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มีนาคม 1  
อนาคตคือวนัยิง่ใหญ่ของคณุ เป็นฝนัร้ายสดุขีดของศตัร ู

เราอาจก าลงัมาจากวนัยิง่ใหญ่ของเรา, ไม่กก็ าลงัอยูใ่นระหว่างชว่งเวลาอนัยิง่ใหญ่ของเราในตอนน้ี, 
หรอืไม่กก็ าลงัเดนิทางไปสูว่นัอนัยิง่ใหญ่ ซึง่ความจรงินัน้กค็อื มนัเป็นการเลอืกของเรา ครสิเตยีนเราไดร้ับพรทีรู่ว้่า 
แมถ้งึจุดแห่งความตาย วนัอนัยิง่ใหญ่กย็งัรอคอยเราอยู่เบือ้งหน้า  

โปรดจดจ าไวเ้ถอะว่า พระเจา้จะไม่ยอมใหศ้ตัรมูชียัเหนือเรา 
พระองคม์แีผนการทีจ่ะท าใหเ้รามชียัชนะเหนือความตาย เหนือนรก และเหนือหลุมฝงัศพ 
แผนการแห่งชยัชนะน้ียงัครอบคลุมถงึสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ต่างๆ ในชวีติดว้ย 
อนาคตของคุณมวีนัอนัยิง่ใหญ่รอคอยอยู่ และเป็นฝนัรา้ยสดุขดีของศตัร ู 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระเจา้ขา้ ความหวงัของเราอยูใ่นพระองค ์เราไม่ไดแ้ขง่ขนักบัความเรว็ และไมไ่ดต่้อสูก้บัผูท้ีเ่ขม้แขง็ 
แต่พระองคเ์ท่านัน้ทีย่กคนหนึ่งขึน้ และเหยยีดคนหนึ่งลงตามชอบพระทยัของพระองค ์
โปรดประทานชยัชนะแก่ขา้พระองคใ์นการต่อสูทุ้กครัง้ 
และขอทรงกระท าใหข้า้พระองคเ์ป็นป้อมอยู่เหนือศตัรทูัง้หลายโดยพระวจนะและพระวญิญาณของพระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
เยเรมยี ์29.11 พระเจา้ตรสัว่า   เพราะเรารูแ้ผนงานทีเ่รามไีวส้ าหรบัเจา้   เป็นแผนงานเพื่อสวสัดภิาพ  
ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ   เพื่อจะใหอ้นาคตและความหวงัใจแก่เจา้ 
 
1 โครนิธ ์2.9 ดงัทีม่เีขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์่า สิง่ทีต่าไม่เหน็หไูมไ่ดย้นิ และสิง่ทีม่นุษยค์ดิไม่ถงึ 
คอืสิง่ทีพ่ระเจา้ไดท้รงจดัเตรยีมไวส้ าหรบัคนทีร่กัพระองค ์   
 
2 เธสะโลนิกา 1.6 เพราะว่าพระเจา้ทรงเหน็ว่า   เป็นการยตุธิรรมแลว้ทีจ่ะทรงเอาความยากล าบาก   
ไปสนองคนเหล่านัน้ทีก่่อความยากล าบากใหก้บัท่านทัง้หลาย  
 
ววิรณ์ 20.10 สว่นพญามารทีล่่อลวงเขาเหล่านัน้กถ็ูกโยนลงไปในบงึไฟและก ามะถนั   
ทีส่ตัวร์า้ยและคนทีป่ลอมตวัเป็นผูเ้ผยพระวจนะตกอยูใ่นนัน้   
และมนัตอ้งทนทุกขท์รมานทัง้กลางวนัและกลางคนืตลอดไปเป็นนิตย ์
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มีนาคม 2  
ความรกัแท้ต้องมีการแสดงออก 

 
“เพราะว่าพระเจา้ทรงรกัโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดยีวของพระองค.์..” 

ความรกัตอ้งการมกีารแสดงออก และโดยสว่นใหญ่แลว้ ตอ้งแสดงออกโดยการให ้พระเยซตูรสัว่า ถา้ท่านรกัเรา 
ท่านตอ้งเชื่อฟงัค าบญัชาของเรา ต่อมา พระองคต์รสัถามเปโตรวา่ “ท่านรกัเราหรอื?” เมื่อเปโตรกล่าวยนืยนั 
พระเยซจูงึตอบสนองโดยการหนุนใจใหเ้ปโตรลงมอืกระท าบางสิง่เพื่อส าแดงใหเ้หน็ถงึความรกันัน้ 
นัน่คอืโดยการทีเ่ขาตอ้งเลีย้งดฝูงูแกะของพระองค ์  

อคัรทตูยอหน์กล่าวว่า ถา้ผูใ้ดมทีรพัยส์มบตัใินโลกนี้ 
และเหน็พีน้่องของตนขดัสนแลว้ยงัใจจดืใจด าไม่ยอมสงเคราะหเ์ขาดว้ยทรพัยส์มบตัขิองตน 
ความรกัของพระเจา้จะอยูใ่นผูน้ัน้ไดอ้ย่างไร? เหน็ไหมว่า ความรกัทีเ่ป็นความรกัอย่างแทจ้รงินัน้จะตอ้งมกีารแสดงออก  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระเจา้ขา้ 
ขา้พระองคร์กัพระองคแ์ละเป็นความปรารถนาของขา้พระองคท์ีจ่ะส าแดงความรกัโดยการปรนนิบตัพิระองคแ์ละผูอ้ื่นผ่า
นทางสิง่ทีข่า้พระองคก์ระท าในพระนามของพระองค ์โปรดประทานเสรภีาพทีจ่ะส าแดงความรกัอย่างใหญ่หลวง 
เพื่อใหข้า้พระองคเ์ป็นดัง่พระหตัถข์องพระองคท์ีเ่หยยีดยื่นออกไปในโลกน้ี 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยอหน์ 3.16 เพราะว่าพระเจา้ทรงรกัโลก   จนไดท้รงประทานพระบุตรองคเ์ดยีวของพระองค ์  
เพื่อทุกคนทีว่างใจในพระบตุรนัน้จะไมพ่นิาศ   แต่มชีวีตินิรนัดร์ 
 
1 ยอหน์ 3.17 แต่ถา้ผูใ้ดมทีรพัยส์มบตัใินโลกน้ี   และเหน็พีน้่องของตนขดัสนแลว้ยงัใจจดืใจด าไม่สงเคราะหเ์ขา   
ความรกัของพระเจา้จะด ารงอยู่ในผูน้ัน้อย่างไรได ้
 
ยอหน์ 14.15 ถา้ท่านทัง้หลายรกัเรา   ท่านกจ็ะประพฤตติามบญัญตัขิองเรา 

ลกูา 6.32  “แมว้่าท่านทัง้หลายรกัผูท้ีร่กัท่าน   จะทรงนบัว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่าน   
ถงึแมค้นบาปกย็งัรกัผูท้ีร่กัเขาเหมอืนกนั 
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มีนาคม 3 
จงพร้อมเสมอทีจ่ะได้รบัพระวจนะอนัสดใหม่จากพระเจ้า 

 
วนัหนึ่งพระเจา้ตรสักบัอบัราฮมัอย่างชดัเจน 

และบญัชาใหท้่านออกเดนิทางไปเพื่อถวายอสิอคับุตรชายของทา่นเป็นเครื่องบชูาบนภูเขาโมรยีาห ์
อบัราฮมัเชื่อฟงัพระวจนะของพระเจา้ในทนัท ีและออกเดนิทางไปเป็นเวลาสามวนั 
จงึปีนขึน้ไปบนเขาและสรา้งแทน่บชูาถวายแกพ่ระเจา้ ณ ทีน่ัน้ 
อบัราฮมัไดม้ดับุตรชายของท่านและเตรยีมทีจ่ะฆา่เขาเพื่อถวายเป็นเครื่องบชูา ตามพระวจนะอนัชดัเจนจากพระเจา้ 
อบัราฮมัไดย้กมดีขึน้เตรยีมทีจ่ะประหารบุตรชายของท่าน แต่ทตูของพระผูเ้ป็นเจา้ตรสักบัท่านว่า 
“อย่าท ารา้ยเดก็นัน้เลย”  

ขอ้ความใดทีเ่ป็นพระวจนะจากพระเจา้? ทัง้สองขอ้ความเป็นพระวจนะของพระเจา้ 
ถา้อบัราฮมัไม่เชื่อฟงัพระวจนะขอ้หน่ึงขอ้ใดกค็งมเีรื่องรา้ยแรงเกดิขึน้เป็นแน่ เช่นเดยีวกบัอบัราฮมั 
เราตอ้งเชื่อฟงัพระวจนะของพระเจา้ และพรอ้มอยู่เสมอทีจ่ะรบัเอาพระวจนะอนัสดใหมจ่ากพระองค ์บางครัง้ 
เราตอ้งเดนิตามถนนไปจนสดุทาง แต่บางครัง้ พระเจา้ทรงสง่เราเดนิไปตามถนนเพื่อใหไ้ปถงึตรงทางแยก 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ทีร่กั ขา้พระองคเ์ลอืกทีจ่ะยอมรบัพระวจนะของพระองคเ์ป็นสทิธอิ านาจสงูสดุในชวีติ 
โปรดตรสักบัขา้พระองคแ์ละยนืยนัพระวจนะทีม่ต่ีอขา้พระองคน์ัน้ และขา้แต่พระบดิา ถา้พระองคป์ระสงค ์
โปรดตรสัถอ้ยค าอนัสดใหมต่่อชวีติขา้พระองค ์ขา้พระองคจ์ะรกัษาใจไวใ้หเ้ปิดอยู่เสมอ 
และใหห้คูอยฟงัเสยีงของพระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ปฐมกาล 22.11.14 แต่ทตูของพระเจา้เรยีกเขาจากฟ้าสวรรคว์่า   “อบัราฮมั  อบัราฮมั”   และท่านตอบว่า  “พระเจา้ขา้” 
ทตูสวรรคว์่า   “อย่าแตะตอ้งเดก็นัน้หรอืกระท าอะไรเขาเลย   เพราะบดัน้ีเรารูแ้ลว้ว่าเจา้ย าเกรงพระเจา้   
ดว้ยเหน็ว่าเจา้มไิดห้วงบุตรชายของเจา้   แต่ยอมถวายบตุรชายคนเดยีวของเจา้ใหเ้รา” อบัราฮมัเงยหน้าขึน้มองด ู 
เหน็ขา้งหลงัท่านมแีกะผูต้วัหนึ่ง   เขาของมนัตดิอยูใ่นพุม่ไมท้บึ   อบัราฮมักไ็ปจบัแกะตวันัน้ 
มาถวายเป็นเครื่องเผาบชูาแทนบุตรชาย อบัราฮมัจงึเรยีกสถานทีน่ัน้ว่า เยโฮวาหย์เิรห์ อย่างทีเ่ขาพดูกนัทุกวนัน้ีว่า   
“จะจดัไวบ้นภูเขาของพระเยโฮวาห”์    
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มีนาคม 4  
ความปลอดภยั, ความมัน่คง และความเข้มแขง็ มีอยู่ในความลึกและความกว้าง 

 ไม่ใช่ในความสงู  
คุณเคยวางกอ้นอฐิซอ้นๆ กนัจนสงูบา้งไหม สงูจนมนัเริม่โยกเยก 

พอมอีะไรมากระทบนิดหน่อยมนักพ็งัลงมาทนัท ีนี่เป็นภาพของบางคนทีต่ัง้เป้าทีจ่ะกา้วสงูขึน้ไปเรื่อยๆ ในชวีติ 
เปรยีบเสมอืนกบัตน้ไมท้ีเ่ตบิโต ล าตน้สงูชะลดูขึน้อย่างรวดเรว็ มนัพุ่งขึน้ไปสูท่อ้งฟ้าเบือ้งบนเพือ่รบัแสงอาทติย ์
ซึง่หลายครัง้เตบิโตเรว็กว่าและบดบงัแสงแดดจากไมอ้ื่นๆ ทีอ่ยูล่อ้มรอบมนั 
โดยไม่ยอมใชเ้วลาและพลงังานไปกบัการหยัง่รากลกึลงไปในดนิ 
และแผ่นขยายฐานออกไปดา้นขา้งเพื่อท าใหล้ าตน้มัน่คง ถา้เป็นอย่างนัน้ เพยีงมลีมพดัมาเบาๆ 
กอ็าจท าใหไ้มต้น้น้ีลม้ลงไดแ้ลว้   

จงตดัสนิใจเสยีแต่ตอนนี้ว่าคุณจะใชเ้วลาอย่างเหมาะสมในการหยัง่รากลกึลงไปในพระครสิตเ์สยีก่อน 
และขยายกวา้งออกไปในเรื่องราวของพระเจา้ ก่อนทีจ่ะปีนปา่ยขึน้สงูเกนิไปจนท าใหต้วัเองสญูเสยีการทรงตวั 
เริม่สัน่คลอน จนในทีส่ดุตอ้งลม้คลนืลงมาอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ ขอใหข้า้พระองคด์ าเนินในวนัน้ี ไมใ่ช่ดว้ยความรูแ้ละความสามารถของขา้พระองคเ์อง 
แต่ในพระคุณและในฤทธิเ์ดชแหง่ของประทานทีม่อียู่ในขา้พระองค ์
ขอทลูต่อพระองคท์ีจ่ะเสรมิรากฐานแห่งความเชื่อของขา้พระองคใ์หเ้ขม้แขง็ 
เพื่อใหข้า้พระองคม์ชียัเหนือความกลวัทุกอย่าง และเป็นเสาหลกัทีเ่ขม้แขง็อยู่ในแผ่นดนิของพระองค์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ลกูา 8.11-14 “ค าเปรยีบนัน้กอ็ยา่งนี้   เมลด็พชืนัน้ไดแ้ก่พระวจนะของพระเจา้ ทีต่กตามหนทางไดแ้ก่   
คนเหล่านัน้ทีไ่ดย้นิแลว้มารมาชงิเอาพระวจนะจากใจของเขา   เพื่อไม่ใหเ้ชื่อและรอดได ้
ซึง่ตกทีห่นินัน้ไดแ้ก่คนเหล่านัน้ทีไ่ดย้นิแลว้   กร็บัพระวจนะนัน้ดว้ยความปรดี ี  แต่ไม่มรีาก   เชื่อไดแ้ต่ชัว่คราว   
เมื่อถูกทดลองเขากห็ลงเสยีไป ทีต่กกลางหนามนัน้ไดแ้ก่คนเหล่านัน้ทีไ่ดย้นิแลว้ออกไป   
และความปรารภปรารมยใ์นทรพัยส์มบตั ิ  ความสนุกสนานแหง่ชวีตินี้กป็กคลุมเขา   ผลของเขาจงึไม่เตบิโต 
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มีนาคม 5  
ส่วนใหญ่แล้วเหตุผลทีค่นไปโบสถจ์ะเป็นตวัก าหนดว่าเขาจะไปโบสถใ์ด 

