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กลายเป็น
ชุมชนอันเป็นท่ีรัก
มุ่งสู่กางเขนตามพระกิตติคุณมัทธิว 25



เทศกาลมุ่งสู่ธรรมมักจะเป็นเวลาท่ี

จะงดเว้นของท่ีชอบหรือส่ิงท่ี

หมกมุ่น (ใครบางคนเอ่ยช็อคโกแลต 

บ้าง?) หรือมีวินัยทางจิตวิญญาณ

เช่นการอดอาหารหรือการทำ

สมาธิ

แม้นว่าจะเป็นเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 

เรามองข้ามวินัยส่วนตัวและมุ่งม่ันท่ี

จะสร้างชุมชนอันเป็นท่ีรักท่ีหลังบ้าน

ของเราเอง - ชุมชนท่ีสะท้อนถึง

ความรักท่ีครอบคลุมและเยียวยาท่ี

พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างในขณะท่ี

พระองค์ดำเนินไปยังไม้กางเขน

“ ชุมชนอันเป็นท่ีรัก” ได้รับการ

ประกาศข้ึนเป็นเกียรติคร้ังแรกโดย

นักปรัชญาชาวอเมริกัน โจเซยาห์ 

รอยซ์ อย่างไรก็ตามอาจารย์ ดร. 

มาร์ตินลู เทอร์ คิง จูเนียร์ เป็นผู้ทำ 

"ชุมชนอันเป็นท่ีรัก" ให้เป็นท่ีนิยม 

โดยใช้มันบ่อยคร้ังในการกล่าว

สุนทรพจน์เพ่ือแสดงให้เห็น

อาณาจักรของพระเจ้าในฐานะญาติ

ผู้ใกล้ชิด 

กลายเป็นชุมชน
เกี่ยวกับบทภาวนาน้ี
โดย ดอนน่า ฟริซเนค แจ๊คสัน

� �� � บทภาวนาบทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม เทศกาลมุ่งสู่ธรรม 20202020 | | นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้

ชุมชนอันเป็นท่ีรักของกษัตริย์ไม่ได้

เป็นวิมานในฝันท่ีไกลเกินเอ้ือม แต่

เป็นสังคมท่ีสามารถบรรลุได้บน

พ้ืนฐานของความยุติธรรมสำหรับ

ทุกคนและความรักท่ีไม่มีการเห็น

แก่ตัวต่อกันและกัน สำหรับกษัตริย์

น้ันชุมชนกลายเป็น "ท่ีรัก" เม่ือทุก

คนได้รับความต้องการข้ันพ้ืนฐาน

ขณะท่ีการทำบทภาวนาน้ีใกล้จะ

สำเร็จ ฉันก็นึกถึงความมุ่งม่ัน

หลายๆอย่างของสมัชชาเพรสไบที

เรียน (สหรัฐอเมริกา) คริสตจักร

หลายแห่งท่ีกำลังจะกลายเป็น

คริสตจักรตามพระกิตติคุณมัทธิว

บทท่ี 25 โดยการทำเช่นน้ี พวกเขา

กำลังสร้างชุมชนอันเป็นท่ีรักท่ีร้ือ

ถอนการเหยียดผิว กำจัดความ

ยากจนและฟ้ืนฟูพันธกิจโดยการ

ให้บริการผู้อ่ืนอย่างกล้าหาญ ฉัน

ต้องการรวบรวมคำพูดของพระ

เยซูตามพระกิตติคุณมัทธิวบทท่ี 

25 หลายวิธีท่ีมีชีวิตอยู่ และด้วย

เหตุน้ีเองคือการสร้างชุมชนอัน

เป็นท่ีรัก  

บทภาวนาน้ีเป็นภาพสะท้อนของ

ชุมชนอันเป็นท่ีรักซ่ึงประกอบไปด้วย
น้ำเสียงคำกล่าวของศาสนาจารย์ที่

ได้รบัการสถาปนา 19 คน, 

อนุศาสนาจารย์, ศิษยาภิบาลและ

ผู้ปกครอง ชายและหญิงเหล่าน้ี มีวิถี

ชีวิตท่ีแตกต่างกันและสังกัดอยู่ใน

ภาคแปซิฟิกเพรสไบทีรี่ – ท่ีซ่ึง “งาน

แห่งพระกิตติคุณมัทธิวบทท่ี 25 กำลัง

ดำเนินไปเป็นเวลาหลายปี” ตามคำ

กล่าวของ ศาสนาจารย์ ไฮด้ี เวิร์ธเตน 

แกมเบ้ิล ซ่ึงทำหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุน

ศาสนกิจ เร่ืองราวของพวกเขา - และ

แบบแผนวิธกีารเขียน - แตกต่างกัน 

แต่พวกเขามีส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกัน: 

พวกเขาหลงใหลต่อความปรารถนาท่ี

จะเห็นความรักของพระเจ้า

ครอบครองในหมู่พวกเขา ในขณะท่ี

คุณมุ่งแสวงไปกับนักเขียนเหล่าน้ีมัน

เป็นคำอธิษฐานของฉันท่ีจะให้มี

วิสัยทัศน์ว่าจะเป็นชุมชนท่ีรักได้

อย่างไร ซ่ึงพระเจ้าทรงวางคุณไว้ใน

ยามเช้าวันคืนพระชนม์นี้

ดอนน่า ฟริซเนค แจ๊คสัน เป็นบรรณาธิการ
ของนิตยสารเพรสไบทีเรียนวันน้ี



บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรมท้ังเล่มน้ีจะมีภาพศิลปะกระเบ้ืองยุคแรกท่ีแสดงถึงชีวิตของพระคริสต์ หินหรือแก้วแต่

ละช้ินท่ีใช้สร้างผลงานศิลปะจะเป็นเคร่ืองเตือนใจว่าการอยู่ร่วมกัน ในชุมชน ซ่ึงท่ีท่ีเราสร้างอาณาจักรท่ีสวยงาม

ของพระเจา้ จงใช้เวลาในการไตร่ตรองภาพแต่ละภาพให้วาดมโนภาพถึงส่ิงท่ีคุณสามารถเพ่ิมเติมให้แก่ "ชุมชนอัน

เป็นท่ีรัก" น่ีคือ, ภาพศิลปะกระเบ้ืองของพระคริสต์และอัครสาวกท่ีวิหารนักบุญอาควิลิโน ในเมืองลอมบาร์ด ี

ประเทศอิตาลี

อันเป็นท่ีรัก
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วันพุธขี้เถ้า
26 กุมภาพันธ์ | ฟรานเซส วัตต์แมน โรเซนนอ

“อย่างนี้ไม่ใช่หรือคือการถืออดอาหารที่เราเลือกไว้? คือการปลดโซ่ตรวน

แห่งความอยุติธรรมแก้สายรัดแอกปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ข่มเหงให้เป็นอิสระ

และหักแอกทุกอัน ไม่ใช่เป็นการแบ่งปันอาหารของเจ้าแก่ผู้หิวโหยและให้ที่

พักพิงแก่คนยากจนเร่ร่อนหรือ?ไม่ใช่การให้เสื้อผ้าแก่ผู้เปลือยกายที่เจ้าพบ

และช่วยเหลือเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าเองหรือ?- อิสยาห์ 58: 6–7

วันพฤหัสบดีหลังจากวันพุธขี้เถ้า
27 กุมภาพันธ์ | ฟรานเซส วัตต์แมน โรเซนนอ

ข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ ต่อพระองค์เท่านั้นและทำสิ่งที่ชั่วร้ายนี้

ในสายพระเนตรของพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงชอบธรรมเมื่อพระองค์

ตรัส และกระจ่างแจ้งเมื่อพระองค์ทรงพิพากษา ดูเถิดข้าพระองค์ได้ถือดูเถิดข้าพระองค์ได้ถือ

กำเนิดมาในความชั่วช้า และมารดาของข้าพระองค์ได้ตั้งครรภ์ข้าพระองค์

ในความบาป ดูเถิดพระองค์ทรงประสงค์ความจริงส่วนภายในทั้งหลาย ดูเถิดพระองค์ทรงประสงค์ความจริงส่วนภายในทั้งหลาย

และในส่วนที่ถูกซ่อนไว้พระองค์จะทำให้ข้าพระองค์รู้สติปัญญา 

ดูเถิดพระองค์ทรงประสงค์ความจริงส่วนภายในทั้งหลาย

และในส่วนที่ถูกซ่อนไว้พระองค์จะทำให้ข้าพระองค์รู้สติปัญญาและในส่วนที่ถูกซ่อนไว้พระองค์จะทำให้ข้าพระองค์รู้สติปัญญา -

ดูเถิดพระองค์ทรงประสงค์ความจริงส่วนภายในทั้งหลายดูเถิดพระองค์ทรงประสงค์ความจริงส่วนภายในทั้งหลายดูเถิดพระองค์ทรงประสงค์ความจริงส่วนภายในทั้งหลาย

- สดุดี และในส่วนที่ถูกซ่อนไว้พระองค์จะทำให้ข้าพระองค์รู้สติปัญญา

51:4

และในส่วนที่ถูกซ่อนไว้พระองค์จะทำให้ข้าพระองค์รู้สติปัญญา

51:451:4–

และในส่วนที่ถูกซ่อนไว้พระองค์จะทำให้ข้าพระองค์รู้สติปัญญาและในส่วนที่ถูกซ่อนไว้พระองค์จะทำให้ข้าพระองค์รู้สติปัญญาและในส่วนที่ถูกซ่อนไว้พระองค์จะทำให้ข้าพระองค์รู้สติปัญญา

51:451:4–6
รู้หรือไม่ว่าเราเปราะบางแค่ไหน หากเราซ่ือสัตย์ตอ่ตนเอง

อย่างแท้จริงจะรู้ว่าการดำรงชีวิตอยู่ของเราช่างบอบบาง

เหลือเกิน หากการอดอาหารแสดงให้ฉนัเห็นว่านับไปอีกเพียง

ไม่ก่ีวันร่างกายของฉันจะหยุดทำงาน

ฉันอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีคนส่วนใหญ่หากไม่ได้รับเงินค่าจ้างแค่

คร้ังเดียวก็จะไม่มีท่ีอยู่อาศัยเลย ด้วยค่าใช้จ่ายท่ีสำหรับอยู่

อาศัยท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆและค่าจ้างมันย่ำต๊อกอยู่ท่ีเดิม มันอาจ

เป็นเร่ืองยากสำหรับผู้ท่ีอยู่ในชุมชนของเราท่ีจะมีชีวิตรอดไป

วันๆ - ซ่ึงหลายคนกลายเป็นเร่ร่อนไปในท่ีสุด จากการประชุม

ชาวบ้านเม่ือเร็ว ๆ น้ีฉันได้เอ่ยถึงผู้คนจรจัดท่ีกำลังนอนหลับ

อยู่ในเต็นท์ใต้สะพานลอยใกล้เคียงในฐานะเพ่ือนบ้านของฉัน 

มีคนตะคอกกลับมา“พวกน้ันไม่ใช่เพ่ือนบ้านของเราจริงๆ พวก

เขาไม่ได้มาจากเมืองของเรา” คำพูดท่ีคุ้นเคยจากพระกิตติคุณ

ลูกาก็สะท้อนเข้าในหูของฉันว่า “แล้วเพ่ือนบ้านของฉันคือใคร

ล่ะ?”

เม่ือเผชิญกับคำพูดของท่านอิสยาห์ ฉันก็รู้ว่าตนเองผิด จะนำ

คนจรจัดเข้ามาในบ้านของฉันหรือ? คงทำไม่ได้แน่ ฉันยุ่ง

เกินไปท่ีจะใช้ข้อแก้ตัวว่าเป็นการปกป้องเด็ก ลูกๆของฉันท่ีหัน

มาและอ้อนวอนขอเงินหน่ึงเหรียญดอลลาร์เพ่ือจะเอาไปให้ 

"เพ่ือนบ้าน" ของเราท่ีน่ังอยู่ด้านนอกหน้าท่ีทำการไปรษณีย์

ฉันเปราะบางแค่ไหนในความบาปท่ีมดืบอดของฉัน วันน้ีเม่ือ

เราทำเคร่ืองหมายบนร่างกายของเราด้วยสัญลักษณ์ของ

ความเปราะบางด้วยเถ้าท่ีโดดเด่นและสีดำ ซ่ึงอาจให้ดวงตา

ของเราเปิดกว้างให้เห็นรูปแบบใหม่เพ่ือดูความเปราะบางท่ีอยู่

รอบๆตัวเรา

ข้าแต่พระเจ้า � � ในขณะที่ข้าพระองค์เร่ิมการมุ่งแสวงในเทศกาลเข้าสู่

ธรรมน้ี โปรดแสดงให้ข้าพระองค์เห็นถึงจุดอ่อนว่าข้าพระองค์ตาบอด

โปรดสร้างพ้ืนที่ในใจให้บรรจุความรู้สึกอึดอัดและไม่แน่นอน โปรด

สำแดงก้าวเล็ก ๆ ที่จะนำทางข้าพระองค์ขณะที่ติดตามพระองค์ อาเมน

การย้อนกลับไปอ่านพระธรรมสดุด ี51 เม่ือถึงเทศกาลมุ่งสู่

ธรรมแต่ละคร้ังได้กลายเป็นประเพณีท่ีคุ้นเคยสำหรับฉัน จะ

มีคำใหม่ๆท่ีโดดเด่น ในแต่ละปีขณะท่ีฉันเดินหน้าไปกับพระ

เยซู มันเคยให้ฉันไม่สบายใจเท่าไหร่ท่ีผู้เขียนดูเหมือนจะหลง

ระเริงในความบาป ตอนน้ีฉันเร่ิมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ี

แตกต่างกันท่ีน่าจะเป็นไปได้ บางทีคำพูดเหล่าน้ีจะเป็นเสียง

กระซิบ บางทีแผ่วเบาหมดแรงและแสร้งทำบางทีอาจเป็น

เร่ืองจริงเม่ือท้ังสองฝ่ายรู้ดีว่าเกิดอะไรข้ึน

เม่ือมีการชุมชนกันเพ่ือรำลึกถึงชีวิตของ ดร. มาร์ติน ลูเธอร์

คิง จเูนียร์ ฉันมีโอกาสจรรโลงพระธรรมสดุดี 51 เย่ียงใน

ฐานะคนท่ีเป็น "ชาวอเมริกนัผิวขาว" ฉันสังเกตเห็นว่าตนเอง

ความปรารถนาท่ีจะกระโดดเข้าไปแก้ปญัหา ในเขตพ้ืนท่ีท่ี

ผู้คนประเภทอยู่ชายขอบได้แบ่งปันประสบการณ์เก่ียวกับ

ความอยุติธรรม ความไม่สะดวกใจต่อสิทธิพิเศษของฉัน 

หมายความว่าฉันต้องการพูดมากจริงๆ เพ่ือการวางกลยุทธ์ 

การแก้ปัญหาหรือข้อกำหนดบัญญัติ

แต่พระเจ้าทรงปรารถนา “ความจริงในชีวติจากภายใน” พระ

เจ้าทรงชักนำฉันให้รับฟังและน่ังอยู่กับความจริง ฉันมีอะไร

หลายอย่างท่ีต้องเรียนรู้จากผู้นำในแอฟริกาใต้หลังจากการ

แบ่งแยกสีผิวล่มสลาย พวกเขาไม่ได้จดัต้ังคณะกรรมการ

การสมานฉันท์ แต่เป็นคณะกรรมการแห่งความจริงและ

ความสมานฉันท์ เราไม่สามารถก้าวข้ามส่ิงท่ีเรายังไม่ได้รับรู้

ฉันต้องน่ังอยู่กับความจริงในชีวิตจากภายในและรับฟัง

ประสบการณ์ของผู้อ่ืน - และด้วยความอึดอัด - ปิดปากเงียบ 

จากน้ันฉันก็เปิดโอกาสให้พระเจ้า “[สอน] ฉันด้วยสติปัญญา

ในหัวใจท่ีซอ่นเร้นของฉัน”

องค์พระเยซูที่ทรงค่า โปรดสำแดงความจริงและทรงแนะแนวทางที่

ชาญฉลาดของพระองค์เพ่ือชีวิตของข้าพระองค์ โปรดสำแดงช่วงเวลา

ที่ข้าพระองค์จะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และโปรดประทานหู

แห่งการได้ยินแก่ข้าพระองค์ อาเมน

วันพุธขี้เถ้า
กุมภาพันธ์ | ฟรานเซส วัตต์แมน โรเซนนอ

วันพฤหัสบดีหลังจากวันพุธขี้เถ้า
กุมภาพันธ์ วัตต์แมน โรเซนนอ

ศิลปะกระเบ้ืองภาพของพระเยซูทรงเรียกเหล่าสาวก ที่มหาวิหาร

เซนตปี์เตอร์ กรุงโรม ท่านถูกทรงเรียกอย่างไรเพ่ือติดตามพระเยซู

คริสต์ในเทศกาลมุ่งสู่ธรรมน้ี?



วันศุกร์หลังจากวันพุธขี้เถ้า
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วันศุกร์หลังจากวันพุธขี้เถ้า
กุมภาพันธ์ วัตต์แมน โรเซนนอ

แต่แตพ่ระ

กุมภาพันธ์
พระเจา้

กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์
เจา้เจา้ตรัส

กุมภาพันธ์
ตรัสกับ

กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์
กับกับโย นาห์นาหว์่า ว่า “ว่าว่า “ที่“ทีเ่จา้เจา้เจา้เจา้โกรธโกรธเพราะเพราะต้นต้นต้นละหุ่งละหุ่งน้ันน้ันน้ันดีน้ันดีแล้ว

หรือหรือหรือ?” ?” ?” ?” ?” ท่านท่านท่านท่านทูลทูลทูลทูลทูลทูลทูลว่า ว่าว่าว่า “ว่าว่าว่าว่า “ที่“ที่ทีข่้าข้าข้าข้าข้าพระพระพระพระองค์องค์องค์องค์องค์องค์องค์องค์โกรธโกรธโกรธถึงถึงถึงถึงถึงอยากอยากอยากอยากตายตายตายตายน้ี

ละหุ่ง

ตายตายน้ีน้ีดี

ละหุ่งละหุ่งละหุ่งละหุ่งละหุ่ง

น้ีน้ีดีดีดีดีดีแล้ว พระพระพระพระพระเจา้หรือ

ข้า

หรือ

ข้าข้า”

?” ?” หรือหรือ?” 

ข้าข้าข้า” และ

ท่านท่านท่านท่าน

และและและพระ

ว่าว่าว่าว่าท่านทูลทูลทูลว่า

พระพระพระยาห์ เวห์

พระพระ

เวห์เวห์เวห์เวห์เวหต์รัส

พระพระ

ตรัสตรัสตรัสว่า 

พระ

ว่าว่า “

องค์

ว่าว่าว่าว่า “เจา้

โกรธโกรธโกรธองค์โกรธ

เจา้เจา้เจา้เจา้เจา้เจา้หวง

โกรธถึงถึงโกรธ

หวงหวงหวงหวงต้น

ถึงถึง

ต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นไม้

อยาก

ไม้ไม้ไม้ไม้ไมซ้ึ่งซึ่งซึ่งซึ่งซึ่งเจา้

ตายน้ี

เจา้เจา้เจา้เจา้เจา้เจา้เจา้ไม่

ดีน้ีน้ี

ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไ่ด้

แล้วแล้วแล้วแล้ว

ได้ได้ได้ได้ได้ลง

แล้ว พระแล้ว

ลงลงลงลงแรง

เจา้เจา้พระพระเจา้พระ

แรงแรงแรงแรงแรงปลกู

และ

และ

และและและและไม่

และและและและ

ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไ่ด้

พระและพระ

ได้ได้ได้ได้ทำ

พระพระพระพระ

ทำทำทำทำทำทำให้ให้ให้ให้ใหม้ัน

เวหต์รัสตรัสตรัสว่าเวห์เวห์

มันมันมันมันเจริญ มัน

ว่าว่าว่าว่า เจา้

มันมันมันมันงอก

หวงหวงหวงเจา้เจา้เจา้เจา้หวงเจา้

งอกงอกงอกงอกงอกงอกงอกเจริญ

หวงต้นต้น

เจริญเจริญขึ้น

ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นต้นต้นไม้ต้น

ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นใน

ไม้ไม้

ในในในในในคืน

ไม่เจา้ไม่เจา้ไมไ่ด้ไมไ่ด้ไม่ไมไ่ด้ไมไ่ด้ได้ลงลงเจา้เจา้เจา้เจา้ไม่เจา้

คืนคืนคืนคืนคืนเดยีว แล้ว

ลงลง

แล้วแล้วแล้วก็

แรงลงแรงแรงแรง

แล้วแล้วก็ก็ตาย

แรงปลกู

ตายตายตายตายไป

ปลกูปลกูปลกู

ไปไปไปไปไปใน

คืนคืนคืนคืนเดยีวเดยีวเดยีวเดยีว ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมส่มสมสมสมสมสมควร

เจริญเจริญเจริญ

ควรควรควรควรควรหรือ

เจริญ

หรือหรือที่

เจริญ

หรือหรือที่ทีเ่ราเราเราเราเราจะ

เจริญ

จะจะจะจะจะจะห่วง

เจริญเจริญเจริญ

ห่วงห่วงห่วงห่วงห่วงใย

เจริญ

ใยใยนีนาเวห์นีนาเวห์นีนาเวห์นีนาเวห์นีนาเวหน์ครนครนครนครนครนครใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญน้ั่น ซึ่งซึ่งซึ่งซึ่งมีซึ่งซึ่งมีมีมพีล

เมอืงเมอืงเมอืงมากมากมากกว่า หน่ึงแสนสองหมื่นคน ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผูไ้ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมท่ราบทราบทราบว่า

ใหญ่

ว่าว่าว่าว่าว่าว่าข้าง

ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่

ข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างไหนไหนไหนไหนไหนมือมือมือมือมือมือขวาขวาขวาขวาขวาขวาข้าง

ไหนไหนไหนไหนมือมือมือมือมือซ้าย และและและมีและและมีมสีัตว์สัตว์สัตวเ์ลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงจำ นวน

ผู้

นวนนวนมาก

ผู้

มากมากมากมากด้วยด้วยด้วย”ด้วยด้วยด้วย” -- โยนาห์ 4: 9 4: 9 4: 9– 4: 9 4: 9 4: 9–––11

คุณเคยเป็นอย่างน้ีมาก่อน – ปวดเท้า กระเพาะดังโครกคราก 

เหง่ือแตกและรู้สึกถึงความเหน่ือยล้าสาหัสท่ีมาถึงคุณ หอบของ

พะรุงพะรังเต็มแขนของคุณหรือคุณพยายามทำอะไรหลายๆ

อย่างพร้อมกัน แล้วก็มีเร่ืองท่ีเหมือนว่าเล็กน้อยเกิดข้ึน – คุณทำ

อะไรซักอย่างหล่น บางคนพูดอะไรซักอย่างท่ีจะทำให้คุณหัวเสีย -

และดูเหมือนว่าท้ังโลกรอบตัวกำลังพังทลายลงมาทับคุณ

โยนาห์มีรายการยาวเหยียดของเขาเอง เขาผ่านวันท่ีทรหด 

แม้แต่ช่วงเวลาหน่ึงท่ีจะได้พักสบายๆจากร่มเงาไม้ก็ถูกชิงเอาไป

เสีย และดูเหมือนว่าโลกของเขากำลังจะส้ินสุดลง แม้ว่าพระเจ้า

ทรงช้ีให้เห็นว่าความโกรธของเขาเก่ียวกับความรู้สึกไม่

สะดวกสบายของเขาน้ันมีน้ำหนักมากกว่าความกังวลของเขาท่ีมี

ต่อเมืองนีนาเวห์ท้ังเมือง ฉันยอมรับว่าฉันเองเหมือนกับมี

ส่วนร่วมในเหตุการณ์กบัโยนาห์ ในฐานะแม่ของลูกทียังเล็กอยู่ 

จะทำอะไรตามท่ีกำหนดก็ไม่งา่ยเลย รวมท้ังการจราจรอันข้ึนช่ือ

ของลอสแองเจลิส สามารถทำให้ฉันหัวเสียได้ง่ายถ้าไม่

ระมัดระวัง

ส่ิงท่ีน่าขายหน้า ในการศึกษาตอนน้ีนกัเรียนพระคริสตธรรมท่ีจะ

เทศนาเร่ืองชาวสะมาเรียใจดี จะพบว่ามีโอกาสน้อยมากท่ีเขาจะ

หยุดระหว่างทางเพ่ือช่วยคนท่ีตกทุกข์ได้ยาก ถ้าพวกเขาคิดว่า

พวกเขาจะสาย มากกว่าท่ีจะคิดว่าพวกเขามีเวลามาก ถึงแม้ว่า

ปากและใจเราจะตรงกัน เราเองก็ยงัมีความหว่ันไหวอดไม่ได้ทีจ่ะ

ข้ามไปอีกด้านหน่ึงของถนนหากเราทำบาปโดยมีความเครียด

เม่ือฉันอ่านความโกรธของโยนาห์ท่ีทำให้ร่มเงาหายไปจากต้นไม้ 

ฉันถูกเตือนให้อยู่ในขณะน้ีเพ่ือให้ตระหนักถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน

ร่างกายของฉันเพ่ือแสดงความกังวลในมุมมองท่ีเหมาะสมและ

ก้าวไปข้างหน้าในทิศทางท่ีถูกต้อง จากน้ันฉันจะช่ืนชมยินดีต่อ

เมืองนีนาเวห์หรือหยุดเพ่ือช่วยเพ่ือนบ้านในยามต้องการ

ข้าแต่พระเจ้าของทุกสรรพสิ่ง, พระองค์ทรงเรียกข้าพระองค์ให้อยู่ในความ

สว่างแห่งชีวิตของพระองค์ เมื่อดูเหมือนว่าโลกที่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์

กำลังถล่ม โปรดให้ข้าพระองค์ยืนมั่นในแสงสว่างของพระองค์ โปรดชว่ยให้

ข้าพระองค์สูดเอาพระวิญญาณของพระองค์ในช่วงเวลาและติดตามวิถีของ

พระคริสต์ผู้ทรงฟ้ืนคืนพระชนม์ อาเมน
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วันเสาร์หลังจากวันพุธขี้เถ้า
29 กุมภาพันธ์ | พอล แคง

ก็แล้วหญิงคนน้ีผู้เป็นเป็นลูกหลานของอับราฮัมถูกซาตานก็แล้วหญิงคนน้ีผู้เป็นเป็นลูกหลานของอับราฮัมถูกซาตาน

ผูกมัดตลอดสิบแปดปี ไม่ควรหรือท่ีจะปลดปล่อยนางเป็นผูกมัดตลอดสิบแปดปี

อิสระในวันสะบาโต

ผูกมัดตลอดสิบแปดปี

อิสระในวันสะบาโตอิสระในวันสะบาโต? 

ผูกมัดตลอดสิบแปดปี

? ? -

ไม่ควรหรือท่ีจะปลดปล่อยนางเป็นไม่ควรหรือท่ีจะปลดปล่อยนางเป็นผูกมัดตลอดสิบแปดปี ไม่ควรหรือท่ีจะปลดปล่อยนางเป็นผูกมัดตลอดสิบแปดปี

-- ลูกา 13:16

พุธขี้เถ้า
กุมภาพันธ์ | 

ศิลปะกระเบ้ืองไบเซนไทน์ยุคกลางท่ีโบสถ์ โครา เมือง อิสตันบูล ประเทศตุรกีแสดงให้เห็นว่า

พระเยซูย่ืนมือออกไปยังขอทานตาบอด พระเจา้ทรงขอให้คุณย่ืนมือออกไปหาใคร?
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And ought not this woman, a daughter of Abraham whom Satan 
bound for eighteen long years, be set free from this bondage on 
the sabbath day? — Luke 13:16

Curiously, a woman asked the pastor, “Do you really want 
us to wear the orange T-shirt for this Sunday service?” 
She was referring to the orange T-shirts worn to raise 
awareness of gun violence prevention. The church was 
planning a service for the prevention of gun violence.

When the pastor answered “yes” to wearing the T-shirt, 
a man responded, “I don’t get it. Why should I have to 
listen about the gun violence prevention at our church 
service? Isn’t it enough to hear about it on today’s media?”

An elderly man stepped in and said, “I believe we — 
the faith community — should learn more about the 
prevention of gun violence because we must care for 
victims as well as the shooters.”

When Jesus healed a crippled woman on Sabbath day, 
a synagogue leader blamed Jesus because he broke the 
Sabbath rule. The true meaning of Sabbath is that one 
should not become a slave to work. Instead, rest in God. 
Becoming a slave to work means becoming a workaholic. 
The people who are workaholics are disconnected from 
beloved community — family, friends, neighbors and even 
from God. Disconnection from beloved community often 
causes anger, and the anger causes misunderstanding and 
even can lead to violence. And in the end, it imprisons a 
person in a state of hopelessness.

However, this is why Jesus came — to set the prisoners 
free. Therefore, we, the followers of Jesus, must minister to 
those who are disconnected from beloved community and 
bring them into the conversations that can heal a society.

God of mercy, help us to see what you see so that we are to 
minister to prisoners who are disconnected from the beloved 
community. Amen.

A medieval Byzantine mosaic at the Chora Church in Istanbul, Turkey, shows Jesus 
reaching out to the blind beggar. Who is God asking you to reach out to? 

Getty Images  

หญิงสาวคนหน่ึงถามศิษยาภิบาลด้วยความอยากรู้วา่ “ท่านอยาก

ให้เราใส่เส้ือยืดสีส้มสำหรับการนมัสการในวันอาทิตย์น้ีไหม?” 

เธออ้างถึงเส้ือยืดสีส้มท่ีเคยสวมใส่เพ่ือรณรงค์เร่ืองป้องกัน

ความรุนแรงจากอาวุธปืน คริสตจักรกำลังวางแผนการนมัสการ

เพ่ือป้องกันความรุนแรงจากอาวุธปืน

เม่ือศิษยาภิบาลตอบว่า “ได้ซ”ิ ต่อการสวมใส่เส้ือยืดน้ัน ผู้ชายคน

หน่ึงเอ่ยว่า “ฉันไม่เข้าใจเลย เหตุใดฉันจงึต้องมานมัสการและฟัง

เก่ียวกับป้องกันความรุนแรงจากอาวุธปืนท่ีโบสถ์ของเรา วันน้ียัง

ได้ยินได้ฟังข่าวเก่ียวกับส่ิงน้ีไม่พออีกหรือ?”

ชายสูงอายุคนหน่ึงก้าวเข้ามาและพูดว่า“ ฉันเช่ือว่าเรา � ใน

ฐานะชุมชนแห่งความเช่ือ � ควรเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการ

ป้องกันความรุนแรงจากอาวุธปืนเพราะเราต้องดูแลท้ังเหย่ือของ

ความรุนแรงรวมท้ังผู้ยิงด้วย”

เม่ือพระเยซูรักษาหญิงพิการในวันสะบาโตผู้นำศาสนาได้

กล่าวโทษพระเยซูเพราะพระองค์ทำลายกฎของวันสะบาโต 

ความหมายท่ีแท้จริงของวันสะบาโตคือไม่ควรตกเป็นทาส

ของการทำงาน จงพักผ่อนในพระเจา้แทน การเป็นทาส

ของการทำงานหมายถึงการกลายเป็นคนบ้างาน คนท่ีเป็น

คนบ้างานจะถูกตัดขาดจากชุมชนอันเป็นท่ีรัก - ครอบครัว, 

เพ่ือนฝูง, เพ่ือนบ้านและแม้แต่จากพระเจ้า การตัดขาดจาก

ชุมชนอันเป็นท่ีรักมักทำให้เกิดความโกรธและความโกรธทำ

ให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจนำไปสู่ความรุนแรง และ

ท้ายท่ีสุดมันกักขังบุคคลน้ันให้ตกอยู่ในสภาวะท่ีส้ินหวัง

อย่างไรก็ตาม, น่ีคือสาเหตุท่ีพระเยซูเสด็จมา - เพ่ือ

ปลดปล่อยนักโทษให้เป็นอิสระ ดังน้ันเราผู้ติดตามพระเยซู

จึงต้องทำพันธกิจต่อผู้ท่ีถูกตัดขาดจากชุมชนอันเป็นท่ีรัก

และนำพวกเขาเข้าสู่การสนทนาเพ่ือเยียวยารักษาสังคม

พระเจ้าแห่งความเมตตา, โปรดช่วยข้าพระองค์ให้เห็นสิ่งที่พระองค์

ทอดพระเนตรเห็นเพ่ือที่ข้าพระองค์จะได้ทำพันธกิจต่อผู้ท่ีถูก

พันธนาการและตัดขาดจากชุมชนอันเป็นที่รัก อาเมน
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วันอาทิตย์แรกในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
1 มีนาคม | พอล แคง

หากเจ้าทำสิ่งที่ถูกที่ควร เจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือเจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือ? ? แต่หากเจ้าหากเจ้าทำสิ่งที่ถูกที่ควร

ไม่ทำสิ่งที่ถูกต้อง บาปก็หมอบอยู่ที่ประตูคอยเล่นงานเจ้า แต่เจ้าไม่ทำสิ่งที่ถูกต้อง บาปก็หมอบอยู่ที่ประตูคอยเล่นงานเจ้า

จะตอ้งชนะบาปใหไ้ด้

บาปก็หมอบอยู่ที่ประตูคอยเล่นงานเจ้าบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูคอยเล่นงานเจ้า

จะตอ้งชนะบาปใหไ้ด้จะตอ้งชนะบาปใหไ้ด้” - ปฐมกาล 4: 7

วันจันทร์แรกในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
2 มีนาคม | ไมค์ มอร์แกน

ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งฟีลิปฟีลิปว่า ว่า “ว่าว่า “จงลงใต้ ไปยังถนนที่เรียกว่าทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่ง

ทางกันดารซึ่งเชื่อมระหว่างกรุงเยรูซาเล็มกับเมืองกาซาทางกันดารซึ่งเชื่อมระหว่างกรุงเยรูซาเล็มกับเมืองกาซาทางกันดารซึ่งเชื่อมระหว่างกรุงเยรูซาเล็มกับเมืองกาซา”ทางกันดารซึ่งเชื่อมระหว่างกรุงเยรูซาเล็มกับเมืองกาซาทางกันดารซึ่งเชื่อมระหว่างกรุงเยรูซาเล็มกับเมืองกาซา” ดังนั้นดังนั้นดังนั้นฟีลิปฟีลิปฟีลิปก็ออกทางกันดารซึ่งเชื่อมระหว่างกรุงเยรูซาเล็มกับเมืองกาซา

เดินทางไป ในระหว่างทางเขาพบขันทีชาวเอธิโอเปีย

ทางกันดารซึ่งเชื่อมระหว่างกรุงเยรูซาเล็มกับเมืองกาซาทางกันดารซึ่งเชื่อมระหว่างกรุงเยรูซาเล็มกับเมืองกาซาทางกันดารซึ่งเชื่อมระหว่างกรุงเยรูซาเล็มกับเมืองกาซาทางกันดารซึ่งเชื่อมระหว่างกรุงเยรูซาเล็มกับเมืองกาซา

ในระหว่างทางเขาพบขันทีชาวเอธิโอเปียในระหว่างทางเขาพบขันทีชาวเอธิโอเปีย เป็นขุนนางคนสำคัญเป็นขุนนางคนสำคัญเป็นขุนนางคนสำคัญ

ดูแลคลังทรัพย์ของพระนางคานดาสีราชินีแห่งเอธิโอเปีย ขันทีผู้นี้ได้มาดูแลคลังทรัพย์ของพระนางคานดาสีราชินีแห่งเอธิโอเปีย

นมัสการที่เยรูซาเล็ม

ดูแลคลังทรัพย์ของพระนางคานดาสีราชินีแห่งเอธิโอเปีย ขันทีผู้นี้ได้มาดูแลคลังทรัพย์ของพระนางคานดาสีราชินีแห่งเอธิโอเปีย

นมัสการที่เยรูซาเล็มนมัสการที่เยรูซาเล็ม ระหว่างเดินทางกลับบ้านเขานั่งอ่านหนังสือผู้เผยพระนมัสการที่เยรูซาเล็มนมัสการที่เยรูซาเล็ม ระหว่างเดินทางกลับบ้านเขานั่งอ่านหนังสือผู้เผยพระระหว่างเดินทางกลับบ้านเขานั่งอ่านหนังสือผู้เผยพระ

วจนะอิสยาห์อยู่ในรถม้า พระวิญญาณตรัสบอก

ระหว่างเดินทางกลับบ้านเขานั่งอ่านหนังสือผู้เผยพระระหว่างเดินทางกลับบ้านเขานั่งอ่านหนังสือผู้เผยพระ

พระวิญญาณตรัสบอกพระวิญญาณตรัสบอกฟีลิป

ระหว่างเดินทางกลับบ้านเขานั่งอ่านหนังสือผู้เผยพระ

ฟีลิปฟีลิปว่า 

ระหว่างเดินทางกลับบ้านเขานั่งอ่านหนังสือผู้เผยพระ

ว่าว่า “

ระหว่างเดินทางกลับบ้านเขานั่งอ่านหนังสือผู้เผยพระระหว่างเดินทางกลับบ้านเขานั่งอ่านหนังสือผู้เผยพระระหว่างเดินทางกลับบ้านเขานั่งอ่านหนังสือผู้เผยพระระหว่างเดินทางกลับบ้านเขานั่งอ่านหนังสือผู้เผยพระ

ว่าว่าว่าว่า “จงเข้าไปใกล้ๆ รถม้าวจนะอิสยาห์อยู่ในรถม้า

นั้นเถิด

วจนะอิสยาห์อยู่ในรถม้าวจนะอิสยาห์อยู่ในรถม้า

นั้นเถิดนั้นเถิด”แล้วฟีลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้รถนั้น เขาได้ยินเสียงคนอ่านหนังสือผู้เผย

พระวจนะอิสยาห์ก็ถามว่า “ท่านเข้าใจสิ่งที่ท่านอ่านหรือ?” แล้วฟีลิปจึงเริ่ม

จากข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นและเล่าถึงข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูให้เขาฟัง 

ขณะเดินทางไปตามถนน พวกเขามาพบแอ่งน้ำ ขันทีจึงเอ่ยว่า “ดูเถิด ที่นี่มีน้ำ 

มีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมาเล่า?” และเขาสั่งให้หยุดรถ จากนั้นฟี

ลิปกับขันทีก็ลงไปในน้ำและฟีลิปให้ขันทีรับบัพติศมา  -

และเขาสั่งให้หยุดรถ

- กิจการของอัครทูต 

8:268:26-8:26-30; 3530; 35-30; 35-38

วันอาทิตย์แรกในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
มีนาคม | ไมค์ มอร์แกน

“เราควรทำอย่างไรเพ่ือป้องกันความรุนแรงของอาวุธปืน?” 

