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การตดัสินใจทีผิ่ดพลาดเพียงครัง้เดียวของคนดีๆ คนหนึง่ อาจก่อให้เกิดปัญหารา้ยแรงขึ้นมาได้  

 
ในปี 1912 เรอืสาํราญทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกไดเ้คลื่อนออกจากท่าเรอืเมอืงลเิวอรพ์ลู ในองักฤษ 

มุ่งหน้าไปสูจุ่ดหมายปลายทางคอืประเทศอเมรกิา และเรอืลาํนี้มชีื่อว่า ไททานิค 
เรอืไททานิคถูกสรา้งขึน้มาดว้ยช่างฝีมอืประณีต และกปัตนัผูค้วบคุมเรอืเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์อย่างดเียีย่ม 
ถงึแมจ้ะมคีาํเตอืนเรื่องภูเขาน้ําแขง็ แต่เขายงัสัง่การใหแ้ล่นเรอืลุยผ่านน้ําทีแ่ขง็ยะเยอืกไปดว้ยความเรว็สงู 
ในช่วงเวลาเพยีงไม่กีช่ ัว่โมง การตดัสนิทีข่าดความรอบคอบครัง้เดยีวของคนดีๆ  
คนหน่ึงคนน้ีไดก่้อใหเ้กดิปญัหารา้ยแรงประการหน่ึง เรอืไดช้นเขา้กบัภูเขาน้ําแขง็ 
เรื่องราวสว่นทีเ่หลอืกก็ลายเป็นประวตัศิาสตรไ์ปแลว้ 

พระเจา้ทรงออกแบบชวีติของเราและตัง้เราไวใ้นฐานะผูค้วบคุม 
แต่ละวนัจาํเป็นตอ้งมกีารตดัสนิใจเกดิขึน้หลายครัง้ 
เราจาํเป็นตอ้งนําทางชวีติของเราดว้ยพระวจนะของพระเจา้เพื่อทาํใหเ้ราสามารถเดนิทางต่อไปได ้
โดยไม่ก่อใหเ้กดิปญัหากบัตนเองหรอืคนอื่นโดยการตดัสนิใจทีส่ะเพร่า  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะพจิารณาถงึการกระทาํและการตดัสนิใจทุกอย่างในชวีติ 
โปรดเปิดเผยพระวจนะของพระองคแ์ก่ขา้พระองค ์
และขอใหข้า้พระองคแ์สวงหาคาํปรกึษาจากพระองคเ์พื่อการตดัสนิใจทุกอย่างเสมอไป 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สดุด ี119.105 พระวจนะของพระองคเ์ป็นโคมสาํหรบัเทา้ของขา้พระองค ์และเป็นความสว่างแกม่รรคาของขา้พระองค ์   
 
สดดุ ี37.23 พระเจา้ทรงนําย่างเทา้ของคนชอบธรรม และพระองคท์รงปิตยินิดใีนมรรคาของเขา    
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อาจเป็นไปได้ทีค่ณุเป็นฝ่ายถกูและคนอืน่เป็นฝ่ายผิด แต่ถ้าคนทีพ่ระเจ้าประทานให้เข้ามามีส่วนในชีวิตคณุ 

คนทีร่กัคณุมีความกงัวล มนักมี็เหตผุลทีค่ณุควรจะคิดสงสยับ้าง 
 

บางครัง้บางคราวในชวีติ 
เราอาจปรารถนาและอาจรูส้กึรอ้นใจทีจ่ะตดัสนิใจในบางเรื่องซึง่เรารูส้กึเป็นการถูกตอ้งสาํหรบัเรา 
แต่เมื่อตอ้งตดัสนิใจเรื่องใด โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่องทีจ่ะสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงชวีติ 
เราควรตรวจสอบดตูนเองใหถ่้องแท ้และแสวงหาคาํแนะนําจากพระวจนะของพระเจา้ กบัคาํแนะนําจากคนอื่นๆ 
ทีพ่ระเจา้ไดส้ง่เขา้มามสีว่นในชวีติของเรา 

หลายครัง้ การวนิจิฉยัของเราเองอาจเป็นแบบสลวัๆ หรอืสายตาไม่ยาวไกล 
ในขณะทีค่นอื่นจะมองเหน็ผลลพัธท์ีอ่าจเกดิตามมาโดยทีเ่ราไมไ่ดส้งัเกต 
ไม่มใีครทีจ่ะทาํหน้าทีแ่ทนพระวญิญาณบรสิทุธิไ์ด ้แต่เรากไ็ม่ควรมองขา้มคาํแนะนําดีๆ  จากคนทีห่่วงใยเรา 
ถา้คุณกลวัทีจ่ะไดย้นิสิง่ทีค่นซึง่เกีย่วขอ้งกบัชวีติคุณจะพดูออกมาเกีย่วกบัเรื่องทีคุ่ณกาํลงัจะตดัสนิใจ 
คุณกค็วรจะคดิสงสยับา้ง 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขอบคุณพระเจา้สาํหรบัการนําพาและนําทางจากพระองค ์
และสาํหรบัความสมัพนัธท์ีพ่ระองคท์รงมใีนชวีติของเรา 
โปรดประทานสตปิญัญาและหทูีจ่ะไดย้นิพระสรุเสยีงของพระองค ์
เพื่อจะไดด้าํเนินตามแผนการของพระองคส์าํหรบัชวีติของเรา 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สภุาษติ 11:14 ทีไ่หนทีไ่มม่กีารนํา ประชาชนกล็ม้ลง แต่ในทีซ่ึง่มทีีป่รกึษามากย่อมมคีวามปลอดภยั 
 
อพยพ 18.19 ฟงัเราบา้ง เราจะใหค้าํแนะนําแก่ท่าน และขอใหพ้ระเจา้ทรงสถติอยู่กบัท่าน   
ท่านจงเป็นผูแ้ทนของประชาชนต่อพระเจา้ นําความกราบทลูพระเจา้ ท่านจงสัง่สอนเขาใหรู้จ้กักฎเกณฑแ์ละขอ้ตดัสนิ 
และแสดงใหเ้ขารูจ้กัทางทีเ่ขาตอ้งดาํเนินชวีติและสิง่ทีต่อ้งปฏบิตัิ 
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สิง่ยิง่ใหญ่ทีมี่คนท าเพือ่พระเจ้า และสิง่ยิง่ใหญ่ทีเ่กิดขึ้นในประวติัศาสตรจ์ าเป็นต้องมีการเสียสละเสมอ 

 
พระเจา้ไมป่ระทานพระบตุรทีเ่หลอืของพระองคม์าใหแ้ก่เรา 

แต่เป็นพระบตุรองคเ์ดยีวของพระองคเ์พื่อใหเ้ป็นเครื่องบชูาลบบาปแก่เรา 
ไม่เพยีงแต่พระเจา้เท่านัน้ทีป่ระทานพระบุตรองคเ์ดยีว นางมารยีก์ย็อมสละบุตรชายหวัปีของนางดว้ย 
ทัง้สวรรคแ์ละโลกตอ้งยอมสญูเสยีเพื่อใหเ้กดิสิง่ยิง่ใหญ่สาํหรบัพระเจา้ 
ทุกเป้าหมายและทุกย่างกา้วจาํเป็นตอ้งมกีารเสยีสละและการจดัเตรยีมเสมอ 
คนทีเ่สยีสละและจดัเตรยีมคนนัน้อาจเป็นคุณกไ็ด ้

สิง่ยิง่ใหญ่ทีม่คีนทาํเพื่อพระเจา้ และสิง่ยิง่ใหญ่ทีเ่กดิขึน้ในประวตัศิาสตรจ์าํเป็นตอ้งมกีารเสยีสละเสมอ 
อย่าถอนตวัจากการสนบัสนุน หรอืเลกิสนบัสนุนงานขยายแผ่นดนิของพระเจา้เพยีงเพราะคุณเหน็ว่า โดนเรยีกรอ้งเวลา 
กาํลงั หรอืทรพัยส์นิเงนิทองมากกว่าทีค่าดไว ้ถา้คุณไมท่าํใหง้านทีอ่ยู่ต่อหน้าสาํเรจ็ แลว้ใครละจะเป็นคนทาํ? 
อย่าลม้เลกิในสิง่ทีต่ัง้ใจทาํเพื่อพระเจา้  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ทรงโปรดประทานความกลา้แกข่า้พระองคใ์นกาลวนัน้ี 
ทีจ่ะนัง่ลงคดิราคาก่อนจะทาํการใหญ่เพื่อพระองค ์
ขอทรงฟ้ืนฟูความเชื่อของเราขึน้ใหม่เมื่อเราอ่านพระวจนะของพระองค ์โดยระลกึถงึธรรมกิชนในยุคเก่าก่อน 
ถงึการเสยีสละของท่านเหล่านัน้ แต่ยิง่กว่าสิง่อื่นใด ระลกึถงึบาํเหน็จทีท่่านเหล่านัน้ไดร้บัเพราะความสตัยซ์ื่อ 
ขา้พระองคอ์ยากเป็นคนสาํคญัต่อพระองคแ์ละแผ่นดนิของพระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ฮบีร ู10.37-39 อกีไม่นานพระองคผ์ูจ้ะเสดจ็มากจ็ะเสดจ็มาและจะไม่ทรงชกัชา้  
แต่คนชอบธรรมของเรานัน้จะด ารงชวีติอยู่ดว้ยความเชือ่  และถา้ความเชือ่ของเขาเสือ่มถอย  
เราจะไมม่คีวามพอใจในคนนัน้เลย แต่ท่านทัง้หลายไมใ่ช่คนทีเ่สือ่มถอยและถงึซึง่ความพนิาศ แต่เป็นคนทีเ่ชื่อมัน่ 
จงึทาํใหช้วีติปลอดภยั  
 
มทัธวิ 19.21-22 พระเยซตูรสัแก่เขาว่า   “ถา้ท่านปรารถนาเป็นผูท้ีท่าํจนครบถว้น   
จงไปขายบรรดาสิง่ของซึง่ท่านมอียู่แจกจ่ายใหค้นอนาถา   แลว้ท่านจะมทีรพัยส์มบตัใินสวรรค ์  
แลว้จงตามเรามาและเป็นสาวกของเรา” เมื่อคนหนุ่มไดย้นิถอ้ยคาํนัน้กอ็อกไปเป็นทุกข ์  
เพราะเขามทีรพัยส์ิง่ของเป็นอนัมาก    
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บางครัง้ เครือ่งบูชาทียิ่ง่ใหญ่ทีสุ่ดซึง่เราสามารถน ามาถวายแก่พระเจ้าได้นัน้กคื็อ 

ค าถามซึง่ปราศจากค าตอบซึง่เราก าลงัเผชิญอยู่นัน้... บางที นีแ่หละคือความเชือ่ทียิ่ง่ใหญ่! 
 

โศกนาฏกรรม, เรื่องปวดใจ, ความลม้เหลว, ความตาย, การหกัหลงั... 
มเีรื่องราวมากมายในชวีติทีเ่ราไม่อาจพบกบัคาํตอบทีจ่ใุจได ้
บางทโีอกาสทีด่ทีีส่ดุทีเ่ราจะใชค้วามเชื่อกค็อืช่วงเวลาทีเ่ราตอ้งเจอกบัสิง่ทีด่เูหมอืนไม่มเีหตุผลใดๆ รองรบั 
แต่เรารูว้่าพระเจา้ทรงควบคมุสถานการณ์อยู่ 

โยบพยายามเสาะหาคาํตอบในชว่งทีท่่านกาํลงัทนทุกข ์
ท่านตอ้งสญูเสยีทางดา้นเงนิทองและสิง่ทีท่่านรกัในชวีติไปอย่างหนกัหนาสาหสั ในทา้ยทีส่ดุ 
พระเจา้ทรงสาํแดงใหท้่านเหน็อย่างชดัเจนว่าพระองคเ์ท่านัน้ทีท่รงอาํนาจครอบครองอยา่งสงูสดุ 
ถงึแมพ้ระองคอ์าจประทานคาํตอบใหแ้ก่เรา แต่จรงิๆ แลว้พระองคไ์มจ่าํเป็นตอ้งอธบิายแก่เราเลยกไ็ด ้
พระเจา้ผูเ้ป่ียมไปดว้ยความรกัและห่วงใยพระองคน์ี้ทรงมสีายพระเนตรกวา้งไกลชนิดทีเ่ราไม่อาจจนิตนาการหรอืโตแ้ย้
งไดเ้ลย จงไวว้างใจพระเจา้ถงึแมใ้นยามทีเ่ราอาจไม่เขา้ใจในสถานการณ์ชวีติกต็าม   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงช่วยขา้พระองคใ์นวนัน้ีทีจ่ะไวว้างใจพระองคอ์ย่างสดุใจ ไม่ว่าสถานการณ์ 
การทดลองใจและโศกนาฏกรรมต่างๆ ในโลกนี้จะเป็นเช่นไรกต็าม ขา้พระองคข์อเลอืกทีจ่ะเชื่อวา่พระองคท์รงรกัเรา 
และจะไม่มวีนัละเลยหรอืหลงลมืเราเสยี และพระองคท์รงมแีผนการอนัดเีพื่ออนาคตของเรา 
ความมัน่ใจของเรามอียูใ่นพระองคเ์ท่านัน้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
โยบ 13.15 ดเูถดิ พระองคจ์ะทรงประหารขา้เสยี ขา้ไม่มคีวามหวงัใจ 
แต่ขา้ยงัจะแกต้วัของขา้จาํเพาะพระพกัตรพ์ระองค ์   
 
