ไดรับลิขสิทธิ์การแปลจาก
2017 The Upper Room
Nashville, TN (USA)
www.upperroom.org

คูมือการภาวนา “หองชั้นบน”
แปลและจัดพิมพเปนภาษาตางๆ
33 ภาษา ดังนี้
กรีก
กุชราฎ
เกาหลี
คานาเดียน
จีน
ญี่ปุน
เตลูกู
ทมิฬ
ไทย
นอรเวย
เนปาล
บัลกาเรีย
โปรตุเกส
โปแลนด
ฝรั่งเศส
พมา
มาเลยาลัม

รัสเซีย
สเปน
สวีเดน
สิงหล
อังกฤษ
อาเมเนียน
อิตาเลียน
อินโดนีเซีย
อีบาน
อีโลคาโน
อูรดู
เอสโทเนีย
โอเดีย
ฮอลันดา
ฮังกาเรียน
ฮินดี

จัดพิมพและเผยแพรโดย

สํานักพิมพสุริยบรรณ
29 ถ. รัตนโกสินทร ต. วัดเกต
อ. เมือง จ. เชียงใหม 50000
หรือ ตู ปณ 37 ปณจ. เชียงใหม
อ. เมือง จ. เชียงใหม 50000
โทร/แฟกซ (053) 244381-2 ตอ 301
E-mail : christed.syb@gmail.com
1

บันดาลใจใหอภัย
“จงอดทนตอกันและกัน และถาใครมีเรื่องราวตอกันก็จงใหอภัยกัน
องคพระผูเปนเจาทรงใหอภัยพวกทานอยางไร ทานก็จงทําอยางนั้นดวย”
โคโลสี 3:13

ดิฉันจําครั้งแรกที่ไปเยี่ยมทัณฑสถานหญิงได สมาชิกคริสตจักรในทองถิ่นซอลตา
อารเจนตินาไดไปที่ทัณฑสถานแหงนี้เปนประจํา และพวกเขาไดเชิญใหดิฉันเขารวมในพิธี
มหาสนิทสําหรับผูหญิงดวย ทัณฑสถานแหงนี้ไมเหมือนกับทัณฑสถานที่ดิฉันคุนเคยใน
สหรัฐอเมริกา ที่แหงนี้เหมือนกับบานหลังใหญที่มีผูรักษาความปลอดภัยยืนอยูตรงทางเขา
พวกผูหญิงที่อยูที่นตี่ างทําตัวตามสบาย ซักผาตากผาในสนาม เลี้ยงดูลูกของพวกเขาและ
ตางก็ชวยเหลืองานบานซึ่งกันและกัน ดูเกือบจะเหมือนวาพวกเขาเปนครอบครัวเดียวกัน
ไมเหมือนกับผูคุมขังและผูตองขัง เชนเดียวกับครอบครัวทั่วไป เมื่ออยูใกลชิดกันมากก็
ยอมมีความรูสึกที่แนนแฟนมากขึ้น ถาคุณสามารถเขากับผูตองขังคนอื่นและผูคุมไดดี
ชีวิตก็จะมีความสุข แตถาคุณไมไดเปนแบบนั้น ชีวิตคุณก็ยากลําบาก
หลังพิธีมหาสนิทผูตองขังชื่ออะนาไดบอกดิฉันเกี่ยวกับขอคิดจากหนังสือ เอล อะโป
เซนโต อัลโต (หองชั้นบนฉบับภาษาอารเจนตินา) ที่มีผลตอเธอ ขอคิดนั้นกลาววาผูคุม
ในทัณฑสถานชายขอใหศิษยาภิบาลทําพิธีมหาสนิทใหกับผูคุมและผูตองขังอยางไร ผูคุม
แสดงความปรารถนาที่จะเอาชนะความเกลียดชังใดๆ ก็ตามที่พวกเขาและผูตองขังแสดง
ตอกัน เรื่องนี้เปนแรงบันดาลใจใหกับอะนาและยังทําใหเธออภัยใหกับผูคุมคนหนึ่งและ
สรางมิตรภาพขึ้นตอกัน อะนาขอใหดิฉันสงหองชั้นบนใหผูคุมคนนั้นเปนของขวัญ
เมื่อคิดถึงบทสนทนาระหวางดิฉันและอะนา ดิฉันก็ระลึกไดวามหาสนิทนี้คืออะไร
การใหอภัย การเริ่มใหมและความรัก เรื่องนี้แสดงใหเห็นถึงพลังของหองชั้นบน
คริสเตียนทั่วโลกเรียนรูที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกันในเสนทางแหงความเชื่อ ดิฉัน
อธิษฐานใหพวกเราที่จะคนหาขอคิดในหนังสือนี้เพื่อทําใหมีความกลาที่จะใหอภัยและรัก
ซึ่งกันและกันเชนเดียวกับที่อะนาทํา
คารเมน กอด
อดีตบรรณาธิการ เอล อะโปเซนโต อัลโต
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บุตรนอยเสเพลในฝูงสุกร
เจอรรี ดีเนส (จิตรกรรวมสมัย สหรัฐอเมริกา)
อธิบายภาพ : โมนา เบกาซาว-เคฟ
........................................................................................................
ภาพปกหนังสือหองชั้นบนอาจจะนาชื่นชม ทาชวนใหคิดหรือบางครั้งอาจจะทําให
ผูอานผิดหวังก็ได อารมณของภาพที่มีอยูหลากหลายอาจกระตุนใหผูชมอยากตอบสนอง
ภาพที่เห็นในอดีตที่ผานมา บางครั้งการตอบสนองเกิดขึ้นเพราะภาพบนปกซึ่งปกติจะ
เปนเรื่องที่ถอดขอความในพระคัมภีรแตละตอนออกมาเปนภาพเหตุการณตางกัน “ตาม
กาลเทศะ” บางทีในใจของเราอาจจะวาดภาพหมูบานเบธเลเฮมเมื่อสองพันปกอนไว
แลววาเปนอยางไร ถาพระคัมภีรบอกไวชัดวาพระเยซูทรงประสูติในรางหญา แตเหตุไฉน
จึงวาดภาพพระองคประสูติในกระทอมไมไผ หรือในวังใหญโตมโหฬารหรือบางภาพ
อาจจะดูแลวไมถูกตอง เชน มารียสวมชุดนักเรียนหญิง ทูตสวรรคกาเบรียลยิ้มตอน
ประกาศขาวพระประสูติกาลของพระเยซูคริสต และที่บุตรนอยเสเพลใสกางเกงยีนส
สีน้ําเงินสวมเสื้อยืดคอกลมเลาจะวาอยางไร แนละ ภาพปกนี้อาจจะไมตรงกับภาพที่
ผูอานคิดไวในใจ เพราะแตละเรื่องและแตละภาพยอมตางกันตามความคิดความเขาใจ
ในบุคลิกของประชาชน สถานที่และเรื่องราวที่กลาวถึง แตก็มีความจริงอันเปนสากล
อยูในนั้นดวย
ในภาพปกฉบับนี้ ดิฉันเห็นใบหนาของบุตรเสเพลวามีอะไรบางอยางที่เราทุกคน
รูแกใจดี คือเวลาที่เรารูวาชีวิตของเราอาจเปลี่ยนแปลงได ไมจําเปนตองอยูกับฝูงสุกร
แตมีบานรอเราอยู ที่นั่นเราจะพบความรัก ความมั่นคง ทั้งๆ ที่เราเองไมสมควรจะไดรับ
ดิฉันเห็นศิลปะบนภาพปกที่อุดมดวยความเห็นหลากหลาย เห็นจุดยืนที่เราแตละคน
พูดวา “ถูกแลว ฉันเห็นสิ่งที่จิตรกรพยายามสื่อความหมายใหเรารู” และเห็นความ
ชื่นชอบที่มาพรอมกับความคิดที่วา ผูอานทุกคนทั่วโลกก็กําลังพูดเชนเดียวนี้ดวย
---------------------Cover photo courtesy of the artist. © 2012 Jerry Dienes. Prints of
cover art are available at www.jerrydienes.net or from jerrydienes
@gmail.com.
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ความเชื่อของครอบครัว

วันจันทร อาน สุภาษิต 3:3-6
จงวางใจในพระเจาดวยสุดใจของเจา
และอยาพึ่งพาความรอบรูของตนเอง (สุภาษิต 3:5)

1 พ.ค
2017

ดิฉันเปนคริสเตียนคนเดียวในครอบครัว ความชื่นชมยินดีที่พบในพระเยซูทําใหดิฉัน
ชอบพูดถึงขาวประเสริฐแตถูกครอบครัวตอตาน พี่สาวไมตองการใหดิฉันปฏิบัติตามความ
เชื่อในหองทีเ่ รานอนดวยกัน คือไมใหอานพระคัมภีรหรืออธิษฐาน ไมใหเปดวิทยุฟงรายการ
คริสเตียนหรือรองเพลงสรรเสริญ ทําใหใจของดิฉันปวดราวจึงรองทูลพระเจาวา “พระองค
เจาขา ขาพระองคอธิษฐานเผื่อครอบครัวใหไดรูจักพระองค แตเดี๋ยวนี้ขาพระองคไมมีแม
แตที่จะอธิษฐาน”
ดิฉันไดยินเสียงเบาๆ ตรัสวา “ซีออนเอย ทําไมถึงคิดวาไมมีที่จะอธิษฐานดวยเลา
เขาไปอธิษฐานในหองน้ําก็ไดนี่” ดิฉันรูสึกประหลาดใจ แตพระวจนะจากพระเจานี้ไดชวย
ปลอบใจดิฉันใหหายปวดราว
ในบานของเรามีหองน้ําสองหอง ดิฉันจึงขอใหครอบครัวใชหองน้ําทีอ่ ยูถัดจากหอง
นั่งเลน สวนดิฉันขอใชอีกหองหนึ่งเปนหองอธิษฐานตั้งแตเที่ยงคืนถึงตีหนึ่ง คืนแรกดิฉัน
นั่งรองไหโฮที่โถสวม แตพออานพระคัมภีรและอธิษฐานแลวก็รูสึกวามีพระคุณและสันติสุข
ของพระเจาอยูรอบขาง พระเจาทรงเปลี่ยนความเศราของดิฉันใหกลายเปนความชื่นชมยินดี
นี่คือวิธีเริ่มตน “ปอธิษฐานในหองน้ํา” ของดิฉัน ทุกๆ คืนดิฉันรูสึกเหมือนไดไปพบ
พระเยซูองคพระผูเปนเจาที่ชายทะเล เพราะพระคุณของพระเจา พอแมและพี่สาวจึงเปน
คริสเตียนในภายหลัง บางครั้งที่ดิฉันพบปญหาหรืออยากสนทนากับพระเจา ดิฉันอธิษฐาน
ในหองน้ําโดยเชื่อวาพระเจาจะทรงมาพบดิฉันที่ตรงนั้น
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดอวยพรจิตใจของ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคทั้งหลายใหเชื่อและวางใจในพระวจนะ
วันนี้ขาพเจาจะแบงปน
ของพระองคเพื่อจะไดอธิษฐานเผื่อคนที่ขาพระองค
รักแตยังไมเปนคริสเตียน ในนามพระเยซูคริสตเจา
ขาวประเสริฐกับใครดี
อาเมน
ยัง ซีออน คิม (แทนซาเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คริสเตียนใหม
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ทรงเรียกผูเชื่อทุกคน

วันอังคาร อาน กาลาเทีย 6:1-6
ทานทั้งหลายก็เสมือนศิลาทีม่ ีชีวิตที่กําลังกอขึ้นเปนพระนิเวศฝาย
พระวิญญาณ เปนปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายสักการบูชาฝายวิญญาณ
ที่ชอบพระทัยของพระเจาโดยทางพระเยซูคริสต (1 เปโตร 2:5)

ดิฉันเปนสมาชิกหองชั้นบนฉบับคนตาบอด จึงแบงปนเสียงหัวเราะและรองไหกับ
พวกเราที่อานฉบับภาษาเบร็ลล เดิมทีดิฉัน
ติดตอกับพวกเขาเรื่องการสมัครเปนสมาชิก
ขอคิดสําหรับวันนี้
เราเลียนแบบพระคริสตไดโดย เราจึงสนิทกันในพระเยซูคริสต การพูดจา
สนทนากันเตือนดิฉันใหรําลึกวาที่พวกเรา
ชวยแบกภาระของกันและกัน
ถูกเรียกใหเปนปุโรหิตบริสุทธิ์ในพระเยซูคริสตนั้นหมายความวาอยางไร อาโรนผูเปนปุโรหิตของอิสราเอลอธิษฐานออนวอนเพื่อ
ประชาชน มีทับทรวงเปนสัญลักษณ ที่นั่นมีคําจารึกไววา “อาโรนจึงจะมีชื่อเหลาบุตรอิสราเอล
จารึกไวที่ทับทรวง สําหรับแตงเวลาพิพากษาติดไวที่อกของตน” (อพยพ 28:29) เวลาอาโรน
อธิษฐานและถวายเครื่องบูชาเพื่อลูกหลานอิสราเอล ทานมีชื่อของพวกเขาอยูในใจ
พระเจาทรงเรียกเราทุกคนใหทําเชนนั้นตอกันและกันดวย ตามคําพูดของเปาโลแลว
ก็คือใหเราแบกภาระของกันและกันในพระคริสต วิธีนี้ทําใหเราทําหนาที่เปนปุโรหิตศิลาที่
มีชีวิตอยูและบานฝายวิญญาณไดสําเร็จครบถวน ตามที่พระเจาทรงเรียกขณะที่ดิฉันพูด
กับเพื่อนผูอานหองชั้นบนภาษาเบรลลนั้นก็งายดีที่จะพูดวา “นั่นไมเกี่ยวกับฉัน” แตถาไม
แบกภาระรวมกันกับพวกเขาแลว ดิฉันจะไดยินความปติยินดีและโศกเศราของพวกเขาได
อยางไร การทรงเรียกเราทุกคนที่อยูในพระคริสตก็เปนเชนนั้นดวย พระองคทรงแบกภาระ
บาปของมนุษยชาติบนกางเขนเพื่อใหเราทุกคนไดรับการใหอภัยและมีชีวิตครบบริบูรณ
อธิษฐาน พระเยซูเจาขา โปรดใหใจของขาพระองคทั้งหลายออนนอมและถอมตนแกคน
ที่อยูรอบขาง และขอใหขาพระองคแสดงความรักของพระองคออกมาใหปรากฏ อธิษฐานใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
บรูกค เพอรนิซ (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่อานหองชั้นบนฉบับภาษาเบร็ลล
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ทรงเปนลมหนุนหลังทาน

3 พ.ค
วันพุธ อาน วิวรณ 21:1-7
2017
ดวงอาทิตยของเจาจะไมตกอีกหรือดวงจันทรของเจาจะ
ไมมีขางแรม เพราะพระเจาจะทรงเปนความสวางนิรันดร
ของเจา และวันที่เจาไวทุกขจะหมดสิ้นไป (อิสยาห 60:20)
ครั้งหนึ่งผมเลาเรื่องนิสัยไมดีชอบทําบาปของผมใหเพื่อนคนหนึ่งฟง แลวขอคํา
แนะนําและสนับสนุน เขาตอบวา “ถาคุณเปนคริสเตียน คุณไมนาจะมีปญหาเรื่องการ
ควบคุมความชั่วรายเลย” ผมอยากจะตะโกนออกมาดังๆ วา “นั่นไมไดชวยอะไรและ
ไมจริงดวย ที่เราเปนคริสเตียนก็เพราะเรายอมรับวาตนเองเปนคนบาปและตองการให
พระเจาทรงชวยชี้นํา” ภายหลังผมทูลขอพระเจาทรงใหอภัยที่ผมทําบาปจนเปนนิสัย
ถึงผมจะรูวาพระเจาทรงยกโทษใหแลวก็ยังละอายใจในการประพฤติชั่วที่ทําลงไป
วันอาทิตยหนึ่งศิษยาภิบาลเทศนาเรื่องพระคุณของพระเจามีอยูไมจํากัด ทานบอก
วา “ความบาปจะอยูกับเราเสมอ เราตองสารภาพกับพระเจาและลืมเสีย แลวเดินหนา
ตอไป สําคัญอยูที่พระเจาทรงลืมหรือไม” คําเทศนาของทานหนุนใจผมไดมาก ทานพูด
ถูกแลว แตผมยังพยายามลืมอดีตและเนนเรื่องการปรับปรุงอนาคตใหดีขึ้นกวาเกา
สมาชิกครอบครัวคนหนึ่งเคยบอกผมวา “พระเจาทรงเปนลมหนุนหลังไมใชฝน
ขวางหนาเจา” พระเจาไมทรงดึงเราใหถอยหลังหรือทรงสะกิดใหคิดถึงแตเรื่องความบาป
ของเรา พระองคทรงนําเรากาวไปขางหนา แตเราเองอาจจะเปนฝนที่ขวางหนาตนเอง
ไว ถาเราใหอภัยตนเองเสมอและกาวขามความผิดบาปอดีตของเราแลว เราจะไดรับ
พันธสัญญาใหมและเริ่มตนอีก
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน พระเจาขา โปรดยกโทษและชวย
พระเจาทรงอภัยความผิดบาป
ขาพระองคทั้งหลายใหยอมรับการใหอภัย
ของขาพเจาแลว ขาพเจาจึง
จากพระองคแลวปลอยวางภาระบาปไว
สามารถใหอภัยตนเอง
ขางหลัง ในพระนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
นาธานีเอล ที. แมคมาสเตอร (วอชิงตัน ดีซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน การใหอภัยตนเอง
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4 พ.ค
2017

ทรงสรางโดยมีวัตถุประสงค

วันพฤหัสบดี อาน เยเรมีย 29:11-13
พระเจาตรัสวา เพราะเรารูแผนงานทีเ่ รามีไวสําหรับเจา
เปนแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไมใชเพื่อทุกขภาพ
เพื่อจะใหอนาคตและความหวังใจแกเจา (เยเรมีย 29:11)
ดิฉันสูงแคสี่ฟุตเจ็ดนิ้วเทานั้น ตอนอยูชั้นอนุบาลดิฉันถูกลอเลียนเรื่องความสูง
เสมอดวยคําพูดนาชิงชังทําใหไมสบายใจ
วันหนึ่งดิฉันทูลถามพระเจาวา “ทําไมถึงทรงสรางขาพระองคใหต่ําเตี้ยอยางนี้”
ปจจุบันดิฉันเปนครูพิเศษที่เชี่ยวชาญการสอนเด็กตาบอด ตอนไดเปนผูเชี่ยวชาญใหมๆ
โรงเรียนตองการนํานักเรียนตาบอดคนหนึ่งเขามาเรียนรวมกับเด็กตาดีในชั้นอนุบาล
ดิฉันพาเขาเขาไปขณะที่ครูกําลังสอนนักเรียนทั้งชั้นอยูซึ่งไมเคยทํากันมากอน
วันแรกของคารลอส ดิฉันพาไปนั่งที่พรมปูพื้นและนั่งอยูขางเขา ขณะที่ครูทักทาย
นักเรียนทั้งชั้นอยูดิฉันกระซิบบอกเขาวา “ฉันอยูที่นี่นะ” ตอนนั้นความจริงที่อยูในใจ
ชวยใหดิฉันไดยินพระเจาตรัสวา “เราสรางเจาเพื่อจุดประสงคนี้”
การเปนคนเตี้ยนั้นดีทําใหดิฉันสามารถนัง่ เกาอี้ตัวเล็กๆ ในชั้นเรียนได ดิฉันสอน
คารลอสอานอักษรเบร็ลลและชวยเขาใหเรียนชั้นสูงขึ้น จนกระทั่งจบชั้นมัธยมปลาย
ดวยความชวยเหลือของพระเจา ดิฉันสามารถสอนนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือ
พิเศษนานถึง 20 ป ขอบคุณพระองคที่ทรงใชดิฉันซึ่งสูงแคสี่ฟุตเจ็ดนิ้วใหประสบความ
สําเร็จอยางยิ่งใหญ
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค
พระเจาทรงมีจุดประสงค
ทั้งหลายใหวางใจในการออกแบบสรางสรรค
อยางหนึ่งสําหรับขาพเจา
ของพระองค ขอบพระคุณที่ทรงชวยให
ขาพระองคมีความมานะพากเพียร ทูลในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
มาเรียน ยัง (เท็กซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ตกเปนเหยื่อของอันธพาล
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อยูในพระมรรคา

