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บทบรรณำธิกำร
ความไว้ใจ
เขา (พระเยซู) ไว้ใจในพระเจ้า ถ้าพระองค์พอพระทัยในเขาก็ให้ทรงช่วยเขาเดี๋ยวนี้เถิด
ด้วยเขาได้กล่าวว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้า (มัทธิว 27:42)
ความไว้ใจ หรือความวางใจเป็นคาพูดที่พบเห็นได้ทั่วไป อาจเป็นเพราะเราใช้
กันบ่อย ๆ เช่น “ไว้ใจในกระบวนการ” “คุณไว้ใจฉันได้เลย” “ไว้ใจตนเอง” “วางใจใน
พระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า” (สุภาษิต 3:5) ความวางใจเป็นเรื่องง่ายอย่างนั้นจริงหรือ
โดยนิยามแล้วคาว่า “ไว้ใจ” หมายถึง เมื่อวางใจใครบางคนหรือบางสิ่งแล้วจะไม่บีบ
บังคับผู้ที่เรามอบความวางใจ แม้ว่าผลที่ได้รับจะไม่เป็นดังที่ใจหวัง
สาหรับดิฉันแล้ว การท้าทายให้วางใจนั้นทาได้ยากที่สุด ทั้ง ๆ ที่ชีวิตประจาวันมี
หลายอย่างที่เราทาด้วยความวางใจ เช่น พ่อแม่มอบความไว้ใจไว้กับครู และโรงเรียน
คนขับรถยนต์ไว้ใจกันและกันว่าจะทาตามกฎจราจร ผู้เขียนบทภาวนาห้องชั้นบนฉบับ
นี้ไว้ใจว่าผู้อ่านจะยอมรับและชอบอ่านเรื่องที่ตนเขียน
ความวางใจเป็นหัวข้อที่เหมาะสมสาหรับเทศกาลมหาพรต ห้องชั้นบนฉบับนี้มี
หลายเรื่องบอกให้รู้ว่า ในช่วงที่ชีวิตไม่มีอะไรแน่ นอนที่สุดนั่นเองที่เราจะรู้จักวางใจใน
พระเจ้ามากขึ้น ถ้าติดตามเรื่องของพระเยซูตลอด 40 วันในเทศกาลมหาพรต จนถึงวัน
สิ้นพระชนม์แล้วจะเห็นได้ว่าการที่พระเยซูวางใจในพระเจ้าไม่ได้หมายความว่า เมื่อเกิด
ความสงสัย และความหวาดกลัว พระองค์จะไม่ทรงทักท้วงพระเจ้าเลย แต่พระองค์
กลั บ ทู ล ว่ า “พระบิ ด าเจ้ า ข้ า ถ้ า พระองค์ พ อพระทั ย ขอให้ ถ้ ว ยนี้ เลื่ อ นพ้ น ไปจาก
ข้าพระองค์เถิด” (ลูกา 22:42) พอถูกตรึงบนกางเขนก็ทรงถามเพราะทรงข้องพระทัยว่า
“พระเจ้ าของข้ าพระองค์ ไฉนทรงทอดทิ้ งข้ าพระองค์ เสี ย ” (มั ท ธิว 27:46) ถึ งแม้
พระเยซูจะสงสัยและหวาดกลัว แต่พระองค์ไม่บีบบังคับพระเจ้า แต่ทรงเลือกวางใจใน
พระเจ้าตลอดชีวิตทุกย่างก้าว
พระเยซูทรงเชิญเราให้ทาเช่นนั้นด้วย ขณะที่เราเข้าสู่วันอีสเตอร์ด้วยความ
จริงใจทุกย่างก้าวนั้น เราวางใจในพระเยซูผู้ทรงล่วงหน้าไปก่อนแล้ว ว่าพระองค์ทรงนา
เราเข้าสู่การเป็นขึ้นมาจากความตายและมีชีวิตใหม่
ลินด์เซย์ แอล. เกรย์
ผู้อานวยการกองบรรณาธิการ
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เอกสำร “จำกบันทึกประวัติศำสตร์”
ตลอดประวัติ ศ าสตร์ข องเรา คู่ มื อ ภาวนาห้ อ งชั้ น บนได้ ให้ ความส าคั ญ ต่ อ
เทศกาลศักดิ์สิทธิ์ทั้งในส่วนของการภาวนา และในส่วนของเนื้อหาพิเศษ ข้อความในที่นี้
ถูกพิมพ์ซ้าจากฉบับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 1949

เทศกาลมหาพรต - 1949
สาหรับคุณและครอบครัวในปี 1949 เทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาพิเศษแก่
ฝ่ายจิตวิญญาณ ห้องชั้นบนขอให้คาแนะนาที่เป็นรูปธรรม 4 ประการ ดังนี้
1. คาพยานชีวิตในทุ กวัน แท่นบูชาของครอบครัว – ช่วงเวลาของการถึง
ข้อคิดภายในครอบครัว – ควรเริ่มต้นทากันในทุก ๆ ครอบครัว คงไม่มีครอบครัวใดที่ยุ่ง
เกินกว่าที่จะใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 นาทีในการอ่านพระคัมภี ร์ อธิษฐาน และภาวนาต่อ
พระเจ้า หนังสือห้องชั้นบนเป็นคู่มือที่สะดวก และช่วยในการภาวนาได้ดี
2. ขอบพระคุณพระเจ้าก่อนการรับประทานอาหาร เทศกาลมหาพรตเป็น
เวลาที่ให้ความสาคัญกับการสงบใจขอบพระคุณพระเจ้าก่อนรับประทานอาหารแต่ละ
มื้อ
3. การเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร การเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าใน
วัน แห่ งพระเจ้าเป็ นหนึ่ งในกิจกรรมที่ นาไปสู่ชีวิต คริสเตีย นที่ สมบู รณ์ การนมัสการ
พระเจ้าร่วมกันในครอบครัว คือ สิ่งที่ควรได้กระทาอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนเทศกาลวัน
คืนพระชนม์
4. นาผู้อื่นให้พบกับพระคริสต์ คริสเตียนทุกคนตระหนักดีว่าเขามีหน้าที่ช่วย
ขยายแผ่นดินของพระเจ้า ในเทศกาลนี้ คริสเตียนทั่วทั้งโลกให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับ
เรื่องฝ่ายวิญญาณ มีหลายวิธีที่คุณสามารถทาได้ เช่น เชิญเพื่อน ๆ และเพื่อนบ้านให้
เข้าร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า แสดงความห่วงใยอย่างเป็นมิตรแก่พวกเขาทั้งหลาย ผู้คน
จานวนมากมาถึงพระคริสต์เพราะมีบางคนได้มอบหนังสือคู่มือภาวนาห้องชั้นบนแก่
พวกเขา
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“บนถนนไปเอมมำอูส”
จิตรกร: ไมเคิล ทอเรเวลล์ (อังกฤษ, ร่วมสมัย)
ผู้อธิบำย: แคธรีน เอ. คิมบอลล์
ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะ สถำนนมัสกำรห้องชั้นบน
------------------------------------------------------------------------จิตรกรไมเคิล ทอเรเวลล์กล่าวว่าเขาได้วาดภาพเส้นทางไปเอมมาอูสเพื่อให้
ผู้ชมประหลาดใจและอัศจรรย์ใจ เป็นภาพที่ผู้ชมสามารถเข้าไปอยู่ในเรื่องและเห็ น
ภูมิทัศน์ธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้างซึ่งมีรายละเอียดหลายอย่าง แต่มีสิ่งเล็ก ๆ ที่ชวน
ให้เราเข้าถึงหัวใจของเรื่องโดยเฉพาะ อาคารที่มีโครงสร้างสมัยปัจจุบันแต่ชวนให้นึกถึง
หมู่บ้านสมัยโบราณ มีกางเขนสามอันที่อยู่บนเนินเขาดึงความสนใจของเราไปที่เรื่อง
พระเยซูถูกตรึงพร้อมกับอาชญากรสองคน
ลูกา 24:15-27 บอกเราว่า เคลโอปัสและผู้ร่วมเดินทางคนหนึ่งกาลังคุยกันถึง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นรอบบริเวณที่พระเยซูถูกตรึง มีชายอีกคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็น
ใครเข้าร่วมวงสนทนาด้วย เขาเตือนศิษย์สองคนนั้นให้คิดถึงพระดารัสของพระเยซู แต่
สองคนนั้นไม่รู้ว่าชายแปลกหน้าคือพระเยซูเสด็จมาในลักษณะคนเดินทางตามปกติ
ทอเรเวลล์วาดภาพให้เห็นว่า ทางเส้นนั้นอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้ และใบหน้าของชายสาม
คนที่กาลังเดินทาง ทอเรเวลล์ก็วาดให้เห็นแบบเลือนรางก็เพื่อให้เห็นว่าอาจจะเป็นใครก็
ได้ หรือแม้แต่ตัวเราเองด้วย
ประสบการณ์บนเส้นทางไปเอมมาอูส อาจจะเกิดขึ้นใน “ทาง” ชีวิตของเรา
เช่น ระหว่างทางที่เรากาลังโศกเศร้าเสียใจ ระหว่างที่ชีวิตเบิกบานสดใส หรือแม้แต่
ระหว่างการดาเนินชีวิตตามปกติก็ได้ เราอาจจะเหมือนกับเคลโอปัสตอนพบพระคริสต์
ผู้คืนพระชนม์อย่างคาดไม่ถึง ถ้าเป็นเราบ้างเราจะจาพระเยซูได้ไหม บางทีคนที่ร่วมทาง
กับเรา เขาอาจจะเห็นพระคริสต์ในชีวิตของเราผู้แบ่งปันข่าวดีเรื่องพระผู้ช่วยให้รอดคืน
พระชนม์แล้วก็ได้
-----------------------Cover image courtesy of Michael Torevell © 2014 Michael Torevell.
Prints of cover art are available from torevell54@gmail.com and/or
https://miketorevelldesigns.blogspot.com/
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วันอาทิตย์ อ่าน สดุดี 5:1-12
ข้าแต่พระเจ้า ในเวลาเช้าพระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพระองค์
ซึ่งข้าพระองค์เตรียมถวายเครื่องสักการบูชาแด่พระองค์
และเฝ้าคอยดูอยู่ (สดุดี 5:3)

เริ่มต้นวันใหม่กับพระเจ้า

ปกติ ผมเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทักทายคนในครอบครัว หลังจากนั้นผมจึง
ทักทายผู้อื่น วันหนึ่งผมนึกสงสัยว่า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ถ้าผมไม่สนใจคนที่ผมรัก และเป็น
การรับรู้ถึงพระเจ้า คือ การมอบถวาย
ห่ ว ง เช่ น นั้ น แล้ ว อะไรจะเกิ ด
ด้วยความรักแด่พระองค์ในทุกวัน
ขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างผมกับ
พวกเขา ความคิดนี้ทาให้ผมนึกขึ้นได้ว่า เมื่อผมตื่นนอน พระเจ้ากาลังรอพบผมอยู่
ผมควรยินดีต้อนรับพระองค์เพราะถ้าไม่เป็นเช่นนั้นอะไรจะเกิดขึ้น
ชีวิตของผมจาเป็นต้องมีพระเจ้าอยู่ด้วยทุกวัน ผมจึงตัดสินใจว่าถ้าผมตื่น
ขึ้นและยังอยู่บนที่นอน ผมจะทักทายพระองค์ก่อน และขอบคุณพระเจ้าที่หลาย
ครั้งผมนอนหลับอย่างมีความสุข ถ้าคืนไหนนอนหลับไม่สนิทก็ อาจบ่นบ้างเป็น
บางครั้ง แต่ก่อนจะลุกขึ้นจากที่นอนในแต่ละวันผมยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นที่
หนึ่งในความคิดและจิตใจ
พระเจ้าสมควรได้รับความสนใจจากเรา ผมพบว่าถ้าวันไหนยอมให้พระ
เจ้ า เป็ น ที่ ห นึ่ ง ในใจ วั น นั้ น พระองค์ จ ะทรงมี ค วามส าคั ญ ในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันของผมมากขึ้น ตลอดวันนั้นผมจะเตือนตนเองว่าพระเจ้ าทรงอยู่
ด้วย ถ้าผมแสวงหาพระเจ้าก่อนสิ่งใด วันนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับผมทัง้
วัน
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดเตือนข้าพระองค์ทั้งหลายให้แสวงหาพระองค์ทุกวัน
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ดีน ที. สก็อกลันด์ (มินเนโซตา สหรัฐอเมริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่นอนไม่หลับ
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อธิษฐานอย่างไร
วันจันทร์ อ่าน มัทธิว 21:12-16
พระเยซูตรัสว่า “เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าพวกท่านไม่
กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็ก ๆ ท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย เหตุ
ฉะนั้นถ้าผู้ใดถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
สวรรค์” (มัทธิว 18:3-4)

วันหนึ่งขณะที่ลูกชายของเรากาลังอธิษฐานอยู่ ดิฉันแก้ไขคาพูด ของเขา
และสอนประโยคที่ดิ ฉันรู้สึกว่าควรใช้เวลาอธิษฐาน หลังจากอธิษฐานเสร็จแล้ว
สามีบอกดิ ฉันว่าเราควรให้ลูกอธิษฐานด้วยคาพูดของเขาเอง ครั้งต่อไปดิฉันจึง
ปล่อยให้เขาพูดสิ่งที่ออกจากใจของเขา
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เอง เขาอธิษฐานหลายอย่าง ตอนจบ
วันนี้ข้าพเจ้าจะเข้าเฝ้าพระเจ้า
เขาพูดว่า “พระเยซูครับ ผมมีความสุข
ด้วยความเชื่อเหมือนอย่างเด็ก ๆ
เมื่ อ อ ยู่ กั บ พ ระ อ งค์ อ ธิ ษ ฐาน ใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน” วิธีที่
เขาแสดงความกตัญญูต่อพระเยซูทาให้เรารู้สึกประหลาดใจ
เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ เรามักเน้นวิธีอธิษฐาน “ที่ถูกที่ควร” เช่น ใช้ถ้อยคาที่
ผู้อื่นฟังแล้วเห็นว่าถูกต้อง แต่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรที่ใจเรา ไม่ใช่ที่ คาพูด
สวยงาม
ณ เวลานั้น ดิฉันคงไม่คิดจะแสดงความรักพระเจ้าอย่างที่ลูกชายทาให้เห็น
เป็นแบบอย่าง แต่ปัจจุบันนี้ดิฉันรู้แล้วว่า ที่เราเป็นลูกของพระเจ้าและพระองค์
ทรงเป็นพ่อของเรานั้ นถูกต้องแล้ว เราจึงสามารถพูดกับพระองค์ได้จากมุมมอง
ดังกล่าว เด็กสอนเรื่องแผ่นดิ นของพระเจ้าให้เรารู้หลายอย่าง จนเดี๋ยวนี้ดิฉันยัง
เรียนวิธีอธิษฐานจากลูกชายของดิฉันอยู่
อธิ ษ ฐาน ข้า แต่ พ ระเจ้ า ข้ าพระองค์ ทั้ ง หลายมี ความสุ ขเมื่ อ เข้ า เฝ้ า พระองค์
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ดีพิกา เอ็มมานูเอล ซากา (ราชสถาน อินเดีย)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน เด็กที่กาลังหัดอธิษฐาน
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วันอังคาร อ่าน สดุดี 51:1-17
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเบิกริมฝีปากของข้าพระองค์ และปาก
ของข้าพระองค์จะสาแดงการสรรเสริญพระองค์ (สดุดี 51:15)

เบื่อหน่ายกับเสียใจ

ดิฉันจะไม่มีวันยกโทษให้ตนเอง ขณะที่กาลังพิมพ์ถ้อยคาเหล่านี้ ดิ ฉันเกิด
อารมณ์หลายอย่างรบกวนใจ หลายปีที่มีแต่ความเสียใจรุมเร้า อย่างหนักเหมือนติด
อยู่ในโซ่ตรวน ความผิดศีลธรรมทางเพศ และการเลือกเดินไปสู่ความหายนะ ทาให้
ความภูมิใจในตนเองของดิฉัน ถูกทาลาย
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ย่อยยับนานหลายปี แต่เรื่องของกษัตริย์
ข้าพเจ้าสมควรสรรเสริญพระเจ้า ดาวิดช่วยดิฉันให้ยอมรับการให้อภัยจาก
เพราะพระเมตตาของพระองค์
พระเจ้า และมองตนเองในแง่บวก
เมื่อผู้เผยพระวจนะนาธันต่อว่ากษัตริ ย์ดาวิดเรื่องนางบัทเชบา ดาวิดทูลขอ
การอภั ย และได้ รั บ การอภั ย โทษจากพระเจ้ า แต่ ถ้ า กษั ต ริ ย์ ด าวิ ด ไม่ ย อมรั บ
พระเมตตาของพระเจ้าแล้ว ความบาปของพระองค์คงติดตัวไปตลอดชีวิต ถ้าดาวิด
เลือกตาหนิพระองค์เองต่อไป เรื่องราวพระองค์คงจะจบลงอย่างแตกต่างจากที่เราได้
อ่ านกั น เราจะรู้จัก พระองค์ ในฐานะที่ ท รงเป็ น กษั ตริ ย์ที่ ท าตามพระทั ยพระเจ้ า
หรือไม่ คงจะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอน
ถ้าเราเลือกเก็บความน่าอับอายของเราไว้ คนอื่นจะเห็นว่าเราเป็นคนใจบาป
มิใช่คนที่ทาตามพระทัยพระเจ้า เราสามารถอธิษฐานเหมือนกษัตริย์ดาวิดหลังจาก
ถูกนาธันตาหนิว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเบิกริมฝีปากของข้าพระองค์
และปากของข้าพระองค์จะสาแดงการสรรเสริญ พระองค์ ” แทนที่จะปล่อยให้
ความเบื่อหน่าย โศกเศร้า เสียใจ เพราะความบาปของเราทาลายตัวของเราเอง เรา
สามารถเลือกทางที่ดีกว่า คือ การทิ้งบาป และเปิดปากสรรเสริญพระเจ้าของเรา
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้คลายความเสียใจ และเปิด
ริ ม ฝี ป ากของข้ า พระองค์ เพื่ อ สรรเสริ ญ พระเจ้ า อธิ ษ ฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
เชอริล เอช. โบลด์ต (ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน เปลี่ยนความเสียใจเป็นการสรรเสริญ
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รอพระเจ้า
วันพุธ อ่าน ปฐมกาล 41:14-16, 39-43
พระยาห์เวห์จะทรงให้พระประสงค์ของพระองค์สาเร็จ
เพื่อข้าพระองค์ (สดุดี 138:8)

ตอนที่คุณพ่อเสียชีวิต เพื่อนบ้านนาต้นกล้วยไม้ขนาดเล็กมาให้ ผมวางมันที่
ขอบหน้ าต่ าง ตอนนั้ น ดอกของมั น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
สวยงาม แต่ ในที่ สุ ด ก็เหี่ ย วเฉา ผม
ข้าพเจ้าจะวางใจให้พระเจ้าทางาน
กับ ภรรยารดน้ าให้ มั น เสมอและรอ
ตามกาหนดเวลาของพระองค์
ให้มัน ออกดอกใหม่ ผ่านไปหลายปี
แล้วกล้วยไม้ต้นนั้นยังมีชีวิตและเขียวสดแต่ไม่ยอมออกดอก วันหนึ่งผมสังเกตตุ่ม
สีเขียวงอกขึ้นมาที่โคนต้น หลังจากนั้นตุ่มก็เปลี่ยนเป็นช่อดอกตูม เช้าวันหนึ่งดอก
เหล่านั้นก็บานสะพรั่ง
บางครั้ง ผมหมดความอดทนที่จะรอให้พระเจ้าทางาน ผมจึงพยายามบังคับ
ให้พระองค์เคลื่อนไหวตามกาหนดเวลาของผม แต่ พระเจ้ามีจุดประสงค์อย่าง
หนึ่งสาหรับเรา พระองค์จะทรงทาให้สาเร็จตามแผนการและตามกาหนดเวลา
ของพระองค์ มิใช่ของเรา
ในพระคัมภีร์พูดถึงผู้ที่กาลังรอให้พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวอยู่หลายคน เช่น
โยเซฟอดทนรอเพื่อจะเข้าใจว่าเป้าหมายชีวิตสูงสุดของท่านคืออะไร ระหว่างที่รอ
คอย ท่านผ่านความพ่ายแพ้ และอุปสรรคหลายอย่าง ความอดทนและไม่ละทิ้ง
ความเชื่อในพระเจ้าช่วยให้โยเซฟผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวง
ผมเรียนรู้จากกล้วยไม้ต้นนี้ว่า พระเจ้าจะทรงให้เกิดผลมากกว่าที่คาดไว้ ถ้า
เราเชื่อวางใจในกาหนดเวลาของพระเจ้า ไม่ใช่ตามเวลาที่เรากาหนดเอง
อธิ ษ ฐาน ข้าแต่ พ ระเจ้า ขณะที่ ข้าพระองค์ทั้ งหลายกาลังมองหาทิ ศทางและ
การทรงนา โปรดให้ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ก่อน เพราะมีแต่พระองค์เท่านั้น
ที่สามารถนาไปถึง เป้าหมายแท้ของข้าพระองค์ได้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
ไบรอันท์ ฟอสเตอร์ (นอร์ธ แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน อดทนรอเวลาของพระเจ้า
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การอัศจรรย์ในครอบครัว
2020
วันพฤหัสบดี อ่าน ลูกา 10:38-42
สิง่ ซึ่งต้องการนั้นมีแต่สง่ิ เดียว มารีย์ได้เลือกเอาส่วนดีนนั้
ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้ (ลูกา 10:42)
ในปี 2016 สุขภาพของดิฉัน แย่ลงอีกครั้งหนึ่ง เพราะวัณโรคกาเริบ
ขึ้นมาอีก เวลานั้นสามีของดิฉันกาลังทางานหนัก และความสัมพันธ์ของดิฉัน
กับคุณพ่อก็ไม่ดีเอาเสียเลย ดิฉันลาออกจากงานที่ทาอยู่เพื่อหาทางรักษาโรค
ระหว่างกาลังรักษาตัวและดูแลครอบครัว ดิฉันแบ่งเวลาไว้สาหรับ การเข้า
เฝ้าพระเจ้า
ดิฉันถวายเวลาเพื่ออธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่ต้นจบวันละหนึ่ง
ชั่ ว โมง การฝึ ก วิ นั ย เพื่ อ เข้ า เฝ้ า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าทาให้ได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์
การอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ มากขึ้ น และพบว่ า ชี วิ ต มี ห ลาย
ทาให้เราเข้าใกล้พระเจ้า
อย่ า งมากกว่ า ปั ญ หาเฉพาะหน้ า
ของดิฉัน
ตั้งแต่ตอนนั้ น จนบั ดนี้ ก็ผ่ านมากว่าหนึ่ งปี แล้ ว ความสั มพัน ธ์ของ
ดิฉันกับพระเจ้าเติบโตขึ้นตลอดเวลา สุขภาพร่างกายของดิฉัน และปัญหา
ครอบครัวก็ดีขึ้นด้วย การอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ทาให้ดิฉันเผชิญหน้า
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเข้มแข็ง เพราะรู้ว่ามีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย
อธิษ ฐาน ข้าแต่พระเจ้ า ขอบพระคุณ ที่ทรงน าข้าพระองค์ทั้งหลายมาอยู่
ใกล้ ชิดพระองค์มากขึ้น โปรดช่วยข้าพระองค์แสวงหาและมีความหวังใน
พระองค์เสมอ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เอมิเรียนา เมลเลก-บานา (อิสต์นูซา เต็งการา อินโดนีเซีย)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ผู้ที่ไม่เคยใช้เวลาอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์
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สร้างสะพาน

