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พลงัแห่งการอธิษฐาน 

“เหตุฉะนั้นท่านท้ังหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเพ่ือกันและกัน เพ่ือท่านท้ังหลาย 

จะพ้นโรคภัย ค าอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังท าให้เกิดผล”  ยากอบ 5:16 TH1971 

 

            เป็นท่ีทราบกนัแลว้วา่เวลาน้ีเป็นหว้งเวลาแห่งความทุกขย์ากล าบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด - 19 ท่ีมีผลกระทบต่อคนทั้งโลก ทุกภาคส่วนมีความเก่ียวพนักนัหมด การติดเช้ือโรค การป้องกนัโรค 

ความตาย การสูญเสีย  ระบบเศรษฐกิจ การคา้ขาย รายไดป้ระจ าวนัลด คนตกงาน การวา่งงานของประชากรในทุก

ประเทศมีมากบา้งนอ้ยบา้ง ปัญหาการเมืองระหวา่งประเทศ ภายในประเทศ สงครามการคา้ การแยง่ชิงทรัพยากร

เพื่อความอยูร่อด ปัญหาสังคมศีลธรรมจริยธรรมตกต ่าหยอ่นยาน เสรีภาพทางความคิด วถีิด าเนินชีวิตของผูค้นและ

ความสนใจในศาสนา หลกัธรรมค าสอนอีกทั้งการไปโบสถก์็ลดนอ้ยลง พนัธกิจงานมิชชัน่ไดรั้บผลกระทบเช่นกนั  

           ในมิติฝ่ายวญิญาณพระคมัภีร์กล่าวเตือนผูท่ี้เช่ือในพระเจา้วา่ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจ  าตอ้งเกิดข้ึนในแต่ละยคุสมยั 

เพื่อป็นสัญญาณเตือนภยัใหเ้ราไม่น่ิงนอนใจ เม่ือคนของพระเจา้รู้วา่มีภยัมา เราควรพึ่งพาพระเจา้และแสวงหา 

พระพกัตร์และการช่วยกูจ้ากพระองค ์  คนของพระเจา้ไดท้  าเป็นแบบอยา่งแก่เรามาแลว้ในอดีต เม่ือพระเจา้จะ

ท าลายโสโดมและโกโมราห์ อบัราฮมัไดอ้ธิษฐานต่อรองกบัพระเจา้เพื่อขอการยบัย ั้งและช่วยคนของพระองค์ 

ยาโคบก็อธิษฐานปล ้าสู้กบัพระจนพบค าตอบ  เอลียาห์สู้กบัความแหง้แลง้ ท่านอธิษฐานเจด็คร้ังจนฝนแห่งพระพร 

ตกลงมา ดาเนียลอธิษฐานขอพระเจา้ปิดปากสิงโต พระราชาจึงเห็นความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ พระเยซูคริสตท์รงเป็น

ตน้แบบแห่งการอธิษฐาน และสอนเราให้อธิษฐาน เปาโลเป็นนกัอธิษฐานและย  ้าเตือนใหค้ริสตชนอธิษฐานอยู่

เสมอ ยากอบกล่าวเตือนใหผู้เ้ช่ือสารภาพบาปต่อกนัและกนั อธิษฐานเผือ่กนัและกนั เพื่อเราจะพน้โรคภยั  

ค าอธิษฐานของผูช้อบธรรมมีพลงัท าใหเ้กิดผล  
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          ในโอกาสน้ีจึงขอเชิญชวนคนของพระเจา้ คนชอบธรรมของพระเจา้ร่วมอธิษฐานวงิวอนเพื่อประเทศไทย

และทัว่โลก ใหส้ถานการณ์แห่งความทุกขย์ากผา่นพน้ไปดว้ยค าอธิษฐานของท่าน ขอพระหตัถข์องพระเจา้ปกคลุม

เหนือคนของพระองคใ์หป้ลอดภยั และอวยพระพรแก่ท่านและคริสตจกัรของพระองค ์อาเมน 

 

  ดว้ยรักและห่วงใย 

 

ศาสนาจารย ์ดร.มาโนช แจง้มุข 

   ประธานกรรมการประสานงานคริสตจกัรโปรเตสแตนทแ์ห่งประเทศไทย (กปท.) 

ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 
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สารหนุนใจ 

ประเทศไทยในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ นบัไดว้า่เป็นปีท่ีมีปัญหายุง่ยากมากพอสมควร ปัญหาในเร่ืองของการเมือง 

ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด -๑๙ ขอบคุณพระเจา้ท่ีประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคน้ีไดใ้นเวลาอนั

สั้น แมว้า่จะมีผูติ้ดเช้ือสามพนักวา่คน แต่จ านวนผูเ้สียชีวติก็ไม่ถึงร้อย กระนั้นก็ดีการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ก็ส่งผล

กระทบต่อความเป็นอยูข่องคนทั้งโลก และรวมถึงประชาชนชาวไทยดว้ย บางคนติดเช้ือ บางคนเสียชีวิต บางคน

ขาดรายได้ บางคนรายไดล้ดลง แต่ขอบพระคุณพระเจา้ ณ วนัน้ี เราเช่ือว่าประเทศไทยด้วยการทรงน าขององค์ 

พระผูเ้ป็นเจา้ เราควบคุมการระบาดของโรคร้ายน้ีได้แล้ว ถึงแมว้่าประชาชนจะประสบปัญหาเร่ืองการด าเนิน

ชีวิต และการประกอบอาชีพ  แต่เรายงัมีชีวิตอยู่ เรายงัมีลมหายใจ เรายงัมีท่ีอยู่อาศยั เรายงัมีอาหาร มีน ้ าด่ืม เรายงัมี   

พี่นอ้งในพระคริสตท่ี์เอาใจใส่ดูแลซ่ึงกนัและกนั และท่ีส าคญัเรามีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คอยปกปักรักษา และเล้ียงดูเรา

ตลอดมา และไม่ทอดทิ้งเรา เมื่อสาวกมีปัญหา พระเยซูทรงเตือนให้พวกเขาอธิษฐาน (มก.๙:๒๘-๒๙) เม่ือ    

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นทุกข์พระองค์ก็ทรงอธิษฐาน (มธ.๒๖: ๓๖-๔๖) อาจารยเ์ปาโลก็ย  ้าเตือนเราให้อธิษฐาน     

“จงอธิษฐานวงิวอนทุกอยา่ง...จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน และเพื่อขา้พเจา้ดว้ย...(อฟ.๖:๑๘-๑๙)”  ในเวลาน้ีผม

จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้อธิษฐานเพื่อประเทศไทยอนัเป็นท่ีรักของเราทุกคน ขอองค์พระผูเ้ป็นเจ้าประทาน    

พระพรใหป้ระเทศไทยผา่นพน้ปัญหาต่างๆ ไปไดด้ว้ยดี 

 

 

ศาสนาจารย ์ดร. ทวศีกัด์ิ มหชวโรจน์ 
ประธานร่วม กรรมการประสานงานคริสตจกัรโปรเตสแตนทแ์ห่งประเทศไทย (กปท.) 

ประธานสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
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สารหนุนใจ 

 ผมต่ืนเตน้ และดีใจท่ีพี่นอ้งคริสเตียนไทยทัว่ทั้งประเทศจะร่วมใจกนัอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ทั้งใน

ประเทศไทยและทัว่โลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงวกิฤติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ 19 ท่ีก าลงัสร้างความ

เดือดร้อนไปทัว่โลก รวมทั้งในประเทศของเรา 

 ผมซาบซ้ึงและขอขอบคุณส าหรับจิตใจอนัดีงามของพี่นอ้งท่ีมีภาระใจในการอธิษฐานเผือ่ผูอ่ื้นเป็นอยา่งยิง่   

  ผมขอหนุนใจวา่ ทุก ๆ ค าอธิษฐานของทุกท่านจะส่งผลกระทบอยา่งมหาศาลต่อทุกส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึนใน

วนัน้ี และท่ีจะเกิดข้ึนในวนัหนา้ 

  ขอพระเจา้ทรงไดรั้บการถวายพระเกียรติจากส่ิงท่ีทุก ๆ ท่านก าลงักระท าอยู ่และขอให้การเจริญเกิดผลอนั

รุ่งเรืองจะเป็นผลมาจากค าอธิษฐานของทุก ๆ ท่าน 

  # Prayer can change a nation!  
    (ค าอธิษฐานสามารถเปลีย่นแปลงประเทศชาติ) 

  ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรนกัอธิษฐานทุกคนอยา่งมากลน้ครับ 
 

ดว้ยความนบัถือจากใจจริง 

 

(ศาสนาจารย ์ธงชยั ประดบัชนานุรัตน์) 

 ประธานร่วม กรรมการประสานงานคริสตจกัรโปรเตสแตนทแ์ห่งประเทศไทย (กปท.) 
ประธานมูลนิธิคริสตจกัรคณะแบบ๊ติสต์ 
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สารหนุนใจ 
 

ประเทศไทย เมืองไทยของเรา เป็นบา้นเกิดเมืองนอนของเราคนไทยทุกคน ทุกคนต่างก็รักและหวงแหน
ประเทศไทย ในช่วงเวลาท่ีผา่นมาเราอาจจะตอ้งผจญกบัปัญหาในหลายๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเศรษฐกิจ หรือ
การเมือง หรือโรคระบาด หรือการด าเนินชีวิตท่ีเราทุกคนตอ้งเปล่ียนแปลงไปจากเดิม แต่ไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึน เรา
ทุกคนต่างก็เช่ือวา่พระเจา้อยูก่บัเรา ช่วยเหลือเรา คุม้ครองรักษาเราทุกคนใหอ้ยูร่อดปลอดภยั ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองคท่ี์มีเหนือชีวติของเรา ในเอเฟซสั บทท่ี ๖ ขอ้ ๑๘ เปาโลกล่าววา่ “จงอธิษฐานวงิวอนทุกอยา่ง จงขอโดย 
พระวิญญาณทุกเวลา ทั้งน้ีจงระวงัตวัดว้ยความเพียรทุกอยา่ง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน”  และในฟิลิปปี บทท่ี ๔ 
ขอ้ ๖ กล่าววา่ “อยา่ทุกขร้์อนในส่ิงใดๆ เลย แต่จงทูลเร่ืองความปรารถนาของท่านทุกอยา่งต่อพระเจา้ ดว้ยการ
อธิษฐาน การวงิวอน กบัการขอบพระคุณ” ในวนัน้ี เวลาน้ี ผมขอเชิญชวนพี่นอ้งทุกท่านไดอ้ธิษฐานอยา่งจริงจงั 
อยา่งสม ่าเสมอเพื่อท่ีเราจะสามารถผา่นวนัน้ีไปดว้ยกนั มุ่งสู่อนาคตท่ีเต็มไปดว้ยพระพร ดว้ยการทรงน าของพระเจา้
และเป็นท่ีถวายพระเกียรติแด่พระองคต์ลอดไป 
 

 
 

 
ศาสนาจารยว์รัิช โกยดุลย ์

ประธานคณะกรรมการเพื่อการประกาศและเพิ่มพนูคริสตจกัร (กปพ.) 
รองประธานสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 



7 

 

 

 
 

ค าแนะน าเพือ่การเตรียมตัวสู่การอธิษฐานอดอาหาร 40 วนั 

การอธิษฐานอดอาหารน้ีเป็นความสมคัรใจ ท่ีท่านจะแสดงความเอาจริงเอาจงักบัการวงิวอนทูลขอต่อองค์

พระผูเ้ป็นเจา้  หากท่านพร้อมท่ีจะฝึกฝนตนเองในการอธิษฐานอดอาหารยอ่มเกิดประโยชน์อยา่งมากมาย แต่ควรท า

ตลอดทุกวนั เพื่อให้ร่างกายปรับสมดุลยไ์ดต้ามธรรมชาติอยา่งสม ่าเสมอในแต่ละวนั อาทิเช่น การอดอาหาร 3 ม้ือ

ตอ้งทดแทนดว้ยการด่ืมน ้าหรือเคร่ืองด่ืมรสหวานเพื่อให้ก าลงั หรืออาหารเหลวเพื่อใหโ้ปรตีนก็ยอ่มได ้ พยายามลด

งานท่ีตอ้งใชก้ าลงัเม่ืออดอาหาร ไม่ควรด่ืมน ้าผลไมร้สเปร้ียวหรือน ้าอดัลม หรือชากาแฟในระหวา่งอดอาหาร  หาก

ท่านจะอดอาหารวนัละ 1-2 ม้ือ ก็ยอ่มท าไดเ้ช่นกนั ท่านควรอดอาหารม้ือเดียวกนัทุกวนัตลอด 40 วนั และใชเ้วลาท่ี

อดอาหารนั้นในการเขา้เฝ้าพระเจา้และอธิษฐาน ท่านสามารถใชคู้่มืออธิษฐานอดอาหารฉบบัอีบุค๊น้ี เพื่อน าทางท่าน

ไปสู่การทรงสถิตของพระเจา้และอธิษฐานวงิวอนต่อพระองคไ์ดทุ้กวนั วนัละ 1 หนา้ 

ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถอดอาหารได ้ท่านสามารถอธิษฐานต่อเน่ือง 40 วนัไดเ้ช่นกนั ขอพระเจา้ทรงอวย

พรท่านใหมี้สันติสุขในการอธิษฐานอดอาหารตลอด 40 วนัน้ี เพื่อการอธิษฐานเผือ่ประเทศไทยใหพ้น้จาก

วกิฤติการณ์ต่างๆ และภยัธรรมชาตินานา เพื่อทูลขอการปกป้องและการช่วยเหลือจากพระเจา้มาสู่ครอบครัว และ

ญาติมิตร ตลอดจนคริสตจกัรของท่านใน 40 วนัแห่งการอธิษฐานอนัทรงพลานุภาพน้ี  เพราะเหตุวา่ชาวไทยทัว่

ประเทศจะร่วมใจกนัท ากิจแห่งการวงิวอนน้ีอยา่งพร้อมเพรียงกนัดว้ยเป้าหมายเดียวกนั เพื่อใหพ้ระประสงคอ์นัดี

เลิศของพระเจา้ส าเร็จในชีวติของท่านและแผน่ดินไทย 
 

ขอแสดงความนบัถือในพระคริสต ์

ศจ. โกสุม ลกัขณานุกลุ 

ประธานคณะกรรมการเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย 
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วนัท่ี 1 ตุลาคม 2020        อจ. ทองหล่อ วงศก์ าชยั 

หัวใจแห่งการขอบพระคุณ 

ท่องจ า: 1 พศด. 16:34 

“จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์เพราะพระองค์ประเสริฐ 

เพราะความรักมัน่คงของพระองค์ด ารงนิรันดร” 
 

อ่าน ลก. 17:11-19 

คริสเตียนส่วนใหญ่คุน้เคยดีกบัพระธรรมตอนน้ี มีคนโรคเร้ือน 10 คนท่ีไดรั้บการรักษาจากพระเยซู แต่มีเพียงคน

เดียวและเป็นชาวสะมาเรียท่ีส านึกในพระคุณและกลบัมาขอบพระคุณพระเยซู  เขาไม่เพียงท าตามมารยาทหรือท าเป็นพิธี  

แต่เขาท าดว้ยจิตใจท่ีซาบซ้ึงในพระคุณอยา่งมาก เขามาสรรเสริญพระเจา้เสียงดงัและกราบลงท่ีเทา้ของพระเยซู  เราจึงตอ้งมี

ใจส านึกในพระคุณของพระเจา้ท่ีมีต่อเราเสมอ ๆ ทั้งพระคุณในอดีตท่ียงัคงรับรู้ไดแ้ละพระคุณในปัจจุบนั แลว้ขอบพระคุณ
พระองคด์ว้ยความซาบซ้ึงใจเช่นเดียวกบัชายสะมาเรียคนน้ี 

นอกจากนั้น เรายงัตอ้งมองเห็นส่ิงดีต่างๆท่ีเราไดรั้บในชีวิตประจ าวนัซ่ึงดูคลา้ยเป็นเร่ืองปกติทัว่ๆไป เช่นสายลม 

แสงแดด หรือน ้าฝน รวมทั้งส่ิงอ่ืน ๆ อีกมากมาย วา่เป็นส่ิงท่ีพระเจา้ประทานใหม้นุษยท์ั้งหลาย แลว้ขอบคุณพระองคอ์ยู่

เสมอ การระบาดของโควิค 19  ท าใหเ้กิดส่ิงท่ีเรียกวา่นิวนอรมอล ซ่ึงกคื็อการพยายามท าใจและจ ายอมรับสภาพท่ีไม่ปรกติ

วา่เป็นปรกติใหม่ สภาพชีวิตท่ีเคยมีอยูต่ามปรกติซ่ึงเราอาจไม่เคยรู้สึกวา่มนัเป็นพระคุณพระเจา้ ไม่วา่จะเป็นการไปไหนมา

ไหนอยา่งอิสระและไร้กงัวล การนมสัการร่วมกนัหรือการสามคัคีธรรม เป็นตน้  เม่ือส่ิงปรกติถูกเอาไปแลว้ เรากค็งจะ

ส านึกไดว้า่แทจ้ริงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นพระคุณของพระเจา้ท่ีประทานแก่เราทั้งหลายมาชา้นาน และสมควรท่ีเราตอ้ง

ขอบพระคุณจากส่วนลึกของจิตใจ เหมือนดาวิดท่ีกล่าวถึงพระคุณมากมายของพระเจา้ท่ีมีต่ออิสราเอลและประชาชาติรวม

อีกทั้งต่อสรรพส่ิงในโลก แลว้ท่านสรุปวา่ “จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมัน่คงของ

พระองค์ด ารงนิรันดร” ดงันั้นเราจะนบัพระพรของพระเจา้เสมอ ๆ เพ่ือใหเ้กิดใจท่ีส านึกในพระคุณของพระเจา้อยูเ่ร่ือยไป 

อธิษฐาน: 

1. สารภาพบาปท่ีเราไดลื้มขอบพระคุณพระเจา้ในหลาย ๆ ส่ิงท่ีไดรั้บ จนความยากล าบากผา่นมากระทบชีวิตของเรา 
2. คริสเตียนชาวไทยจะไม่รับพระคุณของพระเจา้เปล่า ๆ แต่จะตอบสนองพระคุณของพระองคใ์นทุกสถานการณ์ 
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วนัท่ี 2 ตุลาคม 2020        อจ. ทองหล่อ วงศก์ าชยั 

สิทธิอ านาจและฤทธ์ิเดช 

ท่องจ า: มก. 16:17-18 

“มีคนเช่ือท่ีไหนหมายส าคัญเหล่านีจ้ะเกิดขึน้ท่ีน้ัน คือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา พวกเขาจะพูดภาษา

แปลกๆ พวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่า ถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆ มนัจะไม่ท าอันตรายแก่พวกเขา                                       

และพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วย แล้วคนเหล่าน้ันจะหายโรค” 

อ่าน: ลก. 10:19-21 

 
เม่ือสาวกกลบัมารายงานเก่ียวกบัพนัธกิจท่ีเขาท าดว้ยความช่ืนชมยินดีวา่ แมแ้ต่วิญญาณชัว่กต็อ้งสยบต่อพวกเขา

ดว้ยนามของพระเยซู  พระองคต์รัสวา่ พวกเขาไดรั้บสิทธิอ านาจและฤทธ์ิเดชเหนือวิญญาณชัว่ท่ีเปรียบเหมือนงูร้ายและ

แมงป่องท่ีมีพิษร้ายแรง แต่อ านาจและฤทธ์ิเดชจากพระเจา้กไ็ดป้ระทานแก่คริสตจกัร หมายถึงแก่บรรดาผูเ้ช่ือในทุกยคุสมยั

ผา่นทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิเช่นกนั  ท าใหผู้เ้ช่ือสามารถขบัผี  วางมือรักษาโรคและรับการปกป้องจากภยัอนัตรายท่ีไม่

คาดคิด เป็นตน้ อ านาจฤทธ์ิเดชน้ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อคริสตจกัรเม่ือเขาตอ้งท าพนัธกิจของพระเยซูคริสตพ์ระองค์

ทรงก าชบัสาวกรอการสวมดว้ยฤทธ์ิเดชอยา่งน้ี ก่อนเร่ิมท าพนัธกิจของพระองค ์ (ลก. 24:48) คริสตจกัรยคุแรกเป็นตวัอยา่ง

ท่ีดีเยี่ยมในเร่ืองน้ี ถา้คริสตจกัรละเลยอ านาจและฤทธ์ิเดช เขาจะไม่สามารถท างานอยา่งเกิดผลในฝ่ายวิญญาณ ดงันั้นเรา

ตอ้งแสวงหาอ านาจและฤทธ์ิเดชน้ีจากพระคริสต ์ เพ่ือจะช่วงชิงดวงวิญญาณของผูค้นจากเง้ือมมือของซาตานมาสู่อาณาจกัร
ท่ีปลอดภยัของพระคริสต ์

เพราะความเป็นมนุษยท่ี์อ่อนแอ ผูเ้ช่ืออาจใหค้วามส าคญักบัเร่ืองฤทธ์ิอ านาจมาก จนละเลยส่ิงท่ีส าคญักวา่และ

ด ารงอยูต่ลอดไป นัน่คือการกลบัใจ บงัเกิดใหม่ เป็นสาวกแทข้องพระคริสต ์ และมีช่ือจดไวใ้นสวรรค ์ พระองคจึ์งทรง

ช้ีใหเ้ห็น วา่ส่ิงท่ีตอ้งยินดีท่ีแทจ้ริงนั้น คือการเป็นบุตรของพระเจา้และมีช่ือจดไวใ้นสวรรค ์ จงเช่ือมัน่ในสาระส าคญัของ

ข่าวประเสริฐและยอมรับวา่พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และผูย้กโทษบาปของเราทั้งหลายใหพ้น้จากการพิพากษา 

อธิษฐาน: 

1. ขอใชข้า้พระองคอ์อกไปประกาศข่าวประเสริฐดว้ยฤทธ์ิเดชจากองคพ์ระเยซูคริสต ์ และไม่ขาดค าพยานชีวิตท่ีจะ

แบ่งปันใหแ้ก่คนท่ียงัไม่รู้จกัพระเจา้ในวนัน้ีและวนัต่อไป 
2. ท่ีประเทศไทยจะมีศิษยาภิบาล นกัประกาศและนกัสร้างสาวกใหม้ากข้ึน 
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วนัท่ี 3 ตุลาคม 2020        อจ. ทองหล่อ วงศก์ าชยั 

การควบคุมตนเอง 

ท่องจ า: สภษ. 25:28 

“คนท่ีควบคุมตนเองไม่ได้ 

กเ็หมือนเมืองท่ีถกูท าลายและไม่มีก าแพง” 

อ่าน: สภษ. 16:32, ปญจ. 7:9  

 
 การควบคุมอารมณ์ตนเอไดก้ดี็ยิ่งกวา่คนท่ีมีก าลงัมากในการต่อสู ้  และคนท่ีสามารถควบคุมความปรารถนาของ

ตนเองกดี็กวา่คนท่ีพิชิตเมืองได ้  เพราะการควบคุมผูอ่ื้นดว้ยก าลงักง่็ายกวา่การควบคุมอารมณ์และความปรารถนาของ

