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ดอกไมบานในถิ่นทุรกันดาร

“ถิ่นทุรกันดารและที่แหงแลงจะยินดี ทะเลทรายจะเปรมปรีดิ์และผลิดอกอยางตนดอกฝรัน่
มันจะออกดอกอุดมและเปรมปรีดิ์ดวยความชื่นบานและการรองเพลง” (อิสยาห 35:1-2)
บอยครั้งชวงเทศกาลมหาพรต คริสตจักรของเราจะประดับธรรมาสนดวยกิ่งไมใบโกรน
เปนสัญลักษณใหรําลึกถึงสี่สิบวันที่พระเยซูทรงประทับอยูในถิ่นทุรกันดาร ตามปฏิทินของ
คริสตจักร ชวงนี้เปนเวลารําพึงถึงความมืดและอันตราย เปนเวลาที่หลายคนสํารวจตนเอง
หรือบําเพ็ญตนอยูในระเบียบวินัยและไมยอมตามใจตน แตที่แนชวิลลรัฐเท็นเนสซีนี้ ดิฉัน
พบธรรมชาติแวดลอมหลายอยางซึ่งขัดกับบรรยากาศที่วิญญาณกําลังเครงขรึม ในขณะที่
ดิฉันพยายามรําพึงถึงตอนที่พระเยซูทรงถูกมารทดลองในถิ่นทุรกันดาร ทางภาคใตเปนตน
ฤดูใบไมผลิที่เต็มไปดวยสีสันสวยงาม ดอกแดฟฟอดิลเริ่มโผลจากดินกอนใครอื่น อีกไมกี่
สัปดาหดอกแพรประดับก็เบงบานขาวโพลนเหมือนขนมปุยฝายขนาดใหญเสียบอยูปลายกิ่ง
อีกไมกี่สปั ดาหตอมาก็ถึงเวลาที่เรารอคอย และในที่สุดเจาดอกด็อกวูดที่บอบบางและล้ําคา
ก็ปรากฏใหไดยลโฉมเหมือนที่แอนน มอรอว ลินเบิรก กวีทานหนึ่งเคยกลาวไววา “ทุกปมี
สิ่งงามอัศจรรยเกิดขึ้น คือดอกด็อกวูดสีขาวบานสะพรั่ง” ซึ่งดิฉันก็รูสึกอัศจรรยเชนนั้นดวย
ในตํานานเกาแกของคริสเตียน ดอกด็อกวูดเปนสัญลักษณของการตรึงบนกางเขน คือ
กลีบดอกทั้งสี่เรียงกันเปนรูปไมกางเขน จุดสีแดงเขมที่ปลายของแตละกลีบเหมือนรอยตะปู
ที่ตอกตรึง กระจุกเสาเกสรตรงกลางดอกดูแลวคลายมงกุฎหนาม
สัญลักษณของความทุกขและความตายทั้งหมดนั้นมีรวมอยูในดอกด็อกวูดอันเปน
เครื่องหมายของชีวิตใหม เจาดอกด็อกวูดที่สวยงามนี้จะเบงบานในชวงเทศกาลมหาพรตที่
บรรยากาศโศกเศรา เมื่อเปนเชนนีแ้ ลวดิฉันจะสัมผัสเวลาแหงการรอคอยไดไฉน
เจาดอกด็อกวูดเปลงเสียงรองดวยความยินดีปรีดาเหมือนทูตสวรรคที่นําขาวประเสริฐ
มาขานไขใหรูวาอีสเตอรที่กําลังรอคอยใกลเขามาแลว ระหวางความตายและชีวิตนั้นไมตอง
ถามก็ไดวาอะไรจะชนะ
ซาราห ไวลค
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สตรีผูทุบผอบน้ําหอม
จิตรกร : คิม ยัง จิล (เกาหลี 1940-2008)
อธิบายภาพ : โมนา เบกาซาว- เคฟ
-----------------------------------------------------------------------------------บางครั้งการคนหาสิ่งใหมๆ ในเรื่องที่คุนเคยกันดีอยูแลวก็ทําไดยาก เชน ใน
เรื่องสตรีที่ทุบผอบน้ําหอมเพื่อชโลมพระเศียรของพระเยซูนั่นประไรที่เราคิดวารูเรื่อง
ดีแลว (ดู มัทธิว 26:6-13 มาระโก 14:3-9 และ ลูกา 7:36-50) แตใจของจิตรกร
ตองการเสนอสิ่งใหมอันไดแกอารมณความรูสึกที่เราไมเคยเรียนรูมากอนใหพิจารณา
ถึงแมคิม ยัง จิล จะตั้งใจวาดภาพนี้เพื่อเนนเรื่องผอบน้ําหอมแตกและวางเปลาแตไมได
จํากัดอยูที่ผอบน้ําหอมเพียงเทานั้น สตรีทานนี้นําจิตใจที่แตกสลายและวางเปลามาเขา
เฝาพระเยซู ขอใหสังเกตมุมหักจากกระดูกสันหลังและลําคอของนางเปนแนวนอนกับ
ศีรษะที่กมลง เสนแนวนอนนี้เห็นชัดขึ้นเมื่อขนานกับขอบโตะซึ่งรางกายของมนุษย
หาไดเปนเชนนั้นไม แสดงใหเห็นวาตอนนี้ใจเธอกําลังแตกสลาย ทาทางที่ถอมลงเปน
การยอมรับวาจิตใจเธอเบาโหวงเหวง และดูเหมือนเธอจะยอมรับวาผมที่ยาวสลวยของ
เธอเหมาะสําหรับเช็ดพระบาทาของพระอาจารย พระทัยของเยซูเองก็ดูเหมือนจะโหวงเหวง
และแตกสลายเหมือนกัน คงเปนเพราะทรงมีความรูสึกรวมทุกขกับนางอยางแรงหรือ
อาจเปนเพราะพระองคทรงสังหรณพระทัยวากําลังอยูในวาระสุดทายกอนจะถูกตรึงบน
กางเขน พลังของภาพนีม้ ิไดบอกวาเรื่องนี้จบลงอยางไร แตอยูที่บอกวาความแตกสลาย
และความวางเปลาจะหายไปและจะมีความไพบูลยพูนลนเขามาแทนที่ พระเจาจะทรง
ซอมผอบน้ําหอมในชีวิตของเราแตละคนและเติมใหเต็ม นี่คือพลังอํานาจของพระคริสต
ที่ทรงมอบแกสตรีผูคุกเขาตอพักตรพระองคดวยใจที่บอบช้ําและวางเปลาและพระองค
จะทรงทําเชนนั้นแกเราแตละคนดวย
Cover art courtesy of Kim Do Young. © 1977 Kim Young Gil.
Prints of cover art are available from emenjeph@gmail.com and
www.kimyounggil.com.
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วันอังคาร อาน สดุดี 91:14-16
อยากลัวเลย เพราะเราอยูกับเจา อยาขยาด เพราะเราเปน
พระเจาของเจา เราจะหนุนกําลังเจา เออ เราจะชวยเจา
เออ เราจะชูเจาดวยมือขวาอันมีชัยของเรา (อิสยาห 41:10)
เมื่อสามีที่เพิ่งเสียชีวิตของดิฉันอายุสามสิบหาป เขาเริ่มปวยและทรุดโทรมลง
เรื่อยๆ จนกลายเปนอัมพาตอยูนานถึง 24 ป ดิฉันรูสึกกลัววาชีวิตในอนาคตจะอยูได
อยางไร โรครายจะมีผลตอลูกๆ และชีวิตสมรสของเราอยางไร เมื่อความเจ็บปวยของ
เขาลุกลามมากขึ้นจนไมสามารถทําอะไรไดเลย เราจึงพยายามหาทางปรับปรุงชีวิตให
สามารถอยูไดในสภาพใหมที่อัตคัดขัดสน
แตความเจ็บปวยนี้มีพระพรอยูอยางหนึ่งคือ ตลอดเวลาที่เกิดความทุกขลําบาก
ขึ้นนี้เราพยายามสรางความสัมพันธใกลชิดกับพระเจา และเมื่อยอนกลับไปดูอดีตที่
ผานมาจึงเห็นไดวาถึงแมคําอธิษฐานขอใหหายโรคฝายรางกายจะไมไดรับคําตอบ แต
พระเจาก็ทรงอยูดวยคอยชวยเสริมกําลัง ทรงอวยพรชีวิตสมรสและครอบครัวของเรา
เสมอ พระองคทรงจุนเจือในยามที่เราขัดสนเงินทอง และทรงชวยเหลือใหผานการ
ทดลองมากมายหลายครั้ง ถึงชีวิตจะไมงายนัก แตเราก็เชื่อวางใจในพระสัญญาของ
พระเจาวาพระองคจะทรงเสริมกําลังและชวยเหลือเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทรงรักและเมตตา ขอทรงโปรดชวยให
เมื่อขาพเจากลัว พระเจาทรง
ขาพระองคทั้งหลายวางใจในพระองค
เชิญขาพเจาใหอธิษฐาน
และใหรูวาพระองคจะทรงชวยเสริมกําลัง
ใหสามารถผานความทุกขลําบากไปได ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
อามี อารเลน แอนเดอรสัน (มินเนโซตา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เจ็บปวยอยูในบานและคนที่เอาใจใสดูแล
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พยายามใหความกรุณาสักนิด

วันพุธ อาน 2 เปโตร 1:1-8
พระเจาทรงมีพระประสงคอะไรจากเจา
นอกจากใหกระทําความยุติธรรมและรักสัจกรุณา
และดําเนินชีวิตดวยความถอมใจไปกับพระเจาของเจา (มีคาห 6:8)
เมื่อหลายปกอนโนนผมเปนกลาสีเรือโยงในนานน้ําแทมปาเบย หนาที่อยางหนึ่ง
ของกลาสีก็คือโยนบวงเชือกขนาดใหญ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ไปคลองหลัก (ไมหรือเหล็ก) มัดเชือก
วันนี้ขาพเจาจะปฏิบัติ
โยงเรือพวงใหแนน ถากลาสีทํางานนี้
ตามการทรงนําของ
พลาด นายทายเรือจะเคืองมากเพราะ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดอยางไร เขาจะตองขับเรือออมกลับไปเริ่มตนใหม
ทีแรกตอนที่รับมอบหนาที่นี้ใหมๆ
ผมทําพลาดบอยๆ จนกระทั่งไดเคล็ดลับจากผูมีประสบการณคนหนึ่งที่สอนวา “ไมตอง
พยายามคลองที่หลักหรอก แคโยนบวงเชือกไปที่หลักเทานั้นแลวมันจะคลองลงไปเอง
แหละ” คําแนะนํานี้ดีจริงๆ จึงไมมีปญหานี้เกิดขึ้นอีกเลย
ประสบการณนี้ชวยเตือนสติผมตอนที่พยายาม “จับ” คนที่ไมเปนคริสเตียนให
กลับใจใหม ขอพระคัมภีรสําหรับอานวันนี้สอนเราวา พระเจาไมประสงคใหเราใชวิธี
ดังกลาวและพระเยซูเองก็ทรงเนนวิธีดึงดูดใจมากกวาวิธีโฆษณาชวนเชื่อ โดยทรงรักษา
โรคดวยพระทัยรักและหวงใยประชาชนจากใจจริง
ผมเชื่อวาการเชิญชวนคนไปโบสถหรือการแบงปนขาวประเสริฐเปนสิ่งดี แตสวน
ใหญแลววิธีที่นําคนมาหาพระคริสตไดดีที่สุดนาจะทําไดโดยพยามยามใหความกรุณา
สักนิด แลวยอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําเราจากที่นั่นตอไป
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรดทรงนําเมื่อขาพระองคทั้งหลายแบงปนความรักของ
พระองคเพื่อจูงใจคนทั้งปวงใหเปนสาวก ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
สก็อตต วีเรงกา (มิชิแกน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน กลาสีเรือ
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ทุกขใจไปทําไม

3 มี.ค
2016
วันพฤหัสบดี อาน ลูกา 12:22-31
อยาทุกขรอนในสิ่งใดๆ เลย แตจงทูลเรื่องความปรารถนาของทานทุกอยาง
ตอพระเจา ดวยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ (ฟลิปป 4:6)
ฤดูใบไมผลิมาถึงแอฟริกาแลว หลังจากภาวนาธิษฐานตอนเชาเสร็จผมมองออก
นอกหนาตางดวยความสุขที่ไดเห็นทัศนียภาพสวยสดงดงาม มีตนวานสี่ทิศและดาหลา
ออกดอกบานสะพรั่ง บรรดาตนไมนานาชนิดดูเขียวชอุมซึ่งเปนความสงางามของฤดู
ใบไมผลิที่พระเจาประทานให ในขณะที่มองดูความงามอยางเพลิดเพลินอยูนั้น ผม
คิดถึงพระดํารัสของพระเยซูที่ตรัสวา “ทานกระวนกระวายถึงเครื่องนุงหมทําไม จง
พิจารณาดอกไมที่ทุงนาวามันงอกงามเจริญขึ้นไดอยางไร มันไมทํางาน มันไมปนดาย
แตเราบอกทานทั้งหลายวา กษัตริยซาโลมอนเมื่อบริบูรณดวยสงาราศีก็มิไดทรงเครื่อง
งามเทาดอกไมนี้ดอกหนึ่ง” (มัทธิว 6:28-29)
เปนธรรมดาอยูเองที่เรายอมมีความรับผิดชอบและเปนหวงสิ่งที่มีผลตอชีวิต แต
ถาตองทนกล้ํากลืนความวิตกทุกขรอนแลว เราสามารถมอบความหวงใยไวกับพระเจา
ดวยความเชื่อและอธิษฐานแลวคอยฟงสิ่งที่พระองคทรงตอบเวลาอธิษฐาน อานพระคัมภีร
ภาวนาธรรมและเวลานมัสการรวมกับเพื่อนคริสเตียน ถาเราทุกขรอนใจเมื่อใดก็อยา
ลืมปฏิบัติดังกลาวนี้และวางใจในพระสัญญาของพระเจา
อธิษฐาน พระเจาขา ขอบพระคุณที่ทรงสัตยซื่อ
ขอคิดสําหรับวันนี้
และเที่ยงตรงทุกวันและทุกฤดูกาล โปรดชวย
ขณะที่อธิษฐานวันนี้
ขาพระองคทั้งหลายใหวางใจในพระองคเสมอ
ขาพเจาจะนําความวิตก
ทุกสถานการณและใหซื่อสัตยในการอธิษฐาน
รอนใจขึ้นทูลพระเจา
ทุกวัน ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
อาลี สตอลตซ (กอเต็ง เซาธแอฟริกา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่มีความทุกขรอนใจ
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ขอแกตัว
4 มี.ค
2016
วันศุกร อาน ยอหน 5:1-9)
เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรคนนั้นและทรงทราบวาเขาปวยอยู
อยางนั้นนานแลว พระองคตรัสกับเขาวา “เจาปรารถนาจะหายโรคหรือ”
คนปวยนั้นทูลตอบพระองควา “ทานเจาขาเมื่อน้ํากําลังกระเพื่อมนั้น
ไมมีผูใดทีจ่ ะเอาตัวขาพเจาลงไปในสระ…” (ยอหน 5:6-7)
ผูชายในพระคัมภีรตอนที่อานวันนี้ปวยมาแลว 38 ป (5:5) เขาทนทุกขทรมาน
และหวังวาจะหายปวยมานานถึง 38 ป และคงจะอยากใหมีเพื่อนสักคนหนึ่งอุมเขาลง
ไปในน้ําที่เชื่อกันวาสามารถรักษาโรคได เมื่อพระเยซูเสด็จมาใกลและทรงถามเขางายๆ
วา “เจาปรารถนาจะหายโรคหรือ” เขาไมไดรองตะโกนสุดเสียงอยางที่เราคาดคิดวา
“ใชแลวพระเจาขา ขาพเจาอยากหายโรคจริงๆ” แตเขากลับอธิบายใหพระองคทราบ
ถึงสาเหตุที่ทําใหเขาไมหายโรคมาจนบัดนั้น
เราเองก็อาจจะอธิบายหรือแกตัววาทําไมเราถึงมาทํางานสาย ทําโครงการไมเสร็จ
สักทีหรือไมอาจเปลี่ยนบางอยางในชีวิตของเรา เราอาจจะมีขอแกตัวรอยแปดวาทําไม
เราไมติดตามพระเจา เรื่องนี้ดิฉันเองมีขอแกตัวหลายอยาง เชน ฉันไมมีเวลาพอ ฉัน
ยุงเหลือเกิน ฉันมีเงินไมพอใชหรือฉันกลัวเหลือเกิน และบางครั้งดูเหมือนเราจะไม
เห็นทางที่พระเจาจะทรงเปลี่ยนชีวิตใหเราไดเลย
ในพระคัมภีรสําหรับอานวันนี้ พระเยซูทรงไดยินคําอธิบายของชายคนนั้นและทรง
รักษาเขาใหหายปวยทันทีทันใด ถาเราเขาเฝาพระเยซูและขอใหพระองคทรงเปลี่ยนเรา
ทรงรักษาเราใหหายปวยก็ขอใหปลอยวางขอแกตัวทั้งหลายเสียแลวเราจะไดเดินเคียงคู
กับพระเยซูเขาสูชีวิตครบบริบูรณ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ไดดีจนคิดไมถึง
พระเจาทรงดึงขาพเจาใหเขาใกล
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณ
พระองคดวยความอดทน
ที่ทรงฟงและทรงขอใหขาพระองค
ทั้งหลายเปลี่ยนชีวิตชนิดที่คาดไมถึงจนบัดนี้ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
สเตฟานี มารเกอร (มิสซูรี่)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังตอสูกับความเชื่อของตน
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ตามรอยพระบาท

5 มี.ค
2016

วันเสาร อาน 1 เปโตร 2:19-25
พระคริสตก็ไดทรงทนทุกขทรมานเพื่อทานทั้งหลาย ใหเปนแบบอยางแก
ทานเพื่อทานจะไดดําเนินตามรอยพระบาทของพระองค (1 เปโตร 2:21)
ดิฉันเห็นพายุหิมะครั้งแรกตอนอายุหกขวบ ลองคิดดูสวิ าดิฉันจะตกใจแคไหน
เมื่อคุณพอเปดประตูออกไปก็เห็นกองหิมะ
สูงถึงหนึ่งฟุตเต็มไปหมด ดูเหมือนเราจะติด
ขอคิดสําหรับวันนี้
วันนี้และทุกวันขาพเจา
อยูในบานไปไหนไมไดเลย ดิฉันจึงตะโกน
ออกไปวา “แลวเราจะออกไปขางนอกไดยังไง วางใจใหพระคริสตทรงนํา
ชีวิตทุกยางกาว
คะ”
คุณพอตอบวา “อยาวิตกเลย พอจะ
กรุยทางใหเอง” พูดแลวทานก็เตะหิมะที่พื้นดินแลวเริ่มใชพลั่วตักหิมะทําเปนทางเดิน
ให ดิฉันเดินตามทานอยางกระชั้นชิดไปทีละกาว ไมนานก็ออกไปผิงแดดและเลนใน
หิมะนอกบานไดอยางสนุกสนาน การออกไปนอกบานไมใชเรื่องยากอะไรเลย เพราะ
คุณพอทําใหทั้งหมด ดิฉันเพียงแตกาวเหยียบรอยเทาของทานตามไปเทานั้น
มีทานหนึ่งเดินนําหนาเพื่อกรุยทางใหเราแลว ทานผูนั้นคือพระเยซูคริสตเจาของ
เรา มี “พายุหิมะ” เขามาในชีวิตของเราหลากหลายชนิดเปนเหตุใหเราติดอยูในกับดัก
เหมือนที่พายุหิมะทําใหดิฉันติดอยูในบานครั้งกระโนน แตถาเราหันมาหาพระคริสต
และยอมใหพระองคนําทางแลว เราจะหลุดพนจากการทดลองเขาสูแสงแดดอันอบอุน
ของวันใหมที่ดีกวาเดิม
อธิษฐาน พระเจาขา เมื่อขาพระองคทั้งหลายพบสถานการณที่นาสะพรึงกลัว ขอให
ขาพระองคขจัดความกลัวออกไป หันมาหาพระองคดวยความเชื่อและยอมใหพระองค
ทรงนําทางไปยังสถานการณที่ดีกวาเดิม ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
โมนิกา เอ. แอนเดอรมานน (นิวยอรก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังรับมือกับสภาพอากาศเลวราย
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6 มี.ค
2016

อาทิตยที่สี่ของเทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย อาน กิจการ 3:24-26
‘พระเจาทรงพระพิโรธชา ทรงอุดมในความรักมั่นคง
ทรงโปรดยกโทษและใหอภัยการทรยศ แตถือวาไมมีโทษหามิได
ใหโทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานสามชั่วสี่ชั่วอายุ’ (กันดารวิถี 14:18)

ผมซื้อมาเขาพิการอายุ 12 ปมาตัวหนึ่ง มันแกเกินกวาจะวิ่งแขง ใชตอ นวัวก็ไมได
และไมดีสําหรับขี่ แตผมก็ยอมซื้อมันมา
ดวยราคาสูง เพราะมันสืบสายเลือดดีจาก
ขอคิดสําหรับวันนี้
ปูยาตายาย และคงจะถายทอดเลือดดีไป
คําพูดและการกระทําเหมือน
ยังลูกของมัน
พระคริสตจะชวยใหลูกหลาน
เพราะสายเลือดของมันดีจึงคาดไดวาลูก
ดําเนินชีวิตอยางซื่อสัตยสุจริต
ของมันคงจะสืบทอดลักษณะที่ดีของมาแขง
มาสวนหนึ่ง ในวงการเจาของคอกมาแขงเชื่อกันวาคุณสมบัติที่ดีของลูกมาที่เกิดใหมคือ
สายเลือดที่สืบตอจากบรรพบุรุษของมัน ในทํานองเดียวกัน พอแมของคนเราก็ถายทอด
ลักษณะทางกายหลายอยางไปยังลูกหลานที่สืบสายโลหิตของตน แตตัวอยางที่เรามอบให
แกคนที่อยูรอบขางนั้นบอยครั้งก็มีอิทธิพลตอชีวิตของพวกเขามากดวย เชน ความลําเอียง
ความไมเอาใจใสดูแลคนอื่น อาจจะถายทอดไปยังชุมชนไดหลายชั่วอายุคน เพราะวาเด็ก
เรียนรูจากการสังเกต เราทุกคนจึงมีอิทธิพลตอชีวิตของเด็กๆ ทั้งๆ ที่เราเองอาจไมมีบุตร
แมแตคนเดียว ลูกๆ ของพระเจาก็เปนเชนนั้นดวย
พระเยซูคริสตเสด็จมาชวยโลกใหรอดและวางแบบอยางของความรักความเสียสละ
ไวใหเราทําตาม ในฐานะที่เปนคริสเตียน เราควรพยายามทําเชนนั้นเพื่อใหเปนแบบอยาง
แกคนที่อยูรอบขาง เมื่อคนรุน หลังไดรับจิตวิญญาณเหมือนพระคริสตและความรูความ
เขาใจดานคุณธรรมจากผูใหญที่มีอิทธิพลตอชีวิตแลว พวกเขาจะไดรับคุณลักษณะที่ดีซึ่ง
เปนฐานรากมั่นคงแข็งแรงและเปนมรดกซึ่งจะตกทอดไปอีกหลายชั่วอายุคน
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยใหขาพระองคทั้งหลายดําเนินชีวิตเหมือนพระคริสต
เพื่อเปนตัวอยางแกคนอื่นๆ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
บี. เจ. วูดส (เท็กซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ลูกๆ ของผูรับใชพระเจา
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จงมาหาเรา