คุณเคยใชเ้วลาส ารวจดบูา้งไหมว่าท าไมคุณถงึไปโบสถ?์ คุณไปโบสถเ์พื่อความอิม่เอบิและพงึพอใจ? 
หรอืไปเพื่อการพบปะทางสงัคม หรอืเพื่อเหตุผลฝา่ยวญิญาณ? 
คุณไปเพื่อเจอเพื่อนหรอืเพื่อการสามคัคธีรรมกบัผูเ้ชื่อคนอื่นๆ? 
คุณไปโบสถเ์พราะชอบศษิยาภบิาลและค าเทศนาของเขาเป็นพเิศษ 
หรอืเพราะคุณชอบสถานทีแ่ละรปูแบบของการนมสัการ? เหตุผลของการไปโบสถค์งมอีกีมากมายหลายขอ้   

เหตุผลทีคุ่ณไปโบสถเ์ป็นตวัก าหนดว่าคุณจะไปโบสถใ์ด จงทลูถามพระเจา้ดวู่าเหตุผลของคุณดพีอหรอืไม่ 
ถา้ไม่ ก่อนทีคุ่ณจะยา้ยโบสถ ์ขอใหป้รบัเปลีย่นเหตุผลของการไปโบสถใ์หถู้กตอ้งเสยีก่อน   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขอบพระคุณพระเจา้ทีท่ าใหข้า้พระองคเ์ป็นสว่นหนึ่งในพระกายของพระครสิต ์
และตัง้ขา้พระองคไ์วใ้นครสิตจกัรทอ้งถิน่ทีด่ ี
ขอใหค้วามตอ้งการและใจปรารถนาของขา้พระองคเ์ป็นไปตามทีพ่ระองคท์รงประสงค ์
เพื่อขา้พระองคจ์ะไดเ้ขา้ร่วมกบัผูอ้ื่นทีน่ิมติอยา่งเดยีวกนั เพื่อก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขึน้ในโลกนี้ 
  
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ลกูา 4.16 แลว้พระองคเ์สดจ็มาถงึเมอืงนาซาเรธ็   เป็นทีซ่ึง่พระองคท์รงเจรญิวยัขึน้   
พระองคเ์สดจ็เขา้ไปในธรรมศาลาในวนัสะบาโตตามเคย   และทรงยนืขึน้เพื่อจะอ่านพระธรรม 
 
อสิยาห ์55.1-3 “เชญิทุกคนทีก่ระหาย จงมาถงึน ้า และผูท้ีไ่ม่มเีงนิ มาซือ้กนิเถดิ มาซือ้เหลา้องุ่นและน ้านมเถดิ 
โดยไม่ตอ้งเสยีเงนิเสยีค่า ท าไมเจา้จงึใชเ้งนิของเจา้เพื่อของซึง่ไม่ใช่อาหาร และใชท้รพัยากรซือ้สิง่ซึง่มใิหอ้ิม่ใจ 
จงเอาใจใสฟ่งัเรา  และรบัประทานของด ี และใหต้วัปีตยินิดใีนไขมนั  เอยีงหขูองเจา้  และมาหาเรา จงฟงั  
เพื่อจติวญิญาณของเจา้จะมชีวีติ และเราจะท าพนัธสญัญานิรนัดรก์บัเจา้  อนุสนธิ ์ ความรกัอนัมัน่คงแน่นอน 
ของเราต่อดาวดิ    
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มีนาคม 6  
คริสตจกัรจดัโครงการสร้างบริหารไว้อย่างไร คริสตจกัรกค็วรด าเนินงานไปตามนัน้  
 
เราคงจะไม่มปีญัญา 

ถา้เราเชื่อว่าจะไปรบัจา้งท างานในบรษิทัใดกไ็ดโ้ดยไมต่อ้งท าตามระบบระเบยีบและขอ้ก าหนดของบรษิทันัน้ 
และยงัคดิว่าเราจะสามารถมอีาชพีทีม่ ัน่คง มรีายไดด้อียู่ไดต้ลอดไป 
การกบฎขดัขนืต่ออ านาจอนัชอบธรรมทีม่อียูม่แีต่จะท าใหป้ญัหาลุกลามใหญ่โตขึน้ ท าใหเ้ราแยกตวัอยูโ่ดดเดีย่ว 
และท าใหค้นแยกตวัไปเป็นกลุ่มๆ ตามแต่แนวคดิทีแ่ตกต่างกนัออกไป เราควรจะออกไปส ารวจ 
ศกึษาดสูถานทีท่ีเ่ราอยากเขา้ไปท างานดว้ยเสยีก่อนว่าเราจะสามารถยอมรบัระบบโครงสรา้งการบรหิารของทีน่ัน่ไดห้รื
อไม่ ก่อนทีเ่ราจะตกลงใจเขา้ไปในท างานในบรษิทันัน้ๆ  

ครสิตจกัรกไ็มต่่างกนั 
มหีลายครสิตจกัรทีม่พีืน้ฐานความเชื่อว่าพระเยซคูรสิตท์รงเป็นทางเดยีวทีน่ าเราไปสูส่วรรคเ์หมอืนกนั 
แต่ระบบการปกครองของแต่ละแห่งอาจต่างกนัอย่างมากมาย 
การทีเ่รายอมอยูใ่ตร้ะบบการปกครองของแต่ละครสิตจกัรนัน้ 
คอืน ้าพระทยัของพระเจา้ส าหรบัผูเ้ชื่อแต่ละคนทีป่ระสงคจ์ะสามคัคธีรรมอยูใ่นครสิตจกัรแห่งนัน้ 
เพื่อคงรกัษาไวซ้ึง่เอกภาพในความเชื่อ และท าใหพ้ระกติตคิุณแพร่ขยายออกไป 
ครสิตจกัรจดัโครงการสรา้งบรหิารไวอ้ย่างไร กม็สีทิธทิีจ่ะด าเนินงานต่อไปอย่างนัน้  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ทรงโปรดชว่ยขา้พระองคใ์หเ้ป็นผูร้บัใชท้ีม่ปีญัญาอยู่ในนิเวศของพระองค ์
โปรดประทานวญิญาณแห่งความเขา้ใจ และมใีจกรุณาต่อครสิตจกัรทีพ่ระองคไ์ดท้รงตัง้เราไว ้
ขา้พระองคป์รารถนาทีจ่ะเป็นพระพร ไมใ่ช่ตวัปญัหาส าหรบัผูท้ีม่สีทิธอิ านาจฝา่ยวญิญาณเหนือขา้พระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ฮบีร ู13.17 ท่านทัง้หลายจงเชื่อฟงัและยอมอยู่ในโอวาทของหวัหน้าของท่าน   จงใหเ้ขาท างานน้ีดว้ยความชื่นใจ   
ไม่ใช่ดว้ยความเศรา้ใจ   ซึง่จะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทัง้หลายเลย   
เพราะว่าท่านเหล่านัน้ดแูลรกัษาจติวญิญาณของท่านอยู่   เสมอืนหนึ่งผูท้ีจ่ะตอ้งเสนอรายงาน    
 
ยากอบ 5.9 พีน้่องทัง้หลาย   จงอย่าบ่นว่ากนัและกนั   เพื่อท่านจะไมต่อ้งถูกทรงพพิากษา   
จงดอูงคพ์ระผูพ้พิากษาทรงประทบัยนือยู่ทีป่ระตูแลว้ 
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มีนาคม 7  
การนัง่อยู่ในโบสถเ์ฉยๆ ไม่ได้ท าให้คณุเป็นคริสเตียนข้ึนมาได้ 

 เช่นเดียวกบัการทีค่ณุไปนัง่อยู่ในโรงรถ กไ็ม่ได้ท าให้คณุกลายเป็นรถยนตข้ึ์นมาได้  
 

เมื่อไปถงึสวรรค ์
เราถงึจะรูว้่ามสีกักีค่นกนัแน่ทีน่ัง่อยู่ในโบสถต์อนทีย่งัอยู่บนโลกทีรู่จ้กัความรอดของพระเยซคูรสิตแ์ละประพฤตติามควา
มรูน้ัน้อย่างแทจ้รงิ การหลอกลวงอนัใหญ่หลวงอย่างหนึ่งทีม่ารไดใ้สไ่วใ้นใจของหลายคนคอื การท าใหเ้ขารูส้กึว่า 
ถา้เขาไดไ้ปโบสถก์เ็พยีงพอแลว้ทีจ่ะท าใหเ้ขาไดข้ึน้สวรรค ์แต่ความจรงินัน้ 
มแีต่เพยีงพระเจา้เท่านัน้ทีท่รงทราบถงึสภาพจติใจทีซ่่อนอยูภ่ายในเรา (ไม่ใช่การทีเ่ราไปโบสถไ์หน 
และไมใ่ชแ่ค่การไดไ้ปโบสถเ์ท่านัน้) จติใจนัน่เองทีจ่ะเป็นตวัก าหนดปลายทางอนัเป็นนิรนัดรข์องเรา  
ในความเป็นจรงินัน้ ครสิตจกัรเป็นสิง่สากลและยัง่ยนืชัว่นิรนัดร ์
เราจะกลายเป็นสมาชกิของครสิตจกัรไดก้โ็ดยการตอ้นรบัเอาพระเยซเูป็นพระผูเ้ป็นเจา้และเป็นผูช้่วยใหร้อดของเราเป็น
สว่นตวั คุณเป็นครสิเตยีนอย่างแทจ้รงิหรอืไม่ หรอืแค่ท าตวัเป็นครสิเตยีนเท่านัน้? 
จงทลูเชญิพระเยซเูขา้สูช่วีติของคุณเสยีแต่วนัน้ี 
แลว้พระองคจ์ะทรงบนัทกึชื่อของคุณไวใ้นสมุดทะเบยีนประจ าชพีของพระเมษโปดก  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขา้พระองคป์รารถนาทีจ่ะเป็นครสิเตยีนแท ้
ขอพระองคท์รงยกโทษบาปของขา้พระองคแ์ละเสดจ็มาประทบัอยู่ในชวีติ 
โปรดน าพาขา้พระองคไ์ปในเสน้ทางแห่งความชอบธรรมเพื่อเหน็แก่พระนามของพระองค ์ขา้พระองคเ์ชื่อว่า 
จติใจของขา้พระองคไ์ดเ้ปลีย่นแปลง และขา้พระองคไ์ดเ้ป็นครสิเตยีนแลว้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
กจิการ 11.26 เมื่อพบแลว้จงึพามายงัเมอืงอนัทโิอก   ท่านทัง้สองไดป้ระชมุกนักบัครสิตจกัรตลอดปีหนึ่ง   
ไดส้ัง่สอนคนเป็นอนัมาก   และในเมอืงอนัทโิอกนัน่เอง   พวกสาวกไดช้ื่อว่าครสิเตยีนเป็นครัง้แรก    

ยากอบ 1.22 แต่ท่านทัง้หลายจงเป็นคนทีป่ระพฤตติามพระวจนะนัน้   ไม่ใช่เป็นแต่เพยีงผูฟ้งัเทา่นัน้   
ซึง่เป็นการลวงตนเอง 
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มีนาคม 8  
การอ่านแค่สตูรอาหาร ไม่ได้เหมือนกบัการลงมือปรงุอาหาร 

 
เราอาจมคีวามตัง้ใจดใีนหลายๆ เรื่องของชวีติ บางครัง้ถงึกบัเขยีนเป็นรายการไวว้่าเราจะตอ้งท าสิง่ใดบา้ง 

แต่การท าแค่นัน้ไมไ่ดม้คีวามหมายใดเลยจนกว่าเราจะลงมอืท าสิง่นัน้จรงิๆ ในการด าเนินชวีติครสิเตยีนนัน้ 
เราไดร้บัสตูรทีจ่ะน าเราไปสูค่วามรอดโดยการด าเนินชวีติในทางธรรม 
การเพยีงแค่อ่านไม่ไดท้ าใหอ้าหารฝา่ยวญิญาณของเราสกุ พระเจา้คาดหวงัใหเ้รารบัเอาพระวจนะ 
และกระท าตามพระวจนะนัน้เพือ่จะไดเ้กบ็เกีย่วพระสญัญาของพระเจา้ 
เมื่อคุณรูว้่าควรท าสิง่ใดตามพระวจนะของพระเจา้แลว้ 
เราจะโทษใครไม่ไดเ้ลยนอกจากตวัเองหากเราไม่ยอมเชื่อฟงัพระวจนะนัน้ 
การเชื่อฟงัของคุณนัน่เองทีจ่ะน าพาชวีติไปสูก่ารอศัจรรยท์ีคุ่ณตอ้งการ 

จงมคีวามชใูจ ทีจ่ะเริม่ตน้ท าการในสิง่เลก็น้อย 
ผสมผสานความเชื่อของคุณเขา้กบัพระวจนะของพระเจา้เสยีแต่วนัน้ี แลว้คุณจะเหน็ชวีติของคณุจ าเรญิสงูขึน้ 
มรีสชาตดิขีึน้ และมคีวามหมายมากขึน้ยิง่กว่าทีผ่่านๆ มา  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขอบคุณส าหรบัพระวจนะอนัประเสรฐิของพระองค ์มนัคอืสตูรทีจ่ะน าเราไปสูช่วีติอนัมัง่คัง่ 
มคีวามสขุและเขม้แขง็ในทางของพระองค ์ทรงโปรดช่วยขา้พระองคด์ว้ยในวนัน้ี 
ทีจ่ะไม่เพยีงแต่อ่านพระวจนะของพระองคเ์ท่านัน้ แต่จะลงกระท าตาม เพื่อเป็นทีถ่วายเกยีรตแิด่พระองค์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยากอบ 4.17 เหตุฉะนัน้ผูใ้ดรูว้่าอะไรเป็นความดแีละไม่ไดก้ระท า   คนนัน้จงึมบีาป  
 
