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บทบรรณาธิการ

รอคอยด้วยความยินดี
“คนเลี้ยงแกะจึงกลับไปยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เพราะเหตุการณ์ทั้งปวง
ซึ่งเขาได้ยิน และได้เห็นดังได้กล่าวไว้แก่เขาแล้ว” (ลูกา 2:20)
เราเข า สู ช วงเวลาที่ ดิ ฉั นโปรดปรานด ว ยประเด็ น นี้ ดิ ฉั นชอบเพลงและ
ภาพยนตร์คริสตมาส และรักความหมายทางเทววิทยาที่ลึกซึ้งของเทศกาลนี้ที่สอนวา
พระเจ าทรงเสด็จ เขา มาในประวั ติศาสตร์เพื่อเปลี่ยนแปลงเราและชีวิ ตของเรา
เสียใหม เทศกาลเตรี ยมรับเสด็ จเชิ ญเราใหคอยการทํ าพระราชกิจของพระเจ า
สําหรับดิฉันแลว ภาพการรอคอยที่ติดตาและนาชื่นชม มาจากสุนัขของเพื่อน
ตัวหนึ่งชื่อเจาลูเตอร์ มันเป็นสุนัขสีทองตัวเบอเรอ เป็นพันธุ์ที่เลี้ยงไวชวยจับสัตว์
ที่เจาของยิงถูกมาให งานที่มันทําไดดีคือไลตะครุบสัตว์ เจาของมันเคยพยายามชวย
กระรอกวิ่งซุมซามที่เขามาหามันผิดจังหวะและถูกตะครุบ หลังจากนั้นทุกเชาเจา
ลูเตอร์จะมาที่บริเวณดังกล าวดวยความตื่นเตนจนตัวสั่น ตาของมันจองบนตนไม
ที่ครั้งหนึ่งกระรอกตกลงมา เพื่อรอโอกาสไดของขวัญที่นาอัศจรรย์ตกลงมาอีกครั้ ง
เทศกาลเตรียมรับเสด็จ เต็มดวยบรรยากาศแหงการรอคอยวาพระเจาจะทรง
เผยเวลาและสถานที่ใหเห็นวิถีทางซึ่งคาดไมถึง บางทีของขวัญจากพระเจาอาจจะ
หลนลงมาในชีวิตของเราอยางนาประหลาด จนทําใหเราถึงกับหยุดชะงัก บางครั้ง
จะมาอยางเงียบๆ และลี้ลับ และบางคราวกวาจะเป็นความจริง ขึ้นมาไดก็แสน
จะยากลําบาก พระเจาทรงเสด็จมาหาเราดวยวิธีตางๆ มากมายจนนับไมถวน
จะเป็นอยางไร ถาเรารอคอยพระเจาทรงเผยพระองค์เหมือนคนเลี้ยงแกะใน
ภาพปกฉบับนี้ บรรดาผูเขียนบทภาวนาของเราเป็นพยานถึงความจริงที่นาอัศจรรย์วา
พระเจาทรงเสด็จมาหาเราครั้งแลวครั้งเลา ถาอานใหดีแลวคริสตมาสปีนี้คุณอาจจะ
เห็นพระเจาทรงทํางานในชีวิตของคุณ
แมรี ลู เรดดิง
อดีตผูอํานวยการบรรณาธิการหองชั้นบน
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พระผู้ช่วยทรงบังเกิด
เอน แวร์ส
(จิตรกรร่วมสมัย เอสโตเนีย)
อธิบายภาพ : โมนา เบกาซาว เคฟ
-----------------------------------------------------------------------------ลมปราณซึ่ ง ระบายให ส รรพสิ่ ง ที่ พ ระเจ า ทรงสร า งมีชี วิ ต เฮื อกแรกคื อ
อากาศในทะเลทราย พระวาทะที่สรางจักรวาลใหเกิดขึ้นฟังคลายกับเสียงรองของ
ทารก พระวิญญาณที่ปกคลุมจักรวาลเปลี่ยนเป็นรางกายเล็กๆ จากละอองดิน
และน้ํา นี่คือของขวัญยิ่งใหญจากพระเจา “พระผู้ช่วยให้รอดทรงบังเกิด”
ภาพปกฉบั บ นี้ ใ ช ท า ทางเคลื่ อ นไหวทั้ ง แนวตั้ ง และแนวนอน เพื่ อ จั บ
ความสําคัญตอนที่ พระเจาเสด็จลงมาอยูทามกลางเราในโลกนี้ ภาพวาดที่ดูลึกลับ
ของเอน แวร์ส เป็นแสงสวางสองลงมาจากดาวบนฟากฟูาสุราลัย ขณะที่ผู นมัสการ
ชูแขนขึ้นสรรเสริญ และขอบพระคุณสํา หรับของขวัญที่พ ระเจาสงลงมาใหเรา
ทาเคลื่อนไหวแนวนอนในภาพของแวร์สจะเห็นไดจ ากแขนของมารีย์แตะเบาๆ
ที่ไหล ของโยเซฟขณะที่ ทั้งสองรําพึ งอยูใ นใจถึ งพระราชสมภพของพระผูชว ย
ใหรอด
ภาพผู เ ลี้ ย งแกะแตะไหล เ พื่ อ นและทํ า ท า ว า กํ า ลั ง เล า อะไรให กั น ฟั ง
แสงสวางที่สองลอดฝูงคนออกมาสูความมืด เป็นแสงสวางที่เรานําเขามาในโลก
เพื่ อเชื่ อมความสัม พั นธ์ อั นดี กั บผู อื่ น ยิ่ งมี ค วามสัม พั นธ์ ซึ่ งกั น และกัน มากขึ้ น
แสงก็ยิ่งสวางมากขึ้นดวย เราสามารถนําแนวตั้งและแนวนอนในภาพของแวร์ ส
ไปประยุกต์ใชกับการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับพระเจาไดดวย เราฉลองของขวัญที่
พระเจา ประทานใหไดดวยการนมัสการสรรเสริญและโมทนาพระคุณพระองค์
แลวหันไปเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

-----------------------(Cover photo courtesy of the artist.  2010 Ain Vares. Prints of
cover art are available from www.ainvaresart.com.
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วันพุธ อ่าน สดุดี 78:1-7
พระองค์ทรงแต่งตั้งกฎหมายไว้ในอิสราเอล ซึ่งพระองค์ทรงบัญชา
แก่บรรพบุรุษของเราว่าให้แจ้งเรื่องราวเหล่านั้นแก่ลูกหลานของเขา
เพื่อชาติพันธุ์รุ่นต่อไปจะทราบเรื่องคือลูกหลานที่จะเกิดมา
และที่จะลุกขึ้นบอกลูกหลานของเขา (สดุดี 78:5-6)

ครอบครั ว ฝุ า ยคุ ณ พ อ ของดิ ฉั น ได รั บ มรดกที่ ส วยงามสื บ ทอดกั น เมื่ อ
ประมาณปี 1700 เป็นตนมา คุณปูุและคุณยารักและเลื่อมใสประวัติครอบครัว
และวงศ์ตระกูลของทานเสมอ จึงสงตอความรักนี้มาใหคุณพอและดิฉัน ดิฉันไดรับ
การอบรมสั่งสอนวาสักวันหนึ่งดิฉันจะเป็นผูรับผิดชอบมรดกของครอบครัวไว
จนถึงวันที่จะมอบใหคนรุนตอไป
เมื่ อ คิ ด ถึ ง เรื่ อ งมรดกนี้ แ ล ว ทํ า ให ดิ ฉั น เริ่ ม เปรี ย บเที ย บหน า ที่ ผู ดู แ ล
ทรัพย์สินในความรับผิดชอบ และคอยๆ ถายทอดความรักพระเจาใหแกลูกหลาน
ในอนาคต เหมือนกับที่ปูุยายินดีอบรมและสั่งสอนครอบครัวของเรา ใหรูจักรัก
และทะนุถนอมมรดกที่ไดรับ เชนเดียวกับที่พ ระเจาทรงเรียกคริส เตียนเราให
ภูมิใจฟูมฟั กความสัม พันธ์ กับพระเจ าไว และสงความเชื่อ ของเราไปยัง ผูที่จ ะ
ตามมาภายหลัง
อธิษ ฐาน ขา แตพ ระบิดาผูส ถิตในสวรรค์
โปรดประทานความสามารถในการ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ถ า ยทอดความรั ก อั น น า อั ศ จรรย์ ข อง
ขาพเจาจะมอบมรดกทาง
พระองค์แกคนรุนตอไปในอนาคต เพื่อให
ความเชื่อแกผูอื่นไดอยางไร
พวกเขาไดรูจักพระองค์ดวย ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
คริสเตน ไดสตาสิโอ (นอร์ธคาโรไลนา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูส ืบสกุล
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เรารักตนเองได้อย่างไร

วันพฤหัสบดี อ่าน มัทธิว 19:16-19
ธรรมบัญญัติที่สองนั้นคือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
ธรรมบัญญัติอื่นที่ใหญ่กว่าธรรมบัญญัติทั้งสองนี้ไม่มี (มาระโก 12:31)

พระเยซูตรัสถึงธรรมบัญญัติยิ่งใหญที่สุดประการที่สองวา “จงรักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง” ตลอดชีวิตที่ผานมาดิฉันไมเคยสนใจสามคําสุดทายของธรรม
บัญญัติข อนี้ที่บัญชาใหรั กตนเอง เพราะคิดวาดิฉันตองดีพรอมทุกอยางถึ งจะรั ก
ตนเองได และไม รู ว า จะยกโทษให ตนเอง
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ที่เป็นคนไมดีไดอยางไร ตลอดชีวิตจึงมีแต
เพราะพระเจาทรงรักขาพเจา
การตํ า หนิ ต นเองและรู สึ ก ไม ส บายใจ
ขาพเจาจะปฏิบัติตอตนเอง
จนกระทั่งไดรู ความจริงวา พระเจาทรงรั ก
ดวยความรักและเมตตา
และยอมรับดิฉันอยางที่เป็นอยูนี่แหละ
คําวา “อย่างที่เป็นอยู่ ” หมายความวาพระเจาทรงรักทั้งหมดที่เป็นดิฉั น
พระองค์ ทรงส งพระเยซูมาช วยเราให พ นบาปและสอนให รูวิ ธี ดํ ารงชี วิต เพราะ
พระเจ าทรงรั กเราโดยไม มีข อแม พระเยซู ทรงสอนเราให รั กศัตรู ของเราว า “จง
อวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่าน จงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี่ยวเข็ญท่าน” (ลูกา 6:28)
พระองค์ ทรงยอมยกโทษใหคนที่ ตรึ งพระองค์บนกางเขน ถ าดิ ฉันจะอวยพรศั ตรู
และปฏิบัติตอผูอื่นดวยความรักได ก็ตองทําเชนนั้นกับตนเองดวย
พระเจาจะทรงทํ างานในเราและทางเราไดก็ ตอเมื่อเรารู จั กรั กตนเองก อน
ถาเรารักและยอมรับตนเองเชนเดียวกับพระเจา เราจะรูสึกมั่นคงและมั่นใจใน
การรับใชผูอื่นไดดียิ่งขึ้น
อธิษฐาน ขาแตพระเจาที่รัก โปรดชวยขาพระองค์ทั้งหลายใหรักตนเอง เพื่อจะ
ปฏิ บั ติต ามพระบั ญชาที่ ทรงใหรั ก เพื่อ นบ านของข า พระองค์ไ ด ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
ปามีลา คราว (เดลลาแวร์)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูที่พยายามรักตนเอง
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เป็นเพื่อนกัน
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วันศุกร์ อ่าน ยอห์น 15:9-17
เราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบ
ว่านายทาอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยิน
จากพระบิดาของเรา เราได้สาแดงแก่ท่านแล้ว (ยอห์น 15:15)
ระหวางหยุดพักรอนระยะยาว ผมหาเวลาไปเยี่ยมเพื่อนเกาคนหนึ่งซึ่งเคย
เป็นทหารเรือดวยกันแตไมไดเจอมานานหลายปีแลว ผมแปลกใจที่พ บวาเรา
ยังคงสนิทสนมกันเหมือนเมื่อหลายปี
ข้อคิดสําหรับวันนี้
กอนโนน เราไดแลกเปลี่ยนประสบการณ์
พระเยซูทรงเป็นเพื่อนของเราเสมอ ใหกันฟังอยางมีความสุข
การเริ่ ม ต น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พระเยซูก็เหมือนกับการรื้อฟื้นความเป็นเพื่อนที่หางเหินกันมานาน เมื่อเกิดขึ้นแลว
ทําใหรูสึกวาเรานาจะเป็นเพื่อนกันมานานกอนหนานี้ พระเยซูทรงเป็นทั้งเพื่อน
และยิ่งกวาเพื่อนของเรา พระองค์ทรงเดินไปไหนตอไหนกับเราทุกแหงหน และ
ทรงรวมทนทุ กข์ ที่เกิ ดขึ้น ในชีวิต ของเรา พระองค์มิ เพี ยงแตทรงรู วาเรากํ าลั ง
ผา นพบสิ่งใดอยูเทา นั้น แตทรงสัญญาวาจะเติมเต็ มความสุขความยินดีใหชนิด
ที่เราจะหาไมไดจากที่ใดอื่น
แตเราอาจจะพลาดโอกาสไดติดสนิทกับพระเจาผานทางพระเยซูก็ได
เพราะมีหลายสิ่งคอยขัดขวาง เชน ธุรกิจในชีวิต ความหลงระเริงกับเรื่องบันเทิงใจ
อยูเป็นนิจ วัฒนธรรมที่บอยครั้งคอยขัดขวางมิใหเราคิดอยากติดตอกับพระเจา
เมื่อคิดไปเยี่ยมเพื่อนผมตองลงมือทําฉันใด ความสัมพันธ์กับพระเจาเราก็ตองทํา
สวนของเราดวยฉันนั้น พระเยซูทรงตามหาเรามาตั้งแตตน จึงขึ้นอยูกับเราวา
จะแสวงหาและฟังเสียงพระองค์หรือไม พระคัมภีร์ที่อานวันนี้เป็นการเริ่มตนอยาง
นาอัศจรรย์ยิ่ง
อธิษฐาน ขา แตพ ระเยซูคริส ต์ พระองค์เสด็จ จากสวรรค์มาอยูกับขาพระองค์
ทั้งหลาย ขอทรงจูงใจขา พระองค์ใหเสาะหาทางเพื่อจะรูจักพระองค์ และใหมี
ความยินดีทวมทนเมื่ออยูจําเพาะพระพักตร์ของพระองค์ ในพระนามพระเยซู คริสต์
อาเมน
เดฟ แคสเวลล์ ( อาร์คันซอ)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน เพื่อนที่อยูหางไกล
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ทางชีวิตที่ถูกต้อง

วันเสาร์ อ่าน ยอห์น 14:1-31
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต”
(ยอห์น 14:6)

ดิฉันชอบขับรถ และชอบฟังเพลงกับชมวิ วธรรมชาติ ที่พระเจาทรงสราง
ขณะขับรถ เมื่อหลายเดือนกอน ตอนขับรถไปเยี่ยมญาติที่หมูบานซึ่งคุนเคยและ
คิดวาตนเองรูจักทางดี พอถึงทางแยกดิฉันอานปูายบอกทางและขับรถออมวงเวียน
แตออกผิดทาง ยิ่งเมื่อเกิดพายุก็ยิ่งทําใหงงไปหมด
ดิฉันขับรถไปไกลหลายกิโลเมตรและพยายามหาทางที่จะไปใหพบ เพราะ
ความวิตกกังวลบวกกับความหัวเสีย ดิฉันจึงตัดสินใจวาจําเป็นตองกลับไปวงเวียน
ที่ดิฉันขับรถเลี้ยวออกมาผิดทาง
เหตุการณ์นั้น เตือนใจดิฉันใหคิดถึงความรูสึกหวาดกลัวเมื่อรูวาตนเองดําเนิน
ชีวิตตามความเชื่อผิดพลาดอยูบอยครั้ ง และคิดวาจะแกไขดวยตนเองโดยไมพึ่ง
พระเจา แตก็ยิ่งหางจากพระเจามากขึ้น ดิฉันตองหยุดและหันมาขอความชวยเหลือ
จากพระองค์ แทนที่จะพยายามยามหาทางที่ถูกตองดวยตนเอง
ขณะอธิษฐานขอใหพระเจาทรงชี้ทางออกจากความยุงเหยิง จึงรูความจริง
วาสิ่งที่พระเยซูทรงวางเป็นแบบอยางไวแลว คือ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ทางที่ เราควรเดิ น ตามไป ดิฉัน จึงขอบพระคุ ณ
วันนี้ขาพเจาจะหาทาง
องค์พระผูเป็นเจาของเรา
ที่พระเจาทรงชี้นํา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบคุณพระองค์ที่ทรง
ชวยขาพระองค์ทั้งหลายใหพบทางดําเนินชีวิ ตที่ถูกตอง ในพระนามพระเยซูคริสต์
อาเมน
ลิดิยา เปโตรวา (เพลเวน บัลแกเรีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนขับรถ
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เราเป็นของพระเจ้า
วันอาทิตย์ อ่าน สดุดี 147:1-9
พระองค์ทรงรักษาคนที่ชอกช้าระกาใจ
และทรงพันผูกบาดแผลของเขา (สดุดี 147:3)

5 พ.ย
2017

เชาวันอาทิตย์ครั้งหนึ่ง ขณะนั่งรอใหการนมัส การเริ่มตน ดิฉันรูดซิปปก
พระคัมภีร์ออก เห็นขางในมีบัตรเชิญไปรวมพิธีศพและมีรูปของผูที่จากไปอยูกับ
พระคริสต์หลายใบ เชนรูปบุตรชายของศิษยาภิบาล เพื่อนบานที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุ
ที่ถนน หญิงสาวคนหนึ่งที่เสียชีวิตเพราะเป็นมะเร็ง นองสาวของดิฉันที่หลับใหลตาย
หลานสาวของดิฉันที่เสียชีวิตกะทันหัน
ข้อคิดสําหรับวันนี้
เพราะหั ว ใจล ม เหลวเมื่ อ อายุ 36 ปี
ขาพเจาไมไดอยูเดียวดาย
หญิง ชราอายุ 98 ปีส มาชิก คริ ส ตจัก ร
เพราะเดี๋ยวนี้มีพระเจาทรงอยูดวย ทีเ่ คยบอกวาทานคอยไมไหวอยากจะไป
อยูกับองค์พระผูเป็นเจาแลว
ขณะนั่งรอและฟังเพลงปลอบใจที่บรรเลงกอนนมัสการ ดิฉันรูสึกอยาก
อธิษฐาน จึงอธิษฐานเผื่อคนที่จากไปอยูกับพระเจาบนสวรรค์แลว อธิษฐานรําลึก
ถึงครอบครัวของทานเหลานั้นที่ถูกทอดทิ้งใหเศราใจอยูเบื้องหลัง และทูล ขอ
ใหดิฉันเขาใจตนเอง เสร็จแลวก็ขอบคุณพระเจา ดิฉันรูสึกปลอดภัยยิ่งนักที่ได
อยูใตฤทธานุภาพ และไดอยูจําเพาะพักตร์พระคริสต์ผูทรงคืนพระชนม์ ชางนาชื่นใจ
ที่รูวาพระจาทรงไดยินคําอธิษฐานของเรา และทรงปลอบใจในยามที่เราประสบ
วิกฤตกาล พระองค์ไมเคยทอดทิ้งหรือจากเราไป ไมวาจะในชีวิตนี้หรือเมื่อตายไป
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ผูทรงชวยชูใจ ขอบพระทัยสําหรับพระคุณที่ทรงโอบกอด
ขาพระองค์ทั้งหลายไวใกลชิด ขณะที่ข าพระองค์รูสึกสูญเสี ยและทําอะไรไมถู ก
อยูนั้น ขอใหขาพระองค์ดํารงชีวิตอยูตอไป เพื่อผูอื่นจะไดรูวาพระองค์ทรงปลอบใจ
พวกเขาดวย ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
กลีนิส เอ็ม. เบเลค (ออนทาริโอ แคนาดา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน สมาชิกคริสตจักรที่เสียชีวิตปีนี้
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ลงทุนฝ่ายวิญญาณ

วันจันทร์ อ่าน ปัญญาจารย์ 12:1-7
ในปฐมวัยของเจ้า เจ้าจงระลึกถึงพระผู้เนรมิตสร้างของเจ้า
ก่อนที่ยามทุกข์ร้อนจะมาถึง (ปัญญาจารย์ 12:1)

เช า ตรู วั น หนึ่ ง ขณะทํ า กิ จ วั ต รประจํ า วั น และถื อ กาแฟเดิ น ไปที่ ทํ า งาน
ผมเริ่มตนดวยการฟังเพลงใหมที่ไดยินจากโบสถ์เมื่อวันกอน พอเพลงจบโทรศัพท์
ของผมก็เริ่มเลนเพลงนมั สการเกาๆ โดย
อัตโนมัติ เป็ นเพลงที่ ไมไดยินมาหลายปี
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ขณะที่ เพลงบรรเลงอยู นั้นผมคิดถึงความ
ขาพเจาจะบันทึกความทรงจํา
ซื่อสัตย์ของพระเจาจึงทําใหมีกําลังใจขึ้น
เพื่อรําลึกถึงความซื่อสัตย์
เป็นระยะๆ ผมฟื้นความทรงจําทั้งเรื่องดี
ของพระเจาไดอยางไรในวันนี้
และเรื่องรายที่สุดในชีวิต ตั้งแตเริ่มรูจักกับ
เพื่อจะมีกําลังใจในวันพรุงนี้
ภรรยาจนถึงสาเหตุตางๆ ที่กดดันผมตอน
เรียนที่ วิทยาลั ย ผมคิดขอบใจตนเองตอนเป็ นหนุม และคิดถึ งพระเจ าเพื่อให มี
กําลังใจในวันนี้ เมื่อหวนคิดถึงความซื่อสัตย์ของพระเจาหลายตอหลายครั้ง และนึก
แปลกใจวาที่ผมลงทุนในชีวิตฝุายวิญญาณเพื่อรักษาความเชื่อไวจนถึงวัยชรานั้น
ดีอยางไรหรือ
ขอพระคัมภีร์ที่อางถึงขางบนนี้ เตือ นใหเราฝึกฝนความเชื่อไวกอนจะเกิด
ความเดือดรอน การบํ ารุ งรั กษาความสัมพันธ์ ของเรากับพระเจ าไว ตลอดชีวิ ต
ชวยใหรําลึกถึงความซื่อสัตย์ของพระเจาตอนที่ชีวิตถูกทาทาย เชน ถูกมะเร็งคุกคาม
ความสัมพันธ์แตกแยก คนที่เรารักเสียชีวิตไป เป็นตน ไมวาอยูวัยไหน เราก็มี
ความเขมแข็งเพื่อจะฟันฝุาวันพรุงนี้ไปใหได ถาวันนี้เราลงทุนรักษาความสัมพันธ์
กับพระเจาไวก็วางใจไดเลยวา พระองค์จะทรงพาเราใหผานพนจนไปไดไมวาอนาคต
จะเป็นอยางไร
อธิษฐาน ขาแตพระเจาที่รัก วันนี้โปรดประทานกําลังใจใหขาพระองค์ทั้งหลาย
รําลึกถึงพระองค์ เพื่อจะวางใจในความซื่อสัตย์ของพระองค์จนตลอดชีวิตของ
ขาพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เยเรมี สจ฿วต (แมสซาชูเสตส์)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนที่กําลังสูแรงกดดันในชีวิต
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หว่านพืช

