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ผูกพันกัน แตมิใชโดยสายเลือด

“จงสวมความรักทับสิ่งเหลานี้ทั้งหมด เพราะความรักยอมผูกพันทุกสิ่งไวใหถึงซึ่ง
ความสมบูรณ และจงใหสันติสุขของพระคริสตครองจิตใจของทาน พระเจาทรงเรียกทานไว
ใหเปนกายเดียวดวย เพื่อสันติสุขนั้น และทานจงมีใจกตัญู” (โคโลสี 3.14-15)
ชวงนี้ของปเปนเวลารวมญาติ ดิฉันวางแผนจะไปรวมประชุมที่เผาวิลเกในวันหยุด
เหมือนที่เคยทําทุกป คําวาญาติหรือครอบครัวไมจําเปนตองหมายถึงการเปนญาติกันโดย
กําเนิด ยังดีนะ ระหวาง 14 ปที่ดิฉันเปนผูอํานวยการศูนยชุมชนเวสลีย-แรงกิน ในเมือง
ชั้นในของรัฐดัลลัส ดิฉันมีโอกาสไดรวมญาติมิตรกับผูอื่น
ถึงจะเปนงานหนักมากดวยแตก็เปนงานที่มีคณ
ุ คาและเปนโอกาสดีที่ดิฉันจะไดรวม
แบงปนความชืน่ ชมยินดีและความโศกเศรากับบรรดานักศึกษาฝกหัดที่นารักและฉลาดเฉลียว
เจาหนาที่ประจําและอาสาสมัคร เพราะรูวาพวกเรากําลังสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นใน
ชีวิตของเพื่อนบาน ถึงเราจะพยายามอยางที่สุดแลว แตเสนทางชีวิตทําใหไมอาจเขาถึง
ทุกคนไดจึงตองทําใจ เราไดเขารวมพิธีฝงศพบรรดาผูตกเปนเหยื่อของความรุนแรงและได
รวมรองไหกับบรรดาญาติแทของผูเสียชีวิตเหลานั้น
พวกเราแตละคน เชน ชอน ลี ราเชล เออรนี เลสลีและแนนซีตางแยกยายไปทํางานกัน
คนละทาง สวนใหญจะติดตอกันโดยโทรฯ ทางไกล หลังนั้น 15 ป คือป ค.ศ. 2014 ชอวน
กลับมาอยูกับดิฉันอีก คราวนี้มาในฐานะเจาหนาที่หนังสือหองชั้นบน เราวางแผนจะไปรวม
ญาติที่เวสลีย-แรงกินเหมือนเดิมดวยกันอีก
หลายเดือนหลังจากนั้น เราไปรวมกันที่แนชวิลล คราวนี้พวกเรา 16 คนพรอมกับ
คูครองและลูกๆ จับมือกันเปนวงกลมกอนรวมรับประทานอาหารดวยกัน เมื่อดิฉันขอพร
ดวยความตื้นตันใจ ภาพของการแบงปนในอดีตกลับมาปรากฏใหเห็นในปจจุบันอีก ดิฉัน
จึงขอบคุณพระเจา แนละ นี่คือ “ความผูกพันที่สมบูรณ” เหมือนที่เปาโลพูดถึง กาลเวลา
ทําใหครอบครัวนี้อยูหางกัน แตไมไดตัดเราใหขาดจากกัน ความผูกพันถาวรของเรานี้มิใช
โดยสายเลือดแตโดยหยาดเหงื่อและน้ําตาที่หลั่งไหลดวยกันมานานหลายป และโดยความรัก
ความยินดีที่ยั่งยืนถาวร
ซาราห ไวลค
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มารียและบุตรนอย
ดารลีน เอ. มูร
(จิตรกรรวมสมัย สหรัฐอเมริกา)
อธิบายภาพ : โมนา เบกาซาว เคฟ
------------------------------------------------------------------------------------------ถาดิฉันไมไดเห็นดารลีน เอ. มูร จิตรกรผูวาดภาพนี้แลวคงจะคิดวา “มารียและ
บุตรนอย” เปนจิตรกรผูวาดภาพนี้ และตองจินตนาการภาพมือของสองแมลูก ภาพ
มารดาอุมลูกนอยแบเบาะที่หมดจดงดงามนี้นาจะเปนฝมือของมารีย เสื้อคลุมลวดลาย
สวยงามที่หุมกายสองแมลูกไวบอกถึงความรักและหวงใยของนางในลูกนอย ใบหนา
สีดํามืดของลูกชายที่จองดูแมดวยความไววางใจ และรัศมีบนศีรษะแมแสดงวานางเปน
แมไมเหมือนใครในประวัติติศาสตร
สวนฝมือของจิตรกรนอยก็เห็นไดอยางชัดเจน ลักษณะสําคัญของจิตรกรทุกคน
ที่อายุต่ํากวาหกปคือวางกระดาษและดินสอเทียนไวขางๆ แลวระบายสีในชองวางโดย
ใชเวลาไมนานนัก สีที่วาดดูจางและนุมนวล ลายเสนและจุดนอยๆ ปรากฏในกระดาษ
เต็มไปหมด เด็กคงอยากแสดงใหเห็นสิ่งสําคัญบางอยางโดยใชดวงดาวกําลังเปลงแสง
ที่วาดดวยใชปลายดินสอเทียน จิตรกรเด็กๆ ชอบใชเทคนิคนี้เพื่อสรางฉากหลังทั้งหมด
แตที่สําคัญตองใหแนใจวามองเห็นดวงดาวไดอยางชัดเจน
อันที่จริงแลวมารียและลูกไมไดวาดภาพนี้หรอก เปนเพียงจินตนาการเพอฝน แต
ก็ใชวาเลวราย ดิฉันเชื่อวาเปนแงคิดอยางหนึ่งซึ่งชวยใหดูภาพ “มารียและบุตร” ได
อยางเพลินตาและเพลินใจ
---------------Cover art courtesy of Darlene A. Moore © 2005 Darlene A. Moore.
Prints of cover art are available from darleneamoore7@yahoo.com or
facebook.com/darlene.a.moore.54?fref=ts
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สันติสุขในความทุกข

1 พ.ย
2016

วันอังคาร อาน โรม5:1-5
เมื่อเราไดเปนคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแลว
เราจึงมีสันติสุขในพระเจา ทางพระเยซูคริสตเจาของเรา (โรม 5:1)

ชวงสุดทายในชีวิตของศิษยาภิบาลวินเซนเต บารรอน พอตาของผม ทานตอง
ทนทรมานเพราะความเครียดจากการเปนโรคหลอดลมรุนแรง ทานตองใชเครื่องชวย
หายใจตลอดเวลา ทําใหเราผูเปนสมาชิกของครอบครัวพลอยเปนทุกขไปดวย เพราะ
ตองคอยเฝาดูแลอยูขางๆ ทานตลอด
ถึงสุขภาพของทานจะรุนแรงเขาขั้นวิกฤต ศิษยาภิบาลบารรอนกลับแสดงความ
เปนผูใหญฝายวิญญาณและพึ่งพระเจาเสมอ โดยใชขอพระคัมภีรที่อางถึงขางบนนี้เตือน
เรามิไดขาด พอตาของผมถวายชีวิตรับใชพระเจาดวยการออกสนามทําพันธกิจประกาศ
เยี่ยมเยียนและเปนศิษยาภิบาล เปนพระพรสําหรับทุกคนในครอบครัวที่เห็นทานซื่อสัตย
และไมเคยโอดครวญถึงความทุกขของทานเลย แตกลับชวยชูใจเราใหมีสันติสุขและ
วางใจในพระราชกิจของพระเจา
ถาเราถวายชีวิตรับใชและซื่อสัตยเสมอเมื่อมีความทุกข เราจะมีสันติสุขที่พระเจา
เทานั้นสามารถประทานใหเราได
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูทรงพระชนมอยู
สันติสุขของพระเจาอยูเหนือ
ชั่วนิตยนิรันดร โปรดใหขาพระองคทั้งหลาย
ความเขาใจใดๆ ทั้งสิ้น
มีสันติสุขที่พระองคเทานั้นประทานใหโดย
ความเชื่อในพระคริสต ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ราอูล โรชา (บัวเนสไอเรส อารเจนตินา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คริสตจักรที่สูญเสียศิษยาภิบาลของตน
5

เปดใจใหพระเจาทรงนํา
2 พ.ย
วันพุธ อาน อพยพ 3:7-10
2016
พระเจาตรัสวา “เราเห็นความทุกขของประชากรของเรา...
เราลงมาเพื่อจะชวยเขาใหรอด (อพยพ 3:7-8)

ตอนที่เราเดินทางจากแนชวิลล รัฐเท็นเนสซีไปเขาคายที่สุมาตังกา รัฐอะลาบามา เรา
ขับรถอยางราบรื่นไปบนถนนไฮเวยที่สวยงามและ
ยาวเหยียด จนเมื่อถึงเครื่องหมายสีสมที่แจงให
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทราบวาเปนทางแยก เราจึงเลี้ยวซายไปจอดทีบ่ น
วันนี้ขาพเจาจะตั้งใจฟง
วาพระเจาจะทรงเรียกให ทางโทและรอที่ปายบอกใหหยุด จีพีเอส (ระบบ
ที่ระบุตําแหนงบนพื้นโลก) บอกใหเลี้ยวขวาแลว
ขาพเจาทําอะไร
เลี้ยวซาย เมื่อขับผานเขาไปในหมูบานเรารูสึกสับสน
แตก็จําคําแนะนําที่ปายบอกทางติดอยูริมทางไฮเวยได จึงขับตอไปจนสามารถกลับขึ้นถนน
ใหญไดอีก ประสบการณบนทางแยกนี้ใหผมคิดถึงโมเสส ชีวิตแบบธรรมดาของทานเปลี่ยน
ไปเมื่อพระเจาทรงบัญชาใหทานไปเฝากษัตริยฟาโรหและพาพวกอิสราเอลออกจากอียิปต
เรื่องนี้ทําใหผมคิดถึงเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นขณะทานพาอิสราเอลไปแผนดินพระสัญญา
ประชาชนที่สับสนและหวาดกลัวพากันตําหนิโมเสสที่เจตนาพาพวกเขาไปที่นั่น พอพบความ
ลําบากพวกเขาก็พากันบนและอยากหนีจากโมเสสกลับไปอียิปต และสงสัยวาขั้นตอไปของ
ทานคืออะไร แตพระเจาทรงประทานทางเลือกใหมและเตือนโมเสสใหคิดถึงพันธกิจที่ทรง
มอบใหทานทํา
ประสบการณบางอยางทําใหชีวิตของเราเบนเปาหมาย บางอยางพาเราไปพบทางแยก
บางอยางพาเราไปพบสถานที่นาสงสัยและมีคําถาม พระเจาทรงเพิ่มคําเชิญชวนใหเปดใจ
ยอมรับการทรงนําของพระองค โดยเฉพาะในยามที่เรามีความงุนงงและสงสัย
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูประเสริฐ เมื่อขาพระองคทั้งหลายมีความสงสัย โปรดประทาน
พระคุณใหขาพระองคมีความเชื่อและวางใจในการทรงนําของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
สตีเฟน บรูค (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เดินทาง
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ฤดูกาลของชีวิต

3 พ.ย
พฤหัสบดี อาน อิสยาห 41:5-10
2016
พระเจา “ทรงกระทําใหสรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมัน”
(ปญญาจารย 3:11)
เมื่อสัปดาหกอนดิฉันไดรับประทานอาหารเย็นกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งรูจักกันมานาน
ระหวางที่คุยกัน เพื่อนบอกวาเธอรูตัววาเราอยูในวัยชีวิตอับเฉาและโรยราเหมือนฤดู
ใบไมรวง ทีแรกดิฉันฟงแลวเศราใจเพราะบางครั้งดิฉันเองก็กลัวเวลาที่กําลังเปลี่ยน
ผานและคิดถึงความตาย เพราะรูดีแกใจวาเดี๋ยวนี้ชีวิตสวนใหญของดิฉันไดลวงเลย
มามากแลว
แตเชานี้ขณะที่นั่งมองลอดหนาตางออกไปเห็นใบไมสีทองรวงลงมาจากตนเมเปล
ขนาดใหญที่สนามหนาบาน เมื่อเห็นใบไมหลนลงมากระทบแสงตะวันชาๆ ทําใหคิดวา
ดิฉันชอบฤดูใบไมรวงมาก มันเปนเวลาที่ชีวิตของเราชาลงและชอบเก็บตัว ดิฉันรูสึก
ทึ่งในวัฏจักรของธรรมชาติที่งดงามและฤดูกาลของชีวิตที่พระเจาทรงออกแบบไว จึง
จะพยายามทําใจใหสงบสุขกับฤดูใบไมรวงในชีวิตของตนเอง วามันเปนฤดูที่สวยงาม
ดวยสีสัน มีทั้งความยินดีและความเศราคละเคลากัน
พระเจายังมีงานใหเราทําอยู เราจึงสามารถทําใจใหเย็นและสงบใจลง คอยฟง
การทรงนําของพระองค เราสามารถวางใจในกําหนดเวลาที่ดีเลิศของพระเจาและมั่นใจ
ไดวาพระองคจะประทับอยูดวยเมื่อเราหวาดกลัวอันตราย เราจะพบการชูใจในพระสัญญา
ของพระองคที่วา เราจะมีชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสต
อธิษฐาน พระเจาผูเลิศประเสริฐ ขอบพระคุณสําหรับความงามในโลกของพระองค
และสําหรับฤดูกาลในชีวิตของขาพระองค
ทั้งหลาย โปรดชวยขาพระองคใหเขาเฝา
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระองคพรอมกับความกลัวเพราะรูแนวา
พระเจาประทับอยูดวย
พระองคจะทรงเสริมกําลังและอุมชูขาพระองค
ทุกฤดูกาลในชีวิตของเรา
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เบตซี ทอมปสัน (อินเดียนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กลัวแกและกลัวตาย
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4 พ.ย
2016

เมืองแมลงมุม

วันศุกร อาน เลวีนิติ 26:1-13
พระบิดาของทานผูท รงสถิตในสวรรคทรงทราบแลววา
ทานตองการสิ่งทั้งปวงเหลานี้ แตทานทั้งหลายจงแสวงหา
แผนดินของพระเจาและความชอบธรรมของพระองคกอน
แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลานี้ให (มัทธิว 6:32-33)
หลังจากฝนตกแสงตะวันสาดลงต่ําขามถนน ขณะที่ผมเดินกลับบานตอนเชาปลาย
ฤดูรอน ถนนเสนนี้มีรั้วตนไมสีเขียวตัดจนเกรียนอยูขางๆ เชาวันนั้นมีแมงมุมถักใย
เปนตาขายขนาดฝามือสําหรับดักแมลงแขวนเปนทิวแถวอยูทั่วไป แตละอันบดบังเจา
แมงมุมตัวเล็กๆ ที่สรางมันขึ้นมา
ผมแวบคิดถึงสังคมแมลงมุมที่วานี้ซึ่งหวงใยแตจะจับเหยื่อกินเทานั้น มันเปน
ตัวอยางของการทรงสรางที่นาอัศจรรยอยางหนึ่งของพระเจา
แลวก็หวนกลับมาคิดถึงชุมชนของมนุษยในโลกนี้ที่มีอยูหลากหลาย แตละชุมชน
ตางมีเรื่องราวของตนเอง ผมคิดถึงผูที่อาศัยในบานเรือนรอบๆ ตัวและคนที่อยูในหองชุด
ใกลใจกลางเมือง คิดถึงธุรกิจในตอนเชาๆ และการรอวันใหม คิดถึงความวิตกกังวล
ความเจ็บปวยและคนที่กําลังหางานทํา คิดถึงความสัมพันธที่ตึงเครียดและเด็กๆ ที่
ถูกทอดทิ้ง
ขณะที่เดินและอธิษฐานเผื่อคนเหลานี้ ผมคิดถึงชีวิตและชุมชนของผมเอง และ
ขอบคุณพระเจาสําหรับสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของผม คิดหาวิธีชวยคนขัดสนที่
อยูรอบกาย และขอบคุณพระเจาพระผูทรงสรางและพระผูชวยใหรอดของเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอใหขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายมองเห็นความจําเปนของคนรอบขาง
วันนี้ขาพเจาจะหาวิธีใหมๆ
และตอบสนองตามพระประสงคของพระองค
เพื่อรับใชชุมชน
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ไบรอัน บีสัน (เดอรบิเชียร อังกฤษ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่หาเชากินค่ําในละแวกบานใกลเคียง
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อยายอมแพ

5 พ.ย
วันเสาร อาน ยากอบ 1:2-6
2016
เรารูวาความทุกขยากนั้นทําใหเกิดความอดทน และ
ความอดทนทําใหเห็นวาเราเปนคนทีพ่ ระเจาทรงใชได
และการทีเ่ ราเห็นเชนนั้นทําใหเกิดมีความหวังใจ (โรม 5:3-4)
ระหวางทําอาชีพเปนครู ดิฉันตัดสินใจเพื่อใหไดประกาศนียบัตรรับรองจากรัฐบาล
ซึ่งยากมาก รัฐบาลอนุญาตใหครูทุกคนพยายาม
ไดแคสามครั้งเทานั้น สามีและลูกสองคน
ขอคิดสําหรับวันนี้
สนับสนุนดิฉันโดยการชวยกระตุนและให
ไมวาจะแพหรือชนะ
กําลังใจ
ความอดทนของขาพเจาจะ
ผลในปแรกปรากฏวาดิฉันไมผานการ
สรางอุปนิสัยที่ดีใหเกิดขึ้น
รับรองทําใหรูสึกเศราและวิตกกังวล แตก็รู
วาตองอดทนและพยายามใหมซึ่งตองพยายามอีกตลอดปจึงจะรูผล ปที่สองก็ไมผาน
อีก แตปที่สามอันเปนปสุดทายดิฉันก็พยายามทําจนสําเร็จตามเปาหมาย
ดิฉันรูวาตลอดสามปที่ยากลําบากนั้นลูกๆ เฝาดูวิธีปฏิบัติตนและวิธีจัดการความ
ลมเหลวของดิฉันอยู จึงตองการใหพวกเขารูวาพระเจาประทานความเขมแข็งใหเรามี
ความอดทนไดอยางไร และถาเราลมลงก็ใหลุกขึ้นพยายามตอไป
การทดลองสามปนั้นสอนดิฉันเรื่องความอดทนและการเปนคนดีหลายตอหลาย
อยาง ขอบคุณพระเจาสําหรับประสบการณนี้และโอกาสไดเปนพยานแกลูกๆ วาการ
ทดลองทําใหเห็นวาเราเปนคนที่พระเจาทรงใชไดและมีความหวังสําหรับอนาคต
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบคุณที่ทรงประทานโอกาสใหขาพระองคทั้งหลายพยายาม
เพื่อจะเปนคนที่พระองคทรงเห็นวาใชไดและมีความหวัง ขออยาใหขาพระองคยอมแพ
แมเมื่อรูสึกลมเหลว อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
โจแอนน ทัมเบิลสตัน จารมาน (เซาธคาโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
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ในทองปลา
6 พ.ย
วันอาทิตย อาน โยนาห 1:1-2:10
2016
ขาพระองคลงไปยังแผนดินซึ่งดาลประตูปดกั้นขาพระองคไวเปนนิตย
แตกระนั้นก็ดี ขาแตพระเยโฮวาหพระเจาของขาพระองค พระองค
ยังทรงนําชีวิตของขาพระองคขึ้นมาจากปากแดนคนตาย (โยนาห 2:6)

พระเจาทรงบัญชาโยนาหใหไปประกาศเตือนชาวเมืองนีนะเวหใหกลับใจ แตโยนาห
เห็นวาคนพวกนั้นเปนศัตรู เปนตายก็
ไมยอมไปตามพระบัญชา จึงไดหลบลี้
ขอคิดสําหรับวันนี้
หนีหนาจากพระเจาไปซอนตัว หลังจาก
เมื่อขาพเจาอยูในความเดือดรอน
ทานถูกจับโยนลงทะเลและถูกปลาใหญ
เหมือนอยูในทองปลาก็ยังรองทูล
กลืนเขาในทองแลวทานจึงเริ่มอธิษฐาน
พระเจาผูทรงรักและไวชีวิตขาพเจา แทนที่พระเจาจะทรงตัดขาดจากโยนาห
กลับทรงใชปลาตัวนั้นชวยทานใหรอด
ชีวิต สิ่งที่โยนาหคิดวาเปนการลงโทษ แตพระเจากลับทําการอัศจรรยเพื่อชวยชีวิตของทาน
ใหรอด เรื่องของผมก็เหมือนกับเรื่องของโยนาห เมื่อผมหนีพระเจา ผมทําผิดครั้งใหญที่สุด
ในชีวิต คือขโมยเงินจากนายจางที่ไววางใจผม ผมทําเหมือนกับโยนาหคือละทิ้งความเชื่อ
และพยายามแกปญหาดวยตนเองโดยไมยอมพึ่งพระองค และเหมือนโยนาหตรงที่พระเจา
ทรงชวยชีวิตผมไว ในกรณีของผมนั้นคุกคือทองปลา ถึงแมเดิมทีผมคิดวานั่นคือการลงโทษ
แตเหตุการณนี้กลายการอัศจรรยที่มาจากพระเจา ตอนที่ผมอยูในคุกพระองคทรงนําผม
กลับเขาสูทางชีวิตที่ถูกตอง เดี๋ยวนี้ความสัมพันธของผมกับพระเจากลับเขมแข็งและมัน่ คง
ยิ่งกวาเดิม
พระเจาไมเคยเลิกทํางานผานทางเรา เพราะพระองคไมไดทรงตัดขาดจากผม ผมจึง
ขอบคุณพระองคทุกวันที่ทรงนําผมกลับมาเชือ่ อีก ไมมีใครในพวกเราสามารถหนีหรือซอน
ตัวจากพระเจาผูทรงสัพพัญูญาณ พระองคทรงรูทุกสิ่งและไมเคยหมดหวังในตัวเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับการอัศจรรยที่ทรงใหเกิดขึ้นในชีวิตและไม
ทรงหมดหวังในขาพระองคทั้งหลาย ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แดเนียล คลาหน (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ถูกจําคุก
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เราเปนซึ่งเราเปน

