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คือ 

เวลาแห่งความรอด! 

ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ประธานร่วม กปท. ในนามประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

 คนไทยทุกคนต้องการความรอด แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยว่า ท�าไมพวกเขาต้อง

ได้รบัการช่วยให้รอด? คนในโลกนีร้วมทัง้คนไทย ไม่ทราบเลยว่า ตัวเขาเองก�าลงัอยู่ใต้อ�านาจ

ของมารร้ายและบาปที่น�าการพิพากษาและโทษตายมาสู่แต่ละคน

 พวกเขามองไม่เห็นอะไรผิดปกติ คิดว่าทุกอย่างเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ใครๆ จะ

ท�าบาป  เพราะใครๆ เขากท็�ากัน เมือ่ธรรมชาตใิฝ่ต�า่ หรอืทีเ่รยีกกนัว่า เน้ือหนงัในตัวเราร่วม

มือกับมารซาตาน และใจที่หลอกลวงของเราร่วมมือด้วย เราก็ก�าลังเดินมุ่งหน้าสู่ความตาย

นิรันดร์โดยไม่รู้ตัว เราต้องอธิษฐานให้ตาใจของคนในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทย ได้

เปิดออกเห็นบั้นปลายอันน่าอนาถนั้น และเปิดหูรับฟังข่าวประเสริฐแห่งการที่พระเยซู

คริสต์ทรงลงมารับสภาพมนุษย์และยอมถูกตรึงเพื่อรับโทษบาปแทนคนที่เช่ือในพระองค์ 

เพือ่พวกเขาจะรอดจากโทษบาปทีร้่ายแรงและรบัชวีตินิรนัดร์ ดงันัน้การทีค่รสิเตยีนไทยจะ

รวมใจกันท้ังประเทศ อย่างเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในการอธิษฐานอดอาหาร 40 วัน เผื่อ

ประเทศไทยด้วยความรักห่วงใยจึงเป็นสิ่งดีงามที่พวกเราทุกคนพึงสนับสนุน

 ผมจึงทูลขอพระเจ้าทรงตอบค�าวิงวอนอธิษฐานของคริสเตียนไทยทั้งประเทศ     

ผ่านการประสานงานและการผลักดันของเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทยให้เกิดผล 

กระทบฝ่ายวิญญาณในทางบวกทั่วแผ่นดินของเราอย่างมหาศาล ขอพระเจ้าทรงโปรด

อวยพร และเสริมก�าลังแก่ทุกท่านให้สามารถอดอาหารอธิษฐานได้ดังตั้งใจ



                                                                           

                                                                       

 การอธิษฐานอดอาหาร เป็นการที่ผู้อธิษฐานมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการแสวงหา

พระเจ้าด้วยความถ่อมใจ  และใกล้ชิดพระเจ้า  การอธิษฐานอดอาหารนั้นจะช่วยให้เราเห็น

คุณค่าของสิง่ทีป่ระเจ้าประทานให้เราจากค�าอธษิฐานนัน้ พระเยซไูด้ตรสัในพระธรรมมทัธวิ  

6:17-18  “แต่ท่านเมื่ออดอาหาร จงล้างหน้าและเอาน�้ามันชโลมศีรษะ เพื่อคนทั้งหลายจะ

ไม่รู้ว่าท่านถืออดอาหาร แต่ให้ปรากฎแก่พระบิดาของท่าน ผู้สถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดา

ของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ล้ีลับจะประทานบ�าเหน็จแก่ท่าน”  เมื่อท่านทั้งหลายได้

อธิษฐานร้องทูลขอต่อพระเจ้า พระองค์ทรงสดับ เพราะพระเจ้าทรงฟังค�าทูลขอของผู ้

ชอบธรรมเพื่อให้คนทั่วไปได้รับความรอด        

   

 พระเยซูได้ตรัสในพระธรรมยอห์น 14:6 “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็น

ชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา”  ผู้ที่ต้องการจะได้รับความรอดนั้นยังมี

อีกมากมาย  เราจึงต้องช่วยกันท�าให้คนเหล่านั้นได้พบกับพระเจ้า 

ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  มหชวโรจน์
ประธานคณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย

ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย



 ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณท่านทั้งหลายที่ร่วมกันอธิษฐานอดอาหารในคร้ังน้ี ขอองค์

พระผู้เป็นเจ้าได้รับเกียรติในที่สูงสุด และประทานบ�าเหน็จมากล้นพันทวีแก่ทุกท่าน      

ตลอดจนขอให้การอธิษฐานของท่านทั้งหลายเกิดผล เป็นพระพรส�าหรับทุกคน ขอให้

บรรดาผูท้ีแ่สวงหาพระเจ้าเปรมปรดีิแ์ละยนิดใีนพระองค์ ขอให้บรรดาผูท้ีร่กัพระเจ้าได้รบั

ความรอด “สาธุการแด่องค์พระผูเ้ป็นเจ้า ผูท้รงค�า้ชเูราทัง้หลายอยูท่กุวัน พระเจ้าผูท้รงเป็น

ความรอดของเรา”

สาสน์หนุนใจ



พระเยซูตรัสแก่สาวกของพระองค์ในมัทธิว 6:9-13 ดังนี้

 

 “9ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย 

ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ 10ขอให้แผ่นดิน 

ของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์  ในสวรรค์เป็นอย่างไร ขอให้

เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนัน้ในแผ่นดนิโลก 11ขอทรงโปรดประทานอาหารประจ�าวนัแก่

ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันน้ี 12และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือน 

ข้าพระองค์ยกโทษผูท้ีท่�าผดิต่อข้าพระองค์นัน้ 13และขออย่าทรงน�าข้าพระองค์เข้าไปในการ

ทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย เหตุว่าราชอ�านาจและฤทธิ์เดช และพระสิริเป็นของ 

พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน”

 ข้อพระธรรมตอนนี้สอดคล้องกับพระธรรมลูกา 11:1 เมื่อสาวกมาหาพระเยซู      

และทูลพระองค์ให้สอนพวกเขาอธิษฐาน เหมือนอย่างที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขา พระเยซู

ทรงเห็นสาวกมีใจหิวกระหายที่จะเรียนรู้เรื่องการอธิษฐานแทนที่จะเรียนเร่ืองการวางมือ

รักษาคนเจ็บป่วย การขับผี หรือการท�าอิทธิฤทธิ์ การเทศนา การสอน การบริหาร หรือการ

ประกาศ  เพราะเหตุว่าพวกเขารู้และเข้าใจดีว่าพระเยซูคริสต์ท�าการอัศจรรย์เทศนาและสั่ง

สอนอย่างเกิดผล ก็เพราะชีวิตของพระองค์เต็มไปด้วยค�าอธิษฐาน และเมื่อพระองค์ทรง

สอนพวกสาวกให้อธิษฐาน เราพบบทเรียนสอนใจ 4 ประการ 

ค�าอธิษฐาน...เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของพระเยซู       



ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข
ประธานร่วม กปท. ในนามประธานสหกิจคริสเตียนในประเทศไทย

และประธานคณะกรรมการประสานงานการประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักร (กปพ.)

1เราต้องมีชวีติทีถ่วายพระเกยีรตแิก่พระเจ้า (9,13) พระเยซทูรงสอนให้เราเรยีกพระเจ้า           

ว่าพระบิดา ซึง่เป็นความสัมพันธ์ทีล่กึซึง้มาก แม้พระเจ้าผูน่้าเกรงขาม แต่กเ็ป่ียมด้วย

ความรักและความห่วงใย ขอพระนามของพระองค์เป็นท่ีเคารพสักการะ เราจึงควร

เทิดทูนบูชาพระองค์ทุกวันเวลา และเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยการอธิษฐานอย่างสม�่าเสมอ

  2พระองค์ต้องการให้ชีวิตของเรามีส่วนร่วมในการขยายแผ่นดินของพระเจ้า (10)     

“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่”  ขอให้โลกนี้เป็นเหมือนสวรรค์ เมื่อพระเจ้า

ทรงครอบครองเหนอืมนษุย์ทกุคนและทกุประชาชาติ  พระองค์จะทรงครอบครอง

ผ่านคริสตจักรและผ่านกลุ่มผู้เชื่อ ให้เรามาร่วมขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทย 

3พระองค์ต้องการให้ชีวิตเราเป็นไปตามน�้าพระทัยของพระเจ้า (10) “ขอให้เป็นไป

ตามพระทยัของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไร กใ็ห้เป็นไปอย่างนัน้ในแผ่นดนิโลก” 

ผมหวลคิดถึงค�าอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ในคืนก่อนการถูกตรึงที่กางเขน 

พระองค์ยังคงอธิษฐานว่า ขอให้เป็นไปตามน�้าพระทัยของพระบิดา พระเยซูทรงยอมรับ

บัญชาจากสวรรค์โดยไม่ขัดขืน เพื่อให้พระประสงค์ของพระเจ้าส�าเร็จ



4พระองค์ต้องการให้เราเรยีนรูท้ีจ่ะวางใจพระเจ้าแบบวันต่อวนั (11-13) เราต้องเรยีน

รูก้ารพึง่พาพระเจ้าในแต่ละวนั ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั เครือ่งนุง่ห่ม ยารกัษา

โรค การเงิน หน้าที่การงาน และครอบครัว ตลอดจนความสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อเรา

จะรู้รัก รู้อภัย และเอื้ออาทรต่อกัน และที่ส�าคัญที่สุด เราควรขอสิทธิอ�านาจจากพระเจ้าใน

การด�าเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเหนือการทดลองของมาร 

 เนื่องในวาระแห่งการรวมพลังอธิษฐานอดอาหารในปี 2018 น้ี ซึ่งตรงกับปี          

ครบรอบ 190 ปีของคริสตจักรโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย (1828-2018) อีกทั้งครบรอบ 

30 ปีแห่งการประสานพลังจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปเตสแตนท์ ใน

ประเทศไทย  (กปท.) ปี 1988-2018  จึงนับเป็นเวลาที่เหมาะสมที่เราจะเห็นความก้าวหน้า

ที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินของพระเจ้าท่ามกลางคริสตชนไทย ทุกคริสตจักร และทุกองค์การ 

ขอให้น�้าพระทัยของพระเจ้าส�าเร็จในประเทศไทย

ตามอย่างค�าอธิษฐานของพระเยซูคริสต์...อาเมน          

                              



ศจ. โกสุม ลักขณานุกุล
ประธานเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย

 “แล้วพระยาห์เวห์ตรัสตอบข้าพเจ้าว่า “จงเขียนนิมิตนั้นลงไป จงเขียนไว้บนแผ่น

ป้ายให้ชัดเจน เพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่อง เพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่ มันก�าลัง

รีบไปถึงความส�าเร็จ มันจะไม่มุสา ถ้าดูช้าไป ก็จงคอยสักหน่อย มันจะมาถึงแน่นอน คงไม่

ล่าช้านัก”  (ฮาบากุก 2:2-3)

 เป็นเวลา 190 ปีที่คริสเตียนไทย และมิชชันนารีรอคอยผลที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดิน

ไทย ข้อพระคมัภร์ีข้างบนนี ้พระเจ้าทรงสอนให้ผูเ้ผยพระวจนะฮาบากกุรอคอยความส�าเรจ็      

ของนิมิตจากพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสอนท่านว่า ให้เริ่มจากการประกาศนิมิตให้

ชดัเจนก่อน การเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้ตวัใหญ่พอทีค่นวิง่ไปวิง่มาอ่านได้ถนดั หมายถงึการ

บอกเล่าและอธิบายแก่ผู้ร่วมอุดมการณ์ ให้พวกเขากลายมาเป็นผู้ร่วมนิมิตในที่สุด        

 นักประกาศข่าวประเสริฐและนักบุกเบิกคริสตจักรหลายสมัยอาจเก็บซ่อนนิมิต

อยู่กับตนเอง บ้างเกรงว่าการถ่ายทอดนิมิตไปสู่ผู้อื่นอาจเป็นเหตุให้ถูกวิจารณ์และเยาะเย้ย          

หรอืเขาอาจไม่มัน่ใจในความส�าเรจ็  แต่เมือ่พระเจ้าทรงมอบนมิติแก่ท่านทัง้หลาย พระองค์

ทรงสัญญาว่า แม้จะต้องใช้เวลาสักเพียงใด มันก็จะไม่ล่าช้า แต่จะส�าเร็จเป็นจริงในเวลาท่ี

เวลาของพระเจ้า

ไม่เคยชักช้า !



เหมาะสมอย่างแน่นอน นมิติจากองค์พระเยซคูรสิต์ในมทัธวิ 28:19-20 ได้มอบไว้แก่เราเพือ่

ต่อยอดเรียบร้อยแล้ว พระองค์ทรงทราบว่าเรามีนิมิตใหญ่จากพระบิดา เราจึงควรเฝ้าระวัง

และอธิษฐานอย่างกระตือรือร้น เพราะผู้ขัดขวางที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นมีอ�านาจมาก

ยิ่งกว่ามนุษย์  

“นี่แน่ะ เราให้พวกท่านมีสิทธิอ�านาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้น 

ไม่มีอะไรจะมาท�าอันตรายพวกท่านได้เลย” (ลูกา 10: 19)  
        

 

การอธิษฐานเป็นช่องทางเดียวที่เราจะได้รับฤทธ์ิเดชจากพระเจ้า เหตุเพราะความสัมพันธ์

อนัแนบแน่นกบัองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านัน้ จะน�ามาซ่ึงการทรงสถติของพระวิญญาณบรสิทุธิ์

อย่างเต็มล้นในชีวิตของเรา พระองค์คือพระผู้ช่วยของพระเยซูคริสต์ตามพระสัญญา 

“พระองค์ตรสักับพวกเขาว่า เราเหน็ซาตานตกจากฟ้าเหมอืนฟ้าแลบ” (ลูกา 10: 18) เรามอง

เห็นนิมิตแห่งชัยชนะของพระเยซูคริสต์แล้ว  ดังนั้นขอให้ทุกท่านได้รับการเสริมเรี่ยวแรง

จากเบือ้งบน เม่ือเราทัง้หลายตัง้ใจทีจ่ะอธษิฐานร่วมกบัครสิเตยีนทัว่ประเทศ เพือ่นมิติของ

พระเยซูคริสต์ในชีวิตของเรา ครอบครัวของเรา คริสตจักร และในประเทศไทยที่เรารักยิ่ง  

แม้ว่าท่านจะอดอาหารวนัละกีม่ือ้ตลอด 40 วนันีก้ต็าม การอดอาหารอธษิฐานจะเป็นเครือ่ง

เตือนความจ�าว่า เวลานี้จะถูกแยกไว้เพ่ือการเข้าเฝ้าอธิษฐานอย่างเอาจริงเอาจังเท่านั้น         

(อย่าขาดน�้าดื่มในระหว่างการอดอาหารนี้)

 ดิฉันขอขอบพระคุณท่านประธานของทั้งสามสังกัดในคริสตจักรโปรเตสแตนท์

แห่งประเทศไทย ทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุการรณรงค์อธิษฐานในแต่ละปี ตลอดจนศษิยาภบิาล

ทกุท่านทีไ่ด้เสยีสละเวลาเขยีนคูม่อือธิษฐานประจ�าวนัฉบบันี ้นบัเป็นประวตัศิาสตร์ส�าหรบั

เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย ที่เราได้มีผู้ร่วมเขียนคู่มืออธิษฐานเล่มน้ีมากกว่า  

20 ท่าน ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดปรานและบัญชาพระพรเหนือความเป็นน�้าหนึ่ง 

ใจเดียวกันของคริสตชนในประเทศไทย
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ผู้ชนะโลก                                                           อ่าน: วิวรณ์ 21:1-4

“เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก 

และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก” (1 ยอห์น 5:4)

 ทุกคนที่เกิดจากพระเจ้ามีธรรมชาติใหม่จากพระเจ้าซ่ึงเป็นปฏิปักษ์ต่อความบาป 

ชีวิตใหม่ที่ได้รับจากพระเจ้ามีพลังแห่งความบริสุทธิ์และความชอบธรรมที่ขับเคลื่อนโดย

ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท�าให้เราสามารถมีชัยชนะเหนือระบบแห่งโลกียะของ

โลกนี ้โดยอาศยัความเชือ่วางใจในพระเยซูครสิต์และการเข้าสนทิในพระองค์ พระองค์ตรสั

ว่า “เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะท�าสิ่งใดไม่ได้เลย” (ยอห์น 15:5)  ดังนั้นความอ่อนแอ

และความพ่ายแพ้ต่อโลกียวิสัยจึงเกิดจากความสัมพันธ์ที่ห่างเหินจากพระคริสต์นั่นเอง 

ความเชื่อในพระคริสต์เป็นความเชื่อที่มีชีวิต มีพลังที่สดใหม่เสมอทุกๆ วัน 

 จงเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อรับการเสริมพลังแห่งความเชื่อทุกเช้าวันใหม่ในการต่อสู้กับ

โลกนี้ เพ่ือท่านจะเป็นผู้มีชัยชนะเหนือโลกทุกๆ วัน การพึ่งอาศัยความเช่ือของเมื่อวานนี้

อาจไม่เพียงพอในการต่อสู้กับโลกในวันนี้ และชัยชนะของเมื่อวานนี้ก็ไม่เป็นเครื่องรับ

ประกันชยัชนะของวนันี ้อย่าให้ชยัชนะของเมือ่วานท�าให้ท่านประมาทและไม่เตรยีมพร้อม 

“เหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดี กลัวว่าจะล้มลง” (1 โครินธ์ 10:12)  

ให้เราหล่อเลี้ยงความเชื่อในพระเยซูคริสต์ให้เข้มแข็งทุกๆ วัน แล้วท่านจะมีชัยชนะเหนือ

โลก

หัวข้ออธิษฐาน

1. ขอให้ศิษยาภิบาลและผู้น�าคริสตจักรได้ส�าแดงชีวิตที่มีชัยชนะเหนือโลกียะเพื่อเป็น  

แบบอย่างให้กับสมาชิก

2. ขอให้คริสเตียนไทยตระหนักถึงความส�าคัญของการเสริมสร้างความเช่ือทุกวัน โดย

การอธิษฐานและการใคร่ครวญพระค�า ขอพระเจ้าทรงน�าให้เราสามารถแบ่งปัน 

พระค�าในวันนี้ให้ใครสักคนหนึ่งที่ไม่รู้จักพระเจ้า
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ความเชื่อเท่านั้น                                           อ่าน: โรม 3:22-26

