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สุขสันตวันคริสตมาสและปใหม 2017
เรียน สมาชิกคูมือการภาวนา “หองชั้นบน” ทุกทาน
“พันธกิจหองชั้นบน” หนวยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร สภาคริสตจักร
ในประเทศไทย ไดรวมรับใชพี่นองในประเทศไทยมาถึง 64 ป โดยไดจัดแปล “หองชั้นบน”
เปนภาษาไทยเพื่อใชเปนคูมือการภาวนาประจําวันในการเขาเฝาองคพระผูเปนเจา เปน
สื่อเชื่อมโยงจิตใจคนทั่วโลกในการภาวนาและอธิษฐานในเรื่องเดียวกัน ใหเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกันในความรักขององคพระเยซูคริสตจนเกิดเปนพระพรตอพระพรในชีวิตของ
คนอีกมากมาย
ในเทศกาลแหงความรัก ความชื่นชมยินดีและการเฉลิมฉลองการมาบังเกิดของ
องคพระเยซูคริสตไดเวียนมาอีกครั้งหนึ่ง พันธกิจหองชั้นบนขอถือโอกาสสงความรัก
และความปรารถนาดีมายังทุกทาน
“ขอพระเจาทรงอํานวยพระพรแกทานและพิทักษรักษาทาน
ขอพระเจาทรงใหพระพักตรของพระองคทอแสงแกทาน
และทรงพระกรุณาทาน ขอพระเจาทรงเงยพระพักตร
ของพระองคเหนือทาน และประทานสวัสดิภาพแกทาน”
(กันดารวิถี 6:24-26)

ในวาระแหงความชื่นชมยินดีนี้ “พันธกิจหองชั้นบน” รูสึกขอบคุณพระเจาเปน
อยางยิ่งและขอบคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุนพันธกิจเปนอยางดี ทั้งการอธิษฐานเผื่อ
การตออายุสมาชิก การแนะนําและเชิญชวนใหคนใกลชิดสมัครเปนสมาชิก การสมัคร
เพื่อมอบเปนของขวัญแกผูที่ทานรักหวงใย รวมถึงการมีภาระใจถวายเงินพิเศษเพื่อใช
ในการสงหองชั้นบนฟรีใหกับผูตองขัง ผูดอยโอกาส ฯลฯ ถึงแมจะเกิดภาวะวิกฤติตางๆ
เราก็ยังไดรับการสนับสนุนจากทานเปนอยางดี และจากการสนับสนุนของทานนั้นชวย
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ใหเราทํางานไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น
นอกจากการสงความสุขและความปรารถนาดีมายังสมาชิกทุกทานแลว พันธกิจ
หองชั้นบนหวังเปนอยางยิ่งวาจะยังคงไดรับการสนับสนุนจากทานในการทําพันธกิจ
ตอไป และใครขอเชิญชวนทานมีสวนรวมดังนี้
 อธิษฐานเพื่อการทําพันธกิจหองชั้นบน เพื่อใหเปนพันธกิจแหงพระพร แหง
ความรักและเปนแสงสวางที่สองไปยังจิตใจของพี่นองในประเทศไทยใหได
สัมผัสและเปดใจเพื่อตอนรับพระเยซูคริสตเจาเปนพระผูชวยใหรอด
 สมัครเปนสมาชิกคูมือภาวนาหองชั้นบน เพื่อมอบใหเปนของขวัญในโอกาส
พิเศษแกผูที่ทานรักและหวงใยหรือสนับสนุนคนใกลชิด บุคคลในครอบครัว
คริสตจักร องคกร ฯลฯ ใหสมัครเปนสมาชิก
ถวายพิเศษเพื่อพันธกิจหองชั้นบน ภาระใจแหงการถวายของทานจะชวย
ทําใหผูตองขังในเรือนจํา ผูดอยโอกาส เด็กกําพรา ผูปวยในโรงพยาบาล
ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ไดมีโอกาสรับพลังใจจากการอานคูมือ
ภาวนา “หองชั้นบน” ทั้งยังสามารถสงตอพระพรนั้นไปยังผูอื่นและพระพร
นั้นก็จะกลับคืนมาสูชีวิตของทานอยางลนเหลือ
ขอเปนกําลังใจใหสมาชิกทุกทานวา ขณะที่เรากําลังภาวนาอธิษฐานโดยใชคูมือ
การภาวนา “หองชั้นบน” นี้ก็มีพี่นองคริสตชนหลายลานคนทั่วโลกรวมภาวนากับเรา
อธิษฐานเผื่อเรา และผลแหงการภาวนารวมกันนี้สามารถเชื่อมโยงจิตใจเราทั้งหลาย
ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเปนพระพรอันยิ่งใหญแกประชากรของพระเจาใน
โลกนี้
ขอความรักและสันติสุขแหงองคพระเยซูคริสตเจาดํารงอยูกับทานตลอดไป
สุขสันตวันคริสตมาสและปใหม 2017
“พันธกิจหองชั้นบน”
หนวยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร
สภาคริสตจักรในประเทศไทย
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บทบรรณาธิการ

ขามเสนพรมแดน

“พระองค[เยซู]จําตองเสด็จผานแควนสะมาเรีย” (ยอหน 4:4)
คําพูดทีด่ ูเหมือนจะธรรมดานี้ คือตอนเริ่มตนเรื่องพระเยซูพบสตรีที่บอน้ํายาโคบ
ซึ่งเปนเรื่องนารักและมีชื่อเสียงเรื่องหนึ่งในพระกิตติคุณทั้งสี่เลม ทีแรกเรื่องนี้เหมือนจะ
บอกวาพระเยซูทรงตองการออกจากแควนยูเดียกลับยังไปแควนกาลิลี แนละ พระองค
“จําตอง” ผานเขาไปในแควนสะมาเรียเพราะเปนทางลัดที่สุด
แตเรารูวาชาวยิวกับชาวสะมาเรียตางก็เกลียดชังกันและกัน ตามธรรมดาแลวพวกยิว
จะเดินทางออมเพื่อเลี่ยงแควนสะมาเรีย ความจริงดังกลาวทําใหเราเขาใจขอนี้ในแงใหมวา
ถึงประเพณีสมัยนั้นจะหามไว แตพระเยซูทรงรูสึกวาจําเปนตองเสด็จผานแควนสะมาเรีย
ถึงจะเสี่ยงอยางมหันตแตก็ทรงตองเปลี่ยนมาใชเสนทางที่ไมเคยเสด็จมากอน นักวิชาการ
พระคัมภีรชี้ใหเห็นวาคําพูดนี้เปนตอนที่พันธกิจของพระเยซูเปลี่ยนโฉมหนาและเริ่มตน
ขามเสนพรมแดน
เราเห็นวาพันธกิจของพระเยซูตอนที่กลาวถึงนี้เปนหัวใจของหนังสือหองชั้นบนอยาง
หนึ่ง ซึ่งพวกเราขามเสนพรมแดนของประเพณีและความคาดหวังดั้งเดิม เราภาคภูมิใจใน
ประวัติความเปนมา 82 ปที่พยายามผลักดัน “หนังสือเลมเล็กๆ” ซึ่งขณะนี้อยูในมือของทาน
แตเรากําลังไดรับอาณัติสัญญาณใหหาเสนทางใหมๆ เพื่อดึงคนใหเขาใกลพระเจาโดยการ
อธิษฐาน บอยครั้งเทคโนโลยีถูกหามใชเปนเครื่องมือรวมสรางจิตวิญญาณ แตบางทีก็เปน
ทางตรงสําหรับเขาถึงและเชิญชวนมวลชนใหมีความสัมพันธลึกซึ้งกับพระคริสตก็เปนได
ปที่แลวทีมงานและอาสาสมัครของเราชวยกันออกแบบเว็บไซดใหม เพื่อสรางปฏิสัมพันธ
แวดลอมใหผูที่เขามาเยี่ยมเยือนสามารถเรียนรูและเติบโตทางจิตวิญญาณไดโดยการเขียน
บทความ บันทึกเสียง บันทึกภาพและวีดีโอ เดี๋ยวนี้เว็บไซด Upperroom.org เปนคลัง
ความรูที่ดีแหงหนึ่งของเรา จึงอยากจะเชิญทานรวมอธิษฐานดวยขณะที่เรากําลังขามเสน
พรมแดนพันธกิจของเรา และหาทางรับใชมวลชนหลายลานคนที่หิวกระหายและตองการ
ใหพระเจาประทับอยูดวย

ซารา ไวลค
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Reyes Magos con Ofrenda

(โหราจารยกับของบรรณาการ)
รูเบน รอดิเกว็ซ
(จิตรกรรวมสมัย เปอรโตริโก)
อธิบายภาพ : โมนา เบกาซาว เคฟ
-----------------------------------------------------------------------------ชาวฮีบรูโบราณถือวาสีมวงเปนสีของพระราชา ในจินตนาการของดิฉันคิดวาคน
ในสมัยแรกที่อานพระธรรมมัทธิวคงรูวา บรรดาผูที่มาเยี่ยมพระกุมารเมสสิยาหคือ
นักปราชญ* จึงวาดภาพในความคิดของตนวานักปราชญเหลา นั้นใหสวมเสื้อคลุมสี
มวง ในภาพจิตรกรรูเบ็น รอดิเกว็ซแยกสีมวงของเสื้อคลุมออกเปนแมสี คือ สีแดง
สีน้ําเงิน แลวแรเงาภาพดวยสีทองและสีเขียวออน เสื้อคลุมสีแดงและสีน้ําเงินของ
นักปราชญแตละทานนั้นปรากฏในความคิดของเราวาเปนสีมวงโดยไมรูตัว นัยนตาของ
เรามีปฏิกิริยาตอสีตางกันจึงสรางความรูสึกที่แตกตางกันไป**
นี่คงจะเปนสิ่งที่ทานมัทธิวตองการใหผูอานพระกิตติคุณของทานเกิดความรูสึก
กระมัง บรรดาราชาผูสูงศักดิ์ที่มาคาราวะพระเมสสิยาหคงตองรูสึกวามีอะไรบางอยาง
ที่ไมธรรมดาเหมือนสีแดงและสีน้ําเงินในภาพทําใหเรารูสึกเชนนั้นดวย แตสําคัญที่สุด
ก็คือ นี่คงเปนเหตุใหพระราชาเหลานั้นอุตสาหเดินทางแสนไกลเพื่อนําเครื่องบรรณาการ
มาถวายพระกุมารผูประสูติในรางหญาใชหรือไม พระเยซูทรงเปนองคสันติราชในความ
รูสึกของเราที่แตกตางกัน เมื่อมีองคสันติราชเปนพระผูนํา เราจึงหวังวาสักวันหนึ่งความ
ผิดแผกแตกตางที่เกิดขึ้นทามกลางปวงชนจะหมดไป ถาเรารวมเปนหนึ่งเดียวกันใน
พระองค
* ตามตํานานคริสเตียนสมัยแรก จํานวนนักปราชญผูมาเยือนแตกตางกันตั้งแต
สองถึงสิบสองทาน
** ปรากฏการณเกี่ยวกับสีเชนนี้เปนภาพลวงตาชนิดหนึ่ง
-----------------------Cover art courtesy of Ruben Rodriguez. ©2006 Ruben Rodriguez.
No prints are available from The Upper room magazine.
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เวลาคืออะไร

1 ม.ค
2017

วันอาทิตย อาน มัทธิว 24:32-44
ขอพระองคทรงสอนใหนับวันของขาพระองค
เพื่อขาพระองคทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปญญา (สดุดี 90:12)
ปใหมทําใหผมคิดหนักเรื่องเวลา เชน เรายอมใหปฏิทินและนาฬิกามีอํานาจเหนือ
เราไดอยางไร ทําไมเราถึงมีเวลาไมมากพอตามที่อยากไดหรือที่อยากทํา มันเตือนผม
วาเวลาสามารถเปลี่ยนบางอยางไดแตเปลี่ยนบางอยางไมได เวลาชวยบรรเทาความเศรา
บอยครั้งชวยใหความขัดแยงและบาดแผลแตหนหลังเบาลงได ถามีแตเวลาเทานั้นไม
สามารถชวยใหชีวิตสมรส ความเปนเพื่อนหรือบุคลิกของเรามั่นคงแข็งแรง
ปใหมเตือนใจเราใหรูวาเวลาของพระเจาตางกับของเรา พระธรรมกาลาเทีย 4:4
บอกวา “เมื่อครบกําหนดแลวพระเจาก็ทรงใชพระบุตรของพระองคมาประสูติ” เราไมรู
ตารางเวลาในอนาคตของพระเจา แตบางคนพยายามทํานายเรื่องเวลาสิ้นโลกหรือบอก
วาเรากําลังอยูในยุค “อวสานกาล” แตพระเยซูทรงเตือนไวในพระคัมภีรที่เราอานวันนี้
วา มีแตพระเจาเทานั้นที่ทรงรูวาอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต
การตกลงใจที่ดีที่สุดของผมก็คือ ใหพึงพอใจในแตละวันที่พระเจาประทานให
เปนผูรับมอบฉันทะในการใชเวลาของตนเองใหดีที่สุดและดําเนินชีวิตตามรอยพระบาท
พระคริสตมากขึ้นดวยการรับใชพระเจา
อธิษฐาน ขาแตองคนิรันดรเจา โปรดสอน
ขอคิดสําหรับวันนี้
ปนี้ขาพเจาจะตกลงใจ
ขาพระองคทั้งหลายใหรูจักใชวันเวลาเพื่อ
รับใชพระเจาอยางไรดี
ขาพระองคจะมีจิตใจที่เต็มไปดวยสติปญญา
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
กัส บราวนิง (เท็กซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใหบริหารเวลาของตนเองดีและมีความรับผิดชอบ
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ปนขึ้นจากหลุมลึก
2 ม.ค
วันจันทร อาน 1 เธสะโลนิกา 5:16-18
2017
จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเปนน้ําพระทัยของพระเจา
ซึ่งปรากฏอยูในพระเยซูคริสตเพื่อทานทั้งหลาย (1 เธสะโลนิกา 5:18)
ตอนเปนวัยรุนพี่ชายและคุณพอของดิฉันเสียชีวิตติดๆ กันภายในไมกี่สัปดาห
ถึงดวงอาทิตยจะสองแสงจาในฤดูรอนปนั้นแตจิตใจของดิฉันรูสึกวามืดมน ภายใน 29
วันครอบครัวของเราลดลงจากเจ็ดคนเหลือหาคน เกาอี้ที่โตะอาหารวางลงสองที่ ความ
สิ้นหวังทําใหดิฉันติดกับดักอยูในหลุมลึก
เนื่องจากไมคุนเคยกับพระคัมภีร ดิฉันจึงกาวสะดุดในความมืดอยูหลายปและ
พยายามจะปนขึ้นจากหลุมลึกอยางหมดหวัง แลววันหนึ่งดิฉันก็พบวาเปาโลเขียนไว
ดังนี้ “จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเปนน้ําพระทัยของพระเจาซึ่งปรากฏ
อยูในพระเยซูคริสตเพื่อทานทั้งหลาย” (1 เธสะโลนิกา 5:18) ถึงดิฉันจะรูวาพระเจาทรง
ตองการใหดิฉันมีสันติสุข แตก็สงสัยวาดิฉันจะขอบพระคุณสําหรับเรื่องเศราสลดและ
หมดหวังไดอยางไรกัน ดิฉันจึงพิจารณาพระคัมภีรขอนี้อยางพินิจพิเคราะหราวกับใช
แวนขยายสองดู แลวความจริงก็ขยายใหญขึ้นในทันใด แมจดหมายที่เปาโลเขียนไป
ถึงชาวเธสะโลนิกาจะไมไดบอกดิฉันโดยตรงวาใหรูสึกขอบพระคุณหรือโมทนาพระคุณ
พระเจา แตดิฉัน “ขอบพระคุณ” พระองคดวยตนเอง
พระเจาทรงปรารถนาใหเราแสดงความเชื่อและวางใจดวยการขอบพระคุณ เรา
สามารถเรียนรูและวางใจไดวาพระเจาจะทรงเดินกับเราจนผานพนอะไรตอมิอะไรที่ขวาง
อยูขางหนา เมื่อใดที่เรารูสึกวาตนเองลื่นลงในหลุมแหงความเศรา เราก็วางใจไดเหมือน
กันวาพระเจาจะทรงฉุดเราขึ้นมา
อธิษฐาน พระเจาขา แมขาพระองคทั้งหลายจะ
ขอคิดสําหรับวันนี้
สิ้นหวัง โปรดชวยใหรูจักขอบพระคุณที่ทรงเดิน พระเจาทรงเดินกับเรา
กับขาพระองค ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แมรี แฟรน ไฮซมาน (มิเนโซตา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่สูอยูกับความโศกเศราเสียใจ
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เหมือนกับตนไม

3 ม.ค
วันอังคาร อาน เยเรมีย 17:7-8
2017
พระเยซูตรัสวา “ผูที่ดื่มน้ําซึ่งเราจะใหแกเขานั้น
จะไมกระหายอีกเลย น้ําซึ่งเราจะใหเขานั้นจะบังเกิดเปน
บอน้ําพุในตัวเขาพลุงขึ้นถึงชีวิตนิรันดร” (ยอหน 4:14)
หมูไมริมฝงแมน้ําที่ไหลผานบานของดิฉันไมไดสวยงามเทาไรนัก แตมันแข็งแรง
และเกิดผลดก มีนกนานาชนิดบินมาเกาะ
ขอคิดสําหรับวันนี้
พักบนกิ่ง ผูคนที่เดินบนถนนริมแมน้ํามัก
ชีวิตของขาพเจาจะงอกงาม
จะหยุดนั่งพักใตรมเงาที่แผกิ่งกานสาขา
เมื่อไดพักใจจําเพาะพักตร
บางคนก็เก็บลูกสนที่รวงหลนไปทําเชื้อเพลิง
ของพระเจา
เมื่อเร็วๆ นี้ขณะที่เกิดภัยแลง ตนไม
เหลานั้นก็ยังงามสะพรั่งเพราะรากหยั่งลงไปดูดน้ําหลอเลี้ยงชีวิต เรื่องนี้เตือนใหรูวา
ชีวิตดิฉันจะงอกงามไดเชนกันถาหยั่งรากลงในพระปญญาและพระวจนะของพระเจา
และอยูใกลแมน้ําแหงชีวิตที่พระเยซูทรงประทานให การอยูใกลชิดพระเจาดวยการ
ภาวนาธิษฐาน อานพระคัมภีรและเฝาจําเพาะพระพักตรพระองคจะทําใหจิตวิญญาณ
ของดิฉันแข็งแรง ชีวิตสวนอื่นๆ ของดิฉันก็จะดําเนินไปตามแผนที่พระเจาทรงกําหนด
ไว ถาดิฉันละเลยวินัยฝายวิญญาณ ชีวิตจะเกิดผลนอยลง ดิฉันจะขาดความสุขและ
ความยินดีที่พระเจาประสงคจะมอบให ในเวลาเชนนี้ถาไดมองดูหมูไมเหลานั้นก็จะ
รําลึกไดวา สิ่งสําคัญประการแรกของดิฉันก็คือรักษาชีวิตใหตั้งมั่นในพระวจนะของ
พระเจาและดื่มน้ําแหงชีวิตนิรันดรที่พระเยซูประทานให
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอทรงเปดตาขาพระองคทั้งหลายใหมองเห็นและศึกษา
บทเรียนจากธรรมชาติที่พระองคทรงสรางไว ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แอนน สจวต (เซาธออสเตรเลีย ออสเตรเลีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่รักและดูแลสิ่งแวดลอม
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4 ม.ค
2017

ตกปลาตองอดทน

วันพุธ อาน มัทธิว 4:18-22
พระเยซูตรัสวา “จงตามเรามาเถิด
และเราจะตั้งทานใหเปนผูห าคนดั่งหาปลา” (มัทธิว 4:19)
ตอนเย็นวันหนึ่งในฤดูรอนที่อากาศอบอุนและสงบเงียบ มีเพื่อนคนหนึ่งสอนให
ผมตกปลา เขามอบอุปกรณและสอนผมให
รูจักนิสัยของปลาและลักษณะของเหยื่อ โดย
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพเจาจะทําตามที่พระเยซู เนนวาการตกปลาตองมีความอดทน โดย
เฉพาะตอนที่ปลาติดเบ็ดและเริ่มดิ้น เราพาย
ทรงเรียกใหออกไปหาคน
เรือรอบทะเลสาบไปยังจุดตกปลาที่เขาชอบ
ดังหาปลาไดอยางไร
ในที่สุดก็มี ”ปลาตัวใหญ” มาติดเบ็ดของผม
ผมตวัดเบ็ดแรงเกินไปจนสายเบ็ดขาด
หลังจากประสบการณนี้แลว ผมจึงเขาใจคําอุปมาอุปมัยเรื่องการหาคนดังหาปลา
ในพระคัมภีรที่อานวันนี้ไดอยางชัดเจน มีโอกาสมากมายในชีวิตประจําวันที่เราจะแบงปน
ความเชื่อไดและบอยครั้งก็เกิดขึ้นอยางไมคาดคิด กุญแจสําคัญของความสําเร็จก็คือ
ความรู ความอดทน และสําคัญที่สุดคือความจริงใจในการออก “หาปลา” แมจะมีปลา
หลายตัวหนีไปไดแตก็มีบางตัวติดเบ็ด ปลาที่หนีไปไดก็ยังอยูตอไปใหคนอื่นจับ เรา
ทุกคนมีความรู ความอดทนและความกลาจับคนที่มาฟงเราเปนพยานไมเทากัน แตเรา
ก็สามารถทําใหดีที่สุดได และรู วาพระเจาจะทรงทํางานจนสําเร็จ เมื่อยอนกลับไปดู
การเดินทางแหงความเชื่อของตนเองแลว ผมขอบพระคุณเสมอที่มีคนกลาจํานวน
มากออกไปหาปลาโดยไมยอทอและอธิษฐานเผื่อ จนในที่สุดผมก็พบความจริงชั่ว
นิรันดรของพระเจา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดแสดงใหขาพระองคทั้งหลายรูจักกลาหาญและอดทน
ในการเลาเรื่องและวางใจมอบผลที่จะเกิดขึ้นไวกับพระองค ในนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
อีวาน ไรด (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใหอดทนในการแบงปนความเชื่อ
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เตนรําดวยความราเริง

