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รีทรีตเพื่อหาความสมดุล
แตขาพระองควางใจในพระองค ขาพระองคทูลวา “พระองคทรงเปนพระเจาของ
ขาพระองค” วันเวลาของขาพระองคอยูในพระหัตถของพระองค (สดุดี 31:14-15)
ดิฉันมาอาศรมสัตทัลโดยไมรูและไมคาดวาจะไดอะไรจากศูนยรีทรีตอันเลื่องชื่อ
ทางภาคเหนือของประเทศอินเดีย ที่แนๆ ก็คือดิฉันรูสึกวาเตรียมตัวไมพรอม เพราะ
หลายวันกอนจะเดินทางมาที่นี่ดิฉันวุนกับงานที่ออฟฟศและถูกชักนําไปทั่วสารทิศ
ดวยการประชุม เสียงโทรศัพทและถูกรบกวนไมรูจักหยุดจนไมรูวาจะหาเวลาจัด
กระเปาเดินทางไดอยางไร
ไมวาจะพรอมหรือไมพรอม เดี๋ยวนี้ดิฉันก็ยืนอยูที่สถานศักดิส์ ิทธิ์ในชนบทที่ตั้ง
อยูริมทะเลสาบเพื่อเขารวมแบงปนประสบการณที่ “อาศรม” แหงนี้ตามเจตนารมณ
ของผูกอตั้งคือ ดร. อี. สแตนลีย โจนส มิชชันนารีคริสเตียน คําวา“อาศรม” เปนภาษา
ฮินดูหมายถึงการพักฟนจิตวิญญาณ “ภราดา สแตนลีย” กอตั้งอาศรมสัตทัลแหงนี้ที่
เชิงเขาหิมาลัยในป ค.ศ. 1930 ใหเปนสถานพักฟนจิตวิญญาณและรวมกลุมสามัคคีธรรม
หาวันที่ดิฉันนั่งลอมวงสนทนาเรื่องความเชื่อ ฟงปาฐกถาที่นาเราใจ ประสานมือกัน
อธิษฐานและไดสัมผัสแรงกระตุนจากกิจกรรมตางๆ ที่ไหลมาเปนระลอกๆ ไดรองเพลง
นมัสการทํานองพื้นเมืองของอินเดีย ไดรวมพิธีมหาสนิทและไดเตนรํากระทืบเทาเปน
จังหวะเพลงดวย
ทิวทัศนที่สัตทัลอันมีทะเลสาบเจ็ดแหงทําใหดิฉันไดกลับมาสัมผัสบรรยากาศที่
พระเจาทรงเริ่มสรางโลกแตหนแรก ถึงประสบการณของอาศรมไมสามารถทําใหดิฉัน
หยุดความเรงรีบลงไดมากนักแตก็ชวยใหไดสัมผัสความมั่นคงของพระเจา พระองคทรง
ประทานชีวิตใหเราไดพักฟนเปนระยะๆ แตบอยแคไหนหนอที่เราปลอยใหหลุดมือไป
สัตทัลเตือนใจดิฉันวาชีวิตของเราจะกลับเขาสูดุลยภาพไดอีกถาเรายอมใหเวลาของ
เรากลับมาอยูในพระหัตถของพระเจา
2

ซาราห ไวลค

ดัชนี
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บริการ/รับใช
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กรกฎาคม 16, 21
สิงหาคม 3, 4, 13, 27
ปลอบใจ ชูใจ
สิงหาคม 2, 19
เปลี่ยนแปลง
สิงหาคม 18
ฝกวิญญาณ
กรกฎาคม 2,4
สิงหาคม 5
พระคุณ/ความรักของพระเจา กรกฎาคม 3, 25
ยกโทษ ใหอภัย
กรกฎาคม 24
รักษาโรค
กรกฎาคม 3, 15
สิงหาคม 22
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กรกฎาคม 14, 22, 25 สิงหาคม 24
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กรกฎาคม 8, 29
สิงหาคม 6, 14
อธิษฐาน
กรกฎาคม 4, 23, 31
สิงหาคม 5, 6, 30
อาน/ศึกษาพระคัมภีร
กรกฎาคม 2,4,9,19,20 22 สิงหาคม 5, 10, 30
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“ศักเคียสเอย จงรีบลงมา”
ปเตอร กาซัมบา
จิตรกรรวมสมัย อูกันดา
อธิบายภาพ : โมนา เบกาซาว-เคฟ

------------------------------------------------------------------------------------------กอนที่พระเยซูจะเสด็จไปบานของศักเคียส เรารูไหมวาเขาเปนคนเตี้ย เขาปน
ตนไมได เรารูวาประชาชนดูหมิ่นเหยียดหยามเขาเพราะเขาเลวพอที่จะทําสัญญากับ
โรมันวาจะเก็บภาษีประชาชนอยางหนัก แตพอทําจริงเขากลับเก็บภาษีเกินกําหนดและ
ยักยอกสวนที่เกินไปนั้นเปนของตนเอง มินาเลาประชาชนถึงบนเมื่อพระเยซูตรัสดวย
พระโอษฐของพระองคเองวา “เราตองพักในตึกของทานวันนี้” (ลูกา 19:7) ที่ศักเคียส
บอกวาจะคืนเงินจํานวนมากใหประชาชนขนาดนั้น แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาเขาโกง
ภาษีมากขนาดไหน
เราคาดวาประชาชนที่หอมลอมพระเยซูอยูตอนที่ทรงเรียกศักเคียสใหลงจาก
ตนไมคงรูสึกประหลาดใจหรือโกรธพระองค แตคนในภาพวาดของปเตอร กาซัมบา
ดูเหมือนจะไมโกรธ กลับยิ้มเสียอีกเมื่อศักเคียสปนลงมาจากตนไม ทั้งๆ ที่รูวาศักเคียส
เปนใครและทําอะไรมาแลว แตดิฉันกลับเห็นความรูสึกยินดีบนใบหนาของประชาชน
ตอนที่พระเยซูทรงเชิญพระองคเองไปบานของศักเคียส
ดิฉันเห็นวาประชาชนใหอภัยศักเคียสแลว กอนที่เขาจะคืนเงินใหพวกเขาเสีย
อีก ชางเปนทัศนคติและขาวที่นาชื่นใจยิ่งนัก บอยแคไหนหนอที่เราชอบบนเมื่อเห็น
คนอื่นไดรับพระพร โดยเฉพาะเมื่อเราคิดวาพวกเขาไมคูควรกับความมีพระทัยดี
อยางนั้น แลวเราเลาจะรวมยินดีจากใจจริงที่เห็นคนอื่นไดรับรางวัลพิเศษจากพระเจา
หรือคิดวา “ทําไมฉันถึงไมได” ในครั้งตอไปกอนที่ใจจะเริ่มบนอยางนั้น ดิฉันหวังวา
ตนเองจะรําลึกถึงภาพที่เปยมดวยพระคุณและความหวังนี้ มิใชเฉพาะจากพระเยซู
เทานั้น แตจากประชาชนของพระองคดวย
------------------------Cover art courtesy of African Pastors Fellowship © 2010 African Pastors
Fellowship. Prints of cover art are available from www. africanpastors.org.
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โลมาสีชมพู

1 ก.ค
วันศุกร อาน อิสยาห 43:1-7
2016
อยากลัวเลย เพราะเราไดไถเจาแลว
เราไดเรียกเจาตามชื่อ เจาเปนของเรา (อิสยาห 43:1)
ผมกับเพื่อนกลุมหนึง่ ออกไปตกปลาที่เขื่อนคาเมลอนทางใตของรัฐหลุยเซียนา
ซึ่งยื่นยาวเขาไปในทะเล ผมเห็นโลมาฝูงหนึ่งโผลขึ้นมา เจาสัตวสังคมฝูงนี้ใหความสนุก
บันเทิงแกเราดวยการเลนกระโดดขึ้นเหนือน้ําเปนคูๆ แลวดํากลับลงไปในทะเลลึก
เราไดยินเสียงพวกมันพนน้ําและทําความสะอาดโพรงจมูกขณะวายวนอยูรอบเรือ
ทุกตัวดูแลวเหมือนๆ กัน คือดานบนของลําตัวเปนสีเทาและดานลางเปนสีขาว
หลังจากแลนเรือกลับเขาคลอง เราเห็นโลมาอัลบิโนที่หายากตัวหนึ่งกระโดดน้ํา
อยูหนาเรือสินคา มันเปนโลมาสีชมพู
พอผมโยกหัวเรือใหน้ําแตกกระจาย มันก็ดําน้ําหายไปสองสามวินาทีแลวก็โผล
ขึ้นมาอีก ขณะเฝาดูมันอยูนั้นผมรูสึกตื่นเตนที่เห็นโลมาเลนน้ําอยูตัวเดียวนี้มากกวาที่
เห็นโลมาเปนฝูง ประสบการณดังกลาวไดเตือนผมวาพระเจาทรงเห็นความโดดเดน
ของสรรพสัตวทั้งหลายและทรงยินดีปรีดา ทั้งๆ ที่พวกมันอาจจะไมรูและไมเปน ที่
ยอมรับของตัวอื่น
พระเจาทรงสรางเราทุกคนเปนพิเศษ และทรงรักเราแตละคนโดยไมมีเงื่อนไข
พระองคทรงเรียกเราที่เปนคริสเตียนใหแสดงความรักอยางเดียวกันและใหยอมรับ
ผูอื่นแมคนเหลานั้นจะผิดแผกแตกตางกับเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอบพระคุณ
ขอคิดสําหรับวันนี้
สําหรับความรักไรเงื่อนไขของพระองค ขอ
เราทุกคนลวนโดดเดนใน
ใหขาพระองคทั้งหลายเหมือนพระองคที่ทรง
เห็นความดีในความเดนของผูอื่น ในพระนาม สายพระเนตรของพระเจา
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
เดวิด แมคเคน (หลุยเซียนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักอนุรักษทะเล
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พลังพระวจนะของพระเจา

2 ก.ค
วันเสาร อาน สดุดี 19:7-11
2016
กฎหมายของพระเจาก็สัตยจริงและชอบธรรมทั้งสิ้น นาปรารถนา
มากกวาทองคํา ยิ่งกวาทองนพคุณมากนัก (สดุดี 19:9-10)
ดิฉันทํางานดานการผลิตหนังสือ แผนปลิวและหนังสือพิมพคริสเตียน โดยเฉพาะ
เรื่องการตรวจพิสูจนอักษรมาเกือบ 20
ขอคิดสําหรับวันนี้
ป จนบางครัง้ เห็นวาตนเองเปนมืออาชีพ
ขอบังคับของพระเจานั้นถูกตอง
ดานพระวจนะของพระเจา ขณะทําหนาที่
กระทําใหจิตใจเปรมปรีดิ์
นี้ดิฉันไดอานสําเนาตนฉบับพระคัมภีร
หลายเลมเพื่อตรวจแกไขการใชไวยากรณและการแปลผิด บางครั้งดิฉันกลัววาตนเอง
จะคุนเคยขอพระคัมภีรเกินไปจนไมมีความหมายและไมเกิดผลในชีวิต
แตเมื่อไดอานขอความที่นาประทับใจ คําพยานสวนตัวหรือคําแปลพระคัมภีร
จากตนฉบับทําใหดิฉันประทับใจมาก สําหรับดิฉันแลวการตอตานอํานาจของพระคัมภีร
ยอมเปนไปไมได แมดิฉันจะกมหนาทําแตงานไมไดภาวนาเลยก็ตาม
ดิฉันพบวาตลอดหลายปที่ผานมา การดําเนินชีวิตของดิฉันเปนการใชเวลาอยู
กับพระเจาโดยตลอด พระองคทรงเห็นดิฉันอยูทามกลางพระดํารัสและตัวอักษรและ
ทรงใหดิฉันเห็นไกลไปกวานั้น ดิฉันจึงไมจําเปนตองวิตกกังวล เพราะฤทธิ์อํานาจของ
พระวจนะไมมีวันสูญสลายไป
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับพระวจนะที่บันทึกไว ขอใหขาพระองค
ทั้งหลายอานดวยความยินดี ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ไฮดิด บริโต ทอรเรส (มินัส เกเรส บราซิล)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ทํางานในสํานักพิมพและโฆษณา
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“พระเยซูทรงทําไดอยางไร”

3 ก.ค
วันอาทิตย อาน อิสยาห 41:8-10, 17-20
2016
อยากลัวเลย เพราะเราอยูกับเจา อยาขยาดเพราะเราเปน
พระเจาของเจา เราจะหนุนกําลังเจา เออ เราจะชวยเจา
เออ เราจะชูเจาดวยมือขวาอันมีชัยของเรา (อิสยาห 41:10)
ประมาณ 10 ปกอนตอนที่คุณยาแนนที่รักของดิฉันใกลจะเสียชีวิตเพราะเปน
มะเร็ง เราขอบคุณพระเจาที่ทานทนทุกขไดไมนานก็เสียชีวิตที่บานซึ่งมีครอบครัวอยู
ดูใจกันพรอมหนา คุณยาแนนใชเวลาตลอดชีวิตดูแลลูกหลานและผูอื่นดวยความ
ชื่นชมยินดีเปนที่สุด เรารูสึกเปนเกียรติที่ไดอยูดวยกันในวาระสุดทายของทาน
หลังคุณยาเสียชีวิตแลว ดิฉันถึงรูวาคุณพออธิษฐานขอใหพระคริสตโอบกอด
ทานไว เพราะอยากใหทานอบอุนใจและพนจากความเจ็บปวด ภายหลังคุณพอบอก
ดิฉันวาทานรูวาพระเจาทรงตอบคําอธิษฐานอยางชัดเจน เมื่อคุณยาพูดกับทานวา “แม
ไมรูวาพระองคทรงทําอยางไร ไมรูวาพระเยซูทรงทําอยางไรแมถึงไดอบอุนอยางนี้ ”
คุณพอจึงรูวาพระเจาทรงบอกทานวา “เราไดยินคําอธิษฐานของเจาแลว”
เวลาที่หมดหวัง เราผูติดตามพระคริสตตองการคําปลอบโยนและเตือนใจให
รําลึกถึงพระสัญญาของพระเจาที่วา พระองคจะทรงดูแลเรานั้นยังเปนความจริงอยู
พระเจาทรงฟงและตอบคําอธิษฐานของเรา เมื่อดิฉันยอนกลับไปคิดถึงคําอธิษฐาน
ของคุณพอและคําตอบของพระเจาผานมาทางคุณยาคราใดก็ไดรับคําปลอบใจจาก
ประสบการณนั้นวา ความรักความหวงใยของพระเจาไมมีวันสิ้นสุด
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรดชวย
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคทั้งหลายใหมองดูและฟงเสียง
พระเจาทรงสงความรักและ
ของพระองคตลอดชีวิต ขอใหขาพระองค
ความหวงใยมาใหในยามที่
รําลึกวาพระองคทรงรักและหวงใยเปน
ขาพเจาตองการมากที่สุด
พิเศษเมื่อขาพระองคหมดหวัง ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลิซา กริดลีย (เพ็นซิลวาเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน โมทนาพระคุณที่พระเจาทรงหวงใยเรา
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คอยพระเจา

วันจันทร อาน สดุดี 62:1-12
จิตใจของขาพเจาสงบคอยทาพระเจาแตองคเดียว
ความรอดของขาพเจามาจากพระองค (สดุดี 62:1)

ผมเองตองใชเวลารอคอยเสมอ เชน เขาแถวคอยที่หางสรรพสินคา คอยเพราะ
รถติด นั่งคอยอยูในหองทํางานของแพทย ผมใชเวลามากในการรอคอย เพราะผม
มีงานยุงจึงดูเหมือนเปนการเสียเวลา
แตไมใชวาการรอคอยทุกครั้งจะเสียเวลา พระคัมภีรมีหลายตอนขอใหเรา “คอย
พระเจา” ซึ่งเปนเรื่องยากที่ผมจะทําตามเพราะวามันขัดกับนิสัยของผมที่ชอบทํางาน
มากกวา แตการรอคอยพระเจาเปนประสบการณที่ขาดไมไดสําหรับชีวิตคริสเตียน
ที่พระเจาทรงเรียกใหเราคอยนั้นไมใชใหเราหยุดอยูเฉยๆ การรอคอยพระเจา
เปนเรื่องของความตั้งใจ สําหรับผมแลวเริ่มตนดวยการทําใจใหสงบเพื่อภาวนาคําสอน
ในพระคัมภีรแลวทูลขอพระปญญาและการทรงนําโดยหวังวาพระเจาจะทรงตอบ การ
รอคอยพระเจาจึงเปนเรื่องดี พระเจาทรงสัญญาวาจะประทานเรี่ยวแรงใหเราสามารถ
เผชิญการทาทายในชีวิตและตอสูกับความทุกขยาก (ดูอิสยาห 40:31) พระองคทรง
ยืนอยูเคียงขางดวยความอดทนและทรงพรอมรวมตอสูกับเรา เราตองรอเพื่อจะได
สัมผัสพระพรของพระเจา
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูทรงดูแลและหวงใย
เวลาที่รอคอยพระเจานั้น
โปรดใหขาพระองคทั้งหลายเต็มใจสละเวลา
ไมเสียเปลา
จากภารกิจที่วุนวายเพื่อรอคอยพระองค ใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เวยน กรีนาวัลต (อิลลินอยส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่มีงานยุง
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วันอังคาร อาน ยอหน 1:1-5
เมื่อจุดตะเกียงแลวไมมีผูใดเอาถังครอบไว ยอมตั้งไว
บนเชิงตะเกียง จะไดสองสวางแกทุกคนทีอ่ ยูในเรือนนั้น (มัทธิว 5:15)
ดิฉันเดินออกกําลังรอบทะเลสาบเล็กๆ แหงหนึ่ง ปกติแลวดิฉันจะเดินสามรอบ
โดยเฉพาะบริเวณที่มีปาทึบขึ้นอยูลอมรอบ วันหนึ่ง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขณะเดินผานบริเวณชายปาที่วานั้น ดิฉันเห็นตะวัน
ความสวางของพระเจา
ที่กําลังจะตกดินทอแสงผานหมูไมเปนสีตางๆ อยาง
สองสวางเสมอ
นาทึ่ง บรรดากิ่งไมตางก็สวางไสวดวยสีสม สีแดง
และสีทองเปนภาพที่ดูงดงามอรามตา แตพอดิฉันเดินไปอีกรอบหนึ่ง แสงสีดังกลาว
ก็หายไป อีกแค 15 นาทีเทานั้นปาก็มืดสนิท แตแสงสดใสนั้นยังคงอยูในความคิด
ของดิฉัน
ทําใหดิฉันคิดวาความเชื่อในพระเจาก็เหมือนประสบการณดังกลาว พระคัมภีร
ที่อางถึงขางบนนี้ผลุดขึ้นในใจของดิฉันวาความสวางของพระเจาอยูที่นั่นเสมอ แต
บางครั้งเมื่อเราเผชิญปญหาหรือพบความเจ็บปวดจะดูเหมือนมืดสลัวหรือมืดสนิท
เมื่อมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น เราอาจจะถูกทดลองใหมองไมเห็นแสงสวางของพระเจาซึ่ง
อยูที่นั่นเสมอ พรอมที่จะเปลงแสงสี พลังและความหวัง ทุกครั้งที่เดินผานบริเวณปาทึบ
ตรงนั้น ดิฉันจะคิดถึงแสงสวางนาอัศจรรยนั้นและขอบพระคุณพระเจาที่แมบางครั้ง
จะมองไมคอยเห็น แตความสวางของพระเจาอยูตรงนั้นเสมอ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับความสวางที่สองแสงอยูเสมอ แมในเวลา
ที่ชีวิตดูเหมือนจะหมดหวัง ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แพทริเชีย เอ็ม. แดเนียลส (ฟลอริดา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เจาหนาที่สํารวจปาและอาสาสมัคร
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คุณสมบัติที่ควรมี