7 มี.ค
วันจันทร อาน มัทธิว 11:28-30
2016
บรรดาผูท ํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา
และเราจะใหทานทั้งหลายหายเหนื่อยเปนสุข (มัทธิว 11:28)
“โจนาธาน ขึ้นมากินอาหารกลางวันไดแลว” ดิฉันเรียกหลานชายวัย 4 ขวบ
“ครับยาย” เขาตอบแตไมขึ้นมา ดิฉันจึงเรียกซ้ําแลวซ้ําอีก เขาก็ตอบอยางเดียวกัน
ทุกครั้งแตไมทําตาม ในที่สุดดิฉันตองลงไปขางลางเพื่อจูงมือเขาขึ้นมาและสอนเขาวา
“ถายายเรียกเธอ แคฟงเทานั้นไมพอ เธอตองขึ้นมาดวย” แลวก็นึกขึ้นไดวาดิฉันเองก็
ตองทําตามคําสั่งสอนดังกลาวดวย เมื่อดิฉันกําลังจะยายคุณแมออกจากบานพักคนชรา
มาอยูบาน เรื่องนี้ทําใหดิฉันหนักใจมากเพราะไมรูวา “ทานจะปรับตัวไดไหม อะไรจะ
เกิดขึ้นถาทานปรับตัวไมได”
ประสบการณกับหลานชายทําใหเห็นความจริงที่พระเจาตรัสกับดิฉันวา การ
เรียนรูจากจากพระคัมภีรที่สอนใหเลิกกังวลเทานั้นไมพอ ดิฉันตองทําตามที่พระองค
ทรงสอนดวยวาเวลาอธิษฐานขอใหนําความหนักใจมาปลงไวกับพระองค หมายความ
วาในกรณีเของคุณแม ดิฉันตองอธิษฐานและปลอยวางความหนักใจเรื่องการปรับตัว
ของทานและวางใจวาพระเจาจะประทานสติปญญาแกดิฉัน
ความวิตกของเราก็เชนกัน เราสามารถอธิษฐานทูลใหพระองคทรงทราบและขอ
ใหทรงเผยทางออกดวย แลวเราจะสามารถปลอยวางปญหาและหายเหนื่อยเปนสุข
เพราะรูวาพระเจาจะทรงนําเราไปสูการแกปญหา
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขาพระองคทั้งหลาย
เขาเฝาพระองคพรอมกับความกังวลหลายอยาง พระเจาทรงเรียกขาพเจา
ขาพเจาจะตอบพระองค
โปรดทรงชวยใหขาพระองคมอบทุกอยางไวกับ
อยางไรดี
พระองคและใหวางใจวาพระองคจะทรงนําพา
ใหผานพนปญหาทั้งปวงไปได ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เจเนวา คอบบ อิจิมา (โอเรกอน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ปูยาตายาย
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หมอกและภูเขา

วันอังคาร อาน สดุดี 121:1-8
จิตวิญญาณของขาพเจาเอย ไฉนเจาจึงฝออยู ไฉนเจาจึงกระสับกระสาย
ภายในขาพเจา จงหวังใจในพระเจา เพราะขาพเจาจะถวายสดุดีแด
พระองคอีก ผูทรงเปนความอุปถัมภและพระเจาของขาพเจา (สดุดี 43:5)
เราอาศัยอยูใกลภูเขาลูกหนึ่ง ทุกครั้งขณะขับรถไปหมูบานใกลเคียงดิฉันชอบ
มองมันดวยความชื่นชม เชาวันหนึ่งขณะที่ดิฉันออกจากบาน อากาศขางนอกชุมชื้นและ
หมอกจัดบดบังภูเขาไวมิดชิดจนมองไมเห็นทัศนียภาพที่สวยงามขณะขับรถไปตามถนน
พอดวงตะวันขึ้นฝนและหมอกก็จางหายไป ตอนขับรถกลับบานจึงมองเห็นภูเขาอยาง
ชัดเจนอีกครั้ง อันที่จริงแลวภูเขาอยูที่นั่นตลอดเวลา ที่ดิฉันมองไมเห็นมันก็เพราะเมฆ
ฝนบังไว พอมันจางหายไปดิฉันจึงมองเห็นภูเขาอีกเหมือนเคย
ทําใหคิดขึ้นไดวาขณะที่เรากําลังผานเวลาที่มีแตความยุงยากลําบากใจ ดูเหมือน
พระองคทรงอยูไกลลิบและดูเหมือนมีเราอยูคนเดียว แตหาไดเปนเชนนั้นไม เพราะ
พระเจาทรงอยูดวยเสมอ เราสามารถทูลพระองคไดทั้งๆ ที่รูสึกวาพระองคไมไดทรง
อยูด วย แตพระเจาผูซื่อสัตยและเที่ยงธรรมไมเคยทอดทิ้งเราเลย
อธิษฐาน พระเจาขา ขอบพระคุณที่พระองคทรงอยูใกลคอยชวยขาพระองคทั้งหลาย
แมขณะที่ขาพระองคไมรูตัววาพระองคประทับอยูดวย ขาพระองคขออธิษฐานตามที่
พระเยซูทรงสอนวา “ขาแตพระบิดา
ขอคิดสําหรับวันนี้
แหงขาพระองคทั้งหลาย ผูทรงสถิต
ความเชื่อทําใหเรามีความหวังเสมอ
ในสวรรค ขอใหพระนามของพระองค
แมเมื่อพระเจาดูเหมือนจะอยูไกล
เปนที่เคารพสักการะ... พระสิริเปน
ของพระองค สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
เอเลน บราวน (เพิรธเชียร สก็อตแลนด)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เห็นวาความไววางใจเปนเรื่องยาก
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ขอตกลงใหการสนับสนุน

9 มี.ค
วันพุธ อาน 2 โครินธ 1:8-11
2016
เปาโลเขียนไววา “เราไวใจพระองควาพระองคจะทรงชวยเราตอไปอีก
ขอใหทานอธิษฐานเผื่อเราดวย เพื่อวาคนเปนอันมากจะไดขอบพระคุณ
เพราะเรา เนื่องจากพระคุณทีท่ รงประทานแกเรา อันเปนการ
ทรงตอบคําอธิษฐานของคนเปนอันมากนั้น (2 โครินธ 1:10-11)

ฤดูหนาวป ค.ศ. 2014 เปนปที่แสนลําเค็ญเพราะนอกจากจะมีหิมะและน้ําแข็งแลว
แคธรีนภรรยาของผมยังตองเขาโรงพยาบาลสาม
สัปดาหและกลับบานโดยไมมีทีทาวาจะดีขึ้น อีก
ขอคิดสําหรับวันนี้
สองสัปดาหตอมาเธอก็เสียชีวิต
คําอธิษฐานจากเพื่อนๆ
ระหวางวันเวลาที่ภรรยาปวยหนักซึ่งมีเพียง
เปนพลังยิ่งใหญใน
ความหวังเลือนรางนั้น ผมทําทุกอยางที่จําเปนเพื่อ
การบําบัดรักษา
ชวยเหลือเธอ หลายครั้งผมคิดถึงคําพูดของเปาโล
ที่เขียนไปถึงเพื่อนๆ ที่เมืองโครินธเพื่อเตือนพวกเขาใหรําลึกถึงความทุกขลําบากของทาน
ในสถานการณเชนนั้นทานบอกวารูสึก “หนักใจเหลือกําลัง จนเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิต
รอดมาได” (2 โครินธ 1:8) สถานการณที่ผมประสบอยูนั้นก็ทําใหผมหนักใจมากเชนกัน
แตไมเหมือนของเปาโล ตลอดหลายสัปดาหนั้นเมื่อมีโอกาสผมจะไปที่คอมพิวเตอรและ
อานคําหนุนใจที่หลั่งไหลมาจากทั่วโลก แสดงวามีหลายคนกําลังอธิษฐานเผื่อเราอยู และ
เมื่อคิดถึงคําพูดที่เปาโลกลาวไวอีกที่หนึ่งวา “คําอธิษฐานของพวกทานชวยเรา” อานแลว
ทําใหผมมีกําลังใจเขมแข็งขึ้น
ถาเรากับเพื่อนๆ เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการอธิษฐาน ก็เทากับสรางพันธะทางใจ
ที่เขมแข็งเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันทําใหเรามีกําลังใจ สามารถแบกไดไมวาภาระจะหนัก
แคไหน
อธิษฐาน พระบิดาเจา ขอบพระคุณสําหรับพันธะทางใจในการอธิษฐานของเพื่อนๆ ที่มี
ความหวงใย อธิษฐานในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ฮาวารด คูป (เค็นทักกี)้
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ดูแลคนรักซึ่งกําลังปวยหนัก
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ทรัพยที่ซอนไว

วันพฤหัสบดี อาน มัทธิว 25:14-29
คนที่ไดรับตะลันตเดียวไดขุดหลุมซอนเงินของนายไว (มัทธิว 25:18)

เมื่อหลายปกอนดิฉันสะสมเหรียญดอลลารโบราณไวในกลองและซอนไวทหี่ องใตดิน
ตอมาภายหลังเพื่อนคนหนึ่งชวนลูกสาว
ของดิฉันใหรวมเดินทางไปทําพันธกิจ
ขอคิดสําหรับวันนี้
การรักษาผูเจ็บปวยที่ประเทศจาไมกา
ขาพเจาจะคนพบของประทานจาก
1 สัปดาห ขณะที่เราสงสัยวาจะระดม
พระเจาที่เอาไปซอนไวไดที่ไหน
ทุนเพื่องานนี้ไดอยางไร ดิฉันนึกไดวา
ตนเองสามารถเอาดอลลารเกาที่สะสมไวออกขายทางอินเทอรเน็ต ตอนที่เอาดอลลารออกจาก
กลองที่เขรอะฝุน ดิฉันคิดถึงครั้งหนึ่งซึ่งเคยชื่นชมที่ไดเอา ออกมาแสดงและคิดถึงคําอุปมา
เรื่องเงินตะลันตที่คนรับใชเอาเงินของนายไปซอนไวจึงรูสึกวาตนเองก็เอาสมบัติไป “ซอน”
ไวที่หองใตดินเหมือนกัน เมื่อคนใชอีกสองคนสามารถนําไปลงทุนทําอยางอื่นที่มีผลตอบแทน
ที่ดีกวา ดิฉันขายดอลลารโบราณไปไดไมนานก็มีเงินพอสําหรับใหลูกสาวเดินทางไปทําพันธกิจ
ชวยเด็กกําพรา เปนผูชวยทันตแพทยและไปเยีย่ มผูปวยในสถานพยาบาลแหงหนึ่ง เธอ
กลับมาดวยใบหนายิ้มแยมแจมใสและดูเปลี่ยนไปมาก
การขายสินคาทางอินเทอรเน็ตซึ่งดิฉันทําเปนงานอดิเรก เชน การขายของที่สะสมไวใน
หองใตดิน หองใตหลังคาหรือในหองสวนตัวเพื่อบริจาคสนับสนุนพันธกิจตามโครงการ
ของคริสตจักร นอกจากนี้แลวดิฉันยังมีสวนชวยสรางทุนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่
เดินทางไปทํางานเพื่อมนุษยธรรมดวย เราพยายามระดมทุนเปนเวลาหาปและไดเงินมาก
กวา 25,000 ดอลลาร การที่ดิฉันขุด “ตะลันตที่ซอนไว” ออกมาใชทําใหสามารถเก็บเกี่ยว
รางวัลมากกวาที่คิดไวอยางคาดไมถึง
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูท รงจัดสรรดวยพระทัยเมตตา ขอบพระคุณสําหรับความรัก
ความเมตตาและความตั้งใจรับใชดวยตะลันตที่พระองคทรงประทานให ขอใหขาพระองค
ทั้งหลายไดแบงปนของประทานเหลานี้กับผูอื่น ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ซินเธีย ซิมเบลแมน-เบอร (แคนซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังเดินทางไปทําพันธกิจ

14

ของประทานยิ่งใหญ

วันศุกร อาน ปฐมกาล 2:7-15
แผนดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้นเปนของพระเจา
ทั้งพิภพกับบรรดาผูท ี่อยูในพิภพนั้น (สดุดี 24:1)

11 มี.ค
2016

วันกอนดิฉันออกเดินตอนเชาผานบริเวณที่เต็มไปดวยตนไมสวยๆ พอเดินตอไป
ก็สังเกตเห็นไดทันทีวามีขยะรกรุงรังเกลื่อนอยูรอบๆ ซากสิ่งกอสรางที่ยาวเหยียด เห็น
แลวทําใหคิดถึงเพลงที่ชื่อ “พอรลาวีดา” แตงโดยมารกอส ไวเดิล ซึ่งบรรทัดหนึ่งบอก
วา “เราหยิบยืมสิ่งที่มีอยูตั้งแตปฐมกาลมาใชเปนของเรา”
ดิฉันชอบพูดบอยๆ วาการเปนคริสเตียนหมายถึงการอธิษฐาน กลับใจใหมและมี
ความสัมพันธใกลชิดพระเจาซึ่งก็ถูกตองแลว แตบางครั้งเราลืมพูดถึงเรื่องการดูแลสิ่ง
ที่พระเจาทรงสรางไวซึ่งมีความสําคัญและทรงใหเราหยิบยืมมาใช เหนือสิ่งอื่นใดเรา
ควรรําลึกถึงพระองคผูทรงมอบสิ่งเหลานั้นไวใหเราดูแลรักษาทุกวัน
พระเจาทรงสรางแผนดินโลกที่สวยงามดวยความรักและทรงมอบไวใหเราดูแล
รักษา แทนที่จะบอนทําลายหรือใชอยางไมบันยะบันยัง เราควรเอาใจใสดูแลและบํารุง
รักษาไวอยางทะนุถนอม
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูทรงสราง
ขาพเจาจะทําหนาที่เปนผูรับมอบ
ฉันทะเพื่อดูแลธรรมชาติที่พระเจา
โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายให
ทรงสรางไวอยางงดงามไดอยางไร
อุทิศตนเพื่อดูแลและปกปกษรักษา
สิง่ ที่พระองคทรงสรางไว อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คริสตี กาเบรียล ทาเวรัส โรดริเกซ (สาธารณะรัฐโดมินิกัน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน องคกรตางๆ ที่พิทักษรักษาสิ่งแวดลอม
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แรงกดดันจากคนรอบขาง

วันเสาร อาน 2 โครินธ 5:11-21
ผูใดอยูในพระคริสต ผูน ั้นก็เปนคนทีถ่ ูกสรางใหมแลว
สิ่งสารพัดที่เกาๆ ก็ลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น (2 โครินธ 5:17)
คนหนึ่งในงานเลี้ยงถามผมวา “ลองดูไหม”
“ไมหรอกครับ ผมไมเสพยาหรอก” ถึงจะถูกทดลองใหทําตัวเขากับฝูงชนแตผมก็
รูวาการเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดจะทําใหเกิดปญหาดานสุขภาพหลายอยาง หรือ
อาจจะกลายเปนคนเสพติดยาเลยก็ได แลวมันจะนําไปสูปญหาทางกฎหมายหลายอยาง
และถูกบันทึกประวัติวาเคยถูกจับ ผมตองการหลีกเลี่ยงการทําลายสุขภาพของตนเอง
และไมอยากทําลายฐานะทางสังคมของผม ยิ่งกวานั้นอีก ผมอยากวางแบบอยางเพื่อ
สะทอนความเชื่อของผมออกมาและอยากชวยคนอื่นใหหลีกเลี่ยงปญหาเหลานั้นดวย
ถึงผมจะมีจุดออนมากมายและไมใชคนดีพรอมทุกอยาง แตก็เชื่อวางใจวาผม
ถูกเรียกใหชวยเหลือประชาชนโดยประกาศใหรูวาผมตอตานพฤติกรรมเหลานั้น ใน
พระธรรม 2 โครินธ 5:17 สอนวาผมถูกสรางใหมในพระคริสตแลว จึงอยากมีชีวิต
เพื่อสะทอนพระฉายาของพระองคใหปรากฏ ถาเขาไปยุงกับการทําความผิด ผมตอง
กลับใจ ตองทูลขออภัยโทษและเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเสียใหม ถึงจะกาวหนา
และเขมแข็งในความเชื่อตอไปไดดวยความชวยเหลือของพระเจา
ความสัมพันธของผมกับพระคริสตมิใชแคเขาโบสถเพื่อรวมอธิษฐานอยางจริงใจ
ฟงการทรงนําของพระเจาและวางตัว
เปนแบบอยางแกผูอื่น แตตองกาวให
ขอคิดสําหรับวันนี้
ไกลยิ่งกวานั้น
วันนี้ขาพเจาจะวางแบบอยาง
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ ของการเปนคริสเตียนไดอยางไร
ทรงชวยขาพระองคทั้งหลายใหเปดใจ
รับการทรงแนะและทรงนําของพระองคเสมอ ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
วิลเลียม เจ. ธอมัส (แคนซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ถูกกดดันจากคนรอบขาง
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อาทิตยที่หาของเทศกาลมหาพรต

13 มี.ค
วันอาทิตย อาน เยเรมีย 29:10-14
2016
เรารูแผนงานทีเ่ รามีไวสําหรับเจา เปนแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไมใช
เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะใหอนาคตและความหวังใจแกเจา (เยเรมีย 29:11)
การวิ่งแขงทางไกลในปาเขาทําใหดิฉันอยูกลางภูเขาสโมกกีท้ ี่สวยงามของพระเจา
มีทางเสนหนึ่งซึ่งดิฉันชอบเพราะสามารถมอง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขามไปดูบริเวณที่อยูไกลหลายไมลขางหนา
พระเจาจะทรงอยูดวย
ทุกระยะในชีวิตของขาพเจา โนน เชาวันหนึ่งหลังฝนตกมีหมอกลง เมื่อ
มองดูไกลๆ ไปขางหนา เห็นมีหมอกปกคลุม
เทือกเขาเต็มไปหมด เหลือแตที่อยูใกลที่สุดเทานั้นที่พอมองเห็นได สวนสันเขาที่ดิฉัน
รูจักดีเห็นอยูไกลลิบขางหนาโนน
พวกเราสวนใหญอยากมองไกลกวาปจจุบันเหมือนที่ดิฉันอยากมองเลยเทือกเขา
ซึ่งอยูใกลที่สุด ดิฉันคิดถึงชีวิตหลังเกษียณและนึกสงสัยวา ดิฉันลงทุนไวมากพอ
แลวหรือ สุขภาพจะกลายเปนปญหาหรือไม ฉันจะยังพึ่งตนเองไดอยูหรือจะตองอาศัย
ผูอื่น ไมวาจะมีอายุแคไหน เราทุกคนยอมมีความวิตกกังวลถึงชีวิตในอนาคตดวยกัน
ทั้งนั้น ดิฉันไดบทเรียนจากประสบการณที่มองไมเห็นสันเขาครั้งนั้นวา ถึงเราจะมอง
ไมเห็นแตก็รูวาพระเจาทรงมีแผนการสําหรับอนาคตของเรา และถึงแมเวลานั้นจะมี
สิง่ ทาทายหลายอยางเกิดขึ้น เราก็มั่นใจไดวาพระเจาจะประทับอยูดวยชวยดูแลเราให
ผานพนไปจนได
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต ขาพระองคทั้งหลายก็จะ
ขอบพระคุณพระองค ขาพระองคเบาใจที่รูวาพระองคจะทรงอยูดวยทั้งในยามทุกขและ
ยามสุข อธิษฐานในนามพระเยซูพระบุตรของพระองค อาเมน
จูเลีย โจนส ไพรซ (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังเตรียมตัวเกษียณจากงาน
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14 มี.ค
2016

พระพรของพระเจา

วันจันทร อาน เศฟนยาห 3:9-20
พระเจาทรงเปนดวงอาทิตยและเปนโล พระองคทรง
ปูนความชอบและเกียรติ พระเจามิไดทรงหวงของดีอันใดไวเลย
จากบุคคลผูเดินอยางเที่ยงธรรม (สดุดี 84:11)

หลายปมานี้ทัศนคติของผมเรื่องพระพรของพระเจาเปลี่ยนไป ผมเคยเชื่อวาการ
ไมเชื่อฟงพระเจาทําใหพระองคระงับพระพรเสียเพื่อให
ขอคิดสําหรับวันนี้ เรากลับใจใหม ขณะที่เชื่ออยูอยางนี้ผมนึกขึ้นไดวา
ขาพเจาเปดใจรอรับ
ที่จริงแลวทัศนคติและการกระทําของเราตางหากอาจ
พระพรหรือไม
เปนอุปสรรคขัดขวางไมใหเราไดรับพรที่เต็มขนาด
ถึงความรักจากครอบครัวและมิตรสหายเปนพระพรยิ่งใหญอยางหนึ่งก็จริง แตที่
สําคัญกวานั้นก็คือพระเจาทรงเปนความรัก ผมพบวาตนเองไดรับพระพรบอยที่สุดเมื่อ
ผมมีความอดทน มีความรักและความเมตตา แตไดรับพรนอยที่สุดเมื่อผมมีทัศนคติ
ไมดี ใชคําหยาบคายและทําโดยไมคิดพิจารณาใหรอบคอบหรือไมประพฤติตนตอ
ผูอื่นดวยความเคารพและนับถือ
พระพรของพระเจาไหลเขามาในชีวิตผมเหมือนน้ําไหลมาตามทอ พระพรของ
พระเจาจะไหลสะดวกหรือสะดุดนัน้ อยูที่ทัศนคติและการกระทําของผม ปจจุบันนี้ผม
คอยถามตัวเองเปนประจําวา ทัศนคติและการกระทําของผมนั้นคอยอุดตันทอพระพร
ของพระเจาหรือวาชวยใหไหลคลอง
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดใหขาพระองคทั้งหลายเปดใจรอรับพระพรของพระองค
เพื่อจะแบงปนแกผูอื่นไดโดยไมติดขัด ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
วิลเลียม จอรจ กอสลิง (ออสเตรเลียตะวันตก ออสเตรเลีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครอบครัวของเรา
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แขงกันเปนคนสุดทาย