ตวัเอง คนท่ีถูกย ัว่โทสะแลว้โกรธเร็ว ยอ่มจะพลาดพลั้งและท าบาปไดง่้าย พระคมัภีร์จึงเรียกคนท่ีมีอารมณ์โกรธอยูเ่ต็มอก

และพร้อมท่ีจะระเบิดออกมาวา่เป็นคนเขลา ยิ่งกวา่นั้นการโกรธท่ีฝังใจ จนตะวนัตกดินไปหลายรอบกไ็ม่ลืม ความโกรธนั้น

จะกลายเป็นความแคน้ท่ีก่อใหเ้กิดการท าร้ายกนัในรูปแบบต่างๆ  คนท่ีไม่สามารถควบคุมความอารมณ์ของตนเอง แมเ้ขา

จะมีก าลงัพิชิตคนอ่ืนได ้สุดทา้ยกพ็่ายแพต่้อตวัเองและลม้เหลว แซมสนัในหนงัสือผูว้ินิจฉยัเป็นตวัอยา่งท่ีชดัมาก เขาไดรั้บ

พลงักายอยา่งมหาศาลจากพระเจา้ เขาสามารถสูแ้ละท าลายพวกฟีลิสเตียหลายร้อยคนท่ีมาท าร้ายเขาพร้อมอาวธุดว้ยกระดูก

ขากรรไกรลาช้ินเดียว เขามีก าลงัแบกประตูเมืองพร้อมเสาสองขา้งเดินเป็นสิบๆกิโลเมตรข้ึนไปบนภูเขา แต่แซมสนัไม่อาจ

ควบคุมอารมณ์โกรธ และความปรารถนาของเขาไดเ้ลย จนในท่ีสุดเขาไดเ้ปิดเผยความลบัของขมุพลงัของเขากบัหญิง

ต่างชาติท่ีเขาหลงรักซ่ึงเป็นสายของพวกฟีลิสเตีย แลว้ลงเอยดว้ยการถกูจบัและถูกควกัลกูตา และท างานหนกัในคุก  เราจึง

ตอ้งควบคุมตนเองใหไ้ดไ้ม่วา่จะเป็นดา้นอารมณ์โกรธ อารมณ์รัก อารมณ์ใคร่ หรือความปรารถนาท่ีขดักบัพระประสงคไ์ม่

วา่จะเป็นการแสวงหาผลประโยชนเ์งินทอง  ต าแหน่งหนา้ท่ีหรือเกียรติยศ เพราะสุดทา้ยเราจะพ่ายแพต่้อตวัเอง และน า

ความเส่ือมเสียมาสู่ตนเองและพระนามของพระเจา้ การควบคุมตนเองนั้นเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิประการหน่ึง 
ฉะนั้นเราตอ้งตั้งใจแสวงหาชีวิตท่ีเตม็เป่ียมดว้ยพระวิญญาณ เพ่ือจะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของพระองค ์ 

อธิษฐาน: 

1. ทบทวนวา่คร้ังล่าสุดท่ีท่านไม่สามารถควบคุมตนเองได ้ เม่ือใด เพ่ือการกลบัใจใหม่และรับก าลงัในการควบคุม

จากพระเจา้ดว้ยการอธิษฐานวิงวอน 

2. ขอพระเจา้ทรงน าการประชุมคองเกรส 9 ส าหรับคริสตจกัรในประเทศไทย ในวนัท่ี 27-30 เมษายน 2021 เพ่ือเรา

จะเห็นการฟ้ืนฟขูองคริสตจกัรทัว่ประเทศแมใ้นสถานการณ์โควิด -19 น้ี 
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วนัท่ี 4 ตุลาคม 2020        อจ. ทองหล่อ วงศก์ าชยั 

พระเยซูทรงฟังท่าน 

ท่องจ า: ยน. 14:14 

“ส่ิงใดท่ีพวกท่านขอในนามของเรา เราจะท าส่ิงน้ัน” 

อ่าน: มธ. 7:7-11 

 พระธรรมน้ีเป็นหน่ึงในหลายๆตอนท่ีพระเยซูทรงสญัญาวา่จะฟังและตอบสนองต่อการแสวงหาพระองคแ์ละการ

ทูลขอของเรา พระองคผ์ูท้รงสัตยซ่ื์อและสตัยจ์ริง จะไม่บิดพร้ิวในค าสญัญาอยา่งมนุษยท์ัว่ไป ยิ่งกวา่นั้นพระองคย์งัใชเ้ร่ือง

เปรียบเทียบของพอ่แม่อยา่งเรา ๆ ท่าน ๆ ในการตอบสนองค าขอของลกู เพ่ือหนุนใจและใหค้วามมัน่ใจกบัเราวา่ ถึงแมไ้ม่

พ่อแม่ท่ีเป็นมนุษยย์งัรู้จกัใหส่ิ้งดีแก่ลูกของตนเม่ือพวกเขาร้องขอส่ิงจ าเป็น เม่ือลูกขอขนมปัง จะไม่ใหก้อ้นหิน เม่ือลกูขอ

ปลา จะไม่ใหงู้แน่นอน พระองคท์รงช้ีใหเ้ห็นวา่ พวกเราท่ีเป็นคนบาปยงัยินดีฟังลกูและตอบสนองต่อลกูอยา่งดี แลว้ 

พระบิดาผูดี้เลิศและทรงเมตตาเราทั้งหลายอยา่งสมบูรณ์ พระองคจ์ะไม่ฟังเราและประทานส่ิงดีใหแ้ก่เราหรือ?  เปาโลก็

กล่าวยืนยนัในท านองเดียวกนัว่า “พระองคไ์ม่ทรงหวงพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคแ์ต่ประทานพระบุตรนั้นเพ่ือเราทุก

คน ถา้เช่นนั้นพระองคจ์ะไม่ประทานส่ิงสารพดัใหเ้ราดว้ยกนักบัพระบุตรนั้นหรือ” (โรม 8:32) พระเยซูพระบุตรองคเ์ดียว

นั้นคือผูท่ี้พระบิดาทรงหวงแหนและรักยิ่ง ถึงกระนั้นพระบิดากย็งัประทานพระเยซูแก่มนุษย ์ เพ่ือเคร่ืองบูชาไถ่บาปของเรา

ท่ีไมก้างเขน แลว้จะมีส่ิงใดท่ีหนกักวา่น้ีจนพระองคไ์ม่อาจใหแ้ก่เราทั้งหลาย แมว้า่การตอบสนองของพระองคต่์อค าขอของ

เราอาจไม่ไดเ้ป็นไปดงัใจหวงัในบางคร้ัง ถึงกระนั้นเรากย็งัคงมัน่ใจไดว้า่พระเจา้ผูส้ตัยซ่ื์อในค าสญัญาทรงรักและเมตตาเรา 

พระองคจ์ะทรงฟังเราและตอบสนองค าทูลขอของงเราอยา่งเหมาะสม แต่ส่ิงท่ีตอ้งระวงัคือเราตอ้งไม่ท าแบบชาวโลกท่ี

ตอ้งการเพียงใชรู้ปเคารพเป็นเคร่ืองมือและหาวิธีเอาใจอิทธิเทพนั้นเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการ   ขอใหเ้ราเขา้หาพระองค์

ดว้ยท่าทีท่ีถกูตอ้ง และเช่ือมัน่วา่พระองคท์รงเป็นพระบิดาผูดี้เลิศ แลว้เปิดใจทูลขอดว้ยความมัน่ใจวา่พระองคจ์ะฟังเรา
อยา่งแน่นอน  

อธิษฐาน: 

1. เพ่ือท่านจะไม่หยดุออ้นวอน เพราะพระเจา้ทรงรอคอยท่ีจะสดบัค าร้องทูลของท่าน วางใจในพระปัญญาของ 

พระเจา้วา่พระองคจ์ะจดัวางทุกส่ิงท่ีท่านทูลขอใหล้งตวัเป็นอย่างดี  

2. ขอใหส่ื้อโซเชียลมีเดียเป็นเคร่ืองมือแห่งความชอบธรรมของพระเจา้ เพ่ือเราจะช่วยคนมากมายใหร้อดไดโ้ดย

เคร่ืองมือน้ี  ขอพระเจา้ทรงหยดุย ั้งการท างานของมารร้ายทางส่ือน้ี  เพ่ือเยาวชนและคนมากมายจะไม่ถูกมอมเมา
จนเสียคน 
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วนัท่ี 5 ตุลาคม 2020        ศจ. โกสุม ลกัขณานุกลุ 

ทรงเป็นเพือ่นทีด่ีทีสุ่ดในยามโดดเดี่ยว 

ท่องจ า: 1 กท. 6:9 

“อย่าให้เราเม่ือยล้าในการท าดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เรากจ็ะเกบ็เก่ียวในเวลาอันสมควร” (กท. 6:9) 

อ่าน: 1 ซมอ. 16: 18-23 

เม่ือคุณจ าตอ้งอยูค่นเดียวในสถานการณ์ท่ีบงัคบั คุณจะใชเ้วลานั้นท าอะไรบา้ง?  หาอะไรทีเ่ป็นประโยชน์ท าเพือ่

ใกล้ชิดพระเจ้าในยามโดดเดี่ยว:  ก่อนท่ีพระเจา้จะใชด้าวิดใหท้ าการใหญ่ตามพระประสงคข์องพระองค ์  งานหลกัท่ีดาวิด

ไดรั้บมอบหมายจากคุณพ่อเจสซี คือการดูแลฝงูแกะ แต่ละวนัดาวิดตอ้งตอ้นฝงูแกะไปเลมหญา้ตามเนินเขาในป่าใหญ่แต่

ล าพงั มีไมเ้ทา้และพิณท่ีใชเ้ล่นเพลงสรรเสริญพระเจา้ติดตวัไปดว้ย ในขณะรอฝงูแกะกินหญา้ ดาวิดจะดีดพิณร้องเพลง

สรรเสริญพระคุณของพระเจา้ วนัหน่ึงกษตัริยซ์าอลูแห่งอิสราเอลถูกวิญญาณชัว่รบกวนจนท่านคลุม้คลัง่แสนทรมาน 

มหาดเลก็ทูลพระองคว์า่ มีชายหนุ่มคนหน่ึงช่ือดาวิด มีความสามารถพิเศษในการดีดพิณเพ่ือการบ าบดัจิตใจ เขาเป็นคนดีท่ี

พระเจา้สถิตยอ์ยูด่ว้ยและเป็นคนกลา้หาญ เหมาะสมท่ีจะรับใชพ้ระองค ์น่ีแหละคือความสามารถพิเศษท่ีพระเจา้ประทานแก่

ดาวิดในเวลาท่ีพระองคท์รงสถิตยก์บัเขา การดีดพิณถวายพระเจา้ของดาวิดไม่เคยไร้ประโยชนเ์ลย ปัจจุบนัเราไดรั้บรายงาน

วา่ หลงัจากการเกบ็ตวัอยูบ่า้นของชาวไทย ท าใหค้นส่วนใหญ่เป็นโรคติดเกมออนไลน ์  เราอยูใ่กลอ้ะไรเรากเ็ป็นอยา่งนั้น  

พระเจ้าทรงเป็นเพือ่นที่ดทีี่สุดในยามที่คุณโดดเดีย่ว: พระเจา้ทรงสามารถใชก้ารดีดพิณของดาวิด เพ่ือเตรียมทางสู่การเป็น

กษตัริยใ์นอิสราเอลอยา่งไม่น่าเช่ือ ดิฉนัเคยเผชิญชีวิตโดดเด่ียวเป็นเวลา 6 เดือนหลงัจากท่ีประสบอุบติัเหตุกระดูกเทา้หกั 

ตอ้งเขา้เฝือก ตอ้งอยู่น่ิงๆ ท่ีบา้น มนัเป็นเวลาท่ีแย่มาก ๆ  ทั้งหงุดหงิดและกดดนั มีงานหลายอยา่งท่ีตอ้งท าใหเ้สร็จ แต่ท า

ไม่ได ้ พระเจา้ทรงตรัสกบัดิฉนัวา่ จงใชเ้วลาระหวา่งนั้นอ่านพระคมัภีร์ใหจ้บเล่ม อธิษฐาน และสรรเสริญพระเจา้ทุกวนั  

ดิฉนัจึงตอ้งกลบัใจใหม่ตลอด 6 เดือนแห่งความโดดเด่ียวนั้น เม่ือเวลาผา่นไปพระเจา้ทรงส าแดงจุดหมายปลายทางชีวิตท่ี

ดิฉนัไม่เคยคาดคิดอยา่งน่าต่ืนเตน้ พระองคจ์ะทรงท าใหค้วามโดดเด่ียวของท่านเป็นรางวลัท่ียิ่งใหญ่ ถา้ท่านใชเ้วลา  
ใชค้วามสามารถในการทรงสถิตกบัพระเจา้ อยา่อ่อนระอาท่ีจะท าส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพ่ือพระเจา้ท่ีดีท่ีสุดของเรา 

อธิษฐาน: 

1. การใชเ้วลาส่วนตวักบัพระเจา้และมีประสบการณ์ในการทรงสถิตของพระองคม์ากยิ่งข้ึน เพ่ือเราจะเขา้ใจ     

จุดหมายปลายทางชีวิตท่ีพระเจา้ทรงเตรียมใหแ้ก่เรา  

2. การควบคุมโรคระบาดโควิด 19 ของรัฐบาลท่ีจะเขม้แขง็ตลอดไปจนถึงปีหนา้จนกวา่วคัซีนจะเขา้มาในประเทศ
ไทย 
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วนัท่ี 6 ตุลาคม 2020        ศจ. โกสุม ลกัขณานุกลุ 

การอธิษฐานน ามาซ่ึงประโยชน์ยิง่ใหญ่ 

ท่องจ า: 1 ยน. 5:14 

“และน่ีเป็นความมั่นใจท่ีเรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอส่ิงใดท่ีเป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์กท็รงฟัง” 

อ่าน: ยากอบ 4:3-4 

ค าอธิษฐานเป็นคล่ืนสญัญาณพิเศษท่ีท าใหผู้เ้ช่ือสามารถส่ือสารกบัพระเจา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและชดัเจน ค าอธิษฐาน

เป็นอาวธุท่ีทรงพลงัในยามเผชิญกบัสงครามฝ่ายวิญญาณ เป็นทางเดียวท่ีเราจะผจญภยัไปกบัพระเจา้ของเราในโลกน้ี และ

ท าใหเ้ราไดพ้บการอศัจรรยห์ลายอยา่งจากพระเจา้ 

การอธิษฐานไม่ใช่การต่อสู้เพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงที่เราต้องการ:  เพราะไม่ใช่ทุกความตอ้งการของเราถกูตอ้งและ

ปลอดภยั น่ีแหละคือเหตุผลท่ีวา่ ท าไมค าอธิษฐานของเรายงัไม่ไดรั้บค าตอบ? พระเจา้ตอ้งการตอบค าอธิษฐานของเรา แต่

พระองคไ์ม่ตอ้งการท่ีจะท าตามกิเลสและตณัหาของเรา บางคร้ังพระองคป์ระวิงเวลาไว ้เพ่ือท่านจะพร้อมมากกวา่น้ี  และให้
ของรางวลัเพ่ือสวสัดิภาพของท่านอยา่งแทจ้ริง 

การอธิษฐานน าประโยชน์อนัยิ่งใหญ่มาสู่ท่าน: พระเยซูคริสตท์รงสญัญาวา่ พระองคจ์ะประทานฤทธ์ิเดชแห่ง 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิแก่ผูท่ี้เช่ือในพระองค ์ แต่ท าไมคริสเตียนบางคนจึงยงัไม่ไดรั้บของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ?  

แมพ้วกเขาจะกลบัใจเป็นคริสเตียนแลว้กต็าม การเยน็ชาต่อการเช่ือฟังพระค าของพระเจา้และการตามใจตวัเองมากกวา่การ

ตามใจพระเจา้ท าใหก้ารเติบโตฝ่ายวิญญาณเกิดข้ึนไม่ได ้  คริสตจกัรบางแห่งฟ้ืนฟไูม่ไดเ้พราะคริสตจกัรเตม็ไปดว้ยผูเ้ช่ือท่ี

เอาแต่ใจตวัเอง เราทั้งหลายควรจะรับการฟ้ืนฟดูว้ยไฟของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเหมือนคริสตจกัรยคุแรก ท่ีไดรั้บการช าระ

ดว้ยไฟท่ีสะอาดของพระองค ์ จนความคิดและท่าทีของพวกเขาเปล่ียนใหม่  เร่ิมตน้จากผูน้ าคริสตจกัรเพียงไม่ก่ีคน ก็

สามารถส่งไฟน้ีไปสู่สมาชิกคนอ่ืนๆ ในคริสตจกัรได ้  โดยการวิงวอนทูลขอการฟ้ืนฟจูากพระเยซูคริสต ์ ทูลขอการเติมให้

เตม็ลน้ดว้ยพระวิญญาณของพระองค ์ เพ่ือเราจะท าตามพระทยัของพระเจา้ได ้ ค าอธิษฐานแบบน้ีต่างหากท่ีจะสมัฤทธ์ิผล  

และพระองคจ์ะประทานผลประโยชนแ์ห่งความชอบธรรมแก่ท่าน ตั้งแต่น้ีเป็นตน้ไปเราจะไม่เบ่ือการอธิษฐาน ไม่ข้ีเกียจ
อธิษฐาน และไม่พ่ายแพต่้อการทดลองของมารร้าย 

อธิษฐานเผือ่ 

1. การยืนหยดัอธิษฐานของท่านดว้ยความเขา้ใจในพระทยัของพระเจา้ เพ่ือจะรับค าตอบท่ีดีท่ีสุดในเวลาท่ีเหมาะสม           
2. เผื่อการประกาศและน าวิญญาณคนไทยอีกมามายใหม้าถึงความรู้ในเร่ืองความรอดบาปโดยเฉพาะคนท่ีใกลต้วัเรา 
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วนัท่ี 7 ตุลาคม 2020        ศจ. โกสุม ลกัขณานุกลุ 

เป็นพ่อแม่ในพระคริสต์ 

ท่องจ า: สภษ. 22:6  

“จงฝึกเดก็ในทางท่ีเขาควรจะเดินไป 

และเม่ือเขาเติบใหญ่ เขาจะไม่พรากจากทางน้ัน” 

อ่าน: สดด. 127:1-2, ปญจ. 12:13 

คริสเตียนและคริสตจกัรจะอยูร่อดในยคุสุดทา้ยไดห้รือ? ข้ึนอยูท่ี่การถ่ายทอดความเช่ือในพระเจา้สู่คนรุ่นต่อไป 

การเล้ียงดบุูตรหลานของคริสเตียนไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัเงินท่ีเราหามาใหเ้ขา หรือการศึกษาท่ีเราเติมเตม็ใหแ้ก่เขา หรือความ

มัน่คงในชีวิตท่ีเราสร้างใหแ้ก่เขา เพราะสุดทา้ยแลว้ส่ิงท่ีเขาจะมีเหลืออยูก่คื็อหน่ึงชีวิตของเขาเอง ครอบครัวคริสเตียนก าลงั

เผชิญกบัความทา้ทายอยา่งมาก ในขณะท่ีการแข่งขนัในสังคมเพ่ิมข้ึน ชีวิตล าบากมากข้ึน คนเรากมี็เวลาใหก้บัครอบครัว

นอ้ยลง ดิฉนัจ าไดว้า่สมยัท่ีลูกยงัเลก็ ดิฉนัตอ้งพาเขาไปโรงเรียนแต่เชา้ ลกูตอ้งต่ืนแต่เชา้เพ่ือท่ีจะเผื่อเวลารถติด แมเ้ขายงั

นอนไม่พอเลย และลกูนอ้ยกไ็ม่เขา้ใจวา่ท าไมตอ้งรีบต่ืน รีบรับประทานอาหารเชา้ อยา่งไรกต็ามพระเจา้ทรงยืนยนักบัเราวา่

ผลิตผลของครรภม์ารดาเป็นรางวลัแห่งชีวิตสมรส  ดิฉนัเคยดูรายการทีวีรายการหน่ึงซ่ึงเขาสมัภาษณ์ดาราสาวสวยท่ีมี

ช่ือเสียง  แมว้า่เธอตอ้งแยกทางกบัสามีซ่ึงเป็นดาราหนุ่มในขณะท่ีตั้งครรภ ์แต่เธอรู้สึกวา่การเกบ็ลูกในครรภไ์วแ้ละไม่เลือก

เอาเขาออกไปจากชีวิตเป็นการตดัสินใจท่ีถกูตอ้งท่ีสุด เพราะลกูนอ้ยคนน้ีไดเ้ยียวยาชีวิตท่ีบอบช ้าของเธออยา่งไม่น่าเช่ือ 

ผลิตผลของครรภเ์ป็นรางวลัของชีวิตจริงๆ ถา้พ่อแม่ไม่เลือกท าลายเขา  

การอบรมสัง่สอนลูกจึงเป็นหนา้ท่ีของพ่อและแม่  พระเจา้ทรงสอนเราใหฝึ้กสอนลกูในขณะท่ีเขายงัเลก็ เพราะส่ิง

ดีท่ีเราสอนเขานั้นจะติดตวัเขาไปอีกนานจนเขาเติบใหญ่ สติปัญญาของเขากจ็ะเพ่ิมพูนมากข้ึน แทนท่ีจะปล่อยใหลู้กเติบโต

ในทางของความโง่เขลาและความหลอกลวงของโลก  เรามีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งสร้างประชากรรุ่นต่อไปใหเ้ป็นสาวกของ 

พระคริสตท่ี์มีคุณภาพ (1) สอนใหย้  าเกรงพระเจา้ สภษ. 1:7   (2) สอนใหข้ยนัขนัแขง็ 2 ธก.3:10  (3) สอนใหรู้้จกัการให ้
สภษ.11:25  (4)  สอนใหป้ระกาศข่าวประเสริฐ สภษ. 11:30 

อธิษฐาน: 

1. เพ่ือเราจะท าหนา้ท่ีพ่อและแม่ในพระเยซูคริสตอ์ยา่งดีท่ีสุด แมว้า่เราจะมีลกูหรือไม่มีลูกของตนเองกต็าม เราก็

สามารถสอนลูกแกะและสร้างสาวกของพระคริสตใ์หมี้คุณภาพได ้

2. อธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลและพ่ีเล้ียงในคริสตจกัรของท่าน เพ่ือเขาจะมีก าลงัใจในการเสริมสร้างพระพรสู่ชีวิตของ
ท่านต่อไปในฐานะพ่อและแม่ฝ่ายวิญญาณ 
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วนัท่ี 8 ตุลาคม 2020        ศจ. โกสุม ลกัขณานุกลุ 

อบัราฮัมเป็นครูฝึกนักรบ 

ท่องจ า: ปฐก. 12:1-3 

“พระยาห์เวห์ตรัสแก่อับรามว่า “เจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้า จากญาติพ่ีน้องของเจ้า จากบ้านบิดาของเจ้า                       
ไปยังดินแดนท่ีเราจะส าแดงแก่เจ้า เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรเจ้า จะให้เจ้ามีช่ือเสียงใหญ่โต                    

แล้วเจ้าจะเป็นพร เราจะอวยพรคนท่ีอวยพรเจ้า เราจะสาปคนท่ีแช่งเจ้า บรรดาเผ่าพันธ์ุท่ัวโลกจะได้พรเพราะเจ้า” 

