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ตื น่ ขึ น้ มาสู่ ความงดงาม
เกี่ยวกับบทภาวนานี้
เพื่อให้มองเห็นพระเยซูด้วยใจที่รู้ว่าในระยะยาวแล้วว่าการมีชีวิตแบบของ
พระองค์เป็นชีวิตที่มีค่าควรแก่การมีชีวิตอยู่.เพื่อให้มองเห็นพระเยซูด้วยใจที่ไม่
เพียงแต่จะเชิ่อในพระองค์แต่ทีละเล็กละน้อยเราจะเริ่มเป็นผู้ที่แบกภาระให้แก่
กันและกันแห่งชีวิตที่มีการเยียวยาของพระองค์ จนกระทั่งเราจะกลาย เป็นผู้ที่
ได้รับการเยียวยาและทั้งร่างที่ครบถ้วนและเป็นชีวิตที่อยู่ภายในตัวเราเอง.
- เฟรเดอริค บุ๊คเนอร์

เฟรเดอริค บุ๊คเนอร์, เป็น
นักเขียนและศิษยาภิบาลนิกาย
เพรสไบทีเรียน, ซึ่งครั้งหนึ่งได้
เขียนเกี่ยวกับความจำเป็นที่ต้อง
เห็นด้วย “ตาใจ” – นั่นก็คือการ
มอง เห็นความงดงามและพระ
สัญญาของพระเจ้าที่เกินความ
สิ้นหวัง ท้อแท้ และ การผุพัง.

ดิวิน่า ซึ่งหมายถึง ในสายพระ พระธรรมสดุดี
เนตรพระเจ้า ซึ่งคล้ายคลึงกับ
การอ่านเรื่องพระเจ้าของนิกาย ต้องขอขอบคุณ คริน แวน
เบนเนดิค – ซึ่งจะใคร่ครวญ
ทาเทนโฮฟ เป็นอย่างมาก ที่ไม่
ข้อความหรือวลีในสายพระเนตร เพียงแต่เขียนบทภาวนานี้ แต่ยัง
พระเจ้า จะใช้รูปภาพเป็นจุดศูนย์ ได้เอื้อเฟื้อให้รูปภาพประกอบมา
รวมสำหรับการภาวนา ควบคู่ไป ด้วย เป็นความหวังใจของเราว่า
กับศิลปะในแต่ละอาทิตย์ที่จะ ในระหว่างเทศกาลมุ่งสู่ธรรมนี้
เป็นบทภาวนานำทางโดยชะลอ ท่านคงจะจะตื่นขึ้นเพื่อรับรู้ใหม่
บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่
ท่านให้ได้มองเห็นด้วยใจ ใน
เกี่ยวกับความงามของพระเจ้า
ธรรมนี้ เป็นโอกาสที่จะกระทำ ระหว่างสัปดาห์ การมุ่งไปยังวัน และการทรงสถิตของพระองค์
เช่นนั้นได้. ว่าทุกวันอาทิตย์ท่าน คืนพระชนม์ ยังคงสะท้อนให้เห็น
จะได้ถูกเชิญให้ปฏิบัติวินัย
ถึง ฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าและ ดอนน่า ฟริสค์เนคต์ แจ๊คสัน
ทางด้าน จิตวิญญาณของ วิซิโอ ความงดงามที่ได้บรรยายไว้ใน เพรสไบทีเรียนวันนี้

วันพุธขี้เถ้า, 6 มีนาคม .
พระบารมีของพระเจ้ามีอยู่ทุกแห่ง
“ข้าแต่พระเยโฮวาห์องค์เจ้านายของข้าพระองค์
ทั้งหลาย พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้ง
แผ่นดินโลก” - สดุดี 8:1 ก
พวกเราหลายคนในวันนี้ จะถูกทาขี้เถ้ารูปกางเขนที่
หน้าผาก พวกเราจะได้ยินวลีที่คุ้นหูที่ว่า จงจำไว้ว่า
เราเป็นธุลีและจะกลับไปเป็นธุลี เหมือนคำกล่าวใน
สมัยยุคกลางที่ว่า วัตถุเป็นของดูต่างหน้าของคนตาย

ในสายพระเนตรพระเจ้า
ข้อแนะนำบทภาวนา .
หายใจลึกและเข้าไปยังสุสาน
เราสังเกตเห็นอะไรก่อน?
มุ่งสนใจไปสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ
ของท่าน
เราเห็นอะไรด้วยหัวใจของท่าน?
อะไรที่งดงาม?
อะไรที่หวังใจ?
หลังจากนั้นอีก สองสามนาที
กวาดตาไปยังภาพทั้งหมด
เราเห็นอะไรที่เกิดขึ้นใหม่บ้าง?
เราอยากจะขอบคุณเรื่องอะไรกับ
พระเจ้าบ้าง?

ถ้อยคำเหล่านี้ก็มีความจริงที่เรามักจะลืมไปกับความ
วุ่นวายในชีวิตของเรา ตารางงานที่เร่งรีบ ความ
กังวล ความขุ่นเคือง ความหมกมุ่นกับเหตุการณ์
ที่สุดท้ายก็จะต้องผ่านไป ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่ฉวย
เอาความสุขในชีวิตของเราไป
ในขณะที่พระธรรมสดุดีของกษัตริย์ดาวิดได้เตือนเรา
ว่าพระเจ้าผู้สง่าและรักเรา เป็นพระเจ้าสูงสุดและ
พระบารมีของพระองค์ก็อยู่รอบตัวเรา สองสิ่งคือ
อายุขัยของเราก็สั้นและโอกาสที่เราจะได้สัมผัสพระ
บารมีได้อย่างเต็มที่ก็เป็นเหมือนดวงดาวที่คอยนำ
ทางให้เราได้เดินไป
พระเจ้าข้า, ขอทรงชำระสายตา ของเราเพื่อที่จะได้เห็น
พระบารมีของพระองค์ที่ สะท้อนอยู่ทั่วทุกแห่ง อาเมน

วันพฤหัสที่ 7 มีนาคม .
เหนือฟ้าสวรรค์

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม .
เราเป็นใคร

“พระองค์ทรงตั้งพระสิริของพระองค์ไว้
เหนือฟ้าสวรรค์” - สดุดี 8:1ข

“เมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็น
ฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ดวงจันทร์และ
ดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้
ลองหาที่สงบที่ห่างไกลจากแสงของ
มนุษย์เป็นผู้ใดเล่า ที่พระองค์ทรงระลึก
เมือง ปูผ้าห่มลงบนพื้น แล้วนอนตัวลง ถึงเขา? และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่า
ดูดาวในเวลากลางคืน ให้ความสุขใส ที่พระองค์ทรงห่วงใยเขา?” - สดุดี 8:3-4

