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พฤษภาคม 1  
คณุเตม็ใจจะเสียสละแค่ไหนเพือ่ให้พระกิตติคณุแพรอ่อกไป? 

 
นานมาแลว้ในแผ่นดนิแสนไกล กษตัรยิผ์ูม้ ัง่คัง่และทรงเดชานุภาพทีส่ดุแห่งจกัรวาล 

มคีวามปรารถนาลกึในพระทยัทีจ่ะเผยแพร่ขา่วดแีห่งความรกัของพระองคใ์หม้นุษยชาตไิดร้บัรู ้
พระองคต์ดัสนิพระทยัทีจ่ะสง่สิง่ทีม่คี่าทีส่ดุคอืพระบตุรของพระองคเ์ขา้มาในโลก พระองคท์รงทราบว่านัน่เป็นสิง่ทีอ่นัตราย 
แต่พระประสงคข์องพระองคท์ีจ่ะสาํแดงความรกัต่อมนุษยน์ัน่เอ่อลน้ 
พระเจา้จงึไดส้ง่พระบุตรของพระองคม์าสิน้พระชนมเ์พื่อชว่ยจติวญิญาณของคุณใหร้อด 

หลายปีมาแลว้ ผมกบัลกูชายแอบนําพระคมัภรีเ์ขา้ไปในประเทศจนี คนืก่อนทีเ่ราจะออกเดนิทางไปทาํภารกจินัน้ 
ผมฝนัว่าลกูชายออกไปทาํพนัธกจิดงักล่าวแลว้ไม่กลบัมาอกีเลย ดงันัน้ เมื่อตื่นขึน้มาผมจงึบอกว่าไมใ่หล้กูชายไปดว้ย 
ลกูชายบอกผมว่า เขากฝ็นัดว้ย ในความฝนัของเขานัน้เขารูต้วัวา่ ถา้เขาทาํตามทีผ่มบอกทุกอยา่งเขากจ็ะปลอดภยั 
หลงัจากทีเ่ล่าความฝนัใหผ้มฟงัแลว้ ลกูชายกเ็ขา้มากอดผม แลว้กระซบิดว้ยความกลา้หาญ แต่นุ่มนวล พรอ้มกบัน้ําตาว่า 
“พ่อครบั พ่อจะยอมเสยีสละแค่ไหน เพื่อใหพ้ระกติตคิุณแพร่ออกไป?” จากนัน้เขากข็ึน้รถไฟแลว้ออกเดนิทางไป 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ขา้พระองคร์ูว้่าพระองคท์รงรกัขา้พระองค ์และมแีผนการไวส้าํหรบัชวีตินี้ 
โปรดประทานกาํลงัใหข้า้พระองคย์นืหยดัอยู่เหนือความกลวัได ้
เพื่อกระทาํตามน้ําพระทยัของพระองคไ์ม่ว่าจะตอ้งสญูเสยีเพยีงใดกต็าม 
ขา้พระองคถ์อืว่าเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีไ่ดป้รนนิบตัพิระองค ์ดงันัน้ ขา้พระองคข์อปฏเิสธตวัเอง แลว้รบัเอากางเขน 
แบกตามพระองคไ์ป 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มทัธวิ 13:46  และเมื่อไดพ้บไขมุ่กเมด็หนึ่งมคี่ามาก กไ็ปขายสิง่สารพดัซึง่เขามอียู่ ไปซือ้ไขมุ่กนัน้ 
 
1 โครนิธ ์6.20 พระเจา้ไดท้รงซือ้ท่านไวแ้ลว้ ดว้ยราคาสงู 
เหตุฉะนัน้ท่านจงถวายพระเกยีรตแิด่พระเจา้ดว้ยร่างกายของท่านเถดิ 
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พฤษภาคม 2  
การประกาศข่าวประเสริฐ คือการวิง่แข่งกบัเวลา 

 
คนบาป เกดิขึน้มาทุกวนั 

และเราแต่ละคนกม็เีพยีงชวีติเดยีวทีจ่ะทาํใหส้าํเรจ็ตามน้ําพระทยัและพระประสงคข์องพระเจา้สาํหรบัชวีติของเราได ้
ก่อนทีเ่ราจะเดนิไปถงึบา้นหลงัสดุทา้ยทีป่ลายทางอย่างทีว่่าไวใ้นคาํพงัเพยนัน้ เราตอ้งไปเยอืนบา้นหลงัอื่นๆ 
ในโลกใหค้รบเสยีก่อน การประกาศพระกติตคิุณแก่คนทัง้โลกจะสาํเรจ็ไดใ้นชัว่อายุเดยีวเท่านัน้ 
เราไม่สามารถสง่ต่อไปถงึคนอกีรุ่นหนึ่งได ้

พระเจา้ไม่เคยมหีลาน พระองคม์แีต่ลกูเท่านัน้ และทุกคนมวีนัเวลากาํหนดไวแ้ลว้ใหร้บัความรอด 
เตบิโตขึน้ในพระครสิต ์และกลายเป็นคนงานทีเ่กดิผลเพื่อเกบ็เกีย่วจติวญิญาณเขา้สูแ่ผ่นดนิของพระเจา้ นี่คอืเวลาของคุณ 
นี่คอืชวีติของคุณ การประกาศพระกติตคิุณคอืการวิง่แขง่กบัเวลา  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ โปรดประทานความเมตตาสงสารทีม่ต่ีอบรรดาคนหลงหาย 
และทรงชว่ยใหข้า้พระองคม์ใีจจดจ่ออยู่กบัน้ําพระทยัของพระองคท์ีม่ต่ีอชวีติเพื่อชนในรุ่นนี้ 
ขอทรงสอนขา้พระองคใ์หเ้ป็นผูจ้บัคนเหมอืนจบัปลา และประทานปญัญาแก่ขา้พระองคท์ีจ่ะนําวญิญาณ 
เพื่อเหน็แก่แผ่นดนิของพระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2 โครนิธ ์6.2 เพราะพระองคต์รสัว่า ในเวลาอนัชอบเราไดฟ้งัเจา้ ในวนัแห่งความรอดเราไดช้ว่ยเจา้ นี่แน่ะ 
บดัน้ีเป็นเวลาอนัชอบ นี่แน่ะ บดัน้ีเป็นวนัแห่งความรอด 
 
เอเฟซสั 5.15-17เหตุฉะนัน้ท่านจงระมดัระวงัในการดาํเนินชวีติใหด้ ีอย่าใหเ้หมอืนคนไรป้ญัญา แต่ใหเ้หมอืนคนมปีญัญา 
จงฉวยโอกาส เพราะว่าทุกวนัน้ีเป็นกาลทีช่ ัว่ เหตุฉะนัน้อย่าเป็นคนโง่เขลา 
แต่จงเขา้ใจน้ําพระทยัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ว่าเป็นอย่างไร 
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พฤษภาคม 3  
จงพดูภาษาเดียวกบัผูฟั้งของคณุ 

 
อคัรทตูเปาโลกล่าวว่า ท่านยอมพดูหา้คาํทีผู่ฟ้งัเขา้ใจได ้ดกีว่าพดูเป็นหมื่นๆ คาํโดยทีพ่วกเขาไม่เขา้ใจ 

นี่เป็นสิง่ทีผ่มนํามาพจิารณาในเวลาทีต่อ้งกล่าวกบัคนอื่นถงึหลกัการแห่งพระวจนะของพระเจา้ 
พระวจนะของพระเจา้จะไมม่วีนัเปลีย่นแปลง แต่เราจะนําเสนอพระวจนะของพระเจา้อย่างไรนัน้ 
บ่อยครัง้ขึน้อยู่กบัการเลอืกของเรา 

จงพจิารณาดวู่าคุณกาํลงัพดูกบัใคร 
และจงแน่ใจว่าคุณไดส้ือ่สารกบัผูฟ้งัของคุณในภาษาทีพ่วกเขาสามารถเขา้ใจได ้ไม่ว่าจะเป็นเพศ วยั วฒันธรรม 
หรอืมคีวามเชื่อแตกต่างกนัอย่างไร จงเลอืกถอ้ยคาํของคุณอย่างรอบคอบ เพื่อใชทุ้กโอกาสใหเ้กดิประโยชน์อย่างเตม็ที ่
จงพดูภาษาเดยีวกบัผูฟ้งัของคุณ    
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงโปรดชว่ยขา้พระองคท์ีจ่ะใชป้ระโยชน์จากทุกโอกาสทีม่อียู่ในวนัน้ีอย่างเตม็ที ่
โดยการพจิารณาก่อนว่าขา้พระองคก์าํลงัพดูอยู่กบัใคร และจะชว่ยใหเ้ขาเขา้ใจเรื่องทีพ่ดูไดอ้ยา่งไร 
ขอทรงโปรดประทานพระคุณทีจ่ะแบ่งปนัถอ้ยคาํของพระองคก์บัคนอื่นในวถิทีางทีจ่ะเปลีย่นแปลงชวีติของพวกเขาได ้
อาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
1 โครนิธ ์9.19-23 เพราะถงึแมว้า่ขา้พเจา้มไิดอ้ยูใ่นบงัคบัของผูใ้ด ขา้พเจา้กย็งัยอมตวัเป็นทาสรบัใชค้นทัง้ปวง 
เพื่อจะไดช้นะใจคนมากยิง่ขึน้ ต่อพวกยวิขา้พเจา้กเ็ป็นยวิ เพื่อจะไดพ้วกยวิ ต่อพวกทีอ่ยูใ่ตธ้รรมบญัญตั ิ
ขา้พเจา้กเ็ป็นเหมอืนคนอยูใ่ตธ้รรมบญัญตั ิ(แต่ตวัขา้พเจา้มไิดอ้ยู่ใตธ้รรมบญัญตั)ิ เพื่อจะไดค้นทีอ่ยู่ใตธ้รรมบญัญตันิัน้ 
ต่อคนทีอ่ยู่นอกธรรมบญัญตัขิา้พเจา้กเ็ป็นคนนอกธรรมบญัญตั ิเพื่อจะไดค้นทีอ่ยู่นอกธรรมบญัญตันิัน้ 
แต่ขา้พเจา้มไิดอ้ยู่นอกพระบญัญตัขิองพระเจา้   แต่อยู่ใตพ้ระบญัญตัแิหง่พระครสิต ์
ต่อคนอ่อนแอขา้พเจา้กเ็ป็นคนออ่นแอเพื่อจะไดค้นอ่อนแอ ขา้พเจา้ยอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทัง้ปวง 
เพื่อจะชว่ยเขาใหร้อดไดบ้า้งโดยทุกวถิทีาง ขา้พเจา้ทาํอย่างนี้ 
เพราะเหน็แก่ขา่วประเสรฐิเพื่อขา้พเจา้จะไดม้สีว่นในขา่วประเสรฐินัน้    
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พฤษภาคม 4  
ถนนทุกสาย ยอ่มน าไปสู่ปลายทางแห่งใดแห่งหนึง่ 

 
เราเลอืกเสน้ทางทีเ่ราเดนิทางดว้ยเหตุผลทีแ่น่ชดัอยู่แลว้... 

เสน้ทางทีเ่ราเลอืกจะนําพาเราไปถงึจุดหมายทีเ่ราตอ้งการมุ่งไป ถนนทุกสายย่อนําไปสูป่ลายทางแหง่ใดแห่งหนึ่ง 
ปลายทางสว่นใหญ่แลว้เป็นสิง่ทีเ่ราคาดการณ์ได ้โดยเฉพาะถา้เรามแีผนที ่หรอืไดร้บัการบอกเสน้ทางจากคนอื่นทีรู่จ้กัทางด ี
ปกตไิม่ค่อยมใีครบ่นเมื่อเดนิทางไปถงึปลายทางทีไ่ดค้าดหมายไวแ้ลว้ ถนนแหง่ชวีติกไ็ม่แตกต่างกนั 
พระวจนะของพระเจา้ไดใ้หแ้ผนทีแ่ก่เรา และผูร้บัใชข้องพระองคก์ม็กัจะช่วยบอกทาง 
เพื่อใหเ้รารูว้่ามสีิง่ใดบา้งอยูใ่นเสน้ทางทีเ่ราเลอืกเดนิไปนัน้  

คุณกาํลงัมุ่งหน้าไปทางไหน? คณุกาํลงัอยู่บนเสน้ทางทีจ่ะทาํใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่ ี
มคีรอบครวัและชวีติสมรสทีเ่ขม้แขง็ และมอีนาคตทีด่หีรอืไม่? ถา้ยงั มทีางเลอืกอยู่เพยีงทางเดยีวคอื กลบัใจใหม่... 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขอบคุณพระองคท์ีส่รา้งจุดหมายปลายทางทีพ่เิศษไวส้าํหรบัชวีติของขา้พระองค ์
ขอทรงโปรดสอนขา้พระองคใ์หด้าํเนินตามแผนทีแ่ละทศิทางทีพ่ระองคจ์ดัเตรยีมไว ้
ขอทรงโปรดช่วยขา้พระองคใ์หพ้จิารณาดทูุกทางเลอืกและปลายทางของเสน้ทางเหล่านัน้ 
ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะใหค้าํแนะนําผูอ้ื่นตามแนวทางของพระองค์ดว้ย 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สภุาษติ 16.17 ทางหลวงของคนชอบธรรมหนัออกจากความชัว่รา้ย บุคคลผูร้ะแวดระวงัทางของตนกส็งวนชวีติของเขาไว ้   
 
สภุาษติ 22.3 คนหยัง่รูเ้หน็อนัตรายและซ่อนตวัของเขาเสยี  แต่คนเขลาเดนิเรื่อยไป  และรบัอนัตรายนัน้    
 
อสิยาห ์55.9 “เพราะฟ้าสวรรคส์งูกว่าแผ่นดนิโลกฉนัใด  วถิขีองเราสงูกว่าทางของเจา้  
และความคดิของเรากส็งูกว่าความคดิของเจา้ฉนันัน้”    
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พฤษภาคม 5 
สิง่ส าคญัไม่ใช่สิง่ทีค่ณุก าลงัด าเนินผา่นอยู่นัน้ แต่เป็นปลายทางทีค่ณุก าลงัมุ่งไป... 

