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พลังของวันเพนเทคอสต
“เมื่อมีเสียงอยางนั้นเขาจึงพากันมาและฉงนสนเทหเพราะตางคนตางไดยินเขาพูดภาษา
ของตัว คนทั้งปวงจึงประหลาดและอัศจรรยใจพูดวา “ดูแนะ คนทั้งหลายที่พูดกันนั้นเปน
ชาวกาลิลีทุกคนไมใชหรือ เหตุไฉนเราทุกคนไดยินเขาพูดภาษาของบานเกิดเมืองนอนของ
เรา” (กิจการ 2.6-8)
“หนังสือเลมเล็ก” นี้มีความผูกพันกับวันเพนเทคอสตอยางใกลชิด เพนเทคอสตเปน
เวลาอัศจรรยที่เหลาสาวกมาชุมนุมกันที่หองชั้นบนแหงหนึ่งหลังจากพระเยซูเสด็จสูสวรรค
แลว เมื่อเหลาสาวกเทศนา พระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏใหเห็นเหมือน “ลิ้นไฟ” อยูเ หนือ
ศีรษะของทานเหลานั้น ฝูงชน ”จากทั่วใตฟา” ที่ชุมนุมกันอยูในบริเวณนั้นสามารถไดยิน
เหลาสาวกเทศนาเปนภาษาบานเกิดเมืองนอนของตนเอง
คริสตจักรสมัยนี้อธิบายฤทธิ์อํานาจของเพนเทคอสตโดยระดมผูที่สามารถอานภาษา
ที่สองไดมาอานพระธรรมกิจการบทที่ 2 เวลานมัสการพรอมกัน บางครั้งอานเปนภาษาตางๆ
แปดหรือสิบภาษาเพื่อเนนความอัศจรรยของการพูดภาษาตางๆ ทีบ่ างคนเรียกวาภาษาแปลกๆ
หรือภาษาลิ้น ที่จริงแลวสิ่งอัศจรรยของวันเพนเทคอสตนาจะเปนการฟงไดวาเหลาสาวก
ทุกคนพูดภาษาเดียวกัน แตพอคําพูดไดยินไปถึงหูของผูฟงกลับกลายเปนภาษาบานเกิด
เมืองนอนของพวกเขา เมื่อไดยินคําเทศนาที่กอปรดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ชวยดลใจ คน
เหลานั้นก็ยอมรับเปนสาวกของพระเยซู
หองชั้นบนเปนพันธกิจศักดิ์สิทธิ์ในการฟงมาตั้งแตแรกเริ่ม ในป ค.ศ. 1936 หองชั้นบน
เปนบทภาวนาที่เขียนโดย พระ นักการศึกษาและนักวิชาการโดยเฉพาะ แตไมนานหลังจาก
นั้นผูอานประจําก็เริ่มเสนอประสบการณสวนตัวที่ไดรับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
มาลงพิมพ ผูนําสมัยแรกของเราเปนผูมีปญญาและเขาใจเรื่องที่มีคุณคาเหลานั้นดีจึงรับ
ไว ภายในสามปหองชั้นบนก็กลายเปนหนังสือที่ผูอานสงมาลงพิมพทั้งหมด
มีเรื่องที่เต็มไปดวยพระวิญญาณสงเขามาอยางตอเนื่อง ซึ่งเราก็รับฟงและแบงปนตอไป
ดวยความยินดี เสียงจากปจเจกชนในภาษาตางๆ มากมายหลายลานคนจากทั่วโลกรวมกัน
เปนชุมชนแหงความเชื่อ
ซาราห ไวลค
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เปาโลกลับใจ
จิตรกร : เจสัน เจนิก
(จิตรกรรวมสมัย สหรัฐอเมริกา)
อธิบายภาพ : โมนา เบกาซาว-เคฟ
------------------------------------------------------------------------------------------ดิฉันเห็นภาพอัครทูตเปาโลลมลงบนพื้นถนนระหวางเดินทางไปเมืองดามัสกัสและ
ไดยินเสียงถามวา “เจาขมเหงเราทําไม” แลวรูสึกประทับใจ ภาพที่วาดโดยเจนิกนี้ทําให
เราเห็นเหตุการณที่เปาโลคงประสบดวยตนเองมาแลว
ผูที่กําลังพูดกับทานคือบุคคลสําคัญในวิสัยทัศนการทํางานของเปาโล และจะเปน
ศูนยกลางในชีวิตของทานตลอดไป เปาโลตะลึงจนพูดไดแตเพียงวา “พระองคทรงเปน
ผูใด” ที่นาสนใจก็คือทานเรียกบุคคลที่ทานกําลังพูดดวยวา “พระองคเจาขา” ถึงแม
จะเปนคําถามแตก็ดูเหมือนวาเปาโลรูแลววาใครกําลังพูดอยูกับทาน ลักษณะทาทาง
ของทั้งสองทานที่ปรากฏในภาพที่วาดโดยเจนิกนี้บงบอกไวชัด เปาโลกําลังยันกายขึ้น
จากพื้นดินที่เต็มไปดวยกอนหินตรงที่ทานลมลง และใชมือปองตาเพื่อบังแสงสวางจาก
ทองฟา สวนพระเยซูทรงประทับยืนอยางผูทรงเดชานุภาพโดยมีพื้นดินและทองฟาอยู
เบื้องหลัง พระองคทรงตอบคําถามของเปาโลอยางเรียบงาย พระคัมภีรบอกวาพระเยซู
ทรงยืนยันวาพระองคคือผูที่เปาโลกําลังขมเหงอยู
พระเยซูผูเปนองคพระผูเปนเจาทรงบอกใหเปาโลทราบวาควรทําอะไรตอไป ดิฉัน
สามารถจินตนาการเปาโลในความคิดของเจนิกวาผูที่เปาโลมองเห็นแลวทําใหตาบอด
ไปสามวันคือองคพระผูเปนเจา ประสบการณครั้งนี้เปนภาพประทับใจที่เปาโลลืมไมลง
ไปตลอดชีวิต ดิฉันอธิษฐานขอใหตาของเรามองเห็นองคพระผูเปนเจาและยอมใหพระองค
เปนศูนยกลางชีวิตของเราดวย
Cover art courtesy of Jason Jenicke © 2007 Jason Jenicke Prints of cover
art are available from www.jasonjenicke.com or jjenicke@hotmail.com
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สันติสุขของพระเยซู

1 พ.ค
วันอาทิตย อาน มัทธิว 7:1-12
2016
เมื่อความเยอหยิ่งมาถึง ความหยามน้ําหนาก็มาดวย
แตปญญาอยูกับคนใจถอม (สุภาษิต 11:2)
งานของผมตองใชคอมพิวเตอรเปนเวลานานๆ เพื่อทํารายงานใหคณะวิศวกรรมศาสตร
วันหนึ่งฝายพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรขอใหผมหยุดทํารายงานกอน เพื่อจะทดสอบ
ซอรฟแวรของพวกเขา ผมยอมแตโดยดีทั้งที่งานของผมลาชาอยูแลว แตการทดสอบ
ซอฟแวรของพวกเขาลมเหลวอยูเรื่อย โปรแกรมเมอรตองปรับปรุงซอฟตแวรบอยๆ
ไมเสร็จสักที ผมหมดความอดทนและโกรธมากเพราะรูสึกวาเสียเวลาเปลาโดยไมได
อะไรขึ้นมาเลย แตแทนที่จะขอใหพวกเขามาทดสอบภายหลัง ผมกลับพูดดูถูกพวก
โปรแกรมเมอรตอหนาคนอื่น เพราะตอนนั้นผมคิดวาการตําหนิติพวกเขาทําใหผมดู
เปนคนสําคัญขึ้น แตตอมาถึงคิดไดวาคําพูดดังกลาวทําใหผมเหมือนเปนคนโงเขลา
เบาปญญา ความโกรธ ความหยิ่งยโส การติเตียนทําใหผมลืมกฎทองคําที่พระเยซู
ทรงสอนวา “จงปฏิบัติตอผูอื่น อยางที่ทานปรารถนาใหเขาปฏิบัติตอทาน” (มัทธิว 7:12)
ความเยอหยิ่งทําใหผมกลาวโทษผูอื่นโดยไมยั้งคิด เดี๋ยวนี้ผมอยากเอาการกระทํา
วันนั้นกลับมา การตําหนิความผิดของผูอื่นแตมองไมเห็นความผิดของตนเองเปนความ
หนาซื่อใจคดเหมือนที่พระเยซูทรงสอนไววา “อยาวินิจฉัยโทษเขาและทานทั้งหลายจะ
ไมไดถูกวินิจฉัยโทษ อยากลาวโทษเขาและทานทั้งหลายจะไมถูกกลาวโทษ จงยกโทษ
ใหเขา และเขาจะยกโทษใหทาน” (ลูกา 6:37) หลังจากตั้งใจคนควาและศึกษาพระคัมภีร
อยางจริงจัง เดี๋ยวนี้ผมรูแลววาพระเจาทรงดีตอผมและทรงขอใหผมดีตอผูอื่ นดวย
อธิษฐาน พระเจาผูประเสริฐ ขอบพระคุณสําหรับ
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระเมตตายั่งยืนนาน ขอโปรดใหชีวิตขาพระองค
พระเจาไมทรงถือโทษ
ทั้งหลายดําเนินอยูในมรรคาแหงความรักและถอมใจ
ที่ขาพเจาทําผิด
ของพระองค ในนามพระเยซูคริสตเจาอาเมน
เลส บริสบอยส (อาริโซนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่พยายามอดทน
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เจาฟงอยูไหม

วันจันทร อาน ยอหน 10:1-18
นายประตูจึงเปดประตูใหผนู ั้น แกะยอมฟงเสียงของทาน
ทานเรียกชื่อแกะของทาน และนําออกไป... และแกะก็ตามทานไป
เพราะรูจักเสียงของทาน (ยอหน 10:3-4)
สุนัขพันธุดัชฮุนขนาดจิ๋วและตาบอดของดิฉันอายุ 14 ปแลว ดิฉันรูสึกทึ่งที่มัน
เดินไปทุกแหงที่อยากไปทั้งๆ ที่มองไมเห็น บางครั้งมันก็ชนโนนชนนี่จนสับสนไปหมด
ถาเกิดเรื่องอยางนั้นดิฉันจะเรียกชื่อมันและบอก
ขอคิดสําหรับวันนี้
ใหเดินมาหา พอไดยินเสียงของดิฉันมันก็หันหัวทํา
วันนี้ขาพเจาจะฟงเสียง หูชันแลวหันหนาเดินมาทางดิฉันได ที่มันวางใจ
พระเจาและเชื่อฟง
ยอมใหดิฉันนําทางไปยังที่ปลอดอันตรายก็เพราะ
ใหดีขึ้นไดอยางไร
จําเสียงดิฉันไดจึงทําตาม
เมื่อดิฉันเห็นสุนัขตอบสนองเสียงเรียกของ
ดิฉันเชนนั้นจึงนึกไดวา เวลาที่มีงานยุงดิฉัน จะไมคอยไดยินเสียงเรียกของพระเจา
เทาไรนัก ถาเดินชนอะไรตอมิอะไรจนสับสน ดิฉันจะคอยฟงเสียงเรียกของพระเจา
และเดินตามพระองคไหม ถึงดิฉันไดยินเสียงเรียกของพระเจาและเชื่อฟงพระองคได
ไมดีเทากับที่สุนัขเชื่อฟงและทําตามดิฉัน แตก็พยายามฟงและเดินตามการทรงนําของ
พระองค
พระเจาทรงรักและหวงใยเรามากกวาที่เราหวงใยสัตวที่เลี้ยงไว สวนหนาที่ของ
เราคือการอธิษฐานและอานพระวจนะของพระเจา ซึ่งเปนการฟงเสียงเรียกของพระองค
และพยายามเดินตามพระมรรคาของพระองค
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอทรงเปดหูของขาพระองคทั้งหลาย เพื่อจะไดยินเสียงเรียก
ของพระองคชัดขึ้นและรูวาพระองคทรงเรียกมาจากที่ใด ในพระนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
เวอรจิเลีย มูร (นอรธคาโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนที่สายตาเสื่อม
6

จงนับพระพร

3 พ.ค
วันอังคาร มัทธิว 6:25-33
2016
น้ําคางของภูเขาเฮอรโมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาศิโยน
เพราะวาพระเจาทรงบังคับบัญชาพระพรทีน่ ั่น
คือชีวิตจําเริญเปนนิตย (สดุดี 133:3)
เมื่อตนเดือนกันยายนผมไปพักที่บานในปาสองสามวัน เห็นผลแครนเบอรรี่สุก
หามแลวจึงวางแผนจะเก็บมาทําแยม ขณะที่เดินหางจากบานพักไปเรื่อยๆ ผมตองดู
ใหดีวาลูกที่แดงแลวอยูตรงไหนบาง ดูเหมือนวาแคมองกเห็นไดทันที ผมจึงเก็บให
มากเทาที่มองเห็น พอเดินกลับมาทางเดิมก็พบวายังหลงเหลือใหเก็บอีกเปนจํานวนมาก
ชีวิตก็เหมือนการเดินทางในปาของผม ถาเรารีบรอนเดินทางชีวิต เราคงจะตอง
หยุดเดินเพื่อชื่นชมพระพรที่พระเจาประทานใหเปนครั้งคราวแลวรีบเดินตอ แตถาเรา
ไมรีบรอนและพยายามมองหาแลว พระองคจะทรงเปดตาใหเราเห็นทั้งพระพรและ
ความรักของพระองคมากขึ้น
บางครั้งความวุนวายในชีวิตก็บังตาจนเราเห็นพระพรและความรักของพระเจาไม
ชัดนัก แตถาเราใชเวลาภาวนาและอธิษฐาน พระองคจะทรงเผยใหเราเห็นไกลกวา
ครั้งแรก
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงรัก
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคทั้งหลายดวยความยั่งยืนอยูเปนนิตย พระเจาประทานพระพร
แมขาพระองคจะมองไมเห็นพระพรก็โปรดดึงไว ใหมากกวาที่เรามองเห็น
หรือคิดได
ใหอยูใกลชิดพระองค ในนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
ออย-สติน บรินช (ออสโล นอรเวย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่พยายามสูแรงกดดัน
7

4 พ.ค
2016

รอคอยพระเจา

วันพุธ สดุดี 13:1-6
จงรอคอยพระเจา จงเขมแข็งและใหจิตใจของทาน
กลาหาญเถิด เออ จงรอคอยพระเจา (สดุดี 27:14)

เมื่อไมนานนี้เพื่อนสนิทคนหนึ่งพูดถึงวิธีที่พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของเธอ
อยางรวดเร็ว หลังจากฟงประสบการณของเธอแลวดิฉันไมนึกดีใจ ไดแตอิจฉาเพื่อน
เพราะดิฉันหางานทํามานานมากกวาหนึ่งปแลว จนเดี๋ยวนี้ก็ยังหาไมได ดิฉันไมเขาใจ
เลยวาทําไมพระเจาไมรีบชวยดิฉันใหพนจากสถานการณที่ประสบอยูในปจจุบัน ทําไม
เพื่อนถึงไดรับคําตอบอยางรวดเร็ว แตดิฉันกลับตองรอนาน
หลังจากหาคําตอบในพระคัมภีรแลว ดิฉันจึงรูวาหลายคนที่อยูกอนหนาก็ตอง
รอเหมือนกัน ดาวิดรอหลายปกวาจะไดเปนกษัตริย พวกอิสราเอลตองรอหลายชั่ว
อายุคนถึงไดเขาแผนดินพระสัญญา โยเซฟกับมารียตองรอดูวาบุตรของทานจะชวย
ประชาชนของพระเจาดวยวิธีไหน พวกสาวกตองรอดูวาหลังจากพระเยซูทรงถูกตรึง
แลวอะไรจะเกิดขึ้น หลังจากพระองคสิ้นพระชนมแลวผลจะเปนอยางไรจริงๆ
พระเจายังทรงขอเราใหรอ เพราะไมรูวาพระเจาทรงทําอะไร ที่ไหนและอยางไร
แมเราจะตองรอนานกวาที่คิดไวแตก็มั่นใจ พระธรรมโรม 8:28 บอกเราวา “พระเจา
ทรงชวยคนที่รักพระองคใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง”
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขาพระองคทั้งหลาย
ขณะรอคอย ขาพเจา
อธิษฐานขอใหมีสันติสุขและชื่นชมพระพรที่ทรงเผย
จะวางใจในพระเจา
ใหเห็นแลว โปรดประทานความเขมแข็งและอดทน
รอพระองคแมเมื่ออยูในสถานการณลําบากที่สุด ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ซู เอ. แฟรไชลด (เพ็นซิลวาเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่รอคําตอบจากพระเจา
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เดินทางกลับบาน

5 พ.ค
2016

วันพฤหัสบดี ฮีบรู 11:8-16
เขากําลังแสวงหาเมืองที่จะไดเปนของเขา... ปรารถนาที่จะอยูในเมือง
ที่ประเสริฐกวานั้นคือเมืองสวรรค เหตุฉะนั้นพระเจาจึงมิไดทรง
ละอายเมื่อเขาเรียกพระองควาเปนพระเจาของเขา เพราะพระองค
ไดทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไวสําหรับเขาแลว (ฮีบรู 11:14)
ผมคือ “โอโม อ็อกโบโมโซ” ลูกชายของอ็อกโบโมโซ เกิดที่บานพักมิชชั่นใน
ประเทศไนจีเรีย ครอบครัวของเราออกจากบาน
ที่เคยอาศัยอยูตอนผมอายุ 12 ปและคิดวาจะไม
ขอคิดสําหรับวันนี้
กลับไปที่นั่นอีก ลองคิดดูซิวาผมจะดีใจแคไหน ชีวิตปจจุบันจะสะทอน
เมื่อไดกลับไปที่นั่นอีกหลังจากไปเกือบ 40 ป
บานในสวรรคที่ขาพเจา
เมื่อผมเขาไปเยี่ยมบานที่ผมเติบโตซึ่งยัง
ใฝหาไดอยางไร
ตั้งอยูที่เดิม เมื่อผมแนะนําตัวแกชาวไนจีเรีย
ซึ่งอาศัยอยูที่นั่น พวกเขาเชิญผมเขาไปขางใน ชางนาทึ่งเหลือหลายเมื่อผมเขาไปดู
หองที่ผมเคยเลนในบานหลังนั้น
มีวลีหนึ่งซึ่งใชเรียกคนอยางผมวา เด็กวัฒนธรรมที่ 3 สําหรับเราแลวเมื่อไดยิน
คําวา “บาน” ทําใหรูสึกสับสน อเมริกาหรือวาแอฟริกาเปนบานกันแน หรือวาผสมกัน
อาคันซอรบานของแมที่ผมเคยไปอยูตอนพักรอนเปนบานของผม มิสซูรี่ที่ผมไปเยี่ยม
ปูกับยาและเท็กซัสที่ผมเคยอยูตอนเปนผูใหญก็เปนบานของผมเหมือนกัน และบาน
ปจจุบัจบันอยูที่เมืองหนึ่งซึ่งหางออกไปครึ่งโลก
พระคัมภีรสําหรับอานวันนี้อธิบายวาผูเชื่อทุกคนเปนเด็กวัฒนธรรมที่ 3 ทั้งนั้น
เรากําลังแสวงหาบานแทของเราอันไดแกสวรรค ลองคิดดูวาเราจะดีใจแคไหนเมื่อไป
ถึงที่นั่นในบั้นปลายและรวมเปนหนึ่งเดียวกับพระคริสต
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค ขอบพระคุณที่สักวันหนึ่งขาพระองคทั้งหลาย
จะไดกลับบาน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
รอน วัสสัน (เท็กซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ลูกของมิชชันนารี
9