สดุด ี62.8 ประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระองคต์ลอดเวลา จงระบายความในใจของท่านต่อพระองค ์
พระเจา้ทรงเป็นทีล่ีภ้ยัของเรา    
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ความคิดของเราสรา้งโลกส่วนตวัขึ้นมาให้ตนเองอาศยัอยู ่ 
จากนัน้เรากเ็ติมโลกใบนัน้ให้เตม็ไปด้วยความคิดของเรา 

 
มุมมองทีเ่รามต่ีอตวัเอง ทัง้ชวีติและความสามารถของเรานัน้ อาจเป็นการจาํกดัตวัเราเอง 

หรอืขจดัขอ้จาํกดันัน้ออกไปจากตวัเรากไ็ด ้เราแต่ละคนสรา้งโลกสว่นตวัขึน้มาใหต้นเองอาศยัอยู่ 
จากนัน้เรากเ็ตมิโลกใบนัน้ใหเ้ตม็ไปดว้ยความคดิของเรา 
บางทนีี่คงเป็นเหตุผลทีพ่ระคมัภรีก์ล่าวถงึเรื่องความคดิของเราไวอ้ย่างมากมาย พระธรรมสภุาษติ 23:7 กล่าวไวว้่า 
“คนเราคดิในใจอย่างไร ตวัเรากจ็ะกลายเป็นคนอย่างนัน้” 

คุณคดิถงึตนเองอย่างไรบา้ง? คณุสรา้งโลกแบบไหนขึน้มาสาํหรบัตนเอง? คุณรบัมอืและดาํเนินชวีติอย่างไร? 
คุณเป็นผูพ้ชิติหรอืเป็นเหยื่อ? คณุจนิตนาการภาพของตนเองว่าประสบความสาํเรจ็หรอืลม้เหลว? 
คุณคดิว่าพระเจา้ทรงรกัและมแีผนการสาํหรบัชวีติของคุณ หรอืคุณรูส้กึว่าพระองคห์ลงลมืคุณไปแลว้? 
การต่อสูเ้กีย่วกบัชวีติและการดาํเนินชวีติของคุณเริม่ตน้และจบลงในความคดิของคุณนัน่เอง 
จงเตมิความคดิของคุณใหเ้ตม็ดว้ยพระวจนะของพระเจา้และจงยอมใหพ้ระองคค์วบคมุวธิกีารคดิของคุณ  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขา้พระองคเ์ลอืกทีจ่ะเตมิความคดิน้ีใหเ้ตม็ดว้ยพระวจนะของพระองค ์
และดาํเนินชวีติโดยมุมมองแบบสวรรค ์ขา้พระองคข์อทาํลายจนิตนาการและความคดิ 
ทัง้ของตนเองและผูอ้ื่นซึง่ขดัแยง้กบัน้ําพระทยัของพระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
โรม 12.2 อย่าประพฤตติามอย่างคนในยุคนี้   แต่จงรบัการเปลีย่นแปลงจติใจ   แลว้อุปนิสยัของท่านจงึจะเปลีย่นใหม ่  
เพื่อท่านจะไดท้ราบน้ําพระทยัของพระเจา้   จะไดรู้ว้่าอะไรด ี  อะไรเป็นทีช่อบพระทยัและอะไรดยีอดเยีย่ม    
 
2 โครนิธ ์10.4-5 เพราะว่าศาสตราวุธของเราไม่เป็นฝา่ยโลกยีวสิยั   แต่มฤีทธิเ์ดชจากพระเจา้   อาจทาํลายป้อมได ้
คอืทาํลายความคดิทีม่เีหตุผลจอมปลอม และทฐิมิานะทุกประการทีต่ัง้ตวัขึน้ขดัขวางความรูข้องพระเจา้ 
และน้อมนําความคดิทุกประการใหเ้ขา้อยู่ใตบ้งัคบัจนถงึรบัฟงัพระครสิต ์
 
ฟิลปิปี 4.8 ดกู่อนพีน้่องทัง้หลาย   ในทีส่ดุน้ีขอจงใคร่ครวญถงึสิง่ทีจ่รงิ สิง่ที่น่านบัถอื สิง่ทียุ่ตธิรรม สิง่ทีบ่รสิทุธิ ์
สิง่ทีน่่ารกั สิง่ทีท่รงคุณ คอืถา้มสีิง่ใดทีล่ํ้าเลศิ สิง่ใดทีค่วรแก่การสรรเสรญิ กข็อจงใครค่รวญดู 
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พระเจ้าเขา้มาแทรกแซงแผนการในชีวิตของเราโดยไม่เคยขออนุญาตจากเราก่อน 

 
ชวีติคอืการเดนิทาง มแีต่พระเจา้เท่านัน้เป็นผูเ้ขยีนบท และเป็นการผจญภยัทีไ่ม่อาจหาไดใ้นโลกนี้ 

พระเจา้ทรงเป็นทัง้ผูร้เิริม่และผูก้ระทาํใหช้วีติของเราสาํเรจ็ 
และพระองคท์รงเหน็เบือ้งปลายแห่งชวีติของเราตัง้แต่ตอนเริม่ตน้ 
ชวีติของเราคอืแผนการของพระเจา้และพระองคท์รงควบคุมดแูลใหทุ้กอย่างเป็นไป 
ตามน้ําพระทยัและพระประสงคข์องพระองค ์เราอาจคดิวางแผนเสน้ทางชวีติของเรากจ็รงิ 
แต่พระเจา้เป็นผูท้รงนําย่างเทา้ของเรา 

สิง่ทีอ่าจดเูหมอืนเป็นเรื่องน่าประหลาดใจสาํหรบัเรา จรงิๆ แลว้เป็นสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงวางแผนไวแ้ลว้ 
และพระเจา้กเ็ขา้มาแทรกแซงชวีติของเราโดยไม่จาํตอ้งขออนุญาตจากเราก่อนดว้ยส ิชวีติเรยีกรอ้งใหเ้ราตอ้งตดัสนิใจ 
และพระเจา้กท็รงเรยีกรอ้งใหเ้รามอบการตดัสนิใจเหล่านัน้ไวใ้นพระหตัถข์องพระเจา้และวางใจพระองคว์่า 
พระองคจ์ะเปลีย่นแปลงสิง่ใดๆ กไ็ดท้ีพ่ระองคเ์หน็ว่าจาํเป็นตอ้งเปลีย่นเพื่อทาํใหน้ํ้าพระทยัของพระองคส์าํเรจ็ 
ไม่ใช่ตามใจของเรา 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขอทรงนําทางขา้พระองคใ์นวนัน้ี 
และทรงชว่ยใหข้า้พระองคเ์ลอืกหนทางทีพ่ระองคท์รงออกแบบไวเ้พื่อขา้พระองค ์โปรดช่วยใหข้า้พระองคต์ระหนกัว่า 
ชวีตินี้อาจดาํเนินอยู่ในน้ําพระทยัของพระองคม์ากกว่าทีข่า้พระองคจ์ะรูต้วัเสยีอกี ขา้พระองคอ์ยากตดิตามพระองค ์
และแผนการทีท่รงวางไว ้เพราะจุดหมายปลายทางของพระองคน์ัน้คอืสิง่ทีด่ทีีส่ดุ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สภุาษติ 16.9 ใจของมนุษยก์ะแผนงานทางของเขา แต่พระเจา้ทรงนําย่างเทา้ของเขา    
 
อสิยาห ์46.10 ผูแ้จง้ตอนจบใหท้ราบตัง้แต่เริม่ตน้ และแจง้ถงึสิง่ทีย่งัไม่ไดท้าํเลย   ใหท้ราบตัง้แต่กาลโบราณ กล่าวว่า  
'แผนงานของเราจะยัง่ยนื  และเราจะกระทาํใหค้วามประสงคข์องเราสาํเรจ็ทัง้สิน้'    
 
ปญัญาจารย ์3.11 พระองคท์รงกระทาํใหส้รรพสิง่งดงามตามฤดกูาลของมนั   
พระองคท์รงบรรจุนิรนัดรก์าลไวใ้นจติใจของมนุษย ์  แต่มนุษยย์งัมองไม่เหน็ว่า   
พระเจา้ทรงกระทาํอะไรไวต้ัง้แต่ปฐมกาลจนกาลสดุปลาย 
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กองทพัของพระเจา้ไม่ได้มีไว้เพือ่ช่วยรกัษาประวติัศาสตรเ์กีย่วกบัทีที่พ่ระเจ้าเคยประทบัอยู่ 

และสิง่ทีพ่ระองคเ์คยทรงกระท า แต่ต้องมุ่งไปสู่ทีที่พ่ระเจ้าประสงคใ์ห้เราไป 
และกระท าในสิง่ทีพ่ระองคป์ระสงคใ์ห้เราท า 

 
คนทีถู่กเรยีกเขา้ประจาํกองทพัของพระเจา้ตอ้งเขา้ใจว่า 

เราตอ้งเขา้มามสีว่นและขยายพระกติตคิุณนี้ออกไปจนคนทัง้โลกได้ยนิไดฟ้งั 
เราตอ้งไม่อิม่อกอิม่ใจกบัสิง่ทีพ่ระเจา้ไดก้ระทาํสาํเรจ็แลว้ 
แต่ตอ้งมุ่งหน้าต่อไปในการทาํใหส้าํเรจ็ตามทีพ่ระองคป์ระสงคใ์หเ้รากระทาํ 
ครสิตจกัรซึง่เป็นกองทพัของพระเจา้ไมใ่ชตู่เ้ยน็ แต่เราเป็นตูฟ้กัไข ่ 

คนบาปเกดิขึน้มาในโลกทุกวนั 
และคนแต่ละรุ่นเมื่อไดใ้ชช้วีติของตนและมโีอกาสทีจ่ะไดฟ้งัขา่วดแีละรบัเอาพระเยซเูป็นพระผูเ้ป็นเจา้แลว้กต็อ้งจากโล
กนี้ไป ไม่เพยีงพอทีค่นรุ่นหน่ึงจะไดย้นิไดฟ้งั ชนทุกรุ่นจะตอ้งไดย้นิไดฟ้งัเหมอืนกนั เราจงึตอ้งมุง่หน้าไปอยู่เสมอไป 
ดว้ยความตื่นตวัและความมุ่งมัน่ทีจ่ะทาํใหส้าํเรจ็ตามน้ําพระทยัของพระเจา้ในขณะทีเ่รายงัมเีวลาอยู่   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา 
ขอทรงโปรดประทานพระคุณและความทรหดเพื่อใหเ้ราทาํการในไร่นาของพระองคต์ราบเท่าทีม่ชีวีติอยู่ 
ขอทรงช่วยเราทีจ่ะสอนผูอ้ื่นใหรู้ถ้งึคุณค่าของการมุ่งหน้าออกไปกระทาํตามพระมหาบญัชา จนคนทัง้โลกไดย้นิไดฟ้งั 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
โยชวูา 1.2 โมเสสผูร้บัใชข้องเรา   สิน้ชวีติแลว้   ฉะนัน้บดัน้ีจงลุกขึน้ยกขา้มแม่น้ําจอรแ์ดนนี้   
ทัง้เจา้และชนชาตนิี้ทัง้หมดไปยงัแผ่นดนิ   ซึง่เรายกใหแ้ก่เขาทัง้หลาย  คอืแก่คนอสิราเอล 
 
ฟิลปิปี 3.13 ดกู่อนพีน้่องทัง้หลาย   ขา้พเจา้ไม่ถอืว่าขา้พเจา้ไดฉ้วยไวไ้ดแ้ลว้   แต่ขา้พเจา้ทาํอย่างหนึ่ง   
คอืลมืสิง่ทีผ่่านพน้มาแลว้เสยี   และโน้มตวัออกไปหาสิง่ทีอ่ยูข่า้งหน้า 
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วนัหนึง่ สิง่ทีค่ณุเลือกกระท าในชีวิตน้ีจะกลายเป็นค าพยานสุดท้ายของคณุ 

 
เรื่องราวชวีติของคุณกเ็ปรยีบเหมอืนกบัหนงัสอืทีม่กีารเขยีนบนัทกึอยู่ตลอดเวลา ทลีะหน้า ทลีะแผ่น 

บนัทกึการตดัสนิใจแต่ละอย่างและการกระทาํทุกครัง้ในชวีติไว ้ทีจ่รงิ 
แมแ้ต่ความคดิของคุณกถ็ูกบนัทกึไวเ้พื่อการตดัสนิพจิารณาในวาระนิรนัดรกาลนัน้ 
ชวีตินิรนัดรข์องเรานัน้เป็นสิง่แน่นอนแลว้เพราะการทีคุ่ณไดต้อ้นรบัพระเยซคูรสิตเ์ป็นพระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช้่วยใหร้อ
ด เราทัง้หลายรอดกเ็พราะพระโลหติของพระองคเ์ท่านัน้  

