
ตลุาคม  1  
วนัที่เหมาะที่สุดสาํหรบัคณุทีจ่ะตดัสนิใจกค็อืวันนี ้

 
พระเจาประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงคุณใหเปนตามพระฉายของพระเยซูพระบุตรของพระองค 

เปนไปไดที่คณุจะมีประสบการณกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตไดในวันน้ี นักปราชญผูหน่ึงกลาวไววา 
การเดินทางพันไมลยอมเร่ิมตนจากกาวแรกเสียกอน ถาคุณเต็มใจที่จะเดินกาวแรกและอธิษฐาน 
พระเจาก็ทรงเต็มพระทัยที่จะเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงชีวติของคุณในวันน้ี เอาเลยครับ 
จงเปนคนที่ไววางใจพระเจาและนําเอาความเชื่อมาลงมือปฏิบัติ   

วันที่เหมาะที่สุดก็คือวันน้ี วันน้ีเปนโอกาสเหมาะของคุณแลว ลงมือเลยครับ 
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระเจา โปรดกระทําใหขาพระองคเปนคนที่พระองคทรงพอพระทัย 
และเริ่มตนเปลี่ยนชีวิตขาพระองคนับแตวันน้ี 
โปรดประทานพระคุณใหขาพระองคสามารถรับเอาการทาทายของชีวิตดวยความยินดี 
ดวยตระหนักวาพระองคทรงสถิตอยูที่น่ีกับขาพระองค 
เพื่อนําทางขาพระองคไปสูสิ่งที่ดีที่สุดที่พระองคทรงจัดเตรียมไว 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
สดุดี 95.7 เพราะพระองคทรงเปนพระเจาของเรา   และเราเปนประชากรแหงทุงหญาของพระองค    
และเปนแกะแหงพระหัตถของพระองค    วันน้ี   จะใครใหทานทั้งหลายฟงพระสุรเสียงของพระองค     
 
โรม12.2 อยาประพฤติตามอยางคนในยุคน้ี   แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ   
แลวอุปนิสัยของทานจึงจะเปลี่ยนใหม   เพื่อทานจะไดทราบน้ําพระทัยของพระเจา   
จะไดรูวาอะไรดี   อะไรเปนที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม  
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ตลุาคม  2  
สิง่ทีเ่รากาํลงัทาํกบัสิง่ทีต่นเองมอียูในตอนนี ้

คอืสิง่ทีส่ะทอนใหเหน็ตัวตนและความเชือ่ของเรา 

คุณเปนคนที่ชอบทําอะไรซ้ําๆ ไหม? เราจะรูจักคนไดก็โดยดูผลในชีวิตของเขา 
จึงเปนเรื่องยุติธรรมดีแลวที่จะตัดสินตัวเราจากสิ่งที่เราเคยกระทํามาในอดีต 
ทําไมตองใหคนอื่นคาดหวังใหคุณทําหรือไมทําสิ่งใดซ่ึงตางไปจากที่คุณเคยทําเสมอมาในอดีต? 
ไมพอหรอกครับที่จะมัวแตรอใหอะไรๆ ดีขึ้นเสียกอนแลวถึงคอยลงมือทําในสิ่งที่ถูกตอง   

สิ่งที่คุณกําลังกระทํากับสิ่งที่ตนเองมีอยูในตอนนี้ 
คือสิ่งที่จะกําหนดตัวตนและความเชื่อของคุณ ถาคุณยังไมพอใจกับสิ่งที่เปนอยู 
ก็จงเปลี่ยนแปลงเสียใหม จงเริ่มตนเขียนบทใหมของชีวิตคุณเสียแตวันน้ี  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระบิดา 
ขาพระองครูวาขาพระองคหวานเมล็ดพันธุลงไปในวันน้ีซ่ึงจะเปนตัวกําหนดการเก็บเกี่ยวที่จะมาถึง
ในอนาคต ขอทรงชวยขาพระองคดวยเถิดที่จะมีความอดทน มีใจกรุณาและรูจักคิด 
และนําเอาสิ่งที่ตนมีอยู เริ่มจากที่ตนเองเปนอยู ลงมือกระทําอยางดีที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อพระองค 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
ลูกา 16.10 “คนที่สัตยซ่ือในของเล็กนอยจะสัตยซ่ือในของมากดวย   
และคนที่อสัตยในของเล็กนอย   จะอสัตยในของมากเชนกัน 
 
เอเฟซัส 6.8 เพราะทานรูอยูแลววาผูใดกระทําความดีประการใด   
ผูน้ันก็จะไดรับบําเหน็จอยางน้ันจากองคพระผูเปนเจาอีก   ไมวาเขาจะเปนทาสหรือเปนไท  
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ตลุาคม  3  
การยกโทษทาํใหผูยกโทษตองยอมเสยีสละบางอยาง แตการฟนคนืสูสภาพเดิมนั้น  

เปนสวนทีผู่กระทาํผดิจะตองรบัผิดชอบ 
 

มีขอแตกตางใหญหลวงระหวางการยกโทษ กบัการฟนคืนสูสภาพเดิม การยกโทษคือสิทธิ 
แตการฟนคืนสูสภาพเดิมคือหนาที่รับผิดชอบ 
ทุกคนที่เคยกระทําผิดสามารถไดรับสิทธิจากพระเจาที่จะไดรับการอภัยโทษในความผิด 
และผูเชื่อในพระเจาทุกคนก็ไดรับพระบัญชาจากพระเจาที่จะยกโทษใหแกผูอื่น 
เพราะเราเองก็ไดรับการยกโทษในความผิดของเราดวยเชนกัน 
แตการยกโทษไมไดมีความหมายแบบเดียวกันกับการฟนคืนสูสภาพเดิม 
การรื้อฟนความสัมพันธที่แตกหักไปแลวน้ันตองอาศัยผูที่กระทําผิดทั้งสองฝายที่จะลุกขึ้นมาทําหนา
ที่รับผิดชอบจัดการแกไขกับสิ่งที่ตนเองไดทําผิดไปนั้นเทาที่จะเปนไปได การกลับใจใหมดวยหัวใจ 
และการยอมถอมใจอยางแทจริงน้ันคือเครื่องหมายบงชี้วา 
ผูที่กระทําผิดไดเขาใจถึงคุณคาของการไดรับการยกโทษ 
และสัญญาวาในอนาคตเขาจะไมกระทําผิดอยางน้ันซํ้าอีก ถาคุณไดกระทําผิดไป 
และไดรับการยกโทษแลว จงแสดงความรับผิดชอบในสวนของคุณดวย 
จงพยายามจัดการแกไขทุกอยางเทาที่จะสามารถทําได และจงสัญญาวาจะไมกระทําซํ้าสองอีก 
บางทีพระเจาอาจประทานการฟนคืนสภาพในเรื่องความสัมพันธที่คุณไดทําลายมันไปเสียใหมก็ได  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระเจา โปรดประทานพระคุณเพื่อใหขาพระองคสามารถยกโทษใหแกคนอื่น 
ซ่ึงอาจทําในสิ่งที่ผิดไปจากความคาดหมาย หรือทาํใหขาพระองคสะดุด 
โปรดประทานความเต็มใจแกขาพระองคที่จะรื้อฟนความสัมพันธกับคนเหลาน้ี 
และขอพระบิดาทรงโปรดประทานพระคุณและความถอมใจใหขาพระองคพรอมที่จะทําทุกสิ่งเทาที่
ทําไดเพื่อจะร้ือฟนความสัมพันธกับคนที่ขาพระองคไดทําใหสะดุด ขอบคณุพระองค อาเมน 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
มัทธิว 6.14-15 เพราะวาถาทานยกความผิดของเพื่อนมนุษย 
พระบิดาของทานผูทรงสถิตในสวรรคจะทรงโปรดยกความผิดของทานดวย 
แตถาทานไมยกความผิดของเพื่อนมนุษย 
พระบิดาของทานจะไมทรงโปรดยกความผิดของทานเหมือนกัน 
 
สุภาษิต 18.19 พี่นองที่ไดรับความชวยเหลือก็เหมือนเมืองที่เขมแข็ง 
และการทะเลาะวิวาทเหมือนดาลที่ปอมปราการ     
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ตลุาคม  4 
เราคบกบัใคร อาจสงผลตออนาคตของเราได 

ลูกสะใภทั้งสามของโนอาหไดรับการชวยใหรอดพนจากน้ําทวม 
และไดกลายเปนมารดาของคนในโลกยุคใหมอันสวยงาม 
อะไรคือสิ่งที่ทําใหเขาไดกาวสูตําแหนงอันมีเกียรติน้ี? ไมมีอะไรเลย 
นอกจากการตัดสินใจธรรมดาๆ ในวันน้ัน คือ ฉันจะใชชีวิตนี้ติดตอสัมพันธกับใคร? 
ทุกวันคนเราตัดสินใจอยูตลอดเวลาวาจะคบคา จะเขาหุนกับใคร จะพบปะพูดคุย แตงงาน 
หรือเปนเพื่อนสนิทกับใคร ซึ่งอาจสงอิทธิพลตอชีวิตของเขาไดทั้งในทางที่ดีและเลวราย 
ทั้งแบบที่จะชวยใหประสบความสําเร็จ หรือลมเหลว  

เราคบคาสมาคมกับใคร สามารถสงผลตออนาคตของเราได 
ซ่ึงก็เปนความจริงดวยเชนกันวาเราสามารถมีอิทธิพลตอคนอื่นๆ ที่เรามีความสัมพันธดวย 
เหล็กสามารถลับเหล็กใหคมหรือทูก็ได เรากําลังคบคาสมาคมกับใคร? 
จงตรวจสอบดูความสัมพนัธของคุณดูจากแงมุมของความจริงในเรื่องน้ี  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระเจา 
ขออธิษฐานใหพระองคทรงนําพาขาพระองคในการเลือกตัดสินใจอยางถูกตอง 
วาขาพระองคจะพบปะ คบหากับใคร ขอทรงสอนขาพระองคที่จะเลือกคบเพื่อนอยางมีปญญา 
และทรงชวยขาพระองคใหเปนเพื่อนและหุนสวนแบบที่คนอื่นตองการ 
เพื่อจะบรรลุถึงสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพระองค 
ขอพระองคทรงรักษาขาพระองคใหพนจากอิทธิพลในทางที่ผิด 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
 
1โครินธ 15.33 อยาหลงเลย   “การคบคนชั่วยอมเสียนิสัย” 
 
สุภาษิต 4.14 อยาเขาไปในวิถีของคนชั่วราย     และอยาเดินในทางของคนอธรรม     
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ตลุาคม  5  
ชวีิตมวีงจรของมนั – สิง่ตางๆ เริ่มตนขึ้น และกจ็บไป 

 
แตละฤดูกาลของชีวิตยอมหยิบยื่นโอกาสใหเราไดกาวออกจากสิ่งที่ดีสําหรับอดีต 

ซ่ึงไดชวยนําพาเรามาจนถึงจุดที่ยืนอยูน้ี และกาวเขาไปรับเอาสิ่งใหมๆ 
ซ่ึงจะชวยนําพาเราออกจากจุดน้ีไปสูอนาคตขางหนา 
การที่เราจะเตรียมตัวเองใหพรอมที่จะรับมือกับชีวิตและภาระปญหาตางๆ อันซับซอนไดน้ัน 
เราควรตองสอนตัวเองและคนอื่นใหรูจักกับความจริงขอน้ี  

