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วนัสะบาโตท่ี 1 มกราคม 2022 

พระเจ้าทรงเป็นหน่ึง, นัน่คือสถานะของพระองค์  
 

ปฐมกาล 1:1 “ในปฐมกาล พระเจา้ทรงเนรมติสรา้งฟ้า และแผ่นดนิ” 
 

เรานมัสการพระเจ้า ประการแรกเพราะว่าพระองค์ทรงคู่ควร 
ประโยคแรกในพระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิเ์ปิดเผยให้เราทราบว่า “ในปฐมกาล” 
บอกใหท้ราบถงึสถานะของพระเจา้ว่า “ทรงเป็นปฐม” แมจ้ะไม่แจกแจงให้
เราทราบว่าพระองค์ทรงมีจุดเริ่มต้น หรือความเป็นมาอย่างไร การ
ประกาศว่า “ทรงเป็นปฐม” เป็นมากกว่าการถวายเกยีรติใ์หแ้ก่สถานะของ
พระองค์ แต่เป็นการบอกว่า “ทรงเป็นพระเจ้า” ผู้ทรงเป็นปฐมอันชอบ
ธรรมของสรรพสิง่ อคัรทูตเปาโลกล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นศิลาหวัมุม” 
ขณะที่อัครทูตยอห์น ผู้ได้ร ับการดลใจให้เขียนพระธรรมวิวรณ์ ซึ่ง
หมายถงึผู้เปิดเผยค าพยากรณ์กล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นผู้เริม่ต้น” สิง่นี้
ควรเป็นเสยีงก้องในหูของเรา ซึง่บอกว่า เราไม่อาจสนันิษฐานเองว่าพระ
เจา้ทรงเป็นปฐมหรอืไม่ การยกให้พระเจา้เป็นที่หนึ่งเป็นเหตุผลง่ายๆ ว่า
เรายอมรบัตามค าประกาศของพระเจา้เองว่าพระองค์ทรงเป็นใคร: นัน่คอื
พระองค์ทรงเป็นที่หนึ่ง, เป็นผู้เริม่ต้น เมื่อเรายกให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง 
เท่ากบัการยอมรบัว่า “เรามชีวีติความเป็นอยู่ในระเบยีบการด ารงอยู่ของ
จกัรวาล”  

เรื่องเล่าว่า..พี่ชาย และน้องชายช่วยกันหยิบชิ้นส่วนต่อลงบน
แผ่นเกมปรศินา หลงัจากช่วยกนัต่อสิน้ส่วนอยู่นาน ผูเ้ป็นพ่อซึง่นัง่อยู่ใน
หอ้งถดัไปไดย้นิเสยีงพีแ่ละน้องถกเถยีงกนัหลายครัง้ว่าควรจะต่อชิน้ส่วน
ชิน้ไหนลงเป็นชิ้นต่อไป เมื่อเขาก้าวเขา้มาในห้อง เขามองเหน็พี่น้องขึน้
เสยีง ขณะมอืยือ้แย่งชิน้ส่วนชิ้นหนึ่ง ที่ทัง้สองมคีวามเหน็ต่างกนัว่า ควร
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จะต่อชิ้นส่วนนัน้ตรงไหน คนหนึ่งต้องการต่อชิ้นส่วนนัน้ลงตรงตอนล่าง
ของภาพดา้นซา้ย.. อกีคนบอกว่าไม่ใช่..จะต้องต่อลงตรงช่องว่างดา้ยขวา 
แทนที่ผู้เป็นพ่อจะโกรธที่เห็นภาพเช่นนั ้น กลับยิ้มกริ่ม เอ่ยปากให้
ค าแนะน าว่า “ถา้ลูกทัง้สองไมต่่อชิน้ส่วนลงตรงทีม่นัควรอยู่ ลูกจะต่อภาพ
ปรศินานัน้ไมเ่สรจ็สมบูรณ์”  

ถูกแล้ว เว้นแต่ “ผู้ทรงเป็นที่หนึ่ง” หรอื “ผู้ทรงเป็นปฐม” จะถูก
ยอมรบัควรอยู่ตรงจุดไหนอย่างถูกต้อง ชีวติความเป็นอยู่ของเราจะไม่
เสรจ็สมบูรณ์ ถ้าปราศจากพระเจา้ เราจะพบกบัชะตากรรมของการไม่มผีู้
เริ่มต้น ในการบริหารจัดการทรพัย์สินของเรา ไม่ว่าจะใหญ่โต หรือ
เลก็น้อย ถา้ไม่เกีย่วขอ้งกบัผูท้รงเป็นปฐม หรอืผูเ้ป็นทีห่นึ่ง เรากจ็ะไมพ่บ
ค าตอบ !.. ถา้คุณยงัไม่ไดร้บัการดลใจใหท้ าปีนี้เป็นงานชิน้สุดยอดในชวีติ
ของคุณ จงเลอืกที่จะยอมรบัว่าพระเจา้ทรงเป็นที่หนึ่งในสรรพสิง่ทัง้ปวง 
 
ค าอธิษฐาน :   “พระบดิาเจา้ ขา้พระองคท์ัง้หลายสรรเสรพิระองค์ทีท่รง
เป็นปฐมแห่งจกัรวาลขา้พระองคท์ัง้หลายเชญิพระองคเ์สรจ็มาเป็นทีห่นึ่ง
ในชวีติ และในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของข้าพระองค์ทัง้หลาย  ใน
พระองค์ ข้าพระองค์ทัง้หลายจะเริม่ต้นได้ถูกต้อง และเข้มแข็ง และ
น าไปสู่เสน้ชยั...ทลูขอในนามพระครสิตเจา้...อาเมน 
 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 8 มกราคม 2022 

การได้รบัการช่วยกู้อย่างสมบรูณ์ 
 

อิสยาห์ 43:11 “เรา.. เราเองคือยาห์เวห์  และนอกจากเรา ไม่มพีระผู้ช่วยให้ 
                        รอด” 
 
        น่ี เป็นประสบการณ์ของชายคนท่ี ช่ือ “โรเจอร์” พ่อของเขาเป็น
ชาวประมง และคุณแม่ของเขาได้ตายไปขณะเม่ือเขาอยู่ในวยัเด็ก โรเจอร์
เผชิญกบัชีวติไดดี้พอควร อนัเน่ืองมาจากไดรั้บการสนบัสนุนจากพ่อของเขา
จนกระทัง่วนัแสนเลวร่ายไดบ้งัเกิดข้ึน วนัหน่ึงขณะท่ีพ่อของเขาจบัปลาใน
ทะเล เกิดคล่ืนลมพายุรุนแรง ผา้ใบเรือได้ขาดจากตน้เสา ขณะพ่อพยายาม
ปีนต้นเสาเพื่ อมัดใบเรือ ค ล่ืนลมแรงได้สลัดพ่อของเขาตกน ้ าทะเล 
ไป และไม่มีใครไดพ้บร่างของเขาอีกเลย...ตอนนั้นโรเจอร์อายุได ้14 ปี โร
เจอร์ได้กลายเป็นเด็กก าพร้า ต้องออกจากโรงเรียน เขากลายเป็นก่ึงคนไร้
บา้น บางคืนเขานอนหลบัตามซอกตึกขา้งถนน บางคืนญาติไดเ้รียกเขาใหไ้ป
นอนท่ีบา้น ต่อมาโรเจอร์ออกไปจบัปลา และนอนบนเรือท่ีชายฝ่ัง ในยามอด
หิวเขาขโมยผลไมจ้ากสวนของชาวบา้นกินเป็นอาหาร เขายากจนมากในยาม
อากาศหนาวโรเจอร์ตอ้งสวมเส้ือ-กางเกงซ้อนกนัสามชั้น เม่ือกลดักลุม้หนกั
เขา้ เขาเร่ิมด่ืมสุรา และในเวลาไม่นานเขาไดก้ลายเป็นคนติดสุราอยา่งหนกั...
อยู่มาวนัหน่ึงโรเจอร์ไดย้ินเก่ียวกบัพระกิตติคุณ และเขาไดต้ดัสินใจรับเอา
พระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอด ชีวิตของโรเจอร์ไดรั้บการเปล่ียนแปลงใหม่ 
เขาไดรั้บการเยียวยาจากอารมณ์ความรู้สึกท่ีแสนเจ็บปวด เขาเลิกด่ืมสุรา เร่ิม
หางานท า และต่อมาเขาไดเ้ร่ิมธุรกิจของเขาเอง ไดพ้บรัก และแต่งงานสร้าง
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ครอบครัวของเขาเอง ในท่ีสุดเขาซ้ือบ้าน และส่งลูกๆไปโรงเรียน ด าเนิน
ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย และแนะน าคนอ่ืนๆให้รู้จกักบัพระผูช่้วยให้รอดของ
เขา    

ในการตอบสนองต่อประสบการณ์ การไถ่ใหร้อดท่ีไม่ธรรมดาน้ี ได้
น าโรเจอร์สู่การด าเนินชีวิตใหม่หลายประการ หน่ึงในนั้นคือการนมสัการ
พระเจา้ ด้วยการคืนสิบลดหน่ึง และถวายเงินถวายอย่างสัตยซ่ื์อ ซ่ึงเขาได้
ปฏิบติัจนวนัสุดทา้ยของชีวิต... ถามวา่พระผูช่้วยให้รอดไดน้ าชีวิตของคุณสู่
วิถีแห่งความส าเร็จในชีวิตของคุณอะไรบา้ง? สัปดาห์น้ี ขณะท่ีเราทั้งหลาย
นมสัการพระเจา้ดว้ยการคืนเงินสิบลดหน่ึง และการถวายเงินถวายอยา่งเป็น
ประจ า ..จงอา้งพระสัญญาแห่งพระพรในเร่ืองน้ี ขณะเดียวกนัแสดงความ
กตญัญู และตอบสนองต่อพระคุณของพระผูช่้วยให้รอด ผูท้รงประทาน
ความรอดใหแ้ก่คุณ 
 