อ่าน: ปฐก. 14: 8-16 

เราไดอ่้านเร่ืองราวเก่ียวกบัสงครามของ 9 กษตัริย ์ มี 5 กษตัริยร์วมตวักนัต่อสู้กบักษตัริยอี์ก 4 องคท่ี์หุบเขาสิดดิม  

และในสงครามน้ีกษตัริยเ์มืองโสโดมและโกโมราห์พร้อมกบักษตัริยอี์ก 2 เมืองถกูโจมตีโดยกษตัริยอี์ก 5 เมือง จนแตกพ่าย 

เพราะกองทพัของกษตัริยเ์ม่ืองโสโดมและโกโมราห์ตกลงไปในบ่อยางมะตอยของขา้ศึก ประชาชนในเมืองนั้นก็ถกูตอ้นไป

เป็นเชลย และหน่ึงในนั้นคือโลท (หลานชายของอบัราฮมั) ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยขอแยกท่ีท ากินกบัอบัราฮมัมาอาศยัอยูใ่นเมืองท่ี

อุดมสมบูรณ์กวา่คือโสโดม เพ่ือหลีกเล่ียงการแก่งแยง่แหล่งน ้าระหวา่งบริวารของอบัราฮมั และบริวารของโลท เม่ือข่าว

มาถึงอบัราฮมัวา่ โลทถกูจบัไปเป็นเชลยพร้อมครอบครัวของท่านดว้ย  อบัราฮมัจึงตดัสินใจเอาคนงานท่ีเขาไดฝึ้กใหเ้ป็น

ทหาร 318 คน ข่ีมา้ออกติดตามจนขา้ไปในค่ายของขา้ศึก อบัราฮมัเลือกเวลากลางคืนในการเผดจ็ศึก และช่วยชีวิตโลทและ

ครอบครัวจนส าเร็จ อบัราฮมัมีชีวิตอยูใ่นป่าทุรกนัดาร และการหาพนัธมิตรกท็ าไดย้าก เพราะผูน้ าในแต่ละหวัเมืองแข่งกนั

เป็นใหญ่ เม่ือพิจารณาสงครามเกา้กษตัริยท่ี์เกิดข้ึนน้ี อบัราฮมัจ าเป็นตอ้งท าสงครามเพ่ือช่วยหลานชาย อบัราฮมัตอ้ง

บญัชาการรบ แมจ้ะไม่ใช่กองทพัท่ีใหญ่ แต่พวกเขาถูกฝึกมาดี พวกเขามีความจงรักภกัดีต่ออบัราฮมั เน่ืองจากท่านฝึกทหาร

และเล้ียงดูทหารดว้ยตวัของท่านเองในบา้นของท่าน เป็นทหารท่ีเกิดในบา้นของท่านจ านวน 318 คนออกรบกบัท่าน แมว้า่

จะเป็นผูพ้เนจรร่อนเร่ แต่ท่านกส็ร้างมิตรภาพกบัชาวบา้นชาวเมืองท่ีอยูร่อบ เพ่ือนบา้นของท่านกช่็วยสอดส่องดูแลบริวาร

ใหท่้าน อบัราฮมัยงัเป็นนกัยทุธศาสตร์ทางการทหาร เม่ือตอ้งสูร้บกบักองทหารผูช้  านาญศึกท่ียิ่งใหญ่กวา่ ท่านไม่เลือกท่ีจะ

สูใ้นเวลากลางวนั แต่ท่านเลือกสูใ้นเวลากลางคืนโดยแบ่งก าลงัพลออกเป็นหลายทพั ท่านเดินทางตามการทรงน าของ 
พระเจา้มายงัแผน่ดินคานาอนั ท่านไม่มีหลกัประกนัในความส าเร็จอะไรเลย นอกจากพระสัญญาของพระเจา้   

อธิษฐาน: 

1. ความเช่ือของท่านท่ีจะเหมือนความเช่ือของอบัราฮมั คุณสมบติัท่ีอบัราฮมัมีจะเป็นคุณสมบติัของท่านดว้ย ขอให้

พระสญัญาของพระเจา้เป็นหลกัประกนัในความส าเร็จของท่านดว้ย 

2. ความเช่ือในพระเจา้ของคริสเตียนไทยท่ีจะไม่ถดถอย ภายในปี 2025 เราจะประกาศและสร้างสาวกใหมี้คนไทย  
1 ลา้นคนไดรั้บความรอด มีคริสตจกัรเพ่ิมข้ึนเป็น 1 หม่ืนแห่ง และผูน้ า/ศิษยาภิบาล เพ่ิมเป็น 10,000 คน 
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วนัท่ี 9 ตุลาคม 2020        ศจ.ดร.บณัฑรู บุญอิต 

พระเจ้าจะให้ท่านได้เห็น 

ท่องจ า: ปฐก. 13:15 

“เพราะดินแดนท้ังหมดท่ีเจ้าแลเห็นนี ้เราจะยกให้เจ้าและเชือ้สายของเจ้าตลอดนิรันดร์” 

อ่าน:  ปฐมกาล 13:14-18 

ในพระธรรมตอนน้ีมีบทเรียนท่ีส าคญัส าหรับผูเ้ช่ือ เม่ือยอ้นดูบริบทก่อนหนา้น้ี โลทไดมี้โอกาสเลือกดินแดนก่อน 

เขาเลือกท่ีอุดมสมบูรณ์แต่อยูใ่กลก้บัโสโดมและโกโมราห ์เขาเลือกดว้ยสายตาของเขา ตามความรู้ประสบการณ์ของเขา แต่

ท่ีดินท่ีเป็นส่วนของอบัรามนั้นแตกต่างกนั เป็นดินแดนท่ีพระเจา้ทรงประทานใหอ้บัราม (ขอ้ 14) ทรงตรัสวา่   “เจา้จงเงย

หนา้แลดูสถานท่ี  ตั้งแต่เจา้อยูน้ี่ไปทางทิศเหนือ  ทิศใต ้  ทิศตะวนัออก  ทิศตะวนัตก ดินแดนทั้งหมดท่ีอบัรามเห็นพระเจา้

ทรง “ยกให”้ แก่เขา อบัรามมองดูตามท่ีพระเจา้ทรงบญัชา ตามท่ีท่านไดรั้บพระสญัญาจากพระเจา้ เป็นดินแดนท่ีพระเจา้

ทรงยกใหแ้ก่อบัรามและพงศพ์นัธ์ุของเขาเป็นนิตย ์ พระเจา้ทรงยกใหแ้ละพระองคใ์หอ้บัรามมีโอกาสตรวจสอบและอา้ง

สิทธิในดินแดนท่ีพระองคท์รงยกให ้(ขอ้ 17) “จงลุกข้ึนเดินเท่ียวไปตลอดดินแดนน้ีใหท้ัว่ทั้งดา้นยาวดา้นกวา้งเถิด   ดว้ยว่า

เราจะยกดินแดนน้ีใหเ้จา้”  พระเจา้ทรงย  ้าอีกคร้ังหน่ึง “...เราจะยกดินแดนน้ีใหเ้จา้...”  พระสญัญาท่ี 2 (ขอ้ 16) พระเจา้ทรง

สญัญาท าใหเ้ช้ือสายของอบัราม “มากเหมือนผงคลีดิน” ส านวนของชาวตะวนัออกกลางซ่ึงแปลวา่ ท่านจะมีลูกหลาน

พงศพ์นัธ์ุมากมายจนนบัไม่ถว้น เหมือนดวงดาวในทอ้งฟ้า เหมือนเมด็ทรายในทะเล เม่ืออบัรามไดฟั้งแลว้ ไดม้องดูแลว้  

อบัรามตอบสนองต่อพระเจา้ดว้ยความเช่ือศรัทธาและวางใจ และเขาปฏิบติัการเช่ือฟังดว้ยการยกเตน็ทเ์ดินทางมาท่ีมมัเรท่ี

เฮโบรน (ขอ้ 18) และท่ีส าคญัเขาสร้างแท่นบูชาถวายพระเจา้ท่ีนั้น เขานมสัการและขอบพระคุณพระเจา้ ณ ท่ีนัน่ อบัราม

ยอมเป็นส่วนหน่ึงของแผนการณ์ของพระเจา้ เป็นส่วนหน่ึงในการครอบครองของพระองค ์เรากลบัมาดูตวัเราเองวา่ เราเห็น

พระสญัญาของพระคริสตท่ี์มีต่อชีวิตของเราบา้งหรือไม่?  ส่ิงท่ีพระองคท์รงกระท าเพ่ือเราท่ีไม ้ท าใหเ้ราไดเ้ป็นผูข้อบธรรม

ดว้ยความเช่ือ และมีส่วนในการครอบครองร่วมกบัพระองค ์และมีส่วนในแผ่นดินของพระเจา้ชัว่นิรันดร์ 

อธิษฐาน: 

1. ขา้พระองคไ์ดเ้ห็นนิมิตจากพระเจา้ เพ่ือพระสญัญาของพระเจา้จะชดัเจนในชีวิตของลกูในทุก ๆ มิติ ในสงัคม ใน      

ครอบครัว และในประเทศไทย  

2. ขอทรงประทานนิมิตใหก้บัคริสตจกัรในประเทศไทย เพ่ือทั้งผูน้ าและคริสตชนทั้งหมดจะเห็นภาพเดียวกนั เพ่ือเรา

จะร่วมกนัหวา่นเมลด็พนัธ์ุแห่งแผน่ดินของพระเจา้และเกบ็เก่ียวผลอยา่งทวีคูณในทุกจงัหวดั ทุกอ าเภอ และทุก
ต าบล 
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10 ตุลาคม 2020                                                                              ศจ.ดร.บณัฑรู บุญอิต 

เช่ือเถิดเท่าน้ัน 

ท่องจ า: สดด. 118:8 

“เข้าลีภั้ยอยู่ในพระยาห์เวห์ กดี็กว่าวางใจในมนุษย์” 

อ่าน: ยรม. 17:5-8 

ในพระธรรมตอนน้ี พระเจา้ไดเ้ตือนเเราทั้งหลายวา่ “คนท่ีวางใจในมนุษย ์ และใหเ้น้ือหนงัเป็นก าลงัของเขา และ

ใจของเขาหนัออกจากพระเจา้ คนนั้นกเ็ป็นท่ีแช่งสาป” (ขอ้ 5) บ่อยคร้ังท่ีเราวางใจในมนุษย ์วางใจในความรู้ ความสามารถ 

สติปัญญาของเราเอง แต่ความรู้ความสามารถของมนุษยมี์ขอบเขตจ ากดั ถา้เราพ่ึงพาตวัเอง โอกาสท่ีเราจะพลาดพลั้ง

ลม้เหลวเกิดข้ึนไดแ้น่นอน คนอิสราเอลเวลาเขียนอะไรกต็ามมกัจะเขียนใหเ้ห็นภาพพจน ์ ผูท่ี้พ่ึงพาตวัเองเหมือนกบัพุ่มไม้

ในทะเลทราย เขาอาศยัในแผน่ดินแตกระแหงในถ่ินทุรกนัดาร ในแผน่ดินเคม็ท่ีไม่มีคนอาศยั ค าวา่ “ดินเคม็” ดินกร่อย

เปรียบเปรยกบัดินแดนท่ีตอ้งค าสาปของพระเจา้ ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต น่ีคือลกัษณะของคน

ท่ีพ่ึงพาก าลงั ความรู้ และความสามารถของตวัเอง ไม่ไดพ่ึ้งพาพระเจา้  (ขอ้ 7) คนท่ีวางใจในพระเจา้ยอ่มไดรั้บพระพร เขา

เปรียบเหมือนตน้ไมท่ี้ปลกูไวริ้มน ้า หยัง่รากของมนัออกไปขา้งล าธาร ในพระคมัภีร์ค าวา่ “ล าน ้า”แสดงถึงแหล่งแห่ง

พละก าลงัของผูช้อบธรรมคือความหมายของพระเจา้นัน่เอง ตน้ไมเ้ติบโตเขียวอยูเ่สมอ และไม่กระวนกระวายในปีท่ีแหง้

แลง้ คนท่ีอยูใ่นพระเจา้ติดสนินกบัพระเจา้ตลอดเวลา ไม่วา่จะเผชิญความยากล าบาก หรือ วิกฤติการณ์ต่างๆ มากขนาดไหน  

เขากส็ามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมัน่คง พระเจา้กล่าววา่ ตน้ไมน้ั้นไม่หยดุท่ีจะออกผล ชีวิตของมนุษยท่ี์ติดสนิทกบัพระเจา้

จะไดรั้บการขดัเกลาและเปล่ียนแปลงชีวิตในแต่ละวนั มีชีวิตท่ีเกิดผลตลอดเวลา เราจึงสามารถส าแดงพระลกัษณะของ 
พระเยซูคริสตแ์ก่คนทั้งปวง  

 

อธิษฐาน 

1. ขา้พระองคด์ าเนินชีวิตดว้ยความเช่ือวางใจในพระเจา้ และเขา้ล้ีภยัอยูใ่นพระองคเ์ท่านั้น อยา่ใหข้า้พระองคย์ก  

เอาส่ิงอ่ืนมาแทนท่ีพระเจา้  ลกูขอหยัง่รากอยูใ่นพระองค ์และพ่ึงพาพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระองคทุ์กเวลา 

2. ขอพระองคท์รงเมตตาคนท่ีลูกรู้จกั อยา่ใหพ้วกเขาหลงทางไปวางใจส่ิงท่ีไม่ใช่พระเจา้ ขอใหแ้สงสวา่งจากพระเจา้
ส่องในจิตใจของพวกเขา เพ่ือพวกเขาจะไม่อยูใ่นค าสาปแช่งอีกต่อไป 
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11 ตุลาคม 2020                                                                              ศจ.ดร.บณัฑรู บุญอิต 

ผู้ทีรู้่สึกบกพร่องฝ่ายวญิญาณกเ็ป็นสุข 

ท่องจ า: มธ. 5:3 

“คนท่ียากจนด้านจิตวิญญาณกเ็ป็นสุข 

เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาท้ังหลาย” 
อ่าน: สดุด ี42:1-2 

ในพระธรรมตอนน้ี ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึง ชีวิตของเขาท่ีมีความตอ้งการและหิวกระหายอยากใกลชิ้ดกบัพระเจา้ เขา

ใหผู้อ่้านไดเ้ห็นภาพธรรมชาติของกวางท่ีกระเสือกกระสนหาล าธารท่ีมีน ้าไหล แน่นอนตามธรรมชาติ กวางตอ้งด่ืมน ้าเพ่ือ

ด ารงชีวิต แต่ในขณะท่ีกวางตวันั้นก าลงัถกูพรานล่าและพยายามว่ิงหนี แน่นอนความอยากท่ีจะด่ืมน ้าท่ีล  าธารกมี็มากข้ึน 

ในขณะนั้นผูเ้ขียนเองก็ถกูข่มเหงรังแกและตอ้งหลบหนีเหมือนกวางตวัน้ี จิตวิญญาณของเขากระเสือกกระสนกระหายหา

พระเจา้ เหมือนกวางท่ีกระหายหาน ้า ผูเ้ขียนไม่มีโอกาสเขา้มานมสัการพระเจา้องคเ์ท่ียงแทผู้ท้รงพระชนมอ์ยูท่ี่ในพลบัพลา

ของพระเจา้ เขาไดแ้ต่เฝ้ารอคอยเวลาท่ีจะเขา้มาติดสนิทใกลชิ้ดพระองค ์แมว้า่เขาจะเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคแ์ละถกูไล่

ล่า ผูเ้ขียนกย็งัแสวงหาพระเจา้ และมีความหวงัในพระองคว์า่ วนัหน่ึงเขาจะอยูไ่ดก้ลบัไปนมสัการพระเจา้ในพระนิเวศของ

พระองค ์ เราควรเรียนรู้จากบทเรียนคร้ังน้ี ในท่ามกลางปัญหาวิกฤตต่าง ๆ ท่ีพนัรอบตวัเรา เม่ือเรารู้สึกพกพร่องท่ีไม่ได้

ใกลชิ้ดกบัพระองคไ์ม่วา่จะดว้ยเหตุผลใด แต่เราตระหนกัและระลึกถึงพระเจา้ หิวกระหายอยากใกลชิ้ดกบัพระองค ์

แน่นอนจิตวิญญาณของเรากเ็ป็นสุขแลว้  เน่ืองจาก “ความสุข” เกิดข้ึนจากภายในชีวิตของเรา ความสุขน้ีไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั

สถานการณ์และปัจจยัภายนอกรอบตวัเรา ความสุขน้ีเกิดข้ึนเพราะความช่ืนชนยินดีฝ่ายวิญญาณ สนัติสุขท่ีเกิดข้ึนน้ี เป็น

สนัติสุขท่ีโลกไม่สามารถใหไ้ด ้ ผูท่ี้ไดรั้บความรอดบาปจากองคพ์ระเยซูคริสตรู้์วา่วนัหน่ึงเขาจะไดอ้ยูใ่นแผ่นดินของ 

พระเจา้และจะร่วมเฉลิมฉลองชยัชนะกบัพระเยซูคริสต ์กท็ าใหก้ารรอคอยมีความสุขแลว้ คนท่ียากจนดา้นจิตวิญญาณกเ็ป็น
สุข เพราะวา่แผน่ดินสวรรคเ์ป็นของเขาทั้งหลาย 

อธิษฐาน 

1. ขอใหค้วามยากจนในจิตวิญญาณของขา้พระองคน์ าขา้พระองคสู่์ความหิวกระหายอยากใกลชิ้ดพระเจา้ รับน ้าทิพย์

จากพระองค ์ เพ่ือหล่อเล้ียงชีวิตใหเ้ดินหนา้ต่อไป แมว้า่หนทางชีวิตยงัคงยากล าบากอยู ่ แต่ลกูจะพ่ึงพระเจา้สุดจิต

สุดใจ  

2. ขอใหค้นอ่ืนๆ ท่ีเผชิญชีวิตท่ียากล าบากในวิกฤติการณ์โรคระบาดและเศรษฐกิจตกต ่าน้ีไดค้น้พบพระเยซูคริสต ์
พระผูช่้วยท่ีดีท่ีสุดท่ีพวกเขาพึงรู้จกั และมีความสัมพนัธ์ดว้ย 
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12 ตุลาคม 2020                                                                              ศจ.ดร.บณัฑรู บุญอิต 

ผู้ทีโ่ศกเศร้ากเ็ป็นสุข    

ท่องจ า: มธ. 5:4 

“คนท่ีโศกเศร้า กเ็ป็นสุข เพราะวา่เขาทั้งหลายจะไดรั้บการหนุนใจ 

อ่าน: อาโมส 6:1,  สดุด ี34:18 

พระธรรมอาโมสตอนน้ี ท่านอาโมสไดพ้ยายามเตือนพ่ีนอ้งประชาชนชาวอิสราเอลและรวมถึงคนเผา่ยดูาห์ และ

ชาวกรุงเยรูซาเลม็ (ขอ้ 1) “วิบติัแก่ผูท่ี้เอกเขนกอยูใ่นศิโยน และ บรรดาผูท่ี้รู้สึกตวัวา่ปลอดภยัแลว้บนภูเขาสะมาเรีย” ทั้ง

เมืองหลวงของยดูาห์คือเยรูซาเลม็ และ เมืองหลวงอิสราเอลฝ่ายเหนือคือสะมาเรีย ซ่ึงเมืองหลวงนั้นตั้งอยูบ่นภูเขาเป็น

เหมือนป้อมปราการป้องกนัขา้ศึก ในยามนั้นประชาชนมัน่ใจในความมัน่คงและความเจริญของพวกเขา จนหลงลืมพระเจา้

องคเ์ท่ียงแท ้ และหนักลบัไปใหค้วามส าคญัแก่พระอ่ืนๆ อาโมสพยายามท่ีจะเตือนใหเ้ขาหนักลบัมาหาพระเจา้องคเ์ท่ียงแท ้

แต่ประชาชนไม่สนใจและไม่เห็นความส าคญั จิตใจของประชาชนไม่ไดรู้้สึกส านึกผิด แมอ้าโมสผูรั้บใชข้องพระเจา้เพียร

พยายามท่ีจะเตือนพวกเขา ท าใหจิ้ตใจของผูรั้บใชพ้ระเจา้อยา่งอาโมสรู้สึกเศร้าใจต่อความประพฤติของประชากรอิสราเอล 

เน่ืองจากพวกเขาไม่ส านึกผิด “พระเจา้ทรงอยูใ่กลผู้ท่ี้จิตใจฟกช ้า” พระองคท์รงชูใจอาโมสท่ีรู้สึกเศร้าใจท่ีเห็นประชากร

ของพระเจา้เดินออกห่างจากพระองค ์ และไม่ส านึกผิด อาโมสมีใจเป็นห่วงประชากรอิสราเอลอยา่งมาก เพราะพวกเขา

พ่ึงพาในก าลงัของตนเอง พ่ึงในความมัง่คัง่และความมัน่คงของประเทศโดยลืมพระเจา้จอมเจา้นาย พระเยซูคริสตท์รง

สญัญาวา่ ผูท่ี้เศร้าโศกและเสียใจเพราะความบาปของคนอ่ืน และอธิษฐานเผื่อพวกเขา พระเจา้จะทรงหนุนใจและชูใจเขา 

และความสุขแทจ้ะไม่พรากไปจากเขา เขาจะไดเ้ห็นคนจ านวนมากกลบัใจใหม่ เขาจะไดเ้ห็นการช่วยเหลือท่ีมาจากพระเจา้ 
พระองคไ์ม่เคยซ ้าเติมคนท่ีลม้ แต่ทรงประคองพวกเขาใหลุ้กข้ึนมาไดอี้ก เม่ือเขาหนัใจมาหาพระองค ์

อธิษฐาน 

1. ท่ีเราจะยอมเศร้าโศกและอธิษฐานไวทุ้กขเ์พ่ือประชาชนท่ีหลงผิด ร้องขอพระกรุณาจากพระเจา้เหนือคนเหล่าน้ี 

เพ่ือพวกเขาจะกลบัใจใหม่ และหนัมาเช่ือฟังพระเจา้และท าความดี 

2. ขอใหน้กัการเมือง นกัการปกครอง นกักฏหมาย และขา้ราชการไทยละเลิกจากการทุจจริตในหนา้ท่ี และการฉอ้

ราษฎร์บงัหลวง ใหก้ารเมืองและการปกครองของประเทศไทยโปร่งใส ถกูตอ้งและยติุธรรม 

3. ขอพระเจา้ประทานสติปัญญาและทรงน าในการขบัเคล่ือนงานต่างๆ ของกรรมการประสานงานคริสตจกัรโปรเตส

แตนทแ์ห่งประเทศไทย (กปท.) ซ่ึงท างานขบัเคล่ือนผา่นคณะกรรมการเพ่ือการประกาศและเพ่ิมพนูคริสตจกัร 

(กปพ.) และคณะท างานต่างๆ ของแต่ละจงัหวดั 
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วนัท่ี 13 ตุลาคม 2020        ศจ. สมเกียรติ วรรณศรี 