“คนที่วางใจในพระบุตรจะไม่ถูกพิพากษา ส่วนคนที่ไม่ได้วางใจก็ถูกพิพากษาอยู่แล้ว

เพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า” (ยอห์น 3:18)

 กฎเกณฑ์ของพระเจ้าชัดเจนและมีผลต่อมนุษย์ทุกคน และไม่มีใครสามารถ 

ฝ่าฝืนได้ “ตามที่มีข้อก�าหนดส�าหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะ

มีการพิพากษา” (ฮีบรู 9:27) จะเห็นว่าไม่มีใครหนีความตายได้เลย ไม่ว่าจะร�่ารวย หรือมี

อ�านาจมากเพียงใด นั่นก็หมายความว่าไม่มีใครอาจหนีการพิพากษาของพระเจ้าได้ 

 แต่ข่าวดีก็คือ มีกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอีกข้อหนึ่ง คือทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซู

ครสิต์จะไม่ถกูพพิากษา เพราะพระคริสต์ได้รับโทษแห่งความผดิบาปแทนทกุคนทีเ่ช่ือวางใจ

ในพระองค์แล้วทีบ่นไม้กางเขน ความจรงินีจ้�าเป็นต้องถกูประกาศให้คนไทยได้รบัรู ้เพราะ

การรับรู้เป็นก้าวแรกไปสู่ความเชื่อในพระคริสต์ “พวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อใน

พระองค์ได้อย่างไร? และเมื่อไม่มีผู้ประกาศ เขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไร?” (โรม10:14) 

ดังนั้นการประกาศพระคริสต์จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างย่ิง ยังมีคนไทยอีกหลายสิบล้านคน

ทีรู่ต้วัว่า ตนเป็นคนบาป แต่ไม่มคีวามหวังว่า พวกเขาจะรอดพ้นเวรกรรมไปได้อย่างไร พวก

เราที่รู้ความจริงเรื่องความรอดบาปในพระคริสต์ ต้องร่วมมือช่วยกันเป็นพยาน ประกาศ

ข่าวดีให้คนไทยได้รู้

 

หัวข้ออธิษฐาน

1. ขอให้เกิดการฟื้นฟูในคริสตจักรไทย ให้เต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์

เหมอืนในยคุพระธรรมกจิการ เพ่ือผู้เชือ่จะมใีจร้อนรนในการเป็นพยานด้วยใจกล้าหาญ

2. ขอให้เราพบคนที่หลงหาย เพ่ือน�าเขาสู่ความจริงว่า พระคริสต์ทรงเป็นทางรอดทาง  

เดียวของพวกเขา เพื่อเตรียมใจเขาสู่การเก็บเกี่ยวใหญ่ในงานมหัศจรรย์แห่งรัก

3. อธษิฐานเผือ่ปฏบัิตกิารแอนดรูว์ในทกุครสิตจกัร ขอให้ผูเ้ชือ่เอาใจใส่คนหลงหายอย่าง

กระตือรือร้น
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กับดักแห่งความตาย                                      อ่าน: สุภาษิต 29:1-6

“แต่พวกที่ขี้ขลาด พวกที่ไม่เชื่อ พวกที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียน พวกฆาตกร

พวกล่วงประเวณี พวกใช้เวทมนตร์ พวกบูชารูปเคารพ และทุกคนที่โกหกนั้น

มรดกของพวกเขาอยู่ในบึงที่ไฟ และก�ามะถันก�าลังลุกไหม้อยู่

ซึ่งเป็นความตายครั้งที่สอง”  (วิวรณ์ 21:8)     

 การประพฤติทีน่�าสูค่วามตาย: มกีารพิพากษาความประพฤตบิางอย่างทีน่ี ่ มบีงึไฟ

ที่มีก�ามะถันลุกไหม้ และมีความตายครั้งท่ีสองแน่นอน (วิวรณ์ 21.8) ไม่มีความบาปชนิด

ใดๆ ที่จะได้รับการยกเว้น แม้การพูดโกหก ซ่ึงเราอาจคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ส�าหรับ

พระเจ้าทุกการกระท�า ทุกค�าพูด ทุกความคิดที่อธรรม และไม่บริสุทธิ์นั้นตกจากมาตรฐาน

ของพระเจ้าคอืความบาปทัง้สิน้ และผลของมนัคอืความตาย (โรม 6.23)  และเป็นความตาย

ครัง้ทีส่อง พระเจ้าทรงประทานพระเยซมูารบัโทษบาปแทนเรา หากเราเชือ่ในฤทธิแ์ห่งการ

ไถ่บาปของพระองค์ (โรม 3:21-26) เราก็จะพ้นจากการพิพากษาและความตายครั้งที่สอง

 ปาก ลิ้น หรือค�าพูดที่น�าไปสู่ความตาย: (สุภาษิต 18:21) อย่าดูถูกอ�านาจของปาก 

ค�าพูดในเชิงบวก ค�าตักเตือน และค�าแนะน�าที่ดี ท�าให้คนมีก�าลังใจ มีมานะ และน�าความ

เจรญิก้าวหน้ามาให้  ขณะเดยีวกนัค�าพูดในเชงิลบ การพดูมสุา นินทา พยานเทจ็ และค�าแช่ง

ด่าสามารถท�าให้คนโกรธแค้น หมดก�าลังใจ ท้อแท้ส้ินหวัง หรืออาจน�าบางคนไปสู่ความ

ตาย เราทุกคนท�าผิดพลาดบ่อยๆในเร่ืองค�าพูด ผู้ใดมิได้ท�าผิดทางวาจา ผู้นั้นก็เป็นคนดี

รอบคอบ และสามารถบงัคบัทัง้ตวัไว้ได้ด้วย (ยากอบ 3:2) หากเราสามารถควบคมุความคดิ

และอารมณ์ ซึง่ส่งถ้อยค�าไปทีล่ิน้ของเราได้  เรากจ็ะสามารถควบคมุความประพฤตขิองเรา

ได้

หัวข้ออธิษฐาน

1. พระบิดาเจ้า ขอทรงรักษาข้าพระองค์ให้พันจากกับดักของความตายเหล่านี้ 

2. ขอทรงตอบค�าอวยพรของข้าพระองค์ที่ให้แก่ประเทศไทยในเวลานี้
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รับการไถ่เพื่อยกระดับ                               อ่าน: โคโลสี 1:13-14, 20

“ทรงท�าให้เขาเป็นอาณาจักร และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเรา 

และพวกเขาจะครอบครองบนแผ่นดินโลก” (วิวรณ์ 5:10)

 จดหมายถงึผูเ้ชือ่ในครสิตจกัรเมอืงโคโลส ีอคัรทตูเปาโลได้กล่าวว่า พระเยซคูรสิต์

ทรงช่วยพวกเราให้พ้นจากอ�านาจมดื และย้ายพวกเรามาไว้ในอาณาจกัรแห่งความสว่างของ

พระเจ้าโดยฤทธานภุาพของพระองค์ พวกเราจงึเป็นเสรชีนแล้ว ความเชือ่ในพระเยซูครสิต์

น้ันได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่ ย่ิงใหญ่ ไม่มีค�าสอนหรือความรู ้ใดที่จะน�าการ

เปล่ียนแปลงอย่างยิง่ใหญ่นีม้าสู่มนษุย์นอกจากพระโลหติไถ่ของพระเยซูครสิต์ ซึง่ยกฐานะ

ของเราให้สูงขึน้ ดงัทีอ่คัรสาวกยอห์นได้กล่าวไว้เป็นบทเพลงสรรเสรญิในววิรณ์ 5:10 ดงันี้

ว่า พระเยซูคริสต์ทรง -ถูกประหาร -ซ้ือพวกเรามาด้วยพระโลหิต -น�าเราเข้ามาอยู่ใน

อาณาจักร -ท�าให้เราเป็นปุโรหิต -แต่งตั้งเราให้ครอบครอง  

 

 เหตุว่าในอดีตพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แทนที่เรา ปัจจุบันพระองค์ทรงรวบรวม

เราเข้าสู่อาณาจักร และตั้งเราให้เป็นปุโรหิตของพระองค์ และในอนาคตเราจะครอบครอง

ร่วมกับพระองค์  จงสรรเสรญิและขอบคณุพระเจ้าส�าหรบัสิง่ทีพ่ระองค์ได้ท�าส�าเร็จแล้ว สิง่

ที่พระองค์ทรงกระท�าอยู่ และสิ่งที่จะทรงกระท�าเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์ต่อไป  เมื่อ

เราตระหนักถึงอนาคตอันรุ่งโรจน์ที่รอคอยเราอยู่ เราก็มีก�าลังที่จะเผชิญความทุกข์ยาก

ล�าบากในสมัยปัจจุบัน 

หัวข้ออธิษฐาน

1. ขอบพระคุณพระเยซูคริสต์ส�าหรับสิ่งที่พระองค์ท�าส�าเร็จแล้วเพื่อประโยชน์สุขของ 

ข้าพระองค์

2. ข้าพระองค์จะภาคภูมิใจในฐานะที่พระองค์ทรงมอบให้ จะเป็นอาณาจักรและปุโรหิต

ของพระองค์ตลอดไป

3. ขอประทานฤทธิ์เดชโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ข้าพระองค์ที่จะน�าวิญญาณผู้คน       

จากความมืดเข้าสู่ความสว่างนิรันดร์ของพระองค์
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จงสั่งสอนและสร้างสาวก                             อ่าน: 2 ทิโมธี 4:1-5

“เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไป และน�าชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา 

จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์”

(มัทธิว 28:19)

 เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงกระท�าพระราชกิจตลอด 3 ปี พระองค์ทรงกระท�าพันธกิจ

แห่งการรักษา พันธกิจแห่งการสั่งสอนความจริง พันธกิจแห่งการสร้างสาวก เพื่อน�าการ

คืนดีจากพระเจ้ามาสู่มนุษย์ บนพื้นฐานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ (ยอห์น 3:16) 

พนัธกิจแห่งการทรงไถ่จะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี ้พระองค์ยงัทรงบญัาชาให้ผูท้ีเ่ช่ือในพระองค์

ทุกคนได้กระท�าตามอย่างที่พระองด์ทรงกระท�านั้น จนกว่าทุกคนจะได้รับฤทธิ์เดชจาก 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ เหมือนอย่างสาวกรุ่นแรกของพระคริสต์ เราจะออกไปน�าชนทุกเชื้อ

ชาติ เพื่อสร้างเขาให้เป็นสาวกของพระคริสต์  พี่น้องที่รักทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อ

วางใจในพระเยซคูรสิต์ ขอให้เราได้ตระหนกัถงึค�าส่ังสดุท้ายของพระเยซคูรสิต์อย่างเอาจรงิ

เอาจัง เหมือนกับค�าก�าชับของเปาโลต่อทิโมธีให้ใส่ใจในภารกิจ 6 ประการ - จงประกาศ 

พระวจนะ - จงท�าอย่างขะมักเขม้น สั่งสอนอย่างเต็มที่ - จงหนักแน่นมั่นคงทุกเรื่อง - จง

อดทนต่อความทกุข์ยาก - จงท�าหน้าทีข่องผูป้ระกาศข่าวประเสรฐิ - จงท�าพนัธกจิของท่าน

ให้ครบบริบูรณ์  

หัวข้ออธิษฐาน

1. ผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนที่จะไม่อ่อนล้าในการท�าพันธกิจแห่งการประกาศ การส่ังสอน 

และการสร้างสาวก

2. ขอรับฤทธิ์เดชแห่งการเป็นพยานชีวิตและส่ือสารข่าวประเสริฐจากกพระวิญญาณ

บริสุทธิ์

3. การเตรยีมพร้อมของทกุครสิตจกัรสู่ปฎบิตักิารแอนดรว์ู การประกาศ สร้างสาวก และ

การติดตามผลผู้เชื่อใหม่ไว้แต่เนิ่นๆ ก่อนที่งานประกาศอัศจรรย์แห่งรักจะมาถึง
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พระคัมภีร์คือฤทธิ์เดช                                                                         อ่าน: โครินธ์ 12:4-5

“พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และ เป็นประโยชน์ในการสอน

การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม” (2 ทิโมธี 3:16)

 เมื่อพระเยซูคริสต์เผชิญกับการทดลองในขณะอดอาหารเพื่ออธิษฐานในถ่ิน

ทุรกันดารถึง 40 วัน เป็นเวลายาวนานเกินกว่าที่มนุษย์จะทนได้ เมื่อมารรู้ว่าพระองค์จะ   

ต้องหวิ จะต้องอ่อนก�าลงัในทกุๆ ส่วน มารจงึหลอกล่อพระเยซคูรสิต์ให้เชือ่ฟังมนัถงึ 3 ครัง้

โดยยกเอาพระวจนะของพระเจ้ามาอ้างอิง เพ่ือให้พระองค์กระท�าตามค�าเชิญชวน    ในแต่ละ

ครั้งของการทดลอง พระคริสต์ทรงมีชัยชนะและผ่านพ้นมาได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้า 

เม่ือเปาโลทราบว่าลูกแห่งความเชื่อของท่านคือทิโมธีก�าลังเผชิญกับการทดลองของชีวิต  

ท่านย�า้เตอืนทโิมธใีห้ระมดัระวังในการด�าเนนิชวีติ ด้วยการยดึมัน่ในพระวจนะของพระเจ้า

อยูเ่สมอ “เพือ่คนของพระเจ้าจะมคีวามสามารถและพรกัพร้อมเพือ่การดทีกุอย่าง” (2 ทโิมธี 

3:17)  เปาโลเคยเตือนผู้เชื่อในเมืองโครินธ์ว่า อย่าละเลยพระวจนะของพระเจ้า ไม่ว่าเราจะ

ท�าอะไรกต็าม ขอให้พระค�าของพระเจ้าเป็นจดุเร่ิมต้น “ค�าพดูและค�าเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่

เป็นการพูดชักชวนด้วยปัญญาแต่เป็นการส�าแดงพระวิญญาณและฤทธานุภาพ เพื่อความ

เชื่อของพวกท่านจะไม่ขึ้นกับปัญญาของมนุษย์ แต่ขึ้นกับฤทธิ์เดชของพระเจ้า” (2 โครินธ์ 

2:4-5) ทุกวันนี้โลกของเราก้าวไปไกลมากทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยี หากเราไม่ระมัด

ในการรบัข่าวสารต่างๆ  สิง่เหล่านีจ้ะมอีทิธพิลต่อความคดิของเรา จนท�าให้เกดิความสงสยั

มากกว่าความเชื่อในพระองค์ จดจ�าไว้ว่า พระวจนะของพระองค์ไม่ตาย แต่ทรงพลานุภาพ

อยู่เสมอ

หัวข้ออธิษฐาน

1. ข้าพระองค์จะปลูกฝังพระวจนะของพระเจ้าไว้ในดวงใจเสมอ เพื่อจะไม่ท�าผิดต่อ

พระองค์

2. เผื่อสมาคมพระคริสตธรรม สถาบันพระคริสตธรรม นักศึกษาพระคริสตธรรมและ     

ผู้ที่ก�าลังเรียนพระวจนะของพระเจ้า ที่จะเป็นแหล่งแห่งการส่งต่อพระวจนะที่ทรง   

พลานุภาพ
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ความช่วยเหลือมาจากพระเจ้า                         อ่าน: สดุดี 121:1-8

“บรรดาผู้ท�างานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา   

และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข”  (มัทธิว 11-28)

 “ข้าพเจ้าเงยหน้าดภููเขา   ความอปุถมัภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน....”  (สดดุ ี121:1-8) 

มสีิง่หนึง่ในบรรดาส่ิงทีด่ทีีสุ่ดของความลีล้บัแห่งความเชือ่คอื พระพรและความชืน่ชมยนิดี

ภายใต้สัมพันธภาพที่อบอุ่นระหว่างเรากับพระเจ้า เหมือนท่านก�าลังนอนอยู่ในผ้าห่มที่

อบอุ่นสบายในมุมที่สงบและปลอดภัย เมื่อประตูบ้านปิดแล้ว และท่านก�าลังนอนอยู่ในท่า

ที่สบายๆ ทันใดนั้นมีพระวจนะที่มีชีวิตของพระเจ้าเปิดอยู่ต่อหน้าท่าน พระเยซูทรง    

ประทบัอยูข้่างๆ ท่าน และพระวญิญาณบริสุทธิป์ลกุเร้าใจของท่านให้ภาวนาพระวจนะ หลงั

จากนั้นจิตวิญญาณของท่านจะได้รับการจุดประกาย และความคิดของท่านได้รับการ

เปลี่ยนแปลงใหม่ เมื่อท่านพูดกับพระเจ้า พระองค์ก็ตอบท่านอย่างสนิทสนม แต่ซาตาน

พยายามท�าทุกอย่างเพื่อบิดเบือนความปิติยินดีที่บริบูรณ์นี้ ระบบของโลกได้เบียดบังเวลา

และก�าลังของเราจนไม่สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ ผู้เช่ือจึงไม่มีเวลาส่วนตัวให้กับพระองค์

มากพอทีจ่ะรบัการเสริมเร่ียวแรงใหม่  ผู้เชือ่นบัไม่ถ้วนยงัไม่สามารถเฝ้าเดีย่วได้ทกุวนั    บาง

ครัง้ข้าพเจ้าหนัไปหาแหล่งพลังทีแ่ห้งแล้ง ข้าพเจ้ามองไปทีม่อืถือในวนัทีเ่หนด็เหนือ่ย เพือ่

ต้องการความสดชื่นผ่อนคลาย บางคร้ังเปิดโทรทัศน์ราวกับว่ารายการต่างๆ นั้นจะให้

เรี่ยวแรงเราคืนกลับมา แต่ก็ว่างเปล่าอีก เราเคยไปโบสถ์โดยหวังว่าค�าเทศนาจะจุดประกาย

ชวีติให้แก่เรา แล้วข้าพเจ้ากเ็รียนรู้ว่าค�าเทศนากด็ ีค�าสอนกด็ ีกไ็ม่สามารถมาแทนทีพ่ลงัแห่ง

การอุ้มชูที่เราได้รับเมื่อนั่งลงแทบพระบาทของพระเจ้าอย่างเป็นกันเองสองต่อสองประจ�า