วันพุธ อาน สดุดี 51:1-19
ขอนี้เปนความจริง คือถาเราตายกับพระองค เราก็จะมีชีวิตอยูกับพระองค
ถาเรามีความอดทน เราก็จะไดครองรวมกับพระองค (2 ทิโมธี 2:11-12)
ตอนเปนเด็กฐานะครอบครัวของดิฉันออกจะย่ําแย ถึงดิฉันจะอยูในคริสตจักร
ตลอดชีวิตแตก็ยากที่จะวางใจในพระเจา ดิฉันยัง
ขอคิดสําหรับวันนี้
จําวันที่ดื้อดึงและขัดขืนพระเจาเพราะโกรธหรือไม
พระเจาทรงประทาน
สนใจพระองค ทําใหชีวิตของดิฉันตอนเปนเด็ก
ชัยชนะแกเราทั้งหลาย เจ็บปวด ขาดความมั่นใจและไมยอมใหพระเจา
โดยพระเยซูคริสตเจา
ทรงนํา แตพระองคไมทรงทอดทิ้งดิฉันใหอยูใน
สภาพย่ําแยอยางนั้น ไมวาจะประสบเหตุการณใดๆ
พระองคยังทรงซื่อสัตยและชวยดิฉัน โดยทรงจูงใจทุกอยางเพื่อใหดิฉันฟนสภาพชีวิต
ขึ้นมาใหม
แมแตดาวิดผูที่ทั้งวางใจและซื่อสัตยตอพระเจาจนไดชื่อวาเปน “คนที่พระเจาทรง
พอพระทัย” (กิจการ 13:22) ก็ยังทําบาปรายแรงหลายอยาง แตในที่สุดเมือ่ ทานยอม
สารภาพบาปและกลับใจใหม พระเจาก็ประทานพลังใหดาวิดสามารถชวยกูชาติและ
ชวยตัวทานเองพนความชั่วรายทั้งปวง เมื่อดาวิดเห็นวาพระเจาทรงสัตยซื่อ ทานจึง
ตัดสินใจเลือกที่จะกลับมาหาพระองคและดําเนินชีวิตดวยความซื่อสัตยสุจริต
พระเยซูทรงพรอมเสมอที่จะปลดปลอยเราใหพนจากภาระบาป เราเองก็ปลงใจ
จะซื่อสัตยและยอมใหพระเจาทรงทํางานในชีวิตของเราและทางเราเพื่อจะมีชีวิตใหม
และรับใชพระองค
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหรูวา ขาพระองคสามารถ
วางใจยอมใหพระองคประทับอยูดวยและชวยนําทางชีวิต ทูลในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แคธลีน เฟย เดลา แคลซาดา (ฟลิปปนส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เด็กๆ ในบานที่มีปญหา
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วันพฤหัสบดี อาน สดุดี 96:1-13
กลางวันพระเจาทรงบัญชาความรักมั่นคงของพระองค
และกลางคืนเพลงของพระองคอยูกับขาพเจา
เปนคําอธิษฐานตอพระเจาแหงชีวิตของขาพเจา (สดุดี 42:8)
บายวันอาทิตยครั้งหนึ่งผมกับภรรยาไปรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
อิตาเลียนในตัวเมือง ขณะรับประทานอาหารอยูดานนอก มีนักดนตรีขางถนนเลน
กีตารและรองเพลงรักดวยเสียงเทนเนอรที่มีเนื้อรองประสานกลมกลืนกับเสียงกีตาร
ฟงแลวเราอารมณ
ขณะที่ผมฮัมเนื้อรองตอนหนึ่งคลอไปดวยทําใหคิดขึ้นไดวา การอธิษฐานก็เหมือน
กับการรองเพลงรักถวายพระเจา พระคัมภีรเต็มไปดวยเพลงรักที่รองถวายพระเจาและ
มีเนื้อรองเกี่ยวกับพระองคมากมาย บางบทเรียกวาเพลงสดุดีและหลายบทแตงขึ้น
ขณะที่ผูประพันธประสบความทุกข เข็ญใจและถูกบังคับขมขู เพลงอธิษฐานเหลานั้น
เตือนเราใหพึ่งพิงอํานาจสูงสุดของพระเจา ขอพระคัมภีรที่อางถึงวันนี้เปนเพลงสดุดที ี่
ผูประพันธเขียนเปนกลอนไวอยางลึกซึ้ง การรองเพลงสรรเสริญพระเจาชวยดึงดูดใจ
เราใหเขานมัสการพระเจาอยางใกลชิด เพลงสดุดีสอนใหรูเหตุผลที่เราตองอธิษฐาน
สรรเสริญพระเจาของเราตลอดเวลา ใหเรารําลึกถึงความซื่อสัตยของพระเจาและที่
ทรงพระกรุณาประทับอยูในชีวิตของเราเสมอ
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา มีแตพระองคเทานั้นที่
วันนี้ขาพเจาจะ “รองเพลง
ขาพระองคทั้งหลายสมควรยกยองสรรเสริญ
บทใหมถวายพระเจา”
ขอใหขาพระองคไดสรรเสริญดวยใจยินดี
(ดูสดุดี 96:1)
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ไมเคิล เลวิส (เวอรจิเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน บรรดานักรอง
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วิ่งแขง

วันศุกร อาน ฮีบรู 12:1-3
ใหเราวิ่งแขงดวย “หมายเอาพระเยซูเปนผูบุกเบิกความเชื่อ
และผูทรงทําใหความเชื่อของเราสมบูรณ...
เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ไดเตรียมไว...” (ฮีบรู 12:2-3)
การไดรับจดหมายปฏิเสธเปนเรื่องปกติของดิฉันที่มีอาชีพเปนนักเขียน นักเขียน
ผูมีประสบการณทานหนึ่งกรุณาบอกดิฉันวา “ถาคุณไดรับจดหมายปฏิเสธมากจนแปะ
ไวเต็มผนังหองเมื่อใด เมื่อนั้นแหละคุณคือนักเขียนจริงๆ แลว” หมายความวานักเขียน
“จริงๆ” จะไมเลิกเขียนแตจะเพียรพยายามตอไป นักเขียนที่แทจะวิ่งแขงตอไปไมยอม
หยุดกลางคัน
ในทํานองเดียวกัน พระเจาทรงขอใหเราเพียรพยายามรักษาความเชื่อไว พระธรรม
ฮีบรู 12:1 บอกวาเพราะมีพยานอยูพรั่งพรอมรอบขาง ขอใหเราละทิ้งทุกอยางที่ถวง
อยูและบาปที่เกาะแนน ขอใหเราวิ่งแขงดวยความเพียรพยายามตามที่ได “กําหนดไว
สําหรับเรา” พยานบางคนเปนวีรชนทางความเชื่อที่ยิ่งใหญดังปรากฏในฮีบรูบทที่ 11
ถาเรารูวิธีที่ทานเหลานั้นเอาชนะอุปสรรคตางๆ และรักษาความเชื่อในพระเจาไวไดแลว
จะชวยใหเราหมดกังวลและเสียขวัญ บอยครั้งเมื่อเราพบอุปสรรคและถูกทดลองให
ทิ้งความเชือ่ แตก็ยังทําหนาที่หรือพันธกิจตอไปใหสําเร็จตามที่พระเจาทรงกําหนดไวให
เราอาจไมอยากเอาชนะความทอถอยและหมดความพยายามจะไปใหถึงเปาหมาย
ดวยกําลังของเราเอง แตถาหมายตาดูพระเยซูและคิดถึงสิ่งที่เรียนรูจากพระคัมภีร
จากชั้นเรียนรวีวารศึกษา จากคริสตจักรดวยความเชื่อและวางใจแลว พระเยซูจะทรง
หนุนใจและนําเราใหทํางานตามที่พระองคทรงเรียกใหทําจนสําเร็จ
อธิษฐาน ขาแตพระเยซูคริสตเจา ขอบคุณ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ที่ทรงหนุนใจและประทานกําลังใหขาพระองค
การหมายตาดูที่พระเยซู
ทั้งหลายวิ่งแขงตามที่ทรงกําหนดไวตอหนา
ทําใหขาพเจากลาสูตอไป
ขาพระองค ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
จูดิธ แวนเดอร (ไอโอวา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่รูสึกทอแทในการทํางาน
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เกาะติดและเติบโต

9 ก.ค
วันเสาร อาน ลูกา 8:9-15
2016
ตนดีผลก็ดี หรือตนเลวผลก็เลวดวย
เราจะรูจักตนไมดวยผลของมัน (มัทธิว 12:33)
เอลิซาเบ็ธเพื่อนของดิฉันเปนคนมือเย็น ปลูกอะไรไวในสวนก็งามทั้งนั้น วันหนึ่ง
ระหวางไปเยี่ยมที่บานเธอ พอเห็นตนแตงกวา
ขอคิดสําหรับวันนี้
ที่เธอปลูกไวดิฉันก็รูสึกทึ่งวาทําไมถึงไดงาม
เราไดรับการบํารุงเลี้ยง
ขนาดนั้น ไมเหมือนของดิฉันที่แทบไมมีผล
ดวยพระวจนะของพระเจา
เมื่อหันไปดูแปลงผักของเธอก็เห็นรานแตงกวา
สูงใหญ เอลิธซาเบ็ธอธิบายใหฟงวา “เถาของมันตองการที่เกาะยึด” ดิฉันจึงถึงบางออ
วาเปนเชนนั้นเอง ตนแตงกวาของดิฉันตองกระเสือกกระสนเลื้อยไปบนดิน แตของ
เพื่อนไตขึ้นรานและแตกกิ่งกานสาขาเต็มไปหมด
พระเยซูเจาของเราก็อยากเห็นเราเปนเชนนั้นดวย พระเจาทรงปรารถนาใหเรา
ขึ้นรานจะไดแตกกิ่งกานสาขาและเพิ่มพูนพระพรของพระองค เราตองการสิ่งเกาะยึด
เหมือนเถาแตงกวา เพราะพระคัมภีรมีฐานใหเราเกาะยึดอยูหลายอยาง เชน พระบัญญัติ
สิบประการ กฎทองคํา คําอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอน คําเทศนาบนภูเขาและอื่นๆ อีก
มาก ถาเราเกาะยึดพระวจนะของพระเจาดวยการศึกษา ทองจําและนํามาปฏิบัติตาม
ถาทําเชนนั้นแลวเราจะสามารถแบงปนขาวดีไดคลองแคลวทั้งคําพูดและการกระทํา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับพระคัมภีรที่พระองคประทานให โปรด
ชวยขาพระองคทั้งหลายใหดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค และใหโตขึ้นใน
ความเชื่อ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
โมนิกา เอ. แอนเดอรมานน (นิวยอรก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ชาวไรชาวนา
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10 ก.ค
2016

ผานทะเลแดง

วันอาทิตย อาน อพยพ 14:19-30
วันนั้นพระเจาทรงโปรดชวยใหคนอิสราเอล
รอดจากเงื้อมมือคนอียิปต (อพยพ 14:30)
วันอาทิตยหนึ่งถึงเวรที่ผมสอนรวีผูใหญ พระคัมภีรสําหรับวันนั้นมาจากพระธรรม
อพยพตอนที่พระเจาทรงสําแดงความซื่อสัตย
ตอประชาชนชาวอิสราเอล ชีวิตของผมเองก็มี
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพเจาไดเรียนรูอะไรบาง หลายครั้งเหมือนชาวอิสราเอลที่พระเจาทรงนํา
ผาน “ทะเลแดง” ในชีวิต สําหรับผมแลวนั่น
จากประสบการณผาน
คือสัญลักษณของพระคุณไมมีที่สิ้นสุดของ
“ทะเลแดง”
ของตนเอง
พระเจา
ตัวอยางเชน ตอนอายุ 18 ป ผมถูกรถบรรทุกน้ํามันเกาๆ คันหนึ่งชนขณะเดิน
ไปมหาวิทยาลัย ผมจําไดวาไดยินเสียงหลายคนกรีดรองและบางคนตะโกนวา “หนุม
คนนั้นตายแลว ใหเราชวยกันหามเขาออกจากถนนกอนรถน้ํามันจะระเบิด” ไมมีใคร
คิดวาผมจะรอดชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนั้น แตความจริงมีอยูวาพระเจาทรงสถิตอยูกับ
ผมเสมอ และอาการบาดเจ็บของผมก็นอยกวาที่คาดคิด ไมถึงเดือนผมก็ไดรับอนุญาต
ใหออกจากโรงพยาบาลได
แมแตในชีวิตประจําวันผมก็เห็นวาวิธีที่พระเจาทรงแหวก “ทะเลแดง” ใหผม
เดินผานไปได พระเจาทรงตองการใหเราเปนอิสระจากสิ่งตางๆ ที่ถวงเราไว ไมทรง
ตองการใหเราหมดหวังแตใหแนใจไดวาพระเจาทรงสถิตอยูกับเราเสมอ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดใหขาพระองคทั้งหลายเปนอิสระจากสิ่งตางๆ ที่ถวง
ขาพระองคไวเหมือนที่พระเยซูทรงสอนใหอธิษฐานวา “ขาแตพระบิดาแหงขาพระองค
ทั้งหลายผูทรงสถิตในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพสักการะ ขอให
แผนดินของพระองคมาตั้งอยู... สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
ยาริ อาร. โมเรโน (เปอรโตริโก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังฟนจากอุบัติเหตุบนถนน
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มีใครเฝาดูอยู

11 ก.ค
2016

วันจันทร อาน ยากอบ 1:22-25
ทานทั้งหลายจงเปนคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น
ไมใชเปนแตเพียงผูฟงเทานั้น ซึ่งเปนการลวงตนเอง (ยากอบ 1:22)

ขณะที่ลิเลียนกับสามีของเธอรับประทานอาหารอยูเงียบๆ ที่ภัตตาคารแหงหนึ่ง
ทันใดนั้นทั้งสองไดยินชายคนหนึ่งพูดเสียงดัง ยิ่งพูดนานเสียงก็ยิ่งดังขึ้น เห็นไดชัด
วาเขาไมชอบอาหารและบริการที่นั่น
เมื่อเขาเดินออกจากรานอาหาร หลายคนที่รับประทานอยูสามารถอานตัวหนังสือ
ซึ่งเปนคําคมของคริสตศาสนาเขียนไวบนหลังเสื้อของเขา ขอความนั้นพูดอยางหนึ่ง
แตสิ่งที่เขาทําเปนอีกอยางหนึ่ง
เมื่อหลายปกอนดิฉันไดรับจดหมายแตเชา เปนจดหมายเขียนมาจากผูหญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเปนคริสเตียนใหมในคริสตจักรของเรา เธอเขียนวา “ดิฉันเฝาดูคุณมานาน เพราะ
ไมเชื่อวาคุณเปนคนซื่อสัตย แตเดี๋ยวนี้เห็นแลว คุณดําเนินชีวิตตามที่คุณพูดจริง” ดิฉัน
ไมเคยรูเลยวามีใครเฝาดูวาดิฉันดําเนินชีวิตตรงกับสิ่งที่พูดหรือไม
นี่คือขอเตือนใจที่ทรงพลังวาถาเราไดชื่อวาเปน “คริสเตียน” เราตองรับผิดชอบ
ดําเนินชีวิตแบบคริสเตียนวันละยี่สิบสี่ชั่วโมง สัปดาหละเจ็ดวัน
อธิษฐาน ขาแตพระเยซูเจา โปรดชวยขาพระองค
ทั้งหลายใหดําเนินชีวิตคริสเตียนเพื่อถวายเกียรติ
พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองคเสมอ ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
เปาหมายของคําอธิษฐาน พนักงานที่รานอาหาร
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ขอคิดสําหรับวันนี้
วันนี้มีใครเฝาดูการ
ดําเนินชีวิตของเราอยู
นอรมา ซี. เมโซ (อินเดียนา)

ซอนหา

12 ก.ค
วันอังคาร อาน ปฐมกาล 3:1-10
2016
ชายนั้นพูดวา “ขาพระองคไดยินพระสุรเสียงของพระองค
ในสวนก็เกรงกลัว...จึงไดซอนตัวเสีย” (ปฐมกาล 3:10)
เกมสหนึ่งที่ผมชอบเลนตอนเปนเด็กก็คือ “ซอนหา” เพราะผมตัวเล็กจึงเขาไป
ซอนตัวอยูในที่เด็กตัวโตๆ เขาไมได เพราะผมปนเกงสามารถปนขึ้นไปอยูบนยอดไม
ปลอยใหคนอื่นตามหาอยูขางลาง จึงเชื่อวาตนเองเกงที่สุดในการเลนซอนหา
หลายปตอมาถึงไดรูวาที่ผมประสบความสําเร็จเรื่องซอนหาตอนเปนเด็กนั้นก็
เพราะเพื่อนๆ ไมมีอารมณอยากตามหาผม ที่สําคัญก็คือการซอนตัวนั้นทําไดงายถา
ไมมีใครตามหาคุณ
หลายครั้งในชีวิตผมพยายามซอนตัวจากพระเจา ระยะที่ผมกบฏตอพระองค
ผมหนีไปแอบอยูในที่พระเจาเขาไปไมได ผมชอบที่อาดัมและเอวาเขาไปซอนตัวอยู
หลังพุมไม หรือที่โยนาหลงเรือหนีไปอยูในที่เขาคิดวาพระเจาทรงเอื้อมไมถึง เมื่อผม
กําลังซอนตัวอยูนั้น พระเจาทรงพยายามสรางสัมพันธไมตรีดวยความรักที่ผมไมอาจ
เขาใจได
ผมคิดวาผูแตงเพลงสดุดีบรรยายไวอยางดีเยี่ยมวา “ถาขาพระองคขึ้นไปยังสวรรค
พระองคทรงสถิตที่นั่น ถาขาพระองคจะทําที่นอนไวในแดนผูตาย พระองคทรงสถิตที่
นั่น...และพระหัตถขวาของพระองคจะยึดขาพระองคไว” (สดุดี 139:8-10) พระเจาทรง
ตามหาเราแตละคนดวยความกระตือรือรน
อธิษฐาน ขาแตพระเจาพระสหายของขาพระองคทั้งหลาย โปรดใหอภัยที่ขาพระองค
พยายามซอนตัวจากพระองค ขอบพระคุณที่
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทรงกระตือรือรนเสาะหาขาพระองคเสมอ
พระเจาไมเคยหยุดตามหาเรา
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ชัค กราลิก (มิสซูร)ี่
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่รูสึกตัววาถูกทอดทิ้ง
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เต็มใจชวย

13 ก.ค
2016

วันพุธ อาน 1 โครินธ 12:12-27
ฝายทานทั้งหลายเปนกายของพระคริสต
และตางก็เปนอวัยวะของพระกายนั้น (1 โครินธ 12:27)
คริสตจักรแหงหนึ่งซึ่งดิฉันไปเยี่ยมระหวางพักรอนตองการชางปกผาชวยซอม
ผาคลุมธรรมาสน เพราะวาที่นั่นไมใช
ขอคิดสําหรับวันนี้
คริสตจักรของดิฉันและดิฉันเองก็ไม
ทั้งหมดที่พระเจาทรงตองการ
ชํานาญการเย็บปกถักรอยดวยจึงไมคิด
ก็คือ ใหขาพเจาเต็มใจชวย
จะชวย แตเพราะถูกขอรองจึงยอมรวมมือ
เมื่อเราเริ่มทํางานดวยกัน ดิฉันก็พบวาการซอมผาคลุมธรรมอาสนทําไดจริงๆ
ผูหญิงที่ขอใหดิฉันมาชวยงานมีประสบการณดานนี้มาตลอดชีวิต เธอทําโครงการนี้ที่
โบสถใหญๆ ในประเทศของเรามาแลวหลายแหง ถึงดิฉันจะไมเคยปกผามากอนแต
พวกเขาก็มอบหนาที่ใหทํา ดิฉันใชเวลาสองสามชั่วโมงเอาแหนบดึงเสนดายที่ชํารุดออก
จากเนื้อผา สวนบรรดาชางปกจะใชสะดึงขึงผาตรงที่ชํารุดใหตึงแลวใชดายถักซอม
ทุกคนตางก็ทําตามการชี้นําของผูเชี่ยวชาญ
ถึงดิฉันจะไมมีทักษะในการปกผา แตงานของดิฉันก็ชวยใหชางประหยัดเวลา
ไดมากและงายขึ้นดวย ดิฉันมีความสุขที่มีสวนในงานของคริสตจักรแหงนั้น แมจะ
ไมมากนักก็ตาม ประสบการณนี้บอกใหรูวาพระเจาทรงเห็นคุณคาของการบริการรับใช
ของเรา แมจะดูไมสูสําคัญเทาไรนัก เราแตละคนลวนมีบทบาทในแผนดินของพระเจา
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรดใหขาพระองคทั้งหลายมีจิตอาสาชวยงาน แมเมื่อ
ขาพระองครูสึกวาไมเกงพอ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เฟธ ฟอรด (เฮียรฟอรด อังกฤษ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ใหทํางานดวยความเต็มใจ
17

14 ก.ค
2016

ลอยคอในน้ํา

พฤหัสบดี อาน มัทธิว 14:22-33
เปโตรจึงทูลตอบพระองควา “พระองคเจาขา
ถาเปนพระองคแนแลว ขอทรงโปรดบอกใหขาพระองค
เดินบนน้ําไปหาพระองค” พระองคตรัสวา “มาเถิด” (มัทธิว 14:28-29)
ผมวายน้ําไมเกงเลย ถาไปที่มหาสมุทรกวางใหญผมจะกลัวกระแสน้ําที่มองไม
เห็น แตรูจากประสบการณวาถาวายทวนน้ํามัน
ขอคิดสําหรับวันนี้
จะทําใหเหนื่อยลา แตถายอมลอยตามน้ําแลวมัน
พระเยซูทรงชวยขาพเจา
จะพาผมคอยๆ เขาฝงไดอยางราบรื่นและชื่นใจ
ใหผานพนพายุแหงชีวิต
การทําตามน้ําพระทัยพระเจาก็เชนกัน มี
บางครั้งที่เราขัดขืนเพราะอาจไมรูวาพระองคจะทรงพาไปที่ไหน เมื่อใดทีผ่ มอานเรื่อง
พระเยซูทรงเดินบนน้ํา ผมรูสึกสะดุดใจที่พวกสาวกพยายามชวยตนเองจนถึงยามสาม
(เที่ยงคืน) จึงไดเห็นพระเยซูทรงเดินบนน้ําไปหา เรื่องนี้ทําใหคิดถึงตอนที่ผมพยายาม
สูพายุหลายครั้งที่เกิดขึ้นในชีวิตดวยตนเองโดยไมเชื่อมั่นและไววางใจในพระเยซูเจา
แตพอผมเอื้อมมือไปที่พระองค สันติสุขจึงเกิดขึ้น บอยครั้งก็เกิดขึ้นนานกอนพายุ
จะสงบลงเสียอีก
เราก็เหมือนกับเปโตรที่สามารถเอื้อมมือไปขอใหพระเยซูเจาทรงชวยเหลือ เรา
อาจจะตองรอสักหนอย แตสันติสุขจะเกิดขึ้นเมื่อเราเขาไปหาพระองค พระเยซูทรง
ชวยเปโตรขึ้นจากน้ําไดฉันใด พระองคจะทรงยื่นมือฉุดเราใหพนภัยไดฉันนั้น แมเมื่อ
เราขาดความมั่นใจ
อธิษฐาน ขาแตพระเจาพระผูชวย เมื่อขาพระองคทั้งหลายพบปญหาและพายุแหง
ชีวิต โปรดเตือนใหเขามาหาพระองคและขอทรงประทานสันติสุขแกขาพระองคดวย
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
มารค เอ็ช. แอนเดอรสัน (เพ็นซิลวาเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เจาหนาที่ผูชวยชีวิตคนตกน้ํา
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เผชิญความตาย