15 มี.ค
2016

วันอังคาร อาน ฟลิปป 2:1-11
ผูใดที่เปนนายใหญในพวกทาน ผูนั้นยอมตอง
รับใชทานทั้งหลาย ผูใดจะยกตัวขึ้น ผูนั้นจะตองถูกเหยียดลง
ผูใดถอมตัวลง ผูนั้นจะไดรับการยกขึ้น (มัทธิว 23:11-12)
“ใครไปถึงรถกอนเปนผูชนะ” ลูกๆ อายุสี่ขวบและหกขวบของดิฉันวิ่งออกจาก
ประตูลงบันไดไปขางลางและขามถนนไปที่ประตูรถซึ่งอยูดานขาง คนที่มาถึงกอนตะโกน
บอกคนที่ตามมาวา “ฉันชนะแลว” ทําใหอีกคนรองไหเพราะผิดหวัง หลังจากเปดประตู
รถแลวทั้งสองก็เริ่มแขงขันกันอีกวาใครจะรัดเข็มขัดที่นั่งไดเร็วกวากัน มีอยูวันหนึ่ง
สามีของดิฉันบอกพวกเขาวาพระเยซูตรัสดังนี้ “คนที่เปนคนสุดทายจะกลับเปนคนตน
และคนที่เปนคนตนจะกลับเปนคนสุดทาย” (มัทธิว 20:16) ตั้งแตนั้นมาทั้งสองตางไม
ยอมจับหัวเข็มขัดมาคาดจนกวาอีกคนหนึ่งจะคาดกอน จนดิฉันคิดวาตลอดวันนั้นเรา
คงไมไดขับรถไปไหน ถึงดิฉันจะไมชอบจอดรถรออยูอยางนั้นแตก็พอใจตรงที่พวกเขา
เอาบทเรียนที่ไดรับมาประยุกตใช แมวาจะคอนขางทําตามตัวอักษรไปสักหนอยก็ตาม
บอกตามตรงวาดิฉันเองไมชอบเปนคนสุดทาย ไมอยากเสียอะไรไป แตพระเยซู
ตรัสไวชัดเจนวาคนทีถ่ อมตนจะไดรับการยกยองในที่สุด ในขอพระคัมภีรสําหรับอาน
วันนี้เปาโลสอนคริสเตียนใหคิดถึงคนอื่นกอน ถาดิฉันอยากใหชีวิตของตนเองเหมือน
ชีวิตของพระเยซูมากขึ้น ดิฉันก็ตองลดความอยากเปนคนแรกเสีย ที่ดิฉันอยากเปน
คนสุดทายเหมือนลูกสองคนตอนรัดเข็มขัดนั้นไมใชเพราะคิดถึงตนเอง แตเพราะคิดถึง
คนอื่นมากกวา
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ถาขาพระองค
ทั้งหลายอยากเปนที่หนึ่ง โปรดเผยใหรูวา ถาเราคิดถึงคนอื่นกอน เราจะ
จะถอมใจรับใชผูอื่นไดอยางไร อธิษฐานใน เปนเหมือนพระคริสตมากขึ้น
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลิซา บารเทลต (เพ็นซิลวาเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใหถอมใจยอมใหคนอื่นเปนที่หนึ่ง
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2016

ปรับวิธีภาวนาธิษฐาน

วันพุธ อาน สดุดี 119:10-16
ถอยคํานั้นอยูใกลทานทั้งหลายมาก อยูในปากของทาน และอยู
ในใจของทาน ฉะนั้นทานจึงกระทําตามได (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:14)
ตอนที่หันมาใชหองชั้นบนเปนแหลงอาหารฝายจิตวิญญาณใหมๆ ดิฉันขี้เกียจ
เกินไปที่จะเปดขอพระคัมภีรที่แนะใหอานตอนเริ่มภาวนาแตละวัน (ซึ่งเปนความเขาใจ
ผิดและแกไขแลวตั้งแตนั้น) ถาจะอธิษฐานตาม ”เปาหมาย” ของแตละวันดิฉันใชเวลา
สั้นๆ เทานั้น แตเพราะดิฉันประทับใจในความรูและความเชื่อแทที่คริสเตียนทั่วโลก
ชวยแบงปนและชวยเปลี่ยนชีวิตจิตวิญญาณทําใหดิฉันรักการภาวนาและอธิษฐานตาม
เปาหมายทุกวัน
เมื่อเร็วๆ นี้ดิฉันปรับเปลี่ยนขั้นตอนการภาวนาเสียใหมโดยอานขอพระคัมภีร
ประจําวันแลวนั่งหลับตาคิดเพื่อเขียนบทภาวนาของตนเอง คิดถึงสถานการณในชีวิต
ที่เคยนําขอพระคัมภีรไปประยุกตแลวหรือจะประยุกตตอไปในวันหนา ดิฉันพยายาม
กลั่นกรองบทภาวนาดังกลาวเพื่อเขียน “ขอคิดสําหรับวันนี้” หรือคิดถึงกาวใหมๆ ที่
จะทําตอไป ดิฉันอธิษฐานเผื่อกลุมคนที่ตั้งเปาหมายไวหรือสถานการณในชีวิตที่ดิฉัน
ตองพึ่งพลังจากพระเจาเปนพิเศษ แลวจบดวยการอานขอพระคัมภีรประจําวัน เดี๋ยวนี้
ดิฉันไดรับพระคุณสองชั้นทุกครั้งที่ใชคูมือภาวนาหองชั้นบน
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขอบพระคุณสําหรับโอกาสได
พระวจนะของพระเจาเปนโคม
รวมแบงปนการอานพระคัมภีร
สําหรับเทาของเราและเปนความสวาง
แนวใหมทุกวัน ในพระนาม
แกมรรคาของเรา (ดู สดุดี 109:105)
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูอานหองชั้นบนทั่วโลก
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คารลา แฮดดริกซ (ฟลอริดา)

ทรงเปรมปรีดิ์เพราะเรา

17 มี.ค
2016
วันพฤหัสบดี อาน เยเรมีย 9:23-24
ในวันนั้น เขาจะพูดกับเยรูซาเล็มวา... พระเยโฮวาหพระเจาของเจา...
พระองคจะทรงรื้อฟนเจาใหมดวยความรักของพระองค พระองคจะ
ทรงเริงโลดเพราะเจาดวยรองเพลงเสียงดัง (เศฟนยาห 3:16-17)
จําไดวาครั้งแรกที่ไดอุมลูกสาวเพิ่งคลอดออกมา ผมแสดงความยินดีกับเธอ
ดวยการรองเพลง อธิษฐานและโมทนาพระคุณ
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระเจาดวยความยินดีจนน้ําตาไหล ผมอุมลูกนอย
และเตนไปรอบๆ หองในโรงพยาบาล
พระเจาทรงอยูใกล ทรง
ตลอดหลายปที่เธอกําลังเติบโตเราก็ยัง
ชื่นชมยินดีเพราะขาพเจา
เตนดวยกันอยู พอเธอโตขึ้นอีกหนอยผมจะอุม
เธอขึ้นมากอดไวแนน รองเพลงใหฟงดวยดีใจที่เธอมีชีวิตอยู เมื่อไมนานมานี้เองผม
ขอใหเธอยืนบนเทาของผมพรอมกับเตนดวยกัน ผมกอดเธอไวแนนแลวเตนชาๆ ไป
รอบหองดวยใจเบิกบานและชื่นชมยินดีอีกครั้ง
พระคัมภีรบอกเราวาพระเจาทรงเปรมปรีดิ์เพราะบุตรของพระองค พระเจาทรง
ชื่นชมยินดีเพราะพวกเรา พระคัมภีรสัญญาวาความรักและความใกลชิดของพระเจามี
อยูอ ยางมั่นคงจนเราสามารถรูสึกไดวาพระผูสรางทรงประทับอยูดวยเวลาที่เรามีความสุข
ผานมาทางพระพรมากมายในแตละวัน เชน การมีสัตวเลี้ยงเปนเพื่อน ไดชมความงาม
ยามรุงอรุณ หรือมีเพื่อนมาเยี่ยมโดยไมรูตัว แมแตวันที่ไมมีอะไรชวยใหสัมผัสความ
รักของพระเจา เราก็ยังมีความสุขไดเพราะรูความจริงวาความซื่อสัตยของพระเจานั้น
มั่นคงและวางใจได ทําใหรูวาความรักของพระองคจะตามมา แมวันใดที่เรารูสึกวาถูก
ทอดทิ้งใหวาเหว พระสัญญาของพระเจาจะนําความหวังมาใหและทาชวนเรากาวเดิน
ตอไป
อธิษฐาน พระเจาพระบิดา วันนี้ขอใหขาพระองคทั้งหลายรูวาพระองคประทับอยูดวย
ขอบพระคุณที่ทรงปติยินดีและรักขาพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เรตต วิลสัน (เซาธคาโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เด็กๆ ที่ขาดความรักจากพอแม
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ฝกวิญญาณ
18 มี.ค
วันศุกร อาน ยากอบ 2:14-26
2016
จงยกมือที่ออนแรงขึ้น และจงใหหัวเขาทีอ่ อนลามีกําลังขึ้น
และจงทําหนทางใหตรงเพื่อเทาของทานเดินไป เพื่อวา
ขาที่เขยกนั้นจะไดไมเคล็ด แตจะหายเปนปกติ (ฮีบรู 12:12-13)
ตอนอายุ 52 ป ดิฉันตัดสินใจซื้อจักรยาน ถึงจะรักการปนจักรยานเสมอแตก็
ไมไดขี่มานานกวา 20 ปแลว ดิฉันพบวา
ขอคิดสําหรับวันนี้
หัวเขามีปญหาจึงเปนหวงวาการขี่จักรยาน
วันนี้ขาพเจาจะทําอะไรเพื่อฝก อาจจะทําใหแยลงไปอีก แตหลังจากขี่อยาง
กลามเนื้อวิญญาณของขาพเจา
สม่ําเสมอไดหนึ่งเดือน หัวเขาของดิฉันก็
ดีขึ้นกวาเมื่อหลายปกอน การออกกําลังทําใหกลามเนื้อแข็งแรงและชวยพยุงหัวเขา
ของดิฉันทําใหลดอาการบาดเจ็บลง
การออกกําลังกายชวยใหรางกายแข็งแรงขึ้นไดฉันใด การออกกําลังวิญญาณก็
ชวยใหกลามเนื้อวิญญาณของเราแข็งแรงขึ้นไดฉันนั้น การศึกษาพระคัมภีร อธิษฐาน
และรวมสามัคคีธรรมกับเพื่อนคริสเตียนเปนการเริ่มตนที่สําคัญ แตก็ยังตองออกกําลัง
ความเชื่อของเราดวยวิธีอื่นๆ อีก
อาจจะหมายถึงการนําความจริงในพระคัมภีรไปประยุกตใช เชน ใหอาหารแก
เพื่อนบานที่ขัดสน เชื่อและทําตามการทรงเรียกใหเราทํางานหรือพันธกิจบางอยาง ถึง
เราจะรูสึกวาไมเกงพอที่จะทําหนาที่นั้น แตถาฝกออกกําลังความเชื่อ วิญญาณของเรา
จะเขมแข็งขึ้นเมื่อพบวาพระเจาทรงทํางานในเราและผานเรา ถาเราวางใจวาพระเจาจะ
ประทานความเขมแข็งให เราจะรูสึกอัศจรรยในผลที่เกิดขึ้น
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหใสใจดูแลสุขภาพวิญญาณ
ของขาพระองคเชนเดียวกับสุขภาพรางกาย เพื่อจะไดรับใชพระองคทั้งรางกายและ
วิญญาณของขาพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
โนรา แพสมอร (ควีนแลนด ออสเตรเลีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักปนจักรยาน
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ขอทรงโปรดและขอบพระคุณ

19 มี.ค
วันเสาร อาน สดุดี 107:1-9
2016
จงโมทนาขอบพระคุณพระเจาเพราะพระองคประเสริฐ
เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํารงอยูเปนนิตย (สดุดี 107:1)
ตอนเปนเด็กพอแมสอนผมใหรูความสําคัญของคําวา โปรด และ ขอบคุณ
ตลอด 60 ปที่ผานมารวมทั้งปนี้ดวย ผมรูจักพลังของสองคํานี้ซ้ําแลวซ้ําอีกทั้งจาก
การพูดคุยกันและจากการอธิษฐาน
เร็วๆ นี้เมื่อพิจารณาคําอธิษฐานประจําวันดูแลวจึงพบวาผมใชคําวาโปรดบอยๆ
และมากจริงๆ ถึงจะใชคําวาขอบพระคุณดวยแตก็ไมบอยเทาไรนัก ทําใหรูตัววาผม
วิงวอนและทูลขอพระเจามากกวาโมทนาพระคุณพระองคและพอใจในพระพรที่พระองค
ประทานให จึงตัดสินใจเริ่มพูดเบาๆ ตลอดวันวา “ขอบพระคุณ” ทุกครั้งผมจะรูสึก
วาพระเจาประทับอยูดวย หรือจะพบพระพรของพระองคไมอยางใดก็อยางหนึ่ง
ผลก็คือทําใหผมตั้งใจขอบพระคุณพระเจามากขึ้น พลังอันเกิดจากคําพูดงายๆ
ที่พอแมเคยสอนไวเมื่อหลายทศวรรษกอนโนนถูกนํากลับมาใชอีก การเปดใจยอมรับ
พระพรมากมายตลอดวันเชนนี้เปนตัวชวยใหรําลึกถึงการดูแลและการประทับอยูดวย
ของพระเจาอยางชัดเจนและนาชื่นใจ ถาทูลพระเจาวาขอทรงโปรดและขอบพระคุณ
เราจะรําลึกถึงพระคุณ สันติสุขและความรักมั่นคงที่ดํารงอยูเปนนิตย
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดปลูกจิตสํานึกของขาพระองคทั้งหลายใหรูจักขอบพระคุณ
เสมอเพื่อขาพระองคจะไดขอบพระคุณ
ขอคิดสําหรับวันนี้
สําหรับของประทานตางๆ รวมทั้งชีวิต
การขอบพระคุณคือสวนสําคัญ
ของขาพระองคที่ทรงประทานให ทูล
อยางหนึ่งในการอธิษฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ไมเคิล อาร. แมคเกา (เพ็นซิลวาเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ขอบพระคุณสําหรับพระพรที่ไดรับวันนี้
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อาทิตยทางตาล

วันอาทิตย อาน ลูกา 19:28-40
เมื่อเขากําลังแกลูกลานั้น พวกเจาของก็ถามเขาวา “ทานแกลูกลาทําไม”
ฝายเขาตอบวา “พระองคตองประสงคลูกลานี้” (ลูกา 19:33-34)
ถามีคนแปลกหนาเขามาหาผมและขอลูกลา (รถยนตหรือรถจักรยาน) อยางนั้น
ถาไมใชเรื่องคาขายก็ดูนาประหลาด ผมไมเคยเจอเรื่องเหมือนที่เกิดขึ้นกับเจาของลูกลา
ในพระธรรมลูกา 19 มากอน จนกระทั่งคืนหนึ่งที่อากาศหนาวจัดและผมกําลังเติมน้ํามัน
รถอยูที่ปมกลางทางระหวางรัฐ มีหญิงคนหนึ่งเขามาหา เธอแนะนําตัวเองอยางสุภาพ
แตผมรูวาการสนทนาจะลงเอยอยางไร ความสงสัยของผมเปนความจริงเมื่อเธอเอย
ปากขอเงิน ผมจึงปฏิเสธและเติมน้ํามันตอไป
ขณะที่ผมจายคาน้ํามันรถ หญิงคนนั้นก็ออกปากขอเงินกับลูกคาอีกคนหนึ่งซึ่ง
เขาก็ใหเงินเธอไปจํานวนหนึ่ง ผมเดินกลับมาที่รถของผมพรอมกับสายศีรษะ เพราะ
คิดวาการทําเชนนั้นเสียเงินเปลาๆ พอหญิงแปลกหนาคนนั้นเปดประตูรถตูของเธอก็
เห็นเด็กนอยสองคนยิ้มอยางดีใจและขอบคุณที่ไดรับอาหาร ที่แทเธอก็ตองการเงิน
สําหรับซื้ออาหารใหลูกๆ นั่นเอง
ปรากฏวาวันนั้นสิ่งที่ผมเจอดวยตาตนเองเปนเรื่องเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับเจาของ
ลูกลาในพระคัมภีรที่อานวันนี้ ผูที่ผมเห็นวาเปนคนแปลกหนาเขามารบกวนที่แทก็คือ
คนที่มีความจําเปน ผมจึงมุงมั่นจําใสใจวาเมื่อใดที่เราชวยเหลือคนขัดสนที่อยูรอบตัว
ก็เทากับรับใชพระคริสตดวย
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอทรงเปดตาขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายใหเห็นวาความขัดสนของประชาชนคือ
วันนี้พระเจาทรงเรียก
ความขัดสนของพระองคดวย โปรดใชขาพระองค
รับใชพระองคดวยการรับใชผูอื่นเสมอ ในพระนาม ขาพเจาใหรับใชผูใด
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
โจนาธาน เรดดิง (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน พอแมที่เลี้ยงลูกอยางอัตคัดขัดสน
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เราเปนผูเลือกเอง
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วันจันทร อาน โรม 5:1-5
เรารูวาพระเจาทรงชวยคนทีร่ ักพระองค
ใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงทีพ่ ระองค
ไดทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค (โรม 8:28)
เมื่อไมนานนี้แพทยวินิจฉัยวาจูลีลูกสาวของเราเปนมะเร็งชนิดรายแรงในสมอง
และคาดวาเธอจะมีชีวิตอยูไดอีกสองปเทานั้น
ขอคิดสําหรับวันนี้
ถึงแมแพทยจะวินิจฉัยเชนนี้ จูลีก็ตัดสินใจวา
จะเชื่อและวางใจในพระวจนะของพระเจา (บท ขาพเจาสามารถวางใจใน
พระเจาไดทุกสถานการณ
ภาวนาของเธออยูในหนาตอไป)
ทุกเชาและเย็นเธอจะฟงพระวจนะใน
พระคัมภีรและภาวนาถึงเรื่องนั้นๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน เธอตัดสินใจมองชีวิตใน
แงดีและวางใจวาพระเจาจะทรงรักและทรงนําชีวิตเธอตลอดไป หลายคนประหลาดใจ
ในทาทีของจูลี แตเธอรูวาพระเจาทรงดูแลเธอเปนอยางดี
ชีวิตคนเราเต็มไปดวยสิ่งที่นาอัศจรรยใจ ไมมีอะไรแนนอนและมีความทาทาย
อยูม ากมาย และเราสามารถเลือกไดวาจะตอบสนองสิ่งเหลานั้นอยางไร เราสามารถ
แสดงความโกรธเคืองและขมขื่น หรือเลือกที่จะวางใจในพระสัญญาของพระบิดาผูสถิต
ในสวรรคผูทรงเปนความรัก ถึงเราจะไมทราบวามีอะไรรออยูขางหนาจูลี แตไมวาอะไร
จะเกิดขึ้นในอนาคต เราก็รูวาพระเจาทรงประทับอยูกับเธอและกับเราทุกคนเสมอ
อธิษฐาน พระเจาขา ขอบคุณที่ขาพระองคทั้งหลายวางใจในพระองคไดทุกสถานการณ
ถึงขาพระองคทั้งหลายไมรูวาอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต แตก็รูวาความรักของพระองค
มีอยูไมรูสิ้นสุด ขอบพระคุณที่ทรงสัญญาจะประทานความหวังและสันติสุขแกขาพระองค
ทั้งหลาย ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ดอนนา เอลิสัน (วอชิงตัน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ปวยดวยโรคมะเร็ง
* จูลี ลูกสาวของดอนนาเสียชีวิตระหวางการจัดทําบทภาวนาฉบับนี้
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มะเร็งเปลี่ยนชีวิตของดิฉัน

วันอังคาร อาน อิสยาห 40:28-31
แตเขาทั้งหลายผูร อคอย พระเจาจะเสริมเรี่ยวแรงใหม
เขาจะบินขึ้นดวยปกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและ
ไมเหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไมออนเปลี้ย (อิสยาห 40:31)

เดือนมีนาคม ค.ศ. 2014 แพทยวินจิ ฉัยวาดิฉนั เปนมะเร็งในสมอง ชีวิต ความฝน และ
เปาหมายของดิฉันเปลี่ยนไปทันที แพทย
แจงวาหลังจากดูผลเอ็กซเรยแลว ทานคิด
ขอคิดสําหรับวันนี้
วาดิฉนั จะตองนอนเตียงพยาบาล แตดิฉัน
เราสามารถรับกําลังใจจากคนรอบขาง
ตัดสินใจตอสูกับมะเร็งนี้ตามความสามารถ
และจากวีรชนในพระคัมภีรที่มี
ที่พระเจาประทานให วิธีหนึ่งก็คือพึ่งพระความเชื่อมั่นในพระเจา
สัญญาของพระเจา เนื่องจากดิฉันเติบโตใน

ครอบครัวคริสเตียน พระวจนะของพระเจาจึงซึมซาบอยูในความคิดและจิตใจ คุณแมกับดิฉัน
อานพระคัมภีรและอธิษฐานดวยกัน (สดุดีบางบทที่ดิฉันชอบอานคือบทที่ 91 และ 121) ดิฉันมี
ครอบครัวคอยใหกําลังใจและรูวามีคนทั่วโลกอธิษฐานเผื่อ นอกจากนี้ดิฉันตองระมัดระวังความคิด
บางอยางที่เกิดขึ้นไดงายๆ เชน ความรูสึกสิ้นหวัง ทอถอยและยอมแพ ดิฉันจะจมอยูในความ
รูสึกแบบนี้ไมได บางครั้งเมื่อรูขาวไมสูดีวามะเร็งกําลังลุกลามมากขึ้น ถึงดิฉันอยากจะหยุดมัน
ก็ทําไมได แตไมวาจะมีอะไรเกิดขึ้นดิฉันจะวางใจในพระเจาเพราะรูวาพระองคมิเพียงแตรักดิฉัน
เทานั้น แตทรงรูดวยวาดิฉันกําลังเผชิญอะไรอยูและทรงมีแผนการสําหรับชีวิตของดิฉัน ดิฉันจึง
วางใจในพระองคและพึ่งพระสัญญาในพระคัมภีรซ ึ่งมีความหมายมาก ดิฉันตองรําลึกอยูเสมอวา
พระเจาทรงประทับอยูกับดิฉัน ณ ตรงนี้ทุกวันและทุกเวลา
ระหวางที่เต็มไปดวยความทุกข ดิฉันคิดถึงเรื่องวีรชนในพระคัมภีรที่พึ่งพระเจาอยางสุดจิต
สุดใจ ดิฉันคิดวาถาตนเองอยูในถ้ําสิงโต (ดาเนียล 6) หรือถูกโยนลงในเตาไฟที่ลุกโชน (ดาเนียล 3)
ก็คงจะตกใจสุดขีด แตพระคัมภีรไมไดบอกวาวีรชนเหลานั้นกรีดเสียงรองดวยความตกใจหรือ
พยายามหลบหนี ทั้งนี้ก็เพราะทานรูจักพระเจา วางใจในความรักและการคุมครองของพระองค
ตัวอยางของพวกทานชวยดิฉันใหยืนหยัดมั่นคงในพระเจา
ดิฉันไมทราบวาเรื่องของตนเองจะจบลงอยางไร รูแตวาดิฉันจะสูตอไปทุกยางกาว โดย
ทุกอยางที่มีอยูแ ละดวยความวางใจในพระเจาพระผูชวยใหรอดของดิฉนั
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงประทานความเขมแข็งและอดทนให เมื่อขาพระองค
ทั้งหลายประสบความทุกขลําบาก ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
จูลี ดักลาส (วอชิงตัน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ปวยดวยโรคมะเร็ง
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ความสวางของโลก