5 พ.ค
วันศุกร อาน สดุดี 119:105-112
2017
พระวจนะของพระองคเปนโคมสําหรับเทาของขาพระองค
และเปนความสวางแกมรรคาของขาพระองค (สดุดี 119:105)
ฤดูรอนปหนึ่งผมใชเวลาสามเดือนพักอยูที่ทะเลสาบในแดนกันดารกับเพื่อนรัก
เราลงจากรถตูโฟลคสวาเกนซึ่งจอดอยูปลาย
ถนนที่มีแตหลุมบอและเขรอะฝุน เราแบกเรือ
ขอคิดสําหรับวันนี้
แคนนูไมเกาๆ ลําหนึ่งผานปาทึบไปสองไมลก็
พระเจาจะทรงนําเทา
ถึงทะเลสาบ
ขาพเจาเดินไปไดถูกทาง
คืนหนึ่งผมกลับไปที่รถตูโดยอาศัยแสง
ไฟฟาจากในบาน ตอนที่จอดเรือไวบนฝงหางไกลนั้นเปนเวลามืดแลว อีกไมนานก็มอง
ไมเห็นทาง ไมขีดที่ติดตัวมาดวยไมมีประโยชนเพราะใหความสวางแคเล็กนอยแถมยัง
ทําใหตาของผมมองไมเห็นอะไรในความมืดดวย
ผมจึงพยายามใชอีกวิธีหนึ่ง โดยการถอดรองเทาและถุงเทาออกแลวเดินไปอยาง
ระมัดระวัง ถาสัมผัสดินแข็งๆ ขางลางก็แนใจไดเลยวาผมเดินอยูบนถนนจึงคอยๆ
เดินทีละกาว พอเทาสัมผัสใบไมและหญาแหงก็หันไปเดินบนถนนที่เปนดินแหง ตอง
ใชเวลาหลายชั่วโมงจึงถึงจุดหมายปลายทางโดยไมเกิดเหตุราย เปนรางวัลของความอดทน
บวกกับความไววางใจใหผม
เมื่อไตรตรองถึงประสบการณนี้แลว ผมเห็นวามีอะไรคลายกับที่พระเจาทรงนํา
ชีวิตของเรา คลายกับที่ผมเดินเทาเปลาไปบนถนนจนถึงเปาหมาย คือถาเรารูตัววาหลงทาง
และมองไมเห็นทางขางหนา ถายังติดสนิทกับพระเจาเราจะหาทางพบ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบคุณพระเจาที่ทรงอยูดวยเมื่อขาพระองคทั้งหลายรูสึก
ไมแนใจ โปรดชวยใหวางใจไดวาพระองคจะทรงเผยใหเห็นพระมรรคา ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
สตีเฟน บราวน (บริทิชโคลัมเบีย แคนาดา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูเดินทางไกลดวยเทาเปลาและผูตั้งคาย
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คําถาม

6 พ.ค
วันเสาร อาน 2 โครินธ 11:16-33
2017
ขาพเจาไมไดบนถึงเรื่องความขัดสน เพราะขาพเจาจะมีฐานะ
อยางไรก็ตาม ขาพเจาก็เรียนรูแลวที่จะพอใจอยูอยางนั้น (ฟลิปป 4:11)
หลังจากทํางานที่โพนทะเลไดไมกี่เดือน ดิฉันตองเรียนภาษาใหมและพบวัฒนธรรม
ที่ตางกันมาก ดิฉันจึงเริ่มมีทัศนคติเปนลบ
ขอคิดสําหรับวันนี้
แลวพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงทําใหดิฉัน
ขาพเจาสามารถเอาชนะ
คิดถึงการฝกอบรมครั้งสุดทายสําหรับงานนี้
ความทุกขยากไดดวย
ดิฉันจึงอานพระคัมภีรที่อางไวขางบนนี้และ
ความชวยเหลือของพระเจา ระลึกถึงคําถามซึ่งที่ปรึกษาของเราถามหลัง
จากอานพระธรรมฟลิปปบทที่ 4 วา “คุณรูจักวางใจในองคพระผูเปนเจาและพอใจใน
สถานการณทุกอยางแลวหรือยัง”
คําพูดของเปาโลทั้งชวยหนุนและเตือนใจดิฉัน ทานถูกขมเหง ถูกจําคุกและถูก
สอบสวนมากมาย แตทานก็เรียนรูที่จะพอใจในการทาทายตางๆ ที่ผานพบ ดิฉันตระหนัก
วาเมื่อเทียบกันแลวปญหาของดิฉันนั้นนอยนิดมาก ดิฉันจึงอธิษฐานและพระเจาทรง
ฟนความเชื่อดิฉันวาพระองคจะทรงชวยใหพอใจกับการทาทายทุกอยางที่เผชิญอยู
เมื่อเราอธิษฐานถึงความทุกขลําบากและทูลขอความชวยเหลือจากพระเจา เรา
จะสัมผัสฤทธิ์เดชของพระองคในชีวิตของเราอีก ฤทธิ์เดชที่ทําใหพระเยซูทรงออกจาก
อุโมงคนี้ชวยเปลี่ยนเราใหมีใจยินดีและขอบพระคุณไดไมวาอะไรจะเกิดขึ้น บนเสนทาง
ชีวิตของเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยใหขาพระองคทั้งหลายวางใจและพอใจในพระองค
เพราะรูวาความรักลึกล้ําจะทรงดูแลขาพระองคใหผานพนจนได ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แคโรล รูธ เวลีย (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ยายไปอยูประเทศใหม
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หัดฟง

7 พ.ค
วันอาทิตย อาน มาระโก 4:21-25
2017
เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ถาผูใดฟงคําของเราและ
วางใจในพระองคผทู รงใชเรามา ผูน ั้นก็มีชีวิตนิรันดร (ยอหน 5:24)
ดิฉันกับสามีชอบดูนกดวยกันมา 20 ปแลว การรูจักเสียงนกรองทําใหรูวามีนก
ชนิดใดอยูใกลและจับจุดที่มันอยูไดงายขึ้น ทีแรกๆ ดิฉันจําเสียงนกไดไมกี่ชนิด แต
เดียวนี้จําไดทุกตัวในบริเวณที่เราอยู
เชาวันหนึ่งในฤดูใบไมผลิ ขณะที่ดิฉันกับสามีกําลังเดินอยูในปา เราหยุดพักเพื่อ
ฟงเสียงนกใหมๆ หลายชนิด เสียงที่พวกมันรองเชาวันนั้นทําใหดิฉันคิดถึงพระดํารัส
ของพระเยซูที่อานวันนี้วา “จงเอาใจจดจอตอสิ่งที่ฟงใหดี” (มาระโก 4:24) ดิฉันคิดวา
ตนเองตั้งใจฟงพระวจนะจากพระเจาและสนใจฟงพระดํารัสอยางถี่ถวนเหมือนที่ฟง
เสียงนกแตละตัวรองหรือไม
การตั้งใจอานพระคัมภีร ฟงคําเทศนาและฟงเสียงกระซิบของพระเจาในใจชวย
ใหเราโตขึ้นในความเชื่อ ถาเรายอมตั้งใจฟงอยางพิถีพิถันเหมือนที่ดิฉันฟงเสียงนกรอง
ความเขาใจอยางถองแทจะเกิดขึ้น แตถาไมตั้งใจฟงเราจะไมรูและไมเขาใจพระคริสต
และแผนดินของพระเจา เราสามารถตั้งใจฟงพระเจาดวยความอยากรูและอยากเห็น
เพื่อใหความเชื่อของเราหยั่งรากลึกลงไปไดอีก
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค
วันนี้ขาพเจาจะตั้งใจ
ทั้งหลายใหตั้งใจฟงพระองคตรัสเพื่อจะไดโตขึ้น
ฟงพระเจาใหมากขึ้น
ในความเชื่อและในความรูของพระองค ในพระนาม
ไดอยางไร
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
ยูจีนี แดเนียลส (แมสซาชูเสตส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนหูหนวก
11

8 พ.ค
2017

ฉลาดใชเวลา

วันจันทร อาน เอเฟซัส 5:1-20
เหตุฉะนั้นทานจงระมัดระวังในการดําเนินชีวิตใหดี
อยาใหเหมือนคนไรปญญา แตใหเหมือนคนมีปญญา
จงฉวยโอกาส เพราะวาทุกวันนี้เปนกาลที่ชั่ว (เอเฟซัส 5:15-16)
คืนหนึ่งหลังจากรูสึกหางจากพระเจามาระยะหนึ่ง ดิฉันไดรับขาววาเพื่อนคนหนึ่ง
ที่รูจักกันมาตั้งแตเปนเด็กเสียชีวิตอยางนาเศราจากอุบัติเหตุบนถนน ขาวนี้ทําใหดิฉัน
เจ็บปวดราวกับไดตายไปดวยและสะทอนใหคิดถึงชีวิตของตนเองเปนพิเศษ ดิฉันจึง
หันกลับมาหาพระเจา สิง่ ที่เจ็บปวดที่สุดก็คือความสงสัยวาทําไมจึงตองเกิดอุบัติเหตุ
เชนนี้ ทําใหคิดถึงชีวิตของตนเองจนตองกลับมาหาพระเจาอีก ดิฉันยังไมไดรับคําตอบ
เชนเดียวกับความเรนลับของชีวิตอีกหลายอยาง มีอยางเดียวเทานั้นที่รูก็คือดิฉันไม
ตองการเหินหางจากพระเจาผูทรงประทานชีวิต จากพระเจาจอมโยธาและจากพระบิดา
ที่รักของดิฉัน
พวกเราหลายคนทะเยอทะยานอยากมีเงินทอง มีฐานะดีและมีตําแหนงสูงเปน
ที่รูจักกันมากขึ้น จนบางครั้งลืมไปวาพระเจาทรงประทานชีวิตที่เราเปนอยูนี้ให ถาพบ
วาดิฉันกระหายหาความสําเร็จตองถามตนเองวา ฉันกําลังใชเวลาใหเปนประโยชนดี
แลวหรือ ชีวิตจริงของวันนี้เหมือนเมื่อวานหรือไม คําถามเหลานี้และอื่นๆ ชวยปรับ
เปลี่ยนความคิดของดิฉัน พระเจาผูทรงอุดมไปดวยความเมตตา ทรงประทานโอกาส
ใหเรากลับใจจากการทําชั่วและความโงเขลาเบาปญญาครั้งแลวครั้งเลา ถาเปนเชนนั้นเรา
จะไดสัมผัสการเกิดใหม
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดเตือนขาพระองค
ชีวิตแตละวันเปน
ทั้งหลายใหรูวาพระองคคือผูประทานชีวิตแก
ของประทานจากพระเจา
ขาพระองค และขอใหขาพระองคมีความรัก
ทุกๆ วัน ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เวนดี โอเรลลานา (เวเนซูเอลา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เหยื่ออุบัติเหตุจราจร
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เห็นชัด

9 พ.ค
วันอังคาร อาน มัทธิว 23:23-26
2017
จงละทิ้งการกบฏทั้งสิ้นซึ่งเจาไดกบฏตอเรา
จงทําตัวใหมีจิตใจใหมและวิญญาณใหม (เอเศเคียล 18:31)
ดูเหมือนฤดูหนาวที่ลากยาวอยูหลายเดือนทําใหหนาตางบานของเราเคลือบดวย
ฝุนหนาทึบ วันที่อากาศแจมใสครั้งแรกในฤดู
ใบไมผลิ ภรรยาของผมทําความสะอาดดวยการ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ความรักของพระเจา
ขัดถูและลางทีละบานจนครบ หลังจากนั้นเมื่อ
เรามองออกนอกหนาตางดวยกันเธอพูดวา “มอง เติมเราใหเต็มความสวาง
แหงชีวิตใหม
ผานหนาตางสะอาดแลวโลกดูใหมและสดใส
ขึ้นเยอะ”
ประสบการณนี้เตือนผมใหคิดถึงตอนที่รับพระคริสตครั้งแรกทัศนคติของผม
เปลี่ยนไปในทันที ทุกสิ่งและทุกคนดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้น และเห็นวาพระเจาทรงประทับอยู
ทุกหนแหง ทําใหผมสงสัยวาไมเคยเห็นเชนนี้มานานโข แลวก็เห็นความจริงวาโลกไมได
เปลี่ยนแปลงแตอยางใด ผมตางหากที่เปลี่ยนไป
จริงอยูที่ความชั่วรายมีอยูในโลก แตความรักของพระเจาทํางานอยูในโลกนี้เสมอ
พระเจาทรงเรียกใหเรากลับใจใหมและหาทางชําระใจใหใสสะอาด การดํารงชีวิตอยูใน
ความบาปทุกวันโดยไมกลับใจทําใหทุกวันดูมืดมนและรูสึกเหมือนมีลางราย แตเมื่อ
กลับใจใหมและไดรับอภัยโทษแลว ทุกวันดูสะอาดและสดใส ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเชนนี้แหละคือการเริ่มตนชีวิตใหม
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดเติมใจขาพระองคทั้งหลายใหเปยมดวยความรักของ
พระองคเพื่อจะไดแบงปนแกคนที่ขาพระองคพบปะ ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เกล เอ. ริชารดส (ไอโอวา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใหเปนเครื่องมือในการทํางานของพระเจา
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ทรงเปนเชนมารดา

วันพุธ อาน โฮเชยา 11:1-4
ดั่งผูท ี่มารดาของตนเลาโลม เราจะเลาโลมเจาเชนนั้น
(อิสยาห 66:13)
เพื่อนซึ่งเปนผูนําการอภิปรายรวมกับดิฉันพูดวา “ฉันแปลตรงนี้พูดไมเหมือนกัน”
ตอนนั้นเรากําลังนําอภิปรายพระธรรมสดุดี 91 ซึ่ง
ขอคิดสําหรับวันนี้
เปรียบพระเจาวาทรงเปนเหมือนปอมปราการที่ปกปอง
พระเจาทรงเปนทั้ง
คุมครองเราอยู แตในขอที่ 4 เริ่มจินตนาการวาพระเจา
พอและแมของเรา
ทรงเปนเหมือนนก
พระคัมภีรภาษาเยอรมันของเราหลายฉบับวาดภาพหลายอยางแตกตางกัน ฉบับ
แปลแบบถอดความเปรียบพระเจาวาเปนเหมือนกับแมไก ฉบับแปลของลูเธอรบอกวา
พระเจาทรงเปนเหมือนนกอินทรียกางปกใหญของมันปกปองเราไว ตอนนั้นดิฉันเห็น
ดวย แตเมื่อยิ่งคิดถึงเรื่องนี้ก็ยิ่งรูวาที่จริงดิฉันไมเห็นดวย
เมื่ออายุมากขึ้นดิฉันยิ่งชอบทุกสิ่งที่คุณแมทําเพื่อดิฉัน เชน ทานยอมอดหลับ
อดนอน ยอมใชเวลาหลายชั่วโมงทําการฝมือกับดิฉัน ซักรีดเสื้อผา สอนใหใชปญญา
และอธิษฐานดวยกัน ทานจะตองเสียสละมากแคไหนเพื่อจะอยูกับดิฉันตลอดเวลา
ดิฉันชอบจินตนาการวาพระเจาทรงเปนเหมือนมารดาที่อยูกับลูกตลอดเวลา คอย
เฝาดูแลรักษาและอุทิตตนเพื่อลูก พระเจาทรงพิทักษรักษาเราไวและทรงเปนผูปลอบใจ
เราดวย
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูทรงอารักขาและเปนกําลังใจใหขาพระองคทั้งหลาย ขอบพระคุณ
ที่ทรงดูแลขาพระองคผูเปนบุตร ขอบพระคุณสําหรับภาพพจนที่ชวยใหเขาใจพระองค
ไดอยางลึกซึ้ง ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
อาลินา คานาสกิ (เพ็นซิลวาเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูนําการศึกษาพระคัมภีร
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คุณสมบัติที่ไมเปลี่ยนแปลง

11 พ.ค
วันพฤหัสบดี อาน มีคาห 6:6-8
2017
พระเจาทรงมีพระประสงคอะไรจากเจา นอกจากให
กระทําความยุติธรรมและรักสัจกรุณา และดําเนินชีวิต
ดวยความถอมใจไปกับพระเจาของเจา (มีคาห 6:8)
เพื่อนคนหนึ่งที่เพิ่งมาถึงใหมๆ ถามผมวา “มันอยูที่ดานขวาหรือดานซายของถนน”
ผมตอบวา “มันขึ้นกับวาคุณมาจากที่ไหน ถาคุณมาจากโรงงานน้ําตาลมันจะอยูดาน
ซายมือของถนน” ซึ่งดูเหมือนจะไมชวยอะไรเลย ผมจึงตอบวาอยูดานตะวันตกของ
ถนน ทิศตะวันตกก็เหมือนกับทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศใตที่ไมไดขึ้นกับวาคุณ
มาจากทางไหน มันแนนอนไมเปลี่ยนแปลง
บางสิ่งในชีวิตของเราขึ้นอยูกับความชอบของแตละคน เชน เสื้อผา อาหาร งาน
อดิเรก แตสําหรับชีวิตคริสเตียนของเรานั้น ความสงสารเห็นใจ ความซื่อสัตย รักสงบ
รักความยุติธรรมและซื่อสัตยตอพระเจาทุกกรณี วิถีชีวิตคริสเตียนเหลานี้ไมเปลี่ยน
แปลงเชนเดียวกับทิศทั้งสี่ เปนบรรทัดฐานซึ่งพระเยซูทรงดําเนินชีวิตของพระองคและ
ทรงเรียกใหเราทําตาม
อธิษฐาน พระเจาผูบริสุทธิ์ ขอบคุณพระองคสําหรับโอกาสตางๆ ที่ทรงวางไวตอหนา
ขาพระองคทั้งหลาย ขอใหขาพระองคซื่อสัตยตอการทรงเรียกของพระเยซูที่ใหมีชีวิต
อยูอยางสันติและเมตตาสงสาร ขาพระองคขออธิษฐานวา “ขาแตพระบิดาแหงขาพระองค
ทั้งหลาย ผูทรงสถิตในสวรรค ขอให
พระนามของพระองคเปนที่เคารพ
ขอคิดสําหรับวันนี้
สักการะ ขอใหแผนดินของพระองค พระเยซูทรงเรียกเราใหดํารงชีวิต
มาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามพระทัย
ดวยความเมตตาสงสาร ซื่อสัตย
ของพระองค ในสวรรคเปนอยางไร
สันติ และยุติธรรม
ก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก
ขอทรง...สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
ฟลิป เอ. ไรซ (มิชิแกน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูเขามาอยูใหมในชุมชนของเรา
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ถวายตัวไมถอยหนี

วันศุกร อาน สดุดี 149:1-5
ไมวาทานจะทําสิ่งใด ก็จงทําดวยความเต็มใจเหมือนกระทําถวาย
องคพระผูเ ปนเจา... ทานรูวาทานจะไดรับมรดกจากองคพระผูเ ปนเจา
เปนบําเหน็จ ทานปรนนิบัติพระคริสตเจาอยู (โคโลสี 3:23-24)
พี่ชายของดิฉันชอบที่ไดรับใชพระเจามาก เขาตื่นแตเชาทุกสุดสัปดาหเพื่อไปทํา
ความสะอาดโบสถรวมกับกลุมสตรีของคริสตจักร กระตือรือรนเขารวมทีมแสดงละคร
และทําพันธกิจถวายเกียรติพระเจาเสมอ
ขณะที่รับใชพระเจาพระองคทรงเปดโอกาสอยางหนึ่งให เขาไดรับบําเหน็จรางวัล
ไปศึกษาปริญญาโทดานเกษตรกรรมที่มหาวิทยาลัยเคนท หลังจากศึกษาครบ 14 เดือน
เขาก็กลับประเทศไนจีเรียและทํางานรับใชพระเจาตอไปอยางไมลดละ
เชาวันอาทิตยครั้งหนึ่ง กลุมสตรีที่คริสตจักรของเราซึ่งไดรับแรงดลใจจากการที่
เขาถวายตัวรับใชพระเจา และที่คริสตจักรตัดสินใจใหเกีย รติเขาดวยรางวัล “สาวก
ประจําป” ทําใหครอบครัวของเราพลอยยินดีกับเกียรติยศนี้ไปดวย
ตัวอยางที่ดีของพี่ชายทําใหขอพระคัมภีรที่อางถึงขางบนนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาใน
รูปแบบใหมสําหรับเราทุกคน การถวายตัวอยางไมหยุดยั้งของเขาชวยดลใจใหคน
หนุมสาวถวายเวลารับใชพระเจาและพี่นองของตนทุกที่ทุกแหงที่พบเห็น
อธิษฐาน พระเจาผูประเสริฐ โปรดชวย
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคทั้งหลายใหถอมใจทํางานรับใช
พระเจาประทานรางวัล
เพื่อทุกคนจะไดรูวาพระองคคือผูใด ทูลใน แกผูที่ซื่อสัตยตอพระองค
ใหไดชื่นชมยินดี
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ไอบิฟูบารา โอโกเซมีมา (ริเวอรส สเตท ไนจีเรีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คณะละครคริสเตียน
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ไมมีใครชวย

