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การขยายพงศพนัธุคอืองคประกอบเดยีวทีเ่ปนตวัจาํกดัการขยายแผนดินของพระเจา      
 

นาสนใจไหมครับที่แมแตธรรมชาติก็ยังสะทอนใหเราเห็นถึงวัฏจักรแหงการสืบพงศพันธุและการเกิด
ใหมอยูตลอดเวลา แตละฤดูกาลมีความงามและจุดประสงคเฉพาะตัวของมัน 
แตในทายที่สุดมันก็ตองยอมหลีกทางใหแกฤดูกาลใหม 
เพื่อใหวัฏจักรแหงชีวิตใหมหมุนเวียนดําเนินไดตอไป 
มนุษยเราก็เชนเดียวกับสัตวทั้งหลายที่มีความปรารถนาซึ่งบมเพาะอยูภายในที่จะขยายพงศพันธุตอไป 
ความปรารถนาอันน้ีพระเจาพระผูสรางเปนผูบรรจุไวในใจคน เพื่อจุดประสงคเพียงอันเดียวคือ 
การขยายแผนดินของพระองคออกไป จากชนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง 

เชนเดียวกับอาดัมและเอวา ซึ่งไดรับคําบัญชาจากพระเจาใหมีลูกดกทวีขึ้น 
เราซึ่งเปนผูเชื่อก็ไดรับพระบัญชาอยางเดียวกันจากองคพระเยซูเจาดวย 
เราสามารถทําใหภารกิจน้ีสําเร็จไดในสองดาน 
ดานแรกคือโดยการเปนพยานเรื่องพระเยซูใหคนหลงหายไดฟง 
ทําใหเขาบังเกิดใหมเขาสูแผนดินของพระเจา ทางที่สองคือแข็งขันในการสอนคนใหเปนสาวก 
และทวีพงศพันธุฝายวิญญาณของเราขึ้นผานทางสาวก 
คุณกําลังจํากัดการขยายแผนดินของพระเจาอยูหรือเปลา?  
  
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    

พระบิดาเจา ในทามกลางความสาละวนของชีวิต 
ขอทรงชวยอยาใหขาพระองคละเลยหนาที่รับผิดชอบที่จะรวมมือกับพระองคและคนอื่นๆ 
ในการทําใหแผนดินพระองคขยายออกไป 
ขอทรงเสริมกําลังขาพระองคดวยความกลาที่จะนําวิญญาณคนหลงหาย 
โปรดประทานความหนักแนนภายใน ขอใหขาพระองคมีความเปนผูใหญที่จะชวยสรางนักวิ่งใหมๆ 
ใหเปนคนรับชวงในรอบตอไป 
 
 
 

 ขอพระคมัภรีประจําวนั   
ปฐมกาล 1.28 พระเจาทรงอวยพระพรแกมนุษย   ตรัสแกเขาวา   “จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผนดิน   
จงมีอํานาจเหนือแผนดิน   จงครอบครองฝูงปลาในทะเล   และฝูงนกในอากาศ  
กับบรรดาสัตวที่เคลื่อนไหวบนแผนดิน” 
 
2 ทิโมธี 2.2 จงมอบคําสอนเหลาน้ัน ซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคน 
ไวกับคนที่ซื่อสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย 
 
มัทธิว 28.18-19 พระเยซูจึงเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรคก็ดี 
ในแผนดินโลกก็ดีทรงมอบไวแกเราแลว เหตุฉะน้ันเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ   
ใหเปนสาวกของเรา   ใหรับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา   พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์  
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ความจรงิไมใชสิง่ทีพ่สิูจนไดดวยการยกมอื 
 
 ประเทศอเมริกาเปนที่รูจักกันดีวาเปนประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรั
ฐ บรรพบุรุษผูกอตั้งประเทศไดตั้งเจตนารมณใหประชาชนเปนผูมีอํานาจในการปกครองประเทศ ดังน้ัน 
จึงมีการใชระบบเสียงสวนใหญเพื่อเลือกตั้งเจาหนาที่ ผานกฎหมาย และแกไขรัฐธรรมนูญ 
การยกมือออกเสียงจึงถือเปนแนวปฏิบัติที่ปรากฏใหเห็นอยูทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย  
 แตอาณาจักรของพระเจาน้ันไมใชทั้งประชาธิปไตยและสาธารณรัฐ 
แผนดินของพระเจาดําเนินไปภายใตระบอบอธิปไตยของพระเจา 
ซึ่งหมายถงึพระเจาเปนผูทรงอํานาจสูงสุดในการปกครอง เมื่อตองเผชิญกับชวงเวลาที่ยากลําบาก 
เรามักจะขอความคิดเห็นหรือความเห็นชอบจากคนอื่นๆ ที่อาจเห็นดวยกับมุมมองของเรา 
แตไมวาเราจะสามารถรวบรวมผูคนใหอยูฝายเราไดมากแคไหนก็ไมสําคัญ 
พระวจนะของพระเจาน้ันไมใชสิ่งที่เราจะนํามาถกอภิปรายหรือลงคะแนนเสียงกันได พระคัมภีรคือ 
พระวจนะแหงความจริง มีความหมายตามที่กลาวไว และกลาวไวตามความหมาย 
ละทิ้งระบบทุกอยางเสียเถอะ เอามือคุณไปวางไวในพระหัตถของพระเจา 
แลวดําเนินในความจริงของพระองคเสียแตวันนี้  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
  ขาแตพระเจา ขาพระองคถูกสรางมาโดยพระองค และขาพระองคตระหนักวา 
ในฐานะที่พระองคทรงเปนพระผูสราง พระองคทรงทราบวาส่ิงใดดีที่สุดสําหรับขาพระองค 
ขอทรงโปรดประทานกําลังแกขาพระองคในเวลายากลําบาก 
อยาใหขาพระองคถูกชักนําไปโดยเสียงสวนใหญ 
แตขอใหยืนหยัดอยูเพื่อความจริงดังที่ไดสําแดงไวในพระวจนะของพระองค  
 

 ขอพระคมัภรีประจําวนั   
ยอหน 17.17 ขอทรงโปรดชําระเขาใหบริสุทธิ์ดวยความจริง   พระวจนะของพระองคเปนความจริง 
  
สดุดี 119.30 ขาพระองคไดเลือกทางความสัตยซื่อ 
ขาพระองคตั้งกฎหมายของพระองคไวตรงหนาขาพระองค     
 
โรม 3.4 หามิไดเลย ถึงแมทุกคนจะอสัตย ก็ขอใหพระเจาทรงสัจจะเถิดตามที่พระคัมภีรเขียนไววา 
เพื่อพระองคจะไดปรากฏวา 
ทรงเปนผูสัตยธรรมในพระดํารัสทั้งหลายของพระองคและทรงมีชัยเม่ือเขาวินิจฉัยพระองค   
  
1โครินธ 1.20 คนมีปญญาแหงยุคนี้อยูที่ไหน  บัณฑิตแหงยุคนี้อยูที่ไหน  นักโตปญหาแหงยุคนี้อยูที่ไหน   
พระเจาไดทรงกระทําปญญาของโลกใหโฉดเขลาไปแลว 
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ความกลา ไมใชการปราศจากความกลวั 
 
 ความกลัวไมจําเปนตองเปนอารมณในดานลบเสมอไป ยกตัวอยางเชน 
การกลัวอันตรายไมกลาขับเขาไปใกลหนาผาสูงอาจชวยปองกันไมใหเราไดรับอุบัติเหตุรายแรงถึงชีวิตได 
น่ีถือเปนความกลัวดานบวก การกลัวสัตวรายเชนงู อาจชวยปองกันไมใหเราโดนงูกัดได 
แตสําหรับพอแมอาจกาวเขาไปยืนขวางระหวางลูกกับงู เพื่อปองกันไมใหลูกโดนงูพิษกัดก็ได น่ีเปนความกลา 
(ปราศจากความกลัว)   
 ดังน้ัน ความกลัวมีศักยภาพที่จะสงผลตอชีวิตของเราไดทั้งดานบวกและดานลบ 
ความกลัวอาจขัดขวางเราจากการทําในสิ่งที่เราควรทํา และปองกันเราไมใหทําในสิ่งที่เราไมควรทํา 
วีรบุรุษคือคนที่รูจักขอแตกตางและลงมือทําอยางมีปญญาดวยความกลาหาญ 
อยาปลอยใหความกลัวแบบไรเหตุผลมาขัดขวางคุณจากการกาวไปขางหนา 
จงกลาหาญและยืนหยัดอยางม่ันคง   
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระเจา ขอบคุณพระองคที่ทรงชวยขาพระองคใหเผชิญหนากับความกลัวทุกอยางดวยใจกลา 
ขอทรงเสริมกําลังขาพระองคที่จะดําเนินในชัยชนะวันน้ีและทุกๆ วัน 
ขอทรงสอนใหขาพระองคตอบสนองดวยความกลาตอปญหาในชีวิตโดยไววางใจในพระองค  
 

 ขอพระคมัภรีประจําวนั   
สดุดี 111.10 ความยําเกรงพระเจาเปนที่เริ่มตนของสติปญญา บรรดาผูที่ปฏิบัติตามก็ไดความเขาใจดี 
การสรรเสริญพระเจา  ดํารงอยูเปนนิตย  
 
ยูดาห 22-23 และจงชักชวนคนที่ยังสงสัยอยูใหเขาเชื่อ จงชวยคนใหรอดดวยการฉุดเขาออกจากไฟ 
และจงเมตตาผูอื่นดวยความยําเกรงพระเจา และจงรังเกียจแมแตเสื้อที่เปรอะเปอนดวยโลกีย 
 
โยชูวา1.8-9 อยาใหหนังสือธรรมบัญญัติน้ีหางเหินไปจากปากของเจา 
แตเจาจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน   
เพื่อเจาจะไดระวังที่จะกระทําตามขอความที่เขียนไวน้ันทุกประการ แลวเจาจะมีความจําเริญ  
และเจาจะสําเร็จผลเปนอยางดี เราสั่งเจาไวแลวมิใชหรือวาจงเขมแข็งและกลาหาญเถิด 
อยาตกใจหรือครามกลัวเลย เพราะวาเจาไปในถิ่นฐานใด พระเยโฮวาหพระเจาของเจาทรงสถิตกับเจา 
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คณุเปนคนมุงมัน่มากทีส่ดุ เมือ่คุณมุงมั่นทีจ่ะไมยอมแพ 
 
 นาเศรามากที่เราไมไดสะทอนใหเห็นเทาไหรเลยวา 
เราไดนําเอาบทเรียนเพียงเล็กนอยที่เราไดรับมาตั้งแตวัยเด็กมาประยุกตใชในชีวิตจริงของเรา 
ลองยอนกลับไปคิดดูตอนที่เราฝกขี่จักรยานตอนแรก 
มันดูเหมือนเปนเรื่องที่เปนไปไมไดเลยที่จะทรงตัวอยูบนสองลอนั้น 
แตเราก็รวบรวมความกลาแลวปนจักรยานตอไปดวยความสามารถอันเล็กนอยที่มีอยู เราลมตั้งหลายครั้ง 
แขงขาถลอก แตก็ลุกขึ้นมาลองใหมอีก ใชไหม? 
เราสูไมถอยเพราะเราไมยอมปลอยใหความฝนที่จะไดปนจักรยานไปโรงเรียนกับเพื่อนๆ นั้นหลุดลอยไป 
สุดทาย ความอุตสาหพยายามของเราก็เปนผล เราปนจักรยานออกไปบนถนนจนได 
 การทาทายที่เราตองเผชิญในชีวิตนั้นก็ไมตางกับการขี่จักรยานหรอก 
การดําเนินไปตามเสนทางความชอบธรรมที่ตรงและแคบ ตามพระประสงคของพระเจา 
ก็เหมือนกับการปนจักรยานนั่นแหละ ตองใชความกลาหาญ จิตใจที่จดจอ และมุงม่ัน ไมยอมแพ   
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    