7 พ.ย
2016

วันจันทร อาน อพยพ 3:10-15
พระเจาตรัสกับโมเสสวา “เราเปนผูซ ึ่งเราเปน” แลวพระองค
ตรัสวา ไปบอกชนชาติอิสราเอลวา ‘พระองคผทู รงพระนามวา
เราเปน ทรงใชขาพเจามาหาทานทั้งหลาย’ (อพยพ 3:14)

เมื่อเร็วๆ นี้สมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของเพื่อนปวยและหมดแรงจนเธอทําอะไร
ไมได เธอถูกเพื่อนๆ และสมาชิกของครอบครัวระดมคําถามวาจะทําอะไรและทําอยางไรดี
หลังจากปล้ําสูกับขาวการบําบัดรักษาที่ซับซอน ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจบอกพวกเขาวา “ให
มันเปนอยางที่เปนนี่แหละ”
ชีวิตที่อยูทามกลางการทาทาย บางครั้งเราตองปล้ําสูกับคําถามวาจะทําอะไรและทํา
อยางไรดี เราสามารถวางใจไดวาพระเจาทรงเปนพระเจา “เราเปนซึ่งเราเปน” ผูประทับอยู
ดวยในยามที่เราตองการและจําเปนใหพระองคทรงอยูดวยในสถานการณปจจุบันของเรา
ไมวาเราจําเปนตองมีที่ปรึกษา ผูปลอบใจ ผูนําทางหรือผูอุปถัมภค้ําจุน พระเจาตรัสกับเรา
วา “เราเปนผูซึ่งเราเปน” (อพยพ 3:14) ถึงแมเราอาจจะไมรูตัวเลยวาตอนนั้นพระเจาทรง
ประทับอยูดวย เราก็วางใจไดวาพระเจาทรงทํากิจอยางเขมแข็งในสถานการณปจจุบันที่เรา
ประสบอยู
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขาพระองคทั้งหลายสรรเสริญพระองคที่ทรงประทับอยูดวยตลอด
เวลาและวางใจวาพระองคทรงอยูดวยทุกสถานการณ ขออธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนวา
“ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลาย ผูทรงสถิตในสวรรค ขอใหพระนามของพระองค
เปนที่เคารพสักการะ ขอใหแผนดินของพระองค
มาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ในสวรรคเปนอยางไรก็ใหเปนอยางนั้นในแผนดิน
ขาพเจาวางใจไดวา
โลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก
พระเจาทรงประทับอยูใน
ขาพระองคทั้งหลายในกาลวันนี้...สืบๆ ไปเปน
สถานการณของขาพเจา
นิตย” อาเมน
คริสตี ไบเลย (อิลลินอยส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูอยูในวงการแพทย
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หลังฉาก

วันอังคาร อาน ยอหน 2:1-11
มารดาของพระเยซูจึงบอกพวกคนใชวา
“จงกระทําตามที่ทานสั่งเจาเถิด” (ยอหน 2:5)
ดิฉันเปนคนชอบชวยงานสมรส บางครั้งถูกขอรองใหจัดดอกไมหรือทําชอดอกไม
ประดับ ดังนั้นดิฉันจึงเปนคนหนึ่งในจํานวนหลายๆ คนที่ชวยงานอยูหลังฉาก เพราะ
การเตรียมจัดงานสมรสตองมีหลายคนทํางานหนัก ดิฉันจึงสงสัยวาคงมีอะไรผิดพลาด
ในงานสมรสในพระคัมภีรที่อานวันนี้ทําใหมีเหลาองุนไมเพียงพอ คงมีบางคนคํานวณ
ผิดกระมังวาจะตองใชเหลาจํานวนเทาไร แขกรับเชิญมารวมงานมากเกินไปไหม หรือ
วาพิธีเลี้ยงใชเวลานานเกินกวาที่วางแผนไว เราไมรูวาอะไรคือเหตุผลที่แทจริง ถึงจะ
อยางไรก็ตาม มารดาของพระเยซูเชือ่ วาพระองคทรงสามารถแกปญหาไดและเห็นดีดวย
จึงสั่งคนใชอยางแข็งขันเชนนั้น และสิ่งที่พระเยซูทรงขอรองนั้นนาประหลาดยิง่ นัก ลอง
คิดดูซีวาจะนาประหลาดแคไหนเมื่อเห็นสิ่งที่เทออกจากไหเปลี่ยนเปนเหลาไดอยางนา
อัศจรรย
พระเยซูทรงแกปญหาชนิดที่ไมมีใครในงานเลี้ยงทําได เมื่อเราเผชิญปญหาใหญ
ในชีวิตของเราหรือของคนอื่น เราคงอยากแกไขใหลุลวงไป ในฐานะที่เปนคริสเตียนเรา
ก็เหมือนมารดาของพระเยซูที่รูวาการทูลขอพระเยซูใหทรงชวยนั้นเปนวิธีแกปญหาไดดี
ที่สุด เราไวใจไดเลยวาพระเยซูจะทรงนําเราใหทําสิ่งที่ถูกที่ควรถึงแมจะดูแลวเหมือน
จะแปลกประหลาดหรือไมมีเหตุผล
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดใหขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายมีใจอยากรับใชผูอื่น มีตามองเห็น
เมื่อเรารับใชผูอื่น เราก็
เมื่อพระองคทรงทําการอัศจรรย และมีจิต
สามารถเปนพยานถึงความ
ปรารถนาปฏิบัติตนดวยความรักและเมตตา
มหัศจรรยของพระเจา
เหมือนพระองค ในนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
ฟโอนา มาสซี (ออกซฟอรดเชียร อังกฤษ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คูที่เพิ่งแตงงานกัน
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9 พ.ย
วันพุธ อาน โรม 8:31-39
2016
แมความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค ...
จะไมสามารถกระทําใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจา
ซึ่งมีอยูใ นพระเยซูคริสตองคพระผูเ ปนเจาของเราได (โรม 8:38-39)
เพื่อนคนหนึ่งถามผมวา “มีอะไรที่คุณรูเรื่องพระเจาซึ่งคิดไมถึงวาจะรูบาง” หลังจาก
ใชเวลาตรองดูสักครูจึงตอบวา ครั้งแรกที่ผมรับ
เชื่อพระคริสตผมคิดวาพระเจาคือผูที่อยูไกลโพน
ขอคิดสําหรับวันนี้
จะทูลพระองคไดก็ตอเมื่อมีความจําเปนที่สุด
พระเจาทรงอยูกับเรา
เทานั้น ตามความคิดของผมแลว ผมไมควรใช
และประสงคจะมี
เวลาสนทนากับพระเจามากเกินไปหรืออธิษฐาน
ความสัมพันธกับเรา
จนพระองคทนฟงไมไหว บางทีก็คิดวาคําอธิษฐาน
ของผมไมควรแยงเวลาของคนอื่นที่มีเรื่องสําคัญตองทูลมากกวาผม และคิดวาการ
ปฏิบัติตอพระเจาควรทําตามคําแนะนําบนปายที่ติดไวตามที่สาธารณะวา “ใชเฉพาะใน
กรณีฉุกเฉินเทานั้น”
ผมพยายามเติบโตในความเชื่อของคริสเตียนอยูห ลายป ทัศนคติของผมจึงเปลี่ยน
ไปอยางมาก เดี๋ยวนี้ผมเชื่อวาพระเจาทรงตองการมีสวนในชีวิตของผมตลอด 24 ชัว่ โมง
ตอหนึ่งวัน 7 วันตอหนึ่งสัปดาห พระเจาทรงสรางเราเพื่อใหรูจักพระองค ผมยังพยายาม
ทําความเขาใจดวยวา พระผูสรางจักรวาลทรงปรารถนาจะติดตอสัมพันธกับผมอยาง
ถาวรและรูดวยวาพระองคทรงรักเรามากแคไหน ความสัมพันธกับพระองคในสวนของ
เราทําไดดวยการอธิษฐาน อานพระคัมภีรและภาวนาพระวจนะดวยความเชื่อและพยายาม
ดําเนินชีวิตใหเปนที่พอพระทัยของพระเจา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขาพระองคทั้งหลายยินดีที่ทรงสรางขาพระองคใหรูจักพระองค
โปรดชวยขาพระองคหาทางสรางความสัมพันธกับพระองคทุกวันและทุกเวลา ทูลใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
จอหน ดี. บาวน (มินนิโซตา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่พยายามอธิษฐาน
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เอาไปดูในที่สวาง

พฤหัสบดี อาน เอเฟซัส 5:6-14
ถาผูใดอยูในพระคริสต ผูน ั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว
สิ่งสารพัดที่เกาๆ ก็ลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น (2 โครินธ 5:17)
เมื่อไมนานนี้ดิฉันคนพบกองผาปูโตะโบราณที่สะสมไวเมื่อหลายปกอน ผืนที่
พิมพเปนรูปเชอรรีสะดุดตาดิฉัน พอคลี่ออก
ดูและใชมือคลําเนื้อผาก็รูสึกวามีรอยสากๆ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ถึงขาพเจาจะมีบาป พระเจา จึงหยิบและเดินไปที่หนาตางและยกขึ้นดูใน
แสงสวาง
ก็ทรงสรางขึ้นใหมได
โอโฮ มีแตรูเล็กๆ เต็มไปหมด ผาผืน
อื่นๆ ที่พับซอนไวนานพอหยิบขึ้นมาคลี่ดูในแสงสวางก็เห็นหมด เมื่อตรวจดูทีละผืน
เห็นมีรูเล็กๆ รอยเปอนน้ํา รอยยุยของเนื้อผา เมื่ออยูในฝูงคนดิฉันดูเรียบรอยเหมือน
ผาปูโตะที่พับไวอยางดีไมมีรอยชํารุดและเปรอะเปอนปรากฏใหเห็น อากัปกิริยาที่เปน
คนปากจัดและจิตใจที่ชอบติฉินนินทาไมปรากฏใหเห็น เมื่อเปรียบกับคนอื่นแลวดูเหมือน
จะใชได แตเมื่ออยูคนเดียวดิฉันรูวาตนเองหาใชคนดีพรอมแตอยางใด
ขอพระคัมภีรขางบนนี้เปนพระสัญญาที่ชวยปลอบใจดิฉัน แสงสวางของพระคริสต
เปลี่ยนทุกสิ่งใหกลายเปนใหมหมด เรามีพระเจาผูทรงสรางชีวิตของเราขึ้นใหมดวย
พระคุณล้ําเลิศ ดิฉันสํารวจผาปูโตะเหลานั้นตอไปโดยไมรูสึกผิดหวัง
เพราะผาปูโตะบางผืนยังมีคา บางผืนที่มีรอยเปอนสามารถซักออกและบางผืน
เอาไปตัดเย็บใหมสําหรับใชประโยชนอยางอื่นไดเชนใด พระเยซูก็ทรงประทานชีวิตใหม
และวัตถุประสงคใหมใหเราไดเชนนั้นดวย
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูทรงเปนแสงสวางแหงโลก โปรดเผยใหเห็นความบาปของ
ขาพระองคและสรางใหขาพระองคใหเปนคนใหม ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คอนนี โกเชเนาร (อินเดียนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่รูตัววามีความบาปซอนอยู
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11 พ.ย
2016
วันศุกร อาน ยอหน 4:10-14
ถาผูใดกระหาย ผูน ั้นจงมาหาเราและดื่ม ผูท วี่ างใจในเรา
ตามทีม่ ีคําเขียนไวแลววา ‘แมน้ําที่มีน้ําธํารงชีวิต
จะไหลออกมาจากภายในผูน ั้น’ (ยอหน 7:38)
ระหวางการเดินทางซึ่งใชเวลาเต็มวัน เราแวะที่หมูบานเล็กๆ แหงหนึ่ง เมื่อลูกๆ
ถามวาเรามาที่นี่ทําไม เราตอบพวกเขาวา “ใหเราไปหาน้ําดื่มกันเถิด” พวกเขาคิดวาเรา
จะซื้อเครื่องดื่มที่รานคาในหมูบาน แตเราทําใหพวกเขาตองประหลาดใจ
เพราะพาพวกเขาเดินผานรานคาไปยังพื้นคอนกรีตแหงหนึ่งซึ่งมีทอน้ําโผลออก
มาจากดิน มีน้ําไหลเปนฟองพรูออกมาไมขาดสายเหมือนลําธาร เด็กคนหนึ่งดื่มน้ําจาก
ทอนั้น ขณะที่คนอื่นๆ พากันหัวเราะและถามดวยความประหลาดใจวา “น้ํานี้มันมา
จากไหนนะ”
เราจึงอธิบายใหฟงวาเขาตอทอมาจากน้ําพุใตดินเพื่อใหทุกคนไดดื่มดับกระหาย
ดวยน้ําจืดเย็นๆ
พระเยซูทรงสัญญาวาถาผูใดเชื่อวางใจในพระองคจะมีน้ําแหงชีวิตไหลออกมาจาก
ภายในผูนั้น พระสัญญานี้หมายความวาในอนาคตผูที่เชื่อวางใจพระองคจะเติมเต็มดวย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ถาเราดื่มน้ําแหงชีวิตจากพระคริสต เราจะอิ่มเอิบและเต็มลน
ดวยพระวิญญาณแหงชีวิตนิรันดร
แมสักวันหนึ่งน้ําพุจากทอนี้จะแหงเหือด แตพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนบอน้ําอมตะ
ชวยดับกระหายของวิญญาณอยูเปนนิตย
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค
พระเจาทรงเปนแหลงน้ํา
ทั้งหลายใหเปนแหลงน้ําดับกระหายแกคน
ที่ตองการความรักของพระองค ในพระนาม
ดับกระหายถาวรเปนนิตย
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
พอลา เกสเตอร (มิชิแกน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน บรรดาผูที่ไมมีน้ําสะอาดดื่ม
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พระเจาทรงจัดหาให
12 พ.ย
วันเสาร อาน โรม 12:1-8
2016
พระวจนะของพระเจามายังเอลียาหวา “จงออกไปจากที่นี่
และหันไปทางตะวันออก และซอนตัวอยู...เจาจะดื่มน้ําจากลําธาร
และเราไดบัญชาใหกาเลี้ยงเจาทีน่ ั่น” (1 พงศกษัตริย 17:2-4)
เมื่อเรียนอยูท ี่วิทยาลัยผมแทบไมมีเงินเลย เชาวันอาทิตยหนึ่งผมใชเงินที่มีอยู
สวนหนึ่งเพื่อเดินทางไปโบสถ ขณะที่นมัสการผมรูสึกวาถูกเรียกใหถวายเงินจึงตัดสินใจ
ถวายเงินที่เหลืออยูทั้งหมดใหคริสตจักรโดยไมคิดวาจะกลับบานไดอยางไรและจะเอา
อะไรรับประทาน ผมถวายทั้งหมดที่มีอยูและนมัสการตอไป หลังจากนมัสการแลวมี
คนหนึ่งเดินเขามาหาและมอบเงินใหผมพอสําหรับใชจายวันนั้นและยังมีเหลือ
เหตุการณครั้งนั้นดลใจใหผมคิดถึงวิธีที่พระเจาทรงจัดหาและเตรียมไวใหเรา
พระคัมภีรสําหรับอานวันนี้เลาวาเอลียาหหนีภยั โดยไมมีอะไรติดตัวไปกินและดื่ม เพราะ
พระเจาทรงสัญญาวาจะใชอีกานําอาหารไปให พระเจาทรงสามารถชวยเราไดดวยวิธีที่
คาดไมถึงและทรงสามารถใชผูใดหรือสิ่งใดรอบตัวชวยดูแลเรา ถาเราถวายสิ่งดีที่สุดให
พระเจาแลว พระองคจะประทานใหเราแบบที่คิดไมถึง
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดสอนขาพระองคทั้งหลายใหเขาใจและเชื่อในพระสัญญา
วาพระองคจะทรงจัดหาและเตรียมไวใหพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระเจาทรงสามารถใช
ไดดีขึ้นเพื่อจะไดไมลังเลใจในการถวายพระองค
อยางดีที่สุด ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน ผูอื่นมาชวยขาพเจาได
ปเตอร ฮูลู (ยอกจาการตา อินโดนีเซีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ประสบปญหาดานการเงิน
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สเทเฟนถูกขวาง

13 พ.ย
วันอาทิตย อาน กิจการ 7:55-60
2016
สเทเฟนก็คุกเขาลงรองเสียงดังวา “ขาแตองคพระผูเ ปนเจา
ขอโปรดอยาทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้”
เมื่อกลาวเชนนี้แลวก็ลวงหลับไป (กิจการ 7:60)
เมื่ออานเรื่องสเทเฟนถูกไลออกนอกเมืองและถูกขวางดวยกอนหินจนเสียชีวิต
เพราะคําพยานเท็จที่มีผูกุขึ้นตอตานทาน
ขอคิดสําหรับวันนี้
ดิฉันนึกสงสัยบอยๆ วาขนาดนี้แลวทาน
วันนี้ขาพเจาจะอธิษฐานเผื่อ
ยังอธิษฐานเผื่อบรรดาคนที่สังหารทานได
คนที่ประทุษรายขาพเจา
อยางไรกัน แทนที่เสทเฟนจะอธิษฐานขอ
ใหพระเจาทรงระงับมิใหถูกขวาง แตทาน
กลับอธิษฐานขอใหพระองคอยาไดถือโทษพวกเขา ดิฉันยังคิดดวยวาอะไรจะเกิดขึ้น
ถาสเทเฟนไมอธิษฐานเผื่อคนที่สังหารผลาญชีวิตทาน
เมื่อสเทเฟนขอใหพระเจาทรงเมตตาแกบรรดาคนที่ประหารชีวิตทานนั้น ทาน
อธิษฐานเผื่อจิตวิญญาณของพวกเขา ดิฉันเชื่อวาความเมตตากรุณาที่มีตอศัตรูนี้พระเจา
ประทานให ถาดิฉันไดเห็นและไดยินเรื่องความชั่วรายทั้งปวงในโลกนี้ ดิฉันสงสัยวา
จะอธิษฐานเผื่อผูที่เปนเหยื่อเทานั้น หรือวาจะอธิษฐานเผื่อคนที่รับผิดชอบความชั่วราย
เหลานั้นดวย
เรื่องของสเทเฟนเตือนดิฉันมิใหแคอธิษฐานขอใหผูเปนเหยื่อมีความเขมแข็งและ
ความหวังเทานั้น แตขอใหพระเจาทรงเมตตาบรรดาผูที่รับผิดชอบทําความชั่วรายดวย
พระเจาทรงสงพระเยซูมาเพื่อไถวญ
ิ ญาณของทุกคน ดงนั้นเราจึงควรอธิษฐานเผื่อทุกคน
เพราะตางก็มีคุณคาตามที่พระเจาทรงสรางไว
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดใหใจของขาพระองคทั้งหลายเต็มดวยความเมตตา และ
ขออธิษฐานเผื่อคนที่คิดรายตอขาพระองคดวย ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
มากาแรต แมคมิลลิน (เท็กซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ถูกทํารายเพราะความเชื่อ
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14 พ.ย
2016

หวานเมล็ดพืช

วันจันทร อาน 1 โครินธ 3:6-11
ขาพเจาปลูก อปอลโลรดน้ํา แตพระเจาทรงทําใหเติบโต
(1 โครินธ 3:6)

เพราะรักและสนใจทําพันธกิจกับแกงเยาวชน ดิฉันจึงตัดสินใจไปเยี่ยมที่แหงหนึ่ง
ในตัวเมือง เพื่อไปพบกับสมาชิกแกงที่มีชื่อลือ
ขอคิดสําหรับวันนี้
กระฉอนในทางไมดี และขอใชศูนยในสลัมของ
วันนี้ขาพเจาจะทําอะไร
เราเพื่อชวนชาวแกงมารวมรับประทานของวาง
เพื่อนําพระวจนะของ
และสังสรรคกัน ถึงแมเยาวชนเหลานั้นจะรูวา
พระเจาไปยังผูอื่น
ดิฉันจะแบงปนพระวจนะของพระเจาใหพวกเขา
ฟง (มีบางสิ่งที่ดิฉันคิดวาคงทําใหนาเบื่อ) แตพวกเขาก็รูวาการไดรับเชิญนั้นเปนเรื่อง
สําคัญแถมยังไดรับประทานของวางอีก ดวยพระคุณของพระเจา ในที่สุดดิฉันก็สามารถ
เริ่มเสวนากับสมาชิกแกงบางคนที่เต็มใจฟงพระวจนะของพระเจาไดสําเร็จ
หลายครั้งในการพบกันนี้ มีพระคัมภีรเปนเมล็ดพันธุพืชฝายวิญญาณที่หวาน
และรดน้ําโดยการอธิษฐานของหลายคนผูปรารถนาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับ
เยาวชนเหลานี้ ไมมีขอสงสัยเลยวาพระเจาทรงเปนผูทําใหเจริญเติบโตและทรงชวยเรา
ใหนําทางชีวิตผูคนมาเดินในทางชอบธรรม
อธิษฐาน พระเจาขา ขอใหถอยคําที่ขาพระองคทั้งหลายกลาวในนามของพระองคชวย
ผูฟงใหมีชีวิตใหม ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แพทรีเชีย ริวาส (วัลเล เดล คอซา โคลัมเบีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน สมาชิกแกงเยาวชน
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อธิษฐานดวยความหวัง

15 พ.ย
2016

วันอังคาร อาน เอเฟซัส 3:20-21
ขาแตพระเจา ในเวลาเชาพระองคทรงสดับเสียง
ของขาพระองค ซึ่งขาพระองคเตรียมถวายเครื่องสักการบูชา
แดพระองคและเฝาคอย (สดุดี 5:3)