แต่เราแต่ละคนกจ็ะไดร้บับาํเหนจ็ชัว่นิรนัดร ์นอกเหนือจากความรอด 
ขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจและการงานทีเ่รากระทาํไปในขณะทีย่งัมชีวีตินี้ ในแต่ละช่วงเวลา 
เราต่างกม็เีสรภีาพทีจ่ะปิดแต่ละบทตอนในชวีติลง แลว้เริม่ตน้เรือ่งราวใหม่ 
ซึง่วนัหนึ่งจะมคีนเล่าขานกนัต่อไปเป็นคาํพยานครัง้สดุทา้ยของเรา ดาวดิไดท้าํเสรจ็แลว้ เปโตรกท็าํสาํเรจ็แลว้ 
ซคัเคยีสไดท้าํแลว้ นางรธูกท็าํแลว้ ราหบั และเปาโลดว้ยเช่นกนั... คุณกท็าํไดเ้ช่นกนั! 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา สิง่ทีข่า้พระองคเ์ลอืกในวนัน้ีจะสง่ผลกระทบต่ออนาคต ช่วงเวลาสัน้ๆ 
ทีเ่ราอยู่บนโลกนี้คอืโอกาสทีเ่ราจะสรา้งผลกระทบต่อชวีติชัว่นิรนัดร ์
จงึขอพระองคท์รงโปรดชว่ยเราทีจ่ะตดัสนิใจอย่างมปีญัญา 
ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะมมีุมมองทีเ่หน็แก่แผ่นดนิของพระองคใ์นเวลาทีข่า้พระองคจ์ดัลาํดบัความสาํคญัในชวีติ 
ขา้พระองคข์อเริม่ตน้ในวนัน้ีโดยพึง่ในพระคุณของพระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ววิรณ์ 20.12 ขา้พเจา้ไดเ้หน็บรรดาผูท้ีต่ายแลว้   ทัง้ผูใ้หญ่และผูน้้อยยนือยูห่น้าพระทีน่ัง่นัน้   
และหนงัสอืต่างๆกเ็ปิดออก   หนงัสอือกีเล่มหนึ่งกเ็ปิดออกดว้ย   คอืหนงัสอืชวีติ   และผูท้ีต่ายไปแลว้ทัง้หมด   
กถ็ูกพพิากษาตามขอ้ความทีจ่ารกึไวใ้นหนงัสอืเหล่านัน้   และตามทีเ่ขาไดก้ระทาํ 
 
2 โครนิธ ์5.10 เพราะว่าจาํเป็นทีเ่ราทุกคนจะตอ้งปรากฏตวัทีห่น้าบลัลงักข์องพระครสิต ์  
เพื่อทุกคนจะไดร้บัสมกบัการทีไ่ดป้ระพฤตใินร่างกายนี้   แลว้แต่จะดหีรอืชัว่  
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ชีวิตไมจ่ าเป็นต้องเคลือ่นไหวไปตามประตทีูเ่ปิด 

 
โอกาสหลัง่ไหลเขา้สูช่วีติ และหยบิยื่นทศิทางต่างๆ เขา้มาใหเ้รา ทาํใหเ้ราสามารถเลอืกไดอ้ย่างง่ายดาย 

แต่การทีเ่ราไดง้านใหม่ในต่างจงัหวดั หรอืไดซ้ือ้ของใหม่ๆ กไ็มไ่ดห้มายความว่านัน่เป็นน้ําพระทยัสาํหรบัเราเสมอไป 
และการทีม่ปีระตูเปิดสาํหรบัชวีติเรากไ็ม่ไดห้มายถงึวา่จะเป็นน้ําพระทยัพระเจา้สาํหรบัเราเสมอไป 
ชวีติไม่ไดเ้ป็นแค่เรื่องของประตูเปิดเท่านัน้ 

การตดัสนิใจของเราควรตัง้อยู่บนพืน้ฐานของภาวะผูนํ้าซึง่สอดคลอ้งกบัพระวจนะของพระเจา้ 
พระวญิญาณของพระองค ์และการใหค้าํแนะนําปรกึษาจากเพื่อนๆ ญาตพิีน้่อง และคนอื่นๆ 
ทีพ่ระเจา้ประทานใหแ้กช่วีติของเรา อย่าดาํเนินชวีติไหลไปตามประตูทีเ่ปิดอยู่ตลอด 
อย่าคดิว่านัน่เป็นน้ําพระทยัของพระเจา้สาํหรบัเราเสมอไป  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระเจา้ทีร่กั ขอทรงสอนขา้พระองคใ์หรู้จ้กัพระวจนะ และดาํเนินตามพระวญิญาณของพระองค ์
เพื่อจะรบัเอาคาํแนะนําตามทางของพระเจา้ เพื่อขา้พระองคจ์ะไดก้ระทาํตามน้ําพระทยัของพระองค ์
ไม่ใช่ตามใจปรารถนาของตนเอง ในพระนามพระเยซ ูอาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ฟิลปิปี 4.7 แลว้สนัตสิขุแหง่พระเจา้ซึง่เกนิความเขา้ใจ จะคุม้ครองจติใจและความคดิของท่านไวใ้นพระเยซคูรสิต ์ 
 
โคโลส ี3.15 และจงใหส้นัตสิขุของพระครสิตค์รองจติใจของท่าน 
พระเจา้ทรงเรยีกท่านไวใ้หเ้ป็นกายเดยีวดว้ยเพื่อสนัตสิขุนัน้ และท่านจงมใีจกตญัํู 
 
โรม 8.14 เพราะว่าพระวญิญาณของพระเจา้ทรงนําผูใ้ด ผูน้ัน้กเ็ป็นบุตรของพระเจา้ 
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สิง่ส าคญัไม่ได้อยูที่ว่่าคณุมีอะไรอยู่บา้ง แต่คณุท าอะไรกบัสิง่ทีมี่อยูบ่้าง 

ต่างหากทีจ่ะท าให้เกิดความแตกต่าง 
 

ผมไดย้นิคาํกล่าวว่า คนไม่ค่อยแครห์รอกว่าคุณมคีวามรูแ้ค่ไหน จนกว่าเขาจะรูว้่าคุณแคร์(ห่วงใย)เขา 
เช่นเดยีวกนัเมื่อคนอื่นมองดใูนสิง่ทีคุ่ณมอียู่ สิง่ทีคุ่ณมอียู่อาจไม่มคีวามสาํคญัใดๆเลยสาํหรบัคนอื่น นอกจากตวัคุณเอง 
จนกว่าคุณจะยอมใชส้ิง่ทีม่อียู่นัน้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น  

พระเจา้ตรสักบัอบัราฮมัว่าพระองคจ์ะอวยพรท่านและทาํใหท้่านเป็นพรแก่คนอื่น 
คงมปีระโยชน์แต่น้อยหากอบัราฮมัไดร้บัการรบัรองและรบัพระพรจากพระเจา้แลว้เกบ็พระพรนัน้ไวเ้พื่อตวัเองเท่านัน้ 
แต่โดยความเชื่อ อบัราฮมัไดย้อมมอบถวายอสิอคัแกพ่ระเจา้ 
ซึง่เป็นแบบเลง็ว่าวนัหนึ่งพระเจา้กจ็ะทรงกระทาํเช่นเดยีวกนักบัพระเยซ ูสิง่ทีอ่บัราฮมักระทาํต่อพระเจา้ 
และสิง่ทีเ่ราทาํกบัพระพรทีพ่ระเจา้ประทานแก่เรานัน้นัน่แหละทีก่่อใหเ้กดิความแตกต่างได ้ 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 องคพ์ระบดิา เช่นเดยีวกบัเดก็น้อยทีม่ขีนมปงัและปลา 
ขา้พระองคก์ต็อ้งการทีจ่ะนําสิง่ทีต่นเองมอียู่มามอบแดพ่ระองคเ์พื่อก่อใหเ้กดิความแตกต่าง 
ขอทรงช่วยอย่าใหข้า้พระองคเ์ป็นคนเหน็แก่ตวั แต่ใหเ้ป็นพรแกค่นอื่นดว้ยพระพรทีพ่ระองคป์ระทานแก่ขา้พระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ปฐมกาล 22.14 อบัราฮมัจงึเรยีกสถานทีน่ัน้ว่า   เยโฮวาหย์เิรห์ อย่างทีเ่ขาพดูกนัทุกวนัน้ีว่า   
“จะจดัไวบ้นภูเขาของพระเยโฮวาห”์    
 
ยอหน์ 6.11 แลว้พระเยซกูท็รงหยบิขนมปงันัน้   เมื่อโมทนาพระคุณแลว้   กท็รงแจกแก่บรรดาคนทีน่ัง่อยู่นัน้   
และใหป้ลาดว้ยตามทีเ่ขาปรารถนา 
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พระเจ้าทรงวางแผนไว้แลว้ พระองคจ์ะประสบความส าเรจ็แน่นอน  

และคณุมีโอกาสทีจ่ะเขา้รว่มกบัแผนการนัน้  
 

อกีครัง้หน่ึงทีพ่ระคมัภรีบ์อกเราว่า พระเจา้ทรงทราบตอนจบตัง้แต่เริม่ตน้ พระองคท์รงเป็นอลัฟ่าและโอเมกา 
เป็นเบือ้งตน้และอวสาน เป็นผูร้เิริม่และกระทาํใหค้วามเชื่อของเราสาํเรจ็ มเีพยีงพระเจา้ผูซ้ึง่ล่วงรูถ้งึสิง่ทีเ่คยเกดิขึน้ 
สิง่ทีก่าํลงัเป็นอยู่ และสิง่ทีจ่ะเกดิมมีาเท่านัน้ทีส่ามารถกาํกบัดแูลความเป็นไปของชวีติเราได ้
พระองคส์ามารถจดัการกบัสถานการณ์ของเรา สรา้งสภาพแวดลอ้มและทาํใหค้วามฝนัของเราสาํเรจ็เป็นจรงิได ้
เพราะพระองคท์รงกระทาํใหทุ้กสิง่ร่วมมอืกนัเพื่อใหบ้รรุลผลตามน้ําพระทยัของพระองค ์

บุคคลในยุคสมยัของพระคมัภรี ์
หรอืเราทัง้หลายซึง่ยงัมชีวีติเป็นอยู่ในทุกวนัน้ีไมจ่าํเป็นตอ้งหวาดกลวัถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตเลยหากเรายอมเชื่อวา
งใจในพระเจา้และในพระเยซพูระบุตรของพระองค ์ผูท้รงเป็นพระเมสสยิาห ์พระเจา้ทรงมแีผนการของพระองค ์
พระองคจ์ะประสบความสาํเรจ็เป็นแน่ และคุณมโีอกาสทีจ่ะไดเ้ขา้ร่วมกบัแผนการนัน้ 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ขอบคุณพระองคท์ีท่รงรกัเรา 
พระองคไ์ม่เคยปล่อยใหส้ิง่ใดหยดุยัง้พระองคไ์ม่ใหป้ระทานชวีตินิรนัดรแ์ก่ขา้พระองค ์
และขา้พระองคร์ูส้กึขอบพระคุณยิง่นกั 
โปรดอย่าปล่อยใหเ้ราหยุดยัง้ไมใ่หพ้ระองคป์ระทานของขวญัแบบเดยีวกนัน้ีแก่ผูอ้ื่น 
เราอยากไดใ้นสิง่ทีเ่ป็นพระประสงคข์องพระองค ์คอืใหทุ้กคนไดรู้จ้กักบัพระองค ์ขอพระองคท์รงสาํแดงใหเ้รารูว้่า 
พระองคท์รงสามารถใชแ้มก้ระทัง่ช่วงเวลาทีย่ากลาํบากในชวีติของเราเพื่อชกันําคนอื่นใหม้าพบกบัพระองคไ์ด ้
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สดุด ี46.10 “จงนิ่งเสยี และรูเ้ถอะว่า เราคอืพระเจา้ เราเป็นทีย่กย่องท่ามกลางประชาชาต ิ
เราเป็นทีย่กย่องในแผ่นดนิโลก”    
 
1 โครนิธ ์15.57 สาธุการแด่พระเจา้  ผูท้รงประทานชยัชนะแก่เราทัง้หลาย   โดยพระเยซคูรสิตเจา้ของเรา    
 
2 โครนิธ ์2.14 แต่ขอบพระคุณพระเจา้   ผูท้รงนําเราเสมอมาโดยพระครสิตด์ว้ยความมชียั   
และทรงโปรดประทานกลิน่หอมแห่งความรูข้องพระองค ์  ใหป้รากฏดว้ยตวัเราทุกแห่ง 
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ปัญหาของเงินกคื็อ เมือ่เราใช้จ่ายออกไปแล้ว มนักจ็ะหมดไป 

 
 พระวจนะของพระเจา้กล่าวถงึเรื่องการเงนิของเราไว ้

ทีจ่รงิพระเยซทูรงตรสัสอนถงึเรือ่งเงนิทองมากยิง่กว่าเรื่องของสวรรคแ์ละนรกรวมกนัเสยีอกี 
เป็นแผนการของพระเจา้ทีจ่ะใหคุ้ณมสีิง่ของต่างๆ แต่พระองคไ์ม่ประสงคใ์หคุ้ณสิง่ของต่างๆ เหล่านัน้เป็นเจา้ชวีติคุณ 
เมื่อพระเจา้อวยพรคุณ เรากก็ลายเป็นผูอ้ารกัขาพระพรเหล่านัน้ 
เราจงึถูกคาดหวงัใหรู้จ้กัจดัการกบัเงนิทองเหล่านัน้ดว้ยปญัญาซึง่มาจากพระเจา้ และหลกัการจากพระคมัภรี ์

หลายครัง้ทีคุ่ณไม่สามารถซือ้สิง่ทีคุ่ณตอ้งการไดก้เ็พราะ คุณซือ้ในสิง่ทีคุ่ณอยากไดเ้ท่านัน้ 
เป็นสิง่สาํคญัทีเ่ราตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะจดัการกบัเงนิของเราตามพระประสงคข์องพระเจา้ ไมใ่ช่ตามความอยากของเราเอง 
ปญัหาของเงนิ ถงึแมม้นัจะเป็นสิง่ทีพ่ระเจา้ประทานใหแ้ก่เรา กค็อืเมื่อเราจ่ายไปแลว้มนักจ็ะหมดไป 
จงใชเ้งนิของคุณอย่างมปีญัญา 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ขอบคุณพระองคท์ีท่รงจดัเตรยีมทุกอย่างเพื่อเรา เรารูว้่าทุกสิง่ทีเ่รามอียู่เป็นของพระองคท์ัง้สิน้ 
โปรดสาํแดงใหเ้รารูจ้กัวธิตีดัสนิใจอย่างชาญฉลาดขึน้ในการจบัจา่ยเงนิทองออกไป 
เรารูว้่าพระองคจ์ะทรงเอาใจใสด่แูลและอวยพรเราเมื่อเราเชื่อฟงั โปรดทรงรบัสิง่ทีข่า้พระองคม์อบถวาย 
แลว้ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์อยา่งยัง่ยนืตลอดนิรนัดร ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มทัธวิ 6.19-20 “อย่าสํ่าสมทรพัยส์มบตัไิวส้าํหรบัตวัในโลก   ทีอ่าจเป็นสนิมและทีแ่มลงกนิเสยีได ้  
และทีข่โมยอาจขดุช่องลกัเอาไปได ้20แต่จงสํ่าสมทรพัยส์มบตัไิวใ้นสวรรค.์.. 
 