23 มี.ค
วันพุธ อาน ยอหน 1:1-5
2016
อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายวา
“เราเปนความสวางของโลก ผูที่ตามเรามาจะไมเดินในความมืด
แตจะมีความสวางแหงชีวิต” (ยอหน 8:12)
ศิษยาภิบาลของเราจัดนมัสการ โดยเรียงโตะเปนรูปกางเขนขนาดใหญและนํา
ขนมปง ถวยเหลาองุน เทียนหลายเลมวางไวบนโตะดังกลาว ระหวางพิธีมหาสนิททาน
ใหเรานั่งรอบๆ ไมกางเขน ใหเรายื่นขนมปงและเหลาองุนจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
ตอๆ กันไปแสดงวาใหรับใชกันและกัน หลังพิธีมหาสนิทแลวก็อานขอพระคัมภีรหลาย
ขอ เมื่ออานจบแตละขอทานจะใชคันทองเหลืองตรงปลายมีถวยดับเทียนทีละเลม ขณะ
ที่ผมสังเกตถวยขนาดเล็กครอบลงบนเปลวเทียนเพื่อดับไฟ ใจผมคิดถึงความจริงฝาย
วิญญาณอยางหนึ่งวา ถาเราจะเปนแสงสวางของพระคริสตในโลกนี้แลว เราตองมีแหลง
พลังที่ใหชีวิตจิตวิญญาณ ถาไมมีพระวิญญาณของพระเจาชวยฟนพลังใหอยางตอเนื่อง
แลวความสวางของเราจะหรี่ลง
เราไดรับการฟนพลังวิญญาณจากการแบงปนในการนมัสการ เชน จากการอธิษฐาน
อานพระคัมภีร รองเพลงนมัสการบทที่สําคัญๆ จากการรวมสามัคคีธรรมกับเพื่อน
คริสเตียน จากการกระทําดวยความรักและรับใชผูอื่น ถาเราไดรับพระคุณจากการ
กระทําดังกลาวแลว ไฟของเราจะสวางจาไมดับวูบลง
อธิษฐาน ขาแตพระเจาแหงชีวิตและความสวาง โปรดฟนจิตวิญญาณของขาพระองค
ทั้งหลายดวยพลังจากพระวิญญาณขอคิดสําหรับวันนี้
บริสุทธิ์ที่ทรงประทับอยูดวย ขอชวย
ใหชีวิตของขาพระองคสองแสงแหง
ความสวางของพระเจาผูประทาน
ความรักของพระองคใหบรรเจิดจา ใน
ชีวิตและความรักจะสองสวาง
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ในความมืดทุกแหงหน
เอเวอรารด แบล็คแมน (ควีนแลนด ออสเตรเลีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่สงสัยและสิ้นหวัง
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24 มี.ค
2016

พฤหัสบดีกอนวันอีสเตอร

วันพฤหัสบดี อาน ยอหน 6:53-57
ผูท ี่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเรา
ผูน ั้นก็อยูกับเราและเราอยูกับเขา (ยอหน 6:56)
คืนกอนที่พระเยซูจะถูกตรึง พระองคทรงลางเทาพวกสาวกและหักขนมปงเสวย
รวมกับพวกเขา พระองคทรงทราบลวงหนาแลววาพวกสาวกจะประสบความทุกขลําบาก
จึงสอนวา “จงเขาสนิทอยูใ นเรา และเราเขาสนิทอยูในทาน” (ยอหน 15:4) คําวา “เขาสนิท”
สะดุดตาดิฉันและอยากรูนักวาพระองคทรงหมายความวาอะไร อยางหนึ่งซึ่งปรากฏชัด
ตอดิฉันก็คือ วิธีที่พระเยซูใชอธิบายความหมายใหพวกสาวกเขาใจโดยตรัสวาเหลาองุน
และขนมปงที่พวกเขาดื่มและกินคือพระโลหิตและพระกายของพระองค เมื่อพวกเขาดื่ม
และกินแลวพระเยซูจะทรงติดสนิทกับพวกเขา และเมื่อดิฉันกลับไปอานพระกิตติคุณ
ทั้งสี่เลมก็พบวาที่พระเยซูทรงศึกษาพระคัมภีร นมัสการ อธิษฐาน นั้นเปนการสราง
แบบอยางไวใหเราเขาสนิทอยูในพระองค
การเขาสนิทอยูในพระเยซูทําใหวิญญาณของเราไดรับพลัง เมื่อคิดถึงชีวิตของ
ตนเองดูแลวก็พบวาถาวิญญาณของดิฉันออนแอลงเมื่อใด เมื่อนั้นดิฉันจะรูสึกตัววา
เปนเพราะดิฉันไมไดเขาสนิทอยูในพระเยซูอยางจริงใจ
แตละวันเรามีโอกาสเชื่อฟงคําสั่งสอนของพระเยซูที่ใหเราเขาสนิทอยูในพระองค
การรับศีลมหาสนิท การอานพระคัมภีรเปนประจํา การอธิษฐานและนมัสการมิใชเปน
เพียงความเคยชินฝายวิญญาณที่ดีเทานั้น แตเปนการเชิญชวนเราใหเขาสนิทอยูใน
พระคริสตเหมือนที่พระองคทรงเขาสนิทอยูในเรา
อธิษฐาน พระเจาขา โปรดชวยขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายใหเขาอยูในพระเยซูคริสตเพื่อวา
คุณจะเชิญพระเยซูใหมีสวน
พระองคจะทรงมีสวนทั้งในความคิด การ
ในชีวิตของคุณไดอยางไร
กระทําและคําพูดของขาพระองคทั้งหลาย
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
วิคกี ไฮนส (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เชิญศีลมหาสนิท
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วันศุกรประเสริฐ

25 มี.ค
วันศุกร อาน โรม 8:1-11
2016
ขอใหเราทัง้ หลายจงมีใจกลาเขามาถึงพระที่นั่งแหงพระคุณ
เพื่อเราจะไดรับพระเมตตาและจะไดรับพระคุณ
ที่จะชวยเราในขณะที่ตองการ (ฮีบรู 4:16)
ป ค.ศ. 1989 เกิดแผนดินไหวอยางรุนแรงที่โลมาปรีตา ทําใหตึกรามบานชองและ
ทางดวนนีมิตซฟรีเวยถลม มีผูเสียชีวิต
ขอคิดสําหรับวันนี้
หกสิบสามราย ทุกชีวิตในบริเวณรอบๆ
อาวซานฟรานซิสโกตางก็ตะลึงงัน ขณะ
พระคุณและความรักของพระเจา
ที่ผูรอดชีวิตพยายามฟนฟูชีวิตขึน้ มาใหม ค้ําจุนขาพเจาไวทั้งวันนี้และทุกวัน
ความเจ็บปวดก็คอยๆ คืบคลานเขามา
เพื่อนรวมงานและดิฉันตกใจกลัวอยูหลายเดือน เมื่อเกิดอาฟเตอรชอ็ กที่ตามมาทุกครั้ง
หัวใจของเราแทบหยุดเตนเพราะกลัววา “ลูกขนาดใหญ” ที่นักธรณีวิทยาเตือนบอยๆ วา
มันจะเกิดขึ้น เพื่อนคนหนึ่งบอกวาเมื่อเกิดแผนดินไหว “ฉันอธิษฐานวา พระองคเจาขา
ขาพระองคขอโทษ” เพราะอันตรายขั้นปางตายเกิดขึ้นและเพราะไมรูจักพระคุณของพระเจา
ทําใหเธอกลัวการพิพากษาขึ้นมาทันที
ถาพระเจาทรงพิพากษาความบาปของเราแลวจะนากลัวยิ่งกวาแผนดินไหวเปนไหนๆ
แตพระองคไมทรงปรารถนาจะลงโทษเราหรอก พระเยซูคริสตพระบุตรของพระเจาทรงระงับ
การพิพากษาลงโทษใหเราแลว โดยทรงสิ้นพระชนมบนกางเขนของพวกโรมันเมือ่ หลายศตวรรษ
มากอนโนนและพระเจาทรงใหพระองคเปนขึน้ มาจากความตาย การพลีพระชนมของพระคริสต
ชวยปกปองเราจากผลของความบาปชั่วนิรันดร เหมือนอาคารมั่นคงแข็งแรงที่ตั้งอยูไดไม
ลมลงเมื่อเกิดแผนดินไหว ไมวาจะประสบวิกฤตกาลหรือเรื่องเลวรายใดๆ เราก็รูวาอันตราย
ขนาดใหญที่สุดนัน้ พระคริสตทรงทําใหหมดฤทธิ์แลว แทนที่เราจะถูกลงโทษ เราจะรูสึกเปน
สุขและยินดีโดยพระคริสตทรงชวยไว ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตที่จะมาถึง
อธิษฐาน พระเจาผูเมตตา เมื่อเหตุการณรายคุกคามชีวิตขาพระองคทั้งหลาย โปรดเตือน
ใหรูวาขาพระองครอดแลวดวยพระคุณของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
โคลัมบา ลิซา สมิธ (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังฟนสภาพจากภัยธรรมชาติ
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“วันเสาร”

26 มี.ค
วันเสาร ลูกา 23:44-56
2016
วันนั้นเปนวันจัดเตรียมและวันสะบาโตก็เกือบจะถึงแลว ฝายพวก
ผูหญิงทีต่ ามพระองคมาจากแควนกาลิลีก็ตามไปและไดเห็นอุโมงค
ทั้งไดเห็นเขาวางพระศพของพระองคไวอยางไรดวย (ลูกา 23:54-55)
สาวกของพระเยซูหัวใจแทบสลายเพราะไดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันศุกรประเสริฐ
แนละพวกเขาตองรูสึกพายแพ ทั้ง
ขอคิดสําหรับวันนี้
งุนงงและสงสัยวาพวกตนคงจะพบ
ประสบการณแหงความบาปและ
จุดจบเชนนั้นดวย
ความเศราที่มืดมน ชวยใหเราพอใจ
ตอนที่เลสลีลูกสาวของเรายาง
เขาสูวัยรุนเธอเขียนการตูนตอนที่
ความสวางของพระเยซูคริสต
พระเยซูทรงนั่งอยูในอุโมงคกอนศิลา
กอนใหญจะถูกกลิ้งออกไป พระองคทรงจองดูนาฬิกาขอมือและคิดวา “อีกกี่นาทีหนอ”
การตูนเรื่องนั้นชื่อวา “วันเสาร” ถึงดูแลวเหมือนไรเดียงสาที่วาดภาพพระคริสตผูทรง
ถูกตรึงอยางนั้น แตก็แสดงถึงความคาดหมายเหมือนที่ดิฉันรูสึกกอนถึงวันคืนพระชนม
เพราะเรารูเรื่องตอนตอไปแลวยอมมองเห็นลวงหนาถึงความชื่นชมยินดีที่พระเยซู
ทรงเปนขึ้นมาจากความตาย เราจึงอาจจะมองขามความโศกเศราและสิ้นหวังที่เกิดขึ้น
กับพวกสาวกของพระเยซูในวันเสาร เพราะเรารูแลววาตอไปอะไรจะเกิดขึ้น
ชวงตั้งแตวันศุกรประเสริฐถึงเชาวันอาทิตยอีสเตอรเปนชวงที่เหมาะเปนพิเศษ
สําหรับอดอาหาร ปฏิเสธตนเอง ไตรตรองถึงการพลีพระชนมของพระเยซู การอธิษฐาน
และการรอคอยเปนการฝกวินัยใหเราเตรียมตัวตอนรับความยินดีในวันคืนพระชนม
ถาเราตองการใหตนเองคืนชีพ เราจะตองรวมรับความโศกเศราเสียใจกอนหนานั้นดวย
ถาไมพบความมืดกอน เราก็จะไมดีใจที่ไดพบความสวาง
อธิษฐาน พระบิดาเจา โปรดชวยใหขาพระองคทั้งหลายกลาเผชิญความมืดในอุโมงค
วันนี้เพื่อจะไดพบความยินดีตอนเชามืดวันอีสเตอร ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เดวิด เทอรเนอร (เท็กซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน จิตรกรคริสเตียน
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วันคืนพระชนม

27 มี.ค
2016

วันอาทิตย อาน กาลาเทีย 2:15-20
พระองคผทู รงชุบใหพระเยซูคริสตเปนขึ้นมาจากความตายแลวนั้น
จะทรงกระทําใหกายซึ่งตองตายของทานเปนขึ้นมาใหม โดยเดชแหง
พระวิญญาณของพระองคซงึ่ ทรงสถิตอยูในทานทั้งหลาย (โรม 8:11)

ผมตายฝายวิญญาณโดยไมรูตัว ผมเติบโตในครอบครัวเครงศาสนาและไปโบสถทุกสัปดาห
นอกจากนั้นผมยังเขาโรงเรียนคริสเตียนตั้งแตชั้นประถมถึงมหาวิทยาลัย และคิดวาตนเองมีชีวิต
คริสเตียนที่ดีคนหนึ่ง ผมรักที่จะทํางานในคริสตจักร แลวก็ไดเปนศิษยาภิบาลในคริสตจักรใหญ
ขณะนั้นใจของผมเครงธรรมบัญญัติเสียจนแข็งกระดางและเย็นชาเหมือนกอนหิน ความสัมพันธของ
ผมกับภรรยาก็พลอยเย็นชาและไรชีวิตจิตใจไปดวย ผมตองการความชวยเหลือ แลวความชวยเหลือ
ก็มาแบบนาเยยหยัน คือตองพนจากหนาที่ศิษยาภิบาล
ระหวางสองสามปหลังจากชีวิตเกาตายไปแลว พระเจาทรงเปลี่ยนใหใหมโดยหลอหลอม
ความสัมพันธระหวางผมกับพระองคให “เปนขึ้นมาใหม” พูดไดวาพระเจาทรงชวยผมใหรอดโดย
ประหารชีวิตเกาของผมที่หลงผิดคิดวาตนเองเปนคนดีพรอมไมมีที่ติ แลวเปลี่ยนใหมใหมีชีวิตแหง
ความหวัง ทรงรื้อฟนความสัมพันธของผมกับภรรยาและใหทําพันธกิจใหม ปจจุบันนี้ผมเปน “คน
ที่ถูกสรางใหม” เหมือนที่เปาโลบอกไวในพระธรรม 2 โครินธ 5:17
ขณะที่พระเยซูถูกตรึงบนกางเขน เหลาสาวกเชื่อวาทุกสิ่งสูญเปลาแลว แตเมื่อพระองคทรง
เปนขึ้นมาจากความตายทุกสิ่งก็เปลี่ยนไป ในทํานองเดียวกันนีเ้ มื่อชีวิตดูเหมือนจะติดอยูที่จุดมืดมิด
เราสามารถหันมาหาพระเจาและไดพบชีวิตที่เปนขึ้นมาใหม พระเจาทรงสามารถเปลี่ยนรูปแบบ
ความสัมพันธ สุขภาพ ฐานะการเงิน ความหวัง ความยินดี วัตถุประสงค ความฝน และอะไรตอมิ
อะไรของเราใหใหมไดเสมอ อีสเตอรไมใชเรื่องฉลองการคืนพระชนมของพระเยซูเมื่อ 2000 ปกอน
เทานั้น แตเปนเวลาฉลองสิ่งที่พระเจาทรงทําในชีวิตของเราทุกๆ วัน คือทรงประทานชีวิตใหมให
อธิษฐาน ขาแตพระเยซูเจา โปรดเตือนใจขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายใหสํานึกถึงพลังของพระโลหิตที่ทรงหลั่งและที่
ทรงคืนพระชนม วันนี้พระองคทรงชนะความตายแลวและ
ขาพเจาเปนคนถูกสราง
ทรงประทานชีวิตใหมแกขาพระองคทั้งหลาย ขอบพระคุณ
ใหมแลวในพระคริสต
ที่ทรงดํารงอยูในขาพระองคทั้งหลายทุกวันไมเคยขาด ใน
(ดู 2 โครินธ 5:17)
พระนามของพระองค อาเมน
ชัด แมคคอรมาส (โอเรกอน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่พยายามเลิกเสพยยาเสพติด
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พระเจาของเราไมเปลี่ยนแปลง

วันจันทร อาน เพลงสดุดี 33:1-11)
พระเยซูคริสตยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้
และเวลาวันนี้และตอๆ ไปเปนนิจกาล (ฮีบรู 13:8)

ปาเกร็ซเปนสตรีที่มีความจํายอดเยี่ยม ทานสามารถจําวันที่และชื่อไดดีกวาเพื่อนๆ
ที่อายุนอยกวา ในงานเลี้ยงครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นทานอายุ 90 ปแลว ผูที่มาในงานเลี้ยง
เริ่มคุยกันถึงเรื่องในอดีต เชนถามกันวา “เรื่องนั้นเปนอยางไรนะ” หรือ “คุณเคยไดยิน
ไหม” เปนตน การสนทนาวนไปวนมาและสรางรอยยิ้มไดหลายตอหลายครั้ง
แลวปาเกร็ซก็ระลึกถึงการนมัสการที่เปลี่ยนไป การเลนดนตรีก็ไมเหมือนเดิม
แตกอนเราไมเคยไดยินวงดุริยางคเลนในการนมัสการเหมือนปจจุบัน เดี๋ยวนี้เรารอง
เพลงนมัสการไมเหมือนแตกอน เรามีเสรีภาพมากขึ้นและการแตงกายก็ไมแนนอน
สุดแทแตอารมณ
การสนทนาครั้งนั้นทําใหดิฉันคิดวา ถึงแมชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปแตพระเจาไม
เคยเปลี่ยนแปลงเลย พระองคยังทรงยกโทษ ทรงชวยชูใจ ทรงปรารถนาใหเรากลับใจ
ทรงยอมรับและประสงคใหเราเชื่อฟงพระองค
หลายศตวรรษผานมาแลวก็ผานไป รัฐบาลและประเทศตางๆ รุงเรืองและลมจม
เราเกิดมามีชีวิตอยูแ ลวก็ตายไป แตพระเจาทรงดํารงอยูเมื่อวาน วันนีแ้ ละสืบไปเปนนิตย
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจาผูทรงพระชนมอยู
ขอคิดสําหรับวันนี้
ชั่วนิรันดร โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายให
ทุกสิ่งอาจเปลี่ยนไป แต
ถวายตัวแกพระองคทุกขั้นตอนของชีวิต ใน
พระเจายังทรงเหมือนเดิม
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แคโรล เพิรฟส (คัมเบรีย อังกฤษ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูสูงวัย
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ประสานใจ

29 มี.ค
2016
วันอังคาร อาน เอเฟซัส 4:2-6
จงประกอบดวยพระวิญญาณ จงปราศรัยกันดวยเพลงสดุดี
เพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญ คือรองเพลงสรรเสริญ
และสดุดีจากใจของทานถวายองคพระผูเ ปนเจา (เอเฟซัส 5:18-19)
ขณะที่วงดุริยางคโรงเรียนของลูกชายและของโรงเรียนอื่นๆ แสดงคอนเสิรต
ดวยกัน ดิฉันชอบฟงเพลง แตตอนใกล
ขอคิดสําหรับวันนี้
จบนักเรียนหลายคนเลนเร็วเกินไปและ
หลายคนเลนชา เพลงที่บรรเลงอยูเลย เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้น เราจะ
สับสนไมประสานกัน ผูนําเพลงจึงสง
ประสานใจใหสอดคลองกับ
สัญญาณใหหยุดเลนโดยใชไมบาตอง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดอยางไร
เคาะที่ขาตั้งโนตเพลงแลวประกาศวา
“จากหาสิบสอง” เด็กๆ มองดูโนตเพลงตรงนั้น มองดูเธอและฟงกันและกัน คราวนี้
พวกเขาเลนไดพรอมเพรียงกันจนจบเพลง
พวกเราในคริสตจักรก็เชนกันที่บอยครั้งตัดสินใจไปคนละทางสองทาง ถึงแมเรา
จะถวายตัวเพื่อพระคริสตองคเดียวกัน แตก็คิดและวางแผนไมเหมือนกันอยูบอยๆ ถา
เรายอมใหความเยอหยิ่ง ความเห็นแกตัว ความอิจฉาริษยาสรางความขัดแยงก็จะเกิด
ความสับสนและไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตดิฉันพบวาเมื่อวิสัยทัศนไมตรงกัน เรา
สามารถหาทางประสานความเห็นใหเขากันได ถายอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํา
และยอมรับฟงผูอื่นดวยความสุภาพและถอมใจ
ในชุมชนความเชื่อของเรา ความขัดแยงที่เกิดขึ้นอาจจะทําใหเราไปดวยกันไมได
ถามีเรื่องเชนนี้เกิดขึ้น เราสามารถมองดูความรักและความอดทนของพระเยซูพระผูนํา
วงดุริยางคของเรา เราก็จะสามารถฟงเสียงของกันและกัน แกไขขอผิดพลาดแลวเดิน
หนาตอไปพรอมๆ กันโดยมีสันติภาพเปนพันธนะผูกพัน (ดูเอเฟซัส 4:3)
อธิษฐาน พระบิดาแหงความรัก เมื่อเกิดความขัดแยง โปรดเผยใหขาพระองคทั้งหลาย
รูวิธีประสานใจกับพระวิญญาณของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลีนน แฮร (โอเรกอน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูนําคริสตจักร
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ใครเปนเพื่อนบานของขาพเจา