ชีวิตมีวงจรของมัน – สิ่งตางๆ เริ่มตนขึ้น และก็จบไป 
น่ีเปนวิธีการของพระเจาสําหรับมวลมนุษย แตจะมีสิ่งหนึ่งที่ดํารงมั่นคงอยูตลอดไปเปนนิตย 
น่ันคือพระวจนะของพระเจา   
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระเจา ขอทรงโปรดประทานพระคุณใหขาพระองครูจักสังเกตฤดูกาลตางๆ ในชีวิต 
ขอทรงชวยใหขาพระองครูถึงจังหวะที่จะหยุดจากสิ่งเกาเพื่อเริ่มตนสิ่งใหม 
ขอประทานสันติสุขแกขาพระองคในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต 
และนําพาขาพระองคไปสูวันเวลาอันยิ่งใหญ 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
ปญญาจารย 3.1-2 มีฤดูกาลสําหรับทุกสิ่ง และมีวาระสําหรับเรื่องราวทุกอยางภายใตฟาสวรรค 
มีวาระเกิด และวาระตาย มีวาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง     
 
1เปโตร 1.24-25 เพราะวา     บรรดาเนื้อหนังก็เปนเสมือนตนหญา     
และบรรดาศักดิ์ศรีของเขาก็เปนเสมือนดอกหญา     ตนหญาเหีย่วแหงไป  และดอกก็รวงโรยไป    
แตพระวจนะของพระเจายั่งยืนอยูเปนนิตย    
พระวจนะน้ันคือขาวประเสริฐที่ไดประกาศใหทานทั้งหลายทราบแลว 
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ตลุาคม  6  
ชวีิตมวีงจรของมนั – สิง่ตางๆ เริ่มตนขึ้น และกจ็บไป  

ชวีิตมวีงจรของมนั – ระหวางจดุเริ่มตนกบัจุดจบนัน้ มทีัง้การขึน้ และการลง 
 

ถนนในชีวิตของคนเรานั้นเต็มไปดวยทั้งเสนทางที่ราบรื่น และหนทางที่ขรุขระ 
ทั้งทางโคงและทางตรง ทั้งเนินเขาและพื้นราบ เชนเดียวกับโยเซฟ ระหวางวันเกิดจนถึงวันตาย 
เราก็ยอมตองประสบกับทัง้เวลาที่มีความสุขและเวลาที่ทุกขลําบาก คุณตองเลือกเอาเองวา 
จะจดจอความคิดอยูที่เรื่องใด มุมมองของเรานั้นสําคัญอยางยิง่ แกวนํ้าใบน้ันมีนํ้าเต็มครึ่งหนึ่ง 
หรือนํ้าหมดไปครึ่งหนึ่งแลว? น่ีคือปญหา หรือคอืโอกาสของเรา? คุณเองตองเปนผูตัดสินใจ  

ชีวิตมีวงจรของมัน – สิ่งตางๆ เริ่มตนขึ้น และก็จบไป และชีวิตมวีงจรของมัน 
ระหวางจุดเริ่มตน กับจุดจบน้ัน มีทั้งการขึ้น และการลง อยารูสึกผิดหวังไปเลย 
พระเจายังคงประทับอยูบนบัลลังกของพระองค  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระเจา ขอทรงชวยอยาใหขาพระองคทอใจในวันเคราะหราย 
ขอประทานกําลังใหขาพระองคไดรูวา ไมไกลออกไป เมื่อแสงอรุณมาถึงน้ัน 
พระองคจะยังคงประทับอยูเหนือพระบัลลังกของพระองค และทุกสิ่งทําการเพื่อผลดีแกขาพระองค 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
สดุดี 34.19 คนชอบธรรมนั้นถูกขมใจหลายอยาง แตพระเจาทรงชวยกูเขาออกมาใหพนหมด     
 
สดุดี 27.13 ขาพเจาเชื่อแนวา   ขาพเจาจะเห็นพระคุณของพระเจา ที่ในแผนดินของคนเปน     
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ตลุาคม  7  
มีวงจรของชวีิตอยู มทีั้งวงจรของชวีิตและเคลด็ลบัของชวีิต นัน่คอื  

เราตองเกบ็เกี่ยวสิง่ทีเ่ราหวาน! 
 

กฎแหงชีวิตจากปฐมกาลบทที่ 1 กลาววา ทุกสิ่งตองทวีจํานวนขึ้นตามชนิดของมัน 
โดยมีเมล็ดอยูภายในมัน เพื่อจะไดเกิดผลตามชนิดของมัน 
ไมมีเคล็ดลี้ลบัใดหรอกในเรื่องการเก็บเกี่ยว แคหวานเมล็ดลงไปตามปริมาณที่คุณอยากเก็บเกี่ยว 
รดน้ําลงไป คอยกําจัดวชัพืชใหมัน แลวก็รอเก็บเกี่ยวผลดวยความอดทน 
เรื่องนี้ไมเพียงเปนจริงในแงธรรมชาติเทาน้ัน แตยังเปนปรากฏการณจริงในฝายวิญญาณดวย l.  

เคล็ดลับของชีวิตก็คือ คณุตองเก็บเกี่ยวในสิ่งที่ไดหวานลงไป 
คุณอยากไดอะไรบางจากชีวิต? ถาอยากใหคนอื่นมีใจกรุณาและมีมิตรภาพใหคุณ 
หรือตองการความชวยเหลือในเรื่องจําเปนพื้นฐาน อยากไดรับการยอมรับนับถือ 
หรือการยกยองจากคนอื่น อยากไดคาํหนุนใจ อยากมีสันติสุขที่บาน อยากมีความยินดีในใจ 
อยากไดเงินทองไวใชในอนาคต? ก็หวานสิครับ!  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระเจา ขอทรงสําแดงใหขาพระองคเห็นดานตางๆ 
ที่ขาพระองคไดหวานลงไปซึ่งขาพระองคไมอยากที่จะเก็บเกี่ยวมันในอนาคต 
โปรดทําลายพืชพันธุในพื้นที่เหลาน้ันเสีย จากนั้น 
ขอพระองคทรงประทานเวลาและสติปญญาแกขาพระองคที่จะหวานเมล็ดพันธุลงไปในสวนแหงชีวิ
ตของขาพระองค ขอทรงเตือนใจขาพระองควา ทุกความคิด 
คําพูดและการกระทําที่ไดหวานลงไปนั้น เปนไปเพื่ออนาคตของขาพระองคและครอบครัวดวย 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
ปฐมกาล 8.22 โลกยังดํารงอยูตราบใด   จะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยว   เวลาเย็นกับเวลารอน   
ฤดูรอนกับฤดูหนาว  และมีวันและคืนเรื่อยไปตราบนั้น” 
 
เอเฟซัส 6.8 เพราะทานรูอยูแลววาผูใดกระทําความดีประการใด   
ผูน้ันก็จะไดรับบําเหน็จอยางน้ันจากองคพระผูเปนเจาอีก  ไมวาเขาจะเปนทาสหรือเปนไท  
 
กาลาเทีย 6.7 อยาหลงเลย ทานจะหลอกลวงพระเจาไมได เพราะวาผูใดหวานอะไรลง 
ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งน้ัน  
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ตลุาคม  8  
อยาเอาเรือ่งทีผ่านเขามาชัว่วบู มาทาํใหเปนปญหาถาวรขึ้นมา  

 
เกือบจะทุกวันที่เราเจอกับเรื่องทาทายเล็กๆ นอยๆ ในชีวิตซึ่งอาจทําใหเรารูสึกทดทอได 

เราทุกคนตางตองเผชิญกับแรงกดดนัที่บาน ที่โรงเรียน ในที่ทํางาน หรือกับเพื่อนๆ ของเรา 
หากเราไมรูจักรับมือกับเรื่องรบกวนใจเหลาน้ีไดอยางเหมาะสม 
ความรูสึกกดดันน้ีก็จะกอตัวเปนปญหาใหญเกินกวาที่เราจะจัดการได  

ยกตัวอยางในเรื่องชีวิตสมรส 
หลายคูตองแยกกันอยูหรือหยารางเพราะนิสัยที่แตกตางกันจนปรับเขาหากันไมได ซ่ึงจริงๆ 
มันเปนเรื่องที่ลุกลามมาจากการไมลงรอยกันในเรื่องเล็กๆ เทาน้ันเอง 
อยาปลอยใหชีวิตที่รีบเรงหรือการไมรูจักบังคับตัวเองมาผลักดันใหคุณตองทําเรื่องเล็กใหกลายเปนเ
รื่องใหญ อยาตกอยูในบวงของนิสัยที่ชอบทําใหเรื่องที่ผานเขามาชั่ววูบ 
กลายเปนปญหาถาวรขึ้นมา ตรงกันขาม เราควรจะรูจักอธิษฐาน 
และปรับมุมมองตอชีวิตใหเหมาะสม  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระเจา วันน้ี ขาพระองคตองการความชวยเหลือจากพระองคอีกครั้งหนึ่ง 
ขอทรงชวยขาพระองคที่จะไมทอใจกับปญหาและแรงกดดันในชีวิตประจําวัน 
ขอทรงสอนขาพระองคที่จะรูจักควบคุมตนเอง 
และเตือนใจขาพระองคที่จะรูวาไมใชทุกอยางที่เขามากระทบในชีวิตนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับขาพระอง
คเสมอไป ขอทรงสรางขาพระองคใหเปนผูกอสราง ไมใชผูทําลาย 
และโปรดชวยขาพระองคใหมองเห็นภาพมุมกวางดวยเถิด 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
กาลาเทีย 5.22-26 ฝายผลของพระวิญญาณนั้น   คือความรัก   ความปลาบปลื้มใจ   สันติสุข   
ความอดกลัน้ใจ   ความปรานี   ความดี   ความสตัยซ่ือ ความสุภาพออนนอม   การรูจักบังคับตน   
เรื่องอยางน้ีไมมีธรรมบัญญัติหามไวเลย ผูที่อยูฝายพระเยซูคริสตไดเอาเนื้อหนังกับความอยาก   
และตัณหาของเนื้อหนังตรึงไวที่กางเขนแลว    ถาเรามีชีวิตอยูโดยพระวิญญาณ   
ก็จงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณดวย เราอยาถือตัว   อยายั่วโทสะกัน   และอยาอิจฉาริษยากันเลย  
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ตลุาคม  9  
ทํามาหากนิ สรางชวีติ สรางความแตกตาง 

 
บางคนใชเวลาทํามาหากินมากเกินไป จนลืมใหเวลากับชีวิตของตัวเอง เขามีรายไดดี 

มีตําแหนงสูงในบริษัทและมีหนามีตาในสังคม แตลูกๆ และพอแม หรือเพื่อนๆ 
ของเขาแทบไมรูจักเขาเลย บางคนเริ่มตระหนักวาชีวิตไมไดมีเพียงแคเรื่องเงินทอง 
และการจับจายสิ่งของเทาน้ัน เขาลงทุนเวลาและพลังเพื่อสรางชีวิตดวยเงนิที่หามาได 
แตชีวิตไมไดมีอยูเพียงเทาน้ันเชนกัน  

