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กลายเป็นชุมชน
เกี่ยวกับบทภาวนานี้

โดย ดอนน่า ฟริซเนค แจ๊คสัน
บทภาวนานีเ้ ป็นภาพสะท้อนของ
ชุมชนอันเป็นที่รักซึ่งประกอบไปด้วย
น้ำเสียงคำกล่าวของศาสนาจารย์ท่ี
ได้รบ
ั การสถาปนา 19 คน,
อนุศาสนาจารย์, ศิษยาภิบาลและ
ผูป
้ กครอง ชายและหญิงเหล่านี้ มีวิถี
ชีวิตที่แตกต่างกันและสังกัดอยู่ใน
ภาคแปซิฟกิ เพรสไบทีร่ี – ที่ซึ่ง “งาน
แม้นว่าจะเป็นเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
แห่งพระกิตติคุณมัทธิวบทที่ 25 กำลัง
เรามองข้ามวินัยส่วนตัวและมุ่งมั่นที่
ดำเนินไปเป็นเวลาหลายปี” ตามคำ
จะสร้างชุมชนอันเป็นที่รักที่หลังบ้าน ขณะที่การทำบทภาวนานี้ใกล้จะ
กล่าวของ ศาสนาจารย์ ไฮดี้ เวิรธ์ เตน
สำเร็จ ฉันก็นึกถึงความมุ่งมั่น
ของเราเอง - ชุมชนที่สะท้อนถึง
ความรักทีค่ รอบคลุมและเยียวยาที่ หลายๆอย่างของสมัชชาเพรสไบที แกมเบิ้ล ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
ศาสนกิจ เรือ่ งราวของพวกเขา - และ
พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างในขณะที่ เรียน (สหรัฐอเมริกา) คริสตจักร
แบบแผนวิธกี ารเขียน - แตกต่างกัน
หลายแห่งที่กำลังจะกลายเป็น
พระองค์ดำเนินไปยังไม้กางเขน
แต่พวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน:
คริสตจักรตามพระกิตติคุณมัทธิว
บทที่ 25 โดยการทำเช่นนี้ พวกเขา พวกเขาหลงใหลต่อความปรารถนาที่
“ ชุมชนอันเป็นที่รัก” ได้รับการ
ประกาศขึ้นเป็นเกียรติครั้งแรกโดย กำลังสร้างชุมชนอันเป็นที่รักที่รื้อ จะเห็นความรักของพระเจ้า
ครอบครองในหมูพ
่ วกเขา ในขณะที่
ถอนการเหยียดผิว กำจัดความ
นักปรัชญาชาวอเมริกน
ั โจเซยาห์
คุณมุ่งแสวงไปกับนักเขียนเหล่านี้มัน
ยากจนและฟืน
้ ฟูพน
ั ธกิจโดยการ
รอยซ์ อย่างไรก็ตามอาจารย์ ดร.
เป็นคำอธิษฐานของฉันที่จะให้มี
มาร์ตินลู เทอร์ คิง จูเนียร์ เป็นผูท
้ ำ ให้บริการผู้อื่นอย่างกล้าหาญ ฉัน
วิสัยทัศน์ว่าจะเป็นชุมชนที่รักได้
ต้องการรวบรวมคำพูดของพระ
"ชุมชนอันเป็นที่รัก" ให้เป็นที่นิยม
อย่างไร ซึง่ พระเจ้าทรงวางคุณไว้ใน
เยซูตามพระกิตติคุณมัทธิวบทที่
โดยใช้มันบ่อยครั้งในการกล่าว
ยามเช้าวันคืนพระชนม์น้ี
25 หลายวิธีที่มีชีวิตอยู่ และด้วย
สุนทรพจน์เพือ่ แสดงให้เห็น
อาณาจักรของพระเจ้าในฐานะญาติ เหตุนี้เองคือการสร้างชุมชนอัน
ดอนน่า ฟริซเนค แจ๊คสัน เป็นบรรณาธิการ
เป็นที่รัก
ผู้ใกล้ชิด
เทศกาลมุ่งสู่ธรรมมักจะเป็นเวลาที่
จะงดเว้นของที่ชอบหรือสิ่งที่
หมกมุน่ (ใครบางคนเอ่ยช็อคโกแลต
บ้าง?) หรือมีวินัยทางจิตวิญญาณ
เช่นการอดอาหารหรือการทำ
สมาธิ

ชุมชนอันเป็นที่รักของกษัตริย์ไม่ได้
เป็นวิมานในฝันที่ไกลเกินเอื้อม แต่
เป็นสังคมที่สามารถบรรลุได้บน
พื้นฐานของความยุติธรรมสำหรับ
ทุกคนและความรักที่ไม่มีการเห็น
แก่ตัวต่อกันและกัน สำหรับกษัตริย์
นัน
้ ชุมชนกลายเป็น "ที่รัก" เมื่อทุก
คนได้รับความต้องการขั้นพื้นฐาน
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อันเป็นที่รัก

บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรมทั้งเล่มนี้จะมีภาพศิลปะกระเบื้องยุคแรกที่แสดงถึงชีวิตของพระคริสต์ หินหรือแก้วแต่
ละชิ้นที่ใช้สร้างผลงานศิลปะจะเป็นเครื่องเตือนใจว่าการอยู่ร่วมกัน ในชุมชน ซึ่งที่ที่เราสร้างอาณาจักรที่สวยงาม
ของพระเจ้า จงใช้เวลาในการไตร่ตรองภาพแต่ละภาพให้วาดมโนภาพถึงสิ่งที่คุณสามารถเพิ่มเติมให้แก่ "ชุมชนอัน
เป็นที่รัก" นี่คือ, ภาพศิลปะกระเบื้องของพระคริสต์และอัครสาวกที่วิหารนักบุญอาควิลโิ น ในเมืองลอมบาร์ดี
ประเทศอิตาลี

บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020 นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้

วันพุธขี้เถ้า

วันพฤหัสบดีหลังจากวันพุธขี้เถ้า

“อย่างนี้ไม่ใช่หรือคือการถืออดอาหารที่เราเลือกไว้? คือการปลดโซ่ตรวน
แห่งความอยุติธรรมแก้สายรัดแอกปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ข่มเหงให้เป็นอิสระ
และหักแอกทุกอัน ไม่ใช่เป็นการแบ่งปันอาหารของเจ้าแก่ผู้หิวโหยและให้ที่
พักพิงแก่คนยากจนเร่ร่อนหรือ?ไม่ใช่การให้เสื้อผ้าแก่ผู้เปลือยกายที่เจ้าพบ
และช่วยเหลือเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าเองหรือ?- อิสยาห์ 58: 6–7