วันศุกร์ อ่าน ฮีบรู 13:1-3
พระเจ้าทรงให้โลกนีค้ ืนดีกันกับพระองค์ทางพระคริสต์ มิได้ทรง
ถือโทษในการผิดของเขา และทรงมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นให้เรา
ประกาศ ฉะนั้น เราจึงเป็นทูตของพระคริสต์ (2 โครินธ์ 5:19-20)

ผู้ที่ท างานด้า นการศึ ก ษาระดั บ สูงบ่อ ยครั้งจะใช้ โปรแกรม “บริด จ์ ”
(สะพาน) โปรแกรมดั ง กล่ า วใช้ เชื่ อ มช่ อ งว่ า งระหว่ า งชั้ น มั ธ ยมปลายกั บ
มหาวิทยาลัย หรือช่วยนักศึกษาสร้างสะพานเชื่อมช่ องว่างระหว่างวิชาการที่
กาลังเรียนอยู่กับวิชาการที่สูงขึ้นไป
ระหว่างกาลังเตรียมตัวเข้าอบรมโปรแกรมบริดจ์ภาคฤดูร้อน ผมเห็นว่า
พระเจ้าทรงสร้างเราทุกคนให้เป็นสะพานเชื่อ มช่องว่างไม่ ว่าทางใดทางหนึ่ง
เช่ น เราสามารถแบ่ ง บั น ทรั พ ยากรที่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าประทาน เพื่อให้ผู้อื่ นมีอาหาร
รับประทานหรือมีเสื้อ ผ้า เครื่ องนุ่งห่ ม วันนี้พระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าให้
สร้างสะพานอะไร
หรือเสนอตัวเป็นสะพานให้ค วามหวัง
แก่ พี่ น้ อ งชายหญิ ง ที่ ก าลั ง รั บ โทษใน
เรือ นจา และสามารถสร้างสะพานเชื่ อ มความเข้ าใจระหว่า งคนที่ มี มุ ม มอง
ตรงกันข้าม
สะพานที่สาคัญ ที่สุด คื อ พระเจ้าทรงเรียกให้เราใช้ข องประทานที่
พระองค์ประทานให้ เพื่อนาพี่น้องชายหญิงมาหาพระคริสต์ ข่าวดีมีไว้เพื่อให้
แบ่ งปัน ถ้ าเราเตรียมตัวพร้ อ มรับ ใช้ พ ระเจ้าผู้ท รงเป็ นนายช่ างใหญ่ คุ ม การ
ก่อสร้าง และร่วมแรงร่วมใจกัน เราก็สามารถสร้างสะพานแห่งความเป็นไปได้
ให้เราเองและผู้อื่น
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า วันนี้ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้มองเห็นและ
เอื้ อ มมื อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ขอบพระคุ ณ ที่ ท รงประทานเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ให้
ข้าพระองค์ช่วยเหลือพวกเขา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
จูลี่ เฮาท์ บราวน์ (อาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน การรีบเร่งช่วยเหลือผู้อนื่
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บินขึ้น
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วันเสาร์ อ่าน อิสยาห์ 40:28-31
เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้น
ด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย
เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย (อิสยาห์ 40:31)

บริเวณที่เราอาศัยอยู่แทบจะมองไม่เห็นนกอินทรีเลย แต่ระหว่างที่ผมกับ
ภรรยากาลังพายเรือคายักในทะเลสาบน้าแข็งที่รัฐอลาสก้า เราเห็นนกอินทรี มาก
ถึง 15 ตัว บางตัวเกาะอยู่บนยอดต้นสนยักษ์ที่เรียงรายอยู่ตามชายฝั่ง ส่วนใหญ่
กาลังบินสูงเหนือศีรษะของเราและพยายามมองหาปลาในทะเลสาบ มันกางปีก
มหึมาบินถลาโดยมีลมหนุนใต้ปีกไว้ และสามารถบินไปได้ไกลมาก
ก า ร ด า เนิ น ชี วิ ต ค ริ ส เตี ย น
เหมือนกั บ การบิ น เรามิได้ มีชี วิต
ข้อคิดสาหรับวันนี้
อยู่ ด้ ว ยก าลั ง ความสามารถของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยข้าพเจ้า
ให้ลอยตัวเหนือการท้าทายของชีวิต ตน เองเท่ านั้ น แต่ มี พ ลั ง พ ระ
วิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเสริมแรง เรา
มี วั น รู้สึ ก เหน็ ด เหนื่ อ ยเมื่ อ ยล้ า แต่ พ ลั ง จากพระเจ้ า ไม่ มี วั น อ่ อ นแอ พลั ง ของ
พระองค์ช่วยให้เราสามารถบินทะยานขึ้นสู่ระดับใหม่ ในฝ่ายวิญญาณเพื่อรับใช้
พระเจ้าด้วยวิธีที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น
พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอยู่กับเราตลอดเวลาเมื่อชีวิตถูกท้าทายด้วยปัญหา
เราสามารถสัมผัสกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ถ้าปลีกตัวออกจากความสับสน และ
ภาระอันหนักหน่วง เพื่ออธิษฐานภาวนาพระวจนะพระเจ้า และรอรับเรี่ยวแรง
ใหม่ที่พระผู้สร้างของเราประทานให้ ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสริมพลังให้ เราจะ
สามารถลอยตัวอยู่เหนือปัญหาชีวิต และเผชิญ หน้ากับความต้องการของชีวิตได้
อย่างเข้มแข็ง
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายอยากบิ นสูงขึ้นไป เพื่อรอรับความ
สดชื่ น และฟื้ น เรี่ย วแรงใหม่ จ ากพระวิ ญ ญาณบริสุ ท ธิ์ อธิ ษ ฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เวย์น กรีนาวอลต์ (อิลนิ อยส์ สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ผู้ที่กาลังรู้สึกเหน็ดเหนื่อย
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จากสูญเสียเป็นได้รับ

วันอาทิตย์ อ่าน วิวรณ์ 21:1-4
พระเจ้าจะทรงเช็ดน้าตาทุก ๆ หยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีก
ต่อไป การคร่าครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะ
ยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไป (วิวรณ์ 21:4)

สองปี ที่ ผ่ า นมา ครอบครั ว ของเรามี ค วามสู ญ เสี ย เกิ ด ขึ้ น คื อ คุ ณ พ่ อ
เสียชีวิต ดิฉันพาคุณแม่ไปอยู่บ้านพักคนชรา ต้องขนของออก และขายบ้านของ
ท่าน
ระหว่างนั่ งอยู่ที่ โต๊ะ ของคุณ พ่ อ ดิ ฉัน จัด เรียงเอกสาร และร้องไห้ ที่ เห็ น
ลายมือที่ครั้งหนึ่งท่านเคยเขียนตัวบรรจงแต่ภายหลัง ต้องเขียนด้วยมือที่สั่นเทา
ดิ ฉั น รู้ สึ ก ปวดใจเมื่ อ เห็ น สิ่ ง ที่ คุ ณ แ ม่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ประดั บ ในเทศกาลคริ ส ต์ ม าสไว้ อ ย่ า ง
งดงาม แต่ ม าวั น นี้ เราต้ องใช้ เวลาหลาย ข้าพเจ้าเผชิญความสูญเสียฝ่าย
โลกอย่างกล้าหาญ เพราะรู้วา่
สั ป ดาห์ เก็ บ บั น ทึ ก ความจ าในของชี วิ ต
มีที่อยู่นิรันดร์แล้ว
ท่ า นไว้ ใ นกล่ อ งเพื่ อ จ าหน่ า ยจ่ า ยแจก
ออกไป
ขณะที่ เดิ น เข้า ไปในบ้ า นว่ างเปล่ า ความรู้สึ กสู ญ เสี ย ถาโถมเข้าใส่ ดิ ฉัน
เหมือนกระแสน้าหลาก แต่ในห้องว่างเหล่านั้นทาให้คิดถึงพระดารัสของพระเยซูที่
ช่ ว ยให้ เรามั่ น ใจว่ า “ในพระนิ เวศของพระบิ ด าเรามี ที่ อยู่ เป็ น อั น มาก…เราไป
จัดเตรีย มที่ ไว้ส าหรับ ท่ านทั้งหลาย” (ยอห์ น 14:2) ดิฉัน สบายใจเมื่อ ขอบคุณ
พระเจ้าสาหรับบ้านพักนิรันดร์ในสวรรค์ เรากับผู้ที่เรารักมีความยินดีที่รู้ว่าที่นั่น
จะไม่มีความสูญเสีย ไม่มีน้าตา หรือการพลัดพรากจากกันอีกต่อไป
อธิษ ฐาน ข้าแต่ พ ระเจ้ า ขอบพระคุณ สาหรับ ความชู ใจในยามโศกเศร้าเสียใจ
โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายระลึกไว้ว่าพระองค์ทรงขจัดความสูญเสียในโลกนี้ด้วย
การอุปถัมภ์ค้าจุนชั่วนิรันดร์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แซนดรา ซัลลิวัน (เวสต์จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ผู้ที่ย้ายเข้าพักที่บ้านพักคนชรา
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ดาวประดับฟ้า
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วันจันทร์ อ่าน สดุดี 8:1-9
เมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์
ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้
มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา (สดุดี 8:3-4)
คืนหนึ่งดิฉันนั่งที่โต๊ะกับลูกสาวอายุ 12 ปีและเพื่อนของเธอเหมือนที่
เคยทาทุกวันอังคาร บางครั้งดิฉัน จะอ่านพระคัมภีร์ให้พวกเธอฟัง คืนนั้นดิฉัน
อ่านสดุดีบทที่ 8 และพูดถึงเอกภพที่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
น่าอั ศ จรรย์ว่าสรรพสิ่งในกาแลคซี
ความงามของธรรมชาติเตือนให้รู้
ของเราแผ่ ก ระจายอยู่ ในความมื ด
ขนาดมหึมา ดวงอาทิตย์ของเราเป็น
ว่าพระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาเราอยู่
เพี ยงดาวฤกษ์ ด วงหนึ่ งในกาแลคซี
ทางช้างเผือก ในโลกของเรามียังพืชและสัตว์อีกหลายสายพันธุ์ที่ยังไม่ถูกค้นพบ
อาศัยอยู่
ขณะที่ เราก าลั งอภิ ป รายถึ งความยิ่ ง ใหญ่ แ ละอานุ ภ าพของพระเจ้ า
ทันใดนั้นท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูสวยงาม เด็กหญิงสองคนวิ่งออกนอกบ้าน
เพื่อถ่ายภาพ น้าตาเอ่อล้นดวงตาของดิฉันและในใจเต็มด้วยการสรรเสริญ พระ
เจ้า ดูราวกับว่าพระเจ้ากาลังส่งยิ้มให้เราและตรัสว่า “ลูกที่รักของเราเอ๋ย เรา
เป็นพระผู้สร้าง เราสร้างฟ้าสวรรค์ไว้ให้เจ้าได้ชื่นชม”
คืนนั้นดิฉันฉลองการดารงของพระเจ้าทั้งในพระคัมภีร์และในธรรมชาติ
พระผู้สร้างทรงปรารถนาจะตรัสกับเราทุกวัน ทุกเวลา ถ้ามองลอดหน้าต่าง
ออกไป หรือเปิดพระคัมภีร์ออกอ่าน เราจะพบว่าพระเจ้าทรงดารงอยู่ ณ ที่นั่น
อธิ ษ ฐาน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ขอบพระคุ ณ ส าหรั บ ทุ ก วิ ธี ที่ พ ระองค์ ท รงเตื อ น
ข้ าพระองค์ ทั้ งหลายให้ร ะลึ ก ว่า พระองค์ ทรงดารงอยู่ อธิษ ฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
มาเซลา นวาโนซิค (ลิงคอล์นเชอร์ สหราชอาณาจักร)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน นักอนุรักษ์ธรรมชาติ
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แสวงหาและรอคอย

วันอังคาร อ่าน 1 พงศ์กษัตริย์ 19:1-18

แต่พระเจ้ามิได้สถิตในลมนั้น ภายหลังลมก็แผ่นดินไหว แต่พระเจ้าหาทรงสถิต
ในแผ่นดินไหวนั้นไม่ ภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟ แต่พระเจ้าหาทรงสถิตใน
ไฟนั้นไม่ ภายหลังไฟก็มีเสียงเบา ๆ (1 พงศ์กษัตริย์ 19:11-12)
ขณะเดินผ่านพื้นที่ที่มีน้าบริเวณภาคกลางของรัฐฟลอริดาในวันที่อากาศ
เย็นและแดดจ้า ผมหยุดดูนกกระสาสีน้าเงินตัวหนึ่งยืนอยู่นิ่งๆ คอยจับปลา ตรง
ทางเดิ น เข้า ป่ าข้ า งหน้ า ผมเห็ น นกกระสาสี ข าวตั ว หนึ่ ง กาลั งหาปลาอยู่ ในบึ ง
เหมือนกัน เจ้านกกระสาสีน้าเงินยืนรอด้วยความอดทนให้ปลาว่ ายเข้ามาใกล้ๆ
ส่วนเจ้าตัวสีขาวก้าวเดินและมองหาปลาไปด้วย นกกระสาสองตัวนี้ใช้วิธีแตกต่าง
กันมาก แต่ก็ดูเหมือนจะจับปลากินเป็นอาหารได้ทั้งสองตัว
ผมไม่ ใช่ ค นมี ค วามอดทนเท่ า ไรนั ก
ข้อคิดสำหรับวันนี้
คงเหมือนนกกระสาตัวสีขาวมากกว่า
ข้าพเจ้าแสวงหาหนทางในการฟัง
ตั ว สี น้ าเงิ น ทั้ งๆ ที่ รู้ ว่ า ผ ม ขาด
พระดารัสและพระปัญญาของ
ความอดทน แต่ ค วามอดทนคื อ
พระเจ้า ทั้งสงบใจรอฟัง
สิ่งสาคัญ ในการฟังผู้อื่น และพระเจ้า
ผมยกเวลาทุ ก เช้ าไว้ รอฟั งพระเจ้ าด้ วยความอดทน ก่อนที่ จ ะมี ความกังวลใจ
เกิ ด ขึ้ น ในวั น นั้ น เจ้ า นกกระสาสี น้ าเงิน ตั ว ใหญ่ เตื อ นสติ ผ มว่ า สิ่ ง ที่ พ ระเจ้ า
ต้องการให้ผมรู้ คือ ความอดทนและความสงบเป็นวิธี “หาปลา” ที่ดี แต่การหา
ปลาที่ประสบความสาเร็จของนกกระสาสีขาวก็เป็นแรงใจให้ผมขยันมองไปรอบ ๆ
และแสวงหาพระปัญญาของพระเจ้าอย่างจริงจัง
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกล้าที่จะแสวงหา และอดทน
คอยฟังเสียงกระซิบเบา ๆ ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
จอห์น รอบบินส์ (ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ความอดทน
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วันพุธ อ่าน ยอห์น 15:1-8
เราเป็ น เถาองุ่ น แท้ และพระบิ ด าของเราทรงเป็ น ผู้ ดู แ ลรั ก ษา
แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุก
แขนงทีอ่ อกผล พระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น (ยอห์น 15:1-2)
ต้นแอปเปิ้ลเขียวขจีที่สนามหลังบ้านของดิฉัน มีรากยาวแตกชอนไชไปทั่ว
มันดูดน้าและอาหารมาเลี้ยงตากิ่งให้เติบโตและแตกดอก แต่เมื่อเทียบกันระหว่าง
บรรดาต้นไม้ของเพื่อนบ้านพากันออกดอกสีขาวและสีชมพูกันแล้ว แต่ของดิฉันยัง
เขียวอยู่ เพราะอยากให้มันออกดอกบ้าง ดิฉันจึงใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งที่ ไม่ดีทิ้ง
และคิดเอาเองว่าได้ยินเสียงต้นไม้ถอนหายใจด้วยความโล่งอก ภายในไม่กี่วันตา
ดอกสีขาวของมันก็บานสะพรั่ง
ในข้อพระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้พระเยซูเตือนเราให้รู้ว่า พระองค์ทรงเป็นเถาองุ่น
แท้ ถ้ากิ่งใดไม่เกิดผลพระเจ้าจะทรง
ข้อคิดสาหรับวันนี้
ตัดกิ่งนั้นทิ้ง เพราะบางครั้งดิฉันกลัว
ข้าพเจ้าสามารถค้นหาพระประสงค์
การเปลี่ยนแปลง หรือเพราะขี้เกียจ
ของพระเจ้าได้ว่าจะรับใช้ผู้อื่นด้วย
และนิสัยไม่ดี ดิฉันจึงไม่ยอมทาตาม
วิธีใดจึงจะดีทสี่ ุด
พระทั ย พระเจ้ า การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม หรือก้าวออกจากสถานที่
เดิม หรือย้ายไปอยู่ที่ใหม่นั้นทาได้ไม่ง่ายเลย แต่บางครั้งพระเจ้าก็ทรงนาดิฉันให้
เปลี่ยนวิถีชีวิต หรือทรงขอให้เปลี่ยนงานที่กาลังทาอยู่ เพื่อจะได้รับใช้พระองค์ให้
เกิดผลมากขึ้น พระองค์ต้องการให้ดิฉันลิดกิ่งชีวิตที่แห้งตายทิ้งเสีย เพื่อกระตุ้นให้
เกิดกิ่งใหม่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนาดิฉันให้ตัดเปลี่ยนสิ่งที่ไม่จาเป็นสาหรับ
ชีวิตออกไปเพื่อจะได้เกิดผลที่ดีเพื่อพระองค์มากขึ้น
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้เกิดผลเพื่อพระองค์ทุก
วัน และให้เรียนรู้ว่าเมื่อใดจาเป็นต้องตัดแต่งกิ่งในชีวิตที่ไม่เกิดผลทิ้ง อธิษฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เพนนี ฟรอสต์ แมคกินนิส (โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ชาวสวน
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ประตูเปิด
วันพฤหัสบดี อ่าน โยชูวา 10:5-15
เรารู้จักแนวการกระทาของเจ้า ดูเถิด เราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้
ตรงหน้าพวกเจ้า ประตูนี้ไม่มีใครปิดได้ (วิวรณ์ 3:8)

ขณะเขียนเรื่องนี้ ผมพบอุปสรรคอย่างหนึ่ง คือ มหาวิทยาลัยคริสเตียนที่
สหรัฐอเมริการับผมเป็นนักศึกษาและให้ทุนเรียนด้วย ผมมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเปิด
ประตูให้ เดี๋ยวนี้ผมกาลังพยายามลงทะเบียน แต่ผู้ที่ผมคิดว่าจะช่วยผมลงลายมือ
ชื่อในแบบฟอร์มค้าประกันการเงินให้กลับไม่ยอมลงชื่อ ในเอกสาร ระหว่างกาลัง
พบอุปสรรคที่ให้ ท้อถอย ผมมีความวางใจในพระเจ้า แม้ดูเหมือนจะมีผู้คัดค้าน
ผมก็วางใจว่าเมื่อพระเจ้าเปิดประตูนี้ให้แล้วจะไม่มีใครสามารถปิดได้
ข้อพระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้กล่าวว่ากษัตริย์
ห้ า องค์ ร่ ว มมื อ กั น โจมตี เ มื อ งหนึ่ ง ที่ ท า
ข้อคิดสาหรับวันนี้
สนธิสั ญ ญากับพวกอิ สราเอล แม้อุปสรรคดู
พระเจ้าผู้ทรงตั้งต้นทาการดีใน
เหมือนจะยิ่งใหญ่ แต่พ ระเจ้าบอกโยชูวาว่า
ข้าพเจ้าจะทรงนาความสาเร็จ
“อย่ ากลัวเขาเลยเพราะได้ม อบเขาไว้ในมื อ
สมบูรณ์มาให้ (ดู ฟีลปิ ปี 1:6)
เจ้าแล้ว จะไม่มีผู้ใดในพวกเขาสักคนเดียวที่
จะยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้” (โยชูวา 10:8) พระเจ้าทรงต่อสู้เพื่ออิสราเอลมาแล้วฉัน
ใด วันนี้พระองค์ก็ยังทรงต่อสู้เพื่อเราด้วยฉันนั้น
เมื่อมีอุปสรรคขัดขวาง เราสามารถเงยหน้าสู้ และวางใจในพระเจ้าผู้ทรง
เริ่มต้นการดีไว้ให้เราแล้ว พระองค์จะทรงนาความสาเร็จสมบูรณ์มาให้ พระเจ้า
ทรงสัตย์ซื่อ พระเมตตาของพระองค์ดารงอยู่เป็นนิตย์
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเชื่อ ที่
สามารถเคลื่อนภูเขาได้ ขอทรงนาขณะที่ข้าพระองค์มุ่งหน้าไปยังที่ซึ่งพระองค์
ต้องการให้ข้าพระองค์รับใช้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ทารุปิวา มูซาห์ (มาโชนาแลนด์ ซิมบับเวตะวันออก)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน นักศึกษามหาวิทยาลัย
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วันศุกร์ อ่าน มัทธิว 18:16-20
ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันทีไ่ หน ๆ ในนามของเรา
เราจะอยู่ท่ามกลางเขา (มัทธิว 18:20)
หลายปีมาแล้ว ลูกสาวคนเล็กบอกกับดิฉันว่า “ที่ชั้นเรียนรวี เราคุยกัน
เรื่องพระเยซู หนูอยากเห็นพระองค์จังเลย” วันนั้นขณะที่กาลังเตรียมอาหาร
เย็ น ดิ ฉั น จั ด ที่ นั่ งพิ เศษที่ โ ต๊ ะ อาหาร เมื่ อ ครอบครั ว มาร่ ว มรับ ประทาน
อาหารด้วยกัน ลูกสาวสังเกตเก้าอี้ พิเศษ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
จึงถามว่า “มีใครจะมารับ ประทานด้ว ย
ไม่ว่าข้าพระองค์จะอยู่ที่ไหน
หรือคะ” ดิฉันตอบเธอว่าเรามีแขกพิเศษ
พระเยซูทรงอยู่ที่นั่นด้วย
มากท่านหนึ่งมา เมื่อเรานั่งเก้าอี้แล้วดิฉัน
บอกเธอว่า “แขกพิเศษของเราคือพระเยซูยังไงหล่ะ”
ในพระคัมภีร์ พระเยซูตรัสว่า “มีส องสามคนประชุมกัน ที่ไหน ๆ ใน
นามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขา” แล้วดิฉันก็อธิบายว่า พระเยซูทรงอยู่
กับเราเสมอ พระองค์อยู่ใกล้เหมือนนั่งถัดจากเรา อันที่จริงพระองค์ทรงอยู่
ใกล้เรายิ่งกว่านั้นอีก เพราะความรักของพระองค์อยู่ในใจเราเสมอ อาหาร
เย็นวันนั้นเตือนเราทุกคนว่าพระเยซูทรงอยู่ด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือไปที่ไหน
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายระลึกว่าพระองค์ทรง
อยู่รอบข้าพระองค์เสมอ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสอนให้ อธิษฐานตามที่
พระเยซูสอนว่า “ข้าแต่พระบิดา ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพ
สักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ … ขออย่าทรงนาข้าพระองค์
เข้าไปในการทดลอง” (ลูกา 11:2-4) อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
โดโรธี จอห์นสัน (มิชิแกน สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ครูรวีวารศึกษา
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ความรักของพระเจ้ามั่นคงแข็งแรง
วันเสาร์ อ่าน 1 โครินธ์ 13:1-8
ความรักทีส่ มบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสีย (1 ยอห์น 4:18)