13 พ.ค
วันเสาร อาน ยอหน 5:1-9
2017
ทันใดนั้นคนนั้นก็หายโรค และเขาก็ยกแครของเขาเดินไป
(ยอหน 5:9)
วันนั้นเปนวันสะบาโต พระเยซูกับพวกสาวกของพระองคประทับอยูในกรุงเยรูซาเล็ม
เวลานั้นมีคนตาบอด เจ็บปวยและคนงอยจํานวนมากกําลังรออยูที่ริมสระน้ําเบธซาธา
เพราะเชื่อวาน้ําในสระมีฤทธิ์รักษาโรคใหหายได
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขณะที่พระเยซูทรงเดินอยูริมสระพระองคทรงพบ
พระคริสตทรงอยูใกล
ชายคนหนึ่งซึ่งปวยมานานหลายป พระเยซูทรง
และพรอมชวยขาพเจา
เมตตาและรักษาเขาใหหายโรค
เรื่องพระเยซูทรงพบชายคนหนึ่งที่ริมสระสะดุดใจดิฉัน เมื่อพระองคทรงถามเขา
วาอยากหายโรคไหม เขาตอบพระองควา “ทานเจาขา เมื่อน้ํากําลังกระเพื่อมนั้น ไมมี
ผูใดที่จะเอาตัวขาพเจาลงไปในสระ และเมื่อขาพเจากําลังไป คนอื่นก็ลงไปกอนแลว”
เมื่ออานถอยคําเหลานีด้ ิฉันเห็นภาพเขาพยายามจะลงไปในสระมานาน 38 ป แตพลาด
โอกาสทุกครั้ง จนถึงวันที่พระเยซูทรงเดินผานมาชีวิตของเขาจึงเปลี่ยนใหมตลอดไป
เปนนิตย
เรื่องในพระกิตติคุณยอหนตอนนี้เตือนใหรูวา ถึงดิฉันพยายามจะทําใหประสบ
ความสําเร็จมากแคไหน แตบางครั้งถาพระคริสตไมทรงชวยเหลือก็ทําบางสิ่งไมสําเร็จ
บอยครั้งดิฉันพยายามทําเองแตก็มี ”คนอื่นลงไปกอน” ในที่สุดเมื่อพระเยซูเสด็จมา
ใกลและทรงบอกดิฉันวา “จงลุกขึ้นยกแครของเจาเดินไปเถิด” และทรงใหดิฉันวางใจ
ในวิถีทางและพลังของพระองคตลอดชีวิต
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาเจา ขอบพระคุณที่ทรงประทับอยูกับขาพระองคทั้งหลายเมื่อ
ขาพระองคทําดวยตนเองไมได ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เชอรรี ทัค (เวอรจีเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่แสดงความรักของพระคริสตใหขาพเจาเห็น
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14 พ.ค
2017

เมล็ดพันธุแหงความเชื่อ

วันอาทิตย อาน มัทธิว 19:13-15
จงฝกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขา
เปนผูใหญแลวเขาจะไมพรากจากทางนั้น (สุภาษิต 22:6)
พอแมของดิฉันมีเชื้อชาติอารเมเนีย คุณแมชื่อซาเบลหรืออิซาเบล ดิฉันขอบคุณ
พระเจาสําหรับพอแมและสําหรับการอธิษฐานของ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ครอบครัวที่เปนมรดกสืบทอดกันมา
ขาพเจาจะปลูกฝงเมล็ด
ดิฉันจดจําดวยความชื่นใจที่ทุกคืนคุณแม
พันธุแหงความเชื่อใน
จะปูพรมเกาๆ บนพื้นหอง คุณพอและเราสามพี่
ชีวิตผูอื่นไดอยางไร
นองนั่งลอมวงฟงคุณแมอานบทภาวนาประจําวัน
แลวเปดพระคัมภีรอานเปนภาษาของทาน เราทุกคนตั้งใจฟงและตอบสนอง หลังจากนั้น
คุณแมก็ขอใหเรารวมใจกันอธิษฐาน
ปจจุบันนี้ดิฉันเริ่มวันใหมดวยการอานพระคัมภีรควบคูกับบทภาวนาจากหนังสือ
เอล อาพอเซนโต ออลโตหรือหองชั้นบนฉบับภาษาสเปน คําภาวนาและประสบการณ
ชีวิตของพี่นองชายหญิงจากทั่วโลกชวยเสริมชีวิตของดิฉันใหเขมแข็งขึ้น เมล็ดพันธุ
แหงความเชื่ออันเปนมรดกที่คุณแมปลูกฝงไวในชีวิตของเราก็คือวินัยในการภาวนา
อธิษฐานและอานพระคัมภีร ความเชื่อที่ยิ่งใหญของทานยังคงดลใจและชวยดิฉันให
ยอมรับพระประสงคของพระเจาเปนศูนยกลางของชีวิต
อธิษฐาน พระเจาผูทรงสราง ขอบพระคุณที่ทรงสอนและทรงนําบรรดาผูมีความเชื่อ
ใหชวยวางรากฐานดานจิตวิญญาณของขาพระองคทั้งหลาย ในนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
เรเบคา โบยัดเจียน ฟาหมาเซียน (อูรุกวัย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เด็กๆ ที่ไมมีครอบครัวสนับสนุนความเชื่อ
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ผมคนใหม

15 พ.ค
วันจันทร อาน 2 โครินธ 5:17-21
2017
เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปน
คนที่ถูกสรางใหมแลว สิ่งสารพัดทีเ่ กาๆ ก็ลวงไป
นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น (2 โครินธ 5:17)
บริเวณที่ผมชอบนั่งศึกษาพระคัมภีรและใชเวลาภาวนาอยูถัดจากหองครัวใกล
เตาผิงและมีหนาตางเยอะๆ เปนสถานที่สงบเงียบ บรรยากาศสวยงาม ที่ผมมองเห็น
กวางในทุงเลี้ยงสัตว เห็นตนสนแกวงไกวตามสายลมและเห็นนกกําลังหาอาหารกิน
เมื่อมองดูทองฟาเวลาเชา ความสนใจของผมอยูที่เมฆกําลังลองลอย เปลี่ยนขนาด
และรูปรางตลอดเวลา
รูปรางของเมฆที่เปลี่ยนไปทําใหผมคิดถึงพระเจาผูทรงสรางแลวและสรางอีก
ทําใหทุกสิ่งใหมเสมอ ตั้งแตพระเยซูทรงเขามาอยูในชีวิตผมทําใหผมเปลี่ยนใหมแบบ
ขุดรากถอนโคน มนุษยเกาของผมที่เคยพยายามดํารงชีวิตดวยพลังและความเขมแข็ง
ของตนเองกําลังถูกสรางขึ้นใหมและตายลงทุกวัน ที่เปนเชนนี้ไดนั้นไมใชเรื่องงายเลย
ชีวิตของผมถูกสรางใหมเสมอ ถึงผมยังไมไดเปนเชนที่ควรจะเปนแตก็ขอบคุณพระเจา
ที่ผมไมใชผมคนเดิมที่เคยเปน พระองคกําลังเปลี่ยนผมใหเปนเหมือนพระคริสตมาก
ขึ้นทุกวันดวยพระคุณที่นาอัศจรรยและพลังสรางสรรคของพระองค
อธิษฐาน ขาแตพระเจาพระผูทรงสราง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขอบพระคุณที่ทรงมองขามความผิดบาป
ชีวิตครบบริบูรณเริ่มตน
และที่ทรงเห็นวาขาพระองคทั้งหลายจําเปน
จากการยอมรับพระคุณ
ตองไดรับความรอด ในพระนามพระเยซูและความรักของพระเจา
คริสตเจา อาเมน
จอหน ไอ. เพนน (จอรเจีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อรับการใหอภัย
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เลือกความยินดี
16 พ.ค
2017
วันอังคาร อาน สดุดี 118:26-29
จงชื่นบานอยูเสมอ จงอธิษฐานอยางสม่ําเสมอ จงขอบพระคุณ
ในทุกกรณี เพราะนี่แหละเปนน้ําพระทัยของพระเจา ซึ่งปรากฏ
อยูในพระเยซูคริสตเพื่อทานทั้งหลาย (1 เธสะโลนิกา 5:16-18)
ดิฉันใชเวลาตลอดฤดูรอนที่อัปเปอรเพนนินซูลา รัฐมิชิแกนเพื่อวางแผนและนํา
พวกเด็กๆ ทํากิจกรรมตางๆ กอนมาถึงที่นี่ดิฉันคิดวาคณะผูรวมงานคงจะเปนมิตรกับ
ดิฉันและเด็กๆ คงจะประพฤติตนนารัก ดิฉันเองคงจะมีเวลาวางไปพักผอนที่ทะเลสาบ
บาง แตกลายเปนวาคณะทํางานแทบจะไมยอมรับดิฉัน เด็กๆ ก็ไมยอมเชื่อฟงเอาแต
วิ่งเลนกัน อากาศก็หนาวเย็น มีเมฆมากและฝนตกตลอดเดือน ทําใหดิฉันรูสึกขมขื่น
และลําบากใจเมื่อคิดถึงฤดูรอนที่ดิฉันเคยฝนวานาจะรื่นรมยสมใจนึก
ดิฉันออกไปเดินเลนในวันแดดออกซึ่งนานๆ จะมีสักครั้ง โดยสวมกางเกงขายาว
และสวมหมวกไปยืนอยูบนสะพานขามอาวเล็กๆ เมื่อไดชมธรรมชาติที่พระเจาทรงสราง
ไว ดิฉันรูสึกประหลาดใจที่เห็นดอกไมกลีบเล็กๆ และตนไมอายุนับรอยปจํานวนมาก
ดิฉันจึงเปลี่ยนจากความไมพอใจกลายเปนโมทนาพระคุณพระเจาและชื่นชมยินดี
ตลอดวันและเวลาเราสามารถเลือกไดวาจะเปรียบชีวิตกับสิ่งที่ตนหวังไวหรือจะ
ขอบคุณพระเจาสําหรับสิ่งที่ไดรับจากพระองค เราสามารถยินดีกับการผจญภัยเล็ก
นอยที่คาดไมถึงและประหลาดใจที่พระเจาทรงซอนอยูขางในเพื่อใหเรามีโอกาสคนหา
ทุกวันเวลา
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรด
ขอคิดสําหรับวันนี้
เติมใจของขาพระองคทั้งหลายให ขาพเจาเลือกไดวาจะขอบคุณพระเจา
เต็มดวยสันติสุขและความยินดี
ดวยความชื่นชมยินดีในความรัก
และใหคิดวาในแตละวันนั้นลวน
ที่ทรงประทานใหแตละวัน
เปนของประทานมาจากพระองค
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แมคเคนซี แจกเกอร (มิชิแกน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ที่ปรึกษาประจําคาย
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คนขายไอศกรีม

17 พ.ค
วันพุธ อาน 1 โครินธ 13:1-13
2017
แมขาพเจาจะ... “มีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได
แตไมมีความรัก ขาพเจาก็ไมมีคาอะไรเลย” (1 โครินธ 13:2)
ตอนดิฉันอายุหกหรือเจ็ดป มีคนขายไอศกรีมขับรถบรรทุกสีขาวสั่นกระดิ่งสง
สัญญาณใหเด็กๆ นําเหรียญมาซื้อไอศกรีม
ขอคิดสําหรับวันนี้
ดิฉันไมไดออกไปเพราะในบานไมมีเงินเลย
การกระทําดวยความรัก
วันหนึ่งคนขายไอศกรีมเรียกดิฉันไปถามวา
และสงสารเปนการแสดง
ที่บานมีสวนผักไหม ดิฉันตอบวามีคะ เขา
ความรักของพระเจา
บอกวาเขาชอบกินแครอตมาก ถาดิฉันเอาจาก
สวนมาใหเขา เขาจะใหไอศกรีมกิน ดิฉันจึงวิ่งไปที่สวนและถอนแครอตสี่หาตนมา
แลกไอศกรีมกับเขาและทําเชนนั้นอยูระยะหนึ่ง
อีกหลายปตอมาดิฉันนึกถึงบุญคุณของคนขายไอศกรีมคนนั้น เขาไมไดทําให
ดิฉันรูสึกเหมือนแบมือขอและนาสงสารแตใหเกียรติดิฉันตอหนาเพื่อนๆ เขาแสดง
ความรักตอดิฉันเหมือนความรักของพระเจาโดยที่ดิฉันไมรูตัว
การแสดงความเมตตาแบบงายๆ สามารถชวยบางคนใหผานยามทุกขลําบากหรือ
ผานวัยเด็กที่มีแตความเข็ญใจไปได ดิฉันไมมีวันลืมของขวัญที่คนขายไอศกรีมมอบให
เมื่อใดที่เราทําตอผูอื่นดวยความรัก เราก็สะทอนคําพูดของเปาโลออกมาวา “ความรัก
ใหญที่สุด”
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่มีคนแสดงความรักของพระองคแกขาพระองค
ทั้งหลาย ขอใหขาพระองคเปนพระหัตถและพระบาทของพระคริสตแกคนที่ตองการ
ความชวยเหลือ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เกรซ เอปเปอรสัน (มิชิแกน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เด็กๆ ที่มีอาหารไมพอกิน
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18 พ.ค
2017

ของขวัญจากแม

วันพฤหัสบดี ปญญาจารย 3:1-8
มีฤดูกาลสําหรับทุกสิ่ง และมีวาระสําหรับ
เรื่องราวทุกอยางภายใตฟาสวรรค มีวาระเกิดและวาระตาย
มีวาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง (ปญญาจารย 3:1-2)
คุณแมของดิฉันเสียชีวิตในวันแม ซึ่งเปนวันที่ทานและดิฉันเคยฉลองรําลึกถึง
วันที่ทานคลอดดิฉันและไดยินเสียง
ดิฉันหายใจเฮือกแรก แตในวันแม
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพเจาพบวาพระเจาทรงประทับ ครั้งนั้นดิฉันบอกวารักทานเมื่อทาน
หายใจเฮือกสุดทาย ดิฉันคิดถึงบทเรียน
อยูในชีวิตของขาพเจาทุกวัน
ล้ําคาทั้งหมดที่ทานสอน เชน ความ
สําคัญของการศึกษาพระคัมภีร
การสูญเสียอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อสามีเสียชีวิต ทําใหดิฉันตองกล้ํากลืนความทุกข
และความนอยเนื้อต่ําใจแสนสาหัส ตองหยุดทํามาหาเลี้ยงชีพและคิดอยากฆาตัวตาย
เพราะตองทนกับความตกต่ําลึกล้ําไมสนิ้ สุด การบําบัดรักษาอยางถูกและไดนักกายภาพ
บําบัดที่ดีดิฉันจึงมีสุขภาพรางกาย อารมณและจิตวิญญาณดีขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อหาย
ดีแลวบทเรียนอีกอยางหนึ่งที่คุณแมเคยสอนไวซึ่งชวยดิฉันไดมากก็คือ ถึงทางชีวิต
อาจจะลําบากและดูเหมือนเปนไปไมได แตพระเจาทรงประทับอยูกับดิฉันในการเดินทาง
ตลอดไป แมดิฉันจะไมรูตัววาพระองคทรงอยูใกลก็ตาม
เดี๋ยวนี้ พอถึงวันแมทุกครั้งดิฉันจะฉลองรําลึกถึงคุณแมและขอบคุณพระเจา
สําหรับมรดกทางความเชื่อที่ไมคลอนแคลนของทาน ทั้งบทเรียนที่ทานสอนดิฉันโดย
การทําใหเห็นเปนแบบอยางในชีวิตประจําวันและการเดินเคียงคูกับพระเจา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับบทเรียนที่ขาพระองคทั้งหลายไดเรียนรู
จากผูมีความเชื่อมั่นคงไมสั่นคลอน ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
อลิซ เอ็ม. นาธัน (มิสซูรี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่โศกเศราเสียใจเพราะคุณแมเสียชีวิต
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ปรับใจ

19 พ.ค
วันศุกร อาน ยอหน 15:1-17
2017
จงเขาสนิทอยูในเรา และเราเขาสนิทอยูในทาน แขนงจะ
ออกผลเองไมไดนอกจากจะติดอยูกับเถาฉันใด ทานทั้งหลายก็จะ
เกิดผลไมได นอกจากจะเขาสนิทอยูในเราฉันนั้น (ยอหน 15:4)
เชาวันหนึ่งดิฉันตื่นนอนและรองเพลงบทหนึ่งในหลายบทซึ่งเคยรองกับเพื่อนๆ
รวมชั้นกอนพิธีจบชั้นกอนวัยเรียน เพลงบทนั้นเนนความสําคัญของการอธิษฐานตอน
เชา ตอนบายและตอนเย็นเพื่อ “ปรับใจ”* ดิฉันสงสัยที่บอกให “ปรับใจของเจา” วา
หมายถึงอะไร ขณะหาคําตอบอยูดิฉันคิดถึงการปรับคลื่นทีวีหรือวิทยุที่เราทํากันทุกวัน
จนรูวาภาพหรือเสียงจะชัดขึ้นหากปรับใหตรงคลื่น
เพราะมนุษยเราเปนผูที่พระเจาทรงสราง ถาจะใหดีที่สุดเราตองปรับใจใหติดสนิท
กับพระเยซูคริสต ในพระธรรมยอหน 15:1-8 พระเยซูทรงใชภาพเถาและแขนงองุน
สอนพวกสาวกใหติดสนิทกับพระองคผูทรงเปนแหลงชีวิตใหม
ขอพระคัมภีรที่อานขางบนนี้เตือนเราใหรูวาแขนงจะมีชีวิตอยูไดก็ตอเมื่อติดสนิท
อยูกับเถาของมัน แขนงมิเพียงแตไดรับชีวิตจากเถาเทานั้น แตยังมีเอกลักษณรวมกับ
เถาดวย เชนเดียวกันนี้แหละ ถาผูเชื่อติดสนิทกับพระคริสตผูทรงเปนเถาของเราแลว
เราจะเริ่มสะทอนพระลักษณะของพระองคผูประทานชีวิตใหมใหเรา การติดสนิทกับ
พระเยซูทําใหเราเปนคนเหมือนที่พระเจาทรงตั้งพระทัยไวใหเราเปน
*“Whisper a Prayer” ไมทราบที่มา
ของเนื้อรองและทํานอง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพเจาจะเปนตัวของ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค
ขาพเจาไดดีที่สุดเมื่อ
ทั้งหลายปรับใจใหตรงกับพระทัยของพระเยซูติดสนิทกับพระเยซูคริสต
คริสตผูทรงเปนแหลงชีวิตใหม ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
มาเรียดโซ อี. มูทัมบารา (มูแทร ซิมบับเว)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครูสอนเด็กกอนวัยเรียน
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แกตัวและแกตัว
20 พ.ค
วันเสาร อาน อพยพ 3:7-12
2017
พระองคตรัสวา “เราจะอยูกับเจาแน นี่เปนหมายสําคัญ
ใหเจารูวาเราใชใหเจาไป คือเมื่อเจานําประชากรออกจากอียิปตแลว
เจาทั้งหลายจะมานมัสการพระเจาบนภูเขานี้” (อพยพ 3:12)
ผมมีขอบกพรองหลายอยางและบอยครั้งมากที่พบสิ่งใหมๆ ซึ่งผมทําไดไมดีเลย
วิธีแกของผมก็คือใชเวลาวางนอนดูทีวีอยูบนเตียงจนนอนหลับและกลิ้งตกเตียง บางครั้ง
ผมใชจุดออนเปนขอแกตัวไมยอมทําอะไรโดยอางวา “ผมทําไมได เพราะผม........”
ในพระคัมภีรมีหลายคนรวมทั้งโมเสสดวยที่ชอบแกตัว ขอพระคัมภีรที่อานวันนี้
บอกวาพระเจาทรงเห็นพวกอิสราเอลถูกกดขี่ขมเหงและประสงคใหโมเสสนําพวกเขา
ออกจากประเทศอียิปต โมเสสประทวงวา “ขาพระองคเปนผูใดเลา จึงจะไปเฝาฟาโรห
และนําคนอิสราเอลออกจากอียิปต” ขอแกตัวของโมเสสฟงดูแลวเหมือนขอแกตัวของ
ผมที่บอกวา “ผมทําไมไดเพราะผมมีขอบกพรองหลายอยาง ไปขอคนอื่นทําดีกวา” แต
พระเจาทรงชวยใหโมเสสและผมมั่นใจโดยตรัสวา “เราจะอยูกับเจา”
บางครั้งเราชอบเนนขอบกพรองของตนเองและคิดวาเราไมเกง ไมมีความสามารถ
หรือพูดไมเกงพอ พระเจาไมไดทรงทําใหเราเกงขึ้น มีความสามารถมากขึ้นหรือพูดจา
ฉะฉานขึ้น แตทรงสัญญาวาจะอยูดวย
ขอคิดสําหรับวันนี้
ซึ่งก็ดีที่สุดสําหรับเราแลว
พระเจามิไดทรงลบขอบกพรอง
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดประทับ
ของขาพเจาทิ้ง แตทรงอยูดวย
อยูกับขาพระองคทั้งหลายและประทาน
คอยชวยเติมความกลาให
ทุกอยางที่จําเปนในการทําตามพระประสงค
ของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
บอบ ลา ฟอรก (นิวเจอรซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ตองการความกลา
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ทําสิ่งเล็กนอย

