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บทบรรณาธิการ

กำยเดียวมีอวัยวะหลำยส่วน
ถึงกายนั้นเป็นกายเดียว ก็ยังมีอวัยวะหลายส่วน และอวัยวะเหล่านั้นแม้จะมี
หลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกันฉันใด พระคริสต์ก็ทรงเป็นฉันนั้น (1โครินธ์ 12:12)
ตรงกันข้ามกับโต๊ะทางานของดิฉันเป็นชั้นหนังสือ แต่ละชั้นมีกล่องใส่หนังสือ
ติดป้ายเป็นภาษาต่างๆ เช่น ฮินดี อิตาลี ญี่ปุ่น โปรตุเกสฯ เพราะดิฉันเก็บหนังสือ
ห้องชั้นบนคู่มือภาวนาอธิษฐานฉบับภาษาต่างๆ ไว้บนนั้น ถึงจะดูแล้วไม่มีอะไร
พิเศษมากนั ก แต่ นั ยน์ ตาของดิ ฉันมองเห็นโลก เห็นที มงานจั ดพิ มพ์ ในแอฟริกา
เอเชี ย และยุ โ รปที่ ส่ งทุ กเล่ มที่ พิ มพ์ เสร็ จแล้ วมาให้ บางเล่ ม ห่ อด้ วยกระดาษ
หนังสื อพิมพ์บรรจุในกล่องไปรษณีย์ ตรงมุมกล่องมีตราไปรษณีสี แดงประทับไว้
เมื่อได้รับหนังสือที่ส่งมาให้ บ่อยครั้งจะคิดถึงหลายคนและหลายมือที่รวมใจกัน
ทาพันธกิจได้สัมผัส “หนังสือเล่มเล็ก” นี้ คิดถึงคนทั่วโลกที่แบ่งปันความเชื่อของตน
โดยการเขียนบทความส่งมาลงพิมพ์ คิดถึงทีมบรรณาธิการที่เมืองเนชวิลล์ เท็นเนสซี
ที่รวมรวมต้นฉบับห้องชั้นบนภาษาอังกฤษ คิดถึงทีมงานทั่วโลกที่จัดพิมพ์ หลายคน
ทาด้วยใจสมัคร ทั้งผู้ แปลและผู้ เรียบเรียงเป็นภาษาต่างๆ คิดถึงผู้ออกแบบและ
ผู้พิมพ์โฆษณา ผู้จัดหีบห่อและจัดส่งทางไปรษณีย์ บางคนขี่รถจักรยานยนต์หรือ
เดินเท้าไปส่งที่คริสตจักร โรงพยาบาล โรงเรียน และบ้านตามที่สั่งไว้มากกว่า 100
ประเทศ คิดถึงผู้อ่านหลายล้านคนที่ใช้ เวลาอธิ ษฐานและอยู่กับพระเจ้า โดยใช้
หนังสือห้องชั้นบนแต่ละหน้าเป็นคู่มือภาวนาประจาวัน
เราต่ างก็เป็ นอวั ยวะหลากหลายแต่ เป็ นกายเดี ยวกันจริงๆ เราร่วมใจกัน
อธิษฐานหลายภาษา เรารับใช้พระเจ้าด้วยตะลันต์ที่มีอยู่หลากหลาย และมีท่าที
นมัสการพระองค์อย่างสมบูรณ์ หวังว่าขณะอ่านหนังสือห้องชั้นบนท่านจะได้รับ
พระพรและการเปลี่ยนแปลงจากความหลากหลายนี้ และให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในผู้คนแห่งความเชื่อนี้ด้วย
เทีย รูเนียน
ผู้จัดการพันธกิจห้องชัน้ บนระหว่างประเทศ
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ดัชนี
กระวนกระวำย
กลัว
กำลัง/อำรักขำ

มกราคม 12, 16, 26, 29
มกราคม 3, 12, 18, 29
มกราคม 7, 15, 17, 29

กำรทรงนำ

มกราคม 3, 7,14, 16, 17,
18, 26, 28, 31
มกราคม 22
มกราคม 2, 5, 7, 10, 14, 16,
18, 21, 27

ของประทำนฝ่ำยวิญญำณ
ครอบครัว/ควำมสัมพันธ์
ควำมดี/ควำมรัก/กำรให้อภัยของพระเจ้ำ

เชือ่ ฟังพระเจ้ำ
เติบโตฝ่ำยวิญญำณ/ควำมทุกข์ยำก
แบบอย่ำงคริสเตียน

มกราคม 1, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 14, 16, 18, 20,
23, 25, 28, 31
มกราคม 2, 26
มกราคม 7, 16, 21,
มกราคม 3, 9, 17, 21, 25,
26, 30, 31
มกราคม 7
มกราคม 1, 21
มกราคม 11

บำบัดรักษำ/เจ็บป่วย
ประกำศข่ำวดี
ประทับอยู่
เปลี่ยน
เปลี่ยนแปลง/เริ่มต้นใหม่
พระเจ้ำทรงเรียก
พระเจ้ำทรงให้อภัย
พันธกิจ/เยีย่ มเยียน/บริกำร

มกราคม 24
มกราคม 6, 14, 20, 25, 31
มกราคม 14, 18, 19, 22, 24
มกราคม 1, 19
มกราคม 1, 8
มกราคม 19, 21
มกราคม 11, 16, 23
มกราคม 6, 10, 14, 16, 25

มั่นใจ
มำนะ/บำกบั่น
เมตตำสงสำร
ไม่ปลอดภัย
ยินดี
วัตถุนิยม/ล่อลวง
วำงใจในพระเจ้ำ
สรรเสริญ/โมทนำพระคุณ

มกราคม 5, 16
มกราคม 9, 27
มกราคม 23
มกราคม 9
มกราคม 10, 23, 25
มกราคม 16, 31
มกราคม 3, 7, 9, 12, 14, 16,
21, 24
มกราคม 1, 7, 12, 17

สันติสุข
หนุนใจ/กำลังใจ
ให้

มกราคม 16, 18, 19, 22, 24
มกราคม 12, 17, 20, 24
มกราคม 11, 17, 21, 24

อธิษฐำน
อ่ำน/ศึกษำพระคัมภีร์

มกราคม 3, 12, 22, 29
มกราคม 4, 11, 17, 18, 26

ควำมรอด
ชีวิตกำรทำงำน/อำชีพ
ชุมชนคริสเตียน
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กุมภาพันธ์ 20, 27
กุมภาพันธ์ 6, 13, 17
กุมภาพันธ์ 3, 9, 11, 13, 17,
19, 20, 26, 27
กุมภาพันธ์ 8, 9, 10, 12, 19,
20
กุมภาพันธ์ 15
กุมภาพันธ์ 1, 3, 4, 7, 10,
11, 13, 17, 18, 19,
20, 22, 23, 26, 27
กุมภาพันธ์ 1, 3, 5, 10, 14,
15, 17, 18, 24, 25,
28
กุมภาพันธ์ 5, 8, 25
กุมภาพันธ์ 3, 12, 20, 27
กุมภาพันธ์ 5, 11, 16, 20, 23,
28
กุมภาพันธ์ 14, 21
กุมภาพันธ์ 6, 14, 20
กุมภาพันธ์ 3, 9, 10, 12, 16,
22
กุมภาพันธ์ 26
กุมภาพันธ์ 2, 10, 18
กุมภาพันธ์ 1, 6, 13, 18, 24
กุมภาพันธ์ 17, 20
กุมภาพันธ์ 15
กุมภาพันธ์ 2, 4, 12, 28
กุมภาพันธ์ 1, 2, 5, 8, 9,
12, 16
กุมภาพันธ์ 6, 15, 24
กุมภาพันธ์ 1
กุมภาพันธ์ 14
กุมภาพันธ์ 7, 10, 11, 25
กุมภาพันธ์ 8, 19
กุมภาพันธ์ 9, 12, 15, 20
กุมภาพันธ์ 2, 7, 8, 17, 20,
25, 27
กุมภาพันธ์ 7, 8
กุมภาพันธ์ 4, 7, 17, 22
กุมภาพันธ์ 1, 5, 7, 16, 22,
25, 26
กุมภาพันธ์ 21
กุมภาพันธ์ 6, 14, 25

สิเมโอนอุ้มพระกุมำรเยซูคริสต์
ริชำร์ด เซอร์ริน
(จิตรกรร่วมสมัย สหรัฐอเมริกำ)
อธิบำยภำพ : โมนำ เบกำซำว เคฟ
-----------------------------------------------------------------------------จิ ต กรริช าร์ด เซอร์ริน ผู้ ว าดภาพปกห้ องชั้ น บนฉบั บ นี้ บ่ อยครั้ง ได้ แรง
บันดาลใจจากศิลปะของชาวยุโรปศตวรรษที่ 17 และ 18 และเลือกเรื่องจาก
พระคัมภีร์สาหรับภาพวาดของท่าน ภาพปกห้องชั้นบนฉบับนี้ เซอร์รินระบาย
ภาพชีวิตลงบนผืนผ้าใบให้ผู้ชมเห็นความรู้สึกลึกๆ ของสิเมโอน
พระคัมภีร์เล่าความรู้สึกที่ท่านแสดงออกตอนอุ้มพระกุมารเยซูคริสต์ชูขึ้น
ในภาพที่จิตกรเซอร์รินวาดนี้ เป็นภาพนัยน์ตาของสิเมโอนและของชาวอิสราเอล
หลายชั่วอายุคนที่รอคอยและหวังว่าจะสาเร็จสมปรารถนา และปั ญญาที่ได้จาก
การศึกษาประวัติศาสตร์ชนชาติของพระเจ้า ซึ่งมีทั้งความโศกเศร้าและความหวัง
ที่เคยเบ่งบานและเหี่ยวเฉา สิเมโอนเงยหน้ามองขึ้นเบื้องบนเพราะตระหนักความ
จริง แล้ วว่ า ที่ พระเจ้าเคยสัญ ญาว่ าจะทรงส่งพระผู้ช่ วยมานั้ นบั ดนี้ส าเร็จ แล้ ว
แต่ก็ยังเศร้าใจอยู่ที่รู้ว่า “พระกุมำรนี้.. เป็นเหตุให้หลำยคนในพวกอิสรำเอลล้มลง
หรือยกตั้งขึ้น และจะเป็นหมำยสำคัญซึ่งคนปฏิเสธ” (ลูกา 2:34) หลังจากสิเมโอน
ใช้ ชี วิ ต หลายปี เ พื่ อ รอดู ค วาม “เป็ น สว่ ำ งส่ อ งแสงแก่ คนต่ ำ งชำติ และเป็ น
ศักดิ์ศรีของพวกอิสรำเอลชนชำติของพระองค์” (ดูลูกา 2:32)
เมื่อมองขึ้นบนท้องฟ้าตามสายตาของสิเมโอน ดิฉันจินตนาการถึงความสุข
และความโล่ ง ใจ ความขั ด แย้ ง และเจ็ บ ปวดใจ แต่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ก็คื อ ดิ ฉั น เห็ น
ความหวังที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ และความรอดที่พระองค์ทรงมอบแก่เราทั้งปวง

------------------------

Cover photo courtesy of the artist. © 2005 Richard Serrin. Prints of cover art are
available by calling 212-888-2280 or via email at: marthastackltd@gmail.com
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วันจันทร์ อ่ำน สดุดี 139:7-18
ข้าพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกระทา
ให้ข้าพระองค์แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว พระราชกิจของ
พระองค์อัศจรรย์ (สดุดี 139:14)

ถึงเวลานั้นอีกแล้ว ดิฉันเองพร้อมจะเริ่มต้นปีใหม่อีกครั้งโดยยังมีความหวัง
เดิมๆ เหมือนปีก่อน คือจะออกกาลัง และนอนหลับให้นานขึ้น จะรับประทาน
อาหารให้ถูกสุขลักษณะยิ่งกว่าเดิม จะทางานให้มากขึ้นถ้าจาเป็น และจะทาให้
น้อยลงตามกาลังที่ทาได้
ค่ะ ปีนี้จะเป็นปีที่ดิฉนั อยากเปลีย่ นทุกสิ่งเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น
แต่ แ ทนที่ จ ะรี บ ก้ า วกระโดดไปข้ า งหน้ า ดิ ฉั น ตั ด สิ น ใจจะใช้ บ างเวลา
ย้อนกลับไปดูปีที่ผ่านมา และฉลองความสาเร็จของดิฉัน ถึงดิฉันจะทนความทุกข์
ลาบากและความผิดหวังมามาก แต่ก็ผ่านมาได้อีกหนึ่งปี ความทุกข์ยากทาให้
ดิฉันเป็นผู้ใหญ่ขึ้น จริงอยู่ที่ดิฉันดีขึ้นเสมอแต่ก็ตั้งใจไว้แน่วแน่ว่าจะทาให้ดียิ่งขึ้น
เพราะรู้ว่าตนเองเป็นลูกรักของพระเจ้าผู้ทรงรักเราโดยไม่มีเงื่อนไข และไม่มีการ
กระทาใดๆ ของตนเองจะสามารถแปรเปลี่ยนความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อดิฉัน
ให้มากขึ้นหรือน้อยลงได้แต่อย่างใด
ดังนั้น เมื่อมองดูตอนเริ่มต้นของปีใหม่ ดิฉันเต็มด้วยความหวังและตั้ง
ประณิธานใหม่ๆ เมื่อมองย้อนกลับไปดูปีที่ผ่านมา ดิฉันก็ชื่นชมยินดีกับชีวิต
และทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะรู้ว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยทุกขณะที่ลุยผ่านทุกสิ่ง
อย่างได้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
อธิ ษ ฐำน ข้า แต่ พ ระบิ ด า พระเจ้ า
ความรักของพระเจ้าทาให้ข้าพเจ้า
ที่ รั ก ยิ่ ง โปรดช่ ว ยข้ า พระองค์
ทั้งหลายให้ราลึกว่า ข้าพระองค์เป็น
ดารงชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีและ
ลู ก รั ก ของพระองค์ และสามารถ
กตัญญูรู้ถึงพระคุณของพระเจ้า
ถ่ายทอดความรักไปยังลูกหลานของ
พระองค์ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แอนเดรีย โวโรนิก (คอนเนคทิคสั )
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อให้รักตนเองมากขึ้น
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2 ม.ค
พระเยซูทรงร้องไห้
2018
วันอังคำร อ่ำน ยอห์น 11:32-37
เมื่อพระเยซูทรงเห็นเธอ(มารีย์)ร้องไห้ และพวกยิวที่มากับเธอ
ก็ร้องไห้ด้วย พระองค์ก็ทรงสะเทือนพระทัยและทรงเป็นทุกข์ พระองค์
ตรัสว่า “พวกเจ้าเอาศพเขาไปไว้ที่ไหน” เขาทูลพระองค์ว่า “พระองค์
เจ้าข้า เชิญเสด็จมาดูเถิด” พระเยซูทรงพระกันแสง (ยอห์น 11:33-35)
เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นตอนเช้าตรู่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ผู้ โ ทรฯ มาแทบระงั บ อารมณ์ ค วาม
พระเจ้าทรงสามารถนาความหวัง
เสี ย ใจไว้ ไ ม่ ไ ด้ และบอกว่ า “ริ ก กี้
และสันติสุขมาให้เราได้ทุกโมงยาม
เสียชีวิตแล้ว”
ริ กกี้ หลานชายของดิ ฉั นประสบอุ บั ติ เหตุ อย่ างมี เงื่ อนง า เขาผู้ เป็ นที่ รั ก
ของใครๆ ได้จากเราไปแล้ ว ทิ้งภรรยา ลูกบุ ญธรรม หลานๆ แม่ พี่ น้องชายหญิง
ลุงป้าน้าอา และเพื่อนๆ ไว้ข้างหลัง ดิฉันพยายามทาใจ คือยากหาคาพูดมาปลอบใจ
ตนเองและผู้อื่นที่ปวดร้าว
แล้วก็พบคาที่ต้องการใน ยอห์น 11 ที่บอกว่า “พระเยซูทรงพระกรรแสง”
เมื่ อทรงรู้ว่ าลาซาลั สเสี ยชี วิ ตแล้ ว คาพู ดสั้ นๆ นี้ มี ความหมายมากพอที่ เตื อนใจ
ดิฉันว่า พระเจ้าทรงเศร้าพระทัยร่วมกับเรา ดิฉันไม่จาเป็นต้องได้รับคาอธิบายว่า
ทาไมริกกี้ถึงเสี ยชีวิต เพราะไม่ต้องการคาตอบ สิ่ งที่ต้องการก็คืออยากร้องไห้กับ
หลายคนที่กาลังร้องไห้ คาพูดของศิษยาภิบาลระหว่างไว้อาลัยการจากไปของริกกี้
นั้นน่าอัศจรรย์ ท่านเตือนสติพวกเราว่า เมื่อเรามองไม่เห็นความหวัง พระคริสต์ทรง
นาความหวังมาให้เราเหมือนกับในเรื่องของลาซาลัส พระสัญญาเรื่องชีวิตนิรันดร์
ให้กาลังใจและความชื่นชมยินดีได้ แม้ในยามที่เราโศกเศร้าและเสียใจ
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า โปรดช่ ว ยข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายปลอบใจบรรดา
ผู้ ที่ เ จ็ บ ปวด ร้ อ งไห้ กั บ ผู้ ที่ ร้ อ งไห้ และชื่ น ชมยิ น ดี กั บ ผู้ ที่ มี ค วามชื่ น ชมยิ น ดี
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
จีน โบนิน (แอลเบอร์ตา แคนาดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กาลังโศกเศร้าเสียใจเพราะคนในครอบครัวเสียชีวิต
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คำอธิษฐำน 1,630 กิโลเมตร

3 ม.ค
2018
วันพุธ อ่ำน 2 โครินธ์ 7:2-7
พระเจ้าตรัสว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด 8
เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกาลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า
เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา” (อิสยำห์ 41:10)
ตอนที่เดินทางไปกับกลุ่มจากยูเครนประเทศของเรา ไปประเทศรัสเซีย
เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 125 ปีของคริสตจักรเมธอดิสต์ในยูเรเซีย ยูเครนกาลัง
ประสบความสั บสนอลหม่านจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิ น และ
สงคราม แต่ ข ณะที่ กลุ่ ม ของเราเดิ น ทาง
1,630 กิโลเมตรเพื่อไปร่วมงานฉลอง เราได้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
สัมผัสคาอธิษฐานทั้งของเรากับของพี่น้อง
ยิ่งวางใจพระเจ้ามากเท่าใด
หญิงชายที่รัสเซียซึ่งรอเราอยู่
ข้าพเจ้าก็กลัวน้อยลงเท่านั้น
ที่ ด่ า นตรวจแต่ ล ะแห่ ง เรากลั ว ว่ า
เจ้าหน้าที่จะบังคับเราให้เดินทางกลับบ้าน เนื่องจากกลุ่มของเราเดินทางมากับ
คนหนุ่มที่อายุช่วงถูกเกณฑ์เป็นทหาร แต่ก็ได้รับอนุญาตให้เดินทางต่อไปได้ทุกครั้ง
ที่ด่านสุดท้ายก่อนจะเข้าประเทศรัสเซีย เจ้าหน้าที่รักษาชายแดนไม่ได้ตรวจแม้แต่
หนังสือเดินทางของเรา ซึ่งน่าจะเป็นปัญหามากเหมือนด่านอื่นๆ แต่เจ้าหน้าที่
กลับประทับตราหนังสือเดินทางให้โดยไม่ถามไถ่และอนุญาตให้ผ่านไปโดยดี
ระหว่างเดินทางไปร่วมงานฉลอง เราได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงนาทาง
ถึงเราจะกลั วมากแต่ปัญหาที่พบไม่อาจเทียบพลังของพระเจ้าได้ ความวางใจ
ในความซื่อสัตย์ของพระเจ้าช่วยให้เราเอาชนะได้
ช่ า งมี ค วามสุ ข มาก เมื่ อ เราเดิ น ทางมาถึ ง งานฉลองและรู้ สึ ก อบอุ่ น ใน
อ้อมกอดของพี่ น้ องชายหญิ ง ที่ ป ระเทศรัส เซี ย และรู้ สึ ก ว่ า เราเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ในครอบครัวของผู้เชื่อพระเจ้า ปัญหาเรื่องเขตแดน การเมือง เศรษฐกิจ และ
การเงินไม่อาจแบ่งแยกเราได้
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงอยู่ด้วย ขณะที่ข้าพระองค์ทั้งหลาย
ไม่รู้จะไปทางไหน ขอให้ข้าพระองค์วางใจในพระองค์เสมอ ในพระนามพระเยซู
คริสต์ อาเมน
วาซิลีย์ วูคสตา (ซาคาร์พัทเทีย ยูเครน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ชาวยูเครน
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4 ม.ค
สู้กำรทดลอง
2018
วันพฤหัสบดี อ่ำน ยำกอบ 4:2-10
ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิด
กับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่าน
ต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อท่านถูกทดลองนั้น
พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่าน
จะมีกาลังทนได้ (1 โครินธ์ 10:13)
ดิฉันรู้สึกดีใจเพราะเป็นวันศุกร์ที่เงินเดือนออก แต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่ง คือ
ดิฉันไม่มีเงินซื้อตั๋วรถโดยสารไปรับเงินที่หน่วยงาน ดิฉันคิดอยู่นานจึงฝืนตัดสินใจ
ว่าจะพยายามใช้ตั๋วเก่า โดยหวังว่าคนขับรถจะไม่สังเกตเห็น คิดแล้วก็เดินไปที่จอด
รถโดยสารด้วยความรู้สึกไม่สบายใจที่ตัดสินใจเช่นนั้น เมื่อดิฉันพบการทดลองให้ใช้
วิธีหลอกลวงเช่นนี้ทาให้คิดถึงโยเซฟ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เมื่ อท่ านถูกภรรยาของโปทิ ฟาร์
ถ้าเราไม่ยอมแพ้การทดลอง
ชักชวนให้นอนด้วย (ปฐมกาล 39:9-12)
ท่านไม่ยอมแพ้การทดลองจึงปฏิเสธนาง
พระเจ้าจะทรงเตรียมทางออกไว้
คาตอบของท่ านเป็ นแบบอย่ างส าหรับ
ให้
เราทุกคนที่ถูกทดลอง พระจ้าจะทรงประทานทางเลี่ยงให้ ขอเพียงให้เราทาตาม
เท่านั้น ดิฉันจึงอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระองค์ทรงประทาน
รางวัลให้ให้โยเซฟฉันใดก็ทรงประทานให้ดิฉันด้วย
พอรถโดยสารมาถึงดิฉันจึงขึ้นรถเป็นคนสุดท้ายโดยกาตั๋วใช้แล้วไว้ในมื อ
แล้วก็เดินกลับลงมา เพราะตัดสินใจจะไม่พูดมุสา คนขับรถเรียกดิฉันให้กลับขึ้น
ไปใหม่และถามว่ามีความจาเป็นอย่างไร แล้วท่านก็อนุญาตให้ดิฉันโดยสารรถฟรี
ในวันนั้น บางครั้งปัญหาของเราอาจจะดูเหมือนจะทนไม่ไหวหรือแก้ไขไม่ได้ถ้าไม่
โกหก แต่พระเจ้าทรงรู้ดี ถ้าเราอธิษฐานทูลขอทางเลี่ยงจากสถานการณ์เลวร้าย
ด้วยจริงใจแล้ว เราก็จะพบทางนั้น
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายพบการทดลอง โปรดสอนให้
วางใจในพระองค์ ว่ า จะทรงประทานความเข้ ม แข็ง ให้ อธิ ษ ฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
จินเจอร์ โรบินสัน (เท็กซัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนขับรถโดยสาร
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ไม่ได้อยู่คนเดียว
วันศุกร์ อ่ำน สดุดี 23:1-6
พระเยซูตรัสว่า ”เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป”
(มัทธิว 28:20)

