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บทบรรณาธิการ

อธิษฐำนด้วยควำมเชื่อวำงใจ

พระเยซูทรงอธิษฐานว่า “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตาม
พระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก (มัทธิว 6:10)
ตอนที่เลือกเรื่องบทภาวนามาลงพิมพ์ เราไม่ได้เลือกหัวข้อสาหรับบทภาวนา และ
มีหัวข้ อใด ๆ อยู่ในความคิ ดเลย เราเพียงแต่เสาะหาเรื่องและมุมมองที่รู้สึกว่าน่าจะช่วย
ให้ผู้อ่านติดต่อกับพระเจ้าและมีความเชื่อลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งก็ไม่ผิดหวัง ขณะอ่านบทภาวนา
แต่ ละเรื่อง ดิ ฉันเห็ นด้ ายเส้นเดี ยวกันร้อยเรี ยงเรื่ องสาคั ญ ๆ ที่ ผู้เขี ยนตั้ งใจชี้ ให้ เห็ น
พระวจนะของพระเจ้ า ซึ่ งส าคั ญ กว่ าตั วบทภาวนา หั วข้ อส าคั ญของห้ องชั้ นบนฉบั บนี้
คือ อธิษฐานด้วยความเชื่อวางใจ
บรรดาผู้เขียนบทภาวนาตลอดเล่มได้แบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ของตน เช่นเรื่อง
ความเจ็ บ ป่ วย ความโศกเศร้ า ภั ย ธรรมชาติ ความอนิ จจั งของชี วิต หรื อการท าตาม
การทรงเรียก มีหลายเรื่องพูดถึงการอธิษฐานอันเป็นหนทางที่ผู้เขียนสื่อความสัมพันธ์กับ
พระเจ้าอย่างต่อเนื่อง การเชื่อฟังการทรงนาของพระเจ้า การพึ่งพาอาศัยความเอื้ออาทร
จากคนรอบข้าง และการพบสันติสุขในสภาพแวดล้อมที่แต่ความทุกข์เข็ญใจ ผู้เขียนแต่ละ
ท่านอ้อนวอนพระเจ้าด้วยความเชื่อวางใจว่าพระองค์จะทรงตอบคาอธิษฐาน
บ่อยครั้งมีการทดลองที่ทาให้คิดว่าการอธิษฐานเป็นการค้าขายหรือต่างตอบแทน
คื อถ้ าเราอธิ ษฐานด้ วยความจริ งใจแล้ ว พระเจ้ าจะประทานให้ ตามค าทู ลขอ บางครั้ ง
คาอธิษฐานของเราได้รับค าตอบทันทีแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งเสมอไป ที่พระเยซูทรงสอนให้เรา
อธิษฐานว่ า ขอให้เป็ นตามพระทั ยพระเจ้านั้น ทาให้เราสามารถติ ดต่ อกั บพระเจ้าและ
ยกระดับความรู้ความเข้าใจว่า พระเจ้าทรงทางานในชีวิตของเรา ถ้าเรา
เปิดใจรับพระวจนะของพระองค์ เราจะมองเห็นโอกาสและพระพรที่
พระองค์ประทานให้ในแต่ละวัน เมื่อท่านอ่านห้องชั้นบนฉบับนี้ ดิฉัน
มีความหวังและอธิษฐานขอให้ท่านกล้าอธิษฐานและวางใจว่า พระเจ้า
ทรงกาลังทางานในชีวิตของท่านและในโลก
ลินด์เซย์ เกรย์
ผู้อานวยการกองบรรณาธิการ
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เอกสำร “จำกบันทึกประวัติศำสตร์”
ห้องชั้ นบนฉบั บ ตุล าคม พฤศจิกายน ธันวาคม ปี 1930 บรรณาธิการ
เสนอวัตถุประสงค์ต่างๆ ของพันธกิจและพันธสัญญาในการทาหนังสือห้องชั้นบน
ดังกล่าวที่พิมพ์ไว้ในฉบับแรกๆ ตลอดหลายปี ดังนี้
หนั งสื อห้ องชั้ นบนมี วัตถุ ป ระสงค์ส าคั ญ ๆ ตามที่ป รากฏในพันธสั ญ ญา
ข้างล่างนี้ คือ (1) เพื่อส่งเสริมชีวิตจิตวิญญาณส่วนตัวให้ดีขึ้น (2) เพื่อเสริมสร้าง
ความรักในการแบ่งปันพระคริสต์แก่ผู้อื่น
การเป็ น สาวกของเราที่ เ ป็ น คริ ส เตี ย นคื อ ความสั ม พั น ธ์ อั น ทรงพลั ง
เป็นการนามาประยุกต์อย่างเป็นกระบวนการ เพื่อความเติบโต พัฒนา ส่งเสริม
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 ข้าพเจ้าจึงทาพันธสัญญากับพระเจ้า
ดังนี้
1. ข้าพเจ้าจะหาทางเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณของตนเองด้วยการแบ่ง
เวลาไว้สาหรับอธิษฐานทุกวัน
2. แบ่งปันพระคริสต์แก่มิตรสหายและพยายามให้พวกเขาสมัครใจรับใช้
พระองค์
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“พระเยซูรกั ษำคนตำบอด”
แอนน์ ลูเกช (จิตรกรร่วมสมัย สหรัฐอเมริกำ)
อธิบำยภำพ : แคธรีน เอ คิมแบล
ผูด้ ูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะคริสเตียนห้องชั้นบน
------------------------------------------------------------------------ในพระกิตติ คุณสี่เล่ มเต็มด้ วยเรื่องการอัศ จรรย์ เช่ น การเปลี่ยนน้าเป็ น
เหล้าองุ่น การเลี้ยงฝูงชน การรักษาโรค การรักษาคนตาบอดให้มองเห็น ภาพปก
ห้องชั้นบนฉบับนี้ เป็นภาพตอนพระเยซูทรงรักษาคนตาบอดแต่กาเนิด (ยอห์ น
9:1-12) ภาพวาดแสดงรายละเอี ยดจากยอห์น 9:6 ที่พระเยซู “ทรงบ้วนน้้าลาย
ลงที่ดิน แล้วทรงเอาน้้าลายนั้นท้าเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอด”
จิตรกรให้ เราเห็นภาพอย่างใกล้ชิดเหมือนเรากาลังดูเหตุ การณ์ที่เกิดขึ้ น
พร้อมกับพวกสาวก เรามองเห็นพระเยซูทรงประคองหน้าของชายตาบอดอย่าง
อ่อนโยน ใช้นิ้วหัวแม่มือแตะเปลือกตาของเขา ถึงเขาจะลืมตาข้างหนึ่งแต่มอง
ไม่เห็นใครเลย ดูเหมือนเขารู้สึกสบายที่ได้วางใจในพระเยซู
ตอนต้ น เรื่ อ ง พวกสาวกถามพระเยซู ว่า ที่ ช ายผู้ นี้ เกิ ด มาตาบอดเป็ น
ความผิดของผู้ใด (ดูยอห์น 9:2) พระองค์ทรงตอบพวกเขาว่าสิ่งสาคัญของเรื่องนี้
เกิดขึ้นเพื่อให้พระเยซูทรงสาแดงการอัศจรรย์ในการรักษาโรค พระองค์ตรัสดังนี้ว่า
“มิใช่ว่าชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาได้ท้าบาป แต่เขาเกิดมาตาบอด เพื่อให้
พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา เราต้องกระท้าพระราชกิจของพระองค์
ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่ ถ้าถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดท้างานได้” (ยอห์น 9:3-4)
ดิฉันสงสั ยว่าบ่ อยแค่ไหนหนอที่เราเองเป็นเหมื อนสาวกเหล่านั้ น ทั้งใน
ภาพนี้ แ ละที่เล่ า ไว้ในพระคั มภี ร์ สอนเรื่ องทางเลื อกของพวกเขาและของเรา
ในปัจจุบัน เราเพลินมองดูรายละเอียดอย่างหนึ่งใกล้เกินไป จนมองไม่เห็นภาพ
หรือเรื่องใหญ่กว่านั้นใช่หรือไม่ เราจะหาทางวางใจพระเยซู หรือจะทางานหนัก
เพื่อรับใช้พระเจ้า เรามุ่งมั่นอยากเห็นฤทธานุภาพที่น่าอัศจรรย์ของพระเจ้าที่อยู่
รอบตัวเรา หรืออยากเห็นอะไรกันแน่

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

Cover art courtesy of Ann Lukesh. © 2014 Ann Lukesh. Prints of cover art are available
from fineartamerica.com/artists/ann+lukesh
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ไม่ใช่ผมเท่ำนัน้

1 ก.ค
2019

วันจันทร์ อ่ำน อพยพ 17:9-13
มือของโมเสสเมื่อยล้า...อาโรนกับเฮอร์ก็ช่วยยกมือท่านขึน้ คนละข้าง
มือของท่านก็ชูอยู่จนตะวันตกดิน (อพยพ 17:12)
ระหว่างเรี ยนชั้ นมั ธยมปลายปี สุ ดท้ าย ผมคุ มวงดนตรี ในการนมั สการที่
โรงเรียนชั้นมั ธยมต้นและทาพันธกิจคนไร้บ้านของเรา คื นวันพุธผมไปสอนเด็ ก ๆ
เล่นกีต้าร์และเล่นเบสที่คริสตจักรอีกแห่งหนึ่ง ตอนที่พันธกิจชั้นมัธยมปลายของเรา
ขาดศิ ษ ยาภิ บาลอยู่ หลายเดื อน ผมเห็ นความเจ็บ ปวดของเพื่ อน ๆ จึงตั ดสิ นใจ
ทาทุกอย่ า งเพื่ อให้ พันธกิ จดั งกล่ า วด าเนิ นต่ อไปได้ จนมื อของผมเริ่ มเมื่ อยล้ า
เหมือนกับโมเสส
ผมหลงผิ ด คิ ด เอาเองว่ า งาน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ทั้งหมดนี้เป็นความรับผิดชอบของผมแต่
ข้าพเจ้าจะพึง่ ผู้อื่นให้ช่วยทางาน
ผู้เดียว หลายปีทาให้ผมหลงคิดว่าพระเจ้า
ของพระเจ้าได้อย่างไร
ทรงต้ อ งการให้ ผ มท างานทั้ ง หมดนี้
คนเดียวบ่อย ๆ โดยลืมไปว่า ถึงพระองค์จะทรงใช้ผมทาก็จริง แต่ไม่ใช่มีผมคนเดียว
เท่านั้ นที่พระองค์ทรงใช้ ได้ ขนาดโมเสสเองก็ยั งต้ องมี อาโรนและเฮอร์ช่วยยกมื อ
ของท่านคนละข้าง แต่ผมกลับรับพันธกิจหลายอย่างไว้ทาคนเดียว
แม้อยากทาทุกสิ่งเพื่อพระเจ้าคนเดีย วแต่ก็เป็ นไปไม่ได้ และพระองค์ไม่
ทรงประสงค์ให้เป็นเช่นนั้นด้วย ไม่มีใครในพวกเราสักคนที่ส ามารถรับงานของ
พระเจ้า ไว้ท าคนเดี ย วไหว เรากั บ ชุ ม ชนแห่ ง ความเชื่ อ ต่ า งได้ รับ พระพรจาก
พระองค์ ถ้ ำเรำรู้ จั ก พึ่ งพระเจ้ ำและพึ่ งคริ สตจั ก รไปพร้ อ มกั นแล้ว เรำจะ
สำมำรถทำทุกสิ่งได้อย่ำงน่ำอัศจรรย์
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเปิดใจของข้าพระองค์ทั้งหลาย ยินดียอมรับผู้อื่น
มาช่ วยทางานที่พระองค์ ทรงเรี ย กใช้ อธิษ ฐานในพระนามพระเยซู ค ริ ส ต์ เจ้ า
อาเมน
คาเมรอน คาแทนซาโน (แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน พันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร
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2 ก.ค
เมล็ดแห่งเมตตำ
2019
วันอังคำร อ่ำน โคโลสี 3:1-12
ในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็นพวกที่บริสทุ ธิ์และเป็นพวก
ที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นาน
(โคโลสี 3:12)
ขณะนั่ งรอที่บริ เวณห้ องฉุกเฉิน ใจจดจ่ออยู่ กับอาการหอบหืดซึ่ งเป็ นโรค
เกี่ยวกับระบบหายใจของดิฉัน วันนั้นดิฉันไม่ได้ตั้งใจจะนอนโรงพยาบาล มีเด็กผูช้ าย
คนหนึ่งชื่อโดมินิคอายุห้าขวบนั่งอยู่ใกล้ ๆ ที่ศีรษะของเขามีพลาสเตอร์ขนาดเล็กติด
พยาบาลบอกว่าเขาหวาดกลั วมาก ดิฉั นจึงลุ กไปนั่งเก้าอี้ว่างที่ติ ดกับโดมิ นิคและ
แม่ ของเขา แล้ วเอ่ยปากถามเขาว่าอยากได้รูปสั ตว์ต่าง ๆ ในมื อถื อของดิ ฉันไหม
ขณะที่ความสนใจของดิฉันเปลี่ยนไปที่เด็กคนนั้น ดิฉันก็ได้เพื่อนใหม่คนหนึ่ง
ไม่ นานโดมินิคก็เห็นหญิ งชรากาลังร้องไห้อยู่อีกด้ านของห้ องรอพบแพทย์
ดิฉันถามเขาว่า “เรำไปดูคนชรำด้วยกั นดีไหม” เมื่อดิฉั นบอกหญิงชราคนนั้นว่า
โดมิ นิคเป็ นห่ วง เขาก็แนะนาตั วเองและจับมื อกั บโดมิ นิค ไม่ นานเขากั บโดมิ นิค
ก็เพลินดู รูปหมาหลายตัวที่เขาเลี้ยงไว้กับรูปหลานสาวของเขา เมื่อเห็ นทั้งสองคน
มี ใจเมตตากรุ ณ าเช่ นนั้ น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ดิ ฉั นจึ งยิ้ มได้ และความ
ความรักและความเมตตาของพระเจ้าส่องสว่าง
วิตกกังวลก็หายไปทันที
ผ่านข้าพเจ้าไปยังผู้มคี วามทุกข์โศกเศร้า
ปฏิกิริยาที่ดิฉันกับ
โดมินิคต่อกัน ช่วยดิฉันให้
เห็นความจริงว่า เราสามารถยอมให้พระเมตตาของพระเจ้าร่วมเดินทางไปกับเราทุกที่
ทุกแห่ง เมื่ อเราเพาะเมล็ดแห่งความเมตตาลงไปมันจะ งอกงามและเพิ่มขึ้นเป็ น
ทวีคูณ กำรกระทำและคำพูดของเรำแต่ละครั้งเป็นกำรถวำยเกียรติพระเจ้ำ
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าแห่งความเมตตา ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณสาหรับ
พระเมตตาที่ได้รับจากพระองค์ทุกวัน ขอให้ข้าพระองค์หาโอกาสเผยแพร่พระคุณ
และความรักของพระองค์แก่คนที่อยู่รอบข้าง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
ลิน แดเนียลส์ (แมสซาซูเสตส์ สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่นงั่ รอพบแพทย์ที่ห้องตรวจฉุกเฉิน
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วันพุธ อ่ำน มัทธิว 5:11-16
8
ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่า
เมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทา เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน
ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ (มัทธิว 5:16)

ควำมเสี่ยง

ตอนอายุ 19 ปี ดิ ฉั น รู้ สึ กว่า พระเจ้า ทรงสะกิ ด ดิ ฉั น เบา ๆ ให้ เ ข้ า ร่ วม
องค์ กรทาพันธกิจแห่งหนึ่งเต็มเวลาที่ โรงเรียนฝึกสาวก ครั้งหนึ่งดิฉันพยายาม
อย่างหนักเพื่อให้เข้าใจว่า พระเจ้าที่ดิฉันเคยบอกว่ารู้จักเมื่อสิบปีก่อน เดี๋ยวนี้ดู
เหมือนเป็นแค่ตวั๋ หรือบัตรผ่านประตูเท่านั้น ดิฉันพร้อมที่จะสละทุกสิง่ เพื่อโอกาสนี้
แต่ไม่มีใครในชีวิตของดิฉันเห็นด้วยและถามว่า “คุณรู้ได้อย่ำงไรว่ำพระเจ้ำทรง
สะกิดให้ทำเช่นนั้น” ทุกคนมีคาถามที่ดูเหมือนจะคิดว่าดิฉันเสียสติไปแล้ว
แต่ใจของดิฉันมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องนี้และรู้ว่าดิฉันมาจากพระเจ้า นี่คือ
สิ่งที่ดิฉันต้องยึดมั่นเมื่อทุกสิ่งดู เหมือนไม่มีเหตุผลและไม่เข้าใจ การทาตามการ
ทรงนาของพระเจ้าทาให้ดิ ฉั นมี ความสุข และเต็มใจทามากขึ้น ดิฉั นมีค วามสุ ข
กับ สิ่ งที่ต นเองเลื อกและจะทาตาม
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระทั ย พระเจ้ า ต่ อ ไป เมื่ อ ความ
แม้ไม่มีใครเข้าใจ ข้าพเจ้าก็พร้อม
สว่างของดิฉั นส่องแสงจ้า ผู้พบเห็ น
ตอบรับการทรงเรียกของพระเจ้า
เข้าบอกจะว่าสิ่งที่ดิฉันทานั้นถูกแล้ว
บางครั้ง การทาตั วให้ พร้ อมเพื่อรั บ ใช้ พระเจ้า เราต้ องเสี่ ย งหลายอย่ า ง
บางครั้ ง การเสี่ ย งนั้ น ทาให้ เราต้ องออกจากชี วิต ที่ส ะดวกสบาย แต่ ค วามไม่
สะดวกสบายและไม่เข้าใจที่อึมครึมนั่นแหละที่ทาให้เราส่องสว่างได้ดีสุด
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้พร้อมออกไปทาตามที่
พระองค์ทรงเรียกใช้ และให้ วางใจในการทรงนา เพื่อความความสว่างของข้ า
พระองค์ทั้งหลาย จะได้ปรากฏต่อสายตาผู้อื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
อามอเรลล์ เรนีชา บราวน์ (เกรนาดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อให้กล้าทาตามการทรงเรียกของพระเจ้า
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จงชื่นบำน อธิษฐำน และขอบพระคุณ

วันพฤหัสบดี อ่ำน 1 เธสะโลนิกำ 5:12-24
จงชื่นบานอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างสม่าเสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณี
เพราะนี่แหละเป็นน้าพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์
เพื่อท่านทั้งหลาย (1 เธสะโลนิกำ 5:16-18)
ผมเป็นคริสเตียนนานกว่า 40 ปีแล้ว เคยศึกษาและภาวนา 1 เธสะโลนิกา
มาแล้วหลายต่ อหลายครั้ ง ยิ่งอ่ านมากขึ้นและพิจารณาข้อพระคัมภีร์ที่อ้างถึ ง
ข้ างบนนี้ ทุ กวลี อย่ า งช้ าลง จนกระทั่ง เมื่ อ ลู ก ชายคนเล็ ก ของผมเป็ น ทหารไป
ประจาการอยูต่ ่างประเทศ ผมจึงเริ่มเข้าใจคาพูดของเปาโลอย่างลึกซึ้งและกว้างขึ้น
เมื่ อคนที่เรารักตกอยู่ ในอันตราย เราจะพบว่า ตนเองอธิ ษ ฐานและเกา
ศีรษะไปพลาง ขณะขับ รถหรือรับประทานอาหารกลางวัน ผมพบว่าที่ต นเอง
อธิษ ฐานไม่อยากหยุดเช่นนี้ เป็นเรื่องใหม่ในความสัมพันธ์ของผมกับพระคริส ต์
ทั้ง ๆ ที่พ ระองค์ ทรงอยู่ กั บ เราเสมอ แต่ เราเคยใช้ โ อกาสนี้ เข้ า เฝ้ า ด้ ว ยการ
อธิษฐานมากแค่ไหน เดี๋ยวนี้ลูกชายของผมปลอดภัยแล้วและปีหน้าจะได้กลับบ้าน
เดี๋ยวนี้ผมรู้แล้วว่าถึงเรามีหน้าที่เลี้ยงดูเขา แต่เขาเป็นของพระคริสต์ ปัจจุบันนี้
ผมใช้โอกาสที่มีอยู่เข้าเฝ้าองค์พระเยซูเจ้า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
และพระผู้ช่วยให้รอด เพื่ออธิษฐานกับ
ข้าพเจ้าชื่นใจที่ได้อธิษฐานและ
พระองค์นับครั้งไม่ถ้วน
ขอบพระคุณในวันนี้และตลอดไป
อธิ ษ ฐำน ข้ าแต่ พ ระเจ้ า พระบิ ด าบน
สวรรค์ ขอบพระคุณที่ทรงฟังและทรงตอบ คาทูลขอของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอให้
ข้าพระองค์ตั้งใจเพื่ออธิษฐานทุกวัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เท็ด วิทฟอร์ด (แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ทคี่ นทีต่ นรักไปเป็นทหารประจาการอยู่ต่างประเทศ
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วันศุกร์ อ่ำน ปฐมกำล 1:20-27
พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขนึ้ ตามพระฉายาของพระองค์ (ปฐมกำล 1:27)
ที่สวนสัตว์โฮโนลูลู ดิฉันกับสามีพากันหัวเราะที่เห็นนกสีเทาหน้าแดงทาให้
ดูเหมือนมันกาลังอาย และนึกประหลาดใจที่ได้ยินนกแก้วสีแดง เขียวและเหลือง
กาลังส่งเสียงบ่นอยู่บนต้นไม้ พอเห็นนกสีน้าเงินหงอนเหมือนหมวกแฟนซี ทาให้
นึกถึงวิธีที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์
เราตัดเย็บเสื้อผ้าหลายสีเหมือนที่พระเจ้าทรงสร้างขนนก เราใช้ต้นไม้ทาโต๊ะ
และสร้างบ้าน แขวนภาพโลกของพระเจ้าที่สวยงามประดับบนผนังบ้าน เมื่อดิฉันดู
โทรทัศน์ หรือเลื่ อนดู ภาพในสื่ อออนไลน์จะรู้สึ กไม่ ค่ อยพึงพอใจเท่ าไรนั ก แต่พอ
ทาอาหารอร่อย ๆ ให้ครอบครัวรับประทานหรือวาดรูปด้วยตนเองก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ
พระเจ้ำผู้สร้ำงสรรค์ทรงสร้ำงมนุษย์ให้รกั กำรสรรค์สร้ำงเหมือนพระองค์
ถ้าเราสร้างหรือทาบางสิ่งบางอย่าง เช่นทาสวน ร้องเพลง หรือเย็บหมวก เรารู้สึก
มีความสุขเพราะได้ทาตามพระประสงค์ที่ทรงมีสาหรับเรา ความเป็นไปได้ในการ
สร้างสรรค์นั้นกว้างใหญ่เท่ากับโลกที่พระองค์ทรงสร้างไว้เพื่อให้เราได้ชื่นชม
อธิ ษ ฐำน ขอทรง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าทรงสร้างข้าพเจ้าให้เป็นนักสร้างสรรค์ ประทานความคิ ดและความ
มั่นใจในการสร้างสรรค์ตามที่
พระองค์ มอบไว้ เพื่ อให้ ข้ าพระองค์ ทั้ งหลายสร้ างชี วิตของตนเองและของผู้ อื่นให้
น่าสนใจและน่ารื่นรมย์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เจเนต แอสบริดจ์ (วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อให้ชีวติ ของเราสะท้อนพระลักษณะสร้างสรรค์ของ
พระเจ้า
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ควำมสว่ำงแท้