21 พ.ค
2017

วันอาทิตย อาน ยอหน 6:1-13
“ที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมบารลีหากอนกับปลาสองตัว
แตเทานั้นจะพออะไรกับคนมากอยางนี้” (ยอหน 6:9)
เชาวันหนึ่งขณะรดน้ําตนไมอยูที่ระเบียงบาน ดิฉันสังเกตเห็นไมแขวนตนโปรด
กําลังเฉา ดอกของมันเริ่มเหี่ยวแตในบัวรดน้ํา
ขอคิดสําหรับวันนี้
มีน้ําเหลือแคนิดเดียวเอง ดิฉันจึงรดใหโดย
ขาพเจาแบงปนความรัก
ตั้งใจวาจะกลับมารดอีก แตวันนั้นมีงานยุงจึง
ของพระเจาไดดวยการทํา
ลืมกลับมาดูไมตนนั้นเสียสนิท
สิ่งเล็กนอยดวยใจเมตตา
หลังจากนั้นอีกนานเมื่อดิฉันกลับมาที่
ระเบียงบานก็เห็นไมที่เหี่ยวเฉาตนนั้นฟนขึ้นมาและออกดอกเต็มตนดูสวยงาม เพียง
ไดรับน้ําแคไมกี่หยดมันก็กลับงามขึ้นมาอีก
ดิฉันนึกขึ้นไดวาชีวิตความเชื่อของเราก็คลายกัน เราอาจจะคิดวาถาไมสามารถ
ทําอะไรใหญโตหรือบริจาคเงินจํานวนมากแลวจะไมสามารถชวยผูอื่นได แตหลายครั้ง
กิริยาทาทีเล็กๆ นอยๆ สามารถชวยใหคนอื่นดํารงชีพดวยความเชื่อไดมากมหาศาล
ความเมตตาที่พูดถูกกาลเทศะสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งจากหนามือเปนหลังมือไดเหมือน
กับเด็กคนนั้นที่ถวายขนมปงและปลาที่มีอยูแคเล็กนอย การทําความดีเล็กๆ นอยใน
นามของพระเจาก็สามารถสรางความอัศจรรยใหเกิดขึ้นไดเหมือนกัน
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายแบงปนสิ่งของไมวาดูเหมือน
จะเล็กนอยแคไหน ขอบพระคุณที่ทรงประทานความสามารถใหขาพระองคชวยสราง
สิ่งอัศจรรยในชีวิตของผูอื่นได ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แมรี เบ็ธ ราเดเมเกอร
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ไมมีน้ําสะอาดบริโภค
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เวลาที่รอคอย
22 พ.ค
2017
วันจันทร อาน อิสยาห 40:28-31
พระเจาทรงคอยที่จะทรงพระกรุณาเจาทั้งหลาย (อิสยาห 30:18)
เมื่อเร็วๆ นี้ขณะที่รอผลของการพิสูจนโรค ดิฉันคิดถึงโอกาสตางๆ ในชีวิตที่
เคยรอคอย เชน รอสามีกลับจากสนามรบ
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระเจาทรงรอพรอมกับเรา รอใหลูกเกิด รอใหคนที่ดิฉันรักหายจากการ
เจ็บปวยหรือผาตัดและรออยูก ับผูที่มีความ
ทุกขโศกเศรา บอยครั้งดิฉันหมดความอดทนและรูสึกกังวลใจที่รูวาตนเองไมสามารถ
ควบคุมสถานการณหรือผลที่จะเกิดขึ้นได แมแตเมื่อรอโอกาสแหงความสุข เชนการ
แตงงาน หรือการหยุดพักก็เปนเวลาที่อาจจะมีความวิตกกังวลไดเชนกัน
เมื่ออานพระคัมภีรเชนขอที่อางถึงขางบนนี้ทําใหดิฉันรูวาพระเจาทรงเขาพระทัย
ความขัดของใจของเราที่ตองรอคอย พระคัมภีรสําหรับอานวันนี้หนุนใจเราใหอดทน
รอพระเจา เดี๋ยวนี้ดิฉันเขาใจดีแลววาพระเจาทรงประทับอยูดวยเสมอ แมเมื่อตองรอ
และไมแนใจวาผลจะเปนอยางไร เราสามารถอธิษฐานไดขณะ “สงบอยูตอพระเจาและ
เพียรรอคอยพระองคอยู” (สดุดี 37:7) การรอคอยแบบนี้มีความสุขยิ่งกวาความวิตก
กังวลเปนไหนๆ
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค ขอบพระคุณสําหรับการทรงนําและความ
เขมแข็งที่ไดรับจากพระองค เมื่อขาพระองคทั้งหลายขาดความแนใจ ขอทรงสอนให
รูจักสงบและอดทนเมื่อพักใจในพระวจนะของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
โลอิส เอ็ม เบเคอร (อาคันซอ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่รอดวยความกังวลใจ
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ไมเศราสลดใจ

23 พ.ค
วันอังคาร อาน ฟลิปป 3:7-16
2017
อยาวา “อะไรหนอเปนเหตุใหกาลกอนดีกวากาลบัดนี้”
เพราะที่เจาไตถามนั้นไมไดถามดวยสติปญญา (ปญญาจารย 7:10)
ครั้งหนึ่งในฤดูใบไมผลิ ขณะกําลังทําความสะอาดบานอยูผมพบกระเปาเกรอะฝุน
ใบหนึ่งและคิดวาขางในคงเต็มไปดวยกระดาษเกาที่ไมใชแลว แตก็ตองประหลาดใจที่
พบจดหมาย บัตรอวยพรและภาพเกาๆ ที่ถายไวตอนจบชั้นมัธยมปลาย
ถึงชีวิตจะไมเมตตาผมอยูไมขาด แตพระเจาทรงอวยพรผมหลายอยาง เมือ่ คิดถึง
อดีตที่ชีวิตเต็มไปดวยคําสัญญาและความเปนไปไดหลายอยาง แตผมก็รูสึกสลดใจ
เพราะเห็นวาชีวิตของตนเองลมเหลวและไมดีเหมือนที่หวังไวจึงโหยหาชีวิตครั้งกระโนน
ที่ทุกสิ่งสะดวกสบายและปลอดภัย ผมคิดวาถาสามารถเปลี่ยนการตัดสินใจผิดๆ ที่
ทําลงไปได ผมคงไมตองขมขื่นเพราะการตัดสินใจครั้งนั้นแน
ตามความเปนจริงแลวชีวิตไมงายเทาไรนัก ความทุกขยากตลอดหลายปที่ผาน
มาทําใหผมเปนผูใหญขึ้น พระเจาทรงประสิทธิ์ประสาทปญญาและสรางผมใหเปนคน
มีความเชื่อ หลังจากเกิดใหมในความรอดแลว เราทุกคนยอมเดินมุงหนาไปสูบานบน
สวรรค เปาหมายของเราไมไดรออยูขางหลังจึงไมมีประโยชนอันใดที่จะหันกลับ ชีวิต
ในพระคริสตของเราอาจจะมีหลายสิ่งเกิดขึ้น แตไมใชชีวิตที่เศราสลดใจไปทั้งหมด
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูทรงพระปญญา
ขอคิดสําหรับวันนี้
และความรัก ขอบพระคุณที่ปลดปลอย
อนาคตในพระคริสตของ
ขาพระองคทั้งหลายใหหลุดพนจากอดีต
ขาพเจานั้นสดใสไลอดีตที่นา
โปรดนําทางขาพระองคไปสูชีวิตตามที่ทรง
สลดใจของขาพเจาใหหมด
ตั้งพระทัยไวสําหรับขาพระองค ในพระนาม
ไป
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
เจฟฟ รีลีย (โอคลาโฮมา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักเรียนที่กําลังจบชั้นมัธยมปลาย
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ตัวอยางจากลูกสาว

วันพุธ อาน มัทธิว 18:1-5
เราบอกทานวา จงรักศัตรูของทานและจงอธิษฐานเพื่อ
ผูท ี่ขมเหงทาน ทําดังนี้แลวทานทั้งหลายจะเปนบุตร
ของพระบิดาของทานผูท รงสถิตในสวรรค (มัทธิว 5:44-45)
มีอยูวันหนึ่งลูกสาวคนเล็กของดิฉันกลับจากโรงเรียนแลวบอกวา “เพื่อนรักของ
หนูกําลังจะจัดงานวันเกิดและแจกบัตรเชิญแลวดวย” ดิฉันถามวาเธอไดรับเชิญไหม
คําตอบก็คือ “ไมคะ เพื่อนลืมเชิญหนู แตก็ไมเปนไรหรอก” เสร็จแลวลูกสาวก็พูดถึง
เรื่องโรงเรียนอยางมีความสุขโดยไมรูสึกเศราใจหรือแสดงความผิดหวังแตอยางใด
ทําใหดิฉันคิดถึงความผิดหวัง ทั้งโกรธและไมพอใจเมื่อเพื่อนรวมงานคนหนึ่งไม
เชิญดิฉันไปรวมงานวันเกิด
พระเยซูทรงเตือนใหเราเปลี่ยนใจเปนเหมือนเด็กเล็กๆ การแสดงออกของลูกสาว
เปนตัวอยางของทาทีที่พระเยซูทรงตองการใหเราเอาเปนเยี่ยงอยางที่เธอไมไดขุนเคือง
หรือติดใจในความผิดพลาดของเพื่อน เพราะเราทําเรื่องงายๆ อยางนี้ไมไดอยูบอยครั้ง
โลกจึงเต็มไปดวยการแกแคน อาชญากรรมและสงคราม ตัวอยางจากลูกสาวทําให
ดิฉันคุกเขาอธิษฐานทูลขอการอภัยโทษและการทรงนําจากพระเจา
อธิษฐาน ขาแตพระเยซูเจา โปรดชวย
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคทั้งหลายใหทําตามคําสั่งสอน
พระเยซูทรงเปนแบบอยาง
ของพระองคและขอใหขาพระองคยกโทษ
ในการยกโทษแกผูที่ทําให
แกคนที่ทําใหเจ็บใจ ในพระนามพระเยซูพระองคทรงเจ็บปวด
คริสตเจา อาเมน
อามี สุทิคดียา (นอรธ ไรน-เวสตฟาเลีย เยอรมัน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ศัตรูของขาพเจา
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เพื่อนบานเปนอยางไร

25 พ.ค
2017
วันพฤหัสบดี อาน ลูกา 10:29-37
แลวพระมหากษัตริยจะตรัสกับเขาวา “เราบอกความจริงแก
ทานทั้งหลายวา ซึ่งทานไดกระทําแกคนใดคนหนึ่งในพวกพี่นองของเรานี้
ถึงแมจะต่ําตอยเพียงไรก็เหมือนไดกระทําแกเราดวย” (มัทธิว 25:40)
เมื่อไปเยี่ยมบริเวณชานเมืองที่อยูใกลบาน ผมรูส ึกตกใจที่เห็นคนจํานวนมากทั้ง
ชายหญิงและแมแตเด็กๆ กําลังนอนอยูขางถนนและ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ที่วางอื่นๆ ทําใหผมคิดถึงคําอุปมาของพระเยซูเรื่อง
ชาวสะมาเรียใจดีที่เอาใจใสดูแลความทุกขลําบาก
วันนี้ขาพเจาจะเปน
ของผูอื่น
ชาวสะมาเรียใจดีแก
ผมเคยหยุดเพื่อดูแลความขัดสนของบุคคล
เพื่อนบานไดอยางไร
เหลานี้บางไหม ใชแลวผมทําเปนบางครั้งแตก็ยอมรับ
วาหลายครั้งผมเดินผานไปเฉยๆ ขอบคุณโครงการตางๆ ที่ใหความชวยเหลือคนยากจน
เหลานี้ แตขณะที่ผมเดินไปดูรอบๆ ที่อยูของคนเข็ญใจเหลานี้ พระเจาทรงเตือนให
คิดถึงพระบัญชาที่พระเยซูทรงสอนใหหวงใยคนต่ําตอยซึ่งอยูทามกลางพวกเรา ไมวา
จะทําในฐานะสวนตัว ชุมชนหรือคริสตจักรก็ดี
พี่นองชายหญิงของเราจํานวนมากมีความเปนอยูอยางยากลําบาก เมื่อคิดถึงเรื่อง
ชาวสะมาเรียใจดีที่พระเยซูทรงเลาใหฟงแลว ผมรูสึกอยากรื้อฟนการถวายตัวทํางาน
กับพันธกิจเอื้ออาทรของคริสเตียนเพื่อใหความอยูดีมีสุขแกบรรดาเพื่อนบานของผม
อธิษฐาน พระเจาพระบิดา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหรําลึกถึงพระบัญชาที่ให
ขาพระองครักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง ขอทรงเติมความเอื้ออาทรแกคนต่ําตอยที่สุด
ทามกลางขาพระองค เหมือนที่พระเยซูไดทรงสอนใหอธิษฐานวา “ขาแตพระบิดาแหง
ขาพระองคทั้งหลายผูทรงสถิตในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปนทีเ่ คารพสักการะ
ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามน้ําพระทัยของพระองค ในสวรรค
เปนอยางไรก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก... สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
สก็อต มารติน (นิวเจอรซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนไรบาน
29

26 พ.ค
2017

ตอไปจะเปนอะไร

วันศุกร อาน อพยพ 3:1-12
เราเปนฝพระหัตถของพระองคที่ทรงสรางขึ้นใน
พระเยซูคริสตเพื่อใหประกอบการดี ซึ่งพระเจาได
ทรงดําริไวลวงหนาเพื่อใหเรากระทํา (เอเฟซัส 2:10)
ตอนเปนทารกโมเสสไดรับการชวยชีวิตและถูกนําไปชุบเลี้ยงในราชวังของฟาโรห
มหาราช ทานไดรับอภิสิทธิ์ทุกอยางของราชวงค
ขอคิดสําหรับวันนี้
แตแลวก็เกิดเรื่องผิดพลาดรายแรงจนได เพราะ
ขาพเจาจะเต็มใจยอม
รักความยุติธรรมทานไดสังหารชายคนหนึ่งแลว
ทําตามพระประสงคที่
หนีสุดชีวิตเพื่อเอาตัวรอด ในพระคัมภีรตอน
ทรงมีไวสําหรับขาพเจา
ที่อานวันนี้บอกวาทานไปเลี้ยงแกะในที่หางไกล
เพราะไมรูจะไปที่ไหนตอ แลวพระเจาก็ทรงประทานเปาหมายใหมใหทานทํา
พวกเราหลายคนอาจจะวิตกที่ตนเองตองทิ้งชวงที่สําคัญในชีวิตหรือความสําเร็จ
ยิ่งใหญไวเบื้องหลัง เราอาจจะทิ้งอาชีพที่กําลังกาวหนาไปเลี้ยงลูก หรืออาจจะอยูอยาง
วาเหวในบานเมื่อลูกๆ มีครอบครัวกันไปหมดแลว หรือบางทีความสามารถที่เรามีอยู
กลับไรคาในยุคอุตสาหกรรมที่เทคโนโลยีกาวหนา หรือไมรูวาชีวิตจะเปนอยางไรหลัง
เกษียณแลว ไมวาเราอยูที่ไหนในชีวิต พระเจาก็ทรงมีงานสําคัญใหเราแตละคนทํา
อาจจะเปนเรื่องงายๆ เชน สงคําพูดใหกําลังใจหรือทําเรื่องซับซอนกวานั้น เชน ชวย
รัฐบาลเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจหรือชวยแกปญหายุงยาก ไมวาจะ
กรณีไหน พระเจาจะตรัสกับเราเหมือนที่ตรัสกับโมเสสวา “เราจะอยูก ับเจาแน” (อพยพ 3:12)
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายไดรับใชพระองคอยางซื่อสัตย
ทุกขั้นตอนของชีวิต อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เกล ปารเกอร (แมรีแลนด)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
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ปมชีวิตปริศนา

27 พ.ค
2017

วันเสาร อาน ปญญาจารย 3:9-14
คนงานไดกําไรอะไรจากการงานของเขา ขาพเจาเห็นธุรกิจซึ่ง
พระเจาประทานใหมนุษยทํา…แตมนุษยยังมองไมเห็นวาพระเจาทรง
กระทําอะไรไวตั้งแตปฐมกาลจนกาลสุดปลาย (ปญญาจารย 3:9-11)
ตอนที่ดิฉันพาลูกชายไปซื้อรูปตอปริศนาที่หางสรรพสินคา เขาเลือกรูปสวยๆ
ตามที่เห็นอยูนอกกลองซึ่งขางในควรจะสวยเชนนั้นดวย แตพอเราเปดกลองออกดู
เปนครั้งแรก ภาพที่เห็นไมยักเหมือนกับรูปที่ปรากฏอยูบนกลอง แตเปนชิ้นๆ รวมกัน
อยูในถุงเทานั้น
เราทุกคนลวนพบการทดลองและความทุกขยากกันมาแลว ความวิตกทุกขรอน
ความโกรธและความเศราทําใหเรางุนงงและสงสัย เราอาจจะรูสึกแตกเปนชิ้นๆ เหมือน
รูปจิ๊กซอรชิ้นเล็กๆ ที่อยูในถุง แตพระเจาทรงเห็นภาพใหญเหมือนภาพที่นอกกลอง
พระคัมภีรที่อานวันนี้บอกวา “พระองคทรงกระทําใหสรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมัน”
(ปญญาจารย 3:11)
แมภาระหนักในชีวิตจะเกิดขึ้น พระเจาจะทรงนําเอาชิ้นเล็กชิ้นนอยอันเกิดจาก
ความเจ็บปวด ความเศราใจ ความวิตกและความทุกขระทมมาประกอบกันใหงดงาม
สมบูรณแบบ พระองคทรงรูศักยภาพที่เรามีอยู ถาเรามีความทุกขหนักใจและหมด
เรี่ยวแรง เราสามารถวางใจไดวาพระเจาทรงสามารถตอชิ้นสวนภาพปริศนาชีวิตของ
เราใหเสร็จสมบูรณได
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค
ชีวิตปริศนาของขาพเจานั้น
ทั้งหลายใหวางใจวาพระองคทรงทํางานใน
สวยงามในสายพระเนตร
ชีวิตของขาพระองคเสมอ ทูลในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
ของพระเจา
เปาหมายของคําอธิษฐาน ชางประดิษฐของเลน
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เชลเซีย แคลเวิรต (เท็กซัส)
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ฉันทําไดจริงหรือ

วันอาทิตย อาน มัทธิว 26:36-39
พระเยซูทรงอธิษฐานวา “โอพระบิดาของขาพระองค
ถาเปนไดขอใหถวยนี้เลื่อนพนไปจากขาพระองคเถิด
แตอยางไรก็ดี อยาใหเปนตามใจปรารถนาของขาพระองค
แตใหเปนไปตามพระทัยของพระองค” (มัทธิว 26:39)
ผมคัดลอกขอพระคัมภีรทอี่ างขางบนนี้เก็บไวในกระเปาเงิน เพราะเมื่ออานแลว
จะชวยใหรักษาชีวิตของผมไวได หลายครั้งที่ผมยอมใหความยโสโอหังบอกใหเผชิญ
สถานการณเลวรายดวยตนเอง โดยเชื่อวาพระวจนะของพระเจาที่เก็บไวในกระเปาเงิน
เปนคาถาวิเศษอยางหนึ่ง ผมจึงพูดกับตนเองวาเพราะมีพระคัมภีรขอนี้ผมจึงสามารถ
ควบคุมทุกสิ่งไวใหอยูมือ เวนจากเมื่อชีวิตตกระกําลําบากจริงๆ ถึงจะทูลขอพระกําลัง
จากพระเจามาชวยใหพนทุกข
เมื่ออานพระคัมภีรทุกวันเปนประจํา ผมถึงเขาใจวาถาเราพึ่งพระกําลังของพระเจา
ตลอดเวลา พระคุณและฤทธิ์เดชของพระเจาจะทรงนําพาเราใหผานพนการทดลองได
ดวย ไมใชเฉพาะเมื่อมีปญหาหนักเทานั้น
พระวจนะจากพระกิตติคุณมัทธิวสอนผมใหรูวา แมแตพระเยซูเองก็ยังมีเวลา
โศกเศราและหนักพระทัยเหมือนกัน และเมื่อถึงคราวจําเปนพระองคตองรองทูลพระบิดา
เราเองก็เชนกันที่สามารถทูลขอพระเจาใหทรงนําทางทุกยางกาว
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทรงนําขาพระองคทั้งหลายเดินผานชีวิต
ขาพเจาจะวางใจหนทางที่
โดยเฉพาะเมื่อกําลังผานการทาทายและ
พระเจาทรงวางไวตรงหนา
สถานการณเลวราย ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คริสโตเฟอร ซี. โรว (นอรธแคโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่คิดวาพึ่งความสามารถของตนเองได
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โอกาสครั้งที่สอง