5 ม.ค
2018

ครั้งหนึ่ง ผมนั่งรถไฟจากสนามบินที่ฟิลาเดลเฟียไปบ้า นน้องสาวซึ่งอยู่ไกล
35 ไมล์ขึ้นไปทางเหนือ ถึงจะดึกแล้วแต่รถไฟยังมีคนโดยสารแน่น ยิ่งใกล้สถานี
ในตัวเมืองก็ยิ่งมีคนโดยสารมากขึ้น พอเลยขึ้นไปทางเหนือจะมีคนลงมากกว่าคนขึ้น
ที่นั่งก็ว่างมากขึ้นเรื่อยๆ จุดหมายปลายทางของผมเป็นสถานีก่อนสุดท้าย ตอน
เจ้าหน้าที่ประกาศชื่อสถานีที่ผมจะลงนั้น บนรถเหลือผมคนเดียวนั่งอยู่บนรถ
ผมเปรียบการโดยสารรถไฟครั้งนี้ว่าเหมือนการเดินทางชีวิต ตอนเป็นเด็ก
เรามี ค รอบครั ว และเพื่ อ นๆ อยู่ พ ร้ อ มพรั่ ง เมื่ อ วั น เวลาผ่ า นไปจ านวนคนใน
ครอบครัว และเพื่อนๆ ของเราจะเพิ่มขึ้น แต่ไม่ช้า ไม่นานเราจะเริ่มพบมี การ
ล้มหายตายจากไปทีละคนสองคน เมื่อ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เราย่ า งเข้ า สู่ วั ย ชราก็ ยิ่ ง มี ค นที่ เ รารั ก
พระเยซูทรงอยู่กับเราทุกย่างก้าว หายไปจากชี วิ ต ของเรามากขึ้น ถ้า มี
และทุกขณะของการดาเนินชีวิต
ชีวิ ตยื น ยาวพอ เราอาจจะพบว่ า มีเรา
เหลืออยู่คนเดียวในครอบครัวและถ้ามี
เพื่อนสนิทเหลืออยู่บ้างก็ไม่กี่คน แต่มีผู้หนึ่งที่ไม่เคยทอดทิ้งเราเลยตลอดการ
เดินทางชีวิต ผู้นั้นคือพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเราเสมอ
(ดูมัทธิว 28:20) พระองค์ทรงเสด็จไปกับเราตลอดเวลา จนกว่าจะถึงปลายทาง
คือถึงบ้านของเราในสวรรค์
อธิษฐำน ข้าแต่พระบิดา พระผู้เลี้ยงที่รัก โปรดชูใจข้าพระองค์ทั้งหลายให้มั่นใจว่า
พระองค์จะทรงอยู่เคียงข้างข้าพระองค์ทุกฤดูกาลในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เวย์น กรีนาวอลต์ (อิลลินอยส์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนสูงวัย

9

มีอะไรใหม่หรือ
6 ม.ค
วันเสำร์ อ่ำน วิวรณ์ 21:1-5
2018
ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง และพระเมตตาของ
พระเจ้าไม่มีสิ้นสุด เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรง
ของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก (เพลงคร่ำครวญ 3:22-23)
เพื่อนๆ เคยถามผมว่า “มีอะไรใหม่ในชีวิตของคุณไหม” ผมไม่รู้จะตอบว่า
อย่างไร แต่เมื่อใคร่ครวญว่ามีอะไรเกิดขึ้นใหม่สุดในชีวิตของผมไหม และจะบอก
พวกเขาได้อย่างไร
มีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าทรงประทานความคิดใหม่ให้ผมรู้ว่าจะตอบได้อย่างไร
เดี๋ยวนี้ถ้ามีใครถามว่ามีอะไรใหม่ในชีวิตของผม ผมจะตอบว่า “รู้ไหมว่ำทุกสิ่งล้วน
ใหม่หมด” ที่ตอบเช่นนั้นก็เพราะวันนี้ทุกสิ่งล้วนเกิดใหม่ วันนี้จะมีความเข้าใจใหม่
เอี่ยมและลึกซึ้งมาจากพระเจ้า มีสิ่งใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆ ที่ผมจะแบ่งปันความรักของ
พระคริสต์ เป็นโอกาสใหม่ในการรับใช้ และเป็นความสุขใจใหม่ๆ
แต่ละวันพระเจ้าประทานโอกาสใหม่ ให้เรารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน
ของเรา ที่ว่าอะไรใหม่น่ะหรือ ก็คือทุกสิ่งไงล่ะ เพราะทุกวันนาสิ่งใหม่บางอย่าง
มาให้เรา คือได้มีโอกาสใหม่ ประสบการณ์ใหม่ และได้แบ่งปันความรักของพระเจ้า
ด้วยวิธีใหม่ๆ
อธิษฐำน ข้าแต่พระบิดา พระเจ้าที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงประทานอีกวันหนึ่ง
ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้พบสิ่งใหม่บางอย่าง ขออธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนว่า
“ข้ ำ แต่ พ ระบิ ด ำแห่ ง ข้ ำ พระองค์
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ทั้งหลำย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้
วันนี้ข้าพเจ้าจะทาสิง่ ใหม่ๆ
พระนำมของพระองค์เป็นที่เคำรพ
บางอย่างเพื่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน
สักกำระ ขอให้แผ่นดินของพระองค์
ของข้าพเจ้าได้อย่างไร
มำตั้ งอยู่ ขอให้เ ป็นไปตำมพระทั ย
ของพระองค์ .........สืบๆ ไปเป็นนิตย์” อาเมน
สตานิสลัฟ ออซสิพอฟ (ทอลลิน เอสโตเนีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผูท้ ี่กาลังหาทางสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้า
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บนดินแห้ง
วันอำทิตย์ อ่ำน โยชูวำ 4:1-9
โยชูวาได้ตั้งศิลาสิบสองก้อนไว้กลางแม่น้าจอร์แดน....
ศิลาเหล่านั้นก็ยังอยู่จนทุกวันนี้ (โยชูวำ 4:9)

7 ม.ค
2018

หลายปีก่อน ดิฉันกับสามีพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของเรา เรามีลูกเล็กๆ
ห้าคน มีบ้านพักที่สวยงาม และเราทั้งสองต่างก็มีงานที่รักทา จึงขอบคุณพระเจ้า
สาหรับสิ่งดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิต แล้วสามีของดิฉันก็ถูกปลดออกจากงาน ข่าวนี้
ทาให้ดิฉันรู้สึกเหมือนถูกชกที่ท้องน้อย เราต้องสูญเสียบ้านและทรัพย์สินอื่นๆ
อีกหลายอย่าง เงินทองที่เก็บออมไว้ก็หมดไปเพราะค่าย้ายที่อยู่อาศัย
ดิ ฉั น เติ บ โตขึ้ น มาโดยพ่ อ แม่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
อบรมสั่ ง สอนให้ รู้ ว่ า เมื่ อ ใดที่ ถู ก
แม้ในยามยากลาบาก ข้าพเจ้า
ทดลองดิฉันต้องพึ่งความเชื่อให้มากขึ้น
ดังนั้น เมื่อพบปัญหานี้ดิฉันจึงพยายาม จะจดจาความซื่อสัตย์ของพระเจ้า
ราลึกเสมอว่าตนเองรับใช้พระเจ้าผู้ไม่
เคยทาให้ผิดหวัง ดิฉันเขียนรายชื่อทุกสิ่ง ที่พระเจ้าทรงช่วยดิฉันและครอบครัว
ไว้ทั้งหมด เมื่อพิจารณาพระพรเหล่านั้นแล้ว ดูเหมือนจะมีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน
เมื่อโยชูวาวางศิลาสิบสองก้อนไว้กลางแม่น้าจอร์แดน ให้เป็นอนุสรณ์ว่า
ครั้ง หนึ่ งแม่น้ าตรงนั้น เคยแห้ง ฤทธานุภาพของพระเจ้ าท าให้ดิ นกลางแม่น้ า
ที่เชี่ยวกรากแห้ง เพื่อให้โยชูวาสามารถนาพวกอิสราเอลผ่านเข้าไปในอนาคตของ
พระองค์ หลังจากทุกคนข้ามไปแล้วและโยชูวาตั้งศิลาสิบสองก้อนเสร็จ น้าก็ไหล
กลับมาท่วมหลักฐานทุกอย่างที่พวกเขาข้ามแม่น้ามา แต่ก้อนศิลาเหล่านั้นยังคง
ตั้ ง มั่ น คงเป็ น อนุ ส รณ์ ถาวร ให้ร าลึ กถึ ง ความช่ ว ยเหลื อที่ พ ระเจ้ า ทรงมอบให้
อิสราเอล เรื่องนี้เป็นความหวังและกาลังใจให้เราเชื่อวางใจว่า พระเจ้าจะทรงเผย
ความเป็ น ไปได้ ใหม่ๆ เมื่อชี วิ ต ของเราดู เหมื อนจะจนตรอกหาทางออกไม่ พ บ
พระเจ้าประทานหนทางให้เป็นไปได้เสมอ
อธิษฐำน ข้าแต่พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความ
เชื่อเมื่อพบปัญหา และให้ราลึกถึงอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีไม่มีวันล้มเหลว
ที่ทรงมีต่อข้าพระองค์ทั้งหลาย ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ชอนเทลล์ บริเวอร์ (เนวาดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ครอบครัวที่เดือดร้อนเพราะตกงาน
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8 ม.ค
2018

ชีวิตใหม่

วันจันทร์ อ่ำน เอเฟซัส 2:1-10
ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ
ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2 โครินธ์ 5:17)
เมื่อสี่ปีที่แล้ว ผมย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่เพิ่งเปิดใหม่ ตรงหน้า
บ้านแต่ละหลังมีต้นเมเปิลปลูกไว้ ผมสั งเกตว่าต้นหน้าบ้านของผมถูกแมลงเจาะ
วันหนึ่งระหว่างที่เกิดลมพายุพัดจัด มันหักตรงรอยเจาะดังกล่าว ผมจึงตัดกิ่งจน
เกลี้ยงและตัดลาต้นลงเกือบติดดิน
อีกไม่กี่สัปดาห์ผมก็เห็นมีตุ่มตาสีเขียวงอกออกมาจากตอต้นเมเปิล ก่อนจะ
ถึง ฤดู ใบไม้ ร่ว งตาดั ง กล่ า วก็สู ง ขึ้น กว่ า สามศอก ปั จ จุ บั น นี้ ก ลายเป็ น ต้ น ไม้ มี
กิ่งก้านสาขาสวยงามและสูงอย่างน้อย 18 ศอก
บ่อยครั้ง ชีวิตก็ดู เหมือนจะหักเกิน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
กว่ า จะซ่ อ มได้ ปั ญ หาต่ า งๆ อาจท าให้
เมื่อทุกสิ่งดูเหมือนจะสูญเสีย
ชีวิตของเรายับเยินและสิ้นหวัง แต่เรามี
พระเจ้าทรงสามารถช่วยสร้าง
พระเจ้ า ผู้ ท รงรัก และดู แลเราให้ผ่ า นพ้ น
ชีวิตใหม่ให้ข้าพเจ้าได้
ความผุ พั ง พระคุ ณ ของพระองค์ ท รง
สามารถขจัดขยะชีวิตให้เรา และช่วยเราเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้เข้มแข็งและงดงาม
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ขอบพระคุ ณ ที่ ท รงรั ก ษาและซ่ อ มแซมชี วิ ต ของ
ข้าพระองค์ทั้งหลาย ทรงให้อภัยและเปลี่ยนข้าพระองค์แต่ละคนให้เป็นคนที่
งดงามตามพระดาริของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ไลเยล เวลดัน (เคนทักกี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ทรี่ ู้สึกว่าชีวิตยับเยิน
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พระฉำยำของพระเจ้ำ

9 ม.ค
2018

วันอังคำร อ่ำน โรม 8:26-30
โยบกล่าวว่า “ข้าพเจ้ามาจากครรภ์มารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่า
และข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่า พระเจ้าประทานและพระเจ้า
ทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระเจ้า” (โยบ 1:21)

ผมประสบปัญหาบางอย่างมา 40 ปี ตั้งแต่ไม่ยอมรับนับถือตนเองจนถึง
การดื่มสุราและใช้ยาเสพย์ติด จนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายมาที่
ประตูบ้านพร้อมหมายค้น หลังจากค้นบ้านผมจนทั่วแล้วเจ้าหน้ าที่เหล่านั้นก็ใส่
กุญแจมือผมพาไปโรงพัก ก่อนถูกจับผมเชื่อในพระเจ้าแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พระองค์แต่อย่างใด ซึ่งถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนใหม่เสียที
เมื่ อ เริ่ ม อ่ า นพระคั ม ภี ร์ ผมก็ เ ริ่ ม
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งข้าพเจ้า เห็นและสัมผัสความรักของพระเจ้า ผม
สูญสิ้นทั้งครอบครัว เงินทอง และสุขภาพ
ไปกับการเสพย์ติด แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงทอดทิ้งผมไป ผมกลับเข้าโบสถ์ที่เคยเข้า
ตอนเป็นเด็ก คนที่นั่นต้อนรับผมด้วยความรักมากกว่าที่เคยได้รับเมื่อก่อนโน้น
เดี๋ยวนี้ถึงเวลาที่ผมจะดูแลผู้อื่นบ้าง ผมใช้เวลาส่วนใหญ่นาและอาสาสมัคร
ดูแลกลุ่มคนในสถานพักฟื้นสุขภาพ ห้องครัวเตรียมอาหาร และการศึกษาพระคัมภีร์
หลายแห่ง พระเจ้าไม่ได้ทรงทอดทิ้งผม แต่ทรงช่วยให้ผมเป็นคนตามพระดาริ
ที่พระองค์ทรงสร้าง
อธิษฐำน ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้ราลึกเสมอว่า
ข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์แห่งความรักและน่าไว้วางใจ โปรดเสริมความเชื่อของ
ข้าพระองค์ให้เข้มแข็ง เพื่อจะได้เจริญเติบโตเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
เจฟฟ์ ลอง (นอร์ธ แคโรไลนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผูท้ ี่รู้สึกหมดหวัง
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10 ม.ค
ผู้รับมอบฉันทะที่สตั ย์ซื่อ
2018
วันพุธ อ่ำน 1 เปโตร 4:8-11
ท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บ่น ตามซึ่งทุกคน
ได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานนั้น
เพื่อประโยชน์แก่กันและกัน เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี ที่แจกและสาแดง
พระคุณนานาประการของพระเจ้า (1 เปโตร 4:9-10)
ดิฉันดีใจที่ได้อยู่บ้านเพื่อเลี้ยงและดูแลลู กหกคน ทาให้มีเวลาอยู่กับลูกๆ
ตอนกลางวัน ได้ต้อนรับพวกเขาตอนกลับจากโรงเรียน ได้สั่งสอนและเห็นพวก
เขาเติบใหญ่ขึ้นมา จุดอ่อนอย่างหนึ่งของการเป็นแม่ที่อยู่กับบ้านก็คือ ทุกวันมีแต่
งานบ้านเต็มไปหมด เช่น ซักผ้า รีดเสื้อผ้า กวาดพื้น เปลี่ยนผ้าอ้อม และเก็บของ
เล่ น ให้เ ข้า ที่ เ ข้า ทาง ถึง งานพวกนี้ จ ะไม่ น่ า ตื่ น เต้ น หรื อสนุ ก แต่ อย่ า งใด แต่ ก็
จาเป็นต้องทา
วันหนึ่ง ขณะกาลังพับถุงเท้าไว้เป็น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
คู
่
ๆ
ข้
อ
พระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้ผลุดขึ้นในใจ
วันนี้ข้าพเจ้าจะรับใช้พระเจ้า
ดิฉันกาลังบ่นอยู่หรือนี่ ถ้างานที่ทาอยู่นี้
และผู้อื่นด้วยใจยินดี
ดิฉันทาด้วยทัศนคติไม่ดีจะเป็นพระพรแก่
ผู้อื่นได้หรือไม่ บางครั้งดูเหมือนไม่มีใครสนใจงานบ้านที่ดิฉันทา แล้วก็คิดขึ้นได้ว่า
พระเจ้าทรงมองเห็นขณะที่ดิฉันจับคู่ ถุงเท้าและพับผ้าชิ้นน้อยใหญ่ที่กองพะเนิน
อยู่คนเดียวนี้ พระองค์ทรงรู้จักใจ และความคิดของดิฉันดีว่า ดิฉันทาหน้าที่ด้วย
ใจยินดี หรือเพียงแต่ทาให้ผ่านไปเป็นวันๆ
พระเจ้าทรงสังเกตเห็นเราทุกคน แม้ขณะทางานที่น่าเบื่อและภาระที่ดู
เหมือนไม่มีความหมายในชีวิตประจาวันของเรา แต่ถ้าเราใช้โอกาสรับใช้ผู้อื่นด้วย
ใจรัก เราก็เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี ที่แจกและสาแดงพระคุณของพระเจ้าแล้ว
อธิ ษฐำน ข้า แต่ พระบิ ดา พระเจ้ าที่ รัก ยิ่ ง โปรดช่ วยให้ข้า พระองค์ทั้ง หลาย
รับใช้ผู้อื่นด้วยใจยินดีขณะทาภารกิจประจาวันของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่
ทรงอนุญาตให้ได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อสาแดงพระคุณของพระองค์ ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
ซาราห์ ลีออนส์ (แคนซัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน บรรดาแม่ๆ ทั้งหลาย
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สะท้อนควำมรักของพระเจ้ำ

11 ม.ค
2018

วันพฤหัสบดี อ่ำน โคโลสี 3:12-17
ในน้า คนเห็นหน้าคนฉันใด ความคิดของคนก็ส่อคนฉันนั้น
(สุภำษิต 27:19)

ดิฉันกับสามีเดินลงไปที่ทะเลสาบซึ่งสงบนิ่งตอนรุ่งอรุณตะวันเบิกฟ้า ผิวน้า
สะท้อนให้เห็นโลกเบื้องบนอย่างชัดเจน เช่น เห็นเนินเขาที่เต็มด้วยต้นสนสีเขียวคล้า
และท้องฟ้าสีน้าเงินเข้มมีเมฆสีขาวล่องลอย ดิฉันมองไม่เห็นสีจริงของน้า เพราะ
ภาพที่สะท้อนออกมานั้นสว่างจ้า
ดิฉันอยากสะท้ อนพระเจ้าออกมาอย่างนั้น ด้วย พระคัม ภีร์สอนดิฉันให้
ดาเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงรักคนจน ทรงช่ วย
รักษาคนเจ็บป่วย และทรงให้อภัยผู้ที่ทาให้พระองค์บาดเจ็บ แต่ถึงอย่างนั้นดิฉัน
ก็ยังต้องถามตนเองว่า ทาไมดิฉันถึงดาเนินชีวิตอย่างนั้นได้ยากนัก บางทีอาจจะ
เป็ น เพราะความเครี ย ด กรรมชั่ ว ที่ ท าลงไป หรื อความทรงจ าที่ เจ็ บ ปวดคอย
รบกวนใจอยู่
ถ้าเราพบว่าตนเองสะดุดอุปสรรคเช่นนั้น เราทูลขอพระเจ้าให้ทรงสงบ
พายุ ร้ า ยนั้ น ได้ โดยร้ อ งเพลงสรรเสริ ญ อธิ ษ ฐานขอให้ พ ระองค์ ท รงยกโทษ
และตั้งใจนับพระพรที่มีอยู่มากมาย ถ้าทาเช่นนั้นจะบรรเทาจิตใจที่เร่าร้อนลงได้
เราจะสามารถสะท้อนความรักของพระเจ้าได้อย่างงดงามและสดใส
อธิษฐำน ข้าแต่พระบิดา โปรดฟื้นใจ
ของข้ า พระองค์ ทั้ ง หลาย เพื่ อ จะได้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
สะท้อนความรักของพระองค์ให้ทุกคนที่
วันนี้ข้าพเจ้าจะสะท้อน
อยู่ ร อบข้ า งเห็ น ในพระนามพระเยซู ความรักของพระเจ้าได้อย่างไร
คริสต์ อาเมน
ซูซาน โธเกอร์สัน มาส (ออริกอน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนชอบเดินป่าปีนเขา
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ควำมรับผิดชอบที่น่ำยำเกรง
12 ม.ค
2018
วันศุกร์ อ่ำน สดุดี 34:1-8
คนจนคนนี้ร้องทูล และพระเจ้าทรงฟัง และทรงช่วยเขาให้พ้นจาก
ความยากลาบากทั้งสิ้นของเขา (สดุดี 34:6)
ในเดือนมีนาคม 2003 ผมเป็นอัมพฤกษ์อาการหนักเป็นพิเศษ เพราะผม
เป็นคนถนัดมือซ้ายและก็เป็นอัมพฤกษ์ด้านซ้ายของร่างกายอยู่ระยะหนึ่ง ผมไม่
เชื่อที่แพทย์คิดว่าจะไม่หาย แต่เชื่อว่า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้ า ทรงมี แ ผนการอี ก อย่ า งหนึ่ ง
วันนี้ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า พอหายแล้ ว ผมจึ ง กลั บ เข้ า ศึ ก ษาที่
สาหรับสิทธิในการอธิษฐาน
วิทยาลัยและเริ่มทาอาชีพใหม่
หลัง จากเป็ นอัมพฤกษ์ และผ่า น
ระยะที่อาการดีขึ้น เรื่อยๆ ตอนนั้ นผมอยากเห็นพวกลูกชายของผมเติบ โตขึ้น
จึงเริ่มรู้สึกเสียใจที่ตนเองป่วย ในที่สุดผมก็ทูลพระเจ้าว่า “พระองค์เจ้ำ ข้ำพระองค์
เชื่อวำงใจว่ำ มีแต่พระองค์เท่ำนั้นสำมำรถขจัดควำมกลัวของข้ำพระองค์ได้”
ผมย้อนกลับไปคิดถึงประสบการณ์ครั้งนั้นบ่อยครั้ง จึงเลิกใช้ชีวิตอย่า ง
ปล่อยปละละเลย พระเจ้าทรงรักและหวังแต่สิ่งดีที่สุดสาหรับเราทุกคน เดี๋ยวนี้
ผมใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าและอธิษฐานวันละหลายครั้ง ขอบพระคุณพระเจ้าที่ผม
มีสิทธิ์อธิษฐานทูลขอ และได้รู้ความจริงว่าการอธิษฐานเป็นความรับผิดชอบที่น่า
ยาเกรง เราทุ กคนต่ า งก็ผ่า นสถานการณ์เลวร้ายในชี วิต มาแล้ว ไม่ ม ากก็น้ อย
แต่สิ่งสาคัญก็คือ เราจะรับมือสถานการณ์เหล่านั้นได้อย่างไร ถ้าเราอธิษฐานด้วย
ความหวัง ปัญหาของเราจะเปลี่ยนเป็นพระพร และเป็นโอกาสหนุนใจให้ผู้อื่น
ได้รับพรจากพระเจ้า
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณสาหรับสิทธิและความรับผิดชอบในการ
อธิษฐาน ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายใช้ความเดือดร้อนของข้าพระองค์เป็นโอกาส
หนุนใจผู้อื่น ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ไมเคิล สเลตัน (อะลาบามา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผูท้ ี่กาลังหายจากเป็นอัมพฤกษ์
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นอนตำหลับ