6 พ.ค
2016

จงสองสวาง

วันศุกร อาน มัทธิว 5:13-16
“ทานทั้งหลายเปนความสวางของโลก นครซึ่งอยูบนภูเขา
จะปดบังไวไมได... จงสองสวางแกคนทั้งปวง เพื่อวา... เขาจะได
สรรเสริญพระบิดาของทานผูทรงอยูในสวรรค (มัทธิว 5:14, 16
ตอนที่ดิฉันไปเที่ยวฟารมหิ่งหอย พวกเขาพากลุมของเราเดินไปแมน้ําที่มืดสนิท
แลวใหนั่งเงียบๆ อยูในเรือทองแบน คน
พายเรือพาเราลองไปตามแมน้ํา เมื่อเรือ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ลอยผานพุมไมใหญนอยที่ขึ้นตามชายฝง
วันนี้ขาพเจาจะนําความสวาง
เราพากันตื่นเตนที่เห็นฝูงหิ่งหอยบินวอน
ของพระเจาไปสองใหผูใดดี
อยูในความมืด แลวรวมตัวเปนกลุมบิน
หมุนไปเกาะบนพุมไมถัดไป เราเห็นหิ่งหอยทําเชนนี้ตลอดทางที่ลองเรือไปตามแมน้ํา
ทําใหสวางไสวไปทั่วบริเวณสองสามวินาที
ในพระคัมภีรที่อานวันนี้ พระเยซูทรงเตือนวาเราเปนเหมือนหิ่งหอย พระเจาทรง
เรียกเราใหสองสวางในโลกและในชีวิตของผูอื่น ถาเราพบผูที่เศราใจ ผูที่ทอถอยหรือ
หมดหวัง เราก็มีโอกาสแบงปนแสงแหงความรักของพระคริสตแกคนนั้นได
อธิษฐาน พระเจาแหงความสวาง โปรดเติมความรักใหขาพระองคทั้งหลายเพื่อจะได
สองทางแกคนที่เดินสะดุดในความมืด ขออธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนวา “ขาแต
พระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลายผูทรงสถิตในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปน
ที่เคารพสักการะ ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามน้ําพระทัยของ
พระองค ในสวรรคเปนอยางไรก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก ขอทรงโปรดประทาน
อาหารประจําวันแกขาพระองคทั้งหลายในกาลวันนี้ ขอทรงโปรดยกบาปผิดของขาพระองค
เหมือนขาพระองคยกโทษผูที่ทําผิดตอขาพระองคนั้น... เหตุวาราชอํานาจ ฤทธิ์เดชและ
พระสิริเปนของพระองค สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
วินิเฟร็ด มอนตโกเมอรี (กอเต็ง แอฟริกาใต)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ตองการกําลังใจจากเรา
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ยอพระเกียรติ

7 พ.ค
2016

วันเสาร สดุดี 34:1-10
เชิญยอพระเกียรติพระเจาพรอมกับขาพเจา
ใหเราสรรเสริญพระนามของพระองคดวยกัน (สดุดี 34:3)

ตอนที่เปนวัยรุนผมไปประชุมอธิษฐานที่โบสถคืนวันพุธเปนประจําทุกสัปดาห
ระหวางแบงปน ผูสูงอายุคนหนึ่งชื่อฮาเมลลุกขึ้นยืนแลวทองสดุดี 34:3 วา “เชิญยอ
พระเกียรติพระเจาพรอมกับขาพเจา ใหเราสรรเสริญพระนามของพระองคดวยกัน”
หลังจากนั้นทานก็แบงปนประสบการณจากสัปดาหกอน และยืนยันความดีและความ
ซื่อตรงของพระเจา ทานไมไดขอใหอธิษฐานเผื่อปญหาหรือความจําเปนของทานแต
อยางใด ไดแตเนนเรื่องการยอพระเกียรติพระเจาเทานั้น
บางครั้งปญหาของเราใหญจนเหมือนจะสูไมไหว และจะเปนเชนนั้นจริงๆ ถาเรา
เอาแตพึ่งความสามารถของตนเองเพียงอยางเดียว พระเจาผูทรงสัญญาวาจะค้ําจุน
และชวยกูเรานั้นทรงยิ่งใหญกวาการทดลองที่รุมเราอยู ถาเราเลิกดูแตปญหาและหัน
มาดูสถานการณปจจุบันผานทางพระวจนะของพระเจา ปญหาที่ดูใหญโตก็จะเล็กลง
การยอเกียรติพระเจาจะชัดขึ้น ระหวางที่ถูกทดลองเราจะเปนพยานถึงความดีและ
ความซื่อตรงของพระเจาได
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูทรงฤทธิ์ โปรดชวย
วันนี้ขาพเจาจะเนน
ขาพระองคทั้งหลายใหรําลึกถึงอํานาจและ
ความยิ่งใหญของพระเจา
ความรักของพระองคเพื่อจะสรรเสริญพระนาม
ไดทุกสถานการณ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เวยน กรีนวอลต (อิลลินอยส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่บันดาลใจใหเรามีความเชื่อมากขึ้น
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8 พ.ค
2016

แบกภาระ

วันอาทิตย อาน ลูกา 10:25-37
จงชวยรับภาระของกันและกัน ทานจึงจะได
ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต (กาลาเทีย 6:2)
ดิฉันไปเปนครูสอนลูกของมิชชันนารีที่ประเทศสเปนอยูหาเดือน ถึงแมจะไดรับ
การตอนรับอยางดีจากหลายครอบครัวที่นั่น แตเพราะดิฉันไมมีเวลาวางจึงไมคอยรูจัก
พวกเขาเทาไรนัก จนกระทั่งดิฉันปวยดวยโรคไวรัสที่แพรเชื้อติดตอกันได
เพราะไมอยากเปนภาระแกผูใด ดิฉันจึงพยายามดูแลตนเอง วันหนึ่งหลังจาก
เกือบเปนลมในสํานักงานแพทย ดิฉันถึงกับรองไห ฟลที่เปนคนขับรถพาดิฉันมาสง
และเปนประธานกรรมการอํานวยการของโรงเรียนไดยินเรื่องความทุกขใจของดิฉัน เชน
รูสึกเสียใจที่ทิ้งงาน วาเหวเพราะขาดเพื่อนและครอบครัว ไมสามารถทําอาหารดวย
ตนเอง พอดิฉันรูสึกตัวเขาก็ยื่นกระดาษทิชชูใหพรอมกับสัญญาวาจะชวยเหลือดิฉัน
คืนนั้นเองมิชชันนารีคนหนึ่งสงเทปภาพยนตรชุดหนึ่งมาให หลังจากนั้นมีผูมา
เยี่ยมทุกวันพรอมกับทําอาหารรอนๆ ชวยซักรีดและอยูเปนเพื่อนคุยตลอดสามสัปดาห
เมื่อยอนกลับไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นคราวนั้นแลว ทําใหดิฉันฟนความทรงจําดีๆ ที่
ประเทศสเปนได
ดิฉันจะจดจําบรรดาผูที่ใหความเมตตากรุณาไวเสมอ และจะจําบทเรียนที่ไดจาก
ทานเหลานั้นวา จุดประสงคของการเปนรางกายของพระคริสตคือใหแบกภาระของกัน
และกัน
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูทรงเมตตาและเห็นใจ
ขอคิดสําหรับวันนี้
เมื่อเราเจ็บปวยทานก็
มีใครผูใดที่พระองคประสงคใหขาพระองคทั้งหลาย
ไดมาเยี่ยมเอาใจใส
ชวยแบกภาระบาง ถามีโปรดใหขาพระองคมองเห็น
เรา (มัทธิว 25:36)
ผูนั้นดวย ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ซารา แมทสัน (มินิโซตา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนเจ็บปวย
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เวลาดีที่สุดของแตละวัน

9 พ.ค
2016

วันจันทร อาน โรม 10:5-13
พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปน
ประโยชนในการสอน การตักเตือนวากลาว... เพื่อคนของพระเจา
จะพรักพรอมที่จะกระทําการดีทุกอยาง (2 ทิโมธี 3:16-17)
ดิฉันไดยินคนพูดกันบอยๆ วาพวกเขาชอบอานพระคัมภีรตอนเชาตรู เพราะชวย
เสริมสรางความคิดและการกระกระทําตลอด
วันนั้น ดิฉันไมมีนิสัยทําเชนนั้นมากอน แต
ขอคิดสําหรับวันนี้
เดี๋ยวนี้รูสึกวาจําเปนตองอานพระคัมภีรและ
วันนี้ขาพเจาจะใชเวลาอยู
คูมือภาวนาหองชั้นบนทันทีที่ตื่นนอน กอน
กับพระวจนะของพระเจา
จะเริ่มอานดิฉันจะอธิษฐานเหมือนที่เขียนไว
ขางลาง ดิฉันรอเวลาทําเชนนี้ดวยความยินดีเพราะเปนชวงสําคัญที่สุดของแตละวัน
เมื่อหลายปกอนพระคัมภีรของดิฉันดูเหมือนยังใหมเอี่ยม ดิฉันไมไดจดอะไรไวเลย
เพราะอยากใหมันดูใหมอยูอยางนั้น เดี๋ยวนี้ดิฉันใชพระคัมภีรจนดูเกาและเขียนขอความ
ไวมากมายที่ขอบของแตละหนา ขีดเสนใตประโยคและยอหนาที่มีความหมายพิเศษ
ถาบังเอิญอานพบขอความสําคัญๆ ที่ทําเครื่องหมายไว ดิฉันรูสึกวาพระเจากําลังตรัส
กับดิฉันอีกครั้ง
สักวันหนึ่งเมื่อดิฉันไมอยูที่นี่แลว ลูกหลานอาจจะพบพระคัมภีรของดิฉันและ
อานขอความที่ทําเครื่องหมายไว พวกเขาจะไดเห็นและเขาใจความรักวิเศษที่พระเจาทรง
มีตอพวกเขาและอาจจะไดยินพระเจาตรัสกับพวกเขาดวย ดิฉันหวังวาความรักที่ดิฉัน
มีตอพระเจาจะเปนแบบอยางแกลูกหลานหลังจากที่ดิฉันสิ้นชีวิตไปจากโลกนี้แลว
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดเปดสมองและหัวใจของขาพระองคทั้งหลายรอรับพลัง
แหงพระวจนะของพระองค เมื่ออานแลวจะได รูไดเขาใจและเชื่อฟงสิ่งที่พระองคตรัส
ดวยในวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลีนน มอแรน (อะลาบามา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ไมเคยอานพระคัมภีร
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พึ่งพระเจา

10 พ.ค
วันอังคาร อาน สดุดี 52:8-9
2016
พระเจาประเสริฐ ความรักมั่นคงของพระองคดํารงเปนนิตย และ
ความสัตยสุจริตของพระองคดํารงอยูทุกชั่วชาติพันธุ (สดุดี 100:5)
ผมเดินลากรองเทาแตะไปเอาหนังสือพิมพที่ประตูหนาบานซึ่งสงมาใหทุกเชาตอน
ตีหาครึ่ง พอหยิบมันขึ้นจากขั้นบันไดแลวผมก็เดินเขาหองครัวและพูดวา “คุณไวใจหญิง
สงหนังสือพิมพไดเสมอ” ภรรยาตอบวา “นี่คือสิ่งที่
ขอคิดสําหรับวันนี้
คุณพูดถึงคนอื่นไดดีที่สุด”
ขาพเจาวางใจพระเจา
เราสามารถวางใจไดวาพระเจาผูทรงสถิตอยู
ไดเสมอ
ดวยทรงตั้งพระทัยฟงและรับพิจารณาคําอธิษฐาน
ของเราโดยไมตองสงสัยและแอบกังวลใจวาความคิดและความวิตกหวงใยที่เราทูล
พระเจาแลวจะไดรับคําตอบหรือไม เพราะพระองคทรงพรอมที่จะฟงเสมอถาเราตองการ
ความชวยเหลือจากพระองค
เราเรียนรูจากพระเจาวาการจะเปนผูฟงที่ดีไดตองใชเวลาฟงใหมากขึ้นและพูด
ใหนอยลง พระองคทรงประสงคใหเราตั้งใจและอดทนเพื่อจะสนทนากับพระองคได
อยางมีความหมาย ทรงเปนแบบอยางของการเปนผูฟงที่ดี ทรงพรอมใหเขาเฝา ทรง
เปนพระเจาที่ไวใจไดเสมอ และทรงใหเขาเฝาไดทุกแหงในโลกไมวาจะอยูที่ไหน
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงพรอมใหขาพระองคทั้งหลายเขาเฝาและ
ยอมฟงเสมอ ขอใหขาพระองคตั้งใจฟงพระองคและฟงคนอื่นดวย ทูลในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อามน
ไมเคิล ดับเบิลยู. จอหนสัน (มอนตานา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใหเราเปนผูฟงที่ดีและนาไวใจ
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รูจักใหอภัย

11 พ.ค
2016
วันพุธ อาน ลูกา 6:35-38
จงผอนหนักผอนเบาซึ่งกันและกัน... องคพระผูเปนเจาไดทรงโปรด
ยกโทษใหทานฉันใด ทานจงกระทําอยางนั้นเหมือนกัน (โคโลสี 3:13)
ที่เมืองโบโดโคลัมเบียเมื่อสิบปกอนโนน เพื่อนของครอบครัวคนหนึ่งลอบสังหาร
ชีวิตคุณพอของเรา ครอบครัวของเราชวยชายคนนี้และสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว
ของเขามานาน หลังจากทะเลาะกับพี่ชายของดิฉันแลว เขาหาทางแกแคนโดยสังหาร
คุณพอของเรา การกระทําที่ไรสติดังกลาวทําใหดิฉันเกลียดเขามาก
หลังจากนั้นดิฉันก็ไปอยูกับนาสาวที่เมืองคาลิ ทานพาดิฉันไปโบสถดวย เมื่อ
รูจักพระเยซูคริสตแลวและความเชื่อเพิ่มขึ้น ดิฉันจึงรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอด
นอกจากนี้แลวดิฉันยังเขารวมประชุมอธิษฐานที่บานนาเปนประจํา ในการประชุมครั้งหนึ่ง
ผูนําเริ่มชวนเราอธิษฐานเรื่องการใหอภัย เวลานั้นดิฉันรูสึกพระเจาประทับอยูดวยและ
ทรงแนะนําวาถาจะทูลขออภัยโทษใหใคร ดิฉันตองใหอภัยคนที่สังหารคุณพอกอน
พอเราอธิษฐานจบแลวผูนําขอใหเราแตละคนแบงปนความเห็นเรื่องการอธิษฐาน
พอถึงเวลาดิฉันพูด ดิฉันพยายามเอยปากแตก็พูดไมออกไดแตรองไหเนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงที่เพิ่งเกิดขึ้นกับดิฉัน นับแตนั้นมาดิฉันก็มีสันติสุขในใจกับตนเองและ
กับผูอื่นและรูจักอธิษฐานเผื่อคนที่สรางความเดือดรอนใหครอบครัวของดิฉัน เราทุกคน
ลวนไดรับความรอดและการใหอภัยที่พระเจาประทานให
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายยกโทษใหผูอื่นเหมือนที่พระองคทรง
ดวยความชวยเหลือของ
ยกโทษขาพระองค ในนามพระเยซูคริสตเจา
พระเจา เราจึงสามารถ
ยกโทษและรักทุกคนได
อาเมน
ซินดี ยูเลียนา กรันจา (กาลี โคลัมเบีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใหกลายกโทษตนเองและผูอื่น
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12 พ.ค
2016

เพลงนกกาเหวา

พฤหัสบดี อาน สดุดี 57:7-8
ความเชื่อคือความแนใจในสิ่งที่เราหวังไว เปนความรูสึก
มั่นใจวา สิ่งที่ยังไมไดเห็นนั้นมีจริง (ฮีบรู 11:1)
ดิฉันรวมในการอธิษฐานที่หมุนเวียนกันทั่วโลก อธิษฐานเผื่อเพื่อนคนหนึ่ง
ที่เปนมะเร็ง เวลาอธิษฐานของดิฉันคือตอนตีสี่ซึ่งไมใชเวลาที่ดีนักสําหรับดิฉัน เพราะ
ตองตื่นขึ้นอธิษฐานแตเชามืดที่ทุกอยางเงียบสงัด ขณะที่กําลังงัวเงียลุกขึ้นอธิษฐาน
เผื่อเพื่อน มีเสียงไพเราะดังฝาความมืดเขามา เปนเสียงนกกาเหวาที่เกาะอยูบนหลังคา
ของเพื่อนบาน มันรองเสียงใสและราเริงอยูในความมืดเปนสัญญาณบอกใหรูวาใกล
จะสวางแลว
ไดยินเสียงนกรองกอนตะวันขึ้นทําใหดิฉันคิดถึงพระธรรมฮีบรู 11:1 ที่เรารูจัก
ดีคือ “ความเชื่อคือความแนใจในสิ่งที่เราหวังไว เปนความรูสึกมั่นใจวาสิ่งที่ยังไมได
เห็นนั้นมีจริง” ดิฉันอธิษฐานดวยความหวังใหมและคาดวาพระเจาจะทรงชวยและหนุนใจ
เพื่อนรักและเชื่อมั่นวาพระองคจะทรงเมตตาและซื่อสัตยตอเธอเหมือนอรุณรุง ไดรวม
รองเพลงสรรเสริญพระเจาเปนเพื่อนกับเจานกกาเหวาตัวนั้นแลว ทําใหความหวังและ
ความรักมั่นคงพุขึ้นในจิตวิญญาณของดิฉัน
ขอคิดสําหรับวันนี้
เอง ความเชื่อสามารถตื่นแตเชาพรอมกับ
ขาพเจาสามารถสรรเสริญ
เราไดทุกวัน
พระเจาสําหรับสิ่งอัศจรรย
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดประทาน
ที่กําลังจะไดเห็น
ความหวังแกทุกคนที่รอวันใหมที่สดใส
กวาเกา ขอใหขาพระองคทั้งหลายมั่นใจในความซื่อตรงของพระองค
ทูลในพระนาม
เรา (มัทธิว 25:36)
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
แจนิซ โรสส (สก็อตแลนด)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังตอสูกับโรคมะเร็ง
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ระลอกคลื่น

13 พ.ค
วันศุกร อาน 1 โครินธ 15:1-11
2016
เจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ใหเปนสาวกของเรา
ใหรับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริสุทธิ์ (มัทธิว 28:19)
ตอนที่จัสตินลูกชายของผมอายุประมาณสี่หรือหาขวบ ผมพาเขาไปตกเบ็ดดวย
เขาสวมกางเกงและหมวกสําหรับตกเบ็ดพรอมกับนําคันเบ็ดยาวๆ ไปดวย พอไปถึง
ทะเลสาบเราชวยกันสรางคายและหยอนเบ็ดลง
ในน้ํา เราเตรียมพรอมที่จะตกเบ็ดดวยกันตลอด
ขอคิดสําหรับวันนี้
วันที่รอนผาว หลังจากสิบหรือสิบหานาทีจัสตินก็ พระวจนะของพระเจา
เบื่อ เขาโยนกอนหินลงในน้ําและมองดูระลอกคลื่น
แพรออกไปเหมือน
ที่กระจายไปรอบๆ
ละลอกคลื่นในน้ํา
คริสเตียนเปนเหมือนระลอกคลื่นในทะเลสาบ
ถาเราอานพระคัมภีรและทําตามคําแนะนําแลว เราจะสามารถออกไปทุกทิศเพื่อประกาศ
พระคุณ ความรักและความรอดของพระเจาใหผูอื่นฟง ถาพวกเขายอมรับพระวจนะ
และไปบอกใหคนอื่นรู พระวจนะของพระเจาจะยิ่งแผกวางมากขึ้น นี่คือการเคลื่อนไหว
ที่เปนไปตามธรรมชาติเหมือนระลอกคลื่นในทะเลสาบ
พระเยซูทรงสั่งวา “เจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา
ใหรับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์” (มัทธิว
28:19) ที่พระองคตรัสเชนนั้นก็เพื่อใหเรากระจายกันออกไปสรางคลื่นลูกใหมๆ ให
มากขึ้น คนรับเชื่อใหมก็จะสรางตอๆ กันไปอีก ชางเปนความคิดที่นาอัศจรรยยิ่งนัก
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดประทานโอกาสแกขาพระองคทั้งหลายนําผูคนมาหา
พระองค เพื่อพวกเขาจะสรางคลื่นลูกใหมเพิ่มขึ้น ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แอนดรูว มิลส (เพ็นซิลเวเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ประกาศพระคริสตใหผูอื่นรูจัก
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สรางความเชื่อใหม
14 พ.ค
2016
วันเสาร อาน มาลาคี 3:6-12
พระเจาตรัสวา “เราไดรักเจาทั้งหลาย” แตทานทั้งหลายพูดวา
“พระองคไดทรงรักขาพระองคสถานใด” (มาลาคี 1:2)
ใบเสร็จและเอกสารการทําธุรกิจหลนเกลื่อนอยูรอบพื้นหองแคบๆ ดิฉันไมรูจะ
ทําอยางไร ไดแตคิดสงสัยวารอบๆ ตัวดิฉันมีแตซากของความลมเหลวในชีวิต เปน
หลักฐานของความคาดหวังที่ไมประสบความ
สําเร็จ ทําใหสงสัยวาพระเจาทรงผิดหวังในตัว
ขอคิดสําหรับวันนี้
ดิฉันแลวหรือไร ถาไมเชนนั้นตอนนี้พระองค
เมื่ออยูทามกลางความ
เดือดรอน ขาพเจาจะรูวา ไปอยูเสียที่ไหน
หลังกลับจากเปนเชลยที่บาบิโลนแลวพวก
พระเจาประทับอยูที่ไหน
อิสราเอลก็ถามอยางเดียวกันนี้ขณะที่มองดูสภาพ
ชีวิตทามกลางซากปรักพังในกรุงเยรูซาเล็ม พระเจาทรงตอบและชูใจพวกเขางายๆ แต
ลึกซึ้งวา “เรารักเจาทั้งหลาย” (มาลาคี 1:2) พระองคไมไดทรงหวงใยซากกําแพงเมือง
ที่พังเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยหรือทรงตองการซอมแซมความสูญเสียใหกลับดีขึ้นมาใหม
แตทรงตองการใหประชาชนรูจักความรักของพระองค
คําตอบนี้มีไวสําหรับเราดวย พระเจาทรงรักเราอยางที่เราเปนอยูในปจจุบัน ชีวิต
ของเราอาจจะดูเหมือนลมละลาย แตพระองคทรงเห็นวาเราเปนเหมือนกอนอิฐสําหรับ
กอสรางชีวิตที่ยิ่งใหญเกินกวาที่เราจะคิดเองได ถาเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งแวดลอมที่
ยุงเหยิงของเราไปที่พระเจาผูทรงประทับอยูดวย พระองคจะทรงชวยกูและสรางชีวิต
ใหเราใหม
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับความรักที่ไมลมเหลว ไมวาชีวิตของ
ขาพระองคทั้งหลายจะตกอยูที่แหงใด พระองคก็ทรงประทับอยูดวยอยางใกลชิด ใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
มีแกน แอล. แอนเดอรสัน (อินเดียนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เจาของธุรกิจขนาดเล็ก
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ประสบการณจากตางความเชื่อ