5 ม.ค
2017

วันพฤหัสบดี อาน สดุดี 34:1-7
ขาพเจาจะสรรเสริญพระเจาตลอดไป
คําสรรเสริญพระองคอยูที่ปากขาพเจาเรื่อยไป (สดุดี 34:1)

ตอนพลบค่ําคืนหนึ่งที่กรุงลอนดอน ดิฉันฟงนักแสดงคนหนึ่งเลนดนตรี เคาะ
เทาและดีดนิ้วไปรอบๆ บริเวณจตุรัสแหงหนึ่ง ผูชมพากันโยกตัวไปมาทําทาเหมือน
จะเตนรํา แตไมมีใครเตนจริงๆ บางทีอาจจะเพราะไมอยากทําอะไรโงๆ ตอหนาผูคน
จํานวนมากที่ไมรูจักกัน แตมีชายคนหนึ่งกมลงจับมือลูกสาวแลวเริ่มเตนรําดวยกัน
เด็กหญิงนอยโยกตัวและกาวเทาไปมาโดยไมกลัวฝูงคน หลายคนพากันจองมองสอง
พอลูกเตนรําดวยความราเริงยินดี
บอยครั้งดิฉันไมยอมแสดงความยินดีออกมานอกหนาเหมือนผูชมดังกลาว เพราะ
กลัวความคิดเห็นของผูคน การนมัสการพระเจาอยางสุดใจนั้นงายเมื่อคนอื่นๆ ทําอยาง
เดียวกัน แตพระธรรมสดุดี 34:1 กลาววา “ขาพเจาจะสรรเสริญพระเจาตลอดไป”
ใหเรามอบความสนใจไปที่พระเจาไมใชที่คนรอบขางเหมือนเด็กหญิงคนนั้นที่
เตนรํากับพอของเธอ และใหเรานมัสการพระเจาอยางอิสระเสรีเวลาใดก็ได วันนี้ใหเรา
สรรเสริญพระเจาดวยกันอยางสุดจิตสุดใจ
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขาพระองคทั้งหลาย ขาพเจาจะสรรเสริญพระเจา
โดยไมสนใจวาใครจะเห็น
ปรารถนาจะนมัสการพระองคดวยสุดใจ
โดยเสรีและปรีดา ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เอลิซาเบ็ธ ซียซัน (อาริโซนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน พอกับลูกสาว
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6 ม.ค
2017

เปลี่ยนแปลงเงียบๆ

วันศุกร อาน ยอหน 2:1-11
เราทั้งหลายไมมีผา คลุมหนาแลว จึงแลดูพระสิริของ
องคพระผูเ ปนเจา และตัวเราก็เปลี่ยนไปเปนเหมือนพระฉายของ
องคพระผูเ ปนเจา คือมีศักดิ์ศรีเปนลําดับขึ้นไป เชนอยางศักดิ์ศรี
ที่มาจากองคพระผูเปนเจาซึ่งเปนพระวิญญาณ (2 โครินธ 3:18)
การอัศจรรยครั้งแรกของพระเยซูเริ่มดวยการตักน้ําธรรมดาใสในโองหินในที่
สาธารณะ เทาที่รูนั้นพระเยซูไมไดคนน้ํา ไมไดแตะตองโอง หรืออธิษฐานเสียงดัง
พระองคทรงบอกใหคนงานตักไปใหเจาภาพงานสมรสชิม เมื่อคนงานนําไปใหเจาภาพ
ตามพระบัญชาก็ปรากฏวาน้ําธรรมดาเปลี่ยนเปนเหลาองุนชั้นดี
ผูเขียนพระกิตติคุณยอหนบอกเราใหรูวาพระเยซูทรงสําแดง “พระสิริของพระองค”
ดวยการทําสิ่งอัศจรรยใหปรากฏแกสาวกของพระองคที่เฝาดูอยู สิ่งที่พวกสาวกเห็น
นั้นนาอัศจรรยนักหรือ พวกเขาเห็นวาการที่พระเยซูประทับอยูดวยนั้นมีฤทธานุภาพ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จากน้ําธรรมดาเปลี่ยนเปนเหลาองุนชั้นดีเยี่ยมเมื่อคนรับใช
เต็มใจทําตามที่พระเยซูทรงขอรอง
การเปลี่ยนแปลงอยางเงียบเชียบคลายกันนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราดวย ถาเรา
มองดูการประทับอยูดวยของพระคริสตดวยการภาวนาธิษฐานและอานพระคัมภีร
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะชวยเปลี่ยนเราทีละนอยจนเหมือนพระคริสต ชีวิตธรรมดา
ของเราจะกลายเปนชีวิตเหนือธรรมดา
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน พระเยซูเจา ขอบพระคุณสําหรับ
พระเยซูทรงสามารถ
เปลี่ยนชีวิตธรรมดา
การอัศจรรยที่เปลี่ยนชีวิตของขาพระองค
ใหเหนือธรรมดาได
ทั้งหลาย ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
มาเรียน สปเชอร บราวน (ฟลอริดา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คูบาวสาวที่เพิ่งแตงงานกัน
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นาอัศจรรยใชไหม

7 ม.ค
วันเสาร อาน สดุดี 46:1-11
2017
ใครเลาชนะโลก ไมใชคนอื่น คือผูท ี่เชื่อวา
พระเยซูทรงเปนพระบุตรของพระเจานั่นเอง (1 ยอหน 5:5)
คุณพอชอบนําเรื่องชีวิตจริงมาเลาใหเราฟงเสมอวา พระเจาทรงทําอยางไรในชีวิต
ของเราบาง มีอยูเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดในป ค.ศ.
ขอคิดสําหรับวันนี้
1962 หลังจากชาวแองโกลาตอสูเพื่อ
“สิ่งที่มนุษยทําไมได พระเจา
อิสรภาพ ตอนนั้นเราถูกบังคับใหหนีไป
ทรงกระทําได” (ลูกา 18:27)
อยูในปาหางจากทุงนาของเรา วันหนึ่ง
คุณพอและมารธาญาติคนหนึ่งออกไปหา
อาหารตามชายฝงแมน้ําดานด ขณะที่เดินขามสะพานทําดวยไมสองทอนกลับมาอีก
ฟากหนึ่ง คุณพอแบกอาหารหนักพะรุงพะรังมาดวยแลวลื่นตกน้ํา ทานพยายามวาย
หนีกระแสน้ําเชี่ยวกรากทันทีทั้งๆ ที่วายน้ําไมเปน ทานพยายามสุดกําลังเพื่อเอาชีวิต
รอด พอหมดแรงทานจึงคิดในใจวา “พระองคเจาขา ขอใหเปนไปตามน้ําพระทัยของ
พระองค” (มัทธิว 6:6, 26:42) น้ําพัดทานหางออกไปทุกที และทันใดนั้นทานรูสึกวามี
ของแข็งๆ อยูขางลาง ทําใหทานรูสึกมีกําลังขึ้นมาอีกเมื่อรูวาน้ําพาทานมาอยูบนหิน
กอนใหญริมแมน้ําที่เชี่ยวกราก
เรื่องนี้เปนตัวอยางที่นาอัศจรรย สอนวิธีที่เราทุกคนเลิกพยายามพึ่งแตตนเอง
และมอบชีวิตไวในความดูแลของพระเจา ทําใหคิดถึงหลายครั้งที่ผมพยายามแกปญหา
ดวยตนเอง วิธีแกไขที่ดีอาจจะปรากฏอยางไมคาดคิด เมื่อผมหมดปญญาและมอบ
ปญหานั้นไวกับพระเจา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา เวลาที่ขาพระองคทั้งหลายหมดหวัง โปรดชวยใหรําลึกวา
ความรอดของขาพระองคอยูในพระองค ในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ติโต บอมโบ (ลุนดา แองโกลา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนพลัดถิ่นเพราะความขัดแยงในกองทัพ
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ไมมอี ะไรนาโยนทิ้ง

วันอาทิตย อาน ยอหน 6:5-13
เมื่อเขาทั้งหลายกินอิ่มแลว พระเยซูตรัสกับเหลาสาวก
ของพระองควา “จงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว
อยาใหมีสิ่งใดตกหลน” (ยอหน 6:12)

บอยครั้งที่ดิฉันกับลูกศิษยในคริสตจักรทําปฏิทินตั้งโตะเพื่อจัดโปรแกรมตอนรับ
ปใหม สองปกอนโนนหลังจากทําปฏิทิน
ขอคิดสําหรับวันนี้
ประจําปเสร็จ ดิฉันมีความรูสึกวาถาโยน
ถาเรารับไวดวยใจขอบพระคุณ
กระดาษที่เหลือทิ้งจะเปนการสิ้นเปลือง
แลว ก็ไมมีอะไรจะโยนทิ้ง
จึงเก็บไวในลิ้นชักโตะเผื่อจะใชไดอีกใน
อนาคต ในอีกสองปตอมา เมื่อทําความสะอาดโตะคราใด ดิฉันนึกสงสัยวาควรจะเอา
กระดาษที่เก็บไวทิ้ง การตัดสินใจทําเชนนั้นไมใชเรื่องงาย เพราะเปนกระดาษคุณภาพ
ดีและมีหลากสีที่ลวนแตสวยงามทั้งนั้น
ปนี้ขณะที่ทําบัตรสําหรับอวยพรและใหกําลังใจ ดิฉันคิดถึงกระดาษในลิ้นชัก
โตะจึงนํามาใชทําบัตรสวยๆ ไดเยอะแยะ พระคัมภีรสอนเราใหเห็นความสําคัญใน
ความเชื่อเรื่องการรับของขวัญจากพระเจาดวยใจขอบพระคุณ ถาเรามองสิ่งตางๆ ที่
อยูรอบตัวดวยใจกตัญูรูคุณคาแลว แมแตกระดาษเกาๆ ก็สามารถนํามาทําเปน
บัตรสําหรับอวยพรและใหกําลังใจได
อธิษฐาน พระเจาแหงความรักผูทรงสรางขาพระองคทั้งหลายดวยความระมัดระวัง
โปรดประทานความเชื่อใหขาพระองคมองเห็นความงามในธรรมชาติที่พระองคทรงสราง
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ยุน ฮี ชา (โซล เกาหลีใต)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใหสามารถรับไวดวยใจขอบพระคุณ
14

สูกับความสงสัย

9 ม.ค
วันจันทร อาน ปฐมกาล 32:23-33
2017
บุรุษนั้นจึงวา “เขาจะไมเรียกเจาวายาโคบตอไป แตจะเรียกวา
อิสราเอล เพราะเจาสูกับพระเจาและมนุษย และไดชัยชนะ (ปฐมกาล 32:28)

ผมกลั้นน้ําตาไมใหไหลขณะนั่งอยูบนเกาอี้ยาวในสวนสาธารณะ ผมมั่นใจวาไดถวาย
ชีวิตกับพระเจาและพยายามทําตามการทรงนําของพระองคอยางซื่อสัตย หลายปที่ผานมา
ผมเตรียมตัวทําอาชีพที่เชื่อวาพระองคทรงเรียกใหทํา แตผมไมแนใจในการสอบสัมภาษณ
ผมคงเขาใจผิดเรื่องการทรงนําของพระเจาไปกระมัง หรือวาพระองคทรงทอดทิ้งผมแลว
ตลอดคืนนั้นผมพยายามปล้ําสูเรื่องความสัมพันธของผมกับพระเจา
ยาโคบก็เหมือนกัน ทานใชเวลาปล้ําสูกบั พระเจาตลอดคืน ถึงพระคัมภีรจะไมไดบอก
ไว แตผมสงสัยวายาโคบคงจะวิตกเกี่ยวกับความสัมพันธกับพระเจาดวยเชนกัน ยาโคบ
กอบโกยความมั่งคั่งร่ํารวยและหลอกชิงสิทธิบุตรหัวปจากพี่ชาย คืนที่สองพี่นองจะกลับ
มาคืนดีกัน ยาโคบกลัวเพราะไมรูวาเอซาวจะยอมรับทานแบบไหน พอถึงรุงสางทูตสวรรคก็
อวยพรใหตามที่ยาโคบขอโดยสัญญาวา “เขา...จะเรียกชื่อของเจาวาอิสราเอลเพราะเจาสู
และไดชัยชนะ” (ดูปฐมกาล 32:28)
สถานการณของยาโคบไมเปลี่ยนแปลง พี่ชายยังยอมมาพบทาน แตยาโคบนั่นแหละที่
เปลี่ยนเปนคนใหม หลังจากคืนที่ผมปล้ําสูกับพระเจา สถานการณของผมก็ไมเปลี่ยนแปลง
เชนกัน แตผมเองเปลี่ยนไปและกลับมั่นใจวาพระเจาไมทรงโกรธที่ผมสงสัย และยังทรง
รักผมตอไปโดยไมมีเงื่อนไข
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาเจาผูสถิตในสวรรค
บางครั้งความผิดพลาดก็
ขอบพระคุณที่ทรงฟงความสงสัยและความกลัว
เปนโอกาสครั้งใหญทําให
ของขาพระองคทั้งหลายและที่ทรงใหขาพระองค
กลับมีความมั่นใจในความรักที่ไรเงื่อนไขของ
เราโตขึ้นในความเชื่อ
พระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ทอม ดิวรี (โคโลราโด)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังหางานทํา
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ยังทํางานตอไป

วันอังคาร อาน มาระโก 9:38-41
พระเยซูจึงตรัสกับยอหนวา “อยาหามเขาเลย
เพราะวาไมมีผูใดจะกระทํามหกิจในนามของเรา
แลวอีกประเดี๋ยวหนึ่งอาจกลับพูดประณามเรา (มาระโก 9:39-40)
ขอพระคัมภีรที่เราอานวันนี้ พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองคใหสนับสนุนความเชื่อ
แท อัครสาวกยอหนรอนใจที่มีคนอื่นขับผีไดทั้งๆ ที่คนนั้นไมใชหนึ่งในอัครสาวกสิบสอง
คน พระเยซูทรงสอนเราทุกคนมิใหปฏิเสธผูอื่นเพียงเพราะเขาไมไดเปนคนในกลุมของ
เรา เราทุกคนกําลังทํางานตามความเชื่อของเรา ยังกําลังเรียนรูและกําลังมุงหนาไปสู
จุดหมายปลายทางเดียวกัน
การที่ยอหนปฏิบัติตอชายคนนั้นก็คลายกับคริสเตียนบางคน ถาเราพบใครที่มี
พฤติกรรม ประเพณีหรือชอบดนตรีตางกับเรา เราก็จะปฏิเสธสิ่งดีๆ ที่เขาคนนั้นกําลัง
ทําอยู บอยครั้งการแบงแยกของเราเกิดขึ้นเพราะความแตกตางหรือความออนแอซึ่ง
เปนเรื่องปกติของคนเราผูเปนปุถุชนคนธรรมดา มากกวาความแตกตางทางเทววิทยา
เรื่องที่อานวันนี้ชวยเตือนสติเราวาถาเปนการประกาศพระกิตติคุณและเอยพระนาม
ของพระเยซูแกคนที่จําเปนตองฟงแลว ไมวาจะใชพาหนะใดก็ไมสําคัญ ในพวกเราเอง
อาจจะมีความเห็นไมตรงกันเรื่องวิธีการ สถานที่หรือวาใครเปนผูแบงปนพระวจนะ แต
ก็รูวาพระเยซูทรงสามารถใชใครใหเขาถึงจิตใจของมนุษยชาติไดทั้งนั้น
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายใหมองขามความแตกตางแตใหเนน
ขาวดีของพระคริสต
ประกาศใหโลกทราบได
เรื่องการแบงปนความรักของพระองคแกผูอื่น
หลายอยางแตกตางกัน
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เชอรีล แอนเดอรสัน (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คริสตจักรที่กําลังประสบกับความแตกแยก
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พลังอธิษฐาน

11 ม.ค
วันพุธ อาน ฟลิปป 4:4-9
2017
อยาทุกขรอนในสิ่งใดๆ เลย แตจงทูลเรื่องความปรารถนา
ของทานทุกอยางตอพระเจา ดวยการอธิษฐาน
การวิงวอน กับการขอบพระคุณ (ฟลิปป 4:6)
ดิฉันเปนอนุศาสกในโรงพยาบาลแหงหนึ่งคอยชวยดูแลจิตวิญญาณและอารมณ
ผูปวยกับครอบครัว ปกติดิฉันจะจบการเยี่ยม
ขอคิดสําหรับวันนี้
โดยขออธิษฐานรวมกับผูปวยเพื่อนําความหวัง
ความหวงใย ความตองการและความยินดีของ การอธิษฐานของขาพเจา
มีความหมายมาก แม
พวกเขาขึ้นทูลพระเจา ผูปวยบางคนไมสนใจ
เมื่อใชคําพูดไมดีพอ
การสนทนาแบบลึกซึ้ง เขาเพียงตองการใหดิฉัน
อธิษฐานเทานั้น บอยครั้งดิฉันรูสึกวาคําอธิษฐาน
ของดิฉันจะตื้นเขินถาไมรูวาผูปวยรักอะไรในชีวิต มีความฝนหรือกลัวอะไรและทุมเท
ความรักไปที่ไหน เมื่อดิฉันเลาเรื่องนี้ใหที่ปรึกษาทราบ ทานบอกวา “ที่คุณรูสึกวาการ
อธิษฐานไมดีพอก็เพราะใชแคคําพูดเทานั้น” ทานพูดถูกแลว ถึงดิฉันใชคําอธิษฐานให
เปนกันเองกับผูปวยอยางระมัดระวัง แตคําพูดเทานั้นไมพอที่จะแสดงความเจ็บปวดของ
พอแมที่สูญเสียลูก หรือความยินดีของผูปวยที่ไดรับการปลูกถายอวัยวะ หรือความ
ตกใจของผูเปนมะเร็งและรูวาจะมีชีวิตอยูไดอีกสามเดือน ทานที่ปรึกษาบอกตออีกวา
“จงกลับไปและใชคําอธิษฐานกับครอบครัวเหลานั้นอีก แตขอใหจําไววาที่คุณไปอยูกับ
เขาทั้งกาย ใจ คําพูดและการเอาใจใสดูแลก็เปนสวนสําคัญของการอธิษฐาน”
บางทีนี่อาจจะเปนความหมายของคําวา “ในสิ่งใดๆ” ที่เปาโลแนะนําใหชาวฟลิปป
อธิษฐาน การเขาไปอยูดวยอยางสงบดวยใจยินดีและถอมสุภาพลวนเปนพลังของคํา
อธิษฐานที่มองเห็นได
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอใหการอธิษฐานของขาพระองคทั้งหลายแสดงความรักให
ประจักษแกโลกมากกวาคําพูดของขาพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เทเรซา โคดา (แมสซาชูเสตซ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน อนุศาสกในโรงพยาบาล
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พลังความเงียบ
12 ม.ค
วันพฤหัสบดี อาน 1 พงศกษัตริย 19:9-18
2017
ลมใหญอันแรงกลา... แตพระเจามิไดสถิตในลมนั้น ภายหลังลม
ก็แผนดินไหว แตพระเจาหาทรงสถิตในแผนดินไหวนั้นไม
ภายหลังแผนดินไหวก็เกิดไฟ แตพระเจาหาทรงสถิตในไฟนั้นไม
ภายหลังไฟก็มีเสียงเบาๆ (1 พงศกษัตริย 19:11-12)

ผมเปนนักธรณีวิทยาชวยการกอสรางเขตที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร ครั้งหนึ่ง
ผมไปควบคุมการขุดอุโมงคใกลยานการคาของ
เมือง พอถึงเวลาเที่ยงวันทุกคนพากันหยุดงาน
ขอคิดสําหรับวันนี้
ความเงียบทําใหขาพเจาได เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน เครื่องยอยหิน
ที่มีเสียงดังก็หยุดทํางานดวย ทั่วบริเวณนั้นจึง
ยินเสียงเรียกของพระเจา
เงียบสงัด เพราะวาหูของผมคุนกับเสียงเครื่อง
เจาะหิน ความเงียบที่เกิดขึ้นทั่วทั้งบริเวณจึงดูเปนเรื่องแปลก ทําใหผมไดยินเสียงที่กอน
หนานั้นไมไดยิน เชน รถเบรคเสียงดังลั่นตรงสี่แยก เสียงแตรรถที่คนขับกดไลรถคันหนา
เพราะหมดความอดทน เสียงอื้ออึงที่ดังมาจากในเมือง แลวผมก็ไดยินเสียงระฆังโบสถดัง
แววมาแตไกล จึงสงสัยวาคงจะมีผูคนไดยินเสียงระฆังใบนั้นมาแลวหลายชั่วอายุคนและ
จะมีกี่คนหนอที่คิดถึงพระเจาเพราะเสียงดังเหงงหงางวังเวงแววของมัน
ทําใหผมรูตัววาเพราะความเงียบนั่นเองทีท่ ําใหผมไดยินเสียงระฆังใบนัน้ ในโลกที่เต็มไป
ดวยเสียงอื้ออึงนี้เราตองการความสงบอยางยิ่งเพื่อจะไดยินเสียงเรียกของพระเจาเชนเดียวกับ
ที่เอลิยาหเคยไดยินมาแลววา “จงออกไปเถิด ไปยืนอยูบนภูเขาตอพระพักตรพระเจา ดูเถิด
พระเจาทรงผานไป” (1 พงศกษัตริย 19:11)
เมื่อมีความกลัว เราเองก็อยากหาที่หลบภัย แตถาสงบใจฟงเราจะไดยินเสียงเรียกของ
พระเจาใหออกจากกความกลัวและจะหาทางใหมเพื่อรับใชและใหบริการ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดใหจิตใจของขาพระองคทั้งหลายสงบลง เพือ่ จะไดยินเสียง
เรียกของพระองคและเพื่อขาพระองคจะไดไปยังสถานที่ที่พระองคทรงใชไป ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
สเตแฟน สมิธ (เท็กซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กลัวความเงียบ
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ในเวลาของพระเจา