 
ถนนทุกสายย่อมนําไปสูท่ีใ่ดทีห่นึ่ง ในการเดนิทางออกจากจุดทีเ่รายนือยู่ ไปสูจุ่ดหมายปลายทาง 

บ่อยครัง้เรามกัจะถูกบงัคบัใหต้อ้งกา้วผา่นบางสิง่บางอย่างทีเ่ราอาจไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นกั 
เพื่อจะไดไ้ปถึงบางสิง่บางอย่างทีเ่ราชอบ ในช่วงเวลาดงักล่าวนี้ เราตอ้งเตอืนใจตนเองว่า 
สิง่สาํคญัทีส่ดุไม่ใช่สิง่ทีเ่รากาํลงัดาํเนินผ่าน แต่เป็นสิง่ทีร่อเราอยู่ตรงจุดหมายปลายทาง  

ยกตวัอย่าง เราอาจอยากเป็นคนทีม่กีารศกึษาสงูๆ เพื่อจะไดเ้ป็นแพทย ์นี่อาจจะเป็นจุดหมายปลายทางของเรา 
และเป็นเสน้ทางทีเ่ราเลอืกจะเดนิไป ในเสน้ทางทีจ่ะไปสูก่ารเป็นแพทยน์ัน้ เราจาํเป็นตอ้งผ่านช่วงเวลาแหง่การฝึกอบรม 
และเรยีนอยู่หลายปี ซึง่ไมต่อ้งสงสยัเลยว่าหลายครัง้เตม็ไปดว้ยความเหนื่อยและลา้ และบางทกีท็อ้ 
แต่ถา้เราไม่เตม็ใจทีจ่ะกา้วผ่านสิง่ทีเ่ราไม่ชอบเพื่อจะบรรลุถงึสิง่ทีเ่ราชอบ เรากอ็าจไมไ่ดช้ื่นชมกบัชวีติเลย  
  
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิาในสวรรค ์โปรดเปิดตาใจของขา้พระองค ์
เพื่อขา้พระองคจ์ะไดรู้ถ้งึความหวงัในการทรงเรยีกทีม่อียูใ่นพระองค ์
ขา้พระองคต์อ้งการจดจ่ออยู่ทีป่ลายทางทีก่าํลงัมุ่งหน้าไป ไม่ใชใ่นจุดทีก่าํลงัเป็นอยู่ในตอนน้ี 
โปรดช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะไวว้างใจในความหวงัทีม่ใีนพระองค ์
เพื่อขา้พระองคจ์ะไดม้ปีระสบการณ์กบัความยนิดแีละสนัตสิขุอยา่งเตม็เป่ียมในเวลาน้ี ขอบพระคณุพระองค์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2 โครนิธ ์4.17-18  เพราะว่าการทุกขย์ากเลก็ๆ น้อยๆ ของเรา ซึง่เรารบัอยู่ประเดีย๋วเดยีวนัน้ 
จะทาํใหเ้รามศีกัดิศ์รถีาวรมากหาทีเ่ปรยีบมไิด ้เพราะว่าเราไม่ไดเ้หน็แก่สิง่ของทีเ่รามองเหน็อยู ่
แต่เหน็แก่สิง่ของทีม่องไม่เหน็ เพราะว่าสิง่ของซึง่มองเหน็อยู่นัน้เป็นของไมย่ัง่ยนื แต่สิง่ซึง่มองไม่เหน็นัน้กถ็าวรนิรนัดร ์ 

สภุาษติ 29.18 ทีใ่ดๆ ทีไ่มม่กีารเผยธรรม ประชาชนกล็ะทิง้ความยบัยัง้ชัง่ใจเสยี แต่คนทีร่กัษาธรรมบญัญตัจิะเป็นสขุ    
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พฤษภาคม 6  
คณุจะไม่สามารถน าใครคนไหนได้เลย ถ้าคณุไม่พรอ้มทีจ่ะสูญเสียเขาไป 

 
แผ่นดนิของพระเจา้ถูกออกแบบมาเพื่อใหด้าํเนินไปในลกัษณะแบบเดยีวกนักบักองทพั 

มคีนทีอ่ยูใ่นระดบับงัคบับญัชาและมผีูใ้ตบ้งัคบับญัชา มกีฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และมหีน้าทีท่ีก่าํหนดไวอ้ย่างชดัเจน 
กองทพัมโีครงสรา้งพืน้ฐานทีก่าํหนดใหแ้ต่ละคนตอ้งมารายงานตวัและปฏบิตัติามคาํสัง่อย่างเครง่ครดั 
บางวนัเขาไดร้บัคาํสัง่ใหเ้ป็นผูค้วบคุม บางสถานการณ์เขาไดร้บัคาํสัง่ใหอ้ยูใ่ตก้ารดแูลของคนอืน่.. 
ซึง่หน้าทีร่บัผดิชอบทัง้สองดา้นต่างกเ็ป็นเรื่องสมควรและเป็นสิง่จาํเป็นเพื่อทาํใหภ้ารกจิบรรลุความสาํเรจ็ 

ผูนํ้าทีข่าดความรูส้กึมัน่คง และไม่กลา้ทีจ่ะออกคาํสัง่โดยตรงเพราะกลวัว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะไม่เชื่อฟงันัน้ จรงิๆ 
แลว้ไมใ่ชค่นทีก่าํลงัทาํหน้าทีผู่นํ้าเลย คนเหล่านี้ชอบทาํตามเสยีงสว่นใหญ่ หรอืเสยีงทีด่งักว่า 
ปล่อยใหล้กูน้องต่างคนต่างทาํไปตามแต่ใจตนเอง นี่ไมใ่ชห่นทางแบบแผ่นดนิของพระเจา้ 
เมื่อเราไดร้บัหน้าทีใ่หเ้ป็นทาํการนํา จงมคีวามเมตตา กรุณา และขอคาํปรกึษาจากคนอื่น... 
แต่จงกระทาํดว้ยความเชื่อมัน่ในใจของคุณโดยระลกึไวเ้สมอว่า คุณไม่มทีางนําใครไดเ้ลย หากคณุไม่พรอ้มทีจ่ะสญูเสยีคนๆ 
นัน้ไป  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ทรงโปรดชว่ยขา้พระองคใ์หเ้ป็นผูนํ้าเหมอืนอย่างพระเยซ ู
เป็นคนทีม่ ัน่ใจในสิง่ทีพ่ระองคท์รงเรยีกใหข้า้พระองคก์ระทาํ 
ขา้พระองคจ์ะไมห่นัเหไปมาเพราะความกลวัว่าจะตอ้งสญูเสยีใครไป 
ขา้พระองคต์อ้งการพลงัและปญัญาจากพระองคท์ีจ่ะสือ่สารใหผู้อ้ื่นรูถ้งึทศิทางของขา้พระองคด์ว้ยใจเมตตา 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
กจิการ 15.37-41 ฝา่ยบารนาบสัอยากจะพายอหน์ผูม้อีกีชื่อหน่ึงว่ามาระโกไปดว้ย แต่เปาโลไม่เหน็ควรทีจ่ะพายอหน์ไปดว้ย   
เพราะครัง้ก่อนยอหน์ไดล้ะท่านทัง้สองเสยีทีแ่ควน้ปมัฟีเลยีและมไิดไ้ปทาํการดว้ยกนั 
แลว้ไดเ้กดิการขดัแยง้กนัจนตอ้งแยกกนั บารนาบสัจงึพามาระโกลงเรอืไปยงัเกาะไซปรสั แต่เปาโลไดเ้ลอืกสลิาส 
และเมื่อพวกพีน้่องไดฝ้ากท่านทัง้สองไวใ้นพระคุณของพระเจา้แลว้ ท่านกไ็ป 
ท่านจงึไปตลอดแควน้ซเีรยีกบัแควน้ซลิเีซยีหนุนใจครสิตจกัรใหแ้ขง็แรงขึน้  
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พฤษภาคม 7  
ถ้าเริม่ต้นสิง่ใดแบบผิดๆ เมือ่เวลาผา่นไปมนักไ็ม่อาจกลายเป็นสิง่ทีถ่กูขึ้นมาได้ 

 
ถา้ช่างก่อสรา้งลงมอืสรา้งบา้นแต่รากฐานไม่แขง็แรง ไม่นานบา้นหลงันัน้กจ็ะพงัลงมา 

ถา้ผูนํ้าพรรคการเมอืงใดมใีจโกงกนิ เมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างกจ็ะเลวรา้ยลง สิง่ทีไ่ม่ดเีมื่อปล่อยทิง้ไว ้มนักไ็ม่มทีางดขีึน้ 
มแีต่จะแย่ลงเรื่อยๆ เท่านัน้   

ครสิตจกัรใหม่ๆ บางแห่งก่อตัง้ขึน้มาโดยบางคนทีเ่คยทาํใหค้รสิตจกัรเดมิของตนเองแตกแยกมาก่อน 
ถา้การงานเหล่านี้รเิริม่ขึน้มาดว้ยเมลด็พนัธุแ์ห่งการกบฏ ไม่ว่าครสิตจกัรจะดาํเนินไปในทศิทางใดในอนาคต 
มนักจ็ะยงัเตม็ไปดว้ยปญัหาและการแตกแยก ซึง่เป็นผลมาจากรากเหงา้ดัง้เดมินัน่เอง 
ทางเยยีวยาอนัเดยีวทีย่งัพอจะมหีวงักค็อื การแสวงหาการยกโทษจากพระเจา้ผูท้รงสามารถเปลีย่นลายใหเ้สอืดาว 
และทรงสามารถสรา้งสิง่ใหม่ขึน้มาจากสิง่เก่าได ้หลกัการจากชวีติประจาํวนัของเรากไ็ม่ต่างกนั นัน่คอื 
ถา้เราเริม่ตน้สิง่ใดแบบผดิๆ เรากไ็ม่อาจทาํใหม้นักลายเป็นสิง่ทีถู่กขึน้ไดโ้ดยแค่ปล่อยใหก้าลเวลาผ่านไปเฉยๆ แค่นัน้   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา โปรดสาํแดงใหข้า้พระองคเ์หน็ถงึการเริม่ตน้ทีผ่ดิพลาด 
ขา้พระองคต์อ้งการทีจ่ะกลบัใจใหมแ่ละใหพ้ระองคท์รงเป็นรากเหงา้ของทุกสิง่ทีข่า้พระองคก์ระทาํ 
ขา้พระองคท์ราบว่าพระองคท์รงสามารถทีจ่ะช่วยใหข้า้พระองคเ์ริม่ตน้ใหมไ่ด ้
โปรดอภยัโทษในสว่นทีไ่ดผ้ดิพลาดไปจากทางพระองค ์และขอทรงสรา้งหนทางใหมท่ีม่ชีวีติอยูข่ ึน้มาภายในขา้พระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มทัธวิ 3.10 บดัน้ีขวานวางไวท้ีโ่คนตน้ไมแ้ลว้ และทุกตน้ทีไ่ม่เกดิผลดจีะตอ้งตดัแลว้โยนทิง้ในกองไฟ 
 
มทัธวิ 6.22-23 ตาเป็นประทปีของร่างกาย เหตุฉะนัน้ถา้ตาของท่านปกต ิทัง้ตวักพ็ลอยสว่างไปดว้ย 
แต่ถา้ตาของท่านผดิปกต ิทัง้ตวัของท่านกพ็ลอยมดืไปดว้ย เหตุฉะนัน้ถา้ความสว่างซึง่อยู่ในตวัท่านมดืไป 
ความมดืนัน้จะหนาทบึสกัเพยีงใดหนอ 
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พฤษภาคม 8 
แม่น ้ าไมมี่ทางขยบัได้สูงกว่าระดบัของต้นน ้ า 

 
น้ําจะไหลจากทีส่งูลงสูท่ีต่ํ่า 

หลกัการนี้คอืกฎเกณฑข์องพระเจา้ซึง่สาํแดงใหเ้ราเหน็ถงึสจัธรรมทีเ่ป็นจรงิทัง้ฝา่ยโลกและฝา่ยวญิญาณดว้ย 
เราทุกคนต่างกเ็ลอืกตามแหล่งตน้น้ําแห่งชวีติ แหล่งแห่งอาํนาจและความสาํเรจ็ของเรา บางคนเลอืกเงนิทอง 
บางคนเลอืกเอาครฝึูกหรอืทีป่รกึษา 
การเลอืกทัง้สองดา้นน้ีต่างกม็ปีระโยชน์และต่างกเ็ป็นสว่นประกอบทีส่าํคญัต่อความสาํเรจ็ของเรา 
แต่ทัง้สองสิง่นี้ยงัไม่มคีุณสมบตัพิอทีจ่ะเป็นตน้น้ําแหง่ชวีติของเราได้ 

แม่น้ําไม่มทีางขยบัไดส้งูกว่าระดบัของตน้น้ํา คนเรากเ็ช่นกนั คณุจะกลายเป็นคนมขีอ้จาํกดัในชวีติตลอดไป 
ถา้ตน้น้ําของคุณมขีอ้จาํกดั ทาํไมตอ้งสรา้งชวีติของตนเองให้มขีอ้จาํกดัไปตามสภาพทีเ่งนิทอง อาํนาจ 
หรอืตําแหน่งสามารถหยบิยื่นใหคุ้ณดว้ย? คุณสามารถกาํจดัขอ้จาํกดันัน้ออกไปได ้
โดยการเลอืกเอาพระเจา้เป็นแหล่งตน้น้ําในชวีติของคุณ และใหส้ิง่อื่นๆ เป็นสว่นเสรมิตามทีพ่ระเจา้ทรงเหน็ชอบ   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขอบคุณพระองคท์ีข่า้พระองคม์บี่อน้ําทีอ่ยู่ภายในและไมม่วีนัเหอืดแหง้ 
ขอบคุณพระองคส์าํหรบัพระวญิญาณบรสิทุธิท์ีส่ถติในขา้พระองคท์ุกวนั 
โปรดทรงสาํแดงใหข้า้พระองคร์ูว้่าควรเปลีย่นแปลงชวีติอย่างไร เพื่อจะไดไ้ม่ทาํใหบ้่อนัน้อุดตนัไป 
โปรดใหแ้ม่น้ําของพระองคห์ลัง่ไหลอยู่ภายในและไหลผ่านไปสูผู่อ้ ื่นดว้ย 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยอหน์ 7.38 ผูท้ีว่างใจในเราตามทีม่คีาํเขยีนไวแ้ลว้ว่า 'แม่น้ําทีม่น้ํีาธาํรงชวีติ จะไหลออกมาจากภายในผูน้ัน้'” 
 
