
ขอการครอบครอง 
คูม่ืออธิษฐาน 40 วนั              1 ตลุาคม – 9 พฤศจิกายน 2019              โดย เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย 

 

วาระแห่งการอธิษฐานอดอาหาร 40 วัน เพื่อวิงวอนขอพรเพื่อประเทศไทย 

จะเตม็ด้วย...‘การครอบครอง’ 
“ขอใหแ้ผ่นดินของพระองค์มาตัง้อยู่ ขอใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองค์ 

ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ใหเ้ป็นไปอย่างนัน้ในแผ่นดินโลก”    
(มัทธิว 6:10) 

การอธิษฐาน ‘เป็นสิทธิพิเศษ’ ท่ีพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธ์ิเดชท่ีไมจ่ ากดั ได้ให้สทิธิพิเศษแก่เราซึง่เป็นมนษุย์ท่ีเต็มไป
ด้วยความจ ากดัและปราศจากฤทธ์ิเดชใดๆ ได้เป็นผู้ทลูอธิษฐานตอ่พระองค์ ฉะนัน้ การอธิษฐานจึงถือได้วา่เป็นการ ผจญ

ภยัที่เหนือ ‘ความเป็นไปไม่ได’้ และ ‘ไม่มีขีดจ ากดั’ เพราะพระเจ้ายาห์เวห์ที่เราทลูขออยูน่ี ้ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสามารถ
กระท ากิจได้มากกวา่ที่เราจะทลูขอหรือคิดได้....’    

วาระ 40 วนัแหง่การอธิษฐานวิงวอนขอพรเพื่อประเทศไทยจะเต็มไปด้วย “การครอบครอง” จะเป็นหวัข้อหลกั ที่
คริสต์ศาสนิกชนไทย ทกุคณะ องค์การ นิกาย ทกุคริสตจกัร กลุม่ หมวด เขต ภาค และ ทกุๆ เครือขา่ยอธิษฐาน ฯ  จะร่วม
จิต ตัง้ใจร่วมกนั ด้วยเช่ือมัน่วา่ นีเ่ป็นภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีพระเจ้าทรงเรียกให้เราได้กระท าร่วมกนั ดงัที่วา่ 
“และเราก็แสวงหาสกัคนหน่ึงในพวกเขา ซ่ึงจะสร้างก าแพงและยืนอยู่ในช่องโหว่ต่อหนา้เรา เพือ่แผ่นดินนัน้”  (อสค.22:30 ) 
ทัง้นี ้ก็เพื่อจะได้น าเอา ‘การอวยพระพร’ และ ‘การเปลีย่นแปลงในทางที่ด’ี มาสูแ่ผน่ดินไทยด้วยกนั 

ด้วยเหตนุี ้ตัง้แต ่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2019 ข้าพเจ้าขอเชิญชวน พี่น้องคริสต์ศาสนิกชน 
ได้ร่วมกนั “เขียนประวตัิศาสตร์หน้าใหม่”  ด้วยการร่วมกนัสร้างสรรค์สิง่ดีๆ ให้มีเกิดขึน้ในประเทศไทย ผา่นการอธิษฐาน
อีกครัง้หนึง่ เพราะวา่ ตลอดเวลา 40 วนัแหง่การอธิษฐาน เราจะร่วมกนัทลูขอ “การครอบครองของพระเจ้า” ท่ีจะปกอยู่
เหนือประเทศไทย และพระพรของพระเจ้าจะครอบคลมุ 7 ด้าน  คือ (1) การเมืองการปกครอง  (2) การศาสนา-
วัฒนธรรม (3) ครอบครัว (4) การศึกษา (5) การสื่อสาร (6) การบันเทิง และ (7) เศรษฐกิจ  

ด้วยแตล่ะด้านนัน้ ถือเป็น ‘องค์ประกอบ’ หรือ ‘รากฐาน’ ส าคญั ที่ช่วยค า้ชใูห้ประเทศไทย ให้มีความมัน่คง 
แข็งแรงและยืนหยดัอยูไ่ด้ ซึง่จะสง่ผลท าให้คนไทยมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ สงัคมมีความผาสกุ และทรัพยากรของประเทศที่มี
อยู ่จะถกูใช้ไปในทางที่ดี สร้างคณุประโยชน์ น าการเจริญพฒันาและก้าวหน้า กลบัคืนสูแ่ผน่ดินถ่ินเกิดของเราสบืตอ่ไป  

และภายในวนัอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน ศกนี ้ ในภาคบา่ย ถึง ภาคค ่า  ใคร่ขอความร่วมมือจากทา่นศาสนา
จารย์ ศิษยาภิบาล ประธานคริสตเตียนกลางแตล่ะจงัหวดั หรือ กรรมการ ก.ป.ท. จงัหวดั หรือ สมาพนัธ์คริสเตียนจงัหวดั 
หรือ เครือขา่ยคริสตชนแตล่ะเขต-จงัหวดั กรุณาร่วมมือและร่วมใจกนัจดัชมุนมุอธิษฐานที่เรียกวา่ “วันอธิษฐานแห่งชาติ” 
ในเขตพืน้ท่ี-จงัหวดั ที่พระเจ้าทรงเรียกใช้และมอบหมายให้อยูใ่นความรับผิดชอบของทา่นด้วย ซึง่การรวมพลงัร่วมกนั
ดงักลา่ว นอกจากเป็นการถวายเกียรติพระสริิแดพ่ระเจ้าแล้ว ยงัเป็นการฉลองการอวยพระพรเหนือประเทศไทยอยา่งเป็น
ทางการอีกด้วย 

ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและอวยพระพรมาเหนือประเทศไทย และขอพระองค์ทรงอวยพระพรและทรงชกู าลงั
มาเหนือคนของพระองค์ทกุๆ คน ที่ได้อทุิศตวัในการอธิษฐานอยา่งทุม่เท ขอให้เราเช่ือมัน่ด้วยกนัวา่ พระคณุเมตตา และ
พระกรุณา ‘แห่งการครอบครองของพระเจ้า’ จะมีมาถึงพี่น้องคนไทยทกุคนอยา่งแนน่อน  

ด้วยความเช่ือ ด้วยความรัก และด้วยความหวงัใจในพระเยซูคริสต์ 
ศจ.โกสมุ  ลกัขณานกุลุ 

ประธานเครือขา่ยอธิษฐานอวยพรประเทศไทย 
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1 ตุลาคม (วันท่ี 1) 
การเมืองการปกครอง : การครอบครองของพระเจ้าจะช่วยให้ 
ค่านิยมแห่งความโลภและคดโกงยุตลิง  
(กันดารวิถี 22:32-35) 
 ‚บาลาอัม‛ เป็นผู้ เผยพระวจนะท่ีได้ช่ือวา่ เป็นตวัอยา่งในทางท่ีไมดี่คนหนึง่ เพราะเขายอมปลอ่ย
ให้ความโลภเข้าครอบง าและชกัน าชีวิตจนหมดสิน้ เพียงเพราะเห็นแก่ สินจ้างรางวัลรวมทัง้ ผลประโยชน์
ท่ีจะได้รับ จงึท าให้เขาถึงกบั  ‘ยอมขายเกียรตศิกัดิศ์รี’ ยอมท่ีจะละทิง้หน้าท่ี ยอมท่ีจะหนีความรับผิดชอบ 
ซึง่เป็นภารกิจส าคญัท่ีพระเจ้ายาห์เวห์ทรงมอบหมายอยา่งไมแ่ยแส 

นัน่เป็นเพราะจิตใจของเขาเตม็ด้วยความโลภ มีความมกัได้ จงึตัง้ใจท่ีจะท าในสิ่งท่ีพระเจ้าไมไ่ด้
ทรงเรียกใช้ให้เขาไปท า และ ถึงแม้พระเจ้าจะทรงสง่ทตูสวรรค์มาห้ามปรามและยบัยัง้เอาไว้ก็ไมเ่ป็นผล  
จนในท่ีสดุพระเจ้าต้องให้ ‚ลา‛ ซึง่เป็นสตัว์ท่ีเขาใช้เป็นพาหนะข่ีไปไหนตอ่ไหน มาพดูกบัเขา แตเ่ขาก็ยงัดือ้
รัน้ไมย่อมเช่ือฟังอีก จนในท่ีสดุองค์พระผู้ เป็นเจ้าต้องเปิดตาเขาให้มองเห็น  “ทูตของพระเจ้า” ท่ีถกูสง่มา
ปรามเขาไมใ่ห้เดนิออกนอกลูน่อกทาง เม่ือจนตรอกแบบนัน้เข้าเขาถึงจะจ ายอมเปล่ียนหนักลบัมายอมเช่ือ
ฟังอีกครัง้ 

พฤตกิรรมแบบนีก็้มีให้เห็นอยูบ่อ่ยไปในสงัคมไทยไมว่า่จะเป็นคนธรรมดาสามญั จะเป็นข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ ท่ีท างานการเมือง ก็ได้สร้างปัญหาในด้านการ ฉ้อราษฎร์บังหลวงอยูบ่อ่ยๆ  บางรายก็ถกู
ศาลพิพากษาตดิคกุไปก็มี บางรายก็อยูร่ะหวา่งหลบหนีคดี เพราะกลวัท่ีจะต้องถกูจองจ าอยูใ่นคกุเหมือน
รายอ่ืนๆ แตถ่ึงกระนัน้ แม้จะมีตวัอยา่งให้เห็นแบบชดัเจนอยา่งนี ้ก็ยงัมีบางคนท่ีไมเ่คยคดิเกรงกลวัอาญา
แผน่ดนิเขาเหลา่นี ้มีจิตใจชาด้านมากพอท่ีจะฉ้อฉล ใช้เลห์่เหล่ียมกลโกง เบียดบงัหาผลประโยชน์เข้าตวัอยู่
ร ่าไป 

เราจะต้องไมป่ลอ่ยให้คา่นิยมท่ีผิดๆ แบบนีม้า ครอบง าและชักน าสงัคมไทย!! 
 
 
 

1. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้าช่วยโปรดช่วยและอวยพระพรใหส้งัคมไทย ยงัมีจิตใจทีเ่ต็มไป
ดว้ย ‚หิริโอตตปัปะ‛ คือ เป็นสงัคมทีย่งัมีผูค้นยงัมี สามัญส านึกและจิตใจที่ละอายและเกรง
กลัวต่อบาปกรรมมากกว่าทีเ่ป็นอยู่ในขณะนี้ 

2. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้าช่วยทรงปกป้อง เพือ่น ญาติพีน่อ้ง หรือ คนใกลต้วั ไม่ใหต้กเป็น
เหยือ่ และ ถูกความโลภครอบง าและชกัน าชีวิตใหเ้สียไปเหมือนดัง่บาลาอมัดว้ยเถิด  

3. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้าช่วยใหห้น่วยงาน องค์กรอิสระ ทีท่ าหนา้ทีต่รวจสอบ ป้องปราม
การทจุริต ไดท้ างานอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่จะไดก้ าราบคนคนชัว่ ฉ้อโกงใหเ้กิดความกลวั
เกรงกว่าทีเ่ป็นอยู่ในขณะนี้ 

อธิษฐาน 
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2 ตุลาคม (วันท่ี 2) 
ศาสนาและวัฒนธรรม : จะช่วยให้ 
เพิ่มความสมานฉันท์ระหว่างกัน  
(ฟิลิปปี 1:27) 
 อาจารย์เปาโลได้เตือนธรรมิกชนให้ด าเนินชีวิตให้สมกบัขา่วประเสริฐของพระคริสต์ คือให้มีความ
เป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั อนัเกิดจากขา่วประเสริฐ หลกัค าสอนของพระคมัภีร์สอนให้เราทัง้หลายท่ีเป็นผู้ เช่ือ
ด าเนินชีวิตในทางชอบธรรม ซึง่จะท าให้สงัคมไทยหน้าอยูม่ากยิ่งขึน้ หากเราทัง้หลายประพฤตปิฏิบตัติาม
หลกัการของพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งจริงจงั ชีวิตของเราจะเป็นแบบอยา่งให้กบัคนในสงัคมท่ีเราอยู ่ใน
ชมุชนท่ีเราอยู ่ในท่ีท างานของเรา หรือหมูบ้่านของเรา คนทัง้หลายในสงัคมหรือชมุชนนัน้ก็จะเห็นความ
แตกตา่ง เราทัง้หลายก็จะเป็นผู้ ท่ีสร้างความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนัให้เกิดขึน้ในสงัคม  

พระเจ้าคาดหวงัให้ผู้ เช่ือเป็นเกลือและแสงสวา่งในชมุชนและสงัคม เพ่ือเราจะได้สอ่งสวา่งให้กบั
ทกุคนในชมุชนนัน้ เราทัง้หลายเป็นตวัแทนของพระเจ้า เราต้องมีอิทธิพลท่ีดีในสงัคม เป็นผู้สร้างความเป็น
เอกภาพและความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั “อยา่เป็นหินสะดดุ” แตใ่ห้เป็นผู้ ท่ีท าทางให้ราบส าหรับคน
ทัง้หลายท่ีจะเดนิเข้ามาในความชอบธรรมของพระเจ้า 

อยา่ปลอ่ยให้แสงสวา่งท่ีพระเจ้าจดุขึน้ในชีวิตของเราแล้วดบัไปเพราะการทะเลาะเบาะแวงกนั การ
เอาตวัเองเป็นศนูย์กลาง การท าตามใจตวัเอง เพราะพฤตกิรรมแบบนีจ้ะสร้างความแตกแยกให้เกิดขึน้ใน
สงัคมหรือชมุชนและลกุลามไปถึงระดบัประเทศได้ 
จงเป็นผู้สร้างความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั และเป็นตวัแทนของพระเจ้าในประเทศไทย เพ่ือคนไทยจะได้รับ
ความรอด 
 
 
 

1. ใหผู้เ้ชื่อทกุคนด าเนินชีวิตทีส่อดคลอ้งกบัข่าวประเสริฐ เพือ่จะไดเ้ป็นเกลือและแสงสว่างใหก้บั
คนไทย เพือ่สงัคมไทยจะมีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 

2. ใหผู้เ้ชื่อทกุคนมีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ไม่ถือพวก ถือคณะ ไม่มีนิกายหรือสงักดั  มีแต่ผู้
เชื่อในพระเยซูคริสต์ ทีจ่ะร่วมมือกนัในการน าข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกไปสู่คนไทยทัง้
ประเทศ 

3. พระเจ้าท างานในหวัใจของผูเ้ชื่อทกุคน ใหต้ระหนกัถึงพระประสงค์ของพระเจ้าทีไ่ดเ้รียกเรา
ทัง้หลายใหม้าเชื่อวางใจในพระองค์ ไม่ใช่เพียงเพือ่รับพระพรเพียงอย่างเดียว แต่เพือ่พระราช
กิจพิเศษทีพ่ระเจ้ามอบหมายใหก้บัเราทัง้หลาย นัน่คือ การน าข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปสู่
คนไทยทกุคน 

อธิษฐาน 



ขอการครอบครอง 
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3 ตุลาคม (วันท่ี 3) 
ครอบครัว : ระมัดระวัง 
ครอบครัวจะสูญเสียความสัมพันธ์กับพระเจ้า 
(ปฐมกาล 3:1-21) 

พระประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างโลกคือ ต้องการให้มนษุย์ด ารงชีวิตอยูอ่ยา่งมีความสขุ ด้วย
การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพระเจ้าทกุๆ วนั แตน่า่เสียดายมนษุย์คูแ่รกกลบัไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า ไปเช่ือฟังผี
มารซาตาน ท าให้มนษุย์ล้มลงในความบาป สญูเสียความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่พระเจ้า  แตพ่ระเจ้ายงัทรงรัก
มนษุย์ และเรียกร้องให้กลบัใจมาหาพระองค์ใหม่ ทรงจดัเตรียมหนทางแหง่ความรอด ทรงเสียสละลกูแกะ
น าหนงัแกะมาท าเสือ้ให้อาดัมกบัเอวาสวมใส ่  
 เราพบวา่เม่ือมนษุย์ล้มลงในความบาป ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพระเจ้าเส่ือมสลาย ท าให้ความสมัพนัธ์
กบัมนษุย์ด้วยกนัก็เส่ือมสลายไปด้วย อาดมักบัเอวาไมย่อมรับวา่ตนเองท าผิดบาป ตา่งก็โยนความผิดบาป
ให้อีกฝ่ายหนึง่  อาดมักลา่วหาเอวาวา่ชกัจงูให้ตนท าบาป เอวาก็กลา่วหางูวา่ มาลอ่ลวงเธอ 

วนันี ้ถ้าความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้าดี ก็จะสง่ผลให้เรามีความสมัพนัธ์กบัครอบครัวและกบั
ผู้ อ่ืนดีไปด้วย แตถ้่าความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้าไมดี่ ยอ่มมีผลท าให้ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนไมดี่ด้วย     

ขอให้พ่ีน้องผู้ เช่ือทกุคนส ารวจชีวิตตนเองวา่ ความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้าเป็นอยา่งไร  ยงัคง
ใกล้ชิดตดิสนิท เหนียวแนน่กนัดีหรือไม ่หรือวา่เร่ิมออกหา่งจากพระเจ้าแล้ว 

อยา่ลืมวา่ ทกุอยา่งเร่ิมต้นท่ีความสมัพนัธ์ ยงัไมส่ายเกินไปท่ีเราจะกลบัมาหาพระเจ้าผู้ทรงรักเรา  
เพ่ือให้พระเจ้าฟืน้ฟคูวามสมัพนัธ์ของเรากบัพระองค์ขึน้มาใหม่ เพ่ือจะฟืน้ฟคูวามสมัพนัธ์ของเรากบั
ครอบครัวและผู้ อ่ืนตอ่ไป 

 
จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวงัระไวรอบด้าน เพราะชีวิตเร่ิมต้นออกมาจากใจ  (สภษ.4:23) 

 
 
 

1. ใหพี้น่อ้งคริสตชนทกุคนเร่ิมตน้ชีวิตทกุๆ วนัดว้ยการสร้างความสมัพนัธ์ทีดี่กบัพระเจ้า ใกลชิ้ด
ติดสนิทกบัพระเจ้า ดว้ยการอธิษฐานและการอ่านพระคมัภีร์  

2. ใหพ้ระจ้าฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธ์ใหม่สดกบัพระองค์ทกุวนั ขอใหชี้วิตรับการเปลีย่นแปลงเหมือน
พระเจ้ามากย่ิงข้ึน ผ่านความสมัพนัธ์ทีส่นิทสนมกบัพระเจ้า 

3. ใหพ้ระเจ้ารักษาใจของเรา ใหใ้จของเรามีความสมัพนัธ์สนิทกบัพระเจ้าทกุวนั เพือ่ชีวิตของเรา 
จะเป็นพรต่อตนเอง ครอบครัว และคนอืน่ๆ ทีอ่ยู่รอบๆ ตวัเรา ทัง้ทีบ่า้น ทีท่ างาน ทีโ่รงเรียน 
และทกุทีท่กุแห่งทีเ่ราไป 

อธิษฐาน 
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4 ตุลาคม (วันท่ี 4) 
การศึกษา : การเข้าใจถงึความส าคัญของการศึกษาจะช่วยให้ 
สามารถศึกษาตามแนวทางของพระคัมภีร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อลูกหลานของเรา 
(1 ทโิมธี 4:6-7) 

อคัรทตูเปาโลได้เขียนจดหมายถึงทิโมธีซึง่เป็นลกูศษิย์ของตน ซึง่ได้รับมอบหมายให้เป็นศษิยาภิ
บาลดแูลคริสตจกัรท่ีเมืองเอเฟซสั แม้จะอยูใ่นแคว้นเอเชีย แตผู่้คนท่ีนัน่ก็นิยมวฒันธรรมแบบกรีกมาก ทัง้นี ้
ในพระธรรมกิจการได้เลา่ถึงการจลาจลของกลุม่ผู้ ท่ีท าธุรกิจขายของท่ีระลกึท่ีวิหารของเทวีอารเทมิสใน
เมืองเอเฟซสั เพราะเกรงวา่ธุรกิจของพวกตนจะได้รับผลกระทบจากการประกาศขา่วประเสริฐของเปาโล จงึ
พยายามขดัขวางเปาโลอยา่งรุนแรง และเหตกุารณ์ก็ลกุลามบานปลายจนเปาโลอยูท่ี่เมืองเอเฟซสัไมไ่ด้ 
(กจ.19) อยา่งไรก็ตาม เม่ือทิโมธีมารับหน้าท่ีดแูลคริสตจกัรแหง่นี ้เปาโลจงึก าชบัทิโมธีให้ยดึเอา “หลัก

พระคัมภีร์” และพงึระมดัระวงัไมใ่ห้ นิยายปรัมปราเก่ียวกบัเทพเจ้าของชาวกรีก เข้ามามีอิทธิพลทัง้ตอ่ชีวิต
ของตนเองและคริสตจกัร ซึง่ไมใ่ชเ่ป็นเร่ืองง่ายเลย เพราะท่ีเอเฟซสัในเวลานัน้ คนสว่นใหญ่ไมไ่ด้เป็นคริส
เตียน สิ่งท่ีครูบาอาจารย์ชาวเอเฟซสัถ่ายทอดให้กบัลกูศษิย์ของตน ก็คงจะไมพ้่นเร่ืองของเทพเจ้าตา่งๆ 
ของชาวกรีกนัน่เอง ซึง่แนน่อนวา่ สิ่งนีจ้ะสง่อิทธิพลทางความคดิตอ่ลกูหลานชาวเอเฟซสัอยา่งแนน่อน  แม้
ภายหลงัคนเหลา่นัน้จะมาเป็นคริสเตียนก็ตาม  

การศกึษามีอิทธิพลทางความคดิตอ่ผู้คนอยา่งมาก ดงันัน้ ทกุกลุม่จงึใช้การศกึษาเป็นเคร่ืองมือใน
การถ่ายทอดวฒันธรรมของตนไปยงัคนรุ่นตอ่ไป ซึง่ก็รวมถึง แนวความคดิ โลกทศัน์ ฯลฯ ท่ีคนรุ่นหนึง่
ต้องการให้คนอีกรุ่นหนึง่ได้ร่วมกนัสืบทอด  

ทัง้นี ้พวกเราชาวคริสต์ก็ต้องใช้การศกึษาเป็น  “เคร่ืองมือในการสืบสานความเชื่อ”  ไปสูค่นรุ่น
ตอ่ไปเชน่เดียวกนั ลองคดิดวูา่ จะเกิดอะไรขึน้ หากสงัคมท่ีลกูหลานของเราก าลงัด าเนินชีวิตอยู ่ไมใ่ชส่งัคม
ของคริสเตียน และระบบการศกึษาก็ไมใ่ชร่ะบบการศกึษาท่ีมุง่เน้นการถ่ายทอดความคดิ และมมุมอง 
ตลอดจนโลกทศัน์แบบพระคมัภีร์ เม่ือเราตระหนกัถึงความส าคญัของการศกึษา ให้เรามุง่มัน่ท่ีจะ “ท าให้

การศึกษาตามแบบพระคัมภีร์” มีผลตอ่ลกูหลานของเราอยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนั ก็ขอให้
เราระลกึถึงระบบการศกึษาโดยรวม และร่วมกนัถ่ายทอดมมุมอง ความคดิตามแบบของพระคมัภีร์ไปสู่
กลุม่คนอ่ืนๆ ในสงัคมด้วย แม้วา่เวลานีพ้วกเขาจะยงัไมใ่ชผู่้ เช่ือก็ตาม  
 
 
 

1. ใหมี้คริสเตียนเป็นเจ้าของสถาบนัการศึกษามากข้ึน รวมทัง้เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการก าหนด
หลกัสูตรการศึกษาของประเทศ 

2. ใหร้ะบบรวีวาระศึกษาหรือคริสเตียนศึกษาในคริสตจกัรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ใหลู้กหลานของคริสเตียนจะร่วมกนัสืบสานความเชื่อตามแบบพระคมัภีร์ไปยงัคนรุ่นต่อไป  

อธิษฐาน 
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5 ตุลาคม (วันท่ี 5) 
สื่อสารมวลชน : การใช้ขุมพลังแห่งข้อมูลข่าวสารภายใต้การทรงน าของพระเจ้าจะช่วยให้ 
สามารถช่วงชิงความได้เปรียบล่วงหน้า 
(ผู้วินิจฉัย 7:7-25) 