วันศุกร อาน อิสยาห 40:28-31
จงปติยินดีในพระเจา และพระองคจะประทาน
ตามใจปรารถนาของทาน (สดุดี 37:4)

13 ม.ค
2017

เพื่อนคนหนึ่งมอบชอดอกไมสีสมหลายเฉดสีหุมดวยใบสีเขียวดูงดงามอรามตา
ใหดิฉัน เมื่อนํามาใสแจกันสีสมขนาดเล็กกะทัดรัดก็ยิ่งดูนารักและนาชม ในชอดอกไม
นั้นมีพลับพลึงดอกใหญที่ยังตูมรวมอยูดวยสามดอก ดิฉันอดทนรอใหมันคลี่กลีบดอก
เบงบานจนเต็มที่แทบไมไหว ยิ่งกลางฤดูหนาวดวยแลวกลีบดอกของมันกระชับแนน
ไมยอมบานอยูหาวัน เมื่อเห็นพลับพลึงดอกแรกบานก็คุมคาที่รอคอยเพราะมันทําให
ชอดอกไมดูสดใสและหลายหลากขึ้นเปนพิเศษขณะที่คิดวามันกําลังจะโรยอยูแลว
เรื่องนี้ทําใหดิฉันคิดวา บอยแคไหนหนอที่เราหมดความอดทนและอยากจะให
แผนการทั้งหมดที่พระเจาทรงมีไวเพื่อเราเบงบานสักที เดี๋ยวนี้เลยก็ยิ่งดี แลวก็นึกขึ้น
ไดวาถาพลับพลึงสามดอกนั้นบานตั้งแตแรกที่ไดมา ดิฉันคงจะรับไวโดยไมคิดอะไร
มากนัก ความงามของมันจะมีคุณคาก็ตอเมื่อดิฉันใชเวลารอนานจนกวามันบาน บางที
พระเจาอาจจะทรงทนรอจนกวาจะถึงเวลาเหมาะสมเพื่อจะอวยพรให เมื่อเราพรอม
และยอมรับของประทานที่ทรงเตรียมไวใหดวยใจยินดี
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอทรงประทานความ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ของประทานที่พระเจา
อดทนเพื่อจะไดชื่นชมทุกสิ่งที่พระองคทุมเทให
ทรงมอบใหนั้นมีคา
ขาพระองคทั้งหลาย ในนามพระเยซูคริสตเจา
สมกับที่เราอุตสาหคอย
อาเมน
เมก แมนแกน (นิวเซาธเวลส ออสเตรเลีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่หมดความอดทนกับพระเจา
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14 ม.ค
2017

ทรงนําทางใหขาพเจา

วันเสาร อาน สดุดี 119:105-112
ปญญาประกาศวา “เรารักบรรดาผูท ี่รักเรา
และบรรดาผูท ี่แสวงเราก็พบเรา” (สุภาษิต 8:17)
ครอบครัวของเราชอบเดินทาง ตอนวางแผนการแตละครั้งผมตั้งเปาหมายวาจะ
กําหนดเสนทางใหดีและชัดเจนที่สุด ดวยเหตุนี้รถของผมจึงติดตั้งอุปกรณชวยนําทาง
แตบางครั้งก็หลงไดเหมือนกัน เพราะผมสนใจเทคโนโลยีนไี้ มมากพอหรือใชมันอยาง
สะเพรา หนาที่ของผมคือ “ถาม” โดยบอกใหรูที่อยูของปลายทางอยูที่ไหน เทคโนโลยี
จะตอบวา “เสนทางของคุณคํานวณเสร็จแลว”
เมื่อออกเดินทาง เทคโนโลยีจะบอกทางเลี้ยวใหทุกระยะ ในที่สุดก็บอกวา “คุณ
ถึงแลว” เทคโนโลยีสามารถบอกเสนทางและตอบคําถามผมไดอยางแมนยําไมมีใคร
เหมือนทั้งๆ ที่ในเวลาเดียวกันมีคนจํานวนมากและรถยนตจํานวนนับไมถวนกําลัง
ถามคลายกันนี้ทุกแหงหน เมื่อสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวสังเกตเห็นเรื่องนี้ถึงกับ
พูดวา “นี่ตองเปนวิธีที่พระเจาทรงไดยินและตอบคําอธิษฐานของคนจํานวนมหาศาล”
การเดินทางฝายวิญญาณของผมก็คลายกัน ผมทูลขอการชี้แนะ ชี้นําและความรู
จากพระเจา พระองคทรงไดยินคําทูลขอของผมทั้งๆ ที่มีคําอธิษฐานของอีกหลายลาน
คนในเวลาเดียวกัน หลายครั้งที่ผมไมไดแสวงหาพระเจา ผมก็จะเดินทางผิด แตพอ
อธิษฐานเทานั้นพระเจาทรงสามารถนําเราผาน
การทาทายและการทดลองที่เกิดขึ้นไดในแต
ขอคิดสําหรับวันนี้
ละวัน เวลาเดินทางถึงเปาหมายฝายโลกเรา
แตละวันขาพเจาสามารถ
สามารถรอฟงพระดํารัสที่บอกใหรูวา “ถึงแลว”
ทูลขอและรอฟงการ
เหมือนในพระธรรมมัทธิว 25:21 ที่บอกวา “ดี
ทรงนําของพระเจาได
แลว เจาเปนทาสดีและสัตยซื่อ”
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาเจาผูสถิตในสวรรค โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายหาทางที่
จะดําเนินชีวิตอยางชอบธรรมในแตละวัน ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
โดจ ควินน (โอคลาโอมา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เดินหลงทางชีวิต
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ยิ่งกวาตึก

15 ม.ค
2017

วันอาทิตย อาน 1 โครินธ 3:9-11
เราทัง้ หลายรวมกันทํางานเพื่อพระเจา ทานทั้งหลาย
เปนไรนาของพระเจาและเปนตึกของพระองค (1 โครินธ 3:9)
ตลอดหลายปที่ผานมาดิฉันไปโบสถ ไปเรียนรวีฯในที่ตางๆ เชน ในเต็นท ในบาน
หลังใหญ ในโรงภาพยนตร ในบานเคลื่อนที่
ขอคิดสําหรับวันนี้
เกาของกองทัพ ในโรงทหารที่ตกแตงใหม
ในโรงเรียนชั้นประถม ในหองประชุมของ
ไมวาจะอยูที่ไหน ขาพเจาก็
ธนาคาร ในโรงเรียนชั้นมัธยมปลายและใน
เปนสวนหนึ่งของคริสตจักร
หองที่จะใชสรางโบสถ ประสบการณเหลานี้
สอนดิฉันใหรูวาคริสตจักรไมใชอาคารตึก คริสตจักรคือคนที่ชุมนุมกันเพื่อนมัสการ
และสรรเสริญพระเจาดวยการรองเพลง อธิษฐาน อานและศึกษาพระคัมภีรและปฏิบัติ
ตามสิ่งที่ไดเรียนรู
ในจดหมายที่เปาโลเขียนถึงคริสเตียนสมัยเริ่มแรกนั้น ทานเขียนซ้ําหลายครั้งวา
คริสตจักรประชุมกันในบาน (ดูโรม 16:3-5, 1 โครินธ 16:19 โคโลสี 4:15 และฟเลโมน
1-2) จดหมายของเปาโลยืนยันความเชื่อของดิฉันวา คริสตจักรไมไดตั้งอยูกับที่ แต
เคลื่อนยายไปพรอมกับประชาชนของพระเจา
ดิฉันรูสึกเสียใจที่อาคารโบสถถูกขายและเปลี่ยนเปนที่อยูอาศัยหรือสถานที่ทํา
ธุรกิจ แตดิฉันกําลังเรียนรูที่จะไมโอดครวญกับสถานการณเชนนั้น เพราะองคพระผูเปนเจาของเรามิไดประทับอยูแตในอาคารตึกเทานั้น แตพระเยซูทรงประทับอยูในจิตใจ
และความคิดของประชาชนของพระองค ไมวาผูเชื่อจะไปและอยูที่ไหนพระเจาก็ทรงไป
อยูท ี่นั่นดวย เพราะประชาชนของพระเจาคือคริสตจักร
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูประเสริฐ ขอบพระคุณที่ทรงประทับอยูทามกลางขาพระองค
ทั้งหลาย โปรดชวยใหขาพระองคมีชีวิตเพื่อใหผูอื่นไดเห็นพระองคในชีวิตของขาพระองค
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แมรี ฮันต เวบบ (นิวเม็กซิโก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คริสตจักรที่เกิดใหม
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บันทึกคําโมทนาพระคุณ

16 ม.ค
2017 วันจันทร อาน เฉลยธรรมบัญญัติ 11:18-20
จงระลึกถึงการอัศจรรยซึ่งพระองคทรงกระทํา การอัศจรรยและ
คําพิพากษาแหงพระโอษฐของพระองค (1 พงศาวดาร 16:12)
หลายปมาแลวที่ดิฉันเริ่มนําบันทึกประจําวันมารวมไวในการภาวนา โดยบันทึก
คําทูลขอและความปรารถนาจากใจที่ทูลขอ
ความชวยเหลือจากพระเยซูเจาดวยหมึกสี
ขอคิดสําหรับวันนี้
น้ําเงิน ซึ่งดูแลวเหมือนดิฉันจะขอบางสิ่ง
วันนี้ขาพระเจาจะรําลึกถึง
พระพรของพระเจาอยางไรดี จากพระเจาตลอด
ปหนึ่งพอฤดูหนาวและปใหมใกลเขา
มา ดิฉันรูสึกวาพระเจาทรงดลใจใหเริ่มบันทึกสิ่งที่รูสึกโมทนาพระคุณพระเจา ดิฉัน
จึงตัดสินใจจะเขียนบันทึกดวยหมึกสีดําและจาหัวเรื่องวา “พระเจาทรงโปรด” แลวก็
ตองประหลาดใจเมื่อไดเห็นพระพรหลายอยางที่พระองคทรงมอบใหดิฉันตลอดวัน
มีทั้งเล็กและใหญมากมายนาอัศจรรย
ดิฉันเริ่มมองเห็นความรักและพระพรของพระเจาที่มากขึ้นทุกขณะตลอดวัน จึง
ไมมองขามความนาอัศจรรยของพระเจาอีกตอไป เดี๋ยวนี้ถาเปดบันทึกประจําวันอาน
ดิฉันจะเห็นพระพรหลายอยางทีเ่ ขียนดวยหมึกสีดําอยางเดนชัด ถาเราบันทึกพระพร
ของพระเจาที่ไดรับแตละวันแลว เราจะรูจักความรักของพระเจาดีขึ้น
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอใหขาพระองคทั้งหลายรูตัวมากขึ้นวาแตละวันพระองคทรง
อํานวยพรใหมากมายหลายวิธี ขออธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนวา “ขาแตพระบิดา
แหงขาพระองคทั้งหลายผูทรงสถิตในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพ
สักการะ ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค ใน
สวรรคเปนอยางไรก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหาร
ประจําวันแกขาพระองคทั้งหลายในกาลวันนี้... สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
เรเบคคา ซีตัน (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน โมทนาพระคุณพระเจาที่ทรงอวยพรให
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การอัศจรรยเกิดขึ้น

17 ม.ค
2017

วันอังคาร อาน ยอหน 16:22-24
เรารูวาพระเจาทรงชวยคนทีร่ ักพระองคใหเกิดผลอันดี
ในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงทีพ่ ระองคไดทรงเรียก
ตามพระประสงคของพระองค (โรม 8:28)
แพทยตรวจพบวาซาบาโลลูกชายอายุหกขวบของผมเปนเนื้องอก หลังจากตรวจ
รางกายหลายครั้งรวมทั้งการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจสองครั้ง ทําใหรูวาเนื้องอกกําลังใหญ
ขึ้นและไมอาจรักษาไดดวยการฉายรังสี
หลังจากที่ตรวจพบเนื้องอกไดหาป ความลําบากในการเคลื่อนไหวรางกายของ
ซาบาโลมีมากขึ้น กระดูกสันหลังบิดเบี้ยวไปมาก จนนั่งไดไมสะดวกสบาย ตองนอนอยู
บนเตียงเปนสวนใหญ จะไปโรงเรียนก็ยิ่งลําบากมาก ตอนตื่นนอนซาบาโลจะพูดวา
“ผมไมอยากโตขึ้นเปนคนพิการแบบนี้เลย” แตเรายังวางใจในพระเจาและไมทิ้งความเชื่อ
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2006 เราไดพบการอัศจรรย ผูอํานวยการศูนยเนื้องอก
โอนยายซาบาโลไปใหแพทยผาตัดซึ่งเขาใจความทุกขลําบากและเมตตาเขา จึงตัดสินใจ
เสี่ยงผาตัดเอาเนื้องอกออก การผาตัดประสบความสําเร็จ โดยเราไมตองเสียคารักษา
เลย ในโลกที่ดูเหมือนแทบไมมีเพื่อนบานที่รักชอบพอกันเชนปจจุบัน ความเมตตา
ปราณีของแพทยผูนี้ไดชวยรื้อฟนความเชื่อของผมขึ้นใหมวา “พระเจาทรงชวยคนที่รัก
พระองคใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง”
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่โปรด
วันนี้ “พระเจาทรงกระทํา
นําขาพระองคทั้งหลายเขามาอยูในพระมรรคา
ใหสําเร็จไดทุกสิ่ง”
แหงความเมตตาของพระองค ทูลในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
อารนัลโด เค. อิงโก (ลูวันดา แองโกลา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เด็กๆ ที่อยูระหวางผาตัด
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ไมยอมแพ

18 ม.ค
วันพุธ อาน 1 เธสะโลนิกา 4:1-3
2017
ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ในที่สุดนี้ เราขอวิงวอนและเตือนสติ
ทานในพระเยซูเจาวา ทานไดเรียนจากเราแลววาควรจะ
ประพฤติอยางไร จึงจะเปนที่ชอบพระทัยพระเจา ทานกําลังประพฤติ
อยางนั้นอยูแลว แตขอประพฤติใหยิ่งๆ ขึ้นไป (1 เธสะโลนิกา 4:1)

เมื่อหลายเดือนกอน ดิฉันกับกลุม อธิษฐานของคริสตจักรรวมกันทําพันธกิจถักผา
คลุมไหล และเริ่มถักไหมพรมกับสตรีกลุมหนึ่ง เมื่อเริ่มถักสองสามแถวแรกดิฉันทําไดดี
หลังจากนั้นแลวก็ทําเสนไหมพรมขาดจนในที่สุดก็ถักไดไมเรียบรอย จึงตองรื้อออกดวย
ความผิดหวังและเริ่มถักใหม เมื่อตัง้ ใจฝกนานเขาดิฉันก็เปนชางถักไหมพรมที่ดีคนหนึ่ง
การติดตามพระเยซูก็เหมือนกับประสบการณของดิฉันตอนฝกถักโครเชต ขณะหาทาง
เจริญขึ้นในความสัมพันธกับพระเจาอันเปนเรื่องนาทาทาย และใชวาจะทําถูกทุกครั้งไป นี่
ไมใชเรื่องใหมสําหรับคริสเตียนเรา ในพระคัมภีรที่อานวันนี้เปาโลหนุนใจคริสเตียนใหเชื่อ
ในพระเจายิ่งๆ ขึ้นไปแมจะพบการทาทายก็ตามที การเดินทางชีวิตคริสเตียนตองขยันและ
อดทน ถึงจะทําไดไมถูกเสมอไปแตก็ไมยอมแพงายๆ
เดี๋ยวนี้ดิฉันรวมทําพันธกิจถักผาคลุมไหลกับกลุมอธิษฐานเปนเดือนทีห่ าแลว งาน
ใหมที่พระเจาทรงเรียกใหทํานี้พิสูจนแลววาประสบความสําเร็จ ดิฉันไดพบปะคนหนาใหมๆ
และไดแบงหลายอยางใหกันและกัน ถึงแมดิฉันจะทําเสนไหมขาดและบางครั้งตองเริ่มตน
ทําใหม แตก็สามารถทําผาคลุมไหลสวย ชวยใหทําพันธกิจเพื่อรับใชผูที่ดิฉันไมเคยเห็น
หนาได ทําใหการเดินทางชีวติ ดวยความเชื่อและ
พันธกิจนี้ดําเนินตอไปได ซึ่งดิฉันจะไมยอมแพ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ความสัตยชื่อและจริงใจ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดประทานความ
ตอพระเจานั้นตองมีความ
เขมแข็งใหขาพระองคทั้งหลายไดรับใชพระองค
แมครั้งแรกๆ ขาพระองคจะทําผิดพลาดไปบาง
อดทนและเพียรพยายาม
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คลอไดน กลาสโกรว-บรูคส (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน สมาชิกกลุมทําพันธกิจเพื่อชวยบําบัดรักษา
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ของหัก

19 ม.ค
วันพฤหัสบดี อาน เอเฟซัส 4:25-32
2017
ถาทานนําเครื่องบูชามาถึงแทนบูชาแลว และระลึกขึ้นไดวา
พี่นองมีเหตุขัดเคืองขอหนึ่งขอใดกับทาน จงวางเครื่องบูชา
ไวทหี่ นาแทนบูชา กลับไปคืนดีกับพี่นองผูน ั้นเสียกอน
แลวจึงคอยมาถวายเครื่องบูชาของทาน (มัทธิว 5:23-24)

ถามีสิ่งใดเสียหาย ผมจะคิดอยูสามอยางคือ 1) ผมไมสบายใจ 2) ผมรูส ึกผิดหวัง 3)
ผมตองแกไขใหได ขอที่หนึ่งและที่สองนั้นอยูไดไมนานเทาไรนัก ผมพรอมที่จะหาเครื่องมือ
มาซอมอยางรวดเร็ว ผมชอบรื้อของออกเปน
ขอคิดสําหรับวันนี้
ชิ้นๆ และดูวา มันทํางานไดอยางไรหรือตอง
ซอมอยางไร เพราะผมเปนชางซอม
พระเจาทรงปรารถนาจะมี
แตการซอมสิ่งของนั้นงายกวาซอม
สัมพันธภาพอยางลึกซึ้งกับเรา
ความสัมพันธ หลายครั้งผมทําใหคนอื่น
เจ็บใจเพราะใชคําหยาบหรือมีใจต่ําทราม ถาเปนเชนนีผ้ มอยากจะวิ่งไปที่กลองเครื่องมือ
หยิบประแจ ไขควงหรือคีมออกมา แตเครื่องมือดังกลาวไมสามารถบรรเทาความเจ็บปวด
ที่ผมกอขึ้น และคําพูดเทานั้นก็ไมพอที่จะขจัดความเจ็บปวดอยางรุนแรงของคนอื่นที่ผม
พูดไมดีออกไปโดยไมเจตนา
ถาเราพูดใหคนอื่นเจ็บใจ เราสามารถหันมาหาพระวจนะของพระเจา ที่นั่นเราจะพบ
คําเตือนใหกลับใจและตองไดรับอภัยโทษ ถาเรากลับใจใหมจริงๆ แลว พระเจาจะทรงชวย
เราใหพนจากความเดือดรอน แมกระทั่งสิ่งที่เราทําใหตัวเอง ทรงสอนเราใหคืนดีกัน (มัทธิว
5:23-24) และเตือนใหเราอดทน (สดุดี 40:1-3) การซอมความสัมพันธที่แตกราวแลวไมใช
เรื่องงาย แตขอใหคิดถึงพระสัญญาของพระเจาและมองดูความสําเร็จตามพระสัญญาที่เกิด
ขึ้นกับชีวิตประชาชนของพระเจาในพระคัมภีรแลว เราจะมีความหวังและความสัมพันธของ
เราจะดีขึ้น เพราะพระเจาทรงอยูดวยชวยนําเรา
อธิษฐาน พระเจาขา โปรดนําขาพระองคทั้งหลายใหพูดความจริงและแสดงความเมตตา
กรุณาขณะที่แสวงหาการอภัยและฟนสภาพจิตใจขึ้นมาใหม ในนามพระเยซูคริสต อาเมน
แกรี เอ. มิลเลอร (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังหางานใหม
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คุณคาของปจจุบัน
20 ม.ค
2017
วันศุกร อาน ปญญาจารย 7:13-18
เมื่อเวลามีความเจริญก็จงชื่นชมยินดี แตเมื่อถึงเวลาอับจนก็จง
พินิจพิจารณา พระเจาทรงบันดาลใหมีทั้งสองอยาง เพื่อมนุษย
จะไมคนไดวาเมื่อเขาลวงไปแลวจะมีอะไรมา (ปญญาจารย 7:14)
บายวันศุกรครั้งหนึ่ง ขณะที่กําลังขับรถไปตามถนนระหวางรัฐสาย 95 นอกกรุง
วอชิงตัน ดี.ซี. พอมาถึงไฟก็กระพริบสง
สัญญาณเตือนใหระวังวา อีก “สองไมล
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขางหนาจราจรแออัด” ดิฉันจึงคิดในใจวา
ความกระวนกระวายไมอาจ
อยางนั้นหรือ ทําไมตองบอกดวย เพราะ
ตอชีวิตใหยาวออกไปได
ตอนบายวันศุกรจราจรบนถนนสาย 1-95
ก็แออัดอยูแลว แลวก็มีคําเตือนตอไปบอกวา “คอยระวังเพื่อหยุดรถ” ดิฉันถึงบางออ
และเขาใจวาคําเตือนทั้งหมดไมสามารถแสดงทอนเดียวได ตองแบงเปนสองทอนสลับ
กัน ตลกดีที่ดิฉันอานคําเตือนทอนที่สองกอนทอนแรก ถาพระเจาจะทรงเผยใหเห็น
อนาคตของเราก็คงไมมีความหมายถาไมมีปจจุบันชวยใหเขาใจ เหมือนกับที่อานคําเตือน
ทอนสองกอนทอนแรกนั่นแหละ
ทําใหดิฉันคิดถึงพระธรรมปญญาจารย 7:14 เพราะดิฉันอยากรูเสมอวาสถานการณ
ตอไปจะเปนอยางไร โดยเฉพาะเมื่อกําลังผานเวลามีความทุกขเข็ญใจ พระเจาทรงเผย
ใหดิฉันเขาใจอยางชัดเจนวา ถาจูๆ พระองคทรงเผยใหเราเห็นลวงหนาวาอนาคตจะ
เปนอยางไร อนาคตที่วานั้นจะไมมีความหมายจนกวาเราจะประสบเหตุการณวันนี้กอน
เพราะปจจุบันยอมนําไปสูอนาคต หากเราเอาแตกระวนกระวายใจเรื่องในอนาคต ก็ขอ
ใหนึกถึงพระสัญญาที่วาพระเจาทรงอยูกับเราเสมอทั้งปจจุบันและอนาคต
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอใหขาพระองคทั้งหลายมีความสุขความยินดีในวันนี้ แมวา
ขาพระองคไมแนใจในเรื่องอนาคต ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เชยันน อารมสตรอง (เวอรจิเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ใชรถใชถนน
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พายุชีวิต

