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บทบรรณาธิการ

ร่วมใจกันสร้าง

“ท่ านทั้ ง หลายก็ เ สมื อ นศิ ล าที่ มี ชี วิ ต ที่ กํ า ลั งก่ อขึ้ น เป็ น พระนิ เวศฝ่ า ย
พระวิญญาณ เป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายวิญญาณ ที่ชอบพระทัย
ของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์” (1 เปโตร 2:5)
หนึ่งในบรรดาโครงการต่างๆ ที่ห้องชั้นบนได้ทําคือพันธกิจเอมมาอูส อันเป็น
ประสบการณ์ที่คริสเตียนได้ฟื้นฟูจิตวิญญาณ การเสริมสร้าง และหาทางพัฒนา
ทั ก ษะการเป็ น ผู้ นํ า เพื่ อ รั บ ใช้ แ ละหนุ น ใจให้ มี ส่ ว นร่ ว มใช้ ชี วิ ต เยี่ ย งสาวกของ
พระคริสต์ในชุมชนของตน (ดูเรื่องพันธกิจเอมมาอูสได้ที่ visit Emmaus.upperroom.
org/about.)
ในเดือนกันยายน 2016 พันธกิจพัฒนาผู้นําเอมมาอูสในเอเชียร่วมประชุมกัน
ครั้งแรกที่ก รุงโซลประเทศเกาหลีใต้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากรัสเซีย ฟิลิปปินส์
ฮ่องกง มาเลเซีย ไต้หวัน สิงคโปร์และเกาหลีใต้ เพื่อเสริมพลังผู้ทําพันธกิจเอมมาอูส
ได้สร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสพระคุณของพระเจ้าและเจริญขึ้นต่อไป
ส่วนหนึ่งของการประชุมคือ การประชุมเชิงปฏิบัติการสอนวิธีเขียนบทภาวนาลงใน
หนังสือห้องชั้นบน
การที่คนต่างชาติต่างภาษามาอยู่ด้วยกันเพื่อสร้างความรู้และพัฒนาความเชื่อ
การใช้เวลานมัสการ นั่งอภิปรายและรับประทานอาหารด้วยกันเป็นโอกาสให้
บรรดาผู้นําได้หนุนใจและอธิษฐานเพื่อกันและกัน ให้ได้แบ่งปันการทําพันธกิจ
อย่างดีที่สุด ให้เกิดความคิดใหม่ๆ และได้รู้จักประเทศและวัฒนธรรมของเพื่อนๆ
ที่มาประชุม พระเจ้าทรงใช้โอกาสนี้ทําลายอุปสรรคที่ขัดขวางและสร้างสะพาน
เชื่อมถึงกันและกัน บรรดาผู้เข้าร่วมประชุมต่างก็สัญญาว่าจะช่วยเสริมสร้าง
แผ่นดินของพระเจ้าในเอเชียด้วยกัน
ด้วยจุดประสงค์คล้ายกันนี้ เราจึงมาพบกันที่หน้าหนังสือห้องชั้นบนอันเป็น
ศูนย์รวมที่คริสตชนทั่วโลกได้ร่วมใจอธิษฐาน พระเจ้าทรงใช้โอกาสที่เราอ่าน
บทภาวนาจากห้องชั้นบนเพื่อทําลายอุปสรรค สร้างสะพาน และดึงทุกคนให้มา
อยู่ใกล้ชิดสนิทกันและกัน ผมคิดว่าไม่มีความยินดีอันใดที่ใหญ่กว่านี้ เมื่อผู้คน
หลากหลายวิถีชีวิตมารวมกันเพื่อจะรู้จักพระเจ้าและรู้จักกันและกันมากขึ้น และ
ร่วมกันสร้างสรรชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยกันในโลกนี้
สตีเฟน บรูคส์
ผู้อํานวยการพันธกิจเอมมาอูส
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ดัชนี
กลัว
กําลังใจ

กันยายน 1, 2, 10, 13, 18, 22
ตุลาคม 6, 12, 16, 25, 31
กันยายน 2, 12, 14, 18, 19, 21, 27 ตุลาคม 1, 4, 8, 9, 14, 16,
17, 19, 21, 22, 27
ของประทานฝ่ายวิญญาณ
กันยายน 4, 19, 20, 21, 26
ตุลาคม 1, 15, 26
ครอบครัว/ความสัมพันธ์
กันยายน 13, 17, 18, 20
แบบอย่างชีวิตคริสเตียน
กันยายน 3
ตุลาคม 4, 7, 19, 20, 24
คืนดี
กันยายน 13
ตุลาคม 1
เจ็บป่วย/บําบัดรักษา
กันยายน 24
ตุลาคม 9, 20
ชื่นชมยินดี
กันยายน 20, 25, 27
ตุลาคม 13, 15, 23, 25, 28
ชุมชนคริสเตียน
กันยายน 7, 10, 26
ตุลาคม 4, 7, 8, 21, 22, 31
เชื่อฟังพระเจ้า
กันยายน 1, 6, 7, 16, 17, 27
ตุลาคม 8, 13, 23, 24, 31
เติบโตฝ่ายวิญญาณในยามยาก กันยายน 5, 9, 15, 18, 24, 25
ตุลาคม 3, 9, 10, 13, 14, 25
ทรงจัดเตรียม/ความเข้มแข็ง กันยายน 9, 12, 13, 15, 16, 24, 25 ตุลาคม 3, 10, 14, 21, 23, 24
ทรงนํา
กันยายน 14, 21, 25
ตุลาคม 2, 13
ทรงประทับอยู่
กันยายน 12, 14, 17, 18
ตุลาคม 1, 5, 8, 16, 19, 23
การทรงเรียก
กันยายน 4, 6, 16, 20, 21
ตุลาคม 13, 20, 22
ประกาศข่าวดี
กันยายน 3
ตุลาคม 7, 9, 12, 29
เปลี่ยนแปลง
กันยายน 1, 5, 6, 19, 27
ตุลาคม 3, 22, 23
เปลี่ยนผ่าน
กันยายน 1, 5, 19
ตุลาคม 3, 4, 22, 23
เปลี่ยนสภาพ/เริ่มต้นใหม่
กันยายน 8, 14, 27
ตุลาคม 6
พระคุณ/ความรัก/
กันยายน 2, 11, 12, 23, 26
ตุลาคม 5, 6, 9, 15
การให้อภัยของพระเจ้า
พันธกิจ/เยี่ยมเยียน/บริการ
กันยายน 4, 14, 19, 22, 26, 28, 30 ตุลาคม 4, 7, 13, 18, 21,
22, 29
เพียรพยายาม
กันยายน 7, 15
ตุลาคม 14
มั่นใจ
กันยายน 25
ตุลาคม 2, 2
เมตตาสงสาร
กันยายน 28, 30
ตุลาคม 8, 27
ไม่ปลอดภัย
กันยายน 3
ตุลาคม 2, 25
ความรอด
กันยายน 25, 26,
ตุลาคม 6, 16, 17
วัตถุนิยม/สังคมนิยม
กันยายน 6, 8, 10
ตุลาคม 28
วางใจพระเจ้า
กันยายน 1, 6, 16, 23
ตุลาคม 2, 8, 23, 24, 31
วิตกกังวล
กันยายน 2, 10
ตุลาคม 12, 24
ศึกษาพระคัมภีร์
กันยายน 3, 7, 10, 11, 18
ตุลาคม 2, 3, 9, 16, 28
สรรเสริญ/โมทนา
กันยายน 5, 7, 8, 10, 16, 23, 26, 27 ตุลาคม 5, 15, 16, 17,
24, 26, 28
สันติสุข
กันยายน 2, 10
สัมพันธ์กับพระเจ้า/พระคริสต์ กันยายน 8, 10
ตุลาคม 17
ให้/บริจาค
กันยายน 22, 26
ตุลาคม 18, 22
อธิษฐาน
กันยายน 2, 6, 27
ตุลาคม 27
อาชีพ/การงาน
กันยายน 10, 18
ตุลาคม 9, 11, 20, 23
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ช่วยชีวิตของทารกโมเสส
อัมราม อิบกี
(จิตรกรร่วมสมัย อิสราเอล)
อธิบายภาพ : โมนา เบกาซาว เคฟ
-----------------------------------------------------------------------------จิตกรอัมราม อิบกี ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างสัญลักษณ์ที่เป็นมรดกตกทอดจาก
อิสราเอลบรรพชนของเขา ภาพปกห้องชั้นบนฉบับนี้เป็นตัวอย่างที่ดี ในภาพจะเห็น
ความอุดมสมบูรณ์รายรอบฝั่งแม่น้ําไนล์ มีอาคารสวยงามตั้งอยู่ ริมฝั่งน้ําเขียวชอุ่ม
มีตะกร้าสวยหรูลอยอยู่ บนท้องฟ้ามีฝูงวิหกนกกาบินว่อน อันเป็นมังสาหารสําหรับ
ประชาชนอียิปต์รวมทั้งทาสชาวฮีบรู
ริมฝั่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์นี้ พระธิดาของฟาโรห์ทรงยินดีต้อนรับทารก ลูกชาย
ของสตรีชาวฮีบรูที่นอนในตะกร้าลอยน้ําอยู่
พระคัมภีร์บอกว่า พระนางทรงรับทารกไว้เป็นโอรส ทรงขนานนามว่า
โมเสส แปลว่า “ฉันฉุดเขาขึ้นจากน้ํา” และชุบเลี้ยงไว้ในราชวังของฟาโรห์ ช่างน่าขํา
ที่ทารกน้อยผู้นี้เป็นลูกของทาสคนหนึ่งซึ่งฟาโรห์มีอยู่มากมาย แต่กลับได้รับการ
เลี้ยงดูอยู่ในวังของพระองค์ ภายหลังคือผู้นําที่ยืนต่อหน้าฟาโรห์พระองค์ใหม่
และเรียกร้องให้ทรงปลดปล่อยชาวอิสราเอลบรรพชนของตนให้เป็นไท
ฟาโรห์คงต้องนึกว่า ชายผู้นี้เป็นใครผู้ใดหนอ จิตกรอิบกีตอบคําถามนี้โดย
ประทับตราลงบนแผ่นฟอลทองเคทรงกลมกลางภาพวาดของเขา ชาวอียิปต์เรียก
เทพพระเจ้าสูงสุดของตนว่า “รา” หรือ “สุริยเทพ” ซึ่งบ่อยครั้งพวกเขาจะใช้
สัญลักษณ์วงกลมแทน สัญลักษณ์ที่ใช้ในภาพของอิบกีคือชื่อของโมเสสที่ภาษา
ฮีบรูที่เขียนดังนี้  משהแสดงว่าโมเสสเป็นเทพเจ้า “รา” อย่างนั้นหรือ หามิได้
ท่านเป็นพียงผู้รับใช้คนหนึ่งของยาห์เวห์พระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ตรัสกับท่านว่า “เราตั้ง
เจ้าไว้เป็นดังพระเจ้าต่อฟาโรห์” (อพยพ 7:1) การสําแดงฤทธานุภาพสูงสุดแห่ง
พระเจ้าของโมเสสนั้น ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการประทับตราพระนามของพระองค์
ลงบนสัญลักษณ์สุริยเทพของชาวอียิปต์ อิบกีผู้เป็นเชื้อสายคนหนึ่งของโมเสส
ใช้กุศโลบายแยบยลนี้เพื่อบอกว่า ที่โมเสสนําประชาชนของพระเจ้าออกจาก
อียิปต์ได้นั้น คือการประกาศพระเดชานุภาพของยาห์เวห์พระเจ้าของเรา

-----------------------(Cover photo courtesy of Rachel Ebgi.  1985 Amram Ebgi. Prints
of cover art are available from anat@anatebgi.com.
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หาตุ่นปากเป็ด

1 ก.ย
2017

วันศุกร์ อ่าน อิสยาห์ 42:9-16
ดูเถิด สิ่งล่วงแล้วนัน้ ก็สาํ เร็จแล้ว และเราก็แจ้งสิ่งใหม่ๆ
ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึน้ เราก็ได้เล่าให้ฟังแล้ว (อิสยาห์ 42:9)

ครั้งหนึ่งบรรดานักวิทยาศาสตร์คิดว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเกิดลูก
เป็นตัวไม่ใช่เป็นไข่ แต่พอไปสํารวจแม่น้ําลําคลองที่ออสเตรเลียก็พบตุ่นปากเป็ด
นักสัตวแพทย์พากันพิศวงงงงวย เพราะพวกมันมีหางเหมือนตุ่นแต่ปากเหมือนเป็ด
ไม่ เพี ยงเท่ านั้ น พวกมั นยั งเป็ นสั ตว์ เลื อดอุ่ น
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ชนิดเดียวเท่านั้นที่ตัวเป็นขนแต่ออกลูกเป็นไข่
พระเจ้าทรงเตรียมสิ่งใหม่ๆ
เราอ่านพบเรื่องคล้ายกันนี้ในพันธสัญญาเดิม
ไว้ให้เกินกว่าทีข่ ้าพเจ้า
ด้วย อิสราเอลได้เห็นสิ่งใหม่ๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า
จะรู้และเข้าใจ
ที่พวกเขาไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน เช่น เห็น
น้ําทะเลแยกออกเป็นทาง เห็นเสาไฟ เห็นน้ําไหลออกจากศิลา และเห็นมานาตกลงมา
จากฟากฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงเตรียมพวกเขาให้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ในชีวิต
การเตรียมสําหรับสิ่งใหม่ๆ นั้นไม่เรื่องง่ายและอาจจะน่าตกใจกลัวด้วยซ้ํา
สิ่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น เช่น ความสมัครรักใคร่ ที่อยู่อาศัย หน้าที่การงาน แม้แต่การอภัย
โทษและความเชื่อวางใจที่ต้องใช้ความกล้าและความเชื่อศรัทธา ถ้าสังเกตให้ดีแล้ว
เราอาจจะเริ่มเห็นวิธีใหม่ๆ ที่พระเจ้าทรงทํางานในชีวิตของเราแบบไม่เคยคิดเคยฝัน
มาก่อน สิ่งใหม่ๆ ปรากฏให้เห็นอาจจะสั่นคลอนสาระสําคัญที่เราเคยรู้และเชื่อวางใจ
เมื่อใดที่เราพบตัวเองคิดอยู่ว่า ทุกสิ่งดําเนินไปตามแผนอย่างดี ไม่มีอะไร
“ผิดปกติ” เกิดขึ้นในชีวิตแล้ว เราอาจจะเห็นว่านี่คือหมายสําคัญบอกให้เรากล้า
เผชิญสิ่งที่ไม่คาดฝันอันอาจจะเกิดอย่างเต็มที่ และอาจจะมีโอกาสออกไปสํารวจ
สิ่งใหม่ๆ ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้ โดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อน
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าที่รักยิ่ง โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกล้าก้าวออกไปด้วย
ความวางใจในพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เทซ บรูคส์ (ฟลอริดา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูท้ ี่กําลังก้าวเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ในชีวิต
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อย่าวิตกทุกข์ร้อนอีกเลย
วันเสาร์ อ่าน ฟีลิปปี 4:6-7
อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย (ฟีลิปปี 4:6)

ดิฉันนั่งอ่านหนังสือที่เก้าอี้โซฟา ใช้มือซ้ายลูบขนอลิส กระต่ายอายุ 9 ขวบ
เบาๆ ทันใดนั้นมันก็ยืดตัวตรง หูตั้งคอยฟังเสียงอันตรายบางอย่างที่ดิฉันไม่ได้ยิน
ในบ้านของเราไม่มีศัตรูคอยทําร้ายมัน ดิฉันคิดว่ามันจะกระโดดลงจากเก้าอี้และ
มุดเข้าใต้เตียงอย่างที่มันเคยทําบ่อยๆ เมื่อตกใจกลัว จึงพูดกับมันเบาๆ และลูบขน
มันต่อไป มันจึงเริ่มผ่อนคลายและสบายใจเหมือนเดิม
เวลานั้ น เองดิ ฉั น นึ ก สงสั ย ว่ า
ข้อคิดสําหรับวันนี้
บ่อยแค่ไหนหนอที่ตนเองรู้สึกทุกข์ร้อนใจ
วันนี้ข้าพเจ้าจะยอมให้สันติสขุ
ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทั้งที่รู้ว่าพระเจ้าทรง
ของพระเจ้าเติมจิตใจและ
ประทับอยู่ด้วย ถึงอลิสจะรู้สึกตกใจกลัว
ความคิดจนเต็มล้น
จริงๆ แต่ดิฉันรู้ว่ามันปลอดภัยดี และมันเอง
ก็วางใจว่าดิฉันจะดูแลมันให้พ้นอันตราย
พระเจ้ า ทรงปลอบใจเรามิ ใ ห้ ห วาดกลั ว สิ่ ง ใดๆ และให้ เ ปลี่ ย นความ
หวาดกลัวเป็นการอธิษฐาน แต่บ่อยครั้งเราก็เหมือนเจ้าอลิสที่ยอมให้ความกลัว
ครอบงํา ชีวิตจะมีสันติสุขสักเพียงใดถ้าเราวางใจ ข้อพระคัมภีร์สําหรับอ่านวันนี้
ที่ บ อกว่ า “สั น ติ สุ ข แห่ ง พระเจ้ า ซึ่ ง เกิ น ความเข้ า ใจ จะคุ้ ม ครองจิ ต ใจและ
ความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์” ดิฉันพบว่าทุกครั้งที่วางใจในพระวจนะข้อนี้
ดิฉันจะมีสันติสุขและพักใจในพระเจ้า
อธิ ษ ฐาน พระบิ ด าเจ้ า ขอทรงช่ ว ยให้ ข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายจํ า ใส่ ใ จทุ ก วั น ว่ า
พระองค์ ท รงยิ่ ง ใหญ่ ก ว่ า ความทุ ก ข์ เ ดื อ ดร้ อ นใดๆ ของข้ า พระองค์ และทรง
ประทานสันติสุขให้เสมอ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
มิเชล ซี. เบเกอร์ (อะลาบามา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูท้ ี่รู้สึกวิตกทุกข์ร้อนใจ
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เข้าใจพระวจนะของพระเจ้า
วันอาทิตย์ อ่าน กิจการ 8:26-40
ฟีลิปถามขันทีชาวเอธิโอเปียว่า
“ซึ่งท่านอ่านนั้นท่านเข้าใจหรือ” (กิจการ 8:30)
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ปี 1965 ดิ ฉั น เข้ า เรี ย นทั ก ษะพิ เ ศษในการอ่ า นหนั ง สื อ เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการเรียนรู้ วันแรกที่เดินเข้าไปในชั้นดิฉันเกิดความคิดขึ้นมาทันที
ว่าฉันเป็นคนโง่ เพราะจะต้องนั่งโต๊ะร่วมกับคนอื่นที่ “โง่” เหมือนกัน
กิ จ การ 8:30-31 พู ด ถึ ง เรื่ อ งขั น ที ช าวเอธิ โ อเปี ย ท่ า นหนึ่ ง ที่ กํ า ลั ง อ่ า น
พระธรรมอิ สยาห์ เสี ยงดั งอยู่ ฟี ลิ ปเห็ นจึ งเข้ าไปถามว่ า “ซึ่ งท่ านอ่ านนั้ นท่ าน
เข้าใจหรือ” อ่านเรื่องนี้แล้วทําให้ดิฉันคิดถึงชั้นที่สอนการอ่านพิเศษดังกล่าว
ขันทีท่านนั้นตอบว่า “ถ้าไม่มีใครอธิบายให้ ที่ไหนจะเข้าใจได้” (ข้อ 31)
เมื่อฟีลิปอธิบายให้ฟังว่า พระเยซูทรง
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ทําให้คําทํานายของอิสยาห์สําเร็จได้อย่างไร
ปัญญาเป็นน้ําพุแห่งชีวิต
ขันทีท่านนั้นจึงเป็นคริสเตียน คําพยานของ
แก่ผู้ที่มีปัญญา
ท่านช่วยให้พระกิตติคุณเผยแพร่ออกไป
(สุภาษิต 16:22)
ถึ งจะเรี ยนทั กษะการอ่ านพิ เศษจน
สามารถจบการศึกษาที่วิทยาลัยได้ แต่ดิฉันก็ยังต้องการความช่วยเหลือเพื่อจะเข้าใจ
พระคั มภี ร์เหมือนขั นที ท่านนั้น ดิฉั นจึ งเข้ าศึ กษาพระคั มภี ร์ทุ กสั ปดาห์ ที่ นั่ น
ดิฉันได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและความหมายที่มีต่อชีวิตของเรา การศึกษา
พระคัมภีร์ช่วยให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งจนสามารถประกาศ
พระกิตติคุณได้เหมือนขันทีชาวเอธิโอเปีย
อธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าใจ
พระคั ม ภี ร์ เพื่ อ จะได้ ป ระกาศพระกิ ตติ คุ ณ ของพระองค์ ม ากขึ้ น ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
เดบรา เพียร์ซ (แมสซาชูเสตส์)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผู้ที่กําลังเรียนวิธีอ่านหนังสือ
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เป็นมือของพระเจ้า
วันจันทร์ อ่าน 1 โครินธ์ 12:4-11
เราทุกคนมีของประทานที่ตา่ งกัน
ตามพระคุณทีไ่ ด้ประทานให้แก่เรา (โรม 12:6)

เมื่อสองสามปีก่อน ขณะที่ผมกับภรรยาไปซื้อของ ผมเกิดนึกอยากเข้าไป
บริเวณขายอาหารแช่แข็งและมองหาไอศกรีม ขึ้นมาทันที ความจริงผมไม่ไ ด้
ต้องการไอศกรีมหรอกแค่อยากไปดูเท่านั้นเอง ตอนเดินเลี้ยวมุมห้องผมเห็นชายชรา
ร่างเล็กคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูห้องแช่แข็ง ดูเหมือนเขาจะดีใจที่เห็นผมจึงเอ่ย
ปากขอร้องว่า “คุณกรุณาช่วยเอื้อมมือไปหยิบกล่องนั้นให้หน่อยได้ไหม” ผม
ตอบว่า “ได้ครับ” ตอนนั้นผมกําลังเดิน
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ไปหาภรรยาได้ครึ่งทาง ผมจึงหยุดอยู่กับที่
พระเจ้าทรงสามารถ
และรู้สึกแปลกๆ แต่ก็รู้สึกดีใจและคิดว่า
ใช้ข้าพเจ้าได้ถ้าข้าพเจ้าเต็มใจ
นี่ ค งจะเป็ น พระเจ้ า เองที่ ท รงใช้ ผ มให้
ช่วยเหลือผู้อื่น
ผมต่อสู้กับความอายใจที่รู้สึกราวกับว่าตนเองไม่มีอะไรดีพอที่จะรับใช้
พระเจ้าได้เลย แล้วก็นึกถึงพระคัมภีร์ที่สอนว่า เราทุกคนต่างก็มีของประทาน
ในการทําพันธกิจไม่เหมือนกัน ของประทานอย่างหนึ่งของผมอาจจะเป็นความ
เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นเล็กๆ น้อยๆ เช่นช่วยยกอาหาร จัดโต๊ะ หรือเอื้อมมือขึ้น
หยิบของบนหิ้งที่อยู่สูงเกินไปสําหรับคนที่เอื้อมไม่ถึง ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงรู้ว่า
ชายคนนั้นต้องการของบางอย่างที่เขาเอื้อมขึ้นหยิบไม่ถึง และทรงรู้ว่าผมเต็มใจ
ช่วยจึงส่งผมไปที่นั่น เราทุกคนมีความสามารถในการรับใช้พระเจ้าด้วยกันทั้งนั้น
เพียงแต่เราไม่รู้ตัวเท่านั้นเอง
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าที่รัก ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ โปรด
ใช้ข้าพระองค์ตามความเหมาะสมเพื่อพระสิริแห่งแผ่นดินของพระองค์ อธิษฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ไทเรล วิลเลียมส์ (มิสซูรี)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูท้ ี่รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า