ฮบีร ู4.2 เพราะว่าแทท้ีจ่รงิ   เราไดร้บัขา่วอนัประเสรฐิเช่นเดยีวกบัเขา   
แต่ว่าเขาไมไ่ดร้บัประโยชน์จากขา่วอนัประเสรฐิ   เพราะเขาไม่เชื่อ 
 
ยากอบ 2.26 เพราะกายทีป่ราศจากจติวญิญาณนัน้ไรช้พีแลว้ฉนัใด 
ความเชื่อทีป่ราศจากการประพฤตติามกไ็รผ้ลฉนันัน้  
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มีนาคม 9  
ความแตกต่างระหว่างการทรงเรียก กบัภาระใจ 

  
การทรงเรยีก 

คอืการเชือ้เชญิใหเ้ราเขา้มารบัการเตรยีมตวัใหพ้รอ้มส าหรบัการปรนนิบตัใินพนัธกจิบางดา้นจนตลอดชวีติของเรา 
มหีลายคนไดร้บัการทรงเรยีก แต่มน้ีอยคนทีไ่ดร้บัการทรงเลอืก เหตุทีเ่ป็นอย่างนัน้กเ็พราะว่า 
มเีพยีงไม่กีค่นเท่านัน้ทีย่อมสละเวลาและเรีย่วแรงเพื่อจะรบัการเตรยีมชวีติใหพ้รอ้ม 
การทรงเรยีกเป็นสิง่ทีค่วรด ารงอยู่ตลอดชวีติเรา 
แต่ภาระใจอาจเกดิจากการทีพ่ระเจา้ประสงคท์ีจ่ะท าบางสิง่บางอย่างใหส้ าเรจ็ แต่เมื่อไม่มใีครทีจ่ะท าการนัน้ 
พระองคจ์งึเลอืกสรรใหคุ้ณเป็นผูแ้บกภาระใจในเรื่องนัน้ ภาระใจไม่ไดเ้หมอืนกบัการทรงเรยีก 
เมื่อถงึเวลาหนึ่งหรอืเมื่องานเสรจ็สิน้แลว้ ภาระใจกจ็ะหมดไป ปญัหาประการหน่ึงกค็อื 
หลายครัง้เราไม่รูว้่าเราไดร้บัการทรงเรยีก (ซึง่จ าเป็นตอ้งมกีารเตรยีมตวัอย่างหนกั) หรอืเราเพยีงแค่ไดร้บัภาระใจ 
(ซึง่ตามปกตแิลว้ตอ้งรบีตอบสนองและลงมอืท าทนัท)ี ซึง่เราจะตอ้งทลูถามพระเจา้ด ูจงคน้ดใูหแ้น่ใจว่า 
มนัเป็นการทรงเรยีกจากพระเจา้ และเป็นแค่ภาระใจทีม่าจากพระองค ์ก่อนทีคุ่ณจะอุทศิตวัเพื่อท าตามนัน้จนตลอดชวีติ  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ โปรดชว่ยขา้พระองคท์ีจ่ะชีช้ดัถงึภาระใจใหม่ๆ ทีเ่ขา้มาในชวีติ 
และทีจ่ะท าตามการทรงเรยีกทีพ่ระองคม์ไีวส้ าหรบัชวีติ 
ขา้พระองคป์รารถนาทีจ่ะท าตามการทรงเรยีกของพระองคจ์นถงึวนัตาย 
โปรดท าใหข้า้พระองคเ์ป็นคนทีด่ทีีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไดเ้พื่อจะท าตามการทรงเรยีกนัน้ 
โปรดประทานภาระใจแก่ขา้พระองคใ์นสิง่ทีพ่ระองคป์ระสงคจ์ะใหข้า้พระองคแ์บกไว ้
และใหข้า้พระองคไ์ดป้รนนิบตัเิพื่อเหน็แก่แผ่นดนิของพระองคต์ลอดไปเป็นนิตย ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มทัธวิ 22.14 ดว้ยผูร้บัเชญิกม็าก  แต่ผูท้ีท่รงเลอืกกน้็อย 
 
2 เปโตร 1.10 เพราะฉะนัน้   พีน้่องทัง้หลาย   
จงยิง่อุตสา่หก์ระท าตนใหเ้ป็นไปตามทีพ่ระเจา้ทรงเรยีกและทรงเลอืกท่านไวแ้ลว้นัน้   เพราะว่าถา้ท่านประพฤตเิช่นนัน้   
ท่านจะไม่พลาดจากทางทีน่ าไปสูค่วามรอด 
 
กาลาเทยี 6.2 จงช่วยรบัภาระของกนัและกนั   ท่านจงึจะไดป้ฏบิตัติามพระบญัญตัขิองพระครสิต์ 
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มีนาคม 10  
เป็นการไม่ถกูต้องทีจ่ะสร้างความคาดหวงัโดยไม่ได้ส ารวจดขู้อจ ากดั 

หรือเงือ่นไขต่างๆให้ดีเสียก่อน 
การท าอย่างนัน้อาจท าให้คนอืน่ปฏิเสธทีจ่ะเข้ามามีส่วนร่วมในงานได้  

 
คุณเคยตื่นเตน้กบับางสิง่บางอยา่งทีคุ่ณอยากจะท าบา้งไหม? 

จากนัน้คุณกเ็ชญิชวนบางคนใหม้ามสีว่นรว่มดว้ยกนั 
พวกเขากระตอืรอืรน้ทีจ่ะท าเพราะคุณวาดภาพนิมติไวส้วยหรวู่างานทีอ่อกมานัน้จะเป็นอย่างไร 
มนัอาจจะเป็นการไปพกัรอ้น การเดนิทางไปท างานมชิชัน่ หรอืการจดังานวนัเกดิหรอืงานใดๆ 
กต็ามทีคุ่ณอาจจะยงัไม่ไดค้ดิถงึรายละเอยีดของงานดพีอ พอถงึเวลาใกลง้านเขา้มา 
มนัดเูหมอืนจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเยอะ อาจมคีวามเสีย่งมากไป ชว่งเวลาทีก่ าหนดไวก้ไ็ม่ค่อยเหมาะ 
หรอืบางทมีนัอาจจะไม่ใช่งานทีคุ่ณเป็นคนก าหนด แต่คุณลมืใสใ่จต่อรายละเอยีดทีเ่ขาไดแ้จง้ไว ้
บางทคีุณอาจไม่เคยประสบเรื่องแบบนี้มาก่อน แต่มนัเกดิขึน้บ่อยมากกบัคนทีม่คีวามตัง้ใจดแีต่ไม่รูอ้โิหน่อเิหน่ 
ขอใหจ้ าไวว้่า มนัเป็นการไมถู่กตอ้งทีจ่ะสรา้งความคาดหวงัใหแ้ก่ใคร 
จนกว่าคุณจะแน่ใจว่าคุณสามารถกระท าตามนัน้ได ้ 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา โปรดช่วยใหข้า้พระองคเ์ฉลยีวฉลาด มปีญัญาและความอดทน 
โปรดประทานความเขา้ใจในภาพรวมแก่ขา้พระองค ์
เพื่อขา้พระองคจ์ะไดไ้ม่น าพาคนอื่นไปสูท่ีใ่ดแลว้ปล่อยเขาทิง้ไวอ้ย่างนัน้ ในสว่นใดทีข่า้พระองคอ์่อนแอ 
ขา้พระองคท์ราบว่าพระองคท์รงเขม้แขง็ 
ขา้พระองคจ์งึขอพึง่พาในพระองคท์ีจ่ะทรงชว่ยใหข้า้พระองคส์ามารถวางแผนการให้กวา้งไกลเกนิกว่าสว่นทีข่า้พระองค์
จะมองเหน็ได ้
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สภุาษติ 29.18 ทีใ่ดๆทีไ่มม่กีารเผยธรรม  ประชาชนกล็ะทิง้ความ ยบัยัง้ชัง่ใจเสยี แต่คนทีร่กัษาธรรมบญัญตัจิะเป็นสขุ    
 
สภุาษติ 14.15 คนเขลาเชื่อถอืทกุอย่าง แต่คนหยัง่รูม้องดวู่าเขาก าลงัไปทางไหน    
 
ลกูา 14.28 ดว้ยว่าในพวกท่านมผีูใ้ดเมื่อปรารถนาจะสรา้งตกึ   จะไม่นัง่ลงคดิราคาดเูสยีก่อนวา่   
จะมพีอสรา้งใหส้ าเรจ็ไดห้รอืไม่ 
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มีนาคม 11  
การปิดซ่อนความจริงบางอย่างไว้กบัตวั ไม่ใช่การมุสา  

 
กษตัรยิเ์ฮเซคยีาห ์( 2 พกษ. 20, อสย. 39) 

กระท าความผดิพลาดอย่างรา้ยแรงโดยการเปิดเผยใหแ้ขกจากบาบโิลนไดเ้หน็ถงึทรพัยส์มบตัทิุกอย่างทีท่่านมอียูใ่นพร
ะราชวงั ท่านเปิดเผยใหค้นเหล่านัน้เหน็ถงึเงนิ ทองค า ทัง้เครื่องเทศ เครื่องปรุง 
ตลอดจนศาสตราวธุและสิง่ทีม่คีา่ทุกอย่าง 
ผูเ้ผยพระวจนะอสิยาหก์ล่าวต าหนิกษตัรยิเ์ฮเซคยีาหท์ีก่ระท าการอย่างเบาปญัญาน้ี 
เพราะเหตุทีเ่ฮเซคียีาหก์ลา้ทีจ่ะเปิดเผยถงึสิง่เหล่านี้แกศ่ตัรขูองท่าน พระวจนะของพระเจา้จงึกล่าวว่า 
ท่านจะตอ้งสญูเสยีสิง่เหล่านัน้ไปทัง้หมด  

พระเยซตูรสัไวใ้นมทัธวิ บทที ่7 ว่า อย่าโยนไขมุ่กใหแ้ก่สกุร เพราะมนัไม่เหน็คุณค่า 
มแีต่จะเหยยีบย ่าและยอ้นกลบัมาท ารา้ยเราเสยีดว้ยซ ้า จงระวงัใหด้วี่าเราจะเปิดเผยสิง่มคี่าของเราใหแ้ก่ใคร 
จงปกป้องสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงประทานใหแ้ก่คุณจากการผลาญหรอืใชไ้ปในทางทีผ่ดิ 
หรอือาจถูกน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานหรอืช่องทางในการต่อตา้นเรา  
  
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ทีร่กั ทรงโปรดสอนขา้พระองคท์ีจ่ะมวีจิารณญาณในการทีข่า้พระองคจ์ะเปิดเผยเรือ่งราวแกใ่คร 
ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะไม่ตดิกบัดกัโดยการเปิดปากบ่งบอกทุกอย่างทีข่า้พระองคร์ูใ้หแ้ก่คนทีค่อยจอ้งท าลายขา้พร
ะองค ์โปรดกระท าใหข้า้พระองคม์ปีญัญาดว้ยเถดิ อาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สภุาษติ 13.3 บุคคลทีร่ะแวดระวงัปากของเขาจะสงวนชวีติของเขา บุคคลทีเ่ปิดรมิฝีปากกวา้งกม็าถงึความพนิาศ    
 
ยอหน์ 8.6 เขาพดูอย่างน้ี   เพื่อทดลองพระองคห์วงัจะหาเหตุฟ้องพระองค ์
แต่พระเยซทูรงน้อมพระกายลงเอาน้ิวพระหตัถเ์ขยีนทีด่นิ… 
 
สภุาษติ 26.4-5 อย่าตอบคนโง่ตามความโง่ของเขา  เกรงว่าเจา้เองจะเป็นเหมอืนเขาเขา้ 
จงตอบคนโงต่ามความโงข่องเขา เกรงว่าเขาจะฉลาดในสายตาของเขาเอง    
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มีนาคม 12  
คริสตจกัรไม่ใช่ตู้เยน็ทีค่อยเกบ็รกัษาสิง่ทีพ่ระเจ้าเคยกระท าในอดีตไว้  

แต่เป็นตู้อบฟักไข่ เพือ่ให้ก าเนิดแก่สิง่ใหม่ๆ ทีพ่ระเจ้าประสงคที์จ่ะกระท า 
 

มคีนบอกว่า คนเรามอียู่สองประเภท คอืคนทีอ่่านประวตัศิาสตร ์กบัคนทีเ่ป็นผูส้รา้งประวตัศิาสตร ์
นี่น่าจะเป็นความจรงิส าหรบัครสิตจกัรดว้ย พระวจนะของพระเจา้สอนใหเ้รารูถ้งึความจรงิ 
หลกัการและรปูแบบทีเ่ราจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อการขยายแผ่นดนิของพระเจา้ออกไป 
ถา้ครสิตจกัรท าไดเ้พยีงแค่การสอนใหค้นรูว้่าพระเจา้เคยกระท าสิง่ใด 
โดยไม่ไดส้รา้งแรงบนัดาลใจใหผู้เ้ชื่อไดเ้ขา้มามสีว่นกบัสิง่ทีพ่ระเจา้ประสงคท์ีจ่ะกระท าเลย 
ครสิตจกัรกจ็ะขาดประสทิธภิาพ  

การเป็นครสิเตยีน เป็นมากกว่าการเรยีนรูถ้งึเรื่องพระเจา้และสิง่ทีพ่ระองคป์ระสงคจ์ะกระท าในอดตี 
มนัเป็นการเรยีนรูจ้กัพระองคเ์ป็นสว่นตวั และเขา้มามสีว่นกบัสิง่ทีพ่ระองคป์ระสงคจ์ะกระท าในทกุวนัน้ีดว้ย 
เราตอ้งรกัษาพระวจนะของพระเจา้ไว ้และตอ้งปรนนิบตัติามพระวจนะนัน้ดว้ย  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ ขอบคุณพระองคท์ีส่รา้งขา้พระองคเ์พื่อใหเ้ป็นผูส้รา้งประวตัศิาสตร ์
ขา้พระองคอ์ยากจะเป็นคนทีม่สีว่นในแผนการของพระองคส์ าหรบัชวีติอย่างกระตอืรอืรน้ โปรดประทานก าลงั 
ความสามารถและความรอ้นรนทีจ่ะขยายแผ่นดนิของพระองคอ์อกไป ขอบคุณพระองคส์ าหรบัอนาคตของขา้พระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยากอบ 1.22 แต่ท่านทัง้หลายจงเป็นคนทีป่ระพฤตติามพระวจนะนัน้   ไม่ใช่เป็นแต่เพยีงผูฟ้งัเทา่นัน้   
ซึง่เป็นการลวงตนเอง 

