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หวานและเก็บเกี่ยว

“คนหนึ่งหวานและอีกคนหนึ่งเกี่ยว” (ยอหน 4:37)
เปนเวลามากกวา 80 ป ที่ “หองชั้นบน” ถูกใชเปนที่สําหรับผูคนจะแบงปน
เรื่องราวแหงความเชื่อ ผูกอตั้งพันธกิจหองชั้นบนมีความฝนวาคูมือแหงความเชื่อ
ศรัทธานี้จะชวยผูคนใหมีความสัมพันธกับพระเจาไดโดยไมคํานึงถึงชนชั้น เชื้อชาติ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร หรือนิกาย พวกเขาตีพิมพโดยไมไดขึ้นอยูกับความแตกตาง
ของพวกเราแตขึ้นอยูกับสิ่งที่คริสเตียนยึดถือรวมกันตามปกติ
หองชั้นบนฉบับแรกถูกตีพิมพในป ค.ศ.1935 จํานวน 100,000 เลม ตั้งแตนั้น
มาเราไดผลตอบรับเพิ่มขึ้นอยางมากมายที่ผูริเริ่มทําหนังสือไดหวาน ปจจุบันไดมี
การตีพิมพหลายลานฉบับ ไดรับการแปลมากกวา 30 ภาษา และเขาถึงกวา 100
ประเทศทั่วโลก หองชั้นบน แตกตางจากคูมืออื่น ๆ เพราะเนื้อหาถูกเขียนโดยผูอาน
ทั้งสิ้น ไดกลายเปนคูมือทางจิตวิญญาณในหลายทศวรรษที่ผานมาตั้งแตเริ่มแรก
หองชั้นบนยังทําใหเกิดแรงบันดาลใจและเปนรากฐานทั้ง ในดานการเงินและดาน
จิตวิญญาณอยางหลากหลาย ทั้งวารสาร หนังสือ โครงการ และพันธกิจตาง ๆ
ที่นี่เราเริ่มตนการเขียนบทภาวนาโดยผูที่มีสวนรวมในพันธกิจหองชั้นบนและ
ผูที่ประสบความสําเร็จ เชน อดีตบรรณาธิการระดับโลก นักเขียน ผูจัดทําโครงการ
แตละคนมีการปลูกเมล็ดพันธุแหงความเชื่อและวิสัยทัศน และมีสวนรวมเปน
กระบอกเสียงเพื่อเปนแนวทางใหพันธกิจดําเนินไปอยางกวางไกล
ดิฉันอธิษฐานใหผูที่กําลังอาน เขียนและทําพันธกิจนี้อยูไดหวานเมล็ดพันธุ
แหงความเชื่อดวยความสัตยซื่อ แมในขณะที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตภูมิปญญาและ
ความลึ กซึ้ง แห ง จิต วิ ญญาณของผูที่ห วานก อ นพวกเรา ขอเชิญ ชวนให รว มกั น
อธิษฐานเผื่อผูที่แบงปนเรื่องราวและพบกับพระเจาผานทางคูมือภาวนาหองชั้นบน
ลินดเซย เกรย
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ทรงถูกตรึง
รีนา โคเอตซี
(จิตรกรรวมสมัย เซาธแอฟริกา)
อธิบายภาพ : โมนา เบกาซาว-เคฟ
------------------------------------------------------------------------------

ฉันเคยเห็นภาพนี้มากอน เปนภาพพระวรกายของพระคริสตถูกทรมานบนกางเขนที่ตั้ง
ทะมึนตัดกับทองฟามัวมืด การถูกตรึงบนกางเขนเปนเหตุการณเหนือความเขาใจของมนุษย
แตถา จะพูดตามประสามนุษยเราแลวตองบอกวามันเปนการทรมานที่วาเหว เจ็บปวดและ
พายแพ
จิตรกรรีนา โคเอตซี เสนอทัศนวิสัยของเหตุการณนี้ดวยมุมมองใหม ชวยใหเราสนใจ
การสิ้นพระชนมของพระเยซูวาเปนเรื่องสากลจักรวาลซึ่งควบรวมกาลเวลาและอวกาศเขา
ดวยกัน เตือนเราใหรําลึกวานี่มิใชแคพระเยซูผูเปนเพียงมนุษยผูหนึ่งที่ถูกตรึงบนกางเขน
เทานั้น แตนี่แหละคือพระผูสรางกัลปจักรวาลเสด็จมาเกิดเปนมนุษยอยูทามกลางพวกเรา
ในภาพนี้ โคเอตซีไดวาดภาพพระเยซูทรงถูกตรึงอยูบนตนไม ถาดูใหดีจะเห็นวาเปน
ตนไมแหงชีวิต จิตรกรคงอยากใหเราคิดถึงชีวิตใหมที่ไดรับในพระคริสตกระมัง ตนไมนี้
ขวางวงกลมสีน้ําเงิน ขาวและเหลืองอันหมายถึงแผนดิน ทะเล ทองฟาและแสงสวาง ทั้งสี่
อยางนี้อยูเหนือเพลิงประลัยกัลปสีแดงดํา ดูแลวเหมือนการเนรมิตสรางของพระเจาลอย
จากสภาวะอลวนดึกดําบรรพกอนกาลเวลา วงกลมสีตางๆ ดังกลาวยังเปนเปาสายตาใหเพง
ไปยังจุดๆ หนึ่งซึ่งเริ่มตนจากการสิ้นพระชนมของพระเยซู เปนศูนยกลางของสิ่งใหมสอง
ประการที่จะตามมา สวนขางลางเปนอุโมงศพวางเปลาที่เราสามารถมองผานไดตลอดทาง
คือมองเขาในความมืดแหงอนาคตกาล แมจะดูมืดมนอนธกาลก็ยังพอมองเห็นเปนนัยๆ วา
ในนั้นมีความสวางและความหวัง เปนความหวังของอนาคตใหมและสิ่งตางๆ ทีจ่ ะตามมา ภาพ
อนาคตและอดีตกาลนี้วาดเปนชองรูปกางเขน มองเห็นตนไมแหงชีวิตเชื่อมติดกับพระเจา
ความรักของพระองคคือพระสัญญาในอดีต ในอนาคตและในปจจุบันของเรา
-----------------------Cover photo courtesy of Dr. Carin van Schalkwyk. © 2010 Rina Coetzee.
Prints of cover art are available from prints@webgrafika.co.za.
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วันพุธ อาน 1 โครินธ 9:24-27
ทานไมรูหรือวาคนเหลานั้นที่วิ่งแขงกันก็วิ่งดวยกันทุกคน แตคนที่ไดรับ
รางวัลมีคนเดียว เหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลใหได (1 โครินธ 9:24)
ผมเปนนักฟุตบอลของวิทยาลัยมากอน พอไดยินเปาโลเอยถึงกีฬาเทานั้นก็หูผึ่ง
ทานบอกคริสเตียนที่เมืองโครินธวา “นักกีฬาทุกคนก็เครงครัดในระเบียบ เขากระทํา
อยางนั้นเพื่อจะไดมงกุฎใบไมซึ่งรวงโรยได แตเรากระทําเพื่อจะไดมงกุฎที่ไมมีวันรวงโรย
เลย” (1 โครินธ 9:25) ทานยกตัวอยางทั้งนักวิ่งแขงและนักมวยวา ถาหวังจะไดชัย
ชนะก็ตองเครงวินัยและขยันฝกเปนพิเศษ
ทุกสองปจะมีมากกวา 200 ประเทศทั่วโลกสงนักวิ่งแขงชั้นดีที่สุดของตนไปแขง
กีฬาโอลิมปก ผมชอบศึกษาเบื้องหลังของนักวิ่งแขงตางๆ ที่มีความบากบั่น กลาหาญ
และอุทิศตนเปนพิเศษ แตละคนตองทํางานหนักเพื่อเอาชนะอุปสรรคนานาประการเพราะ
หวังวาจะไดลงสนามแขงขันชั้นยอดนี้ เรื่องราวของคนเหลานั้นเตือนผมวาการเปนเแฟน
กีฬาหรือเปนผูชมนั้นงาย แตการเปนนักวิ่งยากมาก เพราะแฟนหรือผูชมไมตองทําอะไร
มาก แตนักวิ่งแขงตองฝกตองมีวินัยและมีความบากบั่น
เปาโลบอกวาชีวิตแหงความเชื่อของเราก็เชนกัน การติดตามพระเยซูตองมีวินัย
และความบากบั่น จดหมายของเปาโลเตือนสติพวกเราที่กําลังเขาสูเทศกาลมหาพรต
ใหฝกวินัยตนเองทุกวันเพื่อที่จะเปนเหมือนพระเยซูมากขึ้น การดัดนิสัยหรือฝกวินัย
ระหวางเทศกาลมหาพรตจะทําใหเราเติบโตจนเหมือนพระคริสตมากขึ้นเรื่อยๆ
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูบริสุทธิ์ โปรดชวย
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคทั้งหลายมิใหทําเพียงแคประกาศ
มีการฝกอะไรใหมๆ ที่ชวย
พระนามพระเยซูเทานั้นแตขอใหไดติดตาม
ขาพเจาเติบโตจนเหมือน
พระองคดวยความรักและอุทิศถวายตน ใน
พระคริสตมากขึ้นไดบาง
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แมตต ไมออฟสกี (มิสซูรี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักวิ่งแขงกีฬาโอลิมปก
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ของถวายวิเศษ

พฤหัสบดี อาน ฮีบรู 13:7-16
ขาพระองคจะถวายเครื่องสักการบูชาโมทนาพระคุณ
แดพระองค และรองทูลออกพระนามของพระเจา (สดุดี 116:17)
ดิฉันเคยรวมเทศกาลมหาพรตเสมอ ดวยการถวายบางสิ่งเพื่อชวยใหรําลึกถึง
พระคริสตผูทรงพลีพระชนมอันบริสุทธิ์
ขอคิดสําหรับวันนี้
และศักดิสิทธิ์เพื่อดิฉัน แตในหลายปมานี้
เวลาคือสิ่งมีคาที่สุดอยางหนึ่ง ความรูสึกแรงกลาที่เคยมีอยูกลับลดนอย
ซึ่งขาพเจานํามาถวายเปน
ถอยลง ดิฉันเริ่มสงสัยแรงจูงใจในการรักษา
วินัยฝายวิญญาณนี้วาพระคริสตทรงพอ
เครื่องบูชาพระเจาได
พระทัยการ “บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน”
ของดิฉันจริงๆ หรือไม และขอยอมรับตรงๆ วาคําตอบที่ไดรับดังขึ้นมาวา “ไม” แต
สิ่งที่สําคัญกวาก็คือพระคริสตทรงรักดิฉัน
ดิฉันรูสึกสองจิตสองใจระหวางความตองการถวายเพื่อพระเจาดวยความเต็มใจ
กับไมเต็มใจ คือดิฉันปรารถนาแรงกลาที่จะถวายเวลาซึ่งเปนของมีคาที่สุดแดพระเจา
แตบางครั้งก็ลังเลใจ เพราะเวลาของดิฉันเปนของมีคาที่สุดและรูสึกตลอดวันวาไมอยาก
ใหเสียไปแมแตวินาทีเดียว
การถวายเวลาเพื่อพระเจาวันละหนึ่งชั่วโมงเปนการถวายที่ดีแท ที่จริงแลวเวลา
เปนของพระเจาเชนเดียวกับสิ่งตางๆ ที่เคยถวายพระองคในอดีต 60 นาทีที่กมศีรษะ
อธิษฐาน อานพระคัมภีรหรืออาสาออกไปรับใชพระองคนั้น ทําใหดิฉันแข็งแรงและมี
ความสุขมากขึ้น เดี๋ยวนี้ดิฉันขอบอกตามตรงวาดิฉันมีความสัมพันธใกลชิดกับพระคริสต
มากกวาเมื่อหลายปกอน ดิฉันไมไดสูญเสียอะไรเลยแมแตอยางเดียวแตกลับพบวา
เวลาที่อยูจําเพาะพระพักตรพระเจานั้นแสนสุขสบายและนาชื่นใจ
อธิษฐาน ขาแตองคพระผูพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงพลีพระชนมเพื่อขาพระองค
ทั้งหลายและสําหรับความสุขที่ขาพระองคไดรับเมื่ออยูใกลพระองคทุกวันและทุกชั่วโมง
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ไฮดี กอล (โอเรกอน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูมีจิตอาสารับใชพระเจา
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ความโศกเศราทีด่ ีมีความหวัง

3 มี.ค
2017

วันศุกร อาน โยเอล 2:12-17
ขาพระองคเคยไดยินถึงพระองคดวยหู แตบัดนี้ตาของ
ขาพระองคเห็นพระองค ฉะนั้นขาพระองคจึงเกลียดตนเอง
และกลับใจอยูในผงคลีและขี้เถา” (โยบ 42:5-6)
ระหวางนมัสการในวันพุธขี้เถาที่คริสตจักร ศิษยาภิบาลใชขี้เถาทําเครื่องหมาย
กางเขนที่หนาผากผูเขารวมนมัสการและกลาวขอความสองอยางที่ตางกัน ขอความแรก
คือ “จงจําไววาเจาคือผงคลีดินและจะกลับเปนผงคลีดิน” ขอความที่สองคือ “จงกลับใจ
เสียใหมและเชื่อขาวประเสริฐเถิด” ตามตํานานคริสตจักรของผมนั้น การโมทนาพระคุณ
ในวันพุธนี้จะมีคําวิงวอนรวมอยูดวยวา “ขอใหขี้เถานี้เปนเครื่องหมายของความตาย
และความสํานึกผิด”
ความบาปและความตายไมใชเรื่องนายินดี มีหลายคนเชื่อวาวันพุธขี้เถาเปนวัน
ไวทุกขโศกเศราและมองแงรายโดยไมจําเปน
แตผมเห็นวาวันพุธขี้เถาชวยใหเห็นความจริงของชีวิตที่ดีมีประโยชน เปนวันที่
ชวนใหรําพึงถึงความบาปและความตาย และใหเราสารภาพบาปเพราะเชื่อมั่นวาพระคริสต
ทรงชนะความตายแลว
วันพุธขี้เถาเปนความเศราที่ดีและมีความหวัง ชวยใหเราเผชิญความจริงของชีวิต
ดวยพระสัญญาของพระเจาวาพระองคจะทรงชวยกูเราใหพนความบาปและความตาย
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูทรงเดชานุภาพ
ขอคิดสําหรับวันนี้
โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหรําลึกวา
วันพุธขี้เถาเชิญเราใหรําลึก
ขาพระองคไดรับชีวิตนิรันดรโดยพระคุณ
ถึงพระคุณของพระเจา
ที่พระองคเมตตาประทานให ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
ไมเคิล เอ. แมคโดนัลด (นอรธแคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ยังไมพบความหวังในพระเยซู
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พลาดโอกาส
4 มี.ค
2017
วันเสาร อาน โคโลสี 4:2-6
จงปฏิบัติกับคนภายนอกดวยใชสติปญญา โดยฉวยโอกาส
(โคโลสี 4:5)
ดิฉันดูการถายทอดกีฬาทางทีวีที่มีการยอนกลับไปดูเหตุการณสําคัญๆ ทันทีที่
เกิดขึน้ จนเคยชิน แตในชีวิตจริงของเราจะยอนกลับไปดูอยางนั้นอีกไมได ถาพลาด
แลวก็พลาดเลย ดิฉันเขาใจเรื่องนี้เมื่อไมกี่ปกอนตอนไปดูหลานชายเลนคริคเก็ต ดิฉัน
กับอดีตสามีไมชอบคริคเก็ตเทาไรนักแตที่ไปดูก็เพราะรักหลานของเรา
ดิฉันเอาหนังสือติดตัวไปดวยเพื่ออานฆาเวลา การเลนคริคเก็ตเริ่มขึ้นตอน 9.00 น.
และจบประมาณ 16.30 น. ดิฉันคิดผิดเพราะคิดวาคงไมมีอะไรเกิดขึ้นมากนัก เนื่อง
จากยังไมถึงเวลาที่เบร็นดันหลานชายตีลูกคริคเก็ต แตพอไดยินเสียงเชียรดังสนั่น
ก็รูวาดิฉันพลาดไปถนัดที่ไมไดเห็นเบร็นดันตีลูกคริคเก็ตไดอยางสวยงามซึ่งจะยอน
กลับไปดูอีกไมไดแลว จึงไมไดเห็นภาพสวยงามนั้นไปอยางนาเสียดาย
บอยเทาไรหนอที่เราพลาดโอกาสดีๆ ไป บางครั้งเราลืมอธิษฐานเผื่อบางคน ลืม
โทรไปหาเพื่อนที่ทนทุกขทรมาน ลืมไปเยี่ยมคนที่ตองการความชวยเหลือจากเรา ไมได
ยิ้มหรือไมไดพูดกับคนแปลกหนา จึงพลาดโอกาสแบงปนความเชื่อของเราไปเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระตุนเตือนแตเราไมสนใจหรือไมเชื่อฟง โอกาสเชนนั้นอาจจะ
หลุดมือไปชั่วนิรันดร ถายอมฟงหรือใหความสนใจแลวเราจะมีโอกาสมากมายในการ
รับใชพระเจาไดโดยแบงปนความเชื่อ ไดรับใชและไดหนุนใจกันและกัน
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค ขอโปรด
ขอคิดสําหรับวันนี้
ชวยขาพระองคทั้งหลายใหฟงเสียงกระตุนของ
ถาตั้งใจฟง เราจะเห็น
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ใหพรอมที่จะเชื่อฟงเพื่อ
วาโอกาสรับใชพระเจา
ขาพระองคจะไดฉวยทุกโอกาสรับใชพระองค
มีอยูมากมาย
ทูลในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เลนอร วอรตัน (นิวเซาธเวล ออสเตรเลีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ปูยา ตายายและหลานเหลน
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อาทิตยแรกของเทศกาลมหาพรต

5 มี.ค
วันอาทิตย อาน โรม 10:8-13
2017
ถาทานจะรับดวยปากของทานวา พระเยซูทรงเปน
องคพระผูเ ปนเจา และเชื่อในจิตใจวาพระเจาไดทรง
ชุบพระองคใหเปนขึ้นมาจากความตาย ทานจะรอด (โรม 10:9)
การเลือกพระเจาเปนการตัดสินใจที่ดีที่สุดของดิฉัน เมือ่ ยอนกลับไปในอดีตทําให
คิดถึงตอนที่ดฉิ ันรูสึกวาเหวและไมมั่นใจวาอนาคต
ขอคิดสําหรับวันนี้
จะเปนอยางไร มีคําถามมากเกินกวาที่จะหาคําตอบ
และคิดไมออกวาจะมีใครสามารถชวยเติมชองวาง วันนี้ขาพเจาจะแบงปน
ความเชื่อแกผูอื่น
ในชีวิตของดิฉันใหเต็มได มีอยูวันหนึ่งดิฉันไดรับ
ประสบการณที่ชวยใหเปลี่ยนชีวิตใหม คือดิฉันรับ
พระเยซูเจาเขามาประทับอยูในใจ ไมนานดิฉันก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง
ภายในและรอบๆ ตัว ยิ่งเสาะหาพระเจามากเทาไรดิฉันก็ยิ่งรูจักตนเองมากขึ้นเทานั้น
คือรูวาตนเองมีของประทาน มีความโดดเดน เปนตัวของตัวเองและรูวาพระเจาทรงรัก
ดิฉันมากแคไหน โลกของดิฉันจึงเปลี่ยนไปจากที่เคยเห็นสลัวๆ กลับเปนโลกที่สดใส
งดงาม
เดี๋ยวนี้ที่ดิฉันเลาเรื่องตนเองใหฟงก็เพื่อเชิญชวนผูอื่นใหเสาะหาพระเจาอยาง
สุดจิตสุดใจและทาชวนผูที่อยูรอบขางใหแบงปนเรื่องในชีวิตของตนกับผูอื่น ถายอม
ใหพระเจาทรงนําเราทําทุกสิ่ง เราจะเปนกําลังใจใหผูอื่นทําอยางเดียวกับเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเยซูเจา ขอบพระคุณที่ทรงนําในการดําเนินชีวิตตามความเชื่อของ
ขาพระองคทั้งหลาย โปรดชวยขาพระองคชี้ทางของพระองคใหผูอื่นเห็น ขออธิษฐาน
ตามที่พระองคทรงสอนวา “ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลายผูทรงสถิตในสวรรค
ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพสักการะ ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู
ขอใหเปนไปตามน้ําพระทัยของพระองค ในสวรรคเปนอยางไรก็ใหเปนไปอยางนั้นใน
แผนดินโลก... พระสิริเปนของพระองค สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
แซลลี เปเรศ (วอชิงตัน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูเชื่อใหม
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กระทําดวยความเชื่อ
6 มี.ค
วันจันทร อาน มัทธิว 14:22-32
2017
เมื่อเปโตรเห็นลมพัดแรงก็กลัว และเมื่อกําลังจะจมก็รองวา
“พระองคเจาขา ชวยขาพระองคดวย” ในทันใดนั้นพระเยซู
ทรงเอื้อมพระหัตถจับเขาไวแลวตรัสวา “ทานสงสัยทําไม
ทานชางมีความเชื่อนอยเสียจริง” (มัทธิว 14:30-31)