13 ม.ค
2018

วันเสำร์ อ่ำน กิจกำร 12:1-6
ข้าพเจ้า นอนลงและหลับไป ข้าพเจ้ากลับตื่นขึ้น เพราะพระเจ้า
ทรงอุปถัมภ์ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่กลัวคนเป็นหมื่นๆ ซึ่งตั้งตนต่อสู้ข้าพเจ้า
อยู่รอบด้าน (สดุดี 3:5-6)
เมื่อเจมส์อายุ 4 ขวบปีนขึ้นนั่งแล้ว รถของเราออกวิ่งและ“พอตำของดิฉัน
เริ่มหรี่ลง” ก็ได้ยินเสียงเขาหาวนอน ไม่แปลกอะไร เพราะเขาเพิ่งเสร็จจากการ
เล่นบนชายหาดและลุยน้าทะเลมาตลอดวัน
ดิ ฉั น หั ว เราะทั้ ง ๆ ที่ ต าปรือจะหลั บ มิ หลั บ แหล่ หลั ง จากออกกาลั ง ใน
อากาศที่สดชื่นอย่างนั้นย่อมทาให้ง่วงนอนได้ง่าย การนอนหลับเป็นของประทาน
ชั้นดีอย่างหนึ่งซึ่งพระเจ้าประทานให้เรา แต่บางครั้งสิ่งแวดล้อมก็ทาให้เรานอน
ตาไม่หลับ
ช่างน่าอัศจรรย์ที่พระเจ้าไม่เคยง่วงนอน พระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้ บอกว่า
เฮโรดเพิ่ ง ประหารเพื่ อ นของเปโตรและวางแผนจะประหารท่ า นในวั น รุ่ ง ขึ้ น
เปโตรถูกจาคุกและล่ามโซ่ ท่านนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคน ที่จริงคืนนั้น
ท่านน่าจะหลับไม่ลงมากกว่า แต่ท่านกลับง่วงนอนและหลับสนิท เวลาเดียวกันนั้น
มีหลายคนนอนไม่หลับและอธิษฐานเผื่อท่ านตลอดคืน ท่านหลับอยู่ในพระหัตถ์
ของพระเจ้าผู้ไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทรา (ดูสดุดี 121:4) เราเองก็พักผ่อนนอน
หลับอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าได้เช่นนั้นด้วย
อธิษฐำน ข้าแต่พระบิดา พระเจ้าที่รัก
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ข้า พระองค์ ทั้ ง หลายไม่ จ าเป็ น ต้ อ งกลั ว
ข้าพเจ้านอนตาหลับ
สิ่งใด เพราะมีพระองค์ทรงคุ้มครองรักษา เพราะรู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงนิทรา
ขอบพระคุณสาหรับความรักและดูแลของ
พระองค์ ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
มาเรียน เทอร์นบูลล์ (ลิเวอร์พูล อังกฤษ)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ทนี่ อนไม่หลับ
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14 ม.ค
ควำมเต็มใจ
2018
วันอำทิตย์ อ่ำน ยอห์น 4:34-36
ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทาลายเสีย เราได้มาเพื่อ
เขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์ (ยอห์น10:10)

ผมเดินออกจากบ้านพักคนชราด้วยความรู้สึกเหมือนล้มเหลว ผมไปที่นั่ น
เพื่อเยี่ยมเพื่อนและอยากเล่าข่าวดีของพระเยซูให้เขาฟัง แต่ก็ไม่กล้าเหมือนเดิม
ผมอธิษฐานอย่างจริงใจอยู่หลายสัปดาห์ ขอให้กล้าแบ่งปันความเชื่อของผม เพราะรู้
ว่าไม่ใช่ทุกคนมีของประทานในการประกาศข่าวดี แต่ผมก็รักที่จะหาโอกาสแบ่งปัน
ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์และชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระองค์ประทานให้ผม
หลังจากอธิ ษฐานหลายครั้ง วันสุดท้ายก็มาถึง เมื่ อผมตัดสินใจไม่ยอมให้
ความกลัวเป็นอุปสรรคอีกต่อไป วันหนึ่งหลังจากได้รับการดลใจจากพระเจ้า ผมจึง
ไปหาเขาที่โรงอาหาร ผมถามเขาด้วยเสียงตะกุกตะกักและหัวใจเต้นแรงว่า “คุณรับ
พระเยซูเจ้ำเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วหรือยัง” เขาตอบผมด้วยน้าตาไหลว่า “คุณแม่
ขอให้ผมทำเช่นนั้นตอนท่ำนใกล้จะสิ้นชีวิต” เมื่อเราอธิษฐานด้วยกัน เขาได้ทูลขอ
พระเยซูเจ้าให้เข้ามาในชีวิตของเขา
เราอาจจะรู้สึกเหมือนทาให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยอยู่บ่อยๆ แต่ถ้าอธิษฐาน
ต่อไป เราจะพบโอกาสได้ใช้ความสามารถที่พระเจ้าประทานให้ ถ้าเราเต็มใจรับใช้
พระเจ้าก็ทรงเต็มพระทัยประทานกาลัง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
และความเข้มแข็งให้ จนเราสามารถทา
ตามแผนการได้สาเร็จ สิ่งสาคัญที่สุดก็
ข้าพเจ้าจะอธิษฐานขอให้กล้า
คือให้เรารักและทาตามพระประสงค์ของ ตอบรับการทรงเรียกของพระเจ้า
พระเจ้า
อธิษฐำน ข้าแต่ พระเจ้า โปรดเผยให้ ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้จักและมีโอกาสใช้ของ
ประทานที่ ได้ รับจากพระองค์ ขอให้ความรักและความปรารถนาที่ จะท างานของ
พระองค์กลับคืนมาใหม่ และให้หาทางทาตามพระทัยของพระองค์มากกว่าทาตามใจ
ของข้าพระองค์เอง ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แรนดี ทรัมป์ (เซาธ์ดาโกตา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่กาลังแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า

18

15 ม.ค
2018
วันจันทร์ อ่ำน โรม 5:1-11
เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น
ทาให้เกิดความอดทน และความอดทนทาให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้า
ทรงใช้ได้ และการที่เราเห็นเช่นนั้นทาให้เกิดมีความหวังใจ และความหวังใจ
มิได้ทาให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้า
ได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 5:3-5)

เปลือกหอยแตกแต่กง็ ำม

ตอนที่ขุดเปลือกหอยขึ้นจากทราย ดิฉันพลิกดูด้านหนึ่งก่อนแล้วพลิกไปอีก
ด้านเพื่อดูว่ามีสภาพอย่างไร มีรอยแหว่ง รอยแตก หรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี
ดิฉันกาลังหาเปลือกหอยที่ไม่มีตาหนิและรอยแตก บ่อยครั้งเรามักจะพอใจกับสิ่ง
ที่ดีพร้อม ไม่มีรอยด่าง และใหม่อยู่เท่านั้น
แต่นั่น ไม่ใช่วิธี ของพระเจ้า ผู้ทรงเข้า
พระทัยและเสาะหาเราที่มีรอยแตกร้าว ไม่มี
ข้อคิดสำหรับวันนี้
อะไรดีนอกจากความเสียหาย พระคัมภีร์ที่
พระเจ้าทรงสามารถเปลีย่ น
อ่ า นวั น นี้ บ อกให้ รู้ ว่ า เราเป็ น คนที่ มี ร อย
ความทุกข์ของเราให้เป็นพลัง ตาหนิเหมือนเปลือกหอยเกลือกกลิ้งบนท้อง
เข้มแข็งได้
ทะเลที่เต็มด้วยก้อนศิลา หินโสโครก และถูก
พายุซัด พอถึงชายฝั่งทุกคนต่างก็รอยแผลเป็น
อันเกิดจากความทุกข์และความอดทน
หลายครั้งเราอาจรู้สึกผิดหวังและอับอายที่เราเป็นคนมีตาหนิ แต่ความ
ทุกข์ทาให้เราเข้มแข็ง และความเข้มแข็งจะช่วยพัฒนาบุคลิกของเราให้เป็นคนมี
ความหวัง ความหวังของเราไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อม ในผู้คน หรือแม้แต่ในตัวเรา
แต่อยู่ในพระองค์ผู้เป็นความรักและทรงเดชานุภาพ พระองค์จะไม่ยอมให้เราถูก
บดขยี้ หายไปในพายุ พระเจ้ า ทรงเปลี่ ย นเรื่องราวความทุ ก ข์ย ากของเราให้
สวยงาม เข้มแข็ง อดทน และมีความหวังไม่เสื่อมสิ้น
อธิษฐำน ข้าแต่พระบิดาที่รั ก โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเข้มแข็ง เพื่อ
ยืนหยัดอยู่ได้เมื่อเผชิญพายุชีวิต ขอให้ข้าพระองค์ยึดความหวังของพระองค์ไว้ให้
มั่นคง ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เอมี บี. เทร็น (แคลิฟอร์เนีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ชุมชนที่อาศัยอยู่ชายทะเล
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ขำดสันติสุข

วันอังคำร อ่ำน ยำกอบ 4:1-10
ข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติ ข้าแต่พระเจ้า
เพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงกระทาให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย
(สดุดี 4:8)
คุณแม่ของผมมีความสุขกับการต่อภาพปริศนา ท่านเริ่มต่อที่ขอบภาพก่อน
แล้วค่อยๆ ต่อชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่สับสนปนเปอยู่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ข้างในให้เข้าที่เข้า ทาง ถึงการต่อจะยากแต่ก็
พระเจ้าทรงประสงค์ให้
สนุกดี มีอยู่ภาพหนึ่งซึ่งท่านพยายามต่อแต่กท็ า
ข้
าพเจ้าสัมผัสสันติสุขแท้
ไม่ได้ ดังใจนึก เพราะทุกครั้งเมื่อต่อส่วนหนึ่ง
เกือบจะได้ก็มีชิ้นที่ต้องการหายไป
ถ้าเราลืมพึ่งพระเจ้า ชีวิตของเราก็จะเหมือนภาพปริศนาที่ต่อไม่สาเร็จ
เพราะพยายามสร้างชี วิตจากชิ้นส่ วนที่เรามีอยู่ เช่ น การศึกษา เงิ นทอง และ
ทรัพ ย์สิ่ง ของ เมื่อดูเหมือนสิ่ง ต่างๆ จะต่ อเข้ากันได้อย่ างถูกต้ อง ก็มี อุปสรรค
คืบคลานเข้ามา ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเราขาดพระเจ้าผู้ทรงคุมชิ้นส่วนต่างให้เข้า
กันได้ ถ้าเราเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยความถ่อมใจและกลับใจใหม่ เราจะได้รับพระคุณ
ความรักและการให้อภัยจากพระองค์
การติ ด ตามและรับ ใช้ พ ระเจ้ า นั้ น ไม่ ง่ า ยเท่ า ไรนั ก แต่ ก็ มี สั น ติ สุ ข และ
ความมั่ น ใจ พระเจ้ า จะทรงน าเราเดิ น ไปที ล ะก้ า ว พระองค์ ท รงเปลี่ ย น
สถานการณ์ เ ลวร้ า ยให้ ก ลายเป็ น ดี ทรงต่ อ ชี ว ิ ต ที ่ ย ่ อ ยยั บ สั บ สนให้ เ ป็ น
ระเบี ย บและสั น ติ สุ ข
อธิษฐำน ข้าแต่พระบิดา พระเจ้าแห่งพระพรและความรัก ขอบพระคุณที่ทรง
สัญญาว่าจะปลดปล่อยข้าพระองค์ทั้งหลายจากความชั่วร้าย ขอให้ความรักและ
พระเมตตาของพระองค์ชี้นาการกระทาต่างๆ ของข้าพระองค์ เพื่อให้รู้จักสันติสุข
ของพระองค์ทุกๆ วัน ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เกล เอ. ริชาร์ดส์ (ไอโอวา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อรับสันติสุขของพระเจ้า
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วันพุธ อ่ำน สดุดี 119:105-112
พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสาหรับเท้าของข้าพระองค์
และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์ (สดุดี 119:105)

ดิฉันเอื้อมมือออกไปรับของขวัญโดยมีทุกคนในโบสถ์ดูอยู่ มันเป็นหนังสือ
สีน้าตาล มีคาว่าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ สีทองขนาดใหญ่พิมพ์ไว้ที่หน้าปก ตอนนั้น
ดิฉันไม่รู้ว่านั่นเป็นของขวัญที่ประเสริฐสุด
หลายปีหลังจากนั้น ดิฉันหนีบหนังสือสีน้าตาลเล่มนั้นไว้ใต้รั กแร้ ขณะเดิน
เข้าโบสถ์เล็กๆ แห่งหนึ่งในชนบท ดิฉันอ่านพระคัมภีร์ทุกวันอาทิตย์จนความเชื่อ
ของดิฉันและพระวจนะของพระเจ้าปรากฏเป็นความจริง
เป็นการง่ายที่เราจะทิ้งพระวจนะของพระเจ้า และไม่ยอมเปิดหรือแตะต้อง
พระคั ม ภี ร์ ของเราเอง แต่ แท้ จ ริ ง แล้ ว พระคั ม ภี ร์เ ป็ น เรื่ องของแต่ ล ะคน เป็ น
ประทีปส่องทางชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันละอนาคต การอ่านพระคัมภีร์ทาให้เรา
ได้ รับ การทรงน าทุ กขั้ น ตอนของชี วิ ต ช่ ว ยหนุ น ใจเราให้ย กโทษ ให้มี รั กและ
ความหวังได้เป็นอย่างดี
ของขวัญในวันสาเร็จการศึกษาจากชุมชนคริสตจักรนี้ เป็นของดีและมี
ประโยชนต่อดิฉันมาเกือบ 30 ปี เดี๋ยวนี้มีบางหน้าปะเทปไว้เพราะใช้มานาน
หลายปี มีลายมือเขียนไว้ เพื่อบันทึกความรู้และการทรงนา พระวจนะให้ปัญญา
และนาชีวิตของดิฉันตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เป็นโคมส่องทางชีวิตและเป็นของขวัญ
สาหรับเราแต่ละคน
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ที่ รั ก ยิ่ ง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ขอบพระคุณ ส าหรั บ พระคัม ภีร์และ
วันนี้ข้าพเจ้าจะเสาะหาการทรงนา
การทรงนาของพระองค์ในนั้น ขอให้
ของพระเจ้าจากพระคัมภีร์
พระวจนะเป็นประทีปส่องสว่างและ
น าทางข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายทุ ก วั น
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
คริสตี วูดส์ (โอคลาโฮมา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน นักศึกษาที่กาลังจบปีนี้
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ทรงอยู่กับเรำเสมอ
วันพฤหัสบดี อ่ำน โรม 8:31-39
พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสีย
(เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6)

ตอนอายุ 20 ปีผมจบจากโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ และลาพ่อแม่เพื่อไปสอน
พระคัมภีร์ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมได้วางแผนผจญภัยทั้งหมดและเดินทาง
อย่ า งน่ า ตื่ น เต้ น ตลอดภาคฤดู ร้ อ นเพี ย ง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
คนเดียว วันแรกที่ไปถึงที่นั่นก็พบว่า ตนเอง
ข้าพเจ้าจะไม่ว้าเหว่
นั่งขาไขว้ใช้หลังชนฝาอย่างหมดแรง อยู่บน
เพราะมีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย
พื้นกระเบื้องที่เย็นเฉียบ และรู้สึกว้าเหว่เมื่อ
มาอยู่ห่างไกลจากคนที่คุ้นเคยและไม่มีใครคุยด้วย
บางครั้งเราทาให้ตนเองอยู่ในสภาพหลังชนฝา บางคราวชีวิตผลักดันให้เรา
ทาเช่นนั้น เราอาจจะรู้สึกวิตกกังวล เศร้าใจ กลัวอนาคต หรือว้าเหว่ เพราะรู้ว่า
ตนเองไม่อาจหันหลังกลับและทางข้างหน้าก็มืดมน
ผมจิ น ตนาการเอาเองว่ า ดาวิ ด คงรู้ สึ กเช่ นนี้ เมื่ อท่ า นพรรณนาว่ า “ข้ ำ
พระองค์เดินไปตำมหุบเขำเงำมัจจุรำช” (ดูสดุดี 23:4) แล้วเสริมด้วยถ้อยคาแห่ง
กาลั งใจว่ า “ข้ ำพระองค์ ไม่กลั วอันตรำยใดๆ เพรำะพระองค์ทรงสถิ ตกั บข้ ำ
พระองค์” เมื่อเราตกอยู่ในสภาพหลังชนฝาก็ขอให้ทาเหมือนดาวิด คืออย่าจ้องดูที่
ความมืด แต่ขอให้มองดูคุณงามความดีของพระเจ้าแล้วเราจะอบอุ่นใจ วันนั้นผมจึง
ร้องเพลงนมัสการสรรเสริญพระเจ้า
คนอื่นอาจจะอ้างพระคัมภีร์หรืออธิษฐาน แต่เราตอบสนองด้วยความวางใจ
ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเสมอ พระองค์จะทรงนาเราให้ผ่านพ้นหุบเขาเงามัจจุราชไปได้
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ขอบพระคุณที่ทรงชูใจข้าพระองค์ทั้งหลาย
ด้ ว ยพระวจนะจากพระคั ม ภี ร์ ที่ เ ตื อ นใจให้ ร ะลึ ก ว่ า พระองค์ ท รงสถิ ต อยู่ กั บ
ข้าพระองค์อย่างซื่อสัตย์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ซามูเอล ฮันท์ (ฟลอริดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน หนุ่มสาวที่อยู่ไกลบ้าน
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เต็มด้วยควำมสว่ำง
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วันศุกร์ อ่ำน เอเฟซัส 1:15-23
ขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้น เพื่อท่านจะได้รู้ว่า ในการที่พระองค์
ทรงเรียกท่านนั้น พระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่าน และรู้ว่า
มรดกของพระองค์สาหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไร
(เอเฟซัส 1:18)
ฝนตกอยู่หลายวันทาให้ดิฉันซึมเซาและหาวนอน ปกติแล้วดิฉันจะชอบ
วันเช่นนี้ แต่บางครั้งดูเหมือนจะรู้สึกเศร้าและเบื่อหน่ายโดยไม่มีเหตุผล เมื่อดวง
ตะวันส่องแสงจ้าดิฉันก็รู้สึกอบอุ่นและร่าเริงขึ้นมาทันที แสงจากดวงตะวันเปลี่ยน
อารมณ์ของดิฉันได้อย่างไม่น่าเชื่อ พระคัมภีร์บางฉบับแปลเอเฟซัสข้อข้างบนนี้ว่า
“ขอให้ตำใจของท่ำนเต็มด้วยควำมสว่ำง” แทนที่จะใช้คาว่า “สว่ำงขึ้น”
เมื่อใจของเราเต็มด้วยความ
สว่างของพระเจ้าผ่านทาง พระคัมภีร์
ข้อคิดสำหรับวันนี้
แม้วันที่มืดมัว ความรักของพระเจ้า เราจะรู้ สึ กอบอุ่ น ด้ ว ยสั น ติ สุ ข ที่
ก็เปล่งแสงสว่างจ้า
พระองค์ประทานให้ พระเจ้าทรงรัก
และดู แลเราทุ กคนและทุ กวั น ตลอด
ชีวิตของเรา แสงสว่างจากดวงตะวันเปลี่ยนอารมณ์ของดิฉันจากความซึมเศร้าเป็น
ความสุขสันต์ได้ฉันใด พระคัมภีร์ก็เปลี่ยนจิตใจของเราจากมืดมัวและสงสัยให้มั่นใจ
ในสันติสุขที่มีพระเจ้าประทับอยู่ด้วยฉันนั้น ไม่ว่าแต่ละวันจะมีอะไรเกิดขึ้น ความ
สว่างของพระเจ้าก็ทาให้ชีวิตของเราแจ่มใส
อธิ ษฐำน ข้ าแต่ พระเจ้ า โปรดให้ จิ ต ใจของข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายแจ่ ม ใสด้ ว ย
พระวจนะของพระองค์ เพื่อจะได้เข้าใจพระองค์และพระประสงค์ที่ทรงมีในชีวิต
ของข้าพระองค์ทั้งหลาย ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
มาร์กี เจ. ฮาร์ดิง (แมรีแลนด์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ทที่ นทุกข์จากความผิดปกติตามฤดูกาล
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รังนกโรบิน

วันเสำร์ อ่ำน กิจกำร 2:41-42
ให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายได้หนุนใจซึ่งกันและกัน
โดยความเชื่อของเราทั้งสองฝ่าย (โรม 1:12)

ปาเมลามาพบผมที่ ป ระตู โ บสถ์ ใบหน้ า ของเธอเปล่ ง ปลั่ ง ด้ ว ยความ
กระตือรือร้นเมื่อยื่นกล่องใส่รองเท้าที่อยู่ในมือให้ผมดู ในนั้นเต็มด้วยหญ้าแห้ง
หญ้ามอส และเศษกระดาษชิ้ นเล็กๆ พร้อมกับพูดว่า “หนูสร้ำงรังให้นกโรบิ น
มันจะมำอำศัยอยู่ในนี้”
ผมจะอธิบายให้หนูน้อยที่เต็มด้วยความเชื่ออย่างไรดีว่า ปกตินกโรบินจะ
สร้างรังของมันเองและชอบอยู่รังทรงกลม เมื่อคิดถึงประสบการณ์ นี้ทาให้พบ
ความจริงที่สาคัญอย่างหนึ่ง ถึงปาเมลาจะสามารถนาสิ่งต่างๆ มาสร้างเป็นรังให้
นกอยู่ แต่เจ้านกโรบินต้องสร้างรังของมันด้วยตนเอง
เราก็เหมือนกับปาเมลาที่สร้างรังให้นกโรบิน คือเราอยากจะสร้างความเชื่อ
ให้คนอื่น แต่ลืมไปว่าประสบการณ์ของคริสเตียนเป็นเรื่องส่วนตัว ระหว่างบุคคล
นั้ น ๆ กั บ พระเจ้ า ชี วิ ต ของเราผู กพั น กัน ด้ ว ยความเชื่ อและความรัก สามั ค คี
ข้อพระคัมภีร์ที่อ้างถึงวันนี้ เตือนให้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เราแบ่ ง ปั น ความเชื่ อและความรั ก
ข้าพเจ้าจะสร้างสัมพันธภาพ
ของพระคริสต์แก่กัน ขณะเดียวกัน
ของตนเองกับพระคริสต์ได้อย่างไร
ก็ ใ ห้ แ ต่ ละคนสร้ า งความพั นธ์
ระหว่างเรากับพระเจ้าด้วยตนเอง
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาที่รักยิ่ง พระองค์ประทานชีวิตในพระคริสต์ให้
ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ชื่นชมและแบ่งปัน โปรดช่วยให้ข้าพระองค์สนับสนุนกัน
และกันพร้อมกับสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ไปด้วย ในพระนามพระเยซูคริสต์
อาเมน
คอลลิน ดี. ฮาร์บัช ( คัมเบรีย อังกฤษ)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คริสเตียนใหม่
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ให้และรับ

