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บทบรรณาธิการ

กำรดำเนนินีวิิของเเนรำู้เเนี่องเนร่องเกำรื่นพรชีนม์

พระเยซูนี้พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้คืนพระชนม์แล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็น
พยานในข้อนี้ (กิจการ 2:32)
หลังจากอีสเตอร์ การสิ้นพระชนม์และการคื นพระชนม์ของพระเยซู น่าจะ
ทาให้โลกเปลี่ยนใหม่หมด เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว ทรงปรากฏ
แก่เหล่าสาวกของพระองค์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ในเรา แต่โลกก็ยัง
ทนทุกข์ จากความรุ นแรงและความไม่ สงบ ประชาชนยั งคงเจ็บป่ วยและถู กกดขี่
ข่ มเหง ส าหรั บเหล่ าสาวกรุ่ นแรกของพระเยซู แล้ ว การเป็ นพยานถึ งเหตุ การณ์
ที่เหลือเชื่อและชีวิตของพระเยซูคริสต์ด้วยความตื่นเต้นยินดีน่าจะง่ายขึ้น พันธกิจ
ที่พระคริสต์ทรงเรียกให้พวกเขาทาก็จะมีปัญหาน้อยลง
หลายครั้ง เราถูกทดลองจนอยากยอมแพ้ และอยากเลิกทาพันธกิจที่น่า
ท้าทายที่พระเจ้าทรงเรียกให้ทาหรือเหน็ดเหนื่อยกับการทาความดีตามพระบัญชา
ของพระเจ้า แต่ ก็เหมื อนที่นักเขี ย นหลายคนเตื อนไว้ว่า บ่ อยครั้ง ความทุ กข์
ลาบากเปิดโอกาสให้เราได้สัมผัสการดารงอยู่ของพระเจ้า และช่วยฟื้นความเป็น
บุตรที่รักของพระเจ้าให้กลับคืนมาอีก พวกท่านเหล่านั้นเตือนเราว่า จริงอยู่ ที่การ
ติดตามพระคริสต์ใช่ว่าจะไร้ความทุกข์ยาก แต่ก็มีคุณค่าในบั้นปลาย ถ้าเรายึดมั่น
ในพระสัญ ญาเรื่ องชี วิต ใหม่ ในพระคริ สต์ หมั่ นอธิษ ฐาน และดาเนินชีวิตอย่า ง
ซื่อสัต ย์มั่นคง เราจะมีค วามหวังเรื่องการคื นชี พที่สัมผัส ได้ในเทศกาลอี ส เตอร์
การดาเนินชีวิตในฐานะผู้เชื่อเรื่องการคืนพระชนม์ เราต้องยอมรับว่า การท้า
พิสูจน์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของเรานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่การมีชีวิตร่วมกัน
เป็นพระกายของพระคริสต์ เราสามารถเตือนกันและกันถึงความรักและความหวังที่
พระเจ้าประทานให้แก่ทุกคน ขณะที่เราผ่านเทศกาลนี้ไปด้วยกัน ดิฉันภาวนาขอให้
สัจธรรมเรื่องการทนทุกข์และการชูใจนี้ จะช่วยให้ท่านเข้มแข็งและอดทนเมื่อพบว่า
ชีวิตไม่ใช่เรื่องง่าย สัจธรรมเรื่องความชื่นชมยินดีดังกล่าวจะช่วยคุณให้มีความสุข
กับชีวิตดีงามซึ่งเป็นไปได้ในพระเยซูคริสต์
ลินด์เซย์ แอล เกรย์
ผู้อานวยการกองบรรณาธิการห้องชั้นบน
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เนงกสำร “จำกบันทึกปรชิัขิศำสขร์”
ห้องชั้ นบนฉบั บ ตุล าคม พฤศจิกายน ธันวาคม ปี 1930 บรรณาธิการ
เสนอวัตถุประสงค์ต่างๆ ของพันธกิจและพันธสัญญาในการทาหนังสือห้องชั้นบน
ดังกล่าวที่พิมพ์ไว้ในฉบับแรกๆ ตลอดหลายปี ดังนี้
หนั งสื อห้ องชั้ นบนมี วัตถุ ป ระสงค์ส าคั ญ ๆ ตามที่ป รากฏในพันธสั ญ ญา
ข้างล่างนี้ คือ (1) เพื่อส่งเสริมชีวิตจิตวิญญาณส่วนตัวให้ดีขึ้น (2) เพื่อเสริมสร้าง
ความรักในการแบ่งปันพระคริสต์แก่ผู้อื่น
การเป็ น สาวกของเราที่ เ ป็ น คริ ส เตี ย นคื อ ความสั ม พั น ธ์ อั น ทรงพลั ง
เป็นการนามาประยุกต์อย่างเป็นกระบวนการ เพื่อความเติบโต พัฒนา ส่งเสริม
การเปลี่ยนแปลงชีวิตก่อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงและการสถาปนาแผ่นดินของ
พระเจ้าขึ้นในโลก
ผู้ อ่า นห้ อ งชั้ นบนหนึ่ งล้ า นห้ า แสนคนที่ อุทิศ ตนท าตามวัต ถุ ป ระสงค์ นี้
ได้ ส ร้ า งพลั ง ชี วิ ต ฝ่ า ยวิ ญ ญาณขึ้ น ในคริ ส ตจั ก ร คื อ สั ด ส่ ว นส าคั ญ ที่ ชี้ ให้ เห็ น
ความตื่นตัวฝ่ายจิตวิญญาณ

พันธสัญญำหนัเส่งหเงเีั้นบน
เพราะสานึ กในความจาเป็ นของการด าเนิ นชีวิต ใกล้ ชิ ดพระเจ้ามากขึ้ น
ในความจาเป็ นที่ ค ริ ส ตจักรต้ องมี ชี วิต ฝ่ า ยวิญ ญาณอย่ า งลึ กซึ้ ง ยิ่ ง ขึ้ น และใน
ความจาเป็นต้องฟื้นฟูความเชื่อขึ้นทั่วโลก ข้าพเจ้าจึงทาพันธสัญญากับพระเจ้า
ดังนี้
1. ข้าพเจ้าจะหาทางเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณของตนเองด้วยการแบ่ง
เวลาไว้สาหรับอธิษฐานทุกวัน
2. แบ่งปันพระคริสต์แก่มิตรสหายและพยายามให้พวกเขาสมัครใจรับใช้
พระองค์
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“ฮันนำห์แลชซำม้เนงล”
โืดว เนงฟ มิลเนลงร์ (จิขรกรร่ิมสมัย สหรัฐงเนมริกำ)
งธิบำยภำพ : แืธรวน เนง ืิมแบล
ู้ดเ ้แลพิพิธภัณฑ์ศิลปชืริสเนขวยนหเงเีั้นบน
-------------------------------------------------------------------------

นางฮันนาห์อุ้มบุตรชายออกไปเดินเล่นนอกบ้านอย่างเพลิดเพลิน มีดวง
อาทิตย์สีทองล้อมรอบทั้งสองไว้ บนฟ้ามีเมฆรูปลายนิ้วมือทรงเลขาคณิตลอยอยู่
เรื่องของฮันนาห์เริ่มต้นแบบไม่ ค่อยมี ความสุข สดใสเหมือนตอนนี้ นางเศร้าใจ
อย่างลึกซึ้งอยู่หลายปีที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ ตอนเดินทางไปแสวงบุญที่เมืองชิโลห์
ทุกปี นางอธิษฐานอย่างร้อนรนขอให้มีบุตรชายสักคนหนึ่ง โดยสัญญาว่าถ้าพระเจ้า
ประทานให้ตามคาทูลขอ นางจะถวายบุตรชายให้รับใช้ในพระนิเวศของพระองค์
พระเจ้าทรงตอบโดยให้ซามูเอลมาเกิดตามคาทูลขอของฮันนาห์
ภาพเห็นแต่ไกลว่ามีเมืองหนึ่งตั้งอยู่ อาจจะเป็นเมืองที่ฮันนาห์สัญญาว่าจะ
ถวายบุ ตรชายให้ ไปรับ ใช้ ซามูเอลยังเล็กอยู่ อีกไม่นานจะถึงเวลาทาตามที่นาง
สัญญาด้วยเกียรติยศไว้ ตอนนี้นางอุ้มซามูเอลไว้แนบอก มีบางอย่างดึงดูดความ
สนใจของซามูเอล ท่านคงได้ยินเสียงพระเจ้าทรงเรียกและมุ่งมองไปยังพระนิเวศ
ในอนาคต เพื่อจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าที่นั่นใช่หรือไม่หนอ และดูเหมือนฮันนาห์
แสดงความรู้สึกเศร้าและวิตกห่วงใย นางคงได้ยินเสียงเตือนให้ราลึกถึงคามั่นสัญญา
ที่เคยให้ไว้หรืออย่างไรกัน
จิต รกรใช้ รูป นิ ต ยสารตั ด เป็ นชิ้ นๆ สร้ า งความแตกต่ า งระหว่างเสื้ อผ้ า
ของฮั น นาห์ แ ละซามู เ อล ในเวลาเดี ย วกั น ก็ ส ร้ า งความผู กพั น กั นด้ วยเครื่ อ ง
แต่งกายแบบเลเยอร์สไตล์ เหมือนที่จิตรกร โคดี เอฟ มิลเลอร์อธิบายไว้ว่า “ด้วย
วัสดุ เหล่านี้ ผมกาลั งแสดงให้เห็ นพระคุ ณของพระเจ้าที่ทับ ซ้อนหลายชั้ นผ่า น
ทางปัจเจกบุคคลผู้กล้าวางใจในพระองค์....ผมแสดงให้เห็นว่าไม่จาเป็นต้องแสดง
ออกมาแบบสดใสเจิดจ้า แต่แสดงให้เห็นเป็นลายนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ตรัส
ให้ มั่น ใจว่า ‘เราอยู่ ที่ นี่ต ลอดเวลา’” ก็ ได้ (www.codyfmiller.com/artistsstatement/)
เรื่องของฮันนาห์และซามูเอลเตือนใจเราอย่างน่าอัศจรรย์ว่า พระเจ้าทรง
ได้ยินคาอธิษฐานของเราและยังทรงซื่อสัตย์ต่อเรา เหมือนที่จิตรกรเสนอว่า นี่เป็น
เรื่องความหวัง และพระเจ้าจะทรงทาให้สาเร็จผ่านทางเรา ถ้าเราเปิดใจฟังการ
ทรงเรียกของพระองค์

------------------------

Cover art courtesy of Cody F. Miller. © 2007 Cody F. Miller. Prints of cover art are
available from www.codyfmiller.com.
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1 พ.ื
2019
ิันพุธ ง่ำน ยงห์น 6:43-48
เรารู้จักแนวการกระทาของเจ้า ดูเถิด เราได้ตงั้ ประตูซึ่งเปิดไว้ตรงหน้า
พวกเจ้า ประตูนี้ไม่มีใครปิดได้ เรารู้ว่าเจ้ามีกาลังเพียงเล็กน้อย แต่กระนั้น
เจ้าก็ได้ประพฤติตามคาของเรา และไม่ได้ปฏิเสธนามของเรา (ิิิรณ์ 3:8)

ไปเนยวอยมิิลลวอ

ผมจาเสียงยางรถบดก้อนกรวดขณะขับไปตามถนนแคบๆ เพื่อขึ้นไปเยี่ยม
วิล ลี่เพื่อนรัก ผมยั งเห็ นติ ดตาที่เขายื นอยู่ที่ระเบี ย งหน้ าบ้ านโบกมื อข้ างหนึ่ ง
อีกมือหนึ่งถือไม้เท้า พร้อมกับถามว่า “ทำไมืุณถึเขเงเใีเเนิลำนำนงย่ำเนว้ดเิย”
“ก็เนพรำชูมมัิแิชถำมกิำเิ่ำบเำนืุณงย้่ทิศไหนไเ” คาพูดติดตลกนี้
ทาให้เขาหัวเราะได้ทุกครั้ง แล้วเราก็นั่งคุยกันถึงเรื่องธรรมชาติ ลูกๆ ของเขา และ
เรื่องอัมพฤกษ์ซึ่งทาให้เขาโกรธและทาให้เขาเคลื่อนไหวช้าลงอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่
แล้วผมจะเป็นผู้ฟังมากกว่า เขาเพียง
อเงืิดสำหรับิันนว้
ต้องการคนฟังเรื่องที่เขาพูด ประวัติ
การกระทาเล็กน้อยสามารถสร้าง
ชีวิตของวิลลี่เคยใช้ยาเสพติด ดื่มเหล้า
เดินทางผิดและเจ็บปวดลึกๆ ในหัวใจ
ความแตกต่างให้เกิดขึ้นในชีวติ
ความเชื่อของผู้อื่นได้อย่างมหาศาล อยู่นาน
เกื อบหนึ่ งปี ที่ ผมไปเยี่ ยมวิล ลี่
เป็นประจา และเห็นเขาอ่อนแรงลงเรื่อยๆ เขาไม่ยอมคุยเรื่องพระเจ้า เพียงแต่บอกว่า
“ไม่ใี่เนร่องเสำืัญสำหรับูม ทวอูมเนป็นงย้่นว้ก็ดวแลเิ” ตอนบ่ายวันหนึ่งขณะฝนตก
ผมขับรถไปหาวิลลี่ เห็นเขาเดินกระโผลกกระเผลกผ่านดงหญ้าสูงมาต้อนรับผมและ
ตะโกนบอกว่า เห็นไหม “ูมทำไดเแลเิ” พอผมถามว่า “ทำงชไรไดเหร่ง”
“ืุณร้เไหมิ่ำ ูมเนดินลเไปทวอโบสถ์เนก่ำไดเแลเิ ” ผมยิ้มพร้อมกับส่ายหน้า
ด้วยความรู้สึกทึ่งในความสาเร็จของเขา เราหัวเราะและเดินขึ้นบนระเบียงบ้าน
ของเขา ชีวิตของวิลลี่หลายเดือนมานี้ พระวิญ ญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกเขาให้เดิน
เข้าประตูโบสถ์และอยู่กับพระเจ้าตลอดไป
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ขอบพระคุณสาหรับโอกาสได้
แบ่งปันพระคุณและความรักของพระองค์แก่ผู้อื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
แมทท์ ซิมโมนส์ (เคนทักกี สหรัฐอเมริกา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน คนที่ต้องการให้ข้าพเจ้าฟังสิง่ ที่เขาระบายความในใจออกมา
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ิันพฤหัสบดว ง่ำน งพยพ 4:1-12
เปาโลบอกว่า “การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอ
มีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิข์ ึ้นเต็มขนาดที่นั่น” เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึง
ภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์
จะได้อยู่ในข้าพเจ้า (2 โืรินธ์ 12:9)
ดิ ฉั นเข้ าร่ วมกลุ่ มสามั คคี ธรรมคริ สเตี ยนมาแล้ วเกื อบสองปี แต่ ก็ ไม่ เคย
มีบทบาทโดดเด่นในการพันธกิจเลย วันหนึ่งหัวหน้ากลุ่มบอกดิฉันว่า “เนมลวอ ืุณมว
ปรชสบกำรณ์ พิเนศษหลำยงย่ำเ ูมงยำกใหเืุณเนทศนำิันงำทิขย์สุดทเำยองเ
เนด่งนืรับ” เพราะรู้ว่าตนเองมีความสามารถไม่พอ ดิฉันจึงปฏิเสธ และบอกท่าน
ดิฉันกลัวการพูดต่อหน้าที่ประชุม ท่านตอบว่าดิฉันต้องเริ่มพูดต่อหน้าที่ประชุมแล้ว
ต่อไปจะดีขึ้นเอง
ทาให้ดิฉันคิดถึงตอนที่พระเจ้าทรงเรียกโมเสสให้นาพวกอิสราเอลออกจาก
อียิปต์ครั้งแรก โมเสสปฏิเสธหลายครั้งว่าท่านเป็นคนพูดไม่เก่ง (อพยพ 4:10) ถึงโมเสส
จะมีความอ่อนแอ แต่พระเจ้ายังใช้
อเงืิดสำหรับิันนว้
ท่านให้ เป็นผู้นาอิสราเอลชนชาติ
“ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์
ยิ่งใหญ่อพยพออกจากอียิปต์ไปยัง ผู้ทรงเสริมกาลังข้าพเจ้า” (ฟีลิปปี 4:13)
แผ่นดินที่พระองค์ทรงสัญญา
เนรำทุกืนลเินมวืิำมง่งนแงดเิยกันทัเ้ นั้น แข่ขเงเไม่ยงมใีเืิำมง่งนแง
องเเนรำเนป็นอเงงเ ำเเนพ่อ งปฏิ เนสธเำนทวอ พรชเนจเ ำทรเเนรว ยกใีเ ใหเ ท ำ พรชเนจเ ำไม่ไดเ
พึอเืิำมง่งนแงองเเนรำ เนรำข่ำเหำกขเงเเนข็มใจพึอเแรเแลชพลัเองเพรชเนจเำ งันจช
ทำใหเเนรำมัอนใจแลชพยำยำมทำเำนใหญ่เนพ่องถิำยเนกยว รขิพรชเนจำเ จนบรรลุเนป้ำหมำย
ไดเเนข็มรเงย
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ถึงข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจุดอ่อนหลายอย่าง แต่ก็รู้ข้า
พระองค์สามารถทาทุกอย่างได้เพราะองค์ทรงเป็นแรงและกาลังของข้าพระองค์
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เมเลียนา ซานโตโซ (ชวาตะวันออก อินโดนีเซีย)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผูท้ ี่กลัวการพูดในทีป่ ระชุม
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ิันศุกร์ ง่ำน โรม 8:35-39
8
จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ เพราะความรักมั่นคง
ของพระองค์ดารงเป็นนิตย์ (สดุดว 136:26)

ืิำมรักมัอนืเ

หลายปีมาแล้วผมเข้า ร่วมการภาวนาที่น่าท้าทาย ผู้ เข้า ร่วมต่ างก็ เลื อก
คาขวัญ ประจาปี ค นละค า ผมเลือกค าว่า “ืิำมรั ก” ทีแ รกตั้ง ใจว่า จะใช้ เพื่อ
ตรวจสอบความรักที่ผมมีต่ อพระเจ้า เพื่อเสริ มพลังการถวายตั ว ผมจึงส่ งรูป ที่
แขวนอยู่ในสานักงานของผมไปด้วย เป็นรูปหัวใจที่เขียนบนหาดทรายชายทะเล
และมีค ลื่ นซั ด อยู่ ใกล้ ๆ ในรูป หั วใจนนั้ นมี อีกหนึ่ ง หั วใจที่พูด ว่า “รัก พรชเนจเ ำ ”
เช้ า วัน หนึ่ ง เพื่ อ นร่ วมงานของผมสั ง เกตเห็ นรู ป นั้ น และพู ด ว่า “จชดว ไ หมถเ ำ
หลัเจำกหั ิใจถ้กืล่อนซัดหำยไป”
อเงืิดสำหรับิันนว้
เหลื อ แต่ ค าว่า “รั ก พรชเนจเ ำ ” อยู่
ความรักของพระเจ้ามั่นคง
เขายิ้ ม และเดิ น จากไปพร้ อ มกั บ
แต่ความรักของข้าพเจ้ามั่นคงหรือไม่ พู ด ว่ า “ไม่ น่ ำ จชเนป็ น เนี่น นั้ น นช”
ค าพู ด ของเขาท าให้ ผ มคิ ด ทบทวนใหม่ ว่ า รั ก พระเจ้ า หมายถึ ง อะไร
หมายถึงความรักมั่นคงที่ผมมีต่ อพระเจ้าแค่นั้นหรือ ความรักที่ผมมีต่อพระเจ้า
เขี ย นไว้บ นทรายในเวลาอยู่ เย็ นเป็ นสุ ข เท่า นั้ นหรือ แต่ ถ้ า พบความทุ กข์ ย าก
นานัปประการ ความรักที่ผมมีต่อพระเจ้ายังจะหลุดจากปาก จับต้องและมองเห็นได้
โดยไม่เปลี่ยนแปลงอยู่อีกหรือไม่ หลังจากถูกคลื่นแห่งความสูญเสียความโศกเศร้า
ผิดหวัง การถูกทอดทิ้ง และความหวาดกลัวซัดกระหน่าอย่างรุนแรง ผมยังกล้า
ประกาศตนว่าผมรักพระเจ้าอยู่อีกหรือไม่
คาถามนี้ยังอยู่กับผมต่อไป แต่เมื่อได้อ่านสดุดี 136 แล้ว ผมขอบคุณพระเจ้า
ที่รู้ว่า ืิำมรักทวอพรชงเื์มวข่งูมนั้นมัอนืเแลชยัอเย่นเนสมง
งธิ ษ ฐำน ข้า แต่พ ระเจ้า โปรดช่ วยให้ ข้า พระองค์ ทั้งหลายจดจาว่า ความรั ก
ที่พระองค์ทรงมีต่อข้าพระองค์ไม่มีวันสิ้นสุดและมั่นคงอยู่ชั่วนิรันดร ขอให้ความรัก
ที่ข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายมี ต่ อ พระองค์ นั้น มั่ นคงในทุ กสถานการณ์ อธิษ ฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แคสเซียส หรู (เซาธ์คาโรไลนา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้ที่สงสัยในความรักของพระเจ้า
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พบืิำมเนปลวยอ นแปลเ

ิันเนสำร์ ง่ำน งิสยำห์ 33:2-6
(พระเจ้า) ทรงเป็นเสถียรภาพแห่งเวลาของเจ้า ทรงเป็นความรอด
สติปัญญา และความรู้อันอุดม ความยาเกรงพระเจ้าเป็นกุญแจ
ไขทรัพย์สมบัตินี้ (งิสยำห์ 33:6)

วันนั้นร้อนระอุ แต่ในใจดิฉันรู้สึกหนาวและบอบบาง น้าตาไหลนองหน้า
เมื่ อลูกชายฝาแฝดของดิ ฉั นออกจากบ้า นไปเข้ ามหาวิทยาลัย ดิ ฉันใจหายวูบ
เพราะเวลาที่เคยเลี้ย งลู กทุกวั นสิ้ นสุ ด ลงเช้าวันนั้นเอง เหลือแต่ บ้ านว่างเปล่ า
เหมือนรังนกร้าง
ปลายสัปดาห์ นั้นเอง มีนกเขาคู่ห นึ่งมาสร้างรังบนซุ้มไม้เลื้อย เมื่อไข่ฟัก
ออกเป็ นตั ว ในรัง นกก็ มีเสีย งจุบ จิบ จอแจอย่างมี ชีวิต ชีวา พ่อแม่นกช่วยกันหา
อาหารมาป้อนลูกที่หิวโหยทุกวันเป็นประจา ลูก ๆ ของมันเติบโตอย่างรวดเร็ว
ไม่ น านในรั ง ก็ แ ออั ด และคั บ แคบ
อเงืิดสำหรับิันนว้
เช้ า วั น หนึ่ ง ดิ ฉั น สั ง เกตว่ า รั ง นกว่ า ง
เปล่า พ่อแม่และลูกนกพากันย้ายไปอยู่ พระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าปรับตัว
ที่อื่นหมด
ตามฤดูกาลของชีวิต
นกสอนดิ ฉั น ให้ รู้ ว่ า พระเจ้ า
ทรงออกแบบชี วิต ของเราให้ มีการเปลี่ ย นบทบาทไปตามฤดู กาลที่ ห มุ นเวีย น
เปลี่ยนแปลง ขณะที่เฝ้าดูชีวิตของนก พระเจ้าทรงสะกิดดิฉันให้หาบทบาทใหม่
สาหรับชีวิตที่เปลี่ยนผ่าน ในกรณีนี้บทบาทรองของดิฉันคือเป็นนักเขียน
หากว่าเราประสบความเปลี่ยนแปลงในชีวิต เราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้า
เพื่อทูล ขอความมั่ น คง สติ ปั ญ ญา และความรู้ ขอบคุ ณพระองค์ ที่ ทรงถั กทอ
พระพรหลายอย่างไว้ในชีวิตของเราทุกฤดูกาล
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้เผชิญความเปลี่ยนแปลง
แต่ละครั้ง ด้ วยความเชื่อวางใจในพระองค์ โปรดประทานเสถี ยรภาพ สติ ปัญญา
และความเข้มแข็ง เพื่อให้ข้าพระองค์สามารถปรับตัวตามบทบาทและสถานการณ์
ใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เมย์ แพตเตอร์สัน (อาลาบามา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้ที่รู้สึกว่าอยูบ่ ้านที่เหมือนรังนกร้าง
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ิันงำทิขย์ ง่ำน มำรชโก 10:46-52
ถ้าผู้ใดถ่อมจิตใจลง เหมือนเด็กเล็กคนนี้ ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์
(มัทธิิ 18:4)
ศิ ษ ยาภิ บ าลคนหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ นเพื่อ นของผม ระดมบรรดาผู้ มี จิต อาสาใน
ท้องถิ่น เพื่อแสดงเป็นบุคคลสาคัญในพระคัมภีร์ที่ค่ายผู้ประกาศตนยืนยันความเชื่อ
เธอรู้ว่าผมชอบแสดงละครพระคัมภีร์จึงขอให้ผมแสดงเป็นบารทิเมอัสคนขอทาน
ตาบอดที่ทูล ขอให้พระเยซูทรงรักษา ขณะที่พวกเด็ก ๆ กลุ่ มละสี่ ห้าคนผลัดกั น
ออกมาแสดงละครกัน ผมนั่งพับเพียบหลับตาปี๋ และร้องเสียงดังว่า “เนยซ้เนจเำอเำ
องทรเเนมขขำอเำพรชงเื์ดเิยเนถิด” เมื่อเด็กแต่ละกลุ่มออกมาแสดง ครูจะอ่าน
เรื่องนั้นๆ จากพระคัมภี ร์ เสร็จแล้ วเด็กกลุ่มต่อไปจะออกมาแสดงต่อ หลังจาก
กลุ่มหนึ่งเดินออกไปแล้ว ผมรู้สึกประหลาดใจที่มีเด็กคนหนึ่งเดินกลับเข้ามาอีก
พอผมกาลังจะลืมตาดูก็ได้ยินเสียงฝีเท้าและรู้สึกว่ามือเล็กๆ ของเธอแตะบนศีรษะ
ผมและพูดว่า “พรชเนยซ้ทรเรักืุณ แลชทำใหเขำองเืุณหำยบงดแลเิื่ช”
ผมรู้สึกประทับใจมากที่เด็กคนนั้นไม่ยอมทิ้งคนขอทานให้อยู่คนเดียวโดย
ยังไม่ พบพระเยซู ผมนึกสงสั ยว่าบ่อยแค่ไหนหนอที่ตนเองหลีกเลี่ย งไม่ออกไป
เยี่ยมเยียนคนบาดเจ็บ ถ้ามีโอกาสก็จะแบ่งปันพระวจนะแห่งความหวังแก่คนที่
ต้องการความหวัง ความเชื่อของเด็กคนนั้นดลใจให้ผมใช้เวลาพูดกับคนอื่นถึงเรื่อง
ความรักของพระเยซู
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า
อเงืิดสำหรับิันนว้
แห่งความรักและเมตตา โปรดให้
เมื่อออกเยี่ยมเยียนคนขัดสน
ข้าพเจ้าจะเชื่อวางใจในพระเจ้าเหมือนเด็ก ข้าพระองค์ ทั้งหลายมีความเชื่ อ
เหมื อนเด็ ก และให้ แสดงความ
เชื่อนั้นเมื่อข้าพระองค์พบปะสังสรรค์ กับผู้อื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
จิม แฮริส (เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน เด็กๆ ทีส่ อนเรา
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เนรวยนจำกูึ้เ
ิันจันทร์ ง่ำน 1 โืรินธ์ 12:4-13
อวัยวะเหล่านั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกัน
(1 โืรินธ์ 12:14)