ข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ ต่อพระองค์เท่านั้นและทำสิ่งที่ชั่วร้ายนี้
ในสายพระเนตรของพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงชอบธรรมเมื่อพระองค์
ตรัส และกระจ่างแจ้งเมื่อพระองค์ทรงพิพากษา ดูเถิดข้าพระองค์ได้ถือ
กำเนิดมาในความชั่วช้า และมารดาของข้าพระองค์ได้ตั้งครรภ์ข้าพระองค์
ในความบาป ดูเถิดพระองค์ทรงประสงค์ความจริงส่วนภายในทั้งหลาย
และในส่วนที่ถูกซ่อนไว้พระองค์จะทำให้ข้าพระองค์รู้สติปัญญา - สดุดี
51:4–
51:4–6
51:4
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รู้หรือไม่ว่าเราเปราะบางแค่ไหน หากเราซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเอง
อย่างแท้จริงจะรู้ว่าการดำรงชีวิตอยู่ของเราช่างบอบบาง
เหลือเกิน หากการอดอาหารแสดงให้ฉน
ั เห็นว่านับไปอีกเพียง
ไม่กี่วันร่างกายของฉันจะหยุดทำงาน
ฉันอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่หากไม่ได้รับเงินค่าจ้างแค่
ครั้งเดียวก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยเลย ด้วยค่าใช้จ่ายที่สำหรับอยู่
อาศัยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและค่าจ้างมันย่ำต๊อกอยู่ที่เดิม มันอาจ
เป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่อยู่ในชุมชนของเราที่จะมีชีวิตรอดไป
วันๆ - ซึ่งหลายคนกลายเป็นเร่ร่อนไปในที่สุด จากการประชุม
ชาวบ้านเมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้เอ่ยถึงผู้คนจรจัดที่กำลังนอนหลับ
อยู่ในเต็นท์ใต้สะพานลอยใกล้เคียงในฐานะเพื่อนบ้านของฉัน
มีคนตะคอกกลับมา“พวกนั้นไม่ใช่เพื่อนบ้านของเราจริงๆ พวก
เขาไม่ได้มาจากเมืองของเรา” คำพูดที่คุ้นเคยจากพระกิตติคุณ
ลูกาก็สะท้อนเข้าในหูของฉันว่า “แล้วเพือ่ นบ้านของฉันคือใคร
ล่ะ?”
เมื่อเผชิญกับคำพูดของท่านอิสยาห์ ฉันก็รู้ว่าตนเองผิด จะนำ
คนจรจัดเข้ามาในบ้านของฉันหรือ? คงทำไม่ได้แน่ ฉันยุ่ง
เกินไปที่จะใช้ข้อแก้ตัวว่าเป็นการปกป้องเด็ก ลูกๆของฉันที่หัน
มาและอ้อนวอนขอเงินหนึง่ เหรียญดอลลาร์เพือ่ จะเอาไปให้
"เพื่อนบ้าน" ของเราที่นั่งอยู่ด้านนอกหน้าที่ทำการไปรษณีย์
ฉันเปราะบางแค่ไหนในความบาปทีม
่ ดื บอดของฉัน วันนี้เมื่อ
เราทำเครือ่ งหมายบนร่างกายของเราด้วยสัญลักษณ์ของ
ความเปราะบางด้วยเถ้าที่โดดเด่นและสีดำ ซึง่ อาจให้ดวงตา
ของเราเปิดกว้างให้เห็นรูปแบบใหม่เพื่อดูความเปราะบางที่อยู่
รอบๆตัวเรา
ข้าแต่พระเจ้า ในขณะที่ข้าพระองค์เริ่มการมุ่งแสวงในเทศกาลเข้าสู่
ธรรมนี้ โปรดแสดงให้ข้าพระองค์เห็นถึงจุดอ่อนว่าข้าพระองค์ตาบอด
โปรดสร้างพื้นที่ในใจให้บรรจุความรู้สึกอึดอัดและไม่แน่นอน โปรด
สำแดงก้าวเล็ก ๆ ที่จะนำทางข้าพระองค์ขณะที่ติดตามพระองค์ อาเมน

นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ บทภาวนา
ทภาวนาเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020
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การย้อนกลับไปอ่านพระธรรมสดุดี 51 เมื่อถึงเทศกาลมุ่งสู่
ธรรมแต่ละครั้งได้กลายเป็นประเพณีที่คุ้นเคยสำหรับฉัน จะ
มีคำใหม่ๆที่โดดเด่น ในแต่ละปีขณะที่ฉันเดินหน้าไปกับพระ
เยซู มันเคยให้ฉันไม่สบายใจเท่าไหร่ที่ผู้เขียนดูเหมือนจะหลง
ระเริงในความบาป ตอนนี้ฉันเริ่มเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่างกันที่น่าจะเป็นไปได้ บางทีคำพูดเหล่านี้จะเป็นเสียง
กระซิบ บางทีแผ่วเบาหมดแรงและแสร้งทำบางทีอาจเป็น
เรื่องจริงเมื่อทั้งสองฝ่ายรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น
เมื่อมีการชุมชนกันเพื่อรำลึกถึงชีวิตของ ดร. มาร์ตน
ิ ลูเธอร์
คิง จูเนียร์ ฉันมีโอกาสจรรโลงพระธรรมสดุดี 51 เยีย่ งใน
ฐานะคนทีเ่ ป็น "ชาวอเมริกน
ั ผิวขาว" ฉันสังเกตเห็นว่าตนเอง
ความปรารถนาทีจ่ ะกระโดดเข้าไปแก้ปญ
ั หา ในเขตพื้นที่ที่
ผู้คนประเภทอยู่ชายขอบได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับ
ความอยุติธรรม ความไม่สะดวกใจต่อสิทธิพิเศษของฉัน
หมายความว่าฉันต้องการพูดมากจริงๆ เพือ่ การวางกลยุทธ์
การแก้ปญ
ั หาหรือข้อกำหนดบัญญัติ
แต่พระเจ้าทรงปรารถนา “ความจริงในชีวติ จากภายใน” พระ
เจ้าทรงชักนำฉันให้รับฟังและนั่งอยู่กับความจริง ฉันมีอะไร
หลายอย่างที่ต้องเรียนรู้จากผู้นำในแอฟริกาใต้หลังจากการ
แบ่งแยกสีผวิ ล่มสลาย พวกเขาไม่ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการ
การสมานฉันท์ แต่เป็นคณะกรรมการแห่งความจริงและ
ความสมานฉันท์ เราไม่สามารถก้าวข้ามสิ่งที่เรายังไม่ได้รับรู้
ฉันต้องนั่งอยู่กับความจริงในชีวิตจากภายในและรับฟัง
ประสบการณ์ของผู้อื่น - และด้วยความอึดอัด - ปิดปากเงียบ
จากนัน
้ ฉันก็เปิดโอกาสให้พระเจ้า “[สอน] ฉันด้วยสติปญ
ั ญา
ในหัวใจทีซ่ อ่ นเร้นของฉัน”
องค์พระเยซูที่ทรงค่า โปรดสำแดงความจริงและทรงแนะแนวทางที่
ชาญฉลาดของพระองค์เพื่อชีวิตของข้าพระองค์ โปรดสำแดงช่วงเวลา
ที่ข้าพระองค์จะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และโปรดประทานหู
แห่งการได้ยินแก่ข้าพระองค์ อาเมน
ศิลปะกระเบื้องภาพของพระเยซูทรงเรียกเหล่าสาวก ที่มหาวิหาร
เซนต์ปเี ตอร์ กรุงโรม ท่านถูกทรงเรียกอย่างไรเพื่อติดตามพระเยซู
คริสต์ในเทศกาลมุ่งสู่ธรรมนี้?

