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“มหศัจรรย-์ตาเบิกกวา้ง” เป็นคู่มือ 21 วนัของการอุทิศตวัทีจะช่วยสร้างวสิัยทศันใ์หม่
และการมองเห็นท่ีชดัเจนข้ึนใหแ้ก่เรา
ในอีก 21 วนัขา้งหนา้น้ี เม่ือเราแสวงหาพระเจา้ เราสามารถคาดหวงัวา่พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิจะทรงเปิดตาของเราใหเ้ห็นฤทธ์ิอ านาจ สติปัญญา และการอศัจรรยข์อง
พระองค ์พระเจา้มีส่ิงท่ียอดเยีย่มและส่ิงท่ีเราคาดไม่ถึงท่ีพระองคต์อ้งการจะแบ่งปันกบั
เรา! น่ีคือส่ิงท่ีพระองคท์รงกระท ามาตลอดและพร้อมท่ีจะส าแดงส่ิงเหล่าน้ีเสมอ! ไม่วา่
เราจะมีประสบการณ์ของพระเจา้มากเพียงใด แต่กย็งัมีอีกมากท่ีพระองคท์รงเตรียมใว้
พระเจา้ไม่เห็นเหมือนเรา ทางของพระองคสู์งส่งกวา่ทางของเรา ความคิดของพระองค์
ไม่เหมือนความคิดของเรา เราไม่ไดคิ้ดดีหรือคิดถูกเสมอไป บางคร้ังเราเผชิญกบัความ
สงสัย ความกลวั และไม่เช่ือ หรือมองไม่เห็นความดีของพระเจา้เม่ือเราเผชิญกบัความทา้
ทาย และบางคร้ังเราตอ้งผา่นความยากล าบากในแต่ละวนัโดยไม่ไดค้าดหวงัวา่จะมีส่ิง
ดีๆ เกิดข้ึนเลย
เม่ือเราแสวงหาพระเจา้ เราสามารถคาดหวงัใหพ้ระองคป์ระทานมุมมองใหม่ๆ วา่
พระองคเ์ป็นใคร พระองคท์รงมองเราอยา่งไร และเราควรรับรู้สถานการณ์ของเรา
อยา่งไร เม่ือเรายอมใหพ้ระเจา้แลกเปล่ียนความคิดและแนวทางของเรากบัพระองค ์ทุก
ส่ิงกเ็ปล่ียนไป จากวนัต่อวนั สัปดาห์ต่อสัปดาห์ และฤดูต่อฤดู เราสามารถมีชีวติท่ีครบ
บริบูรณ์ตามท่ีพระองคท์รงสัญญาไว!้
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ในแต่ละสัปดาห์ของการอุทิศตวัน้ีจะมุ่งเนน้ไปในแง่มุมท่ีแตกต่างกนั

สัปดาห์ที ่1: ความหิวกระหาย เรายอมใหพ้ระเจา้ปลุกเร้าความหิวกระหายใหม่ในตวัเรา 
และเช่ือวา่พระเจา้ตอ้งการแสดงและประทานส่ิงใหม่ๆ แก่เรา ส่ิงท่ีเราไม่เคยเห็นหรือมี
มาก่อน

สัปดาห์ที ่2: เปล่ียนแปลงหวัใจ เรามุ่งเนน้ในพื้นท่ีท่ีตอ้งการการเปล่ียนแปลง โดยขอให้
พระเจา้เขา้มาแทนท่ีและลบมุมมอง ทศันคติ หรือกรอบความคิดท่ีฉุดร้ังเราไว้

สัปดาห์ที ่3: เปิดตาเพื่อพบกบัส่ิงดี ๆ ขา้งหนา้ เราวางต าแหน่งตวัเองเพื่อรับความเช่ือท่ี
สดใหม่ พลงัใหม่ ก าลงัใจใหม่ ๆ และความคาดหวงัต่อส่ิงดี ๆ ของพระผูเ้ป็นเจา้

ดงันั้นเราขอเชิญคุณใหเ้ขา้ร่วมการเดินทางท่ีน่าต่ืนเตน้น้ีกบัเรา ในช่วงเวลาแห่งการอุทิศ
ตวัน้ี เราเช่ือวา่พระเจา้จะทรงเปิดตาของเราใหเ้ห็นความดีของพระองคใ์นทุกดา้นของ
ชีวติเรา พระองคจ์ะประทานพละก าลงัท่ีเหนือธรรมชาติและน าเราเขา้สู่ปีใหม่ดว้ยความ
เช่ือและความมัน่ใจ
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วันที ่1

ยงัมีมากกว่านี้

1โครินธ์ 2:9-10

9ดังทีม่เีขยีนไว้ว่า “ส่ิงทีต่าไม่เห็น หูไม่ได้ยนิ และส่ิงทีใ่จมนุษย์คดิไม่ถึง คือส่ิงทีพ่ระ
เจ้าทรงจัดเตรียมไว้ส าหรับคนทั้งหลายทีรั่กพระองค์” 10พระเจ้าได้ทรงส าแดงส่ิง
เหล่านีก้บัเราทางพระวญิญาณ เพราะว่าพระวญิญาณทรงหยัง่รู้ทุกส่ิงแม้เป็นความล า้
ลกึของพระเจ้า



วนัที ่1 ยงัมีอกีมาก

ข้อสังเกต

ทุกๆ วนั ประสาทสัมผสัของเราเตม็ไปดว้ยขอ้มูลใหม่ๆ เช่น ความคิด รูปภาพ ข่าว ข่าวลือ ท าใหเ้รามีประสบการณ์ 
และมุมมองในโลกน้ีมากยิง่ข้ึน แต่พระเจา้ทรงอยูเ่หนือโลกน้ีมาก วถีิทางของพระองคอ์ยูไ่กลเกินกวา่ความเขา้ใจ
ของเรา และวตัถุประสงคข์องพระองคอ์ยูเ่หนือจินตนาการของเรา แต่พระองคท์รงสัญญาวา่จะทรงเปิดเผย
วตัถุประสงคเ์หล่าน้ีโดยทางพระวญิญาณบริสุทธ์ิ.

เราไม่ควรจะพอใจกบัประสบการณ์ในอดีต หรือความเขา้ใจในการรับรู้ตามธรรมชาติของเราเท่านั้น เพราะมนัยงัมี
มากกวา่น้ี! ท่ีพระเจา้ทรงปรารถนาจะท า, ตรัส และเทลงมาในชีวติเรา เปาโลไดย้  ้าวา่วตัถุประสงคข์องพระเจา้
ส าหรับเรานั้นเกินกวา่ท่ีเราจะคิดได ้หรือไม่แมก้ระทัง่จะเขา้มาในใจเรา – พระเจา้ทรงปรารถนาท่ีจะเปิดตาและ
ส าแดงใหเ้ราเห็นถึงทุกๆวตัถุประสงค.์

คุณเป็นส่วนหน่ึงของวถัตุประสงคแ์ละพระสัญญา ชีวติคุณก็ไม่ไดอ้ยูน่อกเหนือไปจากน้ี พระเจา้ทรงปรารถนาท่ีจะ
เปิดเผยน ้าพระทยัและวถีิทางของพระองคต่์อเรา ใหส่ิ้งน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการแสวงหาเพื่อท่ีจะไดรั้บทุกส่ิงท่ีพระ
เจา้มีไวเ้พื่อเรา ใหพ้ระสัญญาน้ีจมอยูใ่นใจของคุณวา่พระเจา้ยงัทรงมีอีกมากและพร้อมท่ีจะเปิดเผยส่ิงเหล่าน้ีแก่คุณ. 

ตอบสนอง

ในการเดินทางทั้ง 21 วนัน้ี ใหเ้ราอุทิศชีวติของเราเพื่อแสวงหาพระเจา้มากยิง่ข้ึน ขอความหิวกระหายใหม่และความ
เขา้ใจในส่ิงท่ีพระองคย์งัไม่ไดเ้ปิดเผยแก่เรา.

อธิษฐาน

พระบิดา ขา้พระองคข์อบพระคุณส าหรับความรักอนัยิง่ใหญ่และวตัถุประสงคท่ี์ทรงประทานแก่ขา้พระองค ์ขอทรง
ช่วยใหข้า้พระองคติ์ดตามและปรารถนาท่ีจะรู้ถึงส่ิงท่ีพระองคจ์ดัเตรียมไวเ้พื่อขา้พระองค์ วนัน้ีขอพระองคท์รง
เปิดเผยส่ิงเหล่านั้นต่อขา้พระองคไ์ดไ้หม? ขอเปิดตาขา้พระองคใ์หม้องเห็นในส่ิงท่ีพระองคต์อ้งการส าแสดงใหข้า้
พระองคม์องเห็นมากยิง่ข้ึน เพื่อท่ีขา้พระองคจ์ะไดติ้ดตามพระองค ์อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน.



วนัที ่2
พระเจ้า ข้าพระองค์ต้องการเห็น

ลูกกา 18:40-41

40 พระเยซูทรงหยุดและยนือยู่ และทรงส่ังให้พาคนตาบอดมาหาพระองค์ เม่ือเขามาใกล้
แล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่า 41“ท่านปรารถนาจะให้เราท าอะไรแก่ท่าน?” เขาทูลว่า “องค์
พระผู้เป็นเจ้า โปรดให้ข้าพระองค์เห็นได้”



วนัที ่2 พระเจ้า ข้าพระองค์ต้องการเห็น

ข้อสังเกต

ช่างเป็นค าพูดท่ีเหลือเช่ือ - โปรดใหข้า้พระองคเ์ห็นได!้ ถอ้ยค าน้ีพูดโดยชายตาบอดผูซ่ึ้งเรียกร้องความสนใจจาก
พระเยซู เขาร้องออกมาคร้ังแลว้คร้ังเล่าเพื่อใหพ้ระองคท์รงเมตตาต่อเขา เม่ือพระเยซูทรงเรียกเขาให้เขา้มาใกล ้
พระองคท์รงถามตรงๆ กบัเขาวา่ “ท่านปรารถนาจะใหเ้ราท าอะไรแก่ท่าน” และค าตอบของชายคนนั้นชดัเจนมาก 
ความปรารถนาของเขาคือการท่ีพระเยซูจะทรงท าใหเ้ขามองเห็นได!้

บางคร้ังการท่ีจะเขา้เฝ้าพระเจา้มนัเป็นเร่ืองยาก เพราะเม่ือเราอธิษฐานและแสวงหาพระองค ์เรามกัจะเกิดความ
ไขวเ้ขว ถูกครอบง าไปดว้ยความตอ้งการและการเรียกร้องท่ีมากมายของเรา แต่ถา้พระเยซูถามค าถามน้ีกบัเราใน
วนัน้ี เราจะตอบพระองคว์า่อยา่งไร?

ชายท่ียนือยูต่่อหนา้พระเยซูเขามองไม่เห็น แต่เขามีความเขา้ใจดา้นจิตวญิญาณท่ียอดเยีย่ม! เขารู้วา่จะถามอะไร เขารู้
วา่ช่วงเวลาน้ีคืออะไร เขาเขา้ใจฤทธ์ิเดชการสัมผสัจากองคพ์ระเยซู.

ฤดูกาลน้ีเป็นฤดูกาลท่ีจะแสวงหาพระเจา้ ขอใหพ้ระเจา้ช่วยเราใหม้องเห็นไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน เม่ือเราเห็นในส่ิงท่ีพระ
เจา้ตอ้งการเปิดเผย เราจะเตม็ไปดว้ยการมหศัจรรยแ์ละอศัจรรยใ์จในวตัถุประสงค ์แผนการ และพระสัญญาอนัดี
ของพระองค ์แต่ทุกอยา่งตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยความตอ้งการ และดว้ยหวัใจท่ีร้นรนเพื่อท่ีจะไดม้องเห็น.