เอเฟซสั 5.15-16 เหตุฉะนัน้ท่านจงระมดัระวงัในการดาํเนินชวีติใหด้ ี  อย่าใหเ้หมอืนคนไรป้ญัญา   
แต่ใหเ้หมอืนคนมปีญัญา จงฉวยโอกาส   เพราะว่าทุกวนัน้ีเป็นกาลทีช่ ัว่ 
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เป็นไปได้ไหมว่า พระเจา้ทรงตัง้คณุไว้ในทีที่ค่ณุอยูใ่นตอนน้ี 

 เพือ่จดุประสงคบ์างอยา่งทียิ่ง่ใหญ่กวา่ทีค่ณุคิด? 
 

เอสเธอรห์วาดกลวัยิง่ ซึง่เธอกม็สีทิธทิีจ่ะกลวั 
เธอมาจากครอบครวัทีย่ากจนแลว้ไดเ้ขา้มาอยูใ่นราชวงัเพราะความโปรดปรานของพระเจา้เหนอืชวีติเธอ 
เอสเธอรเ์ป็นเชลยอยู่ในต่างประเทศ เมื่อมปีระกาศว่ากษตัรยิป์ระสงคม์เหสใีหม ่เธอกไ็ดร้บัเลอืกเป็นว่าทีค่นหนึ่ง 
ในทีส่ดุเธอไดร้บัการเลอืกสรรใหเ้ป็นพระราชนีิคนใหม่ น่ีคอืความฝนัทีก่ลายเป็นจรงิ 
ดเูหมอืนเธอมจีุดมุ่งหมายทีไ่ดเ้ขา้ไปรบัตําแหน่งนัน้ แต่เมื่อทุกสิง่กาํลงัไปไดส้วย หายนะกเ็ขา้มาโจมตี 
มทีหารคนหนึ่งวางแผนทีจ่ะกาํจดัชนชาตยิวิของเธอ ซึง่แผนรา้ยนัน้มเีพยีงกษตัรยิเ์ท่านัน้ทีจ่ะยบัยัง้ได ้
ในฐานะทีเ่ป็นพระราชนิี เอสเธอรม์สีทิธทิีจ่ะทลูขอความชว่ยเหลอืจากพระองคไ์ด ้แต่กฎหมายของประเทศนัน้ระบุไวว้่า 
หากเธอเขา้เฝ้ากษตัรยิโ์ดยไม่ไดร้บัอนุญาตล่วงหน้า เธออาจถกูประหารชวีติได ้
ยกเวน้เธอจะไดร้บัพระราชทานความโปรดปรานเป็นพเิศษจากกษตัรยิ ์ 

เอสเธอรห์วาดกลวัมาก และไม่รูจ้ะทาํประการใดด ีเธอจงึไดข้อคาํแนะนําจากลุงของเธอ 
ท่านรูว้่าพระเจา้ทรงมแีผนการสาํหรบัประชากรของพระองค ์และการทีเ่อสเธอรไ์ดเ้ป็นพระราชนินีัน้เป็นเพราะพระเจา้ 
ท่านบอกกบัเธอว่าจุดประสงคส์าํหรบัชวีติของเธอในฐานะทีเ่ป็นพระราชนิีนัน้กเ็พื่อทีจ่ะไดม้โีอกาสร่วมรบัใชใ้นแผนการ
ของพระเจา้ คุณเคยสงสยัในบทบาทชวีติของตนเองบา้งไหม? 
เป็นไปไดไ้หมว่าพระเจา้ทรงตัง้คุณไวใ้นตําแหน่งทีคุ่ณอยูใ่นตอนน้ีเพื่อจุดประสงคบ์างอย่างทีใ่หญ่กว่าทีคุ่ณคดิไว?้ 
ลองทลูขอใหพ้ระองคท์รงสาํแดงว่าจุดหมายปลายทางในชวีติของคุณจะสามารถทาํใหคุ้ณเขา้มามสีว่นในแผนการของพ
ระเจา้ไดอ้ย่างไรบา้ง 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขา้พระองคร์ูว้่าพระองคท์รงมแีผนการ ไม่ใช่เพื่อคนทัง้โลกเท่านัน้ แต่เพื่อขา้พระองคด์ว้ย 
โปรดสาํแดงใหข้า้พระองคร์ูถ้งึบทบาทของตนเอง และประทานความกลา้หาญทีจ่ะกระทาํตามนัน้ 
วถิทีางของพระองคน์ัน้ดรีอบคอบเสมอ ขอบคุณพระองคท์ีท่รงเป็นพระบดิาผูด้เีลศิ  
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
เอสเธอร ์4.14 เพราะถา้เธอเงยีบอยู่ในเวลาน้ี ความช่วยเหลอืและการช่วยกูจ้ะมาถงึพวกยวิจากทีอ่ื่น 
แต่เธอและครวัเรอืนบดิาของเธอจะพนิาศ ทีจ่รงิเธอมารบัตําแหน่งราชนิีกเ็พื่อ ยามวกิฤตเช่นนี้กเ็ป็นไดน้ะ ใครจะรู ้
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ค าว่า ท าไม จะส าคญัน้อยลง เมือ่เรารูว้่าพระเจ้าทรงเป็นใคร  

 
ตลอดพระคมัภรี ์

มหีลายคนทีไ่ดร้บัคาํสัง่จากพระเจา้ใหท้าํบางสิง่บางอย่างซึง่ดเูหมอืนว่าจะไมม่เีหตุผลเอาเสยีเลยในเวลานัน้ เช่น 
นาอามาน ซึง่ปว่ยเป็นโรคเรือ้น และผูเ้ผยพระวจนะสัง่ใหเ้ขาลงไปจุ่มตวัเจด็ครัง้ในแม่น้ําจอรแดน 
เอเสเคยีลถูกสัง่ใหโ้กนผม สว่นหญงิหมา้ยคนหนึ่งไดร้บัคาํสัง่ใหบ้อกลกูชายไปยมืภาชนะเปล่าจากเพื่อนบา้น 
พระเยซทูรงทาํโคลนเพื่อทาตายของชายตาบอด แลว้สัง่ใหเ้ขาไปลา้ง 
เปาโลกบัสลิาสพากนัรอ้งเพลงขณะทีอ่ยู่ในคุกในเวลาเทีย่งคนื ทัง้หมดน้ีฟงัดแูลว้ไมม่เีหตุผลเอาเสยีเลย 
แต่มนักเ็ป็นสว่นหนึ่งในแผนการทีพ่ระเจา้จะทาํการอศัจรรยใ์นชวีติของคนเหล่านัน้  

คาํว่า “ทาํไม” มคีวามสาํคญัน้อยลงเมื่อเรารูว้่าพระเจา้ทรงเป็น “ใคร” 
อย่าจาํกดัพระเจา้ดว้ยสตปิญัญาแบบโลก ดว้ยการคดิหาเหตุผลแบบมนุษย ์หรอืดว้ยความเขา้ใจของเราเอง 
จงยอมใหพ้ระเจา้ทรงเป็นพระเจา้ 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ มบีางสิง่ทีข่า้พระองคอ์าจไม่เขา้ใจ 
และหลายครัง้ขา้พระองคก์ไ็ม่ทราบว่าทาํไมพระองคถ์งึสัง่ใหข้า้พระองคพ์ดู และกระทาํออกไปอยา่งนัน้ 
แต่ขา้พระองคข์อสญัญาทีจ่ะเชื่อฟงัพระองคแ์ละดาํเนินตามพระวจนะของพระองคเ์สมอ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สดุด ี78.41 แต่เขายงัไดก้ลบัทดลองพระเจา้อกี และไดจ้าํกดัองคบ์รสิทุธิข์องอสิราเอล 
 
มทัธวิ 13.58 พระองคจ์งึมไิดท้รงกระทาํการมหศัจรรยม์ากในเมอืงนัน้   เพราะเขาไม่มคีวามเชื่อ  
 
1 เปโตร 5.7 จงละความกระวนกระวายของท่านไวก้บัพระองค ์  เพราะว่าพระองคท์รงหว่งใยทา่นทัง้หลาย 
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เป็นการเปล่าประโยชน์ทีจ่ะตัง้เป้าหมายไว้โดยไมมี่แผนการรองรบั  

 
ความฝนัและนิมติคอืภาษาของพระวญิญาณ 

ซึง่พระเจา้ทรงใชด้ลใจแต่ละคนถงึความยิง่ใหญ่ของพระองคซ์ึง่เกนิสถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่ในตอนนัน้ แต่กระนัน้ 
การดลใจจากพระเจา้ไม่ใช่เงื่อนไขเพยีงอย่างเดยีวทีจ่ะช่วยใหเ้ราทาํใหพ้ระประสงคข์องพระเจา้สาํเรจ็ในชวีติของเราได้ 
การทีเ่ราจะประสบความสาํเรจ็ไดน้ัน้ เราตอ้งขยนัทีจ่ะฟงัถงึสิง่ทีพ่ระเจา้ประสงคท์ีจ่ะกระทาํ 
และวธิกีารทีพ่ระองคจ์ะกระทาํใหส้าํเรจ็ดว้ย จากนัน้เราตอ้งลงมอืกระทาํใหจุ้ดประสงคน์ัน้บงัเกดิเป็นจรงิขึน้มา 

โนอาหไ์ดย้นิพระสรุเสยีงของพระเจา้สัง่ใหส้รา้งเรอื แต่ถา้ไมม่รีายละเอยีดวธิกีารสรา้งเรอืจากพระเจา้ 
และการทุ่มเททาํงานหนกัของโนอาหเ์ป็นเวลากว่า 100 ปี เรอืนัน้กค็งไม่สามารถสาํเรจ็เป็นจรงิได ้
พระเจา้ตรสัสัง่โมเสสใหส้รา้งพลบัพลา และจากนัน้กท็รงสาํแดงรายละเอยีดใหท้่านทราบในทุกขัน้ตอนของโครงการ 
จากนัน้กเ็ป็นหน้าทีข่องโมเสสและชนชาตอิสิราเอลทีจ่ะรว่มกนัทาํใหแ้ผนการของพระเจา้สาํเรจ็ในเวลาอกีหลายเดอืนต่
อมา จงขยนัขนัแขง็ทีจ่ะรูถ้งึน้ําพระทยัและแผนการของพระเจา้ จากนัน้กล็งมอืทาํตามนัน้จนสาํเรจ็   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคต์อ้งการทาํใหค้วามมุ่งหมายของพระองคส์าํหรบัชวีตินี้ไดบ้รรลุความสาํเรจ็ 
ขอทรงโปรดประทานแผนการของพระองคแ์กข่า้พระองค ์และโปรดประทานกาํลงัทีจ่ะลงมอืกระทาํ 
เพื่อใหน้ํ้าพระทยัของพระองคไ์ดส้าํเรจ็ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สภุาษติ 21.5 แผนงานของคนขยนัขนัแขง็นําสูค่วามอุดมแน่นอน แต่ทุกคนทีเ่ร่งรอ้นกม็าสูค่วามขดัสนเท่านัน้    
 
สภุาษติ 13.4 วญิญาณของคนเกยีจครา้นยงัอยากอยู่  แต่ไม่ไดอ้ะไรเลย ฝา่ยวญิญาณของคนขยนัจะอว้นพ ี   
 
มทัธวิ 9.38 เหตุนัน้พวกท่านจงออ้นวอนพระองคผ์ูท้รงเป็นเจา้ของนา   ใหส้ง่คนงานมาเกบ็เกีย่วพชืผลของพระองค ์ 
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ท าไมต้องพอใจอยู่กบัต าแหน่งแม่ทพั ในเมือ่พระเจา้ก าหนดไว้ให้คณุเป็นกษตัริย ์

 
มอียู่ชว่งหนึ่งในชวีติของดาวดิทีท่่านดาํรงตําแหน่งผูบ้ญัชาการกองทพัของอสิราเอล 

ท่านประสบความสาํเรจ็เป็นอย่างยิง่ในบทบาทดงักล่าว 
จนประชาชนพากนัแต่งเพลงยกย่องว่าไม่มใีครอกีแลว้ทีจ่ะมชีื่อเสยีงไปยิง่กว่าท่าน ดาวดิหอ้มล้อมไปดว้ยคนทีส่ตัยซ์ื่อ 
พวกเขาตดิตามท่านโดยไม่เคยตัง้คาํถาม และสนบัสนุนการตดัสนิใจของท่านทุกอย่าง 
ดาวดิอาจนึกภาพว่าท่านกาํลงัประสบความสาํเรจ็สงูสดุอย่างยิง่แลว้ในชวีติ 
รอวนัเวลาทีจ่ะปลดเกษยีณในขณะทีม่ชีื่อเสยีงอย่างเตม็ที ่
แต่พระเจา้ทรงเรยีกดาวดิใหก้ระทาํบางอย่างทีย่ิง่ใหญ่กว่านัน้  