21 ม.ค
2017

วันเสาร อาน สดุดี 55:4-8)
จงมอบภาระของทานไวกับพระเจา และพระองคจะทรงค้ําจุนทาน
พระองคจะไมทรงยอมใหคนชอบธรรมคลอนแคลนเลย (สดุดี 55:22)
วันนั้นเปนวันที่มีพายุพัดรุนแรง ฟารองฟาแลบเกิดขึ้นรอบดาน เสียงพายุรอง
ครวญคราง ฝนตกและพายุทอรนาโดกระหน่ําอยางรุนแรง สถานีวิทยุในเมืองเอเธนส
รัฐจอรเจียซึ่งผมทํางานระหวางศึกษาที่วิทยาลัย เจาของสถานีสรุปเหตุการณหลังจาก
ถายทอดขาวชวงเชาตามปกติวา “วันนี้ที่เอเธนสเปนวันดีและนาอยู” ตอมาเมื่อพบทาน
ที่ประตูหองโถงผมกระเซาทานเรื่องสภาพอากาศปจจุบันโดยถามวา “วันนี้ที่เอเธนสเปน
วันดีและนาอยูไดอยางไรกันครับ” ทานโอบไหลผมแลวบอกวา “ลูกเอย ในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่สองนั้นผมเปนนักบินทิ้งระเบิด เมื่อสงครามเริ่มใหมๆ เครื่องบิน
ของผมถูกยิงตก ผมตองเปนเชลยอยูในคายสงคราม หลังจากประสบการณที่ลําบาก
แสนสาหัสครั้งนั้นแลว ผมสัญญาวาถาผมปลอดภัยดีแลว ผมจะไมยอมใหอะไรมา
ทําลายความสุขของผม ทุกวันเมื่อไดกลับมาอยูที่เอเธนสนี้ยอมเปนวันดีมีความสุข”
หลายปมานี้ผมคิดถึงคําพูดของทานบอยๆ และเขาใจแลววาเมื่อพบพายุในชีวิต
ของเราเมื่อใด เรามักจะลืมความสุขที่เคยไดรับเมื่ออยูในความรักของพระเจา บอยแค
ไหนที่เราลืมพระพร พระเมตตา พระคุณและความรักของพระเจา เพราะมัวแตสนใจวา
จะมีพายุอะไรพัดเขามาใกลจนลืมวางใจในพระเจา วันนี้ถาเราพบพายุชีวิตก็ขอใหจํา
คําพูดของเจาของสถานีวิทยุคนนั้น ผมขอบคุณ
ที่พระเจาทรงประทับอยูดวยคอยชวยสงบพายุ
ขอคิดสําหรับวันนี้
รายในชีวิตให
พายุชีวิตมาแลวก็จากไป
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงดูแล แตความรักของพระเจา
ไมเปลี่ยนแปลง
รักษาขาพระองคทั้งหลายระหวางเกิดพายุราย
ในชีวิต ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลารรี เวยน (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียง
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22 ม.ค
2017

ดูศักยภาพ

วันอาทิตย อาน 1 ซามูเอล 16:1-13
อยากลาวโทษเขา เพื่อพระเจาจะไมทรงกลาวโทษทาน
(มัทธิว 7:1)
ไมตนนั้นมีแคใบบางๆ สองใบยื่นออกนอกกระถางดินสกปรกใบหนึ่ง คนขาย
ตนไมที่เดินกันขวักไขวคนหนึ่งถามวา “คุณจะซื้อมันไหมคะ” ทีแรกดิฉันคิดในใจวา
เราจะซื้อตนไมผอมๆ อยางนี้หรือ แตพอนึกขึ้นไดวายังมีที่วางนิดหนอยที่ขอบหนาตาง
ขนาดพอดีกับเจากระถางที่นาเกลียดใบนั้นดิฉันจึงซื้อมา ถามันตายก็เห็นจะไมเสียหาย
อะไร เมื่อหลายเดือนผานไปก็มีอีกใบหนึ่งแตกออกมา แลวก็อีกใบหนึ่งและใบตอๆ ไป
พอไดรับแสงแดดอุนๆ และไดน้ํา เจาตนไมเล็กๆ ตนนั้นก็เริ่มงอกงาม
ทุกครั้งที่มองดูตนไมซึ่งเดี๋ยวนี้งามสะพรั่งก็คิดถึงที่ดิฉันดวนลงความเห็นเรื่อง
ศักยภาพของทุกสิ่ง ตั้งแตตนไมจนถึงคนงายเกินไป เชน เธอคงใชการอะไรไมได ดูซิ
เธอมีแตรอยสักเต็มตัว หรือเขามาจากครอบครัวอยางนั้นจะทําอะไรเปน หรือคงไมมี
ใครจางเขาหรอกเพราะเพิ่งออกจากคุก
พระเจาทรงทอดพระเนตรที่ใจ ไมใชที่รูปกายภายนอกหรือที่สิ่งแวดลอม พระเยซู
ทรงสอนไวในพระธรรมมัทธิว 7:1 วาอยากลาวโทษ แทนที่จะทําเชนนั้น เราควรชวย
ผูอื่นใหรูจักความรัก ความหวงใยและพระคุณของพระเจา แลวถอยมาคอยดูความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
อธิษฐาน พระเจาขา วันนี้ขอทรงชวยขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายใหเลิกกลาวโทษผูอื่น ใหขาพระองค
วันนี้ขาพเจาจะพยายาม
ดูผูอื่นดวยสายพระเนตร
เห็นวาแตละคนมีคุณคาและสรางขึ้นตามพระของพระเจา
ฉายาของพระองค ในนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
แนนซี คลารค (มิชิแกน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ขาพเจาเคยกลาวโทษเขา
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วางใจในพระเจาผานการเปลี่ยนแปลง

23 ม.ค
2017

วันจันทร อาน ปฐมกาล 28:15-46
พระเจาตรัสวา เราเปนพระเจาใกลแคคืบ... คนใดจะซอน
จากเราไปอยูในที่ลับเพื่อเราจะมิไดเห็นเขาไดหรือ พระเจาตรัสวา
เรามิไดอยูเต็มฟาสวรรคและโลกดอกหรือ (เยเรมีย 23:23-24)

การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวติ สามารถทําใหเราสับสนหรือหลงทาง เมื่อสิ่งตางๆ
ในชีวิตที่คุนเคยเปลี่ยนเปนตรงกันขาม ทําใหดูเหมือนวา
พระเจาทรงอยูหางเหินหรือเมินเฉย นี่คือความรูสึกของผม ขอคิดสําหรับวันนี้
เมื่อสองปกอน หลังจากยายมาอยูยานการคาที่วุนวายใน พระเจาทรงอยูใกล
มหานครอิสตันบูลซึ่งมีพลเมืองอาศัยอยูมากกวา 15 ลาน
แมในที่หางไกล
คน ผมกับภรรยาและลูกสองคนยายเขามาอยูในบานเชา
เล็กๆ แหงหนึ่งในเมืองที่มีคนแออัดยัดเยียด ตรงนั้นเปนบริเวณที่ถนนยานธุรกิจสองสาย
ตัดกัน เสียงการจราจรดังอื้ออึงทั้งกลางวันและกลางคืนชนิดที่ผมไมเคยพบเห็นมากอน
เสียงระฆังเรียกคนใหละหมาดดังมาจากสุเหราตางๆ ที่อยูบริเวณใกลเคียง ทําใหผมรูสึก
หางจากพระเจามาก เดี๋ยวนี้ผมอยูหางหลายพันไมลจากบานที่มีเนื้อที่กวางขวางและมีตน
ผลไมมากมาย เมื่อมาเจอสิ่งแวดลอมที่ไมคุนเคยทั้งแสงและเสียงเชนนี้ ทําใหผมทูลถาม
ดวยความสงสัยวา “พระเจาขา ขาพระองคไดยินเสียงพระองคถูกตองแลวหรือ หรือวาทรง
อยูดวยที่นี่ที่ขาพระองคยายมา”
แลวผมก็จําพระดํารัสที่พระเจาทรงถามวา “เรามิไดอยูเต็มฟาสวรรคและโลกดอกหรือ”
(เยเรมีย 23:23) จึงรูวาพระเจาทรงหนุนใจใหผมวางใจในพระองคผูเมตตาเสมอ แมใน
ยามที่ผมประสบกับความเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอนอยางใหญหลวง ผมหนีความ
อารักขาและความใกลชิดของพระเจาไมพนแมที่นี่จะอยูหางไกลและไมคุนเคย อันที่จริง
แลวระหวางวันเดือนปหลังจากนั้น การประทับอยูของพระเจาดูออกจะจริงจังสําหรับผม
ยิ่งกวากอนตอนอยูในสิ่งแวดลอมที่สะดวกสบายเสียอีก
อธิษฐาน พระเจาขา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหวางใจในพระองคทั้งเมื่อเกิดความ
ไมแนนอนและเปลี่ยนแปลงและเมื่ออยูในสิ่งแวดลอมที่วาเหวไมสะดวกสบาย ขอโปรด
ใหขาพระองคหันมาหาพระองคผูทรงเปนพระสหายและพระผูชวยอยูเปนนิตย อาเมน
ทิโทธี ออสติน (ตุรกี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ประสบกับความเปลี่ยนแปลง
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ทรงเรียกทุกคนที่มีจิตอาสา
24 ม.ค
2017
วันอังคาร อาน อพยพ 35:4-9
อิสยาหบันทึกไววา "ขาพเจาไดยินพระสุรเสียงขององคพระผูเ ปนเจา
ตรัสวา 'เราจะใชผูใดไป และผูใดจะไปแทนเรา” แลวขาพเจาทูลวา
“ขาพระองคอยูนี่พระเจาขา ขอทรงใชขาพระองคไปเถิด'” (อิสยาห 6:8)
พระดํารัสจากอิสยาหขอนี้เปนหนึ่งในหลายๆ ขอที่ประทับใจคุณแมของผมมาก
จนทานอยากเปนมิชชันนารี หลายครั้งผม
ขอคิดสําหรับวันนี้
ไดยินคุณแมเลาวา ทานรูตัววาไดรับการ
ทรงเรียกตั้งแตเปนเด็กใหไปเทศนาที่ตาง
ถาขาพเจามีจิตอาสา พระเจา
จะทรงมอบงานใหขาพเจาทํา แดน แตทานเกิดในครอบครัวที่ยากจนและ
ไรการศึกษา อันที่จริงแลวทานเปนคนแรก
ในครอบครัวที่เรียนจบชั้นมัธยมปลาย ถึงอยางนั้นทานก็ถวายตัวรับใชตามการทรง
เรียกของพระองค โดยเขาศึกษาพยาบาลศาสตร ที่นั่นทานไดพบหนุมนักศึกษาแพทย
ศาสตรคนหนึ่งซึ่งไดรับการทรงเรียกใหเปนมิชชันนารีในตางแดนเชนกัน
แมผมจะคุนกับพระวจนะขอนี้ดี แตเมื่อวันอาทิตยกอนผมไดรับความเขาใจใหม
ที่ลึกซึ้งวาพระเจาทรงตองการผูมีจิตอาสาจํานวนมาก ไมวาจะเปนคนจนหรือคนรวย
มีการศึกษาหรือไรการศึกษา พระองคทรงยินดีตอนรับทุกคนที่มีใจอาสา พระองคทรง
มีงานใหแตละคนทํา ไมวาจะเปนใครก็ไดทั้งนั้น
ในพระคัมภีรที่เราอานวันนี้ โมเสสบอกลูกหลานของอิสราเอลวา ผูใดมีน้ําใจ
กวางขวางใหผูนั้นนําของมาถวายพระเจาสําหรับใชในงานพิเศษ คําวา “ผูใดมีน้ําใจ
กวางขวาง” (อพยพ 35:5) ฟงแลวนาอัศจรรยใชไหมวาพระเจาทรงยินดีตอนรับผูมี
จิตอาสามากมายและทรงมอบงานพิเศษใหแตละคนทํา
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค โปรดประทานน้ําใจกวางขวางแกขาพระองค
ทั้งหลายเพื่อจะไดรับใชพระองค ในนามพระเยซูคริสตพระบุตรของพระองค อาเมน
แฮเรียต มิคาเอล (เค็นทักกี้)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใหมีน้ําใจรับใชพระเจา
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ตอบรับดวยใจ

25 ม.ค
วันพุธ อาน โรม 8:18-39
2017
ความรักมั่นคงของพระเจาไมเคยหยุดยั้ง และพระเมตตา
ของพระเจาไมมีสิ้นสุด เปนของใหมอยูทุกเวลาเชา
ความเที่ยงตรงของพระองคใหญยิ่งนัก (เพลงคร่ําครวญ 3:22-23)
ดิฉันสะอื้นอยูออมกอดของสามี “ทําไมถึงเปนเชนนีด้ วย” โอกาสชื่นชมยินดีกลาย
เปนความหมดหวัง หลังจากทํางาน 24 ชั่วโมงทารกเพศชายของเราก็เสียชีวิต หาสิบ
ปหลังจากนั้นดิฉันยังจําความเย็นยะเยือกในหองที่โรงพยาบาล เสียงสั่นเครือของพยาบาล
และคําพูดของหมอที่บอกวา “ผมเสียใจที่เด็กไมรอดชีวิต” ดิฉันไมอยากยอมรับคําพูด
ของทานและความคิดของดิฉันสับสนวุนวาย ตองพยายามอยูหลายวัน หลายเดือน
และหลายปที่จะลืมความผิดพลาดครั้งนั้น เปนความผิดของดิฉัน ของแพทยหรือวา
ของพระเจา เหตุไฉนพระเจาผูเมตตาทรงยอมใหเกิดเรื่องนี้ดวย
ความโศกเศราสุมอยูในใจของดิฉัน เห็นลูกของเพื่อนเกิดมาทําใหดิฉันน้ําตาไหล
หาใชความยินดีไม เห็นแผนกขายของเลนเด็กในหางแลวทําใหดิฉันสลดใจ เด็กๆ
ทําใหดิฉันคิดถึงความนากลัวที่เกิดขึ้นวันนั้น ดิฉันยังคร่ําครวญถึงอดีตและยังถาม
ปญหานั้นจนวันนี้ ทั้งๆ ที่ไมมีคําตอบที่นาพอใจ มีแตการอธิษฐานและอานพระคัมภีร
เทานั้นที่ชวยปลอบใจไดอยางลึกล้ํา ทําใหดิฉันมีความยินดีทามกลางความเศราเสียใจ
ความรักมั่นคงของพระเจาและความเมตตาสงสารของพระองคพยุงดิฉันไว แมความ
ทรงจําจะทําใหน้ําตาไหลแตดิฉันวางใจในพระปญญาวา พระเจาทรงใหเกิดสิ่งดีและ
ไมดีในชีวิตของเรา ทรงปรับปรุงแกไขและให
มีการเริ่มตนใหม
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดนําขาพระองค
การอธิษฐานและอาน
ทั้งหลายใหผานพนความเศราสลดใจ ขอให พระคัมภีรชวยจรรโลงใจ
ขาพระองคเห็นแสงสวางและรําลึกถึงความรัก
ขาพเจาขณะโศกเศรา
ของพระองค ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ปามีลา เจ. คาลดเวลล (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่สูญเสียบุตรของตน
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ชารตแบตใหม
26 ม.ค
วันพฤหัสบดี อาน ยอหน 12:20-33
2017
พระเยซูตรัสวา “บัดนี้จิตใจของเราเปนทุกข” (ยอหน 12:27)
เพื่อนคนหนึ่งนําสมารทโฟนเครื่องใหมมาใหผมดูคุณสมบัติ ทันใดนั้นเครื่องสง
เสียงปบๆ เขาจึงอานคําเตือนในเครื่อง พอไดยินไดยินเสียงฮัมเบาๆ แลวจอก็ดํามืด
เพื่อนของผมพูดดวยความผิดหวังวา “แบตหมดผมไมไดชารตไว” แมแตมือถือที่มี
ประสิทธิภาพมากก็ยังจําเปนตองชารตแบตเตอรี่ใหมซึ่งเปนเรื่องสําคัญจะขาดเสียไมได
ขอพระคัมภีรที่อางถึงขางบนนี้ พระเยซูตรัสถึงพระองคเองวาทรงเปนทุกขพระทัย
เพราะทรงทราบวัตถุประสงคของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในชั่วโมงนั้นวา พระองคจะทรงพลี
พระชนมเพื่อมนุษยชาติทั้งปวง พระเจาทรงประกาศใหทุกคนทราบวาพระเยซูจะทรง
ไดรับเกียรติ พระเยซูผูทรงบําเพ็ญทุกขและผูที่อยูในเหตุการณตอนนั้นตองการพลัง
จากพระวจนะของพระเจา
บางครั้งเราก็เหมือนกับโทรศัพทมือถือของเพื่อนผมที่จําเปนตองชารตแบตใหม
แมแตบรรดานักบุญที่วาทรงพลังที่สุดแลวก็ยังจําเปนตองไดรับแรงหนุนใจ ถาชีวิต
ของเราถูกทาทายและเครียดจัดจิตวิญญาณจะเปนทุกข นั่นแหละคือเวลาที่เราหันมา
หาพระเจาเพื่อรับแรงหนุนใจใหเขมแข็ง บางทีพระเจาก็ตรัสกับเราผานทางคําพูดของ
เพื่อนที่มีใจเมตตาสงสารหรือทางการอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร นัน่ คือเวลาที่พระเจา
จะทรงชารตแบตใหมใหเรา ถาชีวิตรูสึกเหี่ยวแหงเมื่อใดและไมรูจะกาวตอไปไดอยางไร
เราสามารถชารตพลังไดจากพระเจาผูทรงรักเรายิ่งนัก
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอทรงเตือน
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคทั้งหลายใหดูที่พระองคเพื่อ
เมื่อชีวิตของเราหมดเรี่ยวแรง
จะไดฟนพลังชีวิตขึ้นมาใหม ในพระนาม
พระเจาทรงสามารถชารต
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
พลังจิตใหมใหเราได
สตีฟ เบิรนส (อารคันซอ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังหาทางทําใหชีวิตสดชื่นขึ้นใหม
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มองหาความงาม

27 ม.ค
2017

วันศุกร อาน มัทธิว 25:31-40
แลวพระมหากษัตริยจะตรัสกับเขาวา ‘เราบอกความจริงแก
ทานทั้งหลายวา ซึ่งทานไดกระทําแกคนใดคนหนึ่งในพวกพี่นองของเรา
นี้ ถึงแมจะต่ําตอยเพียงไร ก็เหมือนไดกระทําแกเราดวย’ (มัทธิว 25:40)
เมื่อเริ่มออกเดินทางไปออสเตรเลียฝงตะวันตกเพราะตั้งใจไปชมดอกไมปา ขณะที่
ขับรถไปรอบๆ ดิฉันสอดสายสายตาดูริมถนนที่
ขอคิดสําหรับวันนี้
เคยเห็นพวกมันเคยขึ้นอยูตอนมาครั้งกอน แต
วันนี้ขาพเจาจะแสดง
เพราะตอนนี้เราเดินทางมากอนฤดูและหลังจากมี
ความรักของพระเจาแก
ฝนตกไมเพียงพอ ตนไมหลายชนิดจึงไมออกดอก
คนที่ดูเหมือนไมนารัก
มีคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาที่นี่เปนประจําบอก
เราวา “เห็นกองหินหางจากถนนไหม คุณตองไปใหไกลกวานั้นอีก ถามองจากถนนจะ
ไมเห็นหรอก” เมื่อทําตามคําแนะนําของเธอ เราจึงพบดอกไมปาขึ้นอยูในที่ไมนาเปนไป
ไดอยางที่สุด แตก็พบพวกมันขึ้นอยูตามซอกหินและซอกกรวดและมีดอกขนาดจิ๋ว
มากมายบานสดใสอยูบนพื้นดินที่แหงแลงเปนหยอมๆ ซึ่งเราไมคิดวาจะไดพบความ
งามในที่รอนและแหงแลงอยางนั้น
ในทํานองเดียวกันนีท้ ี่บางครั้งเรามองไมเห็นความงามของคนที่พบกันเปนครั้งแรก
แตถาใชเวลามองดูใหลึกลงไปอีก เราจะเห็นคุณคาในตัวของทุกคน ไมวาพระเยซูทรง
เดินทางไปที่ไหน พระองคจะทรงคบคาสมาคมกับผูที่สังคมรังเกียจ ไมมีใครรักคนที่
ถูกมองวาเปนคนไมสะอาด พระองคทรงขอใหเราทําเชนนั้นดวย
อธิษฐาน ขาแตพระเจาแหงความรัก โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหใชเวลาดูความงาม
อยางที่พระองคทรงมองเห็นในผูอื่น ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลีนอร วอรตัน (นิวเซาธเวลส ออสเตรเลีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เดินทาง
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ฝกหยุดพัก