‚กิเดโอน‛ เป็นผู้วินิจฉยัท่ีท าการรบด้วยยทุธวิธีแหง่สงครามข้อมลูขา่วสารซึง่พระเจ้าได้ทรงบญัชา
ให้เขากระท า  เพราะถึงแม้วา่กิเดโอนจะต้องใช้ทหารท่ีคดัเลือกแล้วเพียง 300 คน ในการตอ่สู้กบักองทพั
ของข้าศกึท่ีมีจ านวนหลกัแสน แตกิ่เดโอนก็สามารถช่วงชิงความได้เปรียบผา่นทางการใช้ขุมพลังแห่ง
ข้อมูลข่าวสารภายใต้การทรงน าของพระเจ้าทัง้นี ้จะเห็นได้วา่มี “ข่าวสาร” แพร่สะพดัไปในกองทพั
ข้าศกึถึงสิ่งบอกเหตลุว่งหน้าวา่พวกเขาจะต้องพา่ยแพ้ให้แก่กิเดโอน  ขา่วนีบ้ัน่ทอนก าลงัใจของฝ่ายข้าศกึ
เป็นอนัมาก แตท่วา่กลบัเพิ่มความฮกึเหิมให้กบัฝ่ายกิเดโอนอยา่งมหาศาล  ยิ่งไปกวา่นัน้เม่ือต้องออกรบ กิ
เดโอนได้ให้ทหารทัง้ 300 คน เป่าแตรและชคูบเพลิง แตรและคบเพลิงหนึง่ชดุเป็นสญัลกัษณ์ของทหารหนึง่
กอง  ดงันัน้  “ข่าวสาร” ท่ีฝ่ายข้าศกึตีความออกมาก็คือ  กิเดโอนมีทหารอยูถ่ึง 300 กอง และเม่ือประกอบ
กบัขา่วสารท่ีฝ่ายข้าศกึได้รับก่อนหน้านีว้า่พวกเขาจะพา่ยแพ้ก็จงึเกิดความสบัสนอลมา่นและฆา่ฟันกนัเอง   
ซึง่สง่ผลให้กิเดโอนได้รับชยัชนะในการรบครัง้นี ้
             จากยทุธวิธีการรบของกิเดโอนท่ีบนัทกึเอาไว้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ตอนนี ้ท าให้เราเหน็ได้วา่การ
ส่ือสารมวลชนซึง่เป็นการปลดปลอ่ยขมุพลงัแหง่ข้อมลูขา่วสารให้เกิดผลอยา่งชดัเจนในทางปฏิบตันิัน้
สามารถเทียบเคียงได้กบัแสนยานภุาพของกองทพัขนาดมหมึาเลยทีเดียว  

              ในยคุข้อมลูขา่วสารเชน่ในปัจจบุนันี ้ สงัคมไทยเตม็ไปด้วยการใช้ส่ือเพ่ือชว่งชงิมวลชน
ให้ไปเข้ากบัฝ่ายของตนให้ได้มากท่ีสดุ  ซึง่น่ียงัไมน่บัรวมไปถึงการเผยแพร่ขา่วสารเพ่ือโน้มน าผู้คนไปสูส่ิ่ง
มอมเมาชีวิต ตลอดจนโน้มน าผู้คนไปสูแ่นวคดิในการด าเนินชีวิตตามคา่นิยมทางโลก ดงันัน้  ถึงเวลาแล้วท่ี
เราจะต้องตระหนกัในวิกฤตการณ์เหลา่นี ้ แล้วชว่ยกนัเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารท่ีพระเจ้าทรงน าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ผา่นชอ่งทางตา่งๆ  เพ่ือผู้คนในสงัคมไทยจะไมถ่กูชกัน าไปด้วยคา่นิยมท่ีไมเ่ป็นไปตามน า้
พระทยัของพระเจ้า และได้รับรู้วา่พระองค์ยงัทรงหว่งใย และจดัเตรียมหนทางท่ีดีกวา่เอาไว้ให้กบัพวกเขา
เสมอ 
 

 
 

1. ใหมี้คริสเตียนไดเ้ข้าไปสู่วงการสือ่สารมวลชนใหม้ากข้ึนทกุๆ ปี ทัง้  หนงัสือพิมพ์ วิทย ุ
โทรทศัน์ ซ่ึงถือเป็นช่องทางในการสือ่สารทีเ่ป็นกระแสหลกัของประเทศ  

2. ใหส้ านกัสือ่สารมวลชนต่างๆ ของคริสเตียน ทีจ่ดัตัง้ข้ึนมาเพือ่สือ่สารเร่ืองราวของพระเจ้า
โดยเฉพาะ ใหพ้วกเขาไดร้ับการสนบัสนนุในดา้นงบประมาณอย่างเพียงพอ  

3. ใหก้ารสือ่สารผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ออนไลน์ ออฟไลน์ของคริสเตียนทกุคนประสิทธิภาพ 

อธิษฐาน 



ขอการครอบครอง 
คูม่ืออธิษฐาน 40 วนั              1 ตลุาคม – 9 พฤศจิกายน 2019              โดย เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย 

 

6 ตุลาคม (วันท่ี 6) 
บันเทิง : นักร้อง 
ผู้น าประชากรสรรเสริญพระเจ้า 
(สดุดี 100) 

พระธรรมสดดีุเกือบทัง้เลม่ กลา่วถึงการสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ โดยเฉพาะกษัตริย์ดาวิด 
ไมเ่พียงเขียนบทสดุดีเทา่นัน้ ทา่นเลน่ดนตรีอีกด้วย ซึง่เป็นต ะลนัต์ความสามารถท่ีพระเจ้าประทานให้ การ
นมสัการพระเจ้าในคริสตจกัรเป็นสิ่งส าคญั มาก เพราะเป็นการ น าคนให้สรรเสริญพระเจ้า ผู้น านมสัการ 
นกัร้อง นกัดนตรีจงึต้องฝึกซ้อม เป็นอยา่งดี  ต้องทมุเทให้ กบัการฝึกซ้อม เพ่ือจะพาท่ีประชมุสรรเสริญพระ
เจ้า อยา่งไรก็ตาม แม้ฝึกซ้อมมาดีแคไ่หน แตถ้่าชีวิตของผู้ น า และนกัร้อง นกัดนตรีไม่เหมาะสม อยูใ่นบาป  
การนมสัการพระเจ้าก็ไมเ่ป็นการนมสัการอีกตอ่ไป  อาจารย์เปาโลกลา่ว วา่ “พี่น้องทัง้หลาย ด้วยเหตุนี ้
โดยเหน็แก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทัง้หลายให้ถวายตัวของท่านแด่
พระองค์ เพ่ือเป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิตอันบริสุทธ์ิและเป็นท่ีพอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการ
โดยวิญญาณจิตของท่านทัง้หลาย” (รม.12:1) 

ทกุครัง้ท่ี เรานมสัการพระเจ้า จงท าด้วยสดุใจ ของเรา ในฐานะผู้ถกูสร้างใหม ่ “เราทัง้หลายผู้เข้า
สุหนัตแท้ เป็นผู้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ และช่ืนชมยนิดีในพระเยซูคริสต์ และไม่ได้ไว้ใจ
ในเนือ้หนัง” (ฟป.3:3) นกัร้องต้องเป็นผู้นมสัการท่ีแท้จริง เม่ือนกัร้อง ต้องนมสัการพระองค์อยา่งสดุใจ ไม่
วา่สถานการณ์รอบข้างจะเป็นอยา่งไร นกัร้องได้ขยายการท างานของพระวิญญาณบริสทุธ์ิในชีวิต ผู้ ฟัง 
นกัร้องจะเตม็ล้นพระคณุและความรักเม่ือนมสัการ น่ีคือพระพรส าหรับนกัร้อง เม่ือเรานมสัการพระเจ้า เรา
ได้น าเสียงของเราสรรเสริญพระเจ้าและสดดีุแดพ่ระเจ้า (อฟ.5:19) จงเรียนรู้ท่ีจะร้องเพลงแดพ่ระเจ้าในการ
นมสัการ 

การนมสัการ ไมใ่ชก่ารประกวดร้องเพลง  แตเ่ป็นการนมสัการพระ เจ้า ดงันัน้  ไมว่า่เสียงของ เราจะ
ไพเราะหรือไม่ ก็ตาม จงนมสัการพระเจ้าด้วยการร้องเพลง ผู้น านมสัการ และนกัร้องคือผู้ ชว่ยเรานมสัการ
พระเจ้าด้วยบทเพลงตา่งๆ เราต้องนมสัการพระเจ้าร่วมกนักบัพวกเขาด้วย 
 
 
 

1. ใหผู้น้ านมสัการ นกัร้อง นกัดนตรี มีใจทุ่มเทในการฝึกซ้อมและน าประชากรของพระเจ้า
นมสัการพระองค์ เพือ่น าการสรรเสริญไปสู่พระเจ้าผูย่ิ้งใหญ่ 

2. ใหก้ารนมสัการทกุครั้ง ประชากรของพระเจ้าไดพ้บกบัพระเจ้าเป็นส่วนตวั เพือ่จะไดมี้
ประสบการณ์แห่งความชื่นชมยินดี 

3. ใหน้กัร้องทีย่งัไม่รู้จกัพระเจ้า ใหม้าเชื่อวางใจในพระองค์ เพือ่พวกเขาจะไดน้ าเสียงของพวก
เขามาสรรเสริญพระเจ้า และเป็นผูน้ าการสรรเสริญไปสู่คนทัง้หลาย 

อธิษฐาน 
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7 ตุลาคม (วันท่ี 7) 
เศรษฐกิจ : ความสัตย์ซ่ือต่อพระเจ้าจะช่วยให้ 
การเงนิและเศรษฐกิจในชีวิตของเราดีขึ้น 
(มาลาคี 3:6-12) 
 ในทกุวนันี ้เราจะได้ยินพอ่ค้าแมค่า่บน่กนัวา่ เศรษฐกิจไมดี่ ค้าขายไมค่อยได้ คนไมรู้่ไปไหนกนั
หมด ไมว่า่เราจะเดนิไปในท่ีไหน เราจะเห็นร้านอาหารตา่งๆ จะมีลกูค้านัง่กนัอยูไ่มก่ี่โต๊ะ มีน้อยร้านมากท่ีมี
ลกูค้าแนน่ร้าน แม้แตค่ริสเตียนจ านวนมากก็เจอะเจอกบัปัญหาเศรษฐกิจท่ีตกต ่าอยูใ่นขณะนี ้ 

แตพ่ระเจ้าตรัสกบัอิสราเอลประชากรท่ีพระองค์ทรงเลือกสรรวา่ จงลองดเูราในเร่ืองนี ้เร่ืองนีคื้อ
เร่ืองความสตัย์ซ่ือในการถวาย เม่ือเราสตัย์ซ่ือตอ่พระเจ้า โดยเฉพาะเร่ืองเงินๆ ทองๆ ซึง่เป็นสิ่งท่ีมีคา่และ
หายาก โดยเฉพาะในชว่งเวลาท่ีเศรษฐกิจฝืดเคืองเชน่นี ้แตพ่ระเจ้าได้ท้ายอิสราเอลประชากรท่ีพระองค์ทรง
เลือกสรร ซึง่ในเวลานัน้ อิสราเอลพึง่อพยพออกจากอียิปต์และก าลงัเดนิอยูใ่นถ่ินทรุกนัดาน เพ่ือไปยงั
ดนิแดนท่ีพระเจ้าจะประทานให้ เป็นเวลาท่ีเตม็ไปด้วยความยากล าบาก พระเจ้าก็มาทดสอบหวัใจของพวก
เขา มาท้าทายให้ถวายสิบลดให้กบัพระองค์  

ซึง่ก็เหมือนกบัเราเวลานี ้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ท่ียากล าบาก เวลาท่ีเศรษฐกิจก าลงัตกต ่า รายได้
ฝืดเคือง หาได้ไมพ่อจา่ย ซึง่เวลาและสถานการณ์แบบนีแ้หละ เป็นเวลาและสถานการณ์ท่ีดีท่ีจะวดัใจและ
วดัความสตัย์ซ่ือของเราได้เป็นอยา่งดี พระเจ้าเรียกร้องให้เราสตัย์ซ่ือในเร่ืองของการถวายในสถานการณ์ท่ี
เศรษฐกิจก าลงัตกต ่าแบบนี ้เพ่ือจะอวยพรเราทัง้หลาย เม่ือเราเช่ือฟังและท าตามท่ีพระเจ้าเรียกร้อง พระพร
ก็จะเกิดขึน้กบัเรา เม่ือพระพรเกิดขึน้กบัเรา คนทัง้หลายท่ีเห็นพระเจ้าอวยพรเรา เค้าก็จะได้เห็นวา่ พระ
เจ้าของเรานัน้ทรงยิ่งใหญ่เพียงใด 

อยา่ปลอ่ยให้โอกาสทองท่ีพระเจ้าย่ืนให้หลดุลอยไป จงรับเอาด้วยความเช่ือ จงกล้าท่ีจะเหยียด
ออกและรับค าท้าทายของพระเจ้า 
 
 
 

1. ใหเ้ราทัง้หลายกลา้ทีจ่ะรับค าทา้ทายของพระเจ้า สตัย์ซ่ือต่อพระเจ้า เพือ่พระเจ้าจะไดอ้วยพร
เศรษฐกิจการเงินในชีวิตของเรา และพระเกียรติจะเป็นของพระเจ้า 

2. ใหผู้เ้ชื่อทกุคนซ่ึงพระเจ้าไดเ้รียกมาเป็นประชากรของพระองค์ มีความสตัย์ซ่ือต่อพระเจ้าและ
ต่อตวัเอง ในเร่ืองของการถวายสิบลด ไม่ใช่เร่ืองเงินเท่านัน้ แต่รวมถึงเร่ืองอืน่ๆ ในชีวิตของ
ตนเองดว้ย 

3. ใหพ้ระเจ้าประทานสติปัญญาใหก้บัผูบ้ริหารประเทศในการแก้ไขเศรษฐกิจของประเทศไทยให้
พลิกฟ้ืนกลบัคืนสู่สภาพดีโดยเร็ว เพือ่คนไทยทัง้ประเทศจะไดเ้ห็นถึงความย่ิงใหญ่ของพระเจ้า  

 

อธิษฐาน 
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8 ตุลาคม (วันท่ี 8) 
การเมืองการปกครอง : การครอบครองของพระเจ้าจะช่วยให้ 
ความซ่ือสัตย์และความจงรักภักดีมีเพิ่มทวีคุณ  
(มทัธิว 26:14-16) 

‚ยดูาสอิสคาริโอท‛ เป็นหนึง่ในบรรดาสาวกของพระเยซูคริสต์ เขาเป็นคนสนิทท่ีพระองค์ทรงไว้ใจ
แตเ่ขาได้คดิและทรยศตอ่ผู้ เป็นพระอาจารย์ ด้วยการขายให้กบัเหลา่ผู้น าศาสนาในมลูคา่ 30 เหรียญ 
(เทา่นัน้) ซึง่ในพระคมัภีร์ได้บนัทกึเอาไว้วา่  ‘ตัง้แต่วนันัน้เป็นตน้มา ‚ยูดาส‛ ก็ไดจ้้องหาโอกาสทีจ่ะชี้เป้า
เพือ่มอบพระเยซูใหก้บัคนเหล่านัน้ทกุวนั’ นัน่หมายความวา่ เม่ือลกึๆ ในจิตใจไร้ซึง่ความสตัย์ซ่ือ ขาดความ
จงรักภกัดี แม้ทกุเวลานาทีท่ีอยูใ่กล้ชิดกนั กินนอนอยูด้่วยกนั ก็เป็นมิตรภาพท่ีไร้คา่และสญูเปลา่ !! 

และเม่ือสบโอกาสเขาก็ได้สง่มอบพระเยซูคริสต์ให้กบักลุม่คนท่ีต้องการจบักมุพระองค์ ด้วยการ
เดนิเข้าไปทกัทายกด้วยการจบู (เป็นธรรมเนียมทกัทายกนัแบบแก้มชนแก้ม) ซึง่การจบูนี ้เป็นอาณตัิ
สญัญาณชีต้วั ซึง่ถือกนัวา่ เป็นการกระท าท่ีต ่าช้ามากๆ ตอ่มาในภายหลงัเม่ือเขาเห็นวา่ พระอาจารย์ซึง่
เป็นผู้บริสทุธ์ิต้องถกูตดัสินลงโทษประหารชีวิต เขาก็เกิดรู้สกึส านกึผิดและเสียใจแตก็่ไมอ่าจแก้ไขอะไรได้
อีก เขาจงึปลีกตวัออกไปนอกเมือง และลงมือท าการปลิดชีพตวัเองด้วยการแขวนตนเองบนต้นไม้   

ก็ต้องยอมรับความจริงวา่ความซ่ือสตัย์ ( Faithful) และ ความจงรักภกัดี ( Loyalty) เป็นสิ่งท่ีหาได้
ยากมากขึน้ในสงัคมไทย ไมว่า่จะในระดบัใดล้วนแตป่ระสบกบัสิ่งดีท่ีวา่นีไ้ด้ขาดหายไป หรือถ้าจะยงัคงพอ
มีอยูบ้่าง ก็เหลืออยูน้่อยมากเตม็ทนและขอให้เช่ือเถิดวา่ ทัง้ประเทศชาต ิหนว่ยงาน องค์การ องค์กร บริษัท 
และครอบครัวท่ีไหนๆ หรือจะเป็นระดบัใดก็ตาม ถ้าหากขาดสิ่งเหลา่นีไ้ป ก็จะเตม็ไปด้วยปัญหาอยา่ง
แนน่อน กลา่วคือ จะไมมี่การปกป้อง จะไมมี่ความใสใ่จ จะไมด่แูลรักษา จะหาความรับผิดชอบไมไ่ด้ เป็น
ต้น 
 
 
 

1. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้า ช่วยทรงปกป้องประเทศไทย ใหพ้น้จากภยัคกุคามในรูปแบบต่างๆ 
จากกลุ่มคนทีไ่ม่หวงัดี ซ่ึงมีจิตใจทีคิ่ดคดทรยศชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนคนไทย  

2. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้า ช่วยประทานสติปัญญา ความเข้าใจ และสายตาทีแ่หลมคม 
ใหก้บัพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์  สถาบนัการศึกษาและองค์การดา้นการศาสนา ทีจ่ะใหค้วามส าคญั
และเร่งมือปลูกสร้างค่านิยมดงักล่าวนี ้ใหเ้จริญงอกงามในความคิดจิตใจของเยาวชนและคนไทย
ทกุเพศวยั  

3. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้า ช่วยใหท้กุคนทีมี่ความคิดจิตใจเต็มไปดว้ยความสตัย์ซ่ือ และมี
ความจงรักภกัดี ไดเ้ป็นมีชีวิตดี มีความก้าวหนา้ ประสพความส าเร็จ และเจริญรุ่งเรืองเสมอ  

      อธิษฐาน 
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9 ตุลาคม (วันท่ี 9) 
ศาสนาและวัฒนธรรม : จะช่วยให้ 
มุ่งไปสู่การพัฒนาจิตใจ 
(โคโลสี 1:9-10) 
 อาจารย์เปาโลได้อธิษฐานเผ่ือพ่ีน้องท่ีโคโลสีอยา่งไมห่ยดุหยอ่น เพ่ือให้เพียบพร้อมด้วยความรู้ถึง
พระทยัของพระองค์และในสรรพปัญญา อาจารย์เปาโลตระหนกัวา่ ถ้าผู้ เช่ือทกุคนเข้าใจและเข้าถึงความ
จริงแหง่ขา่วประเสริฐและน า้พระทยัของพระเจ้า ก็จะท าให้ผู้ เช่ือเกิดการพฒันาความคดิ จิตใจและจิต
วิญญาณ ซึง่จะน าไปสูค่วามจ าเริญขึน้ในทกุทาง อาจารย์เปาโลจงึได้ทุม่เทเวลาในการอธิษฐานให้กบัผู้ เช่ือ 
เพ่ือให้เขาเตบิโตและเข้าใจ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นลายแทง เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินชีวิตของผู้ เช่ือ ซึง่เปรียบเสมือน
อาหารฝ่ายจิตวิญญาณ รวมถึงจิตใจ เม่ือผู้ เช่ือทกุคนให้ความส าคญักบัพระวจนะของพระเจ้า สนใจศกึษา 
เรียนรู้ และประพฤตติาม ก็จะเข้าใจและก่อให้เกิดสรรพปัญญา ซึง่น าไปสูก่ารพฒันาจิตใจของตนเอง ซึง่จะ
สง่ผลตอ่ตนเองและคนรอบข้าง ไปจนถึงสงัคมท่ีเราอยู ่  

จงแสวงหาความจริงของพระเจ้า เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า เพ่ือพฒันาจิตใจของตนเองอยูเ่สมอ 
เพ่ือให้ชีวิตของเรามีอิทธิพลตอ่สงัคมท่ีเราอยู ่โดยเฉพาะในบ้านของเราเอง ในท่ีท างานของเรา ในคริสตจกัร
ของเรา ตลอดจนถึงชมุชนและประเทศชาต ิ 

จงเป็นเหมือนชาวเบโรอาท่ีสนใจเอาใจใส ่ค้นคว้าดพูระวจนะของพระเจ้าวา่เป็นจริงดงักลา่ว
หรือไม ่เพ่ือชีวิตของเราจะไมเ่หมือนเดมิอีกตอ่ไป เพ่ือจะน าเราทัง้หลายไปสูก่ารพฒันาจิตใจท่ีสงูขึน้  
 
 
 

1. ใหผู้เ้ชื่อทกุคนตระหนกัถึงความส าคญัของการศึกษาเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า เพือ่พฒันา
ชีวิตของตนเอง และก่อใหเ้กิดปัญญาและความเข้าใจ จนสามารถมีชีวิตทีมี่อิทธิพลต่อสงัคม
และประเทศชาติในทีส่ดุ 

2. ใหพ้ระวิญญาณบริสทุธ์ิของพระเจ้าเปิดเผยความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์ใหผู้เ้ชื่อทกุ
คน และขอพระองค์ทรงประทานความเข้าใจใหก้บัเราทัง้หลาย เพือ่จะไดป้ระพฤติปฏิบติัตาม
พระวจนะของพระเจ้าไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

3. ใหพ้ระเจ้าท างานในหวัใจของผูเ้ชื่อทกุคน ทีจ่ะน าความจริงและพระปัญญาของพระเจ้า ส่ง
ต่อไปยงัคนรุ่นหลงัอย่างเข้มข้น เพือ่คนเหล่านัน้จะจ าเริญข้ึนในความจริงของพระเจ้า และ
ส่งผลต่อสงัคมไทยและคนไทยต่อไป 
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10 ตุลาคม (วันท่ี 10) 
ครอบครัว : จะช่วยให้เราม ี
ความรักแบบของพ่อ 
(เอเฟซัส 5:1-2) 

แบบอยา่งชีวิตเป็นความจ าเป็นส าหรับคนยคุปัจจบุนั อาจารย์เปาโลตระหนกัถึงความจ าเป็นตอ่
ความรับผิดชอบคริสตจกัรและสงัคมพระค าตอนนีท้ าให้เราเห็นถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมในยคุนัน้ 
คริสตจกัรคือค าตอบของการเปล่ียนแปลงสงัคมและประเทศ 

แบบอยา่งท่ีดีหายากในทกุวนันี ้มีแตแ่บบอยา่งท่ีไมดี่คนในปัจจบุนันีมี้ภรรยาแล้วแตย่งัท าตวั
เหมือนคนโสดเท่ียวท าเจ้าชู้ ไปทัว่เขาพร้อมจะคลานเข้าไปหาและท าบาปแบบอยา่งนีเ้ตม็บ้านเตม็เมืองและ
ยิ่งหนกัขึน้ทกุวนั ทกุคนต้องตระหนกัและควรเอาใจใสใ่นการอธิษฐานและออกไปแตะสงัคมมากขึน้ไมใ่ช่
เพียงในมมุของศาสนาเทา่นัน้แตใ่นมมุสงัคมด้วย 