7 พ.ย
2017

วันอังคาร อ่าน 1 โครินธิ์ 15:50-58
คาที่กล่าวไว้นี้เป็นความจริง คือ “คนหนึ่งหว่านและอีกคนหนึ่งเกี่ยว”
(ยอห์น 4:37)
คุณมิ ลเดร็ ด ครู สอนรวี วารศึ กษาของดิ ฉั น ท านอยู ในความคิ ดและจิ ตใจ
ของดิฉันเป็นพิเศษ ดิฉันไมเคยลืมบทเรียนหรือแบบอยางความเชื่อคริสเตียนที่ทรง
พลังของทาน
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ดิฉันพบทานครั้งสุดทายเมื่อ 25 ปี
วันนี้ขาพเจาจะหวานอะไร
ก อนโน น เมื่ อเร็ วๆ นี้ เรามี โอกาสดี ได
ใหเกิดเมล็ดพันธุ์แหงความเชื่อ
ติ ดต อกั นอี ก หลั งจากบอกท านให รู ว า
ดิฉันถวายชีวิ ตเพื่อพระคริ ส ต์แลว ครู มิล เดร็ดพูดติ ดตลกวา “ครู ไม่เ คยรู้ว่า มี
นัก เรียนของครูค นใดซึมซับ สิ่งที่ค รูสอน จําได้แ ต่ว่านัก เรียนชอบมองนอก
หน้าต่างและคอยดูนาฬิกาอยากให้ถึงเวลาเลิกเรียนเร็วๆ แต่เมื่อได้พูดกับเธอ
ครูถึงรู้ว่าอย่างน้อยก็มีเมล็ดพันธุ์ที่ครูหว่านเมล็ดหนึ่งเกิดดอกออกผล ช่างเป็น
รางวัลของครูจริงๆ”
บอยครั้งเราหวานพระกิตติคุณดวยการทําความดีหรือใหคําปรึกษาโดยไมรูวา
ในที่สุดผลจะเป็นอยา งไร เราอาจจะสงสัยเหมือนกับครูมิล เดร็ดที่คิดวานาจะ
เสียเวลาเปลาก็ได หลังจากที่ไดสนทนากับทาน ดิฉันถึงรูความจริงวา เราไมมีทาง
รูหรอกวาผลของการทําดีของเราจะเป็นอยางไร รูแตวาพระเจาทรงเรียกเราให
รับใชดวยความเชื่อ และทําตามแบบอยางขององค์พระผูเป็นเจาดวยการหวาน
เมล็ดพันธุ์ลงไป แลวพระเจาจะทรงทําใหเกิดผล
อธิษ ฐาน ขา แตพ ระเจา ที่รัก โปรดประทานใจที่ซื่อสัตย์และโอบออมอารีแ ก
ขา พระองค์ ทั้ง หลาย เพื่ อจะได ใ ชชี วิ ตของข าพระองค์ใ ห เป็ น พระพรแกผู อื่ น
ดวยคําพูดและการกระทําของขาพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
โมนิกา เอ. แอนเดอร์มานน์ (นิวยอร์ก)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ครูสอนรวีวารศึกษา
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8 พ.ย
2017

ทรงยกภาระให้
วันพุธ อ่าน ยากอบ 5:13-16
จงสารภาพบาปต่อกันและกัน (ยากอบ 5:16)

เชาตรูวันหนึ่ง เพื่อนบานวัยชรามากดกริ่งประตูหนาบานของดิฉัน และ
บอกวา “โปรดหยิบพระคัมภีร์ของคุณอ่านยากอบ 5:16 นั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้
ผมมาที่นี่”
ดิฉันรูสึกประหลาดใจ ผูชายคนนี้เกษียณจากการเป็นครูใหญและผูนํา
ชุมชนแลว ทานเป็นคนหนึ่งที่ผูคนยอมรับนับถือวาเป็นคริสเตียนตัวอยาง และ
จัด ใหมี ก ารประชุ มนมั ส การที่ บ านทุ กสั ป ดาห์ เป็ น ประจํา ดิ ฉั นได ยิน ว าท า น
ตองการสารภาพบาปจึงอธิษฐานเพื่อทาน ประสบการณ์นี้ชวยใหดิฉันถอมใจ
อยางยิ่ง
ตั้งแตนั้นเป็นตนมา ขอพระคัมภีร์สําหรับอานวันนี้มีความหมายสําหรับ
ดิฉันวา การสารภาพบาปคือการยอมรับความออนแอ ซึ่งตองการความไววางใจ
กันและกัน พระเยซูตรัสวา “บรรดาผู้ทํางานเหน็ดเหนื่อ ยและแบกภาระหนัก
จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข” (มัทธิว 11:28)
การสารภาพผิดทําใหเราผอนคลาย
และมีสันติสุข พระเยซูคริส ต์เทานั้นที่ใ ห
ข้อคิดสําหรับวันนี้
เมื่อสารภาพ ขาพเจาเปิดใจรับ เกิ ด ความมั่ น ใจ รั บ กํ า ลั ง ใจ มี กํ า ลั ง ที่
เข ม แข็ ง รั ก ษาโรค และอภั ย โทษที่ เ รา
การอภัยบาปจากพระคริสต์
จําเป็นตองไดรับ
อธิ ษ ฐาน ข า แต พ ระเยซู ค ริ ส ต์ องค์ พ ระผู เ ป็ น เจ า ของข า พระองค์ ทั้ ง หลาย
ขอบพระคุณที่ทรงเขาพระทัยความออนแอของขาพระองค์ทั้งหลาย และที่ทรง
แบกภาระแทน โปรดประทานความเข มแข็ง ใหขณะที่ขา พระองค์รับ ฟังและ
อธิษฐานเพื่อผูอื่น ขออธิษฐานตามที่พระองค์ทรงตรัสสอนวา “ข้าแต่พ ระบิด า
แห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็น
ที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่...... สืบๆไปเป็นนิตย์ ”
อาเมน
มารีย์ บราอัม (เคปทาวน์ อัฟริกาใต)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน เพื่อนบานของขาพเจา
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เตือนความจํา

9 พ.ย
2017
วันพฤหัสบดี อ่าน ลูกา 11:5-13
“ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน
ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรงประทาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์” (ลูกา 11:13)
หลังโบสถ์เลิกแลวครอบครัวของเราเดินทางไปที่รา นขายขนมปังเบเกิล
และซื้อมาหลายชนิดรวมทั้งหมด 12 ชิ้น ลูกๆ ที่โตแลวพากันเลือกไดตามใจชอบ
ผมกั บ ภรรยาและลู ก คนเล็ ก แบ ง กั น เรา
ข้อคิดสําหรับวันนี้
รับประทานเป็นอาหารกลางวัน สวนที่เหลือ
วันนี้ขาพเจามองหาอะไร
ผมเก็บไว พวกลูกพากันถามวาพรุงนี้พวกเขา
ที่เตือนใจใหคิดถึงความรัก
จะรับประทานเป็นอาหารเชาไดไหม ผมตอบ
ของพระเจา
ลูกสาวทั้งหกคนอยางเดียวกันวา “ได้จ้ะ”
เชาวันรุงขึ้น ผมรูสึกประหลาดใจที่พวกเขาลังเลไมมาขอขนมปังเบเกิลเป็น
อาหารเชา จึงถามวาพวกลูกๆ วาลืมที่ผมอนุญาตไวเมื่อวันกอนแลวหรือ พวกเขา
ยิ้มเห็นไรฟันและตอบวา “หนูลืมไป” หรือ “ผมจําไม่ได้แล้ว” หรือ “หนูอยากรอ
ให้แน่ใจก่อน”
บางครั้งผมเองก็ลืมหลายอยางที่พระเจาทรงสัตย์ซื่อตอผม ดั่งชีวิตของลูกๆ
ถึงผมจะลืมวาพระเจาทรงรักผมมากเพียงใด แตก็ดีใจที่พระองค์ยังทรงเลี้ยงดูแล
ยังจัดเตรียมปัจจัยตางๆ ที่จําเป็นไวให ยังประทานสิ่งเตือนใจใหระลึกถึงความรัก
ของพระองค์ และยังทรงย้ําใหแนใจครั้งแลวครั้งเลา
อธิษ ฐาน ขา แตพ ระเจ า ผูท รงพระคุ ณ ขอทรงใหอ ภัยที่ ขาพระองค์ทั้ง หลาย
ไมเห็นความรักมั่นคงของพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงอดทนกับความสงสัยของ
ขาพระองค์เสมอ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แคสเซียส รู (เซาธ์คาโรไลนา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูที่สงสัยความรักของพระเจา

13

10 พ.ย
ปรับเปลี่ยนความฝัน
2017
วันศุกร์ อ่าน ยอห์น 12:20-26
ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไป ก็จะคงอยู่เป็น
เมล็ดเดียว แต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้ว ก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก (ยอห์น 12:24)
ดิฉันกับสามีแตงงานกันมาแลว 30 ปี เมื่อคิดถึงเดือนแรกๆ ในชีวิต สมรส
ของเรา ดิ ฉันยังจํา แผนการและความฝันของเราได แตดิฉันเกิดปุ วยดวยโรค
เรื้อรังทําใหความหวังตางๆ ของเราสูญสิ้น สุขภาพของดิฉันบังคับใหเราตองปรับ
วิถีชีวิตครั้งใหญ เราตองดิ้นรนตลอดเวลาขณะประสบความทุกข์ลําบาก แตก็ยัง
ยึดมั่นในความรักและการถวายตัวของเราไวได
ดิฉันตองใชเวลาถึง 30 ปีจึงเขาใจวา พระเจาทรงใชเรื่องของดิฉันเป็นกําลัง
ใหผูอื่น ตอนที่ดิฉันรูจักวิธีพูดถึงความทุกข์และความสามารถที่มีอยูอยางจํากัด
ของตนเอง ถึงไดเขาใจความจริงวาฤทธานุภาพของพระเจาปรากฏอยางเดนชัด
ทางความออนแอของดิฉันไดอยางไร เมื่อแบงปันเรื่องชีวิตใหผูอื่นฟัง ดิฉันรูสึกทึ่ง
เมื่อคิดถึงความลึกซึ้งแหงความรักและพระเมตตาของพระเจา เรื่องที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตของดิฉันทําใหผูอื่นวางใจในพระเจาอยางลึกซึ้งและมีความเชื่อเขมแข็งมาก
กวาเดิมได
เปาโลเตือนสติเราไวใน 2 โครินธ์
ข้อคิดสําหรับวันนี้
12:9 วา ฤทธิ์เดชของพระคริสต์ปรากฏ
การทดลองที่เกิดขึ้น เป็นการ
เต็มขนาดในความอ อนแอของเรา เมื่ อ
เตรียมขาพเจาไว เพื่อหนุนใจ
ผูอื่นใหวางใจในพระเจา
พูดถึงการทดลอง เราไมไดเนนที่ปัญหา
ของเราเทา นั้น แตบอกผูอื่นใหรูดวยวา
พระเจาทรงชวยและทรงอดทนเพื่อเรา มากแคไหน ไมวาจะเผชิญสิ่งใดๆ ชีวิต
เราก็สามารถเป็นพระพรและกําลังใจใหผูอื่นได
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาที่รัก โปรดฟื้นความหวังของขาพระองค์ทั้งหลาย และ
ชวยข า พระองค์ห นุนใจผูอื่นถึ งความรักและชื่อ สัตย์ข องพระองค์ อธิษ ฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
โดโรธี เลิฟ (แคลิฟอร์เนีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังฉลองครบรอบวันแตงงาน
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ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้

11 พ.ย
2017

วันเสาร์ อ่าน 1 โครินธิ์ 12:12-26
พระมรรคาทั้งสิ้นของพระเจ้าเป็นความรักมั่นคง
และความสัตย์จริง แก่บรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาและบรรดาพระโอวาท
ของพระองค์ (สดุดี 25:10)
ระหว า งสงครามเกาหลี ผมเป็ น ทหารเรื อ หนุ ม ที่ ไ ด รั บ มอบหมายให
ทําหนาที่ในเรือรบของสหรัฐที่ชื่อจอมพิฆาต หนาที่ของเราคือติดตามเรือบรรทุก
อากาศยานเพื่อคอยชวยเหลือนักบินที่บินลงทางวิ่งพลาดจนตกทะเล
หนาที่ของเราสวนหนึ่งคือคอยคุม
ข้อคิดสําหรับวันนี้
กั น เรื อ บรรทุ ก อากาศยานของสหรั ฐ
ขาพเจาจะใชของประทาน
ตอนที่ นั ก บิ น บิ น กลั บ มาที่ ฐ านทั พ เรื อ
จากพระเจารับใชผูอื่นไดอยางไร พวกเขาจะบินหางจากทายเรือประมาณ
หนึ่ง ไมล์ แลว บิน ตรงมาจอดที่ ดาดฟู า
ของเรือ ภายหลังเราติดตามเรือบรรทุกอากาศยานของออสเตรเลีย นักบินของ
พวกเขาบินลงจอดตางกับของพวกเรา
พวกเขาบินตรงไปที่เรือแลวเลี้ยวทันทีกอนจะบินลงจอดบนดาดฟูา ผมชอบ
วิ ธี บิ น ของชาวออสเตรเลี ย จริ ง ๆ ที่ พ วกเขาดู เ หมื อ นจะกล า หาญกว า นั ก บิ น
อเมริกัน แตทั้งสองก็บินลงจอดไดอยางชํานาญแมจะใชเทคนิคตางกัน
ตั้ ง แต นั้ น มา ผมคิ ด ถึ ง วิ ธี ว า จะประยุ ก ต์ ภ าพที่ เ ห็ น นี้ กั บ การรั บ ใช ข อง
คริสเตียน ที่บางคนรับใชเงียบๆ ไมโฉงฉางแตสม่ําเสมอ บางคนรับใชดวยการ
แบงปันพระกิตติคุณอยา งดุเดื อดและรอนรน ไมวาจะรับใชแบบไหนพระเจา
ก็ทรงนําเราในการรับใชไดเหมือนกัน เราควรทําโดยไมลังเลหรือปฏิเสธเพราะ
รูวา พระเจาทรงประทานวิธีตางๆ ซึ่งลวนแตสําคัญในการประกาศพระคุณของ
พระองค์แกเราแตละคน
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอทรงนําขาพระองค์ทั้งหลายในการเป็นพยานตอไป
ดวยความเชื่อมั่นวา พระองค์ทรงมอบของประทานที่เหมาะสมแกขาพระองค์
แตละคน เพื่อใหสืบสานพระกิตติคุณแหงความรักของพระองค์ตอไป ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
เคน คลาร์ (ไอดาโฮ)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน นักบินและลูกเรือ
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ความรักไม่สูญสิ้น
12 พ.ย
2017
วันอาทิตย์ อ่าน โรม 5:1-11
ความรักไม่มีวันสูญสิ้น แม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสูญไป
แม้การพูดภาษาแปลกๆ นั้น ก็จะมีเวลาเลิกกัน
แม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสูญไป (1 โครินธิ์ 13:8)
ฤดูรอนที่แลว ดิฉันทํางานเป็นผูชวยคายอบรมเด็กกอนวัยเรียนแหงหนึ่ง
สัปดาห์ละสามวัน พวกเด็กๆ อายุสองและสามขวบเรียกดิฉันวา “ครูลิลี่” เราใชนิ้ว
วาดรูปหนอนผีเสื้อดวยสีน้ํา และเลนเรื่องสมมุติกันที่ส นามเด็กเลน ดิฉันชอบ
งานนี้มาก สิ่งที่ยากที่สุดก็คือตอนที่พอแมพาเด็กมาสงทุกเชา แตละวันเด็กหลายคน
ก็ไมอยากจากพอแมของตน แมวั นกอนจะสนุกมากก็ตาม ดิฉันตองเตือนเด็กๆ
กอนวัยเรียนที่รองไหโยเยวาพอแม
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ของพวกเขาจะกลั บมาแน พอถึ ง
ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น
ความรักของพระเจาจะไมมีวันสูญสิ้น ตอนบ า ยพ อ แม เ ด็ ก จะมารั บ และ
ทั ก ทายลู ก ของตนด ว ยความดี ใ จ
เหมือนที่ดิฉันบอกใหเด็กๆ เกิดความมั่นใจไมมีผิด
หลายครั้งเมื่อรูสึกวาพระเจาทรงอยูหางไกล เราอาจจะพบวาจิตใจของ
เราวาวุนเหมือนเด็กกอนวัยเรียน แตพระเจาจะทรงกลับมารับเราเหมือนพอแม
ของพวกเขา พระคัมภีร์ที่อานวันนี้เป็นจดหมายที่เปาโลเขียนไปถึงชาวโครินธ์
ทานอธิบายใหเขาใจลักษณะพิเศษของความรัก และเตือนวา “ความรักไม่มีวัน
เลื่อมสูญ” เมื่อใดทีเ่ รารูสึกหมดหวังก็วางใจไดเลยวาพระเจาทรงประทับอยูกับ
เราเสมอ ความรักของพระองค์จะชวยชูใจและทําใหเราเขมแข็งขึ้น
อธิษฐาน ขาแตพระเจาที่รัก โปรดชวยขาพระองค์ทั้งหลายใหระลึกวาความรัก
ของพระองค์อยูกับขาพระองค์เสมอ แมเมื่อชีวิตประสบความเดือดรอน ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
ลิลี ไฮเซอร์ (นอร์ธคาโรไลนา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน พี่เลี้ยงเด็ก
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ฉลองวันเกิด

13 พ.ย
2017
วันจันทร์ อ่าน สดุดี 103:1-5
จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า และทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้า
จงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ (สดุดี 103:1)
แตกอนผมเคยรอใหถึงวันเกิดของผม วันเกิดปีที่16 เป็นวันสําคัญที่ผ ม
รอคอยดวยใจจดจอ ผมไมเพียงแตจะตื่นเตนที่ไดรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และ
สามารถขับไปไหนมาไหนไดเทานั้น แตยังตื่นเตนที่ผมโตเป็นหนุมแลวดวย
พอผมชราลง วันเกิดก็หมดความสําคัญลง ผมไมรอดวยความหวังใหถึงวันนั้น
และฉลองอยางไมคอยเต็มใจเทาไรนัก แตเมื่อเร็วๆ นี้ ทัศนคติของผมเปลี่ยนไป
เมื่ อ ได อ า นและไตร ต รองพระคั ม ภี ร์ ที่
อานวันนี้ ผูแตงเพลงสดุดีพูดถึงวิธีตางๆ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ที่พระเจาทรงอวยพระพรทาน
วันเกิดของเราชวยใหเรารําลึกถึง
เราชอบบนถึงความทุกข์ทรมาน
ความสัตย์ซื่อของพระเจา
และความสามารถถดถอยซึ่ง มาพรอ ม
กับวัยชรา แตผูแตงเพลงสดุดีชวยใหเราชื่นใจที่จะฉลองวันเกิดไดมากโข พระเจา
ทรงยกโทษความบาปใหเรา ทรงไถเราจากความตายใหมีชีวิตใหม และทรงเติม
เต็มชีวิตของเราใหเปี่ยมดวยความรักและความหวัง พระเจาทรงอวยพรผูแตง
เพลงทา นนี้ โ ดยทรงประทั บอยู ด ว ยและทรงจั ด เตรี ย มสิ่ง ดี ใ หท า นตลอดชี วิ ต
พระคัมภีร์ขอที่อา งไวขา งบนนี้คือคําตอบที่ดีสําหรับเรา ทําใหเราเขาสูวัยชรา
ไดดวยใจโมทนาพระคุณพระเจา วันเกิดเตือนเราใหรําลึกถึงความชื่อสัตย์ของ
พระองค์ และทํ า ใหเ ราเขาใกลวันที่ จ ะไดอยูจํ าเพาะพระพักตร์พ ระเจา ผู ทรง
อวยพระพรใหตลอดวันคืนแหงชีวิตของเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอทรงเตือนใจขาพระองค์ทั้งหลายวา การยางเขาสูวัยชรา
หมายความวา ขา พระองค์ยางเทาเขาใกลพ ระองค์มากขึ้น โปรดใหจิตใจของ
ข า พระองค์ ถ วายสาธุ ก าร และให ริ ม ฝี ป ากของข า พระองค์ ทั้ ง หลาย แซ ซ อ ง
สรรเสริญพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เวเนย์ กรีนาวอลต์ (อิลลินอยส์)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ฉลองวันเกิดวันนี้
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14 พ.ย
พระเจ้าแห่งฤดูกาลของเรา
2017
วันอังคาร อ่าน สดุดี 1:1-6
มีฤดูกาลสาหรับทุกสิ่ง...มีวาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง
(ปัญญาจารย์ 3:1-2)
อีกหนึ่งสัปดาห์ลูกสาวของดิฉันจะเขาวิทยาลัย การออกจากบาน จากการ
มีชีวิตอยูอยางปลอดภัยในครอบครัวคริสเตียน เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ
ดิฉันกับสามีก็รูสึกหนักใจและเป็นหวงเรื่องความปลอดภัยของลูกสาววาจะใชชีวิต
อยางอิสระไดอยางไร จะเรียนไหวไหม และจะคบเพื่อนที่ดีไดหรือไม เมื่อดิฉัน
อธิษฐานถึงเรื่องนี้และอา นปัญญาจารย์ 3:1-2 พระเจาทรงเตือนดิฉันวานี่เป็น
เวลาถอนและเวลาปลูก ลูกสาวของเรากําลังจะถูกถอนไปปลูกที่อื่น เหมือนที่เรา
ถอนตนกลาจากถาดเพาะชําขนาดเล็กไปปลูกลงในสวน เมื่อเริ่มปลูกใหมๆ ตนกลา
จะเฉาลงเล็กนอย แตในที่สุดรากของมันจะสามารถขยายออก ชวยใหตนกลาสูง
และแข็งแรงขึ้น นี่คือความหวังของดิฉันผูเป็นแมที่มีตอลูกสาว
เราทุ กคนจะพบความเปลี่ ยนแปลงที่ ทํ า ให ลํ า บากใจ แต ดิ ฉัน รู สึ ก มี
กําลังใจเพราะรูวาพระเจาจะทรงนําเราผานทุกฤดูกาลแหงชีวิต เมื่อรูวาพระเจา
ทรงควบคุมวาระและฤดูกาลในธรรมชาติ เราไมจําเป็นตองกลัวเพราะเมื่อฤดูกาล
ของชีวิตอยางหนึ่งสิ้นสุดลงฤดูใหมก็จะเริ่มตน ถามองยอนหลังไป เราจะพบวา
ที่พ ระเจา ประทับอยูดวยนั้ นเป็นกําลังใหเรามาโดยตลอด ถามองไปขางหน า
เราก็วางใจไดวาพระองค์จะทรงประทับ
อยูดวยไมวาเราจะไปที่ไหน
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ดวยความชวยเหลือจากพระเจา
อธิ ษฐาน ข า แต พระเจ า ขอบพระคุ ณ
ขาพเจาจะยอมรับฤดูกาลใหมๆ
ที่ทรงอยูดวยตลอดทุกฤดูกาล โปรดชวย
ข า พระองค์ ทั้ งหลายให มองดู พ ระองค์
ในชีวิตได
เพื่ อทู ล ขอการทรงนํ า ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
โจแอน แคมเบลล์ (กอเตง อัฟริกาใต)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน นักศึกษาวิทยาลัยปีแรก
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สําคัญในสายพระเนตร

