกค็งไม่ไดต่้างไปจากนัน้สกัเท่าไหร่ 
การดาํเนินชวีติและทาํงานในธุรกจิทีต่ัง้มัน่คงดแีละมปีระวตัใินการทาํกาํไรมาเป็นเวลายาวนานแลว้นัน้ 
มกัจะกลายเป็นสิง่ทีค่วบคมุชวีติของเรา ทาํใหเ้รามทีางเลอืกน้อย และกลายเป็นตวับบีบงัคบัอนาคตของเราไปดว้ย 
แต่มนัไม่ไดเ้ป็นเช่นนัน้สาํหรบักรณีของนางราหบั 
ชวีติของนางเปลีย่นไปเมื่อนางไดม้อบอนาคตของนางไวใ้นพระหตัถข์องพระเจา้แทนการยดึอยูก่บัวถิชีวีติเดมิๆ 
ทีน่างคุน้เคยมานาน  

คุณกเ็ช่นเดยีวกนัดว้ย อดตีของคุณไม่สามารถบบีบงัคบัหรอืจาํกดัอนาคตของคุณได ้แมจ้ะดเูหมอืนว่า 
คุณไม่ค่อยมทีางเลอืกอะไรมากมายนกั และทีคุ่ณรูจ้กัดกีค็อืสิง่ทีเ่คยเป็นมาในอดตีเท่านัน้... 
พระเจา้อาจมแีผนการทีต่่างออกไป ผมขอทา้ทายใหคุ้ณมอบอนาคตของคุณไวใ้นพระหตัถข์องพระเจา้ 
มอบโอกาสใหพ้ระองคท์าํการเปลีย่นแปลงสิง่ทีจ่าํเป็นตอ้งเปลีย่นแปลง 
แลว้ปรบัเปลีย่นทศิทางในชวีติของคุณเสยีใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการของพระองค ์
คุณอาจจาํเป็นตอ้งกลา้ทีจ่ะเปลีย่นแปลงมากหน่อย แต่อย่ากลวัเลย พระเจา้จะสถติกบัคุณในทุกย่างกา้วไปจนสดุทาง 
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 พระบดิาเจา้ ถา้มสีิง่หนึ่งสิง่ใดทีข่ดัขวางขา้พระองคอ์ยู่ และกาํลงักลายเป็นสิง่ทีจ่าํกดัขา้พระองคไ์ว ้
ไม่ใหส้ามารถมชีวีติไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพเพื่อพระองค ์ขอทรงโปรดขจดัมนัออกไปดว้ยเถดิ 
ขา้พระองคข์อมอบชวีติทีเ่หลอือยู่ใหแ้ก่พระองค ์โปรดเปลีย่นแปลงขา้พระองค ์ป ัน้ขา้พระองค ์และใชข้า้พระองคด์ว้ยเถดิ 
ขา้พระองคเ์ป็นของพระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
โยชวูา 2.1 ต่อมาโยชวูาบตุรนูนไดใ้ชช้ายสองคนจากเมอืงชทิธมีเป็นการลบัใหไ้ปสอดแนม   กล่าวว่า   
“จงไปตรวจดแูผ่นดนินัน้  และเมอืงเยรโีคดว้ย”   คนทัง้สองกไ็ป   
เขา้ไปในเรอืนของหญงิโสเภณีคนหนึ่งชื่อราหบัและพกัอยู่ทีน่ัน่  
 
ฮบีร ู11.31 เพราะความเชื่อ   ราหบัหญงิแพศยาจงึมไิดพ้นิาศไปพรอ้มกบัคนเหล่านัน้ทีม่ไิดเ้ชือ่   
เพราะนางไดต้อ้นรบัคนสอดแนมเป็นอย่างด ี    
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กรกฎาคม 16 
คณุพรอ้มจะเอาอะไรบา้งมาวางเดิมพนัในการแข่งขนัทีก่ าลงัเกิดขึ้นในตอนน้ี? 

 
ลองนึกภาพว่าคุณไดร้บัหนงัสอืพมิพฉ์บบัวนัพรุง่นี้ แลว้รูข้า่วล่วงหน้าว่าใครเป็นแชมป์โลกคนใหม่ 

สมมุตวิ่าคุณเป็นเพยีงคนเดยีวทีรู่ล่้วงหน้าว่าผลการแขง่ขนัจะออกมาอย่างไร คุณจะทาํอย่างไร? บางท ี
คุณกค็งทาํเหมอืนทีห่ลายๆ คนคดิจะทาํเมื่อรูผ้ลลพัธล่์วงหน้าแบบนี้ คอืคุณคงยอมทุม่สดุตวัแทงขา้งทีรู่แ้น่ว่าจะชนะ 
คุณอาจรวบรวมเงนิทัง้หมดทีม่อียู่ ไม่กไ็ปขอยมืคนอื่นมาแทงดว้ยซํ้า อาจเป็นการดทีีจ่ะไปชวนเพื่อนสนิทหรอืญาติๆ  
มาแทงดว้ยกนัในโอกาสพเิศษชนิดครัง้หนึ่งในชวีติแบบนี้ ถา้เราไดข้า่วดแีบบนี้ กค็วรกระจายขา่วออกไปไมใ่ชห่รอื?   

สถานการณ์ทาํนองน้ีจรงิๆ แลว้กาํลงัเกดิขึน้ในเวลาน้ี และคุณมโีอกาสดทีีไ่ดรู้ล่้วงหน้าแลว้ว่าใครจะเป็นฝา่ยชนะ 
พระคมัภรีค์อืหนงัสอืพมิพข์องวนัพรุ่งนี้ซึง่เชื่อถอืได ้คุณรูแ้ลว้ใชไ่หมว่าพระเยซทูรงเป็นผูช้นะ 
คุณพรอ้มจะเอาอะไรบา้งมาวางเดมิพนัในการแขง่ขนัทีก่าํลงัเกดิขึน้ในตอนนี้?   
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 พระเจา้ทีร่กั ขา้พระองคเ์ชื่อว่าพระองคท์รงมแีผนการไวแ้ลว้ และพระองคจ์ะประสบความสาํเรจ็ 
และขา้พระองคก์ม็โีอกาสทีจ่ะมสีว่นร่วมในแผนการนัน้ 
ขอประทานฤทธิเ์ดชแก่ขา้พระองคท์ีจ่ะเป็นพยานตามพระวจนะแห่งความจรงิของพระองค ์ดว้ยความมชียัในพระครสิต ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
ฮบีร ู4.3 สาํหรบัเราผูม้คีวามเชือ่แลว้จะไดเ้ขา้สูก่ารพาํนกั   คอืการพาํนกัทีพ่ระองคไ์ดต้รสัไวแ้ลว้ว่า     
“ตามทีเ่ราไดป้ฏญิาณดว้ยความพโิรธว่า 'เขาจะไม่ไดเ้ขา้สูก่ารพาํนกัซึง่เราจดัให'้ ” 
แมว้่างานของพระองคจ์ะไดส้าํเรจ็แลว้ตัง้แต่สรา้งโลก  
 
โรม 8.28 เรารูว้่า   พระเจา้ทรงช่วยคนทีร่กัพระองคใ์หเ้กดิผลอนัดใีนทุกสิง่   
คอืคนทัง้ปวงทีพ่ระองคไ์ดท้รงเรยีกตามพระประสงคข์องพระองค ์
 
อสิยาห ์46.10 ผูแ้จง้ตอนจบใหท้ราบตัง้แต่เริม่ตน้ และแจง้ถงึสิง่ทีย่งัไม่ไดท้าํเลย ใหท้ราบตัง้แต่กาลโบราณ กล่าวว่า  
'แผนงานของเราจะยัง่ยนื และเราจะกระทาํใหค้วามประสงคข์องเราสาํเรจ็ทัง้สิน้'     
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กรกฎาคม 17 
ชัว่ขณะเดียวภายใต้ความโปรดปรานของพระเจ้านัน้ กดี็กวา่พนัวนัภายใต้เรีย่วแรงของเราเอง 

