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บทบรรณาธิการ
เตรียมห้องไว้สำหรับพระเจ้ำ
“ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยว และทรง
อธิษฐานที่นั่น” มาระโก 1:35
วันสุดท้ายขณะไปเยี่ยมศูนย์พันธกิจบูนอส ไอเรส คนที่ดูแลผมได้เร่งจัด
ตารางเวลาสาหรับการเยี่ยมเยียนโรงเรียนสังกัดคริสตจักรเมธอดิสท์ ผมได้เห็ นถึง
พระราชกิจของพระเจ้าจากโรงเรียนที่ได้เปิดรับการสอนเด็กๆ ผู้อพยพทั้งหมด
มาแล้ วถึง 150 ปี แต่ เ ดิ มโรงเรีย นตั้ ง ชื่อตามลูกๆ มิ ชชั นนารีที่เ ติ บ โตเป็ นคน
อาเจนติ น่า พวกเขาเติ บ โตขึ้ นจนได้ เ ป็ นนั กธุ รกิ จหนุ่ มที่ป ระสบความส าเร็ จ
พวกเขารู้สึ กว่า ได้ รับ การทรงเรี ย กเพื่อจะได้ ช่ วยเหลื อครอบครั วผู้อพยพที่ได้
หลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่รอบๆ ท่าเรือ โรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ไปจนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เมื่อจินตนาถึงก็เ กิดความสุ ขใจ ภาพเด็กๆ ในโรงเรียนจานวน 800 คน
เริ่มต้นทุกวันด้วยการอ่านห้องชั้นบนฉบับภาษาสเปน (เอล อะโปเซนโต อัลโต : อีเอเอ.)
เด็กๆ มีส่วนร่วมในการอ่านพระคัมภีร์ บทภาวนาในแต่ละวันหลังจากนั้นพวกเขา
ได้อภิปรายถึงเรื่องที่ได้ยินและฟังนั้น ครูคนหนึ่งบอกว่า “พวกเขำได้แสดงออก
ถึ ง ควำมห่ ว งใยในคำอธิ ษฐำน และใช้ข้ อ คิ ด ประจ ำวั นจำกบทภำวนำติ ด
กระดำนบอร์ดของโรงเรียนเพื่ อให้ ทุกคนคิดใคร่ครวญและใช้เรื่องรำวต่ำงๆ
จำกบทภำวนำฝึกฝนชีวิตตลอดปีกำรศึกษำนั้นๆ” จากการทาเช่นนี้ทุกๆ วัน
เป็นเวลาที่เด็กๆ คุณครูได้ช่วยกันจัดเตรียมห้องไว้สาหรับพระเจ้า ซึ่งเป็นความจริง
ในชีวิตประจาวันของพวกเขา
พวกเราที่ทาพันธกิจห้องชั้นบนทุกคนก็ประสงค์ช่วยให้แต่ละคนได้จัดเตรียม
ห้องสาหรับพระเจ้าทุกๆ วันด้วย ผ่านการภาวนาอธิษฐาน การฝึกอธิษฐานเป็น
หัวใจสาคัญของชีวิตและพันธกิจพระเยซูคริสต์และเช่นเดียวกัน การฝึกภาวนา
อธิษฐานนี้ก็เป็นหัวใจของเราทุ กคนเมื่ อทาพันธกิจห้องชั้นบนนี้ จากหนังสือเล่ ม
เล็ กๆ นี้ ซึ่งเด็กๆ เรีย กว่า อี เอเอ. (El Aposento Alto) ได้ ช่วยพวกเขาให้
เตรียมชีวิต จิตใจเพื่อฟังพระสุรเสียงและรับการอภิบาลจากพระเจ้า เวลาเล็กน้อย
ที่เราได้ใช้แต่ละวันเพื่อการอธิษฐานได้ให้เราจดจาความรักของพระเจ้าสาหรับเรา
ในการด าเนินชีวิต เป็นทางที่เราจะอวยพรชีวิตคนอื่นๆ และคนรุ่นใหม่ที่จะทา
ตามเช่นกัน
สตีเฟน ดี. ไบรอันท์
อดีตบรรณาธิการพันธกิจห้องชั้นบนโลก
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ดัชนี
ครอบครัว, ควำมสัมพันธ์
คริสเตียน / ตัวอย่ำง
ควำมดี / ควำมรัก / กำรให้อภัย
ชุมชนคริสเตียน
เชื่อวำงใจ / ฟังพระเจ้ำ
เติบโตฝ่ำยวิญญำณ
พระเจ้ำทรงนำ
บำบัดรักษำ / เจ็บป่วย
ประกำศข่ำวดี
ประทับอยูด่ ้วย
เปลี่ยนผ่ำน
เปลี่ยนสภำพ / เริ่มต้นใหม่
พระเจ้ำทรงจัดเตรียม / ควำมเข้มแข็ง
พันธกิจ / เยี่ยมเยียน, บริกำร
ควำมมัน่ ใจ
โมทนำพระคุณ / กำรสรรเสริญ
ควำมยินดี
ควำมรอด
วัตถุนิยม / บันเทิงเริงรมย์
วำงใจในพระเจ้ำ

กรกฎาคม 8, 31
กรกฎาคม 11
กรกฎาคม 1, 7, 15, 23
กรกฎาคม 6
กรกฎาคม 3, 21, 25, 26, 28
กรกฎาคม 13, 28
กรกฎาคม 17
กรกฎาคม 8
กรกฎาคม 4, 18
กรกฎาคม 18
กรกฎาคม 16, 21, 25
กรกฎาคม 24, 29
กรกฎาคม 1, 17, 18,19, 20, 23
กรกฎาคม 6, 11
กรกฎาคม 9
กรกฎาคม 20
กรกฎาคม 6, 11
กรกฎาคม 10
กรกฎาคม 2, 13, 29

วิตก กังวล
สงสำร
สันติสุข
สัมพันธ์กบั พระเจ้ำ
สูญเสีย
หนุนใจ / ชูใจ
อธิษฐำน
อำชีพ / ชีวิตกำรทำงำน
อ่ำน, ศึกษำพระคัมภีร์

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

ชำวสะมำเรียใจดีที่ประตูโรงแรม
แดเนียล บอนเนลล์
(จิตรกรร่วมสมัย สหรัฐอเมริกำ)
อธิบำยภำพ : โมนำ เบกำซำว เคฟ
-----------------------------------------------------------------------------ภาพชาวสะมาเรียใจดีที่หน้าประตูโรงแรม ที่วาดโดยจิตกรแดเนียล
บอนเนลล์ บันดาลใจดิฉันให้พิจารณาเรื่องที่คุ้นกันดีนี้จากมุมมองเจ้าของ
โรงแรม ดิฉันจินตนาการดังนี้ ชาวสะมาเรียผู้นั้นยืนอยู่ในเงามืด แต่เจ้าของ
โรงแรมจาเขาได้ทันที เพราะชาวสะมาเรียผู้นี้เป็นลูกค้าประจากันมานาน
คืนนั้นเขาอุ้มร่างคนที่ดูเหมือ นตายแล้ว และคงจะบอกเจ้าของโรงแรมว่า
“เขำบำดเจ็บสำหัส เรำต้องเอำใจใส่ดูแลเขำให้ดี ” บางทีเจ้าของโรงแรม
อาจจะคิดว่า แต่คนเจ็บนี้เป็นชาวยิวนี่ แล้วจะมีไหมที่ชาวยิวจะเอาใจใส่ ดูแล
คนสะมาเรียบาดเจ็บบ้าง แต่เขาก็ดูแลชายคนนั้นอย่างดียิ่ง
ดิฉันจินตนาว่าชาวสะมาเรียคงพูดกับเจ้าของโรงแรมว่า “ผมต้องไป
ก่อนนะ ชำยแปลกหน้ำ คนนี้ผ มไม่ รู้ จัก แต่เ ขำจำเป็ นต้องได้รับ ควำม
ช่วยเหลือ ผมแน่ใจว่ำ คุณจะดูแลเขำเป็นอย่ำ งดี เมื่อกลับมำทำงนี้อีก
ผมจะจ่ำยให้คุณเป็นพิเศษรวมทั้งค่ำดูแลเขำด้วย” บางทีเจ้าของโรงแรม
คงจะคิดถึงแต่เรื่องเงินและชื่อเสียงของโรงแรมเท่านั้น เขาคงสงสัยว่าอะไร
ทาให้คุณคิดว่าผมจะเอาใจใส่ดูแลชาวยิวคนนี้ คงเพราะเขาไว้ใจผม แล้วผม
จะทาให้เขาผิดหวังได้อย่างไรกัน
ภาพวาดนี้ทาให้เราแต่ละคนเห็นว่าชาวสะมาเรียจายอม ถึงจะทา
ด้วยความเคยชินแต่ก็ ท าอย่างแข็ง ขัน และบางที ครั้งต่อไปหากเจ้าของ
โรงแรมพบคนที่ต้องการความช่วยเหลือ อีก เขาคงตอบสนองต่างจากเดิม
เพราะประสบการณ์ที่ได้รับจากชาวสะมาเรียใจดี บางทีคราวหน้า หากเรา
พบใครบางคนที่จาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ เราก็คงตอบสนองต่างจาก
เดิมด้วย
-----------------------Cover photo courtesy of the artist. © 2000 Daniel Bonnell. Prints
of cover art are available at www.bonnellart.com.
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แค่อวัยวะเล็กๆ เท่ำนั้นหรือ

1 ก.ค
2017
วันเสำร์ อ่ำน 1 โครินธ์ 12:12-25
ความจริงมีอวัยวะหลายอย่าง แต่ก็ยงั เป็นร่างกายเดียวกัน
และตาจะว่าแก่มือว่า “ข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้า” ก็ไม่ได้ หรือศีรษะจะว่า
แก่เท้าว่า “ข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้า” ก็ไม่ได้.....(1 โครินธ์ 12:20-22)

ผมเป็นพนักงานผลิ ตกระจกรถยนต์ ซึ่งส่งอุปกรณ์การผลิตมาบนสายพาน
ให้พวกเขาแต่ละคนประกอบชิ้นส่วนต่อกันไปเป็นแถวจนแล้วเสร็จ บางครั้งผมรู้สึก
น้อยใจขณะทาหน้าทีส่ ่วนที่ได้รับมอบหมาย เพราะบทบาทของผมดูเหมือนไม่สาคัญ
อะไรเลย แต่ก็เตือนสติตนเองว่า ถ้าผมไม่ทาหน้าที่ส่วนของผมให้ถูกต้อง และตรงเวลา
พอดี กับคนที่ทาถั ดไป งานจะกระทบไปทั้งกระบวน ผมเข้ าใจ ความจริ งว่ากระจก
รถยนต์มีความหมายมากสาหรับคนขับรถ
การทาหน้าที่คริสเตียนด้ านบริการนั้ น
เราอาจเห็ น ว่ าเป็ น บทบาทด้ อยค่ า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าสามารถช่วยข้าพเจ้า
ตั วอย่ างเช่ น การช่ วยให้ คนอื่ นรู้ สึ กยิ นดี
ให้ใช้ทักษะทุกอย่างที่มีอยู่
ที่เราต้ อนรับเขาเข้ าร่วมนมั สการด้ วยกั น
รับใช้ผู้อื่น
ความรู้ สึ ก เช่ น นั้ น มี อิ ท ธิ พ ลช่ ว ยชั ก น า
พวกเขาเข้ า สู่ พ ระมรรคาของพระเจ้ า
ถึงเราไม่อาจจะเข้าใจความจริงดีนั้นนัก แต่พระเจ้าทรงสามารถแสดงความรัก
และห่ วงใยได้ อย่ า งเหลื อเชื่ อ เราคื อ มื อ และเท้า ของพระองค์ ใ นโลกนี้ การ
ปรนนิ บั ติ ซึ่ง กั น และกั น กั บ การได้ รับ ใช้ ผู้ ที่ อยู่ นอกคริ ส ตจัก รเป็ นสิ ทธิ พิเ ศษ
อย่างหนึ่งของการเป็นอวัยวะในร่างกายของพระคริสต์ แม้เราอาจจะมองไม่เห็น
ผลงานของเราในบั้นปลาย แต่พระเจ้าทรงเห็นว่าการมีส่วนเล็กๆ น้อยๆ ในร่างกาย
ของพระคริสต์ เป็นการช่วยแพร่พระกิตติคุณเข้าไปในชีวิต ของคนที่อยู่รอบข้าง
และในโลกกว้าง
อธิษฐำน พระเจ้าที่รักยิ่ง ขอบพระคุณที่ทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็น
อวัยวะที่มีอยู่หลากหลายในร่างกายของพระองค์ และทรงเสริมกาลังให้สามารถ
รับใช้พระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เคธ ออสมุน (โอไฮโอ)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่ทางานในสายพานการผลิต
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สิ่งสำคัญที่แท้จริง
2 ก.ค
2017
วันอำทิตย์ อ่ำน 1 สุภำษิต 3:13-18
พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า “ดูเถิด เราวางศิลาไว้ในศิโยนเพื่อเป็นรากฐาน
คือศิลาที่ทดสอบแล้ว เป็นศิลามุมเอกอย่างประเสริฐ เป็นรากฐาน
อันมั่นคง ‘เขาผู้นั้นที่วางใจจะไม่รีบร้อน’ (อิสยำห์ 28:16)
เมื่อเวลาหลายปีผ่านไป ผมกับภรรยามาถึงจุดที่ไม่สามารถดูแลบ้านได้อีก
ต่อไปแล้ว ลูกๆ โตเป็นผู้ใหญ่และพากันออกจากบ้านหมด อายุการทางานของเรา
ก็สิ้นสุดลงแล้ว สิ่งที่ครั้งหนึ่งเป็น “งำนควำมรัก” กลับกลาย เป็นแค่ “งำน” อย่างหนึ่ง
เท่านั้นเอง ถึงเวลาที่ต้องย้ายออกจากบ้านเสียที
การย้ายออกจากบ้านไม่ใช่เรื่องง่า ย แต่จะยากขึ้นถ้าคุณรู้ว่ามีหลายสิ่ ง
ที่รวบรวมไว้และทะนุถนอมมานาน เดี๋ยวถึงเวลาจะต้องทิ้งไว้ข้างหลังตลอดไป เราจึง
อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้ตัดสินใจทาในสิ่งที่เราตัดสินใจด้วยตนเองไม่ได้
แล้วผมก็ราลึกถึงเรื่องน่าอัศจรรย์ทั้งหมดใน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระคัมภีร์ คือเรื่องชายและหญิงที่สละทรัพย์สมบัติ
ถ้าเราอยู่กับพระเจ้า
ทั้งหมดที่มีอยู่และวางใจในพระปัญญาของพระเจ้า
ก็เท่าอยู่บ้านเสมอ
เท่านั้ น เมื่อรู้ว่าพระองค์ ทรงรั กเราเสมอ และจะไม่
ทรงนาเราหลงทาง ทาให้ ก้า วแรกของการย้า ยออกจากบ้ า นที่แ สนลาบากนั้ น
ง่ายขึ้นมาก ผมกับภรรยารู้ว่าถึงเราจะสละสมบัติฝ่ายโลกก็ไม่เป็นไร เพราะแสวงหา
น้าพระทัยและการเชื่อฟังพระเจ้าคือสิ่งสาคัญที่แท้จริง
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายลืมว่า ตราบใดที่อยู่ กับ
พระองค์ ข้าพระองจะไม่สูญเสียอะไรเลย ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
มาร์ค เอ. คาเตอร์ (เท็กซัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่กาลังย้ายไปอยู่บา้ นใหม่
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หัดเดินใหม่

3 ก.ค
วันจันทร์ อ่ำน อิสยำห์ 40:27-31
2017
แม้เขาล้ม เขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาว
เพราะว่าพระหัตถ์พระเจ้าพยุงเขาไว้ (สดุดี 37:24)
ดิฉันหายจากการผ่าตั ดรวมถึ งการทากายภาพบาบั ดอย่างเข้มข้น เพื่อฝึ ก
กล้ามเนื้อขาข้างที่อ่อนแอให้กลับแข็งแรงขึ้นมาใหม่ เริ่มต้นด้วยการนวดเบาๆ แล้ว
ค่อยๆ ขยับเท้าทีละน้อยชั่วครู่ หลังจากนั้นก็ฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ต่อด้วยฝึกเดิน
บนลู่วิ่งสายพาน โดยยึดที่จับบนสายพานให้แน่นมิฉะนั้นจะล้ม ขณะที่ดิฉั นฝึกขา
ทั้งสองข้ างให้เดินถูกวิธี การทากายภาพบาบัดทุกวันนั้น ต้องใช้ เวลาและความ
พยายามแต่ก็คุ้มค่า เพราะแต่ละวันดิฉันรู้สึกแข็งแรงขึ้นทีละน้อย
ฉั น ก าลั ง เรี ย นรู้ ว่ า การเดิ น ฝ่ า ย
ข้อคิดสำหรับวันนี้
วิ ญ ญาณนั้ น ดิ ฉั น ก็ ต้ อ งฝึ ก วิ นั ย อย่ า ง
เมื่อเราสะดุดล้ม พระเจ้า
ทรงอยู่ด้วยช่วยฉุดให้ลกุ ขึ้น เดี ย วกั น มิ ฉ ะนั้ นจะท าให้ เ ดินสะดุ ด ล้ ม
เอาง่ ายๆ ถ้ าละเว้ นการภาวนาอธิ ษ ฐาน
และประทานกาลังให้
ประจาวัน เพราะไม่มีเวลาต้องรีบไปทางานอืน่
นานเข้ากล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณจะอ่อนแรงลง พอถึงถูกชีวิตประจาวันท้าทายจะไม่
สามารถเดินผ่านไปได้ด้วยความมั่นใจ แต่ถ้านมัสการพระเจ้า อธิษฐาน และอ่าน
พระคัมภีร์เป็นประจา ดิฉันจะเดินกับพระเจ้าได้อย่างเข้มแข็ง ถ้าเกิดเรื่องเดือดร้อน
และล้ มลง พระองค์จะทรงฉุ ดดิฉั นลุกขึ้น และให้โอกาสดาเนินชี วิตฝ่ ายวิญญาณ
ได้อีก
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงอยู่ด้วย เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายผ่าน
การท้าทายของชี วิต โปรดช่วยหนุนใจข้าพระองค์ให้ ปรารถนาจะเดิ นใกล้ ชิดกั บ
พระองค์มากยิ่งขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ซูซาน วอลเกอร์-สปิง (นิวยอร์ก)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กาลังฟื้นสภาพหลังผ่าตัด
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มิตรสหำย
วันอังคำร อ่ำน มัทธิว 21:18-22
สิ่งสารพัดซึง่ ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้
(มัทธิว 21:22)

ดิฉันให้เพื่อนคนหนึ่งขอยืมเจ้านอร์แมน ม้าของดิฉันไปได้เกือบหนึ่งปีแล้ว
เมื่อฤดูร้อนมาถึงดิฉันจึงรู้ว่าตนเองรู้สึกว้าเหว่แค่ไหนที่ไม่มีมันอยู่ด้วย ดิฉันเคยพูด
กรอกหูเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของดิฉันให้มันฟัง
เมื่ อเจ้านอร์ แมนไปอยู่ ที่อื่น ดิ ฉั นถึ งได้ รู้ว่าไม่ จาเป็ นต้ องบอกความรู้ สึ ก
ของตนเองให้ม้าฟังเท่านั้น แต่สามารถเล่าให้พระเจ้าฟังก็ได้ เพราะรู้แล้วว่าพระเจ้า
ทรงประทับอยู่กับดิฉั นเสมอและจะเป็นเช่นนี้ ตลอดไป ดิฉั นจึงยอมรับบั พติศมา
เพื่อปรับปรุงชีวิตตนเองให้ดีขึ้นและพยายามจะเป็นเหมือนพระคริสต์
ดิฉั นรู้ ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงบอกว่าเมื่ อใดจะถึ งเวลารั บบั พติ ศมา
ถึงจะรู้ว่าชีวิตของดิฉันไม่มีวันดีพร้อมทุกอย่างเหมือนพระเจ้า แต่ก็อยากพยายาม
ทาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ เราทุกคนสามารถฟังพระดารัสของพระเจ้า และได้ยิน
เสี ยงกระซิ บของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่ทรงบอกให้รู้ว่าเราจะโตขึ้ นในความเชื่ อ
ได้ด้วยวิธีไหน และจะกระชับความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งกับพระองค์ได้อย่างไร
อธิ ษฐำน ข้ าแต่ พระเจ้าพระบิด าขอบพระคุ ณ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ที่ทรงฟัง ค าอธิ ษฐานของข้ าพระองค์ ทั้ งหลาย
พระเจ้าทรงฟังข้าพเจ้า
โปรดสถิ ตอยู่ ด้ วยและช่ วยข้ า พระองค์ หนุ นใจ
ตลอดเวลา
ผู้อื่น ให้ พบพระมรรคาของพระองค์ ขออธิษฐาน
ตามที่ พ ระเยซู ท รงสอนว่ า “ข้ ำ แต่ พ ระบิ ด ำ
ขอให้ พระนำมของพระองค์ เป็ นที่ เคำรพสั กกำระ ขอให้ แผ่ นดิ นของพระองค์
มำตั้งอยู่ ขอทรงโปรดประทำนอำหำรประจำวันแก่ข้ำพระองค์ทั้งหลำย ทุกๆ วัน
ขอทรงโปรดยกบำปผิดของข้ำพระองค์ทั้ งหลำย ด้ วยว่ำข้ำพระองค์ ยกควำมผิด
ของทุ กคนที่ ท ำผิดต่ อข้ ำพระองค์ นั้น ขออย่ำทรงนำข้ำพระองค์ เข้ำไปในกำร
ทดลอง.....สืบๆไปเป็นนิตย์” อาเมน (ลูกา 11:2-4)
ลิเดีย ฮาร์เบอร์ (มอนทานา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนทีย่ ังไม่รู้จักพระเจ้า
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ทรงตอบคำอธิษฐำน
วันพุธ อ่ำน กิจกำร 8:26-38

5 ก.ค
2017

ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สงั่ ฟีลิปว่า “จงลุกขึ้น ไปยังทิศใต้
ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซา” (ซึ่งเป็นทางเปล่าเปลี่ยว)
ฝ่ายฟีลิปก็ลกุ ขึ้นไป และดูเถิดมีชาวเอธิโอเปียคนหนึง่ เป็นขันที ...
(กิจกำร 8:26-27)
ผมได้ กลิ่ นสี ภาพชิ้นล่า สุด ของผมที่ใกล้ จะแห้ง ขณะคุกเข่ า อธิษฐานว่า
“ขอบคุณพระเจ้ำที่ทรงดลบันดำลใจข้ำพระองค์ให้ทำงำนชิ้นนี้ เดี๋ยวนี้ข้ำพระองค์
จะส่งไปให้ใครดี” พระเจ้าทรงให้ผมคิดถึงพี่สาว แต่ผมทูลพระองค์ว่า “พี่สำว
ของข้ำพระองค์เป็นคนไม่เชื่อว่ำมีพระเจ้ำหรอก” เธอจะทาตาขึงทุกครั้งที่ได้ยินใคร
พูดถึงเรื่องศาสนา แต่ผมก็ยอมทาตามที่พระเจ้าทรงดลใจ และเขียนคาอธิบาย
แนบไปด้วยว่า พระเจ้าทรงบอกให้ผมส่งภาพวาดนี้มาให้เธอ หลายสัปดาห์ต่อมา
ผมได้ รับ คาตอบจากพี่ส าวว่า “พี่ กำลังอธิษฐำนขอหมำยสำคั ญจำกพระเจ้ ำ
หลังจำกนั้นไม่ถึงชั่วโมงก็ได้รับภำพนี้จำกเธอ พออ่ำนคำพูดที่เธอบอกว่ำพระเจ้ำ
ทรงดลใจให้เธอวำดภำพนี้สำหรับพี่ พี่ถึงกับร้องไห้และเปิดใจต้อนรับพระองค์”
พี่สาวคงคิดว่าผมคือ คาตอบที่เธออธิษฐานทูลขอพระเจ้า แต่ที่จริงแล้วเธอนั่น
แหละคือคาตอบตามที่ผมอธิษฐาน พระเจ้า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ทรงช่ วยให้ ค าอธิ ษ ฐานของเราทั้ ง สองมา
วั
น
นี้ข้าพเจ้าจะสนใจ
บรรจบกันตรงรอยต่อของจุดเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญ ทาให้ชีวิตของเราทั้งสองดีขึ้น
ว่าพระเจ้าจะทรงนาไปที่ไหน
ตอนเป็ น นั ก โทษประหารอยู่ ใ นคุ ก
ผมถามตนเองบ่ อยๆ ว่าพระเจ้า จะทรงใช้ ผมได้อย่ างไรและทาไม ผมต่ อสู้ กับ
ความรู้สึกที่ว่าตนเองเป็นคนไร้ค่า แม้จะเชื่อและกลับใจใหม่โดยสุจริต และพระดารัส
ในพระคัมภีร์จะตรัสว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสาหรับเราแต่ละคน จดหมายของพี่สาว
ยืนยันว่าพระองค์ทรงทางานทางอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของพระคริสต์ ซึ่งรวมถึง
ผมและพี่สาวของผมด้วย
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าที่รักยิ่ง ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทงั้ หลายเชื่อฟังและทา
ตามพระวิญญาณของพระองค์ แม้จะไม่รู้และไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์กาลังพยายามทา
ให้สาเร็จ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
จอร์จ ที. วิลเคอร์สัน (นอร์ธ คาโรไลน่า)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ครอบครัวของนักโทษ
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เตรียมพร้อมเสมอ
6 ก.ค
วันพฤหัสบดี อ่ำน มัทธิว 25:1-13
2017
จงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้กาหนดวันหรือโมงนั้น
(มัทธิว 25:13)
พวกเราเจ้าหน้ าห้ องครั วต้ องรั บผิ ดชอบรั กษาที่ ทางานให้ สะอาดหมดจด
ก่อนกลับบ้านทุกวันดิฉันกับเพื่อนร่วมงานจะทาความสะอาดเครื่องใช้ในครัว ขัดพื้นห้อง
และเช็ดโต๊ะในห้องรับประทานอาหาร การรักษาที่ทางานให้สะอาดเป็ นเรื่องสาคั ญ
เพื่อป้องกั นสุ ขภาพของลูกค้า เราอาจจะเดื อดร้อนถ้ าไม่ ทาตามความต้องการของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่บางคนจะมาตรวจความสะอาดของเราบ่อยครั้ง โดยเรา
ไม่มีทางรู้ว่าพวกเขาจะมาเมื่อไร นี่คือสาเหตุที่เราต้องทาความสะอาดกันทุกวัน
ความจ าเป็ นต้ องขยั นเช่ นนี้ ท าให้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ดิ ฉั น คิ ด ถึ ง การเสด็ จ มาครั้ ง ที่ สองของ
ถ้าพระองค์เสด็จกลับมาอีก
ข้าพเจ้าจะเตรียมตัวไว้ต้อนรับ พระเยซู ค ริ สต์ ข้ อพระคั มภี ร์ ที่ อ่ า นวั นนี้
หนุ น ใจให้ เ ราเฝ้ า ระวั ง อยู่ เ สมอ หญิ ง
พระเยซูอย่างไรดี
พรหมจารี ย์ มีปั ญญาห้าคนที่เตรี ยมน้ ามั น
พิเศษไว้เติมตะเกียงฉันใด เราก็ต้องเตรี ยมตั วเสมอเพื่อต้อนรับการเสด็จมาอีกครั้ ง
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ความเชื่อมั่นในพระเจ้าและการทาตามพระบั ญญัติ ของพระองค์จะทาให้
เราพร้อมต้อนรับพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอีก เวลานั้นดิฉันปรารถนาจะอยู่ใน
หมู่คนที่เตรียมตัวต้อนรับพระองค์ และได้เข้าอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าชั่วนิรันดร์
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้เดินอยู่ในพระมรรคาของ
พระองค์ทุกวัน จนกว่าพระคริสต์เสด็จกลับมาอีก อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์
อาเมน
อามี สุทิกดิยา (นอร์ธ ไรน-เวสต์ฟาลิยา เยอรมัน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน พนักงานเสิร์ฟอาหาร
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รำกแข็งแรง