จะเลอืกพระเจ้าหรือพระของโลกนี้ 

ท่องจ า:  โคโลสี 3:16 

“จงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์ จงส่ังสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาท้ังส้ิน                         
จงร้องเพลงสดดีุ เพลงนมสัการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่าน” 

อ่าน: 1 ยอห์น 2:14-17 

ในพระคมัภีร์ระบุชดัเจนวา่ “เพราะวา่ พระเจา้มีองคเ์ดียว และคนกลางก็มีแต่เพียงผูเ้ดียว ระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์

คือพระเยซูคริสตผ์ูท้รงสภาพมนุษย ์ ผูป้ระทานพระองคเ์ป็นค่าไถ่มนุษย.์..”  ( 1 ทิโมธี 2:5-6 ) นัน่เป็นเพราะวา่ในเมือง 

เอเฟซสัมีศิษยาภิบาลหนุ่มนามวา่ทิโมธี ผูรั้บใชอ้ยูใ่นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยพระและเทพเจา้ต่างๆ มากมาย  เทพเจา้ซ่ึงพวกเขา

คุน้เคยคือ เทพเจา้ไดอานา หรือพระอารเทมิส ซ่ึงเป็นท่ียกชูบูชาอยา่งสูงยิ่งของชาวเมืองน้ี และการเขียนจดหมายฝากอยา่งน้ี

เป็นการเนน้ย  ้าและปักธงชยัแห่งข่าวประเสริฐในใจของผูเ้ช่ือในพระเยซูคริสต ์ หลายปีมาแลว้ในขณะอคัรทูตเปาโลไดท้ า

การประกาศในเมืองน้ี พระเจา้ไดท้รงท าการอิทธิฤทธ์ิอยา่งยิ่งใหญ่ มีคนท่ีถูกผีเขา้สิงไดรั้บการปลดปล่อย คนท่ีใชเ้วทมนต์

คาถาและไสยศาสตร์ไดก้ลบัใจเช่ือพระเยซู ซ่ึงเป็นผลท าใหช่้างเงินท่ีช่ือวา่     “เดเมตริอสั” เสียผลประโยชนจ์ากการท ารูป

จ าลองพระวิหารและเทวรูปของเจา้แม่อารเทมิส เขาจีงยยุงช่างทองและชาวเมืองใหก่้อการจารจลและร้องตะโกนดว้ย

อารมณ์ฉุนเฉียววา่ “เจา้แม่อารเทมิสของชาวเอเฟซสัเป็นผูย้ิ่งใหญ่”  (กจ. 19:23-41) การท่ีอคัรทูตเปาโลไดเ้ขียนมาเนน้ย  ้า

ถึงความจริงแห่งข่าวประเสริฐน้ีกบัผูเ้ช่ือในเมืองเอเฟซสั กเ็พ่ือเรียกร้องใหพ้วกเขาเหล่านั้นตดัสินใจเลอืกข้างให้ถูกต้อง วา่ 

จะเลือกพระเจา้หรือพระแห่งโลกน้ีกนัแน่ เน่ืองจากขณะนั้นผูเ้ช่ือเกิดความโลเล หนัเหและละท้ิงทางของพระเจา้ไปอยา่ง

รวดเร็ว ดงัพระค าท่ีวา่ “เพราะวา่มีหลายคนด าเนินชีวิตเป็นศตัรูต่อกางเขนของพระคริสต.์.ปลายทางของพวกเขาคือความ

พินาศ พระของเขาคือกระเพาะอาหาร เขาโออ้วดส่ิงท่ีน่าอบัอาย” (ฟป. 3:18-19) แสดงวา่ปัญหาน้ีมีอยูจ่ริง! คริสเตียนจึง
ควรมีชีวิตอยูด่ว้ยการตดัสินใจเลือกขา้งพระเจา้เสมอ เพ่ือสวสัดิภาพนิรันดร์ 

 

อธิษฐาน 

1. ขอพระเจา้ทรงโปรดเมตตา เปิดตาใจฝ่ายวิญญาณ และประทานพระวิญญาณแห่งพระปัญญาเขา้มาครอบครอง 

เพ่ือ  การวินิจฉยัอยา่งถูกตอ้งของขา้พระองค ์ใหล้กูเลือกอยูฝ่่ายพระองคใ์นทุกเหตุการณ์ 

2. ขอความจริงแห่งข่าวประเสริฐของพระเจา้เขา้ถึงจิตใจของคนไทยทุกชาติพนัธ์ุ ปลดปล่อยโซ่ตรวนของอ านาจมืด
ท่ีผกูมดัและครอบง าคนไทยในทุกวนัน้ี   
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วนัท่ี 14 ตุลาคม 2020        ศจ. สมเกียรติ วรรณศรี 

ใช้ชีวติอย่างไม่สมฐานะ 

ท่องจ า:  1 โครินธ์ 6:19 

“ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธ์ิผู้สถิตในท่าน  

ผู้ ซ่ึงพวกท่านได้รับจากพระเจ้า และท่านท้ังหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง?” 

อ่าน:    1 พงษ์กษตัริย์ 11:1-11 

อคัรทูตเปาโลไดเ้ขียนจดหมายไปหาทิโมธี ผูเ้ป็นลูกฝ่ายวิญญาณวา่ “จงพยายามมาพบขา้พเจา้โดยเร็ว เพราะวา่    

เดมาสหลงรักโลกน้ีและท้ิงขา้พเจา้ไปยงัเมืองเธสะโลนิกาแลว้..” ( 2 ทธ.4:9-10 ) ยอ่มเป็นพยานหลกัฐานบ่งช้ีไดว้า่ มีความ

เป็นไปไดสู้งท่ีคนของพระเจา้หรือสาวกของพระเยซูคริสตจ์ะปฏิบติัตนไม่สมกบัฐานะของตนท่ีเป็นอยู ่ เขาจงใจท่ีจะไม่เช่ือ
ฟังพระประสงคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  

จ าเป็นท่ีเราจะตอ้งต่ืนตวั กลบัใจใหม่และตั้งตน้ใหม่กบัพระเจา้ เหมือนดงัท่ีพระคริสตท์รงตรัสสัง่คริสตจกัรใน

เมืองซาร์ดิสวา่ “เจา้จงต่ืนข้ึนและจงเสริมก าลงัใหก้บัส่วนท่ีเหลืออยูซ่ึ่งจนจะตายแลว้นั้น....” (วิวรณ์ 3:2) นอกจากน้ี ผูเ้ช่ือ

ยงัตอ้งปรับปรุงตวัตามท่ีพระคมัภีร์เขียนไวว้า่ “ใหเ้ราประพฤติตวัเรียบร้อยสมกบัเวลากลางวนั มิใช่เล้ียงเสพสุราเมามาย 

ไม่ใช่หยาบโลนลามก ไม่ใช่การวิวาทกนั” (โรม 13:13) อีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยเราในการรักษาชีวิตใหส้มฐานะคือ “...จงตีตวั

ออกห่างจากคนเหล่านั้น เพราะวา่พวกเขาไม่ไดรั้บใชพ้ระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา แต่รับใชป้ากทอ้งของตวัเอง 

และไดล่้อลวงคนซ่ือใหห้ลงดว้ยค าไพเราะอ่อนหวาน”  (โรม 16:17-18) และในฐานะเป็นพวกท่ีพระเจา้ทรงเลือกไวแ้ละ

เป็นท่ีรัก “จงสวมใจเมตตา ใจกรุณา ใจถ่อม ใจสุภาพอ่อนโยน ใจอดทน” (โคโลสี 3:12) เพ่ือจะท าใหก้ารใชชี้วิตอยูร่่วมกบั

คนอ่ืนๆ เป็นพระพรท่ีสามารถสะทอ้นความเป็นคนของพระเจา้อยา่งแทจ้ริง  

 

อธิษฐาน 

1. ขอพระเจา้ประทานก าลงัและความตั้งใจ เพ่ือเราจะหยัง่รากในความรัก ความรู้ และความเช่ือลงบนความจริงแห่ง

ข่าว  ประเสริฐของพระเยซูคริสต ์ใหเ้ราด าเนินชีวิตสมกบัการเป็นบุตรของพระเจา้ 

2. การน าวิญญาณคนไทยมาเป็นลูกของพระเจา้ และการสร้างพวกเขาใหเ้ป็นสาวกท่ีเขม้แข็งของพระคริสตจ์ านวน

หน่ึงลา้นคนภายในปี 2025 
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วนัท่ี 15 ตุลาคม 2020        ศจ. สมเกียรติ วรรณศรี 

รักในส่ิงทีพ่ระเจ้ารัก 

ท่องจ า:   1 ยอห์น 5:3 

“เพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี ้คือเม่ือเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ 

 และพระบัญญัติของพระองค์น้ันไม่เป็นภาระหนักเกินไป” 

อ่าน:    1 ยอห์น 5:1-3 

น่ีคือการเปิดเผยความรักท่ียิ่งใหญ่ของพระเจา้ต่อมนุษย ์“พระเจา้ทรงรักโลกดงัน้ี คือไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียว

ของพระองค ์ เพ่ือคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” ( ยอห์น 3:16 ) ทั้งน้ีค าวา่ “โลก” ในขอ้น้ี

หมายถึง “มนุษยโ์ลก” ท่ีพระเจา้ไดท้รงสร้างไวต่้างหาก เพราะอคัรทูตไดเ้ขียนเตือนใจเราไวว้า่ “อยา่รักโลกหรือส่ิงของใน

โลก ถา้ใครรักโลก ความรักของพระบิดาไม่ไดอ้ยูใ่นผูน้ั้น”  (1 ยอห์น 2:15) และพระเยซูคริสตท์รงอธิษฐานต่อพระบิดา 

“พวกเขาไม่ใช่ของโลก เหมือนอยา่งท่ีขา้พระองคไ์ม่ใช่ของโลก” (ยอห์น 17:16) นัน่หมายความวา่ แมเ้ราจะอยูใ่นโลก แต่

เรากมิ็ใช่คนของโลกแลว้ เราจึงไม่ควรฝักใฝ่ในค่านิยมของโลก  

เราจะรักเพ่ือนมนุษยเ์พราะพระเจา้ทรงรักเขาเหมือนกนัไดอ้ยา่งไร? จะรักพวกเขาดว้ยท่าทีแบบไหน ?  แน่

หลกัการแห่งพระวจนะของพระเจา้ไดส้อนไวว้า่ “ขอใหค้วามรักมาจากใจจริง จงเกลียดชงัส่ิงท่ีชัว่ จงยึดมัน่ในส่ิงท่ีดี  จงรัก

กนัฉนัพ่ีนอ้ง จงขวนขวายในการใหเ้กียรติแก่กนัและกนั” (โรม 12:9-10 ) และท่ีส าคญักวา่ส่ิงอ่ืนใด พระเยซูคริสตไ์ดท้รง

ตรัสสัง่สอนวา่ “เราใหบ้ญัญติัใหม่ไวก้บัพวกท่าน คือใหรั้กกนัและกนั เรารักพวกท่านมาแลว้อยา่งไร ท่านก็จงรักกนัและ

กนัดว้ยอยา่งนั้น ถา้ท่านรักกนัและกนั ดงัน้ีแหละคนทุกคนก็จะรู้วา่ท่านเป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 14:34-35) ดงันั้นการรัก

เพ่ือนมนุษยท่ี์ยงัไม่เช่ือ กบัการรักเพ่ือนคริสเตียนและพ่ีนอ้งญาติมิตรท่ีเป็นอวยัวะในพระกายจึงเป็นงาน เป็นหนา้ท่ี และ
เป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนดว้ย !! 

 

อธิษฐาน 

1. ขอพระเจา้ประทานความตั้งใจ ใหเ้ราเสาะแสวงหาหวัใจอยา่งพระบิดามาอยูเ่หนือความปรารถนาของเรา เพ่ือจะ

รักในส่ิงท่ีพระเจา้รัก จะเกลียดในส่ิงท่ีพระเจา้เกลียดได ้ 

2. ขอใหทุ้กคริสตจกัรในประเทศไทยเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัในการแบ่งปันความรักของพระคริสตไ์ปสู่ชุมชนท่ี
ใกลเ้คียง เพ่ือใหพ้วกเขาไดเ้ห็นความรักของพระเจา้อยา่งเป็นรูปธรรมผา่นงานรับใชท่ี้เราท า 
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วนัท่ี 16 ตุลาคม 2020        ศจ. สมเกียรติ วรรณศรี 

ค าพยานทีม่ีฤทธ์ิอ านาจ 

ท่องจ า:   ววิรณ์ 12:11 

“พวกเขาชนะมารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก                                                                                                            
และด้วยค าพยานของพวกเขาเอง และพวกเขาไม่ได้รักตัวกลัวตาย” 

อ่าน:    ลูกา 17:12-19   

น่ีเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่ธรรมดา และอยูเ่หนือความคาดหมายมากมาย “ในวนันั้น มีคนเขา้มาเป็นสาวกประมาณ

สามพนัคน เขาทั้งหลายอุทิศตวัเพ่ือฟังค าสอนของบรรดาอคัรทูต และร่วมสามคัคีธรรม รวมทั้งหกัขนมปังตามบา้น”   

(กิจการ 2:41-42 ) ค าพยานจากประจกัษพ์ยานท่ีมีชีวิตทรงพลงัเป็นอยา่งมาก ยิ่งเม่ือเราไดท้ราบถึงภูมิหลงัชีวิตของคน

เหล่าน้ีดว้ยแลว้ กย็ิ่งอศัจรรยใ์จ เพราะพวกเขาท่ึงท่ีรู้วา่ “...ทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามญั” (กจ.4:13)  แหล่งท่ีมา

ของฤทธ์ิอ านาจเหล่าน้ีคือฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ เช่นเดียวกบัเหตุการณ์เผชิญหนา้ระหวา่งอคัรทูต

เปาโลกบัผูน้ าระดบัสูงในสภาปกครองของโรมนั “ขณะนั้นเปโตรเตม็เป่ียมดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิกล่าวกบัพวกเขาวา่...” 

(กจ. 4:8) เป็นเพราะท่านมีท่าทีของการเช่ือฟังและพ่ึงพาพระเจา้อยา่งสุดจิตสุดใจ ดงัจะเห็นไดจ้ากเวลาท่ีพวกอคัรทูตตอ้ง

พบกบัการกดข่ีข่มเหง พวกเขากน็ าเร่ืองทั้งหมดเขา้มากราบทูลขอความกลา้หาญจากพระเจา้ในทนัทนัทีทนัใด (กจ.4:23-31) 

ค าถามอยูต่รงน้ีวา่ ทุกวนัน้ีพวกเรายงัสามารถเป็น ‘ประจกัษพ์ยาน’ และพดูค าพยานท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยฤทธ์ิอ านาจไดอ้ยู่

หรือไม่? ขอตอบวา่ ไดอ้ยา่งแน่นอน...ขอเพียงเราใส่ใจและใหค้วามส าคญัต่อการเสาะแสวงหา พ่ึงพาพระเจา้และจดัเวลา

ชีวิตใหก้บัตนเองใหอ้ยูก่บัพระองค ์ ณ จุดนดัพบฝ่ายวิญญาณอยา่งสม ่าเสมอ อคัรทูตเปาโลไดเ้ตือนใจผูเ้ช่ือในเมืองโครินธ์

ไวว้า่ “ท่านปรากฏเป็นจดหมายของพระคริสต ์ ท่ีเราเป็นผูส่้งและไม่ไดเ้ขียนดว้ยน ้าหมึก แต่ดว้ยพระวิญญาณของพระเจา้ 

ผูท้รงพระชนม ์ ไม่ไดเ้ขียนบนแผน่ศิลา แต่เขียนบนแผ่นดวงใจมนุษย”์ (2 คร.3:3 ) เร่ืองราวชีวิตของเราในพระคริสต ์ 
มีพลานุภาพเช่นนั้นจริง ๆ ใหเ้ราถวายเกียรติแก่พระองคเ์ถิด 

 

อธิษฐาน 

1. ขอพระเจา้ประทานการเจิมดว้ยฤทธ์ิอ านาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิมาเหนือชีวิตขอขา้พระองค ์เพ่ือส่งต่อ 

ค าพยานท่ีมีฤทธ์ิอ านาจไปสู่ผูอ่ื้น เพ่ือพวกเขาจะไดค้วามรอดบาปในทุกสถานการณ์ 

2. ขอพระเจา้ทรงประทานเคร่ืองมือท่ีเกิดผลมากมายท่ีเราจะน าค าพยานชีวิตไปสู่หูของคนท่ีไม่รู้จกัพระเจา้ ไม่วา่จะ

เป็นทางอินเตอร์เนต หรือทางส่ือสารมวลชนทุกประเภท  

 



25 

 

วนัท่ี 17 ตุลาคม 2020                       ศจ. เกรียงศกัด์ิ วาณิชวิทย ์                                                                              

คุณเป็นทีรั่ก 

ท่องจ า: ฮบ. 12:6   

 
                                                        “เพราะองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ ท่ีพระองค์ทรงรัก 

และเม่ือพระองค์ทรงรับใครเป็นบตุร พระองค์กท็รงเฆ่ียนตีคนน้ัน” 

อ่าน:  ฮบ. 12:6-11 

 

  ความรักของบิดาท่ีมีต่อบุตรนั้นยิ่งใหญ่เพียงไร  ภาพของบุตรนอ้ยหลงหายในพระคมัภีร์ท่ีบิดารักและใหอ้ภยั

เสมอ รอคอยเม่ือไรบุตรจะกลบัมา (ลก. 15:11-32)  ภาพทัว่ไปของบุตรท่ีบิดาตอ้งลงโทษเม่ือบุตรท าผิดไม่ใช่ดว้ยความ

เกลียดชงัแต่ดว้ยความรัก เพ่ือใหบุ้ตรนั้เติบโตข้ึนอยา่งดีมีคุณภาพ  เช่นเดียวกนักบัพระบิดาผูท้รงสถิตในสวรรคท์รงตีสอน

เราไม่ใช่ดว้ยความเกลียดชงัหรือมุ่งท าลายเรา แต่พระองคท์รงมีใจปรารถนาอยากใหเ้ราเป็นคนดี มีความบริสุทธ์ิในชีวิต

เป็นท่ีช่ืนชมของพระเจา้  เป็นคนท่ีพระองคท์รงใชก้ารได ้  พระองคไ์ม่ตอ้งการใหลู้กของพระองคล์ม้เหลวหรือตกไปอยูใ่น

บึงไฟนรก แต่พระองคต์อ้งการใหเ้ราไดรั้บชีวิตนิรันดร์และไดอ้ยูก่บัพระองคใ์นสวรรค ์  ดงันั้นพระองคจึ์งทรงรู้วา่จะท า

อยา่งไรท่ีจะท าใหเ้ราไม่หลงจากทางของพระองค ์ ในขณะท่ีถกูตีสอนเราอาจจะรู้สึกเสียใจและไม่ยินดีเลย แต่หลงัจากนั้น

เราจะพบวา่การตีสอนของพระองคท์ าใหชี้วิตเราดีข้ึนและมีสันติสุข  ใหเ้ราขอบพระคุณพระเจา้ท่ีทรงรักเรา และสนพระทยั

ในความกา้วหนา้ของเรา ในฮบ.12:6  “เพราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงตีสอนผูท่ี้พระองคท์รงรัก  และเม่ือพระองคท์รงรับใคร
เป็นบุตร พระองคก์็ทรงเฆ่ียนตีคนนั้น” 
 

อธิษฐาน: 

1. คริสเตียนท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้และพร้อมรับการตีสอน การตกัเตือนจากพระองค ์ 

2.  คริสเตียนท่ีจะมีสนัติสุขตลอดเวลาเพราะรู้วา่มีพระบิดาท่ีคอยเฝ้าดูอยูแ่ละรู้วา่เป็นคนท่ีพระเจา้ทรงรัก                             

3. เผื่อการปรับตวัของคริสตจกัรและคริสเตียนไทยในสถานการณ์วิถีชีวิตใหม่          
4. เผื่อระบบการติดตามผลผูเ้ช่ือท่ีประสิทธิภาพในแต่ละคริสตจกัร 
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วนัท่ี 18 ตุลาคม 2020                              ศจ. เกรียงศกัด์ิ วาณิชวิทย ์                                                                      

สงสัยพระเจ้าหรือ? 

ท่องจ า: อสย. 45:9  

“วิบัติแก่ผู้ ซ่ึงสู้กับผู้ ป้ันตัวเขา แก่หม้อดินอันหน่ึงในบรรดาหม้อดินของแผ่นดิน                                                                 
ดินเหนียวจะพูดกับผู้ ป้ันมนัว่า ‘ท่านก าลงัท าอะไร’ เช่นน้ันหรือ?                                                                                      

หรือพูดว่า ‘ผลงานของท่านไม่มีหูห้ิว’ อย่างน้ันหรือ? 