ศิษยาภิบาลถามท่ีประชุม 

มีคนพูดว่า “ ยกเลิกบทแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อท่ีสอง” อีกคน

ตอบว่า “น่ันเป็นไปไม่ได้ ไม่มีใครหยุดย้ังกลุ่มท่ีว่ิงเต้นผู้นิยม

ใช้ปนืได้”

ในขณะท่ีการถกเถียงเกิดข้ึนผู้สูงอายุคนหน่ึงได้ยืนข้ึนและ

พูดว่า

“ทำไมเราไม่ใช้เวลาฟังพระเจา้?”

ในปฐมกาลพระเจ้าบอกคาอิน“ ถ้าเจ้าทำส่ิงท่ีถูกท่ีควร เจ้าก็

จะเป็นท่ียอมรับไม่ใช่หรือ” ในบริบทน้ีการ “ทำถูกทำควร” 

ไม่ได้หมายความว่าทำความดี มันหมายถึงการหันหลังกลับ

และให้ความสำคัญกับพระเจ้ามากข้ึน

คาอินล้มเหลวในการหันไปหาพระเจ้าอย่างเต็มตัว เขาปล่อย

ให้ความปรารถนาความโกรธและความอิจฉาของเขานำไปสู่

การฆ่าอาเบลน้องชายของเขา พระเจ้าทรงเตือนคาอิน

เก่ียวกับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนถ้าเขาล้มเหลวในการระงับความโกรธ

ของเขา แต่คาอินไม่ฟังเลย

เราเช่ือว่าเราอยู่ท่ีน่ีบนโลกเพ่ือทำตามพระประสงค์ของพระ

เจ้า – ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็น

อย่างไรก็ให้เป็นอย่างน้ันในแผ่นดินโลก เราต้องมุ่งจุดสนใจ

ไปท่ีส่ิงท่ีพระเจ้าทำมากกว่าใช้เวลาถกเถียงและโต้เถียงกัน

พระเจา้ทรงทำงานอยู่แล้ว ให้เราหันมาสนใจพระเจ้า มา

วางใจว่าพระเจ้าในวิถทีางลึกลับของพระเจ้า จะทรงใช้คนท่ี

สวมเส้ือยืดสีส้มเพ่ือต่อต้านความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืน

ข้าแต่พระเจ้าขอโปรดหนุนใจให้คริสตจักรของเราให้จดจ่อกับสิ่งที่ข้าแต่พระเจ้าขอโปรดหนุนใจให้คริสตจักรของเราให้จดจ่อกับสิ่งที่

พระองค์ทรงกระทำ ให้ฤทธ์ิอำนาจแก่ข้าพระองค์มากขึ้นเพ่ือข้าพระองค์ทรงกระทำ ให้ฤทธ์ิอำนาจแก่ข้าพระองค์มากขึ้นเพ่ือข้า

พระองค์จะสามารถทำตามพระประสงค์ของพระองค์ได ้อาเมน

ขันทีแม้ว่าจะได้รับการเคารพยกย่องอย่างสูงในแวดวงผู้ท่ีมี

อิทธิพล แต่ก็ถือว่าเป็น "คนนอก" ซ่ึงไม่รวมอยู่ในวัฒนธรรม

ศาสนาปัจจุบันและถูกห้ามมิให้มีการนมัสการร่วมกับคนใน

ชุมชน ฉันได้ยินถึงความเจ็บปวดของเขาขณะท่ีเขาถามว่า "ฉัน

จะทำได้อย่างไรถ้าไม่มีใครเต็มใจท่ีจะแนะแนวทางแก่ฉัน? อะไร

ท่ีจะขวางก้ันท่ีจะไม่ให้ฉันรับบัพติสมา?”

เขาฟังดูเหมือนคนท่ีเคยเผชิญหน้ากับชุมชนท่ีไม่เต็มใจรับเขา

และป้องกันไม่ให้เขาติดต่อกับพระเจ้า น่าเสียดายท่ี

ประสบการณ์ของชายคนน้ีมคีวามคล้ายคลึงกับหลายๆคนใน

วัฒนธรรมของเราทุกวันน้ี

ข่าวดีก็คือเรารับใช้พระเจ้า ซ่ึงพระองค์เต็มพระทัยท่ีจะทำลาย

ทุกส่ิงกีดขวางและทำลายกำแพงท้ังหมดเพ่ือตามหาของของ

พระองค์เอง การแสวงหาและการรวบรวมอย่างไม่หยุดย้ังคร้ัง

หน่ึงของผู้ท่ีถูกปฏิเสธได้สร้างภาพท่ีสวยงามว่าเราจะ

ตอบสนองอย่างไรในฐานะชุมชนอันเป็นท่ีรกัของพระเจ้า

ในทำนองเดียวกับท่ีฟิลิปได้รับคำส่ังให้ “ลุกข้ึน…ข้ามฟาก…

และเข้าร่วม” ฉันสงสัยว่าผู้ใดท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงเช้ือ

เชิญเราให้ติดตามในเทศกาลมุ่งสู่ธรรมน้ี เรามีความกล้าหาญ

พอท่ีจะเข้าไปในชีวิตของคนท่ีเราถือว่าเป็นคนแปลกหน้าหรือ

เปล่า? ไม่ว่าคุณจะนับว่าเป็นฟิลิปหรือขันที (หรือใครบางคน

ก่ึงกลางระหว่างสองคนน้ัน) ข่าวดีก็คือว่า พระเจ้าเห็นว่าเราทุก

คนเป็นสมาชิกท่ีสำคัญของชุมชนท่ีรัก

พระเจ้าแห่งการแสวงหา, โดยพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทำให้

ข้าพระองค์กล้าที่จะพูดว่า “ใช่” ต่อคนแปลกหน้า คนประเภทชายขอบ, ที่ถูก

ปฏิเสธและอ่อนแอในหมู่พวกข้าพระองค์ โปรดเติมข้าพระองค์ให้เต็มด้วย

พระคุณของพระองค์เพื่อให้ข้าพระองค์ได้มีส่วนในชีวิตของกันและกันด้วย

ความหวัง ขอให้ความจริงของความรักของพระองค์ที่พบในพระเยซูคริสต์ยังคง

นำทางและสร้างชุมชนที่พระองค์ทรงรัก อาเมน
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วันอังคารแรกในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
3 มีนาคม | ไมค์ มอร์แกน

จงรักกันฉันพ่ีน้อง จงให้เกียรติกันและกันโดยถือว่าผู้อื่นดีกว่าจงรักกันฉันพ่ีน้อง

ตน

จงรักกันฉันพ่ีน้อง จงให้เกียรติกันและกันโดยถือว่าผู้อื่นดีกว่าจงรักกันฉันพ่ีน้อง

ตนตน อย่าขาดความกระตือรือร้น แต่จงรักษาความร้อนรนฝ่ายจิต

วิญญาณของท่านไว้และรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าวิญญาณของท่านไว้และรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าวิญญาณของท่านไว้และรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในวิญญาณของท่านไว้และรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าวิญญาณของท่านไว้และรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า

ความหวัง อดทนต่อความทุกข์ยากและสัตย์ซื่อในการอธิษฐานอดทนต่อความทุกข์ยากและสัตย์ซื่อในการอธิษฐานอดทนต่อความทุกข์ยากและสัตย์ซื่อในการอธิษฐาน จงความหวัง อดทนต่อความทุกข์ยากและสัตย์ซื่อในการอธิษฐานอดทนต่อความทุกข์ยากและสัตย์ซื่อในการอธิษฐาน

แบ่งปันแก่ประชากรของพระเจ้าที่ขาดแคลน จงสำแดงน้ำใจรับรองแบ่งปันแก่ประชากรของพระเจ้าที่ขาดแคลน

แขก โรม 12:10

แบ่งปันแก่ประชากรของพระเจ้าที่ขาดแคลน

 12:10 12:10-

แบ่งปันแก่ประชากรของพระเจ้าที่ขาดแคลนแบ่งปันแก่ประชากรของพระเจ้าที่ขาดแคลนแบ่งปันแก่ประชากรของพระเจ้าที่ขาดแคลน

 12:10 12:10-13 

วันพุธแรกในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
4 มีนาคม |เอลิซาเบธ กิบบ์ เซห์นเดอร์

ไม่มียิวหรือกรีก ทาสหรือไท ชายหรือหญิง เพราะพวกท่านทั้งปวง

เป็นหน่ึงเดยีวในพระเยซคูริสต ์

ชายหรือหญิง

เป็นหน่ึงเดยีวในพระเยซคูริสต์ กาลาเที

ชายหรือหญิง

กาลาเทีย

ชายหรือหญิงชายหรือหญิง

ย 3:28

วันอังคารแรกในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
3 มีนาคม | ไมค์ มอร์แกน

วันพุธแรกในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม

พระเยซทูรงกระทำการอัศจรรย์คร้ังแรกโดยเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้า

องุ่น ภาพศลิปะกระเบ้ืองที่วิหารโครา เมืองอิสตนับูล ประเทศตรุกี

ท่านจะช่วยได้อย่างไร เมื่อชุมชนต้องการความช่วยเหลือ?

ในฐานะท่ีเป็นคนอเมริกันพวกเราหลายคนเสพเอา 

ความโกรธ, ดูหม่ิน, กลัว, รับใช้ตัวเอง, หาผลสำเร็จโดย

ทางลัด, รักษาความเป็นอิสระและขยายความเป็น

ปรปักษ์สำหรับคนแปลกหน้า ใช่คุณอ่านถูกต้องแล้ว -

ปรปักษ์สำหรับคนแปลกหน้า ไม่เช่ือฉันเหรอ? คุณไม่ได้

เปิดดูข่าวส่ือเครือข่ายสังคมของคุณวันน้ีหรือ?

ในฐานะท่ีเป็นคริสตจักรเรามีโอกาสท่ียอดเย่ียมในการ

เป็นแบบอย่างให้กับวัฒนธรรมของเราว่าจะอยู่ร่วมกัน

อย่างไรในชุมชนท่ียึดกันด้วยความรักเกียรติศักด์ิศรี
ความรักการบริการความหวังความอดทนความอุตสาหะ

และการต้อนรับแขก

“ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่” เป็นคำท่ีดใีนการบำเพ็ญภาวนา

ในช่วงเทศกาลมุ่งสู่ธรรม ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ทำให้มี

ท่ีว่างสำหรับผู้อ่ืนและต้อนรับด้วยแขนท่ีเปิดอ้า ความ

เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่กล่าวว่า “มีท่ีว่างสำหรับคนอ่ืนเสมอ” 

และ “ทุกคนควรได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและมี

คุณค่า” ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ตามแบบคริสเตียนแสดง

ให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าท่ีมีต่อคนท่ีดูเหมือน

แตกต่างจากเรา ในฐานะชุมชนท่ีรกัของพระเจ้า เราได้

รวบรวมชีวิตแห่งความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ ในเทศกาลมุ่งสู่

ธรรมเราอาจเป็นชุมชนท่ีทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่กับบ้าน

เม่ืออยู่ในท่ามกลางพวกเรา

ข้าแต่พระเจ้าแห่งการเชื้อเชิญ, พระองค์ทรงกระทำมากขนาดน้ันเพ่ือ

ต้อนรับข้าพระองค์ พระองค์ทรงเชิญข้าพระองค์ ซึ่งคร้ังหน่ึงเคยเป็นคน

แปลกหน้า ทรงทำให้เป็นบ้านของข้าพระองค์ในพระองค์ ทรงเสริมกำลังให้

ข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิของข้าพระองค์ เพ่ือรวบรวม

ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่แบบเดียวกันน้ีให้กับผู้ที่ข้าพระองค์พบในเทศกาลมุ่งสู่

ธรรม ข้าแต่พระเยซู, ข้าพระองค์อธิษฐานเพ่ือพระสิริของพระองค์ อาเมน

ฉันรับใช้เป็นอนุศาสกในโรงพยาบาล "เพ่ือคน
อนาถา" ซ่ึงเป็นศูนย์การแพทย์ท่ีใครๆก็ได้รับการ
รักษาหมดแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีประกันหรือเงินจ่ายก็
ตาม เม่ือฉันไปเย่ียมผู้ป่วยหลังประตูหมายเลข 1 ฉัน
ไม่ทราบล่วงหน้าว่าเป็นใคร - พวกเขาอาจประสบ
ปัญหาเป็นคนเร่รอ่นจรจัดและป่วยหนักหรือบางที
พวกเขาอาจจะขับรถพอร์ชไปเสยไหล่ทางของทาง
ด่วนและพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจาก
ศัลยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ส่ิงท่ีฉันรู้ก็คือพวกเขาเป็นพ่ี
น้องในครอบครัวมนุษย์ชาติ

กว่าท่ีฉันจะได้เห็นผู้คนเหล่าน้ี พวกเขาถูกทำความ
สะอาดเรียบร้อยแล้ว สวมเส้ือคลุมสีเทาของ
โรงพยาบาลและสายรัดข้อมือพลาสติกสีขาว ไม่มี
เคร่ืองประดับ ไม่มีนาฬิกา ไม่มีการแต่งหน้า ไม่มกีาร
ชาร์ทโทรศัพท์มือถือ - แทบไม่เหลือร่องรอยใน
สถานะทางสังคมหรือมีเงินมากน้อยเท่าไหร่ในบัญชี
ธนาคารของพวกเขา ฉันเปิดประตูและเห็นหัวท่ียุ่ง
เหยิงของพวกเขาโผล่ออกมาจากผ้าปูทีน่อนสีครีม

ผู้ป่วยท่ีอ่อนแอเหล่าน้ียินดีต้อนรับฉันและสอนฉัน
เก่ียวกับความหมายของชุมชนอันเป็นท่ีรักในขณะท่ี
พวกเขาเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับการบาดเจ็บและความ
เมตตาและพระคุณของพระเจ้า พวกเขาปรับทุกข์กับ
ฉันถึงความสงสัยความหวังและบ่อยคร้ังท่ีถงึความ
เช่ือในพระเจ้า

การแบ่งชนช้ันท่ีผิด ๆ ของสถานะทางสังคมและ
ความม่ังค่ังมลายไปขณะท่ีเราตระหนักถึงการ
เผชิญหน้ากับความเป็นความตาย และฉันพบว่าคำ
อธิษฐานของพวกเขาคล้ายกันมาก: เพ่ือปลอดภัย ท่ี
อยู่ทีส่ะอาด มีชีวิตอยู่ด้วยความมุ่งม่ันใหม่ในใช้เวลา
กับลูก ๆ หรือขอบคุณท่ีพระเจ้าเมตตาพวกเขาจะมี
ชีวิตอยู่เพ่ือจะได้เห็นอีกวันใหม่

ข้าแต่พระเจ้า, โปรดเปิดตาของข้าพระองค์เพ่ือให้ข้าพระองค์สามารถ

รับรู้พ่ีน้องของข้าพระองค์ในครอบครัวแห่งมนุษยชาติ ข้าพระองค์

อธิษฐานขอให้พระองค์เปิดใจรับเร่ืองราวของพวกเขาและข้าพระองค์

อาจมีชีวิตที่หยั่งลึกในความรักของพระองค์ท่ีมีต่อข้าพระองค์และโลก

ใบน้ี อาเมน



ในทำนองเดียวกันพระวิญญาณทรงช่วยเราในยามเราอ่อนแอ เราไม่รู้
ว่าเราควรอธิษฐานขอสิ่งใด แต่พระวิญญาณเองทรงอธิษฐานวิงวอน
แทนเราด้วยการคร่ำครวญที่ไม่อาจหาถ้อยคำใดมาบรรยาย โรม 8:26

บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 20202020�2020� นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ �� �

วันพฤหัสบดีแรกในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
5 มีนาคม |เอลิซาเบธ กิบบ์ เซห์นเดอร์5 มีนาคม |เอลิซาเบธ กิบบ์ เซห์นเดอร์

เม่ือบ็อบเข้ามาในตรวจโรคของคลินกิมะเร็ง ซ่ึงทุกคนท่ีอยู่กับเขา
ท่ีน่ันก็พลอยเจ็บปวดไปด้วย เขาขยับตัวอย่างไม่สบายนักบนเก้าอ้ี
น่ังของเขา เหมือนพยายามเอนตัวเพ่ือให้เน้ืองอกก้อนโตออกห่าง
จากตับของเขา คำพูดของเขาออกมาเป็นห้วนส้ัน ๆ เพราะถูก
กดดันจากความเจ็บปวดท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ฉันพบว่าตัวเองกล้ันหายใจขณะท่ีฟัง พยายามประคองตัวต้าน
ความเจ็บปวดเต็มท่ีของเขา เขาทบทวนระบบการใช้ยาแก้ปวดกับ
หมอ ซ่ึงพวกเขาเห็นด้วยท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงบางอย่าง แต่
เป็นท่ีชัดเจนว่าความเจ็บปวดท่ีสม่ำเสมอคงเป็นเร่ืองปกติของเขา 
ฉันจะไม่โกหกหรอก - มันช่างน่าเวทนาท่ีจะอยู่ต่อหน้าเขา มันยาก
ท่ีจะอยู่ใกล้ความทุกข์ทรมานท่ีติดแน่นของเขาและไม่สามารถขจัด
มันออกไปได้

บ๊อบถามหมอเพ่ือยืนยันส่ิงท่ีร่างกายพยายามบอกเขาว่า ยังมีการ
ฉายแสงอีกรอบซ่ึงรักษามะเร็งไม่ได้ผล เน้ือร้ายน้ันกำลัง
แพร่กระจายไปและไม่สามารถรักษาได้ เขากระพริบตาและเม้ม
ปากพร้อมกัน เขารู้วา่วันเวลาของเขาใกล้เขามาทุกนาที แต่เขา
จำเป็นต้องพูดเก่ียวกับเร่ืองน้ี 

เขาไม่ได้บอกครอบครัวเก่ียวกับความเจ็บป่วยของเขา

“บ๊อบอะไรสำคัญท่ีสุดสำหรับคุณตอนน้ี” หมอถาม

เขาเงียบลง เราก็คอยฟังอยู่.

“ผมไม่ได้เห็นแม่ของฉันมาต้ัง 28 ปีแล้ว” บ๊อบพูดพร้อมกับ
คร่ำครวญตามด้วยการถอนหายใจลึกเกินท่ีจะพรรณนาเป็น
คำพูดและน้ำตาไหลลงมาท่ีแก้มท่ีมีรอยย่นของเขา “ผม
อยากเห็นเธอก่อนท่ีพระเจ้าจะพาผมไป”

อย่างไรก็ตาม, เสียงถอนหายใจและน้ำตาของบ๊อบ แผ่ความ
เจ็บปวดของเขาไปท้ังห้อง ขณะท่ีเราเป็นพยานถึงความทุกข์
ของเขาน้ันพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็เข้ามาและเร่ิมงานเพ่ือ
สมานพวกเราเข้าด้วยกันเป็นส่ิงท่ีปลอบประโลมฝ่ายเน้ือ
หนังต่อพระพักตร์ของพระเจ้า

ข้าแต่พระเจ้า, ข้าพระองค์อธิษฐานอ้อนวอนขอให้พระองค์เทการ

รักษาให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวมนุษย์ทุกวันน้ี โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งคนที่ข้าพระองค์ใส่ชื่อไว้ในหัวใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอให้
พระองค์เสด็จเข้ามาและทรงนำการเยียวยารักษาที่พระองค์ทรงมี

ให้แก่ข้าพระองค์ – ทั้งร่างกาย อารมณ์และจิตวิญญาณ ให้การดีซึ่ง

พระองค์ทรงเร่ิมไว้น้ันสำเร็จในข้าพระองค์ อาเมน
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แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “พระคุณของเราเพียงพอสำหรับเจ้า 
เพ่ือว่าฤทธ์ิอำนาจของเราจะได้ปรากฏเต็มที่ในความอ่อนแอ” ฉะน้ัน
ข้าพเจ้าจึงอวดความอ่อนแอของตนด้วยความยินดี เพ่ือฤทธ์ิอำนาจ
ของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า 2 โครินธ์ 12:9

วันศุกร์แรกในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
6 มีนาคม |เอลิซาเบธ กิบบ์ เซห์นเดอร์

วันศุกร์แรกในเทศกาลมุ่งสู่ธรรมแรกในเทศกาลมุ่งสู่ธรรมแรก

เจมส์เป็นคนไข้ท่ีซับซ้อนและมีเสน่ห์ คำเล่าลือบน
ท้องถนนก็คือเขากำลังจะตายและมีอดีตท่ียาวเหยียด
เต็มไปด้วยภรรยาเก่า คนรักเก่า เด็ก ๆ ท่ีทำให้เหิน
ห่างและเพ่ือนท่ีหลงหายมานานก็ได้ปรากฏตัวท่ีข้าง
เตียงโรงพยาบาลของเขา เขาทักทายทุกคนด้วยความ
อ่อนโยนและด้วยกันพวกเขาหัวเราะกับรูปภาพเก่าๆ
และร้องเพลงท่ีจำได้กระท่อนกระแท่น จนกระท่ังเม่ือ
ไม่นานมาน้ีเขาได้ไปต้ังเต็นท์บนชายหาด

“ผมชอบดูท้องฟ้าขณะท่ีมันเต็มไปด้วยแสงแรกของ
ดวงอาทิตย์ อยู่ท่ีน่ีมันทรมาน” เขาบอกฉัน, ขณะท่ีเรา
พูดถึงความหมายท่ีเขาจะต้องจบชีวิตของเขา

เขาทำหน้าน่ิวเพราะเข็มของพยาบาลพลาดเส้นเลือด
ของเขาเป็นคร้ังท่ีห้า ตอนน้ีเขามีแต่หนังหุ้มกระดูกท่ีมี
รอยสัก พยาบาลเรียกหาผู้ชว่ยสำรองและเขาขอให้
ฉันอยู่ต่อ -“เรามาพูดถึงชายหาดกันเถอะ; วันน้ีจะไม่
พูดเร่ืองความตายอีกต่อไป”

พยาบาลคนต่อไปพยายามอย่างดีทีส่ดุท่ีจะหาเส้นเลือด 
เจมส์จอ้งสายตาของเขาบนใบหน้าของฉันและหนาน่ิว
แต่ละคร้ังเม่ือถูกเข็มท่ิม แต่เขาไม่ได้พูดอะไรกับเธอสัก
คำ พยาบาลคนน้ันก็เรียกหาผู้ช่วยสำรองอีกคน 
พยาบาลคนท่ีสามมาและฉันสังเกตเห็นมือเธอ
ส่ันสะเทือนขณะท่ีเธอค้นหาเส้นเลือด ตอนน้ันเองท่ี
เจมส์หยุดการสนทนาของเราช่ัวคราว เขาหันหน้าไปทาง
พยาบาลและย้ิมแย้ม “เธอทำได้แล้วน่ี” รอยย้ิมท่วม
ใบหน้าของพยาบาลและเธอก็ตดิเทปเข็มฉีดยาอันใหม่
เข้าแทนท่ี เจมส์หล่ิวตาให้เธอ “ผมบอกแล้ว ว่าเธอทำ
ได้!”

เป็นไปได้อย่างไรท่ีคนท่ีทนทุกข์ทรมานมากสามารถมอบ
พระคุณแก่คนอ่ืนแม้ในยามท่ีมีความทุกข์มากข้ึน? ฉันไม่
รู้ว่าเจมส์ทำได้อย่างไร ฉันคิดว่าฉันต้องเตรียมตัวเตรียม
ใจให้พร้อมก่อนท่ีฉันจะเข้ามาในห้องของเขา แต่เจมส์ได้
สอนฉันถึงความสมบูรณ์แบบและอิสรภาพจากความ
เจ็บปวดช่ัวแล่นหน่ึง เขาสอนฉันว่าเม่ือเราอยู่ในช่วงชีวิต
ท่ียุ่งเหยิง – ในสภาพท่ีเลอะเทอะ บิดเบ้ียวและเจ็บปวด 
- หากเราสามารถตอบสนองต่อความเจ็บปวดด้วย
พระคุณเราจะพบว่าตัวเองอยู่ในใจของชุมชนท่ีรักของ
พระเจ้า

ข้าแต่พระเจ้า, ข้าพระองค์ขอให้พระองค์ยกความเจ็บปวดจากผู้ที่ทุกข์
ทรมานในวนัน้ี ให้ความแข็งแกร่งแก่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ตอ้งมอบให้
พระคุณต่อบุคคลที่ข้าพระองค์พบเหน็ ขอให้ข้าพระองค์อยูใ่นชมุชนอนัเป็น
ที่รักที่พระองค์กำลังสร้างขึ้นท่ามกลางความทุกข์และความสุข ความ
เจบ็ป่วยและการเยยีวยา ความตายและการมีชีวิตอยู่ อาเมน
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วันเสารแ์รกในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
7 มีนาคม | โจชัว ยี

แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “พระคุณของเราเพียงพอสำหรับเจ้า เพ่ือว่าฤทธ์ิ
อำนาจของเราจะได้ปรากฏเต็มท่ีในความอ่อนแอ” ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงอวดความ

อ่อนแอของตนด้วยความยินดี เพ่ือฤทธ์ิอำนาจของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า 

ลูกา 12:13-15

วันอาทิตย์ที่สองในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
8 มีนาคม | จาโคบา เวอร์มาค

จากน้ันพระเยซูตรัสกับผู้ท่ีทูลเชิญพระองค์ว่า “เม่ือท่านจะจัดเล้ียงม้ือกลางวัน
หรือม้ือค่ำ อย่าเชิญมิตรสหาย ญาติ พ่ีน้องหรือเพ่ือนบ้านท่ีร่ำรวย ถ้าท่านทำ

อย่างน้ัน พวกเขาอาจจะเชิญท่านกลับคืนบ้าง เป็นอันว่าท่านได้รบัการตอบแทน

แล้ว แต่เม่ือท่านจัดงานเล้ียง จงเชิญคนจน คนพิการ คนง่อยและคนตาบอด
ลูกา 14:13-14

ในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
โจ มีนาคม | จาโคบา เวอร์มาค

เราได้รับการสอนต้ังแต่เด็ก ๆ เพ่ือแบ่งปันและ “เล่นด้วยกัน

ดีๆ” กับเด็กคนอ่ืน ๆ เหตุใดการแบ่งปันและการใส่ใจจึงดู

เหมือนเป็นแนวคิดท่ียากเช่นน้ีเม่ือเราโตข้ึน?

ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะข้อความท่ีเตือนให้เรากลัวและ

ระมัดระวังผู้อ่ืน การแสดงออกเช่น “พวกเรากับพวกเขา”

“นำหน้าในการแข่งขันจะด้วยวิธีใดก็ได้” หรือคำเตือนเช่น 

“ต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ท่ีดีของคุณเอง” และ “ทำให้บัญชี

เกษียณอายุของคุณให้มากข้ึนโดยทุ่มเททุกอย่าง” เพียงแต่

ยึดม่ันในอุดมการณ์ท่ีเห็นแก่ตัวท่ีแพร่หลายไปท่ัวสังคมของ

เรา

เรามักจะมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างคลังสินค้าท่ีใหญ่กว่าและดีกว่า

เพ่ือเก็บทรัพย์สินท่ีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงเราเพิกเฉยและ

ลืมการถูกทรงเรียกของเราในฐานะผู้มีความเช่ือท่ีจะแบ่งปัน

ให้ผู้อ่ืน พระคัมภีร์มีความชัดเจนว่าเราควรแบ่งปันส่ิงท่ีเรามี

กับผู้อ่ืนโดยเฉพาะอย่างย่ิงกับคนท่ียังก่ึงๆกลาง คนยากจน

และคนท่ีด้อยสิทธ์ิ เราได้รับการทรงเรียกให้ปฏิบัติด้วย

พระคุณและความเมตตาและสวมเส้ือผ้าแห่งความชอบ

ธรรมเติมเต็มชีวิตของเราด้วยการให้อภัยความยุติธรรม

ความเมตตาและความรัก เม่ือเรารวบรวมความเอ้ืออาทร

ความเคารพและการยอมรับเราจะหลีกเล่ียงการสร้างฉาง

ข้าวท่ีใหญ่ข้ึนเพ่ือตัวเราเองและเราจะสร้างชุมชนท่ีรักท่ี

ต้อนรับทุกคนอย่างแท้จริง

พระเจ้าผู้มอบชีวิต ด้วยความกตัญญูข้าพระองค์รับทราบการจัดเตรียมและ

พรของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ โปรดช่วยข้าพระองค์ให้หันมาหา

พระองค์ด้วยความถ่อมใจและความเกรงขาม ขณะที่ข้าพระองค์ค้นพบวิธี

ใหม่ในการสัมผัสกับการปรากฏขององค์พระวิญญาณที่ทรงทำงานในโลก 

โปรดให้ข้าพระองค์เป็นชุมชนที่รักที่อุดมไปด้วยความรักและความเมตตาใน

ทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำและพูดโดยผ่านพระคุณและความเมตตาอย่างต่อเนื่อง

ของพระองค์ อาเมน

“มังสวิรัตินะ? คุณแน่ใจหรือว่าเป็นมังสวิรัติ?” เขาถาม “ใช่

แล้ว ดไวต์ มังสวิรัติ” ฉันตอบขณะเดียวกันท่ีฉันย่ืน “ถุงยัง

ชีพ” มังสวิรัติให้เขา

เราไม่เรียกถุงท่ีเราแจกตอนเช้าวันจันทร์ท่ีโรงทานว่า “ถุงผู้ไร้

ท่ีอยู่” เราเรียกมันว่า “ถุงยังชีพ” เร่ืองภาษาน่ีสำคัญมาก 

ดไวต์อาจเรียกถนนกลว่าเป็นบ้าน คนส่วนใหญ่อาจปฏิบัติต่อ

เขาเหมือนกับว่าเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นและบางคร้ังก็กลัวเขา 

เม่ือเขามีพฤติกรรมท่ีผิดปกติ แต่เขาสมควรได้รับศักด์ิศรีและ

เขาพบว่าเขามีสิทธิ์ท่ีจะขอ“ถุงยังชีพ” เป็นมังสวิรัติ จากโรง

ทาน

เม่ือเราออกไปข้างนอกในบริเวณใกล้เคียงและรู้จักผู้รับของ

จากโรงทานของเราเช่นเดียวกับ ดไวต์ เราจะทักทายพวกเขา

ด้วยการเอ่ยช่ือและพวกเขาทักทายเรา เราทุกคนเป็นเสมือน

เพ่ือนบ้านกัน และความช่ืนชมยินดีบังเกิดเม่ือศิษยาภิบาล

ต้อนรับคุณด้วยการทักทายเสียงดังหยุดและพูดคุยกัน บท

สนทนาส้ัน ๆ บ่งบอกความหมายว่า “ฉันเป็นคนสำคัญ ฉันถูก

เห็นแล้ว ฉันมีค่ามากกว่าพฤติการณ์ของฉัน ฉันเป็นบุคคล”

ศักด์ิศรีคือสิทธิเสรีภาพท่ีจะพูดคุยกับเพ่ือนบ้านเม่ือเส้นทาง

ของเรามาบรรจบกัน ศักด์ิศรีคือสิทธิเสรีภาพท่ีจะได้พูดให้คน

ได้รับรู้ ศักด์ิศรีคือสิทธิเสรีภาพท่ีจะได้รับถุงยังชีพแบบ

มังสวิรัติเม่ือถามหา

ข้าแต่พระเจ้าแห่งความเมตตากรุณา, โปรดช่วยให้ข้าพระองค์ยอมรับในใจข้า

พระองค์ถึงดวงใจที่พระองค์ทรงรักและเยี่ยงคนข้าพระองค์อย่างที่ข้า

พระองค์เป็นอยู่ เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้หันกลับไปปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย

ความเห็นอกเห็นใจและยอมรับเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข

ภาพศิลปะกระเบื้องการอัศจรรย์เรื่องปลาและขนมปังโดย ปีเตอร์ รุฟนิค ใน

วิหาร อัลมิวดีน่า ประเทศสเปน บอกเราให้ใคร่ครวญถึงความเอื้ออาทรของเรา

ที่จะแบ่งปันทรัพยากรของเรากับผู้อื่น



�� �� � �� �� นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ � �� �� � บบทภาวนาทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม เทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020

วันจันทรท์ี่สองในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
9 มีนาคม | จาโคบา เวอร์มาค

ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า แต่ถ้าเรารักซ่ึงกันและกัน พระเจ้าก็ทรงอยู่ในเราและ
ความรักของพระองค์ก็เต็มบริบูรณ์ในเรา, ถ้าผู้ใดพูดว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้า” 

แต่ยังเกลียดพ่ีน้องของตน ผู้น้ันก็โกหก เพราะผู้ท่ีไม่รักพ่ีน้องซ่ึงตนมองเห็น
ย่อมไม่สามารถรักพระเจ้าซ่ึงตนมองไม่เห็น - 1 ยอห์น 4:12, 20

วันอังคารที่สองในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
10 มีนาคม | โจชัว ยี

พระเยซูตรัสตอบว่า “ชายคนหนึ่งถูกโจรปล้นระหว่างเดินทางจากกรุง
เยรูซาเล็มไปเมืองเยรีโค พวกโจรชิงเอาเสื้อผ้าจากตัวเขา ทุบตีเขาปางตาย
แล้วจากไป ปุโรหิตคนหนึ่งบังเอิญผ่านมาทางนั้น เมื่อเห็นชายคนนั้นก็เลี่ยง
ไปอีกฟากหนึ่ง คนเลวกี็เช่นกัน เมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นเขา ก็เลี่ยงไปอีก
ฟากหนึ่ง แต่ชาวสะมาเรียคนหนึ่งเดินทางมาถึงที่ที่คนนั้นอยู่ เมื่อเห็นเขาก็
สงสาร เขาเข้าไป แล้วเอาเหล้าองุ่นกับน้ำมันเทใส่แผลและพันแผลให้ 
แล้วประคองชายผู้นั้นขึ้นขี่ลาของตน พามาที่โรงแรม และดูแลเขา 
วันรุ่งขึ้นเขามอบเหรียญเงินสองเหรียญให้ผู้ดูแลโรงแรม พร้อมกับกล่าว
ว่า ‘ช่วยดูแลเขาด้วย และเมื่อข้าพเจ้ากลับมาจะคืนค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่า
นี้ให้’ “ท่านคิดว่าในสามคนนี้ คนไหนคือเพื่อนบ้านของชายที่ถูกโจรปล้น?” 
ผู้เชี่ยวชาญทางบทบัญญัติทูลตอบว่า “คนที่เมตตาเขา” พระเยซูตรัสกับเขา
ว่า “จงไปทำเช่นเดียวกัน” ลูกา 10:30-37