 
สมมุตวิ่าพระเจา้ทรงประสงคท์ีจ่ะอวยพรคุณอย่างมากมายเกนิกว่าทีคุ่ณจะคดิได ้

ถา้พระองคป์รารถนาพระองคก์อ็าจทาํใหคุ้ณไปเจอลอตเตอรีใ่บทีเ่ป็นรางวลัทีห่นึ่งเขา้ 
หรอืไม่พระองคก์อ็าจตรสักบับางคนในความฝนัเพื่อใหเ้ลื่อนตําแหน่งใหคุ้ณ ตลอดทัง้พระคมัภรี ์เราพบว่าจู่ๆ 
พระเจา้กต็ัง้คนไวใ้นตําแหน่งทีย่ิง่ใหญ่ ทัง้ๆ ทีเ่ขาไม่ไดค้าดหวงัมาก่อน 
เช่นเดยีวกนักบักรณีของโยเซฟซึง่ถูกนําตวัออกจากคุกไปยงัราชวงัของฟาโรห ์
จากนัน้ฟาโรหก์ไ็ดแ้ต่งตัง้ท่านเป็นผูค้รอบครองเหนือคนทัง้ประเทศ เหตุการณ์ทาํนองเดยีวกนัเกดิขึน้กบัดาเนียล ซึง่จู่ๆ 
กไ็ดร้บัความโปรดปรานจากบรรดาพระราชาแห่งราชอาณาจกัรยิง่ใหญ่   

ในพนัธสญัญาใหม่ จู่ๆ พระเยซกูท็รงอวยพรเปโตรทาํใหเ้ขาจบัปลาไดม้ากมาย ทาํใหเ้ราไดร้บับทเรยีนว่า 
ชัว่ขณะเดยีวภายใตค้วามโปรดปรานของพระเจา้นัน้ กด็กีว่าพนัวนัภายใตเ้รีย่วแรงของเราเอง ขอใหเ้ริม่ทีจ่ะเชื่อ ไวว้างใจ 
และพึง่พาในความโปรดปรานของพระเจา้ทีจ่ะยกชเูราขึน้ และตอบสนองความตอ้งการต่างๆ ของเรา  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ พระองคไ์ดท้รงประทานความโปรดปรานมาเหนือขา้พระองค ์
และประทานพระพรทัง้ฝา่ยโลกและฝา่ยวญิญาณใหข้า้พระองคอ์ย่างบรบิรูณ์ 
ขอทรงโปรดเปิดประตูทีจ่าํเป็นใหแ้กข่า้พระองค ์และนําขา้พระองคไ์ปสูส่ถานะอนัยิง่ใหญ่สาํหรบัชวีติ 
เพื่อจะไดป้รนนิบตัพิระองคไ์ด ้
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
สดุด ี75.6-7 เพราะการยกขึน้นัน้มไิดม้าจากทศิ   ตะวนัออกหรอืทศิตะวนัตก และมใิช่มาจากถิน่ทุรกนัดาร    
แต่เป็นพระเจา้ผูท้รงกระทาํการพพิากษา  ทรงใหค้นหนึ่งลง  และทรงยกอกีคนหนึ่งขึน้    
 
สภุาษติ 3.3-4 อย่าใหค้วามจงรกัภกัดแีละความซื่อสตัยท์อดทิง้เจา้  จงผกูมนัไวท้ีค่อของเจา้ 
จงเขยีนมนัไวท้ีแ่ผ่นจารกึแห่งหวัใจของเจา้ ดงันัน้  เจา้จงหาความพอใจ และชื่อเสยีงดใีนสายพระเนตรพระเจา้ 
และในสายตามนุษย ์   
 
สภุาษติ 18.22 บคุคลทีพ่บภรรยากพ็บของด ีและไดค้วามโปรดปรานจากพระเจา้     
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กรกฎาคม 18 
บางครัง้ เรากจ็ าเป็นต้องยอมปล่อยบางอยา่งไปให้หมด เพือ่จะสามารถฉวยเอาอีกอยา่งไว้ได้ 

 
ตอนทีย่งัเป็นเดก็เลก็ๆ 

ผมไปดคูณะละครสตัวแ์ลว้รูส้กึทึง่มากกบัการแสดงของนกัแสดงทีโ่หนตวัขา้มฟากไปมาบนราวสงู ผมเฝ้าดพูวกเขาพลกิตวั 
หมุนควงกลางอากาศ และเกาะเกีย่วมอืกนัไว ้แลว้กท็ิง้ตวัลงไปบนเวทฝี ัง่ตรงกนัขา้มอย่างสง่างาม ตลอดหลายปีทีผ่่านมา 
ผมใคร่ครวญถงึบทเรยีนของชวีติทีไ่ดร้บัจากนกัแสดงเหล่านัน้ 
ความสาํเรจ็ของพวกเขานัน้ขึน้อยู่กบัการยอมปล่อยสิง่หนึ่งไปเพือ่จะไดไ้ปเกาะแน่นอยู่กบัอกีสิง่หนึ่งนัน่เอง 
ชวีติเราสว่นใหญ่กด็าํเนินไปภายใตห้ลกัการแบบเดยีวกนัน้ี การยดึแน่นหรอืยดึตดิอยู่กบัอดตีแมเ้ป็นเพยีงบางสว่น 
ถงึแมจ้ะเป็นช่วงทีด่มีปีระโยชน์มากมายกต็ามเถอะ 
อาจเป็นเหตุใหเ้ราไม่สามารถฉวยเอาอนาคตทีพ่ระเจา้กาํลงัหยบิยื่นใหเ้ราอยู่กไ็ด ้
บางครัง้เป็นเรื่องยากทีจ่ะยอมปล่อยบางอย่างในอดตีใหผ้่านไป แต่หลายครัง้ 
การลากเอาประสบการณ์เหล่านัน้ไปกบัชวีติเราตลอดนัน้เป็นเรื่องทีย่ากกว่าเสยีอกี มนัมแีต่จะถ่วงเราใหช้า้ลงเท่านัน้ ดงันัน้ 
ถา้คุณพบว่ามนัเป็นเรื่องยากทีจ่ะปล่อย จงทลูขอความชว่ยเหลอืจากพระเจา้ แลว้ทุม่เทอย่างเตม็ทีใ่หก้บัชวีติอกีครัง้หนึ่ง  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ โปรดชว่ยขา้พระองคใ์หป้ล่อยอดตีไวใ้นทีท่ีเ่หมาะสม 
และยอมปล่อยสิง่ทีค่อยถ่วงขา้พระองคไ์วไ้ม่ใหก้า้วหน้าไปในชวีติและในน้ําพระทยัของพระองค ์ขอบพระคุณพระองค ์
อาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
อสิยาห ์43.18-19 ตรสัดงันี้ว่า  “อย่าจดจาํสิง่ล่วงแลว้นัน้    อย่าพเิคราะหส์ิง่เก่าก่อน    ดเูถดิ  เรากาํลงักระทาํสิง่ใหม่    
งอกขึน้มาแลว้  เจา้ไม่เหน็หรอื     เราจะทาํทางในถิน่ทุรกนัดาร    และแม่น้ําในทีแ่หง้แลง้”    
 
ฟิลปิปี 3.13-14 ดกู่อนพีน้่องทัง้หลาย   ขา้พเจา้ไม่ถอืว่าขา้พเจา้ไดฉ้วยไวไ้ดแ้ลว้   แต่ขา้พเจา้ทาํอย่างหนึ่ง   
คอืลมืสิง่ทีผ่่านพน้มาแลว้เสยี   และโน้มตวัออกไปหาสิง่ทีอ่ยูข่า้งหน้า  ขา้พเจา้กาํลงับากบัน่มุง่ไปสูห่ลกัชยั   
เพื่อจะไดร้บัรางวลัซึง่ในพระเยซคูรสิตพ์ระเจา้ไดท้รงเรยีกจากเบือ้งบนใหเ้ราไปรบั 
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กรกฎาคม 19 
บ่อยครัง้ทีเ่ราไม่อยากฟังในเรือ่งทีเ่ราไม่อยากลงมือท า 

 
หลายครัง้มคีนมาหาผมโดยหวงัใหผ้มชว่ยแกป้ญัหาชวีติบางอยา่งใหเ้ขา 

บางคนมาขอคาํปรกึษาจากผมในเรื่องงาน เรื่องเงนิ เรื่องชวีติสมรส หรอืความสมัพนัธอ์ื่นๆ ในชวีติ มไีม่บ่อยนกัทีผ่มพบว่า 
มบีางคนทีเ่ตรยีมตวัเตรยีมใจไวล่้วงหน้าแลว้ว่าเขาจะรบัคาํแนะนําแบบไหนบา้งและแบบไหนทีเ่ขาจะไม่ยอมรบั 
ผมพบว่ากรณีทีค่นปิดใจของตวัเองไวล่้วงหน้าแบบนี้ เป็นเรื่องทีท่าํให้การแกป้ญัหาไดผ้ลน้อยมาก 
เพราะเขาไมย่อมทาํตามคาํแนะนํา บ่อยครัง้ทีเ่ราไม่อยากฟงัในเรื่องทีเ่ราไม่อยากลงมอืทาํ  