1 ทโิมธ ี6.17 สาํหรบัคนเหล่านัน้ทีม่ ัง่มฝีา่ยโลก จงกาํชบัเขาอยา่ใหม้มีานะทฐิ ิหรอืใหเ้ขามุ่งหวงัในทรพัยท์ีไ่ม่เทีย่ง 
แต่จงหวงัในพระเจา้ผูท้รงประทานทุกสิง่ เพื่อความสะดวกสบายของเรา 
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พฤษภาคม 9 
จงยืนขึ้นเพือ่ให้คนมองเหน็ จงพดูออกมาเพือ่ให้คนได้ยิน แต่จงนัง่ลงเพือ่ให้คนประทบัใจ 

 
น่ีเป็นคาํแนะนําทีเ่ดก็หญงิคนหน่ึงไดร้บัจากคุณปูข่องเธอ 

ดว้ยความหวงัว่าจะเป็นสิง่ทีช่่วยเตรยีมเธอในการดาํเนินชวีติใหเ้ป็นทีพ่อพระทยัพระเจา้ 
และเป็นทีโ่ปรดปรานในสายตาคนทัง้หลาย หลกัการจากพระวจนะของพระเจา้นัน้เรยีบง่ายแต่ลกึซึง้ 
เราตอ้งแสดงจุดยนืเพื่อใหค้นอื่นไดเ้หน็ถงึภาระใจและความเชื่อมัน่ของเราไดอ้ย่างชดัเจน เราตอ้งพดูออกมาดงัๆ 
เพื่อใหค้นอื่นไดย้นิ โดยเฉพาะอย่างยิง่คนทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการชีท้างทีแ่น่ชดั 
เสยีงของเราอาจเป็นเหมอืนแสงสว่างชีท้างใหแ้ก่คนทีอ่ยู่ในความมดื และเป็นแหล่งแหง่ความชใูจใหแ้ก่คนทีเ่จบ็ชํ้า  

เราตอ้งยนืขึน้เพื่อใหค้นมองเหน็ เราตอ้งพดูออกมาเพื่อใหค้นไดย้นิ แต่เราตอ้งนัง่ลงเพื่อใหค้นประทบัใจ 
ทัง้สวรรคแ์ละแผ่นดนิโลกต่อตา้นคนเย่อหยิง่และยโส ดงันัน้ เราควรจะถ่อมตวัลงภายใตพ้ระหตัถอ์นัทรงฤทธิข์องพระเจา้ 
เพื่อพระองคจ์ะทรงยกชเูราขึน้ในเวลาอนัควรของพระองค ์  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขอทรงโปรดประทานใหข้า้พระองคก์ลา้ทีจ่ะยนืหยดัขึน้เมื่อพระองคท์รงนํา 
โปรดประทานถอ้ยคาํทีจ่ะสรา้งความแตกต่าง ประกอบดว้ยปญัญา ปรุงรสดว้ยความถ่อมใจ 
ใหข้า้พระองคร์ูจ้กัเงยีบในเวลาทีเ่หมาะสม ขา้พระองคอ์ยากเป็นคนทีไ่วต่อสถานการณ์ทีพ่ระองคไ์ดท้รงตัง้ขา้พระองคไ์ว ้
เพื่อขา้พระองคจ์ะไดเ้ป็นภาชนะของพระองคใ์นการอวยพรผูอ้ื่น 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สภุาษติ 17.27 บคุคลทีย่บัยัง้ถอ้ยคาํของเขาเป็นคนมคีวามรู ้ และบุคคลผูม้จีติใจเยอืกเยน็เป็นคนมคีวามเขา้ใจ    
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พฤษภาคม 10  
คณุก าลงัเขียนเรือ่งราวเกีย่วกบัตวัเองไวใ้ห้คนอืน่ได้อ่านในวนัหนึง่ข้างหน้า 

 
ชวีติของเราแต่ละคนกลายเป็นเรื่องราวหนึ่งเรื่อง เช่นเดยีวกบัอคัรทตูเปโตร 

ตวัคุณเองกจ็ะมเีรื่องราวใหค้นทัง้หลายไดรู้จ้กัและจดจาํไปตลอด การตดัสนิใจทีไ่ม่ด ีการตดัสนิใจทีผ่ดิพลาด 
และแมแ้ต่การตดัสนิใจทีอ่าจทาํใหเ้กดิการสญูเสยีควรถอืว่าเป็นสว่นหนึ่งในกระบวนการของชวีติ 
และตอ้งไม่ปล่อยใหม้นัหยุดยัง้เราจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด และเริม่ตน้เขยีนบทตอนใหม่สาํหรบัอนาคตของเรา 
เรื่องราวชวีติของเปโตรไม่ไดจ้บลงทีก่ารปฏเิสธพระครสิต ์
และเรื่องราวชวีติของกษตัรยิด์าวดิกไ็ม่ไดจ้บลงทีก่ารฆาตกรรมเพื่อนของเขา  

เช่นเดยีวกบัเหล่าวรีบุรุษในอดตีและคนอื่นๆ ในพระคมัภรี ์
ชวีติของคุณไม่จาํเป็นตอ้งจบลงทีก่ารตดัสนิใจทีผ่ดิพลาดรา้ยแรงครัง้ทีผ่่านมา จงมอบอนาคตของคุณใหพ้ระเจา้เสยีแต่วนัน้ี 
จงปล่อยใหอ้ดตีเป็นอดตี แลว้เริม่ตน้เขยีนบทใหม่ในชวีติของคณุ  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขอบคุณพระองคท์ีป่ระทานนิมติและใจจดจ่อในอนาคตของขา้พระองค ์
ขา้พระองคต์อ้งการใหช้วีตินี้เป็นตวัหนงัสอืทีพ่ระองคเ์ท่านัน้เป็นผูเ้ขยีน 
โปรดประทานพระคุณใหข้า้พระองคไ์ดเ้ป็นแสงสะทอ้นแห่งน้ําพระทยัของพระองค ์
และทรงนําพาขา้พระองคไ์ปสูว่นัทีย่ิง่ใหญ่ดว้ยเถดิ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สภุาษติ 22.1 ชื่อเสยีงดเีป็นสิง่ควรเลอืกยิง่กว่าความมัง่คัง่มากมาย และซึง่เป็นทีโ่ปรดปราน  กด็กีว่ามเีงนิหรอืทอง    
 
ปญัญาจารย ์7.1 ชื่อเสยีงดกีป็ระเสรฐิกว่าน้ํามนัหอมอย่างวเิศษ   และวนัตายกด็กีว่าวนัเกดิ    
 
สภุาษติ 13.22 คนดกีล็ะมรดกไวใ้หแ้กห่ลานๆ แต่ทรพัยศ์ฤงคารของคนบาปนัน้สํ่าสมไวใ้หค้นชอบธรรม    
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พฤษภาคม 11  
เป็นความจริงทีน่่าเศรา้ แต่บางครัง้การก าจดัใครบางคนออกไป เป็นการก าจดัปัญหาไปด้วย 

 
คุณเคยอยู่ในทมีกฬีาทีม่ผีูเ้ล่นคนหนึ่งทาํผดิพลาดอยูต่ลอด 

ซึง่ถา้ไม่เปลีย่นตวัเขาออกไปแลว้กจ็ะทาํใหท้มีของคุณหมดโอกาสไดแ้ชมป์ไปเลยบา้งไหม? 
และเมื่อไดต้วัผูเ้ล่นคนใหม่เขา้มา เขากท็าํหน้าทีไ่ดด้แีละทุกอย่างกร็าบรื่นขึน้ 
มใีครบางคนไหมในทีท่าํงานของคุณซึง่ก่อปญัหาอยู่ตลอด? 
มใีครบางคนไหมในชวีติคุณทีม่ปีญัหาอยูต่ลอดทุกครัง้ทีคุ่ณคุยกบัเขา? คุณเป็นตวัปญัหาคนนัน้หรอืเปล่า?  

โยนาห ์1:12 “ท่านจงึตอบเขาทัง้หลายว่า “จงจบัตวัขา้พเจา้โยนลงไปในทะเลกแ็ลว้กนั ทะเลกจ็ะสงบลงเพื่อท่าน   
เพราะขา้พเจา้ทราบอยูว่่าทีพ่ายใุหญ่เกดิขึน้แก่ทา่นเช่นน้ี กเ็น่ืองจากตวัขา้พเจา้เอง” 
อย่างน้อยโยนาหก์ร็ูต้วัเองว่าเป็นตน้เหตุของปญัหา จงเปลีย่นแปลงเสยีแต่วนัน้ี 
จบัตวัตนเก่าของคุณโยนทิง้น้ําไปเสยีแลว้เริม่ตน้ใหม่ นี่เป็นวนัใหม่ทีม่าพรอ้มกบัโอกาสไม่รูจ้บสิน้ 
มนัเป็นความจรงิทีน่่าเศรา้ แต่บางครัง้การกาํจดัใครบางคนออกไป กเ็ป็นการกาํจดัปญัหาใหห้มดไปดว้ย  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ทรงโปรดชว่ยใหข้า้พระองคเ์ป็นผูแ้กไ้มใ่ชผู่้ก่อปญัหา ทรงชว่ยขา้พระองคใ์หเ้ป็นคาํตอบ 
ไม่ใช่คาํถาม ขา้พระองคเ์ป็นสว่นหนึ่งของบางสิง่ทีย่ิง่ใหญ่ 
ขอทรงกระทาํใหข้า้พระองคย์ิง่ใหญ่เพื่อเหน็แก่พระประสงคข์องพระองค์.. ทัง้ในดา้นความสมัพนัธก์บัพระองค ์
ในครอบครวัของขา้พระองคแ์ละในธุรกจิการงานดว้ย 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
1 ซามเูอล 12.14 ถา้ท่านทัง้หลายจะยาํเกรงพระเจา้และปรนนิบตัพิระองค ์  และฟงัพระสรุเสยีงของพระองค ์  
และไม่กบฏต่อพระบญัชาของพระเจา้   และถา้ท่านทัง้หลายและพระราชาผูป้กครองเหนือท่าน   
จะเป็นผูต้ดิตามพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของท่าน ทัง้หลายกด็แีลว้ 
 
โรม 8.3 เพราะว่าสิง่ซึง่ธรรมบญัญตัทิาํไม่ได ้  เพราะเนื้อหนงัทาํใหอ้่อนกาํลงัไปนัน้   พระเจา้ไดท้รงกระทาํแลว้   
โดยพระองคท์รงใชพ้ระบตุรของพระองคม์า   ในสภาพเสมอืนเน้ือหนงัทีบ่าป   และเพื่อไถ่บาป  
พระบุตรในเนื้อหนงัจงึไดท้รงปรบัโทษบาป 
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พฤษภาคม 12 
การแสดงปัญญาออกมาโดยปราศจากความถ่อมใจและพระคณุ อาจก่อให้เกิดความรูสึ้กขมขืน่ได้...  

ถึงแม้คณุจะเป็นฝ่ายถกูกต็าม  
 
คนทีด่เูหมอืนเป็นฝา่ยถูกอยูต่ลอด อาจไมใ่ช่คนทีเ่ป็นทีย่อมรบันบัถอื หรอืประทบัใจ 

หรอืเป็นทีน่ิยมชมชอบของคนอืน่เสมอไป 
บางครัง้มนัเป็นเพราะการขาดความถ่อมใจและพระคุณในขณะทีเ่ขาสือ่สารความจรงิออกไป 
เรามกัมแีนวโน้มทีจ่ะต่อตา้นผูท้ีแ่สดงท่าทางหยิง่ยโสหรอืใจรา้ย 
รวมทัง้คนทีท่าํใหค้นอื่นดตูํ่าตอ้ยไปเพยีงเพราะเขาไม่ไดม้คีาํตอบทีถู่กตอ้ง  

 ขณะทีเ่รานําคนอื่นมารูจ้กัพระครสิต ์และช่วยใหเ้ขาเตบิโตขึน้ในชวีติอยู่นัน้ 
เป็นเรื่องสาํคญัยิง่ทีเ่ราจะตอ้งไมว่างตวัว่าเหนือกว่า หรอืดกีว่าเขา 
พระเจา้เองทรงสาํแดงพระปญัญาแก่เราเพื่อเราจะไดถ่้อมใจและปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นดว้ยพระคุณ 
และแบ่งปนัปญัญานัน้แก่ผูอ้ื่นโดยไม่ทาํใหใ้ครสะดุด จงกลา้หาญและมคีวามมัน่ใจ แต่อย่าเป็นคนหยาบคาย  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขา้พระองคท์ลูขอวญิญาณแห่งความถ่อมใจต่อพระองคใ์นวนัน้ี 
พรอ้มดว้ยความกลา้หาญและความรูส้กึมัน่ใจ 
ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคป์ฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นอย่างทีต่อ้งการใหผู้อ้ื่นปฏบิตัต่ิอตนเอง 
ขอใหก้ฎแห่งความกรุณาตดิอยูท่ีล่ิน้ของขา้พระองคใ์นยามทีส่าํแดงใหค้นอื่นไดรู้้ถงึทางของพระองค ์
และขอใหห้ขูองขา้พระองคเ์ปิดออกต่อคาํปรกึษาของพระองคท์ีม่าจากผูอ้ื่นดว้ยเถดิ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยากอบ 3.2 เพราะเราทุกคนทาํผดิพลาดไปหลายๆอย่าง   ถา้ผูใ้ดมไิดท้าํผดิทางวาจา   ผูน้ัน้กเ็ป็นคนดรีอบคอบแลว้   
และสามารถบงัคบัทัง้ตวัไวไ้ดด้ว้ย  
 
1 เปโตร 5.5 ในทาํนองเดยีวกนัท่านทีอ่่อนอาวุโส   กจ็งเชื่อฟงัคาํของพวกผูใ้หญ่   
อนัทีจ่รงิใหท้่านทุกคนมคีวามถ่อมใจในการปฏบิตัต่ิอกนัและกนั   
ดว้ยว่าพระเจา้ทรงเป็นปฏปิกัษก์บัคนเหล่านัน้ทีถ่อืตวัจองหอง   แต่พระองคท์รงสาํแดงพระคุณแก่คนทีอ่่อนน้อมถ่อมตน    
 