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 รัฐบาลย้ายครอบครัวของดิฉัน พร้อมกับเพื่อนบ้าน
และเพื่อนๆ ที่ชุมชนลาบาร์กวีตา ในซันโตโดมิงโก ประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน
ไปอยู่ในชุมชนใหม่ซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม หนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ย้าย
เข้ า ไปอยู่ บ้ า นใหม่ มี ผึ้ งฝู งหนึ่ ง อพยพเข้ า มาอยู่ ด้ วย ดิ ฉั น ไม่ รู้ว่า จะท ากั บ มั น
อย่างไรดี ถึงจะไม่อยากทาร้ายพวกมัน แต่ก็ไม่
อเงืิดสำหรับิันนว้
ต้องการแบ่งที่ในห้ องนั่ งเล่นให้พวกมันทารั ง
ข้าพเจ้าเป็นอวัยวะหนึง่
อยู่รวมกับเรา
ในร่างกายของพระคริสต์
ดิฉันหวังว่าการอธิษฐานจะช่วยให้รู้ว่า
พระเจ้ า ทรงพยายามใช้ ผึ้ ง สอนอะไรให้ ดิ ฉั น รู้ จึ ง ขอให้ ค รอบครั วคริ ส ตจั ก ร
อธิษ ฐานเผื่อ เมื่อเปิดพระคัมภีร์และอ่าน 1โครินธ์ 12:12-13 ก็ นึกขึ้นได้ว่าผึ้ ง
ทารังอยู่รวมกันเป็ นชุ มชน เป็นน้ าหนึ่ งใจเดี ยวกันผลิต น้ าผึ้ง และดู แ ลรักษารั ง
ของมั น ให้ ด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งราบรื่ น เนรำสำมำรถเนลว ย นแบบืิำมเนป็ น หนึอ เ
เนดวยิกันในรัเูึ้เไดเ โดยปรชสำนใจกันในืรงบืรัิ ในกลุ่ม แลชในีุมีนเนพ่อง
ท ำเำนขำมพรชปรชสเื์ องเพรชเนจเ ำ ถเ ำเนรำมำงย้่ดเิ ยกั น แลชปรชสเื์ จ ช
อยำยแู่นดิ นองเพรชเนจเ ำใหเ ก ิเำเอึ้น เนรำก็ สำมำรถเนป็นน้ ำหนึอ เใจเนดว ยิกั น
ทำเำนใหเเนกิดูลไดเ เนหม่งนูึ้เในรัเทวอทำเำนเนป็นน้ำหนึอเใจเนดวยิกัน
งธิษฐำน ข้ าแต่พระเจ้า พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ โปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย
รวมใจกันทางาน เพื่อแผ่นดินของพระองค์ทางพระคริสต์ อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แอนเดรีย รามีเรส ซาบาลา (เปอร์โตริโก)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน คนเลีย้ งผึ้ง

10

หำงำหำร

7 พ.ื
2019

ิันงัเืำร ง่ำน มัทธิิ 28:16-20
มนุษย์จะบารุงชีวิตด้วยอาหารสิง่ เดียวหามิได้ แต่บารุงด้วย
พระวจนะทุกคา ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า (มัทธิิ 4:4)

ปี1 950 ตอนนั้ นผมยังเด็ กอยู่ ครอบครัวของผมไปเยี่ ยมคุณตาคุ ณยาย
ที่โอไฮโอ บ้านของท่านอยู่ชิดทางรถไฟ หลังบ้านมีเฉลียงซึ่งบ่อยครั้งหลังจากเล่น
กับพวกลูกพี่ลูกน้องแล้ว ผมจะพบชายไร้บ้านคนหนึ่ง (เนรำเนรวยกเนอำิ่ำ “ืนจรจัด”)
นั่งกินแซนวิชและดื่มนมที่คุณยายเตรียมไว้ให้ที่ระเบียงบ้าน
ผมถามคุณตาว่า ทาไมมีค นมาที่บ้ านของท่านแทนที่จะไปบ้านหลั งอื่นๆ
ที่เรียงรายอยู่ตามทางรถไฟ ท่านจึงพาผมไปที่ทางรถไฟและชี้ให้ดูรางรถที่อยู่ตรง
กับหลังบ้านท่าน มีสีทาหรือเขียนช็อคไว้
อเงืิดสำหรับิันนว้
เป็นเครื่องหมาย แล้วบอกว่า “นวอื่งิิธว
พระเจ้าทรงต้องการให้เราบอก
ทวอพิกเนอำบงกข่งๆ กันไปิ่ำจชหำงำหำร
วิธีหาอาหารแห่งชีวิตให้ผู้อื่นรู้
ไดเทวอ ไหน” พวกเขาทาทุกอย่ างเพื่อหา
เครื่องหมายนี้ที่ผูกไว้
บทเรียนจากคุณตาครั้งนั้นเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผมเข้าร่วมพันธกิจ
ในเรือนจา เพื่อช่วยผู้อื่นให้หาอาหารสาหรับจิตวิญญาณของพวกเขา ในฐำนชทวอ
เนป็นู้เขิดขำมพรชืริสข์ เนรำืิรบงกู้เง่อนใหเร้เิ่ำจชหำพรชิจนชองเพรชเนจเำ
ซึเอ เนป็นงำหำรบำรุเีวิิขไดเทวอไหน พรชเนยซ้มิไดเทรเบงกใหเเนรำไปสรเำเืริสขจักร
แลชเนีิญีินเนพ่องนๆ หร่งืนใกลเบเำน แข่ใหเเนรำไปบงกู้เง่อนิ่ำจช “พบงำหำร”
ไดเทวอไหน
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย มิให้มองดูความล้มเหลว
แต่หนหลัง ขอให้ข้าพระองค์จับตาดูพระเยซูและเดินตามทางที่ทรงดาริไว้สาหรับ
ข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
มาร์ติน เฮย์เนส (แคลิฟอร์เนีย)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน บรรดาคนที่ทาพันธกิจในเรือนจา
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8 พ.ื
มวขชลันข์ไิเใหเแบ่เปัน
2019
ิันพุธ ง่ำน งพยพ 23:6-9
ท่านอย่าข่มขีล่ ูกจ้างที่เป็นคนยากจนและขัดสน ไม่ว่าเขาจะเป็นพี่น้อง
ของท่านหรือคนต่างด้าวอยู่ในแผ่นดินภายในเมืองของท่าน
(เนฉลยธรรมบัญญัขิ 24:14)
ในฐานะผู้มีจิตอาสาทางานกับผู้ลี้ภัยที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในรัฐของดิฉัน เมื่อฉัน
ได้ยินเรื่องราวมากมายของคนไร้ยางอายใช้ประโยชน์จากพวกเขาแล้ว ดิฉันแทบ
หัวใจวาย และนึกสงสัยว่า ด้วยแรงและเวลาที่มีอยู่อย่างจากัด ดิฉันจะช่วยพวก
เขาได้อย่างไร ดิฉันพบกับอุงหลินและลูกสาวเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว และแวะ
เยี่ ย มเขาอี ก ในช่ ว งคริ ส ต์ ม าส เขาเหยี ย บกั บ ระเบิ ด ในค่ า ยผู้ ลี้ ภั ย แห่ ง หนึ่ ง
ที่ประเทศไทย ขาข้างหนึ่งและมือสองข้างขาด ตาก็มองไม่เห็น หลังจากนั้นภรรยา
ก็เสียชีวิต เมื่อเขากับลูกสาวสี่คนมาถึงรัฐเนบรัสกามีชนชาติเดียวกับเขาจากเมียนมา
คู่ห นึ่ ง ตกลงรั บ เขาไปอยู่ด้ วยที่ห้องเช่า ดิ ฉันหวังว่าจะช่ วยครอบครั วนี้ ได้ บ้ า ง
เล็กน้อยก็ยังดี เมื่อไปเยี่ยมอุงหลินพร้อมกับนาข้าว ผลไม้และเงินไปฝาก โดยหวัง
จะให้เขามีความสุขด้วยการแสดงความรักของพระเจ้าต่อเขา
พระเจ้ า ประทานตะลั น ต์ แ ละความสามารถแก่ เ ราแต่ ล ะคนเพื่ อ ให้
ช่ วยเหลื อผู้ อื่น คนที่เชี่ ย วชาญงานเย็ บ ผ้ า ไปช่ วยสอนทั กษะนี้ ให้ ผู้ ลี้ ภั ย กลุ่ ม
ผู้แกะสลักช่วยกันหาเงินเพื่อช่วยครอบครัวของผู้ลี้ภัย ครูที่เกษียณแล้วคนหนึ่ง
ช่วยนั กศึ กษาใหม่ ทาการบ้ าน ซั นนี่ เพื่อนอายุ 81 ปี ข องดิ ฉั นช่ วยสอนผู้ ลี้ ภั ย
ให้ รู้จักขนบธรรมเนียมและวัฒ นธรรมท้องถิ่นของเรา เนรำแข่ลชืนทวอ มวขชลันข์
สำมำรถแบ่เปันแก่ืนทุกอ์ยำกไดเ ไม่ิ่ำจชเนป็นทวอู้เลว้ภั ย หร่งืนีรำทวอ ิเำเนหิ่
หร่ ง บำเืนในืริ ส ขจั ก รทวอ
อเงืิดสำหรับิันนว้
เนจ็บป่ิยเนร่้งรัเ เนพ่องถิำยเนกวยรขิ
ข้
า
พเจ้
า
สามารถพึ
ง่ การสาแดงของพระเจ้า
พรชเนจเำ
ให้รู้ว่ามีใครบ้างที่ต้องการความช่วยเหลือ
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรง
เปิดความคิดและจิตใจให้มองเห็นทางที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะสามารถช่วยเหลือ
และให้กาลังใจแก่ผู้อื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แนนซี อาร์. เมเยอร์ (เนบรัสกา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้ลภี้ ัย
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งธิษฐำนดเิยใจยินดว

9 พ.ื
2019

ิันพฤหัสบดว ง่ำน ล้กำ 11:5-13
จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า
ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ (ฟีลิปปี 4:6)

ตอนผมกลับถึงบ้านหลังจากไปจ่ายตลาดมา อาลันลูกชายอายุสามขวบ
ของผมจ้องดูขนมปังกรอบพร้อมกับส่งเสียงดัง ๆ ว่า “พ่ งืรับ อนมปัเกรงบ”
แล้วก็เริ่มร้องไห้จะขอกินให้ ได้ การกระทาของอาลันทาให้ผ มค่ อนข้า งเศร้า ใจ
และคิดว่าทาไมเขาไม่ขอยิ้มๆ หรือว่าเขาไม่ไว้ใจผม
ผมเริ่ มคิ ด ถึ ง วิธีที่ ผ มทู ล ขอบางอย่ า งจากพระเจ้า บ่ อยครั้ ง ผมก็ ทาตั ว
เหมือนอาลัน คือแทนที่จะทูลขอด้วยความไว้ใจ ผมกลับหลั่งน้าตาและทูลขอเรื่อง
เดียวกันซ้าแล้วซ้าอีก พระเจ้าทรงพอพระทัยฟังคาทูลขอของเรา แต่ก็เหมือนกับ
ที่เปาโลพูดว่า อย่าอธิษฐานด้วยความกระวนกระวายใจ ผมรู้ตัวว่าบางครั้งผมก็ลมื
พระสัญ ญาของพระเยซูที่ ตรัสว่า “จเองแลเิ จชไดเ จเหำแลเิจชพบ จเเนืำช
แลเิจชเนปิดใหเแก่ท่ำน” (มัทธิว 7:7)
พรชเนจเำทรเร้เ ดวิ่ำเนรำขเ งเกำรงชไรก่ งนทวอเนรำจชท้ลองเนสวยงวก แข่ ทรเ
ขเงเกำรใหเเนรำองดเิยืิำมเนี่องแลชองบพรชืุณ พรชเนจเำทรเขเงเกำรใหเีวิิข
องเเนรำเนข็ มดเ ิ ยืิำมรั ก แลชืิำมยิ นดว เนี่น กั น นวอ ื่ ง เนหขุ ู ลทวอ พ รชงเื์ ส่ เ
พรชเนยซ้ใหเนำีวิิขืรบบริบ้รณ์มำมงบแก่เนรำ (ยอห์น 10:10)
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้
อเงืิดสำหรับิันนว้
หั วใจของข้ า พระองค์ ทั้ ง หลาย
วันนี้ข้าพเจ้าจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วย
เต็ มล้นด้ วยความเชื่อ เพื่อจะได้
ความไว้วางใจและขอบพระคุณพระองค์ ชี วิ ต ครบบริ บู ร ณ์ อธิ ษ ฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
หิเตชกุมาร ชวานต์ไบ โซลังกี (คุชราต อินเดีย)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน พ่อกับลูก
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10 พ.ื
มวืิำมหิัเจำกืิำมสิ้นหิัเ
2019
ิันศุกร์ ง่ำน เนศฟันยำห์ 3:14-20
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอยู่ท่ามกลางเจ้า…พระองค์ทรงเปรมปรีดิ์
เพราะเจ้าด้วยความยินดี พระองค์จะทรงรื้อฟื้นเจ้าใหม่ดว้ ยความรัก
ของพระองค์ พระองค์จะทรงเริงโลดเพราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดัง
(เนศฟันยำห์ 3:17)

ตอนอยู่ปีสองของมหาวิทยาลัย ดิฉันพบว่าตนเองกระวนกระวายใจ หดหู่ และ
ไม่แน่ใจในตนเองโดยไม่รู้สาเหตุ อธิบายไม่ได้ว่าทาไมดิฉันรู้สึกว้าเหว่ แต่เมื่อยังมีความ
เชื่อในพระเจ้า ดิฉันสงสัยและคิดว่าตนเองคงไม่มีค่าอะไรสาหรับพระเจ้า ทุกเช้าดิฉัน
พยายามลุกจากเตียงออกไปบริหารร่างกายทุกวัน
แม้ปีนั้นจะเต็มด้วยความ
อเงืิดสำหรับิันนว้
เจ็บปวด แต่ดิ ฉันก็ได้บ ทเรีย น
เมื่อข้าพเจ้าเจ็บปวด พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ สาคั ญ อย่ างหนึ่ งว่า ไม่ มีค ราใด
ที่พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ดิฉันเท่ากับเวลาที่มีความทุกข์ และการทนทุกข์นั้นไม่ใช่การ
ลงโทษจากพระเจ้า แต่บีบบั งคับให้ดิฉันเลิกพึ่งพาและเลิกคิดว่าคุณค่าของดิฉัน
อยู่ที่ความแข็งแรงและความสามารถของตนเอง ดิฉันรู้จักพึ่งพระเจ้าและความ
จริงที่ทรงพลังของพระคัมภี ร์ ไม่ใช่พึ่งอารมณ์ ของตนเองที่ผั นแปรไม่แ น่นอน
เพราะพระเจ้าทรงรักและทรงมีแผนการดีๆ สาหรับชีวิตของดิฉัน พระองค์ จะไม่
ทรงใช้ค วามผิ ดบาปมาลงโทษดิฉั น เมื่อชี วิตถู กคลื่ นพายุซัด ความจริงข้อนี้ยึ ด
เหนี่ยวใจของดิฉันไว้อย่างมั่นคง
ขณะที่ ต รวจดู ค วามตกต่ าที่ ท าให้ อั ป ยศและเศร้ า ใจอยู่ นั้ น ชี วิต การ
อธิษฐานของดิฉันเติบโตและลึกซึ้ง ใจของดิฉันยึดมั่นความจริงในพระคัมภีร์ โดย
ความช่วยเหลือของหลายคนที่มาเยี่ยมเยียน มาอธิษฐานเผื่อ ให้คาปรึกษาและ
กาลังใจ ดิ ฉันจึงพบทางหลุ ดพ้นจากความสิ้นหวัง เพราะรู้ความจริงว่าพระเจ้า
ไม่ได้ทรงทอดทิ้ง แต่ทรงเติมเต็มความหวังให้ดิฉัน
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายถูกทดลองและสิ้นหวัง โปรดสอน
ให้ฝากความหวังไว้กับพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เคท อันเดอร์วูด (อิลลินอยส์)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้ที่เป็นทุกข์จากภาวะซึมเศร้า
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ิันเนสำร์ ง่ำน โรม 12:1-3
อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ
แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลีย่ นใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้าพระทัย
ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม
(โรม12:2)
เมื่ อ ผมก าลั ง ย่ า งเข้ า สู่ วัย เกษี ย ณอายุ
อเงืิดสำหรับิันนว้
พระเจ้ า ทรงให้ ผ มรู้ ว่ า การด าเนิ น ชี วิ ต เสเพล
ข้าพเจ้าจะรับใช้พระเจ้า
เยี่ย งบุ ต รน้ อยหลงหาย เช่ น ดื่ มและเล่ นการ
ด้วยการรับใช้ผู้อื่น
พนันอยู่ห ลายปี ไม่ มีอะไรแน่ นอนนั้น ถึงเวลา
จาเป็นต้องละเลิกเสียที หลังจากขับรถชนต้นไม้ขณะมึนเมาจนสลบคาที่ ในที่สุด
ผมก็เห็นทางเลือกอย่างชัดเจน คือต่อจากนี้ไป ผมจะยอมให้พระเจ้าทรงปกครองชีวิต
หรือจะเลือกประพฤติตัวตามอย่างคนในยุคนี้ ผมตัดสินใจเลือกให้พระคุณ ความรัก
และการให้อภัยของพระเจ้าเปลี่ยนโฉมชีวิตให้เป็นคริสเตียนที่เกิดผล ซึ่งเริ่มด้วย
การกลับใจใหม่ และละเว้นการใช้ชีวิตเสเพลที่เคยทามานาน 55 ปี
การละเลิกชีวิตสามะเลเทเมาหันมาดาเนินชีวิตที่มีคุณค่า เช่น ถอนตัวจาก
วิถี ชี วิต ฝ่ ายโลกเพื่อบ ารุ งชี วิต ด้ วยพระวจนะของพระเจ้า เดี๋ ย วนี้ ผ มพยายาม
ช่วยเหลือผู้ อื่นและถวายทุกสิ่ง ที่พระเจ้าประทานให้คื นพระองค์ ด้วยใจกตั ญ ญู
ผมพยายามจะเป็ นคริ สเตี ย นที่ถู กสร้ างใหม่ จะถอนตั ว จากนิ สั ยชั่ วร้ายที่บ่ อน
ทาลายชีวิตผมมาหลายปี เดี๋ ยวนี้ผมมีพระผู้ช่วยให้รอดช่วยเปลี่ยนชีวิตผมให้เป็น
คนฉลาดขึ้น ให้มีความรักและมีความห่วงใยผู้อื่นมากขึ้น
งธิ ษ ฐำน ข้ าแต่ พระเจ้ า แต่ ละวั นขอทรงนาข้ าพระองค์ ทั้ งหลายกลั บ มาหา
พระองค์และทาตามน้าพระทัยมากยิ่งขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
จอห์น โกรฟส์ (แมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้ที่กาลังเลิกยาเสพติด
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ืิำมเนี่ององเแม่

ิันงำทิขย์ ง่ำน มัทธิิ 7:13-14
“ท่านทั้งหลายจงเพียรเข้าไปทางประตูคับแคบ เพราะเราบอกท่าน
ทั้งหลายว่า คนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไป แต่จะเข้าไม่ได้”
(ล้กำ 13:24)

แม่ ผ มเป็ นสาวกที่เลื่ อมใสในพระเยซู ค ริ ส ต์ ท่ า นส่ ง “แรเบัน ดำลใจ
ปรชจำสัปดำห์” ทางอีเมลไปให้ลูกๆ เพื่อนสนิท มิตรสหาย เพื่อนร่วมงานมาแล้ว
มากกว่าห้าปี อีเมลแต่ละฉบับให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจ ซึ่งผมใช้เป็นแนวทาง
ชีวิตในสัปดาห์ต่อไปด้วยความเชื่อและวางใจในพระเจ้า ความสัมพันธ์แน่นแฟ้น
ที่คุณแม่มีต่อพระเจ้าเป็นตัวอย่างให้ผมเข้าใจความหมายพระโอวาทของพระเยซู
ที่ ว่า “จเเนพว ย รเนอเ ำไปทำเ
อเงืิดสำหรับิันนว้
ปรชข้ืับแืบ”
วันนี้ข้าพเจ้าจะหาทางใหม่ๆ เพื่อบันดาลใจ
คุณแม่ พยายามทาดี
ผู้อื่นให้แบ่งปันข่าวดีของพระคริสต์
ที่สุ ด ในการด าเนิ นชี วิต ไปสู่
ความรอด และหาวิธีใหม่ๆ ในการเผยแพร่พระวจนะของพระคริสต์และนาผู้อื่น
มาเชื่อพระองค์ ตั้ งแต่ส่ งแรงบันดาลใจ แจกห้องชั้นบน นาเข้ าเป็นสมาชิกที่
เข้ มแข็ง ของคริ สตจักร ท่า นเป็ นแรงใจให้ผ มเป็ นคนทาความดี และให้ มีค วาม
มั่นใจว่าจะพยายามทาดีที่สุดเพื่อจะได้เข้าแผ่นดินของพระเจ้า
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานความกล้าและความเข้มแข็งให้ข้าพระองค์
ทั้งหลายดาเนินชีวิตตามพระทัยของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
คลินท์ โบว์แมน (นอร์ธคาโรไลนา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน บรรดาคุณแม่ทั้งหลาย
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ก่อนที่เขาร้องเรียก เราจะตอบ (งิสยำห์ 65:24)
มีอยู่วันหนึ่ง ระหว่างขับรถไปทางานดิฉันหนักใจเรื่องภารกิจที่พระเจ้าทรง
มอบให้ ท า ดิ ฉั น ไปท างานสายเพราะการจราจรติ ด ขั ด จึ ง ตั ด สิ น ใจฟั ง วิท ยุ
ระหว่างรายการมีผู้เป็นพยานที่ให้แรงใจและความเพียรพยายามที่ชัดเจน ทาให้
รู้ ว่ า ดิ ฉั น มี ป ระสบการณ์ ที่
อเงืิดสำหรับิันนว้
พระเจ้าทรงสัญญาว่า พระเจ้า
พระเจ้าทรงรู้และเข้าใจความเจ็บปวด
ทรงตอบก่อนเราจะทูลขอ
ของข้าพเจ้าดี ก่อนที่ข้าพเจ้าจะโอดครวญ
ทาให้ คิดถึ งเรื่องพิธีศ พ
ลูกชายหญิ งม่ายที่ห มู่บ้านนาอิน เหมือนที่บั นทึก ไว้ในพระกิ ตติคุณลูกา ขณะที่
ขบวนแห่ศพออกจากประตูหมู่บ้านต่อพระพักตร์พระเยซู ก่อนที่หญิงม่ายจะเอ่ย
ปากทูลขอ พระเยซูทรงสั่งให้ลูกชายของนางฟื้นจากความตาย และมอบคืนให้
นางผู้เป็นแม่ด้วยความรักและเห็นใจ
พรชเนจเ ำทรเเนป็นืิำมี่ิ ยเนหล่ง เนรำงย้่เนป็นนิ ขย์ ในยำมทวอ เนรำมว ืิำม
จำเนป็นแลชอัดสน ถเำเนรำงย้่ในภำิชโศกเนศรเำเนสวยใจหร่งสับสน องใหเรำลึกิ่ำ
บ่งยืรั้เพรชเนจเำทรเเนห็นใจเนรำแลชทรเขงบก่งนทวอเนรำจชท้ลองเนสวยงวก
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ในยามที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเจ็บปวดและสับสน โปรดช่วย
มิให้ ลืมว่าพระองค์ ทรงประทับอยู่ด้วย ขอให้ข้ าพระองค์ เร็วในการฟังเสียงของ
พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เนลิสวา เชานา ชิงกูดู (โยฮันเนสเบิร์ก เซาธ์แอฟริกา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน พันธกิจวิทยุกระจายเสียง
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หนุนใจ