เพื่อนคนหนึ่งเลาใหผมฟงถึงการแสดงคอนเสิรตที่เธอจะไดรวมรองเพลงดวย
เธอกับหลายคนใชเวลาหลายชัว่ โมงฝกซอมเพื่องานนี้ ความรูสึกกังวลปรากฏอยูบน
ใบหนาตอนที่เธอมาปรับทุกขใหฟงวาเธอหวังวาจะมีผูฟง 200 คน แคคาดวาจริงๆ
คงมีเพียง 50 คนเทานั้น ผมจึงบอกใหเธออธิษฐานตอไปโดยคาดวาจะเกิดผลอยาง
นาอัศจรรย พอถึงคืนแสดงคอนเสิรต ปรากฏวาผูคนเริ่มมาที่โบสถมากถึง 217 คน
เสียงดนตรีไพเราะดังกระหึ่มไปทั่ว ทุกคนที่มาชุมนุมในโบสถตางก็ไดยินขาวดี
เรื่องความรักของพระเจา
ประสบการณครั้งนี้ทําใหผมสงสัยวา บอยเทาไรหนอที่ผมอธิษฐานโดยไมหวังได
รับคําตอบ ตอนอธิษฐานผมหวังสิ่งดีที่สุด แตในความเปนจริงแลวผมไมไดรอคอยสิ่ง
ดีที่สุดนั้นแตอยางใด เดี๋ยวนี้ผมเขาใจแลววาคําตอบของพระเจาอาจจะไมปรากฏทันตา
เห็นหรืออาจจะตางกับที่ผมหวังไว แตก็วางใจไดวาพระเจาจะทรงประทานสิ่งดีที่สุดแก
ผมเสมอ
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรง
พระเจาไมเคยปลอยใหคํา
ฟงและชวยขาพระองคทั้งหลายใหรอคอย
อธิษฐานผานไปโดยไมตอบ
ดวยความหวัง ในนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
เจอรรี แบรกาโลน (เพ็นซิลเวเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังวางแผนงานสําคัญของคริสตจักร
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เมื่อไมมีคําพูด
16 พ.ย
วันพุธ อาน โยบ 2:11-13
2016
คนที่หยั่งรูยอมเก็บความรูไว แตคนโงปาวรองความโงของตน
(สุภาษิต 12:23)
“ฉันคิดไมออกวาเธอรูสึกอยางไร” เมื่อสามีของเพื่อนเสียชีวิตเธอแสดงความ
โศกเศราออกมาอยางเห็นไดชัด แตดิฉนั รูตนเองไมควรพูดอะไรจะดีกวา บางครั้งถา
เรารูสึกอดใจไมไหวที่จะพูดสิ่งที่คิดวา “เหมาะสม” เราอาจจะพูดอะไร “ผิดๆ” ออกไป
ก็ได
ตามประเพณีของชาวยิวนั้นผูมารวมไวทุกขจะสงบปากสงบคํา จนกวาผูสูญเสีย
จะพูดออกมากอนซึ่งเปนสิ่งดีเพราะทําใหเรามีเวลาพิจารณาใหรอบคอบกอนวาควรพูด
อะไรและปองกันมิใหเราพูดเรื่องที่ไรสาระ แมหลังจากเวลาสงบปากแลวเราก็ยังตอง
ระมัดระวังเลือกคําพูดอยูดี เพื่อนๆ ของโยบอาจจะสงบปากรอจนทานพูดออกมา แต
พอพวกเขาเอยปากพูดก็ตงั้ คําถามปรักปรําทั้งโยบและพระเจา เปนการพูดใหรายปายสี
ที่ทําใหโยบเจ็บปวดมากขึ้น
บอยครั้งดิฉันเองก็เหมือนกับเพื่อนๆ ของโยบ คือเมื่อพยายามอธิบายเรื่องพระเจา
ดิฉันรูสึกวาจําเปนตองแสดงความเห็นหรือตั้งคําถามมากมาย ทาทีเชนนี้ไมไดชวยให
ดิฉันเองและผูอื่นรูวาพระเจาทรงเปนผูใด ถาสงบใจรอฟงการทรงนําของพระเจากอน
เราจะรูวาเราควรปลอบใจผูมคี วามทุกขเมื่อใดและอยางไรดี
อธิษฐาน พระเจาขา โปรดสอนขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายใหนั่งอยูนิ่งๆ กับผูที่กําลังมีความ
บางครั้งคําปลอบใจที่
โศกเศราเสียใจและโปรดประทานสันติสุข
ยิ่งใหญเกิดขึ้นเมื่อเราไป
แกขาพระองคเพื่อจะสามารถปลอบใจเขา
ในยามเศราใจได ในนามพระเยซูคริสตเจา
อยูดวยอยางสงบเงียบ
อาเมน
ดีนนา เบียรด (มิชิแกน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ปลอบใจคนมีความทุกขโศกเศรา
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ประกาศเผยแพร

17 พ.ย
พฤหัสบดี อาน มาระโก 5:1-20
2016
พระเยซูตรัสแกพวกเขาวา “เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก
ประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน (มาระโก 16:15)
ตอนที่ดิฉันกําลังอยูบนรถโดยสาร มีชายแตงตัวดีคนหนึ่งยืนขึ้นและเริ่มพูดถึง
ผลิตภัณฑสมุนไพรตัวใหม เขาเดินจากหนารถ
ไปหลังรถเพื่อใหแนใจวาทุกคนไดยินสิ่งที่เขา
ขอคิดสําหรับวันนี้
พูด ดิฉันชอบใจในความกลาของเขา เขามีงาน วันนี้ขาพเจาจะไมลังเลใจ
ตองทําและก็ทําดวยความมั่นใจโดยไมกลัววา
แบงปนขาวดีแกผูอื่น
ผูโดยสารจะคิดอยางไร ที่เขาเอาแตพูดไมหยุด
นั้นจะนารําคาญหรือไม ในที่สุดก็มีสองคนซื้อผลิตภัณฑของเขา เขารออีกสักครูกอน
จะลงจากรถไป บางทีเขาอาจจะไปขึ้นรถโดยสารอีกคันหนึ่งเพื่อขายสินคาของเขาก็ได
ขอพระคัมภีรสําหรับอานวันนี้พูดถึงชายคนที่หายโรคแลวและอยากติดตามพระเยซู
ผูใหชีวิตใหมแกเขา แตพระเยซูทรงขอใหเขากลับไปแบงปนขาวดีของพระเจาแกคนใน
ครอบครัวและมิตรสหาย เขาเชื่อฟงองคพระผูเปนเจาจึงไดไปประกาศขาวดีนี้ที่เมือง
เดคาโปลิส ทําใหประชาชนที่นั่นรูสึกประหลาดใจ
ทุกคนที่ไดรับชีวิตใหมในพระคริสตตางไดรับพระบัญชาใหไปประกาศขาวดีดวย
เชนกัน เราทุกคนอาจจะไมไปประกาศพระกิตติคุณในสถานที่ไกลหรือในที่สาธารณะ
แตสามารถแบงปนแกคนในครอบครัว มิตรสหาย เพื่อนรวมงานและคนอื่นๆ ที่พบปะ
ในชีวิตประจําวันก็ได
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดประทานความกลาใหขาพระองคทั้งหลายแบงปนขาวดี
แกผูอื่น ขอบพระคุณที่ทรงชวยใหขาพระองคเอาชนะความอาย ความลังเลใจและความ
หวาดกลัวเพื่อจะไดแบงปนขาวดีเรื่องความรักของพระองค ในนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
ประมีลา บารคาทากิ (อัสสัม อินเดีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใหกลาเปนพยาน
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18 พ.ย
2016

รถพวง 2 คันและรถบรรทุก

วันศุกร อาน ลูกา 12:22-31
ทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา
แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหลานี้ให (ลูกา 12:31)

วันหนึ่งในฤดูใบไมรวง ผมและภรรยากําลังเดินทางโดยรถมอเตอรไซคผานหุบเขา
ในนอรทคาโรไลนา ผมรูสึกเปนกังวลกับการเดินทางในครั้งนี้ เพราะเราจําเปนตองไปถึง
ที่หมายในเย็นวันนี้ เราจึงตัดสินใจที่จะใชเสนทาง
ชมวิวเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากเสนทางระหวางรัฐที่
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคเชื่อวางใจใน เต็มไปดวยรถบรรทุก
ในระหวางที่เลี้ยวรถ เราเห็นรถพวง 2 คัน
การทรงนําของพระเจา
อยูดานหนา ในขณะเดียวกันทีเ่ ราเขาใกลรถบรรทุก
ผมตองใชสมาธิและใสใจกับการจราจร ผมเริ่มคิดวาผมคงจะไมไดมีโอกาสชื่นชมทิวทัศน
ในการเดินทางครั้งนี้ แตก็รูสึกโลงอกที่รถบรรทุกเคลื่อนออกไปอยางรวดเร็ว เพราะโอกาสที่
จะไดมาอยูบนยอดเขาอัปปาราเชียนที่มีลมพัดโกรกนั้นไมไดมีบอยนัก อยาปลอยใหผาน
ไปเฉยๆ ทันใดนั้นเองพวกเขาก็ชะลอชาลง รถบรรทุกของหนักไดแซงขึ้นมา ผมและภรรยา
เริ่มยอมรับแลววาการเดินทางครั้งนี้จะเปนไปอยางชาๆ แตราวหัวมุมถัดไปนั้นเปนถนนตรง
ยาวและใหรถวิ่งทางเดียวไมมีรถสวนมา ทําใหเรามีเวลามากพอที่จะขับผานรถบรรทุกชาๆ
ทั้งสามคันนั้นไปได
ผมเริ่มคิดวาบอยครัง้ แคไหนหนอที่ผมรูสึกเปนกังวลเมื่อตองการใหพระเจาตอบคํา
อธิษฐานเพื่อจะใหแผนการของผมสําเร็จ ถนนที่ตรงลิ่วและปลอดรถเบื้องหนานั้นเตือนผม
วาเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจา เราจะหลุดพนจากความกังวลและสนุกกับการเดินทาง
อธิษฐาน พระบิดาเจาขา ขอบคุณพระองคสําหรับการรับฟงคําอธิษฐานของขาพระองค
โปรดชวยขาพระองคที่จะรับฟงคําตอบและการทรงนําของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เรยมอนด ดับบลิว. แอพเพิล (วิสคอนซิล)
เปาหมายการอธิษฐาน ผูขับขี่มอเตอรไซค
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ทําดี

19 พ.ย
วันอาทิตย อาน โรม 7:7-25
2016
การดีนั้นซึ่งขาพเจาปรารถนาทํา ขาพเจาไมไดกระทํา
แตการชั่วซึ่งขาพเจามิไดปรารถนาทํา ขาพเจายังทําอยู (โรม 7:19)
ตอนที่ลูกสาวของดิฉันอายุสองหรือสามขวบ เธอแสดงอาการโกรธเกรี้ยวตาม
ประสาเด็ก พอถูกลงโทษเธอจะเริ่มรองไหพูดซ้ําๆ วา “หนูอยากเปนเด็กดี” ทําใหดิฉัน
ประหลาดใจ
เปาโลเขียนจดหมายถึงคริสเตียนชาวโรมันและพูดถึงเรื่องเดียวกันนี้ ทานอยากจะ
ทําดี เพราะรูวา สมควรปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางแกผูอื่น แตไมใชเรื่องงายนักเพราะ
ทานเปนปุถุชนที่ยังไมดีพรอมทุกอยาง
เราเองก็รูตัววาสมควรปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางเหมือนกัน แตการทําดีนั้นไมใช
เรื่องงายนักเพราะวาเรายังเปนคนบาปอยู พระเจาทรงรูดีวาเราออนแอจึงทรงใหอภัย
เมือ่ เราบกพรอง ถาเราอานพระคัมภีรเพื่อหาการชี้แนะและอธิษฐานขอใหทรงยกโทษ
พระเจาจะทรงอวยพรเรา
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขาพระองคทั้งหลาย
ขาพเจา “ทําดี” ไดดวย
อยากเปนคนดี แตบางครั้งก็แพการทดลอง
ความชวยเหลือของพระเจา
โปรดทรงนําและประทานกําลังความเขมแข็ง
ในการติดตามพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
มารเกตาร รีดี-เอนเจิล (โอไฮโอ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อพระคุณและการยกโทษ
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เครื่องหมายชี้ทางของพระเจา
20 พ.ย
วันอาทิตย อาน 2 เธสะโลนิกา 3:1-5
2016
ขอพระเปนเจาทรงนําใจของทานทั้งหลายใหเขาถึงความรัก
ของพระเจา และถึงความมั่นคงของพระคริสต (2 เธสะโลนิกา 3:5)
ป ค.ศ. 1920 สหรัฐเปดบริการสงจดหมายทางอากาศระหวางฝงตะวันออกถึง
ฝงตะวันตกเปนครั้งแรก ตอนนั้นวิทยุชวยการบินยังไมมี นักบินตองดูจากเครื่องหมาย
บอกทางที่สรางไวบนพื้นดิน ดังนั้นเมื่อสภาพอากาศไมดีหรือตอนกลางคืนเครื่องจะลง
จอดอยูในสนามบิน ตองแกปญหาดวยการสรางระบบลูกศรชี้ทางเปนคอนกรีตไวบน
พื้นดินขนาด 70 ฟุตทุกสิบไมลตั้งแตนิวยอรกถึงซานฟรานซิสโก ตรงกลางเครื่องหมาย
ลูกศรแตละอันมีกระโจมไฟทําดวยเหล็กอยูดานบน ตราบใดที่นักบินบินไปตามทางที่
ลูกศรชี้ก็จะถึงปลายทาง แตถาหลงทิศก็ยากที่จะพบเสนทางบินนั้นอีก
ในทํานองเดียวกันพระเจาก็ทรงประทานระบบชี้ทางชีวิตไวใหเรา เชน พระบัญญัติ
พระสัญญา การอบรมสั่งสอนพระวจนะของพระเจา ซึ่งปรากฏอยูในเรื่องของบุคคล
สําคัญในพระคัมภีรและพระเยซูคริสต เรื่องเหลานั้นเปนเครื่องชี้ทางชีวิตใหเราเดิน ถา
เราเหินหางจากเรื่องดังกลาวเราจะหลงทางและสับสน เรื่องเหลานั้นชวยนําทางชีวิตของ
เราใหตรงไปที่ความรักและการใหอภัยของพระเจา
ปจจุบันเครื่องหมายชี้ทางการบินทําดวยคอนกรีตแข็งแกรงขนาด 70 ฟุตเหลานั้น
ไมมีอยูแลว แตความจริงของพระเจาจะอยูตลอดไปเปนนิตย เรามอบชีวิตของเราแก
เครื่องหมายบอกทางเหลานั้นได เพราะรูวาสามารถนําเราตรงไปที่พระหฤทัยของพระเจา
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรดชวยขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายใหฟงเสียงของพระองคในพระคัมภีร
วันนี้พระเจาจะทรงนํา
ที่ทรงเรียกและทรงนําขาพระองคตลอดชีวิต
ขาพเจาไปทางไหน
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
บอบ ลา ฟอรก (นิวเจอรซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังแสวงหาพระเจา
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พระหัตถทรงชวยเหลือ

21 พ.ย
2016
วันจันทร อาน สดุดี 139:1-10
ถาขาพระองคจะติดปกแสงอรุณ และอาศัยอยูทสี่ วนของทะเล
ไกลโพน แมถึงที่นั่น พระหัตถของพระองคจะนําขาพระองค
และพระหัตถขวาของพระองคจะยึดขาพระองคไว (สดุดี 139:9-10)
มาเรีย คามิลาลูกของหลานสาวเริ่มเดินเมื่ออายุสิบเดือน เพื่อหัดเดินใหชํานาญ
และรูสึกปลอดภัยมากขึ้น เธอจะจับมือคนอื่นไว
ขอคิดสําหรับวันนี้
เพราะเธอหัดเดินเร็วกวากําหนด การเดินทาง
วันนี้พระเจาทรงใชมือ
ชีวิตคริสเตียนนั้นฝกไดชายิ่งกวาการฝกเดิน
ของเราชวยนําผูอื่น
ฝายรางกายมาก ขาวดีก็คือเราไมไดเดินคนเดียว
ถาไดยึดพระหัตถของพระเจาไวเราจะรูสึกปลอดภัย การทาชวนตางๆ ที่เจอะเจอนั้น
จะทนไหวถาไดเรียนรูจากพี่นองในความเชื่อทั้งชายและหญิง
พระคัมภีรที่อานวันนี้ ผูประพันธเพลงสดุดีแสดงความเชื่อมั่นในพระเจาวาพระองค
ทรงรูจักเราดี ทั้งสิ่งที่อยูในความคิดสวนลึกและถอยคําตั้งแตที่เรายังไมพูดออกมา
สําคัญที่สุดก็คือ ดิฉันรูวาพระองคทรงอยูกับเราและทรงวางพระหัตถบนเรา ถึงจะมี
บางสิ่งที่ลึกล้ําเกินกวาเราเขาใจไดทั้งหมด แตก็สามารถมั่นใจไดวาแมเราจะไปที่ไหน
พระหัตถเขมแข็งของพระเจาจะทรงนําเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงสัญญาวาจะทรงชวยและทรงนําขาพระองค
ทั้งหลาย ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลูซิเรีย อากุรเร นาราโจ (วาลเดล คอคา โคลัมเบีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังฝกเดินอีกครั้ง
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22 พ.ย
2016

ปลอยวาง
วันอังคาร อาน อิสยาห 43:16-21

เปาโลเขียนไววา “ขาพเจาไมถือวาขาพเจาไดฉวยไวไดแลว แตขาพเจา
ทําอยางหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผานพนมาแลวเสีย... เพื่อจะไดรับรางวัล ซึ่งใน
พระเยซูคริสตพระเจาไดทรงเรียกจากเบื้องบน ใหเราไปรับ” (ฟลิปป 3:13-14)
ขณะที่ผมกําลังถอนตนพังพวยที่ครั้งหนึ่งเคยดูงามทิ้ง แตเดี๋ยวนี้มันกระดางตาย
หลังจากอากาศหนาวเย็นที่เกิดขึ้นเมื่อไม
นานนี้ ผมจึงตัดสินใจไมเพียงแตถอนมัน
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทิ้งเทานั้นแตเตรียมดินสําหรับปลูกตนใหม
การปลอยวางอดีตทําใหเรา
สามารถอาแขนรับความเปน ดวย ประสบการณชีวิตก็เปนเชนนี้แหละ
เราตองปลอยวางอดีตเพื่อเตรียมตัวสําหรับ
ไปไดใหมๆ จากพระเจา
อนาคต แตการปลอยวางเวลาที่มีคุณคาหรือ
ประสบการณที่เจ็บปวดนั้นทําไดไมงายเหมือนกับถอนตนพังพวยที่เหี่ยวตายทิ้ง
อัครสาวกเปโตรไมอยากลงจากยอดเขาสูงที่พระเยซูทรงจําแลงพระกายอันเปน
เวลาที่เต็มดวยฤทธานุภาพ (ดู มัทธิว 17:1-4) เปโตรก็เหมือนกับพวกเราหลายคนที่
ไมอยากปลอยประสบการณอันนายําเกรงใหผานไป เวลาที่ชีวิตมีความสุขมากๆ เชนนั้น
ไมใชบานถาวร แตเปนเพียงที่หยุดพักใหหายเหนื่อยระหวางทางชีวิตของเรา
เวลาเจ็บปวดแลวเหมือนซี่กรงกั้นเราออกจากอนาคตที่นาชมชื่น แลวเราจะกาว
ออกไปไดอยางไรหรือ เราทําไดดวยการจับตาดูที่พระเจาผูทรงมีพระคุณและพระพร
ใหมเสมอทุกวัน ซึ่งเราจะไดรับและไดชื่นชมเต็มเปยมถาปลอยวางอดีตเสียแลววางใจ
พระเจาผูทรงเปนปจจุบันและอนาคตของเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอทรงประทานพระคุณแกขาพระองคทั้งหลายใหสามารถ
ปลอยวางอดีตและประทานความเชื่อเพื่อใหสามารถมองเห็นอนาคตทีจ่ ะไดอยูกบั พระองค
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เอดดี้ ดี. เฟล็มมิง (เค็นทักกี้)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่หาทางเริ่มตนชีวิตใหม
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หิวและกระหาย

23 พ.ย
วันพุธ อาน ยอหน 7:37-39
2016
พระองคทรงโปรดใหคนอดอยากอิ่มดวยสิ่งดี
และทรงกระทําใหคนมั่งมีไปมือเปลา (ลูกา 1:53)
“อาหารเย็นพรอมแลวจา” ลูกสาวของดิฉันเรียกลูกชายสองคนที่ยังเล็กอยูมานั่ง
โตะ เจมสรีบมานั่งเกาอี้และมองดูวาคุณแมทําอะไรอรอยใหกินบาง แตจอหนนีเดินมา
ชาๆ และนํารถเด็กเลนมาที่โตะดวย แมของแกจึงบอกให “เอาออกไปเดี่ยวนี้และรีบ
กินเสีย” จอหนนีอิดออดอยูบนเกาอี้ไมมีทาทีจะทําตามที่แมพูด เจมสจึงบอกอยางรูดี
วา “จอหนนีกินของหวานจากเพื่อนมาแลวเต็มถุง เลยไมยอมกินอาหารเย็น” จอหนนี
ไปงานเลี้ยงมาแลว ในงานมีแตของวางเต็มไปหมด
บางครั้งดิฉันก็เหมือนกับจอหนนีที่ชีวิตตองมีระเบียบวินัย เพราะยอมใหหนังสือ
อานเลน ทีวีและสิ่งบันเทิงเริงรมยเขามาในชีวิตมากจนไมกระหายหาพระเจา การใช
เวลาเชนนี้ไมใชเรื่องเลวรายในตัวมันเอง เพราะมันทําใหเราพอใจไดไมนานนัก ดิฉัน
อยากหิวกระหายความรักที่พระเจาทรงประทานใหทุกคนอยางตอเนื่องและยาวนาน
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขาพระองคทั้งหลายมานั่งรอบโตะดวยความหิวและกระหาย
พระองค ขอบพระคุณที่ทรงประทานพระองคเองเพื่อดับกระหายของขาพระองค อธิษฐาน
ตามที่พระเยซูทรงสอนวา “ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลาย ผูทรงสถิตในสวรรค
ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพสักการะ ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู
ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค ใน
สวรรคเปนอยางไรก็ใหเปนไปอยางนั้นใน
ขอคิดสําหรับวันนี้
แผนดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหาร
มีอะไรหรือที่ดึงความสนใจ
ประจําวันแกขาพระองคทั้งหลายในกาล
ของขาพเจาไปจากพระเจา
วันนี้ ขอทรงโปรดยกบาปผิดของขาพระองค
เหมือนขาพระองคยกโทษผูที่ทําผิดตอขาพระองคนั้น และขออยานําขาพระองคเขาไป
ในการทดลอง... พระสิริเปนของพระองค สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
มาเรียน เทิรนบูลล (ลิเวอรพูล อังกฤษ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน พอแมที่ลูกยังเล็กอยู
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ขอบพระคุณทุกวัน