วันเสำร์ อ่ำน สดุดี 34:1-8
พระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถ
ชูใจคนเหล่านั้น ที่มคี วามทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจ
ซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า (2 โครินธ์ 1:4)
ดิฉันป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและกาลังหาหมอรักษาอยู่ หลังจากเกิดวิกฤติการณ์
ใจของดิฉันจดจ่ออยูก่ ับพระบิดาบนสวรรค์ ผู้ทรงดูแลและประทับอยู่ด้วยอย่างมั่นคง
ระหว่างที่ดิฉันมีความทุกข์ยาก ขอบคุณพระเจ้าสาหรับครอบครัวที่ให้ความช่วยเหลือ
ด้วยความรักไร้เงื่อนไขและให้กาลังใจ ขอบคุณแพทย์ที่ช่วยรักษา และบรรดาผู้ ที่
อธิษฐานเผื่ อดิ ฉั นให้ หายป่ วยและได้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พักฟื้น สาคัญที่สุดก็คือ ดิฉันขอบคุณ
พระเจ้าทรงสามารถเปลี่ยนวิกฤติ
พระเจ้ าที่ ท รงอุ้ มชู ข ณะที่ ดิ ฉั นช่ วย
ให้เป็นโอกาสได้รับใช้พระองค์
ตนเองไม่ได้
ตลอดประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ในฐานะที่เป็นอนุศาสกของวิทยาลัย ดิฉันมี
ความมั่ นใจและสามารถช่ วยชี้ นาและหนุนใจผู้ อื่นที่ประสบวิกฤติ กาล การรั บใช้
พระเจ้าสิ่ งที่น่ายิ นดี และเป็ นความรั บผิดชอบยิ่ งใหญ่ ที่ได้ นาผู้ อื่นมาหาพระเยซู
ดิ ฉั นได้ รับ แรงดลใจจากพระวิญ ญาณบริ สุ ทธิ์ให้ ประกาศข่ าวดี เรื่ องความรอด
ดิฉันถ่อมใจที่รู้ว่าท่ามกลางวิกฤติที่เกิดขึ้น เรำยังสำมำรถยืนหยัดเป็นท่อพระพร
สำหรับผู้อื่นได้
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณแพทย์ผู้ประเสริฐ ที่ทรงเป็นความสว่างและ
ช่วยนาชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากหลุมลึกแห่งความเศร้า และสาหรับ
ความรักที่ช่วยเยียวยาและคุ้มครองชีวิตของข้าพระองค์ไว้ อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลูซีเรีย อากุยเร นารันโย (คาลี โคลอมเบีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน อนุศาสกของวิทยาลัย
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เวลำที่เหลืออยู่

7 ก.ค
2019

วันอำทิตย์ อ่ำน เอเฟซัส 5:15-17
ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลาย
จะมีจิตใจที่มีปัญญา (สดุดี 90:12)
ตอนผมยังหนุ่มอยู่ ฤดูร้อนดูเหมือนยาวนานชั่วนิรันดร แต่พออายุเลย 65 ปี
แล้ วก็ ไม่ รู้สึ กเหมื อนเดิ มอี ก ต่ อไป ขณะปั่ น จักรยานอยู่ กับ ที่ ในโรงยิ มท้อ งถิ่ น
ทุกครั้ง ผมรู้ตัวว่าเวลาผ่านไป หน้ าปัดรถจักรยานจะบอกข้อมูลต่ าง ๆ ให้ผมรู้
แต่ผมเจาะจงเลือกดูแค่สองอย่าง คือเวลาที่ผ่านไปแล้วและเวลาที่เหลืออยู่
พระธรรมเอเฟซัสที่อ่านวันนี้เตือนผมให้ ใช้ชีวิต อย่างชาญฉลาด และให้
รู้จัก “ฉวยโอกำส” (ดูข้อ 16) เมื่อคิดถึงเวลาที่ผ่านไปในชีวิตทาให้ผมรู้ว่าตนเอง
ไม่ สู้ ฉ ลาดเท่า ไรนั ก บางที นี่แ หละคื อ สิ่ ง ที่ ให้ ผ มอยากเน้ น เรื่ องการใช้ เวลาที่
เหลืออยู่ เพื่อทาสิ่งต่าง ๆ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ที่พระเจ้าทรงต้องการให้
ข้าพเจ้าจะใช้เวลาทัง้ หมดที่พระเจ้าประทานให้ ผมทาในอนาคต
แล้ ว ผมจะท าให้
สาเร็จได้อย่ างไร ผมต้ องเริ่มทาความเข้ าใจก่อนว่า เวลาก็เหมือนพริบ ตาเดีย ว
ในกระแสพายุแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานโอกาสหลายอย่างให้ ถ้าผมเอาแต่
แก้ ตั วก็ จะพลาดโอกาสได้ ช่ ว ยเหลื อผู้ ที่ ขั ด สนจนปั ญ ญา เวลากาลั ง ส่ ง เสี ย ง
ร้องเตือนเราอยู่ ตั้ งแต่ นี้ไป แทนที่จะลั งเลใจ ผมจะฟังเสี ยงของพระเจ้าและ
รีบทาให้ทันท่วงที
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาบนสวรรค์ โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ใช้
เวลาอย่างฉลาด เพื่อทาความดีถวายพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
วิลเลียม อาเวอรี ไพค์ (เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่เกษียณงานแล้ว
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8 ก.ค
ชูใจ
2019
วันจันทร์ อ่ำน เยเรมีย์ 29:1-14
พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สาหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อ
สวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า
(เยเรมีย์ 29:11)
ข้อพระคัมภีร์ที่อ้างถึงข้างบนนี้ เป็นข้อหนึ่งที่นิยมท่องจากันมากที่สุด ซึ่งก็
น่ าจะเป็ นเช่ น นั้ น แต่ มีน้อยคนที่ รู้ว่า ข้ อนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของจดหมายเขี ย นถึ ง
อิสราเอลที่เป็นเชลยศึกและยัง ต้องเป็นเชลยต่อไปอีกเจ็ดสิบปี พระเจ้ามิได้ตรัส
กับประชาชนที่อยู่เย็นเป็นสุขในบ้านที่แสนสบายพร้อมกับครอบครัว แต่ตรัสกับ
ประชาชนที่กาลังประสบความทุกข์เข็ญใจ
ออกจะง่ายที่เราได้รับความชูใจจากพระวจนะข้อนี้โดยไม่ต้องรู้บริบทก็ได้
แต่ถ้ารู้ก็ยิ่งจะมีความหมายยิง่ ขึน้ ดิฉันเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความจริงในกรณีของดิฉนั
ที่กาลั ง ต่ อสู้ กับ โรคมะเร็ ง ถึ งโรคร้ า ยของดิ ฉั นจะไม่ ใช่ การลงโทษเหมื อ นกั บ
อิส ราเอลที่ถูกกวาดต้ อนเป็ นเชลยก็จริง แต่ก็เป็นช่วงเวลาลาบากที่สุด ในชีวิต
ของดิ ฉัน บางครั้ งดิ ฉันรู้ สึกกลัวบ้ างเล็ กน้ อยว่า จะมี อะไรรออยู่ ข้ างหน้ า และ
บางครั้งก็กลัวมาก แต่ส่วนใหญ่แล้วดิฉันมีสันติสุขเกินกว่าหญิงผู้เป็นทั้งภรรยา
และแม่อายุ 40 ปี ที่กาลังเป็นมะเร็งเต้านม
สันติสุขนี้มำจำกพระเจ้ำ ผู้ท รงมีแผนกำรจะให้ดิฉันมีสวัสดิภำพไม่ใ ช่
ทุกขภำพ ดิฉันจึงขอบคุณพระ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ดารัส ที่ช่ วยชู ใจพวกอิ สราเอล
เมื่อหลายพันปีก่อน ยังสามารถ ไม่ว่าสถานการณ์ของข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไร
พระดารัสของพระเจ้าก็ช่วยชูใจข้าพเจ้าได้
ชูใจดิฉันได้ในปัจจุบัน
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงชูใจข้าพระองค์ทั้งหลายในยามมีความ
ทุกข์ยาก ขอให้ข้าพระองค์ได้สัมผัสการประทับอยู่ของพระองค์ แม้ในสถานการณ์
ที่ทาให้เดือดร้อน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
คิม ฮาร์มส์ (ไอโอวา สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ทเี่ ป็นโรคมะเร็ง
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9 ก.ค
2019
วันอังคำร อ่ำน สดุดี 104:10-24
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ได้ทรงทวีพระราชกิจอันอัศจรรย์
ของพระองค์ และพระดาริของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ไม่มีผู้ใด
เทียบเทียมพระองค์ ถ้าข้าพระองค์จะประกาศและบอกกล่าวแล้ว
ก็มีมากมายเหลือที่จะนับ (สดุดี 40:5)

สำคัญอยู่ที่รำยละเอียด

ตอนบ่ายในเดือนเมษายนอากาศร้อนผ่าว ดิฉันไปรับลูกสาวอายุ 5 ขวบ
จากโรงเรียน เราต้องเดินเพราะไม่มีค่ารถโดยสาร ต้องรีบเดินจนเหงื่อไหลพลั่ก
และอยากมีรถสักคันหนึ่ง
ระหว่างเดินทางกลับบ้านมีแม่ไก่ตัวหนึ่งเดินข้ามถนน ความไร้เดียงสาทาให้
ลูกสาวแปลกใจและถามดิฉันว่า “แม่คะ ทำไมหัวแม่เท้ำของไก่ถึงอยู่ด้ำนหลัง
ขำด้วยคะ” ดิฉันหัวเราะและตอบว่า “ถ้ำหัวแม่เท้ำของไก่ไม่อยู่ด้ำนหลังมันจะ
ทรงตัวได้ไม่ค่อยดี”
เมื่อตอบคาถามของลูกไปอย่างนั้ นแล้วดิฉันรู้สึกอึดอัดใจ เพราะรู้ตั วว่า
ขณะที่ดิฉันอยู่ในสถานการณ์ลาบากอย่างปัจจุบันนี้ ลูกสาวตัวเล็ก ๆ เห็นมองเห็น
ฝีพระหัตถ์ที่น่าอัศจรรย์ในธรรมชาติที่พระเจ้าสร้าง ดิฉันมัวหมกมุ่นอยู่กับปัญหา
ของครอบครัวมาหลายสัปดาห์จึงมองไม่เห็นและไม่ได้ชื่นชมรายละเอียดเล็ก ๆ
น้อย ๆ แต่พอเอาใจใส่ดูธรรมชาติที่พระเจ้าทรงออกแบบสร้างไว้ละเอียดและรอบคอบ
ถึงได้เข้าใจว่าแม้แต่สิ่งเล็กน้อยในชีวิตของดิฉันก็สาคัญสาหรับพระองค์ด้วย
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าทรงห่วงใยทุกส่วนในชีวิตของข้าพเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่ทรงดูแล
รายละเอี ย ดแม้ แ ต่ เ รื่ อ ง
เล็ กน้ อยในชี วิต ของข้ า พระองค์ ทั้ง หลาย ขอให้ ข้ า พระองค์ จดจาไว้ว่า ทุกสิ่ ง
ทางานร่วมกันเพื่อถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระองค์ อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แคธรีน ควาโว (อักกรา กานา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่ไม่มีพาหนะในการขับขี่
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10 ก.ค
กำรรับใช้แบบง่ำย ๆ
2019
วันพุธ อ่ำน มัทธิว 25:31-40
พระมหากษัตริย์จะตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
ซึ่งท่านได้กระทาแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้
ถึงแม้จะต่าต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทาแก่เราด้วย” (มัทธิว 25:40)

วันหนึ่งขณะที่เรากาลังรอรถโดยสาร คุณแม่คุยกับผู้ดู แลที่พักรถโดยสารว่า
เขาจาเป็นต้องมีพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ผมสังเกตว่าเขาฟังอย่างระมัดระวัง
และประทั บใจค าพยานของคุ ณแม่ คุ ณแม่ เป็ นคนรั กผู้ อื่ นและพร้ อมที่ จะแบ่ งปั น
ความเชื่อของท่าน
ตอนกาลั งเตรีย มตั วรั บ ใช้ พระเจ้า ผมฟั งค าบรรยายหลายอย่ า ง เช่ น
“วิธีกำรเป็นพยำน” แต่ถ้าวันนี้ผมมีโอกาสได้แบ่ งปันความเชื่อ ผมจะคิดถึงการ
เป็ น พยานเพื่ อ พระเยซู ข องคุ ณ แม่ เมื่ อท่ า นอยากแบ่ ง ปั นพระคริ ส ต์ แ ก่ ใคร
คาพยานของท่านเกิดจากความรักและห่วงใยผู้อื่นอย่างแท้จริง มิใช่แค่ทาตาม
วิธีการเป็นขั้นตอนเหมือนที่สอน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
กันในห้ องเรียน ที่ผ มประทับ ใจ
วันนี้ไม่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถ
การกระทาของคุ ณแม่ที่มีความ
เป็นพยานเรื่องพระคริสต์ได้
เชื่อจากใจจริง และอยากให้ทุกคน
ที่ท่านพบปะรู้จักฤทธิ์อานาจแห่ ง ความรอดของพระคริส ต์ คุ ณ แม่ ไม่ ได้ คิ ด ว่า
ตนเองเป็นผู้รับใช้ แต่ก็เลี้ ยงดู ผู้คนด้วยการอธิษฐานกับผู้ที่ต้องการค าอธิษ ฐาน
หนุนใจคนที่ท้อถอย ท่านเพียงแต่ทาสิ่งที่จาเป็นเพื่อช่วยผู้อื่นและแบ่งปันความเชื่อ
แก่พวกเขา
ผมเรียนตัวอย่างจากคุณแม่ที่แบ่งปันความเชื่อของเราโดยไม่ต้องมีอะไร
ยุ่งยาก หรือมีพิธีรีตองแต่อย่างใด ซึ่งใคร ๆ ก็ทาได้ทุกวัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
อธิ ษฐำน ข้ าแต่ พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ ทั้งหลายให้ แบ่ งปั นความรักของ
พระองค์และเป็นพยานเรื่องความรอดแก่ผู้อื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
แทด เอช. คาร์เตอร์ (เท็กซัส สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่เป็นแบบอย่างความเชื่อให้แก่ขา้ พเจ้า
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ควำมสัมพันธ์บริสุทธิ์ศกั ดิ์สิทธิ์

11 ก.ค
2019

วันพฤหัสบดี อ่ำน โรม 5:1-6
จงช่วยรับภาระของกันและกัน ท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติ
ของพระคริสต์ (กำลำเทีย 6:2)

ปี 2014 ดิฉันรู้ว่ามี เนื้องอกในสมอง หลังการใช้เวลาผ่าตั ดหลายชั่ งโมง
แพทย์วินิจฉัยว่าเนื้องอกนั้นตัดออกไม่ได้ ต้องฉายรังสีให้ก้อนเนื้อสลายตัวลงแทน
เพื่อป้องกันมิให้เกิดบาดแผลและมิให้มันเติบโตต่อไป
เรื่อ งนี้ รู้ สึ กราวกั บ ถู กระเบิ ด ตอนอายุ 80 ปี ชี วิต ของดิ ฉั น มี ค วามสุ ข
สมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรงดี และมีอิสรภาพ เดี๋ยวนี้ดิฉันถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนวิถี
ชีวิตเป็ นอย่างอื่น เพราะสายตา ต่อมใต้สมอง ต่อมหมวกไต และระบบต่ าง ๆ
เสียหายถาวร ดิฉันขับรถไม่ได้แล้ว ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เคยทาเป็น
กิจวัตร โดยเฉพาะการทากิจกรรมที่โบสถ์ พอกลับจากการฉายรังสีมาอยู่บ้านได้
ไม่นาน กลุ่ มสตรีจากคริสตจักรอาสาสมั ครขับรถพาดิฉั นไปส่งที่ต่าง ๆ ซึ่งดิฉั น
จาเป็นต้องไป และเป็นเช่นนี้นาน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
กว่า 3 ปี เราจึงกลายเป็ นเพื่อน
พระเจ้าทรงให้โอกาสเรียนรู้สงิ่ ต่าง ๆ
สนิทที่มีชีวิตเกื้อกูลกันและกัน
มากมาย จากประสบการณ์ของข้าพเจ้า
ตลอดเวลาที่ดิ ฉันต่ อสู้ กับ
โรคร้าย โดยมี ชุมชนคอยเอาใจใส่
ดูแล พระเจ้าทรงสอนบทเรียนล้าค่า จากพระธรรมกาลาเทีย 6:2 เรื่องการพึ่งพา
อาศั ย กั น และกั น ในชุ มชน เดี๋ ย วนี้ ดิ ฉั น เห็ น คุ ณ ค่ า ของความสั มพั นธ์ บ ริ สุ ท ธิ์
ศักดิ์สิทธิ์อย่างเต็มเปี่ยม และรู้ว่าชีวิตของคนเรำสั้นมำก ต้องรีบแสดงควำมรัก
ควำมเมตตำ และควำมปรำรถนำอยำกช่วยเหลือผู้อื่น
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย เปิดใจรับพระประสงค์ของ
พระองค์ทุกสถานการณ์ในชีวิต อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลูลีน เอส. แอนเดอร์สัน (นอร์ธคาโลไลนา สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน นักรังสีวิทยา
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เจ้ำแม็กซ์

วันศุกร์ อ่ำน ยอห์น 10:1-14
(ผู้เฝ้าประตู) เรียกชื่อแกะของท่าน และนาออกไป (ยอห์น 10:3)

เจ้าแม็กซ์แมวของผมไม่ค่อยฉลาดเท่าไรนัก แต่มันชอบคลอเคลียแข้ง และ
ขาน่าเอ็นดูและชอบอยู่กับคน ถึงเวลากินอาหารเช้ามันใช้อุ้งเท้าเขี่ยที่ขาผมให้ลูบ
หัวของมัน พอผมลุกขึ้นเดินเข้าห้องน้า มันจะวิ่งขึ้นไปชั้นบนของบ้านแล้วร้อง
เหมีย ว ๆ ด้วยความหวาดกลัว เพราะไม่ เห็นว่าผมอยู่ที่ไหน ทุกครั้งผมจะเปิ ด
ประตูและบอกมันว่า “แม็กซ์ ไม่เป็นไรนะ”
บางครั้งความสัมพันธ์ของผมกับพระเจ้าก็เป็นเช่ นนั้นด้วย พระองค์ทรง
อยู่ด้วยเสมอ แต่บ างคราวผมไม่รู้สึกและลืมไป เมื่อไม่รู้ว่าพระองค์ประทับอยู่
ด้วยผมจะรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งและเป็นทุกข์ แต่พอผมร้องหาพระเจ้า พระองค์จะ
ทรงเรียกชื่อผมเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจ ถึงบำงครั้งผมจะรู้สึกว่ำตนเองไม่ฉลำด
แต่พระเจ้ำทรงอดทนกับผมเสมอ ด้วยพระคุณและควำมรักของพระองค์
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้ าพระองค์ทั้งหลายด้ วยพระคุณและความรั ก
ให้ ค อยฟั ง เสี ย งและตามหาพระองค์
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ขออธิษ ฐานตามที่ พระเยซู ทรงสอนว่ า
ถ้าข้าพเจ้าหลงทาง
พระเจ้าทรงเรียกชื่อของข้าพเจ้า “ข้ ำแต่ พ ระบิ ดำแห่ งข้ ำพระองค์
ทั้ งหลำย ผู้ ท รงสถิ ตในสวรรค์ ขอให้
พระนำมของพระองค์เป็นที่เคำรพสักกำระ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มำตั้งอยู่...
เหตุว่ำรำชอำนำจ และฤทธิ์เดช และพระสิริเป็นของพระองค์สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์ ”
อาเมน (มัทธิว 6:9-13)
เรย์มอนด์ ล็อคเลย์ (แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่รู้สึกว่าขาดการติดต่อกับพระเจ้า
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เด็ก ๆ รูด้ กี ว่ำ
วันเสำร์ อ่ำน มัทธิว 18:1-5

13 ก.ค
2019

พระเยซูทรงตอบว่า “พวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่า พระองค์ทรงกระทา
ให้คาสรรเสริญอันจริงแท้ ออกมาจากปากเด็กและทารกทีย่ ังไม่หย่านม”
(มัทธิว 21:16)
วันหนึ่งขณะที่เรากาลังเตรียมตัวออกนอกบ้าน ลูกชายอายุ 4 ขวบของ
ดิฉันพูดว่า “ก่อนออกจำกบ้ำนควรอธิษฐำน” เมื่อถามว่าเขาอยากอธิษฐาน
เพื่ออะไร เขาตอบว่าให้เรา “ขอบคุณพระเจ้ำสำหรับพระเยซู”
ถ้าเราช่วยลูกให้โตขึ้นในความเชื่อ พวกเขาจะช่วยให้เราเปลี่ยนวิสัยทัศน์
ใหม่เป็นการตอบแทน ดิฉันอธิษฐานขอบพระคุณสาหรับพระพรที่ได้รับทุกวัน
ตลอดชีวิต บางครั้งจะมีพระพรหลายอย่างเข้ามาและผ่านไปโดยเราไม่ได้สังเกต
แต่ลูกชายวัยสี่ขวบเตือนดิฉันว่าเรามีพระพรอยู่รอบข้างทุกวัน อย่างหนึ่งที่สาคัญ
ที่สุดก็คือเราได้รับพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งเป็นพระคุณที่พร้อมสาหรับเรา
แต่ละคนเสมอ วันนั้นลูกชายวัยสี่ขวบเตือนดิฉันให้ตระหนักความจริงข้อนี้
ไม่มีใครเข้ำใจแผ่นดิน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ของพ ระเจ้ ำ ดี ก ว่ ำ เด็ ก ๆ
วันนี้ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณสาหรับ
เหมือนที่พระเยซูทรงบอกให้
ของประทานที่ผ่านมาทางพระเยซูคริสต์
เรำมีควำมเชื่อเหมือนเด็กเล็ก
อธิษฐำน ข้ าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณสาหรับพระเยซูและพระคุ ณอั นอุดมที่ทรง
เตรียมให้ข้ าพระองค์ทั้งหลายทางพระเยซู อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
ดีปิกา เอมมานูเอล ซาการ์ (ราชสถาน อินเดีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน แม่กับลูก
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สันติสุขในพำยุ