ถาทุกสิ่งดําเนินไปดวยดีมีความสุขก็เชื่อในพระคุณความเมตตาของพระเจาไดงาย
การทดลองอยางแทจริงเกิดเมื่อความสุขสบายของ
ขอคิดสําหรับวันนี้
เราเปลี่ยนไปโดยฉับพลัน เมื่อชีวิตถาโถมโจมตีเรา
เหมือนคลื่นทะเล
อยูกับพระคริสตแลว
เราทุกคนยอมตองผานประสบการณรายตางๆ
เราสามารถเผชิญปญหา
มาแลว เชน พบความผิดหวังหรือผิดคาด ประสบ
ที่เกิดขึ้นได
ความเสียหายหรือถูกหักหลังอยางเจ็บปวด ตองทน
ทุกขทรมานเพราะโรคภัยไขเจ็บหรือออนกําลังเพราะความชรา ประสบการณอยางใดอยาง
หนึ่งนี้อาจสรางความวิตกกังวลหรือหมดหวัง ทําใหเราเปนทุกขและสงสัยในความคุมครอง
ของพระเจาเหมือนเปโตรในพระคัมภีรที่อานวันนี้ แตเราก็เรียนจากการกระทําของเปโตร
ที่ทูลขอใหพระเยซูทรงชวย ถึงเราจะจมน้ําเหมือนเปโตร เราก็สามารถทูลขอพระองคผูทรง
เดินบนน้ําและหามคลื่นทะเลใหสงบได (มัทธิว 8:26) ไมวาเราจะถูกสถานการณย่ํายีหรือ
ทําใหสับสนเพียงใด พระผูเลี้ยงที่ดีมีความรักทรงรูจักเราและทรงสัญญาวาจะนําและพาเรา
ผานหุบเขาเงามัจุราช (สดุดี 23:4) ไปจนได
ถารําลึกถึงตัวอยางนี้แลว เราจะกลาทําตามความเชื่อและอธิษฐานตอพระเจา ผูเชื่อ
ทุกยุคทุกสมัยเปนพยานไดวาพระเจาจะทรงชวยใหเรารับมือกับการทาทายไดดวยวิธีใหมๆ
ใหเรามีความหวัง
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดใหขาพระองคทั้งหลายมองไปใหไกลกวาความสามารถของ
ขาพระองคเองและใหเชื่อวาพระองคทรงมีวิธีแกปญหาที่ดีมีประสิทธิภาพมากกวาขาพระองค
เอง ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คาเรล แอนโทนิสเซน (เคปทาวน แอฟริกาใต)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ทําอาชีพในทะเล
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เราเปนครอบครัวเดียวกัน

7 มี.ค
วันอังคาร อาน โรม 8:14-17
2017
พระองคทรงกําหนดเราไวดวยความรักกอน ตามที่
ชอบพระทัยพระองค ใหเปนบุตรโดยพระเยซูคริสต (เอเฟซัส 1:5)
ดิฉันเกิดจากสาววัยรุนที่ไมไดแตงงานและตัดสินใจยกดิฉันใหเปนลูกบุญธรรม
มีสามีภรรยาคูหนึ่งซึ่งอยากมีบุตรมานานแตไมสมประสงคจึงตัดสินใจรับดิฉันเปนลูก
พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของทานทั้งสองเมือ่ ไดรับอนุญาตใหเปนผูอุปการะดิฉันและ
พระองคทรงดูแลดิฉันดวย ดิฉันไมสามารถหาพอแมที่ดีกวานี้ไดอีกแลว ทานชุบเลี้ยง
ดิฉันไวในบานที่มีความรักแบบคริสเตียน ไดวางแบบอยางที่ดีใหดิฉันและสอนใหรูจัก
แยกแยะวาอะไรดีและอะไรไมดี
คุณแมมีชีวิตอยูกับดิฉันเพียงสิบสามปเทานัน้ ทานก็เสียชีวิตอยางไมคาดคิด ดวย
ความชวยเหลือจากพระเจาคุณพอจึงรับภาระสําคัญในการเลี้ยงดิฉันตอไป ทานมีชีวิต
อยูอ ีกหลายป ไดนําดิฉันเขาสูพิธีสมรสและมีความใกลชิดกับลูกๆ ของดิฉัน
คุณพอคุณแมรักดิฉันอยางไมมีเงื่อนไข ที่คุณแมผูใหกําเนิดตัดสินใจยกดิฉันให
เปนบุตรบุญธรรมนั้นทานทําดวยความรักไมเห็นแกตัว ทานเห็นวาดิฉันสําคัญกวาสิ่ง
อื่นใด สวนดิฉันเองก็ขอบพระคุณเสมอที่ทานเห็นการณไกลในความรักของพระเจาผู
ทรงใหความรัก ความชวยเหลือและใหอภัยเราโดยไมมีเงื่อนไข พระองคทรงชวยให
เราสมประสงคและไมลมเหลว
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรคผูทรง
ขอคิดสําหรับวันนี้
เฝาดูแลรักษาบรรดาพอแมและลูกๆ ทุกคน
มีใครแสดงความรักไมมี
ขอบพระคุณที่ทรงรับขาพระองคทั้งหลายไวใน
เงื่อนไขเหมือนพระเจา
แกขาพเจาบาง
ครอบครัวของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แมรี แอนน เบเกอร (เพนซิลเวเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครอบครัวที่กําลังรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
11

8 มี.ค
2017

สวนของคุณเจริญขึ้นอยางไร

วันพุธ อาน อิสยาห 55:10-13
ผูใดอยูในพระคริสต ผูน ั้นก็เปนคนทีถ่ ูกสรางใหมแลว
สิ่งสารพัดที่เกาๆ ก็ลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น (2 โครินธ 5:17)
บริเวณที่ดิฉันอาศัยอยูนี้ เดือนมีนาคมเปนเดือนที่กําลังจะเปลี่ยนเปนฤดูใบไม
ผลิแตฤดูหนาวยังไมผานไปเสียทีเดียว เดือนมีนาคมเปนเวลาที่ดิฉันรูสึกใจรอนและ
คันไมคันมืออยากไปขุดดินในสวน ดิฉันมองเห็นวาในสวนมีหญาเขียวๆ เริ่มงอกขึ้น
ไดยินเสียงนกกลับมารองเจี๊ยวจาวอีกครั้งและดวงตะวันก็แผดแสงจามากขึ้นทุกวัน
ดิฉันจึงเริ่มเตรียมตัวไวปลูกผักฤดูใบไมผลิและฤดูรอน เตรียมกระถางและลับ
เครื่องมือทําสวน เตรียมดิน ทําเครื่องหมายในรายชื่อเมล็ดพันธุพืชวามีอะไรใหมๆ
เพื่อจะนํามาใชในสวนของดิฉันไดบาง
แลวก็นึกถึงสวนฝายวิญญาณของตนเองวาไดเตรียมลับเครื่องมือสําหรับภาวนา
อธิษฐาน อานพระคัมภีรแลวไดเอารายการบอกวิธีใหมๆ ที่จะใชแบงปนเรื่องพระเจา
แกชาวโลกรอบๆ ตัวแลวหรือยัง ไดเตรียมดินในชีวิตสวนตัวไวรับการทาทายที่นาระทึก
ใจแลวไหม
ระหวางเดือนมีนาคมและเทศกาลมหาพรตปนี้ ดิฉันไดเห็นชีวิตใหมที่งอกขึ้นใน
สวนทําใหรําลึกถึงพระสัญญาเรื่องชีวิตใหมในพระคริสต เห็นการเตรียมตัวเตรียมใจ
ไวสําหรับการทรงสรางใหมระหวางเทศกาลมหาพรต ทําใหไดพบชีวิตใหมที่กําลังงอก
ขึ้นมาในชีวิตของเรา อันจะนําความยินดีมาใหเราและนําความหวังใหเกิดขึ้นกับคนที่
อยูรอบขาง
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจาแหงมวลชีวิต ขอให
ขาพระองคทั้งหลายเตรียมดินฝายวิญญาณไว พระเจาทรงปลูกชีวิตใหม
ในขาพเจาทุกวัน
รอรับชีวิตใหมซึ่งพระองคกําลังปลูกให ทูลใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลอรี ริคเกอร (แมรีแลนด)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ชาวไรชาวสวน
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วัยไหนก็รับใชได

9 มี.ค
วันพฤหัสบดี อาน 1 เปโตร 4:8-11
2017
ตามซึ่งทุกคนไดรับของประทานทีท่ รงประทานใหแลว
ก็ใหใชของประทานนั้นเพื่อประโยชนแกกันและกัน เปนผูรับมอบฉันทะ
ที่ดี ที่แจกและสําแดงพระคุณนานาประการของพระเจา (1 เปโตร 4:10)
หลังจากการผาตัดชุดใหญพี่ชายเตือนสติผมวา วัยชรา “ใชวาจะเปนผูที่ออนแอ”
ที่สุดเราทุกคนก็ตองพบกับวัยที่ชราลงเรื่อยๆ
แตก็อาจจะเปนวัยดีก็ได โดยทั่วไปแลวบั้นปลาย
ขอคิดสําหรับวันนี้
ในชีวิตของเราตอนนั้นเราเกษียณหรือทํางาน
ไมวาจะมีอายุเทาไร
นอยลง จึงมีเวลามากสําหรับการบําเพ็ญชีวิต
ขาพเจาก็รับใชพระเจาได
จิตวิญญาณใหมีประโยชน ดังนั้นความชราจึง
ไมใชเรื่องนากลัวเพราะเปนเวลาที่เรารับพระเจาไดอยางดี
พี่ชายของผมมีอายุ 82 ป เขาเปนตัวอยางของการบริการรับใชผูอื่นไดดีเทาที่
สังขารจะอํานวยให เขาทํางานการกุศลที่คริสตจักรและชวยเพื่อนบาน เมื่อเร็วๆ นี้เขา
พาเพื่อนคนหนึ่งที่ปวยหนักไปโรงพยาบาลและรอจนกระทั้งผาตัดเสร็จ เราทุกคนสามารถ
รับใชไดไมวาจะอยูในสถานการณไหน แมเมื่อตองใชไมเทาหรืออุปกรณชวยเดินก็สามารถ
ไปเยี่ยมเพื่อนที่ปวยอยูหรือจะโทรศัพทไปเยี่ยมก็ยังได ทุกคนสามารถอธิษฐานเผื่อ
ผูอื่นไดเสมอ ถาแบงปนความรักของพระคริสตดวยการดูแลคนเจ็บปวยหรือคนพิการ
และใหกําลังใจคนที่ดูแลพวกเขา พระเจาจะทรงอวยพรเราทุกคน
ถาเราใสใจเหลียวแลผูที่มีความจําเปนที่มีอยูมากมายรอบตัวแลว เราจะพบวิธี
รับใชพระเจาที่มีอยูหลากหลาย พระเจาทรงติดเครื่องมือใหเราแตละคนเปนตัวแทน
ไปแบงปนพระพรของพระองค
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหรักและเอาใจใสดูแลผูอื่น
เหมือนที่พระองคทรงรักและดูแลขาพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
วอลเตอร เอ็น. มาริส (มิสซูร)ี
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่อยูในวัยเกษียณ
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พระเจาทรงเลี้ยงดู

วันศุกร อาน 1 โครินธ 11:24-34
เขาไดกินอิ่มทุกคน สวนเศษขนมปงและปลาที่เหลือนั้น
เขาเก็บไวไดถึงสิบสองกระบุงเต็ม และในจํานวนคนที่ได
รับประทานขนมปงนั้นมีผูชายหาพันคน (มาระโก 6:42-43)
ดิฉันกับครอบครัวเขารวมประชุมอธิษฐานที่คริสตจักรจัดขึ้นตอนกลางคืน เรา
รวมนมัสการดวยความยําเกรง และสรรเสริญ
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระเจาอยางสุดใจ และยังอธิษฐานกับฟงขาวดี
ขุมชนคริสเตียนสามารถ
ที่ศิษยาภิบาลของเราเทศนา
ใหความรักของพระเจา
พอถึงพิธีรับมหาสนิท เนื่องจากมีผูเขารวม
แกขาพเจาได
นมัสการจํานวนมากจนขนมปงมีไมพอ สตรีที่
นั่งถัดไปตัดสินใจบิขนมปงของเธอแลวแบงใหดิฉันครึ่งหนึ่ง ซึ่งดิฉันรับไวดวยความ
ขอบคุณ
เราทั้งสองรวมงานเลี้ยงแหงความรักของพระเจาดวยความยินดีที่ไดติดสนิทกับ
พระคริสต การกระทําของสตรีทานนั้นทําใหดิฉันไดเห็นตัวอยางความรักของพระเจา
แมในยามอดอยากหรือยามขัดสน ความรักของพระเจาก็มีอยูไมขาดแคลน
อธิษฐาน พระเจาผูกอปรดวยความรักเหลือลน ขอทรงโปรดนําขาพระองคทั้งหลาย
ใหแสดงความรักของพระองคในสถานการณที่เหมือนกําลังตอตานขาพระองคอยู ใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
มาเรีย นาทาลิก (จาการตา อินโดนีเซีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คริสเตียนในอินโดนีเซีย
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เรี่ยวแรงในการตอสู

11 มี.ค
วันเสาร อาน อิสยาห 40:27-31
2017
พระองคทรงปนสวนภายในของขาพระองค พระองคทรงทอ
ขาพระองคเขาดวยกันในครรภมารดาของขาพระองค (สดุดี 139:13)
ตอนอายุไดสองสัปดาห ลูกสาวของดิฉันตองเขาผาตัดซอมหัวใจที่พกิ ารแตกําเนิด
หลังจากนั้นเธอตองตอสูทุกวันนานถึงสองเดือนเพื่อจะมีชีวิตอยูรอด ระหวางนั้นดิฉัน
เรียนรูจักพึ่งพระเจา ทั้งเพื่อใหตนเองมีเรี่ยวแรงและใหลูกสาวมีสุขภาพดี
ชีวิตเปนสิ่งมีคา บอบบางและบางครั้งก็สั้นเกินไป แตความปรารถนาที่เราตองการ
จะมีชีวิตอยูตอไปนั้นแรงกลา พระเจาทรงสรางรางกายอันซับซอนของเราใหแข็งแรง
ยืดหยุนและทนทาน
ปถัดไปลูกสาวก็ยังตอสูเพื่อจะมีชีวิตตอไป ไขหวัดทําใหเธอตองเขารักษาตัวใน
โรงพยาบาลหลายสัปดาห ดิฉันจึงทูลขอพระเจาใหเราทั้งสองมีเรี่ยวแรง ซึ่งพระเจาผู
ซื่อสัตยก็ทรงประทานให
พระผูสรางของเราทรงรูดีวาเรากําลังเผชิญปญหาอยู ทรงรูจักเรามาตั้งแตเริ่มมี
ชีวิตอยูในครรภและทรงรูจักเราดีกวาใครๆ เราสามารถตอสูเพื่อใหพนการทาทายใน
ชีวิตดวยตนเองหรือจะตอสูรวมกับพระองคก็ได พระองคทรงปรารถนาและทรงคอย
ใหเราทูลขอพลังที่ตองใชในการตอสู พระองคผูทรงรูจักเราลึกซึ้งถึงกนบึ้งแหงชีวิต
ทรงรอและทรงพรอมประทานเรี่ยวแรงที่ขาดไปใหเสมอ
อธิษฐาน พระเจาขา พระองคทรงสรางขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายและทรงรูจักทุกสวนในชีวิตของขาพระองค
วันนี้ขาพเจาจะทูลขอ
ลําพังตนเองแลวขาพระองคไรเรี่ยวแรง แตถามี พระเจาใหทรงเปนแรง
พระองคอยูดวยขาพระองคจะสามารถสูการทาทาย
และกําลังของขาพเจา
ในชีวิตได ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ซาราห ลีออนส (แคนซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ศัลยแพทยโรคเด็ก
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อาทิตยที่สองของเทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย อาน มัทธิว 4:1-11
ความคิดของเราไมเปนความคิดของเจา ทั้งทางของเจา
ไมเปนวิถีของเรา พระเจาตรัสดังนี้ (อิสยาห 55:8)
ผมคอนขางเปนคนเรียนชาแตชอบคิดวาตนเองรูอะไรดีที่สุด ตอนอยูในวัยรุน
บางครั้งแทนที่จะเชื่อฟงพอแมผมกลับทําอะไรตามใจชอบ ถึงเดี๋ยวนี้จะเปนผูใหญแลว
แตบางครั้งแทนที่จะเชื่อฟงพระเจาผมกลับทําตามใจปรารถนา แมเมื่อถูกทอดทิง้ ให
อกหัก เจ็บปวดและวาเหวนับครั้งไมถวน ผมก็ยังเอาแตใจตนเองอยู ไมยอมเชื่อฟง
พระเจาเหมือนเดิม
พระคัมภีรที่อานวันนี้เปนเรื่องมารพยายามถึงสามครั้งเพื่อชักจูงพระเยซูเขาสูการ
ทดลองมิใหเชื่อฟงพระเจา แตละครั้งแทนที่จะเชื่อฟงคําหลอกลวงของมาร พระเยซู
กลับทรงใชความจริงของพระเจาตอบโตมัน ถึงแมจะทรงถูกลอลวงพระเยซูก็ทรงรูวา
ทางของพระเจายอมดีกวา
ทุกวันนี้แทนที่จะซื่อสัตยตอตนเองและพระเจา เราอาจถูกทดลองใหหลบฉาก
เวลาทําหนาที่ ลดความสัมพันธกับพระองคลงหรือหลีกเลี่ยงไมยอมถวายตัว แทนที่
จะเชื่อฟงพระเจา เรามักจะถูกทดลองใหทําตามที่ตนเองคิดวาดีและงายกวา
ถึงแมจะเปนคนเรียนไดชาเหมือนเดิม ผมก็เห็นความจริงวาทางของผมนั้นแมจะ
ดูเขาทาแตก็พาไปสูความปนป การเดินตามทางของพระเจาอาจจะไมงายนัก แตผลที่
ตามมายอมดีกวาเสมอ ทางของพระเจานําเราไปสูช ีวิตครบบริบูรณทุกครั้งที่เดินตาม
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอทรงชวยขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายใหคิดถึงและเดินตามทางของพระองค
วันนี้ขาพเจาจะพึ่ง
พระเจาแทนพึ่งตนเอง
เสมอ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เอดัม เวเบอร (เซาธดาโกตา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ไมยอมเชื่อและไมยอมทําตามพระเจา
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ไปตามทาง

13 มี.ค
2017

วันจันทร อาน ยากอบ 2:14-26
ผูที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเปนพระบัญญัติแหง
เสรีภาพและตั้งอยูในพระบัญญัตินั้นมิไดเปนผูฟง
แลวก็หลงลืม แตเปนผูที่ประพฤติปฏิบัติตาม ผูนั้นก็จะไดรับ
ความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตน (ยากอบ 1:25)

การไดรวมนมัสการกับเพื่อนคริสเตียนนั้นวิเศษเหลือล้ํา เพราะเราไดรับพระวจนะ
ของพระเจาเปนอาหารฝายวิญญาณ ไดรอง
เพลงยอมจิตและหนุนใจ ไดใหความชวยเหลือ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ผูอื่น ไดรําลึกถึงการพลีพระชนมเปนเครื่อง
นอกจากนมัสการและรวม
บูชาของพระผูชวยใหรอด การไดอยูร วมกัน
สามัคคีกันแลว พระเจายัง
เชนนี้เปนพระพรอยางยิ่ง
ทรงตองการใหเราเปนสาวก
แตบอยครั้งผมคิดวาแรงบันดาลใจใน
และใหบริการดวย
การดํารงชีวิตคริสเตียนอยางสัตยซื่อมักจะ
เย็นชาลงหลังเลิกนมัสการแลว เราไมไดนําบทเรียนที่ไดรับจากคริสตจักรมาปฏิบัติในชีวิต
ประจําวันแตทิ้งไวขางหลัง จึงพลาดโอกาสแสดงความเปนสาวกของพระเยซูดว ยการกระทํา
ความรักที่มีตอครอบครัวและเพื่อนบานเหมือนพระเยซู หมายถึงการเปนลูกจาง เปนพอ
แม เปนนักศึกษาและเปนพลเมืองที่ดี พระธรรมยากอบ 1:25 ที่อางถึงขางบนนี้สอนเราให
นําพระธรรมคําสอนที่ไดยินไดฟงแลวมาปฏิบัติตาม
ในการนมัสการรวมกัน เราไดรับเครื่องมือตางๆ และเขาใจความรักของพระเจาที่สอน
ใหเราดํารงชีวิตคริสเตียนอยางซื่อสัตย หลังจากเลิกนมัสการแลวไมวาจะไปที่ไหนๆ เราก็
สามารถนําความเปนหนึ่งเดียวกันและสันติสุขที่ไดรับจากพระคริสตไปแบงปนแกผูอื่นได
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายมิใหรับพระพรแหงชีวิตในพระคริสต
ไวเฉยๆ แตใหแบงปนแกคนที่อยูรอบขาง ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แอนดี เบเกอร (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ไมมีคริสตจักรที่อบอุนเหมือนบาน
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บุตรของพระเจาทุกคน
14 มี.ค
วันอังคาร อาน วิวรณ 7:9-17
2017
เปโตรจึงกลาววา “ขาพเจาเห็นจริงแลววา พระเจาไมทรงเลือกหนาผูใด
แตคนใดๆ ในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองคและประพฤติตามทาง
ชอบธรรมก็เปนทีช่ อบพระทัยพระองค (กิจการ 10:34-35)
หีบศพถูกหามเขาขางใน มีครอบครัวตามมาเหมือนแมน้ําไมขาดสายจนที่นั่งใน
โบสถใหญเต็มไปหมด มารกาเรตรักเด็กๆ
ขอคิดสําหรับวันนี้
และเห็นวาเด็กแตละคนเปนลูก เธอรักและ
ขาพเจาจะโอบอุมครอบครัว
เลี้ยงดูทั้งลูกแทและเปนแมบุญธรรมของ
ที่ดีเลิศในโลกนี้ไดอยางไร
เด็กจํานวนมาก มารกาเรตและวิคผูเปนสามี
ใหบานที่รักและอบอุนในแบบคริสเตียนแกเด็กๆ เทานั้นยังไมพอ ทั้งสองยังจัดวันหยุด
ภาคฤดูรอนใหพวกเด็กดอยโอกาสอีกดวย
ลูกๆ ในอุปถัมภของวิคและมารกาเรตเปนชนกลุมนอยหลายชาติหลายเผาพันธุ
และมีเบื้องหลังที่แตกตางกัน หลายปที่ผานมาพวกเขาประสบปญหาและถกเถียงกัน
เชนเดียวกับครอบครัวอื่นๆ แตในวันนั้นทุกคนพากันมาใหเกียรติแมที่รักผูใหโอกาส
พวกเขาไดเริ่มตนชีวิตที่ดีและสอนใหรักพระเจาและใหรักกันและกัน
และจะเปนเชนนั้นแนนอนเมื่อเราไดพบกันรอบพระที่นั่งของพระเจา เวลานั้นจะ
ไมมีความโศกเศราและน้ําตา ถึงเราจะเปนฝูงชนหลายชาติหลายเผาพันธุแตทุกคนเปน
บุตรของพระบิดาองคเดียวกัน เรามาแสดงความรักและนมัสการพระบิดาที่รักของเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบคุณพระองคที่ประทานความรักและความรอดใหแตละคน
ผูเปนบุตรของพระองค ไมทรงเลือกหนาและไมทรงลงโทษผูใด ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
มาเรียน เทิรนบูลล (ลิเวอรพูล อังกฤษ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครอบครัวที่อุปถัมภเด็ก
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ตอนรับคนแปลกหนา