จากสวรรค์ตรงเข้ามากระตุ้นจิต
วิญญาณของเรา ลองพิจารณาถึง
ข้อความจริงที่น่าประหลาดใจเหล่านี้
ดวงดาวที่อยู่ ใกล้เราที่สุดในทาง
ช้างเผือกชื่อ พรอกซิม่า เซนทาอูริ ห่าง
ออกไป 4.2 ปีแสงซึ่งเดินทางด้วย
ความเร็ว 186,000 ไมล์ต่อวินาที แสง
สว่างเหล่านี้มาจากกาแล็คซี่ที่กว้าง
ใหญ่ และเหมือนอย่างที่ เอ๊ดวิน
ฮับเบิล กล่าวในต้น ศตวรรษที่ 19 ว่า
จักรวาลของเรากำลังขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง

เพื่อนของฉันเคยแบ่งปันเรื่องราวในวัย
เด็ก คืนหนึ่งในฤดูร้อนที่ชนบทในมลรัฐ
วิสคอนซิน เขาเดินออกไปเล่นนอกบ้าน
และนอนลงบนหญ้า ทีแรกเค้ามองไป
ยังที่ว่างอันกว้างใหญ่รู้สึกกลัวและหนาว
สั่นทั้งๆที่อากาศอุ่น รู้สึกว่าตัวเองเล็ก
มาก ไม่มีค่าอะไร ต่อมาเต็มไปด้วย
ความรู้สึกเวียนหัวเหมือนเดินโซเซอยู่ใน
นรก แต่ทันใดนั้นเองบางสิ่งก็เกิดขึ้น
อย่างน่าอัศจรรย์ ความรู้สึกอุ่นได้เข้ามา
ภายในเขาและกระจายไปทั่วร่างกาย

“มันยากที่จะบรรยาย” เขากล่าว “ มัน
เป็นความรู้อย่างลึกที่อยู่เหนือเหตุผล
ก่อนหน้ายุคของดาราศาสตร์หรือ
เป็นความแน่ใจภายในที่ว่าสถาปนิก
ฟิสิกส์ เด็กหนุ่มเลี้ยงแกะชื่อดาวิดก็ได้
ผู้สร้างจักรวาลด้วยความรักรู้สึกอย่าง
ครุ่นคิด ถึงท้องฟ้าเดียวกันนี้และตลอด เดียวกันกับชีวิตเล็กๆของฉัน ฉันคือหนึ่ง
ถึงความจริงทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้ง
ในการทรงสร้างที่มีคุณค่า”

สวรรค์กว้างเท่าไหร่ความยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้าก็ยิ่งกว่านั้นมาก

นี่เป็นคำตอบที่เยี่ยมยอดของคำถาม
กษัตริย์ดาวิดที่ว่า มนุษย์เป็นผู้ใดเล่า ที่
เมื่อคุณเก็บที่นอน ให้เอาข้อเตือนใจอัน พระองค์ทรงระลึกถึงเขา? คำตอบนั้น
ประเสริฐนี้ไปยังชีวิตประจำวัน ให้เติม อยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่ 8 ข้อ 5 ที่ว่า
เต็มคุณ ถึงความยิ่งใหญ่ที่จะนำเราทุก “พระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่า
คนมาสู่มุมมองแห่งนิรันดร ให้มันช่วย พระองค์ แต่หน่อยเดียว และทรงสวม
คุณฉวยยึดวันที่มีค่า และทำแต่ละวัน ศักดิ์ศรีกับความมีอำนาจให้เขา”

ให้ดีที่สุด

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอขอบคุณ
สำหรับความรักของพระองค์ซึ่งมีคุณค่า
พระเจ้าผู้ซึ่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์
ทั้งต่อกาแล็กซี่อันกว้างใหญ่และชีวิต
กว้างใหญ่กว่าจักรวาล ขอทรงสถิตใน ของพวกเราทุกคน อาเมน

ใจของเราในวันนี้ อาเมน

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม .
การปกครองด้วยใจชอบธรรม
“พระองค์ทรงให้เขาปกครองผลงานแห่ง
พระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงให้
ทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าเขา” - สดุดี 8:6
การปกครองเป็นคำที่เราใช้ไม่บ่อยนัก
ภาษาละตินหมายถึงการบริหารการ
ปกครองและควบคุม
พระเจ้าให้สิทธิมนุษย์ในการปกครองสิ่ง
ต่างๆบนโลกนี้แต่น่าเสียดายที่เรามักใช้
มันไปในทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระเยซู
เป็นแบบอย่างในการเป็นผู้นำที่รับใช้
ลูกน้อง สังคมตะวันตกมักทำให้เราขาด
การเชื่อมต่อกับโลก เรามักจะลืมว่าชีวิต
ของเราผูกอยู่กับทุกๆสิ่งในระบบนิเวศ
และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรง น้ำแข็งขั้ว
โลกละลาย,สัตว์บางชนิดสูญพันธุ์,มลพิษ
ในท้องฟ้าเป็นเครื่องเตือนใจเรา
แต่ก็มีพวกเราบางคนเลือกที่จะใช้ชีวิตใน
อีกแบบเช่นอเล็กซ์ เพื่อนที่ฉันรู้จักที่อุทิศ
ชีวิต ในการช่วยเหลือปลาแซลมอนในรัฐ
โอเรกอน เขาและลูกทีมได้ช่วยปลูกต้น
หลิวตามแยกแม่น้ำโคลัมเบียเพื่อให้
เติบโตเป็นต้นไม้ที่มีร่มเงาและช่วยให้น้ำ
ในแม่น้ำเย็นลงพอที่จะให้แซลมอนผสม
พันธุ์ได้ ความตั้งใจของเขาที่ต้องการจะ
ช่วยธรรมชาตินั้นมีอย่างต่อเนื่อง ฉันนับ
ถือ
อเล็กซ์และคนอื่นๆที่ตั้งใจปกครองโลกนี้
เพื่อความรัก ความห่วงใยและความเห็น
อกเห็นใจ
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดช่วยจุดความ
ปรารถนา ในใจเราคิดจะปกป้องโลกใบนี้
ให้สมกับที่พระองค์ทรง วางใจให้เรา
ปกครอง อาเมน

