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พระเยซูทรงเรียกหา

“บรรดาผูทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะใหทานทั้งหลาย
หายเหนื่อยเปนสุข จงเอาแอกของเราแบกไว แลวเรียนจากเรา เพราะวาเราสุภาพและใจ
ออนนอม และจิตใจทานทั้งหลายจะไดพัก” (มัทธิว 11:28-29)
เอิรล ฟูลเลอร ผูมีจิตอาสาอธิษฐานทางโทรศัพทที่มีผูขอมาสารพัดเรื่อง เชนเรื่อง
เจ็บไขไดปวย ครอบครัวประสบวิกฤตกาล เปนตน แตคราวนี้ทานไมไดเตรียมตัวตอบ
คําขอที่ไดยิน หลังจากทักทายโทรฯมาเหมือนทุกครั้งวา “ที่นี่คือศูนยอธิษฐานสด ผมขอ
อธิษฐานกับคุณไดไหมครับ”
มีเสียงตอบจากเด็กหญิงคนหนึ่งวา “คุณพูดวาไงนะคะ”
เอิรลตอบซ้ําวา “ที่นี่คือศูนยอธิษฐานสด ผมขออธิษฐานกับคุณไดไหมครับ”
เอิรลนิ่งรอสักครูก็ไดยินเสียงเด็กผูหญิงตอบกลับมาดวยความตื่นเตนวา “นั่น..นั่น
นั่น..คือ..พระเยซูใชไหมคะ”
ทีแรกเอิรลหัวเราะเบาๆ แลวน้ําตาก็ไหลคลอเบา เปนไปไดอยางไรที่เด็กหญิงคนนี้
ตอบกลับมาดวยความหวังและความอยากรูอยากเห็นเชนนั้น ในที่สุดทานก็ตอบเธอไปวา
“นี่ไมใชพระเยซู แตเปนเพื่อนของพระเยซูครับ”
เทานั้นเธอก็พอใจและบอกวาเธอชื่อบริตทานีย ตองการอธิษฐานเผื่อญาติคนหนึ่งซึ่ง
“รูปรางไมดีเลย” เอิรลจึงอธิษฐานกับเธอ
หลังจากนั้นเอิรลถึงรูวาเด็กหญิงคนนั้นสับสนแตทานก็อธิษฐานตอไป ทานทูลขอ
พระเจาวา “ขอใหขาพระองคถอมใจ แมมีคนโทรฯหาพระเยซูซึ่งขาพระองครอรับฟงอยูที่
ปลายสาย แตพวกเขาก็ไดพบพระเยซู”
ดิฉันอธิษฐานเผื่อผูมีจิตอาสาทุกคนที่ยกเวลาไวสําหรับฟงคําขอรองแตละวันถึง 800
ครั้งไมวาจะเปนทางโทรศัพทหรือออนไลน แนนอนชีวิตของเราทุกคนกําลังแสวงหาพระเยซู
เชนเดียวกับบริตทานีย โดยเฉพาะเวลามีความทุกขหนักใจ
ดิฉันขอบคุณพันธกิจหองชั้นบนคูมือภาวนาธิษฐานที่ชวยสนองความตองการนี้และ
ชวยผูที่โทรศัพทหรือเขียนมาเพื่อหาความสงบใจที่พระคริสตเทานั้นทรงชวยได
ซาราห ไวลค
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แตรูธยังสัตยซื่อตอเธอ
ไบอัน เคอรชิสนิก
(จิตรกรรวมสมัย สหรัฐอเมริกา)
อธิบายภาพ : โมนา เบกาซาว เคฟ

------------------------------------------------------------------------------------------สังคมของพวกเธอเหยียดหญิงมายลงต่ําติดดิน นางนาโอมี นางรูธและนางโอปรา
สามหญิงหมายรูสึกนอยเนื้อต่ําใจที่ถูกทอดทิ้งใหวาเหว ตองเผชิญกันอนาคตที่อางวาง
และเดียวดาย ไบรอัน เคอรชิสนิกวาดภาพนิ่งของหญิงหมายสามคนนี้ที่ถูกลืม นาง
โอปราจากแมสามีไปมิใชเพราะโกรธหรือไมพอใจแตอยางใด เปนการอําลาดวยความ
เศราสลดใจ นางอายุยังนอยพอมีความหวังสําหรับชีวิตภายภาคหนา กําลังเดินมุงสู
เบื้องหลังสีเดียวที่เขียวออนดูอางวาง ทุกขระทมทั้งกายและใจ
เบื้องหนาเห็นนางนาโอมียืนกอดนางรูธซึ่งเคยมีฐานะเปนลูกสะใภผูใกลชิดของ
นาง เมื่อกอนทั้งสองเคยรวมชีวิต เคยรับประทานอาหาร เคยตอสูชีวิตและเคยหวัง
วานางรูธจะมีบุตรสืบใหตระกูล บางทีเธออาจจะกอดนางรูธไวแนนและนานหนอย และ
อาจจะไดสูดกลิ่นอายของครอบครัวจากผมของนางรูธเปนครั้งสุดทายกอนจากกัน นาง
คงไดยินเสียงพูดของลูกสะใภคนนี้วา “โปรดอยาใหลูกจากแมไปเลย” ทําใหนาโอมีตา
ลุกโพลง เคอรชิสนิกวาดใหเห็นความตื่นเตนของนาโอมีที่รูวาความปรารถนาของรูธไม
เหมือนที่เธอคิด
นาโอมีดึงรูธกลับมากอดดวยความรักเมื่อไดยินคําขอรองที่คาดไมถึง เปนความรัก
ที่หญิงหมายทั้งสองไมเคยคิดเลยวาตอไปในอนาคตจะมีกษัตริยพระองคหนึ่งเสด็จมา
ประสูติ ตอนนั้นเพียงแตคิดวาสิ่งที่รูธแสดงออกเปนเพียงการกระทําของผูหญิงคนหนึ่ง
ซึ่งพรอมจะเสี่ยงความหวังในอนาคตไวกับความเชื่อและเปนการแสดงความซื่อสัตย
ตอแมสามีเทานั้น ที่รูธยอมรับเชนนี้เห็นไดจากที่เธอพูดเสียงดังวา “ญาติของแมจะเปน
ญาติของฉัน และพระเจาของแมกจ็ ะเปนพระเจาของฉัน” (นางรูธ 1.16)
------------------------Cover photo courtesy of Brian Kershisnik. © 2006 Brian Kershisnik. View more of
Brian’s artwork at kershisnik.com. No prints are available from The Upper Room
magazine.
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บุตรบุญธรรม

1 ก.ย
2016
พฤหัสบดี อาน กาลาเทีย 4:1-7
เหตุวาทานไมไดรับน้ําใจทาสซึ่งทําใหตกในความกลัวอีก แตทาน
ไดรับพระวิญญาณผูท รงใหเปนบุตรของพระเจา ใหเราทั้งหลาย
รองเรียกพระเจาวา “อับบา” คือพระบิดา (โรม 8:15)
เมื่อสอนพระคัมภีรเด็กๆ ดิฉันเขียนคําลงในแผนกระดาษพับไวเปนคําที่บอกวา
พระเจาทรงเห็นวาพวกเขาแตละคนเปนเชนไร เชน นารัก รอดแลว ยกโทษใหแลว
มีคุณคา เปนคนสําคัญและคําอื่นๆ เมื่อบอกใหแตละคนอานเสียงดังๆ พวกเขาพากัน
ยิ้ม บางครั้งก็สงเสียงรองดวยความดีใจ แตคนที่ไดรับคําวา เปนบุตรบุญธรรม รูสึก
ผิดหวังและถามดิฉันวา “ทําไมครูถึงใหคํานี้ดวย ผมนาจะไดคําอื่นมากกวา” เขาเห็น
วาคําวาบุตรบุญธรรมมีความหมายไมดี แตดิฉันคิดวาบุตรบุญธรรมนั้นเปนคําดีที่สุด
เพราะมีความหมายทั้งหมดรวมอยู
การรับใครเปนบุตรบุญธรรมเปนความตั้งใจเลือกใหเขาเปนสวนหนึ่งของครอบครัว
เปนการสรางความสัมพันธขึ้นใหมใหคนที่เปนบุตรบุญธรรมมีสิทธิ์และมีสวนทุกอยาง
เหมือนลูกแท เราที่มีความเชื่อลวนเปนผูที่พระเจาทรงรับเปนบุตรบุญธรรมในครอบครัว
ของพระองค ทรงเปนพระบิดาผูทรงดูแลรักษาเราดวยความรัก ทรงใหอภัยและรับเรา
ไวเปนบุตรของพระองค เดี๋ยวนี้เราไดใชนามสกุลของพระองคและอยูในบานของพระองค
ในสายพระเนตรของพระเจา การเปนบุตรบุญธรรมหมายความวาพระองคทรง
เลือก ทรงรับ ทรงรักและยกยองเราโดยไมมีขอแม
ขอคิดสําหรับวันนี้
แตอยางใด
พระเจาทรงเลือก
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงรัก
และรับขาพเจาไวแลว
ขาพระองคทั้งหลายมากจนไดมีสิทธิ์มีสวนอยู
มั่นคงถาวรในครอบครัวของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เอสเธอร แอล บอนเนอร (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครอบครัวที่รอรับบุตรบุญธรรม
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2 ก.ย
2016

ดินดี

วันศุกร อาน ลูกา 8:4-8
บางก็ตกทีห่ ิน และเมื่องอกขึ้นแลว
ก็เหี่ยวแหงไป เพราะทีไ่ มชื้น (ลูกา 8:6)
ขณะเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกในฤดูใบไมผลิ ดิฉันคิดถึงคําอุปมาเรื่องผูหวาน
พืชจําไดวาดิฉันเคยพยายามทําสวนบนดินที่แข็ง
ขอคิดสําหรับวันนี้
เหมือนหิน มีเมล็ดพืชที่หวานลงไปไมกี่เมล็ดที่
พระวจนะของพระเจา รอดตายและงอกขึ้นมาได จะตองใสปุยหมักและ
ชวยปรับปรุงบํารุงใจ
ทรายผสมลงไปในดิน ดิฉันพบวาแตละปดินใน
สวนจะเสื่อมสภาพลง ตองปรับปรุงบํารุงใหดีขึ้น
ขาพเจาใหดีขึ้นได
มาใหม
พระเยซูทรงใชคําอุปมาที่อานในวันนี้ชวยใหเหลาสาวกเขาใจวา ไมใชทุกคนจะ
ยอมรับคําสั่งสอนของพวกเขา สภาพดินในใจของผูฟงบางคนไมเหมาะสําหรับเมล็ ด
พันธุจะงอกงามและเติบโต ในทํานองเดียวกันนี้ดินในใจของเราก็ใชวาจะอยูในสภาพ
ดีตลอดไป จึงไมควรนึกวามันจะเปนดินดีสมเปนนาสวน ถึงประสบการณชีวิตชวย
เตรียมใจเราใหงอกงามและเติบโตจนกลายเปนดินที่พระเจาทรงตองการใชเพาะปลูก
เมล็ดไดก็จริง แตเราก็ตองอธิษฐาน อานพระคัมภีรและรวมสามัคคีธรรมคริสเตียน
ดวย เพื่อชวยใหใจเราอุดมสมเปนนาสวนของพระเจา
ดิฉันรูสึกชื่นชมยินดีขณะสวนของดิฉันเจริญเติบโต แตถาเปรียบกันแลวคงไม
เทากับที่พระเจาทรงดีพระทัยเมื่อทรงเห็นแผนดินของพระองคเจริญงอกงามและเกิด
ดอกออกผล
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดเตรียมใจขาพระองคทั้งหลายไวสําหรับเพาะพระวจนะ
ของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แมเดอรไลน ปเตอรสัน (เนบรัสกา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน หมอดิน
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ไมไดอยูคนเดียว

3 ก.ย
วันเสาร อาน ยากอบ 5:13-15
2016
ประชาชนเอย จงวางใจในพระองคตลอดเวลา จงระบายความในใจ
ของทานตอพระองค พระเจาทรงเปนที่ลี้ภัยของเรา (สดุดี 62:8)
ทุกอยางดําเนินไปดวยดี จนกระทั่งผมไปพบแพทยโรคหัวใจตามนัด เมื่อแพทย
ใสสายสวนหลอดเลือดหัวใจเสร็จทานบอกผมตามตรงวา “คุณคงตองผาตัดเปดหัวใจ
แลวละ” ไมเคยมีคําพูดใดที่ทําใหผมใจหายมากเทานี้มากอน แมกระทั่งเมื่อตอนอายุ
21 ปผมไดรับแจงใหทราบในวันคริสตมาสวาจะตองไปอยูแนวหนาที่ประเทศเวียตนาม
หรือเมื่อวันแมตอนที่ผมอายุ 55 ป ผมไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําการที่ประเทศ
อีรักก็ยังไมทําใหผมใจหายมากเทานี้
ความคิดหลายอยางวิ่งวุนอยูในใจขณะที่ภรรยาพยายามปลอบใจผมเพราะยัง
งุนงงและตกตะลึง เวลาฉุกละหุกครั้งนั้นความเชื่อของผมดูเหมือนจะหายไปหมด
แตไมนานผมก็รวบรวมกําลังใจขึ้นใหมได เมื่อไดรับโทรศัพทใหกําลังใจมากมาย
จากเพื่อน จากครอบครัวและสมาชิกคริสตจักร คําอธิษฐานของพวกเขาไมเสียเปลา
เพราะทําใหรูวาผมไมไดอยูคนเดียว ผมคิดถึงพระธรรมสดุดี 46:1 ที่บอกวา “พระเจา
ทรงเปนที่ลภี้ ัยและเปนกําลังของขาพระองคทั้งหลาย เปนความชวยเหลือที่พรอมอยู
ในยามยากลําบาก” พระคัมภีรขอนี้ชวยฟนความเชื่อในพระผูชว ยใหรอดขึ้นมาใหม เวลา
เกิดความจําเปนพระองคทรงชูใจใหผมเสมอ ผมจึงเรียนรูฤทธิ์เดชของพระเจาโดยไม
สงสัย ไมวาสถานการณจะเปนเชนไร
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูทรงเมตตา เวลา
ขอคิดสําหรับวันนี้
ที่ขาพระองคทั้งหลายถูกสถานการณหลาย คําอธิษฐานของคนในชุมชน
ทําใหขาพเจามีกําลังใจ
อยางทาทาย โปรดฟนความเชื่อของขาพระองค
ขึ้นมาใหม ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ซานตอส เวกา (เปอรโตริโก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน แพทยโรคหัวใจ
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ศาสนกิจประจําวัน

วันอาทิตย อาน ยอหน 17:20-24
เราประสงคความรักมั่นคงไมประสงคเครื่องสัตวบูชา
เราประสงคความรูในพระเจายิ่งกวาเครื่องเผาบูชา (โฮเชยา 6:6)
การดื่มชามีบางอยางทําใหดิฉันชื่นใจไมใชแครสชาติของมันเทานั้น แตการเตรียม
ชงชาก็เชนกัน เริ่มดวยการอุนถวยดวยน้ํารอน จุมถุงชาลงไปแช ใสนม ใสน้ําตาลแลว
คอยๆ คน เมื่อยกขึ้นจิบจะรูสึกวาความเครียดคอยคลายลง
วิธีนี้ชวยดิฉันเมื่อตื่นนอนตอนเชาและชวยใหสมองปลอดโปรงตอนเย็นหลังจาก
ทํางานหนัก เมื่อพิจารณาแตและขั้นตอนของการชงและดื่มชาทําใหดิฉันสนใจภารกิจ
ประจําที่อยูใกลมือ
การชงชาจะมีประโยชนอะไรถาไมใชเวลาดื่มมันใหชื่นใจ แตบางครัง้ เราก็ทําเชนนั้น
กับชีวิตฝายวิญญาณของเราดวย เรารองเพลงนมัสการ อานพระคัมภีรหรืออธิษฐาน
โดยไมสนใจพระเจาอยางแทจริง วัตถุประสงคของพิธีกรรมและการฝกวินัยฝายวิญญาณ
ก็เพื่อชวยนําเราเขาใกลชิดพระเจา ถาสักแตทําพอเปนพิธีเทานั้นก็จะไมชวยดับกระหาย
ฝายวิญญาณที่ตองการอยูใกลชิดพระเจาไดเลย
ประสบการณจากการชงและดื่มชาใหมีรสชาติเปนตัวอยางของการฝกวิญญาณ
อยางหนึ่ง แตละวันเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมธรรมดาใหเปนเวลาทําใจใหสนิทกับ
พระเจา ตลอดวันเราอาจจะอธิษฐาน รองเพลง ถวายทรัพยหรืออานพระคัมภีร การ
กระทําแตละอยางก็เพื่อใหเราไดอยูใกลชิดพระเจา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายไดดื่มด่ําความรักที่ทรงมีตอขาพระองค พิธีกรรมใดชวยใหขาพเจา
แตละวันและใหหยิบยื่นความรักนั้นแกผูอื่น
อยูใกลชิดพระเจาดีขึ้น
ดวย ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
มีแกน แอล แอนเดอรสัน (อินเดียนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ใหแสวงหาพระเจาโดยพฤติกรรมประจําวัน
8

ทรงอยูกับเราเสมอ

5 ก.ย
วันจันทร อาน มัทธิว 6:25-34
2016
พระเยซูทรงตื่นขึ้นหามลมและตรัสแกทะเลวา
“จงสงบเงียบซิ” แลวลมก็หยุด คลื่นก็สงบเงียบทั่วไป (มาระโก 4:39)

เชาวันนั้นผมรูสึกหงุดหงิดไมสบายใจเพราะมีความวิตกกังวลจนนอนไมคอยจะหลับ
เนื่องจากหลายคนในครอบครัวมีปญหาเรื่อง
ขอคิดสําหรับวันนี้
สุขภาพ คนงานที่มีคาคนหนึ่งขอลาออกและ
ขาพเจาจะใฝใจมองหา
ผมเองก็พยายามจะทําโครงการใหเสร็จตาม
สัญลักษณแหงการประทับ
กําหนด ขณะที่ยืนคุยสั้นๆ ชวงดืม่ กาแฟที่
อยูดวยของพระเจา
คริสตจักรอยูนั้น ใจผมมีแตความวิตกกังวล
เพื่อนคนหนึ่งเดินเขามาหา เธอพูดพรอม
กับชี้ไปที่ไมกางเขนซึ่งแขวนอยูในหองดื่มกาแฟและพูดวา “นั่นเปนไมกางเขนสวยที่สุดที่ฉัน
เคยเห็น” คนดูแลโบสถใชกิ่งไม คดๆ งอๆ สองอันและใชเชือกมัดติดกันเปนรูปกางเขน
ผมบอกกับเธอวา “มันแขวนอยูที่นั่นมาหลายปแลวนี่ครับ” พอไดยินผมพูดเธอใชมือปด
หนาและพูดวา “แปลกจังเลย ไมกางเขนงดงามแขวนอยูตรงนั้นตลอดเวลา แตฉันไมเคย
สังเกตเห็น”
เมื่อผมพิจารณาไมกางเขนเครื่องหมายแหงความรักของพระเจาที่ทรงมีตอเราแลว
ดูเหมือนจะบอกความหมายบางอยางในยามที่ผมประสบความยุงยากลําบากใจ เชาวันนั้น
ผมไดรับพระวจนะของพระเจาจากไมกางเขนและคําพูดของเพื่อนวา “เราอยูที่นี่เพื่อเจา และ
อยูที่นี่กับเจาเสมอ”
เมื่อเราติดอยูในความวิตกทุกขรอนจนถอนตัวไมขึ้น เราสามารถมองไปรอบๆ เพื่อ
หาสัญลักษณแหงการประทับอยูของพระเจา และถาเราอธิษฐานมอบความวิตกไวกับพระองค
เราจะไดรับการชูใจเปนแน
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงนําขาพระองคทั้งหลายผานพายุรา ยในชีวิต โปรด
เปดตาขาพระองคใหมองเห็นเครื่องหมายแหงการประทับอยูของพระองค ทูลในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
เดวิด แมคเคน (หลุยเซียนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูดูแลโบสถ
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จากคนรุนหนึ่งถึงคนรุนหนึ่ง

วันอังคาร อาน ฮีบรู 13:1-3, 15-16
ขาพเจาไดวางแบบอยางไวใหทานทุกอยางแลว ให...
ระลึกถึงพระวาทะของพระเยซูเจา ซึ่งพระองคตรัสวา
‘การใหเปนเหตุใหมีความสุขยิ่งกวาการรับ’ (กิจการ 20:35)
ตอนเปนเด็กดิฉันชอบดูคุณแมเตรียมอาหาร อบขนมปง ทําเคกและของหวาน
พอใกลจะถึงเวลาอาหารเย็นทานจะเอาของที่
ขอคิดสําหรับวันนี้
เตรียมไวใสตะกราไปใหเพื่อนบานที่ยากจน
วันนี้ขาพเจาจะแบงปน
วันหนึ่งขณะเดินทางกลับบาน ดิฉัน
พระพรของพระเจาแกใครดี
ถามคุณแมวาทําไมตองนําอาหารไปใหคนอื่น
ดวย ทานตอบวา “ลูกจําไวนะ พระเจาทรงมีความสุขที่เราแบงปนแกเพื่อนบานและการ
ใหเปนเหตุใหมีความสุขยิ่งกวาการรับ”
เมื่อเร็วๆ นี้ดิฉันดีใจที่หลานสาวอายุแปดขวบมาเยี่ยม เรานั่งเลนกันที่ลานบานซึ่ง
มีลูกโอกหลนจากตนเกลื่อนไปหมด เธอเลาใหฟงวาโรงเรียนกําลังวางโครงการทําพันธกิจ
เพื่อชวยคนขัดสนและตองหาเงินเพื่อบริจาคใหพันธกิจนั้น ดิฉันจึงใหเธอทํางานเก็บ
ลูกโอกออกจากลานบาน ระหวางทํางานเธอบอกดิฉันวาเปาหมายในชีวิตของเธอคือ
อยากทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จและบริจาครายไดครึ่งหนึ่งใหคนจน ดิฉันจึงบอก
วา “พระเจาทรงมีความสุขเมื่อเราแบงปน และการใหมีความสุขยิ่งกวาการรับ” เธอเงย
หนาขึ้นแลพูดเบาๆ วา “หนูรูแลวคะ”
คําพูดที่คุณแมพูดกับดิฉันจะบอกกันตอๆ ไปแกคนรุนหลัง
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบคุณที่มีพอแมวางแบบอยางความเชื่อไวและที่ทรงใหชีวิต
ของขาพระองคทั้งหลายมีโอกาสถายทอดสติปญญาแกลูกหลาน ทูลในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ฟลอเรนซ แอนน แอปเพอรสัน (เวอรจิเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อนบานของขาพเจา
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ปลาเกา ปลาใหม