8

ความทรงจํา
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วันอังคาร อ่าน สดุดี 103:1-5
“จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า
และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์” (สดุดี 103:2)
หลานสาวคนโตของดิฉันชอบฟังเรื่อง “เก่าๆ แต่หนหลัง” ในชีวิตของดิฉัน
ตอนที่ มี อ ายุ เ ท่ า กั บ เธอและตอนอื่ น ๆ อี ก หลายเรื่ อ ง ดิ ฉั น เองก็ ดี ใ จที่ รื้ อ ฟื้ น
ความจําขึ้นมาใหม่เมื่อเห็นว่าทําให้หลานมีความสุข ครั้งหนึ่งตอนเป็นเด็กดิฉันมี
สุขภาพไม่ดีจนทําให้พ่อแม่แทบไม่มีเวลาพักผ่อนนอนหลับ ปัจจุบันนี้ดิฉันเข้าใจ
แล้วว่าช่วงพิเศษตอนเป็นเด็กครั้งนั้นเป็นพระประสงค์อย่างหนึ่งในแผนการของ
พระเจ้ าเพื่อ ชีวิต ของดิฉัน ความทรงจํ า
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ที่ เ จ็ บ ปวดที่ ต้ อ งทนนั้ น เมื่ อ เปรี ย บกั บ
“พระเจ้
าทรงเป็นห่วงเรา
พระเมตตาดูแล้วก็แค่นิดเดียวเท่านั้นเอง
ทั้งหลาย พระองค์ทรงอํานวย
วันนี้ดิฉันไตร่ตรองถึงอิทธิพลหรือ
พระพร” (สดุดี 115:12)
ชั่งน้ําหนักของความทรงจําเหล่านั้นดูแล้ว
ก็เห็นว่า เหตุการณ์ลําบากต่างๆ ที่เกิดขึ้นมักจะเป็นภาระที่เราต้องแบกไว้ตลอดชีวิต
แต่ความจําก็เป็นของขวัญที่งดงามได้เหมือนกัน ประสบการณ์ต่างๆ ที่เล่าให้คนที่รัก
ฟังนั้นนําความสุขมาให้มากมาย ผู้ประพันธ์เพลงสดุดีในพระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้
บอกเราว่า “อย่าลืม พระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์” ความทรงจํา
เรื่องในอดีตบอกให้รู้เราเป็นผู้ใด และช่วยให้เห็นพระเมตตาและพระพรมากมาย
ที่พระเจ้าทรงมีต่อเราและที่ทรงเผยให้เราเห็น
อธิษฐาน พระเจ้าผู้เมตตา โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รักษาความทรงจํา
ที่ ดี ไ ว้ ให้ เ ดิ น หน้ า ต่ อ ไป และไม่ ใ ห้ ลื ม ความรั ก ความเป็ น ห่ ว งของพระองค์
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
โรซี เดอ คราบี (แวลลี เดล คอคา โคลัมเบีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน นักเล่าเรือ่ ง
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วิถีทางที่สูงกว่า

วันพุธ อ่าน มาระโก 10:46-52
“เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด
วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สงู กว่า
ความคิดของเจ้าฉันนั้น” (อิสยาห์ 55:9)

ดิฉันพอใจที่ได้ทําอะไรจนแล้วเสร็จ ทําให้รู้สึกว่าตนเองมีผลงานและประสบ
ความสําเร็จ แต่ก็มีอุปสรรคบางอย่างที่ทําให้แผนการของดิฉันขัดข้อง เช่น คนในบ้าน
มาขอความช่ วยเหลือ เจ้ าพนั กงานต้ องการพู ดด้ วย หรื ออี เมล์ ของบางคนที่ส่ งมา
ขอความช่วยเหลือวินาทีสุดท้าย จนดิฉัน
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ต้ อ งตั ด บางอย่ า งออกจากรายการที่
วันนี้พระเจ้าทรงขอให้ข้าพเจ้า
จําเป็นต้องทํา อุปสรรคเหล่านี้ทําให้ดิฉัน
ปล่อยวางสิ่งใดที่ทํายังไม่เสร็จบ้าง กระวนกระวายใจ
แต่ตรงกันข้ามกับพระเยซู ในพระคัมภีร์มีหลายครั้งที่พระองค์ทรงถูกขัดขวาง
มิให้รักษาประชาชนที่เจ็บป่วย เช่น เรื่องของบาร์ทิเมอัสที่เราอ่านจากพระคัมภีร์
ประจําวันนี้ ดังนั้นเมื่องานของดิฉันถูกขัดขวางครั้งล่าสุด ดิฉันพยายามเลิกให้ความ
ช่วยเหลือ หรือไม่ยอมฟังคําขอร้อง ในสถานการณ์เช่นนี้ พระเจ้าทรงช่วยให้ดิฉัน
เปลี่ยนทัศคติเสียใหม่ ทรงเผยให้เห็นว่าบ่อยครั้งอุปสรรคเหล่านั้นสําคัญกว่ารายการที่
ดิฉันจําเป็นต้องทําให้แล้วเสร็จ บางครั้งเมื่อดิฉันไม่เข้าใจสถานการณ์ พระองค์ทรง
ประทานความเชื่อให้ดิฉันเชื่อวางใจในวิถีทางที่สูงกว่าความคิดของตนเอง (ดู อิสยาห์ 55:9)
ดิฉันอธิษฐานทุกเช้ามาหลายปีว่า “พระองค์เจ้าข้า โปรดช่วยข้าพระองค์ให้
ทําตามพระประสงค์ของพระองค์ในวันนี้” แต่ปัจจุบันดิฉันทูลขอพระองค์ทรงช่วย
ให้ปล่อยวางสิ่งที่ต้องทําตามพระประสงค์ลงเสียบ้าง และให้เชื่อวางใจในแผนการของ
พระองค์ซึ่งสูงกว่าของดิฉัน แทนที่จะยึดติดอยู่กับรายการที่จําเป็นจะต้องทําให้แล้ว
เสร็จในวันนี้ ดิฉันขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้พอใจในผลงานที่ทําสําเร็จแล้ว
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายตอบสนองการทรงเรียก
ให้ รั บใช้ และเตื อนข้ าพระองค์ ให้ รู้ ว่ าอุ ปสรรคสามารถช่ วยให้ เข้ าใกล้ พระองค์
มากยิ่งขึ้น โปรดประทานความเชื่อวางใจในแผนการและกําหนดเวลาของพระองค์
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เจนนิเฟอร์ เคิรช์ (โอไฮโอ)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูท้ ี่รู้สึกหนักใจในความรับผิดชอบที่มีอยู่ล้นมือ
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ว่ายอยู่ในเลน

7 ก.ย
2017

วันพฤหัสบดี อ่าน โคโลสี 2:6-12
จงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึน้ ในพระองค์
และมั่นคงอยู่ในความเชื่อ ตามที่ท่านได้รบั คําสั่งสอนมาแล้ว
และจงบริบรู ณ์ด้วยการขอบพระคุณ (โคโลสี 2:7)

ลูกสาวฝาแฝดอายุสองขวบของผมไปเรียนว่ายน้ําที่วายเอ็มซีเอ ในสระน้ํา
ยาวๆ มีเชือกและทุ่นกั้นเป็นเลนสําหรับว่าย มีนักเรียนอายุน้อยที่สุดในชั้นหลายคน
กําลังว่ายน้ําเหมือนตะปบแมลง ถ้าใครว่ายซิกแซก ออกนอกเชือกกันเลนก็ต้องหยุด
และกลับมาใหม่ แล้วว่ายต่อไปจนสุดเลนอีกด้านหนึ่ง นักเรียนที่อายุปานกลางค่อย
ว่ายน้ําพร้อมเพรียงกันดีหน่อย แต่ก็ยังว่ายออกนอกเชือกเหมือนกัน ส่วนพวกที่มี
อายุมากมีประสบการณ์ดีที่สุดจะว่ายฉิวไปข้างหน้าและอยู่ในเลนตลอดเวลา
การดํ าเนิ นชี วิ ตคริ สเตี ยนของเราก็ เหมื อนกั บการเรี ยนว่ ายน้ํ า ตอนเป็ น
คริสเตียนใหม่เราอาจจะตื่นเต้นและมีพลังเต็มที่ แต่ก็ยังต้องมีผู้อาวุโสในความเชื่อ
คอยให้คําปรึกษาและชี้แนะ มิฉะนั้นเราอาจจะเถลไถลออกนอกลู่นอกทางได้
การว่ า ยเป็ น เส้ น ตรงไม่ ไ ด้ ม าพร้ อ มกั บ อายุ ฉั น ใด การดํ า เนิ น ชี วิ ต ฝ่ า ย
วิญญาณก็ฉันนั้น เราจะดําเนินชีวิตให้ดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีประสบการณ์และความ
เชื่อวางใจ นักว่ายน้ําที่ดีต้องฟังครูฝึก ต้องเรียนรู้จากการชี้นําของครู และหมั่น
ฝึก หัด ชีวิ ตคริสเตี ย นเจริญ ขึ้นได้ ด้ว ยการอ่า น
พระคัมภีร์และขอคําปรึกษาจากผู้มีความเชื่อ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
เพื่ อ จะรั บ ใช้ พ ระเจ้ า ได้ ดี ขึ้ น ไม่ ว่ า เราจะมี
ข้าพเจ้าสามารถโตขึ้น
ประสบการณ์แค่ไหนก็ ยัง ว่ายออกนอกลู่น อก
ในความเชื่อได้
ทางได้ แต่ถ้ามีมานะบากบั่นและมีความเชื่อ
ด้วยการรับใช้พระเจ้า
ที่เติบใหญ่ เราก็จะว่ายไปจนถึงปลายทางได้
อธิ ษ ฐาน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ที่ รั ก โปรดสอนข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายให้ มี ค วามเชื่ อ
ที่ แ ข็ ง แรงและซื่ อ ตรง ขอบพระคุ ณ สํ า หรั บ คํ า ปรึ ก ษาและการชี้ นํ า จากเพื่ อ น
คริสเตียน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
บอบ ลา ฟอร์ค (นิวเจอร์ซ)ี
เป้าหมายของคําอธิษฐาน เด็กๆ ที่กําลังเรียนว่ายน้ํา
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8 ก.ย
2017

บริสุทธิ์หมดจด

วันศุกร์ อ่าน 1 เธสะโลนิกา 5:12-23
ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสขุ ทรงให้ทา่ นเป็นคนบริสุทธิห์ มดจด
(1 เธสะโลนิกา 5:23)

ดิ ฉั นกั บสามี ตั ดสิ นใจซื้ อบ้ านงามหลั งหนึ่ งซึ่ งสร้ างในปี 1911 มี หน้ าต่ าง
กระจกลวดลาย มีตู้และชั้นวางของสร้างไว้ติดฝาบ้าน มีบันไดลับ และห้องกระจก
ที่เกินความคาดหมาย วันหนึ่งเพื่อนของสามี
ข้อคิดสําหรับวันนี้
บอกว่าเพดานห้องนั่งเล่นและห้องครัวต่ํา
ข้าพเจ้าฟื้นสภาพขึ้นมาใหม่ได้ ผิด ปกติ ก ว่า บ้ า นในละแวกนั้ น ทั้ ง สองจึ ง
เมื่อพระเจ้าทรงช่วยชําระ
เจาะเพดานบ้านเป็นรูแต่มองไม่เห็นข้างใน
ให้บริสทุ ธิ์หมดจด
จึงเจาะช่องขนาดพอให้ศีรษะลอดเข้าไปดูได้
เมื่ อ สามีข องดิ ฉัน กั บ เพื่ อ นมองเข้ า ไปข้า งในก็ ต้อ งประหลาดใจในสิ่ ง ที่
มองเห็น จึงช่วยรื้อเพดานยิปซั่มบอร์ดออกทั้งหมด สิ่งที่ซ่อนอยู่ในปูนปลาสเตอร์
เกรอะฝุ่น คือคานบ้านประดับด้วยปฏิมากรรมรูปมงกุฎสวยงามอยู่รอบห้อง ทําให้
บริเวณนั้นกลายเป็นเป็นบริเวณที่โอ่อาตระการตาไปทันที เราจึงสงสัยว่าทําไม
บางคนถึงต้องปกปิดความสวยงามอย่างนั้นไว้ด้วย
เรื่องนี้ทําให้ดิฉันเข้าใจความจริงว่า เราเองก็ยอมให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นกับ
ชีวิตของเราด้วยเหมือนกัน คืออาจจะปล่อยให้ความบาปปกปิดความเป็นคนที่
พระเจ้าทรงออกแบบไว้ให้เราเป็น แต่ถ้าทํางานร่วมกับพระเจ้า ช่วยกันเอาสิ่งปฏิกูล
ออกจากชีวิตอย่างระมัดระวังแล้ว เราจะเห็นฝีพระหัตถ์ที่งดงามของพระเจ้า
และอดไม่ได้ที่จะสรรเสริญพระผู้สร้างของเรา
อธิษฐาน ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลาย
โปรดรื้ อ สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ ผู ก มั ด ข้ า พระองค์ อ อกไปจนหมดสิ้ น เพื่ อ จะได้ ชื่ น ชม
ความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่กับพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ชารอน เซตเซอร์ (วอชิงตัน)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนงานก่อสร้าง
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ยังยืนหยัดมั่นคง

9 ก.ย
2017

วันเสาร์ อ่าน เอเฟซัส 6:10-18
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุณาแก่ขา้ พระองค์ทั้งหลาย
ข้าพระองค์ทั้งหลายรอคอยพระองค์ ขอทรงเป็นแขนของข้าพระองค์
ทั้งหลายทุกเช้า เป็นความรอดของเราในยามทุกข์ลาํ บาก
(อิสยาห์ 33:2)
เมื่อสองปีก่อน หลังจากพายุไซโคลนพัดกระหน่ําเกือบสองวัน ผมเดินทาง
ไปทํากิจกรรมที่คริสตจักรของเราแห่งหนึ่ง ขณะเดินทางผ่านป่าต้นสนเห็นบริเวณ
หนึ่งมีสนหลายต้นเอนสี่สิบห้าองศา บางต้นโค่นลง มีเพียงบางต้นเท่านั้นยังยืน
ตรงอยู่ได้ ผมสัน นิษฐานว่าเพราะคุ ณ ภาพของดินและความอ่ อ นแอของราก
ต้นไม้เหล่านั้นจึงทนแรงลมไม่ไหว ถึงแม้ความเข้าใจของผมจะมีเหตุผลแต่ก็ไม่ใช่
ความจริง เพราะภายหลังถึงรู้ว่าพายุไม่ได้พัดมาจากทิศทางเหมือนปกติ แต่ต้นไม้
ก็ยังทานไว้ไม่ไหว
แล้ ว ผมก็ คิ ด ถึ ง ชี วิ ต คริ ส เตี ย นของตนเอง ที่ ห ลายครั้ ง ผมก็ ต กอยู่ ใ น
สถานการณ์เช่นนั้นด้วย ทิศทางลมทําให้ผมประหลาดใจจึงไม่ได้เตรียมตัวป้องกัน
พายุชีวิต ถ้าจะให้ความเชื่อและความสัมพันธ์กับพระเจ้าของเราเจริญเติบโต
เราต้ อ งรู้ จั ก ความอ่ อ นแอของตนเอง
ข้อคิดสําหรับวันนี้
และรู้ตัวว่าเราต้องการพระคุณความรอด
ในเวลาทีข่ ้าพเจ้าอ่อนแอ
ของพระเยซูคริสต์ พระคริสต์ทรงช่วยเรา
ให้ยืนหยัดอยู่ได้ แม้จะเกิดสถานการณ์ที่ พระคริสต์ทรงเป็นความเข้มแข็ง
ของข้าพเจ้า
คาดไม่ถึง
อธิ ษ ฐาน ข้าแต่ พ ระเจ้า ผู้ป ระเสริฐ โปรดให้ข้ า พระองค์ทั้ ง หลาย รู้จั ก ความ
อ่อนแอของข้าพระองค์และมั่นใจในการคุ้มครองป้องกันของพระองค์ ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
เอดูอาร์โด คอนด์ (อาวีโร โปรตุเกส)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
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ใกล้เข้าไปอีกนิด
10 ก.ย
วันอาทิตย์ อ่าน ลูกา 10:38-42
2017
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสตอบเธอว่า “มารธา มารธาเอ๋ย
เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิง่ นัก สิ่งซึ่งต้องการนั้น
มีแต่สิ่งเดียว มารีย์ได้เลือกเอาส่วนดีนนั้ ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้”
(ลูกา 10:41-42)
ในการศึกษาพระคัมภีร์ครั้งหนึ่งมีการตั้งคําถามว่า อะไรคือสามสิ่งในชีวิต
ที่ขัดขวางไม่ให้คุณมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า ใจของดิฉันคิดทันทีถึงคําว่า
ธุรกิจ ความวิตกกังวล และความกลัว
ตอนเกษี ย ณดิ ฉั น เคยหลั บ ตามองเห็ น
ข้อคิดสําหรับวันนี้
วันที่ชีวิตเต็มด้วยการอ่าน การศึกษา การเขียน
วันนี้ข้าพเจ้าจะปลีกเวลา หนั ง สื อ และเพลิ ด เพลิ น กั บ งานอดิ เ รก แต่
เพื่ออยูก่ ับพระเจ้า
แทนที่ จ ะเป็ น เช่ น นั้ น กลั บ เต็ ม ด้ ว ยตารางงาน
ที่ ต้ อ งทํ า อย่ า งบ้ า คลั่ ง เหมื อ นแต่ ก่ อ นตอนที่
เลี้ยงลูก ก้มหน้าก้มตาทํางาน และดูแลทําความสะอาดบ้าน
ดิฉันจึงเริ่มคิดพิจารณาว่า พระเจ้าทรงต้องการอะไรจากดิฉัน เมื่อเชื่อว่า
พระองค์ ท รงต้ อ งการให้ ดู แ ลครอบครั ว คริ ส ตจั ก ร ชุ ม ชน และยั ง เชื่ อ ด้ ว ยว่ า
พระองค์ทรงต้องการเวลาและความสนใจจากดิฉัน พระเจ้าทรงต้องการให้ชีวิต
ของดิฉันมีความสมดุลมากกว่านี้ ดิฉันจะวิ่งรอกทํากิจกรรมอย่างหนึ่งไปทําอีกอย่าง
หนึ่ง หรือจะใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าดี วันนี้ดิฉันหยุดทําธุรกิจและ
ออกเดิ น ทางไปพั ก ผ่ อ นในที่ มี อ ากาศสดชื่ น และดวงตะวั น ส่ อ งแสงบนภู เ ขา
ใกล้บ้าน จิตใจของดิฉันมุ่งแต่คิดถึงความงดงามตระการตาของธรรมชาติที่พระเจ้า
ทรงสร้างไว้ จนไม่มีที่ว่างสําหรับความวิตกหรือหวาดกลัว
เมื่อเราปลีกเวลาอยู่ห่างจากสิ่งจําเจของชีวิตประจําวัน เราจะพบทางไปสู่
สันติสุขและได้ใกล้ชิดพระเจ้า
อธิษฐาน
ข้าแต่พระเจ้าที่รัก ขอบพระคุณสําหรับความงามในโลกที่พระองค์
ทรงสร้าง วันนี้ขอให้ข้าพระองค์หาเวลาอยู่กับพระองค์ และตั้งใจแน่วแน่ว่าแต่ละวัน
จะเดินอยู่ใกล้ชิดพระองค์อีกนิดและมากๆ ขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แจนิซ ฮากูด เลมาสเตอร์ (อะลาบามา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูเ้ กษียณอายุ
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พระเจ้าทรงรักคนทุกประเภท

11 ก.ย
วันจันทร์ อ่าน ยากอบ 2:1-9
2017
เปโตรจึงกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่า พระเจ้าไม่ทรง
เลือกหน้าผู้ใด แต่คนใดๆ ในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองค์ และประพฤติ
ตามทางชอบธรรมก็เป็นทีช่ อบพระทัยพระองค์ (กิจการ 10:34-35)

วันหนึ่งลูกสาวอายุ 4 ขวบของเราเข้ามาหาผมกับภรรยาแล้วพูดว่า “คุณพ่อ
คุณแม่คะ คนสองคนที่มีสีตาต่างกันก็เป็นเพื่อนกันได้” เธอหยุดพูดแล้วพูดต่อ
โดยเน้นว่า “ได้จริงๆ นะคะ” ผมกับภรรยาหัวเราะ สิ่งที่น่าขําไม่ใช่เพราะความ
ระล่ําระลักของเธอเท่านั้น แต่ความคิดของเธอ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ก็น่าขําด้วย ถูกแล้วที่สองคนนั้นย่อมเป็นเพื่อน
กันได้ ใครเขาจะคิดตื้นๆ และเลิกคบเป็นเพื่อน พระเจ้าไม่ทรงปฏิเสธผู้ใด
เพราะสีตาไม่เหมือนกัน
เรื่องนี้ทําให้ผมคิดถึงที่บ่อยครั้งคนเรามักจะมีความคิดแบบตื้นๆ แบบนั้น
คื อ เราจะปฏิ บั ติ ดี ห รื อ ไม่ ดี ต่ อ ผู้ อื่ น ขึ้ น อยู่ กั บ สี ผิ ว หรื อ เชื้ อ ชาติ หรื อ คุ ณ สมบั ติ
ผิวเผิน เช่น ประสบความสําเร็จด้านการเงินหรือด้านวัตถุหรือไม่
แต่ เ รารู้ ว่ า พระเจ้ า ไม่ ท รงปฏิ เ สธผู้ ใ ด พระองค์ ท รงรั ก ความแตกต่ า ง
พระองค์ไม่ทรงเลือกที่สีผิว รูปร่างหน้าตา หรือประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน
นอกนั้นพระองค์ไม่สนพระทัย พระคัมภีร์สอนตรงกันข้ามว่าลูกของพระเจ้ามา
จากชนทุกชาติทุกภาษา ไม่ว่าจะมีผิวสีอะไร จะยากดีมีจนพระองค์ก็ทรงรักทั้งนั้น
เมื่อใดที่เรารู้สึกว่าถูกโลกดูหมิ่นเหยียดหยาม เราสามารถหันไปดูพระเจ้า
และทัศนะของพระองค์ตามที่พระคัมภีร์สอนไว้ แล้วเราจะพบความรักของพระองค์
ที่ลึกล้ําสุดหยั่งถึง
อธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสําหรับความรักไม่มีสิ่งใดเทียบได้
ของพระองค์ ที่ทรงสร้างไว้ในข้าพระองค์แต่ละคน ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์รัก
ผู้อื่นเช่นนั้นด้วย ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เนล เอเคิร์ต (มิชิแกน)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนขอบสังคม
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12 ก.ย
2017

ทูตสวรรค์ผคู้ ุ้มภัย

วันอังคาร อ่าน สดุดี 34:1-7
ทูตสวรรค์ของพระเจ้า ได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ทเี่ กรงกลัวพระองค์
(สดุดี 34:7)

นานมาแล้ว ขณะที่ขับรถอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ทางภาคตะวันออกของ
ประเทศ ดิฉันเห็นรถยนต์คันหนึ่งขับอยูเ่ ลนขวาของถนนไปช้าๆ และเปิดไฟกระพริบ
ที แ รกดิ ฉั น คิ ด ว่ า เครื่ อ งรถคั น นั้ น คงมี ปั ญ หา แต่ ป รากฏว่ า เป็ น รถคุ้ ม ครอง
ความปลอดภัยให้นักฝึกปั่นจักรยานคนหนึ่ง รถยนต์คันนั้นยังขับตามหลังนักปั่น
จักรยานไปเรื่อยๆ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหากเกิดปัญหาทางเทคนิคและ
ป้องกันนักปั่นมิให้ประสบอันตรายจากรถยนต์คันอื่น
เมื่อพิจารณาภาพนี้แล้วทําให้คิดถึงข้อพระคัมภีร์สําหรับอ่านวันนี้ที่บอกว่า
ขณะที่ทูตสวรรค์เฝ้าดูแลเราอยู่ พระเจ้าก็ทรงเฝ้าระวังสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต
ของเรา ที่พระเจ้าทรงเฝ้าดูแลเรานั้นไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราจะมีวันขึ้นๆ
ลงๆ แต่แน่ใจได้เลยว่าพระเจ้าทรงประทับ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
อยู่ ด้ ว ย พระองค์ ท รงดู อ ยู่ เ หนื อ และ
ข้าพเจ้าพึ่งความรักมั่นคง
รอบๆ เรา เพื่อคอยช่ วยเราด้ วยพระคุ ณ
และความซื่อสัตย์ของพระเจ้าได้ และพระเมตตา
อธิ ษฐาน ข้ าแต่ พระบิ ดาเจ้ า ขอบคุ ณพระเจ้ าผู้ เมตตาที่ ทรงรั กและห่ ว งใย
ข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างซื่อสัตย์ ขออธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนว่า “ข้าแต่
พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์
เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัย
ของพระองค์ ในสวรรค์ เป็ นอย่ างไรก็ ให้ เป็ นไปอย่ างนั้ นในแผ่ นดิ นโลก ขอทรง
โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ในกาลวันนี้...สืบๆ ไปเป็นนิตย์”
อาเมน
อะเกวดา ซัวเรซ (สาธารณะรัฐ โดมินิกัน )
เป้าหมายของคําอธิษฐาน นักปั่นจักรยาน
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โทรฯ หา

13 ก.ย
2017

วันพุธ อ่าน เอเฟซัส 6:1-4
เขาทั้งหลายผูร้ อคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่
เขาจะบินขึน้ ด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย
เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย (อิสยาห์ 40:31)