โรม 4.23-24 แต่ค าว่า   “ทรงถอืว่าเป็นความชอบธรรมของท่าน”   นัน้   มไิดเ้ขยีนไวส้ าหรบัทา่นแต่ผูเ้ดยีว 
แต่ส าหรบัพวกเราดว้ย   จะทรงถอืว่าเราเป็นคนชอบธรรม   คอืเราทีเ่ชื่อในพระองค ์  
ผูท้รงใหพ้ระเยซเูจา้ของเราใหฟ้ื้นขึน้จากความตาย 

ยากอบ 2.20 แน่ะคนโฉดเขลา   ท่านตอ้งการใหพ้สิจูน์หรอืว่า   ความเชื่อทีไ่ม่ประพฤตติามนัน้ไรผ้ล 
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มีนาคม 13  
อย่างเดียวทีค่ณุจะรู้สึกเสียใจเมือ่ไปถึงสวรรคก์คื็อ คณุไปถึงทีนั่น่ช้าไป 

 
พระคมัภรีก์ล่าวไวว้่า พระเจา้ทรงสรา้งสวรรคไ์วอ้ย่างสวยงาม ชนิดทีเ่ราจนิตนาการไม่ออกเลยวา่ 

มนังดงามมากมายเพยีงใด ลองพยายามนึกถงึประสบการณ์อนัล ้าเลศิทีคุ่ณจะไดร้บั... ถนนทองค า, ไม่มคีวามเจบ็ปวด, 
ไม่มนี ้าตา, ไมม่คีวามบาป... และอุณหภูมกิจ็ะดยีอดเยีย่ม พระเจา้ตรสัว่า มนัจะดเีลศิยิง่กว่าทีค่ณุจนิตนาการไดเ้สยีอกี   

เชื่อผมเถอะ รอ้ยทัง้รอ้ย คนทีไ่ดไ้ปถงึทีน่ัน่ก่อนหน้าเรามคีวามสขุมากกว่าทีเ่ราเป็นอยู่ในตอนนี้ ผมเชื่อว่า 
ถา้จะใหพ้วกเขาเลอืก เขากจ็ะเลอืกอยู่ในที่ๆ  เขาอยู่ในตอนนี้ ส าหรบัผูเ้ชื่อทีต่อ้งหายใจบนโลกนี้เป็นเฮอืกสดุทา้ย 
เราสามารถแน่ใจไดว้่า วนัอนัยิง่ใหญ่ทีส่ดุของเราก าลงัรออยู่เบือ้งหน้า  
  
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขอบคุณพระเจา้ส าหรบัอนาคตอนัแสนสวยงาม ขา้พระองคต์ื่นเตน้กบัสิง่ทีอ่ยู่ในโลกนิรนัดร ์ขา้แต่พระบดิา 
พระวจนะของพระองคบ์อกเราไวว้่า ใหเ้ราทุม่เทในการขยายแผน่ดนิของพระองคอ์อกไปจนกว่าพระองคจ์ะเสดจ็มา 
ขา้พระองคข์อถวายตวัทีจ่ะกระท าทุกอย่างเทา่ทีจ่ะท าได ้เพื่อสรา้งอาณาจกัรของพระองคใ์นโลกนี้ 
โปรดส าแดงใหข้า้พระองคร์ูถ้งึวธิทีีจ่ะเป็นผูอ้ารกัขาทีด่ขี ึน้ตราบทีย่งัมชีวีติอยูใ่นโลกน้ี 
และขอทรงโปรดประทานมุมมองอย่างพระองคแ์ก่ชวีติขา้พระองคด์ว้ย 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
1 โครนิธ ์2.9 ดงัทีม่เีขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์่า  สิง่ทีต่าไม่เหน็หไูม่ไดย้นิ และสิง่ทีม่นุษยค์ดิไม่ถงึ 
คอืสิง่ทีพ่ระเจา้ไดท้รงจดัเตรยีมไวส้ าหรบัคนทีร่กัพระองค ์   
 
1 เปโตร 1.4 และเพื่อใหไ้ดร้บัมรดก   ซึง่ไม่รูเ้ป่ือยเน่า   ปราศจากมลทนิ   
และไม่ร่วงโรยซึง่ไดเ้ตรยีมไวใ้นสวรรคเ์พื่อท่านทัง้หลาย 
 
ววิรณ์ 14.13 และขา้พเจา้ไดย้นิพระสรุเสยีงจากสวรรคส์ัง่ว่า   “จงเขยีนไวเ้ถดิว่า   ตัง้แต่นี้ต่อไป   
คนทัง้หลายทีต่ายเพื่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะเป็นสขุ”   และพระวญิญาณตรสัว่า   “จรงิอย่างนัน้   
เขาไดห้ยุดพกัจากการงานของเขา   เพราะการงานทีเ่ขาไดก้ระท านัน้จะตดิตามเขาไป” 
 
ววิรณ์ 19.1 ต่อจากนี้ขา้พเจา้ไดย้นิเสยีงดงักกึกอ้งดุจเสยีงฝงูชนจ านวนมากในสวรรคร์อ้งว่า “อาเลลยูา ความรอด 
พระสริ ิและฤทธิเ์ดชจงมแีด่พระเจา้ของเรา”    
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มีนาคม 14  
ค าสอนจะยากกต่็อเมือ่เป็นเรือ่งทีเ่รายงัไม่ได้ประพฤติตามในตอนน้ี  

 
วนัหนึ่งพระเยซกู าลงัตรสักบัคนกลุ่มหนึ่งว่า 

การทีจ่ะตดิตามพระองคน์ัน้พวกเขาตอ้งเป็นเหมอืนพระองคย์ิง่มากขึน้ และตอ้งปฏเิสธตนเอง 
บางคนในกลุ่มจงึกล่าวว่าพระเยซเูรยีกรอ้งจากสาวกของพระองคม์ากเกนิไป 
เมื่อพระองคต์อบสนองต่อเขาแบบไมย่อมผ่อนปรน บางคนในกลุ่มจงึเลกิตดิตามพระเยซไูป บอกว่ามนัยากเกนิไป  

การตดิตามพระเยซนูัน้ยากตรงไหน? อะไรกต็ามทีคุ่ณไม่เตม็ใจทีจ่ะยอมเชื่อฟงั 
อาจเป็นเรื่องการถวายสบิลด,การเป็นพยาน, การยอมอยูใ่ตอ้ านาจทีพ่ระเจา้แต่งตัง้ไว้, การยกโทษ, หรอืการรกัศตัร ู
ค าสอนจะยากกต่็อเมื่อมนัเป็นเรือ่งทีเ่รายงัไม่ไดป้ระพฤตติามในตอนนี้ คนอื่นๆ 
ในกลุ่มทีย่นืหยดัตดิตามพระเยซกูล่าวว่าพระองคท์รงเป็นอาหารแห่งชวีติของพวกเขา แลว้คุณล่ะเป็นคนกลุ่มไหน 
ค าสอนของพระองคย์าก หรอืค าสอนของพระองคเ์ป็นอาหารแหง่ชวีติ?  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขา้พระองคเ์ชื่อวา่พระวจนะของพระองคย์ิง่ใหญ่เหนือสถานการณ์ 
เหนือความรูส้กึและความตัง้ใจของขา้พระองค ์
เราขอเลอืกทีจ่ะยอมรบัว่าพระวจนะของพระองคค์อืค าตอบทีง่่ายส าหรบัเรื่องยุ่งยากของชวีติ 
ขอตดัสนิใจทีจ่ะรบัเอาสิง่ทีพ่ระองคบ์ญัชาใหท้ าซึง่ขา้พระองคย์งัไม่ไดท้ าในตอนนี้ ขอทรงชว่ยขา้พระองคด์ว้ย 
พระเจา้ขา้ ทีจ่ะไม่วิง่ตามฝงูชน แต่จะยอมรบัเอาพระวจนะของพระองคเ์ป็นอาหารแห่งชวีติ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยอหน์ 6.60-61, 66-68 เมื่อเหล่าสาวกของพระองคห์ลายคนไดฟ้งัเช่นนัน้กพ็ดูว่า “ถอ้ยค าเหล่านี้ยากนกั   
ใครจะฟงัได”้ แต่พระเยซทูรงตระหนกัว่า   เหล่าสาวกของพระองคซ์ุบซบิกนัถงึเรื่องนัน้ จงึตรสักบัเขาว่า 
“เรื่องนี้ท าใหท้่านทัง้หลายล าบากใจหรอื ตัง้แต่นัน้มาสาวกของพระองคห์ลายคนกท็อ้ถอย   
ไม่ตดิตามพระองคต่์อไปอกี พระเยซตูรสักบัสบิสองคนนัน้ว่า “ทา่นทัง้หลายกจ็ะจากเราไปดว้ยหรอื” 
ซโีมนเปโตรทลูตอบพระองคว์่า “พระองคเ์จา้ขา้ พวกขา้พระองคจ์ะจากไปหาผูใ้ดเล่า 
พระองคม์ถีอ้ยค าซึง่ใหม้ชีวีตินิรนัดร ์
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มีนาคม 15  
องคพ์ระเยซูเจ้า ถ้าเป็นพระองคจ์ริง ขอทรงช่วยให้ข้าพระองคก์ระท าการอศัจรรยบ์างอย่าง 

ทีน่อกเหนือความสามารถของข้าพระองคไ์ด้ 
 

ถา้ในชวีติคุณบรรลุความส าเรจ็ไดเ้พยีงสิง่ทีคุ่ณมคีวามสามารถเท่านัน้ 
แสดงว่าพระเจา้คงไม่ไดก้ระท าอะไรมากมายนกัในชวีติของคุณ ในมทัธวิบทที ่14 เปโตรทลูถามพระเยซวู่า 
“ถา้เป็นพระองคจ์รงิ... ขอทรงโปรดตรสัสัง่ใหข้า้พระองค.์..” 
กระท าบางอย่างทีข่า้พระองคไ์มอ่าจกระท าไดด้ว้ยก าลงัของขา้พระองคเ์อง วนิาทถีดัไป เรากไ็ดเ้หน็เปโตรเดนิไปบนน ้า  

พระเจา้ก าลงัมองหาคนธรรมดาสามญัทีจ่ะยอมใหพ้ระองคเ์คลื่อนไหวท าการผ่านทางชวีติของเขาในแบบทีเ่กิ
นกว่าความสามารถของเขา เพือ่ทีจ่ะกระท าสิง่ทีพ่เิศษเกนิธรรมดา 
จงกระตุน้ความเชื่อของคุณขึน้และอย่าประหลาดใจเมื่อพระเจา้ทรงน าคุณใหเ้คลื่อนไหวกระท าในสิง่ทีเ่กนิความสามารถ
ของคุณ พระองคผ์ูท้รงเรยีกคุณนัน้จะทรงเสรมิก าลงัคุณ และพระองคผ์ูท้รงชีท้างกจ็ะทรงจดัเตรยีมทุกอย่างไวใ้หคุ้ณ 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคอ์ยากพบความยิง่ใหญ่ในท่ามกลางชวีติธรรมดาทีอ่ยู่ในการจดัเตรยีมของพระองค ์
โดยการฝึกใชข้องประทานและความสามารถเพื่อกระท าใหส้ าเรจ็ตามน ้าพระทยัพระองค ์แต่พระบดิาเจา้ขา้ 
ขา้พระองคต์อ้งการมปีระสบการณ์กบัการอศัจรรย ์และสิง่ทีอ่ยู่เหนือความสามารถของขา้พระองคด์ว้ย 
ซึง่จะส าเรจ็ไดก้โ็ดยความเชื่อของเราและพระคุณของพระองคเ์ทา่นัน้ ขอมอบถวายชวีติแด่พระองค ์
ขอทรงเคลื่อนไหวผ่านทางขา้พระองคด์ว้ยเถดิ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มทัธวิ 14.28 ฝา่ยเปโตรจงึทลูตอบพระองคว์่า   “พระองคเ์จา้ขา้   ถา้เป็นพระองคแ์น่แลว้   
ขอทรงโปรดบอกใหข้า้พระองคเ์ดนิบนน ้าไปหาพระองค”์ 
 
ดาเนียล 11.32 ...แต่ประชาชนผูรู้จ้กัพระเจา้ของเขาทัง้หลายจะยนืมัน่และปฏบิตังิาน 
 
กจิการ 19.11 พระเจา้ไดท้รงกระท าอทิธฤิทธิอ์นัพสิดารดว้ยมอืของเปาโล 
 
อสิยาห ์40.31 แต่เขาทัง้หลายผูร้อคอยพระเจา้จะเสรมิเรีย่วแรงใหม่ เขาจะบนิขึน้ดว้ยปีกเหมอืนนกอนิทร ี
เขาจะวิง่และไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดนิและไม่อ่อนเปลีย้  
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มีนาคม 16  
ความร้อนรนของคณุเท่านัน้ทีจ่ะช่วยจดุประกายความร้อนรนในคนอืน่ได้ 

 
กฎของพระเจา้กล่าวว่า เมลด็พนัธุท์ุกชนิดจะขยายผลตามชนิดของมนั ถา้เราอยากไดข้า้วโพด 

เรากต็อ้งหว่านขา้วโพด ถา้เราอยากไดข้า้วสาล ีเรากต็อ้งหว่านขา้วสาล ีนี่ไม่ใช่กฎทางธรรมชาตเิท่านัน้ 
แต่ยงัเป็นกฎฝา่ยวญิญาณอกีดว้ย เราจะหลอกพระเจา้ไม่ได ้ผูใ้ดหว่านสิง่ใดลงไป ผูน้ัน้กจ็ะตอ้งเกบ็เกีย่วสิง่นัน้  