15 พ.ค
2016

วันอาทิตย อาน สดุดี 10:1-5
พี่นองอาศัยอยูดวยกันเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
ก็เปนการดี และนาชื่นใจมากสักเทาใด (สดุดี 133:1)
ในการนมัสการเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางศาสนา อาจารยของธรรมศาลา
ใกลเคียงเชิญคณะนักรองของเราไปรวมรองกับคณะของพวกเขา หลังจากการนมัสการ
เสร็จแลวดิฉันถามหัวหนาคณะนักรองวา ดิฉันซึ่งไมไดเชื่อแบบชาวยิวจะขอรวมรอง
กับคณะของเธอไดหรือไม เธอไปปรึกษากับอาจารยและบอกวายินดีใหดิฉันเปนสมาชิก
คณะนักรองของเธอ ดิฉันดีใจจนเนื้อเตนที่ไดรองเพลงกับพวกเขาและยิ่งไปกวานั้น
ดิฉันยังไดเรียนภาษาฮีบรูและความเชื่อของยิวดวย
คืนวันคริสตมาสมีชายคนหนึ่งจากธรรมศาลามาเยี่ยมคริสตจักรของเรา และเมื่อ
พบกันอีกครั้งขณะดิฉันกําลังรองเพลงนมัสการฉลองคืนสะบาโต เขาเขามาหาขออนุญาต
รองเพลงกับคณะนักรองของดิฉัน พอเขาเขามาจริงๆ ก็ไดรับการตอนรับจากสมาชิก
และหัวหนาคณะนักรองของเรา
ประสบการณจากการรองเพลงกับเพื่อนชาวยิวทําใหเรามีสายตาใหมชวยใหมอง
ดูกันและกันวาเปนคนมีคา การศึกษาขนบธรรมเนียมและความเชื่อระหวางกันทําให
ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงและมีคุณคาขึ้น พระคุณและความรักของพระเจาทําใหเรากาว
ขามความแบงแยกและยังไดเรียนรูความเชื่อของผูอื่น และยังทําใหความเชื่อของเรา
เขมแข็งขึ้นดวย
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับ
การเรียนรูความเชื่อที่ตาง
ประสบการณที่มีคาที่สอนขาพระองคทั้งหลาย
จากเราชวยใหความเชื่อ
ใหรักพี่นองชายหญิงที่ตางความเชื่อ ทูลใน
ของเราเองลึกซึ้ง
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แซลลี แมคกิ
นซิลวาเนีย)
เรา (มัลทเลย
ธิว (เพ็
25:36)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ใหรูจักรักและยอมรับคนตางความเชื่อ
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การคํานวณของพระเจา

16 พ.ค
วันจันทร อาน มัทธิว 14:13-21
2016
มีสิ่งใดที่อัศจรรยเกินฤทธิ์พระเจาจะทําได (ปฐมกาล 18:14)
เมื่อหาปกอนตอนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย ดิฉันมีปญหาเรื่องการบานที่อาจารย
สั่งใหทําและตองสงรายงานตอนบายวันรุงขึ้น ไมมีเวลาแกไขขอผิดพลาดหลายๆ อยาง
จึงเครียดมาก
บายวันรุงขึ้นขณะรับจางสอนพิเศษ นักเรียนคนหนึ่งถามดิฉันวา “ครูตอบไดไหม
วาหาบวกสองเปนเทาไร”
คําถามของเขาทําใหดิฉันโกรธเพราะเขาอยูประถมสี่แลวนาจะหาคําตอบเอาเอง
ได จึงตอบไปวา “เธอก็รูนี่วาคําตอบคือเจ็ด แลวทําไมตองถามครูดวย”
เขาตอบยิ้มๆ วา “ไมถูกครับ การคํานวณของครูหาบวกสองเปนเจ็ด แตการ
คํานวณของพระเจาหาบวกสองไดมากกวาหาพัน เพราะพระองคทรงเลี้ยงหาพันคน
ดวยขนมปงหากอนกับปลาสองตัว”
คําถามและคําตอบของเขาชวยบรรเทาความเครียดของดิฉันและทําใหใจสงบลง
เมื่อไตรตรองเรื่องนี้แลวดิฉันอธิษฐานขอใหพระเจาทรงชวยเหลือ แลวก็ตองประหลาดใจ
ที่อาจารยใหเวลาดิฉันไปแกรายงานอีกหนึ่งสัปดาห เดี๋ยวนี้ดิฉันรูแลววาพระเจาทรง
ประทับอยูกับเรา พระองคทรงประทานความหวังและสันติสุขให
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยใหรูวา
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระองคไมเคยทอดทิ้งขาพระองคทั้งหลาย
“ทุกสิ่งเปนไปไดสําหรับ
พระเจา” (มัทธิว 19:26)
แตทรงประทานความชวยเหลือทุกอยางให
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
(มัทธินวออก
25:36)
ลีนาวตี ซานโตโซ เรา
(ชวาตะวั
อินโดนีเซีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครูสอนชั้นประถม
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ทรงประทับอยู

17 พ.ค
วันอังคาร อาน โยบ 14:1-14
2016
วันเวลาของเขาถูกกําหนดไวแลว และจํานวนเดือนของเขาก็อยูกับพระองค
พระองคทรงกําหนดขอบเขตของเขาไมใหเขาผานไปได (โยบ 14:5)

เดี๋ยวนี้หลานชายของผมแข็งแรงและมีสุขภาพดีผิดกวาที่แลวมา ตอนเขาเกิดใหมๆ
เจาหนาทีข่ องโรงพยาบาลรีบนําเขาเขาแผนก
บําบัดพิเศษทารกแรกเกิดเพื่อตัดสินใจ
ขอคิดสําหรับวันนี้
แกปญหาบางอยางที่แพทย พี่ชายและ
ถาทั้งหมดที่เราทําไดคือ
พี่สะใภของผมแทบหมดหวังแตก็ไมได
อธิษฐานเทานั้น นั่นก็พอแลว
ทําใหครอบครัวของเราหมดความกังวล
และสงสัย ผมเองรูสึกวาชวยอะไรไมไดและกังวลวาหลานชายที่เพิ่งเกิดไดไมกี่นาทีจะถึง
จุดจบหรือ “วันที่กําหนดไวแลว” ผมถามคุณแม พยาบาลที่มีประสบการณและคุณพอซึ่ง
เปนศิษยาภิบาลวาเราจะชวยอะไรไดบาง และถามพระเจาดวยวาจะชวยในสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได
อยางไร คุณแมตอบวา “แมทําอะไรไดไมมากนัก แตกําลังอธิษฐานขอใหพระเจาประทับ
อยูกับเขาและแพทย” คุณพอตอบทั้งน้ําตาวา “บางครั้งทั้งหมดที่เราทําไดก็คือการอธิษฐาน”
ไดยนิ แลวทําใหผมใจหายและหมดกําลังใจ แตเวลาเดียวกันก็รูสึกวาผมไมไดอยูคนเดียว
ผมคิดวาที่ผมรูสึกวาเหวกอนหนานั้นก็เหมือนกับวันเสารศักดิ์สิทธิ์ที่คริสเตียนรูสึก
เสียใจและโดดเดี่ยวเหลือกําลัง ถึงการคืนพระชนมที่เกิดขึ้นจะใหความหวัง แตบอยครั้ง
ความหวังก็ยังอยูในอนาคตไมไดทําใหความทุกขในปจจุบันเปลี่ยนแปลง พระเจาประทับ
อยูระหวางวันสิ้นพระชนมและวันคืนพระชนมของพระเยซูเหมือนที่พระองคทรงอยูดวย
ตลอดวันและเวลาที่เรามีความทุกข คําพูดของโยบในบทที่ 14 ขางบนนี้กองอยูในใจเสมอ
วา ผมสามารถลี้ภัยในพระเจาผูทรงประทับอยูดวยเสมอ
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา พระองคประทับอยูกับขาพระองคทั้งหลายเสมอ โปรดชวย
ใหขาพระองคสะทอนความจริงวาพระองคประทับอยูดวยชั่วนิรันดร ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
โจนาธาน เรดดิง (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เจาหนาที่แผนกดูแลทารกแรกเกิด
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18 พ.ค
2016

คําพูดจากปากเรา

วันพุธ อาน ยากอบ 3:1-12
คําสรรเสริญและคําแชงดาก็ออกมาจากปากอันเดียวกัน
ดูกอนพี่นองของขาพเจา ไมควรใหเปนเชนนั้น (ยากอบ 3:10)
ดิฉันอานและสะกดคําไมเกงมาตั้งแตเด็ก จนกระทั้งไดพบครูชั้นมัธยมคนหนึ่งที่
ชื่อคุณครู ช. กอนสอบสะกดคําหนึ่งวัน
ขอคิดสําหรับวันนี้
คุณครู ช. ดึงตัวดิฉันเขาไปใกลๆ และ
“ความกระวนกระวายของคน
บอกวา “ครูขอถามวาเธอจะยินดีไหมถา
ถวงเขาลง แตถอยคําที่ดีกระทํา ครูขอใหเธอสะกดคําตางๆ ดวยเสียงดัง
ใหเขาชื่นชม” สุภาษิต 12:25)
ขณะชวยครูตกแตงปายประกาศ”
สองสามนาทีตอมาคุณครู ช. บอก
วา “เธอสะกดคําไดถูกทั้งหมดเลย แมแตคําที่ครูคิดวาเธอไมรูจัก” ดิฉันประหลาดใจ
เพราะตนเองไมเคยทําไดดีอยางนั้นมากอน
เปนความกรุณาของคุณครู ช. ที่ใหกําลังใจและบอกวาดิฉันสามารถทําได นอก
จากนี้ก็ยังมีอีกหลายอยางที่ครูบอกวาทานเชื่อในความสามารถของดิฉัน ทั้งๆ ที่ดิฉัน
เองไมมั่นใจในตัวเอง มินาเลาพระคัมภีรถึงไดเตือนใหรูวาคําพูดของเรามีพลังและเปน
ไดทั้งคําสรรเสริญและคําสาปแชง ชีวิตของดิฉันไดรับพรจากความรักและคําพูดของ
คุณครู ช.
ดวยความชวยเหลือของพระเจา เราทุกคนสามารถมีชีวิตเหมือนที่พระธรรมสดุดี
19:14 บอกวา “ขอใหถอยคําจากปากของขาพระองค และการรําพึงภาวนาในจิตใจ
เปนที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค”
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหพูดแตคําที่กอปรดวยความ
เมตตา ขอใหขาพระองครูสึกไวตอความตองการของคนที่อยากไดยินความรักจากปาก
ของขาพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ราโมนา เฟรสต (ออนทาริโอ แคนาดา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักเรียนที่เรียนหนังสือไมเกง
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กอนที่เรารองเรียก

19 พ.ค
พฤหัสบดี อาน อิสยาห 65:17-25
2016
กอนที่เขารองเรียก เราจะตอบ ขณะที่เขายังพูดอยูเราจะฟง
(อิสยาห 65:24)
ใจของดิฉันกําลังคิดถึงสิ่งตางๆ ที่ตองทํากอนลูกนอยจะตื่นจากหลับเพราะรูวา
เมื่อลูกตื่นขึ้นจะตองเปลี่ยนผาออมและใหกินนม สิ่งเดียวที่ลูกจะบอกความตองการ
ของตนไดก็คือจะเริ่มดิ้นกระสับกระสายและรองไหไมยอมหยุด
พอตื่นนอนดิฉันจะตั้งใจคอยฟงเสียงลูกรอง เมื่อไดยินก็จะรีบไปที่หองกอนลูก
จะเริ่มรองเบาๆ แลวแผดเสียงดังลั่นบาน หลังจากเปลี่ยนผาออมใหแลวดิฉันจะอุม
เธอขึ้นมากินนม เพราะดิฉันรักลูกจึงอยากทําทุกสิ่งให แตขณะที่หลับปุยลูกสาวของ
ดิฉันจะอยูในโลกแคบๆ ของเธอโดยไมรูวามีดิฉันอยูดวย
ขณะเพลินอยูกับการทํางานดิฉันนึกขึ้นไดวาหลายครั้งดิฉันก็เหมือนกับลูกสาว
ที่มีชีวิตอยูในโลกแคบๆ ของตนเอง จนกระทั่งมีวิกฤตกาลเกิดขึ้นจึงมีอารมณรุนแรง
และเริ่มรองคร่ําครวญทูลพระเจาใหรูวาตนเองตองการและเปนหวงอะไร แตพระเจา
ทรงเงี่ยพระกรรณคอยฟงเสียงรองและความตองการของเราอยูเสมอ ทรงพรอมชวย
เสมอไมวาจะมีปญหาอะไรเกิดขึ้น กอนที่เราจะทูลขอดวยซ้ําไป ขอบพระคุณที่ทรงฟง
และทรงหวงใยเราทุกคน
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงรัก
กอนที่เราจะทูลขอ
และเงี่ยพระกรรณฟงความจําเปนของขาพระองค
พระเจาทรงพรอมและ
ทั้งหลายกอนที่ขาพระองคจะรูวาตองการอะไร
เต็มพระทัยชวยเรา
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ดอนนา ทริมม (เวอรจิเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน พอแมที่เลี้ยงลูกนอย
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20 พ.ค
2016

วางใจพระเจา

วันศุกร อาน โรม 8:28-31
พระเจาตรัสวา “เพราะเรารูแผนงานที่เรามีไวสําหรับเจา
เปนแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไมใชเพื่อทุกขภาพ
เพื่อจะใหอนาคตและความหวังใจแกเจา” (เยเรมีย 29:11)
ครั้งหนึ่งผมเคยเปนผูจัดการแผนกคลังสินคาแหงหนึ่ง ผมรูสึกหนักใจในหนาที่
นี้และกลัววาจะไมไดรับความเคารพนับถือมากนัก ประสบการณนี้ทําใหคิดวาพระเจา
คงจะทรงทดลองวาผมจะมีความเชื่อมั่นคงหรือไมและทรงกําลังสรางความเชื่อเพื่อ
ชวยใหผมเขมแข็ง หรือทรงกําลังแกไขบางสิ่งที่เปนอุปสรรคขัดขวางอนาคตที่กําลัง
กาวหนาของผมก็ได
หลายครั้งก็ยากที่เราจะเขาใจสิ่งที่พระเจาทรงกําลังทําในชีวิตของเรา เราอาจถาม
วา “ทําไมเรื่องนี้ตองเกิดขึ้นกับผมดวย” หรือพูดอีกอยางหนึง่ วา “ผมไมรูวาทําไมเรื่อง
นี้ถึงเกิดขึ้น รูแตวาผมวางใจพระเจาวาพระองคจะทรงประทานสิ่งดีที่สุดแกผม” ซึ่ง
ผมเลือกทําตามเชนวานี้
เดี๋ยวนี้พอยอนกลับไปดูวาชีวิตของผมเปลี่ยนไปไดอยางไรและเมื่อเห็นพระหัตถ
ของพระเจาอยูในสถานการณนั้นๆ ทําใหนึกไดวาพระองคทรงอยูดวยและชวยนําผม
มาตลอดชีวิต
ถึงประสบการณเหลานั้นจะไมนายินดีนัก แตพระเจาทรงสามารถใชมันเพื่อสราง
ความเชื่อและทําใหเราแข็งแรงขึ้นได ถึงจะไมเขาใจสิ่งที่พระองคทรงกําลังทําอยูในชีวิต
ของเรา แตก็รูวาพระองคทรงสัตยซื่อเสมอ
และทรงตองการทําสิ่งดีที่สุดเพื่อเรา
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระเจาทรงตองการ
อธิษฐาน พระเจาผูสัตยซื่อและเที่ยงธรรม
สิ่งดีที่สุดสําหรับเราเสมอ
โปรดประทานความเชื่อและความวางใจใน
พระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
พอล อี. แวนเดอร (ไอโอวา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังหางานใหมทํา
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สะสมพระวจนะไว

21 พ.ค
2016

วันเสาร อาน โยบ 22:21-28
โมเสสสั่งวา “จงใหถอยคําที่ขาพเจาบัญชาพวกทานในวันนี้
อยูในใจของทาน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6)
เมื่อแตงงานเขามาอยูในบานของสามี ดิฉันรับผิดชอบงานหลายอยาง รวมทั้งการ
บรรจุอาหารกระปองแชเย็นและเก็บ
ขอคิดสําหรับวันนี้
พืชผักที่เรามีอยางอุดมสมบูรณ ดิฉัน
เรียนวิธีถนอมอาหาร เชน ขาวโพด มีพระดํารัสขอใดในพระคัมภีรที่
ถั่ว มันฝรั่งและพืชผักตางๆ ที่เก็บจาก
ขาพเจาสะสมไวในใจแลวบาง
สวน รวมทั้งผลไมตางๆ ที่รสหวานฉ่ํา
มีหลายอยางที่ตองเรียนรูแตดิฉันก็ทําตอไปไมยอทอ หลังจากนั้นเราก็มีอาหารที่ดิฉัน
เก็บสะสมไวรับประทานในฤดูหนาวมากมาย เรามีผักดองและแยมผลไมรับประทาน
ไดตลอดป
ในทํานองเดียวกันนี้ ถาเราสะสมพระวจนะพระเจาที่ทรงเมตตาประทานให เรา
จะสามารถนําออกมาหนุนใจและชี้นําไดในยามขาดแคลน การรําลึกถึงขอพระคัมภีร
ที่จดจําไวในยามสุขสมบูรณจะชวยบํารุงเลี้ยงจิตวิญญาณของเราใหอิ่มหนําเหมือนได
กินของที่ดองเก็บไว พระคัมภีรเปนเครื่องเตือนใจเราใหคิดถึงความรักของพระเจาที่
หวานเหมือนแยมสตรอเบอรี่
สําหรับดิฉันแลว ถึงแมการทองจําขอพระคัมภีรจะเปนงานหนักแตก็ยังทําตอไป
เพื่อจะไดทําใจใหเปนเหมือนคลังสะสมพระวจนะและเพื่อจะไดมีปญญาและความรัก
สํารองไวจนพอเพียงสําหรับสอนใจตนเองมิใหหลงทาง
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหจดจําพระดํารัสของพระองค
ไวใชในยามเดือดรอน ขาพระองคขออธิษฐานเหมือนดังที่พระเยซูทรงสอนวา “ขาแต
พระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลาย ผูทรงสถิตในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปน
ที่ เคารพสักการะ... และพระสิริเปนของพระองค สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
ลินดา บอนนีย โอลิน (นิวยอรก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ชาวไรชาวนา
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รอยแผลเกาหรือเริ่มตนใหม
22 พ.ค
วันอาทิตย อาน กิจการ 9:19-28
2016
ถาผูใดอยูในพระคริสต ผูน ั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว
สิ่งสารพัดที่เกาๆ ก็ลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น (2 โครินธ 5:17)
เมื่อสองสามปกอนคริสตจักรของเราซื้อหนอนผีเสื้อจํานวนหนึ่งมาขังกรงตาขาย
ขนาดใหญในโบสถ หนอนแตละตัวเปลี่ยน
เปนดักแดและหลังจากนั้นสองสัปดาหก็
ขอคิดสําหรับวันนี้
กัดรังไหมออกมาเปนผีเสื้อ เชาวันอาทิตย
พระเจาไมทรงสนพระทัย
วาเราเคยอยูที่ไหน สนพระทัย หนึ่งพอดิฉันเหลือบไปมองดูตาขายก็ตอง
กลืนน้ําลายดวยความสงสัยวามีอะไรเกิด
แตวาเรากําลังไปที่ไหน
ขึ้นหนอ ดิฉันเห็นผีเสื้อเกิดใหมหลายตัว
บินรอนอยูในกรงและมีรอยสีแดงเหมือนเลือดติดอยูตามตาขายเต็มไปหมด ตอมา
จึงรูวารอยสีแดงเหลานั้นที่จริงแลวเปนรอยหลงเหลือที่เกิดขึ้นตอนที่ผีเสื้อกัดรังไหม
ออกมา เมื่อเห็นพวกมันกางปกสวยๆ บินไปมาจึงมองขามรอยเปอนที่เหลือไว พวก
สาวกแรกก็ประพฤติตนเชนนั้นดวย เมื่อเปาโลผูเคยขมเหงพวกเขามาที่กรุงเยรูซาเล็ม
พวกสาวกไมกลาไปพบทานเพราะไมสามารถมองขามอดีตดํามืดของเปาโลไปดูนักเทศน
ผูรอนรนที่พระเจาทรงสรางขึ้นใหม
พระเจาทรงยอมรับทุกคน พระองคไมสนพระทัยวาอดีตของเรามาจากไหน แต
บางครั้งเราไมยอมรับผูเชื่อใหมเพราะรอยแผลเกาๆ ในอดีตของพวกเขา พระเจาทรง
ประสงคใหเรามองขามอดีตที่มีรอยมลทินนารังเกียจของคนเหลานั้นเสีย เพื่อจะได
เห็นวาพวกเขาเปนคนที่พระเจาทรงสรางใหมใหสวยงามดวยพระหัตถแหงความรัก
ของพระองค
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดใหขาพระองคทั้งหลายหัดมองผูอื่นดวยพระเนตรของ
พระองค และสอนใหดูพวกเขาและดูขาพระองคเองวาเปนคนนารักที่พระองคทรงปน
ขึ้นใหม ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
รูธ แอนน เบอรเรลล (แคนซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูเชื่อใหม
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ขอบเขตความเปนไปไดของพระเจา