จุดหมายปลายทางชวีติเราทาํใหเ้ราตอ้งลมืสิง่ทีผ่่านพน้มาแลว้เสยี และโน้มตวัออกไปหาสิง่ทีอ่ยูข่า้งหน้า 
เพื่อเราจะไดบ้รรลุถงึการทรงเรยีกสงูสดุทีพ่ระเจา้มไีวส้าํหรบัเราในพระเยซคูรสิต ์
บางทตีอนนี้คุณอาจประสบความสาํเรจ็ในชวีติระดบัหนึ่งแลว้ แต่พระเจา้กาํลงัดลใจใหคุ้ณมุง่ไปสูส่ ิง่ทีย่ ิง่ใหญ่กว่า 
อาจมบีางอย่างทีคุ่ณตอ้งยอมเสยีหากจะกา้วออกไปดว้ยความเชื่อ แต่ถา้คุณไมย่อมกา้วไป 
สิง่ทีต่อ้งสญูเสยีไปอาจจะมากกว่านัน้อกี  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระเจา้ทีร่กั ทรงโปรดช่วยเราทีจ่ะไมย่อมรบัสิง่ทีต่ํ่าตอ้ยกว่าทีพ่ระองคท์รงมพีระประสงคไ์วส้าํหรบัเรา 
โปรดประทานพระคุณเพื่อใหเ้ราไปถงึการทรงเรยีกสงูสดุ 
และไดป้รนนิบตัริบัใชใ้นแผ่นดนิของพระองคอ์ย่างเตม็ศกัยภาพขของเรา 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ฟิลปิปี 3.13-14 ดกู่อนพีน้่องทัง้หลาย   ขา้พเจา้ไม่ถอืว่าขา้พเจา้ไดฉ้วยไวไ้ดแ้ลว้   แต่ขา้พเจา้ทาํอย่างหนึ่ง   
คอืลมืสิง่ทีผ่่านพน้มาแลว้เสยี   และโน้มตวัออกไปหาสิง่ทีอ่ยูข่า้งหน้า ขา้พเจา้กาํลงับากบัน่มุ่งไปสูห่ลกัชยั   
เพื่อจะไดร้บัรางวลั   ซึง่ในพระเยซคูรสิตพ์ระเจา้ไดท้รงเรยีกจากเบือ้งบนใหเ้ราไปรบั 
 
2 ทโิมธ ี4.7 ขา้พเจา้ไดต่้อสูอ้ย่างเตม็กาํลงั ขา้พเจา้ไดแ้ขง่ขนัจนถงึทีส่ดุ ขา้พเจา้ไดร้กัษาความเชื่อไวแ้ลว้  
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ชนรุน่ทีจ่ะได้เหน็พระเยซูเสดจ็กลบัมา คือคริสตจกัรทีไ่ด้เตรียมพรอ้ม 

รอรบัการเสดจ็กลบัมาของพระองค ์ 
 

นบัตัง้แต่สมยัของพระครสิต์เป็นตน้มา ครสิเตยีนทุกคนต่างตัง้ตารอคอยการเสดจ็กลบัมาของพระองค ์
ผูเ้ชื่อในทุกยุคทุกสมยัตลอด 2000 
ปีทีผ่่านมาต่างกห็วงัว่าตนเองจะไดเ้หน็การเสดจ็กลบัมาของพระองคใ์นชัว่ชวีติของตนเอง แลว้พระเยซลู่ะ 
ทรงคาดหวงัอย่างไรบา้ง? 
พระองคท์รงคาดหวงัว่าคนในแต่ละรุ่นจะขยายแผ่นดนิของพระองคอ์อกไปโดยการสรา้งคนทุกชาตใิหเ้ป็นสาวก 
และปา่วประกาศพระกติตคุิณของพระองคอ์อกไปยงัทุกชาตทิัว่โลก 
 ผูค้นในรุ่นของเรามภีารกจิทีต่อ้งทาํ เพราะงานนัน้ยงัไม่สาํเรจ็ 
พระเยซจูะยงัไม่เสดจ็กลบัมาจนกว่าการงานทีพ่ระองคบ์ญัชาไวน้ัน้จะเสรจ็สมบรูณ์ 
ผูค้นในรุ่นทีจ่ะไดเ้หน็พระเยซเูสดจ็กลบัมานัน้กค็อืผูค้นทีเ่ตรยีมพรอ้มสาํหรบัการเสดจ็กลบัมาของพระองค ์
คุณทาํอะไรไดบ้า้งในวนัน้ี?  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา 
โปรดกระทาํใหช้นในรุ่นของเราเตม็ไปดว้ยความรอ้นใจทีจ่ะนําขา่วดขีองพระครสิตไ์ปสูค่นทัง้โลก 
โปรดประทานความรุม่รอ้นใจและทรงชว่ยเราทีจ่ะไม่พลาดโอกาสในการเผยแพร่พระกติตคิุณของพระองคอ์อกไป 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มทัธวิ 28.19 เหตุฉะนัน้เจา้ทัง้หลายจงออกไปสัง่สอนชนทุกชาต ิใหเ้ป็นสาวกของเรา 
ใหร้บับพัตศิมาในพระนามแหง่พระบดิา  พระบุตรและพระวญิญาณบรสิทุธิ ์
 
ววิรณ์ 21.2 ขา้พเจา้ไดเ้หน็วสิทุธนคร คอืนครเยรซูาเลม็ใหม ่เลื่อนลอยลงมาจากสวรรคแ์ละจากพระเจา้ 
นครน้ีไดจ้ดัเตรยีมไวพ้รอ้มแลว้ เหมอืนอย่างเจา้สาวแต่งตวัไวส้าํหรบัสาม ี
 
ววิรณ์ 22.20 ...“เราจะมาในเรว็ๆนี้แน่นอน” อาเมน พระเยซเูจา้ เชญิเสดจ็มาเถดิ    
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การทีจ่ะได้มาซึง่สิง่ทีค่ณุต้องการนัน้ต้องใช้เพียงแค่ความกล้าหาญหรอืความสามารถเท่านัน้  

แต่การทีจ่ะรกัษามนัไว้ได้ คณุจะต้องมีคณุลกัษณะชีวิตทีดี่เท่านัน้ 
 

คุณสามารถทาํทุกอย่างตามทีใ่จมุ่งมัน่ได ้ไมว่่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไร 
คุณสามารถบรรลุเป้าหมายไดถ้า้เพยีงคุณมคีวามกลา้หาญและความสามารถทีจ่ะไขว่ควา้หามนั 
แต่เมื่อหลายคนบรรลุถงึจุดหมายทีเ่ขาตอ้งการสาํหรบัชวีติแลว้ เขากลบัปล่อยใหล้าํดบัความสาํคญัของชวีติเปลีย่นไป 
เขาถูกทดลองใจจนปล่อยใหส้ิง่ทีไ่ม่สาํคญัมาหนัเหความสนใจไปจากเสน้ทางชวีติ 
บางครัง้ถงึกบัยอมใหค้วามซื่อตรงและจรรยาบรรณของตนเองลดตํ่ากว่ามาตรฐานลงไป 

กษตัรยิซ์าอลูเป็นพยานไดด้ถีงึเรื่องนี้ในชวีติของท่าน 
ความเป็นกษตัรยิข์องท่านตอ้งยตุลิงไปเพราะท่านขาดความซื่อสตัยแ์ละไม่เชื่อฟงัพระบญัชาของพระเจา้ 
ไม่ว่าคุณจะมุง่หาสิง่ใดในชวีติของท่านกต็าม โปรดจาํไวว้่า 
การทีจ่ะไดม้าซึง่สิง่ทีคุ่ณตอ้งการนัน้ตอ้งใชเ้พยีงแค่ความกลา้หาญ หรอืความสามารถเท่านัน้ 
แต่การทีจ่ะรกัษาสิง่นัน้ไวคุ้ณตอ้งมคีุณลกัษณะชวีติทีด่เีท่านัน้ 
จงยอมใหพ้ระเจา้ตรวจสอบคุณลกัษณะชวีติของคุณเสยีแต่วนัน้ี    
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ เราอยากใหคุ้ณลกัษณะชวีติของพระองคป์รากฏชดัในชวีติของเรา 
ขอทรงช่วยเราทีจ่ะสตัยซ์ื่อในสิง่ทีเ่ลก็น้อยทีส่ดุ และเมื่อเราบรรลุเป้าหมายของเราแลว้ 
ขอทรงช่วยเราทีจ่ะยงัคงถ่อมใจและเชื่อฟงัพระบญัชาของพระองคเ์สมอ โปรดสาํแดงใหเ้ราเหน็ว่า 
มสีว่นใดบา้งในชวีติทีจ่าํเป็นตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข ขอบคุณพระบดิา สาํหรบัพระเมตตาและพระคณุของพระองค์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
1 ซามเูอล 13.13-14 และซามเูอลกล่าวแก่ซาอลูว่า “ท่านไดก้ระทาํการทีโ่ง่เขลาเสยีแลว้ 
ท่านมไิดร้กัษาพระบญัชาแห่งพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของท่าน ซึง่พระองคท์รงบญัชาท่านไว ้
เพราะพระเจา้จะไดท้รงสถาปนาราชอาณาจกัรของท่านเหนืออสิราเอลเป็นนิตยแ์ลว้ 
แต่บดัน้ีราชอาณาจกัรของท่านจะไม่ยัง่ยนื พระเจา้ทรงหาชายอกีคนหนึ่งตามชอบพระทยั พระองคแ์ลว้ 
และพระเจา้ทรงแต่งตัง้ชายผูน้ัน้ใหเ้ป็นเจา้นายเหนือ ชนชาตขิองพระองค ์
เพราะท่านมไิดร้กัษาสิง่ซึง่พระเจา้ทรงบญัชาท่านไว”้ 
 
1 ซามเูอล 15.26 เพราะท่านทอดทิง้พระวจนะของพระเจา้ และพระเจา้ทรงถอดท่านจากเป็นกษตัรยิเ์หนืออสิราเอล 
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ความยากจน เป็นภาวะของความคิด ไม่ใช่สภาพการณ์ของชีวิต 

 
การดาํเนินชวีติภายในกรอบความคดิแบบคนยากจนจะทาํใหค้ณุสญูเสยีทุกอย่างทีคุ่ณมอียู่ ทัง้ความปิตยินิด ี

สนัตสิขุ ความด ีและบาํเหนจ็รางวลัในยุคหน้า กรอบความคดิแบบคนยากจนอาจเกดิจากรากแห่งความเหน็แก่ตวั 
ความขีเ้กยีจ หรอืการขาดความเชื่อ และอาจเกดิมาจากคาํสาปแช่งทีส่บืทอดมาจากบรรพบุรุษ จากวฒันธรรมของเรา 
หรอืสถานะต่างๆ ในชวีติ แต่สาํหรบัพระเจา้นัน้ พระองคไ์ม่ไดม้กีรอบความคดิแบบคนยากจน 

ลกัษณะทีบ่รรยายถงึสวรรคน์ัน้ประกอบดว้ยถนนทาํดว้ยทองคาํ ประตูไขมุ่ก 
และการประดบัประดาดว้ยอญัมณีต่างๆ 
น้ําพระทยัของพระเจา้สาํหรบับตุรของพระองคน์ัน้คอืการมคีวามคดิแบบอุดมบรบิรูณ์ 
ไวว้างใจในพระเจา้พระบดิาว่าจะทรงเป็นผูป้ระทานทุกอย่างทีเ่ขาขาดอยู่นัน้ตามทรพัยอ์นัรุง่เรอืงของพระองค ์
ไม่ใช่ตามความขดัสนของพวกเขา ความมัง่คัง่ของคนเราไม่ไดว้ดักนัทีก่ารมขีา้วของมากมาย 
จงหกัทาํลายอาํนาจวญิญาณแหง่ความยากจนเสยี แลว้เริม่เขา้มามสีว่นกบัแผนการของพระเจา้สาํหรบัชวีติของคุณ  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
ขา้แต่พระบดิา โปรดช่วยเราใหม้องเหน็ตวัเองอย่างทีพ่ระองคท์อดพระเนตรเหน็ 
และเปลีย่นเราใหเ้ป็นเหมอืนเชน่ทีพ่ระองคป์ระสงคจ์ะใหเ้ป็น ทรงโปรดทาํลายวญิญาณแหง่ความยากจนเสยีชวีตินี้ 
และปลดปล่อยเราใหเ้ป็นไทในพระนามพระเยซ ู
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ลกูา 12.15 แลว้พระองคจ์งึตรสัแก่เขาทัง้หลายว่า “จงระวงัและเวน้เสยีจากการโลภทุกประการ 
เพราะว่าชวีติของคนมไิดอ้ยู่ในการทีม่ขีองฟุ่มเฟือย” 
 
สภุาษติ 10.15 ทรพัยศ์ฤงคารของคนมัง่คัง่คอืเมอืงเขม้แขง็ของเขา แต่ความยากจนของคนจนคอืความพนิาศของเขา    
 
สภุาษติ 20.13 อยา่รกัการหลบัใหล  เกรงว่าเจา้จะมาถงึความยากจน  จงลมืตาของเจา้  และเจา้จะไดก้นิอิม่    
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ความจนเป็นภาวะของความคิด ส่วนความขดัสนเป็นสภาพของชีวิต 

 แต่ทัง้สองอยา่งน้ีเปลีย่นแปลงได้  
 

ผมรูจ้กัหลายคน และหนงัสอืกเ็ขยีนถงึเรื่องราวชวีติของหลายคนทีม่เีงนิมาก 
แต่กเ็ปรยีบเหมอืนกบัมอียู่น้อยนิด ชวีติทีล่ะโมบและเตม็ไปดว้ยความกลวัผกูมดัพวกเขาใหด้าํเนินอยู่อย่างระทมทุกข ์
กอบโกยผลประโยชน์มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะทาํได ้แต่ไม่เคยมคีวามสขุกบัสิง่ทีต่นมอียู่ 
หรอืไดใ้ชท้รพัยเ์หล่านัน้เพื่อประโยชน์แก่ใครเลย พวกเขาสํ่าสมทรพัยส์มบตัไิวม้ากมาย แต่กต็ายไปดุจดงัคนอนาถา 
เหน็ไหมว่า คนยากจนทีแ่ทจ้รงินัน้คอืคนจนในกรอบความคดิ 