วันพุธ อาน ลูกา 10:25-37
“จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง” (ลูกา 10:27)
ผมกับภรรยาขับรถกลับบานที่แคลิฟลอเนียเพื่อใหทันตามนัด ขณะที่หยุดเติม
น้ํามันมีหญิงคนหนึ่งเขามาหาแลวบอกวาครอบครัวของเธอกําลังขัดสนและตองการ
ความชวยเหลือ ตอนนั้นผมกําลังรีบและไมอยาก
ขอคิดสําหรับวันนี้
ใหมีอะไรมาถวงใหเสียเวลาตอไปอีกจึงบอกเธอ
เมื่อเรารับใชผูอื่น
วาผมรูสึกเห็นใจ แตไมไดใหความชวยเหลือ
ก็เทากับรับใชพระคริสต
ขณะที่ขับรถขึ้นถนนมา ภาพของหญิงคนนั้น
รบกวนความคิดของผมตลอดเวลา เธอขอความชวยเหลือแตผมไมยอมให ผมจึงอธิษฐาน
ในใจขอใหพระเจาทรงชวยเหลือและปลอบใจเวลาที่หญิงคนนั้นกับครอบครัวของเธอ
เกิดความจําเปน เมื่อคิดถึงความผิดที่ไมใหความชวยเหลือพวกเขา ผมจึงขอใหพระเจา
ทรงใหอภัยความเห็นแกตัวของผมที่เห็นความจําเปนของตนเองสําคัญกวาของคนอื่น
พระเยซูทรงพระชนมดวยพระเมตตาและความเห็นใจ พระองคทรงขอใหเราทํา
เชนนั้นดวย ขอพระคัมภีรจากพระธรรมลูกาที่อานวันนี้ชวยอธิบายความหมายของการ
เปนเพื่อนบานที่ดี แตพฤติกรรมของผมแยเหมือนปุโรหิตและคนเลวีที่ไมสนใจชวยเหลือ
เพื่อนบานที่ขัดสน เพราะตอนนั้นผมรูสึกวาไมมีเวลาและเห็นวาการเดินทางไปใหทัน
ตามนัดสําคัญกวาการเปนเพื่อนบานที่ดีตามพระบัญชาของพระเยซู
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดใหอภัยขาพระองคทั้งหลายที่ไมไดเอาใจใสดูแลคนที่
ตองการความชวยเหลือ โปรดหนุนใจขาพระองคทั้งหลายใหสามารถทําหนาที่เพื่อนบาน
ที่ดี ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
จอหน ดี. บาวน (มินเนโซตา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ใหพรอมสําหรับโอกาสไดรับใช
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สิ่งที่ตองทํา

31 มี.ค
วันพฤหัสบดี อาน ยากอบ 5:13-16
2016
“จงขะมักเขมนอธิษฐาน จงเฝาระวังอยู
ในการนั้นดวยขอบพระคุณ” โคโลสี 4:2
บายวันหนึ่ง จักษุแพทยเบิกรูมานตาของดิฉันเพื่อทําการตรวจประจําเดือน
และทุกอยางก็ดูลางเลือนไปหมด เปนเวลาหลายชั่วโมงหลังจากที่กลับมาถึงบาน
ดิฉันไมสามารถทําอาหาร อานหนังสือ ถักโครเชต ดูโทรทัศน หรือสนุกกับการทํา
กิจกรรมอยางอื่นที่ทําเปนปกติได จึงสงสัยวาดิฉันจะใชชีวิตอยูไดอยางไร
ทามกลางความยุงยากและไมสะดวกนี้ ดิฉันนึกขึ้นไดทันทีวา “ดิฉันอธิษฐาน
ไดนี่” ดังนั้นดิฉันจึงใชเวลาค่ํานั้นเพื่อนมัสการพระเจาและอธิษฐานเผื่อสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อนและผูนํารัฐบาล
คําอธิษฐานไมไดเปนสิ่งที่พระเจาตองการจากเราหรอกหรือ ลองนึกถึงโนอาห
ผูทําใหเกิดการเริ่มตนใหม (ปฐมกาล 8:13-20) กษัตริยเยโฮชาฟตเผชิญหนากับ
กองทัพที่ออนแอ (2 พงศาวดาร 20:1-28) หรือคริสตจักรที่เยรูซาเล็มไดยิน
เกี่ยวกับการถูกจําจองของเปโตร (กิจการ 12:1-17) ไมวาจะเผชิญกับสิ่งใด ใหเรา
อธิษฐานตอพระเจา
อธิษฐาน พระเจาผูทรงเมตตา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายเปดใจตอพระองค
ในทุกสถานการณ ขอบพระคุณพระองคสําหรับสิทธิพิเศษในการอธิษฐาน ดังที่
พระองคทรงสอนขาพระองคทั้งหลายใหอธิษฐานวา “ขาแตพระบิดาแหงขาพระองค
ทั้งหลายผูทรงสถิตในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพสักการะ ขอให
แผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไปตาม
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระทัยของพระองค ในสวรรคเปนอยางไรก็ให
เปนไปอย างนั้ นในแผน ดินโลก...ขอทรงโปรด เราสามารถอธิษฐาน
ประทานอาหารประจําวันแกขาพระองคทั้งหลาย
ไดอยูเ สมอ
ในกาลวันนี้... สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
ลินดา พี.ฮามิลตัน (โคโรลาโด)
เปาหมายการอธิษฐาน ผูที่มีปญหาทางสายตา
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พระศิลาแหงความรอด

1 เม.ย
วันศุกร อาน ลูกา 22:54-62
2016
ในพระเยซูนั้น เราไดรับการไถบาปโดยพระโลหิตของพระองค คือไดรับ
การอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค (เอเฟซัส 1:7)
เรื่องที่สะเทือนใจที่สุดในพระกิตติคุณคือตอนที่เปโตรปฏิเสธวาไมรูจักพระคริสต
ทานเปนผูที่พระเยซูเคยตรัสวาตอไปจะเปนศิลาที่พระองคจะทรงสรางคริสตจักร (ดู
มัทธิว 16:18) ขณะที่บุรุษผูเขมแข็งทานนี้เฝาดูพระเยซูถูกจับ ทานปฏิเสธวาไมรูจัก
องคพระผูเปนเจา แตแทนที่ผมจะตกใจในการกระทําของเปโตร ใจของผมกลับนึก
เขาขางทาน เพราะเห็นไดชัดวาทานรูสึกกลัวจนทําสิ่งที่นาอับอายครั้งนั้น
เราตางก็เคยพบเรื่องหนีเสือปะจระเขเชนนี้ดวยกันทั้งนั้น คือรูวาเราควรยืนหยัด
เพื่อความถูกตองและกลัวเกินไปที่จะทําเชนนั้นแตกลับรูสึกเสียใจในภายหลัง ถาเรื่อง
ของเปโตรจบลงแคนั้นก็คงนาสลดใจ แตพระเยซูทรงรูเรื่องทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นวันนั้น
กอนแลว (ลูกา 22:34) จึงพรอมที่จะใหอภัยสาวกของพระองค หลังจากนั้นเปโตรก็
ไดเปนศิลาดังที่พระเยซูตรัสไว เปโตรมีบทบาทสําคัญมากในสมัยแรกเริ่มของขบวนการ
ที่นําคนหลายลานคนจนนับไมถวนมารับความรอดทางพระคริสต
เรื่องของเปโตรเปนเรื่องความรอดซึ่งประกอบดวย ความกลัว ความนาอับอาย
ขายหนามากที่สุด ถึงจะไมใชเรื่องที่เราอยากเห็น แตก็เปนตัวอยางถึงความเปนจริง
ที่พระคุณของพระเจาทรงทําใหทุกสิ่งเปนไปได
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ชวยขาพระองคทั้งหลายใหเอาชนะความกลัว
ทุกคนที่แสวงหาพระเจา
ปลอยวางความอับอายและยึดมั่นพระคุณ
จะไดรับการไถใหพนบาป
ความรอดที่ทรงประทานใหทางพระบุตร
พระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แดน บาชา (ฟลอริดา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่มีชีวิตอยูดวยความกลัวและความอาย
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ตั้งรากบนศิลา

2 เม.ย
2016
วันเสาร อาน ลูกา 6:47-49
ทุกคนที่มาหาเราและฟงคําของเรา และกระทําตามคํานั้น...
เขาเปรียบเหมือนคนหนึ่งที่สรางตึก เขาขุดลึกลงไปแลวตั้งรากบนศิลา
และเมื่อน้ํามาทวม กระแสน้ําไหลเชี่ยวกระทบกระทั่ง แตทําให
หวั่นไหวไมไดเพราะไดสรางไวมั่นคง (ลูกา 6:47-48)
ระหวางเดินเรียบชายฝงทะเลสาบ ดิฉันมองขึ้นไปดูถนนทิ่อยูขางบน ดิฉันเคยเดิน
ถนนเสนนี้มากอน เคยเห็นปายเตือนคนเดิน
ใหถอยหางจากขอบถนน แตทุกสิ่งก็ดูดีไมมี
ขอคิดสําหรับวันนี้
ปญหา ตนไมยังขึ้นเรียงรายอยูขางทาง แต
พระเจาทรงเสริมกําลังให
ขาพเจาสูพายุในปจจุบันได
คราวนี้พอมองจากขางลางขึ้นไปดิฉันเห็นวา
พายุฤดูหนาวทําลายชายฝงและหลายๆ แหง
จนโหวปราศจากฐานรองรับ เมื่อมองเห็นรากตนไมหอยตองแตงใตดินบางๆ ก็รูวา
พวกมันคงรอดชีวิตอยูไดอีกไมนาน ถาไมมีดินเปนฐานใหมันเกาะ มันจะโคนลงเวลา
ใดก็ได
ภาพนี้เตือนวาชีวิตของเราจะเปนอยางไรถาไมไดตั้งอยูบนรากฐานที่พระเจาทรง
เตรียมไวให มองจากภายนอกชีวิตของเราอาจจะดูดี แตความโศกเศราเพราะความ
สูญเสีย ความเจ็บไข ความเจ็บปวดเนื่องจากถูกปฏิเสธทําใหความเชื่อของเราสั่นคลอน
อัครทูตเปาโลเขียนไวในพระธรรมฟลิปป 4:13 วา “ขาพเจาผจญทุกสิ่งได โดยพระองค
ผูทรงเสริมกําลังขาพเจา” การใชเวลาอานพระคัมภีรและอธิษฐานสนทนากับพระเจา
เปนการสรางรากฐานที่ชวยเราใหมั่นคงอยูไดเมื่อถูกพายุแหงชีวิตคุกคาม
อธิษฐาน พระเยซูเจาขา ขอบพระคุณที่ทรงเตรียมรากฐานมั่นคงที่ชวยใหขาพระองค
ทั้งหลายเขมแข็งอยูไดกลางพายุของชีวิต ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แทนดี บอลสัน (อัลเบอรทา แคนาดา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เดินทางไกลดวยเทา
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จงชวยเหลือ
3 เม.ย
วันอาทิตย อาน สดุดี 142 1-7
2016
จงฝกกระทําดี จงแสวงหาความยุติธรรม จงบรรเทาผูถ ูกบีบบังคับ
จงปองกันใหลูกกําพราพอ จงสูความเพื่อหญิงมาย (อิสยาห 1:17)
ดิฉันยังจําเหตุการณครั้งหนึ่งตอนเปนเด็กได พอไดยินเสียงรองเจี๊ยวจาวที่สนาม
หญาจึงหันไปดูเห็นฝูงนกกระจอกกําลัง
ขอคิดสําหรับวันนี้
รุมจิกตีนกสีขาวเผือกแปลกถิ่นตัวหนึ่ง
ถามีคนถูกประทุษราย
อยางดุเดือด ตัวที่อยูรอบนอกกระพือปก
พระเจาทรงเรียกเราใหขัดขวาง
รอเขาไปจิกดวย สวนนกเผือกตัวนั้นก็
หมอบลงอยางหมดทางสู ดิฉันจึงตบมือไลและรองลั่นวา “หยุดเดี๋ยวนี้นะ” นกกระจอก
จึงบินหนีพรอมกับรองเสียงขรม เจานกเผือกที่บาดเจ็บและงุนงงทําทาลังเลใจอยูครู
หนึ่งแลวก็บินไปที่พุมไมใกลเคียง
ประสบการณนี้ประทับใจดิฉันเพราะเคยถูกรังแกที่โรงเรียนมากอน ในสมัยนั้น
พวกผูใหญมักไมคอยสนใจพฤติกรรมหรือคําพูดหยาบคายเพราะเห็นวา “เปนเรื่องของ
เด็กๆ” แตสมัยนี้กลับเห็นวาการกระทําและคําพูดที่เจ็บปวดซึ่งจะสงผลถึงเด็กๆ ตลอด
ชีวิตนั้นเปนเรื่องสําคัญ พระเยซูทรงหามมิใหเราดูดายเมื่อเห็นคนอืน่ ถูกทารุณ พระองค
ทรงขอใหเราชวยกันทําใหโลกนี้ดีตอกันใหมากขึ้น ผูแตงสดุดีรองทูลพระเจาเมื่อถูก
คนอื่นรังแก ปจจุบันนี้เราผูปฏิบัติตามพระดํารัสของพระเจาสามารถตอบคํารองทุกข
เชนนั้นไดโดยชวยปองกันมิใหเกิดทารุณกรรม แตใหแสดงความเมตตาสงสารตอกัน
และกัน
อธิษฐาน พระเจาขา ขอบพระคุณสําหรับความรักของพระองค ขอใหขาพระองค
ทั้งหลายกลาแบงปนความรักนั้นแกคนอื่น โดยเฉพาะผูที่ถูกขมเหง ทูลในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
เจนี สโตเกอร (อาริโซนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่สงเสริมใหมีความเมตตาตอเด็กๆ
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วิธียายภูเขา

4 เม.ย
วันจันทร อาน มัทธิว 17:14-21
2016
พระเยซูตรัสตอบเขาวา “ถาทานมีความเชื่อเทาเมล็ดพืช
เมล็ดหนึ่ง ทานจะสั่งภูเขานี้วา ‘จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โนน’
มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึง่ ทานทําไมไดจะไมมีเลย” (มัทธิว 17:20)

ผมรูจักคริสตจักรแหงหนึ่งในเวอรจิเนียตะวันตกที่ตองการยายภูเขาหลังโบสถเพื่อ
สรางที่จอดรถ ศิษยาภิบาลจึงประกาศกําหนด “วันอาทิตยยายภูเขา” และจัดใหมีการนมัสการ
ในวันจันทรเพื่อฉลองการยายภูเขา แตอนิจจาวันจันทรก็ยังเห็นภูเขายังตั้งอยูที่เดิม แตก็
มีเจาหนาที่กรมทางหลวงคนหนึ่งยืนอยูที่ประตูโบสถ เขาแจงใหคณะธรรมกิจคริสตจักร
ทราบวา “เราตองการดินหลายพันตันเพื่อถมถนนสายหนึ่ง จึงอยากขอขุดยายภูเขาบางสวนที่
อยูหลังโบสถของทานจะไดไหม”
เรื่องนี้บอกใหรูวาพระเจาจะทรงชวยใหเราทําสิ่งที่เราทําได ตลอดพระคัมภีรเรา
เห็นพระเจาและมนุษยทํางานรวมกันเพือ่ สรางสิ่งมหัศจรรยใหเกิดขึ้น กอนที่พระเยซูจะชุบ
ชีวิตของลาซารัสใหเปนขึ้นมา พระองคทรงขอใหผูคนที่ยืนอยูใกลๆ ชวยยายหินปดอุโมงค
ออกไปกอน (ยอหน 11:39) หลังจากทรงทําการอัศจรรยชวยใหลาซารัสเปนขึ้นมาแลวก็
ทรงขอใหคนที่อยูใกลเคียงชวยแกะผาหอศพของลาซารัส (ดูยอหน 11:44) ในพระธรรม
มาระโก 2:1-5 ถึงเพื่อน ๆ ของชายงอยจะรูวาพระเยซูทรงรักษาใหหายได แตพวกเขาก็
ทําสิ่งที่ทําเองไดโดยรื้อหลังคาบานและหยอนเขาลงตรงพระพักตรพระเยซู อีกตัวอยางหนึ่ง
เปนเรื่องตอนที่พระเยซูทรงเลี้ยงฝูงชน ถึงแมเหลาสาวกจะไมสามารถเพิ่มจํานวนขนมปง
และปลาไดเหมือนพระองค แตพวกเขาก็สามารถนําอาหารไปแจกจายและเก็บรวบรวมอาหาร
ที่เหลือได (ดู มัทธิว 14:19-21)
ไมเวลาใดก็เวลาหนึ่ง เราแตละคนตองพบอุปสรรคใหญปานภูเขาแน ในเวลาเชนนั้น
แทนที่พระเจาจะทรงชวยยายภูเขาใหเรา
พระองคกอ็ าจจะทรงประทานพลั่วหรือ
ขอคิดสําหรับวันนี้
กรมทางหลวงใหเราก็ไดนะ
วันนี้พระเจาประทานอะไรให
อธิษฐาน ขาแตพระเจาแหงการอัศจรรย
เปนเครื่องมือสําหรับชวยยายภูเขา
โปรดเผยใหทราบวาขาพระองคทั้งหลายจะมี
สวนชวยพระองค “ยายภูเขา” ออกจากชีวิตไดอยางไร ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เจมส เอ็น. วัตคินส (อินเดียนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ทอถอยและหมดกําลังใจ
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ของประทานและตะลันต
5 เม.ย
2016
วันอังคาร อาน สดุดี 90:9-12
เปนของประทานจากพระเจาแกมนุษย ที่จะใหมนุษยไดกินดื่ม
และเพลิดเพลินในบรรดาการงานของเขา (ปญญาจารย 3:13)
ตอนอายุ 15 ป ดิฉันสมัครเขาโรงเรียนฝกวิชาชีพซึ่งสอนสามวิชา ดิฉันเลือกเรียน
การตัดเย็บเสื้อผาและเจาะจงเลือกการออกแบบแฟชั่นเปนพิเศษ ความสามารถนี้เกิดขึ้น
กับดิฉันโดยธรรมชาติและเชื่อวานี่คือตะลันตจากพระเจา นับแตนั้นมาดิฉันก็เพลิดเพลิน
กับแบบและการสรางแบบใหมๆ แตก็ตัดสินใจไมเสี่ยงทําเปนธุรกิจ แคอยากใชทักษะนี้
บริการเพื่อนๆ และครอบครัว ขณะที่ทําโครงการเย็บผาอยู ดิฉันสรางวินัยใหตนเอง
อธิษฐาน แตละโครงการที่รับมาทําดิฉันถือเปนโอกาสสนทนากับพระเจา โดยขอให
พระองคทรงนําดิฉันดวยพระปญญา ขณะที่มือทํางานใจก็อธิษฐานไปดวย วันเดือน
ปจึงผานไปอยางรวดเร็ว ปจจุบันชีวิตของดิฉันไมแคลวคลองวองไวเทาไรนัก วิสัยทัศน
ไมคอยจะเหมือนเดิม มือไมก็ไมมั่นคงแนนอน ถึงกระนั้นเมื่อรับงานใหมดิฉันก็ยัง
ติดตอกับพระผูสรางอยางสม่ําเสมอ ขอบคุณพระองคสําหรับโอกาสที่ไดทํางานโดย
มีพระองคอยูเคียงขาง ดิฉันมีความสุขแมเมื่อชีวิตเปราะบางพระองคก็ยังทรงเปน
พระสหายผูไมเปลี่ยนแปลง
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน พระเจาผูเมตตา ขอบพระคุณสําหรับ
วันนี้ขาพเจาจะติดตอกับ
ของประทานและตะลันตที่ทรงมอบให โปรด
พระเจาขณะใชตะลันต
ชวยขาพระองคทั้งหลายใหใชเพื่อพระองค
ที่พระองคประทานให
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
มาเบล มูนอซ เดอ วารัส (อาริกา ปารินาโคตา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนงานตัดเย็บเสื้อผา
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มีอะไรเปนทางเลือกอื่น

6 เม.ย
2016
วันพุธ อาน มาระโก 9:14-29
เปาโลบอกวา “พระองคตรัสกับขาพเจาวา การที่มีคุณของเราก็พอ
แกเจาแลว เพราะความออนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาด
ที่นั่น” เหตุฉะนั้น ขาพเจาจึงภูมิใจในบรรดาความออนแอของขาพเจา
เพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสตจะไดอยูในขาพเจา” (2 โครินธ 12:9)
เราสูญเสียลูกชายคนเดียวเพราะเขาฆาตัวตาย ลูกสาวก็สูญเสียนองชายคนเดียว
ของเธอไป ถึงแมจะเคยสูญเสียมาแลว
หลายอยาง แตครั้งนี้เลวรายที่สุดซึ่ง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ครอบครัวเราไดรับ เมื่อเร็วๆ นี้ลูกสาว
พระเจาทรงอยูกับเราเสมอ
ถามวาดิฉันยังเชื่อพระเจาอยูไหม ดิฉัน ไมวาสถานการณจะเปนอยางไร
คิดอยูนานวาตนเองยังมีความเชื่ออยู
อีกหรือไม แนละ ขณะที่รูสึกหมดหวัง สงสัย เสียใจและโกรธเคือง ความเชื่อของดิฉัน
ยอมถูกทดสอบ ดิฉันอธิษฐานและอานพระคัมภีรมากขึ้น เมื่อไปโบสถก็ไดเขารวมกลุม
กับผูที่มีความทุกขโศกเศราและไดรับกําลังใจจากเพื่อนๆ แตก็ยังไมสามารถตอบคําถาม
ของลูกสาวได เมื่อดิฉันพูดถึงเรื่องนี้กับเพื่อนคนหนึ่งเธอพูดวา “มีอะไรเปนทางเลือก
อื่นแทนความเชื่อไดไหม” เพื่อนตอบไดตรงประเด็น ทําใหไดรับคําตอบวาดิฉันยังมี
ความเชื่ออยู พระคุณของพระเยซูมีอยูพอเพียง ถึงความเชื่อของดิฉันจะไมแข็งแรงอยาง
ที่คิดและมีคําถามมากกวาคําตอบเรื่องการสูญเสียลูกชาย แตก็วางใจวาความเชื่อจะคุมครอง
ชีวิตของดิฉันตลอดไปในโลกนี้ ไมมีอะไรดีไปกวาการยึดมั่นความเชื่อในพระคริสตไว
“ขาพเจาเชื่อ ที่ขาพเจายังขาดความเชื่อนั้น ขอโปรดชวยใหเชื่อเถิด” (มาระโก 9:24)
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขาพระองคทั้งหลายจะไมทอดทิ้งความเชื่อไปเพราะรูวา
พระองคจะไมทรงทอดทิ้งขาพระองค โปรดชวยใหขาพระองคมั่นใจในพระสัญญาแหง
ความหวังและชีวิตนิรันดร ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แมรี เจ. เพนนี (อาละบามา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากการฆาตัวตาย
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แผนงานของพระเจา
7 เม.ย
2016
พฤหัสบดี อาน ลูกา 14:28-30
ถาพระเจามิไดทรงสรางบาน บรรดาผูท ี่สรางก็เหนื่อยเปลา (สดุดี 127:1)
ตอนอยูชั้นมัธยมปลายผมเรียนวิชาการออกแบบกอสราง เพราะอยากสรางหอไฟ
กระพริบเหมือนที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสบาน
ขอคิดสําหรับวันนี้
เกิดของผม แตแทนที่จะไดรับการดลใจให
ขณะที่วางแผนการ
ออกแบบหอขนาดใหญโตและโออาตามความ
ขาพเจาจะมองหาการทรง
ปราถนา กลับพบแตความนาเบื่อที่ครูสอนให
นําของพระเจาไดอยางไร
วาดตัวอักษรและน็อตโลหะ
ถึงผมจะไมอยากมีอาชีพกอสรางแตยังชอบกอสรางอยู แตความฝนชักนําผม
ใหเดินบนเสนทางขรุขระคือการเขาหุนทําธุรกิจกับคนไรจริยธรรม สูญเสียเงินไปกับ
ความคิดที่เสี่ยงกับการขาดทุน พยายามทําอะไรใหมๆ โดยไมปรึกษาใครและไมมีคน
รวมอธิษฐานดวย กวาจะรูสึกตัว การเสี่ยงครั้งสุดทายของผมก็พบทางตัน เมื่อไดอาน
พระธรรมสดุดี 127 จึงรูสึกเจ็บใจที่บอยครั้งผมไมเคยเห็นวาแผนการของผมเปน
แผนการของพระเจาเลย
เราฟงคําสั่งสอนของพระเจาไดโดยการศึกษาพระคัมภีร ซึ่งเปนแผนงานของ
พระเจาสําหรับชีวิตของเราและทําตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชี้นํา เดี๋ยวนี้ถาผมจะ
วางแผนทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด ผมจะเขียนรายละเอียดทุกขั้นตอน อธิษฐานและแกไขถามี
สิ่งใดสอใหเห็นวาไรคาและขัดหลักจริยธรรมในพระคัมภีร ถาเรามอบแผนการทั้งหมด
ไวในพระหัตถของพระเจา เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตและถวายเกียรติแกพระองค
อธิษฐาน พระบิดาเจาขา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหศึกษาหาความรูและตั้งใจ
พิจารณาแผนงานที่พระองคทรงออกแบบชีวิตของขาพระองคตามพระประสงค ใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เคนเนธ เอวอน ไวท (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ทําธุรกิจ
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พระเมตตาของพระเจา