15 พ.ย
2017

วันพุธ อ่าน 1 ซามูเอล 16:1-12
ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง
เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่าน
ทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้
ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์
(1 เปโตร 2:9)
เมื่ออา นพระคัมภีร์ประจําวันนี้ ดิฉันนึกสงสัยวา ตอนที่ซามูเอลขอดูตัว
ลูกชายทุกคนของเจสซี ทําไมทานใหดาวิดไปเลี้ยงแกะในทุงหญา ทานคงลืมดาวิด
ไปหรือไมก็เห็นวาดาวิดไรความสําคัญ เจสซีจ ะเห็นอยางไรนั้นไมสําคัญเทากับ
ที่พระเจาทรงเห็น พระองค์ทรงเลือกเจิมดาวิดใหเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล และ
พระเยซูคริสต์จอมราชันทรงมาเกิดในราชวงศ์ของดาวิดนี่แหละ
บางครั้ ง เราอาจจะรู สึ ก ว า ตนเองถู ก
มองขามเหมือนดาวิด เราไมไดรับเชิญใหรั บ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
เราทุกคนมีความสําคัญใน ตํ า แหน ง ที่ ป รารถนา ไม ไ ด รั บ เชิ ญ ให อ ยู ใ น
สายพระเนตรของพระเจา คณะกรรมการ ไมไดเขารวมทีม รูสึกวาไมมี
ใครรั ก และต อ งการ ถึ ง คนอื่ น จะเห็ น ว า เรา
ไมใชคนสําคัญ แตพระเจาทรงเลือกเราที่ถูกลืมเหมือนดาวิดที่ถูกบิดาของทาน
หลงลืม พระองค์มิไดทรงทิ้งเราไวในทุงหญา แตทรงรักเราโดยไมมีขอแม
ถาเรารูสึกวาตนเองไรคุณคา ไรคนเหลียวแล ขอใหจํา ไววาความเห็นของ
พระเจาเทานั้นที่สําคัญอยางแทจริง พระองค์ทรงเห็นวาเราทุกคนเป็นบุตรสาว
และบุตรชายของพระองค์
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงเห็นวาขาพระองค์ทั้งหลายมี
คุณค า มาก จึ งให พ ระเยซู คริ ส ต์มาช วยนํ าข าพระองค์ ทั้ งหลาย ให มี ชี วิ ตครบ
บริบูรณ์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แซนดี แคว็นด์ (เท็กซัส)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนหนุมสาวที่รูสึกวาถูกทอดทิ้ง
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16 พ.ย
2017

สุภาพสตรีแจกขนม

วันพฤหัสบดี อ่าน 1 เปโตร 4:8-11
ท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บ่น (1 เปโตร 4:9)

ทุกคนที่ คริสตจักรรักและเมื่อไดเห็ นซิ นดี้ กอนนมั สการเธอจะถื อกระป อง
ใสขนมหลายอยางเดินไปรอบโบสถ์ เธอจะทักทายและหัวเราะตอกระซิกกับผูคนที่เขามา
หาที่ นั่ง และแจกขนมให ทุ กคนในโบสถ์ กระป องใส ขนมของเธอเต็ มดวยลู กอมรส
เปฺ บเปอร์ มิ้ นต์ ขนมใส เนย อมยิ้ ม และมี ถุ งใส
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ขนมไรน้ําตาลหอยอยูที่แขนอีกดวย เธอแจกให
วันนี้ขาพเจาจะแสดงน้ําใจ
ทุกคนไมเวนใคร
ตอนรับแขกไดอยางไร
ดิฉันเห็นซินดี้ทุกสัปดาห์ และรูสึกทึ่ง
กับการทําพันธกิจ ตอนรับแขกงายๆ แตที่สําคัญมากเธอริเริ่มขึ้น เพราะเห็นมี
โอกาสเล็กนอยในการรับใชเธอจึงรับทํา โดยแจกขนมพรอมกับแจกยิ้มใหกําลังใจ
ดิฉันนึกไมถึงวามีวิธีตอนรับแขกใดที่ดีไปกวานี้ ซินดี้เพียงแตยื่นกระปองขนมและ
ความเป็นเพื่อนแกทุกคนที่เดินเขาประตูมา โดยไมตองรอใหเขาขอ การทําพันธกิจ
ไมจําเป็นตองใหญโตหรือซับซอนก็ทําได
เมื่อความรักพระเจาของเราเติบโต ความรักประชาชนของพระองค์ก็โตขึ้นดวย
เปโตรเขียนเรื่องความรักเชนนี้เพื่อสอนผูอานใหแสดงน้ําใจไมตรีตอกันและกัน
ทานขอใหพวกเขานําของประทานที่แตละคนมีมาใหบริการ เราเองก็สามารถนํา
น้ําใจตอนรับแขกมาใหบริการไดดวยเชนกัน
อธิษ ฐาน ขาแตพระเจา โปรดสอนขาพระองค์ทั้งหลายใหรูวิธีตอนรับทุกคน
ที่ขาพระองค์ไดพบในวันนี้ ขอใหการกระทําของขาพระองค์ชี้ใหเห็นถึงพระองค์
ผูทรงเป็นความรักและความรอดของพวกเขา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์
อาเมน
แทรซี ครัมป (มิสซิสซิปปี)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูมาเยือนคริสตจักรของขาพเจา
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คําอธิษฐานรอบโลก

17 พ.ย
2017

วันศุกร์ อ่าน อิสยาห์ 53:1-12
ท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย และหอบความเจ็บปวด
ของเราไป...ที่ท่านต้องฟกช้านั้นก็ให้เราหายดี (อิสยาห์ 53:4-5)

ผมเป็น เอชไอวี/เอดส์ ไดรับความทุกข์จากอาการของโรคนี้มาก เมื่อไม
นานนี้อาการทรุ ดลงตอ งนอนโรงพยาบาลนานแปดวัน ซึ่งดูเ หมือนชั่ วนิรันดร
ทั้งออนเพลียและแทบหมดกําลัง ผมเห็นหนังสือเอลอะโปเซนโต (หนังสือหองชั้นบน
ภาษาสเปน) เลมหนึ่งวางอยูบนโต฿ะใกลเตียงที่ผมนอนอยู ซึ่งเขาจัดไวใหผูปุวยอาน
ถึงรูสึกไมอยากจะอานแตเพราะตองการพระเจา ผมจึงเริ่มอานคูมือภาวนา
ฉบับนั้น ตาใจของผมเห็นภาพบรรดาผูเขียนบทภาวนาหองชั้นบนจากหลาย
ประเทศรอบโลก รวมเป็ นใจเดี ยวกันอธิษ ฐานกับ ผมขณะนอนอยู บนเตีย งใน
โรงพยาบาล
สันติสุขของพระเจาที่เหนือความเขาใจหอมลอมผมไว ทําใหคิดถึงเพลง
สดุดีที่กลาววา “การร้องไห้อ าจจะอ้อ ยอิ่งอยู่สักคืนหนึ่ง แต่ความชื่นบานจะ
มาถึงเวลาเช้า” (สดุดี 30:5) ทําใหผมนอนหลับ เมื่อตื่นขึ้นตอนเชาก็รูสึกสงบ
และมั่นใจ ไดรับแรงสนับสนุนจากผูอานหนังสือเอลอะโปเซนโต ซึ่งเป็นจุดนัดพบ
เพื่อรวมใจอธิษฐานดวยกันเป็นครอบครัวใหญ ไมวาเราจะเป็นเชื้อชาติใด สังกัด
สังคมแบบไหน และสุขภาพรางกายจะเป็นเชนไรก็ตาม
เมื่อฟื้นขึ้นจากอาการที่ทรุดลงจนตองนอนโรงพยาบาลแลว ผมดําเนินชีวิต
ความเชื่อ ตอไปดว ยความหวั งใหมในพระเจา และไดรั บแรงใจจากครอบครั ว
อธิษฐานนานาชาติ
อธิษฐาน ขาแตพ ระเจาแห งความหวั ง
ข้อคิดสําหรับวันนี้
และแรงพลัง ขอบพระคุณที่ทรงประทับ
การอธิษฐานเชื่อมความสัมพันธ์
ในครอบครัวของพระเจารอบโลก อยู ด วยทุ กวันเป็นประจํ า ขอบพระคุ ณ
สําหรับครอบครัวแหงการอธิษฐานรอบโลก
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เฮอร์นัน เฮอร์มานเดซ (คอร์เตส ฮอนดูรัส)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูมีชีวิตอยูกับเอชไอวี/เอดส์
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18 พ.ย
วางใจพ่อ
2017
วันเสาร์ อ่าน มัทธิว 8:23-27
พระเยซูทรงตอบว่า“สิ่งที่มนุษย์ทาไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทาได้”
(ลูกา 18:27)
เชาวันหนึ่ง ดิฉันตองขับรถพานองชายอายุเกาปีไปสงที่โรงเรียน แตน้ํามันรถ
เกือบหมดถังแลว คุณพอบอกวา “ลูกยังสามารถขับ ไปถึงปั๊ มน้ํามันที่อยู่ใกล้
โรงเรียนได้อยู่ น้ํามันที่นั่นราคาถูกกว่าที่นี่ ” เราขับรถไปตามถนนไดไมไกลนัก
ดิฉันสังเกตเห็นเข็มหนาปัดน้ํามันไมขยับเขยื้อน จึงเริ่มวิตกวาถาไมหยุดเติมน้ํามัน
ทันที และขืนขับตอไปคงจะตองจอดขางถนนแน ดิฉันมองหนานองชายแลวบอกวา
“เมื่อคุณพ่อบอกว่าไปถึง เราก็จะขับต่อไป”
เพราะคุณพอไมเคยพูดใหหลงผิดมากอน ดิฉันจึงเชื่อใจทานทั้งๆ ที่เหตุการณ์
อาจจะทําใหดิฉันเชื่อเป็นอยางอื่น หลังจากมาถึงปั๊มน้ํามันแลว นองชายของดิฉัน
ตะโกนว า “ไชโย! เราทํ า ได้ แ ล้ ว เรามี
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ความเชื่อเห็นไหม” เขาเห็นวาดิฉันวางใจ
วันนี้ขาพเจาจะวางใจ
คุ ณ พ อ และเห็ น ว า ความเชื่ อ ก็ เ ป็ น จริ ง
ในความซื่อสัตย์ของพระเจา
ตามนั้น
บางครั้งสถานการณ์ดูนากลัวทําใหเรา
สงสัยวาพระเจาอยูที่ไหน แตบางทีพระเจาอาจจะรอใหเรากาวไปดวยความเชื่อ
และทําตามสิ่งที่เราเชื่อ เราวางใจไดเลยวา พระเจาที่รักของเราจะทรงดูแลแมสิ่ง
ตางๆ จะดูเหมือนวาเป็นไปไมได
อธิษฐาน ขาแตพระเจา เมื่อชีวิตดูเหมือนจะยากลําบาก โปรดชวยใหขาพระองค์
ทั้งหลายวางใจในพระองค์ และรําลึกวาพระองค์ทรงอุมขาพระองค์ดวยพระหัตถ์
ทรงพลัง ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
สมาธา เทร็นแคมป (เท็นเนสซี)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คุณพอ
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ของประทานที่มองไม่เห็น
วันอาทิตย์ อ่าน ลูกา 9:1-6
จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า (เอเฟซัส 6:11)

19 พ.ย
2017

เมื่ อสองสามปี ก อน ผมกั บภรรยาเดินทางไปรั บใช ที่ โรงพยาบาลคิ ยาเบ
ประเทศเคนยาสองสัปดาห์ ขณะเตรียมตัวเดินทาง ผมประเมินอยางถี่ถวนวาจะ
เอาอะไรไปด วยเนื่องจากกระเปาเดินทางเต็ มดวยของใชส วนตั วและเวชภั ณฑ์
สําหรับโรงพยาบาล จึงลังเลวาเอาพระคัมภีร์ที่พอแมใหเป็นของขวัญวันรับปริญญา
ไปดวยดีหรือไม เพราะผมอาจคนดูจากอินเทอร์เนตแทนได แลวก็นึกไดวาพระคัมภีร์
หนักไมถึง 1 กิโลกรัมนั้นสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด
ถึงหนาปกจะขาดวิ่น และมีเครื่องหมายเขียนไวหลายหนา ทําใหผมรําลึก
ได ว าพระคั มภีร์ คื อแหลงพลังและปั ญญาที่ พกติ ดตั วไปในที่ ต างๆ ตลอด 20 ปี ที่
ผานมา แมคุณแมจ ะเสียชีวิตเมื่อสองสามปีกอน แตของขวัญที่ทานมอบให นี้ มี
อิทธิพลตอผมจากวันนั้นในเดือนพฤษภาคม 1996 จนถึงอีกซีกหนึ่งของโลก คือ
มีประโยชน์ตอผูอื่นหลายคนที่ทานนึกไมถึง
พระคัมภีร์ตอนที่อานวันนี้ พระเยซูทรงสั่งสอนสาวกวา อยาไดนําสิ่งใดๆ
ติดตัวไปใชตามทางเลย สิ่งที่เรานําไปดวยเป็นแคสิ่งของในกระเปา เดินทาง แต
พระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจาที่อยูกับเรา และจําเป็นสําหรับชีวิตอยางยิ่ง
ของขวัญที่ผูอื่นมอบให เชนจากคริสตจักร จากชุมชน จากครูและจากพอแม มี
ประโยชน์สําหรับผมตลอดชีวิต เพียงแคเรานําพระวจนะของพระเจาติดตัวไดดวย
ทุกวัน และมีน้ําใจแบงปันใหผูอื่น เราก็สามารถชวยใหของประทานที่มองไมเห็นนี้
เจริญงอกงามจนคิดไมถึง
ข้อคิดสําหรับวันนี้
อธิ ษฐาน ข าแต พระเจ าที่ รั ก
อะไรคือของขวัญสําหรับการเดินทาง
โปรดเตือนขาพระองค์ทั้งหลาย
พกพระ คั มภี ร์ ที่ พระอง ค์ ชีวิตฝุายจิตวิญญาณที่มีผูอื่นมอบใหขาพเจา
ประทานใหติดตัวไปด วยทุกวั น
เพื่อจะไดแบงปันแกผูอื่น ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
โรเบิร์ต บอยส์ (เท็นเนสซี)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูดอยโอกาสเขาถึงการดูแลสุขภาพ
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20 พ.ย
วิ่งแข่ง
2017
วันจันทร์ อ่าน 2 ทิโมธี 3:10-15
เมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้ง
ทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียร
พยายามตามที่ได้กาหนดไว้สาหรับเรา (ฮีบรู 12:1)
ดิฉันไมใชแฟนกีฬาวิ่งแขงสักเทาไร เพราะดิฉันวิ่งไมคอยเกง ทุกครั้งที่วิ่ง
ออกกําลังบนสายพานดิฉันจะพูดกับตนเองวา ฉันเพียงแตอยากฝึกใหมีความอดทน
มากขึ้น จนที่สุดก็สามารถวิ่งหนึ่งไมล์ไดแคไมถึงสิบนาที
พระคัมภีร์พูดถึงความอดทนไวมาก เปาโลเขียนรายชื่อการทดลองที่ทาน
ตองอดทน เชนถูกจําคุก ถูกตีดวยไมตะบอง และถูกโบยตีเจียดตายอยูบอยๆ (ดู 2
โครินธ์ 11:16-33) พระคัมภีร์ตอนที่
อานวันนี้เป็นจดหมายที่เปาโลเขียน
ข้อคิดสําหรับวันนี้
พระคริสต์ทรงประทานความเขมแข็ง ไปถึ งทิ โทธี ขอร องให ม าช วยท า น
ใหขาพเจาเอาชนะอุปสรรค์ตางๆ ได เพราะคนอื่นๆ ทอดทิ้งทานไปหมด
ทั้ งๆ ที่ เปาโลทนทุ กข์ ข นาดนั้ นแต
ทานก็ยังเขียนไปถึงทิโมธีดวยถอยคําที่แสดงถึงความอดทนไมยอทอ
ถึงคริสเตียนทุกคนจะไมประสบความทุกข์ยากเหมือนอัครทูตเปาโล แตชีวิต
ของเราก็เต็มดวยการทาทายหลายอยาง หลายครั้งเราถูกรุมลอมดวยการทดลอง
และประสบความสูญเสียนานาประการ โดยพระคุ ณของพระเจ าเราจึงสามารถ
ทนความลําบากเหลานั้นไดดวยฤทธิ์เดชที่ไดรับทางพระเยซูคริสต์ ขณะที่อดทน
เพื่อพระคริสต์อยูนั้นเราก็ ตองอดทนเพราะพระองค์ ดวย เมื่อพบความทุกข์ยาก
ตางๆ ขอใหเรารําลึกถึงพระเยซูคริสต์ผูทรงถูกตรึงเพราะความบาปของเรา ถาทํา
เชนนั้ นได เราจะสามารถเอาชนะความทุกข์ลํ าบาก และสามารถเขาวิ่งแข งเพื่ อ
ชิงรางวัลที่อยูตอหนาเราได
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค์ทั้งหลายเพงตาดูชีวิตนิรันดร์ซึ่งเป็น
รางวัลที่ทรงประทานผานทางพระเยซูคริสต์ เพื่อขาพระองค์จะมีความอดทนและ
เอาชนะความทุกข์ตางๆ ได ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
มีแกน นาเกิล (เซาธ์คาโรไลนา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน นักวิ่งแขง
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กุญแจไขความกล้า

21 พ.ย
2017
วันอังคาร อ่าน กันดารวิถี 13:26-33
คนทั้งปวงที่ขึ้นไปสอดแนมด้วยกันกล่าวว่า “เราไม่สามารถ
สู้คนเหล่านั้นได้ เพราะเขามีกาลังมากกว่าเรา” (กันดารวิถี 13:31)
พระเจา ขา จิตใจของขาพระองค์วาวุนจนนอนไมหลับ ขาพระองค์คงทํา
เรื่องนี้ไมได ถึงแมดิฉันจะใชเวลาหลายสัปดาห์เตรียมตัวพูดในการประชุมคณะสตรี
หนึ่งคืนกอนการประชุม ความมั่นใจของดิฉันหายไปหมด อะไรจะเกิดขึ้นถาดิฉัน
เกิดสับสน หรือถาพวกเขาไมชอบดิฉัน
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ดิฉันตองเตือนตนเองวา พระเจาทรง
แทนที่จะยอมแพเพราะความกลัว
เรี ย กดิ ฉั น ให ทํ า งานที่ กํ า ลั ง กลั ว อยู
เดี๋ยวนี้ จึงอธิษฐานขอความกลาและ
ขาพเจาจะวางใจในพระเจาและ
ความเชื่อมั่นวาพระเจาจะทรงอยูดวย
อธิษฐานขอความกลาหาญ
ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น
ความกลัวมีพลังมาก ตอนที่พระเจาบอกใหโมเสสสงคนไปสํารวจคานาอัน
แผนดินพระสัญญา พอพวกผูไปสอดแนมกลับมา พวกเขายืนยันเป็นเสียงเดียวกัน
ว า แผ น ดิ น นั้ น บริ บู ร ณ์ ด ว ยน้ํ า นมและน้ํ า ผึ้ ง แต พ อเปรี ย บเที ย บตนเองกั บ
ประชาชนที่นั่นแลวพวกเขาพากันพูดวา “เราไม่สามารถสู้คนเหล่านั้นได้ เพราะ
เขามีกําลังเหนือเรา”
ทําไมพระเจาบอกใหโมเสสไปสํารวจแผนดินนั้น อาจจะเป็นเพราะเพื่อให
พวกเขาเชื่อวาพระองค์ประทับอยูดวย และสามารถทําใหสําเร็จตามพระสัญญา
ไมวาพวกเขาจะพบเห็นสิ่งใด ขอใหเชื่อเทานั้นพวกเขาก็จะสามารถเอาชนะศัตรู ได
แตพวกอิสราเอลกลับไมยอมเชื่อวางใจในพระองค์
ความเชื่อของเราอยูที่ไหนเมื่ อความกลัวเกิดขึ้น เราจะวางใจใหพ ระเจา
ทรงชวยเรา หรือวาจะเนนที่ความไรส มรรถภาพของตนเอง กุญแจสําคัญของ
ความกลาก็คือ ใหรําลึกถึงสิ่งตางๆ ที่พระเจาทรงกระทําในชีวิตของเราที่ผานมา
แลวเราจะสามารถกาวออกไปดวยความเชื่อวางใจ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา เมื่อสถานการณ์ทําใหใจขาพระองค์ทั้งหลายฝุอลงเพราะ
ความกลัว โปรดเตือนขาพระองค์ใหรูวา พระองค์ทรงทําไดมากกวาที่ขาพระองค์คิด
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
คาเรน ฟอสเตอร์ (แคลิฟอร์เนีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนที่กลัวการพูดในที่สาธารณะ
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ใช้เวลาอยู่กับพระเจ้า
22 พ.ย
2017
วันพุธ อ่าน ลูกา 10:38-42
อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ
แล้วอุปนิสยั ของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพือ่ ท่านจะได้ทราบน้าพระทัย
ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม
(โรม 12:2)
เมื่อสองสามปี กอน พี่ ส าวของผมมอบพระคัมภีร์ที่ มีรายการสําหรับอาน
ประจําวันแกผมเป็นของขวัญวันคริสตมาส ผมอานทุกวันไดประมาณสองหรื อ
สามเดือน แตมีอยูวันหนึ่งผมติดธุระพิเศษจึ งคิดวาขามไปสักวันหนึ่งคงไมไร แต
แลววันหนึ่งก็กลายเป็นสัปดาห์หนึ่ง สัปดาห์หนึ่งกลายเป็นหนึ่งเดือน หนึ่ง เดือน
เป็นสองเดือน ในที่สุดผมก็เลิกอานพระคัมภีร์ไปเลย
หลังจากนั้นไมนานก็รูตัววาพระเจา
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ทรงเกี่ ย วข อ งกั บ ชี วิ ต ของผมน อ ยลง
ขาพเจาจะตั้งใจอยูกับพระเจา
เพราะการอ า นพระคั ม ภี ร์ ทํ า ให รู จั ก
ทุกวันไดอยางไร
น้ําพระทัยของพระเจาดีขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ผม
กลับมาเริ่มตนอานอีก จึงพบวาตนเองใชเวลาอธิษฐานมากขึ้น มีความสุขความ
พอใจมากกวา ตอนที่หางเหินจากพระวจนะของพระเจา
แมเมื่อเรารูสึกวามีงานยุงมาก แตสิ่งสําคัญสําหรับเราคือการอธิษฐาน
และตั้งใจจดจออยูที่พระเจา เพื่อจะใหพระองค์ทรงชวยเหลือเวลาเกิดความขรุขระ
และมีเรื่องยุงเหยิงในชีวิต การฝึกวิญญาณใหอานพระคัมภีร์ สรรเสริญ และรับใช
พระเจาทุกวันทําใหเราติดสนิทกับพระองค์
อธิ ษ ฐาน ข า แต พ ระเจ า โปรดช ว ยข า พระองค์ ทั้ ง หลายให มี ใ จจดจ อ อยู กั บ
พระองค์ทุกวัน และเมื่อขาพระองค์ทําผิดพลาดพลั้งไป โปรดใหกลาเริ่มตนใหม
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ลูกัส เวนเจอร์ (เวอร์จิเนีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนที่กําลังเริ่มตนฝึกใชเวลาอยูกับพระเจาทุกวัน
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ขอบพระคุณ