9 มีนาคม | จาโคบา เวอร์มาค มีนาคม | โจชัว ยี

ผู้รบัแจกของท่ีโรงทานของเราปรากฏตัวในตอนเช้าวัน

จันทร์ ไม่วา่ฝนจะตกหรือแดดจะออก, พวกเขาถือถุงของชำ

ท่ีนำมาใช้ใหม่ ถุงผ้าใบ ถุงช้อปป้ิงพลาสติกหรือแม้แต่ถุง

ขยะสีดำ พวกเขาเข้าแถวรอเพ่ือรับหมายเลขและแจกถุง 

จากน้ันพวกเขารอจนกว่าจะมีการเรียกหมายเลขและพวก

เขากลับไปโดยได้รับถุงท่ีเต็มไปด้วยของกินของใช้

เราจดักาแฟและชาวางไว้ตามเก้าอ้ีเพ่ือให้พวกเขาสามารถ

น่ังรอได้ ส่วนใหญ่ท่ีมาเป็นผู้สูงอายุท่ีเผชิญกับทางเลือกท่ี

ยากในแต่ละเดือนว่าจะจา่ยค่าอาหาร ค่าเช่าหรือค่ายาดี

บรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวา ท้ังภาษาเกาหลี ภาษาตากาล็อก 

ภาษาสเปน ภาษาเบงกาลี ภาษาอังกฤษและใครจะรู้วา่มี

ภาษาอะไรอีกบ้าง ตอนน้ีพวกเขารู้จกักันและกัน น่ังอยู่

ด้วยกันอย่างอดทนทุกเช้าวันจันทร์ มันเป็นการเล้ียงดูท่ี

แปลกหูในภูมิทัศน์เมืองท่ีไม่บอกช่ือ ซ่ึงเราจะเรียกว่าเมือง

แห่งนางฟ้า

หากมีคนท่ีได้รับพรเม่ือสัปดาห์ท่ีแล้ว – เช่นมันฝร่ังหน่ึงถุง 

– พวกเขาจะทำปรุงเป็นอาหารและนำมาตอนชุมนุมกันใน

เช้าวันจันทร์ เขาจะแบ่งมันฝร่ังต้มกับกาแฟหน่ึงถ้วย 

ท้ายท่ีสุด, พวกเขามาท่ีน่ีต้ังแต่เช้า ซ่ึงผู้คนกำลังหิว อาหาร

ม้ือสุดท้ายของพระเยซูมีลักษณะและรูปแบบมากมาย

ฉันเหลือบตามองผู้ท่ีรวมตัวกันและฉันก็ฉุกคิดว่าผู้ท่ีรวมตัว

กันต่อหน้าฉันเป็นชุมชนท่ีรักของพระเจ้า น่ีคือคริสตจักร -

คริสตจักรในเช้าวันจันทร์

แด่พระเจ้าที่มองไม่เห็น, โปรดช่วยให้ข้าพระองค์รู้จักชุมชนอันเป็นที่รักของ

พระองค์ในชีวิตประจำวันและการเดินทางไปๆมาๆของข้าพระองค์ เพื่อข้า

พระองค์จะได้เห็นข้าพระองค์ปรากฏพระวรกายในโลกนี้ อาเมน

เม่ือตอนท่ีฉันยังเป็นนักเรียนท่ีจนฉันมักจะกินเนยถ่ัวและ

เจลล่ีแซนด์วิชและบะหม่ีราเมน ฉันไม่มเีงินพอออกไป

รับประทานอาหารนอกบ้านได้ตลอดเวลา แต่มีช่วงบ่าย

พิเศษเม่ือฉันพาแฟนสาวของฉัน (ตอนน้ีภรรยาของฉัน) 

ออกไปทานอาหารกลางวัน เราเลือกซ้ืออาหารฮาวายและ

ตัดสินใจว่ามันจะโรแมนติคถ้าเราไปกินท่ีสวนสาธารณะ

ใกล้เคียง ในขณะท่ีเราขับรถไปท่ีจุดหยุดพักระหว่างทางไป

ท่ีสวนสาธารณะเราเห็นชายจรจัดอยู่ข้างถนน เขากำลังถือ

ป้ายท่ีอ่านว่า: “หิวครับ อะไรก็ช่วยได้ท้ังน้ัน”

ฉันรู้สกึว่าใจหน่ึงอยากจะช่วย แต่หัว - และท้อง - บอกให้

ฉันขับรถออกไปและแสร้งทำเป็นว่าฉันไม่เห็นเขา ฉันคิด

กับตัวเองว่า “จะมีคนท่ีมีจิตวิญญาณท่ีใจดี หยุดช่วยเขาได้” 

ราวกับว่าแฟนของฉันได้ยนิความคิดของฉันเธอหันมาหา

ฉันแล้วพูดว่า “ฉันจะให้อาหารกลางวันของเราแก่เขา” เธอ

เปิดประตูรถแล้วว่ิงออกไปโดยไม่ลงัเลเธอส่งอาหารห่อ

หน่ึงให้เขา ขณะท่ีเธอยืนอยู่ข้างนอกคุยกับผู้ชายคนน้ัน ฉัน

น่ังในรถรู้สึกกังวลไม่เพียงเฉพาะรถท่ีติดเป็นแถวอยู่ข้าง

หลังเรา คือมันยากขนาดไหนท่ีฉนัจะแบ่งปันอาหารกับคนท่ี

ฉันรู้จัก แต่นีใ่ห้กบัคนแปลกหน้า ฉันใช้เวลาหลายนาทีในท่ี

จะกล่ันกรองอารมณ์และความคิดของฉัน แต่เม่ือฉันคิดถึง

ส่ิงท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนฉันขอให้พระเจ้าให้อภัยท่ีไม่หยุดให้ความ

ช่วยเหลือและหากจะช่วยถ้าน่ันหมายถึงการให้อาหารท่ี

เหลือกินแล้ว ฉันขอบคุณพระเจ้าสำหรับแฟนสาวท่ีน่าท่ึง

ผู้สอนฉันถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเอ้ืออาทร รัก

ผู้อ่ืนมักจะมาในการกระทำท่ีเรียบง่ายแห่งความเมตตาและ

ความเห็นใจ

ข้าแต่พระเจ้า โปรดเปิดตาของข้าพระองค์ที่จะเห็นสิ่งที่ข้าพระองค์ตาบอด

และช่วยให้ข้าพระองค์ตระหนักถึงความต้องการรอบตัวเรามากขึ้น นำเรา

ไปสู่การเป็นคนใจกว้างมากขึ้นด้วยเวลา ทรัพยากรและความเห็นใจต่อผู้อื่น 

ขอให้ข้าพระองค์เป็นเครื่องมือแห่งความรักของพระองค์ อาเมน



วันพุธท่ีสองในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 
11 มี นาคม | โจชัว ยี

วันพุธท่ีสองในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
มี โจชัว ยี

เมื่อพระเยซูทรงเงยพระพักตร์ขึ้นมอง ทรงเห็นพวกคนรวยเอาเงินใส่ที่รับ
เงินถวายของพระวิหาร และพระองค์ยังทรงเห็นหญิงม่ายยากจนคนหนึ่ง
หย่อนเหรียญทองแดงเล็กๆ สองเหรียญถวายด้วย พระองค์ตรัสว่า “เรา
บอกความจริงแก่ท่านว่าหญิงม่ายยากจนคนนี้ถวายมากกว่าคนอื่นๆ 
ทั้งหมด เพราะคนเหล่านั้นล้วนเอาส่วนเล็กน้อยจากความมั่งคั่งของเขามา
ถวาย แต่หญิงม่ายนี้ทั้งที่ยากจนยังเอาทั้งหมดที่นางมีไว้เลี้ยงชีพมาถวาย” 
ลูกา 21:1-4

บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 20202020�2020� นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ � �� �� � �

เม่ือฉันเป็นผู้อำนวยการอนุชนท่ีคริสตจักรในแคลิฟอร์เนีย

ตอนใต้เราได้ร่วมมือกับคริสตจักรอ่ืน ๆ และองค์กรด้าน

การจัดทำภารกิจประจำปีที่ แมนนีอาดีโร ซ่ึงเป็นหน่ึงใน

หมู่บ้านท่ียากจนท่ีสุดในบาฮาแคลิฟอร์เนีย ท่ีน่ันเราสร้าง

บ้านหลายหลังสนับสนุนสถานเล้ียงเด็กกำพร้าเล็ก ๆ และ

ทำงานกับคริสตจักรท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาศูนย์ค่ายอนุชนท่ี

เรียกว่า แคมโป เดอ เอสเปอแรนซ่า (หมู่บ้านแห่ง

ความหวัง) ผู้ใหญ่จากหมู่บา้นจะออกไปทำงานเป็นเวลา

ทำงานเป็นเวลา 12 ช่ัวโมงในไร่นา ในขณะท่ีเด็กเล็กถูกท้ิง

ให้อยู่ในหมู่บ้าน ในตอนปลายสัปดาห์ผู้ใหญ่กลับมาในเย็น

วันหน่ึงและใช้เงินซ้ืออาหารสำหรับพวกเราท้ัง 60 คน 

พวกเขาซ้ือไก่ ตอร์ตียา ผักและผลไม้ พวกเขายังชวนเรา

เข้าไปในบ้านของพวกเขาซ่ึงเป็นผ้าใบกันน้ำสีอ่อนท่ีห้อย

อยู่ข้างร้ัว คนเหล่าน้ี “ยากจน” มากสำหรับพวกเราชาว

อเมริกนั เป็นพวกเขาไม่ใช่พวกเราท่ีดูเหมือนจะมีความสุข

ความเห็นอกเห็นใจ ความใจดีและการต้อนรับท่ีมากข้ึน 

แม้วา่พวกเขาจะมีเวลาว่างน้อยมาก แต่พวกเขาได้ให้แม้

เขาจะยากจนเพ่ือแสดงความขอบคุณสำหรับส่ิงท่ีเราทำใน

สัปดาห์น้ัน

ข้าแต่พระเจ้าแห่งพระคุณ โปรดชว่ยขา้พระองคใ์หเ้ป็นเหมอืนพระ

คริสต์มากขึ้นในความคิดคำพูดและการกระทำของข้าพระองค์ อ่อน

น้อมถ่อมตน ความคิดและจิตใจของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์

เรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นด้วยใจบริสุทธ์ิ ข้าพระองค์ขอสิ่งน้ีในนามขององค์

บริสุทธ์ิ อาเมน

ศลิปะกระเบ้ืองจากโบสถ์แห่งการอัศจรรย์ ในอิสราเอลระลึกถึงความสำคัญอย่างไรของการอัศจรรย์ของการ

ทวีคูณของขนมปังและปลาที่มีต่อคริสเตียนรุ่นแรก. ในเทศกาลมุงสู่ธรรมน้ี เราจะเหน็ไดช้ดัเจนขึน้ไหมวา่ สิ่ง

เล็กน้อยจะมีมากขึ้นหากพระเจ้าอยู่ในน้ัน?



องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน พระองค์

ทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามายังริมน้ำ

อันสงบพระองคท์รงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไป

ในทางชอบธรรม เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ — สดุดี 23: 1-3
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วันพฤหัสบดีที่สองในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
12 มีนาคม |อมานดา อดัมส์ ไรล่ีย์12 มีนาคม | อดัมส์อดัมส์อดั ไรล่ีย์

คริสตจักรของเราโฆษณาว่า“ ยินดีต้อนรับทุกคน” และเรารับ

ทุกคน เรายินดีต้อนรับผู้ท่ีเมาเหล้าหรือมีอาการทางจิตเป็น

ประจำ แน่นอนน่ีหมายความว่าเราจะต้องต้อนรับทุกคนอย่างดี

ไม่วา่พวกเขาจะเข้ามาในโบสถ์ของเราเม่ือใด

เราได้เรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมโดยต้ังใจว่าหน่ึงในส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ี

เราสามารถมอบให้กบัทุกคนท่ีเข้ามานอกเหนือจากคำต้อนรับ

เป็นโอกาสท่ีจะได้ปักรกราก ดูเหมือนว่าส่ิงต่าง ๆ กับคนอ่ืน 

บางคร้ังมันง่ายเหมือนข้อเสนอท่ีจะน่ังหรือให้น้ำด่ืมสัก

ถ้วย บางคร้ังดูเหมือนว่าใช้เวลาร่วมกันในการสังเกตส่ิง

รอบๆตัวเรา แสงในอวกาศ ใบหน้าท่ีคุ้นเคยหรือไม่

คุ้นเคยรอบตัวเรา ความรู้สกึของสภาพอากาศ 

ข้อสังเกตท้ังหมดของโลกทางกายภาพของเราช่วยให้

เราออกไปจากหัวของเราและในช่วงเวลาปัจจบัุน เม่ือ

เราฝึกการต้อนรับ - และการฝังรกราก - เราพบว่าตัว

เราสามารถเช่ือมต่อกับพระเจ้าและต่อกันและกันได้ดี

ย่ิงข้ึน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงนำข้าพระองค์และฟื้นฟูข้าพระองค์, มอบพื้นที่ให้ข้า

พระองค์ได้สัมผัสกับโลกที่พระองค์สร้างขึ้นและมองเห็นบทบาทของข้า

พระองค์ในการทรงสร้างของพระองค์ได้ดียิ่งขึ้น อาเมน

เพรสไบทีเรียนวันนี้เพรสไบทีเรียนวันนี้เพรสไบทีเรียนวันนี้

ดูเหมือนว่าส่ิงต่าง
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วันศุกรท์ี่สองในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
13 มีนาคม | อมานดา อดัมส์ ไรล่ีย์

ในพระองค์คือชีวิตและชีวิตน้ันเป็นความสว่างของมนุษย์ในพระองค์คือชีวิตและชีวิตน้ันเป็นความสว่างของมนุษย์ ความสว่างส่องเข้ามาในพระองค์คือชีวิตและชีวิตน้ันเป็นความสว่างของมนุษย์
ในความมืด แต่ความมืดไม่ได้เข้าใจความสว่างน้ัน 
ในพระองค์คือชีวิตและชีวิตน้ันเป็นความสว่างของมนุษย์

แต่ความมืดไม่ได้เข้าใจความสว่างน้ัน —
ในพระองค์คือชีวิตและชีวิตน้ันเป็นความสว่างของมนุษย์ ความสว่างส่องเข้ามาในพระองค์คือชีวิตและชีวิตน้ันเป็นความสว่างของมนุษย์ในพระองค์คือชีวิตและชีวิตน้ันเป็นความสว่างของมนุษย์

— ยอห์น 
ความสว่างส่องเข้ามาความสว่างส่องเข้ามา

ยอห์นยอห์น 1: 4
ความสว่างส่องเข้ามาความสว่างส่องเข้ามา

1: 41: 4-
ความสว่างส่องเข้ามาความสว่างส่องเข้ามาความสว่างส่องเข้ามา

1: 4-5

วันเสาร์ที่สองในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
14 มีนาคม | ซันน่ี แคง

“และผู้ใดต้อนรับเด็กน้อยเช่นนี้ในนามของเราก็ต้อนรับเรา”และผู้ใดต้อนรับเด็กน้อยเช่นนี้ในนามของเราก็ต้อนรับเรา” — มัทธิว 18:5

วันศุกรท์ี่สองในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
อดัมส์ ไรล่ีย์ มีนาคม | ซันน่ี

ภาพศิลปะกระเบื้องพบที่โบสถ์ ไบแซนทีน ประเทศจอร์แดน ถามเราให้

ใคร่ครวญถึงพระคริสต์ที่สิ้นพระชนม์เพื่อช่วยเราทั้งหมด – ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่งหรือแค่สองสามคนเท่านั้น ในเทศกาลมุ่งสู่ธรรมนี้ เราจะแผ่วิสัยทัศน์ของ

การเฉพาะเจาะจงให้กว้างไกลขึ้นได้อย่างไร

ในแต่ละสัปดาห์, เราจุดเทียนเล็ก ๆ ไว้ในเชิงเทียนแก้วเป็นในแต่ละสัปดาห์, เราจุดเทียนเล็ก ๆ ไว้ในเชิงเทียนแก้วเป็น

ส่วนหน่ึงของการบำเพ็ญภาวนาของเราและกล่าวว่า

ไว้ในเชิงเทียนแก้วเป็น

ส่วนหน่ึงของการบำเพ็ญภาวนาของเราและกล่าวว่าส่วนหน่ึงของการบำเพ็ญภาวนาของเราและกล่าวว่า“ 

ไว้ในเชิงเทียนแก้วเป็นไว้ในเชิงเทียนแก้วเป็นไว้ในเชิงเทียนแก้วเป็น

ส่วนหน่ึงของการบำเพ็ญภาวนาของเราและกล่าวว่าส่วนหน่ึงของการบำเพ็ญภาวนาของเราและกล่าวว่า“ “ เราจดุส่วนหน่ึงของการบำเพ็ญภาวนาของเราและกล่าวว่า

ประกายแสงน้ีเพ่ือ เป็นเคร่ืองเตือนความทรงจำว่าความ

สว่างในโลกของพระเจ้าได้จดุประกายแห่งสวรรค์ในทุกคนท่ี

เราได้เจอ. เราเปิดไฟความสว่างออก ความสว่างของพระ

คริสต์แสงท่ีสอ่งสว่างในความมืดและไม่เอาชนะและแสง

สว่างท่ีเราเห็นเม่ือเรามองไปรอบ ๆ วงกลม มองเข้าไปใน

ดวงตาของกันและกันและเห็นประกายแห่งสวรรค์ในทุกคน”

มันเป็นพิธีกรรมท่ีเรียบง่ายและสมาชิกโบสถ์ต่างก็ชอบมองดู

กัน สบตาแก่กันและย้ิมแย้ม ในตอนท้ายของการนมัสการ

ของเรา เราก็ดับเทียน วันอาทิตย์หน่ึงแสงไฟก็เกิดดับลง

ก่อนท่ีการนมัสการของเราจะส้ินสุดลง ชายหนุ่มคนหน่ึง

สังเกตเห็นว่าไฟน้ันดับไปและเพ่ือให้แน่ใจว่าฉันรู้ว่าจะต้อง

ช่วยกันติดไฟอีกคร้ัง สำหรับเขา, แสงสว่างน้ันจำเป็นต้องมี

เพราะมันเป็นเคร่ืองเตือนใจถึงความเพียรของพระเจ้าในโลก

ของเราและในชีวติของเรา เราก็เลยจุดเทียน�

ข้าแต่พระเจ้าแห่งความสว่าง ช่วยให้ข้าพระองค์จำไว้ว่าพระองค์ทรง

เป็นแหล่งแห่งแสงสว่างที่ไม่ยึดติดขณะที่ข้าพระองค์ออกไปสู่โลก

เพ่ือที่จะรักและรับใช้พระองค์ อาเมน

ฉันเป็นคนแปลกหน้า ฉันเพ่ิงมาจากเกาหลีถงึ

สหรัฐอเมริกาและฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ความ

เจ็บปวดในวันแรกท่ีโรงเรียนในฐานะเด็กอพยพใหม่น้ัน

ชัดเจนตราบจนทุกวันน้ีช่างเหมือนเม่ือกับ 50 ปีท่ีแล้ว

ฉันยืนท่ืออยู่หน้าห้องเรียนต่อดวงตาสีฟ้าแปลก ๆ 30 คู่

จ้องมองเด็กต่างชาติคนแรกท่ีมาท่ีโรงเรียนน้ัน ฉันได้รับ

การช่วยเหลือจากเด็กชายในช้ันเรียนของฉันช่ือจอห์นซ่ึง

นำฉันไปยังท่ีน่ังถัดจากเขาและช่วยฉันในกิจกรรมวันแรก

จอห์นดูแลฉันจริงๆ ตอนทานอาหารกลางวันตอนท่ี ฉัน

ไม่มีต๋ัวสำหรับอาหารกลางวันเพราะพ่อของฉันไม่ทราบ

ว่าเขาต้องเตรียมอาหารกลางวันท่ีโรงอาหาร จอห์น

โต้เถียงกับผู้ดูแลอาหารกลางวันว่า เพราะฉันยังใหม่กับ

โรงเรียนฉันควรได้รับอนุญาตให้กินแม้จะไม่มีต๋ัว จากน้ัน

เขาก็เอาถาดมาให้ฉนัและพาฉันไปต่อแถว ฉันแค่หยิบ

เอาส่ิงท่ีจอห์นหยิบ ต้ังแต่น้ันมาเราก็เป็นเพ่ือนกัน

แม้ในวัยแค่ 11 ปีจอห์นก็รูว้า่การต้อนรับคนแปลกหน้า

น้ันมีความหมายอย่างไร ฉันไม่เคยลืมความปลอดภัยท่ี

ฉันรู้สึกเม่ือเขาช่วยฉันตลอดท้ังวัน ระลึกถึงความมีน้ำใจ

ของจอห์น ฉันจะเป็นเพ่ือนกับเด็กใหม่ทุกคนท่ีมา

โรงเรียนและเพ่ือให้แน่ใจว่าพวกเขามีเพ่ือนอย่างน้อย

หน่ึงคน แม้ว่าจอห์นและฉันมาจากภูมิหลังท่ีแตกต่างกัน

เรายังคงเป็นเพ่ือนท่ีดีจนกระท่ังเราได้จบการศึกษาจาก

มัธยมปลาย

ขา้แตพ่ระเจา้ของคนแปลกหน้าและคนนอก โปรดชว่ยใหข้า้

พระองค์ต้อนรับทุกคนด้วยอ้อมแขนท่ีเปิดกว้างและหัวใจที่เป่ียม

ด้วยความรัก อาเมน
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วันอาทิตย์ที่สามในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
15 มีนาคม | ซันน่ี แคง

พระองค์ก็ทรงสงสารเขาและ……ตอบว่า “พวกเขาไม่จำเป็นต้องไป พวก

ท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิด” มัทธิว 14:14,16

วันจันทร์ที่สามในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
16 มีนาคม | ซันน่ี แคง

ศาสนาที่พระเจ้าพระบิดาของเรายอมรับว่าบริสุทธ์ิและไร้ตำหนิคือ 

การดูแลลูกกำพร้าและหญิงม่ายที่ทุกข์ร้อน…ยากอบ 1:27

15 มีนาคม | ซันน่ี แคง มีนาคม | ซันน่ี

เม่ือโตข้ึนมาในประเทศเกาหลี ถึงฤดูใบไม้ร่วงทุกคร้ังฉัน

มักจะต้ังตารอกล่องส้มท่ีส่งจากปู่ของฉัน ตอนน้ันฉันไม่รู้

ความสำคัญของส้มเหล่าน้ัน แต่ตอนน้ีฉันเรียกพวกมันว่า 

"ส้มมัทธิว 25 "

หลังจากท่ีหนีออกมาจากเกาหลีเหนือในปี 1946 ปู่ของฉันต้ัง

รกรากอยู่ในเกาะเชจูทางตอนใต้ของเกาหลีทำงานเล้ียงชีพ

และยังเป็น. ผู้ปกครองท่ีทำพันธกิจกับผู้ล้ีภัยสงคราม 

อย่างไรก็ตามคุณปู่ได้พบว่าผู้คนมีความกังวลใจอย่างมาก

เก่ียวกับเร่ืองปากเร่ืองท้องท่ีจะมาเล้ียงลูกของพวกเขาและ

พวกเขาไม่มีกำลังเหลือท่ีจะคิดเก่ียวกับชีวิตนิรันดร์ ทำให้นึก

ถึงพระกิตติคุณมัทธิวบทท่ี 25 และการเล้ียงดูคนจนน้ันคือ

การให้การเล้ียงดูแก่พระเยซู ปู่ของฉันก็ค้นหาวิธีท่ีจะช่วยให้

ผู้คนบรรลุถึงความม่ันคงท่ีย่ังยืน เขาใช้เวลา 10 ปีข้างหน้า

พัฒนาส้มสายพันธุ์ใหม่และผลไม้รสเปร้ียวอ่ืน ๆ เพ่ือปลูก

บนเกาะ น่ีเป็นผลไม้รสเปร้ียวช้ินแรกท่ีปลูกบนคาบสมุทร

เกาหลี จากน้ันปู่ก็แบ่งปันความรู้ของท่านให้กับผู้ล้ีภัยคนอ่ืน 

ๆ ท่ีกำลังด้ินรนต่อสู้กับความยากจนบนเกาะ

ด้วยพืชพันธุ์ท่ีเก็บเก่ียวได้ใหม่ ชุมชนผู้ล้ีภัยท่ีน่าสงสารก็

เปล่ียนแปลงไป เหล่าผู้ท่ีกังวลเก่ียวกับการมีชีวิตรอดเพียง

เพ่ือวันน้ีก็ได้มีความหวังในวันพรุ่งน้ี

โดยการสร้างวิธีการใหม่สำหรับคนท่ีจะดูแลครอบครัวของ

พวก เขาปู่ของฉันช่วยให้ผู้คนได้สัมผัสกับบทบัญญัติใจกว้าง

ของพระเจ้าสำหรับตัวเขาเอง เม่ือได้ส่ิงท่ีผู้คนต้องการแล้ว 

โบสถ์ของปู่ทำให้ชีวิตของผู้คนดีข้ึนและทำให้ชุมชนเป็น

สถานท่ีท่ีดีข้ึนเพ่ือเพ่ือนบ้าน

พระเจ้าแห่งความเอื้ออาทรและความอุดมสมบูรณ์ พระองค์ได้ประทานสิ่งที่

ข้าพระองค์ต้องการ อย่างไรก็ตามในขณะที่ข้าพระองค์อาจจะพอใจ เพื่อน

บ้านและเพื่อนของข้าพระองค์บางคนมีไม่เพียงพอ โปรดเมตตาและประทาน

หัวใจที่อ่อนโยนและอ่อนโยนเยี่ยงองค์พระเยซูแก่ข้าพระองค์ เพื่อที่ข้า

พระองค์จะได้รับการกระตุ้นให้เห็นอกเห็นใจเมื่อเห็นคนที่ดิ้นรนสู้ความ

ยากจน อาเมน

เม่ือหลายปีก่อนฉันได้พบกับชายคนหน่ึงจากประเทศจีนซ่ึง

เร่ืองราวของเขาได้ถ่อมและท้าทายฉัน ในฐานะท่ีเป็นชาย

หนุ่มผู้น่ายากจนท่ีแสวงหาโชคลาภนายมิย้ายไปอยู่ท่ีอุรุมชี

ซ่ึงเป็นเขตการค้าเสรีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เขายืม

เงินจากใครๆก็ตามท่ีจะให้ยืมและซ้ือรถบรรทุกท่ีเก่าและ

โทรมเพ่ือเร่ิมธุรกิจขนส่งวัสดุก่อสร้าง แม้หลังจากท่ีเขา

ประสบความสำเร็จเขาก็ไม่เคยลืมว่าความรู้สึกหิวเป็น

อย่างไร

ประมาณ 25 ปีท่ีแล้วผู้นำเมืองอุรุมชีมาหานายมิเพ่ือขอเงิน

บริจาคเพ่ือสร้างท่ีพักพิงสำหรับเด็กกำพร้าท่ีอาศัยอยู่บน

ถนน แทนท่ีจะให้เงิน เขายอมรับเด็กท้ังหมดมาอุปการะ 

เขาเช่ือว่าเด็ก ๆ ต้องการมากกว่าท่ีพกั, พวกเขาต้องการ

ครอบครัว ในสนามหลังบ้านของเขาเขาได้สร้าง อพาร์ต

เมนต์เพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยสำหรับพวกเด็กๆรวมท้ัง "คุณป้า" 

เพ่ือดูแลเด็กเล็กเหล่าน้ัน โรงพยาบาลท่ีมีพนักงานพร้อม 

สรรพด้วยแพทย์ทนัตแพทย์และพยาบาลสำหรับดูแลความ

ต้องการด้านสุขภาพ และโรงเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงมัธยม

ปลาย เพ่ือให้แน่ใจว่าพวกเขามีการศึกษา เขายังสร้างศูนย์

ฝึกอาชีพสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ ในรอบ 10 ปีถัดมาเขารับ

เล้ียงเด็กมากกว่า 500 คนและในช่วงเวลาน้ันไม่มีเด็กไร้บ้าน

ในอุรุมชี

แม้ว่านายมิจะระบุว่าเป็นมุสลิม แต่ฉันม่ันใจว่าเขาเข้าใจคำ

ตรัสของพระเยซูในมัทธวิบทท่ี 25 พระองค์เจ้าข้า ข้า

พระองค์ เห็นพระองค์ เม่ือใด?

พระเจ้าของเด็กกำพร้าและหญิงหม้าย โปรดเปิดตาของข้าพระองค์ เพื่อที่ข้า

พระองค์ จะได้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่ข้าพระองค์ ใส่ใจคนที่มีความต้องการ   

ข้าพระองค์กำลังดูแลพระองค์ ข้าแต่พระเยซูขอให้พวกข้าพระองค์มีความ

เชื่อซึ่งจะทำให้พวกข้าพระองค์ สามารถรักเพื่อนบ้านเหมือนที่พระองค์ทรง

รักข้าพระองค์ อาเมน

ชีวิตไม่ได้หมายถึงการเดินทางคนเดียวโดเดี่ยว เมื่อสองสามคนประชุมอยู่ที่ไหน

พระคริสต์ก็จะปรากฏอยู่ที่นั่น คุณจะขยายแวดวงของชุมชนที่คุณรักได้อย่างไร?–

ที่นี่งานภาพศิลปะกระเบื้องของพระเยซูพร้อมกับเหล่าสาวกบนถนนสู่ เอมมาอุส

จากวิหาร เอมมาอุสเคริซ ในกรุงเบอร์ลิน



วันอังคารที่สามในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
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สามในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
มีนาคม จี โอ

เขาจึงพูดกันว่า เขาจึงพูดกันว่า “เขาจึงพูดกันว่า ““ใจเราเร่าร้อนภายใน เมื่อพระองค์ตรัสกับเราตามทาง เขาจึงพูดกันว่าเขาจึงพูดกันว่าเขาจึงพูดกันว่า

เมื่อพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังมิใช่หรือเมื่อพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังมิใช่หรือเมื่อพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังมิใช่หรือ”เมื่อพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังมิใช่หรือเมื่อพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังมิใช่หรือ” แล้วคนทั้งสองนั้นก็

ลุกขึ้นในโมงนั้นเองกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และพบพวกสาวกสิบเอ็ดคนลุกขึ้นในโมงนั้นเองกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

ชุมนุมกันอยู่พร้อมทั้งพรรคพวก

ลุกขึ้นในโมงนั้นเองกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มลุกขึ้นในโมงนั้นเองกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

ชุมนุมกันอยู่พร้อมทั้งพรรคพวกชุมนุมกันอยู่พร้อมทั้งพรรคพวก— ลูกา

ลุกขึ้นในโมงนั้นเองกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

ลูกาลูกา 24:3224:3224:32–24:3224:32–33

บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 20202020�2020� นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ � � �

วันอังคารที่

ลองจินตนาการถึงวันท่ีคุณคิดว่าจะไม่มีวันมาถึง ลองนึก

ภาพคนท่ีคุณพบว่าคุณคิดว่าคุณจะไม่ได้เห็นอีกคร้ัง ลองนึก

ภาพเวลาท่ีทกุส่ิงเป็นไปได้เพียงเพราะพระเจ้าทรงสร้างมัน

ข้ึนมา

ฉันก้าวออกจากเคร่ืองบินท่ีบนิข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกจาก

ฟิลปิปินส์ไปยังสนามบินนานาชาตินครลอสแองเจลิส ฉัน

มาท่ีสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้อพยพ วีซ่าของฉันได้รับการ

อนุมตัใินปี 1998 แต่ฉนัไม่สามารถออกจากสหรัฐอเมริกาได้

จนถึงปี 2545 ฉันแต่งงานกับภรรยาชาวอเมริกนัมาเกือบ

เก้าปีแล้ว ในเวลาน้ันลูกสาวสามคนของเราคือ 9, 6 และ 3

ด้วยเหตุผลบางอย่างใบสมัครขอวีซา่ของฉันจะถูกปฏิเสธ

เสมอ ดังน้ันครอบครัวของฉันจึงต้องเดินทางไปๆมาๆอยู่

หลายปีเพ่ือให้เราสามารถอยู่ด้วยกันได้ จนในท่ีสุด, ด้วย

การย่ืนมือเข้ามาช่วยจากบางคน วีซ่าของฉันก็ได้รับการ

อนุมัติ ในท่ีสุดครอบครัวของเราก็ได้มารวมกัน

จินตนาการถึงหัวใจของฉันเม่ือฉันเห็นภรรยาและลูก

สาวของฉันรอฉันท่ีสนามบิน ฉันสวมกอดพวกเขา

ท้ังหมดเป็นเวลานาน ฉันมีความสุขมาก. ฉันกล้ันน้ำตา

ไว้ไม่ได้

เพ่ือนสองคนกำลังเดินไปท่ีเอมมาอูสคิดว่าทุกอย่างคง

สูญส้ินไป พวกเขาพูดถึงส่ิงท่ีย่ิงใหญ่ท่ีพวกเขาคิดว่า

เกิดข้ึนได้เพราะพระเยซู แต่ก็คงไม่ใช่อีกต่อไป พระเยซู

ส้ินพระชนม์แล้ว พวกเขาได้ยินข่าวลือว่าพระองค์ยังทรง

พระชนม์อยู่ แต่พวกเขาไม่อยากเช่ือเลย แล้วมันก็

เกิดข้ึน พระเยซูทรงเดินเคียงข้างพวกเขาและต่อมาก็

ร่วมพวกเขาเพ่ือหักขนมปัง เม่ือขนมปังถูกหักดวงตา

ของเขาก็ถกูเปิด น่ันคือพระเยซู พวกเขารวมตัวกันอีก

คร้ัง พวกเขาได้ว่ิงกลับไปท่ีเยรูซาเล็มเพ่ือบอกข่าวดีแก่

เหล่าสาวก

เต็มไปด้วยความยินดีอย่างย่ิงในครอบครัวท่ีเขาได้มา

รวมตัวอีกคร้ัง มีส่ิงท่ีดีเกิดข้ึนมากมายเม่ือความฝันได้

โอกาสใหม่อีกคร้ัง ให้เรามาเป็นตัวแทนของความช่ืนชม

ยินดีและคุณความดีน้ี

ข้าแต่พระเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ ขอขอบคุณที่ให้ข้าพระองค์ได้สัมผัส

กับความสุขจากการได้รับโอกาสที่จะได้เพลิดเพลินกับครอบครัวและ

เพื่อน ๆ โปรดท้าทายให้ข้าพระองค์เป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำให้

ประสบการณ์เหล่านี้เป็นไปได้สำหรับทุกคน อาเมน



วันพุธที่สามในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
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วันพุ สามในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
มีนาคม จี โอ

“แล้วผู้ชอบธรรมจะทูลพระองค์ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า เมื่อใดกันที่ข้าพระองค์เห็น

พระองค์ทรงหิวและได้เลี้ยงดูพระองค ์หรือเห็นพระองค์ทรงกระหายและได้ให้

พระองค์ทรงดื่ม? เมื่อใดกันที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์เป็นคนแปลกหน้าและได้

ต้อนรับไว้ หรือถวายฉลองพระองค์เมื่อทรงประสงค?์ เมื่อใดกันที่ข้าพระองค์เห็น

พระองค์ประชวรหรืออยู่ในคุกและได้ไปเยี่ยมพระองค์?’ “องค์ราชันจะตรัสตอบว่า 

‘เราบอกความจริงแก่ท่านว่าสิ่งใดที่ท่านทำให้แก่ผู้เล็กน้อยที่สุดคนหนึ่งในพวกพี่

น้องของเรา ท่านก็ได้ทำให้เราด้วย’ — มัทธิว 25:37–40

�� �� � �� �� นิตยสารนิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้เพรสไบทีเรียนวันนี้ �� บทบทบทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม ภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020

คุณเอ็มผู้อพยพจากตะวันออกกลางมาท่ีคริสตจกัรของเราคุณเอ็มผู้อพยพจากตะวันออกกลางมาท่ีคริสตจกัรของเรา

ในฐานะผู้แสวงหา หลังจากเข้าร่วมนมัสการกับเราเขาได้ในฐานะผู้แสวงหา หลังจากเข้าร่วมนมัสการกับเราเขาได้

มอบชีวติของเขากับพระเยซูคริสต์ แต่มิสเตอร์เอ็มมีมอบชีวติของเขากับพระเยซูคริสต์

กระเป๋าเป้ท่ีเขาพกติดตัวไปทุก

มอบชีวติของเขากับพระเยซูคริสต์

กระเป๋าเป้ท่ีเขาพกติดตัวไปทุกกระเป๋าเป้ท่ีเขาพกติดตัวไปทุกห

มอบชีวติของเขากับพระเยซูคริสต์มอบชีวติของเขากับพระเยซูคริสต์

กระเป๋าเป้ท่ีเขาพกติดตัวไปทุกกระเป๋าเป้ท่ีเขาพกติดตัวไปทุกหหนทุ

มอบชีวติของเขากับพระเยซูคริสต์มอบชีวติของเขากับพระเยซูคริสต์

นทุนทุนทุนทุแห่ง มันทำให้สมาชิกกระเป๋าเป้ท่ีเขาพกติดตัวไปทุกกระเป๋าเป้ท่ีเขาพกติดตัวไปทุกกระเป๋าเป้ท่ีเขาพกติดตัวไปทุกหนทุนทุนทุนทุแห่งแห่ง มันทำให้สมาชิก

