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1 มกราคม
ดวงใจใหมและวิญญาณใหม

 “เราจะใหใจใหมแกพวกเจา และเราจะบรรจุวิญญาณใหมไวภายในของเจาทั้งหลาย 
เราจะนําใจหินออกจากเน้ือของเจา และใหใจเน้ือแกเจา เราจะใสวญิญาณของเราไวภายในของ
เจาทั้งหลาย แลวทําใหเจาดําเนินตามกฎเกณฑของเรา และรักษากฎหมายของเรา ทั้งทําตาม
นั้น เจาท้ังหลายจะอาศัยอยูในแผนดินที่เราใหแกบรรพบุรุษของเจา และเจาจะเปนประชากร
ของเรา และเราเองจะเปนพระเจาของเจา” (เอเสเคียล 36:26-28) 

 เร็วๆ นี้ พระเจาทรงนําฉันใหอานพระธรรมฮีบรู ขณะที่ฉันกําลังศึกษาพระธรรม 
“ฮีบรู” บทที่ 8 ฉันถามตัวเองวา: พระคัมภีรขอนี้พูดอะไรเกี่ยวกับพระเจา ทันใด

นัน้ฉนัใหความสนใจกับประโยคหนึง่ทีก่ลาววา “เราจะบรรจธุรรมบญัญัตขิองเราไวในจติใจของ
พวกเขา และเราจะจารึกมันไวในดวงใจของพวกเขา และเราจะเปนพระเจาของพวกเขา และ
พวกเขาจะเปนประชากรของเรา” (ฮีบรู 8:10) จากนั้นฉันไดรับการเตือนเกี่ยวกับคําสอนของ
พระกิตติคุณ ซึ่งสอดคลองกับขอพระคัมภีรซึ่งเปนหัวขอหลักของวันนี้คือ พระธรรมเอเสเคียล
36:26-28 ขณะที่ฉันหยุดตรึกตรองความหมายของขอพระคัมภีรดังกลาว จุดสนใจของฉัน
มองไปยังคําวา “ไมมีความบาป” เพราะพระเจาทรงตรัสวา “เราจะไมจดจําบรรดาบาปของ
พวกเขาไวเลย” (ฮีบรู 8:12)
 ดวงใจใหมและวิญญาณใหมเปนงาน และเปนของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
เมือ่เราตอบรบัวา “ใช” กบัพระเยซ ูสิง่ใหมทีก่ลาวถงึ ไมใชบางส่ิงท่ีฉนัไดทาํ หรอืมุงม่ันเพือ่จะ
ใหไดมา เมือ่ฉนัเลอืกทีจ่ะเช่ือวนัน้ี พระเจาเปนผูทรงทาํการทัง้หมดในดวงใจใหม และวญิญาณ
ใหมที่ทรงใสไวภายในฉัน นั่นคือเหตุผลที่พระเจาสามารถจะตรัสไดวา “เราจะไมจดจําบรรดา
บาปของเจาไวเลย” เพราะพระเยซูทรงหล่ังพระโลหิตชําระบาปใหเราแลว พระองคทรงรับเอา
ความบาปของฉัน ฉันจึงปราศจากบาปตั้งแตนาทีที่ฉันเชื่อในพระองค
 อยางไรกด็ ีฉนัดาํเนินชวีติในฐานะผูหญงิทีเ่ปนคนบาป เนือ่งจากเกดิจากมารดาท่ีเปน
คนบาป กระนั้นพระโลหิตของพระเยซูคริสตซึ่งหล่ังท่ีไมกางเขน ไดใหสิทธ์ิพระองคประทาน
ดวงใจ และวิญญาณใหมผานพระพระวิญญาณบริสุทธิ์แกเรา (เอเสเคียล 36:22-28) และ
พระองคทรงสัญญาจะเปนพระเจาของเรา โอ..พี่นองชายหญิงทั้งหลาย เมื่อคุณเลือกที่จะ
ตอนรับพระเยซู พระองคจะรับคุณทั้งหลายเปนบุตรหญิง บุตรชายของพระองค ซึ่งเปนจอม
กษัตริย..แลวพระองคจะทรงใสดวงใจใหม และวิญญาณใหมไวภายในเราทั้งหลาย
 ขณะเราท้ังหลายเร่ิมตนปใหมปนี้ ใหเราเขาใจความหมายของขอพระคัมภีรหลักที่
ไดกลาวมา ฉันเองไดเลือกพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดของฉัน เพราะพระองคทรงเลือก
ฉันกอน บัดนี้ขณะที่ดําเนินชีวิตใหม โดยพระคุณของไมกางเขน ฉันสามารถดํารงชีวิตดวย
ชัยชนะทุกวัน ภายใตการสถิตอยูของพระองค ฉันขอทาทายทุกคนใหศึกษาพระคัมภีรคูกันไป
กับการอธิษฐาน จงตรึกตรองในพระสัญญาตางๆ ในพระองคเราสามารถดําเนินชีวิตไดอยาง
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เต็มบริบูรณ และอยางเปนอิสระ ภายในกลิ่นอายในความสัมพันธของคุณกับพระเยซูคริสต 
คุณจะไดทราบวาพระองคทรงสําแดงอะไร และทรงเผยใหเห็นพระสิริผานดวงใจใหม และ
วิญญาณใหมของเราท้ังหลาย....

แมรี่ย เฮช. แม็กซัน



57

2 มกราคม
รักษาส่ิงที่ไดตัดสินใจไวอยางมั่นคง

 “แลวเม่ือเจาทูล พระยาหเวหจะทรงตอบ เมื่อเจารองทูล พระองคจะตรัสวา เราอยูนี่ 
(อิสยาห 58:9) 

 ฉันทราบวาเดือนมกราคมจะเวียนมาเยือนทุกป แตทําไมความคิดนี้คืบคลานเขามาเสมอ แมวาฉันไดตั้งใจม่ันจะจัดการทําสิ่งใหมอยางนอยสองส่ิง แตแลว
ไมนานฉนักล็มืเสยี ปทีแ่ลวฉนัมีความตัง้ใจมากขึน้เล็กนอยทีจ่ะทาํในส่ิงทีถ่กูตอง ขณะฉนัเกบ็
ตนคริสตมาส และเคร่ืองประดับลงกลองเพ่ือเก็บไว ฉันทูลขอองคพระผูเปนเจาประทานการ
ตัดสินใจใหฉันทําในสิ่งท่ีจะถวายพระเกียรติแดพระนามของพระองค และขอใหนี่เปนส่ิงเดียว
คงอยูจนถึงสิ้นป
 ตลอดหลายปที่ผานมา ภาพจําลองของพระเยซูที่เคยมีขนาดเทาตัวจริง ไดลดขนาด
ลงเทารูปปนกระเบื้องเคลือบท่ีตั้งอยูบนโตะ ไมวารูปจําลองจะเปนขนาดใด แตยังเตือนใจ
เราเสมอถึงความรักของพระเจา ซึ่งเปนสิ่งที่ฉันตองการเปนใครคนหนึ่งที่วางใจในพระเจา 
เปนคนหน่ึงท่ีเปนนักฟงที่ยอดเย่ียม เชื่อฟงพระองคเหมือนท่ีทรงเผยพระองคตอฉัน ในฐานะ
เปนผูมีชีวิตรอดตายจากมะเร็ง ฉันขอบคุณพระองคทุกวันสําหรับของประทานแหงชีวิต ขณะ
ที่ฉันบรรจงนําสวนท่ีเปราะบางกลับสูฐานท่ีตั้งเดิม ฉันมีแนวคิดอันเหลือเช่ือ ดวยการ
อธิษฐานวา “พระผูเปนเจา ฉันเชื่อวาสิ่งนี้จะเปนการนําพระเกียรติแดพระนามของพระองค 
ในปนี้ขอชวยฉันใหดําเนินชีวิตสอดคลองกับน้ําพระทัยของพระองคในบานของฉัน ในที่ชุมชน 
และในคริสตจักรอันเปนที่รักของพระองค... ขอพระองคทรงสําแดงแกฉัน และขอทรงประทาน
พละกําลังเปนพิเศษ เพ่ือฉันจะทําในสิ่งที่พระทรงประสงคดวยเถิด”
 การท่ีฉนัไดมสีวนรวมในพัธกจิรบัใชชมุชนของคริสตจักรมาหลายป ไดทาํใหฉนัเขาใจ
อยางถองแทกับปญหาหลายอยางท่ีเกิดกับครอบครัวคนยากจนในชุมชนของเรา การใหการ
ชวยเหลืออาจชาไปบาง นับแตฉันมีอายุไดเจ็ดสิบสองป เมื่อไมกี่เดือนท่ีผานมา ฉัน “พรอม
ที่จะรับฟง” สําหรับครอบครัวเหลานั้น และไดแจกจายเสื้อผาไปหลายสิบชิ้นทุกสัปดาหที่ผาน
มา และฉันเช่ือวาน่ีเปนการตอบสนองตอความมุงมั่นของฉัน “ที่จะดําเนินชีวิตสอดคลองตาม
น้ําพระทัย” คริสตจักรของเราไดเริ่มทําโครงการใหมเรียกชื่อวา “ความหวังสําหรับผูหิวโหย” 
เมื่อไดยินถึงโครงการน้ี ฉันรูสึกวาพระผูเปนเจาทรงเราใจฉันใหอาสาเขาไปมีสวนในพันธกิจ
ดังกลาว ฉันขอบพระคุณพระองค ผูทรงเปนพระสหายตลอดกาลของฉัน ที่ทรงใหเขาไปมี
สวนในพันธกิจแหงความสําเร็จนี้ ซึ่งสอดคลองกับงานใหญของพระเจา วันนี้แววตาที่พราลาย
ของเด็กๆ ไมหิวโหยอีกตอไปแลว โครงการความหวังสําหรับผูหิวโหยของเราไดขยายออกไป
สูการประกาศขาวสารของทูตสวรรคองคที่สามในปนี้ ซึ่งไดแจกของเลนสําหรับเด็กๆ รวมทั้ง
เสื้อผาใหม และพระคัมภีรดวย
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 ไมวาคุณจะเปนใคร คุณสามารถทําตามนํ้าพระทัย ซึ่งจะเปนการแพรความช่ืนชม
ยินดี และสรางแรงประทับใจใหกับเด็กๆ ไปจนตลอดชีวิตของพวกเขา โปรดอธิษฐานเผ่ือฉัน  
และส่ิงท่ีฉันไดตัดสินใจดําเนินการในปนี้ ขอใหเราทุกคนทําในสวนของเรา ที่จะประกาศ
พระวจนะออกไป เพราะพระเยซูกําลังจะเสด็จกลับมาในโลกน้ี เพื่อทําใหความหิวหมดไป
ตลอดชั่วนิรันดร

เจน วิกกินส มัวร
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3 มกราคม
พระเจาทรงประสงคอะไรสําหรับปใหม ตอนที่ 1

 “มนุษยเอย พระองคทรงสําแดงแกเจาแลววาอะไรดี และพระยาหเวหทรงประสงค
อะไรจากเจา นอกจากใหทาํความยุตธิรรมและรักความเมตตา และใหดาํเนนิชวีติไปกับพระเจา
ของเจาดวยความถอมใจ” (มีคาห 6:8)

 เมื่อเร็วๆ นี้มีคําถามเกิดขึ้นในจิตใจของฉัน “มีอะไรท่ีฉันสามารถจะใหกับพระเยซู
ไดในปใหมนี้? ถาฉันจะถวายของขวัญแดพระเยซู ฉันจะถวายอะไรท่ีพระองคจะ

มองเห็นคุณคา ทั้งนี้เพราะพระองคทรงเปนพระผูสรางสรรพส่ิง (ฮีบรู 1:2) และทุกสิ่งถูกยึด
เขาดวยกันโดยพระองค” (โคโลสี 1:7) ถามวาคุณจะใหของขวัญแกใครสักคน ซึ่งเขาไมเพียง
มีทุกสิ่งทุกอยาง แตสามารถสรางทุกสิ่งไดดีดวย นับวาเปนคําถามที่ยากมากใชไหม กระนั้น
จะตองมีบางอยางท่ีฉันสามารถถวายใหพระองคได ซึ่งจะทําใหพระพักตรของพระองคเผยยิ้ม
ออกมา และทั้งจะทําใหพระองคทรงรูสึกชื่นชมยินดีดวย
 มีบางส่ิง! ที่ฉันคนพบจากพระธรรมเลมเล็กๆ เลมหนึ่ง นั่นคือพระธรรม “มีคาห” 
ทานผูเผยพระวจนะมีคาหเขียนใหชาวโลกที่เผชิญปญหาใหญหลายประการ ทานมีคาหไม
เพียงชี้ใหเห็นความบาปรายแรง และการเปนคนเสแสรงทามกลางประชากรของพระเจา และ
มีบางสิ่งเลวรายอีกมาก ที่ทานไมเอยชื่อออกมาตรงๆ แตทานไดเตือนใหทุกคนตระหนักใน
การพิพากษาท่ีจะมาถึง
 นอกจากขาวสารรุนแรงจากพระเจา อยางไรก็ดีทานมีคาหไดรวมขาวสารแหงความ
ชื่นชมยินดีเขามาดวยแมจะมีความยาวเพียงขอพระคัมภีรสามขอ (ดูขอพระคัมภีรวันนี้ใน 
พระธรรมมีคาห บทท่ี 6) พระธรรมขอดังกลาวบอกเราตรงๆ วา พระเจาทรงประสงคอะไรจาก
ฉัน และจากคุณๆ ในปใหมนี้

 “ขาพเจาจะเขาเฝาพระองค ดวยเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือ” (ขอ 6)        
พระเจาทรงประสงคใหเราถวายใหพระองคดวยเครื่องถวายในปริมาณมากหรือ เปลาเลย!
 “พระยาหเวหจะพอพระทัยการถวายแกะผูหลายพันตวั และธารนํ้ามนัหลายหม่ืนสาย
หรือ? (ขอ 7) อีกครั้งหนึ่งคําตอบคือ ไม !
 “ควรขาพเจาจะถวายบุตรหัวปไถการละเมิดของตนหรือ” คือถวายบุตรไถบาป
ของตน (ขอ 7) คําตอบคือ ไม 
 สิ่งที่พระเจาทรงประสงคจะไดรับจากเรา มาจากท่ีเราสามารถใหไดเปนการสวนตัว
ของเราทุกคน และจะวาไป เปนทุกสิ่งที่เกี่ยวกับใจของเราทั้งหลาย

เปรมิลา เปดาพูดิ
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4 มกราคม
พระเจาทรงประสงคอะไรสําหรับปใหม ตอนที่ 2

 เขาทูลตอบวา “พวกทานจงรักองคพระผูเปนเจาผูเปนพระเจาของทานดวยสุดใจ
ของทาน ดวยสุดจิตของทาน ดวยสุดกําลังของทาน และดวยสุดความคิดของทาน และจงรัก
เพื่อนบานเหมือนรักตนเอง” (ลูกา 10:27)

 ตามรูปแบบที่เรารับรูกัน คือการถวายสิ่งที่ยิ่งใหญแดพระเจา แตสิ่งที่พระเจาทรง
ประสงคคือ การใหเราอธิษฐานอยางน้ีหรือ “องคพระผูเปนเจา ขาพระองคจะ

ทําสิ่งใดๆ ที่พระองคประสงค พระองคทรงประสงคสิ่งมีคาสูงสง พระองคประสงคมิชชันนารี 
ขาพระองคพรอมท่ีจะไป พระองคประสงคใหขาพระองคแตงงาน หรือใหอยูเปนโสด ขอทรง
เผยใหขาพระองคทราบ ขาพระองคยินดีเปนนักเทศน เปนศิษยาภิบาล เปนมัคนายก เปน
ผูปกครอง ขาพระองคอานพระคัมภีร และอธิษฐานทุกวัน ไมวาพระองคทรงประสงคอะไร 
นั่นคือสิ่งท่ีขาพระองคจะทํา ขาพระองคหมายความตามที่พูดจริงๆ”   
 จะวาไปไมมีสิ่งใดผิด ที่เราจะมีอารมณความรูสึกเชนนั้น ลวนเปนสิ่งดี มีคุณคา และ
ถกูตอง พระเจาทรงช่ืนชมเม่ือเราอุทศิถวายตัวเราใหพระองค แตยงัมสีิง่ผิดอยูบางในการเสนอ
ตัวเราเชนน้ัน คือมันเกี่ยวของกับสิ่งตางๆ ที่เราจะทาํ แตพี่นองทั้งหลายในพระคริสต พระเจา
ทรงตองการดวงใจของคุณ คุณอาจเปนมิชชันนารีแตอาจยังมีใจแข็งกระดาง คุณอาจแตงงาน 
หรือยังเปนโสด แตยังคงมีใจคิดกบฏ คุณอาจเปนนักศาสนา แตอาจยังอยูหางพระเจา
 ดังนั้นอะไรคือสิ่งท่ีพระเจาทรงตองการจากเราในปนี้ เราจะพบไดในพระธรรมมีคาห 
6:8 ซึ่งพบไดในพระคัมภีรเดิม และถูกเรียกวา “ดวงใจแหงศาสนาในพระคัมภีรเดิม” และถือ
วาเปนขอพระคัมภีรยิ่งใหญที่สุดในพระคัมภีรเดิม พระคัมภีรขอนี้กลาวสรุปสิ่งท่ีพระเจาทรง
ตองการจริงๆ จากคุณๆ และฉันเอง (ขอพระคัมภีรขอนี้ควรจะถูกจดจําไวจนข้ึนใจ จงเขียน
ขอพระคัมภีรขอนี้บนแผนกระดาษ และติดไวที่มุมกระจก เพื่อเราจะไดอานทวนทุกวัน)

 “มนุษยเอย พระองคทรงสําแดงแกเจาแลววาอะไรดี และพระยาหเวหทรงประสงค
อะไรจากเจา นอกจากใหทําความยุติธรรมและใหรักความเมตตา และใหดําเนินชีวิตไปกับ
พระเจาของเจาดวยความถอมใจ” (มีคาห 6:8)

 ส่ิงท่ีพระเจาตองการจากเราทุกวันคือ “ความยุติธรรม ความเมตตาปราณี ความถอม
ใจลง” คุณลักษณะของดวงใจเชนนี้ เปนเหมือนพระลักษณะดวงใจของพระเยซู พระองคเสด็จ
ลงมาเพ่ือประกาศความยุติธรรมแกประชาชาติ (มัทธิว 12:18) เพื่อสําแดงความเมตตาแก
บรรดาผูเกรงกลัวพระองค (ลูกา 1:15) พระองคทรงถอมพระองคลง ทรงยอมเช่ือฟง จนถึง
ความมรณา กระท่ังมรณาบนกางเขน (ฟลิปป 2:8) 
 อะไรคือสิ่งท่ีพระองคทรงขอจากเรา สิ่งแรกพระองคประทานใหเราโดยการสถาปนา
ความยุติธรรม การสําแดงความเมตตา และทรงยกระดับความถอมใจขึ้น...อาเมน บัดนี้ฉัน
อธิษฐานขอใหเราท้ังหลายและฉันเองเต็มใจจะถวายดวงใจของเราแดพระเยซู 

เปรมิลา เปดาพุดี  
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5 มกราคม
สันติสุขของพระคริสต