พฤหัสบดี อาน ฟลิปป 4:4-7
จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเ ปนเจาทุกเวลา
ขาพเจาขอย้ําอีกครั้งวา จงชื่นชมยินดีเถิด (ฟลิปป 4:4)
ที่ประเทศของดิฉันมีการฉลองวันขอบคุณพระเจากันทุกป ดิฉันสงสัยวาจะมีสัก
กี่คนทีค่ ิดพิจารณาวาทําไมถึงไดฉลองกัน วันขอบพระคุณพระเจาเราไดหยุดพักและมี
เวลาไตรตรองวาจริงๆ แลวเราขอบพระคุณเรื่องอะไร
คริสเตียนควรขอบพระคุณพระเจาทุกวันใชหรือไม เปาโลเขียนไวในพระธรรม
1 เธสะโลนิกา 5:18 วา "จงขอบพระคุณในทุกกรณี” ทานอัครทูตไมไดบอกใหเรา
ขอบพระคุณสําหรับทุกกรณีแตใหขอบพระคุณในทุกกรณีไมวาสถานการณจะเปนเชนใด
เรารูวาไมใชเรื่องงายนักที่จะขอบคุณพระเจาเวลาที่เรามีเรื่องเดือดรอน แตเราไมไดอยู
คนเดียว ถามีปญหาพระเจาทรงอยูดวยเสมอ
การสรรเสริญและขอบคุณพระเจาไมใชเรื่องบังคับ แตเปนการกระทําจากใจจริง
บางครั้งเราอาจจะรูสึกไมอยากขอบพระคุณ แตเมื่อพิจารณาผลของการกระทําเชนนั้น
แลว จะเห็นไดวามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเราและรอบๆ ตัวเรา สิ่งตางๆ เริ่มดีขึ้น
เราสามารถปลูกฝงนิสัยขอบพระคุณพระเจาไดและใหขอบคุณพระองคทุกๆ วัน
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขาพระองคทั้งหลาย
ขอบพระคุณที่ความรักของพระองคเติบโต
ขอคิดสําหรับวันนี้
วันนี้มีอะไรใหขาพเจา
อยูในใจทุกวัน โปรดชวยใหขาพระองค
ขอบพระคุณพระเจาไดบาง
ขอบพระคุณพระองคในทุกกรณี ทูลใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เอพริล เจมส (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ขาพเจาสมควรขอบคุณเขา
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เสรีภาพในการเลือก

25 พ.ย
วันศุกร อาน โรม 11:25-36
2016
ตามที่ไดทรงเลือกไว เขาทั้งหลายก็เปนที่รัก
เนื่องจากบรรพบุรุษของเขา (โรม 11:28)
แตละวันเราตางตองเลือก เชน จะตื่นเมื่อไร จะกินอะไรและเริ่มวันนี้อยางไรดี
หลายสิ่งที่เราเลือกเปนการตัดสินใจทําเรื่อง
ขอคิดสําหรับวันนี้
สําคัญๆ วาเราจะเลือกเดินทางชีวิตแบบไหน
วันนี้ขาพเจาจะแสวงหา
สิ่งแวดลอม การศึกษา เปาหมายของชีวิต
พระปญญาเพื่อชวย
เพื่อนๆ และวีรชนลวนมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกทําทุกสิ่ง
ตัดสินใจเลือกของเรา
ตอนที่ลูกชายยังเล็กอยู ผมผูเปนพอตัดสินใจแทนเขาได เมื่อเขาโตขึ้นก็คอยๆ
อนุญาตใหเขาเลือกตัดสินใจดวยตนเอง ไมวาผมจะคิดอยางไร เขาก็ตองเริ่มตัดสินใจ
ดวยตัวเองวาจะเลือกเดินทางชีวิตแบบไหน
พวกสาวกตางก็ตองเลือก พระเยซูทรงเรียกซีโมนและอันดรูววา “จงตามเรามา
เถิดและเราจะตั้งทานใหเปนผูหาคนดังหาปลา” (มาระโก 1:17) พระเยซูเสนอใหทั้งสอง
ทานเลือกเอาเองวาจะใชชีวิตที่เหลืออยูไปทางไหน
พระเจาทรงใหเราเลือกโดยอิสระวาจะเดินทางชีวิตแบบไหน เราสามารถเลือก
อธิษฐาน อานพระคัมภีรทุกวัน ไปโบสถหรือใหความเมตตาแกคนแปลกหนา ถาเรา
เรียนรูจ ักมอบความเชื่อไวในพระเจาและยอมใหพระองคทรงนําชีวิตของเราแลว เรา
จะมั่นใจในสิ่งที่เราตัดสินใจเลือก
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบคุณพระองคสําหรับพระปญญาที่ทรงประทานใหแก
ขาพระองคทั้งหลายในแตละวัน ขอใหขาพระองคใชพระปญญาเพื่อตัดสินใจเลือกทํา
แตสิ่งดีงามเพื่อถวายเกียรติพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เคลย วินเซนท (มอนทานา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ชวยขาพเจาตัดสินใจเลือกทําแตสิ่งดี
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วางใจในพระเจา

วันเสาร อาน สุภาษิต 3:1-8
จงวางใจในพระเจาดวยสุดใจของเจา และอยาพึ่งพา
ความรอบรูของตนเอง จงยอมรับรูพระองคในทุกทางของเจา
และพระองคจะทรงกระทําใหวิถีของเจาราบรื่น (สุภาษิต 3:5-6)

คุณพอของดิฉันเปนศิษยาภิบาลอยูอ กี รัฐหนึ่ง ทานรักและอุทิศตนทํางานของคริสตจักร
แตทานเปนเบาหวานตองพึ่งอินซูลินตลอด
วันหนึ่งหลังจากที่ไปเยี่ยมทานแลวดิฉัน
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐานขออยาใหพระเจาปลอยทานให
เมื่อขาพเจารูสึกวาทุกอยาง
เสียชีวิตอยูคนเดียว
อางวางและเดียวดาย พระเจา
ทรงเขาพระทัยและทรงอยูดวย
เชาวันหนึ่ง หลังจากนั้นสามสัปดาห
ดิฉันไดรับโทรศัพทแจงใหทราบวามีผูพบ
ทานสิ้นชีวิตอยูในหองทํางานของคริสตจักร ดิฉันรูสึกเจ็บปวดและโกรธที่ทานตองเสียชีวิต
โดยไมมีใครเหลียวแล ดิฉันรองไหเสียใจและโกรธที่พระเจาไมทรงฟงคําอธิษฐานของดิฉัน
แลวก็นึกถึงขอพระคัมภีรขางบนนี้ได ถึงจะยังโกรธอยูแตก็ไดกําลังใจจากการอธิษฐานและ
อานพระวจนะของพระเจา ดิฉันอานและรองไหจนหลับไปโดยมีพระคัมภีรอยูในออมกอด
ก็หลายครั้ง หลังจากพิธีศพของคุณพอไดไมนานดิฉันเริ่มสัมผัสสันติสุขของพระเจาอีก
การวางใจในพระเจาคือการเชื่อและไวใจ ไมวาอะไรจะเกิดขึน้ พระวจนะของพระเจา
ก็ยังเปนความจริงอยูและยอมเชื่อฟงพระวจนะของพระองค พระเจาทรงยินดีตอนรับเรา
ทุกครั้งเมื่อเจ็บปวด วาเหว หวาดกลัวหรือจนปญญาไมรูจะทําอยางไรดี ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น
แมตองสูญเสียคนที่เรารักหรือมีปญหาในที่ทํางาน ที่บาน หรือมีปญหาเรื่องความสัมพันธ
กับผูอื่น เราก็วางใจในพระเจาได
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหเชื่อวางใจในพระองค และเชือ่ ฟง
พระวจนะไมวาอะไรจะเกิดขึ้น และใหวางใจในความรักและความสัตยซื่อของพระองค ใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
โยลันโด เอส. คูกซีย (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ศิษยาภิบาล
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สัปดาหแรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

27 พ.ย
วันอาทิตย อาน ลูกา 5:12-15
2016
เมื่อพระเยซูทรงอยูในเมืองหนึ่ง นี่แนะมีคนเปนโรคเรื้อน
เต็มทั้งตัว เมื่อเขาเห็นพระเยซูก็ซบหนาลงถึงดินออนวอน
ทูลพระองควา “พระองคเจาขา เพียงแตพระองคจะโปรดก็จะ
ทรงบันดาลใหขาพระองคหายโรคได” (ลูกา 5:12)
เรื่องในพระคัมภีรที่อานวันนี้เปนเรื่องของชายคนหนึ่งที่เผชิญขาวรายวาเขาปวย
เปนโรคเรื้อน ผิวหนังเปนผื่นมีแผลพุพองที่เจ็บปวดและไมมีทางรักษาใหหาย ในกรณี
ที่เปนมากจะทํารางกายพิกลพิการได ในสถานการณที่เจ็บปวดเชนนี้จะมีขาวดีอยูบาง
ไหมหนอ ยอมมีอยูแน! เพราะฤทธานุภาพของพระเยซูเปลงประกายเจิดจาอยูทามกลาง
ความมืดที่สุดนี้
ขาวดีประการแรกก็คือแคไดเห็นพระเยซูเสด็จมาเทานั้นเขาก็ดีใจเพราะความหวังที่
สูญสิ้นไปนานแลวกลับคืนมาใหม จึงรองทูลวา “พระองคเจาขา เพียงแตพระองคจะ
โปรดก็จะทรงบันดาลใหขาพระองคหายโรคได” เขาซบหนาลงกับดินแสดงถึงความ
ระทมขมขื่น เขามีเหตุผลอันสมควรที่จะรูสึกเชนนั้น แตเวลาเดียวเขาก็เชื่อวาพระเยซู
ทรงรักษาเขาใหหายได
เรื่องนี้ยังคงเปนขาวดีสําหรับในปจจุบัน การประทับอยูขององคพระผูเปนเจาทําให
เรามีความหวังเสมอ ถึงความเจ็บปวดและปญหา หรือความทุกขยากและมืดมนในอดีต
ของเราจะยิ่งใหญเพียงใด พระเยซูก็ทรงมีอํานาจรักษาใหหายได
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับ
ฤทธิ์เดชในการบําบัดรักษาสิ่งเลวรายในชีวิต
ขอคิดสําหรับวันนี้
ของขาพระองคทั้งหลาย โปรดใหขาพระองคมี
ขาพเจามีความหวัง
เรี่ยวแรงเพื่อจะไดเขาเฝาพระองคได ไมวาจะ
ในพระเยซูวาทรง
พบขาวดีหรือขาวราย ทูลในพระนามพระเยซูบําบัดรักษาใหหายได
คริสตเจา อาเมน
แอนโทนิโอ วิลสัน (อินฮัมเบน โมซัมบิก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูปวยโรคเรื้อรัง
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“โปรดเติมขาพระองคใหเต็ม
ดวยเถิด พระเจาขา”

วันจันทร อาน อิสยาห 35:3-10
พระเยซูตรัสกับประชาชนวา “เราเปนอาหารแหงชีวิต ผูท ี่มาหาเรา
จะไมหิว และผูท ี่วางใจในเรา จะไมกระหายอีกเลย (ยอหน 6:35)
ผมเปนอดีตผูอบรมและดูแลการบริโภคน้ํา ตองเดินทางไปทั่วภาคใตของรัฐเท็กซัส
และเคยเห็นภัยแลงอยางใกลชิดดวยตนเองมาหลายตอหลายครั้ง สําหรับผมนั้นภัยแลง
เปนเรื่องนากลัวกวาภัยธรรมชาติใดๆ ถาเกิดไฟไหมหรือน้ําทวมเราเสร็จแลวสามารถ
ตรวจความเสียหายแลวเริ่มทําความสะอาดได แตภัยแลงเหมือนกับมะเร็งรายที่คอยๆ
ทําลายผืนดินอยางตอเนื่อง แสงแดดจะแผดเผาแผนดินทําใหพืชผลและไรนาเหี่ยว
แหงและตายไปในที่สุด จนแมแตดินก็แหงกลายเปนฝุนและถูกลมพัดฟุงกระจายไป
ผมจําไดวาที่หมูบานขนาดเล็กแหงหนึ่งซึ่งเคยมีทะเลสาบขนาดยอมเปนแหลงน้ําเพียง
แหงเดียวเทานั้น เมื่อน้ําคอยๆ แหงเหือดลงไป มีบางคนเขียนปายไปติดไวที่กอกน้ํา
บาดาลวา “โปรดเติมขาพระองคใหเต็มดวยเถิด พระเจาขา”
กวาจะผานภัยแลงที่ยาวนานอยางนั้นไดตองมีความเชื่อมั่นคงและแนวแน ในที่
สุดเมื่อฝนโปรยลงมาก็คุมคาเพราะทองฟาจะแจมใสและฝุนก็จะลดลงทันใด ชั่วไมกี่
วันเทานั้นผืนดินที่เคยเปนเชนทะเลทรายก็จะมีดอกไมเริ่มเบงบานขึ้นมาใหม และก็
เปนจริงเชนนั้นดวย ถึงเราจะสามารถขุดบอลึกลงในความเชื่อ แตพระเจาเทานั้นทรง
เติมน้ําแหงชีวิตใหเต็มได
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค
ทั้งหลายใหจําไวเสมอวาถึงชีวิตของขาพระองค
เวลาที่จิตวิญญาณแหงแลง
จะดูเหมือนแหงแลงเพียงใด พระองคก็ทรง
พระเจาทรงเติมความหวัง
ทําใหกลับเขียวขึ้นมาใหมได ทูลในพระนาม
ใหเราได
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
มารก เอ. คารเตอร (เท็กซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ชุมชนที่ประสบภัยแลง
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แสดงความรัก

29 พ.ย
วันอังคาร อาน มัทธิว 25:31-46
2016
‘เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ซึ่งทานไดกระทํา
แกคนใดคนหนึ่งในพวกพี่นองของเรานี้ ถึงแมจะต่ําตอยเพียงไร
ก็เหมือนไดกระทําแกเราดวย’ (มัทธิว 25:40)
ขณะที่กําลังเดินทางกลับบาน ดิฉันเห็นเด็กหญิงสามคนมีทาทางสับสนและเดิน
เขามาถามวา “คุณพี่จะขามถนนใชไหม” ดิฉันตอบไปวา “ไมใชหรอกจะ พี่กําลังรอ
ขึ้นรถโดยสารอยู” พวกเธอทําหนาเศรา
ดวยความผิดหวัง ดิฉันจึงถามวา “เด็กๆ
ขอคิดสําหรับวันนี้
จา พวกเธอกําลังจะไปไหนจะ” และไดรับ
การกระทําดวยความเมตตา
คําตอบกลับมาวา “เราอยากขามถนนไป
ของเราคือการแสดงความรัก
ซื้อของที่ซุปเปอรมาเก็ตฟากโนนแตก็กลัว
ของพระเจาในโลกนี้
เพราะถนนเต็มไปดวยรถ”
ดิฉันเองก็กลัวเวลาขามถนนดวยเหมือนกัน แตวันนั้นดิฉันเริ่มเขาไปจับมือและ
ชวยพาพวกเธอขามถนนทันที ถึงดิฉันจะกลัวแตก็รูวาพระเจาจะทรงชวยเรา เด็กๆ
พากันขอบคุณดิฉัน สวนดิฉันก็รูสึกดีใจมากที่พระเจาทรงชวยดิฉันใหแสดงความรัก
ตอเด็กสามคนนั้น
บางครั้งเรามักจะคิดวาตนเองไมสามารถทําอะไรเพื่อชวยเหลือผูอื่น แตดิฉันเชื่อ
วาพระเจาทรงสามารถชวยใหเราทําอะไรไดมากมายจนคิดไมถึง พระองคทรงพอพระทัย
เมื่อเราแสดงความรักและเมตตาผูอื่น ถึงแมการกระทําของเราดูเหมือนจะไมสําคัญเทาไร
นัก พระเจาทรงเรียกเราแตละคนใหแสดงความรักของพระองคแกโลก
อธิษฐาน พระเจาผูทรงเมตตา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหกระทําดวยความรัก
ตอผูที่จําเปนตองไดรับความชวยเหลือเสมอ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลีนาวตี ซานโตโส (ชวาตะวันออก อินโดนีเซีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เด็กๆ ในละแวกบานของขาพเจา
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อธิษฐานรักษาโรค

วันพุธ อาน ยากอบ 5:13-16
ทานทั้งหลายจงสารภาพบาปตอกันและกัน
และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อทานทั้งหลายจะพนโรคภัย
คําอธิษฐานของผูช อบธรรมนั้นมีพลังทําใหเกิดผล (ยากอบ 5:16)

เพื่อนๆ ของนองสาวและครอบครัวของเรานั่งรอที่โซฟาในโรงพยาบาลจนเวลาผาน
ไปสามชั่วโมงครึ่ง เรารูสึกโลงใจเมื่อแพทยเดินมา
ขอคิดสําหรับวันนี้
หาดวยแววตาแสดงความวิตกกังวล เธออธิบาย
คําอธิษฐานของผูอื่นคือ
ใหเราฟงวา การผาตัดดําเนินไปดวยดีแตก็มีขาว
ของประทานจากพระเจา รายดวย คือขณะที่กําลังเย็บแผลผาตัดอยูนั้นเข็ม
เกิดหักและหลุดหายเขาไปในกระเพาะอาหารของ
นองสาวดิฉนั พวกเราใจหายวูบแตแพทยใหความมั่นใจวาเธอและคณะจะหาใหพบโดยเร็ว
โดยใชเอกซเรยชวย หรืออาจจะตองขยายแผลใหกวางขึ้น เมื่อแพทยจากไปแลวญาติของ
ดิฉันขอใหเรารวมใจกันอธิษฐาน เราจึงเริ่มตนอธิษฐานและอานพระคัมภีรดวยกันเบาๆ อีก
ไมนานคนอื่นที่นั่งรออยูบริเวณนั้นก็เริ่มพูดและอธิษฐานเพื่อกันและกัน ชั่วโมงนี้เองที่เรา
รวมใจเปนหนึ่งเดียวกันและรูวาการอธิษฐานเผื่อกันและกันสามารถบําบัดจิตใจของเราได
หลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง แพทยเดินกลับมาบอกวา “เราอธิบายไมได ทําไม
ถึงเปนอยางนั้น แตเข็มมันโผลออกมาใหเห็นเอง เราจึงสามารถดึงมันออกมาได” ทุกคนที่นั่ง
รอพากันตบมือ แลวผูหญิงที่นั่งติดกับดิฉันก็พูดขึ้นวา “คําอธิษฐานของเราไดรับคําตอบแลว”
พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานทุกวัน พระองคทรงปรารถนาใหเรามาชุมนุมดวยความ
รักและหวงใยซึ่งกันและกัน ถามีจิตใจเปนหนึ่งเดียวกันแลว ก็สามารถแบงปนการบําบัด
รักษาดวยความรักของพระเจาที่ทรงพลังชวยใหเรามีสันติสุขได
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค ขอบพระคุณที่ทรงประทับอยูดวยและตอบคํา
อธิษฐานของขาพระองคทั้งหลาย โปรดชวยใหขา พระองครูวาพระคุณและความรักของพระองค
มีมากเกินพอ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เทอรรีย เบลวินซ (มิชิแกน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน กลุมอธิษฐาน
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ความปรารถนาตรงกันขาม

1 ธ.ค
พฤหัสบดี อาน โรม 7:14-25
2016
ขาพเจาปรารถนาทํา ขาพเจาไมไดกระทํา แตการชั่ว
ซึ่งขาพเจามิไดปรารถนาทํา ขาพเจายังทําอยู (โรม 7:19)

