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กนัยายน 1 
เราควรหวงัใจว่าการงานของเรานัน้จะคงอยู่ต่อไปนานยิง่กว่าอปุสรรคของเรา 

 
  ผูร้บัใชพ้ระเจา้ในพนัธสญัญาเดมินัน้มอีายุยนืยาวมาก ยกตวัอยา่งเช่น โมเสส มชีวีติอยูจ่นถงึอาย ุ
120 ปี อบัราฮมัมอีายถุงึ 175 ปี และโนอาหม์อีายถุงึ 950 ปี 
ดเูหมอืนว่าท่านเหล่านี้มเีวลาเหลอืเฟือทีจ่ะเรยีนรูจ้ากความผดิพลาดของตนเอง 
แลว้ทิง้ต านานไวใ้หช้นรุน่หลงัไดเ้หน็ถงึชวีติทีด่ าเนินตามทางของพระเจา้ 
แต่ไมว่่าจะมวีนัเวลาอยูเ่หลอืเฟือเพยีงใด พระคมัภรีก์บ็อกเราว่า 
ชวีติมนุษยน์ัน้สัน้ยิง่นกัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัระยะเวลาชัว่นิรนัดร์ 
  เรามเีวลาเพยีงน้อยนิดทีจ่ะท าบางสิง่บางอยา่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อแผ่นดนิของพระเจา้ 
แมแ้ต่คนทีร่กัพระเจา้ยงัอาจผดิพลาดลม้เหลว 
พระเยซกูท็รงคุน้เคยดวี่าชวีติบนโลกนัน้หนกัหนาสาหสัเพยีงใด ไมว่่าจะมอุีปสรรคใดๆ ทีเ่ราตอ้งเอาชนะ 
เรากค็วรหวงัใจว่าการงานของเรานัน้จะยงัคงอยู่ต่อไปนานยิง่กว่าอุปสรรคของเรา 
คุณจะท าอะไรไดบ้า้งในวนัน้ีเพื่อมสี่วนในภาพใหญ่อนัเป็นนิรนัดรข์องพระเจา้?  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะตระหนกัว่าเวลาของเรานัน้มจี ากดั 
และทุกเสีย้วนาทนีัน้มคีวามหมาย ขา้พระองคอ์ยากด าเนินชวีติใหเ้ป็นทีช่อบพระทยัพระองค ์
โปรดส าแดงใหรู้ว้่าขา้พระองคต์อ้งกา้วเดนิอยา่งไร 
ขอบคุณพระองคท์ีเ่อาใจใส่แมแ้ต่ในรายละเอยีดปลกียอ่ยในชวีติของขา้พระองค์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยากอบ 4.14 แต่ว่าท่านไมรู่เ้ร ือ่งของพรุง่นี้   ชวีติของท่านเป็นเช่นใดเล่า   
ท่านกเ็ป็นเช่นหมอกทีป่รากฏอยูเ่พยีงชัว่ครูแ่ลว้กห็ายไป  
 
ลกูา 21.33 ฟ้าและดนิจะล่วงไป   แต่ถอ้ยค าของเราจะสูญหายไปหามไิดเ้ลย 
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กนัยายน 2 
การจบัฉลากมีหลกัฐานสนับสนุนปรากฏในพระวจนะของพระเจ้า 

มากกว่ายกมือออกเสียงเสียอีก 
ธรรมชาตขิองมนุษยท์ีล่ม้ในบาปนัน้คอืมคีวามปรารถนาทีจ่ะควบคุมไม่มากกน้็อย 

หรอืไมก่อ็ยากมสี่วนในการออกเสยีงเพื่อก าหนดทศิทางของสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง แต่ตลอดพระคมัภรี ์
พระเจา้ไดแ้ต่งตัง้ผูม้สีทิธอิ านาจไวแ้ละเลอืกสรรคนใหเ้ป็นผูน้ าของเราในชวีติ พระคมัภรี์แสดงใหเ้ราเหน็ว่า 
ทุกครัง้ทีพ่ระเจา้น าคนหลายคนมารว่มท าการอยา่งหนึ่งอยา่งใด 
พระองคจ์ะเลอืกสรรใหค้นหนึ่งเป็นหวัหน้าเสมอ เรือ่งนี้เป็นความจรงิในครอบครวั 
ในความสมัพนัธร์ะหว่างทาสกบัเจา้นาย ในชวีติสมรส ในการบรหิารงานของรฐับาลและในครสิตจกัรดว้ย 
ทัง้ความจรงิและน ้าพระทยัพระเจา้นัน้แทบไมเ่คยตอ้งอาศยัการยกมอืออกเสยีงเพื่อเป็นการยนืยนัเลย 
ดเูหมอืนว่าทุกครัง้ทีป่ระชากรอสิราเอลเลอืกผูน้ าหรอืก าหนดทศิทางของตนเองนัน้ 
มนัมกัจะจบลงดว้ยความหายนะเสมอ บางทนีี่อาจเป็นเหตุผลทีพ่ระเจา้ทรงตัง้ระบบการจบัฉลากขึน้มา 
ซึง่ดจูะดกีว่าการทอดลกูเต๋าบา้งเลก็น้อย 
โดยกระท าหลงัจากไดอ้ธษิฐานอย่างหนกัและมอบถวายชวีติใหแ้ก่พระเจา้แลว้ 
ถา้ปราศจากพระสุรเสยีงทีช่ดัเจนของพระเจา้สิง่ทีด่รีองลงมาในหลายๆ 
กรณกีค็อืการขอหมายส าคญัจากพระเจา้ ซึง่น่าเชื่อถอืยิง่กว่าคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ 
เราไมไ่ดห้ลงลมืค าหนุนใจจากทีป่รกึษาทีด่ าเนินในทางของพระเจา้ 
แต่มเีพยีงผูเ้ดยีวเท่านัน้ทีส่ามารถน าเราได ้พระนามของพระองคค์อืพระเยซ ู
จงยกใหพ้ระองคป์ระทบันัง่ในทีน่ัง่ของคนขบัแทนคุณ   
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 พระบดิาทีร่กั 
โปรดส าแดงหนทางของพระองคแ์ละน าทางชวีติของขา้พระองคไ์ปโดยพระวญิญาณบรสิุทธิ ์
ขา้พระองคไ์วว้างใจในพระองคย์ิง่กว่าเสยีงฝงูชนส่วนใหญ่ 
ขอทรงประทานทีป่รกึษาใหแ้ก่ขา้พระองคซ์ึง่พระองคไ์ดเ้ลอืกสรรไวแ้ลว้ 
และทรงน าพาชวีติขา้พระองคโ์ดยการทรงน าจากเบือ้งบน 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ผูว้นิิจฉยั 6.40 ในคนืวนันัน้พระเจา้กท็รงกระท าตามทีข่อ   คอืกลุ่มขนแกะนัน้แหง้อยู่  แต่มนี ้าคา้งอยู่ทัว่พืน้ดนิ  
กจิการ 1.26 เขาทัง้หลายจงึจบัฉลากกนั   และสลากนัน้ไดแ้ก่มทัธอีสัจงึนบัเขาเขา้กบัอคัรทตูสบิเอด็คนนัน้  
โยชวูา 18.10 แลว้โยชวูากจ็บัฉลากใหเ้ขาต่อพระพกัตรพ์ระเจา้   โยชวูากไ็ดจ้ดัแบง่ทีด่นิใหแ้ก่ประชาชนอสิราเอลทีน่ัน่   
ตามสว่นแบ่งของแต่ละเผ่า 
โยนาห ์1.7  เขาทัง้หลายกช็กัชวนกนัว่า   “มาเถอะ  ใหเ้ราจบัฉลากกนั   เพื่อเราจะทราบว่า   
ใครเป็นตน้เหตุแห่งภยัซึง่เกดิขึน้แก่เรานี้”   ดงันัน้เขากจ็บัฉลาก  ฉลากนัน้กต็กแกโ่ยนาห ์ 
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กนัยายน 3 
อย่ายอมให้การเมืองเข้ามาแทนทีก่ารเผยพระวจนะ 

 
สมมตุวิ่าพระเจา้ตรสักบัศษิยาภบิาลของครสิตจกัรแห่งหนึ่ง 

ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัอยา่งชดัเจนว่าเปรยีบเสมอืนบดิาของครสิตจกัร 
และเป็นผูร้บัผดิชอบต่อนิมติของครสิตจกัร 
ว่าใหค้รสิตจกัรถวายเงนิหนึ่งหมืน่เหรยีญใหแ้ก่งานมชิชัน่ต่างประเทศ 
เป็นเรือ่งปกตทิีศ่ษิยาภบิาลจะตอ้งแบ่งปนัเรือ่งน้ีต่อผูน้ าหลกัของครสิตจกัรเพื่อขอค าปรกึษาและการอธษิฐา
นเผื่อและใหพ้วกเขาช่วยยนืยนั ลองนึกภาพว่าในระหว่างการปรกึษานัน้ 
มผีูน้ าคนหนึ่งหยบิยกประเดน็เรือ่งจ านวนเงนิขึน้มาหารอื 
และกดดนัใหศ้ษิยาภบิาลลดจ านวนเงนิลงเป็นหนึ่งพนัเหรยีญแทน เมือ่เรือ่งด าเนินต่อไป กลุ่มผูน้ าเหล่านัน้ 
รวมทัง้ตวัศษิยาภบิาลเองดว้ยกอ็าจถูกทดลองใจใหน้ าเรือ่งออกไปขยายใหก้บัคนทีส่นบัสนุนตนเองไดฟ้งั 
ซึง่จรงิๆ แลว้น่ีกค็อืการเล่นการเมอืงเพื่อหาเสยีงสนับสนุนจดุยนืของฝา่ยตนเท่านัน้เอง 
กระบวนการทางการเมอืงเหล่านี้บ่อยครัง้มกัจะจบลงทีก่ารประนีประนอมหรอืไมก่ก็ารแตกแยก 
ถา้ครสิตจกัรส่งเงนิถวายไปเพยีงหา้พนัเหรยีญ กเ็ท่ากบัไมม่ใีครเลยทีไ่ดแ้สดงการเชื่อฟงัพระเจา้ 
เมือ่เราประนีประนอมกบัค าเผยพระวจนะ 
หรอืยนิยอมใหก้ระบวนการทางการเมอืงมาหนัเหทศิทางค าสัง่ของพระเจา้ กไ็มม่ใีครเลยทีม่โีอกาสชนะ 
พระเจา้ตรสัว่าใหถ้วายหน่ึงหมืน่จรงิหรอืไม ่ถา้ใช่กต็อ้งถวายตามนัน้ไม่มกีารต่อรอง 
เราตอ้งวนิิจฉัยค าเผยพระวจนะกจ็รงิแต่ไมใ่ช่ดว้ยกระบวนการทางการเมอืง 
เพราะการเมอืงคอืการประนีประนอม  
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ ขออธษิฐานเผื่อครสิตจกัรของพระองค ์
ขอทรงกนัการเมอืงและกระบวนการทีน่ าไปสูก่ารประนีประนอมออกไปจากครสิตจกัรของพระองคด์ว้ยเถดิ 
ขา้พระองคข์อเลอืกทีจ่ะไม่หวัน่ไหวไปกบัคนทีพ่ยายามชกัจงูใหข้า้พระองคเ์ลอืกขา้ง 
ขอทรงตรสัอย่างชดัเจนกบัผูน้ าทีพ่ระองคท์รงเลอืกสรรไวเ้พื่อน าพาชวีติขา้พระองค ์
แลว้ขา้พระองคจ์ะด าเนินตามการทรงน าของพระองค ์
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ววิรณ์ 22.19 และถา้ผูใ้ดตดัขอ้ความออกจากหนงัสอืพยากรณ์นี้   พระเจา้กจ็ะทรงเอาสว่นแบ่งของผูน้ัน้   
ทีม่อียูใ่นตน้ไมแ้ห่งชวีติและทีม่อียู่ในวสิทุธนครนัน้   ซึง่บรรยายไวใ้นหนงัสอืเล่มนี้ไปเสยี     
1โครนิธ ์14.29 ฝา่ยพวกผูเ้ผยพระวจนะนัน้ใหพ้ดูสองคนหรอืสามคน   และใหค้นอื่นวนิจิฉยัขอ้ความทีเ่ขาพดูนัน้ 
 1ซามเูอล 15.24 และซาอลูเรยีนซามเูอลว่า   “ขา้พเจา้ไดก้ระท าบาปแลว้   
เพราะขา้พเจา้ไดฝ้า่ฝืนพระธรรมบญัญตัขิองพระเจา้และค าของท่าน   
เพราะขา้พเจา้เกรงกลวัประชาชนและยอมฟงัเสยีงของเขาทัง้หลาย 
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กนัยายน 4 
ทีจ่ะเชือ่ฟังกดี็กว่าถวายเครือ่งบชูา 

มหีลกัการซึง่เราเขา้ใจไดจ้ากพระวจนะของพระเจา้ซึง่บอกไวว้่า 
เราจะเอาการถวายเครือ่งบูชามาชดเชยการไมเ่ชื่อฟงัของเราไมไ่ด ้
เรือ่งนี้เป็นความจรงิส าหรบัทัง้มนุษยแ์ละพระเจา้ 
ถงึแมพ้ระเจา้จะประทานพระบุตรของพระองคม์าเป็นเครือ่งบชูาเพื่อช่วยจติวญิญาณของทุกคนใหร้อด 
แต่ไมใ่ช่ทุกคนทีจ่ะไดร้บัความรอด 
พระเจา้อาจตอ้งเสยีจติวญิญาณของบางคนไปเพราะเหตุทีม่นุษยไ์ม่ยอมเชื่อฟงัพระองค ์
ถงึแมจ้ะมกีารถวายเครือ่งบูชาเป็นลกูแกะทีป่ราศจากต าหนิ คอืพระเยซผููเ้ป็นพระเมสสยิาหก์ต็าม 
ทัง้ผูเ้ผยพระวจนะซามเูอลและอสิยาหต่์างกก็ล่าวยนืยนัความจรงิขอ้นี้ไวอ้ย่างชดัเจน อสิยาหต์ัง้ค าถามว่า 
“ท าไมท่านถงึถวายเครือ่งบูชาล่ะ? ไมใ่ช่เพราะท่านไดก้ระท าบาปหรอื?” ท่านไดก้ล่าวต่อไปอกีว่า 
พระเจา้ทรงเกลยีดเครือ่งบูชาและถอืว่าเป็นกลิน่เหมน็ในจมกูของพระองค ์
เพราะมนัเป็นเพยีงแค่สิง่เตอืนใจใหน้ึกความบาปของมนุษยเ์ท่านัน้ หนทางแกไ้ขนัน้ อสิยาหก์ล่าวว่า 
เราตอ้งหยดุกระท าความชัว่ และเรยีนรูท้ีจ่ะกระท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้  
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา 
ขอบคุณพระองคท์ีก่ระท าใหพ้ระบุตรของพระองคเ์ป็นเครือ่งบชูาลบลา้งบาปของขา้พระองค ์
และทรงยอมรบัเอาการเสยีสละของพระบุตร บดันี้ 
ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะไมด่ิน้รนแสวงหาการถวายเครือ่งบชูาใดๆ เพิม่เตมิอกี 
ในขณะทีข่า้พระองคจ์ะหยดุกระท าความชัว่และเรยีนรูท้ีจ่ะกระท าการดี 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
อสิยาห ์1.11 พระเจา้ตรสัว่า    “เครือ่งบชูาอนัมากมายของเจา้นัน้   จะเป็นประโยชน์อะไรแก่เรา     
เราเออืมแกะตวัผูอ้นัเป็นเครื่องเผาบชูา    และไขมนัของสตัวท์ีข่นุไวน้ัน้แลว้     
เรามไิดปี้ตยินิดใีนเลอืดของววัผู ้   หรอืลกูแกะหรอืแพะผู ้    
อสิยาห ์1.19-20 ถา้เจา้เตม็ใจและเชื่อฟงั    เจา้จะไดก้นิผลดแีห่งแผ่นดนิ    แต่ถา้เจา้ปฏเิสธและกบฏ    
เจา้จะเป็นเหยือ่ของคมดาบ    เพราะว่าพระโอษฐข์องพระเจา้ไดต้รสัแลว้”     
1ซามเูอล 15.22-23   และซามเูอลกล่าวว่า     
“พระเจา้ทรงพอพระทยัในเครือ่งเผาบชูาและเครือ่งสตัวบูชามาก     
เท่ากบัการทีจ่ะเชื่อฟงัพระสุรเสยีงของพระองคห์รอื     ดเูถดิ  ทีจ่ะเชื่อฟงักด็กีว่าเครือ่งสตัวบชูา     
และซึง่จะสดบัฟงักด็กีว่าไขมนัของบรรดาแกะผู ้   เพราะการกบฏกเ็ป็นเหมอืนบาป   
แห่งการถอืฤกษ์ถอืยาม    และความดือ้ดงึกเ็ป็นเหมอืนบาปชัว่และการไหวร้ปูเคารพ    
เพราะเหตุทีท่่านทอดทิง้พระวจนะของพระเจา้    พระองคจ์งึทรงถอดท่านออกจากต าแหน่งกษตัรยิ”์     
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ในหลายๆประเดน็นัน้ พระเจ้ามีคนของพระองคอ์ยู่ทัง้สองฝ่าย 

ในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง 
มรีายงานว่าทหารเยอรมนับางคนซึง่เป็นครสิเตยีนทีเ่อาจรงิเอาจงัไดพ้กพระคมัภรีต์ดิตวัขณะนัง่อยู่บนเนินเขามองลงมายงั
หาดนอรม์งัด ีซึง่กองก าลงัสหรฐัทีม่ทีหารหลายคนเป็นครสิเตยีนซึง่พกพระคมัภรีต์ดิตวัมาดว้ยเชน่กนั 
ก าลงับุกโจมตหีาดเหล่านัน้ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารยดึครองของทหารปืนใหญ่ของเยอรมนั 
ผมเคยไดย้นิบางคนเล่าใหฟ้งัเป็นสว่นตวัดว้ยซ ้าว่า มอียู่ครัง้หน่ึง เมื่อนายทหารเยอรมนัไดเ้หน็กองก าลงัทีบุ่กเขา้มาโจมต ี
จงึไดส้ัง่ใหท้หารในสงักดัของตนคุกเขา่และกม้ศรีษะลง 
อธษิฐานตามแบบทีพ่ระเยซทูรงสอนอกีครัง้ก่อนทีจ่ะเขา้ประจ าการตามต าแหน่งของตน บางครัง้เป็นเรื่องยากทีจ่ะเขา้ใจว่า 
ท าไมพระเจา้จงึมคีนของพระองคอ์ยู่ทัง้สองฝา่ยซึง่ก าลงัอธษิฐานดว้ยความจรงิใจใหแ้ผ่นดนิของพระองคม์าตัง้อยู่ 
และใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองค ์ในขณะทีก่ าลงัยนืหยดัอยู่ในความเชื่อว่าตนเองเป็นฝา่ยถูก บางท ี
น่ีคงเป็นเหตุผลหน่ึงทีพ่ระเจา้ทรงหนุนใจใหเ้รารกัศตัรขูองเรา และแบ่งปนัอาหารเมื่อพวกเขาหวิ 
ใหเ้ราอวยพรเมื่อเรารูส้กึว่าก าลงัถูกขม่เหง และอย่าอวดอา้งในชยัชนะของเรา 
แต่มอบการแกแ้คน้ทัง้หมดไวก้บัพระเจา้เท่านัน้ มปีระเดน็ใดบา้งทีเ่กดิขึน้ในชุมชนหรอืประเทศของคุณ 
ซึง่อาจมผีูเ้ชื่อทีม่คีวามเหน็ขดัแยง้กนัอยู่คนละฝา่ย?  
 หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะมใีจเมตตาสงสารต่อคนอื่น 
แมเ้ขาจะไม่เชื่อหรอืมทีศันะแบบเดยีวกบัขา้พระองค ์
ขอทรงสอนใหข้า้พระองคป์ฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นอย่างทีป่รารถนาใหผู้อ้ื่นปฏบิตัต่ิอขา้พระองคน์ัน้ ในพระนามพระเยซู 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
โรม 14.1-7 สว่นคนทีย่งัมคีวามเชื่อน้อยอยู่นัน้   จงรบัเขาไว ้  แต่มใิช่เพื่อใหโ้ตเ้ถยีงกนัในเรื่องความเชื่อทีแ่ตกต่างกนันัน้ 
คนหนึ่งถอืว่าจะกนิอะไรกไ็ดท้ัง้นัน้   แต่คนทีม่คีวามเชื่อน้อยกก็นิแต่ผกัเท่านัน้ อย่าใหค้นที่กนินัน้ดหูมิน่คนทีไ่ม่ไดก้นิ   
และอย่าใหค้นทีม่ไิดก้นิกล่าวโทษคนทีไ่ดก้นิ   เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงโปรดรบัเขาไวแ้ลว้ ท่านเป็นใครเล่า   
จงึกล่าวโทษบา่วของคนอื่น   บา่วคนนัน้จะไดด้หีรอืจะล่มจมกส็ดุแลว้แต่นายของเขา   และเขากจ็ะไดด้แีน่นอน   
เพราะว่าองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงฤทธิอ์าจใหเ้ขาไดด้ไีด ้   คนหน่ึงถอืว่าวนัหน่ึงดกีว่าอกีวนัหน่ึง   
แต่อกีคนหนึ่งถอืว่าทุกวนัเหมอืนกนั   ขอใหทุ้กคนมคีวามแน่ใจในความคดิเหน็ของตนเถดิ  
ผูท้ีถ่อืวนักถ็อืเพื่อถวายเกยีรตแิด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   ผูท้ีก่นิกก็นิเพื่อถวายเกยีรตแิด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   
เพราะเขาขอบพระคุณพระเจา้   และผูท้ีไ่มไ่ดก้นิ   กม็ไิดก้นิเพื่อถวายเกยีรตแิด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   
และยงัขอบพระคุณพระเจา้ ในพวกเราไมม่ผีูใ้ดมชีวีติอยู่เพื่อตนเองฝา่ยเดยีว   
และไมม่ผีูใ้ดตายเพื่อตนเองฝา่ยเดยีว  
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ถ้าคณุอยากเป็นเหมือนพระเยซู คณุกต้็องไปโบสถ ์

 
ครสิตจกัรคอืพระกายของพระครสิต ์เจา้สาวของพระครสิต ์

และเป็นครอบครวัของพระเจา้ซึง่อยูบ่นโลก พระธรรมเอเฟซสับอกเราไวว้่า 
พระเยซไูดท้รงสิน้พระชนมเ์พื่อครสิตจกัร ซึง่เป็นพระกายและเจา้สาวของพระองค ์
เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ทีจ่ะใหผู้เ้ชื่อแต่ละคนไดท้ าหน้าทีข่องตนในครอบครวัของผูเ้ชื่อทีอ่ยูใ่นทอ้งถิน่ 
แต่กม็หีลายคนทีม่องไมอ่อกว่าเขาจะเอาเวลาทีไ่หนไปทุ่มเทเช่นนัน้ 
แทนทีจ่ะแต่งงานและเขา้ส่วนในพนัธสญัญากบัเจา้สาวของพระครสิต ์
เขากลบัท าตวัราวกบัว่าก าลงันดัเทีย่วกบัแฟนสาวของพระเยซแูค่นัน้ พวกเขาไมไ่ดต้ระหนกัเลยว่า 
พระเยซทูรงรกัและอุทศิตนเพื่อครสิตจกัรมากมายเพยีงใด ในพนัธสญัญาเดมินัน้ 
พระเจา้ทรงสัง่สอนใหบุ้ตรของพระองคเ์ขา้รว่มกบัครสิตจกัรโดยทรงบญัชาใหพ้วกเขาถวายเครือ่งบชูา 
เขา้รว่มงานเทศกาลและน าทศางคแ์ละเครือ่งบชูามาถวาย 
พระเยซเูองกท็รงไปรว่มประชุมทีโ่บสถเ์ป็นประจ าดว้ย นัน่เป็นทีท่ีพ่ระองคไ์ดเ้รยีนหนงัสอื ฝึกการอ่าน 
และเทศนาเป็นครัง้แรก พระองคท์รงใชเ้วลาในวนัสะบาโตเป็นประจ าทีน่ัน่ดว้ย ยิง่กว่านัน้ 
ภาพของสวรรคแ์ละการนมสัการองคพ์ระเมษโปดกของพระเจา้นัน้ 
กค็อืภาพการประชุมนมสัการในครสิตจกัรดีๆ  นี่เอง ถา้คุณไปสวรรค ์คุณกจ็ะไดไ้ปโบสถ ์
จงท าใหพ้ระเจา้พอพระทยั ดว้ยการอุทศิชวีติของคุณใหก้บัครสิตจกัรทอ้งถิน่ 
  
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา ขา้พระองคข์อขอบคุณพระองคส์ าหรบัครอบครวัทีพ่ระองคส์รา้งไวเ้พื่อเราบนโลกนี้ 
ขา้พระองคข์อสญัญาทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งของครสิตจกัรทอ้งถิน่ในทีท่ีพ่ระองคท์รงตัง้ขา้พระองคไ์ว ้
โปรดท าใหข้า้พระองคเ์กดิผลและประทานพระคุณทัง้ปวงแก่ขา้พระองค ์ในพระนามพระเยซ ูอาเมน 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ฮบีร ู10.25 อยา่ขาดการประชุมเหมอืนอย่างบางคนทีข่าดอยูน่ัน้   แต่จงพดูหนุนใจกนัใหม้ากยิง่ขึน้   
เพราะท่านทัง้หลายกร็ูอ้ยูว่่าวนันัน้ใกลเ้ขา้มาแลว้     
ลกูา 4.16 แลว้พระองคเ์สดจ็มาถงึเมอืงนาซาเรธ็   เป็นทีซ่ึง่พระองคท์รงเจรญิวยัขึน้   
พระองคเ์สดจ็เขา้ไปในธรรมศาลาในวนัสะบาโตตามเคย   และทรงยนืขึน้เพื่อจะอ่านพระธรรม 
มาลาค ี3.10 พระเจา้จอมโยธาตรสัว่า  จงน าทศางคเ์ตม็ขนาดมาไวใ้นคลงั   
เพื่อว่าจะมอีาหารในนิเวศของเรา   จงลองดเูราในเรือ่งนี้ดทูหีรอืว่า   เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรคใ์หเ้จา้   
และเทพรอย่างลน้ไหลมาใหเ้จา้หรอืไม่ 
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ครชูัน้ประถมปีทีห่นึง่ไม่ใช่คนโง่ 

 
ไมใ่ช่ว่าครชูัน้ ป.1 ไม่รูเ้ร ือ่งแคลคลูสั 

แต่เป็นเพราะว่าพวกเขามคีวามเขา้ใจมากพอจงึไมไ่ดพ้ยายามสอนเรือ่งแคลคลูสัใหเ้ดก็ชัน้ ป.1 ไดเ้รยีนกนั 
ช่องว่างทีก่วา้งทีสุ่ดระหว่างนกัเรยีนกบัครนูัน้อยูท่ีป่ระสบการณ์ในชัน้ ป.1 นัน่เอง จากจดุนัน้เป็นตน้มา 
ช่องว่างนัน้จะค่อยๆ ลดลง จนกระทัง่วนัหน่ึง ครกูจ็ะพบว่า 
นกัเรยีนไดล้ ้าหน้าตนเองไปแลว้ทัง้ในดา้นความรู ้ปญัญา และดา้นทกัษะ 
แต่ไมว่่าคนเราจะปีนป่ายบนัไดแห่งชวีติไดส้งูแค่ไหนนัน้กไ็มส่ าคญัหรอก ในทา้ยทีสุ่ดนัน้ 
ไมม่อีะไรทีจ่ะมัน่คงไปกว่ารากฐานไดเ้ลย   

เพราะเหตุนี้อง 
เราจะตอ้งไมรู่ส้กึสิน้หวงัในการวางรากฐานอนัดใีนชวีติของคนทีเ่ราพยายามสรา้งอทิธพิลต่อเขาเพื่อเหน็แก่
แผ่นดนิของพระเจา้ 
อยา่ลมืวนัเวลาทีใ่ชอ้ยา่งมคีุณภาพในการเรยีนรูห้ลกัการพืน้ฐานและเรยีบงา่ยแห่งชวีติครสิเตยีน   
  
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ โปรดสอนขา้พระองคใ์หรู้จ้กัพงึพอใจกบัความเรยีบงา่ยในพระวจนะของพระองค ์
และไมห่ลงลมืความรกัดัง้เดมินัน้เสยี ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะวางรากฐานชวีติไว้บนพระศลิา 
คอืพระครสิต ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
มทัธวิ 7.24-27  “เหตุฉะนัน้ผูใ้ดทีไ่ดย้นิค าเหล่านี้ของเรา   และประพฤตติาม   
เขากเ็ปรยีบเสมอืนผูท้ีม่สีตปิญัญาสรา้งเรอืนของตนไวบ้นศลิา ฝนกต็กและน ้ากไ็หลเชีย่ว   
ลมกพ็ดัปะทะเรอืนนัน้   แต่เรอืนมไิดพ้งัลง   เพราะว่ารากตัง้อยูบ่นศลิา 
แต่ผูท้ีไ่ดย้นิค าเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤตติามเล่า   เขากเ็ปรยีบเสมอืนผูท้ีโ่งเ่ขลา   
สรา้งเรอืนของตนไวบ้นทราย ฝนกต็กและน ้ากไ็หลเชีย่ว   ลมกพ็ดัปะทะเรอืนนัน้   เรอืนนัน้กพ็งัทลายลง   
และการซึง่พงัทลายนัน้กใ็หญ่ยิง่” 
 
2โครนิธ ์11.3 แต่ขา้พเจา้เกรงว่า   งนูัน้ไดล้่อลวงนางเอวาดว้ยอุบายของมนัฉนัใด   
จติใจของท่านกจ็ะถูกล่อลวงใหห้ลงไปจากความสตัยซ์ื่อ   และความบรสิุทธิต่์อพระครสิตฉ์นันัน้ 
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สิง่หนึง่ทีค่ณุจะรู้สึกเสียใจเมือ่ได้ไปถึงสวรรคนั์น้คือ คณุน่าจะได้ไปเรว็กว่านัน้ 