 “แลวเอลีก็ตอบวา จงกลับไปเปนสุขเถิด ขอพระเจาแหงอิสราเอลโปรดประทานตาม
คําขอที่เจาไดทูลขอจากพระองค” (1 ซามูเอล 1:17)

 นางฮันนาหเศราใจจนถึงขั้นรูสึกทรมานใจ ในชวงเวลานั้นผูหญิงจะมีคุณคามาก
เทาใดขึ้นอยูกับจํานวนบุตรชายหญิงกี่คนที่นางมีใหกับสามี นางฮันนาหเปน

หมัน ในสายตาของสังคมนางไรซึ่งคุณคา แมสามีจะมีความรักอยางจริงใจกับนาง แตนาง
ฮันนาหไมมีความสุข เธอรูสึกวาชีวิตของเธอจะไมสมบูรณ สิ่งนี้เกือบทําใหนางฮันนาหรูสึกวา
ชีวิตของนางถูกลงโทษ การไมมีบุตรสรางภาระหนักใจใหกับนาง! สิ่งที่ทําใหสถานการณเลว
รายลงไปอีกคือ เอลคานาหผูเปนสามีขอมีภรรยาคนที่สองคือ เปนินนาห ซึ่งเธอมีบุตรใหกับ
สาม ีเปนนนินาหมคีวามช่ืนชมยินดยีิง่ในฐานะเปนมารดาของบุตรหลายคน ขณะทีน่างฮนันาห
เฝาดูอนุภรรยาดวยความเศราสรอย เพราะความเจ็บปวดใจ นางฮันนาหไมรับประทานอาหาร
ตามเวลา และนางจะรองไหอยูบอยๆ เธอตองการเปนมารดา การไมมีบุตรเปนสถานการณ
นอกเหนือที่เธอจะควบคุมได
 ในปหนึ่งเอลคานาหนําครอบครัวไปนมัสการ และถวายบูชาที่พระนิเวศของพระ-
ยาเวหที่เมืองชิโลห นางฮันนาหคุกเขาตอพระพักตรของพระเจา สิ่งที่นางนํามาถวายในป
นั้นแตกตางจากสิ่งท่ีนางเคยนํามาถวาย ในคร้ังนี้นางไดถวายดวงใจท่ีเจ็บปวดของนางแด
องคพระเจาผูสูงสุด นางไดอธิษฐานอยางไมเคยอธิษฐานเชนนั้นมากอน นางรูสึกออนกําลัง 
ใบหนาเศราหมองดวยความทุกข ทามกลางความเงียบสงัดในพระวิหาร นางฮันนาหแสวงหา
ที่พักพิงใหกับดวงวิญญาณท่ีออนกําลังของนาง ดวยการอธิษฐานอยางเอาจริงเอาจัง และ
ยาวนานจนทําใหเอลี ซึ่งเปนปุโรหิตนึกวาเธอเมาเหลา จึงไดวากลาวอยางรุนแรง แตเมื่อนาง
ฮันนาหอธิบายใหฟงวาเหตุใดเธอจึงเศราโศกและเปนทุกขใจย่ิง เอลีตระหนักวาเขาเปนฝาย
เขาใจผิด นางฮันนาหไมไดเปนคนหยาบคาย แตเปนบุตรีผูแสวงหาการปลอบประโลมจาก
พระบิดาบนสวรรค เอลีจึงกลาวอวยพรแหงสันติสุขใหแกนาง นางฮันนาหลุกยืนขึ้นกลายเปน
คนใหม ตอนน้ีใบหนาของนางฮันนาหเปลงประกายความสุข ดวงใจของนางเต็มไปดวย
สันติสุขและความเช่ือมั่น
 ในปถัดมานางฮันนาหไมไดเดินทางพรอมกับครัวไปนมัสการท่ีพระนิเวศ เธออยู
ที่บานใหการเล้ียงดูทารกคือ ซามูเอลบุตรชายของเธอ เพราะพระเจาไดตอบคําอธิษฐานของ
เธอ บัดนี้ดวงใจของเธอเต็มไปดวยสันติสุข และความสมหวังไดเขามาแทนท่ีความเจ็บปวดท่ี
เคยมี 
 สันติสุขที่พระคริสตทรงประทานใหนํามาซึ่งการใหอภัย ความรัก และความหวัง และ
นํามาซึ่งความมั่นใจในการมาสถิตอยูทามกลางการดิ้นรนตอสูของพวกเรา เราระลึกถึงพระ
เมตตา และพระคุณของพระเจา ทั้งไดประจักษในการสาธิตดวยการถวายบูชาของพระเยซู
บนไมกางเขน ซึ่งไดไถเราใหรอด และใหความหวังแกเราในทุกสถานการณ สันติสุขที่นาง
ฮนันาหม ีและประสบการณของนาง จะชวยเราใหแบกภาระหนักไดงายกวาทีเ่ราเคยแบกรับไว

ซูลิ ดา ซิลวา เพียรา 



62

6 มกราคม
การเผชิญภูเขาแหงความกลัวของฉัน

 “แตถาใครในพวกทานขาดสติปญญา ใหคนน้ันทูลขอจากพระเจาผูประทานใหกับ
ทุกคนดวยพระทัยกวางขวาง และไมทรงตําหนิ แลวเขาก็จะไดรับตามท่ีทูลขอ” (ยากอบ 1:5)

 ความกลัวไดจับข้ัวหัวใจของฉันเม่ือเร็วๆ นี้ ดวยเหตุผลโงเขลา หลังจากพัก
งานไปเจ็ดป ฉันไดกลับมาทํางานเต็มเวลาอีกคร้ังหน่ึง ดวยการเปนครูสอน

ภาษาอังกฤษในวิทยาลัยแหงหน่ึง ไมใชการสอนท่ีทําใหฉันนึกกลัว แตเปนเทคโนโลยีตาง
หาก ชวงท่ีฉันนึกกลัวจริงๆ ไดมาถึง เมื่อฉันพยายามสรางเอกสารทางกูเกิล และลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกสการพยายามท่ีจะยอสวน และคนหาภาพตางๆ พูดตรงๆ อยางไมอาย สิ่งเหลา
นี้เกิดขึ้น เพราะการใชคอมพิวเตอรเปนเหตุ ทําใหฉันน้ําตาไหลไมรูตัว เหตุใดจึงเปนเชนนั้น
 พอเพียงที่จะพูดวา สําหรับฉัน เรื่อง “เทคโนโลยี” เปนบางส่ิงท่ีเปน “ภูเขาแหง
ความกลัว” ซึ่งจะวาไป เราหลายคนตางมีภูเขาแหงความกลัวที่สามารถเอาชนะได ...แตเรา
ยอมแพตอความกลัว ดังนั้นเราจึงพบส่ิงขวางกั้น แทนท่ีจะขอความชวยเหลือจากบางคน หรือ
ทําการคนควาจริงจัง เรากลับหดมือของเราไว และรูสึกหมดหวัง แลวรองไห และประกาศวา 
“ไมมีวันท่ีฉันจะปนเขาลูกน้ันได” โอ...เสียพลังงานไปเปลาๆ อะไรเชนนั้น!
 ในอดีตฉันเคยสูญเสียสิ่งดีๆ ไปหลายอยาง นั่นคือพลังงานอัดแนน ที่ฉันควรใช
เทาขางหน่ึงอยูดานหนาอีกขางหน่ึง แลวเดินไป แตฉันใชพลังงานน้ันในการพรํ่าบน หรือ
รองไห แมวาบางครั้งภูเขาก็คือภูเขาจริงๆ และบางคราว “การรองไหที่ดี” อาจเปนขั้นตอน
ในการบําบัด ซึ่งตองมีบางในบางกรณี แตเปนการดีกวาที่เราจะใชพลังงานไปอยางหนักเอา
เบาสู มากกวาการรองไห และการขบเขี้ยวเคี้ยวฟน1

 สิ่งแรก และสําคัญที่สุด คือการอธิษฐาน เมื่อเราเกิดความกลัว พระเจาทรงเปนผูรับ
ฟงและหาทางออกใหอยางเหมาะสมเสมอ ดงันัน้จงรองขอความชวยเหลอืจากพระองค พระองค
ทรงแสนดีจะตอบสนองไมชักชา การใชพลังงานอยางจริงจังในการคนควาในหลายปที่ผานมา 
ฉันไดสังเกตนักศึกษาบางคนสงงานที่ไดมาจากการคนควา ไดเปลี่ยนจากนักศึกษาที่คอยแต
จะถาม กลายเปนนักศึกษาท่ีมีขอมูลพรอมเพื่อการแบงปน งานการคนควาไมควรเปนของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเทาน้ัน แตควรเปนความชํานาญของทุกชีวิต คืนหนึ่งขณะท่ีฉันนึก
สงสัยวาฉันจะเขาใจรูปแบบหนังสือไดอยางสดใหมตามที่สามีแนะนําไดอยางไร ซึ่งเขาแนะนํา
วา “ทําไมคุณไมมองหาสิ่งท่ีตองการในยูทูป” ฉันไดทําตาม และพบวาเปนการฉลาดมาก
ทีเดียว

1  ในที่นี้ ฉันจะแยกความแตกตางระหวางภูเขา “ใหญ” และ “เล็ก” (หรือบาดแแผล) ฉันเปนโรคซึมเศราและ
สาเหตุของมันคือ ภูเขาลูกใหญ และใชเวลาหลายปในการรักษาภูเขา เทคโนโลยีมีขนาดเล็กกวามาก และจะ
แกไขไดงายกวา
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 ไมวาภูเขาแหงความกลัวของเราจะเปนอะไร ถาเราทราบวาจะถามจากใครไดเทา
กับเราไดชนะสงครามไปคร่ึงทางแลว เราสามารถเร่ิมตนไดโดยการทูลขอพระเจาสําหรับสติ
ปญญา เราสามารถทูลขอพระองคทรงชวยใหเรานึกถึงบุคคลที่จะชวยเรา หรือแหลงที่จะหา
ขอมูลได สวนท่ีสองของการสงคราม คือการนําสิ่งที่เราไดเรียนรูมาสูภาคปฏิบัติ
 อะไรคือกาวแรกที่คุณสามารถทําไดในวันน้ี ที่จะเริ่มทําตามขั้นตอนการกะเทาะ 
หรือสกัด “ภูเขาแหงความกลัว” ของคุณออกไปเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย และสลายไป

ลินดเซย เกนดเค
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7 มกราคม
การเลือกที่จะมีความพึงพอใจ

 “จงขอบพระคุณพระยาหเวห เพราะพระองคประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของ
พระองคดํารงเปนนิตย” (สดุดี 136:1)

 สัปดาหนี้เปนสัปดาหที่ยุงยากจริงๆ ดวยเหตุผลบางประการ จิตใจของฉันตอง
การใหฉันมุงความสนใจไปยังสิ่งทั้งปวงที่ฉันไมมี แทนที่จะมองวาฉันไดรับ

พระพรมากเพียงใด ฉันตัดสินใจเขารวมกับกลุมสงเคราะหคนยากจน และทุมเทตัวเองกับงาน
ตลอดสัปดาห จากนั้นการนมัสการในเชาวันศุกรเนื้อหาสิ่งที่นําเสนอคือเรื่อง การเลือกเพื่อจะ
มีความสุขกับสิ่งท่ีเรามี แทนที่จะมุงอยูกับสิ่งที่คนอื่นๆ มี ฉันคิดวาเรื่องของฉันจะทําความ
ประหลาดใจใหผูรบัฟง เพราะมนัทําใหฉนัประหลาดใจเชนกัน ในเยน็วันศกุรวนัเดยีวกนันัน้เอง 
ลกูสาวของฉนัไดเลอืกหวัขอทีจ่ะอานสาํหรบัการนมสัการในครอบครวัคอื “ความรูสกึขอบคณุ” 
เม่ือการนมัสการจบลง จิตใจท่ีชอบบนในเรื่องตางๆ ของฉันสงบลง แตพระเจาทรงทราบวา
ฉันตองไดรับการเตือนในเร่ืองน้ีเปนคร้ังคราว นั่นคือฉันทราบวา เมื่อฉันเร่ิมมองท่ีตัวฉันเอง 
แทนที่จะคิดมุงมั่นในนํ้าพระทัยของพระเจา ฉันจะไดสติขึ้นมาในทันทีวา ฉันจะตองเปล่ียน
จุดประสงคในทันที แตมีบางคร้ังฉันยังอนุญาตใหมีอารมณในดานลบตอไป แลวฉันจะรูตัววา 
ฉันตองมุงแนวคิดไปในทางตรงกันขาม ซึ่งบางครั้งมันเปนเรื่องยากที่จะเปลี่ยนจากการคิด
เพื่อตัวเอง เปนการคิดถึงการใหเปนไปตามน้ําพระทัย จะวาไป การครุนคิดเพื่อตัวเองบางครั้ง
ยังคงอยูหน่ึงหรือสองวัน ฉันทราบวาฉันจําเปนตองทูลขอการอภัยบาป เมื่อฉันกลับมาคิดใน
เร่ืองบวก ฉนักต็ระหนกัวาฉันไดรบัพรหลายดานเพยีงไร จากนัน้ฉนัพยายามรกัษาจดุมุงหมาย
ของจิตใจของฉันไว แตกระนั้นก็ตาม บางคราวฉันยังพบสิ่งที่ทําใหออกปากบนอยูบางแตก็
เบาบางลงทุกที
 กัลยาณมิตรทั้งหลาย คุณเคยผานบางส่ิงท่ีทําใหคุณรูสึกวาคุณยังมีบางส่ิงไมเพียง
พอไหม ฉันเองตองคอยเตือนตัวเองอยางตอเนื่องวา ฉันจําเปนตองนับพระพรของฉัน มาก
กวาที่จะมุงมองส่ิงตางๆ ที่ฉันไมมี อนึ่งเม่ือเรามุงมองไปยังส่ิงตางๆ ในดานลบ ฉันใหความ
มั่นใจกับคุณทั้งหลายวา เราจะพบวามีสิ่งตางๆ ในดานลบอยูดาษดื่น อยางไรก็ดี เมื่อเรา
มุงเนนในดานบวก ก็มีอยูเปนทวีคูณ
 ขณะที่ฉันอานหัวขอ “การขอบพระคุณ” สําหรับบุตรสาว และตัวฉันเอง ฉันรูสึก
เหนื่อย จึงตัดสินใจอานเฉพาะหนาแรกของขอพระคัมภีร ลูกสาวถามฉันวา ฉันไดเนื้อหาทั้ง
บทหรือเปลา และฉันไดตอบไปตามจริงวา “แมไมไดอานเนื้อหาทั้งหมด” (ดวงตาของฉันปด
พรอมจะหลับทุกเมื่อ) ลูกสาวแนะนําใหฉันอานทั้งหมด ฉันคิดวา ฉันตองการมีใครสักคนให
คอยเตือน เพราะมีขอพระคัมภีรขอหนึ่งกลาววา   
 “จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเปนพระประสงคของพระเจา สําหรับพวก
ทานในพระเยซูคริสต” (1 เธสะโลนิกา 5:18)
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 พระผูเปนเจาท่ีรัก ขอบพระคุณพระองคที่ทรงเตือนวา ขาพเจาท้ังหลายควรจะ
ขอบพระคุณพระองคในทุกส่ิง ไมวาเรากําลังเผชิญอะไรอยู พระผูเปนเจา มีอยูหลายครั้งท่ี
ขาพเจาทั้งหลายไมสามารถมองเห็นวา เสนทางแหงความยากลําบากในปจจุบัน พระเจาทรง
ใชเปนเครื่องปูเสนทางที่งายกวาในอนาคต พระองคทรงมองเห็นทั้งหมดจากจุดเริ่มตน จนจุด
สดุทาย โปรดชวยขาพเจาท้ังหลายใหเรียนรูทีจ่ะขอบคณุพระองคในทกุสถานการณ...แมจะเปน
เรื่องท่ียากลําบาก เพราะวาในท่ีสุดแลวสิ่งเหลานั้นจะเสริมสรางอุปนิสัยของขาพเจาท้ังหลาย
ใหแข็งแกรงขึ้น 

เคยเซียน ซี. กอรดอน
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8 มกราคม
เราจะใชผูใดไป?

 “และขาพเจาไดยินพระสุรเสียงขององคเจานายตรัสวา เราจะใชผูใดไป และผูใดจะ
ไปแทนพวกเรา แลวขาพเจาทูลวา ขาพระองคอยูนี่ ขอทรงใชขาพระองคเถิด” (อิสยาห 6:8)

 การเกษียณอายุจากงานประจําทําใหฉันมีเวลายืดหยุนไดมากขึ้นในเรื่องการใช
เวลาของเรา รายงานดานบวกจากเพื่อนๆ ไดดลใจเราใหพยายามจะทํางาน