ขาแตพระบิดา ขอทรงรื้อฟนความเชื่อแบบเด็กขึ้นในขาพระองค 
เพื่อใหขาพระองคสามารถเผชิญกับการทาทายในชีวิตไดดวยทาทีอยางผูมีชัยชนะ 
ขอทรงเตือนใจขาพระองคถึงบรรดาวีรบุรุษแหงความเชื่อผูซึ่งมีชัยชนะเหนือสถานการณที่ดูเหมือนเปนไปไ
มไดโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระองค และทําหนาที่ของตนเองสําเร็จไดอยางมีชัยชนะ 
 

 ขอพระคมัภรีประจําวนั   
ฟลิปป  3.14 ขาพเจากําลังบากบ่ันมุงไปสูหลักชัย เพื่อจะไดรับรางวัล 
ซึ่งในพระเยซูคริสตพระเจาไดทรงเรียกจากเบื้องบนใหเราไปรับ 
 
ฮีบรู 12.2 หมายเอาพระเยซูเปนผูบุกเบิกความเชื่อ และผูทรงทําใหความเชื่อของเราสมบูรณ 
พระองคไดทรงอดทนตอกางเขน เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ไดเตรียมไวสําหรับพระองค 
ทรงถือวาความละอายนั้นไม เปนสิ่งสําคัญและพระองคไดประทับ  ณ  เบื้องขวาพระที่น่ังของพระเจา    
 
 
ฮีบรู 10.38 แตคนชอบธรรมของเรานั้นจะดํารงชีวิตอยูดวยความเชื่อ และถาความเชื่อของเขาเสื่อมถอย 
เราจะไมมีความพอใจในคนนั้นเลย     
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ใครมหี ูจงฟงเสยีงทีพ่ระวญิญาณตรสักบัครสิตจกัรเถดิ 
 
 พระวจนะจากพระธรรมวิวรณตอนนี้เปนถอยคําของพระเจาสําหรับยุคสุดทายนี้ 
เราตองมีหูที่จะไดยินเสียงของพระเจาซึ่งกําลังตรัสกับคริสตจักร ไมใชสิ่งที่พระวิญญาณกําลังตรัสกับโลก 
เรื่องราวจากพระธรรม 2 พงศกษัตริย 7 นั้น ชนชาติอิสราเอลถูกศัตรูยกทัพมาลอมพวกเขาไว 
พวกเขาไมเหลือความหวังใดๆ ที่จะมีชัยชนะไดเลย 
นอกจากการที่พระเจาทรงกระทําใหศัตรูของเขาไดยินเสียงอื้ออึงจนตกใจกลัว 
เม่ือกองทัพซีเรียไดยินเสียงที่พระเจาทรงสงมาโจมตีพวกเขาแลว พวกเขาพากันแตกทพัหนีไป 
ทิ้งทรัพยสมบัติและศาสตราวุธไวใหคนอิสราเอลไดยึดครอง 
เสียงที่พระเจากระทําใหคนซีเรียไดยินนั้นไมไดมีไวเพื่อใหประชากรของพระองคไดยิน 
พระเจาอาจจะยังตรัสถอยคําที่นากลัวเพื่อทําใหศัตรูของเราหนีไป 
ทิ้งความม่ังค่ังของคนบาปไวใหตกเปนของคนชอบธรรม อยาฟงเสียงที่ชาวโลกกําลังไดยินอยูน้ัน... 
แตจงฟงเสียงที่พระวิญญาณของพระเจากําลังตรัสกับคริสตจักรของพระองค 
พระเจาอาจทรงประสงคใหคุณวิ่งเขาหา ในขณะที่ชาวโลกกําลังวิ่งหนีไปก็ได 
พระเจากําลังตรัสอะไรกับคริสตจักรอยูในตอนนี้?  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระเจา โปรดประทานหูที่ฟงได 
และหัวใจที่เขาใจในส่ิงที่พระวิญญาณของพระเจากําลังตรัสกับคริสตจักร 
ขอทรงชวยขาพระองคที่จะรูจักสังเกตถึงความแตกตางระหวางสิ่งที่ชาวโลกกําลังฟง 
และส่ิงที่พระองคตองการใหลูกของพระองคไดยิน  
 

 ขอพระคมัภรีประจําวนั   
2 พงศกษัตริย 7.6-7 เพราะพระเจาไดทรงกระทําใหกองทัพของคนซีเรียไดยินเสียงรถรบ   เสียงมา   
และเสียงกองทัพใหญ   เขาจึงพูดกันและกันวา “ดูเถิด  
พระราชาแหงอิสราเอลไดจางบรรดาพระราชาแหงคนฮิตไทต   
และบรรดาพระราชาแหงอียิปตมารบเราแลว” เขาจึงลุกขึ้นหนีไปในเวลาโพลเพล  และทิ้งเต็นท  มา   
และลาของเขา ทิ้งเต็นทไวอยางน้ันเอง และหนีไปเอาชีวิตรอด 
 
มัทธิว 13.15 เพราะวาชนชาติน้ีกลายเปนคนมีใจเฉื่อยชา  หูก็ตึง และตาเขาก็ปด  มิฉะน้ันเขาจะเห็นดวยตา     
และจะไดยินดวยหู และจะไดเขาใจดวยจิตใจ  แลวจะหันกลับมา และเราจะไดรักษาเขาใหหาย     
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สิง่ทีคุ่ณกาํลงัเผชญิอยูนัน้ อาจไมใชการลงโทษสิง่ทีคุ่ณเคยทาํมาในอดตี  
แตเปนการเตรยีมคุณไวสาํหรบัอนาคต 

 
 เมื่อตองเขาสัมภาษณงาน พวกเราหลายคนคงเคยโดนถามวา “คุณมีประสบการณมากอนบางไหม?” 
ในขณะที่เรามุงเนนแตผลการเรียน 
กลุมนายจางก็ยังคงสนใจประสบการณที่ผานมาในชีวิตของเราเปนอยางมาก ในความเปนจริงน้ัน 
งานหลายประเภทยังคงเรียกรองใหคนงานมีประสบการณบางระดับหนึ่ง 
ถึงแมเขาจะมีการศึกษาสูงอยูแลวก็ตาม  
 ประโยชนจากประสบการณในอดีตจะชวยสอนใหเรารูวาส่ิงไหนควรทํา และสิ่งไหนไมควรทํา 
และอาจชวยปองกันเราจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายใหญหลวงไดหลายครั้ง 
แตบนเสนทางแหงชีวิตนั้นเรายอมทําผิดพลาดได พระเจาจะทรงใชความผิดพลาดเหลาน้ีเพื่อสอนเรา 
และทําใหเราทํางานในหนาที่ของเราไดดีขึ้น  
  
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
  ขาแตพระเจา 
ขอทรงชวยขาพระองคที่จะเปลี่ยนวิธีการคิดตอสถานการณที่ขาพระองคกําลังเผชิญอยูในวันน้ี 
ขอทรงใชสิ่งเหลาน้ีเพื่อสอนขาพระองคถึงความสัตยซื่อและความรักของพระองค 
เพื่อขาพระองคจะไดพรักพรอมในการรับมือกับสิ่งที่ยิ่งใหญกวาที่พระองคจัดเตรียมไวในชีวิต 
และเม่ือขาพระองคไดเรียนรูจากพระองคแลว ขอพระองคทรงเรียนรูจักขาพระองค 
วาขาพระองคเปนที่ไววางใจในสิ่งที่ยิ่งใหญกวา 
เพราะขาพระองคมุงม่ันที่จะผานบททดสอบของชีวิตโดยฤทธิ์เดชและพระวจนะของพระองค 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั  
ปฐมกาล 50.20 พวกทานคิดรายตอเราก็จริง   แตฝายพระเจาทรงดําริใหเกิดผลดีอยางที่บังเกิดขึ้นน้ีแลว   
คือชวยชีวิตคนเปนอันมาก 
 
อิสยาห 48.10 ดูเถิด เราไดถลุงเจาแลว แตไมเหมือนเงิน  เราไดทดลองดูเจาในเตาของความทุกขใจ     
 
 2โครินธ 4.18 เพราะวาเราไมไดเห็นแกสิ่งของที่เรามองเห็นอยู แตเห็นแกสิ่งของที่มองไมเห็น 
เพราะวาส่ิงของซึ่งมองเห็นอยูน้ันเปนของไมยั่งยืน  แตสิ่งซึ่งมองไมเห็นน้ันกถ็าวรนิรันดร  
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คณุไมมวีนัเปลีย่นวนัพรุงนีข้องคณุได ถาคณุไมยอมเปลีย่นวนันี ้
 
 ไมมีวันใดที่เหมาะจะลงมือทําการมากไปกวาวันน้ีอีกแลว วันนี้เปนเพียงวันเดียวที่คุณมีอยู 
วันพรุงน้ีไมเคยมาถึง 
มีคนกลาววา นิยามของคําวา บา น้ัน คือการทําส่ิงเดิมๆ 
ซ้ําแลวซ้ําอีกโดยคาดหวังวาจะไดผลลัพธที่ตางไปจากเดิม 
หากเราตองการใหอนาคตของเราแตกตางไปจากอดีตที่ผานมา 
เราก็ตองฉวยโอกาสที่เรามีอยูในวันนี้แลวตัดสินใจสรางอนาคตใหดี 
ลงมือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรารูวาจําเปนตองเปลี่ยน 
 จงตรวจสอบจิตใจตนเองเสียแตตอนนี้... ไมมีเวลาใดที่ดีกวาน้ีอีกแลว... 
จงทาทายตัวเองที่จะลงมือกาวไป 
แลวเปลี่ยนอนาคตของคุณใหเปนไปตามแผนการอันยอดเยี่ยมที่พระเจาเตรียมไวสําหรับชีวิตคุณ 
พระเจาทรงคาดหวังใหเราเปลี่ยน พระองคทรงประสงคใหเราเติบโตขึ้นในพระวจนะ 
โดยการนํามาใชในชีวิตเราทุกวัน พระองคทรงทราบวา สิ่งที่เราเปลี่ยนในวันนี้ 
จะเปนตัวเปลี่ยนอนาคตของเรา จงเปลี่ยนแปลง 
 
  
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระบิดา 
โปรดประทานบุคลิกภาพที่เขมแข็งเพื่อใหเห็นความสวางของพระองคในเรื่องที่ขาพระองคจําเปนตองเปลี่ยน
แปลงตัวเองในวันนี้ ขาพระองคตระหนักวา 
สิ่งที่จะขัดขวางขาพระองคจากการมีอนาคตที่ดีน้ันอาจเปนตัวของขาพระองคเอง 
โปรดประทานพระคุณใหขาพระองคเปลี่ยนแปลงไดในวันน้ี 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั  
โรม 12.2 อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้  แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ 
แลวอุปนิสัยของทานจึงจะเปลี่ยนใหม เพื่อทานจะไดทราบน้ําพระทัยของพระเจา จะไดรูวาอะไรดี  
อะไรเปนที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม     

2โครินธ 6.2 เพราะพระองคตรัสวา ในเวลาอันชอบเราไดฟงเจา  ในวันแหงความรอดเราไดชวยเจา  นี่แนะ   
บัดน้ีเปนเวลาอันชอบ นี่แนะ บัดน้ีเปนวันแหงความรอด  
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การรองทลู จะชวยปลดปลอยคณุใหพนจากอยีปิตได  
แตคุณตองมคีวามสตัยซือ่จงึจะเขาไปถงึ 