15 ก.ค
วันศุกร อาน 1 โครินธ 39-57
2016
สิ่งซึ่งเนาเปอยนี้ตองสวมซึ่งไมเนาเปอย
และสภาพมตะนี้ตองสวมสภาพอมตะ (1 โครินธ 15:54)
ตอนที่แพทยผูเชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งวิทยาเรียกผมไปพบและแจงใหทราบวาผม
เปนมะเร็งตอมลูกหมาก ผมรูสึกใจหายไมรูจะทําอยางไร ทั้งวาเหวและหมดหวัง ผม
เปนศิษยาภิบาลที่เคยเทศนาเรื่องความทุกขและเคยนําการอภิปรายเกี่ยวกับความทุกข
ความเครียดและความกดดันมาหลายครั้งหลายหน แตเรื่องที่ผมกําลังเผชิญอยูขณะนี้
ไมเหมือนกัน เพราะผมกําลังเผชิญความทุกขและความตายของตนเองอยู ผมตองการ
คําอธิษฐานเผื่อจึงติดตอกับศิษยาภิบาลของผม ซึ่งทานก็จัดการใหผมรับการเจิมดวย
น้ํา อานบทภาวนาจากหองชั้นบน พระธรรมสดุดี และ 1 โครินธ 13 และ 15
หลังจากผาตัดและฉายรังสีแลวมะเร็งก็ไมกลับอีก แมความวิตกกังวลของผม
จะไมหมดไป แตผมกลับมีความเชื่อ ความหวังและความรักมากกวาตอนที่คิดวาตน
กําลังจะตาย
ประสบการณเกี่ยวกับการเปนมะเร็งนี้ทําใหผมเชื่อในเรื่องการบําบัดรักษาทาง
จิตวิญญาณ ถึงแมการรักษาแบบนี้อาจจะไมมีผลในการรักษาทางกายหรือยืดอายุให
นานขึ้น แตการอธิษฐาน การบําบัดดวยยา ดวยความรักและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ทําใหผมมีโอกาสไดแบงปนชีวิตที่พระเจาประทานใหนี้กับครอบครอบครัวของเพื่อนๆ
และหลายคนทีม่ ีความจําเปนทั้งทางกายและวิญญาณ ไมวาเหตุการณของเราจะเปน
เชนไร ความเชื่อในพระคริสตก็ใหสัญญาวาเราจะมีชีวิตใหม
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยเมื่อ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคทั้งหลายเผชิญความตายให
เมื่อเชื่อวางใจในพระคริสต
ไดรับพระสัญญาเรื่องชีวิตใหมในพระองค
ขาพเจาก็กลาเผชิญความกลัว
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ดอน โคลแมน (เวสตเวอรจิเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ปวยดวยโรคมะเร็ง
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คริสตศาสนาเคลื่อนที่
16 ก.ค
2016
วันเสาร อาน มัทธิว 28:16-20
จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัพติศมา
ในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขา
ใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว” (มัทธิว 28:19-20)
แมประเทศจาไมกาจะมีปญหาดานเศษฐกิจ แตประชาชนของเรามีโทรศัพทใช
เฉลี่ยตอคนมากกวาที่ใดๆ ในโลก ประชาชนของเราเชื่อในเรื่องการติดตอสื่อสารและ
เต็มใจใชเวลากับมือถือบอยๆ และนานขึ้นเพื่อใหมั่นใจวาพวกตนยังติดตอกันไดอยู
ครั้งหนึ่งในวันอาทิตย นักเทศนฆราวาสในคริสตจักรคนหนึ่งใชคําอุปมาเรื่อง
โทรศัพทบานกับโทรศัพทมือถือ เขาเสนอวาพวกเราหลายคนเปนคริสเตียนเหมือน
โทรศัพทบาน คือมีความเชื่อเต็มที่เมื่ออยูในบริเวณบานของตน แตโทรศัพทมือถือ
ไปกับเราไดทุกแหงหนและมีความสามารถในการติดตอกับผูอื่นไดหลายรูปแบบ เรา
สามารถพกพาติดตัวไปที่ทํางาน ไปโรงเรียน ไปหางและทุกแหงได นี่แหละคือสิ่งที่
พระเยซูทรงตองการใหเราคริสเตียนทํา คือใหเคลื่อนทีไ่ ปแบงปนความเชื่อแกทุกคน
และทุกแหง
พระเยซูทรงเดินทางกวางไกลไปเทศนาสั่งสอนและหนุนใจคนที่ทรงพบเห็นให
รักกันและกัน ถาพระองคอยูแตที่ใดที่หนึ่งขาวดีจะแพรไปไมถึงคนยากจน ขอใหเรา
ทุกคนมุงมั่นเปนคริสเตียนเคลื่อนที่เพื่อประกาศพระวจนะทุกแหงที่เราไป
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรดชวย
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคทั้งหลายแบงปนความรักแก
ขาพเจาเปนคริสเตียนอยูกับ
ทุกคนที่เราพบและทุกแหงที่เราไป ใน
บานหรือคริสเตียนเคลื่อนที่
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เลลา วอน (จาไมกา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักเทศนฆราวาส
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ปลอยวาง

17 ก.ค
วันอาทิตย อาน อิสยาห 12:1-6
2016
ขาพเจาจะวางใจและไมกลัว (อิสยาห 12:1-2)
เพลง “Let It Be” ที่พอล แมคคารทนีเขียนเมื่อป ค.ศ. 1970 ชวยชูใจผม
เสมอมา เมื่อชราแลวเพลงนี้กย็ ังชวยเตือนใจผมอยู เดี๋ยวนี้ผมอายุ 88 ปและรูสึก
บอยครั้งวาผมไมสามารถทําหลายตอหลาย
ขอคิดสําหรับวันนี้
อยางที่เคยทําไดเหมือนแตกอน เมื่อเดือน
อะไรคือความรับผิดชอบ
มิถุนายนปที่แลวสมาชิกของครอบครัวได
กลับมาอยูพรอมหนากันเหมือนทุกปเพื่อ
ใหมที่พระเจาทรงเรียก
ระลึกถึง “สัปดาหครอบครัว” ความรูสึก
ใหขาพเจาทํา
ดังกลาวเตือนใจผมเกือบจะทุกวัน
ผมรับผิดชอบดูแลกระทอมของครอบครัวและบริเวณรอบๆ ผมทั้งชอบและ
ภูมิใจงานนี้ที่ผมสรางขึ้นมากับมือ แตเดี๋ยวนี้เห็นชัดแลววาผมไมสามารถทําหลาย
สิ่งที่เคยทําไดในอดีต ซึ่งผมทําใจใหยอมรับไมคอยจะได ที่ลูกๆ พูดซ้ําๆ วา “ที่ผาน
มาคุณพอทํางานไดดีเยี่ยม เดี๋ยวถึงคราวพวกเราบาง วางมือไดแลวพอ”
ตลอดชีวิตการทํางานที่ผานมา ผมเปนศิษยาภิบาลที่คริสตจักรแหงหนึ่ง ผมเคย
พูดกับผูที่ทนทุกขลําบากวา “เราเปนผูที่เชื่อวางใจพระเจา ดังนั้นอยากลัวเลย” ผม
พยายามใหความมั่นใจแกพวกเขาดวยคําพูดที่วา “มีคําตอบอยูอยางเดียวก็คือ จง
ปลอยวางเสีย”
เดี๋ยวนี้ถึงคราวของผมและชีวิตของผมบางแลว เมื่อตองพบกับสถานการณที่ไม
เคยพบมากอน ตอนนี้เปนเวลาที่ความเชื่อวางใจของผมถูกทดสอบบาง ผมพบวิธีที่
พระสัญญาของพระเจาเปนความจริงในรูปแบบใหมๆ หลายอยาง วันแลววันเลาที่
พระเจาทรงชวยใหผม “ปลอยวาง” ไวในพระหัตถซึ่งสามารถทําไดดีกวามือของผม
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดสอนขาพระองคทั้งหลายใหปลอยวางและใหเชื่อวางใจ
วาพระองคจะประทานทุกสิ่งใหในอนาคต ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เดวิด เอฟ. คเนชต (นอรธดาโกตา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน สมาชิกของครอบครัวกับความรับผิดชอบใหมๆ
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18 ก.ค
2016

อาหารจิตวิญญาณ

วันจันทร อาน ยอหน 6:41-51
พระเยซูตรัสวา “เราเปนอาหารแหงชีวิต” (ยอหน 6:48)
ทุกครั้งที่ไดยินคําวา “ขนมปงแหงชีวิต” หรือ “อาหารแหงชีวิต” ดิฉันจะคิดถึงบาน
ตากับยายของดิฉันที่โทลีโดรัฐโอไฮโอ เมื่อ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ครอบครัวนั่งลงลอมโตะอาหาร คุณตา
พระเยซูทรงเปนอาหารสําหรับ จะขอบคุณพระเจาและทุกครั้งทานจะจบ
การดําเนินชีวิตของเรา
คําอธิษฐานวา “เดีย๋ วนี้ขอทรงอวยพรอาหาร
สําหรับรางกายของขาพระองคทั้งหลาย
และขอทรงเลี้ยงวิญญาณดวยขนมปงแหงชีวิต”
ตอนเปนเด็กดิฉันสงสัยเสมอวา พระเยซูทรงทําอยางไรกับขนมปงที่ดิฉันซื้อมา
จากหางเปนถุงๆ เมื่อแตงงานใหมๆ และมีลูกแลว ดิฉันทําขนมปงกินเองอยูหลายป
เดี๋ยวนี้ก็ยังสัมผัสไออุนจากแปงขนมปงที่ปนเปนกอนๆ อยูในมือและนึกอัศจรรยใจ
ในความลี้ลับของยีสตที่ทําใหแปงกอนเล็กๆ ฟูขึ้นจนกลายเปนขนมปงที่เลิศรส พระเยซู
ทรงเปนขนมปงแหงชีวิตไดอยางไร เดี๋ยวนี้เมื่อยอนกลับไปดูความเชื่อของดิฉันที่ผาน
มาหลายป ทําใหคิดถึงตอนที่ดิฉันทูลขอพระเยซูใหทรงชวยซึ่งพระองคก็ทรงใหดิฉัน
ผานพนความไมแนนอน ความสงสัยหรือการสูญเสียแตละครั้ง พระดํารัสของพระองค
ที่เปยมดวยความรักและใหอภัยนั้นชวยเลี้ยงจิตใจที่บอบช้ําของดิฉันมาแลวนับครั้ง
ไมถวน
ทั้งสองเรื่องเกี่ยวของกันมิใชหรือ อาหารฝายโลกเลี้ยงรางกายใหอิ่มหนํา แต
พระเยซูทรงเลี้ยงดูจิตวิญญาณของเราใหชุมชื่น นี่แหละคือความหมายตามคําอธิษฐาน
ของคุณตาที่วา “ขอทรงเลี้ยงจิตวิญญาณของขาพระองคทั้งหลายดวยขนมปงแหงชีวิต”
อธิษฐาน พระเจาผูประทานความเขมแข็ง ขอบพระคุณที่ทรงบํารุงเลี้ยงรางกายของ
ขาพระองคทั้งหลายดวยของดีในโลกและเลี้ยงจิตวิญญาณดวยความรักเหลือลน และ
ดวยพระสัญญาแหงความรอดของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แนนซี เจ. คลารค (มิชิแกน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนทําขนมปง
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ขาวเปนมันระยับ

19 ก.ค
วันอังคาร อาน มาระโก 9:2-13
2016
แลวพระกายของพระองคก็เปลี่ยนไปตอหนาเขา
และฉลองพระองคก็ขาวเปนมันระยับ จะหาชางฟอกผา
ทั่วแผนดินโลกฟอกใหขาวอยางนั้นก็ไมได (มาระโก 9:2-3)
เอลีซาเบ็ธ เจน ยายทวดของผมอพยพมาจากประเทศไอรแลนดเมื่อป ค.ศ.1888
ทานมีลูกหาคน แตมีแคสองคนเทานั้นที่รอดชีวิตจนโตเปนผูใหญ ป ค.ศ. 1901 เจมส
สามีของทานเสียชีวิตเพราะโรคฝดาษ ทําใหทานมีชีวิตอยูอยางลําบาก งานที่ทําเพื่อ
เลี้ยงชีวิตของทานและของลูกๆ มีอยางเดียวคืองานแมบาน เชน ซักผา เช็ดกระจก
หนาตาง ถูพื้น ทําความสะอาดพรมปูพื้นเพื่อใหครอบครัวมีเงินใช คุณปามากาเร็ต
ลูกสาวคนโตของทานบอกวาไมมีใครที่ไหนซักผาปูที่นอนและผาลินินไดขาวเหมือน
ยายทวดเอลีซาเบ็ธ เจนอีกแลว ถาทานทําความสะอาดและทุบผาขาว ทุกชิ้นจะสดใส
เปนมันระยับจนดูแลวตาพรา ถาอานเรื่องพระเยซูทรงจําแลงพระกายคราใด ผมจะ
คิดถึงยายทวดเอลีซา เจน ตอนนั้นพระเยซูทรงอยูบนภูเขากับสาวกสามคนที่ทรงโปรด
พระกายและฉลองพระองคกข็ าวเปนมันระยับจนดูแลวตาพรา แลวก็มีเสียงของพระบิดา
ตรัสจากเมฆยืนยันความรักของพระองคที่ทรงมีตอพระเยซู
ถาเราใชเวลาศึกษาพระคัมภีร ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับเราจนสังเกต
เห็นไดชัด ความรักของพระเจาสามารถเปลงประกายผานทางความทุกขยากของเรา
และเราเองก็สามารถเปนพยานกับผูอื่นได ดวยการแบงปนประสบการณเรื่องความรัก
ของพระเจาที่ชวยเปลี่ยนแปลงใหพวกเขาไดรูจัก
อธิษฐาน พระเยซูเจาขา โปรดใหขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายสวางสดใสดวยแสงแหงความรักและ
ความรักของพระเจาทําให
พระเมตตา เพื่อขาพระองคจะไดแบงปน
ความรักของพระองคกับผูอื่น ในพระนาม
เราสองสวางในโลก
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
จอหน ฟเชอร (วอชิงตัน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่มีอาชีพทําความสะอาดบาน
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พิเศษทุกวัน
20 ก.ค
2016
วันพุธ อาน ปญญาจารย 3:1-8
สําหรับขาพระองค พระองคทรงเปลี่ยนการไวทุกขเปนการเตนรํา
พระองคทรงแกเสื้อผากระสอบของขาพระองคออก
และทรงคาดเอวขาพระองคดวยความยินดี (สดุดี 30:11)
เมื่อหลายปกอนดิฉันเปลี่ยนพระคัมภีรเลมเกาทีข่ าดกะรุงกะริ่งแลวเปนเลมใหม และ
ตัดสินใจพยายามทําสิ่งใหมๆ ทุกวันขณะอานบทภาวนาในหนังสือหองชั้นบน ดิฉันจะทํา
เครื่องหมายและเขียนวันที่ไวที่ขอบพระคัมภีร ถาขอใดมีความหมายพิเศษดิฉันจะเลือก
ขอนั้นและขีดเสนใตไว
หาปหลังจากนั้นดิฉันกลับมาดูขอทีเ่ คยอานเมื่อวันที่เทาไร ดูแลวจะเห็นวามีขอเดิมที่
ดิฉันอานซ้ําหลายครั้ง เมื่อดูขอพระคัมภีรที่อานประจําวันใด ดิฉนั จะคิดถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในวันนั้นๆ บางวันดิฉันอานกอนวันเกิดของลูกชาย บางวันอานระหวางเกิดวิกฤตกาลดาน
สุขภาพ บางวันระหวางลาคลอดบุตรหรือระหวางมีความวิตกและเครียดจัด ดิฉันชอบรําพึง
ถึงชีวิตประจําวันของตนเองที่ขึ้นๆ ลงๆ และรูวาพระวจนะของพระเจาชวยหนุนใจใหผาน
พนเหตุการณเหลานั้นมาได ชีวิตและความหวงใยที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นมีการเปลี่ยนแปลง
และมีผลกระทบตอสิ่งที่ดิฉันโปรดปรานมาก เมือ่ อานแตละครั้งไมวาจะพบสิ่งใด ดิฉันจะ
เห็นความหมายและไดรับพลังจากพระคัมภีรจ ึงขอบคุณสําหรับพระวจนะที่พรอมอํานวยพร
ทุกระยะของชีวิต
พระเจาตรัสกับเราเสมอไมวาเวลามีความสุขหรือความเศรา มีความยินดีหรือยินราย
เวลาเจ็บปวยหรือสุขสบาย ขอบพระคุณพระเจา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ตรัส
ขอคิดสําหรับวันนี้
กับขาพระองคทั้งหลายผานทางพระคัมภีร
การคิดถึงอดีตทําใหขาพเจา
โปรดใหขาพระองคชื่นชมยินดีที่ทรงนํามา
มีความหวังวาพระเจาจะ
ตลอดชีวิตของขาพระองค ทูลในพระนาม
ทรงอวยพรในอนาคต
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
มารนีย ไวต (คอนเนคติกัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่สรางวินัยใหมในการศึกษาพระคัมภีร
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เริ่มตนใหม

21 ก.ค
พฤหัสบดี อาน มัทธิว 4:18-22
2016
พระองคตรัสกับเขาวา “จงตามเรามาเถิด
และเราจะตั้งทานใหเปนผูห าคนดั่งหาปลา” (มัทธิว 4:19)
เวลาที่เราเริ่มตนทําอะไรใหมไมวาจะเปนอาชีพหรือวิถีชีวิตใหม ถาจะใหประสบ
ความสําเร็จเต็มที่เราตองใชเวลาและ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ความตั้งใจอยางมาก
ชีวิตใหมในพระคริสต
พระเยซูคริสตเสนอใหเราเริ่มตน
หมายถึงการอุทิศตนทําสิ่งใหม
ทั้งหมดใหม โดยทรงเชิญเราใหละทิ้ง
ความฝกใฝและขวนขวายการลงทุน
ฝายโลกไวขางหลังแลวติดตามพระองคไป พระเยซูทรงเชิญเราเหมือนกับที่ทรงเชิญ
ซีโมนและแอนดรูวคนหาปลาใหเปนสาวกรุนแรกโดยตรัสวา “จงตามเรามาเถิด และ
เราจะตั้งทานใหเปนผูหาคนดั่งหาปลา”
ผมจําไดวาองคพระผูเปนเจาทรงเรียกผมใหเปนสาวกคลาย ๆ กับเรื่องนี้มาก
ตอนนั้นผมเริ่มรูสึกตัววาไมสามารถทําอะไรไดดวยตนเอง ตองมีเพื่อนที่ซื่อสัตยคอย
สนับสนุนทั้งในยามดีและยามราย ตอนนั้นแหละที่พระเจาทรงเรียกผม โดยผานทาง
นักศึกษาที่เชิญผมไปที่บานของพวกเขา และเลาเรื่องพระเยซูผูทรงเปนเพื่อนแบบที่
ผมกําลังตองการเปนอยางยิ่ง ตั้งแตนั้นมาผมก็ยอมลงทุนทั้งเวลาและความตั้งใจใน
แผนดินของพระเจา ผมพยายามเลาเรื่องความรักของพระเจาใหคนที่เต็มใจฟง
เราสามารถเหวี่ยงแหของเราไปในทิศทางใหม ดวยการถวายตัวตามการทรงเรียก
เราใหเปนผูหาคนดังหาปลานี้ไดอยางลึกซึ้งและจริงจัง ทั้งตอนเริ่มตนและตอๆ ไป
โดยดําเนินชีวิตดวยความรักและเมตตา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดสรางขาพระองคทั้งหลายใหเปนสาวกแทของพระเยซู
และสอนขาพระองคใหเสียสละตนเองและทรัพยสินที่มีอยูเพื่อชวยผูคนทุกหนแหง
ขอบพระคุณที่ทรงเรียกขาพระองคทั้งหลายใหเขาในแผนดินของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
รัตนา ชาปาเกน (กาฐมาณฑุ เนปาล)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่พยายามเริ่มตนชีวิตใหม
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22 ก.ค
2016

ปลอบขวัญ

วันศุกร อาน อพยพ 14:5-14
เมื่อขาพระองคกลัว ขาพระองควางใจในพระองค (สดุดี 56:3)

