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บทบรรณาธิการ

พยำนพรั่งพร้อม
เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว...ท่านทั้งหลาย
จงคิดถึงพระองค์ผู้ได้ทรงยอมทนต่อคาคัดค้านของคนบาป เพื่อว่าท่านทั้งหลาย
จะได้ไม่รู้สึกท้อถอย (ฮีบรู 12:1,3)
ระหว่างเทศกาลมหาพรต คริสตจักรแบ่งเวลาไว้สาหรับอธิษฐาน อดอาหาร
และภาวนาเพื่อจะได้เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น แต่ละปีเราราลึกถึงการถูกทดลองของ
พระคริสต์ในถิ่นทุรกันดาร สัปดาห์สุดท้ายระหว่างที่ทรงเสด็จเข้าใกล้กรุงเยรูซาเล็ม
การเสวยอาหารมื้อสุดท้ายกับเหล่าสาวก และการสิ้นพระชนม์บนกางเขน เทศกาลนี้
เตือนให้ คิดถึงความเป็นมนุษย์ของเรา และคิดถึ งพระองค์ผู้ทรงเลื อกเสด็ จมาเกิ ด
เป็นมนุ ษย์เพื่อช่วยเราให้รอด วันคืนพระชนม์เราพากันฉลองชีวิตใหม่ ความหวัง
ความยิ นดี ที่พระเจ้าทรงให้ พระคริสต์มาดารงชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเรา ทรงทา
พระราชกิจกับเราและผ่านทางเราทุกวันใหม่อย่างต่อเนื่อง
ด้วยใจคิดถึงเทศกาลมหาพรตและพระราชกิจต่อเนื่องของพระเจ้าในโลกนี้
ดิฉันจึงสารวจเอกสารสาคัญต่าง ๆ ของเรา เสร็จแล้วอดรู้สึกอัศจรรย์ใจไม่ได้ที่เห็น
ความเชื่อ ความกล้าหาญและมองการณ์ ไกลของบรรดาผู้ก่อตั้ ง และดูแลพันธกิ จ
หนังสือห้องชั้นบนมานานหลายศตวรรษ ห้องชั้นบนฉบับนี้เป็นฉบับที่เริ่มต้นปีที่ 85
ปีของการตีพิมพ์พันธกิจการรับใช้ของเรา
เพื่อเป็นเกียรติแก่ประวัติศาสตร์และราลึกถึงวิสัยทัศน์ที่ช่วยนาพามาตลอด
เราจะเน้ นเนื้ อหาห้ องชั้ นบนฉบั บแรก ๆ ตอนเริ่ มต้ นเมื่ อปี ค.ศ.1930 ด้ วยการ
ตรวจสอบเอกสาร “จากบันทึกประวัติศาสตร์” ดิฉันหวังว่าเมื่อท่านได้อ่านข้อความ
ที่ตัดต่อเหล่านี้ แล้ว ท่านจะเห็นบรรดาพยานพรั่งพร้อมที่ลงทุนลงแรงทาพันธกิ จ
ระดับโลกนี้ได้ดีขึ้น และจะมีกาลังและแรงบันดาลใจในการดาเนินความเชื่อสืบต่อไป
ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนแห่งนี้
ลินด์เซย์ แอล เกรย์
ผู้อานวยการกองบรรณาธิการห้องชั้นบน
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เอกสำร “จำกบันทึกประวัติศำสตร์”
ห้องชั้ นบนฉบั บ ตุล าคม พฤศจิกายน ธันวาคม ปี 1930 บรรณาธิการ
เสนอวัตถุประสงค์ต่าง ของพันธกิจและพันธสัญญาในการทาหนังสือห้องชั้นบน
ดังกล่าวที่พิมพ์ไว้ในฉบับแรก ๆ ตลอดหลายปี ดังนี้
หนังสื อห้ องชั้นบนมี วัตถุ ประสงค์สาคัญ ๆ ตามที่ ปรากฏในพันธสัญ 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 เพื่อความเติบ โต พัฒนา ส่งเสริม
การเปลี่ยนแปลงชีวิตก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและการสถาปนาแผ่นดินของ
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

พันธสัญญำหนังสือห้องชั้นบน
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 ข้าพเจ้าจึงทาพันธสัญญากับพระเจ้ า
ดังนี้
1. ข้าพเจ้าจะหาทางเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณของตนเองด้วยการแบ่ง
เวลาไว้สาหรับอธิษฐานทุกวัน
2. แบ่งปันพระคริสต์แก่มิตรสหายและพยายามให้พวกเขาสมัครใจรับใช้
พระองค์
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“กำรอธิษฐำนในสวนเกทเสมนี”
เห กิ (จิตรกรร่วมสมัย จีน)
อธิบำยภำพ : แคธรีน เอ คิมแบล
ผูด้ ูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะคริสเตียนห้องชั้นบน
------------------------------------------------------------------------------

ภาพปกห้ อ งชั้ น บนฉบั บ นี้ เหกิ จิ ต กรชาวจี น ผู้ มี ชื่ อ เสี ย งเรื่ อ งการใช้
จิตรกรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวจีน วาดภาพตอนที่พระเยซูทรงอธิษฐานในสวน
เกทเสมนีด้วยความทุกข์ระทมพระทัย โดยใช้เส้นแนวตั้งและแนวนอนผสมผสาน
กั นวาดภาพความเป็ นมนุ ษ ย์ แ ละพระเจ้า ของพระเยซู เส้ นแนวตั้ ง แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ของพระเยซูกับพระเจ้า ส่วนเส้นแนวนอนแสดงถึงความสัมพันธ์ของ
พระองค์กับเหล่าสาวกและกับชีวิตของพระองค์ขณะอยู่ในโลก
ตรงกลางภาพ พระเยซูทรงคุกเข่าและเงยพระพักตร์ขึ้นอธิษฐาน เส้นแนวตั้ง
ของพระหัตถ์ พระบาท พระเนตรของพระเยซูขณะทรงอธิษฐาน กับผ้าโพกศีรษะ
ของพวกสาวกที่กาลังนอนหลับ ดึงความสนใจของเราขึ้นสู่พระเจ้า ณ เบื้องบน
ต้ นไม้ ในสวนที่ฉ ากหลั ง ก็ เช่ น กั น ล้ วนเน้ นให้ เห็ น ว่า พระเยซู ท รงทู ล อธิษ ฐาน
ต่อพระเจ้าบนสรวงสวรรค์
เวลาเดียวกัน ในพระทัยของพระเยซูทรงตระหนักอย่างลึกล้าถึงความเป็น
มนุษย์และมรณภาพที่กาลังรออยู่ เส้นแนวนอนของพระชงฆ์ข ณะที่ทรงคุ กเข่ า
อธิษฐานก็เช่นเดียวกับแขน ขาและศีรษะของเหล่าสาวกที่นอนอยู่ ล้วนเน้นความ
เป็นมนุษย์ของพระเยซู แม้ขณะที่พระเยซูทรงปล้าสู้กับความเป็นมนุษย์ด้วยความ
ทุกข์ระทมอยู่นั้น แสงสว่างจากพระเจ้าที่สาดส่องลงมาบนพระเศียร พระหัต ถ์
และพระบาทของพระเยซูเป็นรูป สามเหลี่ ยม บอกให้รู้ว่าความรักของพระเจ้า
ไหลผ่านพระเยซูและกระจายเป็นแนวนอนไปยังเหล่าสาวกและเข้าไปในโลก
เมื่อพินิจพิจารณาภาพปกฉบับนี้ ผมคิดถึงคาพูดของเปาโลในจดหมายที่
ท่านเขียนถึงชาวโรมว่า “แม้ควำมตำยหรือชีวิต..หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใด ๆ อื่นที่ได้
ทรงสร้ำงแล้วนั้น จะไม่สำมำรถกระทำให้เรำทั้งหลำยขำดจำกควำมรักของพระเจ้ำ
ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ำของเรำได้” (โรม 8:38-39) บอกให้
เรารู้ว่าพระเยซูมิได้ทรงถูกทอดทิ้งให้อยู่เดียวดายในสวนเกทเสมนี
พลั งของเทศกาลมหาพรตคือ ถึงพระเยซู จะทรงเจ็บ ปวดและโศกเศร้ า
อย่างล้าลึก พระเจ้าก็ทรงอยู่กับพระองค์ พระเจ้าทรงอยู่กับเราเดี๋ยวนี้และสืบไป
เป็นนิตย์ในความลี้ลับและในพระสัญญาเรื่องการคืนชีพ

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

Cover art courtesy of He Qi. ©1999 He Qi. Prints of cover art are available from www.heqiart.com
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อวัยวะแต่ละส่วนมีคณ
ุ ค่ำ
วันศุกร์ อ่ำน 1 โครินธ์ 12:12-27

1 มี.ค
2019

ที่จริงอวัยวะที่เราเห็นว่าอ่อนแอ เราก็ขาดเสียไม่ได้ (1 โครินธ์ 12:22)
ตอนที่กาลั งแบกกระสอบข้ าวโพดหนั ก 40 ปอนด์ อยู่บ นถนนเข้ า บ้ า น
เพราะสวมรองเท้าแตะแทนรองเท้าบูทสาหรับทางานเหมือนทุกครั้ง พอเหยียบ
ก้อนหินลื่นจึงล้มลงที่ริมเนินเขา ผมไม่ได้รับบาดเจ็บนอกจาก “นิ้วก้อย” เท้าที่
ทิ่มดิน พอวันรุ่งขึ้นมันช้าและบวม
....ถึงผมจะยกเท้าขึ้นไว้ แต่ก็ยังต้องเดินไปรอบบ้านเป็นบางครั้ง ถึงได้รู้ว่า
ผมต้องใช้นิ้วก้อยรับน้าหนักเวลาเดินและทรงตัว กว่าสองสัปดาห์ต้องคอยระวัง
ใช้เท้าแต่ละข้างเดิน เพื่อมิให้บาดเจ็บอีก จึงรู้มากขึ้นว่าผมต้องพึ่งนิ้วเท้าทั้ งซ้าย
และขวาช่วยรับน้าหนักตัว
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เดี๋ ย วนี้ ผ มเข้ า ใจค าพู ด ของ วันนี้จะขอบคุณพระเจ้าสาหรับทุกสิ่ง
เปาโลที่พูดถึงร่างกายของพระคริสต์
ที่ร่างกายของข้าพเจ้าใช้การได้
มากขึ้ นว่า อวัย วะเล็ กที่สุ ด มีค วาม
จาเป็น และถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายบาดเจ็บทั้งร่างกายย่อมเจ็บด้วย
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายสนับสนุนอวัยวะส่วนอื่น
ของร่างกายของพระคริสต์ และคอยดูแลคนที่อาจจะรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง อธิษฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
คอนฟิแอนซา เดล เซนญอ (โคลอน ฮอนดูรัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ทเี่ ท้ามีปญ
ั หา
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เกินควำมรู้

วันเสำร์ อ่ำน เอเฟซัส 3:14-19
ข้าพเจ้าขอให้ท่าน “ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้
เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม (เอเฟซัส 3:19)
ตอนศึกษาที่วิทยาลัยพระคริสต์ธรรม ผมเรียนเรื่องพระเจ้า ประวัติศาสตร์
คริสตจักร พระคัมภีร์ ภาษาฮีบรูและภาษากรีก พระคริสต์ธรรมใช้เวลาสามหรือสี่ปี
ประสิทธิ์ประสาทความรู้เหล่านี้เพื่อให้ เรารับใช้พระเจ้าอย่างมี ประสิทธิภาพ ผู้ที่ ได้
รับการฝึกฝนจากพระคริสตธรรมจบแล้ว
ข้อคิดสำหรับวันนี้
จะพร้ อ มเสมอเมื่ อ ได้ รั บ เชิ ญ ไปเทศนา
พระเจ้าทรงประทานของขวัญ
หรือตอบคาถามยากๆ
ที่พระองค์เท่านั้นให้เราได้
เมื่ อใดที่ เราพยายามรู้ จักพระเจ้ า
ด้ วยตนเอง ค าอธิษ ฐานที่ เปาโลอธิษ ฐานเพื่ อชาวเอเฟซั ส จะลอยอยู่ ตรงหน้ า
ท่านอธิษฐานขอให้พวกเขาเข้มแข็งโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และขอให้พระคริสต์
ทรงด ารงอยู่ ในใจพวกเขาโดยความเชื่ อ มิ ใช่โดยการศึ กษาหาความรู้ แต่ อย่ างใด
เสร็ จแล้ วก็ อธิษฐานขอให้ พวกเขา “ซำบซึ้งในควำมรั กของพระคริ สต์ ซึ่งเกิ น
ควำมรู้” (เอเฟซัส 3:19)
พลังความเข้มแข็งของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคริสต์สถิตอยู่ในใจเรา
ความรักของพระคริสต์ คื อของประทานที่ศิ ษยาภิ บาลไม่ สามารถให้ เราได้ มี แต่
พระเจ้ำเท่ำนั้นทีป่ ระทำนให้เรำได้โดยควำมเชื่อ ไม่ใช่จำกควำมพยำยำมหำควำมรู้
พิเศษของเรำแต่อย่ำงใด พระเจ้ำทรงประทำนควำมรักให้เป็นของขวัญแก่เรำทำง
ควำมเชื่อ
อธิษ ฐำน ข้ า แต่ พระเจ้า ขอบคุ ณพระองค์ ส าหรั บ ความรั กเกิ นความรู้ที่ ทรง
ประทานให้ ทางพระคริสต์ โดยไม่ คิดค่ า อธิษ ฐานในพระนามพระเยซูค ริสต์เจ้า
อาเมน
อาดัม เบนสัน (นอร์ธ คาโรไลนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน นักศึกษาพระคริสต์ธรรม
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วันอำทิตย์ อ่ำน มัทธิว 18:23-35
8
เขาจึงเอาหินขว้างสเทเฟน ... สเทเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่า
“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้”
(กิจกำร 7:59-60)

ฝืนใจยกโทษ

ตอนเป็นวัยรุ่น ดิฉันหมดเวลาไปกับความรู้สึกโกรธและขมขื่นใจ ตอนอายุ
30 ปี ชีวิตสมรสแตกแยก ระหว่างที่เจ็บปวดดิฉันค้นพบพระคัมภีร์และเชื่อวางใจ
ว่าจะได้รับการอภัยบาปทางพระคริสต์ ช่วยโล่งใจและยินดีมาก แต่ก็ยังต้องฝืนใจ
ยกโทษให้ผู้อื่น ดิฉันอ่านคาอุปมาเรื่องผู้รับใช้อยู่หลายครั้ง แต่ยังคงฝังใจที่ผู้อื่น
ทาให้เจ็บใจ ความเจ็บใจเหล่านั้นดูเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความบาปที่คริสเตีย น
หลายคนเล่าให้ฟังว่าพวกเขาได้รับอภัย
ข้อคิดสำหรับวันนี้
โทษแล้ว ถึงกระนั้นความแค้นก็ยังฝังใจ
พระคุณของพระเจ้าชาระบาปได้ ดิฉันอยู่ไม่รู้หาย
อยู่ มาวันหนึ่ง ขณะที่อ่า นพระธรรมกิจการ จู่ ๆ ก็ รู้สึกประหลาดใจที่
อ่ านพบค าอธิษ ฐานของสเทเฟนตอนที่ท่า นถู กขว้า งด้ วยก้ อนหิ นจนเสี ย ชี วิต
ท่านไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือ แต่ขอพระจ้าอย่าได้ถอื โทษผู้ที่ทาร้ายท่าน โดยไม่
โอดครวญที่ถู กหิ นขว้าง เพราะถึ งจะบาปเจ็บ สาหั ส แต่ ไม่ เท่ากั บ พระเยซู ทรง
ถูกตรึงบนกางเขน ท่านบอกตนเองให้ยกโทษพวกเขาเหมือนพระเยซู ท่านพูดว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความบาป และอธิษฐานขออย่าให้ฝูงชนที่ทาร้ายท่านได้รับโทษ
เพราะได้ รับ แรงบั น ดาลใจจากเรื่ อ งนี้ ดิ ฉั น จึง เริ่ ม อธิษ ฐานขออย่ า ให้
เหตุร้ายที่ทาให้ขมขื่นกลับไปสนองผู้ที่ป้ายร้ายดิฉันนับครั้งไม่ถ้วน และอธิษฐานว่า
เมื่อพวกเขาอยู่จาเพาะพักตร์พระเจ้า ขออย่าทรงจดจาสิ่งที่พวกเขากระทากับดิฉัน
และจินตนาการว่าบาปที่พวกเขากระทากับ ดิฉันถูกลบออกหมด เมื่ออธิษ ฐาน
เช่นนี้แล้ว ความขมขื่นก็ค่อยๆ จางหายจากใจเหลือไว้แต่สันติสุข
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงเดชานุภาพ โปรดปลดปล่อยข้าพระองค์ทั้งหลาย
ให้หลุดพ้นจากกความผิดและความขมขืน่ เพื่อจะได้พักอยู่ในพระคุณของพระองค์
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลินดา แอล ไอแซคส์ (นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนทีข่ ้าพเจ้าไม่ค่อยเต็มใจยกโทษให้
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จูบอยู่ในมือ

วันจันทร์ อ่ำน โยชูวำ 1:1-9
จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย
เพราะว่าเจ้าไปในถิน่ ฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
ทรงสถิตกับเจ้า” (โยชูวำ 1:9)

ตอนที่ลูกสาวอายุ 2 ขวบ ดิฉันต้องพาไปฝากสถานดูแลเด็กเพื่อดิฉันจะไป
ทางานได้ เธอกลัวที่ดิฉันจะจากไปจึงกอดดิฉันไว้แน่นและร้องไห้ไม่ยอมให้จาก
เธอไป
วันหนึ่ งดิ ฉั นจับมื อเธอขึ้ นมาจูบที่ อุ้งมื อหลายครั้ ง และทาอย่ างเดี ยวกั บ
อีกข้างหนึ่ง แล้วบอกว่า “นี่เห็นไหม เดี๋ยวนี้ลูกมีจูบของแม่อยู่ในมือแล้ว ถ้ำลูก
รู้สึกกลัวก็ดึงจูบบำงอันออกมำ ลูกก็จะรู้ว่ำมีแม่อยู่ด้วยและจะกลับมำรับ แล้วลูก
จะเข้มแข็ง” ปรากฏว่าได้ผล เดี๋ยวนี้ลูกสาวของดิฉันอายุ 12 ปีแล้วและยังมือจูบอยู่
ในมือ ก่อนเข้านอนทุกวัน
ถ้าดิ ฉันรู้สึกกระวนกระวายใจเมื่ อใด โยชูวา 1:9 ก็เหมือนกับ “จูบในมือ”
ของดิฉัน จึงท่องจาข้อนี้ซ้า ๆ ให้ตนเองฟัง เพื่อเตือนให้รู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วย และ
ช่วยให้เผชิญภัยได้ไม่ว่าจะเป็นอะไร เมื่อย้อนกลับไปดูอดีต ดิฉันจาได้ว่าพระธรรม
ข้อนี้เป็นความจริงมาตลอดชีวิต พระเจ้ำทรงอยู่กับดิฉันในยำมลำบำกหลำยต่อ
หลำยครั้ง พระองค์ทรงอยู่ด้วยช่วย
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระคัมภีร์ให้กาลังใจเมื่อข้าพเจ้าวิตก ห นุ นใจ ปลอบขวั ญ และเป็ น
กำลังใจให้ตลอดมำ
กังวล
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ วิญ ญาณบริ สุ ทธิ์เจ้า เมื่ อข้ าพระองค์ รู้สึกกระวนกระวายหรื อ
หวาดกลัว ขอทรงเทแรงใจแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย เพื่อเตือนให้รู้ว่าพระองค์ทรง
รักและประทับ อยู่ ด้ วยไม่เปลี่ย นแปลง อธิษ ฐานในพระนามพระเยซู ค ริส ต์เจ้า
อาเมน
คริสเตน โลว (วิสคอนซิน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่มีความวิตกกังวลและเดือดร้อน

8

เพือ่ นใช่ไหม
วันอังคำร อ่ำน ยอห์น 15:12-17
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ดูเถิด เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา (อิสยำห์ 49:16)
ขณะที่ดิ ฉั นกับ ลู ก ๆ ที่กาลัง ป่ วยรอพบแพทย์หั วใจ ดิฉั นเห็ นหน้ าของ
คนหนึ่ ง ซึ่ ง ดู คุ้ นตา เมื่ อ เธอกั บ ลู กสองคนที่ นั่ง รถเข็ น เข้ า มาใกล้ ๆ ดิ ฉั น ทั้ ง
ประหลาดและดีใจที่จาชื่อของเธอได้ ว่าเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นสมัยอยู่ชั้นมัธยมต้น
ด้วยกัน แต่แทนที่จะตื่นเต้นที่ได้พบเพื่อนเก่า ดิฉันกลับค่อนข้างผิดหวัง เพราะ
เมื่อเดินเข้าไปทักทาย เธอไม่เพียงแต่จาดิฉันไม่ได้และนึกชื่อดิฉั นไม่ออกทั้ง ๆ ที่
ดิฉันแนะนาตนเองแล้ว และยิ่งงงมากขึ้นที่เธอเป็นเพื่อนทาง “เฟสบุ๊ค” ของดิฉัน
ปรากฏว่าดิฉันเองต่างหากที่จาชื่อเธอไม่ได้
ประสบการณ์นี้เตือนดิฉันให้โมทนา
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระคุ ณ พระเจ้ า มากเพี ย งไร ที่ พ ระองค์
พระเจ้าทรงเป็นเพื่อน
และไม่เคยลืมชื่อของข้าพเจ้า มิเพียงแต่เรียกดิ ฉันว่าเพื่อนเท่านั้น แต่ยั ง
สลักชื่อดิฉันไว้บนฝ่าพระหัตถ์อีกด้วย ดิฉัน
ประหลาดใจในขณะที่พยายามอย่างหนักจึงจะนึกชื่อคนที่คุ้นเคยและเพื่อนร่วม
รุ่นสมัยก่อนแค่ไม่กี่ร้อยคนออก แต่พระเจ้าทรงเชิญ 7.6 พันล้านคนในโลกให้
เป็นเพื่อนของพระองค์
ดิฉันอธิษฐานขอให้พัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า เพื่อจะจาเสียง
และทาตามพระทัยของพระองค์ได้ทุกวัน
อธิ ษฐำน ข้ าแต่ พระเจ้า ขอบพระคุ ณที่ ทรงรั กข้ าพระองค์ ทั้ งหลาย และจาชื่ อ
ข้าพระองค์ได้ทุกคน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แพทริค ซี คาดาลี (อัลเบอร์ต้า แคนนาดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อนๆ
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วันพุธขี้เถ้ำ

วันพุธ อ่ำน กิจกำร 16:22-31
ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไป
คาสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไป (สดุดี 34:1)