23 พ.ย
วันพฤหัสบดี อ่าน สดุดี 34:17-22
2017
จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย
เพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
ทรงสถิตกับเจ้า” (โยชูวา 1:9)
พอแมสอนดิฉันใหพูดคําวา “โปรด” และ “ขอบคุณ” มาตั้งแตเด็ก คุณแม
เสียชีวิตตอนดิฉันอายุสิบปี ดิฉันรูสึกโศกเศราและอางวางอยางลึกล้ํา เพราะอายุ
ยังนอยดิฉันจึงไมเขาใจและสงสัยวา ดิฉันจะทูลเรื่องนี้กับพระเจาไดอยางไร พอ แม
เคยสอนใหขอบคุณพระเจาเสมอ แตเรื่องนี้ควรขอบคุณพระองค์หรือไม
สิ่ง ที่ ดิ ฉัน รู ก็ คื อ ตั้ ง แตเ ราเริ่ม ต น อธิษ ฐาน พระเจ า ทรงประทานความ
เข ม แข็ ง และพระวจนะที่ จํ า เป็ น สํา หรั บ เรา แม เ มื่ อ เราพู ด ไม อ อกบอกไม ไ ด
พระองค์ก็ทรงรูวาเราตองการอะไร
เมื่อเวลาผา นไป ดิฉันขอบคุณพระเจาสําหรับสิ่งที่พ ระองค์ประทานให
ทุกๆ วัน โดยพระพรและปัญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น พระเจาทรงชวยดิฉันใหยึดมั่น
ในความเชื่อและวางใจวาพระองค์ทรง
ข้อคิดสําหรับวันนี้
สถิตอยูดวย เราสามารถอธิษฐานดวย
ขาพเจามั่นใจไดวา ความรัก
ความมั่น ใจตลอดเวลาที่ เ จ็บ ปวดหรื อ
ของพระเจ
าจะสนับสนุนขาพเจา
โศกเศรา พระเจา จะทรงหนุนใจและ
ทรงพาเราใหเดินหนาตอไป
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูทรงเมตตา ขอบพระคุณที่ทรงสัญญาวาจะสนับสนุนขา
พระองค์ ทั้ งหลายทุ ก สถานการณ์ เมื่ ออธิษ ฐานวา “ข้ า แต่ พ ระบิ ด าแห่ง ข้ า
พระองค์ ทั้งหลาย ผู้ท รงสถิต ในสวรรค์ ขอให้พ ระนามของพระองค์เ ป็น ที่
เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้ เป็นไปตามพระทัย
ของพระองค์ .....สืบๆ ไปเป็นนิตย์” อาเมน
ไอรีน รอดิเกซ (ลาปาซ โบลิเวีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูที่โศกเศราเพราะพอแมเสียชีวิต
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24 พ.ย
2017

ธรรมบัญญัติข้อสําคัญที่สุด
วันศุกร์ อ่าน มัทธิว 22:34-40
จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง (มัทธิว 22:39)

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2015 ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยของเราเจอปัญหาหนัก
จากการเลื่อนการแขงขันกลางคัน ทําใหเรารูสึกตกใจและเสียขวัญ เมื่อกลับมาถึง
โรงแรมที่ ที ม ของเราพั ก อยู ที วี ห ลายช อ งพากั น รายงานเรื่ อ งกรุ ง ปารี ส ถู ก
ผูกอการรายปาระเบิดและแสดงภาพ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ความเสียหายอยางนากลัว สําหรั บผม
การแสดงความรักของพระคริสต์
แล วเหตุ การณ์ นี้ส อนเรื่อ งสํ าคั ญมาก
หมายความวาตองไมหันหลัง
สําหรับชีวิต
ใหคนที่มีความจําเป็น
วั น ถั ด ไป ผมได ยิ น ผู ค นพู ด ถึ ง
เรื่องการปฏิเสธไมยอมรับผูลี้ภัยชาวซีเรียเขาสหรัฐอเมริกา ตอนกลางคืน ผมกับ
คุณแมพูดกันถึงเรื่องนี้ ทานบอกวา ผมตองทําตามคําสอนของพระเยซูที่ใหรัก
คนที่ไมนารัก ทานเปิดมัทธิวบทที่ 22 บอกวา “อาจารย์เจ้าข้า ในธรรมบัญญัตินั้น
ข้อใดสําคัญที่สุด”
พระเยซูทรงตอบวา “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิต
ของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า นั่นแหละเป็นพระบัญญัตขิ ้อใหญ่และ
ข้อต้น ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรัก ตนเอง”
ผมสังเกตวาพระธรรมขอนี้มิไดกําหนดคุณสมบัติเพื่อนบานของเราไววา
ตองเป็นคนอยางไร ถาตองการทําตามคําสอนของพระเยซูคริสต์จริงๆ แลว ถึงจะ
ยากสักเพียงใดเราก็ตองไมหันหลังใหผูลี้ภัยที่หนีความโหดรายของสงคราม หรือ
ความขัดแยงอื่นๆ ในประเทศซีเรีย
อธิษ ฐาน ขา แตพระเจา โปรดใหขาพระองค์ทั้งหลายกลาทํางานเพื่อสันติภาพ
และใหความเมตตาแกทุกคน ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
อเล็กซ์ เฮค (นอร์ธคาโรไลนา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน บรรดาผูลี้ภัยจากประเทศของตนเพื่อความอยูรอด
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ความไว้วางใจกลับคืนมา

25 พ.ย
2017
วันเสาร์ อ่าน สดุดี 119:9-16
หนุ่มๆ จะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร
โดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์ (สดุดี 119:9)
ดิฉันเป็นวัยรุนและเป็นนักศึกษาโรงเรียนนานาชาติ จากประเทศจีนมา
อาศัยอยูกับครอบครัวของผูอุปการะในสหรัฐเอมริกา เมื่อเร็วๆ นี้ดิฉันทําผิดมหันต์
จนครอบครัวผูอุปการะไมไววางใจ ดิฉันยอมรับผิดและถูกลงโทษ
ดิฉันไมไดรับอนุญาตออกไปรวมกิจกรรมนอกโรงเรียนที่ดิฉันชอบสองเดือน
ซึ่ง เป็ นเวลาที่ รู สึ ก อึด อั ด ใจ ดิ ฉัน ทู ล ขอพระเจ า ใหท รงยกโทษ ขอใหท รงนํ า
ระหวา งที่ถูกลงโทษ และขอใหไดรับความไววางใจจากเพื่อนๆ และครอบครัว
กลับมาใหม หลังจากสองเดือนผานไป ครอบครัวผูอุปการะตัดสินใจใหโอกาสดิฉัน
เป็นสมาชิกครอบครัวที่มีความรับผิดชอบอีกครั้ง
ดิฉันรูแลววา ถาเรายอมเปิดใจพระเจาจะตรัสและทรงนําเรา พระองค์จะ
ทรงชวยเราใหแข็งแรงขึ้นโดยใหผานความทุกข์ลําบาก และจะทรงอภัยความ
ผิดพลาดของเรา สดุดี 119:9 เตือนดิฉันวา ถาเรามุงเดินตามวิถีทางของพระเจา
โดยเฉพาะที่ทรงบัญชาใหรักซึ่งกันและกันแลว เราจะเป็นคนตามที่พระเจาทรง
สรางใหเราเป็น
อธิษฐาน ขาแตพระเจาแหงความรักเมตตา โปรดนําขาพระองค์ทั้งหลายดําเนิน
ชี วิ ต ที่ ดี ง ามและความจริ ง เมื่ อ ข า พระองค์ ทํ า ผิ ด พลาด ข า พระองค์ ว างใจ
ในพระคุณ วาจะทรงใหอภัยและให
ข้อคิดสําหรับวันนี้
พระเจาทรงใหอภัยเราโดยการลงวินัย โอกาสเริ่ ม ต น ใหม ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
เรย์นา ซง (นอร์ธคาโรไลนา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน นักศึกษาแลกเปลี่ยน
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26 พ.ย
แรงจูงใจให้ทําตาม
2017
วันอาทิตย์ อ่าน ลูกา 24:13-35
สาวกสองคนนั้นจึงพูดกันว่า “ใจเราเร่าร้อนภายในเมื่อพระองค์
ตรัสกับเราตามทาง เมื่อทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังมิใช่หรือ”
แล้วคนทั้งสองนัน้ ก็ลุกขึ้นในโมงนั้นเอง กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
(ลูกา 24:32-33)
ลูกชายของดิฉันพูดพร่ําถึงเรื่องกีฬารักบี้ที่เขาโปรดปราน ดิฉันไดแตนั่ง
พยักหนาครั้งแลวครั้งเลาและพูดแตเพียงวา “โอ้โฮ” และ “จริงหรือ” เขาโบกไม
โบกมือไปมาดวยความตื่นเตนและใบหนาเปลงปลั่งดวยความคลั่งไคล ความ
กระตือรือรนของเขามีผลทําใหดิฉันพลอยตื่นเตนตามไปดวย หลังจากนั้นหกเดือน
ก็พบวาดิฉันเองไปนั่งตบมือเชียร์กีฬารวมกับผูชมที่มาจากทั่วโลกในสนามขนาด
มหึมา ความกระตือรือรนของลูกชายกระตุนใหดิฉันไปดูกีฬาดวยตนเอง
พระคั ม ภี ร์ ต อนที่ อ า นวั น นี้ เป็ น เรื่ อ ง
ข้อคิดสําหรับวันนี้
เกิ ด ขึ้ น บนถนนไปเมื อ งเอมมาอู ส เมื่ อ ศิ ษ ย์
สองคนไดพบพระเยซูแลวก็เปลี่ยนไป หลังจาก วันนี้ขาพเจาจะบอกขาวดี
ของพระเยซูคริสต์
ที่ พ ระองค์ ท รงใช เ วลาอยู ด ว ยและปรนนิ บั ติ
พวกเขา ทั้งสองคนที่เคยหดหูใจกลับกลายเป็น
ความตื่นเตนยินดี ที่เคยทอถอยกลับมีความกระตือรือรนขึ้นมาใหม จนไมอาจ
รอชาตองรีบกลับกรุงเยรูซาเล็มทันทีเพื่อบอกขาวดีกับเพื่อนๆ ภายในชั่วโมงเดียว
นี่คืออิทธิพลของพระเยซูคริสต์ที่ทรงมีตอประชาชน ถาเรารูสึกทอแท หดหู
หรือหวาดกลัว เราสามารถทูลขอพระเยซูชวยใหเรามองเหตุการณ์ดวยทัศนวิสัย
เหมือนพระองค์ การทําตามแบบอยางพระองค์สามารถเปลี่ยนสิ่งตางๆ ได และ
ทําใหใจเรากลับลุกโชนขึ้นดวยความตื่นเตนอีก ถาเรารูสึกวาถูกกระตุนใหออก
จากสถานการณ์เลวรา ยแลวโลงอก ก็บอกไดเลยวานั่นแหละคือที่พ ระเยซูทรง
ทํางานในใจเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจาที่รัก เมื่อสิ่งตางๆ ไมเป็นไปตามที่คาดคิด โปรดเปิดตาใจ
ของข า พระองค์ ทั้ง หลายให ม องสถานการณ์ ด ว ยสายพระเนตรของพระองค์
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ฟีโอนา มาสซี (อ็อกฟอร์ดเชียร์ อังกฤษ)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน นักกีฬา
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เต็มใจเรียน

27 พ.ย
2017
วันจันทร์ อ่าน อพยพ 4:1-12
พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “เราจะ...สอนคาซึ่งควรจะพูด”
(อพยพ 4:12)
หลังจากผมนําประชุมเชิงปฏิบัติการที่คริส ตจักรเสร็จ เพื่อนของศิษยาภิ
บาลบอกผมวา “คุณควรเขียนให้เป็น หนังสือเล่มหนึ่ง ” เพราะเห็นวาแนวคิด
ของผมเหมาะสําหรับอานกันในวงกวาง แตผมเห็นวาความคิดของทานผูนั้นนาขํา
ผมเป็นใครหรือที่จ ะเป็นนักเขียนหนังสือ แลวผมก็คอยๆ รูสึกชอบความคิดนิ้
แต ยั ง รู สึ ก ว า ตนเองไม เ ก ง พอเหมื อ นเดิ ม ผมใช เ วลาภาวนาและอธิ ษ ฐาน
ประจําวัน ครุนคิดและไตรตรองเรื่องนี้อยูนาน เพราะนี่เป็นเรื่องใหม จึงทูลถาม
พระเจาวาผมจะรูวิธีเขียนใหเป็นเลมไดอยางไร เมื่ออานอพยพ 4:1-12 ซึ่งบันทึก
สิ่งที่พระเจาทรงสัญญากับโมเสสผูรูสึกวาตนเองพูดไมเกงพอที่จะเผชิญหนากับ
ฟาโรห์พระราชาแหงอียิปต์ ทานจึ งประทวง แตพระองค์ทรงยืนยันเหมือนเดิม
ผมเอาพระคัมภีร์ขอนี้ติดไวในที่ทํางาน ผมจะอานทุกครั้งที่รูสึกวาตนเองไมเกง
พอที่ จ ะเป็ น นัก เขี ยน ในที่ สุ ดพระเจ า ก็ ทรงสอนผมตามที่ ทูล ขอ โดยทรงใช
ที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญคนหนึ่ง กับครูหลายๆ คนและบรรณาธิการ เพื่อ นนักเขียน
หลายคนมาสอนผม เมื่อ 12 ปีผานไปหนังสือของผมก็สามารถพิมพ์ออกจําหนาย
เราทุกคนรูสึกวาตนเองไมเกงพอสําหรับงานบางอยาง แตพระเจาทรงสัตย์ ซื่อ
ถาเรายินยอมพรอมใจพระองค์จะทรงสอนวาจะพูดอยางไร โดยใชผูชวยหลายคน
และดวยการบันดาลใจที่ไดรับจากการศึกษาพระคัมภีร์อยางสรางสรรค์ พระเจา
ทรงเผยให ผ มรู ว า จะเขี ย นอะไรและจะ
เขี ย นอย า งไร ถ า เราเปิ ด ใจยอมรั บ ฟั ง
ข้อคิดสําหรับวันนี้
พระเจาทรงสามารถใชคนอื่นๆ บรรดาผูมีความเชื่อที่อยูรอบขาง พระองค์
จะทรงใชทานเหลานั้นชวยแนะนําใหเรารู
มาสอนและแนะนําขาพเจา
วาจะพูดและทําไดอยางไร
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขาพระองค์ทั้งหลายมักจะรู วาตนเองไมดีพอสําหรับงาน
ที่ทรงมอบหมาย โปรดสอนวิธีพูดแกขาพระองค์เหมือนที่เคยสัญญาแกโมเสส
ทูลขอในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
กอร์ดอน เอส. โกรส (ออริกอน)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ใหเต็มใจเชื่อและทําตามพระเจา
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28 พ.ย
พระเจ้าประเสริฐ
2017
วันอังคาร อ่าน อิสยาห์ 40:28-31
เมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้ว ท่านก็จะได้มีความสามารถ
หยั่งรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมด ถึงความกว้าง ความยาว ความสูง
ความลึกคือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์
(เอเฟซัส 3:17-18)
เมื่อสามสิบกวาปีกอน ดิฉันพบหญิงคนหนึ่งที่สรางความประทับใจแกดิฉัน
มายาวนานในการดําเนินชีวิตดวยความเชื่อ เธอเป็นคนฉลาด พูดจาชัดถอยชัดคํา
เป็นคนมีเสนห์ มีลูกสองคน ประสบความสําเร็จในการทําอาชีพ และเป็นมะเร็ง
เตานม แตก็ยังมีความชื่นชมยินดีชนิดที่ทําใหดิฉันงุนงง
ทุกครั้งที่พบกันเราพูดคุยหลายเรื่องและมักจะลงเอยโดยเธอยืนยันเสมอว า
“พระเจ้าประเสริฐ” ครั้งหนึ่ง เมื่อมะเร็งกําเริบขึ้นจนใกลจะเสียชีวิต เธอพูดกับ
ดิฉันซ้ําอีกวา “พระเจ้าประเสริฐ” จําไดวาตอนนั้นดิฉันกรีดรองในใจวา คุณพูด
อย่า งนั้นได้อย่างไร คุณมีลูกสองคนพร้อมกับสามี พวกเขาจ าเป็นต้องมีคุณอยู่
ด้วยนะ แลวดิฉันก็ยิ้มไดและผงกหนา
ข้อคิดสําหรับวันนี้
แสดงวาเห็นดวย
ชีวิตของขาพเจาจะสัมผัสความดี
เพราะการเป็นพยานของเพื่อนที่
ยืนยันวา “พระเจ้าประเสริฐ” ครั้งนั้น
ของพระเจาไดอยางไร
ปั จ จุ บั น ยั ง คอยเตื อ นดิ ฉั น ว า เมื่ อ สิ่ ง
เลวรายในโลกนี้ยางเขามาในทางชีวิตของเรา พระผูสรางที่รักทรงรวมทุกข์กับเรา
ทรงรัก ทรงปลอบใจ และทรงรองไหกับเรา พระองค์ทรงกุมมื อเราไวในความมืด
แหงชีวิต พระเจาของเราทรงเป็นพระเจาแหงความดีมีเมตตา ผูเสด็จมาหาเมื่อ
เราประสบปัญหาชีวิ ตของประทานสูงสุดที่เราไดรับ เมื่อเชื่อในพระคริส ต์ก็คื อ
พระสั ญ ญาว า เราจะมี ชี วิ ต นิ รั น ดร์ เราจึ ง พู ด ด ว ยความหวั ง และวางใจได ว า
“พระเจ้าประเสริฐ”
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ผูทรงความรักเมตตา ขอบพระคุณสําหรับการประทั บ
อยูดวยทุกขณะในการดําเนินชีวิต ของขาพระองค์ทั้งหลาย อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
มากาเรต ไอริค แอกซอน (เซาธ์คาโรไลนา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูที่มีชีวิตอยูกับมะเร็งเตานม
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ชาวสะมาเรียใจดี

29 พ.ย
2017
วันพุธ อ่าน ลูกา 10:25-37
ในสามคนนั้น ท่านคิดเห็นว่าคนไหนปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้าน
ของคนที่ถูกปล้น” (ลูกา 10:36)
เรื่องชาวสะมาเรียใจดีเป็นเรื่องที่ดิฉันคุนเคยเสียจนบอยครั้งจะอานลวกๆ
แทนที่จ ะศึกษาอยา งละเอียด เราทุกคนชอบคิดวาตนเองเป็นหรือควรจะเป็ น
ชาวสะมาเรียในคํา อุปมาของพระเยซู แตถาเราเป็นคนนั้นที่ถูกปลน ถูกทุบตี
และทิ้งไวใหตายจะรูสึกอยางไร
ลองคิด ดูซิวา ถา ขณะที่คุณกํ าลังนอนอาบเลือดอยูบนถนน มีนั กศาสน
ศาสตร์เดินผานมา เธอมัวแตคิดถึงเรื่องพระเจาและคุณธรรมเสียจนไมสังเกตเห็นคุณ
แลวก็มีศาสนาจารย์คนหนึ่งเดินผานมา ทานรีบไปใหทันเขาโบสถ์เพราะมาสายไป
หนอย ถึงทานจะเห็นคุณแตไมมีเวลาหยุดชวย ทันใดนั้นมีผูลี้ภัย วัยรุน ไรบาน
และตา งสีผิวหรือตางศาสนาคนหนึ่งผานมา สมมุติวาเขาคนนั้นทําแผลใหคุณ
พาคุณไปโรงแรมใกลที่สุดและจายคาที่พักใหคุณจนกวาจะหายดี
บางครั้งยากที่เราจะยอมรับความรักจากคนแปลกหนา โดยเฉพาะคนที่มี
บางอยางไมเหมือนเรา บางครั้งเราลืมไปวาพระเจาทรงแสดงความรักและเมตตาเรา
โดยคนที่เราคิดวาไมนาจะเป็นไปได เรื่องชาวสะมาเรียใจดีหนุนใจเราใหถอมใจ
และยินดียอมรับความชวยเหลือจากคนอื่นไมวาจะเป็นใครที่ไหนก็ตาม
อธิษฐาน ขา แตพระเจา โปรดชวยขาพระองค์ทั้งหลายใหยอมรั บความรักของ
พระองค์ไมวาจะมาจากที่ไหนและจากผูใด ขอใหขาพระองค์แสดงความรักและ
เอาใจใส ดู แล ไม เฉพาะผู ที่ ข าพระองค์
ข้อคิดสําหรับวันนี้
เห็นเป็นพวกเดียวกันเทานั้น ในพระนาม
พระเจาทรงสงใครมาชวยขาพเจา
พระเยซูคริสต์ อาเมน
และขาพเจาจะรับไวไหม
พัม เลวิส (เอเซกซ์ อังกฤษ)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ชวยปฐมพยาบาลยามเกิดเหตุฉุกเฉิน
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30 พ.ย
2017

ไม่จดจําความผิด
วันพฤหัสบดี อ่าน มัทธิว 6:9-13
(ความรัก) ไม่ช่างจดจาความผิด (1 โครินธ์ 13:5)

ตอนผมเป็นเด็ก คุณแมชอบไปซื้อเนื้อที่รานขายของเล็กๆ ทางใตของเมื อง
บางครั้งทานมีเงินไมพอ คุณฮอลเลอร์เจาของรานจะบอกวา “ไม่เป็นไร” แลวเขา
ก็จ ดจํา นวนเงินที่คุณแมเป็นหนี้ล งในบัญชีลูกคาของทาน ที่หลังเมื่อคุณแมไป
ที่นั้นอีกทานจะชําระหนี้ให
ถาเราถูกเหยียดหยาม ถูกทําใหเจ็บปวด หรือทําใหไมพอใจ เราจะผูกใจเจ็บ
เก็ บไว ในบั ญชี ใจ เราต า งกั บคุ ณฮอลเลอร์ เพราะไม บ อยนั กที่ เราจะดึ ง บั ญ ชี
ลูกหนี้ออกมาทําเครื่องหมายลบหนี้ที่ชําระแลว แตยังคงเก็บไวลึกๆ ในใจพรอม
ที่จะเพิ่มเขาไปอีก
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ในคําอธิษฐานที่อานวันนี้ พระเยซู
ทรงเตื อ นเราเรื่ อ งความสํ า คั ญ ของการ วันนี้พระเยซูทรงสะกิดขาพเจา
ใหยกโทษใคร
ยกโทษไว วา “ขอทรงโปรดยกบาปผิ ด
ของข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกโทษ ผู้ที่ทําผิดต่อข้าพระองค์ ” (ใน
ภาษาอังกฤษใชคําวายกหนี้แกผูที่เป็นหนี้) พระเยซูทรงประกาศและแสดงความรัก
ที่ทรงมีตอเราดวยการยกโทษใหเราจนหมดสิ้น และทรงเรียกรองใหเรารักผูอื่น
เหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงรัก หมายความวาใหเรายกโทษแมเมื่อเขาไมไดขอรอง
ถา เราไมผูกใจเจ็บ ไมเก็บรายชื่อและรายการที่ทําใหเราขุนเคือง เราก็จ ะรูว า
ตนเองสามารถยกโทษผูอื่นไดเหมือนกับพระเยซูคริสต์
อธิษฐาน ขา แตพ ระเจา โปรดเตือ นขาพระองค์ ทั้งหลายให รูวา พระองค์ทรง
ยกโทษใหขาพระองค์มาแลวมากแคไหน เพื่อขาพระองค์จะตกลงปลงใจรักและ
ยกโทษใหผูอื่นเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงสอน ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ชาร์ลส์ ฮัฟ (อิลลินอยส์)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนที่ขาพเจาตองยกโทษให
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สมอเรือสมอใจ