ตอบสนอง 

ใหช่้วงเวลาน้ีเป็นช่วงเวลาแห่งการตอบสนองในชีวติของเรา ท่ีเราจะทูลขอใหพ้ระเจา้ทรงเปิดตาฝ่ายจิตวญิญาณ
ของเรา ท่ีจะช่วยใหเ้รามองเห็นไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน อยา่ปล่อยใหช่้วงเวลาน้ีผา่นไป ใหพ้ระเจา้เติมเตม็ชีวติของคุณดว้ย
ความปรารถนาท่ีจะเห็นในส่ิงท่ีพระองคต์อ้งการเปิดเผยแก่คุณ.

อธิษฐาน 
พระเจา้ ขา้พระองครู้์วา่พระองคท์รงท าอะไรก็ได ้ขา้พระองครู้์วา่พระองคมี์มากกวา่ท่ีขา้พระองคเ์คยมีประสบการณ์ 
ขา้พระองคอ์ธิษฐานขอใหพ้ระองคเ์พิ่มการมองเห็นท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึนวา่พระองคก์ าลงัพูดอะไรและปรารถนาจะท า
อะไรในชีวติของขา้พระองค ์ขอพระองคเ์ปิดตา – ใหข้า้พระองคไ์ดม้องเห็น! อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน.



วนัที่ 3

ถอดเกลด็

กจิการ 9:12
และในนิมิต เขามองเห็นชายคนหน่ึงช่ืออานาเนียเข้ามาวางมือบนตัวเขาเพือ่ที่ว่าเขาจะ
มองเห็นอีก”

กจิการ 9:18 
ทันใดน้ันมีอะไรเหมือนเกลด็หลุดจากตาของเซาโล แล้วท่านกเ็ห็นได้อีก ท่านจงึลุกขึน้รับ
บัพติศมา



ภาพรวม
นิมิตของพระเจา้ไม่ไดม้าถึงเราในช่วงเวลาท่ีเราคาดหวงัหรือสะดวกท่ีสุดเสมอไป  บ่อยคร้ังท่ีมนัมาถึงเราใน
สถานท่ี ท่ีไม่คาดคิดท่ีสุด และอาจหมายความวา่เราตอ้งเลิกมองส่ิงต่างๆ ในวธีิของเราเอง

ข้อสังเกต
เซาโล ก าลงัเดินทางไปดามสักสั เขามีพนัธกิจท่ีชดัเจนมาก นัน่คือ เพื่อรวบรวมและจบักุมพวกคริสเตียน เขามี
ความตั้งใจวา่จะท าใหส้ าเร็จ แต่ทนัใดนั้น แสงจากสวรรคก์็ส่องลงมา พระเยซูตรัสกบัเขา หลงัจากการเผชิญหนา้
คร้ังน้ีเซาโลถูกท าใหต้าบอด ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ เม่ือพระเจา้ตรัสกบัอานาเนียแลว้ส่งเขาใหไ้ปหาเซาโล พระองคต์รัส
วา่เซาโลไดม้องเห็นแลว้ เซาโลตาบอดอยูจ่ะมองเห็นไดอ้ยา่งไร? เป็นการมองเห็นทางจิตวญิญาณ! 

ต่อมา เม่ืออานาเนียอธิษฐานใหเ้ซาโล เกล็ดก็ตกลงมาจากตาเขา ซ่ึงเป็นสัญญาณวา่พระเจา้ไดข้จดัความมืดบอด
ทางฝ่ายจิตวญิญาณของเขาแลว้

ตอบสนอง
เช่นเดียวกบัเซาโล เราทุกคนต่างก็คิดวา่ตวัเองเก่งและมีความสามารถมุ่งไปในทิศทางของตวัเอง ต่างก็รู้วา่ก าลงัจะ
ไปท่ีไหนและท าอะไร แต่เราอาจก าลงัเดินอยูด่ว้ยการท่ีมีเกล็ดปิดอยูท่ี่ตาของเราก็เป็นได ้ในการไดรั้บนิมิตของ
พระเจา้หมายถึงเราตอ้งยอมทิ้งเกล็ดท่ีปิดตาเหล่านั้นออกไป  เกล็ดเหล่าน้ีจะขดัขวางไม่ใหเ้รามองเห็นนิมิตของ
พระเจา้ หมายความรวมไปถึง: มุมมองของเรา การหลงในวตัถุนิยม ส่ิงท่ีท าใหเ้ราไขวเ้ขว หรือความกลวัของเรา.

ทุกส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อจิตใจเรา มนัท าใหก้ารมองเห็นของเรานั้นมืดมวัไป แต่เราตอ้งการท่ีจะมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน และมีบางส่ิงท่ีพระเจา้ตอ้งการท่ีจะลบออกจากชีวติของเราเพื่อท าใหเ้ราไดม้องเห็นอีกคร้ัง.

ขอใหเ้ราแสวงหาการท่ีจะท าใหส้ายตาทางจิตวญิญาณเปิดออก เพื่อท่ีเราจะสามารถด าเนินตามวตัถุประสงคข์อง
พระเจา้ไดอ้ยา่งมัน่ใจ ในอีกสองสามวนัขา้งหนา้น้ี ขอใหพ้ระเจา้เปิดเผยส่ิงต่าง ๆ ในชีวติท่ีมาขดัขวางไม่ใหคุ้ณ
มองเห็นดงัท่ีพระองคเ์ห็น.

อธิษฐาน

พระเจา้ ขา้พระองคเ์ขา้มาหาพระองคด์ว้ยความถ่อมใจ ขอพระองคถ์อดเกล็ดออกจากตาของขา้พระองคด์ว้ย 
เพื่อใหม้องเห็นส่ิงท่ีมาขดัขวางการมองเห็นเหมือนกบัพระองค ์ในขณะท่ีขา้พระองคล์ะสายตาไปขอเปิดตาฝ่ายจิต
วญิญาณเพื่อจะไดเ้ห็นนิมิตของพระองค ์อธิษฐานในนามพระเยซู เอเมน.



วนัที ่4

เปิดตา

2 พงศ์กษตัริย์ 6:16-17

16ท่านตอบวา่ “อยา่กลวัเลย เพราะฝ่ายเรามีมากกวา่ฝ่ายเขา” 17แลว้เอลีชาก็
อธิษฐานวา่ “ขา้แต่พระยาห์เวห์ ขอทรงเปิดตาของเขาเพ่ือเขาจะไดเ้ห็น” และพระ
ยาห์เวห์ทรงเปิดตาของชายหนุ่มคนนั้น และเขากม็องและเห็นภูเขาเตม็ไปดว้ยมา้ 
และรถรบเพลิงรอบเอลีชา



ภาพรวม
เราไดรั้บประสบการณ์ฝ่ายกายภาพโดยผา่นประสาทสัมผสั คือส่ิงท่ีตามองเห็น จมูกไดก้ล่ิน ส่ิงท่ีมือสัมผสัได ้เรา
มกัตดัสินใจตามส่ิงท่ีประสาทสัมผสัทางฝ่ายกายภาพบอกเรา แต่ในฐานะผูเ้ช่ือในพระคริสต ์เราสามารถรู้ เขา้ใจ
โลกของพระเจา้ และมองเห็นไดด้ัง่ท่ีพระองคท์รงเห็น เราไดรั้บประสบการณ์น้ีโดยผา่นประสาทสัมผสัทางจิต
วญิญาณของเรา ดว้ยสายตาแห่งความเช่ือ เช่นเดียวกบัเอลีชาในขอ้พระคมัภีร์ท่ีเราอ่าน.

ข้อสังเกต
ประเทศอิสราเอลท่ีเอลีชาอาศยัอยู ่เกิดภาวะสงคราม กษตัริยอ์ารัมลอ้มเมืองดว้ยรถรบและมา้ศึกมากมาย เม่ือคนรับ
ใชข้องเอลีชาเห็นกองก าลงัของศตัรู เขาก็รู้สึกหวาดกลวั แต่เอลีชามีมุมมองท่ีเหนือธรรมชาติและรู้วา่กองทพัทูต
สวรรคข์องพระเจา้มีมากกวา่ศตัรูมาก  เขาจึงขอใหพ้ระเจา้เปิดตาผูรั้บใชข้องเขาเพื่อจะไดเ้ห็นวา่ความจริงเหล่าน้ี
คือ:

1. ความเป็นจริงทางกายภาพและความเป็นจริงทางจิตวญิญาณ ทั้งสองอยา่งมีความแตกต่างกนัมาก!

2. เราสามารถรับรู้การงานของพระเจา้เม่ือพระองคท์รงเปิดตาฝ่ายจิตวญิญาณของเรา

3. เม่ือเราทูลขอ พระองคจ์ะทรงเปิดตาฝ่ายจิตวญิญาณของเราใหม้องเห็นเหมือนกบัพระองค ์

เม่ือปีท่ีแลว้ ฉนัผดิหวงัในการสัมภาษณ์งานมาหลายคร้ัง ท าใหรู้้สึกสับสนและหลงทาง ซ่ึงก่อนหนา้น้ีพระเจา้
สัญญาไวว้า่ พระองคจ์ะท าใหฉ้นัมีความเจริญรุ่งเรืองในหนา้ท่ีการงาน แต่ส่ิงท่ีฉนัเห็นทั้งหมดคือความลม้เหลว
และผดิหวงั แต่เม่ือฉนัอธิษฐาน พระเจา้ทรงเปิดตาของฉนัใหเ้ห็นวา่พระองคจ์ะไม่ใหพ้ระสัญญาของพระองค์
ลม้เหลว หลายเดือนต่อมา พระเจา้ไดเ้ปิดประตูใหฉ้นัไดรั้บต าแหน่งท่ีฉนัไดอ้ธิษฐานขอในบริษทั และดว้ยวธีิน้ีเอง
พระเจา้สอนฉนัไม่ใหมี้ชีวติอยูบ่นความเขา้ใจตามธรรมชาติ แต่ตอ้งอยูบ่นพระวจนะของพระองค.์

ตอบสนอง
วนัน้ีมุมมองตามธรรมชาติก าลงัช้ีน าคุณอยูห่รือไม่? บางทีคุณมีมุมมองบางอยา่งเก่ียวกบัสถานการณ์ในท่ีท างาน
หรือท่ีบา้นของคุณ หรือความพยายามทั้งหมดของคุณอาจพบกบัความลม้เหลว? หลายคร้ังท่ีมุมมองของเราดู
เหมือนวา่สมเหตุสมผล แต่ส่ิงท่ีเรามองเห็นอาจไม่ใช่สถานการณ์ท่ีแทจ้ริง ดงันั้นขอใหพ้ระเจา้เปิดตาของเราให้
มองเห็นเหมือนท่ีพระองคเ์ห็น และแลกเปล่ียนมุมมองของเราท่ีมีต่อพระองค.์

อธิษฐาน
พระเจา้ ขา้พระองคข์อยอมจ านนทุกความตอ้งการต่อพระองค ์ขา้พระองคเ์ลือกท่ีจะไม่พึ่งพาความเขา้ใจของตนเอง 
ขอทรงช่วยท าใหค้วามรู้สึกทางจิตวญิญาณของขา้พระองคช์ดัเจนยิง่ข้ึน เพื่อจะไดม้องเห็นและรู้วา่พระองคก์ าลงัท า
อะไรในชีวติของขา้พระองค ์ในชุมชน และในคริสตจกัรของพระองค ์อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน.