วัน 

หัวข้ออธิษฐาน

1. ขอให้ครสิเตยีนได้รบัการฟ้ืนใจฝ่ายวญิญาณ เมือ่เขาแสวงหาพระเจ้า และมชีวีติประจ�า

วันด้วยการอธิษฐาน การอ่านพระวจนะ การรับใช้ และการสามัคคีธรรม

2. ขอให้ครอบครัวคริสเตียนมีการนมัสการและสามัคคีธรรมด้วยกันในบ้านอย่าง

สม�่าเสมอ
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ทรงช่วยอย่างเต็มที่                             อ่าน: โยชูวา 10:8 

“เพราะเหตุนี้ พระองค์จึงทรงสามารถช่วยคนทั้งหลายที่เข้ามาใกล้พระเจ้า

โดยทางพระองค์นั้นอย่างเต็มที่ เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ทุกเวลา

เพื่อทูลขอเผื่อคนเหล่านั้น” (ฮีบรู 7:25)

 ในมาระโก 2:9-11 “ที่จะว่ากับคนง่อยว่า ‘บาปทั้งปวงของเจ้าได้รับอภัยแล้ว’ และ

จะว่า ‘จงยกแคร่เดินไปเถิดนั้นข้างไหนจะง่ายกว่ากัน แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตร

มนษุย์มสีทิธอิ�านาจในโลกทีจ่ะโปรดยกความผิดบาปได้” พระองค์จงึตรสัสัง่คนง่อยว่า   “เรา

สั่งเจ้าว่า จงลุกขึ้นยกแคร่ไปบ้านของเจ้าเถิด”  วันนั้นมีคนมามุงดูพระเยซูเป็นจ�านวนมาก 

คงเป็นเพราะกิตตศัิพท์ทีแ่ต่ละคนได้ยนิเกีย่วกบัพระองค์ คนมากมายจงึพากนัมาทีบ้่านหลงั

นั้น มีคนง่อยคนหนึ่งอยากได้รับการรักษา แต่เขาไม่สามารถแหวกฝูงชนเข้าไปในบ้านเพื่อ

พบพระองค์ได้  มีชายน�้าใจดี  4 คน ช่วยกันหามเขาขึ้น แต่พวกเขาเข้าทางประตูไม้ได้เพราะ

คนแน่นมาก ชายสี่คนเลือกวิธีหย่อนคนง่อยลงมาจากบนหลังคา เขาจึงได้พบพระเยซู และ

เดนิได้เป็นครัง้แรกในชวีติ เราต้องไม่ยอมแพ้ต่ออปุสรรค การพยายามและการลองใหม่โดย

ความเชื่อเกิดผลได้เสมอ เพราะพระเยซูพอพระทัยความพยายามของเรา ให้เราท�าสิ่งที่เป็น

ไปไม่ได้ ให้เราท�าลายสถิติ ชายอีกคนหน่ึงชื่อเปโตร เขาได้ลองทอดอวนไปทางขวาตามที่

พระเยซสูัง่โมเสสย่างเท้าลงบนทะเลแดง ทะเลก็แยกออก คณุต้องท�าก่อน แล้วพระเยซคูรสิต์

จะร่วมมือกับคุณ เมื่อพระเยซูทรงเปลี่ยนน�้าให้เป็นเหล้า ต้องมีคนตักน�้ามาใส่ตุ่ม  เมื่อทรง

เรียกลาซาลัสให้ฟื้นจากตาย ก็ต้องมีคนเลื่อนก้อนหินออกจากปากอุโมงค์!  เพราะพระเจ้า

ทรงฤทธิก์ระท�าสารพัดมากกว่าทีเ่ราจะทลูขอหรือคิดได้ตามฤทธิเ์ดชทีป่ระกอบกจิอยูภ่ายใน

เรา” (เอเฟซัส 3:20)

หัวข้ออธิษฐาน

1. ให้สมาชกิในคริสตจกัรทกุแห่งรับการฟ้ืนฟู เพ่ือเข้าร่วมรับใช้ในครสิตจักร ไม่ใช่มเีพยีง 

5-10 % เท่านั้นที่ท�างานของพระเจ้า

2. การรร่วมมือน�าวิญญาณคนที่ไม่เชื่อมาสู่งานประกาศอัศจรรย์แห่งรัก 19-20 มกราคม
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ทรงอานุภาพในสงคราม                                                     อ่าน: โยชูวา 10:1-4

“พระยาห์เวห์ตรัสกับโยชูวาว่า “อย่ากลัวเขาเลยเพราะเราได้มอบเขาไว้ในมือเจ้าแล้ว 

จะไม่มีใครในพวกเขาสักคนเดียวที่จะยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้” (โยชูวา 10:8)

 การอธิษฐานเป็นเหมือนการท�าสงคราม สงครามเร่ิมต้นจากภายในจิตใจของเรา  

ดังนั้นก่อนท�าสิ่งใด เราควรอธิษฐาน เพราะเหตุการณ์ภายนอกจะอยู่ภายใต้อ�านาจควบคุม

จากภายใน เรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นแม่ทัพ เราจะกลัวส่ิงใด? ชัยชนะของโยชูวามา

จากการพึ่งพาพระเจ้า การพึ่งพาคือการแสวงหาการช่วยเหลือและการอุปถัมภ์จากพระเจ้า 

เพราะการท�าตามพระทยัและการน�าของพระองค์นัน้ บางครัง้อาจตรงข้ามกบัความคดิของ

เราเอง  เมื่อเราพิจารณาตามพระวจนะนี้ เราจะได้รับการหนุนใจเป็นอย่างมาก เมื่อพระเจ้า

ทรงมอืของท่านให้ช�า่ชอง โยชวูาท�าสงครามโดยการพึง่พาพระเจ้าและการวางแผนงานอย่าง

เป็นระบบ  ท่านน�าชยัชนะอย่างเดด็ขาดจากเมืองอัย ท่านท�าลายเมอืงนัน้อย่างสิน้เชงิ ชยัชนะ

ครัง้นีท้�าให้ศตัรเูกรงกลวัท่านมาก  สงครามหรอืการงานของเราจ�าเป็นต้องได้รบัความร่วม

มือจากกองทัพหรือทีมงาน  แต่ที่ส�าคัญกว่านั้นคือ ท่านร่วมมือกับใคร?  นอกจากความ 

กล้าหาญของโยชวูา  เขายงั มพีระเจ้าเป็นแม่ทพัใหญ่ ท�าให้จติใจภายในมัน่คง  แต่ถ้าเม่ือไหร่

ที่เราเร่ิมกลัว เรามักจะมองเห็นความเป็นไปไม่ได้  หลักการของโยชูวา: ท่านเช่ือวางใจใน

พระเจ้า - ท่านถ่อมใจรับค�าสั่ง - ท่านกระท�าทุกสิ่งด้วยความเต็มใจ - ท่านท�างานสุดก�าลัง

เพื่อประเทศชาติและอาณาจักรของพระเจ้า                                  

หัวข้ออธิษฐาน

1. ขอทรงน�าคริสตจักรไทยสู่พันธกิจโลก เราจะส่งมิชชันนารีไปทั่วโลก

2. อธิษฐานเผื่อสถานการณ์และภัยธรรมชาติต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านของเรา

3. เผื่อคณะกรรมการประสานงานอัศจรรย์แห่งรักในทุกๆ แผนก 
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จบอย่างงดงาม                  อ่าน: 1 เธสะโลนิกา 5:1-10

“คนที่ชนะ เราจะให้เขานั่งกับเราบนพระที่นั่งของเรา เหมือนอย่างที่เรามีชัยชนะแล้ว 

และได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์” (วิวรณ์ 3:21)

 พระวจนะในวิวรณ์ได้กล่าวถึงพระสัญญาของพระเจ้าต่อคริสตจักร เราควรยึด 

พระวจนะไว้ให้แน่นโดยการอธิษฐานและอ่านพระวจนะ เกาะติดพระองค์ให้แน่นในทุกที่

ทุกสถานการณ์ที่เราอยู่  เนื่องจากเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ไหนและเมื่อไร แต่เราเตรียม

พร้อมที่จะ “ชนะ”  เพราะถ้าเราแพ้เราจะสูญเสียที่นั่งแห่งพระสัญญา พระวจนะที่เราก�าลัง

อ่านน้ีหนุนใจ และกระตุ้นเตือนให้ทุกคนใส่ใจในการด�าเนินชีวิตภายใต้การอธิษฐาน การ

แสวงหา และการพ่ึงพาพระเจ้า  เมือ่เราอ่านพระวจนะทัง้ในพนัธสญัญาเดมิและใหม่ เราจะ

พบว่าโมเสสหรอืโยชวูารวมทัง้กษัตรย์ิดาวดิ ท่านเหล่านีต่้างมปีระสบการณ์ในชยัชนะแบบ

เด็ดขาดทั้งสิ้น ใน 1 ธก. 5:8 “แต่เมื่อเราเป็นของกลางวันแล้วก็อย่าให้เราเมามาย จงสวม

ความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอก และสวมความหวังที่จะได้ความรอดเป็น

หมวกเหล็ก เปาโลกล่าวต่อไปเกี่ยวกับเรื่องกาลอวสานที่ลึกมากขึ้น ผู้เชื่อในเวลานั้นทราบ

ดีว่า “วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืน” นับตั้งแต่การ

ล้มลงในความบาปของมนษุย์ในสวนเอเดน เราได้รับรูส้ตปัิญญาอนัไม่มขีดีจ�ากดัของพระเจ้า 

พระองค์ทรงทราบว่า จะช่วยกู้มนุษย์ออกจากการเป็นเชลยของมารซาตานได้อย่างไร 

พระองค์ทรงรู ้จุดจบของมารตั้งแต่การงานของมารได้เริ่มต้นขึ้น ดังนั้นเราจะอยู่ใน 

แผนการณ์ที่ครบบริบูรณ์ของพระเจ้า และรอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ด้วย 

ฤทธานุภาพและศักดิ์ศรีอย่างไม่มีที่เปรียบ

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อผู้เชื่อในประเทศไทยที่จะเริ่มต้นด้วยการเชื่อฟังพระคริสต์ และท�า 

แผนการณ์ของพระเจ้าให้ส�าเร็จด้วยดีต่อไป

2. ขอพระเจ้าทรงปกป้องชาวไทยให้พ้นจากภัยของปัญหาสังคม และภัยมืดที่คุกคาม

ประเทศ  
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ทูตของพระคริสต์                                                                                       อ่าน: ลูกา 5:1-7

“ฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเรา

เราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกันกับพระเจ้า” (2 โครินธ์ 5:20)

 คนอนิเดยีคนหนึง่ถามมชิชัน่นารทีีไ่ปประกาศพระกติตคิณุทีห่มูบ้่านแห่งหนึง่ว่า

เรื่องที่คุณเล่าเกิดขึ้นเมื่อไร มิชชั่นนารีตอบ “เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ 2000 กว่าปีมาแล้ว”                             

คนอินเดยีจงึถามต่อว่า “ท�าไมพวกเราเพ่ิงมารูเ้รือ่งนี ้ใครซ่อนหนงัสอืของพระเยซไูว้หรอื?” 

ค�าถามนีช้วนให้เราคดิยงัมคีนอกีมากมายทีไ่ม่รูเ้รือ่งข่าวประเสรฐิ และจ�านวนนัน้กเ็ป็นคน

ไทยเกือบ 67 ล้านคน ใครซ่อนเรื่องนี้ไว้หรือ? อ้างถึงนิมิตชาติ 2020 เราทูลขอคริสเตียน         

1 ล้านคนในประเทศไทย  สิ่งนี้จะเป็นไปได้ เมื่อคริสเตียนตระหนักถึงการท�าหน้าที่ทูตของ

พระเยซูคริสต์ และออกไปน�าคนไทยมาคืนดีกับพระองค์เพื่อเห็นแก่พระทัยเมตตาของ              

องค์พระผูเ้ป็นเจ้าและความรกัอนัยิง่ใหญ่หาทีเ่ปรยีบมไิด้ของพระเยซคูรสิต์ทีม่ต่ีอทกุๆ คน  

เมื่อเราอ่าน ลูกา 5:1-7 เราเห็นเหตุการณ์ท่ีท�าให้เปโตรยอมจ�านนต่อพระคริสต์ ชีวิตของ          

เปโตรตั้งแต่เกิดจนมีครอบครัว ทะเลกับอาชีพจับปลาเป็นความช�านาญของเขา ท่านย่อม          

รู ้ดีว่าเวลาไหนมีปลาและเวลาไหนไม่มี แต่มีผู ้หนึ่งบอกเขาให้ถอยเรือออกไปจากฝั่ง                       

ลงไปที่น�้าลึก แล้วหย่อนอวนลงจับปลา ค�าส่ังนี้สวนทางกับความรู้และประสบการณ์                  

ของเขา แต่เปโตรจ�าต้องเชือ่ฟังเพราะเขาจับปลามาแล้วทัง้คนืแต่ยงัไม่ได้ปลา  เมือ่เขาหย่อน

อวนลง กลับได้ปลาจนเรือเพียบทัง้สองล�า เปโตรจึงก้มลงกราบทีเ่ข่าของพระเยซคูรสิต์ และ

ยอมทิ้งวิถีชีวิตเก่าเพ่ือติดตามพระองค์ คนไทยต้องการพระเยซูคริสต์เหมือนกัน แต่มี 

ทูตของพระคริสต์น้อยมากตามสถิติในประเทศไทย จ�านวนคริสเตียนทุก 100 คน จะมีนัก

ประกาศ 5 คน แล้วอกี 95 คนก�าลงัท�าหน้าทีอ่ะไร ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เชือ่ฟังพระองค์

และยินดีท�าหน้าที่ “ทูตของพระคริสต์”

หัวข้ออธิษฐาน

1. ทูลขอให้ผู้เชื่อทุกคนเป็นทูตของพระคริสต์ ที่จะประกาศพระกิตติคุณกับคนท่ีไม่เช่ือ

2. เผื่อการประกาศใหญ่อัศจรรย์แห่งรักที่สุราษฎร์ ภูเก็ต ชุมพร (ตค.-พย.) และกรุงเทพฯ
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พระเจ้าแห่งความครบบริบูรณ์                                                                อ่าน: ลูกา 18:18-23               

“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและท�าลายเสีย  

เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

 พระเจ้าทรงประทานชีวิตครบบริบูรณ์แก่เราทั้งหลายผ่านทางพระเยซูคริสต์                

แท้จริงพระเยซูได้เสด็จมาในโลกเพ่ือมอบชีวิตนิรันดร์ให้แก่เราท่ีเราเรียกว่าชีวิต                      

ครบบริบูรณ์ ยอห์น 14:6 พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางน้ัน เป็นความจริง และเป็นชีวิต                  

ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” คนไทยจะเกิดท่ีไหนก็เป็นคนไทย จะเกิด

ที่อังกฤษ อเมริกา ญี่ปุ่น หรือที่ไหนๆ หากมีเชื้อชาติไทยก็จะมีผิวพรรณ รูปร่าง หน้าตา             

เป็นคนไทย มนุษย์สืบเชื้อสายมาจากต้นตระกูลซ่ึงเป็นคนบาปจะเกิดที่ไหนก็ยังคงเป็น         

คนบาป และจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ เพราะความบาปกลายเป็นธรรมชาติของมนุษย์             

ไปเสียแล้ว นอกจากท่านจะรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของท่าน ท่านจึงจะสามารถ              

เกดิใหม่เป็นชนชาติบริสุทธิข์องพระเจ้าได้และรับชวีติครบบรบิรูณ์จากพระองค์พระเจ้าทรง

มีฤทธิ์เดชเหนือธรรมชาติบาปของเรา จะทรงช่วยเราในขบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลง                 

จากคนบาปผู้มีปลายทางคือความพินาศไปสู่การเป็นลูกของพระเจ้าผู้มีปลายทางชีวิต             

เป็นชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์  จากพระธรรมลูกา 18:18-23 ชายคนนี้มา

หาพระเยซูเพราะเขาคิดว่าเขามีเงิน มีความส�าเร็จในชีวิต เป็นคนมีศาสนา และ                               

มีความร�่ารวย เขาน่าจะไปถึงชีวิตที่ครบบริบูรณ์ง่ายกว่าคนอ่ืน เศรษฐีหนุ่มคนนั้นถาม      

พระเยซูว่า “ข้าพเจ้าจะท�าอย่างไรถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์?” พระเยซูบอกเขา ให้ขายทุกสิ่งทุก

อย่างเพื่อแจกจ่ายให้คนยากจน แล้วตามพระเยซูมา “เรานี่แหละ จะให้ชีวิตนิรันดร์แก่เจ้า”               

เศรษฐีหนุ ่มต ้องกลับไปเป ็นทุกข ์พระเยซูทรงหันมาสอนสาวกว ่าคนร�่ ารวยจะ                                         

เข้าแผ่นดินสวรรค์ก็ยากจริงๆ หนอ แต่ท่านไม่ต้องห่วงเพราะพระเจ้าทรงช่วยได้

หัวข้ออธิษฐาน

1. เผื่อคริสเตียนทุกคนจะมั่นใจในชีวิตที่ครบบริบูรณ์จากพระเยซูคริสต์ 

2. ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ทีจ่ะถวายแก่พระเจ้าด้วยใจกว้างขวางและช่วยผูอ้ืน่ทีข่ดัสน    
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รักต้องห้าม                                                                                             อ่าน: โรม 1:18-27 

“แต่จงเข้าใจข้อนี้คือ วาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัว เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัว 

รักเงินทอง โอ้อวด หยิ่งยโส ชอบดูหมิ่น ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ชั่วร้าย” 

(2 ทิโมธี 3:1-2)

 แท้จรงิแล้วเปาโลอคัรทูตแห่งครสิตจกัรยคุแรกได้รบัการเปิดเผยจากพระวญิญาณ

บริสุทธิ์ให้พยากรณ์ถึงความเลวร้ายของมนุษย์ที่จะมีมากขึ้นในวาระสุดท้ายของสรรพสิ่ง

ในโลก ท่านกล่าวอย่างชัดเจนว่า ศีลธรรมในโลกจะะตกต�่าลง และจริยธรรมของสังคมโลก

จะย�่าแย่ ความชั่วร้ายจะเพิ่มทวีขึ้น รวมทั้งผู้สอนเท็จ ค�าสอนเท็จจะมีมากขึ้นอย่างดาษดื่น