21 ม.ค
2018
วันอำทิตย์ อ่ำน กำลำเทีย 6:9-10
จงให้เขา แล้วท่านจะได้รับด้วย และในตักของท่านจะได้รับ
ตวงด้วยทะนานถ้วนยัดสั่นแน่นพูนล้นใส่ให้ เพราะว่าท่านจะตวง
ให้เขาด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั้น
(ลูกำ 6:38)
จอห์น สามีของดิฉันเป็นคนรับจ้างเช็ ดและทาความสะอาดหน้าต่าง เขา
หยุดทางานชิ้นสุดท้ายก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ ดิฉันได้รับโทรศัพท์จากเขาบอกว่า
“ผมต้ องกำรให้คุณ มำรั บผมกลับ บ้ำน เพรำะผมตกหน้ำต่ ำงและบำดเจ็บ ”
ขณะอยู่ในห้องฉุกเฉินของพยาบาล เราคุยกันถึงเรื่องความเชื่อในพระเจ้า
เริ่มต้นด้วยการวางแผนว่าจะอยู่กันต่อไปได้อย่างไร เพราะเรามีรายได้พอเลี้ยง
ครอบครัวจากการทางานของเขาเท่านั้น เราเขียนรายการของฟุ่มเฟือยต่างๆ
ที่ ส ามารถตั ด ออกไปได้ และนั บ พระพร
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ทั้ ง หมดที่ ยั ง มี อยู่ แพทย์ ยื น ยั น ว่ า กระดู ก
พระเจ้าทรงสอนให้เราเป็น
ส้ น เท้ า ของจอห์ น แตก การผ่ า ตั ด ต้ อ งใช้
เวลานานกว่าจะหายและไม่รับรองว่า เขา
ทั้งผู้รับและผู้ให้
จะกลับไปทางานได้อีก ถึงแม้อนาคตจะไม่
แน่นอนแต่ความวางใจในพระเจ้าของเรายังมีอยู่
หลายสัปดาห์หลังจากนั้น พระเจ้าทรงสอนเราให้รู้จักการรับ โดยสมาชิก
คริสตจักรของเราช่วยเอื้อเฟื้อจ่ายค่ารักษาให้ทั้งหมด ลูกค้าของเราบางคนจ่าย
ค่าจ้างให้ทั้งๆ ที่ไม่ได้ทางานให้พวกเขา
พวกเราหลายคนยอมสละเวลาหาหลายวิธีหลายเพื่อจะให้ แต่บทเรียน
ที่น่าท้าทายยิ่งกว่านั้นก็คือเรื่องการรับ เราอาจจะรู้สึกสงสัยว่าควรจะรับความ
ช่วยเหลือดีหรือไม่ และรู้สึกว่าน่าจะหาทางเพื่อตอบแทนบุญคุณ แต่การรับความ
ช่ ว ยเหลื อโดยรู้สึ กว่ า ไม่ ส ามารถตอบแทนพระคุณ ได้ นั้ น สอนเราให้เข้า ใจว่ า
พระคุณของพระเจ้าเป็นสิ่งเราหาเองไม่ได้และจ่ายคืนไม่ไหว เราทาได้แต่เพียงรับ
พระคุณของพระองค์ไว้เท่านั้น นี่แหละคือสาระสาคัญของพระกิตติคุณ
อธิ ษฐำน ข้าแต่ พระเจ้า โปรดช่ วยข้าพระองค์ทั้งหลายเป็ นผู้ ให้ด้วยใจเอื้อเฟื้ อ
และรับด้วยสานึกในพระคุณ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แคเธอลิน ไรซ์ (ออริกอน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนรับจ้างทาความสะอาดหน้าต่าง

25

พักสมอง
22 ม.ค
2018
วันจันทร์ อ่ำน สดุดี 121:1-8
ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน
ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า (สดุดี1:1-2)
พอดิฉันประกาศว่า “ถึงเวลำพักสมองแล้ว” ทาให้นักเรียนในชั้นของดิฉัน
ผ่อนคลายสบายใจ ความเป็นครูทาให้ดิฉันรู้ว่านักเรียนอายุ 13 ปีไม่สามารถนั่งได้
นานตลอด 70 นาที ถึงแม้ ในวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ที่ ดิฉันสอนนั้ นจะน่าสนใจมาก
แค่ ไ หน เพราะพวกเขาต้ อ งการพั ก สมอง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
การได้ พักสมองสองนาที เป็นโอกาสให้พวก
การใช้เวลาอยู่กับพระเจ้า
เขาได้ลุกขึ้นจากเก้าอี้ เหยียดแข้งเหยียดขา
นาสันติสุขมาให้ข้าพเจ้าได้
และคุ ย กั บ เพื่ อนสั้ น ๆ เมื่ อกลั บ เข้ า ชั้ น อี ก
นักเรียนรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายพร้อมจะเรียนต่อ
ระหว่ างแต่ ละวันที่มี แต่ ความเครียด ดิฉันพบว่ าการพักสมองทาให้ผ่อน
คลายได้มาก เป็นการให้เวลาแก่ตนเองสักสองสามนาที โดยไปอยู่ในที่มีสันติสุข
สงบจาเพาะพักตร์พระเจ้าเพื่ออธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และพักให้ชื่นใจ
สองสามนาทีที่อยู่กับพระเจ้าตามลาพัง ท่ามกลางวันที่วุ่นวายน่าจะช่วย
ให้ใจสดชื่นและร่างกายมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีก พร้อมทีจะเดินหน้าต่ อไป ถ้าเรารู้สึก
เครียดและหนักใจเมื่ อใด ก็ให้เราปลี กเวลาเพื่ อพักสมองตามล าพั งกับพระเจ้ า
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ขอบพระคุณ พระองค์ ส าหรั บ สั น ติ สุ ขและก าลั ง ใจ
ที่พระองค์ประทานให้ แม้ในวันที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเครียดหนัก ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
จิลล์ แอลเลน เมสช์ (แมรีแลนด์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ครูและนักเรียน
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อภัยโทษ

วันอังคำร อ่ำน ลูกำ 15:11-32
เมื่อเขายังอยู่แต่ไกล บิดาแลเห็นเขาก็มีความเมตตา
จึงวิ่งออกไปกอดคอจุบเขา (ลูกำ 15:20)

23 ม.ค
2017

ผมเหมือนกับลงเรือลาเดียวกับบุตรน้อยหลงหาย คือเคยผ่านช่วงชีวิตที่มี
ความเสียใจ สานึกผิด และโซซัดโซเซกลับบ้านอย่างถ่อมใจ
เมื่ออ่านคาอุปมาเรื่องนี้คราใด ผม
จะสนใจที่บุตรน้อยเสเพลเสมอ แต่ไม่ค่อย
ข้อคิดสำหรับวันนี้
วันนี้ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้อดีต เน้ น ที่ ความรักของพระเจ้ า ซึ่ ง ทาให้ชี วิ ต
บดบังความรักของพระเจ้า
ของเราเปลี่ ย นใหม่ ไ ด้ อ ย่ า งน่ า อั ศ จรรย์
พระบิ ด าบนสวรรค์ ท รงรั ก เราแต่ ล ะคน
อย่างลึกล้า เหมือนกับบิดาในอุปมาเรื่องนี้ พระองค์ทรงทอดพระเนตรตรวจดู
ตามถนนจนสุ ด ขอบฟ้ า เมื่ อ ทรงเห็ น ลู ก กลั บ ใจใหม่ แ ละเดิ น โซเซกลั บ บ้ า น
พระองค์ไม่ได้ทรงแต่นั่งรอ แต่ทรงวิ่งไปหาลูกแต่ละคนที่กลับใจและกลับบ้าน
ทรงโอบกอดเราแต่ละคนด้วยความรักและต้อนรับเรากลั บเข้าบ้านด้วยดีพระทัย
โดยไม่เอาแต่ให้โอวาท ดุด่า หรือบอกให้กลับใจใหม่แต่อย่างใด พระเจ้าทรงมีแต่
ความรักแท้และไร้เงื่อนไขเหมือนพ่อในอุปมาเรื่องนี้
ถ้าเราเข้าใจและยอมรับ ความรักของพระเจ้า เราจะไม่ ต้องมีชีวิ ตด้ว ย
ความโศกเศร้า เสียใจ หรืออับอายอดีตของตนเอง แต่จะหมดทุกข์หมดโศกและ
มีชีวิตด้วยความรักของพระเจ้า
อธิ ษ ฐำน ข้า แต่ พ ระเจ้ า พระบิ ด าที่ รักโปรดช่ ว ยข้า พระองค์ทั้ งหลายให้รู้ว่ า
ข้าพระองค์ได้รับอภัยโทษแล้ว และขอให้ข้าพระองค์ยอมรับความรักจากพระองค์
ด้วย ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
สตีเฟน จอห์สัน (แคลิฟอร์เนีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ทกี่ าลังพยายามกลับมาหาพระเจ้า
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24 ม.ค
ทรงรักษำข้ำพเจ้ำเดี๋ยวนี้
2018
วันพุธ อ่ำน สดุดี 62:5-8
ประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลา จงระบายความ
ในใจของท่านต่อพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา
(สดุดี 62:8)
ดิฉันรู้สึกปวดใจแทบทนไม่ไหวหลังจากแยกทางกับสามี เราเพิ่งแต่งงานกัน
แค่ สองปีค รึ่ง เท่า นั้ น ทั้ง ๆ ที่ คบเป็น เพื่อนกัน มานานมากกว่ า ครึ่ง ชีวิ ตของเรา
ดิฉันเคยเชื่อว่าชายคนนี้จะเป็นคู่ชีวิตที่พระเจ้าทรงเลือกไว้สาหรับดิฉันและทรง
เลือกดิฉันไว้สาหรับเขา แต่ก็ต้องสูญเสียเขาไปจึงทาใจไม่ได้
ความเจ็บปวดครั้งนี้นานจากหลายวันเป็นหลายเดือน ชีวิตของคนอื่นๆ ที่
อยู่ล้อมรอบดาเนินไปด้วยดี ทาให้สงสัยว่าเมื่อไรดิฉันถึงจะเป็นเช่นนั้นกับเขาบ้าง
ดิฉันต้องการรู้สึกดีขึ้นเดี๋ยวนี้เลย ไม่ใช่สองเดือนหรือหนึ่งปี ดิฉันพยายามลืม
ความว้าเหว่และเสียใจที่เกิดขึ้นทุกวินาทีของชีวิต มีหลายคนบอกดิฉันว่า “กำร
บำบัดรักษำต้องใช้เวลำ” จึงดูเหมือนว่าเวลาคือศั ตรูคอยหลอกหลอน เพราะ
ดิฉันเสียเวลาไปกับความเจ็บปวดและเจ็บใจนับหลายวันและหลายเดือน
พระเจ้าทรงนาดิฉันให้อ่านพระคัมภีร์ข้อที่อ้างไว้ข้างบนนี้ ช่ วยให้เห็นว่าที่
ดิ ฉั น ปรารถนาจะหายโดยเร็ ว นั้ น เพราะดิ ฉั น ลื ม ไปว่ า เวลาที่ เ กิ ด ปั ญ หานั้ น
พระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยและทรงทาเพื่อดิฉันทุกวินาทีที่เจ็บปวด ขณะที่รู้สึกมี
กาลังใจอยากระบายความเจ็บปวดให้พระเจ้าฟังนั้น ดิฉันเริ่มวางใจว่าที่พระองค์
ทรงยอมให้ดิฉันมีเวลาเสียใจก็เพื่อจะให้หายดี พระเจ้าผู้ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา
สัญญาว่า พระองค์จะทรงชูใจเราให้มีสันติสุข เราจึงมั่นใจในพระสัญญานั้น
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย วางใจว่าพระองค์จะทรงเดิน
เคี ย งข้ า งตลอดเวลาที่ ข้ า พระองค์
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เจ็ บ ปวดและสู ญ เสี ย ขอทรงรัก ษา
การบ
าบัดรักษาอาจจะมาช้า
และฟื้นสันติสุขขึ้นใหม่ในข้าพระองค์
ทั้ ง หลาย ในพระนามพระเยซู ค ริ ส ต์ แต่พระเจ้าทรงอยู่กับเราตลอดเวลา
อาเมน
เจนนิเฟอร์ บริแกนดี ( ออนทาริโอ แคนาดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ทชี่ ีวิตสมรสกาลังประสบปัญหา
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“หนูยินดีทำค่ะ”
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วันพฤหัสบดี อ่ำน มัทธิว 28:16-20
ข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะใช้ผู้ใดไป
และผู้ใดจะไปแทนเรา” แล้วข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่นี่ พระเจ้าข้า
ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด” (อิสยำห์ 6:8)
พวกเราเป็ น คริ ส ตจั ก รขนาดเล็ ก ตั้ ง อยู่ ใ นบริ เ วณทะเลสาบฟิ ง เกอร์
ที่สวยงามตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก เรามองเห็นฝี พระหัตถ์อันงดงามของพระเจ้า
ที่เนินเขา ทะเลสาบ และลาธารหลายสาย ความงามนี้เป็นแรงบันดาลใจพวกเรา
ให้ทาพันธกิจสร้างสาวกใหม่ๆ ถวาย
พระเยซูคริสต์
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เมื่ อ เร็ว ๆ นี้ เราเชิ ญ สมาชิ ก
ข้าพเจ้าจะเชิญผู้อื่นมารับใช้พระเจ้า
คริสตจักรที่มีจิตอาสามาช่วยกันนา
ร่วมกับข้าพเจ้าได้อย่างไร
แผนการอย่างหนึ่งในพันธกิจหลาย
อย่างของเรา ขณะกาลังอ่านรายการพันธกิจต่างๆ อยู่นั้นก็ได้ยินเสียงตอบรับ
อย่างกระตือรือร้นว่า “หนูยินดีทำค่ะ” ผมดีใจ ที่อาสาสมัครคนแรกคือเอลลา
เด็กหญิงอายุ 11 ปี
พันธกิจที่ว่านั้นคือ การเป็นผู้นางานเลี้ยงไอศกรีมเพื่อประสานสามัคคีกับ
ชุมชน ความกระตือรือร้นของเอลลาที่อาสาทางานสาคั ญอย่างแข็งขัน ทาให้ผม
คิดถึงพระบัญชาของพระเยซูคริสต์ที่ให้เรารับใช้อย่างร้อนรน ถ่อมใจ และแบ่งปัน
ความรักของพระคริสต์เหมือนเด็กเล็กๆ ความร้อนรนในการรับใช้ผู้อื่นแสดงถึง
ความชื่นชมยินดีที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา และปลื้มใจที่ได้นาคนอื่นมาหา
พระเยซูคริสต์
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณสาหรับความตื่นเต้นของอนุชนคนหนุ่มสาวใน
คริสตจักร ขอให้น้าใจของพวกเขาเป็ นแรงบันดาลใจข้าพระองค์ทั้ งหลายให้เกิด
ความยินดีเพื่อแบ่งปันความรักของพระองค์แก่ผู้อื่น ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
วินเซนท์ ดับเบิลยู. ฮาเวลล์ (นิวยอร์ก)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผูน้ าที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว
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แล่นไปได้รำบรื่น

วันศุกร์ อ่ำน ยำกอบ 5:13-16
พระวจนะทุกคาของพระเจ้านั้นพิสูจน์เห็นจริงแล้ว
พระองค์ทรงเป็นโล่แก่บรรดาผู้ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ (สุภำษิต 30:5)

ภายในเวลาหลายชั่วโมงที่ล่องเรือท่องเที่ยว เรือทุกลาต้องให้ผู้โดยสาร
ทุกคนขึ้นไปฝึกซ้อมบนดาดฟ้า เจ้าหน้าที่จะ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
สอนผู้ โ ดยสารทุ ก คนว่ า เรื อ ช่ ว ยชี วิ ต อยู่
ตรงไหน ใครจะลงล าไหน เสื้ อ ชู ชี พ อยู่ ที่ ใ ด
พระคัมภีร์ข้อไหนบ้าง
และจะใส่อย่างถูกวิธีไ ด้อย่างไร การแบ่งปั น
ที่ช่วยชีวิตของข้าพเจ้าให้
ความรู้นี้ก็เพื่อให้ป้องกันตนให้พ้นภัยอันตราย
มั่นใจในความปลอดภัย
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
ตลอดหลายปี ม านี้ ดิฉันได้ เรียนรู้วิธี ช่วยชีวิ ตแบบอื่นๆ ที่ท าให้ผ่า นพ้ น
ระหว่างเกิดวิกฤตในชีวิตประจาวัน มีคริสตจักร ครอบครัว และมิตรสหายเป็น
เครือข่าย เพื่อนๆ ร่วมความเชื่อ ได้ช่วยหนุนใจด้วยการอธิษฐาน เมื่อดิฉันจมอยู่
กับปัญหานานาชนิด เมื่อต้องการคาตักเตือนและชี้นา (สุภาษิต 27:9) ดิฉันจะ
ไว้ใจกลุ่มสตรีเล็กๆ ที่ให้คาปรึกษาอย่างสุขุมรอบคอบ และระหว่างดิฉันเข้าตาจน
และความเชื่อหายไปในสายหมอกแห่งความกลัดกลุ้มและน้อยเนื้อต่าใจ ไม่มีเสื้อ
ชูชีพใดที่ดี และมั่นคงชั่วนิรันดร์เท่ากับพระวจนะของพระเจ้าที่ให้กาลังใจโดย
ไร้ เงื่ อนไข การศึ กษาพระคัมภีร์ อย่ างจริ งจั งช่ วยมิ ให้ ชี วิ ตของดิ ฉั นล่ มจม ดิ ฉั น
ชื่นชอบพระคัมภีร์ที่สอนเรื่องอานาจช่วยให้รอดและให้สติปัญญาตั้งแต่หน้าแรก
จนหน้าสุดท้าย ความรู้เช่นนี้ได้ช่วยดิฉันให้เตรียมตัวพร้อมเสมอ
อธิษฐำน ข้าแต่ พระเจ้ า โปรดหนุนใจข้าพระองค์ทั้งหลายด้ว ยพระวจนะของ
พระองค์ และโปรดบั น ดาลใจให้ ข้า พระองค์ช่ ว ยผู้ อื่น ด้ ว ยการอธิ ษ ฐานและ
ให้บริการด้วยความรัก เมื่ออธิษฐานว่า “ข้ำแต่พระบิดำแห่งข้ำพระองค์ทั้งหลำย
ผู้ ส ถิ ต ในสวรรค์ ขอให้ พระนำมของพระองค์ เ ป็ นที่ เ คำรพสั ก กำระ ขอให้
แผ่นดินของพระองค์มำตั้งอยู่......และพระสิ ริเป็นของพระองค์ สืบๆ ไปเป็น
นิตย์” อาเมน
ไฮดี กอล (ออริกอน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน บรรดาลูกเรือ
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วันเสำร์ อ่ำน มัทธิว 11:28-30
บรรดาผู้ทางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา
และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข (มัทธิว 11:28)

วันหนึ่งผมพบว่านิ้วหัวแม่มือถูกเสี้ยนตาทั้งสองข้างที่แรกไม่รู้สึกเจ็บ ผม
พยายามใช้เข็มที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อบ่งอยู่ห้านาทีแต่เสี้ยนไม่ออก ตอนเย็นจึงเริ่มบ่งอีก
แต่ ก็ บ่ ง เสี้ ย นที่ นิ้ ว โป้ ง ทั้ ง สองข้ า ง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ไม่ อ อก วั น รุ่ ง ขึ้ น และวั น ถั ด ไปผม
วันนี้มีอะไรเป็น “เสี้ยน” คอย
พยายามอี ก แต่ ก็ ยั ง บ่ ง ไม่ อ อกอี ก
ขัดขวางมิให้ข้าพเจ้าใฝ่ใจในพระเจ้า
เมื่อล้มเหลวบ่อยเข้า ผมจึงตัดสินใจ
ค้นดูในอินเทอร์เนต เพื่อศึกษาประสบการณ์ของคนอื่นที่สอนวิธีบ่งเสี้ ยนอย่าง
น่าสนใจหลายอย่าง ตั้งแต่ให้ใช้น้าผึ้งจนถึงเปลือกกล้วยแต่ก็ไม่ได้ผล เช้าวันที่
สามนิ้วก็เริ่มบวมและชา ผมจึงตัดสินใจไปหาหมอ
หลังจากที่ผมนอนบนเตียงรอให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาผ่าตัดเอาเสี้ยนออก
สองสามชั่วโมง ผมอธิษฐานและครุ่นคิดถึงสิ่งที่ฝังลึกในกมลสันดานของคนเรา
คืออยากทาทุกอย่า งด้ วยตนเองและไม่ ยอมขอใครช่ว ย ที่ร้ายกว่า นั้นก็คือ ถ้า
วิญญาณของเราเจ็ บปวด บางครั้งเราพยายามบ่งเสี้ยนด้วยตนเองจนเบื่อหน่าย
ต้องยอมแพ้
ความจริงก็คือ เราไม่สามารถปรับปรุงสภาพจิตวิญญาณให้ดีขึ้นได้ด้ว ย
ตนเอง แต่ถ้าเราเลิกเย่อหยิ่งยอมมอบภาระไว้ กับพระเจ้ า เราจะหายเหนื่อย
ความเจ็บปวดของเราจะหมดไป ถ้าได้อยู่ใกล้ชิดพระผู้สร้างของเรา
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ผู้ ท รงเป็ น แพทย์ รั ก ษาจิ ต วิ ญ ญาณของข้ า พระองค์
ทั้งหลาย โปรดช่วยบ่งเสี้ยนแห่งความบาป เพื่อข้าพระองค์จะมีสุขภาพร่างกายจิตใจ
และจิตวิญญาณเข็มแข็ง ในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
สตานิสลาฟ โปรโครอฟ (ซามารา รัสเซีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ศัลยแพทย์
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คนคอแข็ง

วันอำทิตย์ อ่ำน เฉลยธรรมบัญญัติ 10:14-22
จงตัดใจ อย่าดื้อดึงอีกต่อไป (เฉลยธรรมบัญญัติ 10:16)