7 ก.ค
2017
วันศุกร์ อ่ำน ยอห์น 15:1-10
เมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วฉันใด จงปฏิบัติพระองค์
ด้วยฉันนั้น จงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์ และมั่นคง
อยู่ในความเชื่อ ตามที่ท่านได้รับคาสั่งสอนมาแล้ว และจงบริบูรณ์
ด้วยการขอบพระคุณ (โคโลสี 2:6-7)
ทุ ก วั น ดิ ฉั น จะไปเดิ น ที่ ริ ม ทะเลสาบซึ่ ง มี ต้ น สนไซเปรซ ( taxodium
distichum) ขึ้นเป็นแถวตามชายฝั่งเป็นประจา วันหนึ่งดิฉันหยุดเพื่อดูต้นหนึ่งอย่าง
ใกล้ชิด จึงเห็นรากขนาดใหญ่ของมันพันกันแน่นหนา มีบางรากโอบรอบต้นของมัน
บางอันยื่นออกไปไกล และดูเหมือนจะมีรากงอกจากลาต้นด้วยรากจานวนมากเหล่านั้น
เหมือนจะประสานกันไว้ ทาให้รู้สึกทึ่งในระบบรากที่แข็งแรงของมัน
เห็ นแล้ วคิ ดถึ งเรื่ องความสั มพั นธ์ ในชี วิ ต
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ของเรากับพระเจ้า ว่าช่างเหมือนกับไม้ต้นนี้ เรา
ข้าพเจ้าจะหยัง่ รากลึก
จาเป็นต้องมีรากที่เข้มแข็งคอยพยุงเราไว้ บางราก
ในความรักของพระเจ้า
เหยียดตรงและสูงส่งคล้ายกับคาสอนที่เราได้รับ
โดยตรงจากพระคั มภี ร์และคริ สตจักร บางราก
ผูกพันและประสานกันเป็นกลุ่มๆ เช่นกลุ่มเพื่อนและกลุ่มครอบครัวที่คอยจุนเจือ
อยู่รอบข้าง คอยสนับสนุนเราด้วยความรักไว้ อันแนบแน่น ส่วนรากที่ยื่นไปไกล
จากลาต้น เตือนให้รู้ว่าเราต้องยื่นมือให้ความช่วยเหลือเจือจานผู้อื่นด้วยความรัก
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ดิ ฉั นใช้ ภาพระบบรากที่เข้ มแข็ งของต้ นสนไซเปรซนี้ เป็ นแนว
ดาเนินชีวิต และรู้ตัวว่าดิฉันเองก็ต้องการแรงสนับสนุนหลายรูปแบบเพื่อจะได้
แข็งแรง และมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
อธิ ษฐำน ข้ าแต่ พระเจ้ าพระผู้ บริ สุ ทธิ์ โปรดช่ วยข้ าพระองค์ ทั้ งหลายให้ รู้ ว่ า
ข้าพระองค์ติดสนิทพระองค์ และแนบชิดกับชุมชนแห่งความเชื่อเหมือนรากที่ติด
กับลาต้นของมัน ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แพทริเชีย เอ็ม. แดนิลส์ (ฟลอริดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน กลุ่มต่างๆ ที่สนับสนุนกันและกัน
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กำรแบ่งปันควำมเชื่อของผม

วันเสำร์ อ่ำน 1 เปโตร 3:13-16
ท่านทั้งหลายต้องปลงใจไว้ว่าจะไม่คิดนึกก่อนว่าจะแก้ตัวอย่างไร
ด้วยว่าเราจะให้ปากและปัญญาแก่ท่านซึง่ ศัตรูทั้งหลายของท่าน
จะต่อต้านและคัดค้านไม่ได้ (ลูกำ 21:14-15)

ตอนเป็ นนั กศึ กษาแลกเปลี่ ยนที่ประเทศญี่ ปุ่ น ผมรู้ สึ กว่าตนเองไปอยู่ ในที่
แปลกถิ่นและมีปัญหา เพื่อนคนหนึ่งเชิญผมไปรับประทานอาหารเย็นเพื่อฉลองวันเกิด
ด้ วยกั น ที่ นั่ นมี แ ขกอี กสามคนที่ ผ มไม่ รู้ จั ก
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าให้ ขอบคุณพระเจ้าที่เราทุกคนเป็ นนักศึ กษาจาก
มหาวิทยาลัยเดียวกัน จึงมีหลายเรื่องที่คล้ายกัน
แบ่งปันความเชื่อได้
ส าหรั บพู ดคุ ยระหว่างรั บประทานพิ ซซาและ
ทุกสถานการณ์
พาสตา
แล้วเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งก็ถามผมว่า “คุณนับถือศำสนำอะไร” ผมตอบว่า
“ผมเป็ นคริ สเตี ยน” เธอกั บเพื่อนผู้ หญิ งอี ก คนหนึ่ ง จึง ถามเรื่ องความส าคั ญ
ของศาสนา ว่า ผมเชื่ออะไร และเลยไปถึ ง เรื่ องการเมื องและวิกฤตการณ์ ข อง
เศรษฐกิจโลก เพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเริ่มถามถึงเรื่องความเชื่อหลักของนิกายที่ผม
สังกัด และลงท้ายด้วยการถามเรื่องตรีเอกานุภาพ หลังจากคุยกันนานสองชั่วโมง
ผมจึง รู้ว่าเพื่อนใหม่สามคนนี้ นับถือศาสนาอื่น และก็บอกว่าพวกเขาเพิ่งเข้าใจ
คริสต์ศาสนาดีขึ้น
ระหว่ างเดิ นทางกลั บหอพัก ผมถามตนเองว่าที่ ผมพูดไปนั้ นเป็ นความจริ ง
หรือไม่ ผมแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์กับพระคริสต์คือศูนย์กลางชีวิตของผมหรือไม่
ผมช่วยให้อื่นเห็นว่าความรักคือจุดสาคัญและแก่นความเชื่อของผมไหม ข้อพระคัมภีร์
ที่อ่านวันนี้ทาให้ใจผมมีสันติสุข ตราบใดที่เรารักษาความสัมพันธ์กับพระคริสต์ไว้ เราก็
เชื่อได้ว่าพระเจ้าทรงช่วยเราให้พูดและทาสิ่งที่ถูกที่ควรตามกาลเวลา
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ถวายเกียรติพระองค์โดย
ทุกสิ่งที่พดู และที่ทา เพื่อให้ผู้อื่นได้รู้จักพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ริชาร์ด เมล คาปลิส (เบงเกต ฟิลิปปินส์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน นักศึกษาแลกเปลี่ยน
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สรรเสริญทุกวัน
วันอำทิตย์ อ่ำน สดุดี 103:1-5

9 ก.ค
2017

นี่เป็นวันซึ่งพระเจ้า ได้ทรงสร้าง ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในวันนั้น
(สดุดี 118:24)
ชีวิตของเรายุ่งวุ่นวายและเต็มด้วยความรับผิดชอบไม่สิ้นสุด ดิฉันจมอยู่ใน
ปลักแห่งความวุ่นวายและถูกกดดันด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน บ่อยครั้งชีวิตของ
ดิฉันแต่ละวันจบลงด้วยความเครียดและเหน็ดเหนื่อยแทบทนไม่ไหว
ไม่ นานมานี้ ขณะที่ดิฉั นพาลู กอายุส ามขวบเข้ านอน เธอพูดกั บดิ ฉัน ว่า
“คุณแม่หนูคิดว่ำพรุ่งนี้จะเป็นวันสวยงำมนะคะ” คาพูดง่ายๆ ของเธอมีผลต่อ
ดิฉันอย่างล้าลึก เตือนดิฉันให้คิดว่าแต่ละวันพระเจ้าประทานให้เต็มด้วยความงาม
และพระพรมากมาย เดี๋ยวนี้แทนจะกลุ้มใจที่ทางานไม่แล้วเสร็จหรือเป็นกังวล
ถึงวันพรุ่งนี้ ดิ ฉันจะคิ ดทบทวนถึงพระพรที่รับ มาแล้ ว ดิฉั นพยายามนึกถึ งความ
สวยงามที่มีอยู่รอบตัว และมุ่งมองสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้ พร้อมกับอธิษฐาน
ขอบพระคุ ณพระองค์ เพราะดิ ฉั น สนใจพระคุ ณ ของพระเจ้า มากขึ้ น ทาให้
มองเห็นงานที่พระองค์ทรงทาในชีวิตของดิฉันและในโลกได้ชัดขึ้น
เดี๋ยวนี้ดิฉันกับลูกต้อนรับวันใหม่ด้วยการท่อง สดุดี 118:24 ด้วยกันทุกเช้า
วันไหนที่มีความทุกข์และหนักใจดิฉันจะท่องซ้าๆ ตลอดวัน เดี๋ยวนี้แม้ชีวิตของดิฉัน
จะมีงานยุ่งเหยิงและซับซ้อน ดิฉันก็ยังสามารถประกาศได้เช่นเดียวกับผู้แต่งเพลง
สดุดีว่า “จิตใจของข้ำเอ๋ย จงถวำยสำธุกำรแด่พระเจ้ำ และอย่ำลืมพระรำชกิจ
อันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์” (สดุดี 103:2)
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ผู้ ป ระเสริ ฐ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ขอบพระคุ ณ ที่ ท รงอ านวยพระพรให้
ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้า
มากมายหลายอย่ า ง ขอให้ ข้ า พระองค์
เพราะความงามและพระพรที่
ทั้งหลายปล่อยวางความกดดันไป เพื่อจะได้
ทรงประทานให้ในแต่ละวัน
โมทนาและขอบพระคุณพระองค์ ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
จูลี คาเลจา (มิชแิ กน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน โมทนาพระคุณสาหรับพระพรที่ได้รับวันนี้
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ควำมเชื่อและกำรสรรเสริญ

วันจันทร์ อ่ำน ลูกำ 6:12-19
คราวนั้นพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน
และได้อธิษฐานต่อพระเจ้าคืนยังรุง่ (ลูกำ 6:12)

ไฟแดงที่ ทางแยกดู นานราวกั บ จะไม่ สิ้ นสุ ด ดิ ฉั นนั่ ง อยู่ ในรถยนต์ ด้ ว ย
ความรู้สึกโกรธแทบทนไม่ไหว จึงเคาะนิ้วกับพวงมาลัยรถ เพราะมีงานต้องทายาว
เหยียดรออยู่
แล้วก็นึกสะดุดใจขึ้นมาว่า วันนี้มีเวลาอื่นไหมที่จะสงบใจฟังพระเจ้าตรัส
กับดิฉัน มีเวลาอื่นหรือไม่ที่จะอธิษฐานนึกถึงบรรดาคนใกล้ชิดที่อยู่ในใจ เมื่อได้
อธิษฐานแล้วใจของดิฉันก็สงบลง พอไฟจราจรเปลี่ยนดิฉันจึงขับรถออกไป ไฟเขียว
ของดิฉันมีหลากหลายไม่ใช่แค่ทางเดียว
บ่อยครั้ ง ที่เ ราเอาแต่ ส นใจรายการที่
จะต้องทายาวเหยี ยด การสนใจแต่ ที่นี่และ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เดี๋ยวนี้บ่อยครั้งก็ง่ายกว่าที่จะมองหลังจากนี้ไป
การอธิษฐานช่วยเตรียม
แม้ แ ต่ พ ระเยซู ก็ ท รงใช้ เ วลาสงบพระทั ย
ข้าพเจ้าให้พร้อมสาหรับ
รายการที่พระองค์ต้องทาก็ยาวกว่าของดิฉัน
ทางที่อยู่ข้างหน้า
คือหลังจากที่ทรงใช้เวลารักษาโรคและเลี้ยงดู
ประชาชนแล้ว พระองค์ยังต้องสอนเหล่าสาวกของพระองค์อีกต่างหาก ท่ามกลางงาน
เหล่านี้ พระองค์ทรงทาสิ่งหนึ่งที่จาเป็น คือทรงใช้เวลาเดินออกจากฝูงชนเพื่อไป
หาที่สงบอธิษฐาน คิดถึงตอนที่พระเยซูทรงนั่งอยู่เงียบๆ บนยอดเขาตามลาพัง
ช่วยดิ ฉันให้ส ามารถควบคุ มความใจร้ อน และเตือนสติ ให้ ฉวยโอกาสสงบใจที่
เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเพื่ออธิษฐาน
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าที่รัก โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ราลึกว่า เวลาทั้งหมด
ที่ข้าพระองค์มีอยู่เป็นของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แพทริเชีย มาร์ค (จอร์เจีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในท้องถนน
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ปล่อยวำงเกียรติยศและชื่อเสียง

11 ก.ค
2017

วันอังคำร อ่ำน โรม 14:7-9
ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปญ
ั ญา (สดุดี 90:12)

เพลงนมัสการชื่อ “ไม้กำงเขนโบรำณ” มีข้อร้องรับว่า “โดยเหตุนี้ข้ำจึงรัก
ไม้กำงเขน เพรำะว่ำเป็นที่จะวำงภำระลง ข้ำก็คงยึดกำงเขนไว้ให้มั่น แล้ววันหนึ่ง
จะแลกเอำมงกุฎงำม” คริ สเตียนเชื่อว่า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เมื่ออยู่ในสวรรค์ ที่นั่นเราจะละทิ้งเกียรติยศ
ความรักและความคุ้มครอง
และชื่ อเสี ยงฝ่ ายโลกเพื่อจะได้ สวมมุ งกุ ฎ
ของพระเจ้า เป็นเกียรติยศ
สวรรค์
ตอนอายุ 80 ปีกว่าๆ ผมรู้สึกอาลั ย
และชื่อเสียงทีย่ ิ่งใหญ่ของเรา
อาวรณ์ชีวิตที่เคยมี “เกียรติยศและชื่อเสียง”
ซึ่งค่อยๆ หดหายไปตั้งแต่เกษียณงาน หลังเกษียณจากการเป็นศิษยาภิบาลแล้ว
ผมแทบไม่ได้เทศนาและไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการซึ่งครั้งหนึ่งผมเคยชอบมาก
เช่น การเล่นวอลเลย์บอล ว่ายน้า พายเรือแคนนู และการเดินป่า เกียรติยศอย่างหนึ่ง
ซึ่งเคยได้รับมานานกว่า 60 ปี คือใบอนุญาตขับเครื่องบินเล็กเครื่องยนต์เดียว อันเป็น
ประสบการณ์ที่น่าภาคภูมิและชื่นใจ
เมื่อผมไตร่ตรองความหมายของเนื้อร้องที่ว่า “ข้ำก็คงยึดกำงเขน(โบรำณ)
ไว้ให้มั่น” ก็เข้าใจความจริงได้ชัดขึ้นว่า ผมไม่จาเป็นต้องละทิง้ ความรักของพระผู้ไถ่
ที่ทรงประทานให้เราทางชีวติ ความตาย และการเป็นขึ้นมาใหม่ของพระเยซู ร่างกาย
ทีเ่ จ็บปวดและมีข้อจากัดทัง้ หลายของผมมิใช่อุปสรรค์ขัดขวางมิให้ผมมีส่วนร่วมใน
ชีวิตความเชื่อ ผมขอบคุณพระเจ้าสาหรับทุกอย่างตามความหมายของกางเขน และ
มอบความไว้วางใจในพระคุณและความดีที่พระเจ้าทรงมีต่อคนทั้งปวง เป็นมงกุฎ
ที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในชีวิตนี้และชีวิตหน้าที่จะมาถึง
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าที่รัก ไม่ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีอายุหรือความสามารถ
มากน้อยแค่ไหน ข้าพระองค์ก็ปรารถนาจะรับใช้พระองค์ดว้ ยความซื่อสัตย์และจริงใจ
โปรดช่วยข้าพระองค์เทิดทูลพระคริสต์ให้เป็นศูนย์กลางชีวติ ของข้าพระองค์ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
เอลเมอร์ เอ. ดิกสัน (ฟลอริดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ศิษยาภิบาลหลังเกษียณ

15

12 ก.ค
2017

มินิอัศจรรย์

วันพุธ อ่ำน ยอห์น 2:1-11
มีอีกหลายสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทา ถ้าจะเขียนไว้ให้หมดทุกสิ่ง
ข้าพเจ้าคาดว่า แม้หมดทั้งโลกก็น่าจะไม่พอไว้หนังสือที่จะเขียนนั้น
(ยอห์น 21:25)

คุณคงคาดว่าพระบุตรของพระเจ้าทรงเริ่มพันธกิจด้วยการทาการอัศจรรย์
ยิ่งใหญ่น่าตื่นเต้นเช่น ทรงช่วยชีวิตคนตายให้เป็นขึ้นมาใหม่ ทรงเพิ่มจานวนขนมปัง
และปลา หรือที่น้อยลงหน่อยก็คือทรงเดินบนทะเล แต่พระเยซู ทรงเริ่มทาพันธกิจ
ของพระองค์โดยทรงช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดในพิธีสมรสแห่งนึ่ง ซึ่งมีคนมาร่วมงาน
มากกว่าบัตรเชิญที่ส่งออกไป จนเหล้า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
องุ่ น มี ไ ม่ พ อบริ ก าร พระเยซู ต้ อ ง
วันนี้ข้าพเจ้าเห็นมินิอัศจรรย์ที่ไหน
เปลี่ยนน้าให้เป็นเหล้าองุ่น
ถึงการเปลี่ยนน้าให้เป็นเหล้าองุ่น การช่วยผู้คนให้หายป่วยปางตาย และการ
ห้ามธรรมชาติจะไม่ทาให้ใครเป็นขึ้นจากความตาย แต่ก็เผยให้เห็นว่าพระเจ้าทรง
สนพระทัยไม่ เพียงแต่ เรื่ องความเป็ นและความตายของเราเท่านั้ น แต่ ทรงสน
พระทัยชีวิตประจาวันของเราด้วย
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทางานแม้แต่ในเรื่องฝ่ายโลกด้วย ความสั มพันธ์กับ
พระเจ้าผู้ ทรงสนพระทัยแต่ เรื่ องใหญ่ ๆ ในชี วิตของเรา คงจะไม่ ใช่ ความสั มพันธ์
ส่วนตัวมากกว่าการโทรศัพท์แจ้งเหตุร้ายไปที่ 191 แต่พระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพ
ชั่วนิรันดรของเราทรงเลือกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเราเป็นส่วนตัว ไม่ใช่แค่เรื่อง
ใหญ่ๆ เท่านั้น แต่ในชีวิตประจาวันของเราด้วย
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ สาหรับการอัศจรรย์เล็กๆ น้อยๆ ที่แสดง
ให้เห็นว่าพระองค์ทรงรักและห่วงใยข้าพระองค์ทั้งหลายมากแค่ไหน ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
เจมส์ เอ็น. วัตคินส์ (อินเดียน่า)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่เตรียมเข้าสู่พิธสี มรส
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กลับบ้ำนโดยปลอดภัย
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วันพฤหัสบดี อ่ำน เอเศเคียล 34:11-16
ในพวกท่านมีคนใดที่มีแกะร้อยตัว และตัวหนึ่งหายไป จะไม่ละเก้าสิบ
เก้าตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้า และไปเที่ยวหาตัวที่หายไปนัน้ จนกว่า
จะได้พบหรือ เมื่อพบแล้วเขาก็ยกขึ้นใส่บา่ แบกมาด้วยความเปรมปรีดิ์
(ลูกำ 15:4-5)
บ่อยครั้งดิฉันพบว่าการวิ่งเหยาะๆ เป็นการใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าที่ดีอย่างหนึ่ง
ดิฉันทาเช่นนี้เรื่อยมาตั้งแต่ทางานหน่วยสันติภาพที่แอฟริกาตะวันตก
เพราะดิฉันได้เข้ามาอยู่ใหม่ไม่คุ้นกับบริเวณนั้น กว่าจะเคยชินกับหมู่บ้านเล็กๆ
และหมู่บ้านที่อยู่ล้อมรอบต้องใช้เวลานานหน่อย เช้าวันหนึ่งระหว่างที่ทางานได้
สามเดือน ดิฉันออกไปวิ่งเหยาะๆ หลังจากวิ่งไปได้ระยะหนึ่งก็ตัดสินใจวิ่งกลับไปที่
หมู่บ้าน ขณะดวงตะวันขึ้นที่ขอบฟ้า ดิฉันมองเห็นทางอย่างชัดเจน แต่พอถึง ถนน
ตรงที่หมอกลงจัด ดิฉันก็วิ่งผิดทางไปถึ งหมู่บ้านใกล้เคียงที่ไม่รู้จัก ทีแรกก็รู้สึก
หนักใจ แต่ผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านช่วยชี้ทางให้ พอเดินไปได้สักครู่ก็ไม่แน่ใจว่า
ตนเองอยู่ที่ไหน แล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งนั่งอยู่บนหลังม้าดูเหมือนเป็นผู้เลี้ยงแกะ
มาช่วยบอกทางแยกไปหมู่บ้านให้
เมื่อทาตาม “ผู้เลี้ยงแกะ” ที่เพิ่งพบกัน ดิฉันคิดถึงพระผู้เลี้ยงยิ่งใหญ่ทรงพา
เราที่กาลังเดินหลงทางให้กลับมาหาพระเจ้า เดี๋ยวนี้ดิฉันไม่วิตกว่าตนเองจะหลง
ทางอีก เพราะวางใจได้ว่าพระคริสต์จะทรงนาดิฉันกลับบ้านทุกครั้งไป

อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระผู้ เ ลี้ ย งที่ รั ก
เมื่อใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายหลงทาง
โปรดตามหาและนาข้าพระองค์กลับมา
สู่อ้อมกอดที่ อบอุ่นด้วยความรักของ
พระองค์ ในพระนามพระเยซู คริสต์
อาเมน