วันเสาร อาน มัทธิว 11:28-30
เพราะวาผูใดที่ไดเขาสูการพํานักของพระเจาแลว ก็ไดพักงานของตน
เหมือนพระเจาไดทรงพักพระราชกิจของพระองค เหตุฉะนั้น
ขอใหเราทั้งหลายพยายามทีจ่ ะไดเขาสูการพํานักนั้น เพื่อจะได
ไมมีผหู นึ่งผูใดหลงไปเหมือนคนทีไ่ มเชื่อฟงเหลานั้น (ฮีบรู 4:10-11)
ดิฉันนั่งอยูที่กลอง ฟงเพลงจากหูฟงที่ครอบศีรษะอยู มือและเทาขยับไปตาม
เสียงเพลงที่ดิฉันกําลังฝกแสดงบนเวที ตาจองดูที่ตัวโนต เพลงบทนั้นเลนสนุกและ
งายดี ทันใดนั้นดิฉันไดยินแตเสียงตุมๆๆๆ จาก
ขอคิดสําหรับวันนี้
ไมตีกลองของดิฉัน เสียงเพลงที่เปดฟงจบลงแลว
การหยุดพักในพระเจา
แตดิฉันยังตีกลองตอไป เพราะวาไมไดสังเกต
ใหดีที่สุดนั้นตองฝกหัด เครื่องหมายที่บอกใหหยุดเลน
ดิฉันเปดเพลงอีกและเริ่มผงกศีรษะไปตาม
จังหวะเพลง พอใจลอยแควินาทีเดียวเทานั้นก็เผลอไปไมไดหยุดตีกลองอีกเหมือนเดิม
ดิฉันรูวาความผิดพลาดเชนนั้นจะทําใหการแสดงเสียหาย วิธีแกมีอยางเดียวเทานั้น
ก็คือตองฝกหยุดเลนตามที่โนตเพลงบอกใหหยุด ดิฉันจึงฝกครั้งแลวครั้งอีก เมื่อฝก
มากพอดิฉันก็สามารถเลนไดอยางถูกตอง
ในที่สุดเมื่อปดเพลงและวางไมตีกลองลงแลว ดิฉันถึงนึกขึ้นไดวาในชีวิตจริง
ดิฉันก็ไมไดหยุดพักเหมือนกัน บอยเหลือเกินเมื่อถึงเวลาหยุดพัก ดิฉันยังคงแสดง
ความสามารถของตนเองตอไปไมยอมหยุด และจําไดวาพระเจาทรงตองการใหดิฉัน
พักและอยูเงียบๆ นับตั้งแตนั้นมาดิฉันจึงตัดสินใจวาจะฝกหยุดพัก โดยพระคุณของ
พระเจา เราจึงสามารถฝกตามจังหวะที่พระองคทรงกําหนดไวใหเราแตละคนเลน
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหฝกหยุดพักผอนจําเพาะ
พระพักตรพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เชอรรี ลอเรนซ (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักตนตรี
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ยังเขียวและสดอยู

29 ม.ค
วันอาทิตย อาน สดุดี 92:6-15
2017
คนชอบธรรม... แกแลวก็ยังเกิดผล มันมีน้ําเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู
เพื่อแสดงวาพระเจานั้นเที่ยงธรรม พระองคทรงเปนพระศิลา
ของขาพระองค ในพระองคไมมีความอธรรม” (สดุดี 92:12, 14-15)
เมื่อยืนอยูใตตนสิโคยาซึ่งขึ้นอยูทามกลางตนไมอายุยืนยาวที่สุดในโลกในปา
สงวนแหงชาติ ผมตองแหงนหนาขึ้นเสมอและรูสึกอัศจรรยใจที่ไดประจันหนากับสิ่ง
เกาแกแตยังมีชีวิตและเติบโตอยู ผมรูสึกอยางเดียวกันนี้เมื่อขึ้นไปบนภูเขามะกอกเทศ
และเห็นหมูไมที่พระเยซูทรงเคยนั่งอธิษฐานอยูใตตนของมัน ตนไมที่เกาแกขนาดนี้
ยังมีชีวิตอยูไดอยางไรกัน
ครั้งสุดทายทีผ่ มไปเยี่ยมชมตนสิโคยา ผมนึกเอะใจขึ้นมาทันทีวาแมแตสิ่งเกาแก
ก็สามารถสะทอนพระสิริของพระเจาได รวมทั้งพวกเราที่รูสึกวามีชีวิตผานปฐมวัยมา
แลวนานโข โดยเฉพาะผูที่จําเปนตองมีผูอื่นชวยทําภารกิจประจําวันให
เมื่อรูตัววาชราแลวและรูสึกหมดหวังหรือหมดอาลัยตายอยาก ผมถามตัวเองวา
ทําไมหนอพระเจาถึงใหผมยังมีชีวิตอยู เหตุไฉนพระองคไมทรงรับผมกลับบานเสียที
แลวก็นึกถึงตนสิโคยา มันยืนตนอยูที่นี่เพื่อชี้ใหเราแหงนหนาขึ้นดูบนฟาสวรรค พระเจา
ยังทรงทํางานทางพวกเราที่ผานชีวิตมายาวนาน ถึงเราจะแกชราแตก็ยังเปนอนุสรณ
เตือนใจใหรูวาพระเจาทรงรักและหวงใยเราอยู
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอบพระคุณที่ทรง
ขาพเจาไมแกเกินไป
ประทานชีวิตใหอยูยั่งยืนยง โปรดสอนขาพระองค
ที่จะประกาศความรัก
ทั้งหลายใหดํารงชีวิตอยูดวยการขอบพระคุณ
และความดีของพระเจา
พระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
อัลวิน อี. ทรูคาโน (เนบรัสกา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนชรา
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ขุมทรัพยในใจ

วันจันทร อาน มัทธิว 16:19-21
ทรัพยสมบัติของทานอยูทไี่ หน ใจของทานก็อยูทนี่ ั่นดวย (มัทธิว 6:21)
ลูกสาวของดิฉันตองการจัดและตกแตงหองของเธอที่รกรุงรังดวยของที่ระลึก
และของเลนเด็กเสียใหม เมื่อดิฉันชวยเก็บมันออกไปและตกแตงใหใหมดวยผามาน
และที่นอนใหสีกลมกลืนกันแลวก็ชื่นใจที่เห็นหองดูสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย
เดี๋ยวนี้โตะของเธอมีที่สําหรับวางดอกไมและพระคัมภีร ดิฉันหวังวาตาของลูกจะได
สัมผัสความสวยงามและใจไดสัมผัสพระเจา คิดแลวทําใหดิฉันรูสึกสบายใจ
แตเมื่อดิฉันพยายามทําความสะอาดบานสวนที่เหลืออยู ก็พบวาการเก็บกวาด
หองของลูกสาวที่รกรุงรังนั้นทําไดงาย แตพอมาเก็บกวาดหองของตนเองบางก็แสนยาก
ของที่ระลึกที่สะสมไวเตือนความจําเหลานั้นไมเพียงแตรกกายเทานั้น แตทําใหรกและ
หนักใจดิฉันดวย รวมทั้งสื่อสังคมและกิจกรรมอื่นๆ ก็สามารถเขาครอบครองความคิด
ของดิฉันจนเหลือที่ไวใหสะสมเรื่องฝายวิญญาณเพียงนอยนิด
ถาเราจัดเวลาไวสําหรับอธิษฐานและอานพระคัมภีรประจําวันจะทําใหจิตวิญญาณ
ของเราเขมแข็งดวยขุมทรัพยจากพระคัมภีร พระปญญาและการทรงนําจะชวยเราใหมี
ความสัมพันธและรับใชทั้งพระเจาและประชาชนของพระองคได
อธิษฐาน พระเจาขา โปรดชวยขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายใหกําจัดสิ่งตางๆ ที่ทําใหชีวิตของ
ถาขาพเจาขจัดของรกรุงรัง
ขาพระองครกรุงรังและจูงใจใหเหินหาง
ออกไป ก็เทากับเตรียมใจไว
จากพระองค ขอใหใจของพระองคเต็ม
สําหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
ไปดวยพระวจนะและแรงกระตุนจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ฟรีดา ยัง (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน แมและลูกสาว
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ลองชิมดู

31 ม.ค
2017

วันอังคาร อาน สดุดี 34:8-14
ขอเชิญชิมดูแลวจะเห็นวาพระเจาประเสริฐ
คนที่ลี้ภัยอยูในพระองคก็เปนสุข (สดุดี 34:8)
ถาผมถามเรื่องความนิยมรับประทานหางจระเขผัดเผ็ด บางคนบอกวา “รสชาติ
ของมันเหมือนเนื้อไก” แตพูดถึงจระเขแลว
ขอคิดสําหรับวันนี้
ผมคิดไมออกสวนไหนของมันมีรสอรอย
พระคุณของพระเจาบํารุงเลี้ยง
“เหมือนเนื้อไก” หลังจากเพื่อนรวมงานที่
ขาพเจาใหอิ่มหนําสําราญใจ
ไวใจกันลองกินจานเด็ดที่ภัตตาคารแหง
หนึ่ง ผมจึงตัดสินใจลองชิมดวยตนเอง
รสชาติของมันไมเหมือนเนื้อไกแตก็ดีกวาที่คิดไว เมื่อผัดแลวทําใหคิดถึงกุงและเมื่อ
ทําเปนไสกรอกก็อรอยมากอยางคิดไมถึง
การแสดงอาการตออาหารจานใหมนี้ เชน นาขยะแขยง นาลองชิมและอรอยดี
อาการเชนนี้ปรากฏอยูในเรื่องความเชื่อของผมดวย ที่ผูเขียนเพลงสดุดีหลายทานพูดถึง
ความดี พระเดชานุภาพ พระเมตตา ความอุดมสมบูรณและความรักของพระเจา เปน
การหนุนใจเราใหรูไกลยิ่งกวาแคเรื่องพระสิริของพระเจาเทานั้น แตใหเรา “ลองชิมดู”
แลวจะรูดวยตนเองวาพระเจาประเสริฐ
การลองชิมความดีของพระเจาก็เหมือนกับที่เราลองชิมอาหารรสเด็ด เราจะพบ
พระคุณความรักที่หลอเลี้ยงจิตวิญญาณใหอิ่มหนําเกินกวาที่คิดไวและเตือนใจใหรูจัก
สิ่งที่เราใฝหาอยางลึกล้ํา พระเจาทรงอุดมดวยความดีและความรักมั่นคง
อธิษฐาน ขาแตพระเจา จิตใจของขาพระองคทั้งหลายกระหายหาความจริง ความรัก
ความหวังและความยินดีที่มีอยูในพระองคอยางที่ใจขาพระองคใฝหา ขอขอบพระคุณ
พระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แคสเซียส รูอิ (เซาธแคโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน พอครัวแมครัว
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1 ก.พ
2017

รักษาใจบอบช้ํา

วันพุธ อาน 1 โครินธ 13:1-13
แตทานทั้งหลายจงแสวงหาของประทานอันใหญยิ่งกวานั้น
(1 โครินธ 12:31)
เรามีสุนัขแกพันธุบีเกิ้ลตัวหนึ่งชื่อเจาเตี้ย เมื่อสิบเจ็ดปกอนโนนมันกระเซอะกระเซิง
เขามาในบริเวณบานของเรา มันคงถูกรังแก
ขอคิดสําหรับวันนี้
และหนีมา สังเกตไดจากอาการที่มันรีบถอย
มีใครในชีวิตของขาพเจา
หนีเมื่อคนใดคนหนึ่งในบานเราเขาใกลมัน
ตองการไดยินวาจาที่เปยม
ดวยพระคุณและความรักบาง แตไมนานมันก็เปนเพื่อนกับเจาโอลี่สุนัข
ของเราและกลายเปนสวนหนึ่งของครอบครัว
เราโดยปริยาย แตก็เริ่มไวใจเราที่ละนิดและยอมใหเราลูบหัวทีละหนอย
หลายปตั้งแตเจาเตี้ยมาอยูกับเรามันเปลี่ยนไปมาก เดี๋ยวนี้ถาคนใดคนหนึ่งใน
บานเรียกชื่อมัน มันจะวิ่งหูตั้งและกระดิกหางเขามาหาแลวหงายหลังใหลูบทอง แสดง
วามันวางใจวาเราเปนคนในครอบครัวของมัน โดยความรัก การเอาใจใสดูแลและ
ความสุภาพ ทําใหมันรูวาสามารถไวใจครอบครัวใหญที่นาอัศจรรยของมันได
บางครั้งผูคนที่เขามาในชีวิตของเราก็เหมือนกับเจาเตี้ย พวกเขาเจ็บปวดทางกาย
ใจ อารมณและวิญญาณจนวางใจใครแทบไมไดเลย ครอบครัวของพระเจาสามารถ
เริม่ ใหการบําบัดรักษาคนจิตใจบอบช้ํา ถาเราใชเวลาชวยหาที่ปลอดภัย ใหพักอาศัยดวย
ความรัก นาไวใจและเปยมดวยพระคุณแลว เราสามารถมีสวนในการทรงสรางใหม
และไถชีวิตคน
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอใหขาพระองคทั้งหลายชวยบําบัดรักษาคนบาดเจ็บดวย
ความรักและฤทธิ์อํานาจของพระคริสต ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
บี. เจ. แมทเธียส (มิสซิสซิปป)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูใหที่อยูอาศัยแกสัตว
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ในพระหัตถพระเจา

2 ก.พ
วันพฤหัสบดี อาน อิสยาห 49:8-16
2017
ดวยพระหัตถเขมแข็งและพระกรที่เหยียดออก
เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย (สดุดี 136:12)
หลายปกอนลูกสาวอายุสิบสามปของเราจําเปนตองผาตัดเหยียดกระดูกสันหลัง
ผลของการตรวจสอบทําใหเราหวาดกลัว เพราะสวนที่คดงอนั้นกวางใหญ คงตองใช
เวลาผาตัดนานหนอย
ระหวางผาตัดดิฉันกับสามีอธิษฐานพรอมกับครอบครัวและเพื่อนๆ ประมาณสี่
ชั่วโมงที่รอคอยอยูนั้น เพื่อนคนหนึ่งเขามาหาที่หองนั่งรอและยื่นรูปแกะสลักขนาดเล็ก
เปนทูตสวรรคกําลังพนมมืออธิษฐานและสลักคําวา “พระเจาทรงอุมทานไวในอุงพระหัตถ
ของพระองค” เห็นแลวรูสึกอุนใจขึ้นมาทันที ภาพพระเจาทรงอุมลุกสาวและพวกเรา
ระหวางการผาตัดนั้นมีพลังเตือนใจใหรูวา เราไมไดตอสูดวยความกลัวตามลําพัง ลูกสาว
ของเราผานการผาตัดมาดวยดีและปจจุบันนี้หายแลว รูปแกะสลักขนาดเล็กอันนั้นตั้ง
เดนอยูในหองนั่งเลนและคอยเตือนใจใหรูวาพระเจาทรงอุมชูดิฉันอยู
หลายครั้งดิฉันหวนคิดถึงภาพตนเองอยูในพระหัตถพระเจา ตลอดประวัติศาสตร
ที่ประชาชนของพระเจาตองทนทุกขลําบาก อิสยาหชวยเตือนใจพวกเขาใหรูวาถึงจะ
ประสบอะไรมาพระเจาก็ทรงอุมพวกเขาไว พวกเราที่ตองทนความทุกขกับความเจ็บปวด
ขณะลุยผานชีวิตที่สุดลําเค็ญก็ไดรับคําหนุนใจวา พระเจามิไดอยูกับเราเทานั้น แต
ทรงอุมเราไวในพระหัตถดวย
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน พระเจาผูบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์
พระเจาทรงอุมขาพเจาดวย
โปรดเตือนใจใหรูวาพระองคทรงกําลังอุม
ความรักและหวงใยทุกวัน
ขาพระองคทั้งหลายไวในพระหัตถของ
พระองค ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แพทริเชีย เอ็ม. แดเนียลส (ฟลอริดา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน แพทยผาตัด
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จากสามเปนสามสิบ
3 ก.พ
วันศุกร อาน ลูกา 16:1-13
2017
คนที่สัตยซื่อในของเล็กนอยจะสัตยซื่อในของมากดวย และคนที่
อสัตยในของเล็กนอย จะอสัตยในของมากเชนกัน (ลูกา 16:10)
ทุกวันศุกรพยาบาลของโรงเรียนคนหนึ่งมารับเปใสอาหารตางๆ ที่คริสตจักรของ
เราไปใหโรงเรียนในทองถิ่นสองสามแหง เพื่อสงตอไปใหเด็กๆ ที่ไมมีอะไรกิน หลังจาก
นั้นสองสามสัปดาหมีอีกหลายโรงเรียนโทรฯ มาขอเปอาหารดวย ดูเหมือนวาแคชั่วขาม
คืน สิ่งที่เราเริ่มทําใหเพียงสามโรงเรียนกลายเปนสามสิบ แตละครั้งเราใหโดยไมลังเล
ใจ แตแลวก็เริ่มสงสัยวาคริสตจักรเล็กๆ อยางเราจะใหเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไดอยางไร
สมาชิกยังบริจาคเงินและอาหารเพื่อใสเปตอไปทุกสัปดาห โดยไมไดใชเงินจาก
งบประมาณคริสตจักรเพื่องานนี้ เพราะคริสตจักรใชงบประมาณสําหรับพันธกิจอื่นๆ
อยูแลว นาประหลาดใจที่เรามีอาหารใสเปเพียงพอเสมอ
พันธกิจนี้ทําใหเราเห็นไดวา สิ่งที่พระคัมภีรบอกไวประสบความสําเร็จ พระเยซู
ตรัสวาคนที่ซื่อสัตยในของเล็กนอยจะซื่อสัตยในของมากดวย พระคัมภีรยืนยันกับเรา
วาพระเจาจะทรงจัดหาให ถาเราตอบรับการทรงเรียกของพระเจา เราจะรูวาความเชื่อ
เล็กนอยสามารถเปดประตูใหพระเจาทรงสําแดงฤทธิ์เดชยิ่งใหญนายําเกรงได
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหเปนคนสัตยซื่อในทุกสิ่ง
โดยเฉพาะในเรื่องเล็กนอย ขอใหขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
เชื่อวาพระองคจะทรงจัดเตรียมไวให ขณะ
พระเจาจะทรงเพิ่มการถวาย
ที่ขาพระองคพยายามปรนนิบัติรับใชผูอื่น
ที่ขาพเจาทําดวยใจซื่อสัตย
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แอนดี แคลปป (นอรธแคโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เด็กๆ ที่มีอาหารไมพอรับประทาน
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เปาหมายใหม

4 ก.พ
2017

วันเสาร อาน สดุดี 127:1-2
ถาพระเจามิไดทรงสรางบาน บรรดาผูท ี่สรางก็เหนื่อยเปลา
(สดุดี 127:1)
เราอยูระหวางวันหยุดพักที่นิวยอรก อันเปนเมืองสําคัญทางประวัติศาสตรที่
ภาคเหนือของประเทศอังกฤษ ซึ่งเต็มไป
ขอคิดสําหรับวันนี้
ดวยอาคารยุคพระนางเอลีซาเบธ บานสไตล
พระเจาทรงสามารถ
จอรเจียและวิคทอเรีย อาคารโบสถ กําแพง
ซอมแซมและประทาน
เมืองแบบยุคกลางและยุคโรมันยังคงเหลือ
เปาหมายใหมแกขาพเจาได
อยู ระหวางพักอยูที่นั่นเราสังเกตเห็นคนงาน
กําลังปฏิสังขรณตึกเกาแกอยูใกลเคียง แตละวันพวกเขาจะมากันแตเชาและเริ่มขน
อุปกรณตางๆ ที่ใชในการบูรณะตึกเกาขึ้นใหมใหยืนหยัดทนการทดสอบของกาลเวลา
ไดตอไป พวกเขาชวยกันขนเศษหินเศษไมลงมากองไวเพื่อจะขนไปทิ้ง
เชาวันหนึ่งหลังจากนั้น ขณะที่กําลังอธิษฐานและฟงพระดํารัสของพระเจาอยู ดิฉัน
นึกถึงสดุดี 127:1 ที่กลาววา “ถาพระเจามิไดทรงสรางบาน บรรดาผูที่สรางก็เหนื่อยเปลา”
จึงทูลขอพระองคใหบูรณะซอมแซมชีวิตของดิฉันโดยใหทรงเห็นวาดิฉันเปนพระวิหาร
ของพระองคที่ตองบูรณะใหมใหดีขึ้น แตพอคิดถึงชางกอสรางดิฉันก็หนักใจที่การ
เปลี่ยนแปลงภายในอาจจะรุนแรงและเจ็บปวดมาก แตก็จําไดวาพระเจาทรงเสด็จมาหา
เราเสมอเพื่อฟนสภาพ เสริมกําลังและเปลี่ยนเปาหมายใหเราใหมดวยความรัก
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอใหขาพระองคทั้งหลายเปดใจยอมใหพระองคทรง
เปลี่ยนแปลงเพื่อจะไดรับใชพระองคอยางมีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
เฟธ ฟอรด (อังกฤษ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนงานกอสราง
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จะฟงพระเจาหรือโกลิอัส
5 ก.พ
วันอาทิตย อาน 1 ซามูเอล 17:41-51
2017
แลวดาวิดก็พูดกับคนฟลิสเตียคนนั้นวา “ทานมาหาขาพเจา
ดวยดาบ ดวยหอกและดวยหอกซัด แตขาพเจามาหาทาน
ในพระนามแหงพระเจาจอมโยธา พระเจาแหงกองทัพอิสราเอล
ผูซ ึ่งทานไดทาทายนั้น (1 ซามูเอล 17:45)
เมื่อดาวิดตอสูกับโกลิอัส ทานตองเลือกอยางใดอยางหนึ่งวาจะเชื่อตามคําเยาะเยย
ของโกลิอัสหรือเชื่อพระสัญญาของพระเจา
ขอคิดสําหรับวันนี้
คําตอบซึ่งทานไดบอกแกชาวฟลิสเตียในขอ
ขาพเจาเชื่อพระสัญญาของ
พระคัมภีรขางบนนี้แสดงวาทานเลือกพระเจา
แลวโกลิอัสก็ถูกตัดศีรษะ
พระเจาทั้งวันนี้และทุกวัน
เราเองก็ตองเลือกทุกวันวาจะเชื่อคําพูด
ของใครดี จะเชื่อคําพูดจากโลกรอบตัวเราหรือพระวจนะของพระเจา ถารูสึกวาโลกกําลัง
บอกเราวา “เจาเปนผูแพ ไรคา ทําอะไรก็ลมเหลว ไมมีใครรักหรอก” แตพระเจาตรัส
ตรงกันขามวา “เจาเปนลูกของเราและเรารักเจาโดยไมมีเงื่อนไข” คําพูดที่เกิดจากความ
สงสัยบอกเราวา “เจาตกงานและกําลังจะอดตาย” แตพระเจาตรัสวา “เราจะเลี้ยงดูเจา”
เมื่อเราไดยินวา “เจาจะมีอายุอยูไดแคหกเดือนเทานั้น” พระเยซูทรงเตือนสติเราวา “ใน
เรา เจาจะมีชีวิตชั่วนิรันดร” เมื่อเสียงในใจเยาะเยยเราวา “เจาเปนบุตรนอยหลงหาย”
แตพระเจาประทานความหวังใหเราวา “เราจะพาเจากลับบาน”
แมเมื่อเรารูสึกวาเหวสุดๆ พระดํารัสของพระเยซูเตือนใจใหรูวา “เราจะอยูกับเจา
ทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:20)
อธิษฐาน พระเจาพระบิดา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหไดยินเสียงของพระองคที่
ตรัสผานพระคัมภีร ผานคนที่มีความเชื่อและผานพระวิญญาณของพระองค ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
เจมส เอ็น วัตคินส (อินเดียนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังสูเพื่อวางใจในความรักของพระเจา
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เดินไปกับเรา