บางคนรู้สึกไม่สบายใจเพราะพวกเขาสงสัยว่ามีอะไรอยู่ในบางคนรู้สึกไม่สบายใจเพราะพวกเขาสงสัยว่ามีอะไรอยู่ใน

เป้ใบใหญ่น้ัน

ไม่ก่ีสัปดาห์หลังจากมีการยิงของผู้ก่อการร้ายท่ีซานเบอร์ไม่ก่ีสัปดาห์หลังจากมีการยิงของผู้ก่อการร้ายท่ีซานเบอร์

นาดิ

ไม่ก่ีสัปดาห์หลังจากมีการยิงของผู้ก่อการร้ายท่ีซานเบอร์ไม่ก่ีสัปดาห์หลังจากมีการยิงของผู้ก่อการร้ายท่ีซานเบอร์

นาดินาดินาดินาดิโน สมาชิกโบสถ์ก็ย่ิงระวังกระเป๋าเป้ของนายเอ็มมากนาดินาดิโนโนนาดิโนนาดิ สมาชิกโบสถ์ก็ย่ิงระวังกระเป๋าเป้ของนายเอ็มมาก

ข้ึน ในช่วงช้ันเรียนพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์หน่ึงนายเอ็มวางข้ึน ในช่วงช้ันเรียนพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์หน่ึงนายเอ็มวาง

กระเป๋าเป้ของเขาบนโต๊ะ ทุกคนมีความกระวนกระวายใจในทุกคนมีความกระวนกระวายใจใน

ขณะท่ีเขารูดซิปเปิดมัน 

ด้วยความประหลาดใจและความโล่งใจมิสเตอร์เอ็มดึงด้วยความประหลาดใจและความโล่งใจมิสเตอร์เอ็มดึง

พระคัมภีร์เล่มใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยเห็นมา มันเป็นภาษาพระคัมภีร์เล่มใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยเห็นมา มันเป็นภาษา

ของเขาและเขาพลิกหน้าจากขวาไปซ้าย มันมี

เคร่ืองหมายสวยงามบนปกหนัง คุณเอ็มถือพระคัมภีร์

อย่างอย่างอย่างถนุถนุถนุถนุถนุถนอม

เด๋ียวน้ีคุณเอ็มได้เป็นสมาชิกของคริสตจักรมาห้าปีแล้ว เด๋ียวน้ีคุณเอ็มได้เป็นสมาชิกของคริสตจักรมาห้าปีแล้ว

เขาร้องเพลงประสานเสียง เข้าร่วมกลุ่มบุรุษ มีส่วนร่วมเขาร้องเพลงประสานเสียง เข้าร่วมกลุ่มบุรุษ มีส่วนร่วม

ในการประชุมอธิษฐานและเข้าช้ันเรียนพระคัมภีร์ในวันในการประชุมอธิษฐานและเข้าช้ันเรียนพระคัมภีร์ในวัน

อาทิตย์

เราคิดว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าเม่ือเขามาท่ีคริสตจักรคร้ังเราคิดว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าเม่ือเขามาท่ีคริสตจักรคร้ัง

แรก แต่กลับกลายเป็นว่าเราเสียเองเป็นคนแปลกหน้า 

เราคิดว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าเม่ือเขามาท่ีคริสตจักรคร้ัง

แต่กลับกลายเป็นว่าเราเสียเองเป็นคนแปลกหน้าแต่กลับกลายเป็นว่าเราเสียเองเป็นคนแปลกหน้า -

คนแปลกหน้าต่อความรักและพระคุณของพระเจา้ เราคนแปลกหน้าต่อความรักและพระคุณของพระเจา้ เรา

สงสัยกระเป๋าเป้ของนายเอ็มและมีความคิดท่ีแย่ท่ีสุด สงสัยกระเป๋าเป้ของนายเอ็มและมีความคิดท่ีแย่ท่ีสุด

ตอนน้ีเราดีข้ึนโดยรู้ท่ีจะรักและวางใจในพระเจ้ามากข้ึน ตอนน้ีเราดีข้ึนโดยรู้ท่ีจะรักและวางใจในพระเจ้ามากข้ึน

เราไม่ใช่คนแปลกหน้าในอาณาจักรของพระเจ้าอีกแล้ว เราไม่ใช่คนแปลกหน้าในอาณาจักรของพระเจ้าอีกแล้ว

เราเป็นประชากรซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนอันเป็นท่ีรักเราเป็นประชากรซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนอันเป็นท่ีรัก

ของพระเจา้

ข้าแต่พระเจ้าผู้สร้าง ผู้มอบทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการ ทรงให้ความเอื้ออาทรข้าแต่พระเจ้าผู้สร้าง ผู้มอบทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการ ทรงให้ความเอื้ออาทร

มากมายให้ข้าพระองค์เพื่อที่จะให้และให้การดูแลเอาใจใส่ ขอให้ชีวิตของข้ามากมายให้ข้าพระองค์เพื่อที่จะให้และให้การดูแลเอาใจใส่ ขอให้ชีวิตของข้า

พระองค์เป็นแบบอย่างเยี่ยงชีวิตของพระเยซูคริสต์ในขณะที่พระองค์สละชีวิตพระองค์เป็นแบบอย่างเยี่ยงชีวิตของพระเยซูคริสต์ในขณะที่พระองค์สละชีวิต

ของพระองค์เพื่อให้ทุกคนจะได้ชีวิต อาเมน

รายละเอียดภาพศิลปะกระเบื้องของพระเยซู เดอซีิส ในกรุงอสิตันบูล ประเทศตุรกี พระคริสต์ทรงมีลักษณะอย่างไรในชุมชนที่คุณรัก?
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วันพฤหัสบดีที่สามในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
19 มีนาคม | เอมมานูเอล จี. โอเรนเดน

แต่เม่ือท่านจัดงานเล้ียง จงเชิญคนจน คนพิการ คนง่อยและคนตาบอดคนง่อยและคนตาบอด แล้วแต่เม่ือท่านจัดงานเล้ียง จงเชิญคนจน คนพิการ คนง่อยและคนตาบอดคนง่อยและคนตาบอด แล้วแล้ว
ท่านจะเป็นสุข ถึงแม้พวกเขาไม่อาจตอบแทนท่าน แต่ท่านจะได้รับผลตอบแทนท่านจะเป็นสุข

เม่ือผู้ชอบธรรมเป็นข้ึนจากตาย”เม่ือผู้ชอบธรรมเป็นข้ึนจากตายเม่ือผู้ชอบธรรมเป็นข้ึนจากตาย” ——— ลูกาลูกาลูกา 14:1314:1314:13–14:1314:13–14

วันศุกร์ที่สามในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
20 มีนาคม | ลินดา แอล. คัลเบิร์ตสัน

““.... คือการปลดโซ่ตรวนแห่งความอยุติธรรม, แก้สายรัดแอก....ไม่ใช่เป็น

การแบ่งปันอาหารของเจ้าแก่ผู้หิวโหย

คือการปลดโซ่ตรวนแห่งความอยุติธรรม

การแบ่งปันอาหารของเจ้าแก่ผู้หิวโหยการแบ่งปันอาหารของเจ้าแก่ผู้หิวโหย?

คือการปลดโซ่ตรวนแห่งความอยุติธรรม

การแบ่งปันอาหารของเจ้าแก่ผู้หิวโหยการแบ่งปันอาหารของเจ้าแก่ผู้หิวโหย??—

คือการปลดโซ่ตรวนแห่งความอยุติธรรม, คือการปลดโซ่ตรวนแห่งความอยุติธรรมคือการปลดโซ่ตรวนแห่งความอยุติธรรม

— อิสยาห์ อิสยาห์อิสยาห์ 58:658:6ก58:6ก; 7; 7; 7; 7ก

เทศกาลมุ่งสู่ธรรม
มีนาคม จี โอเรนเดน มีนาคม | ลินดา คัลเบิร์ตสัน

วันหน่ึงมีชายจรจัดมาน่ังข้างหลังม้าน่ัง รูปร่างหน้าตาของเขาไม่

เป็นท่ีน่ารังเกียจ แต่เขาก็ค่อนข้างจะกระเซาะกระเซิง เขา

นมัสการอย่างเงียบ ๆ - เหมือนว่าจะหลับ - มัคนายกคนหน่ึงของ

เราต้ังข้อสังเกต เขามาอีกคร้ังในวันอาทิตย์ต่อมาและอีกสาม

อาทิตย์ถัดจากน้ัน มาเงียบๆและไปอย่างเงียบๆ เขาไม่ได้รบกวน

ใคร เม่ือมีการประกาศช้ันเรียนเพ่ือรับสมาชิกใหม่ เขาก็ลงช่ือ

สมัคร เขาช่ือคลิฟ ด้วยความประหลาดใจของเราเขามาถึงช้ัน

เรียนก่อนใครและมีสมุดบันทึกมาด้วย เขาขลิบหนวดเครายาว

ของเขาเรียบร้อยและเปล่ียนเส้ือผ้าเสียด้วย เขาเรียนจนจบในส่ี

สัปดาห์และเป็นสมาชิกในเดือนธนัวาคม 2010

เขากระตือรือร้นเข้าร่วมช้ันเรียนพระคัมภีร์วันอาทิตย์และ

กิจกรรมในโบสถ์ ในช้ันเรียนมีคำถามหน่ึงท่ีเขาถามว่า “จากม้าน่ัง

ท่ีคุณน่ังน้ันคุณเห็นอะไร?”

คลิฟตอบว่า“ ฉันเห็นตัวเองในทีมนักร้องนมัสการ กำลังเล่นทูบา”

ปัญหาคือว่าไม่มีทูบาในทีมนักร้องนมัสการ ไม่มีแม้แต่เพลง

สำหรับเล่นกับทูบา ไม่มีปัญหา ทางคริสตจักรต้ังหน่วยงานเพ่ือ

ระดมทุนเพ่ือซ้ือทูบาสำหรับคลิฟและหัวหน้าทีมนักร้องนมัสการ 

จะเขียนเพลงสำหรับทูบาน้ัน น่าเศร้าท่ีคลิฟไม่เคยได้เล่นทูบา

ของเขา เขาบอกลาเราในสัปดาห์ท่ีเราจะซ้ือเคร่ืองทูบาพอดี เขา

บอกว่าเขามีท่ีอยู่ถาวรในขณะน้ี พ่ีสาวของเขาขอให้เขาอยู่กบั

เธอในโอไฮโอ น่ันคือเม่ือปี 2013 เราไม่ได้เห็นเขาหรือได้ยินจาก

เขาต้ังแต่น้ันมา เราคิดถึงคลิฟ เม่ือเขาไม่มีท่ีอยู่ถาวรเขาทำบ้าน

ของเขาให้อยู่ในใจของเรา เขาต้อนรับเราเข้ามาในชีวิตของเขา

มากกว่าท่ีคริสตจักรได้ต้อนรับเขา

ข้าแต่พระเจ้าที่รัก โปรดประทานความกล้าหาญแก่ข้าพระองค์ในการเสี่ยง

ชีวิตที่สะดวกสบายของข้าพระองค์ในขณะที่ข้าพระองค์เปิดคริสตจักรและ

แม้แต่บ้านของข้าพระองค์แก่คนที่ข้าพระองค์คิดว่าจะทำให้ข้าพระองค์อึด

อดัใจ โปรดแจ้งให้ข้าพระองค์ทราบว่าน่ีเป็นวิธีเดียวที่ข้าพระองค์สามารถ

ทำให้คริสตจักรของข้าพระองค์เป็นชุมชนที่รักได้อย่างแท้จริง อาเมน

ฉันสังเกตเห็นเขาคร้ังแรกในท่ีดินเปล่าท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็น

ร้านอาหาร ท่ีดินว่างน้ันถูกล้อมรอบด้วยร้ัวเส้นลวดต่อกัน 

ฉันยังสงสัยว่าเขาจะรู้สึกปลอดภัยภายในขอบเขตร้ัวก้ัน

ของพ้ืนท่ีน้ัน เขาต้ังเต๊นท์และเก็บรถเข็นจ่ายตลาดด้วย

ทรัพย์สินของเขาถัดจากน้ัน มีเก้าอ้ีพับเก่าๆอยู่ด้านนอก

ทางเข้าเต็นท์ ฉันได้ยินเขาพูดเสียงดังและบางคร้ังก็ตะโกน

จากท่ีท่ีฉันยืนอยู่บนทางเท้า เขาดูกระวนกระวายใจและ

ทุกข์ใจมาก แต่ไม่สังเกตเห็นฉันในวันน้ัน

มีการประชุมพร้อมทานอาหารกลางวันท่ีสำนักงานของฉัน 

มีแซนวิชคุ กก้ีและผลไม้ท่ียังไม่มีใครกิน ดังน้ันฉันจึง

ตัดสินใจทำถุงอาหารสองสามถุงพร้อมกับขวดน้ำหน่ึงขวด

เหล่าน้ันไปหาเขา - คนท่ีอาศัยอยู่ในท่ีดินเปล่าล้อมร้ัวน้ัน

เม่ือฉันไปถึงพร้อมกับถุงในมือ ฉันตะโกนว่า“ เฮ้ สหาย หิว

ไหม? อยากได้อาหารไหม?”

ตอนแรกเขาไม่ตอบฉัน “ เสียง” ท่ีตามหลอกหลอนเขาน้ัน

ไม่เคยอยู่น่ิง ฉันยืนยันและทำซ้ำ “ สหาย หิวไหม?”

ในท่ีสุดเขาก็เข้ามาใกล้ ฉันก็ถามช่ือเขาและบอกช่ือแก่เขา

ด้วย ฉันย่ืนถุงอาหารให้ ไมเคิลย่ืนมือข้ึนรับพร้อมกับเงย

หน้าข้ึนและพูดว่า “ ขอบคุณพระเจ้าท่ีจัดสรรให้แก่ฉันให้ใน

วันน้ี ส่ิงน้ีได้ทดแทนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดในวันอ่ืนๆ เม่ือ

คนตะโกนใส่ฉนัและปฏิบตักิบัฉันแบบแย่มากๆ”

จากน้ันไมเคิลขอบคุณฉันและถามว่าฉันจะกินกับเขาไหม 

เรากินฉลองกันในวันน้ันและแบ่งปันเร่ืองราวส่วนตัวของ

เรา

ข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยพวกข้าพระองค์ ด้วยเพ่ือเห็นใจคนที่ “ถูกกีด

กัน” และถูกลดค่าความเป็นมนุษย์ - คนที่บางคนคิดว่าเป็นเพียง

ความเกลียดชังเท่าน้ัน ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อคนที่ถูกกดขี่และสิ้น

หวัง ปรนนิบัติพวกเขาด้วยพระวิญญาณของพระองค์และโดยพวกข้า

พระองค์ สอนให้ข้าพระองค์รักเหมือนที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ 

อาเมน 
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วันเสาร์ที่สามในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
21 มีนาคม | อมานด้า อดัมส์ ไรล่ี

จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรือคร่ันคร้ามพวกเขาเลย จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด

เพราะพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของทา่นเสดจ็ไปกบัทา่น พระองค์จะไม่เพราะพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของทา่นเสดจ็ไปกบัทา่น

ทรงทอดทิ้งหรือละทิ้งท่านเลย

เพราะพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของทา่นเสดจ็ไปกบัทา่น

ทรงทอดทิ้งหรือละทิ้งท่านเลยทรงทอดทิ้งหรือละทิ้งท่านเลย”

เพราะพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของทา่นเสดจ็ไปกบัทา่นเพราะพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของทา่นเสดจ็ไปกบัทา่น

ทรงทอดทิ้งหรือละทิ้งท่านเลยทรงทอดทิ้งหรือละทิ้งท่านเลย” —

เพราะพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของทา่นเสดจ็ไปกบัทา่นเพราะพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของทา่นเสดจ็ไปกบัทา่นเพราะพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของทา่นเสดจ็ไปกบัทา่น

—— เฉลยธรรมบัญญตัิ

พระองค์จะไม่พระองค์จะไม่

เฉลยธรรมบัญญตัิเฉลยธรรมบัญญตัิ 31:6

วันอาทิตยท์ี่สี่ในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
22 มีนาคม | ฮาโรลด์ อี. คิดด์

““จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะเจา้จะนำประชากรเหลา่น้ีเขา้จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะเจา้จะนำประชากรเหลา่น้ีเขา้

ไปครอบครองดินแดนซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าไปครอบครองดินแดนซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่า

จะยกให้พวกเขา

ไปครอบครองดินแดนซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่า

จะยกให้พวกเขาจะยกให้พวกเขา —

ไปครอบครองดินแดนซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าไปครอบครองดินแดนซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าไปครอบครองดินแดนซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่า

—— โยซวูา

ไปครอบครองดินแดนซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าไปครอบครองดินแดนซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่า

โยซวูาโยซวูา 1:6

21 มีนาคม | อมานด้า อดัมส์ ไรล่ี มีนาคม | ฮาโรลด์ อี คิดด์

ในปี 20 20171717 ผู้นำคริสตจักรของเราถูกท้าทายด้วยการทำในปี 20 20171717 ผู้นำคริสตจักรของเราถูกท้าทายด้วยการทำผู้นำคริสตจักรของเราถูกท้าทายด้วยการทำ

พันธกิจสำหรับเยาวชนท่ีด้อยโอกาสในชุมชนอิงเกิลวูดพันธกิจสำหรับเยาวชนท่ีด้อยโอกาสในชุมชนอิงเกิลวูด

แคลิฟอร์เนีย พระเจ้าจะทรงใช้เราในการช่วยเตรียมคนรุ่นพระเจ้าจะทรงใช้เราในการช่วยเตรียมคนรุ่น

ปัจจุบนัให้ประสบความสำเร็จอย่างไร

พระเจ้าจะทรงใช้เราในการช่วยเตรียมคนรุ่นพระเจ้าจะทรงใช้เราในการช่วยเตรียมคนรุ่น

ปัจจุบนัให้ประสบความสำเร็จอย่างไรปัจจุบนัให้ประสบความสำเร็จอย่างไร?

ในการวิจยัของเรา เราค้นพบว่าเยาวชนของเราหลายคน

พบว่าตัวเองอยู่ในถ่ินเมืองเถ่ือนยุคใหม่ท่ีมีอัตราการหย่าพบว่าตัวเองอยู่ในถ่ินเมืองเถ่ือนยุคใหม่ท่ีมีอัตราการหย่า

ร้างสูง พ่อหรือแม่เล้ียงลูก 

พบว่าตัวเองอยู่ในถ่ินเมืองเถ่ือนยุคใหม่ท่ีมีอัตราการหย่าพบว่าตัวเองอยู่ในถ่ินเมืองเถ่ือนยุคใหม่ท่ีมีอัตราการหย่า

พ่อหรือแม่เล้ียงลูกพ่อหรือแม่เล้ียงลูก เอง 

พบว่าตัวเองอยู่ในถ่ินเมืองเถ่ือนยุคใหม่ท่ีมีอัตราการหย่าพบว่าตัวเองอยู่ในถ่ินเมืองเถ่ือนยุคใหม่ท่ีมีอัตราการหย่า

เองเอง เข้าร่วมกับแก๊ง ยาเสพติดร้างสูง พ่อหรือแม่เล้ียงลูกพ่อหรือแม่เล้ียงลูก

หาง่าย ความรุนแรงจากอาวุธปืน ความสำส่อนทางเพศ หาง่าย ความรุนแรงจากอาวุธปืน ความสำส่อนทางเพศ

และความล้มเหลวของระบบการศึกษาประชาบาล ด้วยและความล้มเหลวของระบบการศึกษาประชาบาล

การสนับสนุนของ ภาคแป

และความล้มเหลวของระบบการศึกษาประชาบาลและความล้มเหลวของระบบการศึกษาประชาบาล

ภาคแปภาคแปซิฟิค

และความล้มเหลวของระบบการศึกษาประชาบาล ด้วยและความล้มเหลวของระบบการศึกษาประชาบาล

ซิฟิคซิฟิค ผ่านกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูการสนับสนุนของ ผ่านกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูผ่านกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู

คริสตจักรในเมือง คริสตจักรของเราได้เปิดตัวโครงการ คริสตจักรในเมือง

ความคิดริเร่ิมโจ

คริสตจักรในเมือง

ความคิดริเร่ิมโจความคิดริเร่ิมโจชัว

คริสตจักรของเราได้เปิดตัวโครงการคริสตจักรของเราได้เปิดตัวโครงการคริสตจักรในเมือง

ชัวชัวชัวชัวความคิดริเร่ิมน้ีได้ใช้ช่ือมาจากการ

บรรยายประวัติศาสตร์ของพระธรรมอพยพ: เด็กท่ีเกิดในบรรยายประวัติศาสตร์ของพระธรรมอพยพ: เด็กท่ีเกิดใน

ถ่ินถ่ินเมืองเถ่ือนและนำไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาถ่ินถ่ินเมืองเถ่ือนและนำไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา

ภายใต้การนำของโจ

ถ่ินถ่ินเมืองเถ่ือนและนำไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาถ่ินถ่ินเมืองเถ่ือนและนำไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา

ภายใต้การนำของโจภายใต้การนำของโจชัว

ตอนน้ีในปีท่ีสาม ความคิดริเร่ิมโจความคิดริเร่ิมโจชัวชัวชัวเสนอโปรแกรมท่ีตอนน้ีในปีท่ีสาม ความคิดริเร่ิมโจความคิดริเร่ิมโจชัวชัวชัวเสนอโปรแกรมท่ีเสนอโปรแกรมท่ี

รวมถึงการให้คำปรึกษา ช้ันเรียนทักษะชีวิตเช่นการ

ทำอาหารและการเย็บการสอนคณิตศาสตร์และการตัดต่อทำอาหารและการเย็บการสอนคณิตศาสตร์และการตัดต่อ

วิดีโอ ความคิดริเร่ิมโจ

ทำอาหารและการเย็บการสอนคณิตศาสตร์และการตัดต่อ

ความคิดริเร่ิมโจความคิดริเร่ิมโจชัว

ทำอาหารและการเย็บการสอนคณิตศาสตร์และการตัดต่อทำอาหารและการเย็บการสอนคณิตศาสตร์และการตัดต่อทำอาหารและการเย็บการสอนคณิตศาสตร์และการตัดต่อ

ชัวชัวชัวชัวยังได้เปิดตัวความร่วมมือกับ 

หุ่นยนต์แอลเอภาคใต้ ท่ีเปิดสอนวิชาหุ่นยนต์ สมาชิกหุ่นยนต์แอลเอภาคใต้ ท่ีเปิดสอนวิชาหุ่นยนต์ สมาชิก

คริสตจักรยังเป็นอาสาสมัครในห้องเรียนท้องถ่ินมีส่วนคริสตจักรยังเป็นอาสาสมัครในห้องเรียนท้องถ่ินมีส่วน

ร่วมกับเด็กและครอบครัวในคริสตจักรและชุมชนของเรา

ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานความกล้าหาญความรักและวิสัยทัศน์

แก่ข้าพระองค์ให้ข้ามพ้นกำแพงของความสะดวกสบายของ

ข้าพระองค์เพ่ือเข้าถึงผู้ที่ต้องการให้ประสบกับความรักและการ

บำรุงเลี้ยงของชุมชน อาเมน

คริสตจักรเมธอดิสต์ในท้องถ่ินของเราได้เป็นเจ้าภาพแก่

ครอบครัวท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศัย ฉันก็เสนอตัวเป็นคนเฝ้ายาม

ช่วงกลางคืนซ่ึงหมายถึงการนอนบนเตียงผ้าใบในห้อง

ทำงานของศิษยาภิบาล ในตอนเช้าตรู่ ฉันถูกปลุกให้ต่ืน

ด้วยเสียงดังปัง เน่ืองจากชุมชนของเราชอบดอกไม้ไฟฉัน

จึงเช่ือใจตนเองว่าเสียงดังมาจากดอกไม้ไฟและฉันก็

พยายามกลับไปนอนต่อ แต่ก็นอนหลับไม่ลงเพราะไม่นาน

หลังจากเสียงดังน้ัน ก็มีเสียงเฮลิคอปเตอร์เข้ามาอีก มัน

ไม่ใช่เสียงพลุ มีการยิงกัน ยังนอนไม่หลับอยู่ดี ฉันก็

ตรวจสอบโทรศัพท์ของฉันและเรียนรู้ว่าเพ่ือนบ้านของฉัน

ไม่ใช่คนเดียวในประเทศของเราท่ีประสบปัญหากับความ

รุนแรงจากปืน หัวข้อข่าวบอกว่าเดย์ตนัโอไฮโอ ก็เป็น

เหมือนกับเอลพาโซ่เท็กซัสในรายช่ือการยิงสังหารหมู่

ในขณะมันเกิดข้ึนหลังจากการยิงสังหารหมู่ การพูดชวน

เช่ือของโรคจิตและความรุนแรงของปืนก็ผุดข้ึน ไม่ก่ีวัน

ต่อมาฉันพบว่าตัวเองกำลังสนทนากับสมาชิกคริสตจักร

สองคนซ่ึงท้ังสองคนเป็นผู้สนับสนุนคนท่ีมอีาการป่วยทาง

จิต พวกเขาพูดอย่างตรงไปตรงมาเก่ียวกับชุมชนน้ันและ

พวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างไรเพราะภาษาท่ีใช้ใน

ส่ือมวลชน พวกเขาพูดคุยเก่ียวกับวิธีท่ีพวกเขาและผู้ท่ี

ทำงานด้วยความกลัวด้วยความกลัวอันเป็นผลมาจากการ

เช่ือมโยงให้เข้าใจผิดระหว่างผู้ท่ีมีอาการป่วยทางจิตและ

การเพ่ิมความรุนแรงของปืน ความกลัวก่อให้เกิดความ

กลัว

ข้าแต่พระเจ้าของคนทั้งมวล, ที่ดำเนินไปกับข้าพระองค์และทรงไม่

ทำให้ผิดหวังหรือละทิ้งข้าพระองค์ โปรดให้ความแข็งแกร่งแก่ข้า

พระองค์เมื่อเผชิญกับความกลัว ให้ภูมิปัญญาเพ่ือแสวงหาความ

เข้าใจและความแจ่มแจ้งของนิมิตรหมายเพ่ือดูผลสะท้อนแห่งความ

เชื่อของข้าพระองค์และพระคำที่มีในโลกของพระองค์ อาเมน



ข้าพเจ้ามาถึงเหล่าเชลยซึ่งอาศัยอยู่ที่ข้าพเจ้ามาถึงเหล่าเชลยซึ่งอาศัยอยู่ที่เทลเทลเทลอาบิอาบิบอาบิบใกล้แม่น้ำเคบาร์ ข้าพเจ้านั่งอยู่ข้าพเจ้ามาถึงเหล่าเชลยซึ่งอาศัยอยู่ที่ข้าพเจ้ามาถึงเหล่าเชลยซึ่งอาศัยอยู่ที่ ข้าพเจ้านั่งอยู่

ที่นั่นในหมู่พวกเขา ในที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่และอัดอั้นตันใจอยู่ตลอดเจ็ดวัน 

ข้าพเจ้านั่งอยู่ข้าพเจ้านั่งอยู่

ในที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่และอัดอั้นตันใจอยู่ตลอดเจ็ดวันในที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่และอัดอั้นตันใจอยู่ตลอดเจ็ดวัน —ที่นั่นในหมู่พวกเขา

เอเสเคี

ที่นั่นในหมู่พวกเขา

เอเสเคีเอเสเคยีล 

ที่นั่นในหมู่พวกเขาที่นั่นในหมู่พวกเขาที่นั่นในหมู่พวกเขา

ยลยลยลยล 3:15

บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 20202020�2020� นิตยสารเพรสไบทีเรียนนิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้วันนี้ � � �

วันจันทร์ที่สี่ในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
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เอเสเคีเอเสเคียล ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าถูกนำโดยพระวิญญาณเอเสเคีเอเสเคียลยล ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าถูกนำโดยพระวิญญาณ

และให้ไปอยู่ท่ามกลางผู้ล้ีภัยท่ี

ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าถูกนำโดยพระวิญญาณ

และให้ไปอยู่ท่ามกลางผู้ล้ีภัยท่ีและให้ไปอยู่ท่ามกลางผู้ล้ีภัยท่ีเทล

ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าถูกนำโดยพระวิญญาณผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าถูกนำโดยพระวิญญาณผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าถูกนำโดยพระวิญญาณ

เทลเทลเทลเทลอาบิ

ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าถูกนำโดยพระวิญญาณ

อาบิอาบิบ

ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าถูกนำโดยพระวิญญาณผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าถูกนำโดยพระวิญญาณผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าถูกนำโดยพระวิญญาณ

อาบิอาบิบบในกรุงบา

ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าถูกนำโดยพระวิญญาณ

ในกรุงบาในกรุงบาบิโ

ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าถูกนำโดยพระวิญญาณผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าถูกนำโดยพระวิญญาณผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าถูกนำโดยพระวิญญาณ

บิโบิโบิโบิโลน น่ีคือและให้ไปอยู่ท่ามกลางผู้ล้ีภัยท่ีและให้ไปอยู่ท่ามกลางผู้ล้ีภัยท่ีเทลเทลเทลอาบิอาบิอาบิอาบิบในกรุงบาในกรุงบาในกรุงบาในกรุงบาบิโบิโบิโลนลน น่ีคือ

เพ่ือทำให้ผูเ้ผยพระวจนะอ่อนไหวต่อชะตาชีวติของผู้คนของพระเพ่ือทำให้ผูเ้ผยพระวจนะอ่อนไหวต่อชะตาชีวติของผู้คนของพระ

เจ้า ความไวและความเห็นอกเห็นใจต่อชะตากรรมของผู้คนในเจ้า ความไวและความเห็นอกเห็นใจต่อชะตากรรมของผู้คนใน

ยามท่ีต้องการเป็นส่ิงจำเป็นก่อนท่ีจะก่อต้ังพันธกิจ การวินิจฉัย

กับผู้อ่ืนเป็นผลพลอยได้จากการคลุกคลีและเรียนรู้จากพวกเขากับผู้อ่ืนเป็นผลพลอยได้จากการคลุกคลีและเรียนรู้จากพวกเขา

โดยการได้ยนิได้ฟังเร่ืองราวของพวกเขา

มีคนจำนวนมากท่ีพลัดถ่ินได้มาอยู่ในประเทศของเราทุกวันน้ี มีคนจำนวนมากท่ีพลัดถ่ินได้มาอยู่ในประเทศของเราทุกวันน้ี –มีคนจำนวนมากท่ีพลัดถ่ินได้มาอยู่ในประเทศของเราทุกวันน้ีมีคนจำนวนมากท่ีพลัดถ่ินได้มาอยู่ในประเทศของเราทุกวันน้ี

คนจน คนท่ีถกูจองจำ ผู้สูงอายุ ผู้อพยพเข้ามาทางชายแดนของคนจน คนท่ีถกูจองจำ ผู้สูงอายุ ผู้อพยพเข้ามาทางชายแดนของ

เราเพ่ือแสวงหาความปลอดภัยและอ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีน่ีในเราเพ่ือแสวงหาความปลอดภัยและอ่ืนๆอีกมากมาย

แคลิฟอร์เนีย ค่าเช่าพุ่งสูงข้ึนได้ก่อให้เกิดครอบครัวพลัดแคลิฟอร์เนีย ค่าเช่าพุ่งสูงข้ึนได้ก่อให้เกิดครอบครัวพลัด

บ้านเรือนเป็นจำนวนมาก.

ในปี 2 2017017 ประชาชนในอิงเกิลวูดแคลิฟอร์เนีย ได้รวมตัวกันเพ่ือในปี 2 2017017017 ประชาชนในอิงเกิลวูดแคลิฟอร์เนียประชาชนในอิงเกิลวูดแคลิฟอร์เนีย ได้รวมตัวกันเพ่ือ

ต่อสู้เพ่ือควบคุมค่าเช่า เราจัดประชุมท่ีศาลาประชาคม เพ่ือฟังต่อสู้เพ่ือควบคุมค่าเช่า เราจัดประชุมท่ีศาลาประชาคม

คำให้การของผู้อยู่อาศัยท่ีถูกขับไล่อย่างไม่ยุติธรรมและผู้ท่ีตกคำให้การของผู้อยู่อาศัยท่ีถูกขับไล่อย่างไม่ยุติธรรมและผู้ท่ีตก

เป็นเหย่ือของการโก่งราคาค่าเช่า เราได้ยนิ ได้พูดคุยและเป็นเหย่ือของการโก่งราคาค่าเช่า เราได้ยนิ ได้พูดคุยและ

อธิษฐานกับผู้ท่ีขับออกจากท่ีอยู่อาศัย เราเคาะประตูในชุมชนของอธิษฐานกับผู้ท่ีขับออกจากท่ีอยู่อาศัย เราเคาะประตูในชุมชนของ

เราเพ่ือให้คนลงทะเบียนเลือกต้ัง เราจัดให้มีการนมัสการท่ัวโลกเราเพ่ือให้คนลงทะเบียนเลือกต้ัง เราจัดให้มีการนมัสการท่ัวโลก

เพ่ือยกระดับสภาพท่ีอยู่อาศัยของผู้คนมากมาย เรายังรับบริจาคเพ่ือยกระดับสภาพท่ีอยู่อาศัยของผู้คนมากมาย

ทางโทรศัพท์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยลงคะแนน 

เพ่ือยกระดับสภาพท่ีอยู่อาศัยของผู้คนมากมาย

ทางโทรศัพท์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยลงคะแนนทางโทรศัพท์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยลงคะแนน “ทางโทรศัพท์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยลงคะแนนทางโทรศัพท์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยลงคะแนน “เห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบ” ทางโทรศัพท์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยลงคะแนนทางโทรศัพท์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยลงคะแนนทางโทรศัพท์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยลงคะแนน เห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบ” 

สำหรับความคิดริเร่ิมการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท่ัวท้ังรัฐในปี สำหรับความคิดริเร่ิมการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท่ัวท้ังรัฐในปี

2018 ซ่ึงจะขยายอำนาจของรัฐบาลท้องถ่ินในการออกกฎหมายซ่ึงจะขยายอำนาจของรัฐบาลท้องถ่ินในการออกกฎหมาย

ควบคุมการค่าเช่าท่ีอยู่อาศัย

ในขณะท่ีความคิดริเร่ิมกฎหมายควบคุมการค่าเช่าล้มเหลวเราก็ในขณะท่ีความคิดริเร่ิมกฎหมายควบคุมการค่าเช่าล้มเหลวเราก็

ไม่หยุดย้ังเน่ืองจาก 60% ของผู้ท่ีอาศัยอยู่ในเมืองอิงเกิลวูดท่ีไม่หยุดย้ังเน่ืองจาก 60% ของผู้ท่ีอาศัยอยู่ในเมืองอิงเกิลวูดท่ี

ลงคะแนนเห็นชอบ เราได้สร้างความเป็นปึกแผ่น ชุมชนอันเป็นท่ี

รักได้ถือกำเนิดข้ึน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดเตือนข้าพระองค์ต่อไปว่าข้าพระองค์ถูกผูกไว้ด้วยกันในข้าแต่พระเจ้า โปรดเตือนข้าพระองค์ต่อไปว่าข้าพระองค์ถูกผูกไว้ด้วยกันใน

โครงสร้างอันสวยงามของมนุษยชาติที่แบ่งปันกันและกัน โปรดสอนขา้โครงสร้างอันสวยงามของมนุษยชาติที่แบ่งปันกันและกัน โปรดสอนขา้

พระองค์ผู้รับใช้ที่ทุกข์ยากที่เต็มใจรับความเสี่ยงในมีส่วนร่วมกับผู้อื่นที่พระองค์ผู้รับใช้ที่ทุกข์ยากที่เต็มใจรับความเสี่ยงในมีส่วนร่วมกับผู้อื่นที่

ยากลำบากและความเจบ็ปวดทีห่นักเกนิไปทีจ่ะแบกอยูค่นเดยีว และในการยากลำบากและความเจบ็ปวดทีห่นักเกนิไปทีจ่ะแบกอยูค่นเดยีว

ส่วนร่วมของข้าพระองค์น้ัน ข้าพระองค์อาจพบพลังที่จะยืนหยัดด้วยกันพูดข้าพระองค์อาจพบพลังที่จะยืนหยัดด้วยกันพูด

ความจริงกับอำนาจเพ่ือความยุติธรรมและความเมตตาของพระองค์จะได้ความจริงกับอำนาจเพ่ือความยุติธรรมและความเมตตาของพระองค์จะได้

ชัยชนะ อาเมน

รายละเอียดของศิลปะกระเบ้ืองรูปอัครสาวกทีพ่บในยเูครน วนัน้ีใครจะ

อยูใ่นภาพในฐานะธรรมกิชนของชุมชนอันเป็นที่รักของคุณที่มี

ความสำคัญ?
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วันอังคารที่สี่ในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
24 มีนาคม | ฮาโรลด์ อี. คิดด์