พอ่มีพระเยซูเป็นแบบอยา่งให้เราเลียนแบบในการแสดงภาพของพอ่ท่ีเตม็ล้นไปด้วยความรักเรา
สามารถเรียนรู้ได้วา่พระเจ้าทรงปฏิบตัติอ่เราอยา่งไรผา่นพระเยซูและพระคมัภีร์พระองค์ได้สง่พระบตุรหวัปี
ของพระองค์จากสวรรค์มายงัแผน่ดนิโลก (ยน.1:14) พระวาทะได้ทรงบงัเกิดเป็นเนือ้หนงั และทรงอยู่
ทา่มกลางเรา เราทัง้หลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ คือสง่าราศีอนัสมกบัพระบตุรองค์เดียวของพระบดิา
บริบรูณ์ด้วยพระคณุและความจริง ไมมี่ใครเคยเห็นพระเจ้าเลย พระบตุรองค์เดียวผู้ทรงสถิตอยูใ่นพระทรวง
ของพระบดิาพระองค์ได้ทรงส าแดงพระเจ้าแล้ว 

เม่ืออยูบ่นแผน่ดนิโลกพระเยซูคริสต์พระบตุรองค์นีท้รงเลียนแบบพระบดิาท่ีอยูใ่นสวรรค์ได้ดีเย่ียม
ถึงขนาดท่ีการได้เห็นและการได้ฟังพระเยซูก็เหมือนการได้อยูก่บัพระเจ้าและได้ยินพระองค์ตรัสสอน  
 
 
 

1. ใหค้ณุพ่อทีเ่ป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสตเตียนถูกพลิกฟ้ืนในการใหค้วามรัก ความ ส าคญัต่อ
ความรับผิดชอบต่อครอบครัวของตนเองดว้ยการเป็นแบบอย่างทีดี่  

2. ใหก้ารส่งเสริมสถาบนัครอบครัวในประเทศไทยเข้มแข็ง ดว้ยการประพฤติดี  
3. ใหก้ารมีส่วนร่วมระหว่างชมุชนต่อการขยายและพฒันาการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการก าหนด

แผนงานดา้นครอบครัว 
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11 ตุลาคม (วันท่ี 11) 
การศึกษา : การตระหนักถงึจุดหมายส าคัญที่สุดของการเป็นมนุษย์จะช่วยให้ 
เราเน้นท่ีจะสอนให้ลูกหลานของเราเช่ือฟังพระเจ้าเป็นหลัก 
(เฉลยธรรมบัญญัต ิ4:1-2) 

ขณะท่ีอิสราเอลเดนิทางออกมาจากอียิปต์ จนมาถึงภเูขาซีนายเพ่ือรับพระบญัญตัจิากพระเจ้านัน้  
พระองค์ปรารถนาท่ีจะน าพวกเขาไปสูด่นิแดนแหง่พนัธสญัญาโดยทนัที แตเ่น่ืองด้วยการไมเ่ช่ือฟัง จงึท าให้
พวกเขาต้องเดนิวนเวียนอยูใ่นถ่ินทรุกนัดารเป็นเวลาถึง 40 ปี จนคนรุ่นเก่าท่ีออกมาจากอียิปต์ได้ตายในถ่ิน
ทรุกนัดารจนหมด (ยกเวน้โยชูวากบัคาเล็บ) อยา่งไรก็ตาม มีลกูหลานของอิสราเอล ท่ีถือก าเนิดในถ่ิน
ทรุกนัดาร และกลายเป็นกองทพัของคนรุ่นใหม ่ซึง่ตอนนีก้ าลงัจะเข้ายดึดนิแดนแหง่พนัธสญัญาท่ีพระเจ้า
ได้ทรงก าหนดเอาไว้ ด้วยเหตนีุ ้พระธรรมเฉลยธรรมบญัญตัแิทบทัง้เลม่ จงึเป็นการเลา่เร่ืองราวของโมเสส 
(ทีแ่ม้จะอยู่ในวยัชรา) ได้ท าหน้าถ่ายทอดบทบญัญตัขิองพระเจ้าให้คนรุ่นใหมไ่ด้ฟัง อยา่ลืมวา่ ตอนท่ีพระ
เจ้าประทานพระบญัญตัท่ีิภเูขาซีนายนัน้ คนพวกนีย้งัไมเ่กิดมา  

จากพระคมัภีร์ ฉธบ. 4:1-2 โมเสสได้ย า้ให้ประชากรของพระเจ้า “ปฏิบัตติาม” พระบญัญตัขิอง
พระองค์เพ่ือท่ีจะมีชีวิตอยู ่ซึง่ถือวา่เป็นความแตกตา่งของการศกึษาตามแบบพระคมัภีร์เม่ือเทียบกบั
การศกึษาแบบทัว่ไปเลยทีเดียว เพราะในขณะท่ี การสอนแบบทัว่ไปเน้นผลของ ‚ความรู้ท่ีสมอง‛ แตก่าร
สอนแบบพระคมัภีร์จะเน้นท่ี ‚การเช่ือฟังจากหวัใจ‛ ดงันัน้ การศกึษาในความหมายของพระคมัภีร์จงึไมใ่ช่
แคค่วามรู้เทา่นัน้ แตร่วม ไปถึงการท าให้ผู้ เรียนมีหวัใจเช่ือฟังและท าตามสิ่งท่ีตนได้เรียนรู้ เพราะ เน่ืองจาก 
ค าวา่ ‚รู้‛ ในพระคมัภีร์เดมิหมายความวา่ ‚ลงมือปฏิบตัิ‛ ดงันัน้ ถ้ายงัไมมี่การปฏิบตัก็ิไมถื่อวา่ “รู้” 

ในสงัคมไทยปัจจบุนั เราจะเห็นได้วา่ การจดัการเรียนการสอนในระบบการศกึษานัน้ เน้น ท่ีผลของ
การสอบของผู้ เรียน เอาวฒุิไปใช้หางานท า เพ่ือหารายได้มาเลีย้งดตูนเอง แตส่ าหรับเราเป็นผู้ เช่ือเราจะต้อง
ตระหนกัถึง “จุดหมายส าคัญท่ีสุดของการเป็นมนุษย์” ซึง่ ไมใ่ชก่ารหาเลีย้งปากเลีย้งท้อง (มธ. 4:4) 
เพราะเป้าหมายของการเป็นมนษุย์นัน้ก็คือ การด าเนินชีวิตและพฒันาชีวิตให้สอดคล้องกบัสิ่งท่ีพระเจ้าได้
สร้างเอาไว้ ดงันัน้ เราจงึจ าเป็นต้องให้ลกูหลานของเรามีความรู้ทัง้ในเชิงวิชาชีพตดิตวั และ “เน้นให้

ลูกหลานของเราเช่ือฟังพระเจ้าตามหลักของพระคัมภีร์” อนัจะน าไปสู่ การเตบิโตและการพฒันาอยา่ง
สมบรูณ์ในชีวิตของพวกเขานัน่เอง 
 

 
 

1. ใหค้ริสเตียนเข้าใจถึงความส าคญัสูงสดุของการใหก้ารศึกษาแก่บตุรหลาน ซ่ึงนัน่ก็คือการเนน้
ย ้าใหพ้วกเขาเช่ือฟังพระเจ้า 

2. ใหลู้กหลานของคริสเตียน หลดุพน้จากความคิดทียึ่ดติดแต่เพียงปากทอ้ง  
3. ใหร้ะบบการศึกษาทัว่ไป ใหห้นัมาเห็นความส าคญัในดา้นจิตวิญญาณมากข้ึน  
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12 ตุลาคม (วันท่ี 12) 
สื่อสารมวลชน : การสื่อสารออกไปจะช่วยให้  
เกิดเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีพระเจ้าทรงด าริเอาไว้ล่างหน้า 
(ยอห์น 1:1-3, 14) 

พระเจ้าทรงสร้างโลกและทกุสรรพสิ่งขึน้มาทาง “พระวาทะ” (The Word) อนัหมายถึง  “ถ้อยค า”
ของพระองค์  เพราะทัง้นีใ้นพระธรรมปฐมกาลบนัทกึเอาไว้วา่  เม่ือพระเจ้าทรงตรัสถ้อยค า     สิ่งตา่งๆ  ก็
บงัเกิดขึน้ตามถ้อยค าท่ีพระองค์ทรงตรัส  ดงันัน้ “พระวาทะ” (The Word) หรือถ้อยค าของพระเจ้า จงึเป็น
สิ่งท่ีส าแดงความคดิของพระองค์ให้ออกมาเป็นรูปธรรม เม่ือพระเจ้าทรงปรารถนาท่ีจะสร้างสิ่งใด  สิ่งนัน้ก็
จะต้องชดัเจนอยูใ่นความคดิของพระองค์ก่อน  แล้วหลงัจากนัน้พระองค์ก็ “ส่ือสาร” ความคดิของพระองค์
ออกมาเป็นถ้อยค า เพ่ือท าให้ความคดิของพระองค์ได้บงัเกิดผลเป็นจริง  อยา่งไรก็ตาม  เม่ือเราอา่นพระ
กิตตคิณุยอห์น ในบทท่ี 1 นีต้อ่มาเร่ือยๆ (โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในข้อท่ี  14) เราก็จะเข้าใจวา่ “พระวาทะ” 
(The Word) ท่ีกลา่วถึงนีก็้คือ พระเยซูนัน่เอง  ซึง่นัน่หมายความวา่ การเข้ามาในโลกนีข้องพระเยซูเป็นการ   
“ส่ือสาร”   อยา่งเป็นรูปธรรมของความรัก  ความหว่งใย และการเสียสละของพระเจ้าท่ีมีให้กบัเราทัง้หลาย  
ทัง้นี ้ การท่ีพระเจ้า “ส่ือสาร” ความรักของพระองค์ออกมาอยา่งเป็นรูปธรรมนี  ้ถือเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีท าให้เรา
ได้รับการชว่ยกู้และได้กลบัคืนดีกบัพระองค์ ทัง้ๆ  ท่ีเราไม่สมควรได้รับเลย      

ทัง้หมดนีท้ าให้เราเห็นได้วา่ เม่ือใดก็ตามท่ีมีการ “ส่ือสารพระวจนะของพระเจ้าออกไป” ก็จะ
เกิดการเปล่ียนแปลงขึน้ในสถานการณ์นัน้ๆ  ยกตวัอยา่งเขน่  ชว่งเวลาก่อนปฐมกาลนัน้  มีแตค่วามวา่ง
เปลา่  แตเ่ม่ือพระเจ้า “ส่ือสาร” ถ้อยค าของพระองค์ออกไป สรรพสิ่งก็บงัเกิดขึน้เพ่ือเตมิเตม็ความวา่งเปลา่
นัน้ให้สมบรูณ์และงดงาม    ซึง่นบัวา่เป็นการท าให้ เกิดเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีพระเจ้าทรงด าริเอาไว้
ล่วงหน้า 

ด้วยเหตนีุจ้งึจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีเราจะต้อง “ส่ือสารพระวจนะของพระเจ้า” ออกไปให้ผู้คนใน
สงัคมไทยได้รับรู้ เพ่ือท่ีจะเตมิหวัใจของพวกเขาให้ล้นไปด้วยความรักของพระองค์   ซึง่นัน่จะเป็นการน าเอา
การเปล่ียนแปลงมาสู่ชีวิตของพวกเขาแตล่ะคน ตลอดจนจะน าการเปล่ียนแปลงมาสูส่งัคมโดยรวมอีกด้วย  
 
 
 

1. ใหพ้นัธกิจการประกาศข่าวประเสริฐทีผ่่านทางช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุชมุชน เฟสบุ๊ค หรือเว็บ
เพจ เว็บไซต์ต่างๆ ทีมี่จุดมุ่งหมายเพือ่การประกาศข่าวประเสริฐ 

2. อธิษฐานเผือ่การสือ่สารแนวคิดการด าเนินชีวิตทีม่าจากพระวจนะของพระเจ้า ใหไ้ดร้ับความ
นิยม และขยายวงกวา้งออกไป เพือ่ทีว่่าแม้แต่คนทีย่งัไม่เชื่อพระเยซูก็จะสนใจส่ิงเหล่านี้ 

3. อธิษฐานเผือ่สงัคมไทยทีจ่ะไดร้ับการเปลีย่นแปลงไปตามทีพ่ระเจ้าทรงด าริเอาไวล่้วงหนา้  

อธิษฐาน 
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13 ตุลาคม (วันท่ี 13) 
การบันเทิง :  จะช่วยให้ 
บทละครจะผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
(1 ซามูเอล 19:9-10) 

การหาความบนัเทิง เป็นเร่ือง ‘ปรกตวิิสยั’ ท่ีมีอยูใ่นธรรมชาตขิองมนษุย์ท่ีจะมกัมองหาสิ่งท่ีสร้าง
ความบนัเทิงเริงใจน าความเพลิดเพลินมาให้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาพ ท่ีเคล่ือนไหวได้และเร่ืองราวท่ีปลกุเร้า
ให้จินตนาการให้เกิดความต่ืนตวั เร้าใจ เพราะนัน่เป็นธรรมชาตท่ีิพระเจ้าทรงสร้างและออกแบบไว้ให้มนษุย์ 
ดงัท่ีวา่ “พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงใหต้น้ไม้ทกุชนิดทีง่ามน่าดูและน่ากินงอกข้ึนจากพืน้ดิน...”   (ปฐก.2:9) แต่
เป็นท่ีนา่เสียดาย ภายใต้ความ ‘นา่ด’ู และ ‘นา่กิน’ ของต้นไม้ท่ีพระเจ้าทรงสร้างไว้นัน้ ได้ผลกัดนัให้เอวา
ตดัสินใจหลงผิดไปจากน า้พระทยัและก้าวเดนิออกนอกพระประสงค์ของพระเจ้าไปในท่ีสดุ  

‘บทละคร’ ท่ีถกูน าเสนอทางส่ือวิทยุ  โทรทศัน์ และส่ือโซเซียลอ่ืนๆ ทัง้ภาพ เสียงและเร่ืองราวตา่งๆ 
ท่ีผลิตและน าเสนอออกมานัน้ ล้วนแตส่ร้างความบนัเทิงเริงใจได้เป็นอยา่งดี แตเ่ป็นท่ีนา่เสียดาย ภายใต้
ความร่ืนรมย์เหลา่นัน้ กลบัแฝงไปด้วยภยัร้ายท่ีนา่กลวั และเป็นบอ่เกิดของการหลงผิดอยา่งมหนัต์ เชน่ 
สร้างความเคยชินในการประทษุร้าย การนอกใจ คบชู้  การใช้ความรุนแรง การฉ้อฉล ฉ้อโกง กอบโกย เอา
รัดเอาเปรียบ การแก่งแยง่ ชิงดีชิงเดน่ อิจฉาริษยา การเบี่ยงเบน การเขน่ฆา่  

แตใ่นพระวจนะของพระเจ้าตอนนี ้การท่ีดาวิดได้เอาเคร่ืองดนตรี (พิณ) ออกมาแสดงตอ่หน้า
กษัตริย์ซาอลู ซึง่ก าลงัป่วย มีอาการคลุ้มคลัง่อยูบ่อ่ยๆ ครัง้นัน้ ได้ผอ่นคลาย ได้หายจากอาการคุ้มดีคุ้มร้าย
หลายตอ่หลายครัง้ ยอ่มส าแด งให้เห็นถึงอานภุาพของ บทละครและความบนัเทิงเริงใจได้เป็นอยา่งดี จงึ
เป็นการดีอยา่งยิ่งท่ีเราจะร่วมใจกนัวิงวอนให้ผู้จดัละคร ผู้ เขียนบท ผู้น าเสนอ ได้หนักลบัมาสร้างผลงาน
และน าเสนอผลงานในรูปแบบท่ีสร้างสรรค์ เป็นคณุประโยชน์ตอ่สงัคมให้มากกวา่ท่ีเคยเป็น  
 
 
 

1. ใหพ้ระเจ้าช่วยโปรดช่วยและอวยพระพรใหผู้จ้ดัละคร ผูเ้ขียนบท ผูน้ าเสนอ ไดห้นักลบัมา
สร้างผลงานในรูปแบบทีส่ร้างสรรค์ เป็นคณุประโยชน์ต่อสงัคมใหม้ากกว่าทีเ่ป็นอยู่ 

2. ใหพ้ระเจ้าช่วยโปรดช่วยและอวยพระพรใหค้ริสเตียน หรือ หน่วยงาน องค์กร และสถาบนัที่
ท างานดา้นมีเดีย สือ่โสตทศัน์ มีภาระใจ ไดร้ับการทรงเรียก ไดเ้ข้าไปมีบทบาทในงานดา้นการ
บนัเทิง มีส่วนร่วมในการผลิตบทละคร การแสดงทีส่ร้างสรรค์ ปราศจากพิษภยั  

3. ใหพ้ระเจ้าน าผูที้อ่ยู่ในวงการภาพยนตร์ โทรทศัน์ วิทย ุทัง้ในอดีตและปัจจุบนัใหม้าเชื่อวางใน
ในพระเยซูคริสต์ เพือ่ใหค้นเหล่านี ้ไดส่้งอิทธิพลชีวิตในทางของพระเจ้าเข้าไปสู่คนในวงการ
ภาพยนตร์ในอนาคต เพือ่เราจะไดดู้และไดช้มภาพยนตร์และละครทีส่ร้างสรรค์ 

อธิษฐาน 



ขอการครอบครอง 
คูม่ืออธิษฐาน 40 วนั              1 ตลุาคม – 9 พฤศจิกายน 2019              โดย เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย 

 

14 ตุลาคม (วันท่ี 14) 
เศรษฐกิจ : ความขยันหม่ันเพียรจะช่วยให้ 
ประชาชนและประเทศชาติเจริญ 
(สุภาษิต 10:4-5) 
 ซาโลมอนผู้ ท่ีมีสตปัิญญาเป็นเลิศ ผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์และประสบการณ์ ได้กลา่วไว้วา่ “มือท่ีหยอ่นยาน
ก่อให้เกิดความยากจน แตมื่อท่ีขยนัก็ก่อให้เกิดความมัง่คงั และบตุรชายท่ีสัง่สมไว้ในฤดแูล้งก็เป็นคนหยัง่รู้ 
สว่นบตุรชายท่ีนอนหลบัในฤดเูก่ียว ก็น าความอบัอายมา” ข้อความนีก้ าลงัส่ือให้เห็นวา่ คนท่ีขยนัก็จะมี
มากขึน้ สว่นคนขีเ้กียจก็มีแตจ่ะยากจนลง 

ประเทศชาตท่ีิมีประชากรขยนัขนัแข็งในการศกึษาหาความรู้ ขยนัขนัแข็งในการท างาน ประเทศนัน้ 
ชาตนิัน้ก็จะเจริญ เราเห็นตวัอยา่งเหลา่นีจ้ะบ้านใกล้เรือนเคียงของเราได้เป็นอยา่งดี ไมว่า่จะเป็นประเทศ
จีน หรือประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ สิงคโปร ประเทศเหลา่นีล้้วนแตเ่จริญรุ่งเรืองด้วยกนัทัง้นัน้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งประเทศเกาหลีใต้ เม่ือก่อนนีย้ากล าบาก มีปัญหามากมาย ทัง้สงครามท่ีมาจากการรุกรานของ
ภายนอก และสงครามแบง่แยกดนิแดน เม่ือเทียบกบัประเทศไทยเม่ือประมาณ 30-40 ปีท่ีแล้ว เทียบกบั
ประเทศไทยไมไ่ด้เลย แตปั่จจบุนันี ้ประเทศเกาหลีใต้มีความเจริญอยา่งมาก สง่สินค้าออกไปขายทัว่โลก
แขง่กบัประเทศญ่ีปุ่ นและจีนได้อยา่งสบาย 

เราในฐานะผู้ เช่ือ ผู้ ท่ีพระเจ้าเลือกสรรไว้ ให้เราเป็นตวัแทนของพระองค์ท่ีจะน าการเปล่ียนแปลง 
น าความเจริญมาสูค่นไทยและประเทศไทย พระเจ้าสอนให้เราเป็นคนท่ีขยนัหมัน่เพียร รู้วา่เวลาใดควรท า
อะไร เพ่ือเราจะได้น าพระพรมาสูป่ระเทศไทยท่ีพระเจ้ารัก เพ่ือเราจะได้น าเอาขา่วประเสริฐของพระเจ้าไปสู่
คนไทยท่ีหิวโหยหาความจริง เราต้องขยนัท าการงานในหน้าท่ีของเรา และงานท่ีพระเจ้าได้มอบหมายให้กบั
เรา เราก็ต้องรับผิดชอบอยา่งดี เพ่ือเราจะได้น าความเจริญมาสูต่วัเองและประเทศชาติ  

อยา่หยอ่นยานหรือเกลียดคร้านในการงานท่ีท า จงเอาจริงเอาจงัในการท างานในหน้าท่ีของเรา  
 
 
 

1. ใหเ้รามีความขยนัหมัน่เพียรในการท างาน เอาจริงเอาจงั มีความรับผิดขอบ ไม่เกลียดคร้าน 
ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง รู้หนา้ทีข่องตนเอง 

2. ใหผู้เ้ชื่อทกุคนเป็นแบบอย่างในการท างานดว้ยความขยนัหมัน่เพียรและสตัย์ซ่ือ เพือ่ถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า และน าความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ สงัคม ชมุชน ต าบล อ าเภอ 
จงัหวดัทีเ่ราอยู่ 

3. ใหพ้ระเจ้าประทานสติปัญญาใหก้บัข้าราชการ ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในการวางแผน การพฒันา
บคุลากรของประเทศทีจ่ะมีความเข้าใจและเห็นถึงความส าคญัของความขยนัหมัน่เพียร ขอให้
มีสติปัญญาในการเปลีย่นแปลงความคิดและจิตใจของประชาชนคนไทย 

อธิษฐาน 
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15 ตุลาคม (วันท่ี 15) 
การเมืองการปกครอง : การครอบครองของพระเจ้าจะช่วยให้ 
เกิดความกล้าหาญในการคัดค้าน ต่อต้านการโกง 
(โรม 3:10-18) 
 สิ่งท่ีพระคมัภีร์ได้กลา่วไว้ คงไมเ่ป็นเร่ืองท่ีแปลกใหม ่และไมไ่ด้เกินจริงแตอ่ยา่งใด เพราะในความ
เป็นจริงท่ีก าลงัเกิดขึน้ในสงัคมไทยเราในทกุวนันีย้งัคงมีพฤตกิรรมแบบนีใ้ห้เห็นอยูเ่นืองๆ โดยเฉพาะใน
เร่ืองของการฉ้อโกง ท่ีคนเขาคดิฉ้อโกง และหลอกลวงกนัด้วยเลห์่กลตา่งๆ ยงัมีอยูอ่ยา่งดาษด่ืน ด้วยเหตนีุ ้
ไมว่า่จะเป็นโครงการใดๆ ไมว่า่จะเล็กหรือใหญ่ ไมว่า่จะหนว่ยงานไหนจะรับผิดชอบหรือใครจะมาเป็น
เจ้าภาพก็ตามที มกัจะมีเร่ืองอือ้ฉาวตกเป็นขา่วกนัอยูบ่อ่ยๆ และประเทศไทยก็เป็นอยูอ่ยา่งนีม้านานแสน
นาน 

ดงัเป็นท่ีทราบกนัดี ท่ีพวกเขาฉ้อโกงได้แม้กระทัง่ยาท่ีจะใช้รักษาโรค น า้นมและอาหารส าหรับเลีย้ง
เดก็ในโรงเรียน รวมทัง้เร่ืองของปุ๋ ย ยาฆา่แมลง ข้าวสาร ข้าวเปลือก ถนนหนทาง เหมือง ฝาย  และ ฯลฯ   
 ต้นเหตท่ีุท าให้สงัคมไทยต้องเป็นไปแบบนัน้ มิได้อยูท่ี่ความยากจน ขดัสน แตอ่ยูท่ี่ ‚ความอยาก‛ 
และ ‚กิเลสตณัหา‛ นัน่เอง เพราะความอยากได้ อยากมี แบบไมรู้่จกัพอ ไมรู้่จกัอาย และไมค่ดิค านงึถึง
ความถกูต้องนัน่เอง  ถ้าหากสงัคมไทยมีแตค่นท่ี ‚ท าตัวไร้ค่า‛ เพราะไมก่ล้าท่ีจะ ‚คดัค้าน‛ และตอ่ต้าน
การโกงคอรัปชัน่กนัและท่ีดจูะเลวร้ายย่ิงกวา่นัน้ เม่ือสงัคมถือวา่ความร ่ารวย เป็นคา่นิยมท่ีสดุยอด และถือ
วา่เป็นยอดคน กบัใครบางคน กบัสิ่งท่ีเขาได้มาและมีอยูน่ัน้มนัจะได้มาด้วยวิธีท่ีแยบยล ด้วยการฉ้อฉล โกง
บ้านกินเมืองก็ตามที    