ฮบีร ู10.35 เหตุฉะนัน้ขออย่าไดล้ะทิง้ความไวว้างใจของท่าน   ซึง่จะไดร้บับาํเหน็จอนัยิง่ใหญ่ 
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พฤษภาคม 13  
คนเราควรถกูทดสอบในทีล้ี่ลบัของชีวิต ก่อนทีจ่ะได้รบัการยกชูต่อหน้าต่อตาคนอืน่ 

 
พระคมัภรีก์ล่าวว่า เมื่อเราสตัยซ์ื่อในเรื่องเลก็น้อยแลว้ พระเจา้จะประทานสิง่ทีใ่หญ่กว่าใหเ้ราไดด้แูล แต่บางครัง้ 

ดเูหมอืนเราจะไม่ค่อยมอีะไรคบืหน้าสกัเท่าไหรใ่นชวีติ โยเซฟเขา้ใจหลกัการขอ้น้ีด ี
และยงัคงไวซ้ึง่ความซื่อสตัยแ์มก้ระทัง่ในยามทีด่เูหมอืนว่าพระเจา้จะหลงลมืเขาไปแลว้ 
การเดนิทางไปสูค่วามยิง่ใหญ่ของเขานัน้ทาํใหเ้ขาตอ้งผ่านหลมุมดื และคุก ก่อนทีจ่ะกา้วไปถงึพระราชวงั 
ในหลุมมดืและในคุกนัน่เองทีโ่ยเซฟตอ้งถูกทดสอบในทีล่ีล้บัของชวีติ ก่อนทีเ่ขาจะไดร้บัยกชขูึน้ต่อหน้าต่อตาคนอื่น 

โปรดจาํไวว้่า บางครัง้เราตอ้งยอมสละละทิง้บางอย่างเพื่อจะไดข้ึน้ไปสูท่ีส่งูได ้
และสิง่ทีเ่รามกัถูกทา้ทายใหส้ละละทิง้ไปอยู่บ่อยครัง้กค็อืท่าทแีละความคดิในชวีติของเราทีค่อยหน่วงเหนี่ยวขดัขวางไม่ใหเ้ร
าไปสูส่ิง่ทีด่ยีอดเยีย่มทีพ่ระเจา้ทรงจดัเตรยีมไวเ้พื่อเรานัน่เอง จงอย่าบ่นถงึเรื่องทีท่า้ทายเหล่านัน้ในชวีติ 
มนัเป็นสิง่ทีผ่ลกัดนัใหคุ้ณเขา้ใกลพ้ระเจา้มากขึน้นัน่เอง  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ทรงโปรดชว่ยใหข้า้พระองคเ์ป็นคนสตัยซ์ื่อในงานเลก็น้อยทีพ่ระองคป์ระทานให ้
ขอทรงเตอืนใจขา้พระองคท์ีจ่ะอา่นพระคมัภรี ์อธษิฐานอย่างสมํ่าเสมอ นมสัการพระองคเ์ป็นประจาํทุกวนั 
และแบ่งปนัความเชื่อแก่ผูอ้ื่น ขา้พระองคจ์ะคงเสน้คงวา ไม่ว่าสถานการณ์แวดลอ้มในชวีติจะเป็นเช่นไรกต็าม 
ขอทรงขจดัสิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคขดัขวางในทางวิง่ของขา้พระองคอ์อกไปดว้ยเถดิ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มทัธวิ 25.23 นายจงึตอบว่า 'ดแีลว้ เจา้เป็นทาสดแีละสตัยซ์ื่อ เจา้สตัยซ์ื่อในของเลก็น้อย เราจะตัง้เจา้ใหด้แูลของมาก 
เจา้จงปรดีรีว่มสขุกบันายของเจา้เถดิ' 
 
โรม 12.2 อย่าประพฤตติามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรบัการเปลีย่นแปลงจติใจ แลว้อุปนิสยัของท่านจงึจะเปลีย่นใหม่ 
เพื่อท่านจะไดท้ราบน้ําพระทยัของพระเจา้ จะไดรู้ว้่าอะไรด ีอะไรเป็นทีช่อบพระทยัและอะไรดยีอดเยีย่ม    
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พฤษภาคม 14  
พระเจ้าไมไ่ด้ติดอยู่กบัอดีตของคณุ 

 
คุณรูห้รอืไม่ว่า พระเจา้จาํอดตีของคุณไม่ไดด้ว้ยซํ้า? ไม่เพยีงแต่ความบาปและขอ้บกพร่องของคณุเท่านัน้ 

แต่พระองคท์รงเลอืกทีจ่ะไมจ่ดจาํความอ่อนดอ้ยความสามารถทีเ่คยมอียูใ่นอดตีของคุณดว้ย... 
บางชว่งในชวีติของคุณทีคุ่ณคดิว่าเป็นสิง่ทีท่าํใหคุ้ณกลายเป็นคนดอ้ยคุณค่าไป เกยีรตยิศทีพ่ลาดทีจ่ะควา้ไว ้
การเลื่อนขัน้ในหน้าทีก่ารงานซึง่คุณพลาดไป และช่วงเวลาทีคุ่ณไม่ผ่านการทดสอบในชวีติดว้ย 

พระเจา้ทรงสนพระทยัในอนาคตมากกว่าอดตีของคุณ 
กระจกหน้ารถมขีนาดใหญ่กว่ากระจกมองขา้งกเ็พื่อใหเ้รามองไปขา้งหน้ามากกว่าขา้งหลงั 
จงจดจ่ออยู่ทีอ่นาคตของคุณในพระเจา้ แลว้ปล่อยอดตีไวเ้บือ้งหลงั 
แผนการของพระเจา้สาํหรบัชวีติคุณกาํลงัรออยู่เบือ้งหน้า และพระองคไ์ม่ไดต้ดิอยู่กบัอดตีของคณุ  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่องคพ์ระบดิา ขอบคุณพระองคส์าํหรบัอดตี ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคเ์รยีนรูจ้ากประสบการณ์ทุกอย่าง 
ขา้พระองคจ์ะประเมนิดขูอ้ผดิพลาดของตนเองจากพืน้ฐานของอนาคตทีม่อียู่ในพระองค ์
ขา้พระองคร์ูจ้กัแผนการและความหวงัใจของพระองคท์ีม่เีพื่อขา้พระองคใ์นอนาคต... 
เป็นความหวงัใจทีท่าํใหข้า้พระองคม์อีนาคตทีด่กีว่า ขอบคุณพระองคล่์วงหน้าสาํหรบัอนาคตทีย่ิง่ใหญ่ของขา้พระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มคีาห ์7.19 พระองคท์รงเมตตาเราทัง้หลายอกี  พระองคจ์ะทรงเหยยีบความผดิของเราไว ้
พระองคจ์ะทรงเหวีย่งบาปทัง้หลายของเรา  ลงไปในทีล่กึของทะเล    
       
เยเรมยี ์29.11 พระเจา้ตรสัว่า   เพราะเรารูแ้ผนงานทีเ่รามไีวส้าํหรบัเจา้   เป็นแผนงานเพื่อสวสัดภิาพ  ไมใ่ช่เพื่อทุกขภาพ   
เพื่อจะใหอ้นาคตและความหวงัใจแก่เจา้ 
 
สดุด ี103.12 ตะวนัออกไกลจากตะวนัตกเท่าใด พระองคท์รงปลดการละเมดิของเราจากเราไปไกลเท่านัน้    
 
ฮบีร ู8.12 เพราะเราจะกรุณาต่อการอธรรมของเขา   และจะไม่จดจาํบาปของเขาไวเ้ลย”    
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พฤษภาคม 15  
ทุกอยา่งทีค่ณุอยากได้ อาจท าให้คณุต้องสญูเสียทุกสิง่ทีค่ณุมีอยู่ไป 

 
พระคมัภรีเ์ล่าเรื่องของผูช้ายคนหนึ่ง ซึง่ไดพ้บกบัขมุทรพัยแ์ห่งหนึ่งทีซ่่อนอยูใ่นทุ่งนา 

เขาตื่นเตน้ดใีจมากจงึไดข้ายทรพัยส์มบตัทิัง้หมดทีต่นมอียู่แลว้ไปซือ้ทีด่นิแปลงนัน้ไว ้
นัน่คอืมลูค่าของขมุทรพัยน์ัน้สาํหรบัเขา พระเยซตูรสัว่า การเป็นครสิเตยีนกค็วรมคี่าต่อเราเช่นเดยีวกนันัน้ดว้ย 
(มทัธวิ13:44) แต่ทาํไมถงึเป็นอย่างนัน้? เราจะคน้หาคาํตอบผ่านทางคาํถามอกีขอ้หนึ่ง...  

คุณคดิว่าคนแบบไหนกนัทีพ่ระเจา้พระผูส้รา้งจกัรวาลซึง่ทรงมทีกุอย่างเพยีบพรอ้มอยูแ่ลว้จะยอมเสยีสละสิง่ทีม่คี่า
ทุกอย่างเท่าทีจ่ะนึกได ้เพื่อแลกกบัการไดม้คีวามสมัพนัธก์บัเขา? 
คนแบบนัน้คงตอ้งเปรยีบเสมอืนกบัทรพัยส์มบตัทิีม่คีุณค่ามากมายใช่หรอืไม่... คนๆ นัน้กค็อืตวัคุณนัน่เอง 
เช่นเดยีวกบัผูช้ายในเรื่องทีพ่ระเยซทูรงเล่านัน่แหละ 
พระเจา้ทรงยอมสละทุกอย่างทีพ่ระองคท์รงครอบครองอยู่เพื่อแลกเปลีย่นกบัขมุทรพัยแ์ห่งการไดม้สีมัพนัธภาพกบัคุณ 
เพราะพระเจา้ทางรกัคุณมากมายเช่นนัน้ คุณกค็วรทีจ่ะรกัและเหน็คุณค่าของพระองคเ์ช่นเดยีวกนัดว้ย 
คุณจะยอมจ่ายราคาเท่าไหร่เพื่อไดม้คีวามสมัพนัธก์บัพระเจา้?   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขอบคุณพระองคท์ีท่รงรกัขา้พระองคม์ากมาย มนัเกนิกว่าทีจ่ะกล่าวคาํว่า “ขอบพระคุณ” 
สาํหรบัสิง่สารพดัทีพ่ระองคไ์ดท้รงกระทาํเพื่อขา้พระองค ์โปรดทรงเปิดเผยความรกัแกข่า้พระองค ์
และสาํแดงใหข้า้พระองคเ์หน็คณุค่าของตนเองในสายพระเนตรของพระองค ์
ขา้พระองคร์ูส้กึถ่อมใจลงและขอบคุณพระองคเ์พราะความรกัทีท่รงมต่ีอขา้พระองคน์ัน้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ลกูา 12.34 เพราะว่าทรพัยส์มบตัขิองท่านอยู่ทีไ่หน ใจของท่านกอ็ยู่ทีน่ัน่ดว้ย 
 
1 ยอหน์ 4.19 เราทัง้หลายรกั กเ็พราะพระองคท์รงรกัเราก่อน 
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พฤษภาคม 16  
คณุคิดว่าคนแบบไหนกนัทีพ่ระเจ้าพระผูส้รา้งจกัรวาลซึง่ทรงมีทุกอยา่งเพียบพรอ้มอยู่แล้ว 
จะยอมเสียสละสิง่ทีมี่ค่าทุกอย่างเท่าทีจ่ะนึกได้ เพือ่แลกกบัการได้มีความสมัพนัธก์บัเขา?  

 
สิง่ของใดๆ จะมคีุณค่ามากหรอืน้อยกต็อ้งดทูีว่่าผูซ้ือ้จะเตม็ใจจา่ยราคาเท่าไหร่เพื่อซือ้สิง่ของนัน้ๆ 

พระเจา้ทรงรกัมนุษยโ์ลกมากมาย จนยอมสละพระบุตรองคเ์ดยีวของพระองคใ์หม้าสิน้พระชนมบ์นไมก้างเขน 
เพื่อจะไดเ้ริม่ตน้สมัพนัธภาพกบัคุณ พระองคท์รงยอมซือ้โอกาสทีจ่ะไดท้าํใหทุ้กคนกลายมาเป็นบุตรของพระองค์ 

เมื่อเราเดนิผ่านผูค้นบนทอ้งถนน ในตลาด หรอืในการประชมุพบปะสงัสรรคก์นั 
เราควรตระหนกัถงึคุณค่าของแต่ละคนว่าเท่าเทยีมกบัพระบุตรของพระเจา้ในสายพระเนตรพระองค ์
และเราควรปฏบิตัต่ิอกนัและกนัแบบเดยีวกบัทีพ่ระเจา้ทรงปฏบิตัต่ิอเรา เพื่อเหน็แกพ่ระเยซคูรสิต ์
เราควรปฏบิตัต่ิอแต่ละคนโดยไม่มกีารแบ่งเผ่าพนัธุ ์เพศ ชาตกิาํเนิด หรอืฐานะทางเศรษฐกจิ 
เช่นเดยีวกบัทีพ่ระเจา้ทรงปฏบิตัต่ิอเรา   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พระองคต์อ้งการความชว่ยเหลอืจากพระองคท์ีจ่ะมองเหน็คุณค่าของมนุษยท์ุกคน 
เพราะพระองคท์รงประทานชวีติพระบุตรของพระองคเ์พื่อมาไถ่พวกเขาทัง้หลาย 
ในขณะทีพ่ระองคก์าํลงักระทาํใหพ้วกเขาเขา้มาเป็นพีน้่องในพระครสิต ์ในครอบครวัฝา่ยวญิญาณของขา้พระองคอ์ยู่นัน้ 
ขอทรงยกโทษแกข่า้พระองคท์ีไ่ดม้องดผููอ้ื่นดว้ยความรูส้กึดแูคลน และขอทรงชาํระทางของขา้พระองคด์ว้ยเถดิ อาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
เอเฟซสั 4.32 และท่านจงเมตตาต่อกนั   มใีจเอน็ดตู่อกนั   และอภยัโทษใหก้นั   
เหมอืนดงัทีพ่ระเจา้ไดท้รงโปรดอภยัโทษใหแ้กท่่านในพระครสิตน์ัน้  
 