เมื่อ 50 กวาปที่แลว พระคัมภีรขอแรกที่ดิฉันทองจําไดในชั้นรวีวารศึกษาคือ
พระธรรมสดุดี 56:3 คุณครูบอกพวกเรา
ขอคิดสําหรับวันนี้
ซึ่งเปนนักเรียนกลุมเล็กๆ วาถาหากเราเกิด
ถาขาพเจาขาด
ความกลัวขึ้นเมื่อใด สิ่งสําคัญมากก็คือให
ความไววางใจเมื่อใด
วางใจพระเจาเพราะพระองคทรงดูแลเราอยู
พระคัมภีรชวยปลอบใจได
หลายปตอมาถึงเริ่มรูจักความหมาย
จริงๆ ของสดุดีที่ทรงพลังขอนี้ ดิฉันกับสามีที่เพิ่งเปนพอแมใหมๆ สังเกตเห็นวามือ
และเทาของลูกดูเหมือนจะเคลื่อนไหวผิดปกติเปนบางครั้ง เราจึงไปพบกุมารแพทย
ดิฉันกลัวจะรูและจะไมรูผลของการวินิจฉัยโรค ที่ดิฉันกลัวก็เพราะตอนนั้นเราเปน
พอแมที่ขาดประสบการณและกลัววาสิ่งที่รออยูขางหนานั้นเราตองใชประสบการณ
และเหตุผลมากจึงจะแกไขได ถึงแมจะเริ่มกลัว แตดิฉันก็คิดถึงพระคัมภีรขอแรกที่
ทองจําไดเมื่อหลายปกอนที่สอนวา “เมื่อขาพระองคกลัว ขาพระองควางใจในพระองค”
เราอาจจะกลัวหลายตอหลายอยาง เชน เรื่องสุขภาพ การเงิน การคลอดบุตร
หรือกลัวตอนใกลเสียชีวิต ไมวาจะกลัวอะไรเราก็สามารถใชสดุดีขอนี้อธิษฐานและให
ไหลเวียนในจิตใจจนเกิดสันติสุข เราไวใจพระเจาไดทุกสถานการณที่นาวิตกในชีวิต
ของเรา
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค ขอบพระคุณสําหรับสันติสุขที่เกิดขึ้นเมื่อ
วางใจในพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลี-แอนน สพลอน ลิตเติล (อะลาบามา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน พอแมที่กําลังรอฟงผลการวินิจฉัยโรคของลูก
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วิธีของพระเจา

23 ก.ค
2016

วันเสาร อาน กาลาเทีย 6:7-10
ในใจของมนุษยมีแผนงานเปนอันมาก แตพระประสงค
ของพระเจานั่นแหละจะดํารงอยูได (สุภาษิต 19:21)
ขณะที่รอพนักงานขายสินคาคนใบสั่งของให ดิฉันรูสึกผิดหวังที่เสียเวลามาก
เพราะมีอีกหลายอยางตองทําใหเสร็จในเวลาที่จํากัด มีเสียงเบาๆ ดังขึ้นในใจวา “ทําไม
เจาไมอธิษฐานเผื่อคนที่อยูรอบขางเลา” ดิฉันจึงเลิกดูนาฬิกาขอมือและหันไปดูคน
ใกลเคียงที่ซื้อของแทน เห็นบางคนเครียด บางคนวิตกกังวลหรือผิดหวัง ดิฉันเริ่ม
อธิษฐานเผื่อคนที่เดินผานไปมาและสงยิ้มใหผูที่มองมาทางดิฉัน ในที่สุดพนักงานขาย
สินคาก็กลับมาและขอโทษที่หาใบสั่งสินคาของดิฉันไมพบ ดิฉันจึงตอบวา “ไมเปนไร”
แทนที่จะรูสึกผิดหวังหรือเครียด ดิฉันกลับรูสึกมีความสุขเพราะแนใจวาไดใชเวลา
ตามที่พระเจาทรงตองการ กวาจะทําเชนนั้นไดดิฉันตองยกเลิกแผนการของตนเอง
กอน จากนั้นจึงคอยทําตามรายการที่กําหนดไวโดยไมเครียดหรือรีบรอนแตอยางใด
เดี๋ยวนี้ถาดิฉันตองรอสิ่งใด ไมวาจะรอใหสัญญาณจราจรเปดไฟเขียว หรือรอ
ใหสมาชิกในครอบครัวแตงตัว ดิฉันสามารถทําใจใหผอนคลายและอธิษฐานเผื่อคน
รอบขางไดดวยความยินดีที่ตนเองพรอมยอมรับตามที่พระเจาทรงเตรียมให
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับ
ขอคิดสําหรับวันนี้
โอกาสที่ไดติดตอกับพระองค และขออยาให
วันนี้ขาพเจาจะตั้งใจ
ขาพระองคทั้งหลายยุงเกินจนไมมีเวลาฟง
อธิษฐานเผื่อผูอื่น
หรือติดตามพระองค ในพระนามพระเยซูตามที่พระเจาทรงนํา
คริสตเจา อาเมน
ดอนนา เอช. เอลิสัน (วอชิงตัน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน พนักงานรานคา
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ชางปนหมอ
24 ก.ค
2016
วันอาทิตย อาน เยเรมีย 18:1-11
พระเจาตรัสกับเยเรมียวา “ประชาอิสราเอลเอย เจาอยูในมือ
ของเราอยางดินเหนียวอยูในมือของชางหมอ” (เยเรมีย 18:6)
เรื่องพระเจาทรงสรางในปฐมกาลบทที่ 2 บอกวา พระเจาทรงสรางมนุษยดวย
ผงคลีดินและระบายลมปราณให มนุษยจึงมีชีวิตอยู พระองคทรงเปนพระผูสรางและ
เปนผูค้ําจุนชีวิตทั้งปวงในโลกนี้ เราเปนผูที่มีพระฉายาและลมปราณของพระเจาอยู
ภายใน
ในพระธรรมเยเรมียบอกวา พระเจาทรงเรียกเยเรมียใหไปที่บานชางปนหมอ
ทานไดเห็นชางปนคนหนึ่งนั่งทํางานอยูที่แปนเวียน เขาเอาหมอดินที่ปนเสียแลวมา
ปนใหเปนหมอใบใหม แลวพระวจนะของพระเจาตรัสกับเยเรมียวา “เราจะกระทําแก
เจาอยางที่ชางหมอนี้กระทําไมไดหรือ...เจาอยูในมือของเราอยางดินเหนียวอยูในมือ
ของชางหมอ” นี่ก็อีกครั้งที่พระเจาประทานคําสอนที่ทรงพลังใหโดยใชภาพการปน
ดินเหนียววา “เราจะกระทําแกเจาอยางที่ชางหมอนี้กระทําไมไดหรือ”
เราเปนผูที่พระเจาทรงสรางไวใหดีงามแตก็ดีไดไมเสมอไป ไมวาเราจะแตกราว
หรือเสียรูปทรงไปแลว เมื่ออยูในพระหัตถของพระเจาเราก็กลับงามขึ้นมาใหมไดอีก
เพราะพระเจาทรงปน ทรงกอและทรงสรางเราขึ้นใหมตามพระฉายาของพระองค
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดกอรางสราง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ชีวิตของขาพระองคทั้งหลายใหดีงามตาม
พระเจาทรงสรางขาพเจา
พระประสงคของพระองค ในพระนามพระตามพระฉายาของพระองค
เยซูคริสตเจา อาเมน
คริสโตเฟอร ยอบบ (เวอรจิเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน จิตรกร
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สงบใจดวยพระวจนะ

25 ก.ค
วันจันทร อาน สดุดี 46:1-11
2016
พระเจาทรงเปนที่ลี้ภัยและเปนกําลังของขาพระองคทั้งหลาย
เปนความชวยเหลือทีพ่ รอมอยูในยามยากลําบาก (สดุดี 46:1)
หลังจากการฝกอยางหนักเสร็จสิ้นแลว ดิฉันกระตือรือรนอยากกลับบานเต็ม
ประดา แตเพราะบนถนนหลวงมีจราจรคับคั่ง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ดิฉันจึงตองเลือกขับรถไปทางเสนอื่นแทน
การอานพระคัมภีรทุกวัน
ระหวางเดินทางจิตใจของดิฉันสงบเงียบ
จึงเริ่มคิดถึงวิธีที่พระเจาทรงดูแลเรา การเลือก ชวยใหขาพเจาระลึกไดวา
พระเจาประทับอยูดวย
ขับรถบนทางเลือกเชนนี้ทําใหดิฉันเริ่มเห็นสิ่ง
ใหมๆ ตอนที่ขับรถเขาทางโคงแหงหนึ่งดิฉัน
เห็นแมน้ําสีน้ําเงินสดใสไหลระยิบระยับระหวางหนาผาสูงชัน และเลือนหายเขาไปใน
ขอบฟาขางหนาโนน ทําใหครุนคิดถึงวิธีที่พระเจาทรงเรียกเราใหสงบใจแมอยูทามกลาง
ความเดือดรอน และจําขอพระคัมภีรที่เตือนเราใหเลิกคิดถึงเรื่องยุงๆ และทําใจให
จดจอที่พระสัญญาและการประทับอยูดวยของพระเจาแทน
ถาเราสรางนิสัยอานพระคัมภีร ทองจําไวและทบทวนสม่ําเสมอ พระวจนะของ
พระเจาที่นาอุนใจจะเขามาแทนที่ความวิตกกังวลของเรา
เมื่อใดที่ชีวิตประจําวันของเราตองการความหนักแนนและกําลังใจ พระวจนะ
เหลานั้นมีอยูใกลเสมอ แคเอื้อมมือก็ถึงแลว
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอใหความคิดและจิตใจของขาพระองคทั้งหลาย รําลึกถึง
พระวจนะของพระองคเพื่อจะไดวางใจใหพระองคทรงชวยผอนคลายความวิตกกังวลใจ
ขอบพระคุณที่ทรงรักและดูแลขาพระองค ขออธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนวา “ขาแต
พระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลาย ผูทรงสถิตในสวรรค ขอใหพระนามของพระองค
เปนที่เคารพสักการะ ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามพระทัย
ของพระองค... พระสิริเปนของพระองค สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
ลินดา โจ รีด (วอชิงตัน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังเดินทางไปทํางาน
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ลมยักษใหญ

วันอังคาร อาน 1 ซามูเอล 17:31-37
ดาวิดทูลตอไปวา “พระเจาผูท รงชวยกูขาพระบาทจาก
ขยุมเทาของสิงห และจากขยุมเทาของหมี จะทรงชวยกู
ขาพระบาทจากมือของคนฟลิสเตียคนนี้” (1 ซามูเอล 17:37)
ดาวิดเปนหนุมนอยที่เลี้ยงและดูแลฝูงแกะใหพนอันตรายจากสัตวอื่น เขาไมใช
นักรบผูเกรียงไกร ถึงจะตัวเล็กแตความเชื่อไมเล็กตาม เดี๋ยวนี้เขาพรอมเผชิญผูทาทาย
ที่ยิ่งใหญในชีวิตคือยักษใหญโกลิอัท ดาวิดไม
ขี้ขลาดตาขาวแตพรอมตอสูกับโกลิอัทแบบซึ่งหนา
ขอคิดสําหรับวันนี้
โดยใชแคสลิงและลูกหินกลมๆ เทานั้นเปนอาวุธ
ขาพเจาสามารถเผชิญ
อุปสรรคใดๆ ได เพราะ เขาไมจําเปนตองใชอาวุธอื่นใดเพราะมีพระเจาทรง
อยูดวยชวยรบกับศัตรู
พระเจาทรงชวยเหลือ
เราทุกคนตางก็ตองเผชิญการทาทายดวยกัน
ทั้งนั้น การทาทายบางอยางถาเล็กนอยเทานั้นก็ผานไปไดโดยงาย บางอยางยากขึ้นและ
อาจทําใหชีวิตผันแปรเพราะดูเหมือนเปนอุปสรรคขนาดใหญ แตเราสามารถยืนหยัด
มั่นคงและสูไดเพราะมีพระเจาประทับอยูดวย
ไมวาเราจะพบกับปญหาใหญโตขนาดไหน เชน ตกงาน สุขภาพมีปญหา หรือ
สูญเสียคนรักไป ถาเราเลิกใสใจในสถานการณเลวรายนั้นเสียและหันไปหาพระเจา
เราจะสามารถเอาชนะอุปสรรคดวยวิธีที่ไมคาดฝน พระเจาทรงชวยดาวิดใหเอาชนะ
โกลิอัทไดดวยลูกหินกลมๆ ไมกี่ลูกไดฉันใด พระองคก็จะทรงเผยใหเราเห็นวิธีเอาชนะ
สถานการณลําบากไดฉันนั้น
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูทรงสถิตในสวรรค โปรดประทานกําลังและความกลาแก
ขาพระองคทั้งหลายและขอทรงชวยเมื่อขาพระองคพบกับอุปสรรคอันใหญหลวง ใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คริสตีน เฮนเดอรสัน (เท็กซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังเผชิญอุปสรรคใหญหลวง
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“แมรูสึกสนุกดี”

27 ก.ค
2016

วันพุธ อาน สดุดี 100:1-5
จงใหทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจา (สดุดี 150:6)
ตอนผมทํางานอยูที่ประเทศมาเลเซีย คุณพอและคุณแมเปนมิชชันนารีที่ประเทศ
เซียราลีโอนในทวีปแอฟริกา ระยะสุดทายกอนทานจะเกษียณ ผมไดรับขาวจากพอวา
คุณแมเปนไขเลือดออกและคาดวาจะไมรอดชีวิต ทานสงคําอําลาครั้งสุดทายมาให
พี่สาวและผมวา “บอกทุกคนดวยวาแมรูสึกสนุกดี” แลวทานก็สิ้นใจที่โรงพยาบาลมิชชั่น
สําหรับบางคนแลวคําอําลาครั้งสุดทายเชนนี้ดูออกแปลกประหลาด แตผมรูวา
ความเชื่อของคุณแมทําใหทานมองไปขางหนาดวยจิตใจที่ตื่นเตน ทานใชชีวิตทั้งหมด
รับใชพระเจาดวยการเปนพยาบาลของคณะเมธอดิสตที่เซียราลีโอน ทานดําเนินชีวิต
ดวยความรักและสัตยซื่อยิ่งนัก คําอําลาครั้งสุดทายของทานแสดงใหผมเห็นวาทาน
มองไปขางหนาดวยความตื่นเตนที่จะไดมีชีวิตอยูในสวรรค
เราผูเปนคริสเตียนที่เต็มไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจึงรับใชผูอื่นดวย
ความรักและเมตตา ชีวิตของเราในโลกนี้เปนการผจญภัยที่นาตื่นเตนอยางหนึ่งเพราะ
เรามีพระเยซูเปนเจาชีวิต ความเชื่อทําใหเรามั่นใจวาแมจะมีความทุกขหรือโศกเศรา
เราทุกคนก็จะอยูเย็นเปนสุขดวยความรักของพระเยซู
ถาทําตามแบบอยางของคุณแมแลว เราจะยินดียอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
นําเราไปรับใชผูอื่นและสามารถมองไปขางหนาอยางจริงใจวาสวรรคคืออนาคตของเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดเผยให
ขาพระองคทั้งหลายทราบถึงความตื่นเตน
ขอคิดสําหรับวันนี้
ที่จะไดรับถาทําตามพระประสงคของ
การดําเนินชีวิตคริสเตียนเปน
พระองคและโปรดนําขาพระองคลุยผาน
การผจญภัยรวมกับพระคริสต
ชีวิตนี้ไปยังชีวิตนิรันดร ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
พอล จูบี (นอรฟอรค อังกฤษ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน มิชชันนารีที่ทํางานในแอฟริกา
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มองหาพระเจา

พฤหัสบดี อาน กันดารวิถี 13:26-14:9
คาเลบกลาวแกโมเสสวา “พวกเรามีกําลังสามารถ
ที่จะเอาชัยชนะได” (กันดารวิถี 13:30)
เมื่อโมเสสสงนักสืบ 12 คนไปสอดแนมในแผนดินที่พระเจาทรงสัญญาวาจะ
ประทานแกอิสราเอล พอพวกนักสืบกลับมาก็รายงานสิ่งที่พวกตนเห็นเปนเสียงเดียว
กันวา แผนดินนี้บริบูรณดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง แตก็มีคนที่นาเกรงกลัวปกครองอยู
นักสืบสิบคนสรุปวา พวกเราควรยกเลิกแผนการเขาไปยึดครองทั้งหมดเพราะ
คนที่นาเกรงกลัวเหลานั้น แตคาเลบและโยชูวาแยงวาพวกเขาควรเขาไปในดินแดน
อุดมสมบูรณที่พระเจาทรงสัญญาวาจะประทานให สองทานนี้ไดมองขามบางอยางไป
เชนนั้นหรือ แลวจะทําอยางไรดีกับทหารยามที่เฝาอยูปอมปราการและกําแพงที่สูงใหญ
นาเกรงขาม มีสิบคนมองขามบางสิ่งไปยกเวนคาเลบและโยชูวา ทั้งสิบคนนั้นไมเห็น
พระเจาอยูในสายตา แตคาเลบและโยชูวาเห็นวาพระเจาทรงเปนผูกําหนดผลลัพธที่
จะเกิดขึ้น จึงกลาวทบทวนปฏิบัติการของพระเจาที่ผานมาใหฟงและขอใหเชื่อวางใจ
ในพระสัญญาของพระองควาจะสําเร็จไดในอนาคต
ปญหาของโลกและการทาทายสวนตัวทําใหเราเตรียมพรอม แตบอยครั้งเราก็
เหมือนพวกนักสืบสิบคนนั้นที่มองไมเห็นวาพระเจาทรงประทับอยูกับเราในสถานการณ
ตางๆ ถาเราเห็นพระเจาอยูในสายตา เราจะเห็นสิ่งตางๆ ไดชัดขึ้น จึงสามารถกาวเขาสู
อนาคตดวยความมั่นใจ ถึงจะมีสัญญาณ
อันตราย แตเราก็วางใจใหพระผูเลี้ยงที่ดี
ขอคิดสําหรับวันนี้
นําหนาไป
วันนี้ขาพเจาจะคิดถึงความ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา เมื่อสถานการณ ซื่อสัตยที่ผานมาของพระเจา
ขางหนาดูเหมือนจะหนักหนาสาหัส โปรด
ใหขาพระองคทั้งหลายเชื่อมั่นในพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ซินเธีย วิดเมอร (นิวยอรก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ใหมีสันติสุขในโลกของเรา
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แข็งแรงขึ้น

29 ก.ค
วันศุกร อาน สดุดี 71:19-21
2016
พระองคผทู รงกระทําใหขาพระองคประสบความทุกขยากลําบาก
เปนอันมากจะทรงรื้อขาพระองคขึ้นมาอีก จากที่ลึกของโลก
พระองคจะทรงนําขาพระองคขึ้นมาอีก (สดุดี 71:20)
ดิฉันรูสึกตื่นตาตื่นใจเมื่อมองลอดหนาตางไปที่สวน เห็นสายฝนโปรยลงมาบน
ตนพืชสีเขียวสดและดอกของมันไมขาดสาย ใบไมที่หนาและแข็งแรงกวาดูเหมือนชู
ขึ้นสูน ้ําฝนได แตดอกที่บอบบางของมันสะบัด
ขอคิดสําหรับวันนี้
ไปทางโนนทีทางนี้ทีเหมือนกําลังสูกับหยาดฝนที่
วันนี้พระเจาทรงเรียก
หลนลงมาถูกกลีบดอก ลําตนของมันโนมลงเมื่อ
ขาพเจาใหหนุนใจใคร
ฝนโปรยลงมาไมขาดสาย
ในที่สุดเมื่อฝนหยุด แสงอาทิตยที่สาดสอง
ลงมาทําใหรูสึกอบอุน ความชื้นเริ่มระเหยไปทีละนอย ดอกไมที่บอบบางดูเหมือนจะ
สลัดน้ําฝนซึ่งถวงอยูทิ้งแลวกลับชูขึ้นมาใหมดูแข็งแรงและงดงามกวาเดิมเสียอีก
เราทุกคนตางเคยประสบพายุแหงชีวิตมาแลวดวยกันทั้งนั้น บางครั้งเรามีความ
เขมแข็งทนสูการทดลองตางๆ ได แตบางคราวเรารูสึกเหนื่อยออนที่ตองแบกบทเรียน
ของชีวิต พระเจาทรงรูดีวาเมื่อใดเราขาดความความมั่นคงและตองการกําลังเสริมจาก
พระองค ในยามเชนนี้เราสามารถแสดงความกรุณาแกผูอื่น แมจะไมรูวาการทดลอง
ของพวกเขาจะยาวนานแคไหน และหลังพายุสงบลงเราก็สามารถใหกําลังใจพวกเขา
ไดดวยความรักเพื่อสนับสนุนและชวยผูอื่นใหยืนอยูได แมสักนิดเดียวก็ยังดี
อธิษฐาน พระบิดาผูสถิตในสวรรค โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหปลอบใจผูอื่น
ดวยพลังเขมแข็งที่พระองคประทานให ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ริตา เจ. ฟลาเวอร-ออปดิก (ฟลอริดา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ชุมชนที่ประสบภัยแลง
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กระหายหาพระเจา