ขณะที่อ่านจดหมาย ดิฉันแทบไม่เชื่อสายตาตนเอง คุณแม่ที่อยู่ไกลหลาย
ร้อยไมล์กาลังต่อสู้กับมะเร็งระยะสุดท้ายใกล้จะเสียชีวิตแล้ว สองสัปดาห์ก่อนหน้านี้
ท่านยังแข็งแรงและมี ความหวัง อารมณ์ ของดิฉันสับสนไปหมด โกรธที่ ตนเองไม่
สามารถไปดูแลท่านอย่างใกล้ชิด เสียใจใน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ตกใจกลัวขณะที่มองหา
เมื่อใดที่สรรเสริญพระเจ้า
อะไรมาช่วยท่านให้ดีขึ้นไม่ได้ ใจของดิ ฉัน
คร่ าครวญขณะอธิษฐานว่า “พระเจ้ำข้ำ ความกังวลใจกลายเป็นร่มเงา
ข้ำพระองค์ไม่รู้จะทำอย่ำงไรดี”
ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า
ทุกคนจะต้องพบสถานการณ์ ที่เรา
ไม่ สามารถควบคุ มได้ เปาโลกับ สิล าสชี้ ทางออกให้เรา ท่านทั้งสองเคยอยู่ ใน
สถานการณ์ที่เกินกว่าจะควบคุมมาก่อน ท่านถูกล่ามโซ่ในคุกมืด ร่างกายเต็มด้วย
บาดแผลเพราะถูกเฆี่ยน แม้จะเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ ท่านก็อธิษฐาน
และร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า โดยมีเพื่อนนักโทษฟังอยู่ พระเจ้าทรงได้ยินค า
อธิษฐานของท่านทั้งสอง และทรงตอบตามความเชื่อของท่านโดยปล่อยออกจากคุก
ทางกาย และปล่อยผู้คุมกับครอบครัวออกจากคุกฝ่ายวิญญาณ
วันนั้ น ระหว่ า งที่เ สี ย ใจอย่ า งบอกไม่ ถู ก ดิ ฉั น เลื อกสรรเสริ ญ พระเจ้ า
เปลี่ยนความโกรธเป็นการขอบพระคุณที่พระองค์ประทับอยู่ เปลี่ยนความเสียใจ
ในสิ่งสูญเสียเป็นการสรรเสริญสาหรับสิ่งที่ได้รับ และพระสัญญาชั่วนิรันดร เมื่อ
ความหวาดกลัวจางหายไปมีสันติสุขเข้ามาแทน เมื่อใดที่เราไม่รู้ว่าจะทาอย่างไรดี
ก็สามารถทาสิ่งที่รู้ว่าควรทา คือ สรรเสริญและวำงใจให้พระเจ้ำทรงปลดปล่อย
เรำออกจำกควำมวิตกกังวลที่กักขังเรำไว้
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้า ขอบพระคุ ณ ที่ ไม่ ท รงทอดทิ้ง ข้ า พระองค์ ทั้ง หลาย
อธิษฐานในพระนามของพระผู้เลี้ยงผู้เลิศประเสริฐ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เชลลี เพียร์ซ (เท็นเนสซี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน นักโทษในเรือนจา
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วันพฤหัสบดี อ่ำน ฟีลิปปี 3:10-14
ลืมสิ่งที่ผา่ นพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ขา้ งหน้า
ข้าพเจ้ากาลังบากบัน่ มุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รบั รางวัล ซึ่งในพระเยซูคริสต์
พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับ (ฟีลิปปี 3:13-14)
ดิฉันกับจิมสามีของดิฉันชอบทาสวนครัวปลูกผักและดูแลอย่างดี ที่ชอบ
เหนือสิ่งอื่นใดก็คือผักสด และดูต้นไม้ที่ปลูกเป็นแถวตรง ซึ่งบ่งบอกถึงความสาเร็จ
ของเรา
จิมเป็นคนขับรถบรรทุกและไม่อยู่บ้านครั้งละหลายวัน ดิฉันคิดว่าจะช่วย
เขาปลู กผักกาดหั ว จึงขึ้นนั่ งรถแทรกเตอร์ ใส่เกียร์ขับไปที่แปลงผัก จิมสอนว่า
“ถ้ำจะปลูกผัก คุณต้องไม่หันไปดูข้ำงหลัง ถ้ำขืนทำเช่นนั้นแถวปลูกผักจะ
คดๆ งอๆ” เพราะลืมคาแนะนาของเขา เมื่อดิฉันหันไปมองข้ามไหล่แค่ครั้งเดียว
รอขั บ ไปถึ งปลายแถวจึง หั นกลั บ ไปชมผลงานของตนเอง แล้ วก็ ต้ องผิ ด หวั ง
ที่ผักกาดหัวส่วนใหญ่หงายท้องเห็นรากขาวเต็มไปหมด จะปลูกซ่อมเท่าไรคงไม่ช่วย
ให้ดีขึ้น ส่วนผักกาดหัวแปลงนั้นแห้งตายหมด
เราผู้มีความเชื่ออาจถูกทดลองให้หันหลังไปดูอดีต แต่ถ้าเราเน้นหนักไปที่
ความผิดในอดีตมากเกินไป ก็สามารถลืมว่าพระเยซูทรงอภัยความบาปให้เราแล้ว
เปาโลสอนวิธีดี กว่า นั้น ว่า ให้ เรำบำกบั่นมุ่ งไปสู่ห ลัก ชัย เพื่ อจะได้ รับรำงวั ล
สำหรับผู้ติดตำมพระเยซูคริสต์ และเพื่อเรียนแบบอย่ำงจำกพระองค์ มากกว่าที่
จะทาลายทางชี วิตในอนาคตด้วยการมองไปข้างหลัง แต่จง “เอำพระเยซูเป็น
ผู้บุกเบิกควำมเชื่อ และผู้ทรงทำให้ควำมเชื่อของเรำสมบูรณ์” (ฮีบรู 12:2)
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
โป รด ช่ ว ย ข้ า พ ร ะ อ ง ค์
ในเมื่อพระคริสต์ทรงอภัยบาปให้แล้ว
ทั้ง หลาย มิ ให้ มองดู ค วาม
ข้าพเจ้าสามารถมองไปข้างหน้าด้วยความหวัง ล้ มเหลวแต่ ห นหลั ง ขอให้
ข้าพระองค์จับตาดูพระเยซู
และเดินตามทางที่ทรงดาริไว้ส าหรับ ข้าพระองค์ อธิษ ฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
บอบบี้ โรเปอร์ (ฟลอริดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่พะวงอยู่กับอดีต
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เพือ่ นๆ ผู้มเี มตตำจิต
วันศุกร์ อ่ำน สดุดี 18:1-6

ในยามทุกข์ระทมใจ ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้า ข้าพเจ้าร้องทูล
ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้า จากพระวิหารของพระองค์
พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้า (สดุดี 18:6)
เวอร์จิเนียเพื่อนของดิฉัน เหน็ดเหนื่อยหนักใจที่ต้องออกไปทางานทุกวัน
และดูแลสามีที่ต้องนอนซมอยู่กับบ้านเพราะเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เธอต้องออก
จากบ้านทั้งน้าตาทุกเช้า โดยวางอาหารกลางวันและน้าไว้ให้แค่มือเอื้อมถึง แล้วเดิน
ออกประตูไปพร้อมกับอธิษฐานด้วยความเจ็บปวดว่า “พระเจ้ำข้ำ ข้ำพระองค์จะ
อยู่อย่ำงนี้ต่อไปได้อย่ำงไร”
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พอได้ยินสภาพกลืนไม่เข้าคาย
พระเจ้าทรงเดินไปกับข้าพเจ้า
ไม่ ออกของเวอร์จิเนี ยแล้ว หลายคนจาก
ผ่านทางเพื่อนๆ ที่มีใจเมตตา
คริ ส ตจักรเริ่มเอาอาหารมาช่ วย บางคน
มานั่ งเป็ นเพื่อนกั บ สามี ของเธอสองสามชั่ วโมงทุกวัน พวกเขาอ่ า นพระคั มภี ร์
อธิษ ฐาน คุ ยด้ วย หรือไม่ ก็ดูทีวี เวอร์ จิเนี ย บอกเราว่าเธอรู้สึ กสุข ใจที่รู้ว่าสามี
ของเธอได้รับความรัก การดูแลขณะที่เธอไม่อยู่บ้าน
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงเอาพระทัยใส่ดู แล และต่อบรรดา
ผู้ที่ยื่นมือให้ความช่วยเหลือ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลูซินดา เจ โรลลิ่ง (อินเดียนา สหรัฐ)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ทชี่ ่วยดูแลคนเจ็บป่วย
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เพลงในยำมรำตรี
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วันเสำร์ อ่ำน สดุดี 42:5-8
ผู้ที่อยู่ในเขตแผ่นดินโลกไกลโพ้น จึงเกรงกลัวต่อหมายสาคัญ
ของพระองค์ พระองค์ทรงกระทาให้เช้าขึ้นและเย็นลง
กู่ก้องด้วยความชื่นบาน (สดุดี 65:8)

ตอนผมเปิ ด ไฟโรงวั ว และเตรี ย มพวกมั น ส าหรั บ รี ด นมตอนเช้ า ตรู่
นกกระจอกเริ่มส่งเสียงคุยกันเบาๆ บนขื่อห้องรีดนม ทาให้ผมคิดถึงคณะนักร้อง
เพลงประสานเสียงสองสามคนที่มาชุมนุมกันตอนเช้าวันอาทิตย์ เพื่อวอร์มเสียง
เตรี ย มไว้ ตอนเช้า ๆ เช่ นนี้ผ มเริ่ มหงุ ด หงิด ถึ งผมจะชอบเลี้ย งสัต ว์แ ต่ก็รู้สึ ก
ว้าเหว่มาก ผมนึกสงสารตนเองที่ต้องทางานหนักตั้งแต่เช้ามืดและอยากให้สว่าง
เสียที แล้วก็ได้ยินนกกระจอกส่งเสียงคุยกัน สองชั่วโมงก่อนรุ่งเช้าเสียงนกคุยกัน
ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเสียงเพลงเจื้อยแจ้วแว่วสู่สรวงสวรรค์ ทาให้ผมรู้ สึกอยากร่วม
ร้องกั บพวกมัน บางครั้งผมจะร้ องเพลงสรรเสริญ เบาๆ คลอกั บเสีย งเพลงนก
บางครั้ ง แค่ ฟั ง เฉยๆ และรู้ สึ ก เหมื อ นได้ สั ม ผั ส ไอเย็ น ลอยลงมาจากฟ้ า
ปลุกความหวังและความยินดีขึ้นในใจ แน่แล้วความมืดจะหมดไปในไม่ช้า
บางครั้ ง เมื่ อ เรารู้ สึ ก ว้ า เหว่ เ หลื อ หลาย มี บาดแผลทางกายหรื อ
ความสัมพันธ์ร้าวฉาน และกาลังรอให้ความมืดเปลี่ยนเป็นความสว่าง เราสามารถ
เรียนรู้จังหวะชีวิตจากเพลงนกที่ประสานเสียงสรรเสริญถึงจุดสูงสุดในความมืด
เพื่อต้อนรับความสว่างที่พวกมันรอจนกว่าจะมาถึง
อธิ ษฐำน ข้ าแต่ พระเจ้า ขอบพระคุ ณ ที่ท รงประทานความรั ก แก่ ข้ า พระองค์
ทั้งหลายตอนกลางวัน และประทานเสี ยงเพลงกล่อมข้าพระองค์ต อนกลางคื น
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
รอน ซิลโฟลว์ (ไอดาโฮ สหรัฐ)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้เลีย้ งโคนม
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พลเมืองสวรรค์

วันอำทิตย์ อ่ำน ฟีลิปปี 3:17-21
บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ทสี่ วรรค์ เรารอคอยผูช้ ่วยให้รอด
ซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสตเจ้า (ฟีลิปปี 3:20)

ปี 2010 เราสี่คนจากไนจีเรียได้รับอนุญาตให้ทาปริญญาเอกที่กรุงวอชิงตัน ดีซี
เราทาวิทยานิ พนธ์ส าเร็จแล้ ว เหลื อแต่ ต้ องรอวีซ่าเข้ า ประเทศ ดิ ฉั นเป็ นคน
สุดท้ายที่เข้าสอบสัมภาษณ์ เพราะสามคนได้รับวีซ่ากันหมดแล้ว ดิฉันรู้สึกมั่นใจว่า
จะได้เช่นกัน พอใกล้วันสอบสัมภาษณ์ ดิฉันยืนต่อหน้าที่ประชุมคริสตจักรเพื่อ
กล่าวคาอาลาทุกคนรวมทั้งครอบครัวของดิฉันด้วย เพราะต้องขึ้นเครื่ องบินทันที
หลังจากได้รับวีซ่า วันสอบสัมภาษณ์ดิฉันไปที่สถานทู ตด้วยความมั่นใจ แต่ก็ถูก
ปฏิเสธวีซ่า ทาให้รู้สึกหดหู่และไม่เข้าใจว่าทาไมถึงถูกปฏิเสธ แล้วดิฉันจะมีหน้า
ไปพบที่ประชุมและครอบครัวได้อย่างไร จะตอบพวกเขาว่าอย่างไรดี
อีกสองปีหลั งจากนั้ น ดิฉันไป
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ขอวีซ่าอี ก ขอบคุณพระเจ้า ที่คราวนี้
พระคุณของพระเจ้าช่วยให้ข้าพเจ้า ได้ รั บ แล้ วและในที่ สุ ด ก็ ได้ ป ริ ญ ญา
มั่นใจว่าสวรรค์จะยินดีต้อนรับ
สมใจนึ ก ข้ อ พระคั ม ภี ร์ ที่ อ่ า นวั น นี้
เข้าเป็นพลเมืองเสมอ
เปาโลมั่ น ใจในความเป็ น พลเมื อ ง
สวรรค์และขอให้เรามั่นใจเช่นนั้นด้วย เมื่อได้รับมอบให้ทาพันธภาระท่านก็ทา
อย่ า งซื่ อ สั ต ย์ และรอวันที่ ร่า งกายจะเปลี่ ย นใหม่ เพื่ อเข้ า สู่ ส วรรค์ ที่ท่ า นเป็ น
พลเมืองอยู่ ขอบคุณพระเจ้ำที่เรำไม่จำเป็นต้องสมัครขอวีซ่ำเข้ำเมืองสวรรค์
ที่เรำมี ชีวิ ตทุ กวั นนี้ ด้ว ยควำมมั่น ใจในควำมเป็นพลเมื องสวรรค์ และมี บ้ำน
บนสวรรค์อยู่ในสำยตำเรำเสมอ
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ราลึกว่า ข้าพระองค์อยู่ที่นี่
แค่ชั่ วคราว ขอบพระคุณสาหรับความหวังว่าจะได้อยู่ กั บพระองค์สืบไปเป็นนิตย์
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โรดา แมนโซ (รัฐกอมเบ ไนจีเรีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กาลังขอวีซ่า
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รอยพระบำทพระเยซู
วันจันทร์ อ่ำน ยอห์น 14:15-19

11 มี.ค
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ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ
ก็จงดาเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย (กำลำเทีย 5:25)
คุณพ่อมีสมญาว่าแพะภูเขา ผมไม่เคยเห็นท่านสะดุดล้ม ตอนเป็นเด็กเวลา
เดินด้วยกัน ผมพยายามก้าวตามฝีเท้าของท่าน ซึ่งทาได้ยากเพราะท่านก้าวเท้า
ยาวกว่าผมมาก ถ้าเราเดินขึ้ นเขา ลงห้ วย หรือเดิ นในที่ราบลุ่ มให้ เร็วเท่าท่า น
ไม่ แ น่ ว่า อาจเหยี ย บงู จะตกหลุ ม จน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ข้อเท้าแพลง หรือลื่นล้มก็ได้ใครจะรู้
ยิ่งเดินในพระมรรคาของพระเยซู
ผมพบผู้ ที่ เ ท้ า แข็ ง แรงมั่ น คง
ก็ยิ่งเห็นชัดขึ้น
ยิ่ ง กว่ า คุ ณ พ่ อ เสี ย อี ก พระองค์ ท รง
เดินทางแคบเท้าติดดินเสมอ นี่ผมกาลังพูดถึงการตามรอยพระบาทของพระเยซู
ผู้ทรงเป็นทางนั้น ความจริง และชีวิต นับ ตั้งแต่เดินตามพระองค์ผมลื่นล้มน้ อย
ครั้งมาก ทางของพระองค์ตรงและสว่างจ้า ที่จริงแล้วรอยพระบาทของพระองค์
ปรากฏ ในพระคัมภีร์ให้ทุกคนเห็นชัดและตามไปได้อย่างถูกต้อง พระองค์ทรง
เชิญคนทั้งโลกว่า “จงตำมเรำมำเถิด” (มัทธิว 4:19)
อธิ ษฐำน ข้าแต่ พระเจ้า ขอบพระคุณพระเยซู ที่ทรงสร้างวิถี ชีวิตให้ ทุกคนเห็ น
ชัดเจน ข้าพระองค์อธิษฐานตามที่ทรงสอนว่า “ข้ำแต่พระบิดำแห่ งข้ำพระองค์
ทั้งหลำย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนำมของพระองค์เป็นที่เคำรพสักกำระ....
ฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์ สืบๆ ไปเป็นนิตย์” (มัทธิว 6:9-13) อำเมน
พอล สตริกแลนด์ (เซาธ์ คาโรไลนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ที่ปรึกษาจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
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12 มี.ค
2019

เสียงน่ำเปรมปรีดิ์

วันอังคำร อ่ำน เอเฟซัส 5:17-20
พระองค์ทรงเปรมปรีดิ์เพราะเจ้า....
จะทรงเริงโลดเพราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดัง (เศฟันยำห์ 3:17)

ในทศวรรษที่ 1980 ผมคลั่งไคล้เพลงพั้งค์และวงดนตรีคลื่นลูกใหม่ แม้ว่า
ดนตรีพั้งค์น่าจะฝืนความนิยม แต่ก็มีรูปลักษณ์อย่างหนึ่งซึ่งพวกเราที่นิยมดนตรี
พัง้ ค์ชอบฟัง คือรูปลักษณ์ที่ออกแบบเพื่อช็อคผู้ฟังให้ต่อต้านที่สุด ดนตรีและเนื้อ
ร้องเพลงพั้งค์และเพลงคลื่นลูกใหม่หมายใจจะทาอย่างเดียวกัน ผมจาได้ว่าคุณแม่
ผู้น่าสงสารต้องอดทนฟังดนตรีของวงแคลช และวงราโมนส์บรรเลงทางสเตรีโอ
ในห้องนอนของผมครั้งละหลายชั่วโมง ไม่จาเป็นต้องพูดก็ได้ว่า ท่านจะขอบคุณ
สักปานใดที่รสนิยมทางดนตรีของผมค่อย ๆ เปลี่ยนไป เดี๋ยวนี้ผมชอบดนตรีหลาย
ยุ ค หลายสมั ย รวมทั้ งเพลงคลาสสิ ค เพลง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
แจ๊ ส และโอเปร่ า ผมชอบฟั ง เพลงของ
นักประพันธ์เพลงเอก เช่น โมสาร์ท หรือบาค
ข้าพเจ้านมัสการพระเจ้าได้
ด้วยความชื่นชมยินดี
โดยใช้ดนตรีทุกชนิด
เมื่ อ คิ ด ถึ ง ชี วิ ต ที่ ช อบฟั ง ดนตรี ม า
ยาวนาน ทาให้รู้ว่าพระเจ้าก็ทรงรักดนตรีด้วยเช่นกัน ที่สาคัญก็คือพระองค์ทรง
สร้างดนตรี ในสวรรค์เต็มด้วยเสียงดนตรีและการร้องเพลง พระคัมภีร์ยังบอกให้
เรารู้ด้วยว่า ทูตสวรรค์ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลา
ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงประทับใจทุกครั้งที่เราแซ่ร้องสรรเสริญและร้องเพลง
สดุดีจากใจของเรา (ดูเอเฟซัส 5:19) ทรงชื่นชมเราด้วยเสียงเพลง ดังนั้นดนตรี
ทุกรูปแบบที่เราร้องสรรเสริญพระเจ้าล้วนเป็น “เสียงชื่นบำน” ทั้งของเราและ
ของพระเจ้า (ดูสดุดี 100:1)
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายชอบดนตรีที่บรรเลงด้วยใจเพื่อถวาย
เกียรติพระองค์ ขอให้เป็นที่เบิกบานพระทัย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
ทินา ชาเวส (นิวเจอร์ซี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่ทาพันธกิจด้านดนตรี
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พระเจ้ำทรงเรียกใช้

13 มี.ค
2019
วันพุธ อ่ำน มัทธิว 25:31-46
พระมหากษัตริย์ตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย
ว่าซึ่งท่านได้กระทาแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้
ถึงแม้จะต่าต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทาแก่เราด้วย” (มัทธิว 25:40)
ผมปล้าสู้อยู่นานว่าผมควรจะเป็นผู้รับใช้ที่รับเจิมดีหรือไม่ เคยได้ยินคนอื่น
พูดเรื่องการทรงเรียกของพระเจ้าบ่อยๆ ถึ งแม้ผมจะมี แรงจูงใจอย่ างแรงและ
อยากเป็นผู้รับใช้พระเจ้า แต่ไม่เคยได้ยินพระองค์ทรงเรียกเลย
มีอยู่ วันหนึ่ ง ศิ ษ ยาภิ บ าลของผมบอกว่า ผู้ รับ ใช้อีกคริ ส ตจักรหนึ่ ง ป่ วย
ขอให้ ผ มไปเทศนาที่ นั่ น ตอนเช้ า วัน อาทิ ต ย์ ผมเตรี ย มค าเทศนาด้ วยความ
หวาดหวั่น พอไปถึงคริสตจักรนั้น สมาชิกพากันต้อนรับผมอย่างอบอุ่น ทารู้สึกมี
สันติสุขตอนเทศนา
ข้อคิดสำหรับวันนี้
หลังจากนั้นผมมีโอกาส
เมื่อสนองความจาเป็นของผู้อื่น
เป็ น นั ก เท ศ น์ ฆ ร า ว า ส ที่
คริสตจักรเล็ก ๆ หลายแห่งใน เราก็ตอบรับการทรงเรียกของพระเจ้าแล้ว
บริเวณใกล้เคียง ผมได้เรียนรู้
หลายอย่างจากสมาชิกคริสตจักรเหล่านั้น และชื่นชมในความอดทนและได้รับ
กาลังใจจากพวกเขา ต่อมาเมื่อเริ่มศึกษาและฝึกงานอยู่หลายปี ผมจึงได้รับเจิม
เป็นผู้รับใช้
เกือบ 40 ปีต่อมา เมื่อมองย้อนกลับไปดูอดีต จึงเห็นว่าพระเจ้าทรงเรียกผม
โดยทรงประทานโอกาสและได้ รับ ความรั กจากสมาชิ ก ผมจึงท าหน้ า ที่ต่ อไป
แม้เมื่อรู้สึกท้อถอย
เรำอำจจะไม่ได้ยินเสียกเรียกของพระเจ้ำหรือเห็นทูตสวรรค์ แต่ถ้ำเห็น
ควำมต้องกำรและเรำสำมำรถตอบสนอง อำจเป็นไปได้ว่ำ พระเจ้ำกำลังเรียก
เรำให้รับใช้พระองค์
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณสาหรับโอกาสได้รับใช้พระองค์ จะด้ วย
การเลี้ยงคนอดอยาก หรือแบ่งปัน พระวจนะของพระองค์ อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ธัด คาร์เตอร์ (เท็กซัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนทีป่ ล้าสู้กับการทรงเรียกให้เป็นผู้รบั ใช้
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14 มี.ค
ควำมรักของพ่อ
2019
วันพฤหัสบดี อ่ำน มัทธิว 7:9-12
บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด พระเจ้าทรงสงสารบรรดาคนที่ยาเกรง
พระองค์ฉันนั้น (สดุดี 103:13)
ดิ ฉั น รั ก คุ ณ พ่ อ ถึ ง ท่ า นจะเป็ น สามั ญ ชนไม่ ได้ มั่ ง คั่ ง ร่ ารวยมหาศาล
แต่พยายามทาให้แน่ใจว่าชีวิตลูกๆ ของท่านจะประสบความสาเร็จ แม้ครอบครัว
ของเราจะประสบความล าบากด้ านการเงิ น ท่ านก็ บ อกไม่ ให้ ดิ ฉั นเป็ นห่ วงเรื่อง
ค่าเล่าเรียน คุณพ่อทางานหนักเพื่อหาเงินเพื่อให้ดิฉันเรียนจนจบและได้รับปริญญา
จากมหาวิทยาลัย
เมื่ อคุณพ่ออุ ตส่าห์ ทางานเพื่อ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เราขนาดนั้ น ท าให้ ดิ ฉั นรั กท่ า นมาก
พระเจ้าทรงรักข้าพเจ้ามาก
เกินความรู้ความเข้าใจของข้าพเจ้า ยิ่งขึ้น ท่านยอมเสียสละเพื่อครอบครัว
ของเรา ความรักที่ท่านแสดงให้เราเห็น
ทาให้ดิ ฉันอัศจรรย์ใจที่ รู้ว่ามีพระบิ ดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักดิฉันมากกว่าพ่อในโลกนี้
ที่สาคัญก็คือ พระเจ้ำทรงแสดงควำมรักต่อทุกคนทำงพระเยซูพระบุตรผู้ทรงทนทุกข์
ทรมำนและสิ้นพระชนม์ เพื่ อทุ กคนในโลกนี้ โดยความรักของพระเจ้าทางพระเยซู
นี่เอง เราจึงได้รับชีวิตครบบริบูรณ์ชั่วนิรันดร์ ความรักของพระเจ้ามากกว่าความรัก
ที่ดิฉันมีต่อคุณพ่อ ความรักของพระเจ้านั้นนับไม่ถ้วนและวัดไม่ได้ แต่สัมผัสได้
ดิฉันขอบคุณพระเจ้าสาหรับความรักของพ่อในโลกนี้ และมีความกตัญญู
อย่างลึกล้าในความรักไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้า
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่พ่อในโลกนี้เผยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้จัก
ความรักของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลินาวตี ซานโตโซ (ชวาตะวันออก อินโดนีเซีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คุณพ่อ