ิันงัเืำร ง่ำน กิจกำร 15:30-35
ยูดาสกับสิลาสเป็นผู้เผยพระวจนะด้วย จึงได้กล่าวหนุนใจพวกพี่น้อง
หลายประการให้มีกาลังใจ (กิจกำร 15:32)

ชีวิต คริส เตี ยนในศตวรรษแรกมี ความทุกข์ ลาบาก เพราะพวกเขาอยู่ ใน
วัฒนธรรมที่ไม่เข้ากับวิถีของพระคริสต์ เมื่อถูกประชาชนข่มเหงเพราะความเชื่อ
ทาให้ รู้สึ ก ท้อ ถอย พระเจ้ า ทรงส่ ง สองท่ า นคื อยู ด าสกั บ สิ ล าสไปหนุ นใจให้ มี
ความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้น คาหนุนใจและการให้กาลังใจในพันธสัญญาใหม่มีค่ามากยิ่ง
ค าหนุ น ใจที่ ได้ รั บ มี ค วามส าคั ญ มาก
อเงืิดสำหรับิันนว้
ส าหรั บ คริ ส เตี ย นทุก คนตลอดหลาย
พระเจ้าทรงสามารถใช้ขา้ พเจ้าไป ศตวรรษ เพราะช่วยให้พวกเขาเติบโต
หนุนใจผู้อื่นได้
เป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อ
เช้าวันหนึ่งขณะเข้าร่วมประชุมสมัชชาและอธิษฐานเพื่อบางสิ่ งที่ผมพึงทา
เป็ น พิ เศษในวัน นั้ น พระเจ้ า ทรงสะกิ ด ให้ ผ มหนุ น ใจผู้ อื่น วัน เดี ย วกั น นั้ น เอง
มีหลายคนต้องการคาหนุนใจ แต่บอกตามตรงว่า ผมไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดขึ้นในชีวิตของใครเลย อาจจะเป็นไปได้ว่าชีวิตของบางคนเปลี่ยนแปลง
โดยที่ผมไม่รู้เรื่อง รู้ แต่ว่าวันนั้นมีหลายคนชอบคาหนุนใจและมีกาลังใจขึ้น จึงรู้
และเข้าใจว่าเราแต่ละคนได้รับแรงหนุนใจขณะที่หนุนใจผู้อื่น
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดนาข้าพระองค์ทั้งหลายไปหาผู้ที่ต้องการคาหนุนใจ
และประทานค าพู ด ให้ ข้ า พระองค์ จ ะหนุ น ความเชื่ อของพวกเขาให้ เข้ มแข็ ง
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ทอม เคนเนดี (เท็กซัส)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้ที่ทอ้ ถอยเพราะได้รับข่าวร้าย
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ิันพุธ ง่ำน สดุดว 112:6-8
เขาไม่กลัวข่าวร้าย จิตใจของเขายึดแน่น วางใจในพระเจ้า (สดุดว112:7)
เมื่ อไม่ นานนี้ แพทย์ บ อกว่าดิ ฉั นมี ก้ อนเนื้ อ ร้ ายชนิ ดที่ หายาก คื อมะเร็ ง
เนื้ อเยื่ ออ่ อน เมื่อได้ ยินข่าวร้ายนี้ ดิฉั นตัดสิ นใจว่า จะยอมแพ้ความกลั วหรือจะมี
ความเชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของดิฉันดี เมื่ออ่านพระคัมภีร์ข้างบนนี้แล้ว
ช่ ว ยให้ ดิ ฉั น ไม่ วิ ต กหรื อ
อเงืิดสำหรับิันนว้
กลั วข่ าวร้ ายที่ แพทย์ แจ้ง
ความซื่อสัตย์ของพระเจ้ายิง่ ใหญ่กว่าปัญหาใดๆ
ให้ทราบ
พระเจ้าทรงให้ ความมั่ นใจว่า ดิฉันไม่ต้องกลัวข่าวร้าย เช่นเดี ยวกับผู้ชอบ
ธรรมในสดุ ดี 112 ดิ ฉั นสามารถยื นหยั ดมั่ นคงและมี กาลั งใจพึ่งพระเจ้าแน่ วแน่
ไม่แปรเปลี่ยน จริงอยู่ นี่คือข่าวร้าย เพราะมีครอบครัวที่ดิฉันต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู
ทุกวัน และดิฉันเองก็มีความวิตกกังวลกับเรื่องของพวกเขา ถึงอย่างนั้นดิฉันก็วางใจ
ในพระเจ้าผู้ทรงสัญญาว่า จะช่วยเหลือในยามทุกข์ยากและจะสถิตอยู่กับเราเสมอ
(ดูสดุดี 46)
เนรำทุ กืนลเินพบืิำมลำบำก แข่ ืิำมิำเใจในพรชเนจเำสำมำรถี่ิย
บรรเนทำืิำมกรชินกรชิำยใจลเไดเ ถเำเนรำไดเยินอ่ำิรเำยเนรำก็ยงมใหเืิำมกลัิ
ืรงบเำืิำมืิดไดเโดยเ่ำย แข่ถเำิำเใจในพรชเนจเำแลเิ ืิำมกลัิจชืรงบเำ
เนรำไิเไม่ไดเ
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า เวลามีความเดือดร้อน ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกล้า
เผชิญทุกวัน โดยรู้ว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าความกระวนกระวายและความกลัว
ทุกอย่าง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
อิสเมลลาเล็ม โวลเดเจียจิส (บริติชโคลัมเบีย แคนาดา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผูท้ ี่เป็นโรคชนิดที่พบไม่บ่อยนัก
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ทำเเนลวอยเ

ิันพฤหัสบดว ง่ำน งิสยำห์ 43:1-7
ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคย
เกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่าน
ต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ ...พระองค์จะทรงโปรดให้ท่าน
มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกาลังทนได้ (1 โืรินธ์ 10:13)

หลายคนพยายามปลอบใจผู้ประสบความทุกข์ลาบากว่า “พรชเนจเำไม่เนืย
ใหเ เนรำทนล ำบำกมำกเนกิ น ก ำลั เองเเนรำ” แต่ พู ด เช่ น นี้ เ ท่า กั บ เป็ นการใส่ ไฟ
เพื่อสกัดไฟ ทาให้เขารู้สึกแย่กว่าเก่า และอาจจะตอบว่า “ถเำพรชเนจเำทรเใหเเนกิด
ิิกฤขกำรเนี่นนว้เนพรำชูมแอ็เแรเมำก ูมก็ไม่งยำกเนป็นืนแอ็เแรเหรงก”
พูดแบบนี้เป็นการถอดความเพียงส่วนเดียวของ 1 โครินธ์ 10:13 เท่านั้น
ความจริงแล้วตลอดทั้งข้อมีความหมายแตกต่างและลึกซึ้งกว่านั้น คือสอนให้เรา
รู้ว่า พระเจ้าไม่ได้ส่งสิ่งชั่วร้ายมาให้เรา การทดลองเป็นประสบการณ์ธรรมดาของ
ทุกคน ถ้ารู้เช่นนี้ แล้วทาให้เรามั่นใจขึ้นมาอีก การเอาใจใส่ดูแ ลและร่วมใจกั น
ต่อสู้ทาให้เกิดการอัศจรรย์ขึ้นมาได้ ข้อนี้ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า บางครั้งเราอาจจะถูก
ทดลองเกิ นกาลั งและความสามารถ บางครั้ งเมื่ อชี วิต พาเราเข้ าสู่ การทดลอง
อาจทาให้เราหนักใจเกินไป หรือบางครั้งอาจจะรับมือไม่ไหว
ถ้า เข้ า ใจเช่ นนี้แ ล้ ว พรชเนจเ ำทรเปรชทำนบำเสิอเใหเ เนรำสำมำรถทนไดเ
งัืรสำิกเนปำโลองใหเเนรำมัอนใจิ่ ำ ถเำถ้กทดลงเเนกินกำลัเองเเนรำ พรชเนจเำจช
ทรเใหเมวทำเสชดิกทวอเนลวอยเไปงวกอเำเหนึอเ เนพ่องจชเนดินหนเำข่งไปจนถึเิันใหม่
ทวอสิ่ำเสดใสอึ้นมำงวก
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า เวลาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายประสบความเลวร้าย โปรด
ให้ ต าของข้ าพระองค์ เห็นทางเลี่ ยงที่พระองค์ ประทานให้ และให้เชื่ อวางใจใน
พระสัญญาของพระองค์ ก่อนที่
อเงืิดสำหรับิันนว้
สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้น อธิษฐาน
เมื่อชีวิตมีความลาบากมากเกินไป
ในพระนามพระเยซู ค ริส ต์ เจ้ า
พระเจ้าจะทรงให้มีทางเลีย่ งผ่านไปจนได้ อาเมน
โฮป แฮรี-โมลด์ (นิวยอร์ก)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้ทตี่ ้องการคาหนุนใจ
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ิันศุกร์ ง่ำน โรม 8:14-21
โอ แม่ธิดาของจ้าว เท้าสวมรองเท้าผูกของเธอนั้นนวยนาดนี่กระไร
(เนพลเซำโลมงน 7:1)

ตอนที่ดิฉันกับสามีเป็นมิชชันนารีอยู่ที่ประเทศนิคารากัว ดิฉันต้องอดทน
กับความร้อนที่ไร้ความปราณี บ่อยครั้งแต่ละวันผ่านไปโดยทางานสาคัญได้เพียง
ไม่กี่ชิ้น ดิฉันเป็นโรคปวดศีรษะข้างเดียว จนบ่อยครั้งสงสัยว่าตนเองมาทาอะไร
อยู่ที่นี่ และไม่แน่ใจว่าจะปรับตัวให้เข้ากับอากาศจนพอจะทาสิ่งที่ดีและมีประโยชน์
ได้สักแค่ไหน
หลังจากมาถึงนิค ารากัว ดิฉันเขีย นข้อพระคัมภีร์ที่อ้างถึงวันนี้ ไว้ในสมุ ด
บันทึก เช้าวันหนึ่งขณะนั่งดูเท้าของตนเองก็เกิดความคิดขึ้นมาว่า “โง ธิดำแห่เ
เนจเำฟ้ำเนง๋ย เนทเำทวอสิมรงเเนทเำแขชรัดอเงองเเนธงี่ำเเดเำมจริเหนง” ขณะที่
อ่านข้อนี้ดิฉันตื่นเต้นเมื่อคิดได้ว่า ดิฉันเป็นธิดาของพระราชา มีค่าสูงส่ง เป็นที่รัก
ทะนุถนอมและมีเกียรติ จึงรู้ตัวว่าพระเจ้าทรงรักและชื่นชมดิฉัน
เมื่อใดที่ดิฉันสงสัยว่าตนเองมาทาอะไรในประเทศนิคารากัว ดิฉันจะมองดู
เท้าของตนเองที่สวมรองเท้าแตะรัดข้อและรู้ว่าตนเองเป็นใคร ถึงจะไม่สามารถ
ทางานใหญ่ขณะอยู่ที่นี่ก็ไม่สาคัญนัก เพราะถึงอย่างไรดิฉันก็มีค่าในสายพระเนตร
ของพระเจ้า
ทวอเนรำเดเำมนั้น มิใี่เนพรำชสิอเทวอเนรำทำหร่งปรชสบืิำมสำเนร็จ แข่เนพรำช
เนรำเนป็นองเพรชเนจเำ องใหเืิำมร้เืิำมเนอเำใจนว้ี่ิยี้จิขแลชเนป็นกำลัเใจใหเเนรำ
ไม่ิ่ำจชทำงชไรสำเนร็จหร่งไม่ ก็องใหเรำลึกถึเเนป้ำหมำยองเเนรำดวกิ่ำ
งธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้า โปรด
อเงืิดสำหรับิันนว้
ช่ ว ย ให้ ผ่ า น วั น นี้ โ ด ย ร าลึ ก ว่ า
ข้าพเจ้าไม่ต้องซื้อความรักของพระเจ้า พ ระอ งค์ ท รงรั ก ข้ าพ ระ อ ง ค์
ทั้งหลาย และขอให้จาใส่ใจว่าเป้าหมายของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ อธิษฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โจดี เดนนิส (นอร์แทมตันไชร์ สหราชอาณาจักร)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ประชาชนชาวนิคารากัว
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ิันเนสำร์ ง่ำน งิสยำห์ 40:27-31
เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ (งิสยำห์ 40:31)

ตอนอายุห้าขวบผมเป็นโรคเยื่อบุหัวใจอักสบ ในช่วงนั้นโรคนี้ร้ายแรงมาก
โรคนี้คุกคามชี วิตของผมอยู่ เกื อบหนึ่งปี ครอบครัวของผมไม่ได้เป็นคริสเตีย น
แต่ เพราะบ้ า นของเราอยู่ ในหมู่ บ้ า นขนาดเล็ ก พอโรงเรี ย นรวีวารศึ กษาของ
คริสตจักรได้ยินเรื่องของผม จึงส่งครูและนักเรียนกลุ่ มเล็กๆ ชื่อ “สโมสรขชิัน
เนร่งเแสเ” มาเยี่ยมเยียน
อเงืิดสำหรับิันนว้
ถึงผมจะจาการเยี่ยม
เมื่อพระเจ้าทรงนา ข้าพเจ้าจะเดินตามไป
เยี ย นครั้ ง นั้ น ได้ ไม่ ม ากนั ก
ช่วยผู้อื่นให้เริ่มต้นดาเนินชีวติ ด้วยความเชื่อ แต่ จ าได้ ว่า พวกเขาให้ แ ผ่ น
โลหะเป็ น เงาวั บ เขี ย นรู ป
พระเยซูกาลังอุ้มลูกแกะตัวหนึ่ง และบอกว่าพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ด้านหลัง
แผ่นโลหะมีข้อความเขียนด้วยดินสอดา เนื่องจากครอบครัวของเราย้ายบ้านหลาย
ครั้ง และเมื่ อผมกับภรรยาแต่งงานกั นแล้วก็ย้ ายบ้านอี กหลายครั้ง แต่ผมยั งเก็ บ
โลหะแผ่นเล็กนั้นไว้ ถึงข้อความที่เขียนด้วยดินสอดาจะเลือนลางก็ยงั พออ่านได้อยู่
ตอนหลังๆ โลหะแผ่นนั้นกลายเป็นสมบัติรางวัลสาหรับชีวิตคริสเตียนของผม
ที่คอยเตือนให้รู้ว่าพระเจ้าทรงสัต ย์ซื่อและอดทนกับเรา ทรงรอคอยและพร้อม
ช่วยเหลือ เมื่อใดที่เรารู้ตัวว่าต้องการพระองค์ ข้อพระคัมภีร์ข้างบนนี้จะบอกให้รู้วา่
“เนอำทั้เหลำยู้เรงืงยพรชเนจเำจชเนสริมเนรวอยิแรเใหม่ ” จิตวิญญาณของผมได้รับ
กาลังใหม่และร่างกายก็หายโรค แม้จะมีอายุ 85 ปีก็ยังแข็งแรง พรชเนจเำทรเสัขย์ซ่อง
แลชจริเใจ ยิอเมำหำพรชงเื์เนร็ิเนท่ำไร เนรำก็ยิอเถิำยพรชเนกวยรขิพรชเนจเำแลช
เนดินเนืวยเื้่พรชเนยซ้ืริสข์ไดเนำนเนท่ำนั้น
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงอวยพรบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงสัมผัสด้วยความรัก
ความห่วงใย และนามาสู่ความเชื่อแท้ในพระเยซู พระผู้ช่วยของข้าพระองค์ทั้งหลาย
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เคน แคลร์ (ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน เด็กทีป่ ่วยหนัก
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ิันงำทิขย์ ง่ำน มัทธิิ 5:43-48
พระเยซูทรงอธิษฐานว่า “โอพระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภัยโทษเขา
เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทาอะไร” (ล้กำ 23:34)
เมื่ อ หลายปี ก่ อน ตอนที่ ดิ ฉั น อายุ เจ็ ด ขวบและน้ อ งชายอายุ ส ามขวบ
ดิฉันเห็นพวกอันธพาลกลุ่มหนึ่งชอบพูดข่มขู่คุณแม่ เพราะเห็นท่านมีเชื้อสายญี่ปุ่น
ตอนนั้ นดิ ฉันยั งเด็ กเกิ นไปจึงไม่ เข้าใจว่ าท าไมถึงเกิ ดเรื่องอย่ างนั้น และเข้าใจว่ า
ถ้าคุณพ่ออยู่ที่บ้ าน ไม่ได้ไปเป็นทหารที่โพ้นทะเล อันธพาลพวกนี้ค งไม่ กล้าทา
อย่างนั้น ตอนที่คุณพ่อไม่อยู่บ้านดิฉันเห็นคุณแม่ร้องไห้หลายครั้ง เป็นเรื่องยาก
ที่ดิฉันจะเข้าใจว่าทาไมครอบครัวของเราต้องทนทุกข์อย่างนั้น
ดิฉันใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจว่า พระเจ้าทรงเรียกร้องเราผู้เป็ นคริสเตียน
ให้ ยกโทษทั้งคนที่ทาร้ายเราและคนที่เรารัก ดิ ฉันคิดว่าที่พระเยซูทรงสอนเราว่ า
“จเรักศัขร้องเท่ำน แลชจเงธิษฐำนเนพ่องู้เทวออ่มเนหเท่ำน” (มัทธิว 5:44) เหมือนที่
พระองค์ ทรงทาเป็นแบบอย่างบนกางเขน เป็นข้ อหนึ่งซึ่ งทาได้ยากที่สุด ถึงจ ะ
ยกโทษให้คนที่ทาร้ายดิฉันแล้ว แต่ สิ่งที่พวกเขาทานั้นดิฉันลืมไม่ลง มันเหมือน
บาดแผลที่หายแล้ว แต่ยังเหลือแผลเป็นให้จดจาสิ่งที่เกิดขึ้น ที่พระเยซูทรงสอน
ดิฉันและทรงทาให้เห็นเป็นตัวอย่างของการให้อภัยนั้น สาคัญที่สุด
งธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า พระบิ ด า
อเงืิดสำหรับิันนว้
ขอบพระคุ ณที่ทรงให้ อภั ยความบาป
เมื่อข้าพเจ้ายอมยกโทษ พระเจ้า
ของข้ า พระองค์ ทั้ ง หลาย เหมื อ นที่
ทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายเจ็บปวด
ข้ า พระองค์ ใ ห้ อ ภั ย คนที่ ท าผิ ด ต่ อ
ข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เอลีน ทริฟต์ (ฟลอริดา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน คนที่ข่มเหงข้าพเจ้า
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20 พ.ื
พรชเนจเำจชทรเสรเำเทำเ
2019
ิันจันทร์ ง่ำน ล้กำ 12:22-34
ใจแน่วแน่นั้น พระองค์ทรงรักษาไว้ในศานติภาพอันสมบูรณ์
เพราะเขาวางใจในพระองค์ (งิสยำห์ 26:3)
ผมเป็นทั้งนายธนาคารและศิษยาภิบาล เมื่อเร็ว ๆ นี้ผมพบว่าเป็นไปได้ที่
จะถูกปลดจากงาน ปฏิกิริยาแรกของผมก็คือ ทั้งหวาดกลัวและเป็นห่วงภรรยากับ
ลูกที่ยั งเล็ กอยู่ และอีกอย่างก็คื อ ผมวิต กว่าจะถูกปลดออกจากองค์กรที่ทาอยู่
แสดงว่า ผลงานสี่ปีที่ผ่านมานั้นไม่ดีพอ เวลาไปทางานผมพยายามทาราวว่าทุกสิ่ง
เรียบร้อย แต่ความรู้สึกลึกๆ กลับร้อนใจในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
มีอยู่คืนหนึ่งก่อนจะเข้านอน ผมนาความกังวลใจขึ้นทูลพระเจ้า พอตื่นขึ้น
ตอนเช้าของวันใหม่ ทรงมีพระดารัสเตือนว่า พระองค์ทรงเลี้ยงนกในอากาศ และ
ตกแต่ งดอกไม้ในทุ่งนา เพื่อไม่ให้พวกมันกระวนกระวายใจ (ดู ลูกา 12:22-34)
เรื่องนี้เตือนใจให้คิดถึงพระพรต่างๆ ที่ได้รับจากพระเจ้า ทาให้ความหนักใจของ
ผมบรรเทาลง และยังเตือนให้
อเงืิดสำหรับิันนว้
เห็นทางเป็นไปได้หลากหลาย
ทุกวันใหม่นาความมั่นใจจากพระเจ้ามาให้
ที่พระเจ้า ทรงจัด เตรี ยมไว้ให้
ความจริ งข้ อนี้ ห นุ นใจให้ เชื่ อว่า แม้ผ มจะตกงานพระเจ้าจะทรงอุ ป ถัมภ์ ค้ าจุน
เมื่อเราเผชิญ ความเป็ นไปได้ที่น่าตกใจ อาจทาให้ กระวนกระวายใจและ
รู้สึกเหมือนถู กทอดทิ้งให้ อยู่ คนเดี ยวได้ โดยง่าย ระหว่า งที่กระวนกระวาย และ
ไม่แน่ใจอยู่นั้น ถเำมงเไม่เนห็นทำเงงกดเิยขนเนงเ เนรำสำมำรถปลเืิำมห่ิเใยไิเ
กับพรชเนจเำ พรชงเื์จชทรเเนปิดหนทำเใหม่ๆ ใหเเนรำ
งธิษ ฐำน ข้ า แต่ พระเจ้า ขอบพระคุ ณ ที่ท รงเปิ ด ทางให้ ข้ า พระองค์ ทั้ง หลาย
เมื่ อข้ าพระองค์ เริ่มวิต กและกลั วความล้ มเหลว ขออย่ า ให้ ข้า พระองค์ ลื มที่จะ
วางใจในพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ฮัสสัน เอ. เบลโล (คาดูนา ไนจีเรีย)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้ทตี่ กงาน
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เนีิญีิมด้

ิันงัเืำร ง่ำน สดุดว 96:1-9
เชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระเจ้าประเสริฐ
คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข (สดุดว 34:8)