พ่ีน้องครับ เราจะปลอ่ยให้สงัคมไทยต้องเป็นไปแบบนีอี้กตอ่ไปอีกหรือ??  
ให้เรามาทลูอธิษฐานขอการครอบครองของพระเจ้าจะปกเหนือการเมืองและการปกครองของไทยกนั  
 
 

1. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้าช่วยใหผู้บ้ริหารองค์กรอิสระ  เช่น สตง. ปปช. ไดมี้สติปัญญา ได้
หยดัยืนอย่างอาจหาญ มัน่คง และซ่ือตรงในการท าหนา้ทีต่รวจสอบผูก้ระท าผิดฉ้อโกงชาติ
แผ่นดิน 

2. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้าช่วยใหส้ถาบนัครอบครอบครัว สถาบนัการศึกษา และองค์การ
ดา้นการศาสนา ไดห้นัมาช่วยกนัปลูกฝังและปลูกสร้างค่านิยมทีดี่แบบนีใ้หก้บัลูกหลาน ลูกศิษย์ 
เยาวชน และ ประชาชนทกุเพศวยั 

3. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้าช่วยอวยพระพรใหค้ริสตจกัรและคริสต์ศาสนิกชนไทย ไดเ้ป็น
เคร่ืองมือของพระเจ้า ทีจ่ะเป็นตน้แบบทีดี่ใหก้บัสงัคม เพือ่คนเหล่านัน้จะมองเห็นประสิทธิภาพ
ของ เกลือ และ ความสว่าง อย่างทีพ่ระเยซูคริสต์พึงประสงค์ 

        อธิษฐาน 
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16 ตุลาคม (วันท่ี 16) 
ศาสนาและวัฒนธรรม : จะช่วยให้ 
มุ่งส่งเสริมชุมชนและสังคมให้เกิดความผาสุก 
(สุภาษิต 1:8-9) 
 ผู้ เขียนพระธรรมสภุาษิต ได้ให้ค าแนะน าตกัเตือนวา่ “จงฟังค าเตือนของพอ่เจ้า และอยา่ทิง้ค าสอน
ของแมเ่จ้า” เพราะทัง้สองนัน้เป็นมงคลงามสวมศีรษะของเจ้า เพราะค าตกัเตือนหรือค าสอนท่ีพอ่แมห่รือ
บรรพบรุุษท่ีได้ตกัเตือนสัง่สอนมานัน้เป็นสิ่งท่ีดี รวมทัง้ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยา่งท่ีไมข่ดัแย้งกบั
พระวจนะของพระเจ้าก็เป็นประโยชน์ตอ่ชนรุ่นหลงั เพราะมุง่ท่ีจะสง่เสริมชมุชนและสงัคมให้เกิดความ
ผาสกุ เชน่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยท่ีสอนกนัวา่ “ไปลา มาไหว้” นัน้ หมายถึง การสอนให้เดก็ๆ มี
ความเคารพตอ่ผู้ใหญ่ 
 เราจะพบเห็นบอ่ยๆ วา่ ปัจจบุนัเดก็ๆ ในสงัคมไทยเปล่ียนไปมาก ไมค่อ่ยให้ความเคารพตอ่ผู้ใหญ่ 
ไมว่า่จะเป็นพอ่แม ่หรือคนอ่ืนๆ ในครอบครัว ปัจจบุนัเราจะไมค่อ่ยเห็นลกูๆ ไหว้พอ่แมก่่อนออกจากบ้าน
หรือเม่ือกลบัเข้ามา เดก็บางคนไมเ่อยค าทกัทายพอ่แมห่รือผู้ใหญ่คนอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นบ้าน กลบัมาถึงก็เข้าห้อง
สว่นตวั 

พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนเราวา่ อยา่ละเลยค าตกัเตือนและค าสอนของพอ่แม ่เพราะทัง้สองเป็น
มงคลงามบนศีรษะ พระเจ้าสอนให้เราเป็นคนท่ีเห็นคณุคา่ของค าสอน ค าตกัเตือนของพอ่แม ่ในฐานะท่ีเรา
ทัง้หลายเป็นผู้ เช่ือท่ีจะต้องเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้า โดยการท าตามค าสอน ค าตกัเตือนของพอ่แมท่ี่ไม่
ขดักบัหลกัค าสอนของพระเจ้า และต้องสนบัสนนุ สงเสริมให้เกิดการรือ้ฟืน้ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดี
งามท่ีไมข่ดัตอ่หลกัค าสอน เพ่ือให้เกิดความผาสกุขึน้ในสงัคม  

จงอยา่มองข้ามวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของสงัคมไทยท่ีไมข่ดักบัหลกัค าสอน
ของพระเจ้า แตจ่งชว่ยกนัสง่เสริมและสอนกบัลกูหลานของเรา เพราะสิ่งเหลา่นีจ้ะสะท้อนชีวิตของเรา
ออกมาสูส่งัคมภายนอก 
 
 
 

1. ใหผู้เ้ชื่อทกุคนตระหนกัถึงความส าคญัของวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม
ของเราทีไ่ม่ขดักบัหลกัการของพระคมัภีร์ สอนและส่งเสริมใหเ้ราปฏิบติัตาม  

2. ใหพ้ระเจ้าประทานสติปัญญาในการท าตามขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามไดอ้ย่างเข้าใจ
และถูกตอ้ง ไม่ท าใหค้นทีย่งัไม่เชื่อสะดดุหรือเข้าใจผิด 

3. ใหพ้ระเจ้าใช้เราทัง้หลายใหเ้ป็นตวัอย่างทีดี่ในการด าเนินชีวิตในสงัคมปัจจุบนั จนท าใหค้น
ทัง้หลายหนักลบัมาหาพระเจ้า 

อธิษฐาน 
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17 ตุลาคม (วันท่ี 17) 
ครอบครัว : ระมัดระวัง 
ครอบครัวจะสูญเสียความรักท่ีมีต่อกันและกัน 
(ปฐมกาล 4:1-16) 

เม่ืออาดมักบัเอวาปฏิเสธการครอบครองของพระเจ้า ท าให้เขาต้องสญูเสียความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ 
พระเจ้า และถกูขบัไลอ่อกจากสวนเอเดน ถกูพระเจ้าลงโทษ และต้องรับผลของความบาปแหง่การไมเ่ช่ือฟัง  
ไมเ่พียงเทา่นัน้ความบาปยงัสง่ผลกระทบตอ่ครอบครัวของตนเองอีกด้วย 

คาอินเป็นบตุรชายคนโตของอาดมั เป็นคนท าไร่ไถนา เขาน าพืชผลไร่นามาถวายพระเจ้าสว่นอา
แบลน้องชายเป็นคนเลีย้งแกะได้น าแกะหวัปีถวายพระเจ้า พระเจ้าพอพระทยัเคร่ืองบชูาของอาแบล  แตไ่ม่
พอพระทยัของคาอิน ท าให้คาอินโกรธแค้นมาก โกรธทัง้พระเจ้าและพาลโกรธน้องชาย แม้พระเจ้าทรงเตือน
เขาให้เอาชนะความโกรธ แตน่า่เสียดายคาอินกลบัให้อารมณ์โกรธอยูเ่หนือความจริงและชีวิต 

ผลแหง่อารมณ์โกรธท าให้เขาหลอกลวงน้องชายไปฆา่ ไมเ่พียงเทา่นัน้ คาอินยงัพดูเท็จตอ่พระเจ้า 
ปฏิเสธไมรู้่วา่น้องชายอยูไ่หน สดุท้ายพระเจ้าลงโทษ คาอินต้องหลบหนีเร่ร่อนไป 

วนันี ้มีครอบครัวมากมายท่ีเป็นเหมือนคาอิน  ยอมให้ความโกรธน าหน้าชีวิต คนในสงัคมให้ความ
โกรธแค้นควบคมุชีวิต  สามีและภรรยาไมพ่ดูคยุกนั ลกูๆ  ไมรั่กกนั พ่ีน้องพดูจาไมดี่ตอ่กนั ไมว่า่มาจาก
สาเหตอุะไรก็ตาม  แตเ่รารู้วา่มีมารซาตานอยูเ่บือ้งหลงั  เพราะมารซาตานมาเพื่อลกัฆา่และท าลาย  มนัมา
ท าลายความรักท่ีมีตอ่กนัของคนในครอบครัว  แตพ่ระเยซูคริสต์เสดจ็มาเพ่ือท าลายกิจการของมาร 

ขอพระเจ้าทรงเมตตาทกุครอบครัวท่ีสญูเสียความรักตอ่กนัและกนัไป ให้กลบัมาหาพระเจ้าเพ่ือรับ
การฟืน้ฟ ูฟืน้คืนสมัพนัธ์ท่ีสญูเสียให้กลบัคืนมาใหม ่ ขอให้ความรักและการครอบครองของพระเจ้าปกป้อง
รักษาให้ทกุครอบครัวมีความสขุ ให้ความรักอยูเ่หนืออารมณ์ความรู้สกึ  
 
 
 

4. ใหพ้ระเจ้าทรงเมตตาต่อครอบครัวทีมี่ปัญหาความขดัแยง้กนั ไม่ว่าจะมาจากสาเหตใุดก็ตาม 
ขอใหค้วามรักของพระเจ้าเข้าไปสลายความขดัแยง้ทกุอย่าง และขอพระองค์ทรงช่วยให้
ความสมัพนัธ์อนัทีดี่กลบัคืนมา 

5. ใหพ้ระเจ้าทรงแทรกแซงสงัคมไทยทีเ่ต็มไปดว้ยความโกรธเคือง การไม่ควบคมุอารมณ์ ขอพระ
เจ้าทรงช่วยคนไทยลดความโกรธลง แต่ใหเ้ต็มไปดว้ยความรัก ความอดทน อดกลัน้ สามารถ
ทีจ่ะควบคมุความคิด จิตใจของตนเองไดดี้ย่ิงข้ึนทกุวนั  

1. ใหค้รอบครัวของเราทกุครอบครัวเป็นแบบอย่างทีดี่ในสงัคม ใหส้ าแดงความรักของพระเจ้าต่อ
กนัและกนัในครอบครัว จนทกุคนจะสมัผสัพระเยซูคริสต์ในครอบครัวของเรา  

อธิษฐาน 
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18 ตุลาคม (วันท่ี 18) 
การศึกษา : การตระหนักว่า การขาดการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าจะส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรง  
ท้ังฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายกายภาพ ซึ่งเดนิไปสู่ความพินาศ 
(โฮเชยา 4:6-7) 

พระธรรมโฮเชยานบัวา่เป็นเสียงเตือนครัง้สดุท้ายของพระเจ้าถึงอาณาจกัรอิสราเอล ในยคุท่ีเกิด
ความแตกแยก จนต้องแบง่การปกครองออกเป็นสองประเทศ โดยอาณาจกัรอิสราเอลประกอบด้วย 10 เผา่ 
ครองดนิแดนทางเหนือ อีกอาณาจกัรหนึง่คือยดูาห์ ประกอบด้วย 2 เผา่ ครองดนิแดนทางใต้ พระเจ้าได้สง่
ค าเตือน ไปยงัอาณาจกัรอิสราเอล พระองค์ทรงย า้วา่ สาเหตท่ีุท าให้พวกเขามีสภาพจิตวิญญาณท่ีตกต ่าก็
เน่ืองมาจากการท่ีพวกเขาไมย่อมรับความรู้ท่ีมาจากพระเจ้า ย่ิงพวกเขาจะมีประชากรเพิ่มขึน้มากเทา่ไร ก็
ยิ่งท าบาป และน าความอบัอายมาสูพ่วกเขามากขึน้เทา่นัน้ แตพ่ระเจ้าได้เปิดโอกาสให้พวกเขากลบัใจ 
เพ่ือท่ีจะได้รับการอภยัจากพระเจ้า นิจจา พวกเขากลบัไมส่นใจเสียงเตือนจากพระเจ้า ในท่ีสดุอาณาจกัร
อิสราเอลก็ต้องตกเป็นเมืองขึน้ของอสัซีเรีย และไมส่ามารถกอบกู้ เอกราชกลบัมาได้อีกเลย ย่ิงไปกวา่นัน้ ชน 
10 เผา่ของดนิแดนอิสราเอลทางเหนือได้ถกูอสัซีเรียด าเนินนโยบายให้ผสมกลมกลืนไปกบัผู้คนท่ีเกณฑ์มา
จากท่ีอ่ืนๆ จนกระทัง่พวกเขาไมเ่หลืออตัลกัษณ์ของความเป็นประชากรของพระเจ้าอีกตอ่ไป  

จากเหตกุารณ์ดงักลา่ว ท าให้เราเห็นได้วา่ การท่ีผู้ เช่ือ “ขาดการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า

ส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อตนเองและประเทศชาติ” ถ้าเป็นการศกึษาทางโลกนัน้ การไมรู้่ในสว่น
หนึง่สว่นใด ก็จะไมค่อ่ยสง่ผลเสียหายมากเทา่ไรนกั เพราะไมมี่ความรู้ในสว่นใด ก็จะขาดทกัษะในสว่นนัน้ 
ซึง่ก็สามารถเลือกศกึษาวิชาอ่ืนเป็นการทดแทน หรือเลือกไปสมคัรเข้าศกึษาในสาขาวิชาชีพอ่ืนได้ แต ่
ส าหรับผู้ เช่ือนัน้ การท่ีผู้หนึง่ผู้ใดไมไ่ด้รับการ ศกึษาพระวจนะของพระเจ้า ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีอนัตราย อยา่ง
มากทีเดียว เพราะจะท าให้หลงผิดหรือประพฤตปิฏิบตัแิบบผิดๆ จนน าชีวิตมุง่ไปสูค่วามพินาศได้ 

ดงันัน้ ขอให้เราตระหนกัในความส าคญัของการศกึษาพระวจนะของพระเจ้า เพ่ือจะได้รู้ถึงน า้
พระทยัของพระเจ้า และขอให้เราไมลื่มท่ีจะสอนให้ลกูหลานของเราให้เอาใจใสใ่นเร่ืองนีอ้ยา่งจริงจงัด้วย 
เพ่ือ “ทัง้ฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายกายภาพจะไม่เดนิไปสู่ความพนิาศ” เพราะพระวจนะของพระเจ้าจะ
เป็นดัง่โคมสอ่งทางชีวิตให้ก้าวไปในทางของพระองค์ 
 

 
 

1. ใหค้รอบครัวของคริสเตียน มีการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกนัในครอบครัว ซ่ึงจะเป็น
รากฐานทีดี่ต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของผูเ้ชื่อทัง้ประเทศ 

2. ใหค้รูรวีของแต่ละคริสตจกัร ไดรั้บการเสริมก าลงัทีม่าจากพระเจ้าทีจ่ะสอนพระวจนะของพระ
เจ้าไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

3. ใหเ้ด็กๆ ในชัน้เรียนรวีทีจ่ะรักและหิวกระหายในพระวจนะของพระเจ้า 

อธิษฐาน 
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19 ตุลาคม (วันท่ี 19) 
บันเทิง : การ “กระจายข่าวดี” จะช่วยให้ 
เกิดการพลิกฟ้ืนจากสภาพท่ีหดหู่และส้ินหวัง ให้เป่ียมไปด้วยแสงสว่างแห่งสันตสุิข 
(ลูกา 2:8-20) 

ตัง้แตย่คุหลงัพระธรรมมาลาคี พระเจ้าก็ไมไ่ด้ตรัสอะไรกบัอิสราเอลประชากรของพระองค์อีกเลย  
เป็นเวลาถึง 400 ปี  ชว่งเวลานี  ้จงึมีแตค่วามอมึครึมและเงียบงนัในฝ่ายจิตวิญญาณ  ซ า้ร้ายไปกวา่นัน้ ยงั
เกิดความวุน่วายกบัสงัคมอิสราเอลมากมาย เพราะมีการเปล่ียนแปลงการปกครองอยูห่ลายครัง้ สิ่งนีส้ง่ผล
ให้เกิดความหดหูใ่นจิตใจลกุลามออกไปเป็นวงกว้าง แตท่วา่  ในค ่าคืนอนัหนาวเหน็บ ได้มีทตูสวรรค์มา
ปรากฏกบัเหลา่คนเลีย้งแกะ และ “ประกาศข่าวดี” โดยได้บอกวา่ “อย่ากลวัเลย เราน า “ข่าวดี” มายงัท่าน
ทัง้หลาย เป็นความเปรมปรีด์ิใหญ่หลวงส าหรับคนทัง้ปวง” สิ่งนีไ้ด้สร้างความประหลาดใจให้กบัคน
เหลา่นัน้ยิ่งนกั เพราะชีวิตอนัหดหูข่องพวกเขาจะได้ยินแต ่ “ข่าวร้าย” และความไมส่งบของบ้านเมือง แต่
ทวา่ “ข่าวดี” ท่ีวา่ คือ “พระเจ้าได้เสดจ็มาบังเกิด” ได้กระตุ้นให้พวกเขารีบรุดมาดพูระกมุาร เยซูท่ีนอนอยู่
ในรางหญ้า เม่ือพวกเขาได้เห็นวา่พระเจ้าจากฟ้าสวรรค์ได้ลงมาบงัเกิดในสภาพอนัต ่าต้อย ก็ท าให้เขารับรู้
วา่ พระเจ้าองค์นีท้รงเข้าใจความรู้สกึท่ีพวกเขาต้องเผชิญอยูใ่นขณะนี ้ เห็นได้จากการท่ีพวกเขาได้ออกไป 
“กระจายข่าวดี” ซึง่ยงัความประหลาดใจให้กบัทกุคนท่ีได้ยิน “ข่าวดี” นัน้ 

ทกุคนต้องการได้ยิน “ข่าวดีนี”้ เพราะชีวิตมี “ข่าวร้าย” มากพอแล้ว ทัง้นี ้ไมมี่ขา่วดีใด                      
จะยิ่งใหญ่ไปกวา่ การท่ีพระเยซูคริสต์ทรงอยูก่บัเรา และจะทรงดแูลชีวิตของเราทกุๆ  วนั  ซึง่นัน่ท าให้เราไม่
ต้องกงัวลสิ่งใดอีกตอ่ไปแล้ว ไมว่า่ชีวิตในปัจจบุนัจะหดหู่  หรือ สิน้หวงัเพียงใดก็ตาม เพราะพระองค์ทรง
เข้าใจทัง้สิน้ เน่ืองจากทรงสมัผสัสภาพเหลา่นัน้มาด้วยพระองค์เองเม่ือครัง้ท่ีพระองค์ลงมาบงัเกิดและใช้
ชีวิตท่ีต้องเผชิญกบัความกดดนัอยา่งมากมายแบบท่ีมนษุย์ทกุคนต้องพานพบ      

เราทัง้หลายจงึต้องร่วมกนั “กระจายข่าวดี” อนัยิ่งใหญ่นี ้ในทกุชอ่งทางท่ีเราจะสามารถท าได้ 
เพ่ือให้ขา่วดีนี ้ได้เข้าไปทดแทนขา่วร้ายอนันา่หดหู ่ท่ีคนไทยได้รับอยูท่กุเม่ือเช่ือวนั ทัง้นี ้“ขา่วดี” ของพระ
เยซู จะชว่ยให้สงัคมไทย เกิดการพลิกฟ้ืนจากสภาพท่ีหดหู่และสิน้หวัง ให้เป่ียมไปด้วยแสงสว่าง

แห่งสันตสุิขอยา่งแนน่อน 
 

 
 

1. ใหส้ภาพจิตใจของคนในสงัคมไทยทีต่กอยู่ในสภาพที่หดหู่ บาดเจ็บ หรือตอ้งตืน่ตระหนก
ตกใจเมื่อไดร้ับข่าวร้ายจากสือ่ต่างๆ 

2. ให ้“ข่าวดี” จากพระเจ้า เป็นดัง่เมล็ดพนัธุ์ทีต่กลงไปในดินดี และเกิดผลอย่างมากมาย ทัง้ต่อ
จิตวิญญาณของตนเอง และต่อสภาพของสงัคมไทยโดยรวม 

3. ใหผู้ค้นเหล่านัน้ทีไ่ดรั้บข่าวดีแลว้ เขาจะเป็นผู ้“กระจายข่าวดี” ต่อออกไปอีก 

อธิษฐาน 
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20 ตุลาคม (วันท่ี 20) 
การบันเทิง : ภาพยนตร์ 
พระเยซูผู้เป็นต้นแบบของการสร้างภาพยนตร์ 
(ลูกา 8:1-18) 

เม่ือพดูถึงภาพยนตร์หรือหนงั เกิดขึน้ในโลกนีเ้ม่ือร้อยกวา่ปีท่ีผา่นมา ภาพยนต ร์เป็นส่ือเคล่ือนไหว
ได้ ท าให้ผู้ชมเข้าใจเหตกุารณ์ และได้รับความบนัเทิง ได้ทราบข้อมลูและในปัจจบุนัการส่ือออกมาก็มีหลาก
รูปแบบซึง่มีพฒันาการไปมากมาย แตเ่ม่ือเรากลบัไปศกึษาเร่ืองการส่ือสารในอดีตก็มีหลายรูปแบบ เชน่
การวาดรูป การแกะสลกั การปัน้ การสง่สญัญาณควนัไฟ เพ่ือท่ีจะให้ผู้ รับได้เข้าใจเร่ืองราว  

ในสมยัของพระเยซูคริสต์ ส่ือประการหนึง่ท่ีพระองค์ใช้อธิบายให้ผู้ ฟังเข้าใจ คือ การเลา่เร่ืองเป็นค า
อปุมา อปุมยั จากเร่ืองท่ีเข้าใจยาก เชน่  เร่ืองแผน่ดนิของพระเจ้า พระองค์ก็ยกตวัอยา่งมากมายท่ีเป็นเร่ือง
จริงให้ผู้ ฟังได้เห็นภาพ เชน่เร่ือง ค าอปุมาเก่ียวกบัอาณาจกัรของพระเจ้า ความรอด เก่ียวกบัปัญญากบั
ความโง่เขลา เก่ียวกบัชีวิต เก่ียวกบัการพิพากษา พระเยซูผลิตส่ือ ท่ีมีช่ือวา่ค าอปุมามากถึง 22 เร่ือง แตล่ะ
เร่ืองเป็นเร่ืองท่ียอดเย่ียม บางสว่นกระตุ้นเราให้ตอบสนองพระเจ้าด้วยใจขอบพระคณุ บางอปุมาก็ให้เรา
ถามตวัเองวา่ ในชีวิตของเรามีอะไรท่ีเปล่ียนแปลงไปจริงๆ หรือไม ่ค าอปุมาท่ีพระเยซู ยกมาสอนนัน้  
พระองค์คาดหวงัวา่ผู้ ฟังจะเข้าใจและน าไปป ฏิบตั ิเหตฉุะนัน้ในขณะท่ีพ่ีน้องอา่นค าอปุมาของพระเยซู
คริสต์ขอให้เราตอบสนองตอ่พระค าของพระองค์ ตัง้ใจฟังและน าไปใช้ให้เกิดผล 

ดงันัน้ เราอยากท่ีจะเห็นชีวิตของเราทกุคนเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ด้วยการด าเนินชีวิตของเรา ให้เป็น
ภาพยนตร์ท่ีน าการเปล่ียนแปลงมาสูส่งัคม ให้สิ่งท่ีเราท า สิ่งท่ีเราพดู ท าให้คนท่ีได้เห็น ได้ยินจากเรานัน้
ได้รับผลกระทบในทางท่ีดี น าการเปล่ียนแปลงมาสูชี่วิตของคนเหลา่นัน้ และสง่ตอ่ไปยงัคนอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่น
ครอบครัวของเขา ญาตพ่ีิน้องของเขา รวมทัง้เพ่ือนสนิท มิตรสหายของเขาด้วย 
  
 
 

1. ใหผู้ผ้ลิตสือ่ภาพยนตร์ จะมีคณุธรรม มโนธรรม ในการผลิต ภาพยนต ร์ทีดี่ ทีส่ร้างสรรค์ ทีจ่ะ
สือ่ใหผู้ดู้ ผูรั้บชม ไดรั้บแรงบนัดารใจในทางทีถู่กตอ้งและส่งผลต่ออนาคตของผูรั้บชมทัง้หลาย 
และประเทศชาติ 

2. ใหผู้ช้มมีวิจารณญาณในการเลือกชมภาพยนตร์ ไม่ตกเป็นเคร่ืองมือของผูส้ร้างภาพยนตร์และ
ผีมารซาตานทีแ่อบแฝงเข้ามาทางเร่ืองราวต่างๆ ทีผู่ส้ร้างไดจิ้นตนาการข้ึนมา เพือ่มอมเมา
ผูช้มใหห้ลงใหลและคลอ้ยตาม 