ลองถามตวัเองดวู่า “ฉนัปิดใจต่อพระวจนะของพระเจา้ หรอืคาํแนะนําตามแนวทางของพระเจา้ 
ไม่ว่าขอ้เรยีกรอ้งนัน้จะเป็นอะไรกต็าม ใชห่รอืไม่?” ทางแกไ้ขแบบไหนบา้งทีคุ่ณไม่เตม็ใจทีจ่ะรบัฟงั? ผมขอแนะนําว่า 
อย่าปฏเิสธความหวงัอนัเดยีวทีจ่ะสามารถช่วยเหลอืคุณไดเ้ลย นัน่คอื คุณตอ้งฟงัพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ 
แลว้กลบัใจเสยีใหม่  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิาในสวรรค ์โปรดเปิดตาใจของขา้พระองคใ์หไ้ดเ้หน็ถงึพระวจนะ 
น้ําพระทยัและหนทางของพระองคด์ว้ยเถดิ โปรดทา้ทายขา้พระองคด์ว้ยคาํแนะนําตามแนวทางของพระองค ์
เพื่อขา้พระองคจ์ะไดเ้ลอืกเอาพระองคใ์นทุกสิง่ทีข่า้พระองคก์ระทาํนัน้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
ยอหน์ 6.60, 66 เมื่อเหล่าสาวกของพระองคห์ลายคนไดฟ้งัเช่นนัน้กพ็ดูว่า   “ถอ้ยคาํเหล่าน้ียากนกั   ใครจะฟงัได”้ 
ตัง้แต่นัน้มาสาวกของพระองคห์ลายคนกท็อ้ถอย   ไม่ตดิตามพระองคต่์อไปอกี 
 
มทัธวิ 19.21-22 พระเยซตูรสัแก่เขาว่า   “ถา้ท่านปรารถนาเป็นผูท้ีท่าํจนครบถว้น   
จงไปขายบรรดาสิง่ของซึง่ท่านมอียู่แจกจ่ายใหค้นอนาถา   แลว้ท่านจะมทีรพัยส์มบตัใินสวรรค ์  
แลว้จงตามเรามาและเป็นสาวกของเรา” เมื่อคนหนุ่มไดย้นิถอ้ยคาํนัน้กอ็อกไปเป็นทุกข ์  
เพราะเขามทีรพัยส์ิง่ของเป็นอนัมาก     
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กรกฎาคม 20 
ข่าวประเสริฐของเราไม่ได้มีไว้เป็นหลกัส าหรบัคนทีไ่มอ่ยากเชือ่ 
 แต่มีไว้เพือ่คนทีอ่ยากเชือ่แต่ยงัไม่แน่ใจวา่จะเชือ่ในอะไรดี 

 
การประกาศนําวญิญาณนัน้ สว่นใหญ่แลว้เป็นพนัธกจิทีไ่มต่อ้งมกีารเผชญิหน้า 

เราไดร้บัการเรยีกใหอ้อกไปเกบ็เกีย่วพชืผลทีส่กุแลว้ ดว้ยการสมัผสัทีร่ะมดัระวงัและการเดด็ดว้ยความรกั 
ยอมใหเ้วลาเหมาะสมของพระเจา้ไดท้าํการจนจติวญิญาณของผูค้นไดห้ลุดออกจากเถา แลว้ร่วงลงมาอยู่ในมอืของเรา 
เมื่อเราพบว่าจติวญิญาณของใครยงัไมพ่รอ้มสาํหรบัการเกบ็เกีย่ว การทรงเรยีกสาํหรบัเรากค็อืเราตอ้งพรวนดนิ รดน้ํา 
และใสปุ๋่ยใหแ้ก่พชืนัน้ดว้ยความเอาใจใส ่ไม่ใชใ่ชแ้รงจนทาํผลไมท้ีย่งัดบิเกดิอาการชํ้า 
ภาพเปรยีบทีพ่ระเจา้ทรงใชส้าํหรบัการเกบ็เกีย่วจติวญิญาณ 
ทาํใหเ้ราตอ้งทาํหน้าทีเ่ป็นผูอ้ารกัขาทีม่คีวามรบัผดิชอบในทุง่นาแห่งพนัธกจิของพระเจา้ 
ไม่มใีครไดร้บัสทิธอิาํนาจใหเ้พกิเฉยต่อไร่นา หรอืถอนตน้กลา้ หรอืทาํลายพชืผลทิง้ 
เมื่อเราพบกบัคนทีจ่ติใจยงัไม่สกุงอมพอทีจ่ะรบัเอาพระครสิต ์เรากค็วรเอาใจใสพ่อทีจ่ะปล่อยคนๆ 
นัน้ไวก้บัพระองคผ์ูท้รงเพยีบพรอ้มไปดว้ยประสบการณ์ในการตกแต่งดแูลสวน ผูเ้ชีย่วชาญในการเป็นพยาน 
ดว้ยหวัใจของผูร้บัใชท้ีเ่ตม็ไปดว้ยความรกั ขา่วประเสรฐิของเราไม่ไดม้ไีว้เป็นหลกัสาํหรบัคนทีไ่มอ่ยากเชื่อ 
แต่มไีวเ้พื่อคนทีอ่ยากเชื่อแต่ยงัไม่แน่ใจว่าจะเชื่อในอะไรดต่ีางหาก  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา ขออธษิฐานเผื่อขา้พระองคเ์องและคนงานคนอื่นๆ ในไร่นาของพระองค ์โปรดประทานปญัญา 
พระคุณ ความอดทนและทกัษะทีจ่าํเป็นแก่เรา 
ในการเกบ็เกีย่วจติวญิญาณดว้ยความรกัและเอาใจใสต่ามแบบพระบดิาผูท้รงสถติในสวรรค ์ขอทรงช่วยเราทีจ่ะมใีจกรุณา 
มคีวามรอบคอบ และระลกึว่า ครัง้หนึ่งเราเองกเ็คยเป็นคนบาปและบดัน้ีไดร้บัความรอดแลว้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
ยอหน์ 4.35-37 ท่านทัง้หลายวา่   อกีสีเ่ดอืนจะถงึฤดเูกีย่วขา้วมใิชห่รอื   เราบอกท่านทัง้หลายวา่   เงยหน้าขึน้ดนูาเถดิ   
ว่าทุ่งนาเหลอืงอร่าม   ถงึเวลาเกีย่วแลว้ คนเกีย่วกก็าํลงัไดร้บัคา่จา้ง   และกาํลงัสํ่าสมพชืผลไวส้าํหรบัชวีตินิรนัดร ์  
เพื่อทัง้คนหว่านและคนเกีย่วจะชื่นชมยนิดดีว้ยกนั  เพราะในเรื่องนี้คาํทีก่ล่าวไวน้ี้เป็นความจรงิ   คอื   
'คนหนึ่งหว่านและอกีคนหนึ่งเกีย่ว' 
 
ลกูา 10.2-3 พระองคต์รสักบัเขาว่า   “ขา้วทีต่อ้งเกีย่วนัน้มมีากแต่คนงานยงัน้อยอยู่   เหตุฉะนัน้   
พวกท่านจงออ้นวอนพระองคผ์ูท้รงเป็นเจา้ของนา   ใหส้ง่คนงานมาเกบ็เกีย่วพชืผลของพระองค ์ไปเถอะ  
ดเูถดิเราใชท้่านทัง้หลายไปดุจลกูแกะอยู่ท่ามกลางฝงูสุนขัปา่” 

 
 



 

21 

 

กรกฎาคม 21 
บ่อยครัง้ คณุต้องยอมก้าวออกไปเป็นก้าวแรกเสียก่อน  

 
สาํเรจ็แลว้! บนไมก้างเขนนัน้ พระเจา้ทรงซือ้สทิธทิีจ่ะทาํใหพ้ระพรฝา่ยวญิญาณและฝา่ยโลกนานาประการ 