สัปดาห์แรกของเทศกาลม่งุ สู่ ธรรม
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม .
หัวข้อสัปดาห์นี้:ขอพระเกียรติมีแด่พระเจ้า
สดุดีบทที่ 19
คำว่า พระเกียรตินี้หมายถึง ความสง่างามล้ำเลิศ
ในพระธรรมสดุดีได้กล่าวถึงความสง่างามและ
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไว้อย่างล้ำลึก ชาว
อิสราเอลเชื่อว่าพระรัศมีของพระเจ้านั้นอยู่ในที่
บริสุทธิ์ชั้นในสุดของที่อันบริสุทธิ์ที่ซึ่งใช้เก็บหีบ
พันธสัญญา มีเฉพาะมหาปุโรหิตเท่านั้นที่จะ
สามารถเข้าไปในที่แห่งนั้นได้ แต่เมื่อพระเยซู
คริสต์ได้มาสิ้นพระชนม์ที่กางเขน ม่านที่กั้น
สถานที่นั้นก็ฉีกออกเป็นสองซีก ทำให้เราสามารถ
ที่จะเข้าหาพระเจ้าได้
นี่คือเส้นทางอันทรงพลัง ที่เราจะใช้บรรยายถึง
การเตรียมรับเทศกาลมุ่งสู่ธรรม พระเกียรติของ
พระเจ้านี้ไม่ได้มีไว้เฉพาะแก่ผู้ที่มีของประทาน
ฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้น แต่มีไว้สำหรับทุกคนขอ
แค่เราเปิดใจที่จะฟังให้มากขึ้น

ในสายพระเนตรพระเจ้า
ข้อแนะนำบทภาวนา .
พระเกียรติของพระเจ้านั้นมีอยู่ทุก
แห่ง แม้แต่บนภูเขาที่ปกคลุมด้วย
เมฆ
ให้เราสงบใจ หลับตา กล่าวว่า
พระเกียรติของพระเจ้าอยู่ที่นี่
จากนั้นให้เราลืมตาและสังเกตว่าเรา
มองเห็นอะไร
ใช้เวลาซัก 2-3 นาทีไตร่ตรองชิ้นส่วน
ของภาพนั้น
แล้วให้มองภาพทั้งภาพ เราได้เห็น
อะไรใหม่เกิดขึ้นบ้าง?
ภาพนั้นกระตุ้นให้เรารู้สึกอย่างไร?
ให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า

MONDAY, MARCH 11

วันจันHandiwork
ทร์ที่ 11 มีนาคม .
The heavens are telling the glory of
ฝีพระหัGod,
ตถ์and the firmament proclaims his
handiwork. — Psalm 19:1

“ท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้า
และพื้นฟ้
สำแดงผลงานแห่
Weาall
know people gifted atงพระหัตถ์
handiwork.
It may
be quilting,
ของพระองค์
” - สดุ
ดี 19:1
woodcrafting, mosaics or stained

Their ability to create beautiful
เรารู้จักผูglass.
้คนที
่มีชื่อเสียงในงานฝีมือ มัน
forms from small, intricate pieces
อาจจะเป็amazes
นการทอผ้
าที่งดงาม แกะสลัก
us.
ไม้หรือทำแผ่นโมเสก เรามักทึ่งกับ
Psalm 19 speaks of God’s handiwork
ความสามารถในการเนรมิ
ตสิ่งสวยงาม
in the heavens, but we can train our
จากสิ่งเล็eyes
กๆอย่
างละเอี
ยดอ่อdesign
น
to notice
our Creator’s
everywhere.
We
can
see
iridescent
พระธรรมสดุดีบทที่ 19 ได้กล่าวถึงฝี
rainbows in a dragonfly’s wings, the
พระหัตถ์bright
ของพระเจ้
า ในฟ้าสวรรค์ แต่
colors of lichen on an alpine
เราสามารถที
ะมองเห็
นสิof่งทรงสร้
boulder,่จthe
deep pools
light in าง
of our cats, or theนwrinkles
ได้จากทุthe
กทีeyes
่ เราสามารถเห็
ปีกแสน
wisdom on the foreheads of our
สวบสีรุ้งofelders.
ของแมลงปอ
มอสสี
เขียวที่ขึ้น
We begin to notice repeated
ตามโขดหิ
น
ตามแนวภู
เ
ขา
แสงวาววั
บ
fingerprints, like spirals displayed
from
galaxies
to
nautilus
shells,
the
ในดวงตาของแมว หรือริ้วรอยบนหน้า
rings of trees to our very fingerprints.
ผากของผู
้สูงอายุ เราเริ่มที่จะสังเกต
ลายนิ้วมืThe
อทีEnglish
่เป็นเหมื
นวงเกลี
วแบบ
poetอ
William
Blakeยwrote:
a World
in a Grainหรื
of Sand/And
ในกาแล็Toกsee
ซี เปลื
อกหอย
อวงปีตa้นไม้
Heaven in a Wild Flower/Hold Infinity in
นักกวีชาวอั
งกฤษ
วิลhand/And
เลียม แบลค
the palm
of your
Eternity inได้
เขียนไว้วan่าhour.
การมองดูโลกนี้จากเม็ด
ทราย มองดู
สวรรค์จากดอกไม้ป่า ได้
God is the designer of both the
เท่ากับถืmacrocosm
อความไม่andจำกั
ดไว้ในมืand
อ และ
microcosm,
training
ourselves
to see ย
this
นิรันดรไว้
ในเวลาชั
่วโมงเดี
ว glory
everywhere is a journey filled with
beauty.