เทศกาลมุ่งสู่ธรรม
มีนาคม | ฮาโรลด์ อี คิดด์

เม่ือคริสตจักรเต็มไปด้วยการปรากฏตัวของพระคริสต์การอัศจรรย์ก็

เกิดข้ึน เพราะคริสตจักรไม่ได้ถูกต้ังให้เป็นพิพิธภัณฑ์ สุสานหรือสโมสร

ต่างๆ แต่เป็นโรงพยาบาลท่ีคนป่วยสามารถคืนสู่สภาพท่ีปรกติสมบูรณ์

ในท่ามกลางความแตกสลายของพวกเขา สถานท่ีชุมนุมแห่งพระพรกับ

การปรากฏการเยียวยาของพระคริสต์ท่ีเราสามารถสัมผัสได้ด้วย

สามัคคีธรรมและชุมชนท่ีมีภาระหนักสามารถพบว่าภาระของพวกเขา

ได้ถูกปลดเปลื้อง ท่ีซึ่งผู้ท่ีโดดเด่ียวและคนประเภทกึ่งๆกลางๆสามารถ

มานมัสการในชุมชนท่ีอบอุ่นและมนุษยชาติแตกสลายจะได้ประสบกับ

การเยียวยา

ชายท้ังสี่ได้หามเพ่ือนท่ีเป็นอัมพาตมาบนเสื่อ โดยยื่นเขาให้พระเยซู

เพ่ือได้รับการรักษา เขาอ่อนแอเกินไปท่ีจะไปท่ีน่ันด้วยตนเองได้ ดังน้ัน

พวกเพ่ือนจึงหามเขามา และเม่ือพวกเขาไม่สามารถหาทางท่ีจะพาเขา

เข้าทางประตูได้ พวกเขาก็ข้ึนไปบนหลังคาท่ีมุงกระเบ้ืองดินเผา เม่ือทุบ

กระเบ้ืองมุงหลังคาให้แตกและหย่อนเขาให้

อยู่ตรงพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า น่ันคือสิ่งท่ีเพ่ือนรักทำ

กัน — พวกเขาทำนอกลูน่อกทางของพวกเขา ด้วยความเห็นอก

เห็นใจ เพ่ือท่ีจะนำคนอื่นท่ีมีความต้องการมาหาพระเจ้า

หลายปีท่ีผ่านมาหน่ึงในสมาชิกของเราคนหน่ึงทรมานจาก

โรคลูปัส หรือโรคพุ่มพวงมานานกว่าสองทศวรรษเริ่มทำพันธกิจ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่ือว่าศูนย์สำหรับการดูแลโรคพุ่มพวง 

ทางศูนย์ดำเนินงานด้วย "พันธกิจเพ่ือให้ความรู้แก่ทุกคน

โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ด้อยโอกาสเกี่ยวกับโรคพุ่มพวง" และจัดหา

สิ่งจำเป็นให้กับครอบครัวท่ีต้องสู้กับโรคพุ่มพวง โดยผา่นศูนย์

พันธกิจเผยแพร่น้ี มีครอบครัวท่ีนับไม่ถ้วนได้รับความช่วยเหลือ 

บางคนถงึกบัเข้าเป็นสมาชิกของครสิตจักร แต่ท่ีสำคัญกว่าน้ัน 

ศูนย์ได้กลายเป็นชุมชนของเพ่ือนท่ีให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ผ่านความเช่ือในพระคริสต์ คำอธิษฐานและประสบการณ์ชีวิตใน

การใช้ชีวิตสู้กับโรคพุ่มพวง

ข้าแต่พระเจ้าที่รัก แพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์ โปรดแนะนำข้าพระองค์
ในการค้นพบวิธีที่เราจะมีส่วนร่วมกับพระองค์ในการรักษาผู้ที่ทุกข์ทรมาน
จากความเจ็บป่วยทางร่างกายจิตใจหรือจิตวิญญาณบางรูปแบบ โปรดสอน
ให้ข้าพระองค์รู้วิธีที่จะเป็นเพื่อนรักกับผู้ที่อ่อนแอเกินกว่าที่จะหาสิ่งจำเป็น
ด้วยตนเองได้และผู้ที่ต้องการสนับสนุนให้เดินทางไปกับพวกเขา อาเมน
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วันพุธท่ีสี่ในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
25 มีนาคม | ลิซ ลีวติต์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ทรงตรวจตราจิตใจของข้าพระองค์และ

พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ พระองค์ทรงทราบเมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุก

ขึ้นพระองค์ทรงประจักษ์ความคิดของข้าพระองค์แต่ไกล พระองค์ทรงหยั่งรู้

วิถีทางและการหยุดพักของข้าพระองค์ พระองค์ทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้น

ของข้าพระองค์ — สดุดี 139:1–3

วันพฤหัสบดีที่สี่ในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
26 มีนาคม | ลิซ ลีวติต์

เวลานี้เราเห็นแต่เงาสะท้อนเลือนรางเหมือนมองในกระจก แต่เวลานั้นเรา

จะเห็นกันหน้าต่อหน้า เวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วน แต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้เวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วน

แจ้งเหมือนที่ทรงรู้จักข้าพเจ้าอย่างแจ่มแจ้ง 

เวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วน

แจ้งเหมือนที่ทรงรู้จักข้าพเจ้าอย่างแจ่มแจ้งแจ้งเหมือนที่ทรงรู้จักข้าพเจ้าอย่างแจ่มแจ้ง —

เวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วนเวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วน

— 1

เวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วน แต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้เวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วนเวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วน

11 โครินธ์

แต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้

โครินธ์โครินธ์ 13:12

วันพุธท่ี เทศกาลมุ่งสู่ธรรม
มีนาคม | ลิซ ลีวติต์

ศิลปะกระเบื้องที่ด้านหน้าของโบสถ์โรซารี่ (ลูกประคำ) ในเมืองลูร์ดประเทศฝรั่งเศส

แสดงให้เห็นว่าเพื่อนๆช่วยเพื่อนของพวกเขาได้รับการรักษาจากพระเยซู แล้วคุณ

สามารถจะทำอะไรบ้างในสัปดาห์นี้เพื่อนำมาซึ่งการเยียวยาที่คนอื่นต้องการ?

ผู้มาเป็นสมาชิกใหม่ของเรามักจะประหลาดใจเม่ือรู้ว่าเราจด

รายช่ือเข้าร่วมนมัสการ ในแต่ละสัปดาห์หน่ึงในผู้ปกครองผู้

ซ่ือสัตย์ของเราทำงานอย่างลับๆโดยจดรายช่ือของเขาจาก

ระเบียงของคณะนักร้องประสานเสียง ในขณะท่ีฉันกล่าว

ต้อนรับแขก เม่ือไล่สายตาตรวจรายช่ือทุกเช้าวันจันทร์ฉัน

พบว่าตัวเองหยุดครุ่นคิด ในช่องว่าง ยินยอมให้การขาด

นมัสการเหล่าดึงดูดให้ฉันสะท้อนถึงความเป็นศิษยาภิบาล ผู้

ท่ีป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ผู้ท่ีไม่มาเพราะทำงานอยู่, 

กำลังสนุกสนานอยู่หรือออกไปกับกองทัพ; คนท่ีเพ่ิงเสียชีวิต

ไปไม่นานพอท่ีจะลบช่ือของพวกเขาออกจากบัญชีกเ็หมือน

จะสบประมาทกันเกินไป – ฉันอธษิฐานแบบเร็วๆสำหรับแต่

ละคน ฉันก็จับตามองเช่นกันสำหรับผู้ท่ีขาดการนมัสการท่ีไม่

สามารถอธิบาย ได้รู้ว่าการสนทนาทางจิตวิญญาณท่ีมี

ความหมายท่ีสุดของฉันเร่ิมต้นด้วย“ ฉันไม่ได้เจอคุณมานาน

แล้วนะ”

เม่ือฉันพิจารณาวิสัยทัศน์ของผู้เขียนพระธรรมสดุดี - ของ

พระเจา้ผู้ทรงบันทึกการมาและพฤติกรรมของเรา - ฉัน

สงสัยว่าเราได้รับการทรงเรียกให้เอาใจใส่ท่ีน่ารักต่อเพ่ือน

บ้านของเราอย่างไร สำหรับฉัน ดูเหมือนกับว่า ช่องว่าง

ระหว่างโลกอย่างท่ีมันเป็นและอย่างท่ีควรจะเป็นมักจะมีเม่ือ

ไม่อยู่: เท่าท่ีสงัเกต ผู้ท่ีไม่ได้อยู่กับเราเป็นเพราะพวกเขา

ไม่ได้รับเชิญ ไม่ได้รับการต้อนรับหรือไม่สามารถเข้าถึงพ้ืนท่ี

ท่ีเราประชุมกัน หากพระกิตติคุณจะเก่ียวกับพระวรกาย

รูปแบบใหม่ ซ่ึงเป็นของพระผู้เป็นเจ้า พยานท่ีไปถึงวิสัยทัศน์

น้ันจะต้องเป็นท้ังชุมชนท่ีรู้และจดจำตนเอง กาเคร่ืองหมาย

และอาลัยถึงผู้ท่ีขาดนมัสการ และหวังว่าจะมีวันท่ีจะมาอยู่

พร้อมหน้าและเต็มไปด้วยความน่ารัก

ข้าแต่พระเจ้าที่ทรงอ้าแขนต้อนรับ พระองค์ทรงรู้ถึงการมาและ

เป้าหมายของข้าพระองค์ พระองค์ทรงยืนยันกับข้าพระองค์ว่าข้า

พระองค์เป็นของพระองค์ โปรดช่วยพวกข้าพระองค์ให้มีใจ

เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่เพ่ือเราจะได้ต้อนรับคนของพระองค์ทุกคน อาเมน 

ฉันน่ังถัดจากเควินในห้องใต้ดินของโบสถ์ซ่ึงเปิดในวันน้ันเพ่ือ

เป็นศูนย์กิจกรรมชุมชนของผู้สูงอายุท่ีถูกเอามาฝากไว้ให้ดูแล 

และถามเขาว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้าง

“ก็ดี ฉันคิดว่าเป็นอย่างน้ัน” เขาพูดด้วยความลังเลเหมือนปกติ

ฉันถามเก่ียวกับโปรแกรมวันใหม่ของเขา ตำแหน่งท่ีผู้ดูแล

ของเขาได้ต่อสู้เพ่ือรักษาไว้ในศูนย์สำหรับผู้ใหญ่ท่ีมีความ

พิการทางปัญญาแห่งน้ี

“จริงๆแล้วฉันไม่ชอบมันมากขนาดน้ัน” เขาพูดพึมพำ ฉันรู้สึก

ว่าตัวเองกำลังใจร้อน งานช่างมากเหลือเกินท่ีจะต้องหา

ผลลัพธ์ให้ได้กับตำแหน่งท่ีว่างน้ัน ฉันถามเขาว่าทำไมล่ะ? 

“เพราะงานท่ีพวกเราทำ…มันไม่ใช่งานจริงๆ ใช่ม้ัย?” เขาพูด.

เขาพูดถูก ต้องรับโทรศัพท์ ต้องเปล่ียนน่ันเปล่ียนน่ี เร่ืองการ

ทัศนศึกษา - ทุกอย่างเป็นการเตรียมการสำหรับงานท่ีเขาไม่

น่าจะทำ ฉันอายไปเลย ฉันรู้สึกพึงพอใจเร็วเกินไปกับ

น้ำพักน้ำแรงของฉัน วาดมโนภาพถึงการทำงานของชุมชนอัน

เป็นท่ีรักให้แก่เควินว่าเป็นงานท่ีทำสำเร็จแล้วมากกว่างาน

ต้องทำเป็นเร่ือยๆเพ่ือเปล่ียนแปลงโลก

หากเราโชคดี เราเห็นครู่เดียวในโบสถ์น่ันคือสัมผัสของ

ความหมายและความเป็นเจ้าของ, ความสัมพันธ์ท่ีแท้จริง

และความเจริญรุ่งเรืองสำหรับทุกคน เราทำงานได้ในทุกท่ี –

ความยุติธรรม,ศักด์ิศรีและความรักท่ีมีต่อทุกคน แต่บ่อยคร้ัง

ท่ีเราบกพร่องไป ความพยายามของเราน้อยเกินไปและส้ัน

เกินไป ในช่วงเทศกาลมุ่งสู่ธรรมและตลอดไปน้ีให้เรากลับใจ

จากข้อบกพร่องเหล่าน้ันโดยเช่ือม่ันว่าพระเมตตาของพระเจ้า

น้ัน “แท้จริง” และว่าสักวันหน่ึงเราจะเป็นท่ีรู้จักอย่างสมบูรณ์

และยอมรับแม้เราจะล้มเหลวก็ตาม อยู่มาวันหน่ึงเราจะเข้า

ประจำท่ีนักร้องแห่งสวรรค์ท่ีทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในงาน

สรรเสริญ และเราจะขอบพระคุณ

ข้าแต่พระเจ้าแห่งความเมตตาช่วยข้าพระองค์ให้มองเห็นตัวข้า

พระองค์อย่างสมบูรณ์ เสริมกำลังข้าพระองค์ในคืนที่ยาวนานของการ

ทำงานในภายหน้า โปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์

ลม้เหลวในการร่วมเป็นกายเดยีวในพันธกจิแหง่ความยตุธิรรมและ

ต้อนรับ ทำให้ข้าพระองค์มั่นใจในความรักอันไม่สิ้นสุดของข้าพระองค์

ซึ่งแสดงออกผ่านการปรากฏพระวรกายของพระเยซูกับข้าพระองค์ ซึ่ง

เป็นพระนามซึ่งที่พระเยซูอธิษฐาน อาเมน
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วันศุกร์ท่ีสี่ในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
27 มีนาคม | เบทตานี แมคเคนน่ี ฟอกซ์

มีชายสี่คนหามคนเป็นอัมพาตคนหนึ่งมาหาพระองค์ แต่พวกเขาไม่อาจเข้าถึงพระเยซู

ได้เพราะคนแน่นมาก จึงรื้อหลังคาตรงที่ประทับแล้วหย่อนที่นอนซึ่งคนเป็นอัมพาต

นอนอยู่ลงมา เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของพวกเขาก็ตรัสกับคนเป็นอัมพาตนั้นว่า 

“ลูกเอ๋ย บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว” ฝ่ายพวกธรรมาจารย์บางคนซึ่งนั่งอยู่ที่นั่นคิด

ในใจว่า “ทำไมพูดอย่างนี้? เขากำลังพูดหมิ่นประมาทพระเจ้านี่ นอกจากพระเจ้าแล้ว

ใครจะอภัยบาปได้?” พระเยซูทรงทราบในพระทัยทันทีว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่ในใจจึงตรัส

ว่า “ทำไมพวกท่านจึงคิดเช่นนั้น? ที่จะพูดกับคนเป็นอัมพาตว่า ‘บาปของท่านได้รับการ

อภัยแล้ว’ กับ ‘จงลุกขึ้นแบกที่นอนเดินไป’ อย่างไหนจะง่ายกว่ากัน? แต่ทั้งนี้ก็เพื่อให้พวก

ท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาป” แล้วพระองค์ก็ตรัสกับคนเป็น

อัมพาตว่า “เราสั่งเจ้าว่าลุกขึ้น จงแบกที่นอนกลับไปบ้านเถิด” เขาก็ลุกขึ้นแบกที่นอน

เดินกลับบ้านต่อหน้าคนทั้งปวง ทุกคนต่างประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้าว่า “เราไม่

เคยพบเห็นอะไรเช่นนี้เลย!”

เดินกลับบ้านต่อหน้าคนทั้งปวง

เคยพบเห็นอะไรเช่นนี้เลย!”—

ทุกคนต่างประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้าว่าเดินกลับบ้านต่อหน้าคนทั้งปวง ทุกคนต่างประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้าว่า

— Mark 2:3

ทุกคนต่างประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้าว่า

Mark 2:3–

ทุกคนต่างประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้าว่าทุกคนต่างประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้าว่าทุกคนต่างประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้าว่า

Mark 2:3–12

วันเสาร์ที่สี่ในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
28 มีนาคม |เบทตานี แมคเคนน่ี ฟอกซ์

““ของประทานมีหลายชนิด แต่พระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นผู้ประทานแต่พระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นผู้ประทาน งานรับใช้ของประทานมีหลายชนิดของประทานมีหลายชนิด แต่พระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นผู้ประทาน

มีหลายประเภท แต่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน

แต่พระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นผู้ประทานแต่พระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นผู้ประทาน งานรับใช้งานรับใช้แต่พระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นผู้ประทาน

แต่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันแต่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน การงานมีต่างๆ กัน แต่มีหลายประเภท แต่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันแต่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน การงานมีต่างๆการงานมีต่างๆ

พระเจ้าองค์เดียวกันทรงกระทำการทั้งหมดในคนทั้งปวง การสำแดงของพระ

วิญญาณมีแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

พระเจ้าองค์เดียวกันทรงกระทำการทั้งหมดในคนทั้งปวง

วิญญาณมีแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันวิญญาณมีแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน —

พระเจ้าองค์เดียวกันทรงกระทำการทั้งหมดในคนทั้งปวง

— 1 

พระเจ้าองค์เดียวกันทรงกระทำการทั้งหมดในคนทั้งปวง การสำแดงของพระการสำแดงของพระพระเจ้าองค์เดียวกันทรงกระทำการทั้งหมดในคนทั้งปวงพระเจ้าองค์เดียวกันทรงกระทำการทั้งหมดในคนทั้งปวง

1 1 Corinthians 

การสำแดงของพระการสำแดงของพระ

Corinthians 12:4

การสำแดงของพระ

12:4–

การสำแดงของพระการสำแดงของพระการสำแดงของพระ

12:4–7

วันศุ เทศกาลมุ่งสู่ธรรม
มีนาคม | ตานี แมคเคนน่ี ฟอกซ์

เทศกาลมุ่งสู่ธรรม
มีนาคม |เบทตานี แมคเคนน่ี ฟอกซ์

เพ่ือนท่ีดีของฉันคนหน่ึงมีสมองพิการเป็นศาสนาจารย์ท่ีได้รับ

การสถาปนา และเขาใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเวลาไปไหนมาไหน 

เขามีน้ำใจและหัวใจท่ีย่ิงใหญ่สำหรับพันธกิจ เม่ือเขาทำการ

ฝึกงานเป็นศิษยาภิบาล, สมาชิกคริสตจักรจำนวนมากจะ

ลำบากเพราะเขาจะต้องน่ังเทศนาแทนท่ีจะต้องยืนท่ีธรรม

มาสน์ ตลอดเวลาท่ีเขาฝึกงาน ทุกคร้ังท่ีเขาเทศนาจะมีต้องมี

การบ่นว่าเขากำลังน่ังเทศนาอยู่

เม่ือฉันคิดถึงประสบการณ์ของเพ่ือนคนน้ี ฉันคิดถึงข้อพระ

คัมภีร์น้ี และกลุ่มคนท่ีแบกชายคนน้ีบนแคร่ของพวกเขา

ตระหนักดีวา่มีอุปสรรคในการเข้าหาพระเยซู, ดังน้ันพวกเขา

จึงเจาะหลังคาท่ีดีๆอยู่ เพ่ือให้แน่ใจว่าคนท่ีพวกเขารู้ว่า

สามารถไปถึงท่ีพระเยซูได้ และพระเยซูตอบสนองพวกเขา

อย่างไร? พระองค์ชมเชยความเช่ือศรัทธาของพวกเขา การ

ทำลายกำแพงก้ันระหว่างผู้คนและพระเยซูถึงแม้ว่ามันจะเป็น

บางส่ิงบางอย่าง (เช่นหลังคาท่ีแข็งแรง) ซ่ึงเป็นประโยชน์ใน

เวลาอ่ืน กระน้ันก็เป็นส่ิงท่ีพระเยซูทรงชมเชย

การบังคับให้อยู่ในกฎเกณฑ์ว่านักเทศน์ต้องการยืนในขณะท่ี

เทศนา (หรือกฎอ่ืน ๆ ท่ีกีดกันผู้คนไม่ให้แบ่งปันของประทานท่ี

พระเจ้ามอบให้) สร้างอุปสรรคท่ีทำให้คนไม่สามารถพบกับ

พระเยซูได้ ในข้อความน้ีเราสังเกตเห็นว่าพระเยซูทรงฉลอง

การขจัดส่ิงกีดขวางน้ัน

ข้าแต่พระเจ้า, ข้าพระองค์ขอขอบคุณที่พระองค์ให้ของประทานกับทุก

คนและปรารถนาใหพ้วกเขาใชข้องประทานเหลา่น้ัน ข้าพระองค์ถามว่าที่

ใดมีระบบและอุปสรรคที่กีดกันบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการ จาก

ความสามารถในการแบ่งปันของประทานเหลา่น้ัน ที่พระองค์จะให้

จินตนาการแก่ข้าพระองค์ ที่เข้าถึงชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งของประทาน

ที่ได้รับจากทุกคนและทุกคนสามารถได้รับพระพรจากของประทานของ

ผู้อื่น อาเมน

หลายปีก่อนฉันจำได้ว่าไปโบสถ์กับเพ่ือนสนิทคนหน่ึงท่ีมี

กลุ่มดาวน์ซินโดรม(พัฒนาการทางสมองล่าช้า) เธอเติบโต

ข้ึนมากับคริสตจักร รักพระเยซูอย่างลึกซ้ึงและเข้ากันดีกับ

การนมัสการ - แม้ว่าเธอจะเป็นท่ียอมรับ แต่เธอก็มกัจะ

พยักหน้าหากเทศนานานๆ มันทำให้ฉันเศร้าและโกรธเม่ือ

คนพยายามเก้ือกูลหรือดูถกูดูแคลนเธอเพราะความพิการ

ของเธอ 



บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 20202020�2020� นิตยสารเพรสไบทีเรียนนิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้วันนี้ � �� �� � �

ศิลปะกระเบื้องเพดานของสุสาน กอลล่า พลาซิเดีย ในเมืองราเวนนาประเทศอิตาลีแสดงให้เห็นว่าพระคริสต์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดี 

คุณรู้สึกอย่างไรกับการดูแลอย่างอ่อนโยนของพระคริสต์ในช่วงเทศกาลมุ่งสู่ธรรมนี้ คุณแบ่งปันความห่วงใยนั้นกับผู้อื่นอย่างไร �

เพราะเม่ือความรู้ถงึความเช่ือของเธอและร่วมอธิษฐานกับเธอได้

เปล่ียนชีวิตของฉัน

คร้ังหน่ึงเธออธิษฐานขอให้พระเยซูเช็ดหน้าเธอด้วยความเมตตา

และบ่อยคร้ังท่ีเธอบอกพระเยซูวา่เธอรักเขาจากก้นบ้ึงของหัวใจท่ี

พูดไม่ได้ของเธอ ความเช่ือของเธอในความรักอันร้อนแรงของ

พระเยซูท่ีมีต่อเธอน้ันแข็งแกร่งกว่าทุกคนท่ีฉันรู้จัก และระดับ

ความเช่ือของเธอก็ท้าทายและสร้างความเช่ือของฉันเช่นกัน 

ตอนน้ีเพ่ือนของฉันมีภาวะสมองเส่ือมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีย่อมเกิดข้ึนกับ

คนท่ีมีอาการดาวน์ซินโดรมในวัยเด็ก เธอไม่ได้แสดงออกด้วยวิธี

เดียวกับท่ีเธอเคยกระทำมาก่อน แต่ฉันรู้ว่าเธอยังคงเต็มไปด้วย

พระวิญญาณและพระเจา้ยังคงใช้งานจากของประทานของเธอ

แม้ในขณะท่ีของประทานเหล่าน้ันกำลังเปล่ียนโฉมใหม่ใน

ฤดูกาลใหม่น้ี

ข้าแต่พระเจ้าผู้เอื้ออาทร, ขอบคุณสำหรับของประทานมากมายที่

พระองค์มอบให้กับคนของพระองค์ ช่วยให้ข้าพระองค์ตระหนักถึงวิธี

ที่วิญญาณของพระองค์เคลื่อนไหวในตัวข้าพระองค์และในคน

รอบตัวข้าพระองค์ - โดยเฉพาะคนที่ได้รับการพิจารณาบ่อยคร้ังเป็น

เพียงส่วนหน่ึงของพันธกิจหรือผู้รับความช่วยเหลือจากข้าพระองค์ 

อนุญาตให้ข้าพระองค์รับรู้ตนเองและผู้อื่นในขณะที่พระองค์รับรู้

ข้าพระองค์,สังเกตเห็นและขอบคุณสำหรับวิถีทางที่เปิดกว้างและ

สวยงามที่พระองค์ทรงใช้งานข้าพระองค์แต่ละคนให้มีชีวิตเหมือน

ประชากรของพระองคใ์นโลก อาเมน



ขณะพระเยซูเสด็จออกไปชายคนหนึ่งวิ่งมาคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์แล้วทูลถามว่า 

“

ขณะพระเยซูเสด็จออกไปชายคนหนึ่งวิ่งมาคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์แล้วทูลถามว่าขณะพระเยซูเสด็จออกไปชายคนหนึ่งวิ่งมาคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์แล้วทูลถามว่า

“ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์

ขณะพระเยซูเสด็จออกไปชายคนหนึ่งวิ่งมาคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์แล้วทูลถามว่า

ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร?์”

ขณะพระเยซูเสด็จออกไปชายคนหนึ่งวิ่งมาคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์แล้วทูลถามว่าขณะพระเยซูเสด็จออกไปชายคนหนึ่งวิ่งมาคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์แล้วทูลถามว่าขณะพระเยซูเสด็จออกไปชายคนหนึ่งวิ่งมาคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์แล้วทูลถามว่า

ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร?์”?”พระเยซูทรงท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ

ตอบว่า 

ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ

ตอบว่าตอบว่า “

ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ

ตอบว่าตอบว่า “ทำไมท่านจึงว่าเราประเสริฐ

ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์

ทำไมท่านจึงว่าเราประเสริฐทำไมท่านจึงว่าเราประเสริฐ? 

ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร?์”พระเยซูทรงพระเยซูทรงพระเยซูทรงข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์

? ? นอกจากพระเจ้าแล้วไม่มีใครอื่นที่ประเสริฐ

พระเยซูทรงพระเยซูทรง

นอกจากพระเจ้าแล้วไม่มีใครอื่นที่ประเสริฐนอกจากพระเจ้าแล้วไม่มีใครอื่นที่ประเสริฐ ท่านตอบว่าตอบว่าตอบว่า ทำไมท่านจึงว่าเราประเสริฐทำไมท่านจึงว่าเราประเสริฐทำไมท่านจึงว่าเราประเสริฐ

ก็รู้บทบัญญัติที่ว่า 

ทำไมท่านจึงว่าเราประเสริฐ

ก็รู้บทบัญญัติที่ว่าก็รู้บทบัญญัติที่ว่า ‘

ทำไมท่านจึงว่าเราประเสริฐทำไมท่านจึงว่าเราประเสริฐ? นอกจากพระเจ้าแล้วไม่มีใครอื่นที่ประเสริฐนอกจากพระเจ้าแล้วไม่มีใครอื่นที่ประเสริฐนอกจากพระเจ้าแล้วไม่มีใครอื่นที่ประเสริฐนอกจากพระเจ้าแล้วไม่มีใครอื่นที่ประเสริฐ ท่านท่านทำไมท่านจึงว่าเราประเสริฐทำไมท่านจึงว่าเราประเสริฐ

ก็รู้บทบัญญัติที่ว่าก็รู้บทบัญญัติที่ว่า ‘อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณ ีอย่าลักขโมย อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าก็รู้บทบัญญัติที่ว่าก็รู้บทบัญญัติที่ว่าก็รู้บทบัญญัติที่ว่า อย่าฆ่าคนอย่าฆ่าคนอย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณี

ฉ้อโกง จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า

อย่าล่วงประเวณี

จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า’”

อย่าล่วงประเวณี อย่าลักขโมยอย่าล่วงประเวณีอย่าล่วงประเวณี

จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า’” เขาทูลว่า 

อย่าลักขโมย

เขาทูลว่าเขาทูลว่า “

อย่าลักขโมย อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าอย่าลักขโมยอย่าลักขโมย

เขาทูลว่าเขาทูลว่า “ท่านอาจารย์ ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าถือฉ้อโกง จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า

ปฏิบัติมาตั้งแต่เด็ก

จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า

ปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กปฏิบัติมาตั้งแต่เด็ก”

จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า เขาทูลว่าเขาทูลว่าเขาทูลว่าเขาทูลว่าเขาทูลว่า ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าถือจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า

ปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กปฏิบัติมาตั้งแต่เด็ก” พระเยซูทอดพระเนตรมาที่เขา ทรงรักเขาและตรัสว่า 

ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าถือ

ทรงรักเขาและตรัสว่าทรงรักเขาและตรัสว่า “

ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าถือทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าถือทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าถือ

ทรงรักเขาและตรัสว่าทรงรักเขาและตรัสว่า “ท่านยังขาดปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กปฏิบัติมาตั้งแต่เด็ก พระเยซูทอดพระเนตรมาที่เขาพระเยซูทอดพระเนตรมาที่เขาพระเยซูทอดพระเนตรมาที่เขา ทรงรักเขาและตรัสว่าทรงรักเขาและตรัสว่าทรงรักเขาและตรัสว่า ท่านยังขาดท่านยังขาดท่านยังขาด

อยู่อย่างหนึ่ง จงไปขายทุกสิ่งที่มี แจกจ่ายให้คนยากจน แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในอยู่อย่างหนึ่ง จงไปขายทุกสิ่งที่มี

สวรรค์ จากนั้นจงตามเรามา

จงไปขายทุกสิ่งที่มี

จากนั้นจงตามเรามาจากนั้นจงตามเรามา”

จงไปขายทุกสิ่งที่มี แจกจ่ายให้คนยากจน แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในจงไปขายทุกสิ่งที่มีจงไปขายทุกสิ่งที่มี

จากนั้นจงตามเรามาจากนั้นจงตามเรามา” เขาได้ยินเช่นนั้นก็หน้าสลดแล้วจากไปด้วยความทุกข์สวรรค์ จากนั้นจงตามเรามา

เพราะเขาร่ำรวยมาก 

จากนั้นจงตามเรามา

เพราะเขาร่ำรวยมากเพราะเขาร่ำรวยมาก —

จากนั้นจงตามเรามาจากนั้นจงตามเรามา เขาได้ยินเช่นนั้นก็หน้าสลดแล้วจากไปด้วยความทุกข์เขาได้ยินเช่นนั้นก็หน้าสลดแล้วจากไปด้วยความทุกข์จากนั้นจงตามเรามาจากนั้นจงตามเรามาจากนั้นจงตามเรามา

— มาระโก

เขาได้ยินเช่นนั้นก็หน้าสลดแล้วจากไปด้วยความทุกข์เขาได้ยินเช่นนั้นก็หน้าสลดแล้วจากไปด้วยความทุกข์

มาระโกมาระโก 10:17

เขาได้ยินเช่นนั้นก็หน้าสลดแล้วจากไปด้วยความทุกข์

10:1710:17–

เขาได้ยินเช่นนั้นก็หน้าสลดแล้วจากไปด้วยความทุกข์เขาได้ยินเช่นนั้นก็หน้าสลดแล้วจากไปด้วยความทุกข์เขาได้ยินเช่นนั้นก็หน้าสลดแล้วจากไปด้วยความทุกข์

10:1710:17–22

� � �� � � นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ �� บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020

วันอาทิตย์ที่ห้าในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
29 มีนาคม | เร เชน ฮวง

เทศกาลมุ่งสู่ธรรม
มีนาคม |

ข่าวดีท่ีพระเยซูเทศนาส่ังสอนไม่ได้เป็นเพียงเร่ืองความรอดส่วน

บุคคลและไม่เพียงเป็นการเรียกร้องให้สร้างสาวก เป็นการทรง

เรียกไปสู่วิสัยทัศน์การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ

เหตุผลท่ีคนนับล้านตลอดหลายศตวรรษตามหัวรุนแรงท่ีช่ือพระ

เยซูไม่ใช่เพราะมันง่าย แต่เพราะวิสัยทัศน์ของพระองค์เปล่ียนไป

สำหรับคนท่ีตดิตามพระองค์ วิสยัทัศน์ของพระองค์ยังคงจำเป็นใน

ปัจจุบัน

เราอาศัยอยู่ในประเทศท่ีร่ำรวยท่ีสุดในโลก แต่ 64 ล้านคนมี

รายได้น้อยกว่า $ 15 ต่อช่ัวโมงและ 32 ล้านคนไม่มปีระกัน

สุขภาพ ความต้องการข้ันพ้ืนฐานเช่นน้ำ, การดูแลสุขภาพและ

ค่าครองชีพกำลังถูกโจมตีและการโจมตีเหล่าน้ันทำร้ายคนจน

ต่อไป ไม่ว่าเราจะเป็นใครเราทุกคนรู้สึกถึงผลกระทบท่ีเกิดจาก

ความไม่เท่าเทียมเหล่าน้ี

พระเจา้ทรงสร้างโลกท่ีให้เรามีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปกป้อง

ส่ิงแวดล้อมและสร้างความภาคภูมิให้กับทุกชีวิต ปัญหาก็คือ

เร่ืองของการจัดลำดับความสำคัญ เน่ืองจากความม่ังค่ังคือ

การสะสมอยู่บนหลังของคนจนและสะสมไว้ดว้ยการเอารัดเอา

เปรียบผืนแดนและส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสร้าง

เราจะรับมรดกชีวิตนิรนัดร์ได้อย่างไร? เราจะสร้างชุมชนอัน

เป็นท่ีรักได้อย่างไร? เราอยู่ในวิสัยทัศน์ท่ีเราแบ่งปันความม่ัง

ค่ังและความม่ังค่ังของเราและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนมี

เพียงพอ และท่ีน่ันเราจะพบกับชีวิตนิรันดร์ ไม่เพียงแต่สำหรับ

คนน้อยท่ีถูกเลือกสรรเท่าน้ัน แต่เพ่ือทุกคนจะมีชีวิตและมีชีวิต

อย่างล้นเหลือ

พระเจ้าผู้ทรงสร้างอย่างพอเพียง ขอบคุณสำหรับความมั่งคั่งอันศักดิ์สิทธิ์นั่น

คือแผ่นดินโลกนี้, ผู้คนและสิ่งทรงสร้างของโลก โปรดช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะ

จินตนาการ บำรุงรักษาและร่วมสร้างโลกซึ่งมีเพียงพอสำหรับทุกคน อาเมน



บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 20202020�2020� นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ � � �

วันจันทร์ท่ีห้าในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
30 มีนาคม | ปีเตอร์ ดันน์
พระองค์เองทรงรับแบกบาปของเราทั้งหลายไว้ที่พระกายบนไม้กางเขนนั้น 

เพื่อเราจะได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรม และด้วยเพื่อเราจะได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรม

บาดแผลของพระองค์พวกท่านได้รับการรักษาให้หาย 

เพื่อเราจะได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรม

บาดแผลของพระองค์พวกท่านได้รับการรักษาให้หายบาดแผลของพระองค์พวกท่านได้รับการรักษาให้หาย —

เพื่อเราจะได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรมเพื่อเราจะได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรม

— 1 

เพื่อเราจะได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรม

1 1 เปโตรเปโตรเปโตร 2:24

วันอังคารท่ีห้าในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
31 มีนาคม | ปีเตอร์ ดันน์
พระเยซูตรัสกับชาวยิวที่ได้เชื่อพระองค์ว่า พระเยซูตรัสกับชาวยิวที่ได้เชื่อพระองค์ว่า “พระเยซูตรัสกับชาวยิวที่ได้เชื่อพระองค์ว่า “ถ้าท่านยึดมั่นในคำสอนของเรา พระเยซูตรัสกับชาวยิวที่ได้เชื่อพระองค์ว่า

ท่านก็เป็นสาวกของเราจริงๆ

พระเยซูตรัสกับชาวยิวที่ได้เชื่อพระองค์ว่าพระเยซูตรัสกับชาวยิวที่ได้เชื่อพระองค์ว่าพระเยซูตรัสกับชาวยิวที่ได้เชื่อพระองค์ว่าพระเยซูตรัสกับชาวยิวที่ได้เชื่อพระองค์ว่า

ท่านก็เป็นสาวกของเราจริงๆท่านก็เป็นสาวกของเราจริงๆ แล้วท่านจะรู้จักความจริงและความจริงจะทำให้ท่านก็เป็นสาวกของเราจริงๆ

ท่านเป็นไท

ท่านก็เป็นสาวกของเราจริงๆ

ท่านเป็นไทท่านเป็นไท”

ท่านก็เป็นสาวกของเราจริงๆท่านก็เป็นสาวกของเราจริงๆ

ท่านเป็นไทท่านเป็นไท” —

ท่านก็เป็นสาวกของเราจริงๆท่านก็เป็นสาวกของเราจริงๆท่านก็เป็นสาวกของเราจริงๆ

—— ยอห์น

ท่านก็เป็นสาวกของเราจริงๆท่านก็เป็นสาวกของเราจริงๆ

ยอห์นยอห์น 8:31

ท่านก็เป็นสาวกของเราจริงๆ

8:318:31–

แล้วท่านจะรู้จักความจริงและความจริงจะทำให้แล้วท่านจะรู้จักความจริงและความจริงจะทำให้แล้วท่านจะรู้จักความจริงและความจริงจะทำให้ท่านก็เป็นสาวกของเราจริงๆท่านก็เป็นสาวกของเราจริงๆ แล้วท่านจะรู้จักความจริงและความจริงจะทำให้

8:318:31–32

วันจันทร์ท่ีห้าในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม วันอังคารท่ีห้าในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
มีนาคม ปีเตอร์ ดันน์

ศิลปะกระเบื้องที่ด้านหน้าของโบสถ์โรซารี่ (ลูกประคำ) ในเมืองลูร์ดประเทศฝรั่งเศส

แสดงให้เห็นพระเยซูพร้อมกับสาวกของพระองค์ พวกเขากระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ แต่

พวกเขากระตือรือร้นที่จะติดตามอย่างไร? คุณมุ่งมั่นขนาดไหนที่จะติดตามพระคริสต์

ไปสู่ไม้กางเขน? 