7 ก.ย
วันพุธ อาน มัทธิว 22:34-40
2016
พระเยซูทรงตอบเขาวา “จงรักพระองคผูเปนพระเจาของเจา
ดวยสุดใจสุดจิตของเจา และดวยสิ้นสุดความคิดของเจา...
จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง (มัทธิว 22:37, 39)
ดิฉันมีรถยนตคันหนึ่งซึ่งเปนรถใหมและติดรูปปลาเปนมันวับไวที่กระจกหลังรถ
เพื่อใหทุกคนรูวา “ฉันเปนคริสเตียน” แตเดี๋ยวนี้ขับมันมาแลวกวาแสนไมล เมื่อทั้ง
รถและดิฉันตางก็เกาและแกลงจึงรูวาการขับรถไปไหนมาไหนกับปลาที่อยูหลังรถทําให
ใครๆ รูจักดีวาดิฉันเปนผูใด จึงตองถามตัวเองวา ถาคนอื่นมองดูดิฉันจริงๆ แลวจะ
เห็นอะไร จะเห็นวาเปนตัวอยางชีวิตของพระคริสตไหม หรือวาเห็นเปนคนหนาซื่อใจคด
สําคัญที่สุดก็คือดิฉันไมไดรักคนอื่นเสมอตามที่ควรจะเปนและรูตัววา บอยครั้งดิฉัน
ไมคอยจะระวังปากเทาไรนัก แทนที่จะทําสิ่งที่รูวาดีงามแตบางครั้งกลับทําสิ่งที่ตนเอง
เกลียดชัง (ดูโรม 7:15)
เมื่อสองสามปกอน พายุหิมะทําใหทั้งรถและปลาของดิฉันเสียหายไปบางสวน
อยางเห็นไดชัด ถึงประตูรถจะไมเสียหายแตรถมีรอยบุบอยูหลายแหง พายุยังทําให
หางปลาหักและเงาที่เคลือบไวก็ลอกเกือบหมด แตดิฉันก็ยังพึงพอใจเจาปลาที่มีตําหนิ
ตัวนั้น ทุกครั้งที่ดิฉันเอาของใสหรือเอาออกจากหลังรถมันจะคอยเตือนสติวา ถึงดิฉัน
ไมไดเปนแบบอยางดีงามเหมือนที่พยายามจะเปน แตก็จะพยายามตอไป นี่แหละคือ
การดําเนินชีวิตของคริสเตียนละ
อธิษฐาน พระบิดาเจา ขอทรงใหอภัยเมื่อ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคทั้งหลายดําเนินชีวิตผิดเปาหมาย
โปรดชวยใหขาพระองคมีชีวิตดวยความเชื่อ การกระทําของขาพเจาแสดง
ใหคนอื่นรูจักพระคริสต
เพื่อนําคนอื่นมาหาพระองค ทูลในพระนาม
ไหม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
ซินดี ลัฟ (เท็กซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใหขาพเจาดําเนินชีวิตดวยคุณธรรมตามความเชื่อ
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สิ่งที่อยูเบื้องบน

พฤหัสบดี อาน โคโลสี 3:1-4
ขาพระองคไดสงบและระงับจิตใจของขาพระองค
อยางเด็กทีห่ ยานมแลวสงบอยูที่อกมารดาของตน (สดุดี 131:2)

บอยครั้งผมขับรถจักรยานยนตบนถนนที่จราจรแออัดในเมืองมารเซยประเทศ
ฝรั่งเสสที่เต็มไปดวยรถยนตคันใหญๆ ควันโขมงเปนอันตราย เสียงเครื่องยนต เสียง
หวอและความรอนอบอาวจนบางครั้งรูสึกเหมือนอยูในนรก
ในเวลาเชนนั้นผมอยากเชื่อฟงอัครสาวกเปาโลที่กลาวไวในพระธรรมโคโลสี 3:2
วา “จงเอาใจใสสิ่งที่อยูเ บื้องบน ไมใชสิ่งที่อยูบ นแผนดินโลก” ผมชอบคิดวาพระเยซู
ทรงเขามาอยูใกลๆ และโอบกอดผมไวในออมแขนดวยความรัก ทรงใหอภัย ทรงชําระ
ผมใหบริสุทธิ์ผุดผอง ใหมีสันติสุข เยือกเย็นและทรงใหผมเปนบุตรของพระเจา
การทําใจไดเชนนี้ชวยใหผมผานยามยากลําบากไปได ซึ่งเปนความจริงหาใชสิ่งที่
คิดเอาเองไม เราทุกคนเปนบุตรของพระเจา อยูในออมกอดแหงความรักของพระองค
เปาโลไดหนุนใจใหเนนความจริงนี้ ที่เราสามารถทําไดโดยใชเวลาตั้งจิตคิดถึง
ความจริงที่อยูเบื้องบนทุกวัน
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพเจาสามารถตั้งจิตคิดถึง
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอทรงชวยให
สิ่งที่อยูเบื้องบนเวลาใดก็ได
ขาพระองคทั้งหลายตั้งจิตคิดถึงความรัก
ที่ทรงมีตอขาพระองคอยางแทจริงทุกวันและทุกเวลา ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แดเนียล เซบบาห (ฝรั่งเศส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักขี่รถมอเตอรไซค
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ศิลาทั้งหลายจะสงเสียงรอง

9 ก.ย
2016

วันศุกร อาน ลูกา 19:32-40
พระองคตรัสตอบพวกเขาวา “เราบอกพวกทานวา ถึง
คนเหลานี้จะนิ่งเสีย ศิลาทั้งหลายก็ยังจะสงเสียงรอง” (ลูกา 19:40)
กอนวันอีสเตอรปที่แลวศิษยาภิบาลของเราเทศนาจากขอพระคัมภีรที่เราอานวันนี้
อยางนาประทับใจ คือเรื่องพระเยซูเสด็จเขากรุง
เยรูซาเล็มอยางมีชัย ทานพูดถึงความสําคัญที่เรา
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทุกคนไมควรแคดํารงชีวิตคริสเตียนเทานั้น แต
วันนี้ขาพเจาจะแบงปน
ตองประกาศและแบงปนความเชื่อใหผูอื่นฟงดวย
ความเชื่อไดอยางไร
ขณะที่ออกจากโบสถ เจาหนาที่ตอนรับไดมอบศิลา
กอนเล็กๆ แกทุกคนเพื่อใหรําลึกถึงพระดํารัสที่พระเยซูตรัสวา “ถึงคนเหลานี้จะนิ่ง
เสีย แตศิลาทั้งหลายก็ยังจะสงเสียงรอง”
ผมพกศิลากอนนั้นติดตัวทุกวัน ไมวาจะลวงกระเปาหยิบของหรือเปลี่ยนกุญแจ
รถและสัมผัสศิลากอนนั้นเมื่อใด ผมจะคิดถึงความรักที่พระเจาทรงมีตอผมและอธิษฐาน
ขอบพระคุณพระองคเมื่อนั้น
ทุกวันนี้เราสามารถใชโทรศัพทมือถือหรือการสื่อสารออนไลนติดตอกันไดโดย
ไมตองพบหนากันเปนสวนตัว ผมคิดวานี่เปนพระพรที่เราสามารถอธิษฐานและรูวา
พระเจาทรงรัก ทรงฟงความทุกขของเราไดไมวาสถานการณจะเปนเชนใด และเปน
พระพรดวยที่เราสามารถใชเพื่อแบงปนความรักนี้แกผูอื่น
อธิษฐาน พระเจาพระบิดา ขอบพระคุณที่ทรงใหพระบุตรมาเผยใหรูวิธีดํารงชีวิตดวย
ความรักและเสริมสรางชีวิตใหสมบูรณยิ่งขึ้น อธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนวา “ขาแต
พระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลายผูทรงสถิตในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปน
ที่เคารพสักการะ ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค
ในสวรรคเปนอยางไรก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก... สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
พี. รอสส แรมเซย (นอรธคาโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนงานกออิฐ
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การติดตาม
10 ก.ย
วันเสาร อาน ลูกา 5:1-11
2016
พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายอีกครั้งวา “เราเปนความสวางของโลก ผูทตี่ าม
เรามาจะไมเดินในความมืด แตจะมีความสวางแหงชีวิต (ยอหน 8:12)
คณะอนุชนออกเดินทางคาราวาน ทุกคนคิดวาผูที่นั่งรถคันหนารูดีวาจะไปที่ไหน
เมื่อรถคันหนาขับนําทางผานเขาไปหมูบานและวน
ขอคิดสําหรับวันนี้
อยูหลายรอบ อนุชนคนหนึ่งโทรฯ ถามคนที่อยูใน
วันนี้ขาพเจาจะติดตาม
รถคันหนาวาพวกเขารูหรือไมวากําลังจะพาเราไปที่
พระองคไดอยางไร
ไหน คนในรถคันหนาตอบวาไมรู แตเพราะเห็นวา
ทุกคันขับตามมาจึงคิดวามาถูกทางแลว
พวกเรามักจะคิดวาถามีหลายคนพากันติดตามคนใดไป คนนั้นตองเปนผูนําที่
ถูกตอง เราไมคอยตรวจสอบดูกอนวาคนนั้นจะนําเราไปถูกทางหรือไม
แตเรามั่นใจในการติดตามพระเยซูคริสตเจา พระองคตรัสวา “เราเปนความสวาง
ของโลก ผูที่ตามเรามาจะไมเดินในความมืด แตจะมีความสวางแหงชีวิต” (ยอหน 8:12)
พระองคทรงเรียกซีโมนเปโตร ยากอบและยอหนใหติดตามพระองค ดังนั้น “เมื่อเขา
นําเรือมาถึงฝงแลว เขาก็สละสิ่งสารพัดทิ้ง ตามพระองคไป” (ลูกา 5:11) มีแตพระเยซู
เทานั้นที่สามารถนําเราไปยังเปาหมายสูงสุดและประทานชีวิตใหได
อธิษฐาน พระเยซูเจาขา สรรเสริญและขอบพระคุณสําหรับพระคุณของพระองค ขอ
ทรงชวยใหชีวิตขาพระองคติดตามพระองคไปทุกฝกาว ในพระนามของพระองค อาเมน
แทรซี เจนเซน (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คณะอนุชน
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โปรดตรัสกับขาพระองค

11 ก.ย
วันอาทิตย อาน สดุดี 46:1-11
2016
เมื่อเขาอายัดทานไวนั้น อยาเปนกังวลวาจะพูดอยางไร
เพราะเมื่อถึงเวลา คําทีท่ านจะพูดนั้นพระเจาจะทรงประทานแก
ทานในเวลานั้น เพราะวาผูท ี่พูดมิใชตัวทานเอง แตเปนพระวิญญาณ
แหงพระบิดาของทานผูตรัสทางทาน (มัทธิว 10:19-20)
หลังจากเหตุการณวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 วันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถูก
โจมตี ดิฉันไดรับเชิญไปชวยที่ศูนยชวยเหลือครอบครัวตางๆ ที่กรุงนิวยอรก เขาจัด
ใหดิฉันทํางานที่แผนกใหคําปรึกษาทางกฎหมายเพือ่ ชวยครอบครัวทีต่ กเปนเหยื่อ ดิฉัน
ยินดีชวยเสมอถาถูกขอรอง แตงานนี้ทําใหดิฉันคิดไมออกบอกไมถูกวาจะพูดและ
ทําอยางไร เมื่อพบครอบครัวที่คนใกลชิดสูญเสียอยางรุนแรงและฉับพลันทันที
เราเคยอธิษฐานที่คริสตจักรโดยใชพระธรรมสดุดีโดยเฉพาะบทที่ 46 ดังนั้น
ดิฉันจึงเปดอานเพื่อใหใจสงบสุข แตพระคัมภีรหลนและเปดพระธรรมมัทธิวตรงที่
พระเยซูตรัสสอนพวกสาวกกอนที่จะสงพวกเขาออกไปทําพันธกิจวา พวกเขาไมไดพูด
เองแตพระวิญญาณของพระเจาตางหากที่ตรัสผานทางพวกเขา ดิฉันจึงอานและภาวนา
ขอนี้ตลอดหลายเดือนขณะทํางานที่ศูนยแหงนี้ เพื่อเตือนสติตนเองวา พระเจาจะทรง
ประทานพระวจนะที่ดิฉันจําเปนตองพูดกับประชาชนของพระองค
พระเจายังตรัสกับดิฉันผานพระคัมภีรและผูอื่นที่ดิฉันรวมวิถีชีวิตแหงความเชื่อ
หรือโลกรอบๆ ขาง ดิฉันจึงตองตั้งใจฟง
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ถาเมื่อใดขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายไดยินเสียงเรียกรองใหชวยที่เหนือบา
พระเจายังกําลังตรัสอยู
กวาแรงของขาพระองค โปรดสงบเสียงใดๆ
วันนี้ขาพระองคทั้งหลาย
เวนแตเสียงของพระองคเพื่อจะไดรูจักสันติสุข
จะสงบเงียบและเงี่ยหูฟง
และสามารถแบงปนกับผูอื่นได ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
แมรี ทัฟตส (นิวยอรก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากเหตุรุนแรง
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12 ก.ย
2016

เริ่มตนดวยความเชื่อ

วันจันทร อาน เพลงคร่ําครวญ 3:25-33
จงใครครวญถึงสิ่งทีจ่ ริง สิ่งที่นานับถือ สิ่งทีย่ ุติธรรม
สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่นารัก สิ่งทีท่ รงคุณ คือถามีสิ่งใดที่ล้ําเลิศ
สิ่งใดที่ควรแกการสรรเสริญ ก็ขอจงใครครวญดู (ฟลิปป 4:8)
โดยทั่วไปแลวผมเปนคนมองโลกในแงดีและรูวาสิ่งตางๆ ใชจะดีเสมอไป เชน
ความกลัวดานเศรษฐกิจที่บางครั้งเปนความจริง กลัวผลของการตัดชิ้นเนื้อเพื่อศึกษา
วิเคราะหซึ่งบางครั้งพบวาเปนมะเร็ง กลัวคนผิดหวังในตัวเรา กลัวปญหาตางๆ จะ
เกิดขึ้น เปนตน
บอยครั้งคําสอนของเปาโลที่อางถึงขางบนนี้ทําใหผมสับสน ทานขอใหเราดํารง
อยูในคุณธรรมที่ดีดังกลาว
เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมครั้งหนึง่ หลังจากประชุมคริสตจักรไดไมนาน เราอภิปราย
ปญหาตางๆ ของคริสตจักรทําใหผมไมอยากไปโบสถ แมแตการประชุมคริสตจักรที่
ตองไดยินปญหานานาชนิดก็เชนกัน โบสถคือสถานที่ผมไปเพื่อเตือนใหระลึกถึงความรัก
ของพระเจาและเพื่อรับกําลังใจจากพระองค
หลังจากการประชุมเชาวันนั้น ผมอานพบขอความนี้จากจากพระธรรมฟลิปป
นี่เปนครั้งแรกที่ผมสังเกตวาเปาโลเริ่มตนดวยการบอกใหเราใครครวญถึงสิ่งที่เปนจริง
แสดงวาทานสอนไมใหเรามองขามความจริงของชีวิต ถาเห็นวาสิ่งใดไมดีจริงๆ เรา
ตองสู สําคัญที่สุดก็คือพระเจาผูอํานวยพรทรงประทับอยูดวยเพื่อใหเราแกไขสิ่งผิด
เสียใหมใหถูกตอง ใหแกปญหาตางๆ ที่พายุชีวิตนํามาใหเราไมขาดสาย
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรดให
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคทั้งหลายพอใจในพระคุณ
ไมวาจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิต
ของพระองคและรับมือความจริงที่เกิด
พระเจาทรงประทับอยูดวยคอย
ขึ้นกับขาพระองคในวันนี้ ในพระนาม
ชวยใหเราผานพนไปจนได
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
บรูซ เบดิงฟลด (อิลลินอยส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คริสตจักรที่กําลังมีปญหาเกิดขึ้น
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ครอบครัวฝายวิญญาณ

13 ก.ย
วันอังคาร อาน ปญญาจารย 3:1-8
2016
มีฤดูกาลสําหรับทุกสิ่ง และมีวาระสําหรับเรื่องราว
ทุกอยางภายใตฟาสวรรค มีวาระเกิดและวาระตาย มีวาระปลูก
และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง (ปญญาจารย 3:1-2)
ดิฉันฉลองวันเกิดปที่ 47 โดยไมมีคนใดในครอบครัวอยูดวยเลย เพราะพระเจา
ทรงเรียกดิฉันไปปฏิบัติงานที่คริสตจักรใหมซึ่ง
ขอคิดสําหรับวันนี้
อยูคนละรัฐและหางจากเครือญาติใกลชิด
ใครคือครอบครัวฝาย
พระคัมภีรที่อานเชาวันนั้นคือขอที่อยูขางบน
วิญญาณของขาพเจา
นี้ ชวยเตือนใจวาดิฉันไมเพียงแตถอนรากจาก
บานเกิดที่อบอุนเทานั้น แตมาหยั่งรากลงในครอบครัวคริสตจักรใหมอีกดวย ครอบครัว
คริสตจักรนี้สงบัตรอวยพรวันเกิดพรอมกับพระคัมภีรหลายขอที่ชวยใหรูสึกคลายความ
วาเหวลง ครอบครัวคริสตจักรแหงนี้รวมสรรเสริญพระเจาเพื่อตอนรับที่ดิฉันมาอยูกับ
พวกเขาที่นี่ที่พระเจาทรงประสงคใหดิฉันมาในวันเกิด
เมื่อใกลจะครบวาระการทํางาน ดิฉันรูตัววามีหลายสิ่งที่ตองขอบพระคุณ แมจะ
รูวาปที่กําลังจะมาถึงคงมีหลายอยางไมงายนัก แตก็รูวาพระเจาทรงเตรียมใจดิฉันโดย
เตือนใหระลึกวาถึงชีวิตของคนเราจะมีวาระปลูกและวาระถอน แตไมมีอะไรอยูนอก
อํานาจอธิปไตยและพระคุณอันยิ่งใหญของพระเจา
อธิษฐาน ขาแตพระเจาแหงความรัก ขอบพระคุณที่ทรงใหมีพี่นองหญิงชายในตางแดน
อันแสนไกลและที่ทรงใหมีครอบครัวฝายวิญญาณทุกที่ทุกแหงที่ขาพระองคไป ใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แคโรล เดเนอรีซ (นิวเซาธเวล ออสเตรเลีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ยินดีตอนรับเรา
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ดนตรีในโลกของพระเจา
วันพุธ อาน สดุดี 100:1-5

ชาวโลกทั้งสิ้นเอย จงเปลงเสียงชื่นบานถวายแดพระเจา (สดุดี 100:1)
ตอนเปนเด็กตัวเล็กๆ ดิฉันเคยเรียนเปยโน บางครั้งเลนไดไมคอยดีครูจึงใหเลน
แตเพลงงายที่สุดเทานั้น ภายในหนึ่งหรือสอง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ปดิฉันก็เลิกเรียน อีกหลายปตอมาดิฉันหยิบ
ถามีพระคัมภีรอยูในใจ เรา หนังสือเปยโนที่เคยเรียนมาเลนเพลงที่เคย
จะไมเหินหางจากพระเจา
เลน ไมรูเปนเพราะไร คราวนี้ดิฉันเกิดสนใจ
เรียนและฝกเลนทุกวันทําใหการเลนกาวหนาขึ้นจนสามารถเลนบทยากๆ ได และใน
ที่สุดก็จําขึ้นใจไดหลายบท
อีกหลายสิบปตอมาก็ทําอยางเดียวกันนี้กับการทองจําขอพระคัมภีร ที่แรกๆ ก็
ขลุกขลัก แตนานเขาขอพระคัมภีรก็เลือ่ นจากสมองเขามาอยูในใจของดิฉัน เมื่อทอง
ดังๆ ขอพระคัมภีรก็พรูออกจากปากไดคลองแคลว ดิฉันรูสึกตื่นเตนยินดีและชอบ
ทองขอพระคัมภีรมากกวาเลนเปยโนเหมือนเมือ่ กอนโนนเคยเลิกเลนไปเสียนาน แต
การทองจําพระวจนะของพระเจาเปนสิ่งที่ดิฉันไมเคยละเลย ใครจะรูวาเมื่อใดดิฉันจะ
ตองใชโดยไมรูตัว
อธิษฐาน ขาแตพระเจาแหงความรัก ขอบพระคุณสําหรับของประทานดานดนตรีและ
พระวจนะนิรันดรของพระองค อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจาคริสตเจา อาเมน
เอมี เฮยส เบอรลิง (ฟลอริดา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักดนตรีคริสตจักร
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พระผูชวยทรงเห็นใจ

