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บทบรรณาธิการ

ปณิธำนชีวิต
เขาทั้งหลายได้ขะมักเขม้นฟังคาสอนของจาพวกอัครทูตและร่วมสามัคคี
ธรรม ทั้งขะมั กเขม้นในการหั กขนมปั งและการอธิษ ฐาน เขามี ค วามเกรงกลั ว
ด้วยกันทุกคน และพวกอัครทูตทาการอัศจรรย์ และหมายสาคัญหลายประการ
(กิจการ 2:42-43)
เมื่อเริ่มปีใหม่ดิฉันได้ยินหลายคนพูดถึงการตั้งปณิธานและเป้าหมายของชีวิต
เราหารายชื่ อหนั งสื อในสั งคมออนไลน์ เราวางแผนในการอ่ าน หาสถานที่ว่าจะ
เดิ นทางไปที่ ไหนบ้ าง และเราหวังที่จะเลิ กนิ สั ย ไม่ ดี และสร้ างใหม่ ให้ ดี กว่าเดิ ม
บางครั้ งดิ ฉั นสงสั ยว่าเราใช้ เวลาฟั งและพู ดถึ งความหวังกั บ การตั้ งเป้ าหมายไว้
มากมาย การพูดถึงปณิธานปีใหม่นั้นง่ายแต่การทาตามที่ตั้งใจไว้นั้นยากกว่ามาก
ห้องชั้นบนฉบับนี้ มีผู้เขียนบทความหลายคนแบ่งปันเรื่องน่าท้าพิสูจน์และ
การกระท าที่ สะท้ อนให้ เห็ นพระคุ ณ ความรั กและความเมตตาต่ อชาวโลก เช่ น
คัดค้านการกดขี่ขม่ เหง การรับใช้ผู้อื่นโดยไม่ประสงค์สิ่งตอบแทน และชีวิตประจาวัน
ที่น่าสนใจหลายอย่ างโดยละเอี ยด ในกิ จการบทที่ 2 บอกว่าชุ มชนคริ สเตี ยนสมั ย
เริ่มแรกหั กขนมปั งด้ วยกั น ร่วมใจกั นช่ วยเหลื อคนขั ดสนและสรรเสริญ พระเจ้า
ปฏิ บั ติ ก ารเหล่ า นั้ น ช่ วยน าผู้ อื่ น ให้ ผู้ ค นหั น มาศึ ก ษาวิ ถี ชี วิ ต ของพระคริ ส ต์
และพยายามสร้างชุมชนให้เป็นคริสตจักร
ตามประสบการณ์ ของดิ ฉั น ปฏิ บั ติ การและทั ศนคติ ที่ ซื่อสั ตย์ และจริ งใจ
ของผู้อื่น ช่วยให้ดิ ฉันเห็ นว่าพระคริสต์ ทรงประทับ อยู่ในโลก ช่วยบั นดาลใจให้
ดิ ฉั น อยากมี ชี วิต แบบพระคริ สต์ มากขึ้ น ดิ ฉั นคิ ดถึ งเพื่ อนๆ และครอบครั วที่
อธิษฐานเผื่อและสนับสนุนดิฉันทั้งในยามมีความทุกข์และสุข คิดถึงที่ปรึกษาที่ตั้งใจ
ฟังปัญหาของดิฉันอย่างลึกซึ้งและยอมอยู่เป็นเพื่อนในยามที่ดิฉันต้องการที่สุด
เวลาอ่ านและภาวนาอธิษฐาน ดิ ฉั นหวังว่าท่ านจะพิจารณาค าถามต่าง ๆ
เช่น ท่านเห็นพระคริสต์ทรงทางานในชีวิตและในชุมชนของท่านหรือไม่ และปีนี้ท่าน
จะดาเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติพระคริสต์อย่างไร หวังว่าปี 2019 นี้จะเป็นปีที่ทุกคน
ชื่นชมยินดีและเต็มใจรับใช้พระคริสต์โดยการรับใช้ผู้อื่น
ลินด์เซย์ แอล. เกรย์
ผู้อานวยการกองบรรณาธิการห้องชั้นบน
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ดัชนี
กตัญญู
กลับใจ
กลัว
กล้ำ/เสี่ยง
กำรทรงนำ/เปลี่ยนแปลง
ของประทำนฝ่ำยวิญญำณ
ครอบครัว
เครียด/เน้น
ควำมหวัง
ควำมอุปถัมภ์ของพระเจ้ำ
เงินทอง
ฉลอง
ฉันทะภำระ
ชุมชนคริสเตียน
ดำเนินชีวิตด้วยควำมเชื่อ
เดียวดำย/ว้ำเหว่
เติบโต
ธรรมชำติ/กำรทรงสร้ำง,ควำมงำม
ฝึกวิญญำณ
พระคุณควำมรัก
พระเจ้ำประทับอยู่
พันธกิจเยี่ยมเยียน
พูดเรื่องควำมเชื่อ
ฟื้นฟู
มั่นใจ
มิตรภำพ/เพื่อน/เมตตำสงสำร
ยกโทษ
รักษำโรค
รับใช้/บริกำร
เริ่มต้นใหม่
เรื่องเศร้ำ
วัตถุนิยม
วำงใจ
วิตก/กระวนกระวำย
เสรีภำพ
เสียชีวิต/โศกเศร้ำ
หนุนใจ
อดทน
อธิษฐำน
อัธยำศัย ไมตรี
อุปถัมภ์บุตร
เอื้อเฟื้อ/ให้
อ่ำน/ศึกษำพระคัมภีร์

มกราคม 17
มกราคม 8, 25
มกราคม 18
มกราคม 3
มกราคม 17, 20
มกราคม 12, 18, 22
กุมภาพันธ์ 7
มกราคม 19, 30
มกราคม 12, 19, 26, 30
มกราคม 14, 23
มกราคม 15
มกราคม 23
มกราคม 6, 10, 17, 27
มกราคม 2, 11, 13, 16, 28
มกราคม 1, 7
มกราคม 9, 21, 28
มกราคม 9, 22, 25, 29
มกราคม 4, 18, 24
มกราคม 5, 31
มกราคม 5
มกราคม 21, 26
มกราคม 25
มกราคม 16, 29
มกราคม 8, 10
มกราคม 24, 27
มกราคม 15, 31
มกราคม 1, 2, 7
มกราคม 6
มกราคม 23
มกราคม 7, 14, 19
มกราคม 3, 21, 30
กุมภาพันธ์ 9
มกราคม 4, 20, 29
มกราคม 10
มกราคม 27
มกราคม 12
มกราคม 13
มกราคม 6
มกราคม 4, 11, 17, 18, 26
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กุมภาพันธ์ 6, 14, 20
กุมภาพันธ์ 2
กุมภาพันธ์ 3, 22
กุมภาพันธ์ 23
กุมภาพันธ์ 10, 18
กุมภาพันธ์ 25
กุมภาพันธ์ 28
กุมภาพันธ์ 14, 15, 18, 25
กุมภาพันธ์ 5, 6, 8, 12, 13,
17, 19
กุมภาพันธ์ 16
กุมภาพันธ์ 1, 13
กุมภาพันธ์ 8
กุมภาพันธ์ 5, 7, 12, 15, 19, 26
กุมภาพันธ์ 4, 11
กุมภาพันธ์ 1, 16, 24, 26
กุมภาพันธ์ 17, 22
กุมภาพันธ์ 7, 10
กุมภาพันธ์ 4, 9
กุมภาพันธ์ 9, 23
กุมภาพันธ์ 1, 3, 21
กุมภาพันธ์ 3, 18, 22, 27
กุมภาพันธ์ 18
กุมภาพันธ์ 2, 11, 28
กุมภาพันธ์ 21, 28
กุมภาพันธ์ 16, 24
กุมภาพันธ์ 20
กุมภาพันธ์ 14, 21, 28
กุมภาพันธ์ 25, 27
กุมภาพันธ์ 11
กุมภาพันธ์ 6, 14, 15, 25

ลี้ภัยไปอียิปต์
จิตรกร : ยูจีน เอเลกซิส กิรำร์เดต์ (ฝรั่งเศส 1853-1907)
อธิบำยภำพ : แคธรีน เอ. คิมแบล
ผูด้ ูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะคริสเตียน สถำนนมัสกำรห้องชั้นบน
-----------------------------------------------------------------------------จิตรกรยูจีน-เอเลกซิส กิราเดต์ ชาวฝรั่งเศสวาดภาพปกห้องชั้นบนฉบับนี้
โดยได้รับการดลใจจากกิตติคุณมัทธิวบทที่ 2 ซึ่งมารีย์กับโยเซฟและกุมารที่เพิ่ง
เกิดใหม่เดินทางลี้ภัยไปอียิปต์เพราะกลัวถูกสังหาร
บางทีจิตรกรคงจินตนาการว่า โยเซฟ มารีย์และทารกน้อยกาลังออกจาก
เมืองเบ็ธเลเฮมตอนกลางคืนและกาลังเดินอยู่บนพื้นดินที่ขรุขระ ในภาพลี้ภัยไป
อียิปต์นี้ กิราร์เดต์จับเรื่องตอนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ขอบฟ้า หลังจากที่เดินทางอย่าง
ทุลักทุเลตอนกลางคืน แสงสีทองสาดส่องภูมิทัศน์บนท้องฟ้าขณะที่หุบผาและ
หมู่บ้านเห็นแค่ราไรอยู่ในเฉดสีชมพูแกมน้าตาล ครอบครัวนี้กาลังเดินอยู่บนสันเขา
เห็นแสงอรุณยามเช้าสาดผ่านผ้าคลุมศีรษะของมารีย์ ให้เห็นใบหน้าของนางและ
กุมารเยซู มีเงาดายาวทอดจากย่างก้าวและไม้เท้าของโยเซฟ ซึ่งแหงนหน้ามองดู
ท้องฟ้ายามรุ่งเช้า ผมพอจะมองเห็นว่าโยเซฟรู้สึกโล่งใจ อบอุ่น และมีความหวัง
ที่มาพร้อมกับแสงอาทิตย์ยามเช้าตรู่
ขณะที่จับตาดูมารีย์และทารกน้อยอยู่นั้น ผมนึกสงสัยว่าโยเซฟกาลังคิดอะไร
อยู่ในใจ เราคงจาได้ว่าโยเซฟเป็นคนที่มีความเชื่อวางใจและเชื่อฟังพระเจ้าอย่างน่าทึง่
แต่ครอบครัวและเพื่อน ๆ ของท่านจะคิดถึงท่านอย่างไร ขณะที่ท่านพามารีย์และ
ทารกเพิ่งเกิดใหม่เดินทางไกลถึงแปดสิบไมล์ เพราะความฝันที่ท่านได้รับและตื่นขึ้น
กลางดึกแล้วเดินทางไปอียิปต์เท่านั้นหรือ หรือว่าท่านกาลังคิดอะไรอยู่
สาหรับโยเซฟแล้ว ดูเหมือนจะเป็นเรื่อ งของความเชื่อฟัง ท่านวางใจใน
พระเจ้าและทาตามพระบัญชาของพระองค์ แล้วเราเล่าคิดอย่างไรในปัจจุบัน ที่เรา
ถามว่าตอนนั้นโยเซฟกาลังคิดอะไรอยู่และมารีย์กาลังทาอะไร เราเองก็เหมือน
โยเซฟในเรื่องนี้ ที่กาลังทาตามพระบัญชาทั้ง ๆ ที่ตอนนี้เรายังไม่เข้าใจอะไรนัก
มีแต่ความมั่นใจในแสงอรุณรุ่งและการทรงนาของพระเจ้าเหมือนโยเซฟ

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

Prints of cover art are not available from Upper Room Ministries®.
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ปณิธำนปีใหม่
วันอังคำร อ่ำน สดุดี 67:1-7

1 ม.ค
2019

จิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียว
ความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ (สดุดี62:1)
ตอนเย็นวันส่งท้ายปีเก่า ระหว่างที่ใคร ๆ พากันวุ่นอยู่กับการเตรียมฉลอง
ปีใหม่อยู่นั้น ดิฉันยังคิดไม่ออกว่าปีใหม่นี้จะแก้ปัญหาอย่างไรดี แล้วก็นึกขึ้นได้ว่า
คาแนะนาต่าง ๆ จากครอบครัวน่ าจะดีที่สุด เพราะพวกท่านเหล่านั้นรู้จักดิฉั น
ดีกว่าใครอื่น ดิฉันจึงพิจารณาคาแนะนาทั้งหมดอย่างถี่ถ้วน และที่สุดก็ตกลงใจ
ว่า จะเป็ นตั วของตัวเอง ค าแนะนาของท่านเหล่ า นั้ นคงเพราะเห็ นว่า ดิ ฉั นมั ว
กระวนกระวายใจเรื่องปั ญ หาของคนอื่ นมากเกิ นไป จนแทบไม่ มีเวลาสาหรั บ
ตนเอง คืนนั้นพอสวมชุดนอนเสร็จดิฉันก็นึกออกว่าจะทาอย่างไรให้การตัดสินใจนี้
เกิ ด ผล และตกลงใจว่าไม่ ต้ องวาง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
แผนการแต่อย่างใด เพราะทั้งหมด
ข้าพเจ้าต้องการให้พระเจ้าทรงช่วย
ให้เป็นตัวของตัวเองได้อย่างไร
ที่ดิฉันปรารถนาก็คือพระเจ้า ความ
ในปีใหม่ที่กาลังจะมาถึง
รอดของตนเองและของครอบครัว
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดปี ขอให้ใจ
ข้าพระองค์จดจ่ออยู่ที่พระองค์ในการทาทุกสิ่งอย่าง และขอให้วางใจว่าพระองค์
ทรงประทับอยู่เคียงข้างทุกวัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
บริสตอล อี. เดอสเปน (มิสซูรี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน นักเขียนรุ่นใหม่
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2 ม.ค
2019

“สิ่งใหม่อยู่ที่ไหน”

วันพุธ อ่ำน 2 โครินธ์ 5:16-21
ในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริง สิง่ ที่น่านับถือ สิ่งทีย่ ุติธรรม
สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ทรงคุณ คือถ้ามีสงิ่ ใดที่ล้าเลิศ
สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดู (ฟีลิปปี 4:8)

วันที่ 31 ธันวาคม จูลูเด็กอายุ 3 ขวบทั้งตื่นเต้น มีความสุข และร้องเพลง
ซ้าๆ ว่า “วันพรุ่งนี้เป็นวันปีใหม่ พรุ่งนี้ทุกสิ่งจะเป็นของใหม่หมด” หลังจาก
รับประทานอาหารเย็นแล้วจูลูเข้านอนด้วยมีความหวังอย่างมาก
เช้ า ตรู่ วั น รุ่ ง ขึ้ น พอจู ลู ตื่ น นอนก็ รี บ วิ่ ง ออกไปข้ า งนอกและกลั บ มา
ที่ห้องรับแขก เขาถามเสียงดังด้วยความผิดหวังว่า “สิ่งใหม่อยู่ที่ไหน ข้ำงนอก
ไม่มีอะไรใหม่ ข้ำงในก็ไม่มีอะไรใหม่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ปีใหม่อยู่ที่ไหนครับ”
ข้
า
พเจ้
า
จะดารงชีวิตให้พระคริสต์
ดิ ฉั นเคยสงสั ย เหมื อนกั นว่ า
เป็นศูนย์กลางได้อย่างไร
บางครั้งดิฉันก็มองไม่เห็นสิ่งใหม่ในชีวิต
ของตนเอง ทั นใดนั้ นข้ อพระคั มภี ร์ ที่
พูดถึ งสิ่ งใหม่ ก็ผลุ ดขึ้นในความคิ ด 2 โคริ นธ์ 5:17 เตื อนสติดิ ฉั นว่า “ถ้ำผู้ ใดอยู่ใน
พระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถู กสร้ำงใหม่ แล้ว” จึงถามตนเองว่า “เดี๋ยวนี้ ฉั นอยู่ใน
พระคริสต์หรือไม่ มีอะไรเป็นเครื่องหมำยบอกให้รู้ว่ำฉันเป็นผู้ที่ถูกสร้ำงใหม่
บ้ำงไหม” ประการที่หนึ่ง ฟีลิปปี 4:8 บอกเป็นนัยให้ดิฉันใคร่ครวญเสมอว่าอะไร
คือ สิ่ง ที่จริง สิ่ งที่น่านับ ถือ สิ่ งที่ยุ ติธรรม สิ่งที่บริ สุทธิ์ สิ่ งที่น่ารัก สิ่ งที่ทรงคุ ณ
สิ่ง ใดที่ล้ าเลิ ศ และสิ่ ง ใดที่ค วรแก่ การสรรเสริ ญ ประการที่ 2 อยู่ ในกาลาเที ย
5:22-23 เตือนสติว่าดิฉันเป็นคนถูกสร้างใหม่ผลของพระวิญญาณจะเกิดผลเป็น
“ควำมรัก ควำมปลำบปลื้มใจ สันติสุข ควำมอดกลั้นใจ ควำมปรำนี ควำมดี
ควำมสัตย์ซื่อ ควำมสุภำพอ่อนน้อมและกำรรู้จักบังคั บตน” ในชีวิตของดิฉั น
ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเปิดโอกาสให้ได้เป็นผู้ที่พระองค์ทรงสร้างใหม่ในพระคริสต์
อธิษฐำน ข้าแต่ พระเจ้า โปรดประทานพระปัญญาเพื่อนาข้าพระองค์ทั้งหลาย
เดินทางไปสู่ชีวิตชั่วนิรันดร์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ศรีปารนา มหาธี (โอริสสา อินเดีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อให้มคี วามซื่อสัตย์และจริงใจในปีใหม่นี้
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วันพฤหัสบดี อ่ำน ลูกำ 19:1-10
8
พระเยซูตรัสว่า “ศักเคียสเอ๋ย จงรีบลงมา เพราะว่าเราจะต้องพัก
อยู่ในตึกของท่านวันนี้” (ลูกำ 19:5)

คนปีนขึน้ ต้นไม้ของพระเจ้ำ

ศักเคีย สเป็นคนเก็ บภาษีผู้มั่งมีเงินทองแต่ร่างเตี้ย เขาสามารถใช้เงินซื้ อ
ความส าเร็ จ ได้ ห ลายอย่ า ง แต่ ไม่ ส ามารถซื้ อ เก้ า อี้ แ ถวหน้ า เพื่ อ ดู พระเยซู
จึงพยายามปีนขึ้นต้นไม้เพื่อจะมองให้เห็นพระองค์
สาหรับผมแล้ว แค่ ปีนขึ้ นต้นไม้ก็น่ากลัวไม่ น้อย แต่ศั กเคียสเต็มใจเสี่ย ง
แม้จะแสนลาบากและน่าอับอายเพื่อจะมีโอกาสได้เห็นพระเยซู
พระเยซู ทรงขอให้เราไปหาพระองค์เหมือนเด็กไร้เดี ยงสา (มัทธิว 18:3)
จึ ง ไม่ น่ า ประหลาดใจที่ ท รงทอดพระเนตรเห็ น ศั ก เคี ย สอยู่ บ นต้ น ไม้ จึ ง เอ่ ย
พระโอษฐ์ว่าจะไปพักที่บ้านของท่าน ทาให้ชีวิตของศักเคียสเปลี่ยนใหม่ ยอมบริจาค
เงินให้ค นจน และชดใช้ เงิ นที่ท่า น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เคยฉ้ อโกงถึ งสี่เท่า สิ่งส าคั ญที่สุ ด
ถึงการเดินกับพระเยซูจะเสี่ยงอันตราย ก็คือท่านได้รับความรอด
พระเยซู เสด็ จ มำตำมหำ
แต่รางวัลนั้นดารงอยู่ชั่วนิรันดร์
และช่วยคนหลงทำง ไม่ว่ำจะอยู่
บนต้นไม้ห รือ อยู่ในป่ำใหญ่ ผมภู มิใจในความจริงที่ว่า พระเยซู ทรงปรารถนา
อย่างยิ่ งที่จะช่วยเรา เมื่อใดที่ผ มรู้สึ กไม่มั่นใจหรือกระอักกระอ่วนว่าก้ าวต่อไป
พระเจ้าจะทรงเรีย กให้ ทาอะไรบ้ าง ผมจะราลึ กถึ งศักเคีย ส ถ้ าเขาเต็ มใจเสี่ย ง
อันตรายเพื่อจะได้เห็นพระเยซูแล้ว ผมน่าจะเต็มใจเสี่ยงชีวิตเพื่อติดตามพระเยซู
มากกว่านั้นมิใช่หรือ
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความกล้าและถ่อมใจติดตาม
พระบุ ตรของพระองค์ แม้การทาเช่ นนั้นดูเหมือนจะเสี่ยงอั นตราย อธิษฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ฟีลลิป แคทเตอร์ตัน (แคนซัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนเก็บภาษี
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แรงปลอบใจหลังสูญเสีย

วันศุกร์ อ่ำน เยเรมีย์ 31:12-14
บุคคลผู้ใดโศกเศร้า ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลม (มัทธิว 5:4)