18

15 มี.ค
2019
วันศุกร์ อ่ำน อพยพ 31:1-11
พระเจ้าตรัสว่า “เราได้ออกชื่อเบซาเลล....ให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณ
ของพระเจ้า คือให้เขามีสติปญ
ั ญา ความเข้าใจและความรู้ในวิชาการทุกอย่าง
(อพยพ 31:3)

สร้ำงด้วยกัน

เมื่อพวกเด็กๆ ที่มาศึกษานอกสถานที่ทานอาหารกลางวันเสร็จ มีสองสามคน
รีบออกไปสร้างบล็อกขนาดใหญ่ แล้วร่วมมือกั นสร้างกาแพงและป้อมปราการ
ขนาดย่ อม เสร็ จแล้ วก็ รื้อลงอย่ า งสนุ ก สนาน มี เด็ ก อี กหลายค นเข้ า ร่ วมด้ ว ย
และแบ่ ง เป็ น กลุ่ ม เล็ ก ๆ กลุ่ ม ละ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
สามสี่ ค น ช่ ว ยกั น ท าโครงสร้ า ง
ขนาดใหญ่ ขึ้ น กว่ า เดิ ม ไม่ น าน พระเจ้าทรงมีวตั ถุประสงค์สาหรับของ
พวกเขาก็ ร่ ว มท างานเคี ย งบ่ า
ประทานและความสามารถทุกอย่าง
เคียงไหล่กัน
ของเรา
...พวกเด็ ก ๆ ท างานกั น เป็ น ที ม ช่ ว ยกั น สร้ า งป้ อ มปราการอย่ า ง
น่ า ประทั บ ใจ ซึ่ ง จะเป็ นไปไม่ ได้ ถ้ า ไม่ ร่วมมื อร่ วมใจกั น ทา ดิ ฉั นประทับ ใจที่
พวกเขารวมแรงกันสร้างสรรค์จนบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
พระเจ้าทรงจัดหาคนมาทางาน เมื่อถึงเวลาสร้างพลับพลา พระองค์ทรง
เรียกผู้ชานาญการให้ สร้างงานศิลปกรรมที่ประณีต และสวยงาม พระองค์ท รง
อวยพรเรำแต่ละคนให้มีตะลันต์ มีทั กษะและควำมคิดสร้ำงสรรค์ มำบริกำร
รับใช้ในพระกำยของพระคริสต์ ทักษะบวกกับ ของประทานฝ่ ายวิญญาณใน
การรับใช้จะช่วยให้คริสตจักรเจริญก้าวหน้าสืบไป ไม่ว่าจะให้บริการด้วยตนเอง
หรือร่วมมื อกั นทาโดยมี เป้า หมายเดี ยวกัน เป็นการทาแทนพระเยซู และเป็ น
การแบ่ ง ปั นข่ า วประเสริฐ เรื่ องความรอด ทั้ง หมดนี้ คื อการสร้ างพระกายของ
พระคริสต์นั่นเอง
อธิษฐำน ข้ าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้ าพระองค์ทั้งหลาย ให้ใช้ตะลันต์แ ละของ
ประทานเพื่อถวายเกียรติพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เมลินดา แวนรี (นิวยอร์ก)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน พระกายของพระคริสต์ทั่วโลก
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16 มี.ค
2019

วันดี ๆ ทีพ่ ระเจ้ำทรงสร้ำง

วันเสำร์ อ่ำน ฟีลิปปี 4:10-13
นี่เป็นวันซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้าง ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในวันนั้น
(สดุดี 118:24)

เมื่ อผมกั บภรรยาคิ ดถึงการแต่งงานของลู กสาวคนเดีย วของเรา เราเริ่ ม
ราลึกถึง “ควำมสุขในวันเก่ำๆ ” วันที่ลกู สาวของเรายังเดินเตาะแตะ และความ
สนุ กสนานตอนที่พาลู กไปเที่ย วชายทะเล สวนสาธารณะและตั้ ง แคมป์ ในป่ า
ผมเริ่มเปรีย บเที ย บชี วิต ของตนเองในปั จจุบั น ที่มีค วามเดื อดร้ อนหลายอย่ า ง
กั บ ชี วิต ในวัน เก่ า ๆ ที่มี ค วามสุ ข ความคิ ด ของผมเริ่ มล่ องลอยไปในอนาคต
และจินตนาการว่าจะมีความสุขเพียงใดถ้าได้ทาอย่างนั้นกับหลาน ๆ อีก
แต่แล้วก็ต้องหักห้ามความคิดและจิตใจ ผมจะต้องทาอย่างไรเพื่อให้พอใจ
กับปัจจุบันนี้ ผมเริ่มเขียนรายการพระพรต่าง ๆ ที่ได้รับมาแล้วมากมาย ถึงเดี๋ยวนี้
จะเดือดร้อนก็จริง แต่ก็รู้ว่ามีหลายอย่างที่พระเจ้าประทานให้ในปัจจุบันด้วย และ
ทาให้ผมสะดุดใจว่า สักวันหนึ่งในอนาคตเราอาจจะมองย้อนกลับมาดูชีวิตของเรา
ที่นี่และเดี๋ยวนี้ ที่เราเรียกว่า “ควำมสุขในวันเก่ำๆ” ทาให้คิดได้ว่า เราควรจะมี
ชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่อยู่กับความทรงจาในอดีตผ่านมา หรืออยู่กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
เปาโลเขียนไว้ในฟีลปิ ปี บทที่ 4 ว่า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ท่านเรียนรู้จักพอใจไม่ว่าสถานการณ์ จะ
วันนี้มีของประทานจากพระเจ้า
เป็นเช่นไร บางทีเราเองก็สามารถพอใจ
อันใดบ้างที่น่าพอใจที่สดุ
มีชี วิต อยู่ และพอใจกั บ วันนี้ แ ละทุกวัน
ไม่ ว่า สถานการณ์ จะเป็นเช่นไร และขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ ของประทาน
ที่ได้รับแต่ละวัน
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณสาหรับแต่ละวันที่พระองค์ประทานให้ และ
สาหรับพระพรที่หลั่งไหลเทมา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
สก็อต มาร์ติน (นิวเจอร์ซี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่กาลังเตรียมแต่งงาน
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ขนมปังและปลำของฉัน
วันอำทิตย์ อ่ำน มัทธิว 14:13-21
เขาได้กินอิ่มทุกคน ส่วนเศษอาหารที่ยังเหลือนั้น
เขาเก็บไว้ได้ถึงสิบสองกระบุงเต็ม (มัทธิว 14:20)

17 มี.ค
2019

พระเจ้าทรงให้ดิฉันมีทักษะในการเขียน เมื่อได้รับคาชมจากผู้อ่านว่าได้รบั
พระพรจากงานเขียนของดิ ฉัน ทาให้ รู้สึกอัศจรรย์ถึงวิธีที่พระเจ้าทรงแน่ใจว่า
บทความที่เกิดซีกหนึ่งของโลกจะไปถึงคนขัดสนที่กระจายอยู่หลายส่วนของโลก
พระเจ้าทรงใช้สิ่ งเล็ กน้ อยที่ดิ ฉันเต็ มใจถวาย แล้ วทรงเพิ่มจานวนเพื่อเลี้ย งคน
จานวนมาก
เราแต่ละคนได้รับของประทานบางอย่างจากพระเจ้า แต่บางครั้งเราเอง
มองไม่เห็น พระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี ไม่ใช่รักเพราะเราถวายมากแค่ไหน
ขอเพียงให้เราถวายขนมปังและปลา เพื่อพระเยซูจะได้ เลี้ยงคนจานวนมากให้
อิ่มหนาสาราญ พระเดชและพระคุณของพระเจ้าช่วยให้เราใช้ของประทานที่มีอยู่
เป็นพรแก่ผู้อื่นและมวลชน
สิ่งเล็กน้ อ ยที่ เรำถวำยด้ว ยใจรั ก พระเจ้ำจะทรงรับไว้ และอวยพรให้
เพิ่มพูนขึ้น ซึ่งโดยความสามารถของมนุษย์เท่านั้นไม่สามารถทาเช่นนั้นได้ ถ้าเรา
แบ่งปันขนมปังและปลา เราจะเห็นสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้น
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ประทานสิ่ ง ดี ทุ ก อย่ า ง ข้ า พระองค์
วันนี้พระเจ้ามีพระประสงค์ให้เรา
ทั้งหลายเต็มใจถวายของที่ข้าพระองค์
ใช้ของประทานอย่างไร
มีอยู่ เพื่อให้ เป็นพรแก่ค นจานวนมาก
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ดีพิกา เอมมานูเอล ซาการ์ (ราชสถาน อินเดีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อให้เราแบ่งปันของประทานแก่ผอู้ ื่น
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วำงใจในพระเจ้ำ
วันจันทร์ อ่ำน สุภำษิต 3:5-8
จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้า และแผนงานของเจ้า
จะได้รับการสถาปนาไว้ (สุภำษิต 16:3)

ระหว่างที่ผมกาลังเติบโต หลายคนบอกให้ผมวางใจในพระเจ้า ตอนนั้ น
ผมไม่ เข้ า ใจว่า ทาไมหรื อ อย่ า งไร ผมหมายความว่า ไม่ มี ใครเคยเห็ น พระเจ้ า
จึง สงสั ย ว่า พระเจ้า จะช่ วยแก้ ปั ญ หาอะไรได้ บ้ า ง ตอนอายุ 10 ปี ผมคิ ด ถึ ง
ปั ญ หาใหญ่ ที่ สุ ด ขึ้ น มาทั นที คื อ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
วันนี้ข้าพเจ้าจะเปิดใจและดูว่าพระเจ้า อีกไม่นานผมจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น
และจะไม่ได้เห็นเพื่อน ๆ อีกเลย
มีอะไรอยู่ในพระคลังสาหรับข้าพเจ้า
ผมคิ ดไม่ ออกว่า เมื่อไปอยู่
ที่อื่นจะหาเพื่อนใหม่ได้อย่างไร จึงพูด กับพ่อแม่ถึงความรู้สึกนี้ ท่านบอกให้ผ ม
วางใจในพระเจ้า ผมสั ญญากับตัวเองว่าจะพยายามทาให้ดี ที่สุด จะเปิดใจและ
ดูว่าพระเจ้ามีอะไรอยู่ในพระคลังบ้าง
วันแรกที่โรงเรียนใหม่ ผมไม่รู้จักใครเลย แต่ได้นั่งใกล้กับนักเรียนอีกคนหนึ่ง
ตลอดปีนั้นเราเป็นเพื่อนกันมากกว่าใคร และยังเป็นเพื่อนสนิทกันจนถึงทุกวันนี้
การเชื่อฟังที่พ่อแม่สั่ งสอนช่วยให้ ผ มรู้ จักวางใจในพระเจ้าจนถึ งเดี๋ ยวนี้
พระเจ้าทรงให้ผมมีชีวิตทีละวัน ถึง ตอนนั้นผมจะไม่เข้าใจว่าคาแนะนานี้จะช่วย
ได้อย่างไร แต่ตอนนี้รู้แล้วว่า เรำจะมีสันติสุขและกำลังใจโดยวำงใจในแผนกำร
ที่พระเจ้ำทรงดำริไว้เพื่อเรำ
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงหนุนใจข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อชีวิต
เปลี่ย นแปลง ขอให้ ข้ าพระองค์ วางใจพระองค์ วัน ต่ อวัน อธิษ ฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เฮเดน ดาเวนพอร์ต (นอร์ธ คาโรไลนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เด็กๆ ที่ยา้ ยไปอยู่โรงเรียนใหม่
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19 มี.ค
2019
วันอังคำร อ่ำน โรม 5:1-6
ยิ่งกว่านั้น เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย เพราะเรารู้ว่า
ความทุกข์ยากนั้น ทาให้เกิดความอดทนและความอดทน
ทาให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เราเห็นเช่นนั้น
ทาให้เกิดมีความหวังใจ (โรม 5:3-4)

เน้นควำมสนใจใหม่

ตอนอายุ 26 ปีและหลังจากจบการศึกษามาแล้วหลายปี ดิฉันเพิ่งแต่งงาน
ใหม่ๆ และเริ่มประกอบอาชีพ ตอนนั้ นดิฉันมีทั้งความสุขและความทะเยอทะยาน
แต่หลังจากเกิดอาการเจ็บปวดที่อธิบายไม่ได้และไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอยู่หลายเดือน
แพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคที่หายากและเรื้อรังตลอดชีวิต มีอาการเดี๋ ยวดีเดี๋ย วร้าย
ระหว่างเจ็บปวด ดิฉันวิตกว่าจะไม่หาย ระหว่างสบายดีดิฉันกังวลว่าเมื่อไร
จะเป็นอีก ถึงดิฉันจะเติบโตในครอบครัวคริสเตียน แต่ตอนที่ตรวจโรคดิ ฉันไม่ได้
เชื่อพระเจ้าอย่างจริงจัง จึงทนความเจ็บปวดด้วยความกลัวและไม่แน่ใจ
เดี๋ ยวนี้ดิ ฉั นอายุ 45 ปี แล้ ว และเป็ นคริ สเตี ยนฝึ กหั ด เมื่ อย้อนกลั บไปดู
ก็รู้ว่าที่จริงแล้วโรคที่เป็ นอยู่ นี้จะนาความยิ นดี มาให้ ได้ ถ้ าดิ ฉันหันความสนใจไป
ที่พระเจ้า ดิฉันจึงเลี้ยงลูกชายสองคนให้มีความเชื่อ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ช่วย
ดิฉันให้เห็นพระคุณของพระเจ้า ทาให้ดิฉันบรรเทาความเจ็บปวดที่คาดไม่ถึงว่าจะ
เกิดขึ้นตรงไหนและเมื่อไร
ข้อคิดสำหรับวันนี้
โรคนี้ ช่ ว ยให้ ดิ ฉั น โตขึ้ น ใน
พระเจ้าทรงเป็นกาลังของข้าพเจ้า
ความเชื่อ และเผยให้เห็ นวิธีต่างๆ ที่
พระเจ้ ำทรงช่วยให้ อดทน เพื่ อจะได้ ไม่ต้องมี ชีวิ ตอยู่ ด้วยควำมกลัวตลอดไป
ตรงกั นข้ ำม ควำมเชื่อ ที่ เติ บโตขึ้ นนี้ ช่ว ยให้ ดิฉั นเปลี่ยนจุ ดสนใจจำกควำม
เจ็บปวดและปัญหำต่ำง ๆ ของตนเอง ไปให้ควำมช่วยเหลือผู้อื่น
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า เวลาที่ ข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายไม่ ส บาย โปรดช่ ว ย
ให้ มองเห็ นว่าเป็ นโอกาสที่ค วามเชื่ อของข้า พระองค์ จะเติ บ โตขึ้นได้ อธิษ ฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แอนเดรีย วีเวอร์ (นิวเจอร์ซี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่เป็นโรคเรื้อรัง
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สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง

วันพุธ อ่ำน มำระโก 12:28-33
จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน (ลูกำ 6:31)
ดิฉันขึ้นรถโดยสารประจาทางเข้าเมืองตอนเช้าสัปดาห์ละสองครั้ง และ
พบประสบการณ์ดี ๆ ที่น่าประทับใจบนรถโดยสารเสมอ คือเห็นพระเจ้าประทับ
อยู่ในชีวิตของคนรอบข้าง เช่น เห็ นคนขับรถที่มีความกรุณาและเอาใจใส่ดูแ ล
โดยจอดรถรอผู้โดยสารที่วิ่งมาขึ้นรถไม่ทัน ทักทายทุกคนไม่ใช่เฉพาะขาประจา
เท่านั้น และขับรถไปรับคนพิการนอกเส้นทาง ผู้โดยสารเองก็มีความกรุณาอย่าง
น่าประทับใจเช่นกัน ถ้ามีใครต้องการความช่วยเหลือจะมีสองสามคนรีบให้ความ
ช่วยเหลือทันที เช่น ให้ที่นั่งแก่คนอ่อนแอ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
และคนชรา ช่วยยกกระเป๋ าหนั ก ๆ และ
ข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้า เมื่อให้
ช่วยมารดาที่มีลูกนั่งอยู่ในรถเข็น เป็นต้น
ความเมตตากรุณาแก่ผู้อื่น
บ่อยครั้ งเราชอบคิ ด กันว่า เราต้ อง
ทาเรื่องใหญ่ ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างให้ เกิ ดขึ้นในโลก แต่การขึ้นรถโดยสาร
ตอนเช้า เตือนสติ ดิ ฉั นว่า การกระทาด้วยความเมตตากรุณ าของคนธรรมดาก็
สาคัญ ด้วย โลกนี้จะน่าอยู่สักปานใด ถ้ำเรำทุ กคนปฏิ บัติต่อผู้อื่นเหมือ นที่ เรำ
ต้องกำรให้เขำปฏิบัติต่อเรำ เรำสำมำรถรับใช้พระเจ้ำอย่ำงซื่อสัตย์ได้ทุกวัน
ด้วยกำรแสดงควำมเมตตำแก่กันและกัน
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรัก โปรดใช้ข้าพระองค์ทั้งหลายให้แสดงความ
รั กของพระองค์ โ ดยปฏิ บั ติ ต่ อ ทุก คนที่ พ บเห็ นด้ วยความกรุ ณ าปราณี ทุ กวั น
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
มาร์กาแรต มาร์ติน (ออสเตรเลีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนขับรถโดยสาร
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ทำไมถึงกลัวมำกอย่ำงนัน้

21 มี.ค
2019

วันพฤหัสบดี อ่ำน ปฐมกำล 33:1-11
ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยกูข้ ้าพระองค์ให้พ้นจากเงื้อมมือพี่ชาย
ข้าพระองค์ คือจากเงื้อมมือของเอซาว เพราะข้าพระองค์กลัวเขา
เกรงว่าเขาจะมาฆ่าพวกข้าพระองค์ทั้งสิ้น คือแม่ ๆ กับลูก ๆ
(ปฐมกำล 32:11)

ครั้ ง หนึ่ ง ตอนเรี ย นอยู่ ชั้ น ประถมศึ ก ษา ผมด่ า เด็ กคนหนึ่ ง ที่ เ รี ย นชั้ น
เดี ย วกั น ไมค์ เป็ น เด็ ก แข็ ง แรงและตั วใหญ่ กว่า ผม ผมจึ งคิ ด ว่า เมื่ อออกจาก
ห้องเรียนตอนพักกลางวันเขาจะทาร้ายผม พอถึงเวลานั้นผมบอกไมค์ว่า “ถ้ำเธอ
จะชกฉัน ขอให้ชกที่แขนนะ เพรำะจะได้ไม่เจ็บมำกนัก ” เขาหัวเราะ และบอก
ว่าเขาไม่ตั้งใจจะต่อยผม เพราะลืมเรื่องนั้นหมดแล้ว ผมกระวนกระวายใจไปเอง
ความกลัวย่อมมีผลร้าย ถ้าไม่กลัวอะไรเสียเลยเราจะทาอะไรโง่ๆ ที่เป็น
อันตรายต่อชีวิต แต่ก็ต้องไม่กลัวไปเสียทุกอย่าง ยาโคบหลอกลวงเอซาวพี่ชาย
ของตนเพื่อแย่งสิทธิที่ถูกต้อง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ของพี่ชายถึงสองครั้งสองหน
เพราะเยซูทรงสอนเราว่า
ความกระวนกระวาย ไม่อาจต่อชีวติ ให้ยาว จึงหนีไปอยู่ที่อื่นหลายปี เมื่อ
พระเจ้ า ทรงเรี ย กยาโคบให้
ออกไปอีกแม้แต่ศอกเดียว (ดูมัทธิว 6:27)
กลั บ บ้ า น ท่า นกลั วพี่ช ายจะ
ฆ่าท่านและครอบครัว ยาโคบเสียเวลากลัวพี่ชายจะแก้แค้นอยู่หลายปี
ถ้าเราสามารถทาบางอย่างเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้ก็ค วรทา รวมทั้งแสดง
ความเชื่อของเราโดยมอบความกระวนกระวายใจไว้กับพระเจ้า
อธิษฐำน ข้าแต่พระบิดา แห่งฟ้าสวรรค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ว่าพระองค์ทรง
ห่วงใยและดูแลทุกอย่างในชีวิตของข้าพระองค์ ขอโปรดช่วยข้าพระองค์ให้วางใจ
มากขึ้นและให้กลัวน้อยลง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แกรนต์ โชวอลเตอร์ (ฟลอริดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ทปี่ ระพฤติตัวเป็นอันธพาล
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สรรเสริญพระเจ้ำ