ตอนเป็นเด็กดิฉันรู้จักคุณพ่อไม่มากนักนอกจากชื่อของท่าน คืนหนึ่งดิฉัน
ทู ล ขอการทรงนํ า จากพระเจ้ า ขณะอธิ ษ ฐาน ดิ ฉั น เริ่ ม คิ ด ถึ ง การให้ อ ภั ย และ
ความสําคัญของการให้เกียรติพ่อแม่ และรู้สึกตัวว่าเพราะดิฉันกลัวจะถูกปฏิเสธ
ทําให้พลาดโอกาสได้ชื่นชมความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกกับท่าน การไม่ให้อภัยเท่ากับ
สุมไฟทัศนคติไม่ดีให้คุกรุ่นขึ้นจนไม่ยอมคืนดีกับท่าน
ดิฉันเคยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหลายครั้งแต่ไม่เคยโทรฯ ไป เพราะสองจิต
สองใจเสมอว่าถึงเวลาแล้วหรือยัง และรู้สึกวิตกว่าจะถูกตําหนิที่ไม่โทรฯ ไปให้
เร็วกว่านี้ จึงทําให้เวลาผ่านไปนานมาก ทั้งสองฝ่ายจึงพลาดโอกาสสําคัญของ
ชีวิตแต่ก็ช่วยไม่ได้ แต่พอสงสัยว่าจะเป็นอย่างไรถ้าคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปโดย
ไม่มีโอกาสที่จะพูดว่า “หนูรักพ่อ” หรือ “พ่อรักลูก” ดิฉันจึงโทรฯ ไปหาท่าน
ในที่สุดก็ได้ติดต่อกับท่านใหม่หลังจากทะเลาะแตกแยกกันมานาน 34 ปี
ยิ่งนานความสัมพันธ์ของเราก็ยิ่งดีขึ้น เราติดต่อกันเกือบทุกวัน ทั้งคุณพ่อ
กับดิฉันต่างก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสเป็นพยานถึงฤทธิ์อํานาจของพระองค์
ในชีวิตของเรา บทเรียนใหม่ในชีวิตนี้ช่วยให้ดิฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงมีอานุภาพสร้าง
สิ่งต่างๆ ขึ้นมาใหม่ได้
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าที่รัก โปรดช่วย
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้วางใจว่าพระองค์
ข้าพเจ้าต้องการเห็นพระเจ้า
ทรงกําลังทํางานในชีวิตของข้าพระองค์
แม้ เ มื่ อ ดู เ หมื อ นไม่ มี อ ะไรคื บ หน้า ทรงทําสิ่งใหม่ในชีวิตของข้าพเจ้า
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
สโคอี กรีน (เท็กซัส)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ลูกที่ติดต่อคืนดีกับพ่อแม่ตอนเป็นผู้ใหญ่แล้ว
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14 ก.ย
เปลี่ยนวิถีชวี ิตใหม่
2017
วันพฤหัสบดี อ่าน 1 เธสะโลนิกา 4:1-12
พี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้ เราขอวิงวอนและเตือนสติท่าน
ในพระเยซูเจ้าว่า ท่านได้เรียนจากเราแล้วว่าควรจะประพฤติอย่างไร
จึงจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ท่านกําลังประพฤติอย่างนั้นอยู่แล้ว
แต่ขอประพฤติให้ยิ่งๆ ขึ้นไป (1 เธสะโลนิกา 4:1)
เควาโด เป็นแม่ น้ําสายเล็กๆ ที่ ไหลเป็ นทางยาวไปสู่ประเทศโปรตุเ กส
ช่วยหล่อเลี้ยงชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งมาแล้วหลายพันปี แม่น้ําสายนี้มีความสําคัญ
ต่อชีวิตและการดํารงอยู่ของประชาชนที่อยู่รอบข้างเสมอมา เขื่อนขนาดใหญ่
ที่ ส ร้ า งขึ้ น ในปี 1960 เปลี่ ย นแปลงทุ ก สิ่ ง ที่ อ ยู่ ร อบแม่ น้ํ า บริ เ วณปากแม่ น้ํ า
ก็เปลี่ยนไปด้วยน้ําจํานวนมหาศาลที่ถูกกักเก็บไว้
ช่วยลดอุณหภูมิในบริเวณนั้นได้ดีมาก เป็นแหล่ง
ข้อคิดสําหรับวันนี้
วันนี้ข้าพเจ้าจะติดตาม ผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ จึงตามมาด้วย
ตู้เย็น วิทยุ โทรศัพท์ ทีวี อินเตอร์เน็ต ทําให้ชีวิต
พระเจ้าไปรับใช้ผู้อื่น
ของประชาชนเปลี่ยนแปลงถึงรากถึงโคน
ชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงใหม่ได้เพราะมีพระคริสต์ประทับอยู่ด้วย ใน
ฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้าเราสามารถปรับศักยภาพชีวิตของเราเพื่อรับใช้ผู้อื่น
แต่ละคนที่ยอมรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด สามารถเปลี่ยนทุกสิ่งที่อยู่
รอบตัวได้ พระคริสต์ทรงเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้ดีขึ้นเหมือนเขื่อนใหญ่ แทนที่
จะปล่อยให้ศักยภาพของแต่ละคนศูนย์เปล่าก็สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ กลับมา
มีพลังใหม่ เป็นวิถีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเราและผู้คนที่รอบตัวเรา
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าพระผู้สร้างและผู้อุปถัมภ์ทุกชีวิต โปรดช่วยข้าพระองค์
ทั้งหลาย ให้โตขึ้นในพระฉายาของพระคริสต์เพื่อเป็นพระพรแก่ทุกคนที่อยู่รอบข้าง
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
อิมมานูเอล ดินสิ (โปรตุเกส)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
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อยู่ในทีมของพระเจ้า

15 ก.ย
2017

วันศุกร์ อ่าน ยากอบ 1:1-12
คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อปรากฏว่า
ผู้นนั้ ทนได้แล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้
แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ (ยากอบ 1:12)
ผมกับภรรยาชอบกีฬาวิทยาลัย เราสัตย์ซื่อกับทีมกีฬาที่เรานิยมอย่างเข็มแข็ง
และยาวนาน แต่พูดตรงๆ แล้ว ถ้าทีมของเราชนะความนิยมชมชอบก็ทําได้ง่าย แต่
ถึงอย่างไร เราก็อยู่เคียงข้างกับทีมของเรามาตลอด ทั้งในปีที่รุ่งโรจน์และปีที่อับเฉา
เช่นเดียวกับแฟนพันธ์แท้ทั้งหลาย
ความเชื่อของคนเราก็เช่นกัน จะมีความหวังได้ง่ายระหว่างที่ชีวิตของเราอยู่ดี
มีสุข แต่ระหว่างเวลามีความทุกข์และความเชื่อถูกทดลอง เราอาจจะมองชีวิตแง่ลบ
และความหวังเสื่อมลงเมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามใจปรารถนา
เมื่ ออยู่ ท่ ามกลางวิ กฤตกาลด้ านเงิ นทอง
ข้อคิดสําหรับวันนี้
หรือด้านสุขภาพ อาจทําให้ชีวิตของเราหมดอาลัย
ถ้าอยูใ่ นทีมของพระเจ้า
แต่เรามีพระเจ้าทรงอยู่ด้วยคอยช่วยเหลือให้ผ่าน
ชัยชนะย่อมเป็นของเรา
พ้นยามทุกข์เข็ญไปได้
พระเจ้าทรงเป็นพลังความเข้มแข็งและความอดทนของเราในการต่อสู้จนกว่า
มีชัยขั้นบั้นปลาย พระองค์ไม่ทอดทิ้งเรา ให้เราเดินบนทางแห่งความเชื่อเช่นนี้ด้วย
ความเชื่อมั่นในพระองค์เสมอ
อธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ โปรดประทานความเข้มแข็งเพื่อคุ้มครอง
ข้าพระองค์ทั้งหลายให้ผ่านพ้นยามยากลําบาก ขอทรงเตือนให้รู้ว่าพระองค์ทรง
อยู่ ด้ ว ย ข้ า พระองค์ จ ะไม่ ย อมแพ้ เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า ได้ อ ยู่ กั บ พระองค์ ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
ดอน แคมป์ (ไอโฮวา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน แฟนกีฬา
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16 ก.ย
2017

จงกล้าหาญ

วันเสาร์ อ่าน ฮักกัย 2:4-5
ทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่า “ทําใจให้ดีไว้เถิด เราเองอย่ากลัวเลย”
(มัทธิว 14:27)
ยี่สิบปีหลังจากเขียนรายงานฉบับสุดท้าย ตอนนั้นดิฉันนั่งมองกระดาษ
เปล่าและสงสัยว่า เราแก่เกินไปที่จะเรียนปริญญาโทแล้วหรือนี่ และเขียนไม่ได้
จริงหรือ แล้วก็นึกถึงความเชื่อที่แข็งแกร่งตอนที่พระเจ้าทรงนําดิฉันให้มาเรียน
วิชานี้ ลึกลงไปในใจดิฉันรู้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยดิฉันให้เข้มแข็งและให้สามารถ
ทําการบ้านนี้ได้ เหมือนที่พระองค์ทรงเคยประทานกําลังและความกล้าหาญแก่
พวกอิสราเอลจนสามารถสร้างพระวิหารในแผ่นดินยูดาห์จนสําเร็จ หน้าที่ของ
ดิฉันคือวางใจในพระเจ้า หายใจลึกๆ ด้วยความกล้าหาญแล้วลงมือทํา
จากคําหนึ่งกลายเป็นหลายคํา จากประโยคกลายเป็นย่อหน้า จากย่อหน้า
เป็นเต็มหน้า เมื่อทําการบ้านเสร็จ ดิฉันขอบพระคุณและถวายเกียรติพระเจ้า
เรียนวิชานี้จบก็เรียนอีกหลายวิชา หลายปีหลังจากนั้นดิฉันก็เดินขึ้นเวทีไปรับ
ปริญญาเทววิทยามหาบัณฑิต ด้วยขอบพระทัยในพระคุณพระเจ้า
เมื่อใดที่พระเจ้าทรงขอให้เราทํางานบางอย่างที่ดูเหมือนเกินความสามารถ
ให้ เ ราสู ด ลมหายใจลึ ก ๆ ด้ ว ยความกล้ า หาญ วางใจในพระเจ้ า แล้ ว ลงมื อ ทํ า
พระองค์จะทรงช่วยเราให้ทําสิ่งใดๆ ที่ทรงใช้ให้ทําจนสําเร็จ
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าที่รัก โปรดช่วย
ข้าพระองค์ทั้งหลายเงี่ยหูฟังการทรงเรียก
ให้รับใช้ในแผ่นดินของพระองค์ ขอทรง
ประทานความกล้าและความเข้มแข็งให้
ทําหน้าที่จนสําเร็จ เพื่อถวายเกียรติพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ลินดา เอ. กูลูซ (อาริโซนา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนที่กลับมาเรียนต่อ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ข้าพเจ้าสามารถทํางานที่พระเจ้า
ทรงใช้ดว้ ยความกล้าหาญ
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พระหัตถ์คุ้มภัย

17 ก.ย
2017

วันอาทิตย์ อ่าน เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6-8
ผู้ที่ไปกับท่านคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสีย
(เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6)

คีแกน หลานชายของดิฉันกระทุ่มแขนและขาในสระขณะพยายามว่ายน้ํา
แต่ก็ไปได้ไม่ไกลนัก ทั้งๆ ที่ดิฉันใช้แขนประคองเขาไว้ไม่ให้จมน้ํา เจ้าหน้าที่ช่วย
ชีวิตเฝ้าดูขณะดิฉันพยายามสอนคีแกนว่ายน้ํา เขาให้คําแนะนําที่มีประโยชน์ว่า
“ให้เขาว่ายโดยก้มหน้าลงในน้ํา จะเงย
ข้อคิดสําหรับวันนี้
หน้ า ขึ้ น ก็ ต่ อ เมื่ อ เขาต้ อ งการหายใจ
พระเยซูทรงไปด้วย เมื่อข้าพเจ้า เท่านั้น ถ้าเงยหัวขึ้นและให้ตะโพกจม
ไปอยู่ในที่ไม่คุ้นเคย
อยู่ในน้ําทําให้ว่ายน้ําได้ยาก”
คีแกนไม่อยากก้มหน้าลงในน้ําเลย
แต่ในที่สุดเขาก็กล้าลองทํา แค่นั้นเขาก็เริ่มว่ายน้ําเป็น ภายในไม่กี่วันเขาก็ว่าย
ได้ไกลเท่าความกว้างของสระ โดยมีดิฉันเดินอยู่ข้างๆ ตอนเขาก้มหน้าอยู่ในน้ํา
ดิฉันใช้มือแตะก้นเขาไว้แค่นิ้วเดียว ไม่ใช่เพื่อพยุงเขา แต่เพื่อให้เขาแน่ใจว่าดิฉัน
ยังอยู่ที่นั่นด้วย
ภายหลังดิฉันรู้สึกชื่นชมประสบการณ์ของสองยายหลานครั้งนั้น และรู้
ความจริงว่าพระเยซูก็ทรงทําเช่นนั้นเพื่อดิฉันด้วย พระองค์ทรงเดินเคียงข้าง
คอยป้องกันมิให้ดิฉันจม และหวังว่าดิฉันจะทําหน้าที่ส่วนของตนเอง พระองค์
ไม่ได้ละทิ้งดิฉันไปไหน
หลายครั้งในชีวิต เมื่อพบการท้าทายใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้จักและน่าหวาดกลัว
ดิฉันจําเป็นต้องก้มหน้าสู้ทั้งๆ ที่ไม่ค่อยชอบ สู้ทําสิ่งที่คุ้นเคยไม่ได้เพราะสบาย
กว่ากันมาก ถ้าทําด้วยความเชื่อและวางใจแล้ว เราก็มั่นใจได้ว่าพระเยซูทรงอยู่กับเรา
อธิษฐาน ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอบพระคุณที่พระองค์ไม่ทรงเคยทิ้งข้าพระองค์
ทั้งหลายไว้ตามลําพัง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ดอนนา สเกลส์ (โอเรกอน)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ปู่ย่า ตายาย
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มีชีวิตขึ้นมาใหม่
18 ก.ย
2017
วันอังคาร อ่าน มัทธิว 11:28-30
พระเยซูตรัสว่า “ในโลกนีท้ า่ นจะประสบความทุกข์ยาก
แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16:33)

ชีวิตของผมเหมือนอยู่ในนรก ถึงจะทํางานสามอย่างแต่ก็ยังไม่สามารถเลี้ยง
ครอบครัวได้ ผมจึงรู้สึกว่าชีวิตล้มเหลว เมื่ออยู่ที่บ้านพวกลูกชายของผมเอาแต่ทํา
สิ่ งเลวร้ าย ผมกั บภรรยาก็ แทบไม่ พู ดกั น ทํ าให้ รู้ สึ กว้ าเหว่ และโดดเดี่ ยว ตอน
กลางคืนจะอธิษฐานขอให้ตายไปให้พ้นๆ แต่ก็ตื่นขึ้นมาด้วยผิดหวังที่ยังมีชีวิตอยู่
ในที่สุดผมก็เดินเข้าไปในโรงรถด้วยความผิดหวัง และตั้งใจจะปลิดชีพตัวเอง
แต่แทนที่จะทําเช่นนั้นผมกลับคุกเข่าลงอธิษฐานว่า “พระเยซูเจ้า ข้าพระองค์ไม่
อยากตาย แต่ก็ไม่อยากมีชีวิตอย่างนี้อีกต่อไป ขอทรงช่วยยกภาระที่หนักอึ้งนี้
ออกไป โปรดช่วยชีวิตของข้าพระองค์ด้วยเถิด พระเยซูเจ้า” แล้วก็เกิดแสงสว่างจ้า
ขึ้นในใจ พระเยซูทรงเผยให้เห็นความแตกต่างระหว่างความสุภาพอ่อนโยนของ
พระองค์กับความหยิ่งยโสของผม ความซื่อสัตย์ของพระองค์กับความเห็นแก่ตัว
และความฉ้ อ ฉนของผม เมื่ อ กลั บ ใจจากความบาปแล้ ว ผมจึ ง ทู ล ขอให้ ท รง
เปลี่ยนแปลงชีวิตของผม โดยขอให้ทรงเข้ามาอยู่ในใจและชําระให้สะอาด ทันใดนั้น
แสงแห่งความหวังก็เกิดขึ้นทําให้ผมรู้สึกว่ามีชีวิตใหม่ขึ้นมาทันที
หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา ความสัมพันธ์ของผมกับครอบครัวก็เปลี่ยนไป
เราร้องไห้และอธิษฐานด้วยกัน เราให้อภัยกันและกัน การศึกษาพระคัมภีร์และ
การช่ วยเหลื อของเพื่อนๆ คริ สเตี ยนทํ าให้ผมกั บภรรยาคืนดีกั นได้ ในที่ สุดวั น
อาทิตย์หนึ่ง ผมกับครอบครัวก็ยืนขึ้นต่อหน้าพยานหลายร้อยคน เพื่อประกาศตน
ยอมรับพระเยซูเป็นเจ้าชีวิต
ถึงชีวิตของคนเราไม่มีใครสัก
ข้อคิดสําหรับวันนี้
คนที่ ดี พ ร้ อ มทุ ก อย่ า ง มี แ ต่ พ ระ ถ้าเราเข้าใกล้พระเจ้า พระองค์ก็ทรง
ผู้ช่วยให้รอดของเราเท่านั้น ไม่ว่า
เข้าใกล้เรา (ดูยากอบ 4:8)
อะไรจะเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าพระองค์จะ
ไม่ ทรงทอดทิ้งเรา และรู้ว่ านี่ คือสิ่ ง
ที่ช่วยเราให้มีสันติสุข
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณสําหรับความรักและความช่วยเหลือที่ได้รับ
เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายร้องทูลขอต่อพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
สตีเฟน สมิธ (เท็กซัส)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูท้ ี่กําลังคิดอยากฆ่าตัวตาย
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กําลังใจเขียนด้วยมือ

19 ก.ย
2017

วันอังคาร อ่าน 1 เธสะโลนิกา 5:1-11
จงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้น
ตามอย่างที่ทา่ นกําลังทําอยูน่ ั้น (1 เธสะโลนิกา 5:11)

มีอยู่วันหนึ่ง ดิฉันได้รับจดหมายจากคนที่ไม่เคยรู้จัก เมื่ออ่านดูก็รู้ว่าพูดถึง
บทความที่ดิฉันลงพิมพ์ในนิตยสารคริสเตียนฉบับหนึ่ง เป็นจดหมายเขียนด้วยมือ
ยาวสี่หน้ากระดาษ จากผู้อ่านบทความของดิฉันคนหนึ่งซึ่งอายุ 93 ปีแล้ว ท่านบอกว่า
พอใจบทความของดิฉันและสนับสนุนให้ใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณที่มีอยู่เขียน
เพื่ อ ถวายเกี ย รติ พ ระเจ้ าต่ อ ไป หลั ง จากอ่ า นจดหมายฉบั บ นั้ นแล้ ว ดิ ฉั นรู้ สึ ก
ประหลาดใจว่า ทําไมหนอ ชายแปลกหน้าที่อายุมากปูนนี้ต้องอุตส่าห์ทนเจ็บปวด
ส่งจดหมายที่เขียนด้วยมือส่งมาให้ดิฉันด้วย
พระคัมภีร์สอนให้เราหนุนใจซึ่งกันและกัน ดิฉันได้รับกําลังใจจากคนที่ไม่
เคยรู้ จั กมาก่ อน แต่ เชื่ อฟั งพระวจนะของพระเจ้ าและเขี ยนมาหนุ นใจให้ ดิ ฉั น
พยายามทําเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าต่อไป ดิฉัน
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ยังจําคําพูดบรรทัดหนึ่งในจดหมายที่เขียนด้วยมือ
วันนี้พระเจ้าทรงสะกิดใจ
ฉบับนั้นได้ ว่า “การหนุนใจก็เหมือนการเสริม
ข้าพเจ้าให้หนุนใจผู้ใด
ความแข็งแกร่งให้กระดูก”
การสร้ างมิ ตรสหายทางความเชื่ อด้ วยการแสดงความชื่ นชมเช่ นนี้ เป็ น
พระพรอย่างหนึ่ง กําลังใจสามารถทําให้เรากระตือรือร้นสร้างผลผลิตให้มากขึ้น
และผลักดันเราให้ทําตามพระประสงค์ที่พระเจ้าทรงมีสําหรับเรา
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้หนุนใจผู้อื่นที่พยายาม
เติบโตทางความเชื่อและอยากรู้จักพระองค์มากขึ้น ในพระนามของพระเยซูคริสต์
อาเมน
ดีปิกา เอ็มมานูเอล ซาการ์ (ราชสถาน อินเดีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน เพือ่ นที่ต้องการแรงหนุนใจ
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มีบทบาทต่างกัน
20 ก.ย
วันพุธ อ่าน 1 โครินธ์ 12:12-20
2017
ความจริงมีอวัยวะหลายอย่าง แต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกัน
(1 โครินธ์ 12:20)
หลานๆ สี่คนของเรามีความสุขที่ตายายของพวกเขาอาศัยอยู่ใกล้เคียง
ช่วยรับพวกเขากลับจากโรงเรียน พาไปเล่นสนามบอล และดูแลตอนที่พ่อแม่
ไม่อยู่บ้าน เนื่องจากดิฉันกับสามีอยู่ไกล
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ออกไปหลายชั่วโมง จึงเป็นปู่กับย่าที่ไปมา
วันนี้ข้าพเจ้าจะอ้าแขน
แบบผลุบๆ โผล่ๆ ทําให้ดิฉันรู้สึกลําบากใจ
รับการทรงเรียกพิเศษให้รับใช้
ที่ ไ ม่ ส ามารถมี ส่ ว นร่ ว มในชี วิ ต ของพวก
พระองค์ดว้ ยชีวติ
หลานๆ มากพอ หรือบ่อยครั้งอย่างที่ควรทํา
เพิ่งไม่นานมานี้เอง ดิฉันถึงเข้าใจความจริงว่า บทบาทของเราแม้จะแตกต่าง
ก็ มี ความสํ าคั ญไม่ น้ อยไปกว่ ากั น ร่ างกายของพระคริ สต์ มี หลายอย่ างต่ างกั น
คล้ ายกั บเรื่ องนี้ เราทุ กคนล้ วนมี บทบาทต่ างกั นออกไป บางคนเป็ นนั กดนตรี
เป็นนักเทศน์ และเป็นคณะกรรมการต่างๆ ที่ทํางานอยู่หน้าฉาก
บางคนทํ างานอยู่ หลั งฉาก เช่ น ทํ าอาหาร ทํางานดู แลเด็ ก และตกแต่ ง
ประดับโบสถ์ แต่ไม่มีหน้าที่ใดสําคัญไปกว่ากัน พระเจ้าทรงใช้เราให้มีบทบาทต่างๆ
ในครอบครัวและในร่างกายของพระคริสต์ ถ้าเราเข้าใจงานที่พระเจ้าทรงใช้ให้เรา
ทําแล้ว เราจะก้าวพ้นจากการเปรียบเทียบไปค้นหาความชื่นชมยินดีเหลือล้นรอเราอยู่
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ สําหรับบทบาทต่างๆ ในพระกายของ
พระคริสต์ โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายหนุนใจซึ่งกันและกันในการรับใช้พระองค์
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน
แนนซี ซี. ทอดด์ (เคนทักกี)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูท้ ี่กําลังค้นดูว่าพระเจ้าทรงเรียกใช้ให้ทําอะไร
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พอใจกับความเป็นตัวเอง

21 ก.ย
2017

วันพฤหัสบดี อ่าน โรม 12:1-8
อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ
(โรม 12:2)