ดิฉันคิดเสมอว่าตนเองคงจะต้องมีลูกหลายคน หนึ่งปีหลังจากดิฉันกับสามี
แต่งงานกันแล้ว เรารู้สึกมีความสุขที่รู้ว่ากาลังจะได้ลูกคนแรก แต่หลังจากนั้นสอง
สัป ดาห์ก็แท้ง ทาให้ เราโศกเศร้า เสีย ใจที่ทารกน้ อยมี อายุ ในครรภ์ ข องดิ ฉันสั้ น
เพียงแค่ 13 วันเท่านั้น หลงดี ใจที่จะ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ได้ บ อกข่ า วดี แ ก่ เ พื่ อ นๆ และพี่ น้ อ ง
ความโศกเศร้าทาให้ข้าพเจ้า
เพราะเก็บความดีใจไว้ไม่ได้ แต่เดี๋ยวนี้
เราต้ องเศร้าใจและอาลั ยหาลู กที่ไม่ มี มองหาความปลอบใจจากพระเจ้า
โอกาสได้เห็นหน้า
การสูญเสียนี้ทาให้ดิฉันเสียน้าตาพร้อมกับความฝันที่จะได้อุ้มลูก จะได้ยิน
เสี ย งเขาหรื อเธอพู ดค าแรก จะได้ เห็ นลู กของเราเติ บ โตและพั ฒ นาบุ ค ลิ กภาพ
เฉพาะตัว คิดไม่ถึงว่าทั้ง ๆ ที่ดูแลครรภ์อย่างดีจะทาให้อนาคตของเราเกิดความวิตก
และหวาดกลัวว่าเราจะได้เป็นพ่อแม่กับเขาบ้างหรือไม่หนอ
แม้ขณะที่มีความเศร้าใจเราก็ยังได้รับพระพร ชุมชนคริสตจักร ญาติพี่น้อง
และเพื่อนๆ มาห้อมล้อมเราด้วยความรักและสงสาร มาฟังความทุกข์และปลอบใจ
เมื่อเราร้องไห้ เมื่อได้ระบายความทุกข์ในใจออกไปแล้ว ดิฉันกับสามีก็รู้จักและไว้ใจ
กันและกัน และวางใจในพระเจ้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในพระคริสต์ เรำได้รับกำลังใจ
เพื่อจะเดินหน้ำต่อไป ในที่สุดเราก็สามารถมีลูกที่สุขภาพดีถึงสองคน แสดงว่าพระ
เจ้าทรงประทับอยู่ด้วยระหว่างที่เรามีความทุกข์ และทรงช่วยให้เรามั่นใจไม่ว่าอะไร
จะเกิดขึ้น พระองค์ก็ยังทรงดีต่อเราเสมอ
อธิ ษ ฐำน ข้า แต่ พระเจ้า ขอบพระคุณ ที่ทรงปลอบใจเมื่อข้ าพระองค์ทั้ง หลาย
โศกเศร้า ขอทรงเตือนข้าพระองค์ให้รู้ว่า ความโศกเศร้าคือความสุขอย่างหนึ่ ง
เพราะช่ วยดึ ง ข้ า พระองค์ ให้ เข้ า มาอยู่ ใกล้ ชิ ด พระองค์ อธิ ษ ฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เคท อันเดอร์วูด (อิลลินอยส์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่โศกเศร้าเพราะแท้งลูก
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วันเสำร์ อ่ำน โรม 10:12-18
เมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรได้
และถ้าไม่มีใครใช้เขาไป เขาจะไปประกาศอย่างไรได้ ตามที่มีค้าเขียนไว้
ในพระคัมภีร์ว่า เท้าของคนเหล่านั้นที่น้าข่าวดีมา ช่างงามจริงๆ หนอ
(โรม 10:14-15)
ตอนสมัยยังหนุ่มผมเป็นคนส่งหนังสือพิมพ์ หลังเที่ยงของทุกวันจะเห็นผม
ปั่นรถจักรยานสีดาขาวไปบนถนนเพื่อทาหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ตรงเวลา ไม่ว่าฝนจะตก
หรือแดดจะออก เพื่อลูกค้าจะได้อ่านวารสารที่เกิดขึ้นนอกบ้านของพวกเขา ผมรู้สึก
เป็ นเกีย รติ ที่ห ลายคนไว้วางใจให้ ผ มทางานที่มีป ระโยชน์ ต่ อชีวิต ของพวกเขา
ผมจึงปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างจริงจังและจริงใจ
พระเจ้า ทรงใช้ พ วกอั ค รสาวกไปประกาศข่ า วยิ่ ง ใหญ่ ในสมั ย ของท่ า น
เหล่านั้น คือข่าวเรื่องชีวิตและคาเทศนาสั่งสอนของพระเยซู พวกท่านเหล่านั้น
เดินทางไปตามชนบทเพื่อประกาศข่าวดี เรื่องความรักของพระเจ้า และการพลี
พระชนม์เป็นเครื่องบูชาของพระเยซูเพื่อยกบาปให้ทุกคน ซึ่งเป็นข่าวน่าอัศจรรย์
ที่พระเยซูเสด็ จเข้ ามาในโลกเพื่อช่ วยทั้งชายและหญิ งทุกเผ่าพันธุ์ ไม่ว่าจะมั่ งมี
หรือยากจน จะมีอานาจมากหรือน้อย พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
และเป็นพระบุตรของพระเจ้า
พวกอัครสาวกพบอุปสรรคและสภาพอากาศเลวร้ายนานัปการ ถูกต่อต้าน
ถูกจาคุกและความตายบนเส้นทางที่นาข่าวประเสริฐไปประกาศ แต่ก็ยังทาหน้า ที่
อย่างจริงจัง เราเองก็ควรทาตาม
แบบอย่ า งของพวกอั ค รสาวก
ข้อคิดสำหรับวันนี้
โดยหาโอกาสประกาศเผยแพร่
ข้าพเจ้าจะหาโอกาสแบ่งปันข่าวดีทุกวัน
ข่าวดีทุกวัน
อธิษฐำน ข้ าแต่พระบิ ดา ขอให้
ข้าพระองค์ทั้งหลายพร้อมที่จะแบ่งปันพระวจนะของพระองค์เมื่อมีโอกาส อธิษฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ไมเคิล เจ. ฮอตช์คิสส์ (เท็กซัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์
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พระเจ้ำทรงให้กลับสู่สภำพดี

วันอำทิตย์ อ่ำน ฟีลิปปี 4:10-13
พระเจ้าทรงให้โยบกลับสูส่ ภาพดี เมื่อท่านอธิษฐานเผือ่ สหายของท่าน
และพระเจ้าประทานให้โยบมีมากเป็นสองเท่าของที่มีอยู่ก่อน (โยบ 42:10)
ในเดือนมกราคม 1995 ครอบครัวของเราประสบวิกฤติกาลอย่างหนัก คือ
เช้ามืดวันหนึ่งขณะที่เราไปพักร้อนอยู่ต่างถิ่น มีคนมาเคาะประตูและแจ้งให้ทราบว่า
รถยนต์ ข องเราถูกทาลายเสี ยหาย บ้า นก็ถู กไฟไหม้ พังราบเกือบไม่ เหลืออะไร
สิ่งทีเ่ หลืออยู่คือกระเป๋าเสื้อผ้าและสิ่งที่เรากาลังสวมอยู่เท่านั้น
ตลอดเวลาที่เกิดวิกฤติครั้งนั้น มีมือที่พระเจ้าทรงใช้ให้มาช่วยเราทันท่วงที
เราสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านพักของคริสตจักรที่กาลังว่างอยู่พอดี เป็นบ้านที่
สะดวกสบายมี เครื่องเรือนครบครั นและให้อยู่ฟรีถึงหกเดือน แล้วเพื่อนๆ ที่เป็ น
คริสเตียนช่วยกันรณรงค์หาทุนเพื่อช่วยเหลือ ซึ่งเราก็น้อมรับด้วยใจกตัญญู เพื่อน
คนหนึ่ งมอบพระคั มภี ร์ให้ เราเล่ มหนึ่ งที่ดิ ฉั นยั งทะนุ ถนอมไว้ ขณะที่เราสู ญ เสี ย
ทรัพย์สินมีค่าจานวนมากแต่ก็รอดชีวติ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
อีกทั้งยังได้รับความรักชนิดที่เราจะไม่
ข้าพเจ้ามั่นใจในความรักของพระเจ้า
มีวันลืม
แม้ในสถานการณ์ที่ยากลาบากที่สุด
ปัจจุบันเราตั้งบ้านอยู่ในชนบท
บนที่ ดิ นเกื อบ 6 ไร่ ครึ่ ง และยั งได้ รับพรจากพระเจ้ าทุ กวัน เราจึงรู้ว่าไม่ มี การ
สูญเสียใดใหญ่เกินจนพระเจ้าทรงฟื้นให้คืนสู่สภาพดีไม่ได้
อธิษ ฐำน ข้ าแต่ พระบิ ด า ขอบพระคุ ณ ที่ทรงดู แ ลข้า พระองค์ ทั้ง หลายเสมอ
โดยเฉพาะในยามทุกข์ยาก อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
มาร์กาแรต ยัง (นิวเซาธ์เวล ออสเตรเลีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่สญ
ู เสียบ้านหมดทัง้ หลัง
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สิ่งใหม่อยู่ตรงนี้
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วันจันทร์ อ่ำน อิสยำห์ 43:18-21
ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิง่ สารพัด
ที่เก่า ๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2 โครินธ์ 5:17)

ปี ใ หม่ แ ต่ ล ะครั้ ง เป็ น โอกาสให้ บ รรลุ ถึ ง ความส าเร็ จ ที่ ยั ง ท าค้ า งไว้
ผมปรารถนาจะเป็นนักศึกษาและนักกีฬาที่มุมานะอย่างหนัก แม้บางครั้งจะวิตก
กังวลว่าความล้มเหลวในอดีตจะส่งผลกระทบอนาคตของผม 2 โครินธ์บทที่ 5
บอกว่าตราบใดที่เราอยู่ในพระคริสต์ พระเจ้าไม่ทรงนับความล้มเหลวและความ
บาปของเรา แต่เรายังกลัวว่าจะไม่สามารถทาตามสิง่ ที่ฝันไว้ เพราะคิดว่าอดีตยังมี
ผลต่อความสาเร็จของเราในอนาคต
พระคั มภี ร์ส อนไม่ ให้ เราวิต กกัง วลเพราะเราเป็ นคนที่ถู กสร้า งใหม่ แ ล้ ว
เพราะพึ่งพาพระวจนะของพระเจ้า ผมจึงพยายามศึกษาหาความรู้โดยตั้งใจฟัง
คาแนะนาของครู ทบทวนคาแนะนานั้นอย่างต่อเนื่อง พยายามฝึกวิ่งและฝึกจิตไป
พร้อมกัน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ผมจะมองไม่ เห็ น เป้ ำ หมำย
เหล่ำนั้นได้ ถ้ำไม่เพ่งดูที่พระเจ้ำ กำร
ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้อดีตมาปัด
ทำตำมพระประสงค์ของพระองค์คือ ความสนใจให้เขวจากพระประสงค์
จุดสำคัญของเรำ ความรักของพระเจ้า
ที่พระเจ้าทรงมีสาหรับข้าพเจ้า
จะกระตุ้นเราให้ทางานหนักเพื่อจะได้
บรรลุถึงเป้าหมาย เราทาทุกสิ่งเพราะปรารถนาจะถวายเกียรติพระเจ้า เมื่อก้าว
เข้าสู่อนาคตเราสามารถพึ่งพระองค์ได้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในปีใหม่ทุกครั้ง
อธิ ษ ฐำน ข้ าแต่ พระเจ้าแห่ งการเริ่ มต้นใหม่ โปรดประทับ อยู่ กับ ข้ าพระองค์
ทั้งหลายระหว่า งย่างเข้ าสู่ ปี ใหม่ นี้ ขอให้ ความล้ มเหลวในอดี ตของข้ าพระองค์
ผ่านพ้นไป และขอให้ข้ าพระองค์ ชื่ นชมยิ นดีทุกวันใหม่ จาเพาะพักตร์พระองค์
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โรเบิร์ต แกนเซิร์ต (นอร์ธ คาโรไลนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่ไม่สามารถลืมความล้มเหลวในอดีตของตนเอง
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ทรงสัญญำจะยกควำมผิดให้
วันอังคำร อ่ำน มัทธิว 6:9-15

ถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิต
ในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วย (มัทธิว 6:14)
เมื่อหลายปีก่อน ดิฉันพบว่าตนเองนั่งที่บันไดหน้าบ้าน ทั้งโกรธและร้องไห้
เพราะถู กคนที่นั่งอยู่เคี ยงข้ างทาให้ อ กหั ก ดิ ฉั นเก็ บความเจ็บปวดไว้ในใจลึ กๆ
และคิดว่า สักวันหนึ่งจะกลับมาหาเขา ตอนนั้นดิฉันน่าจะพูดว่า “ฉันยกโทษให้เธอ”
ดิฉันต้องใช้เวลานานกว่าจะรู้ว่า การถือโทษโกรธและไม่ ยอมยกโทษให้ผู้อื่นนั้ น
ไม่ได้ทาให้ความเจ็บปวดหายไป รังแต่จะทาให้มันยืดเยื้อยาวนาน
พระคั ม ภี ร์ เ ตื อ นสติ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เราว่า หากปรารถนาจะได้รับ
เพื่อแสดงความกตัญญูที่พระเจ้าทรงยกโทษ การยกโทษเราจะต้องยกโทษ
ให้ผู้อื่นก่อน ดิฉันไม่รู้ว่ามีใคร
ให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะยกโทษให้ผู้อื่น
บ้ า งไหมที่ ไม่ จ าเป็ น หรื อ ไม่
ต้องการได้รับการให้อภัย บางครั้งเราเก็บความขมขื่นไว้ แต่ต้องสูญเสียสิ่งที่จะทา
ให้เราเป็นไท สิ่งที่ว่านั้นคือการยกโทษนั่นเอง
ที่เราตั ดสิ นใจยกโทษให้ ผู้ อื่นนั้ น ไม่ ได้ ห มายความว่าเขาคนนั้ นไม่ได้ รับ
ผลตอบแทน แต่ห มายความว่า เราไม่รักษาสิทธิในการแก้แ ค้นเขาไว้ในมือเรา
แต่มอบให้ พระเจ้าทรงทาตามพระทัย ของพระองค์ ถ้ำเรำกลับใจใหม่และทู ล
พระเจ้ำทรงทรำบ พระองค์จะเต็มพระทัยยกโทษให้เรำ เพรำะเรำเป็นบุตรของ
พระเจ้ำ เรำสำมำรถเลือกที่จะยกโทษให้ผู้อื่นได้ด้วยควำมเต็มใจ
อธิษ ฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายยกโทษแก่ผู้ที่ทาผิดต่อ
ข้าพระองค์ เหมื อนที่พระองค์ ทรงยกโทษให้ข้ าพระองค์ อธิษ ฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
คริสติน เบเกอร์ (หลุยเซียนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อช่วยให้ยกโทษแก่ผู้อื่น

12

มองดูรอบๆ
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วันพุธ อ่ำน เยเรมีย์ 2:4-8
พระเจ้าตรัสว่า “บรรพบุรุษของเจ้าจับความอะไรได้ในเราเล่า
เขาจึงไปห่างเสียจากเรา และไปติดตามสิง่ ไร้ค่า
และได้กลายเป็นสิง่ ไร้ค่า” (เยเรมีย์ 2:5)

ผมมี รถเข็ นที่ นั่งคู่ ส าหรับ ลู กสาวฝาแฝดของผม รถเข็ นคั นนั้ นมีห ลั ง คา
เหมื อนร่ มซึ่ งปกติ จะกางอยู่ เหนื อศี รษะ และสามารถดึ งลงมาบั งหน้ า เด็ กได้
ครั้งสุดท้ายนี้เราพาพวกเขาเที่ยวสวนสัตว์ ด้วยเหตุผลตามความเข้าใจของเด็ ก
อายุแค่สี่ขวบ ทั้งสองคนตั้งใจดึงหลังคารถเข็นลงมาบังตาตลอดเวลาขณะเที่ ยว
สวนสัตว์ ผมพยายามดึงขึ้นและพูดให้น่าตื่นเต้นว่า “ดูยีรำฟพวกนั้นซี ตัวมันใหญ่
จังเลย” แต่มือเล็ก ๆ สี่ข้างกลับยืน่ ขึ้นไปดึงกลับลงมาอีก รอบ ๆ ตัวพวกเขามีภาพ
น่าตื่นเต้ นอยู่ มากมาย แต่ พวกเขามองไม่ เห็ นอะไรเลย และเป็ นอย่ างนั้ นนานถึ ง
สามชั่วโมง
ผมเป็นใครที่จะบ่นได้ มีกี่ครั้งหนอที่พระเจ้าตรัสว่า “จงดูพระสัญญำช่วย
ปลอบใจของเรำซิ ” แต่ ผมปฏิ เสธไม่ ยอมศึ กษาพระคั มภี ร์เพื่อดู พระสั ญ ญานั้ น
พระเจ้าตรัสว่า “จงบอกให้เรำรู้
ว่ำเจ้ำขัดสนอะไร เพรำะเรำมี
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ของมำกมำยจะให้เจ้ำ” แต่ผม ข้าพเจ้าจะมองพระพรยิ่งใหญ่ที่อยู่รอบตัว
กลั บ เอาแต่ ฝั นหวาน พระเจ้ า
ตรั ส กั บ ผมว่ า “เจ้ ำ สำมำรถท ำสิ่ งที่ ไม่ เพี ยงแต่ เป็ น พระพรเดี๋ ย วนี้ เท่ ำนั้ น
แต่ สำมำรถสะสมไว้ ในสวรรค์ ได้ ด้ว ย” แต่ ผมกลั บใช้ เวลาไปทาอย่ างอื่ นแทน
บ่อยแค่ไหนหนอที่ผมยื่นมือขึ้นไปดึงสิ่งต่าง ๆ ลงมาบังตาไว้
พระเจ้า ประทับ อยู่ รอบตั วเรา พระองค์ ท รงพร้ อ มจะมอบความมั่ น ใจ
และพระพรมากมาย ขอเพียงให้เรามีความเชื่อและเอื้อมมือไปรับไว้ก็จะประกาศ
ด้วยเสียงดัง ๆ ได้ว่า “ดูพระพรยิ่งใหญ่เหล่ำนี้ซิ”
อธิษฐำน ข้ าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าพระองค์ ทั้งหลายลืมตาดูพระพรอั นอุด มของ
พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
บ๊อบ ลาฟอร์ก (นิวเจอร์ซี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เจ้าหน้าที่สวนสัตว์
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ฟื้นควำมดีด้วยควำมรัก
วันพฤหัสบดี อ่ำน โคโลสี 3:12-14
จงมีใจถ่อมลงทุกอย่าง และใจอ่อนสุภาพอดทนนาน
และอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก (เอเฟซัส 4:2)

เมื่อไม่นานมานี้ ดิฉันอ่านบทความเรื่องของชนเผ่าหนึ่งซึ่งอยู่ทางเหนือของ
จังหวัดนาตาล แอฟริกาใต้ ตามประเพณีของเผ่าดังกล่าว ถ้ามีใครทาผิดหรือทา
อั นตรายแก่ ผู้ อื่น บรรดาสมาชิ กของเผ่ าจะพาผู้ ที่ ท าผิ ด ไปที่กลางหมู่ บ้ านและ
ห้อมล้อมเขาหรือเธอผู้นั้นไว้สองวัน ระหว่างนั้นสมาชิกของจะเผ่าพูดถึงความดี
ต่า ง ๆ ที่เขาหรือเธอเคยทาไว้ พิธีนี้มีจุดประสงค์ เพื่อจะช่ วยฟื้นและเน้นว่า ที่
จริงแล้วเขาหรือเธอผู้นั้นโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนดี
บ่อยครั้งดิ ฉันมั กโน้ มเอี ยงอยาก
ข้อคิดสำหรับวันนี้
กระท าต่ อ ผู้ อื่ น อย่ า งไร้ ค วามเมตตา
การโอบล้อมผู้คนด้วยความรัก
โดยเฉพาะเมื่อคนนั้นทาผิด เราชอบพูด
สามารถบาบัดรักษาและ
ถึ ง ความผิ ด ของเขาซ้ าซาก แม้ แ ต่ ก าร
ฟื้นสภาพของชุมชนได้
เลี้ยงลูก เราก็ค่อนข้างจะเน้นในทางลบ
มากกว่าทางบวก
แต่ พระคัมภี ร์ส อนให้ เรารัก พระเยซูต รั สไว้ในมั ทธิว 22:39 ว่า “จงรั ก
เพื่อนบ้ ำนเหมือ นรักตนเอง” กาลาเทีย 6:1 เตือนเราว่า “แม้จับผู้ใดที่ละเมิ ด
ประกำรใดได้ ท่ ำนซึ่ งอยู่ ฝ่ำยพระวิ ญญำณ จงช่ว ยผู้นั้นด้ ว ยใจอ่ อ นสุภ ำพ
ให้เขำกลับตั้งตัวใหม่” ให้เราปฏิบัติตอ่ ผู้อื่นเหมือนที่เราต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเรา
ถ้าทาเช่นนั้นก็เท่า กับ ได้ทาตามแบบอย่า งของพระเยซู ผู้ ทรงรั กทั้ง ๆ ที่เราไม่
สมควรได้รับ
อธิ ษ ฐำน ข้ าแต่พระเจ้า ข้ าพระองค์ ทั้งหลายยอมรั บ ว่า ข้า พระองค์มิใช่ ค นดี
พร้อมทุกอย่าง โปรดทรงให้อภัยและสอนข้าพระองค์ให้ทาตามแบบอย่างความ
เมตตาของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
นาร์ดา วากัส (สาธารณรัฐ โดมินิกัน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ประชาชนชาวแอฟริกาใต้
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กลิ่นหอมของพระเยซู

11 ม.ค
2019

วันศุกร์ อ่ำน 2 โครินธ์ 2:14-17
ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงน้าเราเสมอมาโดยพระคริสต์ดว้ ยความมีชัย
และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์
ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง (2 โครินธ์ 2:14)
ขณะเดินทางท่องเที่ยวที่ภาคเหนือของรัฐยูทาห์ ดิฉันรู้สึกซึ้งในพระบารมี
ของพระเจ้า ตาของดิฉันได้ชื่นชมยอดภูเขาวาสัทช์ที่มีหิมะปกคลุมดูสวยงาม ได้เห็น
แสงอาทิตย์สะท้อนผิวน้าในทะเลสาบเกร็ทซอลต์เป็นประกายระยิบระยับ และ
รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับฝูงวัวกับเสียงร้องจิ๊บๆของนกกางเขน พอลมโชยมาปะทะหน้า
เบาๆ ดิฉันอดใจไม่ได้จึงร้องเพลงสรรเสริญพระผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง
สภาพแวดล้อมที่สวยงามตามเส้นทางที่ดิ ฉันชื่น ชม ซึ่งปกติจะมีกลิ่นตั ว
สกั๊งค์ฉุนกึกอยู่นานหลายวัน เมื่อไม่นานนี้ดิฉันเดินผ่าน “เหรียญรูปตัวสกั๊งค์ ”
ท าให้ ส งสั ย เรื่ องกลิ่ น สกั๊ ง ค์ ที่ ดิ ฉั น ทิ้ ง ไว้ร ะหว่ า งมี ป ฏิ กิ ริย ากั บ ผู้ อื่น แต่ ล ะวั น
ท่านเปาโลเตือนว่าเราเป็น “กลิ่นหอมของพระคริสต์” และกลิ่นหอมของพระเจ้า
ที่แพร่ผ่านเราไปทุกแห่งหน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เมื่ อดิ ฉั นทาจมู กย่ นเพราะได้ กลิ่ น
ข้าพเจ้าจะหาทางกระจาย
เหม็ นของตั ว สกั้ ง ค์ ท าให้ นึ กสงสั ย เวลา
กลิ่นหอมของพระคริสต์ทุกวัน
ดิฉั นส่ ง “กลิ่น” ของตนเองฉุนกึกตอนที่
ฉุนเฉี ยว ขมขื่ น หรือหลงผิด คิด ว่าตนเอง
เป็นเหมือนลูกข่างหมุนรอบตัวเอง ดิฉันทาให้คนอื่นเห็นคริสเตียนแล้วทาจมูกย่น
เพราะจิตวิญญาณของดิฉันส่งกลิ่นเหม็นหรือไม่หนอ นั่นไม่ใช่สิ่งที่ดิฉันอยากจะ
เป็นพยานหรอก ถ้าดิฉันใช้เวลาแสวงหาพระพักตร์พระเจ้าในพระคัมภีร์ ฤทธานุภาพ
ของพระองค์จะชาระดิฉันให้สะอาดหมดจด กลิ่นที่ดิฉันส่งเข้าไปในโลกจะเป็น
กลิ่นหอมกรุ่นด้วยพระคุณ ความรัก ความจริงของพระเจ้า
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปลี่ยนและเตรียมข้าพระองค์
ทั้งหลาย ให้นากลิ่นหอมแห่งชีวิต และความรักของพระองค์เข้าไปในโลก อธิษฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แอนเดรีย เนลสัน (ยูทาห์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน นักเดินทางไกล
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ตอบรับเสียงร้องเรียก
12 ม.ค
2019
วันเสำร์ อ่ำน มัทธิว 7:7-11
พระเนตรของพระเจ้าเห็นคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์
สดับค้าอ้อนวอนของเขา (สดุดี 34:15)
ระหว่างสัปดาห์ภรรยาของผมเลี้ยงหลานสองคน คอตตันหลานคนเล็กอายุ
สองขวบยังพูดไม่ค่อยได้ ดังนั้นเมื่อเขาอธิบายเป็นคาพูดไม่ได้ เขาจะร้องไห้ เขารัก
รถไฟของเล่นเด็กเป็นพิเศษ ถ้าเขาหามัน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ไม่ พบเขาจะร้องขอให้ ช่วยหา ไม่ ว่าเขา
พระเจ้าทรงฟังความต้องการของ
จะร้องขออะไรเราจะตอบเพราะรักเขา
ข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร
ใน เรื่ อ ง นี้ พ ระ เจ้ า ก็ เช่ น กั น
พระองค์ทรงเฝ้าดูเราและทรงตอบคาที่เราทูลขอความช่วยเหลือ พระองค์สามารถ
ได้ยิ นคาอธิษฐานของเรากับของอีกหลายล้านคนที่ทูลขอพระองค์พร้อม ๆ กั น
บางวันคอตตันต้องการให้ช่วยมากกว่าปกติจนยายของแกเหน็ดเหนื่อย แต่พระเจ้า
ทรงมีพลังมากกว่าภรรยาของผม พระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อเราทู ลขอต่ อ
พระองค์
ถึงคาทูลขอบางอย่างของผมจะไม่สู้ส าคัญ เท่าไรนั ก แต่ถ้ าเราพบวิกฤต
ร้ายแรงหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน พระเจ้ามิได้ทรงจากัดเวลาให้เราทูลขอ พระองค์ทรง
เชิญเราให้เข้าเฝ้าเวลาใดก็ได้ ซึ่งผมก็ทาเช่นนั้นเหมือนบุตรของพระองค์ พระเจ้า
ผู้ทรงเป็นพระบิดาทรงฟังคาทูลขอของเราเท่า ๆ กัน ทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่
พระองค์ทรงตอบคาอธิษฐานของผมอย่างดีทสี่ ุดเสมอ ไม่ว่าผมจะเห็นด้วยหรือไม่
ก็ตาม พระเจ้ารักที่จะประทานของดีแก่เราเหมือนพ่อที่ปรารถนาดี
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงฟังและทรงตอบคาทูลขอ
ของข้าพระองค์ทั้งหลาย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
มาร์ติน ไวลส์ (เซาธ์คาโรไลนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กาลังดูแลลูกหลานของตน
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ต้อนรับทุกคน
วันอำทิตย์ อ่ำน ยำกอบ 2:1-9