พระเจาทรงออกแบบมาเราอยางมีจุดประสงค 
เราไดรับแรงบันดาลใจทั้งจากพระวจนะและพระวิญญาณที่จะทํามาหากิน 
และมีชีวิตอยูเพื่อเราจะสรางความแตกตาง 
คุณกําลังทําอะไรบางที่จะสรางความแตกตางที่แทและยั่งยืนถาวรขึ้นมา?   
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระเจา ขอทรงสําแดงใหขาพระองคเห็นถึงลําดับความสําคัญของชวีิต 
โปรดสอนขาพระองคใหนําหลักจากพระวจนะของพระองคมาทําใหชีวิตดขีึ้น 
สรางความแตกตางในทางที่ดีขึ้น ขอทรงชวยใหขาพระองครูวาเมื่อใดควรตอบรับ 
เม่ือใดควรปฏิเสธ ขอทรงปกปองอยาใหขาพระองคเขาไปวิ่งแขงผิดลู 
และทรงนําพาขาพระองคไปสูวันอันยิ่งใหญดวยเถดิ 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน
2เธสะโลนิกา 3.10 แมเม่ือเราอยูกับพวกทาน เราก็ไดกําชับอยางน้ีวา ถาผูใดไมยอมทํางาน 
ก็อยาใหเขากิน 
 
1ทิโมธี 5.8 ถาแมผูใดไมเลี้ยงดูวงศญาติของตน และโดยเฉพาะอยางยิ่งคนในบานเรือนของตน 
ผูน้ันก็ไดปฏิเสธพระศาสนาเสียแลว และชั่วยิ่งกวาคนที่ไมไดเชื่อเสียอีก 
 
มัทธิว 6.20-21 แตจงส่ําสมทรัพยสมบัติไวในสวรรค ที่ไมมีแมลงจะกินและไมมีสนิมจะกัด 
และที่ไมมีขโมยขุดชองลกัเอาไปได เพราะวาทรัพยสมบัติของทานอยูที่ไหน 
ใจของทานก็อยูที่น่ันดวย 

9 
 



ตลุาคม  10  
การทีก่ระจกหนารถยนตมขีนาดใหญกวากระจกมองขางมนัยอมมีเหตผุล 

 
มีคนเลาใหผมฟงวา เมื่อนักเบสบอลกาวออกมาเพื่อจะตีลูกบอลนั้น 

สิ่งที่ทาทายเขามากที่สุดไมใชคนขวางลูก แตเปนสถิติการตีลูกของเขาเองตางหาก 
ถาเขาเคยตีลูกโฮมรันในการแขงขันครั้งที่ผานมา เขาก็จะรูสึกกดดันวาจะตองตีแบบนั้นใหไดอีก 
หรือถาเขาตีไมดี ตองติดอยูกับฐานในครั้งกอน มันก็มีความกลัววาเหตุการณจะเกิดซํ้ารอยขึ้นมาอีก 
การทาทายอันหนักหนาที่สุดของนักตีลูกเกิดขึ้นในความคิดของเขานั่นเอง 
น่ันเปนปญหาของคนขวางลูกดวยเชนกัน ผลงานของเราในอดีตที่ผานมา 
ไมวาจะแยหรือดียอดเยี่ยม อาจกลายเปนอุปสรรคขัดขวางเราได 
หากเราจดจออยูกับอดีตมากกวาในอนาคต  

การที่กระจกหนารถยนตมีขนาดใหญกวากระจกมองขางมันยอมมีเหตุผล แนนอน 
เราตองมองแวบๆ เพื่อดภูาพเล็กๆ ของสิ่งที่เคยผานไปในอดีตก็จริง 
แตศักยภาพที่ใหญกวากําลังรอเราอยูเบื้องหนา 
จงอยาใหวันวานมาเปนตัวกําหนดวันพรุงน้ีของเราอีกตอไป จงเงยหนาขึ้น 
แลวลืมตามมองไปยังอนาคตขางหนา วันที่ยิ่งใหญของคุณยังรออยูเบื้องหนา 
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระบิดา ขอทรงโปรดชวยขาพระองค ที่จะไมใชเวลามากเกินไปกับผลงานในอดีต 
ทั้งการไวใจในความสําเร็จและการหวาดกลัวความลมเหลว 
ขาพระองคไมอาจทําใหเวลายอนกลับเพื่อพลิกเปลี่ยนเรื่องใดๆ ในวันวานได 
ขอทรงยกโทษในสวนที่ขาพระองคไดทําใหพระองค และตัวเองและคนอื่นๆ ผิดหวัง 
โปรดประทานมุมมองที่มีตอแผนงานในอนาคต และขอทรงนําพาขาพระองคในทุกสิ่งที่จะกระทํา 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
ฟลิปป 3.13 ดูกอนพี่นองทั้งหลาย   ขาพเจาไมถือวาขาพเจาไดฉวยไวไดแลว   
แตขาพเจาทําอยางหน่ึง   คือลืมสิ่งที่ผานพนมาแลวเสีย   และโนมตัวออกไปหาสิ่งที่อยูขางหนา 
 
ฟลิปป 4.13 ขาพเจาผจญทุกสิ่งได   โดยพระองคผูทรงเสริมกําลังขาพเจา     
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ตลุาคม  11  
การเดนิทางคอืเพือ่นของคณุ 

 
การเดินทางนั่นเองที่ชวยเตรียมเราใหพรอมสําหรับการทรงเรียกในจุดหมายปลายทางของ

ชีวิตเรา หากเราไมมีชัยชนะในการทาทายธรรมดาๆ ในชีวิตประจําวันของเรา 
เราก็อาจไมมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะไดรับโอกาสอันพิเศษที่อาจแผวพานเขามาในชีวิตของเราอยูเป
นครั้งคราว การเดินทางในชีวิตประจําวัน พรอมกับการตอสูและความยุงยากตางๆ 
ของชีวิตที่มาดวยกันน้ัน คือแบบฝกหดัสําหรับจิตวญิญาณของเรา 
เพื่อชวยใหเราเตรียมพรอมที่จะรับมือกับการทดสอบครั้งใหญที่จะเขามาในชีวิต   

ไมวาโยเซฟ หรือดาวิด แมแตนางรูธหรือพระนางเอสเธอร ตลอดจนเปโตร หรือเปาโล 
ก็คงไมพรอมที่จะทําการทรงเรียกในชีวิตของตนเองใหสําเร็จได 
หากไมมีแรงกดดันหรือการบีบคั้นในระหวางการเดินทางของชีวิตเขามาชวยประคับประคองและนํา
พาชีวิตของพวกเขาไปจนถึงจุดหมายได 
การเดินทางไมใชศัตรูของเรา...แตเปนเพื่อนของเราตางหาก ขอใหเราหยุดบนตอชีวติ 
และเติบโตเปนผูใหญไดแลว  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระเจา ขาพระองคขออภัยในชวงเวลาที่เคยบนวา 
และโกรธตอการเดินทางของขาพระองค 
ขาพระองคทราบวาพระองคทรงมีแผนการสําหรับชีวิตและทุกอยางบังเกิดเปนผลดีเพื่อขาพระองค 
ขอทรงชวยใหขาพระองคเขาใจ และประทานพระคุณแกขาพระองคที่จะอดทน 
และเสริมกําลังขาพระองคในการเดินทางไป 
พระองคทรงเปนชางปนและขาพระองคจะเปนดินเหนียว 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
เยเรมีย 29.11 พระเจาตรัสวา   เพราะเรารูแผนงานที่เรามีไวสําหรับเจา   
เปนแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ  ไมใชเพื่อทุกขภาพ   เพื่อจะใหอนาคตและความหวังใจแกเจา 
 
โรม 8.28 เรารูวา   พระเจาทรงชวยคนที่รักพระองคใหเกิดผลอนัดีในทุกสิ่ง   
คือคนทั้งปวงที่พระองคไดทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค 
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ตลุาคม  12  
การแชงดาความมืดไมไดชวยใหอะไรดขีึ้น... จดุตะเกยีงดกีวา 

 
การบนวา และชี้ถึงความบกพรองของคนอื่น หรือของแผนงานตางๆ 

น้ันไมจําเปนตองใชตะลันตความสามารถใดๆ เลย 
เรามักถูกลอใหหยิบยกเอาเรื่องนาทอใจมาพูดคุยกัน 
การกระทําเชนน้ีไมไดชวยใหความสมัพันธระหวางพวกเราดีขึ้น และก็ไมไดชวยแกปญหาใดๆ เลย  

ชนชาติอิสราเอลสั่งสมอุปนิสัยจูจ้ีขี้บนไปทุกเรื่อง ทั้งเรื่องที่ไมถูกใจ และอะไรๆ 
ที่ไมเปนไปอยางใจตองการ ไมนาน ทุกเรื่องที่ผูนําตัดสินใจก็ถูกขัดขวางไปหมด 
ทุกอยางจึงหยุดชะงัก การแชงดาความมืดไมไดชวยใหอะไรดีขึ้นเลย... เราควรจุดตะเกียงดีกวา 
สิ่งที่เราตองทําก็คือ ถาเรามีความคิดที่ดีกวาก็ควรเสนอเปนทางออกใหแกคนอื่น แตถาไมมี 
เราก็ควรสนับสนุนคนอื่นที่มีความคิดที่ดีกวา   
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 โอ ขาแตพระเจา ขาพระองควางใจในพระองค ขอทรงชวยอยาใหขาพระองคเปนคนขี้บน 
ขอทรงดลใจขาพระองคดวยความคดิและวิธีแกไขปญหา ซึ่งจะทําใหสิ่งตางๆ ดีขึ้น 
โปรดใหมีคนฟงและยอมรับในความคิดของขาพระองค ทั้งจากหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน 
เพื่อขาพระองคจะสามารถนําเสนอความคิดแกพวกเขาแบบไมกระทบกระเทือนความรูสึกของพวกเ
ขา ขอทรงชวยใหขาพระองคเปนคนมีคาตอกระบวนการทั้งมวลดวยเถิด 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
ฟลิปป 2.14 จงทําสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบนและการทุมเถียงกัน 
 
ลูกา 21.15 ดวยวาเราจะใหปากและปญญาแกทาน   
ซ่ึงศัตรูทั้งหลายของทานจะตอตานและคัดคานไมได  
 
สดุดี 119.111 บรรดาพระโอวาทของพระองค   ขาพระองครับไวเปนมรดกเปนนิตย    พระเจาขา  
เปนความชื่นบานแกใจขาพระองค     
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ตลุาคม  13  
ขณะทีค่นกาํลงัรอใหพระเจาเคลือ่นไหว พระเจาเองกก็าํลงัรอใหเราเคลือ่นไหว 

 
การเพิกเฉยตอปญหาบางเรื่องที่เราจําเปนตองเอาใจใสยอมไมไดชวยใหปญหานั้นหายไปไ

ด การมอบเรื่องบางเรื่องไวกับพระเจา ทั้งๆ ที่มันเปนสิ่งที่พระองคทรงคาดหวงัใหคุณลงมือทํา 
ก็ไมไดชวยใหอะไรดีขึ้นเชนกัน เชนเดียวกับเรื่องของชายโรคเรื้อนทั้งสี่คนใน 2 พงศกษัตริย 7 
การนั่งจมปลักอยูในปญหาของคุณไมใชสิ่งที่ชวยแกปญหาได 
พระเจาทรงเรียกรองใหเรามีสวนรวมกับพระองคในการผจญภัยของชีวิต 
หากเราไมยอมรุกเขาไปปะทะกับศัตรู เราก็อาจไมมีวันไดพบกับชัยชนะเลย  