8 เม.ย
2016

วันศุกร อาน มัทธิว 20:1-16
ขอบพระคุณพระบิดาผูท รงทําใหเราทั้งหลายสมกับที่จะเขาสวน
ไดรับมรดกดวยกันกับธรรมิกชนในความสวาง (โคโลสี 1:12)

ดิฉันทั้งตกตะลึงและเศราใจเมื่อไดยินขาววาญาติคนหนึ่งเสียชีวิตกะทันหันตอน
เขาอายุ 64 ป และยิ่งตะลึงมากกวานั้นเมื่อพบวาพินัยกรรมของเขาระบุชื่อดิฉันวาเปน
หนึ่งในหาคนที่ไดรับมรดกจํานวนเล็กนอยจากเขา ดิฉันเขาใจดีวาทําไมเพื่อนสองคน
จึงมีชื่ออยูในพินัยกรรม ทั้งนี้ก็เพราะทั้งสองเปนเพื่อนสนิทกับเขามาหลายสิบปและมี
ญาติอีกสองคนที่ยิ่งใกลชิดและชวยเหลือเขามากขณะที่ปวยอยู สวนดิฉันไมไดมีความ
สัมพันธกับเขามากขนาดนั้นจึงรูสึกไมสมควรไดรับเลย แตทําไมเขาจึงเลือกใหดิฉัน
และใหเทาๆ กับคนอื่นดวย เรื่องนี้ทําใหดิฉันคิดถึงความสัมพันธของพระคริสตกับ
มนุษย พระเจาทรงรักเราและสงพระเยซูมาสิ้นพระชนมเพื่อใหเราไดรับความรอด
มรดกที่เราไดรับไมไดกําหนดวาเราตองดําเนินชีวิตกับพระคริสตนานเทาใด แม
เราจะรูสึกเหมือนไมสมควรไดรับ แตทุกคนก็ไดรับสิทธิ์และมีสวนในแผนดินของ
พระเจาเทาเทียมกันหมด
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขาพระองคทั้งหลาย
ขาพเจามีสวนในความรัก
ไมเขาใจวาทําไมถึงมีสวนในแผนดินของ
อันมหัศจรรยของพระเจา
พระองคเทาเทียมกับผูอื่น เพราะขาพระองค
เทากับผูอื่น
ไมสมควรไดรับเลย ขอบพระคุณที่ทรงประทาน
ชีวิตแกขาพระองคทั้งหลายโดยไมคิดคา ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เลนอร วารตัน (นิวเซาธเวลส ออสเตรเลีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ญาติของขาพเจา
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9 เม.ย
2016

แสดงออกสั้นๆ

วันเสาร อาน ลูกา 17:11-19
จงขอบพระคุณพระเจา เพราะของประทาน
ซึ่งพระองคทรงประทานนั้นที่เหลือจะพรรณนาได (2 โครินธ 9:15)
ผมไมเคยสรางนิสัยใหขอบคุณพระเจากอนรับประทานอาหาร เพราะคิดวาถาผม
เปนผูหาเงินมาซื้ออาหารเองแลวทําไมตองขอบคุณผูอื่นดวย แตหลังจากสุขภาพรางกาย
เสื่อมโทรมและการเงินถดถอยผมก็เริ่มรูสึกขอบคุณสําหรับสิ่งที่มีอยู เดี๋ยวนี้ผมกับ
ภรรยาเริ่มขอบคุณพระเจากอนรับประทานอาหารทุกครั้ง เปนการแสดงความกตัญู
รูคุณพระองคที่ทรงอวยพรเรา มีอยูวันหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารที่ภัตตาคารเสร็จ
แลว ผมรูสึกวามีมือมาแตะที่หัวไหล พอเงยหนาขึ้นดูก็เห็นผูชายคนหนึ่งกําลังยิ้มให
และพูดวา “ผมรูสึกชื่นใจมากที่เห็นคนขอบคุณพระเจา ขณะที่หลายตอหลายคนบริโภค
สิง่ ที่พวกเขามีอยูโดยถือวิสาสะ” การแสดงความกตัญูรูคุณพระเจาแคสั้นๆ ทําได
ไมยากแตเกิดผลมากมาย การใชเวลาสั้นๆ เพื่อขอบพระคุณสําหรับทุกสิ่งที่พระเจา
ประทานใหและแสดงใหคนอื่นเห็นเปนตัวอยางวาเราพอใจสิ่งที่พระองคประทานให
ซึ่งมีคุณคาจริงๆ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขออยาใหขาพระองคทั้งหลายลืมวาพระองคทรงเปนแหลง
พระพรทั้งหมดของขาพระองค ขออธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนวา “ขาแตพระบิดา
แหงขาพระองคทั้งหลายผูทรงสถิตในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพ
สักการะ ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค
ในสวรรคเปนอยางไรก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดิน
ขอคิดสําหรับวันนี้
โลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแกขาพระองค
ณพระเจา
ทั้งหลายในกาลวันนี้... และพระสิริเปนของพระองค การขอบคุ
ทําไดไมยากเลย
สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
มารค เอ. คารเตอร (เท็กซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน พนักงานใหบริการที่ภัตตาคาร
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ฟง

10 เม.ย
2016
วันอาทิตย อาน สดุดี 81:8-16
เออ ประชากรของเรา นาจะฟงเรา และอิสราเอล นาจะเดิน
ในทางทั้งหลายของ เรา แลวไมชา เราก็จะใหศัตรูของเขา
นอบนอมลง และจะหันมือของเราสูคูอริของเขา (สดุดี 81:13-14)
วันหนึ่งขณะกําลังถกปญหากับสามี เขาพูดวา “ที่รัก คุณเปนฝายถูกเสมอ แต
คุณไมยอมฟงผมบางเลยนะ” นั่นคือสัญญาณ
เตือนภัยใหดิฉันรู การสัมมนาหรือการประชุม
ขอคิดสําหรับวันนี้
เรื่องชีวิตสมรสทุกครั้งจะเนนทักษะการสื่อ
การฟงพระเจาคือการ
บอกใหรูวาเรารักพระองค
ความ โดยเฉพาะเรื่องความสําคัญของการฟง
เมื่อใครครวญถึงเรื่องนี้แลวก็พบวาที่ดิฉัน
ไมยอมฟงสามีนั้นเพราะดิฉันเอาแตใจตนเองเปนใหญ ความเยอหยิ่งทําใหอยากพิสูจน
วาดิฉันเปนฝายถูก สามีเปนฝายผิด ดิฉันตองหัดเอาใจเขามาใสใจเราและฟงความคิด
ของสามีบาง สําคัญที่สุดก็คือพระคัมภีรสอนเราวา “จงใหทุกคนไวในการฟง ชาในการ
พูด ชาในการโกรธ” (ยากอบ 1:19) การฟงมีความสําคัญในชีวิตอธิษฐานของเราดวย
ถาจะใหการอธิษฐานเปนการสนทนากับพระเจา เราตองฟงวาพระองคตรัสอะไรกับเรา
จะดีกวาถาเราฟงและทําตามที่พระองคตรัส พระองคจะทรงทําตามพระสัญญาเหมือน
ที่ทรงใหไวแกอิสราเอล คือจะทรงทําใหสิ่งใดๆ ที่เปนอุปสรรคขัดขวางเราอยูหดหายไป
ดังนั้น ตอไปถาเราอธิษฐาน ขอใหเราเนนความสําคัญที่พระเจาไมใชที่ตนเองหรือที่
ปญหาของเรา คําอธิษฐานของเราอาจจะไมเกิดผลตามที่เราปรารถนาเสมอไป แตถา
ยอมเชื่อฟงและทําตามพระดํารัสของพระเจา ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลง
อธิษฐาน พระเจาผูทรงเดชานุภาพ โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหฟงพระดํารัส
ของพระองคดวยความคิด จิตใจและวิญญาณ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เทรซี ซู เจนเซน (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คูสมรส
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จะเปนทุกขนานสักเทาใด
11 เม.ย
2016
วันจันทร อาน 1 ซามูเอล 16:1-13
พระเจาตรัสกับซามูเอลวา “เจาจะเปนทุกขเรื่องซาอูลนานเทาใดเลา...
เราจะใชเจาไปหาเจสซีชาวเบธเลเฮม เพราะวาในหมูพวกบุตรของเขา
เราจัดเตรียมกษัตริยองคหนึ่งไวแลวสําหรับเรา” (1 ซามูเอล 16:1)
ซามูเอลเจิมซาอูลใหเปนกษัตริยตามพระบัญชาของพระเจา (ดู 1 ซามูเอล 15:1)
แตภายหลังทานเปนทุกขหนักใจที่ซาอูลไม
เชื่อฟงพระเจา พระองคจึงทรงตองการให
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระเจาทรงรออยูและพรอม ทานเจิมกษัตริยองคใหม โดยใหทานไปที่
บานเบธเลเฮมเพื่อเจิมบุตรของเจสซีคนหนึ่ง
ประทานกําลังใหเดินตอไป
ขึ้นเปนกษัตริยแทน เมื่อซามูเอลคัดคาน (ดู
1 ซามูเอล 16:2) พระเจาจึงตรัสถามทานวา “เจาจะเปนทุกขเรื่องซาอูลนานเทาใด
เลา” ถาเราผิดหวังมากเขา เราก็ทําตัวเหมือนซามูเอลอยูบอยๆ เชน เมื่อชีวิตสมรส
แตกแยก ผูที่เรารักเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ตกงานหรือฐานะการเงินไมมั่นคง เราก็ไม
สามารถนําชีวิตใหกาวเดินตอไปไดอีก เราเอาแตเสียใจในสิ่งที่เปนไปแลวหรือที่จะไม
มีทางเปนไปไดจนมองไมเห็นทางใหมที่พระเจาทรงจัดไวให พระเจามิไดทรงตัดสินมนุษย
ที่รูปกายภายนอกแตดูที่จิตใจฉันใด พระองคก็ทรงมองเห็นแกนแทของชีวิตมนุษยดวย
ฉันนั้น เราอาจจะผิดหวังในความเปนไปตามวิถีโลก แตถาเรายอมถวายชีวิตกับพระเจา
อยางแทจริงแลว ความปรารถนาสูงสุดของเราก็คือการรับใชพระองค ทามกลางความ
พายแพและผิดหวังอยางลึกล้ํา ถาพระเจาไมทรงตองการใหเราถอดใจแลว เราจะเปน
ทุกขนานตอไปเทาใดอีก พระองคทรงพรอมชวยเราใหกาวเดินไปขางหนา
อธิษฐาน พระเจาแหงความหวัง โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายเมื่อขาพระองคเศรา
เสียใจในอดีต หรือเมื่อไมเห็นทางเปนไปไดในอนาคต เมื่อขาพระองครูสึกลมเหลว
ขอบพระคุณที่ทรงประทานกําลังใหเดินหนาตอไป ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ไมเคิล แมคโดนัลด (นอรธคาโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เศราเสียใจจนทําอะไรไมถูก
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เตรียมตัว

12 เม.ย
วันอังคาร อาน สดุดี 119:97-105
2016
พระองคทรงเปนที่ซอนและเปนโลของขาพระองค
ขาพระองคหวังในพระวจนะของพระองค (สดุดี 119:114)
ขณะเริ่มรับประทานอาหารตามปกติกับเพื่อนคนหนึ่งก็เกิดเรื่องฉุกละหุกขึ้นมา
ทันที เนื่องจากลอราเริ่มมีอาการหลอดลมอุดตัน เอลินซึ่งนั่งอยูตรงกันขามมีเวลาแค
ไมกี่วินาทีเทานั้น เธอกระโดดขึ้นยืนและอธิษฐานวา “พระเจาขา ขอใหไดผล” แลวโผ
เขาไปกอดดานหลังลอราไว และเริ่มใชทากระแทกหนาทองใตลิ้นปสามครั้งอาหารก็หลุด
ออกจากคอของลอรา ประสบการณของเอลินแสดงถึงประโยชนของการเตรียมตัวพรอม
ตอนนี้เธอใชวิธีที่เรียนมาเมื่อหลายปกอนแตไมเคยใชมาชวยชีวิตเพื่อนไวได ทําให
ดิฉันเห็นวาหลักการเดียวกันนี้เกิดผลในชีวิตฝายจิตวิญญาณของดิฉัน ดวยสัจธรรมที่
ดิฉันเรียนจากพระคัมภีรนานมาแลวกลับเปนสิ่งสําคัญเมื่อประสบวิกฤติกาลในปจจุบัน
พระวจะนะที่เมื่อกอนดูเหมือนนาเบื่อกลับมีชีวิตขึ้นทันที เมื่อดิฉันพบสถานการณหนึ่ง
คลายคลึงกัน ถาไมไดใชเวลาเรียนสัจธรรมดิฉันจะไมมีปญญาแกไขสถานการณเลวราย
ประสบการณของเอลินกระตุนดิฉันใหศึกษาพระคัมภีรกับผูอื่นเปนประจํา ดังนั้น
เมื่อถูกลดลองพระวิญญาณจะทรงเตือนใหนําสิ่งที่เรียนรูมาใชตามความจําเปนที่เกิดขึ้น
เหมือนที่เอลินฝกทากระแทกหนาทองเตรียมไวชวยในยามวิกฤต ดิฉันเองก็จําเปนตอง
ฝกไวเพื่อเตรียมพรอมสําหรับเผชิญวิกฤตกาลรายแรงใดๆ ที่จะเขามาในชีวิต
อธิษฐาน พระเจาพระบิดา ขอใหขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายอานพระวจนะของพระองคทุกวันเปน
พระวจนะของพระเจา
เปนเครื่องมือสําหรับ
ประจําเพื่อเตรียมตัวไวเผชิญการทดลองที่จะ
การดําเนินชีวิต
เกิดขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลีนน คาริดิส (มิชิแกน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูเขารวมศึกษาพระคัมภีร
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13 เม.ย
2016

หยุด ดู และแบงปน

วันพุธ อาน ลูกา 24:13-35
ขอความลับลึกแหงแผนดินของพระเจา ทรงโปรด
ใหทานทั้งหลายรูได แตฝายคนนอกนั้นบรรดาขอความเหลานี้
จะแจงใหเปนคําอุปมาทุกอยาง เพื่อวา “เขาจะดูแลวดูเลา
แตมองไมเห็น และฟงแลวฟงเลาแตไมเขาใจ” (มาระโก 4:11-12)

ขณะที่เรากําลังรีบไปใหทันขึ้นรถโดยสาร ลูกสาวของเรากมลงดูหนอนผีเสื้อที่
ปลายเทาเธอและบอกวา “พอหยุดกอนคะ” เธอหยิบมันขึ้นมาดูดวยความฉงนที่เห็น
ตัวมันเปนขนและขําที่มันมีขาจํานวนมาก พอเธอจับมันไปวางไวที่ปลอดภัยไมมีใคร
เหยียบมันไดแลวเราจึงเดินทางตอ ความอยากรูอยากเห็นของลูกสาวเชาวันนั้นทําให
ผมไดความเขาใจใหม ขอพระคัมภีรสําหรับอานวันนี้เปนเรื่องที่พระเยซูทรงใหความ
เขาใจใหมแกพระสหายสองคนหลังจากสนทนากับพระองคแลวทั้งสองจึงมองสิ่งตางๆ
ดวยทัศนะใหม คือมองจากทัศนะของพระเจา
บอยครั้งเราเองก็ตองการใหมีคนชี้ใหดูแงมุมที่เราเองมองไมเห็น เรื่องในพระธรรม
ลูกาบทที่ 24 ไมไดมีจบเพียงแคนี้ เคลโอปสและเพื่อนไมสามารถเก็บงําสิ่งที่คนพบ
ใหมนี้ไวไดจึงแบงปนใหคนอื่นๆ ฟง เหมือนที่ลูกสาวของผมบอกเรื่องที่เธอพบหนอน
ผีเสื้อใหผมรู
อธิษฐาน ขาแตพระเยซูเจา ขอทรงเปดใจ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคทั้งหลายรับความเขาใจใหมๆ ที่
วันนี้ขาพเจาจะมองดู
พระเจาในธรรมชาติ
พระองคประทานใหไมวาจะมาทางไหนและ
ทางผูใด ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เคน คิงสตัน (บักกิงแฮมเชียร อังกฤษ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เด็กๆ ที่อยากรูอยากเห็น
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พลังสัมผัส

14 เม.ย
2016

พฤหัสบดี อาน ยอหน 20:19-31
พระองคเยซูตรัสกับโธมัสวา “จงยื่นนิ้วมาที่นี่และดูมือของเรา จงยื่นมือ
ออกคลําที่สีขางของเรา อยาขาดความเชื่อเลย จงเชื่อเถิด” (ยอหน 20:27)
เพราะเปนคนตาบอด การสัมผัสจึงสําคัญมากสําหรับดิฉัน เวลาที่เตรียมสอน
รวีวารศึกษา ดิฉันตองใชอักษรเบรลลอาน
พระคัมภีรและเขียนบันทึก เพื่อนๆ เขา
ขอคิดสําหรับวันนี้
พูดถึงดอกไมที่ประดับบนธรรมาสน แต
วันนี้พระเยซูทรงปรากฏ
ดิฉันตองใชมือลูบคลําความงามของมัน
พระองคแกขาพเจาดวยวิธีไหน
สําหรับดิฉันแลวการทักทายโดยจับมือ
หรือสวมกอดอยางอบอุนนั้นมีความสําคัญในการติดตอกับบางคน แสงแดดที่สัมผัส
ผิวหรือลมโชยเบาๆ มาถูกตัวเตือนใหรูวาพระเจาทรงกําลังสรางชีวิตใหมให บางทีนี่
คือเหตุผลที่ดิฉันคิดถึงเรื่องโธมัสผูตองการใชนิ้วแตะรอยตะปูที่สีขางของพระเยซูผูทรง
เปนขึ้นจากความตาย ตอนที่พระเยซูทรงปรากฏพระองคแกพวกสาวกครั้งแรก
ในหองที่ปดประตูแนน โธมัสไมไดอยูที่นั่น บอยครั้งดิฉันสงสัยวาเขามัวไปอยู
เสียที่ไหน ความเศราเสียใจทําใหเขาปลีกตัวไปอยูตามลําพังหรืออยางไร ทําไมเขาตอง
แยกจากบรรดาคนที่มีความทุกขเหมือนกันดวย หรือวาโธมัสกลัวคนอื่นจะรูวาเขาเปน
พวกเดียวกับสาวกของพระเยซู พระคัมภีรไมไดตอบคําถามเหลานี้ไวเพียงแตบอกวา
อีกหนึ่งสัปดาหตอมาพระเยซูทรงปรากฏพระองคแกพวกสาวกอีก คราวนี้โธมัสอยูที่
นั่นดวย พระองคทรงบอกใหโธมัสใชมือสัมผัสบาดแผลจากการถูกตรึงและถูกแทง
เพราะทรงตองการชวยใหโธมัสเชื่อวาพระองคทรงพระชนมอยูจริงๆ พระเยซูทรงหาทาง
เผยพระองคดวยวิธีพิเศษเฉพาะแกเราแตละคน
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอทรงปลุกความรูสึกของขาพระองคใหรูวาพระองคทรง
พระชนมอยู ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คาเรน อี. บราวน (มิสซิสซิปป)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่อานหองชั้นบนฉบับภาษาเบรลล
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15 เม.ย
2016

ตนไมแหงชีวิต

วันศุกร อาน เอเฟซัส 2:4-10
เราเปนฝพระหัตถของพระองคที่ทรงสรางขึ้น
ในพระเยซูคริสตเพื่อใหประกอบการดี ซึ่งพระเจา
ไดทรงดําริไวลวงหนาเพื่อใหเรากระทํา (เอเฟซัส 2:10)
ที่ชายทุงมีตนไมยืนตนอยูตนหนึ่ง มันถูกฟาผามาแลวหลายครั้ง ลําตนของมัน
ตกสะเก็ดและรอยไหมเกรียมเต็มไปหมด
เนื้อไมเปนสีเทาเพราะเชื้อโรค รอยแผล
ขอคิดสําหรับวันนี้
บางแหงเพิ่งเกิดขึ้นแตบางแหงคอนขาง
ทุกคนที่ขาพเจาพบเห็นลวน
ถูกสรางตามพระยาของพระเจา เกาแสดงวายังมีชีวิตอยู มันไมเพียงแต
ยังมีชีวิตอยูเทานั้น แตเหนือพื้นดินสอง
สามฟุตไมมีเชื้อโรคและสีดําเพราะรอยแผล ตรงนั้นมีกิ่งขนาดใหญยังเติบโตได ตนฤดู
ใบไมผลิสวนที่ไมมีรอยแผลจนเสียโฉมจะแตกตาสีเขียวออนเต็มไปหมด และที่กิ่งของ
มันมีนกทํารังอยู ถาดูที่โคนตนจะเห็นเปนตอที่เต็มไปดวยรอยแผลและพิกลพิการ
แตถาดูกิ่งที่ยื่นขึ้นจะเห็นวาเปนตนไมที่สุขสมบูรณดี จากการมองทั้งสองกรณี
คุณอาจจะเขาใจสภาพจริงของไมตนนี้ผิดไป หรือถามองกรณีใดกรณีหนึ่งก็ไมเห็น
สภาพจริงของมัน นี่คือสิ่งอัศจรรยของพระเจาอยางหนึ่งในหลายๆ อยาง ถาเราดูบางคน
ที่มีรอยแผลใหมๆ หรือรอยแผลจากโรคเรื้อรังหรือพิกลพิการ เราอาจจะสรุปจากภาพ
ที่มองเห็นผิดเพี้ยน เพราะคนนั้นยังสามารถเจริญเติบโตและเกิดดอกออกผลเลี้ยงผูอื่น
ไดอยู แตละคนเปนพระฉายาของพระเจาและเปนสิ่งอัศจรรยหนึ่งในหลายๆ อยาง
ของพระองค
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหจําไววาทุกคนเปนบุตรที่
พระองคสรางตามพระฉายาของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เรเบคา แคนฟลด (แมรีแลนด)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนที่ขาพเจามองขาม
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บนที่สูง