พระเจ้าเป็นผู้ออกแบบโลกทั้งมหภาค
Glorious Creator, focus our eyes to see
และจุลภาค
ให้เราฝึกที่จะมองความ
your handiwork as we walk through our
มหัศจรรย์
น
้
ี
ที
่ทุกแห่
งคือการเดินทางที่
allotted days.
Amen.
เต็มไปด้วยความสวยงาม
โอ้พระผู้ทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่ โปรดช่วย
ให้เราชื่นชมสิ่งทรงสร้างในทุกๆวันของ
เรา อาเมน

TUESDAY, MARCH 12

WEDNESDAY, MARCH 13

วัHearing
นอังคารที
่ 12 มีนาคม.The course
วันพุofธjoyที่ 13 มีนาคม .
the hidden language
Day to day pours forth speech, and

In the heavens he has set a tent for the
เส้นทางแห่งความปิติยินดี
sun, which comes out like a brideThere is no speech, nor are there
groom from his wedding canopy, and
“วันwords;
ส่งถ้อtheir
ยคำให้
แก่วัน และคืนแจ้ง like a “พระองค์
ทรงตั
้งเต็นท์ไว้ให้ดวงตะวัน
voice is not heard; yet
strong man runs
its course
ความรู
้ให้แgoes
ก่คืนoutถ้through
อยคำไม่
มี วาจาก็with joy.
their voice
all the
ณ —ที่นPsalm
ั้น ซึ19:4b–5
่งออกมาอย่างเจ้าบ่าว
ไม่มearth,
ี และไม่
มีใครได้
ยินtheเสีend
ยงฟ้
and their
words to
of า ถึง
ออกมาจากห้องโถงของเขา และวิ่งไป
Greeks described the
the
world.
—
Psalm
19:2–4a
กระนั้น เสียงของมันก็ออกไปทั่ว The ancient
ตามวิถีด้วยความปีติยินดีอย่างชาย

การฟั
งภาษาที่ซ่อนเร้น
night to night declares knowledge.

of the sun as Apollo driving
แผ่นดินโลก และถ้อยคำก็ออกไปถึงcourse
his brilliant
chariot
across
the sky -5
ฉกรรจ์
”- สดุ
ดี 19:4ก
These are mysterious words that draw
สุดusปลายพิ
ภพ”-สดุดี 19:2-4 ก from east to west. Long before that
deeper into the present. There is
myth, David used a different poetic

a silent language in Creation that
ในเทพนิยายกรีกได้บรรยาย วิถีแห่ง
มีคpours
ำปริศforth,
นาหลายคำที
ำเราให้
day and night,่นfor
those เห็น image. The sun, he says, is like an
ดวงอาทิตย์เหมือนเทพเจ้าอพอลโลขับ
eager
attuned to its่จdiscourse.
The ’60s่ไม่มีคำพูด bridegroom that emerges from
ว่าปรากฏอยู
ริง มีภาษาที
his
canopy,
filled าwith
joyาofจากทิ
his ศตะวันออก
ราชรถผ่
นท้the
องฟ้
rock band the า
Moody
Blues said it ้ง
ในการทรงสร้
งที่ไหลออกมาทั
impending marriage, ready to run his
this way in their iconic song “Tuesday
ไปยังทิศตะวันตก ก่อนหน้าเทพนิยาย
กลางวั
นและกลางคื
เพื่อtoปรั
า course.
Afternoon”:
“Somethingนcalls
me.บให้เข้life’s
นั้นกษัตริย์ดาวิดได้บรรยายภาพด้วย
กับThe
บทสนทนาของมั
น วงร็
คในปี 60
trees are drawing me
near; อ
I’ve
What a wonderful way to think of
บทกวีว่า ดวงอาทิตย์เหใือนเป็นเจ้าบ่าว
got
to
find
out
why.
Those
gentle
ชื่อ Moody Blues กล่าวไว้ในเพลงทีthe่ sun’s
rising and setting. Not as a
voices I hear explain it all with a sigh.”
ที่ตื่นweเต้take
นทีfor่จะgranted,
ได้ออกจากห้
but as องโถง เพื่อ
มีชื่อเสียงชื่อ Tuesday Afternoon repetition
a
daily
celebration
of
God’s
bounty
นงานแต่งงานด้วยความยินดี
hear the
language
ว่า Toบางสิ
่งเรีhidden
ยกหาฉั
น เหล่in าtheต้นไม้ดึงfor ourไปดำเนิ
planet. With new awareness,
silence around us is at the heart of
และได้
เ
่มต้นชีวิตของเขา ช่างเป็น
ฉันmindfulness.
เข้าไปหา Again,
ฉันต้อweงหาคำตอบให้
ได้we celebrate theริjoyous
course of
don’t need
เรื
อ
่
งน่
า
มหั
ศจรรย์
ที่ได้ofลองคิดเกี่ยวกับ
the sun as it dances on
the surface
ว่าทำไม
เสียงเรี
ยกอั
ไพเราะ
to be mystics.
There
are น
many
ways
ดวงอาทิ
ต
ย์
ข
น
้
ึ
และตก
water,
filters
through
trees,
or
paints มันไม่ใช่เรื่องที่
inner ว
knowledge:
เหล่toาaccess
นั้นอธิthisบายด้
ยเสียงถอนหายใจ
its golden
colors on
theนclouds
of a
เราจะเห็
นเป็
ของตายแต่
เป็นการ
meditation, journaling or silent walks
sunset horizon.
in the
countryside.
We can
it น
เฉลิมฉลองสิ่งที่พระเจ้าทรงประทาน
การที
่จะได้
ยินภาษาที
่ซ่อfindนเร้
in corporate worship with others,
once
is the lamp
ทุกsaid,
วัน“The
ให้eye
เราลองมองใหม่
และเฉลิม
รอบตั
วเราคืduring
อต้อtimes
งมีสofติquietude.
แน่วแน่It เรา Jesus ให้
especially
of the body.” Mindful people train
ฉลองความสุ
ข
ของวิ
ถ
ข
ี
องดวงอาทิ
ตย์ที่
ไม่จisำเป็
นต้much
องทำตั
วลี้ลับdiscipline,
มีวิธี
not so
the chosen
their lamps to see the sun’s radiance
but the intention,
will help ้ท
usี่ซ้อนอยู่
เริforms,
่มต้นone
จากการเต้
นบนผิวน้ำฉายแสง
มากมายที
่จะเข้าthat
ถึงความรู
in all its
day at a time.
spiritual antennae.
มายั
งต้นไม้และแต่งแต้มสีสันสีทองบน
เหล่fine-tune
านี้ เช่นourการใช้
สมาธิ การอ่าน Gracious
God, thank you for the daily
the
ก้
อ
นเมฆบนเส้
ขอบฟ้
หนัLoving
งสือพิGod,
มพ์give
หรืusอears
เดินtoเงีhear
ยบๆในแถบ
display of your goodness inนthe
courseา
language in your stillness. Amen.
ชนบท เราสามารถหามันได้ในการ of the sun. Amen.
ร่วมนมัสการกับคนอื่นโดยเฉพาะใน พระเยซูเคยกล่าวว่าดวงตาคือประทีป
เวลาที่เงียบสงบ มันไม่ได้จำเป็นต้อง ของร่างกาย คนที่ตั้งใจก็ได้ฝึกดวง
ฝึกฝนมากแต่แค่มีความตั้งใจที่จะนำ ประทีปนั้นที่จะเห็นรัศมีของดวง
อาทิตย์ทุกแบบของมันในทุกๆวัน
เราเชื่อมต่อกับประสาทสัมผัสทาง
จิตวิญญาณ
พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณที่ทรงแสดง
พระเจ้าแห่งความรัก ช่วยให้เราได้
ความดีงามของพระองค์ผ่านวิถีของ
ยินภาษาในความเงียบสงบของ
ดวงอาทิตย์ในทุกๆวัน อาเมน
พระองค์ด้วย อาเมน