มิชชันนารีประเภทใชชวงเวลาสั้นๆ ที่ผานมาเราเปนสมาชิกที่ทํากิจกรรมอยางกระตือรือรน
ในคริสตจักรทองถ่ินเปนเวลาหลายป แตการตัดสินใจทํางานแบบผจญภัยในงานมิชชันนารีใน
ชวงเวลาสั้นๆ ทาทายเราสองสามีภรรยามากทีเดียว
 งานอาสาแรกของเราคือ โครงการกอสรางในเมืองโมเดสโต รัฐแคลิฟอรเนียตองการ
แรงงานอาสาประเภทไมใชมอือาชพีหลายคน  เราทัง้สองจงึเซน็ชือ่รบัอาสาไปทาํ  ประสบการณ
ครั้งนั้นสรางความทรงจําที่ดีใหกับเราหลายประการ จะวาไปเราติดใจงานอาสาเขาใหแลว! 
ทําใหเรารับอาสาทํางานโครงการตางๆ จนแลวเสร็จไปแลวหลายแหง งานอาสาที่เราทํามี
ทั้งในสหรัฐอเมริกาประเทศบานเกิดของเรา และรวมทั้งในตางประเทศดวย งานอาสาที่เราทํา 
เราไมใชคนงานกอสรางมืออาชีพ หรือไมใชนักเทศนเชี่ยวชาญ แตเรารับทําอาหารใหคน
งานกอสรางอาคารโบสถ งานการลางถวยชาม และรับงานทําความสะอาด งานเคลียร พื้นที่
ทุกอยางใหสะอาด ปราศจากส่ิงที่อาจเปนอันตราย ชวยในการเดินสายไฟ หรือแมแตการ
ผสมปูนยอยเปนตน สวนในงานการประกาศเผยแพรในโบสถ หรืออาคารในท่ีสาธารณะ เรา
ทําการแจกใบปลิว ตอนรับแขกผูมาในการประชุม... ตอมาเราอาสาทํางานไมเฉพาะสหรัฐ
อเมริกาประเทศบานเกิดของเรา แตเราไดเดินทางไปทํางานในตางประเทศดวย คือที่นอรเวย 
และจาเมกา แมเมื่อสามีของฉันนอนหลับในพระผูเปนเจาไปกอนแลว ฉันยังเดินทางไปอาสา
กับงานมิชชันนารีกับหลานๆ ซึ่งไดเดินทางไปท่ีประเทศฮอนดูรัส และประเทศเวเนซุเอลา 
และตอมาไดเดินทางไปทํางานอาสามิชชันนารีกับนองสะใภที่ประเทศเปรู ท้ังหมดน้ีไดเพิ่ม
ความทรงจําแหงความสุขใหกับฉันอยางยิ่ง นอกจากการไดรับใชพระผูเปนเจาแลว การได
เห็นผูคนในแตละพ้ืนท่ี ที่ฉันไปทํางานรับใช แสดงการขอบคุณพวกเราในแตละโครงการ 
ฉันรูสึกยินดีและมีความสุขเทากับการไดรับคาจางอยางเพียงพอ
 ตอมาเมื่อฉันไดแตงงานใหม สามีและฉันไดเขารวมงานอาสามิชชันนารีประเภทชวง
สั้นๆ ซึ่งถือวาฉันมีประสบการณงานอาสามิชชันนารีเพ่ิมข้ึน เราไดเดินทางไปประเทศโบลิเวีย 
โดยสามีของฉันไดทําการเทศนาในการประชุมเผยแพร ณ เมืองซานตาครูซ ผานการแปล 
นบัวาเปนสทิธพิเิศษทีไ่ดมสีวนในการเอือ้มออกไป และไดเหน็ดวงวญิญาณหลายดวงถวายให
กับพระเยซู! งานรับใชครั้งสุดทายที่ดลใจฉันอยางยิ่ง คือการไดเปนสวนหนึ่งของทีมอาสาสอง
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ทีมท่ีมาชวยในการสรางโบสถหลังใหมที่ฉันเปนสมาชิก เม่ือพบวาไมมีใครทําอาหารใหกับทีม
เล็กที่มีเพียง 15 คน ฉันอาสาที่จะรับผิดชอบปรุงอาหารสามมื้อเปนเวลาสิบสี่วัน ซึ่งเปนส่ิงที่
ฉันไมเคยทํามากอน มันเปนอะไรที่ทาทายมาก แตพระคุณของพระเจา เราผูรับอาสาทั้งสาม
คน รวมกันสนองตอความตองการไดอยางเรียบรอย
 บุตรชายหญิงของพระเจาจําเปนตองเปนมิชชันนารีไมทางใดก็ทางหนึ่ง การที่อายุ
นอย หรืออายุมาก และขาดความชํานาญ ไมเปนสิ่งขวางกั้นที่จะหยุดคุณไว คําวามิชชันนารี
สามารถทําไดหลายประเภทขอเพียงใหเปนงานรับใชพระเจา และเพื่อนมนุษย หรือการมีสวน
ในการเอ้ือมออกไปเพ่ือจติวญิญาณ  จงอธิษฐานแสวงหาแผนการของพระเจาซึง่มไีวสาํหรับคณุ 
เม่ือคุณทูลพระองควาคุณยินดีเสียสละ และมีความเต็มใจ คุณอาจจะรูสึกอัศจรรยใจ ที่ในเวลา
ไมนานคุณจะไดพบวาตัวคุณเองกําลังทํางานรับใชที่พระเจาทรงนําใหคุณทํา

มาเรียน เอ็ม. ฮารท - เกย
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9 มกราคม
ใหเราเพงมองไปที่พระเยซู!

 “ทานทั้งหลายรูแลวไมใชหรือวา พวกท่ีวิ่งแขงนั้นก็วิ่งดวยกันทุกคน แตคนที่ได
รางวัลนั้นมีเพียงคนเดียว จงวิ่งเหมือนผูที่จะชิงรางวัลใหได สวนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัว
เองในทุกดาน พวกเขาทําเพ่ือจะไดมงกุฎใบไมที่รวงโรยได แตมงกุฎของเราจะไมรวงโรย
เลย” (1 โครินทร 9:24, 25)

 เมื่อเร็วน้ี สามีและฉันไดมีโอกาสไปดูหลานชายของเราคือ นิโคลัสเขารวมแขงขัน 
“นักกีฑาชิงแชมปของรัฐแคลิฟอรเนีย” เปนประสบการณเราใจที่นาจดจํา เราเดิน

ทางไกลเพื่อเขารวมในเหตุการณ ซึ่งถูกจัดขึ้นในคราวเดียวกับที่เขาสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยม
ปลาย ตลอดหลายเดือนท่ีผานมา นิโคลัสไดทําการฝกซอมอยางหนักทุกวัน เพราะเขาตอง
การเปนผูชนะในการแขงขัน เราไปถึงสนามแขงแตเชาเพ่ือจะไดที่นั่งมองเห็นสนามแขงขัน
ไดชัดเจน และสงเสียงเชียรเต็มที่ ในปการศึกษาน้ันมีนักเรียนจบช้ันมัธยมปลายย่ีสิบสามคน 
และสนามแขงขันวันน้ันเต็มไปดวยผูเขาชมจนแนน
 กอนถึงเวลาท่ีกลุมของนิโคลัสจะว่ิงแขงขัน เราไดเห็นการว่ิงแขงขันของนักกีฑา
หลายกลุม ขณะที่นักกีฑาเหลานั้นเดินเขาไปยังจุดสตารท ผูชมบางคนเรียกชื่อนักกีฑาท่ี
พวกเขาเขามาเชียร เราสังเกตวา นักกีฑาตางตื่นตัวที่จะออกวิ่งเมื่อไดยินเสียงปนใหสัญญาณ 
สายตาของแตละคนเพงมองไปขางหนา ไมมีนักกีฑาคนใดหันหนาไปทางเสียงเชียร หรือ
โบกมือทักทาย เพื่อนๆ ครอบครัว หรือญาติๆ ที่เขามาเชียรในสนามแขงขัน ในการวิ่งแขงขัน
สูแผนดินสวรรค เราก็เชนกันตองมองตรงไปที่พระเยซู
 นิโคลัสตองเขาวิ่งแขงสามรอบ สองในสามรอบเขาเขาเสนชัยเปนที่หนึ่ง นับเปน
ความตื่นเตนของพวกเราที่ไดเฝาดูเขาวิ่ง เราตางรูสึกภาคภูมิใจในตัวเขามากที่สุด ในการวิ่ง
แขงขันรอบหน่ึง นักวิ่งหนุมคนหน่ึงวิ่งสะดุดอะไรบางอยางกอนที่จะถึงเสนชัยเพียงเล็กนอย
ขณะที่เขายังนอนท่ีพื้น ชายอีกคนหนึ่งเดินไปและสงมือใหนักกีฑาคนนั้น แลวดึงแขนใหยืน
ขึ้น จากนั้นพยุงตัวนักกีฑาคนนั้นใหเดินออกไป ...ในการแขงขันว่ิงกระโดดขามร้ัว นักกีฑา
คนหนึ่งว่ิงสะดุดรั้วลมลง เขาไดรับบาดเจ็บที่ขาขางหนึ่ง หลังจากครูหนึ่งเขาลุกยืนขึ้นแลวเดิน
กระโผลกกระเผลกออกไป... แนนอนเขาไมอาจเขาแขงขันในรอบตอไป ทามกลางผูเขาชม มี
หลายคนรูสึกเห็นใจและคร่ําครวญออกมา เพราะรูสึกสงสารเขา
 ในฐานะท่ีเราเปนคริสเตียน เราท้ังหลายตางลงว่ิงแขงขัน บางคร้ังปญหาในชีวิตอาจ
นอคเราลมลงหรือไมเราอาจสะดุด แลวลมไมเปนทา แตพระเยซูพระผูชวยท่ีรักเรา เปนผูให
พละกาํลังแกเรา และพยุงเราใหลุกขึ้น แลวใหเราวิ่งตอไป ที่สําคัญ “ขอใหเรายังคงวิ่งแขงดวย
ความทรหดอดทนในการแขงขันท่ีอยูขางหนาเรา โดยจับตามองที่พระเยซูผูเบิกทางความเชื่อ 
และผูทรงทําใหความเชื่อนั้นสมบูรณ” (ฮีบรู 12:1, 2)      

เชอรเลย ซี. อิเฮียนาโช
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10 มกราคม
บานที่ถูกล็อกกุญแจ

 “เรารูวาเหตุการณทุกอยางรวมกันกอผลดีแกคนท่ีรักพระเจา คือแกคนท้ังหลายท่ี
พระองคทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค” (โรม 8:28)

 เราไดซื้อบานหลังใหม และฉันไดเดินทางไปยังบานหลังนั้นเพื่อวัดความกวางของหนาตางเพื่อติดตั้งผามานกอนยายเขาไปอยู วันนั้นคุณแมของฉันไดเดินทาง
ไปดูบานหลังใหมดวย ฉันเองอดตื่นเตนไมไดที่จะไดโชวบานหลังใหมใหคุณแมเห็น 
 เมื่อฉันเลี้ยวรถเขาไปตามถนนหนาบาน เมื่อมองไปท่ีประตูบาน ฉันสังเกตเห็น
แมกุญแจขนาดใหญคลองปดไว ฉันจอดรถแลวเขาไปสองดูที่หองรับแขก ฉันมองเห็นชุด
รับแขกวางอยูเต็มพ้ืนที่ ฉันรูสึกงงมาก! 
 ฉันคิดวาคงมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น จึงรีบโทรไปถามตัวแทนจําหนายบาน เจาหนาที่
ปลายสายบอกฉันใหรอสักครูเธอจะเช็คให สักครูตัวแทนจําหนายบอกวา หลายวันกอน
เจาหนาท่ีชายคนน้ันท่ีไดนําคุณไปดูผิดบาน บานที่คุณเห็นกุญแจคลองไวเปนบานที่บริษัทมี
ไวใหเชา ไมใชบานสําหรับขาย อน่ึงเอกสารตางๆ ไดดําเนินไปอยางผิดพลาดดวย จึงตอง
ขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
 ทางบริษัทรีบสงพนักงานชายคนหน่ึงมาพาเราไปดูบานอีกหลังหน่ึงที่เราไดวางมัด
จําไว เพียงมองดูบานหลังนั้น มีเพียงสนามหญาเล็กๆ หนาบาน เราก็ทราบในทันทีวา นี่ไมใช
รูปแบบบานที่เราตองการจะซื้อ จึงตอบปฏิเสธบริษัทไป เจาหนาที่บอกวาทางบริษัทอาจไม
คืนเงินมัดจําเต็มจํานวน สวนบานหลังที่เราอยูมาหลายป ทางบริษัทไดขายออกไปใหแลว 
อีกแปดวันผูซื้อบานของเราจะยายเขา
 แลวเราจะทําอยางไรตอจากนี้
 พระคัมภีรขอหนึ่งกลาววา “เหตุการณทุกอยางรวมกันกอผลดีแกคนที่รักพระเจา 
คือแกคนทั้งหลายท่ีพระองคทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค”
 ไมตองบอกทุกคนก็จะทราบวา เราตางพากันวิตกกังวลมาก ไมทราบจะดําเนินการ
ตอไปอยางไร เราตัดสินใจอธิษฐานตรงสนามหญาหนาบานหลังที่เราไมชอบ เรารูสึกเหมือน
พระเจาดลใจเราวา ใหขับรถตอไปตามถนนเสนนั้นสักสามส่ีกิโลเมตร เราทําตามและไดเห็น
บานหลายหลังมีปายประกาศขายแขวนไวที่ประตูรั้วหนาบาน มีบานหลังหนึ่งที่ลักษณะถูกใจ
เราเปนพิเศษ
 บานที่เราเลือกซื้อหลังกอนมีสนามหญาหลังบาน แลวหลังใหมละ บานหลังท่ีเรา
สนใจ เปดประตูหลังออกไปก็จะเปนสวนที่มีสนามหญา เด็กๆ ของเราคงชอบจะออกไป
เลนหรือทํากิจกรรมท่ีสนามนั้นเราโทรไปติดตอตัวแทนขายบาน และในวันนั้นเราไดตัดสินใจ
ซื้อบานหลังนั้น... และเราไดโทรไปหาผูที่ซื้อบานหลังเกาของเรา ขอใหเขาเล่ือนการยายเขา
ซึ่งเขาก็เต็มใจ...ทุกคนในครอบครัวรูสึกรักบานใหมมาก!
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 แมสถานการณที่เรามองไมเห็นอาจเกิดกับการดํารงชีวิตของเรา แตเราสามารถ
มั่นใจไดวา องคพระผูเปนเจาจะอยูกับเราเสมอ พระองคทรงใสพระทัยในส่ิงสําคัญของเรา 
และพระองคจะไมปลอยใหเราเปนคนไรบาน                                                                                                                    

คาเรน เอ็ม. ฟลิปส
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11 มกราคม
ความหวังที่ถูกหนวงไว

 “ความหวังที่ถูกหนวงไว ทําใหใจออน แตการสมปรารถนาเปนตนไมแหงชีวิต” 
(สุภาษิต 13:12) “เพราะวาไมมีสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีพระเจาทรงทําไมได” (ลูกา 1:37)

 ชวงปของวัยหนุมสาวหลายคนเปนชวงท่ีเต็มไปดวยชีวิตชีวา พลังจิตใจเต็มลน 
ชีวิตมีความฝนใหญโต เราหวังที่จะมีสุขภาพดี มีฐานะการเงินมั่นคง เปนผูใหญ

ที่มีความสุข ทํางานอาชีพที่มีเกียรติ และมีโอกาสทองไปในโลกกวาง ทุกอยางลงตัวงดงาม 
และเราหวังวาความฝนยิ่งใหญของเราจะกลายเปนจริงในวันหนึ่ง แตชีวิตจริงอาจมีบางสิ่งที่
เราไมคาดฝนไดเกิดขึ้น เหมือนรถยนตที่เราขับไปชนกับที่กั้นถนน รถไดหมุนขวางตกลงไป
ในคูน้ํา ทําใหเราเกิดทอถอย สภาพจิตหดหู เราอาจรูสึกทอถอยหมดความกลา เหมือนกับ
ธุรกิจเจอเงินเฟอบริษัทไปตอแทบไมไหว จนทําใหเราเศราซึม เปนผลใหความฝนของเราพัง
ทลายลง ดวงใจของเรานึกสงสัยวาอีกกี่เดือนหรือก่ีปทุกอยางจะฟนตัว และในท่ีสุดเราจะได
เฉลิมฉลองความฝนท่ีกลายเปนจริงของเรา
 คาํตอบสาํหรบัดวงใจทีส่งสยัของเราอาจพบไดในพระธรรมสภุาษติ กษตัรยิซาโลมอน
บอกเราวา บางคร้ังเราอาจพบกับประสบการณความเจ็บปวด และความยากลําบาก เม่ือเรา
พบกับสิ่งท่ีไมสมปรารถนา แตเมื่อความฝนของเราไดเปนจริง ชีวิตของเราเหมือนไดชารจ
ไฟตอ ซึ่งก็เหมือนนํ้าพุแหงชีวิตที่พุงขึ้นมาในตัวเรา
 มีอะไรบางอยางท่ีเราไดตั้งความหวังเอาไว เรายังหวังที่จะเรียนสําเร็จปริญญา หรือ
หวังจะไดแตงงานกับสามีที่ดี หรือหวังจะไดทํางานใหมที่เราชอบกวา หรือเราตองการมีบุตร 
หรือมีบุตรเพิ่มขึ้นในบาน หรือหวังจะเปนมิชชันนารีเดินทางไปทําพันธกิจและประสบความ
สําเร็จในตางประเทศ ไมวาเราจะตั้งความหวังไวอยางไร อยาใหความหวังนั้นตายลง จงพรวน
ดินใสปุยรดน้ําเหมือนที่ทํากับตนไม จงปดฝุนเช็ดถู ทะนุบํารุง และอธิษฐานเผ่ือ แลวจุดไฟ
แหงความเชื่อไวขางใต เวลาแตละสัปดาห เดือน หรือป หลายปอาจผานไปโดยปราศจาก
ประกายไฟแหงความเปนไปไดในสายตา แตอาจเปนไดที่พระเจากําลังทดสอบความเช่ือของ
เรา จงพึ่งวางใจใหพระองคเปนผูเติมเต็มความฝนใหเรา จําไววาการท่ีพระเจาจะชวยใหเรา
หลุดพนจากสถานการณไมพึงประสงค อาจไมเปนเวลาเดียวกันกับที่เราหวังจะไดรับการปลด
ปลอย
 พระธรรมลูกา 1:37 เตอืนเราวา ไมมสีิง่หน่ึงสิง่ใดท่ีพระเจาทรงทําไมได ความปรารถนา
ของเราอาจเปนเหมือนภูเขาสูงใหญที่จะพิชิตยอดสูงไมได แตพระเจาของเราสามารถเคล่ือน
ภูเขาได หรือสิ่งขวางก้ันอาจเปนเหมือน “โกลิอัท รางเหมือนยักษ” แตพระเจาทรงใหดาวิด
เลือกหินกอนขนาดสมบูรณ เพื่อพิชิตยักษคนนั้นได ดังนั้นจงวิ่งแขงดวยความทรหดอดทน 
แสวงหาพระพักตรพระเจา ทูลขอพระองคใหนําเสนทางชีวิตของเรา จากน้ันเฝาดูวาพระองค
จะทําใหความฝนของเราเปนจริงอยางไร อาจเปนวิธีหางไกลเกินกวาที่เราจินตนาการไวก็เปน
ไปได 

ทานีชา เค. โรเบอรทสัน บราวน
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12 มกราคม
พระเจากําลังฟงอยู

 “เพราะวามีสองสามคนประชุมกันท่ีไหนในนามของเรา เราจะอยูทามกลางพวกเขา
ที่นั่น” (มัทธิว 18:20) 

 คูอธิษฐานของฉันคือ แองเกลลา เราโทรคุยกันในวันอังคาร ประโยคสุดทายเธอ
ถามฉันวา “คุณทราบไหมวา ‘เดล’ ยังอาศัยในบานขางโรงเรียนไหมฉันตอบ