1 ธ.ค
2017

วันศุกร์ อ่าน มาระโก 4:35-41
ความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่และมั่นคงของจิตใจ
(ฮีบรู 6:19)

ดิฉันไมเคยคิดมากอนวาสมอเรือจําเป็นมาก จนปี 1935 ดิฉันไปยืนอยูบน
เรือใบกระโดงคู เฝูาดูพายุเมฆมืดพัดบนอาวเชซาพีค เมฆบดบังแสงอาทิตย์ที่สาด
ลงมาจากเบื้องบน ขณะที่คลื่นทะเลซัดจนเรือของเราโคลงเคลงกัปตันเรือทิ้งสมอ
และโซห นัก ๆ ลงไปในทะเลลึ ก พอสมอลงไปยึด กน ทะเลไว แ นน เรื อจึ งหยุ ด
โคลงเคลงทําใหพวกเรารูสึกปลอดภัย
ตั้งแตนั้นเป็นตนมา ดิฉันจึงเขาใจวาทําไมเราถึงจําเป็นตองมีสมอชีวิต และ
รูวาที่ผูเขียนพระธรรมฮีบรูพูดวาพระเจาทรงเป็นสมอจิตใจของเรานั้นหมายถึงอะไร
บางครั้งสมอคือสิ่งเดียวเทานั้นที่ยึดเราไวใหมั่นคง ระหวางที่ดํารงชีวิตอยู เราอาจจะ
รูสึกวาชีวิตโคลงเคลงไปมาเหมือนใบเรือชีวิตของเราถูกลมพัดจนฉีกขาด และถูก
น้ําซัดทวมดาดฟูา เราอาจจะรองขอใหลมสงบและใหเรืออยูรอดปลอดภัยจา ก
พายุราย
เมื่อเราถูกพายุพัดกระหน่ํา พระเจาทรงกอดเราไวแนน ไมใหหวั่นไหวและ
ลมลง พระองค์ทรงรักและดูแลเราเสมอ พระองค์ผูทรงหามคลื่นทะเลทรงเป็นสมอ
และพระเจาผูทรงเดชานุภาพของเรา
อธิษ ฐาน ขา แตพ ระบิด าเจา เมื่อพายุรายแหงชี วิตพัดกระหน่ํ า โปรดใหข า
พระองค์ ทั้ ง หลายนึ ก ขึ้ น ได ว า
ข า พระองค์ ส ามารถยึ ด พระองค์
ข้อคิดสําหรับวันนี้
“พระเจาทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกําลัง เป็นสมอไวใหชี วิตพนภัย จากพายุ
ของขาพระองค์ทั้งหลาย” (สดุดี 46:1) ทุกอยาง ในพระนามพระเยซูคริสต์
อาเมน
เบลินดา โจ “บีเจ” มัทเธียส (มิสซิสซิปปี)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนทํางานในทะเล
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2 ธ.ค
2017

ความชูใจจากพระเจ้า

วันเสาร์ อ่าน 2 โครินธ์ 1:3-7
เพราะว่าเรามีส่วนทนทุกข์กับพระคริสต์มากฉันใด
ความชูใจของเราเนื่องจากพระคริสต์ก็มากฉันนั้น (2 โครินธ์ 1:5)

เดือนเมษายน 2013 ผมอยูที่กรุงธากา บังคลาเทศ ตอนที่ตึกรานาพลาซา
ถลม มีผูเสียชีวิต 1,100 คนซึ่งสวนใหญเป็นสตรี ผมตัดสินใจไมเขารวมคนหาราง
ผูเสียชีวิต เพราะรูวา ผมจะทําให การทํางานคนหาและชวยชีวิตชาลง แตก็รูสึก
หนั ก ใจที่ ไม ส ามารถช วยทุ กคนที่
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ผมและครอบครัวเดิน ทางมาเพื่ อ
ขาพเจาจะวางใจใหพระเจา
รับใชได
ทรงชวยชูใจ เพื่อจะไดแบงปันแกผูอื่น
ตอนที่ศพถูก นํามากองอยู
หลายวั น และหลายสั ป ดาห์ ผมกั บ คริ ส เตี ย นหลายคนไปที่ โ รงพยาบาลและ
อธิษฐานเผื่อผูที่รับบาดเจ็บหรือเศราโศกเสียใจ ตลอดเวลาที่เกิดหายนะนี้ ผมคิดถึง
พระคัมภีร์ขอที่อางขางบนนี้ดวยความเขาใจใหมๆ ถึงความจริงที่พระเยซูคริสต์
ทรงทนทุกข์ ถาผมยังรูสึกเจ็บปวดแทนคนที่ผมเพิ่งรักและรูจักมากขนาดนี้ แลว
พระเจาผูทรงรักเรามากจนทรงใหพระคริสต์มาชวยเราใหรอด จะทรงรักเรามาก
ยิ่งกวานี้สักเทาใด เมื่อนึกถึงวิธีที่พระเจาทรงชูใจในยามที่เราตกทุกข์ไดยากแลว
ทําใหผ มน้ําตาไหล พระเจาทรงเขาใจความเจ็บปวดที่เราไดรับจากการสูญเสีย
และทรงประทานสันติสุขใหเราทามกลางความโศกเศรา และทรงเรียกรองเราใหนํา
ความชูใจ ที่ไดรับอยางเปี่ยมลนนี้หลั่งไหลไปยังผูอื่น
อธิษฐาน ขาแตพระเจาที่รักยิ่ง ขอบพระคุณที่ทรงชวยชูใจขาพระองค์ทั้งหลาย
ในเวลาโศกเศราเสียใจ โปรดชวยขาพระองค์ชูใจบรรดาผูที่อยูในสภาพเจ็บปวดดวย
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เดวิด เพาเวล (คุมบรียา อังกฤษ)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ประชาชนชาวบังคลาเทศ
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3 ธ.ค
2017
วันอาทิตย์ อ่าน มัทธิว 1:18-25
ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง
และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล (มัทธิว 1:23)

วันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

เทศกาลเตรียมรับเสด็จ อาจจะเป็นเวลาเริ่มตนฤดูกาลใหมของคริสตจักร
แตท างซีกโลกดา นเหนือ อยูร ะหวางฤดู หนาว ซึ่ง ในธรรมชาติมี สิ่ง บงชี้ ให เห็ น
การเริ่มตนชีวิตใหมอยูนอยมาก แตถึงอยางไรสิ่งมีชีวิตก็ยังอยูที่นั่น ลึกลงไปในดิน
เ ม ล็ ด พื ช กํ า ลั ง ร อ คว า ม อ บ อุ น จ า ก
ข้อคิดสําหรับวันนี้
แสงอาทิตย์เพื่อจะงอกขึ้นมา เมื่ออากาศ
พระเจาประทานความหวัง
อบอุนมากและนานขึ้นตนไมใบหญาจะเริ่ม
ผลิใบใหม กลางฤดูหนาวเราอาจจะเริ่ม และการเริ่มตนใหมแกขาพเจา
รูสึกราวกับวา ฤดูใบไมผลิไมมีวันจะมาถึง
แตมันกําลังจะมาตามสัญญา
พระเจาทรงสัญญาวาจะประทานชีวิตใหมใหเราดวยเชนกัน ไมวาจะใน
เวลาหรือสถานที่ใดๆ เมื่อชีวิตของเราใกลจ ะสิ้นสุด หรือเหน็ดเหนื่อยเกินกวา
จะคิดอะไรออก พระเจาทรงเตือนเราใหรูวา ยังมีเวลาอยู สิ่งที่เจาไผฝันยังเป็นไปได
พระเจายังทรงตอบคําทูลขอของเราอยู
พระเจา ทรงสงขา วดีที่เราตองการฟัง ทั้งในเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยหรือ
กระปรี้กระเปร า มีสั นติสุ ขหรือ วิตกกังวล มีค วามหวังหรือหมดหวั ง เทศกาล
เตรียมรับเสด็จพูดถึงเรื่องขององค์อิมมานูเอล “พระเจ้าทรงอยู่กับเรา” ถึงแมเรา
จะอยูในคืนที่มืดมิด ในหองพยาบาล หรือบนกางเขน เรื่องของพระเจาเป็นเรื่อง
การเริ่มตนใหมเสมอ
อธิษ ฐาน ขา แตพ ระเจา โปรดชวยขา พระองค์ทั้งหลาย ใหวางใจในฤทธิ์เดช
ของพระองค์ที่ทรงทํา งานในขาพระองค์แมเมื่อไมรูตัว ทูลอธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
รูธ อี. เฮตแลนด์ (มินเนโซตา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนที่กําลังรอใหพระเจาตอบคําอธิษฐาน
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4 ธ.ค
การทําดีแบบง่ายๆ
2017
วันจันทร์ อ่าน 1 เธสะโลนิกา 5:12-15
“ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ท่านอย่าอ่อนใจที่จะกระทาการดีเลย”
(2 เธสะโลนิกา 3:13)
ดิฉันกับเพื่อนคนหนึ่งชวยกันเก็บขยะบนทางเทาในตัวเมืองของเรา เชน
เก็บถวยกาแฟ กระดาษหอขนม และถุงมันฝรั่งทอดกรอบที่ถูกทิ้งเรี่ยราด เมื่อพบ
เจาหนาที่สองคนกําลังมาขนขยะไปทิ้ง จึงถามวาจะโยนถุงขยะที่เราเก็บมาขึ้นไป
บนรถบรรทุกของเขาไดไหม เขาตอบวา “โยนขึ้นมาเลยครับ” เราจึงโยนถุงสีขาว
ขนาดเล็กขึ้นไปรวมไวในถุงสีเขียวขนาดใหญบนรถบรรทุ ก และนึกชมตนเองที่ได
ทําความดีดังกลาว
ตอนเย็นวันนั้นเอง ขณะที่ดิฉันขับรถเขามาในเมือง ผานทางเทาตรงนั้นอีก
เห็นตรงกลางถนนมีถุงขยะของเราตกอยู ขยะในถุงกระจายเต็มถนน มันคงตกลง
มาจากรถบรรทุก การทําดีของเราไมสําเร็จสมปรารถนา
บอยครั้งการทําดีของดิฉันอาจจะกลายเป็นสิ่งเลวก็ได เชน ดิฉันชวยเปิด
ประตูใหชายชราคนหนึ่ง เขากลับพูดตะคอกวาเขาเปิดเองไดไมตองเสือก หรือ
เบรครถของดิฉันเพื่อใหรถอีกคันหนึ่งแซงเขามาและถอยหลังไปชนรถอีกคันหนึ่ง
ทําใหอยากยกมือยอมแพ นี่แหละที่ทําใหดิฉันคิดวา “การทําดี” ยอมเป็นความดี
อยูใ นตัว แมเมื่อทําดวยความรักจะดูเหมือนสูญเปลา เราก็ไดรับใชพระเจาดวย
การเอาใจใสดูแลผูอื่น การทําเชนนี้เป็นพระพรอยางหนึ่ง
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดใหขา
ข้อคิดสําหรับวันนี้
พระองค์ ทั้ ง หลายเป็ น มื อ เป็ น เท า
วันนี้ขาพเจาสามารถทําสิ่งเล็กนอยใด ของพระองค์ เมื่อขาพระองค์ตั้งใจ
เพื่อรับใชพระเจา
ทํ า ดี เ พื่ อ สนองต อ ความรั ก ของ
พระองค์ที่ทรงมีตอขาพระองค์ทั้งหลาย ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เค. แอนน์ สมิธ (เท็นเนสซี)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน เจาหนาที่สุขาภิบาล
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คริสตมาสเป็นจริงขึ้นมาใหม่

5 ธ.ค
2017
วันอังคาร อ่าน อิสยาห์ 9:2-7
ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทาน
มาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน......(อิสยาห์ 9:6)
คริสตมาสเป็นเทศกาลฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์ ชวยใหผมรําลึก
ถึงความรักที่พระเจาทรงมีตอเราเสมอ ตอนที่ปีเตอร์ลูกชายคนแรกของเราเกิด
มีความหมายใหมสําหรับผม โรซีภรรยาของผมเลยกําหนดคลอดมาแลวประมาณ
สองสัปดาห์ แพทย์ข อให เธอไปโรงพยาบาลตอนเช าวัน ที่ 3 ธัน วาคม 1993
หลังจากแพทย์ทําคลอดหลายครั้งไมสําเร็จ จึงตัดสินใจผาทองทําคลอด ในที่สุด
เราก็ไดลูกชายตอนเย็นวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม
ปีเตอร์รวมฉลองคริส ตมาสเมื่ออายุ ส ามสัปดาห์ เราพาเขาไปโบสถ์ใ น
วันคริสตมาส ขณะที่อุมเขาไวในออมแขนผมมองหนาเขาแลวน้ําตาไหล ลูกนอย
ของเราทําใหผมรําลึกขึ้นไดวาพระเยซูเสด็จมาประสูติเป็นทารกนอยอยูในโลกนี้
เมื่อมองดูลูกผมเห็นพระเจาทรงปฏิบัติพ ระราชกิจ คือทรงประทานพระผูชวย
ให รอดแก ช าวโลกมาประสู ติเ ป็ นทารกนอ ย ที่ ช วยพระองค์ เองไม ไ ด ต องพึ่ ง
ครอบครัวของพระองค์เชนเดียวกับปีเตอร์ ลูกนอยที่ผมอุมไวในออมแขนชวยให
ผมเห็นความหมายของคริสตมาสใหมหมด
อธิษฐาน ขาแตพระเจาที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงสงพระบุตรของพระองค์เขามา
ในโลก มาประสูติเป็นทารกคนหนึ่ง
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ที่อาศัย อยูกั บข า พระองค์ทั้ งหลาย
พระเยซูเสด็จเขามาในโลกเป็นทารก
และทรงประทานความรอดให แ ก
เหมือนขาพเจา
ข า พระองค์ ทั้ ง หลาย ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
จอห์น แมคไวร์เตอร์-วิทล็อค (เซาธ์ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เพิ่งไดเป็นพอแมใหมๆ
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ฝึก ฝึก ฝึก

วันพุธ อ่าน ยอห์น 17:15-19
ขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้
ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
(2 เปโตร 3:18)

ในบรรดาเพื่อนที่ผ มรัก มีอยูคนหนึ่งที่พูดบอยๆ วาที่เขารังเกียจศาสนา
คริส ต์ก็เพราะเขาสังเกตเห็นความหนาซื่อใจคดในชีวิตของคริส เตียนหลายคน
ผมสังเกตเห็นวามีอีกหลายคนที่ชี้ความผิดของพวกคริสเตียนและพูดวา “ถ้าคริสเตียน
เป็นอย่างนี้ ผมก็ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในคริสต์ศาสนา”
สํา หรั บ ผมแล ว การจะเป็ น
คริส เตี ยนที่ มีวุ ฒิภาวะไดก็ เหมือ น
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ถึงขาพเจาจะไมใชคริสเตียนที่ดีพรอม การฝึกเลนเทนนิส เราอาจจะพูดวา
“ฉันเล่น เทนนิสได้แ ย่มากแต่ก็ยัง
แตจะดีขึ้นไดดวยการฝึกฝนตนเอง
ชอบเล่ น อยู่ ยั ง ไปที่ ค อร์ ต และตี
ลูกบอลแม้จะยังตีผิดๆ ถูกๆ ฉันรู้ ว่าถ้าตีต่อไปเรื่อยๆ ก็จะดีขึ้น ถึงเล่นได้ดี
หรือไม่ดีฉันก็ยังเป็นนักเทนนิสอยู่”
การเลนเทนนิสไมไดหมายความวาจะทําใหใครเป็นดาราไดโดยอัตโนมัติ
การเป็นคริสเตียนก็เชนกัน ที่ไมทําใหใครหมดบาปหรือทําอะไรไมผิดเลย ทั้งสองคน
จะมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นถาฝึกหัด นี่แหละคือความหมายของการเป็น
สาวก สํา หรับนัก เทนนิส แลวการฝึก หมายถึงการไปที่ส นามและฝึกตีลูกบอล
และสําหรับคริสเตียนการฝึกหมายถึงการใชเวลาอยูกับพระเจาโดยการอธิษฐาน
อานพระคัมภีร์ และพยายามเปลี่ยนตนเองใหเป็นพระฉายาของพระคริสต์ทีละนอย
ทุกวันโดยรักคนอื่นๆ ดั่งที่พระคริสต์ทรงรักพวกเขา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา พระเยซูคริสต์ที่รัก โปรดเขามาในชีวิตของขาพระองค์
ทั้งหลายอยา งเต็มที่จนผูอื่นประทับใจและอยากเขามาอยูในความรักความดูแล
ของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แกรี บี. สวอนสัน (แมรีแลนด์)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนที่เจ็บใจเพราะคริสเตียน
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วันพฤหัสบดี อ่าน เอเฟซัส 1:3-7
ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์
คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณา
อันอุดมของพระองค์ (เอเฟซัส 1:7)

เมื่อคริ ส ตมาสใกลเขามา ดิฉันพบวาตนเองครุนคิดเรื่องพระคุณอีกครั้ง
ดิฉันพยายามอยูหลายปีที่จะเขาใจความหมายจริงๆ ของคําวา “พระคุณ ” ดิฉัน
อยากไดยินคํานี้ อยากจะกอดไว และพยายามจะเขาใจใหเต็มที่ พระคุณบอกวา
เราไมจําเป็นตองมีชีวิตอยูกับกฎระเบียบแตอยางเดียวเทานั้ น แตใหอยูกับความรัก
และการใหอภัยจากพระเยซูคริสต์เจาดวย
ตอนเป็นคริสเตียนใหมๆ ดิฉันหวังวาจะเป็นสตรีที่ดีและไรตําหนิของพระเจา
แตเมื่อยางมาถึงวัยปัจ จุบันนี้ ดิฉันกลับรูสึกออนแอลงและพึ่งการยกโทษของ
พระเจามากกวาเกา จึงสงสัยวาตนเองคงจะเขาใจผิดเรื่องที่พระเจาทรงปรารถนา
จากชีวิตคริสเตียนของดิฉัน พระองค์ไมทรงหวังวาดิฉันจะเป็นคนดีพรอมทุกอยาง
ทั้งหมดที่พ ระองค์ทรงตองการคือใหดิฉันรับความรักของพระคริส ต์และพักใจ
ในพระองค์อยางเต็มที่
ในที่สุดดิฉันก็ส ามารถมีสันติสุขกับความรูสึกขาดตกบกพรองของตนเอง
และรูความจริงวา ไมมีใครในพวกเราสักคนทําถูกทุกเวลา แตขอใหจําเขาไววา
เราเป็นบุ ตรของพระเจา ผู ปราศจากความผิด นี่คื อพระคุณ ของพระเจา อยา ง
แทจริงในวันคริสตมาสนี้
อธิ ษ ฐาน ข า แต พ ระเจ า ขอบพระคุ ณ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
พระบิ ด าเจ า ที่ ท รงส ง พระบุ ต รของ
ดวยพระคุณของพระเจา
พระองค์มายกบาปและทรงปลดปล อย
ขาพเจาจึงมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์
ข า พระองค์ ทั้ ง หลายให มี ชี วิ ต อยู กั บ
พระองค์อยางสุขสมบูรณ์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เบลล์ ทอดด์ (เท็กซัส)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คริสเตียนใหม
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อีกไม่นาน

วันศุกร์ อ่าน อิสยาห์ 40:1-5
พระเจ้าตรัสว่า “จงเล้าโลม จงเล้าโลมชนชาติของเรา....เสียงหนึ่งร้องว่า
“จงเตรียมมรรคาแห่งพระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร” (อิสยาห์ 40:1,3)
ผมรูดีวาการอดทนรอบางอยางนั้นยากขนาดไหน จําไดวาวันหนึ่งตอนเป็นเด็ก
ผมเคยมองทางหนาตางรอดูวาลูกพี่ลูกนองที่อยูฝั่งตะวันออกจะมาถึงเมื่อไร เรา
เขียนจดหมายและสงรูปภาพใหกันและกันแตไมเคยพบหน ากัน ผมตั้งใจรอและ
คอยมองทางหนาตางอยูหลายชั่วโมงและถามบอยๆ วา “เมื่อไรพวกเขาจะมาถึง
สักทีนะ” คุณแมตอบอยางนอยก็ 20 ครั้งวา “อีกไม่นานหรอกจ๊ะ” ถึงผมจะรอนาน
แตก็มีความหวังวาพวกเขาจะมาตามสัญญา แมจะนานกวาที่คาดไว แตก็มาถึง
ตามนัดไมทําใหผมเสียใจ
พระคัมภีร์ตอนที่อานวันนี้บอกวา พระเจาทรงปลอบใจประชาชนโดยผานทาง
ผูเผยพระวจนะอิสยาห์ใหทานบอกพวกเขาวา ไมมีอะไรขัดขวางความรอดที่จะมาถึง
พวกเขา พระองค์ จ ะทรงประทาน
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ความหวังทามกลางความเจ็บปวดและ
เรากระตือรือรนคอยการเสด็จมา
สิ้นหวัง แตพ วกเขาตองอดทนขณะ
ของพระเยซูคริสต์พระเมสสิยาห์
รอคอยการเสด็จมาของพระองค์
พระเจาทรงสัญญาวาความรอดจะมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม เราที่มั่นใจเชนนี้
จะไมผิดหวัง การฉลองเทศกาลเตรียมรับเสด็จเตือนใจเราใหรูวา พระเจาทรงสง
พระผูชวยใหรอดมาแลวจริงๆ
อธิ ษ ฐาน ข าแต พระบิ ดา ขอบพระคุ ณที่ ทรงประทานความหวั งแก ขาพระองค์
ทั้งหลายทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ โปรดเตรียมใจขาพระองค์ใหพรอม
ตอนรั บพระองค์ ในเทศกาลแห งการเตรี ยมรับเสด็ จนี้ ในพระนามพระเยซู คริ สต์
อาเมน
ไมค์ เมดีรอส (แคลิฟอร์เนีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนสิ้นหวัง
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วันเสาร์ อ่าน มัทธิว 6:25-34
เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง
คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์
(โรม 8:28)