ค าอธิษฐาน :   “พระบดิาเจา้ ขา้พระองคท์ัง้หลาย  ขอบพระคุณพระองค์
ที่จดัหาสิง่ทัง้ปวงให้กบัโรเจอร ์และขา้พระองค์ทัง้หลาย.. ขอทรงช่วยขา้
พระองค์ทัง้หลายใหน้มสัการพระองค์ดว้ยการเปลีย่นแปลงชวีติใหม่ และ
ช่วยข้าพระองค์ทัง้หลายให้มีใจเอื้อเฟ้ือในทรัพย์สินที่พระองค์ทรง
ประทานใหเ้สมอ...ทลูขอในนามพระครสิตเจา้...อาเมน 
 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 15 มกราคม 2022 

การปกป้องด้วยอ านาจเหนือธรรมชาติ 
 
2 ทิโมธี 4:18  “พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการร้ายทุก 
                         อย่าง และจะทรงช่วย ข้าพเจ้าให้รอด เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์  
                         ของพระองค์ ขอพระสิริมแีต่พระองค์สืบๆไปช่ัวนิรันดร์  
                         อาเมน” 
 
        เรานมสัการพระเจา้ดว้ยทรัพยสิ์นของเรา เพราะว่าพระเจา้ทรงช่วย
เราให้พน้จากการร้ายต่างๆ ดว้ยอ านาจเหนือธรรมชาติของพระองค ์อคัรทูต
เปาโลกล่าวด้วยความมัน่ใจเก่ียวกบัการปกป้องของพระเจา้ ท่ีทรงช่วยให ้
ให้ท่านพน้จากการโจมตีอนัชัว่ร้ายทุกอยา่ง การช่วยให้รอดดว้ยอ านาจเหนือ
ธรรมชาติเช่นนั้นอยา่งต่อเน่ือง น าให้อคัรทูตเปาโลถวายพระเกียรติแด่พระ
เจา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง 

ขณะท่ีเด็กชาย อีริคยงัเป็นเด็ก เขาตอ้งต่อสู้กบัฝันร้ายอยูบ่่อยๆ เขา
ฝันว่า เขาถูกจู่โจมโดยสัตวร้์ายรูปร่างประหลาด ซ่ึงบางคร้ังมองดูเหมือน
เทพเจา้บางองคใ์นวฒันธรรมของประชาชนท่ีอีริคถือก าเนิดมา บ่อยคร้ังอีริค
ต่ืนข้ึนมาดว้ยเหง่ือไหลทัว่ตวั จนท าใหเ้ขารู้สึกกลวัจนร้องไห้ พอตั้งสติไดอี้
ริครู้วา่เป็นเพียงความฝัน อีริคลม้ตวัลงนอนต่อ แต่ฝันร้ายก็ยงักลบัมาอีก ส่ิง
ท่ีท าให้อีริครู้สึกแย่กว่าเดิมคือ คนในครอบครัวของอีริคได้ยินเสียงโครม
ครามเหมือนมีคนวิ่ง หรือกอ้นหินขนาดเข่ืองกล้ิงบนหลงัคาบา้นท่ีท าโลหะ
ของพวกเขา พ่อแม่ของอีริคแน่ใจวา่วิญญาณร้ายก าลงัคุกคามจะเอาชีวิตลูก
ชายของพวกเขา พวกเขาจึงพยายามทุกอย่างเพื่อให้พน้จากการโจมตีด้วย
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อ านาจเหนือธรรมชาติเหล่าน้ี ในการประกอบพิธีอยา่งหน่ึง พ่อและแม่ไดน้ า
เด็กชายอีริคไปหาพระของชาวฮินดู และขอให้พวกเขาประกอบพิธีปัดรัง
ควานให้ พระชาวฮินดูไดแ้นะน าให้พ่อแม่พาอีริคเดินทางไปประกอบพิธีท่ี
หลุมศพของพระชาวฮินดูคนหน่ึง พ่อแม่ได้บนต่อหลุมศพพระของชาวฮิ
นคนนั้นวา่ “พวกเขาจะไม่ตดัผมอีริคจนกวา่อีริคจะมีอายุครบเจด็ปีบริบูรณ์” 
พิธีกรรมต่างๆไม่ไดน้ าสันติสุขมาให้อีริค ในท่ีสุดพ่อแม่ได้แก้ปัญหาด้วย
การไปขอความช่วยเหลือจากพระเจา้ของพระคมัภีร์ ในเวลาก่อนเขา้นอน 
แม่จะอ่านพระธรรมสดุดีบทท่ี 91 เม่ืออ่านพระคมัภีร์เสร็จ พ่อแม่จะวางมือ
บนศีรษะของอีริค แลว้พ่อของอีริคจะอธิษฐานขอพระเจา้ทรงคุม้ครองอีริค
ไม่ให้ฝันร้าย ปรากฏวา่ไดผ้ล อีริคไม่ฝันร้ายร้ายอีก... ต่อมาอีริคไดเ้รียนรู้ท่ี
อธิษฐานดว้ยตวัเขาเอง เขาจึงอธิษฐานก่อนเขา้นอนทุกคืน อีริคตระหนกัว่า
พระเจ้าทรงพระชนน์อยู่ และพระองค์ทรงฤทธิอ านาจเหนืออ านาจของ
ซาตานท่ีได้ก่อกวนเขา และครอบครัวมาเป็นเวลานาน เพื่อเอาชนะเหนือ
อ านาจอนัชัว่ร้ายอยา่งถาวร ศิษยาภิบาลไดแ้นะน าให้อีริคอุทิศถวายชีวติของ
เขาแด่พระเจา้ ซ่ึงอีริคไดป้ฏิบติัตามดว้ยความยนิดี 

การโจมตีของวิญญาณชั่วร้ายอาจมองเห็นได้ หรืออาจมองไม่เห็น 
เป็นส่ิงท่ีรับรู้ได ้หรือรับรู้ไม่ได ้แต่วิญญาณชัว่เป็นส่ิงท่ีมีอยูจ่ริง ท่ีหลายคน
เคยมีประสบการณ์มาด้วยตัวเอง อย่างไรก็ดี ขอให้ทุกคน และทุกส่ิงท่ี 
มีค่าได้อุทิศให้พระเจ้าทรงคุ้มครอง ซ่ึงก็จะได้รับการปกปักษ์คุม้ครอง...
สัปดาห์น้ี ขณะท่ีเรานมสัการพระเจา้ดว้ยเงินสิบลดหน่ึง และเงินถวายซ่ึงท า
อย่างเป็นประจ า..ขอให้เราอ้างพระสัญญาแห่งพระของพระเจ้า..ท่ีสุดน้ี 
ให้เราทั้ งหลายแสดงการขอบพระคุณพระเจ้า ท่ีพระองค์ทรงปกป้องเรา
ดว้ยฤทธิอ านาจของพระองคต์ลอดมา  
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ค าอธิษฐาน :   “พระบิดาเจ้า.. ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด  ข้าพระองค์
ทัง้หลายขอบพระคุณพระองค์ที่ปกป้องข้าพระองค์ทัง้หลายจากอ านาจ
เหนือธรรมชาตต่ิางๆ  เพราะผูม้อี านาจชัว่รา้ยไดแ้สวงหาโอกาสทีจ่ดัการ 
กบัขา้พระองค์ทัง้หลาย.. รวมทัง้ทรพัยส์นิที่พระองคไ์ดท้รงประทานให.้..
วนันี้ขา้พระองค์ทัง้หลายขอถวายตวั และทรพัยส์นิทัง้ปวงไว้ในการดูแล
ของพระองค์ด้วยความเชื่อ...ทูลขอในนามพระคริสตเจ้า...อาเมน 
                                                  
 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 22 มกราคม 2022 

ค าสัง่สอนเพ่ือชีวิต 
 

ปฐมกาล 2:16, 17 “พระยาห์เวห์พระเจ้า จึงตรัสส่ังมนุษย์นั้นว่า “ผลไม้ทุก 
                               อย่างในสวนนี ้เจ้ากินได้ตามใจชอบ แต่ผลของต้นไม้  
                               แห่งการรู้ถึงความดีและความช่ัวนั้น ห้ามเจ้ากิน เพราะ 
                              ในวนัใดท่ีเจ้ากิน เจ้าจะตายแน่” 
 

 เรานมสัการพระเจา้ดว้ยทรัพยสิ์นดีท่ีสุดของเรา เพราะว่าพระองค์
ทรงประทานค าสั่งสอนเพื่อชีวิตตั้งแต่คร้ังสวนเอเดน พระเจา้ทรงเป็นพระ
บรมครูผูท้รงสอนบิดามารดาคู่แรกของมนุษย ์สอดคลอ้งกบัขอ้พระคมัภีร์ 
พระองค์ทรงสอนพวกเขาเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ีพระองค์ทรงจดัสรรให้ ทรง
สอนถึงอนัตรายของการเช่ือฟังในแหล่งท่ีมาของความรู้อีกอยา่ง พระเจา้ทรง
สร้างมนุษยพ์ร้อมกบัคู่มือเก่ียวกบัการเดินทางผ่านเส้นทางท่ีวกวนของชีวิต 
พระองค์ทรงเป็นผูท้รงจดัหาให้ จึงทรงเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะสอนราเก่ียวการ
บริหารจดัการทรัพยสิ์นพระองค์ทรงประทานแนวปฏิบติัให้ผ่านพระวจนะ
ของพระองค ์และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ  