วันเสาร อาน สดุดี 42:1-11
กวางกระเสือกกระสนหาลําธารที่มีน้ําไหลฉันใด
ขาแตพระเจา จิตวิญญาณของขาพระองคก็กระเสือกกระสน
หาพระองคฉันนั้น จิตวิญญาณของขาพระองคกระหาย
หาพระเจา หาพระเจาผูท รงพระชนม (สดุดี 42:1-2)
กวางคอรคาเปนกวางขนาดเล็ก เพราะเปนสัตวทะเลทรายพวกมันจึงมีประสาท
สัมผัสกลิ่นไดดี สามารถไดกลิ่นน้ําที่อยูหางไกล
หลายกิโลเมตรและคนหาน้ําใตดินที่อยูลึกหลาย
ขอคิดสําหรับวันนี้
วันนี้ขาพเจาจะแสวงหา ศอก แตเมื่อพบแหลงน้ําดื่มแลวมันจะไมอยูที่ตรง
นั้นนานๆ เพราะตองเคลื่อนยายไปที่อื่นตอ พอ
พระเจาดวยวิธีใหม
หิวอีกกวางคอรคาจะหาน้ําจากแหลงอื่นดื่มเพื่อ
ไดอยางไร
ดับกระหายของพวกมัน
บางครั้งเมื่อชีวิตประจําวันของเราสะดวกสบายเกินไป เราจะคิดวาทุกสิ่งดีอยูแลว
แตถาไมแสวงหาพระเจาดวยวิธีใหมๆ เราอาจจะพลาดโอกาสที่จะเติบโตในความเชื่อ
และอาจจะพลาดบทเรียนที่ควรจะไดรับเมื่อรูวิธีติดตอกับพระเจาเทานั้นคือวิธีเดียว
สําหรับดับกระหายจากน้ําพุแหงชีวิต (ดู ยอหน 4:14)
เจากวางคอรคาขยันหาน้ําสะอาดดื่มฉันใด เราก็สามารถสละความสะดวกสบาย
ในชีวิตฝายวิญญาณเพื่อหาทางเติบโตขึ้นในความรูและพระคุณของพระเยซูเจา โดย
กระหายหาพระเจาทุกวันฉันนั้น
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดเตือนขาพระองคทั้งหลายใหเสาะหาพระองคในที่ใหมๆ
และไมพอใจแคคิดถึงคะนึงหาพระองคแบบเกาๆ จนไมรูจักโต โปรดใหขาพระองค
ไดดื่มน้ําแหงชีวิตใหมของพระองคทางพระเยซูคริสต ในพระนามของพระองค อาเมน
ฟรานซิสโก เดอ คัสโตร มาเรีย (ลูอันดา แองโกลา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน บรรดาผูที่ขาดน้ําสะอาดบริโภค
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ประตูหนึ่งปด

31 ก.ค
2016
วันอาทิตย อาน ยากอบ 5:13-18
จงชื่นบานอยูเสมอ จงอธิษฐานอยางสม่ําเสมอ จงขอบพระคุณ
ในทุกกรณี เพราะนี่แหละเปนน้ําพระทัยของพระเจาซึ่งปรากฏ
อยูในพระเยซูคริสตเพื่อทานทั้งหลาย (1 เธสะโลนิกา 5:16-18)
แพทยตรวจพบวาดอริสเพื่อนของดิฉันซึ่งเปนจิตรกรเปนโรคพารกินสันทําให
มือสั่นจนเธอทอแทไมอยากอยูเปนผูเปนคน คนในหมูบานของเราพลอยโศกเศราไป
กับเธอดวย ดอริสไมสามารถจัดนิทรรศการแสดงภาพน้ําตกและดวงอาทิตยอัสดงได
อีกตอไป เธอรองทูลพระเจาดวยความหมดหวังวา “พระเจาขา แลวขาพระองคจะมี
ประโยชนตอผูอื่นไดอยางไรอีก” ภายในหนึ่งสัปดาหก็มีคนจากวิทยาลัยมาติดตอให
ดอริสไปสอนวิชาวาดภาพแกนักศึกษา ทักษะการสอนของเธอชวยใหฝมือวาดของ
นักศึกษาพัฒนาขึ้นมาก คณบดีจึงขอใหเธอกลับไปสอนอีกในภาคเรียนตอไป
พระคัมภีรขอใหเราอธิษฐานขอบคุณพระเจาทุกกรณีที่เกิดขึ้นในชีวิต ไมวาจะ
มีความทุกขหรือความยินดี ความขัดแยงหรือแมแตสภาพอากาศ พระเจาทรงฟงและ
ทรงตอบคําอธิษฐานโดยที่เราไมรูตัวเปนบางครั้ง แตก็ทรงตอบทุกครั้งไป ชางนา
ขอบพระคุณพระองคยิ่งนักที่ทรงหวงใยดูแลปญหาของเรา และทรงชวยใหสามารถ
เอาชนะไดอยางนอยก็ทุกครั้งที่เราทูลขอ
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดทรงพระกรุณาให
มีบอยครั้งที่พระเจาทรง
ขาพระองคทั้งหลายยอมรับโอกาสใหมๆ ใน
ตอบคําอธิษฐานของเรา
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แบบไมคาดคิด
บารบารา คริสตวิทซ (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนที่เปนโรคพารกินสัน
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จากขางในไปถึงขางนอก

วันจันทร อาน 2 โครินธ 4:16-18
ขาแตพระเจา ขอทรงสรางใจสะอาดภายในขาพระองค
และฟนน้ําใจทีห่ นักแนนขึ้นใหมภายในขาพระองค (สดุดี 51:10)
ตามความคิดของผมแลว ในบรรดาเครื่องดนตรีทั้งหลายนั้นเสียงของทรอมโบน
ที่ทุมและนุมนวลไพเราะไมมีเครื่องใดปาน ถาดูแลรักษาอยางถูกตองแลวทรอมโบน
จะอยูไดนานไปจนชั่วชีวิต เมื่อเร็วๆ นี้ผมไดทรอมโบนที่ถูกทอดทิ้งมาเครื่องหนึ่งซึ่ง
ทองเหลืองถูกสนิมกัดกรอนจากขางใน ถาทะลุถึงขางนอกเมื่อใดทรอมโบนเครื่องนั้น
ก็ตองถูกโละทิ้ง เพราะเสียหายจนเกินแก
ถึงรางกายของคนเราจะไมขึ้นสนิม แตก็เปนโรคตางๆไดงายดาย ไมชาก็เร็ว
เราจะพบวารางกายของเรานั้นออนแอขนาดไหน อัครสาวกเปาโลบอกเราใหรูวาถึง
รางกายภายนอกของเรากําลังทรุดโทรมไป แตจิตใจภายในนั้นก็ยังคงจําเริญขึ้นใหม
ทุกๆ วัน การอธิษฐาน อานพระคัมภีรและมีใจปรารถนาทําใหพระเจาพอพระทัยจะ
ชวยพัฒนาชีวิตแหงความเชื่อและวางใจของเราใหเติบโตขึ้นได ถาบํารุงเลี้ยงจิตวิญญาณ
ใหดีเราจะมีชีวิตนิรันดร แตถาละเลยไมดูแลก็จะถูกวิถีฝายโลกกัดกรอนจนผุพัง
เครื่องทรอมโบนที่ผุแลวไมมีหวังจะซอมได แตถาจิตวิญญาณของเรา “ผุแลว”
ไมจําเปนตองซอม พระเจาทรงสัญญาวาถาเราสารภาพบาปของเราและกลับใจใหม
พระองคทรงจะใหอภัยและฟนจิตวิญญาณใหเราใหม (ดู 1 ยอหน 1:9)
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ความรักและเมตตาของพระองค โปรดชวย
ใหขาพระองคทั้งหลายบํารุงรักษาจิตวิญญาณ พระเจาทรงฟนจิตวิญญาณ
ของขาพเจาทุกวัน
ของขาพระองคใหดีขึ้นโดยใชเวลากับพระองค
ทุกวัน ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เจคอบ ชไนเดอร (แมรีแลนด)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักดนตรี
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ไมไดอยูเดียวดาย

2 ส.ค
วันอังคาร อาน อิสยาห 53:1-6
2016
ทานไดแบกความเจ็บไขของเราทั้งหลายและหอบ
ความเจ็บปวดของเราไป กระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือวา
ทานถูกตี คือพระเจาทรงโบยตีและขมใจ (อิสยาห 53:4)
ตอนที่ลูกสาวของดิฉันเรียนอยูช ั้นประถมปที่หา แพทยตรวจพบวาเธอเปนโรค
กระดูกสันหลังคด ตองเขาเผือกพลาสติกดามไวตลอดเวลา เธอตื่นขึ้นกลางดึกและ
รองดวยความเจ็บปวดบอยๆ เมื่อดิฉันพาไป
หาหมอ หมอบอกวาโรคกระดูกสันหลังคด
ขอคิดสําหรับวันนี้
ไมไดทําใหปวดอยางที่ลูกสาวกําลังเปนอยู
ขาพเจาจะรูไดอยางไรวา
เราจึงไมทราบวาอะไรทําใหเธอรองคร่ําครวญ
เมื่อใดขาพเจาเจ็บปวด
และไมเขาใจวาเธอเจ็บขนาดไหน
พระเจาทรงประทับดวย
หลังจากนั้นอีกหลายปแพทยตรวจพบวา
ดิฉันเปนโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบและหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม เมื่อดิฉันพบ
ความเจ็บปวดดวยตนเอง จึงเขาใจความเจ็บปวดของลูกสาวและขอโทษซึ่งแตกอน
ไมเขาใจความเจ็บปวดของเธอ
ดิฉันเขาใจความเจ็บปวดของลูกสาวดีขึ้นเพราะประสบดวยตนเองฉันใด ดิฉันก็
เขาใจไดวาพระเจาทรงเขาใจความเจ็บปวดของดิฉันไดดีฉันนั้น เพราะพระเยซูทรง
บังเกิดเปนมนุษยเหมือนเรา พระองคจึงทรงเขาใจความทุกข ความโศกเศรา และ
ความสูญเสียของเราดี เพราะพระผูชวยทรงประทับอยูดวยทุกครั้งที่เราถูกทดลอง
เมื่อมีผูอื่นทนทุกขลําบากเราจึงสามารถบอกขาวดีใหเขาทราบไดวา เมื่อเรามีความ
ทุกขยากเราจะไมอยูเดียวดาย พระเจาทรงรวมทุกขกับเราเสมอ
อธิษฐาน พระเจาผูทรงพระกรุณา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหเห็นใจผูอื่น และ
เปนตัวแทนของพระคริสตอยูเปนเพื่อนกับคนมีความทุกข ขอทรงเตือนใจใหรูวาพระองค
ทรงอยูดวยทุกครั้งที่ขาพระองคทั้งหลายถูกทดลอง ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แจกกี โรส-ทักเกอร (จอรเจีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เปนโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
37

3 ส.ค
2016

ตอนรับคนแปลกหนา

วันพุธ อาน เลวีนิติ 19:32-37
เมื่อ...เราเปนแขกแปลกหนา ทานก็ไดตอนรับเราไว
(มัทธิว 25:35)
ขณะเดินไปตามถนนที่บานเกิดเมืองนอน ดิฉันเห็นคนหนาใหมๆ ที่เพิ่งเขามา
ถึงสหราชอาณาจักร พวกเขาพูดภาษาของ
เราไดงูๆ ปลาๆ และมีขนบประเพณีของตนเอง
ขอคิดสําหรับวันนี้
วันนี้ขาพเจาจะตอนรับใคร ชาวบานถามกันวา “ทําไมคนเหลานี้ตองมา
ในนามของพระคริสต
อยูที่นี่ ทําไมไมอยูในประเทศของตนเอง”
เพื่อนคนหนึ่งซึ่งเคยเปนมิชชันนารีใน
ประเทศที่การประกาศพระกิตติคุณเปนเรื่องผิดกฎหมายแนะนําเราใหเห็นวาที่พวกเขา
มาอยูกับเราเชนนี้เปนโอกาสดีที่พระเจาทรงเปดใหเราไดเปนเพื่อนกับคนแปลกหนา
และนําพวกเขามาเชื่อในพระคริสต
พระเจาทรงบัญชาพวกอิสราเอลใหปฏิบัติตอคนแปลกถิ่นที่เขามาอยูทามกลาง
พวกเขาราวกับลูกหลาน เมื่อพระเยซูยังเล็กอยูก็ทรงเคยเปนผูลี้ภัยในประเทศอียิปต
ถาเปนเราจะตอนรับครอบครัวของพระองคไหม
คริสตจักรของเราไดเริ่มเปดสอนภาษาอังกฤษสัปดาหละครั้งมาหลายปแลว มี
หลายคนมาเรียนและติดตอกับเรา มีคนใหมๆ เขารวมในเทศกาลของคริสตจักร มี
บางคนกําลังรับเชื่อพระคริสต ถาเราเชื่อฟงองคพระผูเปนเจาแลว เราจะยินดีตอนรับ
คนแปลกหนาเหมือนที่เราอยากใหเขาตอนรับเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอทรงเปดใจขาพระองคทั้งหลายตอนรับคนแปลกหนาที่
อยูทามกลางขาพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
มาเรียน เทิรนบูลล (ลิเวอรพูล อังกฤษ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูอพยพในประเทศของเรา
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ปรับปรุงชีวิต

4 ส.ค
พฤหัสบดี อาน โรม 12:1-2
2016
จงมีจิตใจกระตือรือรนดวยพระวิญญาณ
จงปรนนิบัติองคพระผูเ ปนเจา (โรม 12:11)
ผมเขาฝกออกกําลังกายสัปดาหละสามครั้ง ใชเวลาเตนแอโรบิกและยกน้ําหนัก
เพื่อเพาะกลามและออกกําลังกาย การฝกบางอยางยากที่จะไมทําตามที่ครูสอน ผมมี
ปญหาเรื่องการฝกยกน้ําหนักทาตางๆ ซึ่งบางทาผมทําไมไดจึงตองพยายามปรับปรุง
แตถาไมตั้งใจใชเวลาและฝกอยางสม่ําเสมอ ผมจะไมไดประโยชนเต็มที่จากการฝก
หลักการเชนเดียวกันนี้ใชสําหรับชีวิตฝายวิญญาณไดดวย ผมพยายามอยาง
หนักเพื่อสรางความเชื่อใหเขมแข็ง โดยตั้งใจออกกําลังดวยการศึกษาพระคัมภีรและ
อานหนังสือเสริมสรางศรัทธา พยายามสังเกตผูคนที่อยูลอมรอบและหาโอกาสเปน
พยานเรื่องความรักของพระเจาโดยปฏิบัติตนใหคนเหลานั้นเห็นเปนแบบอยาง ผมไป
โบสถ เขาเรียนรวีวารศึกษาและเขารวมกลุมคริสเตียนที่มีความรับผิดชอบเปนประจํา
ผมอานพระคัมภีรและภาวนาธิษฐานทุกเชา และเปรียบเทียบสิ่งที่อานกับชีวิตประจําวัน
ของผมเสมอ
แมจะฝกอยางดี แตบางครั้งผมก็มีปญหาเรื่องความเชื่อและกําลังปรับปรุงอยู
ยิ่งใชเวลาศึกษาและหาทางทํางานของพระเจามากขึ้นเทาไร ผมก็ยิ่งดําเนินชีวิตเปน
สาวกตามที่ผมเลือกไวไดมากขึ้นเทานั้น
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูทรงเมตตา โปรดชวย
ขาพเจาจะปนแตงชีวิต
ขาพระองคทั้งหลายใหมองเห็นและเลือกทํา
ของตนเองดวยการศึกษา
ตามน้ําพระทัยเพื่อปรับปรุงชีวิตของขาพระองค
และฝกปฏิบัติตน
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
รูเบน จี. การซา (เท็กซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังหาทางมีสัมพันธที่ดีกับพระเจา
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กําจัดความคิดชั่ว

วันศุกร อานมาระโก 4:3-9
ขอจงใครครวญถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่นานับถือ สิ่งทีย่ ุติธรรม
สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่นารัก สิ่งทีท่ รงคุณ คือถามีสิ่งใดที่ล้ําเลิศ
สิ่งใดที่ควรแกการสรรเสริญ ก็ขอจงใครครวญดู (ฟลิปป 4:8)
หลังจากฝนตกหนักเมื่อเร็วๆ นี้ ดิฉันรีบเขาไปทํางานในสวนโดยไมชักชา และ
ไมตองใชเวลารดน้ํามากนักแมจะเปนฤดูรอนที่อบอาว ตนพืชในสวนของดิฉันเจริญ
งอกงาม ยิ่งวัชพืชดวยก็ยิ่งโตเร็วกวา ดูเหมือนมันจะโตเร็วกวาพืชสวนถึงสองเทาและ
คลุมไวมิด
ความคิดของดิฉันก็เหมือนกับสวนครัว ความคิดทางลบดูเหมือนจะโตเร็วกวา
ทางบวกและมีพลังมากกวาดวย ดิฉันตองขยันถอนความคิดที่ไมดีทิ้งแบบขุดราก
ถอนโคนเหมือนกําจัดวัชพืช กอนที่มันจะครอบงําความคิดของดิฉันไวหมด
ดิฉันพบวาวิธีดีที่สุดในการกําจัดวัชพืชทางความคิดของดิฉันคือ ตองเริ่มตน
วันใหมดวยการตั้งใจอานพระคัมภีรและอธิษฐาน สิ่งที่ตองทํากอนอื่นใดในตอนเชา
ก็คือ ตองใสใจในความจริงของพระเจาที่เปนเหมือนโลปองกันภัยไปตลอดวัน ถา
ความคิดชั่วเกิดขึ้นเมื่อใด พระสัญญาของพระเจาจะชวยสะกิดดิฉันใหรูตัว และจะ
ประทานจิตใจที่เขมแข็งใหจดจออยูกับความจริงของพระองค
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ประทานพระวจนะแหงความจริง เพื่อชี้นํา
การซึมซับความจริงของ
พระเจาทําใหความคิด
ขาพระองคทั้งหลายใหทําตามพระประสงคของ
ของขาพเจาปลอดโปรง
พระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แซนดี สตอรี (นอรธคาโลไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ชาวสวน
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มั่นคงในการอธิษฐาน
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วันเสาร อาน ลูกา 18:1-8
จงอธิษฐานวิงวอนทุกอยาง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา
ทั้งนี้จงระวังตัวดวยความเพียรทุกอยาง จงอธิษฐาน
เพื่อธรรมิกชนทุกคน (เอเฟซัส 6:18)
โรคปอดบวมทําใหสุขภาพของคุณแมเสื่อมลง ทุกคืนเราคาดกันวาจะแยลงไป
อีก ทานไอตลอดคืน อาการไอของทานทั้งลึก
ขอคิดสําหรับวันนี้
และนากลัว เพราะเห็นทานไอทุกวันมานานกวา
สามปแลวทําใหผมสงสัยวาทําไมคนดีๆ ถึงตอง ขาพเจาจะหมั่นอธิษฐาน
ทนทุกขทรมานดวย ทานไปโรงพยาบาลหลาย
แหงเพื่อรับยารักษาโรคแตสุขภาพของทานมีปญหาซับซอนเพราะเปนโรคตับอักเสบ
เบาหวานและความดันโลหิตสูงดวย
แตทาทีของทานนั้นนาประหลาดใจ คือแทนที่จะโอดครวญ ทา นกลับใชเวลา
อธิษฐานอยางรอนรน ขณะที่กําลังตอสูกับอาการไออยางรุนแรงและถี่ขึ้นอยูนั้น ทาน
อธิษฐานขอใหหายโรค แลววันนั้นก็มาถึง
การหายโรคดวยอํานาจการอธิษฐานของทานทําใหเรามีกําลังใจมาก เดี๋ยวนี้ก็
ผานมาแลว 4 ป คุณแมยังคงหายจากโรคปอดบวม ทานสามารถนอนหลับอยางมี
ความสุข ไมมีอาการไอและชื่นชมยินดีที่พระเจาทรงรักษาทานใหหายดี
ในพระคัมภีรขอที่อางถึงขางบนนี้ เปาโลขอใหเราอธิษฐานดวยความพากเพียร
แมความเจ็บปวยหรือสถานการณตางๆ จะนําความเสียหายมาให แตถาเราอธิษฐาน
ไมลดละ พระเจาทรงไดยินและจะประทานความรักโอบอุมเราไว
อธิษฐาน พระบิดาผูทรงรักษาโรค โปรดกระพือจิตใจขาพระองคทั้งหลายใหรอนรน
และหมั่นเพียรอธิษฐานเผื่อทุกคนที่เจ็บปวย ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
นวาคุช อีเมกา (ลากอส ไนจีเรีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ทนทุกขเพราะปวยหนัก
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ทรงเลือก

วันอาทิตย อาน อิสยาห 43:1-6
ทานทั้งหลายเปนชาติที่พระองคทรงเลือกไวแลว เปนพวก
ปุโรหิตหลวง เปนประชาชาติบริสุทธิ์ เปนชนชาติของพระเจาโดยเฉพาะ
เพื่อใหทานทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค... (1 เปโตร 2:9)
“เราเลือกลิซา” “เราตองการเด็บบี” “ซูซาน” “แจนิส” ดิฉันไดยินเสียงเรียกชื่อ
คนโนนคนนี้เพื่อแบงเพื่อนรวมชั้นออกเปนทีม
ขอคิดสําหรับวันนี้
ตางๆ นักเรียนหญิงที่วิ่งไปเขาทีมของตนตาง
ทุกคนอยูในทีมของพระเจา ก็หัวเราะและตบมือดวยความตื่นเตนนอกจาก
ดิฉัน ตั้งแตโตขึ้นมาดิฉันเลนกีฬาไมเกงเลย
สักอยาง เพราะเปนคนเงอะงะดิฉันจึงอยูในกลุมสุดทายที่ถูกเลือกเสมอ
ขณะที่ยืนอยูคนเดียวรอใหหัวหนาทีมเลือก ดิฉันรูสึกราวกับวาแตละนาทีเนิ่น
นานเปนชั่วโมงและปรารถนาเหลือเกินใหตนเองเปนที่ยอมรับของใครๆ วันที่เรียนจบ
ชั้นมัธยมปลายดิฉันดีใจที่สามารถเก็บความเจ็บปวดนี้ไวเบื้องหลังได
ไมวาประสบการณในการแขงกีฬาโรงเรียนของเราจะเปนอยางไร เมื่อพระเจา
ทรงเรียกชื่อเรานั้น ไมมีใครสักคนรูสึกวาตนเปนคนไมพึงประสงค ถูกทอดทิ้งหรือ
ถูกปฏิเสธ ไมนาเชื่อวาพระเจาจะทรงเลือกเราแตละคนเขารวมในทีมรวมดาราของ
พระองค เราไมจําเปนตองมีความสามารถพิเศษเพื่อจะไดตําแหนงหรือตองยืนอยูขาง
สนามรอวาเมื่อใดจะถูกเลือก พระบิดาทรงเลือกเราแลวตั้งแตกอนเกิดและจะทรง
สนับสนุนเราใหตอสูคูแขงคือความบาปและความตาย ที่เราดีเราเกงไดก็เพราะไดรับ
พระพรพรอมกับเสรีภาพที่จะเขารวมทีม และมั่นใจวาพระเจาจะไมทรงปฏิเสธเรา เรา
เปนลูกรักของพระเจา เราจะสนับสนุนกันและกันใหเขาสูเสนชัย
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค โปรดใหขาพระองคทั้งหลายรําลึกเสมอวา
พระองคทรงเลือกขาพระองคทุกคนเขารวมทีมของพระองค ทูลในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ไฮดี กอล (โอเรกอน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ถูกทอดทิ้ง
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ภาพสะทอน