21 พ.ื
2019

“ล้กีำยืุณี่องงชไรืช” ดิฉันถามแม่ที่ยืนถัดจากดิฉัน ขณะประดับโต๊ะ
เพื่อจัดงานเลี้ยงนั กเรี ยนชั้นเดี ยวกับ ลูกของเรา หลังเธอตอบค าถามแล้ว เราก็
คุยกันสั้นๆ และเปลี่ยนไปคุยเรื่องพระเจ้า ขณะที่เธอพูดอยู่ดิฉันคิดอยากจะพูด
เรื่ องพระเจ้า อย่ า งคล่ อ งปากเหมื อ นเธอบ้ า ง แต่ ก็ท าไม่ ได้ แล้ วดิ ฉั นก็ คิ ด ถึ ง
ข้ อ พระคั ม ภี ร์ที่ อ่ า นเช้ า วั น นี้ ที่ บ อกว่ า “เนีิ ญ ีิ ม ด้ แ ลเ ิ จชเนห็ น ิ่ ำ พรชเนจเ ำ
ปรชเนสริฐ” ดิฉันมองดูของหวานที่เรียงรายอยู่บนโต๊ะ และระลึกขึ้นได้ว่า ถ้าดิฉัน
ได้สูตรทาขนมใหม่มา ดิฉันจะโทรไปหาเพื่อนเพื่อจะบอกว่า “เนธงน่ำจชมำลงเ
ีิมด้ ” เพราะดิฉั นลองชิมดูแ ล้วเห็ นว่าอร่อยดีจึง อยากแบ่ งปัน แล้วก็มีค าถาม
ในใจเหมือนพระเจ้าทรงกระซิบที่หูดิฉันว่า เจ้าคงอยากแบ่งปันสูตรขนมบราวนี่
มากกว่า อยากแบ่ ง เป็ นเรื่ องของเราใช่ ไหม ดิ ฉั นรู้ อ ยู่ แ ก่ ใจตนเองว่า จะตอบ
อย่ า งไร เพราะที่จริง แล้ วดิ ฉั นไม่ เคยชิ มพระเจ้ า มากพอจึงไม่ รู้สึ กตื่ นเต้ นที่จะ
แบ่งปันนั่นเอง
ยิอเีิมืิำมดว องเพรชเนจเ ำ
อเงืิดสำหรับิันนว้
ยิ่งรู้จักพระเจ้าดีขึ้นก็ยงิ่ อยากแบ่งปัน มำกก็ ยิอเข่อ นเนขเ นงยำกร้เ เนร่อ งเองเ
พรชงเื์ ถ้ าเราอ่านพระคั มภี ร์อยู่
ความเชื่อของข้าพเจ้ากับผู้อื่น
กั บ พระเจ้าทุ ก วัน และลองลิ้ มรส
พระพรของพระองค์ เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงน่าอัศจรรย์จริงๆ ถเำไดเร้เรสืิำม
หิำนองเพรชเนจเำสัก ืรั้เแลเิ เนรำจชงธิ ษฐำนท้ลองก ำลัเใจใหเ กลเำ แบ่เปัน
ืิำมเนี่ององเเนรำแกู่้เง่อน
งธิษฐำน ข้าแต่พระบิดา ขอให้ใจข้าพระองค์ทั้งหลายอยากอยู่ในพระมรรคาของ
พระองค์ มากขึ้นทุกวัน และขอให้ได้ แบ่ งความหวานชื่นของพระองค์พร้อมกั บ
เทความรักของพระองค์ให้ผู้อื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แคลลี ดารัค (เท็นเนสซี)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้มีจติ อาสาช่วยงานของโรงเรียน
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เนฝ้ำด้
22 พ.ื
2019
ิันพุธ ง่ำน มัทธิิ 26:31-46
“ใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิด” (มัทธิิ 26:38)
ตอนที่ พ ระเยซู ท รงใกล้ จ ะถู ก ทรยศ พระองค์ ท รงรู้ ดี ว่ า มี ภ าระน่ า
สะพรึงกลัวรออยู่ข้างหน้า ทรงปรารถนาจะอยู่ใกล้พระบิดาและนาบรรดาสาวก
ใกล้ชิดที่สุดไปด้วย เมื่อพระเยซูทรงต้องการอธิษฐานทูลพระบิดา พระองค์ทรง
ขอให้พวกสาวกคอยและเฝ้าระวังอยู่กับพระองค์ แม้จะรู้ว่าพวกเขาจะช่วยแก้ไข
ความโศกเศร้าและภาระหนักที่รออยู่เบื้องหน้าไม่ได้ แต่ก็ทรงต้องการให้อยู่เป็นเพื่อน
ความปรารถนาของพระเยซูทาให้คดิ ถึงตอนผมเป็นหนุ่มและกาลังเล่นกีฬา
โรงเรียน ครูฝึ กสอนพวกเราว่า ถึ งแม้ จะไม่ ได้ล งเล่น เราก็ควรเอาใจช่วยด้วย
ความตื่นเต้ น คอยเชี ย ร์เพื่อนร่วมทีมของเรา คอยเฝ้ าดู ว่า กาลังมี อะไรเกิด ขึ้ น
และพร้อมเสมอในกรณีที่ถูกเรียกให้ลงสนาม
แต่ ก็น่า เสีย ดาย ตอนที่ไม่ ได้ ลงเล่น บางครั้ งเราก็ เพิกเฉย ไม่ เตรีย มตั ว
ให้พร้อม เวลาทางานของพระเจ้าก็ง่วงเหงาหาวนอน พระองค์ทรงต้องการให้เรา
ตื่นตั วอยู่เสมอ และพร้อมทาพันธกิจของพระองค์ กำรขิดข่ งกั บพรชเนจเำเนป็น
แรเใจใหเ ส นั บ สนุ น ู้เ ง่อ น ทวอ ก ำลั เ ท ำ
อเงืิดสำหรับิันนว้
หนเ ำ ทวอ ดเิ ยืิำมสัข ย์ ซ่อ ง แลชใหเ เนรำ
ข้าพเจ้าจะเตรียมตัวพร้อมเสมอ
เนขรวยมพรเงมเนม่องพรชงเื์ทรเเนรวยกเนรำ
เมื่อพระเจ้าทรงเรียกใช้
ใหเลเม่งทำ
งธิษ ฐำน ข้ าแต่ พระเจ้า เมื่ อข้ าพระองค์ ทั้งหลาย ดู เหมื อนไม่ มีส่ วนร่ วมในการ
ทางาน โปรดให้ข้าพระองค์ตื่นตาและตื่นใจช่วยงานที่พระองค์ทรงทาอยู่ อธิษฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
กอร์ดอน โรว์ (อินเดียนา สหรัฐอเมริกา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน นักกรีฑา
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ลว้ภัยพำยุเนฮงร์ริเนืน
ิันพฤหัสบดว ง่ำน สดุดว 46:1-11

23 พ.ื
2019

พระเจ้าทรงเป็นพระศิลา ป้อมปราการ และผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์
เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นพระศิลาซึ่งข้าพระองค์เข้าลี้ภัยอยู่ใน
พระองค์ เป็นโล่ เป็นพลังแห่งความรอดของข้าพระองค์ เป็นที่กาบัง
เข้มแข็งของข้าพระองค์ (สดุดว 18:2)
ตอนที่พายุ เฮอร์ ริเคนพัด กระหน่ าเปอร์โตริโกเกาะที่น่ารักของเราอย่า ง
รุนแรง ดิฉันกับสามีกลัวมากจนทาอะไรไม่ถูก ขณะที่กาลังหวาดกลัวเราอธิษฐาน
อย่างหนักขอให้พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา
ดิฉันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและหมดกาลัง ขณะที่กาลังรู้สึกวิตกกังวลมาก ดิฉัน
จาคาพูดของผู้ แต่งเพลงสดุดีที่บอกว่า “พรชเนจเำทรเเนป็นทวอลว้ภัยแลชเนป็นกำลัเ
องเอเำพรชงเื์ทั้เหลำย เนป็นืิำมี่ิยเนหล่งทวอพรเงมงย้่ในยำมยำกลำบำก”
(สดุดี 46:1) ดิฉันยึดมั่นในพระสัญญาข้อนี้และรู้สึกว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ ด้วย
ระหว่างเกิดพายุ ดิฉันเรียนรู้จักวางใจในพระเจ้า โดยไม่พึ่งความสามารถ
ของตนเอง ในคื นที่มื ดมิ ดและน่ ากลั วนั้ น ดิ ฉั นได้ สั มผั ส ความรั กไร้ เงื่ อนไขของ
พระเจ้า ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ด้วยและช่วยคุม้ ครองดิฉันไว้ เนม่องเนกิดพำยุใหญ่
ในีว ิิ ข องใหเ เนรำทุ ก ืน จ ำใส่ ใจิ่ ำ
อเงืิดสำหรับิันนว้
พรชเนจเ ำ ู้เ ท รเฤทธิ์ ท รเเนป็ น ทวอ ลว้ ภั ย
พระเจ้าทรงเป็นทีล่ ี้ภยั ของข้าพเจ้า องเเนรำ
งธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า พระองค์ ผู้ พิ ทั ก ษ์ ชี วิ ต ของข้ า พระองค์ ทั้ ง หลาย
ขอบพระคุณสาหรับความรักและห่วงใย ขณะที่ข้าพระองค์ประสบภัยพิบัติ ขอทรง
เป็ นที่ ลี้ ภั ย และเกื้ อกู ล เมื่ อข้ าพระองค์ เหน็ ดเหนื่ อยและอ่ อนแรง อธิ ษ ฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
นิเรดา เรยส์ ซานโตส (เปอร์โตริโก)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน บรรดาผู้ที่กาลังฟื้นสภาพจากพายุเฮอร์ริเคน
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เำนทวอเนรำทำไดเ

ิันศุกร์ ง่ำน ล้กำ 8:32-39

“จงกลับไปบ้านเรือนของตัว และบอกชาวเมืองถึงเรือ่ งการใหญ่ซึ่งพระเจ้าได้
ทรงกระทาแก่เจ้า” แล้วคนนั้นก็ไป ประกาศแก่คนทัง้ เมืองถึงเหตุการณ์ใหญ่ยงิ่
ที่พระเยซูได้ทรงกระทาแก่ตน (ล้กำ 8:39)
ผมเคยกลัวว่าจะทาตามที่พระเจ้าทรงคาดหวังไม่ได้ เคยอ่านงานที่สิทธิ ชน
ตั้งแต่สมัยพระเยซู แล้ ว และรู้ว่าผมไม่สามารถท าตามนั้น ผมจึงตั ดสิ นใจติดตาม
ศึ กษาว่า พระเยซู ทรงคาดหวั งไว้ อย่ างไร
อเงืิดสำหรับิันนว้
พระองค์ทรงหวังให้คนที่พระองค์ทรงรักษา พระเจ้าทรงรักทุกคน และทรง
โรคจนหายให้กลับไปทาอะไรบ้าง
เรียกเราให้ทาภารกิจต่างกัน
เมื่ อพระเยซู ท รงรั ก ษาใครให้ ห าย
ป่วยแล้ ว พระองค์ทรงบัญชาให้พวกเขาทาหลายอย่ าง เช่น ทรงให้ คนง่อยที่พวก
เพื่อนๆ หย่อนลงจากหลั งคาว่ า “จเลุกอึ้นยกทวอ นงนไปบเำนองเเนจเ ำเนถิด” (ลูกา
5:24) ทรงบั ญชาให้ คนถู กผี เข้ าสิ งว่า “จเกลั บไปบเ ำนเนร่งนองเขั ิ แลชบงก
ีำิเนม่งเถึเเนร่องเกำรใหญ่ซึอเพรชเนจเำไดเทรเกรชทำแก่เนจเำ” (ลูกา 8:36) ทรงบัญชา
ให้คนเป็นโรคเรื้อน 10 คนว่า “จเไปสำแดเขัิแก่พิกปุโรหิขเนถิด” (ลูกา17:14)
พระเยซูทรงบัญชาพวกสาวกของพระองค์ให้แบกกางเขนตามพระองค์ไป และตรัสว่า
“จเงงกไปสัอเสงนีนทุกีำขิใหเเนป็นสำิกองเเนรำ” (มัทธิว 28:19)
บางจุดผมเข้าใจว่า ขณะที่พระเยซูทรงเรียกเราให้แบกกางเขนตามพระองค์
ไปสร้างสาวก พระองค์ไม่ได้ทรงเรียกทุกคนให้ไปทาแบบเดียวกัน บางทีถ้ามีโอกาส
ผมสามารถท าแค่ หนุ นใจคนอื่ น สิอเทวอ พรชเนจเ ำทรเเนรวยกเนรำใหเ รับใีเพรชงเื์ นั้น
ไม่ เนหม่ ง นทวอ ท รเเนรว ยกใืรง่อ น แข่ เนรำยิ นดว ทวอ สำมำรถรั บใีเ ู้เ ทวอ มว ืิำมจ ำเนป็ น
พรชเนจเำจชทรเี่ิยแข่ลชืนใหเทำเำนขำมทวอพรชงเื์ทรเเนรวยกใหเทำ
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ขอทรงอวยพรผู้ที่รับใช้พระองค์วันนี้ อธิษฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ธัด เอช. คาร์เตอร์ (เท็กซัส)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน เพื่อหาโอกาสในการรับใช้
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ิันเนสำร์ ง่ำน สดุดว 34:1-8
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คนจนคนนี้ร้องทูล และพระเจ้าทรงฟัง และทรงช่วยเขา
ให้พ้นจากความยากลาบากทั้งสิ้นของเขา (สดุดว 34:6)
ลูกสาวอายุห้าขวบของดิฉัน กระตือรือร้นอยากช่วยทาเค้กผลไม้ เธอหยิบ
แป้งและลูกเกดจากตู้เก็บอาหาร พอดิฉันอ่านส่วนผสมของเค้กว่า “ไอ่” เธอก็ไป
เปิดตู้เย็นยกมาให้ พอดีดิฉันหันไปหยิบเครื่องตีไข่จากลิ้นชักจึงชนกันทันที ไข่ทั้ง
กระจาดตกแตกกระจายเต็มพื้นห้องครัว ดิฉันทาท่าตกใจและเสียดาย เพราะเรา
กาลังขัดสนเงินแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีไข่แล้ว ลูกสาวมองหน้าดิฉันอย่างไม่สะทกสะท้าน
แล้วพูดว่า “ไม่เนป็นไรื่ชแม่ พ่งสำมำรถซ่งมใหเไดเื่ช”
ที่ลูกสาวตัวน้อยๆ มีความเชื่อในพ่อที่รักของเธออย่างเต็มร้อยเช่นนี้ เตือน
ดิฉันให้คิดถึงความเชื่อที่เรามีในพระบิดาบนสวรรค์ว่า พระองค์ทรงสามารถซ่อม
ความผิ ด พลาดที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
อเงืิดสำหรับิันนว้
ชีวิตของเราได้ ถึงพ่อของลูก
ถึงข้าพเจ้าจะมองไม่เห็นทางที่อยูข่ ้างหน้า
ดิ ฉั น จะซ่ อ มแซมไข่ แ ตกให้
แต่พระเจ้าทรงเห็น
กลั บ ดี ไ ม่ ไ ด้ แต่ ไ ม่ มี อ ะไร
ที่พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรัก เป็นห่วง และรอให้เราขอความช่วยเหลือจะทาไม่ได้
ถึงเราจะคิดว่าีวิิของเขนเนงเเนสวยหำยจนเนกินแกเ แข่พรชบิดำทรเสำมำรถซ่งมไดเ
ถเำเนรำมงบปัญหำไิเกับพรชงเื์ดเิยืิำมเนี่องิำเใจ
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ข้าพระองค์ทั้งหลายนาความเสียหายในชีวิตมา
มอบไว้ในพระหั ตถ์ และทูลขอให้พระองค์ ทรงรับไว้แ ก้ไข อธิษ ฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โดโรธี โอ เนลล์ (เซาธ์ออสเตรเลีย)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้ทหี่ ัวใจแตกสลาย
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รักเนข็มลเน
ิันงำทิขย์ ง่ำน ยงห์น 13:1-17

ถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้า
ของพวกท่าน พวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วย (ยงห์น 13:14)
พี่สาวมอบของขวัญวันเกิดราคาแพงให้ดิฉัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่เธอแสดง
ความรั กเต็ มล้ นเช่ นนั้ น ตั้ งแต่ พี่ ส าวเชื่ อและรั บ ใช้ พ ระเยซู ค ริ ส ต์ ต อนอยู่ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่หก ชีวิตของดิฉันกับอีกหลายคนเปลี่ยนไปเพราะความรักของเธอ
เธอแบ่ งปั นทุกสิ่ งที่ มีอยู่ เช่ น ผั กจากสวนที่อุดมสมบู รณ์ ความรู้ ทางการแพทย์
ภูมิปั ญญาในการทาอาหาร และการใช้ เวลาให้บริการ หลายคนในชุ มชนของเรา
ยังจาได้ ตอนที่เธอนาเยาวชนออกให้ บริ การอยู่ ห ลายปี และอี กหลายอย่ าง เช่ น
การทาอาหารในงานเลี้ยงสมาชิ กคริ สตจักรของเราเป็ นประจาทุ กเดื อน เป็ นต้ น
พฤติกรรมน่าอัศจรรย์ใจที่พระเยซูทรงทาด้วยความรักและถ่อมพระทัย เช่น
การล้างเท้าพวกสาวก ซึ่งเรื่องยากที่พวกเขาจะยอมรับไว้ แต่ก็สอนให้เราถ่อมใจรับใช้
พระเจ้าและผู้อื่น ยากอบ 1:22 สอนว่า “ท่ำนทั้เหลำยจเเนป็นืนทวอปรชพฤขิขำม
พรชิจนชนั้น ไม่ใี่เนป็นแข่เนพวยเู้เฟัเเนท่ำนั้น
อเงืิดสำหรับิันนว้
ซึอเเนป็นกำรลิเขนเนงเ” เมื่อเราได้รับความรัก
วันนี้ข้าพเจ้าจะใช้โอกาส
จากพระเยซูแล้ว เราก็เป็ นภาชนะช่วยสาธิต
แสดงความรักของพระคริสต์
ความรักดังกล่าวแก่ผู้อื่น
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรัก ขอบพระคุณสาหรับความรักที่พระองค์ทรง
ทุ่มเทแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายทางพระบุตรของพระองค์ ขอให้ความรักนั้นไหลล้น
จากใจข้าพระองค์เพื่อจะแบ่งปันแก่ผู้อื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
เคย์ ฮอว์ค (โอไฮโอ)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน พี่สาวน้องสาว
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ิันจันทร์ ง่ำน มัทธิิ 2:7-12
ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตน
เพื่อมิตรสหายของตน (ยงห์น 15:13)
วัน หนึ่ ง ในปี 2007 ขณะรั บ ใช้ อ ยู่ ที่ ป ระเทศอิ รั ก ผมตื่ น แต่ เ ช้ า ด้ ว ย
ความรู้สึกหนักใจและหวาดกลัว จึงอธิษฐานอย่างหนัก ขอให้พระเจ้าทรงคุ้มครอง
และป้ องกันผมและครอบครัวให้พ้นจากความเจ็บ ปวดที่อาจจะได้รับถ้ าผมไม่
กลั บ บ้ าน ผมเขี ย นจดหมายถึ งภรรยาและลู กๆ ฉบั บ หนึ่ ง และขอเจ้า หน้ า ที่
ในออฟฟิศให้คารับรองว่าครอบครัวของผมจะปลอดภัยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับผม
ถึงแม้จะกลัวจนหั วใจแทบจะวาย เราก็ออกไปทาหน้าที่ของเรา พอถึ ง
ชานเมืองแบกแดด หัวหน้าตารวจชาวมุสลิมผู้พูดจามุทะลุดุดันที่ผมทางานด้วย
มานานกว่าหนึ่งปีสั่งให้เราหยุดรถ และยืนยันไม่ให้เราเดินทางต่อ เพราะทางที่อยู่
ข้างหน้ามีระเบิดเรียงรายอยู่ข้างทางเต็มไปหมด หลังจากออกสารวจก็พบความ
จริงว่า เราอาจจะได้รับอันตรายเมื่อใดก็ได้ เราจึงรอดตายเพราะผู้แจ้งข่าวที่คาด
ไม่ถึงท่านนี้
แม้วันนั้นผมจะคิดหนัก แต่ก็ดีใจที่เป็นมิตรกับบุรุษที่ซื่อสัตย์และจริงใจที่
พระเจ้าทรงให้เราได้พบระหว่างทาง สาหรับเขาแล้วน่าจะง่ายกว่าถ้ายอมให้เรา
ขับรถผ่านไปง่ายๆ หรือถ้าผม
อเงืิดสำหรับิันนว้
ไม่ สน ใจค าเตื อน ของเข า
วันนั้ นเพื่อนที่ค าดไม่ ถึ ง คนนี้ พระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าให้แสดงความกรุณา
สอนเรื่ องความเมตตากรุ ณ า
ต่อทุกคนที่ข้าพเจ้าพบปะ
แก่ผม บ่อยครั้งเพื่อนบ้านของ
เราเป็นคนแปลกหน้าและแตกต่างจากเรามาก แข่พรชเนจเำทรเสงนใหเเนรำสรเำเ
ืิำมเนป็นมิขร ืิำมเนมขขำ แลชืิำมเนอเำใจกั บู้เทวอเนรำเนห็นิ่ำแขกข่ำเกับเนรำ
ืิำมรักเนพ่องนบเำนทุกืนย่งมเนปิดทำเใหเเนรำไดเรับพรชพรมหำศำล
งธิษ ฐำน ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ โปรดสอนข้าพระองค์ทั้งหลาย
แสดงความเมตตากรุณาต่อคนแปลกหน้า และให้ข้าพระองค์ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
อย่างที่ข้าพระองค์อยากให้เขาปฏิบัตติ ่อข้าพระองค์ และให้ต้อนรับทุกคนในฐานะ
ที่เป็นบุตรของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ชัด บี. แมครี (เท็กซัส)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ทหาร

31

28 พ.ื
2019

พรชเนจเำปรชทำนโงกำสใหเ

ิันงัเืำร ง่ำน กำลำเนทวย 6:1-10
อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว
แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ ด้วย (ฟีลิปปี 2:4)

คุณยายเสียชีวิตตอนดิฉันเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย ก่อนจะเสียชีวิตท่านเดิน
ไม่ได้และเรียกใช้ดิฉันเสมอ บางครั้งที่ท่านขอให้ ช่วยทาโน่นทานี่ ดิฉันจะคิ ดว่า
“ท ำไมยำยถึเเนรวยกใีเดิฉันเนสมง ไม่ ยงมใีเนเง เีำยหร่ง นเ งเสำิดิฉั นบเำเ”
หลังจากท่านเสียชีวิตได้ไม่นาน ดิฉันก็ร้องไห้คิดถึงท่าน
ตอนที่คุ ณ ยายยั ง มี ชี วิต อยู่ น้ าของดิ ฉั น ช่ วยดู แ ลท่ า น เนื่ อ งจากน้ า ไม่
แต่ ง งานและอาศั ย อยู่ กั บ ครอบครั วของเรา เมื่ อ ไม่ น านนี้ น้ า เองก็ เ ดิ น ไม่ ได้
แต่ท่านไม่เหมือนคุณยาย เพราะนานๆ ครั้งท่านถึงจะเรียกใช้ดิฉันเสียที อาการ
ของท่า นเตื อนดิ ฉั นให้ คิ ด ถึ งสิ่ งที่ ดิ ฉั น มี ป ฏิ กิริย าต่ อคุ ณ ยาย และนึ กสงสั ย ว่า
พระเจ้ากาลังประทานโอกาสครั้งที่สองให้ดฉิ ันเลิกเห็นแก่ตวั และให้ดูแลครอบครัว
ใช่หรือไม่
พระธรรมกาลาเทียบทที่ 6 เปาโลหนุ นใจชาวกาลาเทียให้แบ่งเบาภาระ
ของกั นและกั น อ่ านแล้วทาให้ดิ ฉันคิด ถึงความส าคัญ ของการช่วยเหลื อผู้ อื่นที่
ขัดสนฝ่ายร่างกายและวิญญาณ การช่วยเหลือผู้อื่นหาใช่เป็นภาระหนัก หากแต่
เป็นโอกาสที่พระเจ้าประทานให้ ถ้ารู้เช่นนี้แล้ว เนม่องพรชเนจเำทรเองเนรำใหเทำงชไร
เนพ่องู้เง่อน เนรำก็สำมำรถทำใหเสำเนร็จดเิยใจยินดว
งธิ ษฐำน ขอให้ ข้ า พระองค์
อเงืิดสำหรับิันนว้
ทั้งหลายใช้ โอกาสที่ พระองค์
ข้าพเจ้าเป็นพระพรแก่ผู้อื่นได้
ประทานให้ เพื่อเอาใจใส่ ดู แ ล
ด้วยการตอบสนองเมื่อพระเจ้าทรงเรียกใช้
ผู้ อื่ น โปรดน าข้ าพระองค์ ไป
ช่วยผู้ที่กาลังต้องการความช่วยเหลือจากข้าพระองค์มากที่สุด อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลินาวาตี ซานโตโซ (ชวาตะวันออก อินโดนีเซีย)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้ที่เดินไม่ได้
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จเสเบเนถิด

29 พ.ื
2019

ิันพุธ ง่ำน งพยพ 14:10-18
พระเจ้าจะทรงรบแทนท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงสงบอยู่เถิด
(งพยพ 14:14)

เพื่อนของผมไปล่องแก่งกับคนกลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่ง ตอนที่ล่องเรือไปถึงแก่ง
สูงชันและน้าเชี่ยว เธอพลัด ตกจากเรือลงในแก่งน้า เธอว่ายทวนกระแสน้าเพื่อ
ขึ้นฝั่ ง แต่ ก่อนหน้ านี้ ค รู ฝึ กเคยสอนวิธีเอาชี วิต รอดเมื่ อตกแก่ งน้ าไหลเชี่ ยวว่า
ให้อยู่เฉยๆ ในเวลาฉุกละหุกเช่นนั้นเธอจาคาสอนของครูได้ จึงอยู่นิ่งๆ ปล่อยให้
กระแสน้าพัดพาไป
ทาให้ผมคิดถึงโมเสสที่บอกพวกอิสราเอลที่รอดตาย เพราะพระเจ้าทรงพา
ขึ้นฝั่งทะเลแดงฟากข้างโน้นได้แล้ว ท่านบอกว่า “พรชเนจเำจชทรเรบแทนท่ำน
ทั้ เ หลำย ท่ ำนทั้ เหลำยจเสเบงย้่ เนถิ ด ” บางครั้ ง ที่ชี วิต ประสบน้ าไหลเชี่ ย ว
ผมพบว่าการทาใจให้สงบเป็นเรื่องยากที่สุดในโลก เมื่อกองทัพของฟาโรห์ ปรากฏ
ให้เห็น พวกอิสราเอลรู้สึกว่าชีวิตของพวกเขาใกล้จะจบสิ้นแล้ว โมเสสบอกพวก
เขาให้ “สเบงย้่ เนถิด ” โดยสัญ ชาตญาณแล้ว ถ้า ถูกชี วิต ท้าทาย เราจะตอบโต้
หรือไม่ก็ยอมแพ้อยู่บ่อยครั้ง แต่ถ้าทาใจให้สงบ และไว้ใจว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
กว่าการท้าท้ายใดๆ แม้ว่าเราจะไม่แน่ใจ แต่พระเจ้าก็ทรงซื่อสัตย์กับเรา
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าเวลาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกทดลอง สงสัย และหมด
ทางสู้ โปรดให้ ข้ า พระองค์ วางใจ
อเงืิดสำหรับิันนว้
ในพระองค์ อธิษ ฐานในพระนาม
เพราะข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้า
ข้าพเจ้าจึงสงบใจท่ามกลางวิกฤติกาล พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เอดัม เบนสัน (นอร์ธคาโรไลนา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน นักล่องแก่ง
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30 พ.ื
2019