ตลอดจนสทิธปิระโยชน์ต่างๆ กลายเป็นของคุณ พระเจา้ทรงหยบิยื่นพระคุณของพระองคใ์หแ้กม่วลมนุษย ์
และโดยพระคุณนัน้ไดท้รงจดัเตรยีมทุกอย่างไวเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของเรา 
ถา้พระเยซไูดท้รงจ่ายค่าแทนเราไปหมดแลว้บนไมก้างเขนโดยรอยแผลเฆีย่นทีห่ลงัของพระองคเ์พราะถูกชาวโลกปฏเิสธ 
แสดงว่าทุกอย่างกเ็ป็นของคุณหมดแลว้ ทีจ่รงิแลว้ ทุกอย่างทีพ่ระเจา้ทรงกระทาํไดน้ัน้ พระองคก์ท็รงกระทาํไปหมดแลว้ 
ตอนนี้เป็นหน้าทีข่องคุณทีจ่ะลงมอืทาํ 

เช่นเดยีวกบัหญงิม่ายใน 1 พงศก์ษตัรยิ ์17 ซึง่ไดร้บัคาํสัง่จากพระเจา้แลว้ใหบ้าํรงุเลีย้งผูเ้ผยพระวจนะเอลยีาห ์
น้ําพระทยัและการจดัเตรยีมของพระเจา้นัน้พรอ้มอยู่แลว้ และการทีจ่ะเขา้ถงึการจดัเตรยีมของพระเจา้ไดน้ัน้ 
นางจะตอ้งยอมกา้วออกไปเป็นกา้วแรกก่อน “จงทาํขนมมาใหเ้รากนิก่อน” คอืคาํแนะนําของเอลยีาห ์
“แลว้พระเจา้จะทรงเลีย้งดเูจา้อยา่งต่อเนื่องเรื่อยไป” บางท ี
ทางรอดจากปญัหาของคุณจะเกดิขึน้ไดเ้มื่อคุณยอมกา้วออกไปกา้วแรกเสยีก่อน  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคเ์ลอืกทีจ่ะไม่นัง่รออยู่เฉยๆ เพื่อใหพ้ระองคม์าช่วยกู ้
ขา้พระองคต์ระหนกัว่าพระองคไ์ดท้รงช่วยกูข้า้พระองคแ์ลว้ในพระครสิต ์
และตอนนี้กถ็งึเวลาทีข่า้พระองคจ์ะฉวยเอาการจดัเตรยีมของพระองคไ์ว ้
ขอทรงสาํแดงใหข้า้พระองคร์ูถ้งึสิง่ทีต่อ้งทาํเป็นกา้วแรกดว้ยเถดิ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
1พงศก์ษตัรยิ ์17.13-16 และเอลยีาหบ์อกนางวา่  “อย่ากลวัเลย   จงไปทาํตามทีเ่จา้พดู  แต่จงทาํขนมกอ้นเลก็ใหฉ้นัก่อน   
แลว้เอามาใหฉ้นั   ภายหลงัจงึทาํสาํหรบัตวัเจา้และบตุรของเจา้  เพราะพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของอสิราเอลตรสัดงันี้ว่า   
'แป้งในหมอ้นัน้จะไมห่มด  และน้ํามนัในไหนัน้จะไม่ขาด   จนกว่าจะถงึวนัทีพ่ระเจา้ทรงสง่ฝนลงมายงัพืน้ดนิ' ” 
นางกไ็ปกระทาํตามคาํของเอลยีาห ์  นาง   ตวัท่านและครอบครวัของนางกร็บัประทานอยูห่ลายวนั  แป้งในหมอ้กไ็ม่หมด   
น้ํามนัในไหกไ็มข่าด   ตามพระวจนะของพระเจา้ซึง่ตรสัทางเอลยีาห ์    
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กรกฎาคม 22 
แต่พวกเจ้าเป็นผูใ้ดเล่า?   

 
เราจะตอ้งรูจ้กักบัพระเยซจูรงิๆ ไม่ใช่แค่รูถ้งึเรื่องพระองคเ์ท่านัน้ 

ความสมัพนัธเ์ป็นสว่นตวัของเรากบัพระองคจ์ะเป็นเหตุใหเ้รากลายเป็นแสงสะทอ้นแห่งพระสริขิองพระองค ์
ซึง่จะทาํใหเ้รากลายเป็นความสว่างของโลก พระคมัภรีป์ระกาศไวว้่า เราสอ่งสว่างดจุดงัดวงสว่างท่ามกลางความมดืมดิ 
ไม่ใช่เพยีงแค่คนในโลกน้ีเท่านัน้ทีจ่ะเหน็ถงึความสว่างของเราและไดถ้วายพระสริแิด่พระเจา้ แต่วญิญาณต่างๆ 
ทีอ่ยู่ในโลกนี้ดว้ยทีจ่ะไดเ้หน็ถงึสถานะแห่งความชอบธรรมของเรา และความสมัพนัธอ์นัแทจ้รงิทีเ่รามอียู่กบัพระเยซดูว้ย 

มเีรื่องราวทีย่นืยนัถงึขอ้น้ี – ในกจิการ 19 เป็นเรื่องราวของชายเจด็คนซึง่เป็นบุตรมหาปโุรหติ 
และเคยไดฟ้งัเปาโลเทศนาถงึเรือ่งพระเยซ ู
จงึไดพ้ากกนัตดัสนิใจว่าพวกเขาจะขบัผอีอกจากชายคนหนึ่งทีพ่วกเขายนืลอ้มวงอยู ่วญิญาณชัว่ไดต้อบพวกเขาว่า 
“พระเยซเูรากร็ูจ้กั เปาโลขา้กค็ุน้เคย แต่พวกเจา้เป็นผูใ้ดเล่า?” 
การรูถ้งึเรื่องของพระเยซไูม่เหมอืนกบัการรูจ้กักบัพระองคเ์ป็นสว่นตวั ถา้คุณยงัไม่รูจ้กัพระองค ์กม็คีนอื่นทีรู่จ้กั แลว้คุณล่ะ 
เป็นใคร?   
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิาผูส้ถติในสวรรค ์ขา้พระองคอ์ยากรูจ้กัพระองคแ์ละพระบุตรของพระองคอ์ย่างลกึซึง้ 
เพื่อใหแ้สงสว่างของขา้พระองคส์อ่งออกไปต่อหน้ามนุษย ์และทาํใหพ้วกวญิญาณชัว่ตวัสัน่ต่อหน้าขา้พระองค ์
ขา้พระองคจ์งึขอกลบัใจจากความบาป และโปรดชาํระขา้พระองคจ์ากความอธรรมทัง้ปวง 
เพื่อจะไดร้บัเอาฤทธิเ์ดชของพระองคท์ีจ่ะสาํแดงถงึพระกติตคุิณของพระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
กจิการ 19.15-16 ฝา่ยผรีา้ยจงึพดูกบัเขาว่า   “พระเยซ ู  ขา้กค็ุน้เคย   และเปาโล   ขา้กร็ูจ้กั   แต่พวกเจา้เป็นผูใ้ดเล่า” 
คนทีม่ผีสีงินัน้   จงึกระโดดใสค่นเหล่านัน้และต่อสูจ้นชนะเขาได ้  เขาตอ้งหนีออกไปจากเรอืนตวัเปล่าและมบีาดเจบ็ 
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กรกฎาคม 23 
อย่าเอ่ยปากปฏิเสธเรือ่งชีวิตนิรนัดรแ์ทนใครเป็นอนัขาด    