15 ก.ย
2016
พฤหัสบดี อาน ฮีบรู 2:10-18
เพราะเหตุทพี่ ระองคไดทรงทนทุกขทรมานและถูกลองใจ
พระองคจึงทรงสามารถชวยผูท ี่ถูกลองใจได (ฮีบรู 2:18)
คนหนึ่งที่รวมเรียนรวีฯ ปที่ 7 กับดิฉันใหขอคิดวาพระเยซูทรงผานการทดลอง
และทดสอบทุกอยางเหมือนเราทุกวันนี้ เด็กหญิงคนหนึ่งมองหนาและถามวา “เธอ
หมายความวาพระเยซูเคยแตกหนุมดวยหรือ” แมพระคัมภีรจะบอกเราอยางชัดเจนวา
พระเยซูทรงเคยถูกทดลองเหมือนเราทุกอยางก็จริง แตเราก็ชอบมองขามความเปน
มนุษยของพระองคจึงลืมคิดถึงเรื่องละเอียดที่สําคัญๆ ในชีวิตประจําวันของพระองค
ไปหมด
พระเยซูเสด็จมาเกิดเปนทารกแบเบาะที่ชวยตนเองไมได ตองมีคนชวยทําทุกอยาง
ที่จําเปนให พระองคทรงเติบใหญในบานชางไมคนหนึ่งจึงอาจจะถูกมีดบาด ถูกชน
ฟกช้ําดําเขียว เปอนโคลนและเขรอะฝุนเหมือนกับเด็กทั่วไป พระองคทรงเคยแตก
หนุมและมีอารมณผันผวนดวยเชนกัน ถึงพระเยซูจะมีประสบการณชีวิตในยุคสมัย
และวัฒนธรรมแตกตางกับเรา แตพระคริสตผูทรงคืนพระชนมทรงเขาพระทัยและ
คุนเคยกับชีวิตประจําวันที่กลืนไมเขาคายไมออกเหมือนเราดวย
เมื่อใดเรารูสึกวาเหวและสงสัยวาจะมีใครเขาใจเรา หรือไมรูวาจะทําอยางไรตอไป
ก็ขอใหจําเขาไววาพระเยซูทรงเคยเปน เชนนั้นมากอน พระองคทรงไดยินเสียงร่ําไห
ของเราและพรอมจะเดินฝาความทุกขยากดวยกันกับเรา เมื่อเราลมลงพระองคจะทรง
อุมใหลุกขึ้น เมื่อชีวิตดูเหมือนหมดหวังพระองคทรงชวยใหมีหวัง เมื่อความทุกขหาย
ไปก็ทรงยินดีกับเราดวย
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงประทับ
พระเยซูทรงรูและ
อยูดวยทุกสถานการณไมเคยขาด ในพระนามพระทรงหวงใยเรา
เยซูคริสตเจา อาเมน
ไดแอนา ซี. เดอรริงเจอร (เคนทักกี้)
เปาหมายของคําอธิษฐาน วัยรุน
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ไมใชคําสุดทาย

วันศุกร อาน ยอหน 11:38-44
พระเยซูตรัสดวยเสียงดังวา
“ลาซารัสเอย ออกมาเถิด” (ยอหน 11:43)
เมื่อเดินทางไปอิสราเอล ผมเขาเยี่ยมสุสานที่หลายคนคิดวาเปนอุโมงคฝงศพของ
ลาซารัส มันดูนาเศราแตก็เปนประสบการณที่ใหความหวัง ขณะอยูที่นั่นทําใหคิดถึง
การเสียชีวิตของพี่ชายเมื่อหลายปกอนและคิดถึงความรูสึกไมเชื่อหูเมื่อคุณพอแจง
ใหครอบครัวทราบวาพี่ชายของผมถูกฆาตาย ไดยินแลวใจหาย พูดอะไรไมออก ไดแต
คิดวา “จะทําอยางไรดี” ขณะที่ไดยินคุณพอพูดและเห็นพอแมโศกเศราเสียใจ ผมรูสึก
หมดหวังและควบคุมตนเองไมได เมื่อยืนเงียบๆ อยูใกลอุโมงคของลาซารัสผมรูสึก
วาความตายเปนเรื่องจริงจัง
ขณะยืนใจหดหูอยูที่อุโมงคดังกลาว ความคิดของผมหยุดชะงักทันใดเมื่อไดยิน
เสียงคนอานเรื่องพระเยซูทรงชุบชีวิตของพระสหายใหฟนจากความตาย ทําใหผมคิดถึง
ความรูสึกของมารธาและมารียเมื่อเห็นนองชายโผลออกจากอุโมงคมืด ทั้งสองคงยินดี
จนพูดไมออกราวกับโลกสวางไสวทันทีทันใด
ทําใหผมนึกขึ้นไดวาความตายไมใชคําสุดทายของประโยค แคเปนการเวนวรรค
เทานั้น เปนการหยุดพักชั่วคราวของการเดินทางชีวิตที่ยิ่งใหญกับพระองคผูใหชีวิต
และผูเปนชีวิต เมื่อผูติดตามพระคริสตดวยความเชื่อมีความโศกเศราและสูญเสีย เรา
ก็ยังมีความหวังความยินดีรออยูขางหนา
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูประทานชีวิต ขอบพระคุณที่ทรงประทานความหวังแมขณะ
ที่ขาพระองคทั้งหลายกําลังเผชิญกับ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ความตาย ขาพระองคขอนอมรับชีวิต
เรื่องการเปนขึ้นใหมทําใหมี
ครบบริบูรณของพระองคดวยความ
ความหวังขณะเผชิญความตาย
ยินดี ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ดายตัน แอล. โอเวน (เนบรัสกา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กําลังเผชิญกับความตาย
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ซอนหา

17 ก.ย
วันเสาร อาน สดุดี 31:1-5
2016
พระนามของพระเจาเปนปอมเขมแข็ง
คนชอบธรรมวิ่งเขาไปในนั้นและปลอดภัย (สุภาษิต 18:10)
เมื่อเปนเด็กดิฉันชอบเลนซอนหา ยังจําตอนที่ขดตัวอยูหลังเกาอี้ที่คุณพอใชเอน
กายพักผอนไดวา ดิฉันพยายามกลั้นหัวเราะ
ไวไมใหนองไดยินและที่นองสาวเดินเตาะแตะ
ขอคิดสําหรับวันนี้
เรียกชื่อดิฉันไปทั่วบาน เธอพยายามมองหา
เมื่อพบปญหา ขาพเจา
มือและเทาซึ่งอาจจะโผลออกมาใหเห็นจากที่
สามารถลี้ภัยในพระเจาได
ซอน ดิฉันไมสามารถกลั้นหัวเราะไดนานพอที่
จะซอนตัวไวไมใหเธอหาพบ เธอเดิน ผานดิฉันไปมาอยูหลายครั้ง ภายในไมกี่วินาที
ดิฉันโผลออกมาจากที่ซอนและวิง่ กลับไปที่ปลอดภัยอยางสนุกสนาน พรอมกับสงเสียง
รองวา “ไชโย ปลอดภัยแลว”
ถึงเดี๋ยวนี้ดิฉันไมใชเด็กแลว แตบางครั้งยังรูสึกวาชีวิตเหมือนการเลนซอนหา
หนาที่การงาน ความสัมพันธ การเปนพอแม ความเจ็บไขไดปวย การบําบัดรักษาและ
ยาเสพติด เปนความลําบากของชีวิตที่คอยทดลองหลอกหลอนเราใหหลบตัวและหนี
หางจากความเจ็บปวด แตพระคัมภีรชวยชี้ทางเราไปหาที่ลี้ภัยและปองกันอันตรายชนิด
ที่โลกใหไมได “พระนามของพระเจาเปนปอมเขมแข็ง คนชอบธรรมวิ่งเขาไปในนั้นและ
ปลอดภัย” (สุภาษิต 18:10) พระนามของพระเจาเปนที่ปลอดภัย เปนที่หยุดพักเมื่อ
เราเหน็ดเหนื่อยจากการวิ่งหนีและซอนตัวจากอันตราย พระเจาทรงเปนที่ลี้ภัยของ
คนชอบธรรมที่แสวงหาเสถียรภาพและความเขมแข็งจําเพาะพระพักตรพระองค
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหรูจักพลังของพระองค และ
ใหแสวงหาพระองคทั้งระหวางที่มีความทุกขเจ็บปวดและเมื่อมีความยินดีปรีดา ใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ไบรแอนนา เอ็ม. คอมบ (เค็นทักกี้)
เปาหมายของคําอธิษฐาน พี่นองหญิงชาย
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สิทธิ์พิเศษในการสอน

วันอาทิตย อาน มาระโก 10:13-16
คนทั้งปวงที่ไดยินก็ประหลาดใจในสติปญญา
และคําตอบของพระกุมารนั้น (ลูกา 2:47)
อายุของผมเพิ่งยางเขาปที่ 80 แมจะมีอายุมากขนาดนี้ ผมไมสามารถลืมบรรดา
ครูสอนรวีวารศึกษาของผม ผมเขาเรียนรวีฯ ตั้งแตอายุ 3 ขวบถึง 8 ขวบ ระหวางนั้น
ผมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดและรูสึก
ขอบคุณบรรดาครูที่สอนพระวจนะแหงชีวิต
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพเจาจะสนับสนุนครูสอน ของพระเจาดวยความรักอันลึกล้ําใหผมได
เรียนรู หลังจากนั้นแลวผมก็ยังเคารพนับถือ
รวีวารศึกษาในคริสตจักร
ครูสอนรวีวารศึกษาของผม
ของเราไดอยางไร
ในพระกิตติคุณลูกาเราพบพระเยซูซึ่ง
ตอนนั้นทรงมีอายุ 12 ชันษา พระองคประทับอยูกับพวกปุโรหิตยิวในพระวิหาร ทาน
เหลานั้นพากันประหลาดใจในคําตอบที่กอปรดวยสติปญญาของพระองค ซึ่งแสดงวา
พระเยซูทรงรูจักพระคัมภีรดีตั้งแตเด็ก
แลวลูกหลานของเราเปนอยางไรบาง ผมเชื่อมั่นวาพระเจาทรงมีแผนใชโรงเรียน
รวีวารศึกษาเพื่อผลิตผูรับใชที่ซื่อสัตยใหคริสตจักร
พวกเด็กๆ มีคุณคาในสายพระเนตรของพระเจา ที่ผมเปนครูสอนรวีฯ นานถึง
สามทศวรรษจึงเปนสิทธิ์พิเศษในการรับใชพระองค ลูกหลานของเราที่เขาเรียนรวีฯ
ไดเรียนรูเรื่องพระเยซูคริสตและพระคัมภีร สวนเราเองก็สามารถถายทอดความเชื่อ
แกคนรุนตอไปได
อธิษฐาน ขาแตพระเจาแหงความจริง ขอทรงอวยพรบรรดาครูสอนรวีวารศึกษาให
เกิดผลเพื่อคริสตจักร อธิษฐานในพระนามพระพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ชยันต ซามูเอล ทรัชเคอร (กุชราช อินเดีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน การเรียนการสอนรวีวารศึกษา
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สมอเรือและกางเขน

19 ก.ย
2016

วันจันทร อาน ฮีบรู 6:13-20
ความหวังทีเ่ รายึดนั้นเปนเสมือนสมอ
ที่แนและมั่นคงของจิตใจ (ฮีบรู 6:19)
แลนดอนหลานชายของเราเปนคนรักเรือ เมื่อมาเยี่ยมเรา เขาสมมุติวาระเบียง
หนาบานของเราเปนเรือ เขา “ชักใบใหเรือแลน” โดยดึงสายมานหนาตาง ทําความ
สะอาดดาดฟาเรือโดยใชม็อบปดฝุนและใชสายยางรดน้ําสวนเปนเชือกมัดสมอเรือ
เชาวันหนึ่งขณะที่เราเดินเลนผานละแวกเพื่อนบาน พอแลนดอนเห็นแผนโลหะ
ติดอยูที่กอนหินกลางสวนแหงหนึ่งเทานั้น เขาก็รองตะโกนเสียงดังลั่นวา “สมอเรือ
สมอเรือ” ดิฉันจูงแขนเขาออกจากสวนและบอกวา “ที่รัก นั่นไมใชสมอเรือแตเปน
กางเขนตางหากเลา” เขาเถียงเสียงดังลั่นวา “มันเปนสมอเรือ”
ตอนสายของวันนั้นเมื่อคิดถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวดิฉันก็นึกขํา ที่เขาปกใจวา
ไมกางเขนเปนสมอเรือ แลวเนื้อเพลงนมัสการบทหนึ่งก็ดังขึ้นในใจวา “แมวาคลื่นใหญ
จัดซัดมา มีพายุพัดโถมดวงใจ ขาฯสงบสุขทุกเวลา แมคลื่นมาแรงกลาปานใด พระคริสตเจาทรงเปนสมอ ซึ่งยึดขาฯไวอยางปลอดภัย”*
ปรากฏวาเราทั้งสองตางก็คิดถูก กางเขนของพระคริสตเปนสมอแหงความรอด
การพลีพระชนมของพระองคทําใหเรามีความหวังดังสมอที่แนนอนและมั่นคงของจิตใจ
อธิษฐาน พระบิดาผูสถิตในสวรรค หลายสิง่ ใน
ขอคิดสําหรับวันนี้
ชีวิตของขาพระองคทั้งหลายบงชี้วาพระองคประทับ
กางเขนเปนสมอ
อยูดวยอยางมั่นคง ขอโปรดปรับทิศทางประสบการณ
สําหรับผูเชื่อทุกคน
ในชีวิตประจําวันเพื่อนําขาพระองคเขาเฝาพระองค
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
จูดี แอนน แกรนต (นิวยอรก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนเดินเรือ
*“พระองคเปนสมอ” จากเพลงชีวิตคริสเตียน บทที่ 143
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เมฆแหงพระพร

วันอังคาร อาน 2 โครินธ 4:16-18
สําหรับพระองค แมความมืดก็ไมมืด
กลางคืนก็แจงอยางกลางวัน (สดุดี 139:12)

วันนั้นขณะที่เยี่ยมคนไขผมมีอารมณสองอยางปนกัน เมื่อไดฟงครอบครัวหนึ่งแสดง
ความวิตกหวาดหวั่นวาความตายและความสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นในไมชา แลวก็ไดยินคน
วัยหนุมทักทายผมวา “ขาวดีครับ ทดสอบแลววาไมไดเปนอะไร พรุงนี้ผมจะกลับบานได
แลว”
ผมนั่งมองดูทองฟาฤดูรอนที่ลานจอดรถสักครู เห็นเมฆดานซายและดานขวามือดู
เหมือนมานที่แขวนอยู ดานหนึ่งเปนปุยเมฆตั้งขึ้นเปนชั้นๆ อีกดานหนึ่งเปนเมฆทีพ่ ายุพัด
ลอยละลิ่วมาเปนกลุมกอน ผมเกิดความคิดขึ้นมาวา เมฆทั้งสองชุดนี้ตางเปนละอองน้ํา
เหมือนๆ กัน คือเปนพระพรที่จะตกลงมารดแผนดินใหชุมฉ่ํา สวนเมฆที่พายุพัดมานั้นอุม
ละอองน้ําไวมากกวาจึงเปนพระพรกอนใหญยิ่งกวา
ในชีวิตประจําวันของเรานั้นมีทั้งความยินดีและความโศกเศราปนเปกันอยู บางครั้ง
พระพรที่ยิ่งใหญจะพบไดในชวงที่เกิดพายุพัด การมีชีวิตในพระคริสตนั้นหมายความวา
เหตุการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตลวนเปนโอกาสใหเราไดสัมผัสความรักของพระองค ยิ่ง
ลําบากมากเทาใดก็ยิ่งไดสัมผัสพระคุณมากเทานั้น เราอาจจะไมรูสึกตัววาพระคริสตประทับ
อยูดวยเสมอและทรงรักษาพระสัญญาวาจะติดสนิทอยูในเรา (ดูยอหน 15:4) ถึงแมความ
เจ็บปวดจะไมหายไปหรือคําทูลขอของเราจะไมไดรับคําตอบ แตก็รูวาเราเชื่อและอธิษฐาน
ดวยความมั่นใจมากขึ้นวา เมื่อไดอยูกับพระคริสตแลวยิ่งพายุใหญเทาใดก็ยิ่งอุมพระพร
มาใหมากเทานั้น
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ไมวาวันนี้พายุจะ
ขอคิดสําหรับวันนี้
พัดสิ่งใดมาก็ขอทรงประทานความมั่นใจวา
เวลาที่ถูกทาทายนําเราไปยัง
พระองคยังประทับอยูกับขาพระองคทั้งหลาย
พระพรยิ่งใหญของพระเจา
โปรดใหขาพระองคไดรับพระพรของพระองค
ทุกๆ วัน ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คอลิน ดี. ฮารบัช (คัมบรีอา อังกฤษ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่รอผลการทดสอบทางการแพทย
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สนิทกับพระเจาเขาไว

วันพุธ อาน ยอหน 15:1-11
จงขะมักเขมนอธิษฐาน จงเฝาระวังอยู
ในการนั้นดวยขอบพระคุณ (โคโลสี 4:2)

21 ก.ย
2016

พวกเรายินดีตอนรับเพื่อนซึ่งเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน เขามีความ
กระตือรือรนทั้งเวลาเรียนและเวลาอยูกับเราซึ่ง
เปนครอบครัวชาวอเมริกัน แตทุกตอนเย็นพอ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ถึงเวลาหนึ่งทุมครึ่งไมวาจะอยูที่ไหนหรือมีอะไร
เวลาอธิษฐานกับพระเจา
เกิดขึ้นเขาจะขอตัว ทําไมหรือ ก็เพราะเขาตอง
ของเรานั้นสําคัญมาก
โทรศัพทไปคุยกับครอบครัวที่ปกกิ่งตอนสองทุม
จะขาดเสียมิได
ทุกคืน ครอบครัวของเขาจะชุมนุมกันอยูรอบ
เครื่องโทรศัพทรอฟงประสบการณที่นาตื่นเตนของเขาในวันนั้น ไมมีอะไรขัดขวางเวลานัดพบ
ของเขาไดเลย
เราชื่นชมความรักและการสละเวลาใหครอบครัวของเขา และนึกสงสัยวาเรานาจะมี
ความซื่อตรงตอเวลาเขาเฝาพระเจาและการอธิษฐานดวย ถาทําเชนนั้นจริง เราจะยอมให
สิ่งตางๆ หรือเวลาทําธุรกิจแตละวันมาขัดขวางการติดตอกับพระเจาซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่สุด
หรือไมหนอ
ความสัมพันธของหนุมชาวจีนคนนี้กับครอบครัวของเขาทําใหเราตระหนักถึงความ
สําคัญอยางยิ่งของการอธิษฐานซึ่งเปนโอกาสติดตอกับพระเจา เราสามารถอธิษฐานที่ไหน
เวลาใดหรือเรื่องอะไรก็ไดทั้งนั้น ที่นาทึ่งก็คือพระเจาผูทรงสรางสรรพสิ่งทรงรักและทรง
ปรารถนาจะมีความสัมพันธใกลชิดกับเรา เราจึงควรปรารถนาเชนเดียวกับพระองคเหมือน
ที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนของเรามีความสัมพันธกับครอบครัวของเขา ดิฉันอยากเก็บความคิด
ไวในใจดังนี้คือ “พระเจาขา ขาพระองคอยากคุยกับพระองคจนรอไมไหวแลว”
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับการอธิษฐานที่ทรงพลังและเปนโอกาสพิเศษ
ขาพระองคทั้งหลายอยากไดความรัก พระปญญาและการทรงนําของพระองคทุกวัน โปรด
ชวยใหขาพระองคถวายเวลาอยูกับพระองคมากขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ดอนนา เจ. เอลิสัน (วอชิงตัน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักศึกษาแลกเปลี่ยน
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เมล็ดพันธุขาวดี
22 ก.ย
2016
พฤหัสบดี อาน 2 โครินธ 9:6-15
พระองคผปู ระทานพืชแกคนที่หวาน และประทานอาหารแกคนทีก่ ิน
จะทรงโปรดใหพืชของทานที่หวานแลวนั้นทวีขึ้นเปนอันมาก และ
จะทรงใหผลแหงความชอบธรรมของทานเจริญยิ่งขึ้น (2 โครินธ 9:10)
พอไถสวนเสร็จก็บรรจงหวานเมล็ดถั่วลงไป พอฝนฤดูใบไมผลิตกตามฤดูกาล
บวกกับการเอาใจใสดูแลอยางถูกตอง สวนถั่วของ
ขอคิดสําหรับวันนี้
เราก็เจริญงอกงาม เราเก็บถั่วสดไวบรรจุกระปองได
เราถูกเตรียมไวสําหรับ 50 ถังและยังมีเหลือแจกจายแกผูอื่นอีกหลายถัง
เปนพยานเพื่อพระเจา
เมื่อผลผลิตในสวนลดลงและวัชพืชเริ่มงอกงาม
แลวหรือยัง
ผมจึงตัดสินใจไถกลบตนถั่วที่เหลืออยู อีกประมาณ
สองสัปดาหหลังจากฝนตกลงมาเมล็ดถั่วแกๆ ที่ถูกไถกลบก็งอกขึ้นมาเปนของแถม
ถึงแมตอนนี้จะเลยฤดูเก็บถั่วไปแลวแตเรายังสามารถแบงปนถั่วจํานวนมากแกผูอื่นได
พระคัมภีรสอนเรื่องการเปนพยานเพื่อพระเจาทุกแหงที่เราอาศัยอยูและบังเกิด
ผลดี พระเยซูทรงใชธรรมชาติและชีวิตประจําวันเปนอุปมาสอนความจริงฝายวิญญาณ
ไวหลายเรื่อง ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 13 พระองคทรงพูดถึงการหวานเมล็ดพืชลงใน
ดินดีวาเหมือนกับคนที่ฟงพระวจนะแลวรับไวยอมเกิดผลดีเปนรอยเทา พระเจาจะทรง
ชวยเราใหเจริญเติบโตและเกิดผลใหเปนประจักษพยานเรื่องแผนดินของพระเจาเหมือน
คําอุปมาเรื่องเมล็ดพืชที่หวานลงในดินซึ่งเตรียมไวดีจะเกิดผลดี พระเยซูทรงเตือนวา
เราไมไดเปนผูเลือกพระองค พระองคตางหากที่ทรงเลือกเราใหไปเกิดผลยั่งยืนถาวร
(ดู ยอหน 15:16) และสามารถแบงปนผลนี้แกผูอื่นได
อธิษฐาน ขาแตพระเจาแหงฟาสวรรค ของทรงชวยขาพระองคทั้งหลายใหมีความกลา
พรอมทั้งปญญาและความซื่อสัตยในการเปนพยาน ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
วอลเตอร เอน มาริส (มิสซูร)ี
เปาหมายของคําอธิษฐาน ชาวสวน
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ของเหลือทิ้งที่มีประโยชน