13 ม.ค
2019

(พระเจ้าทรงประกาศว่า) “เราจะพูดกับโลอัมมีว่า ‘เจ้าเป็นประชากร
ของเรา’ และเขาจะกล่าวว่า ‘พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์’ ”
(โฮเชยำ 2:23)
เวลานมั ส การพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ ชายคนที่ นั่งอยู่ ม้ายาวแถวสุ ดท้า ย
จะทักทายทุกคนที่เข้ามาในโบสถ์ ไม่ว่าจะเป็นแขกแปลกหน้า ผู้เพิ่งเข้ามาใหม่
หรือคนไร้บ้าน หากคนใดที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เขาจะแนะนาตนเองและถามชื่อ
เขาหรือเธอคนนั้น พอถึงเวลามอบสั นติสุขให้กันและกัน เขาจะเดินไปที่ผู้ มาใหม่
นั่งอยู่และจับมือต้อนรับด้วยความยินดี
ดิฉันรักน้ าใจของชายคนนี้ พระเยซู เองก็ทรงมีน้าพระทัยอย่างเดียวกั น
พระองค์ ทรงพร้ อมและยืนต้ อนรับ เราแต่ ล ะคนและทุกคน ไม่ ว่า เราจะมี ฐานะ
อย่างไร พระองค์ ทรงเรียกชื่ อเราและจับมือเรา พระเยซูทรงรักและยิ นดีต้ อนรั บ
ทุกคนเข้ ามาฟังพระโอวาท และเข้ าสู่ พระสั ญญาแห่ งชี วิตนิรันดร ดิ ฉันอธิษฐาน
ขอให้ ต นเองท าตามแบบอย่ า งของ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระองค์ เสมอ ไม่ ใช่ เฉพาะวันอาทิ ตย์
พระเจ้าทรงรักและรู้จักชื่อข้าพเจ้า
เท่านั้น แต่ทุกวันตลอดสัปดาห์
อธิ ษ ฐำน ข้ าแต่ พระเจ้า พระองค์ผู้ ทรงเมตตา ขอบพระคุ ณที่พระองค์ ทรง
ส่ง พระเยซู ค ริ ส ต์ พระบุ ต รมาชี้ ทางชี วิต ใหม่ ขอทรงช่ วยข้ า พระองค์ ทั้ง หลาย
ให้ทาตามแบบอย่างของพระองค์เสมอ และให้แสดงความกรุณาปรานีแก่ทุกคน
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โมนิกา เอ. แอนเดอร์มานน์ (นิวยอร์ก)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนชายขอบสังคม
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14 ม.ค
ลงเรือลำเดียวกัน
2019
วันจันทร์ อ่ำน มัทธิว 8:23-27
พระเยซูตรัสตอบว่า “เหตุไฉนจึงขลาดนัก ช่างมีศรัทธาน้อยเสียจริงๆ ”
แล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเล คลืน่ ลมก็สงบเงียบทั่วไป
(มัทธิว 8:26)
ตอนที่ดิฉันเรียนจบชั้นมัธยมโดยพระคุณของพระเจ้าและสอบได้ที่หนึ่งของ
จังหวัด ทุกคนแสดงความยิ นดีกับดิ ฉัน จาได้ว่าตอนนั้นเพื่อนๆ พูดกั นว่าพระเจ้า
ทรงดีกับดิฉันมาก แต่ดิฉันกลับทุกข์ใจ ไร้สันติสุข และนอนไม่หลับ ที่ดิฉันเป็นทุกข์
เพราะถึงจะสอบผ่านและถูกเรียกให้ไปเรียนต่อ แต่ครอบครัวไม่มีเงินส่ งไปเรียน
ความเชื่อทาให้มั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงประทับกับดิฉันมาไกลขนาดนี้แล้วจะทรงดูแล
ดิฉันจนตลอดรอดฝั่ง แต่ครอบครัวของดิฉันประสบวิกฤตการณ์ด้านการเงิน
ดิ ฉั น คิ ด ถึ ง ตอนที่ พ ระเยซู แ ละ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
สาวกของพระองค์ ข้ ามทะเลสาบไปฝั่ ง
วันนี้ข้าพเจ้าจะจาใส่ใจว่าพระเยซู โน้น ทั้งๆ ที่พวกสาวกรู้ว่าพระเยซูทรงอยู่
ในเรือกับพวกเขาแต่ก็ยังกลัวเมื่อเกิดพายุ
ทรงอยู่ในเรือลาเดียวกับข้าพเจ้า
เราก็ เช่ นกั น เรามี พระเยซู ทรงอยู่ ในเรื อ
กั บ เรา แต่ พ อเกิ ด ปั ญ หากลั บ ลื ม ไปว่ า เราสามารถพึ่ ง พระองค์ ผู้ ยิ่ งใหญ่ กว่ า
ปัญหาใดๆ ให้ทรงพาเราไปจนตลอดรอดฝั่ง แท้ที่จริงแล้ว ตอนนั้นพระเยซูบรรทม
หลับตลอดทางเพราะทรงรู้ว่าไม่มีอะไรต้องกลัว พอถูกพวกเขาปลุกให้ตื่น พระองค์
จึงตรัสว่า “เหตุไฉนจึงขลำดนัก ช่ำงมีศรัทธำน้อยเสียจริง ๆ” แล้วก็ทรงลุกขึ้นห้าม
ลมและคลื่นให้สงบลง
ในที่สุดดิฉันก็ได้ รับทุนเรียนต่ อจนสาเร็จการศึกษาสี่ปี ถ้าเรารู้ว่าพระเยซู
ทรงอยู่ในเรือลาเดียวกับพวกเรา ก็เชื่อได้เลยว่าพระองค์จะทรงห้ามพายุให้
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พระเจ้า พระบิ ด าบนสวรรค์ โปรดช่ วยข้ าพระองค์ ทั้ง หลาย
ให้ราลึ กว่าพระองค์ ทรงอยู่ ด้ วยเสมอแม้ในเวลามีปั ญ หา อธิษ ฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แมรี นีโอกาบี เพนพาราไดส (เคียมบู เคนยา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กาลังหาทุนศึกษาต่อ
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ของขวัญอีกปีหนึ่ง

15 ม.ค
2019

วันอังคำร อ่ำน สดุดี 139:1-18
ขอพระองค์ทรงสอนให้นบั วันของข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มปี ัญญา (สดุดี 90:12)

ผมอยู่ที่บ้านพักสาหรับผู้เกษียณจากการทางาน รับผิดชอบจัดงานเลี้ย ง
อาหารเย็นวันเกิด แต่ละเดือนผมจะแบ่งปันข้อพระคัมภีร์ข้างบนนี้ การฉลองวันเกิด
อาจจะเป็นเวลาสาหรับทบทวนสถานการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ว่าเรา
เติ บ โตขึ้ นมาในพระคุ ณ ของพระเจ้า ได้ อย่ า งไร เรีย นรู้จักรักเพื่อนบ้ านเหมื อน
ที่พระเจ้าทรงรักเราหรือไม่ และยอมรับสารภาพความบกพร่อง มิได้ทาตามการ
ทรงนาของพระเจ้าเพื่อให้ชีวิตเป็นที่พอพระทัยพระองค์หรือไม่
บางครั้งก็อ่านสดุดีบทที่ 139 ในการฉลองวันเกิด ซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์ที่สอน
ให้ รู้จักพระเจ้า เป็ นส่ วนตั ว ว่า พระองค์ ทรงอยู่ ต รงไหนในชีวิต ของเรา ผู้ เขี ย น
เพลงสดุดี รู้จักพระเจ้าอย่า งลึ กซึ้ ง และรู้ว่า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระผู้ ส ร้ า งและพระผู้ ไถ่ ข องท่ า นประทั บ
อยู่ ด้ วยเสมอ ไม่ ว่า จะทาอะไร จะไปที่ไหน ชีวิตแต่ละปีเป็นโอกาสเติบโต
แม้ กระทั่งเมื่อชีวิตของท่า นพยายามหลบลี้
ในพระคุณของพระเจ้า
หนีหน้าพระองค์
ไม่ ว่าเราจะเป็ นคนหนุ่มสาวหรือแก่ชรา เราสามารถมองหาว่าพระองค์
ประทับ อยู่ ที่ใดและมอบถวายเวลาเพื่อรับ ใช้ พระเจ้าและเพื่อนมนุ ษ ย์ ด้วยกั น
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ผู้ทรงพระคุณและเมตตา โปรดช่วยข้าพระองค์
ทั้งหลายตอบรับการทรงนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมอบกายถวายตนเพื่อ
ดารงชีวิตอย่างซื่อสัต ย์ในวันเดือนปีที่กาลังมาถึงนี้ ขออธิษฐานเหมือนที่พระเยซู
ทรงสอนว่า “ข้ำแต่พระบิดำแห่งข้ำพระองค์ทั้งหลำย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้
พระนำมของพระองค์เป็นที่เคำรพสักกำระ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มำตั้งอยู่
......และพระสิริเป็นของพระองค์ สืบๆ ไปเป็นนิตย์” (มัทธิว 6:9-13) อธิษฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เอลเมอร์ เอ. ดิกสัน (ฟลอริดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผูท้ ี่มีวันเกิดในเดือนนี้
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วันมีงำนยุ่ง

วันพุธ อ่ำน โคโลสี 2:6-10
เมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสตเจ้าแล้วฉันใด จงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉันนั้น
จงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์ และมั่นคงอยู่ในความเชื่อ
ตามที่ท่านได้รับค้าสั่งสอนมาแล้ว และจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณ
(โคโลสี 2:6-7)

มีอยู่วันหนึ่ง ขณะอยู่ที่โรงเรียนดิฉันต้องสอบสองวิชาที่ไม่เคยเรียนมาก่อน
เช้าวันนั้นเพื่อนคนหนึ่งประสบปัญหาหนักแต่ต้องเข้าสอบวิชาหนึ่งด้วย ถึงดิฉัน
รู้สึกเสียใจกับเธอ แต่ดิฉันบอกตนเองว่าช่วยอะไรเธอไม่ได้ เพราะต้องเตรียมตัว
เข้ าสอบ ดิ ฉั น ต้ องการสอบให้ ได้ ค ะแนนดี ที่สุ ด ทั้ งสองวิช า หลั ง จากนั้ นในวัน
เดียวกัน ดิฉันรู้ดีแก่ใจว่าตนเองทาผิดที่ทอดทิ้งเพื่อน ถึงการสอบให้ได้คะแนนสูง
จะสาคัญ ก็จริง แต่การทาตัวเป็นเป็ น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เพื่อนที่ดีก็สาคัญด้วย โดยเฉพาะเมื่อ
ข้
า
พเจ้
าจะเดินตามรอยพระบาท
ใครบางคนกาลังประสบปัญหาหนัก
ชีวิตประจาวันที่มีแต่งานยุ่ง ท้า พระเยซูในโลกที่มีแต่งานยุ่งวุ่นวาย
เราให้พิสูจน์การดาเนินชีวิตตามค่านิยม
ของคริสเตียน แต่บ่อยครั้งก็ลืมเดินตามรอยพระบาทของพระเยซู ชีวิตมิได้มีแค่การ
เล่าเรียน ทรัพย์สินเงินทองหรือกิจกรรมต่างให้ความสุขความพอใจเท่านั้น ชีวิตคือ
การทาดีต่อผู้อื่นและฉายแสงของพระคริสต์ในชีวิตของคนที่อยู่รอบข้าง
ถ้าเดินตามรอยพระบาทของพระเยซู เราจะสามารถช่วยโลกให้ มีความ
ปรานีและเมตตาสงสารมากขึ้น ถึงชีวิตของเราจะมีงานยุ่งแค่ไหน พันธกิจที่แท้จริง
ของการเป็นคริสเตียนก็คือการคอยสังเกตว่ามีใครตกอยู่ในที่มืด และฉายแสงแห่ง
ความรักของพระเจ้าแก่เขา
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายมิให้หมกมุ่นอยู่กับชีวิต
ที่มีแ ต่งานยุ่ ง แต่ให้ ห าเวลาแบ่ งปั นความรักของพระองค์แ ก่ผู้ อื่น อธิษ ฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เจนนี เออรอย์ลา (นอร์ธ คาโรไลนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน นักเรียนกาลังเตรียมตัวสอบ
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วันพฤหัสบดี อ่ำน เอเฟซัส 2:11-22
ในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิท และเจริญขึ้นเป็นวิหาร
อันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในพระองค์นั้น ท่านก็ก้าลัง
จะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วย
(เอเฟซัส 2:21-22)

ผมยืนอยู่ใกล้ๆ อาคารหลังใหญ่ ที่กาลังจะถูกทุบ ทิ้ง อาคารหลังนี้เคยใช้
เป็นสานักงานธุรกิจและองค์กรหลายอย่าง คริสตจักรของผมเคยเช่าบริเวณหนึ่ง
เป็นที่นมัสการ ขณะยืนอยู่ตรงนั้น ผมคิดถึงวันอาทิตย์ แรกที่ผมเข้ าไปนมั สการ
ในอาคารหลังนั้น ผมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้พบบ้านฝ่ายวิญญาณ นี่
คือประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของผม
ที่นี่ผมได้รู้จักพระเยซูและพระวจนะของพระเจ้า ได้พบผู้คนที่น่าประทับใจ
มากมายซึ่งกลายเป็นพี่น้องในความเชื่อทั้งชายหญิง พวกเขาเป็นเพื่อนที่สัตย์ซื่อ
ไว้ใจได้ หากเมื่ อใดที่ผ มมี ค วามจาเป็ น ต้ องพึ่ ง พา พวกเขาจะมาอยู่ ด้ วยคอย
ช่ วยเหลื อ ในใจผมเต็ ม ด้ ว ยความรู้ สึ ก
ข้อคิดสำหรับวันนี้
กตัญญูรู้คุณพวกเขาและอาคารนี้ที่ได้พบ
พวกเขาเป็นครั้งแรก
คริสตจักรของข้าพเจ้า
อาคารเก่ าหลั ง นั้ นถู กทุบ ทิ้ง เพื่ อ
เป็นมากยิ่งกว่าอาคารหลังหนึ่ง
ท าเป็ น ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ปั จ จุ บั น เรา
นมัสการพระเจ้าในอาคารที่ค ริสตจักรของเราเป็ นเจ้าของ ตั้ งอยู่ใกล้กับอาคาร
หลังเก่าและใช้งานได้เป็นอย่างดี ถึงผมจะชอบคิดถึงอาคารเก่าหลังนั้น แต่คาพูด
ของเปาโลในเอเฟซัสเตือนผมให้รู้ว่ า คริสตจักรไม่ใช่อาคาร คริสเตียนต่างหาก
ที่รวมตั วกั นเป็ นคริ ส ตจักร ท่า นบอกให้ เราผนึ กใจกั นไว้ให้ แ น่ นหนาเพื่ อเป็ น
“วิหำรบริสุทธิ์ของพระเจ้ำ”
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณสาหรับการสามัคคีธรรมกับเพื่อนคริสเตียน
ผู้เป็นของขวัญที่พระองค์ประทานให้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ไรโฮ ปอร์ส (เอสโทเนีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กาลังแสวงหาคริสตจักรเป็นบ้านฝ่ายวิญญาณ
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กำรปกป้องของพระเจ้ำ
วันศุกร์ อ่ำน มัทธิว 28:1-10, 16-20
อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด
เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า (อิสยำห์ 41:10)

ขณะที่ดิฉันกาลังขับรถจากตัวเมืองซีแอตเติลไปยังเมืองดูวาลล์ รัฐวอชิงตัน
มีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าดังสนั่นไปทั่วบริเวณ หลานสาวอายุ 9 ขวบของดิฉันที่นั่งอยู่เบาะ
หลังรถร้องไห้เสียงดังด้วยความกลัว ดิฉันหันไปมองเห็นเธอตัวสั่นน้าตาไหลอาบแก้ม
แต่ก็ช่วยเธอไม่ได้เพราะเอื้อมมือจากเบาะหน้าไปไม่ถึง ทันใดนั้นเสียงร้องไห้ของเธอ
ก็เบาลง ดิฉั นหั นกลับไปมองดู อีกครั้งก็ เห็นปาล์ เมอร์ หลานชายของดิ ฉันลูบแขน
น้องสาวเบาๆ และพูดว่า “เคย์ลำ ไม่เป็นไรหรอก คิดถึงเรื่องสนุก ๆ กันดีกว่ำ
จำได้ไหมที่เรำวิ่งชนะพี่น้องคนอื่น ที่สวนไงล่ะ” เธอหัวร่อและพยักหน้า เสียงฟ้า
ร้องฟ้าผ่ายิ่งดังมากขึ้นตลอดทางที่ขับรถไป แต่เคย์ลาไม่ร้องไห้อีกเพราะปาล์เมอร์
ยังกอดไว้และปลอบใจเธออยู่
ดิ ฉั นยิ้ มด้ วยความภู มิ ใจในตั วปาล์ เมอร์ และคิ ดถึ งหลายครั้ งที่ ดิ ฉั นเคย
ปลอบใจตนเองให้หายกลัว เพราะดิฉันเป็นบุตรของพระเจ้าจึงรู้ว่าเวลาเกิดวิกฤตการณ์
หรือถูกท้าทาย พระเจ้าทรงโอบกอดดิฉันและช่วยปลอบใจให้หายกลัว ดิฉันจาเรื่อง
ที่พระเจ้าทรงปลอบอิสราเอลให้มีความมั่นใจเช่น “อย่ำกลัวเลย เพรำะเรำอยู่กับเจ้ำ”
พระเยซู ท รงย้ าพระสั ญ ญานี้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
อี กครั้ งว่ า “เรำจะอยู่ กั บ เจ้ ำ
เมื่อเกิดความสงสัยและหวาดกลัว ข้าพเจ้า
ทั้ งหลำยเสมอไป จนกว่ ำจะ
สามารถพึง่ พระสัญญาของพระเจ้าได้
สิ้นยุค” (มัทธิว 28:20)
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าแห่งการชูใจ ขอบพระคุณที่ทรงประทับอยู่กับข้าพระองค์
ทั้งหลายไม่ เปลี่ยนแปลง และพระดารัสที่ให้ค วามมั่ นใจว่าจะทรงพิทักษ์ รักษา
และปลอบใจข้าพระองค์ทั้งหลาย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
อาร์ลีน เรนส์ กราเบอร์ (แคนซัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน บรรดาผูท้ ี่หวาดกลัว
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วันเสำร์ อ่ำน กิจกำร 3:1-10
จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน
(ลูกำ 11:9)

ตอนที่ลูกๆ ของผมยังอยู่ ในวัยก่ อนเข้าโรงเรี ยน ผมเคยขอให้ พวกเขาท า
บางอย่าง เช่น เก็บของเล่นในห้องของพวกเขา หรือทาเตียงให้เรียบร้อย บางครั้ง
เขาตอบว่า “หนู ยังเล็ กเกิ นไป” เมื่ อพวกเขาโตพอที่ จะท าได้ แล้ ว ก็ ยั งไม่ ยอม
รั บ ผิ ด ชอบใช้ ค วามสามารถของตน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ตามเคย
วันนี้มีอะไรบ้างที่พระเจ้าทรงเชิญ
ตอนเป็ นเด็ กเราอาจจะพูด ว่า
ชวนให้ทา และข้าพเจ้าจะตอบว่า
“หนูยังเล็กเกินไป” พอโตเป็นผู้ใหญ่
“ข้าพระองค์ทา้ ได้”
ก็ ยั งชอบ พู ด ว่ า “ผม ท ำไม่ ได้ ”
บางครั้งที่เราพูดว่าทาบางอย่ างไม่ ได้ ก็เท่ากับปฏิ เสธโอกาสโดยไม่ลองทาดู ก่อน
และบ่อยเหลือเกินที่เราพูดว่าทาไม่ได้นั้น ก็เพราะเหตุอื่นมากกว่า
เมื่ อเปโตรบอกให้ ชายง่อยลุ กขึ้นเดิ น ขอบคุ ณพระเจ้าที่เขาไม่ ได้ ตอบว่า
“ข้ ำเดิ นไม่ ได้ ” แต่ เขาเชื่ อว่ าพระเจ้ า มี ฤ ทธิ์ อ านาจรั กษาเขาให้ ห ายเป็ นง่ อย
จึงกระโดดขึ้นยืนและเดิ นไปสรรเสริญพระเจ้า ผมเองไม่อยากจะจากัดความเป็ น
ไปได้ ต่ า งๆ ที่ พระเจ้ า ประทานให้ ด้ วยการปฏิ เสธโอกาสเหล่ านั้ นโดยพู ด ว่ า
“ข้ำพระองค์ทำไม่ได้” ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ลองทา สาหรับพระเจ้าแล้วทุกสิ่งล้วนเป็ น
ไปได้ (มัทธิว 19:26)
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเปิดตาข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้เห็นว่าสิ่งที่ดูเหมือน
เป็ นไปไม่ ได้ ส าหรั บ ข้ าพระองค์ นั้น โดยพระองค์ แ ล้ วย่ อมเกิ ด ขึ้ นได้ อธิษ ฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เดวิด แมคเคน (หลุยเซียนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ทขี่ าดความมั่นใจในตัวเอง
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ทีละวัน

วันอำทิตย์ อ่ำน ลูกำ 12:22-31
พระเยซูตรัสว่า “จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา
เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก”
(มัทธิว 11:29)

ดิฉันทนกล้ากลืนความทุกข์ใจจากการเป็นแม่หม้าย มีบางวันแม้แต่จะหยิบ
เสื้อผ้าขึ้นสวมใส่ก็แสนยาก จึงสงสัยว่าตนเองจะอยู่ต่อไปได้อย่างไร เมื่อรู้สึกเช่นนั้น
ดิฉันคิดถึงพระดารัสของพระเยซูที่ตรัสว่า “บรรดำผู้ทำงำนเหน็ดเหนื่อยและแบก
ภำระหนัก จงมำหำเรำ และเรำ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
จะให้ท่ ำนทั้งหลำย หำยเหนื่อย
เป็นสุข” (มัทธิว 11:28) จาได้ที่ พระเจ้าทรงนาเราเข้าสู่ในอนาคตทีละวัน
คิดว่าดิฉันต้องสู้ต่อไปโดยเชื่อฟัง
การทรงน าของพระเจ้า ดู จะง่ า ยเกิ น ไปที่ จ ะเลิ กคิ ด ถึ ง ตนเองและไม่ ก ระวน
กระวายถึ ง อนาคต ดิ ฉั นสงสั ย ว่า จะรั กษาบ้ านและเอาชี วิต รอดต่ อไปได้ น าน
สักเท่าไร
หลังจากนั้นไม่นานนั ก ดิฉั นก็พบเคล็ดลับ ง่ายๆ คื อมีชีวิตอยู่ต่อไปวินาที
ต่อวินาที นาทีต่อนาที ชั่ วโมงต่ อชั่ วโมงและวันต่อวัน เป็นเช่นนี้รวมกันแล้วได้
สองปีครึ่ง ดิฉันยังสู้ต่อไป และรู้สึกเข้มแข็งขึ้นและอีกไม่นานก็จะหายดี ดิฉันรู้ว่า
ถ้าเชื่อฟังและวางใจในพระเจ้าพระองค์จะทรงนาดิฉันทีละวันๆ
อธิษ ฐำน ข้ าแต่ พระบิด า ผู้ ทรงสถิต บนสวรรค์ โปรดให้ ข้าพระองค์ทั้ง หลาย
หลุด พ้นจากความกระวนกระวายถึ งอนาคตของข้ าพระองค์ และขอทรงช่ วย
ให้วางใจในพระองค์ตลอดชีวิต อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เลนอร์ วอร์ตัน (นิวเซาธ์เวลส์ ออสเตรเลีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน หญิงหม้าย
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วันจันทร์ อ่ำน มัทธิว 11:28-30
จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้า และพระองค์จะทรงค้า้ จุนท่าน
พระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย (สดุดี 55:22)