ขณะที่คนกําลังรอใหพระเจาเคลื่อนไหวทําการ พระเจาเองก็กําลังรอใหเราเคลื่อนไหว 
พระเจาทรงสามารถและเต็มพระทัยที่จะนําเอาความกระตือรือรนและความจริงใจแมเพียงเล็กนอยข
องเราไปทําใหเกิดความสําเร็จขึ้นมาได ในเมื่อเราตองเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เราหวาน 
เราจึงจําเปนตองเปนผูที่ประพฤติตามพระวจนะ อยาเปนเพียงแตผูฟงเทาน้ัน  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระบิดา ขาพระองคเลือกที่จะเปนผูประพฤติตามพระวจนะของพระเจา 
ไมเปนเพียงแตผูฟงเทาน้ัน ขอทรงชวยขาพระองคใหเปนคนที่พระองคพึ่งพาไดในเรื่องการกระทํา 
โปรดประทานขอมูล แรงบันดาลใจ และแรงขับเคลื่อนที่จําเปนเพื่อทําใหงานกาวหนาไป ในวันน้ี 
ขอใหขาพระองคเปนผูรวมทําการที่ดีของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดวยเถิด 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
2พงศกษัตริย 7.3 มีคนโรคเรื้อนสี่คนอยูที่ทางเขาประตูเมือง  เขาพูดกันวา   
“เราจะนัง่ที่นีจ่นตายทาํไมเลา 
 
ยากอบ 1.25 แตผูที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติ   ซึง่เปนพระบัญญัติแหงเสรีภาพ   
และตั้งอยูในพระบัญญัติน้ัน   มิไดเปนผูฟงแลวก็หลงลืม   แตเปนผูที่ประพฤติปฏิบัติตาม   
ผูน้ันก็จะไดรับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตน     
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ตลุาคม  14  
ไมมคีวามสาํเรจ็ทีย่ัง่ยนืเกิดขึน้ไดเลยหากไมมคีนรบัชวงตอจากคณุ 

 
ทําไมตองปลอยใหความรูที่คุณมีอยูตองตายไปและถูกฝงในหลุมฝงศพไปพรอมๆ 

กับคุณดวย ชีวิตคือการวิ่งผลัด เปนกฬีาที่ตองแขงรวมกันเปนทีม 
และไมมีใครเขาประสบชัยชนะไดโดยไมอาศัยทีม 
มันเปนหนาที่รับผิดชอบของแตละคนที่จะสงเสริมนักวิ่งในรอบตอไป 
และสงตอไมผลัดใหเขาในขณะที่เรายังมีแรงวิ่งอยู  

ในโลกปจจุบันที่มุงเนนแตเรื่องของความสําเร็จเปนสวนตัว 
ก็ไมนาแปลกใจเลยที่เราจะเห็นการอิจฉา ริษยา 
และความละโมบแทรกซึมไปทุกแหงหนในสังคมของเรา ลองถอยหลังมาสักกาวหน่ึงแลวตรึกตรองดู 
อะไรคือความสําเร็จที่ยั่งยืนของคุณ? ลองหาสาวกสักคนหนึ่ง 
สรางเขาขึ้นใหเปนนักวิ่งที่มีคุณภาพในการวิ่งรอบตอไป และสงไมผลัดใหเขา 
ไมมีความสําเร็จที่ยั่งยืนเกิดขึ้นไดเลยหากไมมีคนรับชวงตอจากคุณ  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระบิดา โปรดประทานบางคนที่ขาพระองคจะทุมเทชีวิตใหได 
ขอทรงสอนใหขาพระองคเปนครูพี่เลี้ยง 
โปรดประทานทักษะแกขาพระองคที่จะสงตอความรูเกี่ยวกับชีวติและวาระนิรันดรใหแกคนอื่นที่จะม
าทําหนาที่แทนขาพระองค ในวันน้ี 
ขอใหขาพระองคมีอิทธิพลในทางบวกตอชีวิตของใครบางคนดวยเถิด 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
 
มัทธิว 28.18-20 พระเยซูจึงเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา   “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรคก็ดี   
ในแผนดินโลกก็ดีทรงมอบไวแกเราแลว  เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ   
ใหเปนสาวกของเรา   ใหรับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา   พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซ่ึงเราไดสั่งพวกเจาไว   นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไป   
จนกวาจะสิ้นยุค”
   
2ทิโมธี 2.2 จงมอบคําสอนเหลาน้ัน   ซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคน   
ไวกับคนที่ซ่ือสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย  
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ตลุาคม  15  
พระเจามแีผนการ และพระองคจะทาํไดสาํเรจ็แนนอน 

เรามีโอกาสอนัดีทีจ่ะไดเขาสวนในแผนการนัน้  
 

จากหลมลึกแหงชีวิตกาวไปสูบานของโปทิฟาร และจากเรือนจําไปยังราชวัง 
โยเซฟไมเคยหลุดไปจากแผนการของพระเจาสําหรับชีวิตของตน ดาวิดก็เชนกัน 
เขาตองเดินไปตามเสนทางอันขรุขระยาวไกล 
เพื่อกาวขึ้นสูตําแหนงกษัตริยของอิสราเอลดังที่พระเจาไดตรัสไวกับเขา 
ในชวงเวลาแหงความทุกขและโศกนาฏกรรมนั้น มันเปนเรื่องยากที่จะคิดไดวา 
จะมีสิ่งดีอันใดเกิดขึ้นมาไดในทามกลางความเจ็บปวด  

แต หากเราเปนคนของพระคริสต เราก็ตองเชื่อวาพระเจามีแผนการ 
ซ่ึงพระองคจะประสบความสําเร็จเปนแน 
ขอใหเรารูสึกขอบพระคุณที่เรามีโอกาสไดเขารวมกับแผนการของพระองคน้ัน 
เราอยาใหความทุกขที่ตองเผชิญมีนํ้าหนักมากกวาแผนการนิรันดรของพระเจาผูทรงฤทธิ์ 
เม่ือตองเผชิญกับสถานการณที่ยากลําบากในชีวิต ทาทีที่เหมาะสมของเราก็คือ 
ใหเราไววางใจและเชื่อฟงพระเจาเทาน้ัน  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระเจา 
ขอทรงสําแดงใหขาพระองคเขาใจถึงความซับซอนแหงแผนการของพระองคที่มีตอชีวิต 
ตอครอบครัว และตออนาคตของขาพระองค ขาพระองคขอสิ่งน้ีจากพระองค 
คือขอทรงเมตตาตอขาพระองคและคนที่ขาพระองครัก 
ขอทรงระลึกวาเราเปนเพียงแคดินเหนียวและเปราะบางอยูในพระหัตถพระองค 
โปรดรักษาเราใหพนจากสิ่งชั่วรายและใชเราเพื่อพระสิริของพระองค 
และอยาใหเปนไปตามใจปรารถนาของขาพระองค แตขอใหเปนไปตามพระทัยพระองค 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
ปฐมกาล 45.8 ฉะนั้นมิใชพี่เปนผูใหเรามาที่น่ี  แตพระเจาทรงใหมา   
พระองคทรงโปรดใหเราเปนเหมือนตัวบิดาฟาโรห   เปนเจาในราชวังทั้งสิ้น   
และเปนผูครอบครองประเทศอียิปตทั้งหมด  
 
มัทธิว 26.39 แลวเสด็จดําเนินไปอีกหนอยหนึ่ง   กซ็บพระพักตรลงถึงดินอธิษฐานวา   
“โอพระบิดาของขาพระองค   ถาเปนไดขอใหถวยน้ีเลื่อนพนไปจากขาพระองคเถิด   แตอยางไรก็ดี   
อยาใหเปนตามใจปรารถนาของขาพระองค   แตใหเปนไปตามพระทัยของพระองค” 
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ตลุาคม  16  
เราอาจรบัมือสิง่ทาทายหลายอยางในชวีติไดงายๆ โดยการเผชญิหนากบัขอเทจ็จรงิ 

และพูดความจรงิออกไป  
 

ขอเท็จจริงอาจดูนาเกลียด กอใหเกิดการสูญเสียมาก และสรางแรงกดดันทําใหเรารูสึกหดหู 
และบางครั้งก็อาจชี้ใหเห็นวาเราเปนฝายผิด แตเพื่อจะทําใหเรื่องราวยุติลงไดอยางสมบูรณแบบ 
เราตองยอมบอกขอเท็จจริง และพูดความจริงออกไป ไมใชความจริงจากมุมมองของเราหรอก 
แตจากมุมมองของพระเจา  

แนนอน ชีวิตอาจตองพบกับเรื่องยุงยาก เราอาจเจอปญหา คนอื่นอาจทําใหเราผิดหวัง 
และบางทีเราเองก็อาจทําใหตัวเองผิดหวังดวย แตพระเจาทรงสัตยซ่ือ แมในขณะที่คนอื่นไมสัตยซ่ือ 
พระองคมีพระวจนะสําหรับคุณ 
เปนถอยคําตรงแนวมาจากพระคัมภีรซ่ึงเกี่ยวกับสถานการณที่คุณกําลังเผชิญอยูโดยเฉพาะ 
คุณสามารถเผชิญหนากับขอเท็จจริง และกลาวพระวจนะของพระเจาสําหรับชีวิตของคุณได   
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระบิดา ขาพระองคทราบวาพระองคทรงรักขาพระองค 
และจะไมมีวันพรากความรักไปจากขาพระองค ขอทรงสอนพระวจนะแกขาพระองค 
ขอทรงประทานความเชื่อที่จะไววางใจพระวจนะมากกวาไววางใจความคิดเห็นของตนเอง 
รวมทั้งความกลัว และความกังวลจากความคิดเห็นของคนอื่น 
เม่ือขาพระองคเผชิญหนากับศัตรูดวยดาบแหงพระวิญญาณของพระองคน้ัน 
ขอประทานความกลาหาญ เพื่อใหขาพระองคกลาวออกไปดวยความเชื่อ 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
ยอหน 17.17 ขอทรงโปรดชําระเขาใหบริสุทธิ์ดวยความจริง   พระวจนะของพระองคเปนความจริง 
 
เอเฟซัส 6.17 จงเอาความรอดเปนหมวกเหล็กปองกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ 
คือพระวจนะของพระเจา 
 
ฮีบรู 10.35 เหตุฉะนั้นขออยาไดละทิ้งความไววางใจของทาน   ซึ่งจะไดรับบําเหน็จอันยิ่งใหญ 
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ตลุาคม  17  
การทาํในสิง่ทีถ่กูตอง อาจทาํใหคณุตองสญูเสยีบางอยางในตอนนี ้