วันพฤหัสที่ 14 มีนาคม .

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม .

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม .

ความอบอุ่นของพระเจ้า

ความยำเกรงอันบริสุทธิ์

การเอ๊กซเรย์ดูความตั้งใจ

“...ไม่มีสิ่งใดซ่อนให้พ้นจากความร้อน
ของมันได้”
- สดุดี 19:6ข

“ความยำเกรงพระเยโฮวาห์นั้นสะอาด

“แต่ผู้ใดจะเห็นความผิดพลาดของตนได้
เล่า? ขอทรงชำระข้าพระองค์ให้พ้นจาก
ความผิดที่ซ่อนเร้นอยู่”-สดุดี 19:12

หมดจด ถาวรเป็นนิตย์” - สดุดี 19:9ก

ว่ากันว่าความบริสุทธิ์มีอยู่เพียงน้อยนิด
บนโลกนี้ ประชากรมนุษย์ทำให้ระบบ
ฉันชอบการเดินทางและในบ้านเกิด
นิเวศแปดเปื้อน สังคมเต็มไปด้วยความ
ของฉันที่เท็กซัส ฉันชอบไปเที่ยวตาม
ไม่ยุติธรรมและพลังของการคอรัปชั่น
ถ้ำในภูเขาที่มีชื่อเสียง ไกด์นำเที่ยวแต่ แม้คนที่ว่ากันว่าบริสุทธิ์ที่สุดในหมู่พวก
ละคนที่นำทางเราไปก็มีวิธีการนำทาง เราก็มีแนวโน้มที่จะกระทำการเพื่อ
ของตัวเอง เมื่อเราลงไปถึงชั้นใต้ดิน
สนองตัวเอง

แสงสว่างก็ดับหมด ความมืดมหาศาล
ก็ตามมาเหมือนดังคำโบราณที่ว่า ฉัน
มองไม่เห็นแม้แต่มือตัวเองที่อยู่
ตรงหน้า ไม่นานก็เริ่มที่จะอึดอัด
ทุกเซลล์ในร่างกายต่างก็ปรารถนาแสง
แม้เพียงเล็กน้อย

แต่กระนั้นพระธรรมสดุดีบทที่ 19
ตอนนี้ได้กล่าวถึงความบริสุทธิ์ที่เรา
สามารถสัมผัสได้ทุกคน ภาษาฮีบรู
คำว่า yare มักถูกแปลว่า กลัว ทั้งๆ
ที่ควรแปลว่า ยำเกรง ดังนั้นควรจะ
แปลพระธรรมตอนนี้ใหม่ว่า การ
ยำเกรงพระเจ้านั้นบริสุทธิ์และคงอยู่
สดุดีบทที่ 19 ได้กล่าวว่าไม่มีอะไรซ่อน ถาวรเป็นนิตย์ เมื่อแปลแบบนี้
เร้นได้จากความร้อนของดวงอาทิตย์ พระธรรมสุภาษิตบทที่ 9 ข้อ 10 ก็จะ
พระลักษณะของพระเจ้า เต็มไปด้วย แปลได้ว่า ความยำเกรงพระเจ้าเป็น
หลายสิ่ง ให้เราลองคิดว่า เราสามารถ บ่อเกิดแห่งปัญญา

ที่จะสัมผัสพระเจ้าได้ในทุกสถานการณ์
ฉันคิดถึง วิคเตอร์ แฟรงเกิล Viktor
Frankl ที่เราว่าแม้กระทั่งเวลาที่ถูก
กักขังในค่ายกักกันนาซี ผู้คุมก็ไม่
สามารถที่จะขโมยความสุขของเขาใน
การที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้น แม้ขณะ
โบยตีด้วยแซ่ เมื่อเราลองมาคิดถึง
ความอบอุ่นของความรักของพระเจ้า
อย่างตั้งใจ มันจะทำให้ความมืดข้างใน
เราถูกขจัดออกไป ความรักที่สมบูรณ์ก็
ขจัดความกลัวเสีย
ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความ
อบอุ่นของความรักขอพระองค์ที่ปก
คลุมทุกสิ่ง อาเมน

การตระหนักถึงรัศมีของพระเจ้าที่
ปรากฏอยู่ได้นำเรามาถึงความเชื่อ
ระดับนี้ มันบริสุทธิ์เพราะมันขจัดความ
หมกมุ่นในเรื่องอื่นๆและให้ทางแก่ฝ่าย
วิญญาณจิต มันคงทนเพราะมันได้
ยกระดับจิตใจของเราที่รับรู้ถึงได้ถึง
ชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่แค่เพียง อายุขัย
ชั่วคราวบนโลก
เราอยู่ในโลกที่ ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ถูก
นำออกไปจากชีวิตของเรา เมื่อเราได้
กลายเป็นคนที่บริสุทธิ์มากขึ้น เราก็จะ
กลายเป็นเกลือและแสงสว่าง เหมือน
อย่างที่พระเยซูทรงเรียกให้เราเป็น
โอพระเจ้า ขอทรงเติมเราให้เต็มล้น
ด้วยความยำเกรงต่อพระองค์ อาเมน