อ่าน:  ยน. 11:1-44 

  ความสงสยัมกัเกิดข้ึนเม่ือเราตอ้งเผชิญสถานการณ์บางอยา่งท่ีไม่สมหวงัในชีวิตเช่น การถูกออกจากงาน ธุรกิจ

ลม้เหลว มีปัญหาสุขภาพ และคนท่ีรักตอ้งจากโลกน้ีไป คริสเตียนอาจสงสยัในพระเจา้วา่ ท าไมส่ิงเหล่าน้ีจึงเกิดข้ีน มารีย์

และมารธาสูญเสียลาซารัสผูเ้ป็นนอ้งชาย เขาทั้งสองโศกเศร้าในการจากไปของนอ้งชาย เขาอาจมีค าถามและมีความสงสยั
วา่ท าไมนอ้งชายของเขาตอ้งตาย มารธาบอกพระเยซูวา่ถา้พระเยซูอยู ่นอ้งชายเขาคงไม่ตาย  

ก่อนหนา้น้ีสองวนัเม่ือพระเยซูไดรั้บข่าวสารวา่ สหายรักของพระองคคื์อลาซารัสก าลงัป่วยหนกั  พระองคก์ลบั

ตอบผูส่ื้อสารไปวา่ “โรคน้ีจะไม่ถึงตาย แต่เกิดข้ึนเพ่ือเชิดชูพระเกียรติของพระเจา้ เพ่ือใหพ้ระบุตรของพระองคไ์ดรั้บ

เกียรติเพราะโรคน้ี” (ยน. 11:4) แต่ภายหลงัพระเยซูกลบับอกกบัสาวกของพระองคว์า่ “ลาซารัสตายแลว้” ดงันั้นส่ิงท่ีเห็น

ไม่ไดต้ดัสินส่ิงท่ีจะเป็น พระเยซูทรงแจง้ส่ิงท่ีจะเป็น ในขณะท่ีพวกเขาอยูก่บัส่ิงท่ีเห็น  มารียแ์ละมารธาอศัจรรยใ์จท่ีเห็น

พระเยซูทรงกรรแสงเม่ือพระองคเ์สดจ็มาถึงอุโมงคฝั์งศพ เพราะพระองคท์รงสงสารพวกเขา ดงันั้นพระเยซูจะไม่มองขา้ม

น ้าตาของเราแน่นอน แลว้พระเยซูทรงเรียกใหค้นเอากอ้นหินออกจากปากอุโมงคแ์ละตรัสวา่ “ลาซารัส ออกมาเถิด” 

ลาซารัสกฟ้ื็นจากตายและเดินออกมาจากอุโมงคฝั์งศพ แทนความสงสยัใหเ้ราร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองคเ์ถิด 
พระองคจ์ะใหท้างออกแก่ท่านจากความยากล าบากท่ีท่านตอ้งเผชิญ แลว้ท่านจะเห็นการอศัจรรยท่ี์ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่าน 

 

อธิษฐานเผือ่ 

1. ความเช่ือวางใจพระเจา้ในทุกสถานการณ์ สารภาพความสงสยัของเราทุกอยา่งต่อพระเจา้ เพ่ือค าตอบจะมาโดยเร็ว 

2. อธิษฐานเผื่อการประชุมคองเกรสของคริสตจกัรทัว่ประเทศ คร้ังท่ี 9 ในวนัท่ี 27-30 เมษายน 2021 ท่ีเชียงใหม่ เพ่ือ     
ร่วมใจรับใชต้ามพระมหาบญัชาอยา่งมียทุธศาสตร์ต่อไป 
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วนัท่ี 19 ตุลาคม 2020                    ศจ. เกรียงศกัด์ิ วาณิชวิทย ์                                                                                    

ออกห่างจากความผดิบาป 

ท่องจ า: 2 ทธ. 2:19  

“แต่ว่ารากฐานอันแขง็แกร่งของพระเจ้าตั้งมัน่อยู่และปรากฏค าจารึกดังนี ้

องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงรู้จักบรรดาคนของพระองค์   และให้ทุกคนท่ีออกพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้าละทิง้ความช่ัว” 

อ่าน: 2 ปต. 2:20-22 

  เม่ือเราไดพ้บกบัพระเยซูคริสต ์ ไดรั้บการไถ่จากพระองคแ์ลว้ ไดรั้บชีวิตใหม่  เราจึงตอ้งส าแดงชีวิตออกเป็นการ

กระท า ดงันั้นคนท่ีเป็นคริสเตียนจะตอ้งด าเนินชีวิตดว้ยความระมดัระวงั อยา่เขา้ไปขอ้งแวะกบัความชัว่เดิมๆ อีก ถา้เรา

เป็นคริสเตียนแต่ยงัด าเนินชีวิตอยูใ่นความบาป ยงัหมกมุ่นกบัความชัว่ต่างๆ   ชีวิตเตม็ไปดว้ยราคะตณัหา  พระเจา้จะไม่พอ

พระทยั   อคัรทูตเปาโลสอนใหค้ริสเตียนวา่ “จงหลีกหนีจากตณัหาของคนหนุ่มและจงมุ่งมัน่ในความชอบธรรม ความเช่ือ 
ความรักและสนัติสุขร่วมกบัพวกท่ีออกพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยใจบริสุทธ์ิ"(2ทธ. 2:22) 

 ชีวิตของผูท่ี้ไดช่ื้อวา่เป็นประชากรของพระเจา้ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่คนในโลกน้ี ในขณะท่ีความบาปและ 

ความอธรรมก าลงัแผก่วา้งออกไป และคนของพระเจา้ยงัคงประพฤติตวัในความสกปรก และปล่อยใหค้วามผิดบาปเกาะกมุ

ชีวิต พระเจา้จะไดรั้บเกียรติผา่นชีวิตของคนๆ นั้นไดอ้ยา่งไร  คนท่ีถกูไถ่แลว้ดว้ยพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ แต่ยงัเป็น

ทาสของความบาปไดอ้ยา่งไร ดงันั้นผูท่ี้ไดรั้บความรอดจากองคพ์ระเยซูคริสต ์ จึงควรมีชีวิตใหม่   ชีวิตท่ีไม่เกลือกกลั้วอยู่

กบัความบาปเหมือนในสุภาษิตท่ีเขียนไวว้า่ “ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัพวกเขากเ็ป็นไปตามสุภาษิตซ่ึงเป็นความจริงท่ีวา่“สุนขัเลีย

กิน ส่ิงท่ีมนัส ารอกออกมา และ“สุกรท่ีคนลา้งมนัใหส้ะอาดแลว้ กลบัลุยลงไปนอนในโคลนอีก” (2 ปต. 2:22)   ดงันั้นถา้เรา

ถกูช าระใหบ้ริสุทธ์ิสะอาดแลว้จากพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์เราจะตอ้งตั้งใจท่ีจะออกห่างจากความผิดบาป  จะไม่ลงไป

นอนเล่นในโคลนตมแห่งความผิดบาปอีกเลย 

อธิษฐาน 

1. ขอใหข้า้พระองคมี์ความตั้งใจท่ีจะมีชีวิตคริสเตียนท่ีสะอาด ใหก้ าลงัแก่ลูกดว้ยเถิดท่ีจะเอาชนะการทดลอง 

2. ขอพระองคท์รงช่วยใหเ้กิดการเพ่ิมพนูของคริสตจกัรท่ีเขม้แข็งในพระคริสตใ์นทุกอ าเภอ ทุกต าบลและทุกหมู่บา้น             
3. ขอการฟ้ืนฟเูกิดข้ึนในทุกคริสตจกัร เพ่ือการเกิดผลทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ 
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วนัท่ี 20 ตุลาคม 2020                                  ศจ. เกรียงศกัด์ิ วาณิชวิทย ์                                                                  

ฤทธ์ิอ านาจจากพระเจ้า 

ท่องจ า:  2 ปต. 1:3   
 

“ฤทธ์ิเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกส่ิงแก่เรา ท่ีจ าเป็นต่อชีวิตและต่อการด าเนินตามทางพระเจ้า 
โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง” 

 
อ่าน: 2 พกษ. 4:18-37 
 
  การด าเนินชีวิตและการรับใชพ้ระเจา้ของเราในแต่ละวนั เราจะพบอุปสรรคและปัญหาในรูปแบบต่างๆ  แต่ส่ิงท่ี
เราตอ้งรู้คือ เรามีฤทธ์ิเดชของพระเจา้อยูใ่นเรา  ใน 2 พกษ. 4:18-37 ชีวิตของหญิงชาวชูเนมท่ีพระเจา้ไดป้ระทานบุตรให้
นาง แต่ต่อมาภายหลงับุตรนั้นไดเ้สียชีวิตลง นางไม่มีท่ีพ่ึงอ่ืนใด นอกจากจะมาพบผูรั้บใชข้องพระเจา้คือเอลีชา โดยฤทธ์ิ
อ านาจของพระเจา้ผา่นเอลีชา บุตรของนางก็ฟ้ืนข้ึนจากตาย ชีวิตของเราในแต่ละวนักเ็ช่นกนั ไม่รู้วา่อะไรจะเกิดข้ึน ปัญหา
อุปสรรคมกัถาโถมเขา้มาในขณะท่ีเราไม่ทนัไดต้ั้งตวั แต่เราขอบพระคุณพระเจา้ท่ีพระคมัภีร์ 2 ปต. 1:3 ไดส้อนเราวา่ “ฤทธ์ิ
เดชของพระเจา้ไดใ้หทุ้กส่ิงแก่เราท่ีจ าเป็นต่อชีวิต และต่อการด าเนินตามทางพระเจา้ โดยการรู้จกัพระองคผ์ูไ้ดท้รงเรียกเรา
ดว้ยพระสิริและคุณธรรมของพระองคเ์อง” ฤทธ์ิอ านาจจากพระเจา้จะช่วยเราใหมี้ชยัชนะในการด าเนินชีวิต ในการต่อสูก้บั
อุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในยน. 14:16-17 พระเยซูตรัสวา่ “เราจะทูลขอพระบิดา และพระองคจ์ะประทานผูช่้วยอีกผูห้น่ึง
ใหก้บัพวกท่านเพ่ือจะอยูก่บัท่านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความจริงซ่ึงโลกรับไวไ้ม่ได ้ เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จกั
พระองค ์พวกท่านรู้จกัพระองคเ์พราะพระองคส์ถิตอยูก่บัท่าน และจะประทบัอยู่ท่ามกลางท่าน”   เราขอบคุณพระเยซูท่ีได้
ทูลขอพระบิดาใหป้ระทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิแก่เราและพระวิญญาณบริสุทธ์ิน้ีจะทรงน าเราในการด าเนินชีวิตท่ีเต็มไป
ดว้ยฤทธ์ิอ านาจจากพระเจา้บนโลกใบน้ี 
 
อธิษฐาน 

1. ขอทรงเติมเต็มฤทธานุภาพในพระวิญญาณบริสุทธ์ิแก่ขา้พระองค ์เพ่ือลกูจะถวายเกียรติสิริแก่พระเจา้ดว้ยค าพยาน 
2. ขอใหค้ริสตจกัรทอ้งถ่ินของเราเขม้แขง็และกลา้หาญ และขยายอาณาจกัรของพระคริสตอ์ยา่งไม่หยดุย ั้ง 
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วนัท่ี 21 ตุลาคม 2020        ศจ. โกสุม ลกัขณานุกลุ 

“จงช่ืนชมยนิดีในความหวงั” 

ท่องจ า: โรม 12:12  

“จงช่ืนชมยินดีในความหวัง จงสู้ทนต่อความยากล าบาก จงขะมกัเขม้นอธิษฐาน” 

อ่าน: โรม 4:18-20, 1 ธก. 5:16 

แมว้า่อบัราฮมัจะไม่มีลกูมาจนถึงอาย ุ100 ปี ท่านกย็งัหวงัใจวา่ พระสญัญาจากพระเจา้จะเกิดข้ึนจริงกบัท่าน ท่าน

จะเป็นบิดาของประชาชาติแน่นอน เราเคยหมดหวงัหรือไม่?  เม่ือเราเร่ิมหมดหวงัเรารู้สึกอยา่งไร  แน่นอนคนท่ีหมดหวงั

เขาจะหยดุอธิษฐาน  เขาจะไปท าอยา่งอ่ืนแทนแต่ไม่อธิษฐาน พระเจา้ทรงสอนเราใหมี้ความหวงัใจในพระองค ์ เมือ่

สถานการณ์รอบข้างดูเหมอืนเป็นไปได้ยาก: “18แมดู้วา่จะหมดหวงัแลว้ แต่อบัราฮมัยงัเช่ือวา่จะไดเ้ป็น“บิดาของชนหลาย

ชาติ” ท่านไม่ไดห้วัน่ไหวแคลงใจในพระสญัญาของพระเจา้แต่เช่ือมัน่และถวายพระเกียรติแก่พระเจา้ต่อไป มีคริสเตียน

หลายคนหมดหวงัในพระสญัญาของพระเจา้ไปแลว้ เพราะเขาตอ้งการเห็นดว้ยตาเปล่ามากกวา่ท่ีจะเห็นดว้ยความเช่ือ  

ถา้ท่านเป็นคริสเตียนประเภทน้ี ท่านตอ้งทูลขอพระกรุณาจากพระเจา้ท่ีจะรู้จกัค าวา่ “ความหวงั” ในพระสญัญาท่ีพระองค์

ทรงใหก้บัท่าน จงช่ืนชมยนิดใีนความหวงัต่อไป เรามีเหตุผลท่ีจะช่ืนชมยินดี  เพราะเรารู้วา่พระเจา้พระผูส้ร้างเรานั้นมีความ

รักท่ีมัน่คงต่อเราเสมอ  เราพิสูจนไ์ดจ้ากส่ิงท่ีพระองคท์รงท าเพ่ือเราในโลกน้ี และท่ีไมก้างเขน  พระคริสตต์รัสวา่ “อบัราฮมั

บิดาของพวกท่านช่ืนชมยินดีท่ีจะไดเ้ห็นวนัของเรา และท่านกเ็ห็นแลว้และมีความยินดี” (ยน. 8:56) ทุกวนัน้ีเราจึงเห็นแลว้

วา่ อบัราฮมักลายเป็นบรรพบุรุษของ 2 ประชาชาติใหญ่ คือชนชาติอิสราเอล และอาหรับ และกย็งัแตกเป็นอีกหลาย ๆ 

ประเทศ ความเช่ือในพระคริสตก์บัพระคุณของพระเจา้แยกออกจากกนัไม่ได ้ พระคุณของพระเจา้มีมากเพียงพอท่ีจะท าให้

เรามีความหวงัและมีความเช่ือ แมใ้นเวลาท่ีดูเหมือนแปลกและไม่น่าเป็นไปได ้ ความหวงัใจจึงเป็นเคร่ืองช้ีวดัความเช่ือ  

จงช่ืนบานอยูเ่สมอ จงอธิษฐานอยูเ่สมอเพราะน่ีคือพระประสงคข์องพระเจา้ส าหรับพวกท่านท่ีเช่ือพระเยซูคริสต ์ ท่ีสุดน้ี
ความหวงัท าใหเ้รารอคอยได ้โรม 8:24-25 

 

อธิษฐาน 

1. ขอทรงใหข้า้พระองคไ์ดร้ื้อฟ้ืนความช่ืนชมยินดีในพระเจา้กลบัคืนมา เพ่ือลกูจะมีความหวงัใจมากกวา่ท่ีเคยเป็น   

2. อธิษฐานเผื่อคณะกรรมการเพ่ือการประกาศและเพ่ิมพนูคริสตจกัร (กปพ.) ในฝ่ายต่างๆ ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ฝ่าย

ประกาศ ฝ่ายสร้างสาวก ฝ่ายตั้งคริสตจกัร ฝ่ายมีเดีย และฝ่ายวิจยัขอ้มลู ในการขบัเคล่ือนงานต่างๆ เพ่ือเป็นพระพร

สูงสุดต่อการสนบัสนุนคริสตจกัรต่างๆ ทัว่ประเทศไทย  
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วนัท่ี 22 ตุลาคม 2020        ศจ. โกสุม ลกัขณานุกลุ 

พลงัแห่งการถวายตัว 

ท่องจ า: โรม 12:1 

“ดังน้ัน พ่ีน้องท้ังหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านท้ังหลายให้ถวายตัวของท่านแด่
พระองค์ เพ่ือเป็นเคร่ืองบูชาอันบริสุทธ์ิท่ีมีชีวิต และเป็นท่ีพอพระทัยพระเจ้า ซ่ึงเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่าน” 

อ่าน: 1 ทธ. 2:19-21 

มีคริสเตียนจ านวนมากไม่เขา้ใจค าวา่ “ถวายตวั”  เม่ือดิฉนัยงัอาย ุ 14 ปีไดไ้ปร่วมค่ายอนุชน แลว้นกัเทศนไ์ดเ้ช้ือ

เชิญใหล้กูค่ายตอบสนองพระเจา้ดว้ยการถวายตวั พระเจา้ทรงเร้าใจใหดิ้ฉนัเดินออกไปถวายตวัแก่พระเยซูคริสต ์  แมเ้วลา

นั้นจะไม่รู้วา่การถวายตวัจะผกูพนัอะไรในชีวิต แต่ดิฉนัมัน่ใจวา่ การท าตามการทรงเรียกของพระเจา้ยอ่มดีกวา่การวางเฉย 

ในท่ีสุดชีวิตกเ็ร่ิมเปล่ียนไปอยา่งน่าอศัจรรยใ์จ เม่ือเรามอบส่ิงของมีค่าใหแ้ก่ใครคนหน่ึง ของส่ิงนั้นกต็กไปเป็นของผูน้ั้น 

เขาจะมีความเป็นเจา้ของและมีความรับผิดชอบในของส่ิงนั้นแทนเรา ท่านจึงควรรีบถวายชีวิตของท่านและลูกของท่านแก่

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพ่ือผลท่ีดีเลิศจะปรากฏในชีวิตของท่านตลอดไป เม่ือนิสยัเปล่ียน ความคิดกเ็ปล่ียน โอกาสในชีวิตกมี็

มากข้ึน มีของประทานในพระวิญญาณมากข้ึน และเขา้ใจน ้าพระทยัของพระเจา้มากข้ึน ถา้เราไม่ยอมถวายตวัแก่พระเจา้  

ถา้เราลงัเลใจ เรากจ็ะเส่ียงกบัการมอบชีวิตใหก้บัวิญญาณชัว่และโลกียวิสยั มีบางคนถวายตวัเองและถวายลกูใหเ้ทพเจา้ใน

อาณาจกัรแห่งความมืด ชีวิตท่ีเหลือทั้งหมดจึงวิปริตผิดผูผ้ิดคน สุดทา้ยกเ็ป็นโรคจิต บา้งกฆ่็าตวัตาย บา้งกท็ าร้ายคนอ่ืน  แต่

มีบางคนท่ีกลบัมาหาพระเยซูคริสตท์นัเวลา  พระองคจึ์งทรงหกัโซ่ตรวนของมารท่ีผกูมดัชีวิตของเขาจนไดรั้บอิสรภาพใหม่ 

เขาจึงไดเ้กิดใหม่จริงๆ  ซาตานและสมุนทั้งหลายตอ้งการจะหลอกลวงและท าลายมนุษย ์จงรีบถวายตวัใหก้บัพระเยซูคริสต์

เถิด เพราะพระองคท์รงรักท่านมากท่ีสุด แมชี้วิตของพระเยซูคริสตก์ย็อมสละเพ่ือไถ่บาปของท่านแลว้ เจา้นายอยา่งน้ีแหละ

คือเจา้นายในอุดมคติของเรา พระองคท์รงรู้จกัท่านและเจิมตั้งท่านเพ่ือการดีทุกอยา่ง  
 

อธิษฐาน 

1. หากวนัน้ีท่านตอ้งการถวายตวั หรือถวายลกู หรือถวายธุรกิจการงานแก่พระเจา้ ใหท่้านอธิษฐานมอบถวาย                                                                                                                                                                            

2. อธิษฐานเผื่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลท่ีจะมีสติปัญญาในการแกไ้ขปัญหาของบา้นเมืองไดดี้                          
3. เผื่อคนรุ่นใหม่ท่ีรักพระเจา้และรับไมผ้ลดัรุ่นต่อไปในการขยายแผน่ดินของพระเจา้ 
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วนัท่ี 23 ตุลาคม 2020        ศจ. โกสุม ลกัขณานุกลุ 

ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ท่องจ า: กท. 5:25-26 

“ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ กจ็งด าเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย                                                                               
เราอย่าอวดตัว อย่ายั่วโทสะกัน และอย่าอิจฉากันเลย” 

อ่าน: ยน. 16:5-15 

การด าเนินชีวิตตามพระวิญญาณน าสิทธิพิเศษมาสู่สาวกของพระคริสต ์  เหตุวา่พระเยซูคริสตไ์ดท้รงประทาน 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิเพ่ือเป็นพระผูช่้วยในการด าเนินชีวิตหลงัจากการกลบัใจใหม่  พระองคคื์อผูช้นัสูตรความจริงใจเม่ือเรา

ตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้และพระผูไ้ถ่ของเรา  สาวกท่ีแทจ้ริงจะไดรั้บการเยี่ยมเยียนจากพระองค ์ และไดรั้บ

พระราชทานฤทธ์ิเดชจากพระองค ์ ส่ิงเหล่าน้ีคือพระสญัญาของพระคริสตว์า่ พระองคจ์ะอยูก่บัเราเสมอไปจนกวา่จะส้ินยุค 

การสถิตอยูใ่นเราของพระเยซูคริสต ์คือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เราจึงไม่ควรรังเกียจพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เรา

จึงควรถวายพระเกียรติเชิญพระองคเ์ขา้มาประทบัในจิตวิญญาณของเราเสมอๆ  เพราะอาจมีวนัใดยามใดท่ีเราลืมพระองค ์

ไม่ฟังเสียงของพระองค ์ ยามนั้นพระวิญญาณก็จะละจากชีวิตของเราไป เราจึงควรหมัน่ส ารวจชีวิตวา่ เราไดเ้ผลอท า

ความผิดบาปจนพระวิญญาณบริสุทธ์ิไม่สามารถประทบัอยูใ่นเราได ้ ไวในการสารภาพบาป และอญัเชิญพระองคเ์ขา้มา

สถิตใหเ้ต็มในทุกพ้ืนท่ีของชีวิตเราทุกวนั แต่คนท่ีไวต่อเสียงของพระวิญญาณจะไดย้ินและเช่ือฟัง แมจ้ะเป็นเสียงกระซิบ

เบาๆ หรือเสียงดงักมัปนาท เรากเ็ขา้ใจได ้ คุณอาจจะสงสยัวา่คุณคิดไปเองหรือเปล่า ถา้ท่านไดอ้ธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ

เขา้มาสถิตในจิตวิญญาณของท่าน จงเช่ือเถิดวา่ พระองคย์ินดีเขา้มาเป็นสหายเลิศของคุณ ถา้คุณคุน้เคยกบัพระเยซูคริสต ์

คุณกจ็ะคุน้เคยกบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ยน. 16:5-11 เพราะพระเยซูคริสตป์ระทานพระวิญญาณมาเป็นพระผูช่้วยแก่ผูเ้ช่ือ

ทั้งหลาย เพ่ือเราจะไปสู่เป้าหมายชีวิตท่ีพระเจา้ทรงเตรียมไวเ้พ่ือเรา ส่ิงท่ีตอ้งฝึกฝนในการฟังเสียงของพระองคคื์อ 

1) คุน้เคยกบัพระด ารัส โยบ 32:8 

2) รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิและท าตาม กจ.10:1 
3) รักษาใจใหส้ะอาดและบริสุทธ์ิ กท. 5:25-26 

อธิษฐาน 

1. ขอหูท่ีไวต่อเสียงของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ใจท่ียอมเช่ือฟัง และชีวิตท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ  

2. ขอพระวิญญาณของพระเจา้ตรัสและสถิตอยูก่บัคริสเตียนไทยทุกรุ่นทุกวยั เพ่ือเขาทั้งหลายจะเป็นสาวกท่ีเกิดผล 
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วนัท่ี 24 ตุลาคม 2020        ศจ. โกสุม ลกัขณานุกลุ 

ชนะมารร้ายด้วยค าพยานของเรา 

ท่องจ า: วว. 12:11 

“พวกเขาชนะมารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และด้วยถ้อยค าพยานของพวกเขาเอง                                                
และพวกเขาไม่ได้รักตัวกลัวตาย” 

อ่าน:  2 พศด. 20:1-30 

เม่ือกษตัริยเ์ยโฮชาฟัทเผชิญศึกหนกัจากขา้ศึกทั้ง 3 ทพั กองทพัโมอบั อมัโมน และเอโดมรวมก าลงัมาตีอาณาจกัร

ยดูาห์นั้น พระองคท์รงเรียกประชาชนอธิษฐานอดอาหาร ในระหวา่งนั้นพระองคท์รงมีประกาศยอมจ านนต่อพระราช

อ านาจของพระเจา้ผูมี้อ  านาจเหนือสวรรคแ์ละประชาชาติ ดว้ยเหตุน้ี องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จึงทรงตอบท่านวา่ ท่านไม่ตอ้งสูร้บ

เอง แต่พระเจา้จะสูร้บแทนท่าน ส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งท าคือร้องและบรรเลงเพลงสรรเสริญพระเจา้ในขณะออกรบ  แลว้พระเจา้

กท็รงท าใหก้องทพัโมอบักบัอมัโมนสูร้บกนัเอง หลงัจากนั้นหนัมาสูร้บกบักองทพัเอโดม จนพินาศยอ่ยยบัไปทุกทพั  เป็น