และที่ดูน่ากลัวมากกว่าสิ่งอื่นใดก็คือ พฤติกรรมของมนุษย์ในยุคสุดท้ายนั้น นอกจากจะมี

ความเหน็แก่ตวัสงู เขายงัไม่เชือ่ฟังบดิามารดา อกตญัญ ูชัว่ร้าย หยิง่ยโส โอ้อวด ชอบดหูมิน่

ดูแคลนผู้อื่นและลุ่มหลงในตนเอง กราบไหว้ส่ิงที่ไม่ใช่พระเจ้าแทนพระเจ้าผู้ทรงสร้าง 

สรรพสิ่ง พวกเขาหลงในทรัพย์สินเงินทอง รักความสนุกมากยิ่งกว่ารักพระเจ้า เร่าร้อนไป

ด้วยราคะตัณหามีเพศสัมพันธ์อย่างผิดธรรมชาติหรือรักร่วมเพศและยังชวคนอื่นให้

ประพฤตติามพวกเขาจะไม่รกัความถกูต้องและดีงาม อย่าให้พฤตกิรรมเหล่านีป้รากฏอยูใ่น

หมู่ผู้เชื่อ หรือในคริสตจจักรขององค์พระเยซูคริสต์ อย่าประนีประนอมกับความบาป อย่า

ให้เมล็ดพันธุ์ของการล่วงประเวณีหว่านลงในพื้นท่ีของผู้ชอบธรรม ดังนั้น เราจึงต้องทูล

ขอการฟื้นฟูจากพระเจ้า โดยเริ่มต้นกลับใจใหม่ในคริสตจักรก่อน เพื่อคริสตชนจะเป็น 

“ต้นแบบทีด่”ี ให้สงัคมของเรา สามารถแยกแยะระหว่างความดแีละความอธรรม ให้วถีิชีวติ

ของเราเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเราจะเป็นเหมือนนาวาของโนอาห์ น�าคนจ�านวนมากข้ึน  เรือ

แห่งความรอดในพระเยซูคริสต์ ช่วยคนจ�านวนมากให้รอดพ้นภัยจากความพินาศ 

หัวข้ออธิษฐาน

1. ทูลขอให้คริสตชนไทยมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ลุ่มหลงในตนเองและกิจกรรม

อธรรมของโลกนี้ แต่ใฝ่ใจในทางธรรมตามค�าสอนขององค์พระเยซูคริสต์

2. ขอพระบิดาทรงน�าให้เราทั้งหลายสัตย์ซื่อในการเป็นพยานชีวิตต่อผู้อื่น

3. ขอทรงอวยพรหน้าที่การงานของเราในวันนี้ ให้เกิดผลส�าเร็จเป็นที่ถวายพระเกียรติ
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ทหารของพระคริสต์                                อ่าน:  1 ซามูเอล 17:32-37   

  

“จงมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากเหมือนทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์” (2 ทิโมธี 2:3)

 “ทหารของพระเยซูเจ้า จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อม จงยืนต่อสู้หมู่มารร้าย ร่างกาย          

วายปราณก็ยอม...”  น่ีคือเพลงชีวิตคริสเตียนที่เราคุ ้นเคย ถ้าได้ร้องเพลงนี้เมื่อไหร่                    

ก�าลังใจและความฮึกเหิมที่เกือบจะมอดดับลงก็ลุกช่วงโชติขึ้นมาใหม่  ท�าให้เกิดพลังแห่ง

การรับใช้ที่เข้มแข็งมากขึ้น  ไม่ว่าจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐหรือหยิบจับรับใช้สิ่งใด 

ดงัเช่นข้อพระคัมภร์ีต่อไปนี ้ซ่ึงอคัรทตูเปาโลเน้นย�า้กบัทโิมธศีษิย์รกัว่า “จงทนต่อความยาก

ล�าบากร่วมกับเราเยีย่งทหารทีด่ขีองพระเยซคูรสิต์” (อมตธรรมร่วมสมยั) เพราะการท�างาน

รับใช้พระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐนั้น เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนและความ 

มุ่งมั่นแบบทหาร เป็นงานที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคนานา และการต่อต้านขัดขวางจากผู้ที ่

ไม่เชื่อ และยังเผชิญกับการโจมตีของมารซาตานและเหล่าวิญญาณชั่วที่ประสงค์จะสร้าง

ความยุ่งยากแก่ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์  เมื่อไหร่ที่เราท้อแท้และเลิกรับใช้ เราก็ไม่ได้เป็น

ทหารของพระคริสต์

 “ความอดทน” นอกจากจะหมายถึงความมั่นคงในความเช่ือ ยังหมายถึง                           

การจัดระเบียบความคิด ท่าที มุมมอง และการตอบสนองอย่างถูกต้อง เราไม่ได้รับมือ               

แบบกล�้ากลืนฝืนทนเม่ือต้องตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ยากล�าบาก แต่เราเลือก                              

ที่จะตอบสนองหรือมองเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างเข้าใจ และมีความหวัง มีความสุขใจ อีกทั้ง             

มีความมั่นใจในพระคุณและความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าที่รออยู่ข้างหน้า พระองค์ทรง

เป็นแม่ทัพผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ทรงสามารถน�าทัพของเราทั้งหลายไปสู่ชัยชนะอย่างแน่นอน

หัวข้ออธิษฐาน

1. ขอการอวยพระพรจากพระเจ้ามาสูผู่ร้บัใช้ของพระองค์และครสิตชนไทย   ให้พวกเขา

มีความอดทน บากบั่นและมีวินัยชีวิตอย่างทหารที่ดีของพระคริสต์

2. ขอให้คริสตชนร่วมใจรับใช้ตามพระมหาบัญชาของพระคริสต์จนกว่าเราจะเห็น   

อาณาจักรของพระเจ้าที่อุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงในประเทศไทย
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ยอมสละเพ่ือได้ก�าไรชีวิต                                                                          อ่าน:  ลกูา 5: 8-11

“ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านทั้งหลายว่า อย่าท้อถอยเพราะความยากล�าบากของข้าพเจ้า

เพราะเห็นแก่ท่าน สิ่งเหล่านี้เป็นศักดิ์ศรีของพวกท่าน” (เอเฟซัส 3:13)

 

 “พระเยซูตรสัแก่ซโีมนว่า “อย่ากลวัเลย ตัง้แต่นีไ้ปท่านจะเป็นผูจ้บัคน” เมือ่เขาน�า

เรอืมาถึงฝ่ังแล้ว เขากส็ละสิง่สารพัดทิง้ ตามพระองค์ไป” (ลกูา 5:10-11)  ถ้าจะถามว่า ท�าไม

เปโตรและเพือ่นๆ จึงตดัสินใจสละอาชพีของตนเอง และติดตามพระเยซไูป? เมือ่ไม่นานมา

นี้   ท�าไมจึงมีคนจ�านวนมากมายยอมสละเวลา ทรัพย์สินเงินทอง และยอมเอาชีวิตเข้าแลก 

เพื่อจะช่วยเหลือทีม “13 หมูป่า” ที่ติดอยู่ในถ�้าขุนน�้านางนอนที่จังหวัดเชียงราย?  ค�าตอบ

ที่ได้รับมีเพียงค�าตอบเดียว “ชีวิตคนส�าคัญยิ่งกว่าสิ่งใด” เพราะเหตุนี้ชีวิตของคนหนุ่มและ

เดก็รวม 13 คนจงึได้รับการช่วยชวีติออกมาจากถ�า้อย่างอศัจรรย์ แม้จะต้องแลกกบัหนึง่ชวีติ

คือ นาวาตรีสมาน กุนัน และการเสียสละเวลา  และชีวิตของคนจ�านวนมากจากหลาย

ประเทศ พวกเขาต่างพูดเหมือนกันว่า “คุ้มค่าจริงๆ”  เมื่อองค์พระเยซูคริสต์ตรัสกับเปโตร

ว่า “ต้ังแต่นีไ้ปท่านจะเป็นผู้จบัคน” เปโตรจงึไม่ต้องคดินาน เขารบีติดตามองค์พระเยซคูรสิต์

ทันที  เพราะชีวิตคนย่อมส�าคัญยิ่งกว่าความมั่งคั่งส่วนตัว และการมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า 

พระผู้สร้างย่อมได้ก�าไรยิ่งกว่าการมีชีวิตเพื่อตนเอง  ชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินสวรรค์ย่อม

ส�าคัญยิง่กว่าชวีติชัว่คราวบนโลกใบนี ้ ดงันัน้ผู้ทีเ่ชือ่ในพระนามของพระครสิต์จะยอมสละ

สิ่งสารพัดมากมายเพ่ือเขาจะได้พระคริสต์เป็นพระเจ้าของเขาซ่ึงประเสริฐมากกว่า ในปีน้ี 

ใครคือคนน้ันทีท่่านจะยอมสละส่ิงสารพัดของท่าน เพือ่ช่วยเขาให้พ้นจากการเป็นทาสของ

มารร้าย  คนๆ นั้นก�าลัง ร้องขอความช่วยเหลือจากท่านอยู่!

หัวข้ออธิษฐาน

1. ขอให้เราเองคือผู้ที่จะยอมสละสิ่งสารพัดเพื่อช่วยใครสักคนให้ได้รับความรอดในปีนี้

2. ขอทรงเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณแก่คนไทยที่จะรู้ว่าอะไรคือก�าไรของชีวิต
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รักษาความเชื่อที่ถูกต้อง                                                               อ่าน: ยูดา 1:1-5  

“แต่ในใจของพวกท่าน จงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า   

จงเตรียมพร้อมเสมอ ที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผล

เกี่ยวกับความหวังของพวกท่าน” (1 เปโตร 3:15)

        

 มีค�าสอนที่ไม่ถูกต้องมากมายที่แฝงเข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้าในเวลานี้               

และมาในหลายรปูแบบ ซึง่ถ้าเราไม่รูเ้ท่าทนักอ็าจจะหลงเช่ือตามค�าสอนผดินัน้ ค�าสอนผดิ

ท่ีอคัรทตูยดูากล่าวถึง “เพราะว่าบางคนได้แอบแฝงเข้ามาในหมูท่่าน...พวกเขาเป็นคนอธรรม

ที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเรามาบิดเบือนเป็นช่องทางท�าความช่ัวช้าลามก และได้

ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ผู ้ทรงเป็นเจ้านายและองค์พระผู ้เป็นเจ้าของเราแต่องค์เดียว”                       

(ยดูา 1:4)  ผูเ้ขยีนเชือ่ว่า พระเจ้ายิง่ใหญ่และทรงกระท�าสิง่สารพดัได้  ความมัง่คัง่ร�า่รวยและ

การไม่เจ็บป่วยเลย ไม่ใช่เงื่อนไขแห่งความเชื่อในพระเยซูคริสต์และไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าพระเจ้า

ไม่อยู่กับเราหรือพระเจ้าทรงท�าร้ายเรา หรือเราเป็นคนไม่มีความเชื่อดีพอ หรือเพราะความ

บาปท่ีเราท�าเราจึงถูกลงโทษให้เจ็บป่วยและพบปัญหา ให้เราดูตัวอย่างชีวิตจริงของนิค  

วูจิซิค  ชายผู้ไร้แขนขา แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ใช่คนพิการส�าหรับพระเจ้าเพราะพระเจ้าตรัส

กบัเขาผ่านทางพระธรรมยอห์น 9:3 ว่า “เขาเกิดมาเพือ่ให้พระราชกจิของพระเจ้าปรากฏใน

ตัวเขา”  แม้เขาไม่มีแขนขา แต่เท่าที่เขามีก็เป็นต้นทุนที่ล�้าค่า ท�าให้เขาโด่งดังไปทั่วโลกและ

เป็นผู้สร้างแรงบนัดาลใจทีย่ิ่งใหญ่ไปสู่คนปกตจิ�านวนมากมาย  นีคื่อพระพรและความมัง่คัง่

จากพระเจ้าท่ีเกินค�าบรรยาย  เมื่อเราติดสนิทอยู่กับเถาองุ่นคือพระเยซูคริสต์และรับน�้า 

หล่อเล้ียงจากรากและล�าต้นน้ัน เราจะไม่เดนิหลงไปจากหลกัค�าสอนของพระเจ้า เพราะนาม

อื่นที่จะให้เราทั้งหลายรอดนั้นไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า

หัวข้ออธิษฐาน

1. ให้ขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่เหมือนคนอ่ืน และเราจะพัฒนาสิ่งที่เรามีให้พระราชกิจ            

ของพระเจ้าปรากฏในตัวเรา

2. ขอทรงปกป้องคริสตจักรให้รอดจากอุบายของมารที่เข้ามาในรูปแบบของค�าสอนผิด







17 ตุลาคม 2018                                                            ศจ. วันชัย สมเสียง

รอดพ้นได้อย่างไร                                                        อ่าน: ปฐมกาล 19:12-26

“ดังนั้นถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่แล้ว  เราจะรอดพ้นไปอย่างไรได้ 

ความรอดนั้นได้เริ่มขึ้น โดยการประกาศขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอง 

และบรรดาผู้ที่ได้ยินพระองค์ ก็ได้รับรองแก่เราว่าเป็นความจริง” (ฮีบรู 2:3)

          

 เม่ือคนเราตกอยู่ในความยากล�าบาก พบอุปสรรค์ปัญหาและวิกฤติการต่างๆ                     

เราจะพยายามท�าทุกอย่างเพื่อจะรอดพ้นจากสิ่งเหล่าน้ัน  แต่มีความจริงที่เราได้พบจาก              

พระธรรม ฮีบรู 2:3 คือ ความรอดของมนุษย์นั้นได้เริ่มต้นขึ้นจากการประกาศขององค์                

พระเยซูคริสต์ พระองค์เสด็จมาในโลกก็เพื่อแผนการณ์แห่งการไถ่มนุษย์ให้รอดพ้น                   

จากโทษของความผิดบาปและความตายนิรันดร์  พระองค์ยังได้กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้า

ทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตร

นั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์  เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก มิใช่เพื่อ

พิพากษาลงโทษโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น” (ยอห์น 3:16-17)  หากเรา

ปฏิเสธแผนการณ์แห่งพระคุณของพระเจ้าแล้ว เราจะรอดได้อย่างไร ตัวอย่างเรื่องราวของ

โลทและครอบครัวซึ่งได้รับการช่วยให้รอดตายจากทูตของพระเจ้า เมื่อครั้งที่พระองค์ทรง

ท�าลายเมืองโสโดมและโกโมราห์ที่เส่ือมทรามจนเกินแก้ไข แม้มีคนชอบธรรมเหลือแค่ 

หยิบมือ พระเจ้าก็ทรงมีพระทัยเมตตาต่อโลทอย่างเหลือล้น ดังนั้นพระเจ้าทรงเฉลยว่า                       

ความชอบธรรมโดยตัวของเราเองนั้นช่วยตัวเราไม่ได้  เราจะต้องแจ้งให้ชาวไทยรู้ว่า                      

ความดีที่เขาท�าช่วยให้พวกเขาพ้นกฏแห่งกรรมไม่ได้  เราจึงควรพึ่งหนทางยกโทษบาป                    

จากพระเยซูคริสต์  เราจะไปบอกพวกเขาว่า พระเยซูได้มาตายเพื่อรับโทษบาปแทนที่เขา 

เพื่อที่พวกเขาจะมีชีวิตในแผ่นดินสวรรค์

หัวข้ออธิษฐาน

1. ขอทรงช่วยลูกให้ตัง้เป้าหมายอธษิฐาน เอาใจใส่และแบ่งปันกบัคนทีไ่ม่เช่ือ 3 คน/เดอืน

2. ขอทรงโปรดอวยพรให้การน�าวิญญาณในโครงการบุกเบิกคริสตจักรและปฏิบัติการณ์ 

แอนดรูว์ ส�าเร็จผลอย่างงดงามและเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์



18 ตลุาคม 2018                                                         ศจ. วันชัย สมเสียง

ของประทานในพระวิญญาณบริสุทธิ์                                อ่าน: กาลาเทีย 5:22-26

“แต่ท่านจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสตเจ้า และอย่าจัดเตรียมอะไร

ไว้บ�ารุงบ�าเรอตัณหาของเนื้อหนัง” (โรม 13:14)

 คนเราโดยทั่วไปมักชื่นชอบในเครื่องประดับเพ่ือการตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นอาภรณ์

เครือ่งแต่งกายของเรา ของตกแต่งบ้านหรืออาคารทีช่่วยท�าให้สถานทีด่อูบอุน่และมรีสนยิม  

บ้างออกแบบมาเพ่ือความสวยงาม บ้างก็เพ่ือศิลปะ หรือเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับส่ิงนั้นๆ                

พระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมโรม 13:14 สอนว่า ของประทานในพระวญิญาณบรสิทุธ์ิ

ออกแบบมาเพื่อชีวิตที่มีสง่าราศีมากที่สุดของเราคือ ชีวิตในองค์พระเยซูคริสต์  แน่นอน 

วัตถุสิ่งของที่เราน�ามาเสริมคุณค่าและราศีให้กับตนนั้นเทียบไม่ได้เลยกับของประทานจาก

พระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าท�าให้เราได้พบส่ิงทีม่คีณุค่าทีส่ดุในชวีติคอืองค์พระเยซคูรสิต์ 

หลงัจากทีเ่รามพีระเยซคูรสิต์เป็นศนูย์กลางของชวีติ ไม่ว่าจะเป็นวธิคีดิและความประพฤติ

ทัง้หมดของเรา จะฉายแสงแห่งพระสิริของพระเยซูครสิต์ให้ผูค้นได้ประจักษ์ ให้เราทัง้หลาย

แสดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกาลาเทีย 5:22-26 ดังนี้  แสดงความรัก ความยินดี 

สนัตสิขุ ความอดทน ความกรุณา ความด ีความซ่ือสัตย์ ความสภุาพอ่อนโยน การรูจ้กับงัคบั

ตน  เหตุว่าคนของพระเจ้าได้เอาเนื้อหนัง คือราคะตัณหาของเขาตรึงไว้ที่บนกางเขนแล้ว 

เราจึงสามารถประดับกายด้วยชีวิตใหม่ที่เป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ตลอดไป