15 มี.ค
วันพุธ อาน เลวีนิติ 19:32-34
2017
จงใหความรักฉันพี่นองมีอยูตอกันเสมอไป อยาละเลยที่จะ
ตอนรับแขกแปลกหนา เพราะวาโดยการกระทําเชนนั้น บางคน
ก็ไดตอนรับทูตสวรรคโดยไมรูตัว (ฮีบรู 13:1-2)
ครั้งหนึ่งดิฉันนํากลุมที่พบกันสัปดาหละสองครั้งไปรับประทานอาหารที่วิทยาลัย
ชุมชนใกลบาน ดิฉันเห็นนักศึกษาหนาใหมนั่งอยูหางไกลที่ปลายโตะ ขณะที่ศิษยาภิบาล
กําลังสรางความสัมพันธกับนักศึกษาอยู ดิฉันเห็นเปนโอกาสดีจึงเขาไปทักวา “นี่เปน
การเรียนภาคแรกของเธอใชไหม” เธอตอบเบาๆ วา “ใชคะ” เมื่อคุยกันตอจึงรูวาเธอมา
จากประเทศจีน เพิ่งมาอยูที่สหรัฐอเมริกาเพียงสี่เดือนเทานั้น ดิฉันจึงบอกเธอวา “เรา
พบกันที่นี่ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ถาเธออยากมารับประทานอาหารดวยกัน เรา
ก็ยินดีตอนรับเธอมากๆ” เมื่อเธอลุกขึ้นเพื่อเตรียมตัวกลับดิฉันจึงบอกวา “วันอังคาร
หนาหวังวาจะไดพบเธออีกนะ” แตไมคอยแนใจวาจะไดพบเธออีก
เมื่อวันอังคารมาถึงเธอก็มา เราดีใจที่เห็นเธอพาเพื่อนนักศึกษาใหมจากประเทศ
อินเดียซึ่งเพิ่งมาอยูอเมริกามาดวย การชวยใหเขารวมในชุมชน ชวยสนับสนุน ชวย
หาสถานที่ใหนักศึกษาใหมฝกพูดภาษาอังกฤษลวนเปนของประทานที่พระเจาทรงให
เราไดมีโอกาสแบงปนความรักแกสองคนนี้ และสิ่งดีที่เราไดรับเปนของขวัญตอบก็คือ
ทั้งสองเปดใจแบงปนวัฒนธรรมกับเรา นับวา
เปนโอกาสใหเราไดตอนรับทูตสวรรค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพเจาสามารถแบงปน
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค
ความรักของพระเจาได
ทั้งหลายเอาชนะอุปสรรคดานสังคมเพื่อจะได
รวมทํางานของพระองคในโลกนี้ ในพระนาม โดยเชิญผูอื่นเขามาในชีวิต
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
แคธรีน เฮมส (แมรีแลนด)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักศึกษานานาชาติ
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16 มี.ค
2017

ปลูกความรักของพระเจา

วันพฤหัสบดี อาน สดุดี 90:12-17
ขอความโปรดปรานของพระเจาของขาพระองค
อยูเหนือขาพระองคทั้งหลาย ขอทรงสถาปนาหัตถกิจ
ของขาพระองคเหนือขาพระองค (สดุดี 90:17)
ตอนเปนหนุมผมประสบความสูญเสียและความลมเหลวติดตอกันเปนชุด จน
ทําใหใจผมแข็งกระดาง พระเจาที่ผมรูจักเมื่อยังหนุมอยูนั้นดูเหมือนจะหนีไปที่ไหนก็
ไมรู ชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงเมื่อผมเริ่มนัดพบผูหญิงที่จะมาเปนภรรยา เธอมองเห็น
ความดีบางอยางในตัวผมจึงปลูกเมล็ดพันธุความรักของพระเจาลงในชีวิตของผม แลว
ใชเวลาดูแลจนเมล็ดความรักนั้นเติบใหญกลายเปนความเขาใจ จนกระทั่งนําผมกลับ
มาหาพระเจาอีก พระองคไมเคยทอดทิ้งผมไปไหน
ความรักของคริสเตียนและการชี้นําของภรรยาตองใชเวลาหลายปกวาผมจะหัน
กลับมาเชื่อใหมและถวายตัวเดินตามมรคาของพระเจาอีก เหมือนในพระคัมภีรที่อาน
วันนี้บอกวาพระเจาทรงเมตตาสงสารและพอพระทัยเราดวยความรักเปนนิตย ความ
โปรดปรานของพระองคอยูเหนือเรา เมื่อผมกลับมาเชื่อใหมภรรยาของผมใชเวลานับ
ครั้งไมถวนอธิษฐานเผื่อผม เดี๋ยวนี้เราอธิษฐานเพื่อผูอื่นดวยกัน ความเจ็บปวด ความ
ลมเหลวและความเยอหยิ่งสามารถทําใหใจเราแข็งกระดางได แตคําอธิษฐานและคํา
พยานที่ออนสุภาพสามารถปลูกเมล็ดความรักของพระเจาลงในใจผูที่อยากไดอยางที่สุด
อธิษฐานขาแตพระเจาผูทรงฤทธิ์ ขอบพระคุณที่
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทรงเมตตาขาพระองคทั้งหลายดวยความรักที่ไม
ขาพเจาจะปลูกเมล็ด
ลมเหลว โปรดชวยขาพระองคปลูกฝงเมล็ดความรัก
ความรักของพระเจา
เพื่อใหผูอื่นไดรูจักพระองค ในพระนามพระเยซูไดอยางไรในวันนี้
คริสตเจา อาเมน
เกล เอ. ริชารดส (ไอโอวา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่มีความวิตกกังวลใจ
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พลังอธิษฐาน

17 มี.ค
2017

วันศุกร อาน มาระโก 7:24-30
ผูหญิงคนนั้น “ทูลออนวอนขอพระองคใหขับผี
ออกจากลูกสาวของตน” (มาระโก 7:26)
เมื่อเจ็ดสิบปกอนตอนอายุสองขวบ ดิฉันตองนอนบนแผนกระดานและถูกรัดตัว
ไวอยูหลายเดือน นี่เปนวิธีรักษาเด็กเปนอัมพาตหรือโปลิโออยางเดียวเทานั้นที่มีอยู
และแพทยก็ใหความหวังเพียงเล็กนอยวา
ขอคิดสําหรับวันนี้
ดิฉันจะเดินได แตที่คุณแมอธิษฐานอยาง
ชีวิตของขาพเจาจะอธิษฐาน
ซื่อสัตยและอดทนชวยใหสุขภาพของดิฉัน
อยางซื่อสัตยไดอยางไร
ดีขึ้น
พระธรรมมาระโก 7:24-30 ทําใหดิฉันคิดถึงผูหญิงที่ลูกสาวถูกผีเขาสิงวาเธอมี
ความซื่อสัตยยิ่งนัก เธอมิเพียงแตทูลขอใหพระเยซูทรงรักษาลูกเทานั้นแตยังดึงดัน
ทูลขอไมทอถอย เมื่อแมผูซื่อสัตยคนนั้นกลับถึงบานก็พบวาลูกสาวหายดีทุกอยางแลว
ดิฉันไดรับแรงบันดาลใจจากหญิงสองคน คือจากคุณแมของดิฉันและผูหญิงชาว
ซีเรียฟนิเซียซึ่งมีความเชื่อเขมแข็งและอดทน พระเจาทรงตองการใหเรามีความเขมแข็ง
ในการอธิษฐานทั้งเมื่อโศกเศราและยินดี ดิฉันเห็นจริงแลววาพระเจาทรงรักเราแตละคน
ไมวาสถานการณจะเปนเชนไร เราก็สามารถแสดงความกตัญูที่พระเจาประทับอยูดวย
และทรงเปนความเขมแข็งของเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงสถิตมั่นคงในชีวิตของขาพระองคทั้งหลาย
โปรดชวยใหขาพระองคพึ่งพระกําลังและการทรงนําของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลินดา เอส. ฟลลิปส (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ปวยเปนโปลิโอ
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พรอมรับใช
18 มี.ค
2017
วันเสาร อาน ฟลิปป 2:12-16
เพราะวาพระเจาเปนผูท รงกระทํากิจอยูภายในทาน ใหทานมีใจ
ปรารถนา ทั้งใหประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค (ฟลิปป 2:13)
ตอนอานประกาศรับสมัครครูสอนรวีวารศึกษา ดิฉันคิดในใจวาฉันอยากรับใช
ในคริสตจักรแตรูสึกวาตนเองไมพรอม เมื่อไปพูดกับศิษยาภิบาลทานก็หนุนใจใหดิฉัน
ทดลองดูโดยบอกวา “เด็กๆ จําเปนที่จะตองไดยิน
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระวจนะของพระเจา” ดิฉันจึงรับคําทาชวนทั้งๆ ที่
วันนี้ขาพเจาจะหา
โอกาสใชของประทาน ยังสงสัยในความสามารถของตนเอง
อาทิตยแรกที่เขาไปสอนดิฉันพาลูกสองคน
เพื่อรับใชพระเจา
ไปดวย กอนชั้นเรียนจะเริ่มตนดิฉันไปอธิษฐานที่
ธรรมาสนวา “พระเจาขา ในวันนี้ถามีเด็กมาเรียนมากกวาสองคน ขาพระองคกจ็ ะรู
วาตัดสินใจมาถูกทางแลว” ปรากฏวาวันอาทิตยนั้นมีเด็กมาเรียนสิบคน
หลังอาทิตยแรกนั้นผานไปไดสามป เดี๋ยวนี้มีเด็กมาเรียนสามสิบคน พวกเขา
เรียกดิฉันวา “คุณครู” ทั้งยังนําดอกไมมาใหและกอดดิฉันดวยความรัก เมื่อคิดวานี่
เปนโอกาสดีที่ดิฉันไดมีสวนในงานของพระเจาก็ชื่นใจ ความขยันขันแข็งของพวกเด็กๆ
ทําใหชีวิตจิตใจของดิฉันพลอยตื่นเตนไปดวย ตามประสบการณชีวิตของดิฉันแลว
พันธกิจนี้เปนเหมือนโอเอซิสหรือสระน้ําในทะเลทรายที่ชวยดับกระหายฝายวิญญาณ
พระเจาทรงกรุณาเตรียมทางพิเศษจําเพาะไวใหเราแตละคนไดรับใชตรงตามความ
สามารถของเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจาแหงความรัก พระองคทรงสรางขาพระองคแตละคนใหรับใช
พระองคตามความสามารถและดวยความเต็มใจ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
อัลทากราเซีย มอทา ฟารินา (สาธารณรัฐโดมินิกัน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครูสอนรวีวารศึกษา
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อาทิตยที่สามของเทศกาลมหาพรต

19 มี.ค
2017

วันอาทิตย อาน มัทธิว 20:29-34
พระเยซูจึงหยุดประทับยืนอยู เรียกเขามาและตรัสวา
“ทานทั้งสองจะใครใหเราทําอะไรเพื่อทาน” (มัทธิว 20:32)
ตอนอยูในที่ประชุมประชาคม พอคนใดรูวาผมเปนศิษยาภิบาลก็มักจะหัวเราะ
และพูดอยางตื่นเตน เชน “ผมเห็นทีจะตองระมัดวังคําพูดของผม” บางครั้งก็ถามวา
“ผมจะเรียกทานวาศิษยาภิบาลหรือศาสนาจารยดีครับ” พวกเขาตองการรูขนบธรรมเนียม
หรือกิริยามารยาทที่ควรปฏิบัติ
บอยครั้งผูที่เพิ่งเชื่อใหมในคริสตจักรของเรามักจะถามเกี่ยวกับการอธิษฐานคลาย
กันกับเรื่องนีว้ า มีระบบระเบียบอะไรและควรทําอยางไร พระเจาจะโกรธไหมถาเราใช
คําพูดไมถูกตอง นี่คือเหตุผลอยางหนึ่งซึ่งผมพบในพระคัมภีรที่อานวันนี้ที่จะชวยตอบ
คําถามไดดี พระเยซูทรงถามชายสองคนวา “ทานทั้งสองจะใครใหเราทําอะไรเพื่อทาน”
พระองคทรงตองการรูความปรารถนาและความจําเปน หลังจากที่พวกเขาทูลขอความ
เมตตาวา “พระองคเจาขา ขอใหนัยนตาของขาพระองคหายบอด”
นี่คือแบบอยางที่ดีสําหรับคําอธิษฐานของเรา ลองคิดดูซี ถาพระเยซูทรงถามคุณ
วา “เจาตองการใหเราทําอะไรเพื่อทาน” แสดงวาพระคริสตทรงตองการรูความปรารถนา
จากสวนลึกของหัวใจเราและจะทรงเปดตาใหเห็นวาพระองคประทับอยูตรงไหนในชีวิต
ของเรา ถาไมกังวลจนเกินไปวาจะอธิษฐานอยางไรแลว เราจะสามารถทูลขอไดจาก
ใจจริงและจะไดรับพระเมตตาล้ําเลิศ
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดเมตตาและชวย
ขาพเจาสามารถอธิษฐาน
ขาพระองคทั้งหลายใหมองเห็นความรักที่ทรง
ไดจากใจจริง
มีตอขาพระองคอยางลึกซึ้งและขอใหขาพระองค
ทั้งหลายไดใกลชิดสนิทสนมกับพระองคมากขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คริสเตียน คูน (อิลลินอยส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เชื่อใหมในคริสตจักรของเรา
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ฝกสรรเสริญพระเจา
20 มี.ค
2017
วันจันทร อาน 1 โครินธ 15:50-57
มีผูใดในพวกทานทนทุกขหรือ จงใหผูนั้นอธิษฐาน มีผูใด
ราเริงยินดีหรือ จงใหผูนั้นรองเพลงสรรเสริญ (ยากอบ 5:13)
ดิฉันเหนื่อยจากการฝกซอฟทบอลวิทยาลัยครั้งแรกเพื่อใหเลนไดรวดเร็ว และ
จากแรงกดดันใหสรางความประทับใจในการเลนครั้งแรกนี้ พอนึกวาฝกเสร็จแลวโคช
กลับเรียกเราไปฝกครั้งสุดทายอีกครั้งโดยอธิบายวา “เราตองเอาชนะสามครั้งสุดทายนี้
เพื่อจะไดฉลองชัย เปาหมายของเราคือการชิงแชมประดับชาติจึงตองเตรียมฝกฉลอง
ชัยชนะในอนาคตไวลวงหนา” สวนดีที่สุดของการฝกนี้ไมใชแรงกดดันวาดิฉันตองทํา
ใหดีหรือใหพิสูจนความสามารถของดิฉันแตอยางใด ทั้งหมดที่ตองทําก็คือการฉลองชัย
ใหสนุก ไมเพียงแตชัยชนะที่เกิดขึ้นแลวเทานั้นแตที่ยังจะเกิดขึ้นตอไปอีก
ดิฉันตองการมีชีวิตอยูดวยความหวังวาจะไดชัยชนะและฉลองชัยในอนาคตที่
พระเจาทรงเตรียมไวให พระองคทรงโปรดการฉลองของเราและทรงพอพระทัยใหเรา
แสดงความเชื่อวางใจและความหวังใหปรากฏ
สวนดีที่สุดของการฝกคือการฉลองและสวนสําคัญที่สุดในชีวิตของเราจะเกิดขึ้น
ไดเมื่อเราฝกหรือสรางนิสัยใหสรรเสริญและขอบคุณพระเจาเขาไว แมกอนที่พระองค
จะประทานให นี่คือวิธีดํารงชีวิตดวยความหวังวาวิญญาณของเราจะประสบชัยชนะใน
อนาคต
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอโปรดให
วันนี้ขาพระองคทั้งหลายจะ
ขาพระองคทั้งหลายมีชีวิตอยูดวยความหวัง
สรรเสริญพระเดชานุภาพ
โดยเชื่อฟงและวางใจในพระองค ทูลใน
ของพระเจา
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ทาทิยานา เลียวนารด (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน โคช
24

รมเงาของเทศกาลมหาพรต

21 มี.ค
วันอังคาร อาน ปฐมกาล 7:11-24
2017
พระเจาตรัสวา “เมื่อมีรุงที่เมฆ เราจะดูรุงนั้น และระลึกถึง
พันธสัญญาถาวรระหวางพระเจากับบรรดาสัตวโลก
ที่มีชีวิตซึ่งอยูบนแผนดินโลก” (ปฐมกาล 9:16)
มองจากหนาตางบานใหญในบานที่เราอาศัยอยูมาตั้งแตเปนเด็ก เรามองขามทุง
กวางไปเห็นภาพพายุกําลังกอตัวขึ้น มันเริ่มตน
ขอคิดสําหรับวันนี้
ดวยกอนเมฆที่ขอบฟาแลวดําทะมึนขึ้นขณะที่
การฝกจิตบําเพ็ญพรต
เคลื่อนมาทางเรา เห็นฟารองฟาผาอยูแตไกล
ชวยขาพเจาฟนความเชื่อ
ตามมาดวยลมหมุนและฝูงนกบินวอน ในที่สุด
ใหสดชื่นขึ้นได
กลายเปนพายุฝนมืดครึ้มมีลมมวนเปนเกลียว
ก็เคลื่อนมาถึง เมื่อพายุหยุด ดวงอาทิตยโผลขึ้นเห็นสายรุงปรากฏเปนบางครั้ง ผม
รูสึกอัศจรรยใจเสมอที่อากาศแจมใสและไดกลิ่นดินทันทีหลังจากพายุผานไป สําหรับ
ผมแลวเทศกาลมหาพรตก็เหมือนกับพายุที่พัดผานเขามาตอนผมเปนหนุม ตอนแรกๆ
ดูมืดและนากลัวมาก เมื่อมันผานพนไปแลวก็สวางขึ้น
เทศกาลมหาพรตชวยเราใหสํารวจภายใน เปนเวลาสงบจิตใจฟงพระวจนะของ
พระเจา อานพระคัมภีรใหใจเขาลึกซึ้งและอธิษฐานเผื่อโลกดวยความเมตตาสงสาร
การฝกจิตบําเพ็ญพรตเชนนี้นอกจะทาทายเราแลว ยังชวยใหเราเขาใจถองแทในพลัง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อฝกฝนเชนนี้แลวจะชวยใหเรา
ฟนความเชื่อเพื่อเริ่มตนชีวิตใหมไดอยางแนนอน
อธิษฐาน ขาแตพระเจาแหงความรัก โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหตั้งใจแนวแน
ในการฝกฝนความเชื่อใหเขมแข็งตลอดเทศกาลนี้ โดยรูวาจะชวยใหจิตวิญญาณของ
ขาพระองคสดชื่นขึ้นมาใหม ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เอฟ. ริชารด การแลนด (โรดไอแลนด)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังเริ่มฝกบําเพ็ญพรตใหมๆ
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22 มี.ค
2017

เขมแข็งในพระคริสต

วันพุธ อาน ฟลิปป 4:10-13
ขาพเจาผจญทุกสิ่งได โดยพระองคผูทรงเสริมกําลังขาพเจา (ฟลิปป 4:13)
ดิฉันกับลูกหกคนไรที่พักอาศัยตองนอนในรถเกาคร่ําคราอยูหกเดือน รับประทาน
อาหารขางถังขยะขนาดใหญ และชําระลางใน
ขอคิดสําหรับวันนี้
หองน้ําของปมแกส แตละวันตองดิ้นรนเพื่อเอา
พระเจาทรงเสริมกําลัง
ชีวิตรอด ครอบครัวและเพื่อนๆ พากันหันหนา
และอุมชูขาพเจา
หนีราวกับเราเปนอาชญากร สวนใหญผูที่เห็น
เราอาศัยอยูในรถจะทําทีเปนมองไมเห็น ทําให
ดิฉันรูสึกราวกับเปนคนลองหนไรตัวตน เราขายทุกสิง่ ที่มีอยูในโรงรถจนหมดเกลี้ยง
เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหกลายเปนคนไรบาน เหลือแตเสื้อผาบางชิ้น ผาหมบางผืน ถวยชาม
ไมกี่ใบและพระคัมภีรของดิฉัน ตอนกลางคืนเมื่อลูกๆ นอนหลับแลว ดิฉันแอบรองไห
เพราะไมรูจะทําอยางไรดี ไดแตอธิษฐานทูลพระเจาวาดิฉันพรอมจะยอมแพแลว คืนหนึ่ง
ดิฉันเปดพระคัมภีรอานเพื่อหากําลังใจจึงไดพบขอที่อางไวขางบนนี้ ดิฉันจองเขม็งและ
อานซ้ําแลวซ้ําอีกจนเขาใจความหมายและพบพลังที่ซอนอยูเบื้องหลัง พระคัมภีรขอนี้
ใหความมั่นใจดิฉันวาถึงเราจะเผชิญความทุกขลําบากมากแคไหน ถึงจะมีอุปสรรคใดๆ
ขวางกั้นชีวิตอยู พระเจาจะทรงเสริมกําลังมาทางพระคริสตเพื่อใหเราเอาชนะจนได
เราทุกคนลวนพบเหตุการณที่ทําใหสะดุดลมครั้งแลวครั้งเลา ดูเหมือนเหตุการณ
นั้นๆ จะมีกําลังมากเกินที่จะเอาชนะได จนกวาจะรําลึกไดวาเราอยูในพระหัตถของ
พระเจาตลอดเวลา ดวยความชวยเหลือของพระองคและผูมีใจเมตตาที่พระองคสงมา
ชวย ครอบครัวของดิฉันจึงไมตองนอนในรถอีกตอไป เพราะพระคริสตดิฉันจึงรูวาเรา
ไมไดเผชิญสิ่งใดๆ ตามลําพังและเราจะสูไมไหวถาไมไดพระเจาชวย
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบคุณพระองคผูทรงเสริมกําลังขาพระองคทั้งหลายให
สามารถเอาชนะการทาทายตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของขาพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
จูดี แอนน เอคเสต็ดท (โอคลาโฮมา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนไรบาน
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ไมจําเปนตองสรางอนุสาวรีย