การแบ่งปนัสจัจะแห่งพระวจนะของพระเจา้แก่คนอื่นจะช่วยจุดประกายความรอ้นรนในชวีติของเขาขึน้มาไดก้็
ต่อเมื่อคุณรูส้กึเชื่อมัน่อย่างแทจ้รงิ และมใีจรอ้นรนต่อสจัจธรรมทีคุ่ณแบ่งปนัเทา่นัน้ 
สิง่ทีคุ่ณพดูออกมาจะไม่ลุกโชนในใจของผูอ้ื่นนอกจากมนัลุกโชนในใจของคุณเสยีก่อน 
บางทน่ีีอาจเป็นทางเดยีวทีเ่ราจะประเมนิดพูระวจนะทีพ่ระเจา้มอบหมายใหเ้ราแบง่ปนัแก่ผูอ้ื่น 
คุณมใีจรอ้นรนในเรื่องใด? คุณมัน่ใจอย่างแทใ้จในเรื่องใดบา้ง? 
อะไรคอืพระวจนะทีพ่ระเจา้มอบไวแ้ก่คุณทีจ่ะเปลีย่นแปลงชวีติผูอ้ื่น? 
จงอย่ากลวัทีจ่ะแบ่งปนัในสิง่ทีคุ่ณรูส้กึเชื่อมัน่ดว้ยความรอ้นรนทีพ่ระเจา้ประทานใหแ้ก่คุณ  
  
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขา้พระองคเ์ชื่อและแน่ใจในสจัธรรมแห่งพระวจนะของพระองค ์ขา้พระองคม์คีวามเชื่อ 
และรูว้่าค าพยานของขา้พระองคจ์ะเปลีย่นแปลงชวีติของผูฟ้งัได ้
ขา้พระองคข์อเลอืกทีจ่ะปลดปล่อยความเชื่อและความมัน่ใจออกไปพรอ้มดว้ยความรอ้นรนและกระตอืรอืรน้ อาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยอหน์ 2.17 พวกสาวกของพระองคก์ร็ะลกึขึน้ไดถ้งึค าทีเ่ขยีนไวว้่า 
“ความรอ้นใจในเรื่องพระนิเวศของพระองคจ์ะท่วมทน้ขา้พระองค”์ 
 
กาลาเทยี 6.7 อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจา้ไม่ได ้เพราะว่าผูใ้ดหว่านอะไรลง กจ็ะเกีย่วเกบ็สิง่นัน้  
 
สดุด ี69.9 ความรอ้นใจในเรื่องพระนิเวศของพระองคไ์ดท้ว่มทน้ ขา้พระองค ์
และค าเยาะเยย้ของบรรดาผูท้ีเ่ยาะเยย้พระองคต์กแก่ ขา้พระองค ์   
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มีนาคม 17  
ฝนห่าใหญ่ เกิดมาจากก้อนเมฆเลก็ๆ 

 
1 พงศก์ษตัรยิ ์18.44-46 และอยู่มาเมื่อถงึครัง้ทีเ่จด็เขาบอกว่า   “ดเูถดิ   

มเีมฆกอ้นหน่ึงเลก็เท่าฝา่มอืคนขึน้มาจากทะเล และท่านกบ็อกวา่ 'จงไปทลูอาหบัว่า 
'ขอทรงเตรยีมราชรถและเสดจ็ลงไปเพื่อพระองคจ์ะไม่ตดิฝน' ” และอยู่มาอกีครูห่น่ึง ทอ้งฟ้ากม็ดืไปดว้ยเมฆและลม 
และมฝีนหนกั อาหบักท็รงรถเสดจ็ไปยงัเมอืงยสิเรเอล และพระหตัถข์องพระเจา้หนุนก าลงัเอลยีาห ์
และท่านกค็าดเอวของท่านไวแ้ละวิง่ขึน้หน้าอาหบัไปถงึทางเขา้เมอืงยสิเรเอล  

 กจิการยิง่ใหญ่เริม่ตน้ขึน้ในชวีติของประชากรของพระเจา้ในลกัษณะทีเ่ลก็ และดเูหมอืนไม่ค่อยส าคญั 
ตน้โอ๊กทีส่งูใหญ่กก็ าเนิดมาจากเมลด็เลก็ๆ อนัเปราะบางของผลโอ๊ก 
อะไรบา้งทีพ่ระเจา้ก าลงัเริม่ตน้ในชวีติของคุณในวนัน้ี? ในเวลาของพระเจา้ 
พระองคจ์ะทรงเริม่กระท าการใหญ่ของพระองคผ์่านทางสิง่เลก็น้อย... ซึง่อาจก าลงัเริม่ตน้ขึน้แลว้ในวนัน้ี  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขอบคุณพระองคท์ีท่รงกระท าการดทีีพ่ระองคท์รงเริม่ตน้ไวแ้ลว้นัน้ใหส้ าเรจ็ในชวีติของเรา 
ขา้พระองคพ์รอ้มแลว้ทีจ่ะใหพ้ระองคท์รงป ัน้และท าใหข้า้พระองคเ์ปลีย่นไปตามพระฉายของพระบุตรทีร่กัของพระองค ์
โปรดประทานจุดประสงคข์องพระองคส์ าหรบัชวีติ 
และทรงชว่ยขา้พระองคท์ีจ่ะใหเ้กยีรตกิบัพระพรเลก็น้อยทีพ่ระองคป์ระทานแกข่า้พระองคใ์นวนันี้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มทัธวิ 13.31-32 พระองคย์งัตรสัค าอุปมาอกีขอ้หน่ึงใหเ้ขาฟงัวา่   “แผ่นดนิสวรรคเ์ปรยีบเหมอืนเมลด็พชื เมลด็หนึ่ง   
ซึง่คนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตน เมลด็นัน้เลก็กว่าเมลด็ทัง้ปวง   แต่เมื่องอกขึน้แลว้กใ็หญ่กว่าผกัอื่น   
และจ าเรญิเป็นตน้ไมจ้นนกในอากาศมาท ารงัอาศยัอยูต่ามกิง่กา้นของตน้นัน้ได”้ 
 

ลกูา 17.6 พระองคจ์งึตรสัว่า “ถา้พวกท่านมคีวามเชื่อเท่าเมลด็พชืเมลด็หนึ่ง  ท่านกจ็ะสัง่ตน้หม่อนนี้ไดว้่า   
'จงถอนขึน้ออกไปปกัในทะเล' และมนัจะฟงัท่าน”
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มีนาคม 18 
การเปลีย่นแปลงทศันคติ สามารถน าไปสู่การเปลีย่นแปลงระดบัความสงูได้ 

 
เรามกัจะไดย้นิค าว่า “ทศันคตมิผีลต่อทุกอย่าง” สิง่หนึ่งทีแ่น่นอนกค็อื 

การเปลีย่นแปลงทศันคตนิัน้สามารถเปลีย่นแปลงชวีติของเราได ้ทศันคตคิอืสิง่ทีห่นึ่งในชวีติทีเ่ราสามารถควบคมุได ้
ทศันคตขิองเราตามปกตนิัน้เกดิขึน้จากสิง่ทีเ่ราไดย้นิ ไดเ้หน็ และไดป้ระสบมา 
จากนัน้มนัจงึก่อเกดิเป็นความคดิของเรา ความคดินัน้เป็นสิง่ทีท่รงพลงัยิง่ 
สิง่ทีอ่ยู่ในความคดิของเราจะสง่ผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อลกัษณะชวีติของเรา ต่อสิง่ทีเ่ราพดูและสิง่ทีเ่รากระท า 
ทศันคตขิองเราจะสง่ผลกระทบต่อดา้นต่างๆในชวีติของเราซึง่มคีวามส าคญั ทัง้ครอบครวั ครสิตจกัร การงาน 
และต่อคนอื่นๆ  

ถา้สามารถบอกไดว้่าทศันคตขิองเราในเรื่องใดบา้งทีจ่ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลง เรากม็คีวามหวงั 
ทางทีด่ทีีส่ดุในการเปลีย่นทศันคตทิีไ่ม่ดอีอกไปกค็อื เราตอ้งท าใหพ้ระเยซคูรสิตเ์ป็นพระผูเ้ป็นเจา้เหนือชวีติของเรา 
และมอบถวายตวัต่อพระองคอ์ยูเ่สมอทุกวนั “ถา้ผูใ้ดอยู่ในพระครสิต ์ผูน้ัน้กเ็ป็นคนถูกสรา้งใหมแ่ลว้ สารพดัสิง่เก่าๆ 
กล่็วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิง่ใหมท่ัง้นัน้” (2 โครนิธ ์5.17) โดยการทีเ่ราอุทศิตนเพื่อปรบัเปลีย่นทศันคตขิองเราใหด้ขีึน้ 
เรากส็ามารถเคลื่อนยา้ยภูเขาได ้ไม่ว่าทศันคตขิองเราจะเป็นดา้นลบ ดา้นบวก หรอืครึง่ๆ กลางๆ 
ถา้เรายนิยอมและเตม็ใจ พระเจา้กส็ามารถเปลีย่นแปลงชวีติของเรา และกระท าใหเ้ราบนิสงูขึน้ไปสูค่วามส าเรจ็ได ้ 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคถ์ูกสรา้งขึน้มาตามพระฉายของพระองค ์
และไดร้บัเสรภีาพทีจ่ะเลอืกว่าใหส้ิง่ใดเขา้มาอยูใ่นความคดิ ขา้พระองคข์อเลอืกทีจ่ะมองและเหน็ในสิง่ต่างๆ 
ตามมุมมองของพระองค ์และขอมอบชวีติไวต้ามน ้าพระทยัของพระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
โรม 12.2 อย่าประพฤตติามอย่างคนในยุคนี้   แต่จงรบัการเปลีย่นแปลงจติใจ   แลว้อุปนิสยัของท่านจงึจะเปลีย่นใหม ่  
เพื่อท่านจะไดท้ราบน ้าพระทยัของพระเจา้   จะไดรู้ว้่าอะไรด ี  อะไรเป็นทีช่อบพระทยัและอะไรดยีอดเยีย่ม    
  



 

19 

 

มีนาคม 19  
เรือ่งราวทีว่่าแย่แล้วนัน้ อาจแย่ลงไปได้อีก ถ้าเรารบัมือกบัมนัอย่างไม่ถกูต้อง  

 
นกับุญโธมนั อควนิสั กล่าวว่า “จงประพฤต ิแต่อย่าแสดงปฏกิริยิา” ค าแนะน านี้เป็นสิง่ทีด่ ี

คุม้ค่าแก่การน ามาพจิารณา ชวีติอาจหยบิยื่นสถานการณ์ต่างๆ เขา้มาเพื่อใหเ้ราไดแ้สดงปฏกิริยิาตอบโตต่้อแรงกดดนั 
ต่อสถานการณ์ และต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทีผ่่านเขา้มา ไมว่่าสิง่ทีเ่ราเผชญิอยูใ่นตอนน้ีจะแย่เพยีงใด 
ถา้เรารบัมอืไม่ถูกตอ้ง เชื่อเถอะว่า เราจะท าใหม้นัแย่หนกัเขา้ไปไดอ้กี  

อย่าปล่อยตามใจตวัเองไปในการแสดงปฏกิริยิาตอบโตจ้ากเนื้อหนงั 
ไม่อย่างนัน้คุณอาจจะท าสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้เพยีงแค่ชัว่คราว กลายเป็นปญัหาถาวรขึน้มาได ้
ภูเขาอาจกลายเป็นแค่เนินเตีย้ๆ ไปไดถ้า้เราเรยีนรูท้ีจ่ะรบัมอืกบัปญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
สิง่ทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุไม่ใช่อยูท่ีว่่าเราก าลงัเผชญิกบัอะไร แต่เราเผชญิกบัมนัอย่างไรต่างหาก 
จงตัง้เป้าไวเ้ลยว่าคุณจะตอ้งหลุดพน้จากปญัหาของคุณใหไ้ด ้ไม่ใช่จมลกึไปในปญัหานัน้มากขึน้  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเยซ ูขา้พระองคข์อปา่วประกาศว่าพระองคท์รงเป็นบ่อเกดิแห่งชยัชนะของขา้พระองค ์
ขา้พระองคเ์ป็นผูพ้ชิติโดยพระโลหติของพระเมษโปดกและโดยค าพยานของขา้พระองคเ์อง เมือ่ปญัหาเขา้มา 
พระคุณและพระเมตตาของพระองคจ์ะทรงเสรมิก าลงัขา้พระองคไ์ว ้
ขา้พระองคฟ์งัเสยีงของพระองคเ์พื่อประทานปญัญาทีจ่ะปกป้องขา้พระองคไ์ว ้
ไม่ใหท้ าใหป้ญัหาทียุ่่งยากน้ีย ่าแย่ลงไปอกี 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2 ทโิทธ ี3.11 การถูกขม่เหง   การทนทุกขย์ากล าบากของขา้พเจา้และสิง่ทีไ่ดเ้กดิขึน้กบัขา้พเจา้ ณ เมอืงอนัทโิอก 
เมอืงอโิคนียมู และเมอืงลสิตรา การกดขีข่ม่เหงทีข่า้พเจา้ไดท้นเอา ถงึกระนัน้กด็ ี
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงโปรดใหข้า้พเจา้รอดพน้จากสิง่เหล่านัน้ทัง้หมด 
 
1 เปโตร 5.8 ท่านทัง้หลายจงสงบใจจงระวงัระไวใหด้ ี  ดว้ยว่าศตัรขูองท่านคอืมารวนเวยีนอยู่รอบๆ   
ดุจสงิหค์ ารามเทีย่วไปเสาะหาคนทีม่นัจะกดักนิได ้ได ้9จงต่อสูก้บัศตัรนูัน้ดว้ยใจมัน่คงในความเชื่อ   เพราะว่า   
พวกพีน้่องทัง้หลายของท่านทัว่โลก   กป็ระสบความทุกขล์ าบากอย่างเดยีวกนั 
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มีนาคม 20  
เรือ่งราวในชีวิตของคณุยงัไม่จบลง แต่จะถกูบนัทึกไว้โดยการตดัสินใจแต่ละอย่าง 