หัวข้ออธิษฐาน

1. ขอให้หน้าทีก่ารงานของเรา และธรุกจิของเราสามารถน�าคนไทยในสงัคมมาสมัผสักบั  

ความดีงามของพระเจ้า

2. เผื่อคริสเตียนไทยที่จะแสดงผลของพระวิญญาณทั้งเก้าอย่างในชีวิตของเราอย่าง                

ครบถ้วน



19 ตุลาคม 2018                                        ศบ.นพ. เกรียงศักด์ิ วรรธนาศิรกุล

อย่าคบหุ้นส่วนอธรรม                                                        อ่าน: สุภาษิต 1:10-19

“อย่าหลงผิดเลย การคบคนชั่วย่อมท�าลายนิสัยที่ดีงาม” (1 โครินธ์ 15:33)

 เราอยู่ในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า พวกเขาเหล่านั้นจะมีทัศนะ

คติในการด�าเนินชีวิต การด�าเนินธุรกิจ การท�างาน และการดูแลครอบครัวตามความคิด              

ของเขาเอง โดยเฉพาะปัจจบุนัเป็นยคุทีเ่น้นความส�าเรจ็ทางด้านวตัถ ุกล่าวคอื คนทีป่ระสบ

ความส�าเร็จคือ คนที่เรียนสูงๆ เรียนจบมาแล้วหาเงินได้มากๆ ยิ่งสร้างฐานะได้เร็วในขณะ

ที่อายุยังน้อย สังคมก็ยิ่งยกย่องชมเชยโดยไม่สนใจว่า ความส�าเร็จที่ได้มานั้นจะถูกต้องหรือ

ไม่ แต่เราที่เป็นผู้เชื่อและเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ เราไม่ใช่เป็นคนประเภทนี้ เรามี 

พระวญิญาณบรสิทุธิ ์เรามพีระวจนะของพระเจ้าเป็นแนวทางแห่งการด�าเนนิชวีติ และการ

ประกอบกิจทุกอย่าง ศูนย์กลางแห่งความปรารถนาในชีวติของเราคอืน�า้พระทยัของพระเจ้า 

เราไม่เพียงต้องการความส�าเร็จที่ตามใจเราเท่านั้น แต่เราต้องการความส�าเร็จที่ถูกต้องตาม

น�า้พระทัยของพระเจ้าเพ่ือถวายเกยีรตแิด่พระองค์ ทศันคตเิช่นนีย่้อมขดัแย้งกบัคนทีไ่ม่เชือ่

พระเจ้าอย่างแน่นอน  และการด�าเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าจึงไม่ง่ายตาม

ธรรมดาโลก

 การล่อลวงอาจเกิดขึ้นได้ เมื่อเราต้องการความส�าเร็จแบบรวดเร็ว หากคน                  

ทีอ่ยูร่อบข้างทีไ่ม่เชือ่พร้อมทีจ่ะมาร่วมหุน้กบัเราด้วยกอ็าจท�าให้เราต้านทานกระแสได้ยาก 

สุภาษิต 1:10-19 ได้เตือนเราถึงอันตรายในการมีหุ้นส่วนกับคนอธรรม “อย่าเดินในทางนั้น 

จงยั้งเท้า (15) เพราะมันจะน�าเราไปสู่ความชั่วร้าย (16)” ซึ่งหมายถึงความล้มเหลวในที่สุด

หัวข้ออธิษฐาน

1. ทลูขอให้พระเจ้าทรงเปิดเผยน�า้พระทยัของพระองค์ให้แก่เรา ขอพระวญิญาณบรสิทุธิ์

ประทานก�าลังให้กับเรา เพื่อเราจะท�าตามพระประสงค์ของพระองค์เสมอ 

2. ทลูขอพระเจ้าทรงประทานสตปัิญญาทีช่อบธรรมให้แก่เราทีจ่ะมองทะลสุายสนกลใน 

ของความคิดชั่วของคนที่มาคบกับเรานั้น เพื่อเราจะพ้นจากการล่อลวง 



20 ตุลาคม 2018                                       ศบ.นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล

อย่ารีบแต่งตั้งใคร                                                           อา่น: 1 ซามูเอล 15:22-35

“อย่ารีบวางมือแต่งตั้งใคร และอย่ามีส่วนร่วมในบาปของคนอื่นเลย 

จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์” (1 ทิโมธี 5:22)

 ซามูเอลทูลกษัตริย์ซาอูลว่า “พระยาห์เวห์พอพระทัยในเคร่ืองบูชาเผาทั้งตัวและ

เครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์หรือ? ดูเถิด ท่ีจะ      

เชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา และซ่ึงจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู ้”                              

(1 ซามูเอล 15:22)  ในบริบทของพระธรรมตอนนี้กล่าวถึงการที่กษัตริย์ซาอูลไม่ได้เชื่อฟัง

พระเจ้า  พระองค์ไม่ได้ท�าลายเชลยชาวอามาเลขและสัตว์เลี้ยงที่ยึดมาได้ จากข้าศึกตามที่

พระเจ้าทรงสัง่ไว้ แต่พระองค์กลบัแก้ตวัว่าจะเกบ็ววัและแกะไว้เพือ่ถวายเป็นเครือ่งเผาบชูา

แด่พระเจ้า  ซามเูอลตอบซาอลูในข้อ 22, 35 ว่า  “พระเจ้าทรงเสยีพระทยัทีท่รงตัง้ซาอลูเป็น

กษัตริย์แห่งอิสราเอล” จากพระธรรมตอนนี ้เราจงึได้เข้าใจถงึคณุสมบติัทีส่�าคญัอย่างยิง่ของ

ผู้น�าคือ การเชื่อฟังพระเจ้า ในปัจจุบันนี้ เราจะหาคนที่จะมาเป็นผู้น�าได้ยังยากมากๆ ไม่ว่า

จะเป็นผู้น�าในคริสตจักรหรือองค์กรใดๆ  พอเราเห็นคนๆ นั้นมีความสามารถ เราก็ให้เขา

มาเป็นผู้น�า และในที่สุดเราก็พบกับความผิดหวังเหมือนกรณีของซาอูล พระเจ้าทรงยืนยัน

ว่า พระองค์ต้องการคนที่เชื่อฟังพระองค์  การที่จะพิจารณาว่าคนนั้นมีคุณสมบัติของการ

เป็นผู้น�าหรือไม่ เราต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ชีวิตแห่งการเช่ือฟังของเขาก่อน อาจจะเป็น

เวลา 1 ถึง 3 ปี หรอืนานกว่านัน้ รอจนเขาจะเผชญิปัญหา และท่านจะเหน็ว่า เขาคนนัน้เลือก

ที่จะเผชิญปัญหาด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าและประพฤติตามพระวจนะของพระองค์หรือไม่? 

หรือเขาท�าตามความรู้สึกและอารมณ์ของเขาเองเมื่อเราได้พิสูจน์ชีวิตของเขาแล้ว จึงค่อย

แต่งต้ังเขาให้เป็นผู ้น�าคริสตจักรก็ยังไม่สายจะเป็นความปลอดภัยส�าหรับสมาชิกใน 

คริสตจักรของท่านด้วย

หัวข้ออธิษฐาน

1. ทูลพระองค์ว่าเราต้องการมีวิญญาณแห่งการเชื่อฟังพระเจ้าในชีวิตของเรามากขึ้น

2. ทลูขอพระวญิญาณบรสุิทธิท์รงครอบครองชวีติของผูน้�าและสมาชกิครสิตจกัรทุกคน 



21 ตุลาคม 2018                                                      ศจ.ดร. ทนุ วงศ์ธราธิกุล

ชีวิตที่เป็นแบบอย่าง                                                                  อ่าน: ฟิลิปปี 3:7-14  

“ท่านทั้งหลายจงท�าตามแบบอย่างของข้าพเจ้า 

เหมือนกับที่ข้าพเจ้าท�าตามแบบอย่างของพระคริสต์” (1 โครินธ์ 11:1) 

 ในบริบทของพระธรรมตอนนี้เป็นเนื้อความในจดหมายที่อัครทูตเปาโลได้เขียน

ให้พี่น้องคริสตจักรในเมืองโครินธ์ ท่านสอนให้พวกเขาท�าทุกสิ่งเพื่อถวายพระเกียรติ                  

แด่พระเจ้า แม้ว่าเปาโลไม่ได้อยู่กับพระเยซูเหมือนอัครทูตคนอ่ืนๆ แต่ท่านมั่นใจว่า                    

ท่านได้ท�าตามแบบอย่างของพระคริสต์นั่นคือ “อย่าให้ใครเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว                         

แต่จงเหน็ประโยชน์ของคนอืน่ๆ” (1 โครนิธ์ 10:23) “จงท�าเพือ่ถวายพระเกยีรตแิด่พระเจ้า” 

(31) “...แต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนมากมาย เพ่ือให้เขาทั้งหลายได้รับความรอด” (33)                   

พระคัมภีร์ตอนนี้ได้หนุนใจให้เราท�าตามแบบอย่างของเปาโล ไม่ใช่การเลียนแบบชีวิต            

ของท่าน แต่เป็นการท�าตามแบบอย่างในการเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ มากกว่า

ประโยชน์ส่วนตัว ท�าทุกสิ่งเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและเพื่อให้คนอื่นได้รับ                      

ความรอด เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นแบบอย่างแก่ท่านมาก่อน นี่คือภาพ                   

ที่เปรียบเทียบกับการยืนต่อแถวเข้าสู่เมืองบรมสุขเกษม หัวแถวคือพระคริสต์  เปาโลอยู่ใน

แถว และเราผู้ท�าตามแบบอย่างของพระคริสต์ก�าลังยืนเป็นคนต่อไปในแถวเดียวกัน                      

กับพระเยซู  พระองค์ทรงยอมตายบนไม้กางเขนก็เพื่อให้เราได้รับความรอด ขออย่าให้                   

ความรอดหยดุอยูเ่พียงทีเ่รา  ขอให้มีคนต่อแถวถดัจากเรา ให้เราเฝ้ามองดชูวีติของพระครสิต์ 

และท�าทุกสิ่งเพื่อถวายพระสิริเกียรติแก่พระองค์ อาเมน

หัวข้ออธิษฐาน 

1. ข้าพระองค์จะไม่ละอายที่จะเลียนแบบอย่างของพระคริสต์ตลอดไป แม้ในยาม                    

ที่ไม่พร้อม

2. ขอให้ชีวิตน้ีของเราได้สะท้อนพระเมตตาคุณของพระเจ้าเพื่อน�าความรอดมาสู ่                       

คนมากมาย
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ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา                                            อ่าน: 2 พงศ์กษัตริย์ 6:11-17  

“ถ้าอย่างนั้น สิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไร? 

ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ใครจะขัดขวางเราได้? (โรม 8:31)

 ข้อพระคัมภีร์ตอนนีอ้ยู่ในบริบทของชวีติฝ่ายพระวญิญาณของเราเสมอ เหตุเพราะ

พระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ท�าให้ผู้เชื่อพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย                   

ในโรม 8:16 กล่าวว่า “พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่า เราเป็นลูก

ของพระเจ้า” ค�าว่า “ลูกของพระเจ้า” นั้นเป็นสิ่งที่ย�้าเตือนเราให้มั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่               

ฝ่ายเราไม่เพียงเท่านั้นพระคัมภีร์ของพระเจ้ายังกล่าวว่า “ผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้น 

พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ทีพ่ระองค์ทรงให้เป็นผูช้อบธรรมนัน้ พระองค์กท็รง

ให้มีศักดิ์ศรีด้วย” (โรม 8:30) ใครจะขัดขวางเราผู้เป็นลูกของพระเจ้า ผู้ได้รับการเลือก                 

ให้เป็นผู ้ชอบธรรมและอาศัยอยู ่ในศักดิ์ศรีของพระองค์ ผู ้ซึ่งพระเยซูคริสต์ทรง                      

อธิษฐานเผื่อ (34) ผู้ซึ่งมีชีวิตอย่างมีชัยเหลือล้น โดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย (37)  

 สรุปว่า ไม่มีใครจะพรากเราจากความรักของพระเจ้าได้ ความรักของพระเจ้า                

เริม่ต้นทีพ่ระองค์ก่อน “คอืขณะทีเ่รายงัเป็นคนบาปอยูน่ัน้ พระครสิต์สิน้พระชนม์เพือ่เรา” 

(โรม 5:8) 

หัวข้ออธิษฐาน 

1. ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงปกป้องข้าพระองค์ให้ปลอดภัยด้วยความรักมากมาย

2. ขอทรงยกเอาความกลวัและความกงัวลออกจากชวีติของข้าพระองค์ ให้ข้าพระองค์เดนิ

อย่างผู้มีชัยชนะเหนือการทดลองของมารร้ายด้วยความความวางใจในพระองค์

3. ขอพระเจ้าทรงปกป้อง ศจ. แฟรงคลิน เกรแฮม ให้ท่านมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์             

เพื่อการเทศนาเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณของชาวไทยในเทศกาลอัศจรรย์แห่งรัก
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อย่าท�าให้พระคุณสูญเปล่า                                                            อ่าน: 1 โครินธ์ 15:10

“ในเมื่อเราท�างานร่วมกับพระเจ้า  เราจึงขอร้องท่านทั้งหลายว่า

อย่ารับพระคุณของพระเจ้าโดยไม่เกิดประโยชน์” (2 โครินธ์ 6: 1)

 อาจารย์เปาโลมีชีวิตที่ส�าแดงออกถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของท่าน                   

อย่างชัดเจน ท่านได้ถวายตัวเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์แก่คนต่างชาติ 

ท่านเผชิญกับความทุกข์ยากหลายประการตลอดการเดินทางที่ยาวไกล (2 โครินธ์ 1:8-11) 

แต่ท่านยังปรารถนาที่จะให้ชีวิตของท่านเกิดประโยชน์มากข้ึน เพื่อถวายเกียรติ                                   

แด่พระคริสต์ ท่านไม่ได้อวดว่า ท่านมีความสามารถหรือมีสติปัญญาแต่ท่านส�านึก                            

อยู ่ เสมอว่า หากปราศจากพระคุณของพระเจ้าที่ท�างานในชีวิตของท่าน ท่านจะ                          

ไปไม่ถึงไหน  “แต่โดยพระคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ และพระคุณ             

ของพระองค์ทีป่ระทานแก่ข้าพเจ้านัน้กไ็ม่ไร้ประโยชน์ ตรงกนัข้ามข้าพเจ้าตรากตร�ามากกว่า

พวกเขาทัง้หมด ไม่ใช่ตวัข้าพเจ้าเองเป็นคนท�า แต่เป็นพระคณุของพระเจ้าซึง่อยูก่บัข้าพเจ้า

ที่ท�า” (1 โครินธ์ 15:10)  ท่านได้ตักเตือนเพื่อนร่วมงานด้วยความรักขอร้องให้คริสเตียนใน

เมืองโครินธ์ตอบสนองพระคุณความรอดของพระเจ้าโดยการส�าแดงผลของความรอดคือ

การด�าเนนิชวีติใหม่ให้เกิดประโยชน์ ท่านเห็นแก่ประโยชน์ของพระครสิต์มากกว่าประโยชน์

ส่วนตน (1โครินธ์ 10:33)  วันนี้เราทั้งหลายได้รับพระคุณความรอดจากพระเจ้าแล้ว ก็ขอ

ให้เราเจริญขึ้นในพระคุณของพระองค์ (2 เปโตร 3:18) โดยการส�าแดงชีวิตที่สอดคล้องกับ

ความเชือ่และความจรงิในพระวจนะของพระเจ้าให้เราเป็นภาชนะทีรั่บการช�าระแล้วจนใช้

การได้ เพื่อที่เจ้าของภาชนะจะใช้เราให้เกิดประโยชน์ในพระราชกิจของพระองค์ 

หัวข้ออธิษฐาน 

1. อย่าให้เราตอบสนองพระคณุพระเจ้าแบบพระคณุราคาถกู หรอืรบัพระคณุจากพระเจ้า

แต่ใช้ไปในทางโลกก�าไร 

2. อธิษฐานเผื่อตัวเราเองที่จะเป็นภาชนะที่สะอาด เหมาะสมแก่การใช้สอยของพระเจ้า
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ความโปรดปรานจากพระเจ้า                                                         อ่าน: ลูกา 1:46-50

“แต่โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์” (ปฐมกาล 6:8)

 ในฐานะผู้เชื่อที่รับการไถ่ และได้รับการทรงเลือกให้เข้าส่วนในพันธสัญญาใหม่

ของพระเยซูคริสต์ เราจึงเป็นผู้ที่ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า และเราควรมีใจ

ปรารถนาที่จะเรียนรู้การด�าเนินชีวิตในความโปรดปรานของพระเจ้าตลอดไปและมากขึ้น

ทุกวัน พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงความโปรดปรานจากพระเจ้าไว้หลายตอนทั้งในพันธสัญญา

เดิมและใหม่ อาทิเช่น โนอาห์ (ปฐมกาล 6:8) โยเซฟ (ปฐมกาล 39:4) มารีย์ (ลูกา 1:30)  

พระเยซู (ลูกา 2:52)   “บัดนี้ ถ้าข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์

แล้ว ขอโปรดส�าแดงพระมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ แล้วข้าพระองค์จะรูจั้กพระองค์ 

เพื่อข้าพระองค์จะเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ และขอทรงนับชนชาติ

นีเ้ป็นประชากรของพระองค์” (อพยพ 33:13)  ในทีน่ีโ้มเสสต้ังใจทีจ่ะเดนิในทางของพระเจ้า

ตลอดชวีติเพือ่รกัษาความโปรดปรานของพระเจ้าในชีวิตของท่าน  และท่านไม่ได้พอใจเพยีง

แค่ตนเองเป็นทีโ่ปรดปรานของพระเจ้าเท่านัน้  แต่ท่านทลูขอความโปรดปรานจากพระเจ้า

ให้แก่ประชากรอิสราเอล  ให้เราทูลขอความโปรดปรานจากพระเจ้าเพื่อครอบครัวของเรา 

สมาชิกในคริสตจักรของเรา และประเทศของเรา  แมว่้าสภาวะแวดล้อมในประเทศของเรา

จะไม่เป็นใจ ยังมีคนน้อยคนที่แสวงหาพระเจ้า น้อยคนที่ตอบสนองพระคุณแห่งความรอด

ของพระเยซูคริสต์  ตรงกันข้ามคนจ�านวนมากมายก�าลังหลงหาย และเพลิดเพลินอยู่ใน

กระแสของโลก  นัน่คงไม่ต่างจากประชากรอสิราเอลทีม่กักบฏในสมยัของโมเสส ให้เรายงั

คงแสวงหาสันติภาพและสันติสุขที่แท้จริงให้กับชาวไทยอย่างไม่ลดละ  

หัวข้ออธิษฐาน

1. ขอทรงสอนข้าพระองค์และครอบครวัจดจ่ออยู่ในการด�าเนนิชวิีตต่อหน้าพระองค์ด้วย  

ความซื่อสัตย์และถ่อมใจ

2. ขอให้การหว่านและเก็บเก่ียวในงานประกาศอัศจรรย์แห่งรักเป็นที่โปรดปรานของ  

พระองค์ 
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วันแห่งการปลดปล่อยท่ีย่ิงใหญ่                                            อ่าน: ลูกา 8:26-39