  ไปวา “ฉันไมพบเดลสองสามปแลว” แองเกลลา กลาววา “ฉันและเดลเปน
เพื่อนใกลชิดกันมาก แตตอนนี้ขาดการติดตอกัน”
 ในวันพฤหัสบดีขณะท่ีฉันเดินออกจากโรงยิม ลูกสาวของฉัน “ไลน” มาหาฉัน ขอ
ใหฉันไปซื้อของที่ “วอลมารท” ใหเธอสักตระกราไดไหม... ฉันรีบไปที่วอลมารท และหยิบ
ของตางๆ ที่ลูกสาวตองการ ขณะที่กําลังเดินไปยังที่จายเงิน เมื่อเช็คดูปรากฏวายังขาดดินสอ
เขียนคิ้ว ฉันจึงเดินกลับไปที่แผนกเคร่ืองสําอางค 
 ขณะท่ีฉันเขาไปยังพ้ืนท่ีเคร่ืองสําอางค ฉันสังเกตเห็นผูหญิงคนหน่ึงกําลังกมไป
หยิบสินคาที่ชั้นใสของลางสุด ฉันเขาไปใกลเธอ พูดวา “ดูเหมือนฉันจะรูจักคุณนะ” ผูหญิง
คนนั้นเงยหนามอง แลวยืดตัวยืนขึ้น เมื่อเห็นวาเปนใครเธอเผยยิ้มกวางแลวโผเขามากอดฉัน 
ใหคุณทายดูไหม เปนเดลน่ันเอง ฉันรูสึกต่ืนเตน เราสนทนาโตตอบกัน และบอกไปวา เมื่อ
สองวันกอน แองเกลลาคูหูของฉันยังโทรมาถามถึงคุณ ฉันกลาวขออภัย แลวหยิบมือถือจาก
กระเปาของฉัน กดหมายเลขของแองเกลลา บอกวา “ฉันไดพบเดลแลว...ตอนนี้ใหคุณคุยกับ
เดลนะ”
 ฉันยื่นมือถือใหเดล ฉันดีใจที่ไดยินแองเกลลาพูดเสียงดังอยางต่ืนเตนดีใจผาน
มือถือ หลังจากน้ันสองสามนาที ทั้งแองเกลลาและเดลไดแลกเบอรโทรกัน
 สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ฉันและแองเกลลาไมไดอธิษฐานขอพระเจาทรงนําไปใหพบเดล 
เพียงแตเราไดถามถึงเธอ เพราะทุกเร่ืองราว ฉันและคูหูจะอธิษฐานในเรื่องราวเดียวกัน แต
ครั้งนี้แองเกลลาเพียงแตถามถึงเดล ไมไดขอใหฉันอธิษฐานเผ่ือเดล พระคัมภีรกลาววา 
พระเจาไมเคยหลับ หรือรูสึกงวง และพระองคทรงสถิตอยูกับเราเสมอ และทรงเต็มพระทัยให
เปนไปความปรารถนาในดวงใจของเรา ในการอธิษฐานรวมกันทางมือถือในแตละวัน ตอน
สุดทายกอนการกลาวคําวาอาเมน โดยทั่วไปเราจะทูลขอพระเจาวา “โปรดชวยขาพเจา
ทั้งสองใหเปนพระพรสําหรับบางคนในวันน้ี..อาเมน” และเราดําเนินชีวิตไปตลอดวันโดยไม
ทราบวาใคร..อะไร..เม่ือไร..หรืออยางไร พระองคจะทรงตอบ
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 ในวันน้ันแองเกลลาไดรับพระพรเพราะไดเชื่อมตอกับเดลอีกคร้ัง และฉันก็พลอย
ชื่นชมยินดีที่พระเจาทรงใชฉันทําใหการพบกันอีกเกิดขึ้น หากวาฉันไมลืมดินสอเขียนคิ้ว และ
ตรงไปจายเงินท่ีพนักงานเก็บเงิน ฉันคงไมไดพบกับเดล ฉันไดรับการเตือนความทรงจําอีก
ครั้งวา เมื่อเราไดรับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหทําบางสิ่ง เราจะตองทําตามโดย
ตลอด พระเจากําลังรอที่จะอวยพรใหกับเรา

ชารอน ลอง
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13 มกราคม
ดูเหมือนมีน้ําเหลือเพียงครึ่งแกว

 “สุดทายนี้พี่นองท้ังหลาย ขอจงใครครวญดูสิ่งเหลานี้คือ สิ่งที่เปนจริง สิ่งที่นานับถือ 
สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งท่ีบริสุทธ์ิ สิ่งที่นารัก สิ่งที่ควรแกการสรรเสริญ รวมท้ังถามีสิ่งใดท่ียอดเย่ียม  
สิ่งใดที่นายกยอง” (ฟลิปป 4:8) 
 ถาแกวน้ําดเูหมือนมีน้ําวางอยูครึ่งแกว จําไววานั่นคือมีน้ําเต็มอยูครึ่งแกว

 หลายปกอนขณะที่ศึกษาอยูในโรงเรียนศาสนศาสตร เพื่อรวมหองในหอพักของ
ฉันชื่อ “มิเชลา” เราไดเดินทางไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเปนประจํา ในฐานะ

ที่เปนนักศึกษาหาเงินสงตนเองเรียน การเงินของฉันจึงตึงมาก ฉันจะไมซื้ออะไรท่ีฟุมเฟอย
หรือราคาแพง โดยเฉพาะเรื่องอาหาร
 วันหน่ึงขณะท่ีเรายกของที่ซื้อมาใสในรถ ฉันบังเอิญทํากลองใสบลูเบอรรีตก ซึ่งที่ฉัน
เห็นคือ บลูเบอรรีแสนอรอยตกท่ัวลานจอดรถไปหมด
 “หมดกันบลูเบอรรีของฉัน” ฉันคิดในใจ ฉันรูสึกหอเหี่ยวและฉันก็ไมสามารถซื้อ
บลูเบอรรีกลองใหมได ในอึดใจนั้นเองเพื่อนรวมหองคือ มิเชลาเห็นหนาตาของฉันแลวไดพูด
บางสิ่ง ที่ไดเปลี่ยนมุมมองชีวิตของฉันตลอดมา เธอกลาววา “ทริเซีย, มองดูสิ! เธอยังเหลือ
บลูเบอรีที่ยังอยูในกลองอยูนะ”
 สําหรับฉัน สิ่งที่มิเชลากลาวเปนการปฏิวัติมุมมองทีเดียว ฉันสามรถเลือกไดวา
ฉันจะมองสถานการณตางๆ อยางไร ฉันสามารถมองไปยังสวนที่ผิดหรือดานลบ หรือมอง
ในสวนที่ถูกหรือดานบวก ฉันอาจคร่ําครวญกับสิ่งที่เห็นวาสูญเสีย หรือมองไปวาเปนบทเรียน
ที่ตองระมัดระวังมากขึ้น ฉันอาจเปนทุกขจากความผิดพลาด หรือมองไปวาฉันไดรับบทเรียน 
ฉันสามารถเลือกไดวาฉันจะมองโลกและสถานการณของฉันอยางไร สิ่งท่ีฉันมองไปจะชวย
พลักดันฉันใหเดินหนา หรือทําใหฉันถูกกักตัวอยูกับความทอแท
 ฉันเกิดอุบัติเหตุ และออกจากโรงพยาบาบมาแลว แตยังอยูในขั้นตอนการรักษาแผล
ที่เย็บไวหนึ่งแหงใหหายสนิท ฉันไดรับบทเรียนสําคัญ ตอนสามีของฉันคือ “ฌอน” เขาลอบ
มองตอนฉันมีสีหนาเครงเครียดจองสายตาไปที่กระจก เพื่อทําการลางแผลใสยาใหตนเอง
อยางไมประสบความสําเร็จ ..สิ่งนี้เตือนฉันวา “แกวของฉันเต็มครึ่งแกว การมองในแงดี และ
แงบวกชวยผลักดันใหกาวผานสิ่งตางๆ เพื่อรุดไปขางหนา
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 ที่ผานมาฉันยึดติดอยูกับสิ่งที่ฉันคิด หรือเกี่ยวกับการที่ฉันมองสถานการณ หรือ
เหตุการณ การคิดในดานบวกไมเพียงทําใหการเจ็บปวยของฉันหายเร็วข้ึน แตเปนผลดีแก
ชีวิตโดยรวมดวย จึงเปนสิ่งสําคัญย่ิงที่เราจะปกปองความคิดของเราไว เราจะตองเลือกเกี่ยว
กับการที่จะอนุญาตใหจิตใจของเราพํานักอยู หรือมีความตั้งใจวา เราคิดเกี่ยวกับสถานการณ
ของเราอยางไร
 ที่ผานมาเมื่อเร็วๆ นี้ คุณไดมองเห็นสถานการณของคุณอยางไร ไมวามีอะไรเกิด
ขึ้นก็ตาม อยาลืมวาพระเจาทรงยิ่งใหญกวาทุกสิ่ง!

ทริเชีย (เวนน) เปยนี
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14 มกราคม
การขามแมน้ําวาวาบูม ตอนที่ 1

 “และเจาจงสั่งปุโรหิตผูหามหีบพันธสัญญาวา เมื่อพวกทานมาถึงริมแมน้ําจอรแดน 
จงหยุดยืนอยูในแมน้ําจอรแดน” (โยชูวา 3:8)

 การเปนมิชชันนารีไมเคยแวบเขามาในจิตใจของฉันตอนท่ีกําลังเติบโตข้ึน ที่จะ
ไดกลายเปนมิชชันนารีตอนน้ีเปนบางสิ่งท่ีหลนทับ มากกวาย่ีสิบปที่ฉันไดรับ

ใชในฐานะเปนมิชชันนารี งานน้ีไดเปล่ียนมุมมองในชีวิตของฉัน มันไดเปล่ียนดวงใจของฉัน! 
ฉันไดเห็นพระหัตถของพระเจาทรงเอ้ือมลงถึงพ้ืนท่ีชนบทหางไกลท่ีถูกลืมโดยชาวโลกสวน
ใหญ.. พื้นที่เต็มไปดวยความยากจนสุดๆ ผูคนสวนใหญหิวโหย เปนโรครายแรงตางๆ ฉัน
ขอบพระคุณพระเจา ที่ทรงอนุญาตใหฉันมีสวนรวมในพันธกิจอันล้ําคาของพระองค!
 สามีและฉันทํางานในหมูบานตางๆ ที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ปาของ “นิการากัว” เพื่อชวยจัด
ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงความรัก ความจริง และความหวังในพระเยซูใหกับชาวบานที่
อาศัยอยูในหมูบานตางๆ ซึ่งพวกเขาถูกกักตัวไวเปนเชลยของพอมด หมอผี และการนับถือ
ศาสนา “วูดู” ซึ่งเชื่อในศาสนาที่มีเทพหลายองค อันรวมไปถึงการกราบไหวบรรพบุรุษดวย
 เม่ือเร็วๆ นี้ สามีและฉันเดินทางจาก “ปูเอรโต กาเบซัส” ไปยัง “โรซิตา” เจาหนาที่
จากสํานักงานมิชชั่นอื่น สองสํานักงานมิชชั่น ไดรวมเดินทาง ระยะทาง 134  กิโลเมตรเท่ียว
เดียวบนถนนหินลูกรัง ซึ่งตองใชเวลาถึงสี่ชั่วโมงเต็ม วัตถุประสงคในการเดินทางของเราใน
วันนั้นคือการขนเครื่องอุปกรณของสถานีวิทยุกระจายเสียงไปติดตั้งยังโบสถเล็กๆ แหงหนึ่ง 
ที่ไดพยายามอยางหนักที่จะจัดตั้งสถานีวิทยุ และทําการกระจายเสียงของคริสตจักรเอง พวก
สมาชิกตางมีความตื่นเตนท่ีไดทําการออกอากาศเพื่อชาวบานหลายหมูบานในพื้นที่ของ
พวกเขา ชั่วโมงแรกของวันนั้นเราเดินทางไปถึงแมน้ํา “วาวาบูม” ทางเดียวที่จะขามแมน้ําคือ
เรือขามฟาก เรือขามฝากมีลําเดียวและจะเปดทําการเที่ยวแรกจากดวงอาทิตยขึ้นถึง 21:00 น. 
เม่ือความมืดมาถึงกอน 21:00 น. ซึ่งเปนเวลาปดใหบริการเรือขามฟาก เรือขามฟากจะติดต้ัง
สปอรตไลทเพื่อสองสวาง เพื่อคนขับเรือจะมองเห็นไปทั่วบริเวณท่ีเรือขามฟากจะเขาจอด 
อยางไรก็ดีไมมีรถยนต หรือผูโดยสารคนใดอยากโดยสารเรือขามฟาก หลังเวลา 21:00 น. 
เพราะเมื่อเรือขามฟากแลนไปถึงกลางแมน้ํา ผูโดยสารจะมองไมเห็นส่ิงใดไกลออกไปนอก
จากความมืด อนึ่งบริเวณทาเรือท้ังฟากฝงไมมีโรงแรม ไมมีรานอาหาร ไมมีการบังคับใช
กฎหมายในพื้นท่ีชนบทแถบน้ัน
 ในที่สุดรถยนตของเราวิ่งถึงทาเรือ ทั้งรถยนต และผูที่มากับรถยนต ไดนั่งเรือขาม
ฟาก และหลังจากนั้นไมถึงหนึ่งชั่วโมงเราไดเดินทางถึงคริสตจักรโรซิตา และมอบอุปการณ
สําหรับเคร่ืองสงกระจายเสียงใหคริสตจักร และเจาหนาที่ไดทําการติดต้ังทันที และไดทดลอง
ทําการกระจายเสียงผานคล่ืนวิทยุ พี่นองสมาชิกในคริสตจักร และพวกเราท่ีเดินทางมาตาง
รูสึกต่ืนเตน และชื่นชมยินดี



77

 จากน้ันเราไดเดินทางกลับ เมื่อมาถึงทาเรือขามฟากเปนเวลา 21:24 น. เรามาถึงชา
เกินไป เรามองไมเห็นเรือขามฟากในสายตา เราจะตองพักรอจนกวาจะถึงเชาวันรุงขึ้น
 วันนี้ถาคุณรูสึกวาอยูตามลําพัง บนฝงแมน้ําใหญ ที่มีน้ําเต็มตะลิ่ง เราไมอาจขาม
แมน้ําได จงระลึกถึงชนอิสราเอลเมื่อขามแมน้ําจอรแดน จําไวดวยวาชนอิสราเอลไววางใจใน
พระเจา และพระองคทรงเปดทางใหพวกเขา...พระเจาจะทรงทําเพื่อทานดวย

ไดอานา ฮัลเวอรสัน
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15 มกราคม
การขามแมน้ําวาวาบูม ตอนที่ 2

 “เมื่อพวกเขาตีกรรเชียงไปไดประมาณหาหกกิโลเมตร ก็เห็นพระเยซูทรงดําเนิน
มาบนทะเล กําลังเขามาใกลเรือ พวกเขาตางตกใจกลัว แตพระองคตรัสกับเขาวา นี่เราเอง 
อยากลัวเลย พวกเขาจึงเต็มใจรับพระองคขึ้นเรือ ทันใดน้ันเรือก็ถึงฝงที่เขาจะไปน้ัน” (ยอหน 
6:19-21)

 หลังจากติดตั้งเคร่ืองสงกระจายเสียงเสร็จ คนขับรถไดนําเรายอนกลับมายัง
ทาเรือขามฟาก เมื่อมาถึงทาเรือขามฟาก เราไดพบวาบริเวณทาเรือ ความมืด

ไดปกคลุมอยูทั่ว ไมมีโรงแรม ไมมีแมสักคนเดียวในสายตา นอกจากกลุมพวกเราเอง เรือ
ขามฟากยังอยูที่ฟากตรงขามท่ีไหนสักแหงของแมน้ําวาวาบูม คนขับรถถามขึ้นวา “ใหเราขอ
เขาไปพักในสํานักงานของเจาหนาที่เรือขามฟากดีไหม” คนขับรถยืนยันวา เราตองอยูที่นี่
ในคืนนี้ “ดังน้ันใหเราจับจองพื้นท่ีนั่งหรือนอนใหสะดวกสบายที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได” พูด
พลางเขาก็นํารถเขาไปจอดที่ลานจอดรถ เขาถามข้ึนวา “ถาเราไมขอเขาไปพักในที่ทํางาน
ของเรือขามฟาก ก็ใหเราน่ังหรือเอนตัวบนรถคันนี้แหละ ฉันพูดขึ้นวา “ถาพักในรถคันนี้ ถา
จะปดหนาตาง อากาศก็จะไมถายเทคงจะอึดอัดกันแน แตถาเปดหนาตางเราก็จะถูกยุงกัด 
ฉันเองเปนไขมาลาเรียแลวสองครั้ง นอกจากไขมาลาเรียแลว ยุงยังเปนพาหะของไขเลือดออก
ดวย”... เราอธิษฐานรวมกัน ขอพระองคทรงชวยใหเราไดกลับบานอยางปลอดภัย..ขอใหทุก
สิ่งเปนไปตามน้ําพระทัยของพระองค เราตางเชื่อมั่นวาทุกสถานการณอยูในการควบคุมของ
พระเจา เราจึงขยับตัวใหอยูในทาที่สบายมากท่ีสุดเทาที่จะเปนไปไดในรถของเราเอง...ครูใหญ
ตอมา เราตางก็มอยหลับไป
 “ดูซิ” เสียงอุทานท่ีตื่นเตนของคนขับรถปลุกเราข้ึนมาทันที เราหลับไปประมาณ
สี่สิบหานาที ฉันกระพริบตาและมองจองผานสายฝน มีบางอยางปรากฏอยูหนารถของเรา ดู
เหมือนเรือผขีนาดใหญ แตจริงๆ แลวเปนเรือขามฟาก! ไมมีไฟ ไมมีลูกเรือ ไมมีเสียง ชายคน
หนึ่งกระโดดจากเรือมาผูกเชือกโยกเรือไวกับทา แลวโบกมือเปนสัญญาณใหพวกเราขับรถขึ้น
ไปบนเรือ ซึ่งบนเรือมีรถพวกเราเทานั้น เรายื่นเงินใหชายคนนนั้น แตเขากลับโบกมือปฏิเสธ 
เราไมเห็นใบหนาชายคนนั้นชัดเจน เพราะเขาใสเสื้อที่มีฮูดคลุมหัวปดบังอยู เราขามแมน้ํา
วาวาบูมไปอีกฝงอยางเงียบๆ นาประหลาดใจที่ฉันมีกลองอยูขางตัว 2 กลอง แตไมไดคิดที่
จะหยิบมาถายภาพชายคนนั้น เม่ือมองยอนกลับไป ฉันเห็นสํานักงานเล็กๆ ที่เราเคยจอดรถ
ไวกอนหนายังมืดและปดอยู ฉันเชื่อวาพระเจา (ผูที่ฉันรูจักสถิตอยูกับเราในเรือขามฟากเที่ยว
นั้น) เปนผูพาเรากลับไปที่ทาเรืออีกฟากหน่ึงในคืนนั้น และฉันก็นอนหลับอยางปลอดภัยภาย
ใตมุงของฉันเอง
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 พระเจาทรงเอาพระทัยใสในเหลาบุตรของพระองคอยางมาก พระองคทรงตองการ
ใหเราไววางใจในพระองคผูทรงสถิตอยูกับเราใน “เรือแหงการทดลองของเรา” แมเราจะไม
ทราบวาเรือไดแลนไปถึงไหนแลว ในชวงเวลาแหงความยากลําบาก ใหเราเสริมสรางความ
เชื่อของเราในพระองค!                                                                                                            

ไดอานา ฮัลเวอรสัน
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16 มกราคม
นิสัยของคุณยาย

 “พระยาหเวหสถิตใกลทกุคนท่ีรองทูลพระองค คอืทุกคนท่ีรองทูลพระองคดวยใจจริง” 
(สดุดี 145:18)
 “เพราะวาเราวางแบบอยางแกพวกทานแลว เพ่ือใหทานทําเหมือนอยางที่เราทํากับ
ทานดวย” (ยอหน 13:15)
 “แตจงเปนแบบอยางแกบรรดาผูเชื่อ ทั้งในดานวาจาและการประพฤติ ทั้งในดาน
ความรัก ความเชื่อ และความบริสุทธิ์” (1 ทิโมธี 4:12)

 ฉันรักการไปอยูบานคุณยายเสมอ ตอนเปนเด็กเราชอบใชเวลาเปนสัปดาหใน
บานคุณยายในชวงหยุดภาคฤดูรอนแทบทุกป นองสาวตัวเล็กสองคน และฉัน