แตการไมยอมทาํเลย  
อาจทาํใหคณุตองสญูเสยีทกุอยางตลอดไป  

 
คุณเคยรูสึกสงสัยบางไหมวา 

เกิดอะไรขึ้นกับจิตวิญญาณของเราในชวงหน่ึงวินาทีหลังจากที่ทุกอยางมันสายไปหมดแลว? 
มีเหตุผลหลายขอที่คนเราชอบหยบิยกขึ้นมาเพื่อผัดผอนในสิ่งที่เขาเองก็รูวาเปนเรื่องที่ถูกตองควร
ทํา ขอแกตัวเหลาน้ีสวนใหญเปนความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการที่ตองจายราคาบางอยาง 
ซ่ึงบางครั้งเปนการเรียกรองใหเขาตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกตอง 

ถูกตองแลวครับ!  การทําในสิ่งที่ถูกตองอาจทําใหเราตองสูญเสียบางอยาง 
เราอาจจําเปนตองจายราคาบางอยางในตอนนี้ แตการเลื่อนเวลาออกไป ไมยอมทําในสิ่งที่ถูกตอง 
อาจทําใหคุณตองเสียหายมากไปกวาน้ีอีก 
เราตองเลือกวาจะยอมจายเพื่ออนาคตดวยสิ่งที่มีอยูในตอนนี้ 
หรือเราจะยอมเอาอนาคตมาแลกกับความสุขเล็กๆ นอยๆ ที่เราไดรับอยูในตอนนี้ 
คุณสามารถเลือกไดเอง 
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระเจา ขอทรงนําความกลัวออกไป 
โปรดปลดปลอยขาพระองคใหหลุดพนจากวิญญาณแหงการผัดวันประกันพรุง 
ขอทรงชวยใหขาพระองคตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกตอง แมอาจตองสูญเสียบางอยางในขณะนี้ 
ขอทรงเสริมกําลังขาพระองคที่จะเขมแข็งในการยืนหยัดตอสูกบัการประนีประนอม 
และสัตยซ่ือตอพระองคโดยไมหวาดกลัวถึงผลที่จะตามมา 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
เอเฟซัส 4.15 แตใหเรายึดความจริงดวยใจรัก   เพือ่จะจําเริญขึ้นทุกอยางสูพระองคผูเปนศีรษะ   
คือพระคริสต  
 
มาระโก 8.35 เพราะวาผูใดใครจะเอาชีวิตรอด   ผูน้ันจะเสียชีวิต   
แตผูใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแกเราและขาวประเสริฐ   ผูน้ันจะไดชีวิตรอด 
 
เฉลยธรรมบัญญัติ  30.19 ขาพเจาขออัญเชิญสวรรคและโลกใหเปนพยานตอทานในวันน้ีวา   
ขาพเจาตั้งชีวิตและความตาย   พระพรและคําสาปแชงไวตอหนาทาน   
เพราะฉะนั้นทานจงเลือกเอาขางชีวิตเพื่อทานและลูกหลานของทานจะไดมีชีวิตอยู 
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ตลุาคม  18  
บางท ีเหตผุลทีค่ณุไมสามารถซือ้ของบางอยางทีอ่ยากได 

ก็เพราะคณุเคยซือ้บางอยางที ่
คณุอยากไดไปกอนหนานี้แลว  

 
ปญหาอยางหน่ึงของเงิน คือเราใชมันไดแคครั้งเดียว บอยครั้งที่เราอาจไมรูตัววา 

การตกลงใจซ้ือของบางอยาง อาจหมายถึงการที่ตองปฏิเสธซื้อของอยางอื่นไปเสีย 
การจับจายเพราะถูกโนมนาวหรือการกดดันใหซ้ือขาวของบางอยางสวนใหญมักจะเปนการใชทรัพ
ยากรไปแบบไมคุมคา พระเจาทรงคาดหวังใหเราเปนผูอารักขา 
ไมเพียงแตสิ่งที่เราถือวาเปนเงินของพระองคเทาน้ัน แตรวมถึงสิ่งที่เราถือวาเปนเงินของเราเองดวย  

หลายครั้ง 
เหตุที่เราไมสามารถซื้อของที่เราอยากไดน้ันเปนเพราะเราไดใชเงินซ้ือของอื่นที่เราเคยอยากไดไป
กอนหนาน้ันแลว ปญหาคือ เราอาจไมอยากไดสิ่งที่เราซื้อไวน้ันอีกแลว 
หรืออยางนอยก็คงนอยกวาสิ่งที่เราอยากไดอยูในขณะนี้ ณ จุดใจจุดหน่ึงของชีวิต 
เราคงตองรูจักควบคุมการใชจายของเรา คุณสามารถควบคุมตวัเองในเรื่องการใชจายไดไหม? 
พระเจาสามารถชวยเหลือคุณไดนะ! 
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระบิดา ทรงชวยขาพระองคใหพนจากกับดักของชีวิตดวยเถิด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเงิน 
โปรดสําแดงใหขาพระองครูจักวิธีวางแผนการใชเงินเพื่อทําใหขาพระองคเปนผูอารักขาพระพรที่พ
ระองคประทานไดดีขึ้น ขอทรงเติมคลังของขาพระองคใหเต็มดวยความมั่งคัง่ของพระองค 
และชวยใหขาพระองคเปนพรไปสูคนอื่นดวยเถิด 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
สุภาษิต 10.4 มือที่หยอนเปนเหตุใหเกิดความยากจน     แตมือที่ขยันขันแขง็กระทําใหม่ังคั่ง     
 
สุภาษิต 10.22 พระพรของพระเจากระทําใหม่ังคั่ง     และพระองคมิไดแถมความโศกเศราไวดวย   
หรือ  การงานมิไดเพิ่มอะไรใหเลย     
 
สุภาษิต 3.9-10 จงถวายเกียรติแดพระเจาดวยทรัพยสินของตน     
และดวยผลแรกแหงผลิตผลทั้งสิ้นของเจา    แลวยุงของเจาจะเต็มดวยความอุดม     
และบอเก็บของเจาจะลนดวยเหลาองุน     
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ตลุาคม  19  
ถงึคณุจะไมสงัเกตเหน็การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ แตคณุกก็าํลงัเปลี่ยนแปลงไป 

 
คุณเคยมีประสบการณไดกลับไปเยีย่มสถานที่เดิมที่คุณเคยไปมาแลวในชวงสิบปกอนหรือน

านกวาน้ันบางไหม?  บางที คุณอาจไดเจอกับเพื่อนเกาซ่ึงคุณแทบจะจําใบหนาเขาไมไดอีกแลว 
สวนใหญแลว การเปลี่ยนแปลงที่คอยๆ 
เกิดขึ้นตามกาลเวลาอาจไมเปนที่สังเกตของคนที่เห็นกันอยูทุกเมื่อเชื่อวัน 
แตอาจเปนสิ่งที่คนแปลกหนาสังเกตเห็นไดอยางเดนชัด ถึงขัน้สะดุดตา สะดุดใจในทันที 
น่ีเปนหลักการเดียวกันที่เราพบไดจากชีวิตฝายวญิญาณของเราในขณะที่เราอานพระวจนะของพระ
เจาอยูทุกวัน อธิษฐานอยูทุกวัน และปรนนิบัติรับใชพระเจาอยางตอเนื่องอยูเปนเวลานาน 
ถึงแมการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรา หรืออาจเปนชีวิตของเพื่อนๆ ที่เราสนิท 
หรือคนในครอบครัวอาจไมปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด แตก็ถือวาการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว 
อยารูสึกสิ้นหวัง 
หรือปลอยใหมารมาทําใหคุณคิดวาการเขาเฝาพระเจาอยูทุกเมื่อเชื่อวันน้ันเปนสิ่งไรผล 
คุณและคนอื่นๆ ที่อยูลอมรอบ 
กําลังรับการเปลี่ยนแปลงใหมเม่ือคุณพิจารณาพระธรรมอันดีรอบคอบของพระองค 
และนําพระวจนะนั้นมาปฏิบัติใชในชีวิต 
การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีจะเห็นไดชัดสําหรับคนที่ไมคอยไดพบปะคุณเปนเวลานานๆ เทาน้ัน  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระบิดา ขาพระองคเลือกที่จะไววางใจพระองคในชีวิตของครอบครวั และของเพื่อนๆ 
รวมทั้งชีวิตของขาพระองคเองดวย 
ขาพระองคทราบวาพระวจนะและพระวิญญาณของพระองคกําลังทําการอยูในชีวิต 
และขาพระองคกําลังเปลี่ยนไปเปนตามพระฉายแหงพระบุตรที่รักของพระองคทุกวัน 
ขอบคุณพระองคที่ทําใหขาพระองคเปนเหมือนพระองค 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
โรม 12.1-2 พี่นองทั้งหลาย   ดวยเหตุน้ีโดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา   
ขาพเจาจึงวิงวอนทานทั้งหลายใหถวายตัวของทานแดพระองค   
เพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเปนที่พอพระทัยพระเจา   
ซ่ึงเปนการนมัสการโดยวญิญาณจิตของทานทั้งหลาย อยาประพฤติตามอยางคนในยุคน้ี   
แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ   แลวอุปนิสัยของทานจึงจะเปลี่ยนใหม   
เพื่อทานจะไดทราบน้ําพระทัยของพระเจา   จะไดรูวาอะไรดี   
อะไรเปนที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม     
 

2โครินธ 3.18 แตเราทั้งหลายไมมีผาคลุมหนาแลว   จึงแลดูพระสิริขององคพระผูเปนเจา   
และตัวเราก็เปลี่ยนไปเปนเหมือนพระฉายขององคพระผูเปนเจา   คือมีศักดิ์ศรีเปนลําดับขึน้ไป   

เชนอยางศักดิ์ศรีที่มาจากองคพระผูเปนเจาซ่ึงเปนพระวิญญาณ 
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ตลุาคม  20 
ฤทธิข์องบาปแฝงตวัอยูในความลบั 

 
พระเจาทรงเปนความสวาง และในพระองคไมมีความมืดอยูเลย 

ไมมีใครสามารถเอาเหยือกไปใสความมืดมาเก็บไวได ความมืดเปนแคสภาวะที่ขาดความสวาง 
น่ีเปนหลักการเดียวกันที่ความบาปดํารงอยู ความบาปเปนแคการขาดความชอบธรรม 
ความบาปเกิดขึ้นไดเม่ือเรากาวออกหางจากความชอบธรรมของพระเจา 
ความบาปจะหมดฤทธิ์ของมันเมื่อเราสารภาพบาปนั้นตอพระเจาและกลับใจใหม 
แลวหันกลับมาสูชีวิตที่ชอบจําเพาะพระพักตรพระเจา  

ความบาปซอนตัวไดงายในที่ที่ปราศจากความสวาง ฤทธิ์ของบาปแฝงตัวอยูในความลับ 
อยายอมใหบาปจับคุณใหเปนทาส 
ความบาปจะหมดฤทธิ์ของมันเมื่อคุณนํามันมาสารภาพตอพระเจา 
แลวสองความสวางแหงพระวจนะของพระองคเขามาสูชีวิตของคุณ  
  
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค 
ขาพระองคทราบวาขาพระองคไดทําบาปและขอสารภาพความบาปนี้ตอพระองค 
ขาพระองคขอทิ้งความบาปและหันหลังใหกับมัน ขาแตพระเจา ขอทรงยกโทษแกขาพระองค 
และชําระขาพระองคจากการอธรรมทั้งสิ้น 
ขอทรงชําระขาพระองคดวยนํ้าแหงพระวจนะอันบริสุทธิ์ของพระองค 
ความบาปจะไมมีทางครอบงําขาพระองคไดอีกตอไป ขอบคุณพระเจา 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
ยอหน 3.20 เพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสวาง   และไมมาถึงความสวาง   
ดวยกลัววาการกระทําของตนจะปรากฏ 
 