เหตุใหก้องทพัของเยโฮชาฟัทสามารถเขา้ไปเกบ็เสบียงและสมบติัของค่ายศตัรูไดน้าน 3 วนักย็งัเกบ็ไม่หมด พอถึงวนัท่ี 4  

กองทพัยดูาห์กน็มสัการสรรเสริญพระเจา้ดว้ยพิณเขาคู่ แตร และพิณใหญ่ จิตใจของพวกเขาเตม็ไปดว้ยความเปรมปรีด์ิ  มี

ก าไรแน่ในค าพยานของเรา  การน่ิงเงียบและไม่สรรเสริญพระเจา้ท าใหเ้ราขาดทุน เป็นการซ่อนความดีของพระเจา้ไวโ้ดย

ไม่กลา้บอกใหใ้ครรู้  การน่ิงเงียบท าใหเ้ราลืมพระคุณของพระเจา้บ่อยๆ  จนเราไม่เห็นวา่พระเจา้ทรงดีต่อเรา  จนเราคิดวา่
ความส าเร็จทุกอยา่งมาจากตวัเราเอง  ท าไมเราจะไม่กลา้อวดพระเจา้ของเรา?  ถา้เรารู้วา่ทุกค าพยานของเราน าก าไรมาสู่ชีวิต   

“ถ้ามีเหตรุ้ายมาเหนือพวกข้าพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นคมดาบ การพิพากษา โรคระบาด 

หรือการกันดารอาหาร ข้าพระองค์ท้ังหลายจะยืนอยู่ต่อหน้าพระนิเวศน์นี้ 

และเฉพาะพระพักตร์พระองค์.....และร้องทูลต่อพระองค์ในความทุกข์ใจของพวกข้าพระองค์ 

แล้วพระองค์จะทรงฟังและจะทรงช่วยให้รอด”  (2 พศด. 20:6) 

อธิษฐาน 

1. เพ่ือเราทั้งหลายจะไม่น่ิงเงียบ แต่จะแบ่งปันค าพยานเก่ียวกบัส่ิงดีๆ ท่ีพระเจา้ทรงกระท าเพ่ือเรา  

2. ขอใหพ้ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั คณะรัฐบาล นกัการเมือง ขา้ราชการ และชาวไทยไดมี้โอกาสมารับชีวิตใหม่

จากพระเยซูคริสต ์
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วนัท่ี  25 ตุลาคม 2020        ศจ.พงษศ์กัด์ิ องัศธ์ราธร 

ผู้ทีส่ร้างสันติจะเป็นลูกของพระเจ้า 

ท่องจ า: มธ. 5:9 

“คนท่ีสร้างสันติกเ็ป็นสุข 

เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาท้ังหลายว่าเป็นลกู” 

 
อ่าน: มทัธิว 5:39-48, ฮีบรู 12:4 

พระเยซูตรัสสอนในค าเทศนาบนภูเขาวา่ผูท่ี้สร้างสนัติกเ็ป็นสุข เพราะพระเจา้จะเรียกเขาวา่เป็นลกู พระองคท์รง

สอนเราใหเ้ขา้ใจพระทยัของพระบิดาวา่ ใครกต็ามท่ีไดช่ื้อวา่เป็นลูกของพระเจา้ เขาควรมีแบบอยา่งของพระเจา้ผูเ้ป็น 

พระบิดาของเขา พระเจา้ทรงเป็นพระเจา้แห่งสันติสุข เราสามารถมีสนัติสุขท่ีแทจ้ริงไดต่้อเม่ือเราไดคื้นดีกบัพระเจา้ ก่อน

นั้นมนุษยเ์ป็นศตัรูกบัพระเจา้ แต่เราสามารถคืนดีกบัพระองคไ์ดโ้ดยทางพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระองค ์  เราคืนดกีบั

พระเจ้าแล้วหรือยงั เราควรหมัน่ส ารวจตนเองและสามคัคีธรรมส่วนตวักบัพระเจา้อยูเ่สมอวา่ จิตวิญญาณของเราเป็นเช่นไร 

เราไม่สามารถรักศตัรูของเราได ้หากวา่เรายงัไม่อ่ิมในความรักของพระเจา้ท่ีมีใหก้บัเรา หากเรายงัไม่ซาบซ้ึงถึงการอภยับาป

ท่ีเราไดรั้บจากพระเจา้ เพราะคนท่ีไดรั้บการใหอ้ภยัมากกจ็ะรักพระเจา้มาก การแก้แค้นเป็นของพระเจ้า มนุษยม์กัจะ

แสวงหาความยติุธรรมใหก้บัตนเองและจะไม่ยอมตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เขาจะเรียกร้องเพ่ือทวงความยติุธรรม และเม่ือ

ไม่ไดค้วามยติุธรรมกส่็งผลใหคิ้ดท่ีจะแกแ้คน้หรือตอบแทน ดว้ยเหตุน้ีเราจึงมีศตัรู การวางใจพระเจา้รวมถึงการมอบการแก้

แคน้ใหพ้ระองคเ์ป็นผูจ้ดัการแทนเรา แทนท่ีเราจะจดัการศตัรูดว้ยมือของเราเอง การคืนดเีป็นพนัธกจิของพระเจ้า การคืนดี

อยา่งสมบูรณ์เร่ิมข้ึนเม่ือมีการตดัสินใจท่ีจะใหอ้ภยั ดว้ยเหตุน้ีพระเยซูคริสตจึ์งไดเ้สดจ็เขา้มาในโลกเพ่ือยกโทษความผิด

บาปใหก้บัทุกคนท่ีสารภาพและกลบัใจใหม่ คริสเตียนตอ้งมีส่วนร่วมกบัพระคริสตใ์นการประกาศการคืนดี ศตัรูท่ีเคยมีจะ
กลบักลายมาเป็นพ่ีนอ้งของเรา 

 

อธิษฐาน 

1. ขอใหข้า้พระองคย์อมใหอ้ภยัผูอ่ื้น เพ่ือใหล้กูสามารถสร้างสนัติอยา่งท่ีพอพระทยัพระเจา้ในทุกสถานการณ์     

2. ขอใหก้ลุ่มนกัการเมืองท่ีขดัแยง้กนัในประเทศไทยไดคื้นดี และใหอ้ภยักนัและกนั เพ่ือทุกคนจะอยูอ่ยา่งสนัติได ้

3. ขอใหค้ริสตจกัรเป็นแบบอยา่งในความรัก สามคัคี เป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั และเป็นตวัอยา่งท่ีดี ในการส่งอิทธิพลท่ี
ดีต่อสงัคม 
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วนัท่ี  26  ตุลาคม 2020        ศจ.พงษศ์กัด์ิ องัศธ์ราธร 

จงเป็นความสว่างของโลก 

ท่องจ า: มธ. 5:16 

“ท านองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนท้ังปวง เพ่ือว่าเม่ือเขาท้ังหลายได้เห็นความดีท่ีท่านท า                                  
พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” 

อ่าน: มทัธิว 5:14-16, ยอห์น 8:12 

 พระเจา้ทรงมีพระประสงคใ์นการสร้างมนุษยเ์พ่ือเขาจะรู้จกัและมีความสมัพนัธ์กบัพระผูส้ร้าง ในพระเยซูคริสต์

เราถกูสร้างข้ึนมาเพ่ือประกอบการดีท่ีพระเจา้ทรงด าริล่วงหนา้ไวส้ าหรับเรา (อซ. 2:10) ทุกอยา่งท่ีเป็นความดีคือผลของ

ความสวา่ง พระเยซูทรงเรียกเราใหด้ าเนินชีวิตตามพระองค ์ เพราะพระองคท์รงเป็นความสว่างของโลกความสว่างไม่ได้อยู่

เพือ่ตวัมนัเอง แต่อยูเ่พ่ือขบัความมืดไปเสีย พระเยซูเปรียบเทียบวา่ ตะเกียงนั้นถกูสร้างมากเ็พ่ือไวจุ้ดความสวา่ง เม่ือเราอยู่

ในความสวา่งเรากจ็ะไม่มีความกลวั พระเจา้ก าหนดเราไวเ้หมือนกบัตะเกียงท่ีส่องสวา่งในบา้น เราคนเดียวไม่อาจส่องสวา่ง

แก่คนทั้งโลกได ้ ดงันั้นเราเองจะส่องสวา่งในท่ีท่ีพระเจา้ทรงก าหนดใหเ้ราอยู ่ ไม่วา่จะเป็นครอบครัวของเรา โรงเรียนของ

เรา หรือหน่วยงานของเรา คนท่ีอยูใ่กลชิ้ดเรามากท่ีสุดควรเป็นคนนั้นท่ีเห็นความสวา่งมากท่ีสุด ถา้เราไม่สามารถส่องสวา่ง
กบัคนใกลต้วัได ้เราจะส่องสว่างกบัคนท่ีอยู่ห่างไกลไดอ้ยา่งไร 

ความสว่างต้องไม่มส่ีวนในกิจการของความมดื ถา้เราเป็นลกูของความสวา่งเราตอ้งไม่ประพฤติตามกิจการท่ีเขา

ท ากนัในความมืด เม่ือใดท่ีเราเอาถงัไปครอบตะเกียง ตะเกียงกไ็ม่อาจส่องสวา่งได ้ และอีกไม่นานความสวา่งนั้นจะดบัลง  

เม่ือเราอยูใ่นท่ีมืดเป็นเวลานาน เราอาจไม่รู้เลยวา่ขณะนั้นน ้ามนัตะเกียงของเรามีเหลืออยู่เท่าไร การด าเนินชีวิตตาม 

พระวิญญาณจะช่วยปกป้องเราจากอิทธิพลของความมืด ชีวิตท่ีเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญาณจะช่วยใหเ้ราส่องสวา่งดว้ยความ

สวา่งท่ีมาจากพระคริสตอ์ยา่งย ัง่ยืน 

 

อธิษฐาน 

1. ขอใหข้า้พระองคเ์ป็นดวงสวา่งส่องแสงในท่ีมืด ไม่กลวัท่ีจะดูแตกต่างจากความมืด เพ่ือพระสิริจากพระเจา้จะอยู ่    

ดว้ยกบัลูกเสมอ 
2. ขอใหกิ้จการแห่งความมืดในประเทศไทยถกูก าจดัดว้ยความสวา่งของพระองค ์เพ่ือปัญหาสงัคมจะลดนอ้ยลง 
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วนัท่ี 27 ตุลาคม 2020        ศจ.พงษศ์กัด์ิ องัศธ์ราธร 

รังเกยีจส่ิงทีพ่ระเจ้ารังเกยีจ 

ท่องจ า: ฮบ. 1:9 

“พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดความอธรรม 

เพราะเหตนีุพ้ระเจ้า ซ่ึงเป็นพระเจ้าของพระองค์ ทรงเจิมพระองค์ไว้ 

ด้วยน า้มนัแห่งความยินดี เหนือบรรดาพระสหายของพระองค์” 
 

อ่าน: สุภาษิต 6:16-19, ยอห์น 14:6 

 พระเจา้ทรงเป็นความรักและในขณะเดียวกนัพระองคท์รงเป็นองคบ์ริสุทธ์ิดว้ย ในความรักของพระองคย์งัมีความ

เขม้งวดท่ีพระองคท์รงเอาพระทยัใส่เราในรายละเอียดของชีวิต พระองคต์อ้งการใหเ้ราทั้งหลายเป็นบุตรท่ีน่ารักของ

พระองค ์ เราเองกค็วรเอาใจใส่ต่อการด าเนินชีวิตใหส้มกบัท่ีเราทั้งหลายเป็นบุตรท่ีรักของพระองคด์ว้ย พระเจา้ทรงรักเรา
มากเพียงใดท่ีจะเรียกเราวา่เป็นบุตรของพระองค ์

เราควรรู้ว่าพระเจ้าทรงรังเกยีจส่ิงใด ดวงตา ยโส ล้ินมุสา มือท่ีเข่นฆ่าคนบริสุทธ์ิ ใจท่ีคิดแผนเลวร้าย เทา้ท่ีรีบว่ิง

ไปสู่ความชัว่ พยานเทจ็ และคนท่ีหวา่นความแตกร้าวในหมู่พ่ีนอ้ง พระเจา้ทอดพระเนตรดูวา่เราปฏิบติัต่อเพ่ือนบา้นของเรา

อยา่งไร ปัจจุบนัมีผูเ้ช่ือจ านวนไม่นอ้ยท่ีไดรั้บอิทธิพลจากโลกและด าเนินชีวิตไปตามกระแสนั้นและกระท าส่ิงท่ีน่ารังเกียจ

ต่อพระเจา้โดยขาดความระแวดระวงั และขาดความย  าเกรงพระเจา้ เราควรตั้งเป้าที่จะด าเนินชีวติในโลกนีใ้ห้เป็นที่พอ

พระทัยพระองค์ ความย  าเกรงพระเจา้ท าใหเ้รามีสติปัญญา เราตอ้งด าเนินชีวิตในโลกอย่างคนมีปัญญาเพ่ือเราจะไม่ท าให้

พระเจา้เสียพระทยั เป้าหมายในการด าเนินชีวิตของเรานั้น คือการถวายเกียรติสิริแด่พระเจา้ ไม่วา่เราจะกระท าส่ิงใดกต็ามก็

ขอใหท้ าดว้ยความเตม็ใจเหมือนกบัท าถวายแด่พระผูเ้ป็นเจา้ แนวโนม้ของสงัคมในปัจจุบนัคือการใหค้วามส าคญักบัตนเอง 

หลายส่ิงท่ีเป็นส่ิงผิดกลบักลายเป็นส่ิงท่ีถกูและยอมรับได ้ คริสเตียนควรตอ้งยืนหยดัในส่ิงท่ีถกูตอ้ง เพราะเราอยูใ่นสาย 
พระเนตรของพระองคเ์สมอ 

 

อธิษฐาน 

1. ขอใหข้า้พระองคมี์ใจปรารถนาท่ีจะท าในส่ิงท่ีพระองคช์อบพระทยั และปฏิเสธส่ิงท่ีน่าชงัเหล่าน้ี 
2. ใหค้นไทยไดพ้บสัจธรรมแท ้เพ่ือเขาทั้งหลายจะไม่ท าส่ิงท่ีน่าชงัต่อพระเจา้และต่อกนัและกนัในบา้นเมืองน้ี 
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วนัท่ี 28 ตุลาคม 2020        ศจ.พงษศ์กัด์ิ องัศธ์ราธร 

โดยพระโลหิตของพระคริสต์ 

ท่องจ า:ฮีบรู 9:22 

“แท้จริงตามธรรมบัญญัติน้ันถือว่าเกือบทุกส่ิงได้รับการช าระให้บริสุทธ์ิได้ด้วยเลือด และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว 
 กจ็ะไม่มีการยกโทษบาปเลย” 

อ่าน: ฮีบรู 9:11-14 

 พระโลหิตของพระเยซูคริสตท่ี์หลัง่ออกมาเป็นเคร่ืองถวายบูชาท่ีแตกต่างจากเลือดของสตัวท่ี์ปุโรหิตไดน้ ามาถวาย

บูชาเพ่ือขอใหพ้ระเจา้ลบมลทินบาปของประชาชน เพราะฤทธ์ิอ านาจแห่งการยกบาปนั้นมีอยูใ่นพระโลหิตของพระองค ์ 

พลบัพลาในโลกเป็นส่ิงก่อสร้างชัว่คราวเพ่ือจ าลองแบบพลบัพลาท่ีใหญ่กวา่และสมบูรณ์แบบกวา่ในสวรรค ์ แมข้องเดิมท่ี

เคยมีมาในยคุพนัธสญัญาเดิม มนุษยทุ์กคนในโลกน้ีสามารถรับการช าระบาปได ้ โดยพระโลหิตของพระคริสตจ์ะมีฤทธ์ิ

แห่งการไถ่บาปไดม้ากกวา่นั้นสกัเท่าใด เราได้รับการไถ่บาปช่ัวนิรันดร์โดยการส้ินพระชนมข์องพระเยซูบนไมก้างเขน ท า

ใหเ้ราไดรั้บการไถ่อนัสมบูรณ์ พระองคท์รงส้ินพระชนมเ์พียงคร้ังเดียวเพ่ือช่วยใหเ้ราไดรั้บความรอดตลอดกาล พระองค์

ทรงส้ินพระชนมใ์นเวลาอนัเหมาะสม เป็นเวลาท่ีมนุษยจ์นปัญญาท่ีจะช่วยตนเองใหพ้น้จากความบาปได ้ การไถ่ดว้ย 

พระโลหิตท าใหเ้ราเห็นความรักของพระเจา้ท่ีแสดงออกมาเป็นการกระท า พระองคท์รงช่วยเหลือเราในส่ิงท่ีเราไม่สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได ้ มโนธรรมของเราได้รับการช าระ โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสตด์ว้ย ไม่เพียงแต่เราจะไดรั้บการไถ่

บาปชัว่นิรันดร์เท่านั้น แต่เรายงัไดรั้บการช าระในส่วนท่ีเป็นมโนธรรมของเราดว้ย ปัจจุบนัเราพบวา่คนส่วนใหญ่ในโลก

ขาดมโนธรรม จึงมีความคิดท่ีไม่เป็นสาระ การเห็นผิดเป็นชอบ ส่ิงเหล่าเป็นตวับ่งช้ีวา่ มโนธรรมนั้นเสียไปแลว้ ขอบคุณ

พระเจา้ส าหรับโลหิตของพระคริสตท่ี์ช าระส่ิงท่ีอยูภ่ายในเราไม่วา่จะเป็นความคิดหรือจิตใจ 

 

อธิษฐาน 

1. ขอพระโลหิตของพระคริสตช์ าระขา้พระองคใ์หพ้น้มลทินบาปท่ีเกาะแน่น เพ่ือมารจะไม่อาจฟ้องผิดลกูไดอี้กเลย   

ใหค้นไทยไดรั้บพระคุณแห่งการไถ่บาปของพระเยซูคริสตด์ว้ยเถิด ลกูขอใหค้นไทยไดรั้บความรอดมากกวา่  

1 ลา้นคนภายในหา้ปีน้ี  ขอใหมี้คริสตจกัรมากกวา่ 10,000 แห่ง ใหมี้ศิษยาภิบาลมากกวา่ 10,000 คน  

2. ขอพระเจา้อวยพรพ่ีนอ้งในคริสตจกัรต่างๆ ทุกจงัหวดัท่ีจะประสานและท างานร่วมกนัขบัเคล่ือนไปในทิศทาง
เดียวกนัตามพระมหาบญัชา 
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วนัท่ี 29 ตุลาคม 2020             อจ.ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษส์ตัว ์

เป็นเกลอืแห่งแผ่นดิน                                                                                                                                                                   

ท่องจ า: มธ. 5:13 

“ท่านท้ังหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือน้ันหมดรสเคม็ไปแล้ว จะท าให้กลบัเคม็อีกได้อย่างไร ตั้งแต่น้ันไปกไ็ม่เป็นประโยชน์
อะไร มีแต่จะถกูทิง้เสียให้คนเหยียบย า่ 

อ่าน: คส. 4:6, ลก.14:34 

เกลือเป็นส่ิงท่ีใชถ้นอมอาหารไม่ใหเ้น่าเสีย และป้องกนัไม่ใหอ้าหารเส่ือมสภาพ ดว้ยเหตุน้ีในสมยัโบราณใน

ขณะท่ียงัไม่มีตูเ้ยน็ เกลือจึงเป็นส่ิงท่ีมีค่ามาก จนท าใหบ้างอาณาจกัรตอ้งตั้งหน่วยราชการเพ่ือควบคุมการซ้ือขายเกลือเป็น

การเฉพาะ นอกจากน้ีในพ้ืนท่ีซ่ึงอยูห่่างไกลทะเล การแยง่ชิงสิทธิในการครอบครองแหล่งน ้าเคม็ ท่ีสามารถน าเอามาผลิต

เกลือไดก้เ็กิดข้ึนอยา่งดุเดือด จนเกิดเป็นสงคราม ซ่ึงท าใหเ้กลือในสมยัโบราณมีราคาสูงมาก จนกระทัง่การซ้ือเกลือเพ่ือเกบ็

เอาไวใ้ชใ้นครัวเรือนตอ้งใชเ้งินมากเท่ากบัค่าแรงหลายเดือนเลยทีเดียว  เน่ืองจากประชาชนไม่ไดรั้บอนุญาตใหซ้ื้อหาได้

บ่อยคร้ัง เม่ือเกลือมีความส าคญัและหายากเช่นน้ี พระเยซูจึงทรงช้ีใหเ้ราเห็นถึงความส าคญัของการท่ีเราทั้งหลายท่ีเป็น 

ผูเ้ช่ือจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีคุณสมบติัประดุจเกลือ ซ่ึงนัน่หมายความวา่ เราจะตอ้งรักษาเอาความชอบธรรมและความรักของ 

พระเจา้มิใหเ้น่าเสีย หรือเส่ือมลงจนกลายเป็นความเฉยชา อีกทั้งตอ้งส่ือสารความรักของพระเจา้ท่ีมีอยูเ่ตม็เป่ียมในหวัใจ

ของเราไปสู่คนในสงัคม ใหพ้วกเขาไดรั้บรู้ทั้งทางค าพดูและการกระท าอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือเราทั้งหลายจะมีคุณสมบติัเป็น

ดัง่เกลือในครอบครัว ในท่ีท างานและในสังคมของเรา ผา่นทางการด าเนินชีวิตท่ีเป็นแบบอยา่งอนัดีงามใหเ้ป็นท่ีประจกัษ์
แก่สายตาของคนทัว่ไป เพ่ือเขาเหล่านั้นจะไดเ้ห็นพระเยซูผา่นชีวิตของเรานัน่เอง   

เราสงัเกตเห็นสังคมไทยในปัจจุบนัมีหลาย ๆ ฝ่ายก าลงัเขมง็เกลียวทางความคิดใส่กนั และขดัแยง้ในเชิงอุดมการณ์

ท่ียืดเยื้อมาหลายปี  และยงัไม่มีทีท่าวา่จะหาทางออกไดโ้ดยง่าย เราทั้งหลายผูซ่ึ้งอยูฝ่่ายพระเจา้มีหนา้ท่ีส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะ

ส่ือสารความรัก การใหอ้ภยัและความชอบธรรมของพระเจา้ใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์  เพราะเราตอ้งเป็น “เกลือแห่งแผ่นดินโลก” 
ตามน ้าพระทยัขององคพ์ระเยซูคริสต ์ 

 

อธิษฐาน 

1. อธิษฐานเผื่อคริสเตียนไทยทุกคนท่ีจะสามารถเป็นแบบอยา่งของความชอบธรรมของพระเจา้อยา่งเป็นรูปธรรม 

ในสงัคมหรือชุมชนท่ีเราอาศยัอยู ่  

2. ใหค้วามขดัแยง้ในเชิงความคิดและเชิงอุดมการณ์ของคนไทยเปล่ียนมาเป็นความเขา้ใจ และการยอมรับฟังกนัและ
กนั  
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วนัท่ี 30 ตุลาคม 2020                 อจ.ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษส์ตัว ์

ทูตของพระคริสต์ 

ท่องจ า:  2 คร. 5:20 

“เพราะฉะน้ันเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยท่ีพระเจ้าทรงขอร้องท่านท้ังหลายผ่านทางเรา เราจึงวิงวอนท่านในนามของ
พระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้า” 