ยอหน์ 13.34 เราใหบ้ญัญตัใิหมไ่วแ้ก่เจา้ทัง้หลาย   คอืใหเ้จา้รกัซึง่กนัและกนั   เรารกัเจา้ทัง้หลายมาแลว้อย่างไร   
เจา้จงรกักนัและกนัดว้ยอย่างนัน้ 
 
1 ยอหน์ 4.7-8 ท่านทีร่กัทัง้หลาย   ขอใหเ้รารกัซึง่กนัและกนั   เพราะว่าความรกัมาจากพระเจา้   
และทุกคนทีร่กักบ็งัเกดิมาจากพระเจา้   และรูจ้กัพระเจา้ 8ผูท้ีไ่มร่กักไ็ม่รูจ้กัพระเจา้   เพราะว่าพระเจา้ทรงเป็นความรกั  
 
กจิการ 10.34 ฝา่ยเปโตรจงึกล่าวว่า   “ขา้พเจา้เหน็จรงิแลว้ว่า   พระเจา้ไม่ทรงเลอืกหน้าผูใ้ด 
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พฤษภาคม 17  
การไม่ยอมน าเรือ่งใหญ่ไปปรกึษาใครเพราะกลวัว่าจะถกูขดัขวางจากค าแนะน าทีมี่ปัญญาตามแนวทาง 

ของพระเจา้ ถือเป็นเรือ่งโง่เขลา และเข้าส่วนกบัการหลอกลวง  
 
“ภาวะทีส่ามารถปฏเิสธการมสีว่นเกีย่วขอ้งได”้ 

หมายถงึสถานการณ์ทีบ่างคนจงใจทีจ่ะไม่รบัรูว้่าขอ้เทจ็จรงิทีน่่าสงสยับางอย่างมอียูจ่รงิ 
เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งว่าตนเองไม่รูเ้รื่องนัน้ๆ ในทางกฎหมายนัน้ 
ทนายความอาจใชอ้บุายนี้เพื่อใหร้อดตวัจากการล่วงละเมดิทางดา้นจรยิธรรม สว่นในทางการเมอืงนัน้ 
เจา้หน้าทีข่องรฐัอาจใชเ้รื่องนี้เพือ่ปฏเิสธการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัปฏบิตักิารบางอย่างทีต่นเองมสีว่นสนบัสนุน 
สว่นในบา้นของคุณนัน้ เดก็อาจใชเ้พื่อปดัความรบัผดิชอบในปญัหาทีต่นเองไดก่้อขึน้ โดยการบอกว่า “กผ็มไม่รูน้ี่ครบั” 

ความจรงิแลว้ ตามปกตเิราทุกคนจะรูอ้ยู่แลว้ว่าสิง่ทีเ่รากาํลงัคดิ หรอืวางแผนจะทาํนัน้เป็นเรื่องทีผ่ดิ 
ตัง้แต่เรายงัไม่ไดล้งมอืทาํเสยีดว้ยซํ้า พระวจนะของพระเจา้บอกเราว่า พระวญิญาณบรสิทุธิจ์ะทรงชีใ้หเ้ราเหน็ถงึความบาป 
และพระองคจ์ะทรงนําบตุรของพระองคไ์ปสูค่วามจรงิทัง้มวล (ยอหน์ 15:8,13) 
การไม่ยอมนําเรื่องใหญ่ไปปรกึษาใครเพราะกลวัว่าจะถูกขดัขวางจากคาํแนะนําทีม่ปีญัญาตามแนวทางของพระเจา้ 
ถอืเป็นเรื่องโง่เขลา และเขา้สว่นกบัการหลอกลวง นี่แทบไม่ต่างอะไรเลยกบัการพดูว่า “ฉนัรูว้่าเรื่องนี้มนัผดิ 
แต่ฉนักย็งัจะทาํมนัอยู่ด”ี และนัน่เป็นสถานะอนัตรายทีเ่ราจะเอาตวัเองเขา้ไปอยู่  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคต์อ้งการทีจ่ะทาํใหพ้ระองคพ์อพระทยั 
บางครัง้เป็นเรื่องยากเหลอืเกนิทีจ่ะปรบัเปลีย่นแผนการของขา้พระองคใ์หเ้ขา้กบัสิง่ทีค่ดิว่าพระองคท์รงพระประสงค ์
โปรดตรสักบัขา้พระองคอ์ย่างชดัเจน และขอทรงเปลีย่นแปลงใจของขา้พระองคด์ว้ยเถิด 
เพื่อจะไดม้ใีจตอ้งการแบบเดยีวกบัทีพ่ระองคท์รงมพีระประสงค ์
โปรดทรงสรา้งพระลกัษณะของพระองคข์ึน้ภายในขา้พระองคเ์สมอไป 
และสาํแดงใหข้า้พระองคร์ูจ้กัวธิทีีจ่ะเป็นหุน้สว่นกบัพระองค ์และขอทรงโปรดประทานใหข้า้พระองคม์ทีีป่รกึษาทีด่ ี
ผูเ้ขา้ใจถงึแนวทางของพระองค ์
 
ขอ้พระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สภุาษติ 18.1 คนทีป่ลกีตวัไปจากผูอ้ื่นจงใจกระทาํตามใจตนเอง และคา้นคตแิห่งสตปิญัญาทัง้หลาย    
 
ยอหน์ 3.20-21 เพราะทุกคนทีป่ระพฤตชิัว่กเ็กลยีดความสว่าง และไม่มาถงึความสว่าง 
ดว้ยกลวัว่าการกระทาํของตนจะปรากฏ แต่ผูท้ีป่ระพฤตชิอบกม็าสูค่วามสว่าง เพื่อใหเ้หน็ว่า 
การกระทาํของเขานัน้ไดก้ระทาํโดยพึง่พระเจา้ 

 



 

18 

 

พฤษภาคม 18 
บางครัง้ พระเจ้าทรงเรียกรอ้งให้เราลองท าในสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด้ 

 
พระวจนะของพระเจา้เตม็ไปดว้ยเรื่องราวของคนทีถู่กทา้ทายใหลุ้กขึน้ทาํในสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได ้

หนึ่งในเรื่องทาํนองนี้เป็นเรื่องราวของชายโรคเรือ้นคนหนึ่งชื่อ นาอามาน 
เขาถูกทา้ทายโดยผูเ้ผยพระวจนะเอลชีาใหจุ้่มตวัลงไปในแม่น้ําจอรแดนเจด็ครัง้เพื่อจะหายจากการอาการโรคเรือ้น 
เพื่อใหพ้ระเจา้ทรงรกัษาเขาใหห้าย นาอามานมคีาํถามมากมายเพราะวธิกีารเช่นน้ีมนัดไูม่มเีหตุผลใดๆ 
และเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ดด้ว้ย แต่นาอามานกไ็ดร้บัการหนุนใจจากเพื่อนๆ ใหล้องทาํในสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ไดดู้ 
ตามคาํของผูเ้ผยพระวจนะ ผลจากการเชื่อฟงัของนาอามานทาํใหเ้ขาหายโรคอย่างสิน้เชงิ 

เรากเ็ช่นเดยีวกนั บางครัง้เราตอ้งตอบสนองต่อการทา้ทายของชวีติ โดยการลองทาํในสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได ้
เพราะพระวจนะทีเ่ราไดร้บัมาจากพระเจา้  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 พระบดิาเจา้ ขอทรงตรสัและนําพาขา้พระองคไ์ปในทางทีพ่ระองคท์รงเตรยีมไวส้าํหรบัชวีติ 
โปรดประทานพระคุณเพื่อใหรู้จ้กักบัพระสรุเสยีงและคาํหนุนใจทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บันัน้ 
เพื่อขา้พระองคจ์ะไดล้องทาํในสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ไดต้ามทีพ่ระองคท์รงนําใหท้าํ องคพ์ระบดิา 
ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะหนุนใจผูอ้ื่นใหไ้วว้างใจในพระองคใ์นสถานการณ์ชวีติของเขาดว้ย 
ใหเ้ขาเชื่อในพระองคใ์นสิง่ทีเ่กนิความสามารถของพวกเขา 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2 พงศก์ษตัรยิ ์5.13-14  แต่พวกขา้ราชการของท่านเขา้มาใกลแ้ละเรยีนท่านว่า   “คุณพ่อของขา้พเจา้   
ถา้ท่านผูเ้ผยพระวจนะจะสัง่ใหท้า่นกระทาํสิง่ ใหญ่โตประการหนึ่งท่านจะไม่กระทาํหรอื   
ถา้เช่นนัน้เมื่อท่านผูเ้ผยพระวจนะกล่าวแก่ท่านว่า   'จงไปลา้งและสะอาดเถดิ'   ควรท่านจะทาํยิง่ขึน้เท่าใด” 
ท่านจงึลงไปจุม่ตวัเจด็ครัง้ในแมน้ํ่าจอรแ์ดน   ตามถอ้ยคาํของคนแห่งพระเจา้   
และเน้ือของท่านกก็ลบัคนืเป็นอย่างเน้ือของเดก็เลก็ๆ   และท่านกส็ะอาด    
 
มทัธวิ 19.26 พระเยซทูอดพระเนตรดพูวกสาวก   และตรสัว่า   “ฝา่ยมนุษยก์เ็หลอืกาํลงัทีจ่ะทาํได ้  
แต่พระเจา้ทรงกระทาํใหส้าํเรจ็ไดทุ้กสิง่” 
 
มาระโก 9.23 พระเยซจูงึตรสัแกบ่ดิานัน้ว่า   “ 'ถา้ช่วยได'้  น่ะหรอื   ใครเชื่อกท็าํใหไ้ดทุ้กสิง่” 
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พฤษภาคม 19  
พระเจ้าอาจไม่ได้จดจอ่อยู่ทีส่วสัดิภาพและความสุขสบายส่วนตวัของคณุเป็นเรือ่งหลกั  

ตอนทีพ่ระองคต์รสัวา่ “จงออกไปสัง่สอนทุกคนให้เป็นสาวกของเรา” 
 

ครสิเตยีนจาํนวนมากทัว่โลกไดร้บัการเปิดโปงใหเ้หน็ถงึ “ศาสนศาสตรค์วามฝนัแบบชนอเมรกินั” 
ซึง่ศาสนศาสตรด์งักล่าวนี้ไดต้คีวามหมายพระคมัภรีใ์นทาํนองทีว่่า 
องคพ์ระผูช้ว่ยใหร้อดไดม้อบสทิธพิเิศษบางอย่างใหแ้ก่ผูเ้ชื่อทุกคนไวแ้ลว้ นัน่คอื สทิธทิีจ่ะไดช้วีติ เสรภีาพ 
และการเสาะแสวงหาความสขุ แต่ทีจ่รงิแลว้ พระคมัภรีก์ลบัสอนถงึ “ศาสนศาสตรแ์หง่ราชอาณาจกัร” 
ซึง่เป็นสิง่ทีต่รงกนัขา้มกบัเรื่องนี้ และเรยีกรอ้งใหเ้ราปฏเิสธตนเอง แลว้รบักางเขนของเราแบก ตามพระเยซไูป 

ถงึแมจ้ะเป็นทีแ่น่นอนอยู่แลว้ว่า พระเจา้ทรงใสพ่ระทยัในสขุภาพและการอยู่ดกีนิดขีองคุณ 
แต่มนัอาจจะไมใ่ชว่ตัถุประสงคห์ลกัของพระองค ์โดยเฉพาะเมือ่นึกถงึความจรงิทีว่่า ยงัมผีูค้นทีก่าํลงัหลงหาย 
ตายไปและพนิาศในนรก ดงันัน้ เราจงึตอ้งนึกถงึน้ําพระทยัของพระเจา้สาํหรบัชวีติของเราบนพืน้ฐานของภาพใหญ่ 
มากกว่าทีจ่ะมาดวู่ามนัสง่ผลกระทบต่อความฝนัและความสาํเรจ็สว่นตวัของเราอย่างไร 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ นี่เป็นพระดาํรสัของพระองค ์ไม่ใช่ของขา้พระองคเ์อง บางครัง้ 
ขา้พระองคห์ลงลมืไปว่าชวีติไม่ใช่เป็นเรื่องของขา้พระองคเ์ลย โปรดเปลีย่นแปลงใจขา้พระองค ์
เพื่อใหม้คีวามตอ้งการในสิง่ทีพ่ระองคท์รงพระประสงค ์
เพื่อขา้พระองคจ์ะไดเ้คลื่อนไหวไปตามสิง่ทีส่มัผสัพระทยัของพระองค ์
ขา้พระองคท์ราบว่ามคีนทีห่วิกระหายกาํลงัรอคอยเราอยู ่
ขอทรงสาํแดงใหข้า้พระองคร์ูถ้งึวธิทีีจ่ะแบ่งปนัแก่พวกเขาในสว่นทีข่า้พระองคก์ระทาํได ้
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มทัธวิ 16.24 ขณะนัน้พระเยซจูงึตรสักบัเหล่าสาวกของพระองคว์่า   “ถา้ผูใ้ดใคร่ตามเรามาใหผู้น้ัน้เอาชนะตวัเอง   
และรบักางเขนของตนแบกและตามเรามา 
 
สดุด ี46.10 เราเป็นทีย่กย่องท่ามกลางประชาชาต ิ เราเป็นทีย่กย่องในแผ่นดนิโลก 
 

มทัธวิ 6.10 ขอใหแ้ผ่นดนิของพระองคม์าตัง้อยู่  ขอใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองค ์
ในสวรรคเ์ป็นอย่างไรกใ็หเ้ป็นไปอย่างนัน้ในแผ่นดนิโลก    
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พฤษภาคม 20 
พระวจนะของพระเจา้บอกให้เรารู ้ทัง้สิง่ทีพ่ระองคท์รงกระท าไปแล้ว กบัสิง่ทีพ่ระองคก์ าลงัจะทรงกระท า 

 
ถา้เราเอาแต่อ่านพระคมัภรี ์สิง่ทีเ่ราจะเหน็กม็เีพยีงแค่สิง่ทีพ่ระเจา้ไดท้รงกระทาํไปแลว้เท่านัน้ 