3. ใหห้น่วยงานของรัฐทีก่ ากบัดูแลการสร้างภาพยนตร์ จะเอาใจใส่ต่อเนือ้หาของภาพยนตร์ การ
แต่งกายทีล่่อแหลม บทรักต่างๆ ทีมี่การแสดงออกใหมี้ความเหมาะสม ไม่ก่อใหเ้กิด
อาชญากรรม หรือพฤติกรรมเลียนแบบในเด็กและเยาวชน 

อธิษฐาน 
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21 ตุลาคม (วันท่ี 21) 
เศรษฐกิจ : ชีวิตที่ชอบธรรมจะช่วยให้ 
แก้ไขปัญหาให้กับตัวเองและประเทศชาตไิด้ 
(ปฐมกาล 41:37-49) 
 พระเจ้าได้ทรงส าแดงนิมิตให้กบักษัตริย์ฟาโรห์ในความฝัน ถึงสิ่งท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ทัว่โลกในเวลา
นัน้ แตไ่มมี่ใครท่ีจะสามารถแปลหรือแก้ความฝันนัน้ให้กบักษัตริย์ฟาโรห์ได้ ไมว่า่จะเป็นหมอด ูผู้ท านาย
ทายทกั นกัวิทยาคม ผู้ มีความสามารถทัง้ในและนอกอียิปต์ ซึง่เป็นความทกุข์ใจอยา่งมากของกษัตริย์
ฟาโรห์ เม่ือพนกังานเชิญน า้องุ่นรู้เร่ืองนีเ้ข้า ก็นกึถึงโยเซฟท่ีตดิคกุอยูท่ี่บ้านของพศัดี ท่ีครัง้หนึง่เคยท านาย
ความฝันให้กบัตวัเขาเอง จงึได้กราบทลูฟาโรห์วา่มีชายคนหนึง่ช่ือโยเซฟ ท่ีสามารถท านายความฝันให้กบั
พระองค์ได้ 

พระเจ้าทรงสถิตอยูก่บัโยเซฟ เม่ือกษัตริย์ฟาโรห์เลา่ความฝันให้ฟัง โยเซฟก็ท าแก้ความฝันนัน้
ให้กบักษัตริย์ฟาโรห์จนเป็นท่ีชอบพระทยั จงึได้ทรงแตง่ตัง้โยเซฟให้เป็นหวัหน้าของข้าราชการทัง้หมดของ
พระองค์ ให้ทกุคนเช่ือฟังและท าตามท่ีโยเซฟบอกทกุประการ  

ชีวิตท่ีชอบธรรม เป็นชีวิตท่ีพระเจ้าทรงพอพระทยั พระเจ้าทรงสถิตอยูก่บัคนท่ีมีชีวิตชอบธรรม 
พระองค์จะทรงประทานบ าเหน็จรางวลัให้กบัคนชอบธรรม คนท่ีด าเนินชีวิตอยา่งถกูต้อง ไมเ่ดนิอยูใ่นความ
บาป ไมร่่วมมือกบัคนอธรรม ด าเนินชีวิตอยูใ่นสายพระเนตรของพระเจ้าอยูเ่สมอ พระเจ้าจะได้รับเกียรติ
ผา่นทางคนเชน่นี ้และคนชอบธรรมจะเป็นคนท่ีสามารถชว่ยตวัเองและประเทศชาตใิห้รอดพ้นจากความ
หายนะอนัยิ่งใหญ่ได้ 

จงเป็นคนชอบธรรม จงด าเนินชีวิตอยูใ่นความชอบธรรมของพระเจ้าตลอดเวลา จงให้พระเจ้าใช้
ชีวิตอนัชอบธรรมของทา่นในการชว่ยกู้ตวัทา่นเองและประเทศชาตใิห้รอดพ้นจากภยัพิบตัทิัง้หลาย  
 
 
 

1. ใหเ้รามีชีวิตทีช่อบธรรมจ าเพราะพระพกัตร์ของพระเจ้าอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์
เช่นใด ขอใหเ้ราทัง้หลายรักษาความชอบธรรมเอาไว ้อย่าใหค้วามบาปมาท าลายชีวิตของเรา 
ใหเ้ราทัง้หลายเป็นเคร่ืองมือของพระเจ้าในเวลาของพระองค์ 

2. ใหผู้เ้ชื่อทกุคนมีชีวิตทีช่อบธรรมและเป็นแบบอย่างใหก้บัคนทัง้หลายในสงัคมทีเ่ต็มไปดว้ย
ความอสตัย์อธรรมอยู่ขณะนี ้เพือ่คนทัง้หลายทีเ่ห็นความชอบธรรมในชีวิตของเรา  

3. ใหพ้ระเจ้าทรงเข้ามาแทรกแซงและช าระข้าราชการ คณะรัฐมนตรีทกุคนในรัฐบาล จะด าเนิน
ชีวิตทีช่อบธรรม ห่างไกลจากความคิดชัว่ร้าย การเอารัดเอาเปรียบ การทจุริต การคอร์รัปชัน่ 
การรับสินบน เพือ่จะบริหารราชการแผ่นดินดว้ยความสตัย์ซ่ือและน าความเจริญมาสู่
ประเทศชาติและก่อใหเ้กิดความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยทกุคน  

อธิษฐาน 
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22 ตุลาคม (วันท่ี 22) 
การเมืองการปกครอง : การครอบครองจะช่วยให้ 
การจาบจ้วงล่วงละเมิดลดน้อยลง  
(1 ซามูเอล 13:13-14)  
 เม่ือ ‚กษัตริย์ซาอลู‛ ซึง่เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล อดทนรอคอยการมาถวายเคร่ืองบชูาของ ‚ซา
มเูอล‛ ผู้ เผยพระวจนะไมไ่หว จงึตดัสินใจลงมือท าการเสียเอง ถ้าดแูละคดิอยา่งผิวเผินใครตอ่ใครก็คงคดิวา่ 
ไมน่า่จะเป็นอะไร เพราะซาอลูเป็นถึงกษัตริย์ ก็นา่จะปฏิบตักิิจท่ีวา่นีไ้ด้ แตใ่นพระคมัภีร์  (ตอนนี)้ ได้บนัทกึ
ไว้ชดัเจนวา่ ‘การถวายเคร่ืองบชูา เป็นหนา้ทีแ่ละเป็นเฉพาะของมหาปโุรหิตและผูเ้ผยพระวจนะเท่านัน้ ’ 

ดงันัน้ สิ่งท่ีกษัตริย์ซาอลูได้ท าการไปนัน้ จงึถือได้วา่ ‘เป็นการละเมิดพระบัญชาของพระเจ้า’ 
เป็นเหตทุ าให้ตวัเขาและบรมราชวงศ์จะต้องรับผิดชอบ คือ จะต้อง ‘ถกูถอดถอน’ และ ‘ถกูตดัออก’ จากราช
บลัลงัก์แหง่การเป็นกษัตริย์ของชนชาตอิิสราเอลไปชัว่นิจนิรันดร์นัน่หมายความวา่ อยา่ท าเป็นเลน่กบัเร่ือง
นี!้! 

การพดูจวบจ้วงลว่งเกิน การลว่งละเมิด การใช้ถ้อยค าหยาบคาย การหมิ่นประมาท หรือ การ
ปรามาสดา่ทอกนัได้สร้างปัญหาให้อยูบ่อ่ยๆ รวมทัง้ยงัเป็นปรากฏการณ์แพร่ระบาดไปทัว่ ไมว่า่จะออกมา
ในรูปแบบของการพดูคยุกนัในวงสนทนา  การปราศรัย ในท่ีประชมุของรัฐสภาและสภาผู้แทน หรือตาม
สภากาแฟ  มีการตีพิมพ์ในหนงัสือ เขียนลงในส่ือโซเซียลซึง่เกิดขึน้ทัง้ในทกุแวดวงของสงัคมไทยและใน
ตา่งประเทศ มีบางรายท่ีรู้สกึเหลือทน ก็ไปร้องทกุข์แจ้งความกบัเจ้าหน้าท่ี ซึง่บางรายท่ีจบัได้ไลท่นัก็ต้องตดิ
คกุตะรางหรือจา่ยเงินชดใช้คา่เสียหายกนัไปหรือไม่....บางรายก็เก็บรวบรวมพยานหลกัฐานน าไปฟ้องร้อง
ตอ่ศาล เพ่ือไตส่วนเอาผิดตามกระบวนความยตุธิรรมตอ่ไป  ซึง่เป็นปัญหาท่ีนา่หดหูใ่จ และเราต้องไม่
ปลอ่ยให้สงัคมไทยต้องเป็นไปแบบนีอี้ก 

 

 
 

1. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้าช่วยประทานสติปัญญาและความสามารถในการยบัยัง้ชัง่ใจมาให ้
ผูใ้ช้สือ่ต่างๆ เพือ่จะใช้ไปในทางทีส่ร้างสรรค์ ไม่ใส่ร้าย ไม่ด่าทอ หรือ จาบจ้วง โจมตีซ่ึงกนัและกนั  

2. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้าช่วยประทานเร่ียวแรงก าลงั ปัญญา และความสามารถใหห้น่วยงาน
ทางการปกครอง ทีมี่อ านาจหนา้ทีค่วบคมุ ดูแลงานสือ่สาร และ บนัเทิงเริงรมย์ต่างๆ  เพือ่จะเข้า
งวด และ ควบคมุการใช้ใหเ้ป็นประโยชน์กว่าทีเ่ป็นอยู่ 

3. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้าช่วยเยียวยารักษาจะมีมาเหนือบคุคลท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหา
ถกูลอ่ลวง ท่ีมาทางส่ือตา่งๆ เชน่  การหลวมตวัซือ้ยารักษาโรค ยาบ ารุง ยาเพิ่มความหนุม่สาว  สิน้
ค้า ของใช้ท่ีไมจ่ าเป็น  

        อธิษฐาน 
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23 ตุลาคม (วันท่ี 23) 
ศาสนาและวัฒนธรรม : จะช่วยให้ 
มุ่งสร้างและส่งเสริมความม่ันคงให้กับสังคมและประเทศชาติ 
(กิจการฯ 14:21-22) 
 อาจารย์เปาโลได้เตือนผู้ เช่ือท่ีเมืองลิสตรา เมืองอิโคนียมู และเมืองอนัทิโอก “ให้เขาทัง้หลายถือมัน่
ขึน้ และให้เขาด ารงอยูใ่นพระศาสนา” แม้วา่จะต้องเผชิญกบัความยากล าบากหรือปัญหาตา่งๆ ก็ตาม 
เพราะการถือมัน่ในพระศาสนาหรือในความเช่ือยอ่มท าให้เกิดความเข้มแข็ง ไมห่วัน่ไหว สง่ผลให้เกิดความ
มัน่คงกบัสงัคมและประเทศชาติ 
 ดงันัน้ หากประชาชนยดึมัน่ในพระศาสนา ก็ท าให้เกิดการเสริมสร้างความมัน่คงให้กบัชมุชน สงัคม
และประเทศชาตใินท่ีสดุ เม่ือประชาชนท าตามหลกัค าสอนของพระศาสนา ซึง่สอนให้มีความอดกลัน้ 
อดทน มีความมมุานะ ขยนัหมัน่เพียร ก็ก่อให้เกิดความเข้มแข็งมัน่คงของสงัคมและประเทศชาตอิยา่ง
แนน่อน 

คริสเตียนเรามีพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นคูมื่อหรือเป็นบทบญัญตัขิองพระศาสนา หากคริสเตียนทกุ
คนท าตามพระคมัภีร์อยา่งจริงๆ แล้ว ยอ่มก่อให้เกิดความเข้มแข็งขึน้ในชีวิตของตนเอง ในชมชนุคริสเตียน 
คริสตจกัร และประเทศชาติ 

โยชวูาได้ก าชบักบัอิสราเอลก่อนท่ีจะข้ามแมน่ า้จอร์แดนเข้าไปในแผน่ดนิพระสญัญาของพระเจ้าท่ี
ทรงประทานให้วา่ “อยา่ให้หนงัสือธรรมบญัญตันีิห้า่งเหินไปจากชีวิตของทา่นทัง้หลาย จงตรึกตรองทัง้
กลางวนัและกลางคืน เพ่ือทา่นจะมีความจ าเริญและส าเร็จผลเป็นอยา่งดี”  

ดงันัน้ ความเช่ือในพระเจ้าและการประพฤตติามพระวจนะของพระเจ้าอยา่งจริงจงั จะท าให้สงัคม
และประเทศชาตมิัน่คงและเข้มแข็ง 
 
 
 

1. ใหผู้เ้ชื่อทกุคนมีความเชื่อทีเ่ข้มแข็ง มีการประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างจริงจงัดว้ย
ความสตัย์ซ่ือ เพือ่ส่งเสริมใหเ้กิดความมัน่คงในสงัคมและประเทศชาติ  

2. ใหพ้ระเจ้าประทานก าลงัใหก้บัเราทัง้หลายทีจ่ะกระท าตามพระวจนะของพระเจ้าไดท้กุข้อทกุ
ตอน และขอใหเ้ราทัง้หลายเติบโตข้ึนในความเชื่อ และมีความมัน่คงในพระศาสนา  

3. ใหพ้ระเจ้าใช้เราทัง้หลายใหเ้ป็นตวัอย่างทีดี่ในการส่งเสริมใหค้นไทย สงัคมไทยยึดมัน่ในพระ
ศาสนา เพือ่ส่งเสริมความมัน่คงใหก้บัประเทศชาติอย่างยัง่ยืน  

4. ใหป้ระชาชนคนไทย ยึดมัน่ในวฒันะธรรมอนัดีงามของประเทศ และใหค้ริสเตียนเป็น
แบบอย่างในการยึดมัน่ในวฒันะธรรมอนัดีของพระคมัภีร์  

อธิษฐาน 
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24 ตุลาคม (วันท่ี 24) 
ครอบครัว : ครอบครัวที่รักพระเจ้าจะช่วยให้เรา 
รักประเทศของเรามากยิง่ขึ้น 
(ปฐมกาล 2:15) 

ปัจจบุนันีเ้ราจะพบวา่ยคุ 5G มีความเจริญแบบรุดหน้าไปมากกวา่ท่ีเราจะตามทนั ตา่งยอมรับวา่
ชว่ยแก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้ดีมากโดยเฉพาะทางการแพทย์ ทางตรงกนัข้ามเราก็พบความจริงท่ีมีอยูใ่น
สงัคมไทย ด้านของชีวิตมนุษย์ได้เกิดปัญหาโลกแตกหลายเร่ืองท่ีไมอ่าจแก้ปัญหาได้ โดยเฉพาะปัญหา
อาชญากรรมในครอบครัว เพิ่มขึน้เป็นเงาตามตวัแบบห้ามกระพริบตาเชน่ขา่วตา่งๆในอดีตเราจะพบภาพ
นัน้ทางหนงัสือพิมพ์เป็นภาพนิ่งขาวด า วนันีภ้าพทัง้หมดเป็นภาพสีเคล่ือนไหวให้เห็น  

ปัญหาเหลา่นัน้ต้องยอมรับวา่มนัแตะไปท่ีจดุส าคญัท่ีสดุของมนษุย์นัน้คือครอบครัว แนน่อนเรา
ทราบดีวา่มารอยูเ่บือ้งหลงัความชัว่ทัง้สิน้ ความอบอุน่ได้เลือนรางลงเร่ือยๆ ค าถามคือเพราะโลกาภิวฒัน์
หรือเพราะบาป ปัญหาอาชญากรรมมาจากคนในครอบครัวถ่ีขึน้และมากขึน้โดยเฉพาะปัญหาทางเพศ อ่ืนๆ 
เป็นเหมือนปีศาจท่ีคืบคลานเข้าไปในทกุๆบ้านกระทบกระแทกครอบครัวแบบจงัเบ้อเร่อ 

พระเจ้าได้ทรงตัง้ให้สถาบนัครอบครัวเป็นหนว่ยพืน้ฐานหลกั ครอบครัวจะต้องมีผู้น าและพระเจ้า
ได้มอบหมายความรับผิดชอบในการน าไว้ให้กบัผู้ชาย ในฐานะศีรษะของภรรยาและพอ่ของลกูๆ  (อฟ.5:23) 
เพราะวา่สามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจกัร และพระองค์ทรงเป็นพระ
ผู้ชว่ยให้รอดของกายนัน้โปรดอธิษฐาน  
 
 
 

1. ใหพ้่อของประเทศ และหวัหนา้ครอบครัวทีจ่ะเข้าใจและท าหนา้ทีร่ักษาความอบอุ่นของครอบ 
ครัว 

2. ใหค้รอบครัวทีจ่ะตระหนกัถึงอนัตรายทีก่ าลงัเกิดข้ึนกบัประเทศชาติ เราตอ้งยอมรับว่าอ านาจ
มืดอยู่เบือ้งหลงัแต่งละประเทศ 

3. ใหพ้ระเจ้าประทานสติปัญญาแก่คนไทยทัง้ประเทศและคริสเตียนไทยทีจ่ะเอาจริงในการ
อธิษฐาน  ประกาศข่าวประเสริฐ โดยเฉพาะการรวมตวัอธิษฐานอวยพรประเทศไทยเพือ่คน
ไทยและอาเชี่ยน 

 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
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25 ตุลาคม (วันท่ี 25) 
การศึกษา : ถ่อมใจเรียนรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอจะช่วยให้เรา 
รักท่ีจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองไปท้ังชีวิต 
(ยอห์น 15:1-8) 

องุ่นเป็นพืชท่ีนิยมปลกูกนัโดยทัว่ไปในดนิแดนแถบตะวนัออกกลางมาตัง้แตส่มยัโบราณ โดย
บนัทกึไว้ในพระคมัภีร์พระธรรมปฐมกาลวา่  “โนอาห์เร่ิมเป็นชาวไร่และท าสวนองุ่น” (ปฐก.9:20) ดงันัน้ จงึ
ไมแ่ปลกใจเลยท่ีอิสราเอลในสมยัพระเยซูมีองค์ความรู้มากมายเก่ียวกบัการปลกูองุ่น โดยจะเห็นได้วา่    
แม้องุ่นจะเป็นพืชท่ีมีล าต้นเลือ้ยตามไปดนิ  แตเ่กษตรกรผู้ปลกูองุ่นจะท าระแนงให้เถาองุ่นเกาะ เพ่ือให้องุ่น
จะได้รับแสงแดดเพียงพอ และมีการถ่ายเทอากาศท่ีเหมาะสม ท าให้ก่ิงองุ่นไมต้่องนอนราบไปกบัพืน้ดิน  
ยิ่งไปกวา่นัน้พวกเขายงัต้องตดัแตง่ต้นองุ่นปีละสองครัง้ ซึง่นัน่ก็คือ ในฤดใูบไม้ร่วงหลงัการเก็บเก่ียว และใน
ฤดใูบไม้ผลิก่อนท่ีองุ่นจะออกผล ซึง่การตดัแตง่องุ่นในชว่งก่อนท่ีองุ่นจะออกผลนีเ้อง เป็นสิ่งท่ีพระเยซู
น ามาใช้ในค าสอนของพระองค์ โดยพระองค์ทรงเปรียบเทียบเราทัง้หลายวา่ เป็นเหมือนดัง่แขนงองุ่น ซึง่ถ้า
แขนงใดถกูตดัออกไปจากล าต้น (เถา) ก็จะไมมี่โอกาสได้ออกผลในฤดแูหง่การเก็บเก่ียวท่ีใกล้จะมาถึง  

ทัง้นี ้พระเยซูทรงต้องการจะสอนเราทัง้หลายวา่ ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณท่ีตดิสนิทแนบแนน่กบั
พระองค์นัน้ จะเกิดผลอยา่งมากมาย  ซึง่เป็นการบอกในอีกแง่มมุหนึง่วา่ ถ้าเราแยกออกจากพระองค์
เม่ือใด เราก็จะไมเ่กิดผลเม่ือนัน้ และ “ไม่อาจจะท าส่ิงใดไดเ้ลย” ดงันัน้ เราจงึต้องศกึษาเร่ืองราวและ
ถ้อยค าของพระองค์อยา่งตอ่เน่ืองไปทัง้ชีวิต เพราะการศกึษาพระคมัภีร์นัน้ ไมมี่ค าวา่ส าเร็จการศกึษาซึง่
หมายความวา่จะไมมี่ชว่งเวลาใดท่ีเราจะไมต้่องศกึษาพระวจนะของพระเจ้าตอ่ไปอีก ซึง่สิ่งนีน้บัวา่นา่ช่ืนใจ
เป็นอยา่งยิ่ง เพราะถึงแม้วา่หลายๆ ครัง้ การศกึษาของคริสเตียนอาจจะมีการมอบวฒุิบตัร แบบท่ี
การศกึษาทางโลกได้กระท ากนั แตท่วา่ทัง้ผู้สอนท่ีเป็นผู้มอบวฒุิบตัร และผู้ เรียนท่ีเป็นฝ่ายท่ีรับมอบ
วฒุิบตัร จะต้องตระหนกัวา่ หน้าท่ีของตนในการศกึษาพระวจนะของพระเจ้ายงัไมจ่บสิน้ลงเพียงแคนี่ ้
เพราะทัง้ผู้สอนและผู้ เรียน ยงัจะต้อง “ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าต่อเน่ืองไปทัง้ชีวิต” 

ด้วยเหตนีุ ้ไมว่า่เราจะเคยได้รับวฒุิบตัร หรือประกาศนียบตัรจากการศกึษาพระคมัภีร์มาก่ีใบ หรือ
เรียนพระคมัภีร์มาก่ีปี ก่ีหลกัสตูรแล้วก็ตาม ขอให้เราไมย่ดึตดิในสิ่งเหลา่นัน้ และ  “ถ่อมใจท่ีจะเรียนรู้

เพิ่มเตมิอยู่เสมอ” ขอให้จ าเอาไว้วา่ เราทัง้หลายไมไ่ด้เรียนพระคมัภีร์เพราะเรารักความรู้ แตเ่ราเรียน
เพราะเรา  “รักพระองค์” 
 

 
 

1. ใหห้ลกัสูตรต่างๆ ใหมุ้่งเนน้ถึงการทีผู่เ้ชื่อมีหวัใจทีรั่กพระเจ้า มากกว่าทีจ่ะรักความรู้ 
2. ใหส้ถาบนัพระคริสตธรรมในประเทศไทย จะมีบคุลากรและงบประมาณเพียงพอ 
3. ใหค้ริสเตียนทกุคน จะรักในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า ไปตลอดทัง้ชีวิต  

อธิษฐาน 
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26 ตุลาคม (วันท่ี 26) 
สื่อสารมวลชน : การ “ใช้เวลากับพระเจ้าอย่างเพียงพอ” จะช่วยให้ 
ส่งข้อความแห่งการหนุนใจและเสริมสร้าง ผ่านทางส่ือต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  
(วิวรณ์ 1:1-20) 

พระเยซูคริสต์เลือกท่ีจะส าแดงความล า้ลกึตา่งๆ กบัอคัรทตูยอห์น และก าชบัให้บนัทกึเอาไว้เป็น
จดหมาย และ สง่ไปให้คริสตจกัรทัง้เจ็ดในแคว้นเอเชีย พระองค์ทรงเลือกท่ีจะเปิดเผยสิ่งเหลา่นีใ้นขณะท่ี
ยอห์นถกูเนรเทศไปอยูท่ี่เกาะปัทมอสอนัโดดเดี่ยวและไกลโพ้น ทัง้นี ้จดหมายดงักลา่วเป็นข้อความแหง่การ 
“หนุนใจและเสริมสร้าง” และยงัเป็นการปรับทิศทางให้พวกเขากลบัมาสูอ้่อมกอดของพระเจ้า เม่ือออก
นอกทางน า้พระทยัของพระเจ้า และกระท าในสิ่งท่ีพระองค์ไมเ่ห็นด้วย อยา่งไรก็ตาม จะเห็นได้วา่พระเจ้า
ได้ทรงเลือกท่ีจะเปิดเผยสิ่งท่ีส าคญัยิ่งนี ้ในขณะท่ียอห์น ต้องอยูใ่นสภาพท่ีดเูหมือนจะไมค่อ่ยดีนกัใน
สายตาของมนษุย์โดยทัว่ไป มิหน าซ า้ยงัต้องอยูห่า่งไกลจากผู้คน แตท่วา่ พระเจ้าได้ทรงเสดจ็มาพบกบัทา่น
ในสภาพเชน่นี ้และน าการเปิดเผยอนัยิ่งใหญ่มาสูท่า่น พร้อมกบัก าชบัให้ “ส่งข้อความ” เหลา่นีอ้อกไป ซึง่
แนน่อนวา่ ข้อความเหลา่นีไ้ด้กลายมาเป็นพระธรรมเลม่สดุท้ายของพระวจนะอนัศกัดิส์ิทธ์ิของพระองค์ ซึง่
นัน่ก็คือพระธรรม “วิวรณ์”  