“คอแข็ง” แปลว่าดื้อดึง ดิฉันยิ้มและนึกขอบใจเจ้าวัวเพื่อนเล่นของดิฉัน
เมื่ออ่านเรื่องประชาชนอิสราเอลดื้อดึงไม่เชื่อฟังแล้วช่วยให้ดิฉันเข้าใจดีว่า “คอแข็ง”
หมายความว่า อย่ า งไร ตอนเป็ นเด็ ก
ดิ ฉั น มี วั ว เป็ น เพื่ อ นเล่ น เพราะดิ ฉั น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เติบโตในฟาร์มวัวนม ดิฉันชื่นชอบเจ้า พระเจ้าจะทรงนาข้าพเจ้าไปหนใด
วัวพันธุ์เจอร์ซีสีน้าตาลที่ดูเหมือนกวาง
วันหนึ่งดิฉันตัดสินใจใส่บังเหียนให้เจ้าจิงเจอร์วัวตัวโปรดของดิฉัน เพื่อจะ
ได้จูง มันเดินไปรอบๆ ฟาร์ม และบางทีอาจจะพามัน ไปงานนิทั ศการด้ว ยก็ไ ด้
ตอนใส่สายบังเหียนให้มันนั้นง่ายดี แต่พอดึงให้เดินมันไม่ยอมทาตาม ยิ่งดึงมัน
แรงขึ้นเท่าใดมัน ก็ยิ่ง ใช้เท้ายั นพื้น ดินและท าคอแข็ง หลั งจากพยายามชักเย่ อ
กันอยู่หลายนาที ดิฉันกับเจ้าจิงเจอร์ต่างก็เหนื่อยและทรุดลงนั่งกับพื้ น ที่มันไม่
ยอมตามไปนั้นหมายความว่าดิฉันไม่สามารถพาไปงานนิทัศการด้วย และมันต้อง
อยู่ในทุ่งต่อไป
บางครั้งดิฉันเห็นภาพตนเองเหมือนวัวคอแข็งเท้ายันดินไว้แน่นไม่ยอมให้
พระเจ้าทรงพาไป จึงพลาดความสัมพันธ์อันดีกับพระองค์ พระเจ้าทรงอดทนกับ
ดิฉันยิ่งกว่าที่ดิฉันอดทนกับเจ้าจิงเจอร์ ขอบพระคุณที่พระองค์ไม่ทรงหมดหวัง
กับคนหัวดื้อคอแข็งเหมือนดิฉัน
อธิ ษฐำน ข้า แต่ พ ระเจ้ า โปรดช่ ว ยข้า พระองค์ทั้ง หลาย มิ ให้เป็ น คนหัว ดื้ อ
หัวแข็ง และขอให้ได้ทาตามพระทัยอันดีงามตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพระองค์
ทั้งหลาย ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เทอร์รี คอบบ์ (มิสซูรี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนทาฟาร์มโคนม
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วันจันทร์ อ่ำน อิสยำห์ 41:8-13
พระเจ้าตรัสว่า “เมื่อเจ้าลุยข้ามน้า เราจะอยู่กับเจ้า
เมื่อข้ามแม่น้า น้าจะไม่ท่วมเจ้า…ดูเถิด เรากาลังกระทาสิ่งใหม่
งอกขึ้นมาแล้ว” (อิสยำห์ 43:2, 19)

บริ เ วณที่ ดิ ฉั น อาศั ย อยู่ บางครั้ ง ประปาภู มิ ภ าคตั ด น้ าโดยไม่ บ อกให้ รู้
ล่วงหน้า วันหนึ่งดิฉันตัดสินใจกักเก็บน้าไว้ใช้ก่อนที่จะถูกตัดอีก โดยเปิดก๊อกทิ้ง
ไว้ให้เต็มอ่างอาบน้า ดิฉันรู้ดีว่าก่อนจะออกจากบ้านไปทางานจะต้องปิดก๊อกให้
เรียบร้อย แต่วันนั้นเกิดความสับสนวุ่นวายดิฉันจึงลืมปิด ภายหลังได้รับโทรศัพท์
จากจอร์จสามีของดิฉันบอกว่า น้าล้นท่วมบ้านหมดแล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่ดิฉัน
รู้สึ กกลัว และเจ็ บใจตนเองที่ท าให้เกิดความเสี ยหาย ดิ ฉัน ต้องรับ ผิด ชอบสิ่ ง ที่
เกิดขึ้นและโกรธตัวเอง แต่จอร์จเห็นใจและบอกดิฉัน ไม่ให้วิตกกังวล ด้วยความ
ช่วยเหลือของพระเจ้าทุกสิ่งจะดีขึ้น เพราะวางใจในพระเจ้าดิฉันจึงอธิษฐานทูล
ขอกาลังจากพระองค์
หลายสัปดาห์ต่อมา ดิฉันได้รับแรงบันดาลใจให้แบ่งปันประสบการณ์นี้ใน
หนังสือห้องชั้นบน เพราะอยากหนุนใจผู้อื่นที่ถูกน้าไหลนองบ้าน หรือรู้สึกหนักใจ
กับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น พระเจ้าทรงห้ามน้ามิให้ท่วมชีวิตของดิฉันเช่นใดก็จะ
ทรงท าเช่ น นั้ น กั บ ทุ กคนที่ อธิ ษ ฐานทู ล ขอพระองค์ ถึ ง แม้ เราต้ องรั บ ผิ ด ชอบ
อุบัติเหตุบางอย่างเหมือนที่เกิดขึ้นกับดิฉัน แต่เราสามารถวางใจในพระสัญญาว่า
พระองค์จะทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอ และจะทรงไม่ให้น้ากวาดชีวิตเราทิ้งไป
อธิ ษฐำน ข้าแต่ พระเจ้ า พระเจ้ าแห่ ง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ความรั ก ขอให้ ข้ า พระองค์ ทั้ ง หลาย
“พระเจ้าทรงเป็นทีล่ ี้ภัยและเป็น
จ าใส่ ใจไว้ มิ ให้ ท้ อถอยหรื อหวาดกลั ว
กาลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย”
เพราะพระองค์จะทรงค้าจุนข้าพระองค์
(สดุดี 46:1)
ไว้ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
ปริสซิลลา มอเรลส์ (เปอร์โตริโก)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ทกี่ าลังฟื้นสภาพจากถูกน้าท่วม
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30 ม.ค
ควำมจงรักภักดีในพระคริสต์
2018
วันอังคำร อ่ำน ฟีลิปปี 3:17-4:1
พระองค์จึงพาอับรามออกมากลางแจ้งแล้วตรัสว่า “มองดูฟ้า ถ้าเจ้านับดาว
ทั้งหลายได้ ก็นับไปเถิด” แล้วพระองค์ตรัสว่า “พงศ์พันธุ์ของเจ้า
จะมากมายเช่นนั้น” (ปฐมกำล 15:5)
ตอนไปเยี่ ย มคริ ส ตจั ก รที่ โ อฟอลลอนรั ฐ มิ ส ซู รี ผมรู้ แ ปลกใจที่ เ ห็ น ธง
นานาชาติขนาดจิ๋วจากทั่วโลกประดับไว้รอบสถานนมัสการ ธงชาติสีต่างๆ จาก
นานาประเทศ เช่น เม็กซิโก โปแลนด์ เกาหลีใต้ กรีซ เนปาล และเคนยา เป็น
ประจักษ์พยานว่าความเชื่อของคริสเตียน
เชื่อมความสัมพันธ์ของเราเหนืออุปสรรค์
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ทางเชื้อชาติ ชนเผ่า และภาษาพูด
ความจงรักภักดีสูงสุดของเรา
ในปฐมกาลบทที่ 15 บอกว่ า อั บ
อยู่ที่พระคริสต์
ราฮั ม จะได้ เ ป็ น บิ ด าของคนหลายชาติ
ต่อมาเปาโลก็สอนว่า “บ้ำนเมืองของเรำนั้นอยู่ที่สวรรค์ เรำรอคอยผู้ช่วยให้รอด
ซึ่งจะเสด็จมำจำกสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้ ำ” (ฟีลิปปี 3:20) แสดงว่าเราเป็น
พลเมืองของแผ่นดินสวรรค์ทางพระคริสต์
เมื่ อ นึ ก ถึ ง การประดั บ ธงจากนานาชาติ และที่ ผ มร้ องเพลง อธิ ษ ฐาน
นาสิ่งของมาถวายพระเจ้าเช้าวันอาทิตย์นั้น ทาให้ผมตระหนักว่าเราทุกคนเป็น
พี่น้องกันในพระคริสต์
อธิ ษฐำน ข้า แต่ พ ระเจ้ า โปรดช่ ว ยข้า พระองค์ทั้ ง หลายให้นึ กถึง ความจ าเป็ น
ของคริสเตียนทั่วโลก และขอให้ข้าพระองค์ตอบสนองด้วยน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เดวิด ดับเบิลยู. โป (มิสซูรี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คริสเตียนทั่วโลก
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อยำกรับใช้พระเจ้ำ

31 ม.ค
2018

วันพุธ อ่ำน กิจกำร 8:26-40
ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผล (ยำกอบ 2:17)

เชลาถู ก เรี ย กให้ ไ ปช่ ว ยงานของโบสถ์ คื น หนึ่ ง ฝนตกและลมแรงเธอ
ตั ด สิ น ใจและพยายามจนถึง โบสถ์ พอไปถึง ที่ นั่ น ก็ไ ม่ มี อ ะไรให้ เธอท า เธอจึ ง
เดินทางกลับบ้าน
ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนรถโดยสารข้างหน้าเธอหั นมาพูดด้วยว่า “ผมกำลัง
จะขอให้พระเยซูคริสต์ห้ำมฝนไม่ให้ตก” เชลารีบตอบตอบไปว่า “ดิฉันคิดว่ำ
พระเยซูคริสต์ทรงสนใจจิตวิญญำณของคุณมำกกว่ำค่ะ ” ทั้งสองลงจากรถ
โดยสารพร้อมกันจึงคุยกันต่อ
เชลาอธิบายอย่างสุภาพถึงความรัก การพลีพระชนม์ และการไถ่บาปของ
ผู้ ที่ ช ายคนนั้ น พู ด ถึง อย่ า งสนุ ก ปรากฏว่ า เชลาไปถูกที่ ถูกเวลาที่ พ ระเจ้ า ทรง
ต้องการให้เธอไป
เรื่องของเชลาทาให้ดิฉันคิดถึงฟีลิปในพระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้ เขาไปในที่
พระเจ้าทรงต้องการให้ไปถูกเวลาที่พระองค์ทรงต้องการให้ไปโดยเฉพาะ ฟีลิป
พร้อมที่จะติดตามการทรงนาของพระเจ้า และกระหายอยากแบ่งปันเรื่องในพระ
คัมภีร์และความเชื่อของท่าน
มีแต่พ ระเจ้ าเท่า นั้นที่ท รงรู้ว่า เราจะมีโอกาสแบ่งปัน ความรักและฤทธิ์
อานาจของพระเจ้าเมื่อใดและที่ไหน หน้าที่ของเราคือต้องพร้อมจะทาตามที่
พระวิญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจให้แบ่งปันความเชื่อของเรา
อธิษฐำน ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รู้ว่าเมื่อใดควรพูด
และควรทาอะไรเพื่อแบ่งปันความรัก
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ของพระองค์แก่ผู้อื่น ในพระนามพระ
วันนี้พระเจ้าทรงนาข้าพเจ้าให้แบ่ง
เยซูคริสต์ อาเมน
ความเชื่อด้วยวิธีไหน
แคโรล เพิร์พส์ (คัมบรีอา อังกฤษ)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนเดินทาง
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1 ก.พ
ไม่ลืม
2018
วันพฤหัสบดี อ่ำน อิสยำห์ 49:13-18
ผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนาง และจะไม่เมตตาบุตรจากครรภ์
ของนางได้หรือ” แม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้ กระนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้า
ดูเถิด เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา (อิสยำห์ 49:15-16)
เมื่อสองสามปีก่อน คุณแม่เริ่มมีอาการความจาเสื่อม ตอนนั้นดิฉันไปอยู่ด้วย
เพื่อช่วยดูแลและปรนนิบัติท่าน ถึงท่านจะลืมหลายสิ่งหลายอย่าง แต่ก็ยังจาเรื่อง
เก่าๆ ได้ รวมทั้งชื่อลูกๆ ของท่านทั้งเก้าคน ท่านยังจาทุกคนในครอบครัวและส่วน
ใหญ่จะรู้จักดิฉัน แต่บางครั้งท่านจะเรียกดิฉันด้วยชื่ออื่น หรือคิดว่าดิฉันเป็นคนอื่น
ครั้งแรกที่ได้ยินท่านเรียกดิฉันด้วยชื่อของลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่ง ทาให้คิดว่า
ท่ า นคงจ าชื่ อ ของดิ ฉั น ไม่ ไ ด้ แล้ ว และตอนดิ ฉัน ไม่ อยู่ บ้ า นท่ า นจะถามคนใน
ครอบครัวว่าดิฉันหายไปไหนโดยใช้ชื่อลูกพี่ลูกน้อง ครั้งหนึ่งท่านถามดิฉันว่ า
“แม่เธอสบำยดีหรือ” ทาให้ดิฉันงงและตอบไม่ถูก อีกครั้งหนึ่ งท่านถามพี่สาว
ของดิฉันว่า “ผู้หญิงที่อยู่กับท่ำนนี้เป็นใครกัน”
ที่ดิฉันเห็นคุณแม่สูญเสียความจาเช่นนี้เป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวด ทาให้
ดิฉันรู้สึกว่าถูกลืมและว้าเหว่ แต่ก็นึกได้ว่าเราทุกคนก็รู้สึกเช่นนั้นอยู่บ่อยครั้ง
เมื่อใดที่รู้สึกว่าถูกลืม ดิฉันจะได้ รับกาลังใจจากข้อพระคัมภีร์ที่อ้างถึงข้างบนนี้
ทาให้รู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงลืมคุณแม่หรือดิฉัน พระเจ้าทรงรู้จักเราแต่ละคนผ่านทาง
ความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซู พระองค์ทรงรู้จักชื่อเราแต่ละคนอย่างแม่นยา
อธิษฐำน ข้าแต่ พระเจ้า เมื่อใดที่ข้าพระองค์
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ทั้ง หลายรู้สึกถูกทิ้ งและหลงลื ม โปรดช่ วยให้
ราลึกถึงความรักยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อข้าพระองค์ พระเจ้าไม่มีวนั ลืมข้าพเจ้า
ทั้งหลาย อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
มาเรีย วิกทอเรีย พี. คริลล์ (อะลาบามา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ครอบครัวของคนความจาเสื่อม
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2 ก.พ
2018
วันศุกร์ อ่ำน มัทธิว 28:16-20
เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน
(มำระโก 16:15)

พระมหำบัญชำ

ทุกเช้าผมกับภรรยานั่งที่ห้องผิงแดด เฝ้าดูนกมากินอาหารตรงที่เราใส่ถาด
ไว้ให้ วันหนึ่งผมสังเกตเห็นนกสีดาตัวหนึ่งมีขนสีแดงอยู่ข้างตัว แต่ถูกปีกคลุมไว้
มิ ด ชิ ด จนมองไม่ เ ห็ น ขนสี แ ดง
จนกว่ า มั น จะกางปี ก ออกบิ น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เท่ า นั้ น ถ้ า มั น เกาะอยู่ กั บ ที่ ก็ ดู วันนี้ข้าพเจ้าจะสร้างความสวยงามด้วย
เหมือนนกสีดาตัวหนึ่งเท่านั้น
การประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างไร
ทาให้ผมครุ่นคิดว่า ถ้าผม
ซึ่งเป็นคริสเตียนยืนอยู่เฉยๆ ไม่ทาตามที่พระเจ้าทรงเรียก ผมก็เหมือนกับคนอื่นๆ
ที่มีชีวิตอยู่ในโลกอันเต็มด้วยความบาป ไม่ได้เชิญคนอื่นเข้ามาอยู่ในครอบครัว
คริสตจักรและไม่ได้แสดงให้โลกเห็นสามัคคีธรรมงดงามที่พระเจ้าทรงบันดาลให้ผู้
วางใจในพระองค์เผยออกมา พระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้บอกว่า พระเยซูคริสต์ทรงสั่ง
พวกสาวกของพระองค์ให้ไปประกาศพระกิตติคุณทั่วโลก พระบัญชานี้มาถึงเรา
ทุกคนด้วย พระเจ้าทรงสร้างนกให้โผบิน ทรงสร้างเราให้ถวายเกียรติพระเจ้าและ
ให้เผยแพร่ข่าวดี การดาเนินชีวิตเช่นนี้ย่อมแสดงความงามและความดีที่สุดของ
เราแต่ละคนออกมาให้ปรากฏ
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาที่รักโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ถวาย
เกียรติพระองค์และประกาศข่าวดีให้โลกได้ยินและได้ฟัง อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
ชาร์ล “เกรก” เอียรี (เวสต์เวอร์จิเนีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน บรรดาผู้เพิ่งเริ่มต้นประกาศข่าวดี
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3 ก.พ
บังตำ
2018
วันเสำร์ อ่ำน เฉลยธรรมบัญญัติ 31:1-8
ค
ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้า พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย พระองค์จะไม่ทรง
ปล่อยท่านให้ล้มเหลว หรือทอดทิ้งท่านเสีย อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย
(เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8)

บ้านของเราอยู่ที่ออริกอน ที่นั่นเราแขวนร่มอันหนึ่งไว้ที่ประตูบ้าน เพราะ
มีฝนตกหนักตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเมษายน จนมองไม่เห็นดวงตะวัน ดวงจันทร์
และดวงดาวไปหลายวัน ถึงแหล่งความสว่างเหล่านั้นจะถูกบดบังด้ วยเมฆและฝน
แต่เราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นยังอยู่บนท้องฟ้า
เวลาพบ “เมฆหมอก” ของชีวิต เช่น ความตาย เจ็บป่วย ถูกกดดัน และ
สงคราม เราไม่ค่อยจะมั่นใจมากนักว่ายังมีแสงสว่าง เราอาจจะรู้สึกเหมือนกับ
พระเจ้าทรงหลบลี้หนีหน้าหรือไม่สนพระทัยในตัวเรา และไม่ค่อยมั่นใจว่าพระเจ้า
ยังทรงอยู่ด้วย ช่วยดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราหรือไม่
เวลาที่ถูก “เมฆหมอก” ของชีวิตบังตา และรู้สึกว่าอยู่ห่างจากพระเจ้า
ดิฉันจะหันไปหาพระสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์เพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืน
มาใหม่ พระเยซูทรงสัญญาว่า “เรำจะอยู่กับเจ้ำทั้งหลำยเสมอไป จนกว่ำจะสิ้นยุค”
(มัทธิว 28:20) ผู้ประพันธ์เพลงสดุดีประกาศว่าพระเจ้า “ผู้ทรงอำรักขำอิสรำเอล
จะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทรำ” (สดุดี 121:4) พระคัมภีร์ช่วยให้เรามั่นใจว่า
พระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยทุกแห่งหน
การอ่า นและท่องจาข้อพระ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
คั ม ภี ร์ ที่ สั ญ ญาว่ า พระเจ้ า จะทรง
พระคัมภีร์เป็นร่มเมื่อถูกพายุชีวิตพัด
ประทั บ อยู่ ด้ ว ยทุ กวั น เป็ น เหมื อน
ร่มเวลาฝนตก เมื่อเมฆหมอกแห่งความกลัวปรากฏขึ้น เราสามารถราลึกและท่อง
พระสัญญาต่างๆ ในพระคัมภีร์ได้ การยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้าป้องกัน
มิให้เราหวาดกลัวและช่วยให้ความเชื่อของเราเติบโตขึ้น
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่อย่างมั่นคง
ในความดูแลของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เจน เรด (ออริกอน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผูไ้ ม่มีที่หลบฝน
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วันอำทิตย์ อ่ำน อพยพ 14:9-18
พระเจ้าจะทรงรับแทนท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงสงบอยู่เถิด
(อพยพ 14:14)

รับควำมช่วยเหลือ

เช้าวันหนึ่งระหว่างพักร้อน ดิฉันกับลูกสาวไปเดินที่หาดชายทะเล เรา
เห็นปูน้อยตัวหนึ่งวิ่งแจ้นจะไปลงน้า ตอนนั้นกระแสน้ากาลังไหลขึ้น แต่ละคืบจะ
มี ค ลื่ น ซั ด ชายฝั่ ง ท าให้ เ จ้ า ปู น้ อ ยตั ว นั้ น ตี ลั ง กากลั บ ขึ้ น มาบนหาดทรายอี ก
หลังจากคลื่นไหลกลับแต่ละครั้ง ปูตัวนั้นจะลุกขึ้นและพยายามวิ่งไปลงน้าอย่าง
ไม่สะทกสะท้าน ไม่น านก็มี คนกลุ่ มเล็ กๆ มาดูเจ้ าปูน้อย ทุ กคนพากันยิ้ มด้ว ย
ความเห็นใจที่เห็นความพยายามของมันล้มเหลว และในที่สุดมันคงจะหมดแรง
และติดอยู่บนหาดทรายกลายเป็นอาหารของนกนางนวล
ชายคนหนึ่งหยิบกิ่งไม้ยื่นไปหวังจะให้เจ้าปูน้อยเกาะเพื่อจะโยนมันลงทะเล
แต่มันกลับคิดว่าไม้กิ่งนั้นจะทาอันตราย จึงชูก้ามน้อยๆ ขึ้นพร้อมจะสู้ทันที ที่มัน
พยายามสู้กับชายร่างใหญ่คนนั้นดูแล้วช่างโง่เขลา ในที่สุดเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งโยน
ทรายไปที่ ปู ตั ว นั้ น เพื่ อ ให้ มั น เลิ ก สู้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
แล้วใช้กระบวยค่อยๆ ช้อนมันพร้อม
พระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าให้ยอมรับ
กั บ ทรายปล่ อ ยลงทะเล ดิ ฉั น ก็
ความช่วยเหลือที่ผู้อื่นมอบให้
เหมือนเจ้าปูตัวนี้ที่ชูก้ามเมื่อพระเจ้า
ส่งความช่วยเหลือมาให้ เหมือนจะ
ตั้งใจสู้ราวกับคิดว่ าตนเองเก่งกว่า ใคร แต่ เมื่อความพยายามของเราล้มเหลว
จึงคิดได้และมอบความวางใจไว้กับพระเจ้าผู้ทรงอุ้มเราวางลงในที่ปลอดภัยอย่าง
อ่อนโยน
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าที่รัก โปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายสานึกตัวที่มัวแต่คิด
พึ่งตัวเองเท่านั้น และให้หันกลับมาหาพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แคโรลีน แชมป์แมน (มิสซูรี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ทอี่ ยู่ระหว่างพักร้อน
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แคลแรนซ์ผู้เอื้อเฟื้อ

วันจันทร์ อ่ำน ยำกอบ 2:14-18
เพราะว่าคนจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดิน เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชา
ท่านว่า “ท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อพี่น้องของท่าน คือต่อคนขัดสน
คนยากจน ซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่าน (เฉลยธรรมบัญญัติ 15:11)