23 ก.ย
2016

วันศุกร อาน ฟลิปป 4:14-19
พระเจาของขาพเจาจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกทานขาดอยูนั้น
จากทรัพยอันรุงเรืองของพระองคในพระเยซูคริสต (ฟลิปป 4:19)
เมื่อหลายปกอนดิฉันกับเพื่อนคนหนึ่งเย็บมานประดับหนาตางกระจกสีที่โบสถ
ของเรา เนื่องจากกระจกสีแตละบานเขียนขอพระคัมภีรไวตางกัน เราจึงเลือกทํามาน
หนาตางแตละบานโดยเฉพาะไมซ้ํากัน เพราะงบประมาณมีจํากัดบอยครั้งทําใหเราตอง
ตกแตงลักษณะเดิม เมื่อลงมือทํางาน เราตองตัดตองเย็บและทิ้งสิ่งที่คิดวาไมใชแลว
ลงถังขยะ สวนใหญการออกแบบก็เปนไปตามแผน แตบางครั้งก็มีปญหาอยูบางเมื่อมี
บางสิ่งดูเหมือนจะหายไป หรือมีบางสิ่งที่จําเปนแตเรามองไมเห็นลวงหนาตอนออกแบบ
เมื่อจําเปนตองใชเราจะคนดูในถังขยะจนทั่วแตก็ดีที่ไมผิดหวังเมื่อไดพบ “เศษเล็กๆ”
ที่คิดวาใชไมไดแลว
เมื่อชีวิตของเราไมเปนไปตามแผนที่วางไว พระเจาทรงประทานโอกาสใหคนหา
ในตัวเองและพบ “สิง่ ” ที่ซอนอยูโดยไมลําบากนัก บางครั้งสิ่งที่หายไปก็คือวิสัยทัศน
หรือความเขาใจที่พระเจาประทานใหในประสบการณที่ผานมา ทุกครั้งที่เราผานพนการ
ทดลองและไดรับความเขาใจที่สําคัญยิ่งในองคพระผูเปนเจาของเรา เปนการเพิ่มความรู
ความเขาใจแผนการที่พระเจาทรงกําหนดไวสําหรับชีวิตของเราโดยเฉพาะ พระเจาทรง
จัดเตรียมทุกสิ่งที่เราจําเปนจริงๆ เพื่อจะ
สามารถเผชิญสิ่งตางๆ ที่ชีวิตชักนํามาให
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระเจาทรงสามารถใชสิ่ง
อธิษฐาน ขาแตพระเจาพระบิดา ขอบคุณ
ที่เรา “ไมใชแลว” ชวยให
พระองคที่ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่ขาพระองค
ชีวิตของเรางดงามได
ทั้งหลายจําเปนไวพรอมสรรพ ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
แคธี สจวต (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ชางศิลป
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จระเข
24 ก.ย
วันเสาร อาน โรม 10:12-15
2016
พระเยซูตรัสสั่งพวกสาวกวา “เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก
ประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน (มาระโก 16:15)
ผมมองจากทางเทาบนหาดทรายอีปาเนมาใกลเมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล
เห็นภาพที่นาหวาดเสียว คือมีหนุมคนหนึ่งเห็นจระเขดุรายโผลขึ้นมาแลวฟาดหัวฟาด
หางอยูกลางทะเล เขาวายน้ําเขาฝงสุดแรงเกิดจนหมดแรงและจมหายไปในน้ํา แลว
โผลขึ้นมาตะโกนขอความชวยเหลือ แลวก็จมลงไปไมโผลขึ้นมาใหเห็นอีกเลย
ผมรูวิธีรับมือกับจระเขดี ขอเพียงใหผมอยูใกลหนุมคนนั้นเพียงสามนาทีกอน
ที่เขาจะลงเลนน้ําทะเล ผมจะอธิบายใหเขาฟงวาจะตองทําอะไรถาพบจระเข แนละอาจ
จะทําใหเขารูสึกไมสบายใจหรือไมยอมฟงหรืออาจไมอยากเดือดรอนก็ได หากไดยิน
ผมยกตัวอยางสักสองสามเรื่อง เขาคงรูวิธีเอาชีวิตรอด
มีบางสิ่งคลายกันนี้ที่อาจนํามาประยุกตใชกับขาวดีเรื่องความรอดในพระคริสต
คําอธิบายใหเขาใจงายๆ ถึงความเชื่อที่พระเจาทรงยอมใหพระเยซูพลีพระชนมเปนเครื่อง
บูชาไถบาปและความเชื่อเรื่องอํานาจการคืนพระชนมของพระเยซู ผูที่เชื่อฟงจะรอด
ไดเมื่อพบ “จระเข” ในชีวิตของพวกเขา เชน การหยาราง ผูที่รักตายจากไป ความหายนะ
ทางการเงินหรือสุขภาพทรุดโทรม เมื่อเราแบงปนความหวังของเราใหเขาฟง บางคน
อาจจะรูสึกไมพอใจ ไมยอมรับฟงหรือคิดวาเขายุงเกินไปที่จะคุยเรื่องความรอด แต
ความจริงของพระกิตติคุณที่เราแบงปนใหฟงจะชวย
หนุนใจพวกเขาไดระหวางชีวิตถูกทดลองและให
ขอคิดสําหรับวันนี้
ความหวังแกเขาไปชั่วนิรันดร
วันนี้ขาพเจาจะ
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา โปรดชวยขาพระองค
แบงปนความหวัง
ทั้งหลายใหกลาประกาศขาวประเสริฐของพระองค
ของขาพเจาแกใครดี
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แรนดี สวอนสัน (ยูทาห)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่กลัวหรือลังเลที่จะแบงปนขาวประเสริฐของพระคริสต
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สนใจในพระเจา

25 ก.ย
วันอาทิตย อาน กิจการ 17:24-27
2016
นกกระจาบสองตัวเขาขายบาทหนึ่งมิใชหรือ
แตถาพระบิดาของทานไมทรงเห็นชอบ
นกนั้นแมสักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไมได (มัทธิว 10:29)
อาทิตยนั้นมานั่งในโบสถเต็มหมด ผมนั่งอยูใกลแถวหนาคอยสํารวจครอบครัว
คริสตจักรที่เขามานมัสการ ทันใดนั้นมีแมงมุมเล็กๆ ตัวหนึ่งไตจากเพดานลงมาตอหนา
ผม ทีแรกผมคิดจะฟาดเจาแขกที่ไมไดรับเชิญลงกับ
ขอคิดสําหรับวันนี้
พื้น แตก็ชะงักมือไวและเริ่มไตรตรองดวยความ
พระเจาทรงอยูใกลเรา
อัศจรรยที่แมลงขนาดจิ๋วตัวนี้ชักใยไตลงมาจากที่
จนคิดไมถึง
สูงไดเกงขนาดนั้น
ภายหลังผมมานั่งรําพึงถึงประสบการณที่ไดพบตอนเชาวันอาทิตยนั้นและจําขอ
พระคัมภีรที่บอกวา พระเจาทรงดูแลแมกระทั่งนกกระจาบตัวหนึ่งที่ตกดิน เมื่อนึกถึง
ความจริงที่พระเจาทรงสรางแมงมุมนอยตัวนั้นแลวทําใหรูสึกยําเกรงพระองค
พระเจาทรงเคลื่อนไหวอยางลี้ลับจนบางครั้งสังเกตไดไมงายนัก วันที่เห็นแมงมุม
ตัวนั้นเตือนสติผมใหสนใจเรื่องที่พระเจาประทับอยูตรงนั้นและในชีวิตของผม
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหตะหนักแกใจวา พระองค
ประทับอยูในสรรพสิ่งที่ทรงสราง อธิษฐานในนามพระเยซูผูทรงสอนใหอธิษฐานวา “ขาแต
พระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลาย ผูทรงสถิตในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปนที่
เคารพสักการะ ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามน้ําพระทัยของ
พระองค ในสวรรคเปนอยางไรก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก ขอทรงโปรดประทาน
อาหารประจําวันแกขาพระองคทั้งหลาย... สืบๆ ไปเปนนิตย ” อาเมน
บิลล คิด เวลล (โอไฮโอ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน โมทนาพระคุณพระเจาสําหรับความงามของธรรมชาติ
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อยากเปลี่ยน

วันจันทร อาน ฮีบรู 12:7-11
การตีสอนนั้นดูไมเปนทีช่ ื่นใจเลย เปนเรื่องเศราใจ
แตตอมาภายหลังก็จะกอใหเกิดความสุขสําราญแกบรรดา
คนที่ตองทนอยูนั้น คือความชอบธรรมนั้นเอง (ฮีบรู 12:11)
“หนูทําอยางนั้นจริงหรือ” ครูผูชวยคนใหมไมรูตัววาเธอใชเวลาดุนักเรียนหัวดื้อ
คนหนึ่งนานถึงหานาที คําพูดดวยความไม
พอใจของเธอทําใหนักเรียนชายชั้นประถม
ขอคิดสําหรับวันนี้
ปที่สองทรุดตัวลงกับเกาอี้ ดิฉันซึ่งเปนครู
พระเจาทรงขอใหขาพเจา
เปลี่ยนอะไรใหมในชีวิตบาง ผูดูแลอยากชวยเธอใหเขาใจผลรายที่เกิด
จากคําพูดของเธอ เธอยืนยันทั้งน้ําตาวาเธอ
ไมรูตัววาพูดออกไปแบบนั้น ความรูสึกเสียใจแสดงวาเธออยากเปลี่ยนแปลง ดิฉัน
จึงใชเวลาสอนวิธีใหมเพื่อแกไขปญหาในหองเรียน ทําใหเธอสบายใจขึ้นและเริ่มชอบ
เวลาที่อยูกับนักเรียน เด็กคนนั้นก็เริ่มทําตัวดีขึ้นดวย
ในความสัมพันธกับพระเจา ดิฉันพบวาตนเองก็ทํากับพระองคเชนนั้นดวย เมื่อ
พระเจาทรงชวยดิฉันใหเห็นขอบกพรอง ดิฉันถามดวยความเจ็บปวดวา “ขาพระองค
ทําเชนนั้นหรือ” ในพระธรรมวิวรณ 3:19 พระเจาตรัสวา “เรารักผูใดเราก็ตักเตือน
และตีสอนผูนั้น” บอยแคไหนหนอที่เราไมเห็นดวยกับคนอื่นและทึกทักเอาเองวาเขา
เปนฝายผิด และบอยเทาไรเลาที่เราไมพูดความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้น
เราอาจจะไมรูตัววาทําผิดจนกวาพระเจาจะทรงชี้ใหเห็น ถายอมแกไขขอผิดพลาด
พระเจาจะทรงชวยใหเรามีกําลังใจและกลาเปลี่ยนแปลง โดยไมทรงประณามความผิด
ที่เราทํา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอใหขาพระองคทั้งหลายเต็มใจยอมรับวาขาพระองคผิดไป
แลวและยอมรับความชวยเหลือจากพระองคเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม ขอบพระคุณที่
ทรงใหอภัยเสมอ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คาเรน ดอรเซย (โอเรกอน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ครูที่สอนชั้นประถม
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จะดูตรงไหนดี

27 ก.ย
2016
วันอังคาร อาน สดุดี 145:3-7
อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลง
จิตใจ แลวอุปนิสัยของทานจึงจะเปลี่ยนใหม เพื่อทานจะ
ไดทราบน้ําพระทัยของพระเจา จะไดรูวาอะไรดี อะไร
เปนทีช่ อบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม (โรม 12:2)
ดิฉันเงยหนาขึ้นดูใยแมงมุมที่หนาตางหองชั้นบน ขณะที่กําลังคิดหาวิธีกวาดมัน
ออกไปก็มีนกกางเขนตัวหนึ่งบินมาเกาะหิ้งหนาตางและรองเพลงไพเราะใหดิฉันฟง
ประสบการณนี้ทําใหคิดถึงวิธีที่พระเจาทรงเขามาในชีวิตสกปรกรกรุงรังของเรา
ขณะที่เขมนตาดูนกและฟงมันรองเพลงอยูนั้นทําใหดิฉันลืมเรื่องใยแมงมุมไปหมดสิ้น
ในทํานองเดียวกันนี้ การสรรเสริญพระเจาดวยใจจดจอทําใหปญหาที่เกิดขึ้นกับดิฉัน
วูบหายไป ถาลืมตาดูรอบๆ แลวเราจะพบวาพระเจาทรงทํางานเสมอ เพื่อนําความ
สวางสดใส ความชื่นใจและเสียงเพลงไพเราะเขามาแทนปญหาสารพันของเรา
ดิฉันหวังวาเพราะมีพลังของพระเจาทํางานในจิตใจ ดิฉันจึงสามารถนําเพลงของ
พระองคเขาไปในชีวิตของคนที่ดิฉันสัมผัสดวยชีวิตของตนเอง อาจเพราะกิริยาทาทาง
การกระทําและวิธีพูดจาของเราที่ชวยปดกวาดใยแมงมุมออกไปและนําความชื่นใจมา
ใหเขาแทน หากเราเปดใจใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําและเปลี่ยนความคิดใหมดวย
พระวจนะของพระเจาแลวก็สามารถเปลี่ยนโฉมหนาของโลกรอบตัวเราได
อธิษฐาน พระเจาพระบิดา ขอบพระคุณ
สําหรับความงามของธรรมชาติที่พระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทรงสรางและสรรเสริญวิธีที่ทรงสําแดง
ขาพเจาสามารถเห็นปญหา
ความรักและหวงใยขาพระองคทั้งหลาย
ตางๆ ได เมื่อสรรเสริญ
ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
พระเจาจากใจจริง
แอนน สจวต (เซาธออสเตรเลีย ออสเตรเลีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักปกษีวิทยา
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ไมยุติธรรมเลย

วันพุธ อาน มัทธิว 20:1-16
ในพระเยซูนั้น เราไดรับการไถบาปโดยพระโลหิตของพระองค
คือไดรับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค
ซึ่งไดทรงประทานแกเราอยางเหลือลน... (เอเฟซัส 1:7-8)

ผมเปนคุณพอมีลูกหาคนแลว บางครั้งเคยไดยินคําวา “ไมยุติธรรมเลย” ผมไมคิด
วาเราจะมีความรูสึกเชนนั้น พระเยซูทรงเลาคําอุปมาเรื่องความเปนธรรมไวเรื่องหนึ่งวา หลัง
เลิกงานแลวเจาของสวนไดจายคาจางแกทุกคนเทากันหมด คือแกคนทํางานแคหนึ่งชั่วโมง
และคนทํางานตลอดวันซึ่งดูแลวไมยุติธรรมเลย พวกคนทํางาน 12 ชั่วโมงถามดวยความไม
พอใจวาทําไมคนที่ทํางานชัว่ โมงเดียวไดคาจางเทากับพวกตน จึงพากันโกรธเจาของสวน
นั่นดูเหมือนไมยุติธรรม นอกจากคนทีเ่ ริ่มทํางานตอนหาโมงเย็น ถาผมเปนคนที่เริ่ม
ทํางานหาโมงเย็นผมคงจะไมสนใจเรื่องความเปนธรรมหรือไมเปนธรรม แคพอใจคาจางที่
จายใหอยางงามเทานั้น ผมอาจจะยืนรอตลอดวันเพื่อจะไดรับเลือกเขาทํางาน เห็นคนอื่น
ผานเขาไปคนแลวคนเลา ผมอาจจะรูส กึ วาตนเองเปนคนไรคาและไมมีใครตองการจึงถูกปฏิเสธ
ครั้งแลวครั้งเลา เมื่อเห็นคนอื่นๆ ถูกเลือกจึงอยากยอมแพและกลับบาน
พวกเราทุกคนเปนคนทํางานหาโมงเย็น ผูที่เรียกเรามาทํางานเพื่อแผนดินของพระเจา
นั้นไมใชใครที่ไหนแตเปนพระเจาเอง พระผูสรางสวรรคและโลกทรงเรียกเราใหทํางานเพื่อ
แผนดินของพระองคและใหแบงปนพระคุณที่ประทานใหเราอยางอุดมสมบูรณ ไมใชเพราะ
เราคูควรกับหนาที่การงานแตเพราะเราไมคูควรตางหาก นั่นไมใชเรื่องความเปนธรรมหาก
แตเปนพระคุณนั่นเอง
อธิษฐาน พระเปนเจาผูประเสริฐ ขอบพระคุณ
ขอคิดสําหรับวันนี้
สําหรับความกรุณาที่ทรงประทานแกขาพระองค
พระเจาผูประเสริฐ
ทั้งหลายและแกบุตรของพระองคทุกคน โปรด
ประทานพระคุณใหทุกคน
ใหอภัยเมื่อขาพระองคไมพอใจที่พระองคทรง
รักผูอื่น ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ไมเคิล วอหน (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนงานอพยพ
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เพลงของพระเจา

29 ก.ย
พฤหัสบดี อาน เศฟนยาห 3:14-20
2016
พระเยโฮวาหพระเจาของเจาอยูทามกลางเจา... พระองคทรง
เปรมปรีดิ์เพราะเจาดวยความยินดี พระองคจะทรง
รื้อฟนเจาใหมดวยความรักของพระองค... (เศฟนยาห 3:17)

ขณะเรียนรวีวารศึกษาตอนอายุแปดขวบ ดิฉันทูลเชิญพระเจาเขามาในใจ ไมนานก็
พบวาตนเองเปนคนชอบรองเพลงและเตนรําถวาย
ขอคิดสําหรับวันนี้
พระเยซู ตอนที่เรียนอยูช ั้นประถมปที่หาดิฉันถูกพวก
เด็กๆ รังแก ทั้งลอเลียน เยาะเยยและเห็นเปนตัวตลก พระเจาทรงชื่นชมยินดี
เพราะขาพเจา
จนตองรองไหตลอดทางที่เดินกลับบาน ดิฉันนั่งฟง
เทปเพลงคลาสสิกในโรงรถโดยเปดเสียงดังลั่นเพื่อปลอบใจตนเอง และบางครั้งก็รองเพลง
สรรเสริญพระเยซูอยางงายๆ วา “พระองคเจาขา ขาฯรักพระองค” “สรรเสริญพระองค”
“ขาพระองคชูมือขึ้นสรรเสริญ”
ดิฉันไดรองเพลงและเตนรําฉลองชัยชนะอีกครั้งตอนคลอดลูก เมื่อเปนคุณแมใหมๆ
ดิฉันมีปญหาแตพระเจาทรงชวยเหลือ ดิฉันรองเพลงกับลูกๆ ที่ยังแบเบาะ อุมลูกไวใน
ออมแขนและเตนรําดวยกัน เมื่อเห็นลูกยิ้มอยางไรเดียงสาแลวก็ชื่นใจ พอไดอานเศฟนยาห
ที่อางถึงขางบนนีจ้ ึงรูวาที่ดิฉันรองเพลงและเตนรํานั้นเปนการตอบสนองความรักและความ
ชื่นชมยินดีที่พระเจาทรงมีตอดิฉัน
อีกหลายปตอมาดิฉันก็ยังมีความยินดีและนึกอัศจรรยใจที่พระผูสรางจักรวาลทรง
แสดงความรักและ “ทรงรองเพลงดวยพระทัยเปรมปรีดเพราะดิฉัน” พระเจาทรงชื่นชม
ยินดีกับเราทุกคน เราจึงควรตอบสนองความรักของพระองคดวยชีวิตจิตใจที่ยกยองและ
สรรเสริญพระองค
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณสําหรับเพลงรักของพระองค ขอทรงชวยขาพระองค
ทั้งหลายใหรองเพลงรักที่พระองคทรงมีตอผูทไี่ มเคยไดยินเพลงนี้ของพระองค ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
ปามีลา เจ. คัลเวลล (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนที่เพิ่งเปนแมใหมๆ
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เปลงคุณงามความดีของพระเจา
30 ก.ย
วันศุกร อาน มัทธิว 5:13-16
2016
จงสองสวางแกคนทั้งปวง เพื่อวาเมื่อเขาไดเห็นความดีที่ทานทํา
เขาจะไดสรรเสริญพระบิดาของทานผูทรงอยูในสวรรค (มัทธิว 5:16)
บางครั้งเมื่อเห็นความชั่วรายในโลกนีท้ ําใหเราสงสัยวา ทําไมหนอพระเจาผูกอปร
ดวยความรักจึงปลอยใหมันลอยนวลอยู
ขอคิดสําหรับวันนี้
ได แตเรานาจะตั้งคําถามอีกอยางหนึ่งวา
วันนี้ขาพเจาจะแสดงความรัก ความดี ความรัก และการปรนนิบัติดูแล
และความดีของพระเจา
ผูอื่นเปนประจักษพยานใหเห็นวามีพระเจา
แกคนอื่นไดอยางไร
ประทับอยูหรือไม
ผมไดเห็นความดีของพระเจาดวยตาตนเองตอนผาตัดเปลี่ยนหัวเขาที่คลินิกฟน
สภาพแหงหนึ่ง คณะแพทยและพยาบาลที่ชวยดูแลรักษาผมมาจากประเทศรัสเซีย
อินเดีย ฟลิปปนส อัลบาเนียและโรมาเนีย ทานเหลานี้ที่มาทั่วโลกเปนเหมือนผูรับใช
พระเจามาดูแลรักษาผม ทุกคนมีเปาหมายในใจอยางเดียวกันคือชวยจัดเตรียมสิ่งที่
จําเปนเพื่อรักษาผมใหหายดี ผมไดสัมผัสการประทับอยูของพระเจาจากการเอาใจใส
ดูแลทุกอยางของทานเหลานั้น
ถึงโลกนี้จะมีความชั่วรายอยูมากมายก็จริง แตพระคุณความดีของพระเจาก็เปลง
ออกมาใหเห็นเมื่อผูคนแสดงความรักและเมตตาตอกัน พระเจาทรงเปนความรัก (ดู
1 ยอหน 4:8) ถาเราแสดงความเมตตากรุณาก็เทากับเผยใหโลกเห็นพระเจา
อธิษฐาน ขาแตพระเจาพระผูสราง ขอบพระคุณที่ทรงเผยพระองคขณะที่ขาพระองค
ทั้งหลายเสาะหาพระองค โปรดใหการดําเนินชีวิตของขาพระองคเปลงพระสิริของพระองค
ออกมา ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แสตนลีย แอล เฮยส (มิชิแกน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ใหการดูแลรักษา
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ขโมยพระเยซูไป