วนัที่ 5

เข้าใจอย่างชัดเจน

เยเรมีย์1:11-12

11 และพระวจนะของพระยาห์เวห์มาถึงขา้พเจา้วา่ “เยเรมียเ์อ๋ย เจา้เห็น
อะไร?” ขา้พเจา้กราบทูลวา่ “ขา้พระองคเ์ห็นก่ิงของตน้อลัมอนด”์ 12แลว้
พระยาห์เวห์ตรัสกบัขา้พเจา้วา่ “เจา้เห็นถูกตอ้งแลว้ เพราะเราเฝ้าดูถอ้ยค า
ของเรา เพ่ือจะท าใหส้ าเร็จ”



ภาพรวม
แทจ้ริงพระยาห์เวห์องคเ์จา้นายไม่ทรงท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด โดยไม่เปิดเผยความล้ีลบั ใหแ้ก่ผูรั้บใชข้องพระองค ์คือผู ้
เผยพระวจนะ (อาโมส 3:7)

ข้อสังเกต
มีความแตกต่างระหวา่งการมองเห็นกบัการมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ทุกๆ ปีเงินมากมายนบัไม่ถว้นถูกใชไ้ปกบั
แวน่ตา คอนแทคเลนส์ หรือแมแ้ต่การผา่ตดัท าเลสิคก็เพื่อใหก้ารมองเห็นไดช้ดัเจนข้ึน คุณเห็นไหมวา่แมเ้รา
มองเห็น แต่วา่เราก็ยงัตอ้งการท่ีจะมองดว้ยสายตาท่ีชดัเจนมากข้ึน

พระเจา้ทรงเรียกเยเรมียใ์ห้เป็นผูเ้ผยพระวจนะ แต่พระเจา้ทรงทดสอบความชดัเจนของนิมิตของพระองค ์โดยถาม
วา่เขามองเห็นส่ิงท่ีเปิดเผยอยา่งชดัเจนหรือไม่ อนัท่ีจริง ผูเ้ผยพระวจนะในพนัธสัญญาเดิมมกัถูกเรียกวา่ 'ผูห้ย ัง่รู้' 
ซ่ึงสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนวา่พระเจา้ก าลงัท าอะไร

ฉนัสงสัยวา่เราจะสามารถอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจนหรือไม่วา่พระเจา้ก าลงัท าอะไรในชีวติของเราทุกวนัน้ี เรามีความ
ชดัเจนแค่ไหนในส่ิงท่ีพระองคแ์สดงใหเ้ราเห็นและตอ้งการให้เราท า ? ถา้ไม่ เราควรทูลขอพระเจา้ใหเ้รามองเห็น
ทางจิตวญิญาณใหช้ดัเจน! พระองคส์ามารถแสดงใหเ้ราเห็นถึงแผนการ สอนแนวทาง และเปิดเผยน ้าพระทยัของ
พระองคแ์ก่เรา

ตอบสนอง
เราไม่ควรพอใจเพียงแค่ไดรู้้เก่ียวกบัวตัถุประสงคท์ัว่ๆไปของพระเจา้ แต่พระองคส์ามารถประทานความเขา้ใจท่ี
ชดัเจนซ่ึงจะน าทางเราวนัน้ี เม่ือเราแสวงหาพระองค ์พระองคจ์ะทรงแสดงใหเ้ราเห็นส่ิงท่ีพระองคต์อ้งการจะท า
ในชีวติเรา และวตัถุประสงคท่ี์ทรงมีต่อเรา วนัน้ีใชเ้วลารอคอยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และฟังพระสุรเสียงของพระองค ์
เขียนส่ิงท่ีพระเจา้แสดงใหคุ้ณเห็นในขณะท่ีพระองคน์ าความชดัเจนมาสู่ชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของเรา

อธิษฐาน
พระบิดา ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคเ์ขา้ใจอยา่งชดัเจนถึงส่ิงท่ีพระองคก์ าลงัท าอยูร่อบตวัขา้พระองค ์ใหข้า้
พระองคไ์ดย้นิเสียงของพระองคใ์นวนัน้ี ใหข้า้พระองครู้์ถึงน ้าพระทยัของพระองคด์ว้ย โปรดประทานความ
เขา้ใจแก่ขา้พระองคเ์พื่อทราบความปรารถนาของพระองคท่ี์มีต่อชีวติของขา้พระองค ์เพื่อขา้พระองคจ์ะได้
ติดตามพระองคด์ว้ยความตั้งใจ ขา้พระองคต์อ้งการใหชี้วติขา้พระองคด์ าเนินตามพระวจนะของพระองค ์อาเมน.



วนัที่ 6

มุมมองจากสวรรค์

ยากอบ 1:5-8

5แต่ถา้ใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ใหค้นนั้นทูลขอจากพระเจา้ผูป้ระทานใหก้บัทุก
คนดว้ยพระทยักวา้งขวางและไม่ทรงต าหนิ แลว้เขากจ็ะไดรั้บตามท่ีทูลขอ 6แต่จงขอ
ดว้ยความเช่ือและไม่สงสยั เพราะวา่คนท่ีสงสยันั้นเป็นเหมือนคล่ืนในทะเลท่ีถูกลม
พดัซดัไปมา 7คนๆ นั้นจงอยา่คิดเลยวา่จะไดรั้บส่ิงใดจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 8เขาเป็น
คนสองจิตสองใจไม่มัน่คงในบรรดาทางของตน



ภาพรวม
สติปัญญาของพระเจา้เหนือกวา่สติปัญญาของมนุษย ์พระเจา้ตอ้งการประทานสติปัญญาแก่เราเพื่อให้เรา
มองเห็นเหมือนท่ีพระองคเ์ห็น.

ข้อสังเกต
พวกเราส่วนใหญ่เขา้ใจถึงคุณค่าของการศึกษาท่ีดี และเราไม่ละความพยายามในการแสวงหาความรู้ แต่ส่ิงท่ี
ส าคญักวา่นั้นคือการมีสติปัญญาของพระเจา้! ปัญญาคือความสามารถในการใชค้วามรู้อยา่งถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ

และสติปัญญาของพระเจา้คือความสามารถในการเขา้ใจชีวติจากมุมมองของพระเจา้ และน าความเขา้ใจน้ีไปใช้
ในชีวติของเรา.

ยากอบกล่าววา่ หากเราตอ้งการสติปัญญา ส่ิงท่ีเราตอ้งท าคือทูลขอ เพราะพระเจา้ทรงมีพระทยักวา้งขวางและ
ตอ้งการประทานสติปัญญาแก่เรา พระปัญญาของพระเจา้ดีกวา่ของเราอยา่งไม่มีส้ินสุด เพราะพระองคท์รงแสน
ดีและรอบรู้ทุกส่ิง และทรงทราบจุดจบตั้งแต่ตน้.

ทุกวนัน้ี เราสามารถทูลขอสติปัญญาจากพระเจา้ดว้ยความเช่ือ และคาดหวงัใหเ้ห็นอยา่งท่ีพระเจา้ทรงเห็น.

ตอบสนอง
คุณมีความรู้สึกวา่พระเจา้มองชีวติคุณอยา่งไร? และคุณมองเห็นชีวติของคุณจากมุมมองของพระเจา้ (เช่น ใน
ความสัมพนัธ์ การเงิน อาชีพ ทางเลือก ฯลฯ) หรือไม่? วนัน้ี ทูลขอใหพ้ระเจา้ประทานสติปัญญาแก่เรา เพื่อเรา
จะเห็นเหมือนท่ีพระองคท์รงเห็น.

อธิษฐาน
ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคต์อ้งการสติปัญญาจากพระองค ์(ระบุดา้นท่ีคุณตอ้งการสติปัญญา) ขา้พระองคต์อ้งการ
ท่ีจะเขา้ใจจากมุมมองของพระองค ์ในการแลกเปล่ียน ขา้พระองคย์อมจ านนต่อการรับรู้และวธีิการท าส่ิงต่าง ๆ 
ของขา้พระองคเ์อง อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน.



วนัที่ 7

การน าไปปฎบิัติ

สดุดี 107:9

เพราะพระองค์ทรงให้ผู้ทีก่ระหายได้อ่ิมเอม และผู้ทีหิ่ว พระองค์ทรงให้เขาหน าใจด้วยของดี

มทัธิว  5:6

“คนทีหิ่วและกระหาย ความชอบธรรมกเ็ป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อ่ิม



สรุปตลอดสัปดาห์
ไม่วา่คุณจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัพระเจา้มากเพียงใดกต็าม แต่ยงัมีอีกมากท่ีพระองคต์อ้งการ
เปิดเผย! ตลอดสัปดาห์ท่ีผา่นมาน้ี คุณไดทู้ลขอใหพ้ระเจา้เปิดตาฝ่ายวญิญาณ, เอาเกลด็ท่ีตาออก, 
และเติมคุณดว้ยมุมมองของพระองค.์

เขยีนรายการส่ิงทีพ่ระเจ้าได้แสดงให้คุณได้เห็น
นึกถึงส่ิงท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยต่อคุณตลอดทั้งสัปดาห์ท่ีผา่นมา ทั้งต่ตวัคุณเอง ต่อครอบครัวคุณและ
คริสตจกัร เขียนบางเร่ืองท่ีพระเจา้ไดแ้บ่งปันกบัคุณ อาจเป็นในส่วนของการท่ีคุณไดรั้บในส่ิงท่ี
ปรารถนา หรือวธีิท่ีคุณไดเ้ห็นเหมือนอยา่งท่ีพระเจา้ทรงเห็น.

อธิษฐานเพ่ือชีวติคุณ, ครอบครัวและคริสตจักร
ขอบพระคุณในความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ท่ีไดท้รงเปิดตาคุณ ขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิท าการใน
ส่วนลึกของหวัใจคุณ อธิษฐานเพื่อส่ิงเหล่านั้นจนกวา่คุณจะเห็นชดัเจนยิง่ข้ึนจากมุมมองของพระ
เจา้ ขอใหพ้ระองคไ์ดป้ระทบัตราส่ิงท่ีไดท้รงเปิดเผยแก่คุณตลอดทั้งสัปดาห์ท่ีผา่นมา อธิษฐาน
เช่นเดียวกนัน้ีเพื่อครอบครัวและคริสตจกัร.

น าไปปฎบิัติ
แบ่งปันกบัใครสักคนวา่พระเจา้ไดบ้อกอะไรกบัคุณบา้ง อธิษฐานเผือ่กนัและกนัในส่ิงท่ีไดแ้บ่งปัน 
และอธิษฐานเผือ่คริสตจกัรดว้ย.

สัปดาห์หน้าจะมอีะไรบ้าง
ไม่วา่คุณจะไดรั้บประสบการณ์กบัพระเจา้มากแค่ไหน มีชยัชนะหลายต่อหลายคร้ัง หรือไดรั้บ
ค าตอบในค าอธิษฐานของคุณ แต่น่ีเป็นเพียงแค่เร่ิมตน้เท่านั้น! พระเจา้ทรงมีอีกมากท่ีจะเปิดเผยให้
คุณไดเ้ห็น ในสัปดาห์ท่ีจะถึงน้ี เราจะขอใหพ้ระเจา้ทรงจดัการกบัใจของเรา เพื่อท่ีจะไดเ้ห็นอยา่งท่ี
พระองคท์รงเห็น.



วนัที่ 8

ส าแดงหัวใจของเรา

อสิยาห์ 6:1-5

1ในปีทีก่ษตัริย์อสุซียาห์ส้ินพระชนม์ ข้าพเจ้าเห็นองค์เจ้านายประทบับนพระทีน่ั่งอนั
สูงส่งและรับการเทดิทูน และชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวหิาร 2เหนือ
พระองค์มพีวกเสราฟิมยืนอยู่ แต่ละองค์มปีีก 6 ปีก ใช้ 2 ปีกปิดหน้า ใช้ 2 ปีกปิดเท้า และ
ใช้ 2 ปีกบินไป 3ต่างกร้็องต่อกนัและกนัว่า “บริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิ พระยาห์เวห์จอม
ทพั แผ่นดินโลกทั้งส้ินเต็มด้วยพระสิริของพระองค์” 4แล้วฐานของธรณปีระตูทั้งหลายก็
ส่ันไหวเน่ืองด้วยเสียงของผู้ร้อง และพระนิเวศกเ็ต็มด้วยควนั 5และข้าพเจ้ากล่าวว่า 
“วบิัติแก่ข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าพนิาศแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาด
และข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางชนชาติทีริ่มฝีปากไม่สะอาด แต่ดวงตาของข้าพเจ้าได้เห็น
กษตัริย์ คือพระยาห์เวห์จอมทพั” 6แล้วองค์หน่ึงในพวกเสราฟิมบินมาหาข้าพเจ้า ในมือ
มถ่ีานเพลงิซ่ึงท่านเอาคมีคบีมาจากแท่นบูชา



ภาพรวม
ยงัมีอีกหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหเ้ราเห็น ทรงตอ้งการใหเ้ราเห็นสภาพของหวัใจ
ของเรา.