หลังจากเลิกนมัสการที่คริสตจักรเล็กๆ ในชนบทแห่งหนึ่ ง สมาชิก 24 คน
ก็ย้ายไปที่ห้องข้างๆ เพื่อดื่มกาแฟและรับประทานของว่าง ถึงผมจะเป็นผู้มาเยือน
แต่ก็รู้จักชายคนหนึ่งซึ่งชื่อเสียงดี หลายคนที่รับอาหารจากรถเข็นพากันพูดถึง
แคลแรนซ์อย่างชื่นชมที่เขากับอีกหลายคนในคริสตจักรมีจิตอาสานาอาหารสด
ฟื น และน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง มาให้ เ มื่ อ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ชุมชนของพวกเขามีความจาเป็นมาก
ข้าพเจ้าจะทาเท่าทีพ่ อทาได้
แต่มีเงินน้อยไม่พอซื้อ
นอกนั้นวางใจมอบให้พระเจ้าทรงทา
ผมเฝ้าดูแคลแรนซ์ชายชราวัย
แปดสิ บปี เดิ น เหิน แคล่ ว คล่ องไปมา
อยู่ในห้อง ทันทีที่เขานั่งโต๊ะผมจึงเข้าไปนั่งด้วย พอผมเอ่ยปากชมและขอบคุณ
สาหรับสิ่งที่เขาทาเพื่อชุมชน เขายักไหล่แล้วพูดว่า “ผมเป็นแค่คนชรำ และยัง
หวังว่ำจะทำเช่นนี้ได้อีกสักระยะหนึ่ง แล้วคงเกษียณเมื่ออำยุเก้ำสิบปี”
ไม่ว่าเราจะมีอายุเท่าไร แต่คงมีไม่กี่คนที่เข้มแข็งและมีน้าใจเอื้อเฟื่อเท่ากับ
แคลแรนซ์ ถึงอย่างนั้นเราก็สามารถมองหาโอกาสแสดงความรักของพระเจ้า
แก่ผู้อื่นได้ ไม่ว่าเราจะทาอะไรเพื่อผู้อื่นในนามของพระเยซูคริสต์ เช่น อธิษฐานเผื่อ
พู ด จาพาที ด้ ว ยใจเมตตา และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แบบง่ า ยๆ เช่ น ให้ พื ช ผั ก
จากสวนครัวก็เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าผู้ประเสริฐ โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมองเห็นช่องทาง
รับใช้ผู้อื่นในชุมชนของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
โรเบิร์ต อี. โบร์ทีน (ออริกอน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คริสตจักรชนบท
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วันอังคำร อ่ำน สดุดี 40:1-5
“อย่ากล่าวโทษเขา เพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน เพราะว่าท่าน
ทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไร พระเจ้าจะทรงกล่าวโทษท่านอย่างนั้น
(มัทธิว 7:1-2)
เมื่อปี 2005 ผมถูกปลดจากงาน จึงต้องอยู่กับบ้านรอการพิจารณาทบทวน
คดี อยู่ น าน 14 เดื อ น ทุ กเช้ า ผมตื่ น นอนด้ ว ยความวิ ต กและโศกเศร้ า เสี ย ใจ
จึงอธิษฐานขอให้ชื่อเสียงที่เสียไปไร้มลทินและได้รับความเป็นธรรม ขณะรอให้
วันเวลาผ่านไป จิตใจที่ไม่สงบสุขกลับกลายเป็นเรื่องดีสาหรับผม
ระหว่างที่รออยู่นาน 14 เดือนนั้น ผมใช้เวลาอยู่และดูแลคุณยายและคุณป้า
จึงได้บทเรียนสาคัญที่เห็นท่านทั้งสองเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวัน มีจิตวิญญาณเข้มแข็ง
เชื่อมั่นในพระเจ้า และพลังของการอธิษ ฐาน ในที่สุดการพิจารณาคดีของผมก็
สิ้นสุดลงด้วยดี ผมกลับเข้ารับตาแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยและการต้อนรับอย่าง
อบอุ่นเหมือนเดิม
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ปีรุ่งขึ้นคุณยายที่เคารพรักของผม พระเจ้าทรงทาให้เกิดผลดีเสมอ
เสียชีวิต ปีถัดไปคุณป้าที่รักยิ่งก็จากไปอีก
ความเศร้าที่สูญเสียท่านทั้งสอง ทุเลาลงเมื่อผมราลึกถึงตอนที่ ใช้เวลาอยู่กับท่าน
ได้เห็นชีวิตที่เป็นพยาน และการอธิษฐานอย่างซื่อสัตย์จริงใจ สิ่งเหล่านี้ช่วยฟื้น
ความเชื่อมั่นในพระเจ้าของผม และหมดความสงสัยในพระราชกิจที่พระองค์ทรง
ช่วยผมให้รอดพ้นจากความอยุติธรรม
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงอยู่ด้วยและ
พร้ อ มดู แ ลปั ญ หาต่ า งๆ ให้ เ สมอ เมื่ อข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายอยู่ ใ นสถานการณ์
เลวร้าย ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เอดิโอ อี. การ์เซีย กอลเลกิลลอส (โกกิมโบ ชิลี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน สถานการณ์ที่เป็นปัญหาในหน้าที่การงาน
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โต๊ะขำยพิซซ่ำ

วันพุธ อ่ำน 2 โครินธ์ 13:5-13
พี่น้องทั้งหลายท่านจงปรับปรุงตัวให้ดี จงฟังคาวิงวอนของข้าพเจ้า
จงเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน จงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพระเจ้าแห่งความรัก
และสันติสุขจะทรงสถิตอยู่กับท่าน (2 โครินธ์ 13:11)
ดิฉันเพิ่งเสร็จจากการทาพิธีสมรสที่โบสถ์ห่างออกไป 40 ไมล์และรีบกลับมา
ให้ทันเวลา พอมาถึงร้านขายของชาเพื่อรับพิซซ่าสาหรับงานระดมทุนของเราก็ช้า
ไปแล้ว มีคนเข้าคิวที่โต๊ะขายพิซซ่ายาวเหยียด พอดิฉันใกล้ถึงคิวของดิฉันก็รู้ว่าทาไม
ถึงเป็นเช่นนั้น เพราะมีหญิงท่าทางเหน็ดเหนื่อยคนหนึ่งพร้อมกับลูกๆ ของเธอยืนอยู่
ที่โต๊ะพิซซ่ากาลังตรวจสินค้าที่เธอซื้อจนเต็มรถเข็น ขณะดิฉันยืนรอด้วยอารมณ์โกรธ
แต่ไม่มีใครสนใจ แม้แต่แคชเชียร์ก็
เอาแต่ ยิ น ดี ที่ ข ายสิ น ค้ า ได้ หมด
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เกลี้ยง
แม้เวลาเครียดและไม่สมหวัง ข้าพเจ้า
แล้ ว ก็ รู้ ตั ว ว่ าดิ ฉั น ยอมให้
ก็สามารถหยิบยื่นพระคุณให้ผู้อื่นได้
เรื่องเล็กน้อยทาให้อารมณ์เสีย แน่
ละการต้องยืนรออีกห้านาทีนั้นไม่ใช่เรื่องน่าพอใจ แต่ในที่สุดคุณแม่คนนั้นที่มีท่าที
หายเหนื่อยลงบ้างแล้วก็เดินแวะไปซื้อของอีกสองสามแห่ง แล้วเดินออกจากร้านไป
พระเจ้าจะทรงปฏิบัติกับเราด้วยความอดทนเช่นเดียวกัน คือทรงทนรอขณะที่
เราเอาแต่คิดโน่นคิดนี่ พระองค์จะไม่ทรงถอนหายใจฮึดฮัดเมื่อเรามัวแต่เสียเวลา
ถ้าเช่นนั้นแล้ว ทาไมดิฉันถึงไม่เมตตาหญิงคนนั้นเหมือนกับที่ได้รับจากพระเจ้าด้วยเล่า
ดิฉันอธิษฐานขอให้ตนเองรู้จักยินดีและขอบพระคุณพระเจ้าสาหรั บทุกสิ่ ง
รู้จักรอคอยด้วยความเข้าใจ ทุกขณะล้วนเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์ แม้เมื่อไม่สมหวังดังใจนึก
ขณะยืนรออยู่ที่โต๊ะขายพิซซ่า
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าที่รักยิ่ง โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายหยิบยื่นพระคุณให้แก่
ทุ กคนที่ ข้าพระองค์ พบเห็น ขอให้ข้าพระองค์ ทั้ งหลายเป็ นความสว่ างเหมื อนที่
พระองค์ทรงสร้างให้ข้าพระองค์เป็น ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
คริสตอล เซนเตอร์-บราวน์ (แมสซาชูเซตส์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน แคชเชียร์
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ทรัพย์สมบัติแท้

8 ก.พ
2018

วันพฤหัสบดี อ่ำน ลูกำ 16:1-13
ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่ง
และจะรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และจะดูหมิ่น
นายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทอง
พร้อมกันไม่ได้ (ลูกำ 16:13)
เมื่อไม่นานนี้ ขณะที่สามีของดิฉันเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ดิฉันมองออก
นอกหน้ า ต่ า งห้องพยาบาลเห็น เศษ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ขยะตกเกลื่อนอยู่ข้างทางคนเดิน และ
มีบางส่วนอยู่บนถนน ดิฉันคิดว่าทุก พระเจ้าประทับอยู่กับข้าพเจ้าเสมอ
สิ่งดูสับสนไม่เป็นระเบียบเลย
แต่ ก็เห็น อย่ า งอื่น ด้ ว ย คือมีน กหลายตั ว กาลั ง จิ กกิน เศษอาหารบนทาง
คนเดิ น และเห็น ต้ นพื ชที่ มีชี วิต ขึ้น อยู่ ใกล้ ๆ มากมาย สิ่ ง ที่ดิ ฉัน เห็นว่ าสกปรก
รกรุงรังนั้นมีประโยชน์สาหรับนก เท่ากับเตือนให้รู้ว่าพระเจ้าทรงให้มีความหวัง
แม้ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย ถึงเศษขยะจะไม่สมควรอยู่ตรงนั้น แต่ดิฉันได้
บทเรี ย นว่ า ท่ า มกลางประสบการณ์ เ ลวร้ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เรา พระเจ้ า ก็ ยั ง คง
สนับสนุนและค้าจุนเราอยู่
ระหว่างที่สามีของดิฉันป่วย เรามีความสุขที่ได้เห็นพี่น้องชายหญิงปฏิบัติ
ตามความเชื่อของตนโดยโทรศัพท์มาหนุนใจ นาอาหารมาให้ที่โรงพยาบาล และ
มาอยู่เป็นเพื่อนคุยกับสามีเพื่อให้ดิฉันมีโอกาสได้หยุดพักและดูแลลูกๆ ท่ามกลาง
ความสับสนวุ่นวายของเรา สามัคคีธรรมในพระคริสต์โอบกอดเราไว้ นาความหวัง
และการบาบัดรักษามาให้เราได้
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ราลึกว่าเงินทองหรือ
ทรัพย์สมบัติใดๆ ในโลกไม่สามารถทาให้อิ่มใจได้ เท่ากับที่พระองค์ประทานให้
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ซาบรินา นิโคเดมัส (โอไฮโอ)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผูท้ ตี่ ิดปลักหนี้สนิ จนดิ้นไม่หลุด
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มีอะไรซ่อนอยู่ในชื่อ

วันศุกร์ อ่ำน 2 พงศำวดำร 3:1-17
(ซาโลมอน) ทรงตั้งเสาหานไว้หน้าพระวิหาร ข้างขวาต้นหนึ่ง
อีกต้นหนึ่งข้างซ้าย ต้นข้างขวานั้นพระองค์ทรงขนานนามว่ายาคีน
และต้นข้างซ้ายว่า โบอาส (2 พงศำวดำร 3:17)

เมื่อสองสามปีก่อนผมกับภรรยาไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เราสังเกตว่า
บ้านเกื อ บทุ ก หลั ง มี ป้ ายชื่ อ ติ ด อยู่ ข้ างนอก เราเช่ าบ้ านสมั ย ศตวรรษที่ 15
ติดป้ายชื่อว่าคฤหาศน์แมนเนอร์สมัยเดิม บ้านหลังถัดไปก็ชื่อคฤหาสน์แมน
เนอร์ด้วย บริเวณใกล้เคีย งมีพระวิ หารตั้งอยู่ และฝั่งตรงข้ามของถนนเป็ น
สานักสงฆ์นิกายแมนเนอร์
ที่นี่เราเพิ่งสร้างบ้านหลังใหม่เสร็จ จึงตั้งชื่อแบบเหน็บแนมแกมตลกว่า
“โฮมสวีตโฮม” เป็นบ้านแสนสุขถูกใจกว่าที่คิดไว้แต่แพงมาก
ข้อพระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้บอกว่า เมื่อประชาชนเข้าไปในบริเวณพระวิหาร
ความสนใจจะอยู่ที่เสาหานยาคีนและโบอา
ข้อคิดสำหรับวันนี้
สซึ่งตั้งอยู่หน้าพระวิหาร คาว่า “ยำคีน”
พระเจ้าจะทรงสถาปนาและ
เป็ น ภาษาฮี บ รู แ ปลว่ า “พระองค์ ท รง
ประทานความเข้มแข็งแก่เรา
สถำปนำ” และคาว่า “โบอำส” แปลว่า
เมื่อรับใช้ผู้อื่นด้วยความรัก
“พระเจ้ำทรงเป็นควำมเข้มแข็ง ” สอง
ชื่อนี่สอนเราว่า เมื่อพระเจ้าทรงสร้าง และเมื่อแผนการของพระองค์ได้รับ
เกียรติและทุกคนทาตามพระทัยพระเจ้า พระองค์จะทรงช่วยให้มองเห็นทั้ง
สองสิ่งนี้จนกระทั่งสาเร็จสมบูรณ์
ถ้าเรามีแผนการใดๆ ที่ต้องการให้พระเจ้าทรงช่วย เราสามารถมองไป
ที่พระเจ้าเหมือนกับที่ประชาชนเข้ามาเยือนพระวิหารมองเสาหานสองต้นนั้น
ถ้าแผนการของเราตรงตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรง
สถาปนาและทรงให้เรามีความเข็มแข็งจนทาได้สาเร็จ
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ด้วยพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลาย
อธิ ษฐานขอให้พระประสงค์ของพระองค์ส าเร็จในชี วิตของข้าพระองค์ทั้ งหลาย
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
จอห์น เอ. ฟิชเชอร์ (วอชิงตัน)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ขอการทรงนาจากพระเจ้าทุกวัน
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วันเสำร์เสื้อแดง

10 ก.พ
2018

วันเสำร์ อ่ำน 1 โครินธ์ 13:1-13
เราทั้งหลายรัก ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน (1 ยอห์น 4:19)

จอห์นเพื่อนร่วมงานของดิฉันใช้เวลาทุกวันเสาร์กับคาร์สันหลานชายของเขา
ทั้ ง สองสวมเสื้ อสี แ ดงด้ ว ยกั น เพื่ อจะเล่ น และท างานด้ ว ยกั น อย่ า งสนุ กสนาน
เป็นความสัมพันธ์ ที่เต็มด้วยความรัก ความยินดี ความไว้ใจและใส่ใจดูแลกันและกัน
ไม่นานมานี้จอห์นฉลองวันเกิดกับครอบครัวของเขา
หลังจากจอห์นเป่าเทียนดับแล้ว คาร์สันถามว่าเขาปรารถนาสิ่งใดในวันเกิด
จอห์ นตอบว่ าเขาไม่ ตั้ งความปรารถนาสิ่ งใดเลย และถามคาร์ สั นกลั บไปว่ าเขา
ปรารถนาสิ่งใดในวันเกิด คาร์สันตอบว่าเขาอยากให้มีวันเสาร์เสื้อแดงตลอดชีวิต
คาตอบของคาร์สันประทับใจดิฉัน ทาให้คิดถึงพ่อแม่ พี่น้อง สามี ลูกหลาน
ของดิฉัน และความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน ซึ่งบางครั้งรักใคร่กลมเกลียวกัน แต่บางครั้ง
ไม่เป็นเช่นนี้ เรารู้จักความรักผ่านทางความพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่รู้จัก
ความรักสมบูรณ์ผ่านทางความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า ที่เรารักก็เพราะพระองค์
ทรงรักเราก่อน พระเจ้าเชิญเราแต่ละคนให้เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์ไม่ว่า
ที่ไหนและเมื่อใด
การทาตามพระประสงค์ของพระเจ้าและเอาแบบอย่างการกระทาด้วยความรัก
ของพระเยซูคริสต์จะนาเราเข้าสู่ความสัมพันธ์ต่างๆ ที่สร้างความพอใจและความ
ปลาบปลื้มที่ได้นาผู้อื่นเข้าในแผ่นดินสวรรค์ ซึ่งดีกว่าวันเสาร์เสื้อแดงเป็นไหนๆ
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณสาหรับพระบุตรของพระองค์ผู้ทรงเผยให้
เห็นความรักแท้ โปรดเสริม กาลั ง
ข้อคิดสำหรับวันนี้
และฟื้น ใจ ข้าพระองค์ทั้ งหลาย
เราสามารถแบ่งปันความรัก
ทุกวั นเพื่ อให้รักผู้ อื่น ในพระนาม
ที่พระเจ้าทรงสาแดงให้เรารู้แก่ผู้อื่นได้
พระเยซูคริสต์ อาเมน
เคย์ ฮอว์ค (โอไฮโอ)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ปูย่ ่าตายายและหลานๆ
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เบิกบำนใจ

วันอำทิตย์ อ่ำน 1 เธสะโลนิกำ 5:12-18
จงชื่นบานอยู่เสมอ (1 เธสะโลนิกำ 5:16)

เนื่องจากดิฉันไม่มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ จึงต้องใช้เวลาเดินไป
โบสถ์ 30 นาที วันหนึ่งเพื่อนถามดิฉันว่า “เดินทำงไกลอย่ำงนี้ เธอไม่เหนื่อย
เลยหรือ” ดิฉันยิ้มและตอบว่า “ไม่หรอก ฉันไม่ได้เดินคนเดียว มีพี่สำวไป
ด้วยกัน เรำจึงเดินไปด้วยใจเบิกบำน” การสนทนานี้เตือนดิฉันให้คิดถึง
พระเยซูคริสต์ที่ทรงเดินจากแห่งหนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพื่อรับใช้ประชาชนจานวนมาก
เดินทางไกลไม่ทาให้พระองค์หมดกาลังใจ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระองค์ ไ ปท าพั น ธกิ จ ด้ ว ยความชื่ น ชม
ยินดี ถ้าเราทาทุกสิ่งด้วยใจยินดีมีความ
ข้าพเจ้ายินดีทุกสถานการณ์
เชื่ อ เราจะเข้ม แข็ ง พอ แม้สิ่ ง ที่ ท านั้ น จะ
เพราะมีพระเยซูทรงอยู่ด้วย
ยากลาบากแค่ไหน
เพราะพี่สาวกับดิฉันมีความยินดีในเรื่องคล้ายๆ กัน เราจึงมีความสุขทุก
ย่างก้าวที่เดินไปด้วยใจเบิกบาน ไม่ว่าจะมีอะไรมาทดลองคนของพระเจ้า
เราจะไม่เหน็ดเหนื่อยกับการดารงชีวิตคริสเตียน เพราะรู้ว่ามีพระเยซูคริสต์
ทรงเดินไปด้วยและจะไม่มีวันที่พระองค์ทอดทิ้งเรา
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ขอบพระคุ ณ พระองค์ ที่ ป ระทานความเข้ ม แข็ ง
ให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย โปรดให้ข้าพระองค์สู้การทดลองด้วยใจยินดีเพราะรู้ว่า
พระองค์ประทั บอยู่ด้ว ยเสมอ ขออธิษ ฐานเหมือนที่พ ระเยซู คริสต์ ทรงสอนว่ า
“ข้ำแต่พระบิดำแห่งข้ำพระองค์ทั้งหลำย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนำม
ของพระองค์เป็นที่เคำรพสักกำระ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มำตั้งอยู่........
เหตุว่ำรำชอำนำจ ฤทธิ์เดช และพระสิริเป็นของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ ”
อาเมน
มีเลียนา ซานโตโซ (ชวาตะวันนออก อินโดนีเซีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่เดินทางระยะไกลเพื่อไปโบสถ์
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ก้ำวแรก

12 ก.พ
2018
วันจันทร์ อ่ำน ลูกำ 5:1-11
ซีโมนทูลตอบว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทั้งหลาย
ทอดอวนคืนยังรุ่งไม่ได้อะไรเลย แต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวน
ลงตามพระดารัสของพระองค์” (ลูกำ 5:5)
ซีโมนเปโตรจับปลามาแล้วตลอดคืนแต่ไม่ได้อะไรเลย พอพระเยซูคริสต์
มาถึงก็ทรงสั่งให้ท่านกลับไปที่เรือและหย่อนอวนลงในน้าลึก เปโตรเป็นชาวประมง
แต่เพราะคืนนั้นจับปลาไม่ได้เลย ท่านคงจะเหน็ดเหนื่อยและผิดหวัง แต่มีผู้ที่ไม่เคย
จับปลาเลยมาสอนให้กลับไปหาปลาตรงบริเวณที่ท่านหามาแล้วทั้งคืนแต่ไม่ได้
ปลาสักตัว เปโตรไม่น่าจะทาตาม ท่านน่าตะโกนตอบพระองค์ด้วยความโกรธ
หรือปฏิเสธพระองค์ด้วยเหตุผลนานาประการ แทนที่จะทาเช่นนั้นท่านกลับทา
ตามพระบัญชาของเยซูคริสต์
เปโตรมิเพียงแต่จะได้ปลามากจนอวนแทบขาดเท่านั้น แต่ได้ย่างเข้าสู่ชีวิต
แห่งความเชื่อที่น่าอัศจรรย์เป็นก้าวแรก เป็นชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นหาคนแทนหาปลา
เมื่อเรามีโอกาสรับใช้พระเจ้า บางทีเราจะรู้สึกราวกับเป็นโอกาสที่เกินความสามารถ
ของเรา หรือทีแรกเราอาจมีปฏิกิริยาว่าเป็นไปไม่ได้หรอก แต่ถ้ายอมฟังการชี้นา
ของพระเจ้าและทาตามด้วยความเชื่อแล้ว เราจะรู้วิธีเติบโตเป็นสาวกของพระคริสต์
มากขึ้นทุกที แม้จะสงสัยมาก่อนตอนเริ่มแรก
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงชี้นาทางชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอให้ข้า
พระองค์ มี จิ ตใจยอมเชื่ อฟั ง และให้มี ปั ญ ญา
ข้อคิดสำหรับวันนี้
มองออกว่ า พระองค์ ก าลั ง เรี ย กใช้ ใ ห้ ข้ า
พระองค์ ทั้ ง หลายท างานร่ ว มกั บ พระองค์ อะไรคืองานใหม่ที่พระเจ้า
ทรงเรียกให้ข้าพเจ้าทา
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
จอห์น ดี. โบวน์ (มินเนโซตา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อให้มโี อกาสใหม่ๆ ได้รับใช้พระเจ้า
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13 ก.พ
2018

คุณแข็งแรงมำก

วันอังคำร อ่ำน สดุดี 46:1-11
พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกาลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย
เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลาบาก (สดุดี 46:1)