16 เม.ย
2016

วันเสาร อาน อิสยาห 40:1-5
ขาพเจาเงยหนาดูภูเขา ความอุปถัมภของขาพเจา
มาจากไหน ความอุปถัมภของขาพเจามาจากพระเจา
ผูท รงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก (สดุดี 121:1-2)
ขณะที่ดิฉันกําลังขับรถอยู พอเงยหนาขึ้นก็เห็นเนินเขาหลายแหงอยูขางหนา
ดูแลวเหมือนจะสูงมาก เมื่อขับตอไปเรื่อยๆ ดิฉันมัวคิดถึงเรื่องอื่นเพลินจนลืมเรื่อง
เนินเขาเหลานั้นเสียสนิท อีกสองสามนาทีตอมาดิฉันเงยหนาขึ้นดูอีกครั้งก็ตองแปลกใจ
ที่เห็นเนินเขาตรงหนาไมสูงอยางที่คิด อะไรเกิดขึ้นหรือ แลวก็นึกขึ้นไดวาถนนไตขึ้น
ขางบนโดยดิฉันไมไดสังเกตจนเดี๋ยวนี้ดิฉันอยูบนที่สูงกวาเกา บอยครั้งปญหาตางๆ
ของดิฉันก็เหมือนกับเนินเขาเหลานั้น จากสายตาของดิฉันเมื่อมองจากหุบเหวแลวมัน
ดูเหมือนสูงจนไมอาจผานไปได แตเมื่อดิฉันใชเวลานมัสการ สรรเสริญพระเจาและ
นําปญหาตางๆ เหลานั้นมาอธิษฐานทูลพระองค ดิฉันก็ขึ้นไปอยูบนที่สูงขึ้น ปญหา
เหลานั้นดูแลวไมใหญโตจนผานไปไมได เมื่อมองจากสายตาทีพ่ ระเจาประทานใหแลว
จะเห็นวาเปนสิ่งที่พระเจากับดิฉันรวมมือกันแกปญหานั้นได ดิฉันตองตัดสินใจมุง
มองตนเองใหสูงขึ้นไปที่พระเจา เมื่ออยูบนที่สูงกับพระองคแลวถึงทุกสิ่งจะไมงาย
แตก็เปนไปไดทั้งนั้น
อธิษฐาน พระบิดาเจาขา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหมีใจจดจอที่พระองคทุกวัน
เพื่อจะไดมองดูสิ่งตางๆ จากสายตาฝายวิญญาณและรูวาถาอยูกับพระองคแลวทุกสิ่ง
ยอมเปนไปได ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แอนน สติวอรท (เซาธออสเตรเลีย ออสเตรเลีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใหมองจากเบื้องสูงเมื่อปญหาตางๆ ดูเหมือนจะผาน
ไปไมได
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ดีดกลับ
17 เม.ย
2016
วันอาทิตย อาน 1 เปรโต 1:3-9
พระเจาประเสริฐทรงเปนทีก่ ําบังเขมแข็งในวันยากลําบาก
พระองคทรงรูจักผูท ี่เขามาลี้ภัยอยูในพระองค (นาฮูม 1:7)
งานอยางหนึ่งของผมในเรือนเพาะชําเพื่อขยายพันธุพืชคือ เอาตาเล็กๆ จากตน
พันธุหนึ่งไปติดที่ตนตอของพันธุอื่น นานเขาทั้งสองก็เติบโตเปนตนเดียวกันที่สูงใหญ
และดูแข็งแรงดี แตงานไมไดจบเพียงแคนั้น เมื่อตนไมโตเต็มที่แลว เราตรวจสอบดวย
วิธีงายๆ โดยผลักที่ลําตน ถาแผลจากการติดตาหายดีแลว ตนของมันจะโอนไปตาม
แรงผลักและดีดกลับเมื่อปลอยมือ ถาแผลไมหายตนไมดูเหมือนจะยังแข็งแรง เมื่อ
ถูกผลักจุดออนที่ซอนเรนจะเผยออกใหเห็น ลําตนตรงจุดที่ติดตาจะหลุดออก
เราก็เชนกัน เมื่อถูกแรงผลักดันและเมื่อความเชื่อถูกทดลอง หากชีวิตฝายวิญญาณ
ของเราไมลึกนักทุกอยางจะดูเหมือนดี แตอาจจะหักไดงายเมื่อถูกแรงผลักเหมือน
ตนไม การใชเวลาเขาเฝาจําเพาะพระพักตรพระเจาดวยการอธิษฐาน อานพระคัมภีร
ทุกวันเปนการเตรียมเราใหแข็งแรงสําหรับตอสูในยามยากลําบาก ทามกลางการทดลอง
เราสามารถคิดถึงสิ่งที่เรียนจากพระเยซูเมื่อเฝาเงียบ เราเปนกิ่งเปนแขนงที่เติบโตจาก
พระเยซูผูทรงเปนเถาองุนที่แข็งแรง (ดูยอหน 15:5) ถึงจะถูกผลักใหโอนเอนแตก็
ไมหัก
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน พระเจาขา โปรดเสริมกําลัง
ความเขมแข็งของขาพเจามาจาก
ขาพระองคทั้งหลายดวยพระคุณของ
การติดสนิทกับพระเยซู
พระองคเพื่อจะไดสูการทดลองดวย
ความมั่นใจวาพระองคทรงอยูดวยทุกกาวยางของชีวิต ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
สตีเฟน ซี. บีบี (วอชิงตัน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ทํางานในเรือนเพาะชํา
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ทหาร

18 เม.ย
2016

วันจันทร อาน สดุดี 144:1-15
ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค
ในสวรรคเปนอยางไร ก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก (มัทธิว 6:10)

ขณะยืนดูลูกชายเขาแถวอยูในหมวดทหาร ดิฉันหมดสติไป พอรูสึกตัวก็จําไดวาเขา
สวมเครื่องแบบอุมดิฉันขึ้นเตียงพรอมกับ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ตุกตาหมีของเขา เมื่อคิดถึงตอนที่เขาวิ่งมา
ทามกลางพายุรายแหงชีวิต
กอดดิฉันไวแนนจนแทบหายใจไมออก
พระเจาทรงเอื้อมลงมาอุมเราไว
เมื่อดูรอยยิ้มจนเห็นไรฟนของเขาแลวทํา
ใหชื่นใจจนน้ําตาคลอเบาแทบกลั้นไวไมอยู
แตก็พยายามทําใจใหเขมแข็งเขาไว ดิฉันไดยินผูหมวดสั่งใหเตรียมพรอม หมวดทหารจึง
เดินแถวไปขึ้นเครื่องบิน ดิฉันกระซิบเบาๆ อีกครั้งวา “แมรักลูกนะ” และทูลพระเจาในใจ
ดิฉันอธิษฐานขอใหพระองคทรงพิทักษรักษาเขาและขอใหเขาเปดใจรูจักพระองค
ดิฉันมอบลูกชายไวในความดูแลของพระเจาโดยอธิษฐานวา “ขอใหเปนไปตามพระทัยพระองค”
เพราะตองการปองกันมิใหลูกชายประสบอันตรายในสงคราม ถึงดิฉันจะปองกันเขาไมได แต
ก็วางใจในพระเจาไดจึงมอบเขาไวในพระหัตถของพระองค เมื่อทําเชนนั้นแลวก็จําเนื้อรองใน
สดุดี 144:2 ไดวาพระองค “ทรงเปนความรักมั่นคงและปอมปราการ เปนที่กําบังเขมแข็งและ
เปนผูชวยกูข องขาพเจา เปนโลของขาพเจาและเปนผูซ ึ่งขาพเจาลีภ้ ัยในพระองค”
ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นดิฉันก็รูวาพระองคจะทรงสถิตอยูกับเรา เราไมสามารถควบคุม
สถานการณชีวิตไดทุกอยางแตก็สามารถวางใจใหพระเจานําพาจนผานพนความมืดออกไปได
เพราะพระคุณและความรักมั่นคงของพระเจาอดทนนาน พระองคจะไมทรงทําใหเราผิดหวัง
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูเที่ยงธรรม วันนี้ขอใหชีวิตของขาพระองคทั้งหลายเปนไปตาม
พระทัยพระองค ขาพระองคขอมอบทุกสิ่งที่มีอยูไวกับพระองคดวยความเชื่อและวางใจ ใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลิซา วอรด (อาละบามา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครอบครัวของทหาร
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2016

เจาเปนใคร

วันอังคาร อาน ยอหน 10:1-6
ดูเถิด เราไดสลักเจาไวบนฝามือของเรา (อิสยาห 49:16)
ผมจําหนาคนไมคอยได รวมทั้งเพื่อนๆ ที่ไมไดพบกันมานาน เรื่องนี้ทําใหผม
ลําบากใจ วันหนึ่งผมพบเพื่อนรวมชั้นในหาง
ขอคิดสําหรับวันนี้
สรรพสินคาที่กัวลาลัมเปอรประเทศมาเลเซีย
พระเจาทรงรูจักชื่อของเรา
แตจําเขาไมไดทั้งๆ ที่เราเปนเพื่อนสนิทกันตอน
และไมเคยลืมเราเลย
อยูโรงเรียน ผมถามเขาวา “คุณเปนใครไม
ทราบ” เขาจึงแนะนําตนเอง พวกเราหลายคนจําหนาคนอื่นไมคอยได แตวาพระเจา
ผูยิ่งใหญและซื่อตรงหาไดเปนเชนนั้นไม
พระองคไมเคยลืมเราแตทรงจําชื่อเราแตละคนไดแมนยํา พระธรรมอิสยาห 45:3
บอกวา “เพื่อเจาจะไดรูวาคือเราพระเจา พระเจาแหงอิสราเอลซึ่งเรียกเจาตามชื่อของเจา”
พระธรรมยอหน 10:3 พูดถึงผูเลี้ยงที่ดีวา “นายประตูจึงเปดประตูใหผูนั้น แกะยอม
ฟงเสียงของทาน ทานเรียกชื่อแกะของทาน” พระเจาทรงรูจักแมแตชื่อดาวทุกดวงบน
ทองฟา “พระองคทรงนับจํานวนดาว พระองคทรงตั้งชื่อมันทุกดวง” (สดุดี147:4 ยิ่ง
กวานั้นสักเทาใดที่พระองคจะทรงรูจักชื่อบุตรของพระองคในแผนดินโลก เราอาจจะไม
สบายใจที่สักวันหนึ่งเพื่อนๆ จะทักวา “คุณเปนใครไมทราบ” แตเราสามารถวางใจได
แนนอนวาถึงเราจะอยูที่ไหนหรือเมื่อใด พระเจาและพระเยซูคริสตเจาของเราทรงจําเรา
ไดเสมอ นี่คือพระสัญญาของพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรค
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูทรงสรางฟาและพระบิดาของขาพระองคทั้งหลาย ขอบพระคุณ
ที่ทรงทําใหมั่นใจไดวาพระองคทรงรูจักและจําชื่อขาพระองคแตละคนไดเสมอ ใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คง เปง ซัน (สิงคโปร)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อนรวมชั้นสมัยกอน
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ไมเทาของปู

20 เม.ย
วันพุธ อาน สดุดี 23:1-6
2016
ผูประพันธเพลงสดุดีกลาววา “แมขาพระองคจะเดิน
ไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ขาพระองคไมกลัวอันตรายใดๆ...
คทาและธารพระกรของพระองคเลาโลมขาพระองค” (สดุดี 23:4)
ในหองน้ําสวนตัวของดิฉันมีไมเทาโลหะตรงมือถือหุมดวยยางสีเทา เปนไมเทา
ของปูที่ตกทอดถึงคุณพอ ระหวางที่คุณพอกําลังตอสูกับมะเร็งอยูทานเดินกาวสั้นๆ และ
ชาๆ ในมือถือไมเทาของปู อีกหลายปหลังจากนี้คงมีสักวันหนึ่งที่ดิฉันตองพึ่งไมเทา
ของปูชวยเดิน ไมเทาของปูทําใหดิฉันคิดถึงคทาหรือธารพระกรในพระคัมภีรที่ดิฉันพึ่ง
เวลาเดินทางฝายวิญญาณโดยเฉพาะระหวางตกทุกขไดยาก เมื่อคุณพอเสียชีวิต คทา
ที่ปลอบใจดิฉันคือสดุดี 68:5 ที่บอกวาพระเจา “ทรงเปนพระบิดาของคนกําพรา”
เมื่อดิฉันเหน็ดเหนื่อยหลังจากจัดการเรื่องมรดกของคุณพอแลว พระเจาทรงสัญญา
จะทรงใหไดหยุดพักเปนรางวัลวา “เราจะใหจิตใจที่ออนระอานั้นอิ่มและจิตใจที่ออน
ระทวยทุกดวงเราจะใหบริบูรณ” (เยเรมีย 31:25) เมื่อตกใจเพราะความกลัวดิฉันจะ
พึ่งพระธรรมมัทธิว 9:22 ที่วา “ลูกหญิงเอย จงชื่นใจเถิด ที่เจาหายโรคนั้นก็เพราะ
เจาเชื่อ” จงมีความหวังและหายเหนื่อยเถิด ถาเดินผานหุบเขาแหงความโศกเศรา สงสัย
หวาดกลัวหรือถูกกดดัน เราก็มีคทาและธารพระกรที่ใหความมั่นใจไดวาเราไมไดเดิน
อยูคนเดียว เพราะพระเจา “จะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไป” (มัทธิว 28:20)
สดุดี 23 เปนไมเทาที่ดิฉันพึ่งเพื่อชูใจ เปนพระสัญญามั่นคงไมวาเราจะเผชิญ
สิ่งใดๆ พระผูเลี้ยงผูประเสริฐทรงประทับอยู
ดวยชวยหนุนวิญญาณและอารมณใหเรา
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอบพระคุณ
คทาของพระเจาชวยเราให
สําหรับคทาของพระองคที่ชวยปลอบใจและ
เดินผานหุบเขาเงามัจจุราช
สนับสนุนจิตวิญญาณของขาพระองคทั้งหลาย
ไดอยางไมยอทอ
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เดบรา เพียรซ (แมสซาชูเสตส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใหพึ่งพระคัมภีร
55

พระเจาเปนความรัก
21 เม.ย
2016
พฤหัสบดี อาน 1 ยอหน 4:7-21
ความรักที่ขาพเจาพูดถึงนี้มิใชทเี่ รารักพระเจา แตทพี่ ระองค
ทรงรักเรา และทรงใชพระบุตรของพระองคมาทรงเปนผูล บลาง
พระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา (1 ยอหน 4:10)
ความรักนิยามไดหลายอยางตางๆ กัน อยางหนึ่งก็คือความรักคือสิ่งที่เราทํา เชน
เรารัก เราสราง เราทําใหเกิดความแตกตาง แตอัครทูตเปาโลทานเห็นตางออกไป ทาน
บอกวาโดยพื้นฐานแลวความรักไมใชสิ่งที่เราทํา แตเปนสิ่งที่พระเจาทรงทําหรือทรงเปน
ความรักของเราเปนการตอบสนอง ตอบแทนหรือสะทอนความรักของพระเจา ขอให
เลิกคิดไดเลยวาความรักหรือสิ่งใดๆ เริ่มตนที่เรา เพราะทุกสิ่งเริ่มตนที่พระเจาผูทรง
เปนอัลฟาและโอเมกา เบื้องตนและเบื้องปลาย ปฐมและอวสาน อันดับแรกและสุดทาย
เรื่องสําคัญก็คือ เราสามารถผอนคลายความกังวลไดเพราะรูวาความรักไมได
เกิดจากเราแตเกิดจากแหลงความรักที่สมบูรณ ไหลลนไมรูหมดอยางเหลือเชื่อและนา
อัศจรรย เราสามารถเปดใจใหความรักของพระเจาไหลลนมาทีเ่ ราและไหลผานเราไปยัง
ผูอื่นได ความรักของพระองคอาจจะพาเราไปยังบริเวณหรือสิ่งแวดลอมที่ไมคาดคิด แต
พระองคก็ทรงอยูที่นั่นแลว ทรงวางแบบอยางความรักที่ยอมเสียสละไวใหเราทําตาม
เพราะความรักของพระเจาทรงเปนความรักที่ยอมเสียสละ เราเองก็ยอมเสียสละเชนนั้น
ดวย และที่เรารักก็เพราะพระเจาทรงรักเรากอน
อธิษฐาน พระเจาขา ขอทรงสอนขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายใหรักเหมือนพระองคโดยการยอม
“พระเจาทรงเปนความรัก”
เสียสละความตองการของตนเองเพื่อประโยชน
(1 ยอหน 4:8)
ของผูอื่น ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แดน จี. จอหนสัน (ฟลอริดา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ทําความรักใหเปนจริง
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มาตรฐานทองคํา

22 เม.ย
2016

วันศุกร อาน โยบ 23:1-10
พระเจาตรัสวา “ไมออช้ําแลวทานจะไมหัก
และไสตะเกียงที่ลุกริบหรี่อยูทานจะไมดับ ทานจะสง
ความยุติธรรมออกไปดวยความสัตยจริง (อิสยาห 42:3)

การขับเคี่ยวกับมะเร็งคอยๆ ทําใหเราสองสามีภรรยาตกอยูในสภาพเลวรายขึ้นๆ ลงๆ อยาง
นาหวาดกลัวและสิ้นหวังเหมือนเรากําลังนั่งอยูบน
รถไฟเหิรฟาตีลังกาอยางรวดเร็ว ทําใหดิฉันโกรธ
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระเจาแทบอกจะระเบิด ระหวางที่ถูกทดลองอยาง
พระคุณของพระเจาสามารถ
รุนแรงนี้ดฉิ ันไปประชุมสมัชชาสตรีคริสเตียนแหง
ใชความทุกขรอนชําระ
หนึ่ง ขณะที่นั่งกอดอกเพราะไมอยากฟงอะไรทั้งนั้น
ขาพเจาใหบริสุทธิ์ได
ดิฉันไดยินองคปาฐกถามวา “คุณเคยโกรธพระเจา
บางไหม” เธอไมรูหรอกวาคําถามนี้แทงใจดําของ
ดิฉันขนาดไหน พอเธออานขอพระคัมภีรที่อางถึงขางบนนี้จบ ดิฉนั จึงเดินไปขึ้นรถพรอมกับคิด
ในใจวา พระเจาขา ไมออตนนี้กําลังจะหักอยูแลว ถามีไสตะเกียงที่ลุกริบหรี่จริงแตขามองไมเห็น
เพราะมันไหมหมดแลว
พอกลับถึงบานดิฉันจึงเปดพระธรรมโยบบทที่ 23 ขณะอานทีละขอดิฉันนึกเยาะเยยดวย
ความโกรธ แตพออานถึงขอที่ 10 ที่โยบบอกวา “พระองคทรงทราบทางที่ขาไป เมื่อพระองคทรง
ทดสอบขาแลว ขาก็จะเปนอยางทองคํา” ดิฉันจึงฉุกคิดไดวา กวาทองคําจะบริสุทธิ์ไดตองใชความ
รอนอยางยิ่งเพื่อขับสิ่งไมบริสุทธิ์ออกใหหมด จึงเห็นวาเรื่องนี้เกี่ยวของกับสถานการณที่ดิฉันกําลัง
เผชิญอยูโดยตรง ดิฉันรูสึกตัววามีความไมบริสุทธิ์อยูในชีวิต โดยเฉพาะความอิจฉาริษยา ความ
แคนและความสงสารตนเอง จําเปนตองทูลขอพระเจาใหทรงชวยและทรงใหอภัย เมื่อทําเชนนั้นแลว
ความสงบเยือกเย็นก็เขามาแทนที่ความโกรธและมีสันติสุขแทนความกลัว ดิฉันยังสํารวจทัศนคติ
ของตนเองตอไปอีกหลายสัปดาหจึงทูลขอใหทรงอภัยโทษ ถึงพระวจนะจะไมชวยใหสถานการณ
เปลี่ยนไป แตก็ชวยเปลี่ยนใจของดิฉันได พระเจาไมไดตรัสวาตนออจะไมช้ําหรือไสตะเกียงจะไม
มอดไหมแตทรงสัญญาวาจะสถิตอยูดวยและจะประทานความเขมแข็งใหเสมอ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ถึงขาพระองคทั้งหลายไมเขาใจเรื่องความทุกข แตก็รูวาพระองคทรงดูแล
ขาพระองคอยู ถาขาพระองคตอวาพระองคดวยความเคืองแคน ขอทรงเปลี่ยนความโกรธใหเปน
ความเชื่อวางใจในพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คาเรน วีเวอร (โอไฮโอ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่โกรธเคืองพระเจา
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การสอนและหนุนใจ

วันเสาร อาน 1 โครินธ 14:26-33
เพราะวาทานเผยพระวจนะไดทลี ะคน
เพื่อใหทุกคนไดความรูและไดรับความหนุนใจ (1 โครินธ 14:31)

เชาวันหนึ่งผมไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาล ระหวางนั้นพวกเด็กๆ กําลังเรียนเรื่อง
ปฏิทิน เมื่อครูถามชื่อวันตางๆ ในสัปดาห เด็กนักเรียนพากันยกมือขึ้นสูงๆ เพราะ
ตื่นเตนอยากตอบคําถาม ถาหากใครตอบคําถาม
ขอคิดสําหรับวันนี้
ของครูไดถูก ตองเพื่อนรวมชั้นจะปรบมือให แม
พระเจาประทาน
ของขวัญแกเราเพื่อ
ถาคนใดตอบผิดครูและนักเรียนในชั้นก็หนุนใจ
ใหแบงปนแกผูอื่น
คนนั้นจนกระทั่งเขาหรือเธอตอบถูก
การใหกําลังใจเพื่อนรวมชั้นของเด็กๆ ทําใหผมคิดวาคริสเตียนควรหาทางให
กําลังใจและหนุนใจทั้งผูเชื่อและไมเชื่อ พระคริสตทรงขอใหเราหนุนความเชื่อของพี่นอง
ทั้งชายและหญิงในการอานพระคัมภีร อธิษฐาน รองเพลงหรือใหของขวัญฝายวิญญาณ
ถาเรายอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํางานในชีวิตของเราแลว เราจะสามารถหนุนใจ
และแสดงใหคนอื่นเห็นทางที่ความสัมพันธของพวกเขากับพระคริสตจะเจริญขึ้นได
อยางไร
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหแบงปนของประทานแกบุตร
ของพระองคทุกคน ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เจมส ซี. เฮนดริกซ (อินเดียนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เด็กนักเรียน
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องคประกอบของความเชื่อวางใจ