23 พ.ค
2016
วันจันทร อาน มัทธิว 17:14-21
พระเยซูตรัสกับพวกเขาวา “ฝายมนุษยก็เหลือกําลังที่จะทําได
แตพระเจาทรงกระทําใหสําเร็จไดทุกสิ่ง” (มัทธิว 19:26)
ผมเปนสวนหนึ่งของพันธกิจขนาดยอมซึ่งตั้งอยูที่สหรัฐอเมริกา พันธกิจนี้หาทุน
เพื่อทํางานที่กัวเตมาลา คณะกรรมการอํานวยการของเราเพิ่งกลับจากการเดินทางไป
ตรวจงานที่นั่นนานหนึ่งสัปดาห พันธกิจนี้ไมเหมือนพันธกิจที่สงคนจากสหรัฐไปทํางาน
แตเราใหทุนพวกอนุชนชาวกัวเตมาลาทํา ในบริเวณนั้นมีแตความยากจนและอาชญากรรม
พันธกิจนี้ที่ทําโดยพวกอนุชนมีทางจะเติบโตไดมาก
บวกกับที่พวกอนุชนไดความรูจากการศึกษาพระคัมภีรจึงพบวาการรับใชผูอื่น
ทางโครงการนี้พวกเขากําลังรับใชพระคริสต หกปที่พันธกิจนี้เกิดขึ้น เราเห็นวามีพวก
อนุชนมารวมเคลื่อนไหวทําพันธกิจเพิ่มขึ้น
คืนหนึ่งระหวางเดินทาง เรารับประทานอาหารเย็นดวยกัน ผมถามผูก อตั้งพันธกิจ
ของเราวา ตอนเริ่มตนใหมๆ ทานพอจะเห็นหรือไมวางานพันธกิจจะเกิดผลมาก ทาน
ตอบวา “ไมเลย แตพระเจาทรงเห็น”
หลายครั้งเราขีดวงวิสัยทัศนของเราไวเทาที่เราเชื่อวาเปนไปได แตขอบเขตความ
เปนไปไดของพระเจาตางกับของเรา ผมรูดีวาพระองคจะไมประทานทุกสิ่งตามที่เรา
ทูลขอ แตเห็นจากที่แลวมาวาพระองคทรงตอบคนที่ทูลขอดวยความเชื่อ ไมมีคําทูลขอ
ใดที่ใหญเกินไป สําหรับพระเจาแลวทุกสิ่งยอม
เปนไปได
ขอคิดสําหรับวันนี้
คําทูลขอของเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงฟง
ไมเล็กและไมใหญ
เมื่อขาพระองคทั้งหลายทูลขอความชวยเหลือ
เกินไปสําหรับพระเจา
โปรดใหงานที่ขาพระองครับใชผูอื่นอยูนี้เปนการ
รับใชพระองค ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
จอหน บาวน (มินนิโซตา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน พันธกิจระหวางประเทศ
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พระเจาไมทรงหวาดกลัว
24 พ.ค
วันอังคาร อาน ฟลิปป 1:3-11
2016
ขาพเจาแนใจวาพระองคผูทรงตั้งตนการดีไวในพวกทานแลว
จะทรงกระทําใหสําเร็จจนถึงวันแหงพระเยซูคริสต (ฟลิปป 1:6)

บรูคลูกพี่ลูกนองของดิฉันมีสุขภาพดีมาตลอดสามสิบหาป จนกระทั่งวันหนึ่งเธอหยุด
หายใจโดยไมคาดคิด หลังจากชวยใหกลับมีชีวิตแลว แพทยที่โรงพยาบาลสงตัวเธอกลับ
บานเพื่อรอผลการตรวจ ตอนที่ดิฉันไปเยี่ยมอาการของเธอกําเริบขึ้นมาอีก ดิฉันพยายาม
ไมแสดงความวิตกหวาดกลัวออกมาใหเห็น แตขณะที่นั่งอยูกับเธอและชั่งใจวาถึงเวลาโทรฯ
เรียกรถพยาบาลแลวหรือยัง
ทันใดนั้นก็มีคําพูดสั้นๆ สองคําดังขึ้นในใจวา ไมทรงหยุดพัก ไมทรงรีบเรง ดิฉัน
นึกไดวาสองคํานี้อยูในขอที่สองของเพลงนมัสการชื่อ “พระเจาแหงนิรันดรกาล” ที่บรรยาย
วาพระองค “ไมทรงหยุดพัก ไมทรงรีบเรงและทรงเปนความสวาง สงบเงียบ ไมทรงประสงค
ไมทรงสูญเสีย ทรงปกครองดวยฤทธิ์เดช” เนื้อรองของเพลงบทนี้เตือนใจดิฉันวาพระเจา
ของเราไมทรงหวาดหวั่น พระองคไมทรงหยุดพัก ไมทรงรีบเรง แตทรงประทับอยูด วยและ
ทรงทํางานในชีวิตของเรา ระหวางที่ตองตัดสินใจรีบดวนนั้น ดิฉันสามารถทําใจใหสงบและ
วางใจในพระเจาวาพระองคทรงประทับอยูกับเรา
ในที่สุดแพทยก็วินิจฉัยโรคและรักษาอาการหลอดอาหารอุดตันเล็กนอยใหบรูค แต
คําที่วา “ไมทรงหยุดพัก ไมทรงรีบเรง” ยังฝงใจดิฉันอยูและรูสึกสบายใจเมื่อระลึกไดวา
พระเจาทรงทํางานในชีวิตของเราตลอด แนละ เราไมสามารถประกันผลใดๆ ที่จะเกิดขึ้น
แตเชื่อไดวาแมระหวางไมมีอะไรแนนอนนั้น พระเจายังทรงทํางานอยู
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายใหผอนคลายจิตใจเพราะรูวาพระองค
พระเจาประทับอยูและทรง
ไมทรงอยูนิ่งหรือรีบรอนขณะที่ทรงทํางานใน
ทํางานเสมอไมหยุดนิ่ง
ชีวิตของขาพระองค ทูลในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ซาราห แซนเดอรสัน (โอเรกอน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เจาหนาที่หองฉุกเฉิน
* เนื้อเพลงประพันธโดย Walter Chalmers Smith, 1867
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จีพีเอสผิดพลาด

25 พ.ค
2016

วันพุธ อาน ยากอบ 1:2-8
มีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูก
แตมันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณา (สุภาษิต 14:12)
หนังสือพิมพพาดหัวขาววา “ขับรถตาม ‘จีพีเอส’ ลงแมน้ํา” จีพีเอสที่วานี้กค็ ือ
ระบบระบุตําแหนงบนพื้นโลกในโทรศัพทมือถือ ผูขับรถคันนั้นบอกวาเขาเดินทางตอน
กลางคืนไปตามถนนมืดและหมอกลงเต็มไป
หมด เขาเชื่อวาจีพีเอสของเขาสามารถนําทาง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ไดอยางถูกตองแมนยําจึงไมรูวาทางที่ไมเคย
กอนตัดสินใจ ขาพเจาจะ
ไปมากอนเสนนั้นนําไปสูความหายนะ
อธิษฐานและฟงคําตอบ
เมื่อผมอานบทความเรื่องนั้นแลวก็เริ่ม
จากพระเจา
คิดวาชีวิตของคนเราก็สามารถถูกชักนําไปใน
ทางที่ผิดไดหรือถูกชักจูงจิตใจใหไขวเขว ในโลกนีม้ ีทางที่นําไปสูการทดลองอยูมากมาย
เราพิสูจนไมไดวาทางเหลานั้นจะนําไปในทางถูกหรือทางผิด คนอื่นอาจจะแนะนําให
หลงผิดคิดวาเราเดินถูกทางแลว แตบางครั้งทางเลือกเหลานั้นสามารถนําเราไปตาม
ถนนที่เต็มไปดวยอันตรายใหญหลวง
เปนการดีที่เวลาอธิษฐานแตละวันเราสามารถทูลขอพระเจาใหทรงชี้นําและให
มีสติปญญาหยั่งรูวาทางเสนไหนถูกตองสําหรับเรา พระเจาทรงประทานสติปญญาที่
เหนือความเขาใจดวยเหตุผลใหเราได การใหความสําคัญกับการอธิษฐานประจําวันจะ
ชวยใหเราพบทางเขาสูวิถีชีวิตที่มีความสุขและบานนิรันดร
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค ขอบพระคุณที่ทรงนําขาพระองคทั้งหลาย
ตลอดชีวิต ขอบพระคุณสําหรับสติปญญาที่แสดงใหขาพระองครูวาจะทําอยางไรเมื่อ
ตองตัดสินใจดวยความยากลําบาก ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เจอรรี แบรกาโลน (เพ็นซิลวาเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังลําบากในการตัดสินใจ
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อธิษฐานทําไม

พฤหัสบดี อาน 1 ยอหน 5:14-15
ทานไมมี เพราะทานไมไดขอ (ยากอบ 4:2)

การอธิษฐานเปนการรับใชพระเจาอยางหนึ่ง แตไมใชการขอใหพระเจาทรงทําใหโลกนี้
เปนไปตามใจปรารถนาของเรา แตเปนการ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทูลขอใหโลกนี้เปนไปตามน้ําทัยของพระองค
“คําอธิษฐานของผูชอบธรรม
ถาเราอธิษฐานพระเจาจะทรงชวยใหพบทาง
นั้นมีพลังทําใหเกิดผล”
แกปญหาและสถานการณอันเจ็บปวดที่มี
อยูมากมายในชีวิต แนละพระปญญาของพระเจามีมากกวาของเรา ถาเราไมรูวาพระทัย
ของพระเจาเปนไฉน หากไดอธิษฐานจะชวยใหเรามองเห็นชัดขึ้น
ขอพระคัมภีรขางบนนี้เตือนใจวาเราตองอธิษฐานถึงจะไดรับ ถาหญิงชาวซีเรีย
ฟนิเซียคนนั้นไมออนวอนพระเยซู ผีคงไมออกจากลูกสาวของนางเปนแน (ดูมาระโก
7:24-30) ถาชายตาบอดที่เมืองเยริโคไมขอใหพระเยซูทรงชวยแลว เขาคงจะตาบอด
ตอไปเชนกัน (ดูลูกา 18:35-43)
ใครจะตอบสนองพระดํารัสของพระเยซู ถาเราไมแบงปนใหเขารูฉันใด เราก็ไม
เห็นผลของการอธิษฐานถาไมทูลขอฉันนั้น เราอธิษฐานเพื่อจะไดเห็นคุณคาความเชื่อ
ของเราในพระเจา และเพื่อจะไดเห็นพลังในการเปนประชาชนของพระองคในโลกนี้
อธิษฐาน ขาแตองคนิรันดรเจา โปรดสอนขาพระองคทั้งหลายอธิษฐานตามที่ควรและ
ตามพระทัยของพระองค ขอใหชีวิตของขาพระองคถวายพระเกียรติดวยการเขาเฝา
อธิษฐานทูลพระองคเสมอ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ฟรานซิสโก เดอ คาสโตร มาริอา (ลูอันดา แองโกลา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่มีปญหาในการอธิษฐาน
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เห็นทาง

27 พ.ค
วันศุกร อาน กันดารวิถี 14:1-11
2016
“พระเจาตรัสวา ‘ถอยคําของเจานั้นใสรายเรา’ เจายังกลาววา
‘เราทั้งหลายไดกลาวใสรายพระองคสถานใด’ (มาลาคี 3:13)
ผมอาสาสมัครเปนครูสอนพิเศษที่ศูนยชุมชนแหงหนึ่ง ไดรับมอบหมายใหชวย
นักศึกษาชื่อโทนี่ทําการบานวิชาคณิตศาสตร ผมสอนเขานานกวาหนึ่งชั่วโมงแตโทนี่
ไมสนใจสิ่งที่ผมสอนเลย อันที่จริงแลวระหวางเรียนกับผม เขาเอาแตบนและบอกวา
การเรียนเลขไมเห็นมีประโยชนอะไร ผมจึงบอกเหตุผลวาทําไมผมคิดวาการเรียนเลข
สําคัญมาก หลังจากฟงผมหลายนาทีโทนี่ก็เห็นปญหาการทําเลขของเขาแลวขอโทษที่
ประพฤติตนไมดี และบอกวาเขาพรอมที่จะทําการบานตอไป
เวลาที่บนเรามักจะทําโดยไมคิดอะไรนักเหมือนกับพวกอิสราเอลในพระธรรม
กันดารวิถีที่อานวันนี้ เราเองก็เชนกันที่ชอบบนและแสดงความสงสัยพระเจา บอยครั้ง
ความสงสัยเหลานั้นเกิดขึ้นเพราะเราไมเขาใจวาพระองคกําลังทําอะไรในชีวิตของเรา
แตพระองคทรงรูวาอะไรดีที่สุดสําหรับเราและทรงเตรียมแผนการไวให ถาเราเชื่อฟง
พระเจาและไววางใจในพระสัญญา พระองคจะทรงเปดจิตเปดใจของเราใหเห็นทางที่
อยูขางหนา
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอใหขาพระองค
เวลาสงสัยหรือขัดของใจ
ขาพเจาจะเขาใกลชิดพระเจา
ทั้งหลายชื่อสัตยตอพระองคเหมือนดังที่
พระองคทรงซื่อสัตยตอขาพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เจมส ซี. เฮนดริกซ (อินเดียนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครูอาสาสมัครสอนพิเศษ
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พระพรดังหาฝน

วันเสาร อาน มัทธิว 25:31-40
มนุษยเปนผูใดเลาซึ่งพระองคทรงระลึกถึงเขา
และบุตรของมนุษยเปนใครเลาซึ่งพระองคทรงเยี่ยมเขา (สดุดี 8:4)
ตอนเชามืดวันหนึ่งในฤดูหนาว ดิฉันยืนอยูนอกบานดูฝนดาวตกจากกลุมดาว
ราศีสิงโต ขณะที่ดูปรากฏการณบนทองฟา ดิฉันคิดถึงความรักมั่นคงของพระเจาและ
พยายามจินตนาการวาพระวิญญาณของพระเจาทรงเคลื่อนไหวไปมาอยูเหนือแผนดิน
และสรางโลกของเราใหมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสําหรับสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู
ขณะที่รูสึกหนาวทั้งๆ ที่สวมเสื้อผากันหนาวอยู ดิฉันคิดถึงคนที่ตองทนหนาว
โดยมีเครื่องนุงหมไมพอเพียงหรือขาดแคลนอาหาร และนึกสงสัยวาถาตนเองหนาว
และหิวโหยจะมองดูทองฟายามราตรีและอัศจรรยใจในความสงางามของธรรมชาติ
อยางนี้ไหมหนอ
ดาวบนทองฟากวางแตละดวงรวมกันเปนกาแลกซี่ที่ทรงพลัง และนาอัศจรรย
ขอพระคัมภีรสําหรับอานวันนี้พระเยซูทรงเตือนใหรูวาเราไมไดอยูในโลกเพียงคนเดียว
และทรงขอใหเราแสดงความเมตตากรุณาตอกัน ไมวาจะดูเหมือนนอยนิดแตก็มีคา
เทากันเมื่อแสดงเพื่อพระเยซู ความเมตตากรุณาตอคนขัดสนไมใชเรื่องเลนๆ แมเรา
จะถูกทดลองใหคิดวาความพยายามเล็กๆ นอยๆ นี้ไมมีคุณคาอะไร แลวเราจะรูสึก
อัศจรรยเหมือนที่ผูประพันธเพลงสดุดีกลาววา พระเจาทรงเอาพระทัยใสและดูแลเรา
แตละคนที่อยูในจักรวาลไพศาลนี้ เมื่อพระองคทรงเทพระคุณใหเรา เราก็ควรแบงปน
พระคุณนั้นแกผูอื่นดวย
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูทรงเดชาและ
พระผูสราง ขอทรงอวยพรความบากบั่น
ขาพเจาไดถวายเกียรติพระเจา
เพื่อการรับใชของขาพระองคทั้งหลาย
เมื่อบริจาคตามความสามารถ
โปรดชวยขาพระองคในการเอาใจใสดูแล
ผูบาดเจ็บในโลก อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เกล สจวต ฟานูฟ (โคโรลาโด)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่มีชีวิตอยูอยางยากจน
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ความรักมั่นคงของพระเจา

29 พ.ค
วันอาทิตย อาน โรม 8:31-39
2016
ความรักที่ขาพเจาพูดถึงนี้มิใชทเี่ รารักพระเจา แตทพี่ ระองค
ทรงรักเรา และทรงใชพระบุตรของพระองคมาทรงเปนผูล บลาง
พระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา (1 ยอหน 4:10)
ผมหยากับภรรยาระหวางหกปที่เปนศิษยาภิบาล มันเปนเรื่องยุงยากซับซอนจน
ทําใหผมมีชีวิตอยูอยางหมดหวังและอัปยศ
อดสู ระหวางประสบการณที่เจ็บปวดนี้ ผม
ขอคิดสําหรับวันนี้
ไดรูจักพระคุณที่นาอัศจรรยของพระเจา
พระคุณของพระเจานํา
ความรักไมมีขอแมของพระองคปรากฏผาน
ชีวิตใหมมาใหเราไดทุกคน
มาทางครอบครัว เพื่อนๆ และคริสตจักร
ที่ผมทํางานอยู ขอบคุณสําหรับกําลังใจและความรักของพวกเขาที่ทําใหผมสามารถ
รับผิดชอบหนาที่ศิษยาภิบาลและดูแลผูอื่นไดตอไปแมเมื่ออยูระหวางหยากับภรรยา
ชีวิตของผมพิสูจนใหเห็นความจริงเรื่องการบําบัดรักษาโดยพระคุณของพระเจา
ในใจผมมีแตความกตัญูรูคุณ เพราะวาชีวิตของผมเปนของประทานจากพระองค
ความรักไรเงื่อนไขของพระเจาชวยรักษาและฟนสภาพทุกอยางใหดีขึ้นใหมหมด
ประสบการณนี้ทําใหผมมีทัศนคติใหม ชวยใหผมทําหนาที่เปนเครื่องมือนําพระคุณ
ไปยังผูอื่น ผมรูแลววาพระเจาทรงหวังใหเรารักผูอื่นโดยไมมีเงื่อนไขเหมือนที่พระองค
ทรงรักเรา ไมมีอะไรทําใหเราขาดจากความรักของพระเจาได ไมวาจะเปนรอยมลทิน
หรือความลมเหลวในชีวิต (ดู โรม 8:38-39)
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอบคุณสําหรับความรักไมมีเงื่อนไขของพระองค ขอให
ขาพระองคทั้งหลายรักคนผูเหมือนที่ทรงรักขาพระองค ทูลในนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
เอริก เอ. เฮอรนานเดซ โลเปซ (เปอโตริโก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ศิษยาภิบาลที่ผานการหยาราง
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30 พ.ค
2016

ยิ่งกวาทางเลือก

วันจันทร อาน สุภาษิต 3:1-8
จงยอมรับรูพระองคในทุกทางของเจา และ
พระองคจะทรงกระทําใหวิถีของเจาราบรื่น (สุภาษิต 3:6)