โรม 6.14 เพราะวาบาปจะครอบงําทานทั้งหลายตอไปก็หามิได   
เพราะวาทานทั้งหลายมิไดอยูใตธรรมบัญญัติ   แตอยูใตพระคุณ 
 
1ยอหน 1.9-10 ถาเราสารภาพบาปของเรา   พระองคทรงสัตยซ่ือและเที่ยงธรรม   
ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา   และจะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น  
ถาเรากลาววาเราไมไดทําบาป   ก็เทากับเราทําใหพระองคเปนผูตรัสมุสา   
และพระดํารัสของพระองคก็มิไดอยูในเราทั้งหลายเลย  
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ตลุาคม  21  
สิง่ทีส่าํคญัและเปนประโยชนมากทีสุ่ดที่เราอาจเคยพบพานมานัน้ 

ในตอนแรกอาจดเูหมอืนเลวราย  
และเปนภาระหนกัที่ไมยตุิธรรมเลยสาํหรบัชวีิตเรา 

 
วันหนึ่ง ชายคนหนึ่งพาลูกชายวัยหนุมสองคนของเขาเขาไปในเมือง 

พวกเขาเฝาสังเกตดูพอของตนทําการคาและติดตอซ้ือขายกับพวกพอคาทั้งหลาย 
ตอมาพอก็ชวนเขาไปทานอาหารกลางวันซ่ึงชาไปมากแลว 
เขาพูดคุยกบัลูกชายทั้งสองถึงบทเรียนที่ไดรับมาในวันน้ัน 
เขากําลังเตรียมชีวิตลูกชายไวใหพรอมสําหรับวันหนึ่งในอนาคตขางหนา 
เพื่อเขาทั้งสองจะไดลุกขึ้นมาทําหนาที่ไดดวยตนเอง  
 เมื่อเดินไปตามทองถนน พวกเขาก็ไดพบกับนักโทษคนหนึ่งซ่ึงกําลังถูกนําตัวไปลงโทษ 
นักโทษผูน้ันลมไปบนพื้นเพราะกางเขนที่แบกนั้นหนักเกินไป 
เด็กหนุมทั้งสองเฝามองดูขณะที่พอของตนถูกพวกทหารบังคับใหแบกกางเขนนั้นไปแทนนักโทษ 
เชนเดียวกับซีโมนชาวไซรีนน่ันแหละ 
สิ่งที่สําคัญทีสุ่ดและมีคุณคามากที่สุดที่เราอาจพบพานในชีวิต 
ในตอนแรกอาจดูเหมือนเปนเรื่องที่เลวรายและเปนภาระหนัก เชื่อกันวา 
ตอมาลูกชายทั้งสองคนของซีโมนไดกลายเปนผูนําคนสําคัญในคริสตจักรยุคแรก  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระเจา ขอทรงชวยอยาใหขาพระองคบน เมื่อตองถูกบังคับแหงแบกภาระของคนอื่น 
โปรดประทานกําลังและความเอ็นดูสงสารที่จําเปน เพื่อจะไดปรนนิบัติพระองคไดและลูกๆ 
ของพระองคไดมากขึ้น 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
มธ 27.32 ครั้นออกไปแลวไดพบชาวไซรีนคนหนึ่งชื่อซีโมน   
จึงเกณฑใหแบกกางเขนของพระองคไป 
 
กท 6.2 จงชวยรับภาระของกันและกัน   ทานจึงจะไดปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต 
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ตลุาคม  22  
พระเจาจะประทานพระพรแกคณุในปรมิาณใกลเคยีงกบัทีพ่ระองคสามารถประทานผ

านทางคณุได 
 
คุณเคยรูสึกวาบอนํ้าในชีวิตของคุณกําลังเหือดแหงบางไหม? 

เสมือนกับวาการทรงสถิตของพระเจาและพระพรของพระองคกําลังถูกปดกั้นไว? 
พระเจาไมเคยหวงสิ่งดีอันใดไวจากคนที่ดําเนินอยางเที่ยงธรรมตอหนาพระองค ทั้งเรื่องเงินทอง 
การสําแดง สติปญญา และความยินดี ถาคุณกําลังรูสึกอยางน้ัน บางทีคุณควรสํารวจชีวิตตนเองดู 

หลักการแนนอนประการหนึ่งแหงพระวจนะของพระเจาก็คือ 
พระเจาจะประทานพระพรแกคุณในปริมาณใกลเคียงกับที่พระองคสามารถประทานผานทางคุณได 
เม่ือคุณตรวจสอบดูตนเอง 
ลองดูวาคุณไดหยุดยั้งไมใหคุณความดีของพระเจาไหลผานตัวคุณไปสูคนอื่นหรือไม 
น่ันเทากับเปนการหยุดยัง้คุณความดีของพระเจาไมใหหลั่งไหลเขาสูชีวิตของคุณน่ันเอง หลายครัง้ 
เราสามารถปลอยใหนํ้าใหมไดไหลเขาสูทะเลแหงชีวิตของเราไดโดยการตรวจดูวาทอนํ้าน้ันสะอาด
และไหลสะดวกดีหรือไม คุณอยากไดอะไรเพิ่มอีก? จงยอมเปนทอพระพรไปสูคนอื่นๆ 
แลวพระเจาจะใหพระพรของพระองคไหลเขาสูชีวติของคุณเอง! 
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 พระเจาขา ขาพระองคอยากเปนพระพร ขาพระองคจะถวายเวลา ตะลันต 
และทรัพยสินตามการทรงนําของพระองค 
ขอทรงเปดบญัชรทองฟาและเทพระพรลงมาเหนือขาพระองค 
ขอประทานใหขาพระองคไดรูถึงสันติสุขและการทรงสถิตของพระองค 
ขอทรงสอนขาพระองคใหรูจักพระวจนะอันทรงชีวิตของพระองค 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
ลูกา 6.38 จงใหเขา   และทานจะไดรับดวย   
และในตักของทานจะไดรับตวงดวยทะนานถวนยัดสั่นแนนพูนลนใสให   
เพราะวาทานจะตวงใหเขาดวยทะนานอันใด   พระเจาจะไดทรงตวงใหทานดวยทะนานอันน้ัน”     
 
สุภาษิต 19.17 บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็ใหพระเจาทรงยืม     
และพระองคจะทรงตอบแทนแกการกระทําของเขา     
 
เอเฟซัส 6.8 เพราะทานรูอยูแลววาผูใดกระทําความดีประการใด   
ผูน้ันก็จะไดรับบําเหน็จอยางน้ันจากองคพระผูเปนเจาอีก   ไมวาเขาจะเปนทาสหรือเปนไท 
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ตลุาคม  23  
จงจดจอทีจ่ะตอบสนองตอพระเจาอยางเหมาะสม  

 
พระเจาทรงคาดหวังจากเรามากมาย แตพระองคทรงประทานพระบุตร พระวจนะ 

และพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อสั่งสอน นําทางและปกปองเรา เราจึงไมมีขอแกตัวใดๆ 
เลยที่จะไมเชื่อฟงพระบัญชาของพระองค 
ไมมีสถานการณใดในชีวิตที่จะทําใหเรามีสิทธิที่จะเพิกเฉยตอพระวจนะของพระเจา 
เราตองไมยอมใหการกระทําของใครคนใดมาตัวกําหนดความชอบธรรมในพฤติกรรมของเรา  

เม่ือเราตองเผชิญกับการทดลองใจ การทดสอบ ความทุกขยากและแรงกดดันในชีวิต 
เราตองใหสายตาของเราจดจองอยางแจมชัดอยูที่พระเจา ลองถามตัวเองดูวา 
ถาเปนพระเยซูพระองคจะตอบสนองตอปญหาเรื่องนี้อยางไร?   
 
 หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระบิดา ขาพระองคตองการเปนที่พอพระทัยของพระองค 
ไมไดตองการใหตนเองเปนที่ถูกใจของคนอื่น 
ขอทรงชวยขาพระองคที่จะมองเห็นในทามกลางเรื่องราวที่สับสน 
ถึงหลักการแหงพระวจนะของพระองค ในสถานการณแตละอยางของชีวิตนั้น 
ขอทรงสอนขาพระองคที่จะตอบสนองตอพระองคไดอยางเหมาะสม 
ไมวาคนอื่นจะทําตอขาพระองคอยางไรก็ตาม 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
โรม 14.10-12 แตตัวทานเลา   เหตุไฉนทานจึงกลาวโทษพี่นองของทาน   
หรือทานผูเปนอีกฝายหนึ่ง   เหตุไฉนทานจึงดูหม่ินพี่นองของทาน   
เพราะวาเราทุกคนตองยืนอยูหนาบัลลังกพิพากษาของพระเจา เพราะมีคําเขียนไวในพระคัมภีรวา     
องคพระผูเปนเจาไดตรัสวา   “เรามีชีวิตอยูแนนอนฉันใด     ทกุคนจะคุกเขากราบเรา   
และทุกลิ้นจะสรรเสริญพระเจา”    ฉะนั้นเราทุกคนจะตองทูลเรื่องราวของตัวเองตอพระเจา 
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ตลุาคม  24  
ชวีิตทัง้หมดของเรา คอืภาพสะทอนถงึสิง่ที่เราเชือ่ 

 
การที่เราการใดๆ กับสิ่งที่เรามีอยู จะเปนตัวกําหนดลักษณะชีวิตและความเชื่อของเรา 

ผูคนจะไมคอยสนใจในสิ่งที่เรารูหรอก จนกวาเขาจะรูวาเราสนใจและหวงใยเขา อยาหลงเลย 
คนเราไมมีทางยอมตายเพื่ออะไรบางอยางซ่ึงเขาไมพรอมจะมีชีวิตอยูเพื่อมันหรอก 

ชีวิตทั้งหมดของเราคือภาพสะทอนถึงสิ่งที่เราเชื่อ 
คุณกําลังเขียนบันทึกเรื่องราวที่วันหนึ่งลูกหลานของคุณจะนําไปบอกเลาเกี่ยวกับตัวคณุ 
โดยการเลือกตัดสินใจแตละครั้ง เทากับคุณไดเพิ่มบทตอนใหมๆ 
เขาไปในบันทึกเรื่องราวแหงชีวิตของคุณ จงเลือกตัดสินใจอยางมีสติปญญา  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระเจา พระองคตรัสวา คนมีปญญายอมละมรดกไวใหแกหลานๆ ของตน 
และชื่อเสียงดีเปนสิ่งควรเลือกยิ่งกวาเงินและทอง ขาแตพระบิดา 
ขาพระองคอยากใหเรื่องราวในชีวิตนี้เปนเรื่องราวที่ไดรับพรจากพระองค 
และกลายเปนพรไปสูคนอื่นๆ เพื่อเห็นแกพระองค 
โปรดสําแดงถึงวีธีที่จะทําใหชีวิตนี้เปนประโยชนดวยเถิด 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
สุภาษิต 22.1 ชื่อเสียงดีเปนสิ่งควรเลือกยิ่งกวาความมั่งคั่งมากมาย     และซึ่งเปนที่โปรดปราน  
ก็ดีกวามีเงินหรือทอง     
 