24 เม.ย
วันอาทิตย อาน เนหะมีย 1:1-11
2016
เนหะมียอธิษฐานวา “ขาแตพระเจา ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟงคํา
อธิษฐานของผูรับใชของพระองค และตอคําอธิษฐานของบรรดาผูรับใช
ของพระองค ผูป ติยินดีทยี่ ําเกรงพระนามของพระองค” (เนหะมีย 1:11)
หลายประหวางเดินทางไปทํางาน ดิฉันตองขับรถลอดและขึ้นบนสะพานหลายแหง
ที่เชื่อมระหวางรัฐ บางครั้งขณะขับรถลอดสะพานถาเงยหนาขึ้นดูจะเห็นรถบรรทุกหาหก
คันจอดรอไฟแดงอยูขางบน บางครั้งขณะขับรถขึ้นบนสะพานเพื่อขามแมน้ํา ดิฉันวางใจ
วาสะพานนั้นแข็งแรงพอจะรับน้ําหนักรถของดิฉันและคันอื่นๆ ที่อยูรอบขาง วันหนึ่ง
ดิฉันเกิดเอะใจวาทุกวันนี้ดิฉันวางใจสิ่งกอสรางที่ทําดวยคอนกรีตและเหล็กเสนเหลานี้
วามีความมั่นคง แลวดิฉันวางใจพระเจามากขนาดนั้นไหมหนอและจะเปนอยางไรถา
ดิฉันและครอบครัววางใจพระเจามากขึ้น
พันธสัญญาเดิมบันทึกเรื่องตอนที่เนหะมียทูลพระเจาขอใหพระองคทรงชวยทาน
และเชลยชาวอิสราเอลที่ทานดูแลอยู ทุกคนเปนทาสและอยูในสภาพเหมือนคนสิ้นหวัง
แตเนหะมียยังยืนกรานกราบทูลพระเจาตอไป ทานยอมรับวาสถานการณที่เปนอยูนั้น
เกินกําลังที่ทานจะรับมือไดจึงทูลขอใหพระเจาทรงชวย เรารูจากพระคัมภีรวาพระเจา
ทรงเปนหวงสถานการณของเรามากแคไหน พระองคทรงเต็มพระทัยและทรงสามารถ
ชวยเหลือเราแมสถานการณดูเหมือนจะสิ้นหวัง
เหมือนบุตรนอยหลงหาย ปวยหนักจนรักษา
ขอคิดสําหรับวันนี้
ไมได หรือกลัววาจะถูกทิ้งใหอยูคนเดียว เรา
พระเจาทรงเปนหวง
ก็ยังสามารถอธิษฐานดวยความมัน่ ใจวาพระเจา
ขาพเจามากจนนึกไมถึง
ทรงฟงคําอธิษฐานของเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ไมวาขาพระองคจะพบวิกฤตการณเล็กนอยหรือภารกิจที่ดู
เหมือนไมมีทางทําได ขอทรงเตือนขาพระองคใหรูวาพระองคทรงไดยินและทรงตอบ
คําอธิษฐานของขาพระองค ทูลในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
พาเมลา กิลเซนัล (โคโรลาโด)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนสรางสะพาน
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25 เม.ย
2016

เห็นชัดขึ้น

วันจันทร อาน ยอหน 9:13-16, 35-41
พระเยซูตรัสวา “เราเขามาในโลกเพื่อแกการพิพากษา เพื่อใหคนทั้งหลาย
ที่มองไมเห็นกลับมองเห็น และคนที่มองเห็นกลับตาบอด” (ยอหน 9:39)
มีอยูวันหนึ่งดิฉันกับเพื่อนไปพบจักษุแพทยตามใบนัด ตอนอยูที่นั่นแพทยถาม
ดิฉันวาตองการตรวจวัดสายตาดวยหรือไม ดิฉันคิดวาไมจําเปนตองสวมแวนตาเพราะ
รูสึกวาเห็นไดดีอยู แตดวยความอยากรูดิฉันจึงตัดสินใจยอมตรวจสายตา พอตรวจ
เสร็จจักษุแพทยอธิบายวาสายตาของดิฉันไมดีแลวและควรจะเริ่มใชแวนตาตั้งแตหลาย
ปกอน แพทยอธิบายตอไปวาหลายคนที่มาขอใบนัด บอยครั้งที่พวกเขาเชื่อวาสายตา
ของตนยังดีอยูเพราะไมเคยวัดเพื่อเปรียบเทียบมากอนจึงไมรู จนกระทั่งไดมองผาน
แวนที่คอยๆ ขยายขึ้นทีละนอยจึงเห็นความแตกตาง
หลังจากประสบการณนี้แลวดิฉันคิดถึงความสัมพันธของเรากับพระเจา เราเคย
เชื่อวาความสัมพันธกับพระองคดีอยูแ ลว จนกระทั่งไดพบความยินดี สันติสุข ความ
มั่นใจและความรักของพระเจาที่ชวยใหความสัมพันธของเราลึกซึ้ง เมื่อมองสิ่งตางๆ
จากแวนตาใหมจึงมีทัศนะใหมที่ทําใหเราเขาใกลชิดสนิทกับพระเจาไดมากขึ้น
อธิษฐาน พระเจาขา ขอบพระคุณ
ขอคิดสําหรับวันนี้
สําหรับความยินดีที่ไดรูจักพระองค
เมื่อเห็นพระเจาชัดเจน ขาพเจาก็
พรอมเปดใจรับความเปลี่ยนแปลง
โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหได
จากความรักของพระผูสราง
ประกาศพระวจนะแกคนที่ยังไมรูจัก
พระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แอลกี ลอยา (ชิวาวา เม็กซิโก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน จักษุแพทย
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ปติยินดี

26 เม.ย
วันอังคาร อาน ลูกา 15:8-10
2016
จงยอมใหเด็กเล็กๆ เขามาหาเรา อยาหามเขาเลย (มาระโก 10:14)
ดิฉันไดยินเรื่องของเจนครั้งแรกจากแนนซีอายุ 6 ขวบผูเปนลูกสาวของเจน เธอ
ขอใหดิฉันอธิษฐานเผื่อแมของเธอ แนนซี
มาเรียนรวีวารศึกษาในชั้นที่ดิฉันสอน เมื่อ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ถามแนนซีวาทําไมถึงขอใหอธิษฐานเผื่อ
ขาพเจาจะชวนคนอื่นเขามา
เธอตอบวา “คุณแมหนูไมเชื่อพระเยซู
ในครอบครัวผูเชื่อไดอยางไร
แมบอกวาเรื่องพระเยซูเปนเรื่องที่แตงขึ้น
เหมือนเรื่องมิกกี้เมาธ” ดิฉันจึงบอกวาเราจะอธิษฐานเผื่อแมของเธอ หลายเดือนตอมา
เจนเริ่มเขามานั่งในชั้นรวีวารศึกษาของเด็กทุกสัปดาหเพื่อชวยทําการฝมือและเสิรฟ
ของวาง อีกสองสามเดือนหลังจากนั้นเธอก็ขอรับบัพติศมา เราจึงเริ่มจัดกลุมศึกษา
พระคัมภีรเพื่อเตรียมเธอใหพรอม ตอนพบกันครั้งแรกเจนยอมรับวามีอยูครั้งหนึ่งเธอ
มีขอกังขาหลายอยางวาพระเจามีจริงหรือไม ดิฉันถามวาเธอเริ่มเชื่อพระเจาเมื่อไร เธอ
ตอบวา “หลังจากดิฉันยายมาอยูหมูบานนี้แลวหลายเดือน เมื่อมาอยูใ หมๆ ดิฉันกับลูก
สามคนไมมีที่อยูเพราะหมดตัว พี่ชายยอมใหดิฉันอาศัยอยูดวย เมื่อคริสตจักรยินดี
รับเลี้ยงลูกสาวสามคนของดิฉันดวยการใหอาหาร เสื้อผา และใหเรียนรวีวารศึกษา
เหมือนเปนคนในครอบครัว เดี๋ยวนี้คริสตจักรคือครอบครัวของดิฉันแลว”
เจนบอกทุกคนที่ไดพบวาเธอจะรับบัพติศมาในวันอีสเตอรครั้งตอไป เธอชวน
สตรีอีกหลายคนมารวมศึกษาพระคัมภีรกับเราและมาเปนลูกศิษยของพระเยซู เจน
เลาถึงความดีใจของเธอและแสดงความขอบคุณคริสตจักรและพระเจา เราเองก็ยินดี
ดวยที่พระเจาประทับอยูในชีวิตของเรานั้นเปนเรื่องจริง
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับชุมชนผูเชื่อที่สอนขาพระองคทั้งหลาย
ใหรูจักความรักของพระองคและชวนขาพระองคใหมีความสัมพันธลึกซึ้งกับพระองค
ยิ่งขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
นิลสา พี. ซาลิเซติ (โอไฮโอ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังเตรียมตัวรับบัพติศมา
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อาหารประจําวัน
27 เม.ย
2016
วันพุธ อาน มัทธิว 14:13-21
ขอเลี้ยงขาพระองคดวยอาหารทีพ่ อดีแกขาพระองค (สุภาษิต 30:8)
วันหนึ่งขณะที่ผมกับเพื่อนออกจากที่ทํางานเขาพูดวา “ผมแนใจวาวันนี้จะมีอาหาร
กิน” และอธิบายวาเมื่อมาถึงที่ทํางานแลว
ขอคิดสําหรับวันนี้
รูสึกกังวลและไมคอยแนใจเกี่ยวกับเรื่อง
ทุกวันนี้พระเจาทรงเปนแหลง สวนตัวหลายอยาง เขาอธิษฐานขอใหมีบาง
กําเนิดทุกสิ่งที่เลี้ยงดูขาพเจา
สิ่งเกิดขึ้น เพื่อใหเขาสามารถทํางานได
ตลอดวัน ระหวางชวงเชามีสามคนตางก็
แวะมาชมวาเขาทํางานไดดีมากและยินดีรับเขาไวในทีมของตน คําชมนี้ทําใหเขายินดี
และมีกําลังใจสูปญหาตางๆ นอกเวลาทํางานดวย ตอนทายเขาบอกวา “สามคนนั้นคง
จะบอกผมโดยไมรูตัววาพระเจารักผมและทรงนําผมใหผานความทุกขใจออกมาได”
สิ่งอัศจรรยในขอพระคัมภีรที่อานวันนี้ซึ่งปกติเรียกวาเรื่องการเลี้ยงอาหารคน
หาพันคนที่ปรากฏในพระกิตติคุณทั้งสี่เลม แตสิ่งอัศจรรยยิ่งกวานั้นก็คือกอนจะทรง
เลี้ยงอาหารฝายรางกายของประชาชน พระเยซูทรงเลี้ยงอยางอื่นดวย พระองคทรงสอน
ทรงใหกําลังใจและทรงรักษาโรคใหประชาชนเพราะเปนหวงความเปนอยูทุกดานของ
พวกเขา เมื่อเราอธิษฐานขอใหพระเจาประทานอาหารประจําวัน เราไมไดทูลขอใหทรง
เลี้ยงเราแตรางกายเทานั้น อาหารประจําวันหมายถึงอาหารที่ชวยเสริมกําลังวิญญาณ จิตใจ
และอารมณดวย เพราะพระเจาทรงหวงใยความอยูเย็นเปนสุขทุกดานจึงทรงเลี้ยงเรา
ทุกวันดวยอาหารหลายอยาง
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงดับกระหายทุกอยางใหขาพระองคทั้งหลาย
จึงขออธิษฐานวา “ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลาย ผูทรงสถิตในสวรรค ขอ
ใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพสักการะ ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอ
ใหเปนไปตามพระทัยของพระองค... สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
เถร เอ. ริชารจ (ไอโอวา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ปฏิเสธความจําเปนพื้นฐานของมนุษย
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พายแบล็คเบอรรี่

28 เม.ย
2016

พฤหัสบดี อาน ลูกา 6:17-23
เราจะกระทําใหเขากับสถานที่รอบๆ เนินเขาของเราเปนแหลงพระพร
เราจะสงฝนลงมาใหตามฤดูกาล เปนหาฝนแหงพระพร (เอเศเคียล 34:26)
ตนแบล็คเบอรรี่พุมใหญคือตัวอันตรายเหมือนปศาจสีเขียว มันยืนตนสูงใหญอยู
บนที่ดินของเรา กิ่งที่เต็มไปดวยหนามของมันกําลังจะเลื้อยคลุมสวนของเราไวหมด
ดิฉันกับสามีตองสูกับมันเปนประจําโดยการตัด ใชยาฆา ขุดรากทิ้งจนถึงกับใชเครื่อง
พนไฟของเพื่อนบานเผา แตมันก็กลับฟนคืนขึ้นมาอีก แถมยังแข็งแรงยิ่งกวาเกา ทุก
ฤดูรอนเราทําสัญญาสงบศึกเมื่อมันออกดอกงามเหมือนเจาหญิงสโนไวท แลวเปลี่ยน
เปนลูกแบล็คเบอรรี่พวงจ้ําม่ํา ดิฉันใชมือแหวกกิ่งที่มีหนามแหลมไปเก็บ ปกติแลวจะ
ถูกหนามขวนหนึ่งหรือสองรอยและอีกสองสามชั่วโมงหลังจากนั้นมันก็กลายเปนพาย
แบล็คเบอรรี่
สิ่งที่นารําคาญนี้สามารถนํามาทําเปนอาหารเอร็ดอรอยไดอยางนาทึ่ง ดิฉันคิดวา
พุมแบล็คเบอรรี่มีอะไรเกี่ยวกับขอพระคัมภีรที่เราอานวันนี้ พระเยซูทรงพูดถึงสัจธรรม
ที่ดูเหมือนเปนไปไมไดและขัดแยงกัน พระธรรมโรม 8:28 สอนวาความทุกขลําบาก
สามารถกอใหเกิดสิ่งดีงามได ไมใชเฉพาะในสวรรคเทานั้นแตในโลกนี้ดวย เพื่อนบาน
ที่สงเสียงรบกวนสามารถสอนดิฉันใหเขาใจมากขึ้นไดอยางนั้นหรือ บางทีการทํางานที่
ไมไดผลกลับกลายเปนโอกาสใหมีทักษะ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ใหมๆ ความเจ็บปวยที่เปนตัวถวงทําให
เพราะความชวยเหลือของ
เรามีเวลาไดพักผอน ไดอานพระคัมภีร
และอธิฐานไดลึกซึ้งยิ่งขึ้น ถาดูใหดีจะ
พระเจา ทําใหเราเห็นความดี
เห็นวามีพระพรอยูรอบตัว
ในความเลวทุกอยางได
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรดชวย
ขาพระองคทั้งหลายใหเห็นวาความทุกขลําบากสามารถสอนและดึงขาพระองคเขาใกล
พระองคได อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ซูซาน ธอเกอรสัน (โอเรกอน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อนบานของเรา
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29 เม.ย
2016

สนองพระดํารัสพระเจา

วันศุกร อาน เอเฟซัส 1:3-9
เปาโลกลาววา “ขอใหตาใจของทานสวางขึ้น เพื่อทานจะไดรูวา
ในการทีพ่ ระองคทรงเรียกทานนั้น พระองคไดประทาน
ความหวังอะไรแกทาน และรูวามรดกของพระองคสําหรับ
ธรรมิกชนมีสงาราศีอันอุดมบริบูรณเพียงไร (เอเฟซัส 1:18)
หลังจากแตงานกันแลวผมกับภรรยายายไปอยูประเทศอื่น ระหวางนมัสการพระเจา
ครั้งแรกที่นั่น ผมพบคําประกาศขอบทความไปลงหนังสือขาวคริสตจักรทองถิ่น ผม
คิดวาจะเขียนบทความเกี่ยวกับชีวิตของผมอยูสองสามนาทีแลวก็ลืมสนิท สัปดาหตอมา
เมื่อเราไปโบสถก็พบใบประกาศอยางเดียวกันวางที่มายาวในโบสถ และศิษยาบาลก็
ประกาศดวยวาถาพระวิญญาณทรงนําผูใดใหเขียนบทความก็ยินดีรับไว
ผมไมเคยเขียนบทความเรื่องขาวดีมากอน จึงไมรูวาจะมีสติปญญาพอที่จะประกาศ
พระวจนะของพระเจาหรือไม แตก็ยอมตอบรับการทรงเรียกของพระวิญญาณบริสุทธิ์
จึงเขียนบทความไปลงหนังสือพิมพดังกลาว บทความตางๆ ที่ผมเขียนไดรับคําชมเชย
จากศิษยาภิบาลและสมาชิกคริสตจักร
พระเจาทรงมีวิธีทํางานในชีวิตของเราและดึงเราเขาใกลพระองคมากขึ้น พระเจา
ทรงสรางชีวิตทุกอยางในโลกเพื่อใหทําตามพระประสงคของพระองค เราไมรูวาศักยภาพ
ทั้งหมดของตนเองมีอะไรบาง แตพระผูสรางทรงรูจักดี พระองคทรงอดทนคอยใหเรา
คนพบและตอบรับการทรงเรียกใหทําตาม
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระประสงคของพระองค
ขาพเจาสามารถรวมทํางาน
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอใหขาพระองค
สรางสรรคกับพระเจาได
ทั้งหลายเต็มใจตอบสนองทุกครั้งที่ไดยิน
พระองคทรงเรียก ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ดีพิกา ซาการ (รายาสถาน อินเดีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักเขียนคริสเตียน
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หญิงรับใช

30 เม.ย
วันเสาร อาน โรม 12:9-14
2016
จงมีความเมตตากรุณาเหมือนอยาง
พระบิดาของทานมีพระทัยเมตตากรุณา (ลูกา 6:36)
หลังจากขับรถฝาทะเลทรายมาตลอดวันอันยาวนาน สามีกับดิฉันแวะเขาราน
อาหารเล็กๆ แหงหนึ่งและอยากทาน
ขอคิดสําหรับวันนี้
เร็วๆ จะไดกลับไปที่ถนน สาวรับใชใน
วันนี้ขาพเจาจะแสดงความเมตตา
รานแตงตัวรุมรามและทาทางประหมา
เหมือนพระคริสตไดอยางไร
เรารูสึกผิดหวังเมื่อเธอยกอาหารเย็น
มาบริการซึ่งไมตรงตามที่สั่ง เมื่อเธอนําบิลเก็บเงินมาให ดิฉันยังบนกับสามี เธอคงจะ
ไดยินจึงพูดเบาๆ วา “ขอโทษที่หนูเขาใจผิด คงเปนเพราะยังจับตนชนปลายไมติด
เพราะลาไปคลอดลูกเพิ่งกลับมาทํางานเปนวันแรก” ดิฉันเปลี่ยนทาทีทันที คุณแมใหม
คนนี้คงปลอยลูกไวกับคนอื่นเพื่อมาบริการลูกคานิสัยเสียอยางเรา แทนที่จะฟองเจาของ
รานเหมือนทีค่ ิดไวกอน ดิฉันกลับถามเธอถึงลูกที่เพิ่งเกิดและสวมกอด ขณะเดินกลับ
มาที่รถดิฉันอธิษฐานเผื่อเธอ
ขอพระคัมภีรที่อานในวันนี้บอกวา “จงมีความเมตตากรุณา” ไมไดบอกวาใหมี
เมตตาแกคนที่รูจักหรือคนที่ “สมควร” ไดรับเทานั้น ดิฉันไดบทเรียนจากประสบการณ
ในรานอาหารเรื่องการปฏิบัติตอคนอื่นเหมือนที่พระคริสตจะทรงกระทํา และยอมให
ความจําเปนของผูอื่นมากอนของเรา คราวตอไปถามีปญหากับใคร ดิฉันจะหยุดและ
มองสถานการณใหไกลแลวถามตนเองวา “คนผูนี้ตองการอะไรหรือ” เขาอาจตองการสิ่ง
ที่ทําไดงายๆ เชนคําพูดใหกําลังใจหรือไมก็คําอธิษฐาน
อธิษฐาน พระเจาพระบิดา ขอใหขาพระองคทั้งหลายเมตตาทุกคนที่พบและแสดง
ความกรุณาแกผูที่ขาพระองคเห็นวามีปญหา ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ไมลา เร บรูสกี (อาริโซนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เพิ่งมีลูกคนแรก
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เพลงไทยนมัสการ
(ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2014)
ขนาด 6.25 x 8.5 “ จํานวน 460 หนา
ภายในเลมบรรจุเพลง 303 บท และบทอานสลับ 63 บท
บทเพลงทุกเพลง
 จัดหมวดหมูเรียงลําดับเพลงตามเทศกาลและศาสนพิธีของ
คริสตจักร
 ปรับปรุงเนื้อรองใหเหมาะสมกับทํานองเพลง
 มีโนตและคอรดประกอบตามหลักโนตสากลเพื่องายตอการ
บรรเลงและขับรอง
 เพิ่มเพลงใหมเพื่อใชในเทศกาลและศาสนพิธีของคริสตจักรอยาง
ครอบคลุม
 อางอิงพระคัมภีรทุกบท
สนใจสั่งซื้อไดที่
หนวยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร สภาคริสตจักรในประเทศไทย
โทรศัพท 053 – 244381 ตอ 301 โทรสาร 053 – 244381 ตอ 112
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 ใบสมัครเปนสมาชิก “หองชั้นบน” 
ชื่อ–สกุล …………………………………... เพศ……...… อายุ……ป
ศาสนา……........สมาชิกคริสตจักร ……………..…………… ภาคที่ ……
ที่อยู เลขที่…….ถนน…………………..………ซอย ……..……หมูที่……
แขวง/ตําบล……………………เขต/อําเภอ …….………………...………
จังหวัด ………………………………… รหัสไปรษณีย ….….…………
โทรศัพท……………………………โทรสาร ……………….……………
 สมัครเปนสมาชิก “หองชั้นบน” 
ภาษาไทย

คาบํารุงสมาชิกปละ 240 บาท

เปนเวลา…. ป

ภาษาอังกฤษ

คาบํารุงสมาชิกปละ 420 บาท

เปนเวลา…. ป

(สงตางประเทศเพิ่มคาสงเมลอากาศปละ 350 บาท)
ใหสงตั้งแตฉบับเดือน …………………………………… เปนตนไป
การสงเงิน
สงโดย ธนาณัติ / ตั๋วแลกเงิน / เช็ค / ดราฟ สั่งจายในนาม “สุริยบรรณ”
จาหนาซองถึง “พันธกิจหองชั้นบน”
ตู ปณ. 37 ปณจ. เชียงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50000
หรือ โอนเขาบัญชี “สุริยบรรณ (สดยอย)” เลขที่บัญชี 731 - 2 - 04660 – 5
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาโรงพยาบาลแมคคอรมิค
(หากโอนเงินเขาบัญชี กรุณาแจงใหทราบที่เบอรโทร 053-244381-2 ตอ 301
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