วันจันทร อาน ฟลิปป 4:4-9
“จงนิ่งเสีย และรูเถอะวา เราคือพระเจา” (สดุดี 46:10)
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กอนถึงฤดูหนาวผมกับภรรยาออกเดินทางทองเที่ยว สีสันของฤดูใบไมรวงชาง
งดงามอยางนาอัศจรรย เราซึมซับความงามของธรรมชาติที่พระเจาทรงสรางและเริ่ม
เฝาดูพนังกั้นน้ําขนาดเล็กขางถนน เราตื่นเตนที่ไดเห็นภาพตนไมและเนินเขาสะทอน
อยูใ นบริเวณที่น้ําสงบนิ่ง
พระคัมภีรมีมากมายหลายขอพูดถึงวิธีที่เราจําเปนตองสะทอนภาพพระคริสต
ในโลก คือใหสะทอนภาพพระคริสตในชีวิตของเราใหโลกเห็น หลายปมาแลวผมไดยิน
เพื่อนคริสเตียนหลายคนพูดกันบอยๆ วาการทําเชนนั้นในโลกที่กําลังวุนวายไมงาย
เลย เห็นทีเราตองหันมาพิจารณาภาพสะทอนในน้ํากันใหม เพื่อจะไดเขาใจวาภาพ
สะทอนที่สมบูรณนั้นยอมเกิดขึ้นในความนิ่งสงบจริงๆ เทานั้น ถาเราตองการรูจัก
พระคริสตใหดีขึ้นและสะทอนพระองคให โลกเห็นแลว เราตองเริ่มจากการสงบนิ่ง
และแสวงหาสันติสุขเหนือความเขาใจในใจของเรากอน โดยวิธีนี้แหละเราจึงสามารถ
แบงปนสันติสุขแกชาวโลกดีขึ้นได
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดใหใจของ ขาพเจาจะสะทอนพระคริสต
ขาพระองคทั้งหลายสงบเพื่อจะพบสันติสุข
ใหโลกเห็นทุกวันไดอยางไร
ของพระองคดวยตนเองกอนจึงจะแบงปน
แกคนที่อยูรอบตัวขาพระองคได ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
กาวิน เลเวอรตัน (เวสเทิรนเคฟ แอฟริกาใต)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อแสวงหาสันติสุขของพระคริสต
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โดยพลังของพระเจา

วันอังคาร อาน มัทธิว 26:69-75
พระเยซูตรัสวา “ทานคือเปโตร และบนศิลานี้ เราจะ
สรางคริสตจักรของเราไว และพลังแหงความตาย
จะมีชัยตอคริสตจักรนั้นหามิได” (มัทธิว 16:18)
พระเยซูตรัสแกเปโตรวาทานจะเปน “ศิลา” รากคริสตจักรของพระองค แตถา
อานพระคัมภีรโดยตลอดแลวเราจะพบวาเปโตรมีจุดออนหลายอยาง บอยครั้งทานจะ
พูดโดยไมคิดใหรอบคอบเสียกอน ทานเปนคนหุนหันพลันแลนและไมสุภาพตอคน
รอบขาง ทานเปนสาวกคนที่ใชดาบตัดใบหูทาสของมหาปุโรหิตขณะที่พวกเขาเขามา
จับพระเยซูในสวนเกทเสมนี
เปโตรเคยพูดวาทานจะยอมตายดีกวาที่จะปฏิเสธพระเยซู แตพระองคทรงทํานาย
วาเปโตรจะปฏิเสธพระองคสามครั้งกอนพระองคจะถูกตรึงบนกางเขน
แมพระเยซูจะทรงตระหนักถึงความบกพรองตางๆ ของเปโตรดี แตก็ทรงเห็นใจ
จริงของทานและทรงรูวาเปโตรจะทํางานใหญหลายอยางเพื่อแผนดินของพระเจา
เราทุกคนตางก็มีความบกพรองหลายอยางและลมเหลวในการดําเนินชีวิตเปน
สาวกที่ดีของพระคริสตยูบอยครั้ง ถาเกิดเรื่องเชนนั้นขึ้น เราตองไมคิดวาพระเจาจะ
ทรงใชเราไมได โดยพระเดชานุภาพของพระเจา เราจะสามารถทํางานที่พระองคทรง
ใชใหเราทําไดจนสําเร็จ
อธิษฐาน พระเจาขา ขอใหขาพระองคทั้งหลาย
ขอคิดสําหรับวันนี้
จําใสใจเสมอวาขาพระองคทํางานที่พระองคทรง วันนี้ขาพเจาสามารถพึ่ง
พลังของพระเจาได
ใชใหทําไดเพราะพึ่งพลังของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แคโรล กูดแมน ไฮเซอร (เค็นทักกี้)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่รูสึกวาตนเองเปนคนไรคา
44

ทําบางอยาง

10 ส.ค
วันพุธ อาน โยชูวา 1:1-9
2016
จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจา
จะไดระวังที่จะกระทําตามขอความทีเ่ ขียนไวนั้นทุกประการ
แลวเจาจะมีความจําเริญ และเจาจะสําเร็จผลเปนอยางดี (โยชูวา 1:8)
ผมกับวิลเลียมเปนอนุศาสกของโรงพยาบาลดวยกัน วันหนึ่งเราแบงปนกันวา
พระคัมภีรขอโปรดของเราคือขอไหน ของวิลเลียม
ขอคิดสําหรับวันนี้
คือโยชูวา 1:8 ขณะที่คุยกันเขาถามวา “คุณรูไหม
วันนี้ขาพเจาจะเปน
ทําไมผมชอบขอนี้” เพราะเปนขอแรกที่ดลใจใหผม
ทําบางสิ่ง ทําใหผมอยากทองจําขอพระคัมภีรมากขึ้น
สาวกไดอยางไร
และทําใหผมอยากคิดถึงและศึกษาพระวจนะของ
พระเจา เพราะอยากรูวาความจําเริญและผลสําเร็จของพระเจาคืออะไร
ทีแรกผมคิดวาเขาเปนคนเห็นแกตัว เพราะความจําเริญและผลสําเร็จในโลก
ทุกวันนี้บอยครั้งจะเปนเรื่องของวัตถุนิยม แตพอรูจักวิลเลียมมากขึ้นจึงรูวาชีวิตใน
พระคริสตของเขาหยั่งรากลึกในพระคัมภีร เกือบทุกครั้งที่เราพบกันผมเห็นเขากําลัง
อานพระคัมภีรจนสามารถทองจําไดหลายรอยขอ สําหรับวิลเลียมแลว พระธรรมโยชูวา
1:8 ไมใชการแสวงหาความจําเริญและความสําเร็จฝายโลก เขารูวาความจําเริญและ
ความสําเร็จของพระเจาคือการเปนสาวกที่ดีและความเลื่อมใสศรัทธาพระคัมภีร
พระวจนะของพระเจาที่ดลใจเพื่อนรวมงานของผมเปนขอเดียวกับที่ดลใจให
โยชูวาพาประชาชนของพระเจาขามแมน้ําจอรแดนเขาแผนดินพระสัญญา การทองจํา
ขอพระคัมภีรชวยใหเราแสวงหาความจําเริญและความสําเร็จของพระเจาในการเปน
สาวกทั้งกลางวันและกลางคืน พระวจนะของพระองคชวยดลใจและเสริมพลังเราผู
เปนสาวกใหทําบางสิ่ง
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดปลุกขาพระองคทั้งหลายใหตื่นเตนยินดีในการเปน
สาวกและเสริมพลังขาพระองคผานทางพระวจนะเพื่อใหทํางานของพระองคในโลกนี้
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
วอลต แกเรตต (อารคันซอ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน อนุศาสกของโรงพยาบาล
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ผูเล็กนอยที่สุด

พฤหัสบดี อาน มัทธิว 25:34-40
“การอดอาหารอยางนี้ไมใชหรือทีเ่ ราตองการคือ...
ที่จะปนอาหารของเจาใหกับผูห ิว และนําคนยากจนไรบาน
เขามาในบานของเจา” (อิสยาห 58:6-7)
มารการิตา บารเรียนโตส โตขึ้นมาบนภูเขา เธอเลี้ยงแพะและอาศัยอยูกับพี่นอง
เจ็ดคนในบานที่กอดวยดิน เวลารับประทานทานอาหารแมจะวางจานพิเศษใบหนึ่งไว
บนโตะ เมื่อมีใครถามแมจะตอบวา “สําหรับพระเจา”
ขอคิดสําหรับวันนี้
วันหนึ่งมีคนเดินทางที่หิวโหยคนหนึ่งมาที่หนาบาน
วันนี้พระเจาทรงเรียก
ทานจึงใหเชิญเขามารับประทานดวยกันที่โตะอาหาร
ขาพเจาใหชวยใคร
ทุกคนจึงเขาใจสิ่งที่แมสอน เมื่อมารการิตาซึ่งเปน
ลูกคนโตหนีความยากจนไปอยูในเมือง เธอเขาไปอาศัยอยูในบานเอื้ออารีแหงหนึ่ง
เหมือนกับอีกหลายคนที่มาอยูกอน เดี๋ยวนี้มารการิตาเปนนักสังคมสงเคราะหและ
อาสาสมัครทํางานที่บานเอื้ออารีแหงหนึ่งในกรุงบัวโนสไอเรสซึ่งทําพันธกิจดูแลพวก
เด็กๆ และผูใหญที่ยากจนมาก
ประสบการณทั้งหมดนี้มารการริตาทําตามตัวอยางของแมที่สอนใหมีชีวิตอยูดวย
ความเอือ้ อารีและทําทุกสิ่งเพื่อพระเจา แผนดินสวรรคสรางขึ้นโดยคนแบบมารการิตา
นี่แหละ ถาเราทําตามแบบอยางแมของมารการิตาแลว เราจะเต็มไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และจะสะทอนการกระทําของพระเยซูดวยการปรนนิบัติบรรดา “คนต่ําตอย”
ที่สุด (มัทธิว 25:40)
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดประทานดวงตาที่มองเห็นพระประสงคและพระคุณของ
พระองคเพื่อจะไดติดตามพระองคไป อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ฮิวโก เอน. เออรคูลา (บัวโนสไอเรส อาเจนตินา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักกิจกรรมดานสังคมสงเคราะห
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พักหายเหนื่อย

12 ส.ค
2016

วันศุกร อาน มัทธิว 11:28-30
สาธุการแดองคพระผูเ ปนเจา
ผูท รงค้ําชูเราทั้งหลายอยูทุกวัน (สดุดี 68:19)
ฤดูรอนที่ผานมาเกิดพายุลูกเห็บตกทําลายหลังคาบานของเราเสียหาย เมื่อถึง
เวลาเปลี่ยนหลังคาบานใหมเราสั่งกระเบื้องมุงหลังคามาหลายกลอง รถไดยกกระเบื้อง
ทั้งกลองขึ้นบนหลังคา บนนั้นมีคนงานหลายคนทยอยกันขนกระเบื้องออกจากกลอง
กระจายไปไวขางบน ดิฉันจึงถามสามีวาทําไมไมเก็บทั้งกลองไวที่เดียวกันเลย เขาบอก
วา “แตละกลองหนัก 70 ปอนด ถาวางไวในที่แหงเดียวเกรงวาคานค้ําหลังคาจะรับ
น้ําหนักไมไหว แลวจะหักทะลุเพดานลงมา”
น้ําหนักของกลองกระเบื้องทําใหดิฉันคิดถึงภาระหนักที่บางครั้งเราแบกไวไมวา
จะเปนเรื่องความสัมพันธ การเงิน สุขภาพหรือธุรกิจประจําวัน ความพยายามจะรับมือ
เรื่องตางๆ ไวคนเดียวนั้นยอมหนักเกินไปเสมอทําใหดิฉันออนแรงและทําอะไรไดไม
คอยดีเทาไรนัก
พระเยซูทรงเตือนเรามิใหทําคนเดียว เพราะความกลัว ความวิตกหรือการทดลอง
จะถวงเราใหออนแรง ถาเราเหน็ดเหนื่อยจากการแบกภาระหนักเมื่อใด พระองคทรง
เชิญเราแตละคนใหไปหาพระองคและทรงใหสัญญา
ขอคิดสําหรับวันนี้
ที่วางใจไดเสมอวาเราจะหายเหนื่อยเปนสุข
พระเจาทรงพรอมเสมอ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค
ที่จะแบงเบาภาระหนัก
ทั้งหลายใหวางภาระไวกับพระองคและรําลึกวา
ของขาพเจา
พระองคทรงรักขาพระองคมากแคไหน อาเมน
มารลีน บริกส (เซาธดาโกตา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนไรที่อยูอาศัย
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เปนมิชชันนารี

วันเสาร อาน 1 เปโตร 4:12-16
ถาผูใดถูกการรายเพราะมีชื่อวาเปนคริสตชน
ก็อยาใหผนู ั้นมีความละอายเลย แตใหถวายพระเกียรติ
แดพระเจาเพราะชื่อนั้น (1 เปโตร 4:16)
คําวา “มิชชันนารี” ทําใหคิดถึงภาพการเดินทางไปเผยแพรพระวจนะของพระเจา
ที่ตางประเทศ ดิฉันไดรับแรงบันดาลใจจากจดหมายของบรรดามิชชันนารีที่พูดถึง
วิธีตางๆ ที่พวกเขารับใชพระเจาดวยการรับใชผูคนที่อยูรอบขาง
แตการเปนมิชชันนารีนั้นเราไมจําเปนตองยายไปอยูประเทศอื่น ดิฉันสามารถ
เปนไดดวยการแบงปนขาวดีใหกับเพื่อนบานใกลเคียงฟง สิ่งสําคัญของการประกาศ
ขาวดีนั้นไมใชวาเราจะอยูที่ไหน แตเปนความเต็มใจเผยแพรพระวจนะของพระเจา
ตางหาก เรามีความเชื่อพอหรือไมถาจะทูลขอและวางใจใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
ชวยเมื่อเกิดความกลัว ความไมสะดวกสบายและรูสึกไมปลอดภัยในการแบงปนขาวดี
แกผูอื่น
ในอดีตดิฉันเคยกลัวเหลือเกินวา ถาบอกใหรูวาดิฉันเปนคริสเตียนจะถูกคน
ใหญคนโตปฏิเสธ การหลบหนาจากสถานการณตางๆ เชนนั้นดูจะงายกวาที่เชื่อแบบ
กลาๆ กลัวๆ วาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงดูแลดิฉันใหตลอดรอดฝงไดหรือไม แต
ดิฉันพบวาการอธิษฐาน อานพระคัมภีรและความเชื่อที่เจริญขึ้นชวยใหเรามั่นใจใน
การแบงปนความรูเรื่องพระคริสตได ไมวาจะอยูในโลกกวางหรืออยูที่มุมเล็กๆ ใน
บานเมืองของเรา
อธิษฐาน พระบิดาเจา โปรดใหอภัยที่
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคทั้งหลายลังเลใจไมกลาเลา
บริเวณที่ขาพเจายืนอยูนี่แหละ
เรื่องของพระองคใหผูอื่นฟง โปรดให
ขาพระองคกลาแบงปนขาวดีของพระองค คือสนามประกาศของขาพเจา
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
มารกี ฮารดิง (แมรี่แลนด)
เปาหมายของคําอธิษฐาน บรรดามิชชันนารี
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ความเที่ยงตรงของพระองคใหญยิ่งนัก 14 ส.ค

วันอาทิตย อาน เพลงคร่ําครวญ 3:19-23 2016
ความรักมั่นคงของพระเจาไมเคยหยุดยั้ง และพระเมตตา
ของพระเจาไมมีสิ้นสุด เปนของใหมอยูทุกเวลาเชา
ความเที่ยงตรงของพระองคใหญยิ่งนัก (เพลงคร่ําครวญ 3:22-23)
บางครั้งผมรูสึกทอเพราะตองรับผิดชอบงานหลายอยางและมีครอบครัวดวย
บางครั้งผมพยายามดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ครอบครัว ถาผมรูสึกทอใจเมื่อใดผมจะ
วันนี้ขาพเจาจะเห็นความ
คิดถึงผูเผยพระวจนะเยเรมียผูที่รับใช
พระเจาตลอดชีวิตของทาน พระองคทรง ซื่อสัตยของพระเจาไดที่ไหน
ใชใหทานเผยความวิบัติของยูดาห แต
ประชาชนหัวรั้นไมยอมฟงและไมยอมกลับใจ จนดูเหมือนวาภารกิจของทานจะไรผล
จนบางครั้งเยเรมียก็บนดวยความขมขื่น (ดู เยเรมีย 11:19)
ตอนใกลจะสิ้นชีวิตอันยาวนานของทาน เยเรมียนั่งอยูที่ซากกรุงเยรูซาเล็มซึ่ง
กําลังลุกไหมเพื่อไตรตรองถึงชีวิตของตนเองและการที่พระเจาทรงพิพากษาลงโทษ
ยูดาห ถึงทานจะมีสิทธิ์ทุกประการเพื่อรองทุกขแตทานกลับสรรเสริญความซื่อสัตย
ของพระเจาและพระเมตตาที่ทรงมีทุกเวลาเชา ทานไมยอมหมดหวังแมเมื่ออยูที่ซาก
ปรักพังของบานเมือง ทานกลับเลือกฝากความหวังไวกับพระเจา (ดูเยเรมีย 42) เมื่อ
ใดที่ผมมีแนวโนมวาจะหมดหวัง ผมจะคิดถึงความเชื่อที่ยิ่งใหญของเยเรมียและลุก
ขึ้นอธิษฐานทุกเชาเพื่อขอบพระคุณพระเมตตาและความซื่อสัตยของพระผูสราง
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอบพระคุณที่พระองคประทานพระเมตตาใหทุกเชา ถา
ขาพระองคทั้งหลายหมดหวังเมื่อใดขอทรงชวยใหหันมาหาพระองค ทูลในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
จิม วีมส (มิสซิสซิปป)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครอบครัวที่ขาดสิ่งจําเปนพื้นฐาน
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แรงกระตุนของพระเจา
15 ส.ค
วันจันทร อาน ฟลิปป 2:1-11
2016
ถาผูใดจะรับใชเรา ผูนั้นก็ตองตามเรามา และเราอยูทไี่ หน
ผูรับใชของเราจะอยูที่นั่นดวย ถาผูใดรับใชเรา
พระบิดาก็จะทรงประทานเกียรติแกผนู ั้น (ยอหน 12:26)
เมื่อเร็วๆ นี้ ระหวางที่กลุมอธิษฐานของเรากําลังประชุมกันอยู ศิษยาภิบาลได
ขอใหเราแบงปนประสบการณที่แตละคนยอมรับ
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระคริสตเปนพระผูชวยใหรอด หลายคนในกลุม
พูดถึงประสบการณสวนตัวที่นาตื่นเตนในการ
ถารับใชเพื่อนบาน ก็
เทากับไดรับใชพระเจา เดินทางชีวิตใหม มีทั้งเรื่องนาหัวเราะและน้ําตา
เรื่องการฟนความเชื่อใหเขมแข็ง ความหวังใน
อนาคตและสําคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของแตละคนแบบฉับพลัน บางคน
บอกวาตนไดยินเสียงของพระเจา
ดิฉันพูดตรงๆ วาประสบการณของดิฉันไมนาตื่นเตนหรือมีชีวิตชีวา อันที่จริง
แลวพระเจาไมเคยตรัสกับดิฉันโดยตรงเลย
แตก็รูวาแรงกระตุนของพระเจาทําใหชีวิตของดิฉันหันเหไปทิศใหม เมื่อมีความ
รูสกึ แรงกลาวาอยากรับใชคนยากจน นับแตนั้นเปนตนมา ดิฉันหันไปสนใจผูสูงวัย
ในชุมชนที่ไมสามารถทําอาหารรับประทานไดดวยตนเอง ดิฉันทําอาหารเลี้ยงพวกทาน
เหลานั้นสัปดาหละครั้งและรูสึกพอใจมากที่ไดทําพันธกิจนี้ ดิฉันมีความสุขที่ไดเชื่อฟง
และทําตามพระคริสตที่ทรงเรียกใหเราชวยเหลือเพื่อนบานของเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับแรงกระตุนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให
ขาพระองคทั้งหลายชวยคนยากจนเข็ญใจ อธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนวา “ขาแต
พระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลาย ผูทรงสถิตในสวรรค ขอใหพระนามของพระองค
เปนที่เคารพสักการะ ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามน้ําพระทัย
ของพระองค... พระสิริเปนของพระองค สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
ไอเวตต ริเวอรา (เปอรโตริโก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คลังสะสมอาหาร
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พระสิริของพระเจา