วันศุกร์ อ่ำน สดุดี 148:1-14
แผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะนมัส การพระองค์ เขาทั้งหลายจะร้องเพลง
สรรเสริญพระองค์ ร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ (สดุดี 66:4)
ในฤดูใบไม้ ผลิ ดิฉั นชอบนั่ งนอกบ้ านคนเดีย วตอนเช้า ตรู่ และจิบ กาแฟ
ร้อนๆ จากถ้วย อ่านหนังสือห้องชั้นบนและภาวนาบทความสาหรับวันนั้น และฟัง
เสียงดนตรีธรรมชาติ บรรดาสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างล้วนมีวิธีสรรเสริญพระเจ้าของ
ตนเอง
ดิฉันชอบฟังดนตรีประสานเสียงของนกนานาชนิดที่อยู่ใกล้เคียง วงออเคสตร้า
ดังกล่ าวประกอบด้วยเสี ยงแตรดั งๆ จากห่ านฟ้าแคนาดาที่บิ นอยู่ เหนื อศีรษะ
เสียงนกหวีดดังมาจากฝูงนกกระจอกที่แย่งกันกินที่รางอาหาร เสียงนกหัวขวาน
เคาะจั ง หวะอยู่ ตั ว เดี ย วบน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ต้นโอ๊กสูงใหญ่
วันนี้ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างไร
นกแต่ ล ะชนิ ด มี เสี ย ง
ร้องไพเราะเฉพาะตัว เมื่อร้องพร้อมกันจะเป็นเสียงสรรเสริญพระเจ้ายามเช้าแสน
ไพเราะ เราแต่ละคนก็เหมือนนกทีม่ ีจุดเด่นของตนเอง เป็นเสียงที่พระเจ้าประทาน
ให้ใช้ร้องเพลงสรรเสริญ บางคนสามารถร้องเสียงดัง ๆ ให้ทุกคนได้ยิน บางคน
สรรเสริญ เบา ๆ ระหว่า งสนทนากั บ ผู้ อื่น บางคนสรรเสริญ พระเจ้าด้ วยการ
อธิษฐานไม่ออกเสียง
เรำก็เหมือนนก ที่สำมำรถรวมใจกันสรรเสริญพระเจ้ำด้วยเสียงของเรำเอง
และพร้อมใจกันบรรเลงเพลงเพรำะพริ้งสรรเสริญพระองค์ให้ทุกคนในโลกได้ยิน
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รู้และเข้าใจเหตุผลต่าง ๆ
เพื่อสรรเสริญพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
จิลล์ อัลเลน เมช (แมรีแลนด์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่ทาโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม
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พระเจ้ำทรงได้ยนิ
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วันเสำร์ อ่ำน ฟีลิปปี 4:4-9
เปาโลกับสิลาสก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
....ในทันใดนั้น....ประตูคุกเปิดหมดทุกบาน
เครื่องจาจองก็หลุดจากเขาสิ้นทุกคน (กิจกำร 16:25-26)
ผมพบพระเจ้าจริง ๆ ครั้งแรกเมื่อยี่สิบปีก่อน ผมเรียนจบชั้นประถมตอน
อายุ 10 ปี หลังจากนั้นก็ไปสอบเข้าเรียนชั้นมัธยม เพราะตอบคาถามส่วนใหญ่
ไม่ได้ ทาให้รู้สึกเสียใจและท้อถอย แต่คุณแม่ให้กาลังใจผมโดยพูดว่า “ไม่เป็นไร
หรอก” ท่านบอกให้ผมอธิษฐานว่า “พระเจ้ำข้ำ พระองค์เป็นพ่อและแม่ของผม
ขอช่วยผมให้ สอบได้ หน่ อยเถิ ด” ผมอธิษฐานอย่ างเอาจริ งเอาจังอยู่หลายวัน
จนกระทั่งมีการประกาศผลการสอบออกมา
คุณแม่ ไปที่ห้องรับ นักเรีย นใหม่เพื่อตรวจผลสอบ และกลับ บ้านมาบอก
ผมว่า “ลูกสอบติดแล้ว พระเจ้ำทรงได้ยินคำอธิษฐำนของลูกจริงๆ” ผมยินดี
อย่างบอกไม่ถูก ตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนเปาโลและสิลาส ซึ่งหมดหวังจะถูกปล่อย
ออกจากคุก จึงหันมาอธิษฐานทูลพระเจ้า นายคุกตกใจที่ประตูคุกทุกบานเปิ ด
ออกและผู้ที่ถู กจองจาก็ หลุ ดจาก
ข้อคิดสำหรับวันนี้
โซ่ตรวนทุกคน
พระเจ้าทรงได้ยินเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐาน
หลังจากประสบการณ์ตอน
เป็นเด็กครั้งนั้น ผมจินตนาการอย่างเด็กว่าพระเจ้าทรงเป็นยักษ์ใหญ่ที่คอยฟังคา
อธิษฐาน ภาพนั้ นติด หูติ ดตาของผมอยู่หลายปี เมื่อใดที่หลั บตาอธิษฐานผมมี
ความมั่นใจมากขึ้นว่า พระเจ้าทรงฟังคาอธิษฐานของผม
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รู้ว่าพระองค์ทรงได้
ยินที่ข้าพระองค์ทูลขอ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
นวาคูเช อีเมกา (ลากอส ไนจีเรีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กาลังรอฟังผลสอบ
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เป็นอิสระ

วันอำทิตย์ อ่ำน โรม 6:3-11

เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น
เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริ
ของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดาเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน (โรม 6:4)
คุณแม่เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว ท่านเกิดเมื่อปี 1930 จากแม่อายุ 13 ปี
โดยไม่มีพ่อ เติบโตมาด้วยความยากจนและรู้สึกว่าไม่มีใครรัก คุณแม่เป็นคนขี้โกรธ
และดูเหมือนไม่ชอบเป็นแม่เท่าไรนัก ท่านเลี้ยงพวกเราแบบเดียวกับที่ท่านเคยถูก
เลี้ ย งมาก่ อน ชอบดุ ด่ าและแทบไม่ มีค วามรั กความเมตตา เราจึ งโตขึ้ นมาด้ วย
ความรู้สึกว่าไม่มีใครรักเช่นเดียวกับท่าน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ตอนอยู่ ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ สี่
ทั
น
ที
ท
ร
่
ี
ู้จักความรักของพระคริสต์
ดิ ฉั น รู้ สึ ก เหมื อ นจมปลั ก แห่ ง ความ
อับอายขายหน้ าตนเอง ดิ ฉั นเริ่มชอบ ข้าพเจ้าสามารถแสดงให้ผู้อื่นเห็น
หาเรื่ อ งทะเลาะกั บ คนอื่ น เด็ ก หญิ ง
หลายคนที่ดูเหมือนมาจากครอบครัวที่ให้ความรักและการดูแลอย่างดี คือคนที่ดิฉัน
ชอบหาเรื่ องทะเลาะด้ วยที่ ส นามเด็ กเล่ นหลั งเลิ กเรี ย น ดิ ฉั นเกลี ย ดพวกเขา
การกระทาของดิฉันไม่ได้ทาให้ดิฉันรู้สึกดีขึ้นเลย ที่จริงแล้วกลับร้ายกว่าเดิมด้วยซ้า
ระหว่างหยุดเรียนภาคฤดูร้อนปีหนึ่ง ดิฉันเรียนเรื่องพระเยซูระหว่างเข้าค่าย
ศึกษาพระคัมภีร์ และรู้ว่าพระองค์ทรงรักดิฉันมากจนยอมพลีพระชนม์บนกางเขน
เพื่อมิให้ ดิฉันอับอายและคิดว่าตนเองไร้ค่า ดิฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีใครรักดิฉั น
มากอย่างนั้น ในที่สุดดิฉันก็รู้สึกอบอุ่นใจ เพราะรู้ว่ามีใครรักดิฉันอยู่ ดิฉันกลายเป็น
คนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว (ดู 2 โครินธ์ 5:17) ดิฉันไม่ต้องเกลียดเด็กๆ ที่พ่อแม่เลี้ยงดู
ด้วยความรัก แต่รักคนอื่นที่มาจากสภาพแวดล้ อมที่ดี กว่าที่ ดิฉันอยู่ เมื่อดิฉันได้
สัมผัสควำมรักของพระเจ้ำ จึงเปลี่ยนเป็นเหมือนคนที่พระเจ้ำทรงตั้งใจให้ดิฉันเป็น
อธิษ ฐำน ข้า แต่พระเจ้า ขอให้ ข้าพระองค์ทั้งหลายมีใจปรารถนาและอยากรั ก
ผู้อื่นเหมือนที่ทรงรักข้าพระองค์ และโปรดเสริมกาลังให้ข้าพระองค์ประพฤติตน
ต่อผู้อื่นด้วยความรัก ไม่ว่าข้าพระองค์จะอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไร อธิษฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ชีลา ควอลส์ (มินเนโซตา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อให้รักผู้อื่นไม่ว่าเขาจะเป็นคนอย่างไร
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หำยเหนือ่ ยเป็นสุข
วันจันทร์ อ่ำน 2 โครินธ์ 1:3-7
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บรรดาผู้ทางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา
และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข (มัทธิว 11:28)
เพนเนโลป ลูกสาวของผมอยู่ในวัยเดินเตาะแตะ เราเป็นเจ้าภาพจัดงาน
รวมญาติ เพเนโลปกาลังเล่นอยู่กับพวกลูกพี่ลกู น้องในห้องที่เสียงดังจอแจ มีญาติ
พี่น้องอยู่เต็มไปหมด ปกติเพเนโลปเป็นคนเงียบขรึม จริงจัง เกิดทนผู้คนแวดล้อม
ไม่ ไหวขึ้นมาทันที จึงเดินเตาะแตะมาหาแล้วก้ มหั วลงบนตักผม เธอเริ่ มดู ดนิ้ ว
ขณะที่ผมใช้มือลูบผมเธอเบาๆ ครึ่งนาทีหลังจากนั้นเธอก็กลับไปเล่นอย่างร่าเริงอีก
ผมมีความสุขที่เพเนโลปเดินมาให้ปลอบใจและแค่ใช้มือลูบผมเบา ๆ เธอก็
รู้สึกดีขึ้น ผมยังจาฝังใจเรื่องน่ารักจากวัยเด็กของเธอจากวันนั้นจนถึงวันนี้
เมื่อผมอธิษฐานด้วยใจจริง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ถ้ารู้สึกอ่อนแรงเมื่อใด ข้าพเจ้าจะกลับไป ระหว่างที่เหน็ด เหนื่อย เศร้าใจ
อ่อนเพลียหมดเรี่ยวแรง ผมรู้สึก
หาพระเจ้าเพื่อให้หายเหนื่อยและสุขใจ
ว่ า พระเจ้ า ทรงลู บ ศี ร ษ ะผม
เช่นกัน เมื่อได้มอบปัญหายุ่งยากไว้กับพระเจ้าแล้ว ผมได้รับแรงใจ หายเหนื่อย
และโล่ง อก ผมรู้สึ กประทับ ใจเป็ นพิเศษที่ พ ระเจ้ำทรงยิ นดี ปลอบใจเมื่ อ เรำ
ทูลขอควำมช่วยเหลือ เหมือนเมื่อหลำยปีก่อนที่ผมยินดีปลอบใจเพเนโลป
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่ทรงช่วยข้าพระองค์ ทั้งหลายในยาม
โศกเศร้าและทรงปลอบใจข้าพระองค์ด้วยความรัก อธิษฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
ทิม ฮายากาวา (ฮาวาย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน งานรวมญาติ
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ยึดมั่น

วันอังคำร อ่ำน เยเรมีย์ 29:10-13
พระวจนะของพระเจ้านัน้ ไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ
คมยิ่งกว่าดาบสองคมใด ๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ
ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิด
และความมุ่งหมายในใจด้วย (ฮีบรู 4:12)

ระหว่างที่ชี วิตมี ปั ญ หา ดิ ฉั นได้ รับความเข้ าใจถ่ องแท้อย่ างหนึ่ ง รวมทั้ ง
ข้ อพระคั มภี ร์จากเยเรมี ย์ ที่ อ่านข้ างบนนี้ ที่ ว่า “เพรำะเรำรู้ แผนงำนที่ เรำมี ไว้
สำหรับเจ้ำ เป็นแผนงำนเพื่อสวัสดิภำพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภำพ เพื่อจะให้อนำคตและ
ควำมหวังใจแก่เจ้ำ” (ข้อ 11) ตอนนั้นดิฉันตกงาน ต้องสู้ กับปัญหาด้านการเงิน
จนรู้สึกเศร้าใจและหมดหวัง
สิ่ งที่ ป ลอบใจดิ ฉั น มาตลอดและช่ วยไม่ ให้ ล้ มลงก็ คื อ คิ ด ถึ งและจดจ า
พระสั ญ ญาข้ อที่ ว่า พระเจ้ าจะทรงเติ มเต็ มชี วิตของดิ ฉั นตามก าหนดเวลาของ
พระองค์ ดิฉันจึงยอมให้ผลของพระวิญญาณเป็นศูนย์กลางของชีวิต คือ ความรัก
ความปลาบปลื้ มใจ สั นติสุ ข ความอดกลั้ นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ ซื่อ
ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน และยังจะเรียนรู้ต่อไปเพื่อให้จิตวิญญาณ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ (ดู กาลาเทีย 5:22-23)
การดารงชีวิตอย่างซื่อสัตย์ทาได้ง่าย ถ้าทุกสิ่งดาเนินไปอย่างราบรื่นตามที่
เราปรารถนา แต่ถ้าถูกทดลองหนักเข้าและความเป็นจริงไม่เป็นตามที่เราพอใจ
ก็อาจจะทาให้ความเชื่อสะดุดล้ม ถึงดิฉัน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
รู้ว่าจะมีปั ญหารออยู่ ข้างหน้ า แต่ก็รู้ด้วย
ว่าพระเจ้ำจะทรงช่วย ถ้ำดิฉันยึดมั่นใน
พระเจ้าผู้ประทานชีวิตทัง้ ปวง
พระสัญญำว่ำพระองค์ทรงวำงแผนงำน
ทรงมีแผนการทีด่ ีเพื่อข้าพเจ้า
ที่ดีไว้สำหรับดิฉัน
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าแห่งความหวัง ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้ งหลายให้ยอมรับ
การท้าทายว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจิตวิญญาณของข้าพระองค์ โปรดเติมความคิด
และจิ ต ใจของข้ า พระองค์ ด้ วยความจริ ง ของพระองค์ อธิษ ฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โมนิค อาเคเวโด (แวลลี เดล คอคา โคลอมเบีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ทตี่ กงาน
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วันพุธ อ่ำน สดุดี 139:1-6
เพลงสดุดีกล่าวไว้ว่า “ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูด
พระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้ว” (สดุดี 139:4)

เมื่ อผมคิ ด ถึ ง เพลงสดุ ดี ที่ ผ มชอบและรู้ สึ กย าเกรงมาก ในสดุ ดี 139
กษัตริย์ดาวิดตรัสว่า พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งและทรงประทับอยู่ทุกแห่งหน พระองค์
ทรงเห็ น เมื่ อ เราตื่ น ขึ้ น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
และเมื่ อ ก าลั ง ไปที่ โ น่ น
ที่นี่ แล้ วกษั ต ริ ย์ ด าวิด ก็ วันนี้ข้าพเจ้าจะอธิษฐานทูลพระเจ้าด้วยสัจวาจา
ตรั ส ต่ อไปว่า ก่ อนที่ ลิ้ น
ของข้าพระองค์จะพูด พระองค์ก็ทรงทราบหมดแล้ว พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งที่ผมคิด
และทุกสิ่งที่ผมจะพูด ช่างเป็นความรู้ที่เยี่ยมยอดและน่ายาเกรงมาก
แม้พระเจ้าจะทรงทราบทุกถ้อยคาที่อยู่ในใจเรา แต่บางครั้งผมก็ตัดสินใจ
ได้ย ากว่า เวลาอธิษฐานควรจะพูดอย่างไรดี หลายครั้งเวลาอธิษฐานผมคิดว่า
จะใช้ ถ้ อ ยค าตามที่ คิ ด ว่ า ไพเราะ หรื อ จะใช้ ถ้ อ ยค าที่ พ ระเจ้ า ทรงอยากฟั ง
ความรู้สึกจริง ๆ ของผมมากกว่าที่ทูลว่าพระองค์ขอบพระคุณทั้ง ๆ ที่ความจริง
แล้ วผมกาลั งวุ่นวายใจ หรื อโมทนาพระคุ ณส าหรั บ สั นติสุ ข ทั้ง ๆ ที่ไม่ รู้สึ กว่า
มีสันติสุขเลยสักนิด
เมื่ อคิ ด ถึ ง ค าอธิษ ฐานของตนเอง ผมรู้ ว่า ที่จ ริ ง แล้ วผมปิ ด บั งบางสิ่ ง ไว้
เพราะรู้ สึ ก เหมื อ นจะเห็ น แก่ ตั ว แต่ พ ระคั ม ภี ร์บ อกเราว่า พระบิ ด าชอบฟั ง
คาทูลขอของเรา ผมจึงตกลงใจจะซื่อสัตย์และทูลพระองค์ตามความเป็นจริง เช่น
“พระเจ้ำข้ำ ข้ำพระองค์เหน็ดเหนื่อย และรู้สึกว่ำมีงำนท่วมท้น” “พระเยซูเจ้ำ
ข้ำพระองค์ไม่ได้หยุดพัก ต้องต่อสู้กับควำมวิตกกังวล ข้ำพระองค์ต้องกำรสันติสุข
ของพระองค์” ไม่มีอะไรใหญ่หรือเล็กเกินไปสาหรับพระเจ้า
อธิษฐำน ข้ าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย มิให้ กลัวที่จะเปิ ดใจ
และซื่อสัตย์เมื่อทูลโดยไม่ปิดบังสิ่งใดจากพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
อาดัม เวเบอร์ (เซาธ์ดาโกตา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ให้ซื่อสัตย์กับพระเจ้า
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เวลำเก็บเบอร์รี่

วันพฤหัสบดี อ่ำน มัทธิว 9:35-38
พระเยซูตรัสว่า “จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา”
(มัทธิว 28:19)

การเก็บผลแบล็คเบอร์รี่ป่าไม่ใช่ง านง่ายเลย มันสุกงอมในฤดูร้อนตอนที่
แดดร้อนจัด ในบริเวณที่แทบไม่มีร่มเงา ถ้าคุณไม่ไปตอนที่มันสุกจะไม่เห็นผลที่
จะเก็บได้เลย ถ้าเก็บผลสุกตลอดวันแล้วทิ้งผลที่ยังสีแดงไว้เก็บวันรุ่งขึ้น มีโอกาส
มากที่นกจะกิน และจากนั้นจะมีหนามเกะกะ ดูเหมือนว่าผลเบอร์รี่ที่ดีเยี่ ยมคือ
ที่อยู่ข้างล่างซึ่งต้องแหวกหนามเข้าไปเก็บ ถึงจะยากลาบากแต่ก็คุ้มค่า
การเป็ นสาวกของพระคริสต์ก็เหมือนกับการเก็บ ผลแบล็คเบอร์รี่ที่ไม่ใช่
งานง่าย ๆ พระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราในเวลาสะดวกสบายเสมอไป พระองค์ทรง
เรียกตอนพร้อมจะเก็บเกี่ยว เช่น อาจจะมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ผ่าตัด หรือแม่อายุ
ยังน้อยรถเสียอยู่ข้างถนน พระเจ้ำทรงให้ชีวิตของเรำมีโอกำสหว่ำนควำมรัก
เพื่อจะเก็บเกี่ยว เรำพร้อมจะเสี่ยงถูกหนำมเบอร์รี่ตำมือเมื่อพระเจ้ำทรงเรียก
ให้เก็บผลไหม
อธิษฐำน พระบิดาเจ้า ขอทรงเปิดตา
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ให้ ข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายเห็ น ความ
“ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา
แต่คนงานยังน้อยอยู่” (มัทธิว 9:37) จ าเป็ น ที่ อ ยู่ ท่ า มกลางข้ า พระองค์
โปรดประทานความกล้ า และความ
เต็ มใจตอบรั บ การทรงเรี ยกของพระองค์ อธิษ ฐานตามที่พระเยซู ทรงสอนว่า
“ข้ำแต่ พ ระบิด ำ ขอให้ พ ระนำมของพระองค์ เป็ นที่ เคำรพสั ก กำระ ขอให้
แผ่นดิ นของพระองค์ มำตั้ งอยู่ ขอทรงโปรดประทำนอำหำรประจ ำวั นแก่
ข้ ำ พระองค์ ทั้ งหลำยทุ ก ๆ วั น ขอทรงโปรดยกบำปผิ ด ของข้ ำ พระองค์
ทั้งหลำย ด้วยว่ำข้ำพระองค์ยกควำมผิดของทุกคนที่ทำผิดต่อข้ำพระองค์นั้น
ขออย่ำทรงนำข้ำพระองค์เข้ำไปในกำรทดลอง” (ลูกำ 11:2-4) อาเมน
คิม ซิสค์ (โอคลาโฮมา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนทางานในสวน
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ขวดน้ำตำของพระเจ้ำ
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วันศุกร์ อ่ำน สดุดี 56:8-13
พระองค์ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์
ทรงเก็บน้าตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้ (สดุดี 56:8)

หลังจากภรรยาของผมที่แต่งงานกันมาได้ 60 ปี เสียชีวิตเมื่อเดือนตุลาคม
2016 ผมเริ่มอ่านหนังสือเรื่องวิธีระงับความโศกเศร้าหลายเล่ม มีเรื่องหนึ่งจาก
ศูนย์การแพทย์บอกว่า น้าตาคือวิธีชาระสารพิษออกจากร่างกาย ดังนั้นน้าตาของ
ผมที่ห ลั่ งไหลเพราะความเศร้ านั้ น ที่จริ งแล้วก็ คือการแสดงความเสีย ใจอย่ า ง
ถูกสุขลักษณะตามธรรมชาติ เมื่อสมาชิกที่รักของครอบครัวเสียชีวิต
เมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ก็พบข้อที่ให้กาลังใจในสดุดี 56:8 เป็นเรื่องตอนที่
กษัตริย์ดาวิดตกอยู่ในยามลาบาก พระองค์ทรงซ่อนตัวจากศัตรูและเขียนเรื่อง
ความกลัวของพระองค์ โดยใช้ภาพขวดน้าตาขนาดเล็กบรรยายความโศกเศร้า
ของพระองค์ว่ามากแค่ไหน สาหรับพระองค์แล้วนี่ไม่ใช่ภาพงานศพตามประเพณี
อิส ราเอลโบราณ แต่ เป็นการแสดงความวางใจในพระเจ้า ผู้ทรงอุ้ มชูพระองค์
มาตลอดชีวิตและทุกครั้งที่ทรงถูกทดลอง
ภรรยาของผมติดกระดาษแผ่นหนึ่งไว้บนผนังห้องครัวของเรา เขียนคาพูด
ของเปาโลไว้ว่า “ข้ำพเจ้ำผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้ำพเจ้ำ”
(ดูฟิลิปปี 4:13) เมื่อชีวิตดูเหมือนจะลาบากเกินกว่าเราจะรับมือไหว พระวจนะ
แห่งความเชื่อข้อนี้สามารถช่วยให้เราวางใจในความรักความเกื้อกูลของพระเจ้า
อธิษฐำน ข้าแต่ พระเจ้า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
แห่ ง ความชู ใ จ ขอทรง
พระเจ้าทรงรู้ความจาเป็นทีล่ ึกล้าของข้าพเจ้า
ห้ อ ม ล้ อ มข้ า พ ระองค์
ทั้ ง หลายด้ ว ยความรั ก
ที่ทรงเผยให้เห็นในพระผู้ช่วยให้รอด และโปรดช่วยข้าพระองค์ให้สามารถมีชีวิต
เป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เอลเมอร์ เอ ดิกสัน (ฟลอริดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน แม่มา่ ยพ่อม่าย
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ควำมยินดีในพระเจ้ำ

วันเสำร์ อ่ำน ฮีบรู 4:13-16
พระเยซูตรัสว่า “น้าซึ่งเราจะให้เขานั้น จะบังเกิดเป็นบ่อน้าพุ
ในตัวเขาพลุ่งขึน้ ถึงชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 4:14)

ซาราห์อายุ 4 ขวบ เป็นคนอยากรู้อยากเห็น ชอบแอบมองรอบประตูห้อง
ข้างโบสถ์ที่พวกเรานั่งคุยกันเพื่อรอเวลาประชุมอธิษฐานก่อนเริ่มนมัสการ ทันใดนั้น
ใบหน้าของซาราห์ก็ยิ้มอย่างสดใส เมื่อมองเห็นทหารผ่านศึกเพื่อนรักต่างวัยของเธอ
ที่เพิ่งกลับจากการท่องเที่ยวต่างประเทศ พอเขามองมาทางซาราห์ เธอก็วิ่งไปหา
และปีนเข่าของเขาขึ้นไปล้วงกระเป๋าหยิบมือถือออกมาเล่น แมทดึงมือถือของ
เขากลั บ มาอย่ า งสุ ภ าพ และ
บอกให้ เธอมั่ น ใจว่าอี กไม่ นาน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
จะได้ พ บกั นอี ก ซาราห์ จึ งวิ่ ง
การเข้าใกล้พระเจ้าเติมเต็มความยินดี
ให้ข้าพเจ้าได้อย่างไม่มีสงิ่ ใดเปรียบปาน
กลับมาเล่นกับเพื่อน ๆ อีก
ดิ ฉั น ไม่ ลื มใบหน้ า ของ
ซาราห์ และใจของดิ ฉันที่เบิ กบานแจ่มใส เพราะรู้ ว่าพระเจ้าทรงต้ องการให้ ดิ ฉั น
มีความชื่นชมยินดีที่ได้เข้าใกล้พระองค์ เพื่อนดีที่สุดกาลังรอต้อนรับดิฉันอยู่เสมอ
แต่ บ่ อยครั้ งดิ ฉั นมั กจะเชื่ องช้ าไม่ ยอมจัดเวลาเข้ าเฝ้ าพระองค์ ด้ วยความมั่ นใจ
เหมือนเด็กเล็ก
ใช่แล้ว เราอาจจะมีความยินดีอยู่ในใจลึก ๆ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับเพื่อนๆ ในโลกนี้ แต่เรามั่นใจว่าถ้าได้เข้าเฝ้าพระเจ้า เราจะรู้จักน้าพุแห่งชีวิต
ที่พลุ่งจากที่ลึกในใจขึ้นไปถึงชีวิตนิรันดร์
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้าแห่งความรัก ที่ทรงเชิญข้าพระองค์
ทั้งหลายให้เข้าเฝ้าพระองค์ ด้วยความมั่ นใจและกล้าหาญ อธิษ ฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
พอลไลน์ เลวิส (เซาธ์เวล สหราชอาณาจักร)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ทหารผ่านศึก
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ในพุ่มไม้ใหญ่