ข้ อคิดสำหรั บวันนี้
เมื่อข้าพเจ้าเดินหลงทาง
พระเจ้าจะทรงนากลับบ้านเสมอ

อัสเลย์ จัสติค (เดอะแกรมเบีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน หน่วยสันติภาพอาสาสมัคร
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พระเจ้ำทรงเดินทำงไปด้วย
14 ก.ค
วันศุกร์ อ่ำน เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-9
2017
ท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน
(ยำกอบ 4:8)
กิจวัตรประจาวันตอนเช้าของผมคือการอ่านห้องชั้นบน ก่อนจะทาสิ่งอื่นใด
ผมจะอ่ านบทภาวนาประจาวันจากอีเมล์ที่ส่ งมาถึ งผมตอนเที่ยงคืน การทาเช่นนี้
ช่วยชาระความคิดให้ผมและเป็นการเตรียมตัวทางานประจาวัน
แต่ ผมต้องเดิ นทางไปทางานในที่ต่างๆ
บางครั้งข้ามเขตแบ่งเวลา บทภาวนาห้องชั้นบน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ที่ เ ข้ า มาในกล่ องจดหมายของผม ในเวลา
ข้าพเจ้าหาเวลาพัก
ต่ า งกั น ถ้ า ผมเดิ น ทางไปฝั่ ง ตะวั น ตกของ
เพื่อใช้เวลากับพระเจ้า
สหรัฐอเมริกา บทภาวนามาถึงก่อนเวลาเข้านอน
ได้เสมอไม่ว่าเวลาใด
ถ้าไปที่ประเทศจีนบทภาวนามาถึงหลั งอาหาร
กลางวันเล็กน้อย ทาให้ต้องหยุดทาสิ่งที่ทาอยู่เพื่อตั้งใจอ่านพระคัมภีร์และข้อคิด
ประจาวัน ผมพบว่าการพักงานชั่วครู่เพื่ออยู่ กับพระเจ้า เมื่ อใดก็ ไม่ผิ ดเวลา ไม่ว่า
จะเป็นเวลาไหนหรืออยู่ที่ใดผมก็สามารถอ่านและภาวนาพระวจนะของพระเจ้าได้
และไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือกาลังทาอะไรอยู่ พระเจ้าก็ทรงรอจะสนทนาด้วย นี่คือ
พระพรใหญ่ยิ่งมหาศาล
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าทีร่ ัก ขอบพระคุณที่ทรงอยู่เหนือเวลาและสถานที่ และรอ
ต้อนรับข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระวจนะของของพระองค์ ในพระนามพระเยซู คริสต์
อาเมน
แอนดรูว์ บิลลิงส์ (อะลาบามา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน นักธุรกิจต้องเดินทางเสมอ
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ชีวิตที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

15 ก.ค
2017

วันเสำร์ อ่ำน โรม 12:10-18
ดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดี
และน่าชื่นใจมากสักเท่าใด (สดุดี 133:1)

เมื่อไม่นานนี้ ดิฉันอ่านบทความเรื่องนกกระจาบสังคม (sociable weaver
birds) ในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง นกกระจาบสังคมเป็นนกซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลทราย
คาลาฮาริที่แอฟริกา พวกมันสร้างรังขนาดใหญ่บนต้นไม้และที่สงู ๆ ให้พอสาหรับอยู่
ร่วมกันหลายร้อยตัว รังของพวกมั น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เป็นที่พักร้อนตอนกลางวัน และสร้าง
ความอบอุ่นยามค่าคืนในทะเลทรายที่ “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”
(มัทธิว 22:39)
เยือกเย็นมาก
นกกระจาบสั งคมเป็ นนกที่ มี
อัธยาศัยไมตรีและเป็นเจ้าของบ้านที่ดี มันแบ่งปันอาหารให้กันกินและทางานร่วมกัน
เป็นทีม เช่นช่วยกันซ่อมรังที่ทาท่าจะชารุด และยอมให้นกหลากหลายชนิดอาศัยอยู่
ในอาณาจักรของมันอย่างสันติและเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
พออ่านบทความที่น่าสนใจนี้จบ ดิฉันสรุปได้ว่า พฤติกรรมของนกกระจาบ
สังคมเช่นนี้ ครอบครัว คริสตจักร และชุมชนของเราน่าจะเอาเป็นเยีย่ งอย่าง บทเรียน
จากธรรมชาตินี้เหมือนกับที่พบในพระคัมภีร์ที่เราอ่านวันนี้ เปาโลสอนว่าพระเจ้า
ทรงเรี ยกเราให้ รักและทะนุถนอมชี วิตจิตวิญญาณและให้ มีอัธยาศั ย ไมตรีต่ อกั น
และกัน (ดูโรม 12:10-14)
อธิ ษฐำน ข้ าแต่พระเจ้าที่รัก โปรดช่ วยข้าพระองค์ ทั้งหลายให้ด ารงชี วิตอยู่ กับ
เพื่อนบ้านด้วยความเอื้ออารีต่อกัน ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
มาเรีย เอ็ม. เออร์ดาซ เดอ โรซารีโอ (เปอร์โตริโก)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อให้มีน้าใจไมตรีต่อกันในชุมชนของเรา
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งำนศิลป์
16 ก.ค
2017
วันอำทิตย์ อ่ำน ปฐมกำล 50:15-20
พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริง แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดาริให้เกิดผลดี
อย่างที่บังเกิดขึ้นนี้แล้ว คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมาก (ปฐมกำล 50:20)
เมื่อหลายปีก่อน ผมกับบ๊อบเพื่อนจากคริสตจักรคนหนึ่งพากันไปท่องป่า
เขาเป็ นศาสตราจารย์ด้า นวนศาสตร์ ขณะที่เ ราเพลิดเพลิ นกับธรรมชาติรอบๆ
เขาชี้ให้ผมดูก้อนกลมๆ ขนาดเท่าลูกบาสเกตบอลที่ขึ้นอยู่บนกิ่ งไม้และบอกว่า
นั่นเป็นมะเร็งต้นไม้ มะเร็งสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นที่จุดเล็กๆ แห่งหนึ่ง มันทา
ให้เซลของเนื้อไม้เจริญเติบโตจนควบคุมไม่อยู่ กลายเป็นรูปอะไรต่อมิอะไรและ
กระจายไปทั่วทิศ
ผลที่เกิดขึ้นทาให้ต้นไม้ดูเหมือนเสียโฉมและน่าเกลียดสาหรับผม แต่บ๊อบ
บอกผมว่าช่างไม้จะเห็นว่าเป็นของมีค่า เพราะสามารถนามากลึงทาเป็นชามอ่าง
แล้วแกะสลักได้อย่างยอดเยี่ยมหาที่เปรียบไม่ได้ เนื้อไม้จะเป็นจุดเล็กๆ หลากสี
และหมุนเป็นเกลียวคลื่น ถ้าขัดแล้วจะกลายเป็นงานศิลป์ชิ้นเอก
ช่างศิลป์ผู้ชานาญการสามารถเปลี่ยนพลังที่ทาลาย ให้กลายเป็น ชิ้นงาน
ที่สวยงามได้ฉันใด พระเจ้าที่รักของเรา ก็ทรงสามารถเปลี่ยนชีวิตที่บุบสลายของเรา
ให้กลายเป็นผลงานแห่งพระคุณและความรักได้ไม่มีใครเหมือน
อธิษฐำน ข้าแต่พระบิดาที่รัก โปรดทรง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ท าง าน ใน ชี วิ ต แ ห่ ง คว าม บา กบั่ น
พระเจ้าทรงสามารถเปลี่ยนชีวติ
ของข้ า พระองค์ ทั้ ง หลาย และช่ ว ยให้
ที่แตกสลายของเราให้กลายเป็น
ข้าพระองค์ ได้ เป็ นพยานถึ งฤทธานุ ภาพ
สิ่งสวยงามได้
ความรักของพระองค์ เมื่ออธิษฐานตาม
ที่พระองค์สอนว่า “ข้ำแต่พระบิดำแห่งข้ำ
พระองค์ ทั้งหลำย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้ พระนำมของพระองค์ เป็นที่เคำรพ
สักกำระ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มำตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตำมพระทัยของพระองค์
ในสวรรค์ เป็นอย่ำงไรก็ให้ เป็นไปอย่ำงนั้ นในแผ่นดิ นโลก ขอทรงโปรดประทำน
อำหำรประจำวันแก่ ข้ำพระองค์ทั้ งหลำยในกำลวันนี้...สืบๆ ไปเป็นนิตย์” อาเมน
(มัทธิว 6:9-13)
เคธ เอ็ม. เคอร์รัน (เวอร์จิเนีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ช่างศิลป์งานไม้
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สวมใจเมตตำ

17 ก.ค
2017

วันจันทร์ อ่ำน โคโลสี 3:12-17
ในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็นพวกที่บริสทุ ธิ์
และเป็นพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ
ใจอดทนไว้นาน (โคโลสี 3:12)

ดิฉันรู้สึกกลัวขณะที่เราเดินเข้าห้องฉุกเฉินตอนตี 4 ร่างกายด้านซ้ายของ
สามีดิฉันรู้สึกชาและเดินปวกเปียก ซึ่งเป็นอาการสมองขาดเลือดชั่วคราวอย่าง
หนึ่ง ขณะที่เจ้าหน้าพาเราเข้าไปในห้อง ดิฉันพยายามกลั้นน้าตาไว้เพราะรู้สึกกลัว
และวิตกกังวล แต่พยาบาลคนหนึ่งแสดงความกรุณาปลอบใจดิฉันให้หายกลัว
เธอพูดว่า “ฉันชื่อซำรำห์ ถ้ำคุณต้องกำรอะไร ช่วยบอกฉันได้นะ” ซาราห์
ยิ้มและสบตาเราอยู่ชั่วครู่ ที่จริงแล้ว ใครๆที่ แวะเข้ามาในห้องของเราจะแนะนา
ตนเองและถามว่า เรารู้ สึ กสบายดี ไหม
ข้อคิดสำหรับวันนี้
รอยยิ้มของแต่ละคนทาให้โรงพยาบาล
คลายความเย็นชาและน่ากลัวลงได้มาก
มีใครบ้างที่อาจจะรู้จัก
ความกลั ว ของดิ ฉั น ลดลงเมื่ อ รู้ สึ ก ว่ า
พระคริสต์เพราะคาพูด
พร ะ เจ้ า ทร ง ให้ ก าลั ง ใจ ผ่ าน ท า ง
และการกระทาของข้าพเจ้า
เจ้า หน้ า ที่ ซึ่ ง ช่วยดูแ ลเราอย่า งใจเย็ น
และเป็นมิตร
ความเมตตากรุณาช่างดีเช่นนี้หนอ เป็นวิธีแบ่งปันพระคุณของพระเจ้าแก่
ผู้อื่นได้อย่างทรงพลัง ถ้าเราสวมใจเมตตาเราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น เราไม่มี
ทางรู้ หรอกว่า เมื่อไรกิริย าท่าทีที่เราแสดงความเข้าใจต่อผู้อื่น จะทาให้ ใจของ
เพื่อนร่วมงาน ของเด็กๆ ที่มีปัญหา หรือของคนแปลกหน้าที่นั่งในร้านกาแฟ ข้าง
หลังเราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ เราสามารถแบ่งปันความรักของพระคริสต์แก่
คนรอบข้างได้ด้วยคาพูดและการกระทาด้วยความเมตตา
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลาย โปรดช่วย
ข้าพระองค์ให้เป็นเหมือนพระคริสต์ และหยิบยื่นความรัก ความเมตตาแก่ผู้อื่น
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เบตซี เดอ ครูซ (เท็กซัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เจ้าหน้าดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
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ตอบรับ
18 ก.ค
วันอังคำร อ่ำน ผู้วินิจฉัย 6:11-18
2017
พระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิต
ที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา
(2 ทิโมธี 1:7)
ผมได้รับมอบหมายให้ทางานใหม่และมีความรับผิดชอบมากขึ้น แต่ก็เพิ่ม
เงินเดือนให้ด้วย งานที่ต้องทามีรายการยาวเหยียดและดูน่ากลัว ทาให้ผมรู้สึกกังวลใจ
มันดูเหมือนเป็นงานในฝัน ผมรู้สึกไม่พร้อมและมีความสามารถไม่พอ จึงอธิษฐาน
ว่า “พระเจ้ำข้ำ ข้ำพระองค์ไม่รู้จักงำนนี้” และเขียนตอบกลับไปที่บริษัท เพื่ออธิบาย
สิ่งที่ผมเป็นห่วง หลังจากนั้นก็รู้ว่าผมได้งานทาแล้ว
พระคัมภีร์เต็มด้วยเรื่องสามัญชนถูกเรียกให้ทางานพิเศษ ทูตของพระเจ้า
เรียกกิเดโอนให้ปลดปล่อยอิสราเอลจากการเป็นทาสชาวมีเดียน กิเดโอนจึงตอบ
พระองค์ว่า “ตระกูลบิดำของข้ำพระองค์ต่ำต้อยที่สุดในเผ่ำมนัสเสห์ และตัว
ข้ำพระองค์ก็ เป็นคนเล็กน้ อยที่ สุดในครอบครัวของข้ำพระองค์ ” (ผู้ วินิจฉั ย
6:15) โมเสสขอให้พระเจ้าเลือกคนอื่นไปเฝ้าฟาโรห์แทน เพราะท่านไม่ใช่คนช่างพูด
(อพยพ 4:10) ในวันราชาภิเษก ซาอูลหนี ไปซ่อนอยู่ ในกองสัมภาระ (1 ซามูเอล
10:22) บ่อยครั้งพระเจ้าก็ทรงเรียกผู้ที่ไม่สู้เต็มใจ แต่ทรงทาให้กลายเป็นคนมีความ
ปรีชาสามารถ
หลายครั้งเราเกิดความวิตกกังวลใจ สงสัย และไม่มั่นใจในตัวเอง แต่ถ้ารู้ว่า
พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยแล้ว จะทาให้เรามีความสามารถได้อย่างเหลือเชื่อ เมื่อพระเจ้า
ทรงเรี ยกเราให้ ทางาน ให้ เริ่มทาพันธกิจใหม่
ให้ ยื่นมือออกช่ วยเหลือ ให้ เรามั่นใจได้เลยว่า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระองค์ จะทรงประทานพลั ง ความสามารถ
พระเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้า
ความรัก และมีระเบียบวินัยเพื่อจะได้ทางานให้
ให้กล้าหาญทาสิง่ ใหม่ได้
สาเร็จลุล่วง
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงสร้างข้าพระองค์ทั้งหลายให้เกิดผลในโลกนี้
ขอทรงโปรดช่วยเมื่อข้าพระองค์รับการท้าชวนใหม่ๆ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เคนเนธ เอวอน ไวท์ (เท็นเนสซี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนหางานทา
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โลกเล็กๆ นี้

19 ก.ค
2017
วันพุธ อ่ำน มัทธิว 5:13-16
พระมหากษัตริย์จะตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
ซึ่งท่านได้กระทาแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้
ถึงแม้จะต่าต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทาแก่เราด้วย” (มัทธิว 25:40)
ตอนเป็นเด็ก ดิฉันชอบดูแผนที่มาก ตอนนั้นโลกดูเหมือนจะใหญ่โตมโหฬาร
แต่เมื่อไม่นานมานี้องค์กรการกุศลแห่งหนึ่งส่งแผนที่โลกมาให้ ดิฉันดูแล้วสะดุดใจ
ที่เดี๋ยวนี้ โลกดูเหมือนเล็กนิดเดี ยว และเชื่อว่าเราไม่สามารถแยกตนเองออกจาก
บริเวณที่ขาดแคลนอย่างหนักในโลกนี้ได้
ดิฉันติดแผนที่แผ่นนั้นไว้ที่ฝาตู้เย็น
และทาเครื่องหมายทุกแห่งที่ดิฉันบริจาคให้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เช่ นบริ เวณที่ประสบภั ยธรรมชาติ ชุ มชนที่
ข้าพเจ้าจะทาตามที่พระเจ้า
ทรงดลบันดาลใจให้ช่วยเหลือ ประสบวิ กฤตด้ า นสุ ขภาพอนามั ย องค์ กร
ช่วยเหลื อผู้ลี้ ภัยที่ดิ ฉั นถั กของขวัญส่งไปให้
เท่าที่ทาได้
รวมถึ งชุ มชนของตนเองที่ดิ ฉันช่ วยบรรเทา
ความยากจน ถ้ ามีเพื่อนเดิ นทางไปต่ างประเทศ ดิ ฉันจะฝากเงิ นไปบริ จาคและ
ขอให้พวกเขาช่วยแบ่งปันอะไรก็ได้ที่พระเจ้าทรงดลใจ ที่ดิฉันทาเช่นนั้นมิใช่ให้เป็น
พระพรส าหรั บผู้ ขั ด สนและดิ ฉั นเองเท่ านั้ น แต่ ส าหรั บเพื่ อนๆ ที่ทาหน้ าที่เป็ น
สื่อกลางด้วย
ดิฉันเชื่ อว่า ในฐานะที่เป็ นพลโลกเราถูกเรียกให้สร้างคุ ณ งามความดี ด้วย
สิ่งของที่เรามีอยู่ และด้วยวิธีต่างๆ เท่าที่ทาได้ เมื่อเครื่องหมายลูกศรบนแผนที่ของ
ดิฉันเพิ่มขึ้นจนครบทุกทวีป ดิฉันจะยิ้มเพราะรู้ว่า ถึงดิฉันจะไม่สามารถเดินทางไป
บริเวณเหล่านั้นได้ครบทุกแห่ง แต่ก็ยังสามารถให้ความช่วยเหลือคนที่นั่นได้ ถึงดิฉัน
จะไม่ได้พบคนเหล่านั้นเลยแม้แต่คนเดียว แต่ก็แน่ใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงนาทรัพย์
สิ่งของที่ดิฉันบริจาคให้ไปยังคนเหล่านั้นที่ต้องการความช่วยเหลือ
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสริมพลังข้าพระองค์ทั้งหลายให้สามารถช่วยเหลือ
บรรดาผู้ที่ทนทุกข์ ล าบากในสถานการณ์ เลวร้ ายเกิ นกว่ าที่พวกเขาจะควบคุมได้
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
จีนน์ คาร์เปอร์ (แมรีแลนด์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน บรรดาผูข้ าดปัจจัยที่จาเป็นสาหรับดารงชีวติ
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ชีวิตเรียบง่ำย
20 ก.ค
2017
วันพฤหัสบดี อ่ำน 1 ทิโมธี 6:6-12
พระองค์ทรงสาแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์
อะไรจากเจ้า นอกจากให้กระทาความยุติธรรมและรักสัจกรุณา
และดาเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า (มีคำห์ 6:8)
คุณตาของผมมีชีวิตอย่างเรียบง่าย ท่านพอใจในสิ่งที่ได้รับ ระหว่างที่ท่าน
ทางานกับบรรดาแพทย์ และมิ ชชันนารีทั้งก่อนและหลังจากประเทศอิ นเดียได้รับ
อิสรภาพ ท่านได้พัฒนาตนเองจนเก่งภาษาอังกฤษ
หลั งจากเกษี ย ณแล้ วคุ ณตาตั ด สิ นใจอุ ทิศ ชี วิต ให้ กั บการเรี ย นการสอน
ภาษาและวรรณคดี ท่านสอนภาษาอังกฤษแก่เด็กนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลั ย
พระคริสตธรรม ท่านเขียนบทภาวนาและบทความลงวารสารคริสเตียนนับไม่ถ้วน
และเขี ย นหนั ง สื อคริ ส เตี ย นหลายเล่ ม
ข้อคิดสำหรับวันนี้
อีกต่างหาก ความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
ใครบ้างทีส่ อนข้าพเจ้าให้รู้วิธี
ของท่านช่วยผมให้เข้าใจวัฒนธรรมอย่าง
ดารงชีวติ อย่างซื่อสัตย์และจริงใจ
กว้างขวาง
ท่านเสียชีวิตเมื่ออายุ 88 ปี พิธีศพ
เป็นประจักษ์ พยานว่าท่านได้รับความเคารพนับถือจากบรรดาญาติพี่น้องและคน
ในชุ มชนที่รู้จักและคุ้ นเคยกั บท่าน การด ารงชี วิตแบบเรี ยบง่ ายและใช้ ตะลั นต์
ด้านภาษาของท่านช่ วยเชิ ดชูพระนามของพระเจ้า แถมยั งช่ วยให้ ชีวิตของผู้ อื่น
มีความสุข ความยินดีอีกด้วย
โลกของเราชอบยกย่ องสรรเสริญแต่คนที่ใฝ่ฝันอยากเป็นใหญ่เป็นโต และ
ประสบความสาเร็จ “มำกมำย” เท่านั้น แต่ในโลกที่ไร้ความสงบสุขและท้าทายเรา
เช่นทุกวันนี้ มีหลายคนทางานแบบเรียบง่ายด้วยของประทานจากพระเจ้า และเกิดผลดี
ต่อชีวิตทั้งของเขาและของเราทุกคน
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณสาหรับบรรดาผู้ที่นาข้าพระองค์ทั้งหลายมาหา
พระองค์ และสอนวิธีดารงชีวิตอย่างเรียบง่าย และให้พอใจในพระพรของพระองค์
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
โรฮัน พี. เดียรซา (คุชราต อินเดีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ปู่ยา่ ตายาย
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ถอยหลังหรือก้ำวหน้ำ

21 ก.ค
2017

วันศุกร์ อ่ำน เอเฟซัส 3:14-21
พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลง
ไปในดินและเปื่อยเน่าไป ก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียว แต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้ว
ก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก” (ยอห์น 12:24)

ดิฉันขับรถผ่านป่าเขียวชอุ่ม แล้วขับอ้อมไปดูท่อทรงกลมสีขาวซึ่งเรียงราย
อยู่รอบเชิงเขาที่รกร้างว่างเปล่า ดูแล้วเหมือนสุสานที่มีหลุมศพเรียงรายเป็นแถวๆ
แต่พอใกล้เข้าไปก็เห็นว่าเจ้าท่อทรงกลมขาวๆ แต่ละอันนั้นล้อมต้นกล้าเล็กๆ ที่เพิ่ง
ปลูกใหม่อยู่ข้าง เพื่อป้องกันมิให้กวางเข้าไปแทะกินและป้องกันลมแรง อีกไม่กี่สิบปี
ข้างหน้าคงจะกลายเป็ นป่าปกคลุมเชิงเขาไว้ ดิฉันคิดถึ งความจริง นี้ในภาพใหญ่
เห็ นบริเ วณที่ถูกทาลายจนโล่ งเตี ยนดัง กล่ าวเป็นบริ เวณที่มีต้นไม้ ใหม่ ๆ กาลั ง
เจริญเติบโต แล้วคิดต่อไปอีกว่า บ่อยแค่ไหนหนอที่ชีวิตของดิฉันสูญเสียทรัพย์สิน
บุ คคล หรื อหน้ าที่การงานไป เมื่ อคิ ดขึ้ นมาแต่ ละครั้ งดิ ฉั นจะโกรธและแค้ นใจ
ทันทีทันใด ทาให้สูญเสียกาลังใจไปกับการมองไปข้างหลังทั้งที่ควรมองไปข้างหน้า
เพื่อดูชีวิตใหม่ที่พระเจ้าทรงปลูกไว้ในบริเวณซึ่งตอนนี้รกร้างว่างเปล่าอยู่
แทนที่จะขัดขืนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เราน่าจะพิจารณาว่าอีกไม่นาน
จะมีสิ่งใหม่ๆ และงามตาเจริญขึ้นมาแทน ขอเพียงแต่มอบความถือดีและถือตัวไว้
กับพระเจ้าผู้ทรงรออวยพระพรเราอยู่ ซึ่ งตรงกั นข้ ามกับทัศนคติ ฝ่ายโลกที่สอน
ว่าต้อง “ข้ำก่อน” พระเจ้าตรัสว่า ถ้าเราตรึง
ความปรารถนาที่เห็ นแก่ ตั วแล้ ว (ดู กาลาเทีย
ข้อคิดสำหรับวันนี้
5:24) เราจะเห็ นประตู ที่เปิ ดออกไปสู่ สิ่ งใหม่ๆ
พระเจ้าทรงเตรียมโอกาส
“ยิ่งกว่ำที่ เรำจะทู ลขอหรือคิ ดได้ ” (เอเฟซั ส
ไว้ให้เราเติบโตพร้อมกับ
3:20)
การสูญเสียแต่ละครัง้
อธิ ษฐำน ข้ าแต่ พระเจ้าที่ รั กยิ่ ง เมื่ อประสบ
ความสูญเสียขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจในพระองค์ และขอให้ข้าพระองค์มองไป
ข้างหน้าเพื่อดูสิ่งใหม่ๆ ที่พระองค์เท่านั้นทรงจัดเตรียมให้ได้ ในพระนามพระเยซูคริสต์
อาเมน
ลินดา เจตต์ (โอเรกอน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อเปิดใจรอรับชีวิตใหม่
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ทรงเคยประสบมำก่อน
22 ก.ค
วันเสำร์ อ่ำน ฮีบรู 2:14-18, 4:14-16
2017
เพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานและถูกลองใจ
พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกลองใจได้ (ฮีบรู 2:18)
ตอนเป็นเด็กผมทาบางสิ่งที่ไม่บังควรและรู้ว่าจะถูกคุณพ่อดุ เมื่อท่านเข้า
มาในห้อง ท่านจะหมุนเก้าอี้ของผมแล้วนั่งคร่อม พอท่านลุกขึ้นผมก็พร้อมฟังท่านดุ
แต่ท่านกลับพูดบางอย่างที่ยังฝังใจผมจนถึงทุกวันนี้ ท่านพูดว่า “ลูกเอ๋ย ถ้ำเธอคิด
ว่ำเธอพบที่ซ่อนที่พ่อไม่เคยคลำนเข้ำไปแล้วละก็ ช่วยบอกให้พ่อรู้หน่อย” ท่าน
กาลังบอกผมสองอย่าง คือ ท่านเคยถูกทดลองอย่างเดียวกับผมมาก่อน และผมไม่
สามารถปิดบังท่านได้ เมื่อรู้เช่นนี้ทาให้ผมไม่นึกกลัวคุณพ่อ และยังทาให้ผมใกล้ชิด
กับท่านมากขึ้น เพราะรู้ว่าท่านเป็นห่วงและเข้าใจผมดี
เมื่ อ พระเยซู ทรงถู กทดลอง
พระองค์ ท รงต่ า งกั บ ผมและคุ ณ พ่ อ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เพราะพระองค์ไม่ทรงยอมแพ้ (ดูฮีบรู
พระเยซูคริสต์ทรงเคยถูกทดลอง
4:15) พระองค์ทรงถูกข่มเหงเพราะ
เหมือนข้าพเจ้า จึงทรงเข้าใจ
ความรู้สึกของเราดี
ดารงชี วิต ด้ วยความชอบธรรม ทรง
ถูกมารทดลองในถิ่นทุรกั นดาร และ
ทรงสิ้นพระชนม์อย่างน่าสยดสยองมาแล้ว พระผู้ช่วยของเราจึงทรงเข้าพระทัย
ที่เราถูกทดลอง เพราะพระองค์ทรงเคยผ่านมาก่อน และเพราะพระเยซูทรงรัก
เราจึง เตือนว่าเราไม่สามารถปิด บังพระองค์ได้ และไม่จาเป็นต้องตีตัวห่ างจาก
พระองค์ เพราะคิด ว่ าพระองค์ทรงตัดความสัมพันธ์กับเราแล้ว ในเวลาเช่นนั้ น
ขอให้ จ าไว้ว่า พระเยซู ทรงเป็ น ห่ วง ทรงรู้ และทรงเข้ า พระทัย เราดี เพราะ
พระองค์ทรงผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาก่อนแล้ว
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าผู้เมตตา โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ยอมรับความผิดบาป
ของข้าพระองค์ และยอมรับความรักและอภัยโทษจากพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์
อาเมน
ไมเคิล วูลฟ์ (โคโลราโด้)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ให้ยอมรับอภัยโทษ
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โปรดใช้ผอู้ ื่นไปเถอะ