29 พ.ค
วันจันทร อาน ยอหน 7:53-8:11
2017
พระเยซูตรัสวา “เราก็ไมเอาโทษเจาเหมือนกัน
จงไปเถิดและอยาทําผิดอีก” (ยอหน 8:11)
บอยครั้งดิฉันคิดถึงความผิดที่ทําในอดีตและที่เพิ่งทําเมื่อวานนี้ ทําไมหนอ ดิฉัน
ถึงทําอะไรโงๆ อยางนั้น ทําไมตองนินทาคนอื่น
ขอคิดสําหรับวันนี้
ดวย แลวก็นึกถึงการเลือกครั้งสําคัญยิ่งกวานั้น
พระเยซูทรงใหโอกาส
คือเมื่อดิฉันหันชีวิตเดินผิดทางหรือคิดทําลาย ครั้งที่สองแกขาพเจาเสมอ
ตัวเองหลายครั้ง
แลวก็คิดถึงเรื่องในพระคัมภีรที่อานวันนี้ พระเยซูทรงปฏิบัติตอผูหญิงที่ถูกจับ
ไดวาลวงประเวณี ทีแรกพระองคทรงปองกันนางใหพนความตายจากน้ํามือผูมีอํานาจ
โดยทรงขอพวกเขาใหพิจารณาความผิดของตนเอง นาอัศจรรยที่พระองคมิไดทรงตําหนิ
นางแตทรงใหโอกาสครั้งที่สอง และขอใหเรียนจากความผิดพลาดที่ทําไปแลว
ถาดิฉันทําในสิ่งที่รูวาจะสรางความเดือดรอนใหตนเองหรือผูอื่น ดิฉันจะคิดถึง
พระเยซูที่ไมทรงกลาวโทษดิฉัน แตขอใหดิฉันตัดสินใจใหดีกวาเกาและอยาไดทําผิด
ซ้ําอีก พระองคทรงใหโอกาสครั้งที่สองแกดิฉันและบางครั้งยังมากกวานั้นดวย คือทรง
ใหโอกาสใหมทุกครั้งไป
อธิษฐาน ขาแตองคพระผูเปนเจา ขอบพระคุณที่ทรงใหโอกาสขาพระองคทั้งหลาย
ไดติดตามพระองคครั้งที่สอง โปรดชวยขาพระองคใหเรียนรูจากความผิดพลาดของ
ขาพระองคเองเพื่อจะหาทางติดตามพระองคดวยความสัตยซื่อและจริงใจ ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
อาบิเกล แกรี (นิวเจอรซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่พยายามยกโทษใหตนเอง
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พระเจาทรงดูแลเรา
30 พ.ค
วันอังคาร อาน ยากอบ 2:14-17
2017
ความเชื่อก็เชนเดียวกัน ถาไมประพฤติตามก็ไรผล (ยากอบ 2:17)
ระหวางการปฏิรูปเพื่อปรับโครงสราง(เปเรสทรอยกา)ในประเทศรัสเซีย เปนเวลา
ที่เศรษฐกิจและการเมืองของสหภาพโซเวียตไมมั่นคง
ประชาชนชาวรัสเซียจํานวนมากกลัวจะเสียชีวิตจึง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ไดพากันละทิ้งบานเกิด ทรัพยสมบัติและที่อยูอาศัย
บางครั้งพระเจาทรง
ตอบคําอธิษฐานโดย หนีไปอยูตามที่ตางๆ เพื่อมีชีวิตอยูรอดและปลอดภัย
ครอบครัวเรายายจากเชเชนไปอยูที่แควนกรัสโนดาร
การกระทําของเรา
เราอาศัยอยูในเต็นทอยางขัดสนและยากจนทําให
รูสึกวาสถานการณของเราคงหมดหวัง พระเจาดูเหมือนจะทรงทอดทิ้งเราแลว
วันหนึ่งศิษยาภิบาลคริสตจักรเมธอดิสตมาเยี่ยมและเห็นวาชีวิตของเราประสบ
ความลําบากมาก เราคุยกับทานอยูนาน ดิฉันเรียนทานวาเราไมเงิน ทั้งขาดอาหารและ
หนาวมาก พอคุยกันจบแลวดิฉันขอใหทานศิษยาภิบาลอธิษฐานเผื่อครอบครัวและ
อนาคตของเราแตทานปฏิเสธวา “ตอนนี้ผมไมมีเวลาอธิษฐาน” พูดจบทานก็รีบจากไป
ทานศิษยาภิบาลรีบไปที่รานขายของเพื่อซื้อปจจัยที่จําเปนและหาซื้อเสื้อกันหนาว
สําหรับเด็กๆ แลวนําทั้งหมดมามอบให เมื่อเด็กๆ รับประทานอิ่มและรูสึกอบอุนแลว
ทานศิษยาภิบาลจึงบอกวา “เดี๋ยวนี้ผมพรอมที่จะอธิษฐานกับคุณแลว เพื่อขอบคุณ
พระเจาสําหรับพระเมตตาของพระองค คุณเห็นแลวใชไหมวาพระเจาทรงหวงใยและ
ทรงประทานสิ่งที่คุณขัดสนให”
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงรําลึกถึงคนยากจนขัดสนและอดอยาก
โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายแสดงใหคนเหลานั้นเห็นความรัก ความหวงใยและมีใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ทาเทียนา อาซียาวีนา (กรัสโนดาร รัสเซีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูลี้ภัย
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จะบนหรือจะให

31 พ.ค
วันพุธ อาน ฟลิปป 2:12-18
2017
ใหเรามุงประพฤติในสิ่งซึ่งทําใหเกิดความสงบสุข
แกกันและกัน และทําใหเกิดความเจริญแกกันและกัน (โรม 14:19)
หลังจากนมัสการตอนเชาวันอาทิตยครั้งหนึ่ง ผมแอบไดยินการสนทนาสั้นๆ ของ
สมาชิกคริสตจักรสองคน คนหนึ่งพูดวา “ผมไมไดอะไรมากนักจากการนมัสการวันนี้
แลวคุณละเห็นอยางไร” อีกคนตอบวา “ก็ไมคอยไดเทาไรเหมือนกัน” เมื่อไดยินเชนนี้
ก็ทอใจทั้งๆ ที่ผมเองก็บนเชนนั้นดวย หลายครั้งเราไปโบสถดวยความสงสัยวาไปแลว
จะไดอะไรบาง แตไมไดถามตนเองวาขาพเจาใหอะไรบาง บางทีประสบการณที่เราไป
โบสถจะดีกวาถาหากพูดใหกําลังใจมากขึ้นแตบนใหนอยลง ใชเวลาและความสามารถ
หนุนใจซึ่งกันและกัน วันอาทิตยหนึ่งพอผมไปถึงโบสถ มีหญิงที่สามีนอนโรงพยาบาล
เขามาเลาใหฟงอยางตื่นเตนวาสามีของเธอพูดเรื่องความเชือ่ ในพระเยซูคริสตใหพยาบาล
คนที่ดูแลเขาฟง หลังจากอธิษฐานดวยกันแลวเธอก็ยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวย
ใหรอด แลวเลาประสบการณของเธอใหคนอื่นๆ ฟงดวย ความตื่นเตนของหญิงคนนี้
ทําใหผมพลอยตื่นเตนและยินดีไปดวย “สรรเสริญพระเจา”
เรื่องของเธอผูนี้แสดงใหผมเห็นวาเราสามารถใหแกชุมชนแหงความเชื่อไดหลาย
วิธี เชน ชมเชยผูที่ใหบริการและผูอาสาสมัครใหชวยเหลือเมื่อมีโอกาส ชมเชยผูใหดวย
ใจเอื้อเฟอ ผูหาทางชวยเหลือคนขัดสน
ขอคิดสําหรับวันนี้
และผูใหความมั่นใจเรื่องคําอธิษฐาน
ขาพเจาจะบนใหนอยลงและ
ของเรา
เอาใจใสดูแลการเปลี่ยนแปลง
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดใหอภัย
ของชุมชนแหงความเชื่อให
ที่ขาพระองคทั้งหลายสนใจแตตนเอง
มากขึ้นไดอยางไร
เทานั้น โปรดเผยใหขาพระองคเห็นวา
จะใหกําลังผูอื่นไดอยางไร ทูลในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เวยน กรีนาวอลต (อิลลินอยส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ชุมชนคริสตจักรของขาพเจา
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ตกงานหรือไดงาน
1 มิ.ย
วันพฤหัสบดี อาน อิสยาห 55:8-11
2017
“ความคิดของเราไมเปนความคิดของเจา ทั้งทางของเจา
ไมเปนวิถีของเรา” พระเจาตรัสดังนี้ (อิสยาห 55:8)
“คิม คุณทํางานดี ทุกคนที่นี่รักคุณ แตเนื่องจากงบประมาณถูกตัด งานของคุณ
จึงถูกยกเลิก” ดิฉันตกใจที่ไดยินคําพูดนี้จากผูอํานวยการหนวยงานสงเคราะหชุมชน
ที่ตอนนั้นดิฉันทํางานอยูและเศราใจที่จะตองจากเพื่อนๆ ที่รัก ดิฉันอธิษฐานเพื่อจะได
งานใหมทํา ระหวางตกงานพระเจาทรงใชดิฉันไปทําพันธกิจชวยคนชราและคนไรบาน
ที่ประเทศโรมาเนียเต็มเวลา
ทางของพระเจาสูงกวาทางของดิฉัน แมดิฉันจะไมรูตัวมากอนวางานสงเคราะห
คนชราในชุมชนที่ทําอยูนั้นเปนการเตรียมดิฉันสําหรับงานใหมในตางประเทศใหมา
ดูแลคนชราวัยเสี่ยงประสบอุบัติเหตุ พระองคทรงใชงานที่ดิฉันเพิ่งถูกเลิกจางโดยไม
คาดคิด เตรียมตัวดิฉันไวสําหรับงานชวงตอไปในชีวิต
เมื่อมีเรื่องที่ไมเขาใจเกิดขึ้น เราสามารถเลือกไดวาจะเชื่อวางใจในพระเจาผูทรง
เห็นภาพชีวิตทั้งหมดของเรา เราสามารถวางใจไดวาพระองคจะทรงทําใหประสบการณ
ชีวิตทุกอยางและทุกสถานการณที่เกิดขึ้นกับเราใหเกิดผลดีไดเสมอ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ไมวาจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นใน
ชีวิตแตละวันของขาพระองคทั้งหลาย โปรดชวยให
เชื่อและวางใจในพระองค ทูลในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ไมมีงานทํา
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ขอคิดสําหรับวันนี้
พระเจาทรงทํางาน
เพื่อขาพเจาเสมอ
คิม แจคสัน (นอรธแคโรไลนา)

ทําไมหรือพระเจาขา

2 มิ.ย
วันศุกร อาน มาระโก 14:32-42
2017
จงชวยรับภาระของกันและกัน (กาลาเทีย 6:2)
ดิฉันไมเขาใจเลยวาทําไมคนเราตองมีความทุกขหรืออธิษฐานแลวไมไดรับคําตอบ
ดิฉันคงไมเปนเชนนั้น แตมีกําลังใจเพราะรูวา
ถามีอะไรไมเขาใจ หรือมีความทุกขเกิดขึ้น
ขอคิดสําหรับวันนี้
ดิฉันไมไดอยูคนเดียว
เพราะขาพเจามีความเชื่อ
พระคัมภีรที่อานวันนี้แสดงวาพระเยซู ขาพเจาจึงไมไดอยูคนเดียว
เองก็ทรงทอพระทัย เมื่อมีความทุกขระทม
พระองคทรงทูลขอใหพระเจาเขาแทรกแซง ทรงสงสัยวาเวลาที่พระองคตองการพระเจา
มากที่สุด ทําไมพระเจาทรงเงียบ (ดูมาระโก 15:34)
พระเยซูทรงคุนเคยกับความกลัว ความวาเหว ความสิ้นหวัง ความเจ็บปวดและ
สับสนอยางที่สุด พระองคทรงสัมผัสเชนนี้ทุกอยางบนกางเขนซึ่งเปนอารมณที่มนุษย
ทุกคนมีเหมือนๆ กัน พระเจามิไดทรงคิดถึงเรานอยลง ไมวาเราจะเก็บความรูสึกนั้น
ไวในใจหรือพูดออกมาดังๆ ก็ไมไดแสดงวาความเชื่อของเรานอยลงแตอยางใด หาก
แตแสดงวาเราเปนคน
เราอาจจะตองกลายอมรับความรูสึกเหลานั้น แตการทําดังกลาวผูกพันเราเขา
ดวยกันและทําใหเราเขมแข็งขึ้น คงมีสักวันหนึ่งซึ่งเราจะทิ้งสิ่งเหลานี้ไวเบื้องหลังและ
ไปอยูกับพระเจาบนสวรรค ที่นั่นจะไมมีความทุกขใดๆ เหมือนในโลก (ดูวิวรณ 21:3-4)
แตเวลานี้เราสามารถแผความรักและเมตตาแกผูอื่นเหมือนที่เราเองก็ตองการ โดยการ
อธิษฐานและหนุนใจกันและกัน
อธิษฐาน ขาแตพระเจา วันนี้โปรดใหขาพระองคทั้งหลายลืมตาดูรอบๆ ตัววาใครมี
ความทุกขบางเพื่อจะไดชวยแบงเบาภาระของพวกเขา ในพระนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
เอสเธอร แอล. บอนเนอร (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่อยูวาเหวตามลําพัง
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จายใหแลว

วันเสาร อาน อิสยาห 53::1-9
ทานไมใชเจาของตัวทานเอง พระเจาไดทรง
ซื้อทานไวแลวดวยราคาสูง (1 โครินธ 6:19-20)
เย็นวันหนึ่งในเดือนเมษายนมีลมพัดจัดขณะที่เรายืนเบียดกันอยูบนขั้นบันไดใน
ตัวเมืองเพราะความหนาว ขอบคุณพระเจา
ที่เราคิดไวกอนแลววาตองสวมเสื้อผา ถุงมือ
ขอคิดสําหรับวันนี้
และใชผาพันคอหนาๆ ถึงเราจะไมใชนักรอง
ขาพเจาจะขอบพระคุณ
สําหรับความรอดที่พระเจา มืออาชีพ แตทุกคําก็รองออกมาจากใจวา
“ทุกอยางเกิดขึ้นในตอนเย็นเดือนเมษายน
ประทานใหไดอยางไร
อากาศขางนอกนั้นดูแจมใส ฉันเห็นฝูงแกะ
หรรษาอยูกับลูกๆ ของมัน ทําใหคิดถึงพระเมษโปดกของพระเจา” *
ลูกคาตางพากันรีบเรงเพราะอยากกลับบานใหเร็วที่สุดเพื่อจะไดผิงไฟใหอบอุน
เพราะพวกเขาเอาแตกมหนาเดินจึงแทบมองไมเห็นเรา
รานขนมปงที่ตั้งอยูตรงขามยังเปดอยู มีลูกคาบางคนแวะเขาไปซื้อเคกและขนมปง
รสอรอย แตพอลูกคาควักกระเปาเงินก็ไดยินเสียงบอกวา “ชําระแลวคะ” พวกเขาจึง
ไดของที่ตองการโดยไมตองเสียเงินซื้อ
ในฐานะที่อยูในกลุมคริสเตียนผูบําเพ็ญประโยชน เราจัดการชําระคาสินคาใน
เย็นวันนั้นใหพวกเขาเพื่อประกาศขาวดีในวันอีสเตอร ไมใชแคขนมปงและขนมเคก
เทานั้นที่ไดโดยไมตองจายเงิน เพราะพระเยซูทรงชําระคาของความบาปใหเราแลว เรา
ไดรับการอภัยโทษและดําเนินชีวิตติดตามพระคริสตโดยไมคิดคา
* “All in the April Evening” เนื้อรอง : โดย แคธาริน ไทนัน ดนตรี : โดย ฮิว
เอส. โรเบิรตสัน พิมพครั้งแรก ค.ศ. 1911
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงพลีพระชนมเปนคาไถเพื่อใหขาพระองค
ทั้งหลายมีชีวิตที่เปนไท ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แคโรล เพิรพส (คารลิเซิล อังกฤษ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน สมาชิกคณะนักรองคริสตจักร
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วันเพนเทคอสต

4 มิ.ย
วันอาทิตย อาน กิจการ 2:1-12
2017
เมื่อวันเทศกาลเพนเทคอสตมาถึง
จําพวกศิษยจึงรวมอยูในที่แหงเดียวกัน (กิจการ 2:1)
ตอนผมสอนรวีวารศึกษานักเรียนชั้นปที่ 6 เรื่องวันเพนเทคอสต ผมบอกเขาวา
ผมเหมือนกับสาวกรุนแรกซึ่งรูสึกอัศจรรยใจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชวยใหทุกคน
ติดตามพระคริสตได ไมวาพวกเขาจะพูดภาษาอะไร
สองสามปครั้งเราไปเยี่ยมบานลูกเขยซึ่งอยูในบริเวณแบล็คฟอเรสตที่ประเทศ
เยอรมัน ถึงแมผมจะพูดภาษาเยอรมันไมไดแตก็ชอบไปนมัสการในโบสถที่นั่น คํา
เทศนา ดนตรีและคําอธิษฐานลวนใชภาษาเยอรมัน ถึงผมพูดไมไดแตก็รูสึกเหมือน
อยูบานเกิดและเขาใจโดยไมตองแปล ราวกับวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจใหผม
มีสันติสุข มีความรักและจริงใจพูดคุยกัน ผมเขาใจสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในการนมัสการ
จากกิริยาทาทางที่แสดงออกมา เชน รูวาคําอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอนเริ่มตนเมื่อใด
หรือเขาใจวากําลังจะรองเพลงนมัสการบทไหนเมื่อออรแกนเริ่มบรรเลงทํานองเพลง
ผมหนุนใจนักทองเที่ยวใหไปนมัสการที่คริสตจักรทองถิ่น การปฏิบัติที่คุนเคย
และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชวยใหเราเขาใจทั้งที่ไมรูภาษาเยอรมัน
อธิษฐาน ขาแตพระเจาพระผูสราง ขอบพระคุณสําหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ชวย
ใหประชาชนทุกที่ทุกแหงเขาใจพระวจนะ
ขอคิดสําหรับวันนี้
และนมัสการพระองคไดดวยภาษาของ
ไมวาเราจะพูดภาษาอะไร
ตนเอง โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายให
พระเจาก็ทรงเขาพระทัย
ตอนรับนักทองเที่ยวและเชิญใหเขารวม
คําอธิษฐานของเรา
นมัสการดวยกัน ในนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
เดวิด จอหน วอลเกอร (โอไฮโอ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คริสเตียนที่เดินทางทองเที่ยวตางประเทศ
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ขนมไพนดอกไม

วันจันทร อาน ยอหน 3:16-21
เพราะวาพระเจาทรงรักโลกจนไดทรงประทาน
พระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่วางใจ
ในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร (ยอหน 3:16)
ตอนเปนเด็กดิฉันไดรับเหรียญรางวัลจากการทํา “ไพนดอกไม” ที่งดงาม ดิฉัน
ใชเวลาหลายชั่วโมงเก็บกอนหินชนิดตางๆ จากทางขับรถที่บานคุณยายมาวางไวบน
แผนฟลอยเกาที่ทานนํามาให ดิฉันชอบทําชั้นบนของขนมไพนใหราบเรียบเปนพิเศษ
เพื่อประดับดวยดอกไมสวยที่สุดเทาที่หาพบ และจําไดอยางชัดเจนวาเคยไปเด็ดดอกไม
สีสวยที่สุดในสวนของยายซึ่งทานไมเคยตอวาดิฉันแมแตครั้งเดียวที่เด็ดดอกไมสวย
ที่สุดของทานไปใชในโครงการสรางสรรคของตนเอง เพราะทานเต็มใจยอมสละสิ่งดี
ที่สุดเพื่อใหหลานของทานมีความสุข
ความรักของยายชวยดิฉันใหคิดถึงความรักและความไมเห็นแกตัวของพระเจา
พระองคทรงประทานของดีที่สดุ คือพระเยซูคริสตพระบุตรของพระองคใหดิฉัน พระคัมภีร
สอนเราใหรูวาพระเจาทรงมอบสิ่งสําคัญที่สุดเพื่อชวยใหเรารอด ทรงสําแดงใหเราเห็น
วิธีปฏิเสธตนเองและทรงวางแบบฉบับของความรักที่ไมเห็นแกตัว ถาเรายินดียอมเห็น
ความจําเปน ความสะดวกสบายและความสุขของผูอื่นสําคัญกวาของเรา ก็เทากับได
สะทอนความรักแทที่พระเจาทรงแสดงใหเราแตละคนรูจัก
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยให
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคทั้งหลายแสดงความรักที่ไม
พระเจาประทานของดีที่สุด
เห็นแกตัวแกผูอื่นเหมือนที่ทรงสําแดงแก
แกขาพเจาแลว ขาพเจาจะ
ขาพระองคกอนแลว ในพระนามพระเยซูใหของดีที่สุดแกผูอื่นดวย
คริสตเจา อาเมน
อาลิชา ริทชี (นอรธแคโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ศิลปนรุนเยาว
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แข็งแรงขึ้นเมื่อคุกเขาลง

6 มิ.ย
วันอังคาร อาน โรม 5:1-6
2017
ดาเนียลคุกเขาลงวันละสามครั้ง อธิษฐานและโมทนาพระคุณตอ
พระเจาของทาน ดังที่ทานไดเคยกระทํามาแตกอน (ดาเนียล 6:10)
เมื่อคุณพอชวยลูกทั้งหาคนขึ้นเกวียนไดสมใจนึกแลว ทานก็ชวยคุณแมขึ้นขี่บน
หลังควาย แลวพาเรากลับไปโบสถซึ่งตองขามแมน้ํา
ขอคิดสําหรับวันนี้
ไปอีกประมาณหากิโลเมตร ตอนนั้นฝนกําลังตกหนัก
เราเขมแข็งขึ้นเมื่อ
รองเกวียนมีแตโคลนซึ่งบางแหงลึกถึงเขา คุณพอ
คุกเขาลงอธิษฐาน
กระทุงควายใหเดินเร็วขึ้นเพราะเราตองขามแมน้ํา
ใหไดกอนจะขามไมทัน การขึ้นตลิ่งที่ทั้งชันและลื่นทําไดยากมาก ทันใดนั้นนองชาย
ตะโกนขึ้นวา “พอครับดูนั่นซิ ควายกําลังคุกเขา มันคงจะลากเกวียนตอไปไมไหวแลว”
คุณพอหันหลังกลับมามองพวกเราที่นั่งอยูบนเกวียนและพูด “ลูกเอย ควายจะแข็งแรง
ที่สุดเมื่อมันคุกเขาลง”
ดิฉันดูควายขณะที่มันกาวไปตามทางเกวียนแฉะและลื่นทีละกาว มันจะหยุดเดิน
คุกเขาลงและพยายามลุกขึ้นคอยๆ ลากเกวียนไปชาๆ จนพาเราขึ้นบนตลิ่งได ความ
เขมแข็งของควายเกิดจากการคุกเขาลงจริงๆ ตามที่คุณพอพูด แตละครั้งที่มันคุกเขา
มันจะลากเราไปไดไกลและเร็วขึ้น
นั่นก็ผานมาแลวหลายป เดี๋ยวนี้มีบอยครั้งที่ชีวิตสวนตัวตองลุยผานความทุกข
ลําบากดิฉันจะคิดถึงควาย ดิฉันก็เชนกันที่ไดรับความเขมแข็งเปนพิเศษเมื่อคุกเขาลง
อธิษฐาน
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหมีความเขมแข็งโดยการ
อธิษฐาน ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เฟเบ กามาตา คริสโม (บูลากัน ฟลิปปนส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูรับใชที่ทํางานในชนบทหางไกล
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ไมหวงอะไรไว