เจอร์รี่คลานขึ้นเตียงไปประคองภรรยาที่ใกล้จะสิ้นชีวิตไว้ในอ้อมแขน เขา
โอบกอดร่างกายที่อ่อนเปลี้ยไว้และบอกเธอว่า “ศิษยาภิบาลกาลังจะอธิษฐานเผื่อ
เรานะ” ผมไม่เคยเห็ นความเข้มแข็ง และเปี่ย มด้ วยความรักเช่น นี้ มาก่อน ผม
อธิ ษ ฐานขอให้ พ ระเจ้ าอวยพรลู อี ส ให้ มี ท างรักษาจนหายป่ ว ย และให้ เจอร์รี่ ผู้
รั บ ภาระดู แ ลลู อี ส ที่ ก าลั ง เจ็ บ ป่ ว ยและช่ ว ยตนเองไม่ ไ ด้ ด้ ว ยความรั ก และ
ความเข้มแข็ง อีกไม่กี่วันต่อมา ลูอีสก็เสียชีวิต แต่ภารกิจรักของเจอร์รี่ไม่ได้สิ้นสุด
เพียงเท่านั้น ลูกหลานอยากให้เขากอดและยิ้มให้ และยังต้องดูแลตนเองอีกด้วย
ยิ่งความรักของเรายิ่งใหญ่เท่าใด ภาระการดูแลของเราก็ยิ่งมั่นคงแข็งแรงเท่านั้น
พระเจ้าเป็นความรัก (1 ยอห์น 4:16) และ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เมื่อข้าพเจ้าต้องการให้ความรัก ความรั ก ของพระองค์ มั่ น คงแข็ ง แรง
สาม ารถแบ กภ าระห นั กให้ เรา เช่ น
แข็งแรงขึ้น ความรักของ
ความ บ าป ความ โศกเศร้ า แล ะค า
พระเจ้าจะช่วยเสริมเติมเต็ม
อธิ ษ ฐานขอความช่ วยเหลื อทุ กอย่า งของ
เราได้ ความรักของพระเจ้า“ทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วน
ดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง” (1โครินธ์ 13:7)
เมื่อภาระหนักคุกคามทาลายเรา เราสามารถอธิษฐานขอความรักมั่นคง
จากพระเจ้ า เราจะเห็ น พระเจ้ า ตอบค าอธิ ษ ฐานของเราได้ ห ลายวิ ธี เพื่ อ ให้
ความช่วยเหลือทันเวลาพอดี การอ่านพระคัมภีร์ช่วยเปิดตาเราให้เห็นพระสัญญา
ของพระเจ้า ใจสงบเยือกเย็นทาให้เราประหลาดใจ และได้เห็นพระผู้ช่วยของเรา
ประทับอยู่ด้วย เราได้รับความเข้มแข็งและรู้ว่ามิใช่ของเราเองแต่มาจากความรัก
มั่นคงของพระเจ้า
อธิ ษ ฐาน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า โปรดให้ ข้ า พระองค์ ทั้ งหลายเข้ า พึ่ ง ในความรักของ
พระองค์ และแสดงความรักนั้ น แก่ผู้คนที่ อยู่รอบข้างข้า พระองค์ อธิษ ฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โทนี อาร์. เนสเตอร์ (ไอโอวา สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ผู้ดูแลผู้ป่วย
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วันอาทิตย์ อ่าน อิสยาห์ 26:1-8
ใจแน่วแน่นั้น พระองค์ทรงรักษาไว้ในศานติภาพอันสมบูรณ์
เพราะเขาวางใจในพระองค์ (อิสยาห์ 26:3)

ถนนน้อยคนได้เดิน

เย็นวันหนึ่งขณะขับรถจากโรงเรียนเพื่อกลับบ้าน ดิฉันพบว่า การจราจรบน
ท้องถนนติดขัดมากเนื่องจากการก่อสร้าง ดิฉันตั้งค่าจีพีเอส (ระบบนาทาง) ใน
โทรศัพท์มือถือให้ “เลี่ยงทางหลวง” แล้วเริ่มขับไปบนเส้นทางใหม่ได้ประมาณ 30
นาทีสัญญาณโทรศัพท์ก็หายไป และระบบนาทางไม่ทางาน ตอนนั้นดิฉันอยู่กลาง
ทางบนภูเขา คิดไม่ตกจริงๆ ว่าจะกลับบ้านได้อย่างไร รู้แต่ว่ายังอยู่ห่างจากบ้าน
อีกอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ขณ ะที่ ขั บ รถต่ อ ไปโดยไม่ มี
ถ้าเลิกวิตกกังวลเสีย ข้าพเจ้าจะ
สัญญาณโทรศัพท์ มือถือ และไม่รู้ว่า
สามารถพึ่งพระเจ้าได้เต็มที่
กาลังอยู่ตรงไหนซึง่ ทาให้หนักใจมาก
แต่ก็มีสันติสุขอย่างไม่เคยมีมาก่อนเช่นกัน ดิฉันจึงขับรถต่อไปเรื่อย ๆ และคิดว่า
ในที่สุดคงจะไปถึงที่ใดที่หนึ่งที่เคยไปมาก่อน หรือสัญญาณโทรศัพท์จะกลับคืนมา
ใหม่ ดิฉันไม่เคยรู้สึกพอใจมากเช่นนี้มาก่อนแม้ว่าต้องอยู่ท่ามกลางสถานที่ที่ไม่
คุ้นเคย และยังเป็นการขับรถที่ราบรื่น ดิฉันมองไปรอบ ๆ ตัว เห็นฝูงม้า ภูเขา
น้าตก และธรรมชาติที่สวยงาม การเดินทางเช่นนี้จึงเห็นพระเจ้าได้ไม่ยากนัก
ขณะขับรถเย็นวันนั้น ทาให้ดิฉันตระหนักต่อความจริงที่ว่าความเครียด และ
ความกระวนกระวายในชีวิตประจาวันทาให้ใจของดิฉันหันเหไปจากความงามและ
ชีวิตที่มีความสุขในโลกนี้ เป็นเรื่องน่าเศร้าที่บ่ อยครั้งดิฉันพลาดสิ่งเหล่านี้ไป วัน
นั้นเป็นวันที่เตือนใจให้รู้ว่า ความวิตกกังวลทาให้เรามองไม่เห็นความสมบูรณ์ที่
พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า เมื่อข้าพระองค์ไม่สบายใจเพราะความหวาดกลัว โปรด
ช่ วยให้ ข้า พระองค์ ม องหาสั น ติ สุ ขของพระองค์ อธิ ษ ฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
เอลิซา ฟินลีย์ (เซาธ์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ผู้ที่หนักใจเพราะความวิตกกังวล
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16 มี.ค.
ยามลาบาก
2020
วันจันทร์ อ่าน ปฐมกาล 21:8-21
ทูตของพระเจ้าจึงเรียกฮาการ์จากฟ้ากล่าวกับนางว่า “ฮาการ์ เจ้าเป็น
อะไรไป อย่ากลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงสดับเสียงของเด็ก
ณ ที่ที่เขาอยู่นั้นแล้ว” (ปฐมกาล 21:17)
หลายวันก่อน ผมยังทางานอยู่ในสวนมีแสงแดดจ้า แต่พอวันถัดมากลับไม่มีแสง
สว่างเลยแม้แต่น้อย ผมถางหญ้าขณะมีเมฆมืดครึ้มอยู่บนท้องฟ้าซึ่งทาให้ใจหดหู่ ใจของ
ผมอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูสดใสตลอดเวลา ชีวิตก็เป็นเช่นนั้น คือ มีทั้งดี และร้าย ถึง
เราจะไม่รู้ว่าแต่ละวันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่พระคัมภีร์ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าแม้ในยาม
ทุกข์ยากลาบาก พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเรา
พระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่ 21 เป็น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เรื่องที่ นางฮาการ์ กับ อิชมาเอลบุ ตรของ
พระเจ้ากาลังทาสิง่ ดีในเวลาที่เรา
นางพบกั บ ความทุ ก ข์ ย ากล าบากมาก
ต้องอยู่ในความทุกข์
เพราะนางซาราห์หมดความอดทนกับ นาง
ฮาการ์ และอิชมาเอล เธอจึงไล่สองแม่ลูกออกจากบ้านไปอยู่ในทะเลทราย ที่นั่นอิชมา
เอลตะเบ็งเสียงร้องไห้เพราะกระหายน้า และไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร นางฮาการ์เป็น
ห่วงว่าบุตรของนางจะตาย แต่ทูตของพระเจ้าเรียกนางฮาการ์จากฟ้า และให้ความหวัง
แก่นาง และพระเจ้าก็ทรงนาสองแม่ลูกไปดื่มน้าที่บ่อแห่งหนึ่ง นางฮาการ์และอิชมาเอ
ลจึงรอดชีวิตมาได้
บางครั้งชีวิตก็ประสบกับความลาบาก แต่ในเวลาเช่นนั้น พระเจ้ามิได้ทอดทิ้ง
เราไว้ตามลาพัง พระองค์ทอดพระเนตร ทรงดูแลเราเสมอ และหาวิธีช่วยเราเหมือนที่
เคยช่วยนางฮาการ์ และอิชมาเอล
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ผ่านพ้นวิกฤติกาลและความ
โศกเศร้าในชีวิต อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ปีเตอร์ วีเกอแลรส์ (เวลลิงตัน นิวซีแลนด์)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน เด็ก ๆ ที่ไม่มีน้าสะอาดดื่ม
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เป็นเพื่อนบ้านที่ดี

17 มี.ค.
2020

วันอังคาร อ่าน โรม15:1-7
ถ้าท่านเห็นลาหรือวัวของพีน่ ้องล้มอยู่ตามทาง อย่านิ่งเฉยเสียท่าน
จงช่วยพยุงสัตว์เหล่านั้นขึ้นอีก (เฉลยธรรมบัญญัติ 22:4)

ดิฉันอยู่ในชุมชนคนใช้รถพ่วงเป็นบ้านมานานหนึ่งปี ดิฉันเป็ นคนขี้อายจึง
มีเพื่อนบ้านไม่กี่คน บ่ายวันหนึ่งมีฝนตกหนัก ดิฉันมองไปยังฝั่งตรงข้ามของถนน
ไปที่รถของเพื่อนบ้าน ดิฉันเห็นไฟหน้ารถของเขาคันหนึ่งเปิดทิ้งไว้ ฉันควรจะไป
เคาะประตูและบอกเขาดีไหม ดิฉันลังเลใจเพราะคิด ว่าเขาอาจตั้งใจเปิดทิ้งไว้ก็ได้
เขาคงยุ่งและอาจจะไม่พอใจที่ดิฉันบุกรุก แต่ดิฉันรู้อยู่แก่ใจว่าควรจะบอกให้เขารู้
จึงตกลงใจไปบอกเขาทั้ง ที่ ๆ รู้สึกอาย และบอกกับ ตนเองว่า เราจะทาได้ด้ วย
ความช่ วยเหลือจากพระเจ้า ดิฉัน
จึงสวมเสื้อกันฝนเดินข้ามถนนไปที่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าทรงพร้อมช่วยข้าพเจ้า
บ้านของคนที่ไม่เคยรู้จักกัน
เสมอ แม้ในเรื่องเล็กน้อย
หลังจากเคาะประตูได้ไม่นาน
ก็ มี ช ายคนหนึ่ ง เดิ น มาเปิ ด ประตู
ดิ ฉั น รี บ บอกเขาว่ า “คุ ณ รู้ไ หมว่ า ไฟรถของคุ ณ เปิ ด ทิ้ ง ไว้ ” แล้ ว ดิ ฉั น ก็ ต้ อ ง
ประหลาดใจที่เขาขอบคุณดิฉันมาก ดิฉันรีบกลับออกมาด้วยความรู้สึกสบายใจ
เวลาตัดสินใจเรื่องสาคัญ ๆ ดิฉันพยายามทาตามการทรงนาของพระเจ้า
แต่ ถ้ ารู้สึ ก ว่า พระองค์ สั่ งให้ ท าเรื่องเล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ ดิ ฉัน จะขั ด ขืน แต่ ก็ รู้ตั ว ว่ า
ถ้าปฏิเสธและยอมแพ้ ต่อความกลัวแล้ว ดิฉันจะไม่รู้จักวางใจในพระเจ้าและไม่รู้
ว่าพระองค์ต้องการให้ดิฉันทาอะไร
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ให้วางใจพระองค์ในทุกสิ่ง ทุกเวลา
และเปิ ด ใจท าตามที่ พ ระองค์ ท รงน าด้ ว ยการช่ ว ยเพื่ อ นบ้ า นของข้า พระองค์
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เอพริล โบเกิร์ต (นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน เพื่อนบ้านของข้าพเจ้า
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18 มี.ค.
2020

ความไม่เชื่อของเรา

วันพุธ อ่าน มาระโก 9:14-29
พระเยซูตรัสว่า “ถ้าช่วยได้นะ่ หรือ ใครเชื่อก็ทาให้ได้ทุกสิง่ ”
ในทันใดนั้น บิดาของเด็กก็ร้องทูลว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ ที่ข้าพเจ้า
ยังขาดความเชื่อนั้นขอโปรดช่วยให้เชื่อเถิด” (มาระโก 9:23-24)

พระคัมภีร์มาระโกบทที่ 9 กล่าวว่าพวกสาวกขับผีไม่ได้ พระเยซูทรงให้บิดาของ
เด็กคนนั้นมั่นใจ เมื่อเขาตอบพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ ทีข่ ้าพเจ้ายังขาดความเชื่อนั้นขอ
โปรดช่วยให้เชื่อเถิด” ช่างเป็นคาทูลขอที่ลึกซึ้ง พ่อที่หมดหวังแล้วพยายามที่สุดเพื่อจะ
เชื่อให้ได้ เพราะรู้ตัวว่าเขาต้องการความช่วยเหลือ พระเยซูทรงยอมรับความเชื่อที่ไม่
สมบูรณ์ของเขาและรักษาลูกชายเขาให้หาย เห็นได้ชัดว่าการขับผีไม่ได้ขึ้นกับความเชื่อ
ของผู้เป็นพ่อ แต่ขึ้นอยู่กับความชอบธรรมของพระเยซู
นี่เป็นข่าวดีสาหรับเราที่พยายามด้วยความเชื่อ
ข้อคิดสาหรับวันนี้
พระเยซูทรงถูกเฆี่ยนอย่างไร้ความปราณี ทรง
พระคุณของพระเจ้าปกปิด
ถู ก ต รึ งแ ล ะ ฝั งใน อุ โม งค์ แ ม้ จ ะ ท ร ง
ความอ่อนแอของข้าพเจ้า
สิ้นพระชนม์อย่างเจ็บปวดแสนสาหัส พระองค์
ก็ทรงคืนพระชนม์ในวันที่สาม และทรงปรากฏ
แก่เหล่าสาวก 500 คน เรื่องนี้เป็นศิลาหัวมุม เอกแห่งความเชื่อ หลายคนในโลกและ
แม้แต่ในคริสตจักรเผชิญเหตุร้ายด้วยอธิษฐานจากใจจริงว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้ า
เชื่อ ที่ข้าพเจ้ายังขาดความเชื่อนั้นขอโปรดช่วยให้เชื่อเถิด”
ข่าวดีก็คือพระเยซูเสด็จมาพบเรา ณ ที่เราอยู่ พระคุณของพระองค์ช่ วยเติม
ความเชื่อที่บกพร่องของพ่อเด็กในพระคัมภีร์มาระโกบทที่ 9 ได้ฉันใด ก็เติมความเชื่อที่
ไม่สมบูรณ์ของเราได้ฉันนั้น พระคริสต์ทรงเชิญเราให้เข้าเฝ้าพระองค์ในสภาพที่เรา
เป็นอยู่ หากเรามอบถวายทุกสิ่งอย่างรวมทั้งความไม่เชื่อ พระเยซูทรงช่วยไถ่เราได้
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ แม้บางครั้ง ข้าพระองค์สงสัยก็
โปรดช่ ว ยให้ ข้ า พระองค์ เอาชนะความไม่ เชื่ อ ที่ มี อ ยู่ อธิ ษ ฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
เควิน โธมัส (อลาบามา สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ผู้ที่มีความเชื่อสั่นคลอน
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วัยกลางคน

19 มี.ค.
2020

วันพฤหัสบดี อ่าน โรม 12:1-8
ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากาลังทรุดโทรมไป แต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคง
จาเริญขึ้นใหม่ทุกวัน (2 โครินธ์ 4:16)
เพื่อนหลายคนกาลังวางแผนย้ายไปบริษั ทอื่น พวกเขาส่งจดหมายไป
สมั ค รงานแต่ ส่ วนใหญ่ ไม่ ได้ รั บ ค าตอบ มี ไม่ กี่ ค นที่ ได้ ค าตอบเรี ย กตั ว ให้ ไป
สัมภาษณ์ แต่ก็ได้ตาแหน่งและเงินเดือนต่า ดู
เหมือนนายจ้างหลายคนกาลังหาคนที่เพิ่ ง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าทรงเข้าพระทัยความ จบใหม่ ท าให้ ค นวัย กลางคนไม่ ค่ อ ยได้ รั บ
การพิ จารณาเท่าไรนัก เป็นเรื่องยากที่ เรา
ลาบากใจของข้าพเจ้าดี
จะได้รับตาแหน่งเท่าเดิมที่บริษัทอื่น ดารา
ที วีมี ชื่อ ในเมื อ งของเราพู ด ถึ งเรื่อ งนี้ และกล่ าวว่า อายุเป็ น แค่ ตั วเลข แต่ ใน
ความเป็นจริงแล้วตัวเลขคือการปูทางไปสู่อนาคตที่มีอุปสรรคมากขึ้น นอกจาก
การท้าทายจะอยู่ในที่ทางานแล้ว สุขภาพของเราเองก็อ่อนแอลงเรื่อย ๆ และ
ยังพบว่าหลายคนที่อยูใ่ นวัยใกล้เคียงกันก็กาลังใกล้จะเสียชีวิตอยู่รอมร่อ
ดิฉันขอบคุณที่พระเจ้าทรงเข้าพระทัยประสบการณ์นี้ดี ถึงแม้ร่างกาย
ของเราจะเสื่อมไปตามเวลา แต่ความคิดและจิตวิญญาณของเรายัง ถูกสร้างขึ้น
ใหม่ได้โดยพระคัมภีร์ หลายคนที่พระเจ้าให้ เข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา บวกกับ
ความรักที่ได้รับจากพระเจ้า ในแต่ ละวัน ทาให้เรามี พ ลังก้ าวไปข้างหน้าด้ วย
ความเชื่อ ขณะทีเ่ รากาลังรอให้ถึงวันที่จะไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ให้มีกาลังใจในพระองค์ และให้
กล้าพอที่จะก้าวไปข้างหน้า อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ฟลอ โอ้ว (ฮ่องกง ประเทศจีน)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคน
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คุณตาหายไป

วันศุกร์ อ่าน อิสยาห์ 41:10-13
พระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่า “ผู้ทไี่ ปข้างหน้าคือพระเจ้า พระองค์
ทรงสถิตอยู่ด้วย พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลว หรือทอดทิ้ง
ท่านเสีย อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย” (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8)
ตอนผมออกจากบ้านไปทางาน หลานชายอายุสองขวบครึ่งจะพูดว่า
“คุณตาหายไป” ช่วงอายุสองถึงสามปีแรก เขากับแม่ซึ่งเป็นลูกสาวของเรา
อยู่กับผม และลอลลี่ภรรยาของผม เราอยากอยู่กับเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้ และเมื่อผมต้องไปทางาน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เขาจะเป็น กังวลว่าจะไม่ได้พบผม
พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งข้าพเจ้า
อีก
เรื่องนี้ทาให้ผมคิดว่า การที่พระบิ ดาบนสวรรค์ของเราจะไม่หายไป
ไหนนั้นเป็นเรื่องที่สาคัญยิ่ง พระเจ้าไม่จาเป็นต้องออกไปทางานหรือเอาถัง
ขยะไปทิ้ง เราสามารถอธิษฐานได้ทุกเวลา และพระเจ้าทรงอยู่ด้วยเสมอ
คุณ พ่อหรือคุณ ตาในโลกนี้ อาจทาให้ เราผิดหวังที่ห ายหน้าไปหรือไม่ได้อยู่
ใกล้ชิดยามที่เราจาเป็นพึ่งพาท่าน ช่างเป็นเรื่องน่ายินดีที่พระเจ้าทรงประทับ
อยู่กับเราเสมอ
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ระลึกถึงพระสัญญาของ
พระองค์ว่าพระองค์จะอยู่ด้วย ขอทรงอยู่กับบรรดาผู้ที่รู้สึกถูกทอดทิ้งให้อยู่
เดียวดาย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ไรท์ พีวี (จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน คนที่รู้สึกว่าถูกตัดขาดจากพระเจ้า

24

เกิดผลดก

21 มี.ค.
2020

วันเสาร์ อ่าน กาลาเทีย 5:22-26
ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ
สันติสุข ความอดกลัน้ ใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ
ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน (กาลาเทีย 5:22-23)
ตอนที่ ดิฉันยังเด็ก คุณ ยายวางชามที่ เต็มด้วยผลไม้ พลาสติกไว้บนโต๊ะ
กาแฟ ดิฉันกับน้องสาวเล่นเกมส์ผลัดกันเลือกผลไม้จากชามใบนั้นจนหมด ดิฉัน
ดีใจเสมอที่ได้เลือกก่อน เพื่อจะได้หยิบเชอร์รี่พวงสีแดงสดใสที่ดิฉันชอบ ครั้ง
ต่อไปจะเลือกแอปเปิลสีเขียว หรือพวงองุ่นสีม่วง ผลไม้ที่ดิฉันชอบน้อยที่ สุด
คือ ส้มหรือมะนาว และเราทั้งสองหลีกเลี่ยงลูกกีวี่ที่รูปร่างน่าขา
ขณะอ่านพระคัมภีร์ข้อข้างบนนี้ ทาให้ดิฉัน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
คิดถึงเกมส์ที่เล่นกันตอนเป็นเด็ก บางครั้ง
วันนี้ข้าพเจ้าจะฝึกฝนตนเองให้ ดิ ฉั น ส งสั ย ว่ า จ ะ เลื อ ก “ ผ ล ” ข อ ง
มีของพระวิญญาณ
พระวิญญาณ หรือคุณลักษณะคริสเตียนใด
ที่ทาได้ง่ายกว่า ดิฉันจะรีบเอื้อมไปหยิบเอา “ความดี ” แต่ หลีกเลี่ยงไม่หยิบ
“ความอดกลั้นใจ” ใช่หรือไม่ ที่ดิฉันโล่งใจเมื่อเห็นคนอื่นหยิบ “ความดี” ไป
ก่อน เพราะตนเองจะได้ไม่ต้องหยิบอย่างนั้นหรือ ถึงแม้ผลของพระวิญญาณ
บางอย่างทาได้ยากกว่าอย่างอื่น แต่ข่าวดีมีอยู่ว่า เราไม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับ
คุ ณ ธรรมทั้งหมดโดยทั น ที เพราะพระเจ้าทรงต้อ งการให้ เรามี ค วามเพี ย ร
พยายาม ไม่ใช่ต้องการให้เราเป็นคนดีพร้อมทันใด เมื่ออยู่ในพระคริสต์แล้ว ให้
เราพยายามรวบรวมและหมั่ นฝึก ฝนคุ ณ ธรรมเหล่า นั้น แล้วเราจะสามารถ
มองเห็นผลดีที่ได้ทาร่วมกันในวันข้างหน้า
อธิษ ฐาน ข้ าแต่พ ระเจ้า ขณะที่ ข้ าพระองค์ มุ่ งมั่ นฝึ ก ฝนตนเองให้ มี ผ ลของ
พระวิญญาณ ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความพากเพียรเมื่อล้มเหลว อธิษฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
อามี เบอร์ลิง (ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน การรู้จักบังคับตน
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ความเศร้ากับความรัก