23 มี.ค
วันพฤหัสบดี อาน ปฐมกาล 1:1-2:3
2017
สงาราศีของพระองคคลุมทั่วฟาสวรรค
และโลกก็เต็มดวยคําสรรเสริญพระองค (ฮาบากุก 3:3)

วันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2015 ทานลีกวนยูนายกรัฐมนตรีผูกอตั้งประเทศสิงคโปรถึง
แกกรรม ประชาชนนับถือวาทานเปนบิดาของสิงคโปรสมัยใหม เพราะทานนําประเทศเล็กๆ
ที่ต่ําตอยดอยพัฒนาใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว เมื่อทานถึงแกกรรมประชาชนจํานวนมาก
สงสัยกันวาจะใหเกียรติทานอยางไรดี จะสรางอนุสาวรียหรือหอเกียรติยศเปนที่รําลึกถึงทาน
จะดีไหม มีหลายคนใหความเห็นวา “ถามองดูรอบๆ สิงคโปรแลว คุณจะเห็นและรําลึกถึง
มรดกที่ทานสรางไวเต็มไปหมด”
ความเห็นของคนเหลานั้นทําใหผมคิดถึงปฐมกาล 1:1 ที่บอกวา “ในปฐมกาล พระเจา
ทรงเนรมิตสรางฟาและแผนดิน” ถามองไปบนฟา มหาสมุทรและแผนดินรอบๆ ตัว เรา
จะเห็นการทรงสรางที่นาอัศจรรยของพระเจาผูยิ่งใหญของเรา พระธรรมสดุดี 19:1 บอกวา
“ฟาสวรรคประกาศพระสิริของพระเจา และภาคพื้นฟาสําแดงพระหัตถกิจของพระองค”
รางกายที่สุดพิสดารของเราเปนพยานยืนยันวาเปนฝพระหัตถของพระเจา
พระธรรมสดุดี 139:13-14 บอกวา “พระองคทรงปนสวนภายในของขาพระองค พระองค
ทรงทอขาพระองคเขาดวยกันในครรภมารดาของขาพระองค ขาพระองคโมทนาพระคุณพระองค
เพราะพระองคทรงกระทําใหขาพระองคแปลกประหลาดอยางนากลัว พระราชกิจของพระองค
อัศจรรย พระองคทรงทราบขาพระองคดี”
พระเจาไมทรงตองการใหมีอนุสาวรียเพื่อประกาศความยิ่งใหญของพระองค การทรง
สรางและฝพระหัตถของพระองคมีปรากฏใหทุกคนเห็นอยูแลว เรารูจากธรรมชาติที่พระเจา
ทรงสรางวาพระองคทรงเดชานุภาพ ทรงประทับอยูเปนนิตย ทรงรักและปกปองเราดวย
พระเดชและพระคุณของพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค
ขาพเจาเห็นความยิ่งใหญของ
ขอบพระคุณสําหรับสรรพสิ่งที่พระองคได
ทรงสราง ขอทรงปกปองและทรงนําขาพระองค
พระเจาที่ไหนในธรรมชาติที่
ทั้งหลายใหถวายเกียรติกับพระสิริพระองค
พระองคทรงสรางไว
เสมอ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คงเปง ซุน (สิงคโปร)
เปาหมายของคําอธิษฐาน บรรดาผูนําของโลก
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น้ําชาถวยหนึ่ง

วันศุกร อาน มัทธิว 25:35-40
เราบอกความจริงแกทานวา ผูใดจะเอาน้ําถวยหนึ่งให
พวกทานดื่ม เพราะทานทั้งหลายเปนฝายพระคริสต
ผูน ั้นจะขาดบําเหน็จก็หามิได (มาระโก 9:41)

บายวันนั้นอากาศแหงและฝุนฟุง ที่ประเทศอิตาลีกําลังจะเปลี่ยนจากฤดูใบไมผลิเปน
ฤดูรอน มีกลิ่นน้ําทะเลโชยมาจากทาเรือคลุงไปทั่วบริเวณถนนแคบ สถานการณยุงยากใน
ชีวิตที่ดิฉันซึ่งเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนกําลังประสบอยูทําใหหนักใจ ดิฉันรูสึกโดดเดี่ยว
หลังจากอยูที่นั่นมาหลายเดือน ขณะกําลังเดินกลับบานพักดวยน้ําตาคลอเบาจนแทบมอง
อะไรไมเห็น ดิฉันจึงนั่งลงที่ขั้นบันได ไมแนใจวานั่งอยูตรงนั้นนานแคไหนกอนจะไดยินเสียง
คนเรียกจนสะดุง พอเงยหนาขึ้นดูก็เห็นสตรีทานหนึ่งกําลังเรียกดิฉันจากหนาตางบานบน
ถนนฟากขางโนน เธอถามดิฉันอีกครั้งวา “ขอโทษนะ คุณตองการดื่มน้ําชาไหม ดื่มสักถวย
จะทําใหคุณรูสึกดีขึ้น” สักครูทานก็เดินมาหาพรอมกับถือถวยและจานรอง มีถุงชา ชอน
และกาน้ํารอนมาดวย แลวชวยชงชาใสน้ําตาลยื่นใหและก็เดินจากไป เพียงแตบอกดิฉัน
วาเมื่อดื่มเสร็จใหวางถวยไวตรงนั้น
หลังจากนั้นอีกหลายป ดิฉันจําไดไมดีนักวาบายวันนั้นดิฉันรองไหเพราะอะไร แตจํา
ถวยน้ําชาและความเมตตาที่หญิงทานนั้นมีตอดิฉัน ความเอื้ออาทรของทานชางเหมือนกับ
ของคนในพระคัมภีรที่อานวันนี้ซึ่งไมรูตัววาไดรับใชองคพระผูเปนเจาดวยการรับใชผูอื่น
บอยแคไหนหนอที่เราใชเวลาแสดงความเอื้ออาทรแกคนแปลกหนา คงจะไมมีอะไรสําคัญ
ไปยิ่งกวานั้นเปนแน
อธิษฐาน พระเจาแหงความรัก ขอทรง
ขอคิดสําหรับวันนี้
สอนขาพระองคทั้งหลายใหรูวิธีแผเมตตา
เมื่อขาพเจาแสดงความเมตตา
แกคนเข็ญใจในวันนี้ โปรดชวยใหนึกถึง
ตอผูอื่น ขาพเจาก็แสดงความ
พระองคเมื่อเห็นคนมีความทุกขเข็ญใจ
เมตตาตอพระคริสตดวย
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
ฮันนาห คัลลิโอ (มินเนโซตา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักศึกษาแลกเปลี่ยน
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ขอบคุณที่มาชวย

25 มี.ค
2017

วันเสาร อาน สดุดี 118:5-14
จงโมทนาพระคุณพระเจา และรองทูลออกพระนามพระองค จงใหบรรดา
พระราชกิจของพระองคแจงแกชนชาติทั้งหลาย (1 พงศาวดาร 16:8)
ผมเปนเจาหนาที่สาธารณูปโภคที่ออกใหบริการตามคําขอทางโทรศัพทมา
หลายป ซึ่งมักจะเปนเวลาที่ผิดปกติและใน
ขอคิดสําหรับวันนี้
สถานการณเลวราย หลายครั้งผมไดรับการ
พระเจาทรงรอรับฟง
ตอวาจากบางคนราวกับวาผมเปนคนทําใหเกิด
ขาพเจาเสมอ
เรื่องฉุกเฉินรายแรงนั้นขึ้น บางครั้งก็ถูกตําหนิ
วาไรความสามารถ ไรความรับผิดชอบและบางครั้ง
ถึงกับกลาวหาวาผมเปนคนสรางปญหาขึ้นเพื่อหวังจะไดคาลวงเวลา คําพูดเหลานั้น
ทําใหผมเจ็บใจและรูสึกไมดีตอผูอื่น แตตามปกติจะมีอยางนอยก็หนึ่งคนในฝูงคนที่
บอกผมวา “ขอบคุณที่มาชวย” คําขอบคุณเชนนี้มีคามากกวาคําปรามาสของหลายคน
ที่ดูถูกดูหมิ่นผม
เราทุกคนตางก็เคยประสบเรือ่ งเลวรายในชีวิตชนิดไมสามารถโทรศัพทไปขอให
เจาหนาที่ธรรมดามาชวยแกไข มีแตพระเจาเทานั้นทรงชวยได และเราสามารถวางใจ
ไดวาถาอธิษฐานทูลขอพระองคไมวาจะเปนเวลาใดหรือที่ไหน พระองคจะเสด็จมาชวย
เราทูลพระองคไดเสมอวา “ขอบพระคุณที่เสด็จมาชวย”
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาเจา ขออยาใหขาพระองคทั้งหลายลืมวาถาทูลขอดวยความเชื่อ
พระองคจะเสด็จมาประทานความเขมแข็งให ขออธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนวา
“ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลายผูสถิตในสวรรค ขอใหพระนามของพระองค
เปนที่เคารพสักการะ ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามน้ําพระทัย
ของพระองค ในสวรรคเปนอยางไรก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก ขอทรงโปรด
ประทานอาหารประจําวันแกขาพระองคทั้งหลายในกาลวันนี้ ขอทรงโปรดยกบาปผิดของ
ขาพระองค...พระสิริเปนของพระองค สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
มารค เอ. คารเตอร (เท็กซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เจาหนาที่สาธารณูปโภค
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อาทิตยที่สี่ของเทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย อาน ลูกา 5:12-16
พระองคจึงตรัสกับ (สาวก) วา “เมื่ออธิษฐาน จงวา
‘ขาแตพระบิดา ขอใหพระนามของพระองคเปนทีเ่ คารพสักการะ
ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู (ลูกา 11:2)

ในเวลาที่เกิดความไมแนนอนขาพเจาจะอธิษฐานทูลพระเจา อเล็กซิสลูกสาวอายุสาม
ขวบของดิฉันเปนคนขยันพูด ที่เธอชอบถาม
ขอคิดสําหรับวันนี้
บอยๆ คือคําวา “ทําไม” มีหลายครั้งที่เรา
ในเวลาที่เกิดความไมแนนอน
สนทนาเรื่องลึกซึ้งกัน เชน ทําไมดิฉันตอง
ขาพเจาจะอธิษฐานทูลพระเจา
ไปทํางาน ทําไมเธอจะตองไปโรงเรียนและ
ทําไมเราตองนอนตอนกลางคืน
เมื่อเร็วๆ นี้เธอถามวา “เราอธิษฐานทําไม” ทําใหดิฉันตองหยุดคิด หลังจากนิ่งเงียบ
ไปชั่วครูดิฉันจึงตอบเธอวา “เพื่อเตือนใหรูวาพระเจาทรงอยูกับเรา” อเล็กซิสหยุดพูดแลว
ถามวา “พระเจาอยูที่ไหน” ดิฉันนึกชมความอยากรูอยากเห็นของเธออยูในใจ
พวกสาวกที่ติดตามพระองคก็เปนคนอยากรูอยากเห็นมากดวย จึงทูลถามพระเยซู
วาพวกเขาจะอธิษฐานไดอยางไร ที่พระเยซูทรงตอบไวในพระธรรมลูกา 11 นั้นไมใชแค
ใหทองจําซ้ําซาก แตเปนการทูลขออยากมีความสัมพันธกับพระเจามากกวา พระเยซูทรง
เตือนเราวาคําอธิษฐานไมใชแคการใชถอยคําไพเราะเลิศหรู แตเปนการโนมใจเราไปหา
พระองค คําอธิษฐานชวยใหเราสามารถทูลพระเจาดวยความสบายใจ แมเมื่อเราไมสามารถ
ตอบไดทุกครั้งวา “ทําไม” และชวยใหเราวางใจไดวาพระองคจะทรงจัดทุกสิ่งใหตามที่ทูล
ขอและเตือนเราใหรูวาการยกโทษเปนของประทานที่ทรงใหทุกวันเปนประจํา การอธิษฐาน
ชวยปรับความปรารถนาใหเปนไปตามน้ําพระทัย มิใชตามใจตนเอง
อธิษฐาน พระเจาขา โปรดประทานกําลังและความเขมแข็งแกขาพระองคทั้งหลายโดย
พระวิญญาณของพระองค ใหวางใจวาพระองคจะทรงปรับโลกและเปลี่ยนขาพระองคทั้งหลาย
ใหเปนไปตามพระทัยของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลียา แมคอินทอช (มิสซูรี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังฝกอธิษฐาน

30

ลอดอุโมงค

27 มี.ค
วันจันทร อาน 2 โครินธ 4:17-18
2017
อยากลัวเลย เพราะเราอยูกับเจา อยาขยาด เพราะเราเปน
พระเจาของเจา เราจะหนุนกําลังเจา เออ เราจะชวยเจา
เออ เราจะชูเจาดวยมือขวาอันมีชัยของเรา (อิสยาห 41:10)
เมื่อสองสามปกอ นตอนที่ครอบครัวของเรากลับจากทองเทียวเมืองมุมไบ ดิฉัน
ขับรถบนทางดวนมุมไบ-พรูน ไดชมความงามของทิวทัศนที่เหยียดยาว มีหุบเหวและ
เนินเขาลอมรอบ ทันใดนั้นเราก็ผานเขาไปในอุโมงค
ชองแคบๆ ทําใหดิฉันอึดอัดและมึนศีรษะราวกับถูกกลืนเขาไปในความมืด หลัง
จากกลัวอยางจับใจอยูชั่วครูก็รูวาตนเองกําลังขับรถอยูในอุโมงค ดิฉันรูสึกอึดอัดและ
หายใจแทบไมออกจึงอยากหยุดรถเปลี่ยนใหสามีขับแตก็อันตรายเกินไปที่จะหยุดรถ
กลางอุโมงค
เมื่อเห็นดิฉันเปนกังวล สามีและลูกๆ ก็รีบชี้ใหดูแสงสวางเปนจุดอยูขางหนาโนน
แสดงวาอีกไมนานก็จะถึงปลายอุโมงคแลว พอดิฉันจองดูจุดสวางนั้นก็เริ่มรูสึกดีขึ้น
ทันใดกอนจะรูตัวดิฉันก็ออกจากอุโมงคแลวและหายใจไดคลองอีก
ในชีวิตจริงนั้นบางครั้งเราจะพบวาตนเองเหมือนอยูในอุโมงคมืด นาหวาดกลัว
และหมดกําลังใจ แตถาเรายึดความเชื่อไวอยางมั่นคง พระเจาจะทรงนําพาเราออกจาก
ความเดือดเนื้อรอนใจ โดยประทานจุดสวางใหเราไดเพงดู
สําคัญที่สุดก็คือประสบการณเหลานี้ทําใหอารมณและวิญญาณของเราเขมแข็งขึ้น
อธิษฐาน ขาแตพระผูทรงนํามวลมนุษย โปรด
ขอคิดสําหรับวันนี้
ชวยใหรูวากําลังและความเขมแข็งของขาพระองค
วันนี้พระเจาทรงอยูดวย
ทั้งหลายอยูในพระองค ทูลอธิษฐานในพระนาม
ชวยขาพเจาตอสูชีวิต
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
ซาฮานา มัทเธียส (การนาทากา อินเดีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังขับสูกับความทุกขหนักใจ
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28 มี.ค
2017

บทเรียนแหงความรัก

วันอังคาร อาน 1 ยอหน 4:7-12
ทานทีร่ ักทั้งหลาย ถาพระเจาทรงรักเราทั้งหลายเชนนั้น
เราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันดวย (1 ยอหน 4:11)
คุณพอของดิฉันอายุ 87 ปแลว แตยังชอบใหอาหารนกและสัตวเล็กๆ วันหนึ่ง
ดิฉันไปเยี่ยมหลังจากทานโยนเศษอาหารใหสัตวในปากิน แทนที่สัตวตางๆ ในปารอบบาน
ทานจะมากินเศษอาหาร กลับมีอีกาฝูงใหญสงเสียงรกหูเขามาแยงกินหมด ดิฉันตอวา
คุณพอที่ทานโยนอาหารเชนนั้นเปนการเรียกอีกาเขามาบาน ทานตอบสั้นๆ แตตรงประเด็น
วา “อีกาก็ตองกินอาหารเหมือนกัน”
วันนั้นดิฉันไดบทเรียนที่มีคา บางครั้งเมื่อดิฉันพยายามชวยคนที่มีความเดือดรอน
ดิฉันจะนึกถึงคําพูดของคุณพอ ในชีวิตของดิฉันเห็นมีหลายคนนารัก แตในใจลึกๆ ก็
รูวาคนที่ไมนารักก็สมควรไดรับการดูแลอยางเดียวกันดวย พระเยซูทรงสอนเราใหรู
วาความรักนั้นไมงายเสมอไป
คุณพอของดิฉันเขาใจดีวาสักวันหนึ่งถาดใสอาหารจะมีนกขนแดงหรือนกกระจิบ
สีเหลืองงามตาเขามาใหทานไดชื่นชม และอีกาที่สงเสียงหนวกหูก็จะมากินเศษอาหาร
ของเราโดยไมคาดคิดดวย ความรักนกและสัตวของทานเหมือนกับความรักที่พระเจา
ทรงมีตอเรา เปนความรักและเมตตาไรเงื่อนไข
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค โปรด
ขาพเจาจะอาศัยอยูใน
นําจิตใจและใหความรักของขาพระองคทั้งหลาย
ความรักของพระเจา
สะทอนความรักของพระองคออกมาใหปรากฏ
ขอบพระคุณสําหรับผูที่แสดงใหขาพระองครูวาจะเปนสาวกที่กอปรดวยความรักได
อยางไร ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แพทริเชีย ลัคซาเวจ (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน สัตวปา
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งานปารตี้กับของขวัญ

29 มี.ค
2017
วันพุธ อาน กิจการ 20:32-35
จงใหเขาและทานจะไดรับดวย และในตักของทานจะไดรับ
ตวงดวยทะนานถวนยัดสั่นแนนพูนลนใสให เพราะวา
ทานจะตวงใหเขาดวยทะนานอันใด พระเจาจะไดทรง
ตวงใหทานดวยทะนานอันนั้น (ลูกา 6:38)
เมื่อถามวาอยากไดอะไรในงานวันเกิดปที่หาของเขา คาเลบหลานชายของผมตอบ
วา “อยากจะมีงานวันเกิดที่ทุกคนเอาของขวัญมาใหเยอะๆ เพื่อเราจะไดเอาทั้งหมด
ไปที่พักของคนไรบาน ใหเด็กๆ ที่ไมเคย
ขอคิดสําหรับวันนี้
ไดรับของขวัญวันเกิด” ซึ่งเราก็ทําตาม
ขาพเจาจะใชสิ่งของที่พระองค
นั้นจริงๆ คาเล็บบอกวาเขารูสึกเปนงาน
ประทานให เปนพระพร
วันเกิดที่สนุกที่สุดของเขา
แกผูอื่นไดอยางไร
พระเยซูทรงสอนวา “จงให” ถาเรา
ใหดวยใจรักและยินดี เราจะไดรับตอบดวย “เต็มทะนานยัดแนนและพูนลน” สิ่งที่เรา
ไดรับคือความชื่นชมยินดีที่ไดแสดงความรักและเอื้อเฟอตอผูอื่น ถาเราเรียนรูเรื่องการ
แบงปนและทําตามโดยไมหวังสิ่งตอบแทน พระเจาจะทรงนําของขวัญเหลานั้นไปชวย
ใหบางคนมีชีวิตครบบริบูรณ เราไดรับของขวัญเต็มทะนานพูนลนเมื่อรูความจริงวา
การใหดวยใจยินดีมีรางวัลอยูในตัว
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรดใหขาพระองคทั้งหลายมีจิตใจและวิญญาณเอื้อเฟอ
เผื่อแผเพื่อสิ่งที่ขาพระองคมอบใหจะชวยผูอื่นรูจักความรักของพระองค อธิษฐานใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
จอหน บี. เทต จูเนียร (วอชิงตัน ดี. ซี.)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เด็กๆ ที่ไรบาน
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30 มี.ค
2017