ทีค่ณุกระท าเพือ่อนาคตของตนเอง  
 

ชวีติควรเป็นบทละครทีม่แีต่พระเจา้เท่านัน้เป็นผูเ้ขยีนไว ้เป็นเรือ่งราวทีเ่ปิดเผยออกมาในแต่ละปี 
และทุกครัง้ทีเ่ราตดัสนิใจเลอืกทางกจ็ะน าไปสูเ่รื่องราวบทใหม่อยู่เสมอ 
เรื่องราวแหง่ชวีติของเราไม่ไดจ้บลงไปพรอ้มกบัความผดิพลาดทีร่า้ยแรงซึง่เราตดัสนิใจกระท าไปในชว่งทีผ่่านมา 
ชวีติของเปโตรไม่ไดจ้บลงดว้ยการทีท่่านปฏเิสธไม่รู้จกัพระครสิต ์
และชวีติของดาวดิกไ็ม่ไดถู้กจดจ าในฐานะฆาตกรทีฆ่า่เพื่อนสนิทของท่าน 

ในแต่ละวนั พระเจา้ทรงประทานโอกาสใหแ้ก่เราทีจ่ะเลอืก เอาน ้าพระทยัของพระองคส์ าหรบัชวีติของเราเสมอ 
วนัหนึ่ง คนอื่นจะเล่าเรื่องราวของคุณจากตอนจบ ไม่ใช่ตอนเริม่ตน้ จงเริม่ตน้ตดัสนิใจในสิง่ทีถู่กตอ้งเสยีแต่วนัน้ี 
และแสวงหาพระคุณของพระเจา้ทีจ่ะด าเนินชวีติใหด้กีว่า ใหย้ัง่ยนืกว่า และใหแ้ตกต่างไปจากการตดัสนิใจทีผ่ดิๆ 
ครัง้ก่อน เรื่องราวในชวีติของคณุยงัไมจ่บ 
แต่จะถูกบนัทกึไวต้ามการตดัสนิใจทีคุ่ณอยากใหเ้ป็นไปส าหรบัอนาคตของคุณ 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ทรงโปรดช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะใชอ้ดตีเป็นบทเรยีน พระเจา้ขา้ 
ขา้พระองคข์อโปรดประทานพระคุณเพื่อขา้พระองคจ์ะไดเ้ตรยีมตวัใหพ้รอ้มและสามารถตดัสนิใจอย่างมคีุณภาพเพื่ออน
าคตของตน และของคนทีข่า้พระองคร์กั โปรดเปิดเผยน ้าพระทยัส าหรบัชวีติขา้พระองคไ์ปทลีะบท ทลีะตอน 
พรอ้มกบัการตดัสนิใจทลีะขัน้ ทลีะตอนไป 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ฟิลปิปี 3.13-14 ดกู่อนพีน้่องทัง้หลาย   ขา้พเจา้ไม่ถอืว่าขา้พเจา้ไดฉ้วยไวไ้ดแ้ลว้   แต่ขา้พเจา้ท าอย่างหนึ่ง   
คอืลมืสิง่ทีผ่่านพน้มาแลว้เสยี และโน้มตวัออกไปหาสิง่ทีอ่ยู่ขา้งหน้า 14ขา้พเจา้ก าลงับากบัน่มุง่ไปสูห่ลกัชยั   
เพื่อจะไดร้บัรางวลั   ซึง่ในพระเยซคูรสิตพ์ระเจา้ไดท้รงเรยีกจากเบือ้งบน   ใหเ้ราไปรบั 
 
อสิยาห ์43.19  ดเูถดิ  เราก าลงักระท าสิง่ใหม่  งอกขึน้มาแลว้  เจา้ไม่เหน็หรอื เราจะท าทางในถิน่ทุรกนัดาร    
และแม่น ้าในทีแ่หง้แลง้    
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มีนาคม 21  
เสียงของผูน้ าทีช่อบธรรม กบัไม่ชอบธรรม... ซึง่มีอิทธิพลต่อเราเช่นกนั 

 
ชวีติของพระเยซสูะทอ้นถงึความเป็นผูน้ าอย่างชดัเจน พระองคท์รงน าวธิกีารคดิ น าทางชวีติผูค้น 

ท าใหเ้ขามุง่เป้าไปทีส่จัธรรม และส าแดงใหพ้วกเขาเหน็ถงึหนทางแหง่ความรกั การยกโทษ และชวีตินิรนัดร ์
ถา้อยากรูจ้กันิยามของความเป็นผูน้ า เราตอ้งดทูีพ่ระเยซ ูเสยีงของผูน้ าทีแ่ทจ้รงิจะประกอบไปดว้ยความเมตตา 
การหนุนก าลงั การประกาศ และการแพร่ขยายแผ่นดนิของพระเจา้ 

หลายคนพยายามแสดงอทิธพิลและน าชวีติคนอื่น โดยยงัไม่ไดเ้ป็นผูน้ าในชวีติของเขาอย่างชอบธรรม 
ขอ้แตกต่างระหว่างผูน้ าทีช่อบธรรมกบัไมช่อบธรรมนัน้ ไม่ไดว้ดักนัทีข่นาดของอทิธพิลทีแ่สดงออกมา 
แต่ดทูีว่า่เขากา้วเขา้มาสูต่ าแหน่งแหง่อ านาจนัน้ไดอ้ย่างไร 
เราจ าเป็นตอ้งด าเนินตามเสยีงของผูน้ าทีช่อบธรรมทีพ่ระเจา้ทรงแต่งตัง้ไวใ้นต าแหน่งผ่านทางกระบวนการทีเ่ป็นทีย่อม
รบั จงระวงัผูเ้ผยพระวจนะทีแ่ต่งตัง้ตวัเองไวใ้หด้ ี  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา โปรดประทานก าลงัและพระคุณแก่ขา้พระองค ์
เพื่อจะไดร้บัรูถ้งึของประทานทีม่อียู่ภายในขา้พระองค ์
เพื่อใหข้องประทานเหล่านัน้สามารถท าการผ่านทางขา้พระองคโ์ดยทางฤทธิเ์ดชและความรกัของพระองค ์
ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคร์ูจ้กัสงัเกตถงึเสยีงต่างๆ ทีพ่ยายามสรา้งอทิธพิลต่อชวีติของขา้พระองค์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
1 โครนิธ ์9.26-27 สว่นขา้พเจา้วิง่แขง่โดยมเีป้าหมาย   ขา้พเจา้มไิดต่้อสูอ้ย่างนกัมวยทีช่กลม 
27แต่ขา้พเจา้กท็ุบตรี่างกายใหม้นัแขง็จนอยูม่อื   เพราะเกรงว่าเมื่อขา้พเจา้ไดป้ระกาศขา่วประเสรฐิแก่คนอื่นแลว้   
ตวัขา้พเจา้เองจะเป็นคนทีใ่ชก้ารไม่ได ้
 
ยากอบ 3.1 ดกู่อนพีน้่องของขา้พเจา้   อย่าใหเ้ป็นอาจารยก์นัมากหลายคนเลย   เพราะท่านกร็ูว้่า   
เราทัง้หลายทีเ่ป็นผูส้อนนัน้   จะไดร้บัการทรงพพิากษาทีเ่ขม้งวดกว่าผูอ้ื่น  
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มีนาคม 22 
พระเจ้าไม่เคยมีหลาน 

 
พระเจา้ทรงออกแบบใหค้รอบครวัของพระองคป์ระกอบไปดว้ยชาย หญงิ เดก็ชาย และเดก็หญงิ ทุกเพศ 

ทุกวยั ทุกชาต ิทุกภาษาและเผ่าพนัธุ ์โดยทีแ่ต่ละคนเป็นบุตรของพระองค ์และพระองคเ์ป็นพระบดิาของคนทัง้ปวง 
ทุกคนตอ้งบงัเกดิใหม่เขา้สูค่วามสมัพนัธอ์นัน้ีดว้ยตนเอง พระเจา้ไมม่หีลาน มแีต่ลกูเท่านัน้ 
การทีเ่รามพี่อแม่เป็นบุตรของพระเจา้ไม่ไดร้บัประกนัว่าเราจะมคีวามสมัพนัธก์บัพระองคท์นัทแีบบอตัโนมตั ิ
ทุกคนจะตอ้งบงัเกดิใหม่เท่านัน้ 

เพราะเหตุนี้เองทีเ่ราตอ้งเป็นพยานอยู่เสมอไป เพื่อใหค้นอื่นไดเ้ขา้รูจ้กัพระเจา้ในฐานะทีเ่ป็นพระบดิาของเขา 
ผมไดพ้ยายามคน้ดใูนพระวจนะ เผื่อจะมหีวงัว่าคนทีไ่ม่ไดรู้จ้กักบัพระเยซจูะยงัไปสวรรคไ์ด ้แต่ไม่มเีลย 
ทุกคนจะตอ้งบงัเกดิใหม ่
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระเจา้ทีร่กั ขอทรงสอนขา้พระองคเ์พิม่เตมิถงึเรื่องความสมัพนัธท์ีม่พีระองคเ์ป็นพระบดิา 
โปรดประทานความรอ้นรนใจทีข่า้พระองคจ์ าเป็นตอ้งมใีนการน าคนอื่นใหม้าถงึพระองค ์
โปรดตัง้ขา้พระองคไ์วใ้นครอบครวัของพระองคต์ามชอบพระทยัของพระองค ์ในพระนามพระเยซ ูอาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
โรม 8.16 พระวญิญาณนัน้เป็นพยานร่วมกบัวญิญาณจติของเราทัง้หลายว่า   เราทัง้หลายเป็นบุตรของพระเจา้ 

กาลาเทยี 3.26 เพราะว่า   ท่านทัง้หลายเป็นบตุรของพระเจา้ร่วมในพระเยซคูรสิตโ์ดยความเชื่อ 

1 ยอหน์ 5.2 โดยขอ้น้ีเราจงึรูว้่าเรารกัคนทัง้หลายทีเ่ป็นบุตรของพระเจา้   เมื่อเราทัง้หลายรกัพระเจา้   
และประพฤตติามพระบญัญตัขิองพระองค ์
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มีนาคม 23 
บางคนยอมรบัเอาสิง่ดีทีน้่อยกว่าทีพ่ระเจ้าทรงจดัเตรียมไว้ให้แก่เขา 

และไม่ได้ถวายสิง่ทีดี่ทีส่ดุของเขาให้แก่พระเจ้า 
เพราะเขาไม่ได้มีนิมิตทีก่ว้างไกลไปกว่าสิง่ทีก่  าลงัเผชิญอยู่ในเวลานัน้  

 
“เราไดย้นิเรื่องราวของท่านแลว้ เรารูว้่าพระเจา้ทรงสถติอยู่กบัทา่น และท่านจะมชียัชนะ” 

นัน่คอืถอ้ยค าทีร่าหบักล่าวกลบัแขกของนางในวนันัน้ นางรูว้่าชายทัง้สองคนนัน้เป็นคนสอดแนม 
ซึง่สง่มาจากกองทพัใหญ่ซึง่ไม่มอีาจตา้นทานได ้
นางยงัรูอ้กีว่าเหตุผลทีพ่วกเขามชียัชนะกเ็พราะพระเจา้ทรงสถติอยู่ฝา่ยพวกเขา ชวีติของราหบั 
และบา้นเมอืงของเธอก าลงัจะเปลีย่นแปลงไม่เหมอืนเดมิอกีต่อไปแลว้ นางจะท าอย่างไร? 
นางหยบิยื่นความชว่ยเหลอืใหแ้ก่คนอสิราเอล และไดร้อ้งขอใหพ้วกเขาระลกึถงึนางและครอบครวัเมื่อกองทพัรุกเขา้มา 
เพราะราหบัมนีมิติมองไกลกว่าสถานการณ์ของนางในเวลานัน้ การผจญภยัของงานจงึพึง่จะเริม่ตน้  

ชวีติของเราเป็นพลวตั เปลีย่นแปลงอยู่เสมอ บางครัง้กด็ ีบางครัง้กแ็ย่ 
การเปลีย่นแปลงเป็นสว่นหนึ่งทีป่กตธิรรมดาในการเดนิทางของเรา เช่นเดยีวกบัราหบั 
เราจ าเป็นตอ้งมนิีมติมองไกลออกไปกว่าสถานการณ์ปจัจุบนัของเรา 
สิง่นี้จะเริม่ตน้ขึน้เมื่อเรามอบถวายตวัเองใหแ้ก่พระเจา้ 
และยอมกา้วไปพรอ้มกบัแผนการของพระองคท์ีม่ต่ีอชวีติของเรา 
การเปลีย่นก าลงัเขา้มาและเราไม่จ าเป็นกลวัมนัเลยเมื่อเราร่วมมอืกบัแผนการของพระเจา้  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ขา้พระองคร์ูว้่าเราไวว้างใจพระองคไ์ดใ้นเรื่องอนาคต 
โปรดส าแดงใหข้า้พระองคร์ูจ้กัวธิทีีจ่ะเตรยีมตวัใหพ้รอ้มส าหรบัการผจญภยัครัง้ใหม่ทีพ่ระองคท์รงจดัเตรยีมไวน้ัน้ 
และทรงโปรดส าแดงใหรู้ว้่าขา้พระองคจ์ะใชช้วีตินี้เขา้ไปมสีว่นรว่มกบัพระราชกจิของพระองคไ์ดอ้ย่างไร 
โปรดประทานนิมติทีก่วา้งไกลกว่าสิง่ทีข่า้พระองคก์ าลงัเผชญิอยู่ในปจัจุบนัน้ี 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ฮบีร ู11.31 เพราะความเชื่อ   ราหบัหญงิแพศยาจงึมไิดพ้นิาศไปพรอ้มกบัคนเหล่านัน้ทีม่ไิดเ้ชือ่   
เพราะนางไดต้อ้นรบัคนสอดแนมเป็นอย่างด ี   
 
สภุาษติ 23.17-18 อย่าใหใ้จของเจา้รษิยาคนบาป  แต่จงด าเนินในความย าเกรงพระเจา้วนัยงัค ่า    
มอีนาคตแน่นอนทเีดยีว  และความหวงัของเจา้จะมไิดถู้กตดัออก    
 

 



 

24 

 

มีนาคม 24 
พระเจ้าอาจไม่ประทานบางสิง่ให้แก่คณุ ถ้าสิง่นัน้ไม่สามารถกลายเป็นพระพรไปสู่ผูอื้น่ได้ 