“และจงร้องทูลเราในวันยากล�าบาก เราจะช่วยกู้เจ้า 

และเจ้าจะถวายเกียรติแก่เรา” (สดุดี 50:15)

 สิบเจ็ดวันแห่งการรอคอยทีมฟุตบอลหมูป่าที่ติดอยู่ในถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน 

อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายนั้น มีคนนับพันที่เป็นผู้เช่ียวชาญแต่ละสาขาจากเมืองไทย 

และนักด�าน�้าจากทั่วโลกมาช่วยเหลือ  ท�าให้ 13 ชีวิตรอดออกจากถ�้าอย่างปลอดภัย                       

ลองคดิดวู่า พวกเขากบัครอบครัวและคนทัว่โลกทีต่ดิตามข่าวนีจ้ะดใีจขนาดไหน  เหตกุารณ์

เดยีวกันในลูกา 8:29-39 เมือ่พระเยซูทรงไล่ผีร้ายออกไปชวีติของชายผูน้ีแ้ล้ว ครอบครวัของ

เขาจะดใีจมากเพยีงไร “คนทีถ่กูผีสิง”  นีค่อืพันธกจิอนัยิง่ใหญ่ของพระเยซ ูทีเ่สดจ็มาในโลก

เพื่อช่วยคนบาปให้รอดพ้นจากพันธนาการของมารร้าย ชายผู้ที่ถูกผีร้ายครอบง�าได้รับการ

ปลดปล่อยให้เป็นอิสระ เช่นเดยีวกบัคนเจบ็ป่วยทางร่างกายและจติใจได้รบัการเยยีวยารกัษา 

สภาพของคนถูกผีสิง – สภาพที่เห็น ไม่สวมเสื้อผ้า อาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพ มีคนมากมาย

ในสงัคม ทีถู่กวญิญาณชัว่ร้ายครอบง�า ชวีติทีน่่าอาย ไม่มใีครคบหา หมดหวงัจะเป็นคนปกติ 

–  พระเยซูสั่งให้ผีร้ายออกไป – ทรงเห็นชีวิตของคนมีคุณค่าไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพใด  

– พระเยซสูัง่ให้เขากลบับ้านและเป็นพยาน - ทรงบอกชายคนนีใ้ห้กลบับ้านไปหาครอบครวั  

เพื่อบอกสิ่งที่พระเจ้าได้ท�าแก่เขา เขาจึงไปประกาศแก่ญาติมิตร และคนทั่วทั้งเมือง จงกล้า

ที่จะออกไปบอกคนอื่นว่าพระเจ้าของเราดีต่อเราอย่างไร

หัวข้ออธิษฐาน

1. ทูลขอพระเจ้าให้คริสตชนทุกคนมองเห็นสภาพชีวิตของคนไทยมากมายที่ยังถูก

วิญญาณชั่วครอบง�าทั้งร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ ให้เรามีใจสงสารเหมือนอย่าง              

พระเยซูคริสต์

2. ทูลขอพระเจ้าให้คนที่มีของประทานในการปลดปล่อยเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะได้ช่วย                  

ปลดปล่อยคนไทยให้เป็นอิสระจากพันธนาการต่างๆ 

3. ขอพระเจ้าทรงเตรียมใจเพื่อนๆ ของเราที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาร่วมงานอัศจรรย์แห่งรัก



26 ตุลาคม 2018                                                ศจ. พิเชษฐ คุณากรธีรมิตร  

จากพระสิริสู่พระสิริ                                                                               อ่าน: ลูกา 9:28-35

“แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว และมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า 

แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรี

เป็นล�าดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ”  

(2 โครินธ์ 3:18)   

 เรื่องพระเยซูทรงจ�าแลงพระกายบนภูเขาได้ถูกบันทึกลงในพระกิตติคุณถึง 3 เล่ม  

แสดงว่านีค่อืเหตกุารณ์ส�าคญั ลกูา 9:28-35 ยืนยันว่า พระเยซเูป็นพระบตุรของพระเจ้าเพราะ

สาวกเหน็เมฆมาปกคลมุพวกเขาเมฆเป็นเครือ่งหมายเลง็ถงึการทรงสถติของพระเจ้า อกีทัง้

ได้ยินพระสุรเสียงดังมาจากเมฆว่า “นี่เป็นบุตรที่รักของเรา” นี่คือเสียงยืนยันของพระบิดา

ต่อพระเยซ ูเพือ่ให้สาวกสมัผัสถึงความจริงเร่ืองแผ่นดนิของพระเจ้าทีจ่ะมาปรากฏเพราะว่า

แผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของการกินและดื่ม  แต่เป็นความชอบธรรม สันติสุข และ

ความชืน่ชมยนิดใีนพระวญิญาณบรสิทุธิ ์(โรม 14:7) ทีใ่ดทีม่พีระเจ้า ทีน่ัน่เป็นแผ่นดนิของ

พระเจ้า พระเยซูกระท�าให้โลกนี้เกิดความชอบธรรม พระองค์ทรงเป็นสันติสุขแท้ของโลก 

เพือ่ให้สาวกสมัผสัถงึความสัมพนัธ์ทีส่นทิกบัพระเจ้า พวกเขาเหน็ภาพเอลยีาห์และโมเสส

ร่วมสนทนากับพระเยซ ูแม้เขาทัง้สองจะจากโลกนีไ้ปแล้วพนักว่าปี  แต่กก็ลบัมาปรากฏให้

เห็นและพูดคุยกับพระเยซูอย่างสนิทสนมในพระสิริที่ยิ่งใหญ่นั้น ซึ่งยืนยันถึงชีวิตนิรันดร์

หลงัความตายของผู้ทีเ่ชือ่ในพระคริสต์ เปโตรจงึทลูพระเยซวู่า เขาอยากจะสร้างเพงิสามหลงั

ให้พระองค์ แต่พระเจ้าทรงขัดจังหวะความคิดของเปโตร วันนี้ มีคริสตชนไม่น้อยที่พอใจ

แค่การทรงสถิตของพระเจ้า เขาอยากอยู่ใกล้ชิดกับพระเยซู แต่พวกเขาลืมพันธกิจแห่งการ

ช่วยให้รอดของพระคริสต์ที่ได้ทรงมอบหมายให้เราท�า ฉะนั้น เมื่อเรามีประสบการณ์กับ

พระเจ้าบนภูเขาแล้ว เราจะไปประกาศข่าวประเสริฐแก่มวลชน

หัวข้ออธิษฐาน

1. ทูลขอพระเจ้าให้คริสตชนทุกคนได้สัมผัสพระสิริของพระเจ้า และได้รับฤทธ์ิเดช       

จากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อออกไปประกาศการครอบครองของพระเจ้า

2. สันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะอยู่กับท่านเสมอไป



27 ตุลาคม 2018                                                                                       ศจ. สวัสดิ์ พันชนะ

ชีวิตใหม่ในพระคริสต์                                       อ่าน: โรม 12:9-12

“และบัดนี้ ทั้งสามสิ่งนี้ยังด�ารงอยู่ คือความเชื่อ ความหวัง และความรัก

แต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้” (1 โครินธ์ 13:13)

 เด็กที่เกิดมาในโลกนี้ พวกเค้าจะได้พบกับส่ิงใหม่ๆ ได้รับการเอาใจใส่จาก                      

พ่อและแม่ตลอดเวลา พวกเขาได้รับความรักจากทุกคน เมื่อเราเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ                    

พระบิดาทรงรับขวัญเราด้วยของขวัญพิเศษ เพ่ือน�าพาชีวิตของเรา ไปสู่เป้าหมายชีวิตที่ดี

กว่าซึ่งพ่อในสวรรค์ทรงเตรียมไว้เพื่อเรา ใน 1 โครินธ์ 13:13 กล่าวถึงของขวัญสามสิ่ง             

ทีโ่อบอุม้ชวีติใหม่ของเราจนเติบโต คอื ความเชือ่ ความหวงัใจ และความรกั – ความเชือ่ เรา

เชือ่ว่า พระเยซทูรงเป็นพระเจ้าผูท้รงฤทธานภุาพ เป็นพระผูท้รงอภัยบาปทัง้สิน้ของเรา อกี

ทัง้เป็นผูป้ระทานชวีตินรินัดร์ในแผ่นดนิสวรรค์ให้แก่เรา – ความหวงัใจ เรามพีระเจ้าผูท้รง

จดัเตรยีมสิง่ดแีก่เราในวนันีแ้ละวนัข้างหน้า เมือ่เราเดินในการเช่ือฟัง เรากจ็ะเหน็แผนการณ์

ของพระเจ้าส�าเร็จในชีวิตของเราเร็วยิ่งขึ้น เราจึงไม่เคยหมดหวังในชีวิต – ความรักของ

พระเจ้า ไม่มีความรกัใดยิง่ใหญ่กว่านีอ้กีแล้ว พระเยซผููไ้ม่มบีาปแต่ต้องรบัโทษบาปแทนเรา

ทัง้หลาย ถกูประหารแทนท่ีเราทีไ่ม้กางเขน เม่ือเราได้รับการยกโทษด้วยความรกัของพระเจ้า

แล้ว เราจึงไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษอีกเลย ไม่ต้องจบชีวิตในบึงไฟนรก แต่เข้าสู่เมือง 

บรมสุขเกษม      

 อธิษฐานขอให้เราตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อ ความหวัง และความรักของพระเจ้า               

อย่ามีวนัใดทีเ่ราจะหวัน่ไหวไปตามกระแสของโลกนี ้ขอให้ความรกัของพระเจ้าเต็มบรบิรูณ์

ในชวีติของเรา จนไหลล้นออกไปสู่คนอืน่ๆ ทีเ่รารูจ้กัและไม่รูจ้กั ไปสูค่นทีร่กัและเกลยีดชัง

เรา เพราะในท้ายที่สุด พระวจนะของพระเจ้าทรงสอนเราว่า ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด  

หัวข้ออธิษฐาน

1. ขอทรงปลูกข้าพระองค์ไว้บนฐานรากของความเช่ือ ความหวังใจ และความรักของ

พระองค์  เมื่อไหร่ที่ชีวิตว้าวุ่นสับสน รากฐานของข้าพระองค์จะไม่คลอนแคลนเลย

2. ขอเพิ่มความเชื่อ ความหวังใจ และความรักแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรัก           

และอดทนต่อผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น



28 ตุลาคม 2018                                                           ศจ. สวัสดิ์ พันชนะ

หลีกเลี่ยงความผิดหวัง                อ่าน: ลูกา 13:24-30 

“เราแนะน�าเจ้าให้ซื้อทองค�าที่หลอมด้วยไฟจากเรา เพื่อเจ้าจะได้มั่งมี 

และให้ซื้อเสื้อผ้าสีขาว เพื่อจะได้สวมให้พ้นจากความอับอายที่ต้องเปลือยกาย

และซื้อยาหยอดตาของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้เห็น” (วิวรณ์ 3:18)

 เรามักเห็นหนังสือคู่มือสู่ความส�าเร็จออกมาจ�าหน่ายอยู่ในแผงหนังสือมากมาย              

ซึง่เนือ้หาจะแตกต่างกนัตามประสบการณ์ของผู้เขยีน  แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าเราจะซมึซบั

ความส�าเร็จของคนอื่นมาเป็นของเราได้ เพราะเราต่างก็มีเวลาและปัจจัยที่เกื้อหนุนต่างกัน 

อย่างไรกต็ามพระเจ้าทรงปรารถนาให้ลกูของพระองค์ประสบความส�าเรจ็ พระองค์ทรงให้

ความหวังแก่เรา พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะให้เราเป็นหัวไม่ใช่เป็นหาง พระคัมภีร์           

นี่แหละคือคู่มือแห่งความส�าเร็จที่เราควรอ่านทุกวัน ในนั้นเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์

ของคนมากมาย ทัง้ทีส่�าเรจ็และล้มเหลวในชวีติในแง่มมุต่างๆ  แต่เราจะเหน็การแทรกแซง

ของพระเจ้าที่ไม่มีทางพบได้ในหนังสือเล่มอื่นๆ พระธรรมวิวรณ์บทที่ 3:18 ขึ้นต้นว่า                

“เราแนะน�าเจ้า” พระเจ้าทรงใช้พระคัมภีร์เป็นคู่มือที่จะน�าเราไปสู่ความส�าเร็จในชีวิต                 

จวบจนทุกวันนี้ ท่านจะหลีกเลี่ยงจากความผิดหวังได้ ด้วยการเชื่อฟังค�าแนะน�าจาก                      

องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะสอนท่านในทางที่ควรจะเดินไป และเตือนสติท่านให้ระวัง

ทางคด ทางท่ีไม่ซือ่สัตย์ ทางทีไ่ม่ยุตธิรรม เพ่ือเราจะเดนิในทางของคนมปัีญญาความย�าเกรง

พระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาและความรอบรู้ (สุภาษิต 9:10) ทางของพระเจ้า                     

เปรียบเหมือนทางแคบที่คนส่วนใหญ่มักไม่นิยมใช้ พวกเขานิยมทางกว้างและคนเข้า                

ทางนั้นก็มีมาก แต่เราจะไม่ต้องผิดหวังและไม่ต้องล้มเหลวซ�้าซาก หากเราเลือกทางแคบ

ของพระเจ้า และเดินตามพระค�าและ การทรงน�า แม้อาจจะดแูตกต่างจากคนส่วนใหญ่กต็าม

นั่นแหละทางแห่งความจริงทางแห่งชีวิตและความรอด และท่านจะไม่ผิดหวังอีกเลย

หัวข้ออธิษฐาน

1. ขอทรงสอนข้าพระองค์เดินในทางแคบของพระเยซูคริสต์อย่างมั่นใจ

2. ข้าพระองค์ทูลขอทองค�าล�้าค่าเสื้อคลุมแห่งศักดิ์ศรีและตาที่มองเห็นชัดยิ่งกว่าที่เคย



29 ตุลาคม 2018                                              ศจ.ดร. สมหมาย บุตรทุมพันธ์

คุณรักความสว่างหรือไม่?                                                        อ่าน: ยอห์น 7:1-7  

 “หลักการพิพากษามีอย่างนี้ คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้ว 

แต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่าง เพราะกิจการของเขาเลวทราม” 

(ยอห์น 3:19)  

 คนส่วนใหญ่กลัวความมืดและสิ่งที่อยู่ในความมืด แต่พระเยซูตรัสว่า หลักของ  

การพพิากษาเป็นอย่างนีค้อื  มนษุย์รกัความมดืมากกว่ารกัความสว่าง  เพราะกจิการของเขา

ชั่วและเลวทราม  แหล่งบันเทิงที่ผิดศีลธรรมมักจะเริ่มในยามดึก  แหล่งอบายมุขก็เช่นกัน  

ตอนกลางวันเงียบแต่กลางคืนกลับคึกคัก กิจการของความมืดไม่สามารถปรากฏในความ

สว่างได้ ผูท้ีไ่ด้รูจ้กัพระเยซูคริสต์ เขาจะเป็นอิสระจากโรคกลวัความมดื เพราะเขาจะไม่เข้าไป

อยู่ในน้ันอีกเลย เหตผุลทีพ่ระเยซูเสดจ็เข้ามาในโลก กเ็พือ่ปลดปล่อยเราออกจากอ�านาจแห่ง

ความมืดสูค่วามสว่างของพระเจ้า พระเยซทูรงเป็นพระวาทะในการทรงสร้างโลก ทรงตรสั

ว่า จงเกิดความสว่าง ทรงเป็นแสงสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้า  ความสว่างแท้ที่ท�าให ้

ทกุคนเหน็ความจรงินัน้เข้ามาในโลก พระเยซตูรสัว่าเราเป็นความสว่างของโลก เพือ่ทกุคน

ที่วางใจในเรา จะไม่อยู่ในความมืด  เมื่อเราได้วางใจในพระเยซูเราก็ไม่ได้อยู่ในความมืดอีก

ต่อไป  แม้จะมีสิ่งมืดใดๆ ที่ยังเกาะติดตัวเรา ให้บอกกับมันว่า  “ฉันไม่อยู่ในความมืดอีกต่อ

ไป เพราะฉันเชื่อฟังพระเยซู” แม้โลกนี้จะเกลียดชังท่าน ไม่เป็นไร เพราะโลกนี้เกลียดชัง 

พระเยซูก่อน ใหเ้ราน�าความสว่างของพระเยซคูรสิต์ไปสูทุ่กทีท่ี่เราไป  กจิการของความมดื 

(มารซาตาน) ไม่ชอบความสว่าง แต่จงมั่นใจว่า ความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อคนไทยจ�านวนมากที่ก�าลังเดินอยู่ในความมืด-ความผิดบาป และแหล่ง 

อบายมุขต่างๆ  ขอพระเจ้าทรงช่วยปลดปล่อยเขาให้พ้นจากการเป็นทาส

2. ขอทรงช่วยให้คริสเตียนไทยลุกขึ้นส่องสว่างอย่างกล้าหาญ



30 ตุลาคม 2018                                           ศจ.ดร. สมหมาย บุตรทุมพันธ์

นักรบที่ไม่เฝ้าระวัง                                                                อ่าน: 1 ซามูเอล 30:1-6  

“จงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่ เพราะท่านไม่รู้ว่าเวลาวันนั้นจะมาถึงเมื่อไร” 

(มาระโก 13:33) 