วันอาทิตย์ อ่าน ยอห์น 14:1-6
อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย
ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่าน
แล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมทีไ่ ว้สาหรับท่านทั้งหลาย (ยอห์น 14:1-2)
เมื่ อ พอลเลตต์ ภ รรยาของผมซึ่ ง ใช้ ชี วิ ต คู่ ด้ ว ยกั น มาตลอด 50 ปี
เสียชีวิตอย่างกะทันหันจากอาการหัวใจล้มเหลว ผมไม่ได้เตรียมใจสาหรับ
การสู ญ เสี ย เธอว่ า จะเกิ ด อะไรกั บ ชี วิ ต ของผม ผมหั น หาความเชื่ อ เพื่ อ
ประคับ ประคองชีวิตให้ ผ่านพ้นความ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
โศกเศร้าเสียใจไปให้ได้
“พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบ ถึ ง แม้ ว่ า ผมจะทุ ก ข์ ใ จมากเพ ราะ
ตัวข้าพระองค์” (สดุดี 3:3)
พอลเลตต์ จ ากไปแล้ ว แต่ ก็ เรีย นรู้ว่ า
พระเยซู ท นทุ ก ข์ กั บ เรา และพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ท รงช่ ว ยชู ใจเราด้ ว ย
ระหว่างนั้น ถ้าผมร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเมื่อใด พระเยซูจะเป็นโล่ป้องกัน
ผมไว้มิให้จมลงไปในความเลวร้าย ผมได้รับสติปัญญาจากการสูญเสียครั้งนี้
เมื่อเคยชินกับการดาเนินชีวิตตามปกติครั้งใหม่โดยไม่มีพอลเลตต์อยู่ด้วย
การสิ้นพระชนม์บนกางเขนของพระคริสต์ คือ จุดเริ่มต้นของการคืน
พระชนม์ ทาให้เราชื่นชมยินดีได้เพราะรู้ว่าผู้ที่เรารักอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์
แล้ว
อธิ ษ ฐาน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ขอทรงประทานความเข้ ม แข็ งแก่ ข้ า พระองค์
ทั้งหลาย เพื่อให้ทนสู้กับความเจ็บปวดเมื่อผู้ที่ข้าพระองค์รักตายจากไป และ
ให้ มี สั นติสุ ขที่รู้ ว่าพวกเขาอยู่ ในบ้ านบนสวรรค์แล้ ว อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แกรี ดาวดี้ (เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน กตัญญูต่อความรักนิรันดร์ของพระเจ้า
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วันจันทร์ อ่าน มัทธิว 22:34-40
จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์
ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิง่ ทั้งปวงเหล่านี้ให้ (มัทธิว 6:33)
การจั ด ล าดั บ โดยให้ ห ลายสิ่ ง ส าคั ญ กว่ า พระเจ้ า นั้ น ท าได้ ง่ า ย เช่ น
ครอบครัวของเรา หน้าที่การงาน การศึกษา หรือดนตรี ตอนเป็นวัยรุ่นดิฉันให้
ความสาคัญ กับหลายสิ่ง เช่น ภาพยนตร์ การเล่นเกมส์ ดนตรี และรายการ
โทรทัศน์ แต่พอได้รู้จักพระเยซู พระองค์ทรงเตือนดิฉันว่า “อภิลาชา เจ้าเป็น
ของเรา เจ้าสมควรให้ เราเป็ นที่ ห นึ่ งในชี วิต ของเจ้า ถ้ า เจ้า แสวงหาเราและ
แผ่นดินของเราก่อน เจ้าจะไม่ขาดอะไรเลย” เดี๋ยวนี้ดิฉันจัดลาดับความสาคัญ
ของตนเองให้เป็นระเบียบ และพบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
พระเจ้ า ต้ อ งการเป็ น ที่ ห นึ่ ง ในชี วิ ต
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ของเรา พระเยซู ตรั ส ว่า “จงรัก พระ
วันนี้ข้าพเจ้าจะอุทิศเวลาเพื่อ
องค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุด
เข้าเฝ้าพระเจ้าก่อนสิ่งใด
จิ ต ของเจ้ า และด้ ว ยสิ้ น สุ ด ความคิ ด
ของเจ้า” (มัทธิว 22:37)
ดิฉั น สอนในโรงเรีย นที่ ไม่ ใช่ พั น ธกิ จคริ ส เตี ยนห้ า ปี ระหว่า งอยู่ที่ นั่ น
พระเจ้ า ทรงช่ ว ยดิ ฉั น ให้ ผ่ า นสถานการณ์ ห ลายอย่ า ง เดี๋ ย วนี้ ดิ ฉั น สอนที่
โรงเรียนคริสเตียนแห่งหนึ่ง และพบว่าการจัดลาดับความสัมพันธ์กับพระเจ้าทา
ได้ง่ายขึ้น ดิฉันสามารถรู้จักพระองค์และถวายเกียรติ แด่พระนามของพระองค์
ได้มากกว่าเดิม พระองค์ทรงดูแลรักษาดิฉันทุกขั้นตอนของชีวิต
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์และแผ่นดิน
ของพระองค์เหนือสิ่งใด ๆ ขอให้ข้าพระองค์ยอมให้พระองค์เป็นศูนย์กลางชีวิ ต
ของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
อภิลาชา มอร์ริส (อุตตรประเทศ อินเดีย)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ครูโรงเรียนคริสเตียน
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ไม่มีถ้อยคา

วันอังคาร อ่าน ดาเนียล 2:19-23
จงวางใจในพระเจ้า และกระทาความดี ท่านจึงอาศัยอยู่ในแผ่นดิน
และชืน่ บานอยู่กบั ความปลอดภัย จงปีตยิ ินดีในพระเจ้า และพระองค์จะ
ประทานตามใจปรารถนาของท่าน (สดุดี 37:3-4)
ชีวิตที่ยุ่งอยู่กับงานของดิฉันหยุดลงเมื่อสะโพกด้านขวาเริ่มเจ็บ ตอนจะ
เข้ าผ่ าตัด เวลาเดิน ดิฉั น ต้ อ งใช้ อุ ป กรณ์ ช่ วยเดิ น เพราะไม่ เคยเจ็บ ปวดมาก
ขนาดนี้ และอาการป่ ว ยได้ ท าให้ ดิ ฉั น ประหลาดใจเพราะมั น ท าให้ ดิ ฉั น ไม่
สามารถพึ่ งตนเองได้เลย หลังจากผ่าตัด ดิฉั นมีอ าการห้อ เลือ ดใต้แผลผ่าตั ด
การรั ก ษาน่ า จะใช้ เ วลาประมาณ สี่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
สั ป ดาห์ จึ ง ต้ อ งยื ด ออกไปอี ก หลาย
สัปดาห์ การรับประทานยาแก้ปวดชนิด พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าได้โดย
ไม่ใช้ถ้อยคา
แรงทาให้ จิตใจหดหู่ ไม่มี ค วามสุข และ
ขาดความมั่นใจในตนเอง ดิฉันจึงขอให้เพื่อน ๆ ช่วยอธิษฐานเพื่อให้หายป่วย
หลังจากนั้นหลายสัปดาห์ เช้าวันหนึ่งดิฉันตื่นจากการนอนหลับ ดิฉันจา
ได้ว่าตนเองอยู่ในความมืดและห้ อมล้อมด้วยไฟกระพริบหลายร้อยดวง ดิฉัน
รู้สึก สงบสุข และอบอุ่ น ใจที่ สงบภายในเริ่ม สรรเสริญ พระเจ้า ดิ ฉั นคิ ดว่าไฟ
กระพริบเหล่านั้นหมายถึงผู้ที่อธิษฐานเผื่อดิฉันในระหว่างที่ดิฉันกาลังเจ็บป่วย
พระเจ้าตรัสกับเราทางความฝันเหมือนที่ตรัสกับดาเนียล บางทีเราอาจจะ
ไม่ เข้ า ใจความฝั น เพราะข้ อ ความที่ ได้ รั บ ส่ ง มาให้ แ บบไม่ ค าดคิ ด ยิ่ ง เรามี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า เวลาอธิษฐานเราต้องใช้เวลาพูดและเวลาฟัง
แต่ที่ง่ายกว่านั้นก็คือการฟังพระเจ้าตรัส แม้บางครั้งจะตรัสโดยไม่ใช้ถ้อยคาก็
ตาม
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอประทานความเมตตาเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายหาวิธี
สร้างความสัมพั นธ์ สนิทกั บพระองค์ อธิษ ฐานในพระนามพระเยซู ค ริสต์เจ้า
อาเมน
บ็อบบี สมิธ ไบรอันท์ (เคนทักกี สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ศัลยแพทย์
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วันพุธ อ่าน เพลงคร่าครวญ 3:25-33
แม้พระองค์ทรงกระทาให้เกิดความเศร้าโศก พระองค์จะทรงพระกรุณาตาม
ความรักมั่นคงอันล้นเหลือของพระองค์ (เพลงคร่าครวญ 3:32)
เพื่อนส่งบัตรอวยพรมาให้ดิฉันตลอดสามสิบปีไม่เคยขาด เธอไม่ได้ส่งมา
แค่อวยพรวันเกิดหรือวันคริสต์ มาสเท่านั้น แต่ส่งมาทุกวันหยุด เมื่อเร็ว ๆ นี้
บ้านของเธอถูก ไฟไหม้จนหมด ทรัพ ย์สินที่ มี อยู่ ไหม้ ไปกั บกองเพลิงทั้ งหมด
ดิฉันแน่ใจว่าเธอคงหยุดส่งบัตรอวยพรมาให้ชั่วคราว แต่เธอก็ยังส่งมา พอถึงวัน
เซนต์แพทริค หลังจากไฟไหม้บ้านเพียงสามสัปดาห์ ดิฉัน ต้องตกตะลึงเพราะมี
บัตรอวยพรส่งความปรารถนาดีมาทางไปรษณีย์เช่นเคย แม้จะมีความวุ่นวาย
เกิดขึ้นในชีวิต เพื่อนยังมีใจส่งความปรารถนาดีมาให้เหมือนเดิม มีคาอธิบายอยู่
อย่างเดียวเท่านั้น คือ เธอสามารถฟื้นตัวจากความทุกข์ได้อย่างรวดเร็วก็เพราะ
เธอมีความเชื่อนั่นเอง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เพื่อนของดิฉันคงไม่รู้ตัวว่าเธอเป็น
เพราะอานาจการไถ่ของพระเจ้า
แบบอย่ า งอั น ยอดเยี่ ย มส าหรั บ การ
จึงไม่มีความทุกข์ใดทาลาย
ด าเนิ น ชี วิ ต คริ ส เตี ย น การส่ ง บั ต ร
ความเชื่อของข้าพเจ้าได้
อวยพรดูเหมือ นเป็นเรื่องเล็ก น้อ ย แต่
ถ้าทรัพย์สมบัติที่คุณหามาตลอดชีวิตถูก ทาลายภายในสองสามชั่วโมง และคุณ
ยังสามารถส่งความปรารถนาดีไปให้ผู้อื่นได้นั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แต่เป็น คา
พยานชีวิตที่สาคัญ ขณะที่ดิฉันคิดถึงความสูญ เสียของเธอ เพื่อนของดิฉันยัง
ยึดมั่ น ในสิ่งหนึ่ ง ซึ่ง ไม่ มี ใครแย่ งชิ ง จากเธอได้ สิ่ งนั้ น คื อ พระเยซู ค ริ สต์ แ ละ
พระสัญญาของพระองค์ ดิฉันขอขอบคุณความเมตตาที่เพื่อนทาอย่างต่อเนื่อง
จนกลายเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตของดิฉัน
อธิษ ฐาน ข้ าแต่พ ระเจ้า ขอบคุ ณ ทุ ก คนสาหรับการปั้นแต่ งและสร้างความ
เข้มแข็งในชีวิตคริสเตียนของข้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์เลียนแบบพระคริสต์
เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ทรูดี เค. สไนเดอร์ (เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ผู้ที่บ้านถูกไฟไหม้เสียหาย

ไม่หยุดส่งบัตรอวยพร
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ทางของพระเจ้า

วันพฤหัสบดี อ่าน อิสยาห์ 55:6-13
พระเจ้ามิใช่มนุษย์จึงมิได้มุสา และมิได้เป็นบุตรของมนุษย์จึงไม่ต้องกลับ
ใจ ที่พระองค์ตรัสไปแล้ว พระองค์จะมิทรงกระทาตามหรือ ที่พระองค์ทรง
ลัน่ วาจาแล้ว จะไม่ทรงกระทาให้สาเร็จหรือ (กันดารวิถี 23:10)
สานักพิมพ์หนังสือคู่มือภาวนาของเราตั้งข้อสังเกตว่า เรามีเงินไม่พอ
สาหรับพิมพ์คู่มือภาวนา 1,000 เล่มตามที่วางแผนไว้ ดิฉันใช้เวลาอธิษฐาน
ต่อพระเจ้าอยู่นาน และแน่ใจว่าจะพิมพ์ออกมาจนได้ ถึง แม้ยังไม่รู้ว่าจะได้
เงินจากที่ไหน ดิฉันภาวนาพระคาพระเจ้าต่อไป วันรุ่งขึ้นประมาณสิบโมงเช้า
เพื่อนคนหนึ่งส่งเงินจานวนที่เพียงพอต่อการตีพิมพ์คู่มือภาวนามาให้ สิ่งใดที่
พระเจ้าทรงสัญญาไว้พระองค์จะทรงทาตามนั้นอย่างแน่นอน
ข้ อ พระคั ม ภี ร์ ที่ อ่ า นวั น นี้ ห นุ น ใจเราว่ า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ข้าพเจ้าพึ่งพาพระสัญญา “ทางของเจ้าไม่เป็น วิถีของเรา” (อิสยาห์
55:8) ดังนั้น วิถีทางที่พระเจ้าทรงวางแผน
ของพระเจ้า
ไว้อาจแตกต่างกับ ทางของดิฉัน ดิฉันควร
วางแผนหาทุน สาหรับ พิมพ์ไว้ล่วงหน้ าแล้วเมื่อสองเดือนก่อน แต่พระเจ้า
เลื อกสนับ สนุ น ตามความจ าเป็ น ของดิฉัน ทุก วัน ถ้าดิฉั นเหน็ ดเหนื่ อยกั บ
แนวความคิดของตนเองเมื่อใด พระเจ้าจะทรงเปิดทางให้
พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อเสมอ สิ่งใดที่ทรงสัญญาไว้พระองค์จะทรงทา
ให้สาเร็จ
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าพระองค์เชื่อในพระวจนะของพระองค์ และ
เห็นว่าพระองค์เป็นพระเจ้า ในทุกย่างก้าวชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โอลูวาโซลา เจเกเด (ลากอส ไนจีเรีย)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน สานักพิมพ์คริสเตียน
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วันศุกร์ อ่าน ยากอบ 1:19-27
ความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทาให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้า
(ยากอบ 1:20)

ทุกวันเมื่อเปิดดูข่าว ดิฉันเห็นมีแต่ข่าวสงคราม การข่มเหง และการสังหาร
หมู่เกิดขึ้นทั่วโลก เหตุการณ์เหล่านั้นมิเพี ยงทาให้ ดิฉันโกรธเท่านั้น แต่ ยังเป็ น
การทดลองให้ดิฉันสูญเสียความเชื่อในคุณธรรมของมนุษยชาติด้วย ดิฉันเริ่มสงสัย
ว่าทาไมพระเจ้าจึงปล่อยให้ความชั่วร้ายทาอันตรายชีวิตคนจานวนมาก
หลังจากเริ่มอธิษฐานเพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างจริงจัง พระเจ้าทรงเผยให้รู้ว่า
ดิฉันมีความรับผิดชอบทาอะไรก็ได้เพื่อให้โลกดีขึ้นเท่าที่สามารถทาได้ แทนที่จะ
ปล่อยให้ความชั่วร้ายสร้างความคิด
ข้อคิดสำหรับวันนี้
รุนแรงขึ้นในใจ ดิฉันสามารถทาสิ่ง
วันนี้ข้าพเจ้าจะทาอะไรเพื่อประกาศ
เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่พระเจ้าทรงบัญชา
ความรักของพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้น
ให้ดิฉันทา แทนที่จะไม่พอใจคนที่
ใช้ชีวิตแพร่ความชั่วร้าย ดิฉันระลึกถึงพระวจนะที่พระเยซูตรัสว่า “การแก้แค้น
เป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง” (โรม 12:19)
เราทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบจากความโหดร้ายที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ทางใดก็
ทางหนึ่ง แทนที่จะเน้นเรื่องความเลวร้ายในโลก และการใช้ความรุนแรงแก้แค้น
ความรุน แรง เราสามารถใช้ความสามารถของเราเผยแพร่ความรักและความดี
เราจะได้รับการชูใจเมื่อรู้ว่า ความชอบธรรมของพระเจ้าคือคาตอบสุดท้ายของ
ความยุติธรรม ปัจจุบันนี้ถ้าดิฉันโกรธหรือท้อถอยจากการที่มนุษย์ถูกโจมตี ดิฉัน
จะคิดว่า วันนี้ข้าพเจ้าจะประกาศความรักของพระเจ้ามากขึ้นได้อย่างไร
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานความเข้มแข็งให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อ
ปฏิเสธการตอบโต้ความรุนแรงด้วยความรุนแรง ขอให้ข้าพระองค์วางใจว่า เมื่อถึง
เวลา พระองค์จะประทานความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ อธิษฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เซซิลเลีย แคมเมอร์ (นอร์ธแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง
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นอกกาแพงโบสถ์
วันเสาร์ อ่าน กาลาเทีย 6:2-10
เมื่อเรามีโอกาส ให้เราทาดีต่อคนทั้งปวง และเฉพาะอย่างยิ่งต่อ
ครอบครัวทีม่ ีความเชื่อ (กาลาเทีย 6:10)
ระหว่างกาลังรับประทานอาหารกลางวันอยู่ ผมสังเกตเห็นทหารหนุ่มคน
หนึ่งนั่งห่างออกไปสองสามโต๊ะ ผมจึงเดินไปขอบคุณ ที่เขารับใช้ประเทศชาติ
ของเรา และถามว่าเขาจะไปที่ไหน โดยหวังจะได้ยินคาตอบว่า “ผมกาลังกลับ
บ้าน” แต่เขาตอบว่า “ผมอยู่ระหว่างเดินทางไปกรุงแบกแดดครับ”
นอกจากนี้แล้ว ผมยังสังเกตเห็นหลายคนเตรียมขึ้นเครื่องบินลาหนึ่ง และ
คิดว่าแต่ละคนคงจะมุ่งหน้าเข้าสู่ “สนามรบ” ของตนเอง พวกเขาอาจจะ
กาลังไปผ่าตัด กลัวได้พบแพทย์ ดูแลพ่อแม่ที่ เป็นผู้สูงอายุ หรือวิตกกังวลเรื่อง
การท างาน ถ้ า เช่ น นั้ น ควรจะถามพวกเขาว่า ก าลัง จะไปไหนเพื่ อ จะได้ ยิ น
คาตอบที่ถูกต้อง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้ า ต้ อ งการให้ ค ริ ส ตจั ก ร
พระเจ้าทรงนาข้าพเจ้าให้สนอง
เป็น ครอบครัว ที่ดูแลกัน และกัน เรา
ความจาเป็นของผู้อื่น
สามารถดู แ ลกั น ได้ ด้ ว ยการขอบคุ ณ
คนรอบข้างที่นาพระพรเข้ามาในชีวิตของเรา หรือแสดงความห่วงใยที่พวกเขา
กาลังจะเข้าสู่บททดสอบของชีวิต เราสามารถมองข้ามกาแพงโบสถ์เพื่อบอกคน
ที่กาลังเข้าสู่ “สนามรบ” ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียว
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณ พระองค์ที่ทรงโอบอุ้มข้าพระองค์ผ่าน
การทดลอง ขอให้ข้าพระองค์ตระหนักถึงความเจ็บปวดและความจาเป็นของ
คนรอบข้าง และขอทรงกระตุ้นข้าพระองค์ให้ช่วยเหลือคนเหล่านั้น อธิษฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แอนดี เบเกอร์ (เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ทหาร
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วันอาทิตย์ อ่าน โรม 6:1-11
ถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้า
สนิทกับพระองค์ ในการเป็นขึ้นมาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมา
จากความตายด้วย (โรม 6:5)
ทั้งชุมชนของเราพากัน แตกตื่นเมื่อนักเรียนชั้นมัธยมปลายในโรงเรี ยน
ของเราสามคนประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ และเสียชีวิตก่อนจบหลักสูตรเพียง
ไม่กี่วัน ดิฉันรู้จักและสนิทกับนักเรียนชายสองคนเพราะเคยสอนพวกเขามา
ก่อน น้าตาของดิฉันไหลนองหน้าขณะขับรถไปโรงเรียน วันรุ่งขึ้น ดิฉันอธิษฐาน
เผื่อครอบครัว เพื่อนๆ ของพวกเขา และขอ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ต่ อ พระเจ้ า ให้ มี วิ ธีป ลอบนั ก เรี ย นของดิ ฉั น
ความเข้มแข็งของข้าพเจ้า เพราะไม่อยากให้พวกเขาเห็นว่าดิฉันร้องไห้
ก่อนจะลงจากรถดิฉันเช็ดน้าตาและพยายาม
มาจากพระเจ้า
ทาตัวให้ดูเข้มแข็ง นักเรียนคนหนึ่งที่เดินผ่าน
มา เธอคงสังเกตเห็นดิฉันร้องให้จนตาบวม เธอหยุดเดินและเข้ามาพูดเบา ๆ ว่า
“หนูคิดว่าครูคงต้องการให้กอด” พูดจบก็เข้ามากอดและร้องไห้ด้วยกัน ความ
กรุณาของเธอบอกให้ดิฉันรู้ว่าการร้องไห้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไร
ดิฉันรู้แล้วว่า เราไม่จาเป็นต้องใช้ความเข้มแข็งมาปกปิดความเศร้าใจ
ของเราเมื่อเกิดเหตุเลวร้ายขึ้น การเป็นคริสเตียนทาให้เรารู้ว่า แม้อยู่ท่ามกลาง
ความเศร้าเราก็มีความเข้มแข็งและมั่นใจได้ว่า ความตายไม่ใช่จุดจบของชีวิต
ขณ ะที่ เ ราพยายามต่ อ สู้ กั บ ความโศกเศร้ า พ ระเจ้ า ทรงสั ญ ญ าผ่ า น
การสิ้ นพระชนม์ แ ละคื น พระชนม์ ข องพระเยซู ค ริ สต์ ช่ วยให้ เราเข้ ม แข็ ง มี
ความหวัง และความอดทน
อธิษฐาน ข้าแต่พ ระเจ้า ขอบพระคุ ณ พระองค์ สาหรับการคื นพระชนม์ ของ
พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ที่ช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมั่นใจได้ว่า
ความตายมิใช่จุดจบของชีวิต อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
จิลล์ แอลเลน เมช (แมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน นักเรียนชั้นมัธยมปลาย
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เมฆแห่งความหวังเล็กเท่าฝ่ามือ
วันจันทร์ อ่าน 1 พงศ์กษัตริย์ 18:41-44
เมื่อถึงครั้งทีเ่ จ็ดผู้รับใช้ของเอลียาห์บอกว่า “ดูเถิด มีเมฆก้อนหนึ่ง
เล็กเท่าฝ่ามือคนขึ้นมาจากทะเล” (1 พงศ์กษัตริย์ 18:44)