23 ก.ค
2017

วันอำทิตย์ อ่ำน อพยพ 4:1-12
พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า “ผู้ใดเล่าที่สร้างปากมนุษย์
หรือทาให้เป็นใบ้ หูหนวก ตาดี หรือตาบอด เรา พระเจ้าเป็นผู้ทา
ไม่ใช่หรือ เพราะฉะนัน้ ไปเถิด เราจะอยู่ที่ปากของเจ้า
และจะสอนคาซึ่งควรจะพูด” (อพยพ 4:11-12)

ดิฉันไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่อายุ 12 ปี ทาให้ดิฉันมีสันติสุข อิ่มเอิบใจ
และช่ วยให้ เ ผชิ ญ ชี วิต ในสั ป ดาห์ ต่ อไป แต่ บ างครั้ ง ก็ เ ดิ นออกจากโบสถ์ ด้ ว ย
ความคิดว่า คาเทศนานั้นไม่มีความหมายสาหรับดิฉันมากนัก
คาเทศนาเมื่อเร็วๆ นี้ เริ่ มกระตุ้ นใจดิ ฉันยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่ านมา เป็นเรื่ องการ
รั บใช้ พระคริ สต์ โดยมิ ใช่ ให้ ค ริ สตจักรบริ การดิ ฉั นแต่ ฝ่ ายเดี ยว หลั งจากได้ ยิ น
คาเทศนานั้นไม่นาน ดิฉันได้อ่านประกาศของคริสตจักรว่าต้องการครูสอนรวีวารศึกษา
หลายคน จึงคิดสงสัยว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับดิฉันหรือไม่ แต่คงเป็นไปไม่ได้
เพราะดิฉันเข้ากับพวกเด็กๆ ได้ไม่ดีเลย เมื่อเล่าให้เพื่อนๆ ฟังว่าดิฉันกาลังพิจารณา
จะช่วยสอนรวีวารศึกษา พวกเขาพากันหัวเราะและพูดว่า “เธอคงอยำกตำยทั้งเป็นสินะ”
ดิฉันคิดถึงข้อแก้ตัวของโมเสส ตอนที่พระเจ้าทรงขอให้ท่านนาพวกอิสราเอล
ไปแผ่นดินพระสัญญา ดิฉันก็เหมือนโมเสสที่อยากทูลพระเจ้าว่า “ขอทรงโปรด
ใช้ผู้อื่นไปเถิด พระเจ้ำข้ำ ” ดิฉันขัดขืนพระบัญชาของพระเจ้าอยู่หนึ่งปีเต็มๆ
ก่อนจะทูลพระองค์ว่า “ตกลงพระเจ้ำข้ำ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ข้ำพระองค์จะวำงใจในพระองค์ ” แล้วก็
แม้
เมื่อข้าพเจ้าสงสัยและ
เริ่มสอนเด็กที่คริสตจักร
ครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ หลังจากเลิก หวาดกลัว ข้าพเจ้าก็สามารถนา
คนอื่นเข้าใกล้พระคริสต์ได้
ชั้นเรียนรวีวารศึกษาแล้ว มีเด็กชายคนหนึ่ง
ซึ่งดูเหมือนจะไม่สนใจในการเรียนเลย เข้ามาหาและพูดกับดิฉันว่า “ครูครับผม
อยำกบอกครูว่ำผมเป็นคริสเตียนได้อย่ำงไร” ดิฉันจึงรู้ว่าพระเจ้าทรงประทาน
ความสามารถให้ดิฉันพร้อมรับใช้คริสตจักรได้แล้ว
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทงั้ หลาย ให้ได้ยนิ เสียงของพระองค์
และให้วางใจในที่ทรงเรียกให้รบั ใช้ดว้ ยวิธีใหม่ๆ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เมลิสซา รามู (นิวเซาธ์เวลส์ ออสเตรเลีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ครูสอนรวีวารศึกษา
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พลังควำมพำกเพียร
24 ก.ค
วันจันทร์ อ่ำน สดุดี 18:1-6
2017
ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกาลังข้าพเจ้า
(ฟีลิปปี 4:13)
“พระคริสต์ทรงประทำนพลังควำมพำกเพียรให้เรำ” ข้อความนี้เขียนไว้บน
กระดานดาในห้องครัวที่บ้านของเราตั้งแต่มกราคม 2003 ตอนนั้นดิฉันชอบเขียน
ข้อคิดสาหรับวันนี้ จากหนังสือห้องชั้นบนไว้บนกระดานดา เพื่อทุกคนในครอบครัว
ได้ใช้ภาวนาตลอดวัน
ครอบครัวของเราประสบวิกฤตการณ์ ระหว่างที่ดิฉันเขียนข้อความ “พระเจ้ำ
ประทำนกำลังให้เรำทั้งหลำยมีมำนะพำกเพียร” และอยู่บนกระดานดานับแต่นั้น
มาเป็นข้อความที่เตือนใจเราให้พึ่งพลังของพระคริสต์ครั้งแล้วครั้งเล่า
พระคั มภี ร์สอนเราว่าพระเจ้า เท่า นั้ นทรงเป็ นแหล่ งพลั ง ของเรา (สดุ ดี
18:1, 28:7) เราได้รับพลังนี้ได้ด้วยการรอคอยพระเจ้า (อิสยาห์ 40:31) อัครสาวก
เปาโล ได้บทเรียนนี้จาก “หนำมในเนื้อ” (2 โครินธ์12:7) ของท่าน เราก็เช่นกัน
ที่ได้บทเรียนนี้จากประสบการณ์แห่งความทุกข์ลาบาก
กระดานดาของเราช่วยเตือนใจว่า พระเจ้าทรงเสริมแรงให้เราทางพระคริสต์
ให้มีความอดทนนี้ เป็นพลังช่วยดูแลครอบครัวของเราอยู่นานนับสิบปีระหว่างที่
คุณยายป่วย เพื่อนของครอบครัวคนหนึ่งฆ่าตัวตาย คุณพ่อถูกตรวจพบว่าเป็ น
มะเร็ง และจนคุณยายกับคุณพ่อเสียชีวิต
หลายปี ห ลั ง จากนั้ น ข้ อความนี้ ยั งช่ วย
ปลอบใจดิฉันและคุณแม่ทุกวัน พลังที่พระคริสต์
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ทรงสัญ ญาไว้นี้ ไม่ เ พียงแต่เ ป็ นข้อคิ ด สาหรั บ
พระคริสต์ทรงเป็นกาลัง
ของข้าพเจ้าวันนี้และทุกวัน วันนี้ เ ท่ า นั้ น แต่ ช่ ว ยให้ มี ก าลั ง ใจในแต่ ล ะวั น
และทุกๆ วัน
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พระเจ้ า ขอบพระคุ ณส าหรั บ ค าเตื อนใจให้ คิ ด ถึ ง ความรั ก
ของพระองค์ทุกวันเป็นประจา ขอให้ข้าพระองค์พึ่งพระกาลังของพระองค์ทุกๆ วัน
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แจไนน์ เอ. คูที (เวอร์จิเนีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนดูแลผู้ป่วยหรือคนชราตามบ้าน
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น้ำธำรงชีวิต

25 ก.ค
2017
วันอังคำร อ่ำน ยอห์น 4:7-15
พระเยซูทรงประกาศว่า “ถ้าผู้ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหาเราและดื่ม
ผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคาเขียนไว้แล้วว่า ‘แม่น้าที่มีน้าธารงชีวิต
จะไหลออกมาจากภายในผู้นนั้ ....... ” (ยอห์น 7:37-39)
ผมอาศัยอยู่ที่รัฐเท็กซัส ฤดูร้อนที่นั่นอาจจะร้อนและแห้งแล้งมาก เมื่อไม่นานนี้
ทะเลสาบหลายแห่ งที่เคยมีเรื อเต็ มไปหมดกลับแห้ งเหื อด ดิ นแตกระแหง ผู้ คน
สามารถเดินข้ามแม่น้าที่แต่ก่อนพวกเขาเคยไปว่ายเล่น สนามหญ้าที่เคยเขียวชอุ่ม
ก็แห้งผาก แตกเป็นรอย และกลายเป็นสีน้าตาล
พอถึงฤดูใบไม้ผลิถัดไปมีฝนตกหนัก
ข้อคิดสำหรับวันนี้
หญ้าที่เคยแห้งเกรียมกลับฟื้นขึน้ มาหนาทึบ
น้าแห่งชีวิตของพระเจ้า
และเขียวขจี เรือและนักว่ายน้าก็กลับมา
ช่วยดับกระหายของข้าพเจ้าได้
คึกคักที่แม่น้าและทะเลสาบ
ตอนที่ชีวิตของผมตกต่า จิตใจรู้สึกแห้งผาก วิญญาณก็คงเหมือนกับสนามหญ้า
สี น้าตาล หรื อท้องแม่ น้ าที่เหื อดแห้ ง แต่ เมื่ อเข้ า เฝ้ าพระเจ้าโดยการอธิษฐาน
นมัสการและอ่านพระคัมภีร์ วิญญาณของผมจึงสดชื่นขึ้นมาอีก จิตใจก็เริ่มมีน้าใส
ไหลเย็นจากพระเจ้ากลับคืนมาใหม่ พระเจ้าทรงให้เรามีวิธดี ับกระหายด้วยการดื่มน้า
ธารงชีวิตผ่านทางพระเยซูคริสต์ น้าที่พระองค์จัดหาให้สามารถฟื้นชีวิตที่ดูเหมือน
แห้งผากเกินกว่าจะทาให้สดชื่นขึ้นมาใหม่
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า เมื่อความแห้งแล้งมาถึง ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ว่าพระองค์
ทรงให้ มีน้าธารงชี วิต กลั บ มาเต็ มล้ น ช่ วยฟื้นจิต ใจของข้ า พระองค์ ขึ้ นมาใหม่
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เดนนิส เบิร์ก (เท็กซัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่ชีวติ กาลังประสบความแห้งแล้ง
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กำหนดเวลำของพระเจ้ำ

วันพุธ อ่ำน ฟีลิปปี 4:4-9
เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น
เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย
(ยอห์น 14:27)
ในพระกิ ตติ คุ ณทั้ง 4 เล่ ม พระเยซู ทรงบอกสาวกของพระองค์ มิให้ กลั ว
แต่เมื่อดิฉันตรวจดูหมายเหตุที่เขียนข้างขอบพระคัมภีร์ก็พบว่ามีเรื่องน่าวิตกห่วงใย
อยู่ หลายเรื่ อง จึงอธิษฐานเผื่อเรื่ องเหล่ านั้ น และเผื่ อความวิตกกั งวลของตนเอง
ซึ่งดิฉันต้องการให้พระเจ้าทรงตอบทันทีทันใด มีความห่ วงใยหลายประการที่ดิฉัน
อธิษฐานมานานหลายปี แต่ดูเหมือนไม่ได้รับคาตอบ เพิ่งไม่นานนี้เอง ดิฉันย้อนกลับ
ไปทบทวนใหม่ ก็ พบฝี พระหั ตถ์ ของพระเจ้า ในสถานการณ์ เ หล่ านั้ น แสดงว่ า
พระองค์ทรงได้ยินคาอธิษฐานแล้ว แต่ทรงตอบไม่ตรงกับที่ดิฉันทูลขอ กลับดีกว่า
ที่คิดไว้ด้วยซ้าไป
ระหว่ างที่ดิ ฉันสงสั ยว่าพระเจ้าไม่ได้ ยินคาทูลขอ พระองค์ทรงช่วยดิ ฉั น
ให้รู้จักอดทนและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น พระเจ้าทรงให้เวลาเราทุกคนเติบโต
และแข็งแรงขึ้น จากขั้นตอนนี้ทาให้เราเรียนรู้
ว่ า จะไม่ ย อมแพ้ เดี๋ ย วนี้ ถ้ า ดิ ฉั นถู กทดลอง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ให้ วิ ต กห่ ว งใย ดิ ฉั น พยายามมอบปั ญ หา
กาหนดเวลาของพระเจ้าดี
ทั้ง หมดไว้ กับ พระเจ้า และไม่ คิ ดว่ าจะได้ รั บ
และรอบคอบเสมอ
คาตอบโดยเร็วและง่ายดาย
ความวิตกกังวลบ่อนทาลายสันติสุขและความยินดีของเรา แต่พระเยซูตรัสว่า
“อย่ำให้ใจของท่ำนวิตก และอย่ำกลัวเลย” (ยอห์น 14:27) ถ้าเราวางใจในการ
เตรียมแก้ ไขด้วยความรักของพระเจ้าจริงๆ แล้ว ก็แน่ ใจได้เลยว่าพระองค์จะทรง
ตอบคาอธิษฐานของเรา ตามกาหนดเวลาของพระองค์ เมื่อรู้เช่นนี้แล้วใจของเรา
จะสงบและได้พบสันติสุขของพระเจ้า
อธิษฐำน ข้าแต่พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ โปรดระงับความวิตกกังวลใจของข้า
พระองค์ทั้งหลาย และช่วยชูใจเมื่อข้าพระองค์โศกเศร้า และขอให้ไว้วางใจใน
พระองค์มากขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ฟีลิส สโตน เชิร์ช (เค็นทักกี้)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อให้ปล่อยวางความวิตกและหวาดกลัว
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พระเจ้ำของผูอ้ พยพ
วันพฤหัสบดี อ่ำน ดำเนียล 3:13-18

27 ก.ค
2017

ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้า พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย พระองค์จะไม่ทรง
ปล่อยท่านให้ล้มเหลว หรือทอดทิ้งท่านเสีย อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย
(เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8)
ปัจจุบันนี้การอพยพย้า ยถิ่นฐานกาลั งเพิ่มขึ้นและจะยิ่ง มากขึ้ นอี ก การ
เดิ นทางไปอยู่ ที่ใหม่ ก่อให้ เ กิ ด ความกั งวลใจและหวาดกลั วในสิ่ ง ที่ไม่รู้จักและ
คุ้นเคย เมื่อพวกอิสราเอลอพยพเข้าไปอยู่ในดินแดนใหม่ บ่อยครั้งพวกเขาแสดง
ปฏิกิริยาต่อความวิตกกังวลดังกล่าว โดยหัน
ไปหาพระอื่นเป็นเหตุให้พระเจ้าทรงพิโรธ แต่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
สิ่งแวดล้อมใหม่ก็เป็นโอกาสที่เราจะหยั่งความ
ข้าพเจ้าเชื่อและวางใน
เชื่ อให้ ลึกลง ดั งที่เห็นจากชีวิตของอั บ ราฮั ม พระเจ้าได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
เมื่อพระเจ้าทรงเรียกท่านให้ออกจากบ้ านเกิด
เมืองนอนไปอยู่ต่า งแดนที่ไม่ รู้จัก เรื่องของโยเซฟ ชัดรัค เมชาค เอเบดเนโก
สอนให้ เ รารู้ วิธีส ร้ า งความตระหนั กว่ า พระเจ้า ทรงประทับ อยู่ แ ม้ ในดิ นแดน
ที่ไม่คุ้นเคย สิ่งสาคัญอย่างแท้จริงก็คือ ให้เรามีมานะบากบั่นติดตามการทรงนา
ของพระเจ้า ไม่ว่าจะทรงพาไปที่ไหนเราก็จะตามพระองค์ไป
พระคั มภี ร์เป็ นเพื่ อนผมตลอดทางด าเนิ นชี วิ ต ช่ วยให้ ผมมองดู พระเจ้ า
ให้ ศึ กษา และให้ มุ่งมั่นในพระวจนะยิ่ งกว่าสถานการณ์ ที่แวดล้อมผมอยู่ การเลื อก
วางใจ จับตาดู ความรักไม่ล้ มเหลวและความอุ ปถัมภ์ของพระเจ้า จะเสริ มกาลั งเรา
ให้แข็งแกร่งตลอดทุกสภาพของชีวิตที่เปลี่ยนไป
อธิ ษฐำน ข้ าแต่ พระเจ้ า โปรดสอนข้ าพระองค์ ทั้ งหลายให้ เชื่ อฟั งและวางใจ
ในพระองค์ ไม่ ว่าสถานการณ์ แวดล้ อมของข้ าพระองค์ จะเป็ นอย่ างไร ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
ฟีลิกซ์ ควาบีนา ดอนโคร์ (กอเทง เซาธ์แอฟริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้อพยพย้ายถิ่น
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เรำรักเจ้ำ
วันศุกร์ อ่ำน 1 ยอห์น 4:7-18
เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ (เยเรมีย์ 31:3)

ดิฉันเลี้ยงไก่ต๊อกซึ่งมีขนาดเดียวกันกับไก่ทั่วไปที่เลี้ยงกันตามฟาร์มทาง
ภาคใต้ของสหรัฐ ไก่ต๊อกชอบกินแมลงและชอบกินเห็บกินหมัดเป็ นพิเศษ คนจึง
นิยมนามาเลี้ยงเสริมในฟาร์มปศุสั ตว์ เพราะมันชอบส่ง เสียงดังอื้ออึงเมื่อมีค น
หรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเยือน จึงได้รับฉายาว่า “ไก่เฝ้ำยำม”
ที่แย่มากก็คือมันเป็นสัตว์งี่เง่า ดิฉันเห็นตอนที่มันประสบอุบัติเหตุแต่ไม่
รู้จักช่วยตนเอง มันบินเข้าไปติดในซีร่ ั้วจนคอหักตาย เคยเห็นมันแขวนต่องแต่ง
ห้อยหัวลงอยู่หลายชั่วโมงหลังจากที่นิ้วตีนติดอยู่ในซี่กรง หลายครั้งเห็นมันบิ น
ข้ามรั้วเข้าไปอยู่ในคอกหมูของดิฉันตลอดวัน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
และเดินกลับไปกลับมาอยู่หน้าประตูรั้วหลาย
ข้าพเจ้าจะแบ่งปันความรัก ชั่วโมง เห็นได้ชัดๆ ที่มันลืมไปว่า ถ้ามันบิ น
ไร้เงื่อนไขของพระเจ้า
เข้ามาได้ก็บินกลับออกไปได้เหมือนกัน
ให้คนอื่นได้อย่างไร
มีอยู่วันหนึ่ง ขณะกาลังเลี้ยงไก่ต๊อกอยู่
ดิฉันมองดูพวกมันและคิดในใจไปพลางว่า ทาไมฉันถึงได้รักไก่พวกนี้ก็ไม่รู้ แต่ก็รัก
แล้วนึกขึ้นได้ทันทีว่าพระเจ้าคงจะทรงรู้สึกเช่นเดียวกับเราว่า ทาไมหนอพระองค์
ถึงได้ทรงรักเราทั้งๆ ที่ไม่น่ารัก แต่ก็ยังรัก ดิฉันโมทนาพระคุณพระเจ้าที่ทรงรักเรา
ทั้งที่เราเป็นคนขี้หลงลืม ตัดสินใจไม่ฉลาด และทาผิดพลาดอยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะ
เป็นเช่นไรพระเจ้าก็ยังรักเราอยู่ดี
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าที่รักยิ่ง ขอบพระคุณที่ทรงรักไม่ว่าข้าพระองค์จะเป็นเช่นไร
ขอให้ข้าพระองค์รักคนอื่นอย่างนั้นด้วย ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เรเบคา มาร์ติโน (เท็นเนสซี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ชาวไร่ชาวนา
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ปัญญำจำกหมำจิ้งจอก

29 ก.ค
วันเสำร์ อ่ำน เฉลยธรรมบัญญัติ 31:1-8
2017
พระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย (ฮีบรู 13:5)
ขณะขั บรถไปตามถนนด้วยความระมัดระวัง ดิฉั นเห็นแม่สุ นัขจิ้งจอก
สีแดงผอมโซตัวหนึ่งนั่งอยู่ในพุ่มไม้ คอยเฝ้าลูกน้อยที่ซุกซนสามตัวอยู่ เพราะไม่
อยากทาให้ พวกมั นตกใจกลั วจึงขั บ รถเข้า ข้ างทาง ขณะที่ลู กหมาน้ อยสามตั ว
กระโดดโลดเต้นบนถนนลูกรัง และดูเหมือนจะอยู่ในสายตามองแม่ที่เฝ้าดูอยู่ตรงนั้น
ขณะที่เห็นแม่สุนัขเฝ้าระวังดูแลลูกของมันอยู่ สะท้อนให้เห็นภาพที่พระเจ้า
ทรงดูแลดิฉัน แม่หมายอมให้ลูกน้อยมีอิสระอย่างไม่มีขอบเขต แต่ก็พร้อมที่จะนา
ทางลูกของมันเสมอ ข้อพระคัมภีร์สาหรับอ่านวันนี้บอกว่า ก่อนที่โมเสสจะมอบ
หน้าที่ให้โยชูวาเป็นผู้นาต่อจากท่าน โมเสสพูดถึงพระบัญญัติและขอให้ประชาชน
วางใจในพระเจ้าอย่างเต็มที่ ถึงพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งหรือไม่ละเลยเรา
แต่บ่อยแค่ไหนที่ดิฉันกลับปล้าสู้บางสิ่งด้วยตนเองทั้งหมดโดยมองข้ามพระเจ้าไป
เพราะมัวแต่หมกมุ่นกับปัญหาจึงมองไม่เห็นว่าพระบิดาทรงประทับอยู่ด้ วยคอย
ช่วยเหลือใช่หรือไม่
สาหรับดิฉันแล้ว เมื่อเห็นสุนัขจิ้งจอกสีแดงตัวนั้นแค่แวบเดียวก็เห็นภาพ
เสี้ยวหนึ่งซึ่งพระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ดูแลเราอยู่เป็นนิตย์ ทาให้เข้าใจความจริงว่า
การท้าชวนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน
เราก็วางใจในความรักไม่ล้มเหลวและการประทับอยู่ด้วยของพระเจ้าได้
อธิ ษฐำน ข้ าแต่ พระเจ้าแห่ งกาลเวลา โปรด
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ประทานพระคุณให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีชีวิต
เพราะพระเจ้าประทับ
อยู่ทุกวัน ด้วยความมั่นใจว่าพระองค์ทรงไว้ใจได้
อยู่ด้วยช่วยดูแล
และทรงประทั บ อยู่ ด้ วยเสมอ ในพระนาม
ทาให้ข้าพเจ้ามีเสรีภาพ
พระเยซูคริสต์ อาเมน
เกล สจ๊วต ฟานอฟ (โคโลราโด)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน พ่อแม่
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30 ก.ค
2017