เย็นวันหนึ่งในฤดูหนาวที่สดชื่นและงดงาม ดิฉันพาสุนัขไปเดินเลนในบริเวณ
ใกลเคียง ระหวางทางดิฉันเห็นปูคนหนึ่ง พา
ขอคิดสําหรับวันนี้
หลานสาวตัวเล็กๆ สองคนไปเดินเลนนอกบาน
พระเจาทรงชวยใหเรา
รวมทุกขรวมสุขกับผูอื่น พอพวกเธอเดินเขาไปใกลถนน ปูรองบอกหลาน
ที่วิ่งนําหนาไปแลววา “อยาเพิ่งขามถนนนะ รอ
ปูกอน ปูจะไปดูรถให” แตเด็กสองคนนั้นขามถนนไปโดยไมดูซายดูขวา ดีวาไมมีรถ
วิ่งผานมาจึงไมเกิดอันตราย ปูคนนั้นยิ้มใหดิฉันอยางเศราใจและพูดวา “นึกวาหลาน
จะเชื่อฟงผมเสียอีก”
เห็นแลวทําใหคิดวาบอยครั้งเราก็ทําเชนเดียวกันกับพระวจนะของพระเจา แทน
ที่เราจะฟงและดําเนินชีวิตตาม เรากลับเดินล้ําหนาเพราะมั่นใจวาสามารถทําไดดวย
ตนเอง แตพอพบความยุงยากถึงไดรูวาเราตองการใหพระคัมภีรชวยปองกันอันตราย
และพาเราพนจากหลุมพรางของชีวิต พระเจายังทรงรัก ทรงใหอภัยความผิดและทรง
ดูแลเรา ถึงแมวาเราจะลืมและทํากับพระวจนะของพระองคราวกับเปนแคทางเลือก
ตามใจชอบ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอทรงเตือนขาพระองคทั้งหลายใหศึกษาพระวจนะและเดิน
อยูในพระมรรคาของพระองคตลอดชีวิต ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เจยนี อี. พารเกอร (ฟลอริดา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ปูยาตายายและลูกหลาน
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ยังรับใชไดอยู

31 พ.ค
วันอังคาร อาน อิสยาห 46:3-4
2016
คนชอบธรรม “แกแลวก็ยังเกิดผล...มีน้ําเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู
เพื่อแสดงวาพระเจานั้นเที่ยงธรรม พระองคทรงเปนพระศิลา
ของขาพระองค ในพระองคไมมีความอธรรม” (สดุดี 92:14-15)
เมื่อดิฉันพบคุณยายเอวานั่งอยูบนรถเข็น ทานทําใหวิสัยทัศนในเพลงสดุดีที่บอก
วา ถึงแมชราแลวพระเจาจะยังทรงใชเราใหแสดงความรักไดนั้นเปนเรื่องจริง เอวามี
อาชีพเย็บเสื้อผามาตลอดชีวิต แมเดี๋ยวนี้จะมีอายุกวาเกาสิบปแลวก็ยังเอาเศษผามา
เย็บเปนเสื้อ กระโปรง กางเกงสําหรับเด็กไรบาน
มือของทานแข็งกระดางและตามืดมัวเกินไปแลวทําใหทานรูสึกทอใจ วันหนึ่งทาน
สังเกตเห็นวาขนมปงกรอบกลองเล็กๆ ที่วางอยูทุกที่ทุกแหงในหองอาหารและไมมีใคร
กินแลวจึงเก็บรวบรวมไว พอเพื่อนๆ เห็นเชนนั้นก็ชวยกันเก็บให เมื่อไดเต็มถุงแลว
เอวาก็บอกสมาชิกคริสตจักรคนหนึ่งเอาไปใหหองอาหารของชุมชน
วันหนึ่งคนที่อาศัยอยูดวยกันถามเอวาอยางโกรธเคืองวา “ทําไมคุณตองทําอยางนี้
คุณแกแลวนะ นาจะดูแลตนเองมากกวา” เอวาไดแตยิ้มและยังเก็บรวมรวมขนมปง
กรอบสงไปใหหองอาหารชุมชนตอไป ทานเปนผูที่ลงมือปฏิบัติตามความเชื่อของทาน
ถึงแมเดี๋ยวนี้เอวาจะสิ้นชีวิตไปแลว แตชีวิตของทานยังเปนแบบอยางของผูที่มี
ความเชื่อ ดิฉันจะไมลืมบทเรียนที่ไดรับจากทาน คือใหมองดูวามีอะไรที่ถูกที่ควรทํา
อยูตอหนาและหาทางชวยเหลือคนขัดสน
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายใหลืมตามองดูโลกและประชาชน
ถึงจะชราแลว พระเจายัง
ของพระองค เมื่อเห็นความยากจนก็ขอให
ทรงใหเรารับใชผูอื่นไดอยู
ขาพระองคมีใจมอบสิ่งของใหตามความสามารถ
ของขาพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แคโรล เจ. อัลเลน (อิลลินอยส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูอาศัยในชุมชนคนวัยชรา
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ทนไมได
1 มิ.ย
2016
วันพุธ อาน 2 โครินธ 1:8-11
พระองคทรงชวยเราใหพนจากมรณภัย และพระองคจะทรงชวยเราอีก
เราไวใจพระองควา พระองคจะทรงชวยเราตอไปอีก (2 โครินธ 1:10)
คําปลอบใจที่มีความหมายจากเพื่อน เชน “พระเจาจะไมใหเกิดขึ้นกับคุณจนรับ
ไมไหว” บอยครั้งขณะที่เราอยูในสถานการณเลวรายคําพูดเชนนี้ไมชวยปลอบใจเรา
เทาไรนัก บางครั้งสถานการณทําใหเรารูสึกเหมือนมีความเชื่อแตภายนอก แตภายใน
ยังคงเจ็บปวดรวดราว
เปาโลมีทัศนคติในการรับมือกับความลําบากตางจากนี้ เมื่อถูกปญหารุมเรารอบ
ดาน ทานยอมรับความจริงวาการทดลองของทานเกินกวาจะทนไหว แตเวลาเดียวกัน
ทานก็บอกดวยวาพระเจาทรงสัตยซื่อเที่ยงธรรม เชื่อวาพระองคจะทรงชวยทานให
ปลอดภัย ความหวังของทานตั้งมั่นอยูในพระสัญญาของพระเจาแตก็รูวาทานตองการ
คําอธิษฐานหนุนใจจากชุมชนของทาน
บางครั้งเราแบกภาระหนักมากจนหมดอาลัย แตก็ยังมีความหวังเพราะพระเจาทรง
อยูกับผูที่เศราโศกและเสียใจ ถาไมมีความทุกขเราจะมีเวลาสังเกตคนรอบขางที่อาจ
จะเหน็ดเหนื่อยและหนักใจ เมื่อเห็นเชนนั้นเราสามารถอธิษฐานหนุนใจและออนวอน
พระเจาแทนพวกเขาได ถาเราอธิษฐานเผื่อกันและกันแลวก็หวังไดเลยวาพระเจาจะ
ทรงชวยเราดวยอีกแรงหนึ่ง
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรดชวย
ขาพเจาสามารถตั้ง
ขาพระองคทั้งหลายใหรูวาถาขาพระองค
ความหวังไวในพระเจาได
ไมสามารถรับมือกับปญหาชีวิตเมื่อใด
พระองคก็พรอมรวมแบกภาระและประทานความเขมแข็งให ทูลในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เดนนิส ดูบัวส พาสส (เวอรจิเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่มีความทุกขหนักใจ
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รางวัลจากเบื้องบน

2 มิ.ย
2016
วันพฤหัสบดี อาน มัทธิว 5:3-12
จงชื่นชมยินดี เพราะวาบําเหน็จของทานมีบริบูรณในสวรรค
(มัทธิว 5:12)
หลายองคกรพูดถึงการใหบําเหน็จบํานาญหลังเกษียณ ในประเทศไทยบางองคกร
ใหบํานาญ บางบริษัทมอบรางวัลอยางอื่นที่คุณ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทํางานให แตบําเหน็จของพระเจานั้นไมเหมือนใคร
บําเหน็จในสวรรค
พระคัมภีรที่อานวันนี้พูดถึงบําเหน็จยิ่งใหญ
ของขาพเจายิ่งใหญกวา
ที่เราจะไดรับในสวรรค เราไดเรียนรูหลายอยาง
บําเหน็จใดๆ ในโลก
จากพระคัมภีรตอนนี้วาพระเจาทรงมีพระประสงค
ใหเราดําเนินชีวิตอยางไร ขอที่สามสอนเราใหออนนอมถอมใจ ยอมรับวาชีวิตของเรา
บกพรองตองการพระคุณและความชวยเหลือจากพระเจา ทั้งยังสอนใหเรามีใจบริสุทธิ์
เพื่อจะไดเปนหนึ่งเดียวกับพระเจาและมีชีวิตอยูเพื่อพระองค พระเยซูทรงจบคําเทศนา
ของพระองคดวยการสอนใหเราเตรียมตัวรับใชพระเจาโดยสรางสันติสุขในสังคมและ
ชุมชนของเรา แมจะตองเผชิญความอยุติธรรม ถูกขมเหงและเยยหยันก็ตาม
พระเจาทรงเตรียมบําเหน็จอันยิ่งใหญในสวรรคไวสําหรับคนที่ดําเนินชีวิตตาม
พระประสงค เหมือนที่พระคัมภีรกลาวไววา “จงชื่นชมยินดี เพราะวาบําเหน็จของทาน
มีบริบูรณในสวรรค” (มัทธิว 5:12)
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอใหขาพระองคทั้งหลายเชื่อและวางใจวาพระองคทรงเตรียม
ทางชีวิตไวใหขาพระองคแลว ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ประสาทพร ตะริโย (เชียงใหม ประเทศไทย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เปนกังวลเรื่องการเกษียณ
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พระพรที่ซอนเรน
3 มิ.ย
2016
วันศุกร อาน 2 โครินธ 1:8-11
เรารูวาพระเจาทรงชวยคนทีร่ ักพระองคใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคน
ทั้งปวงที่พระองคไดทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค (โรม 8:28)
หลังจากลังเลใจอยูนาน ดิฉันก็ยอมไปพบแพทยผูชํานาญโรคผิวหนังเพื่อตรวจ
เชื้อรานาสงสัยที่แขนของดิฉัน แตก็แปลกใจที่
ขอคิดสําหรับวันนี้
แพทยตองการจะตัดผิวหนังตรงจุดอื่นไปตรวจ
พระเจาทรงสามารถ
วิเคราะห ซึ่งตรงนั้นไมมีสว นเกี่ยวของดวยเลย
เปลี่ยนสถานการณราย เมื่อผลวิเคราะหออกมาปรากฏวาจุดที่สองนี้เปน
ใหกลายเปนพระพร
มะเร็งผิวหนังระยะแรกถาขืนปลอยไวอาจจะมี
อันตรายถึงชีวิต ขอบพระคุณพระเจาที่พบปญหาทันกอนที่มันจะลามไปสวนอื่นของ
รางกาย
ดิฉันอธิษฐานขอใหเชื้อราตรงจุดแรกหายโดยไมตองใชยา และถาพระเจาทรง
ตอบคําอธิษฐาน สุขภาพที่ผิวหนังอีกจุดหนึ่งคงจะหายไปโดยไรรองรอย มิฉะนั้นจะมี
อันตรายกับชีวิตของดิฉัน
บอยครั้งเราอธิษฐานขอใหพนจากสถานการณรายที่คอยรบกวน และถาไมหาย
จะทําใหเรายุงยากลําบากใจ แทนที่จะคิดเชนนั้นก็ใหเราขอบพระคุณพระเจาและขอให
พระองคทรงชวยเราใหพนออกมาได ผลที่ตามมาอาจจะนาพอใจเกินกวาที่มองเห็นหรือ
จินตนาได เราไดรับพระพรจากความรักและความคุมครองของพระเจาแมจะไมรูตัว
วาปญหายังมีอยู
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอบพระคุณที่ทรงเห็นการณไกลเกินกวาที่ขาพระองค
อธิษฐานทูลขอและทรงใชสถานการณเลวรายในชีวิตของขาพระองคใหเกิดผลดี ใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เอเลน แอล. บริดจ (โอไฮโอ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน แพทยโรคผิวหนัง
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ความผูกพันที่ดี

4 มิ.ย
2016
วันเสาร อาน กาลาเทีย 3:24-29
พระเยซูทูลวา “ขาพระองคมิไดอธิษฐานเพื่อคนเหลานี้พวกเดียว
แตเพื่อคนทั้งปวงทีว่ างใจในขาพระองคเพราะถอยคําของเขา
เพื่อเขาทั้งหลายจะไดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (ยอหน 17:20-21)

เมื่ออานบทภาวนาในหองชั้นบนที่เขียนโดยสตรีชาวรัสเซียคนหนึ่งแลวชวยใหดิฉัน
คิดถึงพระคุณและความยิ่งใหญของพระเจา ดิฉันรูสึกอัศจรรยวา เธอมีครอบครัวแบบไหน
เธอทํางานนอกบานหรือไม ชีวิตประจําวันของเธอเปนอยางไร ถึงดิฉันจะไมรูจักสตรีทาน
นั้นเปนสวนตัว แตก็มีความผูกพันกันทางความเชื่อจึงอธิษฐานเผื่อเธอ และนึกอัศจรรยใจ
ในความผูกพันที่มีตอกันโดยความเชื่อในพระเจา ทั้งๆ ที่อยูไกลกันหลายพันไมล ความ
ผูกพันทางความเชื่อนี้เกิดขึ้นทุกวันเมื่อดิฉันอานการภาวนาธิษฐานในหองชั้นบน ผูเขียน
แตละวันอาจจะอยูที่ประเทศอังกฤษ เอธิโอเปย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกาหรือที่ตางๆ ใน
โลก ประสบการณและความเขาใจลึกซึ้งที่คนเหลานั้นเขียนชวยหนุนความเชื่อของดิฉันให
เขมแข็งไดไมอยางใดก็อยางหนึ่ง ดิฉันอธิษฐานเผื่อผูเขียนบทภาวนาเพื่อแบงปนความเชื่อ
และบรรดาผูที่ทําหนาที่จัดพิมพ
เราสามารถมีความผูกพันเหนียวแนนกับคนที่อยูใกลเคียง คือบรรดาเพื่อนบาน สมาชิก
คริสตจักร คนในครอบครัวและในที่ทํางาน อัครสาวกเปาโลเขียนไววา “จงสวมความรักทับ
สิ่งเหลานี้ทั้งหมด เพราะความรักยอมผูกพันทุกสิ่งไวใหถึงซึ่งความสมบูรณ” (โคโลสี 3:14)
ไมวาเราจะอยูที่ไหน ความรักของพระเจาก็บันดาลใจใหเรารักกันไดและประทานความชื่นชม
ที่รูวาเราผูกผันกับพระเจาและกับผูอื่นโดย
ขอคิดสําหรับวันนี้
ความรักและความเชื่อ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบคุณสําหรับ เรามีความผูกพันซึ่งกันและกัน
โดยความรักของพระเจา
พระคุณความรักที่ทําใหขาพระองคทั้งหลาย
มีความผูกพันซึ่งกันและกัน ทูลในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
โจน เอส. ฮัตเชสัน (จอรเจีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เจาหนาที่และผูเขียนบทภาวนาหองชั้นบน
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คําตอบออนหวาน
5 มิ.ย
วันอาทิตย อาน สุภาษิต 15:1-4
2016
คําตอบออนหวานชวยละลายความโกรธเกรี้ยวใหหายไป (สุภาษิต 15:1)
เมื่อไมนานมานีม้ ีบางคนกลาวหาวาผมทําผิดทั้งๆ ที่ผมไมไดทํา ไมวาจะอธิบาย
อยางไรเขาก็ไมยอมฟง ไมสนใจวาผมมีตําแหนงอะไรและพูดจากาวราวทําใหอารมณ
เสีย จําไดวาตอนนั้นผมหนารอนผาวและอยากดาตอบดวยความโกรธ แลวก็นึกขึ้นได
วาการยอมรับความรูสึกและปองกันตัวถึงจะเปนเรื่องดี แตถาทําดวยความโกรธคง
ทําใหเขาแคนใจเหมือนที่เขาทํากับผม
ดังนั้น แทนที่จะตอบโต ผมตัดสินใจใชเวลากับพระเจาดวยการอธิษฐานและ
ไตรตรองอยูเงียบๆ เมื่อไดทูลเรื่องความเจ็บใจและความโกรธใหพระองคฟงแลวก็
ทําใหใจเย็นลง และรูวาผมตองพึ่งอํานาจของพระเจาเพื่อจะไดเขมแข็งและตอบเขาดวย
ความรักเหมือนที่พระคัมภีรขางบนนี้สอนวา “คําตอบออนหวานชวยละลายความโกรธ
เกรี้ยวใหหายไป”
เมื่อใครทําใหเรารูสึกเจ็บใจ เราอาจตอบกลับดวยความโกรธ แทนที่จะทําเชนนั้น
พระเจาทรงสนับสนุนเราใหระงับความโกรธดวยคําพูดออนหวาน
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรดชวย
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคทั้งหลายพิจารณาถอยคําใหดี
วันนี้ เพราะความชวยเหลือ
กอนพูดออกไปเพื่อสิ่งที่ออกจากปากของ
ของพระเจา ขาพเจาจึงใช
ขาพระองคจะสามารถชวยใหสถานการณ
คําพูดอยางคนฉลาด
ดีขึ้นไมใชทําใหเลวลง ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
โธมัส อี. ฟูลเลอร (โอเรกอน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ทําใหเราเจ็บใจ
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รัก

6 มิ.ย
2016

วันจันทร อาน 1 โครินธ 13:4-8
ผูใดที่อยูในความรักก็อยูในพระเจา
และพระเจาก็ทรงสถิตอยูในผูน ั้น (1ยอหน 4:16)
ดิฉันถูกขอใหอานพระธรรม 1 โครินธ 13:4-8 ในพิธีสมรสของญาติ ถึงแมจะ
ไมใชพิธีทางศาสนาและไมไดพูดถึงพระเจา
แตพระองคก็ทรงประทับอยูดวย เพราะที่ใด
ขอคิดสําหรับวันนี้
มีความรัก พระเจาก็ทรงอยูที่นั่น
วันนี้พระเจาทรงขอ
พระเจาทรงขอใหเราที่เปนคริสเตียนรัก
ใหเรารักใคร
เพื่อนบานเหมือนรักตนเอง (ดูมัทธิว 19:19)
ถาเราชื่นชมยินดีในความรักของมนุษยซึ่งเปนความรักนอยนิดเมื่อเทียบกับความรัก
ของพระเจาแลว เราจะชื่นชมยินดีในความรักบริสุทธิ์ที่ทรงมีตอเราและทุกคนที่เราพบ
มากกวานั้นขนาดไหน
พิธีสมรสของญาติทําใหดิฉันคิดถึงความรักของพระเจาที่ทรงมีตอเราทุกคนยิ่งนัก
พระองคทรงขอใหดิฉันรักไมเฉพาะคนในครอบครัวของตนเองเทานั้น แตใหรักคน
รอบขางที่ดิฉันคิดวาเปนคนไมคอยนารัก เชน คนที่ดิฉันดูถูกเหยียดหยาม คนที่เขากัน
ไมได คนที่ดูนาหวาดกลัว พระเจาทรงรักเราทุกคนและทรงขอใหเราทําเชนนั้นดวย
อธิษฐาน ขาแตพระบิดา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหสะทอนความรักของพระองค
อธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนวา “ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลาย ผูทรงสถิต
ในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพสักการะ ขอใหแผนดินของพระองค
มาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค ในสวรรคเปนอยางไรก็ใหเปนไปอยางนั้น
ในแผนดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแกขาพระองคทั้งหลายในกาล
วันนี้... และพระสิริเปนของพระองคสืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
แคโรล เดเนอรีซ (นิวเซาธเวล ออสเตรเลีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครอบครัวและเพื่อนๆ ที่ไมเปนคริสเตียน
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7 มิ.ย
2016

ผาสกปรก

วันอังคาร อาน เอเฟซัส 2:4-14
การกระทําอันชอบธรรมของขาพระองคทั้งสิ้น
เหมือนเสื้อผาทีส่ กปรก (อิสยาห 64:6)
เพราะเติบโตขึ้นมาในฟารม พวกเราจึงทํางานสกปรกเสมอ เชน ตักมูลสัตวและ
อื่นๆ เราฝกซอมทุกสิ่งที่พอจะทําไดดวยตนเองเพื่อ
ประหยัดเงิน ครั้งหนึ่งเราใชเวลาหลายวันพยายามซอม
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระคริสตทรงชําระ คลัตชรถแทรกเตอรเกาคันหนึ่ง พอทําเสร็จเสื้อผา
ขาพเจาใหสะอาด
ของผมก็เต็มไปดวยน้ํามันหลอลื่น น้ํามันรถและสิ่ง
สกปรก
วันนั้นชีวิตภายในของผมก็สกปรกเพราะความบาปดวย แตตามความคิดของ
ผมแลวรูสึกวาไมเปนไรเพราะผมทําศาสนกิจทุกอยางที่เห็นวาสมควรทํา แตเมื่อไดอาน
พระคัมภีรที่บอกวา “การกระทําอันชอบธรรมของขาพระองคทั้งสิ้น เหมือนเสื้อผาที่
สกปรก” ถึงไดรูวาตนเองดีไมพอที่จะไดรับความรักของพระเจา
พระคุณคือความรักยิ่งใหญที่พระเจามีตอเรา คือทรงใหอภัยทั้งๆ ที่เราไมสมควร
ไดรับ พระคุณคือของประทานอยางหนึ่งที่หาซื้อหรือทําเองไมได ถึงการดําเนินชีวิต
ที่ดีเปนสิ่งสําคัญก็จริง แตการทําดีเทานั้นไมสะอาดพอ ที่เราไดรับพระคุณก็เพราะ
พระเยซูทรงสิ้นพระชนมบนกางเขนเพื่อไถเราใหพนบาปและใหมีชีวิตใหม ยิ่งถาเรา
ถวายชีวิตแกพระคริสตและพึ่งพระคุณของพระเจาก็จะไดชีวิตใหมดวย
อธิษฐาน ขาแตพระเจาแหงความรัก ขอบพระคุณที่ทรงใหพระบุตรของพระองคมา
สิ้นพระชนมเพื่อขาพระองคทั้งหลายจะไดรับอภัยโทษ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
เคนน เอดเวิรดส (นิวเม็กซิโก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ชางกล
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ทูตสวรรคจําแลงกาย