ผมเดินทางไปเทศนาและสอนพระคัมภีรที่ตางประเทศคนเดียว หลังจากเหน็ดเหนื่อย
มาแลวสามสัปดาหผมก็หยุดพักอยูตามลําพัง ตอนกลางคืนดูหนังโปในทีวีอีกโดยคิดวาไมมี
ใครรู แตพอกลับถึงบานผมรูสึกละอายใจจึงเลาใหภรรยาฟง ผมทําลายความสัมพันธทาง
เพศอันบริสุทธิ์ของเราใหเสื่อมลง เห็นผูหญิงเปนของเลนและละเมิดสัญญาที่ใหไวตอกันใน
พิธีสมรส ชีวิตภายนอกของผมแสดงวาปรารถนาจะรับใชพระเยซู แตชีวิตภายในกลับสนใจ
ทําตามธรรมชาติบาปจึงเกิดความขัดแยงขึ้นในใจ เหมือนที่เปาโลเขียนไววา “ความชั่วซึ่งขาพเจา
มิไดปรารถนาทํา ขาพเจายังทําอยู” (โรม 7:19) แสดงวาทานเขาใจความขัดแยงในใจของผมดี
ผมรูวามีหลายคนที่ปล้ําสูการทดลองจากหนังโป การตอสูนเี้ ปนความพยายามตรวจสอบ
ความตองการตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเสมอ เพื่อจะไดติดสนิทกับองคพระผูเปนเจาและรักษา
ความสัมพันธที่ดีงามของเราไว ในกรณีของผมนั้น ผมรูสึกเสียดายมากที่เปนคนหนึ่งในกลุม
บุรุษคริสเตียนที่ถูกทดลองคลายๆ กัน จิตสํานึกรับผิดชอบและการอธิษฐานทําใหพฤติกรรม
ภายนอกของผมคอยๆ ปรับตัวใหเขากับความหวังและความตั้งใจภายในชาๆ พระเจาทรง
ชวยใหผมคอยๆ เอาชนะความปรารถนาชั่วจนได เปาโลและเราทุกคนมีการตอสูระหวาง
ความปรารถนาฝายเนื้อหนังและความตั้งใจฝาย
ขอคิดสําหรับวันนี้
วิญญาณเหมือนกันทุกคน พระเจาทรงชวยเปาโล
พระคริสตทรงทํางานผาน
ใหรอดผานทางพระเยซูคริสต และทรงชวยผม
เพื่อนคริสเตียนเพื่อชวยเรา
ใหรอดมาแลวเชนใด พระองคจะทรงชวยเราทุกคน
ใหรอดพนจากการทดลอง
ใหรอดเชนนั้นดวย
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยนําขาพระองคทั้งหลายและเพื่อนๆ ที่สามารถพูดถึงเรื่อง
ตอสูท ี่ยากลําบากนี้ดวยกันได ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ริชารด ซิม (สหรัฐอเมริกา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อรักษาความบริสุทธิ์สวนตัวไดทุกวัน
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ชอบธรรม

วันศุกร อาน สุภาษิต 21:1-21
บุคคลผูต ามติดความชอบธรรมและความเอ็นดู
จะพบชีวิตและความชอบธรรมกับเกียรติยศ (สุภาษิต 21:21)
เมื่อเร็วๆ นี้ดิฉันตอสูกับความไมแนใจและชีวิตที่ขาดทิศทาง ตามปกติแลวดิฉัน
ไมแนใจวาตนเองรูสึกอยางไร ความไมแนใจเชนนี้ทําใหวิตกกังวลและสงผลถึงงานที่
ดิฉันทําเกือบทุกอยาง และรูสึกวาตนเองปลีกตัวออกจากชีวิตในบานและในการทํางาน
ดวย เพราะรูสึกวาการตั้งใจทํางานเปนเรื่องยาก ดิฉันจึงถามตัวเองบอยๆ วาทําไม ทําไม
ดิฉันถึงเปนเชนนั้น มีใครบางไหมที่สนใจวาชีวิตของดิฉันจะบรรลุถึงเปาหมายไดหรือไม
ในที่สุดแทนที่จะถามตนเอง ดิฉันก็นําปญหาเหลานี้ขึ้นทูลพระเจา
เมื่ออธิษฐานและคอยฟงพระดํารัสของพระเจา สิ่งที่เขามาในความคิดของดิฉัน
คือพระธรรมสุภาษิต 21:21 ซึ่งเปนเหมือนยารักษาใจใหดิฉัน พระเจาทรงรูจักทิศทาง
และเปาหมายชีวิตในชีวิตของดิฉัน พระองคทรงหวงใยดิฉันทุกอยางไมวาจะมีอะไร
เกิดขึ้น พระคัมภีรสอนวางานของดิฉันคือตามความชอบธรรม มีหนาที่รับผิดชอบทําให
ความรัก ความเมตตาและทําแตสิ่งที่ถูกตอง ถึงชีวิตจะไมใชเรื่องงายนักแตถาเราทําเพื่อ
“ตามติดความชอบธรรมและความเอ็นดู” แลว เรา “จะพบชีวิตและความชอบธรรมกับ
เกียรติยศ”
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน พระเจาขา บางครั้งเมื่อขาพระองค พระเจาทรงหวงใยขาพเจา
ทั้งหลายรูสึกสับสนและไมแนใจวาจะทําอะไร
ทุกอยาง ไมวาเรื่องอะไร
ดี โปรดนําทุกยางกาวของขาพระองคไปในทาง
ชอบธรรม เพื่อขาพระองคจะมีชีวิตอยางสุขสมบูรณ ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
มารกี เจ. ฮารดิง (แมรีแลนด)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังแสวงหาทิศทางชีวิตของตน
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วันเสาร อาน ยอหน 1:19-31
พระเยซูตรัสวา “จงรักพระเจาดวยสุดจิตสุดใจของทาน
ดวยสุดความคิดและดวยสิ้นสุดกําลังของทาน” (มาระโก 12:30)

ทุกคนยอมรูดีแกใจวาที่จะใหเรายอมรับคําวิจารณนั้นเปนเรื่องยาก โดยเฉพาะถาเรา
เชื่อวาเราเปนฝายถูก ตอนที่อาจารยสงรายงาน
ที่เราอุตสาหเขียนอยางดีที่สุดแลวกลับคืนมา
ขอคิดสําหรับวันนี้
พอเห็นที่ขอบกระดาษเต็มไปดวยคําวิจารณ
วันนี้ขาพเจาจะหันหลังให
เขียนดวยปากกาสีแดงเต็มไปหมดเทานั้นเรา
สิ่งของที่ดอยคา หันไปหา
ก็กลัวหงอ แตเมื่อเวลาผานไปเราก็พอใจ
พระเยซูคริสตผูยิ่งใหญสูงสุด
คําวิจารณที่ทําดวยความรักจากคูชีวิตหรือ
เพื่อนแทที่เต็มใจชี้ขอบกพรองของเราและขอใหเปลี่ยนใหม
ยอหนผูใหรับบัพติศมาก็เปนเพื่อนเชนวานี้ ขณะเตรียมพรอมตอนรับพระคริสตผูที่
เสด็จมาหาเราในโมงยามชีวิต เราคิดถึงยอหนที่เรียกรองใหกลับใจและเริ่มตนชีวิตใหมทุกวัน
ยอหนประกาศใหทุกคน “กลับใจเสียใหมและรับบัศมาเพื่อพระเจาจะทรงยกความผิดบาป
เสีย” (มาระโก 1:4, ลูกา 3:3) การกลับใจใหมคือการเลิกยึดติดกับสิ่งของฝายโลกที่ไมจีรัง
ยั่งยืนไปสนใจสัจธรรมที่เที่ยงแทและแนนอน ยอหนชี้ใหพวกสาวกของทานเห็นวาทานเอง
ไมใชผูที่พวกเขาแสวงหา ทานเปนเพียงนักเทศนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งทําหนาที่ชี้ไปที่พระเยซูผู
เปนแหลงชีวิตครบบริบูรณ โดยประกาศวา “จงดูพระเมษโปดกของพระเจา ผูทรงรับความ
ผิดบาปของโลกไปเสีย” (ยอหน 1:29)
เทศกาลเตรียมรับเสด็จปนี้ เรานําทรัพยสิ่งของ บุคคลที่ตองการใหเราเอาใจใสและผูที่
ตองการใหเรารักและดูแลมาถวายพระคริสตผูทรงเปนแหลงแหงความยินดีและสันติสุขที่สุด
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดประทานปญญาใหขาพระองคทั้งหลายรูวาสิ่งตางๆ ดอยคาและให
หันมาสรรเสริญพระองคผูทรงเปนแหลงชีวิตครบบริบูรณของขาพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เอ็ม. โธมัส ทังการาช (อินเดีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ไมยอมรับคําวิพากษวิจารณ
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อาทิตยที่สองของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันอาทิตย อาน มัทธิว 26:26-28
ถาผูห นึ่งผูใดจะพูดก็ใหกลาวเหมือนหนึ่งกลาวพระภาษิต
ของพระเจา ถาคนใดกระทําบริการ ก็จงใหบริการตามกําลัง
ซึ่งพระเจาทรงโปรดประทาน เพื่อวาพระเจาจะทรง
ไดเกียรติในการทั้งปวง โดยทางพระเยซูคริสต (1 เปโตร 4:11)
ดิฉันอาสาเปนผูเทศนาในการนมัสการคืนวันอาทิตยสําหรับผูที่อาศัยในศูนยดูแล
สุขภาพที่อยูใกลเคียง การเตรียมคําเทศนาที่ใช
ขอคิดสําหรับวันนี้
เวลาสิบหานาทีเพื่อพูดใหกระชับและใหผูฟงเขาใจ
ขาพเจาจะใหของฟรีจาก
ไดงายนั้นเปนสิ่งนาทาทาย
พระเจาฟรีไดอยางไร
คืนหนึ่งหลังเทศนาจบแลวเปนพิธีมหาสนิท
ชายชราที่นั่งรถเข็นคนหนึ่งโนมตัวออกมารับขนมปงและเหลาองุนพรอมกับพูดเสียง
หาวๆ วา “ผมไมไดเอาเงินมาซื้อครับ”
ดิฉันตอบไปวา “ไมตองหรอก ของฟรีคะ”
ดิฉันคิดในใจวาชางเปนเรื่องที่นาอัศจรรยและเปนขาวดียิ่งนักที่เราไมสามารถซื้อ
ความรอดที่มีขนมปงและเหลาองุนเปนสัญลักษณ ทั้งหมดที่ตองทําก็คือ เชื่อวางใจพระเยซู
และรับไวโดยไมตองเสียเงินซื้อ นี่คือหัวใจของพระกิตติคุณที่เรียบงายและดีเยี่ยม
โอกาสแบงปนขาวดีของพระเจานี้มีอยูรอบตัว เราเพียงตองรูคุณคาและตอบสนอง
เทานั้น
อธิษฐาน ขาแตพระเจาพระบิดา ขอบพระคุณสําหรับความรอดที่ทรงประทานให ขอให
ขาพระองคทั้งหลายฟงและยอมรับขาวดีของพระองค ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เวอรจิเนีย ฮอรสต โลเวน (เพ็นซิลวาเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่อาศัยอยูในศูนยดูแลสุขภาพ
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มือขวา-มือซาย

วันจันทร อาน โคโลสี 3:23-24
ฝายทานทั้งหลายเมื่อทําทาน อยาให
มือซายรูการซึ่งมือขวากระทํานั้น (มัทธิว 6:3)
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ภรรยาของผมไดรับการผาตัดมือขางขวาและใชมอื ขางนั้นทําอะไรไมไดอยูนานหลาย
สัปดาห เธอตองการใหผมชวยทําอะไรตอมิอะไรเกือบทุกอยาง ผมจึงกลายเปนมือขวาของ
เธอ งานบานและงานหยุมหยิมบางอยางที่ไมคุนเคยผมจะทําไดไมสูดี ประสบการณนชี้ วย
ใหผมเขาใจความคิดที่วาอยาใหมือซายรูการซึ่งมือขวาทํา แตภรรยาก็คอยใหกําลังใจขณะที่
ผมทํางานยากๆ เมือ่ หลายสัปดาหผานไปผมก็ทําไดดีขนึ้ เดี๋ยวนี้มอื ของภรรยาหายดีแลว
และไมตองการลูกมือที่ซื่อสัตยอีกตอไป แตชวงที่ทํางานดวยกันนั้นเราใกลชดิ กันมากขึ้น
การทํางานของพระเจาก็เหมือนกัน พระองคทรงเลือกเราใหรวมงานกับพระองค ถึงแม
ผมจะพยายามทําตามพระทัยของพระเจาอยูหลายป บางครั้งผมก็ถูกทดลองใหเหนียมอาย
จนไมกลาเสี่ยงลงมือทํา แลวทําไดไมดี ถาเกิดเรื่องเชนนี้พระเจาจะทรงคอยๆ หนุนใจผม
ใหหยิบงานที่ทรงเรียกขึ้นมาทํา ในหลายปที่ผานมาผมพบวายิ่งพยายามมากขึน้ เทาใดก็ยิ่ง
ทํางานของพระเจาไดดีมากขึ้นเทานั้น ไมใชงานใดที่ผมพยายามทําจะดีพรอมเสียทุกอยาง
อันที่จริงแลวงานที่ผมทําบางอยางก็แยมาก แตดูเหมือนพระเจาทรงพอพระทัยผลงานที่เรา
ทําดวยความซื่อสัตยและสุจริตใจ
ปจจุบันนี้เมื่อพระเจาทรงเรียกใหผมทําอะไร ผมจะลงมือทําดวยความเชื่อและอธิษฐาน
หลังจากที่มีสวนทํางานของพระเจาอยูหลายป ผมรูสึกใกลชิดกับพระผูสรางจนไมคิดทําอยางอื่น
ความใกลชิดนี้ทําใหผมรูสึกอบอุนและมั่นใจ
มากขึ้นดวย
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทุกสิ่งที่ขาพเจาทําเพื่อ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงเรียก
ขาพระองคทั้งหลายใหมารับใชและที่ทรงยอมรับ
พระเจาลวนสําคัญทั้งนั้น
ความพยายามของขาพระองค โปรดสอนขาพระองค
ทั้งหลายใหถวายสิ่งดีที่สุดแกพระองคและวางใจพระองคในผลงานที่จะเกิดขึ้น ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
เกล ริชารด (ไอโอวา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ลังเลใจในการตอบรับการทรงเรียกของพระเจา
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สันติสุขเกินความเขาใจ

วันอังคาร อาน สดุดี 18:31-36
สันติสุขแหงพระเจาซึ่งเกินความเขาใจ จะคุมครองจิตใจ
และความคิดของทานไวในพระเยซูคริสต (ฟลิปป 4:7)
เฮเลนเพื่อนของดิฉันซึ่งมีอายุ 86 ปแลวรูสึกเปนหวงลูกชายที่อยูในบานพักคนพิการ
เพราะเธอกับสามีรูตัววาจะอยูกับเดวิดไดอีกไมกี่ป ดิฉันพูดปลอบใจเธอวา “คุณทํา
ทุกสิ่งใหเดวิดมามากแลว จงมอบความวิตกกังวลของคุณไวกับพระเจา ใหพระองค
ทรงรับภาระนี้จากคุณเถิด” ดูเหมือนจะมีประโยชนที่ทําใหเฮเลนมีกําลังใจดีขึ้น สวน
ดิฉันเองก็ดีใจที่ปลอบเธอได
วันถัดไปดิฉันไดรับโทรศัพทแจงผลการตรวจเตานมดวยเครื่องแมมโมแกรมแสดง
วาผิดปกติ การตรวจซ้ําก็ยืนยันเชนนั้นดวย แพทยจึงสั่งวาอีกหนึ่งสัปดาหจะตัดชิ้น
เนื้อไปตรวจ คําปลอบใจที่ใหกับเฮเลนยอนกลับมาหาดิฉัน ดิฉันจึงพูดกับตนเองวาจง
มอบความวิตกกังวลของคุณไวกับพระเจา แตความกลัวไหลพรูเขามาในใจจนทนไมไหว
ดวยความกลัวดิฉันจึงสงอีเมลลไปขอใหครอบครัวและเพื่อนๆ ชวยกันอธิษฐานเผื่อ
ภายในไมกี่ชั่วโมงดิฉันก็ไดรับการยืนยันจากผูที่หวงใยหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ
คืนนั้นมีสันติสุขเกิดขึ้นกับดิฉันอยางนาอัศจรรยทําใหคิดวา ถึงดิฉันไมสามารถ
ควบคุมผลที่จะตามมาได ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น เดี๋ยวนี้ก็อยูในพระหัตถของพระเจา ถา
ผลของการตรวจออกมาดี ดิฉันวิตกกังวลก็เสียเวลาที่มีคาไปเปลาๆ ถาออกมาไมดี ดิฉัน
ก็จะสูตอไปดวยความชวยเหลือของพระองค พระคัมภีรมีพระสัญญายืนยันเรื่องสันติสุข
ของพระเจา หนาที่ของเราคือวางใจในพระองค
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขาพระองคทั้งหลายไดรับ
ขอคิดสําหรับวันนี้
การชูใจที่รูวาเมื่อชีวิตมีความทุกข พระองคจะทรง
“เรามอบสันติสุขไว
รับความทุกขของขาพระองคทั้งหลายไปและทรง
ใหแกทานทั้งหลาย”
ประทานสันติสุขให ในพระนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
เบตตี โรเซียน (เพ็นซิลวาเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน พอแมที่มีลูกพิการ
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เห็นเหมือนตนไมเดินได

7 ธ.ค
วันพุธ อาน มาระโก 8:22-26
2016
พระองคจึงวางพระหัตถบนตาเขาอีก แลวเขาก็เพงดู
และตาก็หายเปนปกติ แลเห็นสิ่งทั้งหลายไดชัด (มาระโก 8:25)
การเปนผูนําอนุชนของคริสตจักรไมใชเรื่องงายเลย เพราะดิฉันไมเคยเลี้ยงลูกที่
เปนวัยรุนและไมเคยไดรับการฝกใหทํางานกับ
ขอคิดสําหรับวันนี้
วัยรุนดวย แตหนาที่นี้เปนประสบการณที่ชวย
วันนี้ขาพเจาจะดู
ดิฉันใหเปลี่ยนวิถีชีวิตคริสเตียนของตนเอง
ศักยภาพในตัวผูอื่น
มีอยูวันหนึ่งในฤดูรอนปที่แลว แทนที่จะ
เหมือนที่พระเจาทรงเห็น
เรียนรวีวารศึกษากันที่โบสถ เราพาพวกอนุชนที่
เปนวัยรุนขึ้นรถไปเยี่ยมบานพักคนชราที่อยูใกลเคียง พอไปถึงที่นั่นพยาบาลกําลังให
อาหารกลางวันอยูพอดี ที่หองอาหาร อนุชนบางคนพูดคุยและเตนรํากับผูอาศัยอยูที่
นั่นพรอมกับหัวเราะและรองเพลงบางคนไปเยี่ยมคนชราที่นอนอยูบนเตียง ดิฉันเห็น
อนุชนคนหนึ่งกมศีรษะลงคารวะและทักทายชายชราคนหนึ่งอยางนอบนอม อีกหอง
หนึ่งมีอนุชนนั่งอยูขางเตียงหญิงชราและมอบไมกางเขนขนาดจิ๋วไวในมือของทาน ทาน
ยิ้มแลวทั้งสองก็คุยกันถึงเรื่องความเชื่อในพระคริสต ในหองใหญมีอนุชนคนหนึ่ง
เลนกีตารใหคนชราฟงและหลายคนชวยกันประดับหอง
ดิฉันยอมรับวาไมเคยเห็นศักยภาพของคนหนุมสาวเหลานี้มากอน แตวันนั้นดิฉัน
เริ่มเห็นไดชัดขึ้นเหมือนคนตาบอดในพระคัมภีรที่อานวันนี้ พระเยซูไมไดทรงทอดทิ้ง
ทั้งชายคนนั้นและดิฉันดวย การกระทําของพวกอนุชนในวันอาทิตยนั้นทําใหดิฉันไดเห็น
ตัวอยางความรักของพระคริสตที่ทรงพลังสามารถเปลี่ยนแปลงเราแตละคนได
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหแบงปนความรักของพระองค
แกผูอื่น ขอบพระคุณสําหรับโอกาสที่ทรงใหขาพระองคไดเห็นความรักของพระองคใน
โลกนี้ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เบรนดา แอล. ซัลดานา (เปอรโตริโก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ทํางานและผูอาศัยอยูในบานพักคนชรา
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8 ธ.ค
2016

การชี้นําของพระเจา

พฤหัสบดี อาน มัทธิว 7:7-12
ยางเทาของมนุษยนั้นพระเจาทรงเปนผูส ั่ง
แลวคนจะเขาใจทางของเขาเองไดอยางไร (สุภาษิต 20:24)
เมื่อใกลจะถึงเวลาสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ผมมีความคิดรอยแปดกรุนอยูใน
ใจ เชน จบแลวจะไปทํางานที่ไหน จะอยูที่ไหน
ขอคิดสําหรับวันนี้
และชําระหนี้ไดอยางไร การศึกษาที่วิทยาลัยหา
พระเจาทรงนําขาพเจามา
ปครึ่งที่ผานมาสอนผมใหรูวาชีวิตไมแนนอนและ
ถึงทุกวันนี้ไดอยางไร
พระเจาทรงเลี้ยงดู
หลังจากศึกษาที่วิทยาลัยปแรกแลว ผมตองหยุดเรียนหนึ่งปเพื่อหาเงินมาเรียนตอ
ผมไมมีประสบการณในการทํางานเลยแตพระเจาทรงเตรียมไวให ผมไดงานสําคัญทํา
ที่โรงพยาบาลแหงหนึ่งซึ่งใหเงินเดือนดีและอนุญาตใหผมทําสัปดาหละ 70 ชั่วโมง แต
ทําไดไมนานพอที่จะมีเงินพอกลับเขาเรียนใหม เจานายจึงยอมใหผมทํางานชวงหยุด
เรียนที่วิทยาลัย งานนั้นพระเจาเตรียมไวเพื่อใหผมหาเงินชําระคาเรียนไดจนจบ
พระคัมภีรที่อานวันนี้เตือนใหรูวาผมไมจําเปนตองไดรับคําตอบทุกสิ่งเดี๋ยวนี้หรอก
แตสามารถวางใจใหพระเจาทรงนําไปพบโอกาสที่มีอยูหลายอยาง พระองคทรงสัตยซื่อ
ตอผมและครอบครัว และเราเองก็เชื่อพระสัญญาในพระคัมภีรที่บอกวาพระเจาทรง
หวงใยเราและความจําเปนของเราแตละคนอยางลึกล้ํา พระองคทรงรักและทรงเตรียม
ทางไวใหเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายวางใจและยอมใหพระองคทรง
นําพา ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ไมเคิล อีตัน (เท็กซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักศึกษาที่พยายามหาเงินเพื่อจายคาเรียน
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คลื่นและลม