ข้อสังเกต
อิสยาห์เป็นคนชอบธรรม เป็นผูเ้ผยพระวจนะ แต่เม่ือเขาเห็นความบริสุทธ์ิของพระเจา้ เขา
ตระหนกัวา่มีหลายดา้นในใจของเขาท่ีตอ้งเปล่ียนแปลง เราอาจคิดวา่เราเห็นอยา่งท่ีพระเจา้เห็นอยู่
แลว้ แต่มีมากกวา่นั้น! เช่นเดียวกบัอิสยาห์ เราตอ้งยอมใหพ้ระเจา้ส าแดงจิตใจของเรา และยอมให้
พระองคน์ าส่ิงท่ีแตกหกัและมีต าหนิออกไป ส าหรับอิสยาห์ มนัเป็นความรู้สึกผดิ ส าหรับเรา อาจ
เป็นความสงสัย วติกกงัวล หรือบาป อิสยาห์ยอมรับสภาพหวัใจของเขาและยอมใหพ้ระเจา้สร้าง
ใจข้ึนใหม่ อิสยาห์พร้อมท่ีจะเห็นพระทยัและพระประสงคข์องพระเจา้. 

มนุษยม์องดูท่ีภายนอก แต่พระเจา้มองเห็นท่ีจิตใจ (1 ซมอ. 16:7ข) เม่ือเราเขา้ใกลพ้ระผูเ้ป็นเจา้ 
พระองคจ์ะทรงเปิดเผยสภาพท่ีแทจ้ริงของใจเรา เพื่อพระองคจ์ะทรงสามารถช าระลา้งและใหอ้ภยั
เรา และลบลา้งความรู้สึกผดิของเรา.

ตอบสนอง
ทูลขอพระเจา้ใหต้รวจสอบจิตใจของคุณ ส่ิงท่ีคุณตอ้งเปล่ียนแปลง ส่ิงท่ีคุณตอ้งท าเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพระลกัษณะของพระองค ์อาจเป็นทศันคติท่ีคุณยดึถือหรือนิสัยท่ีจะตอ้งท าลาย? ขอ
พระเจา้ทรงเปิดตาคุณเพื่อใหเ้ห็นถึงสภาพจิตใจของคุณ.

อธิษฐาน
ขอพระองคโ์ปรดส าแดงสภาพท่ีแทจ้ริงของใจขา้พระองค ์ตรวจสอบดูวา่มีอะไรในตวัขา้พระองค์
ท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงหรือไม่ โปรดช าระ และยกโทษใหข้า้พระองค ์และลบลา้งความผดิของขา้
พระองคด์ว้ยส่ิงท่ีพระเยซูไดท้  าบนไมก้างเขน ขอบพระคุณท่ีทรงเปล่ียนแปลงและทรงท าการใน
ขา้พระองค ์ขอโปรดสอนใหข้า้พระองคด์ าเนินชีวติในทางท่ีพระองคพ์อพระทยั  อธิษฐานทั้งหมด
น้ีในนามของพระเยซู.



วนัที่ 9

ขอทรงส าแดงทางทีด่กีว่า

อสิยาห์ 55:8 -9

8“เพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจา้ และทางของพวกเจา้กไ็ม่ใช่ทางของเรา” 
พระยาห์เวห์ตรัสดงัน้ีแหละ 9“เพราะฟ้าสวรรคสู์งกวา่แผน่ดินโลกอยา่งไร ทางของเราก็
สูงกวา่ทางของพวกเจา้ และความคิดของเรากสู็งกวา่ความคิดของเจา้อยา่งนั้น



ภาพรวม
มีวธีิท่ีดีกวา่ท่ีพระเจา้ทรงมีไวส้ าหรับเรา และพระองคต์อ้งการเปิดเผยใหเ้ราทราบ.

ข้อสังเกต
ความคิดของพระเจา้นั้นไกลเกินท่ีเราจะจินตนาการได ้หนทางของพระองคสู์งส่ง ดีกวา่ส่ิงท่ีโลกและ
ระบบของโลกน้ีมอบให ้ทรงด ารงอยูอ่ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด และดว้ยสติปัญญาและความรู้ท่ีสมบูรณ์แบบ 
วถีิทางของพระองคดี์กวา่ ฉลาดกวา่ และสมบูรณ์แบบกวา่วถีิของเรา และพระเจา้ตอ้งการแสดงใหเ้รา
เห็นวธีิการของพระองค.์

เม่ือเราใชเ้วลากบัพระเจา้ทุกวนั ในพระวจนะของพระองคแ์ละในการอธิษฐาน เราสามารถรู้ความคิด
ของพระองคแ์ละเห็นทางท่ีดีกวา่ของพระองคส์ าหรับเรา ในอสิยาห์ 55:3 พระเจา้ทรงเช้ือเชิญวา่ “จง
เอียงหูของเจา้ แลว้มาหาเรา จงฟัง เพื่อตวัเจา้จะมีชีวติ”.

คนส่วนใหญ่ใชชี้วติใน "โหมดเร่ิมตน้" เราด าเนินชีวติตามบรรทดัฐาน: รับการศึกษา หางาน สร้าง
อาชีพ ตกหลุมรัก แต่งงาน ซ้ือบา้น มีลูก และส่งพวกเขาออกไปตามวฎัจกัรแบบเดียวกนั เราอาจไม่รู้
วา่การตอบสนอง การกระท า และการตดัสินใจตามปกติของเราอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีพระเจา้ตอ้งการเพื่อเรา 
พระเจา้จะทรงเปิดเผยแนวทางของพระองคแ์ก่เรา ถา้เรารอคอยพระองค ์วนัน้ีขอใหพ้ระเจา้แสดงให้
เราเห็นถึงส่วนท่ีพระองคต์อ้งการใหเ้ราปฎิบติัโดยสอดคลอ้งกบัแนวทางของพระองค.์

เม่ือเราใชเ้วลากบัพระองคทุ์กวนั ใหเ้ราเขา้มาหาพระองคด์ว้ยหูท่ีเปิดและขอใหพ้ระองคแ์สดงทาง
ของพระองคแ์ก่เรา แทนการส่ือสารทางเดียวคือ พูดใหพ้ระองคฟั์งแต่ไม่ฟังส่ิงท่ีพระองคพ์ูด.

ตอบสนอง

เม่ือคุณใชเ้วลากบัพระองค ์คุณเห็นทางท่ีพระองคมี์ใวเ้พื่อคุณหรือไม่? พระองคท์รงส าแดงใหเ้ราเห็น
วา่เราควรรักอยา่งไร ใหอ้ภยัอยา่งไร จดัการทรัพยากรอยา่งไร วางแผนชีวติอยา่งไร เป็นผูน้  า
ครอบครัวอยา่งไร รับใชผู้อ่ื้นอยา่งไร... ในทุกแง่มุมของชีวติ วถีิทางของพระองคดี์กวา่วถีิของเรา.

อธิษฐาน

พระเจา้ ขา้พระองครู้์วา่พระองคท์รงสัพพญัญู วถีิทางของพระองคเ์หนือกวา่อยา่งเหลือเช่ือ ขา้
พระองคต์อ้งการใหพ้ระองคท์รงน า โปรดสอนวธีิการของพระองคแ์ก่ขา้พระองค ์ใหค้วามคิดของ
พระองคเ์ขา้มาแทนท่ีความคิดของขา้พระองค ์วถีิของพระองคเ์ขา้มาแทนท่ีวถีิของขา้พระองคใ์นทุก
ดา้นของชีวติ อธิษฐานส่ิงน้ีในนามพระเยซู.



วนัที่ 10

บอกทางแห่งชีวติ

สดุดี 16:7-11

7ข้าพเจ้าถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ ผู้ประทานค าปรึกษาแก่ข้าพเจ้า เออ ตอนกลางคืน
จิตใจของข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้า 8ข้าพเจ้าตั้งพระยาห์เวห์ไว้ตรงหน้าเสมอ เพราะ
พระองค์ประทบัทีข่วามือ ข้าพเจ้าจึงไม่หวัน่ไหว 9เพราะฉะน้ัน ใจข้าพเจ้าจึงยนิดีและจิต
วญิญาณกเ็ปรมปรีดิ์ ร่างกายของข้าพเจ้ากอ็าศัยอยู่อย่างปลอดภยัด้วย 10เพราะพระองค์
มไิด้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้กบัแดนคนตาย หรือให้ผู้จงรักภักดีของพระองค์ต้องเห็นหลมุ
มรณะน้ัน 11พระองค์ทรงส าแดงวถิแีห่งชีวติแก่ข้าพระองค์ ต่อพระพกัตร์พระองค์มคีวาม
ยนิดีเป่ียมล้น ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มคีวามเพลดิเพลนิอยู่เป็นนิตย์



ภาพรวม
พระเจา้ตอ้งการแสดงใหเ้ราเห็นเส้นทางแห่งชีวติ เป็นทางแห่งชีวติท่ีบริบูรณ์ ชีวติท่ีเป่ียมไปดว้ย
ความมัน่คง ความสุข ความหวงั และความร่ืนรมย์

ข้อสังเกต

ในสถานท่ีท่ีไม่คุน้เคย เราสามารถมัน่ใจไดห้ากมีไกดท่ี์สามารถแสดงเส้นทางท่ีดีท่ีสุด ปลอดภยั
ท่ีสุด ง่ายท่ีสุด หรือสวยงามท่ีสุดแก่เรา จริงไหม? ในสดุดีบทท่ี 16 ดาวดิอธิบายถึงประโยชนข์อง
การมีพระเจา้เป็นผูน้  าทาง

พระเจา้สามารถแสดงใหเ้ราเห็นถึง "วถีิแห่งชีวติ" - หนทางท่ีจะด าเนินชีวติเพื่อใหเ้ราไดรั้บ
ผลประโยชนห์รือพระพรทั้งหมดของชีวติ แน่นอนวา่ชีวติมีทั้งข้ึนและลง แต่กบัพระเจา้ เรา
สามารถไดรั้บค าแนะน าในช่วงเวลาท่ีมืดมน ไม่หวัน่ไหว มีความสุขและมีความหวงั

หากเราตอ้งการเห็นและเดินในเส้นทางน้ี เราตอ้งมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบับุคคลของพระเยซู 
พระองคไ์ม่เพียงช้ีทางใหเ้ราเห็นเท่านั้น แต่ทรงเป็นทางนั้นดว้ย (ยอห์น 14:6) สดุดี 16:11 กล่าววา่
ท่ีพระหตัถข์วาของพระเจา้มีความสุขตลอดไป เราสามารถมีประสบการณ์การมีชีวติในทางของ
พระเจา้ ชีวติแห่งการเติมเตม็ ขณะท่ีเราเดินในเส้นทางของพระองค์

ตอบสนอง
เม่ือเรามองไปท่ีพระเยซู วางใจและรอคอยพระองค ์เราสามารถคาดหวงัวา่พระองคจ์ะแสดงใหเ้รา
เห็นอยา่งชดัเจนถึงแผนการอนัยอดเยีย่มของพระองคส์ าหรับเราในปี 2023 ส าหรับทุกดา้นในชีวติ
ของเรา เราตอ้งยอมใหพ้ระเจา้ช้ีน าและน าชีวติของเราแทนท่ีเราจะท าในส่ิงท่ีเป็น “ปกติ” หรือท า
ตามปกติ เพราะเรารู้วา่พระเจา้มีแผนการท่ีดีส าหรับเรา เราจะตอ้งหยดุและถามวา่ “พระเจา้ น่ีเป็น
เส้นทางท่ีขา้พระองคค์วรจะเดินในช่วงเวลาน้ีหรือไม่? พระเจา้อะไรคือแผนการของพระองค?์” เรา
ตอ้งเปิดรับทิศทางท่ีเฉพาะเจาะจงของพระเจา้