เมื่อพบควำมสูญเสีย
วันอำทิตย์ อ่ำน โยบ 1:1-21

โยบกล่าวว่า “ข้าพเจ้ามาจากครรภ์มารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่า
และข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่า พระเจ้าประทาน และพระเจ้าทรงเอาไปเสีย
สาธุการแด่พระนามพระเจ้า” (โยบ 1:21)
แพทย์ ใช้ อัลตราซาวด์ ตรวจดู ท้องของดิฉั น เธอพูดด้ วยความเป็นห่ วงที่
ปรากฏบนใบหน้าว่า “ดิฉันเสียใจด้วยค่ะ หัวใจเด็กหยุดเต้นและเสียชีวิตแล้ว ”
ดิฉันใจหายวูบ น้าตาไหลนองหน้า และผงกศีรษะแสดงว่าเข้าใจดีทั้งๆ ที่ไม่เข้าใจเลย
การสูญเสียครั้งนั้นช่วยให้ดิฉันเห็นใจโยบมากขึ้น โยบเป็นคนสาคัญ ท่านมั่งมี
เงินทอง มีคนรับใช้และฝูงสัตว์มากมาย มีลูกสิบคน และมีคนในชุมชนนับถือมาก
พระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้บอกว่าโยบติดตามพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ และพระองค์ทรง
เห็นว่าท่านเป็นคนไร้ที่ติและเที่ยงธรรม ถึงเป็นคนอย่างนั้นท่านก็สูญเสียทุกสิ่งใน
บัลดล ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจ โยบยังเชื่อและมีใจนมัสการพระเจ้า เวลา
ตกต่าที่สุดในชีวิต โยบก้มลงกราบพระเจ้าและทูลว่า “สำธุกำรแด่พระนำมของพระเจ้ำ”
ไม่ มีใครเข้ าใจว่าท าไมเรื่ องร้ ายๆ จึ งเกิ ดขึ้ น แต่ ก็ เกิ ด ขึ้ นกั บ เราทุกคน
หลังจากสูญเสียลูกน้อยของดิฉันไป ดิฉันรู้สึกปวดใจและอธิษฐานอยู่หลายเดือนกว่า
จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น เวลานั้นดิฉันสามารถทูลเหมือนกับโยบได้ว่า “สำธุกำรแด่
พระนำมของพระเจ้ำ” และขอบพระคุณสาหรับพระพรทุกอย่างที่ดิฉันได้รับจาก
พระองค์
อธิ ษฐำน ข้ าแต่ พระบิ ด า ขอบพระคุ ณ
ส าหรั บพระพรทั้งสิ้ นที่ ได้ รั บจากพระองค์
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ขอโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายนมัสการ และ
ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณ
ยอมรั บพระองค์ แม้ เมื่ อโศกเศร้ าและทุกข์
ทั้งเวลาโศกเศร้าและชื่นชม
ระทมใจ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ยินดี
ซาราห์ ลีออน (แคนซัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่โศกเศร้าเพราะสูญเสียบุตร
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ควำมสว่ำงของโลก

31 ก.ค
วันจันทร์ อ่ำน ยอห์น 12:44-50
2017
พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามา
จะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยอห์น 8:12)
ทั้งบ้านและคริสตจักรที่ผมกับภรรยาทางานตั้งอยู่นอกเมือง เราจึงมีโอกาส
ได้ชื่นชมธรรมชาติ ตอนกลางวันและกลางคืนอย่างแท้จริง ผมชอบคืนพระจันทร์
เต็มดวงที่เปล่งแสงเจิดจ้าไปทั่วชนบทเป็นพิเศษ
ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
ใช้เวลาประมาณ 27 วันโคจรรอบโลก มีแรงดึงดูดของทางานตลอดเวลา ส่งผลกระทบ
ต่อกระแสน้าขึ้นน้าลงและอื่นๆ อีกหลายอย่าง
ข้ อพระคั มภี ร์ ส าหรั บ อ่ า น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
วันนี้ เตื อนเราให้ รู้ว่ า พระเยซู ทรง
พระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าให้สะท้อน
เป็นความสว่างของโลก และให้เรา
ความสว่างของพระคริสต์เข้าไปในโลก
หนุ นใจผู้อื่นด้วยการแบ่งปันความ
สว่างในชีวิตของเราแก่พวกเขา เราไม่มีแสงสว่างในตัวเอง เพียงแต่สะท้อนความ
สว่างที่ได้รับอย่างต่อเนื่องจากพระเยซูคริสต์ผู้เป็นแหล่งของความสว่าง พระองค์
ทรงเป็นความสว่างของคนทั้งปวง ขณะที่เราสะท้อนความสว่างอยู่นั้น เรามีชีวิตอยู่
ด้วยความหวังว่าทั้งโลกจะได้รับ “ควำมสว่ำงแห่งชีวิต”
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้าง ขอบพระคุณที่ทรงประทานแสงแห่งความรัก
ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีใจเอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่น ในพระนามพระเยซูคริสต์
อาเมน
เฮอร์นัลโด ลารา (คาราโซ นิคารากัว)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน นักดาราศาสตร์ / จันทรศาสตร์
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ควำมรักของพระเจ้ำน่ำพิศวง
1 ส.ค
วันอังคำร อ่ำน เยเรมีย์ 29:10-14
2017
พระเจ้าตรัสว่า “เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สาหรับเจ้า
เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคต
และความหวังใจแก่เจ้า” (เยเรมีย์ 29:11)

เมื่ อเร็วๆ นี้ ดิฉั นถู กท้าทายหลายอย่ าง แต่ ก็เชื่อวางใจว่ าพระเจ้าจะทรง
ช่วยเหลือ ถึงบางครั้งจะสงสัยทาให้รู้สึกหนักเกินกาลังและทาอะไรไม่ถู ก หลังจาก
ดูโทรทัศน์เรื่องยอดมนุษย์ทีมหนึ่งซึ่งดิฉันชอบมาก ทั้งทีมแต่งชุดเหมือนซุปเปอร์ ฮีโร่
ในหนังสือการ์ตูน และเข้ามาช่วยโลกให้รอด ดูแล้วนึกสงสัยว่าทาไมดิฉัน ถึงเป็น
ซุปเปอร์ฮีโรกับเขาไม่ได้ ทาไมดิฉันถึงไม่มีพลังพิเศษ เพื่อช่วยชีวิตคนดีและคนเลว
นับล้านๆ คน และเพื่อนาความยุติธรรมมาสู่โลก หลังจากถามเช่นนี้ได้ไม่นาน ดิฉัน
ก็ได้รับคาตอบว่า เราทุกคนเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ด้วยกันทั้งนั้น เรามีความเชื่อเป็นอาวุธ
มีตะลันต์เฉพาะของตนเป็นพลัง และมีพระเจ้าเป็นความเข้มแข็งของเรา
แต่ละวันพระเจ้าทรงประทับอยู่กับเรา
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พร้ อมกับประทานโอกาสแบ่งปันความรั ก
พระเจ้าทรงประทานพลังยิง่ ใหญ่ ของพระคริ ส ต์ แ ก่ ทั้ ง คนดี แ ละคนไม่ ดี
อะไรให้ข้าพเจ้านาไปช่วยโลก
ได้ช่วยชีวิตของหลายคนด้วยการกระทา
ด้วยความเมตตาสงสารและเห็ นใจ ได้ นา
ความยุติธรรมไปให้ ด้วยการประกาศพระวจนะของพระเจ้า ถึงการกระทาของเรา
จะไม่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญเหมือนซุปเปอร์ฮีโรในโทรทัศน์ เราอาจไม่รู้ว่าการกระทา
ของเราช่วยฟื้นความเชื่อของบางคน หรือความสงสารและเห็นใจของเราช่วยให้
ความหวังของบางคนกรุ่นขึ้นมาใหม่ เราอาจจะไม่รู้ว่าเราคือคาตอบคาอธิษฐานของ
บางคน แต่พระคัมภีร์สาหรับอ่านวันนี้ช่วยให้เรามั่นใจว่า พระเจ้าทรงมีแผนการ
สาหรับเรา การใช้โอกาสช่วยเหลือผู้อื่นแต่ละวันคือส่วนสาคัญยิ่งใหญ่ในแผนการ
ที่ว่านั้นก็เป็นได้
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยให้ขา้ พระองค์ทงั้ หลายวางใจในพระองค์ และใน
ความรักไม่ล้มเหลวทีท่ รงมีต่อข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แคธี มอร์แกน (แมรีแลนด์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่รู้สึกหมดหวัง
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พระคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลำง

2 ส.ค
2017
วันพุธ อ่ำน โคโลสี 1:9-24
พระเจ้าทรง “ให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้า ไม่ว่าสิง่ นัน้
จะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในสวรรค์ พระองค์ทรงทาให้มสี ันติภาพ
ด้วยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์” (โคโลสี 1:20)

เมื่อหลายปีก่อน ดิฉันกับสามีถูกเรียกไปไกล่เกลี่ยสองพ่อลูกที่ทะเลาะกัน
ทั้งสองอยู่อย่างขมขื่นและอาฆาตแค้นกันมาหลายปี มีโต๊ะกลมกลางห้องแยก
คู่อาฆาตออกจากกั นตลอดการไกล่ เกลี่ย และยัง ช่วยมิให้ทั้งสองฝ่า ยรั วกาปั้ น
ใส่กันอีกด้วย
เมื่อทั้ง สองยอมรับ เป็ นผู้ รับ ใช้ ของ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเยซูคริสต์เจ้า และให้พระองค์ทรงเป็น
ข้าพเจ้ายกโทษให้ผู้อื่นได้
ศู นย์ กลางประสานการคื น ดี กัน เมื่ อเป็ น
ก็เพราะพระคริสต์ทรงยกโทษ
เช่นนั้น สองพ่อลูกและญาติพี่น้องจึงบรรลุ
ให้ข้าพเจ้าแล้ว
ถึงความเป็นไปได้ที่จะคืนดีกัน ซึ่งดูเหมือน
เป็นไปไม่ได้มาก่อน
ถ้าเราคืนดีกับพระคริสต์ เราก็สามารถคืนดีกันและกันได้ เพราะเรา
เป็นในอวัยวะร่างกายของพระองค์
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงเป็นศูนย์กลางชีวิตทีย่ ิ่งใหญ่ ขอบพระคุณที่ทรงให้
ข้าพระองค์ทั้งหลายได้คืนดีกับพระองค์ และคืนดีกันเองทางพระเยซูคริสต์ ผู้ทรง
สอนให้อธิษฐานว่า “ข้ำแต่พระบิดำแห่งข้ำพระองค์ทั้งหลำย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์
ขอให้ พระนำมของพระองค์ เป็นที่ เคำรพสักกำระ ขอให้ แผ่นดิ นของพระองค์
มำตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตำมพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่ำงไรก็ให้เป็นไป
อย่ำงนั้นในแผ่นดินโลก ขอทรงโปรดประทำนอำหำรประจำวันแก่ ข้ำพระองค์
ทั้งหลำยในกำลวันนี้ ...สืบๆไปเป็นนิตย์” อาเมน (มัทธิว 6:9-13)
ชาร์ลอต แมนเด อิลงั กา (เคปทาวน์ เซาธ์แอฟริกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ครอบครัวที่กาลังแตกแยกกัน
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มีเหตุผลหมื่นประกำร

วันพฤหัสบดี อ่ำน สดุดี 126:1-6
จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า และทั้งสิ้นทีอ่ ยู่ภายในข้า
จงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิข์ องพระองค์ ...(สดุดี 103:1-2)

เช้าวันหนึ่ง ผมได้ยินเพลงที่บรรยายว่ามีเหตุผลหมื่นประการที่ต้องถวาย
สาธุการพระเจ้า เมื่อได้ยินดังนั้นผมจึงถามตนเอง ผมมีเหตุผลหมื่นประการที่ต้อง
ขอบคุณพระเจ้าอย่างนั้นหรือ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ผมเริ่มคิดถึงพระพรที่ตื่นนอน
มีพระพรใหม่อะไรบ้าง
ตอนเช้ า วันใหม่ และพระพรที่มีลู ก
มี ห ลาน มี ภ รรยา พ่ อ แม่ พี่ น้ อ ง ที่สามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้วันนี้
ลู ก เขย ลู ก สะใภ้ และครอบครั ว
คริ สตจักร คิด ถึ งบ้ านที่ผ มอาศัย อยู่ เสื้ อผ้ า ที่ส วมใส่ และสิ่ ง อื่นที่ได้ ชื่นชมมา
ตลอดชีวิต คิดถึงแต่ละวันที่เต็มด้วยพระพรอย่างน้อ ยก็หนึ่งประการ ได้ตื่นขึ้น
เมื่อวานนี้ก็เป็นของประทานอย่างหนึ่ง เหมือนที่ ได้ตื่นขึ้นเช้าวันนี้ที่เป็นพระพร
จากพระเจ้า
ผมเริ่มนับเหตุผลที่ผมต้องถวายสาธุการพระเจ้า ตอนอายุ 39 ปี ผมมี
365 วันคูณด้วย 39 ปีที่ได้ตื่นนอนทุกเช้าเท่ากับมีเหตุผล 14,235 ประการที่ต้อง
ยกย่องเทิดทูนพระเจ้า แถมยังมีมากกว่า 16 ปีที่ได้แต่งงาน และมีพ่อแม่ อยู่ด้วย
ตลอดชีวิตของท่านซึ่ง เป็ นพระพรใหญ่ ห ลวง เมื่อคิ ดถึ งที่ตลอดวันคื นในชี วิต
ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ วันเวลาที่ได้อยู่กับลูกๆ กับเพื่อนสนิท กับปู่ย่าตายาย
ลูกเขยลูกสะใภ้ และญาติพี่น้องชายหญิง จึงรู้แก่ใจว่ามีเหตุผลมากกว่าหนึ่งหมื่น
ประการที่ต้ อ งสาธุ การพระนามบริ สุ ท ธิ์ข องพระเจ้ า แต่ ล ะวันพระเจ้ า ทรงมี
พระเมตตาและพระกรุณาต่อผมด้วยวิธีใหม่ๆ
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นว่าทุกวันใหม่เป็นพระพร
จากพระองค์ และให้ดาเนินชีวิตด้วยการขอบคุณพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์
อาเมน
แคสเซียส รูห์ (เซาธ์แคโรไลน่า)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ให้แต่ละวันได้เห็นพระคุณความดีของพระเจ้า

38

กำรแบ่งปันพระวจนะ

4 ส.ค
2017

วันศุกร์ อ่ำน อิสยำห์ 55:8-13
พระเจ้าตรัสว่า “คาของเราซึง่ ออกไปจากปากของเรา จะไม่กลับมา
สู่เราเปล่า แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทานัน้
จาเริญขึ้นฉันนัน้ ” (อิสยำห์ 55:11)

โรบินเพื่อนของดิฉันรู้สึกท้อใจ เพราะมีเด็กๆ มาเข้าเรียนพระคัมภีร์ภาคฤดูร้อน
ที่คริสตจักรจัด ขึ้นทุกปีแค่ 13 คนเท่านั้นเอง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เธอบ่นว่า “เรำใช้เงินทั้งหมดเพื่องำนนี้ ฉันเอง
สู้อุ ตส่ำห์ ร ณรงผู้คนมำช่ว ย ต้ อ งลำงำนมำ
การแบ่งปันข่าวดีไม่เคย
ตลอดสัป ดำห์ แต่ มีเด็ ก มำเรียนแค่ 13 คน
ทาให้เสียเวลาเปล่า
เท่ำนั้น”
ดิฉันจึงเล่าเรื่องการเรียนพระคั มภีร์ภาคฤดูร้อนของดิ ฉันซึ่ งคริสตจักรเล็กๆ
แห่งหนึ่งเป็นเจ้าภาพ และมีเด็กบริเวณบ้ านใกล้เรือนเคียงมาเรียนแค่หยิบมือเดียว
ดิฉันเป็นคนหนึ่ งในจานวนเด็กที่เข้าเรียน ดิฉั นบอกเธอด้วยว่า “นั่ นแหละคื อที่ฉั น
ได้ รั บพระคั มภี ร์ เล่ มแรกของฉั น ฉั นท่ องจ ำพระคั มภี ร์ ข้อแรกและได้ ร้ องเพลง
‘พระเยซูรั กฉันรู้แน่’ เป็นครั้งแรก อีกสิบสำมปีต่อมำมีเพื่ อนคนหนึ่งมำแบ่งปั น
ข่ำวประเสริฐและอ้ ำงถึงยอห์น 3:16 ให้ ฟังซึ่งดิฉั นรู้ แล้ว เพรำะเคยท่องจ ำเมื่ อ
หลำยปีก่อนโน้น”
ดิฉันไม่ได้สิ นใจติดตามพระคริสต์ต อนที่เข้าเรี ยนพระคัมภี ร์ภาคฤดูร้อน
ครั้งนั้น ครูสอนพระคัมภีร์ที่คริสตจักรไม่มีใครรู้ว่าดิฉันรับเชื่ออีก13 ปีหลังจากนั้น
แต่พระเจ้าทรงใช้ข้อพระคัมภีร์ที่พวกท่านให้ดิฉันท่องจาไว้เปิดใจของดิฉัน ดิฉันรับใช้
พระเจ้าด้วยซื่อสัตย์และจริงใจมาแล้วมากกว่า 30 ปี แม้จะไม่เห็นผลตอนนั้น เรา
ก็วางใจได้ว่าพระวจนะของพระเจ้าช่วยให้พระประสงค์ของพระองค์บรรลุผลสาเร็จ
อธิ ษฐำน ข้ าแต่ พระเจ้า โปรดช่ วยให้ ข้า พระองค์ ทั้ง หลายแบ่ง ปันพระวจนะ
ของพระองค์ อย่างซื่อสัต ย์และวางใจว่า พระประสงค์ ของพระองค์จะบรรลุผ ล
ในบรรดาคนที่อยู่รอบข้างข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ลอรี แฮทเชอร์ (เซาธ์แคโรไลน่า)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน บรรดาผู้นาโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ภาคฤดูร้อน
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พระเยซูตรัสกับเปโตรว่า “จงตามเรามาเถิด” (ยอห์น 21:19)
ในพระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้ เราพบว่าพระเยซูกาลังสนทนากับเปโตรหลังจาก
ที่ท่านปฏิเสธพระองค์แล้ว พระองค์พยายามช่วยเปโตรให้สนใจในชีวิตของท่านเอง
แต่เปโตรรีบถามพระองค์ทันทีว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสาวกอีกท่านหนึ่ง
ดิฉันเคยทาเหมือนเปโตรอยู่หลายครั้ง คือมองดูชีวิตของคนอื่นและเริ่มเอา
มาเปรีย บเทียบกั บชี วิต ของตนเองว่า ทาไมหนอพระเจ้า ถึง ไม่อนุญ าตให้ดิ ฉั น
มีโอกาสดีเหมือนพวกเขาบ้าง ทาไมดิฉันถึงไม่มีสามีและลูก ไม่มีบ้านที่น่าอยู่หรือ
มีงานทาเหมือนพวกเขาบ้าง เมื่อดิฉันเริ่มเปรียบเทียบก็รู้สึกผิด หวังและไม่พอใจ
ชีวิตของตนเอง
พระเยซูทรงตอบเหมือนที่ทรงตอบเปโตรว่า “แล้วมันเป็นธุระอะไรของ
เจ้ำด้วย จงตำมเรำมำเถิด” พระองค์ทรงรู้ว่าดิฉันจะวุ่นวายใจถ้าดูชีวิตของผู้อื่น
ทุกสิ่งที่ทรงต้องการจากดิฉันก็คือให้ใส่ใจสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ให้ดิฉันทา
เราทุกคนต่างก็มีความสามารถเฉพาะตนและมีตะลันต์ ที่พระเจ้าประทาน
ให้ในพวกเราไม่มีใครสักคนที่เหมือนกันทุกอย่าง ถึงพระเจ้าจะไม่ทรงประทาน
สิ่งที่เราต้องการ เราก็สามารถวางใจได้ว่า แผนการที่พระองค์ทรงกาหนดไว้ให้เรา
นั้นดีเสมอ ถ้าเรายอมรับชีวิตที่พระเจ้าประทานให้และใช้ให้ดีแล้วเราก็จะพอใจ
อธิ ษ ฐำน ข้ าแต่ พระบิ ด าผู้ส ถิ ต บนสวรรค์ ขอบพระคุ ณที่ทรงรั กข้ า พระองค์
ทั้งหลายผู้เป็นบุตรของพระองค์ ขอให้ข้า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระองค์ ใ ช้ ชี วิต ความเป็ น อยู่ เ พื่อ ถวาย
พระเจ้าประสงค์แต่สิ่งดีที่สดุ
เกียรติพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์
สาหรับข้าพเจ้าเสมอ
อาเมน
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่ยงั ไม่พบสิง่ ที่พอใจ
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นำฬิกำเก่ำ
วันอำทิตย์ อ่ำน โยชูวำ 24:14-17
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จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์
ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย (1 เปโตร 5:7)

ผมในฐานะผู้รับใช้พระเจ้า ได้รับเชิญไปทางานที่คริสตจักรใหม่แห่งหนึ่ง
ขณะกาลังจัดกระเป๋าและรอความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต ผมดูนาฬิกาเก่า
ของคุณยายซึ่งท่านได้รับจากคุณพ่อของท่าน มันมีอายุมากกว่าหกสิบปีแล้วแต่ ยัง
ทางานอยู่
ตอนเย็นก่อนที่ผมจะจากบ้านไปเป็นครั้งสุดท้าย ผมคิดถึงชีวิตของตนเอง
และชีวิตของคุณยาย ตอนคุ ณพ่อของท่านมีชีวิตอยู่ในโลกนาฬิกาเก่ าเครื่องนี้
บอกเวลาให้ท่าน และรู้ว่ามันยังบอกเวลาในชีวิตที่น่าชื่นชมของผม เพราะชีวิต
เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ ผมนึกสงสัยว่า งานใหม่ที่ผมจะไปรับใช้นี้จะเป็นอย่างไร
หนอ และผมจะวางแบบอย่างอะไรไว้ให้คนรุ่นหลัง ผมคิดถึงคาพูดในสดุดี 90:12
ได้ ที่บอกว่า “ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวั นของข้ำพระองค์ เพื่อข้ำพระองค์
ทั้งหลำยจะมีจิตใจที่มปี ัญญำ”
ในโลกนี้ เ รามี เ วลาไม่ ม ากนั ก ไม่ รู้ว่ า
เมื่อใดเข็มนาฬิกาชีวิตของเราจะหยุดเดิน แต่ก็
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ข้าพเจ้าจะโมทนาพระคุณ รู้ว่าพระเจ้าแห่งความรักทรงประทานชีวิตและ
ความสามารถให้เลือกได้ว่า เราจะดารงชีวิตอยู่
สาหรับชีวติ ที่พระเจ้า
อย่ างไร ขอให้ชี วิตของเราเต็มด้ วยความเชื่ อ
ประทานให้ได้อย่างไร
ความหวัง และรักทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดนาข้าพระองค์ทั้งหลายให้เดินไปตามพระมรรคา
และประทานจิตใจที่มีปัญญา เพื่อข้าพระองค์จะซื่อสัตย์และจริงใจต่อพระองค์
ผู้ทรงสร้างสรรค์ทุกสิ่งด้วยความรัก ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
วลาดิเมียร์ แองเจลอฟ (รูส บัลแกเรีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กาลังพบความเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ
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กำรแลกเปลี่ยนครั้งสำคัญ

วันจันทร์ อ่ำน 1 ซำมูเอล 1:1-18
อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่าน
ทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ
แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุม้ ครองจิตใจ
และความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ (ฟีลิปปี 4:6-7)
เราอยู่ห่างจากหมู่บ้านใกล้ที่สุดหลายกิโลเมตร สัญญาณไฟเตือนให้รู้ว่า
น้ ามั นรถเหลื อน้ อยและยั ง ต้ องขั บ ข้ า มภู เ ขาอี กสองลู ก ดิ ฉั นจึ ง อธิ ษ ฐานว่ า
“พระองค์เจ้ำข้ำ บริเวณนี้โทรศัพท์มือถือของข้ำพระองค์ทั้งสองใช้งำนไม่ได้
ข้ำพระองค์ ทั้ งสองอำยุ ยังน้ อ ยและ ไม่ อ ยำกเดิ นบนถนนเส้นนี้ ใ นควำมมื ด
โปรดช่วยข้ำพระองค์ให้ขับรถไปถึงที่ห มำยโดยปลอดภัยด้วยเถิดพระเจ้ำข้ำ ”
หลังจากอธิษฐานแล้วดิฉันก็ขับต่อไปด้วยความกังวลใจจนถึงที่หมายโดยปลอดภัย
ต่อมาเมื่ ออ่ านเรื่ องการอธิ ษฐานของนางฮั นนาห์ ทาให้ คิ ดถึ งเรื่องการ
เดินทางครั้งนั้ นและการอธิษฐานของเรา การอธิ ษฐานของฮันนาห์สอนให้รู้ว่ า
ดิฉันพลาดประโยชน์ของการอธิษฐานไปอย่างหนึ่งคือ เมื่อฮันนาห์อธิษฐานทูล
พระเจ้ าแล้ ว “ก็ ไป..รั บประทำนอำหำร และใบหน้ำของนำงก็ ไม่ โศกเศร้ ำอี ก
ต่อไป” (1 ซำมูเอล 1:18) ฮันนาห์ปล่อยวางความวิตกกังวลของเธอไว้กับพระเจ้า
และมีสันติสุขทั้งๆ ที่ยังไม่ได้รับคาตอบ ตรงกันข้ามกับดิฉันที่ไม่เลิกกังวลใจจนกระทั่ง
พระเจ้าทรงตอบคาทู ลขอ และขับรถจนถึ งหมู่บ้านถัดไปปลอดภั ยแล้ ว แทนที่จะ
ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงฟังคาทูลขอของดิฉันและไว้วางใจว่าจะได้รับคาตอบ แต่ดิฉั น
ยังคงวิตกกังวลจนกว่าจะได้เห็นผล
เรื่องนางฮันนาห์สอนดิฉันให้รู้จักสิ่งสาคัญอย่างหนึ่ง ของการอธิษฐานคือ
พระเจ้าจะทรงตอบแน่แม้เราจะไม่รู้ว่าเมื่อไรและอย่ างไร เมื่ออธิษฐานเราสามารถ
ขอบพระคุณได้ ทันทีสาหรับคาตอบที่จะตามมา
การทาเช่นนั้นช่วยให้เราปล่อยวางความเป็นห่วง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
และเริ่มรับสันติสุขที่พระองค์ประทานให้
พระเจ้าทรงยกความวิตก
อธิ ษฐำน ข้ าแต่ พระเจ้า ขอบพระคุ ณที่ทรง
ของข้าพเจ้าไป
ตอบคาอธิษฐานของข้าพระองค์ทั้งหลาย และ
และประทานสันติสุข
สั น ติ สุ ข ที่ คุ้ ม ครองความคิ ด และจิ ต ใจของ
ให้โดยการอธิษฐาน
ข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เบธานี เฮย์ส (ออริกอน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อให้อธิษฐานด้วยใจขอบคุณพระเจ้า
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ควำมรักสมบูรณ์แบบ