พระเยซูทรงประณาม พวกเคร่งศาสนา
ที่ประพฤติตนตามบทบัญญัติภายนอก
แต่ไม่เคยนำมาใช้ภายในใจ พระองค์ทรง
บรรยายถึงพวกฟาริสีในช่วงเวลานั้นที่
มักรู้สึกว่าตนอยู่เหนือกว่าผู้อื่นเพราะได้
ประพฤติตามบทบัญญัติอันบริสุทธิ์ แต่
พระเยซูยืนยันให้เรา สำรวจภายในจิตใจ
ของเราเอง
แต่ใครเล่าจะสามารถทำได้อย่างนี้ เรา
สามารถเห็นสิ่งที่แยกเราออกจากพระ
เจ้าได้อย่างชัดเจนหรือ เราต่างก็มีจุดที่
เรามองไม่เห็น
นี่คือความจริงอันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งที่เรา
จะได้ตั้งใจมากขึ้น เมื่อพระเจ้าเอ๊กซเรย์
มองดูเราทรงเห็นทุกอย่าง มันคือจิต
วิญญาณไม่ใช่ความตั้งใจของเราเองที่
เปิดเผยให้เราเห็นพื้นที่ที่เราต้องกลับไป
ในที่ๆควรจะไป
ในตอนท้ายของพระธรรมสดุดีบทที่ 139
กษัตริย์ดาวิด ได้ทรงทำให้ตนถ่อมใจลง
ด้วยการอธิษฐานว่า ขอทรงตรวจค้นข้า
พระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้า
พระองค์ ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และ
ทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์ และ
ขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้า
พระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้า
พระองค์ไปในทางนิรันดร์
ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงแสดงให้เราเห็น
ความปรารถนาที่ฝังลึกในจิตใจของเรา
และนำเรากลับมาหาพระองค์ อาเมน

สัปดาห์ทสี ่ อง
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม .
หัวข้อสัปดาห์นี้:น้ำอันสงบ
หลายๆคนไม่ค่อยได้มีโอกาสสัมผัสกับ
ความสงบในจิตใจ การใช้เวลากับสื่อ
ต่างๆ ถูกล้อมด้วยเสียงต่างๆที่ไม่เข้า
ทำนองกัน และถูกกำหนดด้วยตาราง
ชีวิตประจำวัน เรามักลืมให้ความสำคัญ
กับวันสะบาโต เราลืมไปว่าเราถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อให้ได้พักผ่อนเช่นเดียวกับทำงาน
พระธรรมสดุดีบทที่ 23 เป็นมากกว่าข้อ
พระคำของภาษายิว แต่ได้กลายเป็น
วรรณกรรมชั้นยอด แม้ว่าเราจะคุ้นเคย
กับพระธรรมบทนี้แล้วจน บางคน
สามารถท่องได้เป็นคำต่อคำ ถึงกระนั้น
พระธรรมตอนนี้ก็ยังสอนเราถึงความจริง
อันล้ำลึกได้อยู่เรื่อยๆ เราจะสืบเนื่อง
เทศกาลผ่านทางพระธรรมตอนนี้

ในสายพระเนตรพระเจ้า
ข้อแนะนำบทภาวนา .
ให้เรานั่งลงข้างๆ แหล่งน้ำอัน
สงบซึ่งถูกกักเก็บไว้
ใช้เวลาซัก 2-3 นาทีที่จะนั่งลง
และอธิษฐานด้วยจินตนาการ
ให้เราสงบใจหลับตาลงและพูดว่า
“จงสงบ” จากนั้นให้เราเปิดตา
เราเห็นอะไรเป็นสิ่งแรกให้อยู่กับ
สิ่งนั้น ให้ตาเรามองนิ่งอยู่กับที่
ใช้เวลา 2-3 นาทีไตร่ตรองถึง
ชิ้นส่วนของภาพ จากนั้นให้มองไป
ที่ภาพทั้งหมด
ความสงบของพระเจ้าได้เข้าไปอยู่
ในใจเราได้อย่างไร?
ให้เราปิดการสงบใจด้วยการ
อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม .
ไม่เอาของที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป
“พระเยโฮวาห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้า ดุจเลี้ยง
แกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน” - สดุดี 23:1

ด็อกเตอร์ Seuss ได้อธิบายถึงคำว่า
Thneed ไว้ในหนังสือเด็กของเขาชื่อ
The Lorax ว่า Thneed เป็นสิ่งของที่เรา
คิดว่าเราจำเป็นแต่จริงๆไม่ได้จำเป็น
เป็นของที่เราหมกมุ่นกับมันแต่ไม่ได้ให้
คุณค่าถาวรคงทน
พระพุทธเจ้าได้พูดบ่อยๆถึงความ
ปรารถนาเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งของลวงตาที่
นำมาซึ่งความทุกข์ ในสังคมทุนนิยมทุก
วันนี้ เรามีหลักการในการที่จะเพิ่มขยาย
ความต้องการให้มากขึ้น เร็วขึ้น ดีขึ้น
อยากได้อะไรก็ซื้อถ้าไม่อยากตกยุคหรือ
รู้สึกขาด
อะไรคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด
ในชีวิต การได้รับการยอมรับจากคนอื่น
ความสำเร็จของก้าวชีวิตที่ทำได้ยากเพื่อ
จะได้วัดคุณค่าของการมีชีวิต วัตถุฝ่าย
โลก การควบคุมคนหรือสถานการณ์
ความต้องการที่จะเป็นฝ่ายถูก?
กษัตริย์ดาวิดได้เข้าถึงแก่นแท้ของความ
ต้องการเหล่านี้ ตั้งแต่ข้อแรกของสดุดี
บทที่ 23 เมื่อเราให้พระเจ้าเป็นผู้นำใน
ชีวิตเราเหมือนผู้เลี้ยงแกะ เราก็สามารถ
ที่จะปลดแอกจากความกังวลต่างๆได้
เราจึงสามารถตระหนักถึงความคิด
ละโมบเหล่านี้ และทิ้งมันไปได้ด้วยความ
เชื่อแบบเด็กๆ
วันนี้ ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยให้เราพบ
ความพึงพอใจและความแจ่มใสในพระองค์
อาเมน