กลางคืน วันที่ 28 สิ งหาคม 2015 ดิฉัน รู้ตัว ว่าชี วิต คงจะมีอั นเป็ นไป
ตลอดกาล ดิ ฉั น เฝ้ าดู ด้ ว ยความเจ็ บ ปวดเมื่ อ สตี ฟ สามี อ ายุ 44 ปี ข องดิ ฉั น
หายใจเฮือกสุดท้ายก่อนจะจากโลกนี้ไป
ดิฉันถึงกับช็อค และเพื่อนๆ พยายามอย่างที่สุดเพื่อพูดปลอบใจ ดิฉันก็ได้
แต่ผงกศีรษะแบบไม่สู้เต็มใจ เมื่อหลายคนพูดว่า “เธอแข็งแรงมำก” ดิฉันแทบจะ
กรีดเสียงใส่ หน้าพวกเขา เพราะดิฉันไม่เคยรู้สึกเจ็บปวด อ่ อนแอ และว้าเหว่
เช่นนี้มาก่อน จึงสงสัยว่าตนเองทาอะไรให้พระเจ้าไม่พอพระทัยมากจนกระทั่ง
สตีฟต้องตายจากไปเช่นนี้ แล้วยังจะมีคนบอกได้อย่างไรว่าดิฉัน “แข็งแรงมำก”
ขณะนี้ดิฉันต้องอยู่คนเดียวให้ได้ทั้งกลางวันและกลางคื น แต่พระเจ้าก็ตรัสกับ
ดิฉันอย่างชัดเจนในใจ มิใช่ด้วยเสียงที่ได้ยินด้วยหูว่า “เรำจะอยู่กับเจ้ำเสมอ”
แม้จะสูญเสียสตีฟไปอย่างน่าใจหาย ดิฉันต้องตื่นนอนทุกเช้าและเริ่ม
วันใหม่ที่พระเจ้าทรงวางไว้ต่อหน้า ดิฉันยังไม่รู้สึกตัวว่า “เป็นปกติ” ขึ้นมาใหม่
รู้แต่ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยและทรงมีแผนการสาหรับดิฉัน พระองค์ทรงเป็นความ
ช่วยเหลือในยามยากลาบาก พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่ดิฉันต้องการเพื่ออยู่ให้ได้
ต่อไป
อธิษฐำน ข้าแต่พระบิดาเจ้าที่รัก เวลาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความหวาดกลัว
สงสั ย และมี ค าถาม โปรด
ประทานความเข้มแข็งเพื่ อข้า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พ ร ะ อ ง ค์ จ ะ ท า ต า ม พ ร ะ
ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรง
ประสงค์ได้ต่อไป ในพระนาม
เสริมกาลังข้าพเจ้า (ฟีลิปปี 4:13)
พระเยซูคริสต์ อาเมน
เบเวอร์ลี สแลเกิล (เวสต์เวอร์จิเนีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้โศกเศร้าเสียใจที่คู่ชีวิตตายจากไป
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วันพุธขี้เถ้ำ : มีค่ำ
วันพุธ อ่ำน มัทธิว 1:1-6, 16-17
สัลโมนมีบุตรชื่อโบอาสเกิดจากนางราหับ
โบอาสมีบุตรชื่อโอเบดเกิดจากนางรูธ (มัทธิว 1:5)

14 ก.พ
2018

เมื่อใดที่ดิฉั นรู้สึกว่าตนเองด้อยการศึกษา มีประสบการณ์ไม่มาก เป็นคน
ไร้ค่าหรือไม่ดีพอ ดิฉันจะคิดถึงข้อพระคัมภีร์ที่อ้างไว้ข้างบนนี้
พระกิตติคุณมัทธิว เริ่มต้นด้วยลาดับ พงศ์ของพระเยซู คริสต์ มีตอนหนึ่ ง
บอกว่า “สัลโมนมีบุตรชื่อโบอำสเกิดจำกนำงรำหับ” ลาดับพงศ์นี้เอ่ยถึงชื่อสตรี
สี่ ท่ า นเท่ า นั้ น เหตุ ไ ฉนราหั บ จึ ง เป็ น ท่ า น
ข้อคิดสำหรับวันนี้
หนึ่งในสตรีสี่ท่านนี้ด้วย เรื่องของท่านมีเล่า
เพราะความรักของพระเจ้า
ไว้ในโยชูวา 2:1-14
เราจึงเป็นคนดีและมีค่าเสมอ
ราหับเป็นหญิงงามเมืองหรือโสเภณี
ท่านซ่อนผู้สอดแนมชาวอิสราเอลจานวนหนึ่งไว้และช่ วยพวกเขาให้พ้นภัยโดย
ต่อรองแลกกับชีวิตครอบครัวของท่าน ดิฉันไม่แน่ใจจริงๆ ว่า เมื่อราหับอยู่กลาง
วงล้อมของ “กลุ่มผู้เคร่งศำสนำ” ท่านคงรู้สึกว่าตนดีพอ และท่านก็ได้เป็นบรรพสตรี
ท่านหนึ่งในลาดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยโลกให้รอด
ดิฉันคิดว่าที่ใส่ชื่อของนางราหับไว้ในพระกิตติคุณมัทธิว ก็เพราะเห็นแก่
พวกเราที่รู้สึกตัวว่าไม่มีคุณค่าดีพอ แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจไม่มั่นคงของเราดี
เรื่องของราหับเผยให้เห็นว่า ถึงเราจะเป็นใครหรือชีวิตของเราจะมีฐานะอย่างไร
หากเชื่อฟังพระเจ้า พระองค์จะทรงใช้เราได้อย่างน่าอัศจรรย์ ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์
และอธิษฐานอย่างซื่อสัตย์และจริงใจ พระเจ้าจะทรงนาทางเราและให้ชีวิตของเรา
มีเป้าหมาย เพราะพระองค์ทรงรักเรา เราจึงเป็นคนมีค่า
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณสาหรับเรื่องราวของราหับและที่พระองค์
ทรงเห็นว่าข้าพระองค์ทั้งหลายดีพอเสมอ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แชนนอน เฮอร์เลย์ (แคนซัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
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15 ก.พ
แม่น้ำแห่งควำมรักของพระเจ้ำ
2018
วันพฤหัสบดี อ่ำน เอเศเคียล 47:1-12
แม่น้านั้นไปถึงที่ไหน สัตว์มีชีวิตที่อยู่กันเป็นฝูงก็จะมีชีวิตได้
และที่นั่นมีปลามากมาย เพราะว่าน้านี้ไปถึงที่นั่นน้าทะเลก็จืด
เพราะฉะนั้นแม่น้าไปถึงไหน ทุกสิ่งก็มีชีวิต (เอเศเคียล 47:9)
ครั้งหนึ่งผมยืนอยู่กลางแม่น้ ามิส ซิสซิป ปี ตอนนั้น ผมไปพักร้อ นตอน
เหนือของทะเลสาบไอเทสกา รัฐมินเนโซตา และยืนบนท่อนซุงซึ่งยื่นออกจาก
ฝั่งของลาธารขนาดเล็กแห่งหนึ่งไปสองสามศอก ผมเดินทางต่อไปและหยุดพัก
ที่เซนต์เคลาด์ มินเนโซตา แม่น้าสายเดียวกันนั้นกว้างขึ้นและกระแสน้าไหลเรียบ
เมื่ อ เดิ น ทางล่ อ งไต้ ต่ อ ไปเกื อ บครึ่ ง ทางของประเทศ แม่ น้ ามิ ส ซิ ส ซิ ป ปี
กลายเป็นแม่น้าใหญ่ไหลเชี่ยวกรากและกว้างอย่างน้อยก็ครึ่งไมล์
มิสซิสซิปปีช่างเหมือนกับแม่น้าใน
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระคั ม ภี ร์ ส าหรั บ อ่ า นและข้ อ ที่ อ้ า งถึ ง
ความรักของพระเจ้าเป็น
วันนี้ คือแม่น้าที่เอเสเคียลเดิน ลงไป มั น
เหมือนแม่น้าทรงพลังทีบ่ ารุง
ออกจากพระวิหาร เริ่มต้นเป็นแม่น้าสาย
เลี้ยงวิญญาณของข้าพเจ้า
เล็กๆ และไหลลึกลงเรื่อยๆ จนเอเศเคียล
ข้ามไม่ได้ เป็นแม่น้าที่หล่อเลี้ยงต้นไม้ บารุงชีวิตพืชผักและสัตว์น้อยใหญ่
วิธีที่เราสัมผัสความรักของพระเจ้าก็เหมือนแม่น้านี้ ซึ่งอาจจะเริ่มต้นซึม
อยู่ในหัวใจของเราก่อนแล้วเพิ่มมากขึ้นจนหยุดไม่ได้ และใช้สาหรับหล่อเลี้ยง
จิตวิญญาณของเราได้ เมื่อใดที่คิดถึงเวลาพักร้อนตอนล่องแม่น้ามิสซิสซิปปี
ผมจะรื้อฟื้นความมั่นใจในฤทธานุภาพของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรา
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า โปรดอย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายหลงลืมพลังพระวจนะ
ของพระองค์ที่ไหลหล่อเลี้ยงและฟื้นใจของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกวัน ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
เคน คลาร์ (ไอดาโฮ)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน นักนิเวศวิทยาแม่นาล
้ าธาร
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อำหำรแห่งชีวิต

16 ก.พ
2018

วันศุกร์ อ่ำน สดุดี 111:1-10
พระเยซูตรัสกับ(ฝูงชน)ว่า “เราเป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเรา
จะไม่หิว และผู้ที่วางใจในเรา จะไม่กระหายอีกเลย (ยอห์น 6:35)

ห้องเก็บอาหารบริจาคหลายแห่งที่คริสตจักรท้องถิ่นสนับสนุน ผลุดขึ้นใน
หลายหมู่ บ้านรอบชนบทเล็ กๆ ของเรา เพราะมี คริสตจั กรหนึ่งท าให้ เห็นเป็ น
ตัวอย่าง เพื่อช่วยเหลือพวกเด็กๆ ที่ขัดสนได้
รับประทานอาหารกลางวันฟรีตามโครงการ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ของโรงเรี ย น โดยใส่ ก ล่ อ งอาหารพร้ อ ม
ถ้าข้าพเจ้ารับใช้ให้บริการ
รับประทานลงในเป้สะพายหลัง ให้นากลับไป
ผู้อื่น พระเจ้าจะทรงทวี
บ้านในวันสุดสัปดาห์
ความพากเพียรของข้าพเจ้า
เพื่อสนับสนุนโครงการนี้ ดิฉันจึงอ่าน
อย่างเต็มล้น
โฆษณาของร้านขายเครื่องบริโภคทุกสัปดาห์
เพื่อดูรายการอาหารไม่เน่าเสียที่ประกาศขายเลหลัง แล้วก็ซื้อเพื่อนาไปให้ห้อง
เก็บอาหารดังกล่าว และยังขอให้ร้านบรรจุในถุงกระดาษเพื่อดิฉันจะได้ส่งไปให้
เด็กที่โรงเรียนรวีวารศึกษาสาหรับทาการฝีมือ แล้วก็นาถุงเหล่านั้นไปให้ห้องเก็บ
อาหาร และเอาของที่ใช้ใหม่ได้ส่งไปให้คนที่ขัดสน โดยวิธีนี้งานฝีมือของเด็กๆ จึง
เป็นการจูงใจให้พวกเขามาเรียนรวีวารศึกษาและเป็นโอกาสได้รู้จักการทาพันธกิจ
ไปในตัว
ลาพังคนเดียวเท่านั้นไม่สามารถช่วยโลกให้พ้นความอดอยากได้ แต่ถ้า
เราบริจาคเท่าที่ทาได้ พระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมสิ่งที่เราบริจาคเพื่อเลี้ยงเด็กๆ ได้
มากคนขึ้น
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายจัดหาอาหาร
บารุงชีวิตเพื่อผู้อื่น ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
โรจีน แมคเพอร์สัน (แคนซัส)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เด็กๆ ที่มีอาหารไม่พอรับประทาน
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ร้องทูลพระเจ้ำ
วันเสำร์ อ่ำน 1 ซำมูเอล 26:1-12
“ข้าพเจ้าได้เพียรรอคอยพระเจ้า พระองค์ทรงเอนพระองค์ลง
ฟังคาร้องทูลของข้าพเจ้า” (สดุดี 40:1)

พระคัมภีร์มีเรื่องของผู้ที่ประสบอันตรายและการทดลองเต็มไปหมด เช่น
ตอนที่ ด าวิ ด เตลิ ด หนี ซ าอู ล เข้ า ไปในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ท่ า นคงรู้ สึ ก ทุ ก ข์ ใ จและ
หวาดกลัวเหมือนผมตอนที่แพทย์ตรวจพบว่า สตีฟลูกชายคนโตเป็นมะเร็งเม็ด
เลือดขาว ผมอธิษฐานตลอดระยะที่เขาป่วยอยู่ ตัวอย่างของดาวิดในเพลงสดุดี
ช่ ว ยให้ ผ มได้ รั บ ก าลั ง ใจและค าแนะน า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
บ่อยครั้งดาวิด ร้องทูล พระเจ้ า ด้ว ยความ
พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็น สงสั ย และหวาดกลั ว แต่ ก็ ยั ง สรรเสริ ญ
ความช่วยเหลือของข้าพเจ้า
ด้วยความเชื่อ
สองปีที่สตีฟรักษาโรคมะเร็ง เป็นเวลาที่ผมมีความทุกข์หนักใจมาก แต่ผม
อธิ ษ ฐานทูล พระเจ้ าตลอดเวลา เมื่ อสตี ฟเสี ย ชีวิ ต แล้ ว ผมก็ยั งอธิ ษฐานต่ อไป
พระเจ้าทรงช่วยขัดเกลาความเชื่อของผมให้บริสุทธิ์ขึ้น ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมได้
เห็นวิธีที่พระเจ้าทรงรักสตีฟและที่พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ดูแลผมหลายอย่าง
เวลาเจ็บป่วย ตกงาน อันตรายจากพายุทอนาโด และภัยพิบัติต่าง ๆ อาจ
ทาชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน จากเหตุการณ์เหล่านี้และทุกอย่าง
ที่เกิดขึ้นกับชีวิต เราได้รับกาลังใจ ความเข้มแข็งโดยการอธิษฐานและอ่านพระวจนะ
ของพระเจ้า
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงสัตย์ซื่อ เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายหนักใจท่วมท้น
โปรดช่ ว ยให้ข้ า พระองค์ หัน มาขอความช่ ว ยเหลื อ จากพระองค์เ หมื อนดาวิ ด
ด้วยเถิด ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
คาโรล์ แวน เดอร์ วู๊ด (อิลลินอยส์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผูท้ ี่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว
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วันอำทิตย์แรกในเทศกำลมหำพรต :
ประกำยไฟ
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วันอำทิตย์ อ่ำน มัทธิว 13:1-8
บ้างก็ตกที่ดินดี แล้วเกิดผลร้อยเท่าบ้าง
หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง ใครมีหูจงฟังเถิด (มัทธิว13:8-9)
ตอนที่ลูกๆ ของผมยังเด็กอยู่ ครอบครัวของเราชอบเล่นแกว่งก้านดอกไม้ไฟ
ขนาดเล็กเหมือนไม้เท้ากายสิทธิ์ เมื่อจุดไฟจะแตกเป็นประกายสีสันสวยงาม พวก
เด็กๆ ชอบแกว่งก้านดอกไม้ไฟในอากาศให้เป็นลวดลายและส่งเสียงฟู่ฟ่าในความมืด
แต่มันเปล่งแสงอยู่ได้ไม่นานก็ดับ ทาให้ทุกคนมีสีหน้าแสดงความผิดหวังเล็กน้อย
เมื่อดอกไม้ไฟดับ
บางครั้งความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นจากการเป็นคริสเตียน หรือประสบการณ์ที่มี
พลังกล้าแข็งดูยิ่งใหญ่และตระการตาเหมือนดอกไม้ไฟ แต่ถ้าเกิดจากอารมณ์เท่านั้น
ไม่นานความตื่นเต้นนั้นก็จางหายไป
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ประสบการณ์ ค ริ ส เตี ย นแท้ ไ ม่
เหมือนดอกไม้ไฟ แต่เหมือนกับเปลว ข้าพเจ้าจะเริ่มต้นวันใหม่และตลอด
วันด้วยการเดินกับพระคริสต์
ไฟที่ให้ความอบอุ่นมากกว่า ซึ่งต้องใช้
ความเพียรพยายาม การฝึกวิ นัย และ
ใช้ความอดทนเลี้ยงไว้ให้ลุกโชน ไฟนี้จะไม่มีวันดับตราบเท่าที่เราเต็มใจดูแลรักษา
ไว้ให้ดี ทุกวันที่เราเดินกับพระคริสต์ เราคอยเขี่ยไฟให้ลุกโชนด้วยการภาวนา
อธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และแบ่งปันความรักกับผู้อื่น การดูแลไฟให้ลุกโชนใน
ชีวิตของเราทั้งในยามดีและยามร้าย ทาให้เรารู้สึกอุ่นใจที่มีพระเจ้าประทับอยู่ด้วย
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าที่รัก โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายจุดไฟแห่งความเชื่อ
เพื่อจะได้ถวายตัวรับใช้พระองค์สืบๆ ไป ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
เดวิด แมคเคน (หลุยเซียนา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผู้ที่เริ่มฝึกด้านจิตวิญญาณใหม่ๆ
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สิ่งที่ดีกว่ำ

วันจันทร์ อ่ำน ฟีลิปปี 3:1-14
จงส่าสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด
และที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้ (มัทธิว 6:20)

ตอนที่ลูกๆ ของเรายังเล็กอยู่ บ่อยครั้งพวกเขาสนใจสิ่งที่ไม่ควรจับต้อง
ปกติผมใช้วิธีเอาของสิ่งนั้นไปไว้ให้ไกลปากหรือไกลมือ หรือขู่ให้กลัวจนต่อไปใน
อนาคตลูกๆ ไม่กล้าจับต้อง แต่ปกติภรรยาของผมจะใช้วิธีต่างกับผม คือเอาสิ่งที่
ปลอดภัยและน่าสนใจกว่ามาให้ลูกเล่นแทน แล้วพวกเขาก็เลิกสนใจสิ่งแรกหันไป
สนใจสิ่งใหม่ที่แม่นามาให้
พระเยซูคริสต์ทรงใช้วิธีเดียวกันนี้สั่งสอนเรา ส่วนใหญ่เรามักจะใส่ใจสิ่งที่
เราต้องการหรือที่ปรารถนาที่สุดในชีวิต แต่พระองค์ทรงสอนเรื่องชีวิตนิรันดร์
และให้ส่าสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ และให้เลิกยึดมั่นในสิ่งที่เราส่าสมไว้ในโลกนี้
พระองค์ ท รงให้ ร างวั ล แห่ ง ความเชื่ อ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
เพื่อช่วยเรา และเพื่อให้เรารู้ความจริง
ข้าพเจ้าจะทาตามความเชื่อแทน
ว่าแผ่นดินของพระองค์นั้นเที่ยงแท้ จีรัง
ความปรารถนาฝ่ายโลกได้อย่างไร ยั่งยืน และมีค่ามากกว่าสิ่งใดๆ ที่เรา
ปรารถนาในโลกนี้
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้าที่รัก ขอทรงเปิดตาข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้มองเห็น
ความมั่ง คั่ ง ร่ารวยที่ พ ระองค์ทรงส่ าสมไว้ให้ข้าพระองค์ทั้ งหลาย ในพระนาม
พระเยซูคริสต์ อาเมน
ชาร์ลส์ ฮัฟฟ์ (อิลลินอยส์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน พ่อแม่ที่ลูกยังเล็กอยู่

54

อย่ำวิตกกังวล
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วันอังคำร อ่ำน มัทธิว 6:25-34
“เราได้นาเจ้าอยู่ในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปี เสื้อผ้าของเจ้า
มิได้ขาดวิ่นไปจากเจ้า และรองเท้ามิได้ขาดหลุดไปจากเท้าของเจ้า”
(เฉลยธรรมบัญญัติ 29:5)
เมื่อแปดปีก่อน ดิฉันต้องตัดสินใจว่าจะลาออกจากงานที่แสนดีเพื่อจะเลี้ยง
ลูกๆ ได้เต็มเวลา พระเจ้าตรัสกับดิฉันทางข้อพระคัมภีร์ที่อ้างไว้ข้างบนนี้ซึ่งสอนว่า
พระเจ้าทรงดูแลพวกอิสราเอลอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ แม้กระทั่งรองเท้า
ก็มิได้ขาดหลุดไปจากเท้าของพวกเขา เรื่องนี้สอนให้เชื่อวางใจว่าพระเจ้าทรง
ดูแลชีวิตของเราโดยละเอียดและทรงจัดหาทุกสิ่งให้ จนดิฉันกล้าลาออกจากงาน
และมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงดูแล
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ครอบครัวของเรา การทาเช่นนี้ไม่ง่าย
พระเจ้าทรงดูแลชีวิตของข้าพเจ้า
เลย แต่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราเดือนต่อ
อย่างละเอียดลออ
เดือนและปีต่อปี
เมื่อเร็วๆ นี้สถานการณ์เปลี่ยนไป ดิฉันเริ่มกระวนกระวายว่าถึงเวลาที่ดิฉัน
จะต้องกลับไปทางานอีกหรืออย่างไร จะหางานที่มีรายได้ดีและมีเวลาเลี้ยงลูกได้
อย่างไร เมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าทรงตอบอย่างน่าอัศจรรย์เป็นรูปธรรมคือ มีบางคน
จากคริสตจักรที่ไม่รู้เรื่องสถานการณ์ของเราเลย มาถามดิฉันว่าสนใจทาที่โรงงาน
ของเธอหรือไม่ ดิฉันแทบไม่เชื่อเมื่อพบว่างานนั้นมีชั่วโมงทางานและยืดหยุ่นได้
ตรงกับที่ดิฉันต้องการพอดี ดิฉันจึงยอมรับด้วยใจโมทนาพระคุณ เราได้รับทุกสิ่ง
ที่ครอบครัวจาเป็นต้องมีต้องใช้ และดิฉันเองก็ได้เรียนรู้จักวางใจในพระเจ้าผู้ทรงนา
และทรงเลี้ยงดูเราอีกต่างหาก
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ยิ่งใหญ่ ขอให้ข้าพระองค์
ทั้งหลายวางใจในความรัก ความดูแล แม้กระทั่งรายละเอียดในชีวิตของข้าพระองค์
ทั้งหลาย ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
จูลี แอนน์ บราวน์ (แอนทริม นอร์ธไอร์แลนด์)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่วิตกกังวลเรื่องเงินทอง
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ระเบียงบ้ำนของพระเจ้ำ

วันพุธ อ่ำน ฟีลิปปี 4:4-9
ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสดับคาอธิษฐาน......มนุษย์ทั้งสิ้นจะมายังพระองค์
(สดุดี 65:2)