ในขณะท่ียอห์นอยูใ่นวยัหนุม่ พระเยซูเรียกทา่นวา่  “โบอาเนอเย” ซึง่แปลวา่ “ลูกแห่งฟ้าร้อง” 
(มก.3:17) ทัง้นี ้เน่ืองมาจากยอห์นมีบคุลิกภาพท่ีดดุนั ตอ่มา  พระเจ้าได้ทรงเปล่ียนแปลงทา่น ให้กลายมา
เป็นอคัรทตูแหง่ความรัก โดยเราเห็นได้จากจดหมายฝาก  1และ2 ยอห์น ได้เปิดเผยถึงความลกึซึง้แหง่ความ
รักของพระเจ้า และในท้ายท่ีสดุพระองค์ก็ได้เลือกท่ีจะเปิดเผยพระธรรมวิวรณ์กบัทา่น เม่ือทา่นได้ใช้เวลา
สงบน่ิงกบัพระเจ้าอยา่งเพียงพอ ก่อนท่ีพระองค์จะทรงบอกให้ทา่นสง่ตอ่ข้อความนัน้ออกไป  เพ่ือส่ือสาร
การเปิดเผยจากพระองค์ไปสูม่วลมนษุยชาติ 

ด้วยเหตนีุ ้จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีเราจะต้องเอาใจของเราออกจากความวุน่วายตา่งๆ  ท่ีคอยวนเวียนอยู่
ในความคดิ แล้วหนัมา “ใช้เวลากับพระเจ้าอย่างเพียงพอ”  ด้วยความนิ่งสงบในจิตวิญญาณ เพ่ือท่ีจะ
ได้รับการเปิดเผยน า้พระทยัอนัดีเลิศจากพระองค์   หลงัจากนัน้จงึคอ่ยๆ  ส่ือสารออกมาเป็นภาษาท่ีงดงาม 
แล้วคอ่ย “ส่งออกไปผ่านทางส่ือ” ตา่งๆ เชน่ Line, Facebook, WhatsApp ฯลฯ เม่ือท าดงันี ้ข้อความท่ี
เราสง่ออกไป จะน า “หนุนใจและเสริมสร้าง” ไปสูค่นอีกมากมาย 
 
 
 

1. ใหผู้เ้ชื่อทีจ่ะใช้เวลาน่ิงสงบกบัพระเจ้าอย่างเพียงพอ ก่อนทีจ่ะกระท าส่ิงใดในแต่ละวนั 
2. ขอใหก้ารสือ่สารข้อความผ่านทางสือ่ต่างๆ เช่น Line, Facebook,  WhatsApp ทีผู่เ้ชื่อนิยม

ใช้ ใหเ้ป่ียมไปดว้ยการหนนุใจและการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั 
3. ใหผู้อ่้านข้อความเหล่านัน้ใหไ้ดรั้บสนัติสขุและไดรั้บประโยชน์ในฝ่ายจิตวิญญาณ  

อธิษฐาน 
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27 ตุลาคม (วันท่ี 27) 
การบันเทิง :  ดนตรี 
ไม่ได้ยนิเสียง 
(สดุดี 68:4) 

ดนตรีเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตมนษุย์ชาตนิบัแตโ่บราณ ดนตรีท าให้คนได้รับการชว่ยเหลือด้านจิตใจ
รวมถึงความคดิ โดยเฉพาะด้านอารมณ์ ก าเนิดของเคร่ืองดนตรีเกิดขึน้ตัง้แตส่มยัโบราณ โดยมนษุย์รู้จกั
การสร้างเคร่ืองดนตรีง่ายๆ จากธรรมชาตริอบข้างคือ เร่ิมจากการปรบมือ  ผิวปาก เคาะหิน หรือน าก่ิงไม้
มาตีกนั ซึง่ตอ่มาได้มีการสร้างเคร่ืองดนตรีท่ีได้วิวฒันาการไปตามความเจริญและความคดิสร้างสรรค์ของ
มนษุย์  เคร่ืองดนตรีท่ีเคยใช้ในสมยัเร่ิมแรกก็มีการวิวฒันาการมาเป็นขัน้ๆ  

กลายเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเราเห็นอยูท่กุวนั เร่ิมต้นเพลงท่ีร้องเพ่ือนมสัการพระเจ้าในคริสตจกัร ก็
กลายมาเป็นเพลงร้องโดยทัว่ๆ ไป เพลงสามารถน าไปสูค่วามสงบร่มร่ืนในจิตใจ จงัหวะเสียงเพลงสามารถ
หยดุหรือเร่งเร้าจิตใจคนได้ เพลงจงึมีอิทธิพลอยา่งมากตอ่ชีวิตและจิตใจของมนษุย์ ในยคุปัจจบุนั เพลงมี
ทัง้บวกและลบ แตค่นสนใจดนตรีด้านลบมากกวา่ด้านบวก เพลงสามารถน าไปสูท่ าลายสงัคมได้ถ้าไมร่ะวงั  

 
 
 
 

1. ใหพ้ระเจ้าผูกมดัอ านาจมืด และเปิดตาใจผูค้นในสงัคมทีจ่ะเข้าใจ และ เลือกฟังเพลงที่
ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรค์ และจรรโลงชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองข้ึน 

2. นิตยสาร Fungjaizine ฉบบัล่าสดุ กูรูคอลมัน์ได้พดูถึง black metal ซ่ึงเป็นแนวเพลงทีเ่ต็มไป
ดว้ยเร่ืองราวเบือ้งหลงัทีแ่ต่งบทเพลงข้ึนเพือ่นมสัการซาตาน หรือในพิธีบูชายนั 

3. ใหป้ระเทศนอร์เวย์เป็นประเทศแห่งความสว่าง ใหไ้ดรั้บแสงสว่างจากพระเจ้า ปลดปล่อยผูค้น
ของประเทศนีอ้อกจากความมืดมิดในฝ่ายวิญญาณ ขอใหค้นทีต่กอยู่ภายใตก้ารควบคมุของผี
มารวิญญาณชัว่ทัง้หลายไดร้ับการปลดปล่อย 

4. ใหด้นตรีแรงที่คู่กบัวยัรุ่นหนุ่มสาว น าโลกไปสู่การเร่ิมตน้ทีดี่และตอนจบลงอย่างสวยงาม 
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28 ตุลาคม (วันท่ี 28) 
เศรษฐกิจ : เพียงพอและพอเพียงจะช่วยให้ 
เศรษฐกิจของประเทศชาติม่ันคงและด ารงชีวิตของตนม่ันคงสุข 
(1 ทโิมธี 6:7-10) 
 ทรัพย์สินเงินทองหรือความร ่ารวยตวัของมนัเองไมไ่ด้ผิดอะไร แตถ้่าหากคนเราเกิดความโลภและ
รักในทรัพย์สินเงินทองนัน้ ยอ่มน ามาซึง่ความลม่จมทางเศรษฐกิจของประเทศชาต ิเพราะคนท่ีรักเงินก็ไม่
อ่ิมเงิน คนท่ีรักสมบตัก็ิไมอ่ิ่มก าไร (ปญจ. 5:10) ก็พยายามท่ีจะกอบโกยเอาผลประโยชน์ให้ตวัเองโดยไม่
สนใจวา่คนอ่ืนหรือบ้านเมืองจะเป็นอยา่งไร ขอให้ฉนัได้ก็พอ ซึง่ความโลภและการรักในเงินทอง ก็น ามาซึง่
การทจุริตคอรัปชัน่ การตดิสินบนหรือการให้ใต้โต๊ะ รวมทัง้การฮัว้หรือการร่วมมือกนัในการโกง  

อาจารย์เปาโลกบัเราในพระคมัภีร์ตอนนีว้า่ เราไมไ่ด้เอาอะไรเข้ามาในโลกนีฉ้นัใด เราก็เอาอะไร
ออกไปจากโลกนีไ้มไ่ด้ฉนันัน้ เราเข้ามาตวัเปลา่ เราก็จะออกไปตวัเปลา่ เราไมส่ามารถน าอะไรออกไปได้ 
ดงันัน้ เราไมค่วรท่ีจะมีความโลภ ไมค่วรท่ีรักในทรัพย์สินเงินทองจนท าให้ตนเองหาความสขุอยา่งแท้จริง
ไมไ่ด้ อาจารย์เปาโลบอกกบัเราวา่ ถ้าเรามีเสือ้ผ้าและอาหารส าหรับตวัเองแล้ว ก็ให้เราพอใจด้วยสิ่ง
เหลา่นัน้ คนสว่นใหญ่รักครอบครัวและลกูหลาน พยายามท างานหนกัเพ่ือสะสมทรัพย์สินเงินทองเอาไว้
มากๆ เพ่ือให้ลกูหลานได้สบายในอนาคต แตแ่ท้จริงแล้ว ก าลงัสร้างความยากล าบากให้กบัลกูหลาน 
เพราะพวกเขาจะท าอะไรไมเ่ป็น ไมรู้่ถึงความยากล าบากของพอ่แมท่ี่ท างานหนกัเพ่ือพวกเขา ท าให้เม่ือโต
ขึน้ก็ไมรู้่วิธีรักษาทรัพย์สมบตัเิหลา่นัน้ 

อยา่ตกอยูใ่นบว่งแร้วของความเย้ายวนและความปรารถนาท่ีไร้ความคดิและการเห็นแก่ตวั เพราะ
จะน าเราไปสูค่วามทกุข์และก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจทัง้ของตนเองและประเทศชาต ิจงมีชีวิตอยูอ่ยา่ง
พอเพียงและเพียงพอ เพ่ือชีวิตท่ีมีความสขุและประเทศชาตท่ีิมัน่คง  
 
 
 

1. ใหเ้ราไม่มีความโลภ ไม่รักเงินทองมากกว่าพระเจ้า ใหเ้ราพึงพอใจในส่ิงทีมี่อยู่ทีพ่ระเจ้าทรง
ประทานให ้ไม่มีชีวิตทีค่ดโกงคนอืน่ เป็นแบบอย่างทีดี่ใหก้บัคนในครอบครัว และสอน
ลูกหลานของเราใหมี้ความพึงพอใจในพระคณุของพระเจ้า 

2. ใหผู้เ้ชื่อทกุคนมีชีวิตทีพ่อเพียง เพือ่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด าเนินชีวิตในทางชอบธรรม หาก
เป็นพ่อคา้แม่คา้ก็ไม่คดโกงคนลูกคา้ หากเป็นข้าราชการก็ไม่ทจุริตคอรัปชัน่ ไม่รับใตโ้ต๊ะ บน
โต๊ะ มีชีวิตทีเ่ป็นแบบอย่าง เป็นแสงสว่างส่องสงัคมไทย 

3. ใหพ้ระเจ้าท างานในจิตใจของข้าราชการประจ า นกัการเมืองทกุคน ไม่มีความโลภในจิตใจ ไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัและพวกพอ้ง ไม่โกงชาติบา้นเมือง ไม่ทจุริตคอรัปชัน่ มีความพอเพียง
และพึงพอใจในต าแหน่งหนา้ทีอ่นัทรงเกียรติ 

อธิษฐาน 



ขอการครอบครอง 
คูม่ืออธิษฐาน 40 วนั              1 ตลุาคม – 9 พฤศจิกายน 2019              โดย เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย 

 

29 ตุลาคม (วันท่ี 29) 
การเมืองการปกครอง : การครอบครองของพระเจ้าจะช่วยให้ 
เลือดแห่งความรักชาตบ้ิานเมืองเข้มข้นขึ้น 
(โยชูวา 7:11-12)   

ขณะท่ีกองทพัของชนชาตอิิสราเอลก าลงัเคล่ือนทพัเข้าสู้กบัศตัรูท่ีครองแผน่ดนิอยูก่่อนหน้า ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ก าราบศตัรูท่ีมีอยูร่อบทิศให้หวาดกลวัจนหวัหดพวกเขาสามารถรุกคืบและบกุเข้าไป
ยดึครองแผน่ดนิคานาอนัได้ส าเร็จตอ่เน่ืองกนัหลายวนั หลายเดือน  แตใ่นเวลาตอ่มา เม่ือพวกเขาได้ออกไป
รบอีกครัง้กบักองทพัแหง่เมืองอยัซึง่เคยสรุปแบบฟันธงมาก่อนหน้าแล้ววา่นา่จะเผดจ็ศกึได้อยา่งง่ายดาย 
แตก่ลบัก็ต้องพา่ยแพ้อยา่งสิน้ทา่ ไพร่พลได้ถกูฆา่ตายอยา่งมากมายซึง่เป็นเหตทุ าให้หวัใจของคนอิสราเอล
ท่ีเคยแกร่งกล้าฮกึเหิมก่อนหน้านี ้ต้องตกอยูใ่นสภาพขวญัหนีดีฝ่อเกิดความท้อใจเป็นอยา่งมาก  

ชะตากรรมของชนชาตถิึงกบัเข้าตาจน เพราะตอ่ไปพวกเขาจะต้องถกูคนคานาอนัและชนชาตอ่ืินๆ 
เข้ามารุมโจมตีอยา่งแนน่อน  ร้อนถึงโยชวูาแมท่พัใหญ่ ต้องฉีกเสือ้ผ้าและซบหน้าหมอบกราบตอ่พระเจ้า 
ถามถึงสาเหตแุหง่ความพา่ยแพ้ และในท่ีสดุก็ได้ทราบวา่มีสาเหตมุาจากคนๆ เดียวเทา่นัน้ นัน่ก็คือ ‚อา

คาน‛ ซึง่เป็นนกัรบของกองทพัได้คดิทรยศตอ่ค าสัง่ของพระเจ้า นัน่คือ เขาได้ ฉ้อฉล หยิบฉวยเอาข้าวของ
ซึง่จะต้องน าไปมอบถวายและข้าวของท่ีจะต้องน าไปท าลายทิง้ เบียดบงัเอาไปซอ่นเอาไว้ เพ่ือหวงัเก็บเป็น
ของใช้สว่นตวั 

เพราะความเห็นแก่ตวัของคนๆ เดียว แคน่ัน้  (ย า้วา่แคน่ัน้) เป็นเหตทุ าให้ผู้คนมากมายต้องล้มตาย 
ต้องเดือดร้อน ประเทศชาตเิกือบพงัพินาศเชน่เดียวกนั ไมว่า่จะเป็นในระดบัหมูบ้่าน เทศบาล องค์การ
บริหารสว่นต าบล องค์การบริหารสว่นจงัหวดั บริษัท และประเทศชาต ิสามารถท่ีจะพงัพินาศยอ่ยยบัได้ใน
ชัว่พริบตา ถ้าในท่ีแหง่นัน้ มีใครบางคนแอบคดิฉ้อฉล ใช้เลห์่เหล่ียมกลโกง เพื่อผลประโยชน์สว่นตวั เพราะ
ความเห็นแก่ตวั เห็นแก่ได้แบบเดียวกบันายอาคานสนัดารชัว่คนนี.้...  
 

 
 

1. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้าทรงโปรดช่วยอวยพรและเยียวยาสงัคมไทย ใหผู้ค้นไดเ้กิดความ
ตระหนกั รู้จกัทีรั่กชาติ รักแผ่นดินถ่ินเกิดใหม้ากกว่าผลประโยชน์ส่วนตวั ครอบครัว และวงศ์ญาติ  

2. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้าอวยพรใหร้ัฐบาล ข้าราชการ องค์กรและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เป็น
ตน้แบบในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และใหมี้ความสามารถทีจ่ะตรวจสอบและเอา
คนกระท าความผิดมาลงโทษ  

3. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้าอวยพรใหค้ริสต์ชนและคริสตจกัรไทยจะเป็นตน้แบบทีดี่และมีส่วน
รับใช้สงัคมมากกว่าทีเ่ป็นอยู่ 

30 ตุลาคม (วันท่ี 30) 

         อธิษฐาน 
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ศาสนาและวัฒนธรรม : จะช่วยให้ 
การใช้คตคิวามเช่ือพ้ืนบ้านมุ่งสร้างสังคม 
(อิสยาห์ 56:6-7) 
 อิสยาห์กลา่ววา่ “บรรดาคนตา่งชาตผิู้ เข้าจารีตถือพระเจ้า ปรนนิบตัพิระองค์และรักพระนามของ
พระเจ้า ทกุคนท่ีรักษาวนัสะบาโตและมิได้เหยียดหยาม... พระเจ้าจะน าคนเหลา่นัน้มายงัภเูขาบริสทุธ์ิของ
พระองค์ กระท าให้เขาช่ืนบาน” การกระท าตามจารีตประเพณี หรือคตคิวามเช่ือพืน้บ้านท่ีไมข่ดัตอ่พระ
วจนะของพระเจ้า ยอ่มก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สงัคมท่ีดีและก่อให้เกิดความสงบสขุ  
 ไมใ่ชค่ตคิวามเช่ือพืน้บ้านทกุอยา่งจะขดัแย้งกบัความเช่ือของคริสเตียนทัง้หมด และก็ไมใ่ชผ่ิดพระ
คมัภีร์ทัง้หมดเหมือนกนั สงัคมไทยมีคตคิวามเช่ือพืน้บ้านท่ีดีมากมายท่ีมุง่สูก่ารสร้างสงัคม เชน่ “น า้พึง่เรือ 
เสือพึง่ป่า อชัฌาสยั” หมายถึง สงัคมมีการพึง่พาอาศยักนั ไมเ่อารัดเอาเปรียบกนั ท าให้สงัคมอยูไ่ด้อยา่งมี
ความสขุ แตค่นมกัจะเอาคตคิวามเช่ือมาใช้ในทางท่ีผิด คือ น ามาใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือคตคิวาม
เช่ือท่ีวา่ “เป็นคนต้องรู้จกับญุคณุคน” ซึง่หมายถึง ต้องไมลื่มสิ่งดีๆ ท่ีคนอ่ืนท าให้กบัตน และต้องหาโอกาส
ท่ีจะตอบแทนความดีกลบั แตค่นก็น ามาใช้ในทางท่ีไมถ่กูต้อง จนกลายเป็นสงัคมตา่งตอบแทน  

เราต้องรักษาคตคิวามเช่ือท่ีถกูต้องเอาไว้ เหมือนท่ีพระคมัภีร์ในอิสยาห์ท่ีสอนเราวา่ “ผู้ ท่ียดึถือวนั
สะบาโตและไมเ่หยียบหยาม พระเจ้าจะน าไปยงัภเูขาบริสทุธ์ิของพระเจ้า” คือ พระเจ้าจะน าไปสูค่วาม
มัน่คง เม่ือเรามีความมัน่คง ก็น าสงัคมสูค่วามมัน่คงด้วยเชน่กนั  

ดงันัน้ เราจะต้องเป็นผู้ ท่ีสนบัสนนุ สง่เสริม ในการด าเนินชีวิตตามคตคิวามเช่ือพืน้บ้านท่ีดี ท่ี
ถกูต้องและไมข่ดักบัพระวจนะของพระเจ้า เพราะคตคิวามเช่ือพืน้บ้านถ้าใช้อยา่งถกูต้องก็จะสง่เสริมให้เกิด
ความผาสกุในสงัคมและประเทศชาตอิยา่งแนน่อน  
 
 
 

1. ใหผู้เ้ชื่อทกุคนมียึดมัน่ในหลกัการของพระวจนะ เพือ่จะน าคติความเชื่อพืน้บา้นทีดี่ ทีถู่กตอ้ง
และไม่ขดักบัหลกัการของพระเจ้า มาส่งเสริมใหส้งัคมและประเทศชาติเกิดความเข้มแข็ง 
ขอใหผู้เ้ชื่อท าตามคติความเชื่อหรือจารีตตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างสตัย์ซ่ือ  

2. ใหพ้ระเจ้าประทานความเข้าใจใหก้บัเราทัง้หลายว่า ส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด ส่ิงใดเป็นทีช่อบในสาย
พระเนตรของพระเจ้า เพือ่เราทัง้หลายจะไดท้ าตามไดอ้ย่างถูกตอ้งและถวายเกียรติแด่พระเจ้า 

3. ใหพ้ระเจ้าน าใหค้นไทยทัง้ประเทศหนักลบัมาหาพระเจ้า พบกบัความรัก และความจริงของ
พระเจ้า เพือ่ประเทศไทยและสงัคมไทยจะไดร้ับการอวยพรจากพระเจ้า เพือ่พระองค์จะ
น าไปสู่พระพรของพระองค์ 

31 ตุลาคม (วันท่ี 31) 

อธิษฐาน 
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ครอบครัว : ที่รับพร 
ครอบครัวท่ียอมยกโทษให้อภัย 
(ปฐมกาล 45:4-15) 

ไมก่ี่วนัก่อนมีขา่วนา่สะเทือนใจเกิดขึน้ เป็นการพบปะกนัของเพ่ือนนกัเรียนโรงเรียนแหง่หนึง่ท่ีได้
พบปะสงัสรรค์ในงานศษิย์เก่าร่วมรุ่นหลงัจบการศกึษามายาวนานถึง 50 ปี เหตกุารณ์ไมค่าดคดิ ก็เกิดขึน้ มี
ชายวยั 60 กวา่ใช้อาวธุปืนยิงเพื่อนวยัเดียวกนัจนเสียชีวิต  สาเหตท่ีุท าเชน่นัน้เพราะอาฆาตโกรธเคืองเพ่ือน
ท่ีเรียนหนงัสือมาด้วยกนัคนนีใ้นชว่งวยัเดก็ชอบมาแกล้งเขา  ใครจะคดิวา่เขายงัผกูใจเจ็บ และเก็บความ
โกรธเคืองยาวนานหลายสิบปี สดุท้ายแล้วตวัเองก็ต้องถกูจบัเข้าคกุตลอดชีวิต 

เร่ืองราวของโยเซฟในพระคมัภีร์แตกตา่งจากเร่ืองนีอ้ยา่งสิน้เชิง แม้โยเซฟจะถกูพ่ีชายท่ีอิจฉาเขา
กลัน่แกล้ง เกลียดชงั จนหาทางฆา่เขาทิง้ และถกูขายเป็นทาสท่ีอียิปต์  แม้พวกพ่ีๆ ของโยเซฟคดิร้ายตอ่เขา 
แตโ่ยเซฟยอมยกโทษให้อภยัและยงัแบง่ทรัพย์สิ่งของให้พ่ีชายทกุคน  

โยเซฟพดูกบัพ่ีน้องของเขาวา่ “บดันีอ้ยา่เสียใจ อยา่โกรธตนเองท่ีได้ขายเรามาท่ีน่ี  เพราะวา่พระเจ้า
ทรงสง่เรามาลว่งหน้าพวกพ่ีๆ เพ่ือชว่ยชีวิตคนทัง้หลาย” (ปฐก.45:5) 

น่ีคือจิตใจท่ีงดงามของโยเซฟ ยอมยกโทษให้กบัพวกพ่ีชายท่ีเคยคดิร้ายและท าร้ายเขา โยเซฟต้อง
ทกุข์ยากล าบากอยา่งมากและยาวนาน แตโ่ยเซฟมีมมุมองแบบพระเจ้า เช่ือวา่พระเจ้าสามารถเปล่ียน
สถานการณ์ท่ีเลวร้ายในชีวิตให้กลายเป็นพระพรตอ่ตนเองและพ่ีน้องในครอบครัว ได้ ถ้าโยเซฟมีจิตใจโกรธ
เคือง ไมใ่ห้อภยั และจบัพวกพ่ีชายขงัคกุท่ีอียิปต์ คงจะเกิดศกึสายเลือดและเป็นศตัรูตอ่กนัอีกยาวนาน  
เหมือนกบัครอบครัวหลายๆ ครอบครัวในบ้านเมืองของเรา  

วนันีมี้ครอบครัวไมน้่อยแม้อยูด้่วยกนั แตจ่ิตใจบาดหมางกนัไม่พดูคยุกนั แยกทางกนั ขอพระเจ้า
ทรงเมตตาเปิดตาใจของเขาให้เห็นแสงสวา่ง ในการการยกโทษและให้อภยักนั 
 