วันอำทิตย์ อ่ำน สดุดี 46:1-3
ถ้าพระธรรมของพระองค์ไม่เป็นทีป่ ีติยินดีของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
คงพินาศแล้วในความทุกข์ยากของข้าพระองค์ (สดุดี 119:92)
ดิฉันอาศัยอยู่รัฐฟลอริดามาแล้วหลายปี นี่เป็นครั้งแรกที่พายุเฮอริเคนพัด
กระหน่า ดิฉันเคยเห็นความพินาศที่เกิดจากพายุร้ายมาก่อน แต่ไม่เคยประสบกับ
ตนเองอย่างนี้ ขณะที่เราเฝ้าดูรายงานเรื่องพายุสร้างความเสียหายให้เกาะต่าง ๆ
ที่ข วางทางมั น เราเตรีย มตั วอย่ า งดี ที่สุด เท่า ที่ทาได้ เพื่อจะกลั บ บ้ านและหาที่
ปลอดภัยรอให้มันพัดผ่านไป
เป็นการรอที่เต็มด้วยความกลัว ไม่แน่ใจ และความตึงเครียด เราไม่มีทางรู้
ว่าพายุจะพัดไปทาลายที่ไหนบ้างและผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไร จึงกระวนกระวาย
ว่ า อะไรจะเกิ ด ขึ้ น กั บ เพื่ อ น ๆ และ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ครอบครัวของพวกเขา เราจึงอธิษฐาน
เมื่อถูกการทดลองใด ๆ
ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ มีช่วงหนึ่งซึ่ ง
ข้าพเจ้าสามารถพึง่ พระเจ้าได้
นาสั นติสุ ขมาให้ ดิฉั นรู้ว่าพระเจ้าทรง
ประทับอยู่ด้วย และจะทรงดูแลเราให้ ผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าพายุเฮอริเคนจะเหลื อ
อะไรไว้บ้างก็ตาม เมื่อลมสงบลงแล้ว เราจึงเริ่มเดินทางกลับบ้าน ใจของดิฉันมี
สันติ สุขเพราะรู้ว่า ถึ งจะมี อะไรจะรออยู่ข้ำงหน้ ำ เรำก็จ ะผ่ำนพ้ นไปได้โดยมี
พระเจ้ำทรงอยู่เคียงคู่เรำ
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดนาข้าพระองค์ทั้งหลายไปหาผู้ที่ต้องการคาหนุนใจ
และประทานค าพู ด ให้ ข้ า พระองค์ จ ะหนุ น ความเชื่ อของพวกเขาให้ เข้ มแข็ ง
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ทริช คริเดอร์ (ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
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วัตถุประสงค์ใหม่
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วันจันทร์ อ่ำน 1 ซำมูเอล 3:1-10
พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิง่ คือคนทั้งปวง
ที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ (โรม 8:28)

หลายปีมาแล้ ว อุบั ติเหตุทางรถยนต์ ส่งผลให้ขาซ้ายของผมหั กต้ องตัดทิ้ง
กระดูกสันหลังบาดเจ็บห้าแห่ง ตอนนั้นผมทางานในกองทัพและได้รับเงินเดือนขั้น
สูงสุด การบาดเจ็บทาให้ผมต้องเกษียณอายุและรักษาตัว ขณะนอนโรงพยาบาลอยู่
หลายเดื อนผมถามว่าทาไมพระเจ้าอนุ ญาตให้ สิ่ งนี้ เกิ ดขึ้ น บางครั้งผมสาปแช่ ง
พระเจ้ าเพราะความเจ็ บปวดที่ ได้ รับ ที่ ต้ องเกษี ย ณจากงานที่ผ มรั ก และอยู่ ใน
สภาวะซึมเศร้า
ระหว่างเข้ าร่ วมประชุ มศิ ษ ย์ เก่ าของโรงเรี ยนชั้ นมั ธยมปลาย ผมรื้ อฟื้ น
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่ง ไม่นานหลังจากนั้นเราก็แต่งงานกัน เธอเคย
เป็นนักสังคมสงเคราะห์ด้านการแพทย์มาก่อน จึงอาสาสมัครทางานที่โรงพยาบาล
และไม่นานเธอก็ ชวนให้ผมอาสาสมัครแสดงมายากลให้ผู้ที่เข้าโรงพยาบาลเด็ กชม
ไม่นานพันธกิจการแสดงก็ขยายไปที่โรงพยาบาลอื่น ๆ อีกสามแห่ง เราช่วยกันสร้าง
รอยยิ้มและความชื่นบานแก่พวกเด็ก ๆ อยู่นาน 18 ปี
เริ่มทาพันธกิจของเราได้ไม่นาน บรรดาพ่อแม่ของเด็ก ๆ ที่เราพบตามวอร์ด
รั กษาโรคเด็ กก็ เริ่ มขอบคุ ณ เราที่ น าความหรรษามาให้ ลู ก ๆ ของเขา เมื่ อเรา
ตัดสินใจยุติงานที่โรงพยาบาลแล้ว ผมถึงเข้าใจอย่างถ่ องแท้ว่าพระเจ้าทรงทางาน
อย่างไร หลังที่ผมประสบ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
อุ บั ติ เหตุ จ นพิ ก ารแล้ ว
เป็นเวลาเตรียมผมเพื่อให้ ข้าพเจ้าสามารถตรวจดูความสูญเสียที่เกิดขึ้นวันนี้
น าความสุ ข หรรษาไป
เพื่อหาทางรับใช้พระเจ้าในวันถัดไป
มอบแก่ผู้อื่น
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้เห็นวัตถุประสงค์ใหม่ที่
พระองค์ทรงตั้งไว้ในปลายทางตันทุกแห่ง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
จอห์น เอส. แมคเคลนาฮัน (เนวาดา สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้พิการจากอุบตั ิเหตุทางรถยนต์
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เรำเลือกเจ้ำแล้ว

วันอังคำร อ่ำน 1 ทิโมธี 1:12-16
พระเยซูตรัสแก่ (ฟาริสี) ว่า “คนเจ็บต้องการหมอ แต่คนสบายไม่ต้องการ
เรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรียกคนที่พวกท่าน
ว่านอกรีต” (มำระโก 2:17)
ขณะผมกาลังอ่านพระคัมภีร์ที่สนามหญ้าในเรือนจา มีเพื่อนนักโทษคนหนึ่ง
เดิ นเข้ ามาหาและเริ่ มเล่าให้ ฟังว่า เขามี บางเรื่ องอยากคุ ยด้ วย ผมจึงคุ ยกั บเขา
ประมาณ 20 นาที หลังจากนั้นผมต้องรีบไปที่ห้องนมัสการ เขาถามอย่างไม่แน่ใจว่า
“ขอผมไปด้ วยคนได้ไหมครับ” ผมตอบว่าได้ เมื่อการนมัสการเลิกแล้ว เขาขอให้
ผมรอเพื่อจะไปคุยกับอนุศาสก หลังจากคุยกันสักครู่ทั้งสองก็เดินมาหาผม
ท่ า นอนุ ศ าสกบอกผมว่ า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
“ผมรู้ว่ำคุณพอมีควำมรู้เรื่องพระ
ไม่ว่าอดีตของข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไร
วจนะ” แล้ วก็ ถ ามว่ า ผมสนใจจะ
พระเจ้าก็ทรงใช้ขา้ พเจ้าได้
สอนพระคั ม ภี ร์ ใ นชั้ น เรี ย นไหม
ผมพยายามอธิบายกับ ท่า นว่า ผมไม่ คิ ด ว่า จะทาได้ ท่า นจึง ถามผมอี กว่า เป็ น
เพราะเรื่องในอดีตของคุณใช่ไหม ผมผงกศีรษะรับว่าใช่ ท่านจึงพูดว่า “พระเจ้ ำ
มิได้ ทรงต้ องกำรผู้ที่ มีควำมดี พร้อม แต่ ท รงพร้ อ มจะเตรียมผู้ที่ พระองค์ ท รง
ต้องกำรใช้”ผมจึงตอบตกลงเพื่อไปสอนพระคัมภีร์
จากเรื่องนี้ผมได้บทเรียนที่ทรงคุณค่าว่า พระเจ้ำทรงสำมำรถใช้ใครก็ได้
ในพวกเรำ แม้สถำนกำรณ์ในชีวิตที่ผ่ำนมำจะเป็นอย่ำงไร
อธิ ษ ฐำน ข้ าแต่ พระเจ้า โปรดช่ วยข้ า พระองค์ ทั้งหลายนาผู้ อื่นมาอยู่ ใกล้ ชิ ด
พระองค์ด้วยการรับใช้พวกเขา ไม่ว่าข้าพระองค์จะอยู่ที่ไหน อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เค. สมิธ (โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน อนุศาสกในเรือนจา
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พลังควำมเชื่อ
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วันพุธ อ่ำน สดุดี 18:1-6
ในยามทุกข์ระทมใจ ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้า ข้าพเจ้าร้องทูลขอความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้า จากพระวิหารของพระองค์ พระองค์
ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้า และเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยนิ ไปถึง
พระกรรณของพระองค์ (สดุดี 18:6)

ดิฉันเติบโตในครอบครัวคริสเตียน และได้ร่วมทากิจกรรมของเด็ก ๆ ที่
คริสตจักร เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทางานเป็นครูสอนเด็ก หลังจากนั้นก็เป็นที่ปรึกษา
ของคนวัยรุ่น ถึงอย่างนั้นดิฉันก็ไม่เคยคิดว่าพระเจ้าจะทรงมีอิทธิพลต่อชีวิตของ
ดิฉันมากนัก
ตอนบ่ายวันหนึ่ง โลกของดิฉันเริ่มพังทลาย เมื่อแพทย์บอกว่ามีถุงน้าขนาด
ใหญ่อยู่ในรังไข่ของดิฉันและจาเป็นต้องผ่าตัดออก ความเจ็บปวดรุนแรงมากขึ้น
จนทนแทบไม่ไหว ความกลัวและความทุกข์ทรมานก็เพิ่มขึ้นทุกวัน ดิฉันอธิษฐาน
ทูลขอพระเจ้าให้ทรงเมตตาเอาถุงน้านั้นออกจากร่างกายของดิฉัน
วัน หนึ่ ง ขณะที่ไปให้ แ พทย์ ต รวจครั้ งต่ อไป ดิ ฉั นอธิษ ฐานขอกาลั ง จาก
พระเจ้าให้กล้ าเผชิญ และยอมรับ ผลการตรวจครั้งสุดท้ายนี้ ขณะที่แพทย์กาลั ง
ตรวจดิฉันสังเกตใบหน้าท่านตอนกาลังหาถุงน้า ท่านพูดด้วยเสียงต่า ๆ ว่า “ไม่
เห็นอะไรเลย ถุงน้ำไม่มีแล้วนี่” พอได้ยินเท่านั้นใจของดิฉันเต็มด้วยความยินดี
หัวใจเต้ นแรง ดิ ฉั นไม่ ส งสั ย เลยว่าพระเจ้าทรงส าแดงอานุ ภ าพให้ เห็ นแน่ แ ล้ ว
ดิฉันออกจากโรงพยาบาลและสรรเสริญพระเจ้าสาหรับผลที่เกิดขึ้น และมั่นใจว่า
เราสามารถวางใจในพระเจ้าได้ เพรำะพระองค์ทรงทำได้ทุกอย่ำง
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ผู้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ทรงเดชานุภาพ ขอบพระคุณ
ถ้าปรับตัวปรับใจยอมรับอานาจของพระเจ้า ที่ทรงฟังคาอธิษฐาน และอุ้มชู
ข้าพเจ้าจะแปลกใจในสิ่งที่พระองค์ทาให้
ข้ า พระองค์ ทั้ ง หลาย โปรด
ช่วยข้ าพระองค์ ให้ย อมรั บ ผลของการต่อสู้ เพราะรู้ว่า พระองค์ ทรงประทับ อยู่
ด้วยเสมอ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
รุธ อาร์. แมนชิลลา คาซาเลซ (เอสทาโด เดอ เม็กซิโก)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่ได้รับผลการตรวจโรคที่น่าตกใจ

21

18 ก.ค
2019

พระองค์ทรงจับมือดิฉันไว้

วันพฤหัสบดี อ่ำน โรม 8:38-39
เราคือพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้า ยุดมือขวาของเจ้าไว้
คือเราเองพูดกับเจ้าว่า “อย่ากลัวเลย เราจะช่วยเจ้า” (อิสยำห์ 41:13)
ดิฉั นบอกลูกชายอายุเกือบจะ 5 ขวบว่า “เวลำเรำข้ำมถนนจับมือ แม่
ไว้นะลูก” เขาตอบว่า “ไม่ครับแม่ แม่ต้องจับมือผมไว้ต่ำงหำก” ขณะที่เรารีบ
เดินข้ามถนน ดิฉันรู้สึกแปลกใจในคาพูดของเขา หลังจากนั้นจึงถามเขาว่า “ที่เขำ
ขอให้ ดิ ฉั น จั บ มื อ เขำไว้ นั้ น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
หมำยควำมว่ำอะไร”
พระบิดาบนสวรรค์ไม่มีวันปล่อยข้าพเจ้า
เขาตอบว่า “ก็มือผมเล็ก
ให้หลุดจากพระหัตถ์
และแม่ อ ำจจะหลุดจำกมื อผม
แต่มือแม่แข็งแรงกว่ำ ถ้ำแม่จับมือผมไว้ผมรู้ว่ำแม่ต้องไม่ปล่อยให้ผมหลุดมือ
แม่หรอก” ความไว้ใจของลูกทาให้ดิฉันรู้สึกอุ่นใจ
บ่อยครั้งเราชอบคิด ว่าต้ องจับพระหัต ถ์พระเจ้าไว้ให้ แน่ นที่สุด มิฉ ะนั้ น
พระองค์ อาจจะหลุ ดมื อเราไปทาให้ เราหลงทาง ดิ ฉั นชื่ นใจที่รู้ว่าพระเจ้าทรง
สัญ ญาจะยึด มือดิฉันไว้ เพราะพระหัต ถ์ของพระองค์ แข็งแรงกว่ามื อของดิฉั น
และรู้ว่าพระองค์จะทรงไม่ปล่อยให้ดิฉันหลุดจากพระหัตถ์ของพระองค์
ดิฉั นพูด ตามเปาโลว่า “ไม่ มีอะไรแยกเรำจำกควำมรัก ของพระเจ้ำได้
พระองค์ทรงยึดมือเรำไว้แน่น และไม่มีอะไรทำให้เรำพลัดพรำกจำกพระองค์ไป”
อธิ ษ ฐำน ข้ าแต่ พระเจ้ า พระบิ ดาผู้ บริ สุ ทธิ์และศั กดิ์ สิ ทธิ์ เวลาที่ ข้ าพระองค์
ทั้งหลายรู้สึกกลัวและว้าเหว่ ขอให้ข้าพระองค์อบอุ่นใจอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ดอร์แคส เอลีซาเบ็ธ แอนดรูว์ (อาลาบามา สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้เดินบนทางเท้า
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สงบใจด้วยกำรอธิษฐำน
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วันศุกร์ อ่ำน ฟีลิปปี 4:4-7
อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใด ๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่าน
ทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ
(ฟีลิปปี 4:6)
ตอนอายุ 16 ปี ผมเป็ นไลน์ แมนอายุ น้ อยที่ สุ ด ของที มอเมริ กั นฟุ ต บอล
มหาวิทยาลัย การฝึกซ้อมภาคฤดูร้อน ผมทาได้ดีมีประสิทธิภาพ จึงได้รับตาแหน่ง
ป้องกันด้านขวา แทนคนเก่าที่เคยได้รับรางวัลเล่นดุเดือดที่สุดแห่งปี ทาให้ผมรู้สึก
หนักใจเพราะทุกคนคาดหวังในตัวผมมาก
ในที่สุด ก็ถึงวันแข่งขันจริง ผมแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นมาก
หลังจากสวมชุดนักกีฬาเสร็จก็เปิดเพลงฟังและเริ่มอธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงช่วย
ให้ ผมทางานได้ ดี ที่สุ ดโดยไม่ บาดเจ็บ และขอพระองค์ ประทานสั นติ สุ ขเมื่ อผม
กระวนกระวายใจ ตอนนั้ นเอง ผมได้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ยินเสียงตรัสในใจว่า “เรำอยู่ที่ นี่เพื่ อ
การอธิษฐานทาให้ข้าพเจ้ามีสันติสุข
ช่วยเจ้ำ”
และความเข้าใจ
ระหว่ า งเหตุ การณ์ น่ าระทึ ก
มีสันติสุ ขเหลือล้ นเข้ามาในใจ ทาให้ผมรู้ สึกย าเกรงที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ ด้วย
และช่วยเหลือผม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทุกครั้งที่ผมอธิษฐานทูลเรื่องประเด็นสาคัญ
ในชีวิต ผมรู้สึกมีสันติสุขมากจนบอกไม่ถูก และรู้สึกอัศจรรย์ใจในพระเจ้าทรงฤทธิ์
ผู้สร้างสรรพสิ่ง ทรงปรารถนาจะฟังคาทูลขอและความต้องการของเรา
อธิษ ฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุ ณที่ทรงฟังคาทูลขอ และความจาเป็นของ
ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกครั้งที่อธิษฐาน ขอให้ข้าพระองค์วางใจในความช่ วยเหลือ
ของพระองค์เสมอ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เพร็สตัน เบิร์ค (เท็กซัส สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน การแข่งกีฬามหาวิทยาลัย
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ชีวิตชำวสะมำเรียใจดีแท้
วันเสำร์ อ่ำน ลูกำ 10:25-37

ชาวสะมาเรียคนหนึ่ง เมื่อเดินทางมาถึงคนนั้น ครั้นเห็นแล้วก็มีใจเมตตา
(ลูกำ 10:33)
เพื่อนสนิทของดิฉันคนหนึ่งถูกรุมชิงทรัพย์หลังลงจากรถโดยสารตอนค่าคืน
ทีแรกไม่มีใครยอมให้ความช่วยเหลือ ภายหลังมีชายสองคนมาเห็นเข้าก็ช่วยขับไล่
คนชิงทรัพย์ไป แล้วโทรฯ เรียก 911 ทั้งสองนั่งอยู่กับเพื่อนของดิ ฉันจนกระทั่ง
รถพยาบาลมารับ ขณะที่นั่งรอรถพยาบาล เพื่อนของดิฉันพบว่าชายหนุ่มสองคนนั้น
เป็นมุสลิมที่อพยพเข้าประเทศ ขณะที่ไม่มีใครยอมช่วยเหลือ กลับมีคนแปลกหน้า
สองคนแสดงความเมตตาต่อเขาด้วยใจจริง
ในอุ ป มาเรื่ อ ง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ชาวสะมาเรี ย ใจดี ข อง
ถ้าข้าพเจ้าดูทุกคนด้วยพระเนตรของพระเยซูแล้ว
พระเยซู คนที่ น่ า จะ
จะเห็นว่าแต่ละคนล้วนมีคุณค่า
ช่ ว ยกลั บ ไม่ ย อมช่ ว ย
แต่ ค นที่ ไม่ น่า จะช่ วยกลั บ ยอมช่ วย บางที ค งจะดี แ ละมี คุ ณ มหาศาล ถ้ า เรา
ตรวจสอบวิธีที่เรามองดูผู้อื่น ถ้าเราดูด้วยพระเนตรของพระเยซู เราจะไม่ดูภูมิหลัง
หรือสีผิวของพวกเขา แต่จะมองเหมือนพระเยซูว่ำพระเจ้ำทรงสร้ำงพวกเขำ
ตำมพระฉำยำของพระองค์
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่ทรงใช้ผู้ที่ดูไม่เหมือนวีรบุรุษ มาช่วย
คนทุกข์เข็ญใจ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้มองดูทุกคนด้วยพระเนตรของ
พระองค์ และเห็นคุณค่าของแต่ละคนว่าเป็นผู้ที่พระองค์ทรงสร้างด้วยความรัก
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แทรซี คราวส์ (บิทริช โคลัมเบีย แคนาดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ทยี่ อมเสีย่ งความปลอดภัยของตนเองเพื่อช่วยผู้อื่น
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พระเจ้ำทรงสร้ำงโดยเฉพำะ

21 ก.ค
2019
วันอำทิตย์ อ่ำน สดุดี 139:13-18
พระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพระองค์ พระองค์ทรงทอข้าพระองค์
เข้าด้วยกันในครรภ์มารดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์โมทนาพระคุณ
พระองค์เพราะพระองค์ทรงกระทาให้ข้าพระองค์แปลกประหลาดอย่าง
น่ากลัว พระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ พระองค์ทรงทราบข้าพระองค์ดี
(สดุดี 139:13-14)
ผมต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าและความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจ เคยถามตนเองว่า
“ถ้ำชี วิตของผมที่ ลุ่มๆดอนๆ อย่ ำงนี้จะมี คุณค่ำแก่ กำรอยู่ ต่ อไปหรือไม่ ”
ผมไปโบสถ์บ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้น คุณแม่ ท่านยืนยันให้ผมไปเป็นประจ า
ก่อนหน้านี้ผมได้ยินคาเทศนาว่าพระเจ้าทรงสร้างเราทุกคนตามพระฉายาของ
พระองค์ และทรงพอพระทัยมาก หลังนมัสการผมเข้าร่วมกลุ่มย่อยที่คุยกันถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขา เมื่อผมแบ่งปันเรื่องความซึมเศร้าและและน้อยเนื้อ
ต่าใจของผมให้ พวกเขาฟั ง ก็ ต้อ งประหลาดใจที่ พ บว่าหลายคนก็ มี ปั ญ หา
เช่นเดียวกับผม
ดูเหมือนพระเจ้าตรัสผ่านทางผม เมื่อผมบอกพวกเขาว่าผมจะไปร่วม
กลุ่มเพื่อผู้ที่ ต้องการให้ผมช่วย ทุ กสัปดาห์หลังจากนั้น ผมได้ช่วยหลายคน
ในกลุ่ม จึงคิดว่าผมค้นพบของประทานพิเศษของตนเองแล้ว คือการช่วยเหลือ
ผู้อื่น เดี๋ยวนี้ผมได้รับปริญญาเอกทางจิตวิทยา และรู้ว่าพระเจ้ำจะทรงเผยให้
เรำแต่ละคนเห็นของประทำนใน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
กำรรับใช้ เมื่อถึงเวลำอันสมควร
พระเจ้าทรงออกแบบสร้างข้าพเจ้า
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์
ขอบพระคุ ณ ที่ ใ ห้ พ ระบุ ต รของ
พระองค์มาสิ้ นพระชนม์เพื่อ ไถ่ บ าปของข้า พระองค์ทั้งหลาย และทรงสร้ างข้ า
พระองค์แต่ละคนให้มีลักษณะเด่นเฉพาะตน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
เควิน แอลค์ (เท็กซัส สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่ทุกข์ใจจากภาวะซึมเศร้า
ให้มีของประทานพิเศษในการรับใช้
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22 ก.ค
“เรำดึงเจ้ำอยู่”
2019
วันจันทร์ อ่ำน อิสยำห์ 41:1-10
อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า
เราจะหนุนกาลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวา
อันมีชัยของเรา (อิสยำห์ 41:10)
การฝึกทาพันธกิจครั้งแรกของผมคือ การร่วมงานกับศิษยาภิบาลของกลุ่ม
อนุชนไปผจญภัยในถิ่นทุรกันดารไวท์เมาเทน รัฐนิวแฮมเชียร์ การผจญภัยแต่ละครั้ง
จบลงด้วยการปีนเขา ผมไม่ชอบความสูงแต่ก็ตอบตกลงร่วมกิจกรรมนี้ และคิดถึง
ผาชันแห่งหนึ่งที่นิวอิงแลนด์ว่าสูงกว่านี้เพียงใด ตอนที่อยู่ใต้ผาชันสูง 300 ฟุต
ผมรู้สึกกลัวจับใจ ผู้นาทางที่เชี่ยวชาญการปีนเขายืนอยู่บนยอดผาคอยดูผู้ช่วย
ของเขามัดผมเข้ากับสายรัด ผมเริ่มรู้สึกเงอะงะที่จะปีนขึ้นไป พอปีนขึ้นสูง 20 ฟุต
ผมกลัวจนตัวแข็ง แต่พอได้ยินเสียงผู้นาทางที่อยู่ข้างบนบอกว่า “ผมดึงคุณอยู่”
ตราบใดที่จับเชือกไว้แน่นแล้ว ผมจะรู้สึกมั่นใจว่ามีเขาอยู่ข้างบนคอยช่วยแนะวิธีให้
กาลังใจและคาแนะนาของเขาช่วยผมให้ปีนขึ้นไป เมื่อทาตามเขาบอกในที่สุดผม
ก็ปีนขึ้นยอดผาชันจนสาเร็จ
พระเยซูทรงสัญญาว่าจะทรงอยู่ด้วยและช่วยคุ้มกันเราให้ผ่านพ้นทุกอย่าง
ที่ เผ ชิ ญ ห น้ า ถ้ า เรารู้ สึ ก
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เหมือนแขวนห้อยแกว่งไปมา
พระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ อยู่ กึ่ง กลางผาชั นและมองไม่
ในยามยากลาบาก (สดุดี 46:1)
เห็นความช่วยเหลือ ขอให้เรา
คิดถึงพระสัญญาของพระเจ้าว่า
จะทรงอยู่กับเราเสมอไม่ว่าจะไปที่ไหน ๆ ถ้าเงี่ยหูฟังเราจะได้รับแรงหนุนใจจากองค์
พระผู้เป็นเจ้าว่า “เรำดึงเจ้ำอยู่”
อธิ ษ ฐำน ข้ าแต่ พ ระเจ้ า ผู้ น่ าอั ศ จรรย์ ขอบพระคุ ณ ที่ ทรงให้ ค วามมั่ นใจแก่
ข้ าพระองค์ ทั้ งหลายว่า พระองค์ ยิ่ งใหญ่ กว่าอั นตรายใด ๆ ที่เผชิ ญข้ าพระองค์ อยู่
อาเมน
เจมส์ บอมเบอร์เกอร์ (คอนเคติกัส สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้นาทางในแดนกันดาร
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ทำงนั้น
วันอังคำร อ่ำน ยอห์น 14:1-7