 อ่าน:  มธ. 7:21-23, อฟ. 6:20 

  “ทูต” เป็นต าแหน่งอนัทรงเกียรติไม่วา่จะอยูใ่นสมยัใด เพราะต าแหน่งของทูตนั้นคือบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่ง

เป็นทางการจากประเทศของตน เพ่ือท าหนา้ท่ีในการเจรจา สนทนา ส่ือสาร รวมถึงติดต่อประสานงานต่าง ๆ ในนามของ

ประเทศท่ีส่งทูตท่านน้ีไป ดว้ยเหตุน้ีทูตจึงเป็นบุคคลท่ีตอ้งอาศยัอยูใ่นดินแดนท่ีไม่ใช่บา้นเมืองของตน ดงันั้น เม่ือ 

พระคมัภีร์กล่าววา่ ผูเ้ช่ือทั้งหลายเป็นทูตของพระคริสต ์นัน่จึงหมายความวา่ ผูเ้ช่ือในพระองคแ์ทจ้ริงแลว้ เขาเป็นผูซ่ึ้งไดรั้บ

การแต่งตั้งจากพระเจา้ใหท้ าพระราชกิจในโลกใบน้ีในฐานะตวัแทนของแผน่ดินสวรรค ์ แผน่ดินซ่ึงเขาเป็นประชากรอยา่ง

สมบูรณ์ชัว่นิรันดร์ ดว้ยเหตุน้ีทุกส่ิงท่ีเขากระท าบนโลก จึงตอ้งเป็นส่ิงท่ีพอพระทยัของพระเจา้ เพราะเขาก าลงัปฏิบติังาน

ในฐานะทูตของพระเจา้ นัน่หมายความวา่เขาก าลงักระท าการในนามของพระเจา้  มิใช่ในนามของตนเอง และยิ่งไปกวา่นั้น

แมว้า่ทูตของพระคริสตค์นใดจะท าผลงานไดดี้แค่ไหน กต็อ้งยกความดีความชอบใหแ้ก่ผูท่ี้ใชเ้ขามา  ทูตคนนั้นตอ้งถวาย

เกียรติยศ คืนกลบัไปสู่พระองคผ์ูท้รงใชเ้ขามา  อยา่งเช่นเม่ือเขาไดอ้ธิษฐานใหก้บัความทุกขร้์อนของบุคคลใด แลว้พระเจา้

ทรงตอบค าอธิษฐานแก่คนนั้น  เขากจ็ะตอ้งตระหนกัอยูใ่นใจ ตลอดจนส่ือสารออกไปวา่  ส่ิงเหล่าน่ีไม่ไดเ้กิดจากอ านาจ
ของเขาเอง แต่พระเจา้ต่างหากเป็นผูต้อบค าอธิษฐานของเขา  

เราควรมีความภาคภูมิใจอยูเ่สมอวา่  พระเจา้นั้นไดท้รงแต่งตั้งเราอยา่งเป็นทางการแลว้ ใหเ้ราเป็นทูตของพระองค ์ 

ดงันั้นไม่วา่เราจะท าส่ิงใด หรือจะพดูอะไร เราควรกระท าอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมตามน ้าพระทยัอนัดีเลิศของพระเจา้  
ผูซ่ึ้งเราตอ้งถวายรายงานดว้ย  

 

อธิษฐาน 

1. ขา้พระองคจ์ะมีความภาคภูมิใจในสถานภาพของการเป็น “ทูตของพระคริสต”์ และจะท าหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุด 
2. อธิษฐานเผื่อคริสเตียนไทยทุกคนท่ีจะตอบสนองอยา่งถกูตอ้งในการเป็น “ทูตของพระคริสต”์  
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วนัท่ี 31 ตุลาคม 2020                อจ.ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษส์ัตว ์

การตีสอนจากพระเจ้า 

ท่องจ า:  ฮบ. 12:11 

“การตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีเลยในเวลาน้ัน แต่น่าเศร้าใจ แต่ภายหลงักก่็อให้เกิดผลคือสันติสุขและความชอบธรรม  
แก่บรรดาคนท่ีถกูฝึกฝนโดยการตีสอนน้ัน” 

อ่าน: ปญจ. 4:9-12 

แมจ้ะมีขอ้พระคมัภีร์มากมายท่ีบอกถึงความรักของพระเจา้ท่ีมีต่อเราในฐานะลกูของพระองค ์ แต่ทวา่ขอ้พระ

คมัภีร์ซ่ึงเป็นเหมือนกบัยาขมส าหรับเราทั้งหลายผูซ่ึ้งเป็นผูเ้ช่ือ กคื็อขอ้พระคมัภีร์เก่ียวกบั “การตีสอนจากพระเจา้”  เพราะ

ถึงแมพ้ระคมัภีร์จะบอกเราในลกัษณะท่ีวา่ พระเจา้ทรงตีสอนบุคคลท่ีพระองคท์รงรัก ดัง่บิดาตีสอนบุตร  แต่กระนั้นเราก็

จะตอ้งยอมรับความจริงวา่ ถา้เลือกไดเ้ราไม่อยากจะถกูตีสอน อยา่งไรกต็าม ข่าวดีส าหรับท่านวนัน้ีคือ ถา้ท่านรู้จกัหวัใจ

ของบิดาท่ีพระเจา้มีต่อท่าน  ท่านกจ็ะไม่หวาดกลวัในส่ิงใดๆเลย  เพราะท่านมัน่ใจวา่พระเจา้ทรงรักท่านและอยูเ่คียงขา้ง

ท่านเสมอ และจะน าชีวิตของท่านไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีดีท่ีสุด   ดงันั้นไม่วา่จะเป็นการตีสอนจากพระองคผ์ูท้รงรักเรา หรือ

แมแ้ต่การถูกตีจากฝ่ายตรงขา้มท่ีคอยจอ้งจะท าร้ายและท าลายเราใหย้อ่ยยบั  เรากจ็ะไม่หวาดกลวั   เพราะเรารู้วา่พระเจา้ทรง

อยูก่บัเรา และพระองคจ์ะทรงดูแลทุกอยา่งใหเ้กิดผลดีตามพระประสงคแ์ละตามแผนการณ์ของพระองค ์ ท่ีเตม็ไปดว้ย

อนาคตและความหวงัใจเสมอ  ซ่ึงเม่ือเราตระหนกัไดด้งัน้ีแลว้ เรากจ็ะอบอุ่นใจวา่เราไม่ไดด้ าเนินชีวิตอยูอ่ยา่งเดียวดาย  แต่

เรามีพระเจา้ผูท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลกคอยเดินอยูเ่คียงขา้งเราในทุกยา่งกา้ว และพระองคท์รงพร้อมท่ีจะ

ช่วยเหลือเรา อวยพรเรา  และจะทรงตกัเตือนเราดว้ยวิธีของพระองค ์  เพ่ือเราจะไม่รับอนัตรายใดๆ  เพราะพระองคผ์ูท้รงรู้

ตอนจบของส่ิงต่างๆ  ตั้งแต่ส่ิงนั้นยงัไม่เกิดข้ึน  ทรงเป็นพระเจา้ผูท้รงสถิตอยูก่บัเรา  พระองคจ์ะไม่ปล่อยใหเ้ราตอ้งเดิน

ไปสู่หลุมพรางท่ีศตัรูขดุดกัเอาไวโ้ดยไม่ยอมตกัเตือนเราอยา่งแน่นอน ดว้ยเหตุน้ีขอใหเ้รามัน่ใจในการด าเนินชีวิตในทุก

สถานการณ์ และขอใหเ้ราวางใจพระองคเ์สมอ เหตุวา่พระเจา้ทรงรักเรามากเหลือเกิน  เพราะเม่ือเราเขา้ใจในส่ิงน้ีแลว้ เรา
จะตอบสนองอยา่งเหมาะสมต่อการตกัเตือนและการตีสอนของพระเจา้ท่ีมาจากความรักอนัเตม็ลน้ของพระองค ์ 

 

อธิษฐาน 

1. ขอทรงใหอ้ภยัขา้พระองคท่ี์โกรธเคืองพระเจา้เม่ือพระองคท์รงตีสอน ขา้พระองคจ์ะเป็นลูกท่ีสอนง่ายของ     

พระองคต์ั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป 

2. เผื่อการปรับตวัของคริสตจกัรทอ้งถ่ินท่ีจะท าพนัธกิจผา่นส่ือเพ่ือเขา้ถึงคนไทยจ านวนมากข้ึน 

 



40 

 

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2020        อจ.ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษส์ัตว ์

ท าให้พระเยซูเป็นทีนิ่ยมในบ้านเมืองของเรา  

ท่องจ า:  มก. 16:15 

“พระองค์ตรัสส่ังพวกสาวกว่า “พวกท่านจงออกไปท่ัวโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” 

อ่าน: มธ. 24:12-14, 2 ทธ. 4:2 

พระเยซูทรงมีพระประสงคใ์หเ้ราออกไปประกาศข่าวประเสริฐกบั “คนทุกชนชาติทุกภาษา” (มธ. 28:16-20)   และ

พระองคย์งัทรงบญัชาใหเ้ราออกไปประกาศข่าวประเสริฐ “ทัว่ทุกหนทุกแห่ง” ดงันั้นสาวกของพระเยซูตั้งแต่ยคุแรกจนถึง

ยคุน้ีจึงทุ่มเทชีวิตเพ่ือการประกาศข่าวประเสริฐ ไม่วา่จะตอ้งเดินทางไกลแค่ไหน หรือยากล าบากเพียงใดเพพวกเขากย็งั

ตอ้งการใหข่้าวประเสริฐแพร่ขยายไปจนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก บางคนอาจจะไม่มีความพร้อมท่ีจะออกเดินทางไปสู่

พ้ืนท่ีต่างถ่ินต่างแดนเพ่ือประกาศข่าวประเสริฐ แต่เราทั้งหลายกย็งัสามารถท่ีจะมีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐไดใ้น

ทุกท่ีท่ีเราอยู ่ เพราะในมาระโก 16:15 พระเยซูทรงบญัชาใหเ้ราออกไปประกาศข่าวประเสริฐกบั “มนุษยทุ์กคน” ดงันั้นเรา

จะสามารถบอกเร่ืองราวของพระองคก์บัคนท่ีเราพบเจอในแต่ละวนั และยอมใหพ้ระเจา้ทรงใชเ้ราไดใ้นทุกช่องทางของการ

ติดต่อส่ือสารเพ่ือตั้งใจประกาศข่าวประเสริฐ และน าวิญญาณผูค้นมาสู่การกลบัใจใหม่ และยอมรับวา่พระเยซูทรงเป็น 

พระเจา้ เราทั้งหลายมีส่วนส าคญัในการท าใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีนิยมสูงสุดของผูค้นไทยทั้งประเทศ  

แทจ้ริงแลว้การท่ีคนไทยจะประกาศข่าวประเสริฐกบัคนไทยดว้ยกนัยอ่มเป็นไปไดง่้ายกวา่ การท่ีเราจะไปประกาศข่าว

ประเสริฐกบัคนชาติอ่ืน  แมว้า่เราจะมีความเช่ือท่ีแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ของสังคมกไ็ม่เป็นปัญหา  เพราะเรากย็งัใชชี้วิต

ร่วมกบัคนไทยคนอ่ืน ๆ อยู ่และท่ีส าคญักคื็อ เราทั้งหลายกมี็ความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นเจา้ของประเทศน้ีอยา่งเท่าเทียมกนั ส่ิง

ท่ีเรามีมากยิ่งกวา่ คือการเป็นประชากรในแผน่ดินสวรรค ์ ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “เราสามารถเป็นทั้งคริสเตียนและคนไทยท่ี

สมบูรณ์ไดใ้นเวลาเดียวกนั”   ดงันั้นจึงถึงเวลาแลว้ท่ีเราจะฉวยโอกาสท าใหเ้พ่ือนร่วมชาติมารู้จกักบัพระเยซูคริสต ์
พระผูช่้วยใหร้อดของปวงประชา 

 

อธิษฐาน 

1. ขา้พระองคจ์ะอธิษฐานเผื่อเพ่ือนท่ียงัไม่รู้จกัพระเจา้ จะดูแลเอาใจใส่เขา และแบ่งปันค าพยานเร่ืองพระเยซูคริสต ์           

ใหแ้ก่พวกเขา ขอทรงใชล้กูใหเ้ป็นผูป้ระกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต ์ลกูจะท าดว้ยความตั้งใจจริง 

2. เผื่อการปรับตวัของคริสตจกัรและคริสเตียนไทยในสถานการณ์โรคระบาดน้ี  

3. เผื่อระบบการติดตามผลผูเ้ช่ือท่ีมีประสิทธิภาพในแต่ละคริสตจกัร 

 



41 

 

วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2020         ศจ.โกสุม ลกัขณานุกลุ 

ไฟของพระวญิญาณบริสุทธ์ิในเราดบัมอดได้หรือ? 

ท่องจ า: มธ. 3:11-12 

“ข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาด้วยน า้ แสดงว่ากลบัใจใหม่กจ็ริง แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลงัข้าพเจ้า       

 ทรงย่ิงใหญ่กว่าข้าพเจ้า ซ่ึงข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาทของพระองค์                                                    

พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและด้วยไฟ” (มธ. 3:11-12) 

อ่าน: กจ. 2: 1-4, 1 ธก. 5:19-22 

เม่ือเรารับบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิโดยฤทธานุภาพของพระเยซูคริสต ์หมายส าคญัของฤทธ์ิเดชนั้นคือไฟ 

-ไฟแห่งการช าระขยะ(ความบาป) ในชีวิต และทรงรวบรวมเมลด็ขา้วของพระองคไ์วใ้นยุง้ฉาง (แผน่ดินสวรรค)์ – แต่เผา

แกลบดว้ยไฟท่ีไม่มีวนัดบั (วนัพิพากษาคนบาป) โลกก าลงัเสนอสนองส่ิงเหล่าน้ีใหม้นุษยเ์พ่ือดบัไฟแห่งพระวิญญาณ 

ไดแ้ก่ ตณัหาของเนือ้หนัง: เปาโลย  ้าวา่ คนท่ีด าเนินชีวิตตามเน้ือหนงั เอาเร่ืองปากทอ้งเป็นใหญ่ รักความสะดวกสบาย และ

โลภเงิน สุดทา้ยพวกเขาจะตอ้งตาย (โรม 8:12-15) ตวัอยา่งชีวิตของแซมสนัผูจ้บชีวิตของตนเพราะความหลงไหลในสาว

งามและเพศสมัพนัธ์ จนสูญเสียพลงัและความส าเร็จของชีวิตท่ีพระเจา้ประทานให้ “ไปขอนางใหล้กูที เพราะนางตอ้งตา

ตอ้งใจลกูมาก” (ผวฉ. 14:3) “1แซมสนัไปยงัเมืองกาซา ท่ีนัน่ท่านเห็นหญิงโสเภณีคนหน่ึง กเ็ขา้ไปนอนดว้ย (ผวฉ. 16:1) 

ในยชว. 7:1, 21 หลงัจากโยชูวาน าทพัจนไดช้ยัชนะท่ีเมืองเยรีโค พระเจา้สัง่ใหท้ าลายทุกคนและส่ิงของทุกอยา่งในเมืองจน

หมด เหลือไวเ้พียงครอบครัวของราหบัเท่านั้น แต่อาคานแอบซ่อนของมีค่าบางอยา่งไวก้บัตวั ความทะนงในลาภยศ: บาง

คนพยายามสร้างตวัใหมี้เกียรติและศกัด์ิศรี ไม่ชอบความถ่อมใจ ตอ้งการใหค้นอ่ืนนบัถือวา่ตนเองดีกวา่ โดยไม่ค านึงถึง

ความซ่ือสตัย ์โลกยีวสัิย: ใน คส. 3:5 เราทั้งหลายผูเ้ป็นลกูของพระเจา้ตอ้งประหารส่ิงเหล่าน้ี การล่วงประเวณี การโสโครก 

ราคะตณัหา ความปรารถนาชัว่ ความโลภ การบูชารูปเคารพ อยา่ใหส่ิ้งเหล่าน้ีดบัไฟของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในชีวิตของเรา 

ถา้เราดบัไฟของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระเจา้จะไม่ใหอ้ภยัเราอีกเลย “อยา่ดบัไฟแห่งพระวิญญาณ อยา่ลบหลู่ค  าเผย 

พระวจนะ” (1 ธก. 5:19-20)  

อธิษฐาน 
1. ขอทรงเติมไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิใหแ้ก่ขา้พระองคท่ี์จะเผาทุกส่ิงท่ีเป็นมลทินในชีวิต เตรียมลกูไวเ้พ่ือเป็น

ผลิตผล  ท่ีดีในยุง้ฉางของพระองค ์

2. การปรับตวัของคริสตจกัร และคริสเตียน ในการด าเนินชีวิตและปรนนิบติัรับใช้   พระเจา้ ในยคุ New Normal 

และขอพระเจา้อวยพรใหค้ริสตจกัรเป็นค าตอบและเป็นความหวงัต่อผูค้น  
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วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2020         ศจ.โกสุม ลกัขณานุกลุ 

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลีย้งของท่านหรือไม่? 

ท่องจ า: สดด. 23: 1-3 

“พระยาห์เวห์ทรงเลีย้งดูข้าพเจ้าดจุเลีย้งแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน 

พระองค์ทรงท าให้ข้าพเจ้านอนลงท่ีทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงน าข้าพเจ้าไปริมน า้แดนสงบ” 

อ่าน: สดด. 23: 1-4 

 
ขอ้พระคมัภีร์ตอนน้ีเป็นตอนโปรดของคริสเตียนจ านวนมากมาย ท่ีกล่าวถึงลกูแกะทั้งหลายท่ีตอ้งพ่ึงพาผูเ้ล้ียงของ

มนัอยา่งส้ินเชิง และเนน้ถึงความสามารถของพระเจา้ท่ีเฝ้าดูแลและจดัเตรียมทุกส่ิงทุกอยา่งใหก้บัแกะของพระองคด์ว้ย

ความเตม็พระทยั ทรงท าให้นอนหลบัได้อย่างสบายใจ:  ดงันั้นเม่ือฉนัเหน่ือยและอ่อนระโหย ฉนัจะไดห้ยดุพกั ไม่ใช่หยดุ

พกัท่ีไหนกไ็ด ้ แต่หยดุพกัในท่ีๆ เป็นทุ่งหญา้เขียวสด หมายความวา่ แกะจะหลบันอนบนทุ่งหญา้ท่ีอุดมไปดว้ยอาหารของ

มนั เราเห็นภาพของความอ่ิมหน าท่ีเหลือเฟือจริงๆ แมใ้นยามหลบั  ทรงให้น า้ดืม่แห่งชีวติ เราจะไดด่ื้มน ้าท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย

จนไม่เคยกระหาย ไดด่ื้มจนพอใจ พระเจา้ทรงเติมความปรารถนาของเราจะอ่ิมเอมใจชีวติข้าพเจ้าสดช่ืนอยู่เสมอ ไม่

จ าเป็นตอ้งถกูกดดนัดว้ยส่ิงใดๆ  ทรงน าทางเราไปในความชอบธรรม ท าใหฉ้นัมัน่ใจในการทรงน าของพระเจา้วา่ ไม่เคย

ผิดพลาดเลย หากเรายอมใหพ้ระองคน์ าทาง แต่มนุษยม์กัอยากเป็นผูน้ า ถา้น าคนอ่ืนไม่ได ้อย่างนอ้ยฉนัก็จะน าทางชีวิตของ

ตวัฉนัเอง น่ีคือความภาคภูมิใจท่ีไม่แขง็แรง เพราะความดีของเราเป็นเหมือนผา้ข้ีร้ิวท่ีคลุกฝุ่ น  แม้จะต้องเดนิในหุบเขาเงา

มจัจุราชกไ็ม่กลวั เพราะพระเจา้ทรงอยูด่ว้ยเสมอ เพราะการทรงสถิตของพระองคจ์ะช่วยเราใหส้ามารถพิชิตทุกภูเขาแห่ง

ปัญหาและความยากล าบากของชีวิต แมใ้นความตายเรากจ็ะพบชีวิตท่ีผาสุกกวา่ในแผน่ดินนิรันดร์ คทาของพระองค์จะ

แก้ไขจุดอ่อนในชีวติ เม่ือฉนัท าผิดพลาดไป พระองคจ์ะช่วยแกไ้ขใหฉ้นักลบัยืนข้ึนไดใ้หม่ความรักแบบน้ีจะหาไดท่ี้ไหน?  