ืริสเนขวยนแรกเนกิด

ิันพฤหัสบดว ง่ำน 1 เนปโขร 2:1-6
เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้านมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์
เพื่อโดยน้านมนั้น จะทาให้ท่านทัง้ หลายเจริญขึ้นสู่ความรอด (1 เนปโขร 2:2)
ดิฉั นเฝ้ าสั งเกตนกโรบิ นคู่ห นึ่ งสร้างรั ง วางไข่ และเลี้ ยงลูกน้อยของมั น
อย่างขยันขันแข็งอยู่ระยะหนึ่ง เมื่อลูกของมันออกจากไข่ พ่อแม่นกกระโดดโลด
เต้นไปรอบสนามหญ้าเพื่อหาหนอนมาป้อนลูกๆ ที่อ้าปากรอด้วยความหิวโหย
หากไม่ เลี้ ย งลู กของมั นอย่ างต่ อเนื่ องลู กนก
ขนปุกปุยคงจะไม่รอดชีวิต
อเงืิดสำหรับิันนว้
เราที่เป็นคริสเตียน สามารถศึกษาเรื่อง
วันนี้ข้าพเจ้าจะเลีย้ งดูใครดี
การเลี้ยงผู้เชื่อใหม่ได้ จากนก นกมั นดู แลรั งให้
ปลอดภั ยฉันใด ชุมชนคริสเตี ยนก็ ต้องสร้างที่ปลอดภั ยให้ ผู้ เชื่ อใหม่ ได้ สอบถาม
ข้อสงสัยต่างๆ และเลี้ยงดูพวกเขาให้เติบโตด้วยการเข้านมัสการ ฟังคาเทศนา และ
ศึกษาพระคัมภีร์ พวกเขาจาเป็นต้องเข้ าใจและฝึกความเชื่อให้เข้มแข็ง คริสเตี ยน
ผู้อาวุโสมีบทบาทในการวางตัวเป็นแบบอย่างโดยการสนทนากับพวกเขาตัวต่อตั ว
เพื่อแสดงความเป็นมิตรไมตรีกับคริสเตียนใหม่ เพื่อบารุงรักษาความเชื่อของพวกเขา
ให้เติบใหญ่ เพื่อให้สมาชิกชุมชนคริสตจักรฝึกฝนของประทานฝ่ายวิญญาณ ด้วยการ
ให้และการรับกันเป็นทีม เหมือนพ่อแม่นกโรบินทางานร่วมกัน
ผู้ เชื่ อใหม่ ต้ องการคริ สตจั กร และคริ สตจั กรก็ ต้ องการผู้ มีค วามเชื่ อใหม่
เข้าร่วมกันสืบพันธกิจ การได้โอบอุ้มผู้เชื่อใหม่ไว้กับอก เลี้ยงพวกเขาด้วยพระวจนะ
ของพระเจ้า และปกป้องคุ้มครองจนกว่าพวกเขาจะปีกกล้าขาแข็ง เป็นเรื่องน่าภาคภูมิ
และชื่นใจยิ่งนักที่สักวันหนึ่งพวกเขาจะกลับมาเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่ต่อไป
งธิษ ฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเปิดตาข้าพระองค์ทั้งหลายให้เห็นความจาเป็ น
ต้องมีผู้เชื่อใหม่ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เชอร์ลีย์ จี โบรเซียส (เพนซิเวเนีย สหรัฐอเมริกา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้มคี วามเชื่อใหม่
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ปีกนกพิรำบ
ิันศุกร์ ง่ำน 1 ทิโมธว 6:17-19

31 พ.ื
2019

ข้าอยากมีปีกอย่างนกพิราบ จะได้บินหนีไปและอยู่สงบ (สดุดว 55:6)
ผมได้ รับ มอบหมายพิ เศษให้ ส อนนั กศึ กษาชั้ น ปี ที่ ห นึ่ ง ในสถาบั น ที่ผ ม
ท างานอยู่ ผมขอให้ นั ก ศึ ก ษาเขี ย นค ากลอนหรื อ ร้ อ ยแก้ ว โดยให้ หั ว ข้ อ ว่ า
“ถเำอเำพเนจเำมวสงเปีก” นักศึกษาบางคนลงมือเขียนทันที แต่บางคนรีรอ ด้วยคาชี้นา
บางส่วนของผมทุกคนจึงเขียนสาเร็จตามเวลาที่กาหนดให้ แต่ละคนอ่านคากลอน
ของตนให้กันฟังด้วยความรู้สึกพอใจในความสาเร็จ ในบรรดาคากลอนที่ไพเราะ
ทั้งหมด มีของชาลมานเด่นเป็นพิเศษ เขาอ่านให้ฟังว่า “โง ถเำอเำไดเรับพรใหเมว
สงเปีก อเำจชบินไปเนป็นปีกใหเู้เไรเปีกบิน”
บทกลอนของเขายั ง ฝั ง อยู่ ในใจผม เดี๋ ย วนี้ ช าลมานเป็ นครูส อนเด็ กชั้ น
ประถมต้นที่เคราลาด้วยวิสัยทัศน์อันสูงส่งนี้ พระเจ้าประทานโอกาสให้เขาเป็นปีก
แห่งความรักและความรู้ของเด็กจานวนมาก
พระเจ้าทรงเรียกเราให้ ถวายตัวเต็มร้อย ไปเยี่ยมเยี ยนผู้อื่น และให้เป็ น
แหล่งความรักและบาบัดทุกข์ ผู้เขียนเพลงสดุดีหาทางบินขึ้นเหนือสถานการณ์
เลวร้าย ไปรับแรงใจจาเพาะพักตร์พระเจ้า พระองค์ทรงเสริมกาลังให้เราเอื้อมมือ
ไปช่วยและเป็นแหล่งความรักแก่ผู้อื่น
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาแห่งสวรรค์ โปรดเสริมกาลังข้าพระองค์ทั้งหลาย
ให้ เป็ นปี กแห่ งความรัก เพื่อจะได้บิ นไปช่ วยผู้ค น
อเงืิดสำหรับิันนว้
ที่ อ ดอยากและยากจน อธิ ษ ฐานในพระนาม
พระเจ้าทรงเรียกเรา
ให้เป็นพระพรแก่ผู้อื่น พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ชาจิ จอร์จ (เคราลา อินเดีย)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ครู
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1 มิ.ย
2019

เนจเำเนป็นู้เใด

ิันเนสำร์ ง่ำน กำลำเนทวย 3:23-29
พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้
ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า และเราก็ได้เป็นเช่นนั้น (1 ยงห์น 3:1)
ฤดูร้อนก่อนขึ้นปีสองของวิทยาลัย ดิฉันไปทางานที่ค่ายแห่งหนึ่งซึ่งไกลบ้าน
ถึง 900 ไมล์ การออกจากบ้าน จากคริสตจักร และจากชุมชนคริสเตียนที่วิทยาลัย
ทาให้ดิฉันอาลัยหาผู้ที่ร่วมความเชื่อเดียวกันกับดิฉัน เช้าวันหนึ่งขณะเดินไปโบสถ์
ดิฉันรู้สึกตื่ นเต้นเร้ าใจ วันอาทิ ตย์ ที่สองดิฉันไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไรนั กแต่กลั บรู้สึ ก
ลาบากใจ เพราะไม่มีใครเข้าใจสาเนียงภาคใต้ที่ดิฉันพูด การที่เดิ นไปโบสถ์ทาให้
คนเชื่อว่าดิฉันขับรถไม่ได้เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะ และตอนที่ศิษยาภิบาลประกาศ
จากธรรมาสน์ว่าแคธรีนจากเท็กซัสกลับมานมัสการอี ก ทาให้ดิฉันยิ่งรู้สึกเขิ นอาย
ขณะนั่ งนมั สการอยู่ ดิ ฉั นวางแผนว่าหลั งนมั สการเลิ กแล้ วจะหลี กเลี่ ย ง
ไม่อยากพูดกับใคร แล้วก็คิดถึงเรื่องสาคัญๆ ขึ้นได้ว่า ดิฉันไม่ใช่แค่แคธรีนอายุ 19
ปีจากรัฐเท็กซัสเท่านั้น แต่เป็ นลูกของพระเจ้า พระองค์ทรงรักดิฉันมากเกินความ
เข้าใจ ทรงให้อภัยโดยไม่มีเงื่อนไข ทรงประทานสันติสุขเกินคาดหมาย ดิฉันสามารถ
หัวเราะโดยไม่หวั่นเกรงอนาคต ถ้าดิฉันยังรักความเป็นคนในโลกนี้แล้ว ดิฉันจะมี
คุณค่าในฐานะที่เป็นคนของพระคริสต์ยิ่งกว่านั้นสักปานใด
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลง ทรงรื้อ และทรงสร้างขึ้นใหม่
ขอบพระคุณที่ทรงเป็นพระบิ ดา
อเงืิดสำหรับิันนว้
ของข้ า พระองค์ ทั้ ง หลาย และ
ความเป็นคนของข้าพเจ้าหยัง่ รากลึกลง
ทรงประทานชีวิตใหม่ในพระองค์
ในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อข้าพเจ้า
ให้ ด้ ว ย อธิ ษ ฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แคทลีน เคาน์ซิลด์ (เท็นเนสซี)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้ที่มาเยีย่ มคริสตจักรของข้าพเจ้า
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บงกเนล่ำอ่ำิดวดเิยกำรกรชทำ

2 มิ.ย
2019

ิันงำทิขย์ ง่ำน 1 โืรินธ์ 3:5-9
จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ทา่ นทา
เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ (มัทธิิ 5:16)
ตอนที่ฉั นศึ กษาอยู่ ต่า งประเทศ ที่สถาบันสิทธิมนุษ ยชนในเมื องสตราส
เบอร์กประเทศฝรั่งเศส ดิฉันเป็นเพื่อนกับนักศึกษาที่มาจากแอลจีเรียและตูนิเซีย
เนื่องจากหลักสูตรที่เราเรียนเน้นเรื่องสิทธิการนับถือศาสนา เราจึงได้อภิปรายกัน
ถึงอิสรภาพในการนับถือศาสนาในประเทศของเรา และยังได้พูดคุยเกี่ยวกับความ
เชื่อส่วนบุคคลของเราด้วย ดิฉันใช้โอกาสนี้เป็ นพยานว่า ดิฉันเติบโตในสหภาพ
โซเวียตที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า แต่หลังจากขบวนการปรับโครงสร้างระบบการเมือง
และเศรษฐกิจของโซเวียต (Perestroika) ฉันยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
ดิฉันยังแสดงความเชื่อโดยการกระทาด้วย พระคัมภีร์สอนว่า “ืิำมเนี่อง
ก็เนี่นเนดว ยิกั น ถเ ำไม่ ปรชพฤขิ ขำมก็ ไรเูล” (ยากอบ 2:17) ดิฉั นช่ วยเพื่อนๆ
ที่ เพิ่ ง รู้ จั ก กั น เรี ย นวิช าต่ า งๆ แบ่ ง ปั น บั น ทึ ก การเรี ย นกั บ พวกเขา และช่ ว ย
ทาอาหารเย็น ดิฉันปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความรักและนับถือ เราเป็นเพื่อนกัน
ด้วยใจจริง ดิฉันอธิษฐานขอให้ความรักของพระเยซูส่องสว่างผ่านทางดิฉัน
อัครทูตเปาโลสอนว่า “อเำพเนจเำปล้ก งปงลโลรดน้ำ แข่พรชเนจเำทรเทำ
ใหเ เนขิ บ โข” (1โครินธ์ 3:6) เราแต่ ละคนสามารถทาหน้า ที่ส่ วนของเราในการ
แบ่ ง ปั น ข่ า วดี และวางใจว่ า
อเงืิดสำหรับิันนว้
พระเจ้าจะทาส่วนที่เหลืออยู่
เมื่อพระเยซูประทานชีวติ ใหม่ให้แล้ว
งธิษฐำน ข้ าแต่ พระเจ้า โปรด
ข้าพเจ้าจะรักษาชีวิตนั้นไว้และทาให้เกิดผล ช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็น
ผู้ปฏิ บัติตามพระวจนะของพระเจ้า มิใช่เพียงแต่ฟังเท่านั้น อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ทาเทียนา คลาวดี (อินเดียนา สหรัฐอเมริกา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน มิตรภาพระหว่างเพื่อนต่างศาสนา

37

“พรชงเื์ไม่ห่ิเหร่ง”
3 มิ.ย
2019
ิันจันทร์ ง่ำน มัทธิิ 8:23-27
ื
“ท่านผู้นี้เป็นคนอย่างไรหนอ จนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน”
(มัทธิิ 8:27)
ก่อนการเลือกตั้งในเคนยา ปี ค.ศ. 2017 มีประชาชนจานวนมากเรียกร้อง
ให้มีการลงคะแนนเสียงอย่างสันติ ถึงแม้จะมีการเรียกร้องสันติภาพกันแล้ว แต่กลุ่ม
ผู้ลงคะแนนยังกลัวความรุนแรงฝังลึกอยู่ในใจ ที่ความกลัวหยั่งรากลึกเช่นนั้นก็เพราะ
ประเทศของเราเคยผ่านการลงเลือกตั้งด้วยความรุนแรงอย่างคาดไม่ถึงเมื่อทศวรรษก่อน
ขณะผมคิ ดถึ งความกลั วที่ผ่ านมา
อเงืิดสำหรับิันนว้
ผมจาตอนที่พวกสาวกอยู่ ในเรือกับพระเยซู
พวกเขากลัวจะจมทะเลมาก ท่ามกลางความ พระคริสต์ทรงเป็นแหล่งที่มา
ของสันติสุขทุกประการ
กลั วพวกเขาไปปลุ กพระเยซู ให้ ตื่ นบรรทม
และทูลพระองค์ ว่า พระอาจารย์ ไม่ทรงเป็ น
ห่วงเลยหรือ เพราะพวกเรากาลังจะจมน้าอยู่แล้ว พระเยซูทรงตื่นบรรทมมาห้ามพายุ
และคลื่ นลมให้ สงบ แล้ วพระองค์ ก็เตื อนพวกเขาและเราว่า ถ้ าเราเชื่ อวางใจใน
พระเยซู พระองค์จะทรงอยู่ด้วยไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น สิ่งที่เราทุกคนต้อง
ทาในฐานะที่เป็ นบุตรของพระผู้สูงสุดก็คื อ ให้วางใจในพระเจ้าและพระวจนะของ
พระองค์ แล้วดารงชี วิตด้วยความเชื่ อและทาตาม “เนพรำชิ่ ำไม่ มวสิอเหนึอ เสิอเใด
ซึอเพรชเนจเำทรเกรชทำไม่ไดเ” (ลูกา 1:37)
งธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ขอบพระคุ ณ ส าหรั บ สั น ติ สุ ข ที่ ป ระทานให้ ในวัน นี้
ข้าพระองค์ทั้งหลายมองหาพระองค์เสมอ เพื่อทูลขอความช่วยเหลือ อธิษ ฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ฟิลิป โปโล (ไนโรบี เคนยา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ชุมชนที่รอคอยการเลือกตัง้

38

4 มิ.ย
2019
ิันงัเืำร ง่ำน สดุดว 94:17-19
เมื่อความกังวลในใจของข้าพระองค์มีมาก การเล้าโลมของพระองค์
ก็หนุนจิตใจของข้าพระองค์ให้ชนื่ บาน (สดุดว 94:19)

งวกำใจดำ

เราไปตั้งค่ายพักแรมกันที่อุทยานแห่ งชาติเยลโลสโตน บริเวณนั้นนกกา
อาศั ยอยู่ พวกเราต้องตื่นนอนแต่ เช้ามืดเพราะนกกาส่ งเสียงร้ องเจี๊ยวจ๊าวดั งลั่ น
เราถึงได้เข้าใจว่าทาไมคาว่าอีกาหมายถึงความโหดร้ายใจดา
ผมนึกถึงฝู งอี กาเหล่านั้นเมื่ออ่ านข้อพระคั มภีร์ที่อ้างไว้ข้ างบนนี้ เพราะดู
เหมือนว่าเมื่อถูกความวิตกกังวลรบกวนใจก็เหมือนกับมีเสียงหยาบคายของฝูงอีกา
ร้องว่า “ิิบัขิจเมวแก่เนจำเ ” เสียงรบกวนใจ
อเงืิดสำหรับิันนว้
ทาให้วิตกกังวลจนนอนแทบไม่หลับ
ผู้แต่งเพลงสดุดีกล่าวว่า พระเจ้า ความวางใจในพระเจ้าคือคาตอบ
เมื่อข้าพเจ้ามีความวิตกกังวล
ทรงรื้อฟื้นสันติสุขและใจสงบให้กลับคื น
มาใหม่ ว่า “กำรเนลเ ำโลมองเพรชงเื์ ก็
หนุนจิขใจองเอเำพรชงเื์ใหเี่อนบำน” พระดารัสของพระเจ้าเต็มด้วยพระสัญญา
ที่เราสามารถนามาภาวนาเพื่อปลอบใจให้เกิดสันติสุข ผมชอบพระธรรมเศฟันยาห์
3:17 ที่กล่ าวว่า “พรชเนยโฮิำห์ พรชเนจเ ำองเเนจเ ำงย้่ ท่ ำมกลำเเนจเ ำ เนป็นนั กรบ
ู้เปรชทำนืิำมมวีัย พรชงเื์ทรเเนปรมปรวดิ์เนพรำชเนจเำดเิยืิำมยินดว พรชงเื์
จชทรเร่้งฟื้นเนจเำใหม่ดเิยืิำมรักองเพรชงเื์ พรชงเื์จชทรเเนริเโลดเนพรำชเนจเำ
ดเิยรเงเเนพลเเนสวยเดัเ” ตรงคาว่า “เนจเำ” ผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อของผมหรือชื่อคนที่ผม
กาลังอธิษฐานเผื่อแทน แม้ในขณะที่สถานการณ์เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ผมจะฉลองชัย
ชนะที่พระเจ้าทรงดูแลผมและเพื่อนๆ ถ้าเราชื่นชมพระสัญญานี้ แล้ว พระเจ้าจะ
ทรงรื้อฟื้นสันติสุขในใจเราให้คืนมาใหม่
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าแห่งสันติสุข ขอบพระคุณสาหรับพระสัญญาที่ทรงพลังและ
ช่วยชูใจ ที่ขับไล่ความวิตกกังวลให้พ้นจากใจของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
มาร์ค เวนริช (เนวาดา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้ที่พา่ ยแพ้ความวิตกกังวล
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5 มิ.ย
2019

เนป็นพยำน

ิันพุธ ง่ำน 1 เนปโขร 3:13-17
อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่าน
แต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวง ทั้งในทางวาจาและการประพฤติ
ในความรัก ในความเชื่อ และในความบริสุทธิ์ (1 ทิโมธว 4:12)

ขณะที่เฝ้าดูไลนี หลานสาวอายุ 15 ปีเดินออกจากโรงเรี ยนเซ็นทรัลชั้ น
มัธยมปลาย ดิฉันสังเกตว่าเธอสวมสร้อยคอจี้ไม้กางเขนและมีข้อพระคัมภีร์ยอห์น
3:16 พิมพ์ติดที่อกเสื้อ ตอนดิฉันหยุดรถเพื่อส่งเจนนีเพื่อนของหลานลงจากรถ
ดิฉั นได้ ยินเด็ กสองคนคุย เรื่ อ งการประชุมคริส เตีย นหลังโรงเรียนเลิก และการ
ประชุมคณะเยาวชนที่คริสตจักรของไลนี เธอเตือนเจนนีให้เตรียมตัวปั่นจักรยาน
ไปโบสถ์ตอนเช้าวันอาทิตย์
ดิฉันเปรียบเทียบการกระทาของ
อเงืิดสำหรับิันนว้
ไลนีกับ ของดิฉั น ตอนเรียนอยู่ชั้ นมัธยม
วันนี้ข้าพเจ้าจะหาทางแบ่งปัน
ปลายที่โรงเรียนเดียวกันนี้ เมื่อหลายปีก่อน
พระวจนะของพระเจ้า
ถึงดิฉันจะเป็นคริสเตียน แต่ก็รู้สึกกังวลใจ
ทั้งเขินอายและกลัวจะถูกตาหนิที่จะแบ่งปันความเชื่อของตนเอง จึงไม่ได้ทาเลย
นับตั้งแต่นั้นมา แต่วันนั้นดิฉันตกลงใจจะทาตามอย่างไลนี ดิฉันอธิษฐานขอพระเจ้า
ทรงช่วยดิฉันเอาชนะความกลัวให้ได้ ไม่ นานดิฉันก็ทาเรื่องง่ายๆ ได้ เช่น สวมเสื้อ
ทีพ่ ิมพ์ข้อพระคัมภีร์ไว้ ขออธิษฐานร่วมกับบางคน หรือช่วยปลอบใจเพื่อนที่มี
ความทุกข์ และคุยเรื่องความรักของพระเจ้า หาทางหนุ นใจผู้ที่เพิ่งมานมัสการ
ชวนคนมาโบสถ์ และช่วยทาพันธกิจในโครงการของคริสตจักรหลายอย่าง
ยิ่งเสี่ยงมากเท่าไรดิฉันก็ยิ่งมีโอกาสเป็นพยานแก่ผู้ อื่นมากเท่านั้น พระเจ้า
ทรงเรียกเราแต่ละคนให้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ แม้จะถูกปฏิเสธหรือถูกตาหนิติเตียน
ก็ยอม ไม่ว่าเราจะมีอายุมากน้อยเพียงใด หรืออยู่ในสถานการณ์แบบไหน พรชเนจเำจช
ทรเนำไปรับใีเู้เง่อนโดยแสดเใหเพิกเนอำเนห็นหนทำเเนอเำเนฝ้ำพรชืริสข์
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานความกล้า และทรงนาข้าพระองค์ทั้งหลาย
ให้ แสดงพระคุ ณและความรักของพระองค์ แก่ผู้ อื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
แนนซี เลวิส เชลตัน (มิสซูรี)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้ทลี่ ังเลไม่กล้าแบ่งปันความเชื่อของตน
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ีนชเนสมง

6 มิ.ย
2019

ิันพฤหัสบดว ง่ำน ฟีลิปปี 1:20-24
ถ้าเรามีชีวิตอยู่ ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า และถ้าเราตาย
ก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เหตุฉะนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตาม
เราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้า (โรม 14:8)
ตอนที่ชาร์ลส์ เพื่อนของผมเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ เขามีความสงบสุ ขมาก
และพูด ว่า “ไม่ิ่ ำูลจชเนป็นงย่ำเไร ูมก็เนป็นู้เีนช” สองสามปีห ลังจากนั้ น
เขาต้องรับการผ่าตัดอีกครั้งด้วยใจสงบสุขและยังพูดอย่างเดิม
เมื่ออัครสาวกเปาโลเขียนจดหมายถึงคริสเตียนชาวกรุงโรม ท่านบอกพวก
เขาอย่างเดียวกันคือ ไม่ว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปก็จะได้อยู่กับพระเยซูเสมอ
และพระเยซู จะอยู่กับพวกเขาเสมอเช่ นกัน ในที่สุดชาร์ลส์ ก็จากโลกนี้ ไปอยู่กับ
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้า ความจริ งที่ออกจากปากของเขาเป็ นตั วอย่ างที่ช่วยชู ใจให้
ผมเป็ น คนซื่ อ สั ต ย์ ไม่ ว่ า เราจะพบการ
อเงืิดสำหรับิันนว้
ทดลองเพราะความเชื่อในพระคริสต์เมื่อใด
ไม่ว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะพบอะไร
เราก็สามารถพูดได้เช่นกันคือ “ไม่ิ่ำูลจช
พระเยซูทรงอยู่ด้วยเสมอ
เนป็นงย่ำเไร อเำพเนจเำก็เนป็นู้เีนช”
งธิษ ฐำน ข้าแต่ พระเจ้า ขอบคุ ณพระองค์ที่ทรงอยู่ กับข้าพระองค์ ทั้งหลายเสมอ
ไม่ ว่าจะมี ชี วิตอยู่ หรื อตายไป ข้ าพระองค์ ขออธิษฐานตามที่พระเยซู ทรงสอนว่า
“อเำแข่พรชบิดำแห่ เอเำพรชงเื์ทั้ เหลำย ู้เทรเสถิ ขในสิรรื์ องใหเพรชนำม
องเพรชงเื์ เนป็ นทวอ เนืำรพสั กกำรช....ฤทธิ์ เนดีแลชพรชสิ ริ เนป็ น องเพรชงเื์
ส่บๆ ไปเนป็นนิขย์” (มัทธิิ 6:9-13) งำเนมน
เทด เด แฮสส์ (ไอโอวา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้ที่กาลังรอการผ่าตัดหัวใจ
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7 มิ.ย
ืลำดสำยขำ
2019
ิันศุกร์ ง่ำน มัทธิิ 14:22-33
เปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้าไปหาพระเยซู แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัว
และเมื่อกาลังจะจมก็ร้องว่า “พระองค์เจ้าข้า ช่วยข้าพระองค์ด้วย”
(มัทธิิ 14:29-30)
บ่ายวันหนึ่ งผมยืนอยู่บ นกระดานโต้คลื่น มองลงไปในน้ าใสแจ๋วข้ างล่ าง
ทันใดนั้นผมเห็นเงาใหญ่ดาทะมึนเคลื่อนเข้ามาใกล้ ผมจ้องดูว่ามันเป็นอะไร และ
ค่อยๆ หันตามมันไป ความกังวลและกลั วจนบอกไม่ถูกทาให้ เสี ยสมาธิแ ละลื ม
เทคนิคการใช้กระดานโต้คลื่น จึงจมลงในน้าลึกพร้อมกับกระดานพลิกคว่า ยิ่งร้าย
กว่า นั้ นก็ คื อ ผมไม่ รู้ว่าเจ้า เงาด านั้ นอยู่ ต รงไหน และกลั วว่าปลาฉลามจะรู้ ว่า
ผมกลัวและเข้ามาทาร้าย จึงจับแผนกระดานไว้แน่นพร้อมกับอธิษฐานว่า “พรชเนจเำ
ี่ิ ยดเ ิย” เมื่อตั ด สินใจวางใจให้ พระเจ้า ทรงคุ้มครองรั กษาแล้ว ผมก็ ว่ายน้ า
เข้ าฝั่งได้อย่างปลอดภัย บางครั้ง ขณะที่ยืนบนกระดานโต้ คลื่นข้ามอ่าว ผมนึ ก
สงสัยว่าตอนที่เปโตรเดินบนทะเลทีก่ าลังพบมรสุม ท่านคงจับตามองพระเยซูพร้อม
กับเคลื่อนตัวไปหาพระองค์ เหมือนที่ผมยืนอยู่บนกระดานโต้คลื่น เมื่อท่านหันไป
สนใจอันตรายทาให้สายตาคลาดจากพระองค์
เราทุ กคนจะพบการทดลองต่ างๆ ความเชื่ อตลอดชี วิต เช่ น ความตาย
เจ็บป่วย หรือตกงาน การท้าพิสูจน์เหล่านั้นอาจดูน่ากลัว โดยเฉพาะถ้าเราพยายาม
เผชิญมันตามลาพัง แทนที่จะทาเช่นนั้น เราสามารถสู้การทดลองพร้อมกับอธิษฐาน
อ่านพระคัมภีร์ หรือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคริสเตียนด้วยกัน ผมอัศจรรย์ใจ
เสมอที่พระเจ้าประทานสันติสุขให้ระหว่างที่ถูกท้าพิสูจน์ความเชือ่ หลายต่อหลายครั้ง
งธิ ษ ฐำน ข้าแต่ พระเจ้า พระองค์ผู้ ทรงคุ้ มครองรั กษา โปรดช่ วยข้ าพระองค์
ทั้งหลายให้มองดูที่พระองค์
เพื่อจะได้ไม่จมปลักของการ
อเงืิดสำหรับิันนว้
ทดลอง ขอบพระคุ ณ ที่ท รง
พระเจ้าทรงได้ยินเมื่อข้าพเจ้าทูลขอความ
อยู่ กั บ ข้ าพ ระอ งค์ เส ม อ ช่วยเหลือและทรงช่วยพาขึ้นฝั่งโดยปลอดภัย
อธิษฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
รอน ลาเซนบาย (อาลาบามา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน นักเล่นกระดานโต้คลื่น
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8 มิ.ย
2019
ิันเนสำร์ ง่ำน ล้กำ 10:25-37
บาเรียนทูลตอบว่า “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ
ของเจ้า ด้วยสุดกาลังและสิน้ สุดความคิดของเจ้า และจงรักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง” (ล้กำ 10:27)