 
 

1. ใหพ้ระเจ้าทรงอ านวยพรครอบครัวทกุครอบครัวในสงัคมไทย ใหข้บัเคลือ่นครอบครัวดว้ยการ
ยกโทษใหอ้ภยัต่อกนัและกนัแทนการโกรธเคืองกนั  

2. ใหพ้ระเจ้าทรงอวยพรครอบครัวของผูเ้ชื่อทกุครอบครัว ทีไ่ม่มีรากขมข่ืนต่อกนัและกนัใน
ครอบครัว จะเต็มไปดว้ยพระพรนานาประการ และเป็นครอบครัวทีส่ าแดงพระสิริของพระเจ้า 
ท่ามกลางสงัคมทีเ่ต็มไปดว้ยการไม่ใหอ้ภยั 

3. ใหพ้ระเจ้าใช้ครอบครัวของเราทกุครอบครัวทีจ่ะมีอิทธิพลชีวิตต่อครอบครัวอืน่ๆ ทีอ่ยู่รอบๆ 
บา้น หรือในท่ามกลางหมู่ญาติพีน่อ้ง เพือ่จะเป็นพระพรน าครอบครัวเหล่านัน้ทีย่งัไม่รู้จกัพระ
เจ้ามาพบความรักของพระเจ้าต่อไป 

1 พฤศจิกายน (วันท่ี 32) 

อธิษฐาน 



ขอการครอบครอง 
คูม่ืออธิษฐาน 40 วนั              1 ตลุาคม – 9 พฤศจิกายน 2019              โดย เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย 

 

การศึกษา : การตระหนักว่า การศึกษาพระวจนะของพระเจ้าน้ันถอืว่าเป็น “สิทธิพิเศษ” จะช่วยให้เรา 
ไม่เพียงรู้เร่ืองของพระองค์เท่าน้ัน แต่จะรู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวด้วย  
(มัทธิว 11:25-27) 

พระเยซูได้กลา่วอยา่งชดัเจนในพระธรรมตอนนีว้า่  พระบดิาทรงปิดบงัความล า้ลกึของพระองค์
เอาไว้จากผู้ ท่ีดเูหมือนจะฉลาดล า้เลิศในสายตาของโลก  แตพ่ระองค์ทรงเลือกท่ีจะเปิดเผยสิ่งตา่งๆ กบัผู้ ท่ี
โลกถือวา่ออ่นแอ ทัง้นี ้หลายๆ ครัง้ พระเยซูได้ทรงตรัสกบัมวลชนเป็นค าอปุมา เพราะจะเห็นได้วา่หลงัจาก
ท่ีพระเยซูทรงเลา่ค าอปุมาจบ ก็มกัจะตรัสวา่ “ใครมีหูจงฟังเถิด” (มธ. 13:9) ซึง่ส่ือถึงการท่ีพระองค์ ไมไ่ด้
ประสงค์ให้ทกุคนได้ลว่งรู้ถึงความหมายท่ีพระองค์ทรงซอ่นเอาไว้  เพราะพระองค์เช่ือมัน่วา่ พระบดิาจะทรง
เลือกเปิดเผยสิ่งท่ีพระองค์ทรงต้องการจะเปิดเผยให้กบับคุคลท่ีเหมาะสม ในเวลาท่ีพระองค์ทรงจดัเตรียม
เอาไว้ แตเ่ม่ือพระเยซูทรงอยูก่บัเหลา่สาวกเพียงล าพงัโดยท่ีไมมี่ประชาชนอยูใ่นบริเวณนัน้ พระองค์ก็ทรง
เลือกท่ีจะเฉลยความหมายของค าอปุมาตา่งๆ ให้พวกสาวกได้เข้าใจ ซึง่สิ่งนีเ้ป็นไปตามท่ีพระองค์ได้ทรง
ตรัสเอาไว้ (มธ. 11:25-27) วา่ “ไม่มีผูใ้ดรู้จกัพระบิดานอกจากพระบตุร และบรรดาผูที้พ่ระบตุรเลือกทีจ่ะ
เปิดเผยพระบิดาแก่เขา” 

ดงันัน้ ขอให้เราภมูิใจเถิดวา่ การได้ศกึษาพระวจนะของพระเจ้านัน้ถือวา่เป็น “สิทธิพเิศษ” ท่ี
พระองค์ได้ทรงประทานให้กบัผู้ ท่ีเช่ือในพระองค์ แม้ในสถาบนัการศกึษาในระดบัตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั จะสอนผู้ เรียนถึงเร่ืองของคนๆ หนึง่ท่ีเรียกกนัวา่ “พระเยซู” แตเ่ขาก็เพียงแตส่อน
ให้ผู้ เรียนได้รู้เร่ืองราวของบคุคลส าคญัในประวตัศิาสตร์ ซึง่มีชีวิตอยูเ่ม่ือสองพนัปีท่ีแล้ว แตส่ าหรับเราซึง่
เป็นผู้ เช่ือ เราไมไ่ด้เรียน “ เพียงแค่รู้เร่ืองของพระองค์เท่านัน้ แต่รู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัว ” และรู้
วา่พระองค์ยงัทรงพระชนม์อยูเ่สมอ 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือเรามองดสูงัคมไทยในปัจจบุนั จะเห็นวา่ มีการศกึษาหาความรู้กนัอยา่งมากมาย  
แตส่ิ่งท่ีได้กลบัมาเป็นเพียงแตค่วามรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัพวกเขาแตเ่พียงผิวเผิน ในระดบักายภาพเทา่นัน้  

ดงันัน้ ขอให้เราตัง้เป้าท่ีจะเข้าถึงในระดบัจิตวิญญาณอนัเกิดมาจากการได้รู้จกักบัพระเยซูเป็นการ
สว่นตวั เม่ือถึงวนันัน้ คนไทยจะได้รู้วา่ การศกึษาไมเ่พียงแตจ่ะน าพวกเขาให้ได้พบกบัความรู้เทา่นัน้  แตไ่ด้
พบกบัพระองค์ผู้ซึง่จะมอบคณุคา่อนัแท้จริงให้กบัชีวิตของพวกเขาไปตราบนิรันดร์  
 

 
 

1. ใหอ้งค์กรหรือคณะต่างๆ ของคริสเตียน ใหเ้ปิดสถาบนัการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  
2. ใหส้ถาบนัการศึกษาของคริสเตียนทีมี่อยู่แลว้ ไม่ลืมเลือนจุดมุ่งหมายแรกเร่ิมทีส่ถาบนันัน้ๆได้

ก่อตัง้ข้ึนมา 
3. ใหพ้นัธกิจการประกาศข่าวประเสริฐในโรงเรียนและมหาวิทยาลยัใหเ้กิดผลอย่างมากมาย  

2 พฤศจิกายน (วันท่ี 33) 

อธิษฐาน 



ขอการครอบครอง 
คูม่ืออธิษฐาน 40 วนั              1 ตลุาคม – 9 พฤศจิกายน 2019              โดย เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย 

 

สื่อสารมวลชน : ระมัดระวังและไตร่ตรองอย่างรอบคอบจะช่วยให้     
ไม่ตกเป็นเหย่ือของการส่ือสารจากผู้ไม่หวังดี 
(โคโลสี 2:8) 

คริสตจกัรท่ีเมืองโคโลสีในเวลานัน้ มีครูสอนเท็จได้เข้าไปสอนแบบผิดๆ  วา่ การอทุิศตนให้พระเยซู              
และการยดึถือค าสอนของเหลา่อคัรทตูนัน้ยงัไมเ่พียงพอท่ีจะท าให้ผู้ เช่ือได้รับความรอดอยา่งสมบรูณ์ ร้าย
ไปกวา่นัน้ ครูสอนเท็จเหลา่นัน้ยงัได้เอาหลกัปรัชญาและการประพฤตปิฏิบตับิางอยา่งของมนุ ษย์เข้ามา
ผสมปนเปกบัขา่วประเสริฐอนัเท่ียงแท้อีกด้วย  เชน่ เรียกร้องให้ผู้ เช่ือกราบไหว้ทตูสวรรค์ในฐานะส่ือกลาง
ระหวา่งพระเจ้ากบัมนษุย์  หรือเรียกร้องให้ผู้ เช่ือทรมานตนเอง เพ่ือจะได้ใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากขึน้อยา่งนี ้
เป็นต้น ดงันัน้ อคัรทตูเปาโลจงึได้เขียนจดหมายฉบบันี  ้ เพ่ือท่ีจะลบล้างค าสอนผิดๆ ดงักลา่ว ใน
ขณะเดียวกนัก็ได้ส าแดงถึงความสมบรูณ์ของพระเยซูคริสต์  โดยทา่นได้ย า้วา่ นอกจากพระเยซูคริสต์จะเป็น
ผู้ไถ่บาปให้ผู้ เช่ือแล้ว พระองค์ยงัทรงเป็นศีรษะของคริสตจกัรอีกด้วย  ทา่นยงัได้เตือนให้ผู้ เช่ือในคริสตจกัร
โคโลสีพงึ “ระมัดระวัง” ค าสอนท่ีไมถ่กูต้อง ท่ีเผยแพร่เข้ามา เพราะค าสอนเหลา่นีม้กัจะดเูหมือนเป็นสิ่งท่ี
นา่เช่ือถือ และสามารถจบัจิตใจของผู้ เช่ือให้คล้อยไปตามความคดิของผู้ เผยแพร่ค าสอนผิดๆ เหลา่นัน้     

ด้วยเหตนีุ ้ เราจงึต้องตระหนกัเป็นอยา่งยิ่งวา่ ในขณะท่ีเราได้ประโยชน์จากการเผยแพร่ขา่วสารท่ี
ถกูต้องของพระเจ้าผา่นชอ่งทางของส่ือตา่งๆ อยูน่ัน้    ผู้ไมห่วงัดี (หรือแม้แต่ผูห้วงัดี แต่มีความเข้าใจไม่
ถูกตอ้ง) ก็ก าลงัใช้ประโยชน์จากชอ่งทางส่ือในแบบท่ีเราใช้เชน่กนั  และหลายครัง้พวกเขาก็ท าได้นา่สนใจ
กวา่เราด้วย และน่ีจงึเป็นเหตใุห้มีผู้ เช่ือบางสว่น  ได้หนัออกจากความเช่ือถกูต้อง  ไปยดึเอาค าสอนท่ีผิด
เหลา่นัน้ จนก่อให้เกิดปัญหาความขดัแย้งหลายอยา่งตอ่กนัและกนัในพระกายของพระองค์    

           เม่ือเราตระหนกัเชน่นีแ้ล้ว เราจงึต้อง “ระมัดระวัง” ในการรับข้อมลูขา่วสารตา่งๆ ท่ีมีอยู่
อยา่งดาษด่ืนในส่ือตา่งๆ และท่ีส าคญั เราต้อง “ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ” ก่อนท่ีจะแชร์ข้อความ ภาพ 

เสียง หรือวีดีโอ ใดๆ ออกไป เพ่ือวา่เราจะ “ไม่ตกเป็นเคร่ืองมือของผู้ท่ีไม่หวังดี” และสามารถใช้
ประโยชน์จากส่ือได้อยา่งเตม็ท่ีเพ่ือถวายเกียรติแดพ่ระเจ้า 
 
 
 

1. อธิษฐานเผือ่ผูค้นในสงัคมไทย ทีจ่ะรู้จกัแยกแยะข้อมูลข่าวสารทีถู่กตอ้ง  และรู้เท่าทนัสือ่  
ตลอดจนไม่ตกเป็นเหยือ่ของการสือ่สารทีมุ่่งครอบง าทางทศันคติและความคิดทีไ่ม่ถูกตอ้ง  

2. อธิษฐานเผือ่คริสเตียนไทยทีจ่ะมีภูมิคุม้กนัในดา้นหลกัค าสอนทีถู่กตอ้ง และไม่หลงไปกบัเล่ห์
กลของค าสอนแปลกๆทีไ่ม่เป็นไปตามพระคมัภีร์ 

3. อธิษฐานถึงการทีเ่ราทัง้หลายจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนทีจ่ะแชร์ข้อความ แชร์ภาพ      
แชร์ไฟล์เสียง  หรือไฟล์วีดีโอใดๆออกไป 

3 พฤศจิกายน (วันท่ี 34) 

อธิษฐาน 



ขอการครอบครอง 
คูม่ืออธิษฐาน 40 วนั              1 ตลุาคม – 9 พฤศจิกายน 2019              โดย เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย 

 

การบันเทิง : การครอบครองของพระเจ้าจะช่วยให้ 
เสียงเพลงถูกใช้ไปในทางสร้างสรรค์ 
(เอเฟซัส 5:19-20) 

‚ดนตรี‛ และ “เสียงเพลง” เป็นสิ่งท่ีมกัจะถกูใช้เพ่ือสะท้อนความคดิ จินตนาการ จิตวิญญาณ 
ศลิปะ และวฒันธรรมของมนษุย์แตล่ะเชือ้ชาตไิด้เป็นอยา่งดี เสียงเพลงถกูใช้ในการถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สกึของมนษุย์เราได้อยา่งดีและมีประสิทธ์ิภาพอยา่งมาก ทัง้แบบเป็นการสว่นตวั แบบสว่นร่วม แบบ
ตอ่ต้านสงัคม ปลกุเร้าใจให้เรารักหวงแหนประเทศชาต ิรวมทัง้ รักธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเป็นต้น    

แตเ่ป็นท่ีนา่เสียดาย นบัเป็นความเสียหาย ท่ีหลายๆ ครัง้ ‘บทเพลง’ และ ‘เสียงเพลง’ ท่ีขบัขาน
ออกมา มกัจะแฝงไปด้วยการตดัพ้อตอ่วา่ หยาบโลนลามก ลอ่แหลม สองแง่สามง่าม ลวนลาม จาบจ้วง 
ลว่งเกิน หรือบางทีมีแตถ้่อยค าประชดประชนั น้อยเนือ้ต ่าใจ อยากจะปลิดชีพฆา่ตวัตาย หรือขูอ่าฆาต คลัง่
แค้น จองเวร จองล้างจองผลาญ สาปแชง่ และจบัจ้องจะไปเขน่ฆา่ท าร้าย และปลิดชีวิตผู้ อ่ืนก็มี  

แตใ่นน า้พระทยัของพระเจ้าท่ีปรากฏในพระวจนะตอนนี  ้ มุง่หวงัให้ผู้คนได้ถือปฏิบตัติอ่กนัและกนั 
ผา่นบทเพลง ซึง่มีทัง้ “บทเพลงสดดีุ บทเพลงนมสัการ และบทเพลงฝ่ายวิญญาณ คือใหร้้องเพลงและสดดีุ
จากใจถวายแด่องค์พระผูเ้ป็นเจ้า...”  หมายถึง ด้วยชีวิตท่ีมีบทเพลงสรรเสริญ เพลงสดดีุ เพลงนมสัการ 
กลอ่มเกลา หรือครอบครองเหนือความคดิจิตใจ ความงดงาม ความสภุาพออ่นน้อมและนุม่นวล ก็จะไหล
ผา่นชีวิตออกไปยงัคนอ่ืนๆ ท่ีอยูร่อบข้าง ซึง่ยอ่มจะก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดี มีความอบอุน่และสร้างสรรค์
อยา่งแนน่อน 
 
 
 

1. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้าโปรดช่วยและอวยพระพรใหศิ้ลปิน นกัร้อง นกัแต่งเพลง จะ
ร่วมกนัรังสรรค์บทเพลงออกมาในรูปแบบทีส่ร้างสรรค์ เป็นคณุประโยชน์ต่อสงัคม ต่อตนเอง
และคนอืน่ ก่อใหเ้กิดความรัก สามคัคี มีน ้าใจ มีความเอือ้เฟ้ือ อดทน ผ่อนปรน อดกลัน้ต่อ
กนั 

2. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้าโปรดช่วยและอวยพระพรใหธ้ารน ้าแห่งความตาย อ านาจและ
วิญญาณแห่งการท าลาย ทีค่อยหล่อเลีย้งและปลกุเร้าภูเขาแห่งการบนัเทิงไดเ้หือดแหง้ลง ได้
สูญส้ินอ านาจ หมดอิทธิพลและไม่ไดผ้ลอีกต่อไป 

3. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้าโปรดช่วยและอวยพระพรใหน้กัร้อง นกัแต่งเพลง นกัดนตรีที่
เป็นคริสเตียน จะไดรั้บพระปัญญาทีม่าจากพระเจ้า ใหรั้งสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบทีเ่ป็น
พระพร สร้างคณุประโยชน์ เสริมสร้างความหวงั ก่อใหเ้กิดก าลงัใจแก่ผูค้นในสงัคมไทย 

4. ใหห้น่วยงานทีดู่แลงานดา้นนี ้ใหค้วามส าคญักบัเนือ้เพลง ไม่ใหส้ร้างความแตกแยกในสงัคม  
4 พฤศจิกายน (วันท่ี 35) 

อธิษฐาน 



ขอการครอบครอง 
คูม่ืออธิษฐาน 40 วนั              1 ตลุาคม – 9 พฤศจิกายน 2019              โดย เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย 

 

เศรษฐกิจ : สติปัญญาและความเข้าใจจะช่วยให้ 
เศรษฐกิจของประเทศชาตเิกิดความม่ังคัง 
(1 พงศ์กษัตริย์ 3:1-14) 
 เม่ือกษัตริย์ซาโลมอนขึน้ครองราชย์สมบตัติอ่จากกษัตริย์ดาวิดพระราชบดิา กษัตริย์ซาโลมอนรู้ดี
วา่ ตวัทา่นเองไมมี่ความสามารถแบบดาวิดพระราชบดิา อีกทัง้บารมีก็ไมมี่มาก ท่ีส าคญัยิ่งไปกวา่นัน้ 
ประชาชนอิสราเอลท่ีพระองค์จะต้องมาปกครองดแูลนัน้ เป็นคนท่ีหวัแข็ง กบฏ ไมเ่ช่ือฟัง และอีกมากมาย
เป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดี การท่ีจะมาเป็นกษัตริย์ปกครองคนเหลา่นัน้ให้อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ และ
ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาต ิไมใ่ชเ่ร่ืองง่าย  

กษัตริย์ซาโลมอนได้อธิษฐานทลูขอสตปัิญญาและความเข้าใจจากพระเจ้า เพ่ือจะได้ปกครองดแูล
คนอิสราเอลได้เป็นอยา่งดี และน าความเจริญมาสูป่ระเทศชาตติอ่ไป เม่ือพระเจ้าทรงเห็นวา่ ซาโลมอน
ไมไ่ด้ขอความมัง่คัง่ร ่ารวยให้กบัตนเอง แตไ่ด้ขอเพ่ือคนอ่ืน พระเจ้าจงึได้อวยพรซาโลมอนมากกวา่ท่ีทา่นขอ 
คือ พระเจ้าให้ทัง้สตปัิญญาและความมัง่คัง่ กษัตริย์ซาโลมอนได้ใช้สตปัิญญาและความเข้าใจท่ีพระเจ้า
ประทานให้ บริหารบ้านเมืองจนเกิดความเจริญรุ่งเรืองอยา่งมาก และช่ือเสียงของซาโลมอนก็โดง่ดงัไปทัว่
โลก 

เราต้องขอสตปัิญญาและความเข้าใจจากพระเจ้าด้วยเชน่กนั เพ่ือเราจะได้ปกครองตวัเอง คนใน
ครอบครัวของเรา หรือในหนว่ยงานท่ีเราอยู ่เพ่ือเราจะได้น าความเจริญรุ่งเรืองมาสูต่วัเราเอง ครอบครัว 
หนา่ยงานนัน้ๆ เพราะปัญญาและความเข้าใจจากพระเจ้า จะน ามาซึง่ความเจริญมัน่คงและมัง่คัง่  

อยา่คดิวา่ เราเก่งแล้ว ฉลาดแล้ว หรือรู้แล้ว เพราะมีคนท่ีเก่งกวา่เรา ฉลาดกวา่เรา มีความเข้าใจ
มากวา่เรา นัน่คือ พระเจ้า ผู้ ท่ีจะทรงประทานความเข้าใจให้กบัเรา ถ้าเราต้องการประสบความส าเร็จใน
ชีวิตของเรา 
 
 
 

1. ใหเ้ราขอสติปัญญาและความเข้าใจจากพระเจ้า เพือ่เราจะไดบ้ริหารจดัการกบัตวัเราไดอ้ย่าง
ดีและถูกตอ้ง เพือ่เราจะเข้าใจและน าพาชีวิตของเราเองและคนทีอ่ยู่รอบข้างเราไปสู่
ความส าเร็จและความเจริญรุ่งเรือง 

2. ใหผู้เ้ชื่อทกุคนมีความเข้าใจแผ่นงานและน ้าพระทยัของพระเจ้าทีมี่ต่อชีวิตของตน เพือ่ทีจ่ะ
ตอบสนองต่อน ้าพระทยัของพระเจ้า และเป็นส่วนหน่ึงของการน าพาคริสตจกัรและสงัคม ชม
ชนทีต่นเองอยู่ใหป้ระสบความส าเร็จ 

3. ใหพ้ระเจ้าประทานสติปัญญาใหก้บัผูบ้ริหารประเทศในการบริหารจดัการทรัพยากรทีมี่อยู่
อย่างเกิดผลสูงสดุ และยงัความเจริญรุ่งเรืองของชาติบา้นเมืองต่อไป 

5 พฤศจิกายน (วันท่ี 36) 

อธิษฐาน 



ขอการครอบครอง 
คูม่ืออธิษฐาน 40 วนั              1 ตลุาคม – 9 พฤศจิกายน 2019              โดย เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย 

 

การเมืองการปกครอง : การครอบครองของพระเจ้าจะช่วยให้ 
การรัก เคารพ เช่ือฟัง และให้เกียรตผู้ิน าท าได้ง่ายขึ้น  
(1 ทโิมธี 2:1-3)   

การให้ความรัก เคารพ เช่ือฟัง และการให้เกียรตเิป็นเร่ืองท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่ง ในการอยู่
ภายใต้การปกครองของผู้ มีอ านาจของบ้านเมือง แตท่วา่ ในเร่ืองนีใ้นบางทีก็เป็นเร่ืองท่ีผู้ เช่ือเกิดความไม่
สบายใจ ไมอ่ยากเข้าไปมีสว่นร่วม และไมอ่ยากจะยุง่เก่ียวด้วยก็มีไมน้่อย ด้วยเกรงวา่ จะเป็นการให้
ความส าคญัมากไปกวา่ องค์พระผู้ เป็นเจ้า ท่ีพวกเราเช่ือวางใจ ถวายการปรนนิบตัรัิบใช้ และได้ถวาย
สรรเสริญนมสัการพระองค์อยู่ 

 แตด้่วยค าขอร้องของ อัครทูตเปาโลจากพระวจนะตอนนี ้ได้ชว่ยคล่ีคลายความกงัวล สงสยั ได้
มากโขอยู ่ เพราะทา่นได้แนะน า (ค าขอร้อง) ให้ท ามากไปกวา่การให้ความเคารพ แสดงความรัก เช่ือฟัง 
และให้เกียรต ิแตก่ลบัขอร้องให้ผู้ เช่ือ “ไดทู้ลอธิษฐานทูลขอและขอบพระคณุ เพือ่คนทัง้หลาย เพือ่กษัตริย์
ทัง้หลาย และเพือ่คนทัง้ปวงทีมี่ต าแหน่งสูง” อีกตา่งหากด้วยโดยทา่นได้เน้นย า้ถึงผลลัพธ์ล า้ค่าท่ีจะมี
ตามมาเม่ือผู้ เช่ือได้ทลูอธิษฐานเผ่ือไปแล้ว นัน่คือ “เพือ่เราจะไดด้ าเนินชีวิตอย่างเงียบๆ และสงบสขุในทาง
ธรรมและอย่างนอบนอ้ม”   

 และทา่นยงัได้สรุปในท้ายประโยควา่ “การกระท าเช่นน้ี เป็นการการกระท าท่ีดีและเป็นท่ี
ชอบพระทัยพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา”  ซึง่เป็นเค้าความคดิท่ีสอดคล้องกบัท่ีมีบนัทกึไว้ท่ีวา่ 
“ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ท่ีมีอ านาจปกครองครอง เพราะว่าไม่มีอ านาจใดเลยท่ีไม่ได้มา
จากพระเจ้า และผู้ท่ีทรงอ านาจน้ัน พระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้น เหตุฉะน้ัน คนท่ีขัดขืนอ านาจน้ัน ก็ขัด
ขืนพระเจ้าผู้ทรงแต่งตั้งขึ้น และผู้ท่ีขัดขืนน้ันจะต้องถูกพิพากษาลงโทษ....”  (รม.13:1-3) 