วันอังคำร อ่ำน โรม 8:31-39
ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้น
ก็ได้ขจัดความกลัวเสีย (1 ยอห์น 4:18)
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ตอนเป็นเด็ก ครอบครัวของผมไม่ค่อยได้ไปโบสถ์บ่อยนัก คาเทศนาครั้ง
แรกๆ ผมฟังจากวิทยุซึ่งส่วนใหญ่ พูดให้กลั วการลงโทษของพระเจ้า ผมเริ่มไป
โบสถ์ตอนอายุ 12 ปี และรู้สึกเบาใจที่พบว่าการเทศนาที่นี่ต่างกันมาก คือเน้นที่
ความรั กของพระเจ้า และสอนให้ เ รา
ข้อคิดสำหรับวันนี้
รั กผู้ อื่น แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ผ มหนั ก ใจก็ คื อ
ไม่มีอะไรทาให้เราขาดจากความรัก คริ ส ตจักรของเราอาจจะทาลายล้ า ง
คาสอนของพระคัมภีร์
ของพระเจ้าได้
แล้ววันหนึ่งผมอ่านพบข้อพระคัมภีร์
ที่อ้างถึงข้างบนนี้ ทาให้ผมดีใจมากที่พบว่าพระเจ้าไม่ทรงปรารถนาให้เรามีชวี ิตอยู่
ด้วยความกลัวการลงโทษ ความกลัวแบบนั้นเป็นความรักไม่เต็มร้อย ด้อยเดียงสา และ
ไม่สมบูรณ์ เรื่องความรักที่ผมได้ยินที่โบสถ์เป็นความรักแท้
เดี๋ยวนี้ผมเป็นศิษยาภิบาลแล้ว ผมหนุนใจสมาชิกคริสตจักรของผมไม่ให้
กลัวการลงโทษของพระเจ้า หรือกลัวคนที่บอกว่าเราไม่ใช่คริสเตียนแท้ เพราะ
ความเชื่อและการกระทาของเราไม่เหมือนของพวกเขา เปาโลสอนไว้ในพระธรรม
โรมดั่งที่เราอ่านวันนี้ ท่า นเตือนว่ า “ใครจะฟ้องคนเหล่ำนั้นที่พระเจ้ำได้ทรง
เลือกไว้...ใครเล่ำจะเป็นผู้ปรับโทษ” (โรม 8:33-34) เราผู้ติดตามพระคริสต์รู้ว่า
ไม่มีอะไรทาให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า (ดูโรม 8:35-39) ขอบพระคุณ
พระองค์
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าผู้ประเสริฐ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายพ้นจากความกลัว
และโปรดช่วยข้าพระองค์ให้ยึดมั่นความจริงที่ว่า เพราะการสิ้นพระชนม์และการ
คืนพระชนม์ของพระคริสต์ ข้าพระองค์จึงเป็นคนชอบธรรมได้ด้วยพระคุณของ
พระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ไมเคิล เอ. แมคโดนัลด์ (นอร์ทแคโรไลน่า)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กลัวการลงโทษของพระเจ้า
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ให้รู้และเข้ำใจ

วันพุธ อ่ำน 2 ทิโมธี 3:14-17
พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์
ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี
และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทา
การดีทุกอย่าง (2 ทิโมธี 3:16-17)

ดิฉันอ่านพบแบบถักผ้าคลุมไหล่ที่น่าสนใจและท้ าทายให้ลองถักดู เส้ น
ไหมพรมที่แตกต่างกันมีเฉดสีอาทิตย์อัศดงที่สดใสและอบอุ่น พออ่านคาแนะนา
คร่าวๆ ดิฉันนึกในว่า นี่มันอะไรกัน! อ่านไม่รู้เรื่อง! และเป็นไปไม่ได้! ถึงดิฉันจะรู้จัก
วิธีถั กโครเชต์แต่ เห็ นว่า ถ้าท าตามค าแนะนาที่พิมพ์ไว้จะถั กให้เป็ นผ้ าคลุ มไหล่ ได้
อย่ างไร บางทีมั นอาจะเกิ นความสามารถของดิ ฉั นก็ เป็ นได้ จึงสงสั ยว่าควรท า
โครงการราคาแพงและท้าชวนนี้ดีหรือไม่
ความรู้ และเข้ าใจของคริ สเตี ยน
ก็ เหมื อนการถั กโครเชต์ ถ้ าเรารู้ วิ ธี ท า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระคัมภีร์เสนอเครื่องมือต่างๆ
อะไรใหม่ถวายพระเจ้า พอมีโอกาสรับใช้
แต่กลับเป็นไปไม่ได้ บางทีเราอาจจะรู้วิธี
ที่ช่วยข้าพเจ้าให้รู้และเข้าใจ
ทางานนั้น แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นได้อย่างไร
บางทีโอกาสดังกล่าวดูเหมือนจะเกินความสามารถของเรา จึงสงสัยว่าควรใช้กาลังและ
เวลาของเราทาดีหรือไม่ดี
ในที่สุดดิฉันก็ไว้ใจทาตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญการถักโครเชต์ จึงซื้อ
ไหมพรมมาทา โดยเริ่มอ่ านคาแนะนาทีละบรรทัดแล้วทาตามอย่างระมัดระวั ง
สิ่งสาคัญก็คือต้องถักผ้าคลุมไหล่ให้จนได้ ในทานองเดียวกันนี้ ถ้าเรายอมอ่าน
พระคัมภีร์ทีละน้อยแต่ทุกวันและทาตาม สิ่งสาคัญที่สุดที่เราหวังจะได้รับก็คือ
ประสบการณ์ชีวิตคริสเตียนและอื่นๆ ที่จะตามมา
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รู้และเข้าใจว่าก้าวต่อไป
ทาอย่ า งไร และขอให้ ข้ า พระองค์ กล้ า เดิ นไปก้ า วทีล ะก้ า ว อธิษ ฐานในนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
ชารอน บี. แคปรอน (โอคลาโฮมา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อให้รู้และเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า
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เปิดใจ

10 ส.ค
วันพฤหัสบดี อ่ำน สุภำษิต 3:1-8
2017
“อย่าจดจาสิ่งล่วงแล้วนั้น อย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อน
ดูเถิด เรากาลังกระทาสิ่งใหม่ งอกขึ้นมาแล้ว เจ้าไม่เห็นหรือ
เราจะทาทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้าในที่แห้งแล้ง (อิสยำห์ 43:18-19)

ตอนอายุ 42 ปี ดิ ฉั นป่ ว ยจนส่ ง ผลกระทบทั กษะการเคลื่ อนไหวของ
ร่างกาย ทาให้เดินผิดปกติ ศีรษะเอียงไปทางขวา กล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ มีปัญหาทาให้
อ่อนแอและเจ็บไปหมด เพราะกลัวอนาคตดิฉันจึงอธิษฐานทูลขอกาลังและขอให้
หายป่วยอยู่ 4 ปี จึง พบความหวังในอิสยาห์ 43:18-19 และวางใจว่าพระเจ้า
กาลังทางานเพื่อดิฉันอยู่
หลังจากมีชีวิตด้วยความกลัวอยู่หลายปี
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ดิฉันถึงทาใจให้สงบสุขกับสภาพของตนเองได้
ข้าพเจ้าจะเปิดใจยอมให้
เพราะรู้ว่าพระเจ้าจะทรงอยู่กบั ดิฉันแม้เมือ่ ต้อง
พระเจ้าช่วยได้อย่างไร
นั่งรถเข็นหรือจะมีอะไรร้ายยิ่งกว่านั้น ดิฉันถูก
พาไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ซึ่งวินิจฉัยว่าดิฉันเป็นโรคทางพันธุกรรม
ทาให้ร่างกายขาดโดโพมิน สารเคมีที่จาเป็นสาหรับช่วยให้ประสาทสมองทางาน
ได้ อย่ างถู กต้ อง เพราะวางใจว่ าพระเจ้ าจะทรงอยู่ ด้ วยในอนาคต ดิ ฉั นจึ งเริ่ ม
รับประทานยาและดีขึ้นทันที ดิฉันสามารถเดิน ยืน และเคลื่อนไหวได้ดีภายในปีเดียว
เดี๋ ย วนี้ ดิ ฉั นรั บ ประทานยาวันละสามมื้ อทุกวัน และสรรเสริ ญ พระเจ้า
สาหรับร่างกายที่ดีขึ้น ถ้าดิฉันไม่อ่อนแอก็คงไม่รู้จักพลังความเข้มแข็ง พระปัญญา
และความรักไร้เงื่อนไขของพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง หลังจากเลิกพยายามแก้ปัญหา
ด้วยตนเองแล้ว ดิฉันก็เปิดใจให้พระเจ้าตอบคาอธิษฐานของดิฉัน
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พึ่งความเข้าใจของ
ตนเองน้อยลง และมอบภาระไว้กับพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ทามาร์ พีหเ์ ลอร์ (จอร์เจีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้เชีย่ วชาญด้านประสาทวิทยา
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สัญญำและทำตำม
11 ส.ค
วันศุกร์ อ่ำน ฮีบรู 6:10-20
2017
ความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่นและมั่นคงของจิตใจ
(ฮีบรู 6:19)

เพื่อนคนหนึ่งให้เครื่องประดับสาหรับแขวนนอกบ้าน ทาด้วยลูกปัดแก้ว
ทรงกลมหลายเหลี่ยมที่เรียกกันว่าลูกปัดเช็คซึ่งหมุนไปตามแรงลม ผมเอาไปแขวน
ไว้นอกบ้าน พอตื่นนอนตอนตะวันส่องแสงในวันรุ่งขึ้น ผมดีใจที่พบว่าผนังบ้าน
แวบวาบด้วยสีรุ้งขนาดเล็กเต็มไปหมด ทาให้ผมคิดถึงพระสัญญาที่พระเจ้าทรง
ทาไว้กับโนอาห์ ว่าพระองค์จะไม่ทรงให้น้าท่วมทาลายโลกอีก อันที่จริงแล้ว เมื่อใด
ที่ผมก าลั งผ่ านความทุ กข์ ล าบาก ผมจะคิ ดถึ งพระสั ญญาต่ างๆ ที่พระเจ้าทรงให้
และทาตาม เช่น พระองค์ทรงสั ญญากับอับราฮัมว่าจะให้ ท่านมีลู กหลานนั บไม่ถ้วน
เหมือนดาวบนท้องฟ้าแล้วก็เป็นไปตามนั้น ทรงให้สัญญาว่าโมเสสจะนาพวกอิสราเอล
ออกจากอี ยิ ป ต์ พระองค์ แ ล้ วก็ ทรงท าตาม
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ทรงสัญญาว่าพวกอิสราเอลจะได้กลับจากเป็น
เชลย พวกเขาก็ได้กลับจริงตามนั้น แต่ละครั้ ง
เมื่อใดที่เห็นสายรุง้ ผมจะ
ผู้รับพันธสัญญาจะต้องตอบสนองด้ วยความ
คิดถึงพระสัญญาทุกอย่างที่
พระเจ้าทรงให้ไว้และทาตาม ซื่อสัตย์และจริงใจ
พระเยซูตรัสว่า “จงแสวงหำแผ่นดิน
เมื่อใดที่เห็นสายรุง้ ผมจะ
ของพระเจ้
ำ และควำมชอบธรรมของพระองค์
ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่ม
คิดถึงพระสั
ญญาทุกอย่างที่
เติมพระเจ้
สิ่งทั้งาปวงเหล่
ำ
นี
ใ
้
ห้
”
(มั
ท
ธิ
ว
6:33)
สามสิ
บ
ห้าปีที่เดินกับพระเจ้าผมได้ทา
ทรงให้ไว้และทาตาม
อย่างนั้นและพบว่าเป็นความจริง
พระคั มภีร์ส อนว่า ผู้ใดเป็นของพระเจ้า ทางพระเยซูคริ สต์ ผู้ นั้นจะได้อยู่
บนสวรรค์กับ พระองค์ ต ลอดไปเป็ นนิ ตย์ ผมเองใช้ ชีวิต ตนเองเป็ นเดิมพันกั บ
ความจริงตามพระสัญ ญานี้ และวางใจในความซื่อตรงของพระเจ้า ว่าผมจะไม่
ผิดหวัง
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าที่รักยิ่ง ขอบพระคุณที่ทรงดูแลข้าพระองค์ทั้งหลายด้วย
ความซื่อสัตย์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เจมส์ ฟอเรย์เตอร์ (ควีนสแลนด์ ออสเตรเลีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่กาลังขับสู้ความสงสัย
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วิ่งต่อไป

12 ส.ค
2017

วันเสำร์ อ่ำน 2 โครินธ์ 12:1-10
ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กาหนดไว้สาหรับเรา
หมายเอาพระเยซูเป็นผูบ้ ุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทาให้ความเชื่อ
ของเราสมบูรณ์ (ฮีบรู 12:1-2)
ตอนอายุ 16 ปีดิฉันเข้าร่วมปั่นจักรยานทางไกลหกสัปดาห์ ผ่านประเทศ
ฮอลแลนด์ อัง กฤษและฝรั่งเศส ดิฉั นพบว่าที่ฮอลแลนด์นั้นพอไหว แต่ ภูเขาที่
อังกฤษแย่มาก เพราะดิฉันไม่ได้ฝึกปั่นจักรยานวันละ 30-50 ไมล์มาก่อนจึงมักจะ
ล้าหลังอยู่คนเดียว โดยเฉพาะบริเวณขึ้นเขาชัน เมื่อพวกเพื่อนๆ ที่ร่วมเดินทาง
หยุดพักเป็นเวลาสั้นๆ พวกเขาดูดิฉันปั่นเข้ามาและส่งเสียงเชียร์ว่า “เจน ปั่นต่อไป
อย่ำหยุด”
เดี๋ยวนี้เมื่อใดที่ดิฉันท้อถอยหรือหนักใจเพราะถูกท้าทายหลายอย่าง ดิ ฉัน
วาดภาพว่ า พระเจ้ า ทรงเป็ น เพื่ อ นเดิ น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ทางไกลแสนไกล พระองค์ ทรงเป็ นยิ่ง กว่า
หัวหน้า กองเชียร์ แต่ทรงเป็นน้าพักน้าแรง ข้าพเจ้าสามารถเดินทางไกล
โดยมีพระเจ้าทรงเป็นพลัง
และน้ าเลี้ย งให้ เมื่ อดิ ฉันอธิษฐานขอความ
และความเข้มแข็ง
ช่วยเหลือขอให้มีกาลังสู้ต่อไป อาการที่ตอนนั้น
ดิฉันทาท่าจะไปไม่ไหวกลับฮึดสู้และเป็นไปได้
เมื่ออ่านเรื่องความเชื่อของวีรชนต่างๆ ในฮีบรูบทที่ 11 และอ่านพระดารัส
ที่พระเจ้าตรัสกับเปาโลในพระคัมภีร์สาหรับอ่านวันนี้ที่ว่า “กำรที่มีคุณของเรำก็
พอแก่เจ้ำแล้ว เพรำะควำมอ่อนแอมีทไี่ หน เดชของเรำก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนำดทีน่ ั่น”
(2 โครินธ์ 12:9) แต่ละครั้งที่ถูกทดลองเป็นโอกาสให้ เราขยั นหมั่นเพียรและ
ถวายตัว เราสามารถมองไปไกลกว่าภาระที่ทาให้หมดแรงไปดูที่พระเยซูเพื่อจะมี
กาลังใจและกล้าฟันฝ่าต่อไป
อธิ ษฐำน ข้า แต่ พระเจ้า ขอบพระคุ ณสาหรับ โอกาสฝึ กความขยั นหมั่ นเพีย ร
โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้มีใจมั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อจะได้เป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อ
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เจน คอมป์ตัน (ออริกอน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน นักปั่นจักรยาน
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13 ส.ค
2017

แบ่งปันควำมเชื่อให้ลกู หลำน

วันอำทิตย์ อ่ำน 2 ทิโมธี 1:1-7
ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่าน อันเป็นความเชื่อ
ซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสยายของท่าน และในยูนีสมารดาของท่าน
และบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในท่าน (2 ทิโมธี 1:5)

ตอนที่ลูกชายเริม่ กินอาหารแข็ง ดิฉันพยายามให้เขากินผัก โดยหั่นแครอต
บร็อคคอลี และน้าเต้าเป็นชิ้นเล็กๆ พอเคี้ยวได้และต้มให้สุกมาป้อนให้ แต่เขา
คายทิ้งเต็มพื้นห้องโดยเร็วจนใช้ช้อนตักใส่จานให้ไม่ทัน มีอยู่วันหนึ่งดิฉันนึกขึ้น
ได้ว่า ถึงลูกชายจะไม่สนใจอาหารในจานของเขา แต่กลับสนใจสิ่งที่อยูใ่ นจานของดิฉนั
เขาเลียนแบบดิฉันด้วยการกินทุกสิ่งที่อยู่ในจาน ดิฉันจึงเอาผักสีต่างๆ ใส่ให้จนพูน
จานเพื่อกินด้วยกัน นานเข้าเขาก็ชอบกินผักต่างๆ และเริ่มชอบกินผักจากจานของ
เขาเอง
เมื่ อ ดิ ฉั น พิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ล
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ของโลอิสและยูนิสและเห็นผลของ
ข้าพเจ้าจะปลูกฝังเมล็ดพันธุ์
การแบ่ ง ปั นเช่ นเดี ย วกันนี้ เกิ ด ขึ้ น
แห่งความเชื่อแก่คนรุ่นหลังได้อย่างไร ในชี วิ ต ของทิ โ มธี ทั้ ง ยายและแม่
แบ่งปันอาหารฝ่ายวิญญาณที่พูนล้น
ด้วยความเชื่อในพระคริสต์ นานเข้าความเชื่อที่ทั้งสองท่านปลูกฝังไว้ในทิโมธีก็
เติบโตจนกลายเป็นชีวิตแห่งความเชื่อและการรับใช้พระเจ้า
พ่อแม่และปู่ย่าตายาย ต่างก็ต้องการเลี้ยงและดูแลลูกหลานให้อยู่ในบ้าน
ที่ดีมีความสุข มีการศึกษา และมีโอกาสดีๆ โลอิสกับยูนิสเป็นตัวอย่างเตือนเรา
ให้ คิ ด ถึง ความรั บ ผิด ชอบและการวางพื้นฐานทางความเชื่ อแก่ ค นรุ่ นต่ อไปว่า
ให้เราเลี้ยงดูลูกหลานจนกระทั่งพวกเขาอยากมีความเชื่อของตนเอง
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้แสดงความรักต่อ
พระองค์ และแสดงความเชื่อในพระเยซูคริสต์จากใจจริงแก่คนรุน่ หลังที่จะตามมา
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ดอนเยล เฟรลอน (เท็กซัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เด็กๆ ที่ขาดอาหาร
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ในควำมดูแลของพระเจ้ำ

14 ส.ค
วันจันทร์ อ่ำน สดุดี 32:8-11
2017
เราจะแนะนาและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไป
เราจะให้คาปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาเจ้าอยู่ (สดุดี 32:8)
ดิฉันได้รับ ปริญ ญาศึ กษาศาสตร์ในปี 2014 หลั งจบการศึกษาแล้ วดิฉั น
จัดกระเป๋าและเดินทางไปจังหวัดอื่นเพื่อหางานทา โดยมีแผนว่าถ้าได้งานทาที่ ไหน
ก็จะตั้งภูมิลาเนาอยู่ที่นั่น แต่ไม่เคยคิดถึงแผนการที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของดิฉนั
เลยแม้แต่น้อย ดิฉันทิ้งครอบครัวและงานที่น่าจะทาในชุมชนของตนเองไว้ข้างหลัง
ทันทีที่ถึงจังหวัดใหม่ ดิฉันไปอยู่กับญาติคนหนึ่งและเริ่มหางานทา
สองเดือนผ่านไปก็ยังไม่มีใครจ้าง ระหว่างนี้เองดิฉันรู้สึกคิดถึงบ้านและ
คริสตจักรมาก จึงปลอบใจตนเองด้วยการอ่านหนังสือ เอลอะโปเซนโต (ห้องชั้นบน
ภาษาสเปน) แต่ ก็ยังรู้สึ กโหวงเหวง จึงเริ่ ม
ข้อคิดสำหรับวันนี้
สงสัยว่าพระเจ้าทรงทอดทิ้งดิฉันแล้ว แต่ก็
พระเจ้าทรงมีแผนการใหญ่
พยายามไว้ใจว่าพระเจ้ากาลังเฝ้าและดูแล
สาหรับข้าพเจ้า
ความเป็นอยู่ของดิฉัน เวลาที่ชีวิตตกต่าอยูน่ ี้
มีคนติดต่อให้ไปทางานในจังหวัดที่ดฉิ ันทิ้งมา จึงเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตอบ
คาอธิษฐานของดิฉัน จึงเก็บกระเป๋าและกลับไปทันทีโดยไม่ต้องคิดหน้าคิดหลัง
ดิฉันเรียนจากประสบการณ์นี้ว่า แผนการของพระเจ้าไม่เหมือนของดิฉันเสมอไป
และพระองค์ทรงเฝ้าดูดิฉันอยู่ ถ้าเราอธิษฐานและมีความเชื่อต่อไปก็มั่นใจได้เลย
ว่าพระองค์จะทรงดูแลและนาหน้าเรา
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้า พระองค์ทั้ง หลายเข้าใจว่า พระองค์ทรง
ประสงค์แต่สิ่งดีทสี่ ุดสาหรับข้าพระองค์ และแผนการของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าของ
ข้าพระองค์มากนัก ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
อาบิงเกล พิจัล (เอกวาดอร์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ครูตกงาน
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ไม่จำกัด

วันอังคำร อ่ำน มำระโก 9:38-41
ผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสูเ้ รา ผู้นั้นเป็นฝ่ายเราแล้ว (มำระโก 9:40)

ผมกับเพื่อนนักดนตรีคนหนึ่งเริ่มบรรเลงเพลงการนมัสการด้วยเครื่อง
ดนตรีเพียงสองชิ้น คือกลองและกีต้าร์อะคุสติก เราพยายามทาอย่างดีที่สุด
แต่การนมัสการไม่คึกคักเพราะมีเครื่ องดนตรีจากัด วันต่อๆ ไปสมาชิกคริสตจักร
ที่เป็ นวัยรุ่ นคนหนึ่ งคะยั้ นคะยอให้ เราชวนน้องชายของเธอร่ วมเล่นดนตรี ด้วย
เขาเป็นคนมีตะลันต์ในการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าอย่างเหลือเชื่อ แต่บอกว่าเขาไม่เชื่ อ
พระเจ้า ผมจึงปฏิเสธที่คนไม่มีพระเจ้าเข้าเล่นเพลงสรรเสริญพระองค์ในวงดนตรี
คริสตจักร เพราะตอนนั้นความเชื่อในพระเจ้าของผมค่อนข้างจะคับแคบ
ยั ง ดี ที่ พี่ส าวของเขายั ง คะยั้ น คะยอต่ อไป จนในที่ สุ ด ผมก็ ย อมให้ เ ขา
ร่วมเล่นด้ วย ระหว่างที่บรรเลงเพลงสรรเสริญ ร่วมกับทีมของเรา หนุ่มคนนั้ น
ก็เชื่ อในพระคริส ต์ นี่ เป็นบทเรียนสาคั ญที่ส อนผมให้ รู้ว่า พระเจ้าทรงสามารถ
ทางานของพระองค์ได้โดย ไม่มีข้อจากัด
เหล่าสาวกก็เคยได้รับบทเรียนคล้ายกันนี้ คือวันหนึ่งอัครสาวกยอห์นเห็น
ชายคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนในกลุ่มของท่านขับผีในนามของพระคริสต์ จึงพยายามห้าม
มิให้เขาทาเช่นนั้น เพราะมีความคิดเช่ นเดียวกับผมว่า พระเจ้ าทรงทางานของ
พระองค์ด้วยวิธีที่เราเห็นดีด้วยเท่านั้น ท่านจึงไม่ยอมให้เขาทาต่อไป แต่พระเยซู
ตรัสว่า “อย่ำห้ำมเขำเลย....เพรำะผู้ใดไม่เป็นฝ่ำยต่อสูเ้ รำ ผู้นั้นเป็นฝ่ำยเรำแล้ว”
(มำระโก 9:39-40)
ผมขอให้ พวกเราลื มตาดู ว่า พระเจ้ า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ทรงทางานในโลกนี้ด้วยวิธีไหน โดยเฉพาะ
งานของพระเจ้าในโลกของเรา ที่ทรงทาผ่านทางบุคคลที่ไม่เหมาะสมและ
ไม่มีข้อจากัด
ในสถานที่ไม่สมควร
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้มองเห็นว่า พระองค์ทรง
ทางานที่ไหนและเต็มใจเข้ามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ ในพระนามพระเยซูคริสต์
อาเมน
เควิน แอล. โธมัส (อะลาบามา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน นักดนตรีคริสตจักร
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สำวกที่ไม่มีชื่อเสียง
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วันพุธ อ่ำน กิจกำร 12:1-5
เมื่อพระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็น “ยากอบ บุตรเศเบดีกบั ยอห์น
น้องชายของเขากาลังชุนอวนอยู่ในเรือ ในทันใดนั้นพระองค์ได้ทรงเรียกเขา
เขาจึงละเศเบดีบิดาของเขาไว้ที่เรือกับลูกจ้าง และได้ตามพระองค์ไป”
(มำระโก 1:19-20)