 
  พระคมัภรีช์ีว้่า 
พระเจา้ทรงสรา้งสวรรคไ์วอ้ยา่งสวยงามจนเราไมอ่าจจนิตนาการไดด้ว้ยซ ้าว่ามนัจะดเีลศิขนาดไหน 
ลองพยายามนึกภาพดวู่ามนัยอดเยีย่มเพยีงใด ถนนทองค า ไมม่คีวามเจบ็ปวด ไม่มนี ้าตา ไม่มคีวามบาป 
ไมม่คีวามพ่ายแพ ้คุณจะไม่มวีนัเหนื่อยหรอืหวิโหย อุณหภมูกิพ็อเหมาะ ทุกอย่างสมบรูณ์แบบไปหมด 
นึกภาพออกไหม? นึกไมอ่อกหรอก พระเจา้ตรสัว่า มนัจะดยีิง่กว่าทีคุ่ณจนิตนาการไวเ้สยีอกี  
  เชื่อผมเถอะ รอ้ยทัง้รอ้ยของคนทีไ่ปถงึทีน่ัน่ก่อนหน้าเรามคีวามสุขมากกว่าเราทัง้นัน้ 
และถา้เราใหโ้อกาสเขากลบัมาอยูใ่นโลกไดอ้กีหลงัจากผ่านประตูไข่มกุเข้าไปแลว้นัน้ 
กจ็ะไมม่ใีครยอมกลบัมาเลย เมือ่คุณหายใจออกมาเป็นเฮอืกสุดทา้ยขณะทีอ่ยูใ่นโลกนี้ 
คุณสามารถบอกไดด้ว้ยความมัน่ใจว่า สิง่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดก าลงัรอคอยคุณอยูเ่บือ้งหน้า  
  
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรบัอนาคตทีส่วยงาม ขา้พระองคต์ื่นเตน้กบัชวีติชัว่นิรนัดรน์ัน้ 
ขา้แต่พระบดิา พระวจนะของพระองคบ์อกใหเ้ราสาละวนอยูก่บัการขยายแผ่นดนิของพระเจา้ออกไป 
จนกว่าพระองคจ์ะเสดจ็กลบัมา 
ขา้พระองคข์อสญัญาทีจ่ะกระท าทุกทีท่ าไดเ้พื่อสรา้งอาณาจกัรของพระองคไ์วบ้นโลก 
โปรดส าแดงวธิที าใหข้า้พระองคเ์ป็นผูท้ าการทีด่ขี ึ้น ขอใหข้า้พระองคส์ามารถละชื่อเสยีงอนัดไีวบ้นโลก 
จนเป็นทีก่ล่าวขานเมือ่เราไปถงึสวรรค์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
1โครนิธ ์2.9 ดงัทีม่เีขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์่า สิง่ทีต่าไมเ่หน็หไูมไ่ดย้นิ และสิง่ทีม่นุษยค์ดิไมถ่งึ 
คอืสิง่ทีพ่ระเจา้ไดท้รงจดัเตรยีมไวส้ าหรบัคนทีร่กัพระองค ์    
 
1เปโตร 1.4 และเพื่อใหไ้ดร้บัมรดก ซึง่ไม่รูเ้ป่ือยเน่า ปราศจากมลทนิ 
และไมร่ว่งโรยซึง่ไดเ้ตรยีมไวใ้นสวรรคเ์พื่อท่านทัง้หลาย  
 
ววิรณ์ 14.13 และขา้พเจา้ไดย้นิพระสุรเสยีงจากสวรรคส์ัง่ว่า “จงเขยีนไวเ้ถดิว่า ตัง้แต่นี้ต่อไป 
คนทัง้หลายทีต่ายเพื่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะเป็นสุข” และพระวญิญาณตรสัว่า “จรงิอย่างนัน้ 
เขาไดห้ยดุพกัจากการงานของเขา   เพราะการงานทีเ่ขาไดก้ระท านัน้จะตดิตามเขาไป” 
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เราไม่ได้ท าการเพือ่ให้มนัเสรจ็ส้ินไป แต่เพือ่ให้ได้งานทีดี่ 

 
เราไมค่วรถอืว่าไดท้ างานเสรจ็สิน้แลว้ จนกว่าเราจะไดท้ าเสรจ็แลว้เป็นอยา่งด ี

เพราะเป้าหมายของเราไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ารท าใหง้านเสรจ็ แต่ตอ้งท าใหด้ทีีสุ่ด 
หลายครัง้แรงกดดนัทีจ่ะท าใหง้านเสรจ็เขา้มาครอบง ากระบวนการท างานของเรา 
จนเราลมืมองดคูุณภาพของสิง่ทีเ่ราท าอยู่นัน้ เรือ่งนี้เป็นความจรงิส าหรบัทุกดา้น 
ไมเ่พยีงแต่ในดา้นบรหิารและการผลติเท่านัน้ แต่ส าหรบัดา้นฝ่ายวญิญาณในชวีติของเราดว้ย 
กจิกรรมฝ่ายวญิญาณเช่น การอธษิฐาน การสรรเสรญิ การศกึษาพระคมัภรีแ์ละการอ่านบทภาวนาเฝ้าเดีย่ว 
บางครัง้อาจกลายเป็นกจิวตัรประจ าวนัและขาดความน่าตื่นเตน้ไปเมือ่เราพยายามเร่งตวัเองท ามนัใหเ้สรจ็ๆ 
ไป เพื่อจะไดข้ดีฆ่ามนัออกไปจากรายการสิง่ทีต่อ้งท า และจะไดข้ยบัไปท าเรือ่งอื่นต่อไป 
จงหนุนใจตวัเองในวนัน้ี ใหใ้ส่ใจกบัการงานทีอ่ยูใ่นมอืของคุณแลว้ท าสิง่นัน้ให้เสรจ็อยา่งมคีุณภาพ 
ก่อนทีจ่ะลงมอืท าสิง่อื่นต่อ คุณจะพบว่ามนัท าใหคุ้ณอิม่อกอิม่ใจมากกว่า เกดิผลมากกว่า 
และสุดทา้ยจะมเีวลาเหลอืมากกว่าดว้ย   
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะเอาใจใส่กบัสิง่ทีข่า้พระองคก์ าลงัเกีย่วขอ้งอยู ่
โดยเฉพาะในเรือ่งฝา่ยวญิญาณ ขา้พระองคข์อสญัญาทีจ่ะมอบถวายความคดิใหแ้ก่พระองค ์
ไมใ่ช่แค่เวลาเท่านัน้ ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคไ์ดท้ าการทีพ่ระองคม์อบหมายนัน้จนส าเรจ็ 
ไดว้ิง่ตามทีพ่ระองคท์รงก าหนดไวใ้ห ้และไดบ้รรลุถงึหลกัชยัเป็นอยา่งดี 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
เอเฟซสั 5.16 จงฉวยโอกาส   เพราะว่าทุกวนัน้ีเป็นกาลทีช่ ัว่ 
 
เฉลยธรรมบญัญตั ิ6.5 พวกท่านจงรกัพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของท่านดว้ยสุดจติสุดใจและสิน้สุดก าลงัของท่าน 

2ทโิมธ ี4.7 ขา้พเจา้ไดต่้อสูอ้ยา่งเตม็ก าลงั   ขา้พเจา้ไดแ้ขง่ขนัจนถงึทีสุ่ด   
ขา้พเจา้ไดร้กัษาความเชื่อไวแ้ลว้ 
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การยกโทษคือสิทธิ การฟ้ืนฟสูภาพคือหน้าทีร่บัผิดชอบ 

เมือ่พระเยซทูรงสละชวีติของพระองคบ์นไมก้างเขนนัน้ 
พระองคไ์ดท้รงจ่ายค่าไถ่เราออกมาจากความบาป ท าใหเ้รารบัการอภยัโทษบาปได ้
การยกโทษนัน้ถอืเป็นสทิธขิองเรา ถงึแมเ้ราอาจท าใหค้นอื่นรูส้กึผดิหวงั 
แต่เขากไ็ดร้บัค าบญัชาใหย้กโทษใหเ้รา ยิง่กว่านัน้ พระคมัภรีบ์อกเราว่า 
ถา้เราสารภาพบาปของเราต่อพระเจา้ พระองคท์รงสตัยซ์ื่อและจะทรงยกโทษความบาปของเรา 
ซึง่ถอืเป็นค าสญัญาทีจ่ะยกโทษใหแ้ก่ทุกคนทีท่ลูขอ เมือ่เรายกโทษใหใ้คร ซึง่กถ็อืเป็นสทิธขิองเขา 
มนัหมายถงึว่าเราไมไ่ดต้อ้งการใหเ้ขารบัการลงโทษในความผดิของเขาอกีต่อไป 
เราหยุดทีจ่ะไล่ล่าเพื่อแกแ้คน้ เรยีกรอ้งการชดเชยหรอืตอบโตใ้นความผดิของเขาอกี การยกโทษคอืสทิธ ิ
แต่การฟ้ืนฟูสภาพคอืหน้าทีร่บัผดิชอบ คุณอาจยกโทษใหใ้ครบางคน 
หรอืไดร้บัการยกโทษจากเขาโดยทีย่งัไมไ่ดฟ้ื้นคนืความสมัพนัธก์นัอย่างเตม็ที ่
บ่อยครัง้ทีก่ารฟ้ืนฟูสภาพเรยีกรอ้งใหฝ้า่ยทีก่ระท าผดิตอ้งกลบัใจใหม ่
และพยายามทีจ่ะท าบางสิง่บางอย่างเพื่อชดเชยความเสยีหายดว้ยความจรงิใจ 
ลองตรวจสอบความสมัพนัธข์องคุณด ูคุณไดร้บัการยกโทษแลว้หรอืยงั? 
คุณไดร้บัการฟ้ืนฟูสภาพแลว้หรอืยงั? คุณจะท าอะไรไดบ้า้งในเรือ่งนี้?  
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิาในสวรรค ์
โปรดประทานพระคุณและฤทธิเ์ดชใหข้า้พระองคย์กโทษแก่ผูอ้ื่นไดเ้มือ่เขากระท าผดิต่อขา้พระองค ์
และขอทรงช่วยขา้พระองคใ์หส้ามารถลงมอืกระท าสิง่ทีจ่ าเป็นเพื่อฟ้ืนฟูสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่นเมือ่ขา้พระองคก์
ระท าผดิต่อเขาและตกอยูใ่นสภาพทีจ่ าเป็นตอ้งรบัการยกโทษ อาเมน 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
1ยอหน์ 1.9 ถา้เราสารภาพบาปของเรา   พระองคท์รงสตัยซ์ื่อและเทีย่งธรรม   กจ็ะทรงโปรดยกบาปของเรา   
และจะทรงช าระเราใหพ้น้จากการอธรรมทัง้สิน้ 
ลกูา 6.37 อย่าวนิิจฉัยโทษเขา   และท่านทัง้หลายจะไม่ไดถู้กวนิิจฉยัโทษ   อยา่กล่าวโทษเขา   
และท่านทัง้หลายจะไมถู่กกล่าวโทษ   จงยกโทษใหเ้ขา   และเขาจะยกโทษใหท้่าน 
2โครนิธ ์5.20 ฉะนัน้เราจงึเป็นทตูของพระครสิต ์  โดยทีพ่ระเจา้ทรงขอรอ้งท่านทัง้หลายทางเรา   
เราจงึขอรอ้งท่านในนามของพระครสิตใ์หค้นืดกีนักบัพระเจา้ 
สดุด ี133.1 ดเูถดิ  ซึง่พีน้่องอาศยัอยูด่ว้ยกนัเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั    กเ็ป็นการด ี 
และน่าชื่นใจมากสกัเท่าใด 
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เทศนาแบบง่ายๆ พดูบ่อยๆ และจดุไฟให้ลุก 

 
กุญแจทีจ่ะไขสู่การเป็นผูส้ ื่อสารทีป่ระสบความส าเรจ็นัน้คอื การท าใหส้ารทีเ่ราสื่อนัน้เรยีบงา่ย 

พดูซ ้าบ่อยๆ และตอ้งสื่อออกไปดว้ยใจรอ้นรน 
เราไดร้บัการทรงเรยีกใหส้ื่อพระกติตคิุณของพระเยซคูรสิตอ์อกไปในลกัษณะทีน่่าเชื่อถอื 
และเป็นทีต่อ้นรบัของผูค้นทัง้หลาย เมือ่เราบอกเล่าเรือ่งพระกติตคิุณของพระเยซคูรสิตใ์หใ้ครบางคนฟงั 
หรอืแบ่งปนัหลกัการแห่งชวีติจากพระวจนะของพระเจา้ 
คนทีฟ่งัเราพดูนัน้ควรจะสามารถน าไปบอกใหค้นอื่นฟงัต่อได ้ดงันัน้ 
จงึเป็นเรือ่งส าคญัอย่างยิง่ทีเ่ราตอ้งเอาใจใส่กบัสิง่ทีพ่ระเจา้มอบไวเ้พื่อใหเ้ราพดู และท าบรรจภุณัฑใ์หด้ ี
จนบรรลุเป้าหมายของการสื่อสาร ท าใหเ้ป้าหมายของพระเจา้ส าเรจ็ และเกดิผลลพัธอ์ยา่งสงูสุด 
นี่หมายถงึว่าเราตอ้งเอาใจใส่ต่อสจัธรรมทีเ่รามอียูด่ว้ยใจรกั 
และน าเสนอออกไปในลกัษณะทีผู่ฟ้งัสามารถน าไปเล่าต่อใหค้นอื่นฟงัได ้ 
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ โปรดทรงช่วยขา้พระองคใ์หเ้ป็นนกัสื่อสารพระกติตคิุณทีเ่กดิผลมากขึน้ 
และใหข้า้พระองคเ์ตบิโตขึน้จนเขา้ใจว่า 
ผลกระทบของพระวจนะทีก่ล่าวออกไปนัน้มคีวามส าคญัเช่นเดยีวกนักบัเนื้อหาของพระวจนะ 
โปรดช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะกล่าวออกไปในลกัษณะทีท่ าใหผู้ฟ้งัสามารถรบัเอาถอ้ยค านัน้ได ้
และน าพระวจนะนัน้ไปบอกคนอื่นต่อได้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2โครนิธ ์11.13 เพราะคนอย่างนัน้เป็นอคัรทตูเทยีม   
เป็นคนงานทีห่ลอกลวงปลอมตวัเป็นอคัรทตูของพระครสิต ์
 
เฉลยธรรมบญัญตั ิ6.7-9 พวกท่านจงอุตส่าหส์อนถอ้ยค าเหล่านัน้แก่บุตรหลานของท่าน   
เมือ่ท่านนัง่อยูใ่นเรอืน   เดนิอยูต่ามทาง  และนอนลงหรอืลุกขึน้   จงพดูถงึถอ้ยค านัน้ 
จงเอาถอ้ยค าเหล่านี้พนัไวท้ีม่อืของท่านเป็นหมายส าคญั   และจงจารกึไวท้ีห่ว่างคิว้ของท่าน 
และเขยีนไวท้ีเ่สาประตูเรอืน   และทีป่ระตูของท่าน 
 
2ทโิมธ ี2.2 จงมอบค าสอนเหล่านัน้   ซึง่ท่านไดย้นิจากขา้พเจา้ต่อหน้าพยานหลายคน   
ไวก้บัคนทีซ่ื่อสตัยท์ีส่ามารถสอนคนอื่นไดด้ว้ย  
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ถ้ามนัไม่ลุกเป็นไฟในตวัคณุ มนักจ็ะไม่ลุกเป็นไฟในตวัผูฟั้งของคณุ 

 
ในชัว่ชวีติของเรา เราไดย้นิไดฟ้งัค าพดูไรส้าระมามากมาย จากเรือ่งเล่าบา้ง จากค าปราศรยั 

ค าเทศนา บทวเิคราะหข์า่ว และบทสนทนาไรส้าระกบัคนในครอบครวัและเพื่อนๆ บา้ง 
นี่หมายถงึค าพดูทีไ่มม่ปีระเดน็อะไร และไมไ่ดมุ้ง่หวงัทีจ่ะกระตุน้ใหเ้กดิอารมณ์ตอบสนองใดๆ ทัง้นัน้ 
ค าพดูไรส้าระมอียู่มากมาย จนหลายคนเลอืกทีจ่ะปิดหขูองตวัเอง 
แลว้นัง่คดิหรอืจนิตนาการบทสนทนาทีเ่ชื่อว่าเกดิประโยชน์มากกว่าแทน ทัง้นี้ 
เพราะบทเรยีนทีส่ าคญัๆในชวีติของคนเรานัน้เกดิจากการซมึซบั ไมใ่ช่การสอน 
นกัสื่อสารทีย่ ิง่ใหญ่ทีป่ระวตัศิาสตรบ์นัทกึไวน้ัน้ต่างกม็สีิ่งหนึ่งทีเ่หมอืนกนัอยู ่
นัน่คอืความรอ้นรนทีจ่ะสื่อข่าวสารทีเ่ขามอียู ่ไมว่่าจะเป็นผูบ้ญัชาการทหาร ผูน้ าโลก นกักว ี
หรอืนกัแสดงบนเวทกีต็าม ความรอ้นรนของพวกเขาคอืสิง่ดงึดดูความสนใจของผูฟ้งั 
และส่งผลใหพ้วกเขาลงมอืกระท าตาม จงเกาะตดิความรอ้นรนของคุณไวใ้หด้ ีแลว้มนัจะเกาะตดิใจของผูฟ้งั! 
  