สุภาษิต 13.22 คนดีก็ละมรดกไวใหแกหลานๆ     
แตทรัพยศฤงคารของคนบาปนั้นส่ําสมไวใหคนชอบธรรม     
 
1ยอหน 3.7 ลูกทั้งหลายเอย   อยาใหใครชักจูงทานใหหลง   
ผูที่ประพฤติชอบก็ชอบธรรมเหมือนอยางพระองคชอบธรรม  
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ตลุาคม  25  
พระเจาทรงเรยีกรองใหเรามสีวนทีจ่ะทาํใหเกิดการอศัจรรยขึน้ในชวีติของเรา  

 
ตั้งแตเรื่องราวของหญิงมายที่มีนํ้ามันเพียงเล็กนอยในเหยือกและแปงเพียงนิดหนอย จาก 2 

พงศกษัตริย 4 ไปจนถึงเรื่องของนามานคนโรคเรื้อนใน 2 พงศกษัตริย 5 
พระเจาทรงคาดหวังใหเราไววางใจและปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค 
เราตองเริ่มตนจากจุดที่เรายืนอยู จากสิ่งที่เรามีอยู และทํากับมันอยางดีที่สุดเทาที่จะทําได 
พระเจาจะเสด็จมาพบเราและชดเชยในสวนที่เรายังขาดอยูน้ัน  

พระเจาทรงเรียกรองใหเรามีสวนในการอัศจรรย เราตองเปนผูทําการที่สัตยซ่ือของพระเจา 
อยาเปนแตผูฟงพระวจนะเทาน้ัน พระเจาจะทรงอวยพรการงานแหงนํ้ามือของเรา 
เพื่อใหทุกอยางที่เราทําน้ันจําเริญรุงเรืองขึ้น  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระเจา ขอทรงอวยพรการงานแหงนํ้ามือของขาพระองค 
ขอสัญญาวาขาพระองคจะไมเกียจคราน หรือผัดวันประกันพรุง แตจะเริ่มจากสิ่งที่เปนอยู 
และใชสิ่งที่มีอยูเพื่อจะทําสิ่งที่ดีที่สุดเทาที่จะสามารถทําได 
ขอโปรดประทานการอัศจรรยเขามาในชีวิตของขาพระองคดวยเถิด 
ขอทรงทวีพระพรขึ้นในชีวิตของขาพระองค 
ขาพระองคจะเปนผูประพฤติตามพระวจนะของพระองค 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
สดุดี 127.1     ถาพระเจามิไดทรงสรางบาน    บรรดาผูที่สรางก็เหนื่อยเปลา    
ถาพระเจามิไดทรงเฝาอยูเหนือนคร    คนยามตื่นอยูก็เหนื่อยเปลา     
  
1โครินธ 15.58 เหตุฉะนั้นพี่นองที่รักของขาพเจา   ทานจงตั้งม่ันอยู   อยาหวั่นไหว   
จงปฏิบัติงานขององคพระผูเปนเจาใหบริบูรณทุกเวลา   ทานทั้งหลายพึงรูวา   
โดยองคพระผูเปนเจา   การของทานจะไรประโยชนก็หามิได  
 
สดุดี 1.3 เขาเปนเชนตนไมที่ปลูกไวริมธารน้ํา    ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล  และใบก็ไมเหี่ยวแหง    
การทุกอยางซ่ึงเขากระทําก็จําเริญขึ้น     
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ตลุาคม  26  
พระเยซจูะทรงเปนพระผูเปนเจา ไมวาจะโดยใชอาํนาจครอบครอง  

หรอืโดยความยนิยอมพรอมใจกต็าม  
 

ไมมีฤทธ์ิเดชใดในจักรวาลนี้ที่จะยิ่งใหญกวาฤทธ์ิเดชที่พระองคทรงประทานแกพระเยซู 
พระบุตรของพระองค วันหนึ่งทุกเขาจะคุกลงกราบ 
และทุกลิ้นจะสารภาพวาพระเยซูทรงเปนพระผูเปนเจา น่ีคือขอเท็จจริง และมันกําลังจะเกิดขึ้น   

พระเยซูจะเปนพระผูเปนเจา ไมวาจะโดยทางการใชอํานาจครอบครอง 
หรือโดยความยินยอมพรอมใจก็ตาม 
คนที่รูจักพระองคและรักพระองคจะมอบชีวิตของเขาไวภายใตความเปนพระเจาของพระองคโดยไม
หวาดหวั่นหรือกลัว แตสวนคนที่ขัดขนืดื้อดึงตามความคิดชั่วรายของตนนั้น 
การพิพากษาก็รอเขาอยู 
ซ่ึงบรรดาจิตวิญญาณที่หลงหายจะรองออกมาพรอมกับทุกสรรพสิ่งที่พระเจาทรงสรางวา 
พระเยซูทรงเปนพระผูเปนเจา! จงถวายแดพระองคในสิ่งที่พระองคทรงสมควรไดรับเสยีแตวันน้ี 
เพราะถึงอยางไรพระองคก็จะมีชัยชนะอยูดี 
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระบิดา ขาพระองคไดรับเอาพระเยซูพระบุตรเขามาเปนพระผูชวยใหรอด 
และบัดน้ีขาพระองคขอมอบถวายตัวเองแกพระองคอีกครั้ง พระองคทรงเปนพระผูเปนเจา 
ขาพระองคขอมอบถวายความจงรักภักดี และสัญญาที่จะปรนนิบัติพระองค 
ดวยความรักและการเชื่อฟงพระองคในฐานะที่เปนเจานาย และจอมกษัตริยผูจะเสด็จกลับมาในเร็วๆ 
น้ี 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
ลูกา 6.46 “เหตุไฉนทานทั้งหลายจึงเรียกเราวา   'พระองคเจาขา   พระองคเจาขา'   
แตไมกระทําตามที่เราบอกนั้น 
 
มัทธิว 7.21 “มิใชทุกคนที่เรียกเราวา   'พระองคเจาขา   พระองคเจาขา'   
จะไดเขาในแผนดินสวรรค   แตผูที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา   
ผูทรงสถิตในสวรรคจึงจะเขาได 
 
ฟลิปป 2.10-11 เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเขา  ในสวรรค   ที่แผนดินโลก  ใตพื้นแผนดินโลก   
จะคุกลงกราบ  พระเยซู และเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับ     วาพระเยซูคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจา   
อันเปนการถวายพระเกียรติแดพระบิดาเจา 
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ตลุาคม  27  
การหกลม ไมไดทาํใหคณุตองกลายเปนคนลมเหลว  
แตการไมยอมลกุขึน้ตางหากทีท่ําใหคณุลมเหลวได  

 
ลองนึกภาพวาเรากําลังเดินไปโบสถดวยกัน สมมตุิวาผมเดินสะดุดอะไรบางอยางเขา 

แลวหกลม ถงึแมผมจะไมเจ็บอะไรมากมายนัก แตความเยอหยิง่ก็ทําใหผมรูสึกขายหนามาก 
คุณพยายามที่จะเขามาชวย แตผมน่ังอยูที่เดิมบนพื้นและบอกใหคุณเดินลวงหนาไปกอน  

สัปดาหถัดมา ขณะที่คุณกําลังเดินไปโบสถอีกครั้ง 
คุณพบวาผมยังคงนั่งอยูที่เดิมตรงที่ผมลมลงไปน้ัน ผมออนแรงลง เนื้อตัวมอมแมม 
และเลาใหคุณฟงถึงเรื่องราวแหงความลมเหลวของตัวเองวา “ผมพยายามแลว ผมทุมจนสุดกําลัง 
แตผมก็ยังเดินไปโบสถไมได” คุณจะแนะนําวายังไงดีละ? ลุกขึ้นสิครับ การหกลม 
ไมไดทําใหคุณเปนคนลมเหลวหรอก แตการจมปลักอยูกับที่เดมิตางหาก 
ที่ทําใหคุณกลายเปนคนลมเหลว 
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระเจา ขอทรงสอนขาพระองคที่จะมองเห็นตนเองดวยสายตาอยางพระองค 
ขาพระองคเปนบุตรของพระองค ซ่ึงกําลังเรียนรูที่จะเดินและพยายามที่จะวิ่งแขงในชีวิต 
ขอทรงชวยขาพระองคที่จะหลีกเลี่ยงความลมเหลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่ลมลง 
และจําเปนตองลุกขึ้นใหม ปดฝุนออกไปแลวลองใหมอีกครั้ง ขอบพระคุณพระเจา 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
สดุดี 37.23-24 ถาพระเจาทรงนํายางเทาของมนุษยคนใด    
และคนนั้นพอใจในมรรคาของพระองค    แมเขาลม  เขาจะไมถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาว 
เพราะวาพระหัตถพระเจาพยุงเขาไว    
 
สุภาษิต 24.16 เพราะคนชอบธรรมลมลงเจ็ดครั้งแลวก็ลุกขึ้นอีก  
แตคนชั่วรายจะถูกความลําบากยากเย็นคว่ําลง     
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ตลุาคม  28  
บรรดาคนที่ไมเชือ่ในเรือ่งนรกยงัไมเสยีหายเทากบับรรดาคนที่เชือ่ 

แตกลบัไมยอมไปชวยเตอืนคนอืน่ 
 

เปนพระเจาแบบไหนกันแนที่ยอมสงพระบุตรองคเดียวของพระองคลงมาสิ้นพระชนมบนไมก
างเขนอยางโหดราย เพือ่ชวยคุณใหรอดพนจากบางอยางที่ไมไดมีตัวตนอยูจริง? พี่นองที่รัก 
นรกมีอยูจริง! 
การถูกแยกขาดจากพระเจาในบึงไฟนรกพรอมกับบรรดาผูตายและเหลาทูตสวรรคที่หลงกระทําบา
ปน้ัน 
คือปลายทางของมวลมนุษยผูปฏิเสธไมยอมรับเอาพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดในขณะที่ยังมีโอกา
สอยูในเวลานี้  

เปนหนาที่ของผูเชื่อแตละคนที่จะตองเปนพยาน ไมใชโดยอางถึงความนากลัวของนรก 
แตโดยอางถึงพระพรแหงสวรรค และบอกวิธีที่เขาจะไปยังที่น่ันได 
บรรดาคนที่ไมเชื่อในเรื่องนรกยังไมเสียหายเทากับบรรดาคนที่เชื่อแตกลับไมยอมไปชวยเตือนคนอื่
น เราผูซ่ึงมีความสวางอยูในมือ 
จะตองสองแสงนั้นออกไปใหคนเห็นเสนทางแหงชีวิตนิรันดรเพื่อใหคนอื่นไดเห็น 
คุณกําลังทําหนาที่ของคุณอยูหรือไม?  
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระบิดา จิตวิญญาณของผูคนกําลังตกอยูในอันตราย คนงานยังนอยอยู 
โปรดเตรียมหัวใจของคนไวเพื่อการเก็บเกี่ยว และสงขาพระองคออกไปในทองนา 
โปรดสําแดงใครบางคนใหขาพระองคไดเปนพยานกับเขาดวยเถิดในวันน้ี 
โปรดเปดประตูและประทานถอยคําที่เหมาะสมใหขาพระองคไดพูด 
ขาพระองคจะไมละอายถึงพระกิตติคุณของพระคริสต 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
วิวรณ 20.15 และถาผูใดที่ไมมีชื่อจดไวในหนังสือชีวิต   ผูน้ันก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ  
 