เมื่อสามปีก่อน แพทย์ตรวจพบว่าดิฉันมีอาการเครียด กระวนกระวาย และ
ซึ ม เศร้ า อย่ า งหนั ก เดิ ม ดิ ฉัน เป็ น ครูเต็ ม เวลา แต่ เกิด เหตุ การณ์ บ างอย่ างที่ ไม่
คาดคิดมาก่อนทาให้เปลี่ยนเป็นคนละคนจนต้องไปพบจิตแพทย์ ต้องกินยา และ
พยายามต่อสู้กับความกลัว แต่ถึงแม้ว่าดิฉันจะรู้สึกเหนื่อยอ่อนและผิดหวัง แต่ก็
ตั้ ง ใจรั ก ษาจนหายขาด ดิ ฉั น อธิ ษ ฐานและสรรเสริ ญ พระเจ้ า ขอให้ ท รงช่ ว ย
ปลดปล่อยให้เป็นไท โดยเชื่อวางใจว่าจะหายดีในที่สุด
เวลาผ่านไปหลายเดือน ดิฉันเห็นว่า การรักษามีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อย
ทาให้รู้สึกท้อใจและสงสัยว่าอาการ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ของดิฉันจะดีขึ้นจริงหรือไม่ แต่ก็ยัง
เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงรักษาให้หาย ข้าพเจ้าจะวางใจในพระเจ้าและรอ
การเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะมาถึง
เมื่อดิฉันเริ่ม มีอาการปวดหัวอย่าง
ห นั ก จึ งหั น ไป อ่ าน พ ระ คั ม ภี ร์
อดอาหาร และอธิษฐานต่อเนื่อง โดยคิดว่าตนเองกาลังดีขึ้นและจะหายเป็นปกติ
ดิฉันขอบคุณพระเยซูที่ทรงรักษา และดิฉันวางใจว่าดิฉันจะหายป่วยได้แน่นอน
วัน หนึ่ ง อาการปวดหั ว ของดิ ฉัน หายไปทั น ที นี่ เป็ น เหมื อนก้ อนเมฆแห่ ง
ความหวังขนาดเล็กของดิฉัน ถึงจะก้อนเล็กแต่ก็เป็นสัญญาณดีที่ประกันความรัก
จากพระเจ้าว่า ดิฉันกาลังจะหายเป็นปกติ ตั้งแต่นั้นดิฉันก็เริ่มแข็งแรงขึ้น พระเจ้า
ทรงเทพระพรมหาศาล โดยเริ่มต้นจากเล็กไปหาใหญ่ ทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยก้อน
เมฆแห่งความหวังขนาดเล็กเท่าฝ่ามือเดียว
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงส่งก้อนเมฆขนาดเล็กมา เพื่ อให้ข้า
พระองค์ทั้งหลายมั่นใจในพระพรและความรักของพระองค์ อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
มาเดไลน์ ทูนีย์ (นอร์ธไรน์-เวสต์ฟาเลีย เยอรมัน)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน รอพระเจ้าด้วยความอดทน
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วันอังคาร อ่าน สดุดี 62:5-8
ประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลา จงระบายความในใจของ
ท่านต่อพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นทีล่ ้ภี ัยของเรา (สดุดี 62:8)

ผมกับภรรยามีสุนัขขนาดใหญ่สองตัวนอนที่ปลายเตียง สัปดาห์ละสองครั้ง
พวกมันจะตื่นพร้อมกับภรรยาของผมตอนตีสี่ครึ่ง และอยู่กับเธอขณะที่เตรียมตัว
ไปท างาน หลังจากเธอออกจากบ้านไปแล้ว ทั้ งสองตั ว จะแสดงอาการกระวน
กระวายดูเหมือนพวกมันไม่รู้ว่าผมยังนอนอยู่บนเตียง พวกมัน จึงตามหาผมที่ตู้
เสื้ อผ้ า ข่ ว นประตู ห้ อ งและหอนเสี ย งดั งไม่ ห ยุ ด ในที่ สุ ด เมื่ อ ผมเรีย กชื่ อ ของ
พวกมันเบา ๆ และเรียกพวกมันให้ขึ้นมานอนกับผม ทั้งสองตัวกระโดดขึ้นเตียง
แล้วซุกตัวเข้าไปในที่ที่เคยนอน และหลับไป
ข้อคิดสำหรับวันนี้
บ่อยครั้งเราผู้เป็นบุตรของพระเจ้าก็ทาเช่นนั้น
พระเจ้าเป็นแหล่งกาลังใจ
ด้วย อาจมีเหตุการณ์นับครั้งไม่ถ้วนที่ทาให้เรา
ยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้า
รู้สึกว่าถูกลืมหรือถูกทอดทิ้ง เช่น เมื่อหย่าร้าง
เจ็บป่วย สูญเสียคนรัก หรือเพื่อนสนิทย้ายไปที่อื่น ระหว่างที่ว้าเหว่ เราอาจจะ
ลืมไปว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วย การหลงลืมในสิ่งที่กล่าวมาทาให้ หลงผิดคิด
หาแหล่งกาลังใจทุกที่ทุกแห่ง เมื่อหาไม่พบจะรู้สึกไม่สบายใจ ทาให้ยิ่งฟังเสียงของ
พระเจ้าได้ยากยิ่งขึ้น
พระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้เตือนให้รู้ว่า พระเจ้าทรงเตรียมที่ลี้ภัยดีที่สุดให้เรา
ถ้าเรายอมรับคาเชิญของพระองค์ ความรู้สึกว้าเหว่จะถูกแทนด้วยความรู้สึกถึง
การต้อนรับและการให้กาลังใจอย่างเหลือล้นทันที การใช้เวลากับพระเจ้าช่วยฟื้น
ความรู้สึกว่าเรามีเจ้าของ เมื่ออยู่จาเพาะพักตร์พระเจ้าเราจะรับสันติสุขเที่ยงแท้
คือ พระพรนั่นเอง
อธิ ษ ฐาน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ขอบพระคุ ณ ที่ ท รงจั ด เตรีย มที่ ลี้ ภั ย อบอุ่ น ส าหรั บ
ข้ า พระองค์ ทั้ ง หลาย ขอให้ ข้ า พระองค์ รู้ ว่ า พระองค์ ป ระทั บ อยู่ ด้ ว ยเวลาที่
ข้าพระองค์รู้สึกว้าเหว่ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เวบบ์ สมิธ (จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ผู้ที่รู้สึกว้าเหว่
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สมกับฉายา

วันพุธ อ่าน ผู้วินิจฉัย 6:11-16
ทูตของพระเจ้าปรากฏแก่กิเดโอนพูดกับเขาว่า “เจ้าบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ย
พระเจ้าทรงสถิตกับเจ้า” (ผู้วินิจฉัย 6:12)
“บุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ย” เป็นคาทักทายที่ทาให้ผู้ฟังประหลาดใจ เพราะ
ฉายา หรือชื่อนี้ดูไม่เหมาะกับกิเดโอนเลย เพราะเขาไม่มีลักษณะของวีรชนคน
กล้าสักนิด เขาน่าจะได้ชื่อว่า “คนขี้ขลาด” มากกว่า ตอนที่ศั ตรูยกกองกาลัง
เข้ามาประชิดชายแดน กิเดโอนกาลังนวดข้าวอยูใ่ นบ่อย่าองุ่นเพื่อซ่อนตัวไม่ให้
ผู้รุก รานมองเห็น ความกลัวทาให้เขาเชื่อ ว่าพระเจ้าทอดทิ้ งประชาชนของ
พระองค์แล้ว ยิ่งกว่านั้นกิเดโอนยังคิดว่าตนเองมีความสาคัญน้อยที่สุดในเผ่า
แล้วจะเรียกเขาว่าเป็นบุรุษผู้กล้าได้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
อย่างไร และทาไมพระเจ้าถึงวางใจ
พระคริสต์ทรงเสริมศักยภาพข้าพเจ้า
ม อ บ ห น้ า ที่ ให้ เข า เป็ น ผู้ ช่ ว ย
ให้สามารถทางานของพระองค์ในโลก
ประชากรของพระองค์
เมื่อไตร่ตรองเรื่องนี้แล้ว ดิฉันเข้าใจที่กิเดโอนลังเลไม่ยอมรับหน้าที่และ
ฉายาอั น ยิ่ ง ใหญ่ นี้ ดิ ฉั น เข้ า ใจว่า ตนเองไม่ คู่ ค วรถ้ า พระองค์ ท รงเรี ย กดิ ฉั น
ว่า “ทูตของพระคริสต์ ” และมอบความไว้ใจให้ทาพั นธกิ จแห่งการคื นดี (ดู
2 โครินธ์ 5:19-20) ดิฉันเป็นใครที่สมควรได้รับฉายาและหน้าที่สูงส่งเช่นนั้น
แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงประทับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน ทาให้เรา
ยอมรับหน้าที่นี้ และทาให้สาเร็จสมกับฉายาที่ได้รับ ทูตสวรรค์พูดกับกิเดโอน
ว่า “พระเจ้าทรงสถิต กั บเจ้า“ พระคริสต์ ก็ ตรั สกับ เหล่าทู ตของพระองค์ ว่า
“เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:20) พระเจ้า
ทรงเสริมศักยภาพให้เราทางานของพระองค์ในโลก
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน
ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงยินดีรับหน้าที่เป็นทูตของพระองค์ อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
มาเรียน สปีเชอร์ บราวน์ (ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน คนที่รู้สึกว่าตนไม่คู่ควรกับการรับใช้พระเจ้า
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วันพฤหัสบดี อ่าน อิสยาห์ 43:1-3
อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของ
เจ้า เราจะหนุนกาลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้า
ด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา (อิสยาห์ 41:10)
เช้าวันหนึ่งขณะกาลังเดินทางไปทางาน ดิฉันเห็นนกน้อยน่ารักตัวหนึ่งเดินอยู่
บนทางเท้า จึงเดินให้ช้าลงเพื่อจ้องดูมัน และเห็นนกตัวนั้นเดินลงไปในถนนซึ่งเต็ม
ด้วยรถโดยสารและรถบรรทุก ดิฉันตกใจและขวางมันไว้ไม่ให้เดินไปข้างหน้า มันจึง
บินหนีไปแต่ไม่ไกลนัก และยังเดินหน้าไปที่ถนนอีก พอดิฉันขวางทางมันอีก มันก็ส่ง
เสียงร้องแล้วบินขึ้นไปเกาะบนกิ่งไม้ใกล้เคียง แล้วหันมามองดิฉันอย่างไม่พอใจ
ดิฉันโล่งใจที่นกไม่ถูกรถทับ แต่สายตาของมันเหมือนบอกกับดิฉันว่า บางครั้ง
ดิฉันเองก็ทาตัวเหมือนนกตัวนั้น บ่อยครั้งดิฉันเคยพยายามจะเดินไปข้างหน้าตามที่
ใจฝัน แต่มีอุปสรรคขวางทาง ในเวลาเช่นนั้นดิฉันจะส่งเสียงร้องเหมือนนกตัวนั้นเพื่อ
ต่อว่าพระเจ้าว่าทาไมถึงให้มีอุป สรรคขัดขวาง แต่เมื่อมองย้อนกลับไปดิฉันจึงทราบ
ว่ า อุ ป สรรคแต่ ล ะครั้ ง ล้ ว นมี เป้ า หมาย
ข้อคิดสำหรับวันนี้
อุปสรรคเหล่านั้นนาดิฉันมาจนถึงที่ที่ดิฉัน
เมื่อทางข้างหน้าข้าพเจ้าปิดตาย
อยู่ ณ วันนี้ พระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาดิฉัน
พระเจ้าจะทรงโอบอุ้มข้าพเจ้า
ตลอดเวลา ถ้าเราประสบความทุกข์หรือมี
อุปสรรคขัดขวางก็ไม่ต้องกระวนกระวายใจ
เราสามารถเดินต่อไปได้ด้วยใจที่เต็มด้วยความหวัง เพราะรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สาหรับความรักยิ่งใหญ่ โปรดให้อภัย
เมื่อข้าพระองค์พยายามก้าวไปข้างหน้าโดยไม่มีพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย
เอาแบบอย่างของพระเยซูและอธิษฐานขอ “ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์”
(มัทธิว 26:39) อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ฮิซาโกะ อาดาชิ (คานากาวา ญี่ปนุ่ )
เป้าหมายของคาอธิษฐาน วางใจในการทรงนาของพระเจ้า
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กล้วยไม้สาหรับแคโรลีน

วันศุกร์ อ่าน สดุดี 105:1-6
ถ้าพวกท่านค้นหาพระองค์ด้วยสุดจิตและสุดใจ พวกท่านจะพบพระองค์
(เฉลยธรรมบัญญัติ 4:29)

หลักจากผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจแล้ว ดิฉันเริ่มใช้เวลาให้ช้าลงเพื่ อใคร่ครวญ
เรื่องการอัศจรรย์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิด ขึ้นทุกวันในชีวิตของเรา หลังผ่าตัดใหม่ ๆ
คุณแม่ถามว่าเมื่อกลับบ้านแล้วดิฉันอยากได้อะไร ดิฉันตอบว่าอยากได้กล้วยไม้สัก
ต้นหนึ่ง ดิฉันรู้สึกว่าอยากเรียนรู้เรื่องกล้วยไม้ และดูแลบางสิ่ง บางอย่างระหว่าง
การพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน พอกลับถึงบ้านก็ได้รับกล้วยไม้สีม่วงจากคุณแม่ ดิฉัน
เริ่มเรียนวิธีดูแลมัน และดูเหมือนจะเห็นมันยิ้มให้ดิฉันด้วย
ปี ถั ด มา ดิ ฉั น ได้ รั บ จดหมายจาก
ข้อคิดสำหรับวันนี้
น้องชายของผู้บริจาคหัวใจให้ดิฉัน เราเริ่ม
ถ้าข้าพเจ้าคอยสังเกตก็จะเห็น
คุ ย กั น ต่ อ ไปอี ก สองสามเดื อ น จึ ง รู้ ว่ า
การอัศจรรย์เกิดขึ้นทุกวัน
แคโรลีนผู้บริจาคหัวใจให้ดิฉันได้ช่วยชีวิต
คนเป็นจานวนมากจากการบริจาคอวัยวะ
ของเธอ ดิฉันบอกน้องชายของแคโรลีนว่าในวันเกิดของเธอ ดิฉันวางแผนจะนา
ดอกไม้ไปประดับที่โบสถ์เพื่อระลึกถึงเธอ เขาตอบว่าแคโรลีนรักดอกไม้โดยเฉพาะ
ดอกกล้วยไม้ที่เธอปลูกไว้ในสนามหลังบ้าน
ตอนนั้ น เองเราจึ งรู้ว่าแคโรลีน และพระเจ้ าส่ งสั ญ ญาณให้ เรารู้ว่าทุ ก
อย่างผ่านไปได้ด้วยดี เดี๋ยวนี้เกือบสามปีแล้วหลัง จากที่ดิฉันเปลี่ยนหัวใจ และ
ดิฉัน ยังคงรวบรวมต้นกล้วยไม้ให้เป็นที่ระลึ กถึงแคโรลีน เสมอ ทุกวันระหว่างที่
พระเจ้าและแคโรลีนมอบโอกาสให้ดิฉันมีชีวิตครั้งที่สอง ดิฉันเฝ้าสังเกตสัญญาณ
เล็ก ๆ ของพระเจ้าที่เกิดขึ้นรอบข้าง
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า เมื่อข้าพระองค์มองไม่เห็นทางออกจากการทดลอง ขอให้
ข้าพระองค์เชื่อและวางใจในการทรงนาของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
เดย์นา เนสเตอร์ (เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ผู้บริจาคอวัยวะ
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ค
เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถกู สร้างใหม่แล้ว สิ่ง
สารพัดทีเ่ ก่า ๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิง่ ใหม่ทั้งนั้น (2 โครินธ์ 5:17)

ทรงเป็นช่างไม้

ที่บ้านของผมมีโรงไม้ขนาดเล็กอยู่ชั้น ใต้ดิน ซึ่งผมชอบใช้เวลาในโรงไม้นั้น
เพื่อทาสิ่งต่าง ๆ วันหนึ่งขณะกาลังใช้กบไสไม้โอ๊กขรุขระท่อนหนึ่งอยู่ ผมนึกในใจ
ว่าถ้าไสผิวนอกออกแล้ วไม้ขี้เหร่ท่อนนี้จะสวยมาก ตอนเริ่มต้นมันเป็นท่อนไม้
ธรรมดา แต่เมื่อไสแล้ว มันจะเรียบ น่าจับต้องและมีลวดลายประณีตปรากฏให้
เห็น ถ้าคุณ เป็นช่างไม้ คุณ จะมองดูท่อนไม้ต่างกับคนอื่น คือไม่เห็นว่าเป็นแค่
ท่อนไม้ธรรมดา แต่เห็นว่าถ้ามันอยู่ในมือของคุณแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นอะไร
ได้บ้าง
ในที่สุด ผมก็เข้าใจความจริง ที่ว่าพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา
ทรงเป็ น ช่ า งไม้ พระองค์ ท รงเข้ า ใจ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ประสบการณ์นี้ดี พระเยซูมองเห็นเรา
แต่ ล ะคนเหมื อ นช่ า งไม้ เ ห็ น ท่ อ นไม้ ข้าพเจ้าเป็นประติมากรรมชั้นเอกได้
ด้วยฝีพระหัตถ์ของพระเยซู
พระองค์ ไ ม่ เห็ น เราเป็ น แค่ ที่ เราเป็ น
แต่ทรงเห็นว่าต่อไปเราจะเป็นอะไรได้
บ้าง ก่อนพบพระเยซูเราก็เหมือนท่อนไม้ขรุขระ แต่พระองค์ผู้ทรงเป็นช่างไม้ทรง
ใช้ กบไสความบาปของเราออก ใช้กระดาษทรายขัด และใช้พระหัตถ์ที่ รักและ
อ่อนโยนตกแต่งเราจนดูสวยงามในที่สุด
อธิ ษ ฐาน พระเยซู เ จ้ า ข้ า ขอทรงตกแต่ ง ข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายให้ เ ป็ น
ประติ ม ากรรมชิ้ น เอกที่ ส วยงาม พร้ อ มที่ จ ะท างานของพระองค์ โปรดให้
ข้าพระองค์ลืมตามองความงามที่อยู่รอบข้างของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ไมลส์ คิว. เทอร์เนอร์ (อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ช่างไม้
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พระพรที่น่าชื่นใจ
วันอาทิตย์ อ่าน ยอห์น 17:13-26

พระเยซูทรงอธิษฐานว่า “ข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านีพ้ วกเดียว แต่เพื่อ
คนทั้งปวงทีว่ างใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคาของเขา” (ยอห์น 17:20)
ในงานเลี้ยงหลังพิธีแต่งงานของดิฉัน เพื่อนของตาและยายคนหนึ่งที่รู้จักดิฉัน
มาตลอดชีวิตเข้ามากอดดิฉัน และบอกว่าคุณแม่คงภูมิใจในตัวดิฉันมาก ดิฉันดีใจที่ ได้
คิดถึงเรื่องราวในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณแม่ คุณตาและยายทีเ่ สียชีวิตแล้ว
ดิฉันประหลาดใจที่สามีของท่านเข้ามากอดและจับมือดิฉันไว้ และคิดไม่ออก
ว่าเคยคุยกับท่านมาก่อน แต่ท่านบอกว่า “ผมอธิษฐานเพื่อคุณตั้งแต่คุณยังเด็กอยู่” ไม่
มี ค าพู ด ของแขกคนใดในพิ ธี แ ต่ ง งานมี
ความหมายมากอย่างนั้น ในชีวิตของดิฉัน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ไม่ เคยคิ ด ถึ ง ท่ า นผู้ นี้ ม าก่ อ น แต่ ท่ า นก็
วันนี้ข้าพเจ้าจะบอกคนรอบข้างให้รู้
อธิษฐานเผื่อดิฉันด้วยความเป็นห่วงตลอด
ว่าข้าพเจ้ากาลังอธิษฐานเผื่อเขา
มา ดิ ฉั น รู้ สึ ก ขอบคุ ณ พระเจ้ า ส าหรั บ
พระพรที่น่าชื่นใจนี้
ก่อนพระเยซูถูกทรยศและถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ทรงอธิษฐานเพื่อ
เรา ประการแรก พระองค์ทรงอธิษฐานขอให้ความเชื่อของเหล่าสาวกมั่นคงและให้
พวกเขาเป็นคนบริสุทธิ์ ประการต่อมา พระองค์มอบพระวจนะพระเจ้าให้พวกเขาไป
แบ่งปันแก่ผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทรงแบ่งปันแก่พวกเขา หลังจากนั้นก็ทรงอธิษฐาน
เผื่อผู้เชื่อในข่าวดีที่พวกสาวกได้แบ่งปัน ซึ่งหมายถึง พวกเรานั่นเอง
เราทุ ก คนเป็ น ครอบครั วเดี ย วกั น ในพระกายของพระคริส ต์ ให้ เราแสดง
ความรักของเราด้วยการอธิษฐานเผื่อกันและกัน
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้มองดูผู้อื่นด้วยสายตา และ
ด้วยความรักของพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ใจดาเมื่อเห็นความจาเป็นของผู้อื่น
และขอเตือนข้าพระองค์ให้อธิษฐานเผื่อพวกเขา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
เมลินดา แวนรี (นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน คู่สมรสใหม่
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วันจันทร์ อ่าน สดุดี 34:1-8
คนที่ล้ภี ัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข (สดุดี 34:8)
หลายปีมาแล้ว หลังจากดิฉันและลูก ๆ ไปเดินเล่นในสวนแล้วก็พากัน
กลับบ้าน ลูกสาวคนเล็กของดิฉันสลัดมือของเธอหลุดจากมือของดิฉันโดยที่
ดิฉันไม่ทันระวังตัว จากนั้น เธอวิ่งไปที่รถยนต์คันหนึ่ง และล้มลง ตอนนั้น
ดิฉันรู้สึกว่าหัวใจแทบแตกสลาย ดิฉันหลับตาและถามพระเจ้าว่า “ทาไมถึง
เป็นอย่างนี้พระเจ้าข้า” ดิฉันไม่กล้ามองไปที่ใต้รถ
เมื่อมองดู ดิฉันขอบคุณพระเจ้าที่เหตุการณ์ไม่เลวร้ายอย่างที่ดิฉันกลัว
ลู ก สาวของดิ ฉัน ล้ ม ลงระหว่างล้ อ รถ และคนขั บ รถก็ ขับ รถช้ า ๆ เท่ านั้ น
วันรุ่งขึ้นดิฉันประหลาดใจที่คนขับรถ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้าไม่ว่าเวลา มาที่โรงพยาบาลเพื่อขอโทษทั้ง ๆ ที่
ไม่ใช่ความผิดของเขา
น่าหวาดกลัวหรือชื่นชมยินดี
ดิฉันขอบคุณพระเจ้าจนถึง ทุกวันนี้ที่
พระองค์ปกป้องชีวิตลูกสาว เมื่ออ่านพระคัมภีร์เป็นประจาทาให้ดิฉันเข้าใจ
ว่า เราสามารถแสวงหาพระเจ้า ได้ มิ ใช่เฉพาะเวลาที่เราเดือดร้อ นและ
หวาดกลัวเท่านั้น แต่สามารถแสวงหาพระองค์ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะ
ดีหรือร้าย พระคัมภีร์ช่วยชูใจและให้ความหวังในการดาเนินชีวิตของดิฉัน
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่ดูแลชีวิตของข้าพระองค์ทุกวัน
มิใช่เฉพาะเวลาน่ ากลั วที่ สุ ดในชีวิต และในเวลาที่มีความชื่น ชมยินดีด้ว ย
โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้วางใจในพระองค์และให้มีใจโมทนาพระคุณ
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
วอลยา คอรูเดอร์ลิวา (วารนา บัลแกเรีย)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน พ่อแม่ที่ลูกได้รับบาดเจ็บ
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ไม่สนุกเท่าไรนัก