วันศุกร์หลังจากวันพุธขี้เถ้า
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ส่วนร่วมในเหตุการณ์กบ
ั โยนาห์ ในฐานะแม่ของลูกทียังเล็กอยู่
จะทำอะไรตามทีก่ ำหนดก็ไม่งา่ ยเลย รวมทั้งการจราจรอันขึ้นชื่อ
ของลอสแองเจลิส สามารถทำให้ฉันหัวเสียได้ง่ายถ้าไม่
ระมัดระวัง
สิ่งที่น่าขายหน้า ในการศึกษาตอนนีน
้ กั เรียนพระคริสตธรรมทีจ่ ะ
เทศนาเรือ่ งชาวสะมาเรียใจดี จะพบว่ามีโอกาสน้อยมากทีเ่ ขาจะ
หยุดระหว่างทางเพื่อช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยาก ถ้าพวกเขาคิดว่า
พวกเขาจะสาย มากกว่าทีจ่ ะคิดว่าพวกเขามีเวลามาก ถึงแม้ว่า
ปากและใจเราจะตรงกัน เราเองก็ยงั มีความหวัน
่ ไหวอดไม่ได้ทจ่ี ะ
ข้ามไปอีกด้านหนึง่ ของถนนหากเราทำบาปโดยมีความเครียด

คุณเคยเป็นอย่างนี้มาก่อน – ปวดเท้า กระเพาะดังโครกคราก
เหงื่อแตกและรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าสาหัสที่มาถึงคุณ หอบของ
พะรุงพะรังเต็มแขนของคุณหรือคุณพยายามทำอะไรหลายๆ
เมื่อฉันอ่านความโกรธของโยนาห์ที่ทำให้ร่มเงาหายไปจากต้นไม้
อย่างพร้อมกัน แล้วก็มีเรื่องที่เหมือนว่าเล็กน้อยเกิดขึ้น – คุณทำ
อะไรซักอย่างหล่น บางคนพูดอะไรซักอย่างที่จะทำให้คุณหัวเสีย - ฉันถูกเตือนให้อยู่ในขณะนี้เพื่อให้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ร่างกายของฉันเพือ่ แสดงความกังวลในมุมมองทีเ่ หมาะสมและ
และดูเหมือนว่าทัง้ โลกรอบตัวกำลังพังทลายลงมาทับคุณ
ก้าวไปข้างหน้าในทิศทางที่ถูกต้อง จากนั้นฉันจะชื่นชมยินดีต่อ
เมืองนีนาเวห์หรือหยุดเพื่อช่วยเพื่อนบ้านในยามต้องการ
โยนาห์มรี ายการยาวเหยียดของเขาเอง เขาผ่านวันที่ทรหด
แม้แต่ช่วงเวลาหนึ่งที่จะได้พักสบายๆจากร่มเงาไม้ก็ถูกชิงเอาไป
ข้าแต่พระเจ้าของทุกสรรพสิ่ง, พระองค์ทรงเรียกข้าพระองค์ให้อยู่ในความ
เสีย และดูเหมือนว่าโลกของเขากำลังจะสิน
้ สุดลง แม้ว่าพระเจ้า สว่างแห่งชีวิตของพระองค์ เมื่อดูเหมือนว่าโลกที่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์
ทรงชี้ให้เห็นว่าความโกรธของเขาเกี่ยวกับความรู้สึกไม่
กำลังถล่ม โปรดให้ข้าพระองค์ยืนมั่นในแสงสว่างของพระองค์ โปรดช่วยให้
สะดวกสบายของเขานัน
้ มีนำ้ หนักมากกว่าความกังวลของเขาทีม
่ ี ข้าพระองค์สูดเอาพระวิญญาณของพระองค์ในช่วงเวลาและติดตามวิถีของ
พระคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ อาเมน
ต่อเมืองนีนาเวห์ทั้งเมือง ฉันยอมรับว่าฉันเองเหมือนกับมี
บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020 นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้
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พระเจ้าแห่งความเมตตา, โปรดช่วยข้าพระองค์ให้เห็นสิ่งที่พระองค์
ทอดพระเนตรเห็นเพื่อที่ข้าพระองค์จะได้ทำพันธกิจต่อผู้ที่ถูก
พันธนาการและตัดขาดจากชุมชนอันเป็นที่รัก อาเมน

วันอาทิตย์แรกในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม

วันจันทร์แรกในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม

1 มีนาคม | พอล แคง

2 มีนาคม | ไมค์ มอร์แกน

หากเจ้าทำสิ่งที่ถูกที่ควร เจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือ? แต่หากเจ้า
ไม่ทำสิ่งที่ถูกต้อง บาปก็หมอบอยู่ที่ประตูคอยเล่นงานเจ้า แต่เจ้า
จะต้องชนะบาปให้ได้” - ปฐมกาล 4: 7

“เราควรทำอย่างไรเพือ่ ป้องกันความรุนแรงของอาวุธปืน?”
ศิษยาภิบาลถามที่ประชุม
มีคนพูดว่า “ ยกเลิกบทแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่สอง” อีกคน
ตอบว่า “นัน
่ เป็นไปไม่ได้ ไม่มีใครหยุดยั้งกลุ่มที่วิ่งเต้นผู้นิยม
ใช้ปน
ื ได้”
ในขณะที่การถกเถียงเกิดขึ้นผู้สูงอายุคนหนึ่งได้ยืนขึ้นและ
พูดว่า
“ทำไมเราไม่ใช้เวลาฟังพระเจ้า?”
ในปฐมกาลพระเจ้าบอกคาอิน“ ถ้าเจ้าทำสิ่งที่ถูกที่ควร เจ้าก็
จะเป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือ” ในบริบทนีก้ าร “ทำถูกทำควร”
ไม่ได้หมายความว่าทำความดี มันหมายถึงการหันหลังกลับ
และให้ความสำคัญกับพระเจ้ามากขึ้น
คาอินล้มเหลวในการหันไปหาพระเจ้าอย่างเต็มตัว เขาปล่อย
ให้ความปรารถนาความโกรธและความอิจฉาของเขานำไปสู่
การฆ่าอาเบลน้องชายของเขา พระเจ้าทรงเตือนคาอิน
เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเขาล้มเหลวในการระงับความโกรธ
ของเขา แต่คาอินไม่ฟังเลย
เราเชื่อว่าเราอยู่ที่นี่บนโลกเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระ
เจ้า – ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็น
อย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลก เราต้องมุ่งจุดสนใจ
ไปที่สิ่งที่พระเจ้าทำมากกว่าใช้เวลาถกเถียงและโต้เถียงกัน
พระเจ้าทรงทำงานอยูแ
่ ล้ว ให้เราหันมาสนใจพระเจ้า มา
วางใจว่าพระเจ้าในวิถท
ี างลึกลับของพระเจ้า จะทรงใช้คนที่
สวมเสื้อยืดสีส้มเพื่อต่อต้านความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืน
ข้าแต่พระเจ้าขอโปรดหนุนใจให้คริสตจักรของเราให้จดจ่อกับสิ่งที่
พระองค์ทรงกระทำ ให้ฤทธิ์อำนาจแก่ข้าพระองค์มากขึ้นเพื่อข้า
พระองค์จะสามารถทำตามพระประสงค์ของพระองค์ได้ อาเมน

ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งฟีลิปว่า “จงลงใต้
“
ไปยังถนนที่เรียกว่า
ทางกันดารซึ่งเชื่อมระหว่างกรุงเยรูซาเล็มกับเมืองกาซา
งกาซา” ดังนั้นฟีลิปก็ออก
เดินทางไป ในระหว่างทางเขาพบขันทีชาวเอธิโอเปีย เป็นขุนนางคนสำคัญ
ดูแลคลังทรัพย์ของพระนางคานดาสีราชินีแห่งเอธิโอเปีย ขันทีผู้นี้ได้มา
นมัสการที่เยรูซาเล็ม ระหว่างเดินทางกลับบ้านเขานั่งอ่านหนังสือผู้เผยพระ
วจนะอิสยาห์อยู่ในรถม้า พระวิญญาณตรัสบอก
บอกฟี
ฟีลิปว่า “จงเข้
“
าไปใกล้ๆ รถม้า
นั้นเถิด”แล้วฟีลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้รถนั้น เขาได้ยินเสียงคนอ่านหนังสือผู้เผย
พระวจนะอิสยาห์ก็ถามว่า “ท่านเข้าใจสิ่งที่ท่านอ่านหรือ?” แล้วฟีลิปจึงเริ่ม
จากข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นและเล่าถึงข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูให้เขาฟัง
ขณะเดินทางไปตามถนน พวกเขามาพบแอ่งน้ำ ขันทีจึงเอ่ยว่า “ดูเถิด ที่นี่มีน้ำ
มีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมาเล่า?” และเขาสั่งให้หยุดรถ จากนั้นฟี
ลิปกับขันทีก็ลงไปในน้ำและฟีลิปให้ขันทีรับบัพติศมา - กิจการของอัครทูต
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ขันทีแม้ว่าจะได้รับการเคารพยกย่องอย่างสูงในแวดวงผู้ที่มี
อิทธิพล แต่ก็ถือว่าเป็น "คนนอก" ซึ่งไม่รวมอยู่ในวัฒนธรรม
ศาสนาปัจจุบันและถูกห้ามมิให้มีการนมัสการร่วมกับคนใน
ชุมชน ฉันได้ยินถึงความเจ็บปวดของเขาขณะที่เขาถามว่า "ฉัน
จะทำได้อย่างไรถ้าไม่มีใครเต็มใจที่จะแนะแนวทางแก่ฉัน? อะไร
ที่จะขวางกั้นที่จะไม่ให้ฉันรับบัพติสมา?”
เขาฟังดูเหมือนคนที่เคยเผชิญหน้ากับชุมชนที่ไม่เต็มใจรับเขา
และป้องกันไม่ให้เขาติดต่อกับพระเจ้า น่าเสียดายที่
ประสบการณ์ของชายคนนีม
้ คี วามคล้ายคลึงกับหลายๆคนใน
วัฒนธรรมของเราทุกวันนี้
ข่าวดีก็คือเรารับใช้พระเจ้า ซึง่ พระองค์เต็มพระทัยทีจ่ ะทำลาย
ทุกสิง่ กีดขวางและทำลายกำแพงทัง้ หมดเพือ่ ตามหาของของ
พระองค์เอง การแสวงหาและการรวบรวมอย่างไม่หยุดยัง้ ครัง้
หนึ่งของผู้ที่ถูกปฏิเสธได้สร้างภาพที่สวยงามว่าเราจะ
ตอบสนองอย่างไรในฐานะชุมชนอันเป็นทีร่ กั ของพระเจ้า
ในทำนองเดียวกับที่ฟิลิปได้รับคำสั่งให้ “ลุกขึ้น…ข้ามฟาก…
และเข้าร่วม” ฉันสงสัยว่าผู้ใดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเชื้อ
เชิญเราให้ติดตามในเทศกาลมุ่งสู่ธรรมนี้ เรามีความกล้าหาญ
พอที่จะเข้าไปในชีวิตของคนที่เราถือว่าเป็นคนแปลกหน้าหรือ
เปล่า? ไม่ว่าคุณจะนับว่าเป็นฟิลิปหรือขันที (หรือใครบางคน
กึง่ กลางระหว่างสองคนนัน
้ ) ข่าวดีก็คือว่า พระเจ้าเห็นว่าเราทุก
คนเป็นสมาชิกที่สำคัญของชุมชนที่รัก
พระเจ้าแห่งการแสวงหา, โดยพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทำให้
ข้าพระองค์กล้าที่จะพูดว่า “ใช่” ต่อคนแปลกหน้า คนประเภทชายขอบ, ที่ถูก
ปฏิเสธและอ่อนแอในหมู่พวกข้าพระองค์ โปรดเติมข้าพระองค์ให้เต็มด้วย
พระคุณของพระองค์เพื่อให้ข้าพระองค์ได้มีส่วนในชีวิตของกันและกันด้วย
ความหวัง ขอให้ความจริงของความรักของพระองค์ที่พบในพระเยซูคริสต์ยังคง
นำทางและสร้างชุมชนที่พระองค์ทรงรัก อาเมน

บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020 นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้

วันอังคารแรกในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
3 มีนาคม | ไมค์ มอร์แกน

จงรักกันฉันพี่น้อง จงให้เกียรติกันและกันโดยถือว่าผู้อื่นดีกว่า
ตน อย่าขาดความกระตือรือร้น แต่จงรักษาความร้อนรนฝ่ายจิต
วิญญาณของท่านไว้และรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีใน
ความหวัง อดทนต่อความทุกข์ยากและสัตย์ซื่อในการอธิษฐาน จง
แบ่งปันแก่ประชากรของพระเจ้าที่ขาดแคลน จงสำแดงน้ำใจรับรอง
แขก โรม 12:10
12:1012:10-13

ในฐานะทีเ่ ป็นคนอเมริกน
ั พวกเราหลายคนเสพเอา
ความโกรธ, ดูหมิ่น, กลัว, รับใช้ตัวเอง, หาผลสำเร็จโดย
ทางลัด, รักษาความเป็นอิสระและขยายความเป็น
ปรปักษ์สำหรับคนแปลกหน้า ใช่คุณอ่านถูกต้องแล้ว ปรปักษ์สำหรับคนแปลกหน้า ไม่เชื่อฉันเหรอ? คุณไม่ได้
เปิดดูข่าวสื่อเครือข่ายสังคมของคุณวันนี้หรือ?
ในฐานะที่เป็นคริสตจักรเรามีโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการ
เป็นแบบอย่างให้กับวัฒนธรรมของเราว่าจะอยู่ร่วมกัน
อย่างไรในชุมชนที่ยึดกันด้วยความรักเกียรติศักดิ์ศรี
ความรักการบริการความหวังความอดทนความอุตสาหะ
และการต้อนรับแขก
“ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่” เป็นคำทีด่ ใี นการบำเพ็ญภาวนา
ในช่วงเทศกาลมุ่งสู่ธรรม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำให้มี
ที่ว่างสำหรับผู้อื่นและต้อนรับด้วยแขนที่เปิดอ้า ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กล่าวว่า “มีที่ว่างสำหรับคนอื่นเสมอ”
และ “ทุกคนควรได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและมี
คุณค่า” ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตามแบบคริสเตียนแสดง
ให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนที่ดูเหมือน
แตกต่างจากเรา ในฐานะชุมชนทีร่ กั ของพระเจ้า เราได้
รวบรวมชีวิตแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในเทศกาลมุง่ สู่
ธรรมเราอาจเป็นชุมชนที่ทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่กับบ้าน
เมื่ออยู่ในท่ามกลางพวกเรา
ข้าแต่พระเจ้าแห่งการเชื้อเชิญ, พระองค์ทรงกระทำมากขนาดนั้นเพื่อ
ต้อนรับข้าพระองค์ พระองค์ทรงเชิญข้าพระองค์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคน
แปลกหน้า ทรงทำให้เป็นบ้านของข้าพระองค์ในพระองค์ ทรงเสริมกำลังให้
ข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของข้าพระองค์ เพือ่ รวบรวม
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบเดียวกันนี้ให้กับผู้ที่ข้าพระองค์พบในเทศกาลมุ่งสู่
ธรรม ข้าแต่พระเยซู, ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อพระสิริของพระองค์ อาเมน

นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ บทภาวนา
ทภาวนาเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020

วันพุธแรกในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
4 มีนาคม |เอลิซาเบธ กิบบ์ เซห์นเดอร์

ไม่มียิวหรือกรีก ทาสหรือไท ชายหรือหญิง เพราะพวกท่านทั้งปวง
เป็นหนึง่ เดียวในพระเยซูคริสต์ กาลาเทีย 3:28

ฉันรับใช้เป็นอนุศาสกในโรงพยาบาล "เพื่อคน
อนาถา" ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ที่ใครๆก็ได้รับการ
รักษาหมดแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีประกันหรือเงินจ่ายก็
ตาม เมื่อฉันไปเยี่ยมผู้ป่วยหลังประตูหมายเลข 1 ฉัน
ไม่ทราบล่วงหน้าว่าเป็นใคร - พวกเขาอาจประสบ
ปัญหาเป็นคนเร่รอ่ นจรจัดและป่วยหนักหรือบางที
พวกเขาอาจจะขับรถพอร์ชไปเสยไหล่ทางของทาง
ด่วนและพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจาก
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สิ่งที่ฉันรู้ก็คือพวกเขาเป็นพี่
น้องในครอบครัวมนุษย์ชาติ
กว่าที่ฉันจะได้เห็นผู้คนเหล่านี้ พวกเขาถูกทำความ
สะอาดเรียบร้อยแล้ว สวมเสือ้ คลุมสีเทาของ
โรงพยาบาลและสายรัดข้อมือพลาสติกสีขาว ไม่มี
เครื่องประดับ ไม่มีนาฬิกา ไม่มีการแต่งหน้า ไม่มกี าร
ชาร์ทโทรศัพท์มือถือ - แทบไม่เหลือร่องรอยใน
สถานะทางสังคมหรือมีเงินมากน้อยเท่าไหร่ในบัญชี
ธนาคารของพวกเขา ฉันเปิดประตูและเห็นหัวที่ยุ่ง
เหยิงของพวกเขาโผล่ออกมาจากผ้าปูทน
่ี อนสีครีม
ผู้ป่วยที่อ่อนแอเหล่านี้ยินดีต้อนรับฉันและสอนฉัน
เกี่ยวกับความหมายของชุมชนอันเป็นที่รักในขณะที่
พวกเขาเล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับการบาดเจ็บและความ
เมตตาและพระคุณของพระเจ้า พวกเขาปรับทุกข์กับ
ฉันถึงความสงสัยความหวังและบ่อยครัง้ ทีถ่ งึ ความ
เชื่อในพระเจ้า
การแบ่งชนชั้นที่ผิด ๆ ของสถานะทางสังคมและ
ความมั่งคั่งมลายไปขณะที่เราตระหนักถึงการ
เผชิญหน้ากับความเป็นความตาย และฉันพบว่าคำ
อธิษฐานของพวกเขาคล้ายกันมาก: เพื่อปลอดภัย ที่
อยูท
่ ส่ี ะอาด มีชีวิตอยู่ด้วยความมุ่งมั่นใหม่ในใช้เวลา
กับลูก ๆ หรือขอบคุณทีพ
่ ระเจ้าเมตตาพวกเขาจะมี
ชีวิตอยู่เพื่อจะได้เห็นอีกวันใหม่
ข้าแต่พระเจ้า, โปรดเปิดตาของข้าพระองค์เพื่อให้ข้าพระองค์สามารถ
รับรู้พี่น้องของข้าพระองค์ในครอบครัวแห่งมนุษยชาติ ข้าพระองค์
อธิษฐานขอให้พระองค์เปิดใจรับเรื่องราวของพวกเขาและข้าพระองค์
อาจมีชีวิตที่หยั่งลึกในความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์และโลก
ใบนี้ อาเมน

พระเยซูทรงกระทำการอัศจรรย์ครั้งแรกโดยเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้า
องุ่น ภาพศิลปะกระเบือ้ งที่วิหารโครา เมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี
ท่านจะช่วยได้อย่างไร เมื่อชุมชนต้องการความช่วยเหลือ?

วันพฤหัสบดีแรกในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
5 มีนาคม |เอลิซาเบธ กิบบ์ เซห์นเดอร์

ในทำนองเดียวกันพระวิญญาณทรงช่วยเราในยามเราอ่อนแอ เราไม่รู้
ว่าเราควรอธิษฐานขอสิ่งใด แต่พระวิญญาณเองทรงอธิษฐานวิงวอน
แทนเราด้วยการคร่ำครวญที่ไม่อาจหาถ้อยคำใดมาบรรยาย โรม 8:26

เมื่อบ็อบเข้ามาในตรวจโรคของคลินกิ มะเร็ง ซึ่งทุกคนที่อยู่กับเขา
ที่นั่นก็พลอยเจ็บปวดไปด้วย เขาขยับตัวอย่างไม่สบายนักบนเก้าอี้
นัง่ ของเขา เหมือนพยายามเอนตัวเพือ่ ให้เนือ้ งอกก้อนโตออกห่าง
จากตับของเขา คำพูดของเขาออกมาเป็นห้วนสัน
้ ๆ เพราะถูก
กดดันจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ฉันพบว่าตัวเองกลั้นหายใจขณะที่ฟัง พยายามประคองตัวต้าน
ความเจ็บปวดเต็มทีข่ องเขา เขาทบทวนระบบการใช้ยาแก้ปวดกับ
หมอ ซึ่งพวกเขาเห็นด้วยที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง แต่
เป็นที่ชัดเจนว่าความเจ็บปวดที่สม่ำเสมอคงเป็นเรื่องปกติของเขา
ฉันจะไม่โกหกหรอก - มันช่างน่าเวทนาที่จะอยู่ต่อหน้าเขา มันยาก
ที่จะอยู่ใกล้ความทุกข์ทรมานที่ติดแน่นของเขาและไม่สามารถขจัด
มันออกไปได้

เขาไม่ได้บอกครอบครัวเกีย่ วกับความเจ็บป่วยของเขา
“บ๊อบอะไรสำคัญที่สุดสำหรับคุณตอนนี้” หมอถาม
เขาเงียบลง เราก็คอยฟังอยู่.
“ผมไม่ได้เห็นแม่ของฉันมาตั้ง 28 ปีแล้ว” บ๊อบพูดพร้อมกับ
คร่ำครวญตามด้วยการถอนหายใจลึกเกินทีจ่ ะพรรณนาเป็น
คำพูดและน้ำตาไหลลงมาที่แก้มที่มีรอยย่นของเขา “ผม
อยากเห็นเธอก่อนทีพ
่ ระเจ้าจะพาผมไป”
อย่างไรก็ตาม, เสียงถอนหายใจและน้ำตาของบ๊อบ แผ่ความ
เจ็บปวดของเขาไปทัง้ ห้อง ขณะที่เราเป็นพยานถึงความทุกข์
ของเขานั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เข้ามาและเริ่มงานเพื่อ
สมานพวกเราเข้าด้วยกันเป็นสิ่งที่ปลอบประโลมฝ่ายเนื้อ
หนังต่อพระพักตร์ของพระเจ้า