เร่ืองเล่ าว่า  ค ร้ังห น่ึ งศาสนาจารย์คนห น่ึ งเดินทางไป เยี่ ยม
ต่างประเทศ ในเท่ียวกลบัเขาตอ้งเดินทางไปถึงสนามบินก่อนดวงอาทิตยข้ึ์น 
เขาเรียกแท๊กซ่ีคนัหน่ึง คนขบัแท๊กซ่ีไม่ไดใ้ช้ “จี.พี.เอส” เป็นเคร่ืองน าทาง 
แต่เขาค่อนขา้งมีความเช่ือมัน่ใจเก่ียวกบัทิศทางจะไปยงัสนามบิน แต่ปรากฏ
ว่าเขาสับสนในเส้นทาง เขาขบัแท๊กซ่ีของเขาวนไปรอบๆตวัเมือง มองหา
ถนนท่ีจะน าไปสู่จุดหมาย ศาสนาจารย์ยกนาฬิกาข้อมือข้ึนมาดูเวลาก็
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ตระหนักว่าถึงเวลาท่ีเขาจะเข้าแถวเช็คตัว๋ และตรวจกระเป๋าแล้ว คนขับ
แท๊กซ่ีโทรมือถือถึงเพื่อนแท๊กซ่ีผูช้  านาญเส้นทาง ซ่ึงอีกคร้ังเพื่อนคนนั้นได้
บอกทิศทางให้ คนขบัแท๊กซ่ียดืคอดูเคร่ืองหมายท่ีช้ีไปยงัสนามบินทุกคร้ังท่ี
ขบัไปถึงสาม หรือส่ีแยก ความไม่รู้จกัถนนท่ีจะน าไปยงัสนามบินท าให้
คนขบัแท๊กซ่ีมีความลงัเล ส่ิงน้ียิ่งท าให้ผูเ้ป็นอาจารยรู้์สึกเป็นกงัวลหนกัข้ึน 
หลงัจาก 1 ชัว่โมง ผา่นไป แทนท่ีจะเดินทางไปถึงสนามบิน คนขบัแทก๊ซ่ีได้
หยุดรถของเขาท่ีถนนแคบๆสายหน่ึง ซ่ึงตอนน้ีคนขบัแท๊กซ่ีไม่ทราบวา่เขา
ติดอยูส่่วนไหนของตวัเมือง ตอนน้ีเวลาไดล่้วงเลยไปมาก เม่ือศาสนาจารย์
ยกนาฬิกาข้ึนดูก็ทราบวา่เท่ียวบินท่ีเขาไดจ้องตัว๋ไวไ้ดอ้อกบินไปแลว้ แต่เขา
ยงัติดอยูใ่นรถแท๊กซ่ี ซ่ึงคนขบัแท๊กซ่ีสารภาพวา่เขาไม่เคยไปสนามบินแห่ง
ใหม่มาก่อนเลย 

อย่าให้เป็นเช่นนั้ นเลยในการเดินทางชีวิตของเรา จากเร่ิมต้น
จนกระทัง่วนัน้ี พระเจา้ทรงทราบทิศทาง และปลายทางดีท่ีสุด เหล่าผูติ้ดตาม
ค าสอนของพระองค์ต่างก าลังเดินบนเส้นทางท่ีถูกต้อง และจะไปถึง
เป้าหมายปลายทางของพวกเขาแน่นอน.. สัปดาห์น้ี ขณะท่ีเรานมสัการพระ
เจา้ด้วยเงินสิบลดหน่ึง และเงินถวายท่ีเราได้ท าเป็นประจ า ให้เราทั้งหลาย
อา้งถึงพระสัญญาแห่งพระพร และจ าค าสอนของพระบรมครูแห่งสวรรค์
ของเราเสมอไป  
 
ค าอธิษฐาน :   “พระบดิาเจา้..พระองค์ทรงเป็นพระบรมครอูย่างแท้จรงิ  
ขา้พระองคท์ัง้หลายขอเชญิพระองคท์รงมาเป็นผูน้ าทศิทางแห่งชวีติ  และ
ช่วยแนะน าการบรหิารจดัการทรพัยส์นิให้กบัขา้พระองค์ทัง้หลายด้วย...
ทลูขอในนามพระครสิตเจา้...อาเมน 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี  29 มกราคม 2022 

คณุค่าของชีวิต 
 

กันดารวิถ ี 8:17  “เพราะว่าลูกหัวปีท้ังหมดของคนอิสราเอลเป็นของเรา ไม่   
                            ว่าคนหรือสัตว์ ในวนัท่ีเราสังหารลูกหัวปีในแผ่นดินอียิปต์  
                            เราได้แยกเขาไว้เป็นของเรา” 
 
        เรานมสัการพระเจา้ดว้ยทรัพยสิ์นของเรา เพราะว่าพระองค์ทรงรักษา
ชีวิตของเราไว ้เราทั้งหลายจ าเร่ืองของโยเซฟ และนางมารียไ์ดดี้ ทั้งสองได้
น าพระกุมารเยซูมาย ังพระวิหารในวัน ท่ี  33 หลังจากการมาบังเกิด 
ของพระองค์ เหตุการณ์น้ีเรียกว่า “การอุทิศถวายพระกุมารเยซู” ซ่ึงได้ดล
ใจคริสเตียนจ านวนมากใหด้ าเนินตาม แนวปฏิบติัน้ี...นบัยอ้นกลบัไปในช่วง
ท่ี เกิดภัยทรมาน  10  ประการ เด็กชาย และผู ้ใหญ่ ทุกคน ท่ี เป็นบุตร 
คนแรกของชาวอียิปต์ไดถู้กฆ่า ในขณะท่ีพระเจา้ทรงปกป้องบุตรหัวปีของ
ชนอิสราเอลไว ้เพื่อเป็นเคร่ืองหมายเตือนความทรงจ าในเร่ืองน้ี บิดามารดา
ของชาว อิส ราเอลจะ อุ ทิ ศถวาย บุ ตรช ายคนแรกของพ วก เข าแ ด่ 
พระผูเ้ป็นเจา้ ในเวลาเดียวกนัก็จะถวายเคร่ืองบูชาถวายเป็นพิเศษดว้ย ซ่ึงก็
ข้ึนอยู่กบัฐานะของครอบครัว บางครอบครัวจะถวายลูกแกะอายุ 1 ปี บา้งท่ี
ไม่ค่อยมีฐานะจะถวายนกเขาสองตัวเป็นเค ร่ืองบูชาถวาย ทั้ งเพื่ อ น้ี 
เป็นการขอบพระคุณพระเจา้ และในเวลาเดียวกนัเป็นการอุทิศถวายชีวติบุตร
หัวปีแด่พระองค์ ผู ้ทรงปกปักษ์รักษาชีวิตของพวกเขาไว้ให้ปลอดภัย 
        พระเจ้ายงัทรงปกปักษ์ชีวิตของคนทั้งหลายในปัจจุบนั อีริคเป็นชาย
หนุ่ม เม่ือเขาตระหนกัวา่พระเจา้ทรงรักษาชีวติของเขาไว ้งานช่วงปิดภาคฤดู
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ร้อนของเขาคือการท าสะอาดกระจกหน้าต่างของตึกสามชั้น เขาจะตอ้งกา้ว
ออกไปจากหน้าต่างแต่ละห้อง และยืนบนขอบหน้าต่างท่ีท าเป็นห้ิงซีเมนต์
ยื่นออกมาใตห้น้าต่างแต่ละบาน ห้ิงดงักล่าวมีความยาวเท่ากบัขอบหนา้ต่าง 
แต่มีความกวา้งเพียง 12 เซ็นติเมตร (เกือบ 5 น้ิว) ไม่มีเชือกผูกโยงจาก
ขา้งบน วธีิการคือขณะท่ียืนบนห้ิงซีเมนต ์มือขา้งหน่ึงของอีริคจะยดึกบัขอบ
หน้าต่างบานหน่ึงท่ีเปิดไวข้ณะท่ีมืออีกขา้งหน่ึงจะถือผา้เช็ดหน้าต่างบานท่ี
ปิ ด อ ยู่  ว ัน ห น่ึ งขณ ะ ท่ี เข าก าลั ง เช็ ด ห น้ า ต่ า งบ าน ห น่ึ งข อ งชั้ น 
สาม ลมรุนแรงวนันั้นไดพ้ดับานหนา้ต่างบานท่ีมือของอีริคเกาะไวใ้ห้ปิดลง 
ดว้ยสัญชาตญาณท่ีมือถูกหนีบ อีริคไดช้ักมือออกประมาณสองสามวินาที 
ร่างกายของเขาย ังนืน น่ิ งบน ห้ิงซี เมนต์  หน้าต่างชั้ นสามอยู่ สู งจาก 
พื้นเบ้ืองล่าง 20 เมตร (65 ฟุต) การอศัจรรยท่ี์เกิดข้ึนคืออีริคไดส้ติรีบใชมื้อ
ขา้งท่ีไดรั้บบาดเจ็บนั้นเกาะหน้าต่างท่ีเกือบปิดสนิทอีกคร้ังหน่ึง ก่อนท่ีร่าง
ของเขาจะร่วงลงพื้น จากนั้ นรีบดึงตัวเข้าไปในห้องอย่างปลอดภัย พระ 
เจา้ทรงรักษาชีวิตของเขาไว ้และอีริคเลือกท่ีจะอุทิศถวายชีวิตของเขารับใช้
พระเจา้ ผูท้รงรักษาชีวติของเขาไว ้

หลงัจากท่ีโรคร้ายแรงไดร้ะบาดไปทัว่ และไดค้ร่าห์ชีวิตของคนไป
จ านวนมาก เราทั้ งหลายในฐานะเป็นผูท่ี้รอดชีวิต มีเหตุผลมากมายท่ีจะ
ขอบพระคุณพระเจา้ สัปดาห์น้ีขณะท่ีเรานมสัการพระเจา้ดว้ยการคืนเงินสิบ
ลดหน่ึง และถวายเงินถวายอยา่งท่ีเคยท ามาเป็นประจ า ให้เราอา้งพระสัญญา
ของพระเจา้ และแสดงการขอบพระคุณพระองค์ ผูท้รงปกปักษชี์วิตของเรา
ไว ้ 
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ค าอธิษฐาน :  “พระบิดาเจ้า.. ข้าพระองค์ทัง้หลายนมสัการพระองค ์ 
เพราะพระองค์ทรงรกั  และทรงดูแล และรกัษาชีวิตของข้าพระองค์
ทัง้หลายไว้ โปรดรบัสิ่งที่ข้าพระองค์น ามาถวาย ในวนันี้ด้วยความรกั  
และความกตญัญทูีม่ใีนพระองค.์.ทลูขอในนามพระครสิตเจา้...อาเมน 

 
 

 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 5 กมุภาพนัธ ์2022 

ขอบพระคณุจอมเจ้านายผูใ้ห้ค าปรึกษา 
 
ลูกา 14:28  “ในพวกท่านมใีครบ้าง เม่ือปรารถนาจะสร้างตึก จะไม่นั่งลงคิด 
                     ราคาดูเสียก่อนว่า จะมพีอท่ีจะสร้างให้ส าเร็จได้หรือไม่?” 
 