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา 
โปรดประทานความรอ้นรนในใจและรือ้ฟ้ืนใหข้า้พระองคเ์กดิความเชื่อมัน่ในความจรงิแห่งพระวจนะของพระ
องค ์โปรดกระตุน้ในวญิญาณใหข้า้พระองคก์ล่าวออกไปดว้ยใจกลา้หาญ ดว้ยความเชื่อมัน่ 
และสื่อความปรารถนาในน ้าพระทยัของพระองคอ์อกไปดว้ยไฟ ในพระนามพระเยซู อาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ฮบีร ู10.35 เหตุฉะนัน้ขออย่าไดล้ะทิง้ความไวว้างใจของท่าน   ซึง่จะไดร้บับ าเหน็จอนัยิง่ใหญ่ 

ลกูา 4.36 คนทัง้ปวงกป็ระหลาดใจนกั   พดูกนัว่า   “คนนี้เป็นอย่างไรหนอ   
เพราะว่าท่านไดส้ัง่ผโีสโครกดว้ยสทิธอิ านาจและดว้ยฤทธิเ์ดช   พวกมนักอ็อกมา” 

มทัธวิ 12.36 ฝา่ยเราบอกเจา้ทัง้หลายว่า   ค าทีไ่มเ่ป็นสาระทุกค าซึง่มนุษยพ์ดูนัน้   
มนุษยจ์ะตอ้งรบัผดิในถอ้ยค าเหล่านัน้   ในวนัพพิากษา 
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เพราะบทเรียนทีส่ าคญัๆในชีวิตของคนเรานัน้เกิดจากการซึมซบั ไม่ใช่การสอน 

 
วธิกีารเรยีนรูข้องคนเรานัน้ อาจแบ่งออกเป็นประเภทกวา้งๆ ไดด้งัต่อไปนี้คอื 

การเรยีนรูผ้่านทางการฟงั, การเรยีนรูผ้่านทางการลงมอืท า, และการเรยีนรูจ้ากการอ่าน แน่นอน 
เราเขา้ใจดวี่า คนส่วนใหญ่มวีธิกีารเรยีนรูแ้บบผสมผสาน ไมไ่ดเ้รยีนรูจ้ากทางใดทางหนึ่งเพยีงอย่างเดยีว 
แต่โดยทัว่ไปนัน้ บทเรยีนส าคญัๆ ในชวีติคนเรานัน้จะศกึษาเรยีนรูผ้่านทางใดทางหนึ่งในสามดา้นนี้ 
แต่กลไกส าคญัในชวีติคนเรานัน้ส่วนใหญ่ไมไ่ดเ้รยีนรูผ้่านทางการสอน แต่เป็นการซมึซบัเอา 
กลไกทีผ่มพดูถงึนี้รวมความถงึเรือ่งราวทีเ่ป็นของพระวญิญาณของพระเจา้ ซึง่เป็นสิง่ทีล่กึซึง้และแยบยล 
เกนิกว่าทีจ่ะถอ้ยค าบรรยายหรอืถ่ายทอดได ้เพราะเหตุนี้เอง 
ทัง้คนทีเ่รยีนรูแ้ละคนทีส่ ัง่สอนหลกัการแห่งแผ่นดนิของพระเจา้จงึตอ้งมกีารทรงเจมิซึง่มาจากฤทธิเ์ดชแห่งพ
ระวญิญาณบรสิุทธิ ์ซึง่เป็นครทูีย่ ิง่ใหญ่ ผูจ้ะทรงน าพาเราไปสู่ความจรงิทัง้มวล 
การทรงเจมิของพระวญิญาณบรสิุทธิส์ามารถถ่ายทอดความจรงิไดม้ากมาย น ามาซึง่การส าแดง 
แรงบนัดาลใจ และสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่ความคดิและหวัใจของผูฟ้งัทัง้ชายและหญงิไดใ้นทนัท ี
จงอธษิฐานขอใหพ้ระเจา้ประทานการทรงเจมิแก่คุณและผูท้ีส่อนคุณ 
เพื่อจะส าแดงใหคุ้ณเหน็ถงึกลไกแห่งความจรงิของชวีติได ้  
  
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขอพระเจา้ทรงโปรดประทานการทรงเจมิแห่งพระวญิญาณบรสิุทธิแ์ก่ขา้พระองคแ์ละครผููส้อนขา้พร
ะองค ์เพื่อเราจะสามารถแยกแยะพระวจนะแห่งความจรงิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
1ยอหน์ 2.27 และฝา่ยท่านทัง้หลาย   การเจมิซึง่ท่านทัง้หลายไดร้บัจากพระองคน์ัน้ด ารงอยูก่บัท่าน   
และไมจ่ าเป็นตอ้งมใีครสอนท่านทัง้หลาย   เพราะว่าการเจมินัน้ไดส้อนท่านใหรู้ทุ้กสิง่   และเป็นความจรงิ   
และไมใ่ช่ความเทจ็   การเจมินัน้สอนท่านทัง้หลายแลว้อยา่งใด   ท่านจงตัง้มัน่คงอยู่กบัพระองคอ์ยา่งนัน้    
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ขดัขืนไปกไ็รผ้ล... พระเจ้าจะค่อยๆ ดึงคณุเข้าสู่แผนการของพระองคอ์ยู่ดี 

พระเจา้ทรงมแีผนการอนัหนึ่งและพระองคจ์ะท าส าเรจ็ตามนัน้แน่ และในเวลาน้ี 
คุณสามารถมโีอกาสทีจ่ะเขา้ร่วมกบัแผนการนัน้ได ้
แต่การเขา้มสีว่นร่วมในแผนการของพระเจา้ส าหรบัมวลมนุษยชาตนิัน้เป็นเรื่องทีผู่เ้ชื่อในพระเจา้แต่ละคนจะตอ้งตดัสนิใจเลื
อกเอง พระเจา้ประสงคท์ีจ่ะใหค้นทัง้โลกไดย้นิไดฟ้งัขา่วดแีละรบัเอาพระเยซเูป็นพระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช้่วยใหร้อด 
พระองคป์ระสงคใ์หคุ้ณออกไปบอกคนอื่นถงึเรื่องแผนการทีพ่ระองคม์ไีวส้ าหรบัชวีติของพวกเขา 
แลว้แผนการทีพ่ระองคม์ไีวส้ าหรบัชวีติของคุณล่ะ? 
เพราะพระเจา้ทรงมุ่งมัน่ในพระทยัแลว้ว่าจะกระท าการภายในตวัและชวีติของคุณ 
ดว้ยความหวงัว่าพระองคจ์ะสามารถท าการผ่านทางตวัคุณได ้
แต่ถงึแมคุ้ณจะไม่เลอืกทีจ่ะท าหน้าทีเ่ป็นพยานเพื่อพระครสิตเ์ลยกต็าม 
พระองคก์จ็ะยงัทรงทุ่มเททีจ่ะกระท าการในชวีติของคุณอยู่ด ีพระเจา้จะไม่หยุดกระท าการในชวีติของผูเ้ชื่อทุกคน 
จนกว่าแต่ละคนจะบรรลุถงึความสมบรูณ์ ตามพระฉายาตามอยา่งแหง่พระบตุรทีร่กัของพระองคค์อืองคพ์ระเยซ ู
พระเจา้ทรงมุ่งมัน่แลว้ว่าจะกระท าเช่นนัน้ ถงึแมจ้ะตอ้งใช้เวลาตลอดชัว่นิรนัดรก์ต็าม 
แลว้ท าไมคุณไมม่าร่วมมอืกบัพระองคเ์สยีละ ในเมื่อขดัขนืไปกไ็รผ้ล รงัแต่จะท าใหก้ระบวนการนัน้เน่ินชา้ออกไปแค่นัน้เอง?  
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ 
โปรดส าแดงวธิกีารทีข่า้พระองคจ์ะร่วมมอืกบัพระองคใ์นขณะทีพ่ระองคท์รงกระท าการอยู่ในชวีติและในตวัของขา้พระองค ์
เพื่อพระองคจ์ะท าการผ่านทางขา้พระองคไ์ดด้ขีึน้ 
ขา้พระองคจ์ะไมข่ดัขนืต่อฤทธิเ์ดชของพระวญิญาณบรสิทุธิท์ีก่ าลงัเปลีย่นแปลงขา้พระองคอ์ยู ่
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
โรม 8.29 เพราะว่าผูห้นึ่งผูใ้ดทีพ่ระองคไ์ดท้รงทราบอยู่แลว้   ผูน้ัน้พระองคไ์ดท้รงตัง้ไวใ้หเ้ป็นตามลกัษณะพระฉาย   
แห่งพระบุตรของพระองค ์  เพื่อพระบุตรนัน้จะไดเ้ป็นบุตรหวัปีทา่มกลางพวกพีน้่องเป็นอนัมาก 
1ยอหน์ 3.2 ท่านทีร่กัทัง้หลาย   บดัน้ีเราทัง้หลายเป็นบตุรของพระเจา้   
และยงัไม่ปรากฏว่าต่อไปเบือ้งหน้านัน้เราจะเป็นอย่างไร   แต่เรารูว้่าเมื่อพระองคจ์ะเสดจ็มาปรากฏนัน้   
เราทัง้หลายจะเป็นเหมอืนพระองค ์  เพราะว่าเราจะเหน็พระองคอ์ย่างทีพ่ระองคท์รงเป็นอยู่นัน้ 
 
2โครนิธ ์3.18 แต่เราทัง้หลายไมม่ผีา้คลุมหน้าแลว้   จงึแลดพูระสริขิององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   
และตวัเรากเ็ปลีย่นไปเป็นเหมอืนพระฉายขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   คอืมศีกัดิศ์รเีป็นล าดบัขึน้ไป   
เช่นอย่างศกัดิศ์รทีีม่าจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ซึง่เป็นพระวญิญาณ 
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เป้าหมายของเราคือให้ผลิตภณัฑข์องเราผ่านกระบวนการผลิตให้ได้ 

 
พระเจา้ไดท้รงออกแบบชวีติไวใ้หทุ้กสิง่สบืพงศพ์นัธุต์ามชนิดของมนั 

เรือ่งราวของการทรงสรา้งจากหนงัสอืปฐมกาลไดส้รา้งรปูแบบใหแ้ก่ทุกชวีติไวแ้ลว้ 
เมือ่พระเจา้ทรงสรา้งตน้ไม ้พชืต่างๆ ปลาในทะเล นกในอากาศ สตัวใ์นทอ้งทุ่ง และแมแ้ต่มนุษย ์
พระองคไ์ดท้รงบญัชาใหทุ้กอยา่งมเีมลด็พนัธุอ์ยูใ่นผลของมนัเองเพื่อจะสามารถสบืพงศพ์นัธุต่์อไปไดต้ามช
นิดของตน กฎในขอ้นี้สามารถน าไปขยายและประยกุตใ์ชก้บัดา้นอื่นๆ ในชวีติของเราดว้ย 
การทีเ่ราหว่านเมลด็แห่งมติรภาพแก่คนอื่นอยู่ทุกวนั กท็ าใหเ้รามเีพื่อนฝงูเพิม่ขึน้ 
และการคบหากบัคนชัว่กท็ าใหศ้ลีธรรมของคนดีๆ  เสยีไปดว้ย เพราะเหตุนี้เอง 
เราควรพจิารณาดอูยา่งใกลช้ดิถงึสิง่ต่างๆ ทีอ่ยูล่อ้มรอบตวัเราและมบีทบาทในการหว่านถอ้ยค าต่างๆ 
เขา้สู่ชวีติเรา ยกตวัอยา่ง ถา้เราปรารถนาทีจ่ะประสบความส าเรจ็ เกดิผล มคีวามสุข หรอืมคีวามบรสิุทธิ ์
เรากค็วรแสวงหาช่องทางทีจ่ะคบหาสมาคมกบัคนส าแดงคุณลกัษณะเหล่านัน้ในชวีติ และอยา่ลมืว่า 
ชวีติไมใ่ช่เรือ่งของตวัเราเองเท่านัน้ จงลงทุนในชวีติของคนอื่นดว้ย   
  
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิาในสวรรค ์
โปรดประทานใหข้า้พระองคม์คีวามสมัพนัธต์ามทีพ่ระองคท์รงปรารถนาส าหรบัชวีติของขา้งพระองค ์
เพื่อขา้พระองคจ์ะไดเ้รยีนรูจ้ากผูอ้ื่น และสามารถสอนคนทีม่คีวามตอ้งการได ้
โปรดแยกขา้พระองคอ์อกจากคนอาจสัง่สอนขา้พระองคใ์นทางไมด่ ี
และมอีทิธพิลต่อขา้พระองคใ์นทางทีข่ดัแยง้กบัพระวจนะของพระองค์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
1โครนิธ ์15.33 อยา่หลงเลย   “การคบคนชัว่ยอ่มเสยีนิสยั” 
 
สภุาษติ 18.24 มเีพื่อนทีแ่สรง้ท าเป็นเพื่อน     แต่มมีติรบางคนทีใ่กลช้ดิยิง่กว่าพีน้่อง  
 
ปฐมกาล 1.11 พระเจา้ตรสัว่า   “แผ่นดนิจงเกดิพชื  คอื  ผกัหญา้ทีม่เีมลด็และตน้ไมท้ีอ่อกผล   
มเีมลด็ในผลตามชนิดของมนับนแผ่นดนิ”   กเ็ป็นดงันัน้ 
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จงน าด้วยนิมิต 