พระเยซู ทรงเรี ยกยากอบและยอห์ นสองพี่น้ องพร้อมๆ กัน ท่านทั้งสอง
ติ ดตามพระองค์ ไปทั นที และอยู่ กั บพระองค์ ตลอดเวลาที่ ทรงท าพั นธกิ จของ
พระองค์ ที่น่าสนใจก็คือเมื่อพูดถึงยากอบเกือบ
ทุกครั้งจะเกีย่ วข้องกับยอห์นและเปโตร ยากอบคือ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระคริสต์ทรงเห็นและ ผู้ที่ดิฉันเรียกว่า “สำวกผู้ไม่มีชื่อเสียง” ท่านเป็น
สาวกรุ่ นแรกคนหนึ่ ง และหลั งจากพระเยซู ทรง
ทรงหวงแหนทุกคนที่
คืนพระชนม์แล้ว ท่านยังช่วยสร้างคริสตจักรต่อไป
ติดตามพระองค์
ดูเหมือนท่านจะเป็นพระสหายใกล้ชิดหนึ่งในสาม
ของพระเยซู ซึ่งบางครัง้ ได้เข้าร่วมในสถานการสาคัญๆ ซึ่งอัครสาวกท่านอื่นๆ
ไม่มีโอกาสเข้าร่วม แต่เราแทบไม่รู้เรื่องส่วนตัวหรือการทาพันธกิจของท่านเลย
พระธรรมกิจการพูดถึงท่านว่าเป็นสาวกที่เสียชีวิตในรุ่นแรกๆ ไม่เหมือนกับสเทเฟน
ผู้พลีชีพเยี่ยงวีรชน ซึ่งพระธรรมกิจการบรรยายไว้ยืดยาวถึงสองบท (กิจการ 6-7)
แต่ พู ด ถึ ง การเสี ย ชี วิ ต ของยากอบแค่ บ รรทัด เดี ย ว (กิ จการ 12:2) ซึ่ ง ไม่ ไ ด้
หมายความว่ายากอบไร้ความสาคั ญ พระเยซูทรงเรีย กท่านด้วยพระประสงค์
อย่างหนึ่ง ซึ่งท่านทาได้อย่างเด่นชัดด้วยชีวิตและความตายของท่าน เราสามารถ
ยกย่องเกียรติยศของท่านได้เพราะรู้ว่าท่านเป็นสาวกคนหนึ่งของพระเยซู
ผู้ติดตามพระเยซูจานวนมากก็เป็นสาวก “ไม่มีชื่อเสียง” ที่อยู่ท่ามกลาง
พวกเรา บางคนรับใช้อยู่หลังฉาก บางคนอยู่โดดเดี่ยวเพราะถูกสถานการณ์ แยกออก
จากพระกายของพระคริ สต์ แต่ พระเยซู ทรงรั กและหวงแหนผู้ เชื่ อทุ กคน
พระองค์ ทรงเรี ยกแต่ ละคนให้ ด าเนิ นชี วิ ตอย่ างสาวก และทรงเห็ นว่ าอวั ยวะ
ทุกส่วนในร่างกายของพระคริสต์ล้วนมีค่าด้วยกันทั้งนั้น
อธิษ ฐำน ข้ าแต่พระเจ้าขอบคุณที่ทรงเห็ นว่าข้า พระองค์ทั้งหลายมีค่า สาหรั บ
พระองค์ มิใช่เพราะผู้อื่นเห็น ว่าข้ าพระองค์ เป็นคนมี ชื่อเสียง แต่เพราะรู้ว่าใน
ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีใครลอดพ้นพระเนตรแห่ งความรั กของพระองค์สักคน
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แคลร์ เบลล์ (เซาธ์ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน สาวกที่ซ่อนอยู่ในชีวติ ของข้าพเจ้า
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ไม่น่ำรำคำญ
วันพฤหัสบดี อ่ำน สดุดี 91:1-16
ขอความรักมั่นคงของพระองค์เป็นที่เล้าโลมข้าพระองค์
(สดุดี 119:76)

สมาธาและโคลเอ แมวสองตัวชอบนอนบนตักของดิฉัน โคลเอมีนิสัยสงบ
เรียบร้อยและน่ารัก ส่วนสมาธาตรงกันข้าม ดูเหมือนมันต้องการแน่ใจว่าดิฉันรักมัน
ไม่เปลี่ยนแปลง บางวันดูเหมือนทุกครั้งที่ดิฉันนั่งลง สมาธาจะรออยู่แล้วและพร้อม
จะกระโดดขึ้นนอนบนตัก จนทาให้บางครั้งดิฉันรู้สึกราคาญที่มันต้องการให้สนใจ
มันไม่รู้จักหยุด
เช้าวันหนึ่งขณะที่ผลักสมาธาออกไป
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ให้พ้นๆ ดิฉันคิดถึงตอนดิฉนั เข้าใกล้พระเจ้า
วันนี้ข้าพเจ้าจะให้กาลังใจ
พระองค์ ไ ม่ เ คยผลั ก ดิ ฉั น ให้ อ อกห่ า ง
บางคนโดยแสดงความรัก
หลายครั้ ง ดิฉันรู้ สึกมั่นใจในความสัมพันธ์
ของพระเจ้าแก่เขา
กับพระองค์ และสรรเสริญด้วยความยินดี
มากที่ได้ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ แต่บางครัง้ ดิฉันเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่าง
คนสิ้นคิด ต้องการที่ลี้ภัยและพักใจให้ห ายบอบช้า ดิฉันต้องการให้มั่นใจว่า
พระเจ้าทรงรักดิฉัน พระคัมภีร์หลายตอนบอกว่าพระองค์ทรงรักและทรงประสงค์
จะอยู่ กับ เราเสมอ ดิฉั นไม่เ คยสงสั ยเลยว่า พระเจ้าจะทรงมี เวลาสาหรั บดิ ฉั น
หรือไม่ และจะทรงต้อนรับดิฉันอย่างไร พระเจ้าทรงมีเวลาเสมอและทรงยืน่ พระหัตถ์
มาหาเราด้วยความรัก
อธิษ ฐำน ข้ าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงรัก ทรงพร้ อมปลอบโยน และให้
กาลังใจข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แพท ลัฟมาน โรวแลนด์ (เท็นเนสซี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่จาเป็นต้องฟื้นความมั่นใจ
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ถ่อมใจรับใช้
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วันศุกร์ อ่ำน ยอห์น 1:14-17
ในพวกท่านผู้ใดเป็นคนฉลาดและมีปัญญา ก็ให้ผู้นั้นแสดงการประพฤติ
ของตนด้วยพฤติกรรมอันดี มีใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปัญญา
(ยำกอบ 3:13)
ผมใช้เวลาสองสามวันต่อสัปดาห์อาสาทางานในห้องสมุดของคริสตจักร
ผมเห็นชายคนหนึ่งถือไขควง สว่าน หรือเครื่องขัดที่ใช้กระดาษทรายเดินลงมา
ที่ห้องโถงบ่อยๆ
เมื่ อผมถามว่า มาทาอะไร เขาตอบว่ า “ผมสั งเกตว่ ำ ที่ โ น่ น มี บ ำงสิ่ ง
จำเป็นต้องซ่อม และคิดว่ำผมแค่มำช่วยซ่อมให้เรียบร้อยเมื่อมีเวลำว่ำง” เขาไม่ได้
รับค่าจ้างสาหรับงานกระจุกกระจิกแต่มีความสาคัญเหล่านั้น สมาชิกคริสตจักร
ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าระหว่างสัปดาห์เขามาทางานบ่อยแค่ไหน แต่ชายคนนี้ทาหน้าที่
เหมือนสาวกที่หมั่นมาช่วยดูแลและซ่อมแซมคริสตจักรให้ใช้การได้
บางคนคิดว่าการเป็นสาวกหมายถึงการเป็นพยานต่อหน้าคนหลายร้ อย
หรือเทศนาในฝูงชนเหมือนที่หลายคนกาลังทาอยู่ แต่คนที่ยินดีดูแลเรื่องเล็กๆ
น้อยๆ ทุกวันเพื่อช่วยให้ค นอื่ นมี ชีวิตน่ าพอใจและเกิ ดผล ก็เ ป็นสาวกที่ส าคั ญ
ไม่น้อยเลย เราทุกคนต่างก็มีตะลันต์ความสามารถบางอย่างเพื่อขยายแผ่นดิน
ของพระเจ้า ทั้งหมดที่เราควรทาก็คือต้องรู้ว่าตนเองมีความชานาญหรือตะลันต์
แบบไหน ต้องตัดสินใจนามาใช้เพื่อพระเจ้า และลงมือทาจริงๆ
อธิ ษฐำน ข้ าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้ า
พระองค์ ทั้ ง หลายให้ พ อใจงานบริ ก าร
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เล็ กๆ น้ อยๆ ของบางคน ที่ ท าในนาม
วันนี้ข้าพเจ้าเห็นงานคริสเตียน
ของพระองค์ แต่บ่อยครั้งไม่มีใครสังเกตเห็น
ที่ให้บริการด้วยความถ่อมใจ
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ของผู้ใดบ้าง
เคน แคลร์ (ไอดาโฮ)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่ลงมือให้บริการด้วยความถ่อมใจ
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พลังสรรเสริญ
วันเสำร์ อ่ำน สดุดี 150:1-6
ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์เต็มปาก
และถวายเกียรติแด่พระองค์วันยังค่า (สดุดี 71:8)

เมื่อเร็ววันนี้ ผู้นากลุ่มอนุชนคริสเตียนถามเราแต่ละคนว่า ทาไมถึงชอบ
เข้าร่วมกลุ่ม เพื่อนของดิฉันคนหนึ่งยิม้ แล้วตอบว่า “เพรำะอำหำรอร่อยทุกครั้งค่ะ”
อีกคนหนึ่งตอบว่า “คำเทศนำที่เข้ำกับสถำนกำรณ์เสมอครับ ” บ้างก็ ตอบว่า
พวกเขาชอบการสนทนากัน ส่วนดิฉันตอบว่าชอบเวลาสรรเสริญและนมัสการ
พระเจ้า ดิฉันชอบร้องเพลง ยิ่งได้ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าแล้ว ทาให้ใจของดิฉัน
เปี่ยมด้วยความยินดีและมีความสุข
สถานการณ์ ชี วิ ต ของดิ ฉั นไม่ สู้ ดี เ ท่า ไรนั ก บ่ อ ยครั้ง รู้ สึ ก เครี ย ดและ
ผิดหวัง จึงพยายามสรรหาถ้อยคามาอธิษฐาน ระหว่างทีร่ สู้ ึกเช่นนั้น การนมัสการ
และสรรเสริญช่วยให้รคู้ วามจริงว่า พระเจ้าทรงอยูด่ ้วยเสมอ และจะไม่ทรงปล่อย
ให้ดิฉันอยู่คนเดียว ดิฉันรู้สึกว่าพระองค์
ทรงปลอบใจและกระซิบบอกว่า “เรำจะไม่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ละท่ ำ น หรื อ ทอดทิ้ ง ท่ ำ นเลย” (ฮี บ รู วันนี้ข้าพเจ้าจะนมัสการและ
13:5) การนมัสการและสรรเสริญทาให้เรา
สรรเสริญพระเจ้าอย่างไรดี
สามารถติดต่อกับพระเจ้าผู้ทรงค้าจุนและ
หนุนใจเราให้เข้มแข็ง
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงประทับอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายทุก
สถานการณ์ ขอสรรเสริญพระองค์ ด้วย สุ ดจิตสุ ดใจและสุด กาลัง ขอให้การ
นมั สการของข้ าพระองค์เ ป็ นที่พอพระทัย ขออธิษ ฐานตามที่พระเยซู ส อนว่า
“ข้ำแต่ พ ระบิด ำ ขอให้ พระนำมของพระองค์ เป็ นที่ เคำรพสัก กำระ ขอให้
แผ่นดินของพระองค์มำตั้งอยู่ ขอทรงโปรดประทำนอำหำรประจำวันแก่ข้ำ
พระองค์ทั้งหลำยทุกๆ วัน ...สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน
มีเลียนา ซานโตโซ (ชวาตะวันออก อินโดนีเซีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้นานมัสการ
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หำทองคำ
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วันอำทิตย์ อ่ำน 1 เปโตร 4:8-11
พระเยซูตรัสว่า “พระวิญญาณแห่งความจริง]จะทรงให้เราได้รับเกียรติ
เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสาแดงแก่ท่านทั้งหลาย”
(ยอห์น 16:14)

ตอนอายุ 21 ปีดิฉันกับทิมเพื่อนรักได้งานภาคฤดูร้อนทาที่เกาะสแค็กเวย์
รัฐอาลาสกา เรานัดพบกันอยู่หลายเดือน ดิฉันดีใจเมื่อเขาขอหมั้นและนาแหวน
ทองคาสลักลายสวมนิ้วมือของดิฉัน หลังจากนั้นไม่กี่เดือนเราก็แต่งงานกัน
เพราะเป็นนักสารวจแร่ต้องร่อนทองด้วยความระมัดระวัง เรามีงานคัดกรอง
ต้องทากันมากหลาย หลังจากดิฉันกับทิมแต่งงานกันได้ไม่นาน เรามีเรื่องโต้เถียงกัน
หลายอย่าง อย่างหนึ่งก็คือ ทิมชอบ
ปลีกตัวอยู่ตามลาพัง ส่วนดิฉันชอบออก
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ข้าพเจ้าจะเห็นทองแท้ของพระเจ้า นอกบ้ า นและใช้ เ วลาคุ ย กั บ เพื่ อ นๆ
ความแตกต่างระหว่างเราทั้งสองทาให้
ในคนที่ข้าพเจ้ารักได้อย่างไร
ดิฉันผิดหวังและโกรธเคือง
ดิฉันรู้จักพระเจ้ามากขึ้นทุกวันและเริ่มพอใจที่พระเจ้าทรงเห็นคุณค่าและ
ความสามารถของดิฉัน จึงตัดสินใจมองคุณความดีของทิมอย่างนั้นด้วย ดิฉันชื่นชม
ความสามารถหลายอย่างของเขา เช่นในการเขียนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และ
เป็นผู้ฟังที่ดีของลูกสามคนของเรา การอธิษฐานและติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นทุกวัน
พลอยทาให้ดิฉันกับทิมใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วย ถ้าเราเลือกที่จะมองคนที่เรารั ก
ในแง่ดีแล้ว แง่ลบของพวกเขาก็จะเลือนหายไป เราสามารถนาการยอมรับอัน
เป็นพระลักษณะของพระเจ้านี้ไปใช้กับคนที่เรารักได้ด้วย
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากความผิดหวัง
และทัศนะแง่ลบ เพื่อจะได้เห็นทองแท้ของกันและกัน ในพระนามพระเยซูคริสต์
อาเมน
ลินน์ แฮร์ (ออริกอน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนงานเหมืองแร่
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ทรงอยูด่ ้วยช่วยชูใจ

วันจันทร์ อ่ำน สดุดี 23:1-6
“พระเจ้าทรงเลี้ยงดูขา้ พเจ้าดุจเลีย้ งแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน”
(สดุดี 23:1)

ผมได้รับโทรศัพท์โดยไม่คาดคิดแจ้งว่า คุณพ่อเสียชีวิตแล้วหลังจากท่าน
ทนทรมานจากโรคความจาเสื่อมอยู่หลายปี ระหว่างเดินทางเกือบ 1200 ไมล์
เพื่อไปอยู่กับครอบครัว ผมมี เวลาคิด ถึง ชีวิตชองคุณพ่อและที่ท่า นเคยรักและ
เลี้ยงดูครอบครัวมาอย่างดี เดี๋ยวนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องเป็นกาลังให้ครอบครัว
ต่อจากท่าน
กว่า สามสิบ ปีที่ผ่า นมา ผมพยายามเลิกดื่มสุราและยาเสพติ ด หลั ง จาก
ทีย่ อมถวายชีวิตกับพระเจ้าแล้ว ผมดาเนินชีวิตที่ใสสะอาดและมีสติปัญญามาได้
ระยะหนึ่ง ตอนนี้ผมมาร่วมในงานศพเพื่อสดุดีชีวิตของคุณพ่อ ขอบพระคุณทีพ่ ระเจ้า
ทรงช่วยให้ผมมีสุขภาพดีพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ครั้งนี้ได้ เมื่อสัปดาห์นั้น
ผ่านไป ผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ได้ให้เกียรติคุณพ่อชนิดที่ทาให้ท่านภาคภูมิใจ
พระองค์ทรงช่วยให้ผมพร้อมที่จะปลอบใจผู้อื่นให้ผู้อื่นปลอบใจผม ผมสามารถพึ่งพลัง
ความเข้มแข็งจากพระเจ้าและผ่านเวลาโศกเศร้านี้มาได้
เมื่อพิธีไว้อาลัยชีวิตของคุณพ่อจบลง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ผมรู้ว่าพระเจ้า ทรงประทับ อยู่ด้ วยช่วยชู ใจ
และรู้สึ กยินดี ที่รู้ว่าพระองค์ ทรงพาเราเดิ น พระเจ้าทรงเดินกับข้าพเจ้า
ผ่านพ้นหุบเขาเงามัจจุราชมาอย่างปลอดภัย
ผ่านหุบเขามืดทุกแห่งหน
ขอบคุ ณพระเจ้า ที่เ ดี๋ ยวนี้ ผ มรู้ สึ กได้ ใกล้ ชิ ด
กับคุณพ่อมากกว่าที่ผ่าน
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้า ที่รัก ขอบพระคุ ณที่ท รงรั กษาผู้ เ จ็บ ป่ วยและทรง
ประทานความเข้มแข็งแก่คนอ่อนแอ โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้มีโอกาส
แบ่งปันความรักของพระองค์แก่ผู้อื่น ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ทอดด์ ริชเกตส์ (ฟลอริดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กาลังพยายามเอาชนะยาเสพติด
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ต้นมะเดือ่
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วันอังคำร อ่ำน ยำกอบ 5:7-8
เบื้องปลายแห่งสิ่งใดๆ ดีกว่าเบื้องต้นแห่งสิ่งนั้นๆ มีใจอดกลั้น
ก็ดีกว่ามีใจอหังการ (ปัญญำจำรย์ 7:8)

กว่า สองปีมาแล้ว ดิฉั นซื้อต้นมะเดื่ อขนาดเล็กต้ นหนึ่ งมาปลูกไว้ในสวน
มันไม่งอกงามและดูเหมือนกาลังจะตาย ดิฉันจึงขุดขึ้นมาปลูกในกระถางใหญ่ มันอยู่
ในกระถางใบนั้นนานและพยามจะเติบโต ระหว่างฤดูใบไม้ผลิดิ ฉันขุดหลุมในสวนอี ก
แห่งหนึ่งซึ่งตรงนั้นดินระบายน้าได้ดีกว่า แล้วเอาต้นมะเดื่อใบโกร๋นลงไปปลูก
พอฤดูใบไม้ผลิมาถึง ดิฉันรดน้าและตรวจดู
ข้อคิดสำหรับวันนี้
มั นทุกวั น แต่ ไ ม่ เ ห็ นร่ องรอยว่า มั นจะมี ชี วิ ต
พระเจ้าทรงต้องการ
ทั้งๆ ที่ต้นอื่นๆ พากันผลิใบใหม่ แต่เจ้าต้นมะเดื่อ
ให้ข้าพเจ้าเดินไปทีละก้าว ใบยั ง โกร๋ นเป็ นกิ่ ง ไม้ แ ห้ ง ตายอยู่ เ หมื อนเดิ ม
ดิฉันเลิกหวังว่ามันจะฟื้นขึ้นมาอีก หลังจากนั้น
ไม่นานดิฉันเห็นมีตุ่มตาใบเขียวๆ ขนาดกระจิดริดโผล่ขึ้นมา ในที่สุดชีวิตของมัน
ก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ แล้วดิฉันก็ได้กินผลแรกของมันเมื่อไม่นานนี้เอง
ขณะที่เขียนเรื่องนี้อยู่ดิฉันเห็นว่า สาหรับพระเจ้าแล้วไม่มี อะไรหรือคนใด
อยู่ไกลเกินเอื้อมของพระองค์ ดิฉันเพียรพยายามย้ายต้นไม้ที่พยายามจะเติบใหญ่
ไปปลู กที่ใหม่ฉั นใด พระเจ้า ก็ ทรงพยายามย้ า ยเราไปที่ใหม่ เ พื่อให้ เ ติบ โตและ
เกิดผลดกฉันนั้น ถึงกระบวนการเคลื่อนย้ายจะไม่สะดวกสบายและท้าทาย แต่ เรา
ก็แน่ใจได้ ว่า ถ้ามอบชีวิตไว้ ในพระหัตถ์ของพระเจ้า พอถึงเวลาชีวิตเราจะเป็ น
ขึ้นมาใหม่และเกิดผลดี
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้อดทน ขณะที่พระองค์
ทรงกาลังทางานอยู่ในข้าพระองค์และร่วมกับข้าพระองค์ เพื่อให้มีชีวิตใหม่เกิดขึ้น
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
โจแอน เลค (นิวเซาธ์เวลส์ ออสเตรเลีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่ข้าพเจ้าสามารถหนุนใจได้
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ทำงำนเพื่อพระเจ้ำ
23 ส.ค
2017
วันพุธ อ่ำน เอเฟซัส 6:5-9
จงปรนนิบัตินายด้วยจิตใจชื่นบาน เหมือนกับปรนนิบัติ
องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ปรนนิบัตมิ นุษย์ (เอเฟซัส 6:7)

ตอนผมอายุ 20 กว่าปี หลังจากถวายตัวแก่พระคริสต์แล้ว ผมทางานเป็น
นักเขี ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ บริ ษั ทใหญ่ วันหนึ่ งผมหาข้ อผิ ดพลาดของ
โปรแกรมที่ผมเขียนด้วยตนเองไม่พบ จึงเริ่มถามตัวเองถึงเรื่องอาชีพที่ผมเลือก
จาได้ว่าตอนนั้นผมอธิษฐานว่า “พระองค์เจ้ำข้ำ ข้ำพระองค์อยำกทำงำนรับใช้
พระองค์ เต็มเวลำ” เพราะคิด เสมอว่า พระเจ้าทรงเรี ยกคนให้เป็นศิษ ยาภิบาล
เต็มเวลา หรือคนทางานคริสตจักร และเป็นมิชชันนารีไปทาพันธกิจคริ สเตีย น
เท่านั้น แต่วันนั้นเองผมรู้สึกว่าพระเจ้าทรงตอบผมว่า “เจ้ำทำงำนรับใช้เรำเต็ม
เวลำอยู่แล้ว เรำเป็นผู้ให้เจ้ำทำงำนกับบริษัทนี้เอง”
ผมเรียนรู้จากประสบการณ์นี้ว่า พระเจ้าทรงพอพระทัยให้เราทางานอาชีพ
ต่างๆ ด้ วยความซื่ อสัตย์ พระองค์ ทรงเรี ยกบางคนให้ รับใช้ในหน้าที่ ศิ ษยาภิ บ าล
และคนงานของคริสตจักร ทรงเรียกคริสเตียนให้ทางานที่บ้านและที่ทางานต่างๆ
อีกมากมาย
ไม่ว่าเราจะทาอะไรก็สามารถทาด้วยความกระตือรือร้นเหมือนรับใช้พระเจ้า
มิใช่รับใช้มนุษย์ (ดู โคโลสี 3:23) พระองค์ทรงเรียกให้เราทางานด้วยความซือ่ สัตย์
ด้วยทัศนคติที่ดี และมีคุณธรรมเป็ นนิสัย ไม่ว่าจะทาอาชีพอะไรเราก็ สามารถทา
เพื่อถวายพระสิริของพระเจ้าได้ทั้งนั้น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์
วันนี้ไม่ว่าข้าพเจ้าอยู่ที่ไหน
ทั้ง หลายให้ ทางานเพื่อสรรเสริ ญ และถวาย
ก็รับใช้พระเจ้าได้
เกี ย รติ พระองค์ ในพระนามพระเยซู ค ริ ส ต์
อาเมน
วิทเนย์ วี. เมเยอร์ส (เพ็นซิลวาเนีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คริสเตียนใหม่
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พร้อมรับใช้พระเจ้ำตลอด 24/7