สมาชิกกลุ่มอนุชนของเราต่างก็เหน็ดเหนื่อยกับการแบกภาระและความ
วิตกกั งวลหลายอย่างต่ างกัน พอถึงเวลาปี นเขาประจาเดือน ผู้นาทีมเห็นเป็ น
โอกาสส าคั ญ เพื่อช่ วยให้ วัย รุ่ นเหล่ านั้ นมอบความไว้ใจและความห่ วงใยไว้กับ
พระเจ้า อนุชนแต่ละคนได้รับเป้สะพายหลังและขวดน้าสาหรับปีนเขา หลายคน
สงสั ย ว่าในเป้ ส ะพายหลั งใส่ อะไรไว้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เพราะหนักมาก
ข้าพเจ้าพ้นจากความวิตกกังวลใจ
พอปี น ขึ้ น ได้ ค รึ่ ง ทาง พวก
เมื่อได้วางภาระเหล่านั้นไว้ที่กางเขน
อนุชนได้รับอนุญาตให้เปิดเป้ดูก็พบว่า
มีก้อนอิฐอยู่ในนั้น หลายคนพากันบ่นที่ต้องแบกของหนักโดยไม่จาเป็น แต่บางคน
หัวไวคิดได้ทันทีว่ามีอะไรเป็นบทเรียน เราขอให้ทุกคนเอาก้อนอิฐออกจากเป้และ
เขียนความหนักใจ ความวิตกกังวล และความเป็นห่วงของแต่ละคนลงบนก้อนอิฐ
ซึ่ ง มี ดั ง นี้ เช่ น “ควำมเครี ย ดที่ โ รงเรี ย น” “เรื่ อ งเงิน ” “พ่ อ แม่ ห ย่ ำ ร้ ำ ง”
“ควำมสัมพั นธ์แตกแยก” และ “อนำคตของข้ำพเจ้ำ ” พอปีนขึ้นถึงยอดเนิ น
เขา นั กศึ กษาพากั นคุ กเข่าลงและวางก้อนอิฐของตนไว้ที่ไม้ กางเขนขนาดใหญ่
แล้วอธิษฐานมอบภาระหนักของตนไว้กับพระเจ้า
เสร็จแล้วทุกคนยืน ขึ้นรอบไม้ กางเขน บนภาระหนักที่เคยแบกไว้บ นบ่ า
และอธิษฐาน เมื่อเดินกลับลงมา ทุกคนเดินตัวเบาและดีใจที่ราลึกถึงความห่วงใย
ของพระเจ้า
อธิ ษ ฐำน ข้ าแต่ พ ระเจ้ า พระองค์ ผู้ ทรงเมตตา ขอบพระคุ ณ ที่ ทรงอุ้ มชู แ ละ
ประคั บประคองข้ าพระองค์ ทั้งหลายไว้ อธิษ ฐานในพระนามพระเยซู คริ สต์ เ จ้ า
อาเมน
ไมเคิล เมเดรอส (แคลิฟอร์เนีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน วัยรุ่น
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อุปถัมภ์

วันอังคำร อ่ำน โรม 8:12-17
บรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์
พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า (ยอห์น 1:12)

ตอนดิฉันอายุได้สามเดือนคุ ณพ่อและคุณแม่พาดิฉันไปอยู่ที่บ้านของท่าน
หลั งจากนั้ นประวัติ ชี วิต ของท่านได้ ถู กตรวจสอบอย่า งละเอี ย ด ก่ อนจะได้ รับ
อนุญาตให้รับดิฉันเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อนๆ ของท่านไปศาลเพื่อเป็นพยานเรื่อง
คุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ นักสังคมสงเคราะห์ไปเยี่ยมที่บ้านท่านโดยไม่บอกให้
รู้ตัว เพื่อดูว่าท่านเลี้ยงดูดิฉันอย่างไร จนในที่สุดท่านก็สามารถอุปการะดิฉันได้
อย่างถูกกฎหมาย ตอนนั้นดิฉันมีอายุ 11 เดือน
เมื่อรู้ว่าพ่อแม่ผ่านขั้นตอนการรับอุปการะทั้งหมดแล้ว ดิฉันรู้สึกชื่นใจที่ท่าน
ต้ องการให้ ดิ ฉั นเป็ นส่ วนหนึ่ งในครอบครั วของท่ าน พวกเด็ ก ๆ ที่ โรงเรี ยนพากั น
ล้อเลียนที่ดิฉันเป็นเด็ กที่ถูกเก็บมาเลี้ ยง แต่ค าพูดเหล่ านั้นไม่ ได้ทาให้ดิ ฉันคิ ดว่า
ตนเองไม่ใช่ คนพิเศษสาหรับท่านทั้งสอง ที่รู้เช่ นนั้ นก็ เพราะท่านเลื อกดิฉั นให้ อยู่
ในครอบครั วของท่าน เป็ นการพิ สู จน์ ให้ เห็ นว่าท่านต้ องการดิ ฉั นและดู แลดิ ฉั น
เป็นอย่างดี
เราทุกคนยิง่ เป็นคนสาคัญ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ส าหรั บ พ ระเจ้ า มากกว่ า นั้ น
ทุกคนล้วนเป็นคนพิเศษสาหรับพระเจ้า พระองค์เสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์ใน
พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงสิ้นพระชนม์
บนกางเขนเพื่อรับเราเป็นบุตรบุญ ธรรมของพระองค์ พระเจ้าทรงเลือกและทรง
เรียกเราทุกคนให้อยู่ในครอบครัวของพระองค์โดยวางใจในพระเยซู
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอบพระคุณที่ทรงประทาน
พระบุ ต รของพระองค์ เพื่อจะทรงสามารถรั บ อุ ป การะข้ า พระองค์ ทั้ งหลายไว้
ในครอบครัวของพระองค์ โปรดช่ วยให้ข้ าพระองค์รักพระองค์ ด้วยการทาตาม
พระวจนะทั้งในคาพูดและการกระทา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แมรีย์ แอนน์ เบเกอร์ (เพนซิลเวเนีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เด็กๆ ที่รอให้มีผู้อุปการะ
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วันพุธ อ่ำน ยำกอบ 1:12-16
คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว
เขาจะได้รบั มงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลาย
ที่รักพระองค์ (ยำกอบ 1:12)
บ่อยครั้งผมกับภรรยาต้องดิ้นรนเพื่อจะมีชีวิตอยู่ไปวันๆ เพราะเรามีรายได้
ที่จากัดแต่ต้องใช้เป็นค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค ค่ายารักษาโรค ค่าอาหารและ
สิ่งอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องกินต้องใช้ เราพยายามวางแผนไว้ล่วงหน้าว่ าจะซื้อเฉพาะ
สิ่งที่จาเป็นเท่านั้น จึงทารายการซื้อเฉพาะสิ่งที่จาเป็นอย่างเคร่งครัด วิธีนี้ทาให้
เรารู้ว่าจะมีเงินพอสาหรับดารงชีวิตต่อไปและมีเผื่อไว้สาหรับสิ่งที่คาดไม่ถึง ระบบนี้
ใช้ ได้ ดีแ ต่มีข้อยกเว้นสาคัญ อย่ างหนึ่ง คือ การจับ จ่า ยตามรายการที่กาหนดไว้
อย่างเคร่งครัดนั้นทาได้ยาก เพราะเมื่อเห็นสิ่งต่าง ๆ นอกรายการล้วนมีแต่สิ่งที่ดี
ที่อยากได้ แต่ไม่มีเงินซื้อจะสู้การทดลองให้ อยากได้นั้นไม่ ง่ายนัก จึงต้องรักษา
วินัยไว้อย่างเคร่งครัด
เราซึ่ง เป็ นคริส เตีย นก็ ต้ องพยายาม
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ด ารงชี วิ ต อย่ า งมี ร ะเบี ย บวิ นั ย เราอ่ า น
วัตถุสงิ่ ของนั้นมันมาแล้ว
พระคั มภี ร์ทุกวัน ใช้ จ่ายเฉพาะสิ่ งที่จาเป็ น
ก็จากไป แต่ความร่ารวย
เท่านั้ น และขอบคุ ณพระเจ้าส าหรับ สิ่ งที่ มี
ฝ่ายวิญญาณถาวรชั่วนิรันดร์ อยู่ โดยไม่ ก ระวนกระวายกั บ สิ่ ง ที่ เราไม่ มี
ถ้ ารั กษางบประมาณแต่ ล ะเดื อนให้ ส มดุ ล
และฝึ กวินัยทางความเชื่ อได้ ทุกสิ่ งจะง่ ายขึ้ น เพราะรู้ มาแล้ วว่ าสิ่ งที่เราต้ องการ
หรืออยากได้นั้นไม่สาคัญเท่ากับสิ่งที่เรามีอยู่ ความร่ารวยด้วยความเชื่อนั้นประมาณ
ค่าไม่ได้
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายหลีกเลี่ยงการทดลอง
ของโลกนี้ แต่ ให้ ส่าสมทรัพย์ สมบั ติไว้ในพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู
คริสต์เจ้า อาเมน
มาร์ค เอ. คาร์เตอร์ (ออริกอน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่มชี ีวิตด้วยรายได้จากัด
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ทรงอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดี อ่ำน สดุดี 62:5-7

พระเจ้าตรัสว่า “จงร้องทูลเราในวันทุกข์ยากล้าบาก
เราจะช่วยกู้เจ้า และเจ้าจะถวายพระสิริแก่เรา” (สดุดี 50:15)
ศั ล ยแพทย์ พูด ยิ้ ม ๆ ว่า “ครำวนี้ จ ะเป็น กำรผ่ำตั ดครั้ งที่ สำมของคุ ณ
แล้วนะ” คาพูดของท่านทาให้ดิฉันตกใจ ผู้เชี่ยวชาญใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (เอ็ม
อาร์ไอ) ตรวจพบก้อนเนื้อเล็ก ๆ และบอกว่าดิฉันต้องผ่าตัดอีกครั้งติดต่อกันใน
สามปี ขณะที่ นั่ ง อยู่ ในคลิ นิ กพร้ อ มกั บ สามี แ ละพี่ ส าว ดิ ฉั น ถึ ง กั บ พู ด ไม่ ออก
เสียงแหบแห้งราวกับพลังหดหายไปจากชีวิต เมื่อดิฉันรวบรวมกาลังใจได้แล้วจึง
พยายามพูดว่า “หมอคะ ลูกชำยของดิฉันเพิ่งห้ำขวบค่ะ”
หลั ง จากนั้ นไม่ น าน ขณะภาวนาและอธิ ษ ฐานดิ ฉั นได้ ยิ น เสี ย งบอกว่ า
“เมื่อก่อนเรำไม่ได้ทอดทิ้งเจ้ำ เดี๋ยวนี้ก็จะไม่ทอดทิ้งเจ้ำ เรำจะอยู่กับเจ้ำ” การผ่าตัด
ครั้งที่สามประสบความสาเร็จ การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก็ไม่พบปัญหา พระเจ้าทรง
อุปถัมภ์ดิฉันตลอดเวลาที่ทาเคมีบาบัด
ดิ ฉั น ขอบคุ ณ พระเจ้ า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
สาหรับพระคุณมหัศจรรย์และ
พระเจ้าทรงเป็นโล่เป็นกาบังของข้าพเจ้า
ความซื่ อ สั ต ย์ ข องพระองค์
เมื่อชีวิตผ่านการอัศจรรย์หลายต่อหลายอย่าง ดิฉันขอเป็นพยานถึงฤทธานุภาพ
ของพระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของดิฉันสรรเสริญพระเจ้า
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักและเมตตา โปรดช่วยข้าพระองค์
ทั้งหลายให้ วางใจในพระองค์ และเสริ มกาลั งข้ า พระองค์ เพื่อให้ เป็ นพยานถึ ง
ความจริงอย่างสุจริตใจ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
อาโนชิ นาอิม (ปันจาบ ปากีสถาน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อให้เป็นพยานเพื่อพระคริสต์
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วันศุกร์ อ่ำน ลูกำ 15:11-24
เพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้ว แต่กลับเป็นอีก หายไปแล้ว
แต่ได้พบกันอีก เขาทั้งหลายต่างก็มีความรื่นเริงยินดี (ลูกำ 15:24)

หำยไปแล้วแต่ได้พบกันอีก

เมื่อไม่นานมานี้ ชาร์ลีแมวที่บ้านของเราแอบออกไปนอกบ้านแล้วหายไป
ไหนไม่ รู้ ครอบครั วของเราออกตามหามั นตามบ้ า นใกล้ เรื อนเคี ย ง อธิษ ฐาน
ออกใบปลิวพร้อมรูปถ่ายของมัน ทาเช่นนี้อยู่นานสองสัปดาห์ แต่ก็เศร้าใจที่หามัน
ไม่พบ เมื่อความหวังเริ่มลดลง พระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐานของเรา ชาร์ลีกลับมาบ้าน
อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพดี
ประสบการณ์นี้เตือนผมให้คิดถึงเรื่องบุตรน้อยหลงหาย บางครั้งผมก็ทาตัว
เหมือนบุตรคนเล็กในคาอุปมา ซึ่งบางครั้งผมแอบออกจากบ้านของพระเจ้าและ
เลือกทางเดินของผมเอง บางครั้ งออกไปไม่ไกลนัก คือละเลยการอ่านพระคัมภีร์
บางครั้ งไปดู โทรทัศ น์ ละเว้น การอธิษ ฐานก่ อนรั บ ประทานอาหาร หรื อไม่ ได้
ช่วยเหลือคนขัดสน สิ่งเหล่านี้ทาให้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ผมอยู่ห่างจากพระเจ้า
ข้าพเจ้ากลับมาหาพระเจ้าเพื่อขอ
ถึ ง แม้ ท างชี วิ ต จะน าให้
ห่
า
งไกลจากบ้
า นฝ่ า ยวิญ ญาณดู
การทรงนาและความปลอดภัยได้เสมอ
เหมื อ นเป็ น การทดลอง แต่ ก าร
สิ้นพระชนม์ และการคื นพระชนม์ ของพระคริสต์ คือคาสั ญญาว่าจะให้ เราอยู่ ใน
บ้ า นนิ รัน ดร์ ข องพระเจ้า เมื่ อเราถู กทดลองให้ ห นี ออกจากบ้ า นที่มั่ นคงและ
ปลอดภัยของพระเจ้า เราสามารถหันกลับมาหาพระองค์เพื่อขอการชี้นาได้ด้วย
การภาวนาอธิษฐาน ถ้าเราหลงทาง พระเจ้าทรงรอให้เรากลับบ้านเสมอ ความปี ติ
ยินดีของพระเจ้าและการเลี้ยงฉลองการกลับบ้านของเราที่พระเจ้าทรงจัดขึ้นนั้น
ยิ่งใหญ่ (ลูกา 15:7, 10) พระเจ้ำทรงอ้ำพระกรรอรับคนหลงหำยอยู่เสมอ
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้า ขอบพระคุ ณ ส าหรั บ พระคุ ณ อั นอุ ด มของพระองค์
ถ้ าข้ า พระองค์ ทั้งหลายหลงหาย ขอทรงช่ วยให้ พบทางกลั บมาหาความรักและ
การให้อภัยของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ชัด ซีเลนีย์ (ไอโอวา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่สตั ว์เลี้ยงหายไป
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ต้นน้ำอยู่ที่ไหน
วันเสำร์ อ่ำน ยอห์น 7:37-39

พระเจ้าจะน้าเจ้าอยูเ่ ป็นนิตย์ และให้เจ้าอิ่มด้วยของดี
และกระท้าให้กระดูกของเจ้าแข็ง และเจ้าจะเป็นเหมือนสวนที่มีน้ารด
เหมือนน้้าพุที่น้าของมันไม่ขาด (อิสยำห์ 58:11)
ดิฉันชอบนั่งดูน้าในลาธารไหลผ่านสนามหลังบ้านของเรา ระหว่า งฤดูแล้ง
บางครั้งถึงมันจะไหลช้าๆ แต่ก็ยังไหลริน แม่น้า ลาธารและลาคลองรอบบริเวณ
ที่ดิฉั นอาศั ยอยู่ มีน้าไหลไม่ขาดสาย บ่ อยครั้งดิฉันไปนั่งอยู่บนภูเขาริมลาธารที่
น้าไหลเชี่ยวกราก และนึกสงสัยว่าน้าไหลมา
ข้อคิดสำหรับวันนี้
จากที่ ไหน อะไรทาให้ น้าไหลและต้ นน้ าอยู่
ความรักของพระเจ้าเหมือน
ที่ไหน
ธารน้าไหลไม่แห้งหาย
เมื่ อดู น้าไหลรินอยู่ในลาธาร แม้ดิ ฉั น
จะไม่รู้จริง ๆ ว่ามันเริ่มต้นที่ไหน แต่ก็รู้จักแหล่งน้าแห่งชีวิตจิตวิญญาณของดิฉัน
อิสยาห์ กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงทาให้เราเป็นเหมือนน้าพุที่มีน้าไหลไม่เหือดหาย
พระเจ้าทรงสั ญ ญาจะเลี้ ย งดูเราให้ อิ่มหนาไม่ข าดแคลน ทรงเสริ มกาลั งเราให้
เข้ มแข็ ง จะทรงอานวยพรให้ และจะทรงทางานในชีวิตเรา พระคุ ณและความรั ก
ของพระเจ้าไหลผ่านมาทางดิฉันอย่างต่อเนื่อง เหมือนน้าตกที่ไหลหลั่งเป็นชั้นๆ
ลงจากผาหน้าชันไม่ขาดสาย
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งชีวิต ขอบพระคุณสาหรับความรัก
และพลังเข้มแข็งที่ไหลผ่านข้าพระองค์ทั้งหลายไม่แห้งหาย เมื่อข้าพระองค์หาทาง
มอบความรักและรับใช้ผู้อื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ทรินา สแตมีย์ (นอร์ธคาโรไลนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กาลังประสบภัยแล้ง
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แค่มองเห็นไม่เท่ำมองทะลุปรุโปร่ง

วันอำทิตย์ อ่ำน ยำกอบ 1:2-5
จงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้น
ตามอย่างที่ท่านก้าลังท้าอยู่นั้น (1เธสะโลนิกำ 5:11)

27 ม.ค
2019

เช้าวันหนึ่งขณะยืนเทศนาอยู่ดี ๆ ทันใดนั้นตาข้างซ้ายของผมมองไม่เห็น
อะไร ผมมองไม่เห็นหน้าสมาชิกที่อยู่ในโบสถ์หรือคาเทศนาที่เขี ยนไว้ หลั งจาก
ผ่าตั ด ตาสองครั้ งและไปพบจักษุ แ พทย์ทุกสัป ดาห์ ต าที่มองไม่เห็ นก็ หายเกื อบ
เป็นปกติ
เมื่อคิ ด ถึ ง ประสบการณ์ ค รั้ง นี้ ผมเริ่มคิ ด ถึ งความตาบอดฝ่ ายวิญ ญาณ
เพราะอ่า นพระคัมภี ร์ไม่ค่ อยเห็ นอยู่ห ลาย
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เดือนหลังจากตาเสีย ทาให้ชีวิตการภาวนา
วันนี้ข้าพเจ้าจะฝึกกล้ามเนื้อ อธิษ ฐานของผมจึง มีปั ญ หา ผมใช้เวลากั บ
พระเจ้าน้ อยมากและเริ่มสงสัยว่าความเชื่อ
ฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างไร
ของตนเอง ตื้นเขินขึ้นมาก จนเข้าใจอะไรต่อ
มิอะไรข้าง ๆ คู ๆ ตอนที่อยู่ในสภาพจิตต่าทรามเช่นนี้ พระเจ้าทรงอนุญาตให้มองเห็น
ชีวิตต่างจากเดิม
ผมเห็ นหลายคนโดยเฉพาะโจแอนภรรยาของผม ญาติ พี่น้ อ ง ชุ ม ชน
คริส ตจักรที่ ห่ วงใย ให้ ค วามเมตตาสงสาร ให้ กาลั ง ใจและอธิษ ฐานเผื่อผมทั้ ง
ทางโทรศัพท์และอีเมล แรงหนุนใจที่ได้รับนี้เตือนให้ผมคิดถึงพระคัมภีร์ตอนที่
อ่ านและข้ อที่ อ้า งถึ ง วันนี้ ประสบการณ์ ดั ง กล่ า วเป็ นการทดสอบความเชื่ อ ที่
พระเจ้า ทรงกระตุ้ นผมให้ คิ ด ทบทวนและทรงช่ วยให้ มองเห็ นตนเองได้ ชั ด ขึ้ น
ที่เคยคิดว่าผมเป็นผู้กุมบังเหียนชีวิตของตนเอง ทั้ง ๆ ที่ผ่านมาพระเจ้าทรงดูแล
ผมตลอด ระหว่า งที่ได้รับ ประสบการณ์ ค รั้ง นี้เป็ นต้นมา พระเจ้า ทรงฝึ กผมให้
อดทนและถ่อมใจ
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณสาหรับพระพรนานาประการที่ข้าพระองค์
ทั้งหลายได้รับ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ทุกวัน โดยเฉพาะ
เวลาที่ถูกทดลอง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
จอห์น เบรเด็นแคมป์ (ควาซูล-ู นาทอล แอฟริกาใต้)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนทีต่ าเสียมองอะไรไม่เห็น
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ข่ำวดีคืออะไร

วันจันทร์ อ่ำน เอเฟซัส 6:10-20
จงให้พระวาทะของพระคริสต์ด้ารงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์
(โคโลสี 3:16)