 เป็นเรื่องง่ายที่เราจะหลับไหลหรือขาดความระมัดระวังในการด�าเนินชีวิต

คริสเตียน  มารร้ายมักจู ่โจมในเวลาที่เราอ่อนแอที่สุดเมื่อเราละเลยชีวิตฝ่ายวิญญาณ                         

ในบางด้าน เช่น การอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์  เราจะเผลอหลับและไม่ทันได้ระวังตัว  

ท�าให้ตกเป็นเป้าที่ง่ายต่อการโจมตีของศัตรู - ซาตาน  เราจ�าเป็นต้องต่ืนตัวต่อการจู่โจม              

ทกุรปูแบบทีเ่ข้ามา  หากเราก�าลงัเฝ้าระวงัด้วยการอธษิฐานเผือ่ตวัเองและผู้อืน่ พระวญิญาณ

จะช่วยให้เราสามารถต่อต้านการทดลองได้  ขณะที่ดาวิดมุ ่งหน้าไปท�าศึกสงคราม                          

และได้รับชัยชนะ แต่กองทัพอีกด้านหนึ่งของท่านถูกข้าศึกเข้าโจมตีและปล้นสะดม                      

จนบ้านเมืองถูกเผา ครอบครัว ส่ิงของและทรัพย์สมบัติถูกกวาดต้อนไป ดาวิดจึง                               

อยู่ในความเจ็บปวด และบอบซ�้า เสียใจ ร้องไห้เสียงดังจนเขาไม่มีก�าลังจะร้องไห้อีกต่อไป  

ปัญหาเกิดจากการไม่ได้ เฝ้าระวังข้างหลัง เขาจึงกลายเป็นนักรบที่ไม่ได้เฝ้าระวัง  หลายคน

มุ่งรับใช้ ท�างานของพระเจ้าอย่างตั้งใจ แต่บางทีเขาก็เป็นเหมือนนักรบที่ไม่ได้เฝ้าระวัง ถูก

มารซาตานเข้ามาโจมตีทางด้านหลัง เช่นเรื่อง ครอบครัว ธุรกิจการงานจนยับเยิน                       

การรับใช้พระเจ้าเป็นสิ่งที่ดี แม้เราคิดว่าจะมอบให้พระเจ้าดูแลคนที่อยู ่ข้างหลังแต่                      

อย่าลมืว่า ตวัเราเองต้องเผ้าอธษิฐานอย่างระมัดระวงัด้วย เพราะมารซาตานวนเวยีนอยูร่อบๆ 

โดยหวังจะท�าลาย และโจมตีเราเมื่อมีโอกาส แม้พระเยซูก็ทรงสอนว่า เราควรอธิษฐาน                 

ขอพระเจ้าทรงปกป้องเราให้พ้นจากการทดลองของมารร้ายอธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน

1. ในขณะที่ข้าพระองค์ท�างานรับใช้พระเจ้า ขอพระองค์ทรงปกครอบครอบครัวของ 

ข้าพระองค์ให้พ้นจากการโจมตีของมารร้าย 

2. ให้ข้าพระองค์ได้อธิษฐานปกป้องศิษยาภิบาลและผู้น�าทุกท่านในคริสตจักรของเรา



31 ตุลาคม 2018                                                       ศจ. โกสุม ลักขณานุกุล

ให้พระเจ้าเป็นท่ีหนึ่งในชีวิต                                                    อ่าน: ปฐมกาล 22:1-18

“ท่านจงรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจ และสุดก�าลังของท่าน” 

(เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5)

 พระเยซูทรงสอนสาวกและฝูงชนว่า “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและ                  

ความชอบธรรมของพระองค์ก ่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้”                            

(มัทธิว 6: 33)  เกี่ยวข้องกับการให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราอย่างไร?  เมื่อพระเจ้า

ประสงค์ให้เราวางใจให้พระองค์ปกครองชวีติของเรา  ยอมจ�านนต่อค�าสัง่สอนและกฏหมาย

ของพระองค์ ยอมให้พระองค์เป็นมีอ�านาจสูงสุดในแผ่นดินที่เราอาศัยอยู ่ ในพ้ืนที่                          

แห่งอิทธิพลของเรา และยอมรับรู้ความเลิศประเสริฐและความสัพพัญญูของพระองค์                  

ในทกุสภาวะ ดงัเช่นอบัราฮมัผู้ซ่ึงได้รับพระสัญญาว่า เขาจะเป็นต้นตระกลูของชนชาตใิหญ่ 

ในขณะที่ท่านมีอายุ 100 ปี จึงมีทายาทจากพระเจ้า การรอคอยพระสัญญาของอับราฮัม             

มไม่ง่ายเลย ต่อมาพระเจ้าทรงออกค�าสั่งให้ท่านถวายอิสฮัคเป็นเครื่องบูชาแทนลูกแกะ              

หากเราเป็นอับราฮัม เราจะคิดอย่างไรต่อพระเจ้า  มีหลายครั้งในชีวิตที่พระเจ้าเอาสิ่งดีออก

ไปจากเรา บางครั้งพระองค์ก็ทดสอบเราอย่างนี้  เพื่อจะพิสูจน์ว่า ลูกคนนี้เหมาะสมหรือไม่

ส�าหรับพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะประทานแก่เขา   เมื่ออับราฮัมพาลูกชายคนเดียวของ

ท่านขึน้ไปยงัภูเขาโมรยิาห์โดยผกูฟืนตดิตัวลกูไป อสิฮคัถามว่า “พ่อ! ฟืนกม็แีล้ว ไฟกม็แีล้ว 

แต่แกะอยูท่ีไ่หน?”  อบัราฮมัตอบอย่างหนกัแน่นว่า พระเจ้าจะทรงจดัเตรยีมให้ ทนัททีีท่่าน

เงื้อมมีด พระเจ้าทรงเรียกท่านให้หยุด เหตุว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมแกะเป็นเครื่องเผาบูชา

อยูท่ีพุ่ม่ไม้ใกล้ๆ ทีน่ัน่ พระเจ้าทรงพอพระทยัอบัราฮมัเป็นอย่างยิง่ จงึทรงให้พระพรยิง่ใหญ่

แก่ท่าน ให้เป็นชนชาติใหญ่ สามารถยึดประตูเมืองศัตรู และเป็นพรต่อประชาชาติ พระพร

อย่างอับราฮัมจะเป็นของท่านเมื่อท่านยอมให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิต

หัวข้ออธิษฐาน

1. ขอให้ลูกได้แสวงหาน�้าพระทัยและการปกครองของพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในชีวิต

2. ขอทรงน�าข้าพระองค์ร่วมสนับสนุนงานประกาศและน�าวิญญาณอัศจรรย์แห่งรัก



1 พฤศจิกายน 2018                                                                        ศจ. โกสุม ลักขณานุกุล

เบื้องปลายดีกว่าเบื้องต้น                                                                     อ่าน: วิวรณ์ 21: 1-7

“แม้ในขณะหัวเราะ ใจก็อาจเศร้าหมอง

และความยินดีก็อาจมีปลายทางที่ความโศกสลด”  (สุภาษิต 14:13)

 ข้าพเจ้าชอบไปงานไว้อาลัยของผู้วายชนม์ เพราะงานเช่นนี้มักมีสาระให้ค้นหา

สัจธรรมแห่งชีวิตได้มากกว่างานรื่นเริงใดๆ ได้เห็นชีวิตที่ควรสรรเสริญของผู้ที่จากไปได้

คิดถึงปลายทางชีวิตของตนเองล่วงหน้า  ดิฉันเคยได้ยินค�าว่า หลายคนไม่ได้อยู่เพื่อเตรียม

ตวัจะตาย ทกุคนเตรยีมตวัท�าหลายส่ิง แต่ไม่ค่อยมใีครเตรยีมตัวในการจากโลกนีไ้ปอย่างสม

ภาคภูมิ และรับสง่าราศีจากพระเยซูคริสต์ เพื่อจะได้รับค�าชมเชยจากจอมกษัตริย์แห่งแผ่น

ดินสวรรค์ว่า “เจ้าเป็นผู้รับใช้ที่ดีและสัตย์ซื่อ” และรับรางวัลจากพระองค์อย่างเหมาะสม

กบัการงานทีท่่านท�าบนโลกนี ้พระธรรมสุภาษติสอนเราว่า อย่างปรารถนาการหวัเราะทีจ่ะ

น�าความเศร้าหมองมาภายหลงั ความยนิดขีองโลกอาจจบลงทีค่วามโศกสลด (สภษ. 14:13) 

เสียงหัวเราะที่แฝงด้วยความชั่วร้าย จากเรื่องตลกสัปดลหรือการเยาะเย้ยเหยียดหยาม หรือ

เสียงหัวเราะกลางวงเหล้า เขาเหล่านั้นจะได้ผลตอบแทนอย่างสาสม  แต่คนดีจะได้ผล

ตอบแทนจากการกระท�าดขีองตน (14)  ให้เราเป็นคนดขีองพระเจ้าทีส่ร้างเสยีงหวัเราะแห่ง

ความชื่นบานและความหวังให้แก่คนอื่นดีกว่า เพราะคนที่คิดการดีก็พบความจงรักภักดี 

และความซือ่สตัย์ (22) พระเยซูตรสัว่า “ท่านทัง้หลายทีร้่องไห้เวลานีก้เ็ป็นสขุ เพราะว่าท่าน

จะได้หัวเราะ” (ลูกา 6:21)  พระองค์กล่าวถึงคนเหล่านั้นที่ยอมถูกข่มเหงเพื่อพระนามของ

พระคริสต์ “ในวันนั้นท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีและโลดเต้น เพราะบ�าเหน็จของท่านมี

บริบูรณ์ในสวรรค์” (ลก. 6:23) ปัญญาจารย์กล่าวว่า “เบื้องปลายของสิ่งใด ๆ ก็ดีกว่าเบื้อง

ต้นของสิ่งนั้นๆ” (ปญจ. 7:8) เบื้องปลายคือความส�าเร็จของเบ้ืองต้น ดังนั้นให้เราอยู่เพื่อ

พระคริสต์ในวันนี้จะดีกว่า เพื่อเบื้องปลายของเราจะได้ก�าไร 

 

หัวข้ออธิษฐาน

1. โปรดน�าข้าพระองค์กลับมาตระหนักและรู้จักปลายทางชีวิตที่ปลอดภัยในพระเยซู

2.  เผื่อทีมติดตามผลและให้ค�าปรึกษาแก่ผู้เชื่อใหม่และผู้สนใจในงานอัศจรรย์แห่งรัก   



2 พฤศจิกายน 2018                                                        ศจ. เกรียงศักดิ์ วาณิชวิทย์

ผู้สนับสนุนการเดินทาง                                                                   อ่าน: 2 ซมอ. 23: 8-23

‘แม้แต่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเธสะโลนิกา 

พวกท่านก็ส่งของไปช่วยข้าพเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า”  (ฟีลิปปี 4:16)

 การรับใช้พระเจ้าจะประสบความส�าเร็จได้ก็ด้วยการท�างานเป็นทีม เรามักจะเห็น

หรอืรูจ้กัแต่ผูน้�าระดบัสงูในครสิตจกัร หน่วยงานหรอืองค์การต่างๆ แต่แท้ทีจ่รงิแล้วความ

ส�าเร็จของหน่วยงาน องค์การ หรือบุคคลจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการสนับสนุนจากทีม

งานและบคุคลต่างๆ กษตัรย์ิดาวดิมทีหารเอกทีม่คีวามสามารถเป็นจ�านวนมากในการสูร้บ

กับศัตรู ชัยชนะของกษัตริย์ดาวิดเกิดจากความสามารถของทหารหลายคนมารวมกัน          

การรับใช้พระเจ้าของอัครทูตปาโล มีผู้อธิษฐานเผื่ออยู่เบ้ืองหลัง มีผู้ถวาย มีผู้สนับสนุน   

การเดินทางของท่าน   ชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนก็เช่นเดียวกัน เรามีทีมงาน เรามีผู้อยู่

เบื้องหลัง เรามีผู้สนับสนุนเราทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดชีวิตตั้งแต่เราเกิดมามี                    

ผู้สนับสนุนในการเดินทางตลอดชีวิตของเรา เช่น  พ่อแม่ ครูอาจารย์ สามีภรรยา พี่น้อง 

เพื่อน ทีมงาน เพื่อนผู้รับใช้  และสมาชิกในคริสตจักร ให้เราขอบคุณพระเจ้าส�าหรับชีวิต

เขาเหล่านั้น และอย่าลืมอธิษฐานเพ่ือพวกเขา ที่ส�าคัญที่สุดเรามีพระเจ้าผู้ทรงประทาน      

พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตย์อยู่ภายในเราเพ่ือสนับสนุนการเดินทางในชีวิตในการรับใช้

พระเจ้าของเรา เราจึงยินดีที่จะสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ทุกวัน จดจ�าส่ิงดีๆ ที่

พระองค์ประทานแก่เรา และร่วมการเดินทางกับพระองค์ต่อไป  

                                                                                                                                                      

หัวข้ออธิษฐาน

1. ขอบคุณพระเจ้าส�าหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ สนับสนุนชีวิตเราตลอดเวลา

2. อธิษฐานเผื่อผู้สนับสนุน ผู้อยู่เบื้องหลังการเดินทางของชีวิตในการรับใช้พระเจ้า

3. อธิษฐานเผ่ือคริสเตียนท่ีจะท�างานกันเป็นทีม มีความรักสามัคคีและช่วยเหลือกัน        

ร่วมมือกันน�าวิญญาณในโครงการอัศจรรย์แห่งรัก 19-20 มค. 2019 
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เขาจะท�ากิจที่ยิ่งใหญ่กว่า                                                        อ่าน: 2 พงศ์กษัตริย์ 2: 9-15

“เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า คนที่วางใจในเราจะท�ากิจการที่เราท�านั้นด้วย

และเขาจะท�ากิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก เพราะว่าเราจะไปหาพระบิดาของเรา”

 (ยอห์น 14:12)

 พระเยซูทรงทราบว่าเราทั้งหลายสามารถรับใช้พระเจ้าได้ในหลายส่ิงหลาย         

อย่าง แต่ท่ีส�าคัญที่สุดส�าหรับพระองค์ คือ การออกไปประกาศและส่ังสอนปวงชนให้มา

เป็นสาวกของพระองค์ (มัทธวิ 28:18-20)  พระองค์ได้ทรงเลอืกเราเป็นผูร่้วมงานกบัพระองค์ 

ให้เราเชื่อวางใจว่าโดยพระคริสต์ เราท�าได้!  แล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า  ความ

เชื่อวางใจเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการรับใช้  ใน 2 พงศ์กษัตริย์ 2:9-15 เอลีชาติดตามเอลียาห์

อย่างใกล้ชิด เขารับหน้าที่ต่อจากเอลียาห์ เขาได้ท�าการอัศจรรย์อย่างที่เอลียาห์ท�า ในการ

ท�าให้น�า้ในแม่น�า้จอร์แดนแยกออกไปทัง้สองข้าง  ฤทธิเ์ดชของเอลยีาห์อยูก่บัเอลชีา เอลชีา

ติดตามเอลียาห์ไม่ให้คลาดสายตาเลย   จนกระทั่งเอลียาห์ถูกรับขึ้นไปสู่สวรรค์ เช่นเดียวกัน

ชีวิตของเราต้องจดจ่อกับพระอาจารย์เยซูของเราตลอดเวลา  เพ่ือรับฤทธ์ิเดชจากพระ

วิญญาณบรสิทุธิท์กุๆวนั จงเชือ่วางใจในการกระท�ากจิของพระองค์ พระเจ้าจะใช้เราในการ

ท�างานใหญ่ของพระองค์ได้ และเราจะเกิดผลและส�าเร็จผลตามพระวจนะของพระเจ้าที่

กล่าวไว้ใน สดดุ ี37:4-5 “จงปิตยิินดใีนพระยาห์เวห์และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนา

ของท่าน จงมอบทางของท่านไว้กับพระยาห์เวห์ จงวางใจในพระองค์ แล้วพระองค์จะทรง

ช่วยท่าน” ให้เรากล้าที่จะก้าวออกไปในการรับใช้ ทุ่งนาก็เหลืองอร่ามแล้วพร้อมแก่การ 

เก็บเกี่ยว จงรีบเร่งท�างานเมื่อยังมีเวลา

หัวข้ออธิษฐาน

1. เผื่อการฟื้นฟูใหญ่ในประเทศไทย    

2. เผื่อการเพิ่มจ�านวนของคนงานในไร่นาของพระเจ้าทั่วประเทศไทยอย่างทวีคูณ
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เข้มเเข็งกว่าความตาย                                                                        อ่าน: กิจการ 21:8-14

ข้าพ เจ้าลัง เลใจอยู่ในระหว่างสองฝ่ายนี้ คือว่า 

ข้าพ เจ้ามีความปรารถ นาที่จะจากไปเพื่ออยู่กับพระ คริสต์ ซึ่งประ เสริฐกว่ามากนัก” 

(ฟิลิปปี 3:10)

 ท่านกลัวความตายหรือไม่?  จริงๆ แล้ว ความตายไม่น่ากลัว แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุด

คือการที่ไม่ได้ท�าตามพระทัยพระเจ้า  เนื่องจากอัครทูตเปาโลรู้จักพระเจ้าที่ท่านเชื่อ และมี

ประสบการณ์กับพระเจ้าผูท้รงพระคณุและมหทิธฤิทธิอ์ย่างต่อเนือ่ง ดงันัน้ไม่ว่าท่านจะถกู

ข่มเหง ถูกดูถูก ถูกเฆี่ยนตี ถูกกระท�าอย่างไม่ยุติธรรมและอื่นๆ ท่านก็ถือว่า นั่นเทียบไม่ได้

กับพระคุณที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ท่าน ท่านปรนนิบัติพระเจ้ามาจนถึงจุดสูงสุดของ

ชีวิต ท่านจึงพร้อมที่จะตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์และยอมรับการทนทุกข์เหมือนกับ

พระองค์ (ฟิลิปปี 3:10) ท่านได้ค้นพบความจริงของพระเจ้าและรักในความจริงนั้น       

“เพราะว่าส�า หรบัข้าพ เจ้านัน้ การมีชีวติอยู่กเ็พ่ือพระ ครสิต์ และการตายกไ็ด้ก�า ไร” (ฟป 1:21) 

 แม้ว่าผู้เผยพระวจนะอากาปัสจะเปิดเผยส่ิงที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าในการรับใช้ของ