                เรานมสัการพระเจา้ดว้ยทรัพยสิ์นของเรา เพราะวา่พระองคท์รง
เป็นจอมเจา้นายผูใ้หค้  าปรึกษา พระเยซูทรงสอนวา่ทุกส่ิงมาพร้อมกบัราคา 
เป็นการฉลาดท่ีจะทราบถึงราคา และแผนการล่วงหนา้ หลกัการบริหาร
จดัการชีวิตขอ้น้ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นทุกลกัษณะของการด ารงชีวิต
อยู ่การละเลย หรือการไม่ใส่ใจในหลกัการ 
ดงักล่าวจะน าซ่ึงความอบัอาย ความยุง่ยาก และความเจบ็ปวด 
         ชายหนุ่มคนหน่ึงรู้สึกเป็นกงัวลกบัพิธีแต่งานท่ีจะมาถึงของเขา เขา
ทราบดีวา่เจา้สาว เป็นหญิงสาวท่ีเขาใฝ่ฝันจะแต่งงานดว้ย แต่เขามีความ
ห่วงใยมากในดา้นการเงินของเขา เม่ือเขาและภรรยาใชชี้วิตคู่หลงัแต่งงาน
เขาจะเป็นฝ่ายเดียวท่ีมีรายได ้ก่อนหนา้น้ีในสถานะคนโสด เงินเดือนของเขา
มกัจะถูกใชห้มดไปก่อนเงินเดือนของเดือนใหม่จะออก เขาจึงตอ้งยมืเงินจาก
เพื่อนเสมอ ส่ิงท าใหเ้ขาประหลาดใจคือ หลงัจากการใชชี้วติคู่เดือนแรกผา่น
ไป และไตรมาสแรกไดผ้า่นไป และแมแ้ต่ปีแรกของการใชชี้วติคู่ผา่นไป 
รายไดจ้ากเขาคนเดียวเพียงพอส าหรับค่าใชจ่้ายของเขาและภรรยา แต่ละ
เดือนพวกเขาไม่เพียงมีเงินใชจ่้ายเพียงพอ หากยงัสามารถเก็บสะสมไว้
ส านวนหน่ึงเสมอ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนสร้างสันติสุขใหก้บัจิตใจของเขา ส่ิงน้ีเป็นไป
ไดอ้ยา่งไร? ระหวา่งท่ีเขาและภรรยาก าลงัเตรียมตวัแต่งงาน ศาสนาจารยไ์ด้
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ใหค้  าปรึกษาแก่พวกเขา ใหนึ้กถึงค าสอนของพระเยซูท่ีสอนวา่ “ใหน้ัง่ลง
และประเมินราคา” พวกเขาไดเ้รียนรู้การท างบประมาณค่าใชจ่้ายของ
ครอบครัว ทั้งสามีและภรรยาไม่ใช่นกับญัชี แต่พวกเขาฝึก และด าเนินตาม
หลกัการ และมีวนิยั และดว้ยการช่วยเหลือของพระเจา้ พวกเขาไดร่้วมกนัท า
งบประมาณข้ึน เพื่อใชใ้นการควบคุณการใชจ่้ายของพวกเขา 
         ในปัจจุบนั เราด ารงชีวิตอยูใ่นสมยัท่ีคนทัว่ไปถูกเร้าใจให้จ่าย
ทรัพยสิ์นของเราอยา่งท่ีไม่ตอ้งคิดรอบคอบหรือมีแผนไวก่้อน ผูท้  าการคา้
ขายจะพูดส่งเสริมสินคา้ มีทั้งการลดราคา และใหข้องแถมมากมาย จึงมี
หลายคนใชจ่้ายเงินทองจากส่ิงท่ีพวกเขาไดเ้ห็น ไดย้นิ ไดส้ัมผสั ไดก้ล่ิน 
และไดชิ้มรส ผลท่ีตามมาคือการใชจ่้ายเงินทองอยา่งไม่มีหลกัการ อนั
น าไปสู่ผลร้ายบางประการ ท่ีปรึกษาจอมเจา้นาย, พระผูส้ร้าง และผูท้รง
จดัหาสรรพส่ิงใหก้บัเรา ทรงประทานการมองเห็นอยา่งถ่องแทใ้หเ้รา เพื่อ
ช่วยเราใหห้ลีกเล่ียงหลุมพรางของการใชจ่้ายท่ีไม่ฉลาด สัปดาห์น้ีขณะท่ีเรา
ก าลงันมสัการ ดว้ยเงินสิบลดหน่ึง และเงินถวายท่ีไดท้  าอยา่งเป็นประจ า 
ขอใหเ้ราอา้งพระสัญญาของพระเจา้ และยกพระเจา้ และค าสอนของ
พระองคข้ึ์นเป็นส าคญัในชีวิตของเราทั้งหลาย 

  
ค าอธิษฐาน :  “พระบดิาเจา้.. ขา้พระองคท์ัง้หลายขอบพระคุณพระองค ์
ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่พิม่พนูขึน้ ขา้พระองคท์ัง้หลายขอบพระคุณพระองค ์
ส าหรบัค าสอนทีม่คีุณค่ามาก...ทลูขอในนามพระครสิตเจา้...อาเมน 
 
 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 12 กมุภาพนัธ ์2022 

ตวัแทนแห่งความรกั และ ความเมตตากรณุา 
 

มทัธิว 25:40 “พระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า เราบอกความจริงกับท่าน 
                       ท้ังหลายว่าซ่ึงพวกท่านได้ท ากับคนใดคนหน่ึงท่ีเลก็น้อยท่ีสุด 
                      ในพี่น้องของเรานีก้เ็หมือนท ากับเราด้วย” 
 
   เรานมสัการพระเจา้ดว้ยทรัพยสิ์นของเรา เพราะวา่พระองคท์รงเชิญ
เราให้เขา้ร่วมในกิจกรรมแห่งความรัก และความเมตตากรุณา มทัธิว บทท่ี 
25 เป็นรายงานของเหล่าผูเ้ช่ือในความยิง่ใหญ่แห่งการเสด็จกลบัมาของพระ
เยซูว่าควรจะท าอะไรขณะท่ีก าลังรอ ค าอุปมาของหญิงพรหมจารีสิบคน
สอนเก่ียวกับความส าคญัของการเล้ียงดูฝ่ายจิตวิญญาณของคนหน่ึง.. ค  า
อุปมาเร่ืองถุงทองค าพูดเก่ียวกับการใช้ตะลันต์ความสามารถท่ีพระ 
เจ้าทรงประทานแต่ละคนเพื่อด าเนินพนัธกิจของพระองค์ให้ส าเร็จ และ
ประการสุดทา้ยค าอุปมาเร่ืองฝูงแกะ และฝูงแพะ กล่าวเน้นถึงความส าคญั
ของการรับใช้พันธกิจของพระเจ้าด้วยความรัก และความเมตตากรุณา 
ภารกิจของเราขณะท่ีก าลงัรอ จะไม่ส าเร็จถ้าเราไม่ท าการรับใช้เหล่าคนมี
ความจ าเป็นให้ช่วย ในช่วงเวลาแห่งการพิพากษา พระเจา้ทรงมอบให้เรา
รับผิ ดชอบ  จากก าร ท่ี เราป ฏิบั ติ ต่ อคน เล็ กน้ อย เห ล่ านั้ น อย่างไร         
        โบสถ์เบอะ-แบสซินในมวัริทิอสั ไดถู้กเลือกให้เป็นตวัแทนแห่งความ
รัก และความเมตตาในชุมชนของพวกเขา หลายปีก่อนหนา้นั้น ศาสนาจารย์
ฝึกหัดในโบสถ์แห่งนั้ นได้พบกับชายไร้บ้านสองคน จิตใจของเขา 
ไดรั้บการสัมผสัในสภาพความเป็นอยูข่องพวกเขา เขาเอ่ยถามคนไร้บา้นทั้ง
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สองว่า “ต้องการให้โบสถ์ช่วยอะไรพวกเขาบ้าง?” คนหน่ึงตอบว่า “เรา
ตอ้งการให้โบสถ์จดัอาหารให้เรารับประทานสัปดาห์ละหน่ึงม้ือ” การท่ีคืน 
หน่ึงมีอาหารอ่ิมทอ้งมีความหมายมากส าหรับพวกเขา ในการตอบสนองต่อ
เสียงเรียกร้อง โบสถ์เบอะ-แบสซินไดเ้ร่ิมท าอาหารสัปดาห์ละหน่ึงม้ือเล้ียง
คนไร้บ้าน และผู ้คนท่ีขัดสนในชุมชนท้องถ่ินของพวกเขา มีผู ้เข้ามา 
รับประทานอาหารจ านวน 25 - 40 คนในแต่ละคร้ัง ศาสนาจารยฝึ์กหัดคน
นั้นต่อมาไดรั้บการแต่ตั้งเป็นศิษยาภิบาลประจ าโบสถ ์และไดอ้ยูรั่บใชโ้บสถ ์
และโครงการดังกล่าวหลายปี ท่ี สุดเขาถูกย้ายไปประจ าท่ี อ่ืน แต่สมา 
ชิกโบสถ์ยงัคงรวมตัวกันให้กับโครงการเล้ียงคนไร้บ้านต่อมา ด้วยการ
บริจาคพิเศษให้กบัโครงการ หรือจดัปรุงอาหารมาร่วมในพนัธกิจดงักล่าว มี
คนหลายวยัอาสามารับใช้ในพนัธกิจน้ี บ่อยคร้ังคนเหล่าน้ียินดีกา้วออกมา
จากความสะดวกสบายขณะอยูท่ี่บา้น เพื่อมาท างานท่ีไม่เคยท า... ปีน้ีสมาชิก
โบสถ์แห่งน้ีไดท้  าการเฉลิมฉลองพนัธกิจแห่งการรับใช้แห่งความรัก และ
ความเอ้ืออารีแก่ผูค้นไร้บา้น และคนยากจนครบรอบ 25 ปี 