เองจะขึ้นไปนอนช้ันสอง ซึ่งมีเตียงคูขนาดใหญ รุนโบราณที่ตั้งอยู “ตรงกลางหอง”       
 คุณยายของฉันเปนชาวสวนท่ีมีความกระตือรือรน คุณยายจะปลูกดอกไมที่สวน
หนาบาน และท่ีสวนหลงับาน ณ ชัน้ลางของบานจากหองรบัแขก ฉนัชอบมองผานประตูกระจก 
ที่มีกรอบประตูสไตลฝรั่งเศสไปยังหองรับประทานอาหาร ทุกอยางในหองนั้นดูเรียบรอย และ
สะอาด มีชามใบงามต้ังอยูกลางโตะ เปนพยานใหเห็นวาคุณยายเปนคนรักความสะอาด และ
มีรสนิยม เปนผูมีประสบการณในงานของแมบาน นอกจากการเปนแมบานชั้นเยี่ยม ในอดีต
คณุยายเคยเปนชางทําผมมืออาชีพ บางครัง้คณุยายจะมวนผมและเปาผมของฉนั และนองสาว
ใหเปนลอนสวยงาม
 คุณยายรักการชมการแขงขันเบสบอล คุณยายไมพลาดที่จะรับฟงการถายทอด
เบสบอลทางวิทยุ ซึ่งในสมัยตอมาเปนการถายทอดทางโทรทัศน บางคร้ังก็จะเชียรทีมที่
ชื่นชอบเสียงดังๆ จนเสียงของคุณยายแหบแหงไป คุณยายจะเชียรนักเบสบอลที่คุณยาย
ชื่นชอบเมื่อพวกเขาลงแขงขัน คุณยายรูจักนักเบสบอลท่ีมีชื่อเสียง เชน แจกกี้ โรบินสัน แฮง 
อาโรน หรือ วิลลี่ เมย คุณยายไมเคยพลาดท่ีจะไปชมนัดท่ีนักเบสบอลเหลานี้ลงแขงขัน 
อยางไรก็ตาม ชีวิตของคุณยายใชจะมีความสุขเสมอไป เพราะขณะท่ีคุณยายอยูในวัยสาว 
คุณยายไดอพยพจากรัฐจอรเจียมายังดีทรอยต และตอมาอพยพไปท่ีรัฐมิชิแกน ซึ่งการอพยพ
ในครั้งนั้น คุณยายถือวาเปนชวงเวลาที่จิตใจของคุณยายปวดราวที่สุด อันเนื่องมาจากการที่
ญาติใกลชิดคนหน่ึงไดเสียชวีิตไปในชวงการอพยพครั้งนั้น
 ตอนนี้ฉันอายุไดเจ็ดสิบป แตละเชาขณะที่ฉันและนองไปพักที่บานของคุณยาย สิ่ง
แรกท่ีเราไดยินจากหองท่ีเรานอน คุณยายจะอธิษฐานเสียงดังวา... “พระเยซู องคพระผู-
เปนเจา โปรดทรงเมตตาขาพระองคดวย...” ปจจุบันนี้ตอนเชาเมื่อฉันตื่นนอนฉันไมมีพลังจะ
ทําสิ่งใด ความคิดก็ยังไมแลน จนกวาฉันจะไดเปลงคําอธิษฐานออกมาตามแบบอยางของคุณ
ยาย คือการไดกลาวทักทายพระผูชวยใหรอดของฉันกอน
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 ฉันมองเห็นคุณคาที่คุณยายไดเชื่อมตอกับพระเจา ดวยการพูดออกมาดังๆ เหมือน
คุณยายไดมองเห็นพระเจาทรงพระชนมอยูและทรงสถิตอยูดวย ฉันขอสงเสริมวา ผูเชื่อทุกคน
ควรรูสึกเหมือนกับคุณยาย คือการอธิษฐานตอพระเจาเหมือนไดเขาเฝาพระองคจริงๆ...ฉันจึง
ขอบคุณพระเจาท่ีฉันรูสึกเหมือนคุณยาย..ดวยการขอบพระคุณพระเจา พระองคทรงสถิตอยู
กับฉัน และรับฟงคําอธิษฐานของฉันอยางแทจริง

อีลินอร ฮารวิน เบิรคส                                     
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17 มกราคม
เหตุใดนกในกรงจึงรองแพลง

 “ขาแตพระกาํลงัของขาพระองค  ขาพระองคจะรองเพลงสดดุพีระองค  ขาแตพระเจา 
เพราะพระองคทรงเปนปอมปราการของขาพระองค พระเจาผูทรงสําแดงความรักมั่นคงแกขา
พระองค” (สดุดี 59:17)

 นักประพันธบทกวีชาวแอฟริกัน-อเมริกัน ผูมีชื่อเสียงสองคนในศตวรรษท่ี 20 
คือ พอล ลอเรนซ ดันบาร และมายา แองเกลู ทั้งสองคนหาคําอุปมาเพื่อ

บรรยายใหทราบวา “เหตุใดนกถูกขังในกรงจึงรองเพลง” พวกเขาไดพบบางส่ิงที่จะแบงปน  
แนนอนขอมูลนี้มีคาแกการอาน อยางไรก็ดีฉันอยากแบงปนประเด็นสําคัญของชีวิตที่เปน
ประดุจเครื่องเคลือบทนไฟ ซึ่งไดสอนฉันเก่ียวกับนกในกรงรองเพลง
 ประการแรก เพราะการรองเพลงเปนธรรมชาติของพวกมัน นกถูกสรางมาใหรอง
เพลง แมขณะเมื่อพวกมันหมดทางเลือก แตก็ยอมรับกับสถานการณ และรักษาชีวิตไว นกใน
กรงรองเพลงเปนการปฏิเสธที่จะตายอยางทรมาน
 ประการท่ีสอง เพราะพวกนกทราบวาเสียงของมันจะมีผูรับฟง ไมวาสถานการณ
จะมืดมนเพียงใด มีบางคนฟงเสียงเพลงนั้น (ดวงใจแหงความรักยอมชื่นชมในเสียงเพลง) 
เหตุใดนกในกรงจะไมรองเพลง ในเม่ือเสียงเพลงน้ันเชื่อมตอความคิดดานดีที่เกื้อหนุนชีวิต
 ประการท่ีสาม เสียงเพลงอาจตกไปสูหูคนอื่นท่ีตองการฟงเสียงของมัน เสียงเพลง
ดังทะลุ และตอตานความมืด
 ดูเหมือนมีเหตุผลหลายประการวาเหตุใดผูคนจึงรองเพลงไมออกในปจจุบัน เพราะ
มีความเลวรายเติบโตขึ้นในแตละวัน โลกใบเล็กของเรามีผูอยูอาศัยหนาแนนขึ้น ทั้งถูกกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ และการทาทายเกี่ยวกับอากาศ การสงคราม ภัยธรรมชาติ 
อาชญากรรม การกอการราย ชุมชนของโลกกําลังตอสูดิ้นรนตอการตอบสนองของการอพยพ
ยายถ่ินฐาน จํานวนผูคนเดินทางตลอดเวลาสูงขึ้น การเมืองของนานาชาติแบงขั้วแบงฝาย
ขัดแยง มีความเกลียด-กีดกันกันรุนแรงขึ้น กระนั่นก็ไมใชเวลาที่จะปดปากเงียบ อยางไรก็
ดีถาคุณเปดปากพูด จงใชเสียงของคุณสรางความแตกตางใหเกิดขึ้น กลาวคือใหเปนเหมือน
แสงสวางสองไปในความมืด ยามมีคลื่นลมรุนแรงปะทะกับนาวาชีวิต จงหยุดเรือหยอนสมอ
ในองคพระเยซู ในการรับฟง จงฟงเหลาคนท่ีใหคําแนะนําท่ีสามารถแกปญหาได หรือให
กําลังใจ.. อนึ่งเพื่อใหมีความพรอมในการพูดและใหบังเกิดผล จงศึกษาเนื้อหาใหแนนเมื่อถูก
เรียกจะตอบสนองไดทันที อยาใหสถานการณใดทําใหเรานึกกลัว และเอาศีรษะจิกลงไปใน
ทราย (เหมือนนกกระจอกเทศ) ตอนนี้เปนเวลาที่เราจะถอมใจลง และศึกษาน้ําพระทัยของ
พระเจา และยืนหยัดในรากฐานอันแข็งแกรงในพระวจนะของพระองค และพัฒนาน้ําเสียงที่
แทจริงของเราเองสมกับการกลาวความจริงนาเชื่อ มันอาจจะมืดมนในกรงของโลกใบนี้ แต
ฉันยังมีเพลงท่ีจะรองและฉันจะรองมันออกมา และฉันหวังวาเร่ืองสําหรับการนมัสการในวันนี้
จะดลใจคุณ ไมวาจะทําใหคุณพบเพลงท่ีจะรอง หรือปลดปลอยตัวเองใหเปนอิสระ

ราเชล วิลเล่ียม - สมิธ



83

18 มกราคม
สตรีที่แตกตาง

 “เสนหเปนของหลอกลวง และความงามก็ไมจีรัง แตสตรีที่ยําเกรงพระยาหเวห
สมควรไดรับคําสรรเสริญ” (สุภาษิต 31:30)

 เธอสวมเส้ือผาตามแฟชั่นลาสุดโดยนักออกแบบจากปารีสหรือนิวยอรค ฉันไม
คอยแนใจ เธอกาวเขามาในหองอยางสงางาม ผมของเธอจัดทรงรับกับใบหนา

อยางมีเสนห ที่คอระหงสสวมเคร่ืองประดับที่สองประกายเหมือนโคมระยา กลิ่นหอมจาก
น้ําหอมราคาแพงฟุงไปรอบๆ ขณะเธอเดินผานไป แนนอนน่ีตองเปนน้ําหอมราคาแสนแพง
เทาที่ผูหญิงคนหน่ึงสามารถซ้ือมาใชได! เธอแตงและทาเล็บมือมองดูงดงามแปลกตา เธอ
แตงหนาดวยเคร่ืองสําอางอยางประณีต แนนอนวาเธอมีความโดดเดนแตกตางทามกลาง
ผูหญิงคนอื่นๆ ที่มารวมกันในหองนี้! เธอมีความสวย และทาทางงามสงาอยางยิ่งใชไหม ใคร
คนหนึ่งกลาวเสริมขึ้นวา “เธอไมใชพวกเราแนนอน!”       
 ใครอีกคนอดกระซิบกับเพื่อนๆ ไมไดวา “แนนอนเธอเปนสตรีแหงความสงางาม
แตกตางจากสตรีคนอื่นๆ ในหองนี้” 
 เมื่อคุณคิดถึงสตรีแหงความแตกตาง” มีภาพอะไรกอเปนรูปรางในสมองของคุณ 
คุณคิดถึงสตรีที่ลากถังน้ําและไมถูพื้น หรือเปนสตรีที่มีลูกสามคน และอีกคนอุมไวในวงแขน 
หรอืผูหญงิทีท่าํงานหนักตลอดวันในโรงงาน หรอืในไลนการผลิต หรอืสตรีทีท่าํงานในสํานกังาน 
หรือเปนนางพยาบาลทํางานดูแลคนไข หรือเปนแพทย เปนครูสอน หรือเปนนักกฎหมาย 
ไมเลย พวกเธออาจจะมีอาชีพอยางที่ไดกลาวมา “รูปลักษณของสตรีที่แตกตาง” บอยครั้ง
เปนสตรีที่ทํางานอยูเบื้องหลัง และอาจเปนไปไดที่สตรีเหลานี้ไมไดสรางภาพ หรือทําตัวให
ผูคนสนใจตัวเธอ หรืองานที่เธอกําลังทํา บอยครั้งผูคนมองไมเห็นในความแตกตางของสตรี
บางคน ทั้งๆ ที่ชีวิตของพวกเธอไดสรางความประทับใจกับคนอ่ืนๆ และแกสมาชิกในชุมชน
เปนอยางมาก
 หลายคนในพวกเราอาจคุนเคยกับรายการหลักของเครือขายของสถานีโทรทัศน
ที่บางครั้งเราไดเห็นการที่บุคคลหนึ่งไดรับเกียรติบัตร หรือโลอันเนื่องมาจากบุคคลนั้น หรือ
บริษัทน้ันไดอุทิศเงินกอนโตใหกับองคกรการกุศล หรือโครงการอันมีประโยชนอื่นๆ บอกฉัน
ไดไหม.. มีใครไมตองการเปนที่ยอมรับหรือไดรับเกียรติ
 ในฐานะที่เปนสตรีคริสเตียน อยางไรก็ดีเราตางไดรับพระพรและไดรับเกียรติจาก
พระผูสรางของเราคือ องคพระผูเปนเจา พระเยซูคริสต ในพระธรรมสุภาษิต บทที่ 31 พระองค
ทรงแบงปนบรรทดัฐานของพระองควา พระองคทรงเหน็คณุคาในสิง่ทีเ่ราใหคณุคากับครอบครวั 
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คริสตจักร และชุมชนของเราอยางไร ทําไมเราไมนําขอพระคัมภีรที่ใหไวในตอนตนมาตรึก
ตรองในเนื้อหาของพระวจนะขอน้ันอีกครั้ง เพื่อเปนการเตือนใจวาพระองคใหคุณคาอะไรใน
สายพระเนตรของพระเจา
 พี่นองสตรีทั้งหลาย โปรดสังเกตวามีหลายวิธีที่พระเจาทรงมองเห็นวาคุณเปนสตรีที่
มีความแตกตางจากสตรีทั่วไป!

อวิส เมย รอดนี่
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19 มกราคม
ในกรณีที่.... 

 “เพราะเหตุนี้พวกทานจงเตรียมพรอม เพราะในเวลาที่ทานไมคิดไมฝนนั้น บุตร
มนุษยจะเสด็จมา” (มัทธิว 24:44)

 ขณะที่ฉันเขียนบทนมัสการนี้ โลกกําลังตกอยูทามกลางของโรคระบาด ซึ่งมีผล
กระทบไปในประเทศตางๆ กวา 150 ประเทศ ทําใหประชากรท่ัวโลกเสียชีวิต

ไปมากกวาหนึ่งลานคน ขณะนี้มีผูคนนอนรักษาตัวเนื่องจากโรคดังกลาวในโรงพยาบาลรวม
กันหลายแสนคน บางก็อยูในหองแอร หรือหองติดพัดลม กระนั้นยังมีผูปวยลนหองคนไข 
ตองนอนตามทางเดินของโรงพยาบาล สวนจํานวนคนตายมีอยูจํานวนมากทุกวันตองมีการ
สรางเมรุเพิ่มขึ้นรองรับคนตาย กระนั้นในบางประเทศมีการกองศพรวมกันไวรอการเผา ผูนํา
ของโลก ผูนําคริสตจักร แพทย พยาบาล และเจาหนาที่ทางการแพทยอื่นๆ แทบจะยอมแพ
แกโรคระบาดโควิด 19 ซึ่งเกิดจาก “โคโรนาไวรัส” โรครายตัวนี้ไดทําใหเศรษฐกิจของโลกเปน
อัมพาตไป ทําใหบริษัทการบินหลายแหงหยุดใหบริการ ทําใหเรือสําราญหยุดแลน การจัด
งานสําคัญตางๆ ถูกยกเลิก แมแตการแขงขันโอลิมปกยังถูกเลื่อน สวนคริสตจักรเซเวนธ-
เดยแอดเวนตีสซ่ึงฉันสังกัดอยู ถึงกําหนดการประชุมใหญครบรอบหาป ซึ่งจะมีตัวแทนจาก
ทั่วโลกมาประชุมยังตองประกาศเล่ือน ฉันรูสึกเปนเหมือนวาระสุดทายของโลก ขณะท่ีคน
หลายลานตองกกัตัวเองอยูกบับาน โรงเลนกฬีาทีม่หีนาตางบานเกล็ด ชายหาด สวนสาธารณะ
ถูกสั่งปด โรงเรียน และมหาวิทยาลัยตางตองเรียน “ออนไลน” มีการประกาศหามประชาชน
ออกจากบานตามเวลากาํหนด โดยมเีจาหนาท่ีถอือาวธุเปนผูคุมกฎ ขณะท่ีฉนัเขียนบทความนี ้
ฉันรูสึกตัวเองมีสุขภาพสมบูรณดี ฉันรูวาคนอีกหลายพันคนที่ตายหรือปวยรูสึกเหมือนฉันเมื่อ
หนึ่งสัปดาหกอน ตอนที่ฉันมีอาหารและน้ําดื่มในบานเผื่อเอาไว...
 ตอนน้ีฉันตองไมเขาใกลบุคคลท่ัวไปในท่ีสาธารณะ ในกรณีที่....เพื่อลดความเส่ียง
ฉันฉีดยาฆาเชื้อในบาน นอกบานรวมทั้งพนตามถนนเขาบานดวย ในเวลาเดียวกัน ฉันเสริม
ระบบภูมิคุมกันโรคใหตนเอง ดวยมะนาว กระเทียม ขมิ้น หัวหอม ในกรณทีี่....
 แมฉันรูสึกวาวาระสุดทายของโลกกําลังจะมาถึง ฉันยังสงสัยวาฉันเองพรอมสําหรับ
การเสด็จกลับมาคร้ังที่สองของพระคริสตหรือไม ฉันเตรียมตัวพรอมเพ่ือปองกันตัวเอง
จากโควิด 19 แลวฉันสํารวจตัวเองวาพรอมหรือไม ฉันถามตัวเอง ฉันไดลางความบาปดวย
พระโลหิตแหงลูกแกะของพระเจาแลวหรือไม ชีวิตฉันเต็มไปดวยผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
หรือไม ฉันไดสาธิตใหคนอื่นเห็นวาฉันมีความรัก สันติสุข ความอดกลั้นไวนาน ความดี ความ
สุภาพ และการรูจักบังคับตนหรือไม ฉันไดทําอะไรเพ่ือนําคนอื่นมาหาพระคริสต ฉันกําลังเฝา
คอยการเสด็จกลับมาของพระองคหรือไม
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 ฉันตองการประกาศดวยความเชื่อมั่นวา ฉันไดรับการอภัยบาป และไดสวมเสื้อคลุม
แหงความชอบธรรมของพระคริสตแลว ในกรณีที่.... ชีวิตของฉันเองมีอิทธิพลในการช้ีทาง
แหงความรอดใหกับคนอื่นหรือไม ในกรณีที่... ฉันเชื่อวา แมฉันไมมีคุณคาพอ ฉันอธิษฐานตอ
พระคริสตขอทรงชวยฉันใหเตรียมตัวพรอม และรักษาความพรอมไวเสมอ เพื่อจะไดขึ้นไป
บานบนสวรรคพรอมกับพระองค ในกรณีที่...