9 ธ.ค
วันศุกร อาน มาระโก 4:35-41
2016
พระองคจึงตรัสแกเขาวา “ทําไมเจากลัว
เจาไมมีความเชื่อหรือ” (มาระโก 4:40)
นองชายสองคน คุณแมและดิฉันออกไปพายเรือแคนนูดวยกัน ตอนที่เรือแลน
เร็วฉิวจะถูกคลื่นซัดโคลงเคลงไปมา ดิฉันตกใจกลัวเพราะวาเรือจะคว่ําทําใหเราตกน้ํา
ที่ทั้งลึก เย็น ดําปและจะตองวายกลับขึ้นฝงที่อยูไกลขางหนาโนน
ในพระธรรมมาระโก 4:35-41 บอกวาขณะพวกสาวกอยูบนเรือที่ถูกคลื่นซัดหนัก
พวกเขาทูลพระเยซูวา “อาจารยเจาขา ขาพเจาทั้งหลายกําลังจะจมอยูแลว ทานไมเปน
หวงบางหรือ” (มาระโก 4:38) พระเยซูทรงตอบเบาๆ วา “ทําไมเจากลัว เจาไมมีความเชื่อ
หรือ” (มาระโก 4:40)
เมื่อดิฉันคิดถึงเรื่องในพระธรรมมาระโกบทที่ 4 ทําใหรูวาพวกสาวกเองก็ประสบ
เหตุการณเชนเดียวกันนี้ เมือ่ พวกเขาวางใจในพระเยซูลมก็สงบลง ถาชีวิตพาเราลอย
อยูในน้ําเชี่ยวและตกใจกลัว ขอใหนึกถึงและเชื่อวางใจในพระเยซูและถาเราวางใจใน
พระองคเต็มที่แลวเราจะไมหวาดกลัวอันตรายใดๆ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอใหขาพระองคทั้งหลายเชื่อวางใจเมื่ออธิษฐานวา “ขาแต
พระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลายผูทรงสถิตในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปน
ที่เคารพสักการะ ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค
ในสวรรคเปนอยางไรก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหาร
ประจําวันแกขาพระองคทั้งหลายในกาลวันนี้ ขอทรงโปรดยกบาปผิดของขาพระองค
เหมือนขาพระองคยกโทษผูที่ทําผิดตอ
ขาพระองคนั้นและขออยานําขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
เขาไปในการทดลอง แตขอใหพน... เหตุ
วันนี้ขาพเจาจะมอบสิ่งที่
วาราชอํานาจ ฤทธิ์เดชและพระสิริเปน
ทําใหกลัวไวในพระเจาหรือ
ของพระองค สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
มายา ชโรเดอร (มอนทานา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่วิตกหรือหวาดกลัว
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แรงจูงใจใหแข็งแกรง
10 ธ.ค
วันเสาร อาน ฮีบรู 10:19-25
2016
“ขอใหเรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไวนั้น
โดยไมหวั่นไหว เพราะวาพระองคผทู รงประทานพระสัญญานั้น
ทรงสัตยซื่อ และขอใหเราพิจารณาดูวาจะทําอยางไร จึงจะปลุกใจ
ซึ่งกันและกันใหมีความรักและทําความดี” (ฮีบรู 10:23-24)
คนที่รูจักจอหนพอตาของผมยอมรูดีวาทานรักพระเจาและพูดแตสิ่งดีมีประโยชน
บางครั้งทานใหขอสังเกตที่ชาญฉลาด บางครั้งเตือนผูคนใหเห็นความสําคัญของความจริง
ที่เที่ยงธรรม บางครั้งก็ใหขอคิดที่นาขําและชวยผูฟงใหใชความคิดเสมอ จอหนเปนผู
ที่ใหแรงบันดาลใจแกผูฟงเสมอ ในวันเกิดครบ 80 ปของทาน ผมพูดถึงทานวาเปนนัก
ปลุกใจคนที่แกรงกลา เมื่อไดยินจอหนพูดปลุกใจคนอื่นใหรักและทําดีแลว ทําใหคิดถึง
ผูเขียนพระธรรมฮีบรูผูหนุนใจคริสเตียนใหทําเชนเดียวกันนี้
พระเยซูเองก็ทรงพูดปลุกใจคนใหคิดลึก พระองคตรัสกับสตรีที่บอน้ําทําใหเธอ
ประทับใจและออกไปประกาศขาวดี (ยอหน 4:29) พระองคทรงดลใจนิโคเดมัสใหเขาใจ
วาการเกิดใหมเปนอยางไร (ยอหน 3:4) และทรงจูงใจนายรอยคนหนึ่งซึ่งทูลขอพระองค
ไปรักษาบาวของตน (ดู มัทธิว 8:8)
พระเยซูทรงซื่อสัตยสุจริต พระองคทรงหนุนใจเราใหติดตามพระองคไปทีละกาว
จนสามารถวางใจมั่นคงในพระองค เมื่อใดที่พูดกับคนที่เราพบ เราก็สามารถหนุนใจให
ปฏิบัติตนดวยความรัก เพราะมีพระเยซูทรงเปนตนแบบ เราจึงสามารถหาทางเอาชนะ
ความชั่วดวยความดีได ทั้งดวยคําพูดและการ
กระทํา (ดู โรม 12:21)
ขอคิดสําหรับวันนี้
วันนี้ขาพเจาจะสนอง
อธิษฐาน พระเจาขา โปรดใหใจของขาพระองค
พระสัญญาของพระเจา
ทั้งหลายเต็มไปดวยรักและความสุจริตและขอให
ขาพระองคสามารถจูงใจและหนุนใจผูอื่น ทูลใน
ดวยการหนุนใจผูอื่น
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
มารก ควิก (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ตองการกําลังใจ
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อาทิตยที่สามของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

11 ธ.ค
วันอาทิตย อาน ลูกา 2:25-32
2016
โอ เบธเลเฮม เอฟราธาห แตเจาผูเปนหนวยเล็กในบรรดาตระกูล
ของยูดาห จากเจาจะมีผหู นึ่งออกมาเพื่อเรา เปนผูท ี่จะปกครองใน
อิสราเอล ดั้งเดิมของทานมาจากสมัยเกา จากสมัยโบราณกาล (มีคาห 5:2)
บอยครั้งดิฉันจะตั้งใจรอคอยวันเกิด การเดินทางทองเที่ยวและวันหยุด ความ
ตื่นเตนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนวันนั้นมาถึง บางครั้งไดชื่นชม
ขอคิดสําหรับวันนี้
สมใจนึกแตบางครั้งเหตุการณก็ไมไดเรื่อง แตถึงจะ
เปนอยางไรโอกาสพิเศษนั้นก็ผานไป เหลือแตความ
พระเจาทรงอยูโพน
ทรงจําและทีบางอาจจะมีรูปถายเก็บไวเปนที่ระลึก
การรอคอยของเรา
วันเวลาไมสามารถหวนกลับคืนมาไดอีก
แตการรอรับวันเสด็จของพระคริสตหาเปนเชนนั้นไม ถึงผูเผยพระวจนะจะทํานาย
ไวลวงหนาแลวหลายชั่วอายุคน แตพอพระเยซูทรงบังเกิดจริงกลับไมมีการฉลองกัน
ใหเอิกเกริกและไมมีหองในโรงแรมใหพระองคพัก ครั้งแรกมีแตคนเลี้ยงแกะ โหราจารย
ไมกี่คน รวมทั้งสิเมโอนและผูเผยพระวจนะอันนา (ลูกา 2:25-38) ฉลองกันเงียบๆ
ภายหลังเมื่อมีผูรูวาพระเยซูคริสตคือพระเมสสิยาหที่พวกเขารอคอมาแสนนานจึงออกไป
ประกาศขาวประเสริฐ
ปจจุบันนี้เรารอคอยวันคริสตมาสเพื่อฉลองวันประสูติของพระเยซู แตเมื่อวัน
คริสตมาสผานไปแลว ความจริงเรือ่ งการเสด็จมาประสูติและพระสัญญาเรื่องชีวิตนิรันดร
จะคงอยูตอไป ถึงเทศกาลคริสตมาสแตละปจะผานมาและผานไปแตสิ่งที่เราฉลองกัน
จะอยูยั่งยืนตราบชั่วนิรันดร
อธิษฐาน พระบิดาเจา ขอบพระคุณที่ทรงใหพระบุตรของพระองค ลงมาเกิดในโลก
เพื่อใหขาพระองคทั้งหลายมีความหวังวาจะมีชีวิตอยูกับพระองคชั่วนิรันดร ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
เอเลน ชิปปส (เวสเทิรนเคป แอฟริกา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใหมีความชื่นชมยินดีใหมในวันคริสตมาส
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ขยัน

12 ธ.ค
วันจันทร อาน โรม 12:6-8
2016
อยาละเลยความสามารถทีม่ ีอยูใ นตัวทาน ซึ่งไดทรงประทานแกทาน
ตามคําพยากรณ... จงปฏิบัติหนาที่เหลานี้ โดยถือเปนชีวิตจิตใจ
เพื่อความเจริญของทานจะไดปรากฏแกคนทั้งปวง (1 ทิโมธี 4:14-15)
ดิฉันแกะกระดาษสําหรับวาดสีน้ําแผนหนึ่งออกจากกลองเพื่อจะเริ่มวาดใหมเพราะ
รูปทูตสวรรคที่ดิฉันพยายามวาดดูแลวเหมือน
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพเจาตองใชความสามารถ การตูนยิ่งกวานางฟา ทั้งๆ ที่เคยวาดภาพสีน้ํา
ทําบัตรอวยพรคริสตมาสเพื่อสงใหเพื่อนๆ และ
ที่พระเจาประทานให
ญาติพี่นองมาแลวก็หลายป ดิฉันจึงถามตัวเอง
อยางซื่อสัตยสุจริต
วาทําไมคริสตมาสปนี้ถึงไดทํายากอยางนี้ ทําไม
ฉันถึงตองเริ่มวาดใหมหลายครั้งอยางนี้ดวย
ขณะมองดูกระดาษเปลาที่อยูตรงหนาก็ไดรับคําตอบวา เปนเพราะดิฉันไมไดวาด
บอยๆ ตลอดป ไมไดหมั่นฝกฝนอยางสม่ําเสมอจึงตองเรียนเทคนิคการวาดใหม หรือ
พูดไดอีกอยางหนึ่งวาดิฉันละเลยความสามารถที่มีอยูนั่นเอง
เปาโลเขียนจดหมายไปถึงทิโมธีเพื่อหนุนใจมิใหเขาละเลยของประทาน ทานรูดี
วาถาเราไมใชของประทานที่พระเจาทรงมอบให ความเชื่อของเราจะไมเติบโตและแข็งแรง
และการทําพันธกิจที่พระเจาทรงมอบใหเราแตละคนทําจะเสียหาย เปาหมายอยางหนึ่ง
ของดิฉันในปนี้คือจะขยันวาดอยูเสมอ แตที่สําคัญกวานั้นก็คือดิฉันพยายามจะซื่อสัตย
และจริงใจใชของประทานทั้งสิ้นที่พระเจาประทานให
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหเห็นคุณคาความสามารถที่
พระองคประทานให โดยขยันฝกเปนประจํา ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เบเวอรลี วารนาโด (จอรเจีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน จิตรกร
46

เลือกอยูในความสวาง

13 ธ.ค
วันอังคาร อาน 1 ยอหน 2:7-17
2016
พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายวา “เราเปนความสวางของโลก
ผูท ี่ตามเรามาจะไมเดินในความมืด
แตจะมีความสวางแหงชีวิต” (ยอหน 8:12)
บางครั้งขณะที่ครอบครัวเดินทางเราจะขนอุปกรณสรางคายไปดวยและพยายาม
หาสถานที่เหมาะสมเพื่อตั้งคายขณะที่ยังสวางอยู เพราะชวยใหหาที่รมรื่นสะดวกสบาย
เวลารับประทานอาหารและคางแรมไดงายขึ้น
เปนไปไดเหมือนกันที่จะหาที่ปลอดภัยและตั้งเต็นทในความมืด แตก็ยากมากถา
ไมมีความสวางชวยใหมองเห็น ครั้งหนึ่งเราเคยเลือกที่ตั้งเต็นทตอนกลางคืน พอตื่น
ขึ้นตอนเชาก็ตองตกใจที่เห็นรอยเทาหมาดิงโกในลําธารแหงใกลที่เราตั้งคายอยู ถามี
แสงสวางเราคงไมเลือกที่นั่นแน บางครั้งชีวิตของเราก็เหมือนกับการหาที่ตั้งคายใน
ความมืด บางครั้งดิฉันพยายามมีชีวิตอยูใ นที่มีความสวางจํากัดซึ่งทําไดแตก็ลําบากมาก
จนในที่สุดก็ตองนึกสงสารตนเองวาชีวิตทําไมถึงไดลําบากอยางนี้หนอ แลวดิฉันก็เลิก
มองขามความรัก ความเขมแข็งและการสถิตอยูดวยของพระเยซู หันกลับมามีชีวิตอยู
ในความสวางของพระคริสตอีกครั้ง
ถาเราอยูในความสวางของพระคริสตชีวิตจะงายและมีความสุขขึ้นมาก เราจะเห็น
วาตนเองกําลังจะไปที่ไหนและรูวามีผูอยูเคียงขางคอยชี้นําและสนับสนุนเราอยู
อธิษฐาน ขาแตพระเยซูคริสตเจา ขอบพระคุณสําหรับความสวางที่พระองคทรงชวย
สองทางชีวิตแกขาพระองคทั้งหลาย ขอทรง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ชวยขาพระองคใหมุงมั่นอาศัยในความสวาง
ของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา พระเยซูทรงอยูดวยเพื่อชวย
อาเมน
ชี้นําและสนับสนุนขาพเจา
เม็ก แมนแกน (นิวเซาธเวลส ออสเตรเลีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่อาศัยอยูในเต็นท
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คริสตมาสในชีวิตจริง
14 ธ.ค
วันพุธ อาน มัทธิว 2:1-18
2016
ขอใหเราละทิ้งทุกอยางที่ถวงอยู และบาปทีเ่ กาะแนน...หมายเอา
พระเยซูเปนผูบ ุกเบิกความเชื่อ และ...ถือวาความละอายนั้นไมเปนสิ่งสําคัญ
และพระองคไดประทับ ณ เบื้องขวาพระทีน่ ั่งของพระเจา (ฮีบรู 12:1-2)

ถาเปนไดผมจะตัดตอนหนึ่งในพันธสัญญาใหมทิ้ง คือเรื่องในพระธรรมมัทธิว 2:16-18
เพราะสงสัยวาทําไมมัทธิวถึงนํามารวมไว ในเมื่อมาระโก ลูกาและยอหนสามารถบอกขาวดี
ไดโดยไมมีเรื่องนาขนพองสยองเกลาอยางนั้นอยูดวย บางทีอาจเปนเพราะมัทธิวไมตองการ
ใหเราเขาใจผิดคิดวาคริสตมาสมีแตเรื่องความหวังที่นาซาบซึ้งเทานั้นก็ได
บางทีพระเจาอาจดลใจมัทธิวใหรวมเรื่องนี้ไว เพราะรูวาผูอานสมัยหลังจะอยูในโลกที่
มีแตความหายนะเหมือนที่เกิดขึ้นในทุงสังหารประเทศกัมพูชา การฆาลางเผาพันธุที่รวันดา
และสงครามหฤโหดในซีเรียก็ได พระประสูติกาลของพระคริสตคงจะไมมีอํานาจพอที่จะชวย
โลกใหรอดได ถาไมใหความหวังแกเหตุการณที่ชีวิตประสบความนาสะพรึงกลัว
มัทธิวเสนอเรื่องคริสตมาสที่ไมไดมีแตเรื่องความสุขสนุกสนาน ไมใชคริสตสมาสที่
เสแสรงแกลงทําเปนมองไมเห็นวามีเรื่องเลวรายเกิดขึ้น หรือระงับยับยัง้ เรื่องเลวรายในโลก
ไวชั่วขณะ พระประสูติกาลของพระคริสตแสดงใหเราเห็นวา ขณะที่ความชัว่ รายจองทําลาย
โลกนี้อยูแตทําไดไมสําเร็จ ในที่สุดผมก็มองคริสตมาสดวยความเขาใจความจริง และดีใจ
ที่มีเรื่องนี้อยูในพระคัมภีร ทําใหผมรูวาแมขณะที่โลกอยูในความมืด พระเจาทรงใหเรามี
ความหวังเกิดขึน้ ทางพระเยซูคริสต
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน พระเยซูเจาขา โปรดเขามาอยู
แทนที่จะไมสนใจความทุกข
ในใจขาพระองคทั้งหลายและโลกพรอมกับ
ของโลกนี้ เรายังสามารถมองดู
ความหวังวามีแตพระองคเทานั้นประทาน
พระคริสตเพื่อจะมีความหวัง
ใหได ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
มิคาเอล เอ. แมคโดนัลด (นอรธคาโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ประชาชนในประเทศซีเรีย
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ขอความชวยเหลือ

15 ธ.ค
2016

พฤหัสบดี อาน ฟลิปป 4:10-20
พระเจาของขาพเจาจะประทานสิ่งสารพัดทีพ่ วกทานขาดอยูนั้น
จากทรัพยอันรุงเรืองของพระองคในพระเยซูคริสต (ฟลิปป 4:19)
หลังจากผาตัดหัวเขาแลวก็ไมหายไดงายๆ เพราะดิฉันอยูคนเดียว ไมชาก็พบวา
ตนเองไมสามารถพึ่งตนเอง แตก็ไมอยากขอ
ความชวยเหลือเพราะกลัววาจะตองรบกวน
ขอคิดสําหรับวันนี้
ผูอื่น
ขาพเจาจะรับความชวยเหลือ
ในที่สุดเมื่อเอยปากขอความชวยเหลือ
จากพระเจาไดอยางไร
ออกไปก็ไดรับความสนับสนุนมากมายจาก
คริสตจักร เพื่อนบานและเพื่อนรวมงาน ความวิตกกังวลจึงหมดไปเหลือเพียงความรัก
เทานั้น
ดิฉันไมเคยลังเลใจในการทูลขอพระเจาใหทรงชวย และรูวาพระองคสงคนมา
ชวยเหลือเราบอยๆ พระคัมภีรชวยใหเรามั่นใจวาพระองคจะทรงดูแลความจําเปนของ
เราเสมอ และดิฉันเองก็พบแลววาเปนความจริงเชนนั้น แลวทําไมเมื่อมีความจําเปน
เกิดขึ้นดิฉันถึงตองลําบากใจที่จะขอความชวยเหลือจากเพื่อนดวย
พระคัมภีรหนุนใจเราใหถวายตัวเปนมือและเทาของพระเจาในโลกนี้เพื่อชวยดูแล
กันและกัน ประสบการณนี้สอนดิฉันใหรูวาการดูกันและกันเปนเหมือนทางสองเลนที่รถ
วิ่งสวนกัน ในเมื่อเราเองเต็มใจใหความชวยเหลือผูอื่นบอยๆ เราก็นาจะเปดใจยอมรับ
ความชวยเหลือจากคนที่เต็มใจชวยเหลือเราดวย
เดี๋ยวนี้ดิฉันหายดีและรูแลววาถาเราพึ่งตนเองไมได พระเจาจะทรงนําคนที่อยูใกล
ใหมาชวย ทั้งหมดที่เราพึงทําก็คอื ตองขอความชวยเหลือ
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค ขอบคุณที่ทรงดูแลชวยเหลือเมือ่ ขาพระองค
ทั้งหลายมีความจําเปน ขอใหขาพระองครูวาขาพระองคสามารถหันขอความชวยเหลือ
จากคนใกลชิดที่พระองคสงมาใหไดเสมอ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
รูบี ทรูแอกซ (ออนทาริโอ แคนาดา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนที่ไมกลาขอความชวยเหลือ
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16 ธ.ค
2016

ไมใชที่วางแผนไว

วันศุกร อาน อิสยาห 55:8-13
เพราะความคิดของเราไมเปนความคิดของเจา
ทั้งทางของเจาไมเปนวิถีของเรา” พระเจาตรัสดังนี้ (อิสยาห 55:8)
ดิฉันใฝฝนอยากทําพันธกิจรับใชในประเทศอื่นมาแลวหลายป พอไดยินเรื่องการ
เดินทางไปทําพันธกิจที่ประเทศไฮติหนึ่งสัปดาห
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระเจาทรงเตรียมโอกาส ก็รูสึกตื่นเตน แตพอรูวาจะตองไปฉีดวัคซีนก็
ผิดหวัง เพราะดิฉันเปนโรคภูมิคุมกันทําลาย
ใหรับใชผูอื่นเสมอ
ตนเอง การฉีดวัคซีนเปนอันตรายตอสุขภาพ
แตก็รูวาพระเจาจะทรงเตรียมโอกาสอื่นไวใหดิฉันรับใช
ตอมาดิฉันรูขาวเรื่องการเดินทางไปที่คลังวัสดุสําหรับบรรเทาทุกขที่ซอลตเลกซิตี้
เพื่อชวยบรรจุอุปกรณซักผา สบู แปรงสีฟน ยาสีฟนและผาพันแผล ดิฉันจึงเตรียมตัว
ไปที่นั่นโดยไมชักชา สี่วันที่ทีมของเราอยูที่นั่น ดิฉันรูสึกดีใจที่ไดเห็นรถบรรทุกหาคัน
มาลําเลียงกลองอุปกรณมากกวาสี่พันชุดที่เราชวยกันบรรจุไป ดิฉันดีใจเพราะรูวางาน
ที่ตนเองชวยทํามีความหมายสําหรับสี่พันคนซึ่งประสบภัยจากน้ําทวม พายุฤดูรอน
โคลนถลมหรือแผนดินไหว
มิตรภาพของดิฉันกับเพื่อนรวมทีมเปนพระพรอยางคาดไมถึง ขณะที่ชวยหอ
อุปกรณตางๆ เราคุยกัน รองเพลงและหัวเราะดวยกัน เราแบงพื้นที่ใหกันนอน แบง
อาหารใหกันรับประทาน ผลัดกันนํานมัสการ ไปทัศนาจรดวยกัน อธิษฐานและรับมหาสนิท
ดวยกันในวันสุดทายที่อยูที่นั่น ทุกวันนี้ดิฉันยังเห็นเพื่อนรวมทีมที่อยูใกลกันอยูบอยๆ
ประสบการณนี้ชวยใหดิฉันไดทําพันธกิจรับใชพระเจาสมดังใจปรารถนา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงวางแผนการนาอัศจรรยไวสําหรับขาพระองค
ทั้งหลาย ขอใหขาพระองคเปดใจมองดูและทําตาม ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เจนนิเฟอร เฟนน (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เปนโรคภูมิคุมกันทําลายตนเอง
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ความสงบในความสับสนวุนวาย