ความหวังในความสับสน

เมื่อไมนานนี้ ขณะที่ส ามีของดิฉั น
เขารักษาตัวในโรงพยาบาล ดิฉันมองออก
ข้อคิดสําหรับวันนี้
นอกหนาตางหองพยาบาลเห็นเศษขยะตก พระเจาทรงนําความหวังมาให
เกลื่อนอยูขา งทางคนเดิน และมีบางสวน
ทามกลางความสับสนวุนวาย
อยู บ นถนน ดิ ฉั น คิ ดว า ทุ ก สิ่ งดู สั บ สนไม
เป็นระเบียบเลย
แตก็เห็ นอยา งอื่นด วย คือ มีนกหลายตั วกําลั งจิกกิน เศษอาหารบนทาง
คนเดิ น และเห็นต นพืชที่ มีชีวิ ตขึ้น อยูใ กลๆ มากมาย สิ่ง ที่ดิฉัน เห็น วาสกปรก
รกรุงรังนั้นมีประโยชน์สําหรับนก เทากับเตือนใหรู วาพระเจาทรงใหมีความหวัง
แมทา มกลางความสับสนวุนวาย ถึงเศษขยะจะไมส มควรอยูตรงนั้น แตดิฉันได
บทเรี ย นว า ท า มกลางประสบการณ์ เ ลวร า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เรา พระเจ า ก็ ยั ง คง
สนับสนุนและค้ําจุนเราอยู
ระหวางที่สามีของดิฉันปุวย เรามีความสุขที่ไดเห็นพี่นองชายหญิงปฏิบั ติ
ตามความเชื่อของตนโดยโทรศัพท์มาหนุนใจ นําอาหารมาใหที่โรงพยาบาล และ
มาอยูเป็นเพื่อนคุยกับสามีเพื่อใหดิฉันมีโอกาสไดหยุดพักและดูแลลูกๆ ทามกลาง
ความสับสนวุนวายของเรา สามัคคีธรรมในพระคริสต์โอบกอดเราไว นําความหวัง
และการบําบัดรักษามาใหเราได
อธิษฐาน ขาแตพระเจาที่รัก โปรดใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ชวยเสริม
ความเขมแข็งและสันติสุขแกประชาชนของพระองค์ในยามเดือดรอน ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
สเตฟานี ซานเชซ เบลีน (เปอร์โตริโก)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
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วันอาทิตย์ที่สองในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันอาทิตย์ อ่าน ยอห์น 1:1-14
พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา
(ยอห์น 1:14)

ทุกปีดิฉันตั้งตาคอยเขา ชมการแสดงดนตรีที่โบสถ์ เนื้อรองและทํานอง
เพลงชวยปลุกใจดิ ฉัน และเป็ น ของขวั ญแกชุมชนของเรา โบสถ์ที่ ประดับไว
สวยงาม ทําใหนึกถึงอดีตที่ดิฉันเคยคิดวา “ถ้าไม่มีดนตรีก็ไม่ใช่คริสตมาส”
แตปีนี้ระหวางการแสดงดนตรีพิเศษดิฉันปุวยตองนอนซมอยูกับบาน ไมไดฟัง
ดนตรี ไมไดชมโบสถ์ที่ประดับอยางสวยงาม และไมไดแสดงความชื่นชมยิน ดี
หลังการแสดงดนตรีจบ
ทีแรกดิฉันรูสึกเสียใจกับตนเอง แลวก็นึกขึ้นไดวา ระหวางที่เพลิดเพลิน
และได รั บ ดลบั น ดาลใจ ความยิ น ดี ใ นวั น คริ ส ตมาสอย า งผิ ว เผิ น หาใช
สาระสําคัญของการฉลองวันศักดิ์สิทธิ์ไม
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ความยิ่งใหญของคริสตมาสอยูที่พระเจา
มีพระเยซูคริสต์ประทับอยูดวย ทรงสงพระเยซูคริสต์มาอยูทามกลางเรา
ขาพเจาก็พอใจแลว
มาสิ้ น พระชนม์ เ พื่ อ เรา และทรงคื น
พระชนม์ขึ้นมาใหม ของขวัญวันคริสตมาสจริงๆ ก็คือความมั่นใจวาพระคริสต์
จะเสด็จกลับมาอีก ถึงจะพลาดการฉลองตามปกติไปบางเป็นบางอยาง เราก็รูวา
สิ่งสํา คัญ ที่เราตอ งการเหนือสิ่งใดคือพระเยซูคริ ส ต์ พระผูทรงพระชนม์อ ยู
ในใจของเราเสมอและเป็นความเชื่อที่เรามีในพระองค์
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค์ทั้งหลายใหชื่นชมยินดีวันคริสตมาส
และใหรําลึกเสมอวา ขา พระองค์ฉลององค์พ ระเยซูคริส ต์เจาพระผูชวยใหรอด
ผูทรงสอนใหอธิษฐานวา “ข้าแต่พระบิดา แห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิต
ในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของ
พระองค์มาตั้งอยู่ ในสวรรค์เ ป็นอย่างไร ก็ให้เป็นอย่างนั้น ในแผ่นดินโลก...
สืบๆ ไปเป็นนิตย์” อาเมน
แอนน์ แอล. โคล (นิวเม็กซิโก)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เจ็บปุวยระหวางเทศกาลคริสตมาส
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หญิงหม้ายกับนกกระเด้าลม

11 ธ.ค
2017

วันจันทร์ อ่าน ลูกา 18:1-8
พระองค์ตรัสคาอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟัง เพือ่ สอนว่าคนทั้งหลาย
ควรอธิษฐานอยู่เสมอ ไม่ออ่ นระอาใจ (ลูกา 18:1)

ระหว างหยุ ดพั กเพื่อรับประทานอาหารกลางวั น ผมชอบเดินเลาะริมฝั่ ง
แมน้ํา สวาน ครั้งหนึ่งตอนปลายฤดู ใบไมผลิ มีบางสิ่งสะดุดตาของผม บนตนไม
ใกลเคียงมีนกกระเดาลม (นกขนาดเล็กชนิดหนึ่งของออสเตรเลีย) กําลังกอกวนอีกา
ซึ่งตัวใหญกวา ผมสันนิษฐานเจานกกระเดาลมตัวนั้นเป็นหวงวารังของมันจะไม
ปลอดภัย และตองการปกปูองดินแดนของมันอยางสุดแรงเกิด ตรงกันขามกับอีกา
ซึ่งตัวใหญกวา ดูเหมือนมันจะไมตกอกตกใจอะไรเลย ในที่สุดอีกาคงเบื่อจึงบินไป
เกาะที่ตนไมใกลเคียง แตเจานกกระเดาลมยังบินตามไปราวีอีก
เมื่อคิดดูแลว ทําใหผมตระหนักถึงความจริงวา ผมไดเห็นตัวอยางของการ
ตอสูที่ตกเป็นรองและไมมีทางเอาชนะได บางครั้งเราเองก็เหมือนนกกระเดาลม
ตัวนั้นที่เผชิญสถานการณ์ซึ่งเหมือนจะเอาชนะไมไดเลย ในพระคัมภีร์ตอนที่อาน
วันนี้ พระเยซูทรงใชตัวอยางของหญิงหมายที่เซาซี้ทูลขอความชวยเหลือ สอนเรา
มิใหระอาใจในการอธิษฐานออนวอน พระบิดาบนสวรรค์ทรงพรอมจะฟังและตอบ
คําทูลขอความชวยเหลือจากเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา พระเยซูคริสต์ ที่รักยิ่ง โปรดชวยขาพระองค์ทั้งหลาย
ให ยื น หยั ด อธิ ษ ฐานไม ย อ ท อ แม เ มื่ อ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
สถ า นก า ร ณ์ จ ะ ดู เ ห มื อนห มด ห วั ง
พระเจาทรงประทานรางวัล
ทูล อธิษ ฐานในพระนามพระเยซูค ริ ส ต์
แกคําอธิษฐานไมหยุดยั้งของเรา
อาเมน
บิลล์ กอสลิง (เวสเทิร์นออสเตรเลีย ออสเตรเลีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน หญิงหมาย
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12 ธ.ค
2017

ทัศนคติ

วันอังคาร อ่าน อิสยาห์ 61:8-11
พระองค์ได้ทรงสวมข้าพเจ้าด้วยเสื้อผ้าแห่งความรอด
พระองค์ทรงคลุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อแห่งความชอบธรรม (อิสยาห์ 61:10)

ขณะที่ค รอบครั วของดิ ฉั น เจ็ ด คน คุ ยกั น ที่โ รงจอดรถของภั ต ตาคาร
การสนทนาตองหยุดทัน ที เมื่อไดยินเสียงรถเบรกเสียงดังลั่นและลอรถหยุด
กะทั นหั น เราเห็น อุ บั ติเหตุเกิดขึ้ นตรงทางแยกทีอยูใกลเคียงเหมือนภาพช า
สโลโมชั่น คนขับรถหลายคนจอดลงดูและโทรฯ ไปที่ 911 แลวตํารวจก็มาถึง
ตอนรับประทานอาหารเย็นเราคุยกัน ถึงเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ตอนกลางวัน
ทุ ก คนประหลาดใจที่ แ ต ล ะคน
ข้อคิดสําหรับวันนี้
เ ห็ น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด กั บ ต า
ตนเอง แตก็พูดถึงเหตุการณ์นั้น
วันนี้เราจะชื่นชมยินดีความแตกตาง
ตางกันออกไป
ที่มีอยูในกายของพระคริสต์ไดอยางไร
ตลอดหลายศตวรรษที่
ผานมา บรรดาผูเชื่อที่มีประสบการณ์และเป็นพยานถึงความรอด การใหอภัย
และพระเมตตานิรันดรของพระเจา ตางก็มีทัศนะเรื่องความรอดและการไถบาป
ตางกัน เหมื อนการสนทนาของเราที่โต฿ะอาหารเย็ นวัน นั้น สิ่งสํ าคัญเราตอง
ยอมรับวา ความคิดเห็นเรื่องพระเจา การแสดงความเชื่อ และการนมัสการของ
เรามีลักษณะเดน ที่พัฒนาขึ้นดวยความสามารถที่พระเจาประทานใหแตละคน
โดยเฉพาะ
ระหวางที่ความเชื่อของดิฉันเติบใหญ ดิฉันเรียนรูเรื่องความสําคัญของ
การแยกแยะยอมรับความจริงวา ในพระกายของพระคริสต์เรามี ทัศนะที่ตางกัน
อยูหลากหลาย ถึงวิธีทํางานและการถวายตัวตามที่พระเจาทรงเรียกของแตละคน
จะตางกัน แตทุกคนลวนเป็นสวนหนึ่งในพระกายของพระองค์
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค์ทั้งหลายใหชื่นชมความหลากหลาย
ที่อยูในพระกายของพระคริสต์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เบเวอรี เทย์เลอร์ (โคโรลาโด)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน เจาหนาที่ฆราวาสของคริสตจักร
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เหมือนโธมัส

13 ธ.ค
2017

วันพุธ อ่าน มัทธิว 14:22-33
พระเยซูตรัสกับโธมัสว่า “จงยื่นนิ้วมาที่นี่และดูมือของเรา จงยื่นมือออก
คลาที่สีข้างของเรา อย่าขาดความเชื่อเลย จงเชือ่ เถิด (ยอห์น 20:27)
เสนทางเขามาเป็นคริสเตียนของผมไมงายเลย ผมไมเคยมีประสบการณ์
เหมือนเซาโลตอนเดินทางไปเมืองดามัส กัส ไมสนุกสนานเหมือนเทศกาลฉลอง
การเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ แตเหมือนกับโธมัสคนชอบสงสัยมากกวา
เพราะความอยากเชื่อ ถึงจะสงสัยแตไมอาจจะหักหามใจไวได ผมจึงทําสิ่ง
ที่คริสเตียนเขาทํากัน คือไปโบสถ์ มีจิตอาสาชวยงานที่นั่น อานพระคัมภีร์ และ
อธิษฐานขอใหมีความเชื่อจน “หมดความสงสัย” แตก็รูสึกเหมือนกับวาเมื่อเขา
รวมกลุมกับคริสเตียนความสงสัยของผมจะเผลอแพลมออกมาใหใครๆ เห็นเป็น
บางครั้ง
เมื่ อ เวลาผ า นไปนานเข า ผมก็ พ บความจริ ง ว า ตนเองเหมื อ นกั บ คนที่
พยายามมีความเชื่อและอยูในกลุมคนที่ดีมาก โมเสสสงสัยความสามารถของตนเอง
และสงสั ยพระเจ าที่ ทรงตั ดสิ นพระทัยให ทานเป็ นผูนํ าของอิส ราเอล (ดูอพยพ
4:1-17) ทหารหลายคนที่ยืนอยูใตกางเขนของพระคริสต์ ตางปฏิเสธวาพระองค์
ไมใชพระบุตรของพระเจา กระทั่งไดเห็นเหตุการณ์ตางๆ ที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึง
จึงเชื่อ (ดูมัทธิว 27:38-54)
เรื่องเหลา นี้สอนเราใหรูวา ความสงสัยทําใหเรามีคําถามซึ่งจะนําเราให
เขาใจความเชื่อที่ลึกล้ํา
อธิ ษ ฐาน ข า แต พ ระเจ า โปรดช ว ยให ข า
ข้อคิดสําหรับวันนี้
พระองค์ทั้งหลายรูจักพระองค์มากขึ้น และให ความสงสัยชวยนําขาพเจา
เชื่อพระเจาอยางลึกล้าํ
รักพระองค์ด วยสุดใจ ขอทรงใชความสงสั ย
หนุ น ความเชื่ อ ของข า พระองค์ ใ ห เ ข ม แข็ ง
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เฟรเดอริก เฮทแมน (ฟลอริดา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูมีความสงสัย
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ไม่มีใครพิเศษกว่าใคร
14 ธ.ค
วันพฤหัสบดี อ่าน 1 โครินธ์ 1:26-29
2017
ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกาลังข้าพเจ้า
(ฟีลิปปี 4:13)
ดิ ฉั น หนั ก ใจและน อ ยใจเสมอ กั บ ความรู สึ ก ว า ตนเองเป็ น คนไร
ความสามารถ ยิ่งเดี๋ยวนี้ ดิฉันตองนั่งรถลอเข็ นก็ยิ่งรูสึกวาเป็นคนไรคามากขึ้ น
เพราะเป็ นโรคร ายทํ าให ดิฉั นสู ญเสี ยความสามารถที่เคยมี ไปหลายอยาง และ
บางครั้งมองไมเห็นทางวาตนเองมีประโยชน์สําหรับใครแมแตพระเจา
ในที่สุดดิฉันก็เริ่มคิดถึงพระคัมภีร์ ที่หลายครั้งพระเจาทรงใชคนธรรมดา
ทํางานใหพระองค์ แมแตพระเยซูคริสต์เองก็ประสูติในรางหญาต่ําตอย จากพอแม
ที่อายุนอยและไรประสบการณ์ ทรงใชคนเลี้ยงแกะธรรมดาใหมีบทบาทสําคัญใน
เรื่องพระประสูติกาล พวกสาวกของพระเยซูก็เป็นคนทํางานหนัก เชน ชาวประมง
คนเก็บภาษี หรือพอคาไมอยางใดก็อยางหนึ่ง แตดูเถิด พวกทานเหลานั้นมีสวน
ในการเผยแพรขาวดีเรื่องความรอด
พระเจาทรงสรางเราแตล ะคน “อย่างอัศ จรรย์น่าครั่น คร้าม” (สดุดี
139:14 พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน) และใหมีตะลันต์ความสามารถของเราเอง
ทรงรูจักขีดจํา กัดและปมดอยของเราดี และทรงใชเราใหทํา ประโยชน์ไดถา
มีใจพรอมและยอมรับใชเทาที่จะทําได ดิฉันไม จําเป็นตอง “เป็นคนพิเศษ” เรา
แตละคนลวนมีคาในสายพระเนตรพระผู ส รา ง พระองค์ท รงสามารถใชแ ตล ะ
คนใหชวยสรางแผนดินของพระองค์รวมกัน
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาเจาที่รัก โปรดใหขาพระองค์ทั้งหลายเป็นพยานดวย
ความมั่ น ใจ ขอบพระคุ ณ ที่
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ทรงรั กข าพระองค์อ ยา งที่ ข า
พระเจาทรงใหคนทุกประเภท
พระองค์เป็น ในพระนามพระ
เพื่อสรางสรรค์แผนดินของพระองค์รวมกัน เยซูคริสต์ อาเมน
แซนดรา โวฮัน (เพนซิลเวเนีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ตองใชลอเข็น
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ยินดีในการเดินทาง

15 ธ.ค
2017

วันศุกร์ อ่าน ปัญญาจารย์ 5:13-20
ความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สาหรับพระองค์
ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสาคัญและพระองค์ได้ประทับ
ณ เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า (ฮีบรู 12:2)

ตอนอยูดานตะวันออกของรัฐเท็กซัส ผมเดินทางขามรัฐไปดานตะวันตก
ระหวางขับรถในบริเวณดังกลาวเหมือนกับขับรถอยูบนโต฿ะบิลเลียดขนาดยักษ์
นานๆ ทีจ ะเห็นมีตนไมขึ้นอยูปลายทุงหญาสุดขอบฟูาขางหนาโนนสักตนหนึ่ง
หลายคนเห็ นวา การขับ รถนานหลายชั่ว โมงเชนนี้เ ป็ นเรื่องต องใช ความอดทน
แตก็เป็นเรื่องดีที่ไดชมความงามของทุงหญา
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ที่อ า งวา งและกว า งใหญ หลัง จากเดิ นทาง
วั
น
นี
้ระหวางการเดินทาง
เชนนี้สองสามครั้ง ผมก็เริ่มชอบขับรถขามรัฐ
ขาพเจาจะมองดูความราเริง
เพราะที่เคยเห็นวา นาเบื่อกลายเป็นโอกาส
ยินดีของพระเจา
ไดใชเวลากับพระผูที่มีความสําคัญตอผม
ในชีวิตคริสเตียน ผมก็พ ยายามดูชีวิต
อยางเดียวกันนี้ แมเราจะคอย “ความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวัง” จากสวรรค์
(ทิ ตัส 2:13) แต ชีวิ ตในโลกจะใช วา จะมีแ ตสิ่ งที่ เราต องอดกลั้ นอดทนเทา นั้ น
ถูกแลวที่การทํางานแมจะยากลําบาก ผูคนจะเป็นปัญหา ดานสุขภาพ เงินทอง
และอื่นๆ ก็เชนกัน ถา เราเอาแตคอยมองดูและชอบบนเรื่องที่เราไมชอบแลว
ชีวิตของเราก็จะเหมือนกับการเดินทางที่ชางยาวไกลจริงๆ แทนที่จะทําเชนนั้น
ใหเราพอใจความงามในโลกรอบตัวและในผูอื่น ฮีบรู 12:2 บอกเราวา พระเยซูทรง
อดทนกับชีวิต ที่สุดลํา บาก เพราะพระองค์ทรงคอยความรื่นเริงที่ พ ระเจาทรง
เตรียมไวให ดังนั้นเราก็ไมตองมีแตอดกลั้นและอดทนกับชีวิตเทานั้น แตสามารถ
ลิ้มรสและชื่นชมความงามตามที่พระเจาประทานใหไดดวย
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดใหขาพระองค์ทั้งหลายเติมเต็มความคิดและจิตใจ
ดวยพระสัญญาและการประทับอยูดวยของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู คริส ต์
อาเมน
บอบ ลา ฟอร์ก (นิวเจอร์ซี)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูรวมเดินทางไปกับขาพเจา
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16 ธ.ค
2017

อารมณ์ต่างๆ ในเทศกาลคริสตมาส

วันเสาร์ อ่าน ลูกา 2:1-20
คนเลี้ยงแกะจึงกลับไปยกย่องสรรเสริญพระเจ้า
เพราะเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเขาได้ยิน และได้เห็นดังได้กล่าวไว้แก่เขาแล้ว
(ลูกา 2:20)
เทศกาลเตรียมรับเสด็จทุกปี ขณะที่ดิฉันอานพระคัมภีร์เรื่องคริสตมาส
ดิฉัน จะอธิษฐานขอใหไดรูจักองค์พระผูเป็นเจาลึกซึ้งยิ่งขึ้น ปีนี้ดิฉันสะดุดใจ
เรื่องอารมณ์ตางๆ ที่เกิดขึ้นในวันคริสตมาสครั้งแรก เชน ความแปลกใจ : มารีย์
ทูลถามสวรรค์วา “เหตุการณ์นั้นจะเป็นไปอย่างไรได้” (ลูกา 1:34) การปฏิเสธ :
โรงแรมไมมีที่ วา งสํา หรับผู ที่อีกไม น านจะเป็น พระผูชว ยใหรอด (ลูก า 2:7)
ความกลัว : ทูตสวรรค์เริ่มตน ตรัส บอยๆ วา “อย่ากลัว เลย” (ลูกา 2:10)
ความยินดี : ทูตสวรรค์บอกคนเลี้ยงแกะใหรอความปีติ ยิน ดียิ่ง (ลูกา 2:10)
ความไมแนใจ : “นางมารีย์ก็เก็บบรรดาสิ่งเหล่านั้นไว้ในใจและรําพึงอยู่ ” (ลูกา
2:19) เพราะไมรูความหมายทั้งหมดวาคืออะไร
อารมณ์เหลานั้นรวมอยูในพระเยซูคริสต์ผูเป็นองค์อิมมานูเอล “พระเจ้า
ทรงอยู่กับเรา” เพราะพระเยซูคริสต์ทรงรับสภาพเป็ น มนุษย์ จึงทรงสัมผัส
ความคิดและอารมณ์เหมือนที่เราทุกคนมี ทรงหักหามอารมณ์แตละอยางดวย
ความรัก ทรงประทานความรอดและทรง
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ใหอภัยโทษ พระคริสต์ทรงเป็น มนุษย์แทจึง
พระเยซูคือ “พระเจ้าผู้ทรง
มีประสบการณ์ทุกอยางเหมือนเรา เพื่อเรา
อยู่กบั เรา” ในวันคริสตมาส
จะไดรูจักความรักของพระเจาอยางแทจริง
ครั้งแรกและตลอดไป
อธิษ ฐาน ขาแตพระเจา พระเยซูคริสต์องค์
อิ ม มานู เ อล ขอบพระคุ ณ ที่ เ สด็ จ มาอยู กั บ ข า พระองค์ ทั้ ง หลาย ในโลกนี้
ขอบพระคุณที่ทรงมาอยูกับขาพระองค์วันนี้และตลอดไปเป็นนิตย์ ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
ลิน แดเนียลส์ (แมสซาชูเสตส์)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังเฝูารอบุตรที่ใกลจะเกิด
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วันอาทิตย์ที่สามในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

17 ธ.ค
2017
วันอาทิตย์ อ่าน ลูกา 2:36-38
อันนาผู้หญิงคนนี้ได้เข้ามาโมทนาพระเจ้า และกล่าวถึงพระกุมาร
ให้คนทั้งปวงที่คอยการทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็มฟัง (ลูกา 2:38)