แอนเนตเต วัลลีน มิคาเอล                                     
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20 มกราคม
กระเปาสตางคที่หายไป

 “มีสิ่งใดอัศจรรยเกินที่พระยาหเวยจะทําได (ปฐมกาล 18:14)

 ในการประชุมระดับโลกของสํานักงานใหญ (GC) ครั้งที่หกสิบ (จัดที่แซนแอน
โตนีโอ) รัฐเท็กซัสไดปดฉากลง เหลาตัวแทนที่เดินทางมาจากหลายเมือง และ

หลายประเทศตางเตรียมตัวเดินทางกลับบาน เราวางแผนจะขับรถจาก แซนแอนโตนีโอ
เชามืดวันอาทิตย เพื่อไปยังเมืองฟนิกซ รัฐแอริโซนา และคางคืนที่นั่น และเดินทางตอไปยัง
แคลิฟอรเนียในวันถัดไป เพื่อจะไปใหถึงบานในเย็นวันจันทร
 ก็เหมือนกับคนอ่ืนๆ เอเบลสามีของฉัน และฉันเองเก็บขาวของท่ีเปนของเรา ขณะ
ที่เอเบลขนของข้ึนรถ ฉันมองหากระเปาสตางคของฉันในกระเปาถือ ฉันรูสึกเปนกังวลเม่ือ
มองหาไมเห็น ฉันเฝาถามตนเองวา “ทําไมมันไมอยูในกระเปาถือของฉันนะ ฉันสงสัยวาแลว
มันจะหายไปไหน ฉันพยายามคิดยอนไปในหลายวันที่ผานมา ฉันไดใชเงินจากกระเปา
สตางคบางไหม” แตนึกยังไงก็นึกไมออก จากน้ันในชวงวางจากการประชุมฉันไปท่ีไหน
หรือเปลา หรือวาสามีหยิบกระเปาสตางคของฉันใสในกระเปาเอกสารของเขา แตก็หาแลว
หนึ่งรอบ..มันไมอยูที่นั่น ฉันหยิบกระเปาเอกสารมาหาดูอีกครั้ง แตกระเปาสตางคของฉัน
ก็ไมอยูที่นั่น พลันฉันนึกขึ้นไดวาระหวางที่มีการประชุมมีวันหนึ่งฉันรูสึกไมสบาย ฉันจึงไป
นอนที่โรงพยาบาลหน่ึงคืน
 จากหองที่เราพักระหวางการประชุมฉันโทรไปถามสามี ซึ่งขณะนี้กําลังรอฉันท่ีลาน
จอดรถวา “คุณไดหยิบกระเปาสตางคของฉันไปเก็บไวในกระเปาเอกสารของคุณหรือเปลา  
เพราะคืนท่ีรถพยาบาลมารับฉันไปที่โรงพยาบาล คุณก็เดินทางไปกับฉันดวย”
 สามตีอบวา “ผมใสกระเปาสตางคของคณุไวในกระเปาถอืของคณุ และนอนบนโซฟา
ของคนเฝาไขในคืนท่ีคุณถูกรับเปนคนไข” ฉันคนหาในกระเปาถือของฉันอีกรอบ ขณะท่ี
สามีก็คนหาในกระเปาเอกสารของเขาเชนกัน แตเราทั้งสองก็ไมพบเหมือนกัน ฉันรูสึกวิตก
เพราะบัตรกดเงินสด ใบขับขี่ และบัตรประกันสังคมตางก็อยูในกระเปาสตางค ความยุงยาก
กลายเปนภาพเคล่ือนไหวตอเน่ืองในสมองของฉัน อยางไรก็ดีเมื่อขนของข้ึนรถเสร็จ เราก็ได
กลาวลาเจาบานหญิงที่ใหการตอนรับเราดุจญาติพี่นอง.. แลวเราไดเดินทางออกจาก แซน 
แอนโตนีโอ โดยหวังวาเมื่อใครพบ หรือเก็บกระเปาสตางคของฉันได จะสงมันไปใหฉันที่บาน
 ขณะท่ีเดินทางโดยรถยนตสวนตัว ฉันไดอธิษฐานเม่ือไปถึงบาน ถาเปนไดขอให
กระเปาสตางคของฉันถูกสงคืนเปนพัสดุแลวเมื่อเราไปรับจดหมายท่ีที่ทําการไปรษณีย
หัวใจของฉันหลนลงไปที่ตาตุม ไมมีใครสงกระเปาสตางคที่หายไปใหฉัน “ฉันไดอธิษฐานวา 
“สิ่งน้ียากเกินไปสําหรับพระองคไหม ที่จะชวยขาพระองคพบกระเปาสตางค หรือชวยให
ใครสักคนพบกระเปาใบนั้น และสงมาใหขาพระองค” กอนที่เราจะเริ่มขั้นตอนของภาระที่
นาเบื่อ คือแจงเอกสารที่สูญหายโดยเริ่มตนที่ธนาคาร สามีของฉันเปดกระเปาเอกสารของเขา 
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และคนหาในกระเปานั้นเปนรอบสุดทาย สามีอุทานออกมาอยางต่ืนเตนวา “ที่รักมันอยูตรง
นี้เอง!” น้ําเสียงของเขาส่ัน “เราไดมองหาในกระเปาเอกสารใบน้ีถึงหารอบเชียวนะ” เราใช
ดวงตาสองคู มือสองคู และคนหาอยางละเอียดแตไมพบอะไร ตอนนี้พระเจาไดทรงตอบคํา
อธษิฐานของเราแลว เปลาเลย พระองคไมไดชวยเราทนัททีนัใด แตในเวลาทีเ่หมาะสม ในเวลา
ของพระองค ไมมีสิ่งใดที่ยากเกินไปสําหรับองคพระผูเปนเจา

โอฟเลีย เอ. พางัน                                     
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21 มกราคม
ดอกไมในสวนของพระเจา

 “ตนหญาก็เหี่ยวแหง และดอกไมก็รวงโรย แตพระวจนะพระเจาของเราจะยั่งยืนเปน
นิตย”(อิสยาห 40:8)

 เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียคือ กรุงแคนเบอรา มีเทศกาลแสดงดอกไมที่
ยิ่งใหญสองชนิด ซึ่งถูกเรียกวา “ทิวลิปท็อป” และอีกชนิดคือ “ฟลอริเอด” ฉันมี

สิทธิพิเศษไดไปเขาชมการแสดงดอกไมทั้งสองชนิดนี้ ซึ่งไดสรางความอัศจรรยใจในทุง
ดอกไม ทั้งไดสองกลองคาไลโดสโคป (กลองสลับลาย) เพื่อดูสีของดอกไม และสีของเกสร
ของพวกมัน ดอกไมทั้งสองชนิดสงกล่ินหอมอบอวลไปไกลหลายกิโลเมตร ผูดูแลสวนดอกไม
ทั้งสองชนิดตองใชเมล็ด และกระเปาะเมล็ดจํานวนหลายแสนหวานลงบนพ้ืนดิน ในรูปแบบ
ของดอกสีตางๆ เปนลายทับซอนกันอยางมีสัดสวนหลากหลาย ฉันไดเห็นพ้ืนที่สวนท่ีใช
พันธุที่เปนตนเล็กกวา เพื่อปกคลุมพื้นดิน ดอกของตนดอกไมตนที่สูงกวาจะโผลขึ้นมา
ระหวางลําตนท่ีต่ํากวา ตนดอกแพนซ่ี และดอกเดซ่ีหันดอกของพวกมันไปทางดวงอาทิตย 
เปนการแสดงความมปีระสทิธภิาพวาพวกมนักาํลังทาํหนาทีข่องพวกมนัเองเพือ่แบงปนพระสริิ
ของพระเจา ฉันจินตนาการวา คนสวนหลายคนจะตองทํางานเต็มเวลา ไมเพียงปลูก ดูแล 
ใหปุย ใหน้ํา กําจัดศัตรูพืช ที่สําคัญอีกอยางคือ จะตองคอยกําจัดตนดอกไมที่เริ่มเหี่ยวแหง
ออกไป ฉันคาดวาหลังจากนั้น เหลาคนงานผูดูแลสวนดอกไม จะตองเร่ิมวงจรการปลูกรอบ
ใหม ดวยการเตรียมดินเพ่ือการปลูกดอกไม สําหรับเทศกาลงานแสดงดอกไมรอบตอไป
 สวนคอืสถานทีส่าํหรบัปลกูพชืแตละชนดิทีพ่วกมนัสามารถเจรญิงอกงามขึน้  ชาวสวน
เตรยีมดนิ และปกปองพชืแตละชนิดจากศัตรพูชื และแนใจวาพวกมันไดรบัอาหาร และแสงแดด
ที่มันตองการ ผลที่ไดรับคือความงดงาม สีสันหลากหลาย และสงกล่ินหอม ทําใหผูคนรูสึก
ชื่นชมยินดี
 ฉันเชื่อคําวาสวน มีความหมายเชิงสัญลักษณเชนเดียวกับ “การที่คริสตจักรมีความ
จุดประสงคเพื่อดําเนินการอยางไร” คริสตจักรเหมือนกับสวนคือ เปนสถานที่ที่แตละคนทํา
งานรวมกันเพ่ือถวายพระสิริแดพระเจา และเพ่ือการดีทั้งปวง เปนสถานท่ีที่แตละคนสามารถ
เติบโต เพราะทุกคนมีชีวิตภายในสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย และไดรับการเลี้ยงดูฝายจิตวิญญาณ 
เราแตละคนสามารถมีสวนในการงานท่ีเปนประโยชนตอคนอื่น (ดู โคโลสี 3:16, 17) ตนพืช
ที่ไดรับการดูแลอยางดี ก็เชนเดียวกันกับผูเชื่อในคริสตจักรเติบโตขึ้น ในสิ่งแวดลอมเพื่อ
สุขภาพดี ยอมเปนเหมือนดอกไมที่สงกลิ่นหอม ซึ่งเชิญชวนคนอื่นๆ ใหมาหาพระเจาโดย
การสําแดงความงามแหงความรักของพระองคใหประจักษ 
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 พระเจาทรงเนรมิตสรางสวนสวยงาม และสมบูรณพรอมสําหรับเปนบานของอาดัม
และเอวา มันจะตองเปนสวนที่สวยงาม นารัก แตความบาปไดทําลายมันไป ดวยความรัก
ของพระเจา พระองคทรงปลอยบางสวนใหเหลืออยู เพื่อเราจะไดรูสึกชื่นชม สิ่งเหลานั้นได
คอยเตือนใจเราถึงฤทธิ์อํานาจแหงการทรงสรางท่ียิ่งใหญ เราทราบดวยวาในที่สุดพระเจาจะ
ทรงเนรมิตสรางโลกนี้ขึ้นใหม พรอมกับสวนเอเดนแหงใหมเพื่อใหเปนบานของพวกเราตลอด
ชั่วนิรันดร

ลีน เวลค แซนดี้                                     
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22 มกราคม
ขอทรงใชขาพระองคเถิด

 “และขาพเจาไดยินพระสุรเสียงขององคเจานายตรัสวา เราจะใชผูใดไป และผูใดจะ
ไปแทนพวกเรา แลวขาพเจาทูลวา ขาพระองคอยูนี่ ขอทรงใชขาพระองคเถิด” (อิสยาห 6:8)
         “ขาแตพระเจา ขอทรงเนรมิตสรางใจสะอาดในขาพระองค  และขอทรงสรางจิตใจหนัก
แนนขึ้นใหมภายในขาพระองค”(สดุดี 51:7, 10)

 มีกี่ครั้งเรารูสึกวาเราไมสะอาด เราตระหนักไหมวาเราเปนคนบาป และมีกี่ครั้งที่
เราเช่ือวา เราไดทําความบาปท่ีไมสามารถใหอภัยได 

 ผูเผยพระวจนะอิสยาหแบงปนเก่ียวกบันิมติ ซึง่ทานไดมองเหน็องคพระผูเปนเจาทรง
นั่งบนบัลลังกสูงใหญแวดลอมดวยบรรดาทูตสวรรค ฉลองพระองคเต็มพระวิหาร พระสุรเสียง
ของพระองคทําใหฐานของพระวิหารส่ันสะเทือน สิ่งที่ทานอิสยาหเห็นทําใหทานรูสึกเกรงกลัว 
จนทานอุทานออกมาวา “วิบัติแกขาพเจา เพราะวาขาพเจาพินาศแลว เพราะขาพเจาเปนคน
ริมฝปากไมสะอาด และขาพเจาอยูทามกลางชนชาติที่ริมฝปากไมสะอาด แตดวงตาของ
ขาพเจาไดเห็นกษัตริยคือพระยาหเวหจอมทัพ” (อิสยาห 6:5) ทานอิสยาหตระหนักถึงความ
ไมบรสิทุธิข์องทาน ทานไมชอบธรรมเพยีงพอจะอยูตอพระพกัตรพระผูสราง อยางไรกด็เีพราะ
พระคุณของพระเจา ทูตสวรรคองคหน่ึงไดบินไปที่แทนบูชา ใชคีมคีบถานท่ีกําลังลุกแดงกอน
หนึ่งแลวนํามาท่ีผูเผยพระวจนะ
 ฉันตองการขยายภาพตรงน้ีในรายละเอียด เหตุใดทูตสวรรคจึงไมหยิบกอนไฟแดง
ดวยมือเปลาของทาน เหตุผลงายๆ อาจเปนเพราะไฟจะไหมมือของทาน ดังนั้นทูตสวรรค
จึงใชคีมคีบถานไฟแดง เพราะถามีใครตองถูกไฟไหมนั่นหมายถึงเกิดการเจ็บปวดขึ้น เราทุก
คนทราบ จากการที่ทูตสวรรคไดใหคําอธิบายวา “นี่แนะส่ิงนี้ไดแตะตองริมฝปากของเจาแลว 
ความผิดของเจาก็ถูกขจัด และบาปของเจาก็ไดรับการลบลาง” 
 สิ่งน้ีทําใหฉันคิดถึงความเจ็บปวดท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของเรา และเราไมเขาใจวาความ
เจ็บปวดเกิดขึ้นเพราะถานไฟไดชําระเราใหสะอาด ขณะเดียวกันไดทําใหอุปนิสัยของเราได
รับการเสริมสรางข้ึน ซึ่งก็เหมือนการชําระทองคําใหสะอาด ซึ่งทําไดดวยการใชไฟ เราได
มองเห็นพระเมตตาของพระเจาจากการท่ีทรงอนุญาตใหความยากลําบากเกิดขึน้กบัเราในบาง
เวลา ก็เพื่อใหเราเติบโตขึ้นในพระองคนั่นเอง
 เม่ือเราไดรับการชําระดวยพระเมตตา และการใหอภัยบาปแกเราดังที่ไดทํากับทาน
อิสยาห  ซึ่งทําใหเราพรอมสําหรับการทรงเรียกของพระเจาวา “เราจะใชผูใดไป” และผูใดจะ
ไปแทนพวกเรา แลวขาพเจาทูลวา “ขาพเจาอยูนี่ ขอทรงใชขาพระองค เถิด!” (อิสยาห 6:8)

เซซิเลีย แนนนิ                                     
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23 มกราคม
ผูวางแผน

 “คือใหซาบซึ้งในความรักของพระคริสตซึ่งเกินความรู เพื่อพวกทานจะไดรับความ
บริบูรณของพระเจาอยางเต็มเปยม ขอใหพระเกียรติมีแดพระองคผูทรงสามารถทําทุกส่ิงได
มากยิ่งกวาท่ีเราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทํากิจอยูภายในเรา” (เอเฟซัส 3:19, 20)

 สิ่งท่ีฉันพบวายากในชวงการแพรระบาดของโควิด 19 คือไมสามารถวางแผนลวง
หนาได ฉนัเปนนกัวางแผน! ฉนัวางแผนไววาอยางไร และเม่ือไรท่ีจะทําสิง่ตางๆ 

ดังนั้นฉันทราบวามีอะไรจะเกิดขึ้นในวันตอไปหรือแมแตในชั่วโมงขางหนา แตในสถานการณ
เชนนี้ บอยคร้ังมันกลายเปนเรื่องยากที่จะทราบวามีอะไรกําลังจะเกิดขึ้นในวันถัดไป หรือแม
แตในชั่วโมงตอไป ฉันชอบท่ีจะเปนผูควบคุมบางสิ่ง ฉันตองการเพียงมีแผนการ!
 เชาวันน้ีฉันอานพระธรรมเอเฟซัส เขียนโดยอัครทูตเปาโล ซึ่งเขียนพระธรรมเลม
นี้ขณะที่เปนนักโทษในกรุงโรม ทานเปาโลเปนนักวางแผนคนหนึ่ง เคยทํางานในฐานะเปน
นายของตนเอง ที่จะเดินทางหรือทําสิ่งตางๆ ตามที่รูสึกวาไดรับการทรงนําโดยองคพระผู-
เปนเจา แตตอนน้ีทานถูกกักตัวในเรือนจํา ฉันคาดวาในบางเวลาทานคงจะนึกสงสัยวามีอะไร
ผิดพลาดในแผนของทาน อยางไรก็ดี ทานเปาโลเรียนรูวาแผนการนั้นเปนขององคพระผูเปน
เจา และพระองคเปดเผยแผนนั้นใหแกทาน: “และในพระคริสตนั้น เราก็ไดรับการทรงเลือก
ดวย คือถูกกําหนดไวลวงหนาตามพระเจตนารมณของพระเจาผูทรงทํากิจทุกอยางตาม
พระดําริแหงพระทัยของพระองค” (เอเฟซัส 1:11) คุณเขาใจพระคัมภีรขอนี้ไหม พระเจาทรง
ดําเนินการทุกอยางเพ่ือใหสอดคลองตามแผนการของพระองค! 
 เรื่องน้ีเตือนฉันใหนึกถึงตอนท่ีฉันชื่นชอบในพระธรรมเยเรมีย 29:11 ซึ่งกลาววา 
“พระยาหเวหตรัสวา เพราะเรารูแผนงานท่ีเรามีไวสําหรับพวกเจา เปนแผนงานเพ่ือ
สวัสดิภาพ ไมใชเพื่อทํารายเจา เพื่อจะใหอนาคตและความหวังแกเจา” กษัตริยดาวิดทราบ
วา องคพระผูเปนเจาทรงเปนนักวางแผน และไดเขียนไววา “พระยาหเวหจะทรงใหพระ
ประสงคของพระองคสําเร็จเพ่ือขาพระองค” (สดุดี 138:8)
 ไมวาคุณจะอยู ณ ที่ใดในเวลาน้ี อาจเปนการยากที่จะวางแผนเกี่ยวกับคุณ และอาจ
เปนการยากย่ิงกวาท่ีจะสังเกตเห็นแผนการ และพระประสงคในแผนการของพระเจา แตจง
มั่นใจวา พระองคทรงมีแผนเกี่ยวกับคุณ และพระองคทรงทําทุกส่ิงใหสอดคลองกับน้ําพระทัย
ของพระองค คุณสามารถไววางใจในพระเจา เพราะวาพระเจา “ทรงสามารถทําทุกสิ่งไดยิ่ง
กวาที่เราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทํากิจอยูภายในเรา” (คําอธิษฐานของทานเปาโลใน
พระธรรมเอเฟซัส 3:14-21)
 อัครทูลเปโตรเขียนวา “จงละความกังวลทุกอยางของพวกทานไวกับพระองค เพราะ
วาพระองคทรงหวงใยทานท้ังหลาย” (1 เปโตร 5:7) พระคัมภีรฉบับ เจ.บี. (J.B. Phillips 
Beautifully Translates) แปลขอพระคัมภีรขอนี้ไวอยางงดงามวา “พระองคทรงหวงใยคุณ
เปนการสวนพระองค” ดังน้ันอยาลังเลที่จะมอบสิ่งท้ังหมด ไมวาจะเปนความกลัว ความ
กังวลใจ และความทุกขใจไวกับพระเจา พระองคทรงหวงใยคุณเปนสวนพระองค         

เมียรนา แอล. ฮันนา
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24 มกราคม
การเลือกชีวิตที่ครบบริบูรณ