อธิษฐาน
พระเจา้ โปรดแสดงใหข้า้พระองคเ์ห็นทางของพระองค ์ขอทรงน าขา้พระองคไ์ปในทางท่ีถูกตอ้ง 
ใหข้า้พระองคย์นือยา่งมัน่คง ขา้พระองคเ์ลือกท่ีจะเช่ือฟังและติดตามพระองคแ์ละด าเนินในทาง
ของพระองค ์ซ่ึงเป็นทางท่ีจะน าไปสู่พระพรทั้งส้ินของพระองค ์ อธิษฐานในนามพระเยซู



วนัที่ 11

สงครามแห่งความคดิ

2 โครินธ์ 10:3-6

3เพราะแม้เราอยู่ในโลก เรากไ็ม่ได้สู้รบตบมืออย่างทีโ่ลกท า 4อาวุธทีเ่ราใช้ต่อสู้
ไม่ใช่อาวุธของโลก แต่เป็นอาวุธทีเ่ป่ียมด้วยฤทธ์ิอ านาจของพระเจ้าสามารถ
ท าลายล้างทีม่ัน่ต่างๆ ได้ 5เราท าลายล้างประเด็นโต้แย้งและค าแอบอ้างทั้งปวง
ทีต่ั้งตัวขดัขวางความรู้ของพระเจ้า และเราสยบทุกความคดิให้ยอมจ านนเช่ือ
ฟังพระคริสต์  6และเราพร้อมทีจ่ะลงโทษทุกการกระท าทีไ่ม่เช่ือฟังหลงัจาก
ท่านได้เช่ือฟังอย่างสมบูรณ์แล้ว



ภาพรวม
เพื่อท่ีจะไดรั้บสติปัญญาและมุมมองของพระเจา้ เราตอ้งก าจดัความคิดท่ีต่อตา้นอ่ืนๆ ออกไป.

ข้อสังเกต
พระคมัภีร์บอกวา่เราก าลงัอยูใ่นภาวะสงคราม เป็นสงครามทางความคิด ความเห็น การรับรู้  
มุมมองโลกทศันท่ี์ขดัแยง้กบัความจริงของพระเจา้ เป็นสงครามของ “การโตแ้ยง้และการแอบ
อา้ง” และ “ความคิด” – เป็นสงครามการต่อสู้ในจิตใจ.

เพื่อท่ีจะไดรั้บสติปัญญาและมุมมองของพระเจา้ เราจ าเป็นตอ้งก าจดัความคิดท่ีต่อตา้นเหล่าน้ี
ออกไป ถอนมนัออกไปจากชีวติของเรา.

การเอาชนะสงครามเช่นน้ี เราตอ้งน าความคิดของเราใหอ้ยูภ่ายใตก้ารครอบครองของพระ
คริสต ์ หมายความวา่เราตอ้งละท้ิงความคิดท่ีต่อตา้นทางของพระเจา้และเลือกท่ีจะรับความจริง
ของพระเจา้และด าเนินชีวติตามความจริงนั้นแทน.

ตอบสนอง
ใหเ้ราทูลขอพระวญิญาณบริสุทธ์ิใหท้รงระบุมุมมอง ความคิด ความเช่ือ ความคิดเห็น ฯลฯ ใน
ตวัเราท่ีจ  าเป็นตอ้งถอนรากถอนโคนและท าลายออกไป มอบวางส่ิงเหล่านั้นกบัพระเยซู และ
ท้ิงมนัไปเสีย.

อธิษฐาน
ขา้แต่พระเจา้ ขอพระองคท์รงเปล่ียนความคิดของขา้พระองคใ์หม่ และทรงก าจดัทุกขั้นตอน
ของความคิดท่ีขดัต่อพระวจนะของพระองค ์ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคข์อการอภยัจากความ
ทะเยอทะยานท่ีเห็นแก่ตวั การโตเ้ถียงดว้ยเหตุผลของมนุษย ์และความกงัวลในชีวติท่ีท าใหข้า้
พระองคไ์ม่เช่ือฟังพระองค ์ขา้พระองคข์อละท้ิงส่ิงเหล่าน้ีในชีวติในเวลาน้ี และขอประกาศวา่
ศตัรูจะไม่มีอ านาจอยูเ่หนือขา้พระองค ์ ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีป้อมปราการเหล่าน้ีไดถู้กท าลาย
ลง ในนามพระเยซู อาเมน.



วนัที่ 12

เปิดทุกประตู

ววิรณ์ 3:8

“เรารู้จักความประพฤติของเจ้า น่ีแน่ะ เราจัดวางประตูทีเ่ปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้า ประตูน้ี
ไม่มีใครสามารถปิดได้ เรารู้ว่าเจ้ามีก าลงัเพยีงเลก็น้อย แต่กระน้ันเจ้ากถ็อืรักษาค าของเรา 
และไม่ได้ปฏเิสธนามของเรา



ภาพรวม
ประตูของทุกๆ โอกาสอยูร่อบตวัเรา เราตอ้งหาใหเ้จอ!

ข้อสังเกต
พระคมัภีร์ขอ้น้ีเป็นพระสัญญาท่ีทรงใหไ้วก้บัคริสตจกัรฟิลาเดลเฟีย จากพระค าน้ีบอกใหเ้รารู้วา่
พระเจา้เป็นผูท้รงเปิดประตูให ้ประตูใดท่ีพระองคท์รงเปิด ไม่มีใครสามารถปิดได ้และไม่มีส่ิงใด
สามารถขดัขวางพวกเขาจากการเขา้ไปถึงโอกาสท่ีพระเจา้ประทานใหไ้ด.้

ในท านองเดียวกนั ส าหรับเรา พระเจา้ไดเ้ตรียมประตูแห่งโอกาสไวม้ากมายเพื่อเรา เพียงแค่เรา
ตอ้งมองดู! คุณเคยสังเกตพนกังานขายตามงานต่างๆ ท่ีพวกเขาจดัข้ึนหรือไม่? พวกเขาท างาน
อยา่งแขง็ขนั พวกเขามองเห็นทุกคนท่ีเดินผา่นไปมาในฐานะลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพ ลูกคา้เหล่านั้นเป็น
เหมือน 'ประตูท่ีเปิดกวา้ง'! เราเองสามารถท าไดดี้เช่นกนัหากมีทศันคติแบบเดียวกนัน้ี เพราะเป็น
เร่ืองง่ายท่ีจะพลาดโอกาสเหล่านั้นหากเราไม่ตั้งใจมองหา.

ไม่วา่จะเป็นท่ีโรงเรียน ท่ีท างาน หรือแมก้ระทัง่ท่ีบา้น หมัน่หาโอกาสในวนัน้ี! มีประตูเปิดอยู่
เสมอเพื่อท่ีจะเป็นพรและไดรั้บพร ไม่วา่คุณจะอยูท่ี่ไหน!

ตอบสนอง
ทูลขอพระเจา้ใหเ้ปิดตาของคุณสู่ประตูท่ีพระองคเ์ปิดให ้เพื่อท่ีคุณจะไม่พลาดโอกาสท่ีพระองค์
ทรงประทานให.้

อธิษฐาน
พระเจา้ท่ีรัก ขา้พระองครั์บรู้วา่พระองคท์รงประสงคจ์ะเปิดประตูใหข้า้พระองค ์โปรดช่วยใหข้า้
พระองคเ์อาใจใส่และเช่ือฟังพระวจนะของพระองค ์เพื่อขา้พระองคจ์ะไม่พลาดโอกาสท่ีพระองค์
ตั้งไวต่้อหนา้ขา้พระองค ์ในนามพระเยซู อาเมน.



วนัที่ 13

ความเช่ือช่วยให้เอาชนะ

มาระโก 2: 2-5

2คนจ านวนมากกม็าชุมนุมกนัจนล้นออกไปถงึนอกประตู ขณะทีพ่ระองค์กล่าวพระ
วจนะให้พวกเขาฟังอยู่น้ัน 3มีคนส่ีคนหามคนง่อยคนหน่ึงมาเฝ้าพระองค์ 4แต่เมื่อพวก
เขาไม่สามารถเข้าไปถงึตัวของพระองค์เพราะมีคนมาก พวกเขาจึงเจาะดาดฟ้าตรงที่
พระองค์ประทบัน้ัน และเมื่อท าเป็นช่องแล้ว พวกเขากห็ย่อนแคร่ทีค่นง่อยนอนอยู่ลง
ไป 5 เม่ือพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเช่ือของพวกเขา พระองค์จึงตรัสกบัคนง่อย
ว่า “ลกูเอ๋ย บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว”



ภาพรวม
ความเช่ือท าใหเ้ราเห็นวา่พระเจา้สามารถท าการอศัจรรยไ์ดแ้มว้า่จะมีอุปสรรคขดัขวาง.

ข้อสังเกต
ในมาระโก 2:1-12 เพื่อนทั้งส่ีคนของชายง่อยกระท าการอยา่งกลา้หาญเพื่อพาเพื่อนท่ีเป็นอมัพาตมา
หาพระเยซู โดยเช่ือวา่พระองคจ์ะทรงรักษาเขาได ้พระเยซูทรงอยูท่่ามกลางฝงูชนเบียดเสียดกนั และ
ไม่สามารถเขา้ไปถึงพระองคไ์ด ้แต่เพื่อนท่ีกลา้หาญไดข้ึ้นไปบนหลงัคา เจาะรู และหยอ่นชายง่อยลง
ตรงหนา้พระเยซู น่ีคือยทุธวธีิท่ีเกิดจากแรงบนัดาลใจของความเช่ือ!

ความเช่ือท าใหเ้ราเห็นวา่ปาฏิหาริยเ์ป็นไปไดไ้ม่วา่จะมีอุปสรรคใดมาขวางทางกต็าม และความเช่ือก็
เป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ราเอาชนะความยากล าบากทุกอยา่งได.้

เม่ือเจอปัญหาความทา้ทาย กเ็ป็นเร่ืองง่ายท่ีเราจะมองเห็นแต่อุปสรรคหรือส่ิงกีดขวาง แต่เราตอ้งเห็น
เช่นเดียวกบัเพื่อนของชายง่อยท่ีเป่ียมดว้ยเช่ือวา่พระเจา้สามารถท าการอศัจรรยไ์ด.้

ตอบสนอง
พระเจา้สามารถท าการอศัจรรยไ์ด!้ อยา่ปล่อยใหส้ถานการณ์หรือความยากล าบากท าใหคุ้ณทอ้แท ้
ขอใหพ้ระเจา้เปิดตาแห่งความเช่ือของเราและเช่ือวางใจพระองคส์ าหรับการอศัจรรย.์

อธิษฐาน
ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคเ์ช่ือวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ท่ีไม่มีส่ิงใดเป็นไปไม่ไดส้ าหรับพระองค ์ขอ
ทรงเปิดตาขา้พระองคใ์หเ้ห็นการอศัจรรยท่ี์พระองคท์รงท าไดใ้นสถานการณ์ของขา้พระองค ์และขา้
พระองคต์อ้งการเห็นโอกาสท่ีอยูเ่หนือทุกอุปสรรค อธิษฐานดว้ยความเช่ือ ในนามพระเยซู อาเมน.