 
ทะเลตายทีอ่ยูใ่นประเทศอสิราเอลนัน้เป็นสถานทีท่ีน่่าตื่นตาตื่นใจมาก 

มนัตัง้อยูใ่นบรเิวณทีต่ ่าทีส่ดุของโลกซึง่ไมม่นี ้าปกคลุมอยู่ 
เหตุผลทีเ่ขาเรยีกมนัว่าทะเลยตายกเ็พราะว่ามนัเป็นน ้าทีม่เีกลอืแร่หนาแน่นมากจนไมม่สีิง่มชีวีติอาศยัอยู่ได ้
เป็นสิง่ทีน่่าทีง่มากเมื่อเรายนือยูบ่นฝ ัง่ทะเลนัน้แลว้ตระหนกัว่า ไม่มปีลา ไม่มสีิง่ชวีติใดๆ อยู่ในน ้านัน้เลย 
แมแ้ต่นกกไ็ม่มาจบิน ้าทีน่ัน่กนิเลย 
เกลอืแร่ทีอ่ยู่ในน ้านัน้เขม้ขน้มากจนเราสามารถยนืบนผวิน ้าไดโ้ดยไม่ตอ้งออกแรงอะไรเลย  

น ้าทีอ่ยู่ในทะเลนี้ตายเพราะเหตุผลเพยีงขอ้เดยีวเท่านัน้ 
นัน่คอืน ้าจดืทีห่ล่อเลีย้งชวีติไดซ้ึง่ไหลมาจากแม่น ้าจอร์แดน และแหล่งน ้าอื่นๆ 
ไดไ้หลมารวมกนัทีน่ี่โดยไม่มทีางระบายออกไป สิง่ใดทีไ่หลลงไปในทะเลตายกไ็ม่สามารถไหลผา่นออกไปไดอ้กี ดงันัน้ 
ทะเลตายจงึแต่รบัเขา้แต่ไม่เคยปลดปล่อยออกไปเลย มนับรบิรูณ์ไปดว้ยแรธ่าตุทีห่ลัง่ไหลเขา้มาสะสม 
แต่มนักต็ายอยู่อย่างนัน้ จงอย่าเป็นทะเลตาย  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา โปรดท าใหห้วัใจของขา้พระองคเ์ป็นของพระองค ์โปรดส าแดงใหเ้รารูจ้กัการเป็นผูใ้ห ้
ไม่ใช่ผูร้บัเท่านัน้ ขอทรงสรา้งใจปรารถนาทีจ่ะใชส้ิง่ทีพ่ระองคป์ระทานใหเ้พื่อลงทุนในชวีติของคนอื่น 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มทัธวิ 25.29 ดว้ยว่าผูใ้ดมอียู่แลว้จะเพิม่เตมิใหผู้น้ัน้จนมเีหลอืเฟือ แต่ผูท้ีไ่มม่ ีแมว้่าซึง่เขามอียู่กจ็ะตอ้งเอาไปจากเขา   
 
สภุาษติ 11.24 บางคนยิง่จ าหน่ายยิง่มัง่คัง่ บางคนยิง่ยดึสิง่ทีค่วรจ าหน่ายไวย้ิง่ขดัสนกม็ ี   
 
ปฐมกาล 12.2 เราจะใหเ้จา้เป็นชนชาตใิหญ่  เราจะอวยพรแก่เจา้ จะใหเ้จา้มชีื่อเสยีงใหญ่โตเลื่องลอืไป 
แลว้เจา้จะชว่ยใหผู้อ้ื่นไดร้บัพร  
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มีนาคม 25 

พระเจ้าจะไม่ท าให้เราผิดหวงั 
 ในการช่วยเหลือเราให้ด าเนินชีวิตแบบทีจ่ะไม่ท าให้พระองคผิ์ดหวงั 

 
พระเจา้จะไม่ท าใหเ้ราผดิหวงัทีจ่ะคอยช่วยเหลอืเราไมใ่หท้ าใหพ้ระองคผ์ดิหวงั 

ถา้นัน่คอืเป้าหมายในชวีติของเรา เช่นเดยีวกบัพระเยซใูนสวนเกทเสมานี 
ซึง่เฝ้าอธษิฐานในช่วงทีทุ่กขห์นกัของพระองค ์
เราเองกม็กัจะเขา้มาแสวงหาความชว่ยเหลอืจากพระเจา้ในยามทีท่ดลองใจและเป็นทุกข ์
พระเยซไูดอ้ธษิฐานเผื่อใหผ้่านพน้จากไมก้างเขนและจากความเจบ็ปวดทีพ่ระองคถ์ูกก าหนดไวใ้หต้อ้งเผชญิ 
แต่ในการอธษิฐานทัง้สามครัง้ลงทา้ยดว้ยถอ้ยค าซ ้าๆ กนัวา่ “แต่อย่าใหเ้ป็นไปตามใจปรารถนาของของพระองค ์
แต่เป็นไปตามพระทยัของพระองค”์  
 พระเจา้ทรงเป็นความช่วยเหลอืทีพ่รอ้มอยู่เสมอในยามล าบาก และพระองคจ์ะไม่ลงละเลยหรอืทอดทิง้เราเสยี 
พระองคต์รสัว่า เราจงึสามารถกล่าวดว้ยใจกลา้หาญไดว้่า “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทรงเป็นพระผูช้ว่ยของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้จะไม่กลวั มนุษยจ์ะท าอะไรแก่ขา้พเจา้ไดเ้ล่า” ดงันัน้ จงยนืหยดัอยูบ่นสจัธรรมแห่งพระวจนะของพระเจา้ 
และกล่าวยอมรบัขอ้เทจ็จรงิว่า พระเจา้ไมท่ าใหเ้ราผดิหวงัในการช่วยเราไม่ใหท้ าพระองคผ์ดิหวงั  
  
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคอ์ยากเป็นทีช่อบพระทยัของพระองคใ์นทุกสิง่ทีก่ระท า เมื่อปญัหา 
การทดสอบและการทดลองใจเขา้มาประทะชวีติ ขอโปรดฟงัค ารอ้งทลูของขา้พระองค ์
และปลดปล่อยขา้พระองคจ์ากมอืของศตัร ูเพื่อขา้พระองคจ์ะไดไ้ม่ท าให้พระองคท์รงผดิหวงั 
นี่คอืความปรารถนาของขา้พระองค ์พระเจา้ขา้ ขออย่าใหเ้ป็นไปตามใจปรารถนาของขา้พระองค ์
แต่เป็นไปตามน ้าพระทยัของพระองคเ์ท่านัน้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สดุด ี119.32 ขา้พระองคจ์ะวิง่ในทางพระบญัญตัขิองพระองค ์ เมื่อพระองคท์รงขยายความเขา้ใจ 
ของขา้พระองค ์   
 
สดุด ี27.23 ขา้พเจา้เชื่อแน่ว่า ขา้พเจา้จะเหน็พระคุณของพระเจา้ ทีใ่นแผ่นดนิของคนเป็น    
 
ฮบีร ู13.5-6 ท่านจงอย่าเป็นคนเหน็แก่เงนิ   จงพอใจในสิง่ทีท่า่นมอียู่   เพราะว่าพระองคไ์ดต้รสัว่า   เราจะไม่ละท่าน  
หรอืทอดทิง้ท่านเลย เหตุฉะนัน้เราทัง้หลายอาจกล่าวดว้ยใจเชื่อมัน่ว่า องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  
ทรงเป็นพระผูช้่วยของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะไม่กลวั มนุษยจ์ะท าอะไรแก่ขา้พเจา้ไดเ้ล่า    
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มีนาคม 26 
ความบาปไม่มีขอบเขตจ ากดั 

 
เรื่องราวของบาลาอมัในกนัดารวถิบีทที ่22 ถงึ 31 สะทอ้นใหเ้ราเหน็ถงึความคบืหน้าของความบาป 

ถา้เราปล่อยความบาปไว ้มนัจะไม่มทีางดขีึน้ มแีต่จะแย่ลงเทา่นัน้ จากค าสอนในพนัธสญัญาใหม่ 
ความบาปของบาลาอมัมจีุดเริม่ตน้มาจากความผดิพลาดสว่นตวัเท่านัน้ แต่เมื่อไมม่กีารตรวจด ูไม่มกีารทา้ทาย 
และไมม่กีารเปลีย่นแปลง บาลาอมักย็งัคงเพกิเฉยต่อเสยีงเตอืนในใจ 
และเปิดโอกาสใหค้วามบาปมาหยัง่รากและงอกงามขึน้ในชวีติของเขา 

ในทีส่ดุความบาปกเ็ขา้มาควบคมุในชวีติของบาลาอมัอย่างสิน้เชงิ ในบัน้ปลายนัน้ 
มนักระท าใหเ้ขาตอ้งสญูเสยีงานรบัใชแ้ละแมก้ระทัง่ชวีติของตน ความบาปไม่เคยมขีอบเขตจ ากดั 
เราจะปล่อยใหค้วามบาปเขา้มาครอบครองพืน้ทีใ่นชวีติของเราไม่ได ้ไมว่่าจะในความคดิ ในแผนการ 
หรอืในการประพฤตขิองเรา ความบาปจะเผาผลาญทุกอย่างทีเ่รามอบใหแ้กม่นั 
ลุกลามไปถงึอกีหลายอย่างทีเ่ราไม่ไดย้กใหแ้ก่มนัดว้ย   
  
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระเจา้ขา้ พระเยซยูอมสิน้พระชนมบ์นกางเขนเพื่อรบัความบาปไปแทนเรา 
ขอบคุณพระองคท์ีท่รงอภยัโทษบาปแก่ขา้พระองคโ์ดยทางพระโลหติทีห่ลัง่ลงนัน้ 
ขา้พระองคข์อสญัญาทีจ่ะไม่ยอมใหค้วามบาปเขา้มาหยัง่รากและออกผลไดใ้นชวีติ ขา้พระองคจ์ะตรวจสอบ 
และทา้ทายตนเอง และจดัการเปลีย่นแปลงชวีติในสิง่ทีจ่ าเป็น ขอทรงช่วยขา้พระองคด์ว้ยเถดิ พระเจา้ขา้ 
 
ขอ้พระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยดูา 1.11 วบิตัจิงมแีก่เขา   เพราะเขาไดป้ระพฤตติามอย่างคาอนิ   และไดป้ล่อยตวัไปตามความผดิพลาดของบาลาอมั   
เพราะเหน็แก่สนิจา้ง   ฉะนัน้จงึไดพ้นิาศไปในการกบฏอย่างโคราห ์
 
โรม 6.12 เหตุฉะนัน้อย่าใหบ้าปครอบง ากายทีต่อ้งตายของท่าน   ซึง่ท าใหต้อ้งเชื่อฟงัตณัหาของกายนัน้ 
 
ยากอบ 1.15 ครัน้ตณัหาเกดิขึน้แลว้กท็ าใหเ้กดิบาป   และเมื่อบาปเจรญิเตม็ทีแ่ลว้กน็ าไปสูค่วามตาย    
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มีนาคม 27 
ความบาปจะชกัน าเราไปไกลกว่าทีเ่ราอยากไป 

ท าให้เราติดพนัอยู่กบัมนันานกว่าทีเ่ราคาดหวงัไว้ 
และท าให้เราสญูเสียมากกว่าทีเ่ราเตม็ใจทีจ่ะจ่าย 

 
เรื่องราวของบาลาอมัด าเนินต่อไปในหนงัสอืกนัดารวถิ ี

สะทอ้นใหเ้ราเหน็ว่าบาลาอมัก าลงัถล าลกึลงไปในความบาปมากขึน้เรื่อยๆ 
ตอนแรกเขาเพยีงแค่คดิถงึความบาปอยู่ในสมองเท่านัน้เอง 
แต่ความบาปลุกลามไปในชวีติของบาลาอมัจนถงึมนัไมใ่ชแ่ค่ความผดิพลาด หรอืความพลัง้เผลออกีต่อไปแลว้ 
ตอนนี้มนัไดก้ลายเป็นวถิชีวีติของเขา ความโลภของบาลาอมัไดค้รอบง าชวีติของเขาไปหมดแลว้  

เมื่อไมม่กีารตรวจด ูไม่มกีารทา้ทาย และไม่มกีารเปลีย่นแปลง 
ความบาปกจ็ะเผาผลาญชวีติของคนเราไปทลีะกา้ว ทลีะขัน้ตอน ความบาปจะชกัน าเราไปไกลกว่าทีเ่ราอยากไป 
ท าใหเ้ราตดิพนัอยู่กบัมนันานกวา่ทีเ่ราคาดหวงัไว ้และท าใหเ้ราสญูเสยีมากกว่าทีเ่ราเตม็ใจทีจ่ะจ่าย 
เราจะหาขอ้แกต้วัใหก้บัความบาปว่า “ฉนักเ็ป็นคนอย่างนี้แหละ” ไม่ได ้ขอ้ผดิพลาดหรอืการพลัง้เผลอ หากปล่อยทิง้ไว ้
มนัจะกลายเป็นวถิชีวีติ และวถิชีวีติเป็นเรื่องทีเ่ปลี่ยนแปลงยากกว่าขอ้ผดิพลาดธรรมดาๆ แค่ครัง้เดยีว  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ขอทรงชว่ยขา้พระองคท์ีจ่ะไม่ดถููกความบาปเลก็น้อย 
และเพกิเฉยต่อเสยีงเตอืนของพระวญิญาณบรสิทุธิ ์เพื่อจะไดต้รวจสอบ ทา้ทาย และเปลีย่นแปลงวถิชีวีติจากทีเ่ป็นอยู ่
โปรดประทานสายตาทีม่องการณ์ไกลและพลงัทีจ่ะรกัษาตนเองใหพ้น้จากบาป ขอบพระคุณพระบดิา 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2 เปโตร 2.15 เขาสละทิง้ทางชอบ หลงไปในทางผดิ ด าเนินตามทางของบาลาอมับุตรเบโอร ์
ผูซ้ึง่ชอบสิง่ทีไ่ดม้าจากการอธรรม 
 
โรม 6.14 เพราะว่าบาปจะครอบง าท่านทัง้หลายต่อไปกห็ามไิด ้  เพราะว่าท่านทัง้หลายมไิดอ้ยูใ่ตธ้รรมบญัญตั ิ 
แต่อยูใ่ตพ้ระคุณ 
 