ดิฉันใช้เวลานึกสงสัยนับครั้งไม่ถ้วนว่าควรจะประพฤติตน จะพูด หรือจะ
ทําทรงผมเหมือนคนบางคนที่ดิฉันเห็นว่ามีชื่อเสียงโด่งดัง และคิดว่าถ้าทําอย่าง
พวกเขาแล้วดิฉันจะดังไปด้วย แต่ก็รีบเปลี่ยนใจยอมเป็นคนอย่างที่พระเจ้าสร้าง
ไว้ให้ดิฉันเป็น
คุณ แม่ เขี ย นข้อ พระคั ม ภีร์ ที่อ้ างถึง ข้า งบนนี้ ติด ไว้ ที่ฝาบ้ านให้ ทุก คน
มองเห็น ข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวหนุนใจเราให้เป็นตัวของตัวเอง และมีความสุขกับ
สิ่งที่เป็นมาแล้วและที่กําลังจะเป็นไป เดี๋ยวนี้ดิฉันตระหนักแล้วว่า ถ้าชีวิตไม่มีพระเจ้า
สิ่ งต่ างๆ จะไม่ เกิ ดผลดี สํ าหรั บดิ ฉั น และเริ่ มรู้ ความจริ งด้ วยว่ า ดิ ฉั นไม่ จํ าเป็ น
ต้องเลียนแบบทรงผม เครื่องแต่งกาย หรือรูปแบบการดําเนินชีวิตจากคนอื่น ดิฉัน
ต้องยอมรับ ยอมรัก และภูมิใจ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ว่ า ดิ ฉั น เป็ น ใคร นี่ แ หละคื อ
ข้าพเจ้าจะมุ่งมัน่ จริงใจ เพื่อเป็นคนอย่างที่ สิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยให้
พระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ข้าพเจ้าเป็น
ดิฉันเป็น
อิทธิพลภายนอกที่มีอยู่มากมาย ทําให้เราหลงลืมว่าตนเองเป็นใครได้
โดยง่าย เราสามารถดัดจริตทําตนเป็นบางคนที่ไม่ใช่เรา แทนที่จะดําเนินชีวิต
บนเส้นทางที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ ถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นเราต้องทูลขอให้พระเจ้า
ทรงช่วยให้ซื่อสัตย์และจริงใจกับความเป็นตนเอง เหมือนที่พระเจ้าทรงสร้างอย่าง
ที่เราเป็น
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ค้นพบเป้าหมายชีวิต
ของตนเอง เพื่ อ จะได้ รั บ ใช้ พ ระองค์ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ ม ากขึ้ น อธิ ษ ฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
อามันดา เบรกโก (นอร์ธ คาโรไลน่า)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผู้ที่กําลังพยายามต่อสู้กับอิทธิพลจากคนรอบข้าง
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22 ก.ย
ทางเลือก
2017
วันศุกร์ อ่าน 1 พงศ์กษัตริย์ 17:8-24
พระมหากษัตริย์จะตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
ซึ่งท่านได้กระทําแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้
ถึงแม้จะต่ําต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทําแก่เราด้วย” (มัทธิว 25:40)
ถ้าผมเห็นคนยืนขออาหารหรือขอเงินอยู่ข้างถนน ผมชอบหาข้อแก้ตัว
ไม่ยอมหยุดมาดูเขา เพราะถ้าทําเช่นนั้นเราอาจจะไม่ปลอดภัย และไม่รู้ว่าถ้าให้
เงินไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนหลอกลวงหรือไม่ คิดว่าถ้า
อธิษฐานเผื่อเขาเราอาจจะไม่ต้องเสียเงินและยังปลอดภัยด้วย แต่บางครั้งก็ไม่ได้
ทําเช่นนั้น
พระคัมภีร์สําหรับอ่านวันนี้เล่าว่า นานมาแล้วมีหญิงหม้ายคนหนึ่ง นางมี
แป้งและน้ํามันสําหรับทําอาหารมื้อสุดท้ายสําหรับตนเองและบุตรชายกิน แต่มี
ชายคนหนึ่งมาจากไหนไม่รู้ มาขอให้นางทําขนมปังก้อนเล็กๆ ให้เขากิน หญิงหม้าย
คนนั้นก็ยอมทําตามคําขอร้อง จะมีพวกเราสักกี่คนหนอที่ยอมทําเช่นนั้น ผมแน่ใจ
ว่าเราอยากทํา แต่กลับนึกอ่อนใจย้อนถามตนเองว่า แต่ละสัปดาห์จะมีคนมา
ขอให้เราทําสิ่งที่ง่ายกว่านั้นมากสักเท่าใด จึงบ่ายเบี่ยงไม่ยอมช่วย
ความมีน้ําใจของหญิงหม้ายคนนั้น ทําให้นางได้รับพรนับไม่ถ้วน คือนาง
มีชีวิตอยู่ได้ในยามวิกฤตกาลอาหารขาดแคลน ต่อมาชายคนนั้นตอบแทนนาง
โดยทูลขอพระเจ้าให้ทรงช่วยชุบชีวิตบุตรชายของนางให้เป็นขึ้นจากความตาย
แล้วพระองค์ก็ทรงทําตามนั้น พระเจ้าทรงให้โอกาสเราทุกวัน ขอให้เราเลือกอย่าง
ชาญฉลาด
ข้อคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า พระผู้มีความเมตตา
โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีตามองเห็นคน เมื่อข้าพเจ้าช่วยเหลือผู้อื่น
ขัดสนและกล้าให้ความช่วยเหลือ ในพระนาม ก็เหมือนได้ช่วยพระคริสต์
พระเยซูคริสต์ อาเมน
จิม วีมส์ (มิสซิสซิปปี)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนที่ขออาหารและเงินจากข้าพเจ้า
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สร้างอย่างน่าอัศจรรย์

23 ก.ย
2017

วันเสาร์ อ่าน สดุดี 139:13-18
พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “การที่มีคุณของเรา
ก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์
ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น” (2 โครินธ์ 12:9)

ถึ ง แม้ ดิ ฉั น จะไม่ เ คยได้ รั บ การพิ สู จ น์ อ ย่ า งเป็ น ทางการก็ จ ริ ง แต่ เ มื่ อ
ย้อนกลับไปดูชีวิตตอนเป็นเด็กก็จําได้ว่า ดิฉันมีอาการที่ปัจจุบันเรียกว่า ดิสเลกเซีย
(dyslexia) หรืออ่านหนังสือไม่ค่อยออกและเขียนไม่ค่อยถูก เพราะมีความจําดี
จึงช่วยให้ดิฉันเข้าโรงเรียนได้ แต่ความ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ไม่ มั่ น ใจ ความสงสั ย และขาดความ
ข้
า
พเจ้
า
เห็นว่าตนเองมีคุณค่าด้วย
นั บ ถื อ ตนเองทํ า ให้ ดิ ฉั น มองไม่ เ ห็ น
พระคุณความรักของพระเจ้า
ว่ า ตนเองมี ค่ า มากนั ก ขณะที่ กํ า ลั ง
พยายามเอาชนะอุ ป สรรค ความ
เจ็บปวดและความผิดหวังอยู่นั้น ความคิดเรื่องพระเจ้าของดิฉันจึงเพี้ยนไป ดิฉันเริ่ม
ตั้งคําถามเรื่องความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อดิฉัน และเห็นว่าที่คนอื่นเขามองดิฉันนั้น
สํ า คั ญ กว่ า ที่ พ ระเจ้ า ทรงมองเห็ น จึ ง ตั้ ง เป้ า ชี วิ ต ของตนเองหลอกๆ และคิ ด
บ่อยๆ ว่า “ทีคนอื่นทําไมเขาทําอย่างนี้ได้ แล้วทําไมดิฉันถึงต้องลําบากอย่างนี้ด้วย”
เมื่อแต่งงานมีลูกแล้วดิฉันยอมรับว่า ถ้าไม่ยอมรับตนเองอย่างที่พระเจ้า
ทรงสร้างไว้ ก็เท่ากับไม่วางใจในพระองค์ ตอนที่ดิฉันพยายามหลีกเลี่ยงความคิด
ในแง่ลบและให้พระวจนะของพระเจ้าเข้าแทนที่นั้น ทีแรกต้องทําได้แบบค่อยเป็น
ค่อยไปทีละวัน และบางครั้งก็ทําด้วยความเจ็บปวด แล้วก็เริ่มเชื่อวางใจว่าพระเจ้า
ทรงพอพระทัยในตัวดิฉันมาก และตนเองมีบทบาทสําคัญ เป็นที่ต้องการใน
พระราชกิจของพระองค์ในโลกนี้ เดี๋ยวนี้เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ว่าจะทําให้พระคริสต์
ทรงพอพระทัยคอยเตือนดิฉันให้เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาว่า “การที่มีคุณ
ของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็ม
ขนาดที่นั่น” (2 โครินธ์ 12:9)
อธิษฐาน ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณพระองค์ที่ไม่ทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์ทงั้ หลาย
โปรดช่วยให้รําลึกเสมอว่าพระองค์ “ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างน่ายําเกรงและน่า
อัศจรรย์” ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ราโมนา เฟิร์สต์ (ออนตาริโอ แคนาดา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนที่กําลังสูก้ ับความบกพร่องในการเรียนรู้
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เห็นเส้นลางๆ

วันอาทิตย์ อ่าน สดุดี 73:23-28
เนื้อหนังและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไป
แต่พระเจ้าทรงเป็นกําลังใจของข้าพระองค์ และเป็นส่วน
ของข้าพระองค์เป็นนิตย์ (สดุดี 73:26)

ดิฉันเฝ้าดูความแข็งแรงของคุณแม่ที่ลดลงทุกปีเมื่อท่านชราลง หูของท่าน
เสื่อมจนฟังวิทยุหรือทีวีไม่ได้ หลังจากท่านเป็นอัมพาตได้ไม่นาน สายตาและ
ประสบการณ์ที่ท่านเคยชอบเย็บจักรก็หมดไป ท่านเลิกอ่านและเลิกเขียนหนังสือ
สะโพกหัก หายใจไม่คล่อง และหัวใจล้มเหลว ทําให้ความแข็งแรงของท่านลดลง
ทุ ก วั น ดิ ฉั น พยายามจะช่ ว ยให้ ทุ ก สิ่ ง ดี ขึ้ น ด้ ว ยการซื้ อ โน่ น ซื้ อ นี่ ใ ห้ อ ย่ า ง
กระตือรือร้น สําหรับดิฉันแล้วการทํา
ข้อคิดสําหรับวันนี้
เช่นนั้นเป็นความพยายามช่วยท่าน
อย่างเต็มที่ แต่ที่สุดก็ช่วยได้ไม่มากนัก พระเจ้าจะทรงดูแลข้าพเจ้าตลอดไป
ดิฉันอยากให้พระเจ้าทรงช่วยให้มองเห็นเส้นลางๆ ที่คั่นอยู่ระหว่างความ
เอาใจใส่ดูแลและความพยายามหยุดยั้งสิ่งที่หนีไม่พ้น นานเข้าก็เห็นว่าสุขภาพที่
ทรุดลงของคุณแม่เป็นเรื่องธรรมดาในวิถีชีวิตของท่าน ถึงดิฉันรู้สึกลําบากใจที่จะ
เลิกพยายามควบคุมสถานการณ์ของท่าน แต่ก็วางใจว่าความเชื่อวางใจในพระ
เจ้าของท่านจะช่วยคุ้มครองดูแลท่านไว้ แล้วก็เป็นจริงตามที่เพลงสดุดีบอกว่า
“แม้จะถึงวัยชราและผมหงอกก็ตาม ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงทอดทิ้งข้า
พระองค์เสีย” (สดุดี 71:18) คุณแม่วางใจในพระเจ้าตลอดเวลาที่ทรุดลงอย่าง
มาก ส่วนดิฉันเองก็พยายามยอมรับที่สุขภาพของท่านเสื่อมลง และวางใจใน
พระเจ้าไปพร้อมกัน
อธิษฐาน ข้าแต่พระบิดา พระเจ้าที่รัก โปรดประทานปัญญาให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย
ปล่อยวาง และมอบผู้ที่ข้าพระองค์รักไว้กับพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์
อาเมน
เบเวอร์ลี เทย์เลอร์ (โคโลราโด)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนดูแลผู้ป่วยหรือคนชรา
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เก็บสิ่งดีที่สุดไว้ตอนท้าย
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วันจันทร์ อ่าน ยอห์น 2:1-11
“ข้าพเจ้ากําลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล
ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับ”
(ฟีลิปปี 3:14)

ศิษยาภิบาลของผมเทศนาในวันอาทิตย์เรื่อง “เก็บสิ่งดีที่สุดไว้ตอนท้าย”
คํ า เทศน์ ข องท่ า นมาจากพระกิ ต ติ คุ ณ ยอห์ น เรื่ อ งพระเยซู ท รงเปลี่ ย นน้ํ า เป็ น
เหล้าองุ่น เมื่อเจ้าภาพลองชิมเหล้าองุ่นที่พระเยซูทรงเปลี่ยนให้แล้ว ท่านประกาศว่า
“ใครๆ เขาก็เอาเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อน เมื่อได้ดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่
สู้ดีมา แต่ท่านเก็บเหล้าองุ่นอย่างดีไว้
ข้อคิดสําหรับวันนี้
จนถึงบัดนี้” (ยอห์น 2:10)
วันนี้ไม่ว่าข้าพเจ้าจะเผชิญสิ่งใด
เมื่อผมไตร่ตรองคําเทศนานี้ดูแล้ว
พระเจ้าทรงประทานความหวัง
ก็พบว่าเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นจริงกับผู้ติดตาม
สําหรับพรุง่ นี้ทดี่ ีกว่า
พระคริ ส ต์ คือ ของดี ที่สุ ด มาตอนท้ า ย
เราทุกคนล้วนผ่านความทุกข์ลําบากมาแล้ว เช่น ความเจ็บป่วย ความสัมพันธ์
แตกแยก สูญเสียคนที่เรารัก ความขัดแข้ง ความเครียด และอื่นๆ อีกหลายอย่าง
บางครั้งทําให้เรารู้สึกเหลือทนและท้อถอย แต่การเป็นคริสเตียนทําให้เราสามารถ
มองไปข้างหน้าด้วยความหวัง เพราะพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขน เราจึง
มีชีวิตอยู่ด้วยความมั่นใจว่าสิ่งดีที่สุดยังจะมาอยู่ เราสามารถมองดูชีวิตนิรันดร์
ที่น่าชื่นชมยินดี มีสันติสุขกับพระเยซูเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดที่รออยู่ข้างหน้า
อธิษฐาน พระบิดาพระเจ้าที่รัก โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้วางใจว่าพระองค์
จะทรงประทานความแข็งแรงระหว่างที่ถูกท้าทาย ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
จอห์น ดี. บาวน์ (มินเนโซตา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูท้ ี่กําลังเตรียมเทศนาสัปดาห์นี้
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ของประทานจากพระเจ้า

วันอังคาร อ่าน ฟีลิปปี 4:10-19
พระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นนั้
จากทรัพย์อนั รุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ (ฟีลปิ ปี 4:19)

ครั้งหนึ่งดิฉันได้รับของขวัญบางอย่างที่ผลิตด้วยความประณีต ดิฉันรู้สึก
ขอบคุณที่ได้รับเพราะเป็นของที่เคยอยากได้มานานแต่ไม่มีปัญญาซื้อ จึงตั้งไว้ชม
บนตู้ถ้วยชาม ของขวัญเหล่านั้นห่อไว้อย่างสวยงามจนดูเหมือนมีค่าเกินกว่าจะเปิด
ออกมาใช้ แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าถ้าไม่เอามาใช้ก็โง่เต็มที เพราะเขาให้มาด้วยใจเอื้อเฟื้อ
ดังนั้นดิฉันจึงเปิดออกมาใช้ด้วยใจยินดี
ของขวัญมีค่าอย่างนี้ก็เหมือนของประทานต่างๆ ที่พระเจ้าทรงให้ฟรีด้วย
พระทัยเมตตา มีอย่างหนึ่งในบรรดาซึ่งพระเจ้าประทานให้คือพระเยซูพระบุตร
ของพระองค์ พร้อมการให้อภัยและชีวิตนิรันดร์ ถ้าเราไม่รับพระเยซูเข้ามาในใจ
ก็ไม่สามารถชื่นชมเสรีภาพที่พระเจ้าทรงมอบให้ นอกจากนี้แล้วพระองค์ยังทรง
ประทานความสามารถฝ่ายวิญาณต่างๆ ให้
ข้อคิดสําหรับวันนี้
เรารับใช้ในแผ่นดินของพระองค์ ถ้าเราไม่ใช้
ก็ไม่มีประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น เมื่อเรา
ข้าพเจ้าสามารถนําของ
รับไว้แล้วควรเปิดออกมาใช้เพื่อถวายเกียรติ
ประทานทีพ่ ระเจ้าทรงมอบ
พระเจ้าและบริการผู้อื่น
ให้เพือ่ ใช้บริการผู้อื่น
อธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่
ทรงประทานของขวั ญ ดี ๆ ให้ ข้ า พระองค์ ทั้ ง หลาย เพื่ อ นํ า มาใช้ เ สริ ม สร้ า ง
คริสตจักรของพระองค์ ขออธิฐานตามที่พระเยซูทรงสอนว่า “ข้าแต่พระบิดาแห่ง
ข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพ
สักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์
ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอทรงโปรดประทาน
อาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้...สืบๆ ไปเป็นนิตย์” อาเมน
แอนน์ สจ๊วต (เซาธ์ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน เพือ่ ให้รู้จักใช้ความสามารถทีพ่ ระเจ้าประทานให้
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คําอธิษฐานเปลี่ยนชีวิตข้าพเจ้า

27 ก.ย
วันพุธ อ่าน สดุดี 145:8-21
2017
พระเจ้าทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์
ทุกคนทีร่ ้องทูลพระองค์ด้วยใจจริง (สดุดี 145:18)
มี คํ า อธิ บ ายภาพว่ า “แม้ แ ต่ ไ ข่ ก็ ยิ้ ม แฉ่ ง ถ้ า คุ ณ เริ่ ม วั น ใหม่ ด้ ว ยการ
อธิษฐาน” ภาพดังกล่าวเป็นภาพไข่ในกล่องกระดาษยิ้มอย่างมีความสุข เป็น
ภาพที่ น่ า ประทั บ ใจและทํ า ให้ ผ มเข้ า ใจความจริ ง ว่ า คํ า อธิ ษ ฐานเปลี่ ย นเราได้
อย่างไร
บ่อยครั้งเวลาอธิษฐานผมชอบมอบรายการต่างๆ ให้พระเจ้าทํา หรือไม่ก็
รีบอธิษฐานแบบลวกๆ ไร้ความหมาย คําอธิษฐานแท้ย่อมมาจากใจ ด้วยถ้อยคํา
ที่ แ สดงความรั ก ความนั บ ถื อ
และสรรเสริญพระผู้ช่วยให้รอด
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ของเรา การอธิษฐานคือการพูด
คําอธิษฐานกระชับความสัมพันธ์ของเรา
และการฟังทั้งสองอย่าง ถ้ารู้จัก
กับพระเจ้าให้ลกึ ซึ้งแนบแน่นขึน้
ฟั ง พระเจ้ า เราอาจจะเข้ า ใจ
พระคัมภีร์ชัดขึ้น การอธิษฐานกระชับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าให้ลึกซึ้ง
และแนบแน่นได้หลายอย่าง
คําอธิษฐานของผมวันนี้อาจจะไม่เปลี่ยนสถานการณ์ที่เจ็บปวดให้หายเป็น
ปลิดทิ้ง แต่สามารถเปลี่ยนทัศนคติของผมได้ เหมือนกับที่เปาโลสอนว่า "ความ
ทุกข์ยากนั้น ทําให้เกิดความอดทน และความอดทนทําให้เห็นว่าเราเป็นคน
ที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เราเห็นเช่นนั้นทําให้เกิดมีความหวังใจ” (โรม
5:3-4) การเริ่มแต่ละวันกับพระเจ้า ทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงและสดชื่น
ขึ้นใหม่ จนมีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้า
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ความยินดีของพระองค์เติมเต็มชีวิตของข้าพระองค์
ทั้งหลาย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เคนน์ เอ็ดเวิร์ต (นิวเม็กซิโก)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนที่พยายามอธิษฐาน
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ซักผ้าในแม่น้ํา

วันพฤหัสบดี อ่าน ยากอบ 2:14-18
ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผล
(ยากอบ 2:17)

ขณะกํ า ลั ง นั่ ง รถผ่ า นเข้ า ไปในเมื อ งใหญ่ แ ห่ ง หนึ่ง ในประเทศที่ กํ า ลั ง
พัฒนา ดิฉันเห็นแม่คนหนึ่งกับลูกสามคนยืนอยู่ในแม่น้ําสีเขียวลึกแค่เข่าและเต็ม
ด้วยโคลนตม คนขับรถอธิบายว่า “คนพวกนั้นกําลังซักผ้าอยู่” เมื่อดิฉันเห็น
ครอบครัวที่กําลังซักผ้าในคลองน้ําสกปรกมีขยะลอยอยู่ ดูแล้วน่าปวดใจ
แน่ละ เห็นทีแรกดิฉันรู้สึกขอบคุณพระเจ้าสําหรับเครื่องอํานวยความ
สะดวกที่ดิฉันได้รับ รวมทั้งเครื่องซักผ้า ถ้าความทรงจําตอนนั้นทําให้ดิฉันรู้สึก
ขอบคุณพระเจ้าสําหรับความสุขของดิฉันเองเท่านั้นก็น่าจะไม่พอ
แม้ ดิ ฉั น จะไม่ ส ามารถรณรงค์
ข้อคิดสําหรับวันนี้
เพื่ อ หยุ ด ยั้ ง ความยากจน หรื อ ช่ ว ยคน
ถ้าเห็นคนขัดสนเมื่อใด
ประเทศอื่นให้มีเครื่องสูบน้ํา แต่ก็สามารถ
พระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าให้
ให้ความเห็นใจและช่วยคนที่อยู่รอบข้างได้
อาจจะช่วยตัดหญ้าในสนามของคุณยาย กระทําด้วยความเมตตาสงสาร
ช่วยเพื่อนบ้านที่เข้าตาจนเพราะหางาน
ทําไม่ได้ หรือช่วยนักเรียน ที่ต้องการครูสอนเลขคณิต หรือช่วยเก็บขยะในร้านค้า
ไปทิ้งก็ยังได้ ความจําเป็นมีอยู่ไม่รู้จบสิ้น เหมือนที่พระเยซูทรงเตือนสาวกของ
พระองค์ว่า “ด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอ” (มาระโก 14:7) ในโลกที่มี
แต่ความเจ็บปวดนี้ เราสามารถสะท้อนความรักของพระเยซูด้วยการกระทําเพื่อ
ช่วยคนขัดสนครั้งละคน ก็ย่อมได้
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าที่รักยิ่ง ขอบพระคุณที่ทรงรักไม่ว่าข้าพระองค์จะเป็นเช่นไร
ขอให้ข้าพระองค์รักคนอื่นอย่างนั้นด้วย ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
พอลลา เอ็ม. มิลเลอร์ (แคลิฟอร์เนีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน เด็กๆ ในประเทศกําลังพัฒนา
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ความเชื่อไม่หวั่นไหว

29 ก.ย
2017

วันศุกร์ อ่าน สดุดี 27:1-3 , 13-14
จงรอคอยพระเจ้า จงเข้มแข็ง และให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิด
(สดุดี 27:14)

ถึง ชี วิ ต จะตกอยู่ ใ นความสั บ สนวุ่ น วาย กษั ต ริ ย์ ด าวิ ด ก็ ไ ม่ ท รงหวั่ น ไหว
พระองค์ทรงตั้งความหวังไว้ในความชอบธรรมของพระเจ้า ทรงพูดถึงความไม่
สะทกสะท้านของพระองค์ในสดุดี 27:13 ว่า “ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ข้าพเจ้าจะเห็น
พระคุณของพระเจ้าที่ในแผ่นดินของคนเป็น” ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร
ดาวิดก็ทรงเชื่อวางใจในอํานาจสูงสุดของพระเจ้า
สดุดีบทที่ 27 มีความสําคัญสําหรับผมขึ้นมาอีก เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2014
แพทย์ ตรวจพบว่ าผมเป็นโรคกระดูกสันหลั งเคลื่อน ผมอายุ 17 ปีเป็นนักกรีฑา
ที่กระตือรือร้นจึงยอมรับคําวินิจฉัยนี้ได้ยาก ความรู้สึกหมดความอดทนกับพระเจ้า
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะผ่านมาเดือนแล้วเดือนเล่าแต่ก็ยังไม่เห็นการอัศจรรย์
เกิดขึ้น เพราะผมมุ่ งมั่ นอยากหายจากโรคปวดหลั งเรื้อรัง ความสั มพั นธ์ ของผม
กับพระเจ้าจะเป็นอย่างไรจึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลวร้ายของผม
พระเจ้าตรัสกับผมผ่าน
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ทางสถานการณ์ นี้ โดยพระ
วิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ท รงสะกิ ด ใจ
ความหวังคือความเชื่อวางใจในพระเจ้า
ให้
ได้คิด ในที่สุดผมก็วางใจใน
ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร
พระเจ้ า มิ ใ ช่ เ พราะผมได้ รั บ
อะไรจากพระองค์ แต่เพราะรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใด แม้การอัศจรรย์ในการรักษา
ยังไม่เกิดขึ้น แต่ก็เห็นว่าพระองค์ทรงกําลังทํางานโดยทรงฉุดมือผมให้เข้าใกล้
ขณะที่ ชี วิ ต ของผมตกอยู่ ใ นมุ ม มื ด ที่ สุ ด พระองค์ ท รงมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ แ ละ
พระเมตตา ทรงเป็นความหวังที่มีชีวิตซึ่งผมพึ่งได้
อธิษฐาน ข้าแต่พระบิดา พระเจ้าผู้เมตตา โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รู้จัก
วางใจในพระองค์ ทุ กขณะที่ ชี วิ ตของข้ าพระองค์ ดํ ารงอยู่ และให้ รู้ ว่ าพระองค์
ประสงค์จะประทานแต่สิ่งดีที่สุดแก่ข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์
อาเมน
เควิน โคเครน (เพนซิลวาเนีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน นักกรีฑาหนุ่มสาว
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30 ก.ย
ทรงใกล้ชิดและเป็นกันเอง
2017
วันเสาร์ อ่าน ลูกา 7:11-15
เมื่อพระองค์ได้ทรงเห็นมารดานัน้ พระองค์ทรงเมตตากรุณาเขา
และตรัสว่า “อย่าร้องไห้” (ลูกา 7:13)