วนัที่ 14

การปฎบิัติ

เยเรมย์ี 17:10a

“เราคอืพระยาห์เวห์ตรวจค้นดูจิตและทดสอบดูใจ

สุภาษติ 4:23

จงระแวดระวังใจของเจ้ายิง่กว่าส่ิงอ่ืนใด เพราะทุกส่ิงทีเ่จ้าท าออกมาจาก
ใจ



สรุปตลอดทั้งสัปดาห์

ใจเป็นตวัก าหนดวถีิชีวติของคุณและพระเจา้ทรงใหค้วามส าคญัต่อส่ิงน้ี ตลอดทั้งสัปดาห์ท่ีผา่นมา
คุณไดข้อใหพ้ระเจา้ท างานในใจ เปิดเผยในส่ิงท่ีคุณจะตอ้งเปล่ียนแปลง รวมถึงจะด าเนินชีวติอยา่ง
มีชยัชนะไดอ้ยา่งไรและการเตรียมพร้อมส าหรับการอศัจรรย.์

เขยีนส่ิงทีพ่ระเจ้าได้เปิดเผยแก่คุณ

พระเจา้ไดเ้ปิดเผยใหคุ้ณเห็นหลายๆ ส่ิง ในสัปดาห์ท่ีผา่นมาน้ี ใหนึ้กถึงส่ิงท่ีพระองคส์ าแดงเป็น
พิเศษเก่ียวกบัใจของคุณ พื้นท่ีท่ีพระองคไ์ดท้  างานในคุณ ทางท่ีควรจะเดิน ประตูท่ีทรงเปิดออก
และการอศัจรรยท่ี์คุณเรียกร้อง เขียนส่ิงเหล่านั้นออกมา.

อธิษฐานต่อส่ิงทีพ่ระองค์ทรงเปิดเผยแก่คุณ

ขอบคุณพระเจา้ท่ีทรงสัตยซ่ื์อในการเปิดตาและท าการในใจของเรา ขอพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรง
ประทบัตราการงานท่ีพระองคท์รงท าในใจของคุณ และท่ีจะทรงท ามากข้ึนในสัปดาห์ท่ีจะถึงน้ี 
ขอใหพ้ระองคช่์วยเหลือท่ีคุณจะด าเนินชีวติดว้ยหวัใจท่ีไดรั้บการสร้างข้ึนมาใหม่แลว้ อธิษฐาน
เช่นเดียวกนัน้ีเพื่อครอบครัวและเพื่อคริสตจกัร.

น าไปปฎบิัติ

พิจารณาวา่คุณตอ้งปลูกฝังนิสัยและพฒันารูปแบบความคิดใหม่อะไรบา้ง  แบ่งปันกบัใครสักคน
ในส่ิงท่ีพระเจา้ท าเพื่อคุณ อธิษฐานเพื่อกนัและกนั และอธิษฐานเผือ่คริสตจกัรดว้ย.

สัปดาห์หน้าจะมอีะไรบ้าง

ยงัมอีกีมากในสัปดาห์ทีจ่ะถึงนี้!  เราจะทูลขอให้พระเจ้าทรงเปิดตาให้เราได้เห็นถึงส่ิงทีพ่ระองค์
เตรียมใว้เพ่ือพวกเรา.



วนัที่ 15

เห็นความสัตย์ซ่ือของพระเจ้า

โยชูวา 23:14

14 “น่ีแน่ะ ข้าพเจ้าก าลงัจะตายแล้ว พวกท่านได้ทราบในจิตในใจของท่านแล้วว่าไม่มีส่ิง
ดีสักส่ิงเดียวซ่ึงพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านสัญญาเกีย่วกบัท่านแล้วล้มเหลวไป ส าเร็จ
หมดทุกอย่าง ไม่มีสักอย่างเดียวทีล้่มเหลว



ภาพรวม
พระเจา้ทรงสัตยซ่ื์อและไม่เคยผดิสัญญาทุกประการท่ีทรงใหไ้ว.้

ข้อสังเกต
ก่อนท่ีโยชูวาจะส้ินชีวติ เขาเตือนชาวอิสราเอลใหเ้ห็นวา่พระเจา้ทรงสัตยซ่ื์อ – ทุกค าสัญญาท่ีพระเจา้ใหไ้ว ้พระองค์
ทรงรักษาและไม่มีสักค าเดียวท่ีลม้เหลว เขาเตือนใหอิ้สราเอลเห็นความสัตยซ่ื์อของพระเจา้และมัน่คงในนั้น ใน
ท านองเดียวกนั พระเจา้ก าลงัเตือนเราใหเ้ห็นความสัตยซ่ื์อของพระองคใ์นชีวติของเราและมัน่คงในความหวงัของ
เรา.

บางคร้ังเม่ือเราผา่นสถานการณ์ต่างๆ เราอาจถูกล่อลวงใหคิ้ดวา่พระสัญญาบางอยา่งของพระเจา้อาจไม่เกิดข้ึนใน
ชีวติของเรา น่ีคือจุดท่ีเราตอ้งตระหนกัวา่พระเจา้ทรงสัตยซ่ื์อ ทรงเป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ และทุกส่ิงท่ีพระองคท์รง
สัญญาไวจ้ะส าเร็จ.

กนัดารวถีิ 23:19 เตือนเราวา่: "พระเจา้ไม่ใช่มนุษย ์ดงันั้น พระองคจึ์งไม่ตรัสมุสา พระองคไ์ม่ใช่มนุษย ์ดงันั้น 
พระองคจึ์งไม่ทรงเปล่ียนพระทยั พระองคเ์คยตรัสและไม่ทรงกระท าหรือไม่? พระองคเ์คยสัญญาและไม่รักษา
สัญญานั้นไหม?

2 โครินธ์ 1:20 เตือนเราวา่: พระสัญญาทั้งหมดของพระเจา้ส าเร็จแลว้ในพระคริสตพ์ร้อมกบัเสียงท่ีดงักอ้งวา่ "ใช่!" 
และโดยทางพระคริสต ์"อาเมน" ของเรา (ซ่ึงแปลวา่ "ใช่") จะข้ึนไปหาพระเจา้เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค.์

ตอบสนอง

ไม่วา่คุณก าลงัเผชิญกบัสถานการณ์ใดในวนัน้ีหรือปีน้ี ขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิเปิดตาของคุณใหเ้ห็นความสัตย์
ซ่ือของพระเจา้ คุณสามารถคาดหวงัวา่พระเจา้ทรงเป็นจริงเพราะไม่มีพระสัญญาสักขอ้เดียวท่ีจะไม่ส าเร็จ.

พระเจา้ทรงสัตยซ่ื์อเสมอท่ีจะยกโทษใหเ้รา พระองคป์ระทานชยัชนะเหนือเน้ือหนงัแก่เรา พระองคต์อบค าอธิษฐาน
ของเรา ท าปาฏิหาริย ์รักษาความเจบ็ป่วยของเรา พระองคท์รงพิสูจน์คร้ังแลว้คร้ังเล่าวา่พระองคท์รงสัตยจ์ริงต่อพระ
วจนะของพระองค ์เราวางใจในพระองคไ์ด.้

อธิษฐาน
พระบิดาเจา้ ขา้พระองคม์อบสถานการณ์ท่ีเป็นไปไม่ไดใ้หพ้ระองค ์ขอทรงยกโทษใหข้า้พระองคท่ี์ขาดความเช่ือ
และปล่อยใหค้วามคิดและความสงสัยอยูเ่หนือพระวจนะของพระองค ์ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคว์างใจและเช่ือฟัง
พระองค ์ด าเนินในความเช่ือเพื่อขา้พระองคจ์ะไดรั้บในส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู เอเมน.

ขา้พระองคร์อคอยท่ีพระสัญญาทั้งหมดของพระองคท่ี์จะส าเร็จทุกประการ เพราะพระองคเ์ป็นพระเจา้ท่ีซ่ือสัตย!์



วนัที่ 16

เห็นความดขีองพระเจ้า

สดุดี 34: 8-10
8เชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระยาห์เวห์ประเสริฐ คนทีล่ีภ้ัยอยู่ในพระองค์กเ็ป็นสุข 9
บรรดาวสุิทธิชนของพระองค์ จงย าเกรงพระยาห์เวห์ เพราะผู้ทีย่ าเกรงพระองค์ไม่ขาด
แคลน 10เหล่าสิงห์หนุ่มยงัขาดแคลนและหิวโหย แต่ผู้ทีแ่สวงหาพระยาห์เวห์ไม่ขาดส่ิง
ดีใดๆ.

สดุดี 27:13

13 ข้าพเจ้าเช่ือแน่ว่า ข้าพเจ้าจะเห็นความดีของพระยาห์เวห์ ในแผ่นดินของคนเป็น



ภาพรวม
ความดีของพระเจา้บรรยายถึงความสมบูรณ์แบบทางศีลธรรมของพระองค ์ความรักของพระองคน์ั้นดีเลิศ พระ
ปัญญา พระลกัษณะ ฤทธ์ิเดช พระสัญญาและความตั้งใจของพระองคท่ี์มีต่อเรา ลว้นมาจากความสมบูรณ์แบบของ
พระองค ์การรับรู้และเห็นวา่พระเจา้ดีอยา่งสมบูรณ์จะเปล่ียนวธีิท่ีเราสัมพนัธ์กบัพระองค์

ข้อสังเกต
ในสดุดีบทท่ี 34 ดาวดิประกาศวา่พระเจา้ประเสริฐ ซ่ึงหมายความวา่พระเจา้ทรงเป็นความสมบูรณ์แบบทางศีลธรรม
อยา่งแทจ้ริง ธรรมชาติของพระองคคื์อแสนดี ความดีหลัง่ไหลออกมาจากพระองค ์ผูป้ระพนัธ์เพลงสดุดีทา้ทายใหเ้รา
ล้ิมรส สัมผสัความดีของพระเจา้ และเม่ือเราเร่ิมเห็นความดีของพระเจา้ ส่ิงดีๆ ก็เร่ิมหลัง่ไหลเขา้มาในชีวติของเรา

ถา้มีคนบอกคุณวา่ร้านขายปูผดัพริกร้านนั้นหรือร้านน้ีอร่อยมาก คุณจะไม่มีทางรู้วา่มนัอร่อยแค่ไหนจนกวา่คุณจะ
ไปลองชิมดว้ยตวัเอง ความดีของพระเจา้ก็เช่นเดียวกนั! เราตอ้งชิมและเห็น - สัมผสัและรับรู้ถึงความดีนั้นของ
พระองค!์

ความตั้งใจและแผนการของพระเจา้นั้นดีส าหรับเรา (โรม 8:28; เยเรมีย ์29:11) พระองคเ์ตรียนตอนจบท่ีดีใวใ้หเ้รา 
พระเจา้ไดท้  าการดีในอดีต ทรงก าลงัท าในปัจจุบนั และจะท าส่ิงดีๆ ต่อไปในชีวติของเรา พระองคท์  าส่ิงดีในชีวติของ
เรายงัไม่หมด

พระเจา้ตอ้งการใหมุ้มมองของเราเก่ียวกบัความดีของพระองคก์ลบัคืนมา ตอ้งการใหรู้้วา่พระองคอ์ยูก่บัเรา เพื่อเรา
และความตั้งใจของพระองคท่ี์มีต่อเรานั้นดี 100% แน่นอน ชีวติไม่ไดโ้รยดว้ยกลีบกุหลาบ และเราตอ้งเผชิญกบัความ
ทา้ทาย เราจะไม่ปล่อยใหส้ถานการณ์ของเราเปล่ียนมุมมองต่อความดีของพระเจา้ แต่ใหค้วามดีของพระเจา้เปล่ียน
มุมมองของเราต่อสถานการณ์ เม่ือเราเรียนรู้ท่ีจะท าเช่นน้ี นัน่เป็นการสร้างอุปนิสัยและสร้างความมัน่ใจในความดี
ของพระเจา้ และในพระลกัษณะท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลงของพระองค์

ตอบสนอง
คุณตระหนกัถึงความดีของพระเจา้ท่ีท าการในชีวติของคุณหรือไม่? เม่ือคุณนึกถึงอนาคต คุณมองเห็นความดีและ
ความเมตตา (สดุดี 23:6) หรือความยากล าบากและความลม้เหลว? คิดถึงความดีทั้งหมดท่ีพระเจา้ทรงเทลงมาใหคุ้ณ 
กระตุน้หวัใจของคุณใหป้ระกาศความดีของพระเจา้และขอบคุณพระองค์

อธิษฐาน
พระบิดาเจา้ ขอบพระคุณท่ีความดีของพระองคไ์ม่เคยเปล่ียนแปลง วนัน้ี ขา้พระองคร์ะลึกถึงและขอบคุณส าหรับส่ิง
ดีทั้งหมดท่ีพระองคท์รงท าในชีวติของขา้พระองค ์วธีิท่ีพระองคท์รงช่วยขา้พระองค ์ตอบค าอธิษฐาน รักษาขา้
พระองค ์ไม่เคยทอดทิ้งขา้พระองค ์และมอบพระสัญญาใหแ้ก่ขา้พระองค ์ขา้พระองครู้์วา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ท่ีแสน
ดี! ขา้พระองคข์อบพระคุณท่ีขา้พระองคจ์ะไดเ้ห็นความดีอนัอุดมของพระองคทุ์กวนั อธิษฐานในพระนามพระเยซู 
เอเมน!