วางใจในพระเจา

วันพฤหัสบดี อาน ลูกา 14:25-27
จงวางใจในพระเจาดวยสุดใจของเจา และอยาพึ่งพา
ความรอบรูของตนเอง จงยอมรับรูพระองคในทุกทางของเจา
และพระองคจะทรงกระทําใหวิถีของเจาราบรื่น (สุภาษิต 3:5-6)
ดิฉันคิดวาชีวิตตนเองมั่นคงแลว บอบกับดิฉันจบชั้นมัธยมปลาย เขาวิทยาลัย
แตงงานกันและปกหลักอยูที่บานเกิดของเรา แลว
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระเจาก็ทรงเรียกสามีใหรับใชพระองคเต็มเวลา
การวางใจในพระเจา
ตองฝกฝนและอดทน ดิฉันรูสึกหวั่นไหวเมื่อรูวาหนทางที่รออยูขางหนา
นั้นไมงายเลย ที่ผานมาเรื่องความวางใจ การเชื่อฟง
และความเสี่ยงเปนเพียงคําพูดเทานั้น ดิฉันเคยอยากรักและรับใชพระเจา แตยังกุม
บังเหียนชีวิตตนเองอยู ไมเคยจริงจังกับพระดํารัสของพระเยซูที่ตรัสวา “ผูใดที่รักบิดา
มารดายิ่งกวารักเราก็ไมมีคาควรกับเรา และผูใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกวารักเรา ผูนั้นก็
ไมมีคาควรกับเรา” (มัทธิว 10:37)
เมื่ออธิษฐานและไดศึกษาพระคัมภีรอยางจริงใจ ดิฉันก็เริ่มคนควาวิถีชีวิตฝาย
วิญญาณและพบวาจะเชื่อฟงและวางใจทําตามพระประสงคสําหรับชีวิตของดิฉันได
อยางไร ความวางใจคือกระบวนการถวายตนแดพระเจา โดยเชื่อวาพระองคทรงไวใจ
ได ทําใหรูความจริงวาทุกยางเทาที่เรากาวไปนั้นนําโดยพระองคผูทรงรูจักวิถีชีวิตที่จะ
นําเราใหไดเปนบุตรของพระเจา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับผูที่เต็มใจละทิ้งทุกสิ่งเพื่อรับใชพระองค
โปรดใหขาพระองคทั้งหลายเชื่อวางใจและทําตามที่ทรงเรียกใชชีวิตของขาพระองค
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แคโรล เจ. เมอรฟ (จอรเจีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ศิษยาภิบาลและมิชชันนารี
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การทรงนําและความหวัง

31 มี.ค
วันศุกร อาน สดุดี 25:1-10
2017
ขาแตพระเจา ขอทรงกระทําใหขาพระองครูจักพระมรรคาของ
พระองค ... ขอทรงนําขาพระองคไปในความจริงของพระองค และขอทรง
สอนขาพระองค เพราะพระองคทรงเปนพระเจาแหงความรอดของขา
พระองค ขาพระองครอคอยพระองคอยูวันยังค่ํา (สดุดี 25:4-5)
ดิฉันอธิษฐานขอการทรงนําจากพระเจาทุกวัน ทูลปญหากับความกังวลใจใหทรง
ทราบและมอบไวในพระหัตถของพระองค ดิฉันเขียนบทภาวนานี้ดวยความลําบากใจ
ตองกลั้นน้ําตาไวเพราะรูวาทุกคนในที่ทํางานซึ่งดิฉันรักเหมือนเพื่อนมานานแปดปจะ
ถูกปลด เราจะไมไดทํางานเคียงบาเคียงไหลกันอีกตอไป วันนี้ดิฉันคิดอะไรไมคอยออก
เพราะความโศกเศราทําใหใจหมองมัว ถึงกระนั้นดิฉันก็พึ่งพระเจาและวางใจวาพระองค
จะทรงปลอบโยนตอไปในวันขางหนา
ผูเขียนพระธรรมสุภาษิตสนับสนุนใหเราวางใจในพระเจาดวยสุดใจและไมพึ่งพา
ความรอบรูของเราเอง เพราะพระองคจะทรงนําเราเดินไปในทางที่ถูก (สุภาษิต 3:5-6)
สิ่งที่พระเจาทรงตรัสกับเยเรมียนั้นยังใชกับเราในวันนี้ไดดวย พระเจาทรงทราบถึง
ความรูสึกนึกคิดของเรา และเมื่อเรารองเรียกหาพระองค พระองคจะทรงฟงเรา (ดู
เยเรมีย 29:11-14)
ถึงแมความไมมั่นใจจะทําใหใจเราเดือดรอนและวุนวายได แตก็ยังสามารถยึดมั่น
ในพระวจนะที่พบในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 31:8 ซึ่งสอนวา “ผูท ี่ไปขางหนาคือ
พระเจา พระองคทรงสถิตอยูดวย พระองคจะไมทรงปลอยทานใหลมเหลวหรือทอดทิ้ง
ทานเสีย อยากลัวและอยาขยาด”
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดสองสวางนําทาง
แมเมื่อสถานการณ
ของขาพระองคทั้งหลายและชวยมิใหความเชื่อ
หวั่นไหว พระเจายังทรง
ของขาพระองคหวั่นไหวแตขอใหมั่นคงอยูเหมือน
มั่นคงไมคลอนแคลน
เดิม ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ยานิสซี กอนซาเลซ (เปอรโตริโก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ตกงาน
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จําเราไดไหม
1 เม.ย
2017
วันเสาร อาน อิสยาห 43:1-4
บัดนี้ พระเจาผูไ ดสรางทานยาโคบ พระองคผูไดทรงปน ทาน
อิสราเอลตรัสดังนี้วา อยากลัวเลย เพราะเราไดไถเจาแลว
เราไดเรียกเจาตามชื่อ เจาเปนของเรา (อิสยาห 43:1)
ดิฉันกับสามีเกษียณจากการเปนครูแลว บางครั้งมีนักเรียนเกาเขามาทักและถาม
วา “ครูจําผมไดไหมครับ” สวนมากเราจะนึกชื่อเขาออกแตบางครั้งจําไมได ที่เปนเชนนั้น
ก็เพราะไมไดเห็นหนาพวกเขามาแลวหลายป และเราก็รูจักเด็กนักเรียนหลายพันคน
ตลอดชวงที่เปนครู
ใบหนาของนักเรียนคนที่เราจําชื่อไมไดจะแสดงความผิดหวังและเราเองก็เชนกัน
สวนคนที่เราจําชื่อไดจะแสดงความดีใจออกนอกหนาและนัยนตาเปนประกายดวยความ
ยินดี ตามปกติเราจะรื้อความทรงจําเกาๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน ใบหนาของพวกเขา
จะแสดงวารูและจําเรื่องเหลานั้นไดดี
สิ่งสําคัญที่ดิฉันพบก็คือพระเจาไมทรงลืมเราคนใดเลย แมเราจะเปนเพียงหนึ่ง
ในหลายพันลานคน พระองคก็ทรงรูเสมอวาเราเปนใคร ไมวาเราจะหลงระเริงจากพระองค
ไปไกลแคไหนและนานเทาไร กอนจะหันกลับมาหาพระเจา พระองคก็ทรงจําเราได ทรง
รักและทรงเรียกชื่อเราถูกเสมอ
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูทรงสราง ขอบพระคุณ พระเจาทรงจําเราไดเสมอ
ที่ทรงรูจักขาพระองคทั้งหลายดีไมมีวันลืมและ
รักขาพระองคเต็มพระหฤทัย ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แจเนต ฮอลโลเวย-เบอรกแมน (มิสซูร)ี่
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครูและนักเรียน
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อาทิตยที่หาของเทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย อาน มาระโก 9:43-48
ถามือของทานทําใหหลงผิด จงตัดทิ้งเสีย (มาระโก 9:43)

2 เม.ย
2017

ภาษาที่ใชกันในละแวกบานของผมมีมากกวา 60 ภาษา จึงทําใหเปนชุมชนที่มีความ
หลากหลายที่สุดในโลก ความงามที่หลากหลายนี้
สืบเนื่องมาจากประวัติความแบงแยกที่เกิดขึ้นมา
ขอคิดสําหรับวันนี้
ยาวนาน ความตึงเครียดอยางหนักสวนใหญจะ
พระคุณของพระเจาที่
เกิดขึ้นระหวางพวกเราเจาหนาที่ตํารวจผิวขาวกับ
ชวยเปลี่ยนแปลงมีพรอม
พลเมืองชาวแอฟริกันและลูกครึ่งแอฟริกันอเมริกา
เสมอสําหรับขาพเจา
โดยเฉพาะ เมื่อไมนานมานี้คริสตจักรของเราเปน
เจาภาพชวยชุมชนที่ตําบลแหงหนึ่งทําความสะอาด ขณะที่ชวยกันเก็บขยะผมถามเจาหนาที่
คนหนึ่งวา “อะไรคือสิ่งสําคัญอันดับแรกของคุณ” ผมดีใจที่เขาตอบวา “คือการสรางความ
สัมพันธที่ดีระหวางตํารวจและชุมชน” เมื่อถามตอไปวาจะชวยพวกเขาแกไขสิ่งที่ผิดใหถูกตอง
เพือ่ จะกาวเดินทิศทางใหมไดอยางไร ผมผิดหวังมากเมื่อไดยินเขาอธิบายวา เขาไมเห็นวา
อดีตจะมีปญหาแตอยางใด แคตองการใหทุกคนกาวไปขางหนาเทานั้นก็พอใจแลว ตรงนี้
เองผมถึงไดเห็นความจริงวาตนเองก็เขาใจเรื่องการกลับใจใหมตื้นเขินเหมือนเจาหนาที่คนนั้น
บอยครั้งผมตองการอนาคตที่สดใส แตกไ็ มเคยคิดที่จะแกไขความผิดพลาดในอดีตของ
ตนเอง
พระเยซูทรงสอนไวในพระธรรมมาระโกบทที่ 9 วา การกลับใจใหมเปนเรื่องปกติ
ธรรมดาเชนเดียวกับการขอโทษ ที่พระเยซูทรงใชภาษาภาพวาใหตัดอวัยวะของเราที่ทําบาปทิ้ง
เสีย ผมเขาใจวาพระองคตรัสถึงการกลับใจที่แทจริงวาจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเรายอมเผชิญ
ความบาปในอดีตและแกไขใหถูกตอง แลวพระคุณของพระเยซูจะนําชีวิตใหมมาใหทั้งเรา
และชุมชน
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูประเสริฐ ขอใหขาพระองคทั้งหลายกลาเผชิญความบาปในชีวิต
และในชุมชนของขาพระองค โปรดประทานความเขมแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงขาพระองคและ
โลกใหดีขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
จอหน เฮลเมียร (วอชิงตัน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน บรรดาผูนําในชุมชน
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ยอมรับความชวยเหลือ
3 เม.ย
วันจันทร อาน ปญญาจารย 4:9-12
2017
สองคนดีกวาคนเดียว เพราะวาเขาทั้งสองไดรับผลของงานดี
(ปญญาจารย 4:9)
พอซูซเี่ พื่อนของดิฉันเอยปากจะสอนวิธีพับหนังสือเกาๆ เปนรูปหัวใจให ดิฉันรีบ
รับไวไมรอชา ทันทีที่เริ่มตนดิฉันพบ
ขอคิดสําหรับวันนี้
วารูปแบบที่เขียนเปนเสนเห็นแคลางๆ
ถางานที่พระเจาทรงเรียกขาพเจา ตัวเลขก็เล็กนิดเดียว ที่ฝนไววา จะพับ
ใหทํายากลําบาก ขาพเจาสามารถ กระดาษใหเกงกลับเห็นวาตนเองเปน
แคเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมปที่ 7
ขอความชวยเหลือจากผูอื่นได
สายตาเสื่อมกําลังนั่งทําการฝมืออยูใน
หองเรียน ดิฉันไมทอถอยแตตั้งใจจะพับรูปหัวใจใหไดแมตองใชเวลาตลอดคืนก็ยอม
ถึงจะอานตัวอยางไมไดแตก็มีเพื่อนๆ ที่พรอมจะชวยนั่งอยูเต็มโตะ ถึงอยากพูดแทบใจ
ขาดวา “ฉันทําเองได” แตความสามารถในการมองเห็นแค 20/200 บอกดิฉันวาจําเปน
ตองรับความชวยเหลือจากเพื่อนๆ ที่สายตาดี ดิฉันพับกระดาษแผนสุดทายพรอมกับ
เสียงปรบมือดังขึ้นรอบๆ ตัว
ขณะชื่นชมหนังสือรูปหัวใจ ดิฉันรูดีวาที่ตนเองสามารถทําไดสําเร็จทั้งที่สายตา
แทบมองไมเห็นนั้นก็เพราะดิฉันมีความมานะพากเพียรและเต็มใจยอมรับความชวยเหลือ
บอยแคไหนหนอที่ชีวิตของดิฉันตองการความชวยเหลือในดานตางๆ ในงานฝมือ
ที่ยากขึ้น ถาพระเจาทรงเรียกใหทําในสิ่งที่เกินกําลังของเรา เราควรละความโอหังแลว
อธิษฐานขอกําลังจากพระเจา ยอมเอยปากขอความชวยเหลือจากผูอื่น ประสบการณ
ตางๆ เหลานี้จะชวยใหเราไดชื่นชมสิ่งดีอันเกิดจากความพากเพียรและความถอมใจ
ของเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรดประทานความถอมใจใหขาพระองคทั้งหลายยอม
ขอความชวยเหลือเมื่อภารกิจที่ทําอยูเกินความสามารถของขาพระองค ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
จีเนตต แฮนสคอม (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่สายตาไมดี
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เขมแข็งและอดทน

4 เม.ย
วันอังคาร อาน โยชูวา 1:1-9
2017
ทานทั้งหลายจงระมัดระวัง จงมั่นคงในความเชื่อของทาน
จงเปนลูกผูชายแท จงเขมแข็ง ทุกสิ่งซึ่งทานกระทํานั้น
จงกระทําดวยความรัก (1 โครินธ 16:13-14)
ขณะที่ครอบครัวของผมอธิษฐานเผื่อคริสตจักรในบานที่เพิ่งเกิดใหม ครอบครัว
ของเรารวมกับอีกสองครอบครัวอธิษฐานเผื่อเรื่องเดียวกัน เรารวมใจกันสรางคริสตจักร
ในบานแหงนี้ดวยกัน มีการนมัสการและรวมสามัคคีธรรมกันในวันอังคารและวันอาทิตย
เราอานพระคัมภีรและเชื่อมสัมพันธกันทุกวันเปนประจํา แตเดี๋ยวนี้ภารกิจบางอยาง
ทําใหครอบครัวหนึ่งจําเปนตองอําลาจากไป การพบกันครั้งนี้เปนการรวมสามัคคีธรรม
ครั้งสุดทายกอนพวกเขาจะไปอยูที่อื่น ผมกลาวคําอําลาดวยความตื้นตันและหดหูใจ
วา “เราจะคิดถึงคุณ”
เราอานพระธรรมโยชูวา 1:1-9 ตอนนั้นเหตุการณสําคัญที่โยชูวากําลังเผชิญอยู
ก็คือ โมเสสสิ้นชีพและทานเองกําลังจะตองออกจากแผนดินที่เคยอยู โยชูวาคือชาย
หนุมผูชวยโมเสสซึ่งใหกําลังใจ ใหความเขมแข็งและมอบหนาที่ใหทานพาพวกอิสราเอล
เขาสูแผนดินพระสัญญา (เฉลยธรรมบัญญัติ 3:28) พระเจาทรงหนุนใจโยชูวาให
เดินหนาตอไปวา “จงเขมแข็งและกลาหาญเถิด” (โยชูวา 1:6) “เราอยูก ับโมเสสมาแลว
ฉันใด เราจะอยูกับเจาฉันนั้น เราจะไมละเลยหรือละทิ้งเจาเสีย” (โยชูวา 1:5) ผมเอง
ก็ไดรับความกลาหาญและความเขมแข็งจากพระสัญญาของพระเจา พระองคทรงอยู
กับเราและเพื่อนที่กําลังจะจากไป
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอบคุณพระองค
สําหรับสามัคคีธรรมกับผูที่มีความเชื่อทั้งหลาย
สามัคคีธรรมคริสเตียน
โปรดประทานความกลาหาญและความเขมแข็ง
เปนของประทาน
ใหขาพระองคทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน ทูลใน
จากพระเจา
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ซี. สตีเฟน สมิธ (เท็กซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คริสตจักรในบาน
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ของเหลือ
5 เม.ย
วันพุธ อาน เฉลยธรรมบัญญัติ 26:1-10
2017
พระเจาทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอยางอุดมแกทานทั้งหลาย
เพื่อใหทานมีทุกสิ่งทุกอยางเพียงพอสําหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของ
บริบูรณสําหรับงานทีด่ ีทุกอยางดวย (2 โครินธ 9:8)
ดิฉันนําอาหารเกาที่เหลืออยูมาใหครอบครัวรับประทานเพื่อประหยัดเวลาทําอาหาร
ตามปกติอาหารทําใหมๆ จะอรอยดี แตบางครั้งก็รูสึกวาการนําอาหารที่เก็บไวหลายวัน
มาใหครอบครัวรับประทานเชนนั้นไมดีเทาไรนัก
บางครั้งดิฉันก็นําของเหลือมาเลี้ยงจิตวิญญาณของตนเองดวยเชนกัน คือแทน
ที่จะเห็นวาเวลาอยูก ับพระเจานั้นสําคัญกวาสิ่งใด ดิฉันกลับใชเวลาที่เหลือเพื่ออยูกับ
พระองค ดิฉันขอบคุณพระเจาสั้นๆ ทุกเชาแทนทีจ่ ะขอบพระคุณสําหรับโอกาสที่พระองค
ประทานใหตลอดวัน และแตละวันก็ละเลยการอานพระวจนะของพระองค อาหาร
ธรรมดามีไวสําหรับบํารุงเลี้ยงรางกายฉันใด พระวจนะของพระเจามีไวสําหรับเลี้ยงดู
จิตใจฉันนั้น จึงขอเชิญชวนใหรับประทานสดๆ กันทุกวัน
ดิฉันยังรับใชพระเจาดวยสิ่งที่เหลืออยูอีกดวย คือทําตามใจตนเองกอนแลวคอย
คิดถึงพระประสงคของพระเจาทีหลัง หรือเมื่อทําตามที่ตนเองคิดไวแลว ไมเกิดผล
พระเจาทรงบัญชาพวกอิสราเอลใหถวายผลแรกดวยจิตสํานึกที่วาพระพรทุกอยางที่
พวกเขาไดรับนั้นมาจากพระองค เมื่อเราถวายผลแรก ขอใหสํานึกวาพระเจาทรงปก
เกลาปกกระหมอมเราอยู สํานึกเชนนี้จะทําใหเราตื่นเตนที่มีพระเจาประทับอยูในชีวิต
และประทานความกลาหาญหมั่นเพียรเพื่อทําตามพระทัยของพระองค
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอใหขาพระองคแสวงหา
ขอคิดสําหรับวันนี้
น้ําพระทัยและแผนดินของพระองคกอน และไมมัว
ขาพเจาจะไมยอม
ยุงเกินไปจนไมมี
แตยุงจนลืมถวายสิ่งดีที่สุดแดพระองค ในพระนาม
เวลาอยูกับพระเจา
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
จีน โบนิน (อัลเบอรตา แคนาดา)

เปาหมายของคําอธิษฐาน แมครัว
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วันที่แยสุดๆ ของผม

6 เม.ย
2017

วันพฤหัสบดี อาน อิสยาห 6:1-10
“ขาพระองคอยูนี่ พระเจาขา
ขอทรงใชขาพระองคไปเถิด” (อิสยาห 6:8)
วันนั้นเปนวันแยที่สุดในชีวิตการรับใชของผมที่แอฟริกา ผมตื่นแตเชาเพื่อขับรถ
เขาปาไปหลายชั่วโมงแลวเกิดหลงทางหลายครั้ง
กวาจะถึงคริสตจักรซึ่งผมนัดไววาจะไปเทศนา
ขอคิดสําหรับวันนี้
สั่งสอน ผมไปถึงที่นั่นสายแตก็ตองรออีกหลาย
ความสําเร็จคือ
ชั่วโมงกวาผูคนจะคอยๆ ทยอยกันมานมัสการ
ความพรอมจะแบงปน
และรองเพลงที่ใตรมไมใหญ ในที่สุดก็ถึงเวลา
พระวจนะของพระเจา
เทศนา แตเรื่องที่ผมเตรียมมาสอนนั้นสับสนจน
จับตนชนปลายไมติด ที่ประชุมก็ดูเหมือนจะเบื่อฟง ผมเองคิดวาการแปลคงไมชัดเจน
มากกวา เมื่อกลับมาถึงบานคืนนั้นผมรูสึกเสียใจและทูลพระเจาวา พระองคเจาขา
ขาพระองคทําอะไรลงไป
หลังจากนั้นหลายสัปดาหผมกลับไปที่หมูบานนั้นอีก สตรีคนหนึ่งในทีมของผม
คุยกับผูชายในหมูบานคนหนึ่ง เขาบอกวา “ผมเปนคริสเตียนครับ” เธอตอบวา “ยอดเลย
คุณเปนคริสเตียนมานานเทาไรแลวคะ” เขาตอบวา “สามอาทิตยครับ” เธอจึงถามวา
“จริงหรือนี่! คุณเปนคริสเตียนไดอยางไรคะ” ชายคนนั้นยันไมเทาลุกขึ้นยืนแลวชี้มาที่
ผมขณะกําลังเดินเขามาในคายและบอกวา “เพราะคนนั้นไง”
วันที่รูสึกแยมากนั้นผมไดรับบทเรียนที่มาจากพระธรรมอิสยาห 6:8 วา ความ
สําเร็จหรือความลมเหลวของผมผูติดตามพระเจานั้นไมเกี่ยวกับความสามารถและความ
เหมาะสมของผมมากนัก การเก็บเกี่ยวขึ้นอยูกับพระเจา พระเยซูทรงเชิญผมมาชวย
หวานพืชเทานั้น (ดู มาระโก 4:26-29)
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหรําลึกวาความสัตยซื่อ
และจริงใจสําคัญกวา “ความสําเร็จ” และความพรอมของขาพระองคสําคัญกวาความ
สามารถของขาพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ไบรอัน บริกแฮม (เท็กซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูเชื่อใหม
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อธิษฐานในเรื่องนายินดี