เมื่อเรามองว่าพระคมัภรีเ์ป็นเพยีงเรื่องประวตัศิาสตร ์ซึง่สาํแดงใหเ้ราเหน็ถงึทีท่ีพ่ระเจา้เคยอยู่ในอดตี 
และสิง่ทีพ่ระองคเ์คยกระทาํในอดตี และวธิกีารทีพ่ระองคท์รงกระทาํสิง่เหล่านัน้ แต่พระคมัภรีเ์ป็นมากกว่าประวตัศิาสตร์... 
มนัเป็นพนัธสญัญาทีย่งัมชีวีติอยู่ ไมใ่ช่เพยีงแค่สิง่ทีพ่ระเจา้เคยกระทาํเท่านัน้ 
แต่บอกใหเ้รารูถ้งึสิง่ทีพ่ระองคจ์ะทรงกระทาํดว้ย พระองคท์รงเป็นเหมอืนเดมิวานนี้ วนัน้ี และสบืๆ ไปเป็นนิตย ์
จงเริม่อ่านพระคมัภรีเ์พื่อจะเรยีนรูถ้งึสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงกระทาํ และสิง่ทีพ่ระองคป์ระสงคท์ีจ่ะกระทาํ 
พระเจา้ประสงคจ์ะกระทาํสิง่ใดหรอื? พระองคป์ระสงคก์ระทาํสิง่ทีเ่คยทาํมาแลว้นัน่เอง   

พระเจา้ประสงคใ์หค้นไดย้นิไดฟ้งัพระกติตคุิณ นําการเยยีวยาไปสูค่นทีจ่ติใจชอกชํ้า ปลดปล่อยเชลยใหเ้ป็นไท 
กระทาํใหค้นตาบอดมองเหน็ ปลดปล่อยคนทีถู่กกดขีข่ม่เหง และปา่วประกาศวนัอนัยิง่ใหญ่ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
และพระองคป์ระสงคท์ีก่ระทาํสิง่เหล่าน้ีผ่านทางคุณ   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคต์อ้งการรูจ้กัพระองค ์ขา้พระองคอ์ยากอยู่ในทีท่ีพ่ระองคป์ระทบัอยู่ 
และมสีว่นในสิง่ทีพ่ระองคก์าํลงัทรงกระทาํอยู่นัน้ ขอทรงสาํแดงพระองคเ์องแกข่า้พระองค์ดว้ยเถดิ 
และเปิดเผยใหข้า้พระองคร์ูจ้กัพระองคใ์นวนัน้ีมากยิง่กว่าเมื่อวาน ขอทรงประทานดวงตาใหข้า้พระองคไ์ดม้องเหน็พระองค ์
ประทานหใูหไ้ดย้นิเสยีงพระองค ์ประทานมอืทีจ่ะยดึพระองคไ์ว ้และประทานเทา้ทีจ่ะดาํเนินตามหนทางของพระองค์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ฮบีร ู13.8 พระเยซคูรสิตย์งัทรงเหมอืนเดมิในเวลาวานนี้   และเวลาวนัน้ี   และต่อๆไปเป็นนิจกาล  

 
ลกูา 4.18-19 พระวญิญาณแห่งพระเป็นเจา้ทรงอยู่เหนือขา้พเจา้   เพราะว่าพระองคไ์ดท้รงเจมิตัง้ขา้พเจา้ไว ้ 
เพื่อนําขา่วดมีายงัคนยากจน   พระองคไ์ดท้รงใชข้า้พเจา้ใหร้อ้งประกาศอสิรภาพแก่บรรดาเชลย 
ใหป้ระกาศแก่คนตาบอดว่าจะไดเ้หน็อกี   ใหป้ล่อยผูถู้กบบีบงัคบัเป็นอสิระ  
และใหป้ระกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจา้    
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พฤษภาคม 21  
คริสตจกัรถกูออกแบบมาให้เป็นกองก าลงัเพือ่ให้เราน าไปใช้ ไม่ใช่เป็นสนามไว้ให้เราเขา้ไปท างาน 

 
ครสิตจกัรควรเจรญิขึน้เป็นกองทพัไมใ่ชแ่ค่ผูช้ม เป็นกลุ่มผูม้สีว่นร่วมทีม่รีะบบระเบยีบ ไม่ใช่แคผู่ส้งัเกตการณ์ 

เป็นเหยื่อทีพ่รอ้มจะใชใ้นการจบัปลา ไม่ใช่เป็นปลาทีค่อยใหค้นมาจบั กล่าวอกีนยัหนึ่ง 
ครสิตจกัรควรเป็นกองกาํลงัเพื่อใหเ้รานําไปใชท้าํการ ไมใ่ช่เป็นสนามไวใ้หเ้ราเขา้ไปทาํงาน 

คุณเป็นครสิเตยีนประเภททีไ่ปโบสถเ์พื่อหวงัประโยชน์จากศษิยาภบิาลและครสิตจกัร 
หรอืไปโบสถเ์พราะคุณสามารถทาํประโยชน์แกค่นอื่นได?้ 
ขอใหคุ้ณเตบิโตขึน้และมที่าททีีเ่ป็นผูใ้หญ่ขึน้ต่อเรื่องของครสิตจกัร 
จงถวายตวัคุณและมุง่มัน่ทีจ่ะทาํตนเองใหเ้ป็นประโยชน์ในงานพนัธกจิ และทาํใหพ้ระกายของพระครสิตเ์ขม้แขง็ขึน้   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ ขอบคุณพระองคท์ีท่รงชว่ยขา้พระองคใ์หร้อด 
ขอบคุณทีท่รงนบัขา้พระองคเ์ขา้กบัแผนการของพระองค ์ขา้พระองคร์ูว้่าแผนการของพระองคน์ัน้ยิง่ใหญ่ 
ไม่ไดม้เีพยีงขา้พระองคเ์ท่านัน้ แต่มลีกูๆ ของพระองคใ์นทีอ่ื่นๆ รวมอยู่ดว้ย 
ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะจดจาํว่าพระองคไ์ดท้รงเรยีกขา้พระองคใ์หเ้ป็นผูท้ีม่สีว่นรว่มในงาน ไม่ใช่เป็นเพยีงผูช้มเท่านัน้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
เอเฟซสั 4.11-15 ของประทานของพระองค ์  กค็อืใหบ้างคนเป็นอคัรทตู   บางคนเป็นผูเ้ผยพระวจนะ   
บางคนเป็นผูเ้ผยแพร่ขา่วประเสรฐิ บางคนเป็นศษิยาภบิาลและอาจารย ์เพื่อเตรยีมธรรมกิชนใหเ้ป็นคนทีจ่ะรบัใช ้  
เพื่อเสรมิสรา้งพระกายของพระครสิตใ์หจ้าํเรญิขึน้ จนกว่าเราทกุคนจะบรรลุถงึความเป็นน้ําหนึ่งใจเดยีวกนัในความเชื่อ 
และในความรูถ้งึพระบุตรของพระเจา้ จนกว่าเราจะโตเป็นผูใ้หญ่เตม็ที ่คอืเตม็ถงึขนาดความไพบลูยข์องพระครสิต ์
เพื่อเราจะไม่เป็นเดก็อกีต่อไป ถกูซดัไปซดัมาและหนัไปเหมาดว้ยลมปากแห่งคาํสัง่สอนทุกอย่าง  
และดว้ยเล่หก์ลของมนุษยต์ามอบุายฉลาดอนัเป็นการล่อลวง แต่ใหเ้รายดึความจรงิดว้ยใจรกั 
เพื่อจะจาํเรญิขึน้ทุกอย่างสูพ่ระองคผ์ูเ้ป็นศรีษะ  คอืพระครสิต ์
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พฤษภาคม 22  
ค าเทศนาทุกครัง้ ควรเป็นสิง่ทีผู่ฟั้งน าติดตวักลบัไปและแบ่งปันให้คนอืน่ฟังได้ 

 
ตามปกตแิลว้ เมื่อเราไปตลาดเพื่อซือ้บางอย่างไวใ้ชใ้นอนาคต เราจะวางของเหล่านัน้ไวใ้นภาชนะบางอย่าง 

ถา้เป็นไปไดค้วรจะมหีหูิว้ เพื่อใหส้ิง่ของทีค่่าเหล่านัน้ปลอดภยั มัน่คง และขนยา้ยตดิตวัไปไดส้ะดวก 
เช่นเดยีวกบัพระวจนะของพระเจา้ 
การจดัเตรยีมพระวจนะของพระเจา้ไวใ้นรปูแบบทีง่่ายแก่การจดจาํและนําตดิตวัไปไดง้่าย 
จะเป็นประโยชน์ต่อเราในการดาํเนินไปในเสน้ทางชวีติ 

เมื่อเราใชเ้วลาในการสอนหลกัการจากพระวจนะของพระเจา้ และเมื่อคนยอมสละเวลามาฟงัสิง่ทีเ่ราสอนแลว้ 
เป็นเรื่องจาํเป็นอย่างยิง่ทีเ่ราตอ้งจดัคาํสอนของเราไวใ้นบรรจุภณัฑท์ีช่ว่ยใหพ้วกเขานําตดิตวักลบับา้นไดง้่าย 
คาํเทศนาทุกครัง้ควรเป็นสิง่ทีผู่ฟ้งันําตดิตวักลบัไป และแบ่งปนัใหค้นอื่นฟงัได ้  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขอบคุณพระองคส์าํหรบัพระวจนะของพระองค ์
โปรดประทานใหข้า้พระองคเ์ขา้ใจถงึพระวจนะนัน้ลกึซึง้ยิง่ขึน้ทกุวนั ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคเ์ป็นผูป้ระพฤตติามพระวจนะ 
ไม่ใช่เป็นเพยีงแต่ผูฟ้งัเท่านัน้ ขา้แต่พระบดิา โปรดสง่คนเขา้มาในชวีติของขา้พระองค ์
เพื่อขา้พระองคจ์ะไดม้อบคาํสอนใหแ้ก่เขาดว้ย โปรดประทานถอ้ยคาํและปญัญาแก่ขา้พระองคเ์พื่อจะแบ่งปนัแก่ผูอ้ื่น 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2 ทโิมธ ี2.2 จงมอบค าสอนเหล่านัน้   ซึง่ท่านไดย้นิจากขา้พเจา้ต่อหน้าพยานหลายคน   
ไวก้บัคนทีซ่ื่อสตัยท์ีส่ามารถสอนคนอื่นไดด้ว้ย 
 
ยากอบ 1.25 แต่ผูท้ีพ่จิารณาดใูนวสิทุธบิญัญตัิ... และตัง้อยูใ่นพระบญัญตันิัน้ 
มไิดเ้ป็นผูฟ้งัแลว้กห็ลงลมืแต่เป็นผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัติาม ผูน้ัน้กจ็ะไดร้บัความสขุเพราะการประพฤตปิฏบิตัขิองตน    
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พฤษภาคม 23 
พระเจ้าไม่ได้ประทานพระบุตรองคส์ ารอง แต่เป็นพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์

 
ในยุคพระคมัภรีเ์ดมินัน้ ความบาปของประชากรของพระเจา้อาจไดร้บัการอภยัไดเ้มื่อมกีารถวายเครื่องบชูา 

เลอืดของสตัวจ์าํเป็นตอ้งหลัง่ออก และจาํเป็นตอ้งมกีารถวายสตัวบชูาซํ้าแลว้ซํ้าอกี 
พระเจา้ทรงปรารถนาทีจ่ะจดัเตรยีมหนทางทีป่ระเสรฐิกว่าเพื่อใหป้ระชากรของพระองคไ์ดร้บัการอภยัโทษบาปไดต้ลอดไปเ
ป็นนิตย ์พระองคต์รสัว่า การนี้ไม่อาจเกดิขึน้ไดโ้ดยอาศยัเลอืดของโคและแพะ 
จาํเป็นตอ้งใชพ้ระโลหติแห่งพระบุตรของพระเจา้เองเท่านัน้ ซึง่บดัน้ีไดท้าํใหเ้รารอดปลอดภยัตลอดไปเป็นนิตย์ 

พระเจา้ไมไ่ดป้ระทานพระบตุรองคส์าํรองมาชว่ยเรา แต่เป็นพระบุตรองคเ์ดยีวของพระองค ์
พระเจา้ตอ้งสญูเสยีสิง่ทีด่ทีีส่ดุของพระองคไ์ปเพราะไม่มหีนทางอื่นเลย ในเมื่อพระเจา้ไม่ไดห้วงสิง่ทีด่ทีีส่ดุไวจ้ากเรา 
กข็อใหเ้รามอบถวายสิง่ทีด่ทีีส่ดุของเราใหแ้ก่พระองคด์ว้ย   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขา้พระองคข์อรบัเอาพระเยซเูป็นเครื่องบชูาลบบาปอนัสงูสดุ 
ขา้พระองคไ์วว้างใจในพระโลหติทีท่าํใหเ้รามพีนัธสญัญาทีถ่าวรต่อกนั ขอบคุณพระองคท์ีป่ระทานสิง่ทีด่ทีีส่ดุของพระองค ์
คอืพระบุตรองคเ์ดยีวของพระองค ์ขอบคุณพระองคส์าํหรบัชวีติใหมใ่นพระครสิต ์
ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคด์าํเนินชวีติทุกวนัดว้ยการเหน็คุณค่าในสิง่ทีพ่ระองคไ์ดท้รงจ่ายไปเพื่อความรอดของเรานัน้  
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยอหน์ 3.16 เพราะว่าพระเจา้ทรงรกัโลก จนไดท้รงประทานพระบุตรองคเ์ดยีวของพระองค ์
เพื่อทุกคนทีว่างใจในพระบตุรนัน้จะไมพ่นิาศ   แต่มชีวีตินิรนัดร ์
 
1 โครนิธ ์6.19-20 ท่านไม่รูห้รอืว่า   ร่างกายของท่านเป็นวหิารของพระวญิญาณบรสิทุธิซ์ึง่สถติอยู่ในท่าน   
ซึง่ท่านไดร้บัจากพระเจา้   ท่านไม่ใช่เจา้ของตวัท่านเอง พระเจา้ไดท้รงซือ้ท่านไวแ้ลว้   ดว้ยราคาสงู   เหตุฉะนัน้   
ท่านจงถวายพระเกยีรตแิดพ่ระเจา้ดว้ยร่างกายของท่านเถดิ 
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พฤษภาคม 24  
การทีพ่ระเจ้าทรงช่วยโลกให้รอดนัน้ ท าให้มารียต้์องสญูเสียบุตรหวัปีไปด้วย 