ีำิสชมำเนรวยใจดว

ตอนเป็นเด็กดิฉันชอบใช้เวลาอยู่ที่ร้านเย็บเสื้อผ้าของคุณพ่อ เพื่อฟังท่าน
คุ ย เรื่องสมั ย ที่ท่า นเป็ น เด็ ก คุ ณ พ่อคุ ย ไปท างานไปว่า ตอนเป็ นเด็ กท่านอยู่ ที่
ประเทศอาร์เมเนียอย่างมีค วามสุข จนกระทั่งเกิ ดสงครามในปี 1915 ท่านถู ก
บังคับให้หนีออกจากบ้ าน ชนิดต้องหนีไป พักไป คือกลางวันเดินทาง กลางคื น
ซ่อนตัวตามพุ่มไม้
วันหนึ่งขณะเดินไปตามถนน ท่านเห็นเด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งเดินมุ่งหน้าจะมา
ทาร้าย เพราะเห็นว่าท่านเป็นชาวอาร์เมเนียและเป็นคริสเตียนอีกด้วย ท่านลงไป
ตะเกียกตะกายอยู่ในท้องร่อง พร้อมกับยกมือขึ้นอธิษฐานว่า “พรชเนจเำทวอรัก โปรด
ี่ิยอเำพรชงเื์ดเิย” ขณะที่อยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมเช่นนั้นท่านโบกมือเรียก
รถยนต์คันหนึ่งที่ผ่านมาให้จอดรับ คนขับเรียกให้ท่านขึ้นรถและถามว่า “ืุณจช
ไปทวอ ไ หน” คุ ณ พ่ อ ละล่ าละลั ก
อเงืิดสำหรับิันนว้
ตอบไปว่า “ทวอไหนก็ไดเืรับ”
วันนี้พระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าให้ช่วยใคร
ชายคนนั้นพาคุณพ่อไปส่ง
ที่โรงแรมแห่งหนึ่งและให้เสื้อผ้าชุดใหม่ ท่านได้อาบน้าและรับประทานอาหารชั้นดี
คืนนั้นท่านได้นอนหลับที่โรงแรมดังกล่าว วันรุ่งขึ้นคุณพ่อต้องการไปขอบคุณชาย
คนที่ให้ความช่วยเหลือ แต่เขาจากไปแล้ว โดยจ่ายเงินค่าที่พักคื นนั้นพร้อมกั บ
ฝากเงินจานวนหนึ่งไว้ให้คุณพ่อของดิฉนั ชายคนนั้นเป็นใครหนอ คุณพ่อออกตาม
หาอย่างไรก็ไม่พบ
ชายแปลกหน้ าคนนั้ นเหมื อนชาวสะมาเรีย ใจดี ในค าอุป มาของพระเยซู
ท่านดูแลคุณพ่อทั้งๆ ที่ไม่รู้จักกัน เราทุกคนสามารถเรียนจากความปราณี ที่ชาย
คนนั้นแสดงให้เห็น และจาใส่ใจไว้ว่า เราเองก็สามารถแสดงความรักและเมตตา
ต่อผู้อื่นได้เช่นกัน
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงความเมตตายิ่งใหญ่ ขอบพระคุณที่ดูแลข้าพระองค์
ทั้งหลายด้วยวิธีที่คาดไม่ถึง และโดยผู้ที่พระองค์ ส่งเข้ามาในชี วิตของข้ าพระองค์
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เรเบคา บอยาเดียน (มอนเตวิเดโอ อุรุกวัย)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน คนที่ทนทุกข์เพราะถูกข่มเหง
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9 มิ.ย
2019

ปรชสำนใจเนป็นหนึอเเนดวยิกัน
ิันงำทิขย์ ง่ำน กิจกำร 2:1-11
ดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
ก็เป็นการดี และน่าชื่นใจมากสักเท่าใด (สดุดว 133:1)

ในเรื อ นจ าของเรามี ค ณะนั ก ร้อ งอยู่ ส องคณะ คณะหนึ่ งร้ อ งเพลง
ภาษาอังกฤษ อีกคณะร้องเพลงภาษาสเปน ผมอยู่คณะนักร้องภาษาอังกฤษ
เดือนใดที่มีวันอาทิตย์ 5 ครั้งเราจะฉลองสิ่งที่ เรียกว่า “ิันงำทิขย์ยิอเยิด”
(ยิ่งยวด หมายถึง ยอดเยี่ย มที่สุด , เลิศล้ า) ในวันอาทิ ตย์ยิ่งยวดที่ว่านี้ คณะ
นักร้องอังกฤษและสเปนจะร้องเพลงทุกบททั้งสองภาษา
วันอาทิตย์ยิ่งยวดครั้งแรกเป็นประสบการณ์ที่ทรงพลัง เมื่อทุกคนร้อง
เพลงประสานเสียงพร้อมกั น ระหว่ างที่อ่านบทเชิ ญชวนถวายทรัพย์ นั กร้อง
ทั้ งสองคณะจะโอบล้ อมที่ ประชุ ม และร้ องเพลง “อเ ำมงบถิำย ทั้ เกำยใจ
พลวบ้ีำ” ทุกคนที่ รู้สึกว่ าพระเจ้ าทรงเรียกพากั นอธิษฐาน ผมคุกเข่ าลงและ
ก้มหน้าจรดดิน ขณะที่กาลังอธิษฐานผมรู้สึกว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่รอบตัว
เมื่ออธิษฐานจบผมลุกขึ้นยืนหันไปมองรอบๆ สิ่งที่ผมเห็นนั้นน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก
เมื่อมองหน้าผู้เข้าประชุมแต่ละคนก็รู้ว่า
อเงืิดสำหรับิันนว้
พระเยซูทรงยิ้มและทรงรักคริสตจักร
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทรงนาให้เรา ของพระองค์
ประสานใจเข้าด้วยกัน
ข้อพระคัมภีรท์ อี่ า้ งถึงข้างบนนี้
ผู้ประพันธ์เพลงสดุดบี อกว่า เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด ที่พี่น้องอาศัย
อยู่ด้วยกันเป็นน้าหนึง่ ใจเดียว ความรักของพระเยซูผูกพันผู้เชื่อให้เป็นเอกภาพ
และประสานใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่คริสตจักร ที่ทางาน ที่บ้าน
แม้กระทั่งในเรือนจา เราย่ อมได้รับ กาลังใจด้ วยพลังจากการนมัส การด้ว ย
ใจเดียวกัน
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ดาเนินชีวิตและนมัสการ
ร่วมกัน ในวันนี้และทุกวัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
สตีเวน พอล ซิมโมน (เท็กซัส)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน คณะนักร้องคริสตจักร
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10 มิ.ย
2019
ิันจันทร์ ง่ำน โรม 1:8-17
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทาดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว
เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร (กำลำเนทวย 6:9)

ไม่ลเมเนหลิ

มีเสียงพู ดดั งมาจากโทรศั พท์ ว่า “สิั สดว ื่ช บงนนวอก ำลัเพ้ ดนช ดิ ฉั น
งยำกบงกืร้ใหเ ทรำบิ่ ำดิ ฉั นกลับมำหำพรชเนจเำแลเ ิื่ ช ” เสี ยงที่เธอพู ดใน
โทรศัพท์แสดงความรู้สึกตื่นเต้นขณะที่บอกว่าเธอคือบอนนี่ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเข้า
ศึกษาพระคัมภีรท์ ี่ดฉิ ันสอน เธอขออนุญาตมาทีบ่ า้ นดิฉนั เพือ่ เล่าเรื่องทัง้ หมดให้ฟัง
บ่ายวันนั้นเธอเล่าเรื่องด้วยเสียงตื่นเต้น และบอกดิฉันว่า เธอกาลังทา
พันธกิจกับคนที่เพิ่งมาประเทศแคนาดาใหม่ๆ “ืร้ืเไม่เนี่องิ่ำ ดิฉันกำลั เ
ี่ิยสงนพรชืัมภวร์ใหเสขรวกลุ่มหนึอเ” เดี๋ยวนี้มีผู้หญิงที่มาจากหลายประเทศ
ร่วมกันเรียนพระวจนะของพระเจ้าที่ห้องนั่งเล่นในบ้านของบอนนี่
เรื่องที่บอนนี่เล่า ฟังแล้วชื่นใจและบอกดิฉันให้รู้ว่า เวลาและพลังที่ดิฉัน
ใช้ไปในการท างานไม่ เสี ยเปล่ า บางครั้ งเราอาจจะรู้ สึ กท้ อถอยและยอมแพ้
แต่วันนั้นทาให้ดิฉันรู้ว่าไม่มีอะไรที่ทาในนามพระเยซูจะไร้ความหมาย ถ้าเรา
ไม่เสียกาลังและยอมแพ้เสียอย่างสักวันหนึ่ง “รำเิัล” ของความเพียรพยายาม
ที่ลืมแล้ว หรือทุ่มเทลงไปว่าไร้ผลจะมากดกริ่งประตูบ้าน และเล่าเรื่องพระคุณ
ที่เติมใจเราให้อิ่มเอิบและแซ่ซ้องสรรเสริญ
อเงืิดสำหรับิันนว้
งธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า โปรดช่ ว ยข้ า
งานที่ข้าพเจ้าพากเพียรทา
พระองค์ทั้ง หลาย ให้ ทางานที่พระองค์ ทรง
เพื่อพระเจ้าไม่มีวันล้มเหลว
มอบหมายด้วยใจซื่อสัตย์ และจดจาเสมอว่า
งานนั้นมีค่าชั่วนิรันดร์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โรส แมคคอร์มิค แบรนดัน (ออนทาริโอ แคนาดา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ที่ปรึกษาฝ่ายวิญญาณของข้าพเจ้า
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11 มิ.ย
2019

ทรเสรเำเใหม่

ิันงัเืำร ง่ำน สดุดว 127:1-5
“ดูเถิด เราสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่” (ิิิรณ์ 21:5)

คาอัลผู้นาเทีย่ วและคาเรลผูเ้ ป็นล่าม ช่วยให้การเยีย่ มชมเมืองทาลลินน์
ประเทศเอสโตเนียของผมสะดวกและราบรื่น วันหนึ่งการท่ องเที่ยวของเรา
ประกอบด้วยการชมเทศกาลดนตรีในโรงมหรสพกลางแจ้งครั้งสาคัญ ขับรถ
ผ่านทาเนียบประธานาธิบดี และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เมื่อการนาเที่ยวสิ้นสุดแล้ว
คาอัลบอกว่า “เนรำกำลัเงย้่ใกลเบเำนทวอสรเำเเนม่องขเนปี 1930 ซึอเนเงเีำยองเูม
กำลัเปฏิสัเอรณ์อึ้นใหม่ ทำไมเนรำไม่อั บู่ำนไปด้ใกลเๆ ิ่ำเำนกเำิหนเำไป
ถึเไหนแลเิ”
อเงืิดสำหรับิันนว้
เมื่อรถนาเทีย่ วของ พระผู้สร้างของข้าพเจ้ายังสร้างข้าพเจ้าไม่เสร็จ
เราขับไปตามถนนสามเลน
ผมสังเกตเห็นแนวหลังคาบ้านหลังหนึ่งน่าสนใจมาก ที่จริงแล้ว นั่นแหละคือ
บ้านที่เราจะไปแวะชมนัน่ แหละ เห็นบ้านหลังนั้นแล้วทาให้ผมตื่นตะลึงเพราะ
ยังมั่นคงแข็งแรงและยังอยู่ในสภาพดีมาก ทาให้คิดถึงพระดารัสของพระเยซู
ที่ตรัสว่า “ด้เนถิด เนรำสรเำเสิอเสำรพัดอึ้นใหม่ ” เจ้าของบ้านสั่งให้รื้อทุกอย่าง
ที่ใช้ไม่ได้ออกหมด และเริ่มต้น เปลี่ยนหน้าต่าง เปลี่ ยนระบบทาความร้อ น
และวางแผนจะสร้างใหม่ทั้งหลัง ผมตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าโครงการเสร็จเรียบร้อย
แล้วจะน่าตื่นเต้นสักปานใด
แล้วก็คิดถึงวิธีที่พระเยซูทรงเปลี่ยนชีวิตให้ผม ชีวิตเก่าของผมไม่สมบูรณ์
ครบถ้ วนเท่าที่ควรเป็ น แต่พระคริ สต์กาลังเปลี่ย นให้เป็นคนใหม่ไม่เหมื อนเดิ ม
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยให้รู้ว่า ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ระหว่าง
สร้ างขึ้ นใหม่ ขอให้ ข้ าพระองค์ อดทนและกล้ าด ารงชี วิต ใหม่ ที่ ทรงประทานให้
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ดับบลิว. เดวิด เลวิส (เท็นเนสซี)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน คนงานก่อสร้าง
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เ้ พรชืัมภวร์ แลชฉัน

12 มิ.ย
2019

ิันพุธ ง่ำน เนพลเืรอำืริญ 3:22-26
พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสาหรับเท้าของข้าพระองค์
และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์ (สดุดว 119:105)

ทุกเช้าในฤดูร้อนปีนั้น มีแต่ดิฉัน พระคัมภีร์ และงูตัวหนึ่งเท่านั้น ดิฉันบิ น
ข้ ามประเทศไปไกล 750 ไมล์ เพื่อท างาน
อเงืิดสำหรับิันนว้
ที่ค่ายฤดูร้อน ระหว่างอยู่ที่นั่นดิฉันไม่อาจ
พระเจ้าทรงดีต่อข้าพเจ้าทุกเวลา
สลัดความรู้สึกว้าเหว่ออกไปได้
ภายนอกค่ายดิฉันเป็นที่ปรึกษาพิเศษ ด้วยผมเผ้ามีกลิ่นคลอรีน ขาทั้งสอง
ข้ างร้ อนผ่ าวเพราะอุ ณหภู มิ สู ง 105 ฟาเรนไฮต์ ได้ แต่ ยิ้ มแหยตั้ งแต่ ต ะวันขึ้ น
จนตะวันตกดิน ความจริงมีอยู่ว่า ดิฉันไม่ได้อยากกลับบ้านเท่าไรนัก
แต่คราใดที่รู้สึกใจโหวงเหวง พระเจ้าทรงอวยพรดิฉันผ่านกระดาษแผ่นหนึ่ง
ที่มีคนให้ก่อนจะไปถึงที่นั่นเล็กน้อย ในนั้นเขียนพระคัมภีร์ 100 ข้อสาหรับให้ท่องจา
รุ่งอรุณของทุกวัน ดิฉั นจะตื่นนอนก่อนชาวค่าย ต้องคอยระวังตัวนิ่ มขณะ
กระโดดจากระเบี ยงเพื่อเดิ นไปริ มทะเลสาบจุดเดี ยวกั นทุกเช้ า พอหยิ บรายชื่ อ
ข้อพระคั มภี ร์มาดู ดิ ฉันเห็ นงูเลื้ อยขึ้ นก้อนหิ นต่ อหน้ าต่ อตา แต่ ก็อ่านพระคั มภี ร์
อย่างมีสันติสุขที่ได้อยู่กับพระเจ้าแบบไม่เคยมีมาก่อนในชีวิต
นับแต่นั้นมา ข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นผลุดขึ้นในใจของดิฉันบ่อยๆ ช่วยบรรเทา
ความวิตกกั งวลใจ ช่ วยให้ พ้นการทดลอง ช่ วยให้ พบทางแก้ ปัญหา และเตือนให้
อธิษฐาน เมื่อคิดถึงตอนที่อยู่กับพระเจ้าครั้งนั้นก็คิดถึงสันติสุขที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้น
ประทานให้ได้
งธิ ษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณ ที่ทรงอยู่ กับ ข้า พระองค์ วันนี้ แ ละทุกวัน
ข้าพระองค์ทั้งหลายต้องการพระองค์ ยิ่งกว่าต้องการอาหารเพื่อรับประทาน และ
อากาศเพื่อหายใจ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เมลิสซา เฟอร์กุสัน (เท็นเนสซี)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน เยาวชนที่อยู่ไกลบ้าน
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13 มิ.ย
พรชเนจเำทรเห่ิเใยเนรำทุกืน
2019
ิันพฤหัสบดว ง่ำน มัทธิิ 7:7-12
ขอทรงโปรดประทานอาหารประจาวันแก่ข้าพระองค์ทงั้ หลาย
ในกาลวันนี้ (มัทธิิ 6:11)
ลู กสะใภ้ และหลานสาวอายุ สี่ ขวบของเราก าลั งเดิ นทางจากเม็ กซิ โกไป
โตเกียว ระหว่างทางมีพายุเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์กาลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ ทั้งสองกาลัง
จะไปขึ้นเครื่องต่อที่เมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส
อเงืิดสำหรับิันนว้
แต่ เนื่ องจากอากาศเลวร้ าย สนามบิ น
ข้าพเจ้าวางใจให้พระเจ้า
ถูกปิดชั่วคราวหลังจากไปถึงเมืองฮูสตัน
ทรงช่วยเหลือในวันนี้และทุกวัน เมื่อต้องติดอยู่ที่นั่นทั้งสองจึงขึ้นแท็กซี่
ไปหาโรงแรมพัก
ขอบคุณพระเจ้ า โรงแรมที่ พวกเขาเข้ าพั กไม่เสี ยหายมากเหมื อนที่อื่ นๆ
ในบริเวณนั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์ฉุกละหุกอาหารขาดแคลน ผมกับภรรยาจึง
เป็นห่วงพวกเขามาก ทุกครั้งที่รับประทานอาหาร เราอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรง
จัดเตรียมปัจจัยจาเป็นสาหรับลูกสะใภ้และหลานสาวของเรา พระเจ้าทรงใช้หลาย
คนให้จัดเตรียมเครื่องยังชีพให้พวกเขา ในที่สุดหลังจากสิบวันผ่านไปแล้ว ทั้งสอง
สามารถเดินทางต่อไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย
ทวอ เนรำงธิ ษฐำนองใหเ พรชเนจเ ำปรชทำนงำหำรปรชจ ำิั น ก็ เนพรำชร้เ ิ่ ำ
พรชงเื์ ทรเเนป็นู้เงุ ปถั มภ์ื้ำจุ น เนรำิำเใจไดเิ่ ำพรชเนจเำจชปรชทำนสิอเทวอเนรำ
จำเนป็นขเงเกินขเงเใีเ โดยเนฉพำชเนม่องงย้่ในสถำนกำรณ์ทวอหมดหิัเ เนรำสำมำรถ
เนี่องแลชิำเใจในพรชเนจเำ
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรัก ขอบพระคุณสาหรับพระพรที่ทรงประทานให้
ข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานเพื่อผู้ที่กาลังประสบความเดือดร้อน ด้วยความวางใจ
ในความคุ้มครองของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โจเซ เวอร์การา (ปวยบลา เม็กซิโก)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้ที่พลัดพรากจากบ้านไป
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จุดเนริอมขเนใหม่

14 มิ.ย
2019

ิันศุกร์ ง่ำน 2 โืรินธ์ 5:15-21
เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว
สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะ กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2 โืรินธ์ 5:17)
เช้ าวันนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ของผม
อเงืิดสำหรับิันนว้
รวนไม่ทางานตามปกติ มั นเก่ าแก่มากแล้ ว
พระคุณของพระเจ้าพร้อมช่วย
ผมจึงต้ องอดทนกับมัน แต่ ภาพบนจอเกิ ด ข้าพเจ้าให้เริ่มต้นชีวติ ใหม่เสมอ
เพี้ยนและจดหมายอีเมลก็หายหมด ผมจาได้
ว่าลู กชายเคยบอกวิธี “รว สขำร์ ท” คื อปิ ดเครื่ องและเปิ ดใหม่ ให้ คอมพิ วเตอร์กลั บ
สู่สภาพดีเหมือนเดิม พอผมทาตามนั้น ภาพหน้าจอก็กลับดีเหมือนเดิม อีเมลที่หายไป
ก็กลับคืนมาอีก
บางครั้ งผมปรารถนาจะ “รว สขำร์ ท” ชี วิ ตส่ วนตั วของผมใหม่ ให้ กลั บมาดี
เหมื อนที่ พระเจ้าทรงสร้ างไว้ สั มพั นธภาพที่ครั้ งหนึ่ งเคยดี แต่ บั ดนี้ บู ดเบี้ ยวเพราะ
อารมณ์ ร้ายชั่ววูบที่นาไปสู่ความขมขื่น ขุ่นเคือง และแตกแยก ผมจึงอยากกลับคืนไป
มีความสัมพันธ์อันดีงามและน่าพอใจเหมือนเดิม
พระเจ้ าทรงท าเช่ นนั้ นเพื่ อเรา โดยการสิ้ นพระชนม์ และคื นพระชนม์ ของ
พระคริสต์ เราจึงกลับคืนสู่ความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า เมื่อสิ่งต่างๆ ที่บูดเบี้ยวเพราะ
คาพูด การกระทา และความคิดชั่ วร้าย สร้างความน่ารังเกียจและหวาดกลั วเหมือน
ท้องฟ้าเวลาเกิดพายุใหญ่ แต่พระคุณของพระเจ้ามีอยู่เสมอ สามารถรื้อฟื้นวิญญาณ
ของผมให้มีสันติสุข และความหวัง รวมทั้งความรัก ผมสามารถเลือกได้ว่าจะสารภาพ
กรรมชั่วที่ผมทากับผู้อื่นและกับพระเจ้า สามารถทูลขอพระองค์ทรงให้อภัย และช่วย
ให้ ผมมองเห็นความดี ของคนที่ขุ่ นข้ องหมองใจกับผม ส าหรับผมแล้ว กำรื่ นดว กั บ
ู้เง่อนแลชกับพรชเนจเำเนกิดอึ้นทุกิัน องบืุณพรชเนจเำทวอูมเนล่งกทวอจชสขำร์ทีวิิขใหม่
ใหเฟื้นื่นส้่สภำพดวเนหม่งนเนดิม
งธิษ ฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้า พระองค์ทั้งหลายรักษาใจให้ส ะอาดและ
บริสุทธิ์กับพระองค์และผู้อื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ซูซาน พาร์ (อินเดียนา สหรัฐอเมริกา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์
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15 มิ.ย
มัอนใจในพรชเนจเำ
2019
ิันเนสำร์ ง่ำน โยี้ิำ 1:1-9
พระเยโฮวาห์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกาลังของข้าพเจ้า พระองค์
ทรงกระทาเท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมีย พระองค์ทรง
กระทาให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทัง้ หลายของข้าพเจ้า (ฮำบำกุก 3:19)