 
ลองนึกภาพว่าแม่หรอืพีช่ายของคุณ 

หรอืเพื่อนสนิทของคุณคนหนึ่งแวะมาเยีย่มคุณทีบ่า้นตอนทีคุ่ณกาํลงัออกไปวิง่ทาํธุระอยู่นอกบา้น 
สมมุตวิ่ามรีถยนตแ์ล่นเขา้มาจอดทีห่น้าบา้นคุณ 
และมทีนายความแต่งตวัดคีนหนึ่งเดนิเขา้มาหาคุณทีป่ระตหูน้าบา้นพรอ้มดว้ยขา่วด.ี.. 
มมีหาเศรษฐคีนหนึ่งไดร้ะบชุื่อคณุเป็นทายาทรบัมรดกตามพนิยักรรมของเขา 
เขาพึง่เสยีชวีติไปและทิง้กองมรดกมลูค่าหลายหมื่นลา้นบาทไวใ้หคุ้ณ ลองคดิดสูคิรบัว่า 
คุณจะรูส้กึอย่างไรและผลลพัธข์องเรื่องราวทัง้หมดจะเป็นอย่างไรหากมคีนมาหาคุณทีบ่า้น 
แต่เขาคดิเอาเองว่าคุณคงไม่สนใจทีจ่ะฟงัขา่วดแีบบน้ีหรอก เขาจงึตดัสนิใจไม่บอกคุณถงึเรื่องมรดกดงักล่าว 
คุณกอ็าจจะทาํงานทาํการของคณุต่อไปอกีเป็นสปัดาห ์เป็นเดอืน เป็นปี หรอืไม่กต็ลอดชวีติ โดยทีไ่มม่ทีางรูถ้งึเรื่องนัน้เลย 
เรื่องแบบน้ีฟงัดเูหมอืนเกนิจนิตนาการมากไป แต่มนักเ็กดิขึน้อยู่ทุกวนั 
เมื่อหลายคนถ่วงรัง้ขา่วดแีห่งพระกติตคิุณของพระเยซคูรสิตไ์ว ้ไม่ยอมบอกใหค้นอื่นๆ รูถ้งึสว่นมรดกของพวกเขา 
เพราะคดิเอาเองว่า พวกเขาคงไม่สนใจเรื่องนี้หรอก อย่าเอ่ยปากปฏเิสธเรื่องชวีตินิรนัดรแ์ทนใครเป็นอนัขาด    
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิาทีร่กั ขา้พระองคป์รารถนาทีจ่ะเป็นผูนํ้าขา่วดไีปสูผู่ค้นทัว่โลก 
โปรดประทานนิมติเพื่อขา้พระองคจ์ะเชื่อว่า ไม่มใีครเลยทีต่อ้งการปฏเิสธขา่วดเีรื่องทีพ่วกเขาจะไดร้บัมรดก 
ขา้พระองคจ์ะไมข่อปฏเิสธเรื่องความรอดแทนใคร อาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
ฮบีร ู9-16-17 เพราะว่าในกรณีทีเ่กีย่วกบัหนงัสอืพนิยักรรมกจ็ะตอ้งพสิจูน์ว่าผูท้าํหนงัสอืนัน้ตายแลว้ 
คนนัน้ตอ้งตายเสยีก่อน   หนงัสอืพนิยักรรมจงึจะใชไ้ด ้  แต่ถา้ผูท้าํยงัมชีวีติอยู่   พนิยักรรมนัน้กใ็ชไ้ม่ได้ 
 
โรม 8.17 และถา้เราทัง้หลายเป็นบุตรแลว้   เรากเ็ป็นทายาท   คอืเป็นทายาทของพระเจา้   
และเป็นทายาทรว่มกบัพระครสิต ์  เมื่อเราทัง้หลายทนทุกขท์รมานดว้ยกนักบัพระองคน์ัน้   
กเ็พื่อเราทัง้หลายจะไดศ้กัดิศ์รดีว้ยกนักบัพระองคด์ว้ย     
 
โรม 10.14 แต่ผูท้ีย่งัไม่เชื่อในพระองค ์  จะทลูขอต่อพระองคอ์ยา่งไรได ้  และผูท้ีย่งัไม่ไดย้นิถงึพระองค ์  
จะเชื่อในพระองคอ์ย่างไรได ้  และเมื่อไม่มผีูใ้ดประกาศใหเ้ขาฟงั   เขาจะไดย้นิถงึพระองคอ์ย่างไรได ้
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กรกฎาคม 24 
เป็นเรือ่งอนัตรายทีจ่ะตดัสินความฝันในชีวิตของคนอืน่ โดยความไมป่ระสีประสาของคณุ 

 
มนัทาํใหผ้มรูส้กึกงัวล 

เมื่อตระหนกัว่าความคดิเหน็ทุกอย่างของเรานัน้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูอนัจาํกดัทีเ่รามอียู่ในเรื่องนัน้ 
ในช่วงเวลานัน้เท่านัน้ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีเ่ราจะรูข้อ้มลูทุกอย่างของทุกเรื่องราว เมื่อเราตดัสนิความฝนั ความสาํเรจ็ 
ความสามารถ ปญัญา การงาน หรอืคุณค่าของใครคนใด เรากาํลงัทาํไปดว้ยมุมมองทีจ่าํกดัมากๆ 
ถา้เราไม่ไดรู้ทุ้กเรื่องราวอยู่แลว้ กเ็ท่ากบัเรากาํลงัจะไดเ้ป็นทีน่กัเรยีนทีก่าํลงัจะไดเ้รยีนรูบ้างสิง่บางอย่าง 
ซึง่บ่อยครัง้บทเรยีนทีเ่ราไดร้บันัน้กค็อื ความคดิเหน็ของเรานัน้ไม่ไดถู้กตอ้งเหมอืนอย่างทีเ่ราคดิเสมอไป 
นี่เป็นเหตุผลขอ้หนึ่งทีค่วามรูส้กึประทบัใจแรกพบอาจเป็นเรื่องทีผ่ดิพลาดมาก ผมพดูอยู่เสมอว่า 
เราควรจะอดทนมากพอทีจ่ะคบหากบัใครใหน้านพอ จนรูส้กึประทบัใจในตวัเขาอย่างน้อยหนึ่งครัง้ 
และรูส้กึไม่ประทบัใจในตวัเขาอย่างน้อยหนึ่งครัง้ แลว้กค็บเขาต่อไปอกีสกัระยะหนึ่ง 
ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจว่าเราไดพ้บกบัคนทีเ่ป็นเพื่อนแทแ้ลว้หรอืไม่ อย่าด่วนตดัสนิคนเรว็เกนิไป 
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 พระเจา้ทีร่กั โปรดยกโทษขา้พระองคท์ีม่กัตดัสนิคนอื่น 
และจาํกดัเขาไวใ้นกรอบแหง่ความเชื่ออนัจาํกดัทีข่า้พระองคม์อียู่ในตอนน้ี 
โปรดประทานพระคุณเพื่อใหข้า้พระองคม์ใีจอดทน 
และยอมใหพ้ระวญิญาณบรสิทุธิไ์ดท้รงสาํแดงถงึมมุมองแบบสวรรคใ์นเวลาอนัเหมาะสมของพระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
ยอหน์ 7.24 อย่าตดัสนิตามทีเ่หน็ภายนอก   แต่จงตดัสนิอย่างยตุธิรรมเถดิ 
 
ลกูา 6.37 อย่าวนิจิฉยัโทษเขา   และท่านทัง้หลายจะไม่ไดถู้กวนิจิฉยัโทษ   อย่ากล่าวโทษเขา   
และท่านทัง้หลายจะไม่ถูกกล่าวโทษ   จงยกโทษใหเ้ขา   และเขาจะยกโทษใหท้่าน 
 
มทัธวิ 7.1-2 อย่ากล่าวโทษเขา   เพื่อพระเจา้จะไมท่รงกล่าวโทษท่าน  เพราะว่าท่านทัง้หลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไร   
พระเจา้จะทรงกล่าวโทษท่านอยา่งนัน้   และท่านจะตวงใหเ้ขาดว้ยทะนานอนัใด   
พระเจา้จะไดท้รงตวงใหท้่านดว้ยทะนานอนันัน้ 

 
 
 
 



 

25 

 

กรกฎาคม 25 
จงอธิษฐานตามพระสญัญา ไม่ใช่บ่นถึงปัญหา 

 
แทนทีจ่ะทลูต่อพระเจา้ว่า ปญัหาของคุณใหญ่โตเพยีงใด ลองเปลีย่นไปบอกกบัปญัหาของคุณดกีว่าไหม 

ว่าพระเจา้ยิง่ใหญ่เพยีงใด สาํหรบัหลายๆ คนนัน้ ช่วงเวลาอธษิฐานมคี่าเท่ากบัเวลาสาํหรบัการบน่ 
เขาชอบเขา้สูก่ารอธษิฐานพรอ้มดว้ยรายการขอ้ขอ้งใจต่างๆ ในชวีติ ทัง้ปญัหาความสมัพนัธ ์ปญัหารายไดไ้ม่พอใช ้
เขาใชเ้วลาบอกพระเจา้ถงึเรื่องปญัหาของเขาทัง้หมด แทนทีจ่ะยดึเอาพระวจนะของพระองค ์
แลว้ใหค้วามเชื่อมสีทิธมิเีสยีงในการอธษิฐาน  