แผนดนิแหงพระสญัญาได  
 
 เชนเดียวกับที่คนอิสราเอลรองทูลขอใหพระเจาทรงปลดปลอยพวกเขาจากการเปนทาสของอียิปต 
พวกเราในทุกวันน้ีก็รองทูลขอใหพระเจาทรงปลดปลอยเราจากปญหาในชีวิตที่กําลังกดขี่ขมเหงเราอยู 
เราอาจตกเปนทาสของสิ่งเสพติดบางอยาง อาจประสบปญหาดานการเงิน หรือตองการงานทํา 
เราอาจตองการการเยียวยาในชีวิตสมรส หรือตองการความชวยเหลือในดานตางๆ 
ซึ่งดูเหมือนกําลังผูกมัดเราใหเปนเชลยอยู  
 เราทุกคนคงเคยมีประสบการณกับการรองทูลตอพระเจาเปนสวนตัว 
และไดเห็นพระองคเสด็จมาปลดปลอยและชวยกูเราหลายครั้งแลว 
แตถาเราคาดหวังที่จะไดรับพระสัญญาของพระเจาเปนมรดกแลว 
เราตองไมหลงไปกับการทดลองจนลืมพระเจาเม่ือปญหาของเราไดรับการแกไขแลว 
พระหัตถของพระเจาอันเดิมที่ชวยกูเรานั้น จะทรงปกปองและนําพาเราไปสูดินแดนที่เต็มดวยน้ํานม 
นํ้าผ้ึงไหลบริบูรณ แตเราตองมีความสัตยซื่อจึงจะไดครอบครองแผนดินนั้น 
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระเจา โปรดประทานกรอบความคิดอยางคนที่ซื่อสัตยตอพระองค 
เม่ือปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาของขาพระองคไดรับการชวยเหลือแลว 
และขาพระองคถูกทดลองใจใหหันกลับไปทางเดิม หรือมีใจเฉื่อยชาตอพระองค 
ก็ขอพระองคทรงเตือนใจใหรูสึกสํานึกโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค 
และขอทรงประทานพระคุณเพื่อใหขาพระองคสามารถดําเนินตอไปในความสัตยซื่อ 
เพื่อขาพระองคจะไดไมพลาดจากแผนดินแหงพระสัญญาที่พระองคทรงจัดเตรียมไวเพื่อขาพระองคน้ัน 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั  
อพยพ 3.7-8 พระเจาตรัสวา  “เราเห็นความทุกขของประชากรของเราที่อยูในประเทศอียิปตแลว  
เราไดยินเสียงรองของเขา  เพราะการกดขี่ของพวกนายงาน  เรารูถึงความทุกขรอนตางๆของเขา 
เราลงมาเพื่อจะชวยเขาใหรอดจากมือชาวอียิปต  และนําเขาออกจากประเทศนั้น  
ไปยังแผนดินที่อุดมกวางขวาง เปนแผนดินที่มีนํ้านม  และน้ําผ้ึงไหลบริบูรณ คือไปยังที่อยูของชาวคานาอัน  
คนฮิตไทต คนอาโมไรต คนเปริสซี คนฮีไวต และคนเยบุส 
 
กาลาเทีย 5.22 ฝายผลของพระวิญญาณน้ัน คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ   
ความปรานี ความดี  ความสัตยซื่อ 
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สิง่ธรรมดาสามญันัน่แหละทีช่วยเตรยีมและทาํใหเรามคีณุสมบตัพิรอมสาํหรบัสิง่ทีพ่ิเศษ  
จงเปนคนยิง่ใหญในชวงธรรมดาๆ ของคณุ...  

  
ชีวิตของคุณนาเบื่อและซ้ําซากจําเจหรือเปลา? 

คุณเคยคิดฝนอยากใหมีอะไรตื่นตาตื่นใจเกิดขึ้นกับชีวิตที่จําเจของคุณบางไหม? 
ความรูสึกอยางน้ีถือเปนเรื่องธรรมดาของทุกคน 
แตในความเปนจริงก็คือชีวิตประจําวันของเราสวนใหญมีแตเรื่องธรรมดาๆ ทั้งน้ัน 
แตน่ันก็ไมไดหมายความวามันจะปราศจากจุดประสงค วันธรรมดาๆ เหลาน้ีถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบ 
ดัดแปลง และเสริมสรางบุคลิกภาพของเราใหเขมแข็งขึ้น 
 ความยิ่งใหญที่แทจริงน้ันไมไดวัดกันในยามที่เราสองแสงแวววาว 
แตตองวัดกันที่พฤติกรรมที่คงเสนคงวาตลอดทั้งชีวิต 
เม่ือเราพิสูจนใหเห็นวาเปนคนที่ไววางใจไดและมีวินัยในยามธรรมดาของชีวิต 
เราก็มีคุณสมบัติที่จะรับมือกับชวงเวลาที่พิเศษของชีวิตได จงยิ่งใหญในยามธรรมดาของคุณ! 
 
  
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระเจา ขอบคุณพระองคสําหรับวันธรรมดาๆ 
ที่พระองคทรงออกแบบไวเพื่อผลักดันขาพระองคไปสูวันพิเศษขางหนา 
ขาพระองคจะพิสูจนตนเองวาเปนคนซื่อสัตยกับสิ่งที่เปนอยูในวันน้ี ในการทําหนาที่รับผิดชอบที่กําหนดไว 
เพื่อพิสูจนตนเองวาขาพระองคเปนคนที่ไวใจไดสําหรับวาระพิเศษที่จะมาถึงในชีวิต 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั  
อิสยาห 40.31 แตเขาทั้งหลายผูรอคอยพระเจาจะเสริมเรี่ยวแรงใหม    เขาจะบินขึ้นดวยปกเหมือนนกอินทรี     
เขาจะวิ่งและไมเหน็ดเหนื่อย    เขาจะเดินและไมออนเปลี้ย  
  
กิจการ 19.11 พระเจาไดทรงกระทําอิทธิฤทธิ์อันพิสดารดวยมือของเปาโล  

9 
 



พฤศจกิายน 10 
 

จงยอมรบั จงเลกิ และจงลมืมันไป 
 
 ของขวัญที่พิเศษอยางยิ่งชิ้นหนึ่งซึ่งพระเจาทรงประทานใหเรานั่นคือ สิทธิที่จะเลือก 
เราสามารถเลือกที่จะรับใชพระเจา หรือรับใชตัวเองก็ได 
การรับใชตัวเองทําใหเราตกอยูในเสนทางที่จะนําไปสูความพินาศ 
แตจุดหมายปลายทางนั้นอาจเปลี่ยนไดทุกขณะ 
โดยท่ีเราใชสิทธิที่จะเลือกนั้นเพื่อหันเหทิศทางในการดําเนินชีวิตของเราไปในเสนทางใหม  
 เราจะเริ่มมุงหนาไปสูเสนทางที่ถูกตองไดอยางไร? ประการแรก 
เราตองยอมรับวาเราทําบาปตอพระเจา การยอมรับอยางน้ี เปนสิ่งที่สําคัญมาก 
เพราะมันทําใหเราเกิดความรูสึกผิดและความรับผิดชอบที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม ประการที่สอง 
เราตองเลิกกระทําบาปเสีย ทางเลือกอยางที่สองนี้จะชวยใหเรามุงหนาไปสูเสนทางที่ถูกตองอยูเสมอ 
จากน้ันเราตองลืมความบาปของเราเสียเพื่อเราจะไดมีชีวิตที่หลุดพนจากความรูสึกผิด ยอมรับ เลิก 
และลืมมันไป นี่คือสามกาวที่จะชวยใหเรากาวหนาไปในชีวิต  
 
  
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระบิดา วันนี้ขาพระองคขอรับวาไดทําบาปตอพระองค 
โปรดยกโทษและประทานกําลังแกขาพระองคที่จะเลิกและไมหันกลับไปอีกเลย 
โปรดทรงชวยใหขาพระองคอยูในความรักของพระเจา โดยรูแนวา 
พระโลหิตของพระเยซูไดยกบาปแกขาพระองคหมดแลว ขาพระองคจึงลืมความบาปเหลาน้ันได 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั  
1ยอหน 1.9 ถาเราสารภาพบาปของเรา   พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม   ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา   
และจะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น 
 
 สดุดี 51.10 ขาแตพระเจา  ขอทรงสรางใจสะอาดภายในขาพระองค    
และฟนนํ้าใจที่หนักแนนขึ้นใหมภายในขาพระองค     
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การมกีิจกรรมมาก ไมไดหมายความวาจะเกดิผลมาก 
 

ชวงเวลาในประวัติศาสตรของมนุษยชาติที่เรียกไดวายุงและสาละวนมากที่สุดก็คือทุกวันน้ี 
ทุกคนตางมีธุระยุง และบอยครั้งที่เรารีบผละจากกิจกรรมหนึ่งไปสูอีกกิจกรรมหนึ่ง 
ชนิดแทบจะทําตามกําหนดการไมทัน แตการมีธุระยุงไมไดหมายถึงการไดผลผลิตเสมอไป 
ในโลกปจจุบันที่เต็มไปดวยความเรงรีบและสิ่งสารพัดที่เรียกรองเวลาของเรานั้น 
ขอใหพิจารณาดูวาอะไรที่คุณกําลังกระทําอยู คุณทําไปทําไม และคุณทําไปเพื่อใคร? 
คุณอาจจะพบวามีกิจกรรมในชีวิตบางอยางที่ผลาญพลังงานของคุณไปมากมาย 
แตใหผลลัพธที่มีคุณคาเพียงนอยนิดเทาน้ัน จงจัดลําดับความสําคัญในชีวิตของคุณเสียใหม 
คุณจะพบวาชีวิตของคุณดําเนินไปอยางราบรื่นมากขึ้น 
และเวลาที่คุณลงทุนลงแรงไปจะมีความหมายอยางแทจริง    
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระเจา โปรดประทานปญญาเพื่อชวยขาพระองคที่พิจารณาชีวิตของตนเองดวยความซื่อสัตย 
และสามารถมองเห็นสิ่งที่สําคัญอยางแทจริงได 
ขอทรงชวยขาพระองคที่จะรูจักประเมินเห็นความสําคัญของสิ่งตางๆ ได 
และทรงชวยใหขาพระองคสามารถยืนหยัดมุงม่ันทําในสิ่งที่สําคัญของชีวิต เมื่อถึงวาระสุดทายของชีวิต 
ขาพระองคอยากจะหันกลับมามองดูอดีตและกลาวดวยความมั่นใจไดวา 
ขาพระองคไดสรางความแตกตางขึ้นมาไดเพราะไดจดจอทุมเทกับสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิต  
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั  
มัทธิว 6.33 แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา   และความชอบธรรมของพระองคกอน   
แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลาน้ีให     
 
เอเฟซัส 5.15-17 เหตุฉะน้ันทานจงระมัดระวังในการดําเนินชีวิตใหดี   อยาใหเหมือนคนไรปญญา   
แตใหเหมือนคนมีปญญา จงฉวยโอกาส   เพราะวาทุกวันน้ีเปนกาลที่ชั่ว เหตุฉะน้ันอยาเปนคนโงเขลา   
แตจงเขาใจนํ้าพระทัยขององคพระผูเปนเจาวาเปนอยางไร 
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คณุอาจกําลงัอยูในขัน้ตอนทีพ่ระเจากาํลังปนชวีติอยู 
 

เม่ือดาวิดตัดสินใจที่จะสรางนิเวศใหเปนที่ประทับของพระเจาน้ัน 
ทานถูกพระเจาตําหนิผานทางผูเผยพระวจนะนาธัน 
พระเจาเตือนความจําวาทานไดรับการเลือกสรรจากพระเจาตั้งแตยังเปนเด็กนอย คอยเลี้ยงดูแกะอยูไมกี่ตัว 
ซึ่งเปนชวงชีวิตที่ดาวิดยังไมมีชื่อเสียง ไมมีสิ่งใดที่พอจะเอามาเสนอแลกเปลี่ยนกับพระเจาได 
ผูเผยพระวจนะกลาวตอไปวา การที่ดาวิดคิดจะสรางนิเวศถวายแดพระเจา 
โดยท่ีพระเจาไมไดตรัสส่ังน้ันถือเปนการทึกทักเอาเอง สุดทายพระเจาตรัสกับดาวิดวา 
“เราไดนําตัวเจามาและสรางเจา...”  