วันอังคาร อ่าน วิวรณ์ 22:1-5
สิ่งทีต่ าไม่เห็นหูไม่ได้ยิน และสิง่ ทีม่ นุษย์คิดไม่ถึง คือ สิง่ ทีพ่ ระเจ้าได้ทรง
จัดเตรียมไว้สาหรับคนทีร่ ักพระองค์ พระเจ้าได้ทรงสาแดงสิง่ เหล่านั้นแก่
เราทางพระวิญญาณ (1 โครินธ์ 2:9-10)

วัยผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องสนุกสาหรับผมเท่าไรนัก การเกษียณงานเป็นเรื่องดี
แต่หัวเข่าของผมไม่ดีเหมือนแต่ก่อน บางวันอาการปวดหลังปลุกผมให้ตื่นเช้า
เกินไป และไม่สามารถวิ่งได้เหมือนตอนเป็นหนุ่ม แล้ววัยผู้สูงอายุนั้นน่าสนุกที่
ตรงไหน คาตอบเหมือนจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผม
ข้อคิดสำหรับวันนี้
สนใจ
การมุ่งไปสู่สิ่งที่อยู่เบื้องบน
นี่อาจเป็นเหตุผลอย่างหนึ่ง ที่เปาโล
สามารถเปลีย่ นมุมมองเราได้
บอกเราว่า “จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้ องบน”
(โคโลสี 3:2) เปาโลแย้ ม ให้ เราเห็ น สวรรค์
เมื่อท่านเขียนว่า “เราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่ จะถูกรับขึ้น ไปในเมฆพร้อมกับ คน
เหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่
กับ องค์ พ ระผู้ เป็ น เจ้ า เป็ น นิ ต ย์ ” (1 เธสะโลนิ กา 4:17) ถ้ า เราให้ พ ระวจนะ
พระเจ้านาความคิด ของเรา เราจะมองชีวิตนี้และชีวิตนิรันดร์จากมุมใหม่ จะ
น่าตื่นเต้นสักเท่าใด ถ้าเราพิจารณาพระเยซูตามความเป็นจริง ด้วยการมองหน้า
คนที่เราชอบด้วยความรักนิรันดร์ และจะตื่นเต้นแค่ไหนถ้าคิดว่าเราเป็นเหมือน
พระองค์มากกว่าเก่า
ความสนใจในบ้ านนิ รันดร์มิ เพี ยงแต่ช่ วยให้เราเปลี่ยนวิธีคิดเท่ านั้ น แต่
เปลี่ยนวิธีประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นได้ด้วย วัยผู้สูงอายุน่าจะเป็นประสบการณ์ ที่
ตื่นเต้น ถ้าใจเราเน้นสิ่งที่อยู่เบื้องบนและชีวิตใหม่ที่รอเราอยู่
อธิ ษ ฐาน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า โปรดเติ ม เต็ ม ความคิ ด ของพระองค์ แ ก่ ข้ า พระองค์
ทั้ ง หลาย เพื่ อ จะได้ เห็ น ทุ ก คนในชี วิ ต ของข้ า พระองค์ เหมื อ นที่ พ ระองค์ เห็ น
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เดฟ แคสเวลล์ (อาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน แสวงหาและทาตามน้าพระทัยพระเจ้า
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ตัวอย่างทีด่ ีที่สุด

8 เม.ย.
2020

วันพุธ อ่าน 1 เปโตร 2:18-24
เมื่อเขากล่าวคาหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคาหยาบ
คายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้าย แต่ทรงมอบเรื่องของ
พระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม (1 เปโตร 2:23)
เมื่อไม่นานนี้ ดิฉันออกจากงานเพราะผู้บริหารปฏิบั ติกับดิฉันอย่างไม่เป็ น
ธรรม ก่อนจะออกจากงาน ดิฉันได้รับข้อมูลว่าการออกจากงานในครั้งนี้อาจจะเป็นเหตุ
ให้บรรดาผู้นาองค์กรขัดแย้งกัน ดิฉันจึงพยายามระงับความต้องการใช้เรื่องนี้เพื่อแก้
แค้นผู้บริหารที่ทาผิดต่อดิฉัน ระหว่างนั้น ดิฉันอ่านเรื่องพระเยซูสิ้นพระชนม์และทรง
ตอบแทนบรรดาผู้ที่ตรึงพระองค์บนกางเขนว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภัยโทษเขา
เพราะว่า เขาไม่รู้ว่า เขาทาอะไร” (ลูกา 23:34) ทา
ให้ดิฉันถามตนเองว่า ถ้าพระเยซูทรงยกโทษและ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ทรงเข้าใจผู้ ที่ ข่ ม เหงพระองค์ แ ล้ ว ดิ ฉั น ควรตอบ
พระเยซูเป็นแบบอย่างเรื่อง
แทนผู้ที่ปฏิบัติต่อดิฉันอย่างไม่เป็นธรรมยิ่งกว่านั้น
การให้อภัย
ด้วยมิ ใช่ห รือ ทั น ที ที่ เห็ น สถานการณ์ ของตนเอง
จากมุมมองนี้แล้ว ความต้องการแก้แค้นก็หายไป เพราะเห็นว่าสถานการณ์ของตนเอง
เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเปรียบกับสถานการณ์ของพระเยซู แต่พระองค์ทรงตอบแทนด้วย
ความเมตตาสงสารและเข้าใจศัตรูของพระองค์
การจะทาตามแบบอย่างของพระเยซูได้ ดิฉันต้องทาใจยอมยกโทษ และ
เริ่มมีความสุขกับสถานการณ์ของตนเอง ดิฉันจึงไม่รู้สึกว่าอยากแก้แค้น บทเรียนนี้สอน
ดิฉันว่าจงพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยสายตาของพระผู้ช่ วยให้รอดและทาตามพระองค์
คือ รู้ว่าจะตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างไรดี
อธิ ษ ฐาน ข้ าแต่ พ ระเจ้ า เมื่ อ ข้ าพระองค์ ถู ก ทดลองให้ ห าทางแก้ แ ค้ น ขอทรงช่ ว ย
ข้าพระองค์ทั้งหลายให้มองดูโลกด้วยสายตาแบบพระองค์ และทาตามอย่างพระบุตร
ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ไฮดี คลิง-นิวแมน (เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ผู้ที่ขัดแย้งกันในที่ทางาน

43

9 เม.ย.
ทรงอดทนกับเรา
2020
วันพฤหัสบดี อ่าน 2 เปโตร 3:1-9
พระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคุณ ทรงกริ้วช้าและอุดมด้วยความรัก
มั่นคง (สดุดี 103:8)
ในฐานะครู ขณะพยายามถ่ายทอดความรู้และอบรมคุณธรรมอันดีงาม
แก่เรียนที่อายุยังน้อยอยู่ บทเรียนสาคัญที่สุดที่ผมเชื่อว่าสามารถแบ่งปันได้ คือ
ความอดทน ความอดทนของผมพัฒ นาขึ้นมากเมื่อสอนบางวิชาหรือบางหัวข้อ
โดยเฉพาะ แต่นั กเรียนดู เหมื อนจะเข้าใจ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ช้ามาก
พระเจ้าอดทนกับข้าพเจ้า และ
ในฐานะลูกของพระเจ้า เราควร
จาไว้ว่าพระบิดามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะ หนุนใจข้าพเจ้าให้อดทนกับผู้อื่น
สอนเรา แต่พระองค์ทราบว่าความสามารถ
ของเราอ่ อนด้ อย จึ งพยายามสอนเราด้วยความรัก และความอดทน พระเยซู
อดทนกับเปโตร ถึงแม้ว่าเปโตรจะล้มเหลวหลายครั้ง แต่พระองค์ก็ยังให้อภัยและ
ให้ เกี ย รติ ท่ า นเป็ น หนึ่ ง ในบรรดาผู้ น าข่ า วดี ข องพระเจ้ า ไปยั ง ผู้ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ยิ น
เรื่องราวของพระเยซูคริสต์
ครูแ ละนั ก เรีย นต้ อ งแบ่ ง ปั น และวางใจในความสั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น เพื่ อ
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ฉัน ใด สิ่งสาคัญ มากสาหรับ เรา คือ เราต้องรู้ว่า
พระเจ้ า ทรงห่ ว งใยและดู แ ลเราฉัน นั้ น พระองค์ ท รงช่ ว ยเราให้ เอาชนะการ
ทดลองขณะที่ดาเนินชีวิตไปกับพระเจ้า
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รู้จักอดทนและวางใจ
ให้พระองค์ดูแล ขณะข้าพระองค์เรียนรู้พระประสงค์ของพระองค์ตามคาอธิษฐาน
ของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “ข้าแต่พระบิดา ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพ
สักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ … ขออย่าทรงนาข้าพระองค์เข้าไป
ในการทดลอง” (ลูกา 11:2-4) อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โจชัว โอลาดิปูโป (ลากอส ไนจีเรีย)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน กตัญญูรู้คุณพระเจ้าที่อดทนกับข้าพเจ้า
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10 เม.ย.
ระลึกถึงข้าพเจ้า
2020
วันศุกร์ อ่าน ลูกา 18:15-17
พระเยซูทรงเรียกทารกมาแล้วตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็ก ๆ เข้ามาหาเรา
อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าย่อมเป็นของคนเช่นเด็ก
เหล่านั้น” (ลูกา 18:16)
เย็นวันศุกร์ประเสริฐ ดิฉันกับ “ลุค” หลานชายตัวเล็กนั่งอยู่ในโบสถ์
เมื่อ การนมั ส การเริ่ มขึ้ น เราเพ่ งดู กางเขนที่ ค ลุ ม ด้ว ยผ้ าสี ดาในพระวิห าร
หลายคนอ่านพระคัมภีร์ และแบ่งปันข้อคิดของตนเกี่ยวกับ สัปดาห์แห่งการ
ทนทุ ก ข์ ข องพระเยซู อารมณ์ ของการนมั ส การตอนนั้ น เต็ ม ไปด้ ว ย
ความโศกเศร้า หลังจากการแบ่งปันข้อคิด
ในแต่ละครั้ง ที่ประชุมร้องรับพร้อมกันว่า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
“พระเยซู เ จ้ า เมื่ อ ทรงเสด็ จ เข้ า ใน
แม้ข้าพเจ้าจะลืมพระองค์ แต่
พระเยซูทรงจาข้าพเจ้าได้
แผ่นดิน ของพระองค์ โปรดระลึกถึงข้า
พระองค์ ” ลุ ค ตั้ งใจฟั ง และร้อ งรับ ตาม
อย่ า งจริ ง จั ง หลั ง จากการร้ อ งรั บ ครั้ ง ที่ สี่ ลุ ค เปลี่ ย นท่ อ นร้ อ งรั บ เป็ น
“พระเยซูเจ้า เมื่อทรงเสด็จเข้าแผ่นดินของพระองค์โปรดระลึกถึงลุค ” ดิฉัน
หยุดร้องรับ และน้าตาไหลออกมา
พระเจ้าทรงให้ลุคเข้าใจสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายคนไม่เข้าใจว่า พระคุณและ
ความรักของพระเจ้ามีพร้อมสาหรับเราทุกคน ขอเพียงให้เรารับไว้เท่านั้น
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า พระคุณของพระองค์มีมากพอสาหรับข้าพระองค์
ทั้งหลาย ถ้าข้าพระองค์ หลงลืมพระคุณของพระองค์ไป ขอทรงให้อภัยและ
ส าแดงความรั ก ให้ ข้ าพระองค์ รู้ อธิ ษ ฐานในพระนามพระเยซู ค ริ ส ต์ เจ้ า
อาเมน
เซลินา อินอาบิเนต ดันแคน (เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน รู้จักพระคุณของพระเจ้ามากขึ้น
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11 เม.ย.
2020

ความหวังในวันอีสเตอร์
วันเสาร์ อ่าน มัทธิว 28:1-10

เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น
เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็
ถาวรนิรันดร์ (2 โครินธ์ 4:18)
วันเสาร์ก่อนวันอีสเตอร์ ดิฉันตื่นนอนด้วยความรู้สึกทุกข์ใจจนน้าตาไหล
ดิฉันเพิ่งออกจากงานที่ประสบความสาเร็จ และสามารถอุทิศชีวิตเพื่อพันธกิจรับ
ใช้ แต่งานใหม่ มี อุป สรรคเต็ ม ไปหมด ซ้ าร้าย คือ การเลื่ อนขั้น ของสามีต ามที่
เจ้านายของเขาเคยสัญ ญากับ เขาเอาไว้ กลับ ตกเป็ น ของคนอื่ น เราไม่เข้าใจว่า
ทาไมพระเจ้านิ่งเงียบและอยู่ห่างไกลมาก ทาให้เรากระวนกระวายใจ และสับสน
ดิ ฉัน จึ งเข้าใจที่ พ วกสาวก
ข้อคิดสำหรับวันนี้
รู้ สึ ก สั บ สนในวั น เสาร์ ก่ อ นวั น คื น
พระชนม์ อ ย่ า งไรบ้ า ง พวกเขาไม่ ถึงข้าพเจ้ามองไม่เห็น แต่ก็รู้ว่าพระเจ้า
เพี ยงสู ญ เสีย พระอาจารย์ และพระ
กาลังทางานในชีวิตของข้าพเจ้า
สหายของตนเท่ า นั้ น แต่ ยั ง สู ญ สิ้ น
ความหวังที่ว่าพระเยซูจะทรงเป็นกษัตริย์ในโลกนี้ด้วย ที่บรรดาสาวกตัดสินใจทิ้ง
งานและครอบครัวเพื่อติดตามพระคริสต์นั้นดูเหมือนไม่สมหวัง และพวกเขาคง
กาลังค้นหาคาตอบว่าทาไมจึงเป็นเช่นนั้น เราก็เหมือนพวกสาวกที่มองไม่เห็นว่า
พระเจ้าทรงทางานในชีวิตของเราอย่างไร ท่ามกลางความสับสน ความกระวน
กระวาย และรอคาตอบอยู่นั้น เราอาจจะได้รับ ประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นระหว่าง
“วันเสาร์” ที่ว่านั้น คือแน่ใจได้ว่า พระเจ้าทรงกาลังทางานในโลก และจะทรง
ประทานความหวั ง เหมื อนในวั น อาทิ ต ย์ ถัด ไป คือ การคื น พระชนม์ ต อนเช้ า
วันอีสเตอร์ และประทานชีวิตใหม่ในพระคริสต์แก่เรา
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อผู้ที่กาลังเดินผ่าน “วันเสาร์”
หรือผู้ ที่ มี ค วามสั บ สนและกาลังรอคาตอบ ขอทรงประทานความหวั งของเช้ า
วันอีสเตอร์แก่ข้าพระองค์ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เอริกา สมิธ (เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ผู้ที่รู้สึกว่าพระเจ้าทรงเงียบและไม่ใส่ใจ
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มองข้ามหนามไป

12 เม.ย.
2020

วันอาทิตย์ อ่าน ฟีลิปปี 3:7-11
เพราะพระคริสต์ท่านจึงวางใจในพระเจ้า ผู้ทรงชุบพระคริสต์ให้ฟื้นจาก
ความตาย และทรงประทานพระเกียรติแก่พระองค์ เพื่อให้ความเชื่อและ
ความหวังใจของท่านดารงอยูใ่ นพระเจ้า (1 เปโตร 1:21)
เราอยู่ ในเทศกาลอีส เตอร์ ขณะกาลั งปลู กกุห ลาบต้นใหม่ ผมถูก
หนามตาที่นิ้วมือ เมื่อแหวกพุ่มกุหลาบเพื่อหาดอกใหม่ที่ยังตูมอยู่ ผมต้อง
คอยระมั ด ระวั ง พ วกหน าม
ข้อคิดสำหรับวันนี้
แหลมคมเข้าไว้ หนามกุห ลาบ
ความเชื่อในพระเยซูคริสต์ช่วยประคอง
พุ่มนี้สื่อถึงเรื่องการคืนพระชนม์
ข้าพเจ้าไว้ในวันนี้ ความหวังในพระองค์
ใน วั น อี ส เตอร์ ถ้ า มองข้ า ม
พาไปสู่การเป็นขึ้นมาจากความตาย
หนามไปก็จะเห็นชีวิตใหม่และ
ความหวังอันงดงามที่จะมาถึง
ประสบการณ์ส่วนตัวที่เจ็บปวดและเศร้าใจของเราก็เป็นความจริง
เช่ น นั้ น ด้ ว ย เราอาจพบค าถาม ความสงสั ย และความไม่ แ น่ น อนทิ่ ม ต า
เหมือนหนามคม แต่ ถ้ายังยึดมั่ น ในพระสัญ ญาของพระเจ้า นี่ แ หละคือ
ความเชื่อ ในเวลาเดียวกัน เราก็กาลังมองหาชีวิตใหม่ที่กาลังผลิดอกออกผล
นี่ก็คือความหวัง
ด้วยความหวังและความเชื่อ ความทุกข์และความเจ็บปวดของเรา
จะจบลงด้วยชีวิตใหม่ นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าในวันอีสเตอร์
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดเติมความเชื่อให้ข้าพระองค์ทั้งหลายสาหรับ
วันนี้ และเติมความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
คอลิน ฮาร์บบัค (อังกฤษ สหราชอาณาจักร)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน พระเจ้านาเราผ่านพ้นการทดลอง
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13 เม.ย.
2020

ไม่มีวันหลงทาง
วันจันทร์ อ่าน สดุดี 16:5-11
ข้าพเจ้าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ เพราะพระองค์ประทับทาง
เบื้องขวาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหว (สดุดี 16:8)
ตลาดเมอร์คาโต อาดิส อาบาบา เป็นตลาดกลางแจ้งใหญ่ ที่สุดแห่ง
หนึ่งในแอฟริกา มีกลิ่นผักชี ยี่หร่า แกงกะหรี่ เครื่องเทศพื้นเมืองของเอธิโอเปีย
ฝุ่น และควันไฟฟุ้งกระจายเตะจมูกของดิฉัน หูได้ยินเสียงต่อราคาสินค้าด้วย
สาเนียงแปลก ๆ ดังเซ็งแซ่ ตาเห็นใบหน้า งดงามหลากสีผิว และเห็นรอยยิ้มอยู่
รอบตัว แต่สิ่งเหล่านี้ กลับกลายเป็นฝันร้าย เมื่อลูกชายที่ยังเล็กอยู่หลุดไปจาก
มือ ดิฉันใจหายและตามหาเขาด้วยความกลัว
ข้อคิดสำหรับวันนี้
แล้วสายตาของดิฉันก็เห็นด้านหลังเสื้อสี แดง
ถ้าจับมือพระเจ้าไว้ ข้าพเจ้า
สดของลู ก ห่ า งออกไปแค่ สิ บ ฟุ ต มี ส ตรี ช าว
ไม่มีวันหลงทาง
โอโรโมท่าทางเป็นมิตรกวักมือเรียกเขาไปลูบ
ผมสีทองและจ้องนัยน์ตาสีน้าเงินของเขา
ดิฉันรีบเดินเข้าไปใกล้ ๆ และร้องเสียงเครือว่า “โธ่! ลูกเอ๋ย! แม่นึกว่า
จะไม่เจอหนูอีกแล้ว!” แต่เขาตอบอย่างมั่นใจว่า “แม่ก็รู้ดีว่าผมอยู่ที่ไหน” ลูก
ช่างเชื่อใจดิฉันมากขนาดนั้นเลยหรือ!
บางครั้งเราก็อยู่ไกลจากพระเจ้า และสงสัยว่าพระองค์ จะหาเราพบ
หรือไม่ แต่พระเจ้าไม่เคยละทิ้งหรือหลงลืมเรา พระองค์ทรงรู้เสมอว่าเราอยู่ที่
ไหน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราเองก็รู้และเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตามหาเราจนพบ
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้จับตาดูพระองค์เสมอ
ขอบพระคุณ พระองค์ที่ไม่ปล่อยข้าพระองค์ ให้หลงหายจากทางของพระองค์
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เลห์ แมคเคนซี (อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา)
อธิษฐาน ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ
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14 เม.ย.
ในทุกสิ่ง
2020
วันอังคาร อ่าน โคโลสี 3:12-17
เมื่อท่านจะกระทาสิง่ ใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตาม จงกระทาทุกสิง่ ใน
พระนามของพระเยซูเจ้า และขอบพระคุณพระบิดาเจ้า โดยพระองค์นั้น
(โคโลสี 3:17)
เราส่วนใหญ่มักทารายการว่าจะต้องทาอะไรไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ทางาน
ถึงจะเป็นเรื่องจาเป็นแต่บ่อยครั้งก็น่าเบื่อและไม่สนุกเลย ส่วนจะทาอย่างไรนั้น
สาคัญพอ ๆ กับลงมือทาจนสาเร็จ ไม่ว่าจะมองในแง่บวกหรือไม่ จะขอบพระคุณ
ที่ มี สุ ข ภาพดี หรื อ จะมี ค วามสามารถท าสิ่ ง เหล่ า นั้ น ได้ ไ หม และจะท าด้ ว ย
ความเต็มใจหรือไม่
พระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้ เปาโลหนุนใจให้เราทาทุกสิ่งในนามของพระเจ้า
ในจดหมายอีกฉบับหนึ่งท่านบอกให้เราเป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย (ดู 2 ทิโมธี 2:15)
พระคัมภีร์ 1โครินธ์ 13 เจาะจงเป็น พิเศษให้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เราทาทุกสิ่งด้วยความรัก
ข้าพเจ้าอาจเป็นฉายาของ
งานบ้ า นและงานสวนเป็ น ความ
พระคริสต์คนเดียวเท่านั้น
รับผิดชอบที่ดิฉันเห็นว่าน่าเบื่อ แต่ถ้ามองตาม ที่ผู้อื่นเห็นมองเห็นในวันนี้
ทั ศ นคติ ข องท่ า นเปาโลแล้ ว ดิ ฉั น สามารถ
ขอบพระคุณสาหรับความสุขที่มีบ้านให้ดูแลรักษา ถ้าคนอื่นเห็นว่าดิฉันทางาน
ด้วยความชื่นชมยินดี เขาอาจจะถามว่าทาไมจึงเป็นเช่นนั้น ดิฉัน จะฉวยโอกาส
เป็นพยานถึงข่าวประเสริฐอย่างแน่นอน
อธิษฐาน ข้าแต่พ ระเจ้ า ขอบพระคุณ พระองค์ที่ ข้าพระองค์ส ามารถรับ ใช้ แม้
จะต้องทาสิ่งที่ไม่อยากทา โปรดช่วยให้ข้าพระองค์สะท้อนความยินดีในพระองค์
ให้ผู้อื่นได้เห็น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ดอจ์ แบรดี (อลาบามา สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มความสามารถ
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อยู่กับความกลัว
วันพุธ อ่าน 2 โครินธ์ 12:7-10
เปาโลบอกว่า “ข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพื่อ
ฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า” (2 โครินธ์ 12:9)