24 ส.ค
2017
คนจนคนนี้ร้องทูลและพระเจ้าทรงฟัง และทรงช่วยเขา
ให้พ้นจากความยากลาบากทั้งสิ้นของเขา (สดุดี 34:6)
วันพฤหัสบดี อ่ำน สดุดี 34:1-18

หลังจากได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนนั กเรีย น
ชั้นมั ธยมต้น เราตื่นเต้นที่จะติ ดต่ อกับ ผู้ บริ จาคและผู้ ปรารถนาดี เ พื่อขอบคุ ณ
พวกเขาจากใจจริง เราอยากรายงานให้ผู้บริจาคทราบทันทีที่เข้าอินเทอร์เนตได้
เมื่อมีคอมพิวเตอร์แล้วเราจึงเขียนจดหมายและพร้อมที่จะส่งทางอีเมล์ของเรา
แต่เซิฟร์เวอร์ไม่ทางาน ต้องใช้เวลาหลายนาทีเพื่อเชื่อมต่อ แต่พอเซิฟร์เวอร์พร้อม
ใช้งานได้แล้วก็สามารถสื่อสารได้รวดเร็วเกินคาด
คอมพิวเตอร์ เ ป็ นเทคโนโลยี ที่ช่ วยให้ เ ราติ ด ต่ อสื่ อสารกั บ คนที่อยู่ ไกล
และใกล้ได้ โดยไม่เสียเวลาถ้าเซิฟร์เวอร์ทางานรวดเร็ว แต่สาหรับผู้ที่มีความเชื่อ
ในพระเยซู ผู้ ทรงเป็ นสายตรงไปยั ง พระเจ้ า ผู้ ทรงฤทธิ์ที่เ ปิ ด อยู่ ทุ กเวลาและ
ทุกสถานการณ์ เราเพียงแต่ต้องทูลจากใจจริง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้ า ทรงพร้ อ มฟั ง ค าอธิ ษ ฐานของเรา
พระเจ้าทรงพร้อม
เพราะมี พ ระเยซู ค ริ ส ต์ เ จ้ า เป็ น สายตรง
ฟังคาอธิษฐานของเราเสมอ เชื่อมต่อกับพระองค์ได้อย่างแท้จริง
ตลอดเวลา
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงสัญญาว่าจะฟังเสียงร้องของ
ข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอให้ข้าพระองค์เชื่อวางใจว่าพระองค์ทรงคอยฟังอยู่เสมอ
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เบนยามิน อาร์. เค. ลอลล์ (อัสสัม อินเดีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่มีปญ
ั หากับเทคโนโลยี
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วิธีช่วยจำ
25 ส.ค
2017
วันศุกร์ อ่ำน โยชูวำ 4:18-24
[โยชูวา] จึงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า “เวลาภายหน้าเมื่อลูกหลาน
จะถามบิดาของเขาว่า ศิลาเหล่านี้มีความหมายอะไร แล้วท่านจงตอบ
แก่ลูกหลานให้ทราบว่า “อิสราเอลได้ข้ามจอร์แดนบนดินแห้ง”
(โยชูวำ 4:21-22)

พอดิฉันอ่านบทภาวนาดังๆ ให้เพื่อนคนหนึ่งฟังจบ เธอล้วงกระเป๋าเสื้อคลุม
หยิ บหิ นกลมเกลี้ย งสี ช มพูเล็ กๆ ก้อนหนึ่ งออกมาอวด มั นเป็ นเครื่องเตื อนใจ
ให้เธอหยุดเพื่อราพึงถึงความหลัง คือให้ขอบคุณพระเจ้าสาหรับพระพรทุกอย่าง
ที่เธอได้รับตลอดวันนั้น ให้ราพึงถึงภารกิจในอดีต ให้ดูความงามใหม่ๆ ในปัจจุบัน
และให้ สงบใจเพื่อจะคิดถึ งพระเจ้า ผู้ทรงอยู่ใกล้ เมื่ อใดที่เ พื่อนของดิฉั นสั มผั ส
หินเล็กๆ ก้อนนั้น มันจะช่วยเตือนเธอให้สงบใจภาวนาอธิษฐาน
ในพระคัมภีรท์ ี่อา่ นวันนี้บอกว่า พวกอิสราเอลเก็บหินสิบสองก้อนจากกลาง
แม่น้าจอร์แดนด้วยจุดประสงค์เดียวกันนี้ คือให้เป็นอนุสรณ์เตือนใจให้คิดถึง
พระเจ้า หินแต่ละก้อนหมายถึงอิสราเอลแต่ละเผ่า เป็นสัญลักษณ์ของการช่วย
ปลดปล่อยอิสราเอลออกจากอียิปต์ เมื่อใดที่อิสราเอลมองดูก้อนหินเหล่านั้น
ก็จะราลึกถึงวิธีที่พระเจ้าทรงแทรกเข้าสู่ชีวิตพวกเขาด้วยพระเดชานุภาพ
พระเจ้าทรงหนุนใจให้เราราพึงภาวนา ถึงพระคุณและความรักในอดีตของ
พระองค์ เพื่อเราจะได้กล้าวางใจพระองค์
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ในวันข้างหน้า
เมื่อราลึกถึงความชื่อสัตย์
อธิ ษ ฐำน ข้า แต่ พระเจ้า โปรดช่ วยข้ า
ในอดีตของพระเจ้า ทาให้
พระองค์ทั้งหลายให้คิดถึงพระองค์ทุกวัน
ข้าพเจ้ามีความหวังในอนาคต
ขอให้ข้าพระองค์คิดและราพึงถึงพระคุณที่
ทรงมีต่อข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ลิน แดเนียล (แมสซาชูเสตส์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อนฝ่ายวิญญาณ
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จิตวิญญำณเริงร่ำ

26 ส.ค
2017

วันเสำร์ อ่ำน สดุดี 98:1-9
ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้า จงปรนนิบัติ
พระเจ้าด้วยความยินดี จงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลง.....
จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ .... (สดุดี 100:1-2, 4)

หญิงชราวัย 88 ปีเดินเข้าห้องครัวเพื่อรับประทานข้าวต้ม ดูเหมือนเธอ
จะทาให้ เพื่อนร่ วมโต๊ะมี ชีวิต ชีว าขึ้นได้ด้ วยการพูดหนุนใจทุกคนที่อยู่ ล้อมรอบ
ท่านคงหูตึงจึงพูดเสียงดังฟังชัดกับทุกคนที่เข้ามาทักทายว่า “สวัสดีค่ะ”
ก่อนรับประทานอาหาร หลายคนเข้ามาในโรงอาหารด้วยท่าทางหดหู่และ
ดูเหนียมอายที่เข้ามาที่นี่
แต่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงทางานผ่านหญิงชราที่ร่าเริงและมีน้าใจผู้นี้
ทาให้บรรยากาศของคนทั้งห้องเปลี่ยนไปทันที มีเสียงหัวเราะและมิตรภาพจาก
โต๊ะของเธอแพร่กระจายไปยังโต๊ะอื่นๆ
การรับใช้พระเจ้าด้วยความปีติยินดีสามารถแพร่กระจายไปยังผู้อื่ น
และนาความยินดีจากใจไปสู่ใจ ช่วยให้เรารูว้ ่า แม้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็
ไม่สาคัญ เพราะเราสามารถส่งต่อพระพรของพระเจ้าไปให้ทุกคนได้
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ช่วยของ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ปวงชน โปรดช่ วยข้ า พระองค์ ทั้ ง หลาย
พระเจ้าทรงสามารถใช้ท่าทาง
ให้ยินดี และมีน้าใจเป็นพยานเพื่อพระองค์
ร่าเริงของข้าพเจ้า
ไม่ว่าจะอยู่ไหน ในพระนามพระเยซูคริสต์
นาความยินดีไปให้ผู้อื่นได้
อาเมน
วอลเตอร์ เอ็น. มาริส (มิสซูรี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนไร้บ้าน
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ริมน้ำแดนสงบ
27 ส.ค
2017
วันอำทิตย์ อ่ำน ยอห์น 10:14-18
เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี เรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จกั เรา
(ยอห์น 10:14)

มีอยู่ครั้งหนึ่ง ขณะออกไปเดินเล่นหลังจากเกิดพายุฝนตกหนัก ดิฉันเห็นแกะ
บางตัวพยายามหนีน้าที่ไหลหลากขึ้นไปบนที่สูง แต่มีน้าลึกขวางอยู่หน้าประตูคอก
พวกมันส่งเสียงร้องดังลั่นเพราะความกลัวและวิ่งไปรอบๆ
อีกไม่นานดิฉันเห็นคนเลี้ยงแกะรีบวิ่งมาหา
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ฝูง แกะและตะโกนเรีย ก พวกมัน จึ ง หยุ ด วิ่ ง
พระคริสต์ทรงได้ยินเสียง เสี ย งที่ คุ้ น หู ท าให้ พ วกมั น มั่ น ใจเธอเอาไม้
ของข้าพเจ้าและจะทรง
กระดานพาดข้ามน้าเดินไปหาฝูงแกะ และพูด
พา ไปยังที่ปลอดภัย
กับพวกมันเบาๆ ตลอดเวลา ทาให้พวกมันสงบ
และเงียบลง เห็นได้ว่าพวกมัน รู้จากประสบการณ์ ว่าสามารถเชื่อและวางใจ
ผู้เลี้ยงของพวกมัน เธอจึงเรียกแกะตัวเมียที่อยู่ใกล้ที่สุดให้เดินข้ามสะพานไม้
ขึ้นไปบนทีส่ ูงพร้อมกับเธอ เมื่อแกะตัวอื่นๆ เห็นเช่นนัน้ จึงเริ่มตามไป ไม่นาน
ทุกตัวก็เดินตามผู้เลี้ยงและปลอดภัยจากน้าท่วม
ประสบการณ์นี้ ทาให้ดิฉันคิดถึงท่าทางที่พระเยซูพระผู้เลี้ยงที่ดีของเรา
ทรงรีบวิ่งมาเมื่อได้ยินเสียงเราร้องหาและพาเราเดินฝ่าพายุฝน พระเยซูคริสต์
จะทรงพาเราเดินไปในทางที่ถูกต้องและดีงามเสมอ
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดฟังเมื่ อข้าพระองค์ทั้งหลายร้ องทูล และขอให้
ข้าพระองค์เ ชื่อและวางใจว่า พระองค์ จะทรงนาพาไปยังที่ควรไป ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
แพม เลวิส (เอสเซกซ์ ,อังกฤษ)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนเลีย้ งแกะ
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อธิษฐำนเพื่อสันติสุข

28 ส.ค
2017

วันจันทร์ อ่ำน ยอห์น 14:23-27
จงหนีการชั่ว และกระทาการดี แสวงสันติภาพ และติดตามไป
(สดุดี 34:14)

ผมรู้ สึก ผิดหวัง มาหลายวัน และหลายคืน จึง เล่า สถานการณ์ลาบาก
ให้ เ จอร์ รี เ พื่ อ นของผมฟั ง ตอนประชุ ม อธิ ษ ฐานประจ าสั ป ดาห์ เมื่ อ ขอ
คาแนะนาจากเจอร์รี เขาก็กรุณาแนะนา
ข้อคิดสาหรับวันนี้
บางอย่างแก่ผ มด้วยความระมัดระวัง แต่
วันนีข้ ้าพเจ้าจะพบสันติสุข
คาแนะนาของเขาช่วยแก้ไขเรื่อ งเลวร้า ย
ของพระเจ้าได้อย่างไร
ของผมไม่สู้จะชัดนัก
หลังจากเจอรีอธิษฐานว่า “พระเจ้ ำข้ำ โปรดประทำนสันติสุขแก่สตีเฟน
ด้วยเถิด” คาตอบก็ผลุดขึ้นมาในใจผม คาอธิษฐานของเจอร์รีคลายความตึงเครียด
ของผมได้เ พราะสิ่ง ที่ผ มขาดไปก็คื อสั นติสุ ขนั่ นเอง สันติสุ ขของพระเจ้า ไม่ ได้
เกิด ขึ้นเพราะปัญ หาต่า งๆ คลี่ คลายลง แต่ สันติสุ ขมีอยู่ท่ามกลางปั ญหาต่ างๆ
แล้วนั่นเอง
ต่อมาภายหลัง คาอธิษฐานของเจอร์รีทาให้ผมคิดถึงอุบัติเหตุที่เกิดตอน
เป็นหนุ่ม วันหนึ่งขณะที่เกิดพายุพัดจัด ผมเดินเข้าไปหลบ อยู่ในป่าละเมาะ
เพราะต้นไม้ในป่าช่วยบรรเทาแรงลม ในบริเวณนัน้ จึงสงบและมีสันติสุข มีฝูงนก
โผบินมาเกาะตามกิง่ ไม้ และฝูงสัตว์ป่าพากันกระโดดโลดเต้นอยู่บนละอองหิมะ
ที่ โปรยลงมา เพราะที่ นั่นลมพัด ไม่ รุนแรง เกล็ ดหิ มะที่ห ล่ นลงมาจากท้องฟ้ า
จึงบางเบา แต่เมื่อมองไปนอกป่าไม้จะเห็นพายุลมแรง
คาอธิษฐานของเจอร์รียังทาให้ใจผมสงบอยู่ต่อไป เมื่อจาได้ว่าสันติสุข
ของพระเจ้านั้นเหมือนป่าละเมาะที่ช่วยให้ผมปลอดภัยจากพายุร้ายแห่งชีวิต
อธิษฐำน ข้าแต่พระบิดา ขอทรงประทานสันติสุขที่เกินความเข้าใจแก่ข้าพระองค์
ทั้ง หลาย เพื่อจะสามารถฟันฝ่ าปั ญ หาที่เ กิ ดขึ้ นในปัจจุบั นด้ ว ยความกล้ าหาญ
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
สตีเฟน ธอมป์สัน (ไอโอวา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อให้มีสันติสุขในใจ
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สะสมทรัพย์สมบัติ
29 ส.ค
วันอังคำร อ่ำน มัทธิว 6.19-24
2017
“อย่าส่าสมทรัพย์สมบัติไว้สาหรับตัวในโลก....แต่จงส่าสมทรัพย์
สมบัติไว้ในสวรรค์ ....เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน
ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย (มัทธิว 6:19-21)
ระหว่า งสองปีแ รกที่ พักในศูนย์ พันธกิ จ เตีย งนอนของดิฉั นมีข นาดเล็ ก
ลั่นเอี๊ยดอ๊าด และนอนไม่เรียบ เมื่อย้ายไปทางานที่ค่ายใหม่ ดิฉันดีใจที่ได้ซื้อฟูก
ชนิดดีที่สุดเท่าที่ซื้อได้ พร้อมกับเตียงมีกรอบ เป็นเตียงนอนดีที่สุดที่ดิฉันเคยมี
ต่อมาเมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพ ดิฉัน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
จาเป็นต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเกิด เสียดายที่
ข้าพเจ้าสามารถใช้ทรัพย์สิน
ดิฉั นไม่ ส ามารถนาสิ่ ง ของทั้ง หมดไปด้ วย
ในโลกนี้เพื่อวัตถุประสงค์
เพราะสภาพรถของดิ ฉั น ไม่ ดี พอที่จ ะขน
ในสวรรค์ได้
สมบัติทุกชิ้นที่มีอยู่เดินทางไกลได้ ดิฉันเอง
อายุน้อยเกินไปที่จะเช่ารถบรรทุก ที่พอทาได้
ก็คือจัดของใส่กระเป๋าสองสามใบ แต่รถไม่มีที่ว่างสาหรับเตียงพิเศษของดิฉัน จึง
คิดจะส่งไปทางเรือซึ่งต้องใช้เงินหลายร้อยดอลล่าห์ พระเจ้าทรงเผยให้เห็นว่าดิฉัน
กาลังยึดติดกับสมบัติในโลกนี้แทนที่จะสะสมทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์
หลังจากนั้นไม่นาน ดิฉันพบสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรคริสเตียน
อุป ถัมภ์ เด็ กแห่ งหนึ่ ง ซึ่ง ต้ องการเตี ย งนอนส าหรั บเด็ กๆ เตี ยงพิเศษของดิ ฉั น
จึงเหมาะมาก ตอนที่เขามาขนเตียงไป ดิฉันน่าจะเสียใจที่ต้องสูญเสียเครื่องเรือน
มีค่า ที่สุด ที่มีอยู่ แต่ ในที่สุ ดพระเจ้าทรงช่ วยให้เห็ นเป้าหมายใหม่ ดิฉั นจึง ดีใจ
ที่เตียงของดิฉันสนองความจาเป็นของผู้อื่น
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายถวายเกียรติพระองค์
ด้วยการใช้สิ่งของที่ทรงประทานให้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ในพระนามพระเยซูคริสต์
อาเมน
เจสสิกา ลิปป์ (ออริกอน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เด็กๆ ที่อยู่ในบ้านอุปถัมภ์
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ตัวแทนทีด่ ี

30 ส.ค
2017
วันพุธ อ่ำน 2 โครินธ์ 5:15-21
ฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์ โดยที่พระเจ้าทรงขอร้อง
ท่านทั้งหลายทางเรา เราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสต์
ให้คืนดีกันกับพระเจ้า (2 โครินธ์ 5:20)

เมื่ อหลายปี ก่อน หลั งจากญาติค นหนึ่ งแต่ง งาน ดิฉั นกั บญาติ อีกหกคน
ไปที่บ้า นฝ่ายเจ้าบ่า ว ตามธรรมเนียมของเรานั้น กลุ่มของเราจะต้องมี ตัวแทน
พ่อแม่ของเจ้าสาวไปด้วย อาเนสุซึ่งอยู่ในวัย 20 ปีต้นๆ รับทาหน้าที่เป็นตัวแทน
ของพ่อและครอบครัวเป็นอย่างดีและเอาจริงเอาจัง ถึง กับยอมหยุ ดแสดงการ
เต้นราชาวป่าของเขาเพื่องานนี้จนพิธีสมรสเสร็จสิ้น ดิฉันรู้สึกประหลาดที่ญาติ
ฝ่ายเจ้าบ่าวให้เกียรติและแสดงความนับถืออาเนสุมาก ซึ่งตามประเพณีที่ถูกต้อง
ควรให้แก่ผู้อาวุโส หลังจากทาหน้าที่ของเราแล้ ว ผู้อาวุโสคนหนึ่งบอกว่าอาเนสุ
รับผิดชอบทาหน้าที่เป็นตัวแทนที่ดี
ดิฉันสงสัยว่าอะไรทาให้เขาเป็นตัวแทนที่ดีได้ ประสบการณ์นี้ทาให้ดิฉันรู้ ว่า
ตัวแทนคือผู้ได้รับอานาจแทนบุคคลอื่น ที่เป็นตัวจริง รู้จักท่านเป็นอย่างดีและ
นาความที่น่าสนใจจากท่านไปแจ้งให้ทราบ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เช่นเดียวกับคุณสมบัติของการเป็นทูตที่ดี
ของพระคริสต์ เราได้ รับอานาจหน้ าที่จาก วันนี้ข้าพเจ้าจะเป็นตัวแทนทีด่ ี
ของพระเจ้าได้อย่างไร
พระเยซูคริสต์ให้เป็นตัวแทนไปแจ้งความ
สนใจและความห่ ว งใยของพระองค์
ให้ผู้อื่นรู้ เหมือนในพระคัมภีร์ที่อ้างถึงข้างบนนี้บอกไว้ เรารู้จักพระองค์ได้จาก
การนมัสการและอธิษฐาน ดิ ฉันจะเป็ นตัวแทนที่ดีได้ถ้ าเลิ กใช้ ชีวิตเพื่อตนเอง
มาใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ได้รู้จักพระองค์มากขึน้
เพื่อจะได้เ ป็นตัวแทนที่แท้จริ ง และซื่ อสั ตย์ ของพระองค์ไม่ว่าจะไปที่แห่ งใดๆ
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
มาเรดโซ อี. มูทัมบารา (มานิคาแลนด์ ซิมบับเว)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่เพิง่ แต่งงานใหม่
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31 ส.ค
2017

เหนือควำมเข้ำใจ

วันพฤหัสบดี อ่ำน 1 ยอห์น 5:1-14
และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิง่ ใด
ที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา (1 ยอห์น 5:14)

ลูกสาวของผมทนทรมานจากเป็นโรคไมเกรนปวดศี รษะข้ างเดียวอย่า ง
หนักบ่อยๆ ต้องกินยาและอยู่เงียบๆ ในห้องมืดเท่านั้นจึงค่อยทุเลา เมื่อเห็นเช่นนี้
ผมรู้ สึ กว่าช่ วยอะไรเธอไม่ ได้ ถึ งจะอยากรั บทุกข์แทนแต่ ก็ทาไม่ ได้ จึงอธิษฐาน
ด้ วยความเชื่ อและร้ อนรน เต็ มด้ วยความหวังและความมั่ นใจสุ ดความสามารถ
เพื่อขอให้เธอให้หาย ผมทาเช่นนี้มาแล้วสามปี แต่ลูกสาวยังคงประสบความเจ็บปวด
ชนิดที่ผมไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย
พระคั ม ภี ร์ ส อนว่ า ถ้ า เราทู ล ขอเรา
ข้อคิดสำหรับวันนี้
จะได้รับ และเล่าเรื่องสาวกของคนสองกลุ่ม
พระเจ้าทรงมองภาพใหญ่
ที่ต่า งก็ อธิษฐานเผื่อผู้รับ ใช้ ของพระเจ้า สอง
เกินวิสัยทัศน์ของข้าพเจ้า
ท่านให้พันจากคุก ผมแน่ใจว่าคนทั้งสองกลุ่ม
อธิษฐานด้ วยความเชื่ ออย่ างร้อนรน เต็ มด้ วยความหวัง ความมั่ นใจ และเต็ ม
ความสามารถ แต่ทูตสวรรค์ปล่อยเปโตรออกจากคุก ส่วนยอห์นผู้ให้บัพติสมาถูก
ประหารชีวิต จะเป็นได้ไหมว่าสาวกของเปโตรอธิษฐานหนักยิ่งกว่าสาวกของยอห์น
ถ้า ไม่ใช่ เ ช่นนั้ นแล้ ว ทาไมพระเจ้าจึง ดู เหมื อนจะทรงตอบฝ่ ายหนึ่ง แต่ ไม่ ต อบ
อีกฝ่ายหนึ่ง
พระเจ้าทรงได้ยินและทรงตอบคาทูลขอของเราทุกคน บางครั้งพระองค์
ทรงตอบทันที บางคราวพระองค์ตรั สว่า “ไม่ใช่เดี๋ยวนี้” บางทีเราอาจจะไม่ รู้
คาตอบเลย ผมจะอธิษฐานเผื่อลูกสาวของผมต่อไป เพราะรู้ว่าความรักที่พระเจ้า
ทรงมีต่อเธอนั้นใหญ่กว่าความรักของผม จึงวางใจได้ว่าพระเจ้าทรงฟังและทรงตอบ
คาอธิษฐานด้วยวิธีที่เหนือความเข้าใจของเรา
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้ าพระองค์ ทั้งหลาย ให้วางใจว่าพระองค์
จะทรงตอบคาทูลขอของข้าพระองค์เสมอ แม้ว่าข้าพระองค์จะไม่เข้าใจว่าจะเป็น
เมื่อใดและอย่างไร ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ทอม สมิธ (ยูทาห์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่เป็นโรคไมเกรน
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เพลงไทยนมัสกำร
(ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2014)

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

บทเพลงทุกเพลง
 จัดหมวดหมู่เรียงลาดับเพลงตามเทศกาลและศาสนพิธีของ
คริสตจักร
 ปรับปรุงเนื้อร้องให้เหมาะสมกับทานองเพลง
 มีโน้ตและคอร์ดประกอบตามหลักโน้ตสากลเพื่อง่ายต่อการ
บรรเลงและขับร้อง
 เพิ่มเพลงใหม่เพื่อใช้ในเทศกาลและศาสนพิธีของคริสตจักรอย่าง
ครอบคลุม
 อ้างอิงพระคัมภีร์ทุกบท

สนใจสั่งซื้อได้ที่
หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
โทรศัพท์ 053 – 244381 ต่อ 112 , 301 โทรสาร 053 – 244381 ต่อ 112
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 ใบสมัครเป็นสมำชิก “ห้องชัน้ บน” 
ชื่อ–สกุล …………………………………… เพศ……..… อายุ……ปี
ศาสนา……........สมาชิกคริสตจักร ……………..…………… ภาคที่ ……
ที่อยู่ เลขที…่ … ถนน…………………….……ซอย ……..……หมู่ท…ี่ …
แขวง/ตาบล……………………เขต/อาเภอ …….………………...………
จังหวัด ………………………………… รหัสไปรษณีย์ ……..…………
โทรศัพท์……………………………โทรสาร ……………….……………
 สมัครเป็นสมำชิก “ห้องชั้นบน” 
ภำษำไทย

ค่าบารุงสมาชิกปีละ 240 บาท

เป็นเวลา ..… ปี

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