การที่พระเจาไดทรงนําตัวทานมาและสรางใหเปนกษัตริยน้ัน 
พระเจาไมไดนําทานมาแลวมอบราชอาณาจักรใหแกทานทันที ดาวิดตองใชเวลาหลายปในการเตรียมชีวิต 
ซึ่งเราเองก็ตองเปนเชนกัน บางทีคุณอาจอยูในระหวางชวงเวลาที่ตองตัดสินใจในวันน้ี 
จงทําตัวเปนดินเหนียวที่อยูในพระหัตถของพระองคผูเปนชางปน และมอบชีวิตใหพระองคทรงสราง 
พระองคมีแผนการเตรียมไวสําหรับคุณแลว! 
                                                                       
  
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระบิดา 
ขาพระองคเลือกที่จะจดจอที่พระองคในชวงเวลาที่ถูกทดสอบและทาทายผานความทุกขตางๆในชีวิต 
ขาพระองคเลือกที่จะเชื่อวาพระหัตถพระองคอยูเหนือชีวิตของขาพระองค 
และพระองคกําลังสรางขาพระองคขึ้นในคุณลักษณะชีวิตที่ดี 
เพื่อใหขาพระองคสมกับการถูกเรียกวาเปนคริสเตียน มีชีวิตเหมือนอยางพระเยซู ขาพระองคจะอยูในลู 
และวิ่งไปจนถึงเสนชัย เม่ือขาพระองคตกอยูในความกดดัน 
ขาพระองคจะรวมมือกบัพระองคและยอมใหพระองคไดเปลี่ยนแปลงชีวิตใหเปนเหมือนพระองค 
ขอโปรดทําใหขาพระองคเหมือนพระองคยิ่งมากขึ้น 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั  
  
2 ซามูเอล 7.8 เพราะฉะนั้น  บัดน้ีเจาจงกลาวแกดาวิดผูรับใชของเราวา  'พระเจาจอมโยธาตรัสดังน้ีวา  
เราเอาเจามาจากทุงหญา  จากการตามฝูงแพะ แกะ  เพื่อใหเจาเปนเจาเหนืออิสราเอลประชากรของเรา 
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หลายคนเต็มใจใหพระเจาใช แตไมเตม็ใจทีจ่ะรบัการเตรยีมชวีติ 
 

 คุณอยากเปนแพทย เปนนักบินอวกาศ เปนนักวิทยาศาสตร หรือเปนนักกีฬาที่ยิ่งใหญบางไหม? 
บางทีคุณอาจจะเปนได และนาจะเปนดวยซ้ํา แตคุณจะเปนไมไดเลย ถาคุณไมยอมเตรียมตัวที่จะเปน 
ในเกือบทุกสาขาอาชีพของชีวิตนั้น เราพบวามีคนจํานวนมากที่เต็มใจจะทําหนาที่รับใชในอาชีพที่ยิ่งใหญ 
แตมีนอยคนที่จะยอมทุมเทเวลา 
ทรัพยากรและความพยายามที่จะเตรียมตัวเองใหพรอมสําหรับการงานดังกลาวน้ัน 
ขอนี้อธิบายใหเราเขาใจถึงขอพระคมัภีรที่วา คนที่ไดรับการทรงเรียกน้ันมีมาก แตคนที่ถูกเลือกนั้นมีนอย  
  ขอแตกตางระหวางคนที่ไดรับการทรงเรียก 
กับคนที่ไดรับการเลือกนั้นอาจอยูที่การเตรียมชีวิตใหพรอม 
เรายอมไมยอมใหศัลยแพทยมาผาตัดสมองของเราเปนแน ถาเขาไมไดรับการฝก ไมมีการเตรียมตัว 
ไมผานการฝกงานหรืออยูภายใตการดูแลของหมอใหญมากอน 
แตเราซึ่งตองทําการซึ่งเปนงานที่สงผลกระทบตอจิตวิญญาณจนชั่วนิรันดรกลับอยากใหพระเจาทรงใชเราโ
ดยไมเต็มใจที่จะทุมเทเวลา 
ทรัพยากรและความพยายามเพื่อที่จะเตรียมตัวเองใหพรอมสําหรับการงานที่สําคัญอยางน้ีเลย 
จงตัดสินใจเสียแตวันนี้วา คุณจะไมยอมเปนคนที่รับแตการทรงเรียกจากพระเจาเทาน้ัน 
จงมอบถวายตัวเองและทุมเทเสียสละในชวงเวลาแหงการเตรียมตัว 
เพื่อใหพระเจาทรงใชคุณไดในการงานที่ยิ่งใหญขึ้น   
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระเจา ขอทรงชวยใหขาพระองคยินดีรับการทรงเรียกเขาสูการเตรียมตัว 
เพื่อจะทําตามเปาหมายของชีวิต เชนเดียวกับที่ขาพระองคปรารถนาใหพระองคทรงใช 
ขาพระองคขอยอมรับเอาการเตรียมตัวเพื่อใหพรอมสําหรับจุดประสงคที่พระองคทรงเรียกใหทํา 
ขอทรงใชคนอื่นตามแผนการและพระวจนะของพระองค เพื่อใหเขามาเสริมสรางชีวิตของขาพระองค 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั  
เอเฟซัส 4.11-13 ของประทานของพระองค ก็คือใหบางคนเปนอัครทูต   บางคนเปนผูเผยพระวจนะ   
บางคนเปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ  บางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย 
เพื่อเตรียมธรรมิกชนใหเปนคนที่จะรับใช   เพื่อเสริมสรางพระกายของพระคริสตใหจําเริญขึ้น 
จนกวาเราทุกคนจะบรรลุถึงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ  และในความรูถึงพระบุตรของพระเจา  
จนกวาเราจะโตเปนผูใหญเต็มที่  คือเต็มถึงขนาดความไพบูลยของพระคริสต 
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พระบญัญตัขิอทีส่บิเอด็คอื “เจาจงอยาเหงือ่ตกเลย” 
  
 บอยครั้งที่ความกังวลเขามากัดกรอนในชีวิตของเราเหมือนกับที่คลื่นทะเลซัดโถมเขาใสปราสาททรา
ย ความหวาดกลัวตอสิ่งที่ยังไมมาถึง สิ่งที่อาจเกิดขึ้น และสารพัดคําวา “ถาเผื่อวา...” 
เต็มอยูในหัวคิดของเราจนเราไมอาจมองเห็นหรือคิดถึงสิ่งใดไดอีก 
แตเปาโลหนุนใจทิโมธีวาพระเจาไมไดประทานวิญญาณแหงความกลัวใหแกเรา 
แตพระองคประทานวิญญาณแหงฤทธิ์เดช ความรักและการรูจักบังคับตนใหแกคริสเตียนทุกคน ดังน้ัน 
เม่ือเราตองเผชิญกับความกังวลในแตละวันอยางหลีกเลี่ยงไมได 
จงละความกระวนกระวายของเราไวกับพระเจา กี่ครั้งก็ไดเทาที่จําเปน 
พระองคจะทรงชวยเราใหกาวผานลมพายุและอุปสรรคปญหาในชีวิตของเราไป  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    

ขาแตพระบิดา ขาพระองคเลือกในวันน้ีที่จะจดจอความคิดอยูกับสิ่งที่อยูเบื้องบน ไมใชสิ่งตางๆ 
ที่ทําใหชีวิตขาพระองคตึงเครียด ขาพระองครูวา ขาพระองคกระทําทุกสิ่งไดโดยพระคริสตผูทรงเสริมกําลัง 
และขาพระองคคือผูพิชิต ปญหาที่ขาพระองคเผชิญอยูไมอาจโถมทับชีวิตนี้ได 
ขาพระองคจะโถมทับปญหาดวยพระวจนะของพระเจา โดยความเชื่อและความเพียรอดทน 
ขาพระองคจะไดรับพระสัญญาเปนมรดก 

 
ขอพระคมัภรีประจําวนั  
2ทิโมธี 1.7 เพราะวาพระเจามิไดทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวใหเรา แตไดทรงประทานจิตที่กอปรดวยฤทธิ์   
ความรัก และการบังคับตนเองใหแกเรา  
 
1ยอหน 4.18 ในความรักน้ันไมมีความกลัว   แตความรักที่สมบูรณน้ันก็ไดขจัดความกลัวเสีย   
เพราะความกลัวเขากับการลงโทษและผูที่มีความกลัวก็ยังไมมีความรักที่สมบูรณ   
 
ฟลิปป 4.6-7  อยาทุกขรอนในสิ่งใดๆเลย  แตจงทูลเรื่องความปรารถนาของทานทุกอยางตอพระเจา  
ดวยการอธิษฐาน  การวิงวอน  กับการขอบพระคุณ แลวสันติสุขแหงพระเจาซึ่งเกินความเขาใจ 
จะคุมครองจิตใจและความคิดของทานไวในพระเยซูคริสต 
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ถาอยากมสีขุภาพด ีเราตองทานอาหารทีเ่หมาะสม ออกกาํลงักายอยางเหมาะสม  
พกัผอนอยางเพยีงพอ และรูจกัละเลกิสิง่ที่ไมเปนประโยชนเสยี 

 
 ตองใหผมอธิบายเพิ่มเติมอีกไหม? เอาเถอะ ยังไงผมก็ขออธิบายอยางน้ีก็แลวกัน 
ความสมดุลคือกุญแจสําคัญในชีวิตคนเรา 
ถาขาดองคประกอบสวนใดสวนหน่ึงไปเราก็จะเริ่มรูสึกถึงผลลัพธที่ตามมาทันที 
พระเจาทรงสรางเราใหเปนวิญญาณที่มีจิตใจและอาศัยอยูในรางกาย 
และแตสวนเหลาน้ีเราตองคอยดูแลอยางเหมาะสมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ัน รางกาย จิตใจ 
และวิญญาณจึงตองไดรับการดูแลเอาใจใสอยางเหมาะสมเพื่อใหมีสุขภาพที่ดีที่สุด 
ซึ่งไมไดหมายความวาเราจะตองไดรับสารอาหารที่เหมาะสมเทาน้ัน 
ยังหมายถึงการละเลิกจากสิ่งที่เห็นไดชัดวาเปนอันตรายตอสุขภาพของเราอีกดวย ดังน้ัน 
อยาคิดวาเปนเรื่องแปลกที่เราควรจะสํารวจดูจิตใจและวิญญาณของเราอยูเสมอๆ 
และคอยขจัดสิ่งที่ขัดกับน้ําพระทัย ขัดกับวิถีทาง และพระวจนะของพระเจาออกไป แลวคุณจะรูสึกดีขึ้น 
มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นมาก พระองคทรงสัญญาไวเชนนั้น  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
  ขาแตพระเจา ขอทรงชวยใหขาพระองคเผชิญหนากับเรื่องตางๆ 
ที่อาจสงผลเสียตอชีวิตของขาพระองคในฐานะที่เปนพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
โปรดประทานปญหาใหขาพระองคสามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดบางที่เปนอันตรายตอสุขภาพจิตและวิญญาณ 
เพื่อใหขาพระองคขจัดมันออกไปได โปรดชําระใจใหบริสุทธิ์ดวยเถิด ขาแตพระเจา 
และทําใหขาพระองคเปนภาชนะที่สะอาด ซึ่งพระองคสามารถสองแสงผานชีวิตได 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวนั  
ยากอบ 1.21 เหตุฉะน้ันจงเลิกความโสมมท้ังหลายแหล   และการชั่วรายอันดกด่ืน   
และจงนอมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝงไวแลวน้ัน   ซึ่งสามารถชวยจิตวิญญาณของทานทั้งหลายใหรอดได     
  
เอเฟซัส 4.22-24 ทานจงทิ้งตัวเกาของทาน   ซึ่งคูกับวิถีชีวิตเดิมน้ันเสีย   
อันจะเสื่อมเสียไปสูความตายตามตัณหาอันเปนที่หลอกลวง  และจงใหวิญญาณจิตของทานเปลี่ยนใหม 
และใหทานสวมสภาพใหม   ซึ่งทรงสรางขึ้นใหมตามแบบอยางของพระเจา   
ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แทจริง     
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ปลอยใหคนมโีอกาสลมเหลวบาง 
 