“ความรักของแม่” เป็นคําบรรยายภาพปฏิทินที่มีสตรีชาวยูกันดาคนหนึ่ง
นั่งปลอบลูกที่นอนป่วยบนเตียงในโรงพยาบาล ความอ่อนโยนบนใบหน้าของเธอ
ขณะจับมือลูกไว้ประทับใจดิฉันมาก
ดิฉันเพิ่งอ่านจดหมายข่าวองค์กรการกุศลอีกแห่งหนึ่ง เป็นจดหมายเล่าเรื่อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่งทีส่ อนคนหูพิการในประเทศอเมริกาใต้ เป็น
ครั้งแรกในเจ็ดปีที่เขาเริ่มปีการศึกษาใหม่โดยมีอาหารในตู้พอสําหรับเลี้ยงลูกศิษย์ได้
หนึ่งเดือน ลองคิดดูซีว่า เขาต้องกระเสือกกระสนเดือนต่อเดือน ปีต่อปี เพื่อหา
ปัจจัยจําเป็นสําหรับเด็กๆ ในความดูแลของเขา
เรื่ อ งส่ ว นตั ว
ข้อคิดสําหรับวันนี้
เ ช่ น นี้ เ ป็ น เ รื่ อ ง
สะเทื อนใจเราอย่ าง
การให้ การอธิษฐาน และความรัก
แรง เพราะทําให้เรา
ที่เรามอบให้สามารถสะท้อนความรักของพระคริสต์
เ ห็ น อ ก เ ห็ น ใ จ ใ น
ที่ทรงมีตอ่ ทุกคนที่พระเจ้าสร้าง
สภาพจริ ง ของผู้ ค น
บ่อยครั้ งเรามั กจะคิ ด
เรื่องแบบนี้ในทางสถิติ ซึ่งถึงจะทําให้เราตกตะลึงแต่ก็ไม่ได้สัมผัสเรื่องจริงในชีวิต
คนที่มีตัวมีตน พระเยซูไม่ทรงเน้นเรื่องสถิติ แต่ทรงห่วงใยแต่ละคนดังปรากฏเรื่อง
ในพระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้ว่า พระองค์พบหญิงหม้ายผู้มีความทุกข์และทรงเมตตา
สงสารนาง
ปัจจุบันพระเยซูยังทรงเรียกเราให้ มีใจเมตตาสงสารคนอดอยากยากจน
คนมี ความทุ กข์ คนที่ ถู กทอดทิ้ ง โดยให้ เน้ นที่ เด็ กคนใดคนหนึ่ ง ครอบครั วใด
ครอบครัวหนึ่ง หรือคนว้าเหว่คนใดคนหนึ่งที่ต้องการความรักและความช่วยเหลือ
จากเรา
อธิษฐาน ข้าแต่พระบิดา พระเจ้าที่รักยิ่ง ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเปิดใจ
กว้างเพื่อแสดงความเมตตาห่วงใยคนมีความทุกข์เข็ญใจด้วยการกระทํา ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
ฮาเซล วี. ทอมป์สัน (ซัมเมอร์เซต อังกฤษ)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูน้ ําองค์กรการกุศล
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โต๊ะเสวยของพระเยซู

วันอาทิตย์ อ่าน มัทธิว 22:1-14
พระองค์ทรงเตรียมสํารับให้ข้าพระองค์
ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์ (สดุดี 23:5)

1 ต.ค
2017

มีใครในพวกเราเคยเชิญคนแปลกหน้ามาร่วมรับประทานอาหารที่บ้านบ้าง
ตามปกติ เราจะเชิ ญแต่ เพื่ อนๆ ที่ มี โลกทั ศน์ เหมื อนกั บเราเท่ านั้ น แต่ สดุ ดี 23:5
บอกว่าพระเจ้าทรงเตรียมโต๊ะอาหารให้เรารับประทานเพื่อฉลองมิตรภาพกับศัตรู
ซึ่งดูแล้วน่าอึดอัดใจ
พระคั มภี ร์ ที่ อ้ างถึ งวั นนี้ บอกว่ า
เราไม่ใช่เจ้าของงานเลี้ยงนั้น พระคริสต์
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ผู้ เ ป็ น เจ้ า ภาพทรงตั ด สิ น พระทั ย ด้ ว ย
ข้าพเจ้าจะมองผู้คน
ด้วยสายพระเนตรของพระคริสต์ พระองค์เองว่าจะให้ใครมานั่งที่โต๊ะเสวย
ของพระองค์ พระคริ สต์ ทรงเชิ ญบรรดา
ผู้คนที่มีความเห็นไม่เหมือนเรา พูดสําเนียงไม่เหมือนเรา หรือมีความเชื่อต่างกับเรา
ผู้ที่นั่งรอบโต๊ะเสวยของพระคริสต์มีทั้งคนจนและคนรวย คนที่มีแรงจูงใจทางการเมือง
หลากหลาย และชายหญิงที่สีผิวและพูดจาด้วยภาษานานาชนิด
พระคริสต์ทรงเชิญเราให้นั่งร่วมรับประทานอาหารทั้งกับมิตรและศัตรู
เราแต่ ล ะคนต้ อ งตั ด สิน ใจว่า จะเป็ น ปรปั ก ษ์ห รื อ จะรั ก กัน เพื่อ เห็ นแก่ เ จ้า ภาพ
ของเรา จะคื น ดี ห รื อ ปรองดองกั บ บรรดาแขกที่ เ ราไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ เ ชิ ญ ขณะร่ ว ม
รับประทานอาหาร ขอให้เราทําความรู้จักและรักคนเหล่านั้นที่พระคริสต์ทรงรัก
วันมหาสนิทสากลปีนี้ เป็นงานเลี้ยงรําลึกถึงพระคริสต์ทรงร่วมรับประทาน
กับเราอย่างลึกลับมหัศจรรย์ ขอให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างสันติกับทุกคนที่ต่างก็เป็น
ประชาชนของพระเจ้าบนโต๊ะเสวยของพระคริสต์ร่วมกัน
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า พระเยซูคริสต์ที่รักยิ่ง โปรดสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้รักกัน
เหมือนที่ทรงวางแบบอย่างไว้ เพื่อข้าพระองค์จะได้ช่วยเชิญคนทั้งหลายมาร่วม
โต๊ะเสวยกับพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เควิน แอล. โธมัส (อะลาบามา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ศัตรูของเรา
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2 ต.ค
2017

อยู่ด้วยความเชื่อ

วันจันทร์ อ่าน ฮีบรู 11:1-16
ความเชื่อคือความแน่ใจในสิง่ ที่เราหวังไว้
เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งทีย่ ังไม่ได้เห็นนัน้ มีจริง (ฮีบรู 11:1)

ไม่นานมานี้ ดิฉันใช้ระบบนําทางในรถยนต์เพื่อไปยังที่ไม่เคยไป ขณะขับรถ
ผ่านจราจรตอนเช้าๆ ดิฉันเกิดสงสัยขึ้นมาว่า ถ้าไปถึงที่นั่นแล้วแต่กลับผิดที่จะทํา
อย่างไรดี ควรจะหาแผนที่มาดูไหม
ความมั่นใจของดิฉันมีอยู่อย่างเดียว
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ก็คื อ ขอให้ ร ะบบนํา ทางพาไปอย่ า ง พระเจ้าทรงทําตามพระสัญญาเสมอ
ถูกต้องเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
เมื่อคิดถึงสถานการณ์ในครอบครัวที่เกิดปัญหาและดิฉันกําลังอธิษฐานอยู่
ดิ ฉั น ถู ก ทดลองให้ เ ลิ ก อธิ ษ ฐานถึ ง เรื่ อ งนั้ น แต่ ก็ นึ ก ขึ้ น ได้ ว่ า พระสั ญ ญาใน
พระคัมภีร์ก็เหมือนกับระบบนําทางของดิฉัน พระเจ้าจะทรงนําไปให้ถึงที่หมาย
ตามพระสัญญาจนได้
พระเยซูตรัสเรื่องความเชื่อกับสาวกของพระองค์บ่อยๆ ทรงยกย่องผู้ที่
เชื่อมั่นในพระองค์ว่า “ใครเชื่อก็ทําให้ได้ทุกสิ่ง” (มาระโก 9:23) ตามความหมาย
ของพระองค์ก็คือ ต้องมีความเชื่อก่อนคําอธิษฐานจึงจะได้รับคําตอบ
ในที่สุดก็มีเสียงจากระบบนําทางดังขึ้นว่า “คุณมาถึงเป้าหมายแล้ว” ถ้า
ยกเลิ ก ระบบนํ า ทางเสี ย ดิ ฉั น ก็ ค งจะไม่ ถึ ง ที่ นี่ เช่ น เดี ย วกั น ถ้ า ดิ ฉั น ยกเลิ ก
พระสั ญ ญาของพระเจ้ า เสี ย ก็ จ ะไม่ มี วั น ได้ เ ห็ น ความสํ า เร็ จ ตามพระสั ญ ญา
ขณะที่กําลังขับรถด้วยความเชื่อดิฉันได้เห็นความจริงว่า ตนเองจําเป็นต้องมีชีวิต
อยู่ด้วยความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าต่อไป
อธิษฐาน ข้าแต่พระบิดา พระเจ้าที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญา
ของพระองค์ โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รับพระสัญญานั้นไว้ด้วยความเชื่อ
เพื่อจะได้เห็นว่าเป็นจริงตามนั้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
โซ เอ็ม. ฮิคส์ (จอร์เจีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน เพือ่ รักษาความเชือ่ ในพระสัญญาของพระเจ้าไว้สืบไป
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3 ต.ค
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วันอังคาร อ่าน โรม 4:13-25
(อับราฮัม) มีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้น จึงถวายเกียรติแด่พระเจ้า
ท่านเชื่อมั่นว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์ อาจกระทําให้สําเร็จได้
ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้ (โรม 4:20-21)

รักษาความเชื่อไว้

พอขึ้นชั้นมัธยมปลาย ผมตัดสินใจว่าต้องการเล่นกีฬามวยปล้ําให้ทีมของ
โรงเรียน เมื่อเริ่มฝึกตอนปลายเดือนตุลาคมจึงรู้ความจริงว่าการเล่นกีฬานั้นยาก
กว่าที่คิดไว้ เมื่อเริ่มแข่งอย่างเป็นทางการใหม่ๆ ผมแพ้ทุกครั้งทุกวันจึงคิดอยาก
ออกจากทีม เพราะเบื่อที่ต้องฝึกหนักมากและมีแต่แพ้กับแพ้เท่านั้น
เมื่อ ฤดูแ ข่ง ขัน จบลง ผมชนะแค่ห้า ครั้ง เท่า นั้น แต่แ พ้ถึง ยี่สิบ เจ็ด ครั้ง
จึง ตัดสินใจเลิกคิดถึงการแข่งขันในปีนั้น แต่ฝึกให้มากขึ้นเพื่อเข้าแข่งในปีหน้า
ผมทั้งฝึกอบรมและฝึกหัด เมื่อฤดูแข่งมวยปล้ําปีที่สองมาถึงผมจึงปล้ําได้ดีมากขึ้น
กว่าเดิม ได้เลื่อนขึ้นเป็นอันดับที่สี่ของการแข่งขันระดับรัฐ
การฝึกความเชื่อของเราก็ต้องอุทิศเวลาคล้ายกันด้วย ผมเคยเริ่มหมด
ความเชื่ อ ในพระเจ้ า และขาดความมั่ น ใจในตนเองเป็ น บางครั้ ง เหมื อ นกั น
แต่ เ ดี๋ ย วนี้ ผ มเข้ า ใจความจริ ง แล้ ว ว่ า แทนที่ จ ะปล่ อ ยให้ ค วามเชื่ อ หมดไป
เราสามารถถวายตัวและฝึกความเชื่อให้แกร่งขึ้นด้วยการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์
และร่วมนมัสการกับคริสเตียนด้วยกัน แล้วพระเจ้าจะประทานความเข้มแข็ง
ให้เราก้าวหน้าต่อไปได้
อธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์
ทั้งหลาย โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ให้ ยื นมั่ นอยู่ กั บความจริ ง และอุ ทิ ศเวลา
ความเชื่อในพระเจ้า
ต้องมีทั้งการฝึกและการถวายตัว ให้กับความเชื่อของข้าพระองค์ ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
ยาเรด รัสเซลล์ (นอร์ธ คาโรไลน่า)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน นักศึกษาที่แข่งกีฬามวยปล้ํา
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ทําให้เห็นเป็นตัวอย่าง

วันพุธ อ่าน โรม16:1-16
ส่วนผู้หญิงทีส่ งู อายุ....ให้เป็นผูส้ อนสิ่งที่ดงี าม
เพื่อเป็นการฝึกสอนผูห้ ญิงสาว (ทิตัส 2:3-4)

ตอนอายุยี่สิบกว่าปี ดิฉันกับสามีต่างก็เริ่มทําธุรกิจขนาดย่อมที่เมืองใหม่
แห่งหนึ่ง และเริ่มไปโบสถ์ใหม่พร้อมกับกับพาลูกสาวสองคนไปด้วย สมาชิก
ครอบครั ว คริ ส ตจั ก รใหม่ นี้ เ อาใจใส่ ดู แ ลเราด้ ว ยความรั ก ให้ เ รารั บ ผิ ด ชอบ
บางอย่างในคริสตจักร และเชิญเราไปรับประทานอาหารที่บ้านหลายครั้ง ดิฉัน
ชื่นชมหญิงชราคนหนึ่งที่มาช่วยงานที่ร้านขายหนังสือของดิฉันเป็นพิเศษ
ตอนอายุ 62 ปี ท่านเตรียมตัวไปลงสนามเพื่อทําพันธกิจ ก่อนท่านจากไป
ดิ ฉั น มอบแผ่ น ดิ ส ต์ เ พลงนมั ส การจากร้ า นของดิ ฉั น ให้ ใ นนั้ น มี เ พลงหนึ่ ง ชื่ อ
“ฉันผู้เดียวเที่ยวไปในสวน” ซึ่งตอนนั้นดิฉันไม่รู้ว่าเป็นเพลงที่ท่านชอบมาก
ท่านเข้ามากอดดิฉันและอวยพรดิฉันที่ช่วยเหลือท่าน ดิฉันจะไม่มีวันลืมเรื่องนี้เลย
เพราะที่ผ่านมาดิฉันคิดว่าท่านเป็นผู้ช่วยเหลือดิฉันมาตลอด
เมื่อดิฉันตั้งท้องอีกครั้ง จึงตัดสินใจขายร้านหนังสือ ท่านก็ช่วยหาคนมาชื้อ
เพราะท่านเองเป็นนักธุรกิจและรู้จักคนในเมืองมากกว่าดิฉัน กําลังใจที่ดิฉันรับ
ในชี วิ ต ช่ ว งนั้ น เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ง ดงามเช่ น เดี ย วกั บ สตรี ใ นพระธรรมทิ ตั ส 2:3
ท่านเป็นตัวอย่างชีวิตที่ดีของดิฉัน โดยช่วยชี้นํา ช่วยสอน และช่วยเหลือด้วย
ความรักและเมตตา
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
พระองค์ ที่ ป ระทานสิ ท ธิ พิ เ ศษ
ข้าพเจ้าสามารถรับใช้
ได้ รั บ ใช้ พ ระองค์ ด้ ว ยการรั บ ใช้
ผู้อื่น ในพระนามพระเยซูคริสต์ บางคนได้ด้วยการทําให้เห็นเป็นตัวอย่าง
อาเมน
ดอรีน ฟริค (เนบรัสกา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน เพื่อทําตนเป็นแบบอย่างในการรับใช้
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ดวงดาว

5 ต.ค
2017
วันพฤหัสบดี อ่าน สดุดี 19:1-6
เมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อนั เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์
ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้
มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรของมนุษย์
เป็นใครเล่าซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขา (สดุดี 8:3-4)

คืนหนึ่งขณะกําลังนั่งคิดถึงปัญหามากมายหลายอย่างอยู่ในห้อง ดิฉันได้ยิน
เสียงคุณพ่อเรียกให้ออกไปที่ระเบียงบ้าน แล้วพูดว่า “ดูบนท้องฟ้าโน่นซี มีดวงดาว
อยู่มากมาย ช่างเป็นคืนที่สวยงามอะไรอย่างนี้!” ดิฉันไม่เคยคิดถึงความงาม
ของท้องฟ้าตอนกลางคืน แต่คําพูดของท่านทําให้ดิฉันลืมปัญหาของตนเองไป
ชั่วขณะ พอเงยหน้าขึ้นดูจึงตอบท่านว่า “ค่ะ สวยจังเลย”
บางครั้งเรามัวแต่คิดถึงการทดลองของเราจนลืมไปว่า แม้ระหว่างที่เรา
ตกอยู่ท่ามกลางปัญหาหลายอย่าง พระเจ้าก็ทรงประทานของดีๆ ให้เราได้ชื่นชม
เช่นอาจจะเป็นครอบครัวที่น่ารัก หรือดอกไม้สวยๆ อากาศสดชื่น เสียงนกร้อง
หรือความงามของดวงดาวก็ได้
คืนนั้น ขณะที่ดิฉันเงยหน้าขึ้นดูดวงดาวด้วยความชื่นชมโสมนัสนั้น ถึงปัญหา
ของดิฉันจะยัง อยู่เหมือนเดิม แต่ก็รู้ว่าพระเจ้ าทรงอวยพรเราทุกสถานการณ์
เพราะความรักที่ทรงมีต่อเรานั้นไร้เงื่อนไข เหมือนดวงดาวที่ส่องแสงตลอดเวลา
แม้เมื่อเราไม่ได้เงยหน้าดู
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
พระองค์ สํา หรับ ความงามของสิ่ ง
วันนี้ข้าพเจ้าได้รับพระพร
ต่างๆ ที่ทรงประทานให้ข้าพระองค์
ทั้ ง ห ล า ย ไ ด้ ชื่ น ช ม ข ณ ะ อ ยู่ จากพระเจ้าโดยไม่คาดฝันที่ไหนบ้าง
ท่ามกลางปัญหาต่างๆ ขออธิษฐาน
เหมือนที่พระเยซูทรงสอนว่า “ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิต
ในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของ
พระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไร
ก็ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งนั้ น ในแผ่ น ดิ น โลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจํ า วั น
แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้...สืบๆ ไปเป็นนิตย์” อาเมน
เมเลียนา ซานโตโซ (ชวาตะวันออก อินโดนีเซีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน บรรดาพ่อๆ กับลูกสาว
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6 ต.ค
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ทําใหม่หมด

วันศุกร์ อ่าน 2 โครินธ์ 5:17-21
บัดนี้พระองค์ทรงโปรดให้คนื ดีกับพระองค์ โดยความตาย
แห่งพระกายเนื้อหนังของพระองค์ เพื่อจะได้ถวายท่านแด่พระเจ้า
ให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มลทิน และปราศจากตําหนิ (โคโลสี 1:22)

“ผมอยากทําใหม่” หลานชายวัยแปดขวบของดิฉันร้องลั่น เขาไม่ชอบ
ผลลัพธ์ที่เขาเลือกในการเล่นเกมกับเพื่อนๆ เขาต้องการมีโอกาสใหม่เพื่อแก้ไข
สิ่งที่ทําไปแล้ว
พวกเราหลายคนตกเป็นทาสของอดีต มีชีวิตอยู่กับความเสียใจและความกลัว
เต็มด้วยความละอายใจ หรือก้มหัวให้กับความผิดที่ทําไปแล้ว คิดตําหนิตนเองว่า
“ถ้าเป็นได้ไม่น่าจะพูดหยาบคายอย่างนั้น
หรือถ้าเป็นได้น่าจะแก้ไขสิ่งที่ทําลงไปให้
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ถูกต้อง หรือถ้าเป็นได้น่าจะเลือกทางอื่น
โดยฤทธานุภาพของพระคริสต์ มากกว่ า และถ้ า เป็ น ได้ น่ า จะทํ า ใหม่
ข้าพเจ้าจึงมีชีวติ ใหม่
ให้ถูกต้อง”
ข่าวดีก็คือพระเจ้าของเราคือพระเจ้า
แห่งการเริ่มต้นใหม่ พระองค์ทรงรักเราและไม่ประสงค์ให้เราจมอยู่กับอดีต ไม่ว่า
เราจะทําผิดอะไรลงไปแล้ว พระเจ้าทรงสามารถและพอพระทัยยกโทษให้ พระองค์
ทรงนํากรรมชั่วและความน่าอัปยศอดสูทั้งหมดของเราตรึงไว้บนกางเขนโดยการ
ถวายบูชาของพระเยซู พระเจ้าทรงเต็มพระทัยและทรงสามารถสร้างใจสะอาดให้
เราได้ ทรงให้อภัยความล้มเหลวของเราและไม่จดจําอีกต่อไป
อัครทูตเปาโลเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็น
คนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”
(2 โครินธ์ 5:17)
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาผู้บริสุทธิ์ โปรดยกความผิดในอดีตไว้เบื้องหลัง
ของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงสร้างใจสะอาดและให้ข้าพระองค์เริ่มต้นชีวิตใหม่
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
คาเรน เอ็ช เปเรซ (จอร์เจีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนที่พยายามสู้ความผิดที่เกิดขึ้น
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ลงทุนตัวเอง

7 ต.ค
2017

วันเสาร์ อ่าน มาระโก 6:35-44
พวกสาวกทูลว่า “ขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเสียเถิด
เพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามบ้านไร่ บ้านนาที่อยู่แถบนี”้
แต่พระองค์ตรัสตอบแก่เหล่าสาวกว่า “พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด”
(มาระโก 6:36-37)

การประชุมนักเรียนชายชั้นมัธยม 2 ไปไม่ถึงไหน นักเรียนดูเหมือนจะสนใจ
เย้าแย่และล้อเล่นกันมากกว่าจะสนใจว่าจะทําอะไรในวันที่พวกเขาจะออกไป
ให้บริการ ในที่สุดผู้นําที่นั่งถัดจากผมก็หมดความอดทนจึงเริ่มพูดว่า “ทุกคนหยุด
พวกเธออยู่ม.2 แล้วนะ ควรทําตัวเป็นผู้นํานักเรียนรุ่นน้องในวันสําคัญนั้น
พวกรุ่นน้องและเพื่อนที่มาร่วมงานจะดูพวกเธอเป็นแบบอย่าง” จึงขอให้พวก
เธอทุกคน “ลงทุนตัวเอง”
บางครั้งพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ในคริสตจักรก็จําเป็นต้องฟังคําเตือนนี้ด้วย
เราอาจจะคิ ด ว่ า แค่ แ สดงความร่ ว มมื อ ด้ ว ยคํ า พู ด ก็ พ อไม่ ต้ อ งลงมื อ ทํ า จริ ง ๆ
ก็ได้ ผมเองก็เคยคิดผิดว่าการเป็นพยานและประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้อื่นคือการ
เล่า เรื่องพระเยซูใ ห้ฟัง และพาพวกเขาไปโบสถ์ เท่านั้ น ที่ เหลื อเป็น หน้า ที่ข อง
พระวิญญาณบริสุทธิ์และของทีมพันธกิจ
แต่นั่นไม่ใช่ภาพที่เราอ่านพบในกิตติคุณมาระโก พวกสาวกทูลพระเยซูให้
ส่งประชาชนไปซื้ออาหารรับประทานกันเอง แต่พระองค์ทรงตอบว่า “พวกท่าน
จงเลี้ยงเขาเถิด” พระเยซูทรงต้องการให้สาวกมีส่วนในงานของพระองค์ และ
ถึงแม้เราจะมีข้อบกพร่องและมีเงินทองจํากัด
ข้อคิดสําหรับวันนี้
พระเจ้ า ก็ ท รงทํ า สิ่ ง มหั ศ จรรย์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ได้
ถ้าเราลงทุนตัวเองทํางานของพระเจ้าเหมือน
พระเจ้าทรงสามารถ
ทําสิ่งอัศจรรย์ผา่ นทางเราได้ พวกสาวกเหล่านั้น
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรง
เชิญข้าพระองค์ทั้งหลายร่วมทําพันธกิจของพระองค์ทั้งๆ ข้าพระองค์มีข้อผิดพลาด
และมีข้อจํากัดหลายอย่าง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เคธ ออสมัน (โอไฮโอ)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน กลุ่มอนุชนของคริสตจักร
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ฟังพระเจ้าตรัส