 ในฐานะท่ีเราเป็นสาวกของพระเยซู คุณเลือกท่ีจะเป็นช่องทางแห่ง
พระพร ซ่ึงอยา่งนอ้ยท าให้ผูท่ี้ไดรั้บความเอ้ืออารีเกิดร้อยยิม้บนใบหนา้ และ
แน่นอนบนพระพกัตร์ของพระเจา้! สัปดาห์น้ี เราก าลงัมีโอกาสอีกคร้ังหน่ึง
ท่ีจะเป็นพร ดว้ยการนมสัการพระเจา้ดว้ยเงินสิบลดหน่ึง และเงินถวายของ
เราท่ีท าอย่างเป็นประจ า โปรดอ้างพระสัญญาของพระเจ้าในเร่ืองน้ี 
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ค าอธิษฐาน :  “พระบิดาเจ้า.. ข้าพระองค์ทัง้หลายต้องการเข้าเป็น
หุ้นส่วนกบัพระองค์ ด้วยการถวายทรพัย์ของข้าพระองค์ทัง้หลาย  เพื่อ
บรรเทาความยากล าบาก และให้การหนุนใจแก่ผูค้นรอบๆตวัขา้พระองค์
ทัง้หลาย โปรดท าให้ขา้พระองค์ทัง้หลายเป็นตวัแทน แห่งความรกั และ
ความเมตตาของพระองคด์ว้ยเถดิ.....ทูลขอในนามพระครสิตเจา้...อาเมน 
 
 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี  19 กมุภาพนัธ ์2022 

ส่ิงใดๆ ท่ีพระองคไ์ด้รบั พระองคท์รงทวีจ านวนขึ้น 
 
 ยอห์น  6:9  “ท่ีนี่มดีก็ชายคนหน่ึง มขีนมปังบาร์เลย์ห้าก้อน กับปลาสองตัว  
                      แต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี?้” 
 

เรานมสัการพระเจา้ดว้ยการคืนสิบลดหน่ึง และถวายเงินถวายตามท่ี
กล่าวสัญญาไว ้พร้อมทั้งท าการบริจาคทรัพยเ์ป็นคร้ังคราว ส าหรับโครงการ
ต่างๆ ทั้งน้ีเพราะส่ิงใดๆท่ีเราไดรั้บ พระองคท์รงเพิ่มพูนให ้การท่ีพระเยซู
ทรงประกอบการอศัจรรยเ์พิ่มปริมาณของขนมปัง และปลา สอนเราวา่ความ
อดอยากกนัดารเหมือนทะเลทรายสามารถกลายเป็นเหมือนภตัตราคารหรู
หรา เม่ือพระเยซูทรงอยูด่ว้ยไม่มีอะไรจะเล็กเกินไปส าหรับพระองค ์จนท า
ใหเ้ป็นส่ิงล ้าค่าไม่ได ้อยา่งไรก็ดีพระเยซูทรงสามารถเพิ่มพูนไดเ้ฉพาะส่ิงท่ี
ถวายใหก้บัพระองค ์อาหารท่ียงัอยูท่ี่บา้น พระองคจ์ะไม่ท าการอศัจรรย์
เพิ่มพูนให ้อาหารท่ีมีผูน้ ามารับประทานก่อนท่ีอคัรสาวกมาถึงไม่อาจเพิ่ม
ปริมาณได ้อาหารท่ีถูกเก็บซ่อนไวจ้ะไม่ไดรั้บเพิ่มปริมาณข้ึน มีเพียงอาหาร
ท่ีเด็กคนหน่ึงถวายใหด้ว้ยความเตม็ใจ ซ่ึงมีขนมปัง และปลาตวัเล็ก พระเยซู
จึงสามารถเพิ่มปริมาณข้ึนได ้ขณะท่ีเหล่าสาวกเดินไปท่ามกลางฝงูชนมอง
หาขนมปัง เด็กชายตวัเล็กคนนั้นไดม้อบขนมปัง และปลาใหก้บัสาวก ซ่ึง
พระเยซูไดท้  าการอศัจรรยด์ว้ยการเพิ่มพูนปริมาณขนมปัง และปลาข้ึนทั้ง
สองอยา่ง... พระเยซูจะเพิ่มพูนส่ิงใดๆท่ีถวายใหแ้ก่พระองคเ์ท่านั้น 
        ชายคนหน่ึงตอ้งการจะเป็นศาสนาจารย ์แต่ไม่มีโรงเรียนศาสนศาสตร์
ในประเทศบา้นเกิดของเขา เขาได ้
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ส่งใบสมคัรเขา้เรียนไปยงัโรงเรียนศาสนศาสตร์สองแห่งซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศ
เพื่อนบา้น น่าเสียดายโรงเรียนแห่งหน่ึงตอ้งปิดไปเพราะสงครามกลางเมือง 
และอีกแห่งหน่ึง ทางการไม่ออก ว.ีซ่า. นกัศึกษาให ้ชายหนุ่มคนน้ีรู้ 
สึกผดิหวงัมาก อยูม่าวนัหน่ึงอยา่งท่ีไม่เคยคาดหมายมาก่อน ชายหนุ่มคนนั้น
ถูกเรียกใหไ้ปยงัส านกังานคอนเฟอเรนซ์แอด๊เวนเวนตีสทอ้งถ่ิน ท่ีนัน่เขา
ไดรั้บการแนะน าให้รู้จกักบัชายคนหน่ึง ผูซ่ึ้งไดเ้อ่ยถามชายหนุ่มวา่ “คุณ
ตอ้งการไปเรียนในโรงเรียนศาสนศาตร์เพื่อเป็นศาสนาจารยจ์ริงๆ หรือ?” 
ชายหนุ่มตอบอยา่งชดัถอ้ยชดัค าวา่เขาตอ้งการเช่นนั้นจริงๆ ชายผูถ้ามค าถาม
คนนั้นไม่ถามอะไรเพิ่มเติม แต่กล่าวสรุปวา่ เขามีความพอใจในค าตอบ 
และเขาจะเป็นผูใ้หทุ้นการศึกษาแก่ชายหนุ่ม ซ่ึงรวมทั้งค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง 
จนกวา่เขาจะจบการศึกษาออกมารับใชพ้ระเจา้ ชายหนุ่มแทบไม่เช่ือหูของ
เขา น่ีมีอะไรเกิดข้ึนหรือ และในวนันั้นเองเขาเขา้ใจความหมายของค าวา่  
“ส่ิงใดๆท่ีพระเจา้ไดรั้บพระองคจ์ะเพิ่มพูนให ้บิดามารดาของเขาฐานะ
ยากจน แต่ก็ไดคื้นสิบลดหน่ึง และถวายเงินถวายจ านวนเล็กนอ้ยตลอดมา
เป็นเวลาหลายปี ถา้จะน าเงินจ านวนทั้งหมดท่ีไดถ้วายให้พระเจา้ตลอดหลาย 
ปี เม่ือรวมกนัแลว้จะไม่พอเป็นค่าเล่าเรียน และค่าใชจ่้ายอ่ืนแน่นอน แต่บดัน้ี
พระเจา้ทรงเพิ่มพูนให ้จนในท่ีสุดเขาไดไ้ปเขา้ศึกษาในโรงเรียนศาสน
ศาสตร์สมความตั้งใจ 
        เร่ืองเช่นน้ีมีอีกมากมายท่ียงัไม่มีการเล่าถึง ท่ีพระเจา้ทรงท าการอศัจรรย ์
ดว้ยการทวคูีณทรัพยสิ์นของเราท่ีไดถ้วายใหพ้ระเจา้ ดงันั้นเราจะไม่
พากเพียรนมสัการพระเจา้ดว้ยเงินสิบลดหน่ึง และเงินถวายตามท่ีเราไดก้ล่าว
สัญญาไวก้บัพระเจา้หรือ 
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ค าอธิษฐาน :  “พระบิดาเจ้า.. ข้าพระองค์ทัง้หลายนมสัการพระองค ์
เพราะความรกั  และพระกรณุาคุณของพระองค ์ รวมทัง้ไดท้รงรกัษาชวีติ
ของข้าพระองค์ทัง้หลายไว้ โปรดรบัเงนิถวายและชีวิตของข้าพระองค์
ทัง้หลายที่ได้อุทิศให้กบัพันธกิจของพระองค์ด้วย.....ทูลขอในนามพระ
ครสิตเจา้...อาเมน 
 
 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี  26 กมุภาพนัธ ์2022 
พระเจ้าทรงเป็นผูท่ี้เราไว้วางใจได้เสมอ 

 
 1 พงษ์กษัตริย์ 17:14   “เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนีว่้า  
                                    “แป้งในหม้อนั้นจะไม่ขาด และน า้มนัในไหนั้นจะไม่  
                                     หมด จนกว่าจะถึงวันท่ีพระยาห์เวห์ทรงส่งฝนลง 
                                     ทมายงัพืน้ดิน” 

 
        เราเลือกท่ีถวายทรัพยใ์ห้พระองคอ์ยา่งสม ่าเสมอ และเป็นระบบ เพราะ
พระองค์ทรงใส่พระทยัในเราทั้ งหลายเสมอ เร่ืองของหญิงม่ายแห่งเมือง 
“ศาเรฟั ท ” พ ระ เจ้าทรงท าก ารอัศจรรย์ท าให้ แ ป้ งท าขนมปั งของ 
นางไม่หมดหมอ้ และน ้ ามนัประกอบอาหารไม่หมดไห ส่ิงน้ีเป็นพยานแก่
คนทั้ งปวงอย่างยิ่งใหญ่เก่ียวกับว่าพระเมตตากรุณาของพระองค์ไม่มีวนั
ส้ินสุด และเป็นของใหม่ทุกเชา้ตลอดเวลาสามปีคร่ึงท่ีเกิดการกนัดารอาหาร 
ช่วงเวลาดงักล่าวมีอาหารบนโต๊ะอาหารของนางเสมอ ไม่เคยขาดไปแมแ้ต่
ม้ือเดียว พระเจา้ทรงรักษาพระสัญญาอยา่งสัตยซ่ื์อ อนัเป็นการตอบสนองต่อ
การกระท าของหญิงม่าย ท่ีให้อาหารม้ือแรกกบัเอลียาห์ผูเ้ผยพระวจนะของ
พระองค ์ช่วงแห่งการอดหยากน้ี พระเจา้ประกอบการอศัจรรยอ์ยา่งต่อเน่ือง
ในตอนเชา้ตรู่ทุกวนั 