วันเสาร อาน สดุดี 119:1-8
ผูท ี่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองคก็เปนสุข
คือผูท ี่แสวงหาพระองคดวยสุดใจ (สดุดี 119:2)

1 ต.ค
2016

ตั้งแตเดินเขามาหาดิฉันและกอนที่เธอจะนั่งบนเตียง ดิฉันบอกไดทันทีวาคงมี
อะไรเกิดขึ้นกับเพื่อน หนาตาเธอบูดบึ้งดูเหมือนไมสบายใจและพูดวา “เธอคงเดาไมออก
ซีนะวามีใครทําอะไรใหฉัน” ดิฉันจึงปลอบใจและใหเธอบอกวามีอะไรเกิดขึ้น
เพราะคูมือภาวนาธิษฐานที่ชวยชูใจถูกคนขโมยไปจากเตียง เธอจึงไมสบายใจ
เพราะเคยไดรับกําลังใจจากการอานหนังสือเลมนั้นขณะอธิษฐานประจําวัน ดิฉันเปน
คนมองชีวิตในแงดีจึงถามเธอดวยอารมณขําวา “หมายความวามีใครขโมยพระเยซูไป
จากเตียงเธอใชไหม”
ดิฉันไมไดสนับสนุนใหใครขโมยของๆ ใครโดยเฉพาะในเรือนจํา แตก็หวังวาผูที่
ขโมยหนังสือที่ใหแรงบันดาลใจจากพระเยซูไปอาน ชีวิตของคนนั้นจะเปลี่ยนไปโดย
ฤทธิ์อํานาจของพระองคอยางนาอัศจรรย ถึงเพื่อนของดิฉันจะยังไมสบายใจแตมีทาที
ดีขึ้น เราทั้งสองเชื่อวาชีวิตของคนที่ขโมยหนังสือ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ไปอานจะเปลี่ยนใหม
พระเยซูทรงทําใหเกิด
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดใหขาพระองค
การเปลี่ยนแปลงได
ทั้งหลายชวยผูอื่นที่มีความจําเปน ในพระนาม
อยางคาดไมถึง
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
แทรา เรยินา ไลย (มิสซิสซิปป)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่อยูในเรือนจํา
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2 ต.ค
2016

เสื้อของพระเจา

วันอาทิตย อาน อิสยาห 49:8-18
เราจะไมลืมเจา ดูเถิด เราไดสลักเจาไวบนฝามือของเรา
(อิสยาห 49:15-16)
ผมอยูระหวางศึกษาเต็มเวลาและพยายามทํางานพิเศษดวยการเปนศิษยาภิบาล
สวนภรรยาของผมทํางานเต็มเวลา วันหนึ่งลูกชายวัยเดินเตาะแตะขึ้นมานั่งบนตักผม
ที่โตะทํางาน แกกําลังเพลินกับถวยใสน้ําผลไม ตอนนั้นผมกําลังพูดโทรศัพทและพิมพ
คอมพิวเตอรไปดวย ไมกี่วินาทีกอนที่สมาชิกคริสตจักรคนหนึ่งจะเดินเขาประตูมา
ลูกชายก็ทําน้ําองุนหกรดเสื้อของผมเปรอะหมด ทุกอยางทําใหผมพะวาพะวัง ไหนลูก
จะรองไห ไหนจะตองโทรศัพท ตองพิมพคอมพิวเตอรและเสื้อก็เปรอะเปอน แถมยัง
มีคนเขามาที่ประตูจนไมรูจะทําอะไรดี จะหยุดพิมพหรือจะบอกวา “แลวผมจะโทรฯ
มาใหมนะ” หรือจะแขวนโทรศัพทดี เมื่อสมาชิกคริสตจักรที่ยืนอยูตรงประตูเห็นเขา
ก็หัวเราะแลวพูดวา “คุณคงจะเห็นเสื้อของพระเจาแลวซีนะ” พูดจบก็ยิ้มใหดวยความ
เขาใจสถานการณของผม
คําพูดของเธอฝงอยูในใจผมตั้งแตนั้นมาวาพระเจาทรงทํางานมากมายหลายสิ่ง
พรอมๆ กันเพราะเห็นแกเรา พระองคทรงฟงคําอธิษฐานของเรา ทรงเช็ดน้ําตาใหเรา
ทรงรับคํารองทุกข ทรงใหอภัยความผิดบาป ทรงดับความกลัวของเรา เพราะทรงอยู
ใกลชิดเราจนสิ่งตางๆ หกรด “เสื้อของพระเจา” เปอนหมด และถึงแมเราจะมีงานเต็ม
มือทุกวันและทุกเวลา แตก็ยังมีความสุขเพราะรูวาทั้งหมดที่ทํานี้อยูในพระหัตถแหง
ความรักของพระเจาเต็มที่เต็มเวลาและตลอดไป
อธิษฐาน พระเจาขา ขอบพระคุณที่ทรง
รักขาพระองคทั้งหลาย ถึงแมวาชีวิตของ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ขาพระองคจะเปรอะเปอน เปนทุกขและ
พระคําของพระเจาสามารถ
เจ็บปวด ขาพระองคตองพึ่งพระองคผู
เขาถึงจิตใจของเรา
ไมเคยทําใหผิดหวัง ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
รอบ เฟนเนลล (โนวาสโกเธีย แคนาดา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักศึกษาที่กําลังทํางานพิเศษ
36

รับใชดวยความเชื่อ

3 ต.ค
2016

วันจันทร อาน 2 ทิโมธี 1:3-18
ขาพเจาระลึกถึงความเชื่ออยางจริงใจของทาน
อันเปนความเชื่อซึ่งเมื่อกอนไดมีอยูในโลอิสยายของทาน
และในยูนีสมารดาของทาน (2 ทิโมธี 1:5)
ตอนเปนวัยรุนผมอยูในกลุมอนุชนผูรับใชพระเจา กลุมนี้เปนคนหนุมสาวจากสิบ
คริสตจักรในรัศมี 60 กิโลเมตรรวมตัวกัน
ขอคิดสําหรับวันนี้
หลายปตอมาเราก็ยังรับใชพระเจาตามความ
ขาพเจาสามารถวาง
สามารถของแตละคน เราทํางานไปเรียนไป
แบบอยางความมีน้ําใจรับใช
ดวยความเชื่อ บางคนยังทํางานอยูที่เดิม
พระเจาใหคนอื่นไดทําตาม
บางคนคริสตจักรสงไปตางประเทศ
ปจจุบันนี้เราไมใชคนหนุมสาวแลว สวนใหญแตงงานมีลูกและบางคนในกลุม
ของเรามีหลานแลว หลังจากครบ 26 ปเมื่อไมนานนี้ เราจัดใหมีการประชุมสังสรรค
เพื่อนเกาและเชิญลูกๆ เขารวมประชุมดวย เพื่อใหพวกเขารูวาพอแมเคยทําอะไรมา
กอน เราอยากสรางแรงบันดาลใจใหลูกๆ ทําตามแบบอยางของความเชื่อและการรับใช
ในการประชุมเราเนนเรื่องการรับใชดวยความกระตือรือรนเหมือนความเชื่อที่เปนมรดก
ตกทอดมาจากลูอิสมายังยูนีสและจากยูนีสมายังทิโมธี พวกเราเองอยากใหลูกๆ ของ
เรามีความเชื่อและมีน้ําใจบริการรับใชดวยเชนกัน
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค ขอบพระคุณที่ประทานโอกาสใหขาพระองค
ทั้งหลายไดทํางานของพระองค โปรดเสริมกําลังใหไดรับใชตอไป อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
เอ็ม. อิสกานดาร ซูลกันดารเนียร (เซนทรัล ชาวา อินโดนีเซีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ลูกๆ ของพวกผูนําคริสตจักร
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4 ต.ค
2016

พระเจาประทับอยูเสมอ

วันอังคาร อาน สดุดี 139:7-12
อยากลัวเลย เพราะเราอยูกับเจา (อิสยาห 43:5)
ป ค.ศ. 2003 ดิฉันกับสามีตัดสินใจยายออกจากบานหลังใหญที่เราอาศัยอยูมา
นาน 44 ป บานหลังนี้เคยพอดีเมื่อลูกสามคนของเรายังอยูดวย เดี๋ยวนี้เราเกษียณ
แลวจึงเปนปญหาใหญใหตองคิดมากวา
ขอคิดสําหรับวันนี้
เราจะไปยูที่ไหน จะเอาอะไรไปดวยบาง
ไมวาเราจะไปที่ไหนๆ
จะทําอยางไรกับสมบัติพัสถานทั้งหมดที่
พระเจาก็ประทับอยูที่นั่นแลว มีอยูมากมาย
ปญหาที่วานี้แกไขไดไมงายเลย เรา
ไปเที่ยวดูบานพักคนชราหลายแหงในเมืองของเรา แตไมมีที่ไหนเหมาะสําหรับเราเลย
ในที่สุดเราก็พบหมูบานผูเกษียณอายุที่นาอยูบนที่ราบสูงคัมเบอรแลนดที่ภาคตะวันออก
ของรัฐเท็นเนสซี แตเรายังคิดถึงคริสตจักร เพื่อนๆ และกิจกรรมตางๆ ที่ตองเปลี่ยน
เปนอยางอื่น รวมทั้งภารกิจสําคัญวาจะทําอยางไรดีกับสมบัติพัสถานของเรา ดวยความ
ชวยเหลือของบรรดาลูกสาวเราจึงไดรับคําตอบ เปยโนขนาดเล็กเหมาะกับหองรับแขก
ใหมที่ไมใหญนัก หลายสิ่งอาจจะใหลูกๆ นําไปใชและที่เหลืออยูก็ใหบริษัทจําหนาย
อสังหาริมทรัพยจัดการให
แตดิฉันยังคงอาลัยอาวรณอยูดี สําหรับดิฉันแลวการเปลี่ยนแปลงไมใชเรื่องงาย
เลย เมื่อเบตซีลูกสาวของเราพูดวา “แมไมตองหวงเรื่องยายไปอยูที่ใหมหรอก เพราะ
พระเจาประทับอยูที่นั่นแลว” ดิฉันจึงสามารถกาวไปขางหนาโดยไมเหลียวหลังกลับไป
ดู เมื่อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ดิฉันจะไดยินคําพูดของเบตซีอีก
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูเมตตา โปรดเตือนสติขาพระองคทั้งหลายใหรูวาพระองค
ประทับอยูดวยคอยชวยใหผานพนการเปลี่ยนแปลงและความเครียดที่เกิดขึ้น ทูลใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แคโรลีน ฮอดจ โรเจอร (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ยายไปอยูเมืองใหม
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แกลงทําเปนตกปลา

5 ต.ค
2016

วันพุธ อาน มัทธิว 4:18-22
พระองคตรัสกับเขาวา “จงตามเรามาเถิด และเรา
จะตั้งทานใหเปนผูหาคนดั่งหาปลา” (มัทธิว 4:19)
ครบรอบวันเกิดปที่สิบ ดิฉันขอคันเบ็ดใหมเอี่ยมเปนมันวาววับ วันแรกที่ออกไป
ตกเบ็ดที่ลําธารดิฉันรูสึกขยะแขยงที่จะใชไสเดือนเกี่ยวเบ็ด จึงแอบตัดสินใจเอาไสกรอก
ในแซนวิชมาใชแทน พี่ชายถามดวยความสงสัยวาทําไมปลาถึงกินเบ็ดของเขาแตไมกิน
ของดิฉัน
ดิฉันยกคันเบ็ดขึ้นและยักไหลพรอมกับยิ้ม พอเห็นพี่ชายหมุนรอกดึงปลาขึ้นมา
และเกี่ยวเหยื่อใหมก็รูสึกสะอิดสะเอียน ถาดิฉันจะตกปลาใหไดก็ตองอยางเดียวกัน
ดิฉันจึงดึงรอกสายเบ็ดขึ้นมาและแกะไสกรอกทิ้ง เสร็จแลวก็หยอนลงไปใหมโดยไม
เกี่ยวเหยื่อและพอใจไดแกลงทําเปนตกปลา
ดิฉันรูตัววาในชีวิตคริสเตียนของดิฉันนั้น บางครั้งมีการเสแสรงแกลงทําดวย
เหมือนกัน ดิฉันทําหลายสิ่งหลายอยางแตก็ทําไปโดยไรแกนสาร ดูเหมือนวาตั้งใจ
ทําแตไมจริงหรอก ดิฉันรูดีวาการทําตามคําสั่งสอนของพระเยซูและประกาศขาวดีแก
ผูอื่นเราจะแกลงทําไมได พระเยซูไมทรงตองการคริสเตียนดัดจริต พระองคทรงเรียก
เราใหหยิบแหและตามพระองคไปดวยใจจริง
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจาผูเมตตา โปรดชวย
ขาพเจาไมอยากแกลง
ขาพระองคทั้งหลายใหจริงใจกับพระองคเมื่อทรง ทําเปนติดตามพระเยซู
เรียกใหทําพันธกิจกับผูอื่น โปรดใหขาพระองค
ทําตามดวยความมั่นใจและกลาหาญ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เอวิส ฮอยต-โอ คอนเนอร (แมรีแลนด)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่พยายามติดตามพระคริสต
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6 ต.ค
2016

ฝงตะลันต

พฤหัสบดี อาน มัทธิว 25:14-30
ขาพเจากลัวจึงเอาเงินตะลันตของทานไปซอนไวใตดิน
ดูเถิด นี่แหละเงินของทาน (มัทธิว 25:25)
เมื่อเร็ววันนี้ศิษยาภิบาลชั่วคราวของเราเทศนเรื่องตะลันตในคําอุปมา (ดูมัทธิว
25:14-30) ทําใหผมเขาใจความหมายทั้งหมดดีขึ้น เพราะตลอดมาผมเคยคิดวาเรื่องนี้
เปนเรื่องเงินทองเทานั้นจึงไมเขาใจวาทําไมเจานายจึงโกรธมากที่คนงานเอาตะลันตที่
ไดรับจากทานไปฝงดิน ทั้งๆ ที่คนรับใชผูนั้นไมไดทําใหเงินหายไป คําเทศนาวันนั้น
สอนผมใหเขาใจวา “ตะลันตไมไดหมายถึงเงินทองเทานั้น แตหมายถึงความสามารถที่
พระเจาประทานใหเราดวย”
ความเขาใจคําอุปมาเรื่องตะลันตที่ไดรับใหมนี้ทําใหผมคิดถึงอันดรูวสาวกของ
พระเยซู ถึงทานเปนชาวประมงธรรมดาแตก็สามารถใชสิ่งที่มีอยูนําคนมาหาพระเยซู
ทานนําซีโมน (เปโตร) พี่ชายมาเฝาพระเยซู (ดู ยอหน 1:41) และพบเด็กหนุมคนที่
มีขนมปงหากอนและปลาสองตัวในวันที่พระเยซูทรงเลี้ยงประชาชนหาพันคน
เมื่อคิดถึงพระคัมภีรแบบนี้ทําใหผมเห็นชัดวาเราสามารถใชของประทานที่พระเจา
ทรงมอบใหเพื่อขยายแผนดินของพระองคได ไมวาของประทานที่ใหนั้นจะดูเหมือนมี
คานอย แตพระเจาก็ทรงขยายตะลันตเล็กนอยนั้นใหกลายเปนสิ่งที่นาอัศจรรยได
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอบพระคุณ
ขอคิดสําหรับวันนี้
สําหรับตะลันตที่ทรงประทานแกขาพระองค
ขาพเจาจะใชตะลันตที่มีอยู
ทั้งหลาย ขอใหขาพระองคไดนําไปใชใหเกิด
เพื่อพระเจาไดที่ไหนบาง
ประโยชนแกพระสิริของพระองค ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
เจมส ซี. ซียมอร จูเนีย (นิวยอรก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน พันธกิจการเยี่ยมเยียน
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สนิทกัน

7 ต.ค
2016

วันศุกร อาน 1 โครินธ 12:12, 21-26
พวกเราผูเ ปนหลายคนยังเปนกายอันเดียวในพระคริสต
และเปนอวัยวะแกกันและกันฉันนั้น (โรม 12:5)
เพราะลูกชายของดิฉันเปนมิชชันนารีคณะสหพันธแบพติสต ดิฉันมีโอกาสได
พบกับคริสเตียนที่ซื่อสัตยหลายคนขณะที่เดินทางไปกับเขา หรือไปเยี่ยมเขาในประเทศ
ตางๆ ผลก็คือทําใหดิฉันรูสึกเหมือนไดใกลชิด
ขอคิดสําหรับวันนี้
สนิทสนมกับผูเชื่อที่อยูโพนทะเลราวกับพวกเขา
เรามีพี่นองชายหญิง
เปนเพื่อนบานใกลชิดของดิฉัน
ในพระคริสตอยูทั่วโลก
ที่ดิฉันรูสึกสนิทสนมกับคริสเตียนเหลานี้
ก็เพราะเคยเห็นหนา เคยไดยินเสียงและเคยเห็นรอยยิ้ม ดิฉันเห็นวาแอนดรี นัสทิยา
เซอรกีและพาเวลมีตัวตนอยูจริง ตอนที่อานบทภาวนาในหองชั้นบนที่พาเวลเปนผูเขียน
ดิฉันจําเขาไดและรูสึกยินดีที่เขาเปนนองชายในพระคริสตของดิฉัน เมื่ออธิษฐานเผื่อ
เพื่อนเหลานีก้ เ็ ปนการอธิษฐานเผื่อคนที่คุนเคยกันเปนสวนตัวและเคยไดยินเรื่องราว
ของพวกเขา
แมจะไมมีโอกาสเดินทางไปตางประเทศ เราแตละคนก็สามารถพบพี่นองหญิง
ชายที่พระเจาทรงเรียกเราใหรักได การเดินทางไปทําพันธกิจตามสถานที่ตางๆ เพื่อ
เลี้ยงอาหาร เยี่ยมเยียนคนเจ็บปวยหรือคนชรา และอื่นๆ ชวยใหเราผูเปนรางกาย
ของพระคริสตไดสนิทสนมกับคนที่ครั้งหนึ่งเคยเปนคนแปลกหนา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยใหรูวาขาพระองคทั้งหลายเกี่ยวโยงกับทุกคนใน
พระกายของพระคริสต ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
เด็บบี แอรกูด (เพ็นซิลวาเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คริสเตียนทั่วโลก
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พระเจาทรงอยูใกลชิด
8 ต.ค
วันเสาร อาน สดุดี 42:1-5
2016
จิตใจของขาพเจาเอย ไฉนเจาจึงฝออยู ไฉนเจาจึงกระสับกระสาย
ภายในขาพเจา จงหวังใจในพระเจาเพราะขาพเจาจะถวายสดุดีแด
พระองคอีก ผูทรงเปนความอุปถัมภและพระเจาของขาพเจา (สดุดี 42:5)
หนึ่งในบรรดาหลายสิ่งที่ดิฉันเรียนรูครั้งแรกๆ ตอนเปนครูสอนรวีวารศึกษาคือ
เด็กจะรองไหอยากพบพอแมของตน ทุก
ขอคิดสําหรับวันนี้
วันอาทิตยจะมีเด็กอยางนอยคนหนึ่งน้ําตา
ไมวาจะทําสิ่งใดๆ ขาพเจา
ไหลพรากหลังจากพอแมที่เขารูสึกอบอุน
จะดูใหรูวาพระเจาประทับ
และปลอดภัยออกจากหองเรียนไป
อยูไมหางไกล
ดิฉันคอยๆ อธิบายใหเด็กเขาใจวา
พอแมของพวกเขาอยูไมไกล ที่พวกเขาเขา
มาในชั้นก็เพื่อชวยใหไดเรียนรู ไมไดหมายความวาจะทอดทิ้งหรือหนีไปที่ไหนหรอก
พอถึงตาที่ดิฉันเองถูกทาทายบางจนโลกดูสับสนวุนวายและรูสึกวาชวยตนเอง
ไมได ถึงไดเขาใจวาเด็กๆ รูสึกอยางไร เมื่อยอนกลับไปดูก็สงสัยวาทําไมดิฉันถึงตอง
กลัว ทําไมชีวิตถึงไดยุงยากลําบากนักและทําไมตองรูสึกวาเหวดวย ในเมื่อพระเจา
ทรงประทับอยูใกลคอยดูแลดิฉันอยู ทรงอนุญาตใหดิฉันไดเรียนรูและไดสรางบุคลิกภาพ
ของตนเอง
เดี๋ยวนี้ เมื่อใดที่ถูกสิ่งเลวรายคุกคามทําใหรูสึกวาพระเจาทรงอยูหางไกล ดิฉัน
จะคิดถึงเด็กๆ ที่รองไหงอแงระหวางอยูในหองเรียนรวีวารศึกษา
เมื่อความมั่นใจกลับคืนมาใหม ดิฉันจะตอกย้ําใหตนเองรูวา “พระเจาทรงอยูใกล”
อธิษฐาน ขาแตพระเจาผูบริสุทธิ์ โปรดหนุนใจขาพระองคทั้งหลายใหเขมแข็งโดย
ประทับอยูดวยในยามที่ขาพระองคเดือนรอนและคับขัน ในพระนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
เอสเธอร รูอิส ซัลดานา (โคอาฮุยลา เม็กซิโก)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่รูสึกวาตนเองถูกทอดทิ้ง
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วางใจพระเจา