วันอังคารที่ 19 มีนาคม. วันพุธที่ 20 มีนาคม .
ความต้องการตามธรรมชาติ
ของเรา

กลับเข้าลู่ทาง

“พระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิต
“พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่ง ข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทาง
หญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้า
ชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของ
ไปริมน้ำแดนสงบ พระองค์ทรงคืนความ พระองค์”- สดุดี 23:3
สดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้า”-สดุดี 23:2-3 ก
คืนหนึ่งเวลาเที่ยงคืน ภายใต้คืนพระจันทร์
John Muir ได้กล่าวว่า “คนนับพันที่
เต็
มดวง ฉันเริ่มปีนขึ้นภูเขา Shasta ใน
เหน็ดเหนื่อย เครียด อยู่ในโลกที่มีความ
Northern
California ฉันสะเพร่าที่ไม่ได้
เจริญมากเกินไป เริ่มที่จะ ค้นพบว่าการ
เตรียมพร้อมกับระบบ buddy ก่อนที่จะขึ้น
ไปภูเขาก็เหมือนการกลับบ้าน
ไปและขึ้นไปเพียงลำพัง ฉันคิดว่าจะขึ้นไป
ธรรมชาตินั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการ”
ถึงยอดและกลับลงมาได้ก่อนที่พายุจะเข้า
นักสังคมวิทยาได้บรรยายชีวิตของพวก ตอนสายๆ
เราไว้ว่า “ขาดธรรมชาติ” เราใช้เวลา
ส่วนมากในอาคารและจมปลักกับ
ขณะที่ฉันถึง camp บริเวณต่ำกว่า timber
เทคโนโลยี กษัตริย์ดาวิดได้กล่าวว่าพระ line เงาจากป่าก็บดบังทิศทางที่ฉันจะเดิน
เจ้าทำให้เขานอนลงบนทุ่งหญ้าเขียวสด ฉันหลงทาง ฉันอยู่ตามลำพังในที่สูง และ
และพบกับแหล่งน้ำอันสงบ ในชีวิตที่ยุ่ง ไม่มีใครบอกทิศทาง ฉันเริ่มที่จะกลัว
ของเราเรามักจะพลาดสิ่งที่ช่วยเติมเต็ม
ตอนนั้นเองฉันเริ่มที่จะนึกถึงวิดีโอที่ สถานี
เหล่านี้ มีแต่เรื่องเครียดให้กับร่างกาย
กรมป่
าไม้ที่สอนว่า ให้มองหาเห็นก้อน
และความคิด
ใหญ่ๆที่จะนำทางออกไปจากค่ายพัก ได้
การมาท่องเที่ยวที่ไกลๆนั้นเป็นเรื่องดี
ฉันเริ่มที่จะมองหาจนพบ มันอยู่นั่นเหมือน
แต่เราไม่จำเป็นต้องขึ้นเขา ไปทะเลหรือ บันได แต่รู้สึกเหมือนเป็นบันไดนำไปสู่
ทุ่งหญ้าเพื่อเติมเต็ม ธรรมชาติให้กับ
สวรรค์ในขณะที่กำลังตื่นเต้นนั่นเอง ฉัน
ร่างกาย เราสามารถทำได้ในสวนหลัง
กลับเข้าสู่เส้นทางได้ด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้น
บ้าน สวนสาธารณะใกล้ๆ หรือแค่มอง บางครั้งในขณะที่ชีวิตกำลังอยู่ใน
ไปบนก้อนเมฆ
สถานการณ์ที่ขับขัน เราก็รู้สึกหมดกำลัง
และความอดทน
เราหลงลืมเส้นทางฝ่าย
เราสามารถที่จะหลับตาและฟังเสียง
วิ
ญ
ญาณที
ช
่
ว
่
ยนำทางเรา
การตระหนักถึง
หายใจของเราเอง ลมหายใจที่เป็น
การทรงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าจะช่วย
ธรรมชาติของพระเจ้าในเรา ในช่วง
เปิดทางให้เราและนำเรากลับสู้เส้นทางที่
เวลานี้ ให้เรากลับเข้าหาธรรมชาติและ
ถูกต้อง
ความปรารถนาอันยอดเยี่ยม
พระผู้เลี้ยงที่ประเสริฐ เมื่อเราหลงออก
พระผู้เลี้ยงผู้ประเสริฐ ขอช่วยให้เรา
นอกเส้นทาง ขอทรงชี้ทางที่จะนำเรากลับ
ตระหนักถึงสิ่งดีๆที่พระองค์เตรียมไว้ให้
สู่เส้นทางแห่งชีวิตบริบูรณ์ อาเมน
ให้เรานอนลงและสัมผัสกับสันติสุขใน
พระองค์ อาเมน

วันพฤหัสที่ 21 มีนาคม .

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม .

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม .

ความมั่นใจในเงามัจจุราช

เต็มล้น

คุณลักษณะอะไรปรากฏอยู่ในเรา?

“แม้ข้าพระองค์ จะเดินฝ่าหุบเขาเงา
มัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ
เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ คทา
และธารพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้า
พระองค์” - สดุดี 23:4

“พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้
ข้าพระองค์ ต่อหน้าต่อตาคู่อริของ
ข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะ
ข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน ถ้วยของ
ข้าพระองค์ก็ล้นอยู่” - สดุดี 23:5

“แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคง
จะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนแห่ง
ชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์สืบไปเป็น
นิตย์”- สดุดี 23:6

ฉันชอบที่จะนำการบริหารจิตวิญญาณ
“ลองนึกย้อนกลับไปในอดีตสิ” ฉันกล่าว
“เราสามารถจดจำเวลาที่ยากลำบาก ที่
ตอนนี้ผ่านมาได้แล้ว ที่แสดงถึงการ
ช่วยกู้ของพระเจ้าได้มั้ย? เราเห็นมั้ยว่า
พระเจ้าทรงนำพาเราผ่านหุบเขาที่มืด
มิด”

งานเลี้ยงท่ามกลางอันตราย น้ำมันหอม
ชั้นดี ถ้วยที่เต็มล้นด้วยความดี - เป็น
การอธิบายถึงความรักของพระเจ้าที่มี
อย่างมากมายในชีวิตของเรา ในขณะที่
เราฝึกจิตใจใหม่อยู่นี้ การตระหนักถึง
ความบริบูรณ์นี้จะกลายเป็นสิ่งที่ช่วย
เป็นพื้นหลังให้กับชีวิตของเราในแต่ละ
วัน