เมื่อสองสามปีก่อน ดิฉันทางานให้องค์กรบรรเทาทุกข์แห่งหนึ่งด้วยจิต
อาสา ทั้งๆ ที่ไม่เคยทางานสังคมสงเคราะห์มาก่อน ส่วนหนึ่งของงานก็คือไปหา
ซื้อของจากร้านขายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง ระหว่างปฐมนิเทศดิฉันแวะที่ร้านขาย
วัสดุ ในมือถือรายการสินค้าที่ต้องการหาซื้อสองแผ่น เพราะดิฉันไม่เคยรู้จักของ
บางอย่างเลย จึงรู้สึกกลัว ตอนนั้ นดิฉันเห็นว่ามี สามทางที่ต้องตัดสินใจเลือก
ทางทีห่ นึ่ง ยอมแพ้ความสงสารตนเองและยอมให้ความสงสัยเข้าครอบงา จึงคิด
ว่าไม่น่าจะทางานนี้ เพราะดูเหมือนจะโง่เขลาถ้าขืนทา ทางที่สองคือ รู้สึกเคืองว่า
ทาไมองค์กรต้องให้ดิฉันทางานนี้ เขาน่าจะรู้ดีว่าดิฉันไม่รู้จักวัสดุพวกนี้คืออะไร
ทางที่สามก็คือ ดิฉันน่าจะยอมทาด้วยความมั่นใจในพระเจ้าไม่ใช่มั่นใจในตนเอง
ถึงดิฉันจะไม่รู้ว่าจะทาอะไรแต่พระเจ้าทรงรู้ ที่สาคัญก็คือ พระเจ้าตรัสว่า “เนรำ
จชจ้ เืนขำบงด ไปในทำเทวอ เนอำทั้ เหลำยไม่ ร้เ จั ก เนรำจชน ำเนอำไปในทำเ
ทั้เหลำยทวอเนอำไม่เนืยไป....แลชเนรำจชไม่ลชทิ้เพิกเนอำ” (ดูอิสยาห์ 42:16) ดิฉันรู้ว่า
พระเจ้าทรงเรียกดิฉันให้ทางานนี้ ดิฉันจึงเลือกข้อที่สาม
เนม่องกำรทเำพิส้จน์เนอเำมำอิำเทำเีวิิข เนรำสำมำรถเนล่งกทวอจชิำเใจ
ในพรชเนจเำ ถเำิำเใจในขนเนงเเนรำงำจจชหลเทำเ แข่ถเำมวพรชเนจเำงย้่กับเนรำแลเิ
เนรำจชสำมำรถรั บม่ งกั บ
อเงืิดสำหรับิันนว้
ปั ญ หำไดเ ไม่ ิ่ ำ จชมำแบบ
ข้าพเจ้ามั่นใจได้ เพราะมีพระเจ้าทรงอยูด่ ้วย ไหน พรชเนจเ ำ ทรเซ่อ ง สั ข ย์
เนสมง
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณสาหรับพระปัญญาและการทรงนาของพระองค์
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เมลิสซา วิลสัน (เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน พนักงานบรรเทาทุกข์

50

พรชนิเนิศแห่เพรชบิดำองเเนรำ

16 มิ.ย
2019

ิันงำทิขย์ ง่ำน ล้กำ 2:41-52
พระเยซูตรัสว่า “ท่านเที่ยวหาฉันทาไม ท่านไม่ทราบหรือว่า
ฉันต้องอยู่ในพระนิเวศแห่งพระบิดาของฉัน” (ล้กำ 2:49)

คุณพ่อสอนบทเรียนที่ดีแก่ลูกๆ ของท่าน แต่ที่สาคัญที่สุดก็คือสอนให้
เรายาเกรงพระนามของพระเจ้าตลอดเวลา และให้รักครอบครัว ด้วยการให้
เกี ย รติ แ ละมี ใจเดีย วกั น ตอนผมยัง เด็ก เราอยู่ในสิ่ งแวดล้ อ มที่ มั่ น คงและ
ปลอดภัยในเมืองเล็ กๆ ดูเหมือนท่านคงวางใจผมมากจึงให้ผมนาเงิน สดจาก
ร้านค้ าของท่ านไปฝากธนาคาร ภายในสองเดื อนหลั งจากอายุค รบ 16 ปี
ผมได้ รับใบอนุ ญ าตขั บรถแล้ว ท่ านใช้ให้ผ มขั บรถยนต์ไปนอกเมืองไกลถึ ง
120 ไมล์ เพื่อรับสินค้าจากสานักงาน
อเงืิดสำหรับิันนว้
ใหญ่ที่บริษัทของท่าน เป็นสิ่งดีที่ “ไดเ
ข้าพเจ้าสามารถนาพระคุณและ
ร้เเนร่องเกำรทำธุรกิจองเืุณพ่ง ” การ
ความรักของพระเจ้ามาในโลก
ทาหน้าที่เป็นตัวแทนท่านเช่นนี้ผมคิดว่า
ที่เหน็ดเหนื่อยใจ
สาคัญมาก
นี่ก็ห ลายปีมาแล้วที่ผมได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนพันธกิจของพระบิ ดา
บนสวรรค์ซึ่งสาคัญ ที่สุดในโลก ูมร้เสึกงัศจรรย์ทวอพรชงเื์ทรเไิเพรชทัยใหเ
เนรำซึอเเนป็นสำิกทำพันธกิจเนลว้ยเด้จิขิิญญำณองเมนุ ษย์ ผมเทศนาสั่งสอน
พระวจนะบนธรรมาสน์ของคริสตจักรมาแล้วหลายปี แต่วันนี้ขอเทศน์ดว้ ยการ
กระทาและคาพูดในชีวิตประจาวันของผมบ้าง
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา โปรดสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้รับใช้พระองค์
ด้วยสุจริตใจขณะรับใช้ผู้อื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
วิล ไอ. แจคสัน (นอร์ธคาโรไลนา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน เจ้าของธุรกิจขนาดย่อม
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โงกำส
ิันจันทร์ ง่ำน ยงห์น 14:23-27
สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่าน (ยงห์น 14:27)

“ยำยืรับ เนรำมวปัญหำแลเิืรั บ ” นี่ เป็ นวลีที่ซีซาร์ หลานชายของดิฉั น
ชอบพูด ดิฉันจะเตือนเขาว่า ตรงนี้แหละเป็นโอกาสให้พระเจ้าทรงแก้ไข มีปัญหา
เกิ ด ขึ้ นมากมายและดู เหมื อนจะทุกวันด้ วย การเลื อกหาทางแก้ ไขเป็ นหน้ า ที่
ของเรา ว่าจะยอมให้มันพอกพูนขึ้นในใจ หรือจะนาไปทูลพระเจ้าก็ได้ ถ้านาไปทูล
พระองค์เร็วเท่าใด เราจะสัมผัสสันติสุขของพระองค์เร็วเท่านั้น
พระเยซูตรัสไว้ในยอห์น บทที่ 14 ว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อประทานสันติสุข
แก่ เรา ทรงรู้ดี ว่า โลกของเรามี
อเงืิดสำหรับิันนว้
ความบกพร่องหลายอย่าง ที่เรา
ถ้าพระเจ้าทรงช่วยแล้ว ข้าพเจ้าจะเห็น
ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเอง และ
ได้ชัดว่าวิกฤตคือโอกาส
ทรงรู้ด้วยว่าเราทุกคนจะพบบาง
เรื่องที่ต้ องให้ พระองค์ ทรงช่วย นี่ คื อเหตุ ที่พระองค์ ตรั ส ว่า สั นติ สุ ข ที่ เรามอบ
แก่ท่าน ไม่เหมือนโลกให้ สันติสุขในโลกนั้นแค่ผิวเผิน ถึงจะช่วยระงับปัญหาให้
เราได้ แต่ก็แค่ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้น หาจีรังยั่งยืนไม่
ิั น นว้ เนรำสำมำรถเนล่ง กไดเ ิ่ ำ ืรั้ เข่ ง ไปถเ ำมว ปั ญ หำเนกิ ดอึ้ น เนรำจชท ำ
งย่ำเไรดว จชยงมจมงย้่กับมัน หร่งจชขัดสินใจนำปัญหำไปมงบไิเกับพรชเนจเำ
งธิ ษ ฐำน ขอให้ ข้ าพระองค์ ทั้ง หลายราลึ กไว้ว่า ถ้า ข้ าพระองค์ พบปั ญ หาและ
ความกลั ว ให้ นามามอบไว้กับ พระองค์ อธิษ ฐานในพระนามพระเยซู คริส ต์เจ้า
อาเมน
เดล เบทส์ (ฟลอริดา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน สันติสขุ สาหรับโลก
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ิันงัเืำร ง่ำน โรม 11:33-36
พระปัญญาและความรอบรูข้ องพระเจ้านั้น ล้าลึกเท่าใด ข้อตัดสินของ
พระองค์นั้นเหลือที่จะหยั่งรู้ได้ และทางของพระองค์ก็เหลือที่จะสืบเสาะได้
(โรม 11:33)

หิ่ำนพรชิจนชองเพรชเนจเำ

หลังเกษียณแล้ว ดิฉันรับคาท้าชวนให้ออกไปแจกพันธสัญญาใหม่แก่คนที่
ดิฉั นพบปะ วันหนึ่ง ดิฉั นไปเยี่ย มเพื่อนที่อยากให้ ดิฉั นอ่ านพระคัมภีร์ให้เขาฟัง
หลังจากกลับมาก็พบเด็กผู้ชายวัยรุ่นสามคน ดิฉันจึงยื่นพันธสัญญาใหม่ให้คนหนึ่ง
แต่เขาไม่ยอมรับ ไว้และบอกว่า “ูมไม่ ขเงเกำรหนั เส่ง เนล่มนั้นหรงก” นี่เป็ น
ครั้งแรกที่ดิ ฉันพยายามแจกพันธสัญ ญาใหม่ที่เอาติด ตัวมาด้วย ทาให้ ดิฉันรู้สึ ก
ผิดหวัง อีกสองสามนาทีต่อมาก็พบเด็กผู้ชายอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคนก่อน
เขารับไว้เป็นของขวัญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส และพูดว่า “องบืุณืรับ” และ
เข้ามากอดดิฉันไว้
ตอนบ่ า ยวันเดี ยวกัน ดิ ฉันพบหญิ งสาวสองคนจากลิ ทัวเนี ย ที่พูด ภาษา
นอร์เวย์กับดิฉันได้ สองคนนั้นต่างก็ยอมรับไว้คนละเล่มอย่างมีความสุข
ประสบการณ์นี้ทาให้ดิฉันคิดถึงพระวจนะจากปัญญาจารย์ 11:6 ที่กล่าวว่า
“เนิลำเนีเำเนจเ ำจเหิ่ ำนพ่ ีองเเนจเำแลชพงเนิลำเนย็ นก็ง ย่ำหดม่ ง องเเนจเ ำเนสวย
เนพรำชเนจเำหำทรำบไม่ิ่ำกำรไหนจชเนจริญ กำรนว้หร่งกำรนั้น หร่งกำรทั้เสงเจช
เนจริญดวเนหม่งนกัน”
อเงืิดสำหรับิันนว้
เนรำมว เนิลำแลชโงกำสหิ่ ำ น
พรชกิ ข ขิ ืุ ณ เนสมง เนรำงำจจชร้เ สึ ก
ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าพระวจนะ
ูิดหิั เ แข่ ก็จชไดเรับพรชพรยิอ เใหญ่
ของพระเจ้าทีเ่ ราให้เป็นของขวัญ
ดเิยเนี่นกัน
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายรับใช้พระองค์
ได้หลายวิธี โปรดช่วยข้าพระองค์ให้เดินตามการทรงนาของพระองค์ อธิษฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แอนนี-ไลส ออเร (ซันน์มอร์ นอร์เวย์)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน คนแจกพระคัมภีร์
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เนดว๋ยินว้ถึเเนิลำแลเิ

ิันพุธ ง่ำน ยงห์น 11:17-27
ท่านทั้งหลายจงระมัดระวัง จงมั่นคงในความเชื่อของท่าน ...จงเข้มแข็ง
ทุกสิ่งซึ่งท่านกระทานั้น จงกระทาด้วยความรัก (1 โืรินธ์ 16:13-14)
ผู้ช ายที่ส อนพระคั มภี ร์ร่วมกั บ ผมประกาศเสมอว่า เดี๋ ย วนี้ เราอยู่ ในยุ ค
ที่ยิ่งใหญ่มาก มีบางคนเห็นด้วย แต่บางคนกรอกตาราวกับจะบอกว่า “ืุณไม่ไดเ
ง่ำนหนัเส่งพิ มพ์ทวอบงกิ่ำทุกิันนว้ เนรำงย้่ในสถำนกำรณ์ สับสนหร่งงย่ำเไร”
รอบตั วเรามี แ ต่ ข่ า วสงคราม ความไม่ ส งบทางการเมื อ ง มี โจรขโมยชุ ก ชุ ม
เต็มด้วยโรคร้าย การข่มขืนชาเรา
ยาเสพติ ด และการข่ มเหง
อเงืิดสำหรับิันนว้
ไม่ว่ารอบตัวข้าพเจ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม คริ ส เตี ย นบ างแห่ งใน โล ก
ท าให้ เราเชื่ อ ว่า โลกก าลั ง จะ
ข้าพเจ้าจะยืนหยัดมั่นคงเพื่อพระคริสต์
แตกเป็นเสี่ยงๆ
ในเมื่อโลกมีแต่ความไม่แน่นอนและยุ่งเหยิงเช่นนี้ คริสตจักรและคริสเตียน
แต่ ล ะคนจะเห็ น ว่ า เป็ น โอกาสดี ห รื อ ไม่ ห นอ จะมี เ วลาไหนที่ ดี กว่ า นี้ ส าหรั บ
ประกาศให้โลกรู้ว่า มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่พึ่งได้ ขอเพียงให้เราอ่านพระคัมภีร์และ
รู้ว่าโลกอยู่ในความครอบครองของพระเจ้า ในลูกา 18:6-8 พระเยซูทรงอธิบายว่า
ผู้ที่ร้องทูลพระเจ้าจะได้รับความยุติธรรม และทรงตอกย้าผู้ฟังให้รักษาความเชื่อ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ไว้ดังนี้ “เนม่องบุขรมนุษย์มำ ท่ำนจชพบืิำมเนี่องในแู่นดิน
โลกหร่ง ” ลองคิ ด ดูให้ ดี ซิว่าเราจะสามารถทางานได้มากสั กเท่าใด ปั จจุบั นนี้
เป็นเวลาที่คริสเตียนพึงมีชีวิตด้วยความเชื่อและวางใจในพระเจ้า
งธิษ ฐำน ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงยุติ ธรรม โปรดช่ วยข้าพระองค์ ทั้งหลายให้เป็ น
เหมื อ นพระองค์ และมั่ น คงในการแบ่ ง ปั น พระกิ ต ติ คุ ณ แก่ โ ลก อธิษ ฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
วอลเตอร์ เอ็น. มาริส (มิสซูรี)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผูท้ ี่ออกไปประกาศพระกิตติคุณ
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ร่ิมม่งแอ็เอัน

ิันพฤหัสบดว ง่ำน ิิิรณ์ 3:15-22
เพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆ ไม่เย็นและไม่ร้อน
เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา (ิิิรณ์ 3:16)
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ในเดือนมกราคม ขณะเดินเข้าไปในศูนย์ออกกาลังกาย ดิฉันสั งเกตว่ามี
คนหน้าใหม่ห ลายคน ซึ่ งคงจะได้รับ คาเชิญ ชวนให้ มาออกกาลังเพื่อสุขภาพใน
วันปีใหม่ ขณะออกกาลังกายเหมือนที่เคยทาตามปกติ ดิฉันสังเกตเห็นบางคนที่มา
ใหม่ทาแค่นั่งบนเครื่องชั่งน้าหนักตาจ้องที่มือถือมากกว่าออกกาลังอย่างแข็งขัน
ราวกับว่าการเข้ามาใช้เวลาในศูนย์จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอย่างนั้นแหละ
บางครั้งเราเองก็เดินออกกาลังฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าอย่างนั้นด้วยใช่ไหม
เราอาจจะมีพระคัมภีร์สวยงามแต่ไม่อ่าน อาจจะเข้าร่วมพันธกิจแต่ไม่ได้ทาอะไร
เป็ นชิ้ นเป็ นอั นอย่างจริงจัง อาจจะไปโบสถ์ ทุกวันอาทิตย์ แต่แ ค่นั่งรอฟังคณะ
นักร้อง ผู้ นานมัสการและศิ ษยาภิบ าล
อเงืิดสำหรับิันนว้
ทาสิ่งต่างๆ แทนเรา พระคัมภีร์บอกว่า
พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรา
เราไม่ควรมีความเชื่อแบบอุ่นๆ ไม่ร้อน
ร่วมมือกับพระองค์อย่างขันแข็ง
ไม่หนาวอย่างนั้น
กำรเนดิ นงงกก ำลัเกับพรชเนจเำขเ งเอยันอันแอ็เ ขเง เใีเเนิลำ ใหเืิำม
สนใจแลชร่ิมม่งงย่ำเเนข็มทวอ จชรงใหเืนง่อนทำแทนเนรำย่งมไม่ไดเ แทนทวอจชทำ
แื่งุ่นเนืร่องเ เนรำขเงเทุ่มเนทกำลัเกำยแลชใจเนพ่องใหเเนป็นเนหม่งนพรชเนยซ้มำกอึ้น
รำเิัลทวอไดเรับนั้นมำกมำยแลชยัอเย่นีัอินิรันดร์
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดกระตุ้ นข้ าพระองค์ทั้งหลายให้ อยู่ใกล้ชิดพระองค์
และขยั นทางานเพื่อจะได้โตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระองค์ อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
มาร์กาแรต แอนเดอร์สัน (แคนซัส)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน การเข้าร่วมศึกษาพระคัมภีร์
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ถึเเนิลำหยุดพัก

ิันศุกร์ ง่ำน สดุดว 77:1-12
ข้าพเจ้าภาวนา (บทเพลง) ในใจของข้าพเจ้าในกลางคืน (สดุดว 77:6)

เมอร์ซีภ รรยาของผมนอนอยู่ บ นเตี ย งโรงพยาบาล และทนสู้ กับ ความ
เจ็บปวดเพราะเซลล์มะเร็งลุกลามไปทั่วร่างกาย ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังชอบฟังและ
ร้องเพลงคริสเตียน เธอหนุนศีรษะที่โต๊ะข้างเตียงขณะฟังเพลง และอธิษฐานเพื่อ
เพื่อนๆ ที่ป่วย
เพลงโปรดที่เมอร์ซีชอบฟัง เป็นเพลงเชิญชวนให้เข้าเฝ้าพระเยซู ถ้าเรา
เหนื่อยอ่อนเมื่อใดให้เอนกายพักพิงพระองค์ เธอบอกผมว่าเธอมีความสุขมากที่ได้
เอนกายพิงพระเยซูตามที่บอกไว้ในบทเพลง วันที่ 17 กันยายน 2005 เมอร์ซีวาง
ศี ร ษะของเธอบนมื อทั้ ง สองข้ า งของผม เธอหายใจระรวยและค่ อ ยๆ ช้ า ลง
ขณะย่ างเข้ า สู่ บ้ านในสวรรค์ เพื่ อพั ก
อเงืิดสำหรับิันนว้
อย่างสงบชั่วนิรันดร
เมื่อใดที่เราเหน็ดเหนื่อย
ถึงการสิ้ นชีวิตของเธอจะสร้า ง
เราสามารถเอนกายพิงพระเยซูได้ ความอ้ า งว้ า งให้ ผ มและคนที่ เ รารั ก
แต่ผมขอบคุณพระเจ้าสาหรับคาพยานของเมอร์ซี ทีเ่ ธอทาใจให้สงบและร้องเพลง
ได้ทั้งๆ ที่กาลังเดินผ่านความมืดที่สุดในชีวิต คาพยานที่ซื่อสัตย์เช่นนั้นเป็นผลมา
จากประสบการณ์ที่เธอเอนกายพิงพระเยซู ชีวิตและความตายของเมอร์ซียังคงให้
ความหวังแก่ทุกคนที่รู้จักเธอตลอดไป
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลาย ขออธิษฐานเพื่อทุกคนที่ทนทุกข์จาก
โรคร้าย โปรดประทับอยูก่ ับบรรดาผู้ที่เดินผ่านหุบเขาแห่งความมืดมิด ขอให้พวกเขา
ได้พักพิงในพระองค์อย่างสงบสุข อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ที. จี. จอห์นสัน (เคราลา อินเดีย)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน บรรดาผูท้ ี่ทนทรมานเพราะป่วยหนัก

56

22 มิ.ย
2019
ิันเนสำร์ ง่ำน สุภำษิข 31:10-30
เสน่ห์เป็นของหลอกลวง และความงามก็เปล่าประโยชน์
แต่สตรียาเกรงพระเจ้า สมควรได้รบั คาสรรเสริญ (สุภำษิข 31:30)

ลึกยิอเกิ่ำูิิกำย

ไม่นานมานี้ ดิฉันดูในกระจกเห็นร่องรอยของความชราที่ไม่อาจเลี่ยงพ้น
ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับได้ในวัฒนธรรมที่โหมโฆษณาผลิตภัณฑ์บารุงผิวราคา
แสนแพงและสัญญาว่าถ้าซื้อมาใช้เราจะดู “ไม่แก่” ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังที่ยอมใช้เงิน
และเวลามหาศาลเพื่อให้ตนเองดูสาวขึน้ จะถูกนาเสนอเป็นตัวอย่างของความงาม
ในอุดมคติ จึงไม่แปลกที่พวกเราหลายคนรู้สึกหงุดหงิดกับรูปโฉมภายนอกของเรา
แต่เรารับ ใช้พระเจ้า ผู้ทรงรักสิ่ง ที่
อเงืิดสำหรับิันนว้
อยู่ ในใจเรา และทรงปรารถนาให้ เรารั ก
พระเจ้าทรงสนพระทัยจิตใจ
ตนเองด้วย ถ้าเราเน้นว่าพระเจ้าทรงรัก
มากกว่ารูปร่างหน้าตาของเรา
จิตใจภายในแล้ว เราจะมี ความสุขความ
ยินดีอย่างแท้จริง พระเจ้าทรงสอนสิ่ งตรงกั นข้ ามกั บที่โลกสอนว่าจิต วิญ ญาณ
ของเราสาคัญกว่ารูปร่างหน้าตา
ไม่มีใครไม่ชราจริงๆ หรอก ทุกคนจะต้องพินาศสักวันหนึ่ง แข่จิขิิญญำณ
ภำยในจชส่งเสิ่ำเข่งหนเำู้เง่อน ถเำเนรำแบ่เปันพรชืริสข์แก่พิกเนอำ แลชจิข
ิิญญำณนว้แหลชจชนำพำเนรำเนอเำส้่ีวิิขนิรันดร์
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายราลึกเสมอว่า วิธีที่ข้าพระองค์
ทั้งหลายสะท้อนพระฉายาของพระคริสต์ มีอิทธิพลต่อทุกคนที่อยู่รอบข้าง โปรดช่วย
ข้าพระองค์ทั้งหลายสะท้อนความรักของพระองค์ให้ผู้อื่นมองเห็น ขออธิษฐานตามที่
พระเยซู ทรงสอนว่า “อเำแข่พรชบิดำ องใหเ พรชนำมองเพรชงเื์ เนป็นทวอ เนืำรพ
สักกำรช องใหเแู่นดินองเพรชงเื์มำขั้เงย้่ .....ดเิยิ่ำอเำพรชงเื์ยกืิำมูิด
องเทุ กืนทวอ ท ำูิ ดข่ งอเ ำพรชงเื์ นั้น องงย่ำทรเนำอเำพรชงเื์ เนอเ ำไปในกำร
ทดลงเ” (ลูกา 11:2-4) อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เจนนี แม็คไบรด์ (อาลาบามา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้ที่วิตกกังวลกับรูปกายภายนอก
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พบพรชเนจเำ

ิันงำทิขย์ ง่ำน งิสยำห์ 6:1-8
ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าประทับ ณ พระที่นั่งสูงและเทิดทูนขึ้น
และชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหาร
เหนือพระองค์มีเสราฟิมยืนอยู่ แต่ละตนมีปีกหกปีก (งิสยำห์ 6:1-2)