เมื่ อใดที่ ชี วิ ต ประสบกั บ ปั ญ หา บ่ อยครั้ง ดิ ฉัน จะไม่ คิด ถึง สาเหตุ ข อง
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้น แต่จะคิดถึงความลาบากในอดีตด้วย ครั้งหนึ่ง
ระหว่างที่ดิฉันทุกข์ใจ มีเนื้อเพลงบรรทัดหนึ่งดังขึ้นในหัวใจ กล่าวถึงวิถีชีวิตที่เต็ม
ด้วยรอยแผล เพลงทาให้ดิฉันคิดถึงชีวิตของตนเองที่มีแต่แผลเป็นอยู่มากมาย
ในตอนนั้นเอง พระเจ้าทรงเตือนให้คิดถึงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาที่สอนว่า
รอยแผลเป็นที่เกิดขึ้นคือวิธีตามธรรมชาติ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ในการรั ก ษาบาดแผล แผลเป็ น จะไม่
ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้า
เกิดขึ้นจนกว่าจะหายดีแล้ว ถ้าแผลเป็ น
ผู้ทรงไถ่และฟื้นสภาพให้กลับมา
เริ่มเกิดขึ้นแสดงว่าบาดแผลกาลังเริ่มหาย
ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ดิฉันเข้าใจแล้วว่าตนเองจะเลือก
ดูรอยแผลเก่าที่เกิดขึ้นในฐานะสิ่งเตื อนใจให้จดจาความเจ็บ ปวดที่ ผ่านมาแล้ว
หรือในฐานะอนุสรณ์เตือนใจให้ระลึกถึง พระเจ้าผู้ทรงก้าวเข้ามาในสถานการณ์
เลวร้ายที่ทาให้ชีวิตพังยับเยินเพื่อช่วยรักษาให้หาย และจุดประกายความหวัง
ให้เกิดขึ้นเมื่อหมดหวัง
ดิฉันสามารถเลือกมองดูรอยแผลเก่าเพื่อจดจาความปวดร้าวและเศร้าใจ
หรือเพื่อระลึกถึงความซื่อสัตย์และความรักมั่นคงของพระเจ้าผู้ทรงไถ่บาปและ
สร้างเราขึ้นใหม่ ผู้ทรงปรับเปลี่ยนเราให้กลับคืนสู่สภาพดี
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดเตือนข้าพระองค์ทั้งหลายให้รู้ว่า พระองค์ทรงเข้า
พระทัยความทุกข์ของข้าพระองค์ดีและทรงมีอานาจสร้างข้าพระองค์ให้มีชีวิตใหม่
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
มูเรียลลา อเล็กซานเดอร์ (มหาราษฎระ อินเดีย)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ดูรอยแผลเป็นว่าข้าพเจ้าหายดีแล้ว
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ทะเลปั่นป่วน

16 เม.ย.
2020

วันพฤหัสบดี อ่าน มัทธิว 8:23-27
เหล่าสาวกอัศจรรย์ใจพูดกันว่า “ท่านผู้นเี้ ป็นคนอย่างไรหนอ จนชั้นลม
และทะเลก็เชื่อฟังท่าน” (มัทธิว 8:27)

ตอนอายุ 10 ปี ดิ ฉั น โดยสารเครื่อ งบิ น เป็ น ครั้ง แรกและนอนหลั บ
ระหว่างเที่ยวบิน ดิฉันตกใจมากเมื่อเครื่องบินลงจอดอย่างทุลักทุเล ดิฉันตื่นจาก
หลับด้วยความหวาดกลัวและจับแขนคุณ
พ่ อ ไว้ แน่ น เพราะรู้ สึ กว่ า ต้ อ งตายแน่ ๆ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ท่านจับ มือดิฉัน ไว้และพูดว่า “ไม่เป็ นไร
เมื่อชีวิตขรุขระไม่ราบรื่น ข้าพเจ้า
ไม่ต้องกลัว” ดิฉันถอนหายใจอย่างโล่งอก
จะทูลให้พระเยซูทรงทราบ
แต่ ก็กังวลใจว่ าจะเห็ น อะไรในเมื องเป็ น
สิ่งแรก และต่อไปจะต้องเจอกับอะไรอีก
เมื่อคิดถึงประสบการณ์ในตอนนั้น ดิฉันสงสัยว่าพวกสาวกในพระคัมภีร์
ที่อ่านวันนี้จะรู้สึกอย่างไรในทะเลที่กาลังปั่นป่วนและพระเยซูทรงหลับสนิท เมื่อ
พวกเขาปลุกพระเยซูให้ตื่นขึ้น พระองค์ปลอบใจพวกเขาให้หายกลัว เหมือนที่
คุณ พ่ อท ากับ ดิ ฉั น บนเครื่องบิ น เที่ ย วนั้ น เมื่ อพระองค์ท รงห้ ามพายุ ให้ ส งบลง
บรรดาสาวกพากันอัศจรรย์ใจในสิ่งที่พระองค์ทา
บางครั้งเราเองก็รู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวปั่นป่วนไปหมด สถานการณ์ที่
ไม่ดีอาจทาให้สั บสน ผิ ดหวัง และท้ อถอย แม้ ว่าเรารู้สึ กเหมือนอยู่ในอั นตราย
อย่างยิ่ง เราสามารถพบความหวังใจเมื่อระลึกว่ามีพระเยซู ทรงอยู่ด้วยช่ วย
ดูแลเราจนผ่านพ้นพายุร้ายไปได้ เมื่อชีวิตประสบกับปัญหา เราไม่ต้องกลัวอะไร
เพราะเราสามารถเรียกหาพระเยซูผู้ทรงสั่งห้ามทุกสิ่งที่ดูสับสนวุ่นวายได้
อธิ ษ ฐาน ข้า แต่ พ ระเจ้ า โปรดช่ ว ยข้า พระองค์ ให้ พึ่ ง พาในพระองค์เมื่ อ ชี วิ ต
สั่นคลอน ขอทรงเตือนให้ข้าพระองค์ร้องทูล ต่อพระองค์ระหว่างชีวิตถูกพายุซัด
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เอเดรียน เรย์ฟิลด์ (เซาธ์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน กัปตันเครื่องบินโดยสาร
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ความเชื่อ

วันศุกร์ อ่าน ปฐมกาล 15:5-15
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ
ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข” (ยอห์น 20:29)

ผมคิดว่า ตนเองรู้เรื่องที่พระเจ้าทรงสัญญากับอับรามตามพระคัมภีร์ที่อ่าน
วันนี้ดี คือ เชื้อสายของท่านจะมีมากเหมือนดาวบนฟ้า แต่ ผมไม่ได้อ่านข้อความ
ทั้งหมด ตอนที่พระเจ้าทรงให้อับรามมองฟ้าและตรัสว่า “ถ้าเจ้านับดาวทั้งหลาย
ได้ ก็นับไปเถิด” (ปฐมกาล 15:5) ในครั้งแรก ผมนึกเอาเองว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตอน
ก ล า ง คื น แ ต่ พ ร ะ ด า รั ส แ ล ะ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เหตุการณ์ที่อ่านต่อไปอีกเจ็ดข้อบอก
ข้าพเจ้าจะมอบอนาคตไว้กับพระเจ้า
ว่ า “เมื่ อ เวลาอาทิ ต ย์ ใ กล้ จ ะตก
ด้วยความเชื่อและวางใจ
อับ รามก็ น อนหลั บ สนิ ท ” (ข้อ 12)
ทาให้ผมสงสัยว่าตอนที่พระเจ้าทรงให้
อับรามมองดูฟ้านั้นยังไม่มืด อับรามมองไม่เห็นดวงดาว ซึ่งเป็นการเน้นว่าอับราม
เชื่อวางใจในพระดารัสของพระเจ้า ถึงดวงดาวเหล่านั้นมีอยู่จริงแต่ยังมองไม่เห็น
แสดงว่าพระองค์ทรงบอกให้อับรามเชื่อทั้งที่ยังไม่เห็นวี่แววของความสาเร็จ แต่
อับรามก็เต็มใจยอมรับแผนการของพระองค์
บ่อยแค่ไหนที่ผมหวังว่าคาอธิษฐานของผมจะได้รับคาตอบตามเวลาที่ผม
เป็นผู้กาหนด ไม่ใช่ตามกาหนดเวลาของพระเจ้า กาหนดเวลาของเราต่างกับของ
พระเจ้าที่จะทรงให้เกิดขึ้นบนทางที่พระองค์จัดวางไว้ข้างหน้าเรา ทางข้างหน้า
ของเราอาจจะไม่ง่ายหรือเห็นชัดเจน แต่วางใจได้เลยว่า พระเจ้าแห่งความรัก
ของเราจะทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจในพระองค์ว่าพระองค์
จะทรงท าให้ สาเร็จตามพระสัญ ญา และจะทรงเดิน ไปกับ ข้าพระองค์ทั้ งหลาย
อย่างสัตย์ซื่อ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เคิร์ต เอลเวิร์ด (เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ผู้ที่กาลังเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอน
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18 เม.ย.
เปรมปรีด์
2020
วันเสาร์ อ่าน 1 ยอห์น 3:1-3
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า…ทรงเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าด้วยความยินดี
พระองค์จะทรงรื้อฟื้นเจ้าใหม่ด้วยความรักของพระองค์ พระองค์จะทรง
เริงโลดเพราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดัง (เศฟันยาห์ 3:17)
ตอนลูกสาวของดิฉันอายุย่างเข้าปีที่ห้า เธออยากจัดงานวันเกิดสีรุ้ง
ก่อนงานฉลองสองสามสัปดาห์เธออธิษฐานก่อนนอนขอให้พระเจ้าทรงแสดง
สายรุ้งจริง ๆ ให้เธอเห็น พอถึงวันเกิดของเธอ อากาศในวันนี้ดีมาก ลูกสาว
กับเพื่อน ๆ วิ่งผ่านสปริงเกอร์ เล่มเกม และรับประทานเค้กไอศกรีมกันอย่าง
สนุกสนาน เมื่อแขกคนสุดท้ายกาลังจะจากไป มีเมฆมืดครึ้มพัดผ่านท้องฟ้า
แล้วฝนก็เริ่มโปรยลงมานานประมาณสิบนาที
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พอเรามองขึ้นไปก็เห็นสายรุ้งสองชั้นกระจาย
พระบิดาบนสรรค์ทรง
เต็มท้องฟ้า ดิฉันตื่นเต้นอย่างมากเมื่ อลูกสาว
ยินดีในข้าพเจ้า
มองมาที่ ดิ ฉั น และพู ด ว่า “พระเจ้ าประทาน
ของขวัญวันเกิดที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งในงานวันเกิดสีรุ้งแก่ลูกแล้วจริง ๆ ด้วย”
ดิฉัน ชอบจิน ตนาการวิธีที่ พระเจ้ าทรงแสดงความยินดีกับเรา ใน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เรารับใช้พระองค์ผู้ทรงดูแลชีวิตให้เราอย่างละเอียด
รอบคอบ และทรงฟั งความปรารถนาจากใจของเรา พระเจ้ า ประทาน
ของขวัญยอดเยี่ยมแก่เราแล้ว คือ พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้น พระชนม์บน
กางเขนเพื่อไถ่บาปของเรา แต่ยังทรงยินดีทุ่มเทความรักยิ่งใหญ่ให้ เราอีก
แถมด้วยเสียงเพลงแสดงความเปรมปรีด์ และบางทีก็มีสายรุ้งด้วย
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สาหรับความรักยิ่งใหญ่ที่ทรงมี
ต่อข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เอริน ทูโบ (เมสซาชูเสตส์ สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน โมทนาพระคุณสาหรับพระพรของพระเจ้า
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พระคริสต์ทรงคืนพระชนม์
วันอาทิตย์ อ่าน ยอห์น 20:11-22
เมื่อสาวกปิดประตูห้องทีพ่ วกเขาอยู่แล้ว เพราะกลัวพวกยิว พระเยซูได้
เสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่า “สันติสขุ จงดารงอยู่กบั
ท่านทั้งหลายเถิด” (ยอห์น 20:19)
ในเดือนกัน ยายน 1981 อาคารโบสถ์ที่แซนเนส ประเทศนอร์เวย์
เปิ ด ใช้ อี ก ครั้ ง หลั ง จากปิ ด ไปหลายสั ป ดาห์ ตอนที่ ผ มท าหน้ า ที่ ผู้ รั บ ใช้
คริสตจักรได้รับเงินถวาย กรรมการคริสตจักรอนุมัติให้สร้างธรรมาสน์ขึ้นใหม่
หลังจาก คุณ เพอร์ ออด ช่างแกะสลักมาร่วมนมัสการกับเราหลาย
สัปดาห์ เสร็จแล้วก็กลับไปโรงงานของเขา
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เพื่อเริ่มแกะสลักไม้เป็นรูปพระคริสต์ทรง ข้าพเจ้าจะสะท้อนความรัก
คื น พระชนม์ ที่ งามสง่า ในพิ ธี เปิ ด โบสถ์
ของพระคริสต์ในวันนี้
ใหม่ ช่างแกะสลั กกล่าวสั้ น ๆ ว่า “ก่อน
จะเริ่มแกะสลัก ผมจาเป็นต้องรู้ใจของคริสตจักรแห่งนี้ เมื่อรู้ว่าคริสตจักร
ต้องการรูปพระคริสต์ทรงคืนพระชนม์ประทับอยู่หน้ากางเขนเปล่าที่ทรงถูก
ตรึงเมื่อสามวันก่อน” ช่างแกะสลักถ่ายทอดความจริงที่สาคัญอย่างหนึ่งว่า
พระเยซูถูกตรึงก่อนหน้านี้ แต่เวลานี้พระองค์เป็นพระคริสต์ผู้คืนพระชนม์
แล้ว และสถิตอยู่กับเราทุกวัน
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณ พระองค์ที่ให้ข้าพระองค์สวมความรัก
และความห่วงใยที่ไม่จากัดของพระองค์ ข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ที่
ส่งพระบุตรมาประทานชีวิตใหม่แก่ข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
ออยสไตน์ บรินช์ (ออสโล นอร์เวย์)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ช่างแกะสลักคริสเตียน
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ฟื้นสภาพ
วันจันทร์ อ่าน สดุดี 23:1-6
ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์
และชูข้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มพระทัย (สดุดี 51:12)
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นานกว่าสามปีแล้วตั้งแต่สามีเสียชีวิตเมื่อเขาอายุ 54 ปี เดี๋ยวนี้ดิฉันรู้สึก
ดีขึ้นมาก เพราะกาลเวลาและการทางานรับใช้ ในคริสตจักรช่วยเยียวยารักษาใจ
แต่ความเศร้าเสียใจยังอยู่เหมือนแขกที่ไม่ได้รับเชิญแต่ไม่ยอมจากไป
เพื่อบรรเทาความเสียใจและเพื่อแสวงหาเป้าหมายของชีวิต ดิฉันจึงรวม
รวมของเก่ามาซ่อมใหม่ เช่น เครื่องเรือนที่ชารุด นาข้อความ และรูปภาพที่ตัด
จากนิตยสารเก่ามาแปะประดั บเครื่องเรือนให้ดูมีชีวิตชีวา การทาเช่นนี้ช่วยดิฉัน
ให้มีเวลาคิด อธิษฐาน และเห็นว่าทุกสิ่งแม้แต่หัวใจที่ฟกช้าของดิฉันยังงดงามอยู่
ดิ ฉัน ค่อย ๆ พบช่ องหน้ าต่ างเล็ ก ๆ ที่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ช่วยให้มองเห็นความยินดี และเตือนใจ
พระเจ้าทรงเป็นความยินดีและ
ให้รู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับดิฉัน พระองค์
ความรอดของข้าพเจ้า
ทรงเป็ น ความรอดที่ น่ า ยิ น ดี มี คุ ณ ค่ า
และทรงรักทุกสิ่งแม้แต่ชีวิตที่ชอกช้าของดิฉัน ความโศกเศร้าได้ปล้นเอาหลายสิ่ง
หลายอย่างไปจากชีวิต แต่ไม่สามารถปล้น เอาความชื่นชมยินดีที่รู้ว่าพระเจ้า
ทรงช่วยให้เราสามารถเดินผ่านหุบเขาเงามัจจุราชไปได้
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเตือนข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้คิดถึงความงามใน
ยามที่ รู้สึ กว่ า ชี วิ ต เสี่ ย งอั น ตรายและเปราะบาง ขอทรงใช้ ข้ า พระองค์เป็ น มื อ
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบความยากลาบาก และขอทรงประทานบทเพลงแห่งความชื่น
ชมยิ น ดี เพื่ อ ร้อ งเวลาโศกเศร้า เสี ย ใจ อธิ ษ ฐานในพระนามพระเยซู ค ริส ต์ เจ้ า
อาเมน
มาลินดา ดันแลป (นอร์ธแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ผู้ที่สูญเสียคู่ชีวิต
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ความเข้มแข็งจากที่สงบ
วันอังคาร อ่าน ลูกา 22:39-43
พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงไปหาทีเ่ ปลี่ยวหยุดพักหายเหนื่อย
สักหน่อยหนึ่ง” (มาระโก 6:31)

ดิฉันรักการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าแต่ก็ค่อนข้างยุ่งยาก ดิฉันต้อง
รับรู้ความต้องการของนักเรียนตลอดวัน ต้องตอบคาขอต่าง ๆ เช่ น “ขอน้าดื่ม
หน่อยค่ะ” “ขออนุญาตไปพบพยาบาลค่ะ” “หนูไม่เข้าใจข้อสามค่ะ” ระหว่างพัก
สอน ต้องเข้าประชุมผู้ปกครองนักเรียน และถ่ายเอกสารไม่รู้จบสิ้น การเป็นครูถือ
เป็นเกียรติอย่างหนึ่ง แต่บางครั้งดิฉันต้องการอยู่คนเดียวเงียบ ๆ เพื่ออธิษฐาน
หรือคิดถึงการจัดกลุ่มนักเรียนใหม่
บางคนไม่ชอบอยู่คนเดียว แต่การอยู่ในสถานที่สงบชั่วครู่เป็นการเปิด
โอกาสให้เราได้สัมผัสกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ตนเอง พระเยซูสั่งให้สาวกของพระองค์ปลีก
ตัวจากฝูงชนเพื่อพักเหนื่อย พระองค์รู้ว่าการ วันนี้ข้าพเจ้าจะหาทีส่ งบเพื่อ
ติดสนิทกับพระเจ้า
อยู่ในที่สงบจะช่วยพวกเขาให้สดชื่นขึ้นใหม่ได้
พระเยซูทรงเป็ น ทั้งแพทย์และครู ระหว่างเดินทางไปสั่งสอน มีฝูง ชน
ติดตามพระองค์ไม่ขาดสายเพื่อฟังคาสอน และขอให้ทาการอัศจรรย์ พระองค์ทรง
ใช้เวลาอยู่เงียบ ๆ เพื่อสนทนากับพระเจ้าและฟื้นกาลังของพระองค์ให้เข้มแข็งขึ้น
ใหม่
การอยู่ในที่สงบตามลาพังไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่เป็นเวลาสาคัญ เพื่อ
หยุดพัก หายเหนื่อย อธิษฐาน และฟื้นจิตวิญญาณให้สดชื่นขึ้นมาใหม่
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณ พระองค์สาหรับโอกาสที่ได้พักสงบเพื่อติด
สนิทกับพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายหาเวลาเข้าเฝ้าพระองค์ให้มากที่สุด
เท่าที่จะทาได้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ชารอน ไรท์ มิแชล (จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ผู้ที่ทางานในโรงเรียน
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22 เม.ย.
ไม่ใช่ธุระของเรา
2020
วันพุธ อ่าน กันดารวิถี 11:21-30
มีชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งมาบอกโมเสสว่า “เอลดาดและเมดาดกาลัง
เผยพระวจนะอยู่ในค่าย” (กันดารวิถี 11:27)

ทุ ก คนคงเคยได้ ยิน คาพู ด ที่ ว่ า “จงท าดี แล้ วเราจะได้ ดี ” บางครั้งเราก็
คิดถึงพระเจ้าว่า ถ้าเราทาดี พระองค์จะโปรดปรานเรา แต่พ ระคัมภีร์สอนว่า
การทาดีของเราไม่สามารถเปลี่ยนท่าทีของพระเจ้า หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสิน
พระทั ย ของพระองค์ เราไม่ จ าเป็ น ต้ องท าให้ พ ระองค์ป ระทั บ ใจเพื่ อจะได้ รับ
พระคุณของพระองค์ตอบแทน
พระคั ม ภี ร์ ที่ อ่ า นวั น นี้ บ อกว่ า เอลดาดและเมลดาดไม่ ย อมท าตา ม
กฎระเบียบโดยออกไปนอกเต้นท์ แต่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่บนสองคน
นั้ น และพวกเขาก าลั ง เผยพระวจนะอยู่
หลายครั้งเราทาตัวเหมือนกับโยชูวาที่เห็น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ว่ า พ ระเจ้ า ทรงท างานผ่ า นคนอย่ าง
พระเจ้ามิได้เลือกข้าพเจ้าเพราะ
เอดาดและเมดาด ทั้ ง ๆ ที่ ส องคนนั้ น ดู
การทาดีของข้าพเจ้า
เหมือนจะไม่ได้ทาตามพระทัยของพระองค์
ถ้าเช่ น นั้ น ก็ให้ เราระลึ กว่า นั่ น เป็ น เรื่องของพระเจ้ าไม่ ใช่ ธุระของเรา พระเจ้ า
สามารถทางานผ่านใครก็ได้ที่ยอมทาตามพระประสงค์ของพระองค์ เรื่องนี้ไม่ได้
สอนให้ ให้ ด าเนิ น ชี วิ ต ตามที่ ใจปรารถนา หรือ ให้ นั่ ง เฉย ๆ รอพระเจ้ า อวยพร
ตรงกันข้ามกลับบอกให้เรารู้แน่ ว่า สิ่งสาคัญ ไม่ใช่อยู่ที่การกระทาของเรา แต่
บอกให้เราเต็มใจทาตามพระประสงค์ให้สาเร็จตามน้าพระทัยพระองค์
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานพระวิญญาณแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้มี
ปั ญ ญาเข้ า ใจในแผนการที่ ท รงก าหนดไว้ และให้ ข้ า พระองค์ เต็ ม ใจท าตาม
พระประสงค์ ที่ ท รงมี ต่ อ ชี วิ ต ของข้ า พระองค์ อธิ ษ ฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
เดวิด การ์เซีย เอสโคบาร์ (บาเย เดลเกากา โคลอมเบีย)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ประชาชนประเทศโคลอมเบีย
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23 เม.ย.
2020