อันนาเป็นผูเผยพระวจนะทานหนึ่งที่เป็นวีรสตรีของดิฉัน ถึงทานจะไม ได
ดูแลฝูงแกะตอนกลางคืนหรือเขาเฝูาพระกุมารที่รางหญา แตทานก็มีสวนขยาย
เรื่ องคริ สตมาส โดยแสดงความชื่ นชมยิ นดี ในองค์ พระกุ มารที่ กรุงเยรู ซาเล็ ม
หลังจากพระประสูติกาลแลว 40 วัน ที่ดิฉันยกยองผูเผยพระวจนะทานนี้ก็เพราะ
ชีวิตทานเตรียมพรอมสําหรับพระประสงค์ของพระเจาเสมอ ถึงจะชรามากแลว
ทานก็วางใจวาพระเจาทรงมีงานใหทานทํา
ทานเฝูาพระเจาอยางใกลชิดเสมอ ดวยการอธิษฐานและถืออดอาหาร
ทั้งกลางวันและกลางคืนดวยความหวังและพรอมจะรับใช ทันทีที่เห็นสิเมโอน
กับพระกุมารทานก็รูวากุมารนั้นคือพระคริสต์ จึงสรรเสริญและประกาศขา ว
แหงความสุขวา “พระทรงบังเกิด โลกจงยิน ดี องค์พ ระผู้เป็น เจ้าเสด็จ มา
บังเกิดแล้ว” คําพยานของทานแพรสะพัดไปทั่วพระวิหาร
ดิฉัน ดีใ จที่มีผู เผยพระวจนะอัน นาเป็น ภาคขยายของเรื่ องคริ ส ตมาส
การรอคอยด ว ยความเชื่ อ ของท า นเป็ น
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ตัวอยางที่ใหกําลังใจแกดิฉัน ท านประกาศ ขาพเจ
าจะมีชีวิตเพื่อเฝูารอ
แผนการที่พระเจาทรงสําแดงใหโลกรูรวมกับ
เพราะรูวาพระเจา
ทู ตสวรรค์ และคนเลี้ ยงแกะ เราก็ เช น กั น
ทรงกําลังทํางานอยู
ที่สามารถถักทอชีวิตใหเกาะติดเรื่องความรอด
ของพระเจ าซึ่ งดํ าเนิ นตอเนื่ องได อย างน าอั ศจรรย์ สําคั ญที่ สุ ดที่ เราพึงทํ าก็ คื อ
เตรียมตัวไวพรอมเพื่อรับใชไดทันทีที่พระเจาทรงเรียกใช
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูทรงพระชนม์เป็นนิตย์ ขาพระองค์ทั้งหลายขอสรรเสริญ
และขอบพระคุณที่ทรงรวมขาพระองค์ไวในภาคขยายของเรื่องความรอดชั่วกาลนาน
ของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
มาเรียน สเปเชอร์ บราวน์ (ฟลอริดา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน เด็กเกิดใหม
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18 ธ.ค
2017

แสงสว่างในความมืด

วันจันทร์ อ่าน 1 ยอห์น 4:7-12
ข้าพเจ้ากาลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล
ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับ
(ฟีลิปปี 3:14)

ตอนเรียนชั้นมัธยมตน หลายครั้งผมทํางานหนักมาก เชน การสอบ เขียน
รายงาน ทํา การบานกองพะเนิน ผมจึงตัดสินใจเลิกผัดวันประกันพรุง หันมา
ทําการบานจนดึกดื่นเพื่อใหทันสงวันรุงขึ้นและทําลวงหนาไวดวย การทําเชนนี้
ชวยลดงานจากโรงเรียนที่กองพะเนินลงไดมากโข สิ่งที่คอยรบกวนใจใหวาวุนก็มี
อยูมากดวย โดยเฉพาะโทรศัพท์ของผม
แต เ พรา ะผมตั้ ง เปู า จะเข า เรี ย นที่
ข้อคิดสําหรับวันนี้
วิทยาลัยตามที่เลือกไวใหได ผมจึงหลุด
ไมวา สิ่งตางๆ จะดูเหมือนเลวราย
จากความเบื่ อ หน า ยทั้ ง วั น และคื น
แสงสวางของพระเจาก็ยังสองมา
ออกมาได ในที่สุดก็คุมคา เพราะปี นี้
ที่ขาพเจาอยู
ผมไดรับคะแนนยอดเยี่ยมในการเรียน
การมองเปูาหมายที่จะเขาเรียนวิทยาลัยไวไมคลาดตา ชวยใหผมเรียนจบ
ไดงายขึ้น การมองเปูาหมายที่พระคริส ต์ก็เชนกัน ชวยใหผมวางใจวาสักวันหนึ่ง
จะไดอยูกับพระองค์ในสวรรค์ ทุกสิ่งที่ทําเพื่อพระเจาชวยสนับสนุนผมใหรัก
พระองค์และทวีความตองการจะอยูกับพระเจาในสวรรค์ชั่วนิรันดร์ก็เพิ่มขึ้นดวย
การเสด็ จ มาของพระคริ ส ต์ ใ นวั น คริ ส ตมาสช ว ยส อ งให โ ลกสว า ง ไสว การ
สิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระองค์ชวยปูทางไปสูส วรรค์ใหราบรื่น
ทําใหมั่นใจไดวาความสวางนี้จะไมมีวันริบหรี่ลง
อธิษฐาน ขาแตพระเจาที่รัก โปรดหนุนใจขาพระองค์ทั้งหลายที่ไมแนใจตอชีวิต
ในอนาคต โปรดสองแสงสวางเบื้องบนใหขาพระองค์เห็นทางชีวิต เพื่อจะไดถวาย
พระสิริแดพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
อเลกซ์ พินเดอร์ (นอร์ธคาโรไลนา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังเตรียมตัวเขาวิทยาลัย
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อดทนและวางใจ

19 ธ.ค
2017

วันอังคาร อ่าน กาลาเทีย 6:7-10
จงดูชาวนารอคอยผลอันล้าค่าที่จะได้จากแผ่นดิน
เพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู (ยากอบ 5:7)

ในลูกา 10:2 พระเยซูทรงเปรียบภารกิจการประกาศพระกิตติคุณวาเหมือน
การทํานาไวดังนี้ “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่”
คําเปรียบเทียบนี้ชวยใหคิดถึงสิ่งที่ดิฉัน
ข้อคิดสําหรับวันนี้
พยายามแบ ง ปั นความเชื่ อ ว าดิ ฉั น เหมื อ น
เมื่อขาพเจาหวานพืช
ชาวนาที่ ห ว า นเมล็ ด ข า วแล ว ย อ มหวั ง ผล
พระเจาจะทรงใหไดเก็บเกี่ยว
ความอดทนและวางใจทําใหชาวนาไมทอถอย
ที่เห็นแตนาวางเปลา เพราะรูวาตองรอจนกวาเมล็ดขาวงอกขึ้นมา ทันที่เห็นมันงอก
แลวก็ตองรอใหขาวโตขึ้นมาอีก การเจริญเติบโตทุกขั้นตอนนั้นชาวนาตองมีความ
อดทนไมยอมแพ
ดิฉันอธิษฐานเป็นประจําเพื่อบรรดาผูที่ดิฉันรักและพยายามหวานความรัก
ของพระคริสต์แกพวกเขาอยูหลายปี ทั้ งสงจดหมายและโทรศัพท์ไปคุ ยดวย เมื่ อ
พบหน ากั นก็ ให กําลังใจ แต บอยครั้งดิฉั นเห็นความกาวหนาเกิ ดขึ้ น กับผูที่ ดิฉั น
พยายามอยางที่สุดวาดูแลวเหมือนจะนอยนิด เมื่ออธิ ษฐานทูลเรื่องความทอใจ
พระเจาทรงเตือนใหรูวา ที่ดิฉันมองไมเห็นสิ่งที่พระเจาทรงกําลังทําในชีวิตของบรรดา
คนที่ดิฉันรักนั้น ก็เหมือนกับชาวนาที่มองไมเห็นเมล็ดขาวที่กําลังงอกอยูใตดิน
เราอดทนรอดวยความมั่นใจไดวา สิ่งที่เราหวานลงแลวจะงอกงาม ขณะที่
อดทนรอดูความพยายามของเราจะเกิดผลอยูนั้น เราก็เหมือนชาวนาที่หวานขาว
และหวังจะไดเก็บเกี่ยวฉันใดก็ฉันนั้น
อธิษฐาน ขา แตพ ระเจา โปรดใหขาพระองค์ทั้งหลาย วางใจวาพระองค์ทรง
กําลังทํา งานเคียงบาเคียงไหลกับขาพระองค์ แมระหวางที่กําลังรอจะเก็บเกี่ยว
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เบกกี อาร์เดสที (เวสต์เวอร์จิเนีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ชาวนา
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ขอให้เป็นไปตามพระทัย
วันพุธ อ่าน ลูกา 22:39-46
มารีย์จึงทูลว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้า
ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคาของท่าน” (ลูกา 1:38)

วันที่ผมไปทองเที่ยวประเทศอิสราเอลเป็นวันที่หนาวชื้นและยาวนาน ตอง
เบียดเสียดยัดเยียดกับฝูงคนคริสตจักรที่พระเยซูคริสต์ทรงประสูติ เพราะหนาว
จนตัวสั่นผมจึงมองหาที่หลบลมในทุงเลี้ยงแกะดานตะวันออกของเมืองเบธเลเฮม
เดี๋ยวนี้ผมกําลังขับรถอยูในกรุงเยรูซาเล็ม ในชั่วโมงที่จราจรแออัด เพื่อเดินทางไป
ภูเขามะกอกเทศและแวะชมสวนเกทเสมนี
ขณะผมคุกเขาอธิษฐานตรงบริเวณที่นักประวัติศาสตร์เชื่อวาพระเยซูคริสต์
ทรงคุกเขาอธิษฐานเมื่อครั้งกระโนน ความคิดของผมยอนกลับไปเมืองนาซาเรธที่
เพิ่งไปเยี่ยมมาเมื่อวันกอน ขณะนั้นเองผมรูสึกวาไดสัมผัส ฤทธิ์เดชคํา อธิษฐาน
ของพระเยซูและพระแมมารีย์ที่วา “พระเจ้าข้า ข้าพระองค์จะทําตามพระประสงค์
ของพระองค์ทุกประการ” ทั้งๆ ที่สองทานอยูไกลกัน 50 ไมล์และหางกัน 30 ปี
นี่เป็นครั้งแรกที่ผมตระหนักวาพระเยซูเหมือนกับพระมารดาของพระองค์มากแคไหน
พระเจาทรงขอใหเราทุกคนถวายตั วรับใชพระองค์ แตบอยครั้งเราไมคอย
แนวาตองการทํา ตามการทรงนําดีหรือไม พระแมมารีย์กับพระเยซูเองก็ไมทรง
แนพระทัยวาจะทํา ตามพระดํารัส ของพระเจาดีหรือไมแตก็ทรงทําตาม เรื่องนี้
สอนผมใหรูวาทั้งสองพระองค์ก็ตองตัดสินพระทัย ผมชื่นใจที่รูวาขณะที่พระเยซู
คริสต์ทรงอยูในสวนเกทเสมนีคืนนั้น พระองค์ทําตามแบบอยางพระมารดาของ
พระองค์ เราเองก็สามารถทําตามอยางนั้น ดวยการอธิษฐานขอใหเป็นไปตาม
พระทัยของพระเจา
อธิษ ฐาน ขาแตพ ระเจาที่รัก โปรด
ชว ยข า พระองค์ ทั้ งหลายทํ าตามพระ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ประสงค์ที่ท รงตองการให ขา พระองค์
วันนี้ขาพเจาจะทําตาม
ทํา และให เป็ นไปตามพระประสงค์ ที่
อยางพระเยซูคริสต์อยางไรบาง
ทรงสร า งให ข าพระองค์ ทั้ง หลายเป็ น
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ไมค์ แฟรลีย์ (เท็กซัส)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูจาริกแสวงสัจธรรม
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วันพฤหัสบดี อ่าน โยบ 42:1-4
โยบทูลตอบพระเจ้า “พระองค์ทรงถามว่า ‘นี่ใครหนอที่ซ่อนคาปรึกษา
ด้วยไร้ความรู้’ เพราะฉะนั้น ข้าพระองค์จึงกล่าวถึงสิ่งที่ข้าพระองค์
ไม่เข้าใจ สิ่งที่ประหลาดเกินแก่ข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ไม่ทราบ
(โยบ 42:3)

ประหลาดเกิน

โยบเป็นคนชอบธรรมที่สุดคน
ข้อคิดสําหรับวันนี้
หนึ่งในพระคัมภีร์ แตเมื่อถูกทดลอง
แมจะไมเห็นพระเจา ขาพเจา
จนทนไมไหวจึงสาปแชงวันที่ทานเกิด
ก็
ว
างใจในวิถีทรงพลังของพระองค์
และทูล พระเจา ขอลาตาย พระเจ า
ทรงตอบด วยการระดมคํ าถามมาให ทานคิด โยบไม รูห รือ วา ฤทธานุภ าพของ
พระองค์กวา งใหญไพศาลแคไหน ทําใหทานถอมใจและรูวาตนเองดวนพูดถึง
สิ่งประหลาดล้ําเกินกวาที่ทานจะเขาใจ
ครั้งแรกที่ดิฉันตกอยูใน “ฐานะเดียวกับโยบ” เรื่องเกิดขึ้นตอนเพิ่งเขาเรียน
ที่วิทยาลัยใหมๆ กอนหนานั้นดิฉั นรูสึกวาชีวิตเที่ยงแทและแนนอน ดิฉันเชื่อสิ่ ง
ที่ครอบครัวเชื่อ และทําสิ่งที่ครอบครัวบอกใหทํา
แตที่วิทยาลัยดิฉันมีเสรีภาพ ซึ่งมาพรอมกับความไมแนใจวากาวตอไป
จะทํา อยา งไรดี วันหนึ่งดิฉันโทรฯ ไปหาคุ ณแมและขออนุญาตหยุดเรียน 1 ปี
เพื่อจะไดเขาใจทุกสิ่งใหดีกอน เพราะคิดวาขืนเรียนตอไปโดยรูวาจะเกิดอะไรขึ้น
จนทําใหดิฉันวิตกกังวลใจ แตดูเหมือนวาพระเจาไมทรงฟังเสียงเลย ทําใหดิฉัน
รูสึกหลงทาง
เมื่ออานพระธรรมโยบถึงไดพบทางชีวิตของดิฉัน โยบอยูในฐานะเดียวกับดิฉัน
คือทูลขอคําตอบจากพระเจา เราทั้งสองทูลถามสิ่งที่ประหลาดเกินกวาที่เรารู ทําให
ดิฉันรูวาความไมแนนอนของดิฉัน อยูในแผนการที่ดิฉันไมสามารถเข าใจได รูแต
เพียงวาพระประสงค์ที่ทรงมีสําหรับดิฉันนั้นดีเลิศ รูแคนี้ก็พอแลว
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดเตือนขาพระองค์ทั้งหลายวา ที่พระองค์ทรงเงียบนั้น
ใชวาจะทรงทอดทิ้งก็หาไม โปรดใหขาพระองค์วางใจในสิ่งที่ประหลาดล้ํา เกินความ
เขาใจของขาพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เบลีย์ เกอร์เบอร์ (อินเดียนา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนที่รูสึกวาตนเองถูกทอดทิ้ง
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ชุมชนแสงสว่าง

วันศุกร์ อ่าน 1 ยอห์น 1:5-9
ความสว่างแท้ที่ทาให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงนั้นได้
แม้ขณะนั้นกาลังเข้ามาในโลก (ยอห์น 1:9)

คืนวันอาทิตย์ที่สี่ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ เราไดยินเสียงลมพัดอยูรอบตึก
ขณะที่กลุมเยาวชนของเรายืนจุดเทียนตอๆ กันในความเงียบสงัดของอาคารโบสถ์
เราจัดขบวนเดินออกจากโบสถ์อยางสงบ มุงหนาไปหากลุมอนุชนที่ชุมนุมกันตรง
รางหญา มุมถนน เยาวชนที่ส วมชุดคริสตมาสยืนในความหนาวนานหนึ่งชั่วโมง
จองดูภาพทารกบรรทมอยูในรางหญา เพื่อเตือนผูที่ผานไปมาวาพระกุมารเยซูทรง
อยูใกล ตอนอยูขางนอกเชนนี้ เทียนเล็กๆ ของเราทนแรงลมไมไหว ทุกฝีกาวจะมี
เทียนของบางคนดับวูบ
เพื่อนๆ จะหยุดเดินเพื่อชวยจุดเทียนใหใหม และเดินไปจนถึงบริเวณที่ปูาย
รางหญาตั้งบังลมให เปลวเทียนของเราสะบัดไปมาอยูในความมืดขณะที่เรารอง
เพลงคริสตมาสฉลองวันประสูติขององค์อิมมานูเอล พระเจาประทับอยูกับเรา
นี่คือการกระทําดวยความเชื่อศรัทธา เรารวมตัวกันในชุมชน สองแสงสวาง
ที่มีอยูกันคนละนิดไปยังผูที่ประสบความสูญเสีย โศกเศรา ยากจน บาดเจ็บ และ
ปุวยไข เราเตือนกันเองวาถึงสถานการณ์ในปัจจุบันจะมีความทุกข์ยากเพียงใด
องค์พระกุมารเยซูคริสต์เจาก็ทรงอยูใกลเสมอ พระองค์ทรงนําความสวางมายัง
โลกอยูเนืองนิตย์
อธิษฐาน ขาแตพระเจาที่รัก
ข้อคิดสําหรับวันนี้
ขอบพระคุณที่ทรงใหพระเยซู
ขาพเจาจะชวยใหวันของใครบางคน
คริ ส ต์ เข ามาในโลก เพื่ อส อง สวางไสวดวยความรักของพระเจาไดอยางไร
แสงสว างขั บไล เงามื ดในชี วิ ต
ของขาพระองค์ทั้งหลาย วันนี้ขอทรงชวยขาพระองค์ทั้งหลายแบงปันความรักของ
พระองค์แกผูอื่น ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แคธี เค. นอร์แมน (อะลาบามา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนไมมีที่คุมภัยในวันคริสตสมภพ
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วันเสาร์ อ่าน อิสยาห์ 49:8-16
“ผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนาง และจะไม่เมตตาบุตร
จากครรภ์ของนางได้หรือ” แม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้ กระนั้นเราก็จะ
ไม่ลืมเจ้า ดูเถิด เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา (อิสยาห์ 49:15-16)

ตอนผมพาลูกชายอายุ 9 ปีไปเรียนพระคัมภีร์ เราพบผูหญิงคนหนึ่งเดินสวน
ทางมา พอเจอกันเธอทักเขาวา “สวัสดีตอนเช้า ฮูสตัน” เพื่อชวยเขาหายเขิน
ผมจึงพูดวา “สวัสดีคุณเอลลิสันซิครับลูก ” เธอพูดทันทีวา “เธอรู้ไหมเอลลิสัน
เป็ น ชื่ อ ที่ ฟั ง เพราะดี ฉั น ชอบจริ ง ๆ แต่
ตามปกติฉั น เคยชิน กั บชื่ อ ซาราห์ ที่ คุณ แม่
ข้อคิดสําหรับวันนี้
พระเจาจะไมทรงลืมขาพเจา ตั้งให้”
เมื่ออายุเรามากขึ้น เราอาจจะนึกชื่อ
ลูกๆ ชื่อคนในครอบครัว และชื่อเพื่อนเกาแกไมออก บางครั้งเราก็ลื มวันเกิด
วันครบรอบปีของเหตุการณ์ตางๆ ในอดีต และโอกาสสําคัญๆ ไป เราเดินจาก
หองหนึ่งไปอีกหองหนึ่งโดยทีแรกก็นึกไมออกวาทําไมถึงไปที่นั่น เราอาจจะไมได
แคลืมไปวาวางกุญแจรถไวที่ไหน แตลืมแมกระทั่งวาจอดรถไวที่ไหนอีกตางหาก
พระคัมภีร์เต็มดวยเรื่องคนชอบลืม เชนพวกสาวกลืมไปวาพระเยซูคริส ต์
ทรงเลี้ยงคนจํานวนมากดวยขนมปังไมกี่กอนและปลาไมกี่ตัว (ดูมาระโก 8:18-19)
อิสราเอลลืมไปวาพระเจาทรงปลอยพวกเขาใหเป็นไทจึงหันไปนมัสการรูปเคารพ
(สดุดี 106:21) เปโตรลืมพระดํารัส ของพระเยซูจึงปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้ง
(มาระโก 14:72) บางครั้งเราเองก็รูสึกไมส บายใจที่ลืมพระสัญญาของพระเจา
และลืมเรื่องยิ่งใหญและนาอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทําในชีวิตของเรา แตขาวดีมี อยูวา
แมบางครั้งเราจะลืมพระเจา แตพระองค์ไมเคยลืมเรา พระองค์ไมเคยทอดทิ้งเราเลย
(ดูเฉลยธรรมบัญญัติ 31:6)
อธิษ ฐาน ข า แตพ ระเจา ขอบพระคุณที่ ไม ทรงทอดทิ้ งขา พระองค์ทั้ งหลาย
แมขา พระองค์ จ ะลื มความชื่ อสัต ย์ของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู
คริสต์เจา อาเมน
ไมเคิล ฟัลค์ (เท็นเนสซี)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนชอบลืม
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24 ธ.ค
2017

คืนก่อนวันคริสตมาส

วันอาทิตย์ อ่าน มัทธิว 5:14-16
ถ้าเราดาเนินอยูใ่ นความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิต
ในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิต
ของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชาระเราทั้งหลาย
ให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น (1 ยอห์น 1:7)

ตอนทา ยของการนมั ส การในคื น กอ นวัน คริ ส ตมาส แต ล ะคนจุดเทีย น
ใหคนที่นั่งถั ดไปในแถวเดียวกัน เป็นสัญ ลักษณ์ ของการแบ งปันแสงสว างของ
พระคริสต์ เป็นภาพประทับใจเมื่อแตละคนถือเทียนลุกโชนอยูในโบสถ์มืด
คริ ส ตมาสครั้ ง ที่ผ านมา ขณะดิฉั น มองดู แ สงเที ย นที่ สง ต อกั นไปอยู นั้ น
เทียนของดิฉันเกือบจะดับเพราะน้ําตาเที ยนละลายมารวมกันเป็นแองเกือบมิด
ไสเทียน พอเห็นเชนนั้นดิฉันจึงเอียงลําเทียนใหไขหรือน้ําตาเทียนที่กําลังละลาย
ไหลไปทางดามมือถือ ไฟจึงลุกสวางขึ้นมาอีก
ทําใหดิฉันไดความคิดวา น้ําตาเทียนที่ไหลมารวมกันเป็นแองนั้น เหมือน
ความคิดเห็นตางๆ ที่ทําใหเราไมส ามารถสะทอนแสงสวางของพระคริสต์ไปยัง
ผูอื่น หลังจากนั้นดิฉันจึงเขียนรายการสิ่งตางๆ ที่ขัดขวางความสวางดังกลาวไว
เชน ความอกตัญญู ความวิตกกังวล และความคิดในแงลบ การไมยอมใหอภัย
ตนเองหรือผูอื่น ชอบกลาวรายปูายสี ยึดติดในทรัพย์สมบัติ กลัววาคนอื่นจะคิด
ไมดกี ับเรา
แลวเราจะแกไขสิ่งเหลานี้ไดอยางไรกัน เราสามารถเริ่มไดตนดวยการรัก
พระเจา มากกวา รักสิ่งของและความคิดฝุายโลก เราสามารถขอบพระคุณและ
วางใจในความรักของพระเจา ยอมใหและยอมรับการอภัยและรักผูอื่นโดยไมมี
เงื่อนไข วิธีนี้ชวยใหเราขจัด “ไข” หรือน้ํา ตาเทียนสวนเกินและยอมใหความ
สวางของพระคริสต์สองผานเราไปยังผูอื่น
อธิษฐาน ขาแตพระบิดา ขอบพระคุณ
ที่ทรงเผยใหขาพระองค์ทั้งหลายแตละ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
คนเห็นวิธีรับแสงสวางของพระคริสต์และ
อะไรทําใหขาพเจาไมสามารถ
ฉายแสงของพระคริสต์ไปยังผูอื่นได สะท อนออกไปในแตละวัน ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
มาร์ธา เอ็ม คูสิมาโน (อะลาบามา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ผูนํานมัสการคืนกอนวันคริสตมาส
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วันคริสตมาส