ข้าแต่พระเจ้า, ข้าพระองค์อธิษฐานอ้อนวอนขอให้พระองค์เทการ
รักษาให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวมนุษย์ทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่าง
บ๊อบถามหมอเพื่อยืนยันสิ่งที่ร่างกายพยายามบอกเขาว่า ยังมีการ ยิ่งคนที่ข้าพระองค์ใส่ชื่อไว้ในหัวใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอให้
ฉายแสงอีกรอบซึ่งรักษามะเร็งไม่ได้ผล เนื้อร้ายนั้นกำลัง
พระองค์เสด็จเข้ามาและทรงนำการเยียวยารักษาที่พระองค์ทรงมี
แพร่กระจายไปและไม่สามารถรักษาได้ เขากระพริบตาและเม้ม ให้แก่ข้าพระองค์ – ทั้งร่างกาย อารมณ์และจิตวิญญาณ ให้การดีซึ่ง
ปากพร้อมกัน เขารูว้ า่ วันเวลาของเขาใกล้เขามาทุกนาที แต่เขา
พระองค์ทรงเริ่มไว้นั้นสำเร็จในข้าพระองค์ อาเมน

จำเป็นต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้

บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020 นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้

วันศุกร์แ
แรกในเทศกาลมุ
แรก
รกในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
6 มีนาคม |เอลิซาเบธ กิบบ์ เซห์นเดอร์

แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “พระคุณของเราเพียงพอสำหรับเจ้า
เพื่อว่าฤทธิ์อำนาจของเราจะได้ปรากฏเต็มที่ในความอ่อนแอ” ฉะนั้น
ข้าพเจ้าจึงอวดความอ่อนแอของตนด้วยความยินดี เพื่อฤทธิ์อำนาจ
ของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า 2 โครินธ์ 12:9

พยาบาลคนต่อไปพยายามอย่างดีทส่ี ดุ ทีจ่ ะหาเส้นเลือด
เจมส์จอ้ งสายตาของเขาบนใบหน้าของฉันและหนานิว่
แต่ละครั้งเมื่อถูกเข็มทิ่ม แต่เขาไม่ได้พูดอะไรกับเธอสัก
คำ พยาบาลคนนั้นก็เรียกหาผู้ช่วยสำรองอีกคน
พยาบาลคนทีส่ ามมาและฉันสังเกตเห็นมือเธอ
สั่นสะเทือนขณะที่เธอค้นหาเส้นเลือด ตอนนัน
้ เองที่
เจมส์หยุดการสนทนาของเราชัว่ คราว เขาหันหน้าไปทาง
พยาบาลและยิม
้ แย้ม “เธอทำได้แล้วนี่” รอยยิ้มท่วม
ใบหน้าของพยาบาลและเธอก็ตดิ เทปเข็มฉีดยาอันใหม่
เข้าแทนที่ เจมส์หลิ่วตาให้เธอ “ผมบอกแล้ว ว่าเธอทำ
ได้!”

เจมส์เป็นคนไข้ที่ซับซ้อนและมีเสน่ห์ คำเล่าลือบน
ท้องถนนก็คือเขากำลังจะตายและมีอดีตที่ยาวเหยียด
เต็มไปด้วยภรรยาเก่า คนรักเก่า เด็ก ๆ ที่ทำให้เหิน
ห่างและเพื่อนที่หลงหายมานานก็ได้ปรากฏตัวที่ข้าง
เตียงโรงพยาบาลของเขา เขาทักทายทุกคนด้วยความ เป็นไปได้อย่างไรที่คนที่ทนทุกข์ทรมานมากสามารถมอบ
อ่อนโยนและด้วยกันพวกเขาหัวเราะกับรูปภาพเก่าๆ พระคุณแก่คนอื่นแม้ในยามที่มีความทุกข์มากขึ้น? ฉันไม่
และร้องเพลงที่จำได้กระท่อนกระแท่น จนกระทั่งเมื่อ
รู้วา่ เจมส์ทำได้อย่างไร ฉันคิดว่าฉันต้องเตรียมตัวเตรียม
ไม่นานมานีเ้ ขาได้ไปตัง้ เต็นท์บนชายหาด
ใจให้พร้อมก่อนที่ฉันจะเข้ามาในห้องของเขา แต่เจมส์ได้
สอนฉั
นถึงความสมบูรณ์แบบและอิสรภาพจากความ
“ผมชอบดูท้องฟ้าขณะที่มันเต็มไปด้วยแสงแรกของ
เจ็บปวดชั่วแล่นหนึ่ง เขาสอนฉันว่าเมื่อเราอยู่ในช่วงชีวิต
ดวงอาทิตย์ อยู่ที่นี่มันทรมาน” เขาบอกฉัน, ขณะทีเ่ รา ที
่ยุ่งเหยิง – ในสภาพทีเ่ ลอะเทอะ บิดเบีย้ วและเจ็บปวด
พูดถึงความหมายที่เขาจะต้องจบชีวิตของเขา
- หากเราสามารถตอบสนองต่อความเจ็บปวดด้วย
เขาทำหน้านิว่ เพราะเข็มของพยาบาลพลาดเส้นเลือด พระคุณเราจะพบว่าตัวเองอยู่ในใจของชุมชนที่รักของ
ของเขาเป็นครั้งที่ห้า ตอนนี้เขามีแต่หนังหุ้มกระดูกที่มี พระเจ้า
รอยสัก พยาบาลเรียกหาผูช้ ว่ ยสำรองและเขาขอให้
ข้าแต่พระเจ้า, ข้าพระองค์ขอให้พระองค์ยกความเจ็บปวดจากผู้ที่ทุกข์
ฉันอยู่ต่อ -“เรามาพูดถึงชายหาดกันเถอะ; วันนี้จะไม่ ทรมานในวันนี้ ให้ความแข็งแกร่งแก่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ตอ้ งมอบให้
พระคุณต่อบุคคลที่ข้าพระองค์พบเห็น ขอให้ข้าพระองค์อยูใ่ นชุมชนอันเป็น
พูดเรือ่ งความตายอีกต่อไป”
ที่รักที่พระองค์กำลังสร้างขึ้นท่ามกลางความทุกข์และความสุข ความ
นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ บทภาวนา
บทภาวนาเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020

เจ็บป่วยและการเยียวยา ความตายและการมีชีวิตอยู่ อาเมน

วันเสาร์แรกในเทศกาลมุ
ในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม

วันอาทิตย์ที่สองในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม

7 มีนาคม | โจชั
โจ ว ยี

8 มีนาคม | จาโคบา เวอร์มาค

แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “พระคุณของเราเพียงพอสำหรับเจ้า เพื่อว่าฤทธิ์
อำนาจของเราจะได้ปรากฏเต็มทีใ่ นความอ่อนแอ” ฉะนัน้ ข้าพเจ้าจึงอวดความ
อ่อนแอของตนด้วยความยินดี เพื่อฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า
ลูกา 12:13-15