วันศุกร อาน 1 เธสะโลนิกา 5:16-18
จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเ ปนเจาทุกเวลา
ขาพเจาขอย้ําอีกครั้งวา จงชื่นชมยินดีเถิด (ฟลิปป 4:4)
ลูกสาวของดิฉันตอสูกับมะเร็งดวยความทุกขมานานจนใกลจะถึงวาระสุดทาย
บอยครั้งดิฉันกับสามีและสามีของเธอเขาไปยืน
ขอคิดสําหรับวันนี้
ใกลเตียงที่เธอนอนอยู ดิฉันแนใจวาคําอธิษฐาน
วันนี้ขาพเจาจะอธิษฐาน ของดิฉันคงแสดงความรูสึกเศราใจที่รูลวงหนาวา
ใกลจะตองพลัดพรากจากกัน แลวมีอยูวันหนึ่ง
เรื่องที่ทําใหมีความสุข
ลูกสาวของเราบอกวา “ขอแมอธิษฐานเรื่องนายินดี
ดวยนะคะ” ดิฉันเขาใจไดทันทีวาเธอไมตองการไดยินคําอธิษฐานเรื่องความเจ็บปวย
ของเธอ แตอยากใหขอบพระคุณพระเจาที่ครอบครัวของเรามีความรักและอยูดวยกัน
อยางมีความสุขและที่เชื่อวาเราจะไดอยูรวมกันในบานบนสวรรคอีก
ตั้งแตวันนั้นเปนตนมา คําอธิษฐานของดิฉันเปลี่ยนไปตลอดชีวิตตามที่เธอขอรอง
ดิฉันพยายามอธิษฐานแตเรื่องที่นายินดีที่พระเจาทรงรักเรา ที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม
เพื่อไถบาปของเรา ที่ทรงเตรียมบานไวใหเราอยูบนสวรรคและเหตุผลอื่นๆ อีกมากมาย
ที่ทําใหเกิดความยินดี
แนละ เรายอมหนีไมพนความเศราใจบางอยางที่เกิดขึ้น แมแตพระเยซูเองก็ยัง
ทรงกรรแสงเมื่อลาซาลัสพระสหายเสียชีวิต แตดิฉันรูสึกขอบพระคุณเพราะลูกสาว
ที่รักขอรองใหดิฉันอธิษฐานถึงสิ่งที่ใหความสุข ในพระคัมภีรมีคําวาชื่นชม ยินดีปรีดา
เต็มไปหมด แมดิฉันไมสามารถชวยไดแตดิฉันเชื่อวาพระเจาทรงชื่นชมคําอธิษฐาน
เพื่อสรรเสริญและขอบพระคุณ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขาพระองคทั้งหลายสรรเสริญพระคุณและพระเมตตาของ
พระองค โปรดชวยใหรูวาพระองคทรงเปนบอเกิดของความสุขที่แทจริงในชีวิตของ
ขาพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เพกกี ออร เมสัน (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน พอแมที่มีเรื่องเศราใจ
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สันติสุขของพระเจา

8 เม.ย
วันเสาร อาน อิสยาห 26:1-9
2017
ใจแนวแนนั้น พระองคทรงรักษาไวใน
ศานติภาพอันสมบูรณ เพราะเขาวางใจในพระองค (อิสยาห 26:3)
เมื่อสองสามเดือนกอนดิฉันโดยสารเครื่องบินขนาดเล็กลําหนึ่ง เมื่อเครื่องทะยาน
ขึ้นจากรันเวยและเริ่มบินสูงขึ้นไป ดิฉันสังเกตวาความกดดันในหองโดยสารที่เปลี่ยน
ไปทําใหรูสึกกลัวนิดๆ จึงอธิษฐานวา “โปรดอยาใหความวุนวายเกิดขึ้น ขอใหเที่ยวบิน
นี้มีสันติสุข”
ชีวิตของเราก็เหมือนกับการโดยสารเครื่องบินที่มีเหตุการณนาประหลาดใจเกิดขึ้น
โดยไมคาดคิด เชน การเจ็บปวยปางตาย ผูที่เรารักเสียชีวิตกระทันหันหรือการตกงาน
เหตุการณเหลานี้เปนความโกลาหลวุนวายที่ชีวิตตองเจอะเจอ
นาอัศจรรยยิ่งนักที่รูวาถึงจะเกิดความโกลาหลวุนวาย พระเจายังทรงประทับอยู
ดวยในสถานการณทุกอยางที่เกิดขึ้นและทรงประทานสันติสุขเหนือความเขาใจใด ๆ ให
เราดวย ถาเราเขาเฝาใกลชิดพระเจาและทูลขอความชวยเหลือก็จะรูวาพระคริสตทรง
อยูกับเราเสมอ “จนกวาจะสิ้นยุค” (มัทธิว28:20)
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงอยูทามกลางขาพระองคทั้งหลาย โปรด
ประทานสันติสุขที่เหนือความเขาใจทุกอยางใหขาพระองค ขออธิษฐานตามที่พระเยซู
ทรงสอนวา “ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลายผูทรงสถิตในสวรรค ขอใหพระนาม
ของพระองคเปนที่เคารพสักการะ ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไปตาม
พระทัยของพระองค ในสวรรคเปนอยางไรก็ใหเปน
ไปอยางนั้นในแผนดินโลก ขอทรงโปรดประทาน
ขอคิดสําหรับวันนี้
อาหารประจําวันแกขาพระองคทั้งหลายในกาลวันนี้
ถาวางใจในพระเจา
และขอทรงโปรดยกบาปผิดของขาพระองคเหมือน ขาพเจาจะมีความสุข
ขาพระองคยกโทษผูที่ทําผิดตอขาพระองคนั้น ขอ
อยานําขาพระองคเขาไปในการทดลอง... สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
เอ็ม เอ. แมกดาเลนา อัลวาราโด จี. (โคอาฮูลา เม็กซิโก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักบิน
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วันอาทิตยทางตาล

วันอาทิตย อาน ลูกา 23:23-42
ขอใหเราวิ่งแขงดวยความเพียรพยายาม
ตามทีไ่ ดกําหนดไวสําหรับเรา (ฮีบรู 12:1)
สามีของดิฉันรวมแขงไตรกีฬาที่ชื่อวามนุษยเหล็กมาแลว 10 ป มีคนจากทั่วโลก
เขารวมแขงทางไกล 226 กม. ตองใชเวลา 17 ชั่วโมง คือวายน้ํา 3.8 กม. ขี่จักรยาน
180 กม. และวิ่ง 42.2 กม. ถึงจะมีนักกรีฑาเดนระดับโลกเขารวมในเหตุการณนี้ แต
ก็ไมใชมีเฉพาะคนมีชื่อเสียงเทานั้น มนุษยเหล็กเปนเหตุการณสําหรับทุกคนที่ใจกลา
ปรารถนาจะฝกและทดสอบความอดทนทางกายและอารมณของตน ที่สําคัญก็คือการ
แขงมนุษยเหล็กเปนการเดินทางดวยความมานะพากเพียร
ความมานะพากเพียรเปนคุณสมบัติที่พระคัมภีรยกยอง และพระเยซูไดทรงวาง
แบบอยางไวในการทําพันธกิจและการเสด็จดําเนินสูกางเขน ซึ่งเปนแบบอยางดีที่สุด
ของพระคุณและความอดทน พระองคทรงรูทิศทางและเปาหมายที่อยูจําเพาะพระพักตร
ดี ทรงเขมแข็งเพราะรูจักความรักของพระบิดา ถาเราพบการทาทายอันเปนสวนหนึ่ง
ของการดําเนินชีวิต เราสามารถดูแบบอยางจากพระคริสตที่ทรงเขาพระทัยดีวา วิถีทาง
ของพระองคจะลําบากยากเย็นแคไหน และทรงรูดวยวาถาบากบั่นตอไปหมายถึงอะไร
พระเจาประทานความเขมแข็งใหเรามีความเพียรพยายาม
อธิษฐาน ขาแตพระเยซูคริสตเจา ขอใหแบบอยางและความเขมแข็งของพระองค
หนุนใจขาพระองคทั้งหลายใหมีความ
ขอคิดสําหรับวันนี้
เพียรพยายามเมื่อมีการทดลองเกิดขึ้น
วันนี้ขาพเจาจะเพียรพยายาม
ในวิถีชีวิตของขาพระองค ในพระนาม
ทําตามแบบอยางของพระเยซู
ของพระองค อาเมน
คิมเบอรลี แมคเนลล (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูประสบความทุกขยาก
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ความเขมแข็งจากพระเจา

10 เม.ย
วันจันทร อาน อิสยาห 61:1-3
2017
ขอฝากความคิดถึงมายังอันโดรนิคัสกับยูนีอัส ผูเปนญาติ
ของขาพเจา และไดถูกจําจองรวมกับขาพเจา เขาเปนคนมีชื่อเสียงดี
ในหมูพวกอัครทูต ทั้งไดอยูในพระคริสตกอนขาพเจาดวย (โรม 16:7)
พันธกิจสวนตัวของผมอยางหนึ่งคือ อาสาสมัครทํางานในเรือนจําใกลบานและ
ถอมใจอยูกับผูคนที่ถูกจําขัง หลายคนใน
ขอคิดสําหรับวันนี้
นั้นตองสูญเสียเกือบทุกสิ่ง เชน บานและ
พระเจาทรงเสริมความเชื่อ
ครอบครัว หนาที่การงานและชื่อเสียง แต
ของขาพเจาใหเขมแข็งโดย
ไมไดสูญเสียความรักจากพระเจาและจาก
พระเยซูคริสตพระผูชวยใหรอด ความเชื่อ ความเชื่อของผูอื่นไดอยางไร
ในพระเจาของพวกเขาตัดไมหลุดและหยุด
ไมได เพราะรูวาความรักของพระเจาเปลี่ยนชีวิตใหมและเชื่อวาพวกเขาจะเปนคนตาม
ที่พระองคทรงตั้งพระทัยไว
ผมถามเสมอวาแตละคนอธิษฐานขออะไรจากพระเจา เกือบทุกคนขอใหพระเจา
ทรงเสริมความเชื่อใหเขมแข็งยิ่งขึ้นและขอใหเปนเหมือนอัครสาวกเปาโลที่ไดรับความ
เขมแข็งจากพระเจาระหวางทานอยูในคุก
ผมเคยหวังไววาการเยี่ยมเยียนของผมจะเปนพรแกคนถูกคุมขัง แตผมเองกลับ
ไดรับพรจากพันธกิจนี้ดวยเชนกัน การไดเห็นความรักแทที่มีตอพระเจาและมีความเชือ่
เขมแข็งในพระเยซูคริสตของคนที่สูญเสียมากเชนนี้ พวกเขาเปนพยานถึงอานุภาพอัน
ยิ่งใหญของพระเจาที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงมากกวาที่ผมเปนพยานแกพวกเขา
ขอบคุณคนที่ถูกจําคุกเหลานั้นที่ทําใหความเชื่อของผมเขมแข็งมากขึ้น
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอทรงอํานวยพรแกชายหญิงที่ถูกจําขัง ขอทรงสงเสริมและ
สนับสนุนความเชื่อใหทั้งพวกเขาและขาพระองคทั้งหลายดวย ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เดฟ ชิเปล (เซาธแคโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่อยูในเรือนจํา
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ทดสอบสระน้ํา

วันอังคาร อาน มาระโก 10:46-52
บรรดาผูท ี่รูจักพระนามของพระองคก็วางใจในพระองค
ขาแตพระเจา เพราะวาพระองคมิไดทรงทอดทิ้ง
บรรดาผูท ี่เสาะแสวงหาพระองค (สดุดี 9:10)
ตอนที่เรากําลังเติบโตอยูนั้นดิฉันกับพี่ชายและนองชายชอบเลนสเก็ตและฮ็อคกี้
บนสระน้ําแข็งใกลบาน เพื่อจะรูวาน้ําใน
สระแข็งและหนาพอที่จะเลนสเก็ตไดหรือ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ไมนั้นสิ่งสําคัญก็คือตองทดสอบดูกอน
พระเจาทรงสามารถรับภาระ
เมื่ออุณหภูมิเริ่มลดลงเราจะรีบไปที่สระ
หนักมากมายของขาพเจาได
เพื่อตรวจดูวาน้ําแข็งหนาแคไหนแลว เรา
ตรวจไดดวยการทําทุกอยางตั้งแตกระทุงที่ขอบน้ําแข็ง โยนหินกอนใหญไปที่กลางสระ
ดูวาจะทะลุลงไปหรือไม ถากอนหินลื่นไหลขามสระไปเราก็รูวาปลอดภัยที่จะใหพี่ชาย
ทดลองเดินลงไป สวนดิฉันกับนองชายคอยดูอยูที่ขอบสระดวยความเปนหวงและพรอม
ที่จะชวยเขาขณะลงไปเสี่ยงอันตราย บางครั้งถาน้ําแข็งทนน้ําหนักตัวเขาไมไดจะแตก
ราว เขาจะถอยกลับ แตถาไมเปนอะไรเราก็ดีใจเพราะรูวาพรอมแลวที่จะลงไปเลน
สเก็ตได
สําหรับดิฉันนั้นการวางใจในพระเจาก็เหมือนประสบการณในสระ แมจะรูวาพระเจา
ทรงทนรับภาระตางๆ ที่หนักอึ้งของดิฉันได แตก็ยังอยากทดลองดูกอนวาวางใจไดหรือ
ยัง ดิฉันตองเตือนตนเองวาพระเยซูคริสตทรงนําหนาไปกอนแลว เพื่อแสดงใหรูวา
ดิฉันพึ่งพระเจาไดอยางปลอดภัย ไมเพียงแตจะรอดเทานั้นแตยังมีอิสระและเบิกบาน
ใจอีกดวย
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจาผูทรงเมตตา การวางใจในพระองคนั้นไมงายเสมอไป เมื่อ
ขาพระองคทั้งหลายสงสัย โปรดทรงใหอภัยและชวยใหวางใจในพระองค ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
เกล ฟริตซ (นอรธแคโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน พี่ๆ นองๆ ของเรา
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วิถีแหงพระเมตตา

12 เม.ย
2017
วันพุธ อาน ลูกา 10:25-37
พระเยซูทรงถามวา “ในสามคนนั้น ทานคิดเห็นวาคนไหน
ปรากฏวาเปนเพื่อนบานของคนที่ถูกปลน” เขาทูลตอบวา
“คือคนนั้นแหละทีไ่ ดสําแดงความเมตตาแกเขา” (ลูกา 10:36-37)
หลายคนรูเรื่องชาวสะมาเรียใจดีที่แสดงความเมตตาแกคนที่ประสบวิกฤตการณ
ดิฉันสนใจคําวา “แสดง” ในขอพระคัมภีรขางบนนี้ที่ไมไดหมายความวา “เมตตาดวย
ปาก” แต “แสดงความเมตตา” ดวยใจจริง ชาวสะมาเรียแสดงความเมตตาออกมา
ดวยการหยุดเดินทาง ลงมาชวยพันแผลให พาคนบาดเจ็บไปพักที่ปลอดภัยและจาย
เงินใหเจาของโรงแรมชวยดูแลคนบาดเจ็บหลังจากที่เขาจากไป เมื่อชาวสะมาเรียคน
นั้นเดินทางไปทําธุรกิจเสร็จแลวก็กลับมาแวะเยี่ยมทันที
ชาวสะมาเรียใจดีไมไดทําแควางมือบนศีรษะของคนบาดเจ็บ อธิษฐานเผื่อแลว
จากไป แตเขายอมสละเวลาและใหความชวยเหลือเปนอยางดี โดยเฉพาะกับคนที่ถูก
ทอดทิ้ง การชวยเหลือของเขาตองใชเวลา เงินทองและเสี่ยงอันตราย พระเยซูทรงเลา
เรื่องนี้เพื่อจะสอนเราใหรูวา การเปนเพื่อนบานหมายความวาอยางไรและทําอยางไร
โดยเฉพาะเมื่อตองเสียสละครั้งยิ่งใหญ
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค โปรด
วันนี้ขาพเจาจะแสดง
สอนขาพระองคทั้งหลายใหเปนเพื่อนบานที่ดีและ
ความเมตตาของ
โปรดชวยแนะนําขณะที่ขาพระองคแสดงความ
พระเจาแกผูใด
เมตตาผูอื่น ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เวอรจิเนีย รูธ (แมรีแลนด)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใหสังคมแสดงความรักและเมตตาตอกัน
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13 เม.ย
2017

จับไวแนน

วันพฤหัสบดี อาน ยอหน 15:4-8
ในวันนั้นทานทั้งหลายจะรูวาเราอยูในพระบิดา
และทานอยูในเรา และเราอยูในทาน (ยอหน 14:20)
ตอนเปนเด็กครอบครัวของผมไปเดินเลนในปาฮ็อกสแบกที่แหลมดานตะวันออก
ของแอฟริกาใต เมื่อขึ้นบนผาลาดชัน เราตองตะกายขึ้นทางที่เต็มดวยดินโคลนติด
กับน้ําตกขนาดใหญ คุณพอแนะนําเราใหจับมือกันไวเพื่อไมใหผมลื่นลงไปขางลาง
เอาเขาจริงแทนที่จะจับมือกัน ทานกลับจับขอมือผมไวและใหผมจับขอมือทาน วิธีนี้
จะชวยไดถาคนใดคนหนึ่งเดินสะดุดจนหลุดมือ อีกคนหนึ่งจะยังจับไวแนนทําใหผม
รูสึกมั่นใจขณะตะกายขึ้นบนผาลาดชัน
พระเยซูก็เหมือนคุณพอของผมที่ทรงตองการใหสาวกของพระองคมั่นใจ คืน
กอนที่จะถูกตรึงทรงเตือนพวกเขาวาพระองคจะทรงจากไป
แตก็ทรงสัญญาดวยวาจะทรงกลับมาอีก เพื่อใหพวกเขามั่นใจวาความตายไม
อาจจะยึดพระองคไวได ทรงพูดถึงความสัมพันธที่พวกสาวกมีกับพระองคและกับ
พระบิดาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
ปจจุบันพระเยซูยังทรงเอื้อมพระหัตถมาใหเราดังที่บอกไวในพระคัมภีรสําหรับ
อานวันนี้ ถาเราติดสนิทกับพระเยซู เราจะมีความชื่นชมยินดีและเกิดผลดกเพื่อพระองค
(ดู ยอหน 15:4-8) พระสัญญานี้ทําใหเรามั่นใจไดวาพระองคจะทรงอยูในเรา หากเรา
สะดุดพระเยซูจะไมทรงปลอยใหลมลง
อธิษฐาน ขาแตพระเยซูเจา ขอใหขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพเจาถวายเกียรติพระเจา
ทั้งหลายเขาสนิทอยูในพระองคตลอดเวลาและ
ดวยการเชื่อฟงพระเยซู
ใหเดินตามดวยความรัก ความยินดีและเชื่อฟง
ในพระนามของพระองค อาเมน
จอหน แมคคัทเชียน (ลิมโปโป แอฟริกาใต)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เด็กๆ ที่ขาดความรักจากพอ
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ศุกรประเสริฐ

14 เม.ย
วันศุกร อาน ยอหน 15:9-17
2017
เราบอกความจริงแกทานวา ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงไปในดิน
และเปอยเนาไป ก็จะคงอยูเปนเมล็ดเดียว แตถาเปอยเนาไปแลว
ก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก (ยอหน 12:24)
แตละปขณะที่ดิฉันและสามีปลูกขาวโพด เรารูสึกทึ่งเมื่อเมล็ดขาวโพดที่เราปลูก
เติบโตมีลําตนและเกิดฝก แตละฝกมีเมล็ดจํานวนมากเพื่อเปนอาหารใหเราเลี้ยงชีวิต
พระเยซูทรงสอนหลักการนี้หลังจากเสด็จเขา
ขอคิดสําหรับวันนี้
กรุงเยรูซาเล็มดวยความมีชัย หนึ่งสัปดาห
ขาพเจาเต็มใจเสียสละ
กอนพระองคจะทรงสิ้นพระชนม ถูกฝงและ
เพื่อใหคนอื่นไดชีวิตใหม
คืนพระชนม
ในพระคริสต
พระองคทรงยกตัวอยางขางบนนี้สอน
สาวกใหยอมรับวาพระองคตองสิ้นพระชนมและถูกฝง เพื่อใหพวกเขาและคนจํานวน
มากไดรับชีวิตใหม แทนที่พระองคจะทรงเตือนสาวกใหปกปองชีวิตไว พระเยซูทรง
หนุนใจพวกเขาใหเต็มใจสละชีวิตของตนเอง การยอมสละชีวิตของตนจะทําใหพวกเขา
เลิกสนใจตนเองมาถวายตัวทําพันธกิจเพื่อพระเจา อีกไมนานพระเยซูก็ทรงบัญชาให
พวกเขาออกไปทั่วโลกเพื่อสั่งสอนและดําเนินชีวิตตามแบบอยางของพระเยซูและทรง
ทาชวนพวกเราใหทําเชนนั้นดวย
อธิษฐาน ขาแตพระเยซูเจา ขอบคุณพระองคที่ทรงสําแดงความรักอมตะแกขาพระองค
ทั้งหลาย โดยทรงยอมสิ้นพระชนมเพื่อไถบาปของขาพระองคทุกคน ทูลในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
เชอรลี แมคคอย (ฟลอริดา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ชาวไรชาวนา
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15 เม.ย
2017