 พระคัมภีรวาดภาพพระเยซูใหเราเห็นทั้งในฐานะพระบุตรของพระเจา และบุตรมนุษย 
ความเปนมนุษยของพระเยซูทําใหพระองคตองไดรับการสั่งสอนและมีประสบการณกับชีวิตขณะที่กําลังเติบโ
ตขึ้นสูความเปนผูใหญและทําพันธกิจของพระเจา 
ไมเพียงแตพระองคจะตองถูกทดลองใจในทุกดานแลวยังปราศจากบาปเทาน้ัน 
แตพระองคยังทรงเรียนรูถึงคุณคาของการเชื่อฟงผานทางการยอมทนทุกขในเรื่องตางๆ 
ผูเผยพระวจนะอิสยาหประกาศวาพระเมสสิยาหจะตองเผชิญกับทั้งสิ่งที่หวานชื่นและขมขื่นในชีวิต 
เพื่อพระองคจะสามารถตัดสินใจไดดวยพระองคเองเมื่อถึงวาระกําหนดของพระองค  
 พระเจาทรงประทานใหพระเยซูพระบุตรของพระองคมีทางเลือก 
และยอมใหพระองคมีโอกาสที่จะลมเหลวหรือประสบความสําเร็จก็ได 
พระเยซูจะทรงเรียกใหทูตสวรรคเปนหมื่นมาตอสูเพื่อชวยพระองคลงมาจากไมกางเขนก็ได 
แตพระองคเลือกที่จะไมทําเชนนั้น พระองคมีสิทธิที่จะเลือกไดเอง 
อยารูสึกหนักใจที่คนซึ่งเราสรางเปนสาวกไดโตขึ้นในการรับใชของเขา เมื่อถึงจุดหนึ่ง 
เราตองยอมปลอยคนอื่นไป นั่นคือการสรางนักวิ่งใหมเพื่อใหวิ่งตอจากเราในรอบถัดไป  
 
  
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระบิดา 
ขอโปรดประทานปญญาและพระคุณใหขาพระองครูจักไวใจคนอื่นเหมือนที่พระองคทรงไวใจ 
และยอมใหคนซึ่งเคยอยูภายใตการดูแลของขาพระองคไดยืนหยัดเคียงบาเคียงไหลในหนาที่รับผิดชอบกับพ
ระองคโดยตรง นี่คือแผนดินของพระองค และเราทุกคนเปนผูรับใชของพระองค 
ขอทรงชวยใหเราทุกคนตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ถูกตองในพระนามพระเยซู 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั 
อิสยาห 7.15 ทานจะรับประทานนมขนและน้ําผ้ึง   เมื่อทานรูที่จะปฏิเสธความชั่วและเลือกความดี 
  
ฮีบรู 5.8 ถึงแมวาพระองคทรงเปนพระบุตร   
พระองคก็ทรงเรียนรูที่จะนอบนอมยอมเชื่อฟงโดยความทุกขลําบาก   ที่พระองคไดทรงทน  
  
ฮีบรู 4.15 เพราะวา   เรามิไดมีมหาปุโรหิตที่ไมสามารถจะเห็นใจในความออนแอของเรา   
แตไดทรงถูกทดลองใจเหมือนอยางเราทุกประการ   ถึงกระนั้นพระองคก็ยังปราศจากบาป 
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การเพิ่มสมาชกิครสิตจกัรควรเปนผลพลอยไดจากนมิติของครสิตจกัร  
ไมใชเปนนมิติหลกั 

 
 “นําวิญญาณเพื่อแผนดินของพระเจา” ควรเปนเปาหมายสําหรับผูเชื่อทุกคน 
ยิ่งกวาน้ันมันควรเปนเปาหมายของทุกคริสตจักรดวย จํานวนผูเชื่อก็เปนเรื่องสําคัญ 
แตหลายครั้งเม่ือเราเริ่มนับจํานวนคน เรามักจะละสายตาจากพระเยซูไปจดจออยูที่ผลลัพธเพียงอยางเดียว 
สวนใหญเปนเพราะการคิดถึงแตประโยชนสวนตัว เราควรเนนอยูที่การขยายแผนดินของพระเจา 
แทนการเติบโตของคริสตจักร 
โดยระลึกไวเสมอวาการทําใหนํ้าพระทัยของพระเจาสําเร็จนั้นอาจทําใหเราตองสูญเสียคริสตจกัรได 
ประสบการณน้ีก็คงเชนเดียวกับที่เปโตรเดินบนน้ํา 
ตราบเทาที่เขายังไววางใจในพระเยซูและใหสายตาจดจองอยูพระองคทุกอยางก็ดําเนินตอไปดวยดี 
แตเม่ือเขาเริ่มมองดูธรรมชาติแวดลอม 
เขาละสายตาจากกิจกรรมแหงแผนดินของพระเจาไปจดจออยูที่กิจกรรมฝายธรรมชาติ 
ผลลัพธน้ันก็เปนไดแค ความพยายามของมนุษยที่จะเดินบนน้ําเทาน้ัน  
 เมื่อคุณมองดูนิมิตที่พระเจาทรงมีไวสําหรับชีวิตและคริสตจักรของคุณ ขอใหจดจําไววา 
การเจริญเติบโตในดานปริมาณน้ันมีความสําคัญเปนรองการเจริญเติบโตดานคุณภาพ 
ซึ่งบางครั้งน่ีเปนเรื่องที่เขาใจยาก 
จนบางครั้งความคิดและสายตาฝายเนื้อหนังของเรานั้นแทบไมอาจเขาใจไดเลย  
 
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระเจา ขอทรงชวยใหขาพระองคจดจอสายตาอยูที่พระองคและกฎเกณฑของพระองคในชีวิต 
โปรดประทานปญญาใหขาพระองคดําเนินโดยความเชื่อ ไมใชตามที่ตามองเห็น 
โดยเฉพาะในเวลาที่ขาพระองคคิดวาตนเองรูดีที่สุด ขาพระองคขอไววางใจพระองค 
และถือวาแผนดินของพระองคมีคากวาการขยายเขตแดนฝายโลก 
แผนการของพระองคสําหรับขาพระองคและคริสตจักรของเราเปนสิ่งที่ดี 
และพระองคทรงอวยพรเมื่อเราเชื่อฟงพระองค 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั 
2โครินธ 5.7 เพราะเราดําเนินโดยความเชื่อ   มิใชตามที่ตามองเห็น 
 
มัทธิว 14.28 ฝายเปโตรจึงทูลตอบพระองควา   “พระองคเจาขา   ถาเปนพระองคแนแลว   
ขอทรงโปรดบอกใหขาพระองคเดินบนน้ําไปหาพระองค” 

สุภาษิต 11.30 ผลของคนชอบธรรมเปนตนไมแหงชีวิต    การฝาฝนกฎหมายยอมทําลายชีวิต     
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อยาหลงคดิวาวิธกีารทีพ่ระเจาทรงใชในการนาํคนอืน่นัน้ จะเปนแบบเดยีวกบัทีพ่ระองค 
ทรงใชในการทรงนําชวีติของคณุดวย  

 
 คําโบราณกลาวไววา “พระเจาทรงกระทําการแบบลี้ลับ” 
พระองคตรัสกับบาลาอัมผานทางลาเพื่อขัดขวางเขาจากการดื้อดึงไมเชื่อฟงพระเจา 
พระองคทรงบัญชาฟลิปใหละการฟนฟูที่กําลังเกิดขึ้นแลวไปทําการในถิ่นทุรกันดาร 
พระองคทรงสั่งใหเอลียาหนอนทับบนรางของเด็กที่ตายไปแลวเพื่อทําใหเขาเปนขึ้นมาจากความตาย 
และพระองคทรงสอนใหเอลีชาโยนเกลือลงไปในน้ําเพื่อชําระ ทําใหมันหายกรอยกลายเปนน้ําจืด   
 คุณอาจรูจักบางคนที่ดําเนินตามการดลใจที่แปลกๆ จากพระเจา 
แลวไดรับพระพรและความสําเร็จยิ่งใหญจากพระเจา 
แตกอนที่คุณจะกาวออกไปลมตัวลงนอนทับคนตายก็ขอใหไดยินเสียงของพระเจาสําหรับตัวคุณและสถานกา
รณของคุณเองเสียกอน 
เรื่องราวที่พระเจาทรงชวยกูผูคนถือเปนวิธีแกไขปญหาเฉพาะทางที่พระเจาทรงสําแดงเพื่อชวยเหลือพวกเขา
ในแตละสถานการณ แตสําหรับคุณแลว 
น่ันถือวามันเปนเรื่องการทรงนําพิเศษจากพระเจาสําหรับชีวิตของคนอื่น 
ขอใหคุณแสวงหาพระเจาสําหรับสถานการณและปญหาในชีวิตของคุณเอง 
จงแสวงหาพระเจาดวยสุดหัวใจของคุณ และคอยฟงวิธีแกไขสถานการณของคุณจากพระองคดวย 
มันจะเปนวิธีที่ชวยแกไขปญหาของคุณไดอยางเหมาะเจาะ 
ตามที่พระองคผูเปนแพทยใหญออกใบสั่งยามาใหคุณโดยเฉพาะ  
 
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระบิดา 
ขาพระองคเห็นความกลาหาญและความเชื่ออันเด็ดเด่ียวที่บรรดาบรรพบุรุษแหงความเชื่อไดสําแดง 
จนขาพระองครูสึกกลัว 
ขาพระองคยกยองพวกทานเหลาน้ันและอยากมีความเชื่อและความกลาหาญแบบเดียวกันน้ันในชีวิตดวย 
โปรดชวยใหขาพระองคไดอุทิศตนและเชื่อฟงพระองคโดยการไดยินถึงแผนการที่พระองคมีสําหรับชีวิตของ
ขาพระองค โปรดตรัสกับขาพระองคโดยพระวิญญาณและพระวจนะของพระองค 
โปรดประทานใบสั่งยาที่เหมาะสําหรับการแกปญหาของขาพระองคโดยเฉพาะ 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั  
สุภาษิต 3.5-7 จงวางใจในพระเจาดวยสุดใจของเจา     และอยาพ่ึงพาความรอบรูของตนเอง 
จงยอมรับรูพระองคในทุกทางของเจา และพระองคจะทรงกระทําใหวิถีของเจาราบรื่น อยาคิดวาตนฉลาด  
จงยําเกรงพระเจา  และหันจากความชั่วราย   
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จงสรางนกัวิง่รุนใหม เพือ่ใหวิง่ตอในรอบถดัไป 
 