8 มิ.ย
วันพุธ อาน ฮีบรู 13:1-3
2016
ตนไมดีจะเกิดผลเลวไมไดหรือตนไมเลวจะเกิดผลดีก็ไมได
เหตุฉะนั้น ทานจะรูจักเขาไดเพราะผลของเขา (มัทธิว 7:18, 20)
แฟรงคอาศัยอยูในเต็นทขางสนามบิน เขามีอายุ 67 ป เปนคนไรบานและชอบ
เก็บตัว ผูคนพากันหลีกเลี่ยงแฟรงคเพราะเขามีฐานะยากจนและแตงตัวรุงรัง คนที่
ทําเชนนั้นตัดสินเขาผิดพลาด ผมเองก็เคยทําเชนนั้นดวย แตพอรูจักแฟรงคดีจึงรูวา
เขาเปนคนมีใจเมตตาและเอื้อเฟอชวยดูแลหญิงไรบานคนหนึ่งกับแมวของเธอที่พักอยู
ใกลกัน เขาใหอาหารนกและกระรอกที่อยูในบริเวณนั้น เขานาจะเปนทูตสวรรคจําแลง
กายมามากกวา (ดู ฮีบรู 13:2)
เรามักจะดวนประเมินและวินิจฉัยคนอื่นผิดๆ โดยดูที่รูปกายภายนอก เชน ดูที่
เสื้อผา ที่อยูอ าศัยและการพูดจา แตพระเยซูทรงสอนเราใหดูที่ “ผล” ของพวกเขา กวา
“ผล” จะพัฒนาและเติบใหญขึ้นตองใชเวลา ในบางครั้งเราจะรูจักผูอื่นไดดวยผลของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นและเติบโตในพวกเขาและเราดวย อัครสาวกเปาโลเขียน
รายชื่อผลของพระวิญญาณไววามี “ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอด
กลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตยซื่อ” (กาลาเทีย 5:22)
ถาเราใชเวลาทําความรูจักคนรอบขางและดูชีวิตของคนเหลานั้นวาเกิดผลอยางไร
จริงๆ แลว เราอาจจะพบวารอบตัวเรา
ขอคิดสําหรับวันนี้
มีทูตสวรรคจําแลงกายอยูมากมาย
ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบคุณสําหรับ
อันใดที่ขาพเจาตองการ
คนรอบขางขาพระองคทั้งหลายที่ชวยให
ปลูกฝงไวในชีวิต
ชีวิตของขาพระองคมีความสุขและนาอยู
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ชาด แม็คคอมาส (โอเรกอน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนไรบาน
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ความนาอัศจรรยของพระเจา

พฤหัสบดี อาน 1 พงศกษัตริย 19:1-13
สิ่งที่ตาไมเห็น หูไมไดยินและสิ่งทีม่ นุษยคิดไมถึง คือสิ่งที่
พระเจาไดทรงจัดเตรียมไวสําหรับคนที่รักพระองค (1 โครินธ 2:9)
พระธรรม 1 พงศกษัตริย 19 เลาวา แมแตผูเผยพระวจนะยิ่งใหญอยางเอลียาหก็
ยังมีความกลัวและทอใจ พระเจาทรงปฏิบัติตอทานดวยความกรุณาและออนโยน ทรง
ทําใหทานอัศจรรยใจดวยทูตสวรรคและตรัสกับทานดวยเสียงแผวเบา
ในชีวิตของดิฉันมีหลายครั้งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาทรงทําใหดิฉัน
อัศจรรยใจอยางนาอบอุนและมีความสุขทวมทน ทรงใหดิฉันมั่นใจวาพระองคทรงอยู
ดวยและทรงเปนทุกสิ่งที่ดิฉันตองการ เมื่อรูสึกประหลาดใจดวยเสียงหัวเราะรวนของ
นกคูคาเบอรรัสที่บินเขามาในสวนทําใหดิฉันคิดถึงพระธรรมเนหะมีย 8:10 ที่กลาววา
“ความชื่นบาน...ในพระเจาเปนกําลังของทาน” ความงามของดวงดาวบนทองฟาในคืน
เดือนมืดและปลอดโปรงทําใหดิฉันอัศจรรยใจที่ไดเห็นความยิ่งใหญของธรรมชาติที่
พระเจาทรงสราง อาหารที่ครอบครัวคริสตจักรสงมาใหก็ทําใหดิฉันอัศจรรยใจ เตือน
ใหรูวาพระเจาทรงรูและเห็นความจําเปนทุกอยางของดิฉัน วิธีตางๆ ที่พระเจาทรงสําแดง
ความหวงใยดิฉันทําใหรูสึกอัศจรรยและอุนใจไมหยุดหยอน
ความนาอัศจรรยของพระผูสรางมีอยูไมรูจบ ชางนาระทึกใจที่รูวาพระเจาทรง
จัดเตรียมสิ่งที่เราจําเปนตองมีตองใชไวใหอยางนาอัศจรรยในยามที่เรามีความจําเปน
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงทะนุ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ถนอมดูแลขาพระองคทั้งหลาย โปรดเปดใจของ
ความนาอัศจรรยของ
ขาพระองคใหพรอมรับพระพรอันนาอัศจรรยที่
พระเจามีอยูไมรูจบ
พระองคประทานให ในนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
แอนน สเตวารด (เซาธออสเตรเลีย ออสเตรเลีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ทอถอยและหมดกําลังใจ
44

รากฐานที่ดี
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วันศุกร อาน 1 โครินธ 3:5-11
เพราะวาผูใดจะวางรากอื่นอีกไมไดแลว
นอกจากที่วางไวแลวคือพระเยซูคริสต (1 โครินธ 3:11)
ผมเติบโตที่หมูบานเล็กๆ ในชนบทแหงหนึ่งของรัฐคุชราตประเทศอินเดีย พอแม
สงผมไปเขาโรงเรียนกินนอนของคริสเตียน ถึง
ผมจะไดรับการศึกษาอยางดี แตโรงเรียนไดรับ
ขอคิดสําหรับวันนี้
การสนับสนุนดานเงินทุนไมพอเพียง เราจึงมี
วันนี้ขาพเจาจะแบงปน
อาหารไมคอยจะพอรับประทาน ผมอดคิดถึง
พระพรแกคนขัดสน
วันหนึ่งตอนเรียนอยูประถมสี่ที่คืนนั้นผมหิวจน
ไดอยางไร
นอนไมหลับ
เมื่อมองยอนหลังไปคิดถึงความทรงจําดีๆ ตอนเรียนอยูที่นั่น ผมไดรูจักพระเจา
และการศึกษาที่นั่นเปนการปูพื้นฐานที่ดีไวในชีวิตของผม
เพราะรูสึกขอบพระคุณพระเจาสําหรับเมล็ดพันธุความเชื่อที่ไดรับจากโรงเรียน
ผมจึงตั้งใจไววาจะไปเยี่ยมโรงเรียนทุกปเพื่อชวยหาสิ่งที่จําเปนใหพวกเด็กๆ โดยเลี้ยง
อาหารดีๆ หนึ่งมื้อและใหของขวัญที่จําเปนแกเด็กทุกคน หลังจากรับประทานอาหาร
แลวพวกเด็กๆ เขามารับของขวัญและกอดผมพรอมกับพูดวา “ขอบคุณ ขอพระเจา
ทรงอวยพรคุณลุง” ที่ผมสามารถชวยเด็กในโรงเรียนซึ่งผมไดรับการปลูกฝงเมล็ดพันธุ
แหงความเชื่อเบื้องตน เปนความปติยินดีที่สุดและเปนพระพรมากยิ่งในชีวิตของผม
ในขอพระคัมภีรสําหรับอานวันนี้ เปาโลเตือนสติคริสเตียนที่เมืองโครินธใหรําลึก
ถึงเมล็ดพันธุแหงความเชื่อที่สามารถปลูกฝงไดหลายวิธี แต “แตพระเจาทรงทําให
เติบโต” (ขอ 6) ถาเราแสดงความเมตตาและชวยบํารุงรักษาความเชื่อของผูอื่นก็เทากับ
ไดปูพื้นฐานของพระคริสตไวสําหรับคนรุนหลัง
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาของขาพระองคทั้งหลาย ขอทรงเมตตาใหขาพระองคมีใจ
เอื้อเฟอแบงปนแกคนที่ขัดสน ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
อิชวารไฮ ฮิรับไฮ ดาภิ (คุชราต อินเดีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เด็กๆ ในโรงเรียนประจํา
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มีพอ

11 มิ.ย
วันเสาร อาน ผูวินิจฉัย 7:15-25
2016
พระเจาของขาพเจาจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกทานขาดอยูนั้น
จากทรัพยอันรุงเรืองของพระองคในพระเยซูคริสต (ฟลิปป 4:19)
เมื่อไมนานนี้สามีของดิฉันเห็นความจําเปนวา ครอบครัวใหมๆ ในชุมชนของเรา
ควรมีเวลาพบปะและใหกําลังใจกันและกัน เขาจึงเสนอวาเราควรเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมขึ้นที่บานของเราทุกเดือน ดิฉันถึงกับ
ขอคิดสําหรับวันนี้
หัวรอเสียงดังลั่นเพราะทั้งหมดที่ดิฉันมองเห็น
ไมวาจะมีเล็กนอยเพียงไร ก็คือเราไมมีที่ ไมมีเวลา ไมมีกําลังและไมมี
ขาพเจาก็จะมีพอเพียง
เงินพอที่จะทําเชนนั้น
เพราะพระเจาทรงชวย
เมื่อดิฉันเอาชนะความกลัวที่วาเรามีกําลัง
ไมพอและยอมใหพระเจาทรงใชเราแลว พระองคก็ทรงทําสิ่งที่ยิ่งใหญใหเกิดขึ้น ทําให
ดิฉันคิดถึงตอนที่กิเดโอนสงสัยวาพระเจาจะใชทานไดอยางไรจึงทูลถามวา “ขาพระองค
จะชวยอิสราเอลไดอยางไร ดูเถิด ตระกูลบิดาของขาพระองคต่ําตอยที่สุดในเผามนัสเสห
และตัวขาพระองคกเ็ ปนคนเล็กนอยที่สุดในครอบครัวของขาพระองค” (ผูวินจิ ฉัย 6:15)
พระเจาทรงสําแดงใหกิเดโอนเห็นวาถึงทานจะเปนผูเล็กนอยเพียงใด พระองคก็จะทรง
ชวยใหทานมีพอเพียง
ถาพระเจาทรงขอเราใหทํางานบางอยาง แตเรารูสึกวาเรามีไมพอก็ขอใหเราจําไววา
พระเจาจะประทานกําลังและทุกสิ่งที่เราจําเปนตองมีเมื่อทํางานของพระองค
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหกาวออกไปดวยใจเชื่อและ
รับใชทุกครั้งที่พระองคทรงขอ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
อาเมเลีย โรดส (มิชิแกน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ชมรมมิตรสหายและเพื่อนบานของเรา
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วันอาทิตย อาน กิจการ 1:6-11
ทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อ
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือทาน และทานทั้งหลาย
จะเปนพยานฝายเรา...จนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” (กิจการ 1:8)
เมื่อดิฉันเปนเพื่อนกับสตรีอายุเกาสิบหาปทานหนึ่งในชุมชนของเราและหวังวา
จะชวยใหชีวิตของทานสดชื่นและเบิกบาน ดิฉันเองมีหลายอยางที่ตองเรียนรู ระหวาง
สามปกอนที่ทานจะเสียชีวิต ดิฉันไปเยี่ยมทานบอยๆ และรูวาดิฉันประเมินตนเองสูง
เกินไปวาจะนําอะไรไปใหทานและประเมินต่ําเกินไปวาทานจะใหอะไรดิฉันไดบาง ที
แรกๆ ดิฉันรูสึกวาความสัมพันธระหวางดิฉันกับทานลึกซึ้งมาก แมเราจะมีอายุ เชือ้ ชาติ
ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจตางกัน บทเรียนสําคัญที่ดิฉันไดรับก็คือ เบื้องหลังที่
แตกตางกันนั้นหาใชอุปสรรคในการคบหากันไดอยางมีความหมายแตอยางใด ทาน
ยินดีตอนรับดิฉันใหเขาบานทุกครั้งและพยายามใชกําลังหมุนลอรถเข็นเขามาใกลๆ
เพื่อจะไดจับมือดิฉัน ดิฉันเองก็ชอบใชเวลาเรียนเรื่องที่ลึกซึ้งฝายวิญญาณจากทาน
เหมือนกัน ทานพูดกับดิฉันวา “พระเจาทรงนําเรามาอยูดวยกันและพระวิญญาณเสด็จ
มาประทับอยูเหนือเรา”
เดี๋ยวนี้ ถาดิฉันขับรถผานบานรางของทานคราใด ดิฉันยังไดยินเสียงทานพูดวา
“เราตองอานพระวจนะและเราตองดําเนินชีวิตตามพระวจนะ” ดิฉันรูวาเมื่อทานจากไป
อยูกับพระคริสตแลว ดิฉันสามารถใหเกียรติมิตรภาพของเราไดดวยการแบงปนสิ่งดีๆ
ที่ทานกรุณามอบใหแกผูอื่นตอไป
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบคุณสําหรับ
วันนี้ขาพเจาจะรักผูอื่นเหมือน
คนที่นําขาพระองคทั้งหลายเขาใกลพระองค
ที่พระเจาทรงรักขาพเจา
ขอใหขาพระองคปรารถนาที่จะเปนผู
สัตยซื่อตอพระวจนะของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ไดแอนน ที. อีแวนส (เซาธคาโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อเสาะหาปญญาจากคนที่ฐานะความเปนอยูตางกับเรา
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หาที่พักเหนื่อย

วันจันทร อาน สดุดี 62:1-8
พระเยซูตรัสวา “ทานทั้งหลายจงไปหาทีเ่ ปลี่ยว
หยุดพักหายเหนื่อยสักหนอยหนึ่ง” (มาระโก 6:31)
บอยครั้งผมรูสึกเครียดจัดและโกรธเปนฟนเปนไฟ จบลงดวยความออนเพลีย
และอารมณบูดบึ้ง รายการที่ตองทําก็ยาวขึ้นทุกวันจนอยากจะปลีกตัวไปอยูที่เกาะราง
สักแหง มีอยูวันหนึ่งขณะที่รูสึกเหน็ดเหนื่อยและวุนวายใจ ผมไดยินพระเจาตรัสจาก
สดุดี 62 วา “จิตใจของขาพเจาสงบคอยทาพระเจาแตองคเดียว” (ขอที่ 1) แสดงวา
ผมตองการหยุดพักมากแคไหนและรูวาที่จิตใจตองการหยุดพักเชนนี้ตองมาจากพระเจา
เทานั้น
วิธีหาทางพักเหนื่อยอยางหนึ่งของผมก็คือ ระหวางวันที่มีงานยุงผมจะผอนงาน
ลงโดยใชเวลา 15-20 นาทีอยูกับพระเจาตามลําพัง ทั้งนี้สุดแทแตเวลาและสถานที่
บางครั้งผมจะเดินหรือหาที่สงบนั่งพักแลวทูลพระเจาเรื่องความกดดันที่เกิดขึ้นวันนั้น
บายวันหนึ่งผมนึกสงสัยวาทําไมหนอพระเจาถึงใหมนุษยตองเหน็ดเหนื่อยดวย พระองค
นาจะสรางเราใหมีพลังตลอดเวลาไมรูจักเหนื่อย แลวก็นึกขึ้นไดวาพระเยซูทรงเรียก
เราผูเหน็ดเหนื่อยมาหาพระองค เวลานั้นผมก็เหมือนเด็กที่ออนเพลียอยากนอนซบ
ตักของพระเยซูและฟงพระองคตรัสวา “บรรดาผูท ํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก
จงมาหาเรา และเราจะใหทานทั้งหลายหายเหนื่อยเปนสุข” (มัทธิว 11:28)
อธิษฐาน พระเจาพระผูสราง ขอบคุณที่ทรงใหขาพระองคทั้งหลายไดหยุดพักใน
พระองค ในเวลาที่ขาพระองคออนเปลี้ย
ขอคิดสําหรับวันนี้
เพลียแรง ขาพระองคมาเขาเฝาเพื่อรับพลัง การใชเวลาพักอยูกับพระเจา
ใหมจําเพาะพระพักตร โปรดฟนกําลังและ
แตละวัน ชวยใหขาพเจา
ประคองขาพระองคไวดวยความรัก ทูลใน
ฟนและสดชื่นขึ้นมาใหม
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เดฟ เบ็ควิธ (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนที่เครียดจัด
48

ชางทําเนยผูยงิ่ ใหญ

14 มิ.ย
วันอังคาร อาน 1 โครินธ 3:1-9
2016
ขาพเจาปลูก อปอลโลรดน้ํา แตพระเจาทรงทําใหเติบโต
(1 โครินธ 3:6)
ดิฉันรูสึกเครียดบอยๆ เพราะโลกนี้มีแตปญหารายแรง เชน มีความอดอยาก มี
สงครามและการละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนตน แตก็ไมสามารถชวยอะไรไดมากนัก
ดิฉันพยายามโดยใหเวลาสองสาม
ชั่วโมงเปนอาสาสมัครทํางานและ
ขอคิดสําหรับวันนี้
บริจาคเงินสองสามดอลลารชวย
ขาพเจาวางใจใหพระเจาทรงแปรรูป
การกุศล แตความพยายามของ
ความพยายามเล็กๆ นอยๆ ของ
ดิฉันดูเล็กนอยมากจึงอยากทําให
ขาพเจาใหเปนประโยชนแกโลก
มากขึ้นและอยากแกปญหาของโลก
เมื่อไมนานนี้ดิฉันดูทีวีเรื่องชายเลี้ยงแกะคนหนึ่ง เขาเลี้ยงชีพดวยการใชศิลปะ
สลักเนยที่ทําจากนมแกะที่เลี้ยงไว การสลักเนยเปนงานที่ตองใชความวิริยะอุตสาหะ
ตองใชกําลังแขนและความอดทนมาก เรือ่ งนี้ทําใหดิฉันนึกขึ้นไดวากวาจะทําเนยแกะ
ไดตองผลิตนมเปนวัตถุดิบอันเปนสวนประกอบอยางหนึ่ง คนผลิตเนยคือคนแปรรูป
น้ํานมใหเปนเนยตองใชนมจากแกะจํานวนมาก แกะแตละตัวจึงมีคามากสําหรับงานนี้
บรรดาผูเชื่อทั้งหลายก็เหมือนกับฝูงแกะ เราสามารถดําเนินชีวิตในทุงหญาดวยความ
เชื่อฟงและมุงหนาผลิตวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบ เชน แสดงความรักของพระเจาแก
คนรอบขาง พระเจาทรงเปนนายชางใหญในการผลิตเนย ทรงแปรรูปความอุตสาหะ
ของเราเพื่อใชสําหรับเปลี่ยนโลกใหไดอยางแทจริง
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหเห็นวาแมความพยายามของ
ขาพระองคจะดูเล็กนอย แตก็เปนวัตถุดิบใหพระองคทรงใชสรางแผนดินของพระองค
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เจนนิเฟอร อ็อกซลีย (วอชิงตัน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน อาสาสมัครในชุมชนของเรา
49