6 ก.พ
วันจันทร อาน สดุดี 37:25-29
2017
ถาพระเจาทรงนํายางเทาของมนุษยคนใด และคนนั้นพอใจ
ในมรรคาของพระองค แมเขาลม เขาจะไมถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาว
เพราะวาพระหัตถพระเจาพยุงเขาไว (สดุดี 37:23 -24)
ดิฉันกับสามีเฝาดูอาดัมลูกชายวัย 11 เดือนหัดเดิน ทุกวันเราจับมือเขาใหยืนขึ้น
และนําเขาหัดเดินสองสามกาว เราพาเขาเดินไปในที่ปลอดอันตราย คอยระวังไมให
เขาเดินเขาในตูหรือเดินชนมุมโตะ ดิฉันจําไดวาครั้งแรกที่อาดัมหกลม เขามองหนา
เราคลายจะพูดวา “ทําไมปลอยใหผมลม” เราไดแตยิ้มใหเขามั่นใจและเอื้อมมือลงไป
ชวยฉุดใหยืนขึ้นแลวเขาก็เดินเตาะแตะตอไปอยางมีความสุขราวกับไมมีอะไรเกิดขึ้น
สําหรับดิฉันแลวประสบการณนี้คลายวิธีที่พระบิดาในสวรรคทรงนําเรา บอยครั้ง
เมื่อมีสิ่งเลวรายเกิดขึ้นดิฉันจะถามวา “พระบิดาเจาขา เหตุไฉนทรงยอมใหลูกลม”
ทุกครั้งพระเจาจะทรงปลอบดิฉันใหกลับมีความมั่นใจ พระองคทรงอยูดวยเสมอและ
ทรงยื่นพระหัตถคอยฉุดดิฉันใหลุกขึ้นเดินตอไป พระเจาไมไดสัญญาวาเราจะไมพบ
การทดลองหรือหกลมเลยแตทรงสัญญาวาจะไมเลิกนําทางเรา โดยพระสัญญานี้เราจึง
สามารถดําเนินชีวิตดวยความมั่นใจตอไปโดยการทรงนําของพระเจา
อธิษฐาน พระเจาพระบิดา ขอบพระคุณที่ทรงนํา
ขาพระองคทั้งหลายทุกยางกาวและเมื่อขาพระองค
ลมลง พระองคทรงฉุดใหลุกขึ้นเดินบนทางอัน
ชอบธรรม ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน

ขอคิดสําหรับวันนี้
ถามือของขาพเจาอยูใน
พระหัตถของพระเจา
ถึงจะสะดุดแตก็ไมลม

ลาโทนิกา แบล็คมอน (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน พอแมที่มีลูกกําลังเดินไดเตาะแตะ
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7 ก.พ
2017

ปลอยใหเปนไท

วันอังคาร อาน ลูกา 4:16-21
พระเยซูจึงเริ่มตรัสแกเขาวา “คัมภีรตอนนี้
ที่ทานไดยินกับหูของทานก็สําเร็จในวันนี้แลว” (ลูกา 4:21)
ชาวอิสราเอลรอคอยพระเมสสิยาหที่พวกเขารูวาจะเสด็จมาปลดปลอยพวกเขา
ใหเปนไท วันหนึ่งพระเยซูทรงทําใหประชาชนในธรรมศาลาตกใจโดยตรัสวา “คัมภีร
ตอนนี้ที่ทานไดยินกับหูของทานก็สําเร็จในวันนีแ้ ลว” หรือพูดอีกอยางไดวาวันนี้เปนวัน
ปลดปลอยพวกทานทั้งหลายใหอิสระ พระดํารัสของพระเยซูยังคงเปนความจริงอยู
ตราบเทาทุกวันนี้ ภารกิจของพระองคในฐานะพระเมสสิยาหคือทรงปลดปลอยทาส
ทุกคนใหเปนไท
ในป ค.ศ. 2008 ขณะเดินทางไปทําพันธกิจที่ประเทศอียิปต ผมพบชายหนุม
คนหนึ่งซึ่งไมนานมานี้เขาพยายามกระโดดลงแมน้ําไนลเพื่อฆาตัวตาย พอสตรีทานหนึ่ง
เห็นความตั้งใจของเขาจึงตะโกนบอกวา “เจาหนุมเอย แกจะกระโดดลงไปตายก็ได
แลวอีกคนหนึ่งเลาจะทําอยางไร” คําถามของหญิงคนนั้นทําใหเขาเลิกทําตามที่คิดไว
และตัดสินใจแสวงหาพระเจา
หลังจากไดยินเรื่องของเขาแลว ผมจึงพยายามแบงปนขาวประเสริฐกับเขา และ
เขายอมรับพระคริสตดวยน้ําตาไหล เมื่อผมกอดเขาไว เขาบอกผมวาเจ็ดปมาแลว ไม
เคยมีใครกอดเขาเลย เขาเพิ่งไดสัมผัสสิ่งที่
ขอคิดสําหรับวันนี้
หมายถึงการปลดปลอยใหเปนไทจริงๆ เปน
ครั้งแรก เรื่องนี้จะไมเกิดขึ้นถาเขาไมไดยินเรื่อง
พระเยซูทรงสามารถ
พระเยซูพระผูทรงปลดปลอยเราใหเปนไทในวันนี้ ปลดปลอยเราใหเปนไท
อธิษฐาน ขาแตพระเยซูคริสตเจา พระองคทรง
มีอํานาจปลดปลอยขาพระองคทั้งหลายใหเปนไท โปรดชวยขาพระองคใหไดหยุดพัก
ในออมกอดของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คริสเตียน อิสเทรต (ซีบู โรมาเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังคิดจะฆาตัวตาย
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รับใชเงียบๆ

8 ก.พ
วันพุธ อาน โรม 12:4-8
2017
ควรจะชวยคนที่มีกําลังนอยระลึกถึงพระวาทะ
ของพระเยซูเจา ซึ่งพระองคตรัสวา
‘การใหเปนเหตุใหมีความสุขยิ่งกวาการรับ’ (กิจการ 20:35)
บิลลสามีของดิฉันเกิดมาเปนคนชางสังเกตและอยากรูอยากเห็น ทําใหเขาเรียนรู
อะไรไดเร็วและพยายามซอมสิ่งตางๆ
โดยไมกลัวพลาด เขาชอบคิดถึงตอน
ขอคิดสําหรับวันนี้
เปนหนุมที่เคยชวย “ลุง” วอลเตอร
การใหดวยใจยินดีของขาพเจา
เพื่อนของครอบครัวซอมรถที่อูใกล
เปนพยานถึงพระคุณของพระเจา
บาน บิลจดจําวิธีตรวจเครื่องยนต
ทดลองขับ ปรับแตง เปลี่ยนอะไหล เปลี่ยนลูกปน ซอมพัดลมและอื่นๆ บิลลจะคอย
สังเกตวาลุงวอลเตอรทําอยางไรแลวลงมือทําดวยตนเอง ตลอดหลายปที่อยูดวยกัน
ดิฉันเห็นความสามารถของบิลลในการซอมหรือสรางอะไรตอมิอะไรใหครอบครัว ให
เพื่อนๆ และบางคนในที่ทํางานหรือที่คริสตจักร ดิฉันเคยหนักใจมีผูคนมาขอใหเขา
ซอมโนนซอมนี่เสมอ บางครั้งมาขอใหทําโดยไมเอยปากทักทายกอนดวยซ้ําไป แต
เมื่อไตรตรองดูแลวดิฉันก็เห็นวา ความสามารถของเขาเปนของประทานจากพระเจา
เมื่อดิฉันเปลี่ยนทัศนคติใหมทุกอยางก็ไมเหมือนเดิมอีกตอไป
เลยนึกสงสัยวาดิฉันเองใชของประทานที่มีอยูโดยไมคิดถึงตนเองหรือไม จะมี
สักวันหนึ่งไหมที่ดิฉันจะโตเปนผูใหญจนไมตองการหรือหวังวา ถาใหบริการผูอื่นแลว
จะไดรับการยกยองและนับถือ ดิฉันเห็นชัดแลววาที่บิลลยอมอุทิศตนเพื่อผูอื่นโดย
ไมไดคาจางนั้นเปนสิ่งที่พระเจาทรงประสงคใหเราทํา ถาใครทําเชนเดียวกับบิลล เรา
จะเห็นวานั่นแหละคือแบบอยางของการรับใชพระเจาอยางเงียบๆ และพยายามทําตาม
พระประสงค
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดดลใจขาพระองคทั้งหลาย ใหใชความสามารถเพื่อ
บริการผูอื่นทุกวันดวยความยินดี ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เดโบราห เบิรค เฮนเดอรสัน (แมสซาชูเซตส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ชางยนต
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พึ่งพิงพระเจา
9 ก.พ
2017
วันพฤหัสบดี อาน สดุดี 28:6-9
พระเจาทรงเปนพระกําลังและเปนโลของขาพเจา (สดุดี 28:7)
อานจดหมายจากเพื่อนที่อยูโพนทะเลแลวปวดใจเพราะเธอถูกสามีทอดทิ้ง ทั้งสอง
แตงงานกันมานานจนกระทั่งลูกๆ โตเปนหนุมสาวแลว ดิฉันอานจดหมายฉบับนั้น
ซ้ําหลายครั้งจึงตัดสินใจวาจะตอบจดหมาย
ขอคิดสําหรับวันนี้
เธอทันที แตไมรูวาจะพูดอยางไรดี
ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิต
ดิฉันจึงขอพระเจาทรงประทานถอยคํา
ขาพเจาก็อยูในความรัก
ที่จะเขียนถึงเธอ ดังนั้นดิฉันจึงเขียนสิ่งที่
ความดูแลของพระเจา
ผลุดขึ้นในความคิดแลวสงจดหมายไปให
เพื่อน หลังจากนั้นก็แทบจําไมไดวาไดเขียนอะไรลงไปบาง
เพื่อนเขียนจดหมายตอบกลับมาวาวันที่จดหมายของดิฉันไปถึงนั้นเธอยืนรองไห
อยูในหองครัว และเงยหนาขึ้นเปนครั้งคราวเพื่อดูทองฟาสีเทาที่ตรงกับอารมณของเธอ
ขณะกําลังลางจานอาหารเชาอยูนั้นเธอรูสึกวาไดยินเสียงตรัสเบาๆ วา “จงเอนหลังพิง
เรา เราจะหนุนเจาไว เพราะเราคือความเขมแข็งของเจา”
พอมาดูตูจดหมายก็พบซองจดหมายของดิฉันวางอยู เมื่อเปดอานก็นึกอัศจรรย
ที่ในจดหมายของดิฉันบอกวา “พระเจาทรงอยูกับเธอ ขอใหเอนหลังพิงพระองคแลว
พระองคจะทรงหนุนเธอไว พระองคคือความเขมแข็งของเธอ” พระเจาทรงประทานคําพูด
ใหจริงๆ ดวย เพื่อใหดิฉันปลอบและหนุนใจเพื่อนที่กําลังโศกเศราเสียใจ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงเปนเพื่อน เปนแรงและกําลังของขาพระองค
ทั้งหลาย โปรดชวยขาพระองคมอบความวิตกกังวลใจไวกับพระองค เพื่อจะไดรับ
สันติสุขที่ทรงประทานให ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
โดโรธี โอเนลล (เซาธออสเตรเลีย ออสเตรเลีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่มีปญหาเรื่องความสัมพันธแตกแยก
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ติดตอสัมพันธกันไว

10 ก.พ
วันศุกร อาน ฮีบรู 10:19-25
2017
อยาขาดการประชุมเหมือนอยางบางคนทีข่ าดอยูนั้น
แตจงพูดหนุนใจกันใหมากยิ่งขึ้น เพราะทานทั้งหลาย
ก็รูอยูวาวันนั้นใกลเขามาแลว (ฮีบรู 10:25)
ผมรับผิดชอบอางเลี้ยงปลาขนาดใหญที่โบสถของเรา เมื่อเร็วๆ นี้ผมละเลยไมได
ดูแลปลาเปนประจําเพราะมีงานหลายอยางตองทํา ปลาหลายตัวจึงปวยและตายไป
สวนที่เหลือก็ไมแข็งแรงและตื่นกลัว ผมจึงรีบชอนพวกมันขึ้นมาไวในถังน้ําสะอาดแลว
เริ่มลางอางปลาและระบบกรองน้ํา สุดทายก็ใสน้ําและปลาลงไปเลี้ยงใหม
ขณะที่เอาใจใสและทําเชนนั้นอยู ผมคิดถึงพระเจาและอธิษฐานวา “พระเจาขา
ขาพระองคเสียใจที่ทอดทิ้งไมไดดูแลอางจนปลาไดรับผลกระทบ” แลวผมก็เขาใจความ
สําคัญของการอธิษฐานและอานพระคัมภีรทุกวันเพื่อจะไดไมขาดการติดตอกับพระเจา
ถาขาดการนมัสการพระเจาประจําสัปดาหและละเลยสามัคคีธรรมจะทําใหเราเหินหาง
จากครอบครัวแหงความเชื่อ การเปนสาวกที่ซื่อสัตยของพระคริสตไดนั้นตองรักษา
ความสัมพันธและติดตอกับพระเจาและกับครอบครัวแหงความเชื่อของเราเสมอ ถา
ขาดการติดตอทั้งสองอยางนี้ไป เราจะอยูในหวงอันตราย จิตวิญญาณจะคอยๆ ตาย
ไปเพราะขาดแคลนทุกอยางที่พระเจาทรง
ขอคิดสําหรับวันนี้
เตรียมไวใหเรา
การติดตอสัมพันธกับ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงรัก
ผูอื่นดวยความรักคือ
และดูแลขาพระองคทั้งหลายอยางดียิ่ง โปรด ความสัมพันธกับพระเจา
ชวยขาพระองคใหรักษาความสัตยซื่อ จริงใจ
และพรอมรับใชพระองค อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ฟลอยด ทวิลลีย (แมรีแลนด)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ไมมีคริสตจักรเปนบานฝายวิญญาณ
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หลับดวยความสุข
11 ก.พ
วันเสาร อาน สดุดี 4:3-8
2017
โกรธก็โกรธเถิด ... จงคํานึงในใจเวลาอยูบนทีน่ อนและสงบอยู...
ขาพระองคจะเอนกายลงนอนหลับในความสันติ... เพราะพระองค
เทานั้นที่ทรงกระทําใหขาพระองคอาศัยอยูอยางปลอดภัย (สดุดี 4:4,8)
หลายปมาแลวดิฉันพาลูกๆ ไปเรียนที่ประเทศแอฟริกาใต เพราะที่ประเทศของ
ดิฉันเสียหายจากภัยสงคราม ดิฉันหาที่พักใหพวกเขาและพบศิษยาภิบาลคนหนึ่งซึ่งจะ
ชวยฝายวิญญาณของพวกเขา สองสามปตอมาเมื่อดิฉันกลับไปเยี่ยมลูกๆ ก็พบวา
ลูกสาวคนเล็กไมไดรับวีซาใหอยูตอในแอฟริกาใต เรากับสมาชิกคริสตจักรบางคนได
อธิษฐานอยูสองวันโดยไมหยุด แตเราก็ยังไมไดรับคําตอบจากสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
เมื่อกลับถึงบานคืนนัน้ ดวยความเหน็ดเหนื่อยและออนแรง ดิฉันนอนลงที่เตียง
และอธิษฐานวา “พระเจาขา โปรดชวยใหขาพระองคอยาทอถอย ขอทรงเผยใหขาพระองค
เห็นทางแกสถานการณที่เกิดกับลูกสาวของขาพระองคดวยเถิด” คืนนั้นหลังจากนอน
หลับแลวดิฉันไดยินเสียงเรียกชื่อของดิฉัน พอตื่นขึ้นก็ไมเห็นมีใครสักคนจึงนอนหลับ
ตอและฝนวามีคนบอกใหอานพระคัมภีรขอที่อางถึงขางบนนี้ อานแลวก็เขาใจวาพระเจา
ทรงตองการใหดิฉันสงบใจรอฟงคําตอบ
วันรุงขึ้นหลังเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสัมภาษณสั้นๆ แลวลูกสาวก็ไดรับวีซา
ใหเรียนตอจนจบการศึกษา ประสบการณนี้ทําใหความเชื่อเรื่องการอธิษฐานของดิฉัน
เขมแข็งขึ้น ถาเราอธิฐานดวยความเชื่อเราก็สามารถวางใจในพระเจาและรอคําตอบตาม
พระประสงคของพระองคได
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน พระเจาผูทรงรักและเมตตา โปรดชวย
ถาวางใจในพระเจา
ขาพระองคทั้งหลายอยาใหหมดกําลังใจ ใหคอยฟง
และทําตามที่ทรงเรียก อธิษฐานในพระนามพระเยซู- ขาพเจาจะไมทอถอย
คริสตเจา อาเมน
มาดาเลนา มานูเอล สิมาโอ (ลูอันดา แองโกลา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครอบครัวที่อยูหางไกลกัน
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ปลอยอดีตไวขางหลัง

12 ก.พ
วันอาทิตย อาน ฟลิปป 3:13-14
2017
อยาจดจําสิ่งลวงแลวนั้น อยาพิเคราะหสิ่งเกากอน (อิสยาห 43:18)
ผมเปนคนมีนิสัยชอบคิดถึงเรื่องในอดีต และชอบสงสัยวาชีวิตของผมจะเปน
อยางไรถาตอนโนนเลือกทําอยางอื่น เชน
อะไรจะเกิดขึ้นถาเมื่อกอนเรียนขับรถ จะ
ขอคิดสําหรับวันนี้
เปนอยางไรถาเขาศึกษาวิทยาลัยอื่นหรือ
เพราะพระคุณของพระเจา
เลือกเรียนวิชาเอกอื่น โลกของผมมีแต
ขาพเจาจึงไมยึดติดอยูกับอดีต
การเนนวา “จะเปนอยางไรถา”
บางครั้งก็ชอบคิดถึงความผิดพลาดที่ทําไปแลว ผมจึงครุนคิดและทนกล้ํากลืน
ความรูสึกผิดบาปตอไป เริ่มทูลขอพระเจาใหทรงอภัยซ้ําซาก โดยลืมไปวาพระองค
ทรงใหอภัยแลวและผมสามารถหลุดพนจากความผิดบาปในอดีตได
พระเจาไมทรงประสงคใหเราคนใดคนหนึ่งฝงชีวิตไวกับอดีต เมื่อพระเจาทรง
ใหอภัยแลวก็ใหเราปลอยวางความผิดพลาดในอดีตไวขางหลังและมีชีวิตอยูในปจจุบัน
เราจะชื่นชมกับชีวิตปจจุบันถาไดลิ้มชิมรสความรักของพระเจา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับความรักและการใหอภัยที่ทรงปลดปลอย
ขาพระองคทั้งหลายออกจากอดีต โปรดชวยขาพระองคใหมีชีวิตอยูกับปจจุบัน ขอ
อธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนวา “ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลาย ผูทรงสถิต
ในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพสักการะ ขอใหแผนดินของพระองค
มาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค ในสวรรคเปนอยางไรก็ใหเปนไปอยาง
นั้นในแผนดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแกขาพระองคทั้งหลายในกาล
วันนี้... พระสิริเปนของพระองคสืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
แพทริก แคสเซิลเบอรี (มิสซิสซิปป)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่พยายามมีชีวิตอยูกับปจจุบัน
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ความเชื่อไมโฉงฉาง
13 ก.พ
วันจันทร อาน มัทธิว 6:1-4
2017
พระเยซูตรัสวา “นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไป
จนกวาจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:20)
ครอบครัวของเราอาศัยอยูที่อีตันเวย ตอนเปนเด็กดิฉันคิดวาพระเจาประทับอยู
ที่โบสถของเราและเชื่อวาบานของพระเจาอยูในตึก
ขอคิดสําหรับวันนี้
สีน้ําตาลที่ครอฟตัน พารคเวย ทั้งนี้ก็เพราะที่นั่น
พระเจาทรงยิ้มที่เราทํา
ดวยความเชื่ออยูเงียบๆ ผูคนแตงกายเรียบรอย ทั้งมีความอดทนและมี
เมตตา ดูราวกับวาพระเจามีตาคอยดูแลพวกเขา
ทุกเชาวันอาทิตย พอโตขึ้นอีกหนอยก็เรียนรูวาพระเจาทรงประทับอยูทุกแหงหนและ
ทรงสถิตในเราถาเชิญพระองคเขามาในใจ พระเจาทรงอยูกับเราเสมอและทรงดูแล
เราตลอดเวลา
จําไดวาเคยรูสึกทึ่งตอนที่รูวาพระเจาทรงสนพระทัยเราอยางสัตยซื่อทุกวัน ไมใช
เฉพาะตอนที่เราแตงตัวดีที่สุดในวันอาทิตยเทานั้น พระเจาทรงทอดพระเนตรในใจเรา
และทรงรูความคิดลึกๆ ของเราทุกวันตลอดสัปดาห
พระเจาทรงยิ้มเสมอเมื่อเราแอบทําความเมตตาแมแตเล็กนอยอยูหลังฉากโดยไม
หวังสิ่งตอบแทน พระองคทรงพอพระทัยที่เรามีน้ําใจชวยเพื่อนบานผูชราหิ้วของที่ซื้อ
จากรานคาและมีใจเอื้อเฟอเลี้ยงแมวเรรอนทุกคืน หรือแอบอธิษฐานเผื่อคนแปลกหนา
ดิฉันดีใจที่รูวาพระเจามิไดทรงประทับอยูที่เดียวหรือวันเดียวตอสัปดาห
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายทําสิ่งตางๆ ใหพระองคทรง
พอพระทัยในวันนี้ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เคย แอล. แคมเบลล (คอนเน็คติกัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เด็กๆ ในโบสถ
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รางกายของพระคริสต