23 ก.ค
2019

พระเยซูตรัสกับโธมัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต
ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา (ยอห์น 14:6)
ช่วงสองสามปี ที่ผ่ านมา ดิฉันเดินทางบ่ อยครั้ง บางครั้งดิฉั นไม่ได้ คิด ให้
รอบคอบก่ อนที่จะไปส ารวจที่แ ห่ ง ใหม่ โดยไม่ มีผู้ นาทางที่เหมาะสม ผลก็คื อ
บ่อยครั้งดิฉนั ไม่แน่ใจว่าที่อยูท่ ี่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางนั้น
ครบถ้ วนดี แ ล้วหรื อ เพราะบางครั้ งดิ ฉั นต้ องค้ นหาชื่ อถนนที่ไม่ มีอยู่ จริง และ
บางครั้งข้อมูลที่ได้รับมานั้นใช้ข้ออ้างอิงที่ดิฉันไม่คุ้นเคย
ถึงการเดิ นทางของดิฉั นบางครั้ งทาให้ ห งุด หงิ ด แต่ก็เตือนให้คิ ด ถึง การ
เดิ นทางชีวิตแห่ งความเชื่ อของดิ ฉั นเอง ดิ ฉั นรู้ว่าเราทุกคนล้วนเป็ นผู้ เดินทาง
ด้วยกันทั้งนั้น แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเดินถูกทาง การรับและการให้คาแนะนาทางไป
สู่ชีวิตนิรันดร์นั้นเป็นเรื่องดี เรามั่นใจทางชีวิตที่พบในพระคัมภีร์ เพราะพระเยซู
ทรงบอกไว้ชัดว่าพระองค์เป็นทางนั้นที่นาไปถึงชีวิตนิรันดร์
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้า ผู้ ทรง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เมต ต า โปรด น าข้ า พระองค์
ข้าพเจ้ามั่นใจในการทรงนาของพระเจ้า
ทั้ ง หลายเดิ น ทางที่ น าไปสู่ ชี วิ ต
นิ รันดร์ ต่ อไป ในนามพระเยซู ผู้ทรงสอนให้ อธิษ ฐานว่า “ข้ำแต่ พระบิดำแห่ ง
ข้ำพระองค์ทั้งหลำย ผู้ท รงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนำมของพระองค์เป็นที่
เคำรพสักกำระ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มำตั้งอยู่ ... และขออย่ำนำข้ำพระองค์
เข้ำไปในกำรทดลอง แต่ขอให้พ้นจำกซึ่งชั่วร้ำย” (มัทธิว 6:9-13) อาเมน
ปริสซิลลา อี. เชฟส์ (อาลาจูลา คอสตาริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน นักเดินทางทีเ่ หน็ดเหนื่อย
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24 ก.ค
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ไม่ว่ำจะอยู่ที่ไหน

วันพุธ อ่ำน อิสยำห์ 55:10-12

คาของเราซึง่ ออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่า
แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึง่ เรามุ่งหมายไว้ และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทานั้นจาเริญขึ้นฉันนั้น
(อิสยำห์ 55:11)
ดิฉันเป็นศิษยาภิบาลมานานกว่า 10 ปี อยู่มาวันหนึ่งดิฉนั พบว่าตนเองตกงาน
ที่แล้วมางานประจาส่วนใหญ่ของดิฉันคือการเป็นศิษยาภิบาล เมื่อไม่ได้ทางานนี้แล้ว
ต่อไปจะทาอะไรดี ดิฉันมีลูกสาวคนหนึ่งที่ต้องเลี้ยงดู จึงต้องมีงานทาโดยเร่งด่วน
หลังจากผ่านเหตุการณ์แปลก ๆ มาแล้วหลายอย่าง ก็มีผู้เสนอให้ขับรถแท็กซี่ ในเมื่อ
ไม่มีทางเลือกอื่นดิฉันจึงต้องตัดสินใจยอมเป็นคนขับแท็กซี่
ดิ ฉั นไม่ รู้สึ กกระตื อรื อร้ นใน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
การขับรถแท็กซี่เท่าไรนั ก อย่างน้ อย
ก็ ตอนเริ่ มท าใหม่ ๆ บางทีดิ ฉั นคง พันธกิจรับใช้เกิดขึ้นได้ในทุกแห่งหน
เป็ นคนถื อดี และคิดว่าการขับแท็กซี่
เป็นงานต่า แต่พระเจ้าไม่ทรงยอมให้ดิฉันเลิกทา
วันหนึ่งดิฉันขับรถรับสตรีใกล้เสียชีวิตคนหนึ่งจากโรงพยาบาลไปส่งที่บ้านพัก
ผู้ติดยาเสพติด เราสนทนากันจากใจจริง เมื่อลงจากรถเธอพูดว่า “ขอบคุณสำหรับ
ช่ว งเวลำที่ มี ควำมสุ ขและที่ กรุ ณำฟั งดิ ฉั นพู ด ” ถึ งจะพบกั นแค่ สั้ นๆ เราก็ มี
ความสัมพันธ์ต่อกันอย่างแท้จริง เย็นวันนั้นดิฉันมีความสุขที่มองจากรถแท็กซี่เห็น
ดวงอาทิตย์ใกล้จะตกดินทอแสงสีทองแกมชมพู ดิฉันมีสันติสุขและหมดความกังวล
เรื่องอาชีพที่คอยรบกวนใจ ทันใดนั้น ดิฉันรู้ตัวว่าพระเจ้าทรงใช้ดิฉันทาพันธกิจของ
พระองค์ได้ไม่ว่าที่ไหน จะเป็นบนธรรมมาสน์หรือในรถแท็กซี่ก็ได้เหมือนกัน
พระเจ้าของเราทรงปกครองบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล พระองค์สามารถสร้าง
เต็ นท์ ให้ ด วงอาทิ ต ย์ ที่ อยู่ ไกลโพ้ น (ดู ส ดุ ดี 19:4) พระองค์ ท รงเผยสิ่ งใหม่ ใ ห้
ประจักษ์แก่ตำเรำทุกวัน ขอเพียงให้เรำสนใจก็จะมองเห็น ขอบคุณพระเจ้ำ
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายพลาดโอกาส เพื่อจะเข้าใจ
วิธีรับใช้พระองค์อย่างแท้จริง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เจสสิกา โซลอนเดค (สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนขับแท็กซี่
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วันพฤหัสบดี อ่ำน สดุดี 27:1-14
พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะกลัวผูใ้ ดเล่า พระเจ้าทรงเป็นที่กาบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร (สดุดี 27:1)

ที่พกั อำศัยของเรำ

ตอนที่พวกลูกสาวของเรายังเป็นเด็ก คนโตจะเล่น “จ๊ะเอ๋” กับน้อง ๆ ที่
ยังเล็กอยู่ น้องคนสุดท้องจะวิ่งมาหาผมหรือแม่ของเธอและพยายามซ่อนอยู่ข้าง
หลังเรา เพราะรู้ว่าเธอจะปลอดภัยที่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เราอยู่บริเวณนั้น
พระเจ้าประทับอยู่อย่างมั่นคง
เรื่ อ งนี้ ทาให้ ผ มคิ ด ถึ ง ตอนที่ ทาให้ข้าพเจ้ามั่นใจและไม่กลัวสิง่ ใด
กษั ต ริ ย์ ด าวิ ด ทรงรู้ ว่า พระองค์ จ ะ
ปลอดภัยถ้าได้อยู่จาเพาะพระพักตร์พระเจ้า พระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้แสดงว่าดาวิด
ทรงเชื่อมั่นในพระเจ้า จึงตรัส ว่าพระเจ้า ทรงเป็ นความสว่าง ความรอด และที่
กาบังเข้มแข็งของพระองค์ แสดงว่าดาวิดทรงปรารถนาจะอยู่ในพระนิเวศของ
พระเจ้าจนกว่าชีวิตจะหาไม่ พระองค์ไม่ได้ตรัสถึงบ้านหรือนิเวศที่ทาด้วยอิฐและปูน
พระเจ้าทรงเป็ นที่อาศัย ของดาวิด การได้อยู่ จาเพาะพระพักตร์พระเจ้า ทุกวัน
ทาให้ดาวิดทรงอบอุ่นและเชื่อว่าพระองค์จะเอาชนะศัตรูได้
ขณะที่ผมกาลังภาวนาสดุดตี อนนี้อยู่ มีคาถามผลุดขึ้นในความคิดว่า ผมจะ
รีบ เข้า เฝ้า พระเจ้าเมื่ อใด เฉพาะเวลาที่ผมมี ค วามกลัวเท่านั้ นใช่ไหม เมื่อผมมี
ความจาเป็ นเท่า นั้นหรืออย่า งไร คาตอบจากใจจริง ทาให้ ผมถ่ อมใจลง เพราะ
บ่ อยครั้ งผมจะเข้ าเฝ้ า พระเจ้า ก็ ต่ อเมื่ อมี ค วามขัด สนหรื อความจาเป็ นเท่ านั้ น
แต่พอทุกสิ่งดาเนินไปด้วยดี บางครั้งก็ลืมขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทับ
อยู่กับผมตลอดเวลา ผมก็เหมือนกับลูกสาวที่มีความสุขเพราะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็น
ที่ซ่อนของผมในยามมีความทุกข์ และเราเองก็เหมือนกษัตริย์ที่ทรงมีความยินดี
เหลือล้นที่มีพระเจ้าเป็นที่อยู่อาศัยของเรา
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายพักพิงจาเพาะพระพักตร์
พระองค์ตลอดเวลา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
อลันซา โจนส์ (อาลาบามา สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน พ่อกับลูกสาว
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ควำมรักของคุณตำ
2019
วันศุกร์ อ่ำน เอเฟซัส 1:3-14
ข้าพเจ้า ผู้ถูกจาจองเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอวิงวอนท่าน
ให้ดาเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกท่านนั้น
(เอเฟซัส 4:1)
คิดไม่ออกว่าคุณตาแท้ ๆ ของดิฉันจะรู้สึกเสียใจและเสียดายมากสักแค่ไหน
เมื่อครอบครัวใหม่รับดิฉันไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม ท่านรู้ว่านั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่จะ
ได้เห็นหน้าดิฉันอีก ตอนอายุหกขวบดิฉันเป็น “หลำนรักของคุณตำ” คนที่ท่านหยิบ
หมวกคาวบอยขึ้นสวมศี รษะแล้วอุ้ มดิ ฉั นด้ วยความรักทะนุถนอม ตอนที่ยกดิ ฉั น
ให้เป็นบุตรบุญธรรมครั้งนั้นคุณตาคงแทบหัวใจวาย แต่เพราะความรักยิ่งใหญ่ ท่านจึง
อยากให้ดิฉันมีชีวิตดีขึ้นกว่าที่ท่านจะให้ดิฉันได้
เมื่ อคิดถึงทุกสิ่ ง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ที่คุ ณตาท าให้ดิ ฉันแล้ ว
ข้าพเจ้าประสงค์จะดารงชีวติ ให้คคู่ วรกับความรัก
ดิ ฉั น คิ ด ถึ ง ความเสี ย
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และการถวายบูชาของพระเยซู
พระทั ย ของพระเจ้ า ที่
ทรงยอมถวายพระเยซูเป็นเครื่องบูชา พระองค์ทรงต้องการให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น มิได้
ทรงต้องการให้ความบาปตัดเราขาดจากพระองค์ จึงทรงถวายพระบุตรองค์เดียวเป็น
เครื่องบูชาไถ่บาป และรับเราเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อให้เราเป็นทายาทของพระองค์ใน
แผ่นดินสวรรค์
แต่ละวันดิฉันตั้งใจจะมีชีวิตอย่างที่คุณตาภาคภูมิใจ และเมื่อดิฉันคิดถึงสิ่งที่
พระเจ้าทรงทาเพื่อดิฉันผ่านทางพระเยซูแล้ว ดิฉันจะถ่อมใจใคร่มีชีวิตที่ดีสมกับที่
พระเจ้าทรงเรียกดิฉันมากกว่านั้นสักเท่าไร
อธิษฐำน ข้า แต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงรับข้ าพระองค์ทั้งหลายเป็ นบุ ตรของ
พระองค์ ขอให้ ข้ าพระองค์ กล้ าสารภาพบาปและมอบไว้ กับพระองค์ อธิษฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แอนน์ เฮย์ตัน (อินเดียนา สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ทยี่ อมยกลูกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น
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วันเสำร์ อ่ำน เฉลยธรรมบัญญัติ 31:5-6
แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช
ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใด ๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์
คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์ (สดุดี 23:4)
เมื่อสองสามปีก่อน แพทย์ตรวจพบว่าผมเป็นต่อมลูกหมากโต ช่วงเวลาที่
เครียดจัดนี้ยังมี การไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจและทดสอบเป็นระยะ ๆ ตามมาด้วย
ผมกับครอบครัวอธิษฐานและวางใจให้พระเจ้าทรงรักษา เมื่อตรวจต่อไปก็พบว่า
ต่ อ มลู ก หมากเป็ น มะเร็ ง ครอบครั ว ของผมพากั น ทุ ก ข์ ใจตลอดการผ่ า ตั ด
เซลล์มะเร็งออก พร้อมกับการเอาใจใส่ผลข้างเคียง ตรวจสุขภาพ และร่างกาย
อ่อนแอ แต่เรารู้สึกมั่นใจว่าทุกสิ่งจะดีขึ้น ผมสามารถพูดเหมือนกับที่ผู้ประพันธ์
เพลงสดุ ดี เ ป็ นพยานว่า “แม้ ข้ ำพระองค์ จ ะเดิ น ไปตำมหุ บ เขำเงำมั จ จุ ร ำช
ข้ำพระองค์ ไม่ ก ลัว อั น ตรำยใด ๆ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เพรำะพระองค์ ท รงสถิ ต กั บ ข้ ำ
พระองค์”
พระเจ้าทรงสัตย์ซอื่ ในทุกสถานการณ์
ในข้ อพระคั มภี ร์ที่ อ่า นวัน นี้
โยชูวาคงต้องรู้สึ กวิ ตกกัง วลและหนักใจ ที่พระเจ้า ทรงแต่ งตั้ งท่านให้ เป็ นผู้ นา
ประชาชนของพระองค์ไปแผ่นดินแห่งพระสัญญา ท่านต้องได้รับความมั่นใจจาก
พระเจ้าผ่านทางโมเสสว่า “จงเข้มแข็งและกล้ำหำญเถิด อย่ำกลัวหรืออย่ำครั่น
คร้ำมเลย เพรำะว่ำผู้ที่ไปกับท่ำนคือพระเยโฮวำห์พระเจ้ำของท่ำน พระองค์จะ
ไม่ทรงปล่อยท่ำนให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่ำนเสีย”
ในฐานะที่ เ ป็ น ลู ก ของพระเจ้ า เราทุ ก คนอยู่ ด้ ว ยความมั่ น ใจที่ ว่ า นี้
ถึงสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ จะลาบากแค่ไหน หรือสุขภาพของเรา
จะเสื่อมโทรมลงอย่างไร พระเจ้าก็ทรงเสด็จดาเนินไปกับเราตลอดเวลา เมื่อหนึ่งปี
ผ่านไปผมสามารถเป็นพยานเหมือนในเพลงสดุดีว่า “พระเจ้ำทรงเป็นผู้ประเสริฐ
และเที่ยงธรรม” (สดุดี 25:8)
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์สาหรับความชูใจและฤทธิ์อานาจในการ
รักษาข้าพระองค์ทุกคน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ไมค์ แอนวานา (แอดดอว์ฮาห์ กาตาร์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คริสเตียนในประเทศกาตาร์
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คุณคือคนนั้นหรือไม่

วันอำทิตย์ อ่ำน มัทธิว 11:1-6
พระเยซูตรัสว่า “บุคคลผู้ใดไม่เห็นว่าเราเป็นอุปสรรค ผู้นนั้ เป็นสุข”
(มัทธิว 11:6)

ในพระคั มภี ร์ที่อ่ านวันนี้ พู ด ถึ ง ยอห์ น (ผู้ ให้ บั พ ติ ศ มา) ถู กจาคุ กเพราะ
คาเทศนาของท่าน ระหว่างอยู่ในคุ กท่านได้ยิ นกิต ติศั พท์เรื่องพระราชกิ จของ
พระเยซู จึงส่งสาวกของท่านสองคนไปทูลถามพระเยซูว่า “ท่ำนเป็นผู้ที่จะมำนั้นหรือ
หรือจะต้องคอยผู้อื่น” คาถามนี้ทาให้ดิฉันงุนงง ยอห์นเคยเทศนาเรื่องพระเยซู
เคยให้พระองค์รับบัพติศมา (ดูมัทธิว 3:11-17) และเคยหวังว่าพระเยซูจะมาช่วย
ปลดปล่อยท่านแล้วมิใช่หรือ
ดิฉันซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูก็เหมือนท่านยอห์นที่บางครั้งเกิดความสงสัย
ถึงอย่างนั้นดิฉันก็รู้แก่ใจว่าพระเจ้าทรงเป็นความจริงและวางใจได้ แต่บางครั้ง
ก็ยังมีคาถาม เช่น “พระองค์เจ้ำข้ำ ทรงอยู่ที่นั่นใช่ไหม” “พระองค์ทรงเป็นห่วง
จริงไหมที่ข้ำพระองค์กำลังเดินผ่ำนควำมทุกข์ลำบำกเหล่ำนี้อยู่” จาได้ว่าครั้งหนึ่ง
ดิฉันอธิษฐานอย่างจริงจังแต่ไม่ได้รับคาตอบ และรู้สึกเหมือนพระเจ้าทรงทอดทิ้ง
ดิฉันไปแล้ว ดิฉันหนักใจจนนอนไม่หลับและทูลว่า “ทำไมนะพระเจ้ำข้ำ” เมื่อ
สงบใจลงแล้วถึงรู้สึกเหมือนพระเจ้าทรงถามดิฉนั ว่า “เจ้ำยังรักเรำหรือไม่ เจ้ำยังเชื่อ
วำงใจเรำอีกไหม”
ดิฉันยังจาและนึกถึงที่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเยซู ทรงตอบคาถามของ
แม้คาอธิษฐานของข้าพเจ้าดูเหมือนไม่ได้
ยอห์ น ได้ ว่า “บุ ค คลผู้ ใ ดไม่
รับคาตอบ แต่พระเจ้ายังทรงรักข้าพเจ้าอยู่
เห็นว่ำเรำเป็นอุปสรรค ผู้นั้น
เป็นสุข” ถึงดิฉันจะไม่เข้าใจว่าทาไมคาอธิษฐานของดิฉันถึงได้รับคาตอบช้าหรือ
มาถึงต่างกับที่คาดหวังไว้ แต่ดิฉันยังเชื่อว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและยังรักดิฉันอยู่
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า เมื่อมีข้าพระองค์ทั้งหลายรู้สึกผิดหวัง โปรดช่วยให้ความรัก
และความเชื่อของข้าพระองค์เข้ มแข็งเหมือนเดิม อธิษฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
วิกทอเรีย พี. ครีล (อาลาบามา สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กาลังรอคาตอบจากการอธิษฐาน
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วันจันทร์ อ่ำน 2 โครินธ์ 5:1-10
เราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่ จะถูกรับขึน้ ไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และ
จะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับ
องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์ เหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันด้วยถ้อยคาเหล่านี้เถิด
(1 เธสะโลนิกำ 4:17-18)
เท็ดลูกชายของผมเสียชีวิตในอุบัติเหตุเมื่อเดือนมีนาคม ในปี 1978 ซึ่งเป็น
เวลานานมาก จนบางคนบอกว่าคุณคงทาใจได้แล้ว หรือไม่ก็คงรู้ที่จะอยู่กับมั น
ผมยังจาคื นนั้ นที่พูด กั บภรรยาว่า “ฉั นอยำกรู้ว่ ำเดี๋ ยวนี้ลูก อยู่ ที่ ไหน” จึงเริ่ ม
ค้ น คว้ า จนได้ เข้ า ศึ กษาที่ วิท ยาลั ย พระคริ ส ตธรรม และในที่ สุ ด ก็ เป็ นผู้ รับ ใช้
พระเจ้าเต็ มเวลา ผมรู้ว่าลู กชายของผมไปอยู่ จาเพาะพระพักตร์พระเจ้าแล้ ว
เขามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเขาจนยอมสิ้นพระชนม์บนกางเขนเมื่ อ
สองพันปีก่อนโน้น เพราะความเชื่อของเท็ด เขาจึงมีชีวิตอย่างมีความสุขจาเพาะ
พระพักตร์ของพระเจ้า
คุ ณ คงไม่ เคยเศร้ าใจกั บ ความตายของคนที่คุ ณ รั กมากเหมื อนที่ผ มรั ก
ลูกชายของผม และคงไม่อยากให้เกิดขึ้นเช่นนั้นแน่ นั่นคือความรักที่อยู่ในใจของเรา
และในพระทัยของพระเจ้า เหมือนที่พระเยซูตรัสว่า “ท่ำนไม่เชื่อหรือว่ำ เรำอยู่
ในพระบิดำและพระบิดำทรงอยู่ในเรำ” (ยอห์น 14:20) ถึงผมจะรักและอาลัย
หาลูกชาย แต่ก็มีความสุขเพราะรู้ว่าเขาอยู่ตรงพระพักตร์พระเจ้าแล้ว
อธิษฐำน ข้าแต่ พระเจ้า โปรดช่ วยข้าพระองค์ทั้ง หลายให้รู้ว่า ไม่มีอะไรทาให้
ข้าพระองค์ขาดจากความรัก
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ของพระองค์ได้ เพราะพระเยซู
ข้าพเจ้าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นหาทาง คริสต์เจ้า อธิษฐานในพระนาม
เข้าสูค่ วามสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อย่างไร
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โจน ซี. โกริงเจอร์ (แมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน พ่อแม่ทเี่ ศร้าเสียใจเพราะลูกเสียชีวติ
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โลกอัศจรรย์