พระเจาทรงมุงหมายใหเราทุมเทลงทุนในชีวิตของคนอื่น 
เพื่อจะไดสัมผัสกับชีวิตของอีกหลายคนซึ่งเราอาจไมมีโอกาสไดพบพานเลยในชีวิต เราลงทุนลงแรงในลูก 
ในเพื่อนๆ ในคนที่เรารัก และในผูรวมงานของเรา 
เราเทชีวิตของเราลงในชีวิตของพวกเขาในบางดานในระดับหนึ่ง 
ดวยความตั้งใจที่จะชวยเตรียมและเสริมสรางพวกเขาใหพรอมสําหรับอนาคต นี่คือแผนดินของพระเจา 
เปาโลสอนทิโมธีใหมอบคําสอนที่เขาไดฟงมาไวกับคนที่ซื่อสัตยซึ่งสามารถสอนคนอื่นไดดวย 
แผนดินสวรรคเปรียบเหมือนกับการวิ่งผลัดซึ่งมีนักวิ่งอยูหลายคน แตละคนตองวิ่งไปสําหรับคนในรุนของตน 
เชนเดียวกับเปาโล เราตองมีทัศนะกวางไกลเลยพนสถานการณและสิ่งที่เราสนใจออกไป 
จงวางแผนไวสําหรับอนาคตโดยการลงทุนในชีวิตของคนอื่น 
สิ่งเดียวที่พระเจามุงหมายที่จะพาไปสวรรคดวยก็มีแคชีวิตของคนเหลาน้ีเทาน้ันแหละ   
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระบิดา ขอบคุณพระองคสําหรับโอกาสที่มีในวันน้ีเพื่อลงทุนในชีวิตของผูอื่น 
ขอทรงชวยอยาใหขาพระองคพลาดโอกาสที่จะสรางผลกระทบที่ดีและเปนพรตอชีวิตของคนอื่น 
โปรดประทานปญญาในการพูดและการกระทําของขาพระองค เพื่อใหเปนแบบอยางอันดีแกผูอื่นเสมอ 
โปรดประทานดวงตาที่จะสามารถมองเห็นคนที่พระองคประสงคใหขาพระองคไดเปนพี่เลี้ยง 
และโปรดสอนขาพระองคที่จะรูจักหยิบยื่นความชวยเหลือออกไปสูคนอื่นๆ ขอบคุณพระองค อาเมน 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั 
2 ทิโมธี 2.2 จงมอบคําสอนเหลาน้ัน   ซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคน   
ไวกับคนที่ซื่อสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย 
 
สุภาษิต 22.6 จงฝกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป     และเมื่อเขาเปนผูใหญแลวเขาจะไมพรากจากทางนั้น  
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เมือ่อธษิฐานวา โปรดอวยพรขาพระองคเสรจ็แลว ควรอธษิฐานวา โปรดใชขาพระองค ดวย 
 

 กี่ครั้งที่คุณเคยพูดหรือไดยินคนอื่นพูดวา “พระเจาขา โปรดอวยพรขาพระองคดวยเถิด”? แนนอน 
คงเปนหลายครั้งและพูดออกไปดวยเหตุผลที่ดี พระคัมภีรหนุนใจใหเราแสวงหาพระพรจากพระเจา 
แตอยาใหเราลืมวาพระพรไมใชจุดหมายสุดทายของการขอของเรา มันเปนแคจุดเริ่มตนเทาน้ัน 
มันคือชองทางที่พระเจาจะสามารถสัมผัสกับคนอื่นซึ่งติดตอกับคุณอยู ดังน้ัน 
จงมุงม่ันที่จะแสวงหาพระพรของพระเจาและทําใหตัวเองไดรับพร 
โดยความยําเกรงพระเจาและโดยรูปแบบการดําเนินชีวิตในทางธรรม แตเม่ือคุณไดรับพรจากพระองคแลว 
จงหันไปอวยพรและแตะตองชีวิตผูอื่นแทนพระเยซู นั่นแหละ 
พระพรของพระเจาจึงจะกอใหเกิดความแตกตางอยางแทจริง  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระบิดา ขอพระพรของพระองคมาเหนือชีวิตขาพระองคในวันน้ี 
โปรดประทานความโปรดปรานและความดีของพระองคมาในทุกดานในชีวิต ทั้งดานการเงิน ดานอารมณ 
ดานวิญญาณ ดานความสัมพันธ และดานรางกาย แตขออยาทรงหยดุยั้งเพียงเทาน้ัน 
เม่ือพระองคทรงเติมขาพระองคใหเต็มดวยพรแลว 
โปรดชวยใหขาพระองคเปนพรและทรัพยากรสําหรับคนอื่นๆ เพื่อเห็นแกพระองคดวย 
ขาพระองคทราบวาส่ิงที่ขาพระองคมีอยูไมไดเปนของขาพระองค ทุกอยางเปนของพระองคทั้งสิ้น ดังน้ัน 
ขอทรงใชที่จะแบงปนแกคนอื่นๆ แบบเปลาๆ ทั้งคนในครอบครัว เพ่ือนรวมงาน เพื่อนบาน และคนรูจัก 
ขออวยพรขาพระองค เพื่อใหขาพระองคเปนพรแกคนอื่น 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั 
เฉลยธรรมบัญญัติ 8.18    ทานทั้งหลายจงจําพระเยโฮวาหพระเจาของทานทั้งหลาย   
เพราะวาพระองคทรงเปนผูใหกําลังแกทานที่จะได ทรัพยสมบัติน้ี   
เพื่อวาพระองคจะทรงดํารงพันธสัญญาซึ่งพระองคทรง กระทําโดยปฏิญาณตอบรรพบุรุษของทาน   ดังวันนี้ 
 
ลูกา 12.48 แตผูที่มิไดรู   แลวไดกระทําส่ิงซึ่งสมจะถูกเฆี่ยน   ก็จะถูกเฆี่ยนนอย   ผูใดไดรับมาก   
จะตองเรียกเอาจากผูน้ันมากและผูใดไดรับฝากไวมาก   ก็จะตองทวงเอาจากผูน้ันมาก 
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พระเจาทรงเปนคลงัทรพัยของเรา สวนเราเปนทรพัยากรของพระองค 
 

 อยาลืมวาเรามาจากไหน ใครเปนผูปลดปลอยเรา 
และพระองคมีพระประสงคใหเราทําอะไรกับความรอดอันยิ่งใหญน้ัน 
พระเจาทรงเตือนอิสราเอลใหจดจําวาพระองคทรงปลดปลอยพวกเขาจากเงื้อมมือของฟาโรห 
ซึ่งเปนศัตรูที่ไมอาจสลัดหลุดออกมา ไดอยางไร 
และพระองคไดทรงเลี้ยงดูพวกเขาอยางไรในถิ่นทุรกันดารตลอดระยะเวลาสี่สิบปน้ัน 
พระองคทรงเตือนใจใหเราจดจําไววา ใครคือผูชวยเราใหรอด และไดรับการชวยใหรอดมาเพื่ออะไร 
ความรอดของเรานั้นไมใชจุดหมายสุดทายของการที่พระองคทรงปลดปลอยเรา 
แตพระองคทรงประสงคและปรารถนาใหเราปรนนิบัติและรวมมือกับพระองคตางหาก 
พระเจาทรงจัดเตรียมหนทางใหเราหนีพนออกมาได พระองคทรงเปนบอเกิดแหงพระพร 
พระองคทรงคาดหวังใหเราหันไปเสริมกําลังพี่นองชายหญิงของเราในพระผูเปนเจา 
พระองคประสงคใหเราไดปรนนิบัติรับใช เปนทรัพยากรบุคคลสําหรับแผนดินของพระองค 
เพื่อนําคนที่อยูลอมรอบชีวิตเราเขามาหาพระองค และสรางความแตกตางแกแผนดินของพระเจา  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระเจา 
ขาพระองคอยากสรางความแตกตางในชีวิตของผูคนที่ขาพระองคไดพบพานในแตละวัน 
ขอทรงชวยใหขาพระองคเขามารับเอาปญญา ความกลา และความสามารถจากพระองค 
เพื่อสัมผัสกับชีวิตของแตละคนที่ขาพระองคไดพบในวันน้ี ขาพระองคจะเปนทรัพยากรของพระองค 
ซึ่งพรอมที่จะปรนนิบัติรับใชเสมอเมื่อโอกาสมาถึง และเพื่อเปนพระพรแกคนอื่นในนามของพระองค 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั 
เฉลยธรรมบัญญัติ 24.17 “ทานทั้งหลายอยาใหเสียความยุติธรรม 
ซึ่งควรไดแกคนตางดาวหรือควรไดแกลูกกําพราและอยารับเสื้อผาของหญิงมายไวเปนประกัน 
แตทานพึงจําไววา ทานเคยเปนทาสอยูในอียิปต  และพระเยโฮวาหพระเจาของทานไถทานออกจากที่น่ัน   
เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงบัญชาทานใหกระทําเชนนี้ 
 
ปฐมกาล 12.2 เราจะใหเจาเปนชนชาติใหญ  เราจะอวยพรแกเจา   จะใหเจามีชื่อเสียงใหญโตเลื่องลือไป   
แลวเจาจะชวยใหผูอื่นไดรับพร 
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ปญหาเลก็นอย คอืปญหาที่กระทบกบัคณุคนเดยีว  
 

 ถาปญหาเรื่องหนึ่งเรื่องใดสงผลกระทบตอคุณเพียงคนเดียวเทาน้ัน 
คุณคงตองทบทวนดูแลววาตนเองเปนคนคิดเล็กคิดนอยอยูหรือไม 
บางครั้งส่ิงที่เกิดผลกระทบในดานลบตอเรา ไมไดเปนเพราะเราเสมอไป มีบางสิ่งที่เราจําเปนตองปลอยๆ 
ใหมันผานไป คําวา คิดเล็กคิดนอย แปลวา เล็กนอย เปนรอง มีความสําคัญแตนอย และขี้ปะติ๋ว 
ปญหาเล็กนอยอาจทําใหเราเสียพลังงาน และทําใหเรามองไมเห็นปญหาที่ใหญกวาซึ่งอยูตอหนาเราก็ได 
มันทําใหเราสิ้นเปลืองพลกําลังและเรี่ยวแรงไปมากมาย 
แตกลับไมทําใหเราคืบหนาไปไหนเลยแมปญหาจะไดรับการแกไขไปแลวก็ตาม 
สิ่งเดียวที่แตกตางไปก็คือเราไดชองทางที่จะทําตามใจของเรา 
ซึ่งน่ันไมใชมาตรฐานของพระคัมภีรที่พระเจาส่ังสอนเราในการดําเนินชีวิต 
จงนับถือสิ่งที่พระเจาฝากไวกับคุณใหมาก จงยกโทษ ลืม 
และกาวพนไปจากความกังวลที่พัวพันอยูแตกับตัวคุณเอง ภารกิจแหงแผนดินของพระเจาน้ันอยูใกลแคเอื้อม 
ขณะที่เรากําลังน่ังคิดอะไรอยูน้ัน ผูคนก็กําลังหลงหาย กําลังตาย และพินาศในบึงไฟนรก 
อยาเปนคนคิดเล็กคิดนอยเลย  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคที่จะจดจองสายตาและความคิดในสิ่งที่อยูเบื้องบน 
และดําเนินชีวิตดวยใจที่จดจอกับนิรันดรกาล โปรดสอนใหขาพระองครูจักสังเกตเรื่องที่สําคัญ 
และจัดการกับเรื่องเหลาน้ันดวยทาทีที่เห็นแกแผนดินของพระเจา ขาพระองคจะไมยกตัว 
หรือใหความสําคัญกับเรื่องเล็กๆ นอยๆ ของตนเองยิ่งกวานํ้าพระทัยของพระเจา 
ขาพระองคจะใหพระองคเปนที่หนึ่ง 
และไววางใจวาพระองคสามารถดูแลความกังวลทุกอยางของขาพระองคได 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั 
ลูกา 12.29-32 ทานทั้งหลายอยาเสาะหาวาจะกินอะไรดีหรือจะด่ืมอะไร   และอยามีใจกังวล 
เพราะวาพวกตางชาติทั่วโลกเสาะหาสิ่งของทั้งปวงนี้   แตวาพระบิดาของทานทั้งหลายทรงทราบแลววา   
ทานตองการส่ิงเหลาน้ี แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา   
แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหลาน้ีให  “ฝูงแกะเล็กนอยเอย   อยากลัวเลย   
เพราะวาพระบิดาของทานชอบพระทัยจะประทานแผนดินน้ันใหแกทาน 
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อยาบนกบัเรือ่งกดดนัทีผ่ลกัดนัใหคณุเขาใกลพระเจา   
 