ระหว่างไปเยี่ยมเพื่อนที่เซาธ์แคโรไลนา เราชอบนั่งเก้าอี้หวายที่เฉลียงบ้าน
ของเธอและดื่มกาแฟตอนเช้าด้วยกัน เราคุยกันด้วยเรื่องสารพัด บางเรื่องชวน
ให้หัวเราะ แต่บางเรื่องทาให้น้าตาไหล เรารู้จักกันดีพอที่จะแบ่งปันความคิดลึกๆ
ในใจโดยไม่กลัวจะถูกต่อว่าหรือถูกหัวเราะเยาะ คาพูดของเราจะไหลพรูเมื่อพูด
ถึงความจา ความหวัง และการดิ้นรนต่อสู้ในปัจจุบัน ทุกเช้าดิฉันจะรอให้ถึงเวลา
มีค่าที่ได้อยู่กับเพื่อน
ทาให้คิดถึงเวลาอธิษฐานกับพระเจ้า ดิฉันเคยฝืนใจให้อธิษฐาน จนกระทั่ง
วันหนึ่งดิฉันเริ่มเห็นว่าการอธิษฐานเป็นเหมือนการนั่งที่เฉลียงพระนิเวศน์ของ
พระเจ้า และใช้เวลาสนทนากับพระองค์ระยะหนึ่ง พระเจ้าทรงยินดีต้อนรับดิฉัน
ทุกเวลาและให้อยู่กับพระองค์ได้นานตามต้องการ
พระองค์ไม่ได้ให้ดิฉันนั่งท้องว่าง แต่ทรงให้ดื่มน้าและทรงเลี้ยงด้วยอาหาร
บารุงชีวิตที่ดิฉันกระหายใคร่ได้ดื่มกิน ขณะที่เรานั่งสนทนาด้วยกันดิฉันรู้จักพระเจ้า
และตนเองดีขึ้น เวลาอธิษฐานทุกครั้งดิฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้
และสามารถสนทนาด้วยได้ทุกเรื่อง
เวลาที่อยู่กับ พระเจ้าทาให้ดิฉันเห็น ภาพสิ่งต่างๆ อย่างชัด เจนและรู้สึ ก
เข้มแข็งขึ้น ดิฉันอาจต้องปีนบันไดขึ้นไปบน “เฉลียง” ของพระเจ้าด้วยความ
หนักใจ แต่หลัง จากที่ได้สนทนากับพระองค์แล้วก็รู้สึกชื่นบาน วันหนึ่งๆ จบลง
ด้วยใจสดใสเพราะได้ใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงเป็นเพื่อนรักของดิฉัน
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า โปรดช่ ว ยข้ า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระองค์ทั้งหลายให้มีเวลานั่งและฟังขณะ
การได้ใช้เวลาอยู่กับพระเจ้า
อธิ ษ ฐาน เพื่ อ จะได้ รู้ จั ก พระองค์ม ากขึ้ น
ทาให้จิตใจของข้าพเจ้าสดชืน่
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ลินดา ฟาสคิง (เคนทักกี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน เพื่อนดีที่สุดของข้าพเจ้า
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วันพฤหัสบดี อ่ำน มำระโก 12:41-44
พระองค์จึงทรงเรียกเหล่าสาวกมาตรัสแก่เขาว่า “เราบอกความจริง
แก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายจนคนนี้ได้ใส่ไว้ในตู้เก็บเงินถวาย
มากกว่าคนทั้งปวงที่ใส่ไว้นั้น (มำระโก 12:43)

ไข่อิสเตอร์ปลำสติคสีส้ม

เสียงโทรศัพท์ที่ดังตอนหกโมงเช้าปลุกผมให้ตื่นขึ้น และนึกกลัวขึ้นมาทันที
ผมก็เหมือนพ่อทั้งหลายที่กลัวว่าจะเป็นข่าวร้ายเกี่ยวกับลูกๆ แต่กลับเป็นเตือนให้
ระวังไฟที่กาลังไหม้บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ห่างจากบ้านผมไปไม่กี่หลัง ที่ร้ายกว่านั้นก็คือ
ในบ้ านนั้ นมี ผู้ เสี ยชี วิ ตหนึ่ งคน หลั งจากนั้ นไม่ นาน ผมออกไปขอให้เพื่ อนบ้ าน
บริจาคเงินช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากไฟไหม้
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พอผมบอกความตั้งใจให้คุณยายที่นั่งอยู่กับ
ไม่ว่าข้าพเจ้าจะมีน้อยแค่ไหน
หลานสาวตรงเฉลียงหน้าบ้านหลังหนึ่งฟัง
ก็สามารถแสดงความรักของ
ท่ า นจึ ง บอกให้ เ ด็ ก คนนั้ น เข้ า ไปหยิ บ
พระเจ้าแก่ผู้อื่นได้
กระเป๋าเงินในบ้าน
หลังจากเธอกลับออกมาพร้อมกับกระเป๋าเงิน หลานคนดังกล่าวยื่นไข่อิสเตอร์
ปลาสติคสีส้มให้ผม พอได้ยินเสียงเหรียญในไข่กระทบกันจึงว่า “นี่อะไรจ๊ะ” เธอ
ตอบว่า “หนูมีเงินทั้งหมดแค่ 45 เซนต์เท่ำนั้นค่ะ”
ทาให้ผมคิดถึงการถวายทรัพย์ของหญิงหม้ายในเรื่องที่พระเยซูทรงเล่าให้ฟัง
เมื่อได้ยินผมมาขอบริจาคเธอก็ยิ้ม เพราะประทับใจที่ได้ยินความจาเป็นของผู้อื่น
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันเลย จึงมอบให้ทั้งหมด
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย ได้แต่ยิ้มเท่านั้นเมื่อเห็น
คนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ ขอทรงดลใจให้ข้าพระองค์บริจาคด้วยความยินดี
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
จอห์น เอ. มาร์โคลินี , เซอร์. (เพนซิลเวเนีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผูป้ ระสบอันตรายจากไฟไหม้
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ครอบครัวของพระเจ้ำ

วันศุกร์ อ่ำน 1 โครินธ์ 12:12-20
เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียว
เข้าเป็นกายเดียวกัน (1 โครินธ์ 12:13)

การฉลองครบรอบวันแต่งงานของเรา ดิฉันกับสามีได้รับของขวัญเป็นภาพ
ปริศนาอักษรไขว้ ออกแบบโดยนาชื่อของดิฉัน สามี และชื่อของลูกหลานทุกคน
มาไขว้ กั น ให้ เห็ น เป็ น ภาพของครอบครั ว ที่ พึ่ ง พาอาศั ย และเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น
อักษรแต่ละตัวใช้กาวติดเข้าด้วยกันแน่น ถ้าดึงตัวใดตัวหนึ่งออกจะทาให้ทั้งหมด
ถูกทาลาย
เพราะภาพปริศนานี้ติดไว้บนผนังห้องนั่งเล่นเราจึงเห็นบ่อยๆ ภาพที่เอา
ชื่อมาเชื่อมต่อกันเช่นนี้ ช่วยให้เรารู้สึกว่าสมาชิกครอบครัวของเราที่อยู่กันคนละ
ที่ ดู ใ กล้ ชิ ด กั น ทั้ ง ๆ ที่ ชี วิ ต จริ ง ของเราหาได้ เ ป็ น เอกภาพครบถ้ ว นเช่ น นั้ น ไม่
ทุกครอบครัวก็เช่นกัน
ชี วิ ต ครอบครั ว คริ ส ตจั ก รใช่ ว่ า จะมี ส ามั ค คี ก ลมเกลี ย วกั น เสมอไป
ในจดหมายที่เปาโลเขียนถึงคริสตจักรที่เมืองโครินธ์ ท่านใช้ร่างกายของคนเราเป็น
อุทาหรณ์ สอนวิธีที่ครอบครัวคริสตจั กรควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง คาสอนของท่าน
เตือนสติเราให้รู้ว่า เราแต่ละคนล้วนมีบทบาทสาคัญในการทาพันธกิจของแผ่นดิน
สวรรค์ สมาชิกคริสตจักรแต่ละคนล้วนมีความสาคัญต่อกันและกันในแผ่นดินของ
พระเจ้า เหมือนกับภาพปริศนาอักษรไขว้ของเรา ที่อักษรแต่ละตัวมีความสาคัญ
ต่อภาพทั้ ง หมด เราทุ กคนพึ ง ถามตนเองดั ง นี้ ว่ า วั น นี้ พ ระเจ้ า ทรงต้ องการให้
ข้าพเจ้าอยู่ตรงไหน ให้ทาอะไรตามที่
ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระองค์ประสงค์ให้ข้าพเจ้าทา
ข้าพเจ้ามีบทบาทสาคัญในแผ่นดิน อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระบิ ด า ขอให้
ของพระเจ้า
แผ่ นดิ น ของพระองค์ม าตั้ง อยู่ ขอให้
เป็น ไปตามพระทั ยของพระองค์ ในสวรรค์เป็ นอย่ างไรก็ให้เป็นไปอย่ างนั้ นใน
แผ่นดินโลก อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แมเดอลิน ปีเตอร์สัน (เนบรัสกา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ครอบครัวที่กาลังประสบปัญหา
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คริสตมำสตลอดปี

วันเสำร์ อ่ำน มัทธิว 1:18-25
เขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล
(แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา) (มัทธิว 1:23)

24 ก.พ
2018

ปีที่แล้วเราได้รับนาฬิกาเป็นของขวัญวันคริสตมาส มันตั้งเวลาไว้ให้เล่น
เพลงคริสตมาสเป็นเสียงระฆังทุกชั่วโมง เราจึงได้ฟังเสียงนาฬิกาตลอดเทศกาล
เตรียมรับเสด็จและคริสตมาส พอถึงปีใหม่ดิฉันเอานาฬิกานั้นลงและพร้อมจะ
เก็บไว้จนกว่าจะถึงเทศกาลคริสตมาสปีต่อไป แต่สามีขอร้องว่าอย่าเก็บไว้ เพราะ
เขาชอบฟังเสียงระฆังที่เตือนให้คิดถึงความหมายของคริสตมาส
ทีแรกดิฉัน นึกว่า การฟังเพลงคริสตมาสในเดื อนมีน าคม มิถุน ายน และ
กันยายนเป็นเรื่องตลก แต่เหตุผลของการฉลองคริสตมาส วันที่พระคริสต์เสด็จ
มาประสูติเป็นมนุษย์ คือฐานรากของความเชื่อที่เป็นเหตุผลให้เราดารงชีวิตทุกวัน
ตลอดปี ซึ่งไม่รู้ว่าในรอบปีเราจะพบเหตุการณ์อะไรบ้าง บางอย่างอาจจะเข้าใจได้
แต่บางอย่างไม่ พระกิตติคุณมัทธิวบอกข่าวพระประสูติกาลของพระกุมารเยซู
คริสต์ ที่ทาให้เรามีความมั่นใจเสมอว่าพระองค์ทรงเป็น “อิมมำนูเอล” แปลว่า
พระเจ้าทรงอยู่กับเรา
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ผู้ เ ลิ ศ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
คริสตสมภพเป็นพระสัญญาว่า
ประเสริฐ ขอบพระคุณที่ทรงเดินกับ
พระเจ้าทรงอยู่กับเราทุกวันตลอดปี
ข้า พระองค์ ทั้ ง หลายทุ ก วั น ตลอดปี
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ปริสซีลา ลากูนา (ปวยบลา เม็กซิโก)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ให้เราราลึกถึงพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระเจ้าประทานให้
เราตลอดปี
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วันอำทิตย์ที่ 2 ในเทศกำลมหำพรต :
เต็มด้วยควำมยินดี

วันอำทิตย์ อ่ำน สดุดี 126:1-6
พระเจ้าทรงกระทาการมโหฬารให้เรา เรามีความยินดี (สดุดี 126:3)

หลายครั้งชีวิตในโลกนี้ทาให้รู้สึกหมดความรู้สึกยินดีในพระเจ้า ผมรู้ว่าการ
เขียนบทความให้โรงเรียนหรือทาภารกิจประวันไม่ได้ช่วยให้ผมกระโดดโลดเต้นและ
ร้องตะโกน “ฮำเลลูยำ” แต่ขณะนั้นผมกาลังเรียนที่จะหันความสนใจไปหาพระคริสต์
และทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทาเพื่อผม ทาให้ใจผมเต็มด้วยความกตัญญูรู้คุณพระองค์
และทาให้ทัศนคติของผมดีขึ้น
แม้ แต่ นักจิต วิท ยาก็เน้น ว่า การโมทนาพระคุณพระเจ้ าช่ วยกระตุ้ นชี วิ ต
ให้เป็น สุขและมีใจเบิกบาน ในพระคัม ภีร์ โดยเฉพาะเพลงสดุดี เต็ม ด้ว ยเรื่อง
โมทนาพระคุณและสรรเสริญความดีทั้งสิ้นของพระเจ้า เปาโลแสดงความขอบคุ ณ
พระเจ้าในจดหมายทุกฉบับของท่านแน่นอน การพลีพระชนม์บนกางเขนของ
พระคริสต์สมควรแก่การโมทนาขอบคุณพระเจ้ายิ่งนัก เพียงแวบคิดถึงที่พระคริสต์
ทรงทนทุกข์ สิ้นพระชนม์ และคืนพระชนม์เพื่อเราเท่านั้นก็ทาให้เรามีความปีติ
ยินดีอย่างบอกไม่ถูก
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสาหรับ ทุกสิ่งที่ทรงทาเพื่อ
ข้า พระองค์ทั้ง หลาย ขอทรงคืน
ความชื่ น บานในความรอดแก่ข้า
ข้อคิดสำหรับวันนี้
วันนี้ข้าพเจ้าจะคิดถึงทุกสิ่งที่พระเจ้า
พระองค์ทั้ ง หลาย (สดุ ดี 51:12)
ทรงทาเพื่อข้าพเจ้า และจะแสดงความ
อธิษฐานตามที่พระเยซูคริสต์ทรง
กตัญญูรู้คุณพระองค์ด้วยใจเบิกบาน
ตรัสสอนว่า “ข้ำแต่พระบิดำแห่ง
ข้ ำ พระองค์ทั้ ง หลำย ผู้ ส ถิ ต ใน
สวรรค์ ขอให้พระนำมของพระองค์เป็นที่เคำรพสักกำระ..... สืบๆ ไปเป็นนิตย์”
อาเมน
ฮินเดร็ก ทาเวท เทมลา (โวรู เอสโตเนีย)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน โมทนาพระคุณสาหรับพระราชกิจมโหฬารของพระเจ้า
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เชื่อวำงใจและสงสัย
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วันจันทร์ อ่ำน มำระโก 9:14-29
บิดาของเด็กร้องทูลว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ ที่ข้าพเจ้ายังขาดความเชื่อนั้น
ขอโปรดช่วยให้เชื่อเถิด” (มำระโก 9:24)

ลู ก สาวของดิ ฉั น ป่ ว ยมานานกว่ า สองปี แ ล้ ว ดิ ฉัน พาไปหาแพทย์ แ ละ
ผู้เชี่ยวชาญหลายคน แต่ได้รับคาตอบไม่มากนัก แพทย์บอกครั้งแล้วครั้งเล่าว่า
พวกเขาช่วยอะไรเธอไม่ได้ สถานการณ์เช่นนี้ทาให้ดิฉันคิดถึงบิดาของเด็กใน
มาระโกบทที่ 9 ที่รู้สึกใจเสียและไม่รู้จะทาอย่างไรดี ถึงเขาจะมีความเชื่อแต่ก็
สงสัยว่าลูกของตนจะหายได้หรือไม่
ดิ ฉั น เชื่ อเรื่องการอัศ จรรย์ แต่ เมื่ อ
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ความผิ ด หวั ง และหมดก าลั ง ใจเริ่ ม
ถ้าข้าพเจ้าสารภาพเรื่องความสงสัย
เข้าครอบงา จึงสงสัยว่าจะเป็นไปได้
พระเจ้าจะทรงฟังและประทาน
หรือไม่ที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ความเข้มแข็งให้เดินหน้าต่อไป
ดิฉั น จะเชื่อและสงสั ย พร้อม
กันได้อย่างไร ถ้าเราสู้และทนกับโรคเรื้อรัง หรือมีความโศกเศร้า หรือครอบครัว
ประสบวิกฤตกาล เราจะเห็นว่าตนเองกาลัง อยู่ต รงไหน บางวันก็เชื่อว่าความ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ยากมาก แต่ก็เหมือนกับพ่อในพระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้ ที่ ยอม
สารภาพว่าตนเองสงสัยและทูลพระเจ้าขอให้ทรงช่วยที่เขาขาดความเชื่อ การทา
เช่ น นั้ น ช่ ว ยให้เรามี กาลั ง สู้ ต่ อไปและช่ ว ยให้ราลึ กได้ ว่ า การบ าบั ด รักษาและ
บรรเทาความเจ็บปวดจากโรคเรื้อรังที่เป็นมาหลายปี ทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้ถ้าอยู่กบั
พระเจ้า
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย
สารภาพความสงสัยและไม่ไว้วางใจในพระองค์ โปรดช่วยเมื่อข้าพระองค์ขาด
ความเชื่อ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ลอรา แรธ (ไอโอวา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน คนที่ทนความเจ็บป่วยโดยไม่ได้รับการรักษา
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ใจกตัญญู

วันอังคำร อ่ำน อพยพ 16:1-15
พระเจ้าทรงเป็นองค์ที่ข้าพเจ้าเลือก พระองค์ทรงรักษาส่วนมรดก
ของข้าพระองค์ไว้ (สดุดี 16:5)

เพื่ อ นของดิ ฉั น ท างานกะกลางคื น เพราะมี ปั ญ หาเรื่ องสุ ข ภาพและ
ครอบครัว เขาจาเป็นต้องทางานกะกลางวัน เมื่อดิฉันแนะนาให้เขาอธิษฐาน
ขอความช่วยเหลือเพื่อให้ได้งานอื่นทา เขาตอบว่า “ผมไม่อยำกรบกวนพระเจ้ำ”
เพื่อนคนนี้ คิด ว่า ความจาเป็ นของเขาไม่ สาคัญ สาหรับพระเจ้ า ขอบพระคุณ ที่
พระองค์ไม่ได้ทรงเห็นว่าเราและความจาเป็ นของเราเป็นการรบกวนพระองค์
พ ร ะ เ จ้ า ท ร ง ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ มี
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ความสั ม พั น ธ์ กั บ เราแต่ ล ะคน
วันนี้ข้าพเจ้าจะกราบทูลพระเจ้า
และทรงกระหายใคร่ ฟั ง ปั ญ หา
แม้มีความจาเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตามที
และความวิตกห่วงใยของเรา
พระคัมภีร์สาหรับอ่านวันนี้
เป็นเรื่องที่พวกอิสราเอลร้องทุกข์และเป็นกังวลว่าพวกตนจะเอาอะไรมาดื่มกิน
ดิฉันสังเกตว่าพระเจ้าทรงจัดหาอาหารให้ทั้งๆ ที่พวกเขามีใจอกตัญญูต่อพระองค์
ดังนั้นถ้าหากเราเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยใจกตัญญูแล้ว พระองค์จะเทพระพรให้เรา
มากสักเท่าใด
พระเจ้าทรงห่วงใยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรา แม้แต่เรื่องที่ดูเหมือนจะ
ไม่สาคัญ องค์พระผู้สร้างของเราทรงประสงค์จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิต
ของเรา เมื่อใดที่เราราลึกว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าความวิตกกังวลและความ
ห่วงใยของเราแล้ว เราก็สามารถเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยใจกตัญญูได้
อธิ ษ ฐำน ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ที่ รั ก ยิ่ ง ขอให้ ข้ า พระองค์ ทั้ ง หลาย น าทุ ก สิ่ ง ที่ ข้ า
พระองค์ ห่ว งใยกราบทู ล ให้พระองค์ท รงทราบ แม้ จ ะเป็น เรื่องเล็ กน้ อยก็ต าม
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
แทมมี ทีเทอร์ (เท็นเนสซี)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผูท้ ี่กาลังหางานทา
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เชื่ออย่ำงเด็ก

วันพุธ อ่ำน มัทธิว 18:1-3
ถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ
ท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย (มัทธิว 18:3)
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ถึงผมจะเติบโตขึ้นมาในคริสตจักร แต่พอย่างเข้าสู่วัยรุ่นก็กลายเป็นคน
ไม่มีพระเจ้า และไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าอีกเลย จนกระทั่งใกล้จะจบมหาวิทยาลัย
แต่เมื่อเชื่อว่ามีพระเจ้าแล้วและคริสต์ศาสนาเป็นความจริง ความสงสัยของผม
ก็ยังอยู่ ยิ่งเมื่อเป็นคริ สเตียนแล้ว
ข้อคิดสำหรับวันนี้
ผมยิ่งมีคาถามมากขึ้น
พระเจ้าทรงรับฟังคาถามของข้าพเจ้า
ตอนที่ ค ริ ส ตจั ก รมี ปั ญ หา
ยุ่งยาก เพื่ อนๆ หลายคนยอมรั บสิ่งต่ างๆ ด้วยความเชื่ อโดยดี แต่ ผมกลั บมี
คาถามหลายอย่างจนทาให้หลายคนที่รู้จักกันไม่สบายใจ และบอกผมว่า “ทำไม
คุณไม่เชื่ออย่ำงเด็กๆ เล่ำ” ทาให้ผมสงสัยว่าตนเองเป็นคริสเตียนไม่ดีเพราะผม
ถามปัญหามากเกินไป หรือเพราะไม่เชื่ออะไรง่ายๆ อย่างนั้นหรือ
ผมได้รับคาตอบเมื่อผมมีลูกแล้ว ลูกของผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็น
และชอบถามโน่นถามนี่ ด้วยความอยากรู้ว่าทาไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ และ
ไม่พอใจคาตอบแบบง่ายๆ ยิ่งผมตอบแล้วพวกเขาก็ยิ่งถามมากขึ้น ผมถึงได้รู้ว่า
ความเชื่อแบบเด็กๆ ไม่ได้หมายความว่าไม่ถามอะไรเลย อันที่จริงเด็กชอบ
ถามปัญหามากกว่าใครๆ
ที่เราถูกเรียกให้มีความเชื่อแบบเด็กๆ นั้น หมายถึงเชื่อแบบมีคาถาม
มากมาย เราสามารถวางใจในพระคุณของพระเจ้าได้ แม้เมื่อต่อสู้กับความลี้ ลับ
ของชีวิต
อธิษฐำน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงฟังคาถามของข้าพระองค์ทั้งหลาย
โปรดช่วยข้าพระองค์ให้วางใจพระองค์มากขึ้นทุกวัน ในพระนามพระเยซูคริสต์
อาเมน
สตีเฟน เจ. เบดาร์ด (ออนทาริโอ แคนาดา)
เป้ำหมำยของคำอธิษฐำน ผูท้ ี่กาลังสู้กบั ความสงสัย
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เพลงไทยนมัสการ
(ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2014)

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

บทเพลงทุกเพลง
 จัดหมวดหมู่เรียงลาดับเพลงตามเทศกาลและศาสนพิธีของ
คริสตจักร
 ปรับปรุงเนื้อร้องให้เหมาะสมกับทานองเพลง
 มีโน้ตและคอร์ดประกอบตามหลักโน้ตสากลเพื่อง่ายต่อการ
บรรเลงและขับร้อง
 เพิ่มเพลงใหม่เพื่อใช้ในเทศกาลและศาสนพิธีของคริสตจักรอย่าง
ครอบคลุม
 อ้างอิงพระคัมภีร์ทุกบท

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

ค่าบารุงสมาชิกปีละ 240 บาท

เป็นเวลา ..… ปี

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