วนัที่ 17

เห็นส่ิงดขีองพระเจ้า

สดุดี 68:19 

19 สาธุการแด่องค์เจ้านายผู้ทรงแบกภาระเพือ่เราอยู่ทุกวันพระเจ้าผู้ทรงเป็นความ
รอดของเรา

สดุดี 103:2-5

2 จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์และอย่าลืมพระราชกจิอนัมี
พระคุณทั้งส้ินของพระองค์ 3 ผู้ทรงอภัยความช่ัวทั้งส้ินของเจ้า ผู้ทรงรักษาโรค
ทั้งส้ินของเจ้า 4 ผู้ทรงไถ่ชีวติของเจ้ามาจากหลมุมรณะผู้ทรงสวมความรักมัน่คง
และพระกรุณาให้เจ้า 5 ผู้ทรงให้เจ้าอิม่ด้วยของดี ตลอดชีวติของเจ้าวยัหนุ่มของเจ้า
จึงกลบัขึน้มาใหม่อย่างวยันกอนิทรี!



ภาพรวม
พระเจา้ตอ้งการอวยพรเราทุกวนั ส่ิงดีๆ ของพระองคไ์ม่ไดม้าแบบหยดเล็กๆ แต่มากมายมหาศาล! เราสามารถ
คาดหวงัและเรียกร้องส่ิงดีๆ เหล่านั้นจากพระองคไ์ด!้

ข้อสังเกต

เรามกัเช่ือมโยงค าวา่ "แบก" กบัแนวคิดเชิงลบ เช่น "ภาระหนกัเกินไป" หรือ "ภาระ" หรือ "น ้าหนกั" หรือ "งาน
ลน้มือ" แต่ในท่ีน้ี ค  าวา่ "แบก" มีความหมายท่ีน่ายนิดี! สดุดี 68:19 กล่าววา่ องคเ์จา้นายผูท้รงแบกภาระเพื่อเราอยู่
ทุกวนั! ท าใหนึ้กถึงภาพของรถบรรทุกท่ีเตม็ไปดว้ยของมากมาย!

พระเจา้เป็นพระเจา้แห่งการอวยพร หลงัจากท่ีพระองคท์รงสร้างอาดมัและเอวา ส่ิงแรกท่ีพระองคท์  าคืออวยพร
พวกเขา (ปฐก 1:27) พระเยซูเสด็จมาส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนเพื่อเรา เพื่อใหเ้ราเป็นอิสระจากค าสาปแช่งของ
บาป และน าเราคืนสู่ต าแหน่งท่ีจะไดรั้บพระพร.

สดุดี 103 ไดก้ล่าวถึงพรเหล่าน้ีใวบ้างส่วนเช่น : การใหอ้ภยั การรักษาทุกโรคภยั การช่วยใหร้อดจากความตาย 
คลุมเราใวด้ว้ยความรักและความเมตตา เติมดว้ยส่ิงดีๆ ก าลงั และเร่ียวแรง / เยาวชนท่ีไดรั้บการสร้างข้ีนใหม่.

น่ีคือส่ิงท่ีเราคาดหวงัไดทุ้กวนัจากพระเจา้พระผูช่้วยของเรา เราสามารถรับสิทธิประโยชน์เหล่าน้ีไดทุ้กวนั และ
คาดหวงัวา่จะไดรั้บอยา่งเหลือเฟือในวนัต่อๆ ไป!

เราจะตอ้งมีมุมมองวา่พระเจา้นั้นเพื่อเรา พระองคไ์ม่ไดต่้อตา้นเรา และพระองคต์อ้งการอวยพรเราทุกวนั ส่ิงน้ีจะ
เปล่ียนวธีิคิด การใชชี้วติ และการวางแผนของเรา เราไม่ตอ้งอยูภ่ายใตค้วามกลวั วติกกงัวล หรือรู้สึกวา่ตอ้งคอย
ระวงัตวั เราจะมีความมัน่ใจและแน่ใจวา่ไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึน พระเจา้ทรงอยูฝ่่ายเรา พระองคอ์ยูก่บัเรา และ
พระองคไ์ม่มีวนัท่ีจะหยดุอวยพรเรา.

ตอบสนอง

ใหเ้รายอมรับวา่พระเจา้ทรงเป็นผูท่ี้อวยพรเรา พระองคต์อ้งการท่ีจะประทานส่ิงดีๆ ใหเ้ราทุกวนั  เราสามารถ
สรรเสริญพระเจา้ส าหรับส่ิงดีเหล่านั้น  และเรียกร้องส่ิงดีๆ นั้นเพื่อตวัคุณ และคนท่ีคุณรักได!้

อธิษฐาน
ขอบคุณพระบิดาบนสวรรคส์ าหรับการแบกภาระเพื่อขา้พระองคทุ์กวนั! ขอบคุณส าหรับ (ส่ิงดีๆ ทั้งหมดท่ีคุณนึก
ออก) ขา้พระองคอ์ศัจรรยใ์จในความดีของพระองค ์ขา้พระองคส์รรเสริญพระองคส์ าหรับทุกส่ิงท่ีทรงอวยพรและ
รอคอยท่ีจะไดรั้บทุกๆ วนั เพราะพระองคอ์ยูใ่นชีวติของขา้พระองค ์ ขอบคุณพระองค!์   อธิษฐานในพระนามพระ
เยซู  เอเมน.



วนัที่ 18

เห็นฤทธ์ิเดชของพระเจ้า

มทัธิว 8:23-27

23 เม่ือพระองค์เสด็จลงเรือ พวกสาวกของพระองค์กต็ามพระองค์ไป 24 น่ีแน่ะ เกดิพายุ
ใหญ่ในทะเลสาบจนคล่ืนซัดท่วมเรือ แต่พระองค์บรรทมอยู่ 25 และพวกสาวกมาปลกุ
พระองค์ ทูลว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอพระองค์โปรดช่วยเถิด เราก าลงัจะจมอยู่แล้ว” 26 
พระองค์จึงตรัสกบัพวกเขาว่า “ท าไมจึงกลวันัก? คนศรัทธาน้อย” แล้วพระองค์ทรงลกุ
ขึน้ห้ามลมและทะเล คล่ืนลมกส็งบเงียบทัว่ไป 27 คนเหล่าน้ันกอ็ศัจรรย์ใจพูดกนัว่า 
“ท่านผู้นีเ้ป็นใครกนัแน่



ภาพรวม
พระเยซูทรงมีอ านาจเหนือพาย ุแต่เหล่าสาวกของพระองคพ์อเห็นพายกุก็ลวัจนสุดชีวติ

ข้อสังเกต
พระเยซูทรงบอกเหล่าสาวกใหข้า้มทะเลสาบไปฝ่ังโนน้ แต่กลางทะเลสาบเกิดพายรุุนแรง สาวกซ่ึง
เป็นชาวประมงท่ีช ่าชองต่ืนตระหนกและหวาดกลวัวา่จะเอาชีวติไม่รอด ตรงกนัขา้ม พระเยซูทรง
บรรทมหลบัสนิทในเรือ พวกสาวกคิดวา่เขาตอ้งตายเพราะพายแุน่นอน แต่พระเยซูก าลงังีบหลบั!

ส่ิงน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่เหล่าสาวกไม่ไดรู้้จกัพระเยซูอยา่งท่ีคิด พวกเขาไม่รู้วา่พระองคท์รงมีอ านาจ
เหนือธรรมชาติ พระองคท์รงตรัสหา้มพายเุพียงค าเดียว และมนักส็งบลง.

พระเยซูไดบ้อกเหล่าสาวกแลว้วา่ใหข้า้มไปอีกฟากหน่ึง แต่พวกเขาละท้ิงความหวงัเม่ือพายโุหม
กระหน ่า พายเุกิดข้ึนเพื่อทา้ทายทิศทางและวตัถุประสงคข์องพระเจา้ในชีวติของเรา เราตอ้งมุ่งความ
สนใจไปท่ีส่ิงท่ีพระเจา้ตรัส ไม่ใช่ท่ีพาย.ุ

เม่ือพายตุะโกนวา่ "เธออยูค่นเดียวนะ" "พระเยซูไม่สนใจเธอหรอก" "เธอตายแน่" และ "น่ีเองคือจุด
จบ!"  เราตอ้งฟังเสียงท่ีไม่เปล่ียนแปลงของพระเจา้ คือเสียงแห่งการสถิตอยูข่องพระองค ์อยา่ฟัง
เสียงพาย ุเปิดตาของคุณเพื่อดูฤทธ์ิเดชของพระเจา้ พระเยซูยิง่ใหญ่กวา่พายใุด ๆ ท่ีคุณจะตอ้งเผชิญ 
พระองคไ์ดพ้ิชิตและฟ้ืนข้ึนจากความตาย! ไม่มีอะไรท่ีเป็นไปไม่ไดส้ าหรับพระเจา้ พระองคน์ั้น
เพื่อคุณและไม่ต่อสู้คุณ.

ตอบสนอง
คุณเห็นสถานการณ์ท่ีทา้ทายค าสัญญาหรือทิศทางท่ีพระเจา้ตรัสกบัคุณหรือไม่? ขอพระเจา้เปิดตา
ของคุณเพื่อใหเ้ห็นฤทธ์ิเดชอนัยิง่ใหญ่ของพระองคแ์ละประกาศความยิง่ใหญ่ของพระองคเ์หนือ
สถานการณ์นั้น มองดว้ยสายตาแห่งความเช่ือ รู้วา่วนัน้ีพระเยซูอยูก่บัคุณ สัง่ใหพ้ายขุองคุณสงบน่ิง.

อธิษฐาน
พระเจา้ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ท่ีไม่มีส่ิงใดเป็นไปไม่ได ้พระองคไ์ดพ้ิชิตแมก้ระทัง่ความตาย 
ขอบคุณท่ีพระองคท์รงอยูเ่พื่อขา้พระองค ์และพระองคท์รงมีอ านาจเหนือสถานการณ์ของขา้
พระองค ์ขา้พระองคข์อประกาศวา่พระองคย์ิง่ใหญ่กวา่พายใุดๆ ขา้พระองคข์อประกาศวา่พระ
สัญญาทั้งหมดของพระองคน์ั้น "ใช่" และจะเกิดข้ึนจริง ขอบคุณพระองค ์  อธิษฐานในพระนาม
พระเยซู  เอเมน.



วนัที่ 19

เห็นการเกบ็เกีย่วของพระเจ้า

ยอหน์ 4:35-36

35 พวกท่านบอกว่าอกีส่ีเดือนจะถึงฤดูเกีย่วข้าวแล้วไม่ใช่หรือ? ส่วนเราบอกพวกท่านว่า 
เงยหน้าขึน้ดูนาเถิด ทุ่งนาเหลืองอร่ามและถึงเวลาเกีย่วแล้ว 36 คนเกีย่วก าลงัได้รับค่าจ้าง
และก าลงัรวบรวมพืชผลไว้ส าหรับชีวติ

นิรันดร์ เพ่ือทั้งคนหว่านและคนเกีย่วจะได้ช่ืนชมยนิดด้ีวยกนั



ภาพรวม
พระเยซูตอ้งการใหเ้ราเห็นวา่การเก็บเก่ียวพร้อมแลว้ในตอนน้ี.