วันอังคำร อ่ำน สดุดี 147:1-11
พระองค์ทรงคลุมฟ้าสวรรค์ด้วยเมฆ พระองค์ทรงเตรียมฝน
ให้แก่แผ่นดินโลก พระองค์ทรงกระทาให้หญ้างอกบนภูเขา (สดุดี147:8)
ดิฉันหลงใหลในความอัศจรรย์ของโลกธรรมชาติ เช่น โครงสร้างที่ละเอี ยด
ประณีตของใบไม้ เสียงพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ วิธีที่มดหลายพันตัว
เดินแถวเรียงเดี่ยวข้ามสนามหญ้าไปยังปลายทางที่ไม่รู้ว่าอยู่ไหน ดิฉันชื่นใจที่ได้
ยินเสี ยงแมลงหลากหลายชนิด ร้องระงม เสีย งนกฮั มเพลง บ้ างก็ ร้องเจี๊ย วจ๊า ว
เสียงมันกระพือปีกบินและร้องเพลงโต้ ตอบกัน เมื่อดิฉันหยุดเดินเพื่อดูสิ่งมีชีวิต
ที่อยู่ล้อมรอบก็รู้สึกยาเกรงพระเดชานุภาพในการเนรมิตสร้างของพระเจ้า
บ่ ายวันหนึ่ งเมื่ อหลายปี ก่อน ดิ ฉั น เงยหน้ า ขึ้ นมองบนฟ้า เห็ นคลื่ น แสง
อันเป็นส่วนหนึ่งของสายรุ้ง เห็นเมฆลอยบนฟ้าจึงชี้ให้เพื่อนดู และบอกเขาว่าฉั น
ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อน เขาตอบว่า “ผมแน่ใจว่ำพระเจ้ำทรงทำ
ดีกว่ำนั้นมำก”
ดิ ฉั น รู้ สึ ก เจ็ บ ปวดกั บ ค าพู ด
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ของเขา แน่ นอน พระเจ้าทรงสามารถ
พระเจ้าทรงประทับอยู่รอบตัวเรา ทาสิ่ ง ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ได้ ห ลายอย่ า ง แต่ สิ่ ง
เล็กน้อยก็สาแดงให้ประจักษ์ซึ่งความรัก
ปัญญา และการดารงอยู่ของพระเจ้าได้เหมือนกัน ดิฉันขอบคุณพระเจ้าสาหรับ
หลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งเล็กและใหญ่ ที่เผยให้รู้ว่าพระองค์ประทับในชีวิตของดิฉัน
และทั่วหล้า
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์สาหรับโลกมหัศจรรย์ที่พระองค์ทรงสร้าง
ขอให้ข้าพระองค์ ทั้งหลายได้เห็นว่าพระองค์ป ระทับอยู่ กับข้าพระองค์มากมาย
หลายวิธี อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ซิสเตอร์ คอนเฟียนซา เดล เซนยอร์ (โคลอน ฮอนดูรัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ทเี่ ฝ้าดูหมายสาคัญจากพระเจ้า
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วันพุธ อ่ำน 2 ทิโมธี 3:14-17
พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์
ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี
และการอบรมในทางธรรม (2 ทิโมธี 3:16)

จำกปกถึงปก

เมื่ อเกื อบ 20 ปี มาแล้ ว ผมตั้ งใจจะอ่ านพระคั มภี ร์ตั้ งแต่ ต้ นจนจบเล่ ม
ผมภู มิ ใ จที่ ส ามารถพู ด ได้ เ ต็ ม ปากว่ า ผมท าส าเร็ จ แล้ ว ที่ ผ มภู มิ ใจนั้ น ไม่ ไ ด้
หมายความว่าผมอ่านไปเรื่อย ๆ หรือบางครั้งอ่านแบบใจลอย ความอยากรู้พระคัมภีร์
ให้ ลึ กซึ้ ง มากขึ้ นนั้ น บางครั้ งก็ เกิ ด ผลตรงกั นข้ ามทาให้ อยากกลั บ ไปอ่ า นตอน
ก่อนที่พูดกับผมโดยตรงมากกว่าสามบทที่ผมกาหนดว่าจะอ่านในวันนั้น
ผมได้ บ ทเรี ย นส าคั ญ เหนื อสิ่ งอื่ น ใดก็ คื อ พระวจนะของพระเจ้ า นั้ น
ไม่จาเป็นต้องอ่านอย่างมีระเบียบแบบแผนหรือเป็นระบบก็ได้ เพราะพระคัมภีร์
เข้าถึงใจเราได้ดีทุกรูปแบบและทุกเวลา เหมือนที่พระคัมภีร์สอนไว้ว่าทุกสิ่งล้วนมี
ฤดูกาลของมัน ผมรู้สึกว่ามีวิธีอ่านพระคัมภีร์มีหลายอย่างต่าง ๆ กัน เช่น บางข้อ
อาจจะมีความหมายสาหรับชีวิตของผมวันนี้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปนานเข้าก็อาจจะ
มีความหมายไม่เหมือนเดิม ในทางกลับกัน ข้อที่เคยมีความหมายสาหรับชีวิตของ
ผมแค่ เล็ กน้ อย แต่ กลั บ มาดลบั นดาลใจผมและส่ งผลกระทบต่ อเหตุ การณ์ ใน
ปัจจุบันอย่างลึกซึ้ง
พระเจ้าทรงเผยพระองค์ให้เรา
ข้อคิดสำหรับวันนี้
รู้อยู่ ทุ กวัน จึงไม่ จาเป็ นต้ องกาหนด
พระคัมภีร์ข้อไหนที่ข้าพเจ้าพบ
ระเบียบวาระสาหรับการเผยพระองค์
ความหมายใหม่สาหรับชีวติ ปัจจุบัน การอธิษ ฐาน การภาวนา และการ
นมัสการแบบต่าง ๆ ช่วยให้เราแต่ละ
คนด าเนิ นชี วิต คริส เตี ย นได้ โดยอาจจะไม่ ต้ องอ่ า นพระคั มภี ร์ติ ด ต่ อกั นตั้ ง แต่
ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ก็ได้
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงเผยพระองค์ให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย
รู้จักด้วยวิธีพิเศษไม่ซ้ากัน เพื่อช่วยให้ข้าพระองค์สามารถดาเนินชีวิตคริสเตียนได้
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แอนดรู บิลลิงส์ (อาลาบามา สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนทีเ่ ริ่มอ่านพระคัมภีร์ครัง้ แรก
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หำกำรทรงนำ

วันพฤหัสบดี อ่ำน สุภำษิต 3:5-12
จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทา
ให้วถิ ีของเจ้าราบรื่น (สุภำษิต 3:6)

ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ผมพบสถานการณ์ ที่ไม่แน่ใจว่าจะทาอย่างไรและกลั ว
ที่จะตัดสินใจเลือกทาด้วยตนเอง ก่อนจะถวายชีวิตกับพระคริสต์อย่างจริงจัง ผมเชื่อ
ว่าทุกแง่มุมในชีวิตของผมมีโอกาสประสบความสาเร็จร้อยละห้ าสิบ และถ้ าเลือก
ทางผิดหมายถึ งความล้มเหลว ที่แย่หน่อยก็คือ ถ้าผมสงสัยการตั ดสินใจ ผมจะใช้
เวลาหลายชั่วโมงเสียใจในสิ่งที่ทาไปแล้ว
หลั งจากนั้ นสองสามปี ผมถึ งได้ เข้ าใจฤทธิ์อานาจและความซื่ อสั ตย์ ของ
พระคริสต์ชัดขึ้น ปัญหาและความเครียดจึงน้อยลง ผมเริ่มพึ่งการทรงนาของพระคริสต์
และวางใจว่าพระเจ้าจะนาผมไปในทางดี
ผมเตือนตนเองเป็ นประจาด้ วยคาขวัญที่ว่า “พระเจ้ำทรงดี ทุกเวลำ” ถ้ า
เครียดเมื่อใดก็มักจะลืมคาขวัญนี้โดยง่าย แต่ถ้าราลึกได้ว่าพระเจ้ำทรงอยู่ข้ำงเรำ
เสมอ และถ้ำเลิกสนใจในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เรำจะพบควำมชูใจที่ใหญ่ยิ่ง
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ขอบพระคุ ณ
สาหรับ ชีวิต ที่ทรงประทานแก่ ข้า พระองค์
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ทั้งหลาย ขอให้ข้ าพระองค์พบกาลั งใจว่า
เพราะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ
ชีวิตข้าพเจ้าจึงมั่นคง
พระองค์กาลังนาไปสู่ความดีงาม อธิษ ฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เอ็ด โรเมโร (เท็กซัส สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่ไม่กล้าตัดสินใจ
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ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์
วันศุกร์ อ่ำน อิสยำห์ 46:3-9
เราจะอุ้มเจ้าจนเจ้าถึงผมหงอก (อิสยำห์ 46:4)

2 ส.ค.
2019

ความทรงจาที่เด่ นชั ด ตอนเป็ นเด็ กก็คื อ ดิ ฉั นเห็ นคุณ แม่ สงบใจเข้า เฝ้ า
พระเจ้าในห้องนั่งเล่นหนึ่งชั่วโมงตอนบ่ายสาม อันเป็นเวลาพิเศษที่เรารู้ว่าต้อง
ไม่เข้ารบกวนท่าน นอกจากจะมีเรื่องสาคัญมากเท่านั้น ถึงดิฉันจะออกเรือนแล้ว
ถ้าจะโทรฯ ไปหาพ่อแม่ตอนบ่าย คุณพ่อจะเตือนดิฉันอย่างสุภาพว่านี่เป็นเวลา
อธิษฐานของคุณแม่
เวลาศักดิ์สิทธิ์นี้แสดงว่าท่านรักและวางใจในความสัมพันธ์กับพระเจ้า คุณแม่
ใช้ชั่วโมงนั้นอยู่กับพระสหายผู้ประเสริฐ ท่านไม่เพียงระบายความคิดที่อยู่ในใจ
ให้พระองค์ฟังเท่านั้น แต่ใช้เวลาตั้งใจฟังพระดารัสอย่างสงบ
หลายปีผ่านมาแล้ว เดี๋ยวนี้ท่านอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา ท่านไม่สามารถ
อธิษฐานได้อย่างที่เคยทาเหมือนเมื่อก่อน แต่ดิฉันมั่นใจว่าความสัมพันธ์ของท่าน
กับ พระเจ้ายังมั่ นคงเหมื อนเดิม เมื่อเห็นท่านมีสั นติ สุข และยอมรับ สภาพแล้ ว
จึงเชื่อว่านั่นคือผลที่ท่านอธิษฐานมานานหลายปี
ชี วิต ของคุ ณ แม่ เป็ นอนุ ส รณ์ เตื อ นใจให้ คิ ด ถึ ง พระสั ญ ญ าของพระเจ้ า
ที่ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ข้างบนนี้ประกาศไว้อย่างชัดเจน ดิฉันแน่ใจว่าพระเจ้า
จะไม่ทรงทอดทิ้งคุณแม่ของดิฉันหรือพวกเราแต่ละคน
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายจาใส่ใจ และยกเวลาแต่ละวันไว้
เพื่ อ อธิ ษ ฐานและอยู่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
กับพระองค์ อธิษฐาน
การใช้เวลาอธิษฐานและอยู่กับพระเจ้าไม่สญ
ู เปล่า ในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
แอนเดรีย วอโรนิค (คอนเนคทิคัต สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน บรรดาคุณแม่ที่อยูบ่ ้านพักผู้สูงวัย
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พ่อผู้ให้ควำมกล้ำหำญ
3 ส.ค.
2019
วันเสำร์ อ่ำน โยชูวำ 1:1-9
ค
จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย เพราะว่าเจ้าไป
ในถิ่นฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า (โยชูวำ 1:9)
ตอนอายุเจ็ดปี ขณะที่ผมกั บน้ องชายกาลังเล่นอยู่ใกล้ร้านขายเสื้อผ้ าของ
ครอบครัว มีเด็กเกเรคนหนึ่งปรี่เข้ามาหาแล้วเริ่มต่อยและทุบหัวผม ผมรีบวิ่งไปหา
พ่อแม่ด้วยความกลัว แต่ช่วงนั้นเสื้อผ้ากาลังขายดีท่านจึงไล่ ผมออกไปให้พ้น ความ
เจ็บปวดและความอายทาให้ผมนั่งร้องไห้อยู่ที่มุมห้อง
เย็นวันนั้นคุณพ่อสังเกตว่าผม
เปลี่ยนไป จึงถามว่าเป็นอะไร ผมจึง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านฟัง คุ ณพ่อ เมื่อพระเจ้าอยู่ด้วย ข้าพเจ้าสามารถ
ปลอบใจและบอกว่ า ถ้ า เด็ ก เกเร
ผจญการท้าทายใด ๆ ด้วยใจกล้า
คนนั้นเข้ามาใกล้ ๆ อี ก ผมต้ องกล้ า
เผชิญหน้าและเตือนเขาว่าถ้าผมเรียกคุณพ่อ ท่านจะมาช่วย เมื่อได้ยินดังนั้นผมก็
หายกลัวและมีกาลังแข็งกล้าดุจสิงโต คืนถัดไปขณะที่ผมคอยเจ้าเด็กเกเรคนนั้นอยู่
พอผมยืนขึ้นและเตือนเขาให้ระวังตัว เพราะคุณพ่อผมจะมาช่วย เขาจึงวิ่งหนีไป
เดี๋ยวนี้ผมโตเป็นพ่อคนแล้ว และมีลูก ๆ มาขอให้ผมช่วย ถ้าหากพบอันตราย
เมื่อใด ผมจะได้รับความกล้าหาญจากพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะ
ประทับอยู่ด้วยและช่วยคุ้มภัยให้เรา พระสัญญำของพระองค์ช่วยให้เรำเข้มแข็ง
เพรำะรู้ว่ำเรำสำมำรถหันไปทูลขอควำมกล้ำจำกพระบิดำบนสวรรค์ได้
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสถิตบนสวรรค์ ขอบพระคุณที่ทรงอยู่ฝ่าย
ข้า พระองค์ ทั้ง หลาย และคอยช่ วยชูใจเมื่ อข้ าพระองค์มีอันตราย โปรดนาข้ า
พระองค์ด้วยพลังและความกล้าหาญของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
เดวิด ลิฟวิง่ สโตน (บางกาลอร์ อินเดีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนอันธพาล
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เศร้ำใจกลำยเป็นยินดี

4 ส.ค.
2019

วันอำทิตย์ อ่ำน สดุดี 30:1-5
พระเยซูตรัสว่า “ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กเช่นนี้คนหนึ่งในนามของเรา
ผู้นั้นก็รับเราด้วย” (มัทธิว 18:5)

มีอยู่วันหนึ่ง ดิ ฉันอยู่ ในโบสถ์ด้ วยความเศร้ าใจที่ญ าติ เสีย ชีวิ ต เมื่อการ
นมั ส การเลิ กแล้ วดิฉั นเดิ นไปที่ส นามเด็ กเล่นของคริส ตจักร เห็ นชิ งช้ าอั นหนึ่ ง
ในสองอันเสียเล่นไม่ได้ เด็กหญิงที่กาลังเล่นอยู่อีกอันหนึ่งบอกเพื่อนให้รอเล่นต่อ
จากเธอ พอได้ยินเท่านั้นเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ คนที่สองก็ร้องไห้เดินออกไป ดิฉันจึง
เดิ นไปหาและถามว่าจะเล่ นเกมที่ดิ ฉั นเคยเล่นตอนเป็ นเด็ กด้วยกั นไหม เมื่ อ
แนะนาตนเองเสร็จเราก็เริ่มเล่นด้วยกัน ไม่นานเธอก็หัวเราะได้ เธอจับมือดิฉันไว้
จนกระทั่งคุณแม่ของเธอมารับกลับบ้าน
ระหว่างนั้นความเศร้าใจของดิฉันกลับเป็นความยินดี ขอบคุณพระเจ้าที่
แสดงความรักต่อดิฉนั ผ่านทางเด็กหญิงคนนี้ เราทั้งสองเปลี่ยนจากเศร้าใจเป็นดีใจ
ที่ได้เป็นเพื่อนกัน เดี๋ยวนี้ถ้าพบกันที่โบสถ์ในวันอาทิตย์อีกจะกอดกันกลม
พระเจ้ ำทรงประสงค์ ให้เรำทุ กคนมี ควำมรั ก พระองค์ ทรงส่งพระเยซู
มำแสดงควำมรักของพระเจ้ำแก่เรำ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
อั นเป็ นควำมรั ก ที่ มิเพี ยงเช็ ดน้ ำตำ
เมื่อให้ความรักของพระเจ้าแก่ผู้อื่น
เรำเท่ำนั้นแต่ให้รู้ว่ำพระบิดำทรงอยู่
ความเศร้าของข้าพเจ้ากลายเป็น
กับเรำเสมอ
ความยินดี
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณ
ที่ทรงปลอบใจข้าพระองค์ทั้งหลายในยามโศกเศร้าเสียใจ โปรดช่วยข้าพระองค์ให้
นาความปีติยินดีไปให้ผู้ที่อยู่รอบข้างของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
เชอร์ลีย์ ปริน (อาลาบามา สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ทนี่ าความปีติยินดีมาให้เรา
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5 ส.ค.
2019

ในลู่วิ่ง

วันจันทร์ อ่ำน กิจกำร 27:21-26
เปาโลกล่าวว่า “จงทาใจดี ๆ ไว้ เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่า
การณ์จะเป็นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้น
แต่ว่าเราจะต้องเกยเกาะแห่งหนึ่ง” (กิจกำร 27:25-26)

วันแรกที่เข้า ทางานใหม่ ๆ ผมพบว่าตนเองกาลั งนั่ งอยู่ ในออฟฟิศ ด้ วย
ความรู้สึกหวาดกลัว ผมชอบทาพันธกิจกับอนุชนซึ่งเคยทาให้คริสตจักร 2 แห่ง
มานาน 13 ปี ระหว่างนั้นผมรู้สึกว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ทางานอื่น แต่ไม่รู้ว่าเป็น
งานอะไรจริง ๆ ผมเข้าสัมภาษณ์เพื่อทางานบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งและพบว่า
เป็นงานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ผมคิดว่าเป็นงานที่มีภาระผูกพันซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ก็ยังไม่รู้ ทาให้รู้สึกกลัวมาก
ช่วงสองสามสัปดาห์แรกที่ผม
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เริ่ ม ท างานใหม่ และพยายามโผล่
ข้าพเจ้าวางใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วย ศีรษะขึ้นเหนือน้า พระเจ้าทรงเตือน
ผมให้คิดถึงเรื่องการเดินทางไปกรุงโรมของอัครสาวกเปาโล ระหว่างเดินทางเรือ
ถูกพายุใหญ่ พัด กระหน่าอยู่ ห ลายวัน ทาให้ ลูกเรือต้องทิ้งสิ นค้ าในเรือลงทะเล
หมดสิ้น ไม่เหลือแม้แต่อาหาร ผมคิดว่าการทดลองนั้นทาให้พวกเขาผ่านอารมณ์
นานัปการ และจบลงด้วยการยอมรับความกลัวตายที่ใกล้จะมาถึงบ่อยครั้ง คลื่นลม
จากสถานการณ์ลาบากทาให้เราสรุป เอาเองว่าใกล้จะถึ งเวลาสุ ดท้าย และไม่ มี
พระเจ้าอยู่ด้วย
เปาโลปลอบใจลูกเรือให้มั่นใจว่า ท่านเชื่อพระดารัสที่พระเจ้าตรัสกับท่าน
ท่ำมกลำงพำยุแห่งชีวิตเรำเองก็มีกำลังใจด้วยว่ำ ตรำบใดที่ชีวิตของเรำยังอยู่ใน
“ลู่วิ่ง” พระเจ้ำยังทรงอยู่กับเรำ
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า เมื่ อ ข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายถู ก ท้ า พิ สู จ น์ ค วามเชื่ อ
ขอบพระคุณที่ทรงให้ความมั่นใจว่าพระองค์จะทรงดูแลรักษา อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
รอบบี แมคเคนซี (เท็นเนสซี สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่กาลังเปลีย่ นอาชีพ
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6 ส.ค.
2019
วันอังคำร อ่ำน สดุดี 28:6-9
สาธุการแด่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงฟังเสียงวิงวอนของข้าพเจ้า
(สดุดี 28:6)

จดหมำยถึงพระเจ้ำ

ดิฉันจาวันที่น้องสาวพับถุงกระดาษและตัง้ ชือ่ ว่า “ถุงไปรษณีย์ของพระเจ้ำ”
จาได้ ไม่ แ ม่ น เท่ า ไรนั ก ว่ า เป็ น เมื่ อ ไร แต่ มั น ยั ง แขวนอยู่ ในห้ อ งนอนของเรา
น้องบอกว่า “ถ้ำพี่อ ยำกขออะไรจำกพระเจ้ ำ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ก็ให้เขียนในกระดำษ พับให้ดีแล้วใส่ลงไปใน ไม่ว่าเราจะทูลขออย่างไร
ถุงไปรษณีย์ของพระเจ้ำ”
พระเจ้าก็ทรงฟัง
ถึงวิธีของน้ องสาวจะทาให้ ดิฉันหัวเราะ
ได้ก็จริง แต่ก็รู้ว่าเป็นวิธีพิเศษอย่างหนึ่งที่สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้ ครั้งหนึ่ง
ดิฉันรู้ สึกเศร้าใจมาก จึงเขี ยนระบายความรู้สึกทั้งหมดลงในกระดาษแผ่นหนึ่ ง
แล้วตั้งชื่อว่า “จดหมำยถึงพระเจ้ำ” ในจดหมายนั้นดิฉันทูลทุกสิ่งที่ต้องการให้
พระเจ้าทรงทราบ ดิฉันไม่ได้ใส่ในถุงไปรษณีย์ของพระเจ้า แต่ซ่อนไว้ใต้กองเสื้อผ้า
ในตู้แทน สองสามเดือนต่อมา เมื่อเปิดจดหมายอ่านดิฉันก็ยิ้มออก สถานการณ์ที่
ทาให้เศร้าใจครั้งนั้นผ่านไปแล้ว คาทูลขอบางอย่างได้รับคาตอบ ที่จริงแล้ว ดิฉัน
พบว่าแทนที่พระเจ้าจะทรงตอบตามคาทูลขอของดิฉัน พระองค์กลับประทานสิ่ง
ที่ดีกว่านั้นให้
พระเจ้าทรงฟังเราอยู่ไม่ว่าเราจะทูลขออย่างไร ในสดุดี 28:6 กษัตริย์ดาวิ ด
ตรัสว่าพระเจ้ำทรงฟังสิ่งที่พระองค์ทู ลขอทุ กครั้งเช่นใด พระองค์ จะทรงท ำ
เช่นนั้นกับเรำด้วย ขอเพียงให้เรำไม่ลืมทูลพระองค์ก็แล้วกัน
อธิ ษ ฐำน ข้ าแต่ พระเจ้า ขอบคุ ณ พระองค์ ที่ ทรงฟังข้ าพระองค์ ทั้ งหลายเสมอ
ข้าพระองค์รู้ว่าไม่มีอะไรทาให้ข้าพระองค์ขาดจากความรักของพระองค์ได้ ขอทรง
สนั บสนุนเมื่ อข้าพระองค์มอบความวางใจในพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
ลินาวตี ซันโตโซ (ชวาตะวันออก อินโดนีเซีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กาลังฝึกอธิษฐาน
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7 ส.ค.
ควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงน่ำมหัศจรรย์
2019
วันพุธ อ่ำน 1 โครินธ์ 15:42-49
สิ่งที่หว่านลงนัน้ อ่อนกาลัง สิ่งที่เป็นขึน้ มาใหม่ก็จะทรงอานุภาพ
(1 โครินธ์ 15:43)
ผมอาศัยอยู่ในทะเลทรายและปลูกพืชผักตลอดปี หนึ่งในบรรดาพืชที่ผม
ปลูกคือถั่วหวาน ตั้งแต่เริ่มปลูกกว่ามันจะเติบโตจนเกิดดอกออกผลต้องใช้เวลา
แปดเดือน และให้ผลอยู่นานกว่าห้าเดือน ต้นของมันเลื้อยขึ้นไปบนระแนงสูงกว่า
แปดศอก บางครั้งแทบไม่น่าเชื่อว่าต้นถั่วที่งอกงามใหญ่ โตขนาดนั้นจะเกิดจาก
เมล็ดเหี่ยวย่นขนาดจิ๋วได้ เพราะผมปลูกถั่วมาหลายปีแล้ว จึงเห็นต้นถั่วในอนาคต
ที่ ซ่อ นอยู่ ในเมล็ ด ของมั น ถ้ า ผมเห็ น อนาคตของต้ น ถั่ วในเมล็ ด ของมั น แล้ ว
จะหมาย ความว่ า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
อ ย่ า ง ไร ห า ก ผ ม
วางใจว่า พระคริ ส ต์
ไม่ว่าข้าพเจ้าจะรู้สึกว่าตนเองเล็กน้อยและเหี่ยวแห้ง
อย่างไร พระเจ้าทรงสามารถชุบชีวิตใหม่ให้เกิดขึ้นได้ ทรงเป็ นชี วิตของผม
ที่เป็นขึ้นมาใหม่
ชี วิต ที่ เติ บ โตอย่ า งน่ าอั ศ จรรย์ ซึ่งพระเจ้า ทรงซ่ อนไว้ในเมล็ ด ถั่ ว ท าให้
ผมมั่นใจว่า ถ้าผมเชื่อวางใจในพระเจ้าผมจะมีชีวิตยิ่งใหญ่ชั่วนิรันดร์กับพระองค์
เมื่อผมเห็นเมล็ดถั่วที่เหี่ยวแห้ง ทาให้คิดถึงที่บ่อยครั้งผมรู้สึกแห้งเหี่ยวเช่นนั้นด้วย
แต่ก็ชื่นใจที่รู้ว่าต้นถั่วจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้ างตั้ งแต่ ก่อนและหลังหว่านลงดิ น
ก่อนปลูกผมจะเอาเมล็ดแช่น้าข้ามคืน พอรุ่งเช้าเมล็ดถั่วจะเต่งตึงมีชีวิตขึ้นมาใหม่
ร่างกายของผมก็จะมีชีวิต ขึ้นมาใหม่ด้วยอานาจของพระเยซูผู้ทรงคืนพระชนม์
ขณะภาวนาไตร่ตรองเรื่องความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์ของเมล็ดถั่วแห้ง
ใจของผมเต็มด้วยความยินดีเมื่อคิดถึงชีวิตนิรันดร์กับพระคริสต์
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงสร้าง ขอบพระคุณสาหรับความเปลี่ยนแปลงที่ซ่อน
อยู่ ในเมล็ ดถั่ ว และส าหรั บความเปลี่ ย นแปลงอย่ างมหั ศจรรย์ ที่มีความหมาย
สาหรับข้าพระองค์ทั้งหลาย ว่านั่นคือชีวิตใหม่กับพระองค์ อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
มาร์ค เวนริช (เนวาดา สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่อาศัยในทะเลทราย
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เสริมกำลังมือ
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วันพฤหัสบดี อ่ำน เนหะมีย์ 6:1-15
เพราะเขาทั้งหลายต้องการที่จะให้เราตกใจคิดว่า “มือของเขา
จะผละจากงานไปเสีย และงานจะได้ไม่สาเร็จ” แต่ข้าแต่พระเจ้า
บัดนี้ขอพระองค์ทรงเสริมกาลังมือของข้าพระองค์ (เนหะมีย์ 6:9)