วันอาทิตย์ อ่าน 1 ซามูเอล 3:1-10
จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพา
ความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า
และพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบรืน่ (สุภาษิต 3:5-6)

วันอาทิตย์หนึ่ง ขณะเดินไปที่รถหลังเลิกนมัสการ ผมได้ยินเสียงระฆังของ
โบสถ์บรรเลงเพลงนมัสการไพเราะดังกังวาน ทําให้รู้สึกราวกับว่าพระเจ้าทรงส่ง
ผมให้เดินไปตามทางของผม
เสียงเพลงจากระฆังนั้นยังดังอยู่ตลอดสัปดาห์ซึ่งผมไม่ค่อยได้ฟังบ่อยนัก
พอได้ยินก็มีเสียงอื่นๆ ปนอยู่ด้วย ไม่ว่าผมจะกําลังขับรถ ไปร้านค้า หรือคุยกับ
ใครอยู่ ก็ได้ยินเสียงเพลงระฆังนั้นเพียงเบาๆ ซึ่งปกติผมจะไม่ค่อยสนใจฟังเท่าไรนัก
ช่ างเหมื อนความสั มพั นธ์ ของผมกั บพระเจ้ า ผมเข้ า นมั ส การและกลั บ
ออกมาด้วยความรู้สึกเข้มแข็งว่ามีพระเจ้าประทับอยู่ แต่ระหว่างวันต่อๆ ไปในช่วง
สัปดาห์ ผมมัวแต่ยุ่งอยู่กับชีวิตประจําวัน เมื่อมี
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ความจําเป็นเกิดขึ้นผมถึงจะทูลพระเจ้าด้วยการ
อธิษ ฐาน เพื่อพยายามปรับ ความเชื่อ ให้เข้ ากั บ วันนี้ข้าพเจ้าจะฟังเสียง
ของพระเจ้าได้อย่างไร
ตารางงานของผม
พระเจ้าทรงสื่อสารกับเราเสมอ เหมือน
เพลงระฆังของคริสตจักร เราต้องระงับเสียงต่างๆ ที่ดังอยู่รอบตัว ต้องชะลอ
ความรีบเร่งของชีวิต และไม่เพียงแต่พูดกับพระเจ้าเท่านั้นแต่ต้องฟังพระองค์ด้วย
เสียงแห่งความรักและเมตตาของพระเจ้าช่วยชี้นําชีวิตของเราตลอดสัปดาห์ พระเจ้า
กําลังตรัสอยู่ แต่เราจะได้ยินพระดํารัสชัดแค่ไหนหนอ
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าที่รัก โปรดสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้แบ่งเวลาในชีวิตไว้
สําหรับพระองค์ พระองค์คือความหวังและความรอดของข้าพระองค์ ไม่มีอะไร
สําคัญเท่ากับได้อยู่กับพระองค์ในเวลาอธิษฐาน ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แกรี ดาวดี (เท็นเนสซี)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน เพือ่ หาเวลาสงบใจอยู่กับพระเจ้า
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ความรักมั่นคงของพระเจ้า

9 ต.ค
วันจันทร์ อ่าน สดุดี 25:8-12
2017
พระมรรคาทั้งสิ้นของพระเจ้าเป็นความรักมั่นคง
และความสัตย์จริงแก่บรรดาผู้ทรี่ ักษาพันธสัญญา
และบรรดาพระโอวาทของพระองค์ (สดุดี 25:10)
ดิฉันเป็นมะเร็งเต้านมมาตั้งแต่ปี 1999 และตัดสินใจจะรับการผ่าตัด
เอาก้อนเนื้องอกออกเพื่อป้องกันมิให้ลุกลามออกไป การทําเคมีบําบัด แต่ละครั้ง
มีผลข้างเคียงหลายอย่าง ทําให้ร่างกายเปลี่ยนแปลง เล็บมือเล็บเท้าคล้ําลง
และผมร่วง
ดิ ฉั น ทนทุ ก ข์ ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ แต่ ค วามเชื่ อ ในพระเจ้ า ช่ ว ยให้
ยืนหยัดมั่นคงและแข็งแรง ตอนที่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็ง ต้องผ่าตัดและรักษาตัวนั้น
ดิฉันใช้เวลาอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ ทูลขอพระเมตตา และขอให้เพื่อนผู้มี
ความเชื่อ ร่ว มใจกัน อธิษ ฐาน ขอให้พ ระเจ้า ทรงฟัง เสีย งร้อ งทุก ข์ข องดิฉัน
พระคัมภีร์ช่วยหนุนใจให้ดิฉันรําลึกว่าพระเจ้ามีคําตอบสําหรับดิฉันแล้ว
ระหว่าง 18 ปีที่ผ่านมานั้น พระเจ้าทรง
ข้อคิดสําหรับวันนี้
มอบงานชีวิตให้ดิฉันทําอย่างหนึ่ง คือเทศนา ชีวิตคือพระพรจากพระเจ้า
ประกาศพระกิ ตติ คุณ ปัจจุบั นนี้ ดิฉั นเห็นว่ า
ชีวิตเป็นพระพรจากพระเจ้า แม้เมื่อร่างกายและจิตใจของเรามีความทุกข์ เรา
สามารถพึ่ ง พระคุ ณ พระเจ้ า และถ่ อ มใจยอมรั บ พระเมตตาของพระองค์
เหมือนที่ผู้เขียนเพลงสดุดีกล่าวว่า “พระเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐและเที่ยงธรรม”
(สดุดี 25:8)
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์สําหรับการบําบัดรักษา พระกรุณา
ความยุติธรรม และความรักมั่นคง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
นิทราพร ลัดดากรพันธุ์ (เชียงใหม่ ประเทศไทย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง
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บ่าของพระเจ้า
วันอังคาร อ่าน สดุดี 112:6-8
จิตใจของเขาแน่วแน่ เขาจะไม่กลัว (สดุดี 112:8)

ตอนที่ผมกับครอบครัวไปเป็นมิชชันนารีรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาที่ประเทศเฮติ
เราไปพั ก ผ่ อ นกั น ที่ ส าธารณรั ฐ โดมิ นิ กั น เป็ น เวลาหนึ่ ง เดื อ น เนื่ อ งจากมี
งบประมาณจํากัดเราจึงต้องเดินหลายไมล์เพื่อชมสถานที่และไปเที่ยวหาดทราย
ชายทะเล ในที่สุดการเดินทางก็หนักเกินไปสําหรับลูกชายวัยสามขวบของเรา
ระหว่างเดินทางไกลอยู่นั้นเขาจะร้อง
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ว่า “ขอขึ้นบ่าหน่อย ขอขึ้นบ่าหน่อย
ข้าพเจ้าสามารถมองเลยการทดลอง ครับพ่อ” เพื่อให้ผมแบกเขาเดินทาง
ไปที่ความรักของพระเจ้า
ต่อไป
วันหนึ่งผมบอกเขาว่า “ลูกเอ๋ยพ่อก็เหนื่อยเหมือนกันนะ” เขาก็ตอบว่า
“พ่อเหนื่อยไม่ได้ครับ เพราะพ่อเป็นพ่อของผม” พ่อที่เป็นมนุษย์รู้จักเหนื่อย
และอาจจะเหนื่อยเกินไปที่ต้องอุ้มลูกๆ หรือแบกภาระต่างๆ ของตน ตรงกันกันข้าม
พระบิดาบนสวรรค์ของเราไม่เคยเหน็ดเหนื่อยหรือเมื่อยล้า หลังของพระองค์
ไม่เคยเจ็บปวดเกินจนแบกภาระของเราไม่ไ หว พระองค์ท รงพร้อมช่ วยเสมอ
เมื่อเรายอมแพ้และทูลขอความช่วยเหลือ
แค่ชีวิตประจําวันของเราก็น่าจะหนักพอแล้ว แต่ถ้าต้องสู้กับการทดลอง
หนักๆ อีกด้วยก็อาจจะทนไม่ไหว เราอาจจะพยายามแบกด้วยตนเอง แต่ไม่ช้า
ไม่นานก็จะรู้สึกว่าทําเองไม่ไหว เมื่อเกิดอันตราย เจ็บไข้ได้ป่วย หรือความมืด
ของชีวิตผลักดันเราจนเกือบตกขอบเหว พระเจ้าทรงรออยู่เพื่ออุ้มชูเราไว้มิให้
ยอมพ่ายแพ้ภาระหนักนั้น
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า พระผู้บริสุทธิ์ โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายมิให้ลืมว่า
แม้พระองค์ทรงบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็ทรงยอมอยู่ใกล้ชิดข้าพระองค์แต่ละคน
ขอทรงสอนให้วางใจในฤทธานุภาพของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
คริส เซอร์เบอร์ (เวอร์จิเนีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ครอบครัวมิชชันนารี
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ข้าพเจ้าเป็นใคร

11 ต.ค
วันพุธ อ่าน มัทธิว 16:13-20
2017
พระเยซูตรัสว่า “ท่านคือเปโตร และบนศิลานี้
เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้” (มัทธิว 16:18)
ดิฉันรู้สึกถูกท้าทายเมื่อคนที่พบกันครั้งแรกถามว่าทําอาชีพอะไร ในอดีต
เมื่อมีใครถามว่าดิฉันทําอาชีพอะไร ดิฉันชอบที่จะตอบว่า “ฉันเป็นนักศึกษา”
หรือ “ฉันเป็นครู” คําพูดสั้นๆ สองสามคําแบบนี้สรุปอัตลักษณ์ของตนเองได้อย่าง
น่าภาคภูมิใจ เป็นต้นว่าคําว่า “ฉันเป็นครู” บอกเป็นนัยว่าฉันเป็นคนรักเรียน
ฉันเป็นคนทํางานหนัก และฉันเป็นคนรักเด็ก
การมีอัตลักษณ์ที่ดีมีชื่อเสียงทําให้สบายใจ แต่เมื่อไม่มีงานทําเป็นโอกาส
ให้ดิฉันหยุดพักและไต่ตรองว่า ฉันเป็นใครจริงๆ อาชีพของดิฉันอาจสะท้อน
ให้เห็นว่าดิฉันสนใจและหวังอะไรมากยิ่งกว่าสิ่งอื่น แต่ไม่ได้บอกว่าดิฉันเป็น
ใครจากใจจริง
ข้อพระคัมภีร์ที่อ้างถึงวันนี้ พระเยซูไม่ได้ทรงบอกซีโมนว่าเขาเป็นผู้เผย
พระวจนะ เป็นสาวก หรือเป็นครู แต่กลับเรียกชื่อท่านว่า เปโตร แปลว่าศิลา
อั ตลั กษณ์ นี้ ไม่ ได้ มาจากงานหรื อ
อาชี พของซีโมนเปโตร แต่ มาจาก
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ความเชื่อที่ท่านประกาศว่าพระเยซู
ไม่ว่าจะอย่างไร
ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ พระบุ ตร ข้าพเจ้าก็เป็นบุตรของพระเจ้าคนหนึ่ง
ของพระเจ้ า ผู้ ท รงพระชนม์ อ ยู่
สําหรับดิฉันก็เช่นกัน ที่อัตลักษณ์สําคัญอันดับแรกมาจากที่ดิฉันเชื่อว่าตนเอง
เป็นบุตรของพระเจ้า
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงรักและทรงเห็นคุณค่าของข้าพระองค์
ทั้งหลาย ไม่ใช่เพราะข้าพระองค์มีงานทําหรือไม่มีงานทํา อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
เทเรซา โคดา (โรดไอแลนด์)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนที่พยายามหางานทํา
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ดอกลิลลี่อาโจ
12 ต.ค
วันพฤหัสบดี อ่าน อิสยาห์ 35:1-2
2017
ท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มทําไม จงพิจารณาดอกไม้ที่ทุ่งนา
ว่ามันงอกงามเจริญขึน้ ได้อย่างไร มันไม่ทํางาน มันไม่ปั่นด้าย แต่เราบอก
ท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์ซาโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศี ก็มิได้
ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่ง (มัทธิว 6:28-29)
ตอนที่เราไปท่องเที่ยวอาโจ รัฐอาริโซนา เราไปทัวร์ทะเลทรายด้านใต้
ของเมือง ที่นั่นมีต้นลิลลี่อาโจหรือลิลลี่ทะเลทรายขึ้นอยู่เป็นหย่อมๆ ดอกของมัน
งดงามเหมือนดอกลิลลี่อิสเตอร์แต่ขนาดย่อมกว่า มันเจริญเติบโตแต่ในทะเลทราย
อเมริกันตะวันตกเฉียงใต้ และภาคเหนือของเม็กซิโกเท่านั้น (ที่ภาษาสเปนเรียกว่า
ลิ ล ลี่ อ าโจ ก็ เ พราะชาวพื้ น เมื อ งใช้ หั ว
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ที่รสชาติเหมือนกระเทียมทําเป็นอาหาร
พระเจ้าทรงให้ความรักเบ่งบาน รับประทาน (อาโจในภาษาสเปนแปลว่า
ที่ไหนๆ ในชีวิตของเราได้
กระเทียม)
พอผมเห็ น ต้น ไม้ สวยงามนี้ เติ บ โต
ในบริเวณที่แห้งแล้งและแวดล้อมด้วยทรายเช่นนี้ ทําให้รู้สึกทึ่งในวิธีที่พระเจ้า
ทรงสร้างความงามได้แม้แต่ในที่อ้างว้างอย่างที่สุดเช่นนี้
พระเจ้าทรงนําความงามออกมาจากชีวิตของเราได้เช่นนั้นด้วย แม้เมื่อเรา
อยู่ในทะเลทรายแห่งความเจ็บปวด อ้างว้าง และผิดหวัง พระองค์ทรงเตือนให้รู้ว่า
เราสามารถเจริญเติบโตได้ในบริเวณที่ทรงปลูกเราไว้ เพื่อให้แบ่งปันความเชื่อ
ที่งดงามของเราแก่เพื่อนบ้าน ถ้าเราถวายชีวิตให้พระเจ้า เราสามารถมองข้าม
ความน่าเกลียดน่าชังที่มองเห็นในตนเอง ไปที่ความสวยงามของพระเจ้าในชีวิต
ของเราและในโลกหล้า
อธิษฐาน ข้าแต่พระบิดา พระเจ้าที่รักยิ่ง โปรดเตือนข้าพระองค์ทั้งหลายให้รู้ว่า
ตรงไหนที่ ข้ า พระองค์ เ ห็ น ความน่ า เกลี ย ด พระองค์ ท รงเห็ น ความสวยงาม
ตรงไหนที่ข้าพระองค์เห็นความน่ากลัว พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นความหวัง ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
เคน แคลร์ (ไอดาโฮ)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนว้าเหว่
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ไม่แก่เกินไป

13 ต.ค
2017
วันศุกร์ อ่าน สดุดี 92:1-15
(คนชอบธรรม)แก่แล้วก็ยังเกิดผล มีน้ําเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่
(สดุดี 92 :14)
เมื่ อหลายเดื อนก่อน มี นั กเปี ยโนอีกคนหนึ่ งเข้ ามาร่วมในคณะนั กร้ อง
คริสตจักรของเรารวมเป็นสี่คน ทําให้ดิฉันรู้สึกท้อถอย ไร้ค่า และน้อยเนื้อต่ําใจ
จึงทูลถามพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์ควรเกษียณเมื่ออายุ 61 ปีหรือไม่” พอดี
พี่สาวต้องการให้ไปช่วยเหลือหลังจากผ่าตัด ดิฉันจึงตัดสินใจย้ายไปคริสตจักร
อื่นที่นมัสการพระเจ้าเวลาตอนเช้าที่เร็วขึ้น
หลังจากหนึ่งเดือนเท่านั้น มีผู้แจ้งให้ทราบว่าคริสตจักรเล็กๆ แห่งนี้มีแผน
จะตั้งคณะนักร้อง ดิฉันรู้ทันทีว่าพระเจ้าทรงเรียกใช้ดิฉัน จึงอาสาเล่นเปียโนให้
และยินดีร่วมในคณะนักร้องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
การเปลี่ยนแปลงนี้มิเพียงแต่ช่วยดิฉันให้เข้าใจคําเทศนาที่เป็นภาษาแม่
ของดิฉันเท่านั้น แต่ยินดีที่มีเพื่อนใหม่ๆ และยังติดต่อกับเพื่อนๆ ที่คริสตจักร
เดิมอยู่
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ประสบการณ์ นี้ ช่ ว ยให้
ตราบใดทีข่ ้าพเจ้าเต็มใจ พระเจ้าจะทรง
ดิฉันเข้าใจว่า ตราบใดที่เราเต็มใจ เตรียมทางไว้ให้ข้าพเจ้าได้รับใช้พระองค์
พระเจ้ า จะทรงนํ า และทรง
เตรียมทางไว้ให้เราได้รับใช้ ถ้าเรายอมฟังเสียงเรียกของพระเจ้าแล้ว เราจะได้
รับใช้ด้วยความชื่นบานไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงนําเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายรู้สึก
ผิดหวัง โปรดช่วยให้รําลึกเสมอว่าข้าพระองค์สามารถรับใช้ได้ทุกเวลา อธิษฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ดอริส ยัง (สมุทรปราการ ประเทศไทย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน นักเปียโนของคริสตจักร
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14 ต.ค
มานะบากบัน่
2017
วันเสาร์ อ่าน ฮีบรู 10:19-25
ขอให้เรายึดมัน่ ในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้น
โดยไม่หวั่นไหว เพราะว่าพระองค์ผทู้ รงประทานพระสัญญานั้น
ทรงสัตย์ซื่อ (ฮีบรู 10:23)

ผมเริ่มสงสัยที่ตนเองเลือกครูสอนภาษาอังกฤษขณะที่พยายามเรียนให้ได้
คะแนนมากกว่ าเกรดซี ในชั้ น ของท่า น แต่ก็ไ ด้เ กรดซี อีกตั วหนึ่ งทั้ง ๆ ในสมุ ด
รายงานของผมมี ก ารแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดแค่ ค รั้ ง เดี ย ว คื อ ท่ า นลบคํ า พู ด ที่ ผ ม
แทรกเข้าไปเพื่อให้อ่านแล้วตื่นเต้นเร้าใจ
เมื่อผมถามครูถึงเรื่องเกรดของผม ท่าน
ข้อคิดสําหรับวันนี้
บอกว่าถ้าเป็นงานประพันธ์ผมคงได้รับ พระเจ้าประทานพลังให้ข้าพเจ้า
ค่ า เขี ย นแน่ แต่ ไ ม่ ใ ช่ ใ นชั้ น ของท่ า น
มีความเพียรพยายาม
การได้เกรดเกือบตกครั้งนั้นช่วยให้ผมมี
ความเพียรพยายามจนได้รับเกรดเอตอนปลายภาคเรียนนั้น
ในพระคัมภีร์มีเรื่องบําเหน็จรางวัลของความเพียรพยายามอยู่หลายครั้ง
ซึ่งมีเรื่องของบารทิเมอัสรวมอยู่ด้วย ตอนที่พระเยซูทรงเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม มี
ชายตาบอดคนหนึ่งชื่อบารทิเมอัส ร้องเสียงดังขอให้พระองค์ทรงเมตตา (มาระโก
10:46-52) แต่ ห ลายคนห้ า มเขาไม่ ใ ห้ ส่ ง เสี ย งดั ง ถ้ า เขาจะหยุ ด ร้ อ งก็ ย่ อ มได้
แต่เขากลับร้องเสียงดังขึ้นกว่าเดิม เพื่อขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือ พระเยซูจึง
ทรงรักษานัยน์ตาเขาให้มองเห็น บารทิเมอัสจึงถวายเกียรติพระเจ้าและติดตาม
พระเยซูไป บารทิเมอัสคงต้องดีใจแน่ๆ ที่เขาไม่ยอมแพ้
ถ้า เราพบว่า ตนเองอยู่ ใ นสถานการณ์ที่ เกิ นกว่าจะควบคุมได้ และมอง
ไม่เห็นทางที่ทางออกที่ดีอาจจะทําให้ท้อถอย เมื่อเราคิดว่าไม่มีใครเหลียวแล
เราสามารถมานะบากบั่นทําสิ่งที่ถูกที่ควรต่อไป เพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อเที่ยงธรรม
เวลาที่ ชี วิ ต ของเราดู เ หมื อ นมื ด มน แต่ พ ระเจ้ า ทรงช่ ว ยเราให้ มี ชี วิ ต อยู่ ด้ ว ย
ความหวังได้
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดชูใจและช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้มีความหวัง
มากกว่าที่ตาของข้าพระองค์มองเห็น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ชาร์ลส์ เจ. ฮัฟฟ์ (อิลลินอยส์)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ครูบาอาจารย์
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ความปีติยินดี

15 ต.ค
2017

วันอาทิตย์ อ่าน สดุดี 105:1-7
จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า จงร้องทูลออกพระนามพระองค์
จงให้บรรดาพระราชกิจของพระองค์แจ้งแก่ชนชาติทั้งหลาย จงร้องเพลง
ถวายพระองค์ ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์ จงเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิน้
ของพระองค์ (สดุดี 105:1-2)

สมาชิกครอบครัวของดิฉันทั้ง 16 คนแน่นขนัดอยู่บนรถบัสของกองทัพ
ที่ขับฝ่าความหนาวเย็นในฤดูหนาว พาเราเข้าไปในโรงเก็บเครื่องบินเพื่อรอรับ
ลูกชายกลับมาจากอัฟกานิสถาน พวกเด็กๆ ที่เกิดใหม่กําลังรอพบพ่อของ
พวกเขา บรรดาภรรยาสาวๆ พากันแต่งตัวรอรับสามีของตน และพวกเด็กๆ
วิ่งเล่นขวักไขว่ด้วยความตื่นเต้น แม่อย่างดิฉันก็ดีใจจนเนื้อเต้นที่พระเจ้าทรง
ให้โอกาสได้กอดลูกๆ ของเราอีกครั้ง ในห้องจึงเต็มด้วยความปีติยินดี มีสันติสุข
และเสียงสรรเสริญพระเจ้า
เมื่อได้ยินเสียงประกาศว่าเครื่องบินปรากฏให้เห็นแล้ว เราพากันโบกธง
และโห่ร้องด้วยความยินดี เมื่อเห็นทหารเดินแถวเข้ามาในโรงเก็บเครื่องบิน
ดิฉันสอดส่ายสายตาตรวจดูหน้าของทุกคนเพื่อมองหาลูกชายและในที่สุดก็ได้
เห็นเขา ดิฉันจึงสรรเสริญพระเจ้าที่ลูกชาย
ข้อคิดสําหรับวันนี้
กลับมาโดยปลอดภัย และที่ทุกสิ่งเรียบร้อยดี
วันนี้ข้าพเจ้าจะสรรเสริญ
มีหลายโอกาสที่ทําให้ชีวิตของเราปีติ
พระเจ้าสําหรับความยินดี ยินดียิ่งนัก เช่น เมื่อเห็นนกกําลังบิน เห็นดวง
ทุกอย่างในชีวิต
ตะวันโผล่ขึ้นจากขอบฟ้า มีเด็กเกิดใหม่ หรือ
เมื่อตกหลุมรัก ทั้งหมดนี้ทําให้เราสรรเสริญ
พระเจ้าที่ทรงประทานความรู้สึกชื่นชมยินดีเช่นนั้น เราปลื้มใจที่ไม่พลาด
โอกาสได้ชื่นชมของขวัญที่พระเจ้าประทานให้ทุกวันเป็นประจํา เราจึงโมทนา
พระคุณและสรรเสริญพระองค์ วันนี้เราขอบพระคุณและออกพระนามพระเจ้า
พร้อมกับเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ให้คนทุกชาติทุกภาษาฟัง
อธิ ษ ฐาน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า พระผู้ เ ป็ น บ่ อ เกิ ด แห่ ง ความยิ น ดี ขอให้ ข้ า พระองค์
ทั้งหลายขอบพระคุณด้วยใจจริงสําหรับทุกสิ่งที่ทรงมอบความปีติยินดีให้ ทั้งใน
โอกาสเล็กน้อยและยิ่งใหญ่ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ลิซา วอร์ด (อะลาบามา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ครอบครัวทหาร
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16 ต.ค
2017

คุมความคิดไว้ดี

วันจันทร์ อ่าน อิสยาห์ 43:1-3
น้อมนําความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บงั คับจนถึงรับฟังพระคริสต์
(2 โครินธ์ 10:5)