 “เรามาเพ่ือพวกเขาจะไดชีวิต และจะไดอยางครบบริบูรณ” (ยอหน 10:10)

 ในฐานะเปนนักการศึกษา ฉันรูสึกประหลาดใจเสมอวา นักศึกษาท้ังหลายเรียนรู
บทเรียนชีวิตอยางไร ฉันเปนครูเกือบสิบหาปที่ผานมา และฉันปราศจากความ

ลมเหลว ฉันพบวา มักจะมีนักเรียนคนหน่ึงเสมอท่ีทําการตัดสินใจในส่ิงที่เธอหรือเขาไมได
สนใจมากที่สุด
 ไมกี่ปที่ผานมา ขณะที่ทํางานในโรงเรียนมัธยมตน เรามีนักเรียนคนหนึ่งมีปญหา
ดานพฤตกิรรม เขาจะสรางปญหาใหกบัโรงเรยีนหลายครัง้ ดเูหมือนเขาจะไมไดเรยีนรูบทเรยีน 
ถาเขาไมกระโดดเรียน ก็จะไปสูบบุหรี่หลังโรงเรียน เขามักจะชกตอยกับเพื่อนในชั้น ตอมาเขา
ถูกลงโทษใหพักการเรียนหน่ึงครั้งตอสัปดาห จากความผิดเดิมๆ มารดาของเด็กคนนี้กลาว
หาวาทางโรงเรียนพยายามจับผิดลูกชายของเขา เมื่อนักเรียนคนนี้ถูกพักการเรียนสิบครั้ง ครู
ผูชายคนหน่ึงตัดสินใจไปเย่ียมเขาท่ีบานเพื่อพูดคุยกับเขา โดยครูหวังวาจะเสริมสรางความ
สัมพันธกับนักเรียน และสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นกับชีวิตของเด็กคนนี้ อยางไรก็ดี เด็ก
คนนีป้ฏเิสธทีจ่ะพูดคยุดวย และแมของเดก็ขอใหครกูลบัไป ครคูนนัน้รูสกึผดิหวงั และเจบ็ปวด 
บอยครั้งเราทําอยางเดียวกันกับพระเจา พระองคทรงเสนอความรอดใหกับเราอยางตอเนื่อง 
กระนั้นเราปฏิเสธท่ีจะพูดคุยกับพระองค เราวิ่งหนีตลอดท้ังวัน และไมเคยขอบพระคุณ
พระองคสาํหรบัชวีติของเรา  เราตัดสนิใจโดยปราศจากการทูลถามพระองค  เราปฏิเสธจะรบัเอา
พระคุณ และพระเมตตาของพระองค เราคงดําเนินชีวิตตอไปอยางนี้จนกระทั่งมีสิ่งเลวราย
เกิดขึ้น กระน้ันพระเจาทรงตรัสวา “ลูกท้ังหลายเอย บัดน้ีจงฟงขาพเจา คนท้ังหลายท่ีรักษา
ทางของขาพเจาก็เปนสุข” (สุภาษิต 8:32) 
 ถาเราเลือกที่จะไมติดตามวิถีของพระเจา เทากับเรากําลังเลือกที่จะดําเนินชีวิตโดย
ปราศจากความชื่นชมยินดี
 ในชวงท่ีโรงเรียนหยุดฤดูใบไมผลิ เด็กคนเดียวกันนี้ไดหยิบปนท่ีบรรจุกระสุนไวขึ้น
มาเลน ในนาทีนั้นอุบัติเหตุอันแสนเศราไดเกิดข้ึน เขายิงตัวเองตอหนาเพ่ือนๆ ทั้งหมดของ
เขา ในขณะที่ชีวิตของเขาจบลงอยางนาเศรา เพ่ือนๆ ที่เห็นเหตกุารณก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไป
ตลอดกาล ผมไดถูกเปลี่ยนแปลง ผมยังจําไดวาตอนไปงานศพผูตายก็ไดยินแมของผูตายพูด
วา “ไมมีใครสามารถชวยลูกชายของฉันได”
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 คําอธิษฐานของฉันในวันนี้มีวา เราไมจําเปนตองพบกับเรื่องเศราสลดกอนที่จะได
เรียนรูวาพระเจาทรงประทานความชื่นชมยินดีให ฉันหวังท่ีจะแสวงหาพระพักตร และไว
วางใจในพระวจนะของพระองค เพราะพระองคทรงเสนอชีวิตที่ครบบริบูรณใหกับเรา ถาเรา
จะเพียงทูลขอพระองค พระองคทรงรักเราดวยความรักอันยั่งยืนชั่วนิรันดร ฉันอธิษฐานใน
แตละวัน ใหเราเลือกการดําเนินชีวิตกับพระเจา
 เราไดเรียนบทเรียนแลว                                                                                                              

พัวลา แซนเดอร แบล็คเวลล
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25 มกราคม
ติดอยูในโคลน

 “พระองคทรงทําใหน้ําพุพลุงขึ้นมาในหุบเขา น้ํานั้นก็ไหลไปตามหวางเขา” (สดุดี 
104:10)

 สถานท่ีพักผอนชวงฤดูรอนของฉัน คือการน่ังเรือยางลองไปตามแมน้ํากับกลุม
เพื่อนๆ ในคริสตจักร เราเชาบานสําหรับสองถึงสามคืน วางแผนการทําอาหาร 

และเก็บกระเปา จากน้ันเราก็ออกไปน่ังเรือยาง ลองไปตามแมน้ําพรอมแสงแดดออนๆ กระแส
น้ําจะพาเราไหลไปตามน้ํา บางครั้งเราตองพายเรือออกหางจากกิ่งไม และพุมไมที่โผลมา
จากนํ้า
 มีอยูปหน่ึง ฉันคนพบวา การที่เราเดินลุยไปในน้ําและปลอยตัวไปตามน้ํา เปนเรื่อง
งายกวาการพายเรือหลบก่ิงไมหรือพุมไม หลังจากนั้นฉันเดินลงไปลุยน้ําแลวลอยคอไปในท่ี
ที่ตางๆ บางทีฉันก็ชวนเพื่อนไปดวยกัน บางครั้งเราเอาเชือกผูกตอกันเปนรถไฟ แลวลุยไป
ตามน้ําดวยกัน บางครั้งฉันก็ชนกับรากตนไมใหญหรือหิน แตโดยรวมแลวฉันสนุกมาก และ
เปนการออกกําลังกายที่ดี
 อยางไรก็ตาม ฉันพึ่งพบวาการเดินลุยนํ้ามีความเสี่ยงตอการ “ติดกับ” มากทีเดียว 
การเดินนั้นเทาทั้งสองขางของฉันสะดุดกับกอหญา หรือพืชใตน้ํา ตอมาอีกไมกี่สิบเมตร เทา
ทั้งสองขางของฉันย่ําลงบนโคลนใตน้ํา โคลนลึกถึงเขา ฉันกาวขาไมออก กระแสน้ําเชี่ยวทําให
ฉันลื่นลมลง ฉันตกใจและดิ้นจนหลุดจากโคลน กอนที่ตัวฉันจะจมลงใตพื้นของแมน้ํา  
 ประสบการณครั้งนี้ทําใหฉันไดคิดวาศัตรูฝายวิญญาณของเราก็เชนกัน มันวาง
กับดัก ดึงเราใหจมลงไปเหมือนการจมนํ้าไปกับมัน อยางเชนมันลากเราใหจมลงดวยการ
ทดลองใหเราทําบาป มันตองการใหเราไมอาจยืนหยัดในพระเยซูได เพราะเรา “ติดกับ” อยู
ในโคลนใตน้ํา แตยังมีบางส่ิงเขมแข็งกวาการลากเราใหจมลงไปฝายจิตวิญญาณ! คืออํานาจ
ของนํ้าแหงชีวิตจากการท่ีเราพํานักในพระคริสต ซึ่งจะชวยยกเราเหนือการทดลองของศัตรู 
และนําเราจนพนการทดลองน้ันๆ อนึ่งกระแสสะอาดแหงความจริง และพละกําลังซึ่งเราจะพบ
ไดในพระวจนะของพระเจาจะชวยใหเรามีพลังหลุดพนออกมาได
 กระแสน้าํพพุลุงขึน้จนเปนฟอง สะอาด และพดัพาเอาสิง่ไมสะอาดออกไป น้าํพสุะอาด
ดับความกระหายใหกําลังแกผูเหน็ดเหนื่อย และการถูกทดลอง พระเจาทรงจัดหาแมน้ําฝาย
จิตวิญญาณ และนํ้าพุไวถูกที่ถูกทาง ซึ่งปรุงรสใหกับชีวิตของเรา สําหรับเหตุผลที่ถูกตอง 
พระเยซูทรงตรัสวา เหลาผูที่เชื่อ และไววางใจในพระองค พวกเขาจะมีประสบการณ น้ําพุ
แหงชีวิต “แมน้ําท่ีมีน้ําดํารงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในคนนั้น” (ยอหน 7:38)
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 เมื่อชีวิตของคุณเริ่มรูสึกเหมือนกับเนินเขาท่ีเต็มไปดวยฝุน จงสะทอนน้ําพุสดชื่น
ออกมา น้ําพุที่ไหลออกมาจากภายใน เชนน้ันจงด่ืมนํ้าพุแหงชีวิตอยางเต็มที่ ซึ่งคุณทั้งหลาย
จะพบกับความจริง การปลอบประโลม และพระสัญญาจากพระวจนะของพระเจา จงให
กระแสน้ํานําคุณออกจากจุดที่คุณติดอยูกับโคลนตมน้ัน

ซินดี้ วูดส 
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26 มกราคม
วาระสุดทายอยูใกลเพียงใด

 “คนที่วางใจในพระยาหเวหยอมไดรับพระพร คือผูที่ความวางใจของเขาอยูใน
พระยาหเวห” (เยเรมีย 17:7)

 เดโบราหไดเขารวมประชุมเก่ียวกับคําพยากรณในพระคัมภีร ที่สามีของฉันเปน
ผูบรรยายในรัฐเท็กซัส เธอเปนสตรีผูมีสวนรวมในกิจกรรมหลายอยาง เพื่อน

บานของเธอ และเพื่อนสนิทอีกคนรูสึกไมพอใจท่ีพวกเขามีเรื่องขัดใจกัน ดังนั้นเดโบราหได
เชิญแคธีมารวมฟงในการประชุมกับเธอ หัวขอที่สี่ของการประชุมคือ “วาระสุดทายอยูใกล
เพียงใด” ในตอนสรุปของการประชุม ผูเขารวมในการประชุมถูกขอใหยกมือขึ้นตอนรับ
พระเยซู และเตรียมตัวพรอมสําหรับการเสด็จกลับมาของพระองค แคธีกับอีกหลายคนยอม
รับการเชื้อเชิญนั้น
 ขณะทีแ่คธเีดนิทางกลับบาน  ซึง่เปนอพาธตเมนต  แคธมีสีนัตสิขุทีไ่ดคนืดกีบัเดโบราห 
และไดอุทิศถวายชีวิตใหพระคริสต “ฉันตองการกลับไปฟงอีกครั้งในคืนพรุงนี้” เธอบอกกับ
เดโบราห ในวันตอมาเดโบราหโทรถึงแคธี ไมมีการตอบรับ และแคธีไมไดออกมาเปดประตู
เม่ือเดโบราหแวะมาเพื่อชวนใหเธอขึ้นรถไปในการประชุมดวยกัน... ในเย็นวันศุกร เดโบราห
ไดเห็นรถของตํารวจมาจอดใกลๆ อพาธตเมนตของแคธี ไมนานเธอไดทราบวาเพื่อนรักของ
เธอไดตายไปขณะที่นอนหลับในตอนกลางคืนหลังจากท่ีไดไปเขารวมประชุม และไดอุทิศ
ถวายตัวอีกครั้งหน่ึงแดพระเจาเพียงวันเดียว
 ในพธีรีะลกึถงึแคธผีูไดนอนหลบัในพระครสิต  เดโบราหไดเปนพยานใหกบัครอบครวั
ของแคธีเกี่ยวกับคืนสุดทายที่เธอและแคธีไดไปรวมประชุมทางศาสนาดวยกัน และแคธีได
ถวายชีวิตจิตใจแดพระเจาหลังจากที่ไดเหินหางจากพระองคไปนาน คําพยานนี้ไดหนุนใจ
พวกญาติๆ ใหเตรียมตัวพรอมที่จะใชชีวิตชั่วนิรันดรกับพระเยซู หลังจากพิธีศพของแคธี 
ครอบครัวไดบอกกับพวกเราวา ขอบคุณที่ไดยินเรื่องราวการอุทิศถวายตัวของแคธีอีกครั้ง
 พวกเราไมเคยทราบวาเราแตละคนจะหายใจเฮือกสุดทายเมื่อไร แตสําหรับแคธี
ขณะน้ีไดนอนหลับในพระคริสต เมื่อแคธีเปดตาอีกคร้ังหน่ึง เธอจะไดเห็นพระพักตรของ
พระเยซู! พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:16, 17 เตือนใจเราวา “คือวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จ
มาจากสวรรคดวยพระดํารัสสั่ง ดวยเสียงเรียกของหัวหนาทูตสวรรค และดวยเสียงแตรของ
พระเจา และทุกคนที่ตายแลวในพระคริสตจะเปนขึ้นมากอน หลังจากนั้นพระเจาจะทรงรับ
พวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยูขึ้นไปในเมฆพรอมกับคนเหลานั้น และจะไดพบองคพระผูเปนเจาใน
ฟาอากาศ อยางน้ันแหละ เราก็จะอยูกับองคพระผูเปนเจาเปนนิตย” 
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 ไมมีใครสามารถตอบคําถามไดตรงๆ ตอคําถามที่วา “วาระสุดทายอยูใกลเพียงใด” 
แตกษัตริยดาวิดไดพูดเกี่ยวกับพระเจา ซึ่งใหความมั่นใจ และปลอบประโลมแกเรา กษัตริย
ดาวิดกลาววา...
 “พระองคทรงเปนท่ีกาํบงั และเปนโลของขาพระองค ขาพระองคหวงัในพระวจนะของ
พระองค” (สดุดี 119:114)

ริตา เคย สตีเวนส                                     
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27 มกราคม
อัครทูตของพระเยซู

 “พระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกคร้ังหน่ึงวา เราเปนความสวางของโลก คนท่ีตามเรา
มาจะไมตองเดินในความมืด แตจะมีความสวางแหงชีวิต” (ยอหน 8:12)

 เลวี มัทธิว รูสึกในเชาวันนั้นวาเขาจิตตก เขาทราบวามีคนไมนอยไมมีเงินจายคา
ภาษี ซึ่งเขาจําเปนตองเก็บใหได มันเปนมาอยางนี้ทุกวัน เขาไมใสใจนักถาคน

พวกนั้นพยายามหาทางหลบเลี่ยงไมพบเขา หรือแมแตคนเหลานั้นจะเรียกชื่อเขาอยางนา
รังเกียจตางๆ ลับหลัง แตเม่ือพวกเขาไมสามารถจายไดจริงๆ เขารูสึกเสียใจดวย บางทีเขามี
ความคิดวา เขาควรจะหางานอยางอื่นทํา
 แลววันหน่ึงพระเยซูทรงเสด็จผานมา มัทธิวไดยินเรื่องเกี่ยวกับพระองค และพันธกิจ
ของพระองคมากอน เขาทราบวาพระองคทรงมีปฏิกิริยาตอคนเหลานั้น ซึ่งอยูในสงัคมชั้นลาง
อยางไร แตเขาไมเคยคิดวาพระเยซูทรงเขามาในโลกใบน้ี ซึ่งมีการเก็บภาษี มัทธิวเคย
สังเกตขณะที่พระเยซูทรงใชเวลากับบุคคลในแวดวงศาสนา ทรงเสด็จไปสั่งสอนฝูงชนตาม
แนวชายหาด และเสด็จเขามาใกลเมืองที่เขาอยูทุกที พระองคทรงหยุดที่นั่น ที่นี่ตามรายทาง
ดูแลผูตกทุกขไดยาก และทรงรักษาโรค ทรงใสพระทัยแมเด็กสักคนหนึ่ง ทรงเผยยิ้มกับผูคน
ที่เดินผานไปมา มัทธิวเปลี่ยนความคิดจากความนาอับอายในอาชีพของเขา และคิดเอาเองวา 
บางทีพ่ระองคจะทรงทราบวาเขาตองทาํงานเล้ียงชีพ  บางทพีระองคอาจไดเหน็หรอืไดยนิวาเขา
กําลังโกงพวกคนยากจน นั่นคือสาเหตุที่พระองคกําลังเสด็จมาพบเขา คนเก็บภาษีที่ผูคน
เกลียดชัง อาจจะทรงกลาวประณาม...หรือวาอาจมีคนใหมที่ตองการตําแหนงของเขา
 พลันมัทธิวสังเกตวามีชายหลายคนเดินแวดลอมพระเยซูมา ตอนนี้เขาจําไดวา 
พระองคทรงตั้งกลุมผูชวยขึ้นมาชวยงาน มัทธิวคิดวา บางทีเขาตองการจะเขารวมกับกลุมผู
ติดตามพระองค เปนไปไดไหม เปนสิ่งที่ใจจริงของเขาตองการที่จะทําไหม
 พระเยซูทรงเสด็จมายืนขางมัทธิว และมองตรงไปที่ดวงตาของเขา และกลาวอยาง
กรุณาวา “จงตามเรามา” มัทธิวคนท่ีมีใจละโมบ เปนคนเก็บภาษีที่ไมสัตยซื่อไดยืนขึ้น และ
เดินออกมาจากโตะเก็บภาษี เขารวมกับกลุมผูติดตามพระเยซู นับแตวันนั้น มัทธิวไมเคยมอง
ยอนกลับ หรือมีคําถามใดๆ ตอนน้ีเขาคืออัตรทูตคนหน่ึง เปนศิษยใกลชิดคอยติดตาม และ
เปนสหายคนหน่ึงของพระเยซู! ไมมีแมครั้งเดียวท่ีมัทธิวถูกประณาม หรือถูกเหยียดหยาม 
ถูกกลาวหา หรือไดรับการเกลียดชัง เพราะงานที่เขาทํา และไมมีอีกเลยที่มัทธิวจะคิดสงสัยวา 
พระเยซูเปนบุคคลประเภทใด พระองคทรงเปนแสงสวางของโลก ซึ่งนั่นหมายความวา มัทธิว
จะไมไดเดินในความมืดของชีวิตอีกตอไป
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 เพ่ือนๆ ในพระคริสต นั่นเปนประเภทของประสบการณที่คุณอยากจะมีใชไหม 
พระเยซูทรงเรียกคุณและคุณจะตอบวา “ใช องคพระผูเปนเจา คุณตองการความรักที่พระองค
เสนอ กฎระเบียบ การทรงนํา คุณตองการแสงสวางแหงชีวิต และพระเยซูทรงตรัสสัญญาวา 
“เราเปนความสวางของโลก คนท่ีตามเรามาจะไมตองเดินในความมืด แตจะมีความสวางแหง
ชีวิต” (ยอหน 8:12) มัทธิวทําการตัดสินใจ แตเราจะทําอะไร เมื่อพระเยซูสัมผัสดวงใจของ
เราดวยความรัก และพระเมตตากรุณา และพระองคทรงตรัสวา “จงตามเรามา”                                                                                                    