1 โครนิธ ์6.18 จงหลกีเลีย่งเสยีจากการล่วงประเวณ ี
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มีนาคม 28 
เราไม่ได้พินาศไปกบัความบาปของเราเพียงล าพงั แต่เราพาคนอืน่พินาศไปด้วย  

 
บทสดุทา้ยในเรื่องราวของบาลาอมัสะทอ้นใหเ้ราเหน็ถงึเรื่องของชายคนหนึ่งทีถ่ล าลกึในความบาปอย่างยิง่จน

เขาหลอกไดแ้มก้ระทัง่ตนเอง ถงึแมเ้ขาจะไม่ไดส้าปแช่งคนอสิราเอลเพราะความกลวัพระพโิรธของพระเจา้ 
แต่เขากลบัสอนคนอื่นใหล่้อลวงประชาชนอสิราเอล จากพระธรรมววิรณ์ 2:14 นัน้ 
ความบาปของบาลาอมัเริม่ตน้มาจากขอ้ผดิพลาดเลก็น้อย แต่กลายมาเป็นวถิชีวีติ 
และสดุทา้ยมผีูค้นยอมรบัเป็นหลกัค าสอน บาลาอมัสอนคนอื่นใหว้างหนิสะดุดแก่ประชาชนอสิราเอล  

เมื่อความบาปส าแดงตวัอย่างเตม็ทีใ่นชวีติของใคร 
มนัจะเริม่สง่ผลกระทบต่อคนอื่นทีต่ดิตามเขาไปสูห่ลุมลกึแห่งนรก จงส ารวจด ทา้ทาย 
และเปลีย่นแปลงหนทางชวีติของคุณเสยีแต่วนัน้ี อย่าใหโ้อกาสแก่มาร 
ไม่เช่นนัน้มนัจะฉวยโอกาสทีจ่ะเขา้มาเอาเปรยีบในชวีติของคุณ  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา โปรดยกโทษทีข่า้พระองคใ์หโ้อกาสแก่ความบาป และปล่อยใหม้นัเขา้มาอยูใ่นชวีติ 
ขา้พระองคอ์ธษิฐานขอพระองคท์รงปลดปล่อยคนอื่นๆ 
ทีข่า้พระองคอ์าจมอีทิธพิลต่อพวกเขาดว้ยความอจิฉาและความบาปทีม่อียู่ในชวีติ ขอใหค้นอื่นทีต่ดิตามขา้พระองคน์ัน้ 
ไดต้ดิตามขา้พระองคเ์พยีงเมื่อขา้พระองคไ์ดด้ าเนินตามพระองคเ์ท่านัน้ อาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ววิรณ์ 2.14 แต่เรามขีอ้ทีจ่ะต่อวา่เจา้สองสามขอ้   คอืพวกเจ้าบางคนถอืตามค าสอนของบาลาอมั   
ซึง่สอนบาลาคใหก้่อเหตุเพื่อใหพ้วกอสิราเอลท าผดิ   คอืใหเ้ขากนิของทีไ่ดบ้ชูาแก่รปูเคารพแลว้   
และใหเ้ขาล่วงประเวณ ี

1 โครนิธ ์11.1 ท่านทัง้หลายกจ็งปฏบิตัติามอย่างขา้พเจา้   เหมอืนอย่างทีข่า้พเจา้ปฏบิตัติามอยา่งพระครสิต ์2 

โยชวูา 22.20 อาคานบุตรเศราหไ์ดป้ระพฤตอิสตัยใ์น เรื่องของถวายนัน้ไมใ่ชห่รอื   
พระพโิรธกต็กเหนือชุมนุมชนอสิราเอล   เขามไิดพ้นิาศแต่คนเดยีวในเรื่องกรรมบาป ของเขา' ”    
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มีนาคม 29 
ชีวิตคือการทดสอบ... จงสอบให้ผา่น 

 
ค าตอบส าหรบัการทดลองและความยากล าบากอนัใหญ่หลวงในชวีติมอียูแ่ลว้ในพระวจนะบรสิทุธิข์องพระเจา้ 

หลายครัง้ เรารูส้กึว่าเราก าลงัถกูทดสอบโดยสถานการณ์และสิง่แวดลอ้มทีเ่ราก าลงัเผชญิอยู ่
ชวีติอาจมคีวามล าบากเป็นบางครัง้ แต่เราบางคนเป็นคนทีท่ าบททดสอบไม่เก่งเทา่นัน้เอง 

อย่างไรกต็าม เรามขีา่วด!ี 
ไม่เพยีงแต่แบบทดสอบแต่ละขอ้จะเป็นการทดสอบทีอ่นุญาตใหเ้ราเปิดดคู าตอบในหนงัสอืพระคมัภรีไ์ดเ้ท่านัน้ 
เรายงัไดร้บัอนุญาตใหซ้กัถามและขอความช่วยเหลอืพเิศษจากครขูองเรา และคนอื่นๆ 
ทีเ่คยท าขอ้สอบมาก่อนเราแลว้ไดด้ว้ย ดงันัน้ อย่าพึง่สิน้หวงัถา้คุณยงัไม่ผ่านการสอบในครัง้นี้ 
คุณจะมโีอกาสสอบแกต้วัอกีครัง้    
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 องคพ์ระบดิา ขา้พระองคเ์หน็จากพระวจนะของพระองคว์่า 
พระองคไ์ม่เคยทดลองหรอืล่อลวงบุตรของพระองคด์ว้ยความชัว่เลย 
ขา้พระองคร์ูว้่าพระองคไ์ม่ใช่ตน้ก าเนิดของความชัว่รา้ยทีเ่ขา้มาขวางทางชวีติของเรา 
พระองคท์รงเป็นค าตอบส าหรบัปญัหาทุกอย่างของขา้พระองค ์
ขอทรงสอนพระวจนะของพระองคแ์ละประทานโอกาสแก่ขา้พระองคท์ีจ่ะไดช้่วยเหลอืผูอ้ื่นทีพ่บกบัการทดสอบในชวีติด้
วยเช่นกนั ขอบคุณพระองคส์ าหรบัพระคมัภรี ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2 ทโิมธ ี3.16 พระคมัภรี ์  ทุกตอนไดร้บัการดลใจจากพระเจา้  และเป็นประโยชน์ในการสอน   การตกัเตอืนว่ากล่าว   
การปรบัปรุงแกไ้ขคนใหด้ ี  และการอบรมในทางธรรม 
 
ยากอบ 1.13 เมื่อผูใ้ดถูกล่อใหห้ลง   อย่าใหผู้น้ัน้พดูว่า   “พระเจา้ทรงล่อขา้พเจา้ใหห้ลง”   
เพราะว่าความชัว่จะมาล่อพระเจา้ใหห้ลงไมไ่ด ้  และพระองคเ์องกไ็ม่ทรงล่อผูใ้ดใหห้ลงเลย 
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มีนาคม 30 
บางทีคนส่วนใหญ่ทีเ่ราจะน ามาพบกบัพระเยซูนัน้  
อาจเป็นคนทีเ่รายงัไม่เคยพบหน้ามาก่อนด้วยซ ้า  

 
ผูค้นทีเ่รายงัไม่รูจ้กันัน้ มจี านวนมากกว่าคนทีเ่ราไดพ้บและรูจ้กัแลว้ 

แค่เรื่องนี้กน่็าจะช่วยใหเ้รามทีศันคตทิีด่วี่า เรายงัมโีอกาสรออยูม่ากมายในอนาคตขา้งหน้า 
มากยิง่กว่าความส าเรจ็ทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตีของเราเสยีอกี 

ไม่ว่าเราจะเคยเป็นพยานใหแ้กค่นอื่นมามากมายเพยีงใดแลว้กต็ามในชวีติ 
เรายงัสามารถทีจ่ะตื่นเตน้ทีจ่ะไดรู้ว้่า ยงัมผีูค้นอกีมากมายทีเ่ราจะสามารถน ามาพบกบัพระเยซไูด ้
เป็นผูค้นทีเ่รายงัไม่เคยพบพานมาก่อน และบางทอีาจเป็นคนทีย่งัไมไ่ดเ้กดิขึน้มาในโลกน้ีดว้ยซ ้า ผูค้นตอ้งการพระเจา้ 
และพวกเขาก าลงัรอคอยทีจ่ะไดย้นิไดฟ้งัเรื่องราวของพระองค ์เป็นคนใหม่ๆ มากมาย จงออกไปพบกบัคนใหม่ๆ 
เสยีแต่วนัน้ี  
  
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระเจา้ขา้ ขา้พระองคอ์ยากเป็นนกัน าวญิญาณถวายพระองค ์โปรดสรา้งขา้พระองคใ์หเ้ป็นผูจ้บัคนดัง่จบัปลา 
และส าแดงใหเ้ราเหน็ทอ้งนาแหง่พนัธกจิซึง่ขา้วเหลอืงสกุ พรอ้มทีจ่ะเกีย่วแลว้ 
และขอทรงเตรยีมขา้พระองคใ์หพ้รอ้มดว้ยเถดิ ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะรกัษามมุมองทีด่ไีว ้และตระหนกัว่า 
ยงัมผีูค้นอกีมากมายทีย่งัไม่ไดย้นิไดฟ้งัเรื่องราวของพระเยซเูลย 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยอหน์ 4.35 ท่านทัง้หลายว่า   อกีสีเ่ดอืนจะถงึฤดเูกีย่วขา้วมใิชห่รอื   เราบอกท่านทัง้หลายว่า   เงยหน้าขึน้ดนูาเถดิ   
ว่าทุ่งนาเหลอืงอร่าม   ถงึเวลาเกีย่วแลว้ 
 
มทัธวิ 4.19 พระองคต์รสักบัเขาว่า   “จงตามเรามาเถดิ   และเราจะตัง้ท่านใหเ้ป็นผูห้าคนดัง่หาปลา” 
 
ลกูา 10.2 พระองคต์รสักบัเขาวา่   “ขา้วทีต่อ้งเกีย่วนัน้มมีากแต่คนงานยงัน้อยอยู ่  เหตุฉะนัน้   
พวกท่านจงออ้นวอนพระองคผ์ูท้รงเป็นเจา้ของนา   ใหส้ง่คนงานมาเกบ็เกีย่วพชืผลของพระองค ์ 
 



 

31 

 

มีนาคม 31 
จดุทีเ่ราเริม่วางเงือ่นไขกบัพระเจ้านัน้เองคือจดุทีพ่ระองคเ์ริม่ยกชูคนอืน่เข้ามาท าการแทนเรา 

 
พระเจา้มแีผนการของพระองค ์และพระองคจ์ะทรงกระท าส าเรจ็อย่างแน่นอน 

ถงึแมพ้ระองคจ์ะไม่ประสงคท์ีจ่ะกระท าเช่นนัน้ 
แต่ถา้จ าเป็นพระองคก์ท็รงสามารถกระท าการนัน้ไดโ้ดยไม่ตอ้งมเีราช่วย 
พระองคท์รงมแีผนการซึง่จะประสบความส าเรจ็อย่างแน่นอน และเรามโีอกาสทีจ่ะไดเ้ขา้ร่วมในแผนการนัน้ 
แต่กเ็ช่นเดยีวกบัชนชาตอิสิราเอลทีอ่อกมาจากประเทศอยีปิตน์ัน่แหละ 
ถงึแมพ้วกเขาไมย่อมด าเนินตามแผนการของพระเจา้ทีจ่ะยดึครองแผ่นดนิ 
พระองคก์ไ็ม่ไดล้ม้เลกิแผนการของพระองคไ์ป... 
พระองคก์เ็พยีงแค่แสวงหาคนอืน่ทีจ่ะยอมท าตามแผนการของพระองคแ์ทน  

โมรเดคยักล่าวกบัเอสเธอรว์่า 
หากเธอไม่ยอมเอาชนะความกลวัแลว้ลงมอืกระท าตามการทรงเรยีกของพระเจา้ 
พระองคก์จ็ะยกอกีคนขึน้มากระท าการนัน้แทน สว่นเธอกบัครอบครวัจะตอ้งถูกตดัออกไป 
อย่าตัง้เงื่อนไขกบัพระเจา้โดยคดิว่าจะกดดนัพระองคไ์ด ้
จุดทีเ่ราเริม่วางเงื่อนไขกบัพระเจา้นัน้เองคอืจุดทีพ่ระองคเ์ริม่ยกชคูนอื่นเขา้มาท าการแทนเรา 
ซึง่ตามปกตแิผนการนัน้กจ็ะด าเนินต่อไปโดยไมม่เีราอยู่ดว้ย!  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขอบพระคุณพระเจา้ทีย่อมใหข้า้พระองคเ์ขา้มามสีว่นในแผนการของพระองค ์
ขา้พระองคต์อ้งการกระท าตามน ้าพระทยัทุกอย่างทีม่ต่ีอชวีติของขา้พระองค ์ไม่ว่าตอ้งท าการใด 
ไม่ว่าจะตอ้งสญูเสยีเพยีงใด ขา้พระองคจ์ะตดิตามพระองคไ์ปดว้ยสดุใจ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
กจิการ 20.24 แต่ขา้พเจา้มไิดถ้อืว่า   ชวีติของขา้พเจา้เป็นสิง่มคี่าและประเสรฐิส าหรบัตวัขา้พเจา้   
แต่ในชวีติของขา้พเจา้ขอท าหน้าทีใ่หส้ าเรจ็กแ็ลว้กนั   และท าการปรนนิบตัทิีไ่ดร้บัมอบหมายจากพระเยซเูจา้   
คอืทีจ่ะเป็นพยานถงึขา่วประเสรฐิ   ซึง่ส าแดงพระคุณของพระเจา้นัน้ 
 
2 ทโิมธ ี4.7 ขา้พเจา้ไดต่้อสูอ้ย่างเตม็ก าลงั   ขา้พเจา้ไดแ้ขง่ขนัจนถงึทีส่ดุ   ขา้พเจา้ไดร้กัษาความเชื่อไวแ้ลว้ 
 
กนัดารวถิ ี14.24 แต่สว่นคาเลบผูร้บัใชข้องเรา   เพราะมจีติใจต่างกนัและไดต้ามเราอยู่ตลอดมา   
เรากจ็ะไดน้ าเขาไปถงึแผ่นดนิทีเ่ขาไดไ้ปมา   และเผ่าพนัธุข์องเขาจะไดก้รรมสทิธิเ์มอืงนัน้ 