นักเล่าเร่ืองของฉันอยู่ในร่างท่ีบอบบางและมีกระดูกโปน 

ด้วยร่องรอยของกล้ามเน้ือท่ีเจ็บปวดท่ัวคอและแขนของเขา 

มีชีวิตอยู่ด้วยโรคเส้นโลหิตตีบตันหลายคร้ังตลอด 10 ปีท่ี

ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าเขารักการแบ่งปันถ้อยคำท่ีทำให้เครียด 

ฝากมอบหมายประวัตชิวีติของเขามาให้ฉนั บทความใหม่แต่

ละช้ินมันเหมือนเติบโตข้ึนมาในหน่ึงในย่านแก๊งท่ีฉาวโฉ่ท่ีสุด

ในอเมริกาน้ันมีเสน่หม์ากกว่าตอนก่อนๆ

วิลล่ีเป็นสมาชิกผู้ก่อต้ังของ คริสตจักรวัตต์เพาเวอร์เฮ้าส์

ในลอสแองเจลิส ทัศนคติท่ีร่าเริงของเขาถึงแม้จะมี

สถานการณ์อะไร ซ่ึงเป็นหน่ึงในตัวอย่างท่ีชัดเจนท่ีสุดคือการ

เปล่ียนแปลงของพระวิญญาณบริสุทธ์ิสามารถทำได้ในชีวิต

ของบุคคล ในฐานะผู้ชายคนหน่ึง เขาเหมือนได้คนเจ็บท่ีเดิน

ได้ดีๆน่ีเอง ถึงกระน้ันเขาก็ต่ืนข้ึนมาทุกเช้าวันอาทิตย์พร้อมท่ี

จะนมัสการด้วยร่างกายทุกส่วนของเขา การปรบมืออย่างมี

ชัยสองสามคร้ังจากวิลล่ีในการนมัสการและเราทุกคนได้รู้ว่า

พระเจา้ทรงอยู่ใกล้

เขาไม่สามารถปิดบาดแผลของเขาแม้ว่าเขาต้องการท่ีจะทำ 

และในช่วงเวลาท่ีความเจ็บปวดมากๆ จนเขาไม่สามารถดูแล

ตัวเองได้อีกต่อไปคนในชุมชนคิดว่ามันเป็นสิทธิพิเศษท่ีจะ

ตอบแทนเขาได้เล็กๆน้อยเพราะท่ีเขาได้ให้การช่วยเหลือ

มากมาย ความอ่อนแอของวิลล่ีเป็นพรแก่ชุมชนท้ังหมดและ

ทำให้หลายคนใกล้ชิดกับพระเยซูมากข้ึน

ข้าแต่พระเยซูเจ้า, ข้าพระองค์มาหาพระองค์ด้วยบาดแผลของข้าพระองค์ 

พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์และรักข้าพระองค์อย่างที่ข้าพระองค์เป็น โปรด

ช่วยให้ข้าพระองค์มีพลังที่จะไปยังผู้ที่อยู่ในความดูแลของข้าพระองค์และ

ปล่อยให้พวกเขาสัมผัสกับรอยแผลเป็นของข้าพระองค์ ช่วยข้าพระองค์

ฉลองการแตกร้าวในชีวิตของข้าพระองค์ ให้เข้าใจว่าพวกเขาเป็นสถานที่ซึ่ง

พระคุณของพระองค์ถูกถ่ายทอดจากจิตวิญญาณมนุษย์หนึ่งสู่อีกคนหนึ่งมาก

ที่สุด อาเมน

ในหนังสือของเขาท่ีช่ือว่า "ข้อขัดแย้งของทางเลือก” 

นักจิตวิทยา แบร่ี ชวอร์ตษ์ ยึดเป้าหมายท่ีทฤษฎีกลางของ

สังคมตะวันตก: เสรีภาพในการเลือก ในการประเมินของ 

ชวอร์ตษ์ ทางเลือกทำให้เราไม่ได้เป็นอิสระมากข้ึนแต่กลับ

เป็นอัมพาตมากข้ึน ไม่มีความสุขมากข้ึนแต่กลับไม่พอใจ

มากข้ึน ใครก็แล้วจะรู้ดีว่าตัวเองเป็นอัมพาตท่ีต้องเลือก

หน่ึงใน 175 น้ำสลัดท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต สังคมของเราให้

ความสำคัญกับอิสรภาพและมันพยายามท่ีจะเพ่ิมอิสระ

สูงสุดโดยการเพ่ิมทางเลือกให้สงูสุด

ตัวเลือกเหล่าน้ีท้ังหมดทำอะไรได้บ้างคือต้ังความคาดหวัง

ของเราไว้สงูมาก ไม่มใีครคนไหนท่ีจะเลือกทำอะไรก็ได้

แล้วจะทำให้เขาพึงพอใจ คนหลายล้านคนถึงมีความรู้สกึ

ว่า "ฉันมีทุกส่ิงทุกอย่างท่ีฉันต้องการหมด แล้วทำไมฉันถึง

ไม่มคีวามสุขเลย?" หลักการน้ีได้เข้ามาสู่ทุกแง่มุมของ

สังคมอุตสาหกรรมตะวันตก และชวอร์ตษ์โต้แย้งว่ามัน

เป็นความรับผิดชอบของภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายท่ี

เพ่ิมข้ึนในทศวรรษท่ีผ่านมา

มันจะเกิดอะไรข้ึนหากชุมชนท่ีรักของผู้คนตัดสินใจท่ีจะไป

ในทิศทางท่ีแตกต่างกัน? พระเยซูสอนเราว่าอิสรภาพมา

จากความรู้เร่ืองความจริง ดังน้ันเราจะค้นพบวิธีการท่ี

แท้จริงในการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมท่ีดึงดูดให้เราคิดว่าเรามี

สิทธิ์ในตัวเลือกท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด? ดร. คอร์เนล เวสท์

ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและผู้แต่ง

หนังสือหลายเล่มรวมถึง “การแข่งขันน้ันสำคัญ Race 

Matters” เขียนว่า:“ เง่ือนไขของความจริงคือการยอมให้

ความทุกข์ลำบากได้พูด” เราเรียนรู้อะไรได้บ้างในวันน้ีโดย

ฟังเสียงของคนท่ีกำลังเจ็บปวดรอบๆข้างเรา พวกเขา

เปิดเผยความจริงอะไรเก่ียวกับการใช้ชีวิตท่ีมีความหมาย? 

หลายคร้ังท่ีพระเยซูทรงใช้เวลาในการท่ีได้ยินเสียงร้อง

ของผู้ท่ีมีความทุกข์ลำบาก

ข้าแต่พระเจ้าแห่งความหวัง, ข้าพระองค์ได้หยุดและหายใจลึก ๆ 

สรรเสริญพระองค์ว่าชีวิตเป็นของขวัญที่ข้าพระองค์ได้รับเพื่อจะได้แกะ

ออกมาในแต่ละวัน โปรดช่วยข้าพระองค์ให้นำเสนอต่อพระองค์และ

ค้นพบว่าการเดินทางครั้งนี้วิเศษเพียงใด อาเมน.
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วันพุธท่ีห้าในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
1 เมษายน | วิคทอเรีย บาร์นเนอร์

ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สิ่งของ และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแต่ยังไม่สงสารเขา ความรักถ้าผู้ใดมีทรัพย์สิ่งของ

ของพระเจ้าจะอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไรของพระเจ้าจะอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไรของพระเจ้าจะอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไร?ของพระเจ้าจะอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไรของพระเจ้าจะอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไร?? ——— 1 1 1 ยอห์นยอห์นยอห์น 3:17

วันพฤหัสบดีทีห่้าในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
2 เมษายน | วิคทอเรีย บาร์นเนอร์

จงให้แก่ผู้ที่ขอท่านและอย่าเมินหนีผู้ที่ต้องการจะขอยืมจากท่าน —

มัทธิว 5:42

วันพุธท่ีห้าในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
| วิคทอเรีย บาร์นเนอร์

เทศกาลมุ่งสู่ธรรม
| วิคทอเรีย บาร์นเนอร์

งานศิลปะกระเบื้องในโบสถ์เซนต์บาร์นาบัส กรุงลอนดอนแสดงให้เห็นว่าพระเยซู

สั่งให้เปโตร “จงเลี้ยงดูแกะของเรา” คุณเอาใจใส่คำแนะนำเหล่านั้นในการเลี้ยงดู

และอนุรักษ์ชุมชนอันเป็นที่รักของพระเจ้าอย่างไร?

เช้าวันหน่ึงฉันกำลังรอไฟเขียวอยู่ ฉันมองไปทางขวาของฉัน

และเห็นผู้หญิงชาวแอฟริกันอเมริกันท่ีดูเคร่งขรึมมาก ๆ พระ

เจ้าตรัสในใจของฉันและพูดว่า “เอาเงินให้เธอ 20 เหรียญ”  

ฉันก็เอาเงิน $ 5 จากกระเป๋าเงินของฉันเน่ืองจากเป็นธนบัตร

ใบแรกท่ีฉันเห็นในกระเป๋าเงินของฉันและก็โบกมือให้ผู้หญิง

น้ัน เธอไม่สนใจฉัน ฉันถอนหายใจ ฉันก็เลยไปทำงานและลืม

ทุกอย่างเก่ียวกับเธอ

ระหว่างทางกลับบ้านฉันตัดสินใจซ้ือของชำเม่ือฉันเห็นผู้หญิง

คนเดียวกันกำลังเดินไปทางท่ีฉันจะไป ฉันจอดรถของฉัน

เอ้ือมมือไปท่ีกระเป๋าเงินของฉันและในคร้ังน้ีหยิบธนบัตร 20 

เหรียญออกมา ฉันลงจากรถแล้วรีบเดินไปหาผู้หญิงคนน้ัน

“พระเจ้าบอกให้ฉันมอบเงินน้ีให้คุณ” ฉันพูด

ผู้หญิงคนน้ันรับเอาเงินไปอย่างเงียบ ๆ และเดินต่อไป ฉัน

คาดหวังให้เธอพูดว่า“ ขอบคุณ!” หรืออย่างน้อยก็แสดงท่าที

ขอบคุณ แต่เธอก็เอาเงินไปโดยไม่พูดอะไรเลย ก็แปลก, ฉัน

ไม่ได้อารมณ์เสีย ฉันแค่รู้สึกซาบซ้ึงท่ีพระเจ้าให้โอกาสฉันอีก

คร้ังให้กับผู้หญิงคนน้ี ฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงคนน้ันอีกแม้ว่าฉัน

จะใช้เส้นทางเดิมทุกเช้าระหว่างเดินทางไปทำงานและกลับ

บ้าน

ข้าแต่พระเจ้า ทรงเป็นผู้ให้ แก่ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โปรดชว่ยขา้

พระองค์ให้มีหัวใจเหมือนของพระองค์ที่รักคนจนและคนที่ช่วยตัวเอง

ไมไ่ด้ อาเมน

ฝนฝนกำลังกำลังตกและฉันจำเป็นต้องเติมน้ำมันตกและฉันจำเป็นต้องเติมน้ำมันตกและฉันจำเป็นต้องเติมน้ำมันให้เต็มให้เต็มถังก่อนท่ีจะฝนฝนกำลังกำลังกำลัง

ไปทำงาน

ตกและฉันจำเป็นต้องเติมน้ำมันตกและฉันจำเป็นต้องเติมน้ำมันให้เต็มให้เต็มตกและฉันจำเป็นต้องเติมน้ำมันให้เต็มตกและฉันจำเป็นต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนท่ีจะถังก่อนท่ีจะกำลังตกและฉันจำเป็นต้องเติมน้ำมันตกและฉันจำเป็นต้องเติมน้ำมัน

ไปทำงานไปทำงาน ขณะท่ีฉันกำลังเก็บสายจ่ายน้ำมันกลับเข้าท่ีไปทำงานไปทำงาน ขณะท่ีฉันกำลังเก็บสายจ่ายน้ำมันกลับเข้าท่ีขณะท่ีฉันกำลังเก็บสายจ่ายน้ำมันกลับเข้าท่ี

ผู้หญิงคนหน่ึงเดินเข้ามาหาฉันแล้วถามว่า

ขณะท่ีฉันกำลังเก็บสายจ่ายน้ำมันกลับเข้าท่ี

ผู้หญิงคนหน่ึงเดินเข้ามาหาฉันแล้วถามว่าผู้หญิงคนหน่ึงเดินเข้ามาหาฉันแล้วถามว่า “

ขณะท่ีฉันกำลังเก็บสายจ่ายน้ำมันกลับเข้าท่ีขณะท่ีฉันกำลังเก็บสายจ่ายน้ำมันกลับเข้าท่ีขณะท่ีฉันกำลังเก็บสายจ่ายน้ำมันกลับเข้าท่ี

ผู้หญิงคนหน่ึงเดินเข้ามาหาฉันแล้วถามว่าผู้หญิงคนหน่ึงเดินเข้ามาหาฉันแล้วถามว่า “คุณช่วยพาฉันผู้หญิงคนหน่ึงเดินเข้ามาหาฉันแล้วถามว่า

ไปท่ีโมเต็ลซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากท่ีน่ีได้ไหม

ผู้หญิงคนหน่ึงเดินเข้ามาหาฉันแล้วถามว่าผู้หญิงคนหน่ึงเดินเข้ามาหาฉันแล้วถามว่าผู้หญิงคนหน่ึงเดินเข้ามาหาฉันแล้วถามว่า คุณช่วยพาฉันคุณช่วยพาฉันคุณช่วยพาฉันผู้หญิงคนหน่ึงเดินเข้ามาหาฉันแล้วถามว่า

ไปท่ีโมเต็ลซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากท่ีน่ีได้ไหมไปท่ีโมเต็ลซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากท่ีน่ีได้ไหม ฉันไม่มีรถ

คุณช่วยพาฉันคุณช่วยพาฉัน

ฉันไม่มีรถฉันไม่มีรถ” 

ฉันไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นน้ีมาก่อนฉันไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นน้ีมาก่อน ฉันรู้สึกฉันรู้สึกขวัญหายฉันไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นน้ีมาก่อน

ท่ีจะ

ฉันไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นน้ีมาก่อนฉันไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นน้ีมาก่อน

ท่ีจะท่ีจะยอม

ฉันไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นน้ีมาก่อนฉันไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นน้ีมาก่อน ฉันรู้สึกฉันรู้สึกฉันรู้สึกขวัญหายขวัญหายฉันไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นน้ีมาก่อน

ยอมยอมให้คนแปลกหน้าเข้ามาในรถของฉันและฉันได้ยนิท่ีจะท่ีจะยอมยอมยอมให้คนแปลกหน้าเข้ามาในรถของฉันและฉันได้ยนิให้คนแปลกหน้าเข้ามาในรถของฉันและฉันได้ยนิ

ตัวเองพูดว่า

ให้คนแปลกหน้าเข้ามาในรถของฉันและฉันได้ยนิ

ตัวเองพูดว่าตัวเองพูดว่า “

ให้คนแปลกหน้าเข้ามาในรถของฉันและฉันได้ยนิให้คนแปลกหน้าเข้ามาในรถของฉันและฉันได้ยนิให้คนแปลกหน้าเข้ามาในรถของฉันและฉันได้ยนิ

ตัวเองพูดว่าตัวเองพูดว่า “ฉันต้องไปทำงาน

ให้คนแปลกหน้าเข้ามาในรถของฉันและฉันได้ยนิให้คนแปลกหน้าเข้ามาในรถของฉันและฉันได้ยนิ

ฉันต้องไปทำงานฉันต้องไปทำงาน ฉันไม่อยากไป

ให้คนแปลกหน้าเข้ามาในรถของฉันและฉันได้ยนิ

ฉันไม่อยากไปฉันไม่อยากไปถึง

ให้คนแปลกหน้าเข้ามาในรถของฉันและฉันได้ยนิให้คนแปลกหน้าเข้ามาในรถของฉันและฉันได้ยนิให้คนแปลกหน้าเข้ามาในรถของฉันและฉันได้ยนิ

ถึงถึงถึงถึงสาย

ให้คนแปลกหน้าเข้ามาในรถของฉันและฉันได้ยนิ

สายสาย” 

ให้คนแปลกหน้าเข้ามาในรถของฉันและฉันได้ยนิให้คนแปลกหน้าเข้ามาในรถของฉันและฉันได้ยนิให้คนแปลกหน้าเข้ามาในรถของฉันและฉันได้ยนิ

สายสาย” ” เม่ือตัวเองพูดว่าตัวเองพูดว่าตัวเองพูดว่า

เธอพูดว่าโมเต็ลอยู่ใกล้เธอพูดว่าโมเต็ลอยู่ใกล้เธอพูดว่าโมเต็ลอยู่ใกล้ ฉันก็พดูอย่างอึกอักว่าฉันก็พดูอย่างอึกอักว่าฉันก็พดูอย่างอึกอักว่า “ฉันก็พดูอย่างอึกอักว่าฉันก็พดูอย่างอึกอักว่า “ได้เลยเธอพูดว่าโมเต็ลอยู่ใกล้

กระโดดเข้ามา

เธอพูดว่าโมเต็ลอยู่ใกล้เธอพูดว่าโมเต็ลอยู่ใกล้

กระโดดเข้ามากระโดดเข้ามา”

ข้าแต่ข้าแต่พระเจ้าโปรดปกป้องข้าพระองค์ด้วยขณะที่ข้าพระองค์ช่วย

ผู้หญิงคนน้ี

ฉันพาเธอไปท่ีโมเต็ลของเธอและเธอขอบคุณฉันฉันพาเธอไปท่ีโมเต็ลของเธอและเธอขอบคุณฉันเสียยกฉันพาเธอไปท่ีโมเต็ลของเธอและเธอขอบคุณฉัน

ใหญ่ 

ฉันพาเธอไปท่ีโมเต็ลของเธอและเธอขอบคุณฉันฉันพาเธอไปท่ีโมเต็ลของเธอและเธอขอบคุณฉัน

ใหญ่ใหญ่ ฉันขับรถออกมาท่ามกลางสายฝน

ฉันพาเธอไปท่ีโมเต็ลของเธอและเธอขอบคุณฉันฉันพาเธอไปท่ีโมเต็ลของเธอและเธอขอบคุณฉันฉันพาเธอไปท่ีโมเต็ลของเธอและเธอขอบคุณฉัน

ฉันขับรถออกมาท่ามกลางสายฝนฉันขับรถออกมาท่ามกลางสายฝนท่ีกระหน่ำลงมา ใหญ่

ด้วย

ฉันขับรถออกมาท่ามกลางสายฝนฉันขับรถออกมาท่ามกลางสายฝนใหญ่ใหญ่ ฉันขับรถออกมาท่ามกลางสายฝน

ด้วยด้วยด้วยอารมณ์

ฉันขับรถออกมาท่ามกลางสายฝนฉันขับรถออกมาท่ามกลางสายฝน

อารมณ์อารมณ์ท่ีหลากหลาย

ฉันขับรถออกมาท่ามกลางสายฝนฉันขับรถออกมาท่ามกลางสายฝนท่ีกระหน่ำลงมาท่ีกระหน่ำลงมาฉันขับรถออกมาท่ามกลางสายฝน

ท่ีหลากหลายท่ีหลากหลาย ท่ามกลางความรู้สึกเหล่าน้ันฉันด้วยด้วยอารมณ์อารมณ์อารมณ์

รู้สึกขอบคุณ

ท่ีหลากหลายท่ีหลากหลาย ท่ามกลางความรู้สึกเหล่าน้ันฉันท่ามกลางความรู้สึกเหล่าน้ันฉันอารมณ์ท่ีหลากหลายท่ีหลากหลาย

รู้สึกขอบคุณรู้สึกขอบคุณ ท่ีฉันไม่อนุญาตให้ความกังวลเร่ืองความรู้สึกขอบคุณรู้สึกขอบคุณ

ปลอดภัยส่วน

รู้สึกขอบคุณ ท่ีฉันไม่อนุญาตให้ความกังวลเร่ืองความ

ปลอดภัยส่วนปลอดภัยส่วนตัว

ท่ีฉันไม่อนุญาตให้ความกังวลเร่ืองความท่ีฉันไม่อนุญาตให้ความกังวลเร่ืองความท่ีฉันไม่อนุญาตให้ความกังวลเร่ืองความท่ีฉันไม่อนุญาตให้ความกังวลเร่ืองความ

ตัวตัวตัวตัวตัวของฉันขัดขวางไม่ให้ฉันช่วยผู้หญิง

ท่ีฉันไม่อนุญาตให้ความกังวลเร่ืองความ

ของฉันขัดขวางไม่ให้ฉันช่วยผู้หญิงของฉันขัดขวางไม่ให้ฉันช่วยผู้หญิง คนคนคนคนคนน้ี

ท้ังหมดท่ีฉันคิดได้ก็คือพระเจ้าต้องการให้ฉันช่วยผู้หญิงคนท้ังหมดท่ีฉันคิดได้ก็คือพระเจ้าต้องการให้ฉันช่วยผู้หญิงคน

น้ีโดยการขับรถไปส่งเธอและผู้ท่ีดูเหมือนว่าพวกเขาเป็น

“

น้ีโดยการขับรถไปส่งเธอและผู้ท่ีดูเหมือนว่าพวกเขาเป็นน้ีโดยการขับรถไปส่งเธอและผู้ท่ีดูเหมือนว่าพวกเขาเป็น

“คนจรจัด

น้ีโดยการขับรถไปส่งเธอและผู้ท่ีดูเหมือนว่าพวกเขาเป็น

คนจรจัดคนจรจัด” 

น้ีโดยการขับรถไปส่งเธอและผู้ท่ีดูเหมือนว่าพวกเขาเป็นน้ีโดยการขับรถไปส่งเธอและผู้ท่ีดูเหมือนว่าพวกเขาเป็นน้ีโดยการขับรถไปส่งเธอและผู้ท่ีดูเหมือนว่าพวกเขาเป็น

คนจรจัดคนจรจัด” ” ในสังคมของเราต้องการเพ่ือนท่ีจะพาพวกเขา

กลับบ้านแม้ว่าบ้านจะเป็นห้องเช่าช่ัวคราว

ข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์ช่วยคนที่พระองค์ข้าแต่พระเจ้า

รัก

ข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์ช่วยคนที่พระองค์เมื่อพระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์ช่วยคนที่พระองค์ข้าแต่พระเจ้า

รักรัก ขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระองค์เชื่อวางใจในพระองค์อย่าง

สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ เพ่ือที่พระองค์จะนำทางและปกป้องและมอบทุกสิ่งที่ข้าสมบูรณ์สมบูรณ์ เพ่ือที่พระองค์จะนำทางและปกป้องและมอบทุกสิ่งที่ข้าเพ่ือที่พระองค์จะนำทางและปกป้องและมอบทุกสิ่งที่ข้า

พระองค์ต้องการเพ่ือจะเป็นเพ่ือนกับคนแปลกหน้า

เพ่ือที่พระองค์จะนำทางและปกป้องและมอบทุกสิ่งที่ข้าเพ่ือที่พระองค์จะนำทางและปกป้องและมอบทุกสิ่งที่ข้า

พระองค์ต้องการเพ่ือจะเป็นเพ่ือนกับคนแปลกหน้าพระองค์ต้องการเพ่ือจะเป็นเพ่ือนกับคนแปลกหน้า อาเมน



ท่านจะมีคนยากจนอยู่กับท่านเสมอและท่านสามารถช่วยพวกเขาได้ทุกเวลาท่านจะมีคนยากจนอยู่กับท่านเสมอและท่านสามารถช่วยพวกเขาได้ทุกเวลา

ตามที่ท่านต้องการ

ท่านจะมีคนยากจนอยู่กับท่านเสมอและท่านสามารถช่วยพวกเขาได้ทุกเวลาท่านจะมีคนยากจนอยู่กับท่านเสมอและท่านสามารถช่วยพวกเขาได้ทุกเวลา

ตามที่ท่านต้องการตามที่ท่านต้องการ แต่เราจะไม่ได้อยู่กับท่านเสมอไป

ท่านจะมีคนยากจนอยู่กับท่านเสมอและท่านสามารถช่วยพวกเขาได้ทุกเวลา

แต่เราจะไม่ได้อยู่กับท่านเสมอไปแต่เราจะไม่ได้อยู่กับท่านเสมอไป —

ท่านจะมีคนยากจนอยู่กับท่านเสมอและท่านสามารถช่วยพวกเขาได้ทุกเวลาท่านจะมีคนยากจนอยู่กับท่านเสมอและท่านสามารถช่วยพวกเขาได้ทุกเวลาท่านจะมีคนยากจนอยู่กับท่านเสมอและท่านสามารถช่วยพวกเขาได้ทุกเวลา

——มาระโก

ท่านจะมีคนยากจนอยู่กับท่านเสมอและท่านสามารถช่วยพวกเขาได้ทุกเวลาท่านจะมีคนยากจนอยู่กับท่านเสมอและท่านสามารถช่วยพวกเขาได้ทุกเวลา
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วันศุกร์ท่ีห้าในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
3 เมษายน | วิคทอเรีย บาร์นเนอร์

วันศุกร์ ห้าในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
วิคทอเรีย บาร์นเนอร์

สามีและตัวฉันเองกำลังจะไปที่ไหนสักแห่งในรถเก่าๆของเรา เราอยู่ห่าง

จากป้ายรถเมลป์ระมาณ 15 ฟุต ตอนที่ฉันเห็นผู้หญิงที่มีลูกสามคน ติด

สอยห้อยตามเธอ หน่ึงในน้ันคือเด็กวัยหัดเดิน ทันใดน้ันเองฝนก็เร่ิมตก

หนักและทั้งครอบครัวก็วิ่งไปที่ป้ายรถเมล์ที่ไม่มีหลังคา 

“พวกเขาจะเปียกแน่ๆ” ฉันบอกสาม ี

โดยไมส่กัคำสามีของฉันก็จอดรถข้างถนน เราทั้งคู่เรียกผู้เป็นแม่น้ันด้วย

ภาษาสเปนที่กระท่อนกระแท่นของเรา

ผู้ผูเ้ป็นเป็นเป็นแมเ่ขา้ใจเราและรีบเขา้มาในรถกบัลกูแมเ่ขา้ใจเราและรีบเขา้มาในรถกบัลกู ๆๆ ของเธอของเธอ ยังไงต่อไปผู้

ดีหล่ะดีหล่ะดีหล่ะ? 

แมเ่ขา้ใจเราและรีบเขา้มาในรถกบัลกูแมเ่ขา้ใจเราและรีบเขา้มาในรถกบัลกู ๆๆแมเ่ขา้ใจเราและรีบเขา้มาในรถกบัลกูแมเ่ขา้ใจเราและรีบเขา้มาในรถกบัลกูแมเ่ขา้ใจเราและรีบเขา้มาในรถกบัลกู

? ? ผู้เป็นแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และสเปนของเราก็แย่มากผู้เป็นแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และสเปนของเราก็แย่มากผู้เป็นแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และสเปนของเราก็แย่มากผู้เป็นแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และสเปนของเราก็แย่มาก

ฉันพยายามนึกถึงคำศัพท์เล็ก

ผู้เป็นแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และสเปนของเราก็แย่มาก

ฉันพยายามนึกถึงคำศัพท์เล็กฉันพยายามนึกถึงคำศัพท์เล็ก ๆ

ผู้เป็นแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และสเปนของเราก็แย่มากผู้เป็นแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และสเปนของเราก็แย่มากผู้เป็นแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และสเปนของเราก็แย่มาก

ๆๆ น้อย

ผู้เป็นแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และสเปนของเราก็แย่มาก

น้อยน้อย ๆ

ผู้เป็นแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และสเปนของเราก็แย่มากผู้เป็นแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และสเปนของเราก็แย่มากผู้เป็นแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และสเปนของเราก็แย่มาก

ๆๆ ในภาษาสเปนทีฉ่นัไดเ้รียน

ในโรงเรียนมธัยม

ๆๆ ๆๆ

ในโรงเรียนมธัยมในโรงเรียนมธัยม ฉันพยายามอย่างดีที่สุดเพ่ือถามเธอว่าฉันพยายามอย่างดีที่สุดเพ่ือถามเธอว่าฉันพยายามอย่างดีที่สุดเพ่ือถามเธอว่า เธอกำลงัในโรงเรียนมธัยม

จะไปทีไ่หน

ในโรงเรียนมธัยมในโรงเรียนมธัยม ฉันพยายามอย่างดีที่สุดเพ่ือถามเธอว่าฉันพยายามอย่างดีที่สุดเพ่ือถามเธอว่าในโรงเรียนมธัยม

จะไปทีไ่หนจะไปทีไ่หน แต่ฉันรู้ว่าฉันใช้คำศัพท์ผิด

ฉันพยายามอย่างดีที่สุดเพ่ือถามเธอว่าฉันพยายามอย่างดีที่สุดเพ่ือถามเธอว่า เธอกำลงัเธอกำลงัฉันพยายามอย่างดีที่สุดเพ่ือถามเธอว่า

แต่ฉันรู้ว่าฉันใช้คำศัพท์ผิดแต่ฉันรู้ว่าฉันใช้คำศัพท์ผิด เราทั้งคู่หัวเราะและหญิงสาวแต่ฉันรู้ว่าฉันใช้คำศัพท์ผิดแต่ฉันรู้ว่าฉันใช้คำศัพท์ผิด

เข้าใจฉันอย่างน่าอัศจรรย์

แต่ฉันรู้ว่าฉันใช้คำศัพท์ผิดแต่ฉันรู้ว่าฉันใช้คำศัพท์ผิด เราทั้งคู่หัวเราะและหญิงสาวเราทั้งคู่หัวเราะและหญิงสาวแต่ฉันรู้ว่าฉันใช้คำศัพท์ผิด

เข้าใจฉันอย่างน่าอัศจรรย์เข้าใจฉันอย่างน่าอัศจรรย์ เธอบอกทิศทางว่าจะเลี้ยวขวาหรือซ้าย

หรือไปทางตรงหรือไปทางตรงหรือไปทางตรง ในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายของเธอในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายของเธอในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายของเธอ -- บ้านอยูใ่นสว่นหรือไปทางตรง

ที่

หรือไปทางตรง

ที่ที่ “

หรือไปทางตรงหรือไปทางตรงหรือไปทางตรง

ที่ที่ “ยากจน

หรือไปทางตรง

ยากจนยากจน” 

หรือไปทางตรงหรือไปทางตรง ในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายของเธอในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายของเธอหรือไปทางตรงหรือไปทางตรง

ยากจนยากจน” ” ของชุมชน

ในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายของเธอในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายของเธอ

ของชุมชนของชุมชน หลังจากพึมพำ

ในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายของเธอ

หลังจากพึมพำหลังจากพึมพำ “

ในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายของเธอในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายของเธอในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายของเธอ

หลังจากพึมพำหลังจากพึมพำ “กราเซยีส

บ้านอยูใ่นสว่นบ้านอยูใ่นสว่นในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายของเธอในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายของเธอ

กราเซยีสกราเซยีส (ขอบคณุ)

บ้านอยูใ่นสว่นบ้านอยูใ่นสว่น

ขอบคณุขอบคณุ))” 

ครอบครัว

ของชุมชนของชุมชนของชุมชนของชุมชน

ครอบครัวครอบครัวครอบครัว ก็ลงจากรถแล้ววิ่งไปที่บ้านของพวกเขา

ขอบคณุขอบคณุ)(ขอบคณุขอบคณุ

ก็ลงจากรถแล้ววิ่งไปที่บ้านของพวกเขาก็ลงจากรถแล้ววิ่งไปที่บ้านของพวกเขา สามีของฉันและ

ฉันเดนิทางตอ่ไปในความเงียบฉันเดนิทางตอ่ไปในความเงียบฉันเดนิทางตอ่ไปในความเงียบ ฟังแค่เสียงฝนฟังแค่เสียงฝนฟังแค่เสียงฝน ในที่สุดสามีของฉันก็

พูดว่าพูดว่าพูดว่า “พูดว่าพูดว่า “มคีนแบบน้ันอยูม่ากมายมคีนแบบน้ันอยูม่ากมายมคีนแบบน้ันอยูม่ากมาย เราเราเราเราเราแทบแทบแทบแทบแทบไม่ต้อง

ในที่สุดสามีของฉันก็ในที่สุดสามีของฉันก็ในที่สุดสามีของฉันก็

ไม่ต้องไม่ต้องเสาะ

ในที่สุดสามีของฉันก็ในที่สุดสามีของฉันก็

เสาะเสาะหาพวกเขา

ในที่สุดสามีของฉันก็ในที่สุดสามีของฉันก็

หาพวกเขาหาพวกเขา เราพูดว่าพูดว่าพูดว่า มคีนแบบน้ันอยูม่ากมายมคีนแบบน้ันอยูม่ากมายมคีนแบบน้ันอยูม่ากมาย

แค่ต้องเต็มใจที่จะช่วย

มคีนแบบน้ันอยูม่ากมายมคีนแบบน้ันอยูม่ากมาย

แค่ต้องเต็มใจที่จะช่วยแค่ต้องเต็มใจที่จะช่วยเท่าน้ัน

มคีนแบบน้ันอยูม่ากมายมคีนแบบน้ันอยูม่ากมาย

เท่าน้ันเท่าน้ัน”

ข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าที่รัก ที่รักที่รัก โปรดชว่ยโปรดชว่ยโปรดชว่ยโปรดชว่ยข้าพระองค์ข้าพระองค์ข้าพระองค์ที่จะตั้งใจค้นหาคนที่จะตั้งใจค้นหาคนที่ข้าแต่พระเจ้า

ข้า

ข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้า

ข้าข้าพระองค์

ที่รักที่รักที่รัก โปรดชว่ยโปรดชว่ยข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้า

พระองค์พระองค์พระองค์พระองค์พระองค์พระองค์สามารถช่วยได้

ข้าพระองค์ข้าพระองค์โปรดชว่ยโปรดชว่ยข้าพระองค์

สามารถช่วยได้สามารถช่วยได้สามารถช่วยได้ อาเมน



�� �� � �� �� นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ �� บทภาวนาบทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม เทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020

สรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามของพระยาห์เวห์สรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามของพระยาห์เวห์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามของพระยาห์เวห์

ทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์จากพระนิเวศของ

สรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามของพระยาห์เวห์สรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามของพระยาห์เวห์สรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามของพระยาห์เวห์

ทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์จากพระนิเวศของทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์จากพระนิเวศของ องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า.ทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์จากพระนิเวศของ

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์

ทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์จากพระนิเวศของทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์จากพระนิเวศของ องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์จากพระนิเวศของ

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะขอบพระคุณ

พระองค์

ข้าพระองค์จะขอบพระคุณข้าพระองค์จะขอบพระคุณ

พระองค์พระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์

ข้าพระองค์จะขอบพระคุณข้าพระองค์จะขอบพระคุณ

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเทิดทูน

พระองค์พระองค์พระองค์ จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า

ข้าพระองค์จะเทิดทูนข้าพระองค์จะเทิดทูน

จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงแสนดีจงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์ —

จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า

———สดุดีสดุดีสดุดี 118:26, 28118:26, 28118:26, 28-118:26, 28118:26, 28-29

วันเสาร์ที่ห้าในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
4 เมษายน | นีมา ไซรัส-แฟรงคลิน