14 ก.พ
วันอังคาร อาน 1 โครินธ 12:20-27
2017
เราถูกขนาบรอบขาง แตก็ไมถึงกับกระดิกไมไหว
เราจนปญญาแตก็ไมถึงกับหมดมานะ เราถูกขมเหงแตก็ไม
ถูกทอดทิ้ง เราถูกตีลงแลว แตก็ไมถึงตาย (2 โครินธ 4:8-9)
คืนหนึ่งขณะที่ผมกับภรรยานั่งฟงเพลงเพราะๆ อยูในหองแสดงคอนเสิรต ทันใด
นั้นไดยินเสียงโทรศัพทของผมดังขึ้น เมื่อหยิบขึ้นดูก็รูวาลูกสาวโทรฯ มาขัดความสุข
เพราะลูกสาวไมเคยโทรฯ ในเวลาเชนนี้มากอน และยิ่งซ้ํารายกวาที่คิดไว เธอบอกวา
“คุณพอคะ แอนดีเสียชีวิตอยางกะทันหันเพราะหัวใจลมเหลวแลวคะ”
แอนดีลูกเขยของเราเปนคนดี เขาเปนครูสอนพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ชีวิต
ของเขาเปนพยานถึงความรักของพระเจา
วันรุงขึ้นเราจึงบินไปอยูกับลูกสาวและหลานสามคนที่ประเทศอังกฤษ เราไดรับ
ความรักและการชวยเหลือจากเพื่อนๆ หลายคน นักเรียนของแอนดีเขียนคําสดุดี
ยกยองเแอนดี เราอธิษฐานขอใหผลงานของเขาเกิดดอกออกผลทางความเชื่อซึ่งเรียน
จากแอนดี ระหวางที่เต็มไปดวยความโศกเศรา เราก็พบวาการเปนสวนของรางกาย
พระคริสตนั้นสําคัญอยางไร และรูสึกวาความรักของพระเจาที่ทรงเผยใหเห็นผานทาง
ประชาชนของพระองคนั้นนาอัศจรรยแคไหน
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายรูวาพระองคประทับอยูดวย
วันนี้ขาพเจาจะขอบพระคุณที่มี
เสมอ โปรดชวยขาพระองคใหจดจํา
สวนเปนรางกายของพระคริสต
พลังความรักของพระองคในเวลาที่
ขาพระองคประสบความทุกขใจ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ซบิกนิว โชนักกี (วารเมีย มาซูเรีย โปแลนด)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครู
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แสงนิรันดร
15 ก.พ
2017
วันพุธ อาน ยอหน 1:1-18
พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายวา “เราเปนความสวางของโลก
ผูท ี่ตามเรามาจะไมเดินในความมืด แตจะมีความสวางแหงชีวิต”
(ยอหน 8:12)
ผึ้งใชตําแหนงดวงอาทิตยเปนตัวนําทาง ดิฉันคิดถึงเรื่องนี้ขณะนั่งอยูในเต็นท
ตอนกลางคืนดูผึ้งตัวหนึ่งซึ่งติดอยูขางใน มันพยายามหาทางบินกลับรังของมัน แสง
อาทิตยเปนทางเดียวเทานั้นบอกใหมันรูวาจะบินกลับไปที่นั่นไดอยางไร แตขางนอก
เต็นทมืดมิด แสงสวางจาที่สุดที่มันมองเห็นก็คือที่โปะไฟฟาของเรา มันจึงบินหึ่งไป
รอบๆ หลังคาเต็นทและบินเขาหาโปะไฟที่หอยอยูครั้งแลวครั้งเลา บางครั้งก็บินชน
บางครั้งบินผานไปไดในวินาทีสุดทาย ผึ้งตัวนั้นอาจจะหลงผิดคิดวานั่นเปนแสงอาทิตย
ที่จะชวยใหมันหาทางบินกลับรังได
มันงายดีที่จะเฝาดูภาพนี้และคิดวาเจาผึ้งตัวนั้นกําลังทําอะไรของมัน และนั่นไมใช
แสงสวางแทที่มันตองการหรอก บอยสักเทาไรหนอที่คนเราเดินตามความสวางจอมปลอม
เพราะเชื่อวาจะสามารถนําเราไปยังที่ที่เราตองการไป บอยแคไหนที่เราวางใจในเงินทอง
ครอบครัวหรือพลังความคิดวาจะนําเราไปยังที่เราจําเปนตองไปใหได แทนที่จะวางใจ
ในพระเจาผูทรงนําทางของเรา เมื่อทุกสิ่งดูเหมือนมืดไปหมดก็งายที่เราจะวางใจแสงที่
เรามองเห็นกอน หรือบางสิ่งที่ทําใหเรารูสึกปลอดภัย หรือชวยใหควบคุมสถานการณ
มีแตพระเจาเทานั้นสามารถชวยเราใหออกจากความมืดและนําเราไปสูอิสรภาพได
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยให
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคทั้งหลายติดตามความสวาง
วันนี้ขาพเจาจะติดตาม
ของพระองคคือพระเยซูคริสตผูทรงเปน
แสงสวางแทที่มาจากพระเจา
ความสวางแท ทูลอธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
อาลินา คานัสกี (อาริโซนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนเลี้ยงผึ้ง
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พระเจาทรงเฝาดูแลรักษา

16 ก.พ
วันพฤหัสบดี อาน มัทธิว 6:25-34
2017
พระเจาทรงเปนผูอ ารักขาทาน
พระเจาทรงเปนที่กําบังทีข่ างขวามือของทาน (สดุดี 121:5)
เมื่อสิบสามปกอนดิฉันปวยเปนโรคหลอดเลือดในสมองอยางรุนแรง ตอนนั้น
ดิฉันอายุแค 52 ปและมีสุขภาพดี โรคหลอดเลือด
สมองทําใหดิฉันเปนอัมพาตตั้งแตคอลงไปจนไม
ขอคิดสําหรับวันนี้
สามารถพูดหรือรับประทานอาหาร ภายในสองนาที
วันนี้พระเจาทรงเฝา
อารักขาขาพเจาอยู
เทานั้นทําใหชีวิตของดิฉันเปลี่ยนไปหมด
ปถัดไปดิฉันพยายามรื้อฟนสิ่งที่หายไปให
กลับคืนมาใหม พระเจาทรงเฝาอารักขาดิฉันอยู จากการที่เปนคนน้ําลายไหลยืด ไม
สามารถเคลื่อนไหวและหายใจไมไดถาไมมีเครื่องออกซิเจนชวย กลายเปนคนที่หายใจ
ไดดวยตนเองและขยับศีรษะได หลังจากพยายามอยางหนักเปนเวลาหนึ่งปดิฉันก็กลับ
มาอยูบานได แตหลังจากนี้ดิฉันจะทําอยางไรตอไป จะใหดูทีวีหรือฟงเพลงตลอดวัน
อยางนั้นหรือ สองสามปแรกดิฉันพยายามอยางหนักแตก็ยังไมนาพอใจเพราะความคิด
ของดิฉันยังไมมีประสิทธิภาพ พระเจาทรงอารักขาและชวยดิฉันผานทางเพื่อนคนหนึ่ง
จนสามารถทําอะไรดวยตนเองไดมากขึ้น เดี๋ยวนี้ดิฉันสามารถควบคุมลอเข็นไดโดย
ใชศีรษะและหมอนพิง ทุกตัวอักษรและคําพูดในบทความนี้ดิฉันเขียนโดยใชสายตา
พระเจาทรงเฝาอารักขาเราอยูและทรงเห็นวาเราจําเปนตองมีคนอื่นหรืออุปกรณ
ชวยแสดงความคิดของเราใหคนอื่นรูและเขาใจ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบคุณพระองคที่ทรงเฝาอารักขาขาพระองคทั้งหลายใน
เวลาที่จําเปน ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เกล บาบูลา (นิวเจอรซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เปนอัมพาต
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17 ก.พ
2017

ของประทานจากพระเจา

วันศุกร อาน 1 โครินธ 12:7-31
การสําแดงของพระวิญญาณนั้นมีแกทุกคน
เพื่อประโยชนรวมกัน (1 โครินธ 12:7)
พี่สาวของดิฉันเกษียนจากการเปนครูสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ สวน
ดิฉันเกษียนหลังจากเปนพยาบาล เมื่อเร็วๆ
ขอคิดสําหรับวันนี้
นี้เรามีสวนเกี่ยวของกับงานชวยเหลือคนลี้ภัย
ขาพเจาจะใชของประทาน ที่ขัดสนซึ่งเปนงานคอนขางยาก แตก็คิดวาเรา
รับใชพระเจาไดอยางไร
กําลังติดตามพระคริสตดวยการใหบริการผูอื่น
เราทุกคนมีชีวิตและหนาที่แตกตางกันไป บางคนอาจจะมีงานยุง ตลอดเวลาและ
ใหความชวยเหลือไดทุกโอกาส บางคนอาจจะตองการเวลาอยูเงียบๆ เพื่อพิจารณา
หาทางทํางานของตนใหสําเร็จดวยดี
ดิฉันชอบเปรียบเทียบตนเองกับผูอื่นที่ทํางานใหบริการ และรูสึกวาตนเองทําได
ดีไมเทาเขา ความคิดแบบนี้ไมไดมาจากพระเจา พระคัมภีรสําหรับอานวันนี้บอกใหรูวา
เราแตละคนไดรับของประทานจากพระเจาที่เราสามารถนํามาใชเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและ
กันได
พระเจามิไดทรงหวังใหเรามีความชํานาญหรือพลังระดับเดียวกับผูอื่น ถารูวา
พระเจาทรงประทานความสามารถใหแตละคนแตกตางกันไป (ดู 1 ครินธ 12:10) เรา
ก็สามารถนําของประทานนี้มาบริการซึ่งกันและกันและรับใชพระเจาได
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอบพระคุณที่ทรงประทานตะลันทและความสามารถแก
ขาพระองคทั้งหลาย ขอใหขาพระองคใชเพื่อถวายเกียรติพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แนนซี อาร. เมเยอร (เนบรัสกา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูลี้ภัย
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มั่นใจในพระพร

วันเสาร อาน ฟลิปป 1:18-30
สําหรับขาพเจานั้น การมีชีวิตอยูก็เพื่อพระคริสต
และการตายก็ไดกําไร (ฟลิปป 1:21)

18 ก.พ
2017

แพทยวินิจฉัยวาเกล็นนเพื่อนสนิทของผมเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เขาตองเขา
โรงพยาบาลเพื่อรักษาโดยใชเคมีบําบัด ขณะที่ขับรถไปเยี่ยมเขา ผมคิดวาการไปเยี่ยมจะ
เปนอยางไร ผมเคยไปเยี่ยมเพื่อนๆ ที่นอนโรงพยาบาลโดยไมคาดคิดมากอนซึ่งบางครั้ง
ไมงายเลย คนเรามีปฏิกิริยาตอผลการวินิจฉัยโรคที่เสี่ยงเสียชีวิตแบบนี้ เปนตนวา โกรธ
เครียด เสียใจ ถึงแมเกล็นนเปนคนมองโลกในแงดีเสมอ แตผมไมคิดวาเขาจะมีอารมณดี
ตอนที่ผมเขาไปเยี่ยมเขาในหองพยาบาล ปรากฏวาผมไมควรเปนหวงอยางนั้น การเยี่ยม
เยียนครั้งแรกเปนประสบการณดีกวาที่คิดไว การเยี่ยมอีกหลายครั้งตอมาก็เชนกัน ทุกครั้ง
เกล็นนรสู กึ มีความหวัง เขายินดีตอนรับคนที่มาเยี่ยมและพูดตลกขบขันกับเจาหนาทีข่ อง
โรงพยาบาล ถึงอนาคตจะไมแนนอนแตเขาก็มสี ันติสุข เขาบอกผมตอนไปเยี่ยมครั้งแรกวา
“ถาเวลาของผมจะจบสิ้นก็ไมเปนไร เพราะผมรูวากําลังจะไปที่ไหน” คําตอบของเกล็นนเปน
แบบอยางที่ยิ่งใหญของคนมีความเชื่อ
พระคัมภีรสําหรับอานวันนี้เปนการสรุปความเชื่อของเปาโล ถึงทานจะถูกลามโซอยู
ในคุกและไมแนใจวาจะมีชีวิตรอดหรือจะเสียชีวิต ทานเห็นพระพรไมวาผลทีต่ ามมาจะดี
หรือราย ทานมีความสุขเพราะวางใจในพระเจา เราทุกคนลวนตองพบกับการทาทาย ถาเรา
ยอมรับพระคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของเราแลว เรายอมรูวาจะไมตองเผชิญการทาทาย
ผูเดียวตามลําพัง เราไดกําลังใจจากคําพูดของเปาโลที่สอนวาเราสามารถมีสันติสุขไดไมวา
สถานการณจะเปนเชนไร เพราะรูวาองคพระผูเปนเจาและพระผูชวยใหรอดทรงประทับอยู
กับเราวันนี้และตลอดไปเปนนิตย
อธิษฐาน พระบิดาผูสถิตในสวรรค ขอบพระคุณที่ทรงประทับอยูในชีวิตของขาพระองค
ทั้งหลายและที่ทรงหนุนใจและประทานสันติสุข
ขอคิดสําหรับวันนี้
ใหในยามที่ขาพระองคเดือดรอน โปรดทรงชวย
ขาพระองคแบงปนขาวประเสริฐแหงความรัก
พระเจาตรัสวา “เราจะไม
และพระคุณของพระองคแกผูอื่น ในพระนาม
ละเลยหรือทอดทิ้งทานไป”
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
จอหน บาวน (มินเนโซตา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังรักษาดวยเคมีบําบัด
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อยาละทิ้งหนาที่

วันอาทิตย อาน ลูกา 1:30-37
เราเปนฝพระหัตถของพระองคที่ทรงสรางขึ้น
ในพระเยซูคริสตเพื่อใหประกอบการดี ซึ่งพระเจา
ไดทรงดําริไวลวงหนาเพื่อใหเรากระทํา (เอเฟซัส 2:10)
เมื่อไมนานนี้ ดิฉันไปรับประทานอาหารกลางวันกับลูกชายและรูสึกแปลกใจที่
เขายืนยันจะจายคาอาหารใหโดยบอกวา “แมเอาเงินไปใหคนที่มีความจําเปนจริงๆ ก็
แลวกัน” หลังจากรับประทานแลวเราก็แยกยายกันไป ดิฉันจึงเริ่มเดินทางไปที่สถานี
รถไฟ ทันใดนั้นก็ไดยินเสียงเบาๆ อยูขางหลังบอกวา “ขอโทษครับ” พอหันไปดูก็เห็น
ชายหนุมคนหนึ่ง เขาตองการที่พักแรมสําหรับคืนนั้นและขอเงินจากดิฉัน พอดิฉันไดยิน
เรื่องความจําเปนของเขาก็แนใจวาพระเจาทรงตองการใหดิฉันชวย ดิฉันจึงใหเงินที่คิด
วาจะจายเปนคาอาหารกลางวันและจับมือเขาสัญญาวาจะอธิษฐานเผื่อ เขาขอบคุณ
ดิฉันดวยความซาบซึ้ง
ตอมาขณะที่นั่งอยูบนรถไฟ ดิฉันรูวาพระเยซูทรงประทับอยูกับดิฉันและลูกชาย
ที่รานอาหาร และรูวาพระองคทรงอยูบนถนนตรงที่ดิฉันพบกับชายหนุมคนนั้น
บางครั้งหลังจากทําความดีแลวดิฉันมักจะรูสึกวาจะ “ไมทําหนาที่” นี้ก็ได ถา
เชนนั้นดิฉันก็ตองแยกชีวิตตนเองไมเกี่ยวของกับใครไปตลอดชีวิต ซึ่งมากไปสําหรับ
พระเจา ประสบการณนี้สอนดิฉันวาพระเจาไมเคย “ละทิ้งหนาที่” ของพระองค พระเจา
ทรงเรียกรองเราใหแบงปนความรักความเมตตาทุกที่และทุกเวลา
อธิษฐาน ขอบคุณพระเจาที่ทรงพรอมชวย
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคเสมอ ขอใหขาพระองคทั้งหลาย
วันนี้พระเจาทรงเตรียมทาง
พรอมที่จะทําตามที่พระองคทรงกระตุน
ไวใหขาพเจาไดบริการผูอื่น
ใหชวยเหลือผูอื่นทุกที่และทุกเวลา ใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เฮเซล ฟตซ-กิบบอน (เซอรเรย อังกฤษ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนไรบาน
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รอคอยพระเจา

20 ก.พ
2017

วันจันทร อาน สดุดี 27:1-14
จงรอคอยพระเจา จงเขมแข็งและใหจิตใจของทาน
กลาหาญเถิด เออ จงรอคอยพระเจา (สดุดี 27:14)
กษัตริยดาวิดที่สันนิษฐานกันวาเปนผูประพันธสดุดีบทที่ 27 ทรงมีศัตรูหลายคน
ที่มุงจะเอาชีวิตของพระองค พระองคประกาศ
วาพระเจาทรงเปนความสวาง ความรอดและ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ที่กําบังเขมแข็งของพระองค ถึงดิฉันจะไมมี
วันนี้ขาพเจาจะรําลึก
ศัตรูขูเอาชีวิตแตก็กลัวพายุลมแรง งานที่
วาพระเจาทรงเปนความ
ยุงยากลําบากใจ หรือการตรวจโรคที่นากลัว
เขมแข็งของขาพเจา
เมื่อพบกับการทาทาย สิ่งแรกที่เขามาใน
ความคิดของดิฉันคืออยากจะพูดวา “จงเขมแข็ง...จงรอคอยพระเจา” ตามปกติแลว
ดิฉันจะรูสึกเกร็งที่ทองและวิตกกังวลจนหัวหมุนเพราะความกลัว ในเวลาเชนนั้นดิฉัน
จะเปลี่ยนสดุดีบทนี้ใหเปนคําพูดของตนเองโดยเปลี่ยนคําวา ผูใด เปน สิ่งใด ในขอ
แรกที่วา “ขาพเจาจะกลัวผูใดเลา” เปน “ขาพเจาจะตองกลัวสิ่งใดเลา” ทําใหนึกไดวา
ดิฉันไมไดอยูคนเดียวและสามารถ ”รอคอยพระเจา” แมในยามออนแอ “พระเจาทรง
เปนกําลังที่เขมแข็งแหงชีวิตขาพเจา” (สดุดี 27:1) คิดเชนนี้แลวทําใหอุนใจ ถึงดิฉัน
จะไมไดเขมแข็งดวยตนเองแตรูวาพระเจาทรงอยูดวย
เมื่อยอนคิดถึงชีวิตทั้งหมดของตนเองแลวก็รูวาดิฉันมีความเขมแข็งและความรัก
ของพระเจาไดดวยมือ คําพูดและคําอธิษฐานของผูอื่น คือในชีวิตของดิฉันมีความเขมแข็ง
และความรักของผูอื่นคอยชวยเหลือ พระเจาทรงเขาพระทัยดีวาเรากําลังประสบอะไร
อยู ถึงเราไมสามารถจะพูดอะไรไดนอกจากคําวา “พระเจาทรงเปนกําลังเขมแข็งของ
ขาพเจา” แตก็สามารถระลึกไดวาเราติดสนิทกับพระเจาแหงความรัก
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงเปนที่กําบังเขมแข็งแหงชีวิตของขาพระองค
ทั้งหลาย ขาพระองคไมจําเปนตองกลัวสิ่งใด ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ดอท เฟรนช (นิวเจอรซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่อยูในสถานการณที่นาหวาดกลัว
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งานของพระบิดา