17 ธ.ค
วันเสาร อาน ลูกา 21:25-28
2016
เมื่อเหตุการณทั้งปวงนี้เริ่มจะบังเกิดขึ้นนั้น ทานทั้งหลาย
จงยืดตัวและผงกศีรษะขึ้น ดวยการไถทานใกลจะถึงแลว” (ลูกา 21:28)
ความสับสนวุนวายที่เกิดขึ้นในชุมชนรอบโลกทําใหผมมีชีวิตอยูดวยความหวาดกลัว
การถูกขูเข็ญโจมตีดวยความรุนแรง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงคราม โรคราย ความ
แหงแลงและวิกฤตกาลดานเศรษฐกิจทําใหผมหวาดกลัว เมื่อความกลัวอยางหนึ่งเกิดขึ้น
แลวอีกอยางหนึ่งก็ตามมา จึงนึกสงสัยวาแลวผมจะปองกันตนเองไดอยางไรและจะ
เอาชนะความกลัวไดอยางไร
ความหวงใยตางๆ ที่เกิดนี้ทําคิดถึงพระดํารัสของพระเยซูในพระคัมภีรที่อางถึง
วันนี้ ผมรูสึกสงบสุขและอุนใจเมื่อหันจากความสับสนวุนวายมาดูที่พระเยซูพระผูไถ
ของผม
ความหวงใยในครอบครัว ในเรื่องสุขภาพหรือเศรษฐกิจอาจทําใหเราลําบากใจ เรา
อาจจะอยูในบริเวณที่มีความรุนแรงจากสงครามหรือการกออาชญากรรมเกิดขึ้นทุกวัน
มีโรครายหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ถาเราพบเรื่องเหลานี้อยางใด
อยางหนึ่งก็ขอใหเรารําลึกถึงพระสัญญาเรื่องการไถบาป ประการแรกสุดใหเราดูพระเยซู
ผูทรงเปนแหลงแหงความหวัง ความยินดีและกําลังใจทามกลางความสับสนวุน วาย
อธิษฐาน พระเยซูเจา ขอบพระคุณที่ทรง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ประทับอยูดวยเสมอ เมื่อความอยูเย็นเปน
ขาพเจาจะจําไววา สิ่งแรก
สุขของขาพระองคทั้งหลายถูกคุกคาม โปรด
คือตองดูพระเยซูตลอดเวลา
ใหขาพระองคมีกําลังใจเงยหนาดูพระองค
กอนอื่นใด ในพระนามของพระองค อาเมน
เจอรัลด บูเออร (โอไฮโอ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่มีชีวิตอยูกับความกลัวที่เกิดขึ้นเสมอ
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อาทิตยที่สี่ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันอาทิตย อาน ฮีบรู 2:10-18
ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภและ
คลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของทานวา
อิมมานูเอล (แปลวาพระเจาทรงอยูกับเรา) (มัทธิว 1:23)
ถึงคริสตมาสจะเปนเวลาที่หลายคนมีความปติยินดี แตก็อาจจะเปนเวลาโศกเศรา
ของบางคนที่ตองวาเหวอยูคนเดียวเมื่อความสัมพันธในครอบครัวแตกสลายหรือคนที่
รักตายจากไป หรือบางคนที่ขัดสนเงินทองในเทศกาลนี้
แตถาคิดถึงคริสตมาสตามความเปนจริงวาหมายถึง “พระเจาทรงอยูกับเรา” แลว
เราก็มีความสุขยิ่งใหญ พระคัมภีรตลอดทั้งเลมมีเรื่องที่พระเจาทรงสําแดงความรักแก
คนทั้งปวง เรื่องพระเยซูคริสตเสด็จมาบังเกิด ทรงอาศัยอยู และทรงสิ้นพระชนมเผย
ใหมนุษยชาติเห็นพระลักษณะแทและความรักล้ําลึกของพระเจา พระองคทรงสําแดง
ความรักสุดซึ้งโดยสงพระเยซู “มาอยูกับเรา” พระเจาทรงเขาพระทัยความหวัง ความ
ยินดี ความกลัว ความเจ็บปวดและความทุกขยากของเราดี เพราะพระองคเสด็จมา
เกิดอยูทามกลางเรา ถึงแมสถานการณดูเหมือนจะทําใหเราสิ้นหวัง แตคริสตมาสเตือน
ใหรูวาพระเจาทรงรักเราและทรงอยูกับเรา
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจาองคบริสุทธิ์ผูเสด็จมา
พระคริสตทรงเขาพระทัย
เกิดเปนมนุษย ขอบพระคุณที่ทรงเขามาอาศัย
ทุกสิ่งที่เกิดกับขาพเจา
อยูทามกลางขาพระองคทั้งหลาย ขอโปรดให
ขาพระองคนึกเสมอวา พระองคทรงเขาพระทัยทุกสิ่งขาพระองคจะประสบในชีวิตนี้
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
โจนาธัน เอเมอรสัน-เพียรซ (ออนทาริโอ แคนาดา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เศราใจในเวลาคริสตมาส
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พอแมที่ดีพรอม
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วันจันทร อาน เฉลยธรรมบัญญัติ 32:7-11
พระเจาตรัสวา “เราเทิดชูเจาขึ้น
ดุจดังดวยปกนกอินทรี เพื่อนําเจามาถึงเรา” (อพยพ 19:4)
ตอนตั้งครรภลูกคนแรกบางคนบอกดิฉันวาการเปนแมครั้งแรกจะทําใหดิฉันเขาใจ
ความรักที่พระเจาทรงมีตอดิฉันไดอยางลึกซึ้ง
ขอคิดสําหรับวันนี้
พวกเขาพูดถูก เพราะดิฉันดูแลลูกชายเหมือน
แมไกเลี้ยงดูลูกของมัน ดิฉันเฝาทะนุถนอม พระเจาทรงเปนพอแมที่ดี
พรอมและทรงสอนเราให
และรักษาลูกใหปลอดภัยเพราะรักเขามากที่สดุ
รูวาควรรักลูกอยางไร
ดิฉันอุมและประคองศีรษะเขาอยางระมัดระวัง
ตั้งแตวันแรกที่เขาเกิดมา ในขณะที่เขาไหล
กระดานลื่นลงมา ดิฉันคอยจับมือเขาไวตั้งแตครั้งแรกและบอกใหเขากระโดดน้ําลงตรง
ที่ดิฉันรอรับเขาอยูตั้งแตครั้งแรกดวย
พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบอกวาพระเจาทรง “เหมือนนกอินทรีที่กวนรังของมัน
กระพือปกอยูเ หนือลูก” (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:11) เรื่องนี้ทําใหดิฉันรูจักการเปนแม
ที่ดีของตนเอง เชน รักลูกโดยไมมีเงื่อนไข มีสัญชาตญาณของการปกปกษรักษาและ
ปรารถนาจะอุทิศตนเพื่อลูก เหลานี้คือของประทานจากพระเจา
ความรักของพระเจาลึกซึ้ง แข็งแรงและสมบูรณกวาความรักที่พอแมมีตอลูกของ
ตน เพราะเราเปนลูกรักของพระเจาเราจึงไดเอนแอบแนบชิดความรักนั้นและรับความ
ชวยเหลือใหเปนคนอยางที่พระองคทรงเรียกใหเราเปนอยูนี้ได
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูประเสริฐ ขอบพระคุณสําหรับความรักของพระองคที่ลึกล้ํา
และไรเงื่อนไข ขอใหขาพระองคทั้งหลายรักผูอื่นเหมือนที่พระองคทรงรักขาพระองค
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เจนา ริชารดสัน (อารคันซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เปนพอแมมือใหม
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กลิ่นหอมของพระเจา

วันอังคาร อาน 2 โครินธ 2:14-16
ขอบพระคุณพระเจา ผูทรงนําเราเสมอมา โดย
พระคริสตดวยความมีชัย และทรงโปรดประทานกลิ่นหอม
แหงความรูของพระองค ใหปรากฏดวยตัวเราทุกแหง (2 โครินธ 2:14)
วันหนึ่งขณะกําลังทํางานอยูในสวน ผมสังเกตเห็นกุหลาบดอกหนึ่งกําลังเริ่มบาน
ในฤดูหนาว เพราะรูวาถึงอยางไรมันก็จะตาย
ขอคิดสําหรับวันนี้
เพราะความหนาวเย็นผมจึงตัดไปไวในบาน
การกระทําใดของขาพเจา
อีกสองสามวันตอมากุหลาบดอกนั้นก็เบงบาน
ชวยเตือนใจคนอื่นใหคิดถึง สวยงามและสงกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วหอง
ความรักของพระเจา
นั่งเลน
กลิ่นดอกไมทําใหคิดถึงตอนเปนเด็กผม
เคยไปเยี่ยมบานคุณยายที่นอรธแคลิฟอรเนีย บานทานเต็มไปดวยกลิ่นหอมของดอก
กุหลาบ จําไดวาคุณตาเอนกายหลับสนิทอยูบนเกาอี้ มีสุกรพันธยอรกเชียรซุกซนวิ่ง
ไปรอบบาน ในความทรงจําทั้งหมดนั้นมีกลิ่นดอกกุหลาบเดนชัดที่สุด
พระเจาทรงสรางเราใหสงกลิ่นหอมแหงความรูของพระเจาออกไปทุกแหง (2 โครินธ
2:14) เราสงกลิ่นหอมที่ไดจากการรูจักพระคริสตและเลียนแบบความรักและการถวาย
ตัวรับใชของพระองค (เอเฟซัส 5:1) กลิ่นกุหลาบกระตุนความจําที่ชื่นใจไดฉันใด ชีวิต
การรับใชก็เตือนความจําของผูคนใหคิดถึงความรักและหวงใยที่พระเจาทรงมีตอพวกเขา
ไดฉันนั้น จะมีอะไรอีกเลาที่ทําใหพระผูสรางทรงพอพระทัยไดมากกวานี้อีก
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหเปนผูเลียนแบบพระเยซูคริสต
ไดดวยความยินดี ขอใหชีวิตของขาพระองคสงกลิ่นหอมของพระคริสตแกผูที่ตองการ
สิ่งเตือนใจใหรูวาพระองคทรงรักและหวงใยพวกเขามากแคไหน ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
(ทิโมธี ออสติน (ตุรกี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ปูยา ตายาย
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ชีวิตสนิทสนม
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วันพุธ ยอหน 13:33-35
2016
เราใหบัญญัติใหมไวแกเจาทั้งหลาย คือให
เจารักซึ่งกันและกัน เรารักเจาทั้งหลายมาแลวอยางไร
เจาจงรักกันและกันดวยอยางนั้น (ยอหน 13:34)
ลูกสาวและหลานสาวของดิฉันพบหญิงคนหนึ่งชื่อโซเฟย เธอตองการหาที่อยูใกลๆ
ที่ทํางาน หลังจากคุยกันถึงคาเชาหอง กฎระเบียบและความรับผิดชอบแลวก็ตกลงให
โซเฟยอาศัยอยูดวย
โซเฟยเปนชาวยิวออรโธดอกซ สวนลูกสาวและหลานสาวของดิฉันเปนคริสเตียน
แตเมื่อเกิดมิตรภาพ ความรักและความวางใจจากการแบงปนความเชื่อทางศาสนาและ
ภูมิหลังแกกันและกันแลว พวกเขาจึงแบงหองครัวสวนหนึ่งใหโซเฟยทําและเก็บโคเชอร
อาหารของชาวยิว เมื่อใดที่ฉลองวันหยุดทางศาสนาพวกเขาจะแบงปนความรูเ รื่องวันหยุด
นั้นๆ ใหกันทราบทําใหเกิดการสนทนาที่ดีและมีความเขาใจกันและกันลึกซึ้งมากขึ้น
ลูกสาวและหลานสาวของดิฉันมีโอกาสไดชื่นชมมิตรภาพเปนรางวัลจากการทํา
ตามแบบอยางของพระเยซูและพระบัญชาที่สอนใหเรารักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง
(มัทธิว 22:39) การแบงปนและการยอมรับความเชื่อของผูอื่นทําใหเราสามารถสราง
ความสนิทสนมกลมเกลียวดวยความรักและวางใจตอกันและกันได
อธิษฐาน ขาแตพระเจาของคนทั้งปวง
ขอคิดสําหรับวันนี้
โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหเขาใจ
ดวยความชวยเหลือของพระเจา
และแสดงความรักตอทุกคนเพื่อจะ
ขาพเจาจึงมีสันติสุขและเปน
สามารถแบงปนสันติสุขกับผูอื่นได
น้ําหนึ่งใจเดียวกันกับผูอื่น
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เชอรลีย คอตเทิล (นอรธคาโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อนตางศาสนา
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มีเวลาสําหรับทุกสิ่ง

พฤหัสบดี อาน ปญญาจารย 3:1-8
มีฤดูกาลสําหรับทุกสิ่ง และมีวาระสําหรับ
เรื่องราวทุกอยางภายใตฟาสวรรค... มีวาระรองไห
และวาระหัวเราะ มีวาระไวทุกขและวาระเตนรํา (ปญญาจารย 3:1, 4)
ตอนที่หลานชายโทรมาบอกวาเจนหลานสาวของดิฉันเสียชีวิตอยางกะทันหันโดย
ไมคาดคิด ดิฉันเริ่มสั่นไปทั้งตัวเพราะรักเจนเหมือนลูกสาว ระหวางวันที่มีแตความทุกข
โศกเศราหลังจากเธอจากไป ดิฉันสงสัยวาตนเองจะยิ้มไดอีกหรือไมหนอ และอยาก
เนรเทศตนเองไปอยูหลายที่หลายแหงโดยหวังวาความเจ็บปวดจะบรรเทาเบาบางลง ใจ
ของดิฉันแหลกสลายจนไมแนใจวาจะกลับดีขึ้นมาใหมไดอีก
ปญญาจารยที่อานวันนี้เตือนเราใหรูวาชีวิตของคนเรามีวาระโศกเศราและมีวาระ
ชื่นชมยินดี บางครั้งเวลาเศราเสียใจมากๆ เราจะรูสึกราวกับวาชีวิตมีแตความเจ็บปวดไม
จบสิ้นจนแทบคิดไมออกวาจะเบาบางลงไดอยางไรในอนาคต และรูสึกวาตนเองติด
อยูในกับดักแหงความเศราและสิน้ หวัง
ดิฉันพบวาถึงจะยังแบกความทุกขใจจากการเสียชีวิตของหลานสาว แตเดี๋ยวนี้
ยิ้มไดและชื่นชมพระพรหลากหลายที่พระเจากรุณาประทานให พระวจนะของพระองค
ชวยใหเรามีความหวัง เพราะหลังจากวาระโศกเศราผานไปแลวจะเปนวาระรื่นเริงยินดี
เตือนสติเราใหรูวาพระเจาจะทรงเดินไปกับเราทั้งสองวาระและทรงรักษาใหเราเดินหนา
ตอไปได ไมตองติดอยูในวาระโศกเศราตลอดไปและมีความชื่นชมยินดีไดอีก
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่แมเวลาขาพระองคทั้งหลายอยูในวาระโศกเศรา
สุดพรรณนา พระองคทรงประทับอยูใกล
ขอคิดสําหรับวันนี้
และทรงดูแลขาพระองคตลอดเวลา ขอทรง
พระเจาทรงประทับอยูดวย
ประทานความหวังในอนาคตเพื่อขาพระองค
แมในยามเศราโศก ขาพเจา
จะไดบากบั่นไปใหถึงเปาหมายชองชีวิต
ก็ยังมีความหวัง
ใน พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลิน ดาเนียล (เมสซาชูเสตตส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่รูสึกหมดหวัง
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พระเจาทรงฟงคําอธิษฐานของเรา

23 ธ.ค
วันศุกร อาน โรม 8:18-27
2016
พระวิญญาณก็ทรงชวยเราเมื่อเราออนกําลังดวย เพราะเราไมรูวา
เราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอยางไร แตพระวิญญาณทรงชวยขอ
แทนเรา ในเมื่อเราคร่ําครวญอธิษฐานไมเปนคํา (โรม 8:26)
ผูนําการศึกษาพระคัมภีรทํารายการที่เราขอใหอธิษฐาน เพื่อจะไดอธิษฐานเผื่อกัน
และกันในเรื่องพิเศษที่จําเปนมาก ดิฉันเพิง่ ขอ
ใหกลุมทูลขอใหพระเจาทรงชวยดิฉันไดเปน
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระเจาทรงฟงแมเมื่อเรา
เพื่อนกับอดีตสามีแตก็เริ่มกังวลใจวาตนเอง
ไมรูจะอธิษฐานอยางไร
ทูลขอเรื่องไมถูกตองและทําใหคนอื่นพลอย
อธิษฐานไมถูกไปดวย
เพราะทุกขใจดวยเรื่องนี้ดิฉันจึงทูลเรื่องความกลัวดังกลาวแกพระเจา พระวจนะ
จากพระธรรมโรม 8:26 ผลุดขึ้นในใจยืนยันวาดิฉันสามารถวางใจไดวาพระเจาจะทรง
คัดเลือกคําอธิษฐานของดิฉันใหวาอะไรถูกหรือผิด พระองคทรงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในความสัมพันธของเราตอไป ดิฉันจึงอธิษฐานขอใหเปนไปตามพระทัยของพระเจาและ
ขอใหดิฉันเต็มใจทําตามการทรงนําของพระองค
ถาไมรูวาจะอธิษฐานเรื่องอะไร ดิฉันก็วางใจไดวาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงชวย
ขอแทนเรา
อธิษฐาน พระเจาขา ขอบคุณที่ทรงฟงคําอธิษฐานของขาพระองคทั้งหลาย แมเมื่อ
ขาพระองคอธิษฐานไมเปนคํา ขอบคุณสําหรับพระเยซูคริสตที่ทรงประทานสิทธิพิเศษ
ใหอธิษฐานในนามของพระองคได ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คอนนี แอล. มิลเลอร (อินเดียนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังจะหยากัน
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24 ธ.ค
2016

คืนคริสตมาส

วันเสาร อาน มัทธิว 10:1-8
ขาแตพระเจา ขอทรงสรางใจสะอาดภายในขาพระองค
และฟนน้ําใจทีห่ นักแนนขึ้นใหมภายในขาพระองค (สดุดี 51:10)

ผมนํานมัสการตอนเชาวันคริสตมาสในคริสตจักรชนบทแหงหนึ่งที่นิวเซาธเวลส
หลังนมัสการแลวผมไปยืนทักทายสมาชิกที่
ขอคิดสําหรับวันนี้
ประตูโบสถ มีหนุมคนหนึ่งไวผมสีบรอนด
วันนี้ขาพเจาจะขอบคุณผูที่
ยาวแตงกายประณีตเขามาทักและเรียกชื่อผม
ปนแตงความเชื่อของขาพเจา วา “คุณแมค” แตผมจําเขาไมได เขาจึงพูด
วา “คุณลืมผมแลวหรือครับ ผมเปนเด็กแยที่สุดในชั้นเรียนพระคัมภีรตอนอยูชั้นมัธยม
ปลายไงละ“ ผมถึงจําไดและเรียกชื่อเขาและคุยกันอยูสกั ครู เขาขอบคุณผมที่อดทนกับเขา
เดี๋ยวนี้เขาตัดสินใจติดตามพระเยซูและไดเปนเลขาฯ ของขบวนการนักศึกษาคริสเตียน
ที่มหาวิทยาลัย
ผมแสดงความยินดีที่เขาตัดสินใจเชนนั้น และอวยพรเขาใหประสบความสําเร็จ
ในการศึกษาตอและในชีวิตคริสเตียน วันนั้นผมไดรับบทเรียนที่มีคาวาแมเราอาจจะไมมี
ทางรูวาจะมีอะไรคอยคนที่ไดยินพระวจนะของพระเจาอยู เมื่อเราแบงปนพระวจนะใน
พระคัมภีรไปแลวก็วางใจไดวา พระเจาจะทรงใชการประกาศความเชื่อของเราชวยให
ผูฟงกลับใจและทําตามการทรงเรียกของพระองคได
อธิษฐาน พระเจาผูเมตตา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหเห็นศักยภาพในตัวผูอื่น
อยางที่พระองคทรงเห็นและใหขาพระองคเปนตัวอยางแกคนที่อยูรอบขาง ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
จิม แมคลีน (ควีนสแลนด ออสเตรเลีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนหนุมสาวที่ไดยินพระวจนะของพระเจา
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วันคริสตมาส

25 ธ.ค
วันอาทิตย อาน ลูกา 2:8-16
2016
พระเยซูตรัสวา “มีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆ
ในนามของเรา เราจะอยูทามกลางเขาทีน่ ั่น” (มัทธิว 18:20)