เมื่อกว่าสามสิบปีมาแล้ว ผมทางานที่หน่วยให้บริการมนุษย์ด้วยความเชื่อ
เป็นพืน้ ฐาน คืนหนึ่งอากาศหนาวจัดจนเป็นอันตราย เราเปิดประตูอาคารให้ชาย
สามคนจากข้างถนนเข้ามารับความอบอุ่นข้างใน และคืนนั้นหนาวจนนอนไม่หลับ
โทรศัพท์ดังขึ้นตอนที่ผมกาลังจะกลับบ้าน และมีเสียงคนพูดตะกุกตะกัก
ขอให้ส่งน้าไปให้ เนื่องจากคืนนั้นหนาวมากจนน้าประปาที่บ้านของเธอกลายเป็น
น้าแข็ง ผมยกน้าสองแกลลอนที่อยู่แค่เอื้อมขึ้นมาอย่างไม่สู้เต็มใจ แล้วนาไปไปที่
บ้านหลังใหญ่ที่อยู่ในสภาพชารุดทรุดโทรม มีผู้หญิงอ้วนคนหนึ่งห่มผ้าห่มหลายผืน
และสวมเสื้อคลุมหลายตัว จนดูอ้วนขึ้นเป็นสองเท่า ออกมาพบผมที่ป ระตูบ้ าน
ทันทีที่เข้าไปข้างในผมก็รู้ว่าไม่มีใครมาเยี่ยมบ้านนี้นานกว่าหนึ่งปีแล้ว
เธอต้ อนรั บผมด้วยความยินดีและพร่าขอบคุณที่กรุณาให้บริการ เมื่ อ มอง
ข้ ามไหล่ ของเธอไปผมเห็ นพระคั มภี ร์เปิ ดอยู่ และภาพของพระเยซู พอผมนั่ ง ลง
ก็เห็นภาพเจ้าของบ้านและภาพพระเยซูต อนผมเรียนรวีวารศึกษารวมเป็นหนึ่ ง
เดี ยวกัน ตั้ งแต่นั้นมาถ้ าผมคิ ดถึงการทรงเรียกของพระเจ้าเมื่ อใด ก็คิด ถึงภาพ
ที่อิสยาห์บรรยายไว้ข้างบนนี้ ในจินตนาการผมเห็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เหมือน
สิ่งใดที่เคยเห็น และรู้สึกว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ผมรับใช้พระองค์ซึ่งผมไม่มีวันลืม
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเผย
ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็นพระพักตร์
อเงืิดสำหรับิันนว้
และโปรดน าชี วิ ต ของข้ า พระองค์
ข้าพเจ้าสามารถพบความบริสุทธิ์
ของพระเจ้าในสถานที่ที่ไม่น่าจะพบ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
โรเบิร์ต เอส.บอกส์ (เซาธ์คาโรไลนา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้ที่อยู่ว้าเหว่ตามลาพังผูเ้ ดียว
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ิันจันทร์ ง่ำน สดุดว 78:9-16
เราจะแนะนาและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไป
เราจะให้คาปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาเจ้าอยู่ (สดุดว 32:8)

หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จ ดิฉันกับสามีและลูกสาวรีบไปดูที่ห้องชมวิว
บนรถไฟ เพราะอยากเห็นทางที่อยู่ข้างหน้า หน้าต่างด้านข้างและข้างหลังเห็นได้
ชัดเจนเราจึงเห็นศิลาสูงชัน ทะเลสาบ ป่าไม้ที่ขบวนรถวิ่งผ่านไป และรางรถไฟที่อยู่
ข้างหลัง หน้าต่างด้านหน้ารถมีน้าแข็งจับเขรอะทาให้มองไม่เห็นทางข้างหน้า
ความผิดหวังทาให้ดิฉันคิดถึงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตที่บดบังอนาคตข้างหน้า
และคิดถึงพวกอิ สราเอลตอนอพยพออกจากอียิ ปต์มุ่งหน้ าไปแผ่น ดินพระสั ญญา
(อพยพ 12-14) พวกเขาไม่รู้จักทางที่อยู่ข้างหน้า และที่สาคัญกว่านั้นก็คือเมื่อถึ ง
จุดที่ข้างหน้ามีทะเลแดงขวางกั้น และข้างหลังมีชาวอียิปต์ยกทัพประชิดใกล้เข้ามา
แต่พระเจ้าไม่ทรงทิ้งพวกเขาไว้ตามลาพัง พระองค์ทรงแยกน้าทะเลและนาหน้า
พวกอิสราเอลด้วยเสาเมฆตอนกลางวัน เสาไฟตอนกลางคืน (ดู อพยพ 13:22)
พระเจ้าทรงมี แผนการส าหรั บ
อเงืิดสำหรับิันนว้
ประชาชนของพระองค์ และทรงขอให้
พระเจ้าทรงรู้จักทางดี
พวกเขาวางใจว่ าพระองค์ จะทรงนาไป
จนถึงแผ่นดินตามพระสัญญา บนรถไฟ
พระองค์จะทรงนาเราไปข้างหน้า
ท่องเที่ยวขบวนนั้น ดิฉันต้องวางใจว่ า
คนขั บรถสามารถมองผ่ านหน้ าต่ างรถเห็ นชั ดเจน และจะพาเราไปถึ งเป้ าหมาย
ในีวิิขจริ เนั้ นเนรำมว ิิ สัยทั ศน์ ในิเจ ำกั ด ท ำใหเ ด้รำิกั บิ่ำทำเทวอ งย้่ อเำเหนเ ำ
ไม่ปลงดภัย แข่ก็ สำมำรถิำเใจในพรชเนจเำองเเนรำู้เทรเร้เเนสเนทำเทวอเนรำมุ่เหนเ ำ
ไปไดเดว
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นทางข้างหน้าไม่ชัดเจน โปรดช่วย
ให้ข้าพระองค์วางใจว่า พระองค์จะทรงนาไปถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัย อธิษฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แคโรล ฮาร์ริสัน (ซัสแคตเชวัน แคนาดา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้โดยสารรถไฟ
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เนหม่งนดงกไมเในทเงเนำ
25 มิ.ย
2019
ิันงัเืำร ง่ำน มัทธิิ 6:25-34
ถิ่นทุรกันดารและที่แห้งแล้งจะยินดี ทะเลทรายจะเปรมปรีดิ์และผลิดอก
อย่างต้นดอกฝรั่น มันจะออกดอกอุดม และเปรมปรีดิ์ด้วยความชื่นบาน
...ที่เหล่านี้จะเห็นพระสิรขิ องพระเจ้า ความโอ่อ่าตระการของพระเจ้า
ของพวกเรา (งิสยำห์ 35:1-2)
เช้ าวันนี้ ขณะที่ ผมกั บคุ ณแม่กาลั งเดิ นเล่ น เราเห็ นต้ นพลั บพลึ งขึ้ นแซม
ต้นหญ้าและวัชพืชต่างๆ ที่งอกงามหลังถูกพายุเฮอร์ริเคนแคทริน่าถล่มในปี 2005
ดูแล้วตื่นตาตื่นใจ และได้เห็นตัวอย่างของความสวยงามท่ามกลางสิ่งที่น่ารังเกียจ
เห็นแล้วทาให้คิดถึงพระดารัสของพระเยซูที่สอนเราไม่ให้ กระวนกระวายใจ ว่าจะ
เอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม เพราะพระเจ้าทรงรู้ดีว่าเราต้องการสิ่งเหล่านั้ น
จึงทรงจัดหาให้
ถึ งผมกั บ คุ ณ แม่ มองจะไม่
อเงืิดสำหรับิันนว้
เห็นรากเหง้าของต้นพลับพลึงที่อยู่ พระเจ้าทรงทางานในชีวิตของเราเสมอ
ในดิ น ว่ า มั น หาอาหารเลี้ ย งต้ น
ซึ่งเราอาจจะไม่รู้
จนออกดอกสวยงามได้ อ ย่ า งไร
ทานองเดี ยวกั นนี้ เนรำงำจจชสัเเนกขไม่เนห็ นิ่ ำพรชเนจเ ำทรเท ำเำนหนั กในีวิิ ข
องเเนรำแื่ ไ หน แข่ ู ลสุ ดทเ ำยเนรำก็ เนหม่ ง นขเ น ไมเ ทวอ ก ำลั เงงกดงกเนบ่ เบำน
ขรชกำรขำใหเทุกืนไดเี่อนีม
งธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้า ขอบพระคุ ณที่ค วามรั กมั่ นคงของพระองค์ ด ารงอยู่
ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอให้ข้าพระองค์วางใจว่าพระองค์ยังทรงทางาน
แม้เมื่อข้าพระองค์มองไม่เห็น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แพทริค แคสเติลเบอร์รี (มิสซิสซิปปี)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้ที่ต้องการสัมผัสว่าพระเจ้าทรงดารงอยู่

60

กำรใหเเนกวยรขิกัน

26 มิ.ย
2019

ิันพุธ ง่ำน เนงเนฟซัส 4:29-32
จงรักกันฉันพี่น้อง ส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้น
จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว (โรม 12:10)

“เนบิร์ท ืุณเนป็นืนดวนช” สามีของดิฉันมองหน้าดิฉันด้วยความประหลาดใจ
เพราะไม่คิดว่าจะได้ยินคานี้ออกจากปากของดิฉันในเช้าวันนั้น อย่างน้อยก็เพราะ
เขารู้สึกไม่พอใจดิฉันมาระยะหนึ่ง ตอนนั้นดิฉันเองก็ไม่ได้รู้สึกรักและชื่นชมสามี
เท่าไรนัก แต่ก็รู้ว่าเขารักดิฉันและไม่ต้องการให้ทัศนคติไม่ดีทาลายความสัมพันธ์
ของเรา
แทบไม่ น่าเชื่ อว่า หลั งจากดิฉั นเปลี่ ย นท่า ทีแ ล้ว เหตุ การณ์ ก็ดีขึ้ นอย่ า ง
รวดเร็ ว ทุกครั้ง ที่ดิ ฉั นให้ เกี ย รติ แ ทนการต าหนิ ห รื อไม่ ย อมพู ด ด้ วย ดิ ฉั นรู้ สึ ก
กับเขา กับตัวเองหรือกับชีวิตสมรสของเราดีขึ้น ตอนที่เขาพูดกับดิฉันด้วยความรัก
ทั้งที่ดิฉันทาไม่ดีต่อเขา ดิฉันแน่ใจว่าเขาก็รู้สึกอย่างเดียวกัน พอดิฉันได้ยินคนอื่น
พูดถึงข้อพระคัมภีร์ที่อ้างวันนี้ ดิฉันรู้ว่าเรามิใช่ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระคัมภีร์
ข้อดังกล่าวเท่านั้น ดิฉันชอบตอนที่พูดว่า “ส่ินกำรทวอใหเเนกวยรขิแก่กันแลชกันนั้น
จเถ่ ง ิ่ ำู้เ ง่อ นดว ก ิ่ ำขั ิ ”
อเงืิดสำหรับิันนว้
เป็นพิเศษ
การให้เกียรติผู้อื่นช่วยเปลีย่ นวิถีชีวติ ของข้าพเจ้า
แท น ที่ จ ะจด จ า
ความผิด กั บ คู่ ค รอง ญาติ พี่ น้อง เพื่อนร่ วมงานหรื อมิ ต รสหาย ก็ องใหเ เนรำท้ ล
พรชเนจเำใหเทรเหำทำเใหม่ๆ เนพ่องแสดเืิำมรักแลชใหเเนกวยรขิืนทวองย้่รงบอเำเ
โดยเนฉพำชในิันทวอพิกเนอำขเงเกำรืิำมรักแลชนับถ่งงย่ำเทวอสุด
งธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า วันนี้ โ ปรดช่ วยข้ า พระองค์ ทั้ง หลายให้ แ สดงความ
ยอมรับนับถือคนที่อยู่รอบตัวข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
เชอริล เอช. โบลด์ (ฟลอริดา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่น

61

27 มิ.ย
ทวอเนหล่งพรชเนจเำทรเทำเนงเ
2019
ิันพฤหัสบดว ง่ำน 1 เนปโขร 4:10-11
อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กบั เจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า
เราจะหนุนกาลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวา
อันมีชัยของเรา (งิสยำห์ 41:10)

เฟร็ดเพื่อนรักสอนเรื่องการรับใช้พระเจ้าแก่ผมหลายอย่าง เฟร็ดเริ่มงาน
ด้วยการเป็นครูชั้นมัธยมปลาย เขารู้สึกไม่สบายใจที่เห็นนักเรียนหลายคนเลือก
ทางชี วิ ต ผิ ด พลาด จึง รู้ สึ ก ว่า พระเจ้า ทรงเรี ย กให้ ท าบางอย่ า งเพื่ อช่ วยเหลื อ
หลังจากเขาและโดโรธีภรรยาของเขาอธิษฐานอย่างหนัก เฟร็ดก็ลาออกจากการ
เป็ นครู และเริ่ มต้ นท าพั นกิ จ กั บ เยาวชนที่มีปั ญ หาให้ มีชี วิต ในพระเยซู ค ริส ต์
ความเชื่ อ นี้ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ 38 ปี ก่ อ น และได้
ช่ วยเหลื อ เยาวชนที่ มี ปั ญ หาหลายพั น คน
อเงืิดสำหรับิันนว้
พันธกิจของเฟร็ดยังเติบโตจนถึงทุกวันนี้
ขอเพียงข้าพเจ้ายอมรับใช้
หลังจากประสบความสาเร็จในการเป็น นอกนั้นพระเจ้าทรงทาเอง
ผู้นาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้ว เฟร็ดจึง
“เนกษวยณ” จากการทาพันธกิจกับเยาวชน แต่ก็ยังไม่หยุดรับใช้พระเจ้า ในปี 2004
เขาเริ่ ม ทาพั นธกิ จที่ส องเพื่ อช่ วยอดี ต อาชญากรให้ กลายเป็ นคนดี ข องสั ง คม
โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระคริสต์เช่นเดียวกับพันธกิจแก่เยาวชน
พันธกิจนี้ก็ยังเข้มแข็งตราบเท่าทุกวันนี้เช่นกัน
ครั้งหนึ่งผมถามเฟร็ดว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้เขากับโดโรธีรับ ใช้ พระเจ้า
อย่างซื่อสัตย์และจริงใจเช่นนั้น เขาตอบแบบถ่อมใจว่า “เนรำแื่ขงบรับพรชบัญีำ
ส่ินทวอเนหล่งพรชเนจเำทรเทำเนงเ” ช่างเป็นข้อคิดที่ยิ่งใหญ่ แสดงว่า พรชเนจเำมิไดเ
ขเงเกำรเนรำเนป็นืนพิ เนศษหร่ง มวขชลันข์ืิำมสำมำรถ องเนพว ยเใหเ ยงมรับใีเ
นงกนั้นพรชงเื์จชทรเทำเนงเ
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ไม่เคยทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลาย ไม่ว่า
อะไรจะเกิดขึ้น ขอให้ข้าพระองค์ถ่อมใจเป็นผู้รับใช้เพื่อแผ่นดินของพระองค์และ
วางใจเสมอ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
จอห์น ดี. บาวน์ (มินนิโซตา)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ผู้ที่เพิง่ ออกจากเรือนจา

62

งย่ำกลัิเนลย

28 มิ.ย
2019

ิันศุกร์ ง่ำน 2 พเศ์กษัขริย์ 6:8-23
เอลิชาตอบว่า “อย่ากลัวเลย เพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขา”
(2 พเศ์กษัขริย์ 6:16)

เราเปิดศูนย์การเรียนของเด็กในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนภูเขา วันหนึ่งมีคน
กลุ่มใหญ่มาทีบ่ า้ นของเราเพราะอยากให้ปดิ ศูนย์ ลูกของเราคนหนึ่งวิ่งมาบอกว่า
“แม่ืรับ มวืนจ ำนินมำกกำลัเมำทวอ บเำนองเเนรำแลชส่เเนสวยเดัเ เนรำจชท ำ
งย่ำเไรดว ไปเนรวยกขำริจมำดวไหมืรับ” ลูกคนเล็กของเราบอกทันทีว่า “ใหเเนรำ
งธิษฐำนืรับแม่” เราจึงจับมือกันอธิษฐานทูลพระเยซูเจ้า
ไม่นานพายุฝนก็เริม่ ตกลงมา น้าท่วมบริเวณหน้าบ้านของเราเต็มไปหมด
แต่น้าไม่ท่วมบริเวณสนามหญ้าของเรา ผู้คนที่ชุมนุมอยู่หน้าบ้านพากันสลายตัว
และวิ่งหนีไปหมด นอกจากลูกของหัวหน้าสามคนยังอยู่ที่หน้าบ้านของเรา
คาพู ดของลูกคนเล็กเตื อนดิ ฉันให้ คิดถึงเอลีชาตอนที่ ถูกศั ตรูโอบล้อม
พวกคนใช้ของท่านต่ างก็หวาดกลัว เอลีชาจึงอธิษฐานขอให้ พระเจ้ าทรงช่วย
พอคิดถึงการกระทาของเอลีชา เราจึงเชิญลูกของหัวหน้าสามคนนั้นเข้ามาในบ้าน
เราให้ พวกเขาเปลี่ ยนเสื้ อผ้ า เตรี ยมน้ าชาและอาหารร้อนๆ ให้ รับประทาน
คนหนึ่ งในพวกเขาถามว่ า “ท ำไมืุ ณ ถึ เท ำดว ข่ งเนรำอนำดนว้ ” ดิ ฉั นตอบว่ า
“เนพรำชพรชเนจเำทรเรักพิกเนธง แลชทรเขเงเกำรใหเเนรำทำเนี่นนว้กับพิกเนธง”
หลังจากฝนหยุ ดตก ประชาชนพากั นมาขอโทษเราและออกจากบ้ านเราไป
องใหเ เนรำรำลึกิ่ำพรชเนจเ ำทรเยิอ เใหญ่ กิ่ ำใืร ทรเสำมำรถี่ิยเนรำใหเ พเ น
ืิำมกลัิไดเ
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่
อเงืิดสำหรับิันนว้
ทรงคุ้มครองข้าพระองค์ทั้งหลายทุกวัน
เมื่อเกิดความกลัว ข้าพเจ้า
ขอให้ ข้ าพระองค์วางใจและมอบความ
กลัวไว้กับพระองค์ อธิษฐานในพระนาม จะอธิษฐานและวางใจในพระเจ้า
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลินดา จันทรา (บานเทน อินโดนีเซีย)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน คนที่ประสงค์ร้ายต่อข้าพเจ้า
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29 มิ.ย
2019

ืิำมิิขกกลับเนป็นืิำมยินดว

ิันเนสำร์ ง่ำน สดุดว 40:1-3
พระเยซูตรัสว่า “เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา
ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด
เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว” (ยงห์น 16:33)
ตอนบ่ ายวั นหนึ่ งระหว่างเดิ นพั กผ่ อนหย่ อนใจ ผมชอบฟั งเสี ยงนกร้ อง
ดูต้นไม้ใบไม้ไหวตามลม และฟังเสียงของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่บ่ายวันนั้นเกิดฝน
เทลงมาจนผมต้ องลดสายตามาจ้องดู ถนน ผมไม่ เคยสั งเกตเห็ นรอยแตกระแหง
และหลุมบ่อเป็นแห่งๆ บนถนนมาก่อน เห็นแล้วรู้สึกว่าต้องระวังทุกย่างก้าวเพราะ
กลัวจะสะดุดล้ม เมื่อมาร์คเพื่อนบ้านของผมขั บรถมาหยุดใกล้ ๆ และลดหน้าต่ าง
รถลง แค่ ค าพู ด ของเขาสอง
อเงืิดสำหรับิันนว้
สามคา ก็ทาให้ผ มหยุดคิดถึ ง
เมื่อข้าพเจ้ากล่าววาจาด้วยความกรุณาปรานี
ก็เท่ากับได้เผยความรักของพระคริสต์ออกมา อุปสรรคบนถนน หันมาคิดถึง
ความกรุณาของเขาแทน
บำเืรั้เืิำมเนืรวยดแลชืิำมิิขกกัเิลเนร่องเองเีวิิขก็เนหม่งนกับฝนขก
ทำใหเเนรำเนลิกมงเด้อเำเบนแลชพรชพรองเพรชเนจเำ กเมลเมำมงเปัญหำีวิิของเ
เนรำแทน
ิันนว้ ถเำเนรำสำมำรถแบ่เปันืำพ้ ดดเ ิยืิำมกรุณำปรำนว งำจจชี่ิ ย
บำเืนใหเลชสำยขำจำกปัญหำีวิิข ไปด้ทวอืิำมืิำมสุอืิำมยินดวในพรชเนจเำก็ไดเ
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายหนักใจกับความตึงเครียดของ
โลกนี้ โปรดให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ปลอบใจที่ใหญ่ยิ่ง อธิษฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แรนดี เจนนิงส์ (เวอร์จิเนีย)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน เพื่อนบ้านของเรา
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เนหม่งนป่ำ

30 มิ.ย
2019

ิันงำทิขย์ ง่ำน โรม 15:1-7
จงต้อนรับกันและกัน เช่นเดียวกับที่พระคริสต์ได้ทรงต้อนรับท่าน
เพื่อพระเกียรติของพระเจ้า (โรม 15:7)

ขณะที่ขับรถพาภรรยาผ่ านป่าเพื่อไปบริเวณที่ตั้งค่าย ผมศึกษาบรรดา
ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ริมทาง เห็นบางต้นมีกิ่งแห้งตาย บางต้นยอดหักและบางต้นมีกิ่ งบิด
เบี้ ยวคดงอ หรือมีรูป ทรงแปลกประหลาด ที่จริงทุ กต้ นดู เหมือนจะมีบ างสิ่ งไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ แต่เมื่อรวมกันเข้าก็เป็นป่าที่เขียวชอุ่มมีชีวิตชีวา ให้ร่มเงา
แก่ต้นเฟิร์น กล้วยไม้ แ ละเป็นที่อยู่ อาศัย ของสั ตว์ต่า งๆ ตั้งแต่ เสื อ นกนางแอ่ น
ผี เ สื้ อ จนถึ ง กวางหางขาว และเป็ น สถานที่ ร่ม รื่ น ส าหรั บ ตั้ ง ค่ า ยและได้ ช ม
ธรรมชาติ แม้ ก ระทั่ งต้ น ไม้ ที่
อเงืิดสำหรับิันนว้
ตายแล้ วก็ ยั ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์
แม้เราจะมีแผลเป็นและด่างพร้อย
พิเศษ เมื่อมันผุพังลงก็เป็นปุ๋ย
พระเจ้าก็ทรงสร้างเราให้เป็นคริสตจักรได้
อิ น ทรี ย์ เ ลี้ ย งต้ น ไม้ เ ล็ ก ใหญ่
ให้เจริญเติบโต
ป่าไม้ชี้ให้ผมเห็นว่า พวกเราที่รวมตัวกันเป็นคริสตจักรของพระเจ้า ล้วนมี
แผลเป็นและมีตาหนิด้วยกันทั้งนั้น แต่ก็สามารถยกโทษให้คนที่มีชีวิตแตกสลาย
ให้กาลังใจคนที่ถูกทดลอง และอุ้มชูคนที่ล้มแล้ว เพื่อเขาจะทาเช่นนั้นกับเราด้วย
แทนที่จะตาหนิคนทาผิด เนรำืิรเนเวอยห้ฟัเแลชย่อนม่งี่ิยเนหล่งเนอำ ทวอเนรำริมขัิกัน
เนป็นีุมีนก็เนพ่องรับใีเพรชเนจเำ ี่ิยเนหล่งืนอัดสน แลชเนสริมกำลัเใหเกันแลชกัน
งธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ยอมรับผู้อื่น และรัก
พวกเขาเหมือนที่พระองค์ทรงรัก แม้พวกเขาจะไม่ใช่คนดีพร้อมทุกอย่าง อธิษฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ซูซาน ธอเกอร์สัน มาสส์ (ออริกอน)
เนป้ำหมำยองเืำงธิษฐำน ชุมชนคริสตจักรของเรา

65

เพลงไทยนมัสการ
(ฉบับปรับปรุเ ื.ศ. 2014)

อนำด 6.25 x 8.5 “ จำนิน 460 หนเำ
ภำยในเนล่มบรรจุเนพลเ 303 บท แลชบทง่ำนสลับ 63 บท

บทเนพลเทุกเนพลเ
 จัดหมวดหมู่เรียงลาดับเพลงตามเทศกาลและศาสนพิธีของ
คริสตจักร
 ปรับปรุงเนื้อร้องให้เหมาะสมกับทานองเพลง
 มีโน้ตและคอร์ดประกอบตามหลักโน้ตสากลเพื่อง่ายต่อการ
บรรเลงและขับร้อง
 เพิ่มเพลงใหม่เพื่อใช้ในเทศกาลและศาสนพิธีของคริสตจักรอย่าง
ครอบคลุม
 อ้างอิงพระคัมภีร์ทุกบท

สนใจสัอเซ่้งไดเทวอ
หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
โทรศัพท์ 053 – 244381 ต่อ 112 , 301 โทรสาร 053 – 244381 ต่อ 112
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 ใบสมัืรเนป็นสมำีิก “หเงเีัน้ บน” 
ชื่อ–สกุล ……………………………………………………… เพศ……..… อายุ……ปี
ศาสนา……........สมาชิกคริสตจักร ………………….………..…………… ภาคที่ ……
ที่อยู่ เลขที่…… ถนน……………………....……….……ซอย ……………..……หมู่ที่……
แขวง/ตาบล…………………………………เขต/อาเภอ ………….………………...………
จังหวัด ………………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ………..…………
โทรศัพท์…………………………………………โทรสาร ……………….…………..…………
 สมัืรเนป็นสมำีิก “หเงเีั้นบน” 
ภำษำไทย

ค่าบารุงสมาชิกปีละ 240 บาท

เป็นเวลา ..… ปี

(ส่เข่ำเปรชเนทศเนพิอมื่ำส่เเนมล์งำกำศปีลช 350 บำท)
ให้ส่งตัง้ แต่ฉบับเดือน …………………………………… เป็นต้นไป
กำรส่เเนเิน
ส่งโดย ธนำณัขิ / ขั๋ิแลกเนเิน / เนี็ื / ดร๊ำฟ สั่งจ่ายในนาม “สุริยบรรณ”
จ่าหน้าซองถึง “พันธกิจห้องชั้นบน”
29 ถ. รัตนโกสินทร์ ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
หรือ โงนเนอเำบัญีว “สุริยบรรณ (สดย่อย)” เลขที่บัญชี 731 - 2 - 04660 – 5
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลแมคคอร์มิค
(หากโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาแจ้งให้ทราบที่เบอร์โทร 053-244381-2 ต่อ 112 , 301)
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