31 มี.ค
2019

วันอำทิตย์ อ่ำน 1 ซำมูเอล 1:1-28
พระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทาน
จิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา
(2 ทิโมธี 1:7)

เมื่ อไม่ นานนี้ ดิ ฉั นกับ นั กการศึ กษากลุ่ มย่ อยมี โอกาสไปส ารวจอุ ทยาน
แห่งชาติ เยลโลว์สโตน เย็นวันหนึ่ งขณะที่เราเดินเรียงแถวผ่านป่ าทึบ ผู้ นาทาง
คนหนึ่งส่งสัญญาณให้เราหยุดเดินและให้เงียบเสียง พอเธอมองเข้าไปในพุ่มไม้ ใหญ่
หน้าของเธอดูซีดเผือด แล้วก็เริ่มเดินถอยหลัง
ดิฉันรู้ทันทีว่าในพุ่มไม้ มีอันตราย ทีแรกดิฉันเกิดความกลัว แต่เกือบจะ
ทันใดนั้นเองก็ มีกาลังใจขึ้น เพราะรู้สึกว่าถั ดจากดิฉันมีองค์บ ริสุทธิ์ป ระทับอยู่
และรู้ว่าถึงแม้อะไรจะเกิดขึ้นดิฉันจะไม่ต้องสู้ตามลาพัง ความแน่ใจนี้ทาให้ดิฉัน
มีความกล้าหาญ
เรื่องของนางฮันนาและซามูเอลเผยให้เห็นว่า เราสามารถพบความเข้มแข็ง
ในพระเจ้าได้เสมอ นางฮันนาต้องมีความอดทนมากเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับ
พระเจ้า เรื่องนี้ท้าชวนเราให้วางใจในพระเจ้า ให้ ฟังและทาตามพระด ารัสของ
พระองค์ การเชื่อฟังพระเจ้าจะส่งผลกลับมาเป็นสันติสุขในใจและในชีวิตของเรา
ดิฉันไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในพุ่มไม้หนาทึบนั้น เพราะผู้นาทางไม่ยอมบอก ขณะที่
เรารีบออกจากป่ามอนทานา ดิฉันเดินออกนอกแถวเดินไปรั้งท้าย ปล่อยให้คนที่
อยู่ถัดไปขึ้นมาข้างหน้าแทน เพราะดิฉันมั่นใจว่ามีพระเจ้าเดินอยู่เคียงข้าง
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าพระองค์
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ทั้งหลาย เปิดหูเปิดใจฟังเสียงของพระองค์
ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา
ใครจะขัดขวางเรา (โรม 8:31) และวางใจว่าพระองค์ ทรงรู้ว่าอะไรดี ที่สุ ด
สาหรับข้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์เชื่อฟัง
และมีกาลังใจในพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลีซา ฮ็อดจ์ (นอร์ธ คาโรไลนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้นาเทีย่ วอุทยานแห่งชาติ
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คุณไม่มีทำงรู้หรอก

วันจันทร์ อ่ำน โคโลสี 3:1-14
ในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็นพวกที่บริสทุ ธิ์
และเป็นพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ
ใจอดทนไว้นาน (โคโลสี 3:12)
หลังจากคุ ณพ่อเสียชี วิตแล้ว ผมพาคุณแม่ อายุ 86 ปี ไปซื้อของที่ร้านค้ า
ซึ่งมีคนคับคั่งและเร่งรีบ ขณะที่เดินไปที่เคาน์เตอร์ตรวจเช็คสินค้า มีเพื่อนคนหนึ่ง
ของคุณแม่หยุดคุยด้วยเพื่อปลอบใจท่าน ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังเรา
แสดงอาการหงุดหงิ ดและไม่ พอใจ เพราะไม่ สามารถลากรถขนสินค้ าผ่ านไปได้
ผมจึงหลีกทางให้การเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้น และเพื่อให้คุณแม่และเพื่อนปลอบใจ
กันและกัน ผู้ซื้อสินค้าอีกคนหนึ่งก็ส่ายหน้าทาตาขึงขณะที่รีบเดินผ่านไป
คุณแม่กับเพื่อนของท่าน ไม่รู้หรอกว่ากาลังขวางทางคนอื่นอยู่ และคนซื้อ
สินค้าที่ แสดงความไม่พอใจก็คงไม่รู้หรอกว่าสามีของคุ ณแม่ เพิ่งเสี ยชีวิต ตอนนั้ น
ผมเห็นบทเรียนอย่างหนึ่ง คือถ้าผมอยู่ระหว่างรีบเร่งผมเองก็คงไม่พอใจเหมือนกัน
เราไม่มีทางรู้หรอกว่าชีวิตของคนอื่นกาลังมีปัญหาอะไรอยู่ ในสถานการณ์เช่นนั้น
กำรแสดงควำมก รุ ณ ำคื อ วิ ธี
ข้อคิดสำหรับวันนี้
สะท้ อ นท่ ำที ที่ พึ งประสงค์ ข อง
ไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปที่ไหน พระเจ้าทรง
พระคริสต์ให้ผู้อื่นเห็น
ให้โอกาสแสดงความเมตตากรุณา
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พระเจ้า ขอทรง
เตื อนให้ ข้า พระองค์ทั้งหลายมี ค วามรั ก ความอดทน และความกรุณาต่อผู้ อื่น
เหมือนที่พระองค์ทรงอดทนต่อข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
สก็อตต์ แจสเคียร์ (นิวยอร์ก)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อให้แสดงความอดทนต่อผู้อื่น
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ต้องกำรตอบสนอง
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วันอังคำร อ่ำน ยอห์น 5:1-9
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงลุกขึน้ ยกแคร่ของเจ้าเดินไปเถิด” ทันใดนั้น
คนนั้นก็หายโรค และเขาก็ยกแคร่ของเขาเดินไป (ยอห์น 5:8-9)

ดิ ฉั นรับ บั พติ ศ มาเมื่ ออายุ 38 ปี ตอนนั้ นดิ ฉั นคิ ด ว่าการตั ด สิ นใจเป็ น
คริสเตียนแล้ว ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงโดยทันที คือ จะอดทนกับลูก ๆ จะมีความสุข
และมีใจกว้างขึ้น จะให้เวลา ทรัพย์สิ่งของและแสดงความกรุณาต่อทุกคนทุกเวลา
แต่เมื่อเวลาผ่านไป ดิฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนเดิมอย่างที่เคยเป็นมาตลอด
จึง เข้ า ใจความจริ ง ว่ า การเปลี่ ย นแปลงจะไม่ เกิ ด ขึ้ น ถ้ า ดิ ฉั น เองไม่ พ ยายาม
เมื่ อรั บ เชื่อ พระเยซู แ ล้ วดิ ฉั นต้ องตอบสนองด้ วย ที่พระองค์ป ระทานชี วิต ใหม่
ให้ ต อนรั บ บั พ ติ ศ มานั้ น ถู ก แล้ ว แต่ ดิ ฉั น ต้ อ งด าเนิ น ชี วิต ตามพระด ารั ส ด้ ว ย
ถ้าปรารถนาจะพัฒ นาความอดทน ความใจกว้าง และความเมตตาแล้ ว ดิฉั น
จะต้องฝึกฝน แม้จะรู้สึกไม่ชอบนักก็ตาม
พระกิตติคุณยอห์นเล่าเรื่องชายคนหนึ่งซึ่งเป็นอัมพาตมา 38 ปี ได้พบพระเยซู
ที่สระเบธซาธา หลังจากพบพระองค์แล้วเขาก็หายโรคทันที พระเยซูทรงสั่งให้เขา
“ลุก ขึ้น และยกแคร่ เดิ น ไป”
ข้อคิดสำหรับวันนี้
แทนที่ เ ขาจะนอนอยู่ ริ มสระ
ต่อไป เขาคนนั้นก็ยกแคร่และ
เมื่อพระเยซูประทานชีวติ ใหม่ให้แล้ว
ข้าพเจ้าจะรักษาชีวิตนั้นไว้และทาให้เกิดผล เดิ น ไปตามพระบั ญ ชาพร้ อ ม
กั บ ชี วิ ต ใหม่ ที่ ห ายจากเป็ น
อัมพาต พระเยซูทรงขอให้เรำทำอย่ำงนั้น โดยวำงใจว่ำพระองค์ทรงอยู่กับเรำ
ทุกย่ำงก้ำว
อธิ ษฐำน ข้าแต่ พระเจ้า พระเจ้าผู้ ป ระทานชี วิต ขอให้ ข้า พระองค์ ทั้งหลายยึ ด
ชีวิตใหม่ที่ทรงประทานอย่างมั่นคง และดาเนินตามที่พระองค์ทรงเรียก อธิษฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เจนนิเฟอร์ ฮอฟท์ (อินเดียนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ทเี่ พิ่งรับบัพติศมาเป็นคริสเตียน
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3 เม.ย
ตุ่มสีเขียวเล็กๆ
2019
วันพุธ อ่ำน 1 ซำมูเอล 16:1-13
ค
อย่ากล่าวโทษเขา เพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน (มัทธิว 7:1)
ขณะกาลังทาสวน ดิฉันเห็นไม้ต้นหนึ่งดูเหมือนใกล้ตายแล้ว จึงคิดจะขุดทิ้ง
แต่พอเห็นมี ตุ่มสี เขี ยวเล็ก ๆ โผล่ขึ้ นที่ล าต้นจึงคิดว่าน่าจะปล่อยไว้ก่อน ดู แลมั น
ให้ ดี และให้ โอกาสมั นอี ก ดิ ฉั นทาตามที่คิ ด ไว้ พอถึ งฤดู ใหม่ ต้ นไม้ ก็เริ่ มงอกงาม
ขึ้นช้าๆ เดี๋ยวนี้มันโตเป็นพุ่มใหญ่และน่ารัก หวังว่าจะออกดอกในฤดูใบไม้ผลิถัดไป
เมื่ อมองดู ค นอื่ น ดิ ฉั นมั กจะมองพลาด ไม่ ได้ ดู ที่ ศั กยภาพของพวกเขา
ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงมองดูที่ใจเราด้วยความรักและทรงเห็นความสามารถของ
เราว่ า ท าอะไรได้ บ้ า ง เพรำะก ำลั ง ใจที่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ได้ รั บ จำกพระเจ้ ำ บวกกั บ ควำมรั ก และ
วันนี้ใครคือผู้ที่พระเจ้า
ควำมห่ ว งใยของผู้ อื่ น เรำจึ ง สำมำรถ
ทรงใช้ข้าพเจ้าไปให้กาลังใจ
เป็นทุกอย่ำงที่พระเจ้ำทรงสร้ำงให้เรำเป็น
เพราะพระเจ้า ทรงช่ วยและทรงน า ดิ ฉั นจึง ฝึ กมองดู ผู้ อื่นต่ างจากเดิ ม
แทนที่จะดูพวกเขาด้วยสายตาตาหนิติเตียนและหาเรื่อง ดิฉันพยายามมองหา
“ตุ่มสีเขียวน้อย ๆ” ในชีวิตของแต่ละคน โดยเฉพาะคนที่คบยาก ดิฉันอยากเป็น
กาลังใจ มิใช่แค่ช่วยให้เขาเติบโตเท่านั้นแต่ให้งอกงามด้วย
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเปิดตาข้าพระองค์ทั้งหลายให้มองเห็นศักยภาพ
ในชีวิตของผู้อื่น โปรดช่วยข้าพระองค์ให้เป็นผู้สนับสนุนมิใช่ผู้กล่าวโทษพวกเขา
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แอนน์ สจ๊วต (เซาธ์ออสเตรเลีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อให้มองเห็นศักยภาพของผู้อื่น
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วันพฤหัสบดี อ่ำน มัทธิว 6:25-34
จงดูนกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้ส่าสมไว้ในยุ้งฉาง
แต่พระบิดาของท่านทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลีย้ งนกไว้
ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือ (มัทธิว 6:26)

ในปี 2014 ลูกชายของดิฉันเข้าโรงพยาบาลระยะยาว ตอนนั้นเป็นฤดูหนาว
ความหนาวและความซึมเศร้าดูเหมือนจะทวีขึ้นตามสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์
แต่ ตรงที่ว่า งขนาดเล็ กข้ างโรงพยาบาลเป็ นสนาม เปิ ดให้ ดิฉั นเข้ าไปนั่ งสงบใจ
ที่นั่นมี ต้ นมะลิ พันและคลุมม้ านั่ง ที่ส วยหรูไว้ อี กด้ านหนึ่งเป็ นพุ่มไซเปรสและ
คาเมลลาสีเขียวออกดอกเต็มต้น ตรงกลางมีบ้านนกและถาดใส่อาหารตั้งอยู่บนเสา
สิ่ ง ส าคั ญ ต รงจุ ด นี้ คื อ เสี ย งนกร้ อ ง
เจื้อยแจ้วดั งก้องทั่วบริเวณกาแพงของ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
โรงพยาบาล สวนหย่อมแห่งนั้นจึงเต็ ม พระเจ้าทรงห่วงใยเรามากยิ่งกว่า
ด้วยเสียงเพลงนกและดนตรีธรรมชาติ
นกบนฟ้า
แต่ ล ะวั น ดิ ฉั น จะเข็ น รถเข็ น
ผู้ป่วยพาลูกชายเดินไปหยุดตรงจุดนั้น เพื่อจะได้ลืมปัญหาและชมความงามตาม
ธรรมชาติ ชั่ วขณะ โดยเฝ้ าดู นกหยอกล้ อกันและร้องเพลงไพเราะเพราะพริ้ ง
ดิ ฉั น คิ ด ย้ อ นหลั ง ไปยั ง ภาพสวนหย่ อ มแห่ ง นั้ น บ่ อยครั้ ง เพราะมั น ท าให้ ใจ
มี ค วามสุ ข ในยามทุก ข์ ย าก และคิ ด ถึ ง ข้ อพระคั ม ภี ร์ที่ อ่า นวัน นี้ ที่ เตื อนสติ ว่ า
ถ้าพระเจ้าทรงดูแลนกดีขนาดนี้ พระองค์จะทรงดูแลเรามากกว่านั้นสักปานใด
เรำไม่ได้สู้ปัญหำชีวิตโดยลำพัง ควำมรักและกำรดูแลของพระเจ้ำจะ
ติ ดตำมเรำไปตลอดเวลำ นอกจากพระพรเหล่ านั้ นแล้ วยั ง มี “สันติ สุขแห่ ง
พระเจ้ำซึ่งเกินควำมเข้ำใจ” อีกด้วย
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักและเลี้ยงดูข้าพระองค์ทั้งหลาย
ขอบคุณที่ทรงรักษาโรคและสันติสุขที่พระองค์ประทานให้ อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แคเรน โกเวอร์ วูดาร์ด (นอร์ธ คาโรไลนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เด็กๆ ที่รักษาตัวในโรงพยาบาล
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จบลงด้วยดี

วันศุกร์ อ่ำน ฮีบรู 12:1-3
เบื้องปลายแห่งสิ่งใด ๆ ก็ดีกว่าเบื้องต้นแห่งสิ่งนัน้ ๆ (ปัญญำจำรย์ 7:8)
วันก่อน ผมสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับรถไม่ผ่าน และต้องไปเตรียมที่ศูนย์
สอบขับรถเต็มเวลา มีเพื่อนสองคนสอนวิธีขับรถให้ และยังต้องจ่ายค่าเรียนพิเศษ
ที่โรงเรียนสอนขับรถด้วย เมื่อกลับไปสอบใหม่ผมขับได้ราบรื่นดี แต่พอเลี้ยวเข้า
โรงจอดรถที่สนามสอบ ผมเลี้ยววงกว้างจึงชนขอบทางโค้ง ผู้คุมสอบบอกขณะ
ที่ยื่นผลการสอบให้ผมดูว่า “ควำมผิดพลำดอย่ำงนี้ถือว่ำผิดโดยอัตโนมัติ” แล้ว
ให้ผมกลับมาใหม่หลังจากนั้น 30 วัน
ประสบการณ์ นี้ช วนให้ ผ มคิ ดถึ ง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ข้ อ พระคั ม ภี ร์ ที่ อ่ า นวั น นี้ ถ้ า ผมมอง
การแข่งขันในชีวิตคริสเตียนนั้น
ไม่เห็นบั้นปลายจะไม่ได้รับรางวัล ครูฝึ ก
ข้าพเจ้าต้องการให้จบลงด้วยดี
และเพื่ อนๆ หวั งว่ าผลการสอบของผม
จะออกมาดี เช่นเดียวกับผู้เขียนพระธรรมฮีบรูที่สนับสนุนให้เราเรียนจากความเชื่อ
ของผู้อื่นซึ่งเป็นพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้าง โดยให้ “พิจำรณำดูผลปลำยทำงที่เกิด
แก่เขำ แล้วจงตำมอย่ำงควำมเชื่อของเขำ” (ฮีบรู13:7)
ผมยังมีการแข่งขันอีกอย่างหนึ่งหลังจากรับใบขับขี่แล้ว เป็นการแข่งโค้ง
สุดท้ายก่อนจบหลักสูตรวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมและกลับบ้านทีส่ าธารณรัฐโกตดิวัวร์
ผมหวังและตั้งใจจะทาให้ดีจนถึงสิ้นสุด และจะคิดถึงผู้ที่ผมสามารถช่วยได้เมื่อไป
ทาพันธกิจที่นั่น
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้ า พระบิ ดาแห่ งฟ้าสวรรค์ ขอบพระคุณสาหรับพระดารั ส
ที่สอนข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านทางบทเรียนแห่งชีวิต โปรดช่วยข้าพระองค์ให้เป็น
คนสัตย์ซื่อและเชื่อฟังพระองค์ทุกวัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ไอแซค บรูน (อาบีจัน โกตดิกัวร์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กาลังหัดขับรถ
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วันเสำร์ อ่ำน โรม 12:9-18
อย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้า เพราะว่าโดยการกระทาเช่นนั้น
บางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว (ฮีบรู 13:2)

โลกแตกเป็นเสี่ยงๆ เมื่อดิฉันอ่านจดหมายนิรนามเปิดโปงเรื่องสามีของดิฉัน
หลังจากนั้นเราก็แยกกันอยู่ชั่วคราว ดิฉันเริ่มไปโบสถ์แห่งใหม่บริเวณที่ดิฉันย้ายไปอยู่
คริ สตจักรนั้ นมี การให้ คาปรึกษาแบบตั วต่ อตัว ที่ปรึ กษาแนะนาให้ดิ ฉั นเข้ ากลุ่ ม
อธิษฐานของสตรี ผู้นากลุ่มเชิ ญ
ดิฉันเข้าค่ายรีทรีตที่กาลังจะมาถึง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
และเล่าเรื่ องกลุ่มสตรีที่อธิษฐาน เมื่อข้าพเจ้าต้อนรับผู้ใด ข้าพเจ้าก็กาลัง
เผื่ อคนที่มีความจาเป็ น ดิ ฉันจะ
ให้การดูแลรักษาของพระเจ้าแก่ผู้นั้น
หั นไปทางไหนก็ พบแต่ การยิ นดี
ต้อนรับและผู้คนที่น่ารัก ทั้งๆ ที่ไม่มีใครรู้สถานการณ์ของดิฉัน แต่การเอาใจใส่ดูแล
และการต้อนรับของพวกเขาเป็นเหมือนยาหม่องรักษาโรคอกหักที่ทาให้ดิฉันหมด
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ต่อมาภายหลังสามีเริ่มมาเข้าโบสถ์กับดิฉัน ความจริงใจในการต้อนรับและ
ให้อภัยของคนที่รู้เรื่องของเรา ช่วยเขาให้รู้และเข้าใจเรื่องการให้อภัยของผู้ ติดตาม
พระเยซูอย่างแจ่มแจ้ง
ทั้ง หมดนี้ ทาให้ ดิ ฉั นเห็ นความส าคัญ ที่เราทุกคนพึง ให้ ความอบอุ่นและ
ผูกมิตรกับทุกคนที่พบเห็น ถึงเราจะไม่รู้เรื่องความเจ็บปวดและความโศกเศร้าที่
พวกเขากาลังได้รับอยู่ แต่ในโลกที่แหลกลาญนี้เกือบทุกคนล้วนบาดเจ็บด้วยกัน
ทั้งนั้ น ไม่ ทางใดก็ ทางหนึ่ ง ความเจ็บ ปวดอาจจะนาบางคนมาเข้ าโบสถ์เป็ น
ครั้ง แรก แต่ ไม่ ว่า เขาจะเข้ าโบสถ์ ใหม่ ๆ หรื อเข้ า มานานแล้ ว แต่ ละคนล้ว น
ต้อ งกำรควำมเมตตำกรุ ณ ำที่ สะท้ อ นให้ เห็ นพระคุณ และกำรบำบัดรั ก ษำที่
พระเยซูทรงมอบให้
อธิษ ฐำน ข้ าแต่ พระเจ้า โปรดช่วยข้า พระองค์ ทั้งหลายให้ เห็นว่าแต่ล ะคนเป็ น
ผู้ที่พระองค์ทรงสร้าง และให้แสดงความรักของพระองค์แก่พวกเขา อธิษฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ปาเมลา โรเซลส์ (ออริกอน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ที่ปรึกษา
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เดินกับพระเยซูวันต่อวัน
วันอำทิตย์ อ่ำน สุภำษิต 4:1-9
จงระมัดระวัง จงมั่นคงในความเชื่อของท่าน
จงเป็นลูกผู้ชายแท้ จงเข้มแข็ง (1 โครินธ์ 16:13)