และผมกร็ูจ้กัหลายคนทีเ่ป็นคนจน และมทีรพัยส์นิฝา่ยวตัถุอยู่เพยีงน้อยนิด แต่ในบางดา้นนัน้ 
คนยากจนเหล่านี้มทีรพัยส์นิมากมายยิง่กว่าเงนิสามารถซือ้หาได ้ความรกั ความยนิด ีสนัตสิขุ 
ความอดทนคอืผลของพระวญิญาณ ไม่ใช่ผลของความมัง่คัง่ แต่กระนัน้ 
ทัง้คนทีม่กีรอบความคดิแบบคนจนกบัคนทีจ่นจรงิๆ กไ็มจ่าํเป็นตอ้งเป็นอยู่อย่างนัน้ตลอดไป 
มนุษยเ์ราสามารถทีจ่ะพบกบัการเปลีย่นแปลงได ้และการเปลีย่นแปลงสามารถเกดิขึน้กบัชวีติของคุณไดใ้นวนัน้ี 
จงวางใจในพระเจา้ดว้ยสิง่ทีคุ่ณมอียู่ แลว้พระองคจ์ะประทานเพิม่เตมิใหคุ้ณอกี 
จงเริม่หว่านเมลด็พนัธุข์องคุณออกไปเสยีแต่วนัน้ี เพื่อจะไดเ้กบ็เกีย่วในอนาคต   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ขา้พระองคข์อเลอืกทีจ่ะไวว้างใจพระองคด์ว้ยสิง่ทีม่อียู่ 
ทรงชว่ยขา้พระองคท์ีจ่ะศกึษาพระวจนะของพระองค ์และคน้พบกบัหนทางไปสูค่วามมัง่คัง่ 
และทรงโปรดประทานสตปิญัญาทีข่า้พระองคจ์ะช่วยเหลอืผูอ้ื่นขณะทีด่าํเนินไปตามเสน้ทางนี้ดว้ย 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยากอบ 2.5 พีน้่องทีร่กัของขา้พเจา้   จงฟงัเถดิ   พระเจา้ไดท้รงเลอืกคนยากจนในโลกน้ีใหเ้ป็นคนมัง่มใีนความเชื่อ   
และใหเ้ป็นผูร้บัมรดกแผ่นดนิซึง่พระองคท์รงสญัญาไว ้  แก่ผูท้ีร่กัพระองคม์ใิชห่รอื 
 
ลกูา 19.8 แลว้ซกัเคยีสไดย้นืขึน้และทลูต่อพระเยซวู่า “พระองคเ์จา้ขา้ ดเูถดิ 
ขา้พระองคข์อมอบทรพัยท์ีม่อียูก่ึง่หนึ่งใหแ้ก่คนยากจน และถา้ขา้พระองคไ์ดร้บิของมาจากผูใ้ดดว้ยความเทจ็ 
ขา้พระองคข์อคนืใหเ้ขาสีเ่ท่า”  
 
สภุาษติ 19.17 บคุคลทีเ่อน็ดคูนยากจนกใ็หพ้ระเจา้ทรงยมื และพระองคจ์ะทรงตอบแทนแก่การกระทาํของเขา    
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การยอมก้าวออกไปตามล่าหาศตัรนัูน้ถือเป็นความกลา้  
แต่สิง่ทีเ่ราต้องมีเมือ่พบกบัศตัรแูล้วนัน้กคื็อ ก าลงัใจ 

 
เป็นไปไดม้ากว่าคุณเคยฟงัเรื่องราวของดาวดิกบัโกลอิทัมาแลว้นบัครัง้ไมถ่ว้น 

เดก็หนุ่มเลีย้งแกะตดัสนิใจยนืหยดัขึน้อย่างกลา้หาญทีจ่ะต่อสูก้บัยกัษช์าวฟิลสิเตยีซึง่กาํลงัขม่ขูก่องทพัของอสิราเอล 
เมื่อดาวดิขนัอาสาออกไปต่อสูก้บัโกลอิทันัน้ ไมม่ใีครเชื่อเลยว่าดาวดิจะสามารถทาํได ้
ผูก้ลา้หลายคนไดไ้ล่ล่าศตัรชูาวฟิลสิเตยีของตนมาถงึแค่ด่านน้ี  แต่เมื่อตอ้งสูก้บัยกัษ ์เขากไ็ม่เหลอืความกลา้อีกแลว้  

ความกลา้ไม่ใช่การปราศจากความกลวั แต่เป็นสิง่ทีผู่ก้ลา้ยนืหยดัขึน้ทาํต่อหน้าต่อตาความกลวั 
ความกลา้หาญของดาวดิเป็นเรื่องทีม่ากกว่าลมปาก ต่อหน้าต่อตายกัษใ์หญ่นัน้ 
ดาวดิปา่วประกาศถงึความเชื่อของตนแลว้กม็ชียัในการต่อสู ้พระองคผ์ูท้ีอ่ยูใ่นคุณนัน้เป็นใหญ่กว่าผูท้ีอ่ยูใ่นโลก 
อย่าปล่อยใหศ้ตัรมูายัว่ยุคุณจนตอ้งพ่ายแพม้นั จงกลา้หาญและเขา้ประทะกบัศตัรนูัน้ดว้ยความเชื่อ   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขอบคุณพระเจา้ เพราะพระวจนะของพระองคก์ล่าวว่า พระองคจ์ะไมห่ลงลมืหรอืทอดทิง้ขา้พระองคเ์สยี 
พระองคต์รสักบัเราว่า อย่ากลวั ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคเ์ชื่อฟงัพระวจนะของพระองคด์ว้ยเถดิ 
โปรดเตมิใจขา้พระองคใ์หเ้ตม็ดว้ยควมกลา้และความเชื่อว่าพระองคจ์ะไม่มวีนัทาํใหเ้ราผดิหวงั 
ขอบพระคุณทีท่รงเป็นพระศลิาและป้อมปราการของขา้พระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สดุด ี121.1 ขา้พเจา้เงยหน้าดภูเูขา ความอุปถมัภข์องขา้พเจา้มาจากไหน    
 
อสิยาห ์12.2 “ดเูถดิ พระเจา้เป็นความรอดของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะวางใจและไม่กลวั 
เพราะพระเจา้ทรงเป็นกาํลงัและบทเพลงของขา้พเจา้ และพระองคท์รงเป็นความรอดของขา้พเจา้แลว้”    
 
โรม 8.31 ถา้พระเจา้ทรงอยู่ฝา่ยเรา ใครจะขดัขวางเรา   
 
โรม 8.37 ...เรามชียัเหลอืลน้โดยพระองคผ์ูไ้ดท้รงรกัเราทัง้หลาย 
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สิง่ส าคญัยิง่คือเวลาอนัควร และเวลาอนัควรนัน้ส่วนใหญ่ไม่ได้อยูใ่นการควบคมุบงัคบัของเรา 

 
หวัขอ้สาํคญัประการหนึ่งทีพ่ระเยซยูกมาใชเ้พื่ออธบิายถงึประสบการณ์ในชวีติครสิเตยีนกค็อืเรือ่งเกษตรกรรม 

พระองคต์รสัถงึแนวคดิเรื่องการหว่างเมลด็พชื การออกผล และการเกบ็เกีย่ว 
มขีอ้ลบัลกึซ่อนอยู่ในเรื่องการหว่านพชืและการทาํใหพ้ชืงอกงามขึน้ การทีพ่ชืจะผลดิอกออกผลไดน้ัน้ 
จาํเป็นตอ้งใชเ้วลา และไดร้บัน้ํากบัแสงแดดในปรมิาณทีเ่หมาะสม เราอาจจะทุม่เททาํงานหนกั 
มเีครื่องไมเ้ครื่องมอืทีเ่หมาะสม และรูจ้กัเทคนิคในการทาํสวนเป็นอย่างด ี
แต่การอศัจรรยท์ีท่าํใหเ้มลด็พชืกลายมาเป็นตน้ไมท้ีผ่ลดิอกออกผลไดน้ัน้ไม่ไดอ้ยู่ในการควบคมุของเราเลย  

สิง่สาํคญัยิง่คอืเวลาอนัควร และเวลาอนัควรนัน้สว่นใหญ่ไมไ่ดอ้ยู่ในการควบคุมบงัคบัของเรา 
กสกิรไม่อาจทาํนายหรอืควบคุมไดว้่าดวงอาทติยจ์ะสอ่งแสงเมื่อใด และฝนจะตกเวลาไหน 
แต่เขาสามารถตัง้หน้าตัง้ตาทาํงานไปเรื่อยๆ เตรยีมตวัใหพ้รอ้มสาํหรบัการเกบ็เกีย่ว ในทาํนองเดยีวกนั 
งานของเราไม่ใช่อยู่ทีก่ารพยายามเขา้ใจถงึกาํหนดการของพระเจา้ แต่เราเตรยีมตวัใหพ้รอ้มไวเ้มื่อเวลานัน้มาถงึ 
จงจาํไวว้่า การทีจ่ะเป็นผูท้าํการในแผ่นดนิของพระเจา้ไดน้ัน้ 
คุณไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ใจกไ็ดว้่าแผ่นดนิของพระเจา้ดาํเนินไปอยา่งไร 
  
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระเจา้ขา้ มหีลายสิง่หลายอยา่งทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา 
แต่เราไวว้างใจในวนัเวลาอนัควรของพระองคส์าํหรบัทุกเรื่องราวทีเ่ป็นไปในชวีติของเรา 
ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะทาํงานหนกั และเป็นคนสตัยซ์ื่อในหน้าทีร่บัผดิชอบ 
เพราะขา้พระองคร์ูว้่าพระองคจ์ะทรงอวยพรใหข้า้พระองคไ์ดเ้กบ็เกีย่วอย่างอุดม 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มาระโก 4.26-29 พระองคต์รสัวา่ “แผ่นดนิของพระเจา้อุปมาเหมอืนคนหนึ่งหว่านพชืลงในดนิ แลว้กลางคนืกน็อนหลบั   
และกลางวนักต็ื่นขึน้   ฝา่ยพชืนัน้จะงอกจาํเรญิขึน้อย่างไรเขากไ็ม่รู ้
เพราะแผ่นดนิเองทาํใหพ้ชืงอกจาํเรญิขึน้เป็นลาํตน้ก่อน   ภายหลงักอ็อกรวง   แลว้กม็เีมลด็ขา้วเตม็รวง 
ครัน้สกุแลว้เขากใ็ชค้นไปเกีย่วเกบ็ทเีดยีว   เพราะว่าถงึฤดเูกีย่วแลว้” 
 
2 ทโิมธ ี4.2 ใหป้ระกาศพระวจนะ   ใหข้ะมกัเขมน้ทีจ่ะทาํการทัง้ในขณะทีม่โีอกาสและไมม่โีอกาส 
ใหช้กัชวนดว้ยเหตุผล   เตอืนสตแิละตกัเตอืนใหอ้ดทนอยู่เสมอในการสัง่สอน 
 
1 เปโตร 3.15 ...จงเคารพนบัถอืพระครสิตว์่าเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   จงเตรยีมตวัไวใ้หพ้รอ้มเสมอ   
เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนทีถ่ามท่านว่า ท่านมคีวามหวงัใจเช่นนี้ดว้ยเหตุผลประการใด   
แต่จงตอบดว้ยใจสภุาพและดว้ยความนบัถอื 
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การก าเนิดของอนาคตใหม่จะท าให้อดีตเก่าๆ ส้ินสุดลง 

 
คุณภาพของอนาคตเราขึน้อยู่กบัแผนการและการตดัสนิใจทีเ่ราดาํเนินอยู่ในวนัน้ีอย่างแน่นอน 

บางครัง้เราถูกกระตุน้ดว้ยความเชื่อมัน่ แต่ค่านิยมของเราผดิ อคัรทตูเปาโลขณะทีย่งัเป็นเซาโลอยู่นัน้ไดข้ม่ขูค่รสิตจกัร 
ขณะทีท่่านเดนิทางไปเมอืงดามสักสั ท่านไดเ้ผชญิหน้ากบัพระเจา้จนชวีติเปลีย่นแปลงไป 
ในเวลาไม่กีว่นัต่อมาพระเจา้ทรงเปลีย่นชวีติของท่านจากคนทีขู่ค่าํรามว่าจะฆา่ประชากรของพระเจา้และต่อสูก้บัพระอง
ค ์กลายไปเป็นนกัเทศน์ทีเ่ตม็ลน้ดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์กจิการบทที ่9 กล่าวว่า 
เปาโลไดลุ้กขึน้ประกาศพระครสิตใ์นทนัท ีว่าพระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ผูท้รงพระชนม ์

การกาํเนิดของอนาคตใหมจ่ะทาํใหอ้ดตีเก่าๆ สิน้สดุลง เป้าหมายของเปาโลคอืทีจ่ะไดรู้จ้กักบัพระครสิต ์
เปลีย่นเป็นเหมอืนพระองค ์และยอมเป็นคนทุกอย่างทีพ่ระครสิตท์รงดาํรไิวส้าํหรบัท่าน เปาโลกล่าวว่า 
“ขา้พเจา้กระทาํสิง่หนึ่ง คอืลมืสิง่ทีผ่่านพน้มาแลว้เสยี และโน้มตวัออกไปหาสิง่ทีอ่ยูข่า้งหน้า” 
นี่เป็นแบบอย่างอนัดทีีพ่วกเราทกุคนควรดาํเนินตาม อยา่ตดิอยูก่บัอดตี 
แต่จงเจรญิขึน้ในความรูข้องพระเจา้โดยจดจ่ออยู่ทีก่ารมคีวามสมัพนัธก์บัพระองคเ์สยีแต่ตอนนี้ ขอใหรู้เ้ถดิว่า 
คุณไดร้บัการยกโทษแลว้ จากนัน้จงกา้วเขา้สูช่วีติแห่งความเชื่อและการเชื่อฟงั 
จงตัง้ตารอพบกบัชวีติทีม่คีวามหมายกว่าเดมิ เพราะเหตุทีคุ่ณมคีวามหวงัอยู่ในพระครสิต ์ 
  