พระเจ้ายงัคงความสม ่ าเสมอแม้ในปัจจุบัน มีครอบครัวหน่ึงได้
อพยพไปตั้งหลกัแหล่งในประเทศใหม่และ ครอบครัวเผชิญกบัปัญหาดา้น
การเงิน กล่าวคืองานท่ีท าไม่มีรายได้เพียงพอส าหรับงบค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว พวกเขาตดัสินใจท่ีจะงดค่าใช้จ่ายส าหรับท่ีไม่จ  าเป็นทุกส่ิง แต่
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กระนั้นก็ยงัมีเงินไม่เพียงพอ จนมาถึงการตดัสินใจท่ียากยิ่งคือ (ก) หยุดการ
ถวายทรัพยใ์ห้กบัโบสถ ์ (ข) ให้ลูกชายหยุดเขา้ชั้นเรียนเปียโน การตดัสินใจ
เลิกทั้ งสองข้อน้ีจะเป็นการชั่วคราว เม่ือสถานการด้านการเงินดีข้ึนก็จะ
กลบัมาสานต่อ พวกเขาร่วมกนัอธิษฐานอยา่งเจ็บปวด ในท่ีสุดตดัสินใจเลิก
ในขอ้ (ข) คือใหลู้กชายหยดุเรียนเปียโน ไม่ก่ีวนัต่อมา ผูเ้ป็นภรรยาต่ืนแต่เชา้
ได้พบซองๆ หน่ึงบนพื้นห้องรับแขก เม่ือหล่อนเปิดซองนั้นดู หล่อนรู้สึก
ประหลาดใจมากท่ีได้พบเงินอยู่ในซองนั้น! จ  านวนเงินมีมากน่าระทึกใจ 
เพราะเพียงพอส าหรับค่าเล่าเรียนเปียโนของลูกชายอย่างน้อยสามเดือน น่ี
เป็นการอศัจรรยอ์ย่างเดียวในหลายอย่าง ท่ีครอบครัวน้ีมีประสบการณ์การ
ดูแลของพระเจา้            

  อาจมีเหตุการณ์บางประการ ท่ีพยายามขดัขวางเราไม่ให้เราไป
นมสัการในโบสถอ์ยา่งสม ่าเสมอ หรือท าใหเ้ราไม่กลา้ถวายทรัพยใ์ห้พระเจา้
เพราะมีเงินไม่พอใช ้ถา้ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีท่านก าลงัด้ินรนต่อสู้ ขอให้ความสัตย์
ซ่ือ และพระเมตตาไม่เปล่ียนของพระเจา้ทรงดลจิตดลใจท่านให้มีความเช่ือ
เพิ่มข้ึน สัปดาห์น้ี เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความสม ่าเสมอของพระเจ้า 
ขอให้เราทั้งหลายนมสัการพระองค์ดว้ยเงินสิบลดหน่ึง และเงินถวาย และ
อา้งในพระสัญญาแห่งพระพรของพระองค ์ 
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ค าอธิษฐาน :  “พระบดิาเจา้.. ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจา้ที่
ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ตลอดนิรนัดร์  และข้า
พระองค์ทัง้หลายสามารถพึ่งพงิพระองคไ์ดใ้นชวีติประจ าวนั ขอทรงช่วย
ข้าพระองค์ทัง้หลายให้สะท้อนพระฉายาของพระองค์ออกไปด้วยความ
สตัยซ์ื่อเสมอ...ทลูขอในนามพระครสิตเจา้...อาเมน 
 
 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 5 มีนาคม 2022 
ชาว “วลัเดนเซียน” สมยัใหม่ 

 
ลูกา 8:1-3 “สาวกสิบสองคนนั้นกอ็ยู่กับพระองค์ พร้อม กับผู้หญิงบางคน ท่ี 
                   ได้รับการรักษาให้พ้นจากวิญญาณช่ัว และโรคภัยต่างๆ ได้แก่ 
                   มารีย์ชาวมกัดาลา, โยอันนา ภรรยาของคูซา ซ่ึงเป็นหัวหน้าของ             
                   กรมวงัของเฮโรด, สุสันนา และหญิงคนอ่ืนๆ อีกหลายคนท่ีเคย               
                   ปรนนิบัติพระองค์ และสาวก ด้วยทรัพย์ส่ิงของของพวกนาง” 
 
        เราน าสิบลดหน่ึง  ,เงินถวาย และเงินบริจาคมาถวาย เพราะจอมเจา้นาย
เรียกเราใหเ้ป็นหุน้ส่วนในพนัธกิจสุดทา้ยของพระองค ์ช่วงเวลาท่ีพระเยซู
ทรงด าเนินพนัธกิจในโลก มีผูห้ญิงกลุ่มหน่ึงเป็นผูจ้ดัหาทุนทรัพยเ์พื่อ 
ใชจ่้ายในการเดินทางไปสั่งสอน ส าแดงฤทธิอ านาจ และเผยแพร่ข่าวดีแห่ง
ความรอดใหข้ยายออกไป ในเท่ียวสุดทา้ยพระเยซูทรงเดินทางไปรอบๆ
แควน้กาลิลี ตลอดจนนอกพื้นท่ีของอิสราเอลเช่นเมืองไทระ ,ไซดอน,  
เบธไซดา  ,และเดคาโปลิส พระองคแ์ละกลุ่มผูติ้ดตามเดินทางข้ึนเหนือจนถึง

ซีซารียา,ฟีลิปปี,ทรงประกอบการอันอกเมืองไทระ พระเยซู ศจรรยท์วี
จ  านวนซ ้ า ดว้ยการท าใหข้นมปัง และปลาเล็กนอ้ยเล้ียงผูค้นนบัแต่ผูช้ายได ้
000,4 คน (คร้ังก่อน 000,5  คน) ฝงูชนดงักล่าวลว้นเป็นชนต่างชาติ ในคร้ังน้ี

พระองคเ์สนอพระองคเ์ป็น “ขนมปังแห่งชีวิต” ส าหรับชนทุกชาติ 
        ปัจจุบนั คนหนุ่มสาวบางคนไดอุ้ทิศถวายชีวติของพวกเขาเพื่อน าพระ
กิตติคุณไปยงัพื้นท่ี หรือกลุ่มคนท่ีเขา้ถึงไดย้าก เช่นกลุ่มชนในตะวนัออก
กลาง ในอดีตช่วงยคุกลางมีบนัทึกกล่าวถึง “ชาววลัเดนเซียน” พวกเขา 
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ท าอาชีพ หรือกิจกรรมท่ีคนทัว่ไปท า เพื่อเป็นเคร่ืองมือ หรือพาหนะในการ
ประกาศพระกิตติคุณ มีบางคนลงทะเบียนเรียนในมหาวทิยาลยั ใน
มหาวทิยาลยั การอุทศถวายจะตอ้งไม่หว ัน่ไหว “เพราะมหาวทิยาลยัเป็น
เหมือนทอ้งทุ่งท่ีเตม็ไปดว้ยเส้นทางปริศนา คุณจะพบกบัผูห้ลากหลายพื้นเพ 
หลากหลายวยั แต่ขอ้ดีคือเป็นการง่ายท่ีคุณจะผกูมิตรไดม้ากกวา่ และมี
โอกาศเป็นพยานไดง่้ายกวา่ เพราะส่วนใหญ่เป็นพวกท่ีมีจิตใจเปิดออก มี
ความสนใจอยากรู้อยากเห็นมากกวา่คนทัว่ไป” ในเร่ืองการไปเป็นมิชชัน่นา
รีในต่างประเทศนั้น พวกเขาเป็นเหมือนชาววลัเดนเซียนสมยัใหม่  มิชชัน่นา
รีคนหน่ึงเขียนถึงเพื่อนสนิทวา่ “การไดไ้ปอยูใ่นต่างแดนถือวา่เป็นการทา้
ทาย คุณอยูห่่างจากครอบครัวของคุณ อยูไ่กลจากบา้นเมือง และประเทศท่ี
คุณเกิดมา ตลอดจนเพื่อนท่ีเคยคบหา คุณตอ้งปรับตวัเขา้กบัว  ฒนธรรม ดิน
ฟ้าอากาศ ตลอดจนตอ้งท าความคุน้เคยกบัผูค้นท่ีคุณเขา้ไปท างาน”         
        ส่วนหน่ึงของเงินสิบลดหน่ึง และเงินถวายจะถูกใชไ้ปเพื่อใหก้าร
สนบัสนุนคนหนุ่มสาวท่ีออกไปท างานคุณเห็นดว้ยกบัพนัธกิจต่างๆ และ
โครงการอ่ืนๆ ท่ีคนหนุ่มสาวเหล่าน้ีร่วมกนัเคล่ือนไหวเพื่อขยายข่าวดีแห่ง
ความรอดใหก้วา้งไกลออกไปไหม  ?ขอใหคุ้ณมีส่วนร่วมตั้งแต่สัปดาห์น้ีเป็น
ตน้ไปดว้ยการถวายเงินถวาย และเงินสิบลดหน่ึง และอา้งถึงพระสัญญาแห่ง
พระพรของพระเจา้ 
 
ค าอธิษฐาน :  “พระบดิาเจา้.. ขอบพระคุณพระองคส์ าหรบัมชิชนันาร ีที่
ออกไปด าเนินพนัธกจิในแนวหน้า ขอทรงอวยพระพรพนัธกจิทีพ่วกก าลงั
ด าเนินการอยู ่ และขอทรงช่วยขา้พระองคท์ัง้หลายอยา่ไดเ้สยีโอกาส ทีจ่ะ
ใหก้ารสนับสนุนพนัธกจิสุดทา้ยของพระองค.์..ทูลขอในนามพระครสิตเจา้
...อาเมน 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 12 มีนาคม 2022 
สถานีวิทยสุากลแอด๊เวนตีส 

 
 มทัธิว 28:19-20  “ท่านท้ังหลายจงออกไป และน าชนทุกชาติมาเป็นสาวก
ของเรา...และจงสอนพวกเขาให้ถือรักษาส่ิงสารพัดท่ีเราได้ส่ังพวกท่านไว้..” 
  