ข้อสังเกต
ในยอห์นบทท่ี 4 พระเยซูเพิ่งพบหญิงชาวสะมาเรียท่ีบ่อน ้า ไดท้รงสอนเธอ และผูค้นทั้งเมืองก็ไดรั้บรู้เร่ืองราวของ
พระองค ์เม่ือเหล่าสาวกกลบัมาจากการซ้ืออาหาร พระเยซูทรงเร่ิมสอนพวกเขาเก่ียวกบัความเร่งด่วนและความส าคญั
ของข่าวประเสริฐ.

โดยใชก้ารเปรียบเทียบเร่ืองการเพาะปลูก พระเยซูทรงช้ีใหเ้ห็นวา่พระองคท์รงมีมุมมองท่ีแตกต่างจากเหล่าเก่ียวกบั
ล าดบัความส าคญัของข่าวประเสริฐ ส าหรับพวกสาวก เวลาของพวกเขาคือ "ภายหลงั" แต่ส าหรับพระเยซู คือ 
"เด๋ียวน้ี"

เช่นเดียวกบัเหล่าสาวก เราจ าเป็นตอ้งเปล่ียนมุมมองเก่ียวกบัการเก็บเก่ียวดว้ยเช่นกนั มีผูเ้ช่ือจ านวนนอ้ยมากท่ีจะพูด
วา่ “การแบ่งปันข่าวประเสริฐไม่ใช่เร่ืองส าคญั” แต่บ่อยคร้ัง เราอาจคิดวา่ “ยงัไม่ใช่เวลาท่ีเหมาะสม” หรือ “รอไป
ก่อน” แต่พระเยซูตรัสวา่ การเก็บเก่ียวนั้นพร้อมแลว้.

พระเยซูยงับอกสาวกดว้ยวา่ “คนงานเก่ียวขา้วไดรั้บค่าจา้งดี” คนงานจะไดรั้บเงินก็ต่อเม่ือท างานเสร็จแลว้เท่านั้น ดว้ย
เหตุน้ี พระเยซูก าลงับอกเหล่าสาวกวา่พระองคก์ าลงัเตรียมการเพื่อจะรวบรวมขา้วท่ีสุกแลว้ เวลาเหลือนอ้ยลงทุกที 
พระองคก์ าลงัจะกลบัมาในไม่ชา้น้ี.

เม่ือเราเขา้ใจมุมมองน้ี มนัจะเปล่ียนวธีิท่ีเรามีส่วนร่วมในงานพนัธกิจ เปล่ียนวธีิการตดัสินใจและการจดัล าดบั
ความส าคญั.

เม่ือไม่นานมาน้ีฉนัและเพื่อนสองสามคน ไดไ้ปแบ่งปันพระกิตติคุณตามทอ้งถนน และเราไดพ้บกบัเด็กชายอาย ุ18 ปี
ท่ีไม่เคยไดย้นิเก่ียวกบัพระเยซูมาก่อน เขาดูจะเงียบๆ และไม่ตอบสนองในขณะท่ีเราพูด แต่ท่ีฉนัประหลาดใจก็คือเขา
ตอบทนัทีวา่ "รับ" เม่ือเราถามวา่เขาตอ้งการรับพระเยซูหรือไม่! ส่ิงน้ีเตือนใจฉนัวา่ไม่เพียงแต่ผูค้นตอ้งการพระเยซู
เท่านั้น แต่เป็นตามท่ีขอ้พระคมัภีร์เนน้ย  ้าวา่ หลายคนเตม็ใจยอมรับพระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช่้วยให้
รอดของพวกเขาแลว้.

ตอบสนอง
ใหเ้ราทูลขอใหพ้ระเจา้ประทานมุมมองใหม่ๆ เก่ียวกบัการเก็บเก่ียว ใหเ้ห็นความเร่งด่วนและจดัล าดบัความส าคญัของ
พนัธกิจ อธิษฐานและประกาศวา่ “วนัน้ีเป็นวนัแห่งความรอดส าหรับเพื่อนๆ และครอบครัวของเรา”

อธิษฐาน
พระเจา้ โปรดช่วยขา้พระองคใ์หเ้ขา้ใจความเร่งรีบของเวลาและล าดบัความส าคญัของพนัธกิจของพระองค ์โปรดช่วย
ใหข้า้พระองคเ์ขา้ใจพระประสงคแ์ละเวลาของพระองค ์ขา้พระองคต์อ้งการใหน้ ้าพระทยัของพระองคมี์ความส าคญั
เป็นท่ีหน่ึง เหมือนท่ีพระเยซูทรงท า อธิษฐานในพระนามพระเยซู เอเมน.



วนัที่ 20

เห็นความโปรดปรานของพระเจ้า

เอเฟซัส 1:18-19

18ขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึน้ เพ่ือจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวงั
อะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านน้ัน และรู้ว่ามรดกทีม่ศัีกดิ์ศรีของพระองค์
ส าหรับพวกธรรมกิชนน้ันบริบูรณ์เพยีงไร 19และรู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์
ยิง่ใหญ่มากมายเพยีงไรส าหรับเราทีเ่ช่ือน้ัน เป็นฤทธ์ิเดชเดียวกับการท ากจิอนัทรง
อานุภาพและทรงพลงัของพระองค์



ภาพรวม
วนัน้ีเราสามารถเห็นความโปรดปรานของพระเจา้ผา่นทางพระวญิญาณแห่งการเปิดเผย.

ข้อสังเกต
คุณรู้หรือไม่วา่พระเจา้ยอมรับในตวัคุณ? นัน่คือความหมายของ "ความโปรดปราน" แบบเขา้ใจง่ายๆ คุณอยูใ่น
หนงัสือท่ียอดเยีย่มของพระองค!์ พระองคท์รงอยูเ่พื่อคุณ และไม่ไดต่้อตา้นคุณ.

• พระคมัภีร์แสดงใหเ้ราเห็นวา่เราเป็นท่ีโปรดปรานมากเพียงใด.

• ค าอธิษฐานของเปาโลเพื่อคริสตจกัรคือการท่ีเราไดรั้บวิญญาณแห่งการเปิดเผยเพื่อใหเ้ห็นความโปรดปรานของ
พระเจา้ (เอเฟซสั 1:16-17).

• คุณสามารถเห็นความโปรดปรานของพระเจา้ในชีวติของคุณผา่นทางวญิญาณแห่งการเปิดเผย.

• โดยผา่นวญิญาณแห่งการเปิดเผย เราตระหนกัวา่เราเป็นท่ีโปรดปรานเพราะเรามีความหวงั (เอเฟซสั 1:18ก).

• เราตระหนกัดีวา่เราเป็นท่ีโปรดปรานเพราะเราไดเ้ป็นสมบติัท่ีมีค่าของพระเยซู (เอเฟซสั 1:18ข).

• เราไดรั้บความโปรดปรานเพราะเราไดช่ื้นชมยนิดีกบัความยิง่ใหญ่แห่งฤทธานุภาพของพระองค ์(เอเฟซสั 1:18ข).

• เราไดรั้บความโปรดปรานอยา่งมากเพราะเราไดน้ัง่กบัพระเยซูท่ีบนสวรรค ์(เอเฟซสั 2:6) ช่างเป็นเกียรติอะไร
เช่นน้ี เราไดเ้ห็นส่ิงต่าง ๆ จากมุมมองท่ีแตกต่างกนั เราอยูเ่หนือปัญหาของเราเพราะเรานัง่อยูก่บัพระองค.์

• ขอพระวญิญาณบริสุทธ์ิเปิดตาของคุณเพื่อไดเ้ห็นความโปรดปรานของพระเจา้.

ตอบสนอง

จงเช่ือมัน่วา่ในฐานะแกว้ตาของพระเจา้ คุณสามารถคาดหวงัท่ีจะพบและสัมผสัความดีของพระองคทุ์กวนั ขบัไล่
ความกลวัและความหวาดหวัน่ออกไป.

อธิษฐาน

พระบิดาเจา้ ขอบคุณท่ีทรงรักขา้พระองคอ์ยา่งไม่มีเง่ือนไข และยอมรับขา้พระองคแ์มว้า่ขา้พระองคจ์ะไม่สมควร
ไดรั้บ ขา้พระองคย์อมรับวา่ตวัเองเป็นท่ีรักของพระองค ์และเลือกท่ีจะด าเนินชีวติดว้ยความมัน่ใจและคาดหวงัใน
ส่ิงดี ขอบคุณท่ีขา้พระองคไ์ดเ้ป็นของพระองคแ์ละไดรั้บการดูแล การปกป้องคุม้ครองและการยอมรับจากพระองค ์ 
ในพระนามพระเยซู เอเมน.



วนัที่ 21

การน าไปปฎบิัติ

เยเรมย์ี 29:11

11พระยาห์เวห์ตรัสว่า ‘เพราะเรารู้แผนงานทีเ่รามไีว้ส าหรับพวกเจ้า เป็นแผนงาน
เพ่ือสวสัดิภาพ ไม่ใช่เพ่ือท าร้ายเจ้า เพ่ือจะให้อนาคตและความหวงัแก่เจ้า

เยเรมย์ี 33:3 

3‘จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้า และจะบอกส่ิงยิง่ใหญ่ทีซ่่อนอยู่ ซ่ึงเจ้าไม่รู้น้ันแก่เจ้า’



สรุปตลอดทั้งสัปดาห์
ตลอดสัปดาห์ท่ีผา่นมา คุณไดข้อใหพ้ระเจา้เปิดตาของคุณใหเ้ห็นส่ิงดีๆ ท่ีพระองคท์รงเตรียมไว ้
พระสัญญาท่ีเราเรียกร้องขอ ส่ิงดี ๆ ใหค้าดหวงั และท่ีจะไดรั้บ คุณเป็นท่ีรักอยา่งสุดซ้ึง ไดรั้บพร
อยา่งลน้เหลือ และเป็นท่ีโปรดปรานอยา่งสูง คุณสามารถคาดหวงัวา่จะไดพ้บเจอแต่ส่ิงดีๆ ตลอด
ปีน้ี.

เขยีนส่ิงทีพ่ระเจ้าได้เปิดเผยแก่คุณ
พระเจา้ไดส้ าแดงอะไรแก่คุณในสัปดาห์น้ี? คุณสามารถมีส่ิงดีๆ อะไรบา้งส าหรับตวัคุณเอง 
ครอบครัวของคุณ ในกลุ่มเซล และใน คริสตจกัรของคุณ เขียนส่ิงท่ีคุณเห็น และเตือนตวัเองถึงส่ิง
ท่ีคุณคาดหวงัไดใ้นช่วงท่ีเหลือของปีน้ี.

อธิษฐานเพ่ือส่ิงทีพ่ระองค์ทรงส าแดงแก่คุณ
ขอบคุณพระเจา้ท่ีทรงเปิดตาใหเ้ห็นส่ิงดีเหล่าน้ี ใหห้วัใจของคุณเป่ียมลน้ไปสู่การสรรเสริญและ
การขอบพระคุณ ขอพระวญิญาณบริสุทธ์ิประทบัตราการเปิดเผยท่ีพระองคไ์ดส้ าแดงแก่คุณ ขอให้
พระองคช่์วยใหคุ้ณด าเนินชีวติดว้ยเช่ือและความคาดหวงัอยา่งต่อเน่ือง อธิษฐานเช่นเดียวกนัเพื่อ
ครอบครัวและคริสตจกัรของคุณ.

น าไปปฎบิัติ
พฒันานิสัยของการแบ่งปันความโปรดปรานของพระเจา้กบัผูอ่ื้น แบ่งปันส่ิงดีท่ีพระเจา้แสดงให้
คุณเห็น อธิษฐานเพื่อกนัและกนั และอธิษฐานเผือ่คริสตจกัรดว้ย.

ยงัมอีะไรอกีมาก
ในวนัและสัปดาห์ท่ีจะถึงน้ี ขอใหพ้ระเจา้เปิดตาของคุณใหเ้ห็นส่ิงดี ๆ ท่ีพระองคมี์ใหก้บัคุณ และ
คาดหวงัใหส่ิ้งดี ๆ นั้นเขา้มาในชีวติของคุณ.
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