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ขอบคุณทีท่รงช่วยเราใหร้อดดว้ยพระคุณของพระองค ์โดยพระโลหติของพระครสิต ์
ขา้พระองคเ์ป็นไทแลว้จากอดตี ขออุทศิตนแก่พระองคใ์นวนัน้ีเพือ่จะเรยีนรูจ้กัพระองคแ์ละเป็นเหมอืนพระองคม์ากขึน้ 
และทีจ่ะดาํเนินชวีติใหส้มกบัน้ําพระทยัของพระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2 โครนิธ ์5.17 เหตุฉะนัน้ถา้ผูใ้ดอยู่ในพระครสิต ์  ผูน้ัน้กเ็ป็นคนทีถู่กสรา้งใหมแ่ลว้   สิง่สารพดัทีเ่ก่าๆกล่็วงไป   
นี่แน่ะกลายเป็นสิง่ใหม่ทัง้นัน้ 
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เป็นเรือ่งยากทีใ่ครจะยอมตายเพือ่สิง่ใดโดยตอนทีย่งัมีชีวิตอยู ่

ไม่ได้เตม็ใจด าเนินชีวิตอยู่เพือ่สิง่นัน้เลย 
 

ยอหน์ผูใ้หบ้พัตสิมากล่าวว่า ท่านใหบ้พัตสิมาในน้ํากจ็รงิ 
แต่เมื่อพระเมสสยิาหเ์สดจ็มาแลว้พระองคจ์ะใหบ้พัตสิมาดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิแ์ละดว้ยไฟ ในลกูา 24 
พระเยซตูรสัสัง่ใหส้าวกของพระองคร์อคอยอยู่ในกรุงเยรซูาเลม็จนกว่าพวกเขาจะเตม็ลน้ไปดว้ยฤทธิเ์ดชทีม่าจากเบือ้ง
บน กจิการ1:8 กล่าวต่อไปว่า ทกุคนทีไ่ดร้บัพระวญิญาณบรสิทุธิแ์ลว้จะไดร้บัความสามารถทีจ่ะเป็นพยาน 
คาํว่าพยานในกจิการ 1:8 หมายถงึการเป็นผูย้อมพลชีพีเพื่อความเชื่อ 

การพลชีพีเพื่อความเชื่อไม่ไดห้มายความจาํกดัเพยีงแค่การตายเท่านัน้ 
แต่ในบรบิทนี้ยงัหมายถงึการยอมดาํเนินชวีติแบบเสยีสละ ยอมทิง้จุดประสงคอ์ย่างอื่นทุกอย่าง 
แลว้มาอยู่เพื่อน้ําพระทยัของพระเจา้ ดงัทีอ่คัรทตูเปาโล กล่าวไวว้่า “การมชีวีติอยู่กเ็พื่อพระครสิต ์
และการตายกไ็ดก้าํไร” ผูเ้ชื่อหลายคนจนิตนาการว่าตนเองพรอ้มยอมตายเพื่อพระครสิต ์
แต่เป็นเรื่องยากทีใ่ครจะยอมตายเพื่อสิง่ใดโดยตอนทีย่งัมชีวีติอยู่ไม่ไดเ้ตม็ใจดาํเนินชวีติอยู่เพื่อสิง่นัน้เลย  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ขอมอบถวายชวีติใหแ้ก่พระองค ์ขณะทีข่า้พระองคย์งัมชีวีติเป็นอยู่ 
ขอเลอืกทีจ่ะดาํเนินชวีติอยู่เพื่อพระองค ์และเป็นพยานของพระองคใ์นทุกสถานการณ์ในชวีติ 
โปรดประทานพระคุณแก่เราดว้ยเถดิ ในพระนามพระเยซ ู
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
กาลาเทยี 2.20 ขา้พเจา้ถูกตรงึไวก้บัพระครสิต์แลว้   ขา้พเจา้เองไมม่ชีวีติอยูต่่อไป   
แต่พระครสิตต่์างหากทีท่รงมชีวีติอยู่ในขา้พเจา้   ชวีติซึง่ขา้พเจา้ดาํเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้   
ขา้พเจา้ดาํเนินอยูโ่ดยศรทัธาในพระบุตรของพระเจา้   ผูไ้ดท้รงรกัขา้พเจา้   และไดท้รงสละพระองคเ์องเพื่อขา้พเจา้ 
 
โคโลส ี3.1-3 ถา้ท่านรบัการทรงชุบใหเ้ป็นขึน้มาดว้ยกนักบัพระครสิตแ์ลว้ 
กจ็งแสวงหาสิง่ซึง่อยู่เบือ้งบนในทีซ่ึง่พระครสิตท์รงสถติอยู่ คอืประทบัขา้งขวาของพระเจา้ จงเอาใจใสส่ิง่ทีอ่ยู่เบือ้งบน 
ไม่ใช่สิง่ซึง่อยูท่ีแ่ผ่นดนิโลก 3เพราะว่าท่านไดต้ายแลว้ และชวีติของท่านซ่อนไวก้บัพระครสิตใ์นพระเจา้ 
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ถ้าในชีวิตของคณุไมมี่ใครทีค่ณุสามารถยอมตายแทนได้แล้ว กเ็ป็นเรือ่งน่าเศรา้ทีจ่ะบอกว่า 

 สิง่ส าคญัทีสุ่ดในชีวิตทีค่ณุรูจ้กักคื็อตวัคณุเองเท่านัน้   
 

คนเรามกัจะตรีาคาของสิง่ต่างๆ ไวใ้นใจ 
จากนัน้จงึพยายามซือ้หาสิง่นัน้ใหไ้ดใ้นราคาทีถู่กกว่ามลูค่าซึง่เราตัง้ไว ้ถา้จะยดึตามกฎแห่งการแลกเปลีย่นแลว้ 
มนัย่อมดไูมม่เีหตุผลเลยถา้เราตัง้ใจจ่ายเงนิซือ้สิง่ใดเกนิมลูค่าจรงิของมนั 
หรอืไม่กย็อมทุม่สดุตวัเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่มีลูค่าน้อยๆ 
แต่พระเจา้ทรงประทานพระบุตรองคเ์ดยีวของพระองคม์าเพื่อแลกกบัชวีติของเรา 
และพระองคท์รงเหน็ว่านี่เป็นการแลกเปลีย่นทีด่ยีอดเยีย่มแลว้! 

พระคมัภรีก์ล่าวว่า พระเยซทูรงยอมสละชวีติเพื่อเรา เราจงึควรสละชวีติเพื่อคนอื่นดว้ย 
ไม่มคีวามรกัใดยิง่ใหญ่กว่านี้อกีแลว้ทีค่นหนึ่งคนใดจะยอมสละชวีติของตนเพื่อมติรสหาย 
ถา้ในชวีติของคุณไมม่ใีครทีคุ่ณสามารถยอมตายแทนไดแ้ลว้ กเ็ป็นเรื่องน่าเศรา้ทีจ่ะบอกว่า 
สิง่สาํคญัทีส่ดุในชวีติทีคุ่ณรูจ้กักค็อืตวัคุณเองเท่านัน้  
  
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขอบคุณพระบดิาสาํหรบัชวีติทีพ่ระองคป์ระทานใหข้า้พระองคไ์ดด้าํเนินอยู่บนโลกนี้ 
ขอบคุณพระองคท์ีท่รงช่วยใหร้อด และคุณค่าทีพ่ระองคป์ระทานใหแ้ก่ชวีติ 
ทรงโปรดสอนใหข้า้พระองคไ์ดเ้หน็ถงึคุณค่าของคนอื่น ถา้ไม่ใชจ่ากทศันะของขา้พระองคเ์อง 
กข็อใหเ้ป็นทศันะของพระองค ์ขอทรงสาํแดงในแต่ละวนัว่า 
ขา้พระองคจ์ะสามารถมอบบางสว่นในชวีติเพื่อทาํใหน้ํ้าพระทยัของพระองคส์าํเรจ็ไดอ้ย่างไร 
 
ขอ้พระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยอหน์ 15.3 ท่านทัง้หลายไดร้บัการชาํระใหส้ะอาดแลว้ดว้ยถอ้ยคาํทีเ่ราไดก้ล่าวแก่ท่าน 
 
1 ยอหน์ 3.16 ดงันี้แหละเราจงึรูจ้กัความรกั โดยทีพ่ระองคไ์ดท้รงยอมสละพระชนมข์องพระองคเ์พื่อเราทัง้หลาย 
และเราทัง้หลายกค็วรจะสละชวีติของเราเพื่อพีน้่อง 
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เราจะเริม่ต้นเดินทางในชีวิตจากจดุใดนัน้ ไมส่ าคญัเท่ากบัเราจะลงเอยทีจ่ดุใด 

 
ราหบัเป็นหญงิโสเภณีชาวคานาอนัซึง่ต่อมากลบักลายเป็นเจา้หญงิแห่งเผ่ายดูาห ์และเป็นมารดาของโบอาส 

รธูเป็นหญงิหมา้ยชาวโมอบัซึง่เป็นหมนั 
และเป็นเหมอืนกบัขอทานทีต่่อมากลบัไดแ้ต่งงานกบัโบอาสและไดก้ลายเป็นมารดาของโอเบด 
เลอาหเ์ป็นเจา้สาวและภรรยาทีย่าโคบไม่ตอ้งการและไม่รกั แต่ลงทา้ยกลบัไดเ้ป็นมารดาของยดูาห ์
สตรทีัง้หมดน้ีรวมทัง้คนอื่นๆ ทีม่จีุดเริม่ตน้อนัยากลาํบากและตอ้งเผชญิกบัความยุ่งยากมากมายในเสน้ทางชวีติ 
แต่สดุทา้ยไดก้ลบักลายมาเป็นบรรพสตรใีนลาํดบัพงศพ์นัธุข์องพระเยซู 

เราจะเริม่ตน้เดนิทางในชวีติจากจุดใดนัน้ ไม่สาํคญัเท่ากบัเราจะลงเอยทีจุ่ดใด บางท ีณ 
ขณะน้ีคุณอาจรูส้กึว่าชวีติกาํลงัไดร้บัแต่สิง่เลก็น้อยไม่เหมอืนคดิฝนัไว ้หรอืไม่เท่ากบัทีค่วรจะเป็น บางท ี
สถานการณ์แวดลอ้มทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของคุณ 
อาจดเูหมอืนกาํลงักดคุณไวใ้นชวีติทีต่ํ่าตอ้ยกว่าทีคุ่ณอยากใหเ้ป็น จงอย่าสิน้หวงั พระเจา้ไม่ไดห้ลงลมืคุณ 
และพระองคท์รงมแีผนการทีจ่ะนําพาคุณไปสูว่นัอนัยิง่ใหญ่ในชวีติของคุณ 
จงไวว้างใจในพระองคแ์ลว้ยอมใหพ้ระองคท์รงเป็นผูนํ้าทางของคุณ   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาทีร่กั โปรดประทานปญัญาและพระคุณแก่ขา้พระองคจ์ะอดทนต่อกระบวนการต่างๆ ของชวีติ 
เพราะขา้พระองคร์ูว้่า 
มนัเป็นสิง่ทีจ่ะนําขา้พระองคผ์่านวนัเวลาเหล่านี้ไปสูส่ ิง่ทีด่ทีีส่ดุซึง่พระองคท์รงจดัเตรยีมไวใ้นอนาคต 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
เยเรมยี ์29.11 พระเจา้ตรสัว่า เพราะเรารูแ้ผนงานทีเ่รามไีวส้าํหรบัเจา้ เป็นแผนงานเพื่อสวสัดภิาพ ไมใ่ช่เพื่อทุกขภาพ   
เพื่อจะใหอ้นาคตและความหวงัใจแก่เจา้ 
 
2 โครนิธ ์4.17-18 เพราะว่าการทุกขย์ากเลก็ๆน้อยๆของเรา ซึง่เรารบัอยู่ประเดีย๋วเดยีวนัน้ 
จะทาํใหเ้รามศีกัดิศ์รถีาวรมากหาทีเ่ปรยีบมไิด ้เพราะว่าเราไม่ไดเ้หน็แก่สิง่ของทีเ่รามองเหน็อยู ่
แต่เหน็แก่สิง่ของทีม่องไม่เหน็ เพราะว่าสิง่ของซึง่มองเหน็อยู่นัน้เป็นของไมย่ัง่ยนื แต่สิง่ซึง่มองไม่เหน็นัน้กถ็าวรนิรนัดร ์ 
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เชือ่เถอะ ถ้าพระเจ้าตรสัวา่คณุผิด คณุกผิ็ด 

 
สว่นใหญ่เมื่อคนใดคดิว่าตนเองเป็นฝา่ยผดิ เขามกัจะเปลีย่นใจใหม่ เพราะทุกคนชอบทีจ่ะเป็นฝา่ยถูก 