การอธิษฐานคือการเปลี่ยนแปลง

วันเสาร อาน โรม 5:3-5
อยาใหตางคนตางเห็นแกประโยชนของตนฝายเดียว
แตจงเห็นแกประโยชนของคนอื่นๆ ดวย (ฟลิปป 2:4)
ปที่แลวแพทยตรวจพบวาผมเปนโรคหัวใจ อาจเปนอันตรายถึงกับเสียชีวิต การ
ทํานายโรคนี้นากลัวมาก ผมมีทางเลือกอยูทางเดียว
ขอคิดสําหรับวันนี้
คือรับการผาตัดโดยศัลยแพทย ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
การอธิษฐานเปลี่ยน
ยังดีที่ถูกเลือกใหเขาโปรแกรมผาตัด ผมรูสึกกลัว
ขาพเจาไดอยางไร
และไมทราบวาจะไดกลับบานหรือไม
ขณะรอการผาตัด ผมเขาไปอยูบานพักผูปวยที่ศูนยการแพทย ทุกคนที่นั่นกําลัง
รอการผาตัดและมีขั้นตอนหลายอยางตางๆ กัน นานเขาผมก็เปนเพื่อนกับหลายคน
ที่นั่น ผมอธิษฐานทุกวัน นานเขาคําอธิษฐานของผมก็เริ่มชวยใหคิดถึงความเจ็บปวย
และตนเองนอยลงและคิดถึงความจําเปนของผูปวยอื่นๆ จึงอธิษฐานเผื่อพวกเขา เมื่อ
เพื่อนใหมคนหนึ่งเสียชีวิตผมชวยปลอบใจครอบครัวของเขา ผมและผูปวยคนอื่นๆ
ใหกําลังใจกันและกันเมื่อเราผานขั้นตอนการทดสอบกอนผาตัดและขั้นตอนที่สําคัญ
ในการผาตัดและพักฟนหลังจากนั้น
ผมอธิษฐานเผื่อการรักษาตลอดชวงการฝกบําบัดตน ผมเรียนรูและเขาใจวาการ
อธิษฐานกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง พระเจาประทานโอกาสใหผมไดเปนพยานแกผูอื่น
ไดชวยพวกเขาใหเขมแข็งและใหมีความมั่นใจขึ้นมาใหม เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจา
และมองดูที่ความจําเปนของคนอื่น เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงได
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรดเปดตาและเปดใจขาพระองคทั้งหลายใหเห็นและ
ยอมรับพระประสงคของพระองค ขอใหวางใจในพระองคมากพอเพื่อจะไดคิดถึงผูอื่น
มากกวาจะคิดถึงแตตนเองเทานั้น ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
อารเธอร เจ. วิลเลียม จูเนีย (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังรับการผาตัด
50

อาทิตยอีสเตอร

16 เม.ย
วันอาทิตย อาน ลูกา 24:1-12
2017
เมื่อพวกผูหญิง “กลับไปจากอุโมงค แลวบอกเหตุการณ
ทั้งปวงนั้นแกสาวกสิบเอ็ดคนและคนอื่นๆ ทั้งหลายดวย” (ลูกา 24:9)

ในพระคัมภีรไมมีเรื่องใดอธิบายวาการคืนพระชนมของพระเยซูเกิดขึ้นไดอยางไร
บรรดาผูเขียนพระกิตติคุณก็ไมไดบอกวาหินกลิ้งออกจากปากอุโมงคไดอยางไร หรือเกิด
อะไรขึ้นทําใหพระเยซูฟนคืนพระชนม พระหฤทัยของพระองคเริ่มเตนขึน้ มาและอวัยวะอื่น
คอยๆ ทํางานใหมใชหรือไม
การคืนพระชนมเกิดขึ้นทันใดหรือวาเกิดขึ้นกอนหนาแลวหลายชั่วโมง
คําถามเหลานี้ไมมีคําตอบ พระคัมภีรเพียงแตบอกเราวาคนที่ไปถึงอุโมงคฝงศพของ
พระเยซูพบวาพระองคทรงคืนพระชนมแลว อาจเปนเพราะพระคัมภีรบอกเราเฉพาะเรื่อง
สําคัญๆ จึงไมไดเลารายละเอียดใหรูวาพระเจาทรงทํางานแมตอนที่เราไมรูไมเห็น และยัง
ทรงทําบางอยางอยูเมื่อเราคิดวาเสร็จเรียบรอยแลว สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องการคืนพระชนม
สื่อความโดยไมบอกรายละเอียด ซึ่งเราไมจําเปนตองรูและเขาใจวาพระเจาทรงทํางานของ
พระองคอยางไร
พวกผูหญิงไปที่อุโมงคตอนเชาวันคืนพระชนมโดยหวังจะเห็นพระศพ ไมไดหวังจะ
พบปาฏิหาริยแ ตก็ยังแสดงความรักและภักดีดวยใจจริง เหตุการณที่ไดพบทําใหความหวัง
กลับคืนมาใหม พวกเธอจึงรีบวิ่งไปเลาใหคนอื่นๆ ฟง
แมเมื่อเรารูสึกไมชอบแตก็ยังทําตามความเชื่อของเราดวยการรับใชผอู ื่น ใหดวยใจ
กวางและนมัสการดวยความซื่อสัตย การกระทําเชนนีเ้ ทากับอยูไดในตําแหนงที่พบวาพระเจา
ทรงกําลังทําอะไรอยู และทรงทําอะไรแลว
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจาแหงความรัก ขอบพระคุณ
วันนี้ขาพเจาจะพบ
สําหรับการอัศจรรยในวันคืนพระชนม โปรดให
ขาพระองคทั้งหลายมีความเขมแข็งในการรับใช
ความหวังจากการ
ผูอื่นขณะที่ทําไดไมงายนัก ในพระนามพระเยซูคืนพระชนมของพระเยซู
คริสตเจา อาเมน
รอบ ฟูกุย (อินเดียนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังฉลองวันคืนพระชนมทั่วโลก
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ดีที่สุดจากเลวที่สุด

วันจันทร อาน โรม 8:28-39
เรารูวา พระเจาทรงชวยคนทีร่ ักพระองค
ใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงทีพ่ ระองค
ไดทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค (โรม 8:28)
ทุกเชาวันอีสเตอรครอบครัวของผมจะนั่งรอบโตะเพื่อเริ่มตนฉลองเทศกาลอีสเตอร
ดวยการรับประทานขนมปงแปงขาวจาวที่คุณแมปงให เชาวันอีสเตอรครั้งหนึ่งพี่ๆ นองๆ
และตัวผมรูสึกตื่นเตนที่จะไดรับประทานขนมปงแปงขาวจาวอีก พอไดยินเสียงดังลั่น
มาจากหองครัว เราจึงกรูกันไปที่นั่นเพื่อดูวามีอะไรเกิดขึ้น พอไปถึงก็เห็นคุณแมยืน
ถือขนมปงไหมทั้งขางบนและขางลาง ใบหนาของทานเต็มไปดวยความผิดหวัง ขณะที่
เรายืนดูอยูรอบๆ คุณแมก็คิดออก ทานตัดสวนที่ไหมทิ้งแลวนําที่เหลือมาวางไวบนโตะ
เมื่อเรารับประทานก็รูวาเปนขนมปงอีสเตอรอรอยที่สุดที่คุณแมเคยทํามา
ประสบการณนี้ทําใหคิดถึงพระธรรมโรม 8:28 ที่สอนวาทุกสิ่งรวมกันทําเพื่อให
เกิดผลดีแกคนที่สนองพระบัญชาของพระเจาดวยความรัก ผมคงจะไมไดลิ้มขนมปง
รสอรอยที่สุดที่คุณแมปงใหถาทานเกิดโยนขนมปงไหมเกรียมนั้นทิ้งเสีย มีบอยครั้ง
ที่เราลืมพระสัญญาของพระเจาที่จะทรงเปลี่ยนสิง่ เลวรายที่สุดของเราใหกลับเปนดีที่สดุ
เปลี่ยนความขมขื่นใหหวานชื่นและเปลี่ยนสถานการณนาชังของเราใหสวยสดงดงาม
พระเจาทรงสามารถนําสิ่งดีที่สุดออกจากสิ่งชั่ว
รายสุดๆ ได
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพเจาวางใจในพระเจา
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจาผูทรงเดชานุภาพ
ได แมในสถานการณ
ขอบพระคุณที่ทรงทําใหขาพระองคทั้งหลาย
ที่ไมนาชื่นชม
เกิดผลดีไดในทุกสถานการณ ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
จอรจ วิกบา (มอนตเซอรราโด ไลบีเรีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน บรรดาผูที่ไมมีอาหารรับประทาน
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ประสานเสียงประสานใจรับใชพระเจา

18 เม.ย
วันอังคาร อาน 1 โครินธ 12:12-27
2017
จงใหสันติสุขของพระคริสตครองจิตใจของทาน
พระเจาทรงเรียกทานไวใหเปนกายเดียวดวย
เพื่อสันติสุขนั้น และทานจงมีใจกตัญู (โคโลสี 3:15)
ลูกสาวของดิฉันมอบรวมเพลงพระกิตติคุณหรูๆ ใหดิฉันเปนของขวัญวันเกิด
ลวนเปนเพลงนมัสการชิ้นเอก บรรเลง
โดยวงดนตรีชั้นนําที่พอแมของดิฉันเคย
ขอคิดสําหรับวันนี้
ฟงตอนเติบใหญและเพลงประกาศพระพระเจาประทานความสามารถ
กิตติคุณซึ่งขับรองโดยดารายุคปจจุบัน แกเราเพื่อใหสนองความจําเปน
บางครั้งดิฉันเปดเพลงเบาๆ ฟงขณะที่
ของโลกนี้
เขียนหนังสือหรือเปดเสียงดังขณะทํางาน
งานบาน ดนตรีใหความสุข ความยินดีและกําลังใจดิฉันมานับครั้งไมถวน ถาไดยิน
ดนตรีประสานเสียงดิฉันจะคิดถึงทุกคนที่มีสวนสรางมันขึ้นมา ซึ่งตองใชทั้งทีมทํางาน
รวมกันตั้งแตผูประพันธเพลง นักดนตรี นักรอง ทํางานประสานกันจนเปนเพลงที่เรา
ฟงแลวไพเราะ วิธีที่พระเจาทรงประสงคใหเราทํางานก็เชนกัน คือใหเราประสานมือและ
ประสานใจเขาดวยกัน เพื่อสรรคสรางแผนดินของพระองคหรือประกาศขาวดีเรื่อง
ความรอดและชีวิตนิรันดร
เราทุกคนลวนเดินผานชีวิตลุมๆ ดอนๆ มาแลว เมื่อเรามีปฏิสัมพันธกับพี่นอง
ในพระคริสตทั้งชายและหญิงและยื่นมือชวยเหลือกันและกัน เราจะมีความเขมแข็ง
และความเพียรพยายาม ถาเรารูจักสนับสนุน อธิษฐานเผื่อกันและทํางานรวมกัน เรา
จะเปนแบบอยางเหมือนที่พระเยซูทรงกําชับบัญชาไวโดยตรัสวา “เราใหบัญญัติใหมไว
แกเจาทั้งหลาย คือใหเจารักซึ่งกันและกัน” (ยอหน 13:34)
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดสําแดงวิธีรักซึ่งกันและกันแกขาพระองคทั้งหลายเพื่อ
จะดึงโลกมาหาพระองค อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
โดโรธี เลิฟ (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักดนตรีอาชีพ
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มีคนอธิษฐานเผื่อ

วันพุธ อาน ยอหน 17:20-26
พระเยซูทูลพระบิดาวา “ขาพระองคมิไดอธิษฐาน
เพื่อคนเหลานี้พวกเดียว แตเพื่อคนทั้งปวงที่วางใจ
ในขาพระองคเพราะถอยคําของเขา (ยอหน 17:20)
ทุกครั้งที่ไดยินเพลง “มีใครคนหนึ่งอธิษฐานเพื่อฉัน”* ทําใหดิฉันคิดถึงสตรีพิเศษ
ทานหนึ่งซึ่งรับใชพระเจาและอธิษฐานเผื่อดิฉัน
ตอนที่แข็งขอตอพระเจา และคิดถึงขอพระขอคิดสําหรับวันนี้
คัมภีรที่อานวันนี้ที่บอกวาพระเยซูทรงอธิษฐาน
คําอธิษฐานของขาพเจามี
ความสําคัญในชีวิตของผูอื่น เผื่อคนที่จะมาเชื่อพระองคเพราะไดยินพวก
สาวกประกาศขาวดี ดิฉันรูสึกดีใจที่ตอนนั้น
ตนเองเชื่อวาพระคริสตทรงอธิษฐานเผื่อดิฉัน
เวลาที่เรารูสึกรอนใจหรือเปนหวงใครบางคนและอยากอธิษฐานเผื่อพวกเขา ขณะ
อธิษฐานพระวิญญาณทรงสะกิดใจและนําเรา จึงไมจําเปนตองมัวแตนึกชื่อคนเหลานั้นที่
อยูจําเพาะพระพักตรพระเจาเพราะแนใจไดวาพวกเขาตองการใหอธิษฐานเผื่อ ที่ดิฉัน
อยูที่นี่และเปนตัวของตัวเองไดก็เพราะสตรีพิเศษทานนั้นอธิษฐานเผื่อดิฉันและคนอื่นๆ
ไมวางเวน
อธิษฐาน ขาแตพระเจาแหงความรัก ขอบพระคุณที่ทรงอาแขนตอนรับขาพระองค
ทั้งหลายและขอบคุณบรรดาผูที่อธิษฐานเผื่อขาพระองคดวยความหวงใย ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
แซนดรา เซรีโซ บารธ (แซนตา เฟ อารเจนตินา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่อธิษฐานเผื่อขาพเจา
*“Somebody Prayed for Me,” แตงโดย โดโรธี นอรวูด และอัลวิน
ดารลิง 1994
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เสียงหัวเราะเปนของประทาน

20 เม.ย
วันพฤหัสบดี อาน ปฐมกาล 21:1-7
2017
นางซาราหกลาววา “พระเจาทรงกระทําใหขาพเจาหัวเราะ
ทุกคนที่ไดฟงจะพลอยหัวเราะดวย” (ปฐมกาล 21:6)
เชาวันอาทิตยครั้งหนึ่ง ผมสังเกตเห็นใบหนาของหลายคนที่มานมัสการดูเครงขรึม
ผมรูดีวามีหลายอยางทําใหพวกเขารูสึกหนักใจและเปนกังวล เมื่อถึงรายการของเด็ก
ผมเชิญใหพวกหนูนอยเดินออกมาขางหนา พวกเขาเดินชาๆ มาอยูหนาหองนมัสการ
ทุกคนมีแววตาซึมเศรา ไอแซคลูกชายวัยสองขวบของผมวิ่งแจนออกมาพรอมกับรอง
ลั่นวา “แมจา!” แลวโผเขามาใหผมกอด ผมมองดูแมของไอแซคที่นั่งอยูแถวหนางงๆ
และสังเกตเห็นคนทั้งหองระเบิดเสียงหัวเราะที่เห็นไอแซคตะโกนดวยความยินดีอยางนั้น
นางซาราหภรรยาของอับราฮัมอยากมีบุตรมานานหลายปแลว นางเคยมีความหวัง
เคยอธิษฐานและเคยรองไหเสียใจคละเคลากัน แตก็เปนความทุกขแคชั่วคราวเทานั้น
ตอนนีน้ างหัวเราะไดอยางนาอัศจรรยเพราะอิสอัคมาเกิด จึงอยากบอกขาวดีนี้ใหผูอื่น
ไดหัวเราะดวยกัน
ในโลกนีเ้ รามีคนเปนทุกขหนักใจอยูรอบดาน พระเจาผูประทับอยูกับเราทรงพรอม
ประทานความชื่นชมยินดีใหเสมอ
บางครั้งความยินดีมาถึงเราโดยตรงเหมือนที่เกิดขึ้นกับซาราห บางครั้งมาทางออม
ผานทางความยินดีปรีดาของผูอื่น แตก็เปนความยินดีที่พระเจาประทานใหเหมือนกัน
สิ่งเตือนใจที่ยิ่งใหญก็คือความทุกขหนักใจในโลกนี้มีอยูชั่วคราวเทานั้น
อธิษฐาน ขาแตพระผูสรางความชื่นชมยินดี
ขอคิดสําหรับวันนี้
โปรดประทานเสียงหัวเราะแกขาพระองคทั้งหลาย
ขาพเจาหัวเราะไดก็เพราะ
และใหขาพระองครวมยินดีดวยกันกับผูอื่น
รูวาพระเจาทรงทํางานอยู
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
จอฟฟรีย แอล. สนุค (แคนซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังรอคอยเพราะอยากมีบุตร
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กลิ่นหอมของพระคริสต

วันศุกร อาน ลูกา 15:11-32
เพราะวาเราเปนกลิ่นอันหอมหวาน ที่พระคริสตถวายพระเจา
ในหมูคนที่กําลังจะรอด และคนที่กําลังประสบความพินาศ
(2 โครินธ 2:15)
ดิฉันเคยทํางานที่สํานักงานพันธกิจทองถิ่นแหงหนึ่ง สิ่งที่ทําใหดิฉันจําสถานที่
แหงนั้นไดอยางแมนยําก็คือกลิ่นที่คละคลุงอยูในนั้น กอนที่แขกจะมาถึงกลิ่นอาหาร
กลางวันจะเริ่มโชยมา ถามีคนเขามาขางในเราจะทักทายทุกคนและโอบกอดหลายคน
บางครั้งดิฉันไดกลิ่นแชมพูที่บางคนเพิ่งสระผมมาใหมๆ เพื่อนบางคนนํากลิ่นควัน
จากการนอนคางคืนริมกองไฟติดตัวมาดวย บางครั้งดิฉันไดกลิ่นบุหรี่และเหลาฉุน
กึกจากคนที่ยืนอยูตอหนา พอไดกลิ่นนี้โชยมาดิฉันอยากถอยไปหางๆ แตไมไดทํา
เชนนั้นหรอกเพราะเพื่อนเหลานั้นตองการใหกอด หรือมีเรื่องเรงดวนอยากคุยดวย
บางครั้งก็มาขอใหอธิษฐานเผื่อ
เมื่อเร็วๆ นี้ดิฉันกลับมาอานและไตรตรองคําอุปมาเรื่องบุตรนอยหลงหายและ
รูสึกคุนๆ เมื่ออานถึงตอนที่บิดาสวมกอดลูกดวยความรักทําใหดิฉันคิดวากลิ่นโคลน
สาปขี้หมูยังคงติดกายบุตรชายมา ถึงอยางนั้นบิดาก็ไมรังเกียจหรือถอยหนีกลับวิ่งเขา
ไปสวมกอดและสั่งใหบาวเอาเสื้อผาชุดใหมและดีที่สุดมาใหบุตรชายสวมแทนชุดที่เกา
ซอมซอ นี่แหละคือสิ่งที่พระคริสตทรงทําเพื่อ
ขอคิดสําหรับวันนี้
เราทุกคน
ขาพเจาแบงปนความรัก
อธิษฐาน พระเจาพระผูชวยผูทรงเมตตา
ของพระคริสตไดดวยการ
ขอบคุณที่ทรงยกโทษใหขาพระองคเสมอ
สวมกอดเพื่อน
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
วาเลอรี แอล. รันยัน (นิวเม็กซิโก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ตองการเพื่อน
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ความคาดหวังที่สําคัญ

22 เม.ย
2017

วันเสาร อาน สดุดี 103:1-12
พวกทานแสวงหาคนเปนในพวกคนตายทําไมเลา
พระองคไมอยูที่นี่ แตทรงเปนขึ้นมาแลว (ลูกา 24:5-6)
ถาพิจารณาเรื่องวันอีสเตอรครั้งแรกใหดีแลว เราจะเห็นวาทุกคนนอกจากพระเยซู
ตางก็มีสิ่งที่หวังไวแตไมสมประสงค เปโตร
ขอคิดสําหรับวันนี้
หวังวาจะจงรักภักดีพระเยซูเจา กษัตริยเฮโรด
ขาพเจาดํารงชีวิตดวย
หวังวาพระเยซูจะทรงแสดงปาฏิหาริย ปลาต ความเชื่อ ไมใชดวยตาเห็น
หวังวาฝูงชนจะปลอยพระเยซูมากกวาปลอย
บารับบัส (ดูลูกา 22-23) พวกผูนําชาวยิวที่ตรึงพระเยซูหวังวาพวกสาวกจะพยายาม
ขโมยศพพระเยซู (ดูมัทธิว 27) พวกสตรีไปที่อุโมงคเพราะหวังจะชโลมพระศพดวย
น้ํามันหอม (ดูลูกา 24)
พระเจาทรงอยูเหนือการคาดหวังใดๆ ในวันอีสเตอร การสิ้นพระชนมและการ
คืนพระชนมของพระเยซูเปนการสรางสะพานเชื่อมระหวางมนุษยและพระเจาเพื่อให
เรามีความสัมพันธอันดีกับพระเจา เราไมสามารถเอื้อมไปใหถึงพระเจาไดดวยตนเอง
ไมวาจะพยายามทําดีใหมากเขาไวหรือหาทางขึ้นไปดวยตนเอง พระเจาทรงสรางทาง
ไปสูความรอดใหเหนือความคาดหมายของเรา ที่เราสามารถเขาเฝาจําเพาะพระพักตร
พระเจาไดโดยเสรีก็เพราะพระเยซูทรงชวย
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขาพระองคทั้งหลายไมเขาใจวิถีทางของพระองคเทาไรนัก
รูแตวาพระองคทรงรักขาพระองคเกินกวาจะเขาใจ โปรดชวยขาพระองคใหสนองพระคุณ
ความรักและวางใจในพระองคทุกสถานการณ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
โจ เลน เอเวอรฮารท (ไอดาโฮ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เรียนเพื่อจะวางใจพระเจา
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ไมมีสถานการณใดอยูไดนาน
23 เม.ย
วันอาทิตย อาน มัทธิว 28:1-10
2017
ทูตสวรรคนั้นจึงกลาวแกหญิงนั้นวา “อยากลัวเลย เรารูแลว
วาพวกเจาทั้งหลายมาหาพระเยซูซึ่งถูกตรึงไวทกี่ างเขน
พระองคหาไดประทับอยูที่นี่ไม ทรงเปนขึ้นมาแลว (มัทธิว 28:5-6)
ในป ค.ศ. 2006 ชายคนหนึ่งที่ผมทํางานดวยพยายามจะฆาผมเพราะไมยอม
เปนลูกศิษยเขา วันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006
ขอคิดสําหรับวันนี้
เขาสงชายหนุมสี่คนมาฆาผมถึงบาน ทั้งสี่คนถูกจับ
กอนจะทําอันตรายผม ผมจึงหนีมาอยูที่ประเทศ
เมื่อวางใจในพระเจา
ขาพเจาจะไมหวั่นไหว ยูกันดา หางไกลจากครอบครัวและมิตรสหาย
ชีวิตในตางแดนนั้นแสนลําบาก กินไมไดนอน
ไมหลับ คิดถึงแตครอบครัวซึ่งไมมีรายไดสําหรับซื้ออาหารและจายคาเลาเรียน เมื่อ
อานพระธรรมสดุดี 125:1-2 พบวา “บรรดาผูที่วางใจในพระเจาก็เหมือนภูเขาศิโยน
ซึ่งไมหวั่นไหว แตดํารงอยูเ ปนนิตย ภูเขาอยูรอบเยรูซาเล็มฉันใด พระเจาทรงอยูร อบ
ประชากรของพระองคตั้งแตเวลานี้สืบตอไปเปนนิตยฉันนั้น”
วันรุงขึ้นมีผูชายจากโคโลราโดคนหนึ่งมาที่ยูกันดาและตัดสินใจพักอยูกับผม
สองสามวัน หลังจากเขารูปญหาที่ผมกําลังเผชิญอยูแลวเราก็อธิษฐานดวยกัน เขา
บอกผมวา “อีกสามวันพระเจาจะทรงเปลี่ยนทุกสิ่งให” ทําใหผมดีใจและคิดถึงพระเยซู
ที่ทรงคืนพระชนมโดยการอัศจรรย อีกสองสามเดือนหลังจากนั้นสถานการณของผม
ก็เปลี่ยนไป เมื่อมหาวิทยาลัยคริสเตียนทีย่ ูกันดารับผมเขาศึกษาศาสนศาสตร ปจจุบัน
นี้ผมเปนศิษยาภิบาลและเปนประธานคริสตจักรภาค พระเจาทรงมีอํานาจชวยใหผม
เอาชนะสถานการณที่ทาทายจนได
อธิษฐาน ขาแตพระเจาพระบิดา พระองคทรงมีอํานาจเหนือขาพระองคทั้งหลาย ขอ
ใหขาพระองควางใจพระสัญญาและทูลขอความชวยเหลือจากพระองค ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
นซาโบนิมปา อเลกซิส (คิกาลี รวันดา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ถูกขมเหงเพราะความเชื่อ
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ทุกคนเทาเทียมกัน