เราได้รับการสอนตั้งแต่เด็ก ๆ เพื่อแบ่งปันและ “เล่นด้วยกัน
ดีๆ” กับเด็กคนอื่น ๆ เหตุใดการแบ่งปันและการใส่ใจจึงดู
เหมือนเป็นแนวคิดที่ยากเช่นนี้เมื่อเราโตขึ้น?
ส่วนหนึง่ อาจเป็นเพราะข้อความทีเ่ ตือนให้เรากลัวและ
ระมัดระวังผู้อื่น การแสดงออกเช่น “พวกเรากับพวกเขา”
“นำหน้าในการแข่งขันจะด้วยวิธีใดก็ได้” หรือคำเตือนเช่น
“ต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเอง” และ “ทำให้บัญชี
เกษียณอายุของคุณให้มากขึ้นโดยทุ่มเททุกอย่าง” เพียงแต่
ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่เห็นแก่ตัวที่แพร่หลายไปทั่วสังคมของ
เรา
เรามักจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างคลังสินค้าที่ใหญ่กว่าและดีกว่า
เพื่อเก็บทรัพย์สินที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึง่ เราเพิกเฉยและ
ลืมการถูกทรงเรียกของเราในฐานะผู้มีความเชื่อที่จะแบ่งปัน
ให้ผู้อื่น พระคัมภีร์มีความชัดเจนว่าเราควรแบ่งปันสิ่งที่เรามี
กับผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ยังกึ่งๆกลาง คนยากจน
และคนที่ด้อยสิทธิ์ เราได้รับการทรงเรียกให้ปฏิบัติด้วย
พระคุณและความเมตตาและสวมเสือ้ ผ้าแห่งความชอบ
ธรรมเติมเต็มชีวิตของเราด้วยการให้อภัยความยุติธรรม
ความเมตตาและความรัก เมือ่ เรารวบรวมความเอือ้ อาทร
ความเคารพและการยอมรับเราจะหลีกเลีย่ งการสร้างฉาง
ข้าวที่ใหญ่ขึ้นเพื่อตัวเราเองและเราจะสร้างชุมชนที่รักที่
ต้อนรับทุกคนอย่างแท้จริง
พระเจ้าผู้มอบชีวิต ด้วยความกตัญญูข้าพระองค์รับทราบการจัดเตรียมและ
พรของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ โปรดช่วยข้าพระองค์ให้หันมาหา
พระองค์ด้วยความถ่อมใจและความเกรงขาม ขณะที่ข้าพระองค์ค้นพบวิธี
ใหม่ในการสัมผัสกับการปรากฏขององค์พระวิญญาณที่ทรงทำงานในโลก
โปรดให้ข้าพระองค์เป็นชุมชนที่รักที่อุดมไปด้วยความรักและความเมตตาใน
ทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำและพูดโดยผ่านพระคุณและความเมตตาอย่างต่อเนื่อง
ของพระองค์ อาเมน

จากนั้นพระเยซูตรัสกับผู้ที่ทูลเชิญพระองค์ว่า “เมื่อท่านจะจัดเลี้ยงมื้อกลางวัน
หรือมื้อค่ำ อย่าเชิญมิตรสหาย ญาติ พี่น้องหรือเพื่อนบ้านที่ร่ำรวย ถ้าท่านทำ
อย่างนั้น พวกเขาอาจจะเชิญท่านกลับคืนบ้าง เป็นอันว่าท่านได้รบั การตอบแทน
แล้ว แต่เมื่อท่านจัดงานเลี้ยง จงเชิญคนจน คนพิการ คนง่อยและคนตาบอด
ลูกา 14:13-14

“มังสวิรัตินะ? คุณแน่ใจหรือว่าเป็นมังสวิรัติ?” เขาถาม “ใช่
แล้ว ดไวต์ มังสวิรัติ” ฉันตอบขณะเดียวกันที่ฉันยื่น “ถุงยัง
ชีพ” มังสวิรัติให้เขา
เราไม่เรียกถุงที่เราแจกตอนเช้าวันจันทร์ที่โรงทานว่า “ถุงผู้ไร้
ที่อยู่” เราเรียกมันว่า “ถุงยังชีพ” เรื่องภาษานี่สำคัญมาก
ดไวต์อาจเรียกถนนกลว่าเป็นบ้าน คนส่วนใหญ่อาจปฏิบัติต่อ
เขาเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและบางครั้งก็กลัวเขา
เมื่อเขามีพฤติกรรมที่ผิดปกติ แต่เขาสมควรได้รับศักดิ์ศรีและ
เขาพบว่าเขามีสิทธิ์ที่จะขอ“ถุงยังชีพ” เป็นมังสวิรัติ จากโรง
ทาน
เมื่อเราออกไปข้างนอกในบริเวณใกล้เคียงและรู้จักผู้รับของ
จากโรงทานของเราเช่นเดียวกับ ดไวต์ เราจะทักทายพวกเขา
ด้วยการเอ่ยชือ่ และพวกเขาทักทายเรา เราทุกคนเป็นเสมือน
เพื่อนบ้านกัน และความชื่นชมยินดีบังเกิดเมื่อศิษยาภิบาล
ต้อนรับคุณด้วยการทักทายเสียงดังหยุดและพูดคุยกัน บท
สนทนาสัน
้ ๆ บ่งบอกความหมายว่า “ฉันเป็นคนสำคัญ ฉันถูก
เห็นแล้ว ฉันมีค่ามากกว่าพฤติการณ์ของฉัน ฉันเป็นบุคคล”
ศักดิ์ศรีคือสิทธิเสรีภาพที่จะพูดคุยกับเพื่อนบ้านเมื่อเส้นทาง
ของเรามาบรรจบกัน ศักดิ์ศรีคือสิทธิเสรีภาพที่จะได้พูดให้คน
ได้รับรู้ ศักดิ์ศรีคือสิทธิเสรีภาพที่จะได้รับถุงยังชีพแบบ
มังสวิรัติเมื่อถามหา
ข้าแต่พระเจ้าแห่งความเมตตากรุณา, โปรดช่วยให้ข้าพระองค์ยอมรับในใจข้า
พระองค์ถึงดวงใจที่พระองค์ทรงรักและเยี่ยงคนข้าพระองค์อย่างที่ข้า
พระองค์เป็นอยู่ เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้หันกลับไปปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย
ความเห็นอกเห็นใจและยอมรับเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข

ภาพศิลปะกระเบื้องการอัศจรรย์เรื่องปลาและขนมปังโดย ปีเตอร์ รุฟนิค ใน
วิหาร อัลมิวดีน่า ประเทศสเปน บอกเราให้ใคร่ครวญถึงความเอื้ออาทรของเรา
ที่จะแบ่งปันทรัพยากรของเรากับผู้อื่น

บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020 นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้

วันจันทร์ที่สองในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม

วันอังคารที่สองในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม

9 มีนาคม | จาโคบา เวอร์มาค

10 มีนาคม | โจชัว ยี

ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า แต่ถ้าเรารักซึ่งกันและกัน พระเจ้าก็ทรงอยูใ่ นเราและ
ความรักของพระองค์ก็เต็มบริบูรณ์ในเรา, ถ้าผู้ใดพูดว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้า”
แต่ยังเกลียดพี่น้องของตน ผู้นั้นก็โกหก เพราะผู้ที่ไม่รักพี่น้องซึ่งตนมองเห็น
ย่อมไม่สามารถรักพระเจ้าซึง่ ตนมองไม่เห็น - 1 ยอห์น 4:12, 20

พระเยซูตรัสตอบว่า “ชายคนหนึ่งถูกโจรปล้นระหว่างเดินทางจากกรุง
เยรูซาเล็มไปเมืองเยรีโค พวกโจรชิงเอาเสื้อผ้าจากตัวเขา ทุบตีเขาปางตาย
แล้วจากไป ปุโรหิตคนหนึ่งบังเอิญผ่านมาทางนั้น เมื่อเห็นชายคนนั้นก็เลี่ยง
ไปอีกฟากหนึ่ง คนเลวีก็เช่นกัน 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