 
บางช่วงบางคราวในชวีติ เราอาจพบว่าตนเองตอ้งอยูใ่นภาวะทีต่อ้งเป็นผูน้ า, 

นัง่อยูใ่นต าแหน่งของคนขบั เป็นผูก้ าหนดว่าจะเลีย้วรถไปในทศิทางใด นี่เป็นความจรงิ 
ถงึแมจ้ะเป็นเพยีงแค่การน าพาชวีติของตนเองไปกต็าม 
ก่อนทีเ่ราจะสามารถตดัสนิใจไดอ้ยา่งดเียีย่มว่าจะตอ้งหนัหรอืเลีย้วไปในทางใดนัน้ 
เราตอ้งรูเ้สยีก่อนว่าเราก าลงัเดนิทางไปทีใ่ด การเป็นผูน้ านัน้เรยีกรอ้งหลายสิง่หลายอยา่งจากชวีติของเรา 
แต่การเรยีกรอ้งทีใ่หญ่หลวงทีสุ่ดนัน้คอืการทีเ่ราตอ้งมคีวามมัน่ใจว่าเรารูจ้กัทศิทางทีเ่ราก าลงัมุง่หน้าไป 
เพราะเหตุนี้เองเราจงึตอ้งรูจ้กัองคป์ระกอบสองอยา่งในชวีติ คอื 
อยา่งแรกเราตอ้งรูว้่าเราก าลงัอยูท่ีจ่ดุในบนแผนทีข่องชวีติ และอยา่งทีส่อง 
เราตอ้งรูว้่าเราจ าเป็นตอ้งเดนิทางไปทีจ่ดุใด ในทุกระยะนัน้ ไมว่่าจะมปีญัหา ความเครยีด 
หรอืความกดดนัมากเพยีงใด เราสามารถทีห่ยุดและลากเสน้ตรงจากจุดทีเ่รายนือยู่นัน้ไปยงัพระเจา้ 
ซึง่จะท าใหเ้รามองเหน็ทศิทางอยา่งชดัเจน 
อยา่เดนิหน้าต่อโดยปราศจากความมัน่ใจว่ากา้วต่อไปของเรานัน้จะน าเราเขา้ไปใกลแ้ผนการของพระเจา้ส า
หรบัชวีติของเรามากขึน้ จงน าดว้ยนิมติ! 
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา ขอทรงประทานใหข้า้พระองคเ์หน็นิมติทีท่รงมต่ีอชวีติของขา้พระองค ์
ขอใหเ้ขา้ใจนิมตินัน้ไดอ้ย่างกระจ่าง เพื่อขา้พระองคจ์ะไดม้ทีศิทางทีแ่น่วแน่ 
ไมห่นัเหไปมาตามทางของโลกนี้ 
ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะน าพาชวีติตนเองและผูอ้ื่นในทางทีต่รงตามน ้าพระทยัของพระองค์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สภุาษติ 29.18 ทีใ่ดๆทีไ่มม่กีารเผยธรรม  ประชาชนกล็ะทิง้ความยบัยัง้ชัง่ใจเสยี     
แต่คนทีร่กัษาธรรมบญัญตัจิะเป็นสุข     
กจิการ 16.9-10 ในเวลากลางคนื   เปาโลไดน้ิมติเหน็ชาวมาซโิดเนียคนหนึ่งยนืออ้นวอนว่า   
“ขอโปรดมาช่วยพวกขา้พเจา้ในแควน้มาซโิดเนียเถดิ” ครัน้ท่านเหน็นิมตินัน้แลว้   
เราจงึหาโอกาสทนัททีีจ่ะไปยงัแควน้มาซโิดเนีย   ดว้ยเหน็แน่ว่า   
พระเจา้ไดท้รงเรยีกเราใหไ้ปประกาศขา่วประเสรฐิแก่ชาวแควน้นัน้ 
ฮาบากุก 2.2 และพระเจา้ตรสัตอบขา้พเจา้ว่า     “จงเขยีนนิมตินัน้ลงไป    
จงเขยีนไวบ้นแผ่นป้ายใหก้ระจ่าง    เพื่อใหค้นทีว่ ิง่อ่านไดค้ล่อง  
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อย่าประเมินพลงัของการคิดในด้านบวกต า่เกินไป 

 
มคี าโบราณกล่าวไวว้่า “ไมว่่าคุณจะคดิว่าตนเองท าได ้หรอืท าไมไ่ดก้ต็าม คุณกอ็าจคดิถูกทัง้นัน้” 

ชวีติมนัเป็นไปแบบน้ีเอง ท าไมหรอื? เพราะพระเจา้ไดจ้ดัทางใหช้วีติตอ้งตอบสนองต่อคุณ 
ต่อวธิกีารคดิของคุณ และสิง่ทีคุ่ณเชื่ออยูน่ัน้ ตลอดวนัเวลาในชวีติของผมนัน้ 
ผมสงัเกตเหน็ว่าคนทีม่คีวามคดิในดา้นบวกนัน้มกัจะมโีอกาสทีด่กีว่าคนทีม่คีวามคดิในดา้นลบ 
การคดิในดา้นลบมกัจะก่อใหเ้กดิความรูส้กึหดหู่และความรูส้กึไม่มัน่คง 
ขณะทีค่นนึกถงึปญัหาและจนิตนาการถงึสิง่เลวรา้ยนัน้ ตวัเขาเองจะตกอยูใ่นความกลวั 
วติกและกระวนกระวายเกีย่วกบัหลายสิง่ หลายอย่างซึง่ไมเ่คยเกดิขึน้จรงิเลย ในทางกลบักนั 
คนทีม่คีวามคดิต่อชวีติในเชงิบวกนัน้จะประสบความยนิด ีสนัตสิุขและความอดทน 
ถงึแมต้อ้งตกอยูท่่ามกลางปญัหาหนกักต็าม คุณเชื่ออย่างไรล่ะ? คุณจะพดูถงึชวีติของคุณว่าอยา่งไร 
และคุณจะด าเนินชวีติของคุณไปอยา่งไร?   
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคจ์ะท าใหด้ทีีสุ่ดในการคดิสิง่ทีด่ทีีสุ่ด เชื่อในสิง่ทีด่ทีีสุ่ด 
และพดูในสิง่ทีด่ทีีสุ่ดเพื่ออนาคตของขา้พระองคแ์ละผูอ้ื่น ขอทรงช่วยขา้พระองคด์ว้ยเถดิ ในนามพระเยซ ู
อาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ฟิลปิปี 4.8 ดกู่อนพีน้่องทัง้หลาย   ในทีสุ่ดนี้ขอจงใครค่รวญถงึสิง่ทีจ่รงิ   สิง่ทีน่่านับถอื   สิง่ทีย่ตุธิรรม   
สิง่ทีบ่รสิุทธิ ์  สิง่ทีน่่ารกั   สิง่ทีท่รงคุณ   คอืถา้มสีิง่ใดทีล่ ้าเลศิ   สิง่ใดทีค่วรแก่การสรรเสรญิ   
กข็อจงใครค่รวญด ู 
 
สภุาษติ 18.21 ความตายความเป็น   อยูท่ีอ่ านาจของลิน้     และบรรดาผูท้ีร่กัมนักจ็ะกนิผลของมนั     
 
สภุาษติ 6.2 ถา้เจา้ตดิบ่วงเพราะค าจากปากของเจา้     และเจา้ตดิกบัเพราะค าพดูของเจา้     
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คณุสามารถเริม่ประวติัศาสตรข์องคณุได้ในวนัน้ี 

 
ก่อนทีอ่คัรทตูเปาโลจะมปีระสบการณ์กบัการกลบัใจใหม่บนทางไปสู่เมอืงดามสักสันัน้ 

ท่านมชีื่อเสยีงว่าเป็นคนข่มเหงผูท้ีเ่ชื่อว่าพระเยซเูป็นพระเมสสยิาห์ วนันัน้ไดเ้ปลีย่นแปลงชวีติของท่าน 
ท าใหท้่านไดเ้ริม่ตน้ประวตัศิาสตรใ์หม่ของท่าน 
เราทัง้หลายแต่ละคนมโีอกาสเช่นเดยีวกนัทีจ่ะเริม่ตน้บทใหมข่องชวีติเราในทุกระยะทีเ่ราเลอืกทีจ่ะท า 
ในการตดัสนิใจใหมแ่ต่ละครัง้นัน้ เราก าลงัเขยีนบนัทกึเรื่องราวทีว่นัหนึ่งผูค้นจะกล่าวขานถงึเรา 
จงเริม่ตน้การผจญภยัใหมใ่นวนัน้ี โดยการพจิารณาดวู่าคุณตอ้งการใหป้ระวตัศิาสตรจ์ดจ าคุณไวแ้บบไหน 
จงเลอืกตดัสนิใจทีจ่ะเพิม่หน้าใหมเ่ขา้กบัประวตัศิาสตรใ์นชวีติของคุณโดยการเพิม่คุณลกัษณะและคุณภาพข
องชวีติทีคุ่ณปรารถนาใหผู้อ้ื่นรบัรูเ้ขา้ไป  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิาในสวรรค ์ขา้พระองคข์อเลอืกทีจ่ะสรา้งชื่อเสยีงตามหลกัแห่งพระวจนะของพระองค ์
ขอทรงช่วยใหก้ารตดัสนิใจแต่ละอยา่งของขา้พระองคเ์ป็นสิง่ทีส่มกบัเป็นคนทีเ่ชื่อในพระเยซ ู
เมือ่ขา้พระองคผ์ดิพลาด ขอทรงโปรดอภยัและยกชขูา้พระองคข์ึน้ และใหข้า้พระองคไ์ดเ้ริม่ตน้ใหมอ่กีครัง้ 
ขา้พระองคข์อเลอืกทีจ่ะลมืสิง่เก่าๆ และเปิดใจรบัเอาสิง่ใหม ่
และโน้มตวัเขา้สู่หลกัชยัทีพ่ระองคท์รงเรยีกจากเบือ้งบนใหเ้ราไปรบัในพระครสิต์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
สภุาษติ 22.1  ชื่อเสยีงดเีป็นสิง่ควรเลอืกยิง่กว่าความมัง่คัง่มากมาย   และซึง่เป็นทีโ่ปรดปราน  
กด็กีว่ามเีงนิหรอืทอง 
 
ฟิลปิปี 3.13 ดกู่อนพีน้่องทัง้หลาย   ขา้พเจา้ไมถ่อืว่าขา้พเจา้ไดฉ้วยไวไ้ดแ้ลว้   แต่ขา้พเจา้ท าอยา่งหนึ่ง   
คอืลมืสิง่ทีผ่่านพน้มาแลว้เสยี   และโน้มตวัออกไปหาสิง่ทีอ่ยูข่า้งหน้า 
 
อสิยาห ์43.18-19 ตรสัดงันี้ว่า  “อยา่จดจ าสิง่ล่วงแลว้นัน้    อยา่พเิคราะหส์ิง่เก่าก่อน    ดเูถดิ  
เราก าลงักระท าสิง่ใหม ่   งอกขึน้มาแลว้  เจา้ไมเ่หน็หรอื     เราจะท าทางในถิน่ทุรกนัดาร    
และแมน่ ้าในทีแ่หง้แลง้     
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กนัยายน 19 
ทีใ่ดทีมี่การแบ่งปันทรพัยากรร่วมกนั กจ็ าเป็นต้องมีการแบ่งปันความรบัผิดชอบร่วมกนัด้วย 

 
หลายปีมาแลว้ครสิตจกัรของเราไดซ้ือ้อาคารหลงัหนึ่งใหแ้ก่ครสิตจกัรทีเ่ราก่อตัง้ขึน้ใหมใ่นรสัเซยี 

สถานทีด่งักล่าวตัง้อยูห่่างจากมอสโควไ์ปทางตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 500 ไมล ์ซึง่มอีากาศเยน็จดั 
ผสมกบัลมเหนือทีพ่ดัพาเอาหมิะมาจนอุณหภูมอิยูต่ ่ากว่าจดุเยอืกแขง็ไปแลว้ 
อาคารทีซ่ือ้มาใหม่นี้มรีะบบท าความรอ้นทีใ่ชน้ ้ามนัเป็นเชือ้เพลงิ 
น ้ามนัทีใ่ชใ้นระบบนี้ส่งจากถงัใหญ่ผ่านมาทางท่อน ้ามนัซึง่แจกจา่ยไปตามอาคารอื่นๆ ทีอ่ยูข่า้งเคยีงดว้ย 
ถงึแมน้ ้ามนัทีจ่า่ยผ่านท่อนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเรามาก คอืถา้ไมม่นี ้ามนันี้ใช ้
ครสิตจกัรกค็งเขา้ไปประชุมในอาคารนัน้ไมไ่ด ้แต่เรากต็้องเสยีค่าใชจ้่ายดว้ย คงพอนึกออกว่า 
การส่งท่อน ้ามนัมาใชร้ว่มกนัแบบนี้กต็อ้งมกีารแบกค่าใชจ้า่ยรว่มกนัดว้ยตามปรมิาณของน ้ามนัทีเ่ราใช ้
บวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการดแูลรกัษาระบบ 
เช่นเดยีวกนักบัแต่ละคนเราทีไ่ดร้บัประโยชน์จากแผ่นดนิของพระเจา้หรอืครสิตจกัรทอ้งถิน่ของเรา 
เราแต่ละคนตอ้งแบกภาระความรบัผดิชอบรว่มกนัในการสนบัสนุนเงนิทุน ค่าจา้งพนกังาน 
และการถวายเพื่องานของพระเจา้ 
เพราะวญิญาณจติของเราแต่ละคนไดร้บัความรอดโดยพระคุณทีพ่ระเจา้ไดท้รงจดัเตรยีมไว้เพื่อเรา 
คุณก าลงัท าหน้าทีใ่นความรบัผดิชอบของคุณอยูห่รอืไม่?  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคต์อ้งการท าหน้าทีใ่นส่วนของตนเอง 
ขอบพระคุณทีส่่งพระเยซูมาเพื่อใช่วญิญาณจติของขา้พระองคใ์หร้อด และส่งคนอื่นๆ 
เขา้มาเพื่อสอนและแบ่งปนัชวีติแก่ขา้พระองค ์
ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคเ์ป็นคนทีม่คีวามรบัผดิชอบและท าหน้าทีใ่นส่วนของตนเอง ในพระนามพระเยซู 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2โครนิธ ์8.11-15 เพื่อว่าเมื่อท่านมใีจพรอ้มอยูแ่ลว้   ท่านกจ็ะไดท้ าใหส้ าเรจ็ตามความสามารถของท่าน 
เพราะว่าถา้มนี ้าใจพรอ้มอยู่แลว้   พระเจา้ก็พอพระทยัทีจ่ะทรงรบัตามทีทุ่กคนมอียู ่  มใิช่ตามทีเ่ขาไม่ม ี
ขา้พเจา้ไมไ่ดห้มายความว่าใหก้ารงานของคนอื่นเบาลง   และใหก้ารงานของพวกท่านหนกัขึน้ 
แต่เป็นการใหก้นัไปใหก้นัมา   ในยามทีพ่วกท่านมบีรบิูรณ์เช่นเวลานี้   
ท่านกค็วรจะช่วยคนเหล่านัน้ทีข่ดัสน   และในยามที่เขามบีรบิรูณ์   เขากจ็ะไดช้่วยพวกท่านเมือ่ขดัสน 
ตามทีพ่ระคมัภรีเ์ขยีนไวว้่า   คนทีเ่กบ็ไดม้ากนัน้  ไม่มเีหลอื  และคนทีเ่กบ็ไดน้้อยกห็าขาดไม่ 
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คริสเตียนคือใคร? 

 
เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรว่าใครเป็นครสิเตยีนหรอืไม่? 