24 เม.ย
วันจันทร อาน ยากอบ 2:1-13
2017
ถาทานทั้งหลายลําเอียง ทานก็กระทําบาป
และวาตามธรรมบัญญัติทานก็กระทําผิด (ยากอบ 2:9)
ความทรงจําครั้งแรกที่ฝงใจดิฉันก็คือตอนที่พอแมพาไปรับประทานอาหารกลางวัน
พอเราเขาไปนั่งโตะ หญิงเสิรฟยื่นรายการอาหารให ดิฉันแปลกใจที่เราตองลุกขึ้นเดิน
ออกจากที่นั่นไป ดิฉันถามคุณแมวาทําไมเราถึงออกมาทั้งที่ยังไมไดรับประทานอาหาร
ทานก็ชี้ใหดูที่ปาย ตอนนั้นดิฉันยังอานหนังสือไมออก แตพอออกมานอกรานทานก็
อธิบายขอความบนปายนั้นเขียนวา “ที่นี่ไมตอนรับคนนิโกร” คุณพอจึงพูดวา “นั่นไม
ถูกตอง” ทานบอกดิฉันวาเราจะไมรับประทานอาหารในภัตตาคารที่ไมตอนรับทุกคน
เทาเทียมกัน ถึงการแบงชนชั้นหรือเผาพันธุจะผิดกฎหมายในประเทศของดิฉัน แต
ไมไดหมายความวาลัทธิเหยียดผิวและเลือกที่รักมักที่ชังจะหมดไป เมื่อใดเราแสดง
ความลําเอียงแกคนใดคนหนึ่ง ไมวาจะเพราะเครื่องแตงกาย ระดับรายได เชื้อชาติ
ผิวพันธุและอื่นๆ เราก็เปนคนใจลําเอียงแลวซึ่งเปนความบาปตามที่พระคัมภีรขางบน
นี้บอกไว
เพราะเราเปนคริสเตียนจึงควรดํารงชีวิตตามพระบัญชาที่ใหเรารักเพื่อนบาน
นาเสียดายที่บางครั้งเราเห็นวาเพื่อนบานไมใชคนเหมือนเราซึ่ง “ไมถูกตอง” เหมือนที่
คุณพอบอก เปาโลเตือนสติชาวกาลาเทียวา “จะไมเปนยิวหรือกรีก จะไมเปนทาสหรือ
ไท จะไมเปนชายหรือหญิงเพราะวาทานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต”
(กาลาเทีย 3:28) เราทุกคนเทาเทียมกันในสายพระเนตรของพระเจา
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจาแหงสากลโลก โปรด
ขอคิดสําหรับวันนี้
ชวยขาพระองคทั้งหลายใหมองดูทุกคนดวยสาย
คนที่แตกตางกับเราก็
พระเนตรของพระองคและปฏิบัติตอทุกคนตาม
เปนลูกของพระเจาดวย
อยางพระเยซู ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เทรซี ครัมป (มิสซิสซิปป)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ถูกเหยียดวาเปนคนชั้นต่ํา
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เรียนรูจักวางใจ
25 เม.ย
วันอังคาร อาน สุภาษิต 3:1-6
2017
พระเจาผูท รงพระคุณล้ําเลิศ ผูไดทรงเรียกใหทานทั้งหลาย
เขาในศักดิ์ศรีนิรันดรในพระคริสต พระองคเองก็จะทรงโปรด
ปรับปรุงทานใหมั่นคงและมีกําลังขึ้น (1 เปโตร 5:10)
คืนหนึ่งเมื่อสิบปกอน ผมกลับจากที่ทํางานพอถึงบานก็พบวาทรัพยสิ่งของในบาน
หายเกลี้ยงพรอมกับภรรยา ทําใหผมรูสึกหมดสิ้นทุกสิ่งจึงเริ่มถามถึงความสัมพันธ
ทั้งหมดของตนเองที่มีอยู แมแตกับพระเจา
ในที่สุดหลังจากหยากัน ผมก็ยา ยไปอยูอีกดานหนึ่งของประเทศ เมื่ออยูที่นั่น
ผมจะยายที่อยูและเปลี่ยนงานใหมทุกป ผมเก็บตัวไมคบเพื่อน ไมมีครอบครัวและ
ไมมีแมแตพระเจา แตไมวาผมจะไปอยูที่ไหนและหลีกเลี่ยงไมยอมติดตอกับใคร คุณยาย
ของผมก็ยังสงหองชั้นบนมาใหไมขาด ถึงจะไมแนใจวาเหตุใดทานถึงสงมาใหแตผมก็
อานบทภาวนา ขอพระคัมภีรและคําอธิษฐาน
บางทีผมคงยังคงมีความเชื่อเล็กนอยวาถึงคนอื่นอาจจะโปปดมดเท็จ แตความรัก
ของพระเจายังสัตยซื่อและจริงใจ
เดี๋ยวนี้ถึงผมยังไมเลิกสงสัยเรื่องความสัมพันธกับคนอื่นและคําถามเรื่องความรัก
และความสูญเสียยังไมไดรับคําตอบทั้งหมด แตก็รูวาถึงแมกาลเวลาไมอาจรักษาแผล
ใจใหหายขาด แตพระเจาทรงรักษาใหได ผมเรียนรูจักคนหาความยินดีไดจากการ
อธิษฐานและเริ่มคิดวาเชื่อในความรักของพระเจาตอไปนี่แหละคือคําตอบ
อธิษฐาน พระเจาผูทรงรักษาบาดแผลทั้งปวงใหหาย โปรดชวยใหขาพระองคทั้งหลาย
เขาใจวาที่วางใจในความรักของพระองคนั้น
ขอคิดสําหรับวันนี้
ถึงแมจะไมงายเสมอไป แตพระคุณของ
พระองคเปนความจริงและเกิดผลในชีวิต
ขาพเจาเชื่อวางใจใน
แมความเชื่อของขาพระองคจะถูกทดสอบ ความรักของพระเจาไดเสมอ
ก็ตาม ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เนสัน ดีน สก็อต (นิวยอรก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ประสบปญหาเรื่องการหยาราง
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ของประทานในการรับใช

26 เม.ย
2017
วันพุธ อาน กันดารวิถี 8:14-22
เราไดใหคนเลวีจากคนอิสราเอลไวกับอาโรนและบุตรของอาโรน
ใหปฏิบัติงานแทนคนอิสราเอลที่เต็นทนัดพบ” (กันดารวิถี 8:19)
สองปที่ดิฉันรวมสอนเด็กกอนวัยเรียนระหวางที่พอแมเขาศึกษาพระคัมภีร
แตละสัปดาหมีเด็กอายุมากกวาสามขวบประมาณ
ขอคิดสําหรับวันนี้
สิบสองคนหรือมากกวานั้นมาเขาเรียนในชั้นของ
วันนี้พระเจาทรงเรียก
เรานานสองชั่วโมง มีการรองเพลง เลนเกมและ
เราใหทําอะไรบาง
เรียนพระคัมภีรดวยกัน
งานของพระเจาลวนตองการคนชวย หลังจากสรางเต็นทนัดพบเสร็จแลวพระเจา
ทรงตั้งพวกเลวีใหเปนผูชวยอาโรนปุโรหิตใหญ พระเจาตรัสในขอพระคัมภีรขางบน
นี้วา “เราไดใหคนเลวีจากคนอิสราเอลไวกับอาโรนและบุตรของอาโรน” หมายความ
วาพวกเลวีเปน “ของประทานแกอาโรนและบุตรของอาโรน” คนเลวีชวยงานอาโรนและ
ชาวอิสราเอลไดอยางมหาศาล พวกเขาทําหนาที่ประจําวันในเต็นทนัดพบ เชน ตอน
ยายที่อยูใหมพวกเขาชวยกันรื้อเต็นทและเคลื่อนยายสวนตางๆ และประกอบขึ้นอีก
เมือ่ ยายไปที่ใหม เราเองก็สามารถนําของประทานในการรับใชที่ไดรับเพื่อชวยคริสตจักร
และพันธกิจคริสเตียน ไมวาจะเปนการทําความสะอาด ตอนรับแขก การจัดหองหรือ
อธิษฐานเผื่อพันธกิจทุกวัน พระเจาทรงสามารถใชงานของเราชวยขยายแผนดินของ
พระองคและหนุนใจผูนําของเรา ไมมีของประทานใดที่เรามีอยูเล็กนอยเกินไป
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขาพระองคทั้งหลายขอถวายเวลารับใชในงานของพระองค
โปรดเผยใหรูวาขาพระองคจะทําที่ไหนและรับใชพระองคไดอยางไร ทูลในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
เอมีเลีย โรดส (มิชิแกน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน บรรดาผูนําพันธกิจสอนเด็ก
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ใจจดจออยูที่ไหน

วันพฤหัสบดี อาน ฟลิปป 4:4-9
จงใครครวญถึงสิ่งทีจ่ ริง สิ่งที่นานับถือ สิ่งทีย่ ุติธรรม
สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่นารัก สิ่งทีท่ รงคุณ คือถามีสิ่งใดที่ล้ําเลิศ
สิ่งใดที่ควรแกการสรรเสริญ ก็ขอจงใครครวญดู (ฟลิปป 4:8)
มีชวงหนึ่งในชีวิตของดิฉันที่รูสึกวาทุกสิ่งผิดพลาดไปหมดจึงรูสึกนอยเนื้อ
ต่ําใจและหมดหวัง ดูเหมือนพระเจาและความรัก
ขอคิดสําหรับวันนี้
ของพระองคจะอยูไกลโพนทําใหรูสึกเปลาเปลี่ยวใจ
วันนี้ขาพเจาจะทําใจ และเมื่อนําเอาสถานการณนี้ไปเลาใหเพื่อนๆ รวม
ใหจดจออยูที่พระเจา ความเชื่อฟง เพื่อนคนหนึ่งจึงไดใหคําแนะนําบาง
ประการ เธอชวนดิฉันใหบันทึกพระพรทุกอยางที่
มิใชที่ปญหาตางๆ
ไดรับวันตอวันไว แมจะเปนพรธรรมดาก็ใหบันทึก
ดวย ทุกคืนดิฉันพยายามนึกถึงพระพรสามอยางทีพ่ ระเจาประทานใหในวันนั้นแลวก็
พบวาพระพรของพระเจาในชีวิตมีมากมาย นาปลื้มใจที่ดิฉันไมรูมากอนวามีอยูมาก
อยางนั้น ก็เพราะมัวแตสนใจปญหาของตนเทานั้น
ประสบการณจากการนับพระพรของพระเจาชวยใหดิฉันรูวาตนเองมีความชื่นชม
ยินดีไดแมระหวางเดือดรอนใจ เราสามารถเลือกไดวาจะทําใจใหจดจอที่พระเจาและ
พระพรของพระองค มิใชพะวงแตปญหาของตนเองเทานั้น
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ระหวางมีปญหายุงยากลําบาก โปรดชวยใหใจของขาพระองค
ทั้งหลายจดจออยูที่พระองคและความรักนิรันดรที่ทรงมีตอขาพระองค ขออธิษฐาน
ตามที่พระเยซูทรงสอนไววา “ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลาย ผูทรงสถิตใน
สวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพสักการะ ขอใหแผนดินของพระองค
มาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามน้ําพระทัยของพระองค ในสวรรคเปนอยางไรก็ใหเปนไป
อยางนั้นในแผนดินโลก... พระสิริเปนของพระองค สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
ลินาวดี ซันโตโซ (ชวาตะวันออก อินโดนีเซีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังรูสึกหมดหวัง
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มีแตรอยราว

28 เม.ย
วันศุกร อาน สดุดี 139:1-18
2017
ขาพระองคโมทนาพระคุณพระองค เพราะพระองคทรง
กระทําใหขาพระองคแปลกประหลาดอยางนากลัว พระราชกิจของ
พระองคอัศจรรย พระองคทรงทราบขาพระองคดี (สดุดี 139:14)
ตอนเขาเรี ยนชั้นมัธยมปลายใหมๆ แพทยวิ นิจฉั ยวาดิ ฉันเปนโรคกินอาหาร
ผิดปกติ รูสึกเกลียดชังรางกายตนเองนานกวา
ขอคิดสําหรับวันนี้
สองป เมื่ออยูในสภาพเชนนี้ทําใหดิฉันไมเชื่อ
ไมวาขาพเจาจะเปนคน
วาพระเจาทรงสรางตามพระฉายาของพระองค
อยางไร พระเจาก็ทรงรัก
และรักดิฉันในสภาพที่เปนอยูอยางนี้
ในที่สุดอาการของดิฉันก็เริ่มหายดีขึ้นเปนลําดับจึงคอยๆ เริ่มเขาใจวาพระเจา
ทรงสรางทุกคนใหดีทุกอยางตามพระฉายาของพระองคระหวางหลายปนั้นดิฉันรูวา
พระเจาทรงสรางทุกสิ่งรวมทั้งเราใหลวนแตสวยงามและนาอัศจรรย เราทุกคนตางก็มี
รอยราวและไมปลอดภัย แตพระเจาไมไดสรางผิดแตอยางใด ที่เราเปนเชนนั้นก็เพราะ
พระองคทรงตั้งพระทัยไว ขณะที่เรามีชีวิตอยูขอใหพยายามรําลึกวาพระเจาทรงรัก
เราอยางทีเ่ ราเปน พระราชกิจของพระองคนาอัศจรรย ทรงรักและยอมรับเราทั้งที่มีแต
รอยราวเต็มไปหมด เพราะความชวยเหลือของพระเจา เราจึงสามารถรักตนเองและ
ผูอื่นไดเหมือนที่พระองคทรงรักเรา
อธิษฐาน พระเจาผูประเสริฐ ขอบพระคุณที่ทรงรักและยอมรับขาพระองคทั้งหลาย
ไมวาจะเปนอยางไร ขอใหขาพระองครําลึกอยูเสมอวาขาพระองคถูกสรางขึ้นตามพระฉายาและทรงรักขาพระองคชั่วนิรันดร ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แอชลีย โอลิเวอร (เวอรจิเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เปนโรคกินอาหารผิดปกติ
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การอธิษฐาน เปนของประทานดวยความรัก

วันเสาร อาน ยากอบ 5:13-16
พระเยซูตรัสวา “มีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆ
ในนามของเรา เราจะอยูทามกลางเขาที่นั่น” (มัทธิว 18:20)
ระหวางที่รวมศึกษาพระคัมภีรประจําสัปดาหที่โบสถ สมาชิกคนหนึ่งถามขึ้นวา
สัปดาหหนามีใครสนใจเขากลุมอธิษฐานบาง ผมไมคอยนึกอยากเขารวมกลุมอธิษฐาน
เทาไรนักเพราะคิดวาตนเองไมใช “นักอธิษฐาน” ขณะคิดถึงเรื่องนี้อยูก็สงสัยวาถาผม
อธิษฐานเผื่อผูอื่นดวยใจจริงโดยเฉพาะคนที่ผมไมรูจักจะดีไหม เพราะรูวาเมื่อผมตองการ
ใหพระเจาทรงชวยเหลือเรื่องใดในชีวิต ผมจะหยุดและอธิษฐานโดยรูวาพระองคจะ
ทรงพาผมใหผานพนปญหาทุกอยางได ถาผมเองยังอธิษฐานขอใหพระเจาทรงอวยพร
ชีวิตผมแลว ทําไมไมอธิษฐานเผื่อคนอื่นดวย”
ขณะที่อธิษฐานขอการทรงนําเรื่องการเขารวมกลุมอธิษฐาน มีพระคัมภีรขอหนึ่ง
ผลุดขึ้นในความคิดวา “จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง” (มัทธิว 22:39) จึงคิดวา
พระบัญชานี้หมายถึงการอธิษฐานดวย ผมสามารถแสดงความรักตอผูอื่นไดดวยการ
อธิษฐานเผื่อพวกเขา เมื่อกําลังคิดเรื่องนี้อยูก็นึกถึงพระธรรมยากอบ 5:16 ที่บอกให
เราอธิษฐานเผื่อกันและกัน และพระธรรมมัทธิว 18:20 ที่บอกวาหากมีสองสามคน
ประชุมกันที่ไหนๆ ในนามของพระเยซู พระองคจะทรงอยูกับเราที่นั่น พระเจาทรงหนุนใจ
โดยขอพระคัมภีรดังกลาวใหผมหาทางเขารวมกลุมอธิษฐานของคริสตจักร
การอธิษฐานเผื่อผูอื่นนั้นจะทําเปนสวนตัวหรือเปนกลุม ก็เปนการแสดงความรัก
ตอพวกเขา การอธิษฐานเปนทางหนึ่งซึ่งแสดงวาเรา “รักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง”
อธิษฐาน พระเจาขา เมื่อขาพระองคทั้งหลาย
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐานเผื่อผูอื่น ขอใหพวกเขารูและเขาใจวา
วันนี้ขาพเจาจะแสดง
ฤทธิ์อํานาจและความรักของพระองคอยูในชีวิต
ของพวกเขาทั้งวันนี้และตลอดไป ในพระนาม ความรักโดยการอธิษฐาน
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
จิม แมคคัลลอห (โอไฮโอ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน กลุมอธิษฐานตางๆ
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เพชรยังไมเจียระไน

30 เม.ย
2017

วันอาทิตย อาน เอเฟซัส 3:14-19
พระเยซูตรัสกับเปาโลวา “การที่มีคุณของเรา
ก็พอแกเจาแลว เพราะความออนแอมีที่ไหน
เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น” (2 โครินธ 12:9)
เชาวันที่หมอกลงหลังฝนหยุด ดิฉันพาลูกๆ ออกไปเดินเลน ผานทุงรางที่เต็มไป
ดวยตอซังขาวระเกะระกะ หลังจากนั้นไมนานเมื่อเรากลับไปที่นั่นอีกก็เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางนาอัศจรรย เชา
วันนั้นทองฟาโปรงไรเมฆหมอก ดวงตะวัน
ขอคิดสําหรับวันนี้
สองแสงจา ตอซังขาวทั้งทุงเต็มไปดวยใย
ชีวิตของขาพเจามีตรงไหนที่
แมงมุม มีละอองน้ําเกาะอยูและสองแสง
แหงแลงตองใหพระคุณของ
ระยิบระยับ มองไปทางไหนเหมือนเห็นใย
พระคริสตเขาครอบครอง
เพชรคลุมเต็มไปหมด ดูแลวงามตา
เมื่อเร็วๆ นี้คุณพอคุณแมฉลองวันมงคลสมรสครบ 60 ป เปนปเพชรของชีวิต
สมรสที่ทานทั้งสองครองรักแนบแนนเปนทองแผนเดียวกัน ถึงชีวิตของทานทั้งสองจะ
ไมงายเสมอไปและขาดตกบกพรองอยูบาง แตเราก็ไดประจักษ ไดฉลองความสัตยซื่อ
และความจงรักภักดีตอพระเจาของทานอันนํามาซึ่งพระคุณปกเกลาทานทั้งสองอยาง
นาอัศจรรย
พระเยซูทรงสัญญาวาพระคุณของพระองคมีพอสําหรับเราและทําใหความออนแอ
ของเราเขมแข็งขึ้น ยามใดที่เรารูสึกวาชีวิตเหมือนตอซังขาวรกรุงรัง ก็ขอใหชื่นใจและรู
เถิดวาความรัก ความเตตาและพระคุณของพระองคปกเกลาเราไวใหมีความสุขสมบูรณ
มีคุณคาและงดงามในสายพระเนตรของพระองค
อธิษฐาน ขาแตพระเจา พระองคทรงทําใหทุกสิ่งงดงามตามกาลเวลาของพระองค
โปรดใหตาของขาพระองคทั้งหลายมองเห็นเหมือนที่พระองคทรงเห็น ทูลในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
มาเรียน พัลเมอร (เซาธออสเตรเลีย ออสเตรเลีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใหไดอยูใกลชิดพระเยซู
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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
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 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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