ในชีวิตของผมมีหลายครั้งที่ผมไม่เชื่อฟังพระดารัสที่พระเจ้าและพระคริสต์
ตรัสสอน จนคิดว่าตนเองชั่วเกินกว่าจะได้รับความรักและความช่วยเหลือ และรู้สึก
หนั กใจว่าพระเจ้าไม่ สนพระทัยผมอีกต่ อไป แต่ ก็น่าดี ใจที่ความคิ ดของพระเจ้า
ไม่เหมือนความคิดของผม (ดูอิสยาห์ 55:8) โมทนาพระคุณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงช่วยให้ผมรู้วิธีสู้การทดลองอย่างเข้มแข็งและพึ่งพระโอวาทของพระเจ้า
ถ้ ำจะติ ดตำมพระคริ สต์ เรำต้ องปรั บเปลี่ยนควำมคิ ดและจิ ตใจ เพราะ
หลายสิ่งมีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทาของเราจนไม่สามารถเดินเคียงคู่กับ
พระคริสต์ได้ทุกวันเหมือนเดิม แต่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงเตือนเรา
“ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์
ว่า พระคริสต์คือแบบอย่ำงในกำร ผู้ทรงเสริมกาลังข้าพเจ้า” (ฟีลิปปี 4:13)
ดำเนินชีวิตสูงสุดของเรำ และไม่มี
สิ่งใดหรือคนใดยับยั้งการทางานและพันธกิจของพระองค์ในโลกนี้ได้ ตรงกันข้าม
อำนำจแห่งควำมรักที่พระคริสต์มีต่อพวกเรำ สำมำรถพิชิตควำมบำป ควำมตำย
และประทำนชีวิตนิรันดร์แก่เรำ
อธิษ ฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ทรงให้ อภัย ความผิ ดบาป ข้ าพระองค์ ทั้งหลาย
ขอพึ่ ง พลั ง เกรี ย งไกร เพื่ อข้ า มหิ น ที่ ข วางทางแห่ ง ความเชื่ อของข้ า พระองค์
ถ้าข้ าพระองค์ส ะดุ ดขอทรงฉุด ไว้แ ละถ้ าล้ มลงขอทรงอุ้มให้ลุ กขึ้ น อธิษฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โจเซ ลากูนา เลมุส (แอตแลนติโก โคลอมเบีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่รู้สึกตัวว่าไม่คู่ควรกับความรักของพระเจ้า
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วันจันทร์ อ่ำน สดุดี 62:1-2, 5-8
จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ (มัทธิว 6:33)
ขณะนี้ ผมกาลั งเตรี ยมตั วสมัค รสอบเข้ าเรี ยนศิ ลปศาสตร์ สิ่ง สาคัญ ใน
การเตรียม คือต้องขยันเหมือนตอนที่เรียนชั้น มัธยมปลาย ตลอดสองสามเดือน
ที่ผ่านมาผมกระวนกระวายมากขึ้นทาให้เครียดตลอดเวลา
ผมไม่ มี ปั ญ หาในการแสดงต่ อ หน้ า ผู้ ช มจ านวนมาก แต่ ด้ วยเหตุ ผ ล
บางอย่างทาให้รู้สึกเป็นห่วงการให้คะแนนของกรรมการ 4 ท่านซึ่งจะเป็นผู้ตัดสิน
อนาคตของผม เพราะกลั ว จะถู กปฏิ เ สธ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
สิ่งที่ผมอุ ตส่าห์ ทางานมาอย่างหนัก ทาให้
วันนี้ข้าพเจ้าจะใช้เวลาแสวงหา ผมน้าตาร่วง
แผ่นดินของพระเจ้าก่อนอื่นใด
วันธรรมดาผมเกือบไม่มีเวลาจะหยุดพัก
และคิด ถึงพระเจ้า แต่ถ้ามีเวลาจะรู้สึกว่าผมได้สัมผัสสันติสุขและความรักจาก
เบื้องบน จนสามารถเอาชนะความเครียดและความกระวนกระวายใจ เวลาสนทนา
กับพระเจ้าได้ดีที่สุดคือเวลาขับรถไปโรงเรียนตอนเช้า ผมปิดวิทยุเพื่อให้เกิดความ
เงียบและขอบคุณพระเจ้าสาหรับพระพรทุกอย่างที่ได้รับจากพระองค์ ผมไม่ได้
คิดถึงสิ่งที่จะต้องทาต่อไป ได้แต่คิดว่าพระเจ้าจะทรงดูแลผมอย่างไร
พระเจ้ ำทรงรู้ดีว่ ำเรำขำดอะไร และจะทรงนำเรำไปให้ ถึ งเป้ำหมำย
ถ้ ำเรำแสวงหำแผ่น ดิ นของพระเจ้ ำก่ อ นสิ่งอื่ นใด พระองค์ จ ะทรงดู แ ลเรำ
เมื่อพบปัญหำต่ำง ๆ
อธิ ษฐำน ข้ าแต่ พระเจ้า ขอบพระคุ ณส าหรั บความรั กชั่ วนิ รันดร์ ของพระองค์
เวลาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเครียดจัดขอให้มีความซื่อสัตย์และมั่นใจในการทาตาม
การทรงนาด้วยความรักของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แอนเจลินา แบสซี (นอร์ธ คาโรไลนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กาลังเตรียมตัวสอบ
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9 เม.ย
2019

แก่แล้ว

วันอังคำร อ่ำน สดุดี 92:5-15
คนชอบธรรม แก่แล้วก็ยังเกิดผล ...มีน้าเลีย้ งเต็มและเขียวสดอยู่
(สดุดี 92:14)

ดิฉันกาลังชราลงเรือ่ ย ๆ ความชราปรากฏให้เห็นบนใบหน้าและรู้สึกได้
ในกระดูกของดิฉัน ร่างกายไม่กระฉับกระเฉงเหมือนตอนเป็นสาว ปฏิกิริยา
โต้ตอบช้าลง และมีความเจ็บปวดมากขึ้น แต่เมื่อชราลงดิฉันรู้ว่าตนเองเข้าใจ
สิ่งใหม่หลายอย่าง และมีความเข้มแข็งแบบใหม่ๆ อีกต่างหาก
พระคั ม ภี ร์ ส อนว่ า “ศี ร ษะที่ มี ผ มหงอกเป็ น มงกุ ฎ แห่ ง ศั ก ดิ์ ศ รี ”
(สุภำษิต 16:31) ดิฉันยังสามารถทางานของพระเจ้าได้อยู่ ที่จริงแล้วดิฉันมี
เวลาอ่ านพระคัมภีร์ อธิษ ฐาน ภาวนาธรรม และฟั งพระดารัส ของพระเจ้ า
มากกว่า ตอนเป็ น สาว ถึ งหู จะฟั งไม่ ชั ดอย่ างแต่ ก่อ น แต่ ก็ คุ้น กั บ เสีย งของ
พระองค์มากขึ้น ถึงความคิดจะไม่แหลมคม แต่ ก็ขอบคุณสาหรับพระพรที่
เพิ่มขึ้นเรือ่ ยๆ ถึงปฏิกริ ยิ าตอบสนองจะช้าลง แต่ก็พึ่งพระเจ้าเร็วขึ้น ถึงสายตา
จะไม่สู้ดี แต่ก็สามารถมองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัดกว่าเดิม ดิฉันกาลัง
เรียนรู้ว่าวุฒิภาวะของจิตวิญญาณมาพร้อมกับวัยวุฒิของเรา
เราสามารถราลึกถึงพระพรของพระเจ้าได้ทุกเวลาตลอดชีพ ทุกช่วง
ชี วิ ต ของเราล้ ว นมี จุ ด ประสงค์ พระเจ้ ำ มิ ไ ด้ ท รงทอดทิ้ ง เมื่ อ เรำชรำและ
เรี่ยวแรงเสื่อมถอย พระองค์ท รงสำมำรถใช้คนทุกวั ยทำงำนเพื่ อแผ่นดิ น
ของพระองค์
อธิ ษฐำน ข้าแต่ พระเจ้า ขอบพระคุ ณที่ทรงใช้ข้ าพระองค์ทั้งหลาย ทางานเพื่อ
แผ่ นดิ นของพระองค์ ได้ ทุ กขั้ นตอน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ของชี วิ ต ขอให้ ข้ า พระองค์ ร าลึ ก
เมื่อชราลงแล้ว ข้าพเจ้าพบวิธีใหม่ๆ
เสมอว่าข้าพระองค์รับใช้พระองค์ได้
เพื่อรับใช้พระองค์
ไม่ ว่ า จะอยู่ วั ย ไหน อธิ ษ ฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เจนนี แคลเวิร์ต (เท็กซัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนชรา
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พระคุณ

10 เม.ย
2019

วันพุธ อ่ำน โรม 8:1-11
ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรง
โปรดยกบาปของเรา และจะทรงชาระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น
(1 ยอห์น 1:9)

ดิฉันเอนตัวจากรถเข็นไปข้างเตียงพยาบาลที่เบ็นลูกชายอายุ 4 เดือนของ
ดิฉันนอนอยู่ แล้วเอื้อมมือไปจับมือน้อย ๆ ของเขา ดิฉันอยากเอื้อมไปจับแก้ม
ที่อยู่ใต้ผ้าพันแผลสีขาวซึง่ พันรอบศีรษะ มีเครื่องช่วยหายใจอยู่ที่หัวและหน้าอก
เพื่อช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ได้
ที่ ดิ ฉั น หนั ก ใจไม่ ใช่ เ พราะร่ า งกายของเราทั้ ง สองบาดเจ็ บ สาหั ส จาก
อุบั ติ เหตุ รถคว่าเท่านั้ น แต่เพราะดิ ฉันส านึ กผิ ด ที่หั นไปเอาใจใส่ เบ็ นจนขั บ รถ
ตกถนนไปชนเสาไฟฟ้า ที่ทาด้ วยโลหะ เดี๋ ยวนี้ นัยน์ ตาและแขนขาของลูกชาย
ไม่ไหวติง ดิฉันขอให้พระเจ้าทรงให้อภัยครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทั่งรู้สึกว่าได้ยิน
เสียงกระซิบในใจว่า “อย่ำขออภัยเป็นพั นครั้งอย่ำงนั้น แค่กลับใจครั้งเดียวและ
ขอบคุณ 999 ครั้งที่เรำให้อภัยเจ้ำทำงพระเยซูคริสต์พระบุตรของเรำก็พอแล้ว”
เราพากั นดีใจเมื่อร่างกายของเบ็นและของดิ ฉันหายดี แล้ ว และค่อย ๆ
เข้าใจเรื่องการให้อภัยโดยไม่มีข้อแม้ข องพระเจ้า มีความอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ ง
ที่เผยออกมาเงียบๆ คื อดิ ฉันสามารถยกโทษให้ ตนเองที่ทาให้ลูกชายบาดเจ็บ
พระบิดำบนสวรรค์ ทรงรัก เรำมำกจน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ไม่ ต้อ งซมซำนไปหำพระองค์ เหมื อ น
ความผิดของข้าพเจ้าเทียบไม่ได้
คนถื อ กะลำขอทำน แต่ เรำสำมำรถ
ขอบพระคุ ณ ด้ ว ยควำมมั่ น ใจที่ ท รง
กับพระคุณของพระเจ้า
ยกโทษ เพื่อให้เรำยกโทษตนเองด้วย
อธิษ ฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระผู้ ไถ่ องค์บ ริสุทธิ์ ส าหรับ พระคุ ณที่
เทลงมาเพื่อทุกคนโดยไม่คิดค่า อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลินน์ แฮร์ (ออริกอน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่เสียใจและสานึกผิด
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11 เม.ย
รักพระวจนะของพระเจ้ำ
2019
วันพฤหัสบดี อ่ำน เนหะมีย์ 8:1-10,18
พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสาหรับเท้าของข้าพระองค์
(สดุดี 119:105)
ประเทศบราซิ ล ตอนผมเป็ น เด็ ก การมี พ ระคั ม ภี ร์ ไ ม่ ใ ช่ เรื่ อ งง่ า ย
โดยเฉพาะพ่อแม่ของผม พระคัมภีรเ์ ล่มแรกของผมเป็นของขวัญวันคริสต์มาส
จากลุงโจเซ ท่านเป็นลุงของผม ท่านทาเครื่องหมายขณะอ่านพระคัมภีร์ไว้
ตั้งแต่หลายปีก่อน ในความคิดของผมยังเห็นหนังสือปกสีดา ขอบแดง และมี
กลิ่นของหนังสือเก่าๆ แต่ถึงอย่างไรก็เป็นหนังสือพิเศษสาหรั บผม เพราะเป็น
พระคัมภีร์เล่มแรก ก่อนหน้านัน้ ผมใช้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระคัมภีร์ของคุณแม่อ่าน
ข้าพเจ้าจะใช้พระคัมภีร์ที่มีอยู่
หลั ง จากได้ รั บ พระคั ม ภี ร์ เล่ ม ให้เป็นประโยขน์เต็มที่ได้อย่างไร
ใหม่สองสามปี ไม่นานก็ได้ม าอีก เล่ ม
หนึ่ง ผมกับเพือ่ นเคยทางานในร้านจาหน่ายพระคัมภีร์ระยะหนึ่ง ตอนนั้นผม
ซื้อคู่มือศึกษาพระคัมภีรใ์ หม่เล่มใหม่เอี่ยม หลายปีต่อมาเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ให้
พระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์เล่มหนึ่ง ผมจึงเริ่มต้นอ่านฉบับนั้นอย่างจริงจัง และ
หลังจากเพื่อนคนนี้กลับจากท่องเที่ยวที่สหรัฐอเมริกา เขาได้เอาพระคัมภีร์
ภาษาอังกฤษฉบับต่าง ๆ มาฝากอีกสามเล่ม
ผมดี ใจที่เดี๋ ย วนี้ ในประเทศของผมหาซื้ อพระคั มภี ร์ได้ ง่า ยขึ้ น และเป็ น
ภาษาท้อ งถิ่ นหลายภาษา ขณะมองดู ห้ องสมุ ด พระคั มภี ร์ข นาดย่ อมของผม
ก็ ข อบคุ ณ พระเจ้าที่ มีทางอ่ านพระวจนะของพระองค์ ห ลายหลาก กำรอ่ ำน
พระคัมภีร์ช่วยให้ผมโตขึ้นในพระคุณและควำมรู้
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอให้ข้าพระองค์ เต็มใจ
ทางานเพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์สาเร็จ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
อังเดร เดอ อัลบูเคอร์ควี เคทาโน (มีนัสเซอไรส์ บราซิล)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่ไม่มีพระคัมภีร์อ่าน

46

แบกภำระ

12 เม.ย
2019

วันศุกร์ อ่ำน สดุดี 40:1-5
จงช่วยรับภาระของกันและกัน ท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติ
ของพระคริสต์ (กำลำเทีย 6:2)
บางครั้งถ้าใครได้ รับข่าวที่คุ กคามชีวิต เขาจะติ ดปลั กกับความกลัวจนทา
อะไรไม่ ถู ก ตั้ งแต่ ตรวจพบว่าดิ ฉั นเป็ นมะเร็งเต้ านมระยะที่สี่ มี คนจานวนมาก
ช่วยกันอธิษฐานเผื่อและให้กาลังใจ จะเป็นเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า จนดิฉันรู้ถึงความ
อัศจรรย์ที่ดูเหมือนสถานการณ์ที่เป็นภาระหนักของดิฉันดูเหมือนจะลดลง
เมื่ อ มะเร็ ง ลุ ก ลามขึ้ น สมอง ดิ ฉั น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
จะต้ องรับการผ่ าตั ด ทาให้คิ ดถึ งตอนเป็ น
วันนี้พระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้า
นั กศึ กษา ดิ ฉั นเคยสะพายกระเป๋ าเป้ เดิ น
ให้แบ่งเบาภาระของใคร
ขึ้นเทือกเขาร็อกกี้ แต่ เกิ ดเป็ นลมหน้ ามื ด
ต้องค่อย ๆ เดิ นลงมาแต่ ช้ากว่าคนอื่ น ๆ ในกลุ่ ม พอถึงเชิ งเขาและเข้าที่ พักแล้ ว
ถึงรู้ว่าตนเองแบกแต่กระเป๋าเป้เปล่าลงมา เพราะเพื่อนๆ ช่วยกันแบ่งไปแบกคนละ
30 ถึง 40 ปอนด์
มีความลับอยู่อย่างหนึ่งคือ บำงที พระวิญญำณบริสุทธิ์ทรงช่วยแบ่ งเบำ
ภำระของเรำ โดยกำรอธิษฐำน กำรปรนนิบัติด้วยควำมรัก และคำพูดให้กำลังใจ
จำกผู้อื่น ถ้าเรารู้ว่าคนใดกาลังประสบความทุกข์ลาบาก การส่งข้อความ หรือบัตร
อวยพรไปให้ กาลั งใจ หรือนาอาหารไปให้ก็อาจจะเพียงพอสาหรับแบ่งเบาภาระ
หนักของเขา
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ขอบพระคุ ณ ส าหรั บ คนที่ ช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระของ
ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย โปรดให้ ข้ าพระองค์ แ บ่ ง เบาภาระของผู้ อื่นด้ วยเช่ นกั น
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แมรี วิสเนอร์ (มิชิแกน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
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13 เม.ย
“เด็กเล็ก ๆ จะนำเรำไป”
2019
วันเสำร์ อ่ำน มำระโก 10:13-16
พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้หนึ่งผู้ใดมิได้
รับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็ก ๆ ผู้นนั้ จะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้
(มำระโก 10:15)

เพราะความเจ็บป่วย ผมจึงไปนมัสการทีโ่ บสถ์เป็นประจาไม่ได้ เย็นวันหนึ่ง
ผมรู้สึ กประหลาดใจและได้ รั บพระพรเมื่ อเด็ ก ๆ จากคริสตจั กรมาเคาะประตู
และมอบก้อนหินวาดตัวอักษรว่า “เรำ (รูปหัวใจ) คุณ” หินก้อนนั้นยังตั้งอยู่บน
ตู้ข้างเตียงนอนผม เพื่อจะได้มองเห็นทุกเช้าและทุกเย็น ของขวัญที่น่ารักนี้ช่วยให้
ผมคิดถึงความรักของพระเจ้า
ในสมั ยของพระคั มภี ร์ ข้ อที่ เราอ่ านวันนี้ ดู เหมื อนพระเยซู ทรงร าคาญ
พวกผู้ใหญ่ที่ซักถามพระองค์มากจนเกินไปและห้ามมิให้เด็กๆ เข้ามาหาพระองค์
พระองค์จึงให้เด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งมายืนต่อหน้าพวกผู้ใหญ่แล้วสอนว่า แผ่นดินของ
พระเจ้ าเหมื อนกั บเด็ กไร้ เดี ยงสาที่ พู ดตรงไปตรงมา ไม่ เสแสร้ ง และรั กด้ วย
ใจบริสุทธิ์
กำรเลี้ยงลูกให้รู้ จักทำงของพระเจ้ ำ โดยสอนพวกเขำด้ วยกำรสั่งสอน
และปฏิบัติ ตนให้ เป็นตัวอย่ ำง คื อความรับผิ ดชอบที่ ศั กดิ์ สิ ทธิ์ คริสตจั กรเป็ น
เหมือนครอบครัวที่ดแู ลเด็ก ๆ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เด็กเป็นครูนาเราเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้ดีที่สุด ท่ ามกลางเราด้ ว ยการสอน
รวี วารศึ ก ษา การจั ด ค่ า ย
การจัดคณะนั กร้องเยาวชน และโปรแกรมอื่ น ๆ แต่มีอั นตรายอยู่อย่ างหนึ่งคื อ
เราที่เป็นผู้ใหญ่ดูเรื่องนีเ้ พียงด้านเดียว บางทีเราน่าจะเอาพวกเด็กๆ ที่อยู่รอบล้อม
ตัวเราเป็นตัวอย่างและถามตัวเองว่า พวกเขาสอนอะไรเราบ้าง
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้า ขอให้ ข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายกลั บ ใจใหม่ ด้ ว ยความ
อัศจรรย์ใจและยินดีมองดูพระองค์ด้วยความเชื่อเหมือนเด็กๆ อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
บรูค คนอล (ไอโอวา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เด็กๆ ในคริสตจักรของเรา
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อำทิตย์ทำงตำล

วันอำทิตย์ อ่ำน สดุดี 30:1-12
อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด
เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า (อิสยำห์ 41:10)

14 เม.ย
2019

เมื่อไม่นานนี้ พอเห็นป้ายบอกทางเขียนว่า “ทำงขรุขระ 3 ไมล์ อยู่ข้ำงหน้ำ”
รถของดิ ฉั น ก็ เริ่ มสั่ น และกระแทกกั บ ถนน ดิ ฉั นดี ใจที่ เป็ น เช่ น นี้ แ ค่ ส ามไมล์
มิฉะนั้นดิฉันอาจจะเลี้ยวรถกลับก็ได้ ปกติเราไม่ รู้ว่าชีวิตของเราจะ “ขรุขระ” อยู่
นานแค่ไหน บ่ อยครั้งปัญหาของเราดูเหมือนไม่ จบสิ้น คนที่ตกงาน ผู้ป่ วยเรื้อรั ง
หรื อผู้ ที่ อยู่ ในบริ เวณที่ พั งยั บ เยิ นจากสงคราม และไม่ รู้ว่ าเมื่ อไรความล าบาก
จะหมดสิ้ น แต่ ในเวลาที่ ไม่ มี อ ะไร
ข้อคิดสำหรับวันนี้
แน่นอนเช่นนี้ เราสามารถวางใจในฤทธิ์
พระเยซูตรัสว่า “เราจะอยู่กบั เจ้า
อานาจและความรักของพระเจ้าได้
ทั้งหลายเสมอไป” (มัทธิว 28:20)
ตอนดิ ฉั น เป็ น วั ย รุ่ น แพทย์
ตรวจพบว่าคุณแม่เป็นเนื้องอกในสมอง ไม่สามารถผ่าตัดออกได้ และให้เวลาท่าน
มีชี วิตอยู่ แค่ สามเดือนเท่านั้ น เช้ าวันหนึ่งท่านมี อาการผิ ดปกติขึ้ นมาอี ก ดิ ฉันจึง
อธิษฐานว่า “พระเจ้ำข้ำ ข้ำพระองค์สำมำรถรับมืออะไรก็ได้ ถ้ำรู้ว่ำมันจะเกิดขึ้น
เมื่อไร” แต่พอเห็นโปสเตอร์บนผนังบ้าน เป็นรูปหญิงสาวคนหนึ่งกาลังมองออกไป
นอกหน้าต่างที่ปกคลุมไปด้วยฝนและมีคาบรรยายว่า ฉันกลัววันพรุ่งนี้ ข้างล่างภาพ
เป็ น รู ป เนิ นเขามี ก างเขนและมี ค าบรรยายว่ า “อย่ ำกลั ว เลยเรำไปที่ นั่ น มำ
ก่อนแล้ ว” ดิ ฉันรู้สึ กมี สั นติ สุ ขของพระเจ้าเมื่อรู้ว่า แม้ ถนนที่อยู่ข้ างหน้ าจะไกล
เพียงใด หรือจะมีอะไรเกิ ดขึ้นก็ไม่เป็ นไร พระเยซูไม่เพี ยงรู้ จักกำรทดลองที่ เรำ
จะต้องพบ และทรงเดินบนถนนขรุขระมำก่อน พระองค์จะทรงดูแลเรำให้ผ่ำนพ้น
ไปจนได้
อธิษฐำน ข้าแต่พระบิดา พระเจ้าแห่งสันติสุขที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงสร้างโลก
สวยงามเพื่อให้ขา้ พระองค์ทั้งหลายได้ชื่นชม ขอให้ข้าพระองค์พอใจผู้คนในโลกนี้ และ
ทาหน้าที่ส่วนของข้าพระองค์เพื่อให้เกิดสันติสุข อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์
อาเมน
ลิซา สแตคโพล (วิสคอนซิน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เด็กๆ ที่พ่อแม่ป่วยหนัก
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15 เม.ย
2019

ทรงเรียก
วันจันทร์ อ่ำน มัทธิว 22:1-14
ผู้รับเชิญก็มาก แต่ผู้ที่ทรงเลือกก็น้อย (มัทธิว 22:14)

ในปี 1979 ผมเป็นครูอายุไม่มากนักสอนชั้นประถมศึกษา และมีความรู้
เรื่องพระคริสต์เล็กน้อยที่เรียนจากชั้นรวีวารศึกษา พอเห็นโฆษณาในวารสาร
สอนภาษาสก็อตประกาศว่า ต้องการครู/มิชชันนารีไปที่เกาะฟู ลาในหมู่เกาะ
เชตแลนด์ที่อยู่ห่างไกลสุดขอบฟ้า เพราะชอบผจญภัยธรรมชาติผมจึงสมัครไป
ทางานทีน่ ั่น และก็ได้ไปจริงๆ โดยไม่ได้คิดให้รอบคอบก่อนว่าการเป็นมิชชันนารี
ต้องมีบทบาทอะไรบ้าง
ตอนนั้นเกาะฟู ลามี ประชากรประมาณ 40 คนกับมีเด็กที่เข้าเรียนใน
โรงเรียนเล็กๆ แค่ 9 คนเท่านั้น พวกเขาต้องการให้ผมนานมัสการและทาพิธีศพ
ผมจึงเริม่ อ่านพระคัมภีรแ์ ละหนังสืออรรถาธิบาย การทาเช่นนั้นทาให้ผมเติบโต
ฝ่ายวิญญาณ ผมไม่ได้มาเพียงเพือ่ รูจ้ กั และรักพระเจ้าเท่านั้น แต่ได้รับพลังเสริม
ให้ แบ่งปั นความรักกับผู้อื่นนับไม่ ถ้วน เดี๋ยวนี้ผมไม่สงสัยเลยว่า พระเจ้าทรง
มีแผนการสาหรับผมแล้วตั้งแต่ปี 79
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ขอบคุ ณ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระองค์ ที่ ทรงติ ด ต่ อกั บ ข้ า พระองค์
ข้าพเจ้าได้รับกาลังเสริมให้แบ่งปัน
ทั้ง หลายผ่ า นทางพระคั มภี ร์ เพื่ อให้
ความรักของพระเจ้าแก่ผู้อื่น
ข้าพระองค์ผู้เป็นบุตรเติบโตเป็นผู้ใหญ่
และได้รับพระพร ข้าพระองค์อธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนว่า “ข้ำแต่พระบิดำ
แห่งข้ำพระองค์ทั้งหลำย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนำมของพระองค์เป็นที่
เคำรพสัก กำระ....ฤทธิ์ เดชและพระสิ ริ เป็ นของพระองค์ สืบๆ ไปเป็ นนิ ตย์ ”
(มัทธิว 6:9-13) อำเมน
ดักลาส ฟอร์เรสต์ (แซตแลนด์ สหราชอาณาจักร)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน มิชชันนารี
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สิ่งที่มองไม่เห็นคืออะไร