ดิฉันกับสามีเปนชาวอเมริกันอาศัยอยูในประเทศปากีสถาน ใฝฝนอยากรวมฉลอง
คริสตมาสกับคริสเตียนดวยกัน แตการเดินทางกลับบานที่สหรัฐนั้นไกลเกินไป เราจึงเลือก
ไปเยี่ยมกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแทน เชาวันคริสตมาสปนั้นมีแดดจาและสดใส เราไป
ถึงบริเวณคริสตจักรนิกายของเราที่ลอนดอน ซึ่งอยูถัดจากวิหารเวสตมินสเตอรแคหนึ่ง
ชวงตึก
วิหารอายุหนึ่งรอยปมีเพดานสูงลิบ หนาตางสวยงาม พื้นทําดวยไมดูเกาแกและมีผู
เขารวมนมัสการ 30 คน มีผูรับใชนํานมัสการและมีผเู ลนเปยนโนคนหนึ่งเปนผูช วย ทาน
เปนผูมีอัธยาศัยไมตรีและกระตือรือรนจนเราถอมใจและยินดีที่ไดอยูที่นั่น เปนเวลานาน
มากแลวที่เราไมไดเขานมัสการพระเจาในคริสตศาสนสถาน เมื่อไดรองเพลงคริสตมาสและ
ฟงเรื่องคริสตสมภพแลวทําใหน้ําตาไหล
ถึงเรายังคิดถึงครอบครัวของเราที่สหรัฐ แตก็รูสึกวาพระเจาทรงประทับอยูในชุมชน
คริสตจักรที่กรุงลอนลอน และทรงเห็นเราสองคนที่คิดถึงบานและอยูหางจากทุกสิ่งที่คุนเคย
หลังจากนั้นเราเดินผานอุทยานเซนตเจมสดวยความรูสึกประทับใจจนพูดไมออก ถึงเราจะ
อยูที่กรุงลอนดอนและใฝฝนอยากอยู
ในสหรัฐ แตใจเราอยูที่หมูบานเบธเลเฮม
ขอคิดสําหรับวันนี้
ดิฉันกับสามีเขาใจความจริงแลววาถึงจะ
ไมวาจะอยูที่ไหนๆ เราก็สามารถ
อยูที่แหงใดๆ ในโลกเราก็สามารถอธิษฐาน
เฉลิมฉลองการประทับอยูของ
ได เพราะเรายังอยูในอารักขาของพระเจา
พระเจาและพระเยซูคริสต
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดอวยพร
ที่พระองคประทานให
บรรดาผูที่แสดงน้ําใจคริสตมาสแกคน
คิดถึงบานและเปนเพื่อนกับคนขัดสน ขอทรงชวยขาพระองคทั้งหลายสะทอนความรักของ
พระองคใหทุกคนเห็น ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
โจแอนน เอมมอนส (โอคลาโฮมา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่อยูหางไกลจากครอบครัวในวันคริสตมาส
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ยังขาดอีกอยางหนึ่ง
26 ธ.ค
วันจันทร อาน มัทธิว 19:16-30
2016
พระเยซูตรัสวา “ถาทานปรารถนาเปนผูท ที่ ําจนครบถวน จงไปขาย
บรรดาสิ่งของซึ่งทานมีอยูแจกจายใหคนอนาถา แลวทานจะมีทรัพยสมบัติ
ในสวรรค แลวจงตามเรามาและเปนสาวกของเรา” (มัทธิว 19:21)
คริสตจักรของเรามีความสัมพันธกับโรงเรียนประถมศึกษาที่อยูเชิงเขาใกลกัน
สมาชิกคริสตจักรจัดหาปจจัยตางๆที่จําเปนสําหรับเด็กตั้งแตหัวจรดเทา เมื่อเร็วๆ นี้
คริสตจักรและบรรดาผูนําของโรงเรียนจัดสัปดาหนิเทศระบบพี่เลี้ยงขึ้นและเชิญสมาชิก
คริสตจักรไปที่โรงเรียนชวงรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อเยี่ยมเด็กที่ตองการกําลังใจ
บางคนรูสึกตื่นเตนสําหรับโอกาสใหมนี้ แตบางคนตั้งคําถามวา “เมื่อเราจัดหาสิ่งตางๆ
ใหทั้งหมดแลว ทําไมยังตองทํามากกวานั้นดวย” คําถามนี้ทําใหคิดถึงเศรษฐีหนุมใน
พระคัมภีรที่อานวันนี้ ผมเองก็เห็นดวยกับความคิดที่วาเมื่อเราทําหนาที่สวนของเราให
โรงเรียนมามากแลว ยังตองทําอะไรอีกหรือ
เราอาจจะคิดเหมือนเศรษฐีหนุมคนนั้นวา เราไดทําทุกสิ่งตามที่กําหนดไวแลวจึง
ทูลพระเยซูวา “ขอเหลานั้นขาพเจาไดถือรักษาไวทุกประการ ขาพเจายังขาดอะไรอีกบาง”
ในกรณีของผมนั้นพระเยซูตรัสกับผมวา “ถาเจาปรารถนาจะทําดีใหครบถวน จงอุทิศ
เวลาใหเด็กนักเรียนในพันธกิจภาคสนามของเจา แลวตามเรามา”
พระเยซูยังทรงเรียกเรากระทําความดีใหพรอมในสายพระเนตรของพระเจา คือ
ใหรูจักพระคุณของพระองคมากขึ้น และใหเขาใจวาพระองคทรงดูแลชีวิตของเราอยู
อธิษฐาน ขาแตองคสันติราชเจาขา ขณะที่ทรง
ทอดพระเนตรขาพระองคทั้งหลายดวยความรัก
ขอคิดสําหรับวันนี้
โปรดทาชวนขาพระองคใหดํารงชีวิตอยูในพระองค
เราเหมือนเศรษฐีหนุม
มากยิ่งขึ้นโดยพระวจนะแหงความจริง ในพระนาม
คนนั้นทางใดบาง
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
วอลท การเรตต (อารคันซอว)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
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เรียกรองและแสวงหา

27 ธ.ค
วันอังคาร อาน สดุดี 139:1-18
2016
พระเจาตรัสวา “เจาจะแสวงหาเราและพบเรา
เมื่อเจาแสวงหาเราดวยสิ้นสุดใจของเจา” (เยเรมีย 29:13)
ผมยังจําตอนที่กําลังมองหาการทรงนําของพระเจาที่มีโอกาสไดทํางานอยางหนึ่ง
ตําแหนงงานดูเหมือนจะดีทุกแงมุมยกเวนอยาง
เดียวคือ ผมกับภรรยาจะตองยายไปอยูที่เอเชีย
ขอคิดสําหรับวันนี้
อาคเนยซึ่งอยูห างไกลจากครอบครัว มิตรสหาย วันนี้ขาพเจาจะแสวงหา
คริสตจักรและประเทศชาติของเรา ผมอธิษฐาน
พระเจาใหมากกวา
อดอาหาร ศึกษาพระคัมภีรแ ละขอคําแนะนําจาก
แคหาคําตอบ
เพื่อนๆ ที่ไวใจได ผมแสวงหาการทรงนําของ
พระเจาอยางจริงจังอยูหลายเดือน เพราะตองการรูจักพระประสงคของพระองคอยาง
แทจริง แตระหวางที่ทําเชนนั้นผมก็ถามตนเองไปดวยวา “เราอยากรูจักพระเจาจริงหรือ”
ผมรูดีวาพระเจาไมทรงตองการใหผมอยากไดแคคําตอบเทานั้น แตใหอยากมีความสัมพันธ
กับพระองคอยางลึกมากขึ้นกวาเดิม สําหรับผมแลวการแสวงหาแบบนี้เขมขนยิ่งกวาการ
อธิษฐานทุกวันตามปกติ ผมตองเอาใจจดจอกับพระวจนะและไดแรงดลใจจนพบความจริง
และความนายําเกรงพระเจา
ถึงแมพระเจาจะทรงประทับอยูดวยเสมอ แตพระคัมภีรยังหนุนใจใหเราแสวงหา
พระองคตอไป พระธรรมสดุดี 139 และอิสยาห 55 ชวยใหเราใครครวญถึงพระสิริ
พระบารมีและความดีของพระเจา เพื่อใหรูวาพระผูสรางเรานั้นทรงยิ่งใหญและประทับ
อยูกับเราเสมอ การภาวนาไตรตรองเชนนี้ชวยใหเรากาวไกลยิ่งกวาแคหาคําตอบหรือ
หาทางแกปญหาของเรา คือแสวงหาความจริงและความสัมพันธกับพระองค
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหแสวงหาพระองคอยางจริงจัง
และสุดจิตสุดใจเพื่อจะไดถวายเกียรติพระองคตลอดวันคืนแหงชีวิต ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แกรี เอ. มิลเลอร (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังแสวงหาความเขาใจเรื่องงานที่ทําอยู
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ไมออช้ําแลว
28 ธ.ค
2016
วันพุธ อาน อิสยาห 42:1-9
ไมออช้ําแลวทานจะไมหัก และไสตะเกียงทีล่ ุกริบหรี่อยูทานจะไมดับ
ทานจะสงความยุติธรรมออกไปดวยความสัตยจริง (อิสยาห 42:3)
อารยะธรรมยุคแรกๆ พัฒนาวิธีเปลี่ยนตนออเปนกระดาษปาปรัส ใชสานตะกรา
ทอเสื่อและทําเชือก นอกจากจะมีประโยชนแลว
ขอคิดสําหรับวันนี้
ยังสวยงามดวย ตรงกันขามตนออช้ําแลวจะ
พระเยซูทรงเปนผูรับใชที่ ไมสวยและเปลาประโยชน
ทนทุกขทรงเคยประสบ
ผิวหนังของเราที่ฟกช้ําแสดงวาเกิดการ
ความเจ็บปวดเหมือนเรา
บาดเจ็บ ผิวตรงที่เรามองเห็นเปนรอยช้ํานั้น
แสดงวาลึกๆ ถูกทําใหบาดเจ็บ ที่ดิฉันมีรอยช้ําก็เพราะถูกขมขืน พระวจนะจากพระธรรม
อิสยาหที่อางขางบนนี้ทําใหดิฉันมีสันติสุขและเขาใจวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวยที่เมตตา
และถอมพระทัย ผูรับใชของพระเจาเห็นไมออตนหนึ่งที่ริมฝงแมน้ําไนลมีรอยช้ําอยู
ทามกลางตนออนับลานๆ ตนฉันใด พระเยซูก็ทรงทอดพระเนตรและรูวาดิฉันมีจุดออน
ดวยฉันนั้น
พระเยซูทรงรูและเขาพระทัยความวาเหวและพระกายเคยถูกตีจนบาดเจ็บสาหัส
เพราะทรงเคยรูพิษเหล็กในของความอยุติธรรมมากอน พระองคจึงทรงกมลงมาดูเรา
ดวยความเห็นใจและเขาพระทัยและทรงดูแลไมออที่ช้ําแลว พระองคจะไมดับความเชื่อ
ที่ริบหรี่ของเราลง แตทรงสัญญาวาเมื่อถึงเวลาพระองคจะทรงนําความยุติธรรมมาให
เพราะความรักของพระเยซู ถึงเราจะฟกช้ําเพียงใดก็จะไมถูกหักทิ้ง
อธิษฐาน ขาแตพระเยซูเจา ขอบพระคุณที่ทรงเขาพระทัยความเจ็บปวดของขาพระองค
ทั้งหลายที่ทรงรักษาและเปลี่ยนสภาพของขาพระองค ในนามของพระองค อาเมน
เจนนิเฟอร ดุดดิง (นิวเซาธเวล ออสเตรเลีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่รอดชีวิตจากการถูกขมขืน
62

บานที่ดีเยี่ยม

29 ธ.ค
พฤหัสบดี อาน ยอหน 14:1-7
2016
ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยูเปนอันมาก ถาไมมีเราคงไดบอก
ทานแลว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไวสําหรับทานทั้งหลาย (ยอหน 14:2)
ตั้งแตพอแม พี่นองชายหญิงและดิฉันหนีคอมมิวนิสตออกมาจากประเทศลัตเวีย
ดิฉันเคยไปอยูมาแลวหลายแหงระหวางเดินทางตะลอนไปหาเสรีภาพ เราพักอยูที่โปแลนด
และเยอรมันเปนเวลาสั้นๆ หลังจากนั้นก็มีโอกาสดีไดอพยพเขามาอยูสหรัฐอเมริกา
ทั้งหมดในบานเดิมที่สาธารณรัฐลัตเวียซึ่งดิฉันยังจําไดก็คือแกรนดเปยโนในหอง
นั่งเลนขนาดใหญซงึ่ นาสาวบรรเลงเพลงดังทั่วบริเวณ วันหนึ่งดิฉันคนจากออนไลนหา
ที่อยูของบานที่เคยอาศัยตอนเปนเด็กก็พบวาบานหลังนั้นประกาศขายไป แตกย็ ังเห็น
หลายหองพรอมเครื่องเรือนและพื้นหองปูดวยไมเนื้อแข็ง
ขณะที่คิดถึงโอกาสจะกลับไปบานที่เคยอยูตอนเปนเด็ก ทําใหระลึกถึงขอพระคัมภีร
ที่อางถึงขางบนนี้และรูวาความฝนนั้นไมอาจเปนจริงขึ้นมาได จึงหันเหความสนใจจาก
บานในโลกนี้ไปยังบานที่ดฉิ ันจะไปอยูเมื่อเสียชีวิตแลว ดิฉันรูวาพระเจาทรงดูแลดิฉัน
ในโลกนี้และไมวาอะไรจะเกิดขึ้นพระเจาก็ทรงเฝาดูอยู บานที่พระเยซูทรงเตรียมไวให
นั้นดีกวาบานที่ดิฉันรักทั้งที่นี่หรือที่ลัตเวีย ดิฉันจึงขอบพระคุณองคพระผูเปนเจาทุกวัน
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูประทานความรอด
ขอบพระคุณที่ทรงดูแลขาพระองคทั้งหลาย
และที่ทรงประทานชีวิตนิรันดรใหไดอยูกับ
พระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูอพยพและผูลี้ภัย
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ขอคิดสําหรับวันนี้
บานในสวรรคของเรา
ดีกวาบานใดๆ ในโลกนี้
คริสตา เอคเคิรค บลูม (โอไฮโอ)

30 ธ.ค
2016

เหมือนเด็กเล็ก

วันศุกร อาน ลูกา 18:15-17
ทานทั้งหลายเปนบุตรของพระเจา
รวมในพระเยซูคริสตโดยความเชื่อ (กาลาเทีย 3:26)

เมื่อตั้งอาหารบนโตะแลว พวกเราทุกคนในครอบครัวรูสึกตื่นเตนที่จะไดรับประทาน
พรอมกัน แทนที่จะขอบคุณสําหรับอาหารดวยการอธิษฐานตามปกติ เราตัดสินใจให
แตละคนเอยถึงสิ่งที่จะขอบคุณพระเจา บางพูดถึงเพื่อน บางคนพูดถึงอาหาร ครอบครัว
บานหรือชุมชน พอถึงตาของไลลาเด็กหญิงอายุหาขวบ เธอพูดวา “หนูขอบคุณพระเจา
และพระเยซู” หลังจากเธอพูดจบเราจึงรูตัววาคําพูดนี้เตือนพวกเราใหคิดถึงพระพรอัน
ยิ่งใหญและสําคัญที่สุด
ที่พระคัมภีรหนุนใจเราใหเปนเหมือนเด็กๆ ก็เพราะนี่แหละคือวิธีดีที่สุดสําหรับ
รับพระสัญญาของพระเจา เด็กๆ กระตือรือรนอยากเรียนจากผูใหญ แตผูใหญทุกคน
สามารถเรียนวิธีรับของประทานดวยความเชื่อไดจากเด็กๆ เหมือนที่ขอพระคัมภีรสําหรับ
วันนี้สอนวา “ทานทั้งหลายเปนบุตรของพระเจารวมในพระเยซูคริสตโดยความเชื่อ”
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับ
เด็กๆ ที่แสดงใหขาพระองคทั้งหลายไดรูจัก
พระพรยิ่งใหญและใหรูวาจะรักพระองคใหดีขึ้น
ไดอยางไร ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เปาหมายของคําอธิษฐาน เด็กเล็ก
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ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพเจาจะรับแผนดิน
ของพระเจาเหมือนเด็กๆ
ไดอยางไร
เจมส อาร เฮยส (เท็นเนสซี)

คิดถึงวันวานที่ผานมา

31 ธ.ค
วันเสาร อาน ฟลิปป 3:12-14
2016
ดูเถิด เราไดตั้งประตูซึ่งเปดไวตรงหนาพวกเจา ประตูนี้
ไมมีใครปดได เรารูวาเจามีกําลังเพียงเล็กนอย แตกระนั้นเจาก็ได
ประพฤติตามคําของเราและไมไดปฏิเสธนามของเรา (วิวรณ 3:8)

การแสดงทางทีวีตั้งแตป ค.ศ. 1970 มีรายการหนึ่งซึ่งผมชอบมาก แตละครั้งจะเริ่ม
รายการโดยมีนักแสดงสองคนนั่งที่เปยนโนและ
รองเพลง “คิดถึงวันวานที่ผาน” เมื่อคิดถึงเพลง
ขอคิดสําหรับวันนี้
นี้ขึ้นมาคราใด ทําใหผมนึกขึ้นไดวาคนเราชอบ
วันนี้ขาพเจาจะชื่นชมและ
มองยอนกลับไปในอดีตและฝงใจใน “วันวานที่
ฉวยสิ่งที่พระเจากําลังทํา
หวานชื่น” แตพระคัมภีรทาชวนเราใหรองเพลง
ในชีวิตของขาพเจาไว
“คิดถึงวันนี้”
อัครสาวกยอหนไดรับพระบัญชาใหเขียนไปถึงคริสตชนที่ฟลาเดลเฟยวา “ดูเถิด เรา
ไดตั้งประตูซึ่งเปดไวตรงหนาพวกเจา ประตูนี้ไมมใี ครปดได เรารูวาเจามีกําลังเพียงเล็กนอย
แตกระนั้นเจาก็ไดประพฤติตามคําของเรา และไมไดปฏิเสธนามของเรา” (วิวรณ 3:8) พระคัมภีร
ขอใหเราชื่นชมยินดีที่พระเจาทรงประทับอยูกับเราวันนี้และที่นี่ เปนการเรียกรองใหเราฉวย
สิ่งที่พระเจากําลังทําอยูในชีวิตของเรา คือทรงเปดประตูโอกาสตางๆ ไวตรงหนา เราตองไม
พลาดโอกาสเหลานั้นโดยเอาแตยอนกลับไปคิดถึงอดีต หรือกลัวสิ่งทีร่ ออยูอีกขางหนึง่ ของ
ธรณีประตู แทนที่จะทําเชนนั้น เราควรทําตามแบบอยางของเปาโลที่บอกวา “ขาพเจาทําอยาง
หนึ่งคือลืมสิ่งที่ผานพนมาแลวเสีย และโนมตัวออกไปหาสิ่งที่อยูข างหนา” (ฟลิปป 3:13) เรา
สามารถชื่นชมและฉวยสิ่งที่พระเจาทรงกําลังทําอยูและกําลังจะทําในชีวิตของเราไดเหมือน
เปาโล
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดใหขาพระองคทั้งหลายมีกําลังพอที่จะกาวไปขางหนาดวย
ความเชื่อเพราะรูวา พระองคทรงเผยใหเห็นโอกาสตางๆ ที่เปดประตูอยูตรงหนาขาพระองค
ขอทรงนําและทรงชี้แนะขาพระองคดวยพระวิญญาณของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คริสโตเฟอรร ยอปป (เวอรจิเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่พยายามสลัดความผิดในอดีตทิ้ง
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เพลงไทยนมัสการ

(ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2014)

ขนาด 6.25 x 8.5 “ จํานวน 460 หนา
ภายในเลมบรรจุเพลง 303 บท และบทอานสลับ 63 บท

บทเพลงทุกเพลง
 จัดหมวดหมูเรียงลําดับเพลงตามเทศกาลและศาสนพิธีของ
คริสตจักร
 ปรับปรุงเนื้อรองใหเหมาะสมกับทํานองเพลง
 มีโนตและคอรดประกอบตามหลักโนตสากลเพื่องายตอการ
บรรเลงและขับรอง
 เพิ่มเพลงใหมเพื่อใชในเทศกาลและศาสนพิธีของคริสตจักรอยาง
ครอบคลุม
 อางอิงพระคัมภีรทุกบท

สนใจสั่งซื้อไดที่
หนวยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร สภาคริสตจักรในประเทศไทย
โทรศัพท 053 – 244381 ตอ 301 โทรสาร 053 – 244381 ตอ 112
66

 ใบสมัครเปนสมาชิก “หองชั้นบน” 
ชื่อ–สกุล …………………………………… เพศ……..… อายุ……ป
ศาสนา……........สมาชิกคริสตจักร ……………..…………… ภาคที่ ……
ที่อยู เลขที่…… ถนน…………………….……ซอย ……..……หมูที่……
แขวง/ตําบล……………………เขต/อําเภอ …….………………...………
จังหวัด ………………………………… รหัสไปรษณีย ……..…………
โทรศัพท……………………………โทรสาร ……………….……………
 สมัครเปนสมาชิก “หองชั้นบน” 
ภาษาไทย

คาบํารุงสมาชิกปละ 240 บาท

เปนเวลา .… ป

(สงตางประเทศเพิ่มคาสงเมลอากาศปละ 350 บาท)
ใหสงตั้งแตฉบับเดือน …………………………………… เปนตนไป
การสงเงิน
สงโดย ธนาณัติ / ตั๋วแลกเงิน / เช็ค / ดราฟ สั่งจายในนาม “สุริยบรรณ”
จาหนาซองถึง “พันธกิจหองชั้นบน”
ตู ปณ. 37 ปณจ. เชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50000
หรือ โอนเขาบัญชี “สุริยบรรณ (สดยอย)” เลขที่บัญชี 731 - 2 - 04660 – 5
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาโรงพยาบาลแมคคอรมิค
(หากโอนเงินเขาบัญชี กรุณาแจงใหทราบที่เบอรโทร 053-244381-2 ตอ 301)
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