16 ส.ค
วันอังคาร อาน สดุดี 19:1-5
2016
ฟาสวรรคประกาศพระสิริของพระเจา และภาคพื้นฟา
สําแดงพระหัตถกิจของพระองค (สดุดี 19:1)
ในวันสุดสัปดาหครั้งหนึ่ง ผมออกไปถีบจักรยานตอนอรุณรุงซึ่งเปนสิง่ ที่ชอบ
อยางหนึ่งของผม ผมชอบสูดอากาศตอนเชามืด ดูน้ําคางบนยอดหญาและฟงเสียง
นกรอง พอเริ่มถีบผมก็เริ่มสรรเสริญสรรพสิ่งที่พระเจาทรงกระทําและทรงสราง พอ
เห็นดวงตะวันโผลขึ้นจากขอบฟา ผมก็หยุดรถสองสามนาทีเพื่อชมศิลปกรรมของ
พระผูสรางของเรา ชางนายําเกรงยิ่งนักที่ไดเห็นภาพนั้น ทําใหคิดถึงขอพระคัมภีรที่
อางถึงขางบนนี้
บอยครั้งเรามักจะยุงเกินจนไมไดสังเกตพระราชกิจของพระเจา เพราะมัวแต
หมกมุนอยูกับกิจวัตรประจําวันและความวุน วายของชีวิต จึงไมมีเวลาหยุดชมฟาสวรรค
ที่พระเจาทรงสรางแมแตวินาทีเดียว ถาเราใชเวลาสังเกตพระหัตถกิจของพระเจานาน
พอ ใจเราจะเต็มไปดวยการสรรเสริญและพรอมจะดํารงชีวิตแตละวันดวยความยําเกรง
พระสิริของพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรง
วันนี้ขาพเจาจะสรรเสริญ
สรางฟาสวรรคและแผนดินโลกที่งดงามเพื่อ
พระเจาสําหรับธรรมชาติที่
ใหขาพระองคทั้งหลายรูจักพระองคลึกซึ้ง
ทรงสรางไวอยางสวยงาม
ยิง่ ขึ้น ขออยาใหขาพระองคลืมถวายเกียรติ
พระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ทอดด ดีทริค (วิสคอนซิน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อเปนผูรับมอบฉันทะที่ดีในการดูแลธรรมชาติที่พระเจา
ทรงสราง
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17 ส.ค
2016

ถวายหมด

วันพุธ อาน มาระโก 12:41-44
จงรักพระเจาดวยสุดจิตสุดใจของทาน ดวยสุดความคิด
และดวยสิ้นสุดกําลังของทาน (มาระโก 12:30)
หญิงหมายในพระคัมภีรที่อานวันนี้รูดีแกใจวา เงินที่เธอนํามาถวายนั้นสําหรับ
คนอื่นแลวดูเหมือนเล็กนอยจนนาตําหนิ เธอจึงใสลงไปในตูถวายของพระวิหารอยาง
ระมัดระวัง เธอจะสงสัยหรือไมหนอวาเงิน “เล็กนอย” ที่ถวายนั้นจะทําอะไรไดและ
พระเจาทรงเห็นไหมวาเงินนั้นมีคาเทาไร
บางครั้งดิฉันก็นึกสงสัยวาพระเจาจะทรงสนพระทัยสิ่งเล็กนอยที่ดิฉันตัดสินใจ
ทําเพื่อพระองคหรือไมหนอ แตพออานเรื่องนี้แลวจึงรูวาพระเจาทรงเห็นวาสิ่งที่เราทํา
ถวายนั้นมีคุณคา ขณะที่กําลังถูกทดลองครั้งยิ่งใหญในชีวิต หากเราบริสุทธิ์ใจถวาย
สิ่งที่ดู “เล็กนอย” ดวยความยินดีไมใชดวยนึกเสียดาย หรือรักคนที่ทําใหเราเจ็บใจ
พระเจาจะทรงเห็นสิ่งที่เราพยายามทําดวยความเชื่อฟงและเพื่อถวายเกียรติพระองค
เปนแน แตตรงกันขามหากดิฉัน “ถวาย” สิ่งที่แมแตตนเองยังเห็นวาไรคา พระองค
ก็ทรงรูดวย
ดิฉันรูวาพระเจาทรงใหอภัยถาดิฉันไมถือโกรธจนเกิดผลรายตอชีวิตของผูอื่น
เพราะรูวานั่นไมใชวิธีดีที่สุดในการสนองพระคุณพระเจาผูทรงพลีพระชนมเพื่อชวย
เราใหรอด ดิฉันอยากรับใชพระเจาดวยความรักที่ไมมากไมนอย แคถวายทุกสิ่งที่
พระองคประทานใหก็พอ
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขาพระองคทั้งหลาย
วันนี้ขาพเจาจะยินดี
ตองการถวายทุกสิ่งแกพระองค โปรดประทานโอกาส
ถวายอะไรแกพระเจา
ใหขาพระองคถวายหมดทั้งกาย ใจ วิญญาณและ
กําลังที่มีอยู ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
บลิสส แบรด (แคนซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนที่เสียสละเพื่อเรา
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เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

18 ส.ค
2016

พฤหัสบดี อาน อิสยาห 43:14-21
เปโตรจึงกลาวแกเขาวา “จงกลับใจใหมและรับบัพติศมา
ในพระนามแหงพระเยซูคริสตสิ้นทุกคน (กิจการ 2:38)
ผมเปนศิษยาภิบาลที่เพิ่งยายมาประจําคริสตจักรใหมๆ ซึ่งตอไปจะไดเลื่อนเปน
บิชอบ ผมรูดีวาการเปลี่ยนแปลงนั้นยากและ
ขอคิดสําหรับวันนี้
นาทาทายเพียงใด เมื่อตองพบคนหนาใหม ชื่อ
เมื่อขาพเจาเดินผานการ
ใหม ความคิดใหม การเรียนรูวิธีใหมๆ ที่ผูคน
เปลี่ยนแปลง พระคริสต
มีปฏิกิริยาตอกันในแตละทองถิ่น สําหรับคนใน
ทรงเดินไปดวยทุกครั้ง
ชุมชนเองก็เชนกัน การรับศิษยาภิบาลใหมเปน
การเปลี่ยนแปลงที่ไมงายนัก ศิษยาภิบาลคน
ใหมจะเนนเรื่องอะไร พันธกิจที่เรากําลังทําอยูจําเปนตองเปลี่ยนหรือไมและความคิด
ทางเทววิทยาของเราจะแตกตางกันไหม
เมื่อพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอน พระองคทรงขอใหประชาชนกลับใจ เปลี่ยนวิถี
ชีวิตและความคิดเสียใหม พระคริสตทรงขอใหผูฟงพระดํารัสของพระองคมีชีวิตอยู
เพื่อพระเจาและเพือ่ นบาน
เราทุกคนตองพบการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและรูวาบอยครั้งความไมสะดวกสบาย
ความสับสนและความกลัวคือสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง และไมวาจะเกิดขึ้นใน
คริสตจักร ครอบครัว ในการทํางานหรือในความสัมพันธตอกัน เรารูวาพระคริสตทรง
เดินผานการเปลีย่ นแปลงเหลานั้นดวยกันกับเรา เราจะไมถูกทอดทิ้งใหอยูเดียวดาย
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรานั้นชวยใหชีวิตฝายวิญญาณของเราหยั่งรากลึกลงได
ถายอมพึ่งพระคริสตดวยสุดจิตสุดใจของเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูบริสุทธิ์ เมื่อชีวิตของขาพระองคทั้งหลายประสบกับการ
เปลี่ยนแปลง โปรดรวมเสด็จไปดวยและขอใหขาพระองควางใจขณะที่พระองคทรง
นําหนาทุกวันและทุกยางกาว ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เจอรรี ดับเบิลยู ครูเกอร (โอไฮโอ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คริสตจักรที่เพิ่งรับศิษยาภิบาลใหม
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19 ส.ค
2016

ความมืดและความสวาง

วันศุกร อาน ปฐมกาล 1:14-19
ความสวางสองเขามาในความมืด
และความมืดหาไดชนะความสวางไม (ยอหน 1:5)
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนนั้นคุณแมของดิฉันยังเปนวัยรุนอยู ทานเลา
เรื่องการอยูในประเทศที่ถูกปดลอมวาเปน
ขอคิดสําหรับวันนี้
อยางไรบาง หลายตอหลายเรื่องที่ทาน
ความหมดหวังไมอาจเอาชนะ
เลาใหฟงนั้นเปนเวลากลางคืนที่มืดสนิท
ความรักของพระคริสตได
ทุกคนตองพรางแสงโดยปดหนาตางบาน
ทุกบานและไมมีไฟริมถนนทุกสาย เพื่อปองกันไมใหศัตรูเห็นเปาหมายแลวทิ้งระเบิด
มีอยูค ืนหนึ่งระหวางที่ชีวิตประสบความยากลําบาก ขณะที่กําลังหลับตาอธิษฐาน
อยู ดิฉันเห็นบานหลังหนึ่งตั้งอยูในความมืด มานหนาตางปดหมดแตในบานสวางจา
ทันใดนั้นมานหนาตางก็ถูกรูดออก แสงสวางในบานสาดสองออกไปในความมืด แต
ความมืดไมสามารถสาดเขาไปในความสวาง
นิมิตนี้ชวยฟนความหวังของดิฉันขึ้นใหม ความหมดหวังที่กําลังคุกคามจะเขา
ครอบงําดิฉันอยูนั้นไมอาจยืนหยัดสูความรักของพระเยซูคริสตได พระองคทรงอยูใน
และรอบดิฉัน ชีวิตของคนเรานั้นไมมีใครเลี่ยงพนการตอสูไปได แตถาเราอยูใกลชิด
พระเยซูแลว เราจะรอดและปลอดภัยทุกอยางเพราะ “ไมวาเรามีชีวิตอยูหรือตายไป
ก็ตาม เราก็เปนคนขององคพระผูเปนเจา” (โรม 14:8)
อธิษฐาน ขาแตพระเยซูเจา ขอบพระคุณที่ทรงอุมชูขาพระองคทั้งหลายใหผานพน
วันแหงความทุกขลําบาก ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เอลิน อัลโม ฮันเนส (โวลดา นอรเวย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ประชาชนในประเทศที่เกิดสงคราม
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อุปสรรค

20 ส.ค
2016

วันเสาร อาน มาระโก 2:1-5
เมื่อเขาเขาไปใหถึงพระองคไมไดเพราะคนมาก
เขาจึงรื้อดาดฟาหลังคาตรงที่พระองคประทับนั้น...
แลวเขาก็หยอนแครที่คนงอยนอนอยู (มาระโก 2:4)
เมื่อพระเยซูประทับอยูที่เมืองคาเปอรนาอูม ชายทั้งสี่คนรูวาเพื่อนตองการให
พระเยซูทรงรักษาโรคจึงพาไปพบพระองค เมื่อไปถึงบานที่พระองคประทับอยูจะเขา
ขางในก็ไมไดเพราะมีผูคนจํานวนมากชุมนุมกันอยู
ดิฉันเห็นวาในเรื่องนี้มีคนอยูสามจําพวก มีผูชายที่เดินไมได มีคนที่พยายาม
ชวยหามเพื่อนไปพบพระเยซูและมีคนที่เปนอุปสรรค หลายคนในกลุมนั้นไมไดตั้งใจ
ขัดขวางคนงอยไมใหเขาไปพบพระเยซูและไมรูตัวดวยซ้ําวาตนเองกําลังเปนอุปสรรค
บอยสักเทาใดหนอที่เราเปนเหมือนฝูงคนเหลานั้น มีคนอดอยากตองการอาหาร
และมีนักโทษตองการคนไปเยี่ยมเปนตน คริสตจักรของดิฉันตองการผูมีจิตอาสาและ
อื่นๆ อีกยาวเฟอย แตดิฉันกําลังทําอะไรอยู หลายครั้งกวาดิฉันจะรูตัววาตนเองอยู
ในกระบวนการที่เปนอุปสรรคก็สายเกินไปแลว และเรียนรูวาถาตองการเปนผูรับใช
พระเยซูอยางซื่อสัตยแลว เราตองทุมเททั้งกายและใจ ตองใชทั้งหูและตาคอยสอดสอง
ความตองการของคนรอบขาง ตองใชมือและเทาทําใหสําเร็จ ใจตองรูเสมอวาเมื่อใด
ที่เราเปนอุปสรรคและคอยเตือนสติตนเองใหดูแลคนขัดสนดวยความรักและเมตตา
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอทรงใชขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายเปนเครื่องมือชวยพระองคทํางาน โปรดชวย
วันนี้ขาพเจาจะเปน
ขาพระองคใหรูและเขาใจความจําเปนของผูอื่นและให
ผูชวยเหลือหรือ
รับใชพระองคดวยความซื่อสัตย ทูลในพระนามพระจะเปนอุปสรรค
เยซูคริสตเจา อาเมน
ลินดา พรีวัตต (อะลาบามา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน พันธกิจเยี่ยมเยียนและใหบริการในคริสตจักรของเรา
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พระเจาทรงทํางานอยู
21 ส.ค
2016
วันอาทิตย อาน เอเฟซัส 2:1-10
บรรดาผูท ี่เกรงกลัวพระเจา ขอเชิญมาฟงและขาพเจาจะบอกถึง
วาพระองคไดทรงกระทําอะไรแกขาพเจาบาง (สดุดี 66:16)
ทุกวันอาทิตยผมเขานมัสการดวยอารมณสุนทรีอยางที่สุด แตบอยครั้งก็เปนเชนนั้น
ไดไมนาน เพลงนมัสการขอหนึ่งหรือวลีหนึ่งที่ผมเคยรองมาหลายสิบปยังเปนแรงบันดาลใจ
ผมอยู เมื่อใครครวญวิธีที่พระเจาทรงทํางานในชีวิตของผม ของคนที่ผมรักและของสมาชิก
คริสตจักรที่ผมรวมนมัสการดวยแลว ความทรงจําและความรูสึกมากมายก็พรูเขามาใน
ความคิด ทําใหผมรูสึกซึ้งในพระคุณและพระเมตตาจนน้ําตาคลอเบา หลายปมาแลวผม
คิดไมถึงวาตนเองจะมายืนอยูในโบสถดวยจิตใจไมสงบสุข คิดไมถึงวาผมจะระบายความเชื่อ
หรืออธิษฐานสารภาพบาปตอหนาที่ประชุมอยางไมกลัวอาย แลวพระเจาก็ทรงทะลวงผาน
ความรูสกึ ไมมั่นคง ผานเกราะปองกันตัวและผานประสบการณตางๆ ของผมซึ่งสวนใหญ
แลวไมดีนัก พระเจาทรงสงตัวแทนนําพระคุณเขามาในวิถีชีวิตและทรงเปดใจผมใหยอมรับ
ความรักและการตอนรับของทานเหลานั้น ในที่สุดผมก็เขาใจวาพระเจาทรงประทับอยูดวย
และทรงทํางานในชีวิตของผมและของผูอื่น ทําใหผมมั่นใจในความเชื่อของตนเองและยอม
ใหมันเติบโตขึ้น
บางคนอาจจะคิดวาพระเจาเปนนามธรรมจับตองไมไดและอยูไกลเกินเอื้อม แตสําหรับ
ผมแลวกลับตรงกันขาม พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสามารถเปลี่ยนวิธีใหมๆ ใหเราไดสัมผัส
พระเจา โดยทรงเชิญเราใหเขาสูความสัมพันธ
สวนตัวกับองคพระผูสรางของเรา
ขอคิดสําหรับวันนี้
การสนองพระคุณพระเจา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรง
ของขาพเจาเปลี่ยนไปตาม
พระกรุณาประทับอยูกับขาพระองคทั้งหลาย
กาลเวลาไดอยางไร
ในแตละวัน ขอใหขาพระองคกลาสนองพระคุณ
ดวยจริงใจ ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เฮยส มิเชลล (เซาธคาโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูนํานมัสการ
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พระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน

22 ส.ค
2016
วันจันทร อาน 2 ซามูเอล 12:15-23
ผูท ี่ไปขางหนาคือพระเจา พระองคทรงสถิตอยูดวย พระองคจะไมทรง
ปลอยทานใหลมเหลวหรือทอดทิ้งทาน (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8)
ตอนที่สามีปวยหนัก ดิฉันอธิษฐาน อดอาหารและทูลขอพระเจาใหทรงรักษาเขา แต
แลวสามีก็เสียชีวิต เวลานั้นดิฉันไมเขาใจเลยวาทําไม
พระเจาไมทรงตอบคําอธิษฐานของดิฉัน แตขณะที่
ขอคิดสําหรับวันนี้
กําลังเสียใจอาลัยหาเขาอยูนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งมา
ชีวิตตองเดินหนาตอไป
แบงปนเรื่องกษัตริยด าวิดในพระคัมภีรตอนที่อาน
โดยมีพระเจาทรงอยูดวย
วันนี้ใหดิฉันฟง ดิฉันไดรับกําลังใจจากพระดํารัส
ของดาวิดที่ตรัสวา “เราจะทําเด็กใหฟนขึ้นมาอีกไดหรือ มีแตเราจะตามทางเด็กนั้นไป เขา
จะกลับมาหาเราหามิได” (2 ซามูเอล 12:23)
พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานแตมิใชตามที่เราตองการเสมอไป พระธรรม 2 ซามูเอล
บอกวาเมื่อโอรสของดาวิดประชวรหนัก พระองคทรงอดพระกระยาหารและอธิษฐานอยาง
หนักเพื่อใหพระโอรสรอดชีวิต แตเมื่อพระเจาตรัสอยางชัดเจนวาพระโอรสจะสิ้นชีวิตแน
ดาวิดทรงเคยคิดวาคําทูลขอและการอดพระกระยาหารของพระองคสามารถเปลี่ยนสิ่งที่
จะเกิดขึน้ ไดแตหาไดเปนเชนนั้นไม ถึงแมพระเจาจะไมทรงรักษาโอรสของดาวิดหรือสามี
ของดิฉันใหหาย แตพระองคยังทรงประทับอยูดวยเสมอ
การสูญเสียคนที่เรารักไปนั้นแสนเจ็บปวดแตก็รูวาเราตองเดินหนาตอไป เราไดรับ
การชูใจจากพระสัญญาที่พระเจาประทานแกเปาโลวา “พระคุณของเราก็มพี อสําหรับเจาแลว
เพราะความออนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น” (2 โครินธ 12:9) ถาเรา
พึ่งพระคุณของพระเจาวันตอวันและยอมใหพระองคทรงรักษาแผลใจใหเราแลว ชีวิตจะ
เดินหนาตอไปและพระองคจะอยูที่นั่นกับเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชูใจเมือ่ ขาพระองคทั้งหลายโศกเศราเสียใจ ขอทรงประทาน
พระคุณใหขาพระองคไดเดินหนาตอไปและรูวาพระองคทรงสถิตอยูดวย ทูลในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
โรดา กอวาโต มานโซ (กอมเบ ไนจีเรีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่คูครองเสียชีวิต
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2016

กลับบาน

วันอังคาร อาน ลูกา 15:11-24
เมื่อเขายังอยูแตไกล บิดาแลเห็นเขาก็มีความเมตตา
จึงวิ่งออกไปกอดคอจุบเขา (ลูกา 15:20)
ผมกับภรรยาไปสนามบินเพื่อรอรับลูกสาวของเรากลับจากไปเยี่ยมยายของเธอ
เรารออยูตรงประตูหองโถงที่ยาวไกลซึ่งถาผูโดยสาร
ขอคิดสําหรับวันนี้
เดินทางมาถึงก็จะเขามาปรากฏใหเห็น จํานวนคน
ที่มารอรับผูโดยสารเพิ่มขึ้นและตางก็สอดสายตา
พระเจาทรงพรอม
ตอนรับขาพเจาเสมอ ดวยความกระวนกระวายไปที่อุโมงคปูกระเบื้อง
เพราะตองการเห็นคนที่ตนรัก
ใบหนาของบรรดาผูที่มารอรับ ตางก็แสดงความโลงอกและตื่นเตนเมื่อไดเห็น
และทักทายผูที่ตนกําลังรอรับอยู ผูที่นั่งรอตางก็ลุกขึ้นและรีบเดินไปพบดวยความ
ยินดี ทุกคนเดินขวักไขวไปมาตรงจุดที่รอคนที่ตนอยากพบเปนพิเศษ เพราะอยาก
รูวาพวกเขากลับถึงบานอยางปลอดภัย ภาพนี้ทําใหผมคิดถึงความรักที่พระเจาทรง
มีตอเรา
ผมรูวาพระเจาก็ทรงเฝาดูและรอเราอยูดวยความคิดถึงเชนเดียวกัน พระองค
ทรงคอยดู คอยตอนรับและสวมกอดเราแตละคนไว ไมมีใครที่รักเราอยางลึกล้ําและ
แนนแฟนเทากับพระเยซูผูทรงพลีพระชนมบนกางเขนเพื่อเรา ผมมั่นใจวาถาความ
บาป การทดลองหรือการเขาใจผิดลอลวงเราไปอยูที่ “เมืองไกล” เหมือนบุตรนอยที่
เราอานวันนี้ เราจะพบพระสัญญาวาจะทรงใหอภัย รอรับเรากลับเขาสูออมกอดแหง
ความรักของพระเจา
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอบพระคุณสําหรับครอบครัวและมิตรสหายที่รักของ
ขาพระองคทั้งหลาย ขอบพระคุณสําหรับความรักและที่พระองคทรงสถิตอยูในชีวิต
ของขาพระองคในโลกนี้ และที่ทรงสัญญาวาจะตอนรับขาพระองคใหกลับมาอยูกับ
พระองคที่บานชั่วนิรันดร ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
โจอี โยว (นอรธคาโลไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่แยกอยูกับคนที่ตนรัก
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สันติสุขในใจ