ตอนไปท่องเที่ยวกรุงเอเธนส์ประเทศกรีก ดิฉันพบงานแสดงสินค้าข้างถนน
มีวงดุ ริยางค์ แ สดงอย่า งครึ กครื้ น มี บู ธขายสิ นค้า ต่ าง ๆ สตรีที่บู ธแห่ งหนึ่ งให้
เสื้อเชิ้ต หมวกและเข็มกลัดดิฉันฟรีอย่างละชิ้น เพื่อประหยัดงบประมาณดิ ฉัน
จึ ง รั บ ไว้ ด้ วยใจยิ น ดี วั น รุ่ ง ขึ้ น ดิ ฉั น
สวมเสื้ อ ยื ด คอกลมที่ ได้ ฟ รี อ อกไป
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ทัศนคติและการกระทาใดที่ขา้ พเจ้า ชมเมื อ ง ดิ ฉั น รู้ สึ ก ตะขิ ด ตะขวงใจ
เพราะไม่รู้ว่าคาภาษากรีกที่เขียนหวัดๆ
จาเป็นต้อง “สวมไว้” เพื่อสะท้อน
ตรงอกเสื้อมีหมายความว่าอะไร แต่คน
ชีวิตในพระคริสต์ออกมา
พื้ น เมื อ งคงจะรู้ ดี อะไรจะเกิ ด ขึ้ น
ถ้าดิฉันไม่เห็นด้วยกับข้อความบนเสื้อที่ดิฉันสวมใส่ พอตกเย็นดิฉัน เข้าไปคุยกับ
ผู้เฝ้าร้านและพนักงานเก็บเงิน มีคนหนึ่งบอกว่า “ฉันชอบเสื้อตัวนี้จังเลย” ดิฉัน
ตอบไปว่าดิฉันไม่รู้ว่าคาพูดที่เขียนบนอกเสื้อหมายความว่าอย่างไร
พนั กงานเก็ บเงิ นแปลให้ ฟั งว่า “ชี วิ ตมี อั นตรำยโดยไม่ รู้ ตัวอยู่ มำกมำย
แต่ไม่ควรจะมี ยำเสพติดรวมอยู่ด้วย” ทาให้ มั่นใจได้ว่าเป็ นความหมายที่ดิฉั น
เห็นด้วย แทนที่จะรู้สึกอับอายขายหน้าดิฉันกลับกล้าสวมใส่ตลอดวัน
ประสบการณ์ นี้ท าให้ คิ ด ถึ ง ว่า บ่ อยแค่ ไหนหนอที่ ชี วิต ของดิ ฉั น สื่ อ
ความหมายออกไปโดยไม่รู้สึกตัว ถึงจะไม่ใช่ข้อความที่เห็นชัดบนอกเสื้อ แต่วิธีที่
ดิฉันกระทาต่อผู้อื่นจะด้วยคาพูดหรือแสดงออกด้วยสีหน้า ย่อมสื่อความออกมา
ให้ เขาเห็น ดิ ฉันอยากสื่อความที่แสดงว่าพระคริสต์ ทรงมีชีวิตอยู่ในใจของดิฉั น
มากกว่า
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้เลือกใช้คาพูดและการ
กระทาด้วยความระมั ด ระวัง เพื่อถวายพระเกี ยรติ และเผยแพร่พระวจนะของ
พระองค์ไปทั่วโลก อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เจสสิกา ลิปป์ (ออริกอน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน นักท่องเที่ยว
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เพือ่ นในยำมยำก

29 ม.ค
2019

วันอังคำร อ่ำน โยบ 2:11-13
พวกยิวหลายคนได้มาหามารธาและมารีย์
เพื่อจะปลอบโยนเธอเรื่องน้องชายของเธอ (ยอห์น 11:19)

ผมจะไม่ มี วั น ลื ม การกระท าของเพื่ อ นห้ า คน เมื่ อ ลิ ซ าภรรยาของผม
เสียชีวิตตอนเช้าวันอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันธ์ เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดย
ไม่คาดคิด ขณะเธอนอนหลับหลังจากป่วยเป็นโรคปลายประสาทแข็งและเสื่อม
เคลื่อนไหวไม่ได้มาแปดปี สองสามวันหลังจากนั้นเราจัดพิธีนมัสการ เลี้ยงอาหาร
และไว้ทุกข์ที่เท็กซัสตะวันออกสี่แห่งห่างกัน 240 ไมล์ คืนหนึ่งก่อนพิธีฝังศพ ฟีลิส
และเคธมาเยี่ยมและนั่งคุยเป็นเพื่อนผม เกล็นมาร่วมพิธีฝังศพและอยู่เป็นเพื่อน
ระหว่า งรั บ ประทานอาหาร หลั ง จากนั้ นวันรุ่ ง ขึ้ น บ๊ อ บมาพบผมที่สุ ส านตอน
นมัสการข้างหลุมศพของลิซา บ่ายวันอาทิตย์สตีฟมาร่วมนมัสการราลึกถึงเธอที่
คริสตจักรใกล้บ้านของเรา
เมื่ออ่านพระธรรมโยบบทหลัง ๆ เรามักจะลืมเรื่องในบทแรก ๆ ที่เล่าว่า
เพื่อนสามคนของโยบมานั่ งร้ องไห้ กั บท่ านเจ็ด วันเจ็ด คื น โดยไม่ พู ดอะไรสั กค า
ผมเองก็ไม่สามารถหาคาพูดใดมาแสดงความขอบคุณเพื่อน ๆ ที่มาอยู่ด้วยระหว่าง
สัปดาห์แห่งความทุกข์ยากที่สุดในชีวิต ผมรู้แล้วว่าทาไมเพื่อนแต่ละคนถึงเต็มใจ
ขับรถไกลกว่า 200 ไมล์ มาอยู่เป็นเพื่อนผมแค่หนึ่งหรือสองชั่วโมง ทั้งนี้ก็เพราะ
ค าพู ด ไม่ ส ามารถแสดงสิ่ ง ที่ ต้ องการจะบอกให้ ผ มรู้ นั่ นเอง ในท านองเดี ยวกั น
พระเจ้ ำทรงรักเรำเกิ นกว่ำจะหำคำพู ดใด
ข้อคิดสำหรับวันนี้
มำบรรยำย จึงเสด็จมำแสดงควำมรักต่อเรำ
ข้าพเจ้าจะเป็นมือและเท้า
ด้วยพระองค์เอง
ของพระเจ้าแก่ใครในวันนี้
อธิ ษ ฐำน ข้ าแต่ พ ระเจ้ า แห่ งความรั ก
ขอบพระคุ ณที่ทรงให้ ข้ าพระองค์ แต่ ละคนร่วมทุกข์ ร่วมสุ ขซึ่ งกั นและกั น เพื่ อให้
ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้จักการให้และการรับ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
ไมเคิล แอล. ฟราเลย์ (เท็กซัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อนแท้และถาวร
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ภูเขำใหญ่มหึมำ

วันพุธ อ่ำน สดุดี 61:1-8
ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้า
มาจากพระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก (สดุดี 121:1-2)

ตอนที่ครูชั้นประถมต้นสอนเราท่องจาสดุดีบทที่ 121 ดิฉันคิดไม่ออกว่า
ภูเขามีขนาดใหญ่แค่ไหน เพราะดิฉันเติบโตที่ภาคกลางของประเทศแคนาดาซึ่ง
ไม่มีภูเขาอยู่เลย และตอนนั้นดิฉันไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนมากนัก จนกระทั่งโต
เป็นผู้ใหญ่ คาบรรยายของผู้เขียนเพลงสดุดีมีความหมายขึ้นมาทันทีที่ดิฉันเห็ น
เทือกเขาร็อกกี้ในแคนาดาเป็นครั้งแรก
ขณะที่ ยื นอยู่ ใกล้ กับ กองศิ ล าสี ด า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ทะมึ น กองมหึ ม า ดิ ฉั น มองไม่ เ ห็ น อะไร
ไม่มีปัญหาใดใหญ่เกินกว่า
นอกจากภู เขา ถึ งจะเงยหน้า ขึ้นก็ ยั งมอง
สาหรับพระเจ้า
ไม่ เ ห็ น ยอดเขาที่ ขึ้ น ระเกะระกะอยู่ บ น
กองหิ นขนาดใหญ่ โตมโหฬารที่ ก่อกั นขึ้ น
เป็นยอดเขาสูง เพราะยืนอยู่ใกล้เกินไปจึงมองไม่เห็นภูเขาทั้งลูกนั่นเอง
คล้ายกันกับเรื่องนี้ บางครั้งดิฉันอยู่ใกล้ปัญหามากจนมองไม่เห็ นทางแก้
ทั้งหมดที่ทาได้ก็คื อทูลขอความช่ วยเหลือจากพระเจ้า และสงสัยว่าผู้ประพันธ์
เพลงสดุ ดี 121 คงรู้สึ กเช่นเดี ย วกั นเมื่ อท่านพูด ว่า “ข้ำพเจ้ำเงยหน้ ำดู ภู เขำ
ควำมอุปถัมภ์ของข้ำพเจ้ำมำจำกไหน ควำมอุปถัมภ์ของข้ำพเจ้ำมำจำกพระเจ้ำ
ผู้ทรงสร้ำงฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลก”
ถ้าพบปัญหาที่ดูเหมือนข้ามไม่พ้นเมื่อใด ดิฉันจะคิดถึงสดุดี 121 และเมื่อ
มองเห็นภูเขาก็เห็นสัจธรรมว่า พระผู้สร้างภูเขาทรงยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่พระองค์สร้าง
ปัญหาใดที่เกิดขึ้นกับดิฉันไม่เป็นปัญหาสาหรับพระเจ้าแม้แต่น้อย
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้า พระผู้ ส ร้ า ง โปรดช่ วยข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายให้ วางใจ
ในพระกาลังของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงช่วย ข้าพระองค์จึงเอาชนะปัญหาได้
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แพท เกอร์แบรนด์ (แมนิโทบา แคนาดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน บรรดาผู้ที่มคี วามทุกข์หนักใจ
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มือและเท้ำ

31 ม.ค
2019

วันพฤหัสบดี อ่ำน ยำกอบ 2:14-17
พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “หมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรัง
แต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ” (ลูกำ 9:58)
ปีนี้ระหว่างที่เราไปเยือนรัฐแคลิฟอร์เนียเหมือนที่เคยทาทุกปี อากาศที่นั่ น
แปรปรวนเดี๋ ยวหนาวเดี๋ ย วฝนตก หลายบริ เวณเกิด พายุ ซ้าซาก ทาให้ น้าท่วม
โคลนถล่ม ทุกฤดูใบไม้ผลิขณะอยู่ที่คริสตจักรซึ่งเราไปนมัสการ ระหว่างอยู่ที่นั่น
เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับศูนย์เตือนภัยซึ่งเปิดทาการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึงวันที่
31 มีนาคม คืนไหนที่อุณหภูมิต่ากว่า 35 ฟาเรนไฮต์หรือมีฝนตกหนัก คนไร้บ้าน
ในบริเวณนั้นจะได้รับประทานอาหารร้อน ๆ ได้อาศัยหลับนอนในบ้านพัก พอตื่นนอน
ตอนเช้าวันรุ่งขึ้น ก่อนจะจากไปทุกคนจะได้รับอาหารกลางวันคนละหนึ่งถุง
ดิฉันกับสามีช่วยบริจาคเงินและอาหารแก่ธนาคารอาหารและที่พักอาศัย
ซึ่งเป็ นโอกาสหนึ่ งที่เราได้เป็นพระหัต ถ์และพระบาทของพระเยซู ได้ช่ วยเสิ ร์ฟ
อาหารในห้ องสั ง สรรค์ ส ามั ค คี ได้ รู้จั ก แขกแปลกหน้ า ที่ ช่ วยทาความสะอาด
ห้ อ งครั วหลายคน จึง เกิ ด ความสั ม พั นธ์ กับ หลายคนที่ไม่ เคยรู้ จั กกั น มาก่ อ น
ปัจจุบันนี้ เมื่ อพบกันตามถนนเราสามารถทักทายกันโดยเรี ยกชื่อและอธิษ ฐาน
เผื่อพวกเขา พระเยซูทรงบัญชาให้เราช่วยเลี้ยงอาหาร บริจาคเสื้อผ้า ออกเยี่ยมเยียน
และดู แ ลพี่ น้องชายหญิ งของเรา พระองค์ ต รั สว่า “เรำบอกควำมจริ งแก่ ท่ ำ น
ทั้งหลำยว่ำ ซึ่งท่ำนได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรำนี้ ถึงแม้จะ
ต่ำต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทำแก่เรำด้วย” (มัทธิว 25:40)
อธิ ษฐำน ข้ าแต่ พระเจ้า โปรดช่ วย
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ความดีอันใดทีข่ ้าพเจ้าทาเพื่อผู้อื่น ข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายให้ ดู แ ลความ
ขัด สนของผู้ค นที่อยู่ รอบข้ าง และให้
ก็ทาเพื่อพระองค์ด้วย
ราลึ กเสมอว่า ทุกสิ่ งที่ข้ าพระองค์ ทา
เพื่อผู้อื่นเท่ากับได้ทาเพื่อพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แครอลีน ลี เพอร์ดี (เวอร์จิเนีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน หน่วยพันธกิจเยี่ยมเยียนในชุมชนของเรา
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โอกำสครั้งที่สอง

วันศุกร์ อ่ำน สุภำษิต 3:5-6
เราจะแนะน้าและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไป
เราจะให้ค้าปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาดูเจ้าอยู่ (สดุดี 32:8)

ขณะกาลังเล่นเทนนิสกับจอห์นอยูด่ ี ๆ ทันใดนั้นผมก็ล้มลงและหัวใจหยุดเต้น
จอห์ นเพื่อนของผมไปขอความช่ วยหลื อและอี กไม่ กี่นาทีก็มี ผู้ หญิ งคนหนึ่ งมาถึ ง
และเริ่มปั๊ มหัวใจของผมจนกลับมาเต้นอีก ขณะเจ้าหน้ าที่ปฐมพยาบาลมาถึ งและ
พาผมไปโรงพยาบาล ระหว่างทางหัวใจ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ของผมหยุดเต้นอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน
ข้าพเจ้าจะอธิษฐานและแสวงหา
ทางการแพทย์ เริ่มปั๊ มหั วใจให้ เป็ นครั้ ง
พระประสงค์ของพระเจ้าทุกวัน
ที่ ส อง แพทย์ ตั ด สิ นใจว่ า จ าเป็ น ต้ อ ง
ผ่ าตั ด หั วใจให้ ผ ม หลั ง จากอยู่ ในห้ อ ง
ผ่าตัดหลายชั่วโมง แพทย์ได้ฝังเครื่องควบคุม การเต้นของหัวใจให้ ภายในไม่กี่วัน
ผมก็สามารถกลับบ้านได้แล้ว และในที่สุดก็หายเป็นปกติ
หลังจากประสบการณ์ใกล้ตายในครั้งนั้น ผมถามตัวเองบ่อย ๆ และพยายาม
เข้าใจว่าทาไมพระเจ้าทรงช่วยชีวิตของผม ถึงจะไม่ รู้คาตอบแต่ก็เข้าใจความจริงว่า
บ่อยครั้งวิธีของพระเจ้าไม่เหมือนกับวิธีของผม
เมื่อใดที่มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้น หรือเมื่อพบความทุกข์ลาบากซึ่งเราควบคุม
ไม่ได้ เราสามารถพึ่งความเชื่อและราลึกว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยและช่วยชี้นา ถ้าผ่าน
การทดลองและอั นตรายนั้ นแล้ ว เราจะสามารถเติ บโตในความเชื่ อและใกล้ ชิ ด
พระเจ้ามากขึ้น
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลาย ขออย่าให้
ข้าพระองค์พึ่งพาความเข้าใจของตนเอง แต่ให้วางใจ ยอมให้พระองค์ทรงนาไป
ในทางที่ถูกต้อง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โจเซฟ คาร์เพนเตอร์ (เท็นเนสซี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล

36

ควำมสว่ำงนิรันดร์
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วันเสำร์ อ่ำน สดุดี 36:5-9
เมื่อประทีปของพระองค์ส่องเหนือศีรษะข้า และข้าเดินฝ่าความมืดไป
ด้วยความสว่างของพระองค์ (โยบ 29:3)
ชุมชนที่ดิ ฉันอาศั ยอยู่เกิ ด ไฟฟ้า ดับ อยู่บ่ อยครั้ ง การพกไฟฉายไว้กับ ตั ว
ตอนกลางคืนเผื่อไฟฟ้าดับจึงเป็นวิธีที่ชาญฉลาด
เช้ามืดวันหนึ่งดิฉันเดินไปเข้าห้องน้าแต่ลืมถือไฟฉายไปด้วย จาได้ว่าเมื่อ
คุ ณแม่ เห็ นดิ ฉั นออกจากห้ องมาและรู้ว่า ดิ ฉั นจะไปที่ไหน ดิ ฉั นจึง ไม่ รู้สึ กวิต ก
กังวล เพราะมั่นใจว่าถ้าไฟฟ้าดับท่าน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
จะเอาไฟฉายมาให้ ที่ท่านทาเช่นนั้ น
วันนี้ข้าพเจ้าจะวางใจให้ความสว่าง
ก็เพื่อป้องกันอันตรายให้ลูก
ของพระเจ้านาทางชีวติ
เช้ ามื ด วัน นั้ นไฟฟ้า ดั บ จริ ง ๆ
แต่พอดิฉันเริ่มปรับสายตาให้เข้ากับความมืดได้ก็เห็นแสงสว่าง คุณแม่นั่นเองที่
ยืนถือไฟฉายอยู่ตรงหน้าดิฉัน จึงไม่มีอะไรที่ดิฉันต้องวิตกกังวลใจ
พระคั ม ภี ร์ ข้ อ ที่ อ่ า นวั น นี้ บ อกว่ า โยบก าลั ง ราลึ ก ถึ ง ครั้ ง หนึ่ ง ในชี วิ ต
ที่ประทีปของพระเจ้าพาท่านฝ่าความมืด เหมือนกับที่ดิฉันวางใจว่าคุณแม่จะนา
ไฟฉายมาให้ ดิฉั นวางใจได้เลยว่า ถ้ ำชี วิตของดิฉั นประสบควำมมืดมนครำใด
พระเจ้ำจะทรงส่องสว่ำงนำทำงให้ดิฉัน (ดู สุภาษิต 3:6)
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจในพระองค์เสมอ ไม่ว่า
ข้า พระองค์ จะประสบความเจ็บ ปวดหรืออยู่ในความมื ด อธิษ ฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ยูโย จัมมาย แอนี (เคร็ฟ ยูเครน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครัง้
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วันอำทิตย์ อ่ำน มัทธิว 5:13-16
ค
จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ทา่ นท้า
เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ (มัทธิว 5:16)
ถึงแมรีแอนน์ เพื่อนของดิฉั นจะมีอายุ 70 ปี แต่ ยังแข็ งแรงอยู่ เธอพิการ
เพราะขาหักจะไปไหนต้องนั่ งรถเข็น ต่ อมาก็ใช้ไม้เท้าอยู่ระยะหนึ่ง ระหว่างนั้ น
ดิฉันเห็นประกาศในเฟสบุ๊ คว่าคณะสตรีที่คริส ตจักรของเราต้ องการคนช่วยตก
แต่งงานรื่นเริงให้พ่อและลูกสาวคู่หนึ่ง แมรีแอนน์เปรยขึ้นว่า “ถ้ำมีอะไรที่ให้นั่ง
ทำได้ฉันก็ยินดีช่วย” นี่แหละคือน้าใจของผู้ รับใช้ เธอเชี่ยวชาญในการตกแต่ ง
สถานที่ทาให้โลกดูสดใสแก่ใคร ๆ ที่ชีวิตของเธอได้สัมผัส
หลายต่อหลายครั้ง ที่เรามองไม่เห็นศักยภาพของเราก็เพราะยอมให้ความ
อ่อนแอบังตาไว้ แต่ทุกวันเรามีโอกาสยื่ นมือเพื่อรับใช้พระเจ้า เพื่อรักผู้ อื่นและ
สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น ผ่านทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมาย หรือยิ้มมอบให้
มีมากมายหลายวิธีที่เราสามารถ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ช่วยให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น
แม้ข้าพเจ้าจะไม่สามารถทาทุกสิ่งเพื่อรับ
ใช้พระเจ้าได้ แต่ก็สามารถทาบางอย่างได้ อธิ ษฐำน ข้ าแต่ พระเจ้า โปรด
ช่ ว ยข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายให้
มองข้ามความอ่อนแอของข้าพระองค์และหันไปมองที่ศักยภาพซึ่งข้าพระองค์มีอยู่
เพื่อนาไปรับใช้พระเจ้าได้ในแต่ละวัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เบลินดา โจ มัทเธียส (มิสซิสซิปปี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่ท้อถอยและหนักใจในความสามารถที่มีอยู่
เพียงจากัด
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วันจันทร์ อ่ำน 1 ยอห์น 4:7-12
เปาโลเขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดา
ทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิง่ ซึ่งจะมีใน
ภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดอื่นที่ได้
ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระท้าให้เราทั้งหลายขาดจากความรัก
ของพระเจ้า ซึ่งมีอยูใ่ นพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้
(โรม 8:38-39)

“ตอนคุณเข้ำมำพวกเขำเลี้ยงอำหำรเย็นด้วยสเต็กและเมื่อคุณออกไป
เขำเลี้ยงแซนวิช” เป็นคาพูดของแพทย์คนที่นั่งติดกับผมตอนรับประทานอาหาร
กลางวัน เพื่อเลี้ยงส่งแพทย์อีกคนที่กาลังจะย้า ยไปทางานที่สถาบั นอื่น ค าพูด
ประชดนี้เน้นให้เห็นความไม่แน่นอนในปฏิสัมพันธ์ของคนเรา และคุณค่าของเรา
ในสายตาของคนอื่นและขององค์กรต่าง ๆ ความไม่แน่นอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าเวลานั้น
เรามีคุณประโยชน์ต่อเขาหรือไม่และอย่างไร
คุณค่าของเราในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง พระองค์
ทรงรักและอยู่ด้วยเสมอไม่ว่าเราจะ
ถู กทดลองหรื อประสบความทุ ก ข์
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ลาบากแค่ ไหน พระองค์มิได้รักเรา
ไม่มีอะไรทาให้เราขาดจากความรัก
มากขึ้นเมื่อสิ่งต่าง ๆ เป็นไปด้วยดีมี
ของพระเจ้า
ความสุข และมิได้ทรงรักเราน้อยลง
เมื่อเรามีความทุกข์และหั นเหจากพระโอวาทของพระองค์ ข้อพระคัมภีร์ที่อ่าน
วันนี้สอนว่า “ควำมรักของพระเจ้ำก็เป็นที่ประจักษ์แก่เรำทั้งหลำย คือพระเจ้ำ
ทรงใช้พระบุตรองค์ เดี ยวของพระองค์เข้ำมำในโลก เพื่ อ เรำทั้ งหลำยจะได้
ดำรงชีวิตโดยพระบุตร” (1ยอห์น 4:9)
จึงมั่นใจได้ว่าพระเจ้าทรงรักเรา ไม่ว่าเราจะย้ายที่อยู่ เปลี่ยนงาน หรือ
ผ่านความทุกข์ลาบาก พระองค์ทรงรักเราและไม่มีอะไร “ทำให้เรำทั้งหลำยขำด
จำกควำมรักของพระเจ้ำ”
อธิ ษฐำน ข้ าแต่ พระเจ้า ขอบพระคุ ณ ที่ ทรงรัก ข้ าพระองค์ ทั้ง หลายโดยไม่ มี
เงื่อนไข ขอให้ ข้าพระองค์ทั้งหลายแสดงความรักต่อผู้ อื่นเหมือนที่พระองค์ทรง
สาแดงต่อข้าพระองค์ทั้งหลาย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
มาร์ค คาร์ปินสกี (นอร์ธ คาโรไลนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กาลังเปลีย่ นงาน
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รับใช้พระเจ้ำ