วันอังคาร อาน ลูกา 2:41-52
พระเยซูจึงตอบบิดามารดาวา “ทานไมทราบหรือวา
ฉันตองอยูในพระนิเวศแหงพระบิดาของฉัน” (ลูกา 2:49)
ระหวางอานเรื่องผูเผยพระวจนะหญิงอันนาในพระกิตติคุณลูกาอยูนั้น ดิฉันรูสึก
ละอายใจเพราะอันนาเปนหมายและ “มิไดไปจาก
บริเวณพระวิหารเลย อยูนมัสการถืออดอาหารและ
ขอคิดสําหรับวันนี้
วันนี้ขาพเจาจะทํางาน อธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืน” ดิฉันเองก็เปนมาย
เหมือนกันแตไมเคยอธิษฐานทั้งวัน ยิ่งถืออดอาหาร
ของพระเจาอยางไรดี
แลวยิ่งไมไดทําเลย ดิฉันทําใหพระเจาทรงผิดหวัง
ไหมหนอ พออานตอก็พบเรื่องเยซูตอนทรงมีพระชนมายุสิบสองปที่หายตัวไประหวาง
พอแมเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม สามวันตอมาเมื่อพอแมพบพระองคอยูในพระวิหารจึง
ขอใหทรงอธิบายวาทําไมถึงทรงทําเชนนั้น พระเยซูทรงตอบวา “ทานไมทราบหรือวาฉัน
ตองอยูในพระนิเวศแหงพระบิดาของฉัน” หมายความวาพระองคตองทํางานของพระบิดา ดิฉันคิดวาถูกแลว ถึงดิฉันจะไมไดอธิษฐานทั้งวันและคืนเหมือนอันนา ดิฉันก็
ยังทํางานของพระบิดาไดอยู การหาทางทํางานของพระบิดาหมายถึงการทําตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํา ถาเปนการทําตามแบบอยางของพระเยซูที่ทรงตั้งพระทัยแนวแน
วาจะทําตามพระประสงคของพระบิดา ดิฉันยอมทําได ที่แรกดิฉันคิดวาทําเชนนั้น
ไดยากมาก แตพอใชเวลาภาวนา อธิษฐานและอานพระคัมภีรถึงไดรูวิธีที่พระเจาทรง
สื่อความกับดิฉัน เมื่อดิฉันทําดวยความเชื่อก็เทากับวางใจใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
นําในการทํางานของพระบิดา
พระเจาทรงมอบงานสําคัญใหเราแตละคนทํา เราสามารถทูลขอการทรงนําจาก
พระองคและทําตามไดทุกวัน โดยเชื่อวา “พระองคผูทรงตั้งตนการดีไวในพวกทานแลว
จะทรงกระทําใหสําเร็จ” (ฟลิปป 1:6)
อธิษฐาน ขอบคุณพระบิดาที่ทรงนําทุกยางกาวของขาพระองคทั้งหลายเพื่อใหชีวิต
สะทอนพระสิริของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลอรา แอล. แบร็ดฟอรด (วอชิงตัน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เปนหมาย
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คําอธิษฐานของหลายคน

22 ก.พ
วันพุธ อาน ยากอบ 5:13-16
2017
คําอธิษฐานของผูช อบธรรมนั้นมีพลังทําใหเกิดผล
(ยากอบ 5:16)
เมื่อไมนานนี้จอยซภรรยาของผมมีปญหาหนักเกี่ยวกับสุขภาพ เราจึงเดินทางไป
เมโยคลินิกที่โรเชสเตอร รัฐมินเนโซตาเพื่อดูแลสุขภาพอยางหนึ่งโดยเฉพาะ แตขณะ
ที่คณะแพทยกําลังหาคําตอบ ก็พบปญหาหนักอื่นๆ อีกหลายอยาง ทําใหเราตองอยูที่
โรเชสเตอรนาน 25 วัน แตจุดประสงคจริงๆ ประการแรกของการไปที่นั่นก็ยังหาคําตอบ
ไมได
ตามปกติแลวผมไมชอบรอฟงผลการวินิจฉัย แตระหวางอยูที่โรเชสเตอรผมรูสึก
มีสันติสุข เพราะรูวาพระเจาทรงชวยคนที่รักพระองคใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง (ดูโรม
8:28) ผมเคยสงสัยบอยๆ วาการที่มีหลายคนชวยกันอธิษฐานเผื่อเปนพิเศษจะทําให
ไดรับคําตอบจากพระเจาดีขึ้นหรือไม แนละ พระเจาทรงฟงและตอบคําอธิษฐานของ
คนเดียว แตพระเจาจะพอพระทัยถามีหลายรอยคนอธิษฐานหรือไมหนอ ผมไมไดบอก
วาผมรูสึกกลัวถามีเพียงคนเดียวอธิษฐานเผื่อเรา แตผมรูวาสันติสุขในใจของผมเกิดขึ้น
เพราะรูวามีคนจํานวนมากนําเรื่องของเราขึ้นทูลพระเจาดวยการอธิษฐาน
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจาผูทรงรูทุกอยาง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขอบพระคุณที่ทรงฟงคําอธิษฐานจากประชาชน
วันนี้ขาพเจาจะเพิ่ม
ของพระองค ขอทรงชวยขาพระองคทั้งหลาย
คําอธิษฐานของขาพเจา
ใหรูความจริงวาการอธิษฐานมีพลังมากยิ่ง ใน
เขากับของผูอื่น
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
สแตนลีย แอล. เฮยส (มิชิแกน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่มีปญหาหนักเกี่ยวกับสุขภาพ
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รักเพื่อนบาน
23 ก.พ
2017
วันพฤหัสบดี อาน มาระโก 12:28-31
พระเยซูตรัสวา “เราเปลือยกายทานก็ไดใหเสื้อผาเรานุงหม
เมื่อเราเจ็บปวย ทานก็ไดมาเยี่ยมเอาใจใสเรา เมื่อเรา
ตองจําอยูในพันธนาคาร ทานก็ไดมาเยี่ยมเรา” (มัทธิว 25:36)
ดิฉันอานคูมือภาวนาหองชั้นบนเปนประจํามานานกวาแปดปแลว รูสึกอบอุนและ
มีกําลังใจในความเชื่อที่ไดสงวนเวลาวันละสามสิบนาทีไวสําหรับอธิษฐาน อานพระคัมภีร
และภาวนาพระวจนะของพระเจาผูทรงนําและพิทักษรักษาชีวิตเรา การอานบทภาวนา
ทําใหดิฉันเชื่อวา พระเจาทรงเรียกเราใหชวยเหลือเพื่อนบาน การชวยเหลือผูอื่นเปน
การทําตามแบบอยางของพระเยซูและสะทอนความรักของพระองคในโลก วันหนึ่งดิฉัน
ตัดสินใจทําตามการทรงเรียกนี้โดยไปเยี่ยมชายหนุมคนหนึ่งซึ่งติดคุกมานานกวาหนึ่งป
แลว เมื่อไปถึงดิฉันไดเห็นบรรดาผูที่ตองการการดูแลทั้งดานวัตถุและจิตวิญญาณ
ประสบการณนี้เตือนดิฉันวาการอุทิตตนเพื่อชวยเหลือสังคมเปนสิ่งที่ทุกคนทํา
ได เราที่เปนคริสเตียนสามารถชวยเหลือไดไมเพียงทรัพยสิ่งของเทานั้น แตสามารถ
ชวยไดดวยการอธิษฐาน การหนุนจิตวิญญาณ การทําคุ ณงามความดีและสําคัญ
ที่สุดก็คือการใหความรักความเมตตาแกคนขัดสนก็เปนการกระทําตอพระคริสตดวย
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายแสดงความรักและหวงใยคน
ที่ตกทุกขไดยากหรืออยูในสถานการณเลวราย ขออธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนวา
“ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลายผูทรงสถิต
ในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพ
ขอคิดสําหรับวันนี้
สักการะ ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอให
วันนี้ขาพเจาจะทํา
เปนไปตามพระทัยของพระองค ในสวรรคเปน
อะไรเพื่อชวยเหลือ
อยางไรก็ให...พระสิริเปนขอพระองคสืบ ๆ ไป
เพื่อนบานสักคนหนึ่ง
เปนนิตย” อาเมน
แอนาเบลลา คูโต เด คาสโตร วาเลนเต (ลูวันดา แองโกลา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน บรรดานักโทษ
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ทําตามที่พูดไว

24 ก.พ
2017
วันศุกร อาน ฮีบรู 11:3-12
ทานทั้งหลายก็เห็นแลววา ผูใดจะเปนคนชอบธรรมไดก็เนื่องดวย
การประพฤติ และมิใชดวยความเชื่อเพียงอยางเดียว (ยากอบ 2:24)
พระธรรมฮีบรูบทที่ 11 บางครั้งก็เรียกวา “หอเกียรติคุณของบรรดาผูมีความเชื่อ”
เพราะบันทึกรายนามของผูที่ปฏิบัติตามพระบัญชา
ขอคิดสําหรับวันนี้
ของพระเจา เชน อับราฮัมผูเชื่อฟงการทรงเรียก
พระเจาทรงประสงค
ของพระเจาที่ใหละทิ้งบานเกิดเมืองนอน ทั้งๆ ที่ไม
ใหเราทํายิ่งกวาพูด
รูวาจะไปที่ไหน อีกคนหนึ่งก็คือเอโนคผู “ดําเนิน
กับพระเจา” และอาแบลผูนําเครื่องบูชาอันประเสริฐกวาของคาอินมาถวายแดพระเจา
สิ่งที่ทานเหลานี้และทานอื่นๆ ทําเหมือนกันคือเชื่อฟงพระเจา
พระธรรมยากอบ 2:20 กลาววา “ความเชื่อที่ไมประพฤติตามนั้นไรผล” ทานที่
มีชื่ออยูในพระธรรมฮีบรูบทที่ 11 ลวนเปนผูที่พระเจาทรงโปรดปรานยิ่งนักเพราะทํา
ความเชื่อของตนใหเกิดผลโดยเชื่อฟงและทําตาม พวกทานเหลานั้นใชวาจะเปนคนดี
พรอมทุกประการก็หาไม ทุกทานตางก็มีจุดออนและถูกทดลองเหมือนเรา แตชวย
ทําใหพระประสงคของพระเจาบรรลุผลดวยความเชื่อฟงการทรงเรียกของพระเจา ไม
วาจะทรงนําพาไปที่หนใด
ความเชื่อของเราเรียกรองใหเราทุกคนทําตาม ในพระคัมภีรเราจะพบทุกสิ่งที่
ตองการเพื่อชวยเราใหทําตามพระประสงคของพระเจาไดสําเร็จ
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายปฏิบัติตามความเชื่อของ
ขาพระองค อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
โดนัล บอตเทลฟลด (เพ็นซิลวาเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ใหรูและเขาใจการทรงเรียกของพระเจา
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อยูที่นี่เองหรือ
25 ก.พ
2017
วันเสาร อาน ปญญาจารย 3:9-15
ขอทรงกระทําใหขาพระองคเขาใจทางขอบังคับของพระองค และ
ขาพระองคจะภาวนาถึงพระราชกิจมหัศจรรยของพระองค (สดุดี 119:27)
ตอนเปนเด็กดิฉันดูแผนที่ดวยใจจดจอและใฝฝนวาจะไดเก็บกระเปาเดินทางไป
สํารวจโลกบอยๆ ตอนอยูชั้นมัธยมปลาย
ขอคิดสําหรับวันนี้
ดิฉันไดวางแผนทําตามความฝนแบบงายๆ
พระเจาทรงเปลี่ยนแผนของ
ดวยการเปนนักเขียนสัญจร เพื่อจะไดลิ้ม
ขาพเจาใหดียิ่งขึ้นไดอยางไร รสอาหารแปลกใหมไดรวบรวมเครื่องประดับ
นานาชนิด ไดรับขอมูลเชิงลึก ที่แนๆ ก็คือ
ไดทําหนาที่ของคริสเตียนดวยการประกาศพระกิตติคุณแกผูฟงที่โดยสารเครื่องบิน
ทางไกลอยางอดทน หลายปหลังจากนั้น พระเจาทรงบอกดิฉันดวยพระองคเองใหอยู
ที่อินเดียนาตอไปเพื่อทําพันธกิจกับเด็กวัยรุน ถึงตอนนัน้ ดิฉันจะไมเชื่อแตก็ยอมอยู
ที่นี่ แลวดิฉันก็ไดพบความนามหัศจรรยของโลกที่ครั้งหนึ่งดิฉันเคยอยากออกสํารวจ
วัฒนธรรมซึ่งคอยๆ เปลี่ยนไป แตที่จริงแลวมันอยูตรงประตูหนาบานของดิฉันนี่เอง
ถึงจะไมไดไปยังที่ดิฉันเคยใฝฝนหรือทําสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยหวังไว บางครั้งก็ตอง
ตอสูกับความขัดของใจที่ชีวิตพาดิฉันมาอยูในที่ไมไดตั้งใจไว แตดิฉันก็พูดดวยความ
มั่นใจไดวา การประทับอยูของพระเจาอยางเหนือธรรมดานั้นไมขาดหายจากสถานที่
ธรรมดาเลย การพบสิ่งที่ทรงคุณ สิ่งที่ล้ําเลิศ สิ่งที่ควรแกการสรรเสริญ (ดูฟลิปป 4:8)
ไมจําเปนตองเดินทางไกลก็พบได ขอเพียงใหเราใชของประทานและความสามารถตาม
พระประสงคของพระเจาในที่ซึ่งพระองคทรงนําไป ถึงจะไมใชที่เคยฝนไว แตพระเจา
ทรงทํางานใหญของพระองคในที่ที่ดิฉันมีชิวิตอยู และทรงใหดิฉันมีสวนรวมงานกับ
พระองค นี่แหละคือการผจญภัยที่ดิฉันตื่นเตนและอยากไป
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดใหขาพระองคทั้งหลายเห็นความงดงามของสิ่งที่พระองค
ทรงกําลังทําอยูรอบขาง ไมวาขาพระองคจะอยูที่ไหน ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
มีแกน แอล. แอนเดอรสัน (อินเดียนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่รูสึกไมพึงพอใจ
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เริ่มใหมวันตอวัน

26 ก.พ
2017

วันอาทิตย อาน 2 โครินธ 4:8-18
ถาผูใดอยูในพระคริสต ผูน ั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว
สิ่งสารพัดที่เกาๆ ก็ลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น (2 โครินธ 5:17)
ผมทนสูความเจ็บปวยที่ดูดกําลังและความแข็งแรงของผมใหโทรมลงจนลุกขึ้น
จากเตียงนอนตอนเชาไดอยางลําบากยากเย็น เพื่อนคนหนึ่งสงภาพนกฟนิกซ (สัตว
ในเทพนิยายที่เปนขึ้นมาจากเถาถาน) และเขียนคําวา “ฉันยังลุกขึ้นไดอยู” ผมจึงเติม
ขอความจากพระธรรม 2 โครินธ 4:16 ลงไปวา “เหตุฉะนั้นเราจึงไมยอทอ ถึงแมวา
กายภายนอกของเรากําลังทรุดโทรมไป แตจิตใจภายในนั้นก็ยังคงจําเริญขึ้นใหมทุกวัน”
ผมใชรูปภาพนี้เปนที่คั่นหนังสือและวางไวบนเตียง
พวกเราหลายคนก็ผานการทดลอง ไมวาจะเปนการเจ็บปวย ขอจํากัดหรืออารมณ
ตางๆ ในการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ขอพระคัมภีรและรูปภาพบนที่คั่นหนังสือนี้
เตือนใจผมวาทุกวันเปนโอกาสลุกขึ้นมาใหมทั้งทางกาย อารมณและเปนการสรางใหม
ในพระคริสต
เดี๋ยวนี้หลังจากมองเห็นที่คั่นหนังสือ ผมจะชูแขนขึ้นและอธิษฐานขอพระเจาทรง
เติมกําลังและความเขมแข็งจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหใหมขณะที่ผมลุกขึ้น ความ
เปลี่ยนแปลงในพระคริสตของเราเปนกระบวนการตอเนื่องและขับเคลื่อนเราใหเดินหนา
ตอไปบนเสนทางนี้
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค
โอกาสไดรับการสรางใหม
ทั้งหลายใหเอื้อมมือไปหาพระองค และให
ยินดีตอนรับแตละวันวาเปนโอกาสไดรับการ ในพระคริสตเกิดขึ้นทุกวัน
สรางใหม ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
สก็อตต มารติน (นิวเจอรซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ทนทรมานจากความออนแอเรื้อรัง
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เตนรําคร่ําครวญ
27 ก.พ
2017
วันจันทร อาน สดุดี 61:1-4
ขาแตพระเจา ขอทรงสดับเสียงของขาพระองคเมื่อขาพระองครองทุกข
ขอทรงสงวนชีวิตของขาพระองคไวจากความคิดกลัวศัตรู (สดุดี 64:1)
ดิฉันสอนเตนรําทุกสัปดาห ในการเตนรํานั้นเราเคลื่อนไหวรางกายดวยทาทาง
ตางๆ เพื่อแสดงอารมณหลายอยางรวมทั้งอารมณในทางลบ เราชูมือขึ้นสูงเหนือศีรษะ
แลวทิ้งลงมาอยางเร็วเหมือนทิ้งของหนักลงดินเพื่อปลดปลอยความเจ็บปวด ความโกรธ
ความขุนเคืองหรือความพึงพอใจออกมาทางรางกายเร็วๆ
การสอนเตนรําแบบนี้สอนดิฉันใหรูถึงความสําคัญของวิธีปลดปลอยความคิด
และอารมณไมดีออกมาโดยไมรูสึกอับอายขายหนา หลังจากเรียนเสร็จนักเรียนคน
หนึ่งบอกวา “เมื่อไดเตนรําและปลดปลอยแลว เดี๋ยวนี้ทุกสิ่งใสสะอาดขึ้นมาก” การ
ฝกเชนนี้ทําใหเราไดสัมผัสความรูสึกของเรา ไมวาจะอยากเปลงเสียงรองคร่ําครวญ
หรือขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจา
พระธรรมสดุดีที่เราอานวันนี้ บรรดาผูเขียนคร่ําครวญ รองทุกขและทูลขอโดย
ไมเกรงกลัว เพราะรูวาพระเจาทรงเขาพระทัยดีวาจําเปนตองมีการปลดปลอยความรูสึก
เจ็บปวดออกมา คําอธิษฐานที่ซื่อสัตยและจริงใจของทานเหลานั้นก็เหมือนกับการเตนรํา
ที่ซื่อสัตยและจริงใจของเราซึ่งเปนการอธิษฐานอยางหนึ่ง เพื่อแสดงความรูสึกจากใจ
ในสิ่งที่จําเปน เราวางใจไดวาพระเจาทรงรับฟงคํารองทุกขเพื่อใหเราไดปลดปลอย
ออกมาและเพื่อจะเปนอิสระจากมัน
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอบพระคุณ
พระเจาทรงฟงทั้งการ
สําหรับวิธีตางๆ ที่ขาพระองคทั้งหลายสามารถ
ระบายความคิดและความตองการตางๆ ออก รองทุกขและการสรรเสริญ
จากใจของเรา
มา ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แคลร เค. แมคคีเวอร-เบอรเกตต (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใหอธิษฐานจากใจจริง
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สองแสงเหมือนดวงดาว

28 ก.พ
2017

วันอังคาร อาน ฟลิปป 2:12-16
ทานปรากฏในหมูพวกเขาดุจดวงสวางตางๆ ในโลก
จงยึดมั่นในพระวาทะแหงชีวิต (ฟลิปป 2:15-16)
คริสตจักรของเราเสนอหลักสูตรเพื่อหนุนใจใหรูวิธีแบงปนความเชื่อกับเพื่อนๆ
และเพื่อนบานใกลเรือนเคียง ปกติแลวดิฉัน
จะหลีกเลี่ยงสถานการณที่จําเปนตองพูดเรื่อง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ความเชื่อของดิฉันใหคนอื่นฟง นี่จึงเปนเรื่อง
ขาพเจาสามารถแบงปน
ทาทายสําหรับดิฉันมาก ขณะกําลังพิจารณา
ความเชื่อไดเมื่อยูกับผูอื่น
หลักสูตรนี้กับความรูสึกเกี่ยวกับการประกาศ
ขาวดีอยูนั้น ดิฉันคิดถึงเบร็นดาเพื่อนรักขึ้นมาทันที
เบร็นดาเปนคนมีจิตวิญญาณและความเชื่อยิ่งใหญ เธอแสดงตนวารักพระเยซู
มาก ดิฉันอยูกับเบร็นดาตอนที่แพทยวินิจฉัยวาเธอเปนมะเร็ง นาประหลาดใจที่เธอ
บอกแพทยผูเชี่ยวชาญวาเธอไมกลัวตายเพราะรักพระเยซู ไมวาเบร็นดาจะอยูที่ไหน
โดยเฉพาะขณะที่พักอยูในสถานพยาบาลสองสามสัปดาหสุดทายของชีวิต เบร็นดา
มีความสุขในการแบงปนความเชื่อของเธอและความรักของพระคริสตแกคนที่เต็มใจฟง
ทําใหดิฉันรูตัววาตนเองทําใหการประกาศขาวดีเปนเรื่องยุงยากเกินไป การประกาศ
ขาวดีไมใชเรื่องที่จําเปนตองใชคําพูดที่ถูกตองและถูกกาลเทศะ การแบงปนความเชื่อ
ทําไดเมื่ออยูใกลชิดผูอื่น และแสดงใหเขารูวาพระเยซูทรงทําอะไรบางในชีวิตของดิฉัน
และบอกเขาใหรูวาพระองคทรงตองการทํากับเชนนั้นกับเขาดวย
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายในการคบหา
ผูอื่นและแบงปนความรักกับชีวิตใหมที่พระเยซูทรงประทานใหแกพวกเขา ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
แมนดี สเลด (ซัมเมอรเซท อังกฤษ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เพิ่งตรวจพบวาเปนมะเร็ง
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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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