24 ส.ค
2016
วันพุธ อาน สดุดี 139:1-12
ขอทรงพาขาพระองคออกจากคุก เพื่อขาพระองคจะโมทนา
พระคุณแดพระนามของพระองค คนชอบธรรมจะลอมขาพระองคไว
เพราะพระองคจะทรงกระทําอยางดีแกขาพระองค (สดุดี 142:7)
เมื่อเร็ววันนี้ดิฉันสรางความเปนมิตรกับลูกชายของเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอยูในเรือนจํา
ขณะกําลังอานจดหมายของเขา ดิฉันรูสึกประทับใจที่เขาสามารถมองชีวิตอยางลึกซึ้ง
ในจดหมายฉบับหนึ่งของเขาเลาวาขณะที่คิดถึงตนเองในแงลบและรูสึกยอมแพ แต
ก็พยายามมองในแงดีเขาไว เชน พยายามติดตอกับพระเจาและยอมใหพระวจนะของ
พระองคชวยสนับสนุน ใหกําลังใจและปลอบโยน บางครั้งก็อางถึงขอพระคัมภีรที่เขา
ชอบ ดิฉันเรียนรูจากจดหมายของเพื่อนคนนี้วาความคิดของคนเราสามารถมีอิสรภาพ
ไดไมวาจะอยูที่ไหน แมในที่ทุกขยากลําบากใจ
ตรงกันขาม ถึงแมรางกายของเราจะมีอิสระและหาความสุขไดไมวาจะอยูที่ไหน
แตความคิดของเราอาจจะหาความพอใจไมพบอยางแทจริง แตถามีความจริงใจเสีย
อยาง เราก็สามารถยอมรับภาวะถูกขังบางรูปแบบที่ทําใหเราหมดความสุข ไมวาจะอยู
ในคุกหรือนอกคุกก็ตาม พระวจนะในพระธรรมสดุดี 139 จะนําความสุขมาใหได
ไมวาเราจะอยูที่ไหนพระเจาก็ทรงประทับอยูที่นั่น ผูใดที่พระเจาปลดปลอยใหเปนอิสระ
แลวยอมมีอิสระอยางแทจริง
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา พระองคทรงเลี้ยงดูขาพระองคทั้งหลายดุจเลี้ยงแกะ
ขาพระองคจะไมขัดสน แนทีเดียวที่ความดี
ขอคิดสําหรับวันนี้
และความรักมั่นคงจะติดตามขาพระองคไป
เมื่อพระเจาทรงใหขาพเจา
ตลอดวันคืนชีวิต (ดู สดุดี 23) ขาพระองค
เปนอิสระแลว ขาพเจา
จะสํานึกถึงพระคุณชั่วนิตยนิรันดร ทูลใน
ก็เปนอิสระจริงๆ
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ชารอน โอเวน-เดวิส (นิวเจอรซี่)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ถูกจําคุก
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ของประทานเพื่อบริการ
25 ส.ค
พฤหัสบดี อาน อพยพ 35:30-36:1
2016
ตามซึ่งทุกคนไดรับของประทานทีท่ รงประทานใหแลว ก็ใหใช
ของประทานนั้นเพื่อประโยชนแกกันและกัน เปนผูรับมอบฉันทะที่ดี
ที่แจกและสําแดงพระคุณนานาประการของพระเจา (1 เปโตร 4:10)
ดิฉันถักโครเชตมาตั้งแตยังอยูในวัยสิบขวบ ดิฉันชอบเสนไหมพรมออนนุมที่
เคลื่อนผานนิ้วมือ ชอบใชไหมสีชมพู สีเขียว สีน้ําเงินและสีเหลืองถักเปนผาหมสําหรับ
ทารกนอย
หลายปที่ผานมาดิฉันมอบโครเชตไหมพรมใหเปนของขวัญไปมากแลว จนกระทั่ง
เมื่อไมนานนี้ ดิฉันคิดจะใชทักษะดังกลาวเพื่อทําพันธกิจรับใชพระเจาและคิดในใจวา
พระองคจะทรงใชฝมือถักโครเชตของดิฉันนําผูอื่นมาหาพระองคไหมหนอ ดิฉันหา
คําตอบนี้ในพระคัมภีร จึงพบวาในสมัยโมเสสพระเจาทรงเรียกชางฝมือมาชวยสราง
พลับพลาของพระองคและทรงใชแมหมายชื่อทาบิธาผูมีฝมือในการเย็บเสื้อผามาให
บริการผูอื่น (กิจการ 9:39)
ดังนั้นดิฉันจึงเริ่มทําพันธกิจที่คริสตจักรและหาดูวาที่ไหนในชุมชนของเรามีคน
ขัดสน แลวถักโครเชตใหตามความจําเปนของพวกเขา แตละครั้งเราจะติดบัตรเขียน
ขอพระคัมภีรไวดวยเผื่อผูที่ไดรับจะมาหาพระเจา
ถาเรายอมใหพระเจาทรงทําเชนนั้นแลว พระองคจะทรงใชฝมือที่เรามีอยูใหเปน
ประโยชน ดิฉันรูสึกมีความสุขเมื่อรูว าผาพันคอ หมวกและรองเทาสําหรับทารกนอย
ที่ดิฉันถักชวยคนอื่นใหรูจักความรักของพระเยซู
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทรงใชของประทานธรรมดาของขาพระองค
ขาพเจาจะใชของประทานใด
ทั้งหลายเพื่อบริการผูอื่น อธิษฐานในนาม
ถวายเกียรติพระเจาดี
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
แนนซี ซี. ทอดด (เค็นทักกี้)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังหาวิธีใหบริการ
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หมอกทึบ

26 ส.ค
วันศุกร อาน ลูกา 24:13-35
2016
“สิ่งที่ตาไมเห็น หูไมไดยินและสิ่งที่มนุษยคิดไมถึงคือสิ่งที่
พระเจาไดทรงจัดเตรียมไวสําหรับคนที่รักพระองค” (1 โครินธ 2:9-10)

ผมออกจากที่ทํางานแตเชาและตัดสินใจขับรถกลับบานผานทิวทัศนที่สวยงาม ซึ่ง
ตามปกติผมจะเห็นเนินเขาเรียงรายขึ้นลงเหมือน
ขอคิดสําหรับวันนี้
คลื่นทะเล เห็นทุงหญาสดสวยพลิ้วไปตามสาย
เมื่อทางขางหนาไมแจมใส
ลมและมีฝูงมากําลังเล็มหญาอยูขางถนน แต
ขาพเจาก็วางใจในการ
วันนั้นผมเห็นแตละอองฝนและหมอกลง ทํา
ใหดูเหมือนขับรถเขาไปในความวางเปลา
ทรงนําของพระเจาได
การขับรถกลับบานวันนั้นสะทอนใหเห็น
ภาพชีวิตของผมที่เพิ่งไดรับจดหมายเตือนวางานที่ผมทํากําลังเสี่ยงอันตราย เสนทางชีวิต
ที่จะเกิดขึ้นตอไปบอกใหรวู าอนาคตของผมไมแนนอน เหมือนกําลังเดินเขาไปสูชวงที่ชีวิต
เต็มไปดวยหมอกหนาทึบและตองพึ่งการทรงนําของพระเจา สองสามเดือนตอมาผมขับรถ
ไปทางนั้นอีก คราวนี้ทัศนียภาพสดใสดวยแสงตะวัน ทําใหรําลึกถึงอดีตและมองเห็นสิ่ง
ตางๆ ที่อยูรอบตัว นี่ก็อีกครั้งหนึ่งที่สิ่งแวดลอมเปนเหมือนกระจกเงาสะทอนภาพชีวิตใน
ความรูสึกของผม เดี๋ยวนี้ผมไดงานใหมแลว พระเจาทรงนําทางชีวิตของผมอยางเห็นไดชัด
พระองคทรงนําผมออกจากหมอกทึบเขาสูความสวางและชีวิตที่งดงามอีกครั้ง
เราทุกคนลวนตองประสบเวลาที่ไมมีอะไรแนนอน เมื่อถนนขางหนาดูมืดมัว บอยครั้ง
เราไมเขาใจวาทําไมถึงเกิดขึน้ และจะจบลงอยางไร บางครั้งตาของเราก็เห็นไดทันทีทําใหเขาใจ
พระประสงคและเห็นการทรงนําของพระเจา เหมือนสาวกสองคนที่เดินทางไปบานเอ็มมาอูส
จําพระเยซูได พระเจาทรงอยูดวยแมเมื่อเราไมรูตัว
อธิษฐาน พระเจาผูทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม โปรดชวยใหขาพระองคทั้งหลายวางใจใน
การทรงนําของพระองคแมเมื่อขาพระองคมองไมเห็นทางขางหนา ทูลในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คราส ฮอ (เบิรกเชียร อังกฤษ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนที่ตกงาน
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27 ส.ค
2016

ความลึกซึ้งของการภาวนา

วันเสาร อาน มาระโก 1:16-20
ในทันใดนั้นพระองค (พระเยซู)ไดทรงเรียกเขา
เขาจึงละเศเบดีบิดาของเขาไวที่เรือกับลูกจาง
และไดตามพระองคไป (มาระโก 1:20)

ตอนที่พระเยซูทรงเรียกพวกสาวก พวกเขากําลังเตรียมตัวออกไปประกอบอาชีพ
ของตนอยู พระคัมภีรตอนที่เราอานวันนี้บอก
ขอคิดสําหรับวันนี้
วาพวกเขาประสบความสําเร็จในอาชีพของตน
ถาพระคริสตทรงเรียก
ขาพเจาจะติดตามพระองค แตเพราะเห็นวาการทรงเรียกของพระคริสต
และวิถีชีวิตใหมสําคัญกวา จึงแสดงความ
ภักดีหรือ “ความศรัทธาอยางสุดใจ” ดวยการตอบรับการทรงเรียกของพระคริสตโดย
ไมลังเลหรือปฏิเสธแตอยางใด
คริสเตียนเรามีความจงรักภักดีอยูหลายอยาง เชน ครอบครัว คริสตจักร หนาที่
การงาน การศึกษา ชื่อเสียงและอื่นๆ ในชีวิต ทุกอยางนี้ตองการใหเราสนใจ แตความ
จงรักภักดีในองคพระคริสตสําคัญเปนอับดับแรก เหมือนที่พวกสาวกทําเปนตัวอยาง
พระคริสตทรงเรียกเราใหเปนพยานความเชื่ออยางซื่อสัตย เราจึงควรจะยึดพวกทาน
เหลานั้นเปนแบบอยาง
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหสัตยซื่อตอพระองค เมื่อใด
ที่ขาพระองคหลงทางขอทรงตามหา และหนุนใจขาพระองคใหรักและภักดีในพระองค
สุดจิตสุดใจ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
วิลเลียมส แอล. ไดค (แมรีแลนด)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เพิ่งติดตามพระคริสตใหมๆ
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วางใจพระเจา

28 ส.ค
วันอาทิตย อาน สดุดี 106:24-27
2016
จงเขมแข็งและกลาหาญเถิด อยาตกใจหรือครามกลัวเลย
เพราะวาเจาไปในถิ่นฐานใด พระเยโฮวาหพระเจา
ของเจาทรงสถิตกับเจา" (โยชูวา 1:9)
โทรศัพทจากคณบดีที่เชิญไปสอนทําใหดิฉันตกใจกลัวเมื่อคิดถึงปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้น เชน จะเปนอยางไรถาดิฉันไมมีความรูวิชาที่จะสอน จะทําอยางไรถานักศึกษา
ถามแลวตอบไมได และถาพวกเขาเห็นวาดิฉันไมรูอะไรเลยจะทําอยางไรดี ดิฉันตอง
เลือกเอาวาจะยอมแพหรือจะวางใจในพระสัญญาที่วา ดิฉันจะทําทุกสิ่งไดดวยความ
ชวยเหลือของพระองค (ดู ฟลิปป 4:13)
ขณะที่กําลังคิดวาจะเลือกอยางไรอยูนั้น ดิฉันจําไดวาพวกอิสราเอลที่ยืนอยูนอก
แผนดินพระสัญญาก็เต็มไปดวยความกลัว พวกเขาไมเชื่อวาพระสัญญาของพระเจา
จะสําเร็จ และวิตกกังวลเรื่องพวกยักษใหญที่อาศัยอยูในแผนดินคานาอัน พวกเขา
ลืมการอัศจรรยตางๆ ที่พระเจาทรงทําขณะนําพวกเขาออกจากอียิปตไปหมดสิ้น
ดิฉันตัดสินใจเลือกสิ่งดีที่สุดคือเชื่อวางใจพระเจา ทั้งๆ ที่กลัวแตก็ยอมรับเชิญ
ไปสอน ถึงแมดิฉันจะไมรูวิชาที่สอนทั้งหมดแตก็วางใจในพระสัญญาวาจะทรงสถิต
อยูดวย พระองคประทานกําลัง ความรูและความมานะพากเพียรแกดิฉันในการสอน
ถาเราพบอะไรใหมที่ทาทายก็ขอใหรําลึกถึง
ความสัตยซื่อของพระเจาในอดีตที่ผานมา
ขอคิดสําหรับวันนี้
ความจําเหลานั้นจะชวยใหเรากลายอมรับ พระเจาทรงชวยขาพเจาเผชิญ
การทาทายใหมๆ ที่เขามาในชีวิต
การทาทายใหมๆ ไดทุกครั้ง
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่
ทรงสถิตอยูดวยเมื่อขาพระองคทั้งหลายเดินทางชีวิต โปรดชวยขาพระองคกลาหาญ
ดวยการทาทายที่เกิดขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลินน คาริดิส (มิชิแกน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครูใหม
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อธิษฐานขอใหอดทน

วันจันทร อาน อิสยาห 40:27-31
ฝายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ
สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความเชื่อ
ความสุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน (กาลาเทีย 5:22-23)
หลังจากผาตัดไทรอยดแลวผมพูดไดดังแคเสียงกระซิบเทานั้น แพทยผูผาตัด
ยืนยันวาเสียงของผมจะกลับเปนปกติไดอีกประมาณหกสัปดาห
ผมรูสึกเปนกังวลวาจะทําอยางไรดีกับการเทศนาที่ตองรับผิดชอบ ถาเสียงไม
กลับมาดีขึ้นผมจะตองเลิกทําหนาที่ศิษยาภิบาลไหม และเสียงของผมจะแหบตลอด
ไปหรือไม
ผมอธิษฐานขอใหพระเจาทรงรักษา แตไมนานก็นึกขึ้นไดวาผมตองอธิษฐานขอ
ใหมีความอดทนดวยจึงทูลพระเจาขอใหทรงสอนใหรูวิธีรอคอย ขณะที่กําลังรอคอย
อยูนั้นผมเริ่มจัดตารางเทศนาในวันอาทิตยที่ทําสํารองไวเสียใหมอยางระมัดระวัง
หลังจากนั้นอีกประมาณหกสัปดาห ผมก็พูดโทรศัพทไดดวยเสียงกระซิบแลวก็
คอยๆ ดังขั้น นับแตนั้นมาเสียงของผมกลับมาดังเหมือนเดิมและมีคุณภาพไมสั่นอีก
ทําใหผมอัศจรรยใจที่พระเจาทรงประทับอยูดวยคอยชวยปลอบใจ พระองคทรงสอน
ผมใหรูจักรอคอยดวยความหวังอยางเปยมลน ใหทําพันธกิจอยางมีพลังและความ
เขมแข็งก็กลับคืนมาใหม
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา เมื่อขาพระองค
วันนี้ขาพเจาจะมองหาความ
ทั้งหลายดําเนินชีวิตอยางรีบเรง ขอทรงชวย
อดทนจําเพาะพักตรพระเจา
ขาพระองคใหชะลอลงและใหรูจักอดทน
ดวยความหวัง ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เออรเนส เอส. ไลต (นิวเจอรซี่)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่พยายามอดกลั้นและอดทน
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วันอังคาร อาน มัทธิว 13:1-9
ประชาชนของเรานาจะฟงเรา และอิสราเอลนาจะเดิน
ในทางทั้งหลายของเรา แลวไมชาเราก็จะใหศัตรูของเขา
นอบนอมลง และจะหันมือของเราสูคูอริของเขา (สดุดี 81:13-14)
ดิฉันเปนครูสอนพิเศษและชอบสังเกตการเอาจริงและความหมั่นเพียรเรียนรู
ของนักศึกษา แตละคนมีตําราเรียน มีครู และ
ทุกคนตองการเรียนรูเหมือนๆ กัน แตมีบางคน
ขอคิดสําหรับวันนี้
เทานั้นที่ใชสิ่งที่ตนมีอยูฝกฝนความเขาใจของตน
ขาพเจาจะใชสิ่งที่มีอยู
เพื่อฝกฝนความเชื่อให ใหลึกซึ้ง
ชีวิตคริสเตียนก็เชนกัน เรามีพระคัมภีร มี
ลึกซึ้งไดอยางไร
ผูนํา มีที่ปรึกษาฝายวิญญาณและมีเพื่อนคริสเตียน
คอยชวยใหเราโตขึ้นในความเชื่อ แตก็ไมใชทุกคนรักที่จะแสวงหาความเจริญเติบโต
ฝายวิญญาณ ถาเราติดสนิทกับพระเจา อธิษฐาน อานพระคัมภีรและภาวนาพระวจนะ
ของพระองคเสมอ เราจะสามารถฝกฝนความเขาใจและความเชื่อของเราใหลึกซึ้งได
เมื่อพบการทดลอง สันติสุขของพระเจาจะประคับประคองเราไวไมใหลมลง แลวเรา
จะเปนเหมือนเมล็ดพันธุที่หวานลงในดินดี จะเกิดผลและเก็บเกี่ยวเพื่อแผนดินของ
พระเจาไดสามสิบ หกสิบและรอยเทา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหไดอยูใกลชิดพระองคดวย
การอธิษฐาน อานพระวจนะและอธิษฐานวา “ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลาย
ผูทรงสถิตในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพสักการะ ขอใหแผนดิน
ของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค ในสวรรคเปนอยา งไร
ก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแกขาพระองค
ทั้งหลายในกาลวันนี้... สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน (มัทธิว 6:9-13)
ลีนาวตี ซานโตโซ (ชวาตะวันออก อินโดนีเซีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักศึกษา
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เมื่อเหนือบากวาแรง

วันพุธ อาน 1 เปโตร 5:5-7
เมื่อเจาลุยขามน้ํา เราจะอยูกับเจา
และเมื่อขามแมน้ํา มันจะไมทวมเจา (อิสยาห 43:2)
บางครั้งผมก็รูสึกหนักใจเหลือเกิน เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอยางโดย
กะทันหันหรือมีงานที่ทําคางไวครึ่งๆ กลางๆ
ขอคิดสําหรับวันนี้
หรือมีปญหาหลายอยางที่แกไมตก ผมพบ
วาเมื่อมีความทุกขหนักใจจริงๆ จนถึงขนาด
วันนี้พระเจาทรงบอกให
ขาพเจาปลอยวางอะไรบาง ทําอะไรไดไมมากนักก็เพราะผมไมสามารถ
ทําไดทุกอยางลําพังคนเดียวได
เมื่อหลายปกอนโนน ผมรูสึกหนักใจในปญหาของคริสตจักรที่ผมเปนศิษยาภิบาล
มากจนเพื่อนรักคนหนึ่งสังเกตเห็น เขาดึงผมเขาไปใกลๆ และบอกวา “คริสตจักร
ไมไดเปนเชนนี้แคเดือนเดียวหรือปเดียวเทานั้น คุณทําทุกสิ่งทันทีไมไดหรอก ขอให
ทําเทาที่ทําได ที่เหลือใหเราพยักหนายอมรับและอธิษฐาน”
ทีแรกผมคิดวาคําแนะนํานี้อาจจะไมไดมองสถานการณอยางจริงจัง แตยิ่งคิดก็
ยิ่งเขาใจดีขึ้น การพยักหนาและอธิษฐานเปนคําแนะนําที่เหมาะสําหรับสถานการณที่
เหนือบากวาแรงเรา การพยักหนาเทากับบอกวาเราเห็นปญหาแลวแตไมหันหนาหนี
หรือหลับตาทําเปนมองไมเห็นหรือมองขาม ปญหานั้นตองรอใหถึงเวลาของมัน การ
อธิษฐานเทากับบอกวาตอนนีเ้ รามอบปญหาไวในพระหัตถพระเจา บางทีพระองคคงจัด
ผูรับใชคนอื่นที่ทรงเตรียมไวอยางดีมาชวยแกปญหาใหก็ได การพยักหนาและอธิษฐาน
เทากับยอมใหตนเองและคนอื่นทํางานที่อยูตอหนาตามการทรงเรียกของพระเจา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงชวยเมื่อขาพระองคทั้งหลายรูสึกวาภาระ
หนักเกินไป โปรดชวยใหขาพระองคตระหนักวาภาระทุกอยางมิไดมีไวใหขาพระองค
ตองทําเองทั้งหมด ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ไมเคิล แซนเดอรส (มิชิแกน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใหถอมใจยอมขอความชวยเหลือ
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