ในเดื อ นธั น วาคม 2003 ดิ ฉั น ไปท าพั น ธกิ จ ที่ ไลบี เ รี ย ระหว่ า งนั้ น
สหประชาชาติ ทาการปลดอาวุธหลั งจากเกิ ดสงครามกลางเมื อง 14 ปี เพราะ
ความวิตกและหวาดกลัวพวกทหารเด็ก ๆ จึงยอมให้ปลดอาวุธ
ที่วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมซึ่งดิฉันทางานอยู่ มีเสียงปืน เอเค-47 ดังลอด
หน้าต่างห้องทางานของดิฉั น บรรดาเจ้าหน้าที่ในห้องต้ องมุดลงใต้โต๊ ะทางาน
ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นไม่รู้จักหยุดตลอดวัน
ดิ ฉั น เริ่ ม อธิษ ฐานเหมื อนเนหะมี ย์ ท่ านไม่ ย อมกลั วสิ่ ง ที่ ท าให้ ท้อ ถอย
แต่หันความสนใจจากบรรดาคนที่พยายามทาให้หวาดหวั่นไปที่พระเจ้า ถ้าเรา
อธิษ ฐานพระเจ้าจะทรงตอบเรา เหมือนที่ทรงช่วยให้จิตใจของเนหะมี ย์มีความ
ฉลาดและความเข้าใจ
ความกลัวคือศัตรูตัวร้ายที่สุด
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าจะทรงหนุนใจแม้เมื่อข้าพเจ้า ของคนเรา ความกลั วท าให้ เราตก
เป็นทาส ระหว่างอยู่ที่ไลบีเรีย พระเจ้า
ประสบสถานการณ์น่ากลัวที่สุด
ทรงเสริมกาลังใจ จิต วิญญาณ และ
มือของเราให้เข้มแข็งเพื่อให้ทาหน้าที่แบ่งปันพระกิตติคุณ ทุกวันเราขับไล่ความ
กลั วออกไป ตามตั วอย่ างของเนหะมี ย์ คือเบนความคิ ด และความเชื่อมั่ นไปที่
พระเจ้า
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ถ้าเกิดความกลัวขึ้นเมื่ อใด ขอให้ข้ า
พระองค์ ทั้งหลายไว้วางใจและรู้ว่าพระองค์ จะทรงช่ วยข้ าพระองค์ ทางานที่ทรง
มอบหมายให้สาเร็จลุล่วง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แฮตตี้ แอล. คาร์ลสิ (อินเดียนา สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ทหารเด็ก
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ไม่อยู่เดียวดำย

วันศุกร์ อ่ำน สดุดี 1:1-6
จงสนใจในวิถีแห่งเท้าของเจ้า แล้วทางทั้งสิ้นของเจ้าจะแน่นอน
(สุภำษิต 4:26)

ตอนขึ้นชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 8 ใหม่ ๆ ผมเล่นกี ฬา คบเพื่ อนหลายคน
มีแฟนสาวหนึ่งคน และเรียนได้คะแนนดี แต่พอถึงปลายปีการศึกษา เพื่อนเริ่ม
เปลี่ยนพฤติกรรมทาให้ผมไม่สบายใจ พวกเขาหันไปสนใจสิ่งใหม่ ๆ ผมจึงเริ่ม
ใช้เวลากับพวกเขาน้อยลง และกลับบ้านทันทีหลังจากฝึกงานและเลิกไปเยี่ยม
พวกเขาในวันสุดสัปดาห์ ถึงพวกเขายังเป็นเพือ่ นรักอยู่เหมือนเดิม แต่ผมไม่อยาก
ไปร่วมกลุ่ มกั บพวกเขา ผมเจ็บปวดที่ เสี ยเพื่ อนและรู้สึกว้าเหว่ จนกระทั่ งจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 ช่วงนั้นผมไปโรงเรียน ฝึกกีฬา เรียนและเข้านอน
ผมไปโบสถ์ม าตลอดชีวิ ต
ข้อคิดสำหรับวันนี้
วันนี้ข้าพเจ้าจะอธิษฐานเผื่อเพื่อนเก่า แต่ ไ ม่ เคยมี ค ราวใดที่ อ ยากรู้ จั ก
พระเจ้ามากเท่าสองปีนั้น พระเจ้า
ทรงเผยพระองค์ให้ผมรูจ้ กั มากขึ้นทุกวัน ตอนกลางคืน ผมชอบไปร่วมกิจกรรม
ที่โบสถ์ที่นั่นผมได้เรียนรู้จักพระเจ้าและคบเพื่อนใหม่ ๆ เลิกเกลียดเพื่อนเก่า
และอธิษฐานเผื่อพวกเขา
สองปีนั้นพระเจ้าทรงเผยให้รู้ว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียว และไม่ต้องเรียน
แบบชาวโลกเพือ่ จะอยู่ในชุมชน ขอเพียงให้ลืมตาดูและยอมถวายตัวกับพระเจ้า
อธิษฐำน ข้ าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณสาหรับความรัก ความเมตตา และความ
เข้ า ใจจากพระองค์ ขอบพระคุ ณ ที่ ชู ใจข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายทุ ก สถานการณ์
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เปย์ตัน เชอร์ลิน (เท็กซัส สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน หนุ่มสาวที่ว้าเหว่
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แสดงควำมรักให้ประจักษ์
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วันเสำร์ อ่ำน 1 ยอห์น 4:7-19
พระเยซูตรัสว่า “เราให้บญ
ั ญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารัก
ซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกัน
ด้วยอย่างนั้น” (ยอห์น 13:34)
ทุกเช้าเพือ่ นร่วมงานของดิฉันคนหนึ่งจะไปเยี่ยมแต่ละออฟฟิศหรือแต่ละ
ห้องทางานและถามว่า “คุณสบำยดีไหมคะ” หรือ “คุณเป็นอย่ำงไรบ้ำงคะ”
ถ้าห้องไหนไม่มีใครอยู่เธอจะถามหา ดิฉันคิดว่าการแสดงความเป็นมิตรเช่นนี้
เป็นการแสดงความรักแบบหนึ่ง ความรีบเร่งของสังคมปัจจุบันอาจทาให้การ
แสดงความความสัมพันธ์ส่วนตัวหดหายหรือน้อยลง เป็นเรื่องง่ายที่เราจะลืมการ
กระทาที่ น่าประทับใจ เช่น การทักทายปราศั ยกัน หรือยิ้มด้วยความรักและ
ห่วงใยกันและกัน
พระเจ้ าทรงเรี ย กคริ ส เตี ย น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
แต่ ละคน ให้ ดาเนินชี วิต ด้วยผลของ
ข้าพเจ้ารักผู้อื่นตามแบบพระเยซู
พระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยความรัก
ต่อกัน พระเยซูทรงวางแบบอย่างความรักที่เราพึงแสดงต่อกันให้เป็นรูปธรรม
แบบง่าย ๆ และทุกวันเป็นประจา ด้วยการร่วมรับประทานอาหารกับเหล่าสาวก
และกับคนต่าต้อยในสังคม ทรงตอบสนองความจาเป็นของสตรีและคนโรคเรื้อน
ที่ไม่ มี ใครยอมท ากั น พระองค์ ทรงแสดงควำมรั กสูงสุ ดต่อเรำด้ วยกำรยอม
สิ้นพระชนม์บนกำงเขน กำรท ำตำมตัวอย่ ำงแบบเรียบง่ำยเช่นนี้ ถึ งจะเป็น
เรื่องน่ำท้ำทำย แต่ก็สำมำรถสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้า พระเจ้า แห่ ง ความรั กนิ รันดร์ ขอบพระคุ ณ ที่ ท รงรั ก
ข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายสุ ด พระทั ย ขอทรงสอนข้ า พระองค์ ให้ รั ก ผู้ อื่ น เหมื อ น
ที่พระเยซูทรงทาเป็นตัวอย่าง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
จูเลียนนิส บาเอซ เดอ พิคาโด (สาธารณรัฐ โดมินิกัน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า
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เพือ่ นแท้

วันอำทิตย์ อ่ำน สดุดี 73:23-28
จงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน (ยำกอบ 4:8)

เมื่อไม่นานนี้ นักเรียนชั้นอนุบาลคนหนึ่งนั่งอยู่กับดิฉันนอกห้องเรียน
เธอถามดิฉันโดยไม่มปี มี่ ีขลุ่ยว่า “ทำไมหนูต้องเชื่อพระเจ้ำด้วย” ดิฉันตอบไปว่า
“หนู ไม่ ต้ อ งเชื่อ ก็ ไ ด้ แต่ ครู เชื่อ ครู คิ ด ไม่ อ อกว่ ำชีวิ ต เป็นอย่ ำ งไรถ้ ำ ไม่ มี
พระเจ้ำ” เราคุยบางสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้าสั้น ๆ ก่อนเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่น
คาถามของนักเรียนชวนให้ดิฉันคิดว่า ทาไมดิฉันถึงเชื่อพระเจ้า ก็เหมือน
กับที่ตอบนักเรียนคนนั้นว่า ครูคิดไม่ออกว่าชีวิตคืออะไรถ้าไม่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิ ดกั บพระผู้ สร้าง พระองค์ ทรงเป็ นเพื่ อนถาวรไม่เปลี่ยนแปลง ทรงเป็ น
พระผู้ช่วยให้รอด และทรงเป็นเพื่อนแท้ของดิฉัน ดิฉันสามารถคุยกับพระองค์
ด้วยเรื่องใด ๆ ได้ทุกเรื่อง เวลาเงียบสงัดตอนเช้ามืด ดิฉันใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้า
ตามลาพัง พร้อมกับดืม่ กาแฟไปด้วย เมื่อทูลพระองค์ให้รทู้ กุ เรื่องที่อยู่ในใจแล้ว
ก็ทูลขอการทรงนาจากพระองค์
ดิฉันอธิษฐานตลอดวันว่า “พระเจ้ำข้ำ ขอทรงช่วยข้ำพระองค์ด้วย”
หรือ “พระองค์ทรงคิดอย่ำงไร” เมื่อเร็ว ๆ นี้ดิฉันพบว่าตนเองทู ลพระเจ้า
ตอนเข้ า นอนและสารภาพว่ า “ข้ ำ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระองค์เสียใจพระเจ้ำข้ำ” และรู้สึก
พระเจ้าทรงประทับอยู่ใกล้ข้าพเจ้า
ชื่น ใจที่ รู้ ว่ าพระองค์ ท รงรัก ทรงฟั ง
และข้าพเจ้าอยู่ใกล้พระองค์
ทรงตอบ และทรงให้อภัยดิฉัน
อธิ ษฐำน ข้าแต่ พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ ที่พระองค์ ประทับอยู่ด้ วยอย่ างมั่ นคง
ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อวางใจในพระองค์ทุกสถานการณ์ของชีวิตวันต่อวัน อธิษฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เบธ เดลอง (ฮาวาย สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ครูสอนชั้นอนุบาล
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สิ่งสำคัญ
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วันจันทร์ อ่ำน ลูกำ 6:47-49
จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ (มัทธิว 6:33)

คุณลุงของผมมีอายุ 92 ปี ท่านอยู่คนเดียวที่ซาราโซตา รัฐฟลอริดา ขณะที่
พายุเฮอร์ริเคนมากาลังพัดเข้าใกล้ภาคใต้ของฟลอริดา ท่านไม่อยากออกจากบ้าน
ไปที่ ไหน แต่ ลู ก ๆ พู ด กล่ อมท่ านว่ าถึ ง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เวลาต้องออกไปได้แล้ว ท่านจึงเก็บทุกสิ่ง
ระหว่างเกิดพายุชีวติ พระเยซูทรง ที่ ส าคั ญ ใส่ กระเป๋ าสองใบแล้ วออกจาก
เป็นรากฐานชีวติ ของข้าพเจ้า
บ้านไป
ขณะที่เกิ ด พายุ ใหญ่ เราย่ อมเห็ น
ทรัพย์สิ่งของแทบไม่มีค่า เมื่อถึงเวลาต้องเลือกจะนาอะไรติดตัวไปด้วยนั้น สาหรับ
ลุงของผมที่มีชีวิตมานานถึง 92 ปี มีอยู่ แค่สองกระเป๋าเท่านั้น ในรายงานข่าวเต็ม
ด้วยเรื่องผู้คนเตรียมตัวหนีออกออกจากบ้าน และกลับมาหลังพายุเฮอริเคนผ่านพ้น
ไป เราได้ ยิ นบางคนบอกว่า “บ้ ำนของเรำเปลี่ยนใหม่ ได้ แต่ ครอบครั วเปลี่ยน
ไม่ได้” และ “ควำมเสียหำยเกิดขึ้นอย่ำงยับเยิน แต่เรำดีใจที่ทุกคนปลอดภัยดี ”
ระหว่างที่เกิดพายุเราได้ยินเรื่องซ้าแล้วซ้าอีกว่า ทรัพย์สิ่งของหมดความสาคัญไป
และสิ่งสาคัญจริง ๆ ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด
ข้อพระคั มภี ร์ที่อ่านวันนี้ เราเห็ นคนสองคนผจญพายุ ร้าย แต่ ผลที่ ได้ รับ
ต่างกั น เพราะสร้างบ้านบนฐานรากไม่ เหมือนกัน เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สิ่งสำคัญใน
ชี วิ ตคริ สเตี ยนมิ ใช่ ก ำรหนี พ ำยุ ร้ ำยในชี วิ ต แต่ เป็ น เรื่ อ งกำรเตรี ย มตั ว รั บ
สถำนกำรณ์ร้ำยไว้ล่วงหน้ำ ด้วยกำรตั้งฐำนรำกชีวิตไว้ในพระเยซูคริสต์
อธิ ษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณ ที่ทรงอยู่ กับ ข้า พระองค์ วันนี้ แ ละทุกวัน
ข้าพระองค์ทั้งหลายต้องการพระองค์ ยิ่งกว่าต้องการอาหารเพื่อรับประทาน และ
อากาศเพื่อหายใจ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เดนนิส เดินบี (อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ให้สนใจว่าอะไรสาคัญกว่ากัน
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ยังมีประโยชน์สำหรับพระเจ้ำ
วันอังคำร อ่ำน สดุดี 92:12-15

มันแก่แล้วก็ยังเกิดผล มันมีนาเลี
้ ้ยงเต็มและเขียวสดอยู่ (สดุดี 92:14)
อย่างหนึ่งที่คุณยายทาประโยชน์ให้กับครอบครัวของเรา คือท่านฉีกเสื้อผ้า
เก่ าเป็นเส้น ๆ และเย็ บติดกันเป็ นเส้ นยาว ๆ และม้ วนเป็ นก้อนกลม แล้วใช้ ไม้
ตะขอใหญ่ถักเศษผ้าเก่าเป็นพรมหลากสี บางผืนยาวเหมือนพรมปูพื้นห้อง บางผืน
เล็กและสั้นสาหรับวางข้างเตียงนอน เมื่อลุกจากเตียงตอนเช้า จะรู้สึกสบายที่เท้า
ไม่ แตะพื้ นห้ องนอนที่ เย็ นเฉี ยบ เพราะเหยี ยบลงที่ ผ้ าพรมที่ อ่ อนนุ่ ม ผ้ าเก่ า
เห ล่ านั้ น ไม่ มี ป ระ โย ชน์ ต าม
ข้อคิดสำหรับวันนี้
วัตถุประสงค์เดิม เดี๋ยวนี้ใช้ให้เป็ น
เพราะพระเจ้าทรงช่วยชีวิตของ
ประโยชน์อย่างอื่นได้
ข้าพเจ้าจึงเกิดผลได้ทุกช่วงและทุกวัย
เมื่ อ เราสู งวั ย ขึ้ น บางครั้ ง
อาจจะรู้สึกว่าชีวิตไม่มีประโยชน์อะไร แต่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์สาหรับชีวิต
ของเราเสมอ ถึงเราอาจจะไม่สามารถทาภารกิจได้ง่าย ๆ เหมือนตอนเป็นหนุ่มสาว
แต่เมื่อมีชีวิตยืนยาวเรามีความรู้และความฉลาดเพิ่มพูนสามารถแบ่งปันแก่ผู้อื่น
ถึงชราลงแล้วเราก็ยังสามารถหาทางใหม่ ๆ เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าและรับใช้ผู้อื่น
ได้อยู่
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตา โปรดอย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยึดติด
กับ สิ่ ง ที่ทาไม่ ไหวแล้ ว แต่ ให้ เอาใส่ ใจทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ เพื่ อรั บ ใช้ พระองค์
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แมรี หลุยส์ สเตทเซอร์ (นิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่รู้สกึ ว่าตนเองเปล่าประโยชน์
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ทำงของพระเจ้ำอัศจรรย์

14 ส.ค.
2019

วันพุธ อ่ำน อิสยำห์ 40:28-31
คนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รบั พระพร
คือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้า (เยเรมีย์ 17:7)

เมื่อเริ่มออกเดิ นเล่ นตอนเช้า ท้องฟ้าสดใส แดดจ้า และไร้ฝนตั้งเค้า ผมเดิ น
ผ่านเนิ นเขา หุ บเหว และชมความงามของธรรมชาติรอบตั ว เห็ นใบไม้ไหวพลิ้ วตาม
แรงลม และได้ ยิ นเสี ยงจั๊กจั่นเรไรร้ องระงมอยู่ ทั่วไป ทั นใดนั้ นอากาศก็ เปลี่ ยนโดย
ไม่บอกล่วงหน้าแล้วฝนก็ตกหนัก ทาให้รู้สึกผิดหวังที่การเดินเล่นถูกขัดจังหวะ
จึง วิ่งไปหลบฝนที่ กระท่อมน้ อยข้ างทาง เมื่ อฝนยั งตกอยู่ มีชายชราคนหนึ่ งเข้ ามา
หลบฝนด้วย แล้วเริ่มคุยกันถึงเรื่องหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่ เพราะเขาอยู่ในหมู่บ้านมา
ช้ านาน จึ งมี เรื่ องน่ าสนใจเกี่ ยวกั บการเปลี่ ยนแปลงในชี วิตของเขาตลอดหลายปี
ที่ผ่ านมา พอฝนหยุ ดเราก็ จากกั นไป ขณะเดินกลั บบ้ านผมรู้สึกว่ามี มุมมองใหม่ ๆ
เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต เกิ ด ขึ้ น อย่ างไม่ ค าดฝั น
เหมื อนฝนที่ ต กลงมาโดยไม่ บ อกให้ รู้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ล่วงหน้า
การเผชิญสิ่งทีค่ าดไม่ถึง ทาให้
ชีวิตของแต่ละคนมีเรื่องไม่คาดฝัน ข้าพเจ้าได้รับวิสัยทัศน์จากพระเจ้า
และนาความเดื อดร้อนมาให้ ตอนแรกดู
เหมื อนจะเป็ นภาระหนั กอึ้ งจนเราอยากสาปแช่ งสถานการณ์ หรื อต าหนิ พระเจ้ า
บำงครั้งเมื่ อถึ งทำงตั นจะเกิ ดเรื่ องอัศจรรย์ หรือเกิดปัญญำแค่เล็กน้ อยและสร้ำง
ควำมเข้ำใจใหม่ ทำให้เรำรู้จักพระเจ้ำแนวใหม่และวำงใจพระองค์มำกขึ้น
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้เห็นอุปสรรคที่ขวางทาง
มิให้เข้าใกล้พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
พาลาคุนนาธู เอ. แมทธิว (เคราลา อินเดีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่อาศัยในหมู่บ้านของเรามายาวนาน
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ไถ่ด้วยควำมรัก

วันพฤหัสบดี อ่ำน 1 โครินธ์ 1:18-31
ให้ผู้โอ้อวด อวดองค์พระผู้เป็นเจ้า (1 โครินธ์ 1:31)