เปลี่ยนคาอธิษฐานของดิฉัน
วันพฤหัสบดี อ่าน 2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-16
เอลีชาก็สง่ ผู้สื่อสารมาเรียนท่านว่า “ขอจงไปชาระตัวในแม่น้าจอร์แดน
เจ็ดครั้ง และเนื้อของท่านจะกลับคืนเป็นอย่างเดิม และท่านจะสะอาด”
(2 พงศ์กษัตริย์ 5:10)

เรื่องนาอามานคนโรคเรื้อนทาให้ดิฉันคิดถึงตนเองเมื่อหลายปีก่อน ตอน
เป็ น วัย รุ่น ดิ ฉัน มี ปั ญ หากับ คุณ พ่ อ และอธิ ษ ฐานอย่ างจริงจั งอยู่ หลายปี ขอให้
พระเจ้าทรงเผยให้ท่านเห็นความผิดหลายอย่างที่ดิฉันพบในชีวิตของท่าน ตอน
นั้นดิฉันทั้งโกรธ เจ็บปวด และมีมุมมองต่อท่านอย่างนั้นไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
หลังจากอธิษฐานอยู่หลายปี
ข้อคิดสำหรับวันนี้
โดยไม่ เ ห็ น การเปลี่ ย นแปลงเกิ ด
ขึ้นกับคุณพ่ อเลย สิ่งนี้ทาให้ดิฉันคิด ข้าพเจ้าสามารถอธิษฐานขอให้พระเจ้า
ทรงเปลี่ยนใจของข้าพเจ้าได้
ว่าอาจจะเป็นเพราะดิฉันอธิษฐานไม่
ถูกก็ได้ ดิฉันจึงเริ่มทูลขอให้พระเจ้าเปลี่ยนที่ดิฉันก่อน โดยขอทรงประทานหัวใจ
ใหม่ให้ยอมยกโทษท่าน เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อไม่มีทางเปลี่ยน และเกินกว่า
จะแก้ ไขได้ ดิ ฉั น อยากหนี ไปให้ พ้ น แต่ รู้สึ ก ว่ า ถ้ า ท าเช่ น นั้ น ดิ ฉั น จะไม่ ได้ เห็ น
ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้น ดิฉันจึงเริ่มอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ในที่ สุ ด ก็ ไ ด้ รั บ ค าตอบ เมื่ อ ดิ ฉั น เปลี่ ย นใจและยอมยกโทษให้ ท่ า น
ความสัมพันธ์จึงดีขึ้น ถึงการอัศจรรย์จะไม่ยิ่งใหญ่และรวดเร็วเหมือนที่เกิดขึ้นกับ
นาอามานก่อนที่ท่านจะเชื่อฟังและทาตามคาแนะนาของเอลีชา แต่เรามีเจตคติที่
ถูกต้องและทาตามการทรงนาของพระเจ้าคล้ายกัน พระเจ้าทรงรักษานาอามาน
ได้ฉันใดก็ทรงรักษาใจของดิฉันได้ฉันนั้น
อธิษ ฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้ง หลายมองหาการทรงน าจาก
พระองค์ ให้ รู้จั ก และยอมรับ เมื่ อ การทรงน าของพระองค์ม าถึ ง อธิ ษ ฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
มาร์กี เจ. ฮาร์ดิง (แมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน พ่อกับลูกที่มีความสัมพันธ์ไม่ดีต่อกัน
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24 เม.ย.
ระยะสุดท้าย
2020
วันศุกร์ อ่าน 2โครินธ์ 4:11-5:4
จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่าน
ว่า ท่านมีความหวังใจเช่นนีด้ ้วยเหตุผลประการใด แต่จงตอบด้วยใจ
สุภาพและด้วยความนับถือ (1เปโตร 3:15)

สองปีมาแล้วตั้งแต่ได้ยินผู้เชี่ยวชาญพูดถึงมะเร็ง ที่สร้างความเจ็บปวดให้
ดิ ฉั น นั้ น ไม่ ส ามารถรั ก ษาได้ ดิ ฉั น รู้ สึ ก เหมื อ นก าลั ง อธิ ษ ฐานโดยมี เพื่ อ น ๆ
ครอบครัว และชุมชนคริสตจักรอยู่ห้อมล้อมด้วยความรักและหนุนใจ พนักงานที่
ศูนย์บาบัดมะเร็งเป็นเหมือนกับครอบครัว ซึ่งดิฉันคอยให้ถึงเวลาเพื่อที่จะไปเยี่ยม
ที่นั่นทุกเดือน
ขณะที่ดิฉันนั่งรถรับส่งจากโรงแรมไปที่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ศูนย์บาบัดมะเร็ง มีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ข้าง
ข้าพเจ้าจะใช้ชีวิตให้เต็มที่
ดิฉัน เธอพูดให้ฟังว่าแพทย์เพิ่งตรวจพบว่าเธอ
เพื่อถวายเกียรติพระเจ้า
เป็ น มะเร็ง ดิ ฉั น พยายามให้ กาลั งใจเธอ โดย
เล่าเรื่องของดิฉันให้เธอฟัง เมื่อรู้ว่าดิฉันเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย จึงถามว่าดิฉันยัง
พูดจาร่าเริงและมองโลกในแง่ดีได้อย่างไร ดิฉันจึงแบ่งปันความเชื่อของดิฉันให้ฟัง
และบอกเธอว่า สาหรับดิฉันแล้วชีวิตไม่ได้มีอยู่แค่ในโลกนี้เท่านั้น
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเป็นมะเร็ง ทาให้ดิฉัน เรียนรู้ความจริงที่ว่า
คนเราเกิดมาแล้วต้องตาย แต่ไม่มีใครรู้ว่าวันสุดท้ ายในโลกนี้ของตนคือวันไหน
ทุกคนไม่ว่าจะมีสุขภาพดี หรือเจ็บป่วยต่างก็สามารถเลือกมองได้ว่า แต่ละวันเป็น
ของประทานจากพระเจ้า
ดิฉันรู้ว่าตนเองกาลังจะไปที่ไหน และรู้ว่าพระเจ้าทรงกุมอนาคตของดิฉัน
ไว้ ดิฉันจึงเชื่อและวางใจว่า พระองค์ทรงเตรียมดิฉันให้พร้อมสาหรับทุกสิ่ งที่จะ
เกิดขึ้น
อธิ ษ ฐาน ข้ าแต่ พ ระเจ้ า ขอบพระคุ ณ ส าหรับ พระสั ญ ญาที่ ท าให้ ข้า พระองค์
ทั้งหลายมีความหวัง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แอนิตา เกรย์ (เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ผู้ทกี่ าลังทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง
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กลับบ้านปลอดภัย

วันเสาร์ อ่าน สดุดี 119:105-112
พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสาหรับเท้าของข้าพระองค์
และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์ (สดุดี 119:105)
ขณะเดิ น ทางกลั บ บ้ าน ผมรู้ สึ ก สั บ สนและหลงทาง เพราะเป็ น
คนตาบอด ผมต้องอาศัยตาแหน่งของ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ดวงอาทิ ตย์ และเข็ม ทิ ศ ช่ว ยบอกทิ ศ
ข่าวประเสริฐช่วยนา
เพื่ อ หาทางกลั บ บ้ า น ที่ ท างเท้ า ปู
ทางชีวิตข้าพเจ้า
กระเบื้องมีปุ่มขรุขระเป็นเครื่องหมาย
บอกให้รู้ว่าตรงนั้นเป็นทางแยกก็ช่วยให้ผมปรับทิศได้ เครื่องหมายเหล่านี้
ช่วยให้เกิดความมั่นใจและเมื่อสัมผัสสิ่งที่อยู่ใต้เท้า ผมจึงรู้ว่าจะเดินไปทาง
ไหนได้ทันที
เมื่อพบกับการท้าทายและอุปสรรค เราต้องพึ่งพระวจนะพระเจ้า
เป็นโคมส่องเท้า เช่นเดียวกับที่ผมพึ่งเข็มทิศและแผ่นกระเบื้องขรุขระช่วย
นาทาง การอ่านและภาวนาพระวจนะพระเจ้าช่วยนาทางเราให้ผ่านพ้นทุก
สิ่งที่ขัดขวาง และยังสามารถแบ่งปันข่าวดีจากพระกิตติคุณเพื่อช่วยให้ผู้อื่น
ได้พบทางชีวิตของตนเอง
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ใส่ใจในพระวจนะ
และพระคุณของพระองค์ เมื่อข้าพระองค์พบการทดลอง ขออธิษฐานตามที่
พระเยซูทรงสอนว่า “ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์ ขอให้ พ ระนามของพระองค์ เป็ น ที่ เคารพสั ก การะ ... ขออย่ า น า
ข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย (มัทธิว 6:9-13)
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โรเจอร์ แบรนนอน (ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน คนที่ต้องอาศัยทางเท้า
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26 เม.ย.
ไม่ว้าเหว่
2020
วันอาทิตย์ อ่าน ยอห์น 14:15-31
พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่า “เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่า
เปลี่ยว เราจะมาหาท่าน (ยอห์น 14:18)
คุ ณ พ่ อ มี อ าการโรคหลอดเลือ ดสมองตี บ ซึ่ ง ท าให้ค นในครอบครั วไม่
สบายใจ ดิฉันกลัวขึ้นมาทันทีว่า อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านเสียชีวิต และรู้สึกว่า
ชีวิตของดิฉันจะเป็นทุกข์มากถ้าอยู่โดยไม่มีท่าน และยังเป็นห่วงอีกหลายอย่าง
เช่น อะไรจะเกิดขึ้นกับพี่ชายที่ป่วย
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เป็นโรคจิตเภท ซึ่งคุณพ่อต้องคอย
ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร พระเจ้า
ดูแลเขาทุกวัน ดิฉันกับน้องสาวคง
ทรงอยู่ด้วยเพื่อช่วยข้าพเจ้าให้เข้มแข็ง
ต้องรับหน้าที่นั้นต่อจากท่าน
พระคัมภีร์ยอห์น 14:18 ให้ความมั่นใจว่า พระเจ้าจะไม่ ทรงทอดทิ้ ง
ดิฉันให้ว้าเหว่ ก่อนพระเยซูจะเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์อธิษฐานขอให้ พระบิดา
ประทานผู้ช่วยพระองค์หนึ่ งให้มาสถิตอยู่กับเราเป็นนิตย์ ทันทีที่ดิฉันรู้ความ
จริงว่าจะไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่เดียวดายก็รู้สึกว่าภาระหนักค่อย ๆ หายไป
คุ ณ พ่ อ ในโลกนี้ มี ข้ อ จ ากั ด หลายอย่ า ง แต่ พ ระบิ ด าบนสวรรค์ นั้ น
พระองค์ไร้ข้อจากัดใด ๆ ถ้าคุณพ่อในโลกกลับไปอยู่บ้านบนสวรรค์สักวันหนึ่ง
ดิฉันก็ยังมีพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะไม่ทรงทิ้งดิฉันให้เป็น
ลูกกาพร้า พระองค์ทรงซื่อสัตย์และวางใจได้
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า เมื่อใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้สึกว่ าต้องต่อสู้คนเดียว
เพี ยงลาพั ง โปรดช่ วยให้ ข้ า พระองค์ ร ะลึ ก ว่า พระองค์ ป ระทั บอยู่ด้ วยเสมอ
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลินาวดี ซันโตโซ (ชวาตะวันออก อินโดนีเซีย)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ลูก ๆ ที่ต้องดูแลพ่อแม่
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เส้นชัย
วันจันทร์ อ่าน 2 ทิโมธี 4:1-8
ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกาลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด
ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว (2 ทิโมธี 4:7)

ลูกชายของดิฉันชอบวิ่ง เขาใช้เวลาหลายชั่วโมงหลังเลิกเรียนวิ่งในชุมชน
ของเราที่เป็นชนบท บนถนนลาดยางมะตอยและถนนกรวดอัดแน่นที่ตัดผ่านทุ่ง
สีทอง มีวัวกาลังเล็มหญ้าอยู่ใกล้เคียง ปีที่แล้วทีมของเขาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย
ลงแข่งขันชิงแชมป์ที่รัฐแคลิฟอร์เนียกับนักวิ่งจากทั่วประเทศ
ขณะดิฉันยืนอยู่ที่เส้น ชัย เห็นนักวิ่ง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
คนแรกข้ามเส้ น ชั ย ก่อนนั กวิ่ งคนอื่ น ๆ ใน
ข้าพเจ้าจะถึงเส้นชัยอันดับที่
ที่สุดนักวิ่งที่เหลืออยู่ก็พากันข้ามเส้นชัยกัน
เท่าไรไม่สาคัญ ขอให้วิ่งจนถึง
เป็ น กลุ่ ม กลุ่ ม ละสองสามคนหรือ เป็ น ชุ ด
ที่สุดก็พอพระทัยพระเจ้าแล้ว
ใหญ่ ดิฉันเห็นลูกชายอยู่ในกลุ่มที่สองรอง
สุดท้าย เขาวิ่งอย่างสุดกาลังเพื่อให้ถึงเส้นชัย
ตอนที่เห็นนักวิ่งกลุ่มสุดท้าย ดิฉันจึงเข้าใจความจริงที่ว่าพวกเรามีแนวโน้ม
ที่ จะไม่เห็ น คุ ณ ค่ า ของความเพี ย รพยายามของผู้ วิ่ง หากเขาเข้าสู่ เส้ น ชั ยอั น ดั บ
สุดท้าย เพราะเรามั กคิดว่า การเข้าเส้น ชัยอัน ดับแรกมีค่ามากกว่าการอุ ทิศตน
และเราไม่ดูที่ความพยายามของนักกีฬาที่วิ่งสุดแรงให้ถึงเส้นชัย พระคัมภีร์ที่อ่าน
วันนี้สอนใจเราเรื่องการแข่งอย่างซื่อสัตย์ ไม่ใช่แข่งให้ถึงเส้นชัยอันดับที่เท่าไร
การวิ่งจนถึงเส้นชัยของเราต่างหากที่พระเจ้าทรงพอพระทัย
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สาหรับความพยายามวิ่งแข่งอย่าง
เข้มแข็งในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
ซาราห์ ลันสฟอร์ด (แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน นักวิ่ง
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28 เม.ย.
ความวางใจระหว่างผ่าตัด
2020
วันอังคาร อ่าน สดุดี 118:5-9
จงวางใจในพระเจ้าเป็นนิตย์
เพราะพระเจ้าทรงเป็นศิลานิรันดร์ (อิสยาห์ 26:4)
ก่อนหน้านี้ ผมได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อเอานิ่วออกจากไตทั้งสองข้าง
สองครั้ง โดยทิ้ งเวลาห่ างจากกัน เพี ย งหกสั ป ดาห์ หลั งผ่ าตัด แต่ล ะครั้งผม
เสี ย ใจและเสี ย ดายเวลาที่ ไม่ มี ส มาธิ เวลาอ่ า นและเขี ย นหนั ง สื อ หรื อ ดู
โทรทัศน์ที่บ้าน
แต่เวลาช่วงที่ผมใช้เพื่อการพักฟื้น มีวัตถุป ระสงค์ต่างกับแผนการ
ของพระเจ้า เพราะแผนการของ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้ า เป็ น เวลาส าหรั บ การ
พระเจ้าทรงเมตตาข้าพเจ้า
พัฒนาความวางใจ ผมต้องวางใจ
แพทย์ ผ่ า ตั ด เจ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งผ่ า ตั ด และพยาบาล หลั ง ผ่ า ตั ด ต้ อ งวางใจ
ครอบครัวที่ช่วยดูแลผมตอนอยู่ที่บ้าน ให้ปฏิบัติตนและรับประทานยาตามที่
แพทย์สั่ง และวางใจคาแนะนาของแพทย์ว่าเมื่อไรจะถอดท่อต่าง ๆ ออกจาก
หลังของผม และที่สาคัญที่สุด คือ ผมต้องวางใจว่าผมอยู่ในพระหัตถ์ของ
พระเจ้า
เดี๋ยวนี้แผลผ่าตัดของผมหายแล้ว มีสุขภาพดีเหมือนเดิม และความ
เจ็บปวดหายไป
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายพอใจในเวลาที่ต้องหยุด
พักรักษาตัวว่าเป็นพระคุณที่พระองค์ประทานมา ไม่ใช่ภาระหนัก ขอทรงฟื้น
กาลังให้ข้าพระองค์ทั้งหลายแข็งแรงขึ้นใหม่ อธิษฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
จอห์น อาร์. โรบินสัน (จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน คนไข้ผ่าตัดที่อาการดีขึ้น
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เปิดตาข้าพระองค์
วันพุธ อ่าน มัทธิว 20:29-34
ขอเบิกตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์
จากพระธรรมของพระองค์ (สดุดี 119:18)
เมื่อพระเยซูเสด็จมาใกล้ ชายตาบอดสองคนที่นั่งอยู่ข้างถนนร้องทูล
พระองค์ พอพระเยซูถามว่า “ท่านทั้งสองจะใคร่ให้เราทาอะไรเพื่อท่าน”
สองคนนั้นจึงทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอให้นัยน์ตาของข้าพระองค์หายบอด”
เมื่อจิ น ตนาว่าพระเยซูทรงเดิน มาหาและถามดิฉัน อย่างเดียวกั น
ดิฉันสองจิตสองใจไม่รู้จะตอบอย่างไร ถูกแล้ ว ที่ดิฉันมีห นี้สินรุงรัง แต่ไม่
แน่ใจว่า “การจ่ายหนี้” จะแก้ปัญหา มันอาจจะหมายถึงการผ่อนหนักเป็น
เบาชั่วครั้งคราวก็ได้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
วันนี้ข้าพเจ้าต้องการทูลขอต่อ หลั งจากคิ ด หนั ก และอธิษ ฐาน ดิ ฉั น
เชื่ อ ว่ า พระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ จ ะเผย
พระเยซูคริสต์
คาตอบให้ทราบ ที่น่าขาก็คือคาตอบ
มีอยู่ในพระคัมภีร์ตลอดเวลา ดิฉันจึงตอบพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอ
ให้นัยน์ตาของข้าพระองค์หายบอด”
จ าได้ ว่ า มี บ่ อ ยครั้ ง ที่ ดิ ฉั น ทู ล ขอพระเยซู ให้ ท รงเปิ ด ตาดิ ฉั น ให้
มองเห็นข้อลึกลับของพระเจ้า เปิดหูดิฉันให้ได้ยิน เปิ ดใจให้รับรู้ ความจริง
ของประทานล้าค่าจากพระเยซูนี้จูงใจดิฉันเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงตอบคาอธิษฐาน
ขอบพระคุณที่ทรงเมตตาและทรงนาข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าสู่ความสัมพันธ์
กับพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
จาบูไลล์ กูบุลา (กัวเต็ง แอฟริกาใต้)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ผู้หนักใจเพราะเป็นหนี้รุงรัง
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สูงวัยด้วยพระคุณ
วันพฤหัสบดี อ่าน มีคาห์ 6:6-8
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มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสาแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระเจ้าทรงมี
พระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้กระทาความยุติธรรม และรักสัจกรุณา
และดาเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า (มีคาห์ 6:8)
อายุของดิฉันย่างเข้าปีที่ 73 แล้ว ก่อนหน้านี้ดิฉันเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไป
เช่ น ร่ างกายค่ อ ย ๆ เสื่ อ มลง ความแข็ ง แรง พลั งงาน และแม้ แ ต่ ค วามอดทนก็
น้อยลงไปเรื่อย ๆ ด้วย ดิฉันต้องเลิกขับรถตอนกลางคืน ต้องใช้เครื่องช่วยฟังและ
ต้องสู้กับโรคไขข้ออักเสบ
ที่ ดิฉั น เคยใช้ชี วิตเพื่ อ ช่ว ยเหลื อ ผู้อื่ น เดี๋ยวนี้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
รู้สึกขมขื่นที่ ต้องลดงาน และกิจกรรมต่าง ๆ
แม้แต่การรับใช้แค่เล็กน้อยที่
ลง ดิฉันทั้งเสียใจ และเสียดายที่ไม่สามารถทา
ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่สาคัญ แต่มี
ทุก อย่างได้เหมือ นแต่ก่ อน ดิฉัน เริ่มสงสัยว่า
คุณค่าสาหรับพระเจ้า
ถ้ามีชีวิตต่อไปจะเป็นประโยชน์อะไร หรือดิฉัน
จะอยู่ไปทาไม
ดิฉันพบคาตอบในมีคาห์ 6:8 ที่สอนให้ยอมรับความชราด้วยความถ่อมใจ
ไปกับพระเจ้า พระวจนะพระเจ้าช่วยรื้อฟื้นความคิดเรื่องจุดประสงค์และผลของ
การทาพันธกิจว่า ดิฉัน ไม่จาเป็นต้องทางานใหญ่เพื่อสร้ างความเปลี่ยนแปลง แต่
ต้องเข้าใจเรื่อ งการทาพันธกิจและผลงานอย่างชัด เจน ทุ กครั้งที่ ดิฉัน อธิษ ฐาน
ขอให้ความยุติธรรมเข้าครอบครอง ทุกครั้งที่ดิฉันแสดงความเมตตา ทุกครั้งที่ดิฉัน
เห็นผู้อื่นสาคัญกว่าตนเอง โลกจะดีขึ้นแค่เล็กน้อย แต่เพียงเท่านี้พระเจ้าก็ทรงพอ
พระทัยแล้ว
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า เมื่อข้าพระองค์สงสัยในเรื่องจุดประสงค์ของชีวิต โปรดฟื้น
วิสัยทัศน์ของข้าพระองค์ขึ้นใหม่ ขอให้ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และถ่อมใจ
ท าทุ ก สิ่ งที่ ท าได้เพื่ อ ให้ โลกเป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ดี ขึ้ น อธิ ษ ฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
เวอร์จิเนีย เจลิเนก (เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา)
เป้าหมายของคาอธิษฐาน ผู้สูงอายุ
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 ใบสมัครเป็นสมำชิก “ห้องชั้นบน” 
ชื่อ–สกุล ……………………………………………………… เพศ……..… อายุ……ปี
ศาสนา……........สมาชิกคริสตจักร ………………….………..…………… ภาคที่ ……
ที่อยู่ เลขที่…… ถนน……………………....……….……ซอย ……………..……หมู่ท…ี่ …
แขวง/ตาบล…………………………………เขต/อาเภอ ………….………………...………
จังหวัด ………………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ………..…………
โทรศัพท์…………………………………………โทรสาร ……………….…………..…………
 สมัครเป็นสมำชิก “ห้องชั้นบน” 
ภำษำไทย

ค่าบารุงสมาชิกปีละ 240 บาท

เป็นเวลา ..… ปี

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