 
 

1. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้าทรงโปรดช่วยอวยพรและปกป้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ และพระ
บรมวงศานวุงศ์  องคมนตรี  นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา  ประธานรัฐสภา และ ประธานวฒิุสภา 
รวมทัง้ ประธานองค์กรอิสระ  

2. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้าอวยพรใหค้ณะรัฐบาล ขา้ราชการ นกัการเมือง องค์กรและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง เป็นตน้แบบในการปกป้องสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติรวมทัง้มีความเป็นธรรมในการอปุถมัภ์คุม้ครองต่อทกุศาสนาทีร่าชการใหก้ารรับรอง 

3. ใหก้ารครอบครองของพระเจ้าทรงโปรดช่วยและอวยพรให ้ประธานและคณะกรรมการประสานงาน
คริสตจกัรโปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย  ประธานและคณะผูบ้ริหารของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  
ประธานและคณะกรรมการของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย และ ประธานและคณะกรรมการของสห
คริสตจกัรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย ใหไ้ดร้ับการปกป้อง เป่ียมดว้ยการเจิมและพระพร 

6 พฤศจิกายน (วันท่ี 37) 

        อธิษฐาน 



ขอการครอบครอง 
คูม่ืออธิษฐาน 40 วนั              1 ตลุาคม – 9 พฤศจิกายน 2019              โดย เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย 

 

ครอบครัว : จะช่วยให้เรามี  
ครอบครัวแข็งแรง 
(1 โครินธ์ 16:13-16) 

เม่ือสปัดาห์ท่ีผา่นมาขา่วใหญ่หน้า 1 ของหนงัสือพิมพ์และทีวีทกุชอ่ง ขา่วคณุพอ่อายุ 78 ปีแทงลกู
ชายอาย ุ40 ปีดบัตอ่หน้าแมแ่ละเพ่ือนบ้าน ขา่วนีเ้กิดขึน้ท่ีจงัหวดัเพชรบรีุ สาเหตเุพราะปัญหาครอบครัว 
ลกูชายไมท่ างาน ตดิสารเสพตดิ เหตกุารณ์แบบนีไ้มใ่ชค่รัง้แรก แตเ่กิดขึน้มาตลอดและยงัจะเกิดขึน้อีก
ตอ่ไป ท่ีส าคญัเราตา่งรู้ดีวา่ มีอ านาจมืดท าการอยูเ่บือ้งหลงัของเหตกุารณ์เหลา่นี ้

ผู้ เขียนพระคมัภีร์ตอนนี ้ต้องการสอนโดยการเน้นให้ระมดัระวงัและประพฤตติามแบบอยา่ง ด้วย
อาศยัการ พดูคดิ คือการระมดัระวงัท่ีฉลาด มนษุย์ถกูสร้างมาให้เป็นลกูผู้ชาย ลกูผู้ชายคือค าไหนค านัน้ 
และมีความอดทนสงู พดูจริงท าจริง ท่ีส าคญั การกระท าต้องแสดงออกผา่นความรักของพระเจ้า เป็นการ
ส าแดงท่ีเป็นรูปธรรม ซึง่ในปัจจบุนันีไ้ด้ขาดหายไปจากคนท่ีเป็นพอ่  

โลกใบนีต้้องการครอบครัวท่ีเข้มแข็ง มีความเคารพนบัถือผู้ อ่ืน  แบบนีส้งัคมก็จะนา่อยู ่นา่ช่ืนชม
ท่ีสดุ ฉะนัน้ โดยการเรียนรู้วิธีแสดงความรักของพระเยซูและการตดิตามพระองค์ มีความอบอุน่มากและเรา
จะรักษาครอบครัวไว้ได้ตลอดไป 

เหตฉุะนัน้พ่ีน้องทัง้หลาย จงอดทนจนกวา่องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสดจ็มา  ดเูถิด ชาวนารอคอยผลอนั
ล า้คา่ท่ีจะได้จากแผน่ดนิ เพียรคอยจนกระทัง่มีฝนต้นฤดแูละฝนปลายฤดู  (ยก.5:7) 

 
 
 
 

1. การอธิษฐานคือการเฝ้าระวงัครอบครัวและประเทศ 
2. ใหก้ารด าเนินชีวิตดว้ยความรักคือการปกป้องประเทศและครอบครัวคอยผลอนัล ้าค่าทีจ่ะ

เกิดข้ึน 
3. ใหก้ารประพฤติคือการบ ารุงรักษาคนในประเทศ ดว้ยการเพียรคอย 
4. ใหห้วัหนา้ครอบครัวกลบัมารับผิดชอบครอบครัวของตน ดัง่ฝนตน้ฤดูและปลายฤดู 

 
 
 
 
 
 

7 พฤศจิกายน (วันท่ี 38) 

อธิษฐาน 



ขอการครอบครอง 
คูม่ืออธิษฐาน 40 วนั              1 ตลุาคม – 9 พฤศจิกายน 2019              โดย เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย 

 

การศึกษา : การเข้าใจความหมายที่แท้จริงของค าว่า “สติปัญญา”  : จะช่วยให้เรา 
ไว้วางใจและเหน็คุณค่าสตปัิญญาของพระเจ้า 
(สุภาษิต 4:1-12) 

กษัตริย์ซาโลมอนซึง่เป็นผู้ เขียนข้อความสว่นใหญ่ในพระธรรมสภุาษิต  ได้รับการยกยอ่งวา่เป็นผู้ ท่ี
มีสตปัิญญาเป็นเลิศ ยากท่ีจะหาผู้ใดเสมอเหมือน พระคมัภีร์ได้บนัทกึถึงท่ีมาของสตปัิญญาของซาโลมอน
วา่ พระเจ้าทรงประทานให้กบัทา่น โดยครัง้หนึง่พระเจ้าได้ทรงมาปรากฏกบัทา่นในความฝัน และอนญุาต
ให้ทา่นขอสิ่งใดก็ได้ท่ีต้องการ ซึง่ซาโลมอนได้ขอให้ตนนัน้มีสตปัิญญา เพ่ือท่ีจะปกครองประชากรของพระ
เจ้าได้เป็นอยา่งดี พระเจ้าทรงพอพระทยัค าขอของซาโลมอนในครัง้นีม้าก เพราะซาโลมอนไมไ่ด้ขอชีวิตยืน
ยาว หรือขอทรัพย์สมบตัสิ าหรับตนเอง อีกทัง้ยงัไมไ่ด้ขอให้พระเจ้าท าลายชีวิตของศตัรู ดงันัน้ พระเจ้าจงึ
สญัญาท่ีจะประทานทัง้สตปัิญญา ทรัพย์สมบตัแิละเกียรตยิศมากมายให้กบัซาโลมอน (1พกษ.3:1-15) เรา
จะเห็นได้วา่ ซาโลมอนเป็นบคุคลท่ี “เหน็คุณค่าของสตปัิญญา” เป็นอยา่งมาก สิ่งนีไ้ด้สะท้อนออกมาใน
พระธรรมสภุาษิตบทท่ี 4 ท่ีเราได้อา่นไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน ข้อท่ี 7 ท่ีซาโลมอนได้กลา่วเอาไว้ใน
ลกัษณะท่ีวา่ แม้จะต้องลงทนุจนหมดตวั ก็คุ้มคา่กบัการท่ีจะได้สตปัิญญามาอยูก่บัตน  

สตปัิญญาเป็นสิ่งท่ีตา่งไปจากความรู้เพราะ “ความรู้” นัน้หมายถึง ปริมาณของข้อมลูท่ีเก็บสะสม
เอาไว้ ซึง่ปัจจบุนัเราสามารถได้ข้อมลูปริมาณมหาศาลผา่นทางการค้นหาด้วยทางอินเทอร์เน็ต โดยไมต้่อง
เสียเงินซือ้แตอ่ยา่งใด แต ่“สตปัิญญา” นัน้หมายถึง ความสามารถในการเอาข้อมลูท่ีมีอยู ่ไปประยกุต์ใช้ใน
สถานการณ์ตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม จนน ามาซึง่การแก้ปัญหาหรือการกระท าสิ่งตา่งๆ ได้ส าเร็จลลุว่งเป็น
อยา่งดี เม่ือเราได้รู้จกัความหมายของสตปัิญญาเชน่นีแ้ล้ว เราก็จะเข้าใจได้ไมย่ากวา่ ท าไมพระคริสตธรรม
คมัภีร์จงึกลา่วอยูห่ลายครัง้วา่ แหลง่ก าเนิดของสตปัิญญานัน้มาจากพระเจ้า  

เม่ือเรา เข้าใจความหมายท่ีแท้จริงของค าวา่ ‚สตปัิญญา” และรู้แล้ววา่แหลง่ก าเนิดของสตปัิญญา
นัน้มาจากพระเจ้า ก็ขอให้เราได้เรียนรู้จากพระองค์ เพราะพระองค์เทา่นัน้ท่ีจะเข้าใจเรา แม้แตเ่ราก็ยงัไม่
เข้าใจในตวัเอง และยิ่งไปกวา่นัน้ พระองค์ทรงรู้วา่สถานการณ์ตา่งๆ ท่ีก าลงัเกิดขึน้กบัชีวิตของเราในตอนนี ้
วา่จะลงเอยในรูปแบบใด แตก่ระนัน้ สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุก็คือ พระเจ้าเทา่นัน้ท่ีลว่งรู้ถึงจดุมุง่หมายของชีวิตท่ี
พระองค์ทรงจดัเตรียมเอาไว้ให้กบัเรา ดงันัน้การ “ไว้วางใจในการทรงน าของพระองค์” จงึเป็น 
“สตปัิญญา” อนัสงูสดุท่ีเราจะพงึยดึถือ 
 
 
 

1. ใหผู้น้ าในทกุระดบัของคริสเตียนไทย ใหมี้สติปัญญาทีม่าจากพระเจ้า 
2. ใหผู้ค้นในสงัคมไทยเห็นคณุค่าของสติปัญญาทีม่าจากพระเจ้า 
3. ใหผู้ที้ข่าดแคลนทนุทรัพย์ในการศึกษา ใหไ้ดรั้บการจดัเตรียมอย่างเพียงพอ  

8 พฤศจิกายน (วันท่ี 39) 

อธิษฐาน 
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สื่อสารมวลชน : การสื่อสารนิมิตออกไปในแบบที่จับต้องได้จะช่วยให้ 
สามารถส่ือสารนิมิตท่ียิง่ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ 
(กิจการฯ 1:8) 

ก่อนท่ีพระเยซูจะเสดจ็กลบัสูส่วรรค์  พระองค์ได้ประทานพระมหาบญัชาให้สาวกของพระองค์เห็น
ถึงนิมิตอนัยิ่งใหญ่ท่ีทรงเรียกให้กออกไปสัง่สอน ‚ชนทกุชาติ‛ (มธ.28:19) แตส่ าหรับเหลา่สาวกแล้ว สิ่งนีดู้
เหมือนจะไกลเกินเอือ้มส าหรับพวกเขา เพราะอยา่ลืมวา่ เหลา่สาวกของพระเยซูนัน้หลายคนเป็นชาวบ้าน
ธรรมดาๆ และบางคนเป็นชาวประมง ดงันัน้ พระเยซูจงึ “ส่ือสารนิมิต” ของพระองค์ “ในแบบที่จับต้อง
ได้” โดยเร่ิมต้นให้พวกสาวกพุง่เป้าในการเป็นพยานกบัคนท่ีอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม แล้วจงึไกลออกไปอีก
หนอ่ย คือท่ีแคว้นยเูดียอนัเป็นท่ีตัง้ของกรุงเยรูซาเล็ม แล้วจงึไปยงัแคว้นสะมาเรียซึง่อยูไ่กลออกไปอีก และ
มีวฒันธรรมท่ีตา่งออกไปเล็กน้อย (เพราะชาวสะมาเรียเป็นลูกผสมระหว่างชาวยิวกบัต่างชาติ) ซึง่ถือเป็น
การเตรียมความพร้อม เพ่ือการขยายงานออกไปสูค่นตา่งชาตท่ีิมีวฒันธรรมแตกตา่งออกไป จนขยาย
ออกไปทัว่โลกในท่ีสดุ ซึง่ทัง้หมดนี ้ พระเยซูทรงก าหนดความส าเร็จเอาไว้ เป็นชว่งๆ  โดยในแตล่ะชว่ง
สามารถวดัผลความส าเร็จท่ีจบัต้องได้ 

การท าให้ความคดิจบัต้องได้ แล้วจงึคอ่ย “ส่ือสารนิมิต” ออกไป เป็นสิ่งท่ีเราทัง้หลายควรจะยดึถือ
เป็นแบบอยา่ง เพราะไมว่า่นิมิตของเราจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม แตถ้่าไมส่ามารถส่ือสารให้คนอ่ืนเห็นภาพ
เชน่เดียวกบัเราได้แล้ว นิมิตนัน้ก็ยากท่ีจะประสบผลส าเร็จ เพราะเป็นความจริงท่ีวา่ ยิ่งเป้าหมายใหญ่แค่
ไหน ก็จะต้องเก่ียวข้องกบัผู้คนเป็นจ านวนมากตามไปด้วยนัน่เอง  

ดงันัน้ ขอให้เราตระหนกัในสิ่งนี  ้ เพ่ือวา่เราจะ “สามารถส่ือสารนิมิตที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ” ไมว่า่จะเป็น การส่ือสารนิมิตของคริสตจกัร หรือขององค์กร ในท่ีประชมุของคริสเตียนในทกุ
ระดบั หรือแม้แตน่ิมิตสว่นตวัของเราท่ีพระเจ้าประทานให้เรา ทัง้นีข้อย า้อีกครัง้วา่ “ไม่ว่านิมิตจะย่ิงใหญ่
เพียงใด ถา้ไม่สามารถสือ่สารใหค้นอืน่เห็นเป็นภาพเดียวกบัเราได้แลว้ นิมิตนัน้ก็ยากทีจ่ะส าเร็จ” แตเ่ม่ือเรา
ตระหนกัถึงพลงัของการส่ือสาร และท าให้นิมิตนัน้จบัต้องได้และเข้าใจง่ายๆ นิมิตอนัท้าทายนัน้ก็จะอยูใ่น
ลูท่างแหง่ความส าเร็จ และถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้าอยา่งแนน่อน 
 
 
 

1. ใหค้ริสเตียนไทยไดเ้ป็นเจ้าของงานสือ่สารมวลชนในทอ้งถ่ินต่างๆ เช่น เป็นเจ้าของสถานีวิทย ุ
หรือเป็นเจ้าของรายการวิทยุ หรือเจ้าของหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร เพือ่ประโยชน์ในการประกาศ
ข่าวประเสริฐทัว่ประเทศไทย 

2. ใหก้ารสือ่สารนิมิตในทกุระดบัของคริสเตียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ใหก้ารส่งมิชชนันารีออกไปยงัต่างประเทศจนสดุปลายแผ่นดินโลก  

9 พฤศจิกายน (วันท่ี 40) 
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บันเทิงและศิลปะการแสดง : ดารานักร้อง นักแสดง 
แบบอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อสังคม 
(1 โครินธ์ 11:1) 

ดารานกันกัร้อง นกัแสดงทั้งไทยและเทศในปัจจุบนัน้ี ถือไดว้า่เป็นขวญัใจ (Idol) ของเด็กวยัรุ่นและ
เยาวชน ผูใ้หญ่จ านวนไม่นอ้ยก็ยดึเอาดาราคนโปรดเป็นแบบอยา่ง ดารานกัแสดงจึงเป็นคนท่ีมีอิทธิพลชีวติ
ต่อคนในสังคมเป็นอยา่งมาก ไม่วา่ดารานกัแสดงจะแต่งตวัดว้ยเส้ือผา้สีอะไร ก็จะมีคนใส่เส้ือผา้สีนั้นตาม 
ไปกินอาหารท่ีร้านไหน เด๋ียวก็จะมีคนตามไปกินท่ีร้านนัน่ดว้ย ใชเ้คร่ืองส าอางยีห่อ้อะไร คนก็จะแห่ไปใช้
ยีห่อ้นั้นเตม็ไปหมด ไม่วา่จะตดัผมทรงอะไร เด๋ียวก็จะมีคนตดัผมทรงนั้นตามดว้ยเช่นกนั เราจึงเห็น
เคร่ืองส าอาง น ้าด่ืม อาหารเสริม แมก้ระทัง่โทรศพัทมื์อถือก็ยงัตอ้งใชด้ารานกัแสดงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ 
เพราะหวงัวา่ดารานกัแสดงจะช่วยดึงดูดใหค้นหนัมาซ้ือสินคา้นั้นๆ ในอีกดา้นหน่ึงของชีวติ ดารานกัแสดงก็
มีดา้นสีเทาหรือดา้นมืดคือ ดา้นท่ีไม่ดี เช่น สูบบุหร่ี กินเหลา้ เท่ียวเตร่ หรืออ่ืนๆ แบบอยา่งทั้งท่ีดีและไม่ดี
เหล่าน้ี มีอิทธิพลต่อเด็กเยาวชนและคนในสังคมดว้ย  
 อาจารยเ์ปาโลบอกวา่ “ท่านจงปฏิบติัตามอยา่งขา้พเจา้ เหมือนอยา่งท่ีขา้พเจา้ปฏิบติัตามอยา่งพระ
คริสต”์ (1คร.11:1) อาจารยเ์ปาโลก าลงับอกใหรู้้วา่ “แบบอย่างทีด่ี” ท่ีเราควรจะเลียนแบบหรือท าตามนัน่คือ 
“องค์พระเยซูคริสต์” เราควรท่ีจะมีพระเยซูแบบอยา่งในการด าเนินชีวติของเรา เพราะจะท าใหเ้รามีชีวติท่ีดี
ข้ึน มีความสุขมากข้ึน มัน่คงมากข้ึน 
 แต่เราก็ไม่สามารถท่ีจะหา้มดารานกัแสดงเหล่านั้นไม่ใหท้  าในบางส่ิงหรือบางเร่ืองได ้หรือจะ
บงัคบัใหท้  าบางส่ิงหรือบา้งเร่ืองไดเ้ช่นกนั 
 ขอบคุณพระเจา้ปัจจุบนัมีดารามาเช่ือพระเจา้มากข้ึน ขอพระเจา้เปล่ียนแปลงชีวติของดารานกัแสดง
เหล่านั้นใหเ้ป็นเหมือนพระเยซูคริสตม์ากข้ึนทุกวนั เพื่อจะไดส่้งอิทธิพลชีวติท่ีดีไปยงัเด็กและเยาวชน เป็น
ขวญัใจ (Idol) ใหก้บัคนทั้งหลายท่ีจะหนักลบัมาเดินติดตามพระเจา้ เป็นสาวกของพระเยซูคริสตต่์อไป 
 
 
 

1. ให้ดาราท่ีเป็นคริสเตียน มีชีวิตท่ีเป็นแบบอย่างให้กับเดก็ เยาวชน และคนท้ังหลายในสังคม ให้
พวกเขาส่งอิทธิพลชีวิตแบบพระคริสต์ไปถึงคนเหล่านั้น เพ่ือให้เดก็และเยาวชนคนรุ่นใหม่หัน
กลับมาหาพระเจ้า และเดินติดตามพระองค์ 

2. ให้ดาราท่ีเป็นคริสเตียน ไม่เห็นแก่เงิน ไม่รับบทท่ีแสดงความรุ่นแรง ไม่รับบทท่ีแสดงเป็นเกย์ 
เป็นตุ๊ด เพ่ือไม่เป็นการส่งเสริมค่านิยมท่ีผิดๆ ในสังคม 

3. ให้มีดารานักมาเช่ือวางใจในพระเยซูมากขึน้ เพ่ือจะมีอิทธิพลก าหนดทิศทาง เนือ้หาของบท
ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ การแสดงตลกต่างๆ ท่ีไม่ผิดจริยธรรมและศีลธรรมอันดีของสังคม  

ประกาศ 

อธิษฐาน 



ขอการครอบครอง 
คูม่ืออธิษฐาน 40 วนั              1 ตลุาคม – 9 พฤศจิกายน 2019              โดย เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย 

 

 
ขอความร่วมมือ ศาสนาจารย์ ศิษยาภบิาล ผู้น า ผู้รับใช้ ผู้น าองค์การ องค์กร ทุกภาค-เขตจังหวัด 
ร่วมกันจัดงานอธิษฐานอวยพรประเทศไทย ในวันอาทติย์ท่ี 17 ตุลาคม ตามคริสตจักร ตาม
ภูมิภาค เขตส่วน-จังหวัด โดยพร้อมเพียงกัน เพ่ือรวมพลัง รวมจิตรวมใจอธิษฐานขอพรให้กับคน
ไทยและประเทศไทย ให้แผ่นดนิของพระเจ้ามาตั้งอยู่และครอบครองเหนือจิตใจคนไทยทุกคน  
 
และขอเรียนเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมอธิษฐานอวยพรประเทศไทยในคร้ังน้ีอย่าง
พร้อมเพียงกัน 
 
ส าหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล จัดท่ี พระนิเวศเรือโนอาห์ (คริสตจักรมหาชล ซ.นวมินทร์ 24) 
ตั้งแต่เวลา 16.30-20.30  
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย 
โทร.02 932 7248 (ในเวลาราชการ) 
 
 

ขอขอบพระคุณ 
 
ศาสนาจารย์ ศิษยาภบิาล อาจารย์ ผู้รับใช้และพ่ีน้องทุกท่านท่ีได้ร่วมจิต ร่วมใจและร่วมมือกันใน
การอธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้าเพ่ือประเทศไทยอันเป็นท่ีรักของพระเจ้าและของเราทุกคน 
ขอพระเจ้าอวยพรท่านและครอบครัวของท่าน รวมท้ังงานท้ังหลายท่ีท่านท าอยู่น้ันให้
เจริญรุ่งเรืองตามขนาดความเช่ือของท่าน 
 
และขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ อาจารย์ และกรรมการเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
ทุกท่านท่ีได้ร่วมมือกันในการจัดท าคู่มือใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าในช่วงเวลาอดอาหาร
ตลอด 40 วันน้ี ขอพระเจ้าอวยพรการรับใช้และงานพันธกิจท่ีท่านรับผิดชอบ รวมท้ังครอบครัว
ของท่าน ให้ประสบแต่ความส าเร็จทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 



ขอการครอบครอง 
คูม่ืออธิษฐาน 40 วนั              1 ตลุาคม – 9 พฤศจิกายน 2019              โดย เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย 

 

 
 
รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย 
 
ศาสนาจารย์ สมเกียรต ิวรรณศรี                                    ท่ีปรึกษา  
 
ศาสนาจารย์ โกสุม ลักขณานุกุล                                     ประธาน  
ศาสนาจารย์ ดร.เจริญ คัง                                               กรรมการฝ่ายต่างประเทศ  
ศาสนาจารย์ พิเชษฐ คุณากรธีรมิตร                               กรรมการ  
ศาสนาจารย์ ดร.ประสาทพงษ์ ป้ันสวย                           กรรมการ  
ศาสนาจารย์ ค าสิงห์ รวมวงศ์                                       กรรมการ  
ศาสนาจารย์ ดร.สมหมาย บุตรทุมพันธ์                         กรรมการ  
ศาสนาจารย์ วิทยา ไสยสมบัต ิ                                      กรรมการ  
ศาสนาจารย์ ขจร ภูพาน                                                 กรรมการ  
ศาสนาจารย์ สวัสดิ ์พันชนะ                                            กรรมการ  
 
 
รายช่ือผู้เขียนบทเรียน 
ศาสนาจารย์ สมเกียรต ิวรรณศรี 
ศาสนาจารย์ พิเชษฐ คุณากรธีรมิตร 
ศาสนาจารย์ ดร.ประสาทพงษ์ ป้ันสวย 
ศาสนาจารย์ วิทยา ไสยสมบัติ 
อาจารย์ ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 
ศาสนาจารย์ สวัสดิ ์พันชนะ 
 
 
 
 
หากมีความผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องประการใดขอภัยมา ณ ท่ีน้ี  
และขอถวายพระเกียรตท้ัิงส้ินแด่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 
 
จากคณะผู้จัดท า 