วันพุธ อาน มาระโก 14:3-9
มีหญิงผูหนึ่งถือผอบน้ํามันหอมนาระดาที่มีราคามาก
มาเฝาพระองค แลวเปด(ทุบ)ผอบเทน้ํามันนั้นลง
บนพระเศียรของพระองค (มาระโก 14:3)
ลูกชายใหน้ําหอมโคโลญขวดใหญที่ถูกใจผมมาขวดหนึ่ง ผมเก็บของขวัญนี้ไว
อยางดี แมหลายเดือนผานไปผมก็ใชแคนิดเดียว
เพราะอยากเก็บมันไวนานๆ แตผูหญิงในพระคัมภีร
ขอคิดสําหรับวันนี้
ที่อานวันนี้ไมไดหวงน้ํามันหอมราคาแพงไวเลย นาง
ขาพเจาจะหาวิธีทุม
ทุบผอบและเทลงบนเศียรพระเยซูจนหมดไมมีเหลือ
ทั้งชีวิตถวายพระเจา
บอยครั้งเรามักพูดวาจะถวายทุกสิ่งแกพระเจา
พอเอาเขาจริงแลวเราถวายตัวแบบตระหนี่ถี่เหนียวโดยใหตรงนี้นิดตรงนั้นหนอย เพื่อ
ใหหลายคนไดเห็นความดีของเราแลวสรรเสริญพระเจา (ดู มัทธิว 5:16) พระเจาทรง
ตองการทั้งความคิด ความตั้งใจจริง ของประทานและตะลันตทั้งหมดของเราทุกคน
ที่ผมจดจําผูหญิงคนที่เราอานวันนี้ไดมิใชเพราะเธอถวายของมีคาสูงหรือเพราะ
ความถอมใจของนาง ซึ่งทั้งสองอยางนี้มีคาควรระลึกถึง แตที่ผมจําใสใจก็เพราะนาง
ทุบผอบ(ไมใชแคเปด)แลวเทน้ํามันหอมทั้งหมดลงบนพระเยซูจนไมเหลือไวเลย
ถาเราถวายตัวแกพระเจา เราจะถวายแคของไมมีคาที่นี่นิดที่นั่นหนอยหรือวาจะ
ทุมเททั้งกายใจและทุกอยางถวายพระองค
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอบพระคุณที่ทรงประทานพระบุตรของพระองคใหเปน
ของขวัญพิเศษแกขาพระองคทั้งหลาย ขอใหขาพระองคถวายหมดทั้งกาย ใจและวาจา
แกพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เดวิด เจ. เชร็ฟเลอร (เพ็นซิลวาเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่พระเจาทรงเรียกใหทําพันธกิจแบบใหม
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พระเจาประเสริฐ

8 มิ.ย
วันพฤหัสบดี อาน 2 โครินธ 12:6-10
2017
จงโมทนาขอบพระคุณพระเจา เพราะพระองคทรงพระคุณ
เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย (สดุดี 136:1)
หลายปกอนแพทยตรวจพบวาดิฉันเปนโรคขออักเสบรูมาตอยด หลังจากนั้น
ดิฉันก็เจ็บปวดและทรุดโทรมตอไปสองสามป เวลานั้นดิฉันทําอะไรมากๆ ไมไดเลย
ขอตอทุกแหงแมแตโหนกแกมและกรามก็ปวด แตทั้งหมดนี้ทําใหดิฉันรูวาพระเจาทรง
ประทับอยูดวยชวยดูแลดิฉันอยู
กอนหนานั้นดิฉันตองสูกับความกดดันเนื่องจากคูหมั้นเสียชีวิต และไดสัมผัส
คุณความดีของพระเจาผานทางผูอื่นที่ชวยหนุนใจ และไดกําลังจากพระคัมภีรเชนขอ
ที่อางถึงขางบนนี้ แตความเจ็บปวดในครั้งนั้นทําใหลําบากมาก เพราะพระเจาทรงเอา
พระทัยใสดูแลทําใหดิฉันมีความยินดีและอดทนไดมากขึ้น เพื่อนบางคนถึงกับงุนงง
และสงสัย เพราะไมเขาใจวาดิฉันมีความยินดีเชนนั้นไดอยางไรทามกลางความทุกข
ครั้งนั้น คําถามสําคัญมีอยูวาพระเจาทรงอนุญาตใหเกิดเรื่องนี้ขึ้นหรืออยางไร ดิฉัน
อธิบายใหพวกเขารูวาพระเจาทรงเฝาดูแลดิฉันอยางดีในยามทุกขยาก ทําใหรูวาพระองค
ประเสริฐ ทรงมีความรักมั่นคงเสมอและทรงหวงใยดิฉันตลอดเวลา
พระเจาประเสริฐแมเมื่อเราตกงาน พระเจาประเสริฐแมเมื่อชีวิตสมรสลมเหลว
พระเจาประเสริฐแมเมื่อคนรักตายจากไป ใชแลว พระเจาประเสริฐแมเมื่อเราเจ็บปวย
และทรุดโทรม พระเจาประเสริฐทุกเวลา โดยเฉพาะเมื่อเราเชื่อในความดีไมเสื่อมคลาย
ของพระองค เราจะมีความชื่นชมยินดีเปนลนพนทั้งแกตัวเราเองและผูอื่น
อธิษฐาน ขาแตพระเจาขอบคุณที่ทรงดีแก
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคทั้งหลายมากยิ่ง ขอใหขาพระองค
เชื่อวางใจในความดีของพระองคเพื่อจะแบงปน แมเมื่อสถานการณเลวราย
พระเจาก็ยังประเสริฐอยู
แกผูอื่นไดแมเมื่อชีวิตประสบความลําบาก ใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ทินา ชาเวส (นิวเจอรซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เปนโรคขออักเสบรูมาตอยด
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โตและแกรงกลาขึ้น
9 มิ.ย
2017
วันศุกร อาน มัทธิว 13:24-30
ความรักมั่นคงของพระเจาไมเคยหยุดยั้ง และพระเมตตาของ
พระเจาไมมีสิ้นสุด เปนของใหมอยูทุกเวลาเชา (เพลงคร่ําครวญ 3:22-23)
ตนไวโอเลตปาเจริญเติบโตในสวนสมุนไพรของดิฉันอยูหลายป จนในที่สุดดิฉัน
ถึงไดรูวาตนไวโอเลตเปนวัชพืช ถึงดูสวยดีแตมันก็แยงอาหารในดินจนตนสมุนไพร
เสียหาย ทั้งนี้ก็เพราะดิฉันยอมใหสวนสมุนไพรปนเปอนโดยเห็นแกความงามของตน
ไวโอเลต
ความบาปก็เหมือนตนวัชพืชที่เขามาในชีวิตของเราโดยหอเสียสวยหรูและดูเหมือน
ไมมีอันตราย แตมันแยงอาหารที่ชวยใหวิญญาณของเราเติบโต ดิฉันสงสัยวาตนเอง
ยอมผอนปรนใหความบาปโตขึ้นในจิตวิญญาณไดอยางไร มันบรรจุอยูในหีบหอสวยงาม
อันใดมา เริ่มแรกดิฉันชอบคิดวาพึ่งพาตนเองได จึงไมคอยไดทูลขอการทรงนําจาก
พระเจาและบางครั้งก็ลืมอานพระคัมภีร
ขอบคุณพระเจาที่ประทานพระเมตตาใหใหมทุกเชาพรอมกับใหอภัยโทษ เหมือน
กับที่ดิฉันถอนตนไวโอเลตทิ้งเพื่อปองกันตนสมุนไพรใหโตไดอยางเต็มที่ ดวยการ
ทรงนําของพระเจา เราสามารถเลือกและเปลี่ยนพฤติกรรมเสียใหมเพื่อไมปลอยให
จิตวิญญาณของเราหยุดโต
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูประเสริฐ ขอทรง
ขาพเจาจะโอนออนหรือ
ใหอภัยในความลมเหลวของขาพระองค
เลือกสรางความเจริญเติบโต
ทั้งหลาย โปรดชวยขุดรากความบาปออก
แกจิตวิญญาณของตนเอง
จากความคิด จิตใจและโปรดใชมือ ใชเทา
และใชเสียงของขาพระองคเพื่อประกาศขาวดี ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลินน จามิสัน (เพ็นซิลวาเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ชาวสวน
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โบกธง

10 มิ.ย
วันเสาร อาน สุภาษิต 3:5-10
2017
จงวางใจในพระเจาดวยสุดใจของเจา
และอยาพึ่งพาความรอบรูของตนเอง (สุภาษิต 3:5)
ที่บานเกิดของผมก็เหมือนที่อื่นๆ ซึ่งมีทางคดเคี้ยวตัดเขาไปในไรขาวโพดเปน
รูปเขาวงกตขนาด 6 เอเคอรหรือประมาณ
ขอคิดสําหรับวันนี้
100 กวาไร ถาเดินเขาไปแลวจะรูสึกสับสน
เมื่อใดที่รูตัววาหลงทาง
หาทางออกไดยาก แตละคนหรือแตละกลุม
ขาพเจาทูลขอการทรงนํา
ที่เดินเขาไปในนั้นจะไดรับธงผืนหนึ่งติดตัวไป
และความชวยเหลือ
ดวย ดานนอกเขาวงกตมีหอคอยตั้งอยูเพื่อ
จากพระเจาได
ดูแลไรขาวโพดทั้งผืน มีเจาหนาที่ชุดหนึ่งอยู
บนหอคอยจับตาดูธงทั้งหมด เจาหนาที่แจงใหทราบวาถาหากใครหลงทางหรือมีปญหา
เดือดรอนก็ขอใหโบกธงเรียกความสนใจจากคนบนหอคอย เพื่อจะไดสงเจาหนาที่ไป
ชวยเหลือ
พระเจาก็เหมือนคนบนหอคอย พระองคทรงเฝาดูเราทุกคนเพื่อใหแนใจไมมีใคร
หลงทาง ถาเรา “โบกธง” ดวยการอธิษฐานขอการทรงนํา เราจะไดรูจักวางใจในพระเจา
มิใชวางใจในตนเอง เวลาที่เราประสบความยากลําบากและรูสึกวาจนปญญาหาทางออก
ไมเจอก็ไมตองกลัวที่จะ “โบกธง” ขอความชวยเหลือจากพระเจา
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหพึ่งพระองค ไมใชพึ่ง
ความรูความเขาใจของขาพระองคเอง โปรดสําแดงความรักและเมตตาแกขาพระองค
ดวยเถิด ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
โจเซฟ เอช. พราเตอร (นอรธแคโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ทํางานนอกบาน
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รักเดียวใจเดียวกัน

11 มิ.ย
วันอาทิตย อาน โคโลสี 3:9-17
2017
จงสวมความรักทับสิ่งเหลานี้ทั้งหมด เพราะความรักยอม
ผูกพันทุกสิ่งไวใหถึงซึ่งความสมบูรณ (โคโลสี 3:14)
ดิฉันและเพื่อนๆ พากันไปฟงคอนเสิรตเปยนโนซิมโฟนีที่พารนู เอสโตเนีย นัก
ดนตรีเลนไดไพเราะมากจนดิฉันรูสึกวาเวลาเหมือนจะหยุดนิ่ง เมื่อดูที่โปรแกรมดิฉัน
สังเกตวานักดนตรีวัยรุนเหลานั้นมาจากประเทศ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ตางๆ (เยอรมัน จีน เกาหลีเหนือ ฝรั่งเศสและ
ความรักของพระเจา
ออสเตรีย) ถึงแมแตละคนจะมาจากที่ตางๆ แต
ผูกพันเราใหพี่นองกัน
คืนนั้นเราทุกคนใชภาษาเดียวกันคือภาษาดนตรี
ในพระคริสต
เมื่ออานหองชั้นบนฉบับภาษารัสเซีย ดิฉัน
รูสึกวาเหมือนกับเรื่องนี้มาก คือรูสึกวาเปนหนึ่งเดียวกันกับผูเขียนบทภาวนาแตละวัน
เราทุกคนเปนพี่นองหญิงชายในความเชื่อจากประเทศตางๆ ในโลกนี้ที่แตละคนมีภาษา
พูดของตนเอง แตผูกพันเปนหนึ่งเดียวกันดวยความรักของพระเจา ไมมีพรมแดน
หรือภาษาใดมาแบงแยกเราไดเพราะมีความรักของพระเจาผูกพันทุกคนใหเปนคริสตจักร
ใหญเดียวกันในโลกหลา
อธิษฐาน ขาแตพระเจาพระบิดา ขาพระองคทั้งหลายสํานึกในพระคุณที่ทรงรักบุตร
แตละคนของพระองค โปรดสอนใหทุกคนรักกันแมจะอยูหางไกลคนละทิศ และให
อธิษฐานเผื่อคริสตจักรในโลกนี้ที่มีผูคนมากมายเสมอ ขออธิษฐานตามที่พระเยซูทรง
สอนวา “ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลายผูทรงสถิตในสวรรค ขอใหพระนาม
ของพระองคเปนที่เคารพสักการะ ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไป
ตามน้ําพระทัยของพระองค ในสวรรคเปนอยางไรก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก
ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแกขาพระองคทั้งหลายทุกๆ วัน” อาเมน
นาทาลิยา คอนสแตนติโนวา (พีสคอฟ รัสเซีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักดนตรีวัยรุน
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พระราชกิจประเสริฐของพระเจา

12 มิ.ย
วันจันทร อาน มัทธิว 25:31-46
2017
ถาเขาจะขอสิ่งใดจากทานก็จงให อยาเมินหนา
จากผูท อี่ ยากขอยืมจากทาน (มัทธิว 5:42)
มีอยูวันหนึ่งขณะที่ผมกําลังออกจากหางสรรพสินคา มีชายคนหนึ่งจําผมไดจาก
การฟงผมเทศนา เขาแนะนําตนเองและขอติดรถไปปมน้ํามันที่อยูใกลเคียง ระหวาง
ขับรถไปที่นั่นเขาบอกผมวารถของเขาเสีย จําเปนตองขอยืมเงินเล็กนอยเพื่อจางรถ
ลากไปที่อูเพื่อนเพื่อขอเขาใหชวยซอมฟรี พอไปถึงเขาก็เอยปากขอยืมเงินอีกเพื่อจะ
เติมน้ํามันรถ ผมคิดในใจวาทําไมรถเสียตองเติมน้ํามันดวย
ชายคนนี้ขอใหผมขับรถไปสง ขอยืมเงินแลวและยังขอยืมเพิ่มอีก ผมอธิษฐาน
ในใจเงียบๆ และใหเขายืมเงินมากกวาที่เขาขอ เขาขอบคุณผมมากจนเกินพอดีและ
สัญญาวาจะคืนใหพรอมกับดอกเบี้ย เมื่อผมขับรถออกไปก็รูสึกวาถูกตมแลว
หลังจากอธิษฐานเสียงดังวา “พระองคเจาขา โปรดใหเงินนั้นเกิดผลดี” ผมจึงรูสึก
สบายใจขึ้น ที่เขาพูดถึงเรื่องรถเสียนั้นจริงหรือไมก็ไมสําคัญเทากับที่มีลูกของพระเจา
คนหนึ่งพยายามอยางหนักเพื่อจะอยูในโลกจึงขอใหผมชวย
ผมเขาใจแลววาการชวยเหลือบางคนโดยหวังจะไดรับสิ่งตอบแทนนั้นเปนการทํา
ธุรกิจ หาใชการแสดงความรักของพระเจาไม ผมอธิษฐานขอใหการทําดวยใจเอื้ออาทร
นั้นเปนการทําดีตามแบบอยางของพระเยซูเจา
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค
การแสดงความรักของ
ทั้งหลายระงับยับยั้งการกลาวรายผูอื่นและแสดง
พระเจาดวยใจเอื้ออาทร
ใหขาพระองครูวาจะชวยผูอื่นตามพระบัญชาได
เปนรางวัลอยูในตัว
อยางไร ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
วิลล เปปเปอร (มิสซิสซิปป)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ใหแสดงความกรุณาปราณีโดยไมคิดในแงลบ
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พระเจาทรงอยูใกล
13 มิ.ย
2017
วันอังคาร อาน สดุดี 63:1-11
“ขาแตพระเจา... ขาพระองคแสวงพระองค จิตวิญญาณของขาพระองค
กระหายหาพระองค... พระองคทรงเปนความอุปถัมภของขาพระองค...
จิตวิญญาณของขาพระองคเกาะติดอยูทพี่ ระองค” (สดุดี 63:1, 6-8)
หนึ่งปผานไปหลังจากสามีเสียชีวิต ในใจลึกๆ ของดิฉันยังบอบช้ําอยู คืนหนึ่ง
ดิฉันรูสึกเสียใจอยางรุนแรง ถึงจะมีพระคัมภีรอยูใกลๆ ดิฉันก็ไมยอมอาน เอาแต
ซบหมอนและอธิษฐานวา “พระองคเจาขา ขาพระองคไมอยากอานพระคัมภีร แตอยาก
เห็นหนาของไบรอันทมาก” ทีแรกดิฉันรูสึกตกใจในคําพูดของตนเองแลวก็รูสึกสบายใจ
ขึ้น เพราะแนใจวาพระเจาทรงไดยินสิ่งที่ดิฉันรองคร่ําครวญแลว จิตใจจึงเต็มไปดวย
สันติสุข
ในที่สุดดิฉันก็เปดพระธรรมสดุดีบทที่ 63 อาน กษัตริยดาวิดถูกอับซาโลโอรส
ของพระองคกบฏและคุกคามราชอาณาจักรของพระองค คําคร่ําครวญของดาวิดคือคํา
คร่ําครวญของดิฉันขณะที่เสียใจมาก ทั้งหมดที่ดิฉันตองการคืออยากรูและเขาใจวา
พระเจาทรงอยูใกล พระเจาทรงประทับอยูดวยอยางไรนั้นบอกไมถูก แตดูเหมือนจะ
ทรงนั่งอยูขางๆ ชวยใหดิฉันมีกําลังใจมากขึ้น
ดิฉันรูแลววาพระเจาทรงพบเราขณะอยูในดินแดนแหงแลงและออนละโหย เปน
เวลาที่เรามีความจําเปนที่สุด ดิฉันพบแลววาพระเจาทรงเปนทุกสิ่งที่เราตองการและ
ทรงอยูใกลชิดจึงไมอางวางอีกตอไป แตกลับรูสึกปลอดภัยในความรักครบบริบูรณของ
พระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจาแหงการชูใจทั้งปวง
ขอบพระคุณที่ทรงเห็นความจําเปนและทรงฟง
พระเจาทรงไดยินเรื่อง
เสียงคร่ําครวญของขาพระองคทั้งหลาย โปรด
ความสูญเสียอยางลึกล้ํา
ชวยขาพระองคใหยึดมั่นอยูในพระองคตลอด
ของขาพเจา
เวลา ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลอรี ลาครอสส (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่รองไหคิดถึงคูชีวิต
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มุมมอง

14 มิ.ย
วันพุธ อาน มัทธิว 22:36-40
2017
เพราะวาทานทั้งหลายจะกลาวโทษเขาอยางไร พระเจาจะ
ทรงกลาวโทษทานอยางนั้น และทานจะตวงใหเขาดวยทะนานอันใด
พระเจาจะไดทรงตวงใหทานดวยทะนานอันนั้น (มัทธิว 7:2)
เรามองเห็นพระเจาเปนอยางไรก็ทําใหเรามองเห็นตนเองเปนอยางนั้น ถาเราเห็น
วาพระเจาทรงเปนเจานายหรือผูบังคับบัญชาแลว ที่เราหวังจะไดรางวัลหรือถูกลงโทษ
นั้นขึ้นอยูกับความประพฤติของเรา แตถา
เชื่อวาพระเจาทรงเปนพอที่รักและเอ็นดูเรา
ขอคิดสําหรับวันนี้
เราจะเห็นวาตนเองเปนลูกที่ถึงจะไมดีพรอม เพราะพระเจาทรงรักขาพเจา
ทุกประการ พระองคก็ทรงรักและชื่นชม
ขาพเจาจึงรักตนเองได
การมองดูวา ตนเองมีมลทิน ผิดพลาด
และลมเหลวจะทําใหเรามองดูความบกพรองในผูอื่นอยางเดียวกัน ถาเราไรความปรานี
ขาดความอดกลั้นและขุนเคืองผูอื่น ที่เปนเชนนั้นบอยครั้งก็เพราะเราปฏิบัติตอตนเอง
อยางนั้นดวย ถาเราใหอภัยตนเองไดยาก เราอาจจะมีแนวโนมถือโทษโกรธเคืองคนอื่น
ที่ทําผิดตอเราดวย
เมื่อไมนานนี้ผมสองกระจกเห็นผูชายคนหนึ่งที่ผมไมชอบ ชายคนนั้นไมสภุ าพ
หรือไมเปนมิตรกับผมอยูเสมอ แตพระเจาไมไดทรงเห็นเหมือนที่ผมเห็น ขณะกําลัง
สองกระจกดูตนเองอยูนั้นผมไดยินพระเจาทรงกระซิบเบาๆ วา “เจาควรจะพูดกับชาย
ที่เห็นในกระจกอยางสุภาพและอธิษฐานเผื่อเขาดวยความเมตตา เจาควรรักเขาเหมือน
ที่เรารัก”
พระเจามิไดมองขามความบาปของเรา แตพระองคทรงยกโทษให ซึ่งเราควรทํา
เชนนั้นกับตัวเองและกับผูอื่นดวย
อธิษฐาน ขาแตพระเจาพระบิดา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหมองเห็นเชนเดียวกับ
พระองคและทําเหมือนที่พระองคทรงทํา ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เจฟฟ เอดัมส (อาริโซนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่พยายามจะรักตนเอง
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15 มิ.ย
2017