ผู้คนส่วนใหญ่ต่างมีประสบการณ์ใน
เรื่องนี้ ฉันเองก็เช่นกัน โดยเฉพาะ
เรื่องที่ฉันหายจากการติดเหล้า เหมือน
คำโบราณที่ว่าเราจะมองอะไรๆชัดขึ้น
เมื่อมองย้อนกลับไป แต่ถึงยังงั้นความ
ฉลาดล้ำลึกในการเชื่อวางใจพระเจ้าได้
ถูกเปิดเผยแล้วที่นี่ กษัตริย์ดาวิดไม่ได้
กล่าวว่าวันนึงเขาจะมองย้อนกลับมา
และขอบคุณพระเจ้าสำหรับการ
ปกป้อง เขาเป็นพยานเดี๋ยวนี้ว่าแม้ใน
หุบเขาที่ลึกและมืดเขาก็ไม่กลัวเพราะ
พระเจ้าพระผู้เลี้ยงทรงอยู่ข้างๆเขา ฉัน
เรียกสิ่งนี้ว่าการย่นระยะเวลาสำหรับ
การตระหนักถึงความดีและแผนการอัน
ดี ของพระเจ้าที่มีในชีวิตเรา มันคือยา
ขนานดีสำหรับความกลัวและความ
กังวล มันช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าพระเจ้า
อยู่ด้วยแม้ในเงาที่น่ากลัวที่สุด

มีอีกวิธีหนึ่งที่จะคิดเปรียบเทียบถ้วยที่
ล้นอยู่ มันมาจากศาสนาเซน นานอิน
ปรมาจารย์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งสมัยยุคเมจิ
ได้ต้อนรับศาสตราจารย์จาก
มหาวิทยาลัยที่เข้ามาถามเกี่ยวกับ
ศาสนาเซน นานอินได้รินชาให้กับแขก
จนเต็มถ้วย และรินต่อไปเรื่อยๆจนล้น
ศาสตราจารย์ก็มองไปที่ถ้วยนั้นจนทนไม่
ไหว กล่าวว่ามันล้นแล้วมันเติมเข้าไปอีก
ไม่ได้ “ก็เหมือนถ้วยนี้” นานอินกล่าว
“คุณเต็มไปด้วยความคิดและมุมมอง
ของคุณแล้วฉันจะแสดงให้คุณเห็น
เกี่ยวกับศาสนาเซนได้ยังไงถ้าคุณไม่เท
ถ้วยคุณให้ว่างมาก่อน”

มันสำคัญที่เราจะรับผิดชอบความสุข
และสันติสุขภายในของเราเอง
จิตวิญญาณภายในส่งผลต่อผู้คนรอบตัว
เรา อารมณ์ของเราส่งผลขยายต่อ
ครอบครัว,ที่ทำงาน,โบสถ์ และสังคม
ของเรา มันคือเหตุผลอย่างหนึ่งที่เรา
แสวงหาเพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
ด้วยใจยินดีและด้วยการทรงสถิตของ
พระเจ้า

การตระหนักถึงสิ่งนี้จะช่วยให้เคลียร์การ
หมกมุ่นเกี่ยวกับตัวเองและทำให้มีที่ว่าง
สำหรับความรักและสันติสุขที่มาจาก
พระเจ้าอันเปี่ยมล้นให้เข้ามาได้

โอข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเทการส่งสถิต
พระเจ้าที่รักขอบโปรดช่วยให้เราเชื่อวางใจ ของพระองค์เข้ามา ให้เราเต็มล้นไปด้วย
ในพระองค์ว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่แต่เวลา ความบริบูรณ์ซึ่งกันและกัน อาเมน
นี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอา
เมน

จุดนี้นำเรามาถึงบทสรุปที่สำคัญของพระ
ธรรมสดุดีบทที่ 23 ถ้าเราเชื่อวางใจใน
พระเจ้าในทุกความต้องการ ถ้าเรายึดมั่น
ในหลักการที่จะหาทุ่งหญ้าเขียวสดและ
แหล่งน้ำอันสงบ ความดีงาม และความ
รักมั่นคงจะติดตามเราไป ชีวิตของเราจะ
เปลี่ยนจากชีวิตที่เต็มไปด้วยความกังวล
และความว่างเปล่ามายังจุดที่เราพบว่า
ชีวิตของเราอยู่ในสมดุลย์กับบทกลอน
แห่งการทรงสร้าง
เราไม่อยากเป็นคนที่แพร่ขยายความรัก
และความดีงามไปสู่คนอื่นๆรอบตัวเรา
หรือ? เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเราก็จะกลายเป็น
ทูตของความอุดมสมบูรณ์และเป็นผู้ถือ
ข่าวประเสริฐว่า พระเจ้าทรงทำงานเพื่อ
ส่องสว่างชีวิตของเรา ให้เป็นไปตามนั้น
....
พระผู้เลี้ยงที่แสนดี โปรดช่วยให้
ข้าพระองค์เป็นทูตแห่งความบริบูรณ์
ของพระองค์ เริ่มต้นเวลานี้ อาเมน

สัปดาห์ทสี ่ ามของเทศกาลม่งุ สู่ธรรม

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม .
ในสายพระเนตรพระเจ้า
ข้อแนะนำบทภาวนา .
“บ่อยแค่ไหนที่เรากังวลกับการมีไม่พอ?
พระเจ้านั้นเป็นผู้มีใจกว้างขวาง
ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณ
นานับประการ
ให้เรามองไปที่ภาพ เราเห็นอะไรเป็นสิ่ง
แรก ให้เรามองไปที่ส่วนนั้น เรารู้สึก
อย่างไร มีความหวังใจ?ชื่นชมยินดี?
จากนั้นให้มองภาพทั้งภาพ
มีส่วนไหนของชีวิตเราบ้างที่จะทำให้เรา
ตระหนักถึงพระคุณพระเจ้าได้?
ให้เราหยุดการคร่ำครวญด้วยการ
อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า”

หัวข้อสัปดาห์นี้:พระเจ้าผู้ใจกว้าง
ของเรา
สดุดีบทที่ 65
มันเริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 16 จนถึง
วันนี้ ผ่านมากว่า 500 ปีที่คริสเตียน
หลายล้านคนได้นมัสการด้วยเพลงที่คุ้น
หูกันดี
“สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร
สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
สรรเสริญองค์พระบิดา พระบุตร
สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน”
จริงอยู่ที่ว่า พระพรมาจากพระเจ้าเบื้อง
บน แต่กระนั้นการร้องเพลงนมัสการ
ด้วยลิ้นก็เป็นสิ่งที่ควรตระหนักไว้เสมอ
สัปดาห์นี้ในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม เราจะมา
สำรวจพระธรรมสดุดีบทที่ 65 ด้วยกัน