9 ต.ค
วันอาทิตย อาน อิสยาห 40:26-31
2016
จงวางใจในพระเจาดวยสุดใจของเจา และอยาพึ่งพาความรอบรู
ของตนเอง จงยอมรับรูพระองคในทุกทางของเจา และพระองค
จะทรงกระทําใหวิถีของเจาราบรื่น (สุภาษิต 3:5-6)
เมื่อเร็วๆ นี้ภรรยาของผมเริ่มทําเคมีบําบัดครั้งที่สองภายในสี่ป ผมพยายามทําใจ
กับสถานการณของเราและพึ่งพระกําลังของพระเจา ผมวิงวอนพระเจาทุกวันวา “ขอ
ทรงรักษาเธอใหหายโดยเร็วดวยเถิดพระเจาขา” เพราะคาดวาจะไดเห็นผลทันที
โมทนาพระคุณที่พระเจาทรงอวยพรผมและภรรยามาแลวหลายป และหวังวา
สักวันหนึ่งจะไดไปอยูกับพระองค แตก็ยังอดเปนหวงไมไดและยังพึ่งความเขาใจของ
ตนเองวาสุขภาพของภรรยาจะกลับดีไดโดยเร็ววัน ขอพระคัมภีรสําหรับอานวันนี้สอน
ผมใหพึ่งความเขาใจจากพระเจาแทน ผมจึงพยายามวางใจใหพระเจาทรงรักษาภรรยา
ทั้งรูสึกยินดีในพระสัญญาและไดรับกําลังใจจากพระคัมภีร พระเจาทรงสัญญาวาเรา
จะมีความพอใจแมเมื่อเผชิญความตายหากพึ่งพระกําลังจากพระคริสต
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค โปรดใหขาพระองคทั้งหลายกลาเผชิญสิ่ง
ที่ไมรูจักดวยความเชื่อมั่นในพระองค ขออธิษฐานตามที่พระองคทรงสอนวา “ขาแต
พระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลายผูสถิตในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปนที่
เคารพสักการะ ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค
ในสวรรคเปนอยางไรก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหาร
ประจําวันแกขาพระองคทั้งหลายในกาลวันนี้ ขอ
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทรงโปรดยกบาปผิดของขาพระองค...แตขอใหพน
ขาพเจาจะเขมแข็งได
จากซึ่งชั่วราย เหตุวาราชอํานาจ ฤทธิ์เดช และ
ถาวางใจในพระเจา
พระสิริเปนของพระองค สืบๆ ไปเปนนิตย อาเมน
แกรี คิดดี (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เปนมะเร็งในวัยชรา
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หาและพบ
วันจันทร อาน เอเฟซัส 2:1-10

ถาผูห นึ่งมีแกะอยูรอยตัว ตัวหนึ่งหลงหายไปจากฝูง ผูนั้นจะไมละแกะ
เกาสิบเกาตัวไวบนภูเขาแลวไปเที่ยวหาตัวทีห่ ายนั้นหรือ (มัทธิว 18:12)
ดิฉันเห็นใจผูที่ถูกตัดสินวาละเมิดกฎหมายเปนพิเศษ ที่เปนเชนนี้เพราะคงไดรับ
“มรดก” จากคุณพอ ทานทํางานชวยเหลือคนที่ถูกภาคทัณฑหรือถูกจําคุก ถึงทานจะ
เครงครัดกับพวกเขาแตก็ดูแลเปนอยางดี ทานพูดกับพวกเขา พยายามชวยใหเปลี่ยน
ใจ “สะอาด” และเริ่มตนชีวิตใหมที่มีเปาหมายและเกิดผล คุณพอบอกดิฉันวาคนที่
ทานทํางานดวยสวนใหญมาจากครอบครัวที่ขาดความรัก ทุกคนตองจึงการความรัก
อยางมากโดยเฉพาะคนในวัยหนุมสาว
นอกจากไดรับอิทธิพลจากคุณพอแลว ดิฉันอาจจะไดความเห็นใจนี้จากพระบิดา
ผูสถิตในสวรรคดวย ขณะที่เรามองดูอาชญากรวาเปนคนไรคา แตพระเจาทรงดูแล
รักษาพวกเขา สิ่งสําคัญก็คือพวกเขาเปนคนที่พระเจาทรงสรางตามพระฉายาและตาม
อยางพระองค ถึงพวกเขาจะเปนคนไรกฎหมายพระเจาก็ยังรักและตามหา
สวรรคมีความยินดีปรีดาเมื่อไดพบคนหลงหาย ครอบครัวของดิฉันรูเรื่องนี้ดวย
ตนเองเพราะนองชายของดิฉันเปนคนหนึ่งในพวกเขา แมเราทุกคนจะทําบาป พระเยซู
ก็ทรงไถโดยหลั่งพระโลหิตของพระองคเปนเครื่องบูชา เราจึงไดรับอภัยโทษจากพระเจา
แตกอนเราทุกคนเคยละเมิดกฎบัญญัติของพระองค แตเดี๋ยวนี้เราสามารถดํารงชีวิต
อยางชอบธรรมและใฝดี
อธิษฐาน พระเจาผูทรงเมตตาและเห็นใจ ขอบพระคุณ ขอคิดสําหรับวันนี้
ที่ทรงมีพระทัยรักและเมตตา ขาพระองคทั้งหลายอยาก
“ครั้งนั้นฉันหลง
รักพระองคตอบดวยการดําเนินชีวิตตามพระประสงค
พระองคตามหา”*
ของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ยูเลีย แบกเวลล (เพ็นซิลวาเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่รูสึกวาไมมีใครรัก
*“พระคุณพระเจานั้นแสนชื่นใจ” จอหน นิวตัน, 1779
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การนําทางวิญญาณ

11 ต.ค
วันอังคาร อาน มัทธิว 7:12-14
2016
พระองคทรงนําขาพระองคดวยคําปรึกษาของพระองค และ
ภายหลังพระองคจะทรงนําขาพระองคใหไดรับเกียรติยศ (สดุดี 73:24)
ภรรยาของผมจัดแสดงคอนเสิรตระดมทุนเพื่อแกไขการจราจร เนื่องจากอาศัย
อยูในซอยตันเราจึงเปนหวงเรื่องที่จอดรถของผูมารวมงาน ดีนะที่เรามีสวนสาธารณะ
อยูถัดไปแตทางเขาตองผานทางแคบระหวางเสา
ขอคิดสําหรับวันนี้
ไมสูงแคหัวเขาสองตน เราจึงแกไขโดยผมกับ
วันนี้ขาพเจาจะทําหนาที่
ลูกชายยืนอยูสองขางทางคอยชวยนําคนขับรถ
นําวิญญาณใครดี
ทั้งขาเขาและขาออก
เรื่องนี้ทําใหผมคิดถึงทางแคบที่นําไปสูชีวิตนิรันดร (ดูมัทธิว 7:13-14) ขอบคุณ
พระเจาที่มีคนมากหลายทําหนาที่นําวิญญาณผมใหอยูกับรองรอยของความเชื่อและ
มองเห็นความสําคัญของตนเองซึ่งทําหนาที่เปนผูนําทางชีวิตแกคนที่ผมเกี่ยวของดวย
ผมอธิษฐานเสมอเพื่อจะไดมีชีวิตอยูในเสนทางที่นําไปสูชีวิตนิรันดร และชวยนําคนอื่น
มาหาพระเจาดวย
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงนําทางชีวิตของขาพระองคทั้งหลาย ขอให
ขาพระองคเปนที่ปรึกษาแกผูอื่นดวยความสัตยซื่อและจริงใจ ทูลในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
บิลล กอสติง (เวสเทอรนออสเตรเลีย ออสเตรเลีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ที่ปรึกษาฝายวิญญาณของขาพเจา
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ดวยความชวยเหลือของพระเจา

วันพุธ อาน โรม 4:16-21
ขาพระองคทราบแลววา พระองคทรงกระทําทุกสิ่งได
และพระประสงคของพระองคจะไมหดหูไปไดเลย (โยบ 42:2)

ตอนที่โมเสสเลาเรื่องพระสัญญาของพระเจาใหพวกผูนําชาวฮีบรูทุกคนทราบ ทาน
กลาววา พระเจาทรงสัญญาจะใหพวกเขาเปนไท
ขอคิดสําหรับวันนี้
“ฝายประชาชนเมื่อไดยินวาพระเจาเสด็จมาเยี่ยม
เยียนชนชาติอิสราเอล... แลวก็เชื่อ เขาก็กราบลง
ดวยความชวยเหลือของ
พระเจา ขาพเจาจึงเอาชนะ นมัสการ” (อพยพ 4:31) พวกอิสราเอลจะตื่นเตน
สักเทาใดที่รูวา พระเจาจะทรงชวยปลดปลอยเขาและ
อุปสรรคตางๆ ได
คงคิดวาการอพยพจะเกิดขึ้นไดโดยงายและทันที
ทันใด แทนที่จะเปนเชนนั้นสถานการณกลับลําบากมาก ฟาโรหไมยอมปลอยพวกเขาไปตาม
ที่โมเสสทูลขอแตกลับสั่งใหทํางานหนักยิ่งกวาเดิม ดังนั้นแทนที่จะกมกราบพระเจา พวกเขา
กลับโอดครวญ บางครัง้ ดิฉันเองก็เหมือนกับพวกอิสราเอล ดิฉันวางใจในการทรงนําของ
พระเจาและนมัสการพระองคดวยความยินดีปรีดา แตพอพบวาทางชีวิตขรุขระเต็มไปดวย
กอนหิน แทนที่จะหันมาหาพระเจา ดิฉันกลับบน และแทนที่จะเห็นวาอุปสรรคคือโอกาส
ไววางใจในพระเจา ดิฉันกลับทอแท
ในพระคัมภีรมีหลายครั้งที่บอกวาสถานการณเลวลงกอนที่พระสัญญาของพระเจา
จะเปนความจริง โยเซฟถูกจําคุกกอนจะไดเปนผูนํา อับราฮัมตองถวายบุตรชายเปนเครื่อง
บูชาตามพระบัญชากอนที่จะไดเปนบิดาของชนชาติตางๆ เปาโลตองตาบอดกอนจะเปน
อัครทูตไปทํางานกับคนตางชาติ แตพระเจาทรงทํางานในชีวิตของทานเหลานี้และทรงทํา
ในพวกเราตอไป เมื่อรูวาพระเจาทรงอยูดวยเสมอ เราจะยินดีและนมัสการพระองคไดแมใน
ยามยาก
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่พระองคทรงสัตยซื่อ เมื่อขาพระองคทั้งหลายประสบ
ความเดือดรอนขอใหไดเห็นวาพระองคยังทรงทํางานในชีวิตของขาพระองค อธิษฐานใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
จอรเจีย บรูตัน (นอรธแคโรไลนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ประชาชนที่อพยพหนีความรุนแรง
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ขยันฟง
พฤหัสบดี อาน สดุดี 119:97-105
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แกะของเรายอมฟงเสียงของเรา และเรารูจักแกะเหลานั้น และแกะนั้น
ตามเรา เราใหชีวิตนิรันดรแกแกะนั้น แกะนั้นจะไมพินาศเลย และจะ
ไมมีผูใดแยงชิงแกะเหลานั้นไปจากมือของเราได (ยอหน 10:27-28)
ผมเปนครูฝกนักบินกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและสอนนักศึกษาขับเครื่องบินเจ็ต
ความเร็วสูงระบบซับซอน สิ่งหนึ่งซึ่งนักศึกษาประสบความลําบากคือการฝกฟงใหเขาใจ
คําสั่งสําคัญๆ ทางวิทยุ ผูควบคุมการบินจะพูดเร็วและบางครั้งใชศัพทยอทําใหการ
สือ่ สารแบบนั้นจับความหมายไดยากมาก ถาคําสั่งทางวิทยุทําใหนักศึกษาของผมสับสน
และฟงไมคอยเขาใจ ผมจะใชประสบการณที่เคยฝกมาสอนพวกเขาใหแปลคําสั่งของ
ผูควบคุมการบิน เราที่เปนนักบินตองทําตามคําสั่งเหลานั้นเพื่อจะบินตอไปไดอยาง
ปลอดภัยจนสิ้นสุดภารกิจ
การทาทายที่นักศึกษาของผมประสบอยูเสมอนั้นไมตางอะไรกับเราคริสเตียนที่
พยายามทําตามพระประสงคของพระเจา ถึงเราจะกระหายและตั้งใจที่จะทําตามแผนการ
ของพระองค แตบอยครั้งเราก็มักจะละเลยทักษะในการฟง ดีนะที่เราเปนผูฟงที่ดีได
เหมือนนักศึกษาของผม การฝกหูใหรูจักฟงดวยการอานพระคัมภีรเปนประจําและเขา
รวมนมัสการอยางซื่อสัตย จะชวยใหเราเขาใจพระบัญชาที่พระเจาทรงสื่อมาถึงเราได
งายขึ้น
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค
ทั้งหลายใหอธิษฐานและแสวงหาการทรงนําของ วันนี้ขาพเจาจะฟงพระเจา
และคนอื่นไดอยางไร
พระองคอยูเสมอ ขอใหขาพระองคทําตามการ
ทรงนําเหลานั้นเพื่อจะรับใชพระองคไดดีขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
วิลเลียม พี. โมยนาฮัน (เวอรจิเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูควบคุมการจราจรทางอากาศ
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14 ต.ค
2016

ลึกอีกนิด

วันศุกร อาน มัทธิว 14:23-31
ทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับเขาวา
“ทําใจใหดไี วเถิด เราเอง อยากลัวเลย” (มัทธิว 14:27)
ลูกสาววัยสองขวบของดิฉันยืนลังเลอยูบนชายฝงหางจากน้ําริมอาวไมถึงคืบและ
บอกวา “หนูกลัว” นาของเธอจึงปลอบวา “ไมเปนไรหรอก ลงมาแคกาวเดียวเทานั้น”
เธอจึงเดินลงน้ํากาวเล็กๆ นานิกกี้บอกอีกวา “ทีนี้เดินลึกอีกนิดนะ” เธอจึงเดินลึกลง
ไปอีกกาวและอีกกาวไปจับมือนาของเธอดวยความมั่นใจ “ลึกอีกนิด อีกนิดนะ” ไมนาน
ลูกสาวของดิฉันก็ยืนอยูในน้ําลึกแคสะเอวและตะโกนดวยความตื่นเตนวา “หนูลงน้ํา
ไดแลว หนูลงน้ําไดแลว”
ดิฉันรูสึกอิจฉาลูก ที่จริงดิฉันหลอกตนเองมาตลอดดวยความรูสึกอยางเดียวกัน
วาชนะแลวเพราะกลัวจนไมกลาเดินตามพระเยซูลงไปใหลึกอีกนิด บอยแคไหนหนอ
ที่ดิฉันยืนอยูบนฝงของความรูสึกไมมั่นคง ความไมมั่นคงนี่แหละที่ทําใหเรากลัวเอา
มากๆ จนตองยืนบนฝงและเตือนตนเองใหระวังคนอื่นนินทาวาราย แตพระคริสตไม
เคยกลาวรายเราแมแตคําเดียว พระเยซูไมทรงตองการใหเราเอาแตยืนอยูบนฝง แต
ทรงหนุนใจเราใหออกมายืนอยูตรงที่เราจะพบความเขาใจลึกซึ้งและเอาชนะความกลัวได
อยางแทจริง โดยตรัสวา “ลึกอีกนิด อีกนิดนะ” ดิฉันอยากมีความรูสึกเหมือนลูกสาว
อายุ 2 ขวบที่ลงเลนคลื่นในน้ําอยางสนุกสนานเบิกบานใจ คือเอาชนะทั้งความกลัว
ความสงสัยและความรูสึกไมมั่นคง
สิ่งที่นําเราไปสูความยินดีเหมือน
ขอคิดสําหรับวันนี้
เด็กๆ ไดกค็ ือตองกลากาวลึกลง
ดวยความชวยเหลือของพระคริสต
อีกนิดเดียว
เราสามารถเอาชนะความกลัวและ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา วันนี้ขอ
ความรูสึกไมมั่นคงของเราได
ใหขาพระองคทั้งหลายมีใจกลาเดิน
ตามพระองคลึกลงไปในประสบการณคริสเตียน ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ซาราห เจน รีฟส (จอรเจีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใหมีใจกลา
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ตื่นอยู

15 ต.ค
วันเสาร อาน สุภาษิต 3:1-6
2016
ดูเถิด พระองคผทู รงอารักขาอิสราเอลจะไมทรงหลับสนิท
หรือนิทรา พระเจาทรงเปนผูอ ารักขาทาน พระเจาทรงเปน
ที่กําบังที่ขางขวามือของทาน (สดุดี 121:4-5)
เครื่องของเรากําลังบินผานกลุมเมฆ สักครูนักบินก็ประกาศวาเพราะสภาพอากาศ
เลวรายเครื่องบินอาจจะตกหลุมอากาศ แต
ขอคิดสําหรับวันนี้
ไมตองตกใจ ถึงจะอยางนั้นระหวางบินดิฉัน
แมเมื่อหนทางเห็นได
ก็ไมคอยกลัวนัก จึงเอนหลังและหลับตา
ไมชัดนัก พระเจาก็ทรง
ทันใดนั้น ขอพระคัมภีรที่อานวันนี้ก็ดัง นําหนาเราดวยความซื่อสัตย
กองอยูในหูทําใหดิฉันรูสึกแปลกๆ ใชแลว
เปนเพราะพระเจาทรงประทับอยูดวยนั่นเองทําใหรูสึกสบายใจและมีชีวิตชีวา
ดิฉันเริ่มคิดถึงนักบินที่ตื่นอยูข ณะที่ผูโดยสารพากันหลับใหลและขับเครื่องบิน
ดวยความระมัดระวัง เราวางใจไดเพราะพระบิดาผูสถิตในสวรรคผูทรงสรางของเรา
และนักบินทั่วโลกไมทรงหลับสนิทหรือนิทรา (ดูสดุดี 121:4)
พระเจาไมมีความกลัว ถาเราถวายตัวไวในพระหัตถ พระองคจะทรงนําเราอยาง
ซื่อสัตย แมเมื่อเราไมมั่นใจวามีอะไรอยูขางหนา ดิฉันขอบคุณพระเจาสําหรับพระวจนะ
และพระเนตรของพระองคที่ทรงดูแลเราใหเดินทางจนถึงสุดปลายของชีวิต
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค ขอใหขาพระองคพึ่งพระองคและวางใจใน
พระสัญญาของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ซูรามา โมฮาพัตรา (โอดิชา อินเดีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักบินและลูกเรือ
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ยามดีและยามราย