วันเสาร์ที่ห้าวันเสาร์ที่ห้าวันเสาร์ที่ห้ ในาในา เทศกาลมุ่งสู่ธรรม

เม่ือฉันยังเป็นเด็ก ผู้ปกครองในคริสตจักรท่ีฉันเป็นสมาชิกจะ

ท่องจำสดุดี 118 ดูเหมือนทุกวันอาทิตย์ ในฐานะ “ลูกศิษยาภิ

บาล” ฉันมักจะได้ยินถึงความยากลำบากท่ีผู้คนในคริสตจักร

ของเราเผชิญตอนท่ีพ่อแม่ของฉันอธิษฐานแทนพวกเขา มี

การด้ินรนฝ่าฟันและความท้าทายมากมายนับไม่ถ้วน: ความ

เจ็บป่วยทางจิตใจท่ีไม่ได้รับการรักษา การไร้ท่ีอยู่อาศัย

หลังจากตกงาน การถูกเลือกปฏิบัติท่ี โรงเรียนและท่ีทำงาน 

การถูกจองจำโดยไม่มคีวามผิดและต้องจ่ายค่าทนายกัน

หลายปีทเีดียว น่ีแค่สองสามตัวอย่างเท่าน้ัน ฉันรู้ว่าคนท่ีอยู่

ในคริสตจักรกำลังอยู่ในฝันร้ายและฉันไม่สามารถเข้าใจได้ว่า

ทำไมพวกเขายังสามารถยกย่องถ้อยบทสดุด ี118 ได้

ท่ามกลางเหตุการณ์ท่ีดูเหมือนจะผ่านไม่ได้ หลายปีต่อมาฉัน

เข้าใจบทเรียนน้ีจากวัยเด็ก 

ในบางคร้ังโลกของเราดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้ในบางคร้ังโลกของเราดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้ และและเกินในบางคร้ังโลกของเราดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้

ความสามารถของเราในการท่ีจะได้ผลลัพธ์ที่

และและและเกินเกินในบางคร้ังโลกของเราดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้ในบางคร้ังโลกของเราดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้

ความสามารถของเราในการท่ีจะได้ผลลัพธ์ที่ความสามารถของเราในการท่ีจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ความสามารถของเราในการท่ีจะได้ผลลัพธ์ที่

เม่ือฉันตกอยู่ในสถานการณ์

ความสามารถของเราในการท่ีจะได้ผลลัพธ์ที่ความสามารถของเราในการท่ีจะได้ผลลัพธ์ที่

เม่ือฉันตกอยู่ในสถานการณ์เม่ือฉันตกอยู่ในสถานการณ์ ท่ียากลำบาก

ความสามารถของเราในการท่ีจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจน่าพอใจความสามารถของเราในการท่ีจะได้ผลลัพธ์ที่ความสามารถของเราในการท่ีจะได้ผลลัพธ์ที่

ท่ียากลำบากท่ียากลำบาก ในฐานะผู้ใหญ่เม่ือฉันตกอยู่ในสถานการณ์เม่ือฉันตกอยู่ในสถานการณ์

ฉันใคร่ครวญบทเรียนจากวัยเด็กของฉัน

ในฐานะผู้ใหญ่ในฐานะผู้ใหญ่ในฐานะผู้ใหญ่

ฉันใคร่ครวญบทเรียนจากวัยเด็กของฉันฉันใคร่ครวญบทเรียนจากวัยเด็กของฉัน ฉันจำได้ว่าในฉันใคร่ครวญบทเรียนจากวัยเด็กของฉัน

ช่วงเวลาเหล่าน้ีฉันไม่ต้องทนทุกข์

ฉันใคร่ครวญบทเรียนจากวัยเด็กของฉันฉันใคร่ครวญบทเรียนจากวัยเด็กของฉัน

ช่วงเวลาเหล่าน้ีฉันไม่ต้องทนทุกข์ช่วงเวลาเหล่าน้ีฉันไม่ต้องทนทุกข์อย่าง

ฉันจำได้ว่าในฉันจำได้ว่าในฉันใคร่ครวญบทเรียนจากวัยเด็กของฉันฉันใคร่ครวญบทเรียนจากวัยเด็กของฉัน ฉันจำได้ว่าใน

อย่างอย่างอย่างเงียบ

ฉันจำได้ว่าในฉันจำได้ว่าใน

เงียบเงียบๆ

ในระหว่างการอธษิฐานของผู้คนในคริสตจักรในระหว่างการอธษิฐานของผู้คนในคริสตจักร ฉันได้มอบในระหว่างการอธษิฐานของผู้คนในคริสตจักรในระหว่างการอธษิฐานของผู้คนในคริสตจักรในระหว่างการอธษิฐานของผู้คนในคริสตจักรในระหว่างการอธษิฐานของผู้คนในคริสตจักร
ความกังวลและสถานการณ์ตา่งๆให้กบัพระเจ้า

ฉันได้มอบฉันได้มอบฉันได้มอบ
ความกังวลและสถานการณ์ตา่งๆให้กบัพระเจ้า เรายืนอยู่ความกังวลและสถานการณ์ตา่งๆให้กบัพระเจ้า
ด้วยกัน
ความกังวลและสถานการณ์ตา่งๆให้กบัพระเจ้าความกังวลและสถานการณ์ตา่งๆให้กบัพระเจ้า
ด้วยกัน ร้องไห้ดว้ยกัน
ความกังวลและสถานการณ์ตา่งๆให้กบัพระเจ้าความกังวลและสถานการณ์ตา่งๆให้กบัพระเจ้าความกังวลและสถานการณ์ตา่งๆให้กบัพระเจ้า เรายืนอยู่เรายืนอยู่เรายืนอยู่ความกังวลและสถานการณ์ตา่งๆให้กบัพระเจ้า

ร้องไห้ดว้ยกัน
เรายืนอยู่เรายืนอยู่เรายืนอยู่เรายืนอยู่

และสรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างเราด้วยกันด้วยกัน ร้องไห้ดว้ยกันร้องไห้ดว้ยกันร้องไห้ดว้ยกัน
ให้เป็นมากกว่าผู้พิชิต

และสรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างเราและสรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างเราและสรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างเราและสรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างเราและสรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างเราและสรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างเราร้องไห้ดว้ยกัน และสรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างเราและสรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างเราและสรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างเราและสรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างเรา
สถานการณ์ท่ียากลำบากในชีวิตท่ีให้เป็นมากกว่าผู้พิชิตให้เป็นมากกว่าผู้พิชิตให้เป็นมากกว่าผู้พิชิตให้เป็นมากกว่าผู้พิชิตให้เป็นมากกว่าผู้พิชิต สถานการณ์ท่ียากลำบากในชีวิตท่ีสถานการณ์ท่ียากลำบากในชีวิตท่ีให้เป็นมากกว่าผู้พิชิตให้เป็นมากกว่าผู้พิชิตให้เป็นมากกว่าผู้พิชิตให้เป็นมากกว่าผู้พิชิตให้เป็นมากกว่าผู้พิชิต

เกิดข้ึนกับฉันและสมาชิกของฉันคือคำเชิญให้
สถานการณ์ท่ียากลำบากในชีวิตท่ีสถานการณ์ท่ียากลำบากในชีวิตท่ี

เกิดข้ึนกับฉันและสมาชิกของฉันคือคำเชิญให้เกิดข้ึนกับฉันและสมาชิกของฉันคือคำเชิญให้ พบกับพระเกิดข้ึนกับฉันและสมาชิกของฉันคือคำเชิญให้เกิดข้ึนกับฉันและสมาชิกของฉันคือคำเชิญให้เกิดข้ึนกับฉันและสมาชิกของฉันคือคำเชิญให้เกิดข้ึนกับฉันและสมาชิกของฉันคือคำเชิญให้เกิดข้ึนกับฉันและสมาชิกของฉันคือคำเชิญให้เกิดข้ึนกับฉันและสมาชิกของฉันคือคำเชิญให้เกิดข้ึนกับฉันและสมาชิกของฉันคือคำเชิญให้
เจ้าท้ังต่อหน้าและท่ามกลางปัญหาพร้อมกัน

พบกับพระพบกับพระเกิดข้ึนกับฉันและสมาชิกของฉันคือคำเชิญให้เกิดข้ึนกับฉันและสมาชิกของฉันคือคำเชิญให้เกิดข้ึนกับฉันและสมาชิกของฉันคือคำเชิญให้ พบกับพระ
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มันเป็นการเจ้าท้ังต่อหน้าและท่ามกลางปัญหาพร้อมกันเจ้าท้ังต่อหน้าและท่ามกลางปัญหาพร้อมกันเจ้าท้ังต่อหน้าและท่ามกลางปัญหาพร้อมกัน
เช้ือเชิญท่ีจะไม่เดินทางคนเดียว
เจ้าท้ังต่อหน้าและท่ามกลางปัญหาพร้อมกันเจ้าท้ังต่อหน้าและท่ามกลางปัญหาพร้อมกันเจ้าท้ังต่อหน้าและท่ามกลางปัญหาพร้อมกัน มันเป็นการมันเป็นการมันเป็นการเจ้าท้ังต่อหน้าและท่ามกลางปัญหาพร้อมกันเจ้าท้ังต่อหน้าและท่ามกลางปัญหาพร้อมกัน
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ไม่หยุดน่ิง
เป็นการเช้ือเชิญเป็นการเช้ือเชิญเป็นการเช้ือเชิญเป็นการเช้ือเชิญเป็นการเช้ือเชิญเป็นการเช้ือเชิญ

ไม่หยุดน่ิง
เป็นการเช้ือเชิญ

ไม่หยุดน่ิง
เป็นการเช้ือเชิญเป็นการเช้ือเชิญเป็นการเช้ือเชิญ

ของมนุษยชาติที่ประสบการณ์ท่ีต่อเน่ืองและ
สัมพันธ์กับพระเจ้า
ประสบการณ์ท่ีต่อเน่ืองและประสบการณ์ท่ีต่อเน่ืองและไม่หยุดน่ิงไม่หยุดน่ิงไม่หยุดน่ิงไม่หยุดน่ิงไม่หยุดน่ิงไม่หยุดน่ิงประสบการณ์ท่ีต่อเน่ืองและไม่หยุดน่ิงประสบการณ์ท่ีต่อเน่ืองและไม่หยุดน่ิงไม่หยุดน่ิงของมนุษยชาติที่ของมนุษยชาติที่ของมนุษยชาติที่ของมนุษยชาติที่ประสบการณ์ท่ีต่อเน่ืองและ
สัมพันธ์กับพระเจ้าสัมพันธ์กับพระเจ้า และเป็นการเช้ือเชิญไปยังชุมชนอันสัมพันธ์กับพระเจ้า
เป็นท่ีรัก

ข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้า มีบางคร้ังที่ข้าพระองค์รู้สึกโดดเดี่ยวและมีปัญหาข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้า

โปรดใหโ้คมสอ่ง

มีบางคร้ังที่ข้าพระองค์รู้สึกโดดเดี่ยวและมีปัญหามีบางคร้ังที่ข้าพระองค์รู้สึกโดดเดี่ยวและมีปัญหามีบางคร้ังที่ข้าพระองค์รู้สึกโดดเดี่ยวและมีปัญหา

โปรดใหโ้คมสอ่งโปรดใหโ้คมสอ่งโปรดใหโ้คมสอ่งทางของข้าพระองค์และนำทา

มีบางคร้ังที่ข้าพระองค์รู้สึกโดดเดี่ยวและมีปัญหา

ทางของข้าพระองค์และนำทาทางของข้าพระองค์และนำทาง

มีบางคร้ังที่ข้าพระองค์รู้สึกโดดเดี่ยวและมีปัญหามีบางคร้ังที่ข้าพระองค์รู้สึกโดดเดี่ยวและมีปัญหามีบางคร้ังที่ข้าพระองค์รู้สึกโดดเดี่ยวและมีปัญหา

ทางของข้าพระองค์และนำทาทางของข้าพระองค์และนำทางงข้าพระองค์

มีบางคร้ังที่ข้าพระองค์รู้สึกโดดเดี่ยวและมีปัญหามีบางคร้ังที่ข้าพระองค์รู้สึกโดดเดี่ยวและมีปัญหา

ข้าพระองค์ข้าพระองค์ เพ่ือที่โปรดใหโ้คมสอ่งโปรดใหโ้คมสอ่งทางของข้าพระองค์และนำทาทางของข้าพระองค์และนำทาทางของข้าพระองค์และนำทาทางของข้าพระองค์และนำทา ข้าพระองค์ข้าพระองค์ข้าพระองค์ข้าพระองค์ เพ่ือที่เพ่ือที่

ข้าพระองค์จะได้รู้จักและสัมผัสกับความรักโดยพระคุณของข้าพระองค์จะได้รู้จักและสัมผัสกับความรักโดยพระคุณของ

พระองค์ผ่านทางชุมชนอันเป็นที่รักของพระองค์

ข้าพระองค์จะได้รู้จักและสัมผัสกับความรักโดยพระคุณของข้าพระองค์จะได้รู้จักและสัมผัสกับความรักโดยพระคุณของ

พระองค์ผ่านทางชุมชนอันเป็นที่รักของพระองค์พระองค์ผ่านทางชุมชนอันเป็นที่รักของพระองค์ อาเมน
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วันอาทิตย์ทางตาล/ทนทุกข์
5 เมษายน | อแมนดา อาดัมส์ ไรล่ีย์

เรามีของประทานแตกต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานแก่เรา ถ้าผู้ใด

มขีองประทานดา้นการเผยพระวจนะ ก็ให้ผู้น้ันใช้ของประทานน้ีตาม

ขนาดความเชื่อที่เขามี —โรม 12:6

วันจันทร์แห่งสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
6 เมษายน | เกรซ เอช ปาร์ค

.จึงทูลถามพระเยซูว่า “แล้วใครคือเพ่ือนบ้านของข้าพเจ้า?” — ลูกา

10:29

ทนทุกข์
ไรล่ีย์ ปาร์ค

การเข้าสู่เมืองเยี่ยงผู้ชนะของพระเยซูถูกจับภาพไว้ในงานศิลปะกระเบื้องในโบสถ์

กรีกออร์โธดอกซ์เซนต์จอร์จประเทศจอร์แดน นึกถึงภาพตัวท่านเองในฝูงชน เสียง

เชียร์ของคุณจะเปลี่ยนไปเป็นเสียงเยาะเย้ยในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้หรือไม่ ?

คริสตจักรของเราพบกันในสวนในเมืองซานเปโดรรัฐ

แคลิฟอร์เนีย ผู้นมัสการน้ันมาจากภูมิหลังท่ีหลากหลาย

ต้ังแต่ผู้ใหญ่วัยทำงานระดับผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุและ

ครอบครัวไปจนถึงผู้ท่ีไม่มีบ้านหรืออาหารและผู้ท่ีมีความ

เจ็บป่วยทางจิต สวนของเราซ่ึงเติบโตข้ึนส่วนใหญ่ ผลิต

สมุนไพรได้รบัการเนินการและดูแลโดยอาสาสมัคร 

วันศุกร์จอนน่ีเดินเข้ามาช้ีไปท่ีต้นปาล์มเต้ียๆ ท่ีร้ัวด้านหน้า

แล้วพูดว่า “ฉันปลูกมัน มันช่ือว่าแดดด้ี"

ฉันดูท่ีต้นปาล์มแล้วตอบว่า “ก่ิงของมันต้องถูกตัดแต่ง” 

จอนน่ีหยิบเล่ือยแล้วเร่ิมทำงาน จอห์นน่ีเป็นโรคจิตเภท

และเขาถูกกักบริเวณและไร้สติติดยาเสพติดและตอนน้ี

อาการทุเลาข้ึนมาบ้างแล้ว ไม่ถึงห้านาทีต่อมาชาร์ลส์ก็เดิน

เข้าไปพูดคุยเก่ียวกับทำงานสายไฟสำหรับร้านอาหาร

ท้องถ่ินท่ีเขาทำได้ดีในเช้าวันน้ัน ส่ิงต่อไปท่ีฉันรับรู้ คือ

ชาร์ลส์กำลังฟันก่ิงต้นปาล์มและลากมันไปท่ีด้านหลังของ

สวน ชาร์ลส์เป็นชาวอเมริกันพ้ืนเมืองและไม่มีบ้านอยู่

ต้ังแต่ท่ีฉันรู้จักเขา เช่นเดียวกับจอนน่ี ชาร์ลส์มีอาการป่วย

ทางจิต พวกเขามาท่ีสวนเพ่ือค้นหาความปลอบใจ พวกเขา

พบจุดประสงค์ พวกเขาพบชุมชน พวกเขามาท่ีสวนเพ่ือจะ

ดูแลต้นปาล์มด้วยความภาคภูมิใจในความแข็งแรงของมัน 

และในขณะท่ีพวกเขาทำ พวกเขาย้ิมตระหนักว่า พวกเขา

ท้ังสองมีสว่นร่วมในการบำรุงส่ิงท่ีสวยงามมาก

ข้าแต่พระเจ้าผู้มอบของประทาน โปรดช่วยให้ดวงตาของข้าพระองค์

เปิดกว้างเกินกว่าจะมองดูเพียงแค่ภายนอก เพ่ือข้าพระองค์จะได้

เห็นบุตรที่รักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงวางไว้ต่อหน้าข้าพระองค์ อา

เมน

เราคุ้นเคยกับคำอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียเราคุ้นเคยกับคำอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียใจดี ใจดี คนท่ีว่าเราคุ้นเคยกับคำอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรีย

น่าจะ

เราคุ้นเคยกับคำอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียเราคุ้นเคยกับคำอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรีย

น่าจะน่าจะเป็นศัตรู

เราคุ้นเคยกับคำอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียเราคุ้นเคยกับคำอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรีย

เป็นศัตรูเป็นศัตรูกันแต่กลับ

เราคุ้นเคยกับคำอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียเราคุ้นเคยกับคำอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียใจดีใจดีใจดี คนท่ีว่าคนท่ีว่าเราคุ้นเคยกับคำอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรีย

กันแต่กลับกันแต่กลับทำให้ตัวเองเป็นเพ่ือนบ้านด้วยน่าจะน่าจะเป็นศัตรูเป็นศัตรูเป็นศัตรูกันแต่กลับกันแต่กลับกันแต่กลับทำให้ตัวเองเป็นเพ่ือนบ้านด้วยทำให้ตัวเองเป็นเพ่ือนบ้านด้วย

สำนึกว่าเขามีความรับผิดชอบ

ทำให้ตัวเองเป็นเพ่ือนบ้านด้วยทำให้ตัวเองเป็นเพ่ือนบ้านด้วย

สำนึกว่าเขามีความรับผิดชอบสำนึกว่าเขามีความรับผิดชอบ ต่อมนุษย์อีกคน

ทำให้ตัวเองเป็นเพ่ือนบ้านด้วยทำให้ตัวเองเป็นเพ่ือนบ้านด้วย

ต่อมนุษย์อีกคนต่อมนุษย์อีกคน บ่อยคร้ังต่อมนุษย์อีกคนต่อมนุษย์อีกคนต่อมนุษย์อีกคน

ท่ีเราคิดว่าเพ่ือนบ้านของเราจะเป็นคนท่ีดูเหมือนเราท่ีเราคิดว่าเพ่ือนบ้านของเราจะเป็นคนท่ีดูเหมือนเราท่ีเราคิดว่าเพ่ือนบ้านของเราจะเป็นคนท่ีดูเหมือนเรา แต่ท่ีเราคิดว่าเพ่ือนบ้านของเราจะเป็นคนท่ีดูเหมือนเรา

อาจจะไม่เป็นเช่นน้ัน

ท่ีเราคิดว่าเพ่ือนบ้านของเราจะเป็นคนท่ีดูเหมือนเราท่ีเราคิดว่าเพ่ือนบ้านของเราจะเป็นคนท่ีดูเหมือนเรา

อาจจะไม่เป็นเช่นน้ันอาจจะไม่เป็นเช่นน้ันก็ได้

พระเจ้ามีลักษณะอย่างไรพระเจ้ามีลักษณะอย่างไร เราจะเราจะรู้ไหมว่าน่ันคือรู้ไหมว่าน่ันคือพระเจ้าพระเจ้ามีลักษณะอย่างไร

ถ้าเราเห็นพระ

พระเจ้ามีลักษณะอย่างไรพระเจ้ามีลักษณะอย่างไร

ถ้าเราเห็นพระถ้าเราเห็นพระองค์

พระเจ้ามีลักษณะอย่างไรพระเจ้ามีลักษณะอย่างไร

องค์องค์?

เราต้องเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้ท่ีพระเจ้าจะทรงเราต้องเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้ท่ีพระเจ้าจะทรง

ปรากฏในชีวติของเราใน

เราต้องเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้ท่ีพระเจ้าจะทรงเราต้องเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้ท่ีพระเจ้าจะทรง

ปรากฏในชีวติของเราในปรากฏในชีวติของเราในวิถทีาง

เราต้องเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้ท่ีพระเจ้าจะทรง

วิถทีางวิถทีางรูป

เราต้องเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้ท่ีพระเจ้าจะทรงเราต้องเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้ท่ีพระเจ้าจะทรง

รูปรูปรูปรูปร่าง

เราต้องเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้ท่ีพระเจ้าจะทรงเราต้องเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้ท่ีพระเจ้าจะทรงเราต้องเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้ท่ีพระเจ้าจะทรง

ร่างร่างร่างร่างและรูปแบบท่ีเราปรากฏในชีวติของเราใน

ไม่ได้คาดหวังหรือ

ปรากฏในชีวติของเราในปรากฏในชีวติของเราในปรากฏในชีวติของเราใน

ไม่ได้คาดหวังหรือไม่ได้คาดหวังหรือ อาจมอง

รูปรูป

อาจมองอาจมองอาจมอง ไม่เห็น

และรูปแบบท่ีเราและรูปแบบท่ีเรารูป

ไม่เห็นไม่เห็น ดวงตาและหัวใจของไม่ได้คาดหวังหรือไม่ได้คาดหวังหรือ อาจมองอาจมองอาจมอง ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น ดวงตาและหัวใจของดวงตาและหัวใจของ

เราจะต้องเปิดรับความเป็นไปได้ในส่ิงท่ีเราสามารถทำได้เราจะต้องเปิดรับความเป็นไปได้ในส่ิงท่ีเราสามารถทำได้

เพ่ือคนอ่ืนเสมอ

ด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดของเธอเฮเลนด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดของเธอเฮเลน เคลเลอร์ด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดของเธอเฮเลน

กล่าวว่า

ด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดของเธอเฮเลน

กล่าวว่ากล่าวว่า “

ด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดของเธอเฮเลนด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดของเธอเฮเลน เคลเลอร์เคลเลอร์ด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดของเธอเฮเลนด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดของเธอเฮเลน

กล่าวว่ากล่าวว่า “ความยุติธรรมทางสังคมก็จะไม่เกิดข้ึน

เคลเลอร์เคลเลอร์

ความยุติธรรมทางสังคมก็จะไม่เกิดข้ึนความยุติธรรมทางสังคมก็จะไม่เกิดข้ึน จนกว่าความยุติธรรมทางสังคมก็จะไม่เกิดข้ึนความยุติธรรมทางสังคมก็จะไม่เกิดข้ึนความยุติธรรมทางสังคมก็จะไม่เกิดข้ึน

คนจำนวนมากจะรู้สกึถึงความ

ความยุติธรรมทางสังคมก็จะไม่เกิดข้ึนความยุติธรรมทางสังคมก็จะไม่เกิดข้ึนความยุติธรรมทางสังคมก็จะไม่เกิดข้ึน

คนจำนวนมากจะรู้สกึถึงความคนจำนวนมากจะรู้สกึถึงความ รับผิดชอบต่อสวัสดิภาพคนจำนวนมากจะรู้สกึถึงความ

ของกันและกัน

คนจำนวนมากจะรู้สกึถึงความคนจำนวนมากจะรู้สกึถึงความ

ของกันและกันของกันและกัน”

เราต้องมีใจกล้าและกล้าหาญท่ีจะท้าทายตัวเองด้วยเราต้องมีใจกล้าและกล้าหาญท่ีจะท้าทายตัวเองด้วย

คำถามท่ีแท้จริงของชีวิต

เราต้องมีใจกล้าและกล้าหาญท่ีจะท้าทายตัวเองด้วยเราต้องมีใจกล้าและกล้าหาญท่ีจะท้าทายตัวเองด้วย

คำถามท่ีแท้จริงของชีวิตคำถามท่ีแท้จริงของชีวิต คือ

เราต้องมีใจกล้าและกล้าหาญท่ีจะท้าทายตัวเองด้วยเราต้องมีใจกล้าและกล้าหาญท่ีจะท้าทายตัวเองด้วย

คือคือ ฉันได้ต้อนรับเพ่ือนบ้าน

ของฉันเข้ามาในใจของฉันหรือยังของฉันเข้ามาในใจของฉันหรือยังของฉันเข้ามาในใจของฉันหรือยัง? ? ? และเพ่ือนบ้านของของฉันเข้ามาในใจของฉันหรือยัง

ฉันคือใคร

ของฉันเข้ามาในใจของฉันหรือยังของฉันเข้ามาในใจของฉันหรือยัง

ฉันคือใครฉันคือใคร?

พระเจ้าผู้อัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวง ช่วยให้ข้าพระองค์เปิดใจกับ

คนที่อาจหรืออาจจะไม่เหมือนข้าพระองค์ คนที่ทำตัวเหมือนข้า

พระองค์ หรือคิดเหมือนข้าพระองค์ ช่วยข้าพระองค์ค้นหาเพ่ือน

บ้านวนัน้ีและตลอดไป อาเมน
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วันอังคารในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
7 เมษายน | เกรซ เอช ปาร์ค

เจ้าต้องปฏิบัติต่อเขาเช่นเดียวกับคนอิสราเอลโดยกำเนิดเจ้าต้องปฏิบัติต่อเขาเช่นเดียวกับคนอิสราเอลโดยกำเนิด จงรักพวกเขาเหมือนเจ้าต้องปฏิบัติต่อเขาเช่นเดียวกับคนอิสราเอลโดยกำเนิด

รักตนเอง

เจ้าต้องปฏิบัติต่อเขาเช่นเดียวกับคนอิสราเอลโดยกำเนิดเจ้าต้องปฏิบัติต่อเขาเช่นเดียวกับคนอิสราเอลโดยกำเนิดเจ้าต้องปฏิบัติต่อเขาเช่นเดียวกับคนอิสราเอลโดยกำเนิด

รักตนเองรักตนเอง เพราะเจ้าเองเคยเป็นคนต่างด้าวในประเทศอียิปต์เพราะเจ้าเองเคยเป็นคนต่างด้าวในประเทศอียิปต์เพราะเจ้าเองเคยเป็นคนต่างด้าวในประเทศอียิปต์ เราคือพระยาห์

เวห์พระเจ้าของเจ้าเวห์พระเจ้าของเจ้าเวห์พระเจ้าของเจ้า ———เลวีนิติเลวีนิติเลวีนิติ 19:34

วันพุธในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
8 เมษายน | อีริค วี เบค

ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สิ่งของถ้าผู้ใดมีทรัพย์สิ่งของ และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแต่ยังไม่สงสารเขาถ้าผู้ใดมีทรัพย์สิ่งของถ้าผู้ใดมีทรัพย์สิ่งของ

ความรักของพระเจ้าจะอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไรความรักของพระเจ้าจะอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไรความรักของพระเจ้าจะอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไร? ความรักของพระเจ้าจะอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไรความรักของพระเจ้าจะอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไร? ? —— 1 1 1 ยอห์นยอห์นยอห์น 3:17

 | ปาร์ค
วันพุธในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

อีริค วี

งานศิลปะกระเบื้อง “การล้างเท้า” ที่ โฮซิโอส ลูกัส ซึ่งเป็นวิหารใกล้กับ 

ดิสโตโม ประเทศกรีซเตือนให้เรานึกถึงพลังของความเปราะบางต่อกัน

และกัน

การอัศจรรย์คร้ังแรกของพระเยซูคือหน่ึงของการต้อนรับ 

เปล่ียนน้ำเป็นเหล้าองุ่นในงานแต่งงานเพ่ือให้แน่ใจว่ามี

เพียงพอสำหรับแขก ในการกระทำท่ีเหลือเช่ือน้ี พระเยซูกำลัง

ทำตามความเข้าใจของชาวตะวันออกกลางเก่ียวกับแนวคิด

ของการต้อนรับและการจัดหาให้ผูอ้ืน่

หลายปีก่อนท่ีพระเยซูจะทรงดำเนินชีวิตบนโลกน้ี พระเจ้าทรง

บัญชาให้ชาวอิสราเอลดังท่ีบันทึกไว้ในหนังสือของเลวีนิติว่า 

ให้เปิดใจและบ้าน ของพวกเขาแก่คนแปลกหน้าท่ามกลางพวก

เขาเพ่ือจัดเตรียมและต้อนรับพวกเขาเหล่าน้ัน ทำไมพระเจ้า

จึงขอให้พวกเขาทำเช่นน้ี? เพ่ือเป็นการเตือนพวกเขาถึง

จุดเร่ิมต้นของพวกเขาหรือเพ่ือเตือนพวกเขาให้วางใจใน

พระเจ้าสำหรับการจัดเตรียมของพระองค์ตามท่ีพวกเขา

เตรียมไว้ให้ผู้อ่ืนหรือไม่? อาจจะใช่, แต่อาจเป็นการเตือนพวก

เขาว่าพระเจ้าทรงมีท่ีว่างบนโต๊ะอาหารสำหรับทุกคน ไม่มใีคร

จะเป็น คนแปลกหน้า ทุกคนมีท่ีท่ีจะอยู่กับพระเจ้า

เฟรด โรเจอร์ เคยกล่าวไว้วา่ “การค้นพบความจริงเก่ียวกับตัว

เราเป็นส่ิงท่ีต้องทำตลอดชีวิต แต่มันคุ้มค่ากับความพยายาม” 

ในช่วงเทศกาล เข้าสู่ธรรมโดยเฉพาะสัปดาห์ศักด์ิสิทธิ์เป็น

เวลาท่ีจะมองเข้าไปข้างในและข้างบนเพ่ือค้นหาว่าเราเป็นใคร

ในแง่ของความรักของพระเจ้าและได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากข้ึน

ในช่วงเวลาน้ี

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงรักและผู้ทรงต้อนรับทุกคนเสมอ ขอช่วยให้

ข้าพระองค์เชิญทุกคนมาที่โต๊ะที่พระคริสต์ทรงจัดเตรียมไว้ให้เรา ชว่ยให้

ข้าพระองค์มีหัวใจสำหรับผู้ที่ต้องการการต้อนรับเพราะในการต้อนรับ

คร้ังน้ีหัวใจของเราเติบโตและขยายใหญ่ขึ้น อาเมน

“พวกเขาไม่มีท่ีไหนเลยท่ีจะไปเลยพ่อ เจสสิก้าเป็นนักเรียน

และดาเนียลตกงาน เจ้าของบ้านเช่าของพวกเขาเพ่ิมค่า

เช่าข้ึนเป็นสองเท่า และพวกเขาไม่สามารถจา่ยได้ เราต้อง

พาพวกเขาเข้ามาอยู่หรือพวกเขาจะอยู่ในรถกับแอนโทน่ีตัว

น้อย” ลูกสาวของฉันอ้อนวอน

แอนโทน่ีอายุ 8 เดือน

“แล้วผู้ปกครองหรือญาติของพวกเขาหล่ะ” ฉันถาม

“ผู้ปกครองของพวกเขาไม่มเีงินมาพอท่ีจะช่วย และพวก

เขาก็อาศัยอยู่อีกฝ่ังหน่ึงของประเทศ” ลูกสาวของฉันตอบ

“ตกลง” ฉันตอบ

เจสสิกา้อายุ 21 ปี เท่าลูกสาวของฉัน และเข้าเรียนท่ี

วิทยาลัยชุมชนในท้องถ่ินท่ีเดียวกัน คู่สามีภรรยาท่ีกำลัง

ลำบากและมีลูกคู่น้ี ทำให้ฉนั นึกถึงภรรยาและตัวเองตอน

วัยขนาดน้ัน ในจุดหน่ึงเราก็ไม่มีอะไรซักอย่างและถูกบังคับ

ให้อยู่กับลูกชายท่ีเพ่ิงเกิดคนแรกของเรา ในรถพ่วง

เดินทางในสนามหลังบ้านท่ีไม่มีเคร่ืองทำความร้อนหรือ

น้ำใช้และใด้ความช่วยเหลือจากบริการสังคม ในตอนน้ัน

ฉันทำงาน 3 แห่งวันละ 19 ช่ัวโมง

“เราคงจะต้องแกะเอาผ้าปูแค้มป้ิงและถุงนอนออกมา พวก

เขาสามารถอยู่ได้นานเท่าท่ีพวกเขาต้องการ” ฉันบอกกับลูก

สาวของฉัน

และดังน้ันแหละ,พ่อแม่ท่ีอายุยังน้อยและลูกชายของพวก

เขาจึงพบท่ีหลบภัยในยามท่ีพวกเขาต้องการ ชุมชนอันเป็น

ท่ีรักควรเป็นหน่ึงใน ความรัก พระคุณและการต้อนรับท่ีบ่ง

บอกว่าเป็นเราครอบครัวใหญ่และไม่มีใครขาดส่ิงใด หาก

ส่ิงน้ีเป็นจริงเราต้องทำเช่นน้ัน

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเปิดหัวใจของข้าพระองค์ที่จะให้โอกาสในการ

แบ่งปันกับผู้อื่น และแสดงให้โลกเห็นถึงพระคณุและความดีงามของ

พระองค์ ผ่านการกระทำเหล่าน้ัน อาเมน
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พวกท่านเรียกเราว่า ‘พระอาจารย’์ และ ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า’ ซึ่งถูกต้องแล้ว
เพราะเราเป็นเช่นนั้น ในเมื่อเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็น พระ
อาจารย์ของท่านยังล้างเท้าให้พวกท่าน พวกท่านก็ควรล้างเท้าให้กันและ
กันด้วย เราได้วางแบบอย่างไว้เพื่อพวกท่าน จะทำเหมือนที่ เราได้ทำเพื่อ
พวกท่าน เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าบ่าวย่อมไม่เหนือกว่านายของตน
ทั้งผู้ส่งข่าวย่อมไม่เหนือกว่าผู้ที่ส่งเขาไป ในเมื่อ พวกท่านทราบสิ่งเหล่านี้
หากพวกท่านปฏิบัติตามพวกท่านก็จะเป็นสุข —ยอห์น 13:13-17

วันพฤหัสบดีแห่งพระบัญญัติ
9 เมษายน | ฟรานเซส วอทแมน โรสโน

พฤหัสบดีแห่งพระบัญญัติ

ในช้ันเรียนประกาศตัว ฉันได้เรียนรู้ว่ามีสองพิธีสำคัญใน

คริสตจักรเพรสไบทีเรียน (สหรัฐอเมริกา) – บัพติศมาและ

อาหารม้ือสุดท้ายของ พระเยซู หรือศีลมหาสนิท ฉันยังได้

เรียนรู้ว่าคำจำกัดความของเราสำหรับศีลระลึกก็คือต้องเป็น 

1) บัญญัตโิดยตรงของพระเยซู และ 2) ท่ีมีความหมายสำหรับ

ทุกคน ยังไงก็ตามการล้างเท้าไม่ได้เป็นเข้ารอบ

พระเยซูกล่าวไว้อย่างชัดเจนในข้อน้ีว่าเราต้องล้างเท้าของกัน

และกันและทำตามตัวอย่างของพระองค์ พระองค์ยงับอกด้วย

ว่าเราจะได้รบั พระพรถ้าเราทำ แล้วทำไมเราไม่ทำเล่า?