เรามกัจะพยายามหาเหตุสนบัสนุนความคดิของเรา สิง่ทีเ่ราอยากได ้และสิง่ทีเ่รารูส้กึ 
โดยเอาสถานการณ์และสิง่ทีแ่วดลอ้มทีเ่ราเผชญิอยู่นัน้เป็นเกณฑ ์
และหลายครัง้เรากม็องว่าตนเองทาํถูกตอ้งแลว้จากแงมุ่มของเราเอง ตวัอย่างเช่น ถา้มใีครทาํใหเ้ราเจบ็ใจ หกัหลงัเรา 
หรอืนินทาว่ารา้ยเราอย่างเสยีๆ หายๆ เรากอ็าจจะรูส้กึว่ามเีหตุอนัชอบทีเ่ราจะไม่ยกโทษใหค้นๆนัน้ 
ถงึแมพ้ระวจนะของพระเจา้จะสอนใหเ้รายกโทษกต็าม 
เรื่องทาํนองเดยีวกนัน้ีเกดิขึน้กบัคาํสอนจากพระวจนะพระเจา้ในเรื่องอื่นๆ ดว้ย เช่นคาํสัง่ใหเ้รายอมฟงั ประพฤตติาม 
รกั อย่ามุสา และอื่นๆ อกีมากมาย ไมว่่าคุณจะรูส้กึอย่างไร หรอืมเีหตุผลเพยีงใด ถา้พระเจา้ตรสัว่าคุณผดิ คุณกผ็ดิ 
และการไม่เชื่อฟงัพระเจา้นัน้ถอืเป็นความผดิ  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคข์อมอบถวายตวัเองไวก้บัพระเมตตาของพระองค ์
โปรดสาํแดงใหข้า้พระองคไ์ดเ้หน็สิง่ทีผ่ดิในชวีติ ขา้พระองคข์อสารภาพความบาป 
โปรดปกคลุมขา้พระองคด์ว้ยพระโลหติของพระองค ์และกระทาํใหม้อืและใจของขา้พระองคบ์รสิทุธิอ์ยูใ่นพระองคเ์สมอ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สดุด ี43.3 ขอทรงโปรดใชค้วามสว่าง และความจรงิของพระองคอ์อกไป ใหนํ้าขา้พระองค ์
ใหท้ัง้สองนําขา้พระองคม์าถงึภูเขาบรสิทุธิข์องพระองค ์ และถงึทีป่ระทบัของพระองค ์
แลว้ขา้พระองคจ์ะไปยงัแท่นบชูาของพระเจา้ ไปยงัพระเจา้ผูเ้ป็นความปิตยินิดอีย่างลน้พน้ของขา้พระองค ์เออ 
ขา้พระองคจ์ะสรรเสรญิพระองคด์ว้ยพณิ ขา้แต่พระเจา้ของขา้ 
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การทรงเรียก คือโอกาสทีพ่ระเจ้าประทานแก่เรา ส่วนพระคณุคือความสามารถทีพ่ระองค ์

มอบให้เราเพือ่จะฉวยเอาโอกาสนัน้ไว้ 
 

พระเจา้ไดย้นิเสยีงรอ้งของประชากรของพระองคซ์ึง่ตกเป็นทาสอยู่ในอยีปิต ์
และพระองคท์รงมแีผนทีป่ลดปล่อยพวกเขา ในวธิกีารและวนัเวลาอนัเหมาะสมของพระเจา้ 
พระองคไ์ดท้รงนําโมเสสใหเ้ดนิทางไปยงัอยีปิตเ์พื่อบอกใหฟ้าโรหป์ลดปล่อยคนอสิราเอลเป็นอสิระ 
เรื่องราวตอนนี้เตม็ไปดว้ยการอศัจรรยท์ีเ่กดิขึน้มากมาย นบัตัง้แต่ภยัพบิตัต่ิางๆ ไปจนถงึการแยกทะเลแดง 
พระเจา้จะปลดปล่อยประชากรของพระองคจ์ากน้ํามอืของฟาโรหด์ว้ยพระหตัถเ์พยีงขา้งเดยีวกไ็ด ้
แต่พระองคท์รงเลอืกทีจ่ะใชค้นธรรมดาๆ คนหนึ่งใหม้ารบัหน้าทีส่าํคญัและมสีว่นในกระบวนการนี้ 
พระเจา้ทรงมแีผนการของพระองค ์และโมเสสไดร้บัโอกาสทีจ่ะเขา้ไปมสีว่นกบัแผนการนัน้ 

แต่ในตอนแรกโมเสสรูส้กึไม่แน่ใจ และหวัน่ไหว จนพระเจา้ตอ้งยนืยนักบัท่านว่า 
พระองคจ์ะประทานทุกอย่างทีท่า่นตอ้งการเพื่อใหภ้ารกจินัน้สาํเรจ็ลุล่วงไปได ้การทรงเรยีก 
คอืโอกาสทีพ่ระเจา้ประทานแก่เรา สว่นพระคุณคอืความสามารถทีพ่ระองคม์อบใหเ้ราเพื่อจะฉวยเอาโอกาสนัน้ไว ้
พระเจา้ไดท้รงประทานโอกาสใดใหแ้ก่คุณซึง่คุณกาํลงัรูส้กึหวัน่ไหวอยูใ่นตอนน้ี? คุณสามารถแน่ใจไดว้่า 
พระองคจ์ะทรงประทานพระคุณแก่คุณอย่างเพยีงพอ จนคุณสามารถทาํใหภ้ารกจินัน้สาํเรจ็ลุล่วงไปได!้ 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระเจา้ขา้ ขอบพระคุณทีใ่หเ้ราเขา้สว่นในแผนการของพระองค ์
ขอทรงเตอืนใจเราใหรู้ว้่าพระองคท์รงอยู่ดว้ยเสมอ และเมื่อเราสตัยซ์ื่อ 
พระองคก์ท็รงประทานความสามารถแก่เราเพื่อใหป้ระสบความสาํเรจ็ แน่แลว้ทีเ่ราสามารถกระทาํทุกสิง่ได ้
โดยพระครสิตผ์ูท้รงเสรมิกาํลงัเรา 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
อพยพ 4.11 พระเจา้จงึตรสักบัโมเสสว่า “ผูใ้ดเล่าทีส่รา้งปากมนุษย ์หรอืทาํใหเ้ป็นใบ ้หหูนวก ตาด ีหรอืตาบอด เรา   
พระเจา้เป็นผูท้าํไม่ใชห่รอื บดัน้ีจงไปเถดิ และกระทาํตามทีเ่ราบญัชาเจา้ เราจะช่วยเจา้ใหพ้ดูได ้
และเราจะแจง้แก่เจา้ว่าตอ้งพดูอย่างไร” 
 
ฟิลปิปี 4.13 ขา้พเจา้ผจญทุกสิง่ได ้โดยพระองคผ์ูท้รงเสรมิกาํลงัขา้พเจา้    
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ถ้าเราไม่ได้สรา้งสะพานเชือ่มไปสู่คนอืน่ เรากอ็าจก าลงัสรา้งสิง่กีดขวาง 

 หรอืไม่กส็รา้งสนามรบกบัคนอืน่อยู ่
 

จะชา้หรอืเรว็ 
เมื่อเราดาํเนินไปตามเสน้ทางในชวีติเรากจ็ะตอ้งเผชญิกบัทางตนัในเรื่องความสมัพนัธข์องเรากบัคนอื่นแน่นอน 
อาจเป็นคู่สมรสของเราทีต่ดัสนิใจไปอกีเสน้ทางหนึ่ง อาจเป็นเพือ่นทีส่อดแทรกเขา้มาในเรื่องของเรา 
หรอืเป็นเพื่อนร่วมงานทีไ่ม่รกัษาคาํพดูของเขา แต่กอ็ย่าลมืว่า ตวัเราเองกอ็าจเลีย้วผดิทีผ่ดิทางไดเ้หมอืนกนั 

เราจะทาํอย่างไรเมื่อเผชญิกบัชว่งเวลาอย่างนัน้ในชวีติ? เราควรตรวจสอบความสมัพนัธแ์ละสถานการณ์นัน้ๆ 
ในมมุมองแหง่พระวจนะของพระเจา้ เมื่อเราดาํเนินไปตามแผนทีพ่ระองคว์าดไว ้
เรากจ็ะมองเหน็แสงสว่างแหง่การยกโทษทีก่าํลงันําทางเราไปอยา่งชดัเจน เราจะเหน็ความเมตตารอ้งเรยีกเรา 
และพระคุณทีส่นบัสนุนเรา จงจาํไวว้่าในทุกสถานการณ์นัน้ ถา้เราไม่ได้สรา้งสะพานเชื่อมไปสูค่นอื่น 
เรากอ็าจกาํลงัสรา้งสิง่กดีขวาง หรอืไม่กส็รา้งสนามรบกบัคนอื่นอยู่ บ่อยครัง้มนัขึน้อยู่กบัการเลอืกของเราเอง  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ทรงช่วยขา้พระองคใ์นวนัน้ีทีจ่ะดาํเนินตามแผนการและวถิทีางของพระองคใ์นทุกสิง่ 
รวมทัง้ในดา้นความสมัพนัธก์บัคนอื่นๆ ดว้ย ขอทรงยกโทษขา้พระองคใ์นจุดทีข่า้พระองคเ์ลีย้วผดิ 
และทรงโปรดประทานพระคุณและกาํลงัทีจ่ะหยบิยื่นการยกโทษใหแ้ก่ผูอ้ื่น 
ในขณะทีข่า้พระองคก์าํลงัดาํเนินผ่านเสน้ทางชวีติในวนัน้ี 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
กาลาเทยี 6.1 ดกู่อนพีน้่องทัง้หลาย แมจ้บัผูใ้ดทีล่ะเมดิประการใดได ้ท่านซึง่อยูฝ่า่ยพระวญิญาณ 
จงชว่ยผูน้ัน้ดว้ยใจอ่อนสภุาพใหเ้ขากลบัตัง้ตวัใหมโ่ดยคดิถงึตวัเอง เกรงว่าท่านจะถูกชกัจงูใหห้ลงไปดว้ย  
 
2 โครนิธ ์5.18 ทัง้สิน้น้ีเกดิมาจากพระเจา้ ผูท้รงใหเ้ราคนืดกีนักบัพระองคท์างพระเยซคูรสิต ์
และทรงโปรดประทานใหเ้รามพีนัธกจิเรื่องการคนืดกีนั 
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เมือ่เราเทศนาถึงเรือ่งความบาป เรากค็วรมีใจเมตตาและคิดอยู่เสมอวา่  

พวกเขาไม่ได้ตัง้ใจกระท าเช่นนัน้ 
 

ภาพทีด่ทีีส่ดุภาพหนึ่งเรื่องการยกโทษซึง่ปรากฏอยู่ในพระคมัภรี ์
คอืภาพของหญงิคนอื่นทีถู่กจบัไดข้ณะกาํลงัล่วงประเวณีแลว้ถูกพามาใหพ้ระเยซตูดัสนิ 
คนทีนํ่าตวัหญงิคนนัน้มาหาพระเยซตู่างกต็กใจและเกรงกลวัต่อท่าทตีอบสนองของพระองคต่์อหญงิคนนัน้ 
รวมทัง้พระเมตตาของพระองคท์ีม่ต่ีอนาง 
และวธิกีารทีแ่ตกต่างของพระองคใ์นการสาํแดงใหค้นเหล่านัน้ไดเ้หน็ถงึความบกพร่องและความบาปของแต่ละคนดว้ย 
บทเรยีกของพระองคใ์นเรื่องนี้มสีองประการคอื พระเมตตาในยิง่ใหญ่การพพิากษา 
และถา้ปราศจากพระคุณของพระเจา้เสยีแลว้ เราทุกคนกต็อ้งถูกลงโทษเหมอืนกนั 

ไม่นานหลงัจากนัน้ 
พระเยซทูรงทาํใหค้าํสอนเรื่องการยกโทษและพระคุณของพระองคค์รบถว้นสมบรูณ์โดยการทีพ่ระองค์ทรงยอมถูกตรงึบ
นไมก้างเขนบนเนินโกละโกธา พระองคท์รงสิน้พระชนมเ์พื่อหญงิทีล่่วงประเวณีคนนัน้ และเพือ่ทุกคนทีต่รงึพระองค ์
รวมทัง้เพื่อคุณและผมดว้ย ถอ้ยคาํของพระองคย์งัคงกงัวานอยูทุ่กยุคทุกสมยัว่า “พระบดิาเจา้ขา้ 
ขอทรงยกโทษใหพ้วกเขาดว้ยเถดิ เพราะเขาไม่รูว้่ากาํลงัทาํอะไรอยู่” 
ขณะทีเ่รากาํลงันําขา่วสารแห่งพระกติตคิุณออกไปประกาศ 
เรากค็วรกระทาํการดว้ยท่าทอียา่งเดยีวกนัทีป่รากฏในพระเยซบูนไมก้างเขนนัน้ดว้ย เมื่อเราเทศนาถงึเรื่องความบาป 
เรากค็วรมใีจเมตตาและคดิอยู่เสมอว่า พวกเขาไม่ไดต้ัง้ใจกระทาํเช่นนัน้  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ขอบคุณพระองคท์ีท่รงยกโทษขา้พระองคแ์ละคดิถงึขา้พระองคใ์นดา้นดเีสมอ 
ขอโปรดสะทอ้นถงึท่าทแีห่งพระคุณแบบเดยีวกนันัน้ไปสูผู่อ้ ื่นดว้ยเถดิในวนัน้ี 
เพื่อใหพ้วกเขาไดม้โีอกาสเขา้มารูจ้กักบัความรกัของพระองคด์ว้ย 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ลกูา 23.34 ฝา่ยพระเยซจูงึทรงอธษิฐานว่า “โอพระบดิาเจา้ขา้ ขอโปรดอภยัโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รูว้่า เขาทาํอะไร” 
เขากเ็อาฉลองพระองค ์จบัฉลากแบ่งปนักนั 
 
มทัธวิ 7.1 อย่ากล่าวโทษเขา เพือ่พระเจา้จะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน  