ในปี 2003 ดิฉันเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาภาวะซึมเศร้า ภาพลักษณ์ของ
การเป็นภรรยาศิษยาภิบาลเสียหายป่นปี้ ดิฉันอยู่กับคนติดยา คนจิตเภทหรือ
จิตผิดปกติ และคนติดเหล้านานสองสัปดาห์ ตามมาตรฐานของสังคมแล้ว เรามี
ชีวิตที่ล้มเหลว สังคมรังเกียจ อ่อนแอ เสียหายและอับอายขายหน้า
ขณะที่ เราแต่ ละคนแบ่งปั นเรื่ องราวของตนเอง ดิฉั นเฝ้าดูคนอื่นเขา
ปลอบโยนและให้กาลังใจด้วยคาพูดแสดงความกรุณา น่าประทับใจ หรือยอมรับ
โดยไม่ปริปากกับคาพูดที่ว่า “คุณไม่ได้อยู่คนเดียว” หรือ “ฉันก็เหมือนกัน”
ไม่มีใครให้คาแนะนาใคร ไม่มีใครตาหนิใคร และไม่มีใครกล่าวโทษใคร หรือถือ
ตัวว่าดีกว่าใคร สาคัญที่สดุ ก็คือ ในฐานะเป็นภรรยาศิษยาภิบาลเราไม่อาจเสแสร้ง
ว่าตนเองเป็นคนดี
โรม 3:23-24 บอกว่า “เพรำะว่ำทุกคนทำบำป และเสื่อมจำกพระสิริ
ของพระเจ้ำ แต่พระเจ้ำทรงพระกรุณำให้เขำเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่ำ
โดยพระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขำให้พ้นบำปแล้ว”
ในพระคั มภี ร์ ที่ อ่ านวัน นี้ เปาโลเตื อนสติ คริ สตจั กรที่ เมื องโคริ นธ์ ว่ า
คุณค่าของเรามิได้อยูท่ ปี่ ญ
ั ญา ความมั่งคั่ง หรืออานาจฝ่ายโลก แต่อยู่ที่อัตลักษณ์
ของเราในพระคริสต์ ขณะที่เราอ่อนแอ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระคริ ส ต์ ท รงรวมเราให้ เป็ น หนึ่ ง
พระเจ้าทรงรักและทรงรับข้าพเจ้า เดียวกันและประทานปัญญา ความมั่งคัง่
และอานาจให้
อย่างทีข่ ้าพเจ้าเป็นนีแ่ หละ
ดิฉันไม่จาเป็นต้องอิงภาพลักษณ์
ของการเป็นภรรยาศิษยาภิบาลเพื่อให้คนยอมรับนับถือ แต่ในชีวิตที่ยับเยิน
อย่างนี้แหละ ดิฉันจะเป็นพยานเพื่อพระคริสต์และโอ้อวดพระองค์
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าผู้ช่วยให้รอด ขอทรงอภั ยที่ข้าพระองค์ทั้งหลายอยาก
อวดตัวว่าเป็นคนดีต่อหน้าผู้อื่น ขอทรงเตือนให้รู้ว่าข้าพระองค์เป็นคนดีได้ก็เพราะ
อยู่ในพระองค์เท่านั้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โจดี ฮาร์ริส (แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ครอบครัวของศิษยาภิบาล
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ใจกตัญญู

16 ส.ค.
2019

วันศุกร์ อ่ำน มำระโก 10:13-16
พระเยซูตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็ก ๆ เข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย
เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนเช่นเด็กอย่างนั้น”
(มำระโก 10:4)

ลูก ชายของดิ ฉั น เป็ น โรคบกพร่อ งในการอ่ านเขี ยน ท าให้ เขาเรี ย น
หนังสือได้ยากมาก ดิฉันไปพบครูของเขาเพื่อวางแผนการศึกษาให้เขาเป็นพิเศษ
หลังจากประชุมกันอยู่นาน ครูจึงบอกว่าลูกชายของดิฉันไปหาเธอทุกวัน
ตอนโรงเรียนเลิก และขอบคุณเธอที่ช่วยสอนเขา ดิฉันซึ้งใจมาก เพราะคิด
ไม่ถึงว่าเขาจะทาเช่นนั้น ดิฉันรู้ดีว่าทีเ่ ขาไม่ชอบโรงเรียนเอามาก ๆ ก็เพราะ
การเรียนเป็นเรื่องยากสาหรับเขา แต่ก็ยังแสดงความกตัญญูที่ครูพยามช่วย
ดิฉันตกลงใจว่า ถ้าจะ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ให้ ดี ดิ ฉั น ควรท าตามแบ บ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะ
ลู ก ชาย และพ ยาย าม มี ใจ เตรียมพร้อมเพื่อขอบคุณพระเจ้ามากขึ้น
กตัญ ญูเสมอ โดยเฉพาะเรื่อง
ความสัมพันธ์ของดิฉันกับพระเจ้า ในกิตติคุณมาระโกที่อ่านวันนี้ พระเยซูทรง
สอนให้เราเอาอย่างเด็ก ๆ ถึงแม้บ างวันดิฉันจะรู้สึก ไม่ส บายใจที่จะแสดง
ความกตัญญูต่อพระเจ้าเพียงเพราะหวังจะได้รับรางวัลจากพระองค์
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์สาหรับทุกสิ่งที่ทรงทาเพื่อข้าพระองค์
เดี๋ยวนี้และที่ผ่านมา โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีใจบริสุทธิ์ รู้จักกตัญ ญู และ
ถ่อมใจ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
คาเรน วูดาร์ด (นอร์ธคาโรไลนา สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เด็กทีเ่ ป็นโรคบกพร่องในการอ่านหนังสือ
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พระดำรัสอัศจรรย์

วันเสำร์ อ่ำน ยอห์น 1:1-5
ความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังคาพยากรณ์เหล่านี้
และถือรักษาข้อความที่เขียนไว้ในคาพยากรณ์นี้ (วิวรณ์ 1:3)

ผมซื้อคอมพิวเตอร์แทบเลตมาหนึ่งเครื่องเพื่อใช้รับและส่งอีเมล แต่ไม่นาน
ก็พบว่าเครื่องมีแอปพลิเคชันสาหรับใช้งานได้มากมายหลายอย่าง จึงรีบสารวจ
อุปกรณ์ใหม่ที่ซื้อมาอย่างละเอียดและรู้สึกชอบมาก
พระคั ม ภี ร์ ข องผมก็ มี
ข้อคิดสำหรับวันนี้
หลายอย่างคล้ายกัน ตอนเป็ น
พระวจนะของพระเจ้าเป็นเพื่อนใจที่ถาวร
เด็กพ่อแม่ให้พระคัมภีร์เล่มแรก
แก่ ผ ม ตอนเรี ย นรวีวาระศึ ก ษา ครู จะบอกพระคั มภี ร์ข้ อ หนึ่ ง ให้ เราเปิ ด อ่ า น
บางครั้ งก็บ อกให้ ท่องจาข้ อส าคั ญ ๆ และให้กลับ ไปท่องจาที่บ้า น หลายปี เข้ า
บางครั้งผมเริ่มอ่านพระคัมภีร์ด้วยตนเองและสนใจมากขึ้น พอถึงเวลาอันสมควร
ผมก็ถวายชีวิตไว้กับพระคริสต์
นั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น ยิ่ งอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นก็ยิ่งอยากอ่ าน
ต่อไปอีก ต่ อมาเมื่อเป็นครูสอนรวีฯ และผู้ นากลุ่มศึกษาพระคั มภีร์ ได้มีโอกาส
แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าแก่ผู้อื่น ถึงเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้สอนพระคัมภีร์แล้ว แต่ก็
ยังอ่านด้วยตนเองหรืออ่านด้วยกันกับกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ และยังให้พระคัมภีร์
ช่วยชี้นาชีวิต บางครั้ง ก็อ่า นเพื่อผ่อนคลายความเครียด ยิ่งค้ นพระวจนะของ
พระเจ้ำมำกเข้ำก็ยิ่งชอบอ่ำน
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ขอทรงนาข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายด้ ว ยพระด ารั ส ของ
พระองค์วันต่อวัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
วิลเลียม ฟินด์เลย์ (สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้อ่านห้องชั้นบน
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วันอำทิตย์ อ่ำน ลูกำ 5:12-16
จงเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน อย่าใฝ่สูง แต่จงถ่อมใจลงยอมทาการต่า
อย่าถือว่าตัวฉลาด (โรม 12:16)

ถึงดิฉันกับสามีต้องการให้ปัจจัยจาเป็นสาหรับร่างกายมากกว่าให้เงินทอง
แก่คนยากจน แต่เมื่อแจ็คเลื่อนกระจกหน้าต่างรถลง และขอให้ดิฉันยื่นเงินให้กับ
ผู้หญิ งที่ยืนหนาวสั่นอยู่ข้างถนน ดิฉันรู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เบื้องหลัง
ค าขอร้ อ งของสามี ดิ ฉั น จึ ง เปิ ด ประตู รถยื่ น เงิ น ให้ ห ญิ ง คนนั้ น และถามถึ ง
สถานการณ์ของเธอ เสร็จแล้วก็จับมือเธออธิษฐานด้วยกัน หลังจากอธิษฐานแล้ว
เธอเข้ามากอดดิฉันไว้แน่น
ตอนกอดกั นดิ ฉันรู้ว่าเธอไม่ ใช่แค่ค นที่ยืนสั่ นอยู่ หลังป้ ายโฆษณาเท่านั้ น
เมื่ อพระเยซูทรงสัมผัสคนตาบอด คนผีสิง หรือคนพิการ ก็เท่ากับ ทรงบอกเรา
ให้ รู้ ว่ า มนุ ษ ย์ มี ค่ า สมควรให้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ความรั กและนั บ ถื อ ทัศ นคติ ที่
วันนี้ข้าพเจ้าจะออกเยีย่ มเยียนให้ความ
สั ง คม มองพ วกเขา มิ ได้ ลด
ช่วยเหลือลูกของพระเจ้าสักคนหนึง่
คุณค่าของคนจนลงแต่อย่างใด
ดิฉันไม่ทราบว่าหลังจากวันนั้ นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเธอบ้าง แต่การได้
พบกับ เธอทาให้ดิ ฉันเปลี่ ยนแปลงตลอดไป ดิฉั นเกิ ดความเข้ าใจใหม่ ว่าตนเอง
สมควรได้รับความรักและห่วงใยจากพระเจ้าไม่มากไม่น้อยกว่าใครอื่น เพราะเรา
ทุกคนเท่าเทียมกันในพระสายเนตรของพระเจ้า
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายลืมตาดูแลคนยากคนจน
ที่อ ยู่ รอบข้ า ง และฟั ง เสี ย งที่ ดั ง จากใจเพื่ อ นมนุ ษ ย์ ผู้ ป รารถนาความรั ก จาก
พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
คาเรน วิงเกท (อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนไร้บ้านในชุมชนของเรา
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อยู่บนอัฒจันทร์เสมอ

วันจันทร์ อ่ำน สดุดี 68:4-10
พระเจ้าในที่ประทับบริสุทธิข์ องพระองค์ ทรงเป็นพระบิดาของคนกาพร้า
และทรงเป็นผู้ป้องกันหญิงม่าย (สดุดี 68:5)
ตอนผมเข้าโรงเรียน คุณพ่อท่านเข้าชมกิจกรรมต่าง ๆ ของผม เช่น การ
แข่งฟุตบอล บาสเก็ตบอล และมวยปล้า ผมหลงคิดอยู่หลายปีว่าที่ท่านทาเช่นนั้น
เพราะเราสองพ่อลูกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน แต่ท่านสนับสนุนกีฬานักเรียนเป็น
อย่างดีเสมอจนท่านจากไปเมื่ออายุหกสิบปี เมื่อได้ยินความจริงจากพี่ชายพูดถึง
เหตุผลที่แท้จริงในงานศพของท่าน ว่าทาไมคุณพ่อของเราถึงให้เวลากับเรื่องนี้มาก
เพราะท่านเคยบอกเขาว่า “เมื่อพ่อเข้ำโรงเรียน พ่อของพ่อไม่เคยไปที่โรงเรียนเลย
เพรำะท่ำนมัวแต่กินเหล้ำเข้ำบำร์ ที่พ่อไปชมกิจกรรมที่ลูก ๆ ของพ่อทุกครั้งนั้น
ไม่ใช่เพรำะอยำกได้ห น้ำ แต่เพื่ อเห็ นแก่ เด็ ก ๆ ที่พ่อ ของพวกเขำไม่ เคยไป
ปรำกฏตั ว ให้ เห็ นเป็ นก ำลังใจ เด็ ก เหล่ำนั้ น คงหวั ง ให้ พ่ อของตนนั่ งอยู่ บ น
อั ฒ จั น ทร์ พ่ อ จึ งไปนั่ งแทนเสมอเพื่ อ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พวกเขำจะได้กำลังจำกใครบำงคน”
พระเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้าเสมอ
แม้คุณพ่อของผมจะไม่เคร่งศาสนา
เหมือนพ่อที่ดีในโลกนี้
แต่ตัวอย่างของท่านเตือนผมให้ ราลึกว่า
พระเจ้าทรงแสดงความรักและความหวังโดยไม่ทิ้งเราให้อยู่คนเดียว ตอนที่พระเยซู
เสด็จขึ้นสวรรค์และทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยชูใจเรา ก็เหมือนกับที่คุณ
พ่อของผมไปนั่ งบนอัฒ จันทร์เสมอเพื่อเด็ก ๆ จะได้ เห็ นหน้า เราสามารถมอบ
ความเชื่อแหละความหวังไว้ทั้งหมดบนความจริงข้อนี้ได้
อธิ ษฐำน ข้า แต่ พระเจ้า โปรดเผยพระองค์ผ่ านทางผู้อื่น เพื่อให้ข้ าพระองค์
ทั้งหลายจะได้เห็นว่า พระองค์ทรงดูแลและทรงนาข้าพระองค์เดินอยู่ในวิถีชีวิต
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เจสัน โรบินสัน (วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เด็กกาพร้าพ่อ
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วันอังคำร อ่ำน เอเฟซัส 3:14-21
ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิง่ ใด จงเชื่อว่าได้รบั
และท่านจะได้รับสิ่งนั้น (มำระโก 11:24)

พลังของคำอธิษฐำน

ดิฉันเกิดในครอบครัวคริสเตียน เราไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ แต่เมื่อพ่อแม่
แยกกันระหว่างที่ดิฉันเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ดิฉันผ่านวิกฤตทางความเชื่อและถาม
ตนเองอยู่หลายปีว่าพระเจ้ามีจริงไหม ทาไมถึงให้ครอบครัวของเรามีความทุกข์
อย่ า งนี้ ด้ วย ดิ ฉั น ตั้ ง ใจศึ ก ษาต่ อ จนได้
เป็ นพยาบาลและงานทาที่โรงพยาบาล
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เด็กแห่งหนึ่ง
วันนี้ข้าพเจ้าจะอธิษฐานเผื่อผู้ใด
ขณะดิ ฉั น อยู่ เ วรห้ อ งฉุ ก เฉิ น มี
เด็กผู้หญิงอายุ 12 ปีชื่ออาลีจันทราถูกนาเข้ามารักษา เธอเป็นโรคเยื่อหุ้มสมอง
อักเสบอาการโคม่า เพื่อนพยาบาลบอกดิฉันว่า “เธอเฝ้ำอำลีจันทรำนะ ฉันจะไป
ดูแลคนอื่น ๆ ในห้ อง” ดิฉันไม่รู้ว่าทาไม แต่ก็เริ่มอธิษ ฐาน ดิฉันอธิษ ฐานด้วย
ความเชื่ อตลอดคื นและวางใจว่า หนู น้อยจะไม่ เสี ย ชี วิต พระเจ้าจะทรงรั กษา
ให้ หาย เช้ าวันรุ่งขึ้นตอนตี 5.45 น. ก่อ นดิฉันจะออกเวร อาลีจันทราลืมตาขึ้ น
เธอจับมือดิฉันแล้วเรียกชื่อดิฉันว่า “บีทริซ”
หลังจากประสบการณ์ครั้งนั้น ดิฉันรักษาวินัยการอธิษฐานไว้ต่อไป เพราะ
เข้าใจแล้วว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราทุกเวลาและทุกสถานการณ์ พระองค์ไม่เคย
ทอดทิ้งเราเลย
อธิ ษ ฐำน ข้ าแต่ พระเจ้าผู้ ประเสริ ฐ พระองค์ ทรงมี แผนการส าหรับข้ าพระองค์
แต่ละคน ทรงรู้ว่าความเชื่อของข้าพระองค์ทั้งหลายอ่อนแอและทรงฟื้นคืนความหวัง
ให้ขอบพระคุณในนามพระเยซูเจ้า อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
บีทริซ นัสโซ (อุรุกวัย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน พยาบาลห้องฉุกเฉิน
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จ้องมอง
วันพุธ อ่ำน ปฐมกำล 1:1-5
ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า
และภาคพื้นฟ้าสาแดงพระหัตถกิจของพระองค์ (สดุดี 19:1)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2017 ประชาชนทั่วสหรัฐตั้งแต่รัฐออริกอนจนถึง
เซาธ์คาโรไลนา สามารถมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง ขณะที่ดวงจันทร์โคจรผ่าน
ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ บดบังแสงอาทิต ย์นานหลายนาที เป็นเหตุ การณ์
น่าอัศจรรย์ที่ทาให้หลายคนในโลกมารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
ขณะที่ดิฉันเห็นคนอื่น ๆ จ้องดูหมายสาคัญบนท้องฟ้า โดยสวมแว่นตากัน
แสงอาทิตย์ จึงรู้ว่าทุกคนกาลังจ้องดูสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเรา และประจักษ์แ ก่ใจ
ดิฉันว่า ความขัดแย้งและทัศนะที่แตกต่างระหว่างเราทั้งหลาย อีกทั้งปัญหาและ
ความห่ วงใยต่ า ง ๆ หยุ ด ลงชั่วขณะ ทุกคนเป็ นหนึ่ งเดี ย วกั นและมี ค วามยิน ดี
พร้อมกัน ขณะจ้องดูธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์บนท้องฟ้า
ดิฉันนึกสงสัยว่า ชีวิตของเรำและโลกนี้จะเป็นอย่ำงไร ถ้ำทุกคนพยำยำม
รวมควำมคิดและจิตใจไปที่พระผู้สร้ำงจักรวำลด้วยควำมรักและอัศจรรย์
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาแห่ง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ฟ้ า สวรรค์ ขอบพระคุ ณ ส าหรั บ การ
ชีวิตข้าพเจ้าจ้องดูที่พระเจ้าหรือไม่
ทรงสร้า งที่น่าอั ศ จรรย์ โปรดช่ วยข้ า
พระองค์ ทั้ง หลายให้ จ้องดู พ ระองค์ เพื่ อสะท้อนความรั กและความสว่า งของ
พระองค์ ด้ วยค าพูด และการกระท า อธิษ ฐานในพระนามพระเยซู ค ริ ส ต์ เจ้ า
อาเมน
ลอรา แอนดรูว์ส (เท็นเนสซี สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อให้ทงิ้ ความแตกต่างของเรา
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พระองค์ทรงเป็นห่วง

22 ส.ค.
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วันพฤหัสบดี อ่ำน มัทธิว 7:7-11
พระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้น
จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ (ฟีลิปปี 4:19)

ผมเป็นลูกชาวนายากจน เกิดราว ๆ ปี 1930 ทุกเย็นเราจะนั่งที่โต๊ะอาหาร
ฟังพ่ออ่ านพะคั มภีร์และอธิบายความหมายสั้น ๆ ให้ ลูกห้าคนฟัง เสร็จแล้วแม่
จะนาเราร้องเพลงนมัสการบทเก่า ๆ หลังจากนั้นพ่อก็อธิษฐานขอบพระคุณและ
อวยพรอาหาร
หลายครั้ ง พอถึ ง เวลาอาหารเย็ น หลั ง จากฟั ง พ่ อ แม่ อ่ า นพระคั ม ภี ร์
ร้อ งเพลง และอธิษ ฐานจบ เราจะลุ กออกจากโต๊ ะ เพราะพ่อ แม่ ไม่ มีอะไรจะ
ทาอาหารให้เรากิน พ่อมักจะพูดเสมอว่า “อย่ำวิตกเลยพระเจ้ำจะทรงดูแลไม่ให้
เรำอดตำย” เช้าวันรุ่งขึ้นพอเราตื่นนอนก็พบว่าที่ระเบียงหลังบ้านมีอาหารหลาย
ถุงหลายตะกร้าวางอยู่ ไม่มีใคร
ข้อคิดสำหรับวันนี้
รู้ ว่ า มาจากไหน แต่ เ รามั่ น ใจ
ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเต็มขนาด ขณะที่
ในพระวจนะที่อ้างถึงข้างบนนี้
เรี่ยวแรงกาลังของข้าพเจ้าถอยลงต่าสุด
ต อนที่ เรื่ อ งทั้ งห มด นี้
(ดู 2 โครินธ์ 12:9-10
เกิ ดขึ้ นนั้น ผมเพิ่งอายุ ได้สี่ ขวบ
เท่ า นั้ น แต่ ยั ง จ าเวลาที่ ข าด
อาหารและที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราได้ดี ผมเป็นพยานได้ว่า ถ้าเราเชื่อวางใจและ
อธิษฐานขอความช่วยเหลือ พระเจ้าจะทรงดูแลเรา ฟีลิปปี 4:6 หนุนใจมิให้เรำ
กระวนกระวำยใจสิ่งใดเลย แต่ให้อธิษฐำนขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่ง
อธิษฐำน ข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและห่วงใย
ทรงเฝ้าดูประชาชนในโลกที่ขาดแคลนอาหาร อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
จอห์น แครเมอร์ (โอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่มีอาหารไม่พอกิน
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กลับสูท่ ี่ปลอดภัย

วันศุกร์ อ่ำน เอเสเคียล 34:11-15
พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เรา คือเราเองจะค้นหาแกะของเรา
และจะเที่ยวหามัน (เอเสเคียล 34:11)

ระหว่างเดิ นทางไปท างาน ดิ ฉั นขั นรถผ่ านฟาร์ มเลี้ ย งแกะและทุ่ งหญ้ า
เขียวชอุ่ม วันหนึ่งดิฉันเห็นลูกแกะตัวหนึ่งออกมานอกรั้วใกล้ถนน กาลังเล็มหญ้าใหม่
ที่เพิ่งพบโดยไม่ระวังอันตรายร้ายแรงจากรถยนต์ ที่วิ่ง ผ่านไปมา ถึงแม่ของมั น
จะร้องเรียกจนสุดเสียงอยู่อีกด้านหนึ่งของรั้ว ลูกแกะก็ยังคงเล็มหญ้าต่อไป
ดิฉันจึงจอดรถไว้ใกล้ๆ เพื่อหาวิธีช่วยลูกแกะให้ดีที่สุด ถ้าดิฉันเดินเข้าไป
ใกล้มันอาจจะหันไปผิดทางเสี่ยงต่อความบาดเจ็บหรื อร้ายกว่านั้น ดิฉันจึงวิ่งไป
ที่บ้ านใกล้เคี ยงและพบคนงานคนหนึ่ งอยู่ข้ างนอก ถึ งดิ ฉันจะหอบฮัก ๆ แต่ ก็
สามารถบอกเรื่องที่ดิฉันเห็นมาให้เขาทราบ หลังจากขอบใจดิฉันแล้ว เขาเดินตาม
ดิฉันไปที่นั่นและอุ้มลูกแกะข้ามรั้วกลับไป ดิฉันมีความสุขขณะดูลูกแกะกลับไป
อยู่กับแม่ของมัน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ดิ ฉัน เริ่มคิ ด ถึ ง ตอนที่ต นเองหลง
พระเจ้าทรงนาเรากลับที่พัก
เจิ่นจากพระเจ้า ประสบประการณ์ใหม่ ๆ
ทาให้มีความสุขชั่ วเดี๋ ยวเดีย ว หลังจาก เหมือนผู้เลี้ยงนาฝูงแกะของตน
สานึกผิดแล้วดิฉันจึงทูลขออภัยโทษและ
ความเข้มแข็งจากพระเจ้า เพื่อจะไม่ทาผิดซ้าอีก ถ้าเราเฝ้าดูการทรงนาของพระเจ้า
ในพระคัมภีร์แล้ว เราจะเดินได้ถูกทางดีขึ้น จะรู้สึกสบายใจและหายเหนื่อยเพราะ
รู้ว่า ถ้าเราหลงทาง พระเจ้าจะทรงนาเรากลับมาสู่ที่พักอย่างปลอดภัย
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้า ขอบพระคุ ณ ที่ท รงน าทางและป้ องกั น อั น ตรายให้
ข้าพระองค์ทั้งหลาย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แนนซี แฟรนเทล (เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อแสวงหาการทรงนาจากพระเจ้า
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วันเสำร์ อ่ำน สดุดี 121:1-8
พระหัตถ์ของพระเจ้ามิได้สั้นลง ที่จะช่วยให้รอดไม่ได้
หรือพระกรรณตึง ซึ่งจะไม่ทรงได้ยิน (อิสยำห์ 59:1)