วันอังคำร อ่ำน ลูกำ 2:36-38
จิตใจของข้าพระองค์ทูลพระองค์ว่า
“ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์แสวงพระพักตร์ของพระองค์” (สดุดี 27:8)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2016 ดิฉันถวายตัวบวชเป็นชีตลอดชีวิตที่สานักชีเด็ล
เซนยอร์ค ริส ตจักรเมธอดิ สต์ จึงพานั กอยู่ในนิ เวศของพระเจ้าทั้งกลางวันและ
กลางคืน เหมือนนางอันนาในพระกิต ติคุณลูกา อันนาถวายชีวิตแก่พระเจ้าโดย
การอธิษฐานและอดอาหารจึงเห็นและรู้ว่าพระเมสสิยาห์เสด็จมาแล้ว ไม่มีใครเคย
คิด ว่าพระผู้ ช่ วยให้ รอดจะมาบั ง เกิด เป็ นทารกน้ อยอ่ อนวัย แต่ อันนากลั บ เห็ น
พระเจ้าในพระกุมารเยซู
ดิ ฉั น หวั ง ว่า การบ าเพ็ ญ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ชีวิต เรีย บง่า ยด้ วยการอธิษ ฐาน
พระเจ้าทรงประทับอยู่รอบตัวเราทุกคน
เช่ นนี้ จะทาให้ ดิ ฉั นได้ เห็ น และ
รู้จักพระเจ้าในธรรมชาติและในผู้ อื่น ที่จริงแล้ วดิฉั นเชื่อว่า ถ้าเราทุกคนฝึกจิต
วิญญาณ ด้วยการภาวนาอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ นมัสการและช่วยเหลือผู้ที่ขัดสน
ตาใจของเราจะเปิดและมองเห็นพระราชกิจของพระเจ้าในโลกที่อยู่รอบๆตัวเรา
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ด้วยพระคุณของพระองค์โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย
เปิ ด ใจรั บ พระองค์ เข้ ามาประทับ อยู่ ในชี วิต ของข้ า พระองค์ ขออธิษ ฐานตาม
แบบอย่างที่พระเยซูทรงสอนว่า “ข้ำแต่พระบิดำแห่งข้ำพระองค์ทั้งหลำย ผู้ทรง
สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนำมของพระองค์เป็นที่เคำรพสักกำระ ขอให้แผ่นดิน
ของพระองค์มำตั้งอยู่........ เหตุว่ำรำชอำนำจ ฤทธิ์เดช และพระสิริเป็นของ
พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์” (มัทธิว 6:9-13) อาเมน
ซิสเตอร์ คอนเฟียนซา เดล เซนยอ (ฮอนดูรัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้รับใช้พระเจ้าในพระวิหาร
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วันพุธ อ่ำน ยอห์น 1:35-42
พระเยซูตรัสว่า “ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง
และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา (มัทธิว 16:24)

พระเยซู ทรงเชิ ญ เราให้ติ ด ตามพระองค์ แต่ ผมอยากเชื่ อมากกว่า อยาก
ติดตามพระองค์ เพราะง่ายกว่ากัน คือจะสามารถนั่งเรียนสบาย ๆ และเชื่อทุกสิ่ง
เช่น การปฏิสนธิ์จากหญิงพรหมจารีย์ การเดินบนน้า การเลี้ยงห้าพันคน การถูกตรึง
และการคืนพระชนม์ การเชื่อเช่นนี้ไม่มีปัญหา ถ้าได้นั่งปลอดภัยอยู่บนเก้าอี้นวม
แต่พระเยซูตรัสว่า “ตำมเรำมำ” ที่ผมไม่อยากตามพระองค์ก็เพราะการ
ติดตามต้องลุกจากเก้ าอี้ ต้ องออกจากความสะดวกสบาย เช่ น จากครอบครั ว
เพื่อนฝูง หน้าที่การงานและงานอดิเรกของผม ในพระคัมภีร์นั้นผู้ที่ตามพระองค์
ต้องทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลัง การติดตามเช่นนั้นมีค่ามาก อาจต้องเจ็บปวดแต่พระเยซู
ทรงบอกให้ตามพระองค์ไป
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ไม่ รู้ว่าสถานที่ที่พ ระองค์ จะทรง
นาพาไปนั้นผมจะชอบหรือไม่ พระองค์
จะทาสิ่งใดเพื่อให้คนอื่นเห็นว่า
มีชื่อเสียงในการคลุกคลีกับคนน่ าอัป ยศ
ข้าพเจ้าติดตามพระเยซูคริสต์
เช่ น คนโรคเรื้ อน หญิ ง โสเภณี ขโมย
คนเหล่านี้อาจทาให้ผมเสื่อมเสียก็ได้ ดังนั้นการติดตามพระองค์อาจจะมีอันตราย
แต่พระเยซูตรัสว่า “จงละทิ้งทุกสิ่ง จงแบกกำงเขน จงตำมเรำมำ”
ดังนั้น เมื่อพระเยซูทรงเรียกให้ผมออกจากความความสะดวกสบาย ผมจึง
ตามพระองค์ไปตั้งเครื่องกรองน้าในประเทศกาลังพัฒ นา ไปรับประทานอาหาร
กับคนไร้บ้าน ไปทาอาชีพพันธกิจรับใช้มิใช่ทาอาชีพแพทย์ และพบว่าการทาเพื่อ
ความเชื่อถึงจะเสี่ยงมาก แต่รางวัลของการดาเนินชีวิตติดตามพระเยซูก็สูงด้วย
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้า โปรดประทานความเข้ ม แข็ ง และความกล้ า หาญให้
ข้าพระองค์ทั้งหลายติดตามพระองค์ไปไม่ว่าจะแห่งหนใด อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เควิน โธมัส (อาลาบามา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อจะกล้าหาญติดตามพระเยซูในโลกนี้
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รับใช้ด้วยเต็มใจ

วันพฤหัสบดี อ่ำน สดุดี 96:1-9
ไม่ว่าท่านจะท้าสิ่งใด ก็จงท้าด้วยความเต็มใจเหมือนกระท้าถวาย
องค์พระผู้เป็นเจ้า ....ท่านปรนนิบัติพระคริสตเจ้าอยู่ (โคโลสี 3:23-24)
ตอนทางานสังคมสงเคราะห์ใหม่ๆ ไม่นาน ดิฉันรู้ความจริงว่าการให้คาปรึกษา
คนวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บ กระวนกระวาย ใจหดหู่และขัดแย้งกันนั้น เป็นงานที่กินแรง
และน่ าหนั กใจ จึงเริ่ มรู้ สึ ก
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ไม่ค่อยพอใจกับงานที่อุตส่าห์
วันนี้ข้าพเจ้าจะทางานเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า ทุ่มเทเวลาศึ กษามาหลายปี
และท้อถอยกับการทางานที่
ดูเหมือนจะแก้ไขปัญหาชีวิตให้ผู้ที่มาปรึกษาไม่ได้
เมื่อเริ่มไปคริสตจักรชใหม่แห่งหนึ่ง ดิฉันรู้สึกประหลาดใจกับเครื่องหมายของ
คริสตจักรที่เขียนเป็นชุดภาพลูกศรชี้ขึ้นข้างบนเป็นชุด ศิษยาภิบาลอธิบายให้ฟังว่า
หมายถึง “ชีวิตแนวตั้ง” คือทาทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า ดิฉันต้องใช้เวลานาน
กว่าจะเข้าใจแนวคิดที่แยบยลนี้ การไปโบสถ์ อธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ การถวายเงิน
ช่วยเหลื อคนขั ดสน ไม่ ใช่ วิธีถวายเกียรติ พระเจ้าเท่านั้ น ถ้ าดิ ฉันเห็ นว่าทุกสิ่ งที่
ดิฉันทา รวมทั้งการดาเนินชีวิตตามปกติคือถวายเกียรติพระเจ้า เช่น การทาความ
สะอาดบ้าน ดูแลคนในครอบครัว รั กและดูแลเพื่อน แม้แต่การไปทางานทุกวันก็
เป็นการถวายเกียรติพระเจ้าเหมือนกัน คิดได้เช่นนี้แล้วดิฉันก็รู้สึกไม่ หนักใจที่ไม่
สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างให้เยาวชนที่มาขอคาปรึกษา เพราะรู้ว่าบทบาทของดิฉัน
ไม่ได้อยู่ที่การแก้ปัญหาทุกอย่างให้พวกเขา หน้าที่ของดิฉันคือการเป็นแสงสว่างของ
พระคริสต์ในชีวิตให้พวกเขาเห็น การถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการรับใช้พระองค์อย่าง
เต็มใจ คือความหมายใหม่ในชีวิตการทางานของดิฉัน ไม่ว่างานปกติจะเป็นอย่างไร
ความหมายที่สูงกว่าความพึงพอใจทางฝ่ายโลกก็คือ การถวายเกียรติพระเจ้าเป็นนิตย์
อธิ ษ ฐำน ข้ าแต่ พระเจ้า โปรดช่ วยข้ าพระองค์ทั้งหลายให้ ถวายตั วรั บใช้ทุกวัน
และทุกเวลา โปรดนาหน้าช่วยชี้นาคาพูดและการกระทาของข้าพระองค์ทั้งหลาย
เพื่อแสดงความรักของพระคริสต์แก่ทุกคน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เฮเธอร์ อาร์ทูชิน (มิชิแกน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน นักสังคมสงเคราะห์
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วันศุกร์ อ่ำน ยอห์น 1:1-18
ความสว่างแท้ที่ท้าให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงนัน้ ได้
แม้ขณะนั้นก้าลังเข้ามาในโลก (ยอห์น 1:9)
เราใช้เวลาสามคืนในหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ชายฝั่งบนแหลมที่อยู่
ห่างไกลจากความเจริญ เนื่องจากปราศจากแสงสีที่เป็นมลภาวะ ท้องฟ้าตอนกลางคืน
จึงสว่างระยิบระยับด้วยดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ มองเห็นทางช้างเผือกและจักรวาล
อย่างชัดเจน ขณะมองดูท้องฟ้าตระการตาด้วยความยาเกรงอยู่นั้น ผมประทับใจ
ความจริงที่ว่า แสงสว่างที่ผมกาลังดูอยูน่ ั้นเป็นแสงที่สอ่ งมาจากโบราณกาล ดาวฤกษ์
บางดวงที่อยูไ่ กลโพ้นอาจจะดับไปนานแล้ว แต่แสงของมันยังเดินทางมายังโลกเราอยู่
พระเยซู ตรั สไว้ เมื่ อหลายพั นปี ก่ อนว่ า “เรำเป็ นควำมสว่ ำงของโลก” นั้ น
ยังเป็นความจริงอยู่ในปัจจุบัน ความสว่างนี้ในชีวิตของหลายล้านคนยังไม่หมดอายุ
พระเยซูทรงพระชนม์อยู่ ความสว่างของพระองค์ยังฉายแสงแม้กาลเวลาจะผ่านไป
“แล้วเรำเป็นอย่ำงไรบ้ำง” ผู้ที่มีโอกาสส่องแสงเจิดจ้าอาจจะมีเพียงไม่กี่คน
แต่ ทุกคนสามารถส่ องสว่างทาให้ เกิ ด
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ความเปลี่ ยนแปลงได้ ถ้ าทาตามค าสั่ ง
ไม่ว่าจะไปที่ไหน ข้าพเจ้าจะยอม
สอนของพระเยซู อ ย่ า งซื่ อ สั ต ย์ โดย
ให้ความสว่างของพระคริสต์
สะท้อนความสว่างของพระคริสต์ทุกแห่ง
ส่องผ่านชีวติ ของข้าพเจ้า
ที่เราไปและในชี วิตของทุกคนที่เราพบ
แล้วเราจะสามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในโลกนี้
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ทั้งหลายจะยอมให้
ความสว่างของพระองค์ส่องผ่านชีวิตของข้าพระองค์ทุกวัน อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โรแลนด์ ริงค์ (กัวเตง แอฟริกาใต้)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน นักดาราศาสตร์
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พระเยซูทรงจ่ำยให้หมดแล้ว

วันเสำร์ อ่ำน เอเฟซัส 2:1-10
พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณา เพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวง
ซึ่งพระองค์ทรงรักเรานัน้ ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป
พระองค์ยังทรงกระท้าให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ (เอเฟซัส 2:4-5)

ดิฉันทางานที่ห น่วยงานช่วยค่ ายังชีพ ผู้มีความจาเสื่อ ม ถ้าดิฉันบอก
ผู้ป่วยว่าถึงเวลาอาหารกลางวันแล้ว ตามปกติพวกเขาจะบอกดิฉันว่าเขาไม่มี
เงินค่าอาหาร ทั้งที่หิวแทบใจจะขาดพวกเขาก็ไม่ยอมไปรับประทาน เพราะคิด
ว่าจะต้องเป็นหนี้ ดิฉันบอกพวกเขาด้วยความยินดีอย่างยิ่งว่า “ค่ำอำหำร
ทั้งหมดจ่ำยให้ทุกคนแล้ว ” น่าประหลาดใจที่บ่อยครั้งพวกเขาจะมองหน้า
ดิฉันและถามว่าใครจ่ายให้ ดิฉันจะตอบว่าคนทีร่ กั คุณจ่ายให้แล้ว พวกเขาจึง
มีความสุ ขและโล่งใจ แต่ก็ มีบางคนทาท่ าเหมือนไม่เชื่อที่ดิ ฉันบอกว่าจ่า ย
ค่าอาหารให้เรียบร้อยแล้ว จึงต้อ งพูดย้าอีก ครั้งว่าพวกเขาไม่ ได้ เป็ นหนี้แ ต่
อย่างใด
ทุกครั้งที่บอกพวกเขาว่า “จ่ำยค่ำอำหำรให้พวกคุณแล้ว” ดิฉันคิดถึง
เพลงที่ บ อกว่ า “องค์ พ ระเยซู เจ้ ำ ทรงใช้ห นี้ ของข้ ำ ฯ” “ข้ ำ ฯ เป็น หนี้
พระองค์” พวกเราหลายคนไม่ชอบเป็นหนี้ใครหรือถูกใครทวงหนี้ จึงพยายาม
หาทางใช้หนีใ้ ห้หมดสิ้น ความจริงมีอยูว่ ่า เราเป็นหนี้พระเจ้าทุกสิ่ง แต่ไม่ต้อง
จ่ายแม้แต่อย่างเดียวที่ได้รับคืนให้พระองค์ ที่จริงแล้วเราไม่คู่ควรเลยที่พระเยซู
ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อเรา แต่พระเจ้าทรงรักเราเหลือหลาย เมื่อใด
ที่ดิฉันสงสัยว่าคู่ ควรหรือไม่ แต่ใจย่อมรู้ดีที่ พระเจ้าทรงบอกดิฉั นว่า “องค์
พระเยซู เ จ้ ำ ทรงใช้ ห นี้ ข องข้ ำ ฯ ใจเต็ ม
ด้วยบำปมลทิน พระองค์ล้ำงให้สะอำด”
ข้อคิดสำหรับวันนี้
* เอลวินา เอ็ม. ฮอลล์ (1865)
พระเยซูทรงชาระหนี้บาป
อ ธิ ษ ฐ ำน ข้ าแต่ พระเจ้ า โป รด ช่ ว ย ให้
ให้ข้าพเจ้าหมดแล้ว
ข้ าพระองค์ ทั้ งหลายดี ใจที่ รู้ว่า พระเยซู ค ริส ต์
พระบุตรของพระองค์ทรงชาระบาปให้ ข้าพระองค์ทั้งหลายหมดสิ้ นแล้ว อธิษฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เจนนี แมคไบรด์ (อาลาบามา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ป่วยโรคความจาเสื่อม
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วันอำทิตย์ อ่ำน อิสยำห์ 40:28-31
ผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรีย่ วแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีก
เหมือนนกอินทรี เขาจะวิง่ และไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลีย้
(อิสยำห์ 40:31)
วันหนึ่ งในฤดู ใบไม้ ร่วงที่ สวยงาม ผมหยุ ดงานหนึ่ งวันเพื่ อปี นเขาไปตาม
สันปันน้าใกล้ช่องแคบ ที่มีนกเหยี่ยวและนกอินทรีอพยพมาอาศัยอยู่ชุกชุม ผมเริ่ม
ใช้กล้ องส่ องทางไกลที่เตรียมมา
ข้อคิดสำหรับวันนี้
สแกนท้ องฟ้ าเหนื อสั นเขาด้ า น
ข้าพเจ้าจะรอคอยโอกาสพิเศษที่พระเจ้า
ตะวันออกเฉี ย งเหนื อ ไม่ นานก็
เห็ นนกเหยี่ ย วหางแดงตั วหนึ่ ง
ทรงให้บินสูงขึ้นเหมือนนกอินทรี
กระพื อปี กบิ นเป็ นวงกลมสู งขึ้ น
เรื่อย ๆ จนเกือบจะมองไม่เห็น แล้วมันก็หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ หุบปีกและ
ถลา ลงไปตามสันเขาที่ยาวไกล ยิ่งเร็วขึ้นเมื่อใกล้จะถึงยอดต้นไม้ ข้ามศีรษะผมไป
แล้วมันก็กระพือปีกบินเป็นวงกลมขึ้นไปอีกจนเกือบจะมองไม่เห็น
หลายครั้งผมรู้ตัวว่าพระเจ้าทรงช่วยผมให้เป็นเหมือนนกเหยี่ยวหางแดงตัวนั้ น
พระองค์ทรงให้ ผมมีช่วงเวลาสาหรับยกจิตวิญญาณให้สูงขึ้ นพอที่จะผ่านไปแต่ละ
สัปดาห์ การนมัสการวันอาทิตย์ หรือใช้เวลาตอนเช้าแต่ละวันอ่านหนั งสือภาวนา
ห้องชั้นบนและอธิษฐานพร้อมกับภรรยา เหมือนกับนกเหยี่ยวที่บินสูงขึ้นเพื่อจะร่อน
ไปสู่จุดหมายปลายทาง แต่ละวันเราราลึกถึงพระสัญญาที่ว่า “ผู้รอคอยพระเจ้ำจะเสริม
เรี่ยวแรงใหม่ เขำจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี”
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ผู้ประเสริฐ เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเหน็ดเหนื่อย
หรือท้อถอย โปรดนาข้าพระองค์ทั้ง หลายเข้าเฝ้าตรงพระพักตร์พระองค์ และ
หนุ น ใจให้ สู ง ขึ้ นเพื่ อ จะได้ น มั ส การและรั บ ใช้ พ ระองค์ อธิษ ฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
ฮาร์แลน เอ็ม. แบกซ์เตอร์ (มินเนโซตา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน การฟื้นจิตวิญญาณและความกล้าหาญ
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ไม่ยุติธรรม

วันจันทร์ อ่ำน 1 โครินธ์ 13:11-13
จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า
และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง (สุภำษิต 3:5)

ตอนอายุแปดขวบคุณ พ่ อกาลั งสร้างบ้ านใหม่ ให้เราอยู่ บ่ ายวัน หนึ่ ง
ขณะที่ท่านกาลังสร้างบ้านพร้อมกับดูแลดิฉันและน้อง ๆ ไปด้วย ครั้งหนึ่งท่าน
พาน้ องสาวอายุสี่ ขวบของดิ ฉั น ปี นบั นไดขึ้ นไปบนหลั งคากั บท่ าน ดิ ฉั นกั บ
น้องชายจึงเริม่ ปีนขึน้ ไปอยู่บนหลังด้วย แต่ท่านไม่อนุญาต เรามีปฏิกิริยาทันที
ว่า “ไม่ยุติธรรมเลย” แต่ท่านก็ยืนกรานให้เราอยู่ข้างล่าง
ตอนนั้ น ดิ ฉั น ไม่ เข้ า ใจว่ า คุ ณ พ่ อ เป็ น ห่ ว ง
ข้อคิดสำหรับวันนี้ เรื่องความปลอดภัยของเรา มีลูกคนหนึ่งอยู่ด้วย
พระเจ้าทรงรูด้ ีที่สดุ
บนหลัง คาอาจจะไม่ สู้เป็ น ปัญ หา แต่ ถ้า ยอมให้
ลูกสามคนที่น่าราคาญและชอบทะเลาะกันไปอยู่
บนหลังคาพร้อมกันคงจะเป็นอันตรายใหญ่ห ลวง
ตอนนี้ดิฉันเป็นทั้งยายและแม่แล้ว ดิฉันคงจะตัดสินใจอย่างเดียวกับ
คุณพ่อ ตอนเป็นเด็กดิฉันเห็นว่าท่านลาเอียงรักน้องมากกว่ารักดิฉัน จึงไม่รู้ว่า
คุณพ่อตัดสินใจทาเช่นนั้นด้วยพลังรัก
ตอนเป็ น ผู้ ใหญ่ แล้ ว เมื่ อใดที่ ดิ ฉั นคิ ดว่ าไม่ ยุ ติ ธรรม เพราะไม่ เข้ า ใจ
ความรักลึกล้าทีพ่ ระเจ้าทรงมีต่อดิฉันและคนอื่น พอคิดถึงเรือ่ งนีแ้ ละอีกหลาย
บทเรียนทีไ่ ด้รับตอนเป็นเด็กแล้ว ดิฉันจึงค่อยๆ รู้จักวางใจในพระปัญญาและ
การตัดสินตามพระทัยของพระเจ้าแห่งความรักของเรามากขึ้น
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พระเจ้า โปรดช่ วยข้ าพระองค์ ทั้ง หลายให้ วางใจในพระองค์
มากกว่าความเข้าใจของข้าพระองค์ ขอบพระคุณสาหรับ ความรักของพระองค์
ในดวงใจของทุกชีวิต อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เมก แมนแกน (นิวเซาธ์เวล ออสเตรเลีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ช่างมุงหลังคา
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จงส่องสว่ำง

วันอังคำร อ่ำน มัทธิว 6:19-21
มีคาห์กล่าวว่า “เมื่อข้านัง่ อยู่ในความมืด
พระเจ้าจะทรงเป็นความสว่างแก่ข้า (มีคำห์ 7:8)

12 ก.พ
2019

ปัจจุบัน ผมเกษียณการทางานแล้ว และกาลังมุ่งหน้าไปที่ส วนสาธารณะ
ใกล้ๆ เพื่อจะเดินเที่ยวป่า หลายครั้งระหว่างที่กาลังเดินอยู่มีแสงอาทิตย์ส่องผ่าน
ต้นไม้ลงมาที่ตัวผม บางครั้งผมจะหยุดเดินและอธิษฐานว่า “พระเจ้ำข้ำ แสงสว่ำง
ของพระองค์ อยู่ ต รงไหนในชี วิ ต ของข้ ำพระองค์ ” เมื่ อ เดิ นต่ อไปก็ เข้ า ใจ
พระดารัสที่ว่า บรรดาทรัพย์สมบัติที่ไม่เป็นสนิมและแมลงกัดกินไม่ได้ ว่าหมายถึง
อะไรมากขึ้นเรื่อย ๆ
ความสว่างที่ มี ค่ าอย่ างหนึ่ ง คื อเพื่ อนที่ อยู่ ด้ วยและช่ วยฟั งปั ญ หาเสมอ
อีกทางหนึ่งมาจากคนที่มีใจเมตตาในคริสตจักรที่ออกเยี่ยมเยียนคนเจ็บป่วย และ
คนชรา ผมเห็นแสงสว่างของพระเจ้าในภรรยา ขณะที่เธอแสดงความรักและ เอาใจ
ใส่ดูแลลูกและหลาน หรือความสว่างของพระเจ้าที่เปล่งออกมาในรอยยิ้มของผู้ที่
ขอบใจเรา ขณะได้รับอาหารจากโรงทานที่ผมมีจิตอาสาช่วยอยู่
บางครั้งการกระทาหลายอย่าง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ในชีวิตของเราบดบังความสว่างอันมีค่า
เหล่ านี้ ไว้ บางคราวก็ บั งตาเราจนมอง พระเจ้าทรงเป็นความสว่างที่มั่นคง
ในชีวิตของข้าพเจ้า ซึง่ บ่อยครั้ง
ไม่เห็นความดีของพระเจ้าที่อยู่ตรงหน้า
เห็นได้ในบริเวณที่คาดไม่ถงึ
ถ้าเป็ นเช่ นนี้ ปกติ ผมจะหยุ ดเดิ น หรือ
เดิ นให้ ช้ าลง เพื่ อตั้ งใจดู ว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ ทุกแห่ งที่ เราผ่ านไปแต่ ละวันให้
มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ผมขอบคุณพระเจ้าเมื่อเห็นความจริงอย่างชัดเจนว่า พระเจ้า
ทรงวางทรัพย์สมบัติล้าค่าเหล่านี้ไว้ต่อหน้าต่อตาเรา
อธิ ษ ฐำน ข้า แต่ พระเจ้า โปรดช่วยให้ ข้ าพระองค์ ทั้งหลายให้เห็ นพระองค์ใน
ผู้คนที่อยู่รอบข้าง และให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นแสงสว่างสาหรับผู้อื่น อธิษฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
วิลเลียม เอ็ม แมสมาเนียน (มิชิแกน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ธนาคารอาหาร
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ของเล็กน้อย