16 ต.ค
วันอาทิตย อาน เพลงคร่ําครวญ 3:19-24
2016
ขาพเจารูจักที่จะเผชิญกับความตกต่ํา และรูจักทีจ่ ะเผชิญกับความอุดม
สมบูรณ ไมวาในกรณีใดๆ ขาพเจารูจักเคล็ดลับทีจ่ ะเผชิญกับความอิ่มทอง
และความอดอยาก ความสมบูรณพูนสุขและความขัดสน (ฟลิปป 4:12)
ผมอยูร ะหวางไมมีงานทํามาเปนเวลานาน ในอดีตผมหางานทําไดเสมอ แตระหวาง
ที่ไมมีงานทําอยูนี้ผมยอมรับวาจะตองพบปญหาหนักในชีวิต ความลําบากไมใชการ
พิพากษาหรือการลงโทษเสมอไป ยามดีและยาม
ขอคิดสําหรับวันนี้
รายในชีวิตเปนของคูกัน ผมคงจะเปนคนไรเดียงสา
วันนี้ขาพเจาจะแสวงหา ถาไมยอมรับความทุกขลําบาก ในฐานะที่เปน
ความรักและพระเมตตา
คริสเตียน ผมมั่นใจในความหวังและวางใจใน
ของพระเจา
พระบิดาเจา
ทั้งโยบและเปาโลใชปญญาเมื่อเผชิญความทุกขยาก โยบถามวา “เราจะรับสิ่งดี
จากพระหัตถของพระเจาและจะไมรับของไมดีบางหรือ” (โยบ 2:10) ปญญาจากคําพูด
ของทานเฉียบแหลมและทําใจยาก เปาโลเขียนในพระธรรมฟลิปป 4:11 วา “เพราะ
ขาพเจาจะมีฐานะอยางไรก็ตาม ขาพเจาก็เรียนรูแลวที่จะพอใจอยูอยางนั้น” สําหรับ
ผมแลว ผมยอมรับโดยดุษณีวาจะตองพบทั้งยามทุกขและยามสุข แตก็มีความเชื่อ
ความหวังและวางใจในพระเจา ซึ่งพระเมตตาและความรักมั่นคงของพระองค “เปน
ของใหมอยูทุกเวลาเชา” (เพลงคร่ําครวญ 3:23)
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอทรงขจัดปดเปาความกลัว เมื่อขาพระองคทั้งหลายเผชิญ
ความกลัวขอทรงประทานสันติสุข ใหขาพระองครูจักรักและวางใจในพระองค ทูลใน
พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
วิลเลียม พีเพิลส (แคลิฟอรเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ไมมีงานทํา
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น้ําคางยามเชา

17 ต.ค
วันจันทร อาน โฮเชยา 14:1-9
2016
เราจะเปนเหมือนน้ําคางแกอิสราเอล
(โฮเชยา 14:5)
ดิฉันไปรีทรีตภาคฤดูรอนที่บานหลังหนึ่งในฟารมของเพื่อน ทุกคนนอนขางใน
บานนอกจากดิฉันที่นอนบนหญาในถุงที่ทําจากผาผืนใหญ อากาศรอนอบอาวทําใหตัว
เหนียวเหนอะนารําคาญ เพราะนอนไมหลับดิฉันจึงพูดกับวัวที่จองมองผานรั้วบานมา
ดูดิฉันและดูแกะเคี้ยวหญาในทุงถัดไป มีดาวนับลานดวงสองแสงระยิบบนทองฟา
สีครามอยูเบื้องหลัง จนในที่สุดดิฉันก็มอยหลับไป
ดิฉันตื่นขึ้นตอนกลางคืน ไมใชเพราะอากาศรอนเกินไปแตเพราะรูสึกเย็นทําให
สดชื่นขึ้นอยางนาประหลาด น้าํ คางตกลงบนถุงนอนทีห่ อหุมดิฉันไวทําใหรูสึกเย็นสบาย
และตื่นขึ้นมาดวยความรูสึกสดชื่น
อีกหลายวันตอมาขณะที่อานพระธรรมโฮเชยาอยู ทําใหคิดถึงน้ําคางที่สดชื่นคืน
นั้นขึ้นมา โฮเชยา 14:4-5 พูดถึงพวกอิสราเอลที่กลับใจจากการทําบาป พระเจาจึงตรัสวา
“เราจะชวยรักษาเขาใหหายจากการกลับสัตยของเขา เราจะรักเขาทั้งหลายดวยเต็มใจ
เพราะวาความกริ้วของเราหันไปจากเขาแลว เราจะเปนเหมือนน้ําคางแกอิสราเอล” ดิฉัน
คิดถึงเรื่องนี้ดวยความตื่นเตนระทึกใจ ใชแลวดิฉันก็มีความรูสึกเชนนั้นดวย พระสัญญา
ที่ทรงใหแกพวกอิสราเอลครั้งนั้นสอนเราวา ความรักที่พระเจาทรงมีตอเรานั้นไมมีวัน
สั่นคลอน ทําใหเราไดหยุดพักและพักฟนเหมือนที่ใจใฝหา
อธิษฐาน พระเจาขา โปรดชวยขาพระองค
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทั้งหลายสารภาพบาปตอพระองค เพื่อ
ขาพเจาอยากสัมผัสความรัก
ขาพระองคจะไดชื่นใจดวยน้ําคางแหง
ของพระเจาที่เหมือน
พระเมตตาที่ทรงใหอภัย ในพระนามพระหยาดน้ําคางอันชื่นใจ
เยซูคริสตเจา อาเมน
ดอนนา สเคลส (โอเรกอน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เขารวมรีทรีตและผูนํา
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18 ต.ค
2016

สงบเงียบ

วันอังคาร อาน มัทธิว 8:23-27
พระองคจึงตรัสกับเขาวา “เหตุไฉนจึงขลาดนัก
ชางมีศรัทธานอยเสียจริงๆ” แลวพระองคทรงลุกขึ้น
หามลมและทะเล คลื่นลมก็สงบเงียบทั่วไป (มัทธิว 8:26)
เมื่อออกกําลังอยางหนักเสร็จแลว ผมก็ตัดสินใจเดินทอดนองไปตามชายหาด
พอถึงที่แหงหนึ่งผมก็หยุดเดินเพือ่ ดูคลื่นทะเลที่ทรงพลังมวนตัวเขามาหาอยางนาชื่นชม
แตก็กลัววาจะถูกคลื่นซัดจนเปยกโชก ผมมีทางเลือกอยูสองอยางวาจะอยูที่เดิมเพื่อ
ดูวาจะมีอะไรเกิดขึ้นดีหรือจะหนีดี แลวก็ตัดสินใจจะยืนอยูที่เดิม เห็นคลื่นลูกใหญ
กลิ้งมาใกลผมชาๆ แลวก็ถอยกลับไป
เราจะรูสึกวิตกกังวลคลายๆ กันนี้เมื่อถูกสถานการณครอบงําและขูเข็ญ เรา
อาจจะรูสึกวาตนเองติดอยูในกับดักของอารมณและจิตใจที่ปนปวน
ถายอมแพความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น เราก็เหมือนกับพวกสาวกที่ตกใจกลัวระหวาง
ถูกพายุซัดเหมือนในพระคัมภีรที่อานวันนี้ ถึงจะเคยเห็นพระเดชานุภาพของพระเจา
มาแลวและมีพระเยซูประทับอยูดวย แตความเชื่อของพวกเขาก็ยังคลอนแคลน ถา
รูจักพึ่งพลังของพระเจาเต็มรอยแลว ใจเราจะสงบเพราะรูวาทุกสิ่งจะดีขึ้น แมจะเห็น
คลื่นลูกใหญซัดมาหา เราก็วางใจไดวามันจะถอยหางออกไปทีละนอย
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา เมื่อชีวิตถูก
ขอคิดสําหรับวันนี้
สถานการณทําใหอิดหนาระอาใจ ขอให
ถาวางใจในพระเจา ขาพเจา
ขาพระองคทั้งหลายเชื่อวางใจในพระองค
จะมีความสุขและความยินดี
สุดจิตและสุดใจ ในนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
เอมี ไยรอน วาสเกซ ซอเรซ (สาธารณรัฐโดมินิกัน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน พลเมืองของสาธารณรัฐโดมินิกัน
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จงฟง

19 ต.ค
2016
วันพุธ อาน ลูกา 10:38-42
เจาจงระวังเทาของเจา เมื่อเจาไปยังพระนิเวศของพระเจา
เพราะการเขาใกลชิดเพื่อจะฟงก็ดีกวาคนเขลาถวายสักการบูชา
ดวยวาเขาไมรูวาตนกําลังทําชั่ว (ปญญาจารย 5:1)

ตอนเปนเด็กผมเรียนศิลปะการปองกันตัว ทุกครั้งจะเริ่มตนดวยการโคงศีรษะคารวะ
ครูผูฝกและนักเรียนที่อายุมากที่สุดในชั้น
ขอคิดสําหรับวันนี้
สําหรับสิ่งที่พวกเขาจะสอนวันนั้นแลวก็เขา
รวมฝกสมาธิ เราตองพักปญหาตางในวันนั้น
เมื่อขาพเจาอานพระคัมภีร
ไวกอนและทําใจใหวาง เพื่อจะไดตั้งใจฟงคําสั่ง
ขาพเจาจะทูลพระเจาใหทรง
และทําตามที่ครูสอน
สงบเสียงอื่นๆ ทั้งหมด
เวลาอานพระวจนะของพระเจา หาก
เราเริ่มตนดวยการฝกสมาธิอยางเดียวกันนี้จะชวยใหทิ้งความวุนวายตางๆ ไวขางหลัง แลว
เราจะสามารถเลิกคิดถึงเพื่อนรวมงานที่คอยสรางความวุนวายใจใหและนักเรียนที่ชอบกอ
เรื่องเดือดรอน อีกทั้งการทะเลาะเบาะแวงหรือความวิตกกังวลเรื่องเศรษฐกิจ แลวเราจะ
สามารถตั้งใจฟงสิ่งที่พระเจาทรงสอน อันที่จริงแลวพระองคทรงสอนเรื่องเพื่อนรวมงาน
หรือเรื่องเศรษฐกิจใหเราทราบได แตถาตอนอานพระคัมภีรเ รามัวแตคิดถึงแตเรื่องเหลานั้น
เราจะพลาดบทเรียนที่พระองคทรงสอน นี่คือเหตุผลที่พระธรรมปญญาจารย 5:1 บอกวา
“เจาจงระวังเทาของเจา เมื่อเจาไปยังพระนิเวศของพระเจา เพราะการเขาใกลชิดเพื่อจะฟงก็
ดีกวาคนเขลาถวายสักการบูชา ดวยวาเขาไมรูวาตนกําลังทําชั่ว” ผูเขียนเพลงสดุดีประกาศ
วา “พระวจนะของพระองคเปนโคมสําหรับเทาของขาพระองคและเปนความสวางแกมรรคา
ของขาพระองค” (สดุดี 119:105) ถาเราเอาปญหาตางๆ เขามารบกวนการอานพระคัมภีร
อาจจะทําใหเราหัวหมุนจนหลงทาง ถาเราถอมใจอานดวยจิตใจปลอดโปรง พระเจาจะทรง
สองสวางทุกยางกาวในชีวิตของเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดเปดใจขาพระองคทั้งหลายเพื่อจะไดฟงพระองคตรัส ขอ
ใหใจของขาพระองคนิ่งสงบเพื่อฟงสิ่งที่พระองคทรงสั่งสอน ในพระนามพระเยซูคริสตเจา
อาเมน
ไคล ทาฟต (เท็นเนสซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูเขารวมศึกษาพระคัมภีร
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ของประทานดวยความรัก

20 ต.ค
พฤหัสบดี อาน 1 โครินธ 13:4-13
2016
ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทําคุณให (1 โครินธ 13:4)
ดิฉันชอบพระธรรม 1 โครินธมากและอยากอานในพิธีแตงงานของลูกชาย ถึงจะ
ไมชอบพูดในที่ประชุมแตดิฉันก็อยากอาน
ขอคิดสําหรับวันนี้
ใหเปนขอคิดและเปนของขวัญแกคูสมรสที่
ความรักของพระเจาที่ทรง
เพิ่งแตงงานกัน จึงเริ่มเตรียมตัวดวยการ
มีตอฉันนั้นอดทนเสมอ
อานออกเสียงดังๆ ใหสามีฟงทุกเชาและเขา
กับดิฉันจะพูดวลีสุดทายพรอมกันวา “แตความรักใหญที่สุด” (1 โครินธ 13:13)
เมื่อใกลจะถึงวันแตงงาน สุขภาพของสามีดิฉันทรุดลงอยางรวดเร็ว ไมชาก็เห็น
ไดชัดวาเขาไมสามารถไปรวมพิธีได แมเวลาอาบน้ํา รับประทานอาหารและแตงตัวดิฉัน
ตองชวยเขา บอยครั้งเวลาสวมเสื้อใหทําใหเขาแทบหายใจไมออก เขาขอบคุณแสดง
ความพอใจเสมอที่ดิฉันชวยเหลือเขา และเราตางก็อางพระวจนะจากพระคัมภีรใหกัน
และกันฟงวา “ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทําคุณให”
สิบวันหลังจากพิธีแตงงานของลูกชาย สามีของดิฉันก็เสียชีวิต ลูกสะใภของดิฉัน
อานพระธรรม 1 โครินธบทที่ 13 ในพิธีศพ ดิฉันเรียนรูจากตอนนั้นวาความรักเปน
ของประทานจากเบื้องบน
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ทรงประทับอยูดวยทั้งในยามมีความสุขและ
ยามทุกขโศกเศรา ความรักของพระองคอดทนนานและกระทําคุณใหเสมอ ในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
เอลีซาเบ็ธ เค. บุช (เมน)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่โศกเศราเพราะคูชีวิตตายจากไป
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เตรียมตัวทํางาน

21 ต.ค
2016

วันศุกร อาน 2 ทิโมธี 2:15-21
ทานทั้งหลายจงเตรียมตัวเตรียมใจของทานไวใหดี และจงขมใจ ตั้ง
ความหวังใหเต็มเปยมในพระคุณ คือพระคุณซึ่งจะทรงโปรดประทาน
แกทาน เมื่อพระเยซูคริสตจะทรงสําแดงพระองค (1 เปโตร 1:13)
เพราะคาดวาวันจันทรจะมีแดดดีและอบอุน ดิฉันจึงวางแผนวาจะทําสวนดอกไม
แตพอถึงวันจันทรเขาจริงดิฉันพบแตถุงมือทําสวนเทานั้น หาเสียมอันนอยๆ เทาไรก็
ไมเจอทําใหรูสึกผิดหวังที่หาเครื่องมือไดไมครบ จึงเลิกทําสิ่งที่อุตสาหวางแผนจะทําให
สําเร็จ การเตรียมตัวทํางาน เชน การทําสวนนั้นสําคัญฉันใด การเตรียมใจและวิญญาณ
เพื่อทํางานของพระเจาแตละวันก็สําคัญดวยฉันนั้น ถึงดิฉันจะไมสามารถทราบลวงหนา
วา “พระเจาจะทรงใชใหทํางาน” เวลาใดในแตละวัน แตก็สามารถเตรียมใจไวกอนได
การอธิษฐาน อานพระคัมภีรและการรอวาเมื่อใดพระเจาจะทรงมอบหมายใหทําสิ่งที่ไม
คาดคิดจะชวยใหดิฉันเตรียมการไวลวงหนา และถาไดเตรียมใจไวพรอมดิฉันจะทํา
ไดดีขึ้น
เมื่อไมนานมานี้ดิฉันรูสึกวาถูกสะกิดใจใหโทรฯไปหาแมเพื่อนของลูกชาย เพื่อ
ชวนลูกชายของเธอไปงานสําคัญที่โบสถกับเรา ดิฉันจึงโทรฯไปเพราะเตรียมใจไวพรอม
เพื่อทํางาน เมื่อหนุมคนนั้นไปกับเราและตางก็มีความสุขสนุกสนานจนเขาหวังจะไป
ดวยกันอีก
พระเจาทรงใหเกียรติการเตรียมพรอม
ขอคิดสําหรับวันนี้
ของเรา โดยมอบใหเราเปนผูหวานเมล็ดพันธุ
ขาพเจาจะเตรียมตัว
เพื่อแผนดินของพระองคในโลกนี้
เตรียมใจไวตอบรับ
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองค
การทรงเรียกของพระองค
ทั้งหลายใหเตรียมจิตใจไวพรอมเสมอเพื่อทํา
พันธกิจของพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
คิม ฮารนส (ไอโอวา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ทอใจไดงาย
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พระวิญญาณทรงชวยขอแทนเรา
22 ต.ค
วันเสาร อาน โรม 8:18-27
2016
พระวิญญาณก็ทรงชวยเราเมื่อเราออนกําลังดวย เพราะเราไมรูวา
เราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอยางไร แตพระวิญญาณทรงชวย
ขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ําครวญอธิษฐานไมเปนคํา (โรม 8:26)
ผมมีปญหากับการอธิษฐานมานานหลายป ปญหาจริงๆ ไมไดอยูที่การอธิษฐาน
แตอยูที่ผมกลัววาจะอธิษฐานไดไมถูกตอง เคยมีผูแนะนําวิธีอธิษฐานไวหลายอยาง
ทําใหผมกลัวจนไมรูวาจะใชถอยคําอยางไรดี เมื่อเกิดวิกฤตกาลเล็กนอยครั้งหนึ่งซึ่ง
ผมอยากจะทูลพระเจาใหทรงรูวาผมตองการใหพระองคประทับอยูดวยไมวาอะไรจะ
เกิดขึ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจใหผมอานพระธรรมโรม 8:26 ไวเสมอ จนใน
ที่สุดผมก็เขาใจดีวาคําพูดที่ผมใชนั้นไมสําคัญเทาไรนัก ขอเพียงใหอธิษฐานก็แลวกัน
พระเจาทรงรูดีวามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราและเรามีความจําเปนอยางไร พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงชวยอธิษฐานแทนทุกอยางที่เราพยายามจะทูลพระเจา
นับแตนั้นมาการอธิษฐานจึงงายสําหรับผม บางครั้งผมอธิษฐานแบบใหมๆ หรือ
ดวยวิธีตางๆ เดี๋ยวนี้แมเมื่อรูสึกสับสนวุนวายผมก็เขาใจแลววาพระวิญญาณบริสุทธิ์
จะทรงชวยขอแทนและทําใหคําอธิษฐานของผมชัดขึ้น
อธิษฐาน ขาแตพระบิดา ขอบคุณพระองคสําหรับผูที่อธิษฐานแทนขาพระองคทั้งหลาย
และชวยใหมั่นใจวาเมื่ออธิษฐานพระองค
ทรงรูวาขาพระองคตองการทูลอะไรใหทรง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ทราบ ขออธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอน
ขาพเจามั่นใจในพระสัญญา
วา “ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลาย
วาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
ผูทรงสถิตในสวรรค ขอใหพระนามของ
อธิษฐานแทนขาพเจา
พระองคเปนที่เคารพสักการะ ขอให
แผนดินของพระองคมาตั้งอยู... สืบๆ ไปเปนนิตย” อาเมน
โดนัลด เลตต (โอไฮโอ)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่ฝกอธิษฐานใหมๆ
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พลังเพลงสดุดี

23 ต.ค
2016

วันอาทิตย อาน สดุดี 121:1-8
ขาพเจาเงยหนาดูภูเขา ความอุปถัมภของขาพเจา
มาจากไหน ความอุปถัมภของขาพเจามาจากพระเจา
ผูท รงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก (สดุดี 121:1-2)
ระหวางที่ลูกชายของเราฝกบินที่กองทัพอากาศสหรัฐ เขากับเพื่อนๆ ถูกทดสอบ
ขีดจํากัดของพวกเขา ระหวางการทดสอบนั้น
เราผูเปนพอแมใหกําลังใจโดยเขียนจดหมาย
ขอคิดสําหรับวันนี้
และอธิษฐานเผื่อเขาทุกวันเพื่อหนุนใจเขาโดย
ไมวาจะอยูที่ไหน ขาพเจา
ใชสดุดี 121 ซึ่งเปนบทที่เราโปรดปราน สดุดี
ก็ทูลขอความชวยเหลือ
บทนี้พูดกับเขาโดยเฉพาะตอนที่บินเหนือภูเขา
จากพระเจาได
โคโลราโดวา “ขาพเจาเงยหนาดูภูเขา ความ
อุปถัมภของขาพเจามาจากไหน ความอุปถัมภของขาพเจามาจากพระเจาผูทรงสรางฟา
สวรรคและแผนดินโลก” เราเคยหนุนใจลูกใหเงยหนาขึ้นดูภูเขาที่เรียงรายอยูรอบตัว
และใหทองสดุดีบทนี้บอยๆ เมื่อจบการฝกขั้นพื้นฐานแลว เขาเลาใหฟงวาเขามีความ
กลาหาญและไดรับกําลังใจจากพระคัมภีรขอนี้ และจากความเชื่อสวนตัวของเขาทําให
สามารถเผชิญการทาทายที่สุดลําบากไดและชวยใหมีความมั่นใจขึ้นมาใหม ตลอดหลาย
ปที่เขาเขาโรงเรียนนายรอยทหาร ลูกชายของเราไดรับแรงบันดาลใจจากพระเจาเมื่อ
เขานมัสการพระองคที่หองนมัสการของกองทัพอากาศเปนประจํา ตลอดยี่สิบปของ
การเปนนักบินเขารูวาพระเจาทรงอยูใกลเขาเสมอ
เมื่อใดที่เราพบปญหา เชน เจ็บไขไดปวย คนที่เรารักเสียชีวิตหรือตกงาน เรา
สามารถเปดพระธรรมสดุดี 121 และเงยหนาดูพระเจาดวยความมั่นใจวาพระองคจะ
ทรงชวยอุปถัมภค้ําจุนเรา
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอบพระคุณที่ขาพระองคทั้งหลายเงยหนาดูพระองคไดเสมอ
เพราะรูวาพระองคทรงอยูดวยและชวยอุปถัมภขาพระองค ในนามพระเยซูคริสต อาเมน
โดนัลด ฮัฟแมน (นอรธคาโลไรนา)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ขาราชการทหารในกองทัพ
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ความยินดีจากการเชื่อฟง
24 ต.ค
วันจันทร อาน เฉลยธรรมบัญญัติ 28:1-6
2016
พระพรเหลานี้จะตามมาทันทาน ถาทานทั้งหลายฟงพระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาหพระเจาของทาน (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:2)
เมื่อไมนานนี้ดิฉันเห็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งนั่งโยกเกาอี้ในชั้น จึงเตือนวาเคยมี
นักเรียนคนอื่นตกเกาอี้ขณะนั่งโยกเลนและตอง
ขอคิดสําหรับวันนี้
ไปโรงพยาบาลเพื่อเย็บแผล เมื่อหามเขาแลวดิฉัน
วันนี้ขาพเจาจะเชื่อฟง ก็เดินไปชวยนักเรียนอีกคนหนึ่งทําเลข แคไมกี่
พระเจาไดอยางไร
นาทีเทานั้นนักเรียนที่นั่งโยกเกาอี้เลนก็หัวคะมําลง
กับพื้นหอง ทําใหดิฉันนึกถึงหลายคนในพระคัมภีรที่ไมยอมเชื่อฟงพระเจา
พระคัมภีรบอกวาพระเจาทรงขอใหเราเชื่อฟง เพราะการเชื่อฟงจะนําพระพรมาให
ในขอพระคัมภีรสําหรับอานวันนี้บอกวาโมเสสทาชวนพวกอิสราเอลให “เชื่อฟงพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหพระเจา” (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:1) และบอกดวยวาถาพวกเขา
กระทําตามพระบัญญัติของพระองค “พระพรเหลานี้จะตามมาทันทาน” (เฉลยธรรมบัญญัติ
28:2) บานเมืองของพวกเขาจะไดรับพระพร ครอบครัวและไรนาของพวกเขาก็จะไดรับ
พระพรอุดมสมบูรณ สุดทายโมเสสสรุปวา “ทานจะรับพระพรเมื่อทานเขามาและทาน
จะรับพระพรเมื่อทานออกไป” (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:6)
เสนทางชีวิตแหงการเชื่อฟงพระเจานั้น บางครั้งมีความลําบากและเดือดรอน แต
ก็นําความชื่นชมยินดีมีสุขมาให
อธิษฐาน ขาแตพระเจา โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหเชื่อฟงพระบัญชาของพระองค
โดยเฉพาะเมื่อขาพระองคพบวาปฏิบัติตามไดยาก ขอบพระคุณสําหรับพระพรและความ
ยินดีที่ทรงประทานให ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
แมรี อึ้งซูหลิง (สิงคโปร)
เปาหมายของคําอธิษฐาน นักเรียน
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ไมมีวันลืม