หนงัสอืกนัดารวถิ ีบทที ่13 และ 14 บนัทกึเรื่องราวของชายสบิสองคนซึง่เหน็เหตุการณ์เดยีวกนั 
และไดก้ลบัมารายงานตามมมุมองของตนเอง ชายสบิคนพดูถงึแต่เรื่องของปญัหา ในขณะทีอ่กีสองคนคอื 
โยชวูากบัคาเลบ็พดูถงึเรื่องของพระสญัญา ในทา้ยทีส่ดุ พระเจา้ประกาศว่า 
สิง่ทีแ่ต่ละคนไดพ้ดูออกมานัน้จะบงัเกดิเป็นจรงิตามนัน้ในชวีติของเขา แลว้คุณล่ะมองเหน็อะไร พระสญัญาหรอืปญัหา?   
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา ขา้พระองคไ์ม่ตอ้งการเป็นเหมอืนกบัคนเหล่านัน้ทีพ่รํ่าบ่นในช่วงเวลาทีด่าํเนินอยูใ่นถิน่ทุรกนัดาร 
พวกเขาไม่สามารถเขา้ไปสูก่ารพกัสงบดงัทีพ่ระองคท์รงสญัญาไว ้แต่ขอพระองคท์รงเตอืนใจขา้พระองค ์
ทีจ่ะยกเสยีงขึน้อธษิฐานดว้ยความเชื่อและความมัน่ใจว่า 
สิง่ทีพ่ระองคท์รงสญัญาไวน้ัน้จะบงัเกดิขึน้จรงิในชวีติของขา้พระองค์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
กนัดารวถิ ี14.28 เจา้จงกล่าวแกเ่ขาว่า   พระเจา้ตรสัว่า   'เรามชีวีติอยู่ฉนัใด   
เราจะกระทาํสิง่ทีเ่จา้ทัง้หลายบน่ใหเ้ราไดย้นิแก่เจา้ฉนันัน้ 
 
1โครนิธ ์10.10 อย่าใหเ้ราบ่นเหมอืนอย่างทีบ่างคนในพวกเขาไดบ้่น   แลว้กต็อ้งพนิาศดว้ยองคเ์พชฌฆาต 
 
กนัดารวถิ ี11.1 ประชาชนไดบ้น่เรื่องเหตุรา้ยต่อพระเนตรพระกรรณของพระเจา้   เมื่อพระเจา้ทรงทราบกท็รงพระพโิรธ   
มไีฟของพระเจา้มาไหมอ้ยู่ท่ามกลางเขาเผาค่ายรอบนอกเสยีบา้ง  
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กรกฎาคม 26 
ความหมายไม่ได้อยู่ทีถ้่อยค า แต่อยู่ในตวัคนพดู 

อย่าปล่อยให้ค าศพัทม์าท าให้คณุเข้าใจสวนทางกบัความจริง 
 

ถอ้ยคาํคอืพาหนะแห่งการสือ่สารทีค่ลุมเครอื ถา้ผมพดูถงึสเีขยีว คุณกค็งยงัสรุปไม่ไดว้่า 
จากคาํพดูประโยคเดยีวนัน้ผมกาํลงัพยายามอธบิายถงึสอีะไรกนัแน่ คุณกาํลงันึกถงึสเีขยีวสดใสของหญา้ในฤดใูบไมผ้ล ิ
หรอืกาํลงัพดูถงึสเีขยีวขีม้า้เหมอืนเครื่องแบบทหาร? ใครจะรูว้่าผมกาํลงัหมายถงึสอีะไร 
หรอืมนัจะหมายถงึอกีสหีนึ่งซึง่คณุไม่ถอืว่าเป็นสเีขยีวเสยีดว้ยซํา้? 
การพยายามทาํความเขา้ใจคาํพดูของคนอาจใชเ้วลามากกว่าการฟงัคาํพดูนัน้ๆ บางครัง้มคีนพดูว่า “ผมรกัคุณ” หรอื 
“ฉนัเกลยีดแก” ทัง้ๆ ทีเ่ขาไม่ไดห้มายความอย่างนัน้เลย เพราะความหมายของสิง่ทีพ่ดูไม่ไดแ้ฝงอยู่ในถอ้ยคาํทีพ่ดูออกมา 
แต่แฝงอยูใ่นตวัคนพดูต่างหาก การทีจ่ะเขา้ใจถอ้ยคาํไดน้ัน้เราจงึตอ้งเขา้ใจตวัคนพดู เพราะเหตุนี้เอง 
จงึเป็นเรื่องสาํคญัทีเ่ราจะมคีวามสมัพนัธเ์ป็นสว่นตวักบัพระเจา้ผ่านทางพระเยซ ูพระบุตรของพระองค ์
เพื่อเราจะไดรู้จ้กัพระองคใ์นการสามคัคธีรรมกบัพระวญิญาณบรสิทุธิ ์เพื่อเราจะไดเ้ขา้ใจถงึพระวจนะของพระองคไ์ดด้ขี ึน้   
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา ขา้พระองคอ์ยากรูจ้กัพระองคท์ัง้ในพระวจนะและในพระวญิญาณ 
โปรดสาํแดงพระองคเ์องใหข้า้พระองคไ์ดรู้แ้ละเขา้ใจยิง่มากขึน้ถงึความมุ่งหมายแห่งพระวจนะ ไม่ใช่ตามตวัอกัษรเท่านัน้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
2โครนิธ ์3.6 ผูท้รงโปรดประทานใหเ้ราสามารถทีจ่ะเป็นพนัธกรแห่งพนัธสญัญาใหม่   
อนัมใิช่ประมวลกฎแต่เป็นมาโดยพระวญิญาณ  ดว้ยว่าประมวลกฎนัน้ประหารใหต้าย แต่สว่นพระวญิญาณประทานชวีติ 
 
เอเฟซสั 5.17 เหตุฉะนัน้อย่าเป็นคนโง่เขลา   แต่จงเขา้ใจน้ําพระทยัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ว่าเป็นอย่างไร 
 
ฟิลปิปี 3.10 ขา้พเจา้ตอ้งการจะรูจ้กัพระองค ์และไดร้บัประสบการณ์ในฤทธิเ์ดช เน่ืองในการทีพ่ระองคท์รงคนืพระชนมน์ัน้ 
และร่วมทุกขก์บัพระองค ์คอืยอมตัง้อารมณ์ตายเหมอืนพระองค ์
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กรกฎาคม 27 
เราไม่ประทบัใจหรอกวา่ครขูองลูกเราจะมีความรูม้ากแค่ไหน  

เราจะประทบัใจวา่ลูกของเราเรียนรูแ้ค่ไหนมากกว่า 
 

ครสูอนเดก็ ป.1 ไม่ใช่คนโง่หรอก ไม่ใช่ว่าครสูอนเดก็ ป.1 ไม่รูเ้รื่องคณิตศาสตรร์ะดบัสงู 
แต่เชื่อว่าเขาเป็นคนทีม่คีวามเขา้ใจ จงึไม่ไดส้อนคณิตศาสตรร์ะดบัสงูใหแ้ก่เดก็ชัน้ประถมต่างหาก 
เราคาดหวงัใหค้รมูคีวามรูม้ากกว่าลกูๆ ของเรา แต่เรากค็งไม่ไดค้าดหวงัใหล้กูๆ 
ของเราออกจากหอ้งเรยีนมาโดยแค่รูว้่าคุณครขูองเขานัน้สดุยอด รูอ้ะไรๆ กว่าพวกเขามากมายนกัใช่ไหม? 
เราคาดหวงัใหล้กูๆ ของเราไดร้บัการสอนมากกว่านัน้... กเ็ช่นเดยีวกบัพระเจา้ 
พระเจา้ทรงคาดหวงัใหค้นทีเ่ป็นครแูละนกัเทศน์ของพระองคม์คีวามรูม้ากกว่าลกูๆ ของพระองคท์ีพ่ึง่บงัเกดิใหม่ 
พระองคท์รงรูส้กึผดิหวงัดว้ยเชน่กนัถา้รูว้่า ลกูๆ ของพระองคเ์รยีนรูแ้ค่ว่า นกัเทศน์หรอืครสูอนรวบีางคนนัน้สดุยอด 
มคีวามรูก้ว่าพวกเขามากมาย ลองพจิารณาทบทวนดใูนวนัน้ีว่า คนอื่นกาํลงัเรยีนรูอ้ะไรจากคุณบา้ง 
มนัเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นสาํหรบัพวกเขา หรอืเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นสาํหรบัตวัคุณเองกนัแน่?  