ท่าน ที่ท่านจะต้องเอาชีวิตเข้าแลก แต่เปาโลยังมุ่งหน้าต่อไป เพราะท่านได้รับการส�าแดง

จากพระเจ้าเป็นการส่วนตวัก่อนนีแ้ล้วว่า ท่านจะได้ถวายเกยีรตแิก่พระเจ้าอย่างย่ิงใหญ่    เมือ่

ท่านไปถึงที่เยรูซาเล็มและกรุงโรม  อะไรที่เข้มแข็งกว่าความตาย?  คือการจากโลกนี้ไปอยู่

กับพระเจ้านั้นประเสริฐกว่ามากนัก “ข้าพ เจ้าลัง เลใจอยู่ในระหว่างสองฝ่ายนี้ คือว่าข้าพ เจ้า

มคีวามปรารถ นาท่ีจะจากไปเพ่ืออยู่กบัพระ คริสต์ ซ่ึงประ เสรฐิกว่ามากนัก” (ฟป. 1:23)  ท่าน

ได้รูจ้กัพระเจ้าทีท่่านเชือ่ และปรารถนาทีจ่ะประกาศข่าวประเสรฐิให้กบัพีน้่องร่วมชาต ิและ

ยินดีที่จะถูกตัดขาดจากโลกดีกว่าที่จะให้พี่น้องร่วมชาติถูกตัดขาดจากพระเจ้า (โรม 9:2-3) 

ด้วยเหตุนี้ท่านจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปสู่กรุงเยรูซาเล็มเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อการประกาศ

พระคริสต์

หัวข้ออธิษฐาน

1. ขอบพระคุณพระเจ้าส�าหรับความหวังใจในพระคริสต์ซึ่งเข้มแข็งยิ่งกว่าความตาย 

2. ขอทรงโปรดอวยพรการเมอืงการปกครองในประเทศไทยตลอดจนการเลอืกตัง้ในปีหน้า
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ในนามพระเยซู                                                                              อ่าน: มาระโก 16:15-18

“เธอจะประ สูติบุตร ชาย แล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่า เย ซู 

เพราะ ว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชน ชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา” 

(มัทธิว 1:21)

 ฤทธิอ์�านาจมใีนพระนามพระเยซ ู พระนามของพระเยซแูปลว่า พระผูช่้วยให้รอด 

พระองค์จึงเสด็จมาเพ่ือช่วยเราให้รอดพ้นจากความผิดบาป รอดพ้นจากการพิพากษา

เนือ่งจากบาปทีเ่ราท�า รอดพ้นจากอ�านาจครอบง�าของผมีารซาตาน และรอดพ้นจากโรคภยั

ไข้เจบ็เป็นต้น ดงัน้ันความรอดจงึข้ึนอยูก่บัพระนามของพระเยซคูรสิต์ (กจ. 4:12) “ในผู ้อืน่

ความ รอดไม่ มีเลย ด้วย ว่านามอื่นซ่ึงให้เราทั้ง หลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่าม กลาง

มนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” พระค�ากล่าวไว้ว่า  “พระเจ้าทรงปั้นจิตวิญญาณ” (เศคาริยาห์ 12:1) เมื่อ    

จติวญิญาณมนษุย์ตกอยูใ่นความบาป และผลของความบาปคอืความตาย (โรม 6:23) ดงันัน้

จติวญิญาณมนษุย์ไม่สามารถรอดได้ด้วยความด ีและไม่สามารถรอดได้โดยการประพฤติ แต่

รอดได้โดยนามของพระเยซู  เพราะพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของจิตวิญญาณของมนุษย์ และ 

พระโลหติไถ่ของพระเยซู ผู้ทรงยอมให้คนบาปตรึงพระองค์จนถงึแก่ความตายบนไม้กางเขน 

พระโลหติของพระองค์ได้ไหลลดพ้ืนพสธุา ทรงมสิีทธอิ�านาจทีจ่ะลบมลทนิบาปของเราได้ 

โดยความเชือ่จงึได้ผล “พระ องค์ได้ทรงปรา กฏ เพ่ือก�า จดับาปของเราให้หมดไปและพระ องค์

ไม่ทรงมีบาปเลย (1 ยน. 3:5) “พระ บุตรของพระ เจ้าได้เสด็จมาปรา กฏก็เพราะเหตุ นี้ คือเพื่อ

ทรงท�า ลายกิจ การของมาร” (1 ยน. 3:8) พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคนทั้งโลก 

ผู้ที่วางใจในพระนามพระองค์ จะมีชีวิตนิรันดร์

หัวข้ออธิษฐาน

1. ขอให้พระนามพระเยซูครองในใจเราและขอให้พระองค์ได้ปลดปล่อยฤทธิ์อ�านาจ     

แห่งการรักษาฤทธิ์อ�านาจแห่งการช่วยกู้ให้พ้นสิ่งเลวร้ายแก่เรา

2. ขอให้พระนามของพระเยซูปลดปล่อยผู้คนไทยให้พ้นจากการเป็นทาสสิ่งเสพติด     

หลุดพ้นจากอ�านาจไสยศาสตร์ หลุดพ้นจากอบายมุข และความชั่วร้ายทั้งมวล                 

ให้สังคมไทยอยู่อย่างร่มเย็นและมีสันติสุขจากพระองค์
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ไม่มีปมด้อยหรือปมเด่น                                                                 อ่าน: 1 โครินธ์ 12:1-12

“พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงท�า และจัดสรรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่แต่ละคน

ตามชอบพระทัยพระองค์” (1 โครินธ์ 12:11)

 ความรอดที่เราได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นมาโดยพระคุณของพระเจ้า

เท่านัน้ ไม่ใช่ด้วยความดทีีเ่รากระท�า ยิง่ไปว่านัน้เรายงัได้รบั “ของประทาน” จากพระครสิต์

เพื่อสนับสนุนเราในการรับใช้ในพระกายของพระเยซูคริสต์ นี่เป็นพระคุณซ้อนพระคุณ 

ของประทานหรอืความสามารถแต่ละอย่างล้วนมคีวามส�าคญัทัง้สิน้ พระคมัภร์ีของพระเจ้า

ได้กล่าวถึงของประทานที่มีหลากหลาย ในบางตอนกล่าวถึงของประทาน เมื่อนับดูแต่ละ

ตอนแล้ว ก็มีจ�านวนไม่เท่ากัน สิ่งน้ีบ่งบอกถึงความไม่จ�ากัดของพระเจ้าด้วยเช่นกัน             

ของประทานนั้นจะมีประโยชน์เมื่อถูกน�ามาใช้เพื่อเสริมสร้างตัวเราและพระกายของ             

พระคริสต์ให้จ�าเริญขึ้น 

 ความหลากหลายของของประทานนัน้มาจากการจดัสรรของพระวญิญาณบรสิทุธิ์ 

(ข้อ 11) “พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงท�าและจัดสรรส่ิงเหล่านี้ทั้งหมดแก่แต่ละคนตาม

ชอบพระทัยพระองค์”  การเปรียบเทียบของประทานที่เราแต่ละคนได้รับนั้นจะไม่น�าไปสู่

การถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้เลย ผู้ที่ได้รับของประทานควรตระหนักอยู่เสมอว่าของ

ประทานน้ันมาจากพระเจ้าเช่นเดยีวกบัความรอด เราจงึไม่สามารถอวดว่าของประทานของ

ใครเหนือกว่า จุดประสงค์ของการใช้ของประทานนั้นก็คือให้คริสตจักรจ�าเริญขึ้น และ         

ถ้าไม่มีความรักแล้วการใช้ของประทานก็ไม่มีค่าอะไรเลย  เราควรร่วมใจรับใช้พระเจ้าตาม

ของประทานที่พระองค์ทรงให้แก่เราแต่ละคนด้วยใจท่ีรักพระเจ้าและด้วยใจท่ีรักกันและ

กัน เมื่อเราปรนนิบัติพี่น้องด้วยของประทานของเรา สักวันหนึ่งพวกเขาก็จะปรนนิบัติเรา

ด้วยของประทานของเขา  

หัวข้ออธิษฐาน 

1. ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงประทานความรอด และแถมของประทานแก่เราเพื่อการ

รับใช้ในพระกาย  ลกูขอการเพิม่เติมจากพระองค์ทีลู่กจะรบัใช้ให้มากขึน้ด้วยความถ่อมใจ

2. ลูกจะใช้ของประทานด้วยความขยันหมั่นเพียร และขอเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟู
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ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวเหนือสวรรค์และโลกา                                 อ่าน: อพยพ 20:1-6

“ไม่มีใครบริสุทธิ์ดังพระยาห์เวห์ ไม่มีใครเปรียบเหมือนพระองค์ 

ไม่มีใครปกป้องเหมือนพระเจ้าของเรา” (1 ซามูเอล 2:2)

 พระเจ้าองค์เทีย่งแท้นัน้มอียูจ่รงิ และะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเดยีว ในภาษาฮบีรู

นัน้ใช้ค�าว่า echad (เอคาด) หมายถงึ หนึง่ หนึง่เดยีว อนัเดยีวกนั เราจงึมกัพบในค�าอธษิฐาน

ในบทเพลงสดุดบ่ีอยคร้ังในวลทีีว่่า “ไม่มผู้ีใดเปรียบเทยีบได้กบัพระองค์” แม้แต่นางฮันนาห์

เม่ืออธิษฐานก็กล่าวว่า “ไม่มีใครบริสุทธิ์ดังพระยาห์เวห์ ไม่มีใครเปรียบเหมือนพระองค์ 

ไม่มีใครปกป้องเหมอืนพระเจ้าของเรา” (1 ซามเูอล 2:2)  ความเป็น “หนึง่เดยีว” ของพระเจ้า

นัน้ปรากฏอยู่ในทกุส่ิง ความบรสุิทธ์ิ ความรกั ฤทธานภุาพ พระปัญญาของพระองค์ปรากฏ

ในสรรพสิง่ทัง้ในสวรรค์และแผ่นดนิเบือ้งล่าง ด้วยเหตนุีเ้ราจงึสามารถวางใจพระเจ้าได้ใน

ทุกเรื่องราวของชีวิต และในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะพระองค์ผู้เป็นหนึ่งเดียวนี้ทรง

เป็นพระเจ้าทีด่ทีีสุ่ดของเรา เราจงึควรขอบคุณพระเจ้าทีแ่ม้ว่าเราจะเกดิมาในประเทศทีเ่ต็ม

ไปด้วย “พระ” และ “เจ้า” แต่เราก็สามารถพบกับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แล้ว แต่ยังมีคนอีก

มากมายทีถู่กปิดตาปิดใจโดยอ�านาจแห่งความมดื  แต่ด้วยพระทยัเมตตาสงสารของพระองค์ 

พระองค์จะตามหาเขาจนพบและประทานความรอดแก่พวกเขา พระเยซคูรสิต์ทรงเสด็จมา

ในโลกน้ีเพือ่เป็นคนกลางแต่เพียงผูเ้ดยีวระหว่างมนษุย์กบัพระเจ้า ไม่มพีระใดในโลกนีท้ีร่กั

เรา ช่วยชีวิตเรา และเสียสละเพื่อเรามากเท่าพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

หัวข้ออธิษฐาน 

1. ขอทรงเปิดตาใจให้คนไทยได้มองเหน็พระเจ้าผู้ทรงเป็นหนึง่เดยีวและผูส้ร้างสรรพสิง่

2. ขอทรงอวยพรครอบครัวของคนไทย ที่จะมีความรักและความอบอุ่น ปลอดจาก

ความรุนแรง และปัญหาหย่าร้างของสามีและภรรยา

3. ขอทรงโปรดอุ้มชูเด็กก�าพร้าและคนจรจัดให้เขาได้มีโอกาสและอนาคตที่ดี
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สาวกที่เชื่อฟังพระคริสต์                                                                 อ่าน: มัทธิว 28:18-20

“ถ้าใครต้องการจะมาติดตามเรา ให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง

รับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามา”  (ลูกา 9:23)

 การปฏเิสธตนเองนัน้ส�าคญัอย่างไรในการตดิตามพระเยซคูรสิต์?  ถ้าเราไม่สามารถ

ปฏิเสธตนเองก็จะแบกกางเขนของตนทุกวันไม่ไหว  การแบกกางเขนของเราเองดูเหมือน

ไม่ง่าย เพราะเราต้องแบกอยูท่กุวนั ไม่ใช่ภาระทีแ่บกเพยีงบางวนัตามแต่อารมณ์ของเรา แต่

การเชื่อฟังพระเยซูคริสต์คือการยอมจ�านนต่อพระองค์ ยอมให้พระประสงค์ของพระองค์

เป็นใหญ่กว่าความต้องการส่วนตัวของเรา  พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณย่อม

แตกต่างจากคนอื่น เพราะพระองค์ทรงสร้างเรามาเพ่ือเติมเต็มแผนการณ์ของพระองค์บน

โลกนี ้สิง่ทีพ่ระองค์ทรงอวยพรให้คณุท�า กจ็ะไม่มใีครท�าสิง่นัน้ได้ดเีท่าคณุ ชิน้ส่วนของจิก๊

ซอร์ในมอืของคณุจะขาดหายไปไม่ได้ เพ่ือภาพรวมท่ีครบถ้วนและสมบรูณ์แบบ ดงันัน้ภาระ

ใจของเราทั้งหลายจึงแตกต่างกันบ้างในบางรายละเอียด ซึ่งนับเป็นความอัศจรรย์ในการ

ออกแบบและการทรงเรียกของพระเจ้าต่อผู้เชือ่แต่ละคน เมือ่พระองค์ทรงเรยีกและสถาปนา

ท่านในงานรบัใช้ใด ขอให้ท่านท�าด้วยความเตม็ใจ ด้วยความพยายามเต็มที ่แล้วพระองค์จะ

ทรงให้ท่านสัมฤทธิ์ผลในกิจการนั้นเป็นอย่างดี พระเยซูผู้ทรงฤทธิ์อ�านาจสูงสุดได้เตรียม

ท่านให้พร้อม เพือ่เสาะหาผูห้ลงหายบางคน  เพือ่เตรยีมบางคนให้เป็นสาวกของพระครสิต์ 

งานน้ีดเูหมือนไม่น่าสนใจเลย  เหตเุพราะมนัไม่ได้น�าผลประโยชน์มาสูก่ระเป๋า หรอืน�าความ

มั่นคั่งมาสู่ตัวของเรา แต่การสร้างสาวกของพระคริสต์เป็นหัวใจหลักของพระเจ้า เป็นงาน

ทีถ่กูใจพระองค์ท่ีสุด เรามแีบบอย่างทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดคอืพระเยซคูรสิต์ผูท้รงยอมเชือ่ฟังจนถงึ

ความมรณาที่กางเขน เมื่อเทียบสิ่งที่พระคริสต์ทรงเสียสละเพื่อเรา  มีอะไรบ้างที่เราจะ 

เชื่อฟังพระองค์ไม่ได้ จงไตร่ตรองในเวลานี้

หัวข้ออธิษฐาน

1. เผื่อชีวิตที่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าในทุกๆ วัน

2. ข้าพระองค์จะแสวงหาน�้าพระทัยของพระเจ้าให้มากขึ้น
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ส�าเร็จผลเป็นอย่างดี                                                                       อ่าน:  สุภาษิต 1:29-33

“อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า แต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวัน

และกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะท�าตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้น

แล้วเจ้าจะมีความเจริญ และประสบความส�าเร็จ”  (โยชูวา  1:8)

 ความส�าเรจ็ของมนษุย์บนโลกนีมี้สองปลายทางคอื ความส�าเรจ็ทีจ่บไม่ด ีและความ

ส�าเรจ็ทีจ่บอย่างสวยงาม  เรามกัได้ยินข่าวคนดงัในวงสงัคม ดารา นกัร้อง เจ้าสวั และนกัการ

เมอืงทีด่เูหมอืนว่า พวกเขาได้ประสบความส�าเร็จอย่างมากมาย แต่ปลายทางของความส�าเร็จ

นั้นกลับน�าไปสู่การแตกหักในครอบครัว และชีวิตล้มเหลว ตลอดเนื้อหาของพระธรรม

สุภาษิต 1:29-33 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้อธิบายถึงค�าว่า “ปัญญา” ไว้อย่างลึกล�้า พระองค์

สนับสนุนให้เราทั้งหลายเสาะหาปัญญาเหมือนหาขุมทรัพย์  แต่มารซาตานล่อลวงมนุษย์

ให้คิดว่า ความคิดของเขาเองคือปัญญา พวกเขาจึงเกลียดความจริงและไม่ย�าเกรงพระเจ้า  

ในสุภาษิต 2:6 กล่าวว่า “เพราะพระเจ้าประทานปัญญา และจากพระโอษฐ์ของพระองค์ 

ความรูแ้ละความเข้าใจก็ออกมา”  ในยคุพันธสัญญาเดมิพระปัญญาจากพระเจ้า  ถกูถ่ายทอด

สู่มนุษย์ผ่านทางธรรมบัญญัติ และยุคแห่งพันธสัญญาใหม่นี้ พระเจ้าทรงเปิดเผยโดยทาง 

“พระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า”  (1 โครินธ์ 1:24)  และนี่คือ

แนวทางแห่งความส�าเร็จตลอดชีวิตของเราทั้งหลาย  เพื่อท่านจะมีความส�าเร็จที่แน่นอน

และปลอดภัย เพราะพระเจ้าทรงรักเราอย่างจริงใจ  จนยอมลดฐานะของพระองค์ลงมาเกิด

เป็นมนษุย์ทีต่�า่ต้อยในโลกนี ้เพือ่รบัโทษบาปของเรา ทรงยอมถกูตรงึอย่างแสนอบัอายและ

เจบ็ปวดทรมาน จนส้ินพระชนม์บนไม้กางเขน เพ่ือความส�าเรจ็ในการไถ่โทษบาปของบรรดา

ผู้ที่เชื่อในพระองค์  ในที่สุดความส�าเร็จของพระองค์กลายมาเป็นความส�าเร็จของเรา 

 

หัวข้ออธิษฐาน

1. ขอให้สนัตสิขุของพระครสิต์ครอบครองจติใจของท่านเสมอ จนสามารถขอบพระคณุ

พระเจ้าได้ในทุกกรณี

2. ทลูขอความส�าเร็จในการน�าวญิญาณคนทีไ่ม่เชือ่ 20,000 คน มางาน “อศัจรรย์แห่งรกั”