25 ธ.ค
2017

วันจันทร์ อ่าน มัทธิว 5:43-48
บุคคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตร (มัทธิว 5:9)

กอนที่คริสตจักรของเราจะฉลองคริสตมาสไมนาน โทรศัพท์ของดิฉันดังขึ้น
เพราะไมรูจักเบอร์โทรฯ ดิฉันจึงไมตอบ เพียงแตสงขอความถามวาเขาเป็นใคร
สองสามนาทีตอมา ดิฉันไดรับขอความตอบกลับ ปรากฏวาเธอเป็นเพื่อน
รวมงานของดิฉัน ดูจากคําพูดที่หยาบคายแลวก็รูวาเธอโกรธมาก ดิฉันรูสึกเศรา ใจ
โกรธ และผิดหวัง อยากจะตอบกลับไปดวยความโกรธเหมือนกัน แตก็นึกขึ้นไดวา
คืนนั้นเป็นคืนวันคริสตมาส
ข้อคิดสําหรับวันนี้
คริ ส ตมาสเป็ น เรื่ อ งของ
ปีนี้ขาพเจาจะแบงปันความรัก สันติสุข
พระคริส ต์ พระคริส ต์ เ ป็น เรื่ อ ง
และความยินดีในวันคริสตมาสกับใครดี
ของความรัก พระองค์เสด็จมาใน
โลกเพื่อนําสันติสุขและความรักมาใหทุกคน รวมทั้งผูที่มีความยินดีและไมยินดี
คนดีและคนชั่ว ดิฉันจึงถามตนเองวา เราจะโกรธและทะเลาะกับคนอื่นในคืน
วันคริสตมาสไดอยางไร
เมื่ออธิษฐานขอใหมีความเขมแข็ง อดทน และยกโทษใหเพื่อนรวมงานคน
นั้น เหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงยกโทษใหดิฉัน พระเจาทรงเปลี่ยนความเศราใจ
ความโกรธ และความผิดหวังของดิฉันใหกลายเป็นสันติสุขและความยินดีปรีดา
คืนนั้นดิฉันเขา ใจความหมายที่แทจ ริงของคริส ตมาส วาไมใชเรื่องการแกแคน
หรือแกตัว แตเป็นเรื่องการประกาศเรื่องการถอมพระองค์ลงมาเกิดและความรัก
ของพระคริสต์
อธิษฐาน ขาแตพระเจาที่รัก โปรดใหขาพระองค์ทั้งหลายมีความอดทนเมื่อถูก
สบประมาท ขอให ข า พระองค์ ย กโทษให ทุ ก คนที่ ทํ า ให เ จ็ บ ใจ และขอให ข า
พระองค์ นํ า ความหมายที่ แ ท จ ริ ง ของวั น คริ ส ตมาสไปยั ง ทุ ก คนที่ อ ยู ร อบข า ง
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ลีนาวตี ซันโตโซ (ชวาตะวันออก อินโดนีเซีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน เพื่อสันติสุข

59

26 ธ.ค
ชีวิตมีที่ต้องทําอีกมาก
2017
วันอังคาร อ่าน สดุดี 16:7-11
ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า สาหรับเขาไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าเปรมปรีดิ์
และร่าเริงตลอดชีวิต (ปัญญาจารย์ 3:12)

บางคนพูดวาความสุขคือสิ่งที่เราสรางขึ้น ยิ่งผมไดอยูกับเพื่อนคนหนึ่งนาน
เขาก็ยิ่งเชื่อวานี่เป็นเรื่องจริง เพื่อนคนนี้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมาก
แลวก็มีลูกจางคนหนึ่งชักปืนออกมาโดยตั้งใจจะฆาคนใหมากเทาที่จะทําได เพราะ
พยายามจะแยงปืนจากชายคนนั้น เพื่อนของผมตองเสียแขนและตาไปอยางละขาง
หลายสั ป ดาห์ ห ลั ง จากออกจากโรงพยาบาล เงิ น ทองที่ เ ขาสะสมไว ห มดไป
ไมเหลือหลอ จนตองยายไปอยูในบานพักสําหรับคนไรบาน นอกจากนี้แลวเขายัง
เป็นโรคพากินสัน และเป็นมะเร็งผิวหนังรายแรงชนิดหนึ่งดวย เวลาจะเดินหรือลุก
จากเกาอี้ดวยตนเองก็แสนจะลําบาก แตเขาก็ยังเป็นคนราเริงแจมใสและมองโลกใน
แงที่สุดเทาที่ผมเคยเห็น
เดี๋ยวนี้เพื่อนคนนั้นยายไปอยู ที่หองเชา และดํารงชีวิตด วยเบี้ยบํานาญ
จํานวนเล็กนอย ไมวาเขาจะทําอะไรหรือมีความลําบากแคไหน เพื่อนคนนี้ก็ตั้ง
เปู า ว า จะไม ล าใครไปโดยไม ยิ้ ม เขา
ข้อคิดสําหรับวันนี้
พยายามรูจักชื่อของบุคคลตางๆ ที่พบกัน
วันนี้ขาพเจาจะเผยความราเริง เพื่อจะจําไดเมื่อพบกันครั้งตอไป เขาหา
โอกาสสรางคนและอํานวยความสุขใหดวย
ยินดีของพระเจาใหผูอื่นเห็น
ใจเอื้ อเฟื้ อ หลายคนที่ ประสบเหตุ การณ์
เหมื อนเขามั กจะตํ าหนิติ เตี ยนพระเจา หรื อเอาแต ระทมขมขื่น แต เพื่ อนของผม
ไมใชคนอยางนั้น เขาบอกผมวา “ชีวิตของผมยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทํา” ขอ
พระคัมภีร์ที่อานวันนี้สอนวา พระเจาทรงเผยวิถีชีวิตที่ชวยใหเราราเริงแจมใสและ
ยินดีปรีดา
อธิษฐาน ขาแตพระเจาที่รักยิ่ง ขอบพระคุณสําหรับเพื่อนและคนแปลกหนาที่
เผยใหข า พระองค์ ทั้ งหลายมี ชี วิ ต รา เริ ง แจ ม ใสเหมื อ นที่ พ ระองค์ ป ระทานให
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
นโวสุ เนลสัน ชิเดรา โอโมเรกบี (อะนัมบรา ไนจีเรีย)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ใหมีชีวิตราเริงแจมใส
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ประสบการณ์น่าประทับใจ
วันพุธ อ่าน สดุดี 107:1-8
แม่จะไปไหนฉันจะไปด้วย และแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหน
ฉันก็จะอยู่ที่นั่นด้วย (นางรูธ 1:16)

27 ธ.ค
2017

พระคัมภีร์ขอที่อางถึงขางบนนี้ ถาอานในพิธีสมรสจะฟังแลวนารัก แตตอน
ที่กํ า ลั ง เก็ บ ของเพื่ อติ ด ตามสามี ไ ปอยู ที่เ มื อ งใหม ดิ ฉั น รู สึ กว า ไม ยุ ติ ธ รรมเลย
พออธิษฐานดิฉันเริ่มมีความเชื่อและสองจิตสองใจวาการยายครั้งนี้ไมใชความคิด
ของสามีแตผูเดียว แตเป็นของพระเจาดวย
ดิฉั นรู สึก เจ็ บ ปวดที่ ตอ งย า ยจากบา นหลั ง
ข้อคิดสําหรับวันนี้
แรกของเรา จากคริส ตจักรและเพื่อนที่รัก
ไมวาเราจะไปที่ไหนๆ
และชอบพอกัน ดิฉันรัดเข็มขัดลูกนอยสอง
พระเจาทรงลวงหนาไปกอน
คนกั บ ที่ นั่ ง ในรถด ว ยความอั ด อั้ น ตั น ใจ
เพื่อเตรียมทางไวใหแลว
แลวก็เดินออกเดินทางไกลไปยังเมืองอื่น
สามีของดิฉันทํางานใหมของเขาวันละหลายชั่วโมง สวนดิฉันเลี้ยงลูกนอย
และมี เ วลาอ า นหนั ง สื อ อธิ ษ ฐาน ศึ ก ษาพระคั ม ภี ร์ ม ากกว า เมื่ อ อยู บ า นเดิ ม
มีเบร็นดาคริสเตียนบานใกลเรือนเคียงเป็นเพื่อนสนิท เรารวมกันกอตั้งกลุมสตรี
เพื่อศึกษาพระคัมภีร์ดวยกัน หลายเดือนตอมามีสตรีหลายคนเขารวมกลุมและ
เชื่อในพระเยซูคริสต์ หนึ่งปีหลังจากนั้น เราตั้งกลุมสตรีสามัคคีธรรมขึ้นทั่วเมือง
ผลที่เกิดขึ้นทําใหเริ่มมีการศึกษาพระคัมภีร์ในบานสิบสองแหงทั่วเมือง
ถาเราพบการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญๆ ใหเราคิดวานั่นเป็นเหตุการณ์บริสุทธิ์
และศักดิ์สิทธิ์ ไมวาไปที่ไหนๆ เราจะพบวาพระเจาทรงเตรียมประสบการณ์ตางๆ
ไวใหเราแลว
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอใหขาพระองค์ทั้งหลายไมลืมวา พระองค์ทรงลวงหนา
ไปกอนเพื่อเตรียมทางไวใหแลว ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
โรส แมคคอร์มิค แบรนดัน (ออนทาริโอ แคนาดา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน ครอบครัวที่กําลังยายไปอยูเมืองใหม
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28 ธ.ค
คริสตมาสไม่เลิกรา
2017
วันพฤหัสบดี อ่าน โคโลสี 3:12-17
ทูตองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรานาข่าวดี
มายังท่านทั้งหลาย คือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวง” (ลูกา 2:10)
ครอบครั วของเรารั บประทานอาหารเย็ นวั นคริ ส ตมาสและแลกเปลี่ ยน
ของขวัญกันเพิ่งเสร็จ ญาติๆ พากันเดินทางกลับบานของใครของมัน สามีของดิฉัน
ถอนหายใจขณะที่นั่งเกาอี้ตัวโปรดของเขาแลวกลาววา “เฮ้อ คริสตมาสผ่านไปอีก
ปีแล้ว”
ดิฉันหัวเราะและบอกวา “ไม่เร็วอย่างนั้นหรอก” ดิฉันทาชวนครอบครัว
ใหคิดวาคริสตมาสยังอยูในใจเราตอไปตลอดปี เพราะคิดกันวา งานฉลองรําลึกถึง
พระคริสต์ผูทรงถอมพระองค์เสด็จ เขามาในโลกจะเลิกราจากชีวิตของเราทันที
หลั งจากวั นที่ 25 ธั นวาคมถึ งฉากรางหญ า
ข้อคิดสําหรับวันนี้
จะถูกรื้อ เครื่องประดับประดาจะถูกเก็บ และ
ขาพเจาฉลองการประทับอยู การดําเนินชีวิตจะกลับสูปกติ แตการฉลอง
ของพระคริสต์ไดทุกวัน
ยังไมจบ
ตลอดปี
การดําเนินชีวิตตามแบบอยางของพระคริสต์นั้น เราสามารถแสดงออกทาง
อุปนิสัย การกระทํา และคําพูดใหเป็นที่ ประจักษ์วา วิญญาณของพระคริสต์สถิต
อยูในชีวิตของเรา อุปนิสัยของเราสามารถเป็นเปลวไฟใหความอบอุนแกหัวใจ
ที่หนาวสั่น คําพูดของเราแสดงถึงความกรุณาและหวงใย และการกระทําบอก
ใหรูวาเรามีความหวังในองค์พระผูชวยใหรอดปีละ 365 วัน
อธิ ษ ฐาน ข า แต พ ระบิ ด าเจ า โปรดช ว ยให ชี วิ ต ข า พระองค์ ทั้ ง หลายสั ม ผั ส
พระองค์ทุกวัน ไมใชแควันคริสตมาสเทานั้น ขออธิษฐานตามที่พระคริสต์ทรง
สอนวา “ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้
พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่
ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ......สืบๆ ไปเป็นนิตย์ ” อาเมน
วิลมา โรส เวอร์นิก (เท็นเนสซี)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนที่เดินทางไปฉลองคริสตมาส
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ยังรักและห่วงใย

29 ธ.ค
2017

วันศุกร์ อ่าน เยเรมีย์ 29:10-14
พระเจ้าตรัสว่า “เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สาหรับเจ้า
เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคต
และความหวังใจแก่เจ้า” (เยเรมีย์ 29:11)

ผมจะทําอยางไรดี เมื่อวันที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตกลับเป็นวันวาเหว
ที่สุด แปดวันกอนที่ผมจะสําเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยพระคริสต์ธรรม ภรรยา
ของผมตัดสินใจไมตองการอยูกับผมอีกตอไป ทํา ใหผ มรูสึกเสียใจ ตอนที่พบ
กับครอบครัวกอนจบการศึกษาหนึ่งวัน คุณแมใหบัตรอวยพรผมมาใบหนึ่งซึ่งมี
ขอพระคัมภีร์ขางบนนี้เขียนไว
เยเรมีย์เขียนขอความนี้สงไปใหพวกอิสราเอลซึ่งเป็นเชลยอยูกับที่เมือง
บาบิโลน เพื่อใหมีความหวังวา พระเจามิ ไดทรงลืมพวกเขา ผมเองก็เหมือน
เป็นเชลย ในเวลาที่วาเหวและสิ้นหวังพระคัมภีร์ขอนี้เตือนสติใหรูวาผมก็เป็น
บุตรของพระเจา ที่พระองค์ยังทรง
ข้อคิดสําหรับวันนี้
รักและไมลืมผมดวยเชนกัน
หลังหยาขาดกับภรรยาแลว พระเจาทรงรักและหวังดีแกขาพเจา
ผมลาออกจากงานและกลับไปอยูกับพอแม แมในเวลาที่ผมลําบากใจเป็น ที่สุด
อยูสองปีพระเจายังทรงซื่อสัตย์ ในที่สุดผมก็ไดงานทํา ที่คริสตจักรแหงหนึ่ง
และไดแตงงานใหม บางครั้งเมื่อชีวิตไมไดเป็นไปตามที่วางแผนไว เราอาจจะ
คิดวา พระเจา ทรงลืมเราแลว แตเยเรมีย์เตือนให รูวา เมื่อเราตกเป็น เชลย
ทั้งเจ็บปวด วาเหว และหวาดกลัว พระเจายังทรงรักและหวงใยเราอยู
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูบริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่ทรงรักและหวังดีตอขาพระองค์
ทั้งหลาย โปรดชวยใหวางใจในพระองค์แมเวลาที่ชีวิตของขาพระองค์อางวาง
อยางที่สุด ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เจสัน ฮัฟฟแมน (เท็กซัส)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนที่อยูระหวางหยารางกับคูครอง
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30 ธ.ค
จุดรวมศูนย์
2017
วันเสาร์ อ่าน ฟีลิปปี 1:20-22
คนทั้งหลายที่กาลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่
แต่พวกเราที่กาลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า
(1 โครินธ์ 1:18)
ดิฉันชอบวาดภาพเสมอ ระหวางเขาเรียนการวาดภาพลอเลียน อาจารย์
บอกวา “ก่อนจะเขียนภาพคนคร่าวๆ ให้เขียนกากะบาดไว้ตรงใบหน้า เป็นการทํา
จุ ดรวมศู น ย์ ที่ จะช่ วยนํ าทางขณะ
ข้อคิดสําหรับวันนี้
คุณเขียนภาพบุคคลและความรู้สึก
ขาพเจาจะใหความรักของพระคริสต์
ที่เขาแสดงออก”
เป็นจุดศูนย์รวมของชีวิตไดอยางไร
เมื่ อ ดิ ฉั น นํ า คํ า แนะนํ า ของ
อาจารย์มาตรองดูแลว ก็คิดถึงความ
เป็นมนุษย์ของดิฉันเอง หลายตอหลายครั้งที่ชีวิตของดิฉันเสียดุลก็เพราะไมได
ใหกางเขนของพระคริสต์เป็นจุดรวมของชีวิต กางเขนของพระองค์ใหความหมาย
และทิศทางชีวิตความเป็นอยูของฉัน
การพลีพ ระชนม์บนกางเขนของพระคริส ต์ เป็นการพิสูจ น์ความรักของ
พระเจาที่ทรงมีตอมนุษยชาติอยางเหลือลน ความรักของพระองค์เป็นจุดรวมศูนย์
ชวยนําทาง และเป็นศูนย์กลางของชีวิตเราอยางตอเนื่อง
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณพระองค์ สําหรับพระคริสต์ ผูพลีพระชนม์
บนกางเขนดวยความรักเพื่อประทานความรอดแกขาพระองค์ทั้งหลาย ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
แอนา ลิลเลียม เฟอร์นันเดซ (สาธารณรัฐ โดมินิกัน)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน จิตรกร
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31 ธ.ค
2017
วันอาทิตย์ อ่าน ปฐมกาล 1:26-31
การประดับกายของท่านนั้น อย่าให้เป็นการประดับภายนอก...
แต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจ แต่งด้วยเครื่องประดับ
ซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย คือด้วยจิตใจที่สงบและสุภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง
ในสายพระเนตรพระเจ้า (1 เปโตร 3:3-4)

ดอกไม้งาม

ขอพระคัมภีร์ที่อางถึงวันนี้เขียนใหคริสเตียนสมัยแรกอาน แตดิฉันคิดวา
หลายคนที่รูสึกไมคอยภูมิใจในตนเองคงไมเห็นดวยกับธรรมโอวาทสําหรับวันนี้
ตอนดิฉันอายุสิบหกปีก็ไมยอมรับดวยเชนกัน
ตอนนั้ นดิฉันรูสึกวาตนเองเป็นที่ตองการและมีความสําคัญในคริส ตจักร
ซึ่งดิฉันเป็นครูผูชวยสอนรวีฯ เด็กชั้นอนุบาลและปฐมหนึ่ง เป็นความนาภาคภูมิใจ
มีเด็กๆ อยูหอมลอม และอาแขนตอนรับทุกคนอยางยิ้มแยมแจมใสรวมทั้งดิฉันดวย
ครั้ งหนึ่ง ในวัน อาทิต ย์ เราพากั นออกไปข างนอกเพื่อ ชมความงามของ
ธรรมชาติที่พระเจาทรงสราง พวกเด็กๆ ชี้ใหกันดูตนไมสูงๆ ทองฟูาสีคราม และ
แมแตตั๊กแตน ครูถือดอกไมสีชมพูสดใสไวในมือ ทานหันมาทางเด็กๆ และพูดวา
“เห็นดอกไม้นี้ไหม ที่มันสวยงามก็เพราะพระเจ้าทรงสร้าง มันไม่ต้องแต่งทรงผม
ไม่ต้อ งใช้เ ครื่อ งสําอาง หรือ สวมเสื้อ ผ้าราคาแพงๆ เพราะมัน งามอยู่แ ล้ว
ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างก็เช่นกัน”
ดิฉันรูว าพระเจาทรงตองการใหดิฉั น
ข้อคิดสําหรับวันนี้
อยูที่นั้น เพื่อจะไดยินและไดรับบทเรียนนั้น ถา
ทุกสิ่งที่พระเจาทรงสราง
ทุ ก สิ่ ง ที่ พ ระเจ า ทรงสร า งไว ดี แ ล ว ย อ ม
หมายความวาเราก็ดีดวยมิใชหรือ เราก็เหมือน
ลวนสวยงามทั้งนั้น
ดอกไมที่ ไมจํ าเป็ นตอ งเสริม สวย เพราะสวย
อยูแลวทั้งภายในและภายนอก พระเจาทรงรักเราตามสภาวะจริงที่เราเป็นอยู
อธิษฐาน ขาแตพระเจาที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงเห็นความงามของขาพระองค์
ทุกคน โปรดชวยใหขาพระองค์ทั้งหลายรักตนเองและรักกันเหมือนที่พ ระองค์
ทรงรัก ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
อาซูกะ ชุควูเดเบะ (นอร์ธคาโรไลนา)
เป้าหมายของคําอธิษฐาน คนที่ไมภูมิใจในตนเอง
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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
 จัดหมวดหมูเรียงลําดับเพลงตามเทศกาลและศาสนพิธีของ
คริสตจักร
 ปรับปรุงเนื้อรองใหเหมาะสมกับทํานองเพลง
 มีโนตและคอร์ดประกอบตามหลักโนตสากลเพื่องายตอการ
บรรเลงและขับรอง
 เพิ่มเพลงใหมเพื่อใชในเทศกาลและศาสนพิธีของคริสตจักรอยาง
ครอบคลุม
 อางอิงพระคัมภีร์ทุกบท

สนใจสั่งซื้อได้ที่
หนวยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
โทรศัพท์ 053 – 244381 ตอ 112 , 301 โทรสาร 053 – 244381 ตอ 112
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 ใบสมัครเป็นสมาชิก “ห้องชั้นบน” 
ชื่อ–สกุล ……………………………………………………… เพศ……..… อายุ……ปี
ศาสนา……........สมาชิกคริสตจักร ………………….………..…………… ภาคที่ ……
ที่อยู เลขที่…… ถนน……………………....……….……ซอย ……………..……หมูที่……
แขวง/ตําบล…………………………………เขต/อําเภอ ………….………………...………
จังหวัด ………………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ………..…………
โทรศัพท์…………………………………………โทรสาร ……………….…………..…………
 สมัครเป็นสมาชิก “ห้องชั้นบน” 
ภาษาไทย

คาบํารุงสมาชิกปีละ 240 บาท

เป็นเวลา ..… ปี

(ส่งต่างประเทศเพิ่มค่าส่งเมล์อากาศปีละ 350 บาท)
ใหสงตั้งแตฉบับเดือน …………………………………… เป็นตนไป
การส่งเงิน
สงโดย ธนาณัติ / ตั๋วแลกเงิน / เช็ค / ดร๊าฟ สั่งจายในนาม “สุริยบรรณ”
จาหนาซองถึง “พันธกิจหองชั้นบน”
29 ถ. รัตนโกสินทร์ ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม 50000
หรือ โอนเข้าบัญชี “สุริยบรรณ (สดยอย)” เลขที่บัญชี 731 - 2 - 04660 – 5
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลแมคคอร์มิค
(หากโอนเงินเขาบัญชี กรุณาแจงใหทราบที่เบอร์โทร 053-244381-2 ตอ 112 , 301)
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