วันพุธ อ่ำน ลูกำ 16:10-15
“คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยจะสัตย์ซื่อในของมากด้วย
และคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อย จะอสัตย์ในของมากเช่นกัน (ลูกำ 16:10)
ถึงการท าขนมปังของดิฉันกับสามีจะใช้สูตรเดี ยวกัน แต่วิธีท าต่างกั น
เขาพิถีพิถันในการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิของน้า และใช้เครื่องชั่งตวงปริมาณของ
แป้ง แต่ดิฉันใช้วิธีกะประมาณ โดยใช้มือกะอุณภูมิและใช้สายตากะปริมาณน้า
ขนมปังของเขาจึงออกมาดีกว่าของดิฉันเป็นธรรมดา เพราะการกระทาอย่าง
พิถีพิถันในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ นี่เอง
ความจริงในการทาขนมปังก็เป็นความจริงในเรือ่ งสาคัญ ๆ ยิ่งกว่านั้นด้วย
เช่น พฤติกรรมทางจริยธรรมและความสัตย์ซื่อในเรื่องใหญ่ๆ มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระท าเล็ ก ๆ น้ อย ๆ เช่น การตั ดสินใจยอมรั บความผิ ดพลาดของ
ตนเอง ทั้ง ๆ ที่การโยนความผิดให้คนอื่นดูจะง่ายกว่า ความเต็มใจทางานต่ออีก
หนึ่งชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่างานที่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ลงมือทาจะมีคุณภาพดีทสี่ ุด หรือ
ข้าพเจ้าซื่อสัตย์กบั พระกิตติคุณหรือไม่ ความตั้ งใจไม่ ดู อี เมลส่ ว นตั วใน
เวลาทางาน เป็นต้น
พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ในข้อพระคัมภีร์ที่อ้างถึงวันนี้ว่า
ความซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเป็นเครื่องชี้วัดอย่างดีว่าเราจะทางานใหญ่อย่างไร
ถึงขนมปังทีด่ ฉิ ันทาจะออกมาไม่คอ่ ยดีนั้น ไม่ทาให้ดิฉนั เดือดร้อนอะไร แต่กเ็ ป็น
ตัวบ่งชี้ ให้ ตรวจสอบวิ ธีทางานอื่น ๆ ในชีวิตของดิฉั น ผลรวมของการกระท า
แสดงให้รู้ว่าดิฉันเป็นคนอย่างไร และจะเป็นอย่างไรภายภาคหน้า
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเห็นทุกอย่าง ทรงรู้ทุกเรื่องและทรงอยู่กับ
ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกเวลา โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้เลือกทาแต่ความดี
ทุกสถานการณ์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เทเรซา โดดา (โรดไอแลนด์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนทาขนมปัง
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จงมีควำมเชื่อ
14 ก.พ
2019
วันพฤหัสบดี อ่ำน มัทธิว มำระโก 2:1-12
การอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผปู้ ่วยรอดชีวิต
และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรค
และถ้าเขาได้กระท้าบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้ (ยำกอบ 5:15)
ผมรั บ ใช้ อยู่ ค ริ ส ตจั กรเล็ กๆ แห่ งหนึ่ งที่ เอสโตเนี ย วั นอาทิ ต ย์ หนึ่ งก่ อน
นมัสการตอนเช้าจะเริ่มขึ้น มีเสียงโทรศัพท์จากคุณแม่คนหนึ่งทุกข์ใจโทรฯ มาพูด
กับผมว่า “โรเมตลูกชำยของเรำเป็นโรคที่รักษำไม่หำย แพทย์บอกว่ำหมดหวัง
และเขำจะมี ชี วิ ตอยู่ ได้ อี ก ไม่ นำน เรำได้ ยิ นว่ ำในสถำนกำรณ์ เช่ นนี้ พระเจ้ ำ
ทรงช่วยได้”
ผมตอบไปว่า “ใช่แล้วครับ พระเจ้ำทรงช่วยได้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
และเรำจะอธิ ษฐำนเผื่ อลู กของคุ ณ ” เธอตอบว่า
การอธิษฐานมีพลัง
“เรำจะไปร่วมนมัสกำรกับท่ำนเดี๋ยวนี้เลย” ผมลังเล
ใจและคิดว่า “เรำจะช่วยครอบครัวนี้ได้จริงหรือ ถ้ำเกิดล้มเหลวจะทำอย่ำงไรดี”
พอผมไปถึ งโบสถ์ ก็พบว่าครอบครัวนี้ รอผมอยู่ แล้ว เราจึงเปลี่ยนระเบียบ
นมัสการและใช้เวลาอธิษฐานเผื่อโรเมต โดยพึ่งพระสัญญาของพระเจ้า หลังจากนั้น
หลายเดื อนครอบครั วดั งกล่าวก็ กลั บมาอี ก แม่ ของเด็ กบอก “โรเมตหำยดี แล้ ว
แพทย์ที่ดูแลเขำรู้สึกอัศจรรย์และพำกันสรรเสริญพระเจ้ำ”
เรื่ องนี้ เตื อนผมให้ คิ ด ถึ งพระคั มภี ร์ที่ อ่านวันนี้ ตอนที่พระเยซู ทรงรั กษา
คนง่อยให้ หาย เพราะความเชื่ อของเพื่อน ๆ พระเยซู จึงทรงรั กษาและอภั ยบาป
ให้ เขา ถึงแม้ พระเยซู ไม่ ได้ ทรงรั กษาเราแต่ ละคนเช่ นนั้ น พระองค์ก็ทรงทาการ
อัศจรรย์ได้หลายอย่างในชีวิตของเรา
อธิ ษ ฐำน ข้ าแต่ พระเจ้า โปรดช่ วยข้า พระองค์ ทั้งหลายให้ เชื่อและวางใจว่า
การอธิษ ฐานด้ วยใจจริ ง ของข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายท าให้ เ กิ ด ความแตกต่ า งได้
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แรนโด เมตซามา (เอสโตเนีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คริสเตียนที่เอสโตเนีย
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แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ำ
วันศุกร์ อ่ำน เอเฟซัส 4:7-16
มีสองสามคนประชุมกันที่ไหน ๆ ในนามของเรา
เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น (มัทธิว 18:20)

ตอนเป็นเด็กคุณยายสอนดิฉันท่องจาข้อพระคัมภีร์ ท่านบอกว่าเมื่อใด
ที่ท่านนอนไม่หลับ ท่านพยายามนึกถึงข้อพระคัมภีรท์ ที่ อ่ งจาไว้ เมื่อทาเช่นนัน้
ท่านจะอบอุ่น ใจและมี สันติสุ ข เดี๋ยวนี้ดิฉัน อายุ 95 ปีแล้ วและอยู่ บ้านตาม
ลาพั ง เป็ น ส่ ว นใหญ่ ดิ ฉั น ชอบความอบอุ่ น และสัน ติสุ ข ที่ ว่ า นี้ พระคั ม ภี ร์
มิเพียงเป็นเพือ่ นคู่ใจของคนทีอ่ ยูบ่ า้ น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ตามลาพังเท่านั้ น แต่ยั งชัก จูงเราไป
ข้าพเจ้ามีความอบอุ่นและสันติสุข ศึกษาและนมัสการร่วมกัน
จากการศึกษาพระคัมภีร์
ส่ ว นใหญ่ ใ นชี วิ ต ดิ ฉั น ได้ รั บ
พระพรจากการนมัส การและศึก ษา
พระคัมภีร์ร่วมกับผู้อื่น ถึงดิฉันจะย้ายที่อยู่บ่อย ๆ แต่ก็คิดว่านั่นเป็นพระพร
ที่ได้สร้างมิตรภาพกับศิษยาภิบาลและเพื่อนสมาชิกคริสตจักรใหม่ตลอดชีวิต
เมื่อเร็ววันนี้ดิฉันได้เข้าร่วมศึกษาพระคัมภีร์กับกลุ่มสตรีที่อายุโดยเฉลี่ยน้อย
กว่าดิฉันสามเท่า จึงรู้สึกวิตกว่าจะสามารถเข้ากันไม่ได้ และยิ่งวิตกมากขึ้น
เมื่อสมองของดิฉันขาดเลือดชั่วคราวต้องเข้าโรงพยาบาล ขอพูดตรง ๆ ว่า พอถึง
วันอังคารที่กาหนดไว้เพื่อศึกษาพระคัมภีร์ กลุ่มดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความคิด
ของดิฉันเลย แต่ก็ต้องประหลาดใจและดีใจ ขณะที่ดิฉันอยู่ในห้องปลอดเชื้อโรค
ขนาดเล็กของโรงพยาบาล กลุ่มสตรีที่ร่วมศึกษาพระคัมภีร์เดินเข้ามาแบ่งปัน
บทเรียนประจาสัปดาห์กบั ดิฉัน ไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวหรือร่วมสามัคคีธรรม
พระคัมภีร์เป็นเพื่อนคู่ใจของเราตลอดชีวิต
อธิษฐำน ข้าแต่ พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่ทรงนาข้าพระองค์ทั้งหลายเดินบน
เส้ นทางแห่ ง สั นติ สุ ข และมิ ต รภาพกั บ ผู้ อื่น เมื่ อศึ กษาพระวจนะของพระองค์
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ดอลลี ดอสส์ (เท็กซัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์
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วันเสำร์ อ่ำน ยอห์น 14:15-21
ท่านไม่ได้รับน้้าใจทาสซึ่งท้าให้ตกในความกลัวอีก แต่ท่านได้รับ
พระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้า ให้เราทั้งหลายร้องเรียก
พระเจ้าว่า “อับบา” คือพระบิดา (โรม 8:15)

ขณะขับรถกลั บจากงานศพของคุณแม่ ผมรู้ สึ กตกใจที่ตนเองกลายเป็ น
ลู กก าพร้ าที่ พ่ อและแม่ จากไป ท าให้ รู้ สึ กเสี ยใจ ว้ าเหว่ และถู กทอดทิ้ งให้ อยู่
คนเดียว
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ขณะที่ผมรูส้ ึกหมดหวังอย่างลึกล้า
พระเจ้าทรงรักข้าพเจ้า
ในฐานะที่เป็นคนหนึ่ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนให้รู้ว่าพระเยซู
ในครอบครัวของพระองค์
ทรงให้ ค วามมั่ น ใจว่ า เราจะไม่ เ ป็ น ลู ก
กาพร้า เพราะพระองค์เสด็จมาไถ่เราและรับเราเป็นบุตรของพระเจ้า (กาลาเทีย
4:5) พระเยซูทรงสอนว่าเรามีครอบครัวใหญ่ คือครอบครัวของพระเจ้าที่ทรง
รักและปรารถนาดีทรงอยู่กับเราเสมอ
หลายครั้ง เราอาจจะรูส้ ึกว้าเหว่และถูกทอดทิ้ง โดยเฉพาะเมื่อพ่ อและ
แม่ตายจากไป แต่เมื่อ มองข้ามความรู้สึก เสียใจชั่วขณะ จะรู้สึกวางใจว่าเรามี
พระบิดาผู้ทรงรักเราเสมอและไม่มีวันทอดทิ้งเราให้เป็นลูกกาพร้า
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้า โปรดให้ พ ระฉายาของพระเยซู ค ริ ส ต์ พระบุ ต รของ
พระองค์เจริญขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอบพระคุณ ที่ทรงประทับอยู่
ด้วยและช่วยให้อบอุ่นใจเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายรู้สึกว้าเหว่ อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เจมส์ อาร์. เฮย์ส (เท็นเนสซี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่อยู่ระหว่างไว้ทุกข์ที่พ่อแม่ตายจากไป
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แสดงออกและบอกให้รู้

วันอำทิตย์ อ่ำน 1 เธสะโลนิกำ 2:1-12
เมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้ว เราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจาน
มิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านัน้ แต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วย
เพราะท่านเป็นที่รักยิง่ ของเรา (1เธสะโลนิกำ 2:8)

ดิฉันชอบเชิญเพื่อน ๆ มาร่วมประชุมอธิษฐานด้วยกัน แต่บ่อยครั้งพวกเขา
ปฏิเสธคาเชิญ วันหนึ่งเพื่อนบอกดิฉันว่า “ก่อนจะเชิญใครมำ คุณเองต้องสำธิต
ชีวิตที่เปลี่ยนใหม่โดยพระคริสต์ให้เขำเห็น”
เปาโล สิล าสและทิโมธี ผู้ร่วมงานในพระคริส ต์รู้ดี ว่าจะไม่ มีใครเชื่ อข่า ว
ประเสริฐที่ประกาศออกไป ถ้า ชีวิต ของ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พวกท่ า นเองไม่ ไ ด้ แ สดงความรั ก ของ
พระคริสต์ออกมาให้เห็น
คนอื่นจะเห็นพระคริสต์ในชีวิต
ข้ อความใน 1เธสะโลนิ ก า ทาให้
ของข้าพเจ้าได้อย่างไร
ดิฉันคิดถึงคาพูดที่ว่า “กำรกระทำดังกว่ำ
คำพูด” ถึงพระวจนะของพระเจ้าในคาเทศนาสั่งสอนนั้นสาคัญมาก แต่เราต้อง
สะท้อนพระคริสต์ในชีวิตของเราโดยการกระทาด้วย ที่บรรดาผู้เชื่อกลุ่มเริ่มแรก
ตัดสินใจติดตามพระคริสต์นั้น มิใช่เพราะได้ยินคาเทศนาสั่งสอนเรื่องข่าวประเสริฐ
เท่านั้น แต่เพราะได้รับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วย (กิจการ 2:42-47)
ไม่มีใครในพวกเราดีพร้อมทุกอย่าง แต่เราสามารถพยายามเลียนแบบชีวิต
ของพระเยซู ได้ ชี วิต ของเราและของผู้ อื่ นอาจจะไม่ เปลี่ ย นแปลงทันที ทันใด
แต่ถ้าพยายามเลียนแบบพระคริสต์ทุกวันต่อไป พระเจ้าจะทรงสร้างชีวิตของเรา
ขึ้นใหม่ให้เป็นพระพรแก่คนอื่นมากขึ้น ถ้าการกระทาของเราตรงกับคาพูด เราจะ
สามารถเชิญผู้คนให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ โดยติดตามพระเยซูคริสต์อย่าง
มีประสิทธิภาพ
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ ทั้งหลายเชื่อว่าโดยพลั งและความรักของ
พระองค์ ชี วิต ของข้ า พระองค์ ทุกคนจะเปลี่ ย นใหม่ให้ เหมื อนพระเยซู มากขึ้ น
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลินาวตี ซันโตโซ (ชวาตะวันออก อินโดนีเซีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ศิษยาภิบาล
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วันจันทร์ อ่ำน สดุดี 46:1-5
เมื่อเจ้าลุยข้ามน้้า เราจะอยู่กับเจ้า เมื่อข้ามแม่น้า น้้าจะไม่ท่วมเจ้า
เมื่อเจ้าลุยไฟ เจ้าจะไม่ไหม้ และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า
(อิสยำห์ 43:2)

ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2016 รัฐหลุยเซียนาประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ ทาให้
เกิดความหายนะอย่างกว้างขวาง อาคารบ้านเรือนและธุรกิจหลายแห่งได้รับความ
เสี ย หายอย่ า งใหญ่ หลวง ผู้ ค นสู ญ เสี ย
ทรั พ ย์ สิ นเกื อบทั้ ง หมด สถานการณ์ ตึ ง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เครียดและเศรษฐกิจตกต่า
พระเจ้าทรงเดินไปกับเราเสมอ
ถึ งอย่ างนั้ น ก็ ยั งเห็ นร่ องรอยของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ปรากฏให้ เราเห็ นใน
ทุกสิ่ งที่อยู่ รอบตั ว ประชาชนอธิษ ฐานร่ วมกั นตามถนนหนทาง ขณะที่ พวกเขา
เตรียมพร้อมสาหรับงานยากลาบากที่รออยู่ข้างหน้า เพื่อนๆ และแม้แต่คนที่เราไม่
เคยรู้จักต่างนาอาหารมาให้ เราได้รับกล่องบรรเทาทุกข์ที่หลั่งไหลมาจากทั่วประเทศ
คริสตจักรและหน่วยบรรเทาทุกข์จัดหาเสื้อผ้าและสิ่งจาเป็นต่าง ๆ มาให้ มีผู้คน
ที่อยู่ไกลและใกล้มาให้ความช่วยเหลือ กลุ่มที่มาจากลอสแอนเจลิสทางานหนักตลอด
วันที่บ้านเพื่อนของผมและมอบพระคัมภีร์เล่มใหม่แก่เธอเล่มหนึ่ง แล้วเชิญพวกเรา
รับประทานอาหารเย็นที่คริสตจักรซึ่งพวกเขาอาศัยอยูช่ ั่วคราว การกระทาด้วยความ
เมตตาเหล่านี้ช่วยหนุนจิตใจเราให้เข้มแข็งขึ้น
ถึงแม้การกู้ภัยให้คนื สู่ภาพเดิมจะเกิดขึน้ อย่างช้า ๆ และยาวนาน แต่พระเจ้า
ทรงทางานผ่านการกระทาของเพื่อน ๆ และคนแปลกหน้าที่มาช่วยเกื้อกูลทั้งวัตถุและ
จิตวิญญาณของเรา ถ้าปราศจากกิจกรรมทีแ่ ข็งขันของพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นนี้แล้ว
ก็ยากที่จะจินตนาการได้ ว่า จะมี พวกเราคนใดคนหนึ่ งกลั บสู่ สภาพเดิ มโดยครบ
บริบูรณ์ พระเจ้าทรงนาผู้คนมากมายที่อยู่ห่างไกลและทุกสารทิศมาช่วยเราให้รอด
จากอุทกภัยร้ายแรง
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณความรักของพระองค์ที่ทรงช่วยอุ้มชู เมื่อชีวิตของ
ข้าพระองค์ ทั้งหลายประสบปั ญ หาหนั ก อธิษฐานในพระนามพระเยซู คริ สต์ เจ้า
อาเมน
เกล็น เกรแฮม (หลุยเซียนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
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ควำมเชื่อภำคปฏิบัติ
วันอังคำร อ่ำน โรม 12:9-17
จงรักกันฉันพี่น้อง ส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้น
จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว (โรม 12:10)

ขณะที่อยู่ ในภั ตตาคารประจาต าบลแห่ งหนึ่ง ดิ ฉันเห็ นคนกลุ่มที่นั่งโต๊ ะ
ถัดไปอธิษฐานก่อนรับประทานอาหาร หลังจากนั้นก็เกิดเรื่องที่ก็น่าประทับใจมาก
เมื่ อคนเสิ ร์ฟอาหารท าจานหล่ น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ลงบนตักของสตรีคนหนึ่งที่แต่งตัว
วันนีข้ ้าพเจ้าจะทาอะไรได้บ้าง เพื่อส่อง เรียบร้อย แทนที่จะโกรธหรือฟ้อง
สว่างความรักของพระคริสต์แก่โลก
ผู้จัดการร้าน สตรีคนนั้นกลับบอก
คนที่ทาผิดพลาดให้ มั่นใจว่าเธอไม่
เป็ นอะไร เรื่องนี้ ทาให้ ดิฉั นรู้สึ กอั ศจรรย์อยู่ห ลายวัน คนกลุ่ มนี้ แสดงความเชื่ อ
ออกมาด้วยการอธิษฐานที่โต๊ะอาหาร ที่สาคัญกว่านั้นก็คือความเมตตาที่สตรีคนนั้น
แสดงต่อคนเสิร์ฟอาหาร เป็นการแสดงความเชื่อให้เห็นอย่างเด่นชัดแก่หลายสิบคน
ดิฉันคิ ดถึงเรื่องที่เกิ ดขึ้นวันนั้ น และการแสดงความเมตตากรุณาซึ่งเป็ น
เรื่องสาคัญในชีวิตคริสเตียนอยู่บ่อยครั้ง แต่ความรู้นี้ง่ายกว่าลงมือทาเป็นไหน ๆ
ในความคิ ดของเรามีแ ต่ เรื่ องหน้ าที่การงาน การดู แลลูก ความรับ ผิด ชอบทาง
สังคม ครอบครั วและญาติ พี่น้องอี กจานวนมาก จนลื มแสดงคุณสมบัติ เหล่า นี้
ออกมา ดิฉันอธิษฐานขอให้ผู้อื่นเห็นพระคริสต์ในชีวิตของดิฉัน เหมือนที่ดิฉันเห็น
ในคนกลุ่มนั้นในภัตตาคาร เราสามารถยอมให้ความสว่างของพระเยซูส่องผ่าน
ชีวิตของเราได้ทุกวัน
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ผู้ทรงพระกรุณา ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย
เป็นแสงสว่างของพระองค์ทุกวัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เชลา เฮสเตอร์ (นอร์ธ คาโรไลนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนเสิร์ฟอาหารในภัตตาคาร
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สัญลักษณ์ของชัยชนะ

20 ก.พ
2019

วันพุธ อ่ำน วิวรณ์ 21:1-7
ผู้ใดมีชัยชนะ ผูน้ ั้นจะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อ
ผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิต (วิวรณ์ 3:5)

ผมติดตามการแข่งกรีฑาโอลิมปิกด้วยความตื่นเต้นเร้าใจเสมอ แต่เรื่อง
การโดปยา การตั ดสิ นที่ไม่ ยุติ ธรรมของกรรมการ การกล่าวหาเรื่องการตั ดสิ น
ทาให้ผมมองหาตัวอย่างของชัยชนะจากเรื่องอื่น
วั น นี้ ผ มอยากคิ ด ถึ ง เรื่ อ งเล็ ก ๆ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
น้อย ๆ บ่ อยครั้ งไม่ค่ อยเห็ นว่าเป็นเรื่อง
อุปสรรคคือการท้าชวนเราให้
ของชั ย ชนะ ผมประทั บ ใจในความ
ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อ
พยายามของแม่ ค นหนึ่ ง ที่ อุ ต ส่ า ห์ ตื่ น
แต่เช้ามืด ขึ้นรถโดยสารที่ไม่ปลอดภัย เดินทางไกลไปดูแลลูกของเธอ ผมชื่นชม
ความพยายามของคนที่เริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากติดยาเสพติดมาหลายปี ผมได้รับ
แรงใจจากชีวิตช่างก่ออิฐที่ อยู่นอกเมืองเซาเปาโล ถึงขาจะด้ วนทั้งสองข้างและ
ถูกภรรยาทอดทิ้ง แต่เห็นเขากลับมาทาอาชีพใหม่ แต่งงานใหม่และปรากฏว่างาน
ของเขาเป็นที่ต้องการมาก
ไม่ว่าจะเป็ นชัย ชนะด้ านกี ฬ าหรือชีวิต ประจาวัน ผมชื่ นชมการเอาชนะ
การท้าพิสูจน์เรื่องยาเสพติดและความมีใจกล้าหาญ บางทีคือเหตุผลที่ผู้ เขีย น
พระธรรมวิวรณ์ ใช้เสื้อคลุม มงกุฎและอื่น ๆ ที่เป็นสัญลั กษณ์ของผู้ชนะในสมั ย
ของท่าน เพื่อหนุนใจคริสเตียนที่ถูกข่มเหงและเอาชนะได้ด้วยความเชื่อ ถ้ามองดู
พระเจ้า เราจะมุ่งหน้าเดินไปจนเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายพบการทดลอง ขอทรงหนุนใจให้
มุ่งหน้าต่อไปเพื่อชัยชนะในพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
โจเซ อะปาเรซิโด (มินัส เกเรส บราซิล)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน วีรชนในชีวิตประจาวัน
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21 ก.พ
มีควำมช่วยเหลืออยู่ใกล้
2019
วันพฤหัสบดี อ่ำน ฟีลิปปี 4:4-7
อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใด ๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่าน
ทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ
(ฟีลิปปี 4:6)