 ผูรับใชพระเจาที่มีประสบการณมากทานหนึ่งไดมาเยี่ยมผมเม่ือหลายปมาแลว 
ชวงน้ันเปนเวลาที่ผมกําลังด้ินรนเพื่อจะเอาชนะแรงกดดันหลายอยางที่เกิดขึ้นในชีวิต 
ภาระหนักในครอบครัว การงาน พันธกิจ และเรื่องธรรมดาๆ 
อยางอื่นในชีวิตดูเหมือนกําลังกลายเปนสิ่งที่หนักเกิดกําลัง จนผมรูสึกกดดันอยางยิ่ง 
ศิษยาภิบาลอาวุโสทานน้ีน่ังลงและฟงผมเลาความรูสึกทอใจตางๆ เมื่อผมเลาจบ ทานยิ้มเรียบๆ 
และดวยน้ําเสียงเปยมดวยคุณ ดวยความรักหวงใย และหนักแนน ทานกลาวกับผมวา 
“อยาบนถึงเรื่องความกดดันที่ผลักใหคุณเขาใกลพระเจาเลย 
แคอยาปลอยใหแรงกดดันเหลาน้ันเขามาแทรกตรงกลางระหวางคุณกับพระเจาก็พอ”   
 ผมไดยินมาวา เพชรก็คือเศษถานเกาๆ ที่โดนแรงกดดันจนกลายเปนสิ่งที่มีคาขึ้นมา 
อยายอมใหปญหาธรรมดาๆ ในชีวิตมากวนใจหรือทําใหคุณทอใจเลย 
ปลอยใหมันสอนบทเรียนและสรางแรงใจใหคุณมุงม่ันที่จะเขาใกลพระเจายิ่งมากขึ้น 
จงใชชวงเวลาแบบนี้เปนอุปกรณในการทําใหคุณมีความสัมพันธใกลชิดกับพระเจามากขึ้น   
 
  
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระเจา ขาพระองคเลือกที่จะดําเนินชีวิตโดยไมปลอยใหแรงกดดันที่เผชิญอยูน้ัน 
มาทําใหขาพระองคตกต่ําลงสูหุบเขาแหงการบนวา ขาพระองคไววางใจวา 
ในชวงเวลาเชนน้ีพระองคทรงสถิตอยูใกลขาพระองค และทรงหวงใยปญหาของขาพระองค 
ขอทรงใชสิ่งเหลาน้ีทําใหขาพระองคเหมือนพระเยซู พระบุตรของพระองคยิ่งมากขึ้น 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั  
ยอหน 16.33 เราไดบอกเรื่องนี้แกทาน เพื่อทานจะไดมีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ทานจะประสบความทุกขยาก  
แตจงชื่นใจเถิด   เพราะวาเราไดชนะโลกแลว”  
 
ฟลิปป 3.10 ขาพเจาตองการจะรูจักพระองค   และไดรับประสบการณในฤทธิ์เดช   
เนื่องในการที่พระองคทรงคืนพระชนมน้ัน   และรวมทุกขกับพระองค   คือยอมตั้งอารมณตายเหมือนพระองค 
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สิง่สําคญันัน้คอื เราตองรกัษาเรือ่งสาํคญัใหมคีวามสําคญัอยูเสมอ 
 

 ชีวิตเต็มไปดวยเรื่องที่ทําใหเราไขวเขวและการหลอกลวง 
ซึ่งอาจทําใหเราหันเหออกจากน้ําพระทัยอันสมบูรณของพระเจาสําหรับชีวิตเราไดอยางงายดาย 
น่ีคือสิ่งที่เอวาเผชิญในสวนเอเดน 
เม่ือถูกมารทดลองใหนางละสายตาจากพระวจนะของพระเจาไปสนใจในความปรารถนาสวนตัวแทน 
หลายครั้ง มารจะสงปญหาเล็กๆ เขามาเพื่อดึงความสนใจของเราไปจนหมด 
และทําใหเราขาดโอกาสที่จะเกิดผลในเรื่องที่มีความสําคัญกวา 
หลายครั้งคนเราทะเลาะทุมเถียงกันในเรื่องเล็กนอย จนลืมเรื่องที่สําคัญๆ ไป   
 จงตั้งเปาไววาคุณจะไมไขวเขว ออกนอกลูนอกทาง เฉไฉ ทอใจ 
หรือยอมแพตอสิ่งที่ไมสลักสําคัญสําหรับแผนดินของพระเจาเลย จงจําไววา สิ่งสําคัญน้ันคือ 
เราตองรักษาเรื่องสําคัญใหมีความสําคัญอยูเสมอ ซึ่งเรื่องที่สําคัญน้ันก็คือ 
การนําวิญญาณเขาสูแผนดินของพระเจาน่ันเอง   
 
  
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระเจา โปรดประทานปญญาและการรูจักสังเกตแกขาพระองค 
เพื่อจะไดรูตัวเม่ือขาพระองคถูกชักนําใหไขวเขวหรือหมกมุนไปกับเรื่องตางๆ 
ขอทรงชวยขาพระองคที่จะทําใหเรื่องสําคัญเปนเรื่องสําคัญอยูเสมอในวันน้ี และทุกวันในชีวิต 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั 
ปฐมกาล 3.1, 6 ในบรรดาสัตวปาที่พระเจาทรงสรางน้ัน   งูฉลาดกวาหมด   มันถามหญิงน้ันวา   
“จริงหรือที่พระเจาตรัสหามวา   'อยากินผลจากตนไมใดๆในสวนนี้' ” เมื่อหญิงน้ันเห็นวา  ตนไมน้ันนากิน  
และนาดูดวย   ทั้งเปนตนไมที่มุงหมายจะใหเกิดปญญา   จึงเก็บผลไมน้ันมากิน   แลวสงใหสามีกินดวย  
เขาก็กิน 

 

มัทธิว 28.19-20 เหตุฉะน้ันเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ   ใหเปนสาวกของเรา   
ใหรับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา   พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์  
สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว   นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไป   
จนกวาจะสิ้นยุค”  
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การทรงเจิม จะขยายขดีความสามารถของคุณ 
 
 พระเจามอบไมเทาใหแกโมเสส เพื่อเปนสัญลักษณของการทรงเจิม 
สวนเอลียาหไดรับเสื้อคลุมซึ่งทานไดสงตอใหแกเอลีชาพรอมดวยการทรงเจิมเปนสองเทา 
การทรงเจิมน้ีมาพรอมกับฤทธิ์เดชยิ่งใหญที่จะสําแดงการอิทธิฤทธิ์ หมายสําคัญ และการอัศจรรย 
การทรงเจิมของพระเจาที่กระทําการผานทางชีวิตเรานั้น 
จะชวยใหเราสามารถทํากิจที่ยิ่งใหญซึ่งเราไมสามารถทําดวยกําลังของตัวเองได ตลอดทั่วทั้งพระคัมภีร 
และแมแตในประวัติศาสตรยคุปจจุบัน 
เราเห็นชายและหญิงที่ไดรับการเจิมจากพระเจากระทําการรักษาคนปวยในนามของพระเยซู 
เขาทําใหคนเปนขึ้นมาจากความตาย และพลิกเปล่ียนสภาพแวดลอมในธรรมชาติ 
พระเจาผูทรงฤทธิ์ยังคงเจิมผูคนอยูในทุกวันน้ี พระองคทรงเจิมใหคุณทําส่ิงใด? 
ของประทานแหงพระคุณของพระเจาในชีวิตคุณจะใหคุณทําการไดมากกวาความสามารถตามธรรมชาติเสม
อ จงพึ่งพาในการทรงเจิมของพระเจา และดําเนินชีวิตของโดยความเชื่อในพระนามของพระเยซู   
 
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขอบคุณพระเจาที่ทรงเรียกขาพระองค เสริมสราง แตงตั้ง และทรงเจิมชีวิตขาพระองคไว 
เพื่อใหความเชื่อที่ขาพระองคมีอยูในพระนามพระเยซูน้ันสามารถยายภูเขา ทําการอิทธิฤทธิ์ 
และมีชัยชนะเหนือศัตรูแหงนํ้าพระทัยของพระองคได 
ขอทรงชวยใหขาพระองคไววางใจในการทรงเจิมของพระองคมากกวาในกําลังของตนเอง 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั 
อพยพ 14.16 ฝายเจาจงยกไมเทาของเจา   แลวยื่นมือของเจาออกไปเหนือทะเล   ทําใหทะเลนั้นแยกออก   
เพื่อคนอิสราเอลจะไดเดินบนดินแหงกลางทะเลแลวขามไปได 
 
ฟลิปป 4.13 ขาพเจาผจญทุกสิ่งได โดยพระองคผูทรงเสริมกําลังขาพเจา     
 
 เศคาริยาห 4.6 แลวทานจึงตอบขาพเจาวา “นี่เปนพระวจนะของพระเจาที่ใหไวกับเศรุบบาเบลวา 
มิใชดวยกําลังมิใชดวยฤทธานุภาพ แตดวยวิญญาณของเรา พระเจาจอมโยธาตรัสดังน้ีแหละ  
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จงมภีมูคิุมกนั ไมใชแยกตวัอยูเพยีงลาํพัง 
 
 เราไดรับการหนุนใจใหสวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจา 
เพื่อเราจะสามารถยืนหยัดตอตานอํานาจครอบครองของมารในโลกนี้ได นี่เปนสิ่งบงชี้วา 
พระเจาทรงประสงคใหเราไดรับการปกปองจากอันตรายในโลกนี้ มากกวาที่จะยายเราออกไปจากโลก 
ถึงแมเราจะอยูในโลกก็จริง แตเราก็ไมไดเปนของโลก 
และส่ิงของของโลกนี้ก็ไมควรสงผลกระทบตอความเชื่อและตอครอบครัวของเรา 
และพระเจาก็ไมไดมีพระประสงคใหเราแยกตัวออกไปจากโลกจนเราไมมีโอกาสที่จะนําพระกิตติคุณไปสูคน
หลงหายและหยิบยื่นความชวยเหลือใหแกคนที่เดือดรอนได เราตองมีภูมิคุมกันในชีวิต 
แตไมใชปลีกตัวออกมาจากโลก จงคุมกันชีวิตของคุณดวยพระวจนะของพระเจา ดวยคําอธิษฐาน 
และดวยคําปรึกษาที่มีปญญาจากพระเจา แลวแทรกตัวเขาไปอยูทามกลางผูคนในโลก 
แมจะตองเส่ียงที่จะพบกับความเจ็บปวด ความเสียใจ ถูกขมเหง หรือถูกดาวาก็ตาม 
ถาคุณสรางภูมิคุมกันไวอยางดีแลว คุณก็ยืนหยัดอยางม่ันคงไดในทามกลางสนามรบ   
  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 พระเจาขา 
ขาพระองคขอเลือกที่จะสวมใสยุทธภัณฑของพระองคเพื่อจะสามารถยืนหยัดอยูในโลกนี้ไดอยางความสวาง
ที่สองอยูในความมืด และไดรับการปกปองจากสิ่งชั่วรายซึ่งคอยจะกัดกินขาพระองค 
ขาพระองคจะไมยอมใหการสะดุด หรือการขมเหงใดๆ มาขัดขวางชีวิตไวจากการทรงเรียกเบื้องบน 
ขอทรงชวยขาพระองคดวยเถิดที่จะกระทําตามพระทัยของพระองค 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั 
เอเฟซัส  6.10-11 สุดทายนี้ขอทานจงมีกําลังขึ้นในองคพระผูเปนเจา และในฤทธิ์เดชอันมหันตของพระองค 
จงสวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจา เพื่อจะตอตานยุทธอุบายของพญามารได 
 
สุภาษิต 18.1 คนที่ปลีกตัวไปจากผูอื่นจงใจกระทําตามใจตนเอง และคานคติแหงสติปญญาทั้งหลาย    
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สิง่ทีดู่เหมอืนเปนเรื่องประหลาดใจสาํหรบัคณุ จริงๆ แลวเปนแผนการของพระเจา  
 