16 เม.ย
2019

วันอังคำร อ่ำน ลูกำ 10:38-42
เราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น
เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้น
ก็ถาวรนิรันดร์ (2 โครินธ์ 4:18)

ทุ ก สิ่ ง เสร็ จ แล้ ว ดิ ฉั น บรรจุ ข นมหวานและของเล่ น ลงในกระเช้ า
ของขวัญ สาหรับวันอีสเตอร์ เราช่วยกันซ่อนไข่อีสเตอร์ที่ทาด้วยพลาสติกไว้
ตามสนามหญ้าที่เพิ่งตัดใหม่ เพื่อให้ห ลาน ๆ แต่ละคนหาไข่สีเดียวกันกับ สี
กระเช้าของตน ดิฉันเตรียมแซนวิชกับของว่าง และดีใจที่ ได้เตรียมทั้งหมดนี้
โดยใช้เวลาหลายชั่วโมง จึงถ่ายภาพของที่วางไว้เต็มโต๊ะแล้วโพสต์ลงในสื่อ
มีเดีย มีความคิดเห็นหลายอย่างตอบกลับมาทันที เช่น “ฉันชอบไม้กำงเขน”
“คุณ ทำให้มันสะท้ อ นแสงได้ อ ย่ำงไร” “สิ่งที่ สะท้อ นแสงคือ อะไร” เมื่ อ
ดิฉันกลับไปดูภ าพที่ โพสต์ไว้อีก ครั้ งจึงเห็นภาพที่ มีแสงสะท้ อนจากกระจก
หน้าต่างใกล้เคียงพาดอยูบ่ นตะกร้า ทาไมหนอก่อนหน้านั้นดิฉันถึงมองไม่เห็น
คงเป็นเพราะดิฉันมัวแต่สนใจเรื่องการเตรียมงานมากกว่าเหตุผลของการ
ฉลองวันอิส เตอร์ ทาให้ ดิฉั นคิ ดถึ งเรื่ องมารธากับ มารี ย์และรู้สึ กว่า ตนเองเป็ น
เหมือนมารธาสมัยใหม่ที่มองข้ามสิ่งสาคัญในการเตรียมฉลอง และสงสัยว่าบ่อย
แค่ ไหนหนอที่ดิ ฉันเอาแต่ รีบ ทาเพื่อให้ ทุกสิ่ ง ดีพร้ อม แต่ กลั บ ลืมอธิษ ฐานเพื่ อ
ผู้ได้รับ เชิญ มาร่วมงานฉลอง และที่ดิฉั น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เอาแต่สนใจสิ่งที่มองเห็นจึงพลาดพระพร
ข้าพเจ้าจะใจเย็นลงและเห็นว่า
ที่มองไม่เห็นเพราะรีบร้อนเกินไปนั่นเอง
พระองค์ประทับอยู่รอบข้าง
ทั้ง หมดที่ เตรี ย มส าหรั บ อี ส เตอร์
นั้ นหมดเกลี้ ย ง เด็ ก ๆ ได้ ไข่ ที่ซ่อนไว้ อาหารที่เตรี ย มไว้ไม่ มีเหลื อ และพวก
หลานๆ พากันกลับบ้านกันหมดแล้ว แต่ข่าวดีเรื่องกางเขนยังคงอยู่ชั่วนิรันดร
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยเมื่อข้าพระองค์รีบร้อน ให้รู้ว่าพระองค์ประทับ
อยู่ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ซูซาน คูน เมลวิน (โอไฮโอ)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กาลังเตรียมฉลองวันอีสเตอร์
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คริสตจักรทำดีที่สดุ

วันพุธ อ่ำน มำระโก 2:1-12
ถ้าอวัยวะอันหนึ่งเจ็บ อวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วย
ถ้าอวัยวะอันหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็พลอยชืน่ ชมยินดีด้วย
(1 โครินธ์ 12:26)

ตอนที่ลู กชายของเราเสี ย ชี วิต เพราะรถจักรยานยนต์ ป ระสบอุ บั ติ เหตุ
ครอบครัวคริสตจักรช่วยโอบอุ้มดูแลเราด้วยความรัก ผมไม่ทราบว่าครอบครัว
ของเราหลุดพ้นจากอารมณ์โศกเศร้าเสียใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีเพื่อนๆ มาอธิษฐาน
กับเราและเพื่อเรา ช่วยนาอาหารมาให้ ส่งการ์ดและโทรฯ มาหนุนใจ และมา
เยี่ยมเยียนเราด้วยตนเอง
เวลาโศกเศร้าเสียใจ ผมคิดถึงคนง่อยที่เพื่อนๆ หย่อนลงมาจากหลังคาบ้าน
เพื่อให้ พ ระเยซู ทรงรั กษา เมื่ อผมรู้ สึ กว่า ตนเองไร้ค วามสามารถแม้ แ ต่ จะเดิ น
ก็ไม่ไหวเหมือนชายง่อยคนนั้น ครอบครัวในคริสตจักรมาช่วยประคับประคองไว้
ที่ผมการต้องให้ผู้อื่นมารับรู้ความเจ็บปวดและปรนนิบัติผม ในเวลาเช่นนี้เป็นเวลา
ที่ถ่อมใจมาก ความเอาใจใส่ดูแลของพวกเขาเป็นจุดเริ่ มต้นของการบาบัดรักษา
ผมจนหายดี ความรักของพวกเขาช่วยชุบชีวิตของผมไว้
เมื่ อ คริ ส ตจั ก รแสดง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ความรั กของพระเจ้าด้ วยการ
เมื่อข้าพเจ้าเผื่อแผ่ความรักแก่คนเจ็บปวด ช่ ว ยเหลื อ คนบาดเจ็ บ เยี่ ย ม
ข้าพเจ้ากาลังทางานของพระเจ้า
เยี ย นผู้ เจ็บ ป่ วย เลี้ ย งอาหาร
คนอดอยากและดู แลคนยากไร้ เป็ นการแสดงพระกรุณ าของพระคริ ส ต์อย่ า ง
แท้จริง การได้ รับ ความรักเช่ นว่านี้ ผมสามารถเป็ นพยานได้ ว่า คริ สตจั ก รท ำ
หน้ำที่ที่ดีที่สุดเมื่อเรำเอำใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน
อธิษ ฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงให้มีผู้อื่นมาช่วยโอบอุ้ มดู แล และ
แสดงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นว่าพระองค์ทรงอยูด่ ้วยเสมอ อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แซม ไรต์ (ฟลอริดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน พ่อแม่ที่เป็นทุกข์โศกเศร้าเพราะลูกเสียชีวติ
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เวลำศักดิ์สิทธิ์

18 เม.ย
2019
วันพฤหัสบดี อ่ำน ลูกำ 22:14-20
ครั้นกาลังเดินทางไปก็มาถึงที่มนี ้าแห่งหนึ่ง ขันทีจึงบอกว่า
“นี่แน่ะ มีน้า มีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา” (กิจกำร 8:36)
หลายครั้งขณะที่ขับรถไปตามถนนในชนบทเพื่อกลับบ้านหลังเลิกนมัสการ
ภาพที่ดิฉันอยากเห็นก็คือมีฝูงคน รถยนต์และรถบรรทุกเรียงรายอยู่ข้างถนนก่อน
ถึงสะพานข้ามลาธาร
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ดิ ฉั น ทราบทั น ที ว่า ผู้ ค นที่ ม า
บัพติศมาเป็นเครื่องหมายแห่ง
ชุมนุมกันอยู่ข้างลาธารเช่นนี้ก็เ พื่อร่วม
ความรักและพระคุณของพระเจ้า
พิ ธี บั พ ติ ศ มาของพี่ น้ อ งหญิ ง ชายใน
ที่ทรงช่วยเราให้รอดบาป
พระคริ ส ต์ บางครั้ ง ดิ ฉั น ขั บ รถผ่ า น
ล าธารแห่ ง นั้ นทั นได้ เห็ นชั่ วโมงศั กดิ์ สิ ทธิ์ ตอนที่ ผู้ ทาพิธีอ่า นพั นธสั ญ ญาและ
จุ่มบุตรของพระเจ้าลงในน้า เป็นการขอพรตอนจบนมัสการเช้าวันอาทิตย์ค รบ
บริบูรณ์
ไม่มีอะไรน่ายินดีเท่ากับพิธีต้อนรับพี่น้องหญิงชายในพระคริสต์ พิธีบั พติศ
มาเป็นของประทานจากพระเจ้า เป็นทางที่เราได้ รับ พระคุณของพระองค์ และ
ตระหนักว่า เราเป็ นใครและเป็ นของผู้ ใด เราเป็ นลู กของพระเจ้า ถูกสร้างด้ วย
ความรักและเพื่อความรัก อย่างที่เห็นในชีวิต ความตายและการคืนชีพของพระเยซู
อธิษฐำน ข้ าแต่ พระเจ้าพระบิ ดา ขอบพระคุณส าหรับ ชั่วโมงศักดิ์สิ ทธิ์ในการ
เดินทางชีวิตด้วยความเชื่อของข้าพระองค์ทั้งหลาย เพื่อตอบสนองความรักของ
พระองค์ เรื่องนี้ขออย่าให้ข้ าพระองค์ เห็ นเป็นเรื่องเล็ก แต่ ให้ ถนอมไว้ชั่วนิต ย์
นิรันดร อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เบลินดา โจ “บีเจ” แมทเธียส (มิสซิสซิปปี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน พี่น้องหญิงชายที่เชื่อใหม่ในพระคริสต์
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วันศุกร์ประเสริฐ

วันศุกร์ อ่ำน ยอห์น 11:17-27
เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเรา
ที่จะให้ทุกคน ที่เห็นพระบุตร และวางใจในพระบุตรได้มชี วี ิตนิรันดร์
และเราจะให้ผนู้ ั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย” (ยอห์น 6:40)

อะโวคาโดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ผมชอบรับประทาน ผมจึงตัดสินใจลองปลูก
หนึ่ ง ต้น และทาตามคาแนะนาที่พบในสื่ อออนไลน์ โดยใช้ ไม้จิ้มฟันสี่อันแทง
ทีเ่ มล็ดสี่ด้าน เพื่อให้มันตั้งอยู่บนปากเหยือกใส่น้าเต็ ม โดยให้เมล็ดครึ่งหนึ่งแช่อยู่
ในน้า แล้วคอยดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น
หนึ่งเดือนผ่านไปแล้วก็ยังไม่เห็นว่าจะมีชีวิต ผมคิดจะเลิกล้มความตั้งใจ
บางทีเจ้าเมล็ดสีน้าตาลด้าน ๆ นี้คงจะไร้ชีวิต ในที่สุดตรงก้นเมล็ดก็มีรอยแตก
ขนาดเล็ กปรากฏให้เห็น หลั งจากอีกสองสัปดาห์ ผ่ านไปก็เห็นรากอันหนึ่งแทง
ออกมาตรงรอยแยก และรอยแยกอีกที่หนึ่งมีต้นเล็ก ๆ งอกออกมา
เมล็ ด ที่ ก่ อ นห น้ า นั้ น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ดูเหมือนไร้ชีวิต เดี๋ยวนี้ โตเป็ น
พระเจ้าประทานความหวังใหม่ให้ข้าพเจ้า ต้นไม้ข นาดเล็กและแข็งแรงดี
ต้นไม้ขนาดจิ๋วนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า แม้ข้างนอกจะดูขรุขระแต่ข้างในมีชีวิตอยู่
เมื่อวันอี สเตอร์ใกล้เข้ามาทาให้คิดถึงต้นอะโวคาโดของผม เช่นเดียวกั บ
สาวกของพระเยซู ที่ รู้สึ กผิ ด หวัง เมื่ อเห็ นพระเยซู ท รงสิ้ น พระชนม์ บ นกางเขน
และเห็นพระกายที่ไร้วิญญาณถูกนาไปฝังในอุโมงค์ แต่ควำมหวังไม่ได้ตำยตำมไป
สำมวัน ต่อ มำพระเยซูท รงพิ ชิตควำมมรณำ ทรงเป็ นขึ้นมำจำกอุ โ มงค์ ด้ว ย
ควำมมีชัย
ถึงแม้ ต้ นอะโวคาโดของผมจะไม่ น่าอั ศจรรย์ เท่ากั บการคื นพระชนม์ ของ
พระเยซู แต่ มันก็ เผยให้ ผมรู้ว่า แม้ ข้ างนอกจะดู แล้ วหมดหวัง แต่ เรำสำมำรถ
รอคอยพระเจ้ำผู้ประทำนชีวิตใหม่ ควำมหวังใหม่ และกำรเริ่มต้นใหม่ให้แก่เรำ
อธิ ษ ฐำน ข้ าแต่ พระเจ้า แม้ ส ถานการณ์ จะดู เหมื อนหมดหวัง โปรดช่ วยให้
ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ว่าในพระองค์ยังมีความหวังอยู่เสมอ อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เนลสัน นโวสุ (อนัมบรา ไนจีเรีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่ย่างเข้าสู่ช่วงใหม่ของชีวติ
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ใกล้จะรุ่งเช้ำ

20 เม.ย
2018

วันเสำร์ อ่ำน อิสยำห์ 41:9-13
การร้องไห้อาจจะอ้อยอิ่งอยู่สักคืนหนึ่ง แต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้า
(สดุดี 30:5)
คื น หนึ่ ง ลู ก ชายคนเล็ ก ร้ องไห้ แ ละเข้ า มาบอกดิ ฉั น ว่า เขาไม่ อ ยากอยู่
คนเดียวแต่อยากอยู่ กับแม่ ดิ ฉันกอดเขาไว้และให้ กาลังใจโดยบอกว่าพระเจ้า
ทรงสอนไม่ ให้ เรากลั วอะไร ดิ ฉั นเตื อนเขาด้ วยข้ อพระคั มภี ร์ที่อยู่ หั วเตี ย งว่า
“อย่ ำกลัว เลย เพรำะเรำอยู่ กั บเจ้ำ ” (อิ สยำห์ 41:10) เขายอมให้ดิ ฉั นกอด
จนม่อยหลั บไปในที่สุ ด เขาตื่ นขึ้ นและร้องไห้ บ่อยครั้งและบอกว่าอยากให้ ถึ ง
ตอนเช้าเสียที ดิฉันจะกอดเขาไว้ทุกครั้ง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
และบอกให้ มั่นใจว่าดิ ฉั นอยู่ ด้ วยและ
พระเจ้าทรงเอาชนะความกลัว
จะไม่ ทิ้ ง เขาไปไหน เมื่ อ เขาตื่ น ครั้ ง
ของข้าพเจ้า เวลาที่ขา้ พเจ้าอยู่
ในความมืดพระองค์ทรงประทาน
สุด ท้า ยก็ ใกล้จะรุ่ง เช้ าแล้ ว ดิฉั นจึง ชี้
ความหวังและความสว่างให้
ไปที่หน้าต่างให้ดูว่าใกล้ถึงเวลาเช้าแล้ว
เขาจึงนอนหลับอย่างมีความสุขจนถึงรุ่งสาง
เรื่ องนี้ ทาให้ดิ ฉันคิด ถึง ตอนที่ตนเองอธิษ ฐานและร้องไห้ ด้วยความกลั ว
ตอนกลางคืนของดิฉันหมายถึงหลายอย่าง เช่น ตอนไม่มีงานทา ลูกป่วยเรื้อรัง
หรือสูญเสียคนที่รักไป แต่ทุกครั้งที่ดิฉันร้องไห้ตอนกลางคืน พระองค์ทรงกอดไว้
และทรงให้ดิฉันมีความมั่นใจ พระองค์ทรงอยู่ด้วยจนรุ่งเช้ำ พร้อมกับประทำน
สันติสุขและควำมปีติยินดีตำมพระสัญญำ
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ผู้ ทรงเป็ นความรัก ขณะที่ข้าพระองค์ ทั้งหลาย
กาลังรอเวลาเช้า ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนความกลัวของข้าพระองค์ให้เป็นความหวัง
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ไดแอนนา เฟล็มมิง (จอร์เจีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน พ่อแม่ทลี่ ูกยังเล็กอยู่
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วันคืนพระชนม์

วันอำทิตย์ อ่ำน 2 ทิโมธี 1:8-10
หญิงเหล่านั้นก็ไปจากอุโมงค์โดยเร็ว ทั้งกลัวทั้งยินดีเป็นอันมาก
วิ่งไปบอกพวกสาวกของพระองค์ (มัทธิว 28:8)

“ว้ ำว” ผู้ เข้ า มาเยี่ ย มอาสนวิห ารตอนเช้ า วัน อี ส เตอร์ ต ะโกนเสี ย งดั ง
กับเพื่อน ๆ เมื่อพวกเขาเห็นภาพน่าประหลาดและอัศ จรรย์ของสถานศักดิ์สิทธิ์
ที่ประดับด้วยดอกไม้และแสงสีตระการตา
ความประหลาดและดีใจของผู้ เข้า มาเยี่ ยมชมในวันคื นพระชนม์ คงจะ
สะท้อนความประหลาดใจของบรรดาสตรี ที่พบอุโมงค์ เปล่ าในวันคืนพระชนม์
ครั้ ง แรก พวกนางหวั งจะได้ เห็ นพระศพของพระคริ ส ต์ ผู้ ถู กตรึ งบนกางเขน
แต่ ก ลั บ เห็ น ทู ต สวรรค์
ข้อคิดสำหรับวันนี้
สององค์ที่ถามว่า “พวก
วันนี้ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าสาหรับพระคุณ ท่ำนแสวงหำคนเป็น ใน
และความรอดทีท่ รงประทานมาทางพระคริสต์
พวกคนตำยท ำไมเล่ ำ
พระองค์ไม่อยู่ ที่นี่ แต่ ทรงเป็นขึ้นมำแล้ว” เมื่อมารี ย์กับเพื่อนๆ ประหลาดใจ
จนถึงกับร้อง “ว้ำว” และรีบไปบอกข่าวน่าอัศจรรย์ให้เหล่าสาวกรู้ด้วยหรือไม่หนอ
วันคืนพระชนม์เป็นวันที่เราประชุมฉลองกันในครอบครัว กับเพื่อนๆ และ
ผู้ ที่มาเยี่ ย มเยี ย น ด้ วยการร้องเพลงสรรเสริ ญ พระคริ ส ต์ ผู้ ทรงเป็ นขึ้ นมาจาก
ความตาย ขณะที่เราร้องสรรเสริญ พระดารัสที่พระเยซูตรัสบนกางเขนเตือนให้
ระลึกว่า เราเองก็ได้ รับอภัย โทษด้วย “ช่ำงน่ ำอัศจรรย์” ที่ เราสามารถฉลอง
วันคื นพระชนม์ ด้ วยใจขอบพระคุ ณ องค์ พ ระผู้ เ ป็ น เจ้ า และพระผู้ ช่ วยให้ รอด
พร้อมกับแบ่งปันความรักและสันติสุขของพระองค์แก่ผู้อื่น
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระเยซูที่ทรงประทานชีวิตของพระองค์ เพื่อให้
ข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายมี ชี วิต นิ รัน ดร์ ในพระองค์ แ ละโดยพระองค์ อธิษ ฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เฟย์ ทอรร์ (เซาธ์ ออสเตรเลีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่ไม่รู้จักพระคริสต์
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ดูแลรักษำธรรมชำติทพี่ ระเจ้ำทรงสร้ำง 22 เม.ย

2019
วันจันทร์ อ่ำน ปฐมกำล 1:26-31
แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้า
ทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้น (สดุดี 24:1)

สาหรับผมแล้ว แปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือเป็นบริเวณสวยงามที่สุดของ
สหรัฐ อเมริกา ถ้า มองทิวทัศ น์ ที่เขี ยวชอุ่ มและหลากหลายแล้ วจะเห็ นโดยง่า ย
ว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถสร้างทั้งหมดนี้ได้ แต่เวลาเดียวกันเราคงไม่ต้อง
มองดูให้ไกลนักไม่ว่าจะทิศทางใดก็จะเห็นร่องรอยความเสียหายที่เราทาให้เกิดขึ้น
ในเมืองบรมสุขเกษมนี้
ถ้ าเราอยู่ ในบริ เวณกว้า งขวางใหญ่ โต
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เราจะรู้สึกว่าตัวเองเล็กน้อยและไร้ความสามารถ
ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาโลก ที่จะเปลี่ยนอะไรได้ แต่ธรรมชาติที่พระเจ้าสร้าง
ของพระเจ้าได้อย่างไร
ไว้เป็ นเหมื อนบ้ านที่สะอาดสะอ้ านดู แล้ วชื่นใจ
ถ้าผมไม่ดูแลโลกนี้ให้ดีแล้ว ผมจะไปอยู่ที่ไหนได้อีกเล่า
เพื่อจะดู แลและรักษาบ้านที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ให้เราอยู่ ผมต้องพยายาม
ดาเนิ นชีวิตโดยเน้นการทาความสะอาดโลกของเรา ด้ วยการรีไซเคิล ใช้การขนส่ ง
สาธารณะ และสนั บสนุ นค่ าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้ อม ถึ งจะเป็นแค่ก้าวสั้นๆ
แต่ก็นาไปสู่การแก้ปั ญหาได้ อย่ างหนึ่ ง ถ้าการกระทาของผมเป็ นแบบอย่ างช่วย
หนุนใจผู้อื่นให้ทาอย่างเดียวกัน ก้าวสั้นๆ นี้จะกลายเป็นก้าวยาวๆ ได้ ถึงผมจะรู้สึก
ว่ามีกาลั งไม่พอจะป้ องกั นโลกของเราได้ แต่ ถ้าทุกคนยอมก้าวสั้นๆ แล้ว บ้ านที่
พระเจ้าทรงมอบให้เราอาศัยอยู่นี้จะยังคงสะอาดและงดงามเหมือนที่พระองค์ทรง
ออกแบบไว้
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายลืมว่า ข้าพระองค์สามารถ
แสดงความรักต่อพระองค์ได้ โดยรักสิ่งที่พระองค์ประทานให้ข้าพระองค์อาศั ยอยู่
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
มาร์ค เอ คาร์เตอร์ (ออริกอน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน โมทนาพระคุณสาหรับการทรงสร้างของพระเจ้า
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23 เม.ย
2019