รูไ้ดเ้พราะเขาประพฤตปิฏบิตัติามธรรมเนียมและค าสอนของแต่ละคณะนิกายใช่หรอืไม ่เช่น คาทอลกิ, 
แบ๊พตสิต,์ เมธอดสิต,์ ครสิเตยีนสมัพนัธ,์ เพรสไบทเีรยีน, ลเูธอรนั, กรกีออโธด๊อกซ,์ อารม์เีนียน, 
หรอืคณะอื่นใด? บางท ีมบีางคนอา้งว่าเป็นครสิเตยีนตามบดิามารดา ตามธรรมเนียม ประเพณ ี
หรอืมรดกตกทอดของเผ่าพนัธุ ์แต่ความจรงินัน้ “ครสิเตยีน” มคีวามหมายว่า เป็นเหมอืนพระครสิต์... 
เป็นผูต้ดิตามพระเยซ ูพระคมัภรีก์ล่าวว่า ผูเ้ชื่อถูกเรยีกว่าเป็นครสิเตยีนครัง้แรกทีเ่มอืงอนัตโิอก 
ซึง่เป็นเวลาหลายปีนบัแต่พระเยซสูิน้พระชนมแ์ละการก าเนิดของครสิตจกัรแรก 
มนัมรีปูแบบบางอย่างในทีน่ี้ซึง่เราควรใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ 
ก่อนคนทีจ่ะเรยีกพวกเขาว่าเป็นครสิเตยีนนัน้ 
คนทัว่ไปสงัเกตเหน็ว่าพวกเขาเป็นกลุ่มคนทีเ่ชื่อว่าพระเยซเูป็นพระเมสสยิาห ์หรอืผูร้บัการเจมิก่อน 
ในทุกวนัน้ีกเ็ป็นเช่นเดยีวกนั และจะเป็นเช่นนัน้ตลอดกาลดว้ย 
ครสิเตยีนไมไ่ดเ้ป็นครสิเตยีนเพราะเกดิมาในครอบครวัครสิเตยีน 
หรอืเพราะรบัเอาวฒันธรรมประเพณเีดยีวกนั หรอืท าตามขนบธรรมเนียมบางอยา่ง 
หรอืเขา้รว่มกบัคณะนิกายใด การทีเ่ราจะเป็นผูต้ดิตามพระเยซไูดน้ัน้ เราตอ้งเป็นผูเ้ชื่อเสยีก่อน 
เรือ่งนี้จะตอ้งเกดิจากความเชื่อมัน่ทีจ่รงิใจเป็นส่วนตวั 
พรอ้มดว้ยการกล่าวยอมรบัดว้ยปากว่าเราเป็นคนของพระองค ์คุณเป็นครสิเตยีนหรอืไม่?  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ 
ขา้พระองคเ์ชื่อว่าพระเยซูชาวนาซาเรธ็คอืพระบุตรของพระองคแ์ละเป็นพระผูช้่วยใหร้อด 
ขา้พระองคข์อรบัพระองคเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และขอเลอืกทีจ่ะด าเนินตามพระวจนะของพระองคเ์ป็นแนวท
างการประพฤตใินชวีติประจ าวนั ขออธษิฐานใหค้นอื่นไดม้องเหน็พระครสิตผ์่านทางชวีติของขา้พระองค์ 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
กจิการ 11.26 เมือ่พบแลว้จงึพามายงัเมอืงอนัทโิอก   ท่านทัง้สองไดป้ระชุมกนักบัครสิตจกัรตลอดปีหนึ่ง   
ไดส้ัง่สอนคนเป็นอนัมาก   และในเมอืงอนัทโิอกนัน่เอง   พวกสาวกไดช้ื่อว่าครสิเตยีนเป็นครัง้แรก     
โรม 10.9-10 คอืว่าถา้ท่านจะรบัดว้ยปากของท่านว่า   พระเยซทูรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   
และเชื่อในจติใจว่า   พระเจา้ไดท้รงชุบพระองคใ์หเ้ป็นขึน้มาจากความตาย   ท่านจะรอด ดว้ยว่า   
ความเชื่อดว้ยใจกน็ าไปสู่ความชอบธรรม   และการยอมรบัสจัจะของพระเจา้ดว้ยปากกน็ าไปสู่ความรอด 
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คณุต้องเป็นยิวก่อนไหม ถึงจะเป็นคริสเตียนได้? 

นี่เป็นเรือ่งทีถ่กเถยีงกนัอยู่ในกลุ่มอคัรทตูจากครสิตจกัรแรกในเยรซูาเลม็ กจิการบทที ่15 
บนัทกึถงึการประชุม และขอ้ตดัสนิใจของยากอบซึง่เป็นศษิยาภบิาล และเป็นน้องชายของพระเยซ ู
พวกเขาสรปุว่าคนทีจ่ะมาเชื่อว่าพระเยซเูป็นพระเมสสยิาหน์ัน้ไม่จ าเป็นตอ้งเขารตีในศาสนายดูาก่อน 
ทุกวนัน้ี เราไมไ่ดย้นิใครตัง้ค าถามกนัเรือ่งนี้อกี 
แต่เรากม็คี าถามในท านองเดยีวกนัเกดิขึน้มากมายในยุคของเรา 
หลายนิกายเรยีกรอ้งใหผู้ท้ีจ่ะมาเชื่อนัน้ตอ้งเขา้รตีในหลกัขอ้เชื่อ  
หลกัค าสอนและพธิกีารปฏบิตัขิองคณะนิกายของตนเองเสยีก่อน 
จงึจะนบัว่าเป็นผูเ้ชื่อทีแ่ทจ้รงิและมสีทิธมิสี่วนในแผ่นดนิของพระเจา้ เพื่อนทีร่กั นี่เป็นค าสอนเทจ็ไปแลว้ 
และเราไมค่วรรบัเอาว่าเป็นเงือ่นไขทีจ่ะน าคนไปสู่ความรอด แต่เมือ่ใครบงัเกดิใหมแ่ลว้ 
กเ็ป็นการดทีีเ่ราจะเขา้รว่มนมสัการและสามคัคธีรรมกบัผูเ้ชื่อคนอื่นๆซึง่มแีนวความเชื่อ 
หลกัค าสอนและหลกัขอ้เชื่อ และแนวทางประพฤตปิฏบิตัทิีค่ลา้ยกนั 
จงยอมใหพ้ระเจา้ทรงตัง้คุณไวใ้นครสิตจกัรของพระองค ์ตามทีช่อบพระทยัของพระองค ์ไมใ่ช่ชอบใจมนุษย ์
และเรากค็วรใหส้ทิธ ิและใหเ้กยีรตแิก่ผูเ้ชื่อคนอื่นๆ ในเรือ่งนี้ดว้ย   
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะระลกึว่า 
อยา่งแรกขา้พระองคเ์ป็นผูเ้ชื่อทีอุ่ทศิตนต่อพระองคก่์อน 
และไดร้บัการทรงเรยีกใหด้ าเนินตามน ้าพระทยัของพระองคใ์นชวีติ 
ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ีจ่ะมพีระคุณและปญัญาทีจ่ะรูจ้กัยอมรบัผูอ้ื่นซึง่อาจไดร้บัการทรงเรยีกจากพระองคแ์
ตกต่างไปจากขา้พระองค ์ขอทรงช่วยอย่าใหข้า้พระองคเ์ป็นคนชอบตดัสนิ วพิากษ์วจิารณ์ และกดีกนัคนอื่น 
เพราะพระองคท์รงเรยีกใหข้า้พระองคร์วบรวมทุกคนไวใ้นแผนการของพระองค์ 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ยอหน์ 10.16 แกะอื่นซึง่มไิดเ้ป็นของคอกนี้เรากม็อียู ่  แกะเหล่านัน้เรากต็อ้งพามาดว้ย   
และแกะเหล่านัน้จะฟงัเสยีงของเรา   แลว้จะรวมเป็นฝงูเดยีว   และมผีูเ้ลีย้งเพยีงผูเ้ดยีว 
กจิการ 15.19-20 เหตุฉะนัน้ตามความเหน็ของขา้พเจา้   อยา่ใหเ้ราวางเครือ่งขดัขวางกดีกนัคนต่างชาต ิ  
ซึง่กลบัมาหาพระเจา้ แต่เราจงเขยีนหนังสอืฝากไปถงึเขาว่า   
ใหง้ดเวน้เสยีจากสิง่ทีม่ลทนิเนื่องดว้ยรปูเคารพ   จากการล่วงประเวณ ี  
จากการรบัประทานเนื้อสตัวท์ีร่ดัคอตาย   และจากการรบัประทานเลอืด 
1โครนิธ ์12.18 แต่พระเจา้ไดท้รงตัง้อวยัวะไวใ้นร่างกายตามชอบพระทยัของพระองค์ 
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ชีวิตคือการทดสอบ จงสอบให้ผา่น มนัเป็นการทดสอบแบบให้เปิดหนังสือได้ 

 
  ในพระคมัภรีน์ัน้มบีนัทกึเรือ่งราวการทดลองและการทดสอบไวห้มด แม้กระทัง่เรือ่งทีร่า้ยแรงทีสุ่ด 
หลายครัง้เรารูส้กึว่าเราก าลงัถูกทดสอบโดยสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มทีเ่ราก าลงัเผชญิอยู ่
ชวีติอาจยากล าบากไดใ้นบางครัง้ และพวกเราบางคนกร็บัมอืกบัการทดสอบในชวีติไดไ้มค่่อยเก่งเท่าไหรน่กั  
  มขีา่วดมีาบอกครบั! การทดสอบต่างๆ ทีผ่่านเขา้มาในชวีติของเรานัน้ 
ไมไ่ดม้าโดยปราศจากค าตอบ ค าตอบเหล่านี้มพีรอ้มหมดแลว้ในพระวจนะของพระเจา้ 
น่ีเป็นการทดสอบแบบเปิดหนงัสอืดไูด ้และเรากย็งัมสีทิธสิอบถามปญัหาและขอค าตอบจากอาจารย ์
รวมทัง้คนอื่นๆ ทีเ่คยสอบขอ้สอบเดยีวกนัมาก่อนหน้าแลว้ดว้ย อยา่รูส้กึสิน้หวงั 
ถา้คุณสอบไมผ่่านในคราวนี้ เป็นไปไดม้ากว่าเราตอ้งท าการทดสอบใหมอ่กีรอบ เปิดหนงัสอืดสูคิรบั! 
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา ขา้พระองคต์ระหนกัจากพระวจนะของพระองคว์่า 
พระองคไ์มไ่ดท้ดลองหรอืทดสอบบุตรของพระองคด์ว้ยความชัว่รา้ย 
ขา้พระองคร์ูว้่าพระองคไ์มใ่ช่ผูก่้อเกดิความชัว่รา้ยทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้กบัขา้พระองค ์
แต่พระองคท์รงเป็นค าตอบส าหรบัปญัหาทุกอยา่ง ขอทรงสอนพระวจนะแก่ขา้พระองค ์
และประทานโอกาสใหข้า้พระองคไ์ดช้่วยเหลอืผูอ้ื่นเมือ่เขาถูกทดสอบดว้ย 
ขอบคุณพระองคส์ าหรบัพระคมัภรี ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2 ทโิมธ ี3.16 พระคมัภรีท์ุกตอนไดร้บัการดลใจจากพระเจา้ และกเ็ป็นประโยชน์ในการสอน 
การตกัเตอืนว่ากล่าว การปรบัปรงุแกไ้ขคนใหด้ ีและการอบรมในทางธรรม 
 
ยากอบ 1.13 เมือ่ผูใ้ดถูกล่อใหห้ลง อยา่ใหผู้น้ัน้พดูว่า “พระเจา้ทรงล่อขา้พเจา้ใหห้ลง” 
เพราะว่าความชัว่จะมาล่อพระเจา้ใหห้ลงไมไ่ด ้และพระองคเ์องกไ็มท่รงล่อผูใ้ดใหห้ลงเลย 
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คณุไม่จ าเป็นต้องเป็นเหมือนผมเพือ่ให้พระเยซูพอพระทยัมากข้ึน  

แต่แน่นอนว่า คณุต้องเป็นเหมือนตวัเองให้น้อยลงมากๆ  
 

พระเจา้ทรงรกัคุณมากเกนิกว่าทีจ่ะปล่อยคุณไวอ้ยา่งทีเ่ป็นอยู ่
นี่เป็นเหตุทีพ่ระองคท์รงชใูจใหผ้มเขยีนบทภาวนาประจ าวนัซึง่พระองคท์รงประทานแก่ผมเพื่อแบ่งปนัหลกัก
ารแห่งชวีติแก่คุณ ผมตระหนกัว่าในการแบ่งปนัประสบการณ์ต่างๆ 
และแนวทางความเชื่อส่วนตวัเหล่านี้กบัคุณ มนัอาจดเูหมอืนว่าผมเป็นผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งของชวีติ 
หรอือาจท าใหบ้างคนรูส้กึว่าพวกเขาจ าเป็นตอ้งเปลีย่นชวีติใหเ้ป็นเหมอืนผมมากขึน้ เชื่อผมเถอะว่า 
ไมไ่ดค้ดิเลยว่าผมมคี าตอบใหก้บัปญัหาทุกขอ้ แต่ผมรูว้่าใครมคี าตอบนัน้ 
และผมกไ็มไ่ดค้ดิว่าการเปลีย่นชวีติเป็นเหมอืนผมมากขึน้จะช่วยคุณแกป้ญัหาทุกอย่างในชวีติได ้
เพราะผมกร็ูต้วัว่าผมเองกม็ปีญัหา และก าลงัเผชญิเรือ่งยุง่ยากในชวีติอยูด่ว้ยเช่นกนั 
คุณไมจ่ าเป็นตอ้งเปลีย่นเป็นเหมอืนผมก่อนจงึจะเป็นเหมอืนพระเยซไูด ้
แต่คุณคงตอ้งเป็นเหมอืนตวัเองใหน้้อยลงมากๆ ท าไมหรอื? 
เพราะเราทุกคนต่างกเ็ขา้มาหาพระเจา้เหมอืนกบัดนิเหนียวในพระหตัถข์องพระองคผ์ูท้รงเป็นช่างป ัน้ชัน้ยอ
ด และพระองคท์รงป ัน้รปูและตกแต่งเราตามน ้าพระทยัของพระองค ์
เพื่อสรา้งลกัษณะขึน้มาภายในเราเพื่อใหเ้ป็นทีถ่วายเกยีรตแิก่พระเยซ ูและเป็นเหมอืนพระองคม์ากขึน้ 
จงยอมมอบตวัเองไวใ้นมอืของพระองคผ์ูท้รงเป็นช่างป ัน้ 
และจงมองขา้มบทภาวนาเหล่านี้ไปสู่พระองคผ์ูก้ าลงัตรสักบัคุณอยูใ่นขณะนี้ 
จงฟงัพระสุรเสยีงของพระองคท์ีซ่่อนอยูใ่นเสยีงน้ี แลว้จงรบัการเปลีย่นแปลงชวีติใหมใ่นวนัน้ี   
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ 
ขา้พระองคอ์ยากเป็นเหมอืนพระเยซมูากขึน้และขา้พระองคต์อ้งการความช่วยเหลอืจากพระองค ์
ขอทรงส าแดงใหเ้หน็ถงึสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงในชวีติของขา้พระองค ์
และท าใหข้า้พระองคเ์ป็นดนิเหนียวทีอ่ยูใ่นพระหตัถข์องพระองค์ 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
อสิยาห ์64.8 ขา้แต่พระเจา้   แต่พระองคย์งัทรงเป็นพระบดิาของขา้พระองค ์   ขา้พระองคท์ัง้หลาย  
เป็นดนิเหนียว   และพระองคท์รงเป็นช่างป ัน้    ขา้พระองคท์ุกคนเป็นผลพระหตัถกจิของพระองค ์    
เยเรมยี ์18.6 “ประชาอสิราเอลเอ๋ย   เราจะกระท าแก่เจา้อยา่งทีช่่างหมอ้นี้กระท าไมไ่ดห้รอื   
พระเจา้ตรสัดงันี้แหละ   ดเูถดิ  ประชาอสิราเอลเอ๋ย   เจา้อยูใ่นมอืของเรา   
อยา่งดนิเหนียวอยูใ่นมอืของช่างหมอ้ 
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ความส าเรจ็ของแผน่ดินของพระเจ้าข้ึนอยู่กบัคนสีก่ลุ่ม ได้แก่ คนทีอ่อกไป,  