 สถานีวทิยสุากลแอด๊เวนตีส เป็นเคร่ืองมือในการประกาศพระกิตติ
คุณท่ีด าเนินงานโดยส านกังานใหญ่คริสตจกัรเซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวนตีส ซ่ึงมี
สถานีวทิยกุระจายเสียงรวมกนักวา่ 1,000 สถานีทัว่โลก และมีหอ้งอดั 
เสียงทอ้งถ่ินอยูท่ ัว่ไป นอกจากการประกาศพระกิตติคุณผา่นทางคล่ืนวทิย ุ
ยงัมีการจะจายข่าวสารสุขภาพ ผา่นมือถือ  ,ผา่นแอพ๊ต่างๆ ,ผา่นพอ็ตคาสท์ ,

และผา่นทางอินเตอร์เน็ต, ..กล่าวไดว้า่สถานีวทิยสุากลแอด๊เวนตีสท าการ
กระจายเสียงคล่ืนวทิยคุรอบคลุมไปเกือบทุกส่วนของโลกน้ี 
        แมจ้ะอยูใ่นสมยัใหม่ การกระจายเสียงผา่นวทิยยุงัเป็นแหล่งการส่ือสาร
ท่ียงัใชก้นัเป็นส่วนใหญ่ในโลกเพราะไม่มีเส้นแบ่งเขตของคล่ืนวทิย ุไม่มี
ก าแพงขวางกั้น และไม่มีขอ้จ ากดั คล่ืนเสียงสามารถทะลุก าแพงบา้น และ
เขา้ไปถึงดวงใจ และยงัเขา้ไปยงัดินแดนท่ีมิชชนันารีไม่สามารถเขา้ไปได ้
        เป้าหมายหลกัอยา่งหน่ึงของสถานีวทิยสุากลแอด็เวนตีสคือ การ
กระจายข่าวสารเขา้ไปในพื้นท่ี “หนา้ต่าง 10/40 ”  ซ่ึงก็คือพื้นท่ีส่วนต่างๆ
ของแอฟริกาเหนือ  ,ตะวนัออกกลาง และทวปีเอเซีย ซ่ึงหลายพื้นท่ีดงักล่าว  
“ปิดประตู” ไวแ้น่นส าหรับข่าวพระกิตติคุณ แต่คล่ืนวทิยุสามารถเขา้ไปยงั
พื้นท่ีเหล่าน้ีไดง่้าย 
       ปีท่ีแลว้รายการทางวทิยุกระจายเสียงสากลแอด๊เวนตีสช่ือ “ไขค า
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พยากรณ์ในพระคมัภีร์” และ “การนบัถอยหลงัสู่วาระสุดทา้ยของโลก” ซ่ึง
ออกอากาศในหลายสิบภาษา การออกข่าวดว้ยคล่ืนวทิย ุและในรูปวดีีโอ
เหล่าน้ีไดรั้บผลลพัธ์สูงสุด มีผูรั้บฟังนบัหลายลา้นคน นอกจากการส่ือข่าว
ผา่นส่ือเน็ตเวิร์กต่างๆ การประกาศข่าวดีผา่น “ยทููป” และ “กูเกิล” ก็ไดรั้บ
ความนิยมเป็นอยา่งมาก 
        ในแต่ละวนัเจา้หนา้ท่ีวิทยกุระจายเสียงสากลแอด๊เวนตีสไดรั้บ อีเมล ์
และจดหมาย จากผูรั้บฟังรับชมจ านวนมหาศาล จดหมายฉบบัหน่ึงเม่ือเร็วๆ
น้ีเขียนวา่ “รายการไขค าพยากรณ์ฯ” ไดเ้ปล่ียนแปลงครอบครัวของผม.. ผม
เกิดและเติบโตมาในโบสถแ์บพ๊ติส และไปนมสัการในวนัอาทิตยเ์ป็นประจ า 
ตอนน้ีผมและครอบครัวไดรั้บพระพรอยา่งมากท่ีไดเ้รียนรู้เร่ืองวนับริสุทธ์ิ 
และครอบครัวของเราไดไ้ปนมสัการพระเจา้ในวนัสะบาโต” 
 
ค ำเชิญชวน :  เงินถวายในวนัน้ีจะใชส้ าหรับพนัธกิจของสถานีวทิยสุากล
แอด๊เวนตีส ซ่ึงไดท้  าการกระจายเสียงข่าวดีต่อเน่ืองมานานกวา่ 50  ปี นบัถึง
ปัจจุบนัสถานีวทิยสุากลแอด๊เวนตีสไดท้  าการออกอากาศมากกวา่กวา่ 100 
ภาษา เราไดอ้อกอากาศเร่ืองเทศน์พระกิตติคุณ และข่าวสารเร่ืองสุขภาพใน
ภาษาหลกัและภาษาทอ้งถ่ินกวา่ 500 ภาษาเพื่อใหทุ้กคนบนแผน่ดินโลกน้ี
สามารถรับฟังเร่ืองราวท่ีมีพระคมัภีร์เป็นพื้นฐานไดใ้นภาษากลาง หรือภาษา
ถ่ินของพอ่แม่ของพวกเขาเองได ้ขอบคุณพี่นอ้งในพระคริสตทุ์กท่านท่ีไดใ้ห้
การสนบัสนุน และอธิษฐานเผือ่ นัน่คือเท่ากบัท่านทั้งหลายมีส่วนท าใหข้่าว
พระกิตติคุณทะลุทะลวงไปทัว่โลกดว้ยคล่ืนวทิยกุระจายเสียง และผา่นส่ือ
ต่างๆ โดยสถานีวทิยสุากลแอด๊เวนตีส 
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ค ำอธิษฐำน : “พระบิดาเจา้..ขอบพระคุณพระองคส์ าหรับโอกาสท่ีไดท้  างาน
เพื่อช่วยจิตวญิญาณให้รอด โปรดอวยพระพรใหง้านดา้นวิทยกุระจายเสียงท่ี
ก าลงัประกาศข่าวดี  ขา้พระองคท์ั้งหลายทราบวา่ ผา่นทางพระวญิญาณของ
พระองคเ์ท่านั้น ข่าวดีจะถูกประกาศรุดหนา้ไป เพื่อเปล่ียนแปลงชีวติของคน
ทั้งหลายใหพ้ร้อมส าหรับอาณาจกัรแผน่ดินสวรรค.์.ทูลขอในนามพระคริสต
เจา้...อาเมน 
 
 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 19 มีนาคม 2022 

คนขบัรถท่ีมองไม่เหน็ 
 

สดุดี 18: 2  “พระยาห์เวห์ทรงเป็นศิลา ป้อมปราการ และผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้า  
                    ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า เป็นศิลาซ่ึงข้าพเจ้าเข้าลีภ้ัย ทรงเป็น 
                    โล่ เป็นพลัง แห่งความรอด เป็นท่ีก าบังอันแขง็แกร่งของ 
                    ข้าพเจ้า” 
 

เรานมสัการพระเจา้ดว้ยทรัพยข์องเรา เพราะวา่พระองคท์รงเป็น
ผูช่้วยใหร้อดพน้ นบัแต่วนัท่ีดาวดิไดรั้บการเจิมดว้ยน ้ามนัในวยัประมาณ15 
ปี จนกระทัง่เขา้สู่วยัชรา กษตัริยด์าวิดไดใ้ชชี้วติอยา่งยาวนาน และตอ้งเผชิญ
กบัเส้นทางชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยอนัตรายหลายคร้ัง จะขอกล่าวถึงเพียงไม่ก่ีคร้ัง: 
ตอ้งต่อสู้กบัสิงโต และหมีหลายตวั ต่อสู้กบั โกลิอทั ทหารร่างยกัษ ์ตอ้งเส่ียง
ตายจากการปองร้ายของกษตัริยซ์าอูล และหลบหนีการตามล่าของ “อบัซา
โลม” โอรสท่ีมกัใหญ่ใฝ่สูง และกษตัริยด์าวดิรอดตายทุกคร้ัง จนวนัหน่ึง
กษตัริยด์าวดิไดร้ะเบิดถอ้ยค าสรรเสริญพระเจา้ออกมา ดงัท่ีพบไดใ้นพระ
ธรรมสดุดี กษตัริยด์าวดิสรรเสริญพระเจา้สุดหวัใจ ประกาศวา่พระเจา้ทรง
เป็นศิลา เป็นป้อมปราการ และเป็นผูช่้วยใหพ้น้จากภยัอนัตรายทั้งปวงท่ีท่าน
ไดเ้ผชิญ 
   ครอบครัวมิชชนันารีครอบครัวหน่ึงในประเทศ “มาดากสัการ์” 
ไดรั้บประสบการณ์อศัจรรยจ์ากการปกปกป้องชีวติไวโ้ดยพระเจา้ เชา้วนั
หน่ึง ครอบครัวซ่ึงประกอบดว้ยสามชีวติ มีพอ่แม่และลูกสาววยัทารกอีก 
หน่ึงคน และเพื่อนร่วมงานอีกบางคน ไดอ้อกเดินทางไกลซ่ึงปกติจะใชเ้วลา



32 

 