 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 พระเจา้ทีร่กั ขา้พระองคอ์ยากเป็นผูเ้ปลีย่นชวีติคน ไมใ่ช่คอยสรา้งแต่ชื่อเสยีงใหต้นเอง 
แต่เป็นคนทีส่รา้งแผ่นดนิของพระองคข์ึน้ในชวีติของคนทีฟ่งัคาํสอนของขา้พระองคน์ัน้ 
โปรดประทานปญัญาแก่ขา้พระองคด์ว้ยทีจ่ะสอนในแบบทีท่าํใหค้นอื่นๆ สามารถเขา้ใจ และเตบิโตได ้อาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
1โครนิธ ์14.19 แต่ว่าในครสิตจกัรขา้พเจา้พอใจทีจ่ะพดูสกัหา้คาํดว้ยความคดิ   
เพื่อเป็นคตแิก่คนอื่นดกีว่าทีจ่ะพดูหมื่นคาํเป็นภาษาแปลกๆ     
 
1เปโตร 2.2 เช่นเดยีวกบัทารกแรกเกดิ   จงปรารถนาน้ํานมฝา่ยวญิญาณอนับรสิทุธิ ์  
เพื่อโดยน้ํานมนัน้จะทาํใหท้่านทัง้หลายเจรญิขึน้สูค่วามรอด  
 
1โครนิธ ์9.22 ต่อคนอ่อนแอขา้พเจา้กเ็ป็นคนอ่อนแอเพื่อจะไดค้นอ่อนแอ   ขา้พเจา้ยอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทัง้ปวง   
เพื่อจะชว่ยเขาใหร้อดไดบ้า้งโดยทุกวถิทีาง 
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กรกฎาคม 28 
หมายส าคญันัน้มีไวส้ าหรบัผูที้ไ่ม่เชือ่ 

 
เราตดิป้ายต่างๆ ไว ้เช่น “หา้มเดนิลดัสนาม” “หา้มเขา้” หรอื “อนัตราย” เพื่อบอกผูค้นทีอ่าจไม่รูข้อ้มลูเหล่านัน้เลย 

ป้ายยงัมหีน้าทีเ่พื่อเตอืนใจคนถงึเรื่องทีเ่ขาควรทาํหรอืไม่ควรทาํอกีดว้ย เมื่ออคัรทตูเปาโลบอกครสิตจกัรทีโ่ครนิธว์่า 
ภาษาแปลกๆ ไม่ใช่ป้ายหรอืหมายสาํคญัสาํหรบัคนทีเ่ชื่อ แต่สาํหรบัคนทีไ่ม่เชื่อ 
ท่านกาํลงัหนุนใจไม่ใหผู้เ้ชื่อในสมยันัน้รูส้กึละอายทีจ่ะเตม็ลน้ดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์
เราทัง้หลายกไ็ม่ควรละอายดว้ยเช่นกนั  

มกีารเปลีย่นแปลงหลายอย่างซึง่ควรเกดิขึน้ในชวีติของเราเมื่อเราไดบ้งัเกดิใหม่ 
และกลายเป็นตวัอย่างทีม่ชีวีติแห่งพระวจนะของพระเจา้ 
การเปลีย่นแปลงเหล่านี้ทาํใหเ้รากลายเป็นคนทีแ่ตกต่างจากคนอื่นๆ ซึง่อาจยงัไม่รูจ้กักบัพระเยซ ู
หรอืแมก้ระทัง่คนทีรู่จ้กักบัพระองคแ์ลว้แต่จาํเป็นตอ้งไดร้บัการเตอืนใจใหพ้ฒันาความสมัพนัธก์บัพระองคม์ากขึน้ 
บรรดาคนทีไ่ม่เชื่อนัน้จะไดร้บัผลกระทบในทางบวกเมื่อคุณดาํเนินชวีติอยู่เพื่อพระเยซ ู
เป็นเกลอืและแสงสว่างใหแ้กโ่ลกซึง่กาํลงัหลงหายและเจบ็ชํ้า  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 องคพ์ระบดิาในสวรรค ์
ขา้พระองคข์อเลอืกทีจ่ะไม่ละอายในพระกติตคิุณของพระเยซคูรสิตแ์ละในคาํพยานทีข่า้พระองคม์อียู่เพราะพระองค ์
ขอบพระคุณทีเ่ปลีย่นแปลงและช่วยเหลอืขา้พระองคท์ีจ่ะดาํเนินชวีติในฐานะพยานแห่งพระวจนะของพระองค์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
1โครนิธ ์14.22 เหตุฉะนัน้การพดูภาษาแปลกๆจงึไม่เป็นหมายสาํคญัแก่คนทีเ่ชื่อแต่เป็นนิมติแกค่นทีไ่ม่เชื่อ   
แต่การเผยพระวจนะนัน้   ไมใ่ชส่าํหรบัคนทีไ่ม่เชื่อ   แต่สาํหรบัคนทีเ่ชื่อแลว้ 
 
โรม 1.16 เพราะว่าขา้พเจา้ไมม่คีวามละอายในเรื่องขา่วประเสรฐิ   เพราะว่าขา่วประเสรฐินัน้เป็นฤทธิเ์ดชของพระเจา้   
เพื่อใหทุ้กคนทีเ่ชื่อไดร้บัความรอด   พวกยวิก่อน   แลว้พวกต่างชาตดิว้ย 
 
มทัธวิ 5.13 “ท่านทัง้หลายเป็นเกลอืแห่งโลก ถา้เกลอืนัน้หมดรสเคม็ไปแลว้ จะทาํใหก้ลบัเคม็อกีอย่างไรได ้  
แต่นัน้ไปกไ็ม่เป็นประโยชน์อะไร มแีต่จะทิง้เสยีสาํหรบัคนเหยยีบยํ่า 

 
 



 

29 

 

กรกฎาคม 29 
ไม่ใช่ทุกคนทีเ่หน็ด้วยกบัคณุจะเป็นเพือ่นของคณุเสมอไป 

 
อาชญากรรมหลายครัง้ถูกก่อขึน้โดยหลายคนทีค่ดิว่า สิง่ทีต่นกระทาํลงไปนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

มไีมบ่่อยครัง้เท่าไหร่นกัทีค่นจะยอมทาํไปเพราะนึกอยากจะถูกจบัและถูกลงโทษโดยการคมุขงัในเรอืนจาํ 
แต่คุกและเรอืนจาํของเกอืบทุกประเทศต่างกเ็ตม็และลน้ไปดว้ยชายหญงิทีค่ดิว่า 
เขามเีหตุผลทีด่ทีีจ่ะลงมอืและกไ็ดเ้จอกบัใครบางคนทีเ่หน็ดว้ยกนักบัเขา ถงึขนาดยอมรว่มมอืก่ออาชญากรรมดว้ยกนักม็ ี
การทีม่คีนมาเหน็ชอบกบัคุณนัน้กไ็ม่ไดช้ว่ยใหส้ิง่ทีคุ่ณกาํลงัคดิจะทาํอยู่นัน้กลายเป็นเรื่องถูกขึน้มาได ้
และกไ็ม่ไดห้มายความว่าคนทีเ่หน็ดว้ยกบัคุณจะเป็นเพื่อนของคุณเสมอไป 
เพื่อย่อมไม่ปล่อยใหเ้พื่อนกระทาํในเรื่องผดิพลาดโดยไม่พยายามยบัยัง้ ความจรงิไม่ไดพ้สิจูน์กนัทีก่ารยกมอืโหวต 
อย่ายอมรบัเอาความรูส้กึอุ่นใจแบบผดิๆ ซึง่มาจากคนรอบขา้งทีเ่หน็ดว้ยกบัคุณไปหมดทุกเรื่อง 
จงแสวงหาคาํแนะนําตามแนวทางของพระเจา้ และเอาเรื่องทีค่ณุรูส้กึกงัวลเขา้มาตรวจสอบกบัพระวจนะของพระเจ้า  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ทีร่กั โปรดประทานมติรแทแ้กข่า้พระองค ์
เพื่อจะไดก้ล่าวถอ้ยคาํของพระองคแ์ก่ขา้พระองคใ์นยามทีต่อ้งการ ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคเ์ป็นมติรกบัคนอื่นๆ ดว้ย 
ใหข้า้พระองคเ์ป็นคนทีจ่ะไม่เหน็กบัสิง่ทีผ่ดิ แต่ยอมเสีย่งทีจ่ะพดูความจรงิออกไปอย่างซื่อตรงเมือ่มคีนถาม 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
สภุาษติ27.6 บาดแผลทีม่ติรทาํกส็จุรติ แต่การจุบของศตัรนูัน้มากเกนิความจรงิ    
 