ลางสังหรณ์ของฉันคือการล้างเท้าทำให้ชาวอเมริกันเป็น

ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมทางยุโรปอึดอัดเกินไป เราชอบความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย ในคริสตจกัร แต่มันกลับกลายเป็นว่า

อารมณ์ของเราให้ความรู้สกึทางร่างกายกับเรา หลังจากลูก

ของฉันมีความรู้สึกท่วมท้น ฉันถามพวกเขา ว่าพวกเขารู้สึก

อย่างไรในร่างกายของพวกเขา “ในลำคอของฉัน” ลูกอายุ 4 

ขวบของฉันพูดพร้อมอธิบายความเศร้าของเขา “ท่ีขาของฉัน 

ฉันต้องการว่ิง” ลูกอายุ 7 ปีของฉันพูด

เม่ือเขารู้สึกหงุดหงิดและโกรธในเวลาเดียวกัน เม่ือพวกเขารู้ว่า

ความรู้สกึทางร่างกายคืออะไร พวกเขามีแนวโน้มท่ีจะรับรู้ได้ใน

คร้ังต่อไปจากน้ันก็น่ังลงและสูดดมความรู้สึกทางกายภาพขณะท่ี

ความรู้สึกน้ันอยู่กับพวกเขา

การล้างเท้าทำให้เรารู้สึกอึดอัดและเปราะบาง บางทีนัน่อาจเป็น

สาเหตุท่ีเราต้องการ เราจำเป็นต้องใช้เวลามากข้ึนกับความรู้สึก

ไม่สบายตัว และความอ่อนแอของเราในช่วงเวลาเหล่าน้ีตอ่หน้า

กางเขน วันสุดท้ายของพระเยซูเป็นเร่ืองเก่ียวกับพระวรกายของ

พระองค์ การจับกุม การเฆ่ียนตี การประหารชีวิต ความตาย 

และการฝังศพ การล้างเท้าและการหักขนมปังน้ันเก่ียวข้องกับ

วันพฤหัสศักด์ิสิทธ์ิ และเหตุการณ์ทัง้สอง น้ีเก่ียวข้องกับร่างกาย

ของพระคริสต์

วันน้ีและคืนน้ีขอให้เราตระหนักถึงสถานท่ีสองเท้าของเราเดินไป 

ขอให้การเดินทางของเราในสองสามวันข้างหน้าน้ีจะทำให้

ประสบการณ์ ได้พูดกับเราผ่านความกว้างแห่งการรับรู้ของเรา

ข้าแต่องค์พระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์ได้เดินกับพระองค์ในเทศกาลเข้าสู่

ธรรมน้ี วันน้ีการเดินทางน้ันได้เป็นของพระองค์ หากเร่ืองราวของ วัน

พฤหัสบดศีัดิ์สิทธ์ิคุ้นเคยกับข้าพระองค์ โปรดให้ข้าพระองค์ได้รับรู้ในสิ่งที่

ควรจะรับรู้ และถ้าเป็นเร่ืองใหม่สำหรับข้าพระองค์ โปรดให้ ข้าพระองค์

เต็มไปด้วยความยำเกรงในการมีชีวิตและการสละชีวิตของพระองค์ ข้า

พระองค์อธิษฐานในพระนามอันสูงค่าของพระองค์ อาเมน
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และผู้ใดที่ไม่ได้แบกกางเขนของตนและตามเรามาก็เป็นสาวกของเราไม่ได้

“

และผู้ใดที่ไม่ได้แบกกางเขนของตนและตามเรามาก็เป็นสาวกของเราไม่ได้และผู้ใดที่ไม่ได้แบกกางเขนของตนและตามเรามาก็เป็นสาวกของเราไม่ได้

“สมมุติว่าใครในพวกท่านต้องการสร้างหอคอย

และผู้ใดที่ไม่ได้แบกกางเขนของตนและตามเรามาก็เป็นสาวกของเราไม่ได้และผู้ใดที่ไม่ได้แบกกางเขนของตนและตามเรามาก็เป็นสาวกของเราไม่ได้

สมมุติว่าใครในพวกท่านต้องการสร้างหอคอยสมมุติว่าใครในพวกท่านต้องการสร้างหอคอย เขาจะไม่นั่งลงประมาณสมมุติว่าใครในพวกท่านต้องการสร้างหอคอยสมมุติว่าใครในพวกท่านต้องการสร้างหอคอยสมมุติว่าใครในพวกท่านต้องการสร้างหอคอย

ค่าใช้จ่ายก่อนหรือว่ามีเงินพอจะสร้างให้เสร็จหรือไม่ค่าใช้จ่ายก่อนหรือว่ามีเงินพอจะสร้างให้เสร็จหรือไม่ค่าใช้จ่ายก่อนหรือว่ามีเงินพอจะสร้างให้เสร็จหรือไม่? ? ? —— ลูกาลูกาลูกา 14:2714:2714:27-14:2714:27-28

วันศุกร์ประเสริฐ
10 เมษายน | อีริค วี เบค

วันศุกร์ประเสริฐ

ฉันกำลังเดินชุมนุมประท้วงร่วมกับคนขับรถบรรทุก และ

อยู่ๆก็มีเสียงกล่าวว่า “คุณไม่ควรอยู่ท่ีน่ี มันผิดกฎหมาย” 

ฉันมองไปรอบ ๆ เพ่ือหาเจ้าของเสียง พบว่าถูกจอ้งจาก

เจ้าหน้าท่ีตำรวจ

“คุณหมายความว่าอย่างไร?” ฉันถาม

“คริสตจักรไม่ควรยุ่งเก่ียวกับการเมือง” เจ้าหน้าท่ีกล่าว

ฉันถามเจ้าหน้าท่ีด้วยน้ำเสียงท่ีนุ่มนวลและด้วยไม่ต้องการ

การเผชิญหน้าว่า “ ใครบอกคุณอย่างน้ันครับ?” ฉันอธิบาย

กับเจ้าหน้าท่ีหญิงน้ันว่า ถึงแม้ตามทางกฎหมายฉันไม่

สามารถสนับสนุน

หรือคัดค้านผู้สมัครทางการเมืองจากแท่นธรรมมาสน์ได้ แต่ว่า

ฉันก็สามารถและก็จะ—ทำการ สนับสนุน — ลูกจ้างท่ีถูกทารุณ

หรือถูกเอาเปรียบได้

“ถ้าน่ันถือเป็นเร่ืองการเมือง ก็ให้เป็นอย่างน้ันเถิด เพราะ

พระเยซูกเ็ป็นเหมือนการเมือง” ฉันพูดเพ่ิมเติมเข้าไปว่าตัว

พระเยซูเองได้ตรัสความจริงเก่ียวกับกับผู้มีอำนาจได้ล่วงละเมิด

กฏเกณฑ์ของพระเจา้โดยเปล่ียนไปสู่ระบบกฎหมายเพ่ือกดข่ี

และข่มเหงผู้คน “น่ันคือส่ิงท่ีทำให้พระองค์ถูกปลงพระชนม์ ฉัน

ว่าฉันได้อยู่ในกลุ่มคนดี”

“ฉันไม่เห็นด้วย และพูดได้ว่าไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคริสตจกัร 

ท่ีจะอยู่ท่ีน่ี” เจ้าหน้าท่ีคนน้ันกล่าวและเธอได้เดินจากไป

ในขณะท่ีแบกป้าย ฉันก็ได้อธิษฐานอย่างเงียบๆและเดินต่อไปใน

แถวชุมนุมประท้วงร่วมกับคนขับรถบรรทุกเหล่าน้ัน

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ได้ยินการทรงเรียกและอยากจะทำตาม แตใ่น

บางคร้ังมันช่างยากเหลือเกิน ยิ่งเมื่อเพ่ือน ครอบครัว หรือ คนที่มีอำนาจ

น้ันได้ต่อต้านในสิ่งที่พระองค์บอกให้ข้าพระองค์ทำ ขอประทานความกล้า

หาญเพ่ือที่ข้าพระองค์จะสามารถเผชิญกับ ความกลัวและติดตามพระเยซู

ตอ่ไป อาเมน

สีสันที่เข้มข้นของงานศิลปะกระเบื้องสมัยใหม่นี้ ซึ่งไม่ทราบที่มา ซึ่งจับภาพความ

รุนแรงของกางเขนของวันศุกร์ประเสริฐ สะท้อนให้เห็นในวันนี้ ถึงความรุนแรง 

ความสำคัญ



ต้ังแต่เท่ียงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปท่ัวแผ่นดินต้ังแต่เท่ียงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปท่ัวแผ่นดิน เวลาบ่ายสามโมงพระเยซูทรงต้ังแต่เท่ียงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปท่ัวแผ่นดิน
ร้องเสียงดังว่า
ต้ังแต่เท่ียงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปท่ัวแผ่นดิน
ร้องเสียงดังว่า “
ต้ังแต่เท่ียงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปท่ัวแผ่นดินต้ังแต่เท่ียงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปท่ัวแผ่นดินต้ังแต่เท่ียงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปท่ัวแผ่นดิน
ร้องเสียงดังว่า “เอโลอี
ต้ังแต่เท่ียงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปท่ัวแผ่นดินต้ังแต่เท่ียงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปท่ัวแผ่นดิน

เอโลอี เอโลอี
ต้ังแต่เท่ียงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปท่ัวแผ่นดินต้ังแต่เท่ียงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปท่ัวแผ่นดิน

เอโลอี ลามา
ต้ังแต่เท่ียงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปท่ัวแผ่นดินต้ังแต่เท่ียงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปท่ัวแผ่นดิน

ลามา สะบักธานี
ต้ังแต่เท่ียงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปท่ัวแผ่นดิน

สะบักธานี?” 
ต้ังแต่เท่ียงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปท่ัวแผ่นดิน เวลาบ่ายสามโมงพระเยซูทรงเวลาบ่ายสามโมงพระเยซูทรงต้ังแต่เท่ียงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปท่ัวแผ่นดินต้ังแต่เท่ียงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปท่ัวแผ่นดินต้ังแต่เท่ียงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปท่ัวแผ่นดิน

?” แปลว่า
เวลาบ่ายสามโมงพระเยซูทรง

แปลว่า “
เวลาบ่ายสามโมงพระเยซูทรงเวลาบ่ายสามโมงพระเยซูทรงเวลาบ่ายสามโมงพระเยซูทรง

แปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์

พระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมทรงทอดท้ิงข้าพระองค์ทำไมทรงทอดท้ิงข้าพระองค์ทำไมทรงทอดท้ิงข้าพระองค์ทำไมทรงทอดท้ิงข้าพระองค์?” ?” ?” บางคนซ่ึงยืนอยู่ใกล้ๆบางคนซ่ึงยืนอยู่ใกล้ๆบางคนซ่ึงยืนอยู่ใกล้ๆ ได้ยนิก็

พูดว่าพูดว่า “พูดว่า “ฟังสิฟังสิ เขาร้องเรียกเอลียาห์เขาร้องเรียกเอลียาห์” 

บางคนซ่ึงยืนอยู่ใกล้ๆบางคนซ่ึงยืนอยู่ใกล้ๆบางคนซ่ึงยืนอยู่ใกล้ๆ

เขาร้องเรียกเอลียาห์” มีคนหน่ึงว่ิงไปเอาฟองน้ำจุ่มเหล้าองุ่นเปร้ียวเสียบพูดว่าพูดว่าพูดว่า ฟังสิฟังสิฟังสิฟังสิ เขาร้องเรียกเอลียาห์เขาร้องเรียกเอลียาห์เขาร้องเรียกเอลียาห์
ไม้สง่ให้พระองค์เสวยและพูดว่า

เขาร้องเรียกเอลียาห์
ไม้สง่ให้พระองค์เสวยและพูดว่า “

มีคนหน่ึงว่ิงไปเอาฟองน้ำจุ่มเหล้าองุ่นเปร้ียวเสียบมีคนหน่ึงว่ิงไปเอาฟองน้ำจุ่มเหล้าองุ่นเปร้ียวเสียบมีคนหน่ึงว่ิงไปเอาฟองน้ำจุ่มเหล้าองุ่นเปร้ียวเสียบมีคนหน่ึงว่ิงไปเอาฟองน้ำจุ่มเหล้าองุ่นเปร้ียวเสียบมีคนหน่ึงว่ิงไปเอาฟองน้ำจุ่มเหล้าองุ่นเปร้ียวเสียบเขาร้องเรียกเอลียาห์เขาร้องเรียกเอลียาห์เขาร้องเรียกเอลียาห์” 
ไม้สง่ให้พระองค์เสวยและพูดว่าไม้สง่ให้พระองค์เสวยและพูดว่า ““อย่าไปยุ่งกับเขา

มีคนหน่ึงว่ิงไปเอาฟองน้ำจุ่มเหล้าองุ่นเปร้ียวเสียบมีคนหน่ึงว่ิงไปเอาฟองน้ำจุ่มเหล้าองุ่นเปร้ียวเสียบมีคนหน่ึงว่ิงไปเอาฟองน้ำจุ่มเหล้าองุ่นเปร้ียวเสียบมีคนหน่ึงว่ิงไปเอาฟองน้ำจุ่มเหล้าองุ่นเปร้ียวเสียบ
อย่าไปยุ่งกับเขา ให้เราดู
มีคนหน่ึงว่ิงไปเอาฟองน้ำจุ่มเหล้าองุ่นเปร้ียวเสียบมีคนหน่ึงว่ิงไปเอาฟองน้ำจุ่มเหล้าองุ่นเปร้ียวเสียบมีคนหน่ึงว่ิงไปเอาฟองน้ำจุ่มเหล้าองุ่นเปร้ียวเสียบ

ให้เราดู ซิวา่เอลียาห์จะมาช่วยไม้สง่ให้พระองค์เสวยและพูดว่าไม้สง่ให้พระองค์เสวยและพูดว่าไม้สง่ให้พระองค์เสวยและพูดว่าไม้สง่ให้พระองค์เสวยและพูดว่า

ปล่อยเขาลงหรือไม่

ไม้สง่ให้พระองค์เสวยและพูดว่า

ปล่อยเขาลงหรือไม่ปล่อยเขาลงหรือไม่” 

ไม้สง่ให้พระองค์เสวยและพูดว่าไม้สง่ให้พระองค์เสวยและพูดว่าไม้สง่ให้พระองค์เสวยและพูดว่าไม้สง่ให้พระองค์เสวยและพูดว่าไม้สง่ให้พระองค์เสวยและพูดว่า อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขา ให้เราดูให้เราดูให้เราดูไม้สง่ให้พระองค์เสวยและพูดว่าไม้สง่ให้พระองค์เสวยและพูดว่าไม้สง่ให้พระองค์เสวยและพูดว่า

ปล่อยเขาลงหรือไม่ปล่อยเขาลงหรือไม่” ” พระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วส้ินพระชนม์พระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วส้ินพระชนม์พระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วส้ินพระชนม์ ม่านในพระวิหารก็ขาดปล่อยเขาลงหรือไม่ปล่อยเขาลงหรือไม่ปล่อยเขาลงหรือไม่” พระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วส้ินพระชนม์พระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วส้ินพระชนม์พระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วส้ินพระชนม์
เป็นสองส่วนต้ังแต่บนจรดล่าง

พระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วส้ินพระชนม์พระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วส้ินพระชนม์ ม่านในพระวิหารก็ขาดม่านในพระวิหารก็ขาดพระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วส้ินพระชนม์
เป็นสองส่วนต้ังแต่บนจรดล่าง เม่ือนายร้อยซ่ึงยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูได้ยินเสียงร้องเม่ือนายร้อยซ่ึงยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูได้ยินเสียงร้องเม่ือนายร้อยซ่ึงยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูได้ยินเสียงร้อง

ของพระองค์และเห็นว่าพระองค์สิน้พระชนม์อย่างไรก็กล่าวว่า

เม่ือนายร้อยซ่ึงยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูได้ยินเสียงร้องเม่ือนายร้อยซ่ึงยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูได้ยินเสียงร้อง

ของพระองค์และเห็นว่าพระองค์สิน้พระชนม์อย่างไรก็กล่าวว่า “

เม่ือนายร้อยซ่ึงยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูได้ยินเสียงร้องเม่ือนายร้อยซ่ึงยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูได้ยินเสียงร้องเม่ือนายร้อยซ่ึงยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูได้ยินเสียงร้องเม่ือนายร้อยซ่ึงยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูได้ยินเสียงร้องเม่ือนายร้อยซ่ึงยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูได้ยินเสียงร้อง

ของพระองค์และเห็นว่าพระองค์สิน้พระชนม์อย่างไรก็กล่าวว่า “แท้จริงท่านผู้น้ีเป็นของพระองค์และเห็นว่าพระองค์สิน้พระชนม์อย่างไรก็กล่าวว่า
พระบุตรของพระเจ้า
ของพระองค์และเห็นว่าพระองค์สิน้พระชนม์อย่างไรก็กล่าวว่า
พระบุตรของพระเจ้า!” 
ของพระองค์และเห็นว่าพระองค์สิน้พระชนม์อย่างไรก็กล่าวว่าของพระองค์และเห็นว่าพระองค์สิน้พระชนม์อย่างไรก็กล่าวว่าของพระองค์และเห็นว่าพระองค์สิน้พระชนม์อย่างไรก็กล่าวว่าของพระองค์และเห็นว่าพระองค์สิน้พระชนม์อย่างไรก็กล่าวว่าของพระองค์และเห็นว่าพระองค์สิน้พระชนม์อย่างไรก็กล่าวว่า

!” มีผู้หญิงบางคนเฝ้าดูอยู่ห่างๆ
ของพระองค์และเห็นว่าพระองค์สิน้พระชนม์อย่างไรก็กล่าวว่าของพระองค์และเห็นว่าพระองค์สิน้พระชนม์อย่างไรก็กล่าวว่าของพระองค์และเห็นว่าพระองค์สิน้พระชนม์อย่างไรก็กล่าวว่าของพระองค์และเห็นว่าพระองค์สิน้พระชนม์อย่างไรก็กล่าวว่า แท้จริงท่านผู้น้ีเป็นแท้จริงท่านผู้น้ีเป็นแท้จริงท่านผู้น้ีเป็นของพระองค์และเห็นว่าพระองค์สิน้พระชนม์อย่างไรก็กล่าวว่า

มีผู้หญิงบางคนเฝ้าดูอยู่ห่างๆ ในพวกน้ันมีมารีย์ชาวมักดาลาพระบุตรของพระเจ้า

สะโลเม

พระบุตรของพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้า มีผู้หญิงบางคนเฝ้าดูอยู่ห่างๆมีผู้หญิงบางคนเฝ้าดูอยู่ห่างๆมีผู้หญิงบางคนเฝ้าดูอยู่ห่างๆมีผู้หญิงบางคนเฝ้าดูอยู่ห่างๆพระบุตรของพระเจ้า

สะโลเม และมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสส

มีผู้หญิงบางคนเฝ้าดูอยู่ห่างๆ

และมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสส ผู้หญิงเหล่าน้ีตดิตามพระเยซูสะโลเมสะโลเมสะโลเมสะโลเม และมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสสและมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสสและมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสสและมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสสและมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสสและมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสสและมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสสและมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสส
และปรนนิบตัพิระองค์ในแคว้นกาลิลี

และมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสสและมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสสและมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสสและมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสส
และปรนนิบตัพิระองค์ในแคว้นกาลิลี ผู้หญิงอ่ืนๆ

และมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสสและมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสสและมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสสและมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสส ผู้หญิงเหล่าน้ีตดิตามพระเยซูผู้หญิงเหล่าน้ีตดิตามพระเยซูผู้หญิงเหล่าน้ีตดิตามพระเยซูผู้หญิงเหล่าน้ีตดิตามพระเยซูผู้หญิงเหล่าน้ีตดิตามพระเยซูและมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสสและมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสสและมารีย์มารดาของยากอบน้อยและโยเสส
ผู้หญิงอ่ืนๆ อีกหลายคนซ่ึงตามเสด็จพระองค์

มายังเยรูซาเล็มก็อยู่ท่ีน่ันมายังเยรูซาเล็มก็อยู่ท่ีน่ัน ด้วย

ผู้หญิงอ่ืนๆผู้หญิงอ่ืนๆผู้หญิงอ่ืนๆ

ด้วย วันน้ันเป็นวันเตรียมวันน้ันเป็นวันเตรียม (วันน้ันเป็นวันเตรียมวันน้ันเป็นวันเตรียม (คือวันก่อนวันสะบาโตคือวันก่อนวันสะบาโต) คือวันก่อนวันสะบาโต) ดังน้ันเม่ือมายังเยรูซาเล็มก็อยู่ท่ีน่ันมายังเยรูซาเล็มก็อยู่ท่ีน่ัน
เวลาเย็นใกล้เข้ามา
มายังเยรูซาเล็มก็อยู่ท่ีน่ันมายังเยรูซาเล็มก็อยู่ท่ีน่ันมายังเยรูซาเล็มก็อยู่ท่ีน่ันมายังเยรูซาเล็มก็อยู่ท่ีน่ัน ด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วย วันน้ันเป็นวันเตรียมวันน้ันเป็นวันเตรียมวันน้ันเป็นวันเตรียมวันน้ันเป็นวันเตรียมวันน้ันเป็นวันเตรียมวันน้ันเป็นวันเตรียมมายังเยรูซาเล็มก็อยู่ท่ีน่ันมายังเยรูซาเล็มก็อยู่ท่ีน่ัน
เวลาเย็นใกล้เข้ามา โยเซฟจากอาริมาเธีย

วันน้ันเป็นวันเตรียมวันน้ันเป็นวันเตรียมวันน้ันเป็นวันเตรียมวันน้ันเป็นวันเตรียมวันน้ันเป็นวันเตรียมวันน้ันเป็นวันเตรียมวันน้ันเป็นวันเตรียมวันน้ันเป็นวันเตรียม ((คือวันก่อนวันสะบาโตคือวันก่อนวันสะบาโตคือวันก่อนวันสะบาโตคือวันก่อนวันสะบาโตคือวันก่อนวันสะบาโตคือวันก่อนวันสะบาโตคือวันก่อนวันสะบาโตคือวันก่อนวันสะบาโตคือวันก่อนวันสะบาโตคือวันก่อนวันสะบาโตวันน้ันเป็นวันเตรียมวันน้ันเป็นวันเตรียม
โยเซฟจากอาริมาเธีย หน่ึงในสมาชิกคนสำคัญของสภา

ดังน้ันเม่ือดังน้ันเม่ือดังน้ันเม่ือดังน้ันเม่ือคือวันก่อนวันสะบาโตคือวันก่อนวันสะบาโต) ) ดังน้ันเม่ือดังน้ันเม่ือดังน้ันเม่ือดังน้ันเม่ือ
หน่ึงในสมาชิกคนสำคัญของสภา ผู้กำลังรอ

คอยอาณาจักรของพระเจ้า

หน่ึงในสมาชิกคนสำคัญของสภาหน่ึงในสมาชิกคนสำคัญของสภาหน่ึงในสมาชิกคนสำคัญของสภาหน่ึงในสมาชิกคนสำคัญของสภาหน่ึงในสมาชิกคนสำคัญของสภาหน่ึงในสมาชิกคนสำคัญของสภาหน่ึงในสมาชิกคนสำคัญของสภาหน่ึงในสมาชิกคนสำคัญของสภาหน่ึงในสมาชิกคนสำคัญของสภาหน่ึงในสมาชิกคนสำคัญของสภาหน่ึงในสมาชิกคนสำคัญของสภาหน่ึงในสมาชิกคนสำคัญของสภา ผู้กำลังรอผู้กำลังรอผู้กำลังรอผู้กำลังรอผู้กำลังรอผู้กำลังรอ

คอยอาณาจักรของพระเจ้าคอยอาณาจักรของพระเจ้า ได้เข้าพบปีลาตอย่างองอาจเพ่ือขอรับพระศพพระเยซู

ปี

ได้เข้าพบปีลาตอย่างองอาจเพ่ือขอรับพระศพพระเยซูได้เข้าพบปีลาตอย่างองอาจเพ่ือขอรับพระศพพระเยซู

ปีลาตประหลาดใจท่ีได้ยินว่าพระเยซูส้ินพระชนม์

ได้เข้าพบปีลาตอย่างองอาจเพ่ือขอรับพระศพพระเยซูได้เข้าพบปีลาตอย่างองอาจเพ่ือขอรับพระศพพระเยซู

ลาตประหลาดใจท่ีได้ยินว่าพระเยซูส้ินพระชนม์ แล้วจึงเรียกนายร้อยผู้น้ันมาถามว่าปีปีลาตประหลาดใจท่ีได้ยินว่าพระเยซูส้ินพระชนม์ลาตประหลาดใจท่ีได้ยินว่าพระเยซูส้ินพระชนม์ลาตประหลาดใจท่ีได้ยินว่าพระเยซูส้ินพระชนม์ลาตประหลาดใจท่ีได้ยินว่าพระเยซูส้ินพระชนม์
ทรงส้ินพระชนม์แล้วหรือ
ลาตประหลาดใจท่ีได้ยินว่าพระเยซูส้ินพระชนม์ลาตประหลาดใจท่ีได้ยินว่าพระเยซูส้ินพระชนม์ลาตประหลาดใจท่ีได้ยินว่าพระเยซูส้ินพระชนม์ลาตประหลาดใจท่ีได้ยินว่าพระเยซูส้ินพระชนม์ลาตประหลาดใจท่ีได้ยินว่าพระเยซูส้ินพระชนม์ แล้วจึงเรียกนายร้อยผู้น้ันมาถามว่าแล้วจึงเรียกนายร้อยผู้น้ันมาถามว่าแล้วจึงเรียกนายร้อยผู้น้ันมาถามว่าแล้วจึงเรียกนายร้อยผู้น้ันมาถามว่าลาตประหลาดใจท่ีได้ยินว่าพระเยซูส้ินพระชนม์ลาตประหลาดใจท่ีได้ยินว่าพระเยซูส้ินพระชนม์ลาตประหลาดใจท่ีได้ยินว่าพระเยซูส้ินพระชนม์

ทรงส้ินพระชนม์แล้วหรือ เม่ือทราบจากนายร้อยว่าเป็นเช่นน้ันก็มอบพระศพแก่โยเซฟ

ดังน้ันโยเซฟดังน้ันโยเซฟ จึงเชิญพระศพลงมาจึงเชิญพระศพลงมา เอาผ้าลินินท่ีซ้ือไว้พันพระศพเอาผ้าลินินท่ีซ้ือไว้พันพระศพ และวางไว้ในอุโมงค์ดังน้ันโยเซฟดังน้ันโยเซฟ จึงเชิญพระศพลงมาจึงเชิญพระศพลงมา
ซ่ึงสกัดไว้ในศิลา

จึงเชิญพระศพลงมาจึงเชิญพระศพลงมาจึงเชิญพระศพลงมา เอาผ้าลินินท่ีซ้ือไว้พันพระศพเอาผ้าลินินท่ีซ้ือไว้พันพระศพจึงเชิญพระศพลงมา
ซ่ึงสกัดไว้ในศิลา แล้วเขากล้ิงหินก้อนหน่ึงปิดปากอุโมงค์

เอาผ้าลินินท่ีซ้ือไว้พันพระศพ
แล้วเขากล้ิงหินก้อนหน่ึงปิดปากอุโมงค์แล้วเขากล้ิงหินก้อนหน่ึงปิดปากอุโมงค์ —

เอาผ้าลินินท่ีซ้ือไว้พันพระศพเอาผ้าลินินท่ีซ้ือไว้พันพระศพเอาผ้าลินินท่ีซ้ือไว้พันพระศพเอาผ้าลินินท่ีซ้ือไว้พันพระศพเอาผ้าลินินท่ีซ้ือไว้พันพระศพเอาผ้าลินินท่ีซ้ือไว้พันพระศพ
——มาระโก

และวางไว้ในอุโมงค์และวางไว้ในอุโมงค์และวางไว้ในอุโมงค์และวางไว้ในอุโมงค์
มาระโกมาระโก15:33

และวางไว้ในอุโมงค์
15:33-

และวางไว้ในอุโมงค์และวางไว้ในอุโมงค์และวางไว้ในอุโมงค์และวางไว้ในอุโมงค์และวางไว้ในอุโมงค์
15:33-46
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วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์
11 เมษายน | เร เฉิน ฮวง

งานศิลปะกระเบื้องในโบสถ์นักบุญจอร์จ กรีกออร์โธดอก ประเทศจอร์แดน เตือน

ให้เรานั่งด้วยความเศร้าโศกและรอแม้ว่าความหวังจะสลาย

วันเสาร์ศักด์ิสิทธ์ิเป็นวันท่ีมีความสำคัญน้อยกว่าวันศักด์ิสิทธ์ิอื่นๆ ใน

วันน้ีเราไม่ได้ทำอะไรมากมาย พวกเราบางคนเป็นเจ้าภาพในคืน แห่ง

การต่ืนเฝ้าหรือเตรียมตัวสำหรับม้ืออาหารวันอาทิตย์อีสเตอร์ของเรา 

แต่นอกเหนือจากน้ันเราไม่ได้ใช้เวลามากในการเตรยีม พรอ้ม สำหรับ

การฟ้ืนคืนพระชนม์ ลองคิดดูซิ เราใช้เวลา 40 วัน ในการเข้าสู่ธรรม

เพ่ือเตรยีมตัวสำหรบัความตายของพระเยซแูละ จากน้ันเรา จะได้รับ 

หน่ึงวันเสาร์ศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการฟ้ืนคืนพระชนม์

ชีวติใหม่ต้องใช้เวลา ฉันใช้เวลาเจ็ดปีในความสัมพันธ์ระยะยาว

เพ่ือให้มีความพร้อมท่ีจะมีลูก เกา้เดือนในการต้ังครรภ์จนครบ

กำหนดเวลาคลอด เก้าเดือนในการเตรียมบ้านและจิตใจของฉัน

สำหรับเด็กทารกและการเตรียมตัวสำหรับการคลอดลูกเป็นเวลา

หลายช่ัวโมง

ชีวิตใหม่น้ันใช้เวลาในการดำเนินการ เตรยีมตัว และ ไตรต่รอง

เม่ือเร็ว ๆ น้ีฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับ อาร ์จี บี (RGB) ท่ีข้ึนช่ือ ของผู้

พิพากษาศาลสูงท่ีตัวเล็กแต่ดุร้ายซึ่งเป็นผู้คัดค้านอย่างน่าเกรง

ขาม ช่ือว่า รูธ เบเดอร ์กินส์เบิร์ก เธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพ

ของเธอเพ่ือเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศของผู้หญิง 

เฉกเช่นกับผู้จัดระเบียบท่ีดีเธอได้จัดทำหลักสูตรเชิงกลยุทธ์เพ่ือ

ยุติการเลือกปฏิบัติทางเพศทีละเรื่องทีละเรื่อง เพ่ือสร้างชัยชนะ

ซ้อนต่อๆกัน

ขณะท่ีได้รับการสถาปนาแต่งต้ังรับตำแหน่งศาลสงูในปี 1993 เธอ

กลา่วว่า“ โดยท่ัวไปการเปลี่ยนแปลงในสังคมของเราน้ันเพ่ิมข้ึนที

ละน้อย การเปลี่ยนแปลงท่ีแท้จริง การเปลี่ยนแปลงท่ีย่ังยืน

เกิดข้ึนทีละข้ันตอน”

การฟ้ืนคืนพระชนม์เป็นกระบวนการ การฟ้ืนคืนพระชนม์เป็นสิ่งท่ี

เราวางแผนและเตรยีมการไว้ การฟ้ืนคืนพระชนม์เป็นสิ่งท่ีเรา

ต้องสรา้ง การฟ้ืนคืนพระชนม์เป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนทีละข้ันตอน วัน

เสาร์ศักด์ิสิทธ์ิเป็นจุดเริ่มต้นของการฟ้ืนคืนพระชนม์

ข้าแต่พระเจ้าที่รักนิจนิรันดร์ ข้าพระองค์ทั้งหลายใช้ชีวิตในวันเสาร์

ศักดิ์สิทธ์ิเกือบแทบทุกวัน พระผู้ไถ่ได ้สิ้นพระชนม์และเหมือนกับองค์

พระเยซ ูข้าพระองค์รู้สึกเหมือนถูกละทิ้งและไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป 

ขอช่วยเตือนข้าพระองค์ว่าการฟ้ืนคืนพระชนม์น้ันเกิดขึ้นทีละขั้นตอน 

ขอช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าพระองค์น้ันเป็นผู้ร่วมสร้างชุมชนอัน

เป็นที่รัก ขอให้ข้าพระองค์มีพลังเตรียมพร้อมสำหรับการฟ้ืนคืน พระ

ชนม ์ไม่เพียงสำหรับตัวข้าพระองค์เอง แต่เพ่ือให้ทุกคนได้ประสบกับ

ชีวิตใหม่ อาเมน
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วันอาทิตย์ฟื้นคืนพระชนม์
12 เมษายน | เบทตานี แมคเคนน่ี ฟอกซ์

หลังวันสะบาโตตอนรุ่งสางวันต้นสัปดาห์มารีย์ชาวมักดาลากับมารีย์อีก

คนหน่ึงไปดูที่อุโมงค์ เกิดแผ่นดินไหวใหญ่เพราะทูตองค์หน่ึง ของ องค์

พระผู้เป็นเจ้าลงมาจากสวรรค์ กลิ้งหินออกจากปากอุโมงค์แล้วน่ังบน

หินน้ัน ลักษณะของทูตน้ันเหมือนแสงฟ้าแลบ เสื้อผ้าขาว เหมอืน หิมะ

ยามที่เฝ้าอยู่กลัวทูตน้ันจนตัวสั่นและเป็นเหมือนคนตาย ทูตน้ันกล่าว

แก่หญิงทั้งสองว่า “อย่ากลัวเลยเพราะเรารู้ว่าพวกเจ้ามาหา พระเยซูผู้

ถูกตรึงตายบนไม้กางเขน พระองค์ไม่ได้อยู่ที่น่ี พระองค์ทรงเป็นขึ้น

แล้วดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ มาดูที่ซึ่งเขาวางร่างของพระองค์ เถดิ แล้ว

รีบไปบอกเหล่าสาวกของพระองค์ว่า ‘พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตายแล้ว

และกำลังเสด็จไปกาลิลีล่วงหน้าพวกท่าน พวกท่านจะเห็น พระองค์ที่

น่ัน’ บัดน้ีเราไดบ้อกเจา้แลว้” หญิงน้ันก็ไปจากอุโมงค์โดยเร็ว พวกนาง

กลัวแต่ก็ดีใจยิ่งนักและวิ่งไปบอกเหล่าสาวกของพระองค์ ทันใดน้ันพระ

เยซูมาพบพวกเขาและตรัสทักทายพวกเขา พวกเขาก็เข้ามากอดพระ

บาทของพระองค์และกราบนมัสการพระองค์ แล้วพระเยซู ตรัสกับ

พวกเขาว่า “อย่ากลัวเลย จงไปบอกพวกพ่ีน้องของเราให้ไปยังกาลิลี

พวกเขาจะพบเราที่น่ัน” —มัทธิว 28:1-10

| เบทตานี แมคเคนน่ี ฟอกซ์

ตอนอยู่มัธยม ฉันบอกกับอนุศาสกในมหาวิทยาลัยว่าสักวัน

หน่ึงฉันอาจอยากเป็นศิษยาภิบาล เม่ือเราพบกันท่ีร้านกาแฟ

เพ่ือคุยเก่ียวกับ เร่ืองน้ี เธอแสดงให้ฉันเห็นทุกข้อในพระคัมภีร์

ท่ีบอกว่าผู้หญิงไม่ควรเป็นผู้นำในคริสตจักรและอธิบายว่ามัน

ไม่ใช่แผนการของพระเจ้า สำหรับฉันท่ีจะเป็นศิษยาภิบาล

ฉันเช่ือเธออยู่ระยะหน่ึง

เช่นเดียวกับพวกเราหลายคน ฉันได้รู้จักเร่ืองราวมากมาย

ของคนท่ีถูกทำให้รู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถเป็นผู้นำหรือ

เสียงของพวกเขาไม่สำคัญ ในชุมชนแห่งความเช่ือ แต่วันน้ี

เราเฉลิมฉลองช่วงเวลาสำคัญในความเช่ือของเรา �
ช่วงเวลาอันทรงพลังท่ีพระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนม์ ข้ึนมา

จากความตาย เป็นช่วงเวลาท่ีเชิญให้เราระลึกอีกคร้ังว่าเรามี

พระเจ้าท่ีแข็งแกร่งกว่าความตายและแม้กระท่ังทรงผู้ท่ีเป็น

ข้ึนมาจาก ความตายและมีชวิีตใหม่

และใครเป็นคนแรกท่ีคน้พบความจริงท่ีสัน่คลอน

ประวัติศาสตร์? ผู้หญิงสองคน พระเยซูยังคงเสริมกำลังคนท่ี

อาจมองไม่เห็นคุณค่าของ บริบทท่ีกว้างข้ึน ตอนน้ีเป็น

เคร่ืองหมายของชุมชนท่ีรัก � เม่ือข้อความท่ีทรงพลังได้

ถูกฝากมอบให้กับคนท่ีมักจะไม่ได้มีโอกาสได้แบกภาระส่ิงน้ัน

ฮาเลลูยาแด่พระเยซ!ู ช่างเป็นวันที่วิเศษมากที่ต้องจำไว้ว่าพระองค์ยัง

มีชีวิตอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลาย เตือนข้าพระองค์ถึงการ

ช่วยชีวิตของพระองค์ ปลดปล่อยอำนาจที่อยู่ในและรอบ ๆ ตัว

ข้าพระองค์และทั่วโลก ข้าพระองค์อธิษฐานอ้อนวอนให้ทุกคนที่

พระองค์ ทรงเรียกให้แบกภาระข่าวสารแห่งชีวิตน้ีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สำหรับผู้ที่ต่างเพศ เชื้อชาติ ความพิการ ระดับชั้นการศึกษา หรือ

เหตผุลอืน่ใด ทำใหพ้วกเขา ไม่สามารถแบกภาระข่าวสารของพระองค์

ได้ ให้ข้าพระองค์เป็นชุมชนที่พูดว่า "ใช่!" ต่อเสียงของพวกเขา โปรดให้

ข้าพระองค์ใส่ใจ ให้ข้าพระองค์หยุดการฝึกฝนและโครงสร้างที่ต้อง

ตาย ให้ข้าพระองค์ได้รับชีวิตใหม่ในฐานะชุมชนที่พระองค์ทรงรัก 

ข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูท่ีฟ้ืนคืน

พระชนม!์ อาเมน
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