กำรสร้ำงใหม่

วันอังคำร อ่ำน เอเฟซัส 2:1-7
ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว
สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2 โครินธ์ 5:17)
ดิฉันกั บสามี ชอบดูทีวี เมื่อได้ ดูรายการซ่อมบ้ านเก่าที่ทรุด โทรมให้เป็ น
บ้านที่ใช้ การได้ อีก ทาให้ดิ ฉันรู้สึกตื่นเต้ นเสมอ บางทีรากฐานของบ้ านอาจจะ
ชารุดทรุดโทรม หรือต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งหมด ซึ่งซ่อมลาบากและแพงด้วย
จะให้ดีที่สุดก็คือ ถ้าเห็นส่วนที่สวยงามของบ้านถูกทอดทิ้ง เช่น ในห้องที่ปูด้วย
ไม้เนื้อแข็ งถู กฝุ่นหรือขยะกลบอยู่ดู น่าเกลีย ดอย่างไม่น่าเชื่ อว่าจะรับครอบครัว
กลับมาอยู่ได้อีก
การสร้างบ้านที่ถู กทิ้งร้างให้กลายเป็นบ้านที่น่าอยู่ จากบ้านเก่ากลายเป็ น
บ้านใหม่และดูเหมือนอยู่ในสภาพดีเช่นนี้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ ทาให้ดิฉันสงสัยว่า
พระเจ้าจะทรงเห็ นศั กยภาพของเราแบบเดี ยวกันนี้ ไหมหนอ พระคั มภี ร์สอนว่า
พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่ รวมถึงเราด้วย คนที่เสียหายทุกคนจาเป็นต้องถูกสร้าง
ขึ้นใหม่ เอเฟซัส บทที่ 2 วาดภาพอันทรงพลังว่า พระเจ้าทรงสร้างบุตรของพระองค์
ขึ้ นใหม่ ทั้ งหมด โดยพระเยซู ผู้ ทรงสิ้ นพระชนม์ บนกางเขน การเป็ นขึ้ นมาจาก
ความตายของพระผู้ช่วยให้รอด ช่วยไถ่เราให้ สามารถทาความดีได้ ถ้าเพียงแค่ นี้
เท่านั้นก็ไม่น่าประหลาดใจ เอเฟซัส 2:22 ประกาศว่า “ในพระองค์นั้น ท่ำนก็กำลัง
จะถูกก่อขึ้นให้ เป็นที่สถิตของพระเจ้ำในฝ่ำยพระวิญญำณด้ วย” วิธีที่เรามอง
ตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้างอย่างนี้นั้นน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก
อธิ ษฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้า พระบิ ด า
แห่งฟ้าสวรรค์ ขอบพระคุณสาหรับ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ชีวิต ใหม่ ที่พระองค์ทรงประทานให้
พระเจ้าทรงสามารถสร้างข้าพเจ้า
ที่ใช้การไม่ได้แล้วให้กลับดีขึ้นมาใหม่ ในพระคริ ส ต์ อธิษ ฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แคธรีน บริกส์ (อิลลินอยส์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ให้มองดูตนเองและผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้าทรงมองดูเรา
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เปล่งเสียงชื่นบำน

24 เม.ย
2019
วันพุธ อ่ำน สดุดี 100:1-5
ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้า (สดุดี 100:1)
ตอนเป็นเด็กหญิง อามี่ลูกสาวคนเล็กของดิฉันชอบร้องเพลงในโบสถ์ เธอร้อง
เพลงด้ วยความสนุ กสนานโดยไม่ กังวลว่ าจะร้ องเพี้ยนหรื อไม่ เพราะเธอต้ องการ
สรรเสริ ญ พระเจ้าอย่ างสุ ด เสี ยงและสุ ดใจ ทุ กคนในโบสถ์ รู้เรื่ องนี้ ดี ว่า เธอชอบ
ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า หลายปีต่อมา สมาชิกคนหนึ่งในคณะธรรมกิจคริสตจักร
แสดงความเห็นว่า การนมัสการด้วยเสียงหวานยังก้องกังวานอยู่ในชีวิตของเธอ
ในพระธรรมสดุ ดี ดิ ฉันอ่านพบว่า ดาวิดชอบนมั สการพระเจ้าแม้ ขณะที่
ถูกศัตรูไล่ล่า ฮีบรู 13:15 กล่ าวว่า “ให้เรำถวำยคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชำ
แด่ พ ระเจ้ ำตลอดไป โดยทำงพระองค์ นั้น คื อ คำกล่ำวยอมรับ เชื่อ พระนำม
ของพระองค์” และในโคโลสี 3:16 สอนว่า จงยอมให้ สันติสุ ขของพระคริส ต์
ครองจิตใจของท่าน พระเจ้าทรงเรียกท่านไว้ให้เป็นกายเดียวด้วย เพื่อสันติสุขนั้น
และท่านจงมีใจกตัญญู
ดิฉันสงสัยว่าบ่อยแค่ไหนหนอ ที่ความกลัวขัดขวางเราไม่ให้นมัสการพระเจ้า
ที่เราร้องเพลงเสียงเบา ๆ ก็เพราะกลัวร้องเพียนมิใช่หรือ บางทีเราอาจจะฝึกยืน
จาเพาะพระพักตร์พระเจ้าและ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
วันนี้ข้าพเจ้าจะหาทางสรรเสริญพระเจ้า สรรเสริ ญ เหมื อ นเด็ ก เล็ ก โดย
ไม่ กั ง วลว่ า จะร้ อ งผิ ด หรื อ ถู ก
แต่ขอเพียงให้ได้ร้องเพลงสรรเสริญควำมรักและพระเมตตำของพระเจ้ำ
อธิ ษ ฐำน ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอบพระคุ ณส าหรั บพระพรที่ ป ระทานให้ โปรดช่ วย
ข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ด้ วยความชื่นบานอย่างไม่ รีรอ อธิษฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แคโรล เอเลน ฮาร์ริสัน (สกาเชวัน แคนาดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน นักแต่งเพลงนมัสการ
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25 เม.ย
2019

งำนเลี้ยงใหญ่

วันพฤหัสบดี อ่ำน มัทธิว 10:28-31
ผู้ที่จะรับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นสุข (ลูกำ 14:15)

บัคเพื่อนรักของผมเพิ่งเสียชีวิต ก่อนหน้านี้สองเดือน เราคิดว่าเขาสุขภาพดี
ไม่มีโรคภั ยไข้ เจ็บ และร่ าเริ งแจ่มใส แล้วแพทย์ก็ตรวจพบว่าในสมองของเขามี
เนื้องอกและจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน ทุกคนที่รู้จักและรักเขาพากันตกใจมาก
ครอบครัวของเขาวางแผนจะทาพิธีศพที่รัฐบ้ านเกิ ดของเขา เพราะที่นั่ น
อยู่ไกลมาก พวกเราส่วนใหญ่ไม่สามารถไปร่วมพิธีได้ แทนที่จะทาพิธีตามประเพณี
สองแห่ ง ภรรยาของเขาตัดสินใจว่ าจะงานเลี้ ยงอาหารเพื่อราลึ กถึ งเขา หลั งจาก
รับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้ว เราแบ่งปันความคิดถึงบัค แล้วฉลองการที่เรา
มีชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยพิธีมหาสนิท ซึ่งเป็นโอกาสสาคัญและมีความหมายมาก ที่ช่วย
ให้เราแสดงความเชื่อและความอาลัยรักจากหัวใจ
เมื่ อเขาขอให้ ผ มแบ่ งปั น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ความคิ ด ผมเล่ าเรื่ องครั้ งหนึ่ ง ที่
ผมมองไปข้างหน้าด้วยความยินดี
พระเยซู ทรงเปรียบเทียบแผ่นดิ น
ที่จะได้ร่วมในงานเลี้ยงใหญ่ของพระเจ้า
สวรรค์ ว่ า เหมื อ นงานเลี้ ย งใหญ่
และทรงเสริมความหมายเรื่องนี้ระหว่างที่ทรงเลี้ยงอาหารมื้อสุดท้ายกับเหล่าสาวก
ของพระองค์ ผมบอกพวกเขาว่าผมกาลังมองไปข้างหน้าว่าจะได้อยู่กับบัคในสวรรค์
และเราทุกคนจะได้ร่วมงานเลี้ยงใหญ่ของพระคริสต์ด้วยกัน
อธิษ ฐำน ข้าแต่ พระเจ้า ขอบพระคุ ณสาหรับเพื่อนที่รักและซื่อสั ตย์ ส าหรั บ
ความเชื่อ ความสามัคคีของคริสตจักร และสาหรับความหวังชั่วนิรันดร์ซึ่งมีอยู่ใน
พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โรเบิร์ต อี ทาวน์เสน (จอร์เจีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่มีเพื่อนสนิทเสียชีวติ ไป
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26 เม.ย
2019
วันศุกร์ อ่ำน สดุดี 23:1-6
พระองค์ทรงกระทาให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด
พระองค์ทรงนาข้าพเจ้าไปริมน้าแดนสงบ
ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า (สดุดี 23:2-3)

ขึน้ รถโดยสำร

วันหนึ่งขณะที่ดิฉันนั่งรถโดยสาร มีผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งขึ้นมาบนรถและ
พูด ล้ อเลี ย นความสู ง ของดิ ฉั น เมื่ อเห็ นดิ ฉั นหน้ า บึ้ ง และเสี ย ใจเขาจึ ง พู ด ว่ า
“ขอโทษที่ผมเห็นหญิงสำวตัวเตี้ยนั่งรถโดยสำรเป็นเรื่องน่ำขำ”
ดิฉันตอบว่า “ที่ดิฉันเตี้ยอย่ำงนี้ก็เพรำะตอนอำยุห้ำถึงเจ็ดขวบเป็นเนื้อ
งอกในสมองต้องรักษำโดยเคมีบำบัด” ขณะที่เขากล่าวคาขอโทษอยู่ ทุกคนบน
รถเริ่มตบมือให้เราทั้งสอง ดิฉันกับเขายิ้มให้กันตลอดทางจนไปถึงบ้านของเขา
ก่อนที่จะลงจากรถเขาหันมายิ้มให้และพูดว่า “ผมหวังว่ำคุณจะสบำยดีตลอด
วันนี้นะครับ”
เมื่อดิฉันได้ยินคาพูดของผู้โดยสารคนนั้น หรือเมื่อดิฉันรู้สึกอดสูกับความ
พิการของตนเอง ดิฉั นจะคิดถึงพระวจนะในสดุดีบ ทที่ 23 ซึ่งช่วยชูใจดิฉันให้ มี
ความกล้าเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ลาบากใจ พระวจนะดังกล่าวช่วยให้ดิฉันพูดดี
กับชายคนนั้น และโดยสารรถไปด้วยกันได้ดีขึ้น พระวจนะดังกล่าวหนุนใจดิฉัน
ให้มีชีวิตอยู่กับความพิการของตนเองได้
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ขอบคุ ณ พระองค์ ที่ ทรงสร้ า งและรั กข้ า พระองค์
ทั้งหลายทุกคน โปรดช่วยนาข้า พระองค์ให้ ยอมรั บผู้ คนที่ข้าพระองค์เห็ นเขา
มี บ า ง อ ย่ า ง ไม่ เห มื อ น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ข้ า พระองค์ อธิ ษ ฐานใน
พระนามพระเยซูค ริสต์ เจ้า พระคัมภีร์มีพระวจนะที่ช่วยปลอบใจข้าพเจ้าได้
อาเมน
อีฟ นิวแมน (มินเนโซตา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนพิการ
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27 เม.ย
2019

เป็นใหญ่ในแผ่นดินของพระเจ้ำ

วันเสำร์ อ่ำน โรม 2:17-21
ท่านซึ่งเป็นผู้สอนคนอื่นจะไม่สอนตัวเองหรือ เมื่อท่านเทศนาว่าไม่ควร
ลักทรัพย์ ตัวท่านเองลักหรือเปล่า ท่านผู้ที่สอนว่าไม่ควรล่วงประเวณี
ตัวท่านเองล่วงประเวณีหรือเปล่า (โรม 2:21-22)
ย้อนกลับ ไปสองสามปี ก่อน ดิ ฉัน ถูกเชิ ญ ไปสอนพระคัมภีร์ แต่ ลังเลใจ
ที่จะสอน ผู้ประสานงานถามดิฉัน ว่าทาไมหรือ ดิฉันตอบว่าไม่ใช่เพราะไม่อยากสอน
แต่เพราะไม่ต้องการเป็นคนหน้าซื่อใจคด ถ้าดิฉันจะสอนพระวจนะของพระเจ้า
ดิฉันต้องระวังการดาเนินชีวิตของตนเอง ถ้าไม่จริงจังกับการมีชีวิตกับพระเจ้ามาก่อน
ดิ ฉั น ต้ อ งเริ่ ม เดี๋ ย วนี้ ต้ อ งลงมื อ สอนตนเองก่ อ น ต้ อ งท าตามพระวจนะใน
ชีวิตประจาวัน แล้วค่อยสอนคนอื่น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ให้ทาเช่นนั้นด้วย
ข้าพเจ้าสอนคนอื่นให้รู้จักพระคริสต์
เรำ ต้ อ ง ไม่ เป็ น ให ญ่ ใน
ได้ด้วยชีวิตของข้าพเจ้า
แผ่นดินของพระเจ้ำ โดยแค่สอน
พระะวจนะของพระองค์เท่ำนั้น แต่ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตำมด้วย แล้วค่อย
สอนคนอื่น พระเยซูไม่ทรงพอพระทัยชีวิตที่เอาแต่สอนพระวจนะโดยไม่ปฏิบัติตาม
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พระองค์ทรงสอนพวกสำวกและวำงแบบอย่ำงที่ดีให้พวก
เขำดำเนินชีวิตด้วยควำมซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ำ
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ติดตามพระองค์ และ
ปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ทุกวัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
ฟิซาโย ปีเตอร์ส (ลากอส ไนจีเรีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ครูสอนพระคัมภีร์
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ปลอบใจเงียบๆ

28 เม.ย
2019

วันอำทิตย์ อ่ำน โยบ 1:13-22
(เพื่อนๆ ของโยบ) นั่งกับท่านบนดินเจ็ดวันเจ็ดคืน ไม่มสี กั คนหนึ่ง
พูดกับท่านสักคา ด้วยเขาเห็นว่าความทุกข์ระทมของท่านนั้นใหญ่ยิ่งนัก
(โยบ 2:13)
ขณะที่ สุ ขภาพคุ ณ ตาของผมเริ่ มทรุดลง ผมไปเยี่ยมท่ านบ่ อย ๆ เมื่ อ
บรรดาเครือญาติรู้จึงผลัดกันบินเข้าเมืองมาเยี่ยม ทาให้ท่านมั่นใจว่าไม่ได้อยู่
คนเดียว เรานั่ งอยู่ในห้ องพยาบาลเงียบๆ ทั้งกลางวั นกลางคื นและอธิษฐาน
ขอให้อาการของท่านดีขึ้น
ระหว่ างนี้ผมคิดถึงเรื่องของโยบ ถึงท่านจะสูญ เสียทุ กสิ่ งไป ท่านก็ยั ง
ซื่อสัตย์และสรรเสริญพระเจ้า ในโยบ 2:13 บอกว่าเพื่อนๆ ของท่านมาเยี่ยม
และนั่ งอยู่ข้ างท่ านโดยไม่ เอ่ยปากพู ด
ข้อคิดสำหรับวันนี้
การไปอยู่ด้วยแบบนี้เป็ นการปลอบใจ
การปรากฎตัวอยู่เป็นเพื่อน
เงี ย บๆ และเป็ น ของขวั ญ ที่ ดี ที่ สุ ด
คือการเตือนผู้อื่นให้รู้ว่าพระเจ้า
สาหรับผู้ที่เจ็บปวดและเสียใจขนาดนั้น
ทรงรักพวกเขา
การปลอบใจเงียบๆ และหลาย
วัน ช่วยให้ โยบทุเลาความเศร้าขณะที่ท่านกาลังต้องการแรงหนุนใจมากที่ สุด
บางครั้งเมื่อเรารูส้ ึกว่าไม่อาจปลอบใจคนที่กาลังโศกเศร้าเสียใจมากๆ เพราะเรา
ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี กำรไปอยู่เป็นเพื่อนเงียบๆ เป็นวิธีที่ดีอย่ำงหนึ่งเพื่อบอก
ให้รู้ว่ำเขำมีคนที่รักและห่วงใย
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ราลึกว่าพระองค์ทรง
อยู่ด้วยเสมอ และให้สัมผัสความรักของพระองค์โดยมีผู้อื่นอยู่เป็นเพื่อน อธิษฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
พอล ฟาร์เลย์ (นอร์ธ คาโรไลนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กาลังมีสุขภาพทรุดโทรม
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29 เม.ย
2019

ทรงเตรียมไว้ให้อย่ำงน่ำอัศจรรย์

วันจันทร์ อ่ำน 2 พงศ์กษัตริย์ 4:1-7
ความโปรดปรานของพระเจ้าของข้าพระองค์อยูเ่ หนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
ขอทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์เหนือข้าพระองค์
ขอพระองค์ทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์ทั้งหลาย (สดุดี 90:17)
เนื่องจากดิฉันเป็นนักเขียนอิสระ มีรายได้ไม่แน่ นอน เมื่อการเงินฝื ดเคือง
ดิฉันจาใจยอมรับว่าไม่สามารถซื้อหาของจาเป็นบางอย่างได้ สิ่งสุดท้ายที่ดิฉันอยากทา
ก็คือบอกความจาเป็นให้คนบ้านใกล้เรือนเคียงรู้ เหมือนที่เอลีชาบอกให้หญิงหม้าย
ที่ มีหนี้ สิ นท า เหมื อนเล่ าไว้ในพระคั มภี ร์ที่ อ่ านวั นนี้ คื อไปเที่ ยวขอไหเปล่ าจาก
เพื่อนบ้าน และนาน้ ามันที่มีอยู่แค่ไหเล็ ก ๆ ใบเดียวมาถวายพระเจ้า หญิ งหม้าย
คนนั้ นเปิ ดโอกาสให้ครอบครัวและชุ มชนของนางได้ เห็ นพระหัตถกิจที่มหัศจรรย์
ของพระเจ้า พระองค์ทรงให้รางวัลความซื่อสัตย์และเชื่อฟังของนางด้วยการจัดหา
ของจ าเป็ นตามที่ นางต้ องการ พระเจ้ าทรงหนุ นใจเราให้ ถ วายทรั พ ย์ สิ นและ
ความสามารถเหมือนหญิงหม้ายคนนั้น เพื่อฤทธิ์เดชและความรักของพระเจ้าจะได้
ปรากฏให้เห็นเป็นสักขีพยาน ถ้าเราเห็นความจาเป็นเกิดขึ้นที่ไหน พระเจ้าทรงเห็น
โอกาสแสดงความรักและความกรุณา การมอบความวางใจในพระเจ้าด้วยแรงงาน
และทรัพย์สินเป็นทางหนึ่งที่เราสามารถทาตามความเชื่อของเรา ช่างน่าอบอุ่นและ
มีความสุขเมื่อรู้ว่าสิ่งที่เราถวาย ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก ย่อมสร้างความอัศจรรย์ขึ้นได้
ด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้า
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงจัดเตรียมสาหรับข้าพระองค์ทั้งหลาย
ในยามขัด สน โปรดช่วยให้ ข้ าพระองค์ เชื่อฟังและทาตามด้ วยสิ่ งของที่พระองค์
ประทานให้ อธิษฐานใน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
พระเจ้าทรงจัดเตรียมเพื่อข้าพเจ้าด้วยวิธีน่าอัศจรรย์
อาเมน
มีแกน แอล แอนเดอร์สัน (อินเดียนา สหรัฐ)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ
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ดำรำ

30 เม.ย
2019
วันอังคำร อ่ำน ฟีลิปปี 2:14-16
ท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆ ในโลก
จงยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิต (ฟีลิปปี 2:15-16)
ชีวิตส่วนหนึ่งของผมคืออยากเป็นดารา ตอนเป็นเด็กผมฝันจะเข้าร่วมคณะ
ละครสัตว์ เพื่อเป็นนักแสดงผาดโผนให้ผู้ชมอัศจรรย์ใจ แต่พอจับหลานตัวเล็กๆ
พุ่ง ข้ ามห้ องนั่ งเล่ น พลาดจากเบาะที่ผ มวางรองรั บ ไว้จึง เลิ กฝั น ต่ อมาก็ ฝั น ว่า
จะเป็นนักกรีฑา แต่ไม่มีทีมใดยอมให้โอกาสคนที่วิ่งไม่เร็ว พุ่งแหลนไม่ไกล หรือ
รับลูกเบสบอลไม่แม่นยา ตอนเป็นวัยรุ่นผมอยากเป็นดารานักร้องวงดนตรีร็อค
แอนด์โรล แต่วงดนตรีแตกแยกเร็วเกินไป เพื่อน ๆ นักดนตรีและผมแยกไปคนละ
ทิศละทาง บางทีผมอาจจะไม่ประสบความสาเร็จในการเป็นดาราก็ได้
พระเจ้าทรงสร้างเราแต่ละคนให้เป็นดาวเด่นในความหมายที่แตกต่างกัน
พระองค์ ท รงออกแบบเราตามพระฉายา ทรงสร้ า งเราเพื่ อพระประสงค์ ข อง
พระองค์ ทรงไถ่เราบนไม้กางเขนให้เป็นไทเพื่อรับใช้ ทรงเรียกเราให้ส่องแสง
สว่างของพระคริสต์ ในที่มืดบางแห่ ง พระเยซูทรงประกาศว่า “เรำเป็นควำม
สว่ ำงของโลก” (ยอห์ น 9:5)
และตรั ส ด้ ว ยว่ า เรำผู้ เป็ น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
สำวกของพระคริ ส ต์ เ ป็ น ข้าพเจ้าถูกเรียกให้ส่องแสงของพระคริสต์
ควำมสว่ ำงของโลก (มั ท ธิ ว
5:14) เรำแต่ ละคนได้ รั บตะลันต์ ให้ สำมำรถส่อ งควำมสว่ ำงของพระเยซูแ ก่
คนที่อยู่รอบข้ำง กล่าวโดยรวมแล้วแสงที่ส่องผ่านแต่ละคนสามารถเปลี่ยนโลกได้
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายได้ ส่องแสงสว่างของ
พระคริสต์ขณะแบ่งปันข่าวดีกับผู้อื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ชัค กราลิก (มิสซูรี สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อให้มีโอกาสแบ่งปันพระกิตติคณ
ุ
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เพลงไทยนมัสการ
(ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2014)

ขนำด 6.25 x 8.5 “ จำนวน 460 หน้ำ
ภำยในเล่มบรรจุเพลง 303 บท และบทอ่ำนสลับ 63 บท

บทเพลงทุกเพลง
 จัดหมวดหมู่เรียงลาดับเพลงตามเทศกาลและศาสนพิธีของ
คริสตจักร
 ปรับปรุงเนื้อร้องให้เหมาะสมกับทานองเพลง
 มีโน้ตและคอร์ดประกอบตามหลักโน้ตสากลเพื่อง่ายต่อการ
บรรเลงและขับร้อง
 เพิ่มเพลงใหม่เพื่อใช้ในเทศกาลและศาสนพิธีของคริสตจักรอย่าง
ครอบคลุม
 อ้างอิงพระคัมภีร์ทุกบท

สนใจสั่งซื้อได้ที่
หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
โทรศัพท์ 053 – 244381 ต่อ 112 , 301 โทรสาร 053 – 244381 ต่อ 112
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 ใบสมัครเป็นสมำชิก “ห้องชัน้ บน” 
ชื่อ–สกุล ……………………………………………………… เพศ……..… อายุ……ปี
ศาสนา……........สมาชิกคริสตจักร ………………….………..…………… ภาคที่ ……
ที่อยู่ เลขที่…… ถนน……………………....……….……ซอย ……………..……หมู่ที่……
แขวง/ตาบล…………………………………เขต/อาเภอ ………….………………...………
จังหวัด ………………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ………..…………
โทรศัพท์…………………………………………โทรสาร ……………….…………..…………
 สมัครเป็นสมำชิก “ห้องชั้นบน” 
ภำษำไทย

ค่าบารุงสมาชิกปีละ 240 บาท

เป็นเวลา ..… ปี

(ส่งต่ำงประเทศเพิ่มค่ำส่งเมล์อำกำศปีละ 350 บำท)
ให้ส่งตัง้ แต่ฉบับเดือน …………………………………… เป็นต้นไป
กำรส่งเงิน
ส่งโดย ธนำณัติ / ตั๋วแลกเงิน / เช็ค / ดร๊ำฟ สั่งจ่ายในนาม “สุริยบรรณ”
จ่าหน้าซองถึง “พันธกิจห้องชั้นบน”
29 ถ. รัตนโกสินทร์ ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
หรือ โอนเข้ำบัญชี “สุริยบรรณ (สดย่อย)” เลขที่บัญชี 731 - 2 - 04660 – 5
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลแมคคอร์มิค
(หากโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาแจ้งให้ทราบที่เบอร์โทร 053-244381-2 ต่อ 112 , 301)
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