คนทีอ่ยู่เบ้ืองหลงั, คนทีอ่ธิษฐาน และคนทีถ่วายเงินสนับสนุน 
 

กองทพัตอ้งพึง่พาองคป์ระกอบบางอย่างทีจ่ าเป็น อยา่งแรก 
ตอ้งมคีนทีย่อมเสยีสละอาสาออกไปท าสงคราม ตอ้งไปเผชญิหน้ากบัเหล่าศตัรใูนสนามรบต่างดา้วต่างแดน 
อยา่งทีส่อง มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งมคีนยอมเป็นกองหลงัเพื่อปกป้องชวีติและทรพัยส์นิของพลเรอืน 
อยา่งทีส่าม ตอ้งมคีนทีไ่ดร้บัการฝึกฝนเป็นอย่างดเีพื่อท าหน้าทีใ่นการตดิต่อสื่อสารระหว่างหน่วยต่างๆ 
กบัผูบ้ญัชาการการรบ สายการสื่อสารน้ีมคีวามส าคญัยิง่ในการรบัส่งค าสัง่ การส่งเสบยีง 
และรายงานข่าวสารล่าสุด และอยา่งสุดทา้ยซึง่ส าคญัไม่แพก้นัคอื กลุ่มคนทีด่เูหมอืนไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 
กบัภารกจิ แต่ถา้ขาดคนกลุ่มน้ีแลว้กองทพักไ็มอ่าจด ารงอยูไ่ดเ้ลย 
นัน่คอืพลเรอืนของประเทศซึง่ตอ้งประกอบธุรกจิการงานประจ าวนัเพื่อหาเงินและเสยีภาษ ี
ซึง่กลายเป็นงบประมาณสนับสนุนกองทพัทัง้ในประเทศและต่างแดน 
แผ่นดนิของพระเจา้และครสิตจกัรทอ้งถิน่ทุกแห่งกไ็มต่่างกนั การทีจ่ะใหแ้ต่ละองคก์รท าภารกจิส าเรจ็ไดน้ัน้ 
จะตอ้งมทีัง้คนทีอ่อกไป, คนทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั, คนทีอ่ธษิฐานเผื่อ, คนทีถ่วายเงนิสนบัสนุน 
คุณเตม็ใจทีจ่ะมสี่วนรว่มในส่วนไหนล่ะ? พระเจา้ทรงสรา้งคุณมาใหเ้ป็นคนท าการในส่วนใด?   
  
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคอ์ยากเป็นส่วนส าคญัในอาณาจกัรของพระองคแ์ละในครสิตจกัรทอ้งถิน่ 
ขา้พระองคร์ูว้่าพระองคส์รา้งขา้พระองคข์ึน้มาอยา่งมจีุดประสงค ์
และเตรยีมขา้พระองคไ์วใ้หเ้ป็นค าตอบส าหรบัเรือ่งทีจ่ าเป็นบางอยา่ง 
โปรดส าแดงใหข้า้พระองคร์ูถ้งึต าแหน่งของตนเองในพระกายแลว้ขา้พระองคจ์ะถวายตวัเพื่อกระท าในส่วนนั ้
น ขอบคุณพระองค ์
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
1โครนิธ ์12.12, 14, 18-20 ถงึกายนัน้เป็นกายเดยีว   กย็งัมอีวยัวะหลายส่วน   
และอวยัวะเหล่านัน้แมจ้ะมหีลายส่วนกย็งัเป็นกายเดยีวกนัฉนัใด   พระครสิตก์ท็รงเป็นฉนันัน้ 
เพราะว่าร่างกายมไิดป้ระกอบดว้ยอวยัวะเดยีว   แต่ดว้ยหลายอวยัวะ 
แต่พระเจา้ไดท้รงตัง้อวยัวะไวใ้นรา่งกายตามชอบพระทยัของพระองค ์ถา้อวยัวะทัง้หมดเป็นอวยัวะเดียว   
รา่งกายจะมทีีไ่หน ความจรงิมอีวยัวะหลายอยา่ง   แต่กย็งัเป็นรา่งกายเดยีวกนั 
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พระกิตติคณุไม่ได้ตัง้อยู่บนรากฐานของค าสัง่และข้อห้าม  

แต่เป็นสิง่ทีพ่ระเยซูทรงกระท าส าเรจ็แล้ว 
พระบญัญตัขิองโมเสสนัน้ตัง้อยูบ่นฐานของกฎขอ้บงัคบั ระเบยีบ 

รวมทัง้ค าแนะน าในการด าเนินชวีติต่างๆ ซึง่อาจเรยีกว่าเป็นค าสัง่และขอ้หา้มนัน่เอง 
วนัน้ีคุณอาจเป็นทีย่อมรบัของพระเจา้ แต่พรุง่นี้อาจไมใ่ช่อกีแลว้ ธรรมบญัญตัเิรยีกรอ้งใหม้กีารบงัคบัใชก้ฎ, 
การตดัสนิ, และการลงโทษ ภายใตบ้ญัญตันิัน้ไมม่ใีครเป็นคนชอบธรรมไดเ้ลย และทุกคนกถ็ูกปรบัโทษ 

แต่พระกติตคิุณนัน้วาดภาพใหเ้ราเหน็สิง่ทีแ่ตกต่างออกไป 
เมือ่พระบุตรของพระเจา้สละพระชนมช์พีของพระองคเ์ป็นค่าไถ่เพื่อมนุษยท์ุกคนนัน้ ทุกอยา่งกเ็ปลีย่นไป 
มนุษยชาตไิดก้ลบัคนืดกีบัพระเจา้ และไดห้วนคนืสู่รม่พระคุณของพระองคอ์กีครัง้หนึ่ง 
พระบญัญตัไิดร้บัการตอบสนอง การพพิากษากบัการลงโทษกไ็ดท้ าส าเรจ็แลว้ 
เราไม่จ าเป็นตอ้งเขา้มาหาพระเจา้ผ่านทางกฎระเบยีบ ทางค าสัง่และขอ้หา้มต่างๆ อกี 
แต่เราเขา้มาเฝ้าพระเจา้ไดท้างพระราชกจิทีพ่ระเยซไูดท้รงกระท าส าเรจ็แลว้นัน้ 
และโดยทางความเชื่อเราจงึเป็นผูร้บัประโยชน์จากพระราชกจิของพระเยซ ู
เราไม่จ าเป็นตอ้งรกัษากฎระเบยีบของพระเจา้เพื่อใหพ้ระองคท์รงยอมรบัเราอกี 
แต่เรากระท าตามน ้าพระทยัของพระองคก์เ็พราะเราเป็นทีย่อมรบัของพระองคแ์ลว้นัน่เอง 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา ขา้พระองคข์อรบัเอาพระเยซพูระบุตรเป็นพระผูช้่วยใหร้อด 
และตัง้พระองคไ์วเ้หนือบลัลงักแ์ห่งชวีติ 
ขา้พระองคเ์ลอืกทีจ่ะด าเนินชวีติดว้ยความเชื่อในพระราชกจิทีเ่สรจ็สมบูรณ์แลว้ของพระองค ์อาเมน 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
โรม 3.20-22 
เพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจา้ไมม่ผีูห้นึ่งผูใ้ดเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤตติามธรรมบญัญตัไิด ้  
เพราะว่าธรรมบญัญตันิัน้ท าใหเ้รารูจ้กับาปได ้แต่บดันี้ไดป้รากฏแลว้ว่า   
ความชอบธรรมซึง่มาจากพระเจา้นัน้ปรากฏนอกเหนือกฎบญัญตั ิ  
ธรรมบญัญตักิบัพวกผูเ้ผยพระวจนะเป็นพยานอยู ่คอืความชอบธรรมของพระเจา้   
ซึง่ทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซคูรสิตแ์ก่ทุกคนทีเ่ชื่อ   เพราะว่าคนทัง้หลายไมต่่างกนั 

กาลาเทยี  2.20 ขา้พเจา้ถูกตรงึไวก้บัพระครสิตแ์ลว้   ขา้พเจา้เองไมม่ชีวีติอยูต่่อไป   
แต่พระครสิตต่์างหากทีท่รงมชีวีติอยูใ่นขา้พเจา้   ชวีติซึง่ขา้พเจา้ด าเนินอยูใ่นร่างกายขณะนี้   
ขา้พเจา้ด าเนินอยูโ่ดยศรทัธาในพระบุตรของพระเจา้   ผู้ไดท้รงรกัขา้พเจา้   
และไดท้รงสละพระองคเ์องเพื่อขา้พเจา้ 
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บางครัง้ บางสิง่บางอย่างจะใช้ได้ผลกบัเฉพาะคณุเท่านัน้ ถ้าให้คนอืน่ท ามนัจะไม่ได้ผล 

 
บ่อยครัง้ทีพ่ระเจา้ตรสักบัเรา เพราะพระองคป์ระสงคท์ีจ่ะกระท าการบางอย่างผ่านทางเรา 
การมอบหมายใหค้นอื่นท างานนัน้แทนเราจงึอาจท าใหง้านนัน้ไมส่ าเรจ็ลุล่วงได ้
ลองดเูรือ่งของเอลชีากบัหญงิชาวชเูนมใน 2 พงศก์ษตัรยิบ์ทที ่4 เป็นตวัอยา่ง 
บุตรชายของนางปว่ยและเสยีชวีติกะทนัหนั นางจงึไปหาผูเ้ผยพระวจนะและเล่าถงึความทุกขใ์นใหท่้านฟงั 
ดว้ยความห่วงใย 
เอลชีาจงึไดส้ัง่ใหค้นใชข้องท่านน าไมเ้ทา้ไปวางบนตวัเดก็นัน้เพื่อท าใหเ้ขาเป็นขึน้มาจากความตาย 
แต่เมือ่คนรบัใชข้องผูเ้ผยพระวจนะกลบัมา เขากร็ายงานว่าไมม่อีะไรเกดิขึน้เลย 

ในคราวนี้ เอลชีาจงึไดเ้ดนิทางไปดว้ยตนเองและท่านไดโ้น้มตวัลงนอนทบัร่างของเดก็คนนัน้ 
และพระเจา้กไ็ดท้ าใหเ้ดก็คนนัน้เป็นขึน้มาอกีครัง้ 
ท าไมการอศัจรรยค์รัง้นี้จงึไมเ่กดิขึน้กบัคนทีเ่อลชีาไดม้อบหมายหน้าทีใ่หก้ระท างานแทน? 
ผมไม่รูส้าเหตุหรอก แต่ผมรูอ้ยา่งหนึ่งว่า บางครัง้ บางสิง่บางอย่างจะใชไ้ดผ้ลกบัเฉพาะคุณเท่านัน้ 
ถา้ใหค้นอื่นท ามนัจะไมไ่ดผ้ล 
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิาในสวรรค ์
ขา้พระองคป์รารถนาใหพ้ระองคต์รสักบัขา้พระองคแ์ละกระท าการผ่านทางขา้พระองคโ์ดยมอืของตนเองและ
ผ่านทางคนทีข่า้พระองคม์อบหมายใหก้ระท าการของพระองค ์ขอทรงสอนใหข้า้พระองคร์ูว้่า 
มกีารอศัจรรยใ์ดบา้งทีข่า้พระองคต์อ้งกระท าเอง และอนัใดบา้งทีต่อ้งมอบหมายใหผู้อ้ื่นกระท า 
ขอบพระคุณพระองค ์อาเมน 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2 พงศก์ษตัรยิ ์4.31-35 เกหะซไีดล้่วงหน้าไปก่อน   และวางไมเ้ทา้บนหน้าของเดก็นัน้   
แต่ไมม่เีสยีงหรอือาการเป็น   เขาจงึกลบัมาพบท่านและเรยีนท่านว่า   “เดก็นัน้ยงัไม่ตื่น”    
เมือ่เอลชีาเขา้มาในเรอืน   ท่านเหน็เดก็นอนตายอยู่บนเตยีงของท่าน  ท่านจงึเขา้ไปขา้งในปิดประตู   
ใหท้ัง้สองอยูข่า้งในและไดอ้ธษิฐานต่อพระเจา้ แลว้ท่านขึน้ไปนอนทบัเดก็   ใหป้ากทบัปาก  ตาทบัตา   
และมอืทบัมอื   และเมือ่ท่านเหยยีดตวัของท่านบนเขา   เนื้อของเดก็นัน้กอุ่็นขึน้มา  
แลว้ท่านกล็ุกขึน้อกีเดนิไปเดนิมาในเรอืนนัน้ครัง้หนึ่ง   แลว้ขึน้ไปเหยยีดตวัของท่านบนเขา   
เดก็นัน้กจ็ามเจด็ครัง้   และเดก็นัน้กล็มืตาของตน 
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ถ้าคณุอยากมีอนาคนทีค่ณุฝนัถึง คณุต้องลงมือท างานเพือ่สร้างอนาคตนัน้เสียแต่ตอนน้ี 