15 มิ.ย
2016

สวมความรัก

วันพุธ อาน โคโลสี 3:12-17
บุคคลผูใหอภัยการทรยศก็มุงจะสรางมิตรภาพ
แตคนปากโปงจะทําลายความเปนมิตร (สุภาษิต 17:9)
มารีเพื่อนของดิฉันทํางานใหบริษัทมาหลายป เธอเปนคนทํางานชั้นดีมีประสิทธิภาพ
และไมมีที่ติ แตเมื่อตองสละตําแหนง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ใหกับลูกสาวของกรรมการอํานวยการ
พระเจาทรงประทานสันติสุขเมื่อ คนหนึ่ง เธอจึงไมทางเลือกอื่นนอกจาก
ขาพเจาใหอภัยแทนใหความโกรธ
เก็บกระเปาและลาออก แตกอนจาก
ไปมารีไดลบไฟลของเธอที่บันทึกไวในคอมพิวเตอร เพื่อใหคนใหมเขามาใชเครื่องได
สะดวกใจ ทั้งยังปดฝุนทําความสะอาดชั้นหนังสือ เหลาดินสอและจัดที่เก็บปากกา สี
ไวใหพรอม แถมยังทําหนังสือคูมือแนะนํางานสั้นๆ ไวเพื่อใหคนมาใหมศึกษา วันสุดทาย
เธอขอบคุณบุคคลแรกที่รับเธอเขาทํางาน
ดิฉันจึงถามวา “ทําไมเธอถึงตองทําเพื่อคนที่ทําใหเธอตองออกจากงานโดยไมมี
เหตุผลอยางนั้นดวย” เธอตอบวา “ฉันกําลังจะออกในฐานะที่เปนคริสเตียน ฉันอยาก
ไดชื่อวาเปนคนดีมีเมตตา และแสดงวาเปนคนรักงานอยางที่เคยทํามาโดยตลอด”
ในพระธรรมโคโลสีเปาโลพูดถึง “เสื้อผา” ที่สาวกของพระเยซูพึงสวมใสคือ ใจ
เมตตา ใจปรานี ใจถอม ใจออนสุภาพ ใจอดทนไวนาน “สําคัญที่สุด” คือความรัก มารี
ลาออกจากงานที่เธอทําดวยใจเมตตา เธอไดสวมทุกสิ่งที่ถูกตองและสมควรแลว แสดง
ใหเราเห็นพลังของการใหอภัยและความรักของพระคริสต
อธิษฐาน ขาแตพระเจาพระผูสราง แมเมื่อขาพระองคทั้งหลายตกอยูในสถานการณที่
เปนปฏิปกษตอกัน โปรดชวยขาพระองคใหแสดงพระคุณและความรักของพระองค
แกทุกคนที่อยูรอบขาง ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
จีน แอล. โครเยล (เพ็นซิลวาเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนที่เพิ่งตกงาน
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รักจนถึงที่สุด

16 มิ.ย
วันพฤหัสบดี อาน ยอหน 13:1-17
2016
พระเยซูทรงทราบวา ถึงเวลาแลวทีพ่ ระองคจะทรง
จากโลกนี้ไปหาพระบิดา พระองคทรงรักพวกของพระองค
ซึ่งอยูในโลกนี้ พระองคทรงรักเขาจนถึงที่สุด (ยอหน 13:1)
ผมกับเพื่อนเปนศิษยาภิบาลอยูใ นเมืองเดียวกัน หลังจากนั้นหลายปผมก็รูวาเขา
เปนเนื้องอกในสมองผาตัดไมไดและนอนรอฉายแสงอยูที่โรงพยาบาล แตจิตใจของ
เขาเขมแข็งมาก ระหวางที่เขาปฏิบัติหนาที่ไมได สมาชิกคริสตจักรลุกขึ้นแสดงความรัก
โดยผลัดกันออกเยี่ยมเยียนและเทศนาแทน
เมื่อมีขาวรายหรือมีการนัดหยุดงานอยางรุนแรงเกิดขึ้น ผมมักจะคิดวาพระเจา
ทรงลืมผมแลว ผมเคยไดยินหลายคนพูดกันวา การตั้งคําถามกับพระเจาเปนเรื่องไม
ถูกตอง แตผมเชื่อวาการถามพระเจาก็มีประโยชนอยูเหมือนกัน เชนเมื่อถามพระองค
วาทําไมบางเรื่องถึงเกิดขึ้นและผมจะควรจะทําอยางไรเพื่อแสดงวาเราเชื่อในความรัก
จนสุดพระทัยของพระองค
ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา พระเจาก็ไมเคยเลิกรักเรา พระองคทรงรัก
เราในอดีต ทรงรักเราในปจจุบันและจะรักเราชั่วนิรันดร ถึงแมเราจะมีคําถาม เราก็
เรียนรูจักวางใจในความรัก ความเมตตาและความดีของพระเจาได
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับความรัก ขอคิดสําหรับวันนี้
พระเจาทรงยินดี
นิรันดรที่โอบอุมขาพระองคทั้งหลายไวตลอดชีวิต ใน
ฟงคําถามของเรา
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
มารติน ไวลส (เซาธ คาโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คริสตจักรที่ไมมีศิษยาภิบาล
51

บทเรียนจากตนไวโอเลต
17 มิ.ย
วันศุกร อาน ยากอบ 5:13-18
2016
คําอธิษฐานของผูช อบธรรมนั้นมีพลังทําใหเกิดผล (ยากอบ 5:16)
พอกลับมาจากหยุดพักรอนระยะยาว ดิฉันชวยชีวิตตนอัฟริกันไวโอเล็ตที่เพื่อน
คนหนึ่งใหมา มีสามตนที่ออกดอกสีมวงและใบเขียวเขมดูนารัก แตตนที่สี่เฉาจนใบ
เหลืองและไมออกดอก ดิฉันรูสึกเสียดายแตก็นึกขึ้นไดวาไมเคยเห็นตนนี้ออกดอก
มาแลวอยางนอยก็สองป
ดิฉันอดทนรดน้ําตนไวโอเล็ตทุกตนแมแตตนที่สี่ก็รดดวย ทําใหใบที่เหลืองซีด
แลวคอยๆ เปลี่ยนเปนสีเหลืองแกมเขียวแตก็ยังไมออกดอกอยูดี ในที่สุดก็มีดอก
ขนาดเล็กสีมวงปรากฏใหเห็น ดูเหมือนมันจะซอนอยูใตใบรอใหเปดดู แลวก็มีหลาย
ดอกโผลพนเหนือใบตามมาอีก เดี๋ยวนี้ดอกเปลี่ยนเปนสีเขียวแลว นําความยินดีมา
ใหดิฉันทุกวันที่ไดเห็นดอกใหมๆ เพิ่มขึ้น
ตนไวโอเล็ตออนแอตนนี้ใหบทเรียนชีวิตฝายวิญญาณไดดีจริงๆ พระเจาประทับ
อยูก ับเราแมเมื่อเราแทบจะไมคาดฝน แตถาเรายืนหยัด อดทน มีความเชื่อและหมั่น
อธิษฐาน พระพรจะตามมา จะมีสักกี่คนในพวกเราหนอที่พบวากวาคําอธิษฐานจะไดรับ
คําตอบก็หลังจากที่เลิกหวังไปแลว เราอาจจะพบคนและสถานการณซึ่งเปนคําตอบตาม
ที่เราทูลขอเหมือนกับตนไวโอเล็ตที่ออกดอกโดยไมคาดคิด สถานการณเชนนี้สอนเรา
ใหรูวาพระเจาทรงกําลังทํางานในชีวิตของเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรดชวย
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคทั้งหลายใหมีความหวังและ
ที่พระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน
วางใจในพระองคและขอใหรอพระองค
นั้นสําคัญเหนือสิ่งใด
มาอยูใกลชิดชวยปกปองคุมครองและ
ชี้นําดวยความรัก ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลินดา คินดี (ฟลอริดา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ตองการความหวัง
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จดหมาย

18 มิ.ย
วันเสาร อาน สดุดี 103:15-22
2016
ความรักมั่นคงของพระเจานั้นดํารงอยู ตั้งแตนิรันดรกาล
ถึงนิรันดรกาล ตอผูท ยี่ ําเกรงพระองค และความชอบธรรม
ของพระองคตอหลานเหลน (สดุดี 103:17)

หลังจากผมมีปญหาทีโ่ รงเรียนชั้นมัธยมปลายอีกครั้ง พอกลับถึงบานก็พบซองจดหมาย
สีน้ําเงินขนาดเล็กวางอยูบนโตะ คุณแม
ขอคิดสําหรับวันนี้
เขียนไวตั้งแตผมอายุแคหนึ่งขวบ เปน
เพราะเปนลูกของพระเจา ขาพเจา
บันทึกประจําวันยาวสามหนากระดาษ
สีกลีบกุหลาบที่ซีดลงเพราะความเกา
จึงเปนที่รักของพระองคเสมอ
ผมถึงกับน้ําตาไหลขณะอานบันทึกที่
ทานเขียนแสดงความยินดีตอนที่ผมเกิดมาดูโลกปแรก ทานบอกวารักและภูมิใจในตัวผม
กอนผมจะคลานไดเสียอีก แมผมจะอยูในวัยสิบปแลวแตจดหมายของทานก็ยังทําใหผม
รูสึกเหมือนเด็กนอยตาแปวอีกครั้ง สองปหลังจากทานสงจดหมายฉบับแรก ทานก็เขียน
ถึงผมอีกฉบับ ผมพบจดหมายฉบับนี้วางอยูบนโตะในหองที่หอพักใหมของวิทยาลัย ถึง
ซองจดหมายฉบับนี้จะกรอบแตก็ยังสดใสอยู และถึงลายมือของคุณแมจะเปลี่ยนไปแต
ความรักที่ทานมีตอผมยังเหมือนเดิม ทําใหผมตระหนักความจริงวาคุณแมรักผมเหมือนที่
พระเจาทรงรักผม
ผมรูวาผมขาดการติดตอกับคุณแมมานานหลายป แลวผมจะขาดการถวายพระเกียรติ
พระเจานานกวานั้นสักปานใด แตทั้งพระเจาและคุณแมยังคงรักและดีตอผมเสมอ ถึงโลก
จะเปลี่ยนไปอยางตอเนื่องและจะสูญหายไปในที่สุด แตความรักที่พระเจาทรงมีตอเรานั้น
ยั่งยืนนานกวาโลกแน พระคัมภีรทําใหเรามั่นใจไดวาถึงเราจะเปนคนมีบาปแตพระองคก็
ยังทรงรักเราอยู พระคัมภีรเปนจดหมายรักที่ยิ่งใหญกวาจดหมายใดๆ ในโลกหลา
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค ขาพระองคทั้งหลายรูดีวาถึงแมโลกจะเปลี่ยนไป
แตพระองคทรงมั่นคง ขอบพระคุณที่ทรงเปนเพื่อนเสมอและทรงชี้นําขณะที่ขาพระองค
เดินทางชีวิต ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เจฟ โกรแกน (โอไฮโอ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ขาดความรักจากพอแมฝายโลก
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วิ่งกับพระเจา
19 มิ.ย
2016
วันอาทิตย อาน มัทธิว 6:5-15
เมื่ออธิษฐานจงเขาในหองชั้นใน และเมื่อปดประตูแลว จงอธิษฐาน
ตอพระบิดาของทานผูท รงสถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของทาน
ผูท รงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบําเหน็จแกทาน (มัทธิว 6:6)
ดิฉันเปนนักวิ่ง เมื่อกวา 40 ปกอนโนนดิฉันออกจากบานมาตอนรับวันใหมโดย
กาวเทาวิ่งเหยาะๆ เปนจังหวะ มีบางคนถามวาทําไมดิฉันถึงใสหูฟงขณะวิ่ง ที่ทําเชนนั้น
ทุกวันเพราะดิฉันสนทนากับพระเจาไดดีกวาถาไมมี
ขอคิดสําหรับวันนี้
เสียงอื่นคอยรบกวน การวิ่งตอนเชาคือหองอธิษฐาน
หองอธิษฐานของเรา ของดิฉัน ขอบพระคุณที่ไดอยูกับพระเจาอยางเงียบๆ
อยูที่ไหน
บรรยากาศเชนนี้แหละคือวิสุทธิสถานของดิฉันละ
ดิฉัน “คุย” กับพระเจาเรียงลําดับจากอธิษฐาน
เผื่อคนในครอบครัวหรือความจําเปนของเพื่อนๆ และขอใหพระเจาทรงชี้แนะและนํา
ทางชีวิตของดิฉัน พระเจาทรงฟงเสมอขณะที่ตะวันยามเชาสาดแสงกระทบกาย ใน
บางครั้งพระเจาทรงตอบอยางรวดเร็ว บางครั้งยังตองรอนานจนคิดว าอาจจะไมเห็น
ผลตอนที่ดิฉันยังมีชีวิตอยูก็เปนได
การอธิษฐานเชนนี้ทําใหดิฉันเขาใจวาคําอธิษฐานของเราไมมีใครเหมือน เชน
เดียวกับที่พระเจาทรงสรางเราไมเหมือนใคร
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขาพระองคทั้งหลายขอบพระคุณที่ไดรับอนุญาตใหอธิษฐาน
ไดไมวาจะที่ไหนและเวลาใด เพียงแตใหขาพระองครักษาเวลาที่นัดกับพระองคอยาง
ซื่อสัตย ขออธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนวา “ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลาย
ผูทรงสถิตในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพสักการะ ขอใหแผนดิน
ของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามน้ําพระทัยของพระองค ในสวรรคเปนอยางไร
ก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก... สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
คอลลีน ฟอรชี (เพนซิลเวเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักวิ่ง
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ขาพเจาเปนใครถึงไดชอบบน

20 มิ.ย
วันจันทร อาน สดุดี 8:1-9
2016
เราจะรับสิ่งดีจากพระหัตถของพระเจา
และจะไมรับของไมดีบางหรือ (โยบ 2:10)
เชาวันหนึ่งดิฉันฟงศิษยาภิบาลหญิงทานหนึ่งเลาเรื่องชีวิตของทานใหฟงทางวิทยุ
กระจายเสียง ถึงทานจะมีขอจํากัดทางกายอยูหลายอยางแตก็ยังขอบคุณพระเจาดวย
ความยินดีที่ประสบความสําเร็จมากมาย เรื่องจริงที่ทานยอมถวายตัวทําพันธกิจรับใช
และตองทุกขลําบากนี้ประทับใจดิฉัน
ดูเหมือนวาพวกเราหลายคนมีปญหาในการใชศักยภาพที่พระเจาประทานใหอยาง
เต็มที่หรือไมไดสรางวินัยชีวิตแหงความเชื่อทั้งๆ ที่เรามีสุขภาพสมบูรณ ดิฉันรูสึกไม
สบายใจที่ตนเองชอบบนทุกวันวามีแตเรื่องทําใหขุนของหมองใจ ดิฉันจะบนถามีฝนตก
หรือตกไมมากพอ เมื่อหนาวหรือหนาวไมพอ จนบางครั้งทําใหดิฉันดูเหมือนเปนคน
ไมรูจักพอจึงถามตนเองวา “ตนเองเปนใครถึงไดชอบบน”
พวกเราหลายคนมีชีวิตที่ชอบบนจนเคยตัว จึงแทบสังเกตไมเห็นวาตนเองทําอะไร
ลงไป แตที่สําคัญกวานั้นก็คือเราตองเห็นคุณคาของสิ่งที่ตนมีอยู ความหวังของเรา
อยูที่วาบรรดาของประทาน ความสามารถและความแข็งแรงที่เรามีอยูสามารถนํามาใช
ทําพันธกิจของพระเจาได เราจะเห็นพระพรเหลานี้ไดก็ตอเมื่อเราระลึกเสมอวาพระเจา
ประทับอยูกับเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรดชวยขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพเจารับใชพระเจา
ทั้งหลายใหเลิกบนและใหรูวาพระพรทุกๆ อยางที่
ไดดวยความยินดี
ขาพระองคมีอยูนี้พระองคเปนผูประทานให ใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
นารดา ลูซ วารกัส (สาธรณรัฐโดมินิกัน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่สุขภาพรางกายมีปญหา
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หัวใจของความเชื่อ
21 มิ.ย
2016
วันอังคาร อาน มัทธิว 22:34-40
พระเยซูตรัสแกนักกฎหมายอิสราเอลวา “จงรักพระองคผูเปนพระเจาของ
เจาดวยสุดใจสุดจิตของเจา และดวยสิ้นสุดความคิดของเจา (มัทธิว 22:37)
เทศกาลคริสตมาสเมื่อหลายปกอนโนน ผมกับลูกชายและครอบครัวของเขาพา
กันไปชม “เทศกาลประดับไฟ” ซึ่งเปนงานแสดงการประดับตนคริสตมาสและไฟสีตางๆ
เมื่อหลานๆ ของผมซึ่งมีอายุประมาณหกปไดเห็นทั้งหมดแลวจึงถามขึ้นวา “ผมสงสัย
วาพระเยซูอยากไดอะไรเปนของขวัญวันเกิดนะ”
พี่สาวที่เปนคูแฝดของเขารีบตอบทันทีวา “รูไหมแจ็ค พระเยซูไมอยากไดของขวัญ
หรอก พระองคตองการความรักตางหาก”
ผมถึงกับอาปากคางดวยความประหลาดใจที่ไดยินคําพูดนี้ ทําใหคิดถึงหนังสือ
ของนักวิชาการทางเทววิทยาที่ผมเคยอานมามากตอมาก แตไมมีอะไรที่ลึกซึ้งเทากับ
คําพูดงายๆ ของเด็กคนนี้เลย
สิ่งสําคัญก็คือพวกเราคริสเตียนตางก็รูจักหลักคําสอนสําคัญในประวัติความเชื่อ
ของเรา และรูจักตอบเมื่อมีผูถามเหตุผลที่เราเชื่อพระเจา แตเมื่อพูดถึงเรื่องความเชื่อ
ศรัทธาในพระเยซูแลว สิ่งที่หลานสาวของผมพูดนั้นถูกตองแลววาพระเยซูไมทรงสน
พระทัยในการทําหนาที่ ความรู พิธีกรรม และของขวัญของเรามากเทากับที่ตองการ
ความรักจากเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจาแหงความรัก
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขอบพระคุณสําหรับพระบุตรที่พระองค
ความรักเปนของขวัญ
ประทานใหโปรดชวยขาพระองคทั้งหลาย
สําคัญสูงสุดที่เรามอบให
แสดงความรักตอพระองคและตอพระบุตร
พระเยซูและคนอื่น
ดวยการดําเนินชีวิตของขาพระองค ทูลใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เดวิตต วัตสัน (โอไฮโอ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เด็กที่กําลังเรียนรูจักความเชื่อ
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บํารุงรักษา

22 มิ.ย
วันพุธ อาน 1 ยอหน 4:7-21
2016
แมขาพเจาพูดภาษาแปลกๆ ได เปนภาษามนุษยก็ดี
เปนภาษาทูตสวรรคก็ดี แตไมมีความรัก ขาพเจาเปนเหมือน
ฆองหรือฉาบทีก่ ําลังสงเสียง (1 โครินธ 13:1)
ขณะที่ดูแลกลาผักที่เพิ่งปลูกใหมดวยความชื่นชม ดิฉันคิดเลยไปถึงวิธีดูแลผู
เชื่อใหมที่ตองการใหเราดูแลรักษาเหมือน
กลาผัก คริสเตียนบางคนทําเชนนี้ดวยการ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ยอมรับคริสเตียนใหมที่ความเชื่อกําลังเจริญ วันนี้ขาพเจาจะหนุนใจใคร
ขึ้นตามลําดับ ใหกําลังใจในการศึกษาพระคัมภีร
ใหโตขึ้นในความเชื่อ
และปฏิบัติตอพวกเขาดวยความรัก
ขอสําคัญก็คือเราตองเขาใจวาชีวิตคริสเตียนเปนการเรียนรูตลอดชีวิต จึงตองรัก
และอดทนตอกันและกัน แตละคนมีบทเรียนของตนที่ตองขวนขวายไฝรู ดวยความ
ชวยเหลือของพระเจา เราจึงสามารถพัฒนาระบบรากใหหยั่งลึก ใหลําตนมั่นคง และมี
กิ่งกานแข็งแรงสามารถรองรับความเชื่อที่เกิดผลดกได ถาเราหยั่งรากลึกลงในพระวจนะ
เราจะมีความรูลึกซึ้ง ไดสัมผัสความรักมั่นคงของพระเจาและวางใจในพระองคไดไมวา
สถานการณจะเปนเชนใด
ถาเขาใจดีถึงความเจริญเติบโตทางความเชื่อของผูอื่น เราก็สามารถใหกําลังใจ
และสนับสนุนพวกเขาไดเหมือนที่ดิฉันดูแลรักษาตนกลาผัก เราทําเชนนั้นไดดวยการ
สนใจในพระเจาผูชวยทรงใหเราเติบโตและปฏิบัติตนดวยความรักเสมอ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงประทานผูมีความรักเขามาในชีวิตเพื่อชวย
ขาพระองคทั้งหลายใหเจริญขึ้นในความเชื่อ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เอเลน ชิปส (เวสตโพรวินส แอฟริกาใต)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ที่ปรึกษาฝายวิญญาณของเรา
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23 มิ.ย
2016