ความรักเปนของประทานทีพ่ รั่งพรอม

วันพฤหัสบดี อาน ยอหน 14:15-20
เรามอบสันติสุขไวใหแกทานทั้งหลาย สันติสุขของเรา
ที่ใหแกทานนั้น เราใหทานไมเหมือนโลกให
อยาใหใจของทานวิตกและอยากลัวเลย (ยอหน 14:27)
ตอนที่คุณตาและคุณยายเกษียณแลว ทานตัดสินใจยายไปอยูบานหลังใหมที่เล็ก
กวาเดิมและขอใหลูกหลานมาเลือกของ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ที่ทานไมเอาไปดวยไวเปนที่ระลึก ดิฉัน
วันนี้ขาพเจาจะโมทนาพระคุณ เลือกชามขนมสีสวยงามซึ่งไมคอยมีคา
พระเจาสําหรับของประทาน
เทาไรนัก แตสําหรับดิฉันมันเปนของที่
มากมายที่ทรงประทานให
ระลึกพิเศษ เพราะคราใดที่เราไปเยี่ยม
บานทาน ชามใบนั้นจะเต็มไปดวยขนมชิ้นนอยๆ และทานจะขอใหหลานแตละคนหยิบ
ไปเต็มกํามือ นี่แหละคือวิธีที่คุณยายทําใหรูวาเราเปนคนพิเ ศษและยินดีตอนรับมา
บานทาน ถาดิฉันเห็นชามขนมใบนั้นเมื่อใดจะคิดถึงความรักที่ทานมีตอดิฉัน
พระเจาทรงเห็นวาเปนคนพิเศษ พระองคทรงมีของขวัญและพระพรพรั่งพรอม
เตรียมไวให พระพรของพระองคมาถึงเราไดหลายวิธีถาเราเปดใจยอมรับไว เชนทรง
ประทานเพื่อนที่ยินดีฟงเสียงของเรา ดอกไมงดงามที่เพิง่ เบงบานหรือโอกาสครั้งใหมๆ
ที่พระองคทรงประทานให พระเจาทรงเปนพระบิดาที่ดีและทรงพรอมจะรักเรา จะฟง
เสียงทูลขอของเราและจะใหอภัยถาเราเปดใจเขาเฝาพระองค
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอบพระคุณสําหรับชีวิตนิรันดรที่ทรงยอมพลีโดยการ
สิ้นพระชนมของพระบุตรและพระเยซูเจาของขาพระองคทั้งหลาย ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คริสติน เฮนเดอรสัน (เท็กซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน สมาชิกครอบครัวที่สูงอายุ
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ความยินดีในยามเครียด

16 มิ.ย
วันศุกร อาน สดุดี 118:21-24
2017
นี่เปนวันซึ่งพระเจาไดทรงสราง
ใหเราเปรมปรีดิ์และยินดีในวันนั้น (สดุดี 118:24)
ดิฉันกับสามีกําลังผานเวลามีความทุกข เพราะเครียดเกี่ยวกับงานที่ทําอยูและ
กังวลเรื่องเศรษฐกิจ เรายายกลับมาอยูสหรัฐอเมริกาหลังจากไปอยูที่ประเทศอื่นเสีย
นาน และไดรับงานชิ้นแรกซึ่งมีผูเสนอใหเราทํา รายไดครั้งแรกนี้นอยนิดทําใหชีวิตของ
เราอัตคัดขัดสนและมีหนี้สินจึงอยากหางานใหมที่ดีกวานี้ทํา ความเครียดทําใหเราแทบ
จะไมชื่นชมยินดีในชีวิต ยิ่งนานเขาเราก็ยิ่งหมดกําลังใจ
เชาวันหนึ่งขณะดิฉันภาวนาธิษฐานอยู ขอพระคัมภีรที่อางถึงขางบนนี้ผลุดขึ้นใน
ใจ นี่เปนครั้งแรกที่ดิฉันคิดถึงความยินดีและเชื่อวานาจะหาพบไดทุกวันจากโลกที่
พระเจาทรงสราง ดิฉันคิดถึงตอนที่เดินอยูในปา ไดกลิ่นหอมของดินและตนไม ไดยิน
เสียงนกคุยกันตามประสานกและไดสัมผัสสายลมโชยมาปะทะใบหนาเบาๆ เหลานี้
ลวนเปนความยินดีที่ไดมาโดยไมเสียเงิน
พระคัมภีรทําใหดิฉันรูความจริงวาแตละวันนําสิ่งที่นาชื่นชมยินดีมาให ขอเพียง
แตหาก็จะพบ กอนจะสายเกินแกดิฉันกับสามีหันกลับมาสูนิสัยเสาะหาของประทาน
จากพระเจาที่อยูตรงหนา แตก็ตองใชเวลานานกวาจะคลายเครียดใหหมดไปได เหตุผล
ที่ทําใหเราชื่นชมยินดีและปรีดาก็คือพระเจาทรง
สรางวันนี้และทุกวัน
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน พระเจาพระบิดา ระหวางที่ขาพระองค เพราะพระเจาทรงสราง
ทั้งหลายมีความเครียด โปรดชวยขาพระองคพบ วันนี้ คือเหตุผลที่ทําให
เราชื่นชมยินดี
ความชื่นชมยินดีในโลกของพระองค ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
คอรตนีย ฮิลล กัลโบร (อะลาบามา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังประสบปญหาดานเศรษฐกิจ
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17 มิ.ย
2017

มีชีวิตขึ้นมาใหม

วันเสาร อาน ลูกา 15:11-20
บิดาแลเห็นเขาก็มีความเมตตา
จึงวิ่งออกไปกอดคอจุบเขา (ลูกา 15:20)
ที่คลินิกรักษาโรคเอชไอวี/เอดส เราทําสวนกุหลาบไวใหเปนเกียรติแกผูปวยที่
มารับการรักษา เราปลูกกุหลาบสีแดงเปนเครื่องหมายแหงความรักและความสัมพันธ
กุหลาบสีขาวเปนที่ระลึกถึงคนที่ตกเปนเหยื่อโรครายนี้ที่กําลังระบาดอยู
วันหนึ่งผมรูสึกตกใจที่มีคนมักงายเดินลัดสวนและเหยียบกุหลาบสองตน ผม
เห็นกุหลาบสีขาวตนหนึ่งเสียหายปนป มีชอดอกตกลงในดินโคลน ผมหยิบมันขึ้นมา
แลวเทน้ําใสเหยือกแกวและเอากุหลาบที่ตายแลวใสลงไป แลวก็ตองประหลาดใจที่
ความพยายามเพียงเล็กนอยของผมเกิดผลอยางนาพอใจ อีกสองสามชั่วโมงตอมาตน
และใบของมันเหยียดตรง ดอกที่ตูมอยูก็เบงบานและงามขึ้นมาใหม
สําหรับผมแลวนี่คือบทเรียนที่สําคัญ ไมวาพระเจาจะทรงพบเราในสภาพแบบไหน
เราก็วางใจไดวาพระองคจะทรงโอบอุมและดูแลเราดวยความรัก โดยความเอื้ออาทร
เพียงเล็กนอยเราจะพบจุดประสงคใหมเพื่อใหเราเจริญขึ้น และยอมใหความรักของ
พระเจาแสดงผานมาทางเราอยางสวยงาม
อธิษฐาน พระเจาผูประเสริฐ ขอบพระคุณที่ทรงสรางขาพระองคทั้งหลายขึ้นใหม
โปรดชวยใหขาพระองคสองแสงแหง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ความรักของพระองคออกไปใหสวาง
ไมมีชีวิตของคนใดบุบสลาย
สดใสในโลกนี้ที่กําลังตองการอยางยิ่ง
จนพระเจาสรางขึ้นใหมไมได
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ปสคัล พี. ทอรเรส (คอรเตส ฮันดูรัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนที่อยูดูแลผูปวยเอชไอวี/เอดส
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อยากเหมือนพอ

18 มิ.ย
วันอาทิตย อาน ยอหน 14:8-14
2017
จงสองสวางแกคนทั้งปวง เพื่อวาเมื่อเขาไดเห็นความดีที่ทานทํา
เขาจะไดสรรเสริญพระบิดาของทานผูทรงอยูใ นสวรรค (มัทธิว 5:16)
เทาที่จําไดเมื่อกอนโนนดิฉันอยากเปนเหมือนคุณพอเปยบ ทานเปนทั้งวีรบุรุษ
และเพื่อน ดิฉันชอบทุกอยางที่ทานชอบ เชน ชอบตกปลา ชอบไปเดินดูตามรานขาย
เครื่องกีฬาและรานขายอาวุธ ชอบยิงเปา
ขอคิดสําหรับวันนี้
ดวยธนูหรือปนไรเฟล ถาคุณพอรักอะไร
ขาพเจามีความมุงมั่นที่จะเปน
ดิฉันก็จะรักดวย เชน รักมา รักหมวก
เหมือนพระบิดาบนสวรรค
คาวบอยและรักประเทศของดิฉัน เมื่อโต
และสรางความแตกตาง
เปนผูใหญแลวดิฉันก็อยากเปนทหารเรือ
ใหเกิดขึ้นในโลก
เหมือนคุณพอ
ตอนเปนเด็กดิฉันอยากเปนเหมือนคุณพอ แตเมื่อโตแลวดิฉันอยากเปนเหมือน
พระบิดาผูสถิตในสวรรค มุงมั่นอยากเปนเหมือนพระเจาที่ทรงรักผูอื่นโดยไมมีขอแม
และยอมเสียสละ ยอมยกโทษใหผูอื่นเหมือนที่ทรงเมตตายกโทษใหดิฉันเสมอมา ดิฉัน
อยากนําความสวางเขาไปในที่มืด นําความยินดีเขาไปในบริเวณที่มีความทุกขโศกเศรา
นําการเยียวยาเขาไปในบริเวณที่มีความเจ็บปวด
ดวยอํานาจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมอบให เราสามารถเปนเหมือนพระบิดา
และพระบุตร เราสามารถสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นในโลกเราไดเมื่อติดตามพระเยซู
อธิษฐาน ขาแตพระเจา แตละวันที่ผานเขามาขอใหขาพระองคทั้งหลายเปนเหมือน
พระองค เพื่อผูอื่นจะไดรูจักพระคุณและความรักของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เบลินดา โจ “บีเจ” มาเธียส (มิสซิสซิปป)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คุณพอ
53

19 มิ.ย
2017

ทรงหามพายุ

วันจันทร อาน มาระโก 4:35-41
ขาพเจาเชื่อมั่นวา แมความตายหรือชีวิต ...จะไมสามารถ
กระทําใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจา ซึ่งมีอยูใน
พระเยซูคริสตองคพระผูเ ปนเจาของเราได (โรม 8:38-39)

พระคัมภีรที่อานในวันนี้บอกวาเหลาสาวกกลัวยิ่งนักจึงปลุกพระเยซูใหตื่นจากหลับ
พวกเขารองเรียกพระองคเสียงดังและถามหาความ
หวงใยจากพระองค พระเยซูทรงหามคลื่นและลม
ขอคิดสําหรับวันนี้
พายุโดยตรัสวา “จงสงบเงียบซิ” และทรงทักทวง
พระเยซูประทานสันติสุข เหลาสาวกวา “ทําไมเจากลัว เจายังไมมีความเชื่อ
แกขาพเจาระหวางเกิด
อีกหรือ”
พายุรายในชีวิต
ในทํานองเดียวกัน พายุแหงชีวติ ก็คุกคามเรา
โดยไมเตือนใหรูตัวหรือเตือนเพียงเล็กนอย พายุ
แหงการเปลี่ยนแปลงสงเสียงรองโหยหวนทําใหเรากลัวจนตัวสั่น ถูกซัดขึ้นบนฝงเหมือน
เศษไมและพบวาตนเองนอนอยูทามกลางซากปรักพัง คือมีปญหาดานสุขภาพ ความสัมพันธ
ในครอบครัวที่ราวฉานหรือฝนสลาย เมื่อเราเผชิญกับความทุกขยากนั้น กลางวันมีแตความ
เจ็บปวดและเศราใจ กลางคืนก็อยูดวยความกลัว เรารองทูลเหมือนพวกสาวกวา “พระองค
เจาขา พระองคไมทรงเปนหวงที่ขาพระองคกําลังจะพินาศเลยเชียวหรือ” พระเยซูอาจจะ
ไมทรงหามคลื่นและลมทันทีวา “จงเงียบซิ” แตจะตรัสกับเราดวยความรักและเมตตาเพื่อ
ปลอบขวัญและใหกําลังใจวา “จงมีสันติสุขเถิด”
พระคัมภีรสอนเราวา องคพระผูเ ปนเจาไมมีวันทอดทิ้งเราไปไหน แตทรงหนุนใจเรา
ใหปลอยวางความกระวนกระวายใจ ความหวงใย ความเจ็บปวด ความกลัว ไวกับพระเจา
เพราะพระองคทรงหวงใยเรา (ดู 1 เปโตร 5:7)
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบคุณพระองคที่ทรงฟงคําอธิษฐานของขาพระองคทั้งหลาย
และทรงประทานสันติสุขใหเมื่อขาพระองคเผชิญพายุรายในชีวิต ในนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
แพทริเชีย วิลกิส-แพตตัน (เท็กซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังฟนสภาพจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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ติดอยูในทะเททราย

20 มิ.ย
วันอังคาร อาน มัทธิว 6:5-8
2017
พระเจาตรัสดังนี้ “กอนที่เขารองเรียก เราจะตอบ
ขณะที่เขายังพูดอยู เราจะฟง (อิสยาห 65:24)
ระหวางสองเดือนที่ผมเดินทางทองเที่ยวรอบโลกโดยรถนอนโฟคสวาเกน รถเกิด
เสียและตองจอดอยูในทะเลทรายสะฮาราหลายวัน เพราะเสนทางที่ผมขับขามทะเลทราย
สะฮาราผานทางประเทศอัลจีเรียนั้นถนนขรุขระเหมือนระลอกคลื่น ไมตางอะไรกับขับ
อยูบนทางรถไฟ ทางมหาโหดเสนนั้นทําใหโชกอัพรถหักพรอมกันสองขาง จนชวงลาง
ของรถเสียหาย หลังจากจอดรถไวสามวัน ผมก็เห็นนักเดินทางคนหนึ่งขับรถแวนคัน
เล็กตามมา บนหลังคารถของเขามีเครื่องเชื่อมโลหะครบชุด แตนาเสียดายที่ทั้งเขาและ
ผมไมรูจักวิธีเชื่อมและลวดเชื่อมก็ไมมีดวย ผมจึงอธิษฐานและนึกขึ้นไดวาผมเอาที่
แขวนเสื้อทําดวยเหล็กมาดวยหลายอัน เมื่อมีไฟฉายและที่แขวนเสื้ออยูในมือ ผมก็
คลานเขาไปใตรถนอนของผมและจัดการเชื่อมสวนที่หักนั้นจนสําเร็จ
ผมพบชายเจาของเครื่องเชื่อมโลหะคนนั้นเดินทางเขามาในทะเลทรายทีหลังผม
แตกอนที่ผมจะประสบวิกฤตกาล
เรื่องนี้ทําใหผมนึกถึงขอพระคัมภีรที่อางพระวจนะของพระเจาไวขางบนนี้ เรา
ไมมีทางรูวาอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือจะมีวิกฤตกาลและความลําบากรออยูขางหนา
เรา แตโดยความเชื่อทําใหเรารูวาพระเจาทรงประทับอยูดวยเสมอ และความจริงแลว
มีคําตอบของพระเจาอยูกอนที่เราจะทูลขอเสียอีก
อธิษฐาน พระเจาขา แมขาพระองคทั้งหลายไม
ขอคิดสําหรับวันนี้
รูวาจะมีอะไรเกิดขึ้นในปจจุบันและในอนาคต
ไมวาขาพเจาจะพบ
จะตองพบอะไรบาง แตขอใหขาพระองคหันมา
ปญหาอะไร พระเจาก็
อธิษฐานกราบทูลพระองค ในพระนามพระเยซู- ทรงอยูกับขาพเจาที่นั่น
คริสตเจา อาเมน
แรนดี สวอนสัน (ยูทาห)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูขับรถที่ประสบอุบัติเหตุ
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ชวยทันเวลา

21 มิ.ย
วันพุธ อาน มัทธิว 7:9-12
2017
พระเยซูตรัสวา “อยากลาวโทษเขา เพื่อพระเจาจะไมทรง
กลาวโทษทาน เพราะวาทานทั้งหลายจะกลาวโทษเขาอยางไร
พระเจาจะทรงกลาวโทษทานอยางนั้น” (มัทธิว 7:1-2)
ผมกับภรรยาดีใจที่ไดนั่งรถไปดวยกัน เราขับผานชายคนหนึ่งถือปายที่เขียนวา
“ตองการงานทําเพื่อซื้ออาหาร” หลังจากนั้นก็เห็นเขาขึ้นรถยนต ผมนึกรังเกียจเขาและ
บนดังๆ วาเขาจะเอาเงินไปทําอะไรกันแน แตภรรยาขอใหผมตามไปเพื่อจะใหเงินเขา
เขาเขาไปในปมและซื้อน้ํามันแคสองดอลลาร ผมกับภรรยาเห็นตรงกันวาจะตอง
คุยกับเขา เขาบอกวาตกงานและหางานทําไมไดมากวาหกเดือนแลว และยังมีครอบครัว
ที่ตองเลี้ยงดูดวย ผมจึงบอกวาอยากชวยเขาในนามของพระคริสต
ขณะผมเติมน้ํามันรถใหเขา ภรรยาพาเขาไปซื้ออาหารสําหรับครอบครัว กอนจะ
จากกันภรรยากับผมใหเงินเขาอีกพรอมกับหนังสือหองชั้นบนเลมหนึ่งและอธิษฐาน
ดวยกันกับเขา
พระเจาทรงสอนบทเรียนแกผมผานทางภรรยา นับตั้งแตวันนั้นเปนตนมา ผม
กลาวโทษผูอื่นนอยลงและยอมรับเขามากขึ้น สวนชายคนนั้นจะใชของที่เรามอบให
อยางไรนั้นเปนเรื่องระหวางเขากับพระเจา ผมรูแลววาตนเองไมมีหนาที่ตําหนิติเตียน
หรือกลาวโทษผูใด มีแตหนาที่ใหความชวยเหลือ
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรง
เพราะเชื่อในพระคริสต
สอนขาพระองคทั้งหลายใหเอาใจใสดูแลผูอื่น
ขาพเจาจึงใหดวยใจยินดี
และมอบการกลาวโทษไวกับพระองค อธิษฐาน
โดยไมกลาวโทษ
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
อัลเบิรต บรูคส เดร็ค (อินเดียนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนที่ตกงาน
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หยั่งรากลึก

22 มิ.ย
วันพฤหัสบดี อาน สดุดี 1:1-6
2017
ผูไมดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรม...เปนเชนตนไม
ที่ปลูกไวริมธารน้ํา ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไมเหี่ยวแหง
การทุกอยางซึ่งเขากระทําก็จาํ เริญขึ้น (สดุดี 1:1, 3)
เมื่อไมนานมานี้เราขึ้นไปอยูบนภูเขาโบเกตที่ปานามา อากาศบนนั้นเรียกไดวาเปน
ฤดูใบไมผลิชั่วนาตาป เพราะไมมีฤดูที่แบงออก
ขอคิดสําหรับวันนี้
อยางชัดเจนและอุณหภูมิก็สม่ําเสมอกันตลอดป
รากแหงความเชื่อของ
ฤดูกาลที่ปานามาแบงไดงายๆ เปนฤดูแลงและ
ขาพเจาหยั่งลึกลงไดดวย
ฤดูฝน ถึงแมจะมีไมยืนตนและไมลมลุกสอง
การอานพระคัมภีร
สามชนิดที่ไมรอดตายในฤดูแลงแตพอถึงฤดูฝน
ก็เขียวงามขึ้นมาอีก สวนตนอื่นๆ จะหยั่งรากลึกและมีดอกทั้งปและทุกสีเทาที่นึกได
ชีวิตฝายวิญญาณของเราก็เชนกันที่อาจจะประสบฤดูแลงอันเปนเวลาที่เรารูสึก
วาขาดความรักและความใกลชิดกับพระเจา แตความเชื่อของเราจะเขมแข็งขึ้นอีกถา
ไดหยั่งรากลึกโดยการอธิษฐานและอานพระคัมภีร และมีความหวังวาหลังฤดูแลงได
ไมนานจะเปนฤดูดอกไมบานของพระเจา เราจะงามสะพรั่งขึ้นมาใหม
อธิษฐาน พระเจาขา ขอบพระคุณสําหรับพระคัมภีรที่ชวยใหความเชื่อของขาพระองค
ทั้งหลายหยั่งรากลึกลงในพระเยซูคริสตพระบุตรของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ซูซานนา เอ็ม อัลเลน (ยาลิสโค เม็กซิโก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังประสบกับ “ฤดูแลง” ในชีวิต
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ตอบแทนดวยความรัก