 
เมื่อพระเจา้ทรงกระทาํสิง่ใด พระองคม์กัจะใหค้นเขา้มามสีว่นดว้ยเสมอ 

สิง่ทีม่าพรอ้มกบัแผนการของพระองคส์าํหรบัชวีติเรานัน้คอืโอกาสทีเ่ราจะไดม้สีว่นในงานของพระองค ์
เรารูแ้ละเชื่อว่าความรอดทางองคพ์ระเยซนูัน้เป็นสิง่ทีเ่ราไดร้บัเปล่าๆ เพราะมผีูอ้ื่นทีไ่ดย้อมเสยีสละแทนเราแลว้ 

นบัตัง้แต่วนัทีพ่ระเยซทูรงมอบพระมหาบญัชาไวใ้หเ้ราเป็นตน้มา มชิชัน่นาร ีนกัเทศน์ 
และผูป้ระกาศขา่วประเสรฐิต่างไดย้อมสละอาชพีการงานของพวกเขา ละทิง้บา้นแสนสบาย 
และเสยีสละแมก้ระทัง่ชวีติของพวกเขาเพื่อนําพระกติตคิุณออกไปยงัประชาชาตทิัง้หลาย 
โมเสสตอ้งทาํภารกจิทีย่ากลาํบากเมื่อพระเจา้ทาํการปลดปล่อยคนอสิราเอลออกจากประเทศอยีปิต ์
เอสเธอรต์อ้งรบับททีอ่นัตรายเมือ่พระเจา้ทรงช่วยชาวยวิใหร้อดพน้จากความตาย 
มารยีต์อ้งสญูเสยีบุตรหวัปีไปเมือ่พระเจา้ทรงช่วยโลกใหร้อด 
แลว้คุณจะตอ้งสญูเสยีสิง่ใดบา้งเพื่อทาํใหแ้ผนการของพระเจา้สาํเรจ็ผ่านทางชวีติของคุณ? คุณเตม็ใจไหมทีต่อบว่า “ตกลง” 
ขออย่าใหเ้ป็นไปตามใจของขา้พระองค ์แต่ขอใหเ้ป็นไปตามน้ําพระทยัของพระองคเ์ถดิ?  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขา้พระองคต์ระหนกัว่าพระองคท์รงจ่ายค่าเพื่อขา้พระองคแ์ลว้ และชวีตินี้เป็นของพระองค ์
ขอบคุณพระองคท์ีม่แีผนการอนัดสีาํหรบัชวีติของขา้พระองค ์
ขอทรงทาํใหค้วามคดิของขา้พระองคส์อดคลอ้งกบัความคดิของพระองค ์
และทรงสาํแดงใหข้า้พระองคร์ูถ้งึบทบาทของตนเองในแผนการใหญ่ของพระองค ์ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคม์ใีจเชื่อฟงั 
ขา้พระองคร์ูว้่าขา้พระองคก์ระทาํทุกสิง่ไดโ้ดยพระครสิตผ์ูท้รงเสรมิกาํลงั 
  
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มทัธวิ 16.24 ขณะนัน้พระเยซจูงึตรสักบัเหล่าสาวกของพระองคว์่า   “ถา้ผูใ้ดใคร่ตามเรามาใหผู้น้ัน้เอาชนะตวัเอง   
และรบักางเขนของตนแบกและตามเรามา 
 
ลกูา 1.38 สว่นมารยีจ์งึทลูว่า   “ดเูถดิ   ขา้พเจา้เป็นทาสขีองพระเป็นเจา้   ขา้พเจา้พรอ้มทีจ่ะเป็นไปตามคาํของท่าน”   
แลว้ทตูสวรรคน์ัน้จงึจากเธอไป 
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พฤษภาคม 25  
พระเจ้ามีชือ่เสียงทีย่ากจะท าให้สัน่คลอนได้ 

 
พระเจา้มชีื่อเสยีงในการทีท่รงเป็นพระเจา้ทีแ่สนด ีเตม็ไปดว้ยความรกั เป็นพระเจา้ทีท่รงสภุาพและกรุณา 

ไวว้างใจไดแ้ละทรงสตัยจ์รงิ แต่พระเจา้กท็รงมปีระวตัวิ่าเป็นผูท้ีห่นกัแน่นในการต่อตา้นศตัรขูองพระองค ์
ทรงจรงิจงักบัเรื่องความบาป และมุ่งมัน่ทีจ่ะมชียัชนะในการสูร้บทุกครัง้ กล่าวอกีนยัหนึ่ง 
พระเจา้เป็นผูท้ีเ่ราสามารถไวว้างใจใหเ้ป็นพระเจา้ได ้... เป็นพระเจา้ผูท้รงดาํรงอยู่เสมอมาและจะดาํรงอยู่ตลอดไป 
พระองคม์ชีื่อเสยีงทีย่ากจะทาํใหส้ัน่คลอนได ้   

ผูเ้ผยพระวจนะมาลาคปีา่วประกาศว่า “เราเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ไม่มผีนัแปร” 
เราสามารถไวว้างใจในพระเจา้ไดว้่าพระองคจ์ะยงัทรงเป็นผูท้ีเ่ราเคยเหน็พระองคท์รงเป็นมา 
พระองคผ์ูท้รงรกัคุณและประทานพระบุตรของพระองคเ์พื่อคุณ จะไมม่วีนัละทิง้หรอืหลงลมืคุณเสยี พระเจา้ประเสรฐิ 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้แห่งฟ้าสวรรค ์พระองคท์รงยิง่ใหญ่และเกรงขามยิง่นกั 
พระองคท์รงสตัยซ์ื่อในการรกัษาพระสญัญาของพระองคท์ีม่ต่ีอผูท้ีร่กัและเชื่อฟงัพระบญัชาของพระองค ์
ขอทรงระลกึถงึพระสญัญาทีพ่ระองคไ์ดท้รงประทาน พระองคต์รสัว่า ความบาปของเราจะกระทาํใหเ้ราแยกจากพระองค ์
แต่พระองคไ์ดท้รงตรสัไวด้ว้ยว่า ไม่ว่าเราจะเหนิห่างไปจากพระองคไ์กลเพยีงใด 
ถา้เพยีงแต่เราสารภาพของเราและเชื่อฟงัพระองค ์พระองคจ์ะทรงอภยับาปของเรา 
และรือ้ฟ้ืนเรากลบัสูค่วามสมัพนัธก์บัพระองคอ์กีครัง้หนึ่ง 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
กนัดารวถิ ี23.19 พระเจา้มใิชม่นุษยจ์งึมไิดมุ้สา  และมไิดเ้ป็นบตุรของมนุษยจ์งึไม่ตอ้งกลบัใจ ทีพ่ระองคต์รสัไปแลว้  
พระองคก์จ็ะมทิรงกระทาํตามหรอื   ทีพ่ระองคท์รงลัน่วาจาแลว้   จะไม่ทรงกระทาํใหส้าํเรจ็หรอื    
 
สดุด ี89.34 เราจะไม่ฝา่ฝืนพนัธสญัญาของเรา  หรอืพลกิแพลงถอ้ยคาํทีอ่อกไปจากรมิฝีปากของเรา    
 
ยากอบ 1.17 ของประทานอนัดทีุกอย่าง   และของประทานอนัเลศิทุกอย่างย่อมมาจากเบือ้งบน   
และสง่ลงมาจากพระบดิาแห่งบรรดาดวงสว่าง   ในพระบดิาไม่มกีารแปรปรวน   หรอืไมม่เีงาอนัเน่ืองจากการเปลีย่นแปลง 
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พฤษภาคม 26  
สิง่ทีค่ณุท าในขณะทีก่ าลงัรอคอยพระเจา้อยู่นัน้ อาจเป็นตวัก าหนดว่าคณุจะรอคอยนานเพียงใด 

 
ดาวดิรูถ้งึความหมายของการรอคอยพระเจา้ ท่านไดร้บัการทรงเจมิใหเ้ป็นกษตัรยิเ์มื่ออายุสบิหก 

แต่ไดเ้ป็นกษตัรยิจ์รงิๆ ตอนอายุสามสบิ มนัอาจดเูหมอืนว่าพระเจา้ไม่ไดต้อบคาํอธษิฐานของเราเลย 
หรอืพระองคไ์ม่เขา้ใจถงึความเรง่ด่วนของสถานการณ์ของเรา 
ความคดิแบบนัน้แฝงนยัยะว่าพระเจา้ไม่ไดค้วบคมุสถานการณ์อยู่เลย แต่ความเป็นจรงินัน้ 
พระเจา้มกัจะใชก้ารรอคอยของเราเพื่อทาํใหเ้ราสดชื่นขึน้ รือ้ฟ้ืนเราใหม ่
และเตรยีมชวีติของเราไวใ้หพ้รอ้มสาํหรบัวนัอนัยิง่ใหญ่ 
เราอาจใชป้ระโยชน์จากชว่งเวลาในการรอคอยพระเจา้เพื่อทาํใหค้วามสมัพนัธข์องเรากบัพระองคล์กึซึง้และเขม้แขง็มากขึน้ 
ทาํใหเ้รามคีวามพรอ้มมากขึน้ทีจ่ะทาํใหน้ํ้าพระทยัของพระองคส์าํเรจ็  

สิง่ทีคุ่ณทาํในขณะทีก่าํลงัรอคอยพระเจา้อยู่นัน้ อาจเป็นตวักาํหนดว่าคุณจะตอ้งรอคอยเป็นเวลานานเพยีงใด 
จงเป็นคนทีเ่กดิผล จงทาํบางอยา่งทีส่รา้งสรรคใ์นขณะทีคุ่ณมเีวลาอยู่   
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคจ์ะรอคอยพระองค ์เพราะเป็นสิง่ทีคุ่ม้คา่เสมอทีจ่ะรอคอยพระองค ์
ขอบคุณพระองคท์ีร่กัษาขา้พระองคไ์วใ้นสนัตสิขุอนัสมบรูณ์เมื่อใจของขา้พระองคจ์ดจ่ออยู่ทีพ่ระองค ์
จติใจของขา้พระองคป์รารถนาทีจ่ะกระทาํตามน้ําพระทยัของพระองค ์พระองคท์รงเป็นศลิาและความรอดของขา้พระองค ์
ความหวงัใจของขา้พระองคอ์ยูใ่นพระองค ์ขา้พระองคจ์ะเรยีนรูต่้อไปถงึความอดทนและความชอบธรรม 
จนกว่าพระองคจ์ะทรงสาํแดงพระประสงคอ์นัสมบรูณ์ใหข้า้พระองคไ์ดรู้แ้จง้ในทุกทาง 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สดุด ี40.1 ขา้พเจา้ไดเ้พยีรรอคอยพระเจา้ พระองคท์รงเอนพระองคล์ง   ฟงัคาํรอ้งทลูของขา้พเจา้ 
พระองคท์รงฉุดขา้พเจา้ขึน้มาจากหลุมอนัน่าสลด ออกมาจากเลนตม แลว้วางเทา้ของขา้พเจา้ลงบนศลิา 
กระทาํใหย้่างเทา้ของขา้พเจา้มัน่คง พระองคท์รงบรรจุเพลงใหม่ในปากขา้พเจา้ เป็นบทเพลงสรรเสรญิพระเจา้ของเรา 
คนเป็นอนัมากจะเหน็และเกรงกลวั    
และวางใจในพระเจา้    
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พฤษภาคม 27  
บางครัง้ แผน่ดินแห่งพระสญัญากอ็าจยงัไมใ่ช่สิง่ทีพ่ระเจ้าได้ทรงสญัญาไว้  

 
ประชาชนอสิราเอลไดท้ราบจากโมเสสว่า 

พระเจา้กาํลงันําพาพวกเขาออกจากการเป็นทาสในอยีปิตเ์พื่อไปยงัแผ่นดนิทีม่น้ํีานมและน้ําผึง้ไหลบรบิรูณ์ 
พวกเขาไดร้บัการบอกกล่าวว่าแผ่นดนิคานาอนัซึง่ทรงสญัญาไวน้ัน้จะเป็นสถานทีท่ีพ่วกเขาจะไดก้นิขนมปงัอย่างบรบิรูณ์ 
ไดด้ื่มจากบ่อทีพ่วกเขาไมไ่ดข้ดุ พวกเขาจะไมข่าดสิง่ดอีนัใด และจะไดพ้กัสงบจากบรรดาศตัรขูองพวกเขา 
แต่เมื่อกา้วเขา้ไปสูแ่ผ่นดนิแหง่พระสญัญาแลว้ พวกเขากไ็ดพ้บว่ามนัยงัไม่ไดเ้ป็นไปตามทีพ่ระเจา้ไดท้รงสญัญาไว ้  

แผ่นดนิคานาอนัมศีกัยภาพทีจ่ะเป็นไปดงัทีโ่มเสสไดป้า่วประกาศไวทุ้กอย่าง แต่ในขณะน้ี 
มนัยงัคงเตม็ไปดว้ยพวกศตัรซูึง่พวกเขาจาํเป็นจะตอ้งเอาชนะดว้ยการสูร้บเอา เมื่อพวกเขาร่วมทาํการกบัพระเจา้แลว้ 
สิง่ทีพ่ระเจา้ไดท้รงสญัญาไวพ้ระองคก์ท็รงกระทาํตามทุกประการ 
ถา้สิง่ทีพ่ระเจา้ทรงสญัญาไวก้บัคุณยงัไม่ไดเ้ป็นไปตามคาํสญัญานัน้ กข็อใหคุ้ณร่วมทาํการกบัพระองคต่์อไปอกี 
แลว้พระองคจ์ะทรงกระทาํใหส้าํเรจ็ตามพระสญัญาของพระองค ์ 
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขา้พระองคข์อยอมจาํนนต่อแผนการของพระองคส์าํหรบัชวีติ 
และขอสญัญาทีจ่ะทาํการร่วมกบัพระองค ์เพื่อใหค้วามฝนัของพระองคบ์งัเกดิเป็นจรงิ 
ขอทรงสาํแดงใหข้า้พระองคไ์ดรู้จ้กัความเพยีรอดทนและไมย่่อทอ้ 
ในขณะทีข่า้พระองคก์าํลงัยดึมัน่ในพระสญัญาทีพ่ระองคม์ต่ีอชวีตินี้ ขอบพระคุณพระเจา้ อาเมน  
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มทัธวิ 11.12 และตัง้แต่สมยัยอหน์ผูใ้หร้บับพัตศิมาถงึทกุวนัน้ี   แผ่นดนิสวรรคก์เ็ป็นสิง่ทีค่นไดแ้สวงหาดว้ยใจรอ้นรน   
และผูท้ีใ่จรอ้นรนกเ็ป็นผูท้ีช่งิเอาได ้