25 ต.ค
วันอังคาร อาน โยชูวา 1:7-9
2016
พระเยซูตรัสวา “นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลาย
เสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:20 )
ระหวางเดินไปตามริมทะเลสาบในอุทยานทองถิ่นของเรา เพื่อถายภาพสวนดอกไม
สวยงาม ผิงแดดและสูดอากาศอุนๆ ดิฉันเห็นของบางอยางตกอยูที่พื้นดิน เปนรถ
เด็กเลนขนาดจิ๋วมีสนิมขึ้นเกรอะซึ่งคงจะถูกหนูนอยเจาของมันลืมทิ้งไว ดิฉันซึ่งกําลัง
อยูในสภาวะตกต่ํา บางครั้งก็รูสึกวาถูกลืมทิ้งไวไมมีใครแลเหลียว แตพระวจนะของ
พระเจาคอยเตือนดิฉันใหรูวาหาไดเปนเชนนั้นไม
หลังจากโมเสสสิ้นชีวิต ทิ้งความรับผิดชอบที่หนักอึ้งใหโยชูวานําพวกอิสราเอล
เขาสูแผนดินพระสัญญาแทน พระเจาทรงหนุนใจโยชูวาโดยทรงสัญญาวา “เราอยูก ับ
โมเสสมาแลวฉันใด เราจะอยูกับเจาฉันนั้น เราจะไมละเลยหรือละทิ้งเจา” (โยชูวา 1:5)
ในพระธรรมยอหนบทที่ 14 พระเยซูทรงเตรียมสาวกของพระองคไวกอนจะเสด็จ
จากไปอยางกะทันหัน ทรงบอกพวกเขาวา “อยาใหใจทานทั้งหลายวิตกเลย” (ขอ 1)
หลังจากนั้นอีกเล็กนอยก็ทรงสัญญาวา “เราจะไมละทิ้งทานทั้งหลายไวใหเปลาเปลี่ยว
เราจะมาหาทาน” (ขอ 18)
บางครั้งเราอาจจะรูสึกเหมือนไมมีใครแลเหลียว และคิดวาเราถูกลืมทิ้งไวใหอยู
โดดเดี่ยว แตก็ชื่นใจในความจริงที่พระเจาทรงสัญญาวาพระองคไมมีวันทอดทิ้งหรือ
ละลืมเรา
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอบพระคุณ
เพราะพระเจาทรงสราง
สําหรับความรักและที่ทรงประทับอยูในชีวิต
ขาพเจา พระองคไมมีวัน
ของขาพระองคทั้งหลายอยางซื่อสัตยแมเมื่อ
ไมรูตัววาพระองคทรงอยูดวย ทูลในพระนาม
ลืมขาพเจา
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
ปามีลา แมนเนอร (นิวเจอรซี)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่สูกับสภาวะตกต่ําของชีวิต
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26 ต.ค
2016

รบกวนพระเจา

วันพุธ อาน ลูกา 18:1-7
เจาทั้งหลายผูทคี่ อยฟนความทรงจําของพระเจา
ไมตองหยุดพัก และอยาใหพระองคหยุดพัก (อิสยาห 62:6-7)
ดิฉันพูดวา “นะแมจา นะแมนะ นะแมนะ“ ตอนเปนเด็กถาอยากใหคุณแมอนุญาต
ทําอะไร ดิฉันจะเซาซี้ทานไมยอมหยุด จนหลายครั้งทานตองบอกใหหยุดรบเราเพราะ
ทานไดยินแลวและกําลังพิจารณาคําขอของดิฉันอยู แตดิฉันไมยอมหยุดงายๆ เพราะ
ดิฉันเปนคนชอบขอ
เมื่อหลายปกอนลูกของดิฉนั คนหนึ่งมีปญหาอยางนาเปนหวง ดิฉันอธิษฐานตลอด
เพราะไมสามารถปลอยใหเปนเชนนั้นตอไปได ดิฉันเปนหวงมากจนคิดวาตนเองกําลัง
ทําใหพระเจารําคาญเหมือนที่เคยทําใหคุณแมรําคาญตอนที่รบเราทานไมยอมหยุด
แลวดิฉันก็สบายใจอยางนาทึ่งเพราะพบคําอุปมาของพระเยซูในลูกา 18:1-7 ที่
สอนวาพระเจาไมทรงรําคาญที่เราอธิษฐานรบเราพระองคตลอดเวลา นาดีใจยิ่งนักที่รู
วาพระเจาทรงตองการใหเรานําความวิตกทุกขรอนทูลพระองคซ้ําแลวซ้ําเลา ถึงแม
สถานการณปจจุบันที่ทําใหดิฉันเปนหวงมากจะคลี่คลายลงแลว แตดิฉันก็ยังรบเรา
เซาซี้พระเจาอยู เดี๋ยวนี้ดิฉันยิ้มไดและขอบพระคุณที่ทรงยอมใหดิฉันรองทูลเรื่อง
ความเปนหวงของดิฉันซ้ําๆ
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค
พระเจาทรงยินดีรับฟง
ขอบพระคุณที่ทรงอดทนฟงคําทูลขอ โปรด
คําอธิษฐานของเราเสมอ
ใหภาระหนักของขาพระองคทั้งหลายเบาลง
เมื่อนํามากราบทูลใหทรงทราบ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ฮารเรียต ไมเคิล (เค็นทักกี้)
เปาหมายของคําอธิษฐาน คนที่ขาพเจาเปนหวง
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จําไดไมผิด

27 ต.ค
วันพฤหัสบดี อาน อิสยาห 43:1-7
2016
“อยากลัวเลย เพราะเราไดไถเจาแลว เราไดเรียกเจา
ตามชื่อ เจาเปนของเรา (อิสยาห 43:1)
ครั้งหนึ่งในวันอาทิตย พนักงานเก็บเงินที่รานคาประจําตําบลยิ้มใหเมื่อเธอรับธนบัตร
จากผม ตอนสงใบเสร็จรับเงินใหเธอพูดกับ
ผมวา “ขอบคุณคะ คุณจอหน” ผมรูสึกงง
ขอคิดสําหรับวันนี้
วาทําไมเธอถึงรูจักชื่อของผมแลวก็นึกขึ้นได
ขาพเจาจะแสดงใหคนอื่น
เห็นวาพระเจาทรงเรียก
วาผมยังกลัดปายชื่อตนเองตอนเขานมัสการ
ขาพเจาตามชื่อไดอยางไร
ในโบสถอยู
รายการปายชื่อของเราที่คริสตจักรและ
ขอพระคัมภีรจากอิสยาหที่อานวันนี้สําคัญมาก การกลัดปายชื่อสมาชิกคริสตจักรก็
เพื่อชวยใหผูมาใหมรูจักชื่อของใครตอใครและรูสึกเปนกันเอง ปายชื่อยังเตือนใจทั้งผู
กลัดและผูอานวาพระเจาทรงเรียกแตละคนตามชื่อของเรา ผมจึงนึกขึ้นไดวาที่ผมกลัด
ปายชื่อไวเทากับบอกคนในรานใหรูวาผมเปนใครโดยไมรูตัว
หลังจากประสบการณนี้แลว เดี๋ยวนี้ผมเห็นความสําคัญของการกลัดปายชื่อสมาชิก
คริสตจักรในที่สาธารณะทั้งกอนและหลังนมัสการ ปายชื่อทําใหผมสํานึกวาคนอื่นอาจ
จะสังเกตการกระทําของผม และเปนการเตือนใจใหรูวาวันนี้ผมอาจจะเปนตัวอยางของ
คริสเตียนที่ดีที่บางคนอาจจะเอาเปนเยี่ยงอยาง การทําเชนนี้บอกใหรูวาพระเจาทรงเรียก
ชื่อเราแตละคนใหทําตนเปนแบบอยางของความรักในพระคริสตไดไมวาจะอยูที่ไหน
อธิษฐาน ขาแตพระเจา พระองคทรงเรียกขาพระองคทั้งหลายใหเปนประชาชนของ
พระองค ขอทรงชวยขาพระองคไดประกาศใหโลกรูจักความรอดที่ทรงประทานไวใน
พระคริสต ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
จอหน บลอสซัม (ค็อนเน็กติกัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เพื่อใหกลาแบงปนพระคริสตแกผูอื่น
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ลูกศรชี้ทาง

วันศุกร อาน เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5-9
ความหวังทีเ่ รายึดนั้นเปนเสมือนสมอทีแ่ นและมั่นคง
ของจิตใจ ความหวังนั้นทีน่ ําไปสูอภิสุทธิสถานขางหลังมาน
ที่พระเยซูผทู รงนําหนาไดเสด็จเขาไปกอนเพื่อเราแลว (ฮีบรู 6:19-20)
ตะวันขึ้นมาแลวหนึ่งชั่วโมง ผมกับเพื่อนรับผิดชอบตั้งปายบอกทางคนเดินและ
วิ่งแขงระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งคริสตจักรใกล
ขอคิดสําหรับวันนี้
เคียงสองแหงเปนผูสนับสนุน เราเริ่มทํางานโดย
แมเมื่อเดินทางผิด
ใชรถปคอัพขนปายบอกทาง น้ําดื่มระหวางครึ่ง
ก็ยังเปนโอกาสให
ทางและแผนที่ เราทําเครื่องหมายชั่วคราวเพื่อ
เติบโตในความเชื่อได
บอกทางตรงไปและทางเลี้ยวแกผูแขงขันโดยใช
ปายลูกศรชี้เพื่อใหแนใจวาจะไมมีใครหลงทาง
บางครั้งชีวิตผมเคยหลงเพราะไมสนใจลูกศรบอกทางที่พบในพระคัมภีร ลูกศร
ชี้ทางในการวิ่งแขงตองเลิกใชในที่สุด แตปญญาและแนวทางที่พบในพระคัมภีรมีอยู
ถาวร ผมสามารถรับบทเรียนจากการเลี้ยวผิดทางหรือติดตามการทรงนําของพระเจา
ขึ้นอยูกับการถวายเวลาเพื่ออยูใกลกับพระเจาทุกวันดวยการอานพระคัมภีร พระธรรม
สุภาษิต 3:3 บอกไวดังนี้ “อยาใหความจงรักภักดีและความซื่อสัตยทอดทิ้งเจา จงผูก
มันไวที่คอของเจา จงเขียนมันไวที่แผนจารึกแหงหัวใจของเจา”
อธิษฐาน ขาแตพระบิดาผูสถิตในสวรรค โปรดชวยขาพระองคทั้งหลายใหจงรักภักดี
และสัตยซื่อตอพระองคมากขึ้นทุกวัน ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
บิลล ไพค (เวอรจิเนีย)
เปาหมายของคําอธิษฐาน การจัดทีมสําหรับวาระสําคัญๆ ของคริสตจักร
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ใหดวยใจ

29 ต.ค
วันเสาร อาน ลูกา 21:1-4
2016
พระองคตรัสวา “เราบอกทานทั้งหลายจริงๆ วา
หญิงมายจนคนนี้ไดใสไวมากกวาคนทั้งปวงนี้ (ลูกา 21:3)
เมื่อสี่สิบปกอนขณะที่ดิฉันอาศัยอยูในสหรัฐอเมริกา ไดรูจักองคกรหนึ่งที่ชวยเหลือ
เด็กยากจนทั่วโลก แตดิฉันเปนแมหมายมีลูกติดสามคนและยากจนเกินไปไมสามารถ
บริจาคอะไรได พอถึงป ค.ศ. 1976 พระเจาทรงเรียกดิฉันกลับมาเปนครูสอนพระคัมภีร
ที่ไอซแลนดแตก็ยังยากจนอยู แตในป ค.ศ. 1978 พระเจาทรงชวยดิฉันใหสามารถ
เปนผูอุปการะเด็กทั่วโลกได เด็กคนแรกที่เราอุปการะเปนเด็กหญิงจากประเทศอินเดีย
นับตั้งแตนั้นมาดิฉันก็อุปการะเด็กในประเทศเม็กซิโก ฮอนดูรัส กัวเตมาลา รวันดา
บารบาโดส ไทย รวมทั้งเด็กชาวอินเดียนพื้นเมืองในเขตสงวนของอเมริกาดวย
ถึงดิฉันจะอายุ 77 ปก็ยังอุปการะเด็กสี่คนได ทั้งๆ ที่ดิฉันรับเบี้ยยังชีพสําหรับ
คนพิการมาตั้งแตป ค.ศ. 1985 พระเยซูทรงสอนไวในขอพระคัมภีรสําหรับอานวันนี้ให
รูวาพระเจามิไดทรงเห็นวาจํานวนเงินเปนเรื่องใหญ แตที่สําคัญก็คือการถวายดวยใจ
เอื้อเฟอตางหาก การถวายเล็กๆ นอยๆ ของดิฉันชวยเด็กสองคนที่อูกันดาไดตลอด
เดือน ดิฉันบริจาคเทาที่พอทําไดและขอบพระคุณพระเจาสําหรับความยินดีที่ไดรับจาก
การชวยเหลือเด็กสองคนนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขออยาใหขาพระองคทั้งหลาย ขอคิดสําหรับวันนี้
ลืมคนอดอยากในโลก แตขอทรงชวยใหระลึกวา แม พระเจาทรงทําให
ทุกสิ่งเปนไปได
จะบริจาคไดแคเล็กนอยก็สามารถสรางความแตกตาง
อยางสําคัญได ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ซอนยา อาร. ฮาโรลดส (ไอซแลนด)
เปาหมายของคําอธิษฐาน เด็กๆ ที่อดอยาก
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ขอเพียงใหรูเรื่องจริงๆ

30 ต.ค
วันอาทิตย อาน โรม 2:1-6
2016
ความพึงใจของทาน (หนอจากตอเจสซี) ก็ในความยําเกรง
พระเจา ทานจะไมพิพากษาตามซึ่งตาทานเห็น
หรือตัดสินตามซึ่งหูทานไดยิน (อิสยาห 11:3)
ดิฉันขับรถถูกเลนและเหยียบคันเรงเต็มที่ ตรงนั้นกําหนดใหขับดวยอัตราความเร็ว
50 ไมลตอชั่วโมง แตรถของดิฉันไปเร็วไดไมเกิน 20 ไมลตอชั่วโมง ผูขับหลายคน
จองหนาดิฉันเมื่อขับแซงหนาขึ้นไป บางคนชูกําปนและทําปากขมุบขมิบ ขอบคุณพระเจา
ที่ดิฉันไมเขาใจความหมาย พวกเขาไมรูหรอกวาดิฉันขับเร็วที่สุดเทาที่รถจะเร็วไดแลว
แตพวกเขาตัดสินตามที่ตามองเห็นเทานั้นซึ่งไมยุติธรรมเลย
สิ่งแวดลอมและสถานการณไมไดเปนเหมือนภาพที่ตามองเห็นเสมอไป ถาขาด
ขอมูลที่ถูกตองหรือมองขามไปแลวเราทุกคนก็ตองมีวิธีสันนิษฐานหรือเดาเอาเอง ดิฉัน
รูดีวาในที่สุดจะเปนเชนไรถาเราตัดสินเรื่องอยางไมสมเหตุผล พระเจาทรงใชเหตุการณ
นี้ทําใหดิฉันถอมใจและทรงเผยใหเห็นความผิดที่เกิดขึ้นในใจของดิฉันเอง จึงเปนเวลา
ที่ดิฉันกลับใจใหมและหันจากความผิดบาป
บอยเทาไรหนอที่เราดวนสรุปเรื่องแบบผิดๆ เพราะไมไดรับขอเท็จจริงทั้งหมด
บอยแคไหนที่เราคิดถึงเรื่องของคนอื่นแบบใหรายปายสี แทนที่เราจะกลาวรายผูอื่น
เรานาจะชื่นชมความดีของพระเจาและเริ่มเรียนวิธีแบงปนพระคุณของพระองคแกผูอื่น
ในยามที่พวกเขาตองการ
ขอคิดสําหรับวันนี้
อธิษฐาน ขาแตพระเจา ขอใหใจขาพระองค
“ความกรุณายอมมีชัยเหนือ
ทั้งหลายคนหาความจริงยิ่งกวาที่ตามองเห็น
เพื่อจะไดไมตัดสินผูอื่นผิดไป ในพระนาม การพิพากษา” (ยากอบ 2:13)
พระเยซูคริสตเจา อาเมน
ลิเดีย โกเมซ เรยส (เท็กซัส)
เปาหมายของคําอธิษฐาน ผูที่เราเคยกลาวโทษเขา
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จากความตายไปสูชีวิต

31 ต.ค
วันจันทร อาน ยอหน 5:24-26
2016
ถาผูใดฟงคําของเราและวางใจในพระองคผทู รงใชเรามา
ผูน ั้นก็มีชีวิตนิรันดรและไมถูกพิพากษา แตได
ผานพนความตายไปสูชีวิตแลว (ยอหน 5:24)
ดิฉันดูแลโจเซฟนพี่สาวที่ปวยใกลจะเสียชีวิต หนาที่ของดิฉันระหวางสองสัปดาห
นั้นมีทั้งการแสดงความรักดวยการคอยฟง
ขอคิดสําหรับวันนี้
คอยปอนอาหารและใหความมั่นใจวาพระเจา
เมื่อเผชิญความตาย พระเจา
ทรงประทับอยูดวย ครั้งหนึ่งระหวางที่เยีย่ ม
ประทานชีวิตนิรันดรให
โจเซฟน พยาบาลขอใหดิฉันนั่งขางเตียงเธอ
ตอหลังจากหมดเวลาเยี่ยมแลว ดิฉันรูสึกดีใจทีไดอยูกับพี่สาวนานขึ้น
ตอนนัน้ พี่สาวขอใหดิฉันชวยพาไปอาบน้ํา หลังจากอาบน้ําเสร็จก็ชวยสวมเสื้อผา พาไป
ที่เตียงและหมผาให ดิฉันคิดวาอาการของพี่คงกําลังดีขึ้น แลวโจเซฟนก็กระซิบบอกดิฉัน
วา “ไวโอเลต เดี๋ยวนี้เธอกลับไดแลว พระเจาจะทรงอวยพรเธอ” ขณะเดินทางกลับบานก็มี
โทรศัพทเรียกใหกลับไปโรงพยาบาลดวน พอไปถึงเขาก็ใหอยูที่หองนั่งรอและบอกวาพี่สาว
เสียชีวิตแลวหลังจากที่ดิฉนั กลับไปไดไมนาน ถึงดิฉันจะรูสึกเจ็บปวดมากแตคําพูดครั้ง
สุดทายของพีส่ าวก็ชวยใหรูสึกสบายใจ
ดิฉันคิดไมถึงวาจะมีโอกาสไดยินคําพูดครั้งสุดทายของผูใด คําพูดที่วานั้นทําใหดิฉัน
คิดถึงตอนเรียนรวีวารศึกษาเรื่องพระดํารัสครั้งสุดทายของพระเยซูที่ตรัสวา “พระบิดาเจาขา
ขาพระองคฝากวิญญาณจิตของขาพระองคไวในพระหัตถของพระองค” แสดงวาพระเยซู
ทรงรูดีวาพระองคกําลังจะไปที่ไหน ใครๆ ที่รูจักและเชื่อฟงพระเจาสามารถเผชิญความตาย
ดวยความมั่นใจวา อีกไมนานจะไดพักผอนนอนหลับในออมกอดของพระเจา เหมือนพระเยซู
และพี่สาวของดิฉัน
อธิษฐาน ขาแตพระเปนเจา ขอบพระคุณที่ทรงสัญญาวาถาอยูในพระคริสต ขาพระองค
ทั้งหลายจะมีชีวิตนิรันดรกับพระองค ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
ไวโอเลต มูตาซา (ฮาราเร ซิมบับเว)
เปาหมายของคําอธิษฐาน พยาบาล
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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

(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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