เดินทาง 12 ชัว่โมง ทางรถยตส่์วนบุคคล พวกเขาออกเดินทางแต่เชา้ตรู่ และ
หยดุพกัรับประทานอาหารกลางวนัมืออร่อย แลว้พวกเขาออกเดินทางทนัที
เพื่อไม่ใหพ้ลาดการประชุม เส้นทางมุ่งสู่ทิศตะวนัตก พวกเขาจึงเห็นดวง
อาทิตยค์ลอ้ยต ่าลงตรงหนา้ ตกบ่ายการสนทนาในรถเงียบเสียงลง ในท่ีสุด
ทุกคนม่อยหลบัไป ทุกคนยกเวน้อาจารยซ่ึ์งเป็นคนขบัรถยงัต่ืนอยู ่แต่ไม่
นานต่อมา ผูโ้ดยสารในรถไม่มีใครทราบ... อาจารยมี์อาการง่วงจดั และผงก
ศีรษะลงเป็นระยะ เขาตอ้งฝืนใจขบัรถต่อไป โดยตั้งใจวา่จะไปใหท้นัการ
ประชุมรอบแรกเวลา 19: 00 น. อาจารยพ์ยามเร่งเคร่ืองเพื่อปลุกตนเองให้
ต่ืนตวั ต่อมาไม่นานนกัเขารู้สึกวบูไป...รถยนตไ์ดไ้ถลออกนอกถนนวิง่ผา่น
ตน้ไมใ้หญ่สองตน้ แลว้ก่ิงไมป้ะทะโครมเขา้กบักระจกหนา้รถ... อาจารย์
คนขบั และผูโ้ดยสารทุกต่ืนจากหลบัทนัที พอตั้งสติไดพ้ากนัเปิดประตู ลง
จากรถ ปรากฏวา่รถยนตเ์สียหายหนกัวิง่ต่อไปไม่ได ้แต่คนขบั และ
ผูโ้ดยสารทุกคนไม่มีใครไดรั้บบาดเจบ็ นอกจากบางคนมองเห็น และรู้สึก
เจบ็ปวดการฟกช ้าเล็กนอ้ยตามร่างกายบางแห่ง ส่วนทารกตกลงบนเบาะซ่ึง
ภรรยาอาจารยพ์ึ่งซ้ือมาวนัก่อนออกเดินทาง จากจุดท่ีรถตกจากถนน พวก
เด็กๆชาวบา้นก าลงัเล่นฟุตบอล พวกเขาพากนัตกใจกนัใหญ่ ต่างรู้สึก
ประหลาดใจท่ีไม่มีใครไดรั้บบาดเจบ็ เม่ืออาจารยส์ ารวจดูจุดท่ีรถตกถนน 
รถยนตข์องเขาพึ่งวิง่ผา่นจุดท่ีมีคลองสองขา้งถนนมาไม่ก่ีก่ีสิบเมตร ถา้
รถยนตแ์ฉลบจากถนนและตกลงไปในคลองซ่ึงมีน ้าลึกสามเมตร ผูโ้ดยสาร
อาจจมน ้าตายก็เป็นได ้อน่ึงจุดท่ีรถยนตแ์ฉลบตกถนน มีตน้ไมข้นาดเข่ือง
สองตน้ แต่รถยนตไ์ดว้ิง่ผา่นตน้ไมท้ั้งสองไปอยา่งหวุดหวดิอาจารยผ์ูข้บัรถ 
และผูโ้ดยสารทุกคนต่างขอบพระคุณพระเจา้ท่ีพวกเขาปลอดภยั จะมีอะไร
แตกต่างเกิดข้ึนถา้รถยนตว์ิง่ชนเขา้อยา่งจงักบัตน้ไมใ้หญ่ตน้ใดตน้หน่ึง พวก
เขาเช่ือวา่พระเจา้ทรงส่งทูตสวรรคเ์ขา้แทรกแซงโดยช่วยหกัพวกมาลยัรถให้
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รถวิง่ผา่นตน้ไมใ้หญ่ แลว้ตรงเขา้ชนพุม่ไมแ้ทน พวกเขาจึงรอดมาได ้
                พระเจา้ของกษตัริยด์าวดิ และพระเจา้ของครอบครัวมิชชนันารี
และเพื่อนๆ เป็นองคเ์ดียวกนั พระองคย์งัคงท าการอยา่งแขง็ขนัแมใ้นวนัน้ี 
คุณคิดวพ่ระเจา้ผูท้รงปกป้องคู่ควรท่ีจะไดรั้บการนมสัการจากเราไหมใน
ปัจจุบนั  ?สัปดาห์น้ีใหเ้รานมสัการพระองคผ์า่นเงินสิบลดหน่ึง และเงินถวาย
เป็นประจ าเช่นเคย และใหเ้ราอา้งพระสััญญาแห่งพระพร และนมสัการ
พระเจา้ผูท้รงคุม้ครองเราให้ปลอดภยัตลอดไป 
 
  
ค ำอธิษฐำน : “พระบิดาเจา้..ขอบพระคุณพระองค์ท่ีทรงเป็นศิลา  เป็นป้อม
ปราการ และเป็นผูท้รงช่วยคุม้ครองเรา  ขอทรงรับทรัพยท่ี์ขา้พระองคน์ ามา
ถวายในวนัน้ี... ทูลขอในนามพระคริสตเจา้...อาเมน 
 
 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 26 มีนาคม 2022 

ผูท้รงจดัหาให้อย่างท่ีไม่มีข้อจ ากดั 
 

ฟีลิปปี 4:1  “และพระเจ้าของข้าพเจ้า จะประทานทุกส่ิงท่ีจ าเป็นแก่พวกท่าน   
                    จากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” 
 
 เรานมสัการพระเจา้เพราะวา่พระองคท์รงเป็นผูท้รงจดัหาใหอ้ยา่ง
ไม่มีขอ้จ ากดั วนัหน่ึงท่านอบัราฮมัไดส้นทนากบัพระเจา้ พระเจา้ทรงตรัสวา่ 
พระองคจ์ะทรงประทานบุตรชายใหท้่านผา่นนางซาราห์ ซ่ึงจะเป็นบุตรชาย
คนท่ีสองของอบัราฮมั และบุตรคนท่ีสองจะไดรั้บพระพรโดยตรง เม่ือไดฟั้ง
ถอ้ยค าของพระเจา้ท่านอบัราอมัรู้สึกสับสน ท่านกล่าวกบัพระเจา้วา่ “โอ..
ขอใหอิ้ชมาเอลมีชีวติอยูเ่ฉพาะพระพกัตร์พระองค”์ (ปฐมกาล 17:18)  
ค าสนทนาระหวา่งพระเจา้และอบัราฮมัสอนความจริงอนัส าคญัเก่ียวกบั
ความรุ่งโรจน์ของพระเจา้ ท่านอบัราฮมัเป็นกงัวลวา่ ถา้พระพรของพระเจา้
จะตกอยูก่บับุตรชายคนท่ีสองของท่าน  คือ อศิอคั ยงัจะมีพระพรเหลือให ้   
อชิมำเอล อีกหรือไม่ พระเจา้ทรงใหค้วามมัน่ใจกบัท่านอบัราฮมัวา่ พระองค์
ทรงมีพระพรอยา่งเพียงพอส าหรับทั้งสองคน และส าหรับทุกคน เพราะวา่
พระองคท์รงเป็นผูจ้ดัหาให้โดยไม่มีขอ้จ ากดั 
        ความเช่ือวา่พระเจา้ทรง “มีพระพรจ ากดั” เป็นเหมือนความเช่ือมนุษยมี์
ต่อมนุษยซ่ึ์งขอ้จ ากดั ไดน้ าบางคนใหท้ าในส่ิงท่ีแปลกๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติ
ของการคิดในใจวา่ “มีไม่พอเพียง” อยา่งท่ีคิดวา่ “ถา้คนอ่ืนไดรั้บ 
ไปแลว้ ฉนัคงไม่ไดรั้บ หรือฉนัคงไดรั้บนอ้ยลง” ความคิดท านองน้ีท าให้
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จิตใจของคนนั้นรู้สึกอิจฉา ริษยา บางคร้ังท าใหเ้กิดการแข่งขนักนัอยา่งเอา
เป็นเอาตาย ความคิดดา้นลบอีกอยา่งคือ “ถา้ฉนัให ้บริจาค หรือแบ่งปันแลว้ 
ฉนัจะยงัเหลืออยูน่อ้ยส าหรับฉนัเอง เท่ากบัฉนัขาดทุนในส่ิงท่ีฉนัมี”
ความรู้สึกต่างๆดงักล่าว เป็นเหมือนม่านปิดบงั ท าหยดุการเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ 
ท าใหเ้กิดความเห็นแก่ตวั ทั้งหมดดงักล่าวเหล่าน้ีท าใหพ้วกเขามองไม่เห็น
ความอุดมสมบูรณ์ของพระเจา้ซ่ึงไม่ขอ้จ ากดั เป็นเหตุผลท่ีไม่ถูกตอ้ง เป็น
การมองเห็นพระเจา้จากมุมมองของมนุษย ์มองมนุษย.์.แต่พระเจา้ไม่ใช่
มนุษย ์พระองคไ์ม่มีขอ้จ ากดั พระองคท์รงเป็นผูจ้ดัหาให ้พระองคเ์ป็นพระ
เจา้ผูไ้ม่มีขอ้จ ากดั ในพระองคเ์ราจะไม่พบกบัความวา่งเปล่า แมว้า่เราจะให ้
หรือบริจาคทุกส่ิงท่ีเรามี 
                        คุณทั้งหลายทราบหรือไม่วา่พระเจา้ทรงเป็น “แหล่งแห่งพระ
พรอนัอุดม” อยา่งไม่มีขอ้จ ากดัส าหรับเราแต่ละคน  ?ในสัปดาห์น้ีใหเ้รา
แสดงออกผา่นการถวายเงินสิบลดหน่ึง และเงินถวาย ท่ีถวายอยา่งเป็น
ประจ าจงอา้งพระสัญญาแห่งพระพร..และเช่ือวา่พระเจา้ทรงมีพระพรอนั
อุดมอยา่งไม่มีขอบเขต ! 
 
ค ำอธิษฐำน : “พระบิดาเจา้..ขา้พระองคท์ั้งหลายสรรเสริญพระองค ์ท่ี
พระองคท์รงเป็นพระเจา้ท่ีไม่มีขอ้จ ากดั  เป็นผูท้รงจดัหาใหข้า้พระองค์
ทั้งหลาย สอดคลอ้งกบัทรัพยอ์นัไพศาลของพระองคโ์ปรดเพิ่มเต่ิมความเช่ือ
ของขา้พระองคท์ั้งหลาย  และช่วยใหข้า้พระองคท์ั้งหลายมองเห็นภาพ
ชดัเจนข้ึนวา่พระองคคื์อใคร?.. ทูลขอในนามพระคริสตเจา้...อาเมน 
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