ลูกา 10.2 พระองคตรัสกับเขาวา   “ขาวที่ตองเกี่ยวน้ันมีมากแตคนงานยังนอยอยู   เหตุฉะนั้น   
พวกทานจงออนวอนพระองคผูทรงเปนเจาของนา   ใหสงคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค  
 
โรม 1.16 เพราะวาขาพเจาไมมีความละอายในเรื่องขาวประเสริฐ   
เพราะวาขาวประเสริฐน้ันเปนฤทธิ์เดชของพระเจา   เพื่อใหทกุคนที่เชื่อไดรับความรอด   
พวกยิวกอน   แลวพวกตางชาติดวย 
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ตลุาคม  29  
ความมัง่คัง่แหงพระพรของพระเจาสาํหรบัชวีิตของคณุ จะพบไดในไรนา 

ที่เปนน้าํพระทัยของพระเจาสาํหรบัชวีติของคณุ 
 
พระเจามีนํ้าพระทัยและพระประสงคสําหรับชีวิตคุณ 

เปนไรนาที่เกิดผลเพื่อใหคุณงอกงามขึ้น 
มีที่แหงหนึ่งซ่ึงเต็มดวยพระพรและการจัดเตรียมของพระเจาสําหรับทุกคนและการงานทุกอยาง 
อับราฮัมเรียกพระเจาวา “เยโฮวาหยีเรห” ซ่ึงมีความหมายมากกวาที่เราเขาใจกันโดยทัว่ไปวา 
“พระเจาทรงเปนผูจัดเตรียมใหแกเรา” ความหมายที่แทจริงแหงพระนามของพระองคน้ันคือ 
“จะจัดเตรียมไวบนภูเขาของพระเจา”  

พระเจาทรงจัดเตรียมไวใหเราในสถานที่ที่พระองคทรงประสงคใหเราอยูสําหรับแตละฤดูกา
ลของชีวิต ความมั่งคั่งแหงพระพรของพระเจาสําหรับชีวิตของคุณ 
จะพบไดในไรนาที่เปนนํ้าพระทัยของพระเจาสําหรับชีวิตของคุณเทาน้ัน แตจงจําไววา 
สวนใหญแลวมันไมไดหมายถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร 
การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนสําหรับชีวิตของคุณอาจหมายถึงเพียงแคการปรับเปลี่ยนทาทีในใจคุณ 
และการมีใจกตัญูตอพระเจาแคน้ันก็ได   
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระเจา ขาพระองคอยากอยูตรงศูนยกลางแหงนํ้าพระทัยสําหรับชีวติของขาพระองค 
โปรดตรัสกับขาพระองค และสําแดงใหขาพระองครูวาพระองคทรงประสงคใหขาพระองคอยูที่ใด 
พระองคตองการใหขาพระองคเปนอยางไร โปรดประทานความฝนและนิมิต 
และตรัสกับขาพระองคผานทางพระวจนะและพระวิญญาณของพระองค 
ขอทรงยืนยันนํ้าพระทัยของพระองคตอขาพระองคดวยเถิด 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
ปฐมกาล 22.14 อับราฮัมจึงเรียกสถานที่น้ันวา   เยโฮวาหยิเรหแปลวา   พระเจาจะทรงจัดหาไวให   
อยางที่เขาพูดกันทุกวันน้ีวา   “จะจัดไวบนภูเขาของพระเยโฮวาห”     
 
1พงศกษัตริย 17.9 “ลุกขึ้นไปยังเมืองศาเรฟทเถิด  ซึ่งขึ้นแกเมืองไซดอน   และอาศัยอยูที่น่ัน   
ดูเถิด   เราไดบัญชาหญงิมายคนหนึ่งที่น่ันใหเลี้ยงเจา” 
 
สดุดี 84.11 เพราะพระเจาทรงเปนดวงอาทิตยและเปนโล    พระองคทรงปูนความชอบและเกียรติ    
พระเจามิไดทรงหวงของดีอันใดไวเลย    จากบคุคลผูเดินอยางเที่ยงธรรม 
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ตลุาคม  30  
ไมใชเพราะเสนหในตวัของเราหรอกทีท่าํใหเรามคีาตอพระเจา  

แตเปนบคุลกิลกัษณะของเราตางหาก 
 
เสนห คือคําศัพทที่ใชเรียกคนที่มีบุคลิกพิเศษอยูในตัว ทั้งรอยยิ้ม ความมั่นใจ 

และความรูสึกวาเขารูวาตนเองกําลังไปทางใดและรูวิธีที่จะไปถึงที่น่ันได 
น่ีเปนเหตุผลที่ทําใหผูคนรูสึกอบอุนและอยากอยูใกลกับเขา 
คนที่มีบุคลิกที่มีเสนหทําใหคนอื่นอยากจะติดตามเขา  

แตไมใชเพราะเสนหหรือลักษณะในตัวของเราหรอกที่ทําใหเรามีคาตอพระเจา 
บุคลิกลักษณะของเราตางหาก ถึงแมเสนหอาจชวยใหเราประสบความสําเร็จไดระดับหนึ่งในชีวิต 
ทําใหเปนที่ยอมรับนับถือจากผูคน เราตองมีบุคลิกลักษณะที่ดีในชีวิตเพื่อจะดํารงอยูในจุดน้ันได 
ยิ่งกวาการมีลักษณะตัวตนภายนอกที่นาคบคาสมาคม เราจําเปนตองอุทิศตนที่จะเปนคนซื่อสัตย 
ซ่ือตรง จงรักภักดี และรักษาคุณธรรมในชีวิตคริสเตียนไว 
สิ่งเหลาน้ีจะชวยพัฒนาบุคลิกภาพของเราใหเจริญขึ้น 
พระเจาทรงทอดพระเนตรดูที่บุคลิกลกัษณะของเรา    
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระบิดา ขาพระองคขออธิษฐานในวันน้ีวา 
โปรดใหขาพระองคเปนที่ชอบพระทัยของพระองคทั้งในทางวาจาและการกระทําทั้งหมด 
ขอสัญญาทีจ่ะเปนคนที่มีคุณลักษณะเหมือนอยางพระคริสต 
ขาพระองคจะไมยอมใหความกดดันในชีวิตมาบงการการประพฤติของขาพระองคได 
ขอทรงชวยอยาใหขาพระองคสะดุดหรือหกลม 
ขอทําใหหัวใจของขาพระองคเปนที่ประทับของพระองค 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
มัทธิว 23.26-28 โอ  พวกฟาริสีตาบอด  จงชําระถวยชามภายในเสียกอน   
เพื่อขางนอกจะไดสะอาดดวย  “วิบัตแิกเจา  พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี  คนหนาซ่ือใจคด   
เพราะวาเจาเปนเหมือนอุโมงคฝงศพซึ่งฉาบดวยปนูขาว   ขางนอกดูงดงาม   
แตขางในเต็มไปดวยกระดูกคนตาย   และสารพัดโสโครก เจาทั้งหลายก็เปนอยางน้ันแหละ   
ภายนอกแลดูเหมือนวาเปนคนชอบธรรม   แตภายในเต็มไปดวยความเท็จเทียมและอธรรม    
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ตลุาคม  31  
บางครัง้ 

สิง่ทีเ่ปนเรือ่งฝายวญิญาณที่ดทีีสุ่ดทีค่นเราสามารถกระทาํไดกค็อืการงบีหลบั  
 

ตลอดทั้งเลมของพระคัมภีร พระเจาทรงหนุนใจ 
บางครั้งก็ทรงบัญชาใหบตุรทั้งหลายของพระองคตระหนักถึงความจําเปนที่จะจัดใหมีวาระพักผอนห
ยอนใจเปนครั้งคราว ไมมีสิ่งอื่นใดที่จะทําใหความคิดของเราสดชื่น 
และรางกายของเราไดพักจากการงานอันจําเจในชีวิตประจําวันไดดีเทากับการพักผอน 

ไมเคยมียุคใดในประวัติศาสตรที่คนเราจะมีงานยุงเทากับทุกวันน้ี 
วิ่งวุนไปมาจากเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่ง โดยเชื่อวาสักวันหนึ่งทุกอยางจะคอยๆ สงบลงเอง 
นอกจากความเรงรีบแลวยังมีแรงกดดันจากการทํางาน, จากโรงเรียน, จากคาใชจาย 
และชีวิตดานสังคม 
ไมนาแปลกใจเลยที่อาการเจ็บปวยทั้งทางจิตและทางกายซึ่งเกิดจากความเครียดมีสถิตสิูงสุดกวาทุก
ยุคทุกสมัย บางครั้ง สิ่งที่เปนเรื่องฝายวิญญาณที่ดีที่สุดที่คนเราสามารถกระทําไดก็คือการงีบหลับ 
หยุดพักบางเถอะ น่ันคือวิถีทางของพระเจา 
 
หวัขออธษิฐานประจาํวนั    
 ขาแตพระบิดา 
โปรดยกโทษขาพระองคที่ไมไดดําเนินตามพระปญญาของพระองคในเรื่องการพักผอนหยอนใจ 
ขอทรงชวยขาพระองคที่จะเปนอิสระจากความเรงรีบและจัดเวลาอยางมีคุณภาพไวที่จะมีความสุขกั
บการเดินทางในชีวิต และรับความสดชื่นเพื่อใหพรอมรับมือกับสิ่งใหมๆ ที่จะเขามา 
ขอทรงนําความเครียดออกไป และเติมชีวิตนี้ใหเต็มดวยสันติสุข 
 
ขอพระคมัภรีประจาํวัน 
มัทธิว 11.28 บรรดาผูทํางานเหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา 
และเราจะใหทานทั้งหลาย หายเหนื่อยเปนสุข 
 
ลูกา 10.39-42 มารธามีนองสาวชื่อมารีย 
และมารียก็น่ังใกลพระบาทพระเยซูฟงถอยคําของพระองคดวย  แตมารธายุงในการปรนนิบัติมาก   
จึงมาทูลพระองควา   “พระองคเจาขา   พระองคไมสนพระทัยหรือ   
ซ่ึงนองสาวของขาพระองคปลอยใหขาพระองคทําการปรนนิบัติแตคนเดียว   
ขอพระองคสั่งเขาใหมาชวยขาพระองค” แตองคพระผูเปนเจาตรัสตอบเธอวา   “มารธา   มารธาเอย   
เธอกระวนกระวายและรอนใจดวยหลายสิ่งนัก สิง่ซ่ึงตองการน้ันมีแตสิ่งเดียว   
มารียไดเลือกเอาสวนดีน้ัน   ใครจะชงิเอาไปจากเธอไมได”
 
สดุดี 127.2 เปนการเหนื่อยเปลา  ที่ทานลุกขึ้นแตเชามืด  นอนดึก และกระหืดกระหอบกินอาหาร 
เพราะพระองคประทานแกผูที่รักของพระองค ใหหลับสบาย    
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