กลัวหรือ

พฤหัสบดี อาน ฟลิปป 4:6-8, 12-13
อยากลัวเลย เพราะเราอยูกับเจา อยาขยาด
เพราะเราเปนพระเจาของเจา (อิสยาห 41:10)
ตอนอายุเจ็ดขวบดิฉันกลัวความมืด ถาตื่นนอนตอนกลางคืนดิฉันจะใชหมอน
ปดตาและคลําทางลงไปยังหองโถง คืนหนึ่งดิฉัน
ขอคิดสําหรับวันนี้
คํานวณผิดจึงเดินตกบันไดลงไปในหองใตดิน หลัง
ขาพเจาเชื่อวาพระเจา
จากคืนนั้นแลวดิฉันจึงเลิกใชหมอนปดตา
ทรงสถิตอยูดวย
พอโตขึ้นดิฉันมีความกลัวอยางอื่นอีกหลายอยาง
เชนกลัวจะสูญเสียคนที่รัก หรือกลัวคนบุกเขามาในบานตอนกลางคืน แตพระเจาตรัส
ในพระคัมภีรวา “อยากลัวเลย เพราะเราอยูกับเจา” ความมั่นใจนี้ทําใหดิฉันมีทางเลือก
ใหมวาจะใชหมอนปดตาดวยความกลัวและอดสัมผัสสันติสุขที่พระเจาประทานให หรือ
วาจะกลาเผชิญความกลัวดวยความวางใจวาพระเจาจะทรงชวยได อยางไหนจะดีกวา
กัน ดิฉันพบวามีขอพระคัมภีรหลายขอที่ชวยสนับสนุนดิฉันใหวางใจในพระเจาและ
เอาชนะความกลัว อยางเชน “ขาพเจาผจญทุกสิ่งได โดยพระองคผูทรงเสริมกําลัง
ขาพเจา” (ฟลิปป 4:13) หรือ “ขาพระองคจะเอนกายลงนอนหลับในความสันติ ขาแต
พระเจา เพราะพระองคเทานั้นที่ทรงกระทําใหขาพระองคอาศัยอยูอยางปลอดภัย”
(สดุดี 4:8)
ถาเราเชื่อฟงและวางใจพระเจา ความกลัวจะหายไป เราจะสามารถลืมตาดูความ
อุปถัมภค้ําจุนที่พระเจาทรงมอบให
อธิษฐาน ขาแตพระเจาพระบิดา เมื่อขาพระองคทั้งหลายกลัว โปรดชวยใหกลับมา
หาพระองคดวยความเชื่อและวางใจ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แคโรล ฮารมอน (ไอดาโฮ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เด็กๆ ที่อยูในสถานการณนากลัว
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24 มิ.ย
วันศุกร อาน เยเรมีย 29:10-12
2016
พระเจาตรัสดังนี้ “จงยืนที่ถนนและมองใหดีและถามหา
ทางโบราณนั้นวาทางดีอยูที่ไหน แลวจงเดินในทางนั้น
และใหจิตใจของทานไดความสงบ” (เยเรมีย 6:16)
เสนทางเครือขายเชื่อมโยงชุมชนตางๆ ของรัฐคาโรไลนามีสวนหนึ่งตัดผานชนบท
ไอเรเด็ลทางภาคเหนือของรัฐ เชาวันหนึ่งในฤดูใบไมผลิ ขณะเดินไปตามทางดังกลาว
ผมเงี่ยหูฟงพระดํารัสของพระเจาและเฝาดูธรรมชาติที่พระองคสรางไว ไดยินเสียงนก
รองเจื้อยแจว เห็นกระรอกวิ่งขึ้นตนไม เห็นกวางกระโจนหายวับไปกับตา สองขางทาง
เต็มไปดวยดอกไมหลากสี มีตนเฟรนคอยๆ คลี่ใบที่บอบบางของมันและน้ําในลําธาร
เล็กๆ ไหลกระทบกอนหินดูเพลินตา
ผมเดินไปตามลําพังและใชเวลาคิดถึงสามสิบปที่ผมเปนเจาหนาที่ดับเพลิงที่เพิ่ง
เกษียณมาใหมๆ ผมกําลังมองหาทิศทางวาตอไปจะทําอะไรดีและอธิษฐานวา “พระเจา
ขา พระองคตองการใหชีวิตของขาพระองคไปทิศทางใด เปาหมายใหมของขาพระองค
คืออะไร จะรับใชพระองคไดอยางไรและจะเดินทางเสนไหนดี” ภาพที่เห็นและเสียงที่
ไดยินในหุบเขาลําเนาไพรทําใหผมเชื่อตามที่พระเจาทรงดลใจวา “จงเดินไปตามทางที่
เราเตรียมไวใหตอหนาเจา”
พระเจาทรงทําเครื่องหมายบอกเสนทางชีวิตของเราไวในพระคัมภีร การแนะทาง
อยางอื่นอาจจะมาจากคําหนุนใจของเพื่อน จาก
ขอคิดของผูรวมงานหรืออื่นๆ พระเจาทรงวางเรา
ขอคิดสําหรับวันนี้
ไวตรงนี้แลวจึงมั่นใจเถอะวาพระองคทรงมีแผนการ พระเจาทรงเตรียมทาง
ไวสําหรับเรา และจะทรงรวมเดินทางไปกับเราทุก
ที่เหมาะสมไวใหเรา
แหงหน
อธิษฐาน พระบิดาเจาขา ขอบพระคุณที่ทรงรวมเดินทางกับขาพระองคทั้งหลายตลอด
ชีวิตนี้ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เดวิด แอล. บุลลิน (นอรธคาโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังเผชิญชีวิตหลังเกษียณ
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มิตรภาพ

วันเสาร อาน โยบ 2:11-13
บุคคลผูใดหนวงเหนี่ยวความกรุณาไวจากเพื่อน
ก็ทอดทิ้งความยําเกรงองคผทู รงมหิทธิฤทธิ์ (โยบ 6:14)

ตอนที่โยบกําลังมีความทุกข มีเพื่อนสามคนมาปลอบใจทาน พวกเขาอุตสาห
มาอยูเปนเพือ่ นนานเจ็ดวันโดยไมพูดอะไรเลย ความจริงแลวที่เพื่อนทั้งสามมาอยูดวย
ในยามจําเปนก็เพื่อแสดงความเมตตาในฐานะเพื่อนแท แตถาอานตอไปจะพบวาในที่สุด
เพื่อนเหลานั้นกลับเปนผูทําใหโยบทุกขทรมานหนักกวาเกา พอทานเอยปากพูดเทานั้น
เพื่อนๆ ก็พูดจาวารายทานอยางรุนแรงทําใหเพื่อนกลายเปนภาระใหโยบยิ่งหนักใจขึ้น
เราไดเรียนรูหลายอยางเกี่ยวกับการปลอบใจคนมีความทุกข จากเพื่อนของโยบ
ทั้งดานบวกและดานลบ สถานการณของโยบทําใหเพื่อนๆ ตกใจกลัว บางทีอาจจะเปน
เพราะพวกเขาเองไมสบายใจจนทําใหมองดูความเจ็บปวดของโยบเปนเรื่องเล็ก และ
พยายามอธิบายแตไมตรงประเด็น พระเจาทรงเรียกเราใหเปนเพื่อนคนที่กําลังเจ็บปวด
เมื่อใครผูใดมีความทุกขทรมาน เราสามารถฟงและวางใจวาการเขาไปอยูเงียบๆ เทานั้น
นาจะพอแลว
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพเจาจะอยูเปนเพื่อนคนที่
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบคุณสําหรับ
กําลังมีความทุกขไดอยางไร
มิตรภาพของพระองค โปรดชวยขาพระองค
ใหเปนเพื่อนกับคนที่กําลังมีความทุกข ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เจอรัลดิน นอโคลัส (อัลเบอรตา แคนาดา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ตองการเพื่อนที่ดี
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26 มิ.ย
วันอาทิตย อาน มัทธิว 11:28-30
2016
พระเยซูตรัสวา “ดวยวาแอกของเราก็พอเหมาะ
และภาระของเราก็เบา” (มัทธิว 11:30)
ดิฉันทนแบกความลับที่ถูกขมขืนมาตั้งแตอายุหาขวบ เคยรูสึกวาเหวและบอยครั้ง
รูสึกวาตัวเองเหมือนสินคาที่ชํารุดเสียหาย
ขอคิดสําหรับวันนี้
แลว บางครั้งภาระก็นี้ดูเหมือนหนักเกิน
ในพระเยซู การถูกขมขืนไมใช
กวาจะแบกไหวและเคยคิดจะฆาตัวตาย
ตัวกําหนดวาขาพเจาเปนใคร
แมดิฉันจะไดฟงพระธรรมมัทธิว
11:28-30 มาแลวหลายครั้งแตไมเขาใจวาแอกของพระเยซูจะพอเหมาะและภาระของ
พระองคจะเบาไดอยางไร แตหลังจากไดรับการบําบัดรักษาแลวหลายครั้ง พระเจาทรง
สําแดงใหรูวาดิฉันไมตองแบกความอับอายที่ถูกขมขืนเพราะไมใชความผิดของดิฉัน
และใหรูวาที่พักใจของดิฉันอยูในพระเยซูและในความรักของพระองค พระเจาไมเคย
ทอดทิ้งดิฉันเลย แตทรงโอบอุมมานานกวา30 ป
การใหอภัยเปนเรื่องใหญในชีวิตของดิฉัน ไมใชแคบอกวาสิ่งที่เกิดแลวนั้นไมเปน
ไรหรอก แตเปนเรื่องของการปลอยวางความโกรธและความขมขื่นเมื่อไดเปดใจยอมรับ
ความรักของพระเยซู สําหรับดิฉันแลว เดี๋ยวนี้แอกและภาระของพระเยซูคือการแบงปน
ความรักและความหวังแกผูอื่น ไมวาสถานการณของเราจะเปนเชนไร พระเยซูก็ทรง
รับภาระหนักของเราไวและทรงประทานแอกแหงความรักของพระองคใหเราแทน
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายอยายอมใหอดีตเปนตัวกําหนด
ชีวิตของขาพระองค ขอบคุณพระเยซูที่ทรงแบกภาระแทนขาพระองค ทูลในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
มิเชลล แนช (มิสซิสซิปป)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ทนทุกขจากการถูกขมขืน
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ความชวยเหลือที่คิดไมถึง

วันเสาร อาน อพยพ 3:7-8
คนที่ผอู ุปถัมภของเขาคือพระเจาของยาโคบก็เปนสุข
คือผูท ี่ความหวังของเขาอยูในพระเจาของเขา (สดุดี 146:5)
ชาวอิสราเอลเปนทาสในอียิปตสี่รอยป จากมุมมองของมนุษยแลวสถานการณ
ของพวกเขาดูเหมือนจะหมดหวัง แตพระเจา
ทรงสงโมเสสไปประกาศพระเดชานุภาพและ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ความเปนหวงที่พระองคทรงมีตอประชาชน
เมื่อเรามองไมเห็นทางออก
เพราะปฏิบัติการอยางคาดไมถึงของพระองค
พระเจาทรงชวยได
ทําใหสถานการณที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังแลว
ดวยวิธีที่คิดไมถึง
เปลี่ยนไป
ขณะที่พระเยซูทรงถูกประหารชีวิต สาวกของพระองคกระจัดกระจายไปคนละทาง
เพราะกลัววาจะพบจุดจบอยางเดียวกันกับพระองค แสงแหงความหวังที่สาวกพบใน
พระเยซูดับวูบลงบนกางเขนที่ภูเขากลโกธา ฤทธานุภาพที่คิดไมถึงของพระเจาเปลี่ยน
สถานการณที่สิ้นหวังใหกลับคืนมาใหม การคืนพระชนมของพระคริสตไดจุดไฟแหง
ความหวังที่ไมมีวันดับขึ้นมาใหม
บางครั้งสถานการณในชีวิตของเรา และขาวที่ดังมาจากโลกรอบตัวทําใหเรา
หมดหวัง แตปฏิบัติการที่คาดไมถึงของพระเจาชวยใหเราทะลุผานสถานการณที่ดูเหมือน
สิ้นหวังออกไปได โดยความเชื่อและการอธิษฐาน เราสามารถทูลขอพระเจาแหงความรัก
ของเราใหพระองคทรงกลับมาและประทานความหวังใหเราอีก
อธิษฐาน ขาแตพระเจา พระเดชานุภาพของพระองคไรขีดจํากัด เมื่อความคิดและ
ความพยายามของขาพระองคทั้งหลายถึงทางตัน โปรดหนุนใจใหขาพระองคกาวขามไป
โดยวางใจใหพระองคทรงชวยเหลือ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ริชารด วูดารด (วอชิงตัน ดี. ซี.)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่พบสถานการณซึ่งดูเหมือนสิ้นหวัง
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วันอังคาร อาน ลูกา 12:32-41
ทานทั้งหลายจงถอมใจลงภายใตพระหัตถอันทรงฤทธิ์
ของพระเจา เพื่อวาพระองคจะไดทรงยกทานขึ้น...
เพราะวาพระองคทรงหวงใยทานทั้งหลาย (1 เปรโต 5:6-7)
ทุกสัปดาหดิฉันกับเพื่อนคนหนึ่งและเจามอกซี่สุนัขตัวขนาดกลางของเธอออกไป
เดินเลนดวยกัน เมื่อไมนานนี้เราเห็นสุนัขสีดําขนาดใหญคูหนึ่งปรี่เขามาหา เจามอกซี่
หนาโงตัดสินใจโผเขาไปหา เพื่อนของดิฉันกับเจาของสุนัขคูนั้นจัดการแยกมันออก
จากกัน แตดิฉันคิดวาสุนัขใหญสองตัวนั้นนาจะกินเจามอกซี่เปนอาหารเชาแลวมองไป
รอบๆ เพื่อหาตัวอื่นอีก ถาเปนหมาที่ฉลาดแลว เมื่อเห็นวาตนตัวเล็กขนาดนั้นก็นาจะ
เดินหนีเขามาแอบขูคํารามอยูขางเจาของจะดีกวา
ระหวางที่เรากําลังเดินอยู ดิฉันเลาใหเพื่อนฟงถึงสุขภาพของสามีที่ปวยหนักจน
ทําใหดิฉันเครียดขนาดไหนที่ตองพยายามตรวจสอบรายละเอียดเรื่องการเงิน การจัด
เวลาและการเดินทางเพื่อหาที่รักษาโรคของสามี แลวก็ตองประหลาดใจที่เพื่อนเริ่ม
อธิษฐานเผื่อดิฉันทันทีตรงนั้นเอง ความกระตือรือรนที่เธอรีบนําความจําเปนตางๆ ทูล
อธิษฐานตอพระเจาครั้งนี้ทําใหดิฉันคิดถึงตนเองที่เสียเวลาไปกับความเปนทุกข ซึ่งนา
จะนําความจําเปนของเราขึ้นทูลพระเจาจะดีกวา
ภายหลังถึงนึกขึ้นไดวาดิฉันกับเจามอกซี่มีอะไรเหมือนกันอยางคิดไมถึง เมื่อมี
สถานการณตึงเครียดเกิดขึ้น ดิฉันมักจะรีบโผเขาสู ทั้งเหาและแยกเขี้ยวคํารามโดย
ไมสนใจวาตนเองมีกําลังไมเพียงพอ สิง่ ที่ดิฉัน
ขอคิดสําหรับวันนี้
ควรทําก็คืออธิษฐานขอใหพระเจาผูทรงสามารถ
รับมือกับปญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับดิฉันใหทรง กังวลใจไปก็ไรประโยชน
ชวยถึงจะถูก
สูอธิษฐานไมได
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับ
คําอธิษฐานของครอบครัวและเพื่อนๆ โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหเลือกอธิษฐาน
แทนที่จะมัววิตกกังวล ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เจนนิเฟอร อาโรน (วอชิงตัน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครอบครัวที่มีผูปวยหนัก
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“นี่แหละคือการตกปลา”
29 มิ.ย
วันพุธ อาน ลูกา 5:1-11
2016
ซีโมนทูลตอบวา “พระอาจารยเจาขา ขาพระองคทั้งหลาย
ทอดอวนคืนยังรุงไมไดอะไรเลย แตขาพระองคจะหยอนอวน
ลงตามพระดํารัสของพระองค” (ลูกา 5:5)
ผูมีจิตอาสาคนหนึ่งที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมชวนผมไปตกปลาในทะเลลึกกับเขา
ผมรีบฉวยโอกาสเพื่อหาประสบการณใหมๆ วันนั้นเปนวันที่สวยงาม ทะเลสงบและ
ทองฟาแจมใสแตตกปลาไมไดแมแตตัวเดียว ผมจึงถามเพื่อนวาที่เราตกปลาไมไดเลย
นั้นเปนเรื่องธรรมดาหรืออยางไร เขาตอบวา “ใชแลว นั่นแหละคือการตกปลา บางวัน
แมแตผูเชี่ยวชาญการตกปลาใหญจะทําทุกอยางถูกตองก็อาจจะตกไมไดเลยแมแตตัว
เดียว” การตกปลาตองใชความอดทน ใจตองจดจอกับการฝกหัดและตองเต็มใจยอมรับ
ผลไมวาจะเปนอยางไร
การฝกใจใหอธิษฐาน นมัสการ สนทนากับพระเจา ทํางานเพื่อความยุติธรรม
และอื่นๆ อีกหลายอยางก็เหมือนกับการเดินทางไปตกปลา แมเมื่อเรา “ทําทุกสิ่งถูกตอง”
แตบางครั้งเราก็รูสึกเหมือนกลับมามือเปลา การฝกเปนสาวกก็เหมือนกับฝกตกปลา
ตองใชความอดทน ตองปฏิบัติใหดีและมีใจสงบ ไมวาผลจะออกมาอยางไร “แมเมื่อ
ทํางานหนักตลอดคืนแตจับอะไรไมไดเลย เราก็ตองพยายามตอไปดวยความเชื่อ” มี
พระเยซูประทับอยูดวยทําใหเรารูพระประสงคในการทําพันธกิจของพระองค
อธิษฐาน พระเจาขา ขอใหขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายมีความอดทนและยืนหยัดเปน
สาวกตอไปแม เมื่อขาพระองครูสึกวา
ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น ขาพเจา
กลับมามือเปลาก็ขอใหขาพระองคสัตยซื่อ
ก็เชื่อวาพระเยซูทรงทํางาน
เหมือนที่พระองคทรงซื่อสัตย อธิษฐาน
ในขาพเจาและทางขาพเจา
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เดวิด โฮซีย (นอรธคาโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่รูสึกวาสูญเปลาทางวิญญาณ
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สามัคคีธรรมทั่วโลก

30 มิ.ย
2016

วันพฤหัสบดี อาน ฟเลโมน 1:4-7
ขาพระองคเหยียดแขนออกไปสูพระองค จิตใจของขาพระองค
กระหายหาพระองคอยางแผนดินที่แหงผาก (สดุดี 143:6)
ครอบครัวของเราใชหนังสือเอลอะโพเซนโตอัลโต (หองชั้นบนฉบับภาษาสเปน)
ในการอธิษฐานสวนตัวกับพระเจา สมาชิก
ขอคิดสําหรับวันนี้
คริสตจักรของเราก็ใชเปนประจํา ระหวาง
การแบงปนประสบการณ
ออกเยี่ยมเยียนคนชราโดยเฉพาะผูที่กําลัง
ความเชื่อคือการแบงปน
เจ็บปวยและระหวางการนมัสการดวยกัน
พระพรขามโลก
ครั้งหนึ่งเราไดใชเปนบทเชิญชวนนมัสการ
ประจําสัปดาห ดิฉันใชคําอธิบายภาพปกของเดือนกันยายน-ตุลาคม 2014 ซึ่งจิตรกร
วาดภาพเพื่ออธิบายความหมายของพระธรรมสดุดี 143
ขณะศึกษาภาพปก เรามีความรูสึกตรงกับเนื้อเพลงสดุดีบทนั้น หลายครั้งแรง
กดดันตางๆ ของโลกทําใหเราหนักใจ บางครั้งรูสึกวาเราไมมีกําลังเหลือเลยแมแตจะ
หาโอกาสขอความชวยเหลือก็ไมมี ดิฉันจึงหนุนใจกลุมของเราใหตั้งมั่นในความเชื่อ
และขอใหระลึกเสมอวา ยังมีคนนับพันหรือนับหมื่นรวมใจเปนหนึ่งเดียวกันอธิษฐาน
สนับสนุนเราอยูทุกวัน เราจึงขอบพระคุณพระเจาสําหรับเรื่องนี้
เราจบการนมัสการคืนนั้นโดยใชคําอธิษฐานที่เขียนโดยคนที่อยูรอบโลก ที่จริงแลว
หนังสือหองชั้นบนเปนตัวแทนพระกายของพระคริสตที่แผกระจายไปทั่วโลกใหเรามี
ใจเปนหนึ่งเปนเดียวกันในการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน ขณะที่หาทางดํารงชีวิตเปน
ผูติดตามพระคริสตและถวายเกียรติพระเจาในทุกสิ่งที่เราทํา
อธิษฐาน พระเจาขา ขอบพระคุณสําหรับพี่นองหญิงชายทั่วโลกที่อวยพรขาพระองค
ทั้งหลายโดยแบงปนประสบการณชีวิตที่ซื่อสัตยอยูเสมอ ในนามพระเยซูคริสต อาเมน
ฮิลดา ออรทิซ-รามอส (เปอรโตริโก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน บรรณาธิการและผูพิมพโฆษณาหองชั้นบน
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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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