 ปฐมกาล บทที่ 29 ไดบันทึกเรื่องราวของยาโคบซึ่งตื่นขึ้นมาในเชาวันหนึ่ง 
หลังจากคิดวาไดเขาหองหอกับราเชล หญิงซึ่งเปนรักแทของเขา แตเขาตองประหลาดใจที่พบวา 
คนที่เขาเขาหองหอดวยนั้นกลับเปนนางเลอาห พี่สาวของราเชล อีกหลายปตอมา 
เลอาหไมเคยไดรับการปฏิบัติจากยาโคบในฐานะภรรยาที่รักเลย เขาคิดวาน่ันคือความผิดพลาด 
แตสิ่งที่ดูเหมือนจะเปนเรื่องนาประหลาดใจและเปนขอผิดพลาดในสายตาของยาโคบนั้น 
แทที่จริงแลวกลับเปนการจัดเตรียมของพระเจา ผูทรงเปนผูริเริ่มและกระทําใหความเชื่อของเราสําเร็จ 
พระเจาผูทรงฤทธิ์ที่ครอบครองอยูสูงสุด พระองคผูปกครองเหนือสากลจักรวาล 
ผูทรงไวซึ่งสิทธิที่จะกระทําทุกสิ่งตามที่พระองคทรงชอบพระทัย 
พระเจาไมจําเปนตองขออนุญาตเรากอนที่พระองคจะเขามาขัดขวางแผนการของเรา เห็นไหมวา 
เลอาหน่ันเองที่เปนมารดาของยูดาห ซึ่งเปนตนตระกูลของพระเมสสิยาห 
เลอาหน่ันเองที่ถูกฝงไวในอุโมงคเดียวกันกับยาโคบ เชนเดียวกับที่อับราฮัมถูกฝงไวพรอมกับซาราห 
และอิสอัคกับเรเบคคา พระเจาทรงมีแผนการของพระองค สิ่งที่ดูเหมือนนาประหลาดใจสําหรับคุณ จริงๆ 
แลวอาจเปนแผนการของพระเจาก็ได จงมอบชีวิตของคุณไวกับพระองค 
จงยอมรับรูพระองคในทุกทางของคุณ และปลอยใหพระองคทรงนํายางเทาของคุณไป  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขอบคุณพระเจาสําหรบแผนการแหงความรอดที่ประทานแกขาพระองค 
ขอทรงชวยใหขาพระองคไดรับใชพระองคในวันนี้ที่จะบอกคนอื่นๆ ถึงความรักของพระองค 
และเม่ือขาพระองคดําเนินชีวิตไป ขอใหขาพระองคมองเห็นเรื่องประหลาดใจตางๆ 
เปนแผนการสําหรับชีวิตของขาพระองค เพื่อที่จะนําความยินดี ทําใหขาพระองคเติบโตขึ้น 
และเปนสิ่งที่สอนใหขาพระองคไดวางใจในพระองคมากขึ้น 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั 
สุภาษิต 16.33 ฉลากนั้นเขาทอดลงที่ตัก  แตการตัดสินมาจากพระเจาทั้งส้ิน  
 
สดุดี 37.23 ถาพระเจาทรงนํายางเทาของมนุษยคนใด    และคนนั้นพอใจในมรรคาของพระองค     
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เมือ่พระเจาตรสัแลว จงเพกิเฉยตอเสยีงแหงการสงสยัเสยี 
 
  ไมมีใครสามารถหลีกพนความผิดหวังและอุปสรรคในชีวิตได แตสิ่งตางๆ 
เหลาน้ีไมไดมีอํานาจที่จะเปลี่ยนทิศทางในชีวิตของคุณ มีแตคุณเทาน้ันที่มีสิทธิอํานาจที่จะทําเชนน้ัน 
เม่ือดาวิดกาวเขาไปสูเขตแดนสงครามระหวางอิสราเอลกับกองทัพฟลิสเตียน้ัน 
พี่ชายของเขาเยยหยันและดูถูกเขา และตําหนิวาเขาเยอหยิ่ง 
บังอาจถามถึงเรื่องรางวัลที่จะไดจากการฆาโกลิอัท แตดาวิดไมใสใจพวกเขา และไดมีโอกาสเขาเฝากษัตริย 
จากน้ันทุกอยางก็ถูกบันทึกไวในประวัติศาสตร ดาวิดชนะโกลิอัท และอิสราเอลก็ชนะพวกฟลิสเตีย 
แทนที่ดาวิดจะทอเพราะคําพูดดูถูกของพวกพี่ชาย 
เขายืนหยัดสูตอจนไดการยกยองในฐานะนักรบของพระเจา คุณเองก็เชนกัน หลายครั้งอาจมีผูคน 
หรือเกิดสถานการณที่พยายามขัดขวาง ทําใหคุณไมอาจเกิดผลไดอยางเต็มที่ 
จงเลือกที่จะเพิกเฉยตอถอยคําของคนขี้สงสัย และเขาไปยึดเอาชัยชนะในพระนามของพระผูเปนเจา  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระบิดา โปรดชวยขาพระองคที่จะจดจองสายตาอยูที่พระองคและพระวจนะของพระองค 
ขาพระองคจะภาวนาพระธรรม และตั้งไวเปนที่ปรึกษาของขาพระองคในทุกวันในชีวิต 
เม่ือขาพระองคเผชิญกับสถานการณหรือผูคนที่อาจหยุดยั้งไมใหขาพระองคกาวตอ 
ขาพระองคก็ขอเลือกที่จะใหสายตาจดจองอยูที่พระองค เพื่อจะนําพาขาพระองคกาวผานลมพายุไป 
ขาพระองคจะไมใหสิ่งใดหรือใครมาหันเหขาพระองคไปจากการทรงเรียกได 
ขาพระองคจะทําใหนํ้าพระทัยของพระองคสําเร็จในชีวิต 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั 
1ซามูเอล 17.32 ดาวิดก็ทูลซาอูลวา “อยาใหจิตใจของผูใดฝอไปเพราะชายคนนั้นเลย 
ผูรับใชของฝาพระบาทจะไปสูรบกับคนฟลิสเตียคนนี้” 
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ชยัชนะของคณุไมไดอยูทีก่ารทาํใหศัตรพูายแพ... ชยัชนะของคุณอยูในพระครสิต 
 
 สิ่งสิ่งที่ไมดี สิ่งที่เลวราย และสิ่งที่คุณไมคิดอยากใหเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเลย จะกลับไปเปนสิ่งดีๆ 
สําหรับชีวิตของคุณไดหรือไม? เคยไหมที่เราดูเหมือนแพ แตจริงๆ แลวกลับเปนผูชนะ? 
พระเจาทรงทราบไหมวาพระองคกําลังกระทําอะไรอยู ตอนที่พระองคปลอยใหศัตรูชนะเราในบางครั้ง 
หรือดูเหมือนประสบความสําเร็จในการขัดขวางการงานของเรา คําตอบสําหรับคําถามทุกขอนี้คือ ใช   
 พระเจาสามารถ 
และบางครั้งก็ทรงอนุญาตใหศัตรูของเรารุกคืบเขามาจนดูเหมือนจะชนะในสงครามชีวิตของเรา 
แตในทายที่สุดกลับพลิกเหตุการณน้ันใหกลายเปนประโยชนสําหรับเราไป 
น่ันเปนเหตุการณแบบเดียวกันกับที่พวกศัตรูของพระเจาประสบความสําเร็จในการทุบตีทําราย 
และตรึงพระเยซูไวบนกางเขน 
เชนเดียวกันกับที่พวกซีเรียมีชัยชนะเหนืออิสราเอลและประหารกษัตริยอาหับใน 1 พงศกษัตริยบทที่ 22 
จงละสายตาของคุณเสียจากชัยชนะหรือความพายแพของศัตรูคุณ จงจดจองสายตาของคุณอยูที่พระเยซู 
เพราะชัยชนะของคุณอยูในพระองค   
 
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน   
 ขาแตพระเจา โปรดทรงชวยใหขาพระองคละสายตาจากปญหา มาจดจองอยูที่พระองค 
ขอทรงสอนใหขาพระองครักศัตรู และอวยพรผูที่ขมเหงขาพระองค และปฏิบัติตอขาพระองคอยางเลวราย 
โปรดชวยใหขาพระองคตระหนักวา ชัยชนะของขาพระองคไมไดที่การพายแพของศัตรู 
แตอยูในพระองคเทาน้ัน 
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั 
1โครินธ 15.57 สาธุการแดพระเจา  ผูทรงประทานชัยชนะแกเราทั้งหลาย  โดยพระเยซูคริสตเจาของเรา     
 
2โครินธ 2.14 แตขอบพระคุณพระเจาผูทรงนําเราเสมอมาโดยพระคริสตดวยความมีชัย 
และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแหงความรูของพระองคใหปรากฏดวยตัวเราทุกแหง 
 
ลูกา 6.27 แตเราบอกทานทั้งหลายที่กําลังฟงอยูวา   จงรักศัตรูของทาน   จงทําดีแกผูที่เกลียดชังทาน 
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ถาคุณทาํสิง่ทีม่ารคาดลวงหนาได คณุกแ็พแลว 
 
 นับแตสมัยสวนเอเดนเปนตนมา ซาตานไดทดลองมนุษยดวยการทดลองแบบเดิมๆ 
มารคือผูเชี่ยวชายในการทดลอง มันสงการทดลองเขาในชีวิตเราแบบที่ไมยาก และไมงายจนเกินไป 
แตจะพอเหมาะพอดีกับวัยและสถานะของชีวิตเรา เวลาผานไปหลายพันป ซาตานไดเฝาศึกษาดูมนุษย 
มันเดินไปมาทั่วแผนดินโลก เพื่อเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได และมันเชี่ยวชาญในเรื่องเหลาน้ีเปนอยางดี 
มารรายเชื่อวามันสามารถทํานายไดวาคุณจะทําอะไรเมื่อมันหยิบยื่นการทดลองเขามาใหคุณ 
ซึ่งปรับแตงไวอยางเหมาะเจาะสําหรับบุคลิกภาพและอารมณของคุณพอดี 
มันคิดวามันเปนฝายไดเปรียบเมื่อมันวางแผนลอและเฝามองดูคุณลมลง อยาใหมารคาดการณไดถูก 
อยาทําตามวิถีทางของมนุษยฝายโลกโดยพึ่งพาในความเฉลียวฉลาดและปญญาของมนุษย 
ถาคุณทําอยางน้ัน คุณจะตกเปนเหยื่อกลลวงของมัน จงเปนคนที่มันคาดคิดไมถึง เม่ือคุณถูกตบแกมซาย 
จงหันแกมขวาให จงอวยพรเมื่อคุณโดนแชงดา จงทําดีตอคนที่ขมเหงคุณ นี่คือคําสอนของพระเยซู 
และเปนน้ําพระทัยของพระเจาสําหรับชีวิตเรา 
อยายอมใหมารทํานายความลมเหลวของคุณและทําใหคุณพายแพได 
จงวางใจในพระเยซูและปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค   
 
หวัขออธษิฐานประจาํวัน    
 ขาแตพระเจา ขอทรงขาพระองคใหเปนเหมือนพระเยซู ใหดําเนินชีวิตเหนือเนื้อหนังทั่วไป 
ขอทรงชวยฝกจิตใจเราใหดําเนินในพระวจนะของพระองค ไมใชตอบโตแตปญหาและแรงกดดันของชีวิต 
ขาพระองคขอเลือกที่จะไมใหมารคาดการณลวงหนาได  
 
ขอพระคมัภรีประจําวนั 
ยอหน 3.8 ลมใครจะพัดไปขางไหนก็พัดไปขางน้ัน   และทานไดยินเสียงลมนั้น  
แตทานไมรูวาลมมาจากไหนและไปที่ไหน คนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เปนอยางน้ันทุกคน 
 
1เปโตร 5.8-9 ทานทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวใหดี  ดวยวาศัตรูของทานคือมารวนเวียนอยูรอบๆ 
ดุจสิงหคํารามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได จงตอสูกับศัตรูน้ันดวยใจมั่นคงในความเชื่อ 
เพราะวาพวกพี่นองทั้งหลายของทานทั่วโลกก็ประสบความทุกขลําบากอยางเดียวกัน 
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