พระเจ้ำยิ่งใหญ่

วันที่ 17 กรกฎาคม 2015 ดูแล้วเหมือนเกิ ดแผ่นดินไหวสาหรับผมและ
ครอบครั ว วันนั้ นหมอตรวจพบว่าผมมี เนื้ องอกขนาด 6.2 ซม. และวินิจฉั ยว่า
ผมเป็นมะเร็งตับอ่อน ผมกับภรรยาและลูก ๆ ตัดสินใจบอกให้ศิษยาภิบาลทราบ
เพื่อสมาชิกคริสตจักร ครอบครัวและเพื่อน ๆ จะได้อธิษฐานเผื่อผม
การรักษาเริ่มต้นด้วยการทาเคมีบาบัดหกรอบ หลังจากนั้นหมอก็สะแกนอีก
เพื่อตรวจดูว่าได้ผลอย่างไร ผลปรากฏว่าเนื้องอกหายไป และร่องรอยมะเร็งในกระแส
เลือดลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผมจึงรู้ว่าพระเจ้าทรงทาการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่
เมื่อตรวจพบครั้งแรก หมอบอกกับภรรยาและน้องชายของผมว่าผมคงมีชีวิต
จนได้เห็นปี 2016 ซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นเพราะคุณของพระเจ้า ผมรู้สึกขอบคุณบรรดา
หมอที่รักษาและทาเคมีบาบัด 12 รอบ และฤทธานุภาพน่ามหัศจรรย์ของพระเจ้า
ผู้ยิ่งใหญ่ของเรา พระองค์ทรงฟังคาอธิษฐานที่สมาชิกทุกคนอธิษฐานเผื่อผม เพราะ
สานึกในความอัศจรรย์ของชีวิตครั้งนี้ ผมจึงเริ่มรับใช้คริสตจักรโดยเป็นกรรมการ
คนหนึ่ง พระเจ้าทรงใช้ของประทานและงานบริการของผม ผมแน่ใจว่าแม้จะเผชิญ
การท้าทายใด ๆ พระเจ้าของเราก็ ทรงยิ่งใหญ่ กว่าสิ่ งเหล่านั้ น พระองค์ ทรงฟั ง
คำอธิษฐำนและจะทรงช่วยเรำให้ผ่ำนพ้นอันตรำย
อธิษฐำน ข้าแต่ พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลาย
ข้อคิดสาหรับวันนี้
สรรเสริญและถวายเกียรติพระองค์ ที่ทรงฟัง
ในทุกสถานการณ์ข้าพเจ้า คาอธิษฐานและรักษาโรคให้ อธิษฐานในพระนาม
จะวางใจในพระเจ้า
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โรบินไบ พี. คริสเตียน (คุชราต อินเดีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน กลุ่มอธิษฐาน
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นกกระทุง
25 ส.ค.
2019
วันอำทิตย์ อ่ำน มัทธิว 6:25-34
พระเยซูตรัสว่า “อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตน...จงดูนกในอากาศ
มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้ส่าสมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของท่าน
ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้” (มัทธิว 6:25-26)
ที่ดิฉันชอบนกกระทุงไม่ใช่เพราะความงามแต่เพราะคุณงามความดีของมัน
เมื่อเห็นพวกมันบินลอยอยู่บนฟ้าทาให้จิตวิญญาณของดิฉันสงบลง เมื่ อเร็ว ๆ นี้
ใจของดิฉันต้องการความสงบ ถึงดิ ฉันจะขยันหางานทาเท่าไรก็ถูกปฏิเสธทุกครั้ง
ถึงจะอธิษฐานทูลขอไม่หยุดยั้ง แต่พระเจ้ายังทรงเงียบอยู่
วันหนึ่งขณะที่นั่งอธิษฐานอยู่บนหาดทรายชายทะเล ขณะเฝ้าดูคลื่นสีคราม
กลิ้งเข้าหาฝั่ง ดิฉันเห็นนกกระทุงตัวหนึ่งบิ นอยู่บนฟ้า มันสอดส่ายสายตามองหา
ปลาที่ว่ายมาตามคลื่น ดิฉันดีใจที่พระเจ้าทรงเผยให้ทราบอีกครั้งว่า ชีวิตของดิฉั น
ควรจะทาเหมือนนกที่บินอยู่เหนือน้าเพื่อหาอาหารมื้อต่อไป พอเห็นปลามันจะโฉบ
ลงไปจั บทั นที แล้ วโผล่ ขึ้ นมา
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ลอยอยู่ เหนื อคลื่นเพื่อกิ นปลา
วันนี้ข้าพเจ้าจะวางใจให้พระเจ้าทรงเลีย้ งดู
อาหารโปรดของมัน
ขณะที่ดิฉันดูนกกระทุงก็นึกถึงพระวจนะของพระเจ้าที่ตรั สว่า จงวางใจเถิด
เรากาลังดู แลเจ้าอยู่ นี่คือโอสถวิเศษสาหรับรักษาจิตใจดิ ฉันที่เหนื่อยอ่อนให้รู้ว่า
พระเจ้ำทรงเลี้ยงนกกระทุงฉันใดก็ทรงเลี้ยงดิฉันด้วยฉันนั้น
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงเป็นแหล่ งของทุกที่ ข้าพระองค์ทั้งหลายมีและ
เป็ นอยู่ โปรดช่ วยข้ า พระองค์ ให้ วางใจว่า พระองค์ จะทรงเลี้ ย งดู แ ละให้ กล้ า
พอที่จะโฉบเข้าหาเมื่อโอกาสมาถึง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ปาเมลา ฮุตโต (ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อให้มีความขยันหมั่นเพียร
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รถฮัดสัน 1962
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วันจันทร์ อ่ำน ยำกอบ 2:14-18
ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผล (ยำกอบ 2:17)

บัฟฟอร์ด อายุสิบห้าปี อาศัยอยู่ลึกเข้าไปในทุ่งแฮนด์ชู รัฐเคนทักกี เขาทน
ทุกข์ ทรมานเพราะเป็ นเนื้ องอกในสมองด้ านนอก ทาให้ ห นั งศี รษะของเขาปริ
เป็นแผลแล้วขยายไปถึงตาข้างขวาจนตาบอด ผมเป็นครูสอนเขาในอาคารเรีย น
ที่มีเพียงห้องเดียว
จอห์ นพ่ อของเขา
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ต้องเดินทางไกลไปที่เมือง การให้เกียรติผู้อื่นช่วยเปลีย่ นวิถีชีวติ ของข้าพเจ้า
เพรสตั นเบิ ร์กเดือนละครั้ ง
เพื่อซื้อยามาช่วยให้บัฟฟอร์ดมีชีวิตอยู่รอด เขาต้องตื่นนอนแต่เช้ามืดก่อนตะวันขึ้น
แล้วเดินข้ามลาห้วยลึกและเดินลุยฝุ่นบนถนนดินต่อไปจนถึงทางหลวง แล้วขึ้นรถ
โดยสารประจาทางชื่อเกรฮาวด์ งานนี้ต้องใช้เวลาทั้งวัน
ตอนโรงเรียนปิดเทอมปลายปี ผมคิดถึงรถฮัดสัน 1962 ของผม และเห็น
ว่ามันคงจะเก่าแก่ไปพร้อมกับผม แต่พอนึกถึงบัฟฟอร์ดจึงรู้ว่าควรจะทาอะไรกับ
มั นดี ผมมอบกุ ญ แจรถให้ พ่อของเขาและบอกว่า “ผมให้ คุณ ใช้ขับ ไปซื้อ ยำ
ของบัฟฟอร์ด”
พระกิตติคุณลูกาเตือนผมว่า “จงให้เขำ และท่ำนจะได้รับด้วย ...ท่ำนจะ
ตวงให้เขำด้วยทะนำนอันใด พระเจ้ำจะได้ทรงตวงให้ท่ำนด้วยทะนำนอันนั้น”
(ลูกา 6:38) ทุกสิ่งที่เรามีอยู่ล้วนเป็นของพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ เหรียญที่ใส่
ลงในขัน ความรักที่ใส่ในถุงถวาย เรำทุกคนมีบำงสิ่งที่สำมำรถแบ่งปันให้ผู้อื่นได้
อธิษ ฐำน ข้าแต่พ ระเจ้า ขอทรงนาข้ าพระองค์ทั้งหลายในการรับใช้ พระองค์
ขอให้ ข้ าพระองค์ มอบความช่ วยเหลื อแก่ “ผู้ เล็ก น้ อ ยเหล่ำนี้ ” ด้ วยความรั ก
เต็มสองแขนของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ริชาร์ด เบนสัน (ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน รับใช้ด้วยพระคุณ
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พระเจ้ำทรงดูแล

วันอังคำร อ่ำน ยอห์น 11:1-15
พระเยซูตรัสกับเธอว่า “เราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า
ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า” (ยอห์น 11:40)

ดิฉันทูลขอพระเจ้าให้ทรงช่วยแก้ปัญหาหนักใจอย่างหนึ่ง แต่เมื่อปัญหานัน้
ยังอยู่ดิฉันยิ่งเครียดและสงสัยมากขึ้น
ทาให้นึกสงสัยว่ามารีย์และมารธาในพระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้ ทั้ง สองคงรู้สึก
อย่ า งเดี ย วกั บ ดิ ฉั น มารี ย์ มารธา และลาซาลั ส ล้วนเป็ นเพื่อนรักของพระเยซู
ในยอห์ นบทที่ 11 บอกไว้ ชั ด ว่าพระเยซู ทรงรั กพวกเขา พอลาซาลั สป่ วยหนั ก
พวกเขาส่ ง ข่า วไปทูล ให้ พระองค์ ทรงทราบ แต่ พระองค์ ไม่ได้ เสด็ จมาทันทีจน
ลาซาลั ส เสี ย ชี วิ ต ตอนที่ พ ระเยซู ท รง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ทราบข่ าวว่าลาซาลั ส ป่วยหนั กพระองค์
แม้อยู่ท่ามกลางความเจ็บปวด
ทรงกาหนดแผนไว้แล้ ว แม้ เหตุ การณ์ ดู
เหมือนจะเลวลง
พระเจ้าก็ทรงอยู่กับข้าพเจ้า
พระคั ม ภี ร์ต อนดั ง กล่ า วเตื อนใจ
ดิฉันว่าพระเจ้าทรงรักดิฉันด้วยเช่นกัน พระองค์ ทรงฟังที่ดิฉันทูลขอและพร้อม
จะตอบ พระเจ้าทรงสามารถทาให้พระประสงค์ของพระองค์สาเร็จได้ในชีวิตของ
ดิฉันตามกาหนดเวลาของพระองค์ ทั้งหมดที่ดิฉันต้องทาก็คือให้รักษาความเชื่อ
วางใจไว้ให้มั่น
อธิษ ฐำน ข้ าแต่ พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงทาทุกสิ่งเพื่อพระสิริข องพระองค์
เมื่ อ ชี วิ ต ดู เ หมื อ นควบคุ ม ไม่ ไหว ขอทรงช่ ว ยข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายให้ ว างใจ
ในพระองค์ อธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนว่า “ข้ำแต่พระบิดำ ขอให้พระนำม
ของพระองค์เป็นที่เคำรพสักกำระ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มำตั้งอยู่ ขอทรง
โปรดประทำนอำหำรประจำวันแก่ข้ำพระองค์ทั้งหลำยทุก ๆ วัน ขอทรงโปรด
ยกบำปผิดของข้ำพระองค์ทั้งหลำย ด้วยว่ำข้ำพระองค์ยกควำมผิดของทุกคน
ที่ท ำผิดต่อ ข้ำพระองค์นั้น ขออย่ ำทรงนำข้ำพระองค์เข้ำไปในกำรทดลอง”
(ลูกา 11:2-4) อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โทลา บาบาโลลา (ลากอส ไนจีเรีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่รู้สึกว่าพระเจ้าไม่ยอมฟังคาอธิษฐาน
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ใจเต็มด้วยกำรสรรเสริญ

28 ส.ค.
2019

วันพุธ อ่ำน สดุดี 92:1-5
จงประกอบด้วยพระวิญญาณ จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี
เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญ คือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดี
จากใจของท่าน ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า (เอเฟซัส 5:18-19)

ดิฉันไม่ได้เรียนดนตรีหรือมีของประทานด้านนี้ แต่ตอนเป็นเด็กดิฉันชอบ
ร้องเพลงประสานเสียงที่โรงเรียนและร้องเพลงสรรเสริญที่โบสถ์ สองสามปีก่อน
กล่องเสียงของดิฉันติดเชื้อไวรัสจนอยู่ในสภาพที่เรียกว่ากล่องเสียงเป็นอัมพาต
เพราะเหตุนี้จึงพูด เสี ยงดังหรือพูด นาน ๆ ไม่ค่ อยได้ เพราะกล่องเสียงอ่ อนล้ า
เสียงแหบแห้ง และต้องหายใจหอบ ๆ จะร้องเพลงหรืออ่านหนังสือดัง ๆ ให้หลาน
หรือพูดในที่ประชุมกลายเป็นเรื่องลาบากยากเย็น
เดิมทีมันทาให้ดิฉันเศร้าและหนักใจ เพราะหลังจากร้องเพลงหนึ่งหรือสอง
บทระหว่างนมัส การก็ต้ องหยุด ร้อง และไม่เพียงต้องเลิ กทาบางสิ่งที่ดิฉั นชอบ
เท่านั้น แต่ต้องเลิกทาบางอย่างที่รู้ว่าพระเจ้าทรงพอพระทัย ตอนหลังๆ ดิฉันทาได้
แค่ชอบดนตรีที่คนอื่นร้องหรือเล่นให้ฟัง และพบว่าเมื่อดิฉันอ่านเนื้อร้องและฟังไป
พร้อมกันทาให้ใจจดจ่อที่ความหมายของเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญได้ดีขึ้น
ดิฉันไม่รู้สึกอีกเลยว่าความสามารถในการสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงเพลง
สูญเสียไป แต่ฉันรู้สึกได้รับพระพรจากการนมัสการด้วยการได้รับความรู้ใหม่และ
เกิดเข้าใจ หัวใจของฉันเต็มไปด้วยการสรรเสริญพระเจ้า
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้มีชีวิตที่พระองค์ทรงพอ
พระทัย ขอให้ การกระทาและ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
คาพูดของข้าพระองค์เป็นการ
พระเจ้าทรงได้ยินความในใจของข้าพเจ้า
สรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ที่สุด
ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เจนนิเฟอร์ บี. โจนส์ (นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กล่องเสียงพิการ
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ควำมแตกต่ำงที่สวยงำม

วันพฤหัสบดี อ่ำน โรม 12:3-13
ท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์
และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้น (1 โครินธ์ 12:27)

ภรรยาสร้างความประหลาดใจในวันเกิดของผม ด้วยการพาไปเที่ยวสวน
นกแห่งหนึ่งที่รัฐของเรา เราชมนกหลากสี และหลายขนาดจากทั่วโลก บางตั ว
มีลวดลายสดใส กาลั งกางปีกราแพนหางดูงามตา บ้างก็ มีโทนสีน้าตาล สี เขีย ว
และสีเทา ขณะทึ่งในความงามลานตาของนก ทาให้ผมคิดถึงสิ่งต่าง ๆ ที่พระเจ้า
ทรงสร้ า งไว้ เช่ น มนุ ษ ย์ เป็ นต้ น มนุ ษ ย์ เราก็ มี บ างสิ่ ง ที่ งามคนละอย่ า ง เช่ น
วัฒนธรรม ภาษา และรูปลักษณ์ต่างกันไป
เราแต่ ล ะคนต่ า งก็ มีป ระสบการณ์ ของประทาน และเรื่ องราวต่ า ง ๆ
ที่แบ่งปันกัน แม้แต่ในชุมชนของเราก็ไม่มีใครสักคนที่เหมือนกัน เราก็เหมือนนก
ที่มีพระผู้ส ร้างองค์เดี ยวกัน คื อพระเจ้าแห่ งความรั กผู้ทรงปั้นแต่งเราแต่ ละคน
ให้มีอัตลักษณ์และมีเป้าหมายของตนเองไม่ซ้ากัน
ความจริ ง ข้ อ นี้ ท าให้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เราคบหากันด้วยความเคารพ
ข้าพเจ้าจะรักและนับถือทุกคนทีพ่ บกันวันนี้ นั บ ถื อและอ่ อนน้ อมถ่ อมตน
เพราะเราต่ างก็ ถู กสร้ างตาม
และผู้ทพี่ ระองค์ทรงสร้างตามพระฉายา
พระฉายาของพระเจ้า ความ
แตกต่างของเราคือสิ่งอัศจรรย์และแสดงว่าเราคือฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ถึงเรา
จะแตกต่างกันแต่เสียงของแต่ละคนมีความสาคัญ ไม่แพ้กัน เราแต่ละคนต่างก็มี
บางสิ่งที่จะให้ความรู้ และมีบางอย่างต้องเรียนรู้ ในโลกของเรามีการแบ่งแยกอยู่
หลายอย่าง ขอให้เราผู้ติดตามพระคริสต์เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นความหมาย
ของเอกภาพในความหลากหลายด้วยความรักนับถือและถนอมใจกัน
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้าง ขอบพระคุณสาหรับความแตกต่างหลากหลาย
ในโลกที่ข้าพระองค์ทั้งหลายมีชีวิตอยู่ โปรดให้ข้าพระองค์นับถือและเมตตาผู้อื่น
พร้อมกับฉลองคุณงามความดีและการทรงสร้างของพระองค์ อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เทเลอร์ วูด (นอร์ธคาโรไลนา สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่ไม่น่าคบ
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วิ่งแข่งสุดกำลัง

30 ส.ค.
2019

วันศุกร์ อ่ำน 2 ทิโมธี 4:6-8
ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกาลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สดุ
ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว (2 ทิโมธี 4:7)

ดิฉันกับเคิร์ตสามีเคยเดินบนถนนร่มรื่นด้วยกัน วันละหนึ่งไมล์ที่วายเอ็มซีเอ
นอกจากจะออกกาลังแล้ว เรายังชอบคุยและอยู่ด้วยกันตามลาพัง หลังจากเคิร์ต
เสี ย ชี วิต แล้ วดิ ฉั นจึงเลิ กทาเช่ นนั้ นเพราะไม่ ช อบเดิ นคนเดี ย ว แต่ ในที่สุ ด ดิ ฉั น
ก็ตัดสินใจว่าจาเป็นต้องออกกาลังเพื่อสุขภาพ จึงกลับไปเดินอีก
เราที่เป็นคริสเตียนต้องวิ่งจนสุดกาลัง ถึงจะรู้ว่า 2 ทิโมธี ไม่ได้หมายถึ ง
การวิ่งตามตั วอักษร แต่ เตื อนดิฉั นให้ สู้ชี วิต ต่อไปแม้ไม่ มีเคิ ร์ตอยู่ด้ วย การเดิ น
คนเดียวทาให้ดิฉันมีโอกาสอธิษฐานในใจและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
ต ลอด เวลาที่ เป็ น
มะเร็ ง เคิ ร์ต สู้ จ นสุ ด ก าลั ง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
และวิ่งแข่งจนถึ งที่สุ ด โดย
ข้าพเจ้าอาจจะรู้สึกว้าเหว่ แต่ถ้ามีพระคริสต์
ความเชื่ อของเขาไม่ ค ลอน
อยู่ด้วย ข้าพเจ้าไม่ต้องเดินคนเดียวอีกต่อไป
แคลน
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงส่งพระเยซูลงมามีชีวิตกับข้าพระองค์
ทั้ง หลาย เพื่อข้ าพระองค์ จะไม่ ต้องเดิ นคนเดี ย ว และขอให้ ข้า พระองค์รักษา
ความเชื่อให้แข็งแรงจนถึงที่สุด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ซู คาร์โทนี (วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่คู่ชวี ิตตายจากไป
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เกิดดอกออกผลอีก

วันเสำร์ อ่ำน ยอห์น 15:1-8
พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็น
ผู้ดูแลรักษา แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย
และแขนงทุกแขนงที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึน้
(ยอห์น 15:1-2)
ไฟไหม้ ท าลายตึ ก ใหญ่ ในค่ า ยอบรมพระคั ม ภี ร์ ซึ่ ง มี ห้ อ งนมั ส การ
ห้องอาหารและห้องครัวอยู่ข้างใน หนึ่งปีหลังจากนั้นดิฉันมองดูต้นไม้ใกล้บริเวณ
ที่ถูกไฟไหม้ เห็นมีใบสีเขียวขึ้นระเกะระกะตัดกับสีดาของลาต้นและกิ่งไม้ที่ไหม้
เกรียม แสดงว่ามันยัง มีชีวิตอยู่ แต่ก็สงสัยว่าจะรอดหรือไม่หนอ ผู้เชี่ยวชาญแนะ
ให้ตัดกิ่งที่ไหม้เกรียมออกให้หมด
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เพื่อรักษาต้นไม้ให้เติบโตและเกิด
มีนิสัยและทัศนคติอะไรในชีวิต
ดอกออกผลได้ต่อไป
ต้นไม้เหล่านั้นเตื อนดิฉั น ที่เราควรทูลขอพระเจ้าให้ทรงตัดแต่งบ้าง
ให้ คิ ด ถึ ง พระคั ม ภี ร์ ที่ อ่ า นวั น นี้
แม้แต่ต้นที่งอกงามก็ยังต้องตัดแต่ง คือตัดกิ่งที่คอยถ่วงความเจริญและไม่เกิดผล
ทิ้งให้หมด พระเยซูตรัสว่าเราก็เหมือนกิ่งไม้ จะรอดได้ถ้าอยู่ในพระองค์ผู้ทรงเป็น
ต้นองุ่นแท้ เราทุกคนล้วนเคยตัดสินใจผิดพลาดและมีนิสัยไม่ดีหลายอย่าง เช่น
ความกลั ว ความไม่ เ ชื่ อฟัง และความสิ้ นหวัง ซึ่ งคอยถ่ วงมิ ให้ เราเกิ ด ผลตาม
พระประสงค์ข องพระเจ้า แต่ถ้าเราทูลขอ พระองค์จะทรงตัดแต่งนิ สัยเก่ำ ๆ
ของเรำทิ้ง และประทำนกิ่งที่มีชีวิตใหม่ให้เรำเกิดดอกออกผล
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายติดสนิทกับพระองค์ เพื่อจะมี
ชีวิตครบบริบูรณ์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
คาโรล แฮร์ริสัน (ซัสคาทูน แคนนาดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เจ้าหน้าที่ค่ายอบรมพระคัมภีร์
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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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