 
  เขาเป็นตวัก่อปญัหามาเกอืบตลอดชวีติของเขา ทีจ่รงิ 
แผนการครัง้สุดทา้ยของเขาจบลงแบบไมส่วยเลย 
จนเขาตอ้งหนีออกจากบา้นโดยแทบไมเ่หลอืความหวงัว่าจะไดก้ลบัมาอกี 
สิง่ทีเ่ขาไดต้ดิตวัไปกม็แีค่ชื่อของญาตหิ่างๆ คนหน่ึง กบัเชาวน์ปญัญาของตนเอง 
และความสมัพนัธก์บัพระเจา้ทีพ่ึง่เกดิขึน้ 
  ต่อมาเขากไ็ดพ้บกบัราเชล ถงึตอนน้ียาโคบกร็ูแ้ลว้ว่ามอีะไรรอเขาอยูใ่นอนาคต 
เพราะเขาไดพ้บกบันางในฝนัของตวัเองแลว้ แต่การแค่เพยีงรูว้่าเป้าหมายของตวัเองคอือะไร 
กไ็มใ่ช่หลกัประกนัว่าเราจะพบกบัความส าเรจ็ ยาโคบตอ้งท างานหนกัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
เขาท าขอ้ตกลงกบับดิาของนาง และเริม่พสิจูน์ตวัเองและท างานเตรยีมไวร้องรบัอนาคต 
พระผูเ้ป็นเจา้ไดป้ระทานใหย้าโคบมคีวามหวงัทีจ่ะมอีนาคตทีด่กีว่า 
แต่พระองคก์ท็รงคาดหวงัใหเ้ขามสี่วนในแผนการของพระองค ์จากประสบการณ์ครัง้นี้ 
ยาโคบไดเ้รยีนรูบ้ทเรยีนทีส่ าคญัประการหน่ึงซึง่เขาไดม้อบไวก้บับุตรชายของเขา คุณไดย้นิไหม 
เสยีงของยาโคบทีก่ าลงัสอนบุตรชายช่างฝนัของเขา ว่าอยา่ยอมแพเ้มือ่พบกบัสถานการณ์ทีย่ากล าบาก 
“จ าไวน้ะ โยเซฟ ถา้ลกูตอ้งการมอีนาคตอย่างทีล่กูฝนัไว ้ลกูตอ้งลงมอืท าบางอยา่งเพื่อสรา้งอนาคตขึน้มา” 
นัน่ยงัคงเป็นค าแนะน าทีด่สี าหรบัเราในวนัน้ี 
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา พระวจนะของพระองคก์ล่าวว่า 
พระองคท์รงมแีผนการอนัดสี าหรบัชวีติของขา้พระองค ์เพื่อใหข้า้พระองคม์คีวามหมายและมอีนาคต 
เมือ่ขา้พระองคม์องออกไปยงัอนาคตทีร่ออยูข่า้งหน้า 
ขอทรงโปรดส าแดงใหข้า้พระองคถ์งึสิง่ทีจ่ะตอ้งลงมอืกระท าใหเ้กดิขึน้ในเวลานี้ 
ขอบคุณพระบดิาทีท่รงโปรดประทานก าลงัใหส้ามารถท างานหนกัทีร่ออยูเ่บือ้งหน้าได้ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ปฐมกาล 29.18 ยาโคบกร็กัใครน่างสาวราเชล  เขาบอกลาบนัว่า   “ฉนัจะรบัใชก้ารงานใหท้่านเจด็ปี   
เพื่อไดร้าเชลลกูสาวคนเลก็ของท่าน” 
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เราอาจเหินห่างไปจากพระเจ้าไม่เพราะทางใดกท็างหนึง่คือ เมือ่พระเจ้าเคลือ่นไป 

แต่เราไม่เคลือ่นตาม หรือไม่กเ็ราเคลือ่นไปในทิศทางทีพ่ระเจ้าจะไม่ยอมไป 
 

  การห่างเหนิจากพระเจา้อาจดไูมช่ดัเท่าไหร่นกัในตอนแรก มาถึงจดุหนึ่งในชวีติ 
อบัราฮมักบัโลตหลานชายเหน็ว่าน่าจะเป็นการดทีีท่ ัง้สองจะแยกทางกนัเพื่อจะไดไ้มท่ะเลาะกนั 
ทัง้สองต่างกไ็ดร้บัพระพรจากพระเจา้จนกระทัง่คนรบัใชข้องเขาเริม่ทะเลาะกนัเรือ่งทุ่งหญา้เลีย้งสตัว ์
อบัราฮมัไดแ้สดงใจกวา้งขวางโดยยอมใหโ้ลตเลอืกทีด่นิส าหรบัเลีย้งสตัวก่์อน 
ตรงน้ีเองทีโ่ลตกระท าผดิพลาดใหญ่หลวง พระคมัภรีบ์อกเราว่าโลตไดเ้ลอืกทีด่นิ “เป็นส่วนของตน” 
หรอืเลอืกเอาเอง 
  สิง่นี้อาจดเูหมอืนไมส่ลกัส าคญัอะไร 
แต่ขอ้เทจ็จรงินัน้คอืโลตไมไ่ดแ้สวงหาการทรงน าจากพระเจา้เหมอืนทีลุ่งของเขาไดก้ระท า 
เขาเลอืกเอาแผ่นดนิผนืทีด่ทีีสุ่ดทีม่อียู่ทีน่ัน่ แต่พระเจา้ทรงทราบถงึสิง่ทีโ่ลตไม่ทราบ 
สถานทีท่ีโ่ลตยา้ยเขา้ไปอยู่นัน้ไมไ่ดม้อีนาคตเลย พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้ าลายเมอืงทีโ่ลตเป็นผูน้ าอยูน่ัน้ 
จนโลตหมดเนื้อหมดตวั เขาเรยีนรูส้ายเกนิไปว่า 
เราจะเหนิห่างจากพระเจา้ไมเ่พราะเหตุหนึ่งกเ็หตุใดสองอยา่งนี้คอื 
เมือ่พระเจา้เคลื่อนไปแลว้แต่เราไมเ่คลื่อนตาม หรอืเมือ่เราเคลื่อนไปในทศิทางทีพ่ระเจา้จะไมเ่คลื่อนไป 
การประสบความส าเรจ็เป็นเรือ่งทีด่ ีแต่ไมม่อีะไรดเีกดิขึน้เลยถา้เราเลอืกทางผดิเหมอืนโลต 
จนท าใหต้วัเองเหนิห่างไปจากพระเจา้ คุณตอ้งแน่ใจว่าคุณเอาตวัเองเขา้ใกลม้ากขึน้เสมอ 
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พระองคอ์ยากเป็นทีช่อบพระทยัของพระองคใ์นทุกสิง่ทีก่ระท า 
และในการตดัสนิใจทุกเรือ่งราว โปรดประทานหูทีจ่ะไดย้นิพระสุรเสยีงของพระองคอ์ยา่งชดัเจน 
และดวงตาทีจ่ะมองหาการงานของพระองค ์และหวัใจทีร่กัพระองคม์ากกว่าสิง่อื่นใดทัง้สิน้ 
เมือ่ขา้พระองคศ์กึษาดพูระวจนะของพระองค ์
ขอทรงส าแดงใหรู้ด้ว้ยว่าขา้พระองคจ์ะตดัสนิใจเลอืกอย่างมปีญัญาไดอ้ย่างไร 
ขา้พระองคอ์ยากตดิตามพระองค ์อยา่ใหข้า้พระองคห์ลงเจิน่ไปเลย 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ปฐมกาล 13.11-13 โลทจงึเลอืกทีลุ่่มแมน่ ้าจอรแ์ดนทัง้หมดเป็นส่วนของตน   
โลทออกเดนิทางไปทศิตะวนัออก   เขาทัง้สองจงึแยกกนัไป อบัรามอาศยัอยูใ่นแผ่นดนิคานาอนั   
ส่วนโลทอาศยัอยูท่่ามกลางหวัเมอืงในทีลุ่่มแมน่ ้า   และยา้ยเตน็ทไ์ปตัง้ถงึเมอืงโสโดม 
ชาวเมอืงโสโดมเป็นคนชัว่ชา้ท าบาปผดิต่อพระเจา้เป็นอนัมาก    
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พระเจ้าอาจไม่ยอมจ่ายส าหรบัสิง่ทีพ่ระองคไ์ม่ได้สัง่ซ้ือ  

ลองนึกภาพว่าคุณนัง่อยูใ่นภตัตาคารทีพ่นกังานเสริฟ์เริม่น าอาหารทีคุ่ณไมไ่ดส้ัง่มาจดัวางจนเตม็โต๊
ะ ไมว่่าอาหารเหล่านัน้จะดูน่าอรอ่ยหรอืหอมหวนเพยีงใด 
คุณกค็งไมอ่ยากจา่ยเงนิใหก้บัอาหารทีคุ่ณไมไ่ดส้ัง่เป็นแน่ คุณจะรูส้กึยงัไง 
ถา้พนกังานคนนัน้ขอใหคุ้ณจา่ยค่าอาหารทัง้หมดนัน้? 

เรือ่งนี้พึง่เกดิกบัผมเมือ่ไม่นานมานี้เองทีป่ระเทศแห่งหนึ่ง 
ถงึผมจะแสดงอาการสุภาพแต่ผมกย็นืยนัชดัเจนแน่นอน 
พนกังานเสริฟ์แสดงอาการงุนงงมากทีผ่มปฏเิสธไมย่อมจา่ยค่าอาหารทีผ่มไมไ่ดส้ัง่ ทัง้ๆ 
ทีเ่ขาขอรอ้งเสยีมากมาย บางครัง้ ผมเชื่อว่าพระเจา้กท็ าแบบเดยีวกนันี้ดว้ย 
พระองคไ์ม่จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่ราสัง่เอง 
จงอธษิฐานใหด้ก่ีอนทีคุ่ณจะตดัสนิใจว่าอะไรจะดทีีสุ่ดส าหรบัพระเจา้ 
และพระองคป์ระสงคท์ีจ่ะใชจ้า่ยเงนิของพระองคส์ าหรบัสิง่ใด 
ไมอ่ยา่งนัน้คุณอาจตอ้งรบัผดิชอบจ่ายค่าใชจ้่ายนัน้เสยีเอง  
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระบดิา 
โปรดตรสักบัขา้พระองคแ์ละประทานปญัญาใหข้า้พระองคทุ่์มเทกบัสิง่ทีรู่ว้่าอยูใ่นน ้าพระทยัของพระองคเ์ท่า
นัน้ 
ขอทรงช่วยอย่าใหข้า้พระองคท์ าใหท้รพัยากรของพระองคส์ญูเปล่าไปกบัสิง่ทีรู่ว้่าพระองคไ์ม่มพีระประสงคท์ี่
จะกระท าเลย 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
ลกูา 12.16-20 พระองคจ์งึตรสัค าเปรยีบขอ้หน่ึงใหเ้ขาฟงัว่า   “ไรน่าของเศรษฐคีนหนึ่งเกดิผลบรบิูรณ์มาก 
เศรษฐคีนนัน้จงึคดิในใจว่า   'เราจะท าอย่างไรด ี  เพราะว่าเราไมม่ทีีท่ ีจ่ะเกบ็ผลของเรา' เขาจงึคดิว่า   
'เราจะท าอย่างนี้   คอืจะรือ้ยุง้ฉางของเราเสยีและจะสรา้งใหมใ่หโ้ตขึน้   
แลว้เราจะรวบรวมขา้วและสมบตัทิัง้หมดของเราไวท้ีน่ัน่ แลว้เราจะว่าแก่จติใจของเราว่า   
“จติใจเอ๋ยเจา้มทีรพัยส์มบตัมิากเกบ็ไวพ้อหลายปี   จงอยูส่บาย   กนิ   ดื่ม   และรืน่เรงิเถดิ' ” 
แต่พระเจา้ตรสัแก่เขาว่า   'โอ   คนโง ่  ในคนืวนัน้ีชวีติของเจา้จะตอ้งเรยีกเอาไปจากเจา้   
แลว้ของซึง่เจา้ไดร้วบรวมไวน้ัน้จะเป็นของใครเล่า' 
ยากอบ 4.13-15 นี่แน่ะท่านทีพ่ดูว่า   “วนัน้ีหรอืพรุง่นี้เราจะเขา้ไปในเมอืงนี้เมอืงนัน้   และจะอยูท่ีน่ัน่ปีหนึ่ง   
และจะคา้ขายไดก้ าไร” แต่ว่าท่านไม่รูเ้ร ือ่งของพรุง่นี้   ชวีติของท่านเป็นเช่นใดเล่า   
ท่านกเ็ป็นเช่นหมอกทีป่รากฏอยูเ่พยีงชัว่ครูแ่ลว้กห็ายไป แทนทีจ่ะพดูเช่นนัน้ท่านทัง้หลายควรจะพดูว่า   
“ถา้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรด   เราจะมชีวีติอยู ่  และจะกระท าสิง่นี้หรอืสิง่นัน้” 
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ถ้าเป็นลกูของคณุ คณุกต้็องเล้ียงด ู

 
หลายปีก่อน มผีูช้ายคนหนึ่งกบัภรรยาของเขามาเยีย่มทีค่รสิตจกัรของเรา 

เขาโทรนดัหมายเพื่อพบปะกบัผมเพื่อแบ่งปนันิมติทีเ่ขาเชื่อว่าพระเจา้ทรงประทานใหแ้ก่เขา 
ขณะทีน่ัง่ฟงัเขาพดูอยูน่ัน้ ผมเริม่กงัวลว่าเขาก าลงัพลาดองคป์ระกอบทีส่ าคญัของนิมติไปเรือ่งหนึ่ง นัน่คอื 
ความรบัผดิชอบทีจ่ะตอ้งเอาใจใส่ดแูลการงานทีเ่ราไดท้ าใหเ้กดิขึน้มาแลว้ เขาเล่าใหผ้มฟงัว่า 
เขาไดร้บัการทรงเรยีกใหช้่วยเหลอืครสิตจกัรต่างๆ โดยเริม่ท าพนัธกจิรถบสั 
แต่หลงัจากพดูคุยกนันานพอสมควรแลว้ เขากย็งัยนืยนัว่า 
เขาจะไม่รบัดแูลผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้ตามมาหลงัจากเริม่โครงการแลว้ 
เขาปรารถนาทีจ่ะจุดประกายเมลด็พนัธุค์วามคดิของเขาใหแ้ก่ครสิตจกัรของเรา 
แต่ไมม่ภีาระใจทีจ่ะรบัผดิชอบในเรือ่งใดๆ ต่อจากนัน้อกี 
ทีจ่รงิเขาไมไ่ดอุ้ทศิตวัใหก้บัครสิตจกัรหรอืพนัธกจิใดๆ เลยนอกจากพนัธกจิของตนเอง 
ผมต าหนิเขาทีค่ดิตื้นๆ ว่าครสิตจกัรต่างๆ หรอืผูน้ าครสิตจกัรขาดนิมติ ทีจ่รงิเราไมไ่ดข้าดนิมติ 
แต่ขาดคนทีจ่ะช่วยดแูลพนัธกจิหลงัจากทีเ่ขาไดใ้หก้ าเนิดมนัขึน้มาแลว้ ดงันัน้ 
ถา้พระเจา้กระท าใหคุ้ณเป็นพ่อหรอืแมผู่ใ้หก้ าเนิดแก่พนัธกจิใดๆ กข็อใหคุ้ณทุ่มเทมากกว่านัน้ 
ไมใ่ช่แค่ท าใหเ้กดิขึน้มาเท่านัน้ แต่คุณตอ้งเลีย้งดพูนัธกจินัน้ดว้ย  
 
หวัข้ออธิษฐานประจ าวนั    
 ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคม์คีวามคดิพอทีจ่ะเป็นคนรบัผดิชอบ 
ไมเ่พยีงแต่จดุประกายใหเ้กดิงานขึน้ในความคดิของคนอื่นเท่านัน้ 
โปรดประทานปญัญาทีจ่ าเป็นแก่การตอ้งเอาใจใส่ดแูลในงานต่างๆ 
ทีพ่ระองคท์รงกระท าใหเ้กดิขึน้ผ่านทางขา้พระองค์ 
 
ข้อพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
2โครนิธ ์11.28 และนอกจากนัน้ยงัมกีารอื่นทีบ่บีขา้พเจา้อยูทุ่กวนัๆ   
คอืความกระวนกระวายถงึครสิตจกัรทัง้ปวง 
 
2โครนิธ ์8.16 แต่ขอขอบพระคุณพระเจา้ผู้ทรงโปรดใหท้ติสัมใีจกระตอืรอืรน้อย่างนัน้   
เพื่อท่านทัง้หลายเหมอืนกนั 
 
ฟิลปิปี 2.20 ขา้พเจา้ไมม่ผีูใ้ดทีม่นี ้าใจเหมอืนทโิมธ ี  เป็นคนเอาใจใส่ในทุกขส์ุขของท่านอย่างแทจ้รงิ   