โรม 3.4 หามไิดเ้ลย ถงึแมทุ้กคนจะอสตัย ์กข็อใหพ้ระเจา้ทรงสจัจะเถดิ ตามทีพ่ระคมัภรีเ์ขยีนไวว้่า 
เพื่อพระองคจ์ะไดป้รากฏว่า ทรงเป็นผูส้ตัยธ์รรมในพระดาํรสัทัง้หลายของพระองคแ์ละทรงมชียัเมื่อเขาวนิจิฉยัพระองค ์ 
 
สภุาษติ 14.12 มทีางหนึ่งซึง่คนเราดเูหมอืนถูก แต่มนัสิน้สดุลงทีท่างของความมรณา     

 
 



 

30 

 

กรกฎาคม 30 
ไม่มีปัญหาใดใหญ่เกินกวา่ทีค่ณุจะเอาชนะมนัได้หรอก 

 
ไม่มปีญัหาใดใหญ่เกนิกว่าทีคุ่ณจะเอาชนะมนัไดห้รอก ขอเพยีงแต่คุณหาหนทางทีถู่กตอ้งใหเ้จอ 

แลว้ดาํเนินไปตามเสน้ทางนัน้จนถงึจุดหมายปลายทางทีคุ่ณตอ้งการ การตดัสนิใจทีไ่ม่ด ีการตดัสนิใจทีผ่ดิ 
และความผดิพลาดทีก่่อความเสยีหายรา้ยแรง ถอืเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการไม่ใช่ปญัหา 
เรื่องราวในชวีติของคุณยงัเขยีนไม่จบ และทุกวนัเรากม็โีอกาสทีจ่ะเริม่เขยีนบทใหม่ๆ... 
ทัง้หมดขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจเทา่นัน้  

ผมขอทา้ชวนคุณในเวลาน้ี ทีจ่ะตดัสนิใจว่าคุณจะขอมวีนัใหม่ 
ปล่อยอดตีไวเ้บือ้งหลงัพรอ้มกบัความลม้เหลวและความสาํเรจ็ต่างๆ ของคุณ 
จงทลูขอใหพ้ระเจา้ประทานนิมติใหม่สาํหรบัอนาคตของคุณ แลว้เริม่วางแผนทีจ่ะลงมอืทาํในสิง่ทีจ่าํเป็น 
เพื่อใหคุ้ณไดเ้คลื่อนใกลเ้ขา้ไปสูจุ่ดหมายปลายทางของคุณยิง่มากขึน้ในแต่ละวนั 
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิาทีร่กั โปรดสาํแดงใหข้า้พระองคเ์หน็เสน้ทางทีถู่กตอ้ง 
และประทานนิมติใหม่สาํหรบัอนาคตแกข่า้พระองค ์โปรดนําพาขา้พระองคไ์ปสูว่นัอนัยิง่ใหญ่ 
เพื่อขา้พระองคจ์ะไดท้าํใหส้าํเรจ็ตามน้ําพระทยัของพระองค ์ขา้พระองคข์อปล่อยอดตีไป 
และรบัเอากา้วใหม่เพื่อจะไปสูน้ํ่าพระทยัของพระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
เยเรมยี ์29.11 พระเจา้ตรสัว่า   เพราะเรารูแ้ผนงานทีเ่รามไีวส้าํหรบัเจา้   เป็นแผนงานเพื่อสวสัดภิาพ  ไมใ่ช่เพื่อทุกขภาพ   
เพื่อจะใหอ้นาคตและความหวงัใจแก่เจา้ 
 
โยชวูา 24.15 และถา้ท่านไม่เตม็ใจทีจ่ะปรนนิบตัพิระเจา้ ท่านทัง้หลายจงเลอืกเสยีในวนัน้ีว่าท่านจะปรนนิบตัผิูใ้ด 
จะปรนนิบตัพิระซึง่บรรพบุรษุของท่านปรนนิบตัอิยูใ่นทอ้งถิน่ฟากตะวนัออกของแม่น้ํายเูฟรตสิ   
หรอืของคนอาโมไรตใ์นแผ่นดนิซึง่ท่านอาศยัอยู่ แต่สว่นขา้พเจา้และครอบครวัของขา้พเจา้ เราจะปรนนิบตัพิระเจา้”     
 
ฟิลปิปี 3.14 ขา้พเจา้กาํลงับากบัน่มุ่งไปสูห่ลกัชยั เพื่อจะไดร้บัรางวลั ซึง่ในพระเยซคูรสิตพ์ระเจา้ไดท้รงเรยีกจากเบือ้งบน 
ใหเ้ราไปรบั 
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กรกฎาคม 31 
คณุจะประสบความส าเรจ็ได้หรอืไม่นัน้ อาจขึ้นอยู่กบัวา่ 

คณุจะอดทนกบักระบวนการน้ีได้หรอืไม่โดยตรง 
 
ชวีติของคุณเป็นกระบวนการ และเป็นเหมอืนการเดนิทางทีเ่ตม็ไปดว้ยเรื่องราวทีไ่ม่อาจคาดคดิ 

ความสาํเรจ็ในชวีติกไ็ม่ใช่กระบวนการทีเ่กดิขึน้ไดใ้นขัน้ตอนเดยีว 
บุคคลในพระคมัภรีค์นแลว้คนเล่าไดก้ลายเป็นวรีบุรุษแห่งความเชื่อของเรากเ็พราะเขาไมย่อมใหค้วามรูส้กึผดิหวงัเขา้มาคร
อบงาํเขาไดอ้ย่างถาวร จนทาํใหต้อ้งไถลออกไปนอกเสน้ทางทีก่าํลงัมุ่งไป 
ครัง้แลว้ครัง้เล่าทีด่าวดิตอ้งเผชญิกบัความยากลาํบากในการเดนิทางไปสูบ่ลัลงักข์องท่าน โยเซฟกพ็บกบัปญัหาต่างๆ 
มากมายนบัแต่ออกจากบา้นบดิาไป จนบรรลุถงึราชวงัของฟาโรห ์นี่คอืหนทางของชวีติ 

ดาวดิปา่วประกาศว่า คนชอบธรรมอาจลม้ลงเจด็ครัง้แต่เขาจะลุกขึน้ไดอ้กี 
คนชอบธรรมนัน้ถูกขม่ใจหลายอย่างแต่พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงโปรดช่วยเขาใหพ้น้หมด 
ขอ้พระคมัภรีเ์หล่าน้ีบอกใหเ้รารูถ้งึประโยชน์ของการยนืหยดัอยูใ่นความเชื่อเพื่อจะไดท้าํใหส้าํเรจ็ตามน้ําพระทยัของพระเจา้ 
ชวีติของเราเป็นกระบวนการ และไม่ใช่กระบวนการทีม่เีพยีงขัน้ตอนเดยีว และคุณจะประสบความสาํเรจ็ไดห้รอืไม่นัน้ 
อาจขึน้อยู่กบัว่าคุณจะอดทนกบักระบวนการนี้ไดห้รอืไม่โดยตรง  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา ขา้พระองคม์ุ่งมัน่ทีจ่ะทุม่เททาํการของพระองคแ์ละไม่อ่อนระอาไปเพยีงเพราะเกดิอุปสรรค 
และความผดิหวงัต่างๆ โปรดประทานกาํลงัแก่ขา้พระองคท์ีจ่ะยนืหยดัและทาํใหน้ํ้าพระทยัของพระองคส์าํเรจ็ 
ไม่ว่าจะตอ้งสญูเสยีสิง่ใดกต็าม 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั  
ปฐมกาล 45.7 พระเจา้ทรงใชเ้รามาก่อนพี ่  เพื่อสงวนคนทีเ่หลอืสว่นหนึ่งบนแผ่นดนิไวใ้หพ้ี ่  
และช่วยชวีติของพีไ่วด้ว้ยการชว่ยกูอ้นัใหญ่หลวงหรอื   “และชว่ยคนทีร่อดตายเป็นอนัมากใหค้งชวีติอยู่เพื่อท่าน” 

สภุาษติ 24.10 ถา้เจา้ทอ้ใจในวนัเคราะหร์า้ย กาํลงัของเจา้กน้็อย     

สภุาษติ 24.16 เพราะคนชอบธรรมลม้ลงเจด็ครัง้แลว้กลุ็กขึน้อกี แต่คนชัว่รา้ยจะถูกความลาํบากยากเยน็ควํ่าลง     