แครอล วิกกินส กิแกนเต
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28 มกราคม
เจาสาวมาแลว

 “ราชธิดาของกษัตริยประดับพระกายอยางโออาในหองของพระนาง ผาทรงของ
พระนางถักทอดวยทองคํา” (สดุดี 45:13)

 บางคร้ังเม่ือฉันมีงานประเภทไมตองใชความคิดมากนัก อยางเชน การรีดเสื้อผา 
ฉันจะชอบดูโทรทัศนไปดวย มีรายการหนึ่งที่ฉันดูและฟงเปนบางครั้งมีชื่อวา 

“พูดวาใชสําหรับเส้ือผา” รายการน้ีจะมีเจาสาวหลายคนมายังหองเส้ือสําหรับเจาสาว เพื่อ
เลือกชุดเจาสาวตามความฝนของพวกเธอ โดยปกติพวกเธอจะนําแม เพื่อนเจาสาว เพื่อนๆ  
หรือแมแตคุณพอของเจาสาวมาดวย บางคร้ังมีวาที่คุณแมของสามี และไมนาประหลาดใจท่ี
เจาบาวจะมาดวย ไมเพียงแตวาที่เจาสาวจะชอบชุด แตดูเหมือนเหลาผูติดตามดวย ส่ิงที่ทํา
ใหฉันรูสึกอัศจรรยใจคือราคาของชุดเจาสาว เจาสาวหลายคนเต็มใจจายหลายพันดอลลาร 
ฉันไดรับขอมูลวาชุดเจาสาวที่แพงท่ีสุดราคา 80,000,000 ดอลลาร และจากนั้นบางครั้ง
พวกเธอตองการชุดที่สองสําหรับงานเลี้ยง! ดูเหมือนไมมีขอจํากัด นอกจากนี้ฉันเห็นเจาสาว
บางคนตองการชุดพิเศษสําหรับงานแตงใตน้ํา หรือชายหาด พิธีแตงงานในโบสถใหญ หรือ
พระวิหาร หรือแมแตพิธีแตงงานดวยการกระโดดออกจากเครื่องบินดวยรมชูชีพ
 ทั้งหมดน้ีฉันรูสึกขอบคุณลูกสาวและลูกสะใภ ฉันไมทราบวาชุดแตงงานของเกเลอรี
ราคาเทาไร เพราะฉันไมมีสวนรวมในการจาย แตฉันทราบเจาสาวและลูกชายของฉันรอบ
คอบในการใชเงิน ลูกสาวของฉันคือ ริคกี้ เธอไปเลือกซื้อผาท่ีมีเนื้อผาและสีตามใจชอบ แลว
จางชางตัดชุดสําหรับการแตงงาน และใชเงินทั้งหมดไปไมเกิน 1,000 ดอลลาร อนึ่ง เธอ
เลือกจัดพิธีสมรสในตอนข้ึนปใหม ดังนั้นจึงสามารถใชตนคริสตมาสและเคร่ืองประดับครบ
ชุด ในเมื่อเธอไมชอบเคก งานเล้ียงจึงเสริฟ “ชินนามอนโรล” และเครื่องดื่มคือ “ชอคโกแลต
รอน” ในงานเล้ียงฉลองสมรส และทุกคนท่ีมาในงานก็ชื่นชอบ
 พระคัมภีรมีบันทึกเก่ียวกับพิธีสมรสอยูหลายตอน แตที่สําคัญที่สุดคือ การเปรียบ
เทียบพิธีสมรสกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู ซึ่งจะมาถึงในไมชา ฉันไดอานเกี่ยว
กับธรรมเนียมของพิธีสมรส เจาบาวและเจาสาวจะเขาสูพิธีหมั้นกันไวกอน แลวเจาบาวจะไป
สรางบานหลังหนึ่ง สวนเจาสาวจะอาศัยอยูกับพอและแมของเธอ ตอมาเมื่อเจาบาวสรางบาน
เสร็จ เขาและเจาสาวจะเขาสูพิธีสมรส...ใหคุณอานเรื่องพิธีสมรสที่มีหญิงสาวพรหมจารีย
สิบคนเขามาเปนเพ่ือนเจาสาวในพิธีสมรส (มัทธิว 25:1-13)
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 เจาบาวของเราคือ พระเยซู ไดจากไปเพื่อเตรียมบานใหเรา และพระองคจะเสด็จ
กลับมาในอีกไมนาน เพื่อจะรับเราผูเปนเจาสาวทั้งหลาย! “ขอใหเรายินดีและเปรมปรีดิ์ และ
ถวายพระเกียรติแดพระองค เพราะงานอภิเษกสมรสของพระเมษโปดกมาถึงแลว และเจาสาว
ของพระองคก็เตรียมตัวพรอมแลว” (วิวรณ 19:7)
 ชุดสําหรับใสเขาสูพิธีสมรส เราไมตองจายคาอะไร เพราะพระเยซูผูทรงเปนเจาบาว 
ไดจายคาแทนเราไปท้ังหมดแลว “เพราะวาทานท้ังหลายไดรับความรอดแลวดวยพระคุณ
ทางความเช่ือ ความรอดน้ีไมใชมาจากตัวทาน แตเปนของประทานจากพระเจา” (เอเฟซัส 2:8)  

อารดิส ดิกค สเตนบาคเคน
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29 มกราคม
ทําใหชัดเจน

 “เรารูวาเหตุการณทุกอยางรวมกันกอผลดีแกคนท่ีรักพระเจา คือแกคนท้ังหลายท่ี
พระองคทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค” (โรม 8:28)

 ลูกสาวของเราคือลิซา เธอรูสึกตื่นเตนที่กําลังจะมีลูกคนแรก แตตอมามันสิ้นสุด
ลงดวยการแทงโดยธรรมชาติ เธอรูสึกผิดหวังมาก อยางไรก็ตาม แพทยผูดูแล

  เธอสังเกตวาตอมไทรอยดของเธอดูเหมือนจะโตข้ึน และแนะนําใหเธอตรวจ 
และรับการวินิจฉัยจากแพทยเฉพาะทางอีกคนหนึ่ง และเธอทําตามคําแนะนํา แพทยเฉพาะ
ทางพบวาตอมไทรอยดโตขึ้น เพราะเธอเปนโรคมะเร็ง และมะเร็งเริ่มขยายไปยังตอมไทรอยด 
เรื่องน้ีหากเธอไมไดพบแพทยผูดูแลเรื่องการตั้งครรภ ซึ่งแพทยไดพบตอมไทรอยดโตขึ้น 
สิ่งตางๆ อาจแตกตางไปอยางส้ินเชิง สิ่งนี้ไดเกิดขึ้นเม่ือหลายปกอน ปจจุบันลิซามีสุขภาพดี
และมีลูกถึงสี่คน เธอทราบวาบางสิ่งเลวรายที่สุดใหกอผลดีกับคนที่รักพระองค
 สามีของฉันเปนศาสนาจารย เขาไดรับการเรียกใหไปเปนศิษยาภิบาลของคริสตจักร
ใหญแหงหน่ึงในพ้ืนท่ีทางตอนใตของรัฐลุยเซียนา ฉันและสามีตางยุงอยูกับการเตรียมยาย ซึ่ง
เปนการยายไปยังพื้นที่หางไกล เราจึงไมคอยใสใจกับขาวเรื่องพายุ ในวันอาทิตยหนึ่งเรา
ขับรถไปยังเมืองสลิเดลล รัฐลุยเซียนา มองหาบานท่ีมีคนจะขาย เราไดพบวาชาวเมืองกําลัง
เตรียมตัวสําหรับพายุเฮอริเคนแอนดรูว ตอนแรกเรารูสึกเสียอารมณที่เราหาบานที่ตองการ
ซื้อไดชาลง แตการท่ีชาวเมืองต่ืนตัวสําหรับพายุเฮอริเคน เราจึงมีเวลาท่ีจะขับรถยนตขึ้น
ลองตามถนนตางๆ ในเมืองสลิเดลล และเราไดพบบานหลังหนึ่งที่ติดปายขายไวที่ประตูรั้ว 
บานหลังนี้ตั้งอยูบนเนินสูงกวาบริเวณรอบๆ และอยูหางจากลําธารพอสมควร และที่สําคัญ
อยูใกลคริสตจักร 
 หลังจากพายุเฮอริเคนไดผานไป เราไดซือ้บานหลังนัน้ สองสามปตอมาเมืองสลิเดลล
ไดรับน้ําฝนเกือบ 30 นิ้วในเวลาสองวัน พื้นท่ีในตัวเมืองสวนใหญถูกน้ําทวม สวนบานของ
เราอยูบนพื้นท่ีสูงกวาน้ําไมทวมบริเวนบานของเรา แตมีน้ําทวมบริเวณบานเรือนที่ตั้งอยูลอม
รอบบานของเรา บานของเรายังแหง ถาไมเปนเพราะพายุเฮอริเคนแอนดรูว ทําใหเรามีเวลา 
ขับรถไปตามถนนสายตางๆ และไดพบพื้นที่สูงกวา ถาไมอยางนั้น ถาเปนพื้นที่อื่นบาน
เราคงถูกน้ําทวมเชนกัน เมื่อเรามองยอนไปในเวลาน้ัน พระเจาไดทรงทําใหบางส่ิงที่เลวราย 
กลายเปนพระพรสําหรับเรา
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 เร่ืองในพระคัมภีรที่ฉันชื่นชอบ คือเรื่องของโยเซฟในพระคัมภีรเดิม แทนที่โยเซฟได
รับความยากลําบากตองเสียใจกับการท่ีพวกพ่ีๆ ของเขาไดขายเขาใหไปเปนทาส (ปฐมกาล 
บทที่ 37-45) โยเซฟสามารถพูดกับพ่ีๆ ของเขาวา “แตเด๋ียวนี้อยาเสียใจไปเลย อยาโกรธ
ตัวเองท่ีขายฉันมาท่ีนี่ เพราะวาพระเจาทรงใชฉันใหมากอนหนาพวกพ่ี เพื่อจะไดชวยชีวิต” 
(ปฐมกาล 45:5) เราอาจไมเขาใจเหตุผลสําหรับหลายส่ิงหลายอยางท่ีเกิดข้ึนในชีวิตน้ี แต
เหมือนกับบทเพลงบทหน่ึงไดกลาวไว “คงมีสักวัน พระองคจะทํามันใหชัดเจนสําหรับฉัน” 
และฉันมองไปขางหนาสําหรับวันนั้น

ชารอน ออสเตอร
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30 มกราคม
เกือบผิดพลาดไป

 “นอกจากนั้นทานควรจะรูวานี่เปนเวลาท่ีควรต่ืนจากหลับแลว เพราะวาความรอด
ไดเขามาใกลกวาสมัยที่เราเริ่มเชื่อนั้น กลางคืนลวงไปมากแลว และรุงเชาก็ใกลเขามา ใหเรา
เลิกบรรดากิจการแหงความมืด และสวมเคร่ืองอาวุธแหงความสวาง” (โรม 13:11, 12)

 ลูกสาวของเราเคเซียและฉันกําลังจะเดินทางไปเกาะมารการิตา เราเปนสวนหน่ึงของ การทัศนศึกษาสําหรับนักเรียนภาษาสเปน ฉันไมไดเดินทางไปตาง
  ประเทศมาระยะหนึ่งแลว ฉันจึงรูสึกตื่นเตนที่จะไดเดินทางในครั้งนี้ ฉันทราบ
มาระยะหน่ึงแลววาหนังสือเดินทางของฉันหมดอายุ ฉันไมเพียงตองการตออายุหนังสือเดิน
ทางเทานั้น แตยังตองไดรับหนังสือเดินทางเลมใหมที่อานดวยเครื่องได กระนั้นฉันผลัดวัน
ประกันพรุงโดยคิดวา ฉันไมตองเดินทางไปท่ีไหนน่ี ฉันยังมีเวลา แตบัดนี้มันตองทําใหเสร็จ 
ดังนั้นฉันรวบรวมเอกสารของเรา กรอกแบบฟอรม และยื่นเอกสารใหเจาหนาที่ และคิดวา
ขั้นตอนตางๆ คงผานไปเหมือนลมพัดเบาๆ ผานตัวเราไป แตนาเสียดาย ฉันตองยื่นสําเนา
ใบหยาของฉันดวย ซึ่งฉันไดหาแลวแตไมพบ ฉันตองไปขอถายเอกสารใบหยาจากอดีตสามี
ของฉัน จากน้ันฉันตองยื่นเอกสารใหมถึง 2 รอบ
 คําใหการพรอมกับการยื่นเอกสารเพิ่มเติมอยางเปนลายลักษณอักษร ใชเวลาสอง
สัปดาห และเสียคาใชจายเการอยดอลลาร เจาหนาท่ีบอกใหฉันกลับไปในเชาวันจันทรเพื่อรับ
หนังสือเดินทาง แตวันจันทรตอนบายเปนเวลาข้ึนเครื่องเพื่อการเดินทาง! ฉันรูสึกเปนกังวล
มาก แมเราเดินทางไปถึงที่ทําการหนังสือเดินทางตั้งแต 6:00 น. ฉันรอเปนชั่วโมง นาที และ
แตละวินาทีที่ผานไป เราสงสัยวาจะไดรับหนังสือเดินทางทันเวลาเครื่องออกหรือไม เรารวม
กันอธิษฐาน และอธิษฐานเปนการสวนตัว นับตั้งแตความยุงยากอันเปนบททดสอบไดเร่ิมขึ้น 
ในที่สุด ประมาณ 10:00 น. เจาหนาที่เรียกฉันใหไปรับหนังสือเดินทาง เรารีบเดินทางไป
สนามบินทันที และไปถึงขณะที่ลูกทีมคนอื่นๆ กําลังเช็คประเปาเดินทาง เราขึ้นเครื่อง และ
เราสามารถชื่นชมยินดีหนึ่งสัปดาหในเกาะมารการิตาพรอมกับคนอื่นๆ
 ผานการมีประสบการณครั้งน้ี (กับทุกส่ิงทุกอยาง) นับเปนบทเรียนท่ีใหความคิด
ดานจิตวิญญาณอยางลงตัว ฉันไดรับการเตือนเรื่องของเวลาที่เรามีชีวิตอยู ในปจจุบันเรา
ตางกําลังเตรียมตัวเพ่ือการเดินทางไปสวรรค ดูเหมือนเรามีเวลาอยูมากในโลกน้ีที่จะไดรับ
หนังสือเดินทางฝายจิตวิญญาณ แตความเปนจริงเรามีเวลาไมมากอยางที่คิด เวลาเดียวที่เรา
มีคือ “เดี๋ยวนี้”  วันนี้ ฉันเกือบสูญเสียโอกาสที่จะไดบินรวมกับลูกสาว และลูกทีมคนอื่นๆ 
เพราะการผลัดวันประกันพรุงของฉัน... จะมีอะไรเกิดขึ้นถาฉันคอยแตถวงเวลาเกี่ยวกับเรื่อง
ความรอดของฉัน 
 ฉันจะพรอมไหม แลวคุณละพรอมหรือยัง
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31 มกราคม
ขอพระคัมภีรที่เศราใจ!

 “พระยาหเวหพระเจาทรงทําเส้ือดวยหนังสัตวใหอาดัม และภรรยาของเขาสวมปก
ปดกาย” (ปฐมกาล 3:21)

 พระธรรมปฐมกาล 3:21 ถือวาเปนขอพระคัมภีรที่เศราที่สุดขอหนึ่ง เศราเพราะ
คุณสามารถจินตนาการไดวาพระเจาจะทรงรูสึกอยางไร ที่พระองคตองฆาสัตว

ที่พระองคไดสรางข้ึน เพื่อนําเอาหนังของพวกมันมาทําเปนเคร่ืองปกปดรางกายใหกับมนุษย 
พระองคไดทรงสรางสัตวที่งดงามและแสนเชื่อง ทรงมองดูสายตาของพวกมันท่ีชีวิตของมัน
จะตองจบลง เพราะความบาปของอาดัมและเอวา ครั้งนี้ไดทําใหพระองคทรงเจ็บปวดเชนกัน
 ฉันทราบวา มันทําใหเรารูสึกเจ็บปวดเมื่อเราตองทําใหสัตวเลี้ยงที่เรารักนอนหลับ
ตลอดไปเพราะพวกมันปวยหนักหรืออายุมาก ซึ่งถาปลอยใหมีชีวิตอยูจะตองพบกับความยุง
ยากกอนที่จะตาย พูดถึงพระเจา แมพระองคจะทรงรูสึกเจ็บปวด พระองคยังทรงเต็มพระทัย 
เพื่อชวยอาดัมและเอวาใหมีเครื่องนุงหมหลังจากที่พวกเขาไดทําบาป
 ถามวากอนการทําบาป พวกเขาสวมใสอะไร ปฐมกาล 2:25 กลาววา “ผูชายและ
ภรรยาของเขาเปลือยกายอยูทั้งสองคนและไมอายกัน” 
 นักเขียนคนหนึ่งแบงปนวา “มนุษยที่ปราศจากบาปคูนี้มิไดสวมสิ่งใดปกปดรางกาย 
แตมีแสงรัศมีปกคลุมเขาไวเชนเดียวกับทูตสวรรค ตราบใดท่ีพวกเขายังดําเนินชีวิตโดยการ
เชื่อฟงพระเจา ความสวางอันเปนเสื้อคลุมนี้จะยังคงหอหุมเขาอยูเรื่อยไป” 3

 หนังสืออีกเลมโดยนักเขียนคนเดียวกัน กลาวบรรยายอยางละเอียดวา “แสงงดงาม
อันละมุนละไมของพระเจาลอมผูบริสุทธิ์ทั้งคู เสื้อคุลมแหงแสงสวางนี้เปนสัญลักษณเสื้อคลุม
ฝายจิตวิญญาณแหงความบริสุทธิ์ของสวรรค หากเขาทั้งสองยังคงความสัตยซื่อตอพระเจา 
แสงสวางน้ีจะหอมลอมเขาตลอดไป แตเมื่อบาปเขามา เขาท้ังสองถูกตัดขาดจากพระเจาและ
แสงที่หอมลอมเขาท้ังสองก็จากไป เขาจึงตกอยูในสภาพเปลอยกายและอับอายจึงนําใบมะเดื่อ
มาเย็บเปนเคร่ืองปกปดกายเพื่อทดแทนเส้ือผาแหงสวรรค” 4

 ดังน้ันเราเร่ิมมองเห็นชัดเจนถึงความเจ็บปวด ที่ความบาปของเราเปนสาเหตุทําให
พระเจาเจ็บปวด นับเปนพระคุณเหลือลนท่ีพระองคทรงใสพระทัยตอเราแตละคน ตอนนี้เปน
เวลานานกวา 6,000 ป นบัแตทรงเนรมติสรางโลก และโลกไดเปนเสนทางเขามาของความบาป 
และการที่พระเจาผูทรงสรางโลกทรงจัดหาเครื่องนุงหม และทรงเกื้อกูลชีวิตของมนุษย นับวา

3  เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนกับผูเผยพระวจนะ เลม 1, หนา 22
4  เอลเลน จี. ไวท, อุทาหรณจากคําสอนของพระคริสต, หนา 274