ดิฉันกับสามีเล่นเปตองกับลูกๆ ในวันหยุดบ่อยๆ วิธีเล่นก็คือโยนลูกใหญ่
ไปชนลูกเล็ก ความน่าท้าทายอย่างหนึ่งของเกมนี้คือตอนที่โยนลูกเปตองตกพื้น
ไม่ ร าบเรี ย บ ช่ า งน่ า โมโหเมื่ อ โยนไปตกใกล้ ลู ก เป้ า หมายแต่ ก ลั บ กลิ้ ง ห่ า ง
ออกไปจนไกลลิบ
ความคิดของดิฉันบางครั้งเหมือนเล่นเปตอง ชีวิตอาจจะดําเนินไปอย่าง
ราบรื่นไม่เห็นมีปัญหา แต่บางครั้งก็เกิดความคิดที่น่ากลัวขึ้นมา กว่าจะรู้ตัว
จินตนาการก็เต็มไปด้วยความหวาดหวั่นกระเจิดกระเจิงไปไกลกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งใจไว้
ถ้าความกลัวชักนําดิฉันห่างไกลจากพระเยซู ดิฉันจะทําจิตใจให้แน่วแน่
และมั่นคงอยู่กับพระองค์ ด้วยการอธิษฐาน
สรรเสริญ และอ่านพระคัมภีร์ เพราะอยาก
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิต ดิฉันจึง
พระเยซูทรงอยูด่ ้วยเสมอ
ข้าพเจ้าจะเลือกวางใจ
หัน มาหาพระองค์ เ พื่ อ ให้ ท รงยกโทษและ
ไว้ในพระองค์
ชํ า ระใจให้ ใ สสะอาด เพราะรู้ ว่ า พระองค์
ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อดิฉันแล้ว
ความกลัวดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่ดิฉันกําลังฝึกวางใจในองค์
พระผู้เป็นเจ้า แทนที่จะปล่อยให้ความกลัวครอบงํา ดิฉันเลือกที่จะเชื่อใน
พระคริสต์ทุกวันและเวลา
อธิ ษ ฐาน ข้ า แต่ พ ระบิ ด า พระองค์ เ จ้ า ข้ า โปรดให้ ข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายรู้ ว่ า
พระองค์ทรงประทับอยู่ด้วย และนําความคิดทั้งหมดกลับมาหาพระองค์ ผู้ทรง
เป็นศูนย์กลางของชีวิต ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แคลร์ เบลล์ (เซาธ์ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนที่สู้กับความคิดที่น่าหวาดกลัว
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ไม้ตะพดและก้อนหิน

17 ต.ค
2017

วันอังคาร อ่าน ยากอบ 3:2-12
ด้วยลิ้นนั้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้
ตามพระฉายาของพระองค์ คําสรรเสริญและคําแช่งด่าก็ออกมา
จากปากอันเดียวกัน (ยากอบ 3:9-10)

ไม้ ตะพดและก้ อนหิ นอาจทํ าให้ฉั นกระดู กหั ก แต่ คํ าพู ดไม่ ทํ าให้ บาดเจ็ บ
วาทะนี้มีไว้เพื่อมิให้เราสะทกสะท้านคําหยาบคาย แต่อันที่จริงแล้วเราทุกคนต่าง
ก็รู้ ว่ าคํ าพูดมี อันตรายอยู่ สามารถทํ าให้ คนอื่ นเจ็ บใจได้ง่ ายๆ การพู ดดี มี เมตตา
พันคํามลายลงได้โดยคําเดียวที่พูดด้วยความโกรธ แค่พูดติฉินนินทาครั้งเดียวสามารถ
บดบั งคํ ายกย่ องสรรเสริ ญและเยิ นยอที่ พู ดทั้ งวั นไว้ หมด ยิ่งผมชอบคิดว่ าตนเอง
ตกเป็ น เหยื่ อ สงครามคํ า พู ด ไม่ ห ยุ ด
ข้อคิดสําหรับวันนี้
มากเท่ าใด ผมก็ ยิ่ งรู้ ตั วว่ าตนเองก็ ทํ า
วันนี้ข้าพเจ้าจะพูดกับผู้อื่นด้วย
กับคนอื่นเช่นนั้นด้วย คําพูดของคนอื่น
พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้า
อาจทํ า ให้ ผ มเจ็ บ ใจได้ ฉั น ใด คํ า พู ด
ของผมก็อาจทําให้คนอื่นเจ็บได้ฉันนั้น
ยากอบเตือนเราให้รู้ว่า คําพูดของเรามีพลังทําลายซ่อนเร้ นอยู่ จึงควร
อธิษฐานขอให้คําพูดของเราช่วยนําชีวิตและความชื่นชมยินดี มิใช่นําความตาย
และความสิ้นหวังมาให้ใคร ขอให้ตั้งความหวังไว้ว่าคําพูดที่ออกจากปากเราจะช่วย
เสริมสร้างผู้คน มิใช่ทําลายพวกเขาลง เราสามารถช่วยชูใจ ยกย่องและเชิดชูผู้คนได้
ถึงคําพูดจะสามารถสร้างบาดแผล แต่พระเยซูทรงไถ่คําพูดของเราแล้ว จึงขอให้เรา
พู ด ถึ ง ชี วิ ต และพระคุ ณ แก่ ทุ ก คนและสรรเสริ ญ พระนามของพระองค์ เ ข้ า ไว้
อย่าได้หยุด
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงไถ่ข้าพระองค์ทั้งหลาย
ขอให้ทุ ก สิ่ง ที่ข้ าพระองค์พูด ได้สะท้ อนพระคุณ ของพระองค์ ขอให้คํา พูด ของ
ข้าพระองค์นําชีวิต ความชื่นชมยินดี และช่วยชูใจมาให้ผู้อื่น ในพระนามพระเยซู
คริสต์ อาเมน
ชัค กราลิก (มิสซูรี)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนที่เจ็บใจเพราะคําพูดของข้าพเจ้า
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18 ต.ค
2017

เดินข้าม

วันพุธ อ่าน 1 ทิโมธี 6:17-19
ทูตสวรรค์จึงตอบท่าน(โครเนลิอสั )ว่า “คําอธิษฐานและทานของท่านนั้น
ได้ขึ้นไปเป็นเหตุให้พระเจ้าระลึกถึงแล้ว” (กิจการ 10:4)
มี บั น ไดมากกว่ า 200 ขั้ น ขึ้ น บนมหาวิ ห ารซาเคร เกอร์ ในกรุ ง ปารี ส
ประเทศฝรั่ ง เศส ดิ ฉั น กั บ แคโรไลน์ ลู ก สาวเดิ น ขึ้ น ไปเยี่ ย มคริ ส ตจั ก รซึ่ ง ตั้ ง อยู่
บนผาชั น เพื่ อ ดู ทั ศ นี ย์ ภ าพกรุ ง ปารี ส เมื่ อ ขึ้ น ไปถึ ง ยอดผาเรายื น ขาสั่ น ระริ ก
ชมภาพมุมกว้างที่งดงามละลานตา
ตอนเดินออกจากคริสตจักร เราเห็นหญิ งคนหนึ่งนอนขวางบันไดหน้ า
ประตู ตรงทางที่เราเดินออกมาพอดี เธอสวมเสื้อคลุมสีส้มเก่าๆ และใช้ผ้าพันคอ
สีเขียว ดูเหมือนเธอจะหนาว สกปรก และช่วยตนเองไม่ได้ ดิฉันจึงเดินข้ามเธอ
เพื่อจะออกจากคริสตจักรแล้วก็นึกในใจว่า พวกสมาชิกคริสตจักรจะเดินข้ามเธอ
ด้วยไหมหนอ ทั้งแคโรไลน์และดิฉันรู้สึกว่าพระเจ้าทรงสะกิดให้ช่วยหญิงคนนั้น
แคโรไลน์จึงเดินกลับไปคุกเข่าลง และสอดเงินยูโรใส่มือให้พร้อมกับพูดว่า “พระเจ้า
ทรงรักคุณ” ใบหน้าของหญิงคนดังกล่าวดูเบิกบานและสดใสด้วยรอยยิ้ม
การที่เราพบกับหญิงคนนั้นทําให้ดิฉันคิดขึ้นได้ว่า ดิฉัน “เดินข้าม” คน
ยากจนบ่อยๆ แต่ละวันเราเดินผ่านความขัดสนของผู้คนรอบข้างไปง่ายๆ โดยไม่
สั ง เกตเห็ น ถึ ง แม้ จ ะช่ ว ยทุ ก คนไม่ ไ ด้
ข้อคิดสําหรับวันนี้
แต่ก็สามารถช่วยได้ตามที่พระวิญญาณ
วันนี้ข้าพเจ้าจะทําตามเมื่อพระเจ้า
ทรงนํา การแสดงความรักต่อผู้อื่นก็คือ
ทรงสะกิดใจให้แสดงความเมตตา
การแสดงความรักต่อพระเจ้า
อธิษฐาน พระบิดาที่รัก วันนี้โปรดนําข้าพระองค์ทั้งหลายไปยังคนที่ข้าพระองค์
พอช่วยได้ ขอให้ความรักของพระองค์ชักนําให้ข้าพระองค์มีใจเอื้อเฟื้อและเผื่อแผ่
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เมย์ แพตเตอร์สนั (อะลาบามา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนที่ข้าพเจ้าเคย “เดินข้าม”
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ดื่มกาแฟกับพระเจ้า
วันพฤหัสบดี อ่าน สดุดี 34:8-14
ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐ
คนทีล่ ี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข (สดุดี 34:8)

19 ต.ค
2017

ดิฉันชอบจิบกาแฟขณะอ่านห้องชั้นบนและใช้เวลาอธิษฐานเงียบๆ เมื่อ
ตรองดูศาสนกิจที่ทําเป็นประจําทุกวันนี้และเห็นความจริงว่า นับตั้งแต่ดิฉันหยุดพัก
เพื่อ “ดื่มกาแฟ” กับพระเจ้า ทําให้รู้จัก
ข้อคิดสําหรับวันนี้
พระองค์ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เมื่อความสัมพันธ์ของ
ดิ ฉั น กั บ พระเจ้ า มากขึ้ น ก็ ยิ่ งรั ก พระองค์ อยู่กับพระเจ้าทุกวันช่วยให้เรา
รู้จักพระองค์ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
มากขึ้นและมากขึ้นทุกที
รสชาดของคุณงามความดีและความ
รักไร้เงื่อนไขของพระเจ้าที่ได้ชิมดูนั้น อร่อยกว่ากาแฟเครื่องดื่มที่ดิฉันโปรดปราน
เป็นไหนๆ ดิฉันได้สัมผัสความดีของพระองค์ระหว่างเวลาสงบใจทุกๆ วัน ทําให้รู้ว่า
พระเจ้าทรงน่ายําเกรงแค่ไหน ศาสนกิจที่ทําทุกวันเป็นประจําช่วยเราให้ชื่นใจ
และมองหาเวลาที่มีค่าแต่ละวัน เพื่ออธิษฐานและถวายชีวิตอยู่กับพระเจ้า วิธีนี้แหละ
เมื่อได้ลอง “ชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐ” จริงๆ
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รู้จัก
ความดีและความรักของพระองค์ ขออธิษฐานตามที่พระเยซูสอนว่า “ข้าแต่พระบิดา
แห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่
เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัย
ของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอทรง
โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้ ...สืบๆ ไป
เป็นนิตย์” อาเมน
ทินา แอล. ชาเวส (นิวเจอร์ซ)ี
เป้าหมายของคําอธิษฐาน เพือ่ ให้รู้จักพระเจ้าใกล้ชิดยิง่ ขึ้น
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เขย่าถังใส่อาหารเสียงดัง
20 ต.ค
2017
วันศุกร์ อ่าน 1 ยอห์น 3:1-3
พระเจ้าผู้ได้สร้างท่านยาโคบ พระองค์ผู้ได้ทรงปั้นอิสราเอล
ตรัสดังนี้วา่ “อย่ากลัวเลย เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว เราได้เรียกเจ้า
ตามชื่อเจ้าเป็นของเรา (อิสยาห์ 43:1)
คุณพ่อของผมทํางานในฟาร์มม้าแข่งที่ภาคเหนือของรัฐนิวยอร์ก ตลอด
ชีวิตของท่าน ท่านฝึก ม้าและทํางานสารพัด จึงใกล้ชิดสนิทสนมกับบรรดาม้า
ที่ท่านดูแลอยู่ทุกวัน ท่านตั้งชื่อให้หมดทุกตัวและเป็นคนแรกที่เข้าไปในสนามฝึก
ทุกเช้าก่อนใครหมด หลังจากเปิดไฟแล้ว ท่านจะเรียกชื่อเล่นของพวกมัน มันก็จะ
ส่ ง เสี ย งแสดงความดี ใ จ ทํ า เสี ย งฟื ด ฟาดพร้ อ มกั บ เขย่ า ถั ง ใส่ อ าหารของมั น
ม้าเหล่านั้นจําเสียงของพ่อได้เมื่อยินเสียงของท่าน
เราที่เป็นคริสเตียนน่าจะได้บทเรียนจากม้าเหล่านั้น บ่อยสักเท่าไรที่เรา
ไม่สนใจใยดีที่พระเจ้าทรงเรียกชื่อของเรา
พระเจ้าทรงเรียกให้เราตอบพระองค์อย่างซื่อสัตย์ในงานทุกอย่างที่เราทํา
แม้กระทั่งงานฝ่ายโลกก็เถอะ
เราไม่ต้องเขย่าถังใส่อาหารเหมือนที่ม้าทํากับคุณพ่อของผม แต่สามารถ
ตอบการทรงเรียกโดยการทํางานของพระเจ้าในโลกนี้
อธิษฐาน ข้าแต่พระบิดา พระเจ้าผู้
ทรงสร้าง ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย
ข้อคิดสําหรับวันนี้
วันนี้ข้าพเจ้าจะทํางานของพระเจ้า ได้ ยิ น เสี ย งเรี ย กของพระองค์ แ ละ
ตอบรับด้วยการทําตามทุกวัน ในพระนาม
อย่างซื่อสัตย์
พระเยซูคริสต์ อาเมน
เจมส์ ซี. เซย์มอร์ (นิวยอร์ก)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนทํางานในฟาร์มม้าแข่ง
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21 ต.ค
2017
วันเสาร์ อ่าน กิจการ 16:22-31
เอลีฮูกล่าวว่า “พระเจ้าผู้ทรงสร้างข้าพเจ้า ผู้ทรงประทาน
เพลงในเวลากลางคืนทรงอยู่ที่ไหน” (โยบ 35:10)

เพลงยามค่ําคืน

ตอนเป็นเด็ก บ่อยครั้งเมื่อตะวันกําลังตกดินทําให้ดิฉันหวาดกลัว ไม่ว่า
ไฟฟ้าจะติดหรือดับ พอดิฉันมองลอดหน้าต่างเห็นดวงอาทิตย์กําลังลับหายไป
ดูเหมือนความมืดจะจ้องดูที่ดิฉันทําให้ฝันร้ายทุกคืน
พอโตขึ้น ดิฉันหัดร้องเพลงนมัสการที่เราร้องในโบสถ์ ดิฉันจะร้องทุกครั้ง
ที่กลัว เพลงดังกล่าวปลอบใจดิฉันเวลาอยู่ในความมืด
เดี๋ยวนี้แทบจะทุกครั้งที่ดิฉันกลัวความล้มเหลวด้านการเรียน หรือเป็นห่วง
ว่าจะมีเงิน สําหรั บจ่า ยค่าเรี ยนหรื อไม่ เวลาเช่น นั้นพระเจ้าประทานบทเพลง
ปลอบใจให้ดิฉันแจ่มใสขึ้น เพลงที่เขียนขึ้นสําหรับร้องยามเศร้าโศกและมืดมนนั้น
ช่างมีพลังจริงๆ เปาโลกับสิลาสรู้เรื่องนี้ดี ตอนถูกจําคุกท่านทั้งสองจึงไม่กลัว
ความมื ด แต่ ร้ อ งเพลงสรรเสริ ญ พระเจ้า จนทุ ก คนได้ ยิน หมด เสี ย งเพลงและ
ความเชื่อของสองท่านช่วยให้ผู้คุมมีความเชื่อและได้รับความรอด
ถ้า เราชอบร้ อ งเพลงแห่ ง ความเชื่ อ เสมอ พระเจ้า จะทรงมอบบทเพลง
ปลอบโยนให้และหนุนความคิดทั้งจิตใจเราในยามเศร้าเสียใจ
อธิ ษฐาน ข้ าแต่ พระเจ้ าที่ รั ก โปรดให้
ข้อคิดสําหรับวันนี้
เวลากลางคืนของข้าพระองค์ทั้งหลายสว่าง
ไสวด้ วยเพลงหนุ นใจที่ ให้ ความหวั งและ ในยามโศกเศร้า ข้าพเจ้าจะทูล
ขอเพลงหนุนใจจากพระเจ้า
พลั งแก่ ข้ าพระองค์ อธิ ษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
โอกวิจิ เอฮิ โคโวชิโอ เบล็สซิง (โอโย ไนจีเรีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนกลัวความมืด
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22 ต.ค
2017

กําลังใจจาก 20 ไร่

วันอาทิตย์ อ่าน กิจการ 4:32-37
ขอให้เราพิจารณาดูวา่ จะทําอย่างไร จึงจะปลุกใจซึ่งกันและกัน
ให้มีความรักและทําความดี (ฮีบรู 10:24)

เมื่อหลายปีก่อนคริสตจักรของผมขวนขวายหาสถานที่สร้างโบสถ์ใ หม่
เพราะบริเวณที่เราอยู่เป็นมุมหนึ่งของย่านการค้าในเมืองจึงขยายอีกไม่ได้แล้ว
ที่จอดรถก็คับแคบ ชุมชนของเราตรงนั้นไม่สามารถจะเติบโตได้อีก แต่ภาระใน
การหาเงิ น เพื่อ ออกแบบและสร้า งอาคารโบสถ์ ใ หม่ดู แล้ วน่ า หวั่น ใจ และยัง มี
ปั ญ หาว่ า ที่ จ ะสร้ า งโบสถ์ ใ หม่
ตรงไหนดี หลังจากอธิษฐาน และ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ใคร่ครวญกันอย่างหนักที่ประชุม
ข้าพเจ้าจะสนับสนุนความเชื่อของผู้อื่น
จึงออกเสียงให้ย้ายไปสร้างที่อื่น
ด้วยการกระทําด้วยใจกว้าง
เมื่ อ เริ่ ม รณรงค์ ห าเงิ น
และไม่เห็นแก่ตัวได้อย่างไร
มีเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งซึ่งเป็นช่าง
ก่อสร้างถวายที่ดินผืนใหญ่ ราคาแพงจํานวน 20 ไร่ให้เป็นที่สร้างอาคารโบสถ์ใหม่
ที่ดินผืนใหญ่ที่เขาถวายให้นี้มิเพียงทําให้เรามีกําลังใจเท่า นั้น แต่ยังช่วยจูง ใจ
สมาชิกคริสตจักรหลายคนให้ร่วมถวายด้วยใจกว้างอีกด้วย การเงินของคริสตจักร
จึงบรรลุตามเป้าหมาย เรานมัสการด้วยกันในอาคารโบสถ์ใหม่มาได้ห้าปีแล้ว
การถวายที่ดินของช่างก่อสร้างเป็นสิ่งที่คริสตจักรต้องการเพื่อเป็นก้าว
ต่อไปของการเติบโตของคริสตจักร ของถวายของเราไม่ว่าจะมากหรือน้อย
ก็สามารถช่วยหนุนใจคนที่ต้องการทําตามการทรงเรียกของพระเจ้าได้
อธิษฐาน พระเจ้าที่รัก โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายหาทางช่วยหนุนใจผู้อื่น
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน
เวน กรีนาวอลต์ (อิลลินอยส์)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คริสตจักรทีก่ ําลังวางแผนสําหรับอนาคต
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ประสบการณ์ย้ายที่อยู่

วันจันทร์ อ่าน สดุดี 121:1-8
ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก (สดุดี121:2)

23 ต.ค
2017

เพราะเปลี่ยนงาน ดิฉันกับสามีจึงต้องย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ใหม่ จากบ้าน
ที่มิสซูรีไปที่ฮูสตันรัฐเท็กซัส เรารู้สึกว่าไม่เพียงต้องพลัดพรากจากญาติพี่น้อง
คริสตจักร และเพื่อนๆ เท่านั้น แต่ต้อง
ข้อคิดสําหรับวันนี้
จากเนินเขาโอซาร์กที่เรียงรายเหมือน
พระเจ้าทรงเป็นบ้านของข้าพเจ้า ระลอกคลื่นที่งดงามไปด้วย
การตัดสินใจที่ลําบากที่สุดก็คือต้องจากลูกสองคนในจํานวนห้าคนของเรา
คนหนึ่งเข้าวิทยาลัย อีกคนหนึ่งเรียนชั้นมัธยมปลาย ทําให้อกของดิฉันแทบระเบิด
เป็นสองเสี่ยง
ก่ อ นจะย้ า ยที่ อ ยู่ ใ หม่ เพื่ อ นคนหนึ่ ง ให้ พ ระคั ม ภี ร์ ม าอ่ า นหลายข้ อ เพื่ อ
ปลอบใจ ข้อหนึ่งคือสดุดี 121:1 ที่บอกว่า “ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความอุปถัมภ์
ของข้าพเจ้ามาจากไหน” อ่านแล้วนึกสงสัยว่า แล้วจะดูเนินเขาที่สวยงามนี้ได้
อย่างไรในเมื่ออยู่ไกลกันถึง 800 ไมล์
เมื่อใช้เวลาอธิษฐานมากๆ จึงรู้ว่าภูเขาในเพลงสดุดีดังกล่าวเป็นเพียง
สัญลักษณ์เท่านั้น ถ้าดิฉันเงยหน้าดูพระผู้สร้างก็จะได้รับการชูใจ ความเข้มแข็ง
ความยินดีและมีสันติสุข ไม่นานเราก็พบคริสตจักรแห่งหนึ่ง ได้พบเพื่อนใหม่ๆ
และรู้ว่าพระเจ้าทรงอวยพรเราได้ ณ ที่นี่ ถึงจะไม่มีเนินเขาแต่เราก็พอใจ เพราะ
ตราบใดที่เรามีพระเจ้าก็เหมือนกับได้อยู่บ้านเสมอ
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า พระผู้สร้างขอบพระคุณที่ทรงปลอบใจระหว่างเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ ไม่ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะเดินทางไปไกลแค่ไหนก็มั่นใจ
เสมอว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นด้วย ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
อะโดรา (เจนนี) แคลเวิร์ต (เท็กซัส)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ครอบครัวซึง่ ย้ายไปอยู่ทใี่ หม่

57

ประกอบด้วยพระวิญญาณ
24 ต.ค
2017
วันอังคาร อ่าน กิจการ 2:1-12
พระเยซูตรัสว่า “เราจะส่งซึง่ พระบิดาของเราทรงสัญญานั้น
มาเหนือท่านทั้งหลาย แต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่า
ท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบือ้ งบน” (ลูกา 24:49)

เพื่อนเชิญผมไปร่วมพิธีแต่งงานของเขา ในฐานะเพื่อนเจ้าบ่าวหนึ่งในสี่คน
เมื่อผมเดินทางไปถึงอเมริกา เขาก็พาเราซึ่งเป็นว่าที่เพื่อนเจ้าบ่าวไปลองสวมทักซีโด
ชุดเพื่อนเจ้าบ่าวที่ร้านแห่งหนึ่ง แม้จะเดินทางไกลมาจากยุโรปผมก็เบาใจที่ได้
พักผ่อนโดยไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องรายละเอียดที่เพื่อนมอบหมายให้ทํา
ในทํานองเดียวกัน พระเยซูเจ้าของเราก็ทรงเตรียมทุกสิ่งไว้พร้อมสําหรับ
เหล่าสาวก พระองค์ทรงเข้าพระทัยดีว่าพวกเขาไม่ค่อยเข้าใจนักว่า แต่ละวันจะ
ทําตามพระทัยพระเจ้าอย่างไรบ้าง
พระเจ้ า ทรงส่ ง พระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ม าสอนปั ญ ญาและเสริ ม กํ า ลั ง ใจ
ให้ เ ข้ ม แข็ ง โดยตรั ส ว่ า “ท่ า นทั้ ง หลายจะได้ รั บ พระราชทานฤทธิ์ เ ดช เมื่ อ
พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา
ข้อคิดสําหรับวันนี้
เหนือ ท่าน และท่านทั้ง หลาย
พระเจ้าจะทรงเตรียมข้าพเจ้าไว้พร้อม
จะเป็ น พยานฝ่ า ยเราในกรุ ง
เพื่อให้มีบทบาทในแผ่นดินของพระองค์
เยรู ซ าเล็ ม ทั่ ว แคว้ น ยู เ ดี ย
แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8)
อัครสาวกเปโตรบอกว่า เราทุกคน “จะได้รับพระราชทานพระวิญญาณ
บริสุทธิ์” (กิจการ 2:38) ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ที่เราไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะต้อง
ซื้ออะไรหรือแต่งตัวแบบไหน เพราะองค์เจ้าบ่าวเตรียมทุกสิ่งที่จําเป็นสําหรับ
พิธีภิเ ษกสมรสของพระองค์ไ ว้ให้ แล้ว เราจึง ไว้ใ จมอบชีวิต ไว้ใ นพระหัต ถ์ข อง
พระเจ้ าผู้ป ระทานพระวิญญาณบริ สุท ธิ์และเติม พลัง ให้เราสามารถรับ ใช้ อ งค์
เจ้าบ่าวของเราได้อย่างเต็มที่ทุกวัน
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงสถิตอยู่ในข้าพระองค์ทั้งหลายโดย
เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงประทานให้ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ทาวี ฮอลล์แมน (เอสโตเนีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผู้เดินทางระหว่างประเทศ
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หินขวางทาง