โรม 4.21 ท่านเชื่อมัน่ว่า พระเจา้ทรงฤทธิอ์าจกระทาํใหส้าํเรจ็ไดต้ามทีพ่ระองคต์รสัสญัญาไว ้
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พฤษภาคม 28  
เราท ากบัสิง่ทีเ่รามีอยูใ่นตอนน้ีอย่างไร จะเป็นตวัก าหนดวา่เราจะได้รบัสิง่ใดเพิม่อีก 

 
คาํอุปมาของพระครสิตเ์กีย่วกบัเรื่องเงนิตะลนัตท์าํใหเ้ราตระหนกัว่าพระพรและความสามารถทีเ่รามอียู่นัน้เป็นขอ

งประทานจากพระเจา้ ซึง่มอบไวแ้ก่เราพรอ้มกบัหน้าทีร่บัผดิชอบในการปรนนิบตัริบัใช ้นี่คอืการเป็นผูอ้ารกัขา 
ซึง่ไม่ไดเ้กีย่วขอ้งเฉพาะเรื่องเงนิทองเท่านัน้ แต่ครอบคลุมถงึเรื่องความสามารถ เวลา และทรพัยากรอย่างอื่นของเราดว้ย 
การเป็นผูอ้ารกัขาคอืการดแูลของประทานทีพ่ระเจา้ฝากไวก้บัเรา พระเจา้มกัจะไม่ประทานสิง่ใดใหแ้ก่คุณ 
ถา้สิง่นัน้ไม่สามารถผ่านจากตวัคุณไปสูค่นอื่นได ้ 

คาํอุปมาเรื่องเงนิตะลนัต ์การเป็นผูอ้ารกัขาทีด่ ี
และการสตัยซ์ื่อในการดแูลขา้วของของผูอ้ื่นต่างกช็ีถ้งึความเป็นจรงิทีว่่า 
พระเจา้ทรงคาดหวงัใหเ้ราเป็นผูอ้ารกัขาทีส่ตัยซ์ื่อและมปีญัญา และรูจ้กัใชพ้ระพรทีเ่รามอียู่เพื่อใหเ้ป็นพรไปสูค่นอื่น 
คุณมอีะไรอยู่บา้งทีพ่ระเจา้สามารถใชเ้พื่อขยายแผ่นดนิของพระองคอ์อกไปในแผ่นดนิโลก? 
การทีคุ่ณทาํกบัสิง่ทีคุ่ณมอียู่ในตอนนี้อย่างไร จะเป็นตวักาํหนดว่าคุณจะไดร้บัสิง่ใดเพิม่เตมิเขา้มาอกี  
  
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ทีร่กั ขอบคุณพระองคท์ีไ่วว้างใจในขา้พระองคแ์ละประทานทรพัยากรต่างๆ 
ใหข้า้พระองคไ์วเ้พื่อเป็นพรแกข่า้พระองค ์และชว่ยใหข้า้พระองคเ์ป็นพรไปสูผู่อ้ ื่นดว้ย 
เมื่อขา้พระองคม์คีวามสตัยซ์ื่อกข็อพระองคท์รงโปรดใหข้า้พระองคท์วขีึน้ 
เพื่อใหข้า้พระองคส์ามารถปรนนิบตักิารงานของพระองคไ์ดม้ากยิง่ขึน้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ลกูา 19.17 พระองคจ์งึตรสักบัเขาว่า 'ดแีลว้เจา้เป็นทาสทีด่ ี
เพราะเจา้สตัยซ์ื่อในของเลก็น้อยเจา้จงมอีาํนาจครอบครองสบิเมอืงเถดิ' 
 
ลกูา 16.10 “คนทีส่ตัยซ์ื่อในของเลก็น้อยจะสตัยซ์ื่อในของมากดว้ย และคนทีอ่สตัยใ์นของเลก็น้อย 
จะอสตัยใ์นของมากเช่นกนั 
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พฤษภาคม 29  
พระเจ้าไม่เคยสรา้งผูน้ า พระองคส์รา้งแต่ผูร้บัใช้ ผูร้บัใช้นัน่แหละทีก่ลายเป็นผูน้ า 

 
ลองนึกภาพว่าคุณตอ้งใชเ้วลาทัง้ชวีติเพื่อปีนบนัได พอไปถงึยอดบนัไดกลบัพบว่า บนัไดนัน้พาดอยู่ผดิอาคาร 

มคีนบอกว่า เราใชเ้วลาครึง่แรกของชวีติเพื่อเสาะแสวงหาความสาํเรจ็ 
และครึง่หลงัของชวีติเสาะแสวงหาความเป็นคนสาํคญั คนสว่นใหญ่ตอ้งการเป็นผูย้ิง่ใหญ่ในสายตาของใครบางคน... 
คุณอยากเป็นคนยิง่ใหญ่ในสายตาของใคร? ในขณะทีค่นทัง้โลกกาํลงัมองหาผูนํ้าอยู่นัน้ พระเจา้กาํลงัทรงแสวงหาผูร้บัใช้ 

ถา้คุณอยากเป็นผูย้ิง่ใหญ่ในแผน่ดนิของพระเจา้ คุณตอ้งยอมเป็นผูร้บัใชค้นทัง้ปวง 
ถา้ผูใ้ดปรารถนาทีจ่ะเป็นใหญ่ในท่ามกลางพวกท่าน ผูน้ัน้ตอ้งยอมเป็นผูป้รนนิบตัริบัใชค้นทัง้ปวง 
พระเยซเูสดจ็มาเพื่อปรนนิบตั ิมใิช่เพื่อรบัการปรนนิบตั ิคุณกต็อ้งทาํแบบเดยีวกนัดว้ย  

 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระบดิา ขอบคุณพระองคท์ีท่รงประทานพระเยซใูหเ้ป็นแบบอย่างทีส่มบรูณ์แบบแก่เรา 
ขอทรงช่วยเราใหเ้ป็นผูร้บัใชแ้กทุ่กคนทีเ่รารกั และบรรดาคนทีพ่ระองคป์ระทานโอกาสใหเ้ราไดร้กั 
ขา้พระองคต์อ้งการนําคนอื่นโดยการรบัใชพ้วกเขา 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มาระโก 10:45 เพราะว่าบุตรมนุษยม์ไิดม้าเพื่อรบัการปรนนิบตั ิแต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบตัเิขา 
และประทานชวีติของท่านใหเ้ป็นค่าไถ่คนเป็นอนัมาก 
 
ฟิลปิปี 2.5 ท่านจงมน้ํีาใจต่อกนัเหมอืนอย่างทีม่ใีนพระเยซคูรสิต ์ 
 
มาระโก 10.44 และถา้ผูใ้ดใครจ่ะเป็นเอกเป็นตน้  ผูน้ัน้จะตอ้งเป็นทาสสมคัรของคนทัง้ปวง 
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พฤษภาคม 30  
การพดูตรงแบบขาดความรบัผิดชอบ ท าให้คนอืน่เจบ็ปวดได้ ถึงแม้มนัจะเป็นเรือ่งจริงกต็าม 

 
คุณกาํลงัหนกัขึน้หรอืเปล่า? สงสยัเป็นเพราะเสือ้ผา้น่ะ คุณดอูว้นจงั อา้ว กม็นัจรงินี่นา...  
 
เรามกัไดร้บัการหยบิยื่นโอกาสทีจ่ะพดูในสิง่ทีท่าํใหค้นอื่นเจบ็ สะดุด หรอืเป็นถอ้ยคาํใจรา้ยอยูเ่สมอ ทัง้ๆ 

ทีไ่ม่ประโยชน์ใดๆ เลย แค่ไดร้ะบายความคดิออกไปโดยขาดความรบัผดิชอบเท่านัน้ ปกตแิลว้ 
คนทีช่อบโพล่งแสดงความคดิออกจนทาํใหค้นอื่นรูส้กึเจบ็มกัจะปกป้องตวัเองว่า “อา้ว กม็นัเป็นความจรงินี่นา” 
ถงึแมบ้างอย่างจะเป็นความจรงิ 
กไ็ม่ไดห้มายความว่าเราจะมสีทิธทิีจ่ะพดูออกไปโดยไม่นึกถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัคนอื่น 
พระคมัภรีห์า้มไมใ่หเ้ราทาํรา้ยจติใจคนอื่นโดยทางคาํพดูของเรา หรอืแสดงคาํพดูทีก่า้วรา้วออกไปโดยไม่เป็นประโยชน์ใดๆ 
ต่อแผ่นดนิของพระเจา้  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคข์อมอบความคดิ และถอ้ยคาํจากปากไวใ้หพ้ระองคท์รงเฝ้ารกัษา 
ขอพระองคท์รงเฝ้ารมิฝีปากและลิน้ของขา้พระองคไ์ว ้เพื่อขา้พระองคจ์ะเป็นพระพรในยามทีส่นทนา 
และไม่เป็นปญัหาแก่ผูท้ีฟ่งั ขอบคุณพระบดิา 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยากอบ 3.2 เพราะเราทุกคนทาํผดิพลาดไปหลายๆอย่าง ถา้ผูใ้ดมไิดท้าํผดิทางวาจา 
ผูน้ัน้กเ็ป็นคนดรีอบคอบแลว้และสามารถบงัคบัทัง้ตวัไวไ้ดด้ว้ย 
 
เอเฟซสั 4.29 อย่าใหค้าํหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย   
แต่จงกล่าวคาํทีด่แีละเป็นประโยชน์ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ   เพื่อจะไดเ้ป็นคุณแก่คนทีไ่ดย้นิไดฟ้งั 
 
สดุด ี141.3 ขา้แต่พระเจา้  ขอทรงตัง้ยามเฝ้าปากของขา้พระองค ์ขอรกัษาประตูรมิฝีปากของขา้พระองค ์   
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พฤษภาคม 31  
ไม่มีใครหรอกทีส่ามารถท าทกุอย่างได้ แต่เราแต่ละคนสามารถท าบางอยา่งได้ 

 
พระเจา้ทรงประทานหน้าทีร่บัผดิชอบอนัใหญ่หลวงใหแ้กค่รสิตจกัร คอืใหเ้ราสัง่สอนชนทุกชาตใิหเ้ป็นสาวก 

นี่ตอ้งเกีย่วขอ้งกบัการเทศนา การรกัษาโรค การสัง่สอน การถวาย การจดัการ การก่อสรา้ง และการงานอื่นๆ อกีมากมาย 
ถา้เราตอ้งทาํภารกจิเหล่าน้ีใหส้าํเรจ็ตามลาํพงัตนเอง เรากค็งลม้เลกิไปก่อนทีจ่ะลองลงมอืทาํเสยีอกี 
แต่พระเจา้ทรงเรยีกเราใหเ้ป็นอวยัวะในพระกายของพระองค ์เพื่อใหบ้างคนทาํการงานอย่างหนึ่ง 
สว่นคนทีเ่หลอืกท็าํการงานอย่างอื่นๆ  

เราไม่สามารถทาํทุกอย่างไดห้รอก แต่เราแต่ละคนสามารถทาํบางอย่างได ้
กุญแจทีจ่ะนําสูค่วามสาํเรจ็ในพระกายของพระครสิตค์อืความเป็นน้ําหนึ่งใจเดยีวกนั ทุกคนทาํงานบางอย่าง 
และกระทาํดว้ยความเป็นน้ําหนึ่งใจเดวีกนั เมื่อเราร่วมมอืกนั 
เราสามารถปรนนิบตัพิระองคไ์ดค้รบถว้นกว่าทีจ่ะทาํตามลาํพงั 
เราซึง่เป็นมนุษยอ์าจมแีนวโน้มทีจ่ะถอืตวัว่าเรามคีวามสามารถทีจ่ะทาํการเพยีงลาํพงัไดม้ากกวา่เราทุกคนทาํการร่วมกนั 
ในฐานะทีเ่ป็นพระกายของพระครสิต ์
การลงมอืทาํการดว้ยกนัทาํใหเ้ราสามารถบรรลุความสาํเรจ็ไดม้ากกว่าการทาํงานโดยเพยีงลาํพงั 
ขอใหเ้ราผนึกกาํลงัและชวีติเขา้ดว้ยกนัเพื่อทาํใหง้านของพระเจา้สาํเรจ็  
 
ค าอธิษฐานส าหรบัวนัน้ี 
 ขา้แต่พระเจา้ โปรดเตอืนใจว่าขา้พระองคเ์ป็นสว่นหนึ่งในพระกายของพระครสิตบ์นโลกนี้ 
ขอทรงช่วยขา้พระองคใ์หเ้ชื่อมต่อกบัคนอื่นทีอ่ยู่ลอ้มรอบขาพระองคอ์ย่างมคีุณค่า 
ขอบคุณพระองคท์ีนํ่าพาผูค้นเขา้มาในชวีติ ขอใหข้า้พระองคไ์ดเ้ป็นพระพรแก่บรรดาคนทีข่า้พระองคป์รนนิบตัริบัใชอ้ยู ่
ขอบคุณพระองค ์อาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
โรม 12.5 พวกเราผูเ้ป็นหลายคนยงัเป็นกายอนัเดยีวในพระครสิตแ์ละเป็นอวยัวะแก่กนัและกนัฉนันัน้  
 
ปญัญาจารย ์4.9 สองคนดกีว่าคนเดยีว เพราะว่าเขาทัง้สองไดร้บัผลของงานด ี
 
เอเฟซสั 4.16 คอืเนื่องจากพระองคน์ัน้ ร่างกายทัง้สิน้ทีต่ดิต่อสนทิและประสานกนัโดยทุกๆขอ้ต่อทีท่รงประทาน 
ไดจ้าํเรญิเตบิโตขึน้ดว้ยความรกั เมื่ออวยัวะทุกอย่างทาํงานตามความเหมาะสมแลว้ 