คื น หนึ่ ง ในฤดู ร้อ น มี เ สี ย งโทรศั พ ท์ ดั ง ลั่ น ตอนนั้ น สี่ ทุ่ ม ครึ่ ง แล้ ว เป็ น
โทรศัพท์จากศูนย์สุข ภาพที่สามีของดิฉันรักษาตัวอยู่ และแจ้งให้ดิ ฉันทราบว่า
สามี ถู กส่ ง ตั วเข้ า ห้ องฉุ กเฉิ นอี กครั้ งเพื่ อรั กษาอาการระยะสั้ นๆ ตอนนั้ นดิ ฉั น
ตัดสินใจลาบากและรู้สึกว้าเหว่มาก ไม่แน่ใจว่าจะรีบแต่งตัวแล้วขับรถไกล 40 นาที
ดีหรือไม่ อะไรจะเกิดขึ้นถ้าการรักษาช่วยอะไรเขาไม่ ได้ ลูกๆ ก็อยู่ไกล ใครนะที่
โทรมาหาตอนกลางดึกเช่นนี้
เมื่อความคิดหลายอย่า งวิ่งพล่านอยู่ในใจ พยาบาลที่โทรมาบอกว่าไม่ต้อง
ทุกข์ใจ อีกไม่กี่ชั่วโมงสามีของดิฉันก็จะกลับห้องพยาบาลได้แล้ว ไม่จาเป็นต้อง
มาหรอก คาพูดปลอบใจของเธอทาให้ดิฉันคิดถึงข้อพระคัมภีร์อ้างถึงข้างบนนี้
หลั งจากวางโทรศัพท์แล้ ว ดิฉั นทูล ขอพระเจ้า ให้ทรงอยู่กับ สามี และประทาน
ความเข้มแข็งแก่ดิฉันด้วย เมื่อรู้ว่าอาการสามีดีขึ้นและกลับห้องพยาบาลได้แล้ว
ดิฉันขอบพระคุณพระเจ้าอย่างยิ่ง
ถึงจะมีความกลัวและความไม่แน่นอน ดิฉันพบว่าตนเองไม่ได้อยู่คนเดียว
แต่มีพระเจ้าทรงเดินอยู่ใกล้ ความรักและความซื่อสัตย์ของพระองค์มีพร้อมเสมอ
การอธิษฐานช่วยให้เราวางใจในพระเจ้าทุกวันว่าจะได้รับกาลัง ใจ การทรงนาและ
ปัญญาช่วยหนุนใจ เมื่อชีวิตแต่ละวันของเราไม่มีอะไรแน่นอนนัก ขอให้อธิษฐาน
เท่านั้น
อธิษฐำน ข้าแต่ พระเจ้า พระองค์
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ผู้ ทรงสั ต ย์ ซื่ อ ขอบพระคุ ณ ที่ท รง
พระเจ้าจะทรงประทานความเข้มแข็ง ประทานความรักและความเข้มแข็ง
ถ้ า ข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายเกิ ด ความ
ในการดาเนินชีวิตแก่ข้าพเจ้า
กลัวขึ้นเมื่อใด ข้าพระองค์ทั้งหลาย
ขอวางใจในพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เมลินดา เลเซอร์ (คอนเนคทิคัต)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ดแู ลคนชรา
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22 ก.พ
2019
วันศุกร์ อ่ำน มัทธิว 25:31-40
พระมหากษัตริย์จะตรัสกับเขาว่า ‘เราบอกความจริงแก่ทา่ นทั้งหลายว่า
ซึ่งท่านได้กระท้าแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ ถึงแม้จะต่้าต้อย
เพียงไร ก็เหมือนได้กระท้าแก่เราด้วย’ (มัทธิว 25:40)

มือที่ให้พระเจ้ำขอยืมใช้

ระหว่างพักร้อนเมื่ อสองสามปี ก่อน ดิ ฉันเดิ นทางไปทาพันธกิจที่โรอาโนค
รัฐเวอร์จิเนี ย คณะจากคริ สตจักรของเราพร้ อมกั บนั กศึ กษาและคณาจารย์ อี ก
600 คนไปท างานบริ การทั้ งชุ มชน กลุ่ มของเราได้ รับ มอบหมายให้ ท าหน้ า ที่
ปรับปรุงห้องใต้ ดินของคลิ นิกรักษาโรคฟรีแห่งหนึ่ง งานของเราคือการทาสี ห้อง
ทาความสะอาดพื้น สร้างชั้นเก็บของและระบายสีจิตรกรรมที่ฝาผนัง
งานนี้เป็ นงานหนั ก โดยเฉพาะเมื่อเครื่องปรับอากาศไม่ทางาน ถึงกระนั้ น
งานก็ก้าวหน้ าไปด้ วยดี เมื่ อทาเสร็จเราทุ กคนต่ างก็ ภู มิใจ ที่ได้ เปลี่ยนห้องใต้ ดิ น
สกปรกให้ เป็ นห้ องเก็ บยาและอุ ป กรณ์ การแพทย์ ซึ่ งผู้ ดู แลคลิ นิ กไม่ สามารถ
ทาได้ ด้ วยตนเอง ถึ งเราจะไม่ ได้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ให้ บริ การคนไข้ โดยตรง แต่ ก็ได้
ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า
ท าให้ เจ้ าห น้ าที่ ของค ลิ นิ ก
วันนี้ข้าพเจ้าสามารถสร้างความแตกต่าง
ให้บริการชุมชนได้ง่ายขึ้น
ให้เกิดขึ้นในชีวติ ของใครบางคน
การท างานในห้ องใต้ ดิ น
เป็นรางวัลสาหรับจิตวิญญาณ และเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ช่วยให้ดิฉันรู้สึกระชุ่ม
กระชวยขึ้ น เพราะประสบการณ์ นี้จึงเห็ นได้ ชั ดขึ้ นว่า การทางานแบบนี้ คื อการ
ช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนที่พระเยซูตรัสไว้ในมัทธิวบทที่ 25
อธิษ ฐำน ข้ า แต่ พระเจ้า ขอทรงให้ อภั ย ที่ ข้ าพระองค์ ทั้งหลายเห็ นว่า ความ
ต้องการของตนเองสาคัญกว่าของผู้อื่น โปรดช่วยชี้นาเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลาย
มองหาวิธีรับใช้พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เบร็นดัน เชส (นอร์ธ คาโรไลนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เจ้าหน้าที่และผู้มีจิตอาสาที่คลินิกรักษาโรคฟรี
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จำกบ่นเป็นให้อภัย
วันเสำร์ อ่ำน ยำกอบ 5:7-12
จงอย่าบ่นว่ากันและกัน (ยำกอบ 5:9)

คืนหนึ่งดิฉันตื่นขึ้นอย่างกะทันหัน หัวใจเต้นแรงและคอแห้งเพราะฝันร้าย
ในฝั นดิฉันเถียงกับ สามีเรื่องปัญหาครอบครัว แต่ก่อนโน้นคนหนึ่งในครอบครัว
เคยท าให้ ดิ ฉั น รู้ สึ ก เจ็ บ ลึ ก ๆ อยู่ ในใจ เมื่ อ เวลาผ่ า นไปดิ ฉั น คิ ด ว่า ตนเองลื ม
ประสบการณ์ครั้งนั้นได้แล้ว และยกโทษให้คนที่ทาให้เจ็บปวดใจ แต่ใต้จิตสานึก
ลึก ๆ ของดิฉันยังขุ่นเคืองและไม่พอใจอยู่ จึงยังบ่นให้สามีฟัง
โดยเฉพาะเช้าวันนี้ พระเจ้าตรัสกับดิฉันผ่านเรื่องที่ฝันร้าย พระเจ้าตรัสกับ
ดิ ฉั นผ่ านพระธรรมยากอบที่อ้ างไว้ข้ า งบนนี้ เมื่ อไตร่ ต รองดู แ ล้ ว ดิ ฉั น สั มผั ส
พระวิญ ญาณแห่ ง ความรั กที่ ช่ วยช าระใจให้ ส ะอาด พร้อมกั บ นาสั นติ สุ ข ของ
พระเจ้าหลั่งไหลเข้ามาในความคิดและจิตใจของดิฉัน
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้า พระบิ ด า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ของข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าพระองค์
คริสตสมภพเป็นพระสัญญาว่า
ปรารถนาให้พระองค์ทรงสัมผัส เพื่อ
พระเจ้าทรงอยู่กับเราทุกวันตลอดปี
รั กษาชี วิ ต ของข้ า พระองค์ และขอ
ทรงช่วยให้ข้าพระองค์ราลึกถึงพระพรที่ทรงประทานให้ นับไม่ถ้วน เพื่อจะบ่ น
และร้ องทุ กข์ น้อ ยลง แต่ แ สดงความรั กและการให้ อ ภั ย มากขึ้ น อธิษ ฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แมเดอลิน ปีเตอร์สัน (เนบรัสกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ครอบครัวที่กาลังประสบปัญหา
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น้ำพระเนตรของพระเยซู

วันอำทิตย์ อ่ำน ยอห์น 11:30-45
พระเยซูทรงพระกันแสง (ยอห์น 11:35)

24 ก.พ
2019

ครั้ ง หนึ่ ง ตอนเป็ นเด็ ก ผมถู กท้ า ให้ ท่ องจาข้ อพระคั มภี ร์ห นึ่ ง ข้ อในวั น
อาทิต ย์ จึงค้ นทั่วพระคัมภีร์เพื่อหาข้อสั้ นที่สุดที่เท่าที่หาได้ ไชโย! ผมพบแล้ ว
ยอห์น 11:35 สั้นที่สุดมีแค่สองคาเท่านั้นเอง พอเห็นก็จาได้ทันที
ตอนนี้ผมชราแล้ว และเคยอยู่ข้างโลงศพของญาติที่รักหลายคน เคยร้องไห้
ตอนร่ างกายของคนเหล่านั้ นถู กหย่ อน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ลงหลุม ทาให้ผมคิดถึงพระคัมภีร์ข้อนี้
เมื่อข้าพเจ้าร้องไห้ พระองค์ก็ทรง
ด้ วยความเข้ า ใจใหม่ ขณะที่ พระเยซู
ร้องไห้กับข้าพเจ้า
ทรงยื น อยู่ ที่ อุ โ มงค์ ศ พของลาซาลั ส
น้าพระเนตรไหลนองพระพักตร์ “พระเยซูทรงกันแสง” เพราะรักครอบครัวนี้ยิ่งนัก
พระเยซูทรงรักเราแต่ละคนด้วยเช่นกัน แม้ในยามที่เราตกระกาลาบาก อยู่ท่ามกลาง
ความมืด หรือเมื่อความตายเคาะอยู่ที่ประตูชีวิต พระเยซูก็ทรงยืนอยู่ที่นั่น ทรงรัก
และร้องไห้กับเรา
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงรัก ทรงเมตตา และทรงอยู่กับข้ า
พระองค์เสมอ ขออธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนว่า “ข้ำแต่พระบิดำแห่งข้ำ
พระองค์ ทั้ งหลำย ผู้ท รงสถิ ตในสวรรค์ ขอให้ พ ระนำมของพระองค์ เป็น ที่
เคำรพสักกำระ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มำตั้งอยู่........ เหตุว่ำรำชอำนำจ
ฤทธิ์เดช และพระสิริเป็นของพระองค์สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์” (ลูกำ 11:2-4) อาเมน
เจฟฟรีย์ เอ. แลมเบิรต์ (เคนทักกี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กาลังไว้ทุกข์และร้องไห้
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ทุกคนได้รบั เชิญ

วันจันทร์ อ่ำน กำลำเทีย 3:26-29
อย่างนี้ไม่เป็นพวกกรีกหรือพวกยิว ไม่เป็นผู้ที่เข้าสุหนัตหรือไม่ได้เข้า
สุหนัต พวกคนต่างชาติหรือชาวสิเธีย ทาสหรือไทก็ไม่เป็น แต่ว่า
พระคริสต์ทรงเป็นสารพัดและทรงด้ารงอยู่ในสารพัด (โคโลสี 3:11)

ผมโตขึ้นมาในครอบครัวยากจนมาก คือเป็นลูกของคนเช่าที่นาทากิน วันหนึ่ง
ผมได้ ยิ นว่าเพื่อนบ้ านใกล้ เคี ยงกาลั งจะจั ดงานวันเกิ ดของเด็ ก ๆ ที่ เราเคยเล่ น
ด้วยกัน ตลอดสัปดาห์นั้นผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะไปร่วมงานเลี้ยงนั้น จะได้กินขนมเค้ก
และไอศกรีม ได้เล่นกับทุกคนอย่างสนุกสนาน แต่มีปัญหาอยู่แค่อย่างเดียว คือผม
ไม่ ได้ รับเชิ ญ จึ งรู้ สึ กเจ็บ ใจ ผมไม่ เคยรู้ สึ กเจ็ บ ปวดหรื อถู กปฏิ เสธเช่ นนี้ มาก่ อน
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของฐานะทางสังคม คือครอบครัวของผมยากจนเกินไปนั่นเอง
ขอบพระคุ ณที่ผมไม่ เคยกั งวลว่าจะถูกตัดขาดจากพระกายของพระคริสต์
ในคริสตจักรของผม ทุกคนรักพระคริสต์ ต่างก็กลับใจจากความบาปและพยายามอยู่
ร่วมกั นอย่ างสั นติ สุ ข เราทุ กคนได้ รับเชิ ญเข้ าร่ วมพิ ธีมหาสนิ ทด้ วยกั น องค์ พระผู้
เป็นเจ้าของเราไม่ได้ทรงตัดสินเราจากความร่ารวยหรือฐานะทางสังคม แต่ทรงเชิญ
ทุกคนเข้าร่วมงานเลี้ยงของพระองค์
แล้ วเหตุ ไฉนเราจึ ง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
อยากตัดใคร ๆ ออกจากสิ่ง
กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าไม่เคยถูกปฏิเสธเลย
ที่พระเจ้าประทานให้ ด้ วย
พระคุ ณน่าอัศจรรย์ของพระองค์ สาคั ญที่สุดก็คื อ เราทุกคนต่ างก็ เป็ นก็คนบาป
ด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทาตามแบบอย่างของพระเยซูแล้ว เราสามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วม
ยินดีในชุมชนคริสเตียนได้ทุกคน
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้รู้สึกไวต่อความจาเป็น
ของผู้ อื่น เชิ ญ ทุ กคนเข้ า คริ ส ตจั กรและร่ วมพิ ธีม หาสนิ ท กั บ เรา อธิษ ฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แกรี ลี กริฟฟิน (จอร์เจีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อให้มองเห็นเอกภาพในพระคริสต์
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วันอังคำร อ่ำน อ่ำน 2 โครินธ์ 4:16-18
เราด้าเนินโดยความเชื่อ มิใช่ตามที่ตามองเห็น (2 โครินธ์ 5:7)

หลังจากสุขภาพตาของดิฉันมีปัญหาหนักมาสามปี ดูเหมือนจะอยู่ตัวแล้ว
และคิดว่าถึงเวลาสั่งตัดแว่นตาใหม่ จึงจองเวลาตรวจวัดสายตา ระหว่างที่ตรวจวัด
ช่ า งผู้ เ ชี่ ย วชาญบอกดิ ฉั น ว่ า “สำยตำปั จ จุ บั น ของคุ ณ ถู ก ต้ อ งตำมใบสั่ ง
แต่กล้ำมเนื้อตำเสื่อมลงกว่ำปีที่แล้วมำก”
ดิฉันรู้สึกเศร้าใจที่สายตาจะไม่มีวันดีขึ้นกว่าปัจจุบันนี้ และคิดว่าแว่นตา
คู่ใหม่คงไม่ช่วยอะไรได้
ดิ ฉัน ระบายความเจ็บ ปวดให้ เ พื่ อนๆ ที่เคยอธิษ ฐานเผื่ อกัน มาก่ อนฟั ง
หลายคนแบ่งปันข้อพระคัมภีร์และข้อคิดต่าง ๆ ให้ฟัง แต่ที่มีความหมายมากที่สุด
ก็คือเนื้อร้องเพลงพระกิตติคุณบรรทัดหนึ่งที่ว่า “วันต่อวัน ข้ำอธิษฐำนสำมสิ่ง
คืออยำกเห็นพระองค์ชัดขึ้น อยำกรักพระองค์มำกขึ้น อยำกติดตำมพระองค์
ใกล้ชิดขึ้น วันต่อวัน” พลางคิดในใจไปด้วยว่าใช่แล้ว ดิฉันต้องจ้องมองพระเจ้า
เพื่อจะเห็นพระองค์ชัดขึ้น เดี๋ยวนี้ดิฉันติดเนื้อร้องเพลงบรรทัดนี้ไว้ที่โต๊ะทางาน
และคิดถึงทุกวัน
ถูกแล้ว เราไม่ได้เห็นพระเจ้าด้วยตากาย แต่ “เห็น” พระองค์เมื่ออธิษฐาน
อ่านพระคัมภีร์ และแบ่งปันกับคริส
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เตียนด้วยกัน การฝึกวินัยความเชื่อ
เช่นนี้ เราจะเข้าใกล้ชิดพระเจ้าผู้ทรง ถ้าข้าพเจ้าจับตาดูที่พระเจ้า สายตา
อยู่ใกล้เราเสมอมากขึ้น
ของข้าพเจ้าจะเท่ากับ 20/20 เสมอ
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสอน
ข้าพระองค์ทั้งหลายให้จอ้ งมองและเข้าใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นวันต่อวัน อธิษฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
แจเนต ซีเวอร์ (แอลเบอร์ตา แคนาดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กล้ามเนื้อตาเสื่อม
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รับใช้เงียบ ๆ
วันพุธ อ่ำน มัทธิว 23:1-12
ผู้ใดที่เป็นนายใหญ่ในพวกท่าน
ผู้นั้นย่อมต้องรับใช้ท่านทั้งหลาย (มัทธิว 23:11)

ตอนพาคุ ณแม่ ไปอยู่ ที่บ้ านพักคนชรา ดิ ฉันสั งเกตว่ามี ห ลายคนดู แ ลผู้
อาศัยอยู่ที่นั่น ดิฉันจาได้ว่าครั้งแรกที่ได้เห็นคุณแมนนี เขาดูเหมือนเป็นคนใจร้าย
แต่ปรากฏว่าตรงกันข้าม แต่ละวันเขาช่วยป้อนอาหารกลางวันให้คุณแม่ของเขา
โดยใช้ช้อนเล็ก ๆ ตักอาหารป้อนให้ทีละช้อน ดิฉันเชื่อว่าความรักความอดทน
ของเขาช่ ว ยหนุ น ใจคุ ณ แม่ ยิ่ ง กว่ า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
อาหารในจานเสียอีก และยังสังเกตด้วย
ขอเพียงพระเจ้าทรงเห็นผลงาน
ว่ามี ผู้ช่วยพยาบาลที่ได้ค่าจ้างน้อยนิ ด
ของข้าพเจ้าเท่านั้นก็พอใจแล้ว
แต่ แ สดงความรั กและดู แ ลคนชราซึ่ ง
ร่างกายอ่อนแอและช่วยตนเองไม่ได้ ซึ่ง
บางคนไม่รู้ตัวดัวยซ้าว่ามีค นเหล่านี้คอยช่ วยอยู่ ข่าวท้องถิ่นชอบพูดถึงวีรชนที่
ทางานใหญ่โตควรแก่การยอมรับนับถือ แต่มีหลายคนให้บริการรับใช้คนรอบข้าง
อยู่เงียบ ๆ วันแล้ววันเล่า กลับไม่มีชื่อเสียง ไม่เป็นข่าวเช้าข่าวเย็น ดิฉันแน่ใจว่า
พวกเขาแทบไม่คิ ดด้ วยซ้ าว่าตนเองมีค วามส าคัญ ยิ่ งใหญ่ แต่ดิ ฉันเห็ นจากการ
กระทาของพวกเขาว่าเป็นผู้ที่ปฏิ บัติตามที่พระเยซูทรงสอนไว้ แท้จริงแล้วความ
ซื่อสัตย์และการรับใช้อย่างมั่นคงและแข็งแรง ทาให้พวกเขาคือผู้ที่พระเยซูทรง
เรียกว่า “ผู้ที่เป็นนำยใหญ่ในพวกท่ำน” นั่นเอง
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า โปรดเปิ ด ตาข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายให้ เห็ น บรรดา
ผู้ให้ บ ริการรับ ใช้ ด้วยความอดทนและดี งาม ขอให้ ข้า พระองค์ทั้ง หลายเรี ย น
แบบอย่างจากพวกเขาเพื่อจะได้ถ่อมใจรับใช้คนที่พบเห็ น อธิษ ฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
แอนเดรีย โวรอนิค (คอนเนกติกัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่เอาใจใส่ดูแลคนชรา
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เดินตำมกำรทรงนำของพระเจ้ำ

วันพฤหัสบดี อ่ำน ผู้วินิจฉัย 7:4-15
ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้าน
บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่า (สดุดี 127:1)
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คณะกรรมการพันธกิ จแคมปั สเน้ นเรื่องการระดมหาทุนอยู่ ห ลายเดื อน
ในฐานะประธานกรรมการดิ ฉั น ได้ พบกั บ หญิ ง คนหนึ่ ง ที่ เสนอตั วมาช่ วยงาน
ก่อนจะถึงวันประมูลหนึ่งเดือนสตรีคนนั้นบอกว่า เธอรับผิดชอบงานไม่ไหวและ
ขอลาออก หลังจากนั้นครอบครัวของอาสาสมัครที่ช่วยประดับตกแต่งหน้างาน
มีเรื่องฉุกเฉินไม่สามารถมาช่ วยเรา คุ ณแม่ของดิฉันก็ ป่วยระยะสุดท้ายต้องเข้ า
โรงพยาบาล ทั้งหมดนี้ทาให้ดิฉันว้าวุ่นใจจึงยกเลิกการประมูลเสีย
เมื่อเริ่มหวาดวิตกดิฉันคิดถึงเรื่องกิเดโอน พระเจ้าทรงบัญชาให้ลดขนาด
กองทัพลงเพื่อให้อิสราเอลเห็นว่า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยประชาชน
ของพระองค์ กิเดโอนท าตามที่ ถ้าข้าพเจ้าเน้นพระประสงค์ของพระเจ้า
พระองค์จะทรงหนุนนาข้าพเจ้า
พระบั ญ ชาและเอาชนะชาว
มีเดียนได้
ในการประชุมคณะกรรมการ เรารู้ว่าพระเจ้าตรัสผ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
เราไม่จาเป็นต้องมีกองทัพ แต่ต้องหันกลับมามองดูเป้าหมายของการทางานและ
พึ่งพระเจ้า ดังนั้นเราจึงอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงควบคุม ถึงแม้ดู เหมือนจะมีผู้
จองอย่างเบาบาง แต่เรายังแน่ใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงจัดหาให้ ถึงจะมีผู้เข้าประมูล
ปีนี้น้อยกว่าปีก่อน แต่รายรับกลับเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เวลาอธิษฐานถ้าเราฟังและ
เดินตามที่พระเจ้าทรงชี้นา พระองค์จะทรงสนับสนุนและค้าจุนเรา
อธิษฐำน ข้าแต่ พระเจ้า โปรดเตือนข้าพระองค์ทั้งหลายว่า แผนการของข้าพระองค์
จะไร้ความหมาย ถ้าไม่มีพระองค์อยู่ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
บอบบี สมิธ ไบรอันท์ (เคนทักกี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน พันธกิจแคมปัส
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เพลงไทยนมัสการ
(ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2014)

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

บทเพลงทุกเพลง
 จัดหมวดหมู่เรียงลาดับเพลงตามเทศกาลและศาสนพิธีของ
คริสตจักร
 ปรับปรุงเนื้อร้องให้เหมาะสมกับทานองเพลง
 มีโน้ตและคอร์ดประกอบตามหลักโน้ตสากลเพื่อง่ายต่อการ
บรรเลงและขับร้อง
 เพิ่มเพลงใหม่เพื่อใช้ในเทศกาลและศาสนพิธีของคริสตจักรอย่าง
ครอบคลุม
 อ้างอิงพระคัมภีร์ทุกบท

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

ค่าบารุงสมาชิกปีละ 240 บาท

เป็นเวลา ..… ปี

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