25 ต.ค
2017
วันพุธ อ่าน เนหะมีย์ 2:1-8
ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผทู้ รงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว
จะทรงกระทําให้สาํ เร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ (ฟีลปิ ปี 1:6)
ที่ดินของเราได้ชื่อว่า “ร็อคฮิลล์ฟาร์ม” แปลว่าฟาร์มเนินศิลา เพราะมี
ก้อนหินขนาดใหญ่มากมายนับไม่ถ้วน ก้อนหินเหล่านั้นดูน่ารําคาญมานานหลายปี
แต่มันก็ช่วยทําให้ที่ดินของเรามั่นคงและแข็งแรง ซึ่งเราต้องการมันเสมอ
เมื่อคิดถึงอดีตเมื่อกว่า 34 ปีก่อนโน้น
ดิฉันพบ “ก้อนหิน” ใหญ่หลายอย่างในทาง
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ชี วิ ตของดิ ฉั น คื อ คํ าพู ดที่ ทํ าให้ เจ็ บปวด
พระเจ้าทรงใช้ “ก้อนหิน”
ถูกปฏิเสธ กลัวความล้มเหลว ว้าเหว่ และ ในชีวิตของเราสร้างสิ่งใหญ่โต
เจ็บไข้ ได้ป่ว ย ดิฉั นใช้เ วลาหลายปี เก็บได้
มโหฬารได้
เป็นกองใหญ่ด้วยใจหมองหม่นและผิดหวัง
เนหะมี ย์ คงจะรู้ สึ กผิ ดหวั ง เมื่ อได้ ยิ นข่ าวว่ ากํ าแพงกรุ งเยรู ซาเล็ มพั งลง
และประตูเมืองถูกเผาวอดวาย ท่านออกเดินทางไปสร้างกําแพงขึ้นใหม่และฟื้นฟู
กรุงเยรูซาเล็มขึ้นได้ในที่สุด การทํางานของท่านไม่ง่ายเลย แต่ท่านก็สามารถเก็บ
ก้อนหินแห่งความเกลียดชัง ความเจ็บปวดและผิดหวังไปกองไว้ และใช้สร้างเป็น
กําแพงใหญ่ช่วยให้ประชนของท่านมีความหวังขึ้นมาอีก
เราอาจะมองดู ชี วิ ตและเห็ นก้ อนหิ นที่ ทํ าให้ เจ็ บปวดสาหั สและเศร้ าใจ
อยู่มากมาย แต่เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ก้อนหินเหล่านั้นสร้างหอคอยแห่งความ
ขมขื่ นขึ้ นในชี วิ ต หรื อจะยอมให้ พระเจ้ าใช้ สร้ างรากฐานชี วิ ตของเราที่ เต็ มด้ วย
ความยินดีและเป็นความหวังแก่ผู้อื่น
อธิษฐาน พระบิดาที่รัก เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเจ็บปวด โปรดช่วยให้มองหา
ความชูใจ การบําบัดรักษา และการชี้นําจากพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์
อาเมน
ซาร์มานธา พาร์สัน (เวสต์เวอร์จิเนีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ช่างก่ออิฐ
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ของประทานอันดีเลิศ
26 ต.ค
2017
วันพฤหัสบดี อ่าน 2 โครินธ์ 9:6-16
ของประทานอันดีทุกอย่าง และของประทานอันเลิศทุกอย่าง
ย่อมมาจากเบือ้ งบน และส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง
(ยากอบ 1:17)

เมื่อปี 2014 นักดนตรียอดนิยมกลุ่มหนึ่งร่วมมือกับบริษัทคอมพิวเตอร์
ใหญ่หลายแห่งมอบของขวัญแก่ผู้ลงทะเบียนรับบริการด้านตนตรีของบริษัท โดย
ให้คอปปี้เพลงยอดฮิตติดอันดับได้ฟรี มีหลายคนชื่นชอบของขวัญนี้ แต่หลายคน
ร้องเรียนว่าของขวัญที่ได้รับนั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาเรียกร้องหรือต้องการ เพราะมี
ผู้ ร้ อ งเรี ย นจํ า นวนมาก จนบริ ษั ท ต้ อ งหาวิ ธี ใ ห้ ค นที่ ไ ม่ ต้ อ งการเพลงที่ ม อบให้
สามารถลบออกจากคอมพิวเตอร์ของตนได้ คือยอมให้ลูกค้าคืนของขวัญดังกล่าว
ได้นั่นเอง
เ รื่ อ ง นี้ ทํ า ใ ห้ ผ ม คิ ด ถึ ง ข อ ง
ประทานและพระพรหลายอย่ า งที่
ข้อคิดสําหรับวันนี้
พระเจ้ า ทรงมอบให้ ว่ า ผมพอใจและ
ของขวัญที่พระเจ้าประทานให้นนั้
ขอบพระคุณสําหรับของประทานนั้นๆ
มีค่านับไม่ถ้วน
ใช่ไหม หรือว่าไม่พอใจเพราะไม่ใช่สิ่งที่
ผมเลือกหรืออยากได้ ผมอิจฉาของประทานที่คนอื่นมีใช่ไหม หรือรู้สึกว่าของ
ประทานที่ผมมีอยู่นั้นเล็กน้อยเกินไป หรือไร้ความสําคัญในการรับใช้พระองค์
พระคัมภีร์เตือนผมให้คิดถึงเรื่องของประทานในการรับใช้ และการทํากิจกรรม
ต่างๆ ว่า “มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็ นต้นเหตุแห่ง กิจกรรมนั้นๆ ในทุกคน”
(1 โครินธ์ 12:6) สําคัญที่สุดก็คือ เราทุกคนได้รับของประทานที่ใหญ่ยิ่ง “คือชีวิต
นิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 6:23)
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณสําหรับของประทานหลายอย่างที่ทรงมอบให้
ข้าพระองค์ทั้งหลาย โดยเฉพาะชีวิตนิรันดร์ทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
มาร์ค คาปินสกี (นอร์ธคาโรไลน่า)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน เพื่อให้ขอบพระคุณสําหรับของขวัญที่คาดไม่ถงึ
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ห้อมล้อมด้วยคําอธิษฐาน

27 ต.ค
2017

วันศุกร์ อ่าน ลูกา 5:17-26
มีผู้หามคนง่อยคนหนึ่งนอนบนทีน่ อน...เมือ่ หาช่องเอาเข้ามาไม่ได้
เพราะคนมาก เขาจึงขึน้ ไปบนดาดฟ้าหลังคาตึก หย่อนคนง่อยลงมา
ทั้งที่นอน...ตรงกลางหมู่คน ต่อพระพักตร์พระเยซู (ลูกา 5:18-19)

สตรีหลายคนในคริสตจักรของเราตั้งกลุ่มพันธกิจอธิษฐานหลังเลิกนมัสการ
เมื่อสมาชิ กพากันกลับบ้านแล้ว เราประชุมอธิษฐานกั นในห้องเล็กๆ แม้ระหว่าง
นมัสการที่ประชุมจะอธิษฐานเผื่อความจําเป็นและความห่วงใยของชุมชนแล้วก็ตาม
แต่บ่อยครั้งคนที่มีปัญหาไม่กล้าบอกให้ที่ประชุมส่วนใหญ่รู้ จึงมาขอให้กลุ่มสตรีของ
เราอธิษฐานเผื่อ สมาชิกคริสตจักรจะดีใจสักแค่ไหนที่รู้ว่ามีบางคนอธิษฐานเผื่อพวกเขา
เป็นส่วนตัว และช่วยแบกภาระที่หมดทางแก้ไขกับความเจ็บปวดที่ฝังใจอยู่ไม่รู้หาย
พอเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นที่บ้านของดิฉัน พี่สาวน้องสาวจากกลุ่มอธิษฐานของ
เรารีบมาหา ทั้งหมดที่ดิฉันทําคือได้แต่ร้องไห้ระหว่างประชุมอธิษฐาน พวกเธอไม่
ถามอะไร เพียงแต่ลูบไหล่และศีรษะของดิฉันเงียบๆ มีหญิงสองคนสัญญาว่าจะอด
อาหารเพื่ อดิ ฉั น เหมื อนที่ พระกิ ตติ คุ ณลู กาเล่ าเรื่ องเพื่ อนๆ แบกคนง่ อยมาหา
พระเยซูอย่างไรอย่างนั้น สตรีกลุ่มนี้วางดิฉันลงต่อพระพักตร์พระเยซูเจ้าด้วยน้ํามือ
และน้ําใจของพวกเธอ
กาลาเทีย 6:2 บอกเราว่า “จงช่วยรับภาระของกันและกัน” ถ้าเราร้องไห้กบั
คนที่ร้องให้ และชื่นชมยินดีกับผู้ที่ชื่นชม (ดูโรม 12:15) ก็เท่ากับทูลอธิษฐานต่อองค์
พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงมองดูเราด้วยพระทัยเมตตาและทรงช่วยแบ่งเบาภาระของคนที่
เราอธิษฐานเผื่อ
อธิ ษฐาน ข้ าแต่พ ระเจ้ า พระเยซู คริ ส ต์
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ที่รักยิ่ง ขอบพระคุณสําหรับความช่วยเหลือ ข้าพเจ้าสามารถช่วยแบ่งเบา
ที่ ข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายได้ รั บ โดยการ
ภาระของพี่น้องชายหญิงได้
อธิษฐาน ข้าพระองค์อยากเป็นมือและเท้า
ด้วยการอธิษฐาน
ให้ พ ระองค์ ใ นโลกนี้ ในพระนามพระเยซู
คริสต์ อาเมน
ลิลยา เทปลียุค (เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก รัสเซีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน กลุ่มอธิษฐานสตรี
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28 ต.ค
ความงามในธรรมชาติทที่ รงสร้าง
2017
วันเสาร์ อ่าน สดุดี 29:1-11
พระเจ้าแห่งพระสิรทิ รงคะนองเสียง คือพระเจ้าเหนือน้าํ ทั้งหลาย
(สดุดี 29:3 )
ดิ ฉั น กั บ สามี ไ ปเยี่ ย มชมน้ํ า ตกไนแองการา ที่ อ อนตาริ โ อ ประเทศ
แคนาดา เพราะอยากเห็นน้ําตกที่มีชื่อเสียงนี้ ขณะที่เราเดินไปตามถนนมีไฟนีออน
และธงสีสดใสโฆษณาขายอาหารและของ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ที่ร ะลึ ก มี เ สี ย งดนตรีดั ง กระหึ่ ม เพื่อ ดึ ง ดู ด
วันนี้ใจของข้าพเจ้าจะจดจ่อ นักท่องเที่ยว และมีเสียงหัวเราะต่อกระซิก
อยู่กับสิ่งต่างๆ ของพระเจ้า
เต็มไปหมด
เมื่อเดินผ่านย่านธุรกิจบันเทิงไปแล้ว
ก็ข้ามถนนไปชมน้ําตกและได้ยินเสียงน้ําพุ่งแรงดังเต็มหู แสงอาทิตย์สาดส่อง
สายน้ําที่ไหลหลั่นข้ามผาชันลงมา ดิฉันดูด้วยความสะพรึงกลัวและคิดว่า มีแต่
พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถสร้างพลังและความงามเช่นนี้ได้ ขณะสรรเสริญ
พระเจ้าสําหรับความโอ่อ่าตระการตาและน่าอัศจรรย์อยู่นั้น ดิฉันลืมเสียงดัง
ที่ถนนเบื้องหลังจนหมดสิ้น
เห็นน้ําตกไนแองการาแล้ว ทําให้คิดว่าความสําเร็จอย่างแท้จริงมาจาก
แหล่งเดียวเท่านั้น สิ่งอนิจจังไม่ยั่งยืนที่ชักนําใจเรา เช่น อาคารบ้านเรือน รถหรู
และโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดสามารถทําให้เราหลงใหล แต่พอได้เห็นฤทธานุภาพ
ของพระเจ้าในธรรมชาติ สิ่งเหล่านั้นก็หมดความหมายเมื่อเราได้สัมผัสความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านธรรมชาติที่ทรงสร้าง ผ่านการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์
และการยกย่องสรรเสริญ เราจะเต็มด้วยความยินดีอย่างแท้จริง เป็นความยินดี
ไม่มีวันสิ้นสุด
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สําหรับความงามที่พระองค์ทรง
สร้าง และความรักไม่มีสิ่งใดเทียบได้ของพระองค์ ขอให้ใจของข้าพระองค์จดจ่อที่
พระองค์เสมอ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ซูซาน โธเกอร์สัน มาส (ออริกอน)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน นักท่องเที่ยว
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ป่าไม้แห่งความเชื่อ
วันอาทิตย์ อ่าน มัทธิว 13:31-35
เมล็ด(มัสตาร์ด)นั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวง
แต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าผักอื่น” (มัทธิว 13:32)

29 ต.ค
2017

ในปี 1940 ฟลอยด์ สมิธ สั่งหน่อไม้ไผ่ถุงเล็กๆ ทางไปรษณีย์มาปลูกใน
ที่ดินของเขาที่แพรตต์วิลล์ รัฐอะลา
ข้อคิดสําหรับวันนี้
บามา ปั จ จุ บั น นี้ ที่ แ ห่ ง นั้ น สงวนไว้
พระเจ้าทรงสามารถเพาะเมล็ด
เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่นักท่องเที่ยว
ชอบไปเยี่ยมชมป่าไผ่หนาทึบสูงกว่า ความเชื่อขนาดเล็กให้เป็นป่าใหญ่ได้
หกสิบศอก
พระเยซูทรงเปรียบแผ่นดินของพระเจ้าว่าเหมือนสิ่งเล็กกระจิดริดที่เติบใหญ่
มหึมา ในข้อพระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้พระองค์ทรงอุปมาว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบ
เหมื อ นเมล็ ด มั ส ตาร์ ด เล็ ก ๆ ที่ เ ติ บ โตเป็ น ต้ น ไม้ สู ง ใหญ่ และเหมื อ นยี ส ต์ ที่
แพร่กระจายในแป้งขนมปังจนฟูขึ้นเต็มถาด พระราชกิจของพระเยซูเริ่มต้นด้วย
ผู้ ติ ด ตามในแคว้ น กาลิ ลี ก ลุ่ ม เล็ ก ๆ กลุ่ ม หนึ่ ง แต่ ไ ม่ น านข่ า วดี ข องพระองค์
ก็แพร่กระจายออกไปทั่วโลก
แม้ความพยายามของเราดูเหมือนจะเล็กน้อย แต่ไม่ช้าไม่นานพระเจ้า
จะทรงใช้สร้างราชอาณาจักรยิ่งใหญ่ได้สําเร็จ เหมือนหน่อไม้ไผ่ถุงเล็กๆ ที่เติบโต
กลายเป็นป่าใหญ่ ถ้าความสัมพันธ์ของเรากับพระคริสต์งอกงามขึ้นเรื่อยๆ และ
หว่านเมล็ดแห่งความเชื่อลงไปในชีวิตของผู้ที่อยู่รอบข้าง พระเจ้าทรงสามารถใช้
ชีวิตของเราปลูกป่าแห่งความเชื่อในชีวิตของผู้อื่น เราอาจจะคิดว่าหน้าที่ส่วนที่
เป็นของเราในแผ่นดินของพระองค์คือสิ่งเล็กน้อย แต่พระเจ้าทรงสามารถเปลี่ยน
สิ่งเล็กน้อยของเราให้ใหญ่โตมโหฬารได้
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดสอนข้าพระองค์ให้รู้วิธีเพาะเมล็ดแห่งความเชื่อ
ในชี วิ ต ของผู้ ที่ อ ยู่ ร อบข้ า ง เพื่ อ แผ่ น ดิ น ของพระองค์ จ ะได้ เ ติ บ โตต่ อ ไปในข้ า
พระองค์ทั้งหลาย ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
อามีเลีย โรดส์ (มิชแิ กน)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผู้เชื่อใหม่
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“เจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือ”

วันจันทร์ อ่าน ยอห์น 5:1-15
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือ”
(ยอห์น 5:6)

เมื่อสองสามปีก่อนสายไฟฟ้าที่ตกลงมาทําให้เกิดประกายไฟไหม้ทุ่งหญ้า
เก่าแก่ที่ซาวานาเป็นบริเวณกว้างกว่า 12,500 ไร่ ไฟป่าทําให้ทุ่งหญ้าราบเรียบ
เหมือนผิวของดวงจันทร์ บริเวณที่กว้างใหญ่กลายเป็นเถ้าถ่านสีดําและน้ําตาล
มีต้นไม้เหลือแต่ตอมากมายบนผืนดิน
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ผมเพิ่ ง ไปดู ท่ี นั่ น เมื่ อ ไม่ น านนี้
วันนี้พระเจ้าทรงเผยทางใหม่ๆ
ยังเห็นรอยเพลิงทําลายล้างอย่างชัดเจน
อย่างใดให้ข้าพเจ้าทราบ
แต่เมื่อดูอย่างใกล้ชิดผมเห็นว่ายังมีทาง
เยี ย วยาอยู่ ตรงโคนตอไม้ เ กื อ บทุ ก ต้ น
กําลังมีตาสีเขียวแตกออกมาเป็นต้นอ่อน เห็นได้ชัดว่าทุ่งหญ้ากําลังฟื้นขึ้นมาช้าๆ
นี่คือหลักฐานที่ทําให้ผมมองในแง่ดีและมีความหวัง
ชีวิตของเราก็เหมือนกับทุ่งที่ถูกไฟไหม้ โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์เลวร้าย
เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน แต่ถ้าใช้เวลาพิจารณาอย่างใกล้ชิด เราอาจจะพบว่าพอมี
ทางดีขึ้นมาใหม่ได้ เรื่องน่าเศร้าและความหายนะอาจจะหนักหนาสาหัสเกินไป
แต่เราผู้มีความหวังสามารถร้องทูลพระเจ้าเพื่อจะมีชีวิตใหม่และเติบโตขึ้นมาอีก
เมื่อชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอนและต้องการฟื้นขึ้นมาใหม่ ถ้าพระเยซูทรงถาม
เราว่า “เจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือ” เราจะเต็มใจเสี่ยงตอบไปหรือไม่ว่า “ข้า
พระองค์เต็มใจพระเจ้าข้า”
อธิษฐาน ข้าแต่พระบิดา พระเจ้าที่รัก เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายรู้สึกว่าชีวิต
ถูกเหตุการณ์ทําลายย่อยยับ ขอโปรดช่วยให้ข้าพระองค์หันมาขอความช่วยเหลือ
จากพระองค์ ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
โรแลนด์ ริงค์ (เซาธ์อัฟริกา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน นักเผชิญไฟป่า
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ความกลัวที่ซ่อนเร้นของข้าพเจ้า
วันอังคาร อ่าน อิสยาห์ 41:9-10
พระเจ้าตรัสว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า”
(อิสยาห์ 41:10)

31 ต.ค
2017

ดิ ฉั น ซ่ อ นความกลั ว ไว้ ห ลายปี แ ล้ ว เพราะกลั ว คนอื่ น จะรู้ ค วามลั บ ว่ า
ครั้งหนึ่งครอบครัวและตัวดิฉันเองเป็นคนไร้บ้าน ความรู้สึกกลัวว่าจะถูกปฏิเสธ
เพราะไม่มีบ้านอยู่นั้นเจ็บปวดมาก และไม่อยากจะรู้สึกอย่างนั้นอีก ถ้าลูกๆ ขอ
อนุ ญ าตพาเพื่ อ นที่ โ รงเรี ย นมาเล่ น ด้ ว ย ดิ ฉั น จะปฏิ เ สธและอธิ บ ายว่ า พ่ อ แม่
ของเพื่อนอาจจะเคยเห็นว่าเราอาศัยนอนอยู่ในรถ หรือจําได้ว่าดิฉันเคยยืนอยู่
ข้างนอกถือป้ายขออาหารก็ได้
ความกลัวทําให้ดิฉันเหมือนเป็นง่อยช่วยตนเองไม่ได้ ดิฉันอยากมีชีวิต
เหมือนคนธรรมดาและต้องเป็นเพื่อนกับผู้อื่น แต่ก็กลัวเหลือเกินว่าความลับของ
ดิฉันจะถูกเปิดเผย วันหนึ่งขณะนั่งอยู่แถวหลังที่ในโบสถ์เพื่อจะเข้าและออกได้
ง่ายๆ โดยไม่ต้องพูดกับใครๆ มีชายคนหนึ่งเดินออกไปข้างหน้าแล้วเล่าเรื่องที่
เขาเคยดื่มสุราและติดยางอมแงม เขาเล่าให้ที่ประชุมฟังว่า พระเยซูทรงช่วย
เปลี่ยนชีวิตของเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือ
ดิ ฉั น รู้ ว่ า ชายคนนั้ น คงเคยกลั ว ที่ จ ะเล่ า ประวั ติ ข องตนเอง แต่ เ พราะมี
พระเยซูอยู่เคียงข้างจึงกล้าทําเช่นนั้น เมื่อดิฉันได้ยินเขาบอกว่า “ผมไม่ได้ยืนอยู่
ที่นี่คนเดียว เพราะมีพระเยซูทรงอยู่ด้วย” ได้ยินแล้วความกลัวของดิฉันจึงหมดไป
หลังจากนั้นสองสัปดาห์ ดิฉันก็เล่าเรื่องชีวิต
ของดิฉันให้ที่ประชุมฟัง แทนที่จะถูกปฏิเสธ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
เชื่อในพระเจ้าช่วยให้เอาชนะ หรื อ เห็ น คนอื่ น เบื อ นหน้ า หนี กลั บ ได้ พ บ
ความรักและการยอมรับจากครอบครัวของ
ความกลัวทุกอย่างได้
พระเจ้า
อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงประทับอยู่ด้วยเสมอ
และที่ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเชื่อแกร่งกล้ากว่าความกลัว ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
จูดี แอนน์ อิคสเตตท์ (โอคลาโฮมา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ครอบครัวคนไร้บ้าน
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เพลงไทยนมัสการ
(ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2014)

ขนาด 6.25 x 8.5 “ จํานวน 460 หน้า
ภายในเล่มบรรจุเพลง 303 บท และบทอ่านสลับ 63 บท

บทเพลงทุกเพลง
 จัดหมวดหมู่เรียงลําดับเพลงตามเทศกาลและศาสนพิธีของ
คริสตจักร
 ปรับปรุงเนื้อร้องให้เหมาะสมกับทํานองเพลง
 มีโน้ตและคอร์ดประกอบตามหลักโน้ตสากลเพื่อง่ายต่อการ
บรรเลงและขับร้อง
 เพิ่มเพลงใหม่เพื่อใช้ในเทศกาลและศาสนพิธีของคริสตจักรอย่าง
ครอบคลุม
 อ้างอิงพระคัมภีร์ทุกบท

สนใจสั่งซื้อได้ที่
หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
โทรศัพท์ 053 – 244381 ต่อ 112 , 301 โทรสาร 053 – 244381 ต่อ 112

66

 ใบสมัครเป็นสมาชิก “ห้องชั้นบน” 
ชื่อ–สกุล ……………………………………………………… เพศ……..… อายุ……ปี
ศาสนา……........สมาชิกคริสตจักร ………………….………..…………… ภาคที่ ……
ที่อยู่ เลขที่…… ถนน……………………....……….……ซอย ……………..……หมู่ที่……
แขวง/ตําบล…………………………………เขต/อําเภอ ………….………………...………
จังหวัด ………………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ………..…………
โทรศัพท์…………………………………………โทรสาร ……………….…………..…………
 สมัครเป็นสมาชิก “ห้องชั้นบน” 
ภาษาไทย

ค่าบํารุงสมาชิกปีละ 240 บาท

เป็นเวลา ..… ปี

(ส่งต่างประเทศเพิ่มค่าส่งเมล์อากาศปีละ 350 บาท)
ให้ส่งตั้งแต่ฉบับเดือน …………………………………… เป็นต้นไป
การส่งเงิน
ส่งโดย ธนาณัติ / ตั๋วแลกเงิน / เช็ค / ดร๊าฟ สั่งจ่ายในนาม “สุริยบรรณ”
จ่าหน้าซองถึง “พันธกิจห้องชั้นบน”
29 ถ. รัตนโกสินทร์ ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
หรือ โอนเข้าบัญชี “สุริยบรรณ (สดย่อย)” เลขที่บัญชี 731 - 2 - 04660 – 5
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลแมคคอร์มิค
(หากโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาแจ้งให้ทราบที่เบอร์โทร 053-244381-2 ต่อ 112 , 301)
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