ธารพระกรของพระองค์ปลอบโยนชีวติ ธารพระพรคือไม่เทา้ท่ีเป็นรูปโคง้งอเหมือนตาขอขนาดใหญ่ท่ีผูเ้ล้ียงใชเ้ก่ียวตวัของ

แกะข้ึนมาจากหลุมลึก แมใ้นช่วงท่ีตกต ่าท่ีสุดของชีวิต พระองคจ์ะช่วยปลอบใจเรา  อุม้เราข้ึนมาจากจุดท่ีต ่าสุดของชีวิต  

อธิษฐาน 

1. ขา้พระองคจ์ะเลือกพระเจา้เป็นผูเ้ล้ียงของลูกในทุกๆ วนั  และจะขอเป็นแกะท่ีเช่ือวางใจในพระองคเ์สมอ 

2. เผื่อ “งานคองเกรส 9” ในหวัขอ้ “ข่าวประเสริฐไร้พรมแดน” ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 27-30 เมษายน 2021 ณ ศูนย์

ประชุมและแสดงสินคา้นานาชาติ เชียงใหม่ ขอพระเจา้ทรงอวยพรและเสริมก าลงัทีมงานในการเตรียมงาน และ
ผูน้ าท่ีจะร่วมประชุมไม่ต ่ากวา่ 5,000 คน 
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วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2020         ศจ.โกสุม ลกัขณานุกลุ 

ยอมเรียนรู้เพือ่เป็นคนดีพร้อม 

ท่องจ า: มธ. 5:48 

“เพราะฉะน้ันพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อม เหมือนอย่างท่ีพระบิดาของท่าน ผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อม” 

อ่าน: สดด. 89:19-24, กจ. 5:15-16 

 
พระเจา้จะทรงใหลู้กของพระองคก์า้วหนา้ในทุกมิติ ดูตวัอยา่งการรับใชข้องอคัรทูตเปาโลใน กจ. 5:15-16 ท่าน

กา้วสูงข้ึนจนแมแ้ต่เงาของท่านทอดผา่นไปท่ีใคร คนนั้นกห็ายโรคอยา่งน่าอศัจรรย ์  จะมีฤดูกาลท่ีพระเจา้จะยกระดบัการ

รับใชข้องท่านใหสู้งข้ึนจนถึงระดบัสูง ไม่วา่ท่านจะเป็นผูรั้บใช ้ หรือนกัธุรกิจ หรือนกัวิชาชีพกต็าม  ท่านจะกา้วสู่สุดยอด

ของการรับใชใ้นวิชาชีพนั้นได ้ ท่านจะอยูใ่นระดบัไหนกต็ามในเวลาน้ี พระเจา้ประสงคใ์หท่้านไดก้า้วสูงข้ึนไป พระองค์

ทรงเป็นพระเจา้ท่ีกา้วหนา้เสมอ และพระองคจ์ะใหท่้านกา้วหนา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง เช่นเดียวกบันกัไต่เขาท่ีจะหาภูเขาท่ีสูงกว่า

เพ่ือเขาจะข้ึนไปพิชิต  เม่ือเราเลือกท่ีจะกา้วสูงข้ึนไป เรากจ็ าเป็นตอ้งมีคุณสมบติัหรือของประทานท่ีเพ่ิมมากข้ึน นกัไต่เขา

คนนั้นกต็อ้งฝึกความแขง็แกร่งมากข้ึน ฝึกความช านาญใหม้ากข้ึน คุน้เคยกบัอุปกรณ์ท่ีจะสนบัสนุนการปีนเขาของเขามาก

ข้ึน นกักีฬาและนกัดนตรีกเ็ช่นกนั การผลกัดนัตวัเองใหก้า้วหนา้มกัตอ้งใชค้วามมานะอดทนเพ่ิมข้ึน  บางคร้ังเราตอ้งยอม

เสียสละเวลา เสียเงิน เพ่ือการฝึกฝน  พระองคจ์ะไม่ใหท่้านใชท้างลดัดว้ยการข้ีเกียจซอ้ม หรือจ่ายเงินใตโ้ต๊ะเพ่ือใหไ้ด้

ความส าเร็จอยา่งง่าย ๆ  ในวนัท่ีดาวิดไดรั้บการเจิมจากซามูเอลนั้น หลงัจากนั้นเขากต็อ้งเผชิญหนา้กบัโกลิอทัท่ีสนามรบ 

แต่ความแน่วแน่ในความเช่ือในพระเจา้ของดาวิด ท าใหท่้านกา้วขา้มความกลวัและความอาย!  เม่ือเราเขา้สู่การปกครองของ

พระคริสต ์ เรากย็อมใหพ้ระองคเ์ป็นเจา้นายเหนือชีวิตเรา ยอมเขา้สู่โรงเรียนแห่งการฝึกฝนชีวิตท่ีดีพร้อม แมว้า่มารซาตาน

จะส่งการทดลองเขา้มาในชีวิตของเรามากข้ึนกต็าม แต่พระเจา้ทรงถือวา่เป็นการทดสอบสมรรถนะท่ีดีท่ีสุด แมโ้ยบผูช้อบ

ธรรมท่ีสุดในสายพระเนตรของพระเจา้ กต็อ้งเผชิญการทดลองของซาตาน แต่พระเจา้ทรงมัน่ใจวา่ โยบจะชนะ และ

พระองคจ์ะเสริมก าลงัโยบ และคืนส่ิงท่ีโยบสูญเสียไปไดใ้นท่ีสุด เราจึงเรียนรู้บทเรียนแห่งการต่อสูเ้พ่ือเป็นคนดีพร้อม
เหมือนอยา่งพระบิดาในสวรรคข์องเรา พระองคท์รงดีพร้อม 

อธิษฐาน 

1. ขา้พระองคจ์ะไม่อายท่ีจะเป็นลูกท่ีดีพร้อมของพระเจา้ แมจ้ะตอ้งพบการทดสอบใดๆ กจ็ะบากบัน่มุ่งไปจนถึงหลกั

ชยัท่ีพระองคท์รงก าหนดไวเ้พ่ือขา้พระองค ์          

2. เผื่อคนรุ่นใหม่ท่ีจะรักและเช่ือฟังพระเจา้ และยินดีรับไมผ้ลดั เพ่ือจะว่ิงต่อไปจนถึงเส้นชยั เพ่ือใหแ้ผน่ดินของ 
พระเจา้มาตั้งอยูใ่นประเทศไทยจนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก 
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“คนต้นเรือนทีไ่ม่ขาดก าไร” 

ท่องจ า: มธ. 25:21 

“นายจึงตอบว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวท่ีดีและซ่ือสัตย์ เจ้าซ่ือสัตย์ในของเลก็น้อย เราจะตั้งเจ้าให้ 

ดูแลของจ านวนมาก เจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด” (มธ. 25:21) 

 
อ่าน: มธ. 25:14-29 

จากค าอุปมาของพระเยซูคริสตเ์ราสงัเกตเห็นบ่าวสามคนท่ีไดรั้บฝากเงินจากเจา้นาย บ่าวคนแรกไดรั้บ 5 ตะลนัต ์

แลว้เขาคา้ขายท าก าไรไดเ้พ่ิมอีก 5 ตะลนัต ์ บ่าวคนท่ีสองไดรั้บเงินฝากจากเจา้นาย 2 ตะลนัต ์แลว้เขาคา้ขายท าก าไรไดเ้พ่ิม

อีก 2 ตะลนัต ์ บ่าวทั้งสองคนจึงไดรั้บค าชมเชยและรางวลัจากเจา้นายเหมือนกนั  “นายจึงตอบวา่ ‘ดีแลว้ เจา้เป็นบ่าวท่ีดีและ

ซ่ือสตัย ์เจา้ซ่ือสตัยใ์นของเลก็นอ้ย เราจะตั้งเจา้ใหดู้แลของจ านวนมาก เจา้จงร่วมยินดีกบันายของเจา้เถิด” (มธ. 25:21) อนัท่ี

จริงแลว้เจา้นายไดฝ้ากเงินไวใ้หแ้ก่บ่าวแต่ละคนตามความสามารถของเขา คนท่ีมีก าลงัและความสามารถมากกวา่ ท างานได้

หนกักวา่ กไ็ดรั้บฝากมากกวา่ พระเยซูคริสตท์รงยติุธรรมเม่ือพระองคท์รงมอบหมายงานใหแ้ก่เราแต่ละคน ทรงทราบวา่เรา

มีความช านาญในดา้นใด แต่เกิดอะไรข้ึนกบับ่าวคนท่ี 3 เขาเอาเงินของเจา้นายไปฝังดิน เขามีเหตุผลอะไรท่ีท าเช่นนั้น?  

บ่าวคนน้ีตอบวา่ เจา้นายเป็นคนตระหน่ีและเห็นแก่ตวั “เก่ียวผลในท่ีท่ีท่านไม่ไดห้วา่น รวบรวมในท่ีท่ีท่านไม่ไดโ้ปรย” 

เขาจึงไม่อยากท าอะไรใหน้ายไดก้ าไร เขาเอาเงิน 1 ตะลนัตข์องนายไปฝังดิน  จะไปฝากธนาคารกข้ี็เกียจ เจา้นายจึงต่อวา่

บ่าวคนน้ีและขบัไล่เขาไปสู่แดนนรก  ในท่ีสุดเจา้นายกไ็ม่ไดย้ึดเงินทั้งตน้และก าไรคืนจากบ่าวทั้งสองเลย  แต่เจา้นายให้

พวกเขาเกบ็ทั้งหมดไว ้ เม่ือเพ่ิมทุนต่อไป เพ่ือการเกิดผลก าไรท่ีเพ่ิมมากข้ึนอีก เม่ือมีตน้ทุนท่ีมากข้ึน แมแ้ต่เงินตะลนัตเ์ดียว

ท่ีนายฝากใหบ่้าวคนท่ีสาม นายกย็งัเอาไปเพ่ิมใหแ้ก่คนท่ีมี 10 ตะลนัต ์  สะทอ้นใหเ้ราเขา้ใจวา่ คนท่ีเกิดผลมากก็จะไดรั้บ
จากพระเจา้เพ่ิมมากข้ึนอีก คนงานของพระคริสตจ์ะไม่เคยขาดก าไรเลย 

อธิษฐาน 

1. ขอใหข้า้พระองคเ์ป็นคนตน้เรือนท่ีสตัยซ่ื์อของพระองค ์ น าผลก าไรมาถวายใหพ้ระองคไ์ดช่ื้นชมยินดีเสมอ 

2. เผื่อสถานการณ์ทางการเมืองและการปกครองของประเทศไทย ขอใหรั้ฐบาลไทยสตัยซ่ื์อ และร่วมมือกบั

ประชาชนท่ีคิดเห็นต่างได ้ขอทรงประทานสนัติภาพใหแ้ก่ปวงชนชาวไทย 

3. เผื่อการหาทุนและงบประมาณของ กปพ. ท่ีจะมีเพียงพอเสมอ เพ่ือการขบัเคล่ือนพนัธกิจและสนบัสนุนแผนงาน

ในการประกาศและการเพ่ิมพนูคริสตจกัรในประเทศไทย 
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                                                 ไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้ 

ท่องจ า: 1 ซมอ. 2:3  

“อย่าพร ่าพูดเย่อหย่ิงโอหังอีกต่อไป อย่าให้ความจองหองออกมาจากปากของพวกเจ้า                                                   
เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรู้ ผู้ตรวจการกระท าท้ังหลาย” 

อ่าน: กจ. 5:1-11  

1. การโกหกมโีทษถึงตาย: คนส่วนใหญ่มกัจะคิดวา่การโกหกเป็นเร่ืองท่ีรับได ้ถา้หากการโกหกนั้นเป็นการช่วยเหลือคน
อ่ืน แต่ตามมาตรฐานของพระคมัภีร์นั้น การโกหกเป็นความบาปอยา่งหน่ึง การโกหกมนุษยด์ว้ยกนัเป็นส่ิงท่ีเลวร้ายอยู่
แลว้ แต่ถา้โกหกพระเจา้ยิ่งเป็นเร่ืองท่ีร้ายแรงมาก พระธรรมตอนน้ีบอกใหเ้รารู้วา่ การโกหกพระเจา้มีโทษถึงตาย เรา
ควรรู้วา่ การโกหกคือการไม่พดูความจริง และการพดูความจริงไม่หมดกคื็อการโกหกดว้ยเหมือนกนั การยกัยอกเงิน
บางส่วนไวก้เ็ป็นการโกหก 

2. อย่าท าดเีพือ่อยากได้หน้า: อานาเนียและสปัฟีราสองสามีภรรยาท่ีเป็นสมาชิกคริสตจกัรยคุแรกเห็นสาวกคนอ่ืนไดข้าย
ท่ีดินของตนและน าเงินท่ีขายไดม้าไวเ้ป็นของกลาง และคนก็ยกยอ่งสรรเสริญพวกเขา อนาเนียกอ็ยากไดรั้บการยกยอ่ง
บา้ง เขาเลียนแบบดว้ยการไปขายท่ีดินของตน แลว้น าเงินเพียงบางส่วนมาใหพ้วกอคัรทูต ท่ีจริงเร่ืองการขายท่ีดินน้ี
ไม่ไดเ้ป็นการบงัคบัใหต้อ้งท า แต่เป็นความสมคัรใจส่วนตวั ใครจะขายกไ็ด ้ไม่ขายกไ็ด ้แต่ทั้งสองอยากไดห้นา้ แต่นึก
เสียดาย จึงตอ้งเสียชีวิตไป 

3. อย่ามีส่วนในการโกง: ถึงแมก้ารโกงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เราจะไม่ไดเ้ป็นผูก้ระท าเอง แต่ถา้เราเห็นดีเห็นงามดว้ย และไม่
คดัคา้นในการโกงเหล่านั้น เรากมี็ความผิดดว้ย อยา่มีส่วนในการโกงหรือการโกหกใดๆ อยา่เกรงกลวัมนุษย ์แต่จงเกรง
กลวัพระเจา้ 

อธิษฐาน: 

1. ขอพระเจา้ช าระชีวิตของขา้พระองค ์และคริสตจกัรทั้งหลายใหป้ราศจากการโกหกใดๆ ขอพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
ทรงเปิดเผยความจริงในเร่ืองน้ีใหแ้ก่เรา 

2. ขอพระเจา้ประทานความกลา้ใหก้บัเราในการพดูความจริง ถึงแมว้า่จะตอ้งไดรั้บความเดือดร้อนจากการพดูความ
จริงกต็าม 

3. เผื่อการตั้งคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีจะมีคริสตจกัรเกิดข้ึนในทุกพ้ืนท่ี เป็นพระพรต่อทุกชุมชน และขออธิษฐาน
การตั้งคริสตจกัรในเมืองใหญ่ท่ีจะสามารถมีอิทธิพลต่อเมืองรอง และสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
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เบือ้งปลายย่อมดีกว่าเบือ้งต้น 

ท่องจ า: ปญจ. 7:8  

“เบือ้งปลายของส่ิงใดๆ กดี็กว่าเบือ้งต้นของส่ิงน้ันๆ จิตใจท่ีอดกลัน้กดี็กว่าจิตใจท่ีอหังการ” 

อ่าน: ฮบ. 12:1-4  

1. อย่าอบัอายที่จะท าความดี: คนในสังคมส่วนใหญ่ไม่อบัอายท่ีจะสวมใส่เส้ือผา้ราคาแพงท่ีไดม้าจากการโกงคนอ่ืน 
แต่อบัอายท่ีตอ้งใส่เส้ือผา้เก่าๆ พระเยซูคริสตไ์ม่ทรงอบัอายท่ีตอ้งแบกกางเขนไม่ทรงอบัอายท่ีตอ้งอยูบ่นกางเขน
พร้อมกบัโจรสองคน เพราะพระองคท์รงรู้วา่น่ีคือหนทางเดียวท่ีจะช่วยมนุษยใ์หพ้น้จากความบาปได ้ หลายคร้ัง
การท าดีในสงัคมกม็กัจะถูกคนจ านวนมากเยาะเยย้ดูถกู แต่ขอใหเ้รารู้วา่ความอบัอายในโลกไม่สามารถเทียบได้
กบัสง่าราศีท่ีพระเจา้จะประทานใหก้บัเราในสวรรค ์

2. อย่าท้อใจต่อการต่อต้านของคนบาป: บ่อยคร้ังการท าดีของเรานั้นมกัจะไปขดัผลประโยชนข์องคนอธรรม  และ
ถกูคนรอบขา้งกดดนัใหย้อมเอ้ือคนอธรรมเหล่านั้น ความกดดนัต่างๆ เหล่านั้นเป็นการทดสอบความเช่ือของเรา 
แรงกดดนัเหล่านั้นไม่หมดไปง่ายๆ  เราจึงตอ้งอดทนและไม่ทอ้ใจเม่ือตอ้งเผชิญกบัการต่อตา้นทุกรูปแบบ 

อธิษฐาน: 

1. ขอพระเจา้ช่วยใหเ้ราด าเนินชีวิตในโลกน้ีดว้ยความชอบธรรม และช่วยใหเ้ราเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตเก่าของเราให้
หมดไป 

2. ขอพระเจา้ช่วยใหเ้รามีความอดทนในการยืนหยดัเพ่ือความถกูตอ้ง และมีความหวงัท่ีจะเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีดี
ข้ึน ใหเ้บ้ืองปลายของเราสวยงามและเป็นท่ีพอพระทยั 

3. ขอใหค้ริสตจกัรไทยเห็นเป้าหมายท่ีชดัเจนของพระเยซูคริสตใ์นแต่ละปีท่ีผา่นไป เพ่ือเราจะท าพระมหาบญัชาของ
พระคริสตใ์หส้ าเร็จในเร็ววนั 

4. เผื่อระบบอภิบาลในแต่ละคริสตจกัรท่ีจะวางรากฐานความเช่ือท่ีมัน่คงและสร้างคนใหเ้ป็นสาวกแทข้องพระเยซู 
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อย่าหยุดอธิษฐาน 

ท่องจ า: 1 ธก. 5:16-18 

“จงช่ืนบานอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างสม า่เสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณี  
เพราะน่ีแหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ส าหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์” 

อ่าน: ลก.18:1-8 

1. เราคือผู้ที่พระเจ้าทรงเลอืก: ในบรรดาคนมากมายท่ีมีอยูใ่นประเทศไทยหรืออยูใ่นโลกน้ี พระเจา้ไดเ้ลือกเราเป็น
พิเศษใหไ้ดรั้บความรอด ไดรั้บชีวิตนิรันดร์ ไม่ใช่เพราะความดีของเรา แต่เพราะพระเมตตาของพระองค ์ดงันั้นเรา
ตอ้งมัน่ใจในความรักของพระเจา้วา่เป็นความรักท่ีมัน่คง และเราเองกต็อ้งรักษาความสมัพนัธ์พิเศษน้ีไวด้ว้ยการ
อธิษฐานอยา่งสม ่าเสมอ 

2. อย่าหยุดอธิษฐานแม้จะยงัไม่ได้รับค าตอบตามเวลาที่เราต้องการ: บางคนอาจจะก าหนดเวลาไวว้า่ถา้พระเจา้ไม่
ตอบเราภายในก่ีวนั เรากจ็ะท าตามวิธีการของเรา หรือบางคร้ังเราอาจจะคิดไปเองวา่ พระเจา้คงไม่ตอบเราแลว้ ก็
เลยหยดุอธิษฐาน อนัท่ีจริงการอธิษฐานเป็นเร่ืองของความทรหดอดทน และการรอคอย หากเราคิดวา่ส่ิงท่ีเรา
อธิษฐานอยู่นั้นเป็นส่ิงส าคญัในชีวิตของเราจริงๆ เราคงไม่หยดุอธิษฐานไม่วา่จะตอ้งรอคอยนานนกัเพียงใดกต็าม 

3. พระเจ้าทรงเป็นผู้ยุตธิรรม: พระเจา้ไม่เพียงแต่รักเราเท่านั้น แต่พระองคย์งัทรงยติุธรรมดว้ย เม่ือเราเผชิญกบั
ความอยติุธรรมในชีวิต พระเจา้จะไม่ทรงน่ิงดูดาย พระองคท์รงเป็นผูพิ้พากษาท่ีใหโ้อกาสคนอธรรมไดก้ลบัใจ แม้
ผูพิ้พากษาในโลกน้ีตอ้งใชเ้วลาไตร่สวนจนมัน่ใจวา่การตดัสินคดีความนั้นยติุธรรมแลว้ แต่พระเจา้ของเรานั้นทรง
ล่วงรู้ทุกอยา่งยิ่งกวา่ พระองคจ์ะตดัสินดว้ยความยติุธรรมอยา่งเท่ียงธรรมท่ีสุด เม่ือเรารู้วา่พระองคท์รงยติุธรรม ก็
อยา่หยดุท่ีจะทูลขอความเป็นธรรมจากพระองค ์
 

อธิษฐาน: 

1. ขอพระเจา้ประทานความยติุธรรมใหก้บัขา้พระองคใ์นปัญหาท่ีเผชิญอยูด่งัต่อไปน้ี ....... 
2. ขอพระเจา้ประทานความยติุธรรมใหก้บัผูท่ี้เรียกร้องความเป็นธรรมในคริสตจกัร ในองคก์ร ในท่ีท างาน ใน

ประเทศไทย และทัว่โลกดว้ย 
3. ขอพระเจา้ประทานความอดทนใหแ้ก่คริสตจกัรไทยทุกแห่งท่ีจะไม่ทอ้แทใ้นการอธิษฐานวิงวอนอยา่งเป็นน ้าหน่ึง

ใจเดียวกนั เพ่ือพวกเขาจะไดรั้บค าตอบท่ีดีท่ีสุดจากพระองคใ์นเวลาท่ีเหมาะสม 
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รางวลัแก่ผู้ชอบธรรม 

ท่องจ า: สดด. 37:25-26  

“ข้าพเจ้าเคยหนุ่ม และเด๋ียวนีแ้ก่แล้ว แต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิง้ 
 หรือเห็นพงศ์พันธ์ุของเขาขอทาน  เขาใจกว้างและให้ยืมเสมอ และพงศ์พันธ์ุของเขากเ็ป็นพระพร” 

อ่าน:  สดด. 37:16-27  

1. อย่ามองข้ามส่ิงที่เรามี: ในยคุท่ีสงัคมก าลงัแสวงหาวตัถุส่ิงของและเงินโดยไม่ค านึงถึงวิธีการท่ีไดม้านั้นวา่ถูกตอ้ง
หรือไม่ เราท่ีเป็นผูเ้ช่ือวางใจในพระเจา้จะตอ้งระมดัระวงัในการประกอบอาชีพท่ีสุจริตและชอบธรรม เราไม่ตอ้งไป
แข่งขนัหรือโออ้วดวา่เรามีอะไรดีกวา่หรือมากกวา่คนอ่ืน ไม่ตอ้งอวดบา้น อวดรถ อวดโทรศพัทมื์อถือ หรืออวดเงิน
ฝากในธนาคาร เพราะวนัหน่ึงส่ิงเหล่าน้ีกห็มดส้ินไป เราควรขอบคุณพระเจา้ในส่ิงท่ีพระองคป์ระทานใหแ้ก่เรา ส่ิงของ
ท่ีไดม้าโดยไม่ชอบธรรมนั้นจะอยูก่บัเราไม่นาน มนัจะสูญเสียไปอยา่งรวดเร็ว เหมือนกบัธุรกิจหลายอยา่งท่ีเสียหาย
อยา่งหนกัในพริบตาเม่ือพบกบัการระบาดของไวรัสโควิด 

2. จงให้ด้วยใจกว้างขวาง: ถึงแมห้ลายคร้ังเราอาจจะมีนอ้ยและมีจ ากดั แต่ถา้เราเห็นคนอ่ืนเดือดร้อน เรากค็วรใหค้วาม
ช่วยเหลือดว้ยความยินดี อยา่ปล่อยใหค้นท่ีเดือดร้อนจากไปโดยไม่ใหค้วามช่วยเหลืออะไรเลย 

3. ถึงแม้เจอปัญหากอ็ย่าท าตามแบบของคนอธรรม: เป็นไปไดท่ี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลกก็มี
ผลกบัเราท่ีเช่ือวางใจในพระเจา้ เราอาจจะตอ้งเจอกบัวิกฤตและขาดแคลนบางอยา่ง แต่เราไม่ควรหาทางออกท่ีไม่
ถกูตอ้งดว้ยการโกงหรือหลอกลวงคนอ่ืน เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงปัจจยัท่ีจ าเป็นเพ่ือตนเอง แต่เราควรขอความช่วยเหลือจาก
พระเจา้ใหช่้วยเหลือเราในวิถีทางท่ีถกูตอ้ง พระองคจ์ะไม่ทรงทอดท้ิงผูช้อบธรรมของพระองค ์แต่จะใหเ้ขาอ่ิมดว้ยของ
ดีทุกเชา้วนัใหม่ 

อธิษฐาน:  

1. ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับส่ิงดีๆ มากมายท่ีพระองคป์ระทานมาใหก้บัขา้พระองค ์ไม่วา่จะเป็นครอบครัว เพ่ือน 
พ่ีนอ้งในคริสตจกัร งาน และเงินท่ีมีอยู ่

2. ขอพระเจา้ประทานสติปัญญาใหก้บัขา้พระองคใ์นการใชส่ิ้งท่ีมีอยูใ่หเ้กิดดอกออกผลมากข้ึนเพ่ือถวายเกียรติแก่
พระองค ์และช่วยเหลือคนอ่ืนท่ีเดือดร้อน 

3. ใหข้า้พระองคเ์ป็นส่วนหน่ึงในการฟ้ืนฟปูระเทศไทย ใหไ้ดรั้บพระเมตตาคุณจากพระเจา้เสมอไป 

 