วันศุกร อาน ลูกา 6-27-31
จงอวยพรแกคนที่แชงดาทาน
จงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี่ยวเข็ญทาน (ลูกา 6:28)
หลายปกอนโนนผมทํางานกับคนที่สมองบาดเจ็บ คนไขของผมสวนใหญประสบ
อุบัติเหตุทางรถยนตหรือรถมอเตอรไซด
ขอคิดสําหรับวันนี้
บางคนสามารถแสดงปฏิกิริยากับเจาหนาที่
ขาพเจาจะตอบแทนผูที่แสดง และคนที่ไดรับบาดเจ็บเหมือนกันได แต
อารมณโกรธดวยความรัก
หลายคนตองนอนนิ่งๆ ทําอะไรไมไดเลย
ของพระเจาไดอยางไร
ผมทําหนาที่เปนครูฝกใหแตละคน
พึ่งตนเองเทาที่สามารถทําได เชน สอนใหรับประทานอาหารเอง ใหทํางานเล็กๆ นอยๆ
และนั่งเลนเกม การบาดเจ็บทําใหคนไขของผมหลายคนระเบิดอารมณโกรธหรือแสดง
ความรุนแรงออกไดงาย เจาหนาที่ของผมถูกฝกใหอดทนเมื่อรับอารมณรายเหลานั้น
เพราะรูวานั่นเปนอาการที่เกิดจากสมองบาดเจ็บ เราถูกสอนใหสงบใจและไมถือโกรธ
ผมสงสัยวาตนเองจะนําความรูนี้ไปใชตลอดชีวิตไดหรือไม
พระเยซูทรงสอนเราไวในขอพระคัมภีรที่อานวันนี้วาใหหันแกมอีกขางหนึ่งใหคน
ที่แสดงอารมณโกรธตบ ที่หลายคนเปนเชนนั้นเนื่องมาจากเหตุการณในชีวิตที่ทําให
เขาเจ็บปวด ถาเราไมถือสาอารมณโกรธเหลานั้น เราก็ไดทําตามที่พระเยซูทรงสอนให
เราตอบแทนความโกรธดวยความรัก
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหตอบแทนความโกรธดวย
ความรักเมื่อมีคนแสดงอารมณเจ็บปวด ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
สก็อตต วีเรงกา (มิชิแกน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนที่สมองบาดเจ็บ
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ทรงดูแลความขัดสนของเรา
วันเสาร อาน มัทธิว 6:25-34

24 มิ.ย
2017

พระองคผปู ระทานพืชแกคนที่หวาน และประทานอาหารแกคนทีก่ ิน
จะทรงโปรดใหพืชของทานที่หวานแลวนั้นทวีขึ้นเปนอันมาก และ
จะทรงใหผลแหงความชอบธรรมของทานเจริญยิ่งขึ้น (2 โครินธ 9:10)
บรรดาศิษยาภิบาลรุนหนุมสาวในนิกายของเรามีปญหาดานการเงินเกิดขึ้นระหวาง
เริ่มตนรับใชในป ค.ศ. 1990 เราไมไดรับเงินเดือนอยูสองสามเดือน โดยรับแจงใหทราบ
วาผูตรวจสอบบัญชีกําลังตรวจอยูเพราะมีสิ่งผิดปกติบางอยางเกิดขึ้น เนื่องจากพวกเรา
ทุกคนและภรรยาตองพึ่งรายไดของคริสตจักรที่ไดรับกระทอนกระแทน ความจําเปน
ตางๆ ที่ตองใชในครอบครัวทุกวันเปนปญหาใหญมาก ผมขอบคุณพระเจาที่ระหวาง
ปญหานี้เกิดขึ้นไมมีใครในพวกเราลาออกจากการรับใช แตการทําพันธกิจของเรากลับ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจตางๆ ในบริเวณที่เราทํางานอยูชวยค้ําจุนเราไว และเรา
ทุกคนมีความมั่นใจพระวจนะในพระธรรมมัทธิว 6:33 ที่สอนวา “ทานทั้งหลายจง
แสวงหาแผนดินของพระเจาและความชอบธรรมของพระองคกอน แลวพระองคจะ
ทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลานี้ให”
นี่เปนการทาชวนครั้งสําคัญที่เราตองดูแลงานของคริสตจักรและดูแลครอบครัว
ไปพรอมกัน พระเยซูทรงสัญญาวา “จงเอาแอกของเราแบกไว แลวเรียนจากเรา เพราะ
วาเราสุภาพและใจออนนอมและจิตใจทานทั้งหลายจะไดพัก” (มัทธิว 11:29) เราเชื่อ
และวางใจวาพระคริสตจะทรงทําตามที่พระองคทรงสัญญาไว
อธิษฐาน ขาแตพระเจาพระผูชวยและ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ผูทรงอุปถัมภ ขอบพระคุณที่ทรงดูแล
ถาเราแสวงหาน้ําพระทัยของ
ความจําเปนของขาพระองคทั้งหลายผาน
พระเจา เราจะไปถึงเปาหมาย
ทางชุมชนและที่ทรงใหไดพักหายเหนื่อย
และไดหยุดพักหายเหนื่อย
ใน พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เบนจามิน อาร เค. ลาล (อัสสัม อินเดีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครอบครัวของผูทํางานคริสตจักร
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ที่ปลอดภัย

วันอาทิตย อาน สดุดี 91:1-4
สันติสุขแหงพระเจาซึ่งเกินความเขาใจจะคุมครอง
จิตใจและความคิดของทานไวในพระเยซูคริสต (ฟลิปป 4:7)

ตอนเปนเด็ก บางครั้งดิฉันพบวาบานเปนสถานที่นากลัว เพราะคุณแมติดสุรา
งอมแงม บอยครั้งดิฉันไปหลบภัยใตพุมเฟองฟาใหญที่ขึ้นอยูหลังบาน ใบที่หนาแนน
ของมันคลุมกิ่งที่เหยียดสูงขึ้นแลวโนมลงดิน ใตพุมไมมีกิ่งกานสาขามากมายแตก็มี
ชองวางพอที่ดิฉันเขาไปหลบซอนได ถึงตรงนั้นจะมืดดิฉันก็สามารถมองเห็นแสงแดด
ที่สองลอดกิ่งลงมา แตไมมีใครมองเห็นดิฉัน ใตพุมเฟองฟาแหงนั้นเปนที่คุมครอง
ความปลอดภัยใหดิฉัน
พอโตเปนผูใหญ บางครั้งดิฉันรูสึกวาโลกนี้เปนที่นาหวาดกลัว มีแตขาวรายเกิดขึ้น
เชน แผนดินไหว น้ําทวม ไฟไหม โรคระบาด ผูกอการรายหรือฆากันตายเปนวาเลน
เศรษฐกิจถดถอย แตดิฉันไมจําเปนตองหาที่หลบภัยทางโลกเปนครั้งคราวอีกตอไป
เพราะไดรับพระพรทางพระเยซูคริสตใหมี “สันติสุขของพระเจาที่เกินความเขาใจ” แลว
พระเยซูทรงใหเรามั่นใจไดวาพระองคจะทรงอยูกับเราไมวาที่ไหนหรือประสบสิ่งใด
พระคริสตทรงรักเรา พระคริสตคือที่ปลอดภัยของเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา เมื่อขาพระองคทั้งหลายถูกปญหาและการทดลองในโลก
โถมทับ โปรดเตือนขาพระองคใหรําลึกถึงความ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ซื่อสัตยของพระองคและใหวางใจในพระองค ใน จงคิดถึงวันที่สันติสุข
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เที่ยงแทมาจากพระเจา
มาริลู รีด (ฟลอริดา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากการติดสุรา
60

ทําใหเสร็จ

26 มิ.ย
วันจันทร อาน ปฐมกาล 2:1-3
2017
“มือของเศรุบบาเบลไดวางรากฐานของพระนิเวศนี้
และมือของเขาจะสรางใหสําเร็จ” แลวเจาจึงจะทราบวา
พระเจาจอมโยธาไดใชขาพเจามาหาเจาทั้งหลาย (เศคาริยาห 4:9)
เมื่อเร็วๆ นี้ผมไดงานใหมทําที่สถาบันวิจัยเกษตรกรรมแหงหนึ่ง งานชิ้นแรกที่
เริ่มทํานั้นนาทาชวนแตก็รูสึกทอใจเพราะเปนงานใหมที่ไมเคยทํามากอน คืองานสงเสริม
การทําเกษตรกรรม ซึ่งรวมถึงการเขียน
บทความและการพิมพโฆษณาผลงานวิจัย
ขอคิดสําหรับวันนี้
หลายครั้งเมื่อเริ่มทําโครงการงานวิจัย ผม
พระเจาทรงมอบงานใหทํา
ก็หยุดกลางคัน การทิ้งงานบอยๆ ทําให
ขาพเจาจะทําใหสําเร็จดวย
ผมสงสัยวาตนเองจะไดเลื่อนขั้นหรือไม
ความชวยเหลือของพระองค
วันอาทิตยหนึ่งขณะผมนั่งอยูที่มายาว
ระหวางนมัสการพระเจา ศิษยาภิบาลอานขอพระคัมภีรที่อางถึงขางบนนี้ ผมรูสึกวามี
บางอยางลุกโชนอยูในใจ ความรูสึกรอนรนที่ฟนขึ้นมาใหมนี้แรงมากและกระตุนใหผม
ทํางานวิจัยชิ้นนั้นจนสําเร็จ
พวกเราหลายคนมีโครงการหลายอยางที่ทําคางไวและคิดวาถาเลิกทําแลวความ
กระตือรือรนที่มีอยูก็หายไปกับสายลม
พระวจนะในพระธรรมเศคาริยาหยังเปนความจริงในปจจุบัน ดวยความชวยเหลือ
ของพระเจา เราจึงสามารถสานตองานที่เริ่มกอไวใหสําเร็จจนได
อธิษฐาน พระเจาพระบิดา ขอทรงชวยขาพระองคทั้งหลายใหสานตองานที่เริ่มตนดวย
พระคุณของพระองค ขออยาใหขาพระองคทิ้งงานที่ทรงมอบหมายใหขาพระองคทํา
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
นอคูเช เอเมกา (ไนจีเรีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เริ่มงานชิ้นใหม
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ของประทานจากพระเจา

วันอังคาร อาน ปญญาจารย 5:18-20
ขอใหคนชอบธรรมชื่นบาน ใหเขาเตนโลดตอ
เบื้องพระพักตรพระเจา ใหเขาลิงโลดดวยความชื่นบาน (สดุดี 68:3)
ตอนเปนเด็กดิฉันชอบสังเกตเพื่อนๆ ที่ร่ํารวยและดูเหมือนจะมีความสุข ดิฉัน
ไมเขาใจวาทําไมหนอ ดิฉันถึงไมมีความสุขเหมือนเพื่อนๆ บาง เพื่อนคนหนึ่งเคยบอก
กับดิฉันวา “ฉันไมเขาใจเลยวา ทําไมคนเรา
ขอคิดสําหรับวันนี้
ถึงไมมีความสุขเลย ในเมื่อเรามีทุกวันเปน
วันนี้ขาพเจาจะสํานึกใน
ของประทานจากพระเจา” เพื่อนของดิฉัน
พระคุณ และชื่นชมยินดีกับ
พูดถูกแลว เพราะทุกวันเปนของประทาน
ชีวิตที่พระเจาประทานให
เมื่อโตเปนผูใหญแลวดิฉันเรียนจาก
พระคัมภีรวาความยินดีและคานิยมแบบงายๆ นําความสุขมาใหเราได แลวทําไมดิฉัน
ตองวิตกกังวลในสิ่งที่ตนเองไมมี ในเมื่อชีวิตคือโอกาสทําสิ่งตางๆ ที่พระเจาประทาน
มานี้ใหดีที่สุด การทําสิ่งที่พระองคทรงเรียกใหเราทํายอมนําความยินดีอยางแทจริง
มาให การตื่นนอนตอนเชาและเห็นวาวันใหมเปนโอกาสใหม และรูวาพระพรที่ไดรับ
มากมายเปนพระคุณและพระเมตตาที่พระเจาประทานแกเราจะนําความสุขลึกล้ํามาให
เดี๋ยวนี้เมื่อใดที่ตื่นขึ้น ดิฉันจะมองดูสิ่งที่มีอยูตรงหนา ไมใชดูสิ่งที่ตนเองไมมี
ทุกชั่วโมงทุกนาทีและวินาทีเปนโอกาสทําสิ่งที่ดีและมีประโยชน ดิฉันรูแลววาความ
พยายามควบคุมบังเหียนชีวิตของตนเองนั้นบอยครั้งก็ทําใหผิดหวัง แตถาเรายอมให
พระเจาทรงเปนผูนํา นั่นแหละคือประสบการณที่เปนรางวัลฝายวิญญาณ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดเปดตาขาพระองคทั้งหลายเพื่อจะใหมองเห็นและพอใจ
ทุกสิง่ ที่พระองคประทานให ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คอรทเนย แพค (จอรเจีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใชสิ่งที่พระเจาประทานมาใหเกิดประโยชนสูงสุด
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28 มิ.ย
วันพุธ อาน มัทธิว 11:28-30
2017
อยาทุกขรอนในสิ่งใดๆ เลย แตจงทูลเรื่องความปรารถนา
ของทานทุกอยางตอพระเจา ดวยการอธิษฐาน
การวิงวอน กับการขอบพระคุณ (ฟลิปป 4:6)
วิธีจับปูมาที่นิยมทํากันตามชายฝงหลุยเซียนาก็คือเอาเนื้อชิ้นหนึ่งซึ่งบอยครั้งจะ
ใชคอไกผูกติดเชือกแลวโยนเหยื่อลงไปจากฝง เมื่อรูสึกวาปูกําลังลากเหยื่อ เราจะเริ่ม
ดึงเชือกที่ยาว 15 หรือ 20 ฟุตเขาฝงชาๆ ปูจะหนีบเหยื่อไวแนนจนถูกดึงขึ้นมาบนสวิง
ในน้ําตื้นแลวคอยยกขึ้นมา วิธีนี้ไดผลแนนอนเพราะปูมันไมรูวาจะปลอยเหยื่อเมื่อไร
คนเราก็เปนเชนนั้นดวยที่ชอบยึดติดกับของบางสิ่ง โดยเฉพาะภาระหนักซึ่งตอง
พยายามใชแรงชักเยอมากเหมือนปูในทะเล
เราที่เปนมนุษยบางครั้งก็ยึดติดกับปญหาตางๆ และพยายามจะแกไขดวยตนเอง
เราไมไดมองที่ภาพใหญและลืมใชปญญายอมปลอยมันไป พระคัมภีรสอนใหเรายอมรับ
ความไรสมรรถภาพของตนเองและมอบปญหาของเราไวกับพระเจา แตจะทําเชนนั้น
ไดเราก็ตองเต็มใจปลอยมันไป ถาทําเชนนั้นแลวพระเจาจะทรงมอบสันติสุขเหนือความ
เขาใจและจะทรงพาเราใหผานพนวิกฤตกาลไปได
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอใหขาพระองคทั้งหลายเชื่อและวางใจวาถามอบปญหา
ตางๆ ไวในพระหัตถยอมดีกวายึดไวในมือ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ของขาพระองค ในนามพระเยซูคริสตเจา
วันนี้มีปญหาอะไรบางที่
ขาพเจาจะมอบไวกับพระเจา
อาเมน
เดวิด แมคเคน (ลุยเซียนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังเรียนรูจักปลอยวาง
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29 มิ.ย
2017

ครอบครัวเดียวกัน

วันพฤหัสบดี อาน สดุดี 65:2-8
ขาแตพระองคผทู รงสดับคําอธิษฐาน...
มนุษยทั้งสิ้นจะมายังพระองค (สดุดี 65:1-2)
หลายปที่เปนครูสอนภาษาสเปน ดิฉันมีโอกาสไดพบผูคนที่มาจากหลายประเทศ
หลายวัฒนธรรมและหลายศาสนา
พระเจาทรงอวยพรดิฉันจากการพบปะกันนี้ หนึ่งในประสบการณนารักที่สุด
เกิดขึ้นที่เปอรโตริโกกับหญิงสาวจากอินโดนีเซียคนหนึ่ง เธอผูนี้มาอยูเปอรโตริโกซึ่ง
หางไกลจากครอบครัวและรูสึกวาเหวมาก ไมมีใครสักคนในบริเวณนี้พูดภาษาถิ่นของ
เธอได แตเธอกับดิฉันพูดภาษาอังกฤษเปน เราจึงสามารถสื่อสารกันไดระหวางที่เธอ
เรียนภาษาสเปน
เมื่ออธิษฐาน เราจับมือกัน เธออธิษฐานเปนภาษาของเธอและดิฉันอธิษฐานเปน
ภาษาของดิฉัน เราทั้งสองเปดใจในการอธิษฐานรองทูลพระเจาและตั้งใจใครสัมผัสการ
ประทับอยูดวยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โมทนาพระคุณพระเจาที่พระองคมิไดทรงฟง
คําอธิษฐานของเราเทานั้น แตยังทรงเขาพระทัยความจําเปนของเราดวย
อธิษฐาน ขาแตพระเจาแหงปวงชน ขอบพระคุณที่ทรงใหสิทธิ์พิเศษแกขาพระองค
ทั้งหลายไดอธิษฐานเพื่อกันและกันไมวาจะมีความแตกกันแคไหน ขออธิษฐานตามที่
พระเยซูทรงสอนวา “ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลายผูทรงสถิตในสวรรค ขอ
ใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพสักการะ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอให
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
เปนไปตามพระทัยของพระองค ในสวรรค
ผูกพันเราทุกคนไวใหเปน
เปนอยางไรก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดิน
ครอบครัวเดียวกัน
โลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก
ขาพระองคทั้งหลาย...สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
ไอดา ไอ. โรจัส (เปอรโตริโก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักศึกษาและครูจากนานาชาติ
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“เปนทางการแลว”

30 มิ.ย
วันศุกร อาน โรม 8:10-17
2017
พระวิญญาณของพระเจาทรงนําผูใด
ผูน ั้นก็เปนบุตรของพระเจา (โรม 8:14)
วันนั้นเปนวันที่คําขอรับอุปการะเด็กเปนบุตรของเราไดรับอนุมัติ ครอบครัวและ
เพื่อนๆ ของเราอยูกันเต็มหองพิพากษา ลูกสาวที่นารัก
ของเราตั้งใจฟงขณะที่ทานผูพิพากษาอานคําตัดสิน
ขอคิดสําหรับวันนี้
ชี้ขาดเรื่องที่เราขอรับเธอเปนบุตรบุญธรรม พอทาน
เราเปนบุตรของ
ประทับตราและอนุมัติแลว ลูกสาวอายุสามขวบของเรา
พระเจาชั่วนิรันดร
รองลั่นวา “เปนทางการแลว!” ทั้งหองตางพากันปรบมือ
อีกสามเดือนตอมาเราก็ไดรับใบเกิดใหมของลูกสาวที่ระบุชื่อของสามีและดิฉันเปนพอ
แมตามกฎหมาย เทากับเราเปนผูใหกําเนิดเธอแลว
เรารักและชื่นชอบลูกสาวของเราตั้งแตไดเห็นเธอครั้งแรก แตเธอไมใชลูกของ
เราอยางถูกตองตามกฎหมายจนกวาการขออนุญาตรับเธอเปนบุตรบุญธรรมจะสําเร็จ
ครบถวน ทํานองเดียวกับที่พระเจาทรงรักเราตั้งแตกอนเกิดและพยายามหาทางรับ
เราเปนบุตรบุญธรรมทางความเชื่อในพระเยซู
การรับเราเปนบุตรของพระเจาเกิดขึ้นตอนที่พระเยซูทรงเปลงเสียงดังบนกางเขน
วา “สําเร็จแลว” เดี๋ยวนี้ทุกคนที่ยอมรับความรักและความรอดจากพระคริสตและ
เต็มใจติดตามพระองคจะไดเปนบุตรบุญธรรมและไดรับดูแลทุกอยางเหมือนเปนบุตร
แทของพระเจา เพราะเปนบุตรบุญธรรมของพระเจาเราจึงเปนพี่นองกันในพระคริสต
ไดรับความรักและสันติสุขที่พระเจาทรงเตรียมไวใหเรา
อธิษฐาน อับบา พระบิดาเจา ขอบพระคุณที่ทรงรับขาพระองคทั้งหลายเปนบุตรโดย
การพลีพระชนมของพระเยซูพระบุตรของพระองค ทูลในพระนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
มิเชล เอ็ม ริซโซ (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังรออุปถัมภบุตร
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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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