ผูร้ บ
ั แจกของทีโ่ รงทานของเราปรากฏตัวในตอนเช้าวัน
จันทร์ ไม่วา่ ฝนจะตกหรือแดดจะออก, พวกเขาถือถุงของชำ
ทีน
่ ำมาใช้ใหม่ ถุงผ้าใบ ถุงช้อปปิ้งพลาสติกหรือแม้แต่ถุง
ขยะสีดำ พวกเขาเข้าแถวรอเพือ่ รับหมายเลขและแจกถุง
จากนัน
้ พวกเขารอจนกว่าจะมีการเรียกหมายเลขและพวก
เขากลับไปโดยได้รับถุงที่เต็มไปด้วยของกินของใช้
เราจัดกาแฟและชาวางไว้ตามเก้าอีเ้ พือ่ ให้พวกเขาสามารถ
นั่งรอได้ ส่วนใหญ่ที่มาเป็นผู้สูงอายุที่เผชิญกับทางเลือกที่
ยากในแต่ละเดือนว่าจะจ่ายค่าอาหาร ค่าเช่าหรือค่ายาดี
บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา ทัง้ ภาษาเกาหลี ภาษาตากาล็อก
ภาษาสเปน ภาษาเบงกาลี ภาษาอังกฤษและใครจะรูว้ า่ มี
ภาษาอะไรอีกบ้าง ตอนนีพ
้ วกเขารูจ้ กั กันและกัน นั่งอยู่
ด้วยกันอย่างอดทนทุกเช้าวันจันทร์ มันเป็นการเลี้ยงดูที่
แปลกหูในภูมิทัศน์เมืองที่ไม่บอกชื่อ ซึง่ เราจะเรียกว่าเมือง
แห่งนางฟ้า
หากมีคนที่ได้รับพรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว – เช่นมันฝรั่งหนึ่งถุง
– พวกเขาจะทำปรุงเป็นอาหารและนำมาตอนชุมนุมกันใน
เช้าวันจันทร์ เขาจะแบ่งมันฝรั่งต้มกับกาแฟหนึ่งถ้วย
ท้ายที่สุด, พวกเขามาที่นี่ตั้งแต่เช้า ซึ่งผู้คนกำลังหิว อาหาร
มื้อสุดท้ายของพระเยซูมีลักษณะและรูปแบบมากมาย
ฉันเหลือบตามองผู้ที่รวมตัวกันและฉันก็ฉุกคิดว่าผู้ที่รวมตัว
กันต่อหน้าฉันเป็นชุมชนที่รักของพระเจ้า นี่คือคริสตจักร คริสตจักรในเช้าวันจันทร์
แด่พระเจ้าที่มองไม่เห็น, โปรดช่วยให้ข้าพระองค์รู้จักชุมชนอันเป็นที่รักของ
พระองค์ในชีวิตประจำวันและการเดินทางไปๆมาๆของข้าพระองค์ เพื่อข้า
พระองค์จะได้เห็นข้าพระองค์ปรากฏพระวรกายในโลกนี้ อาเมน

เมื่อตอนที่ฉันยังเป็นนักเรียนที่จนฉันมักจะกินเนยถั่วและ
เจลลี่แซนด์วิชและบะหมี่ราเมน ฉันไม่มเี งินพอออกไป
รับประทานอาหารนอกบ้านได้ตลอดเวลา แต่มีช่วงบ่าย
พิเศษเมือ่ ฉันพาแฟนสาวของฉัน (ตอนนีภ
้ รรยาของฉัน)
ออกไปทานอาหารกลางวัน เราเลือกซือ้ อาหารฮาวายและ
ตัดสินใจว่ามันจะโรแมนติคถ้าเราไปกินที่สวนสาธารณะ
ใกล้เคียง ในขณะที่เราขับรถไปที่จุดหยุดพักระหว่างทางไป
ที่สวนสาธารณะเราเห็นชายจรจัดอยู่ข้างถนน เขากำลังถือ
ป้ายที่อ่านว่า: “หิวครับ อะไรก็ช่วยได้ทั้งนั้น”
ฉันรูส้ กึ ว่าใจหนึง่ อยากจะช่วย แต่หัว - และท้อง - บอกให้
ฉันขับรถออกไปและแสร้งทำเป็นว่าฉันไม่เห็นเขา ฉันคิด
กับตัวเองว่า “จะมีคนที่มีจิตวิญญาณที่ใจดี หยุดช่วยเขาได้”
ราวกับว่าแฟนของฉันได้ยน
ิ ความคิดของฉันเธอหันมาหา
ฉันแล้วพูดว่า “ฉันจะให้อาหารกลางวันของเราแก่เขา” เธอ
เปิดประตูรถแล้ววิง่ ออกไปโดยไม่ลงั เลเธอส่งอาหารห่อ
หนึ่งให้เขา ขณะที่เธอยืนอยู่ข้างนอกคุยกับผู้ชายคนนั้น ฉัน
นั่งในรถรู้สึกกังวลไม่เพียงเฉพาะรถที่ติดเป็นแถวอยู่ข้าง
หลังเรา คือมันยากขนาดไหนทีฉ
่ น
ั จะแบ่งปันอาหารกับคนที่
ฉันรู้จัก แต่นใ่ี ห้กบ
ั คนแปลกหน้า ฉันใช้เวลาหลายนาทีในที่
จะกลัน
่ กรองอารมณ์และความคิดของฉัน แต่เมื่อฉันคิดถึง
สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นฉันขอให้พระเจ้าให้อภัยที่ไม่หยุดให้ความ
ช่วยเหลือและหากจะช่วยถ้านัน
่ หมายถึงการให้อาหารที่
เหลือกินแล้ว ฉันขอบคุณพระเจ้าสำหรับแฟนสาวที่น่าทึ่ง
ผูส้ อนฉันถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเอือ้ อาทร รัก
ผู้อื่นมักจะมาในการกระทำที่เรียบง่ายแห่งความเมตตาและ
ความเห็นใจ
ข้าแต่พระเจ้า โปรดเปิดตาของข้าพระองค์ที่จะเห็นสิ่งที่ข้าพระองค์ตาบอด
และช่วยให้ข้าพระองค์ตระหนักถึงความต้องการรอบตัวเรามากขึ้น นำเรา
ไปสู่การเป็นคนใจกว้างมากขึ้นด้วยเวลา ทรัพยากรและความเห็นใจต่อผู้อื่น
ขอให้ข้าพระองค์เป็นเครื่องมือแห่งความรักของพระองค์ อาเมน

นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ บทภาวนา
ทภาวนาเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020

ศิลปะกระเบื้องจากโบสถ์แห่งการอัศจรรย์ ในอิสราเอลระลึกถึงความสำคัญอย่างไรของการอัศจรรย์ของการ
ทวีคูณของขนมปังและปลาที่มีต่อคริสเตียนรุ่นแรก. ในเทศกาลมุงสู่ธรรมนี้ เราจะเห็นได้ชดั เจนขึน
้ ไหมว่า สิ่ง
เล็กน้อยจะมีมากขึ้นหากพระเจ้าอยู่ในนั้น?

วันพุธที่สองในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
11 มี นาคม | โจชัว ยี

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

เมื่อฉันเป็นผู้อำนวยการอนุชนที่คริสตจักรในแคลิฟอร์เนีย
ตอนใต้เราได้ร่วมมือกับคริสตจักรอื่น ๆ และองค์กรด้าน
การจัดทำภารกิจประจำปีท่ี แมนนีอาดีโร ซึ่งเป็นหนึ่งใน
หมู่บ้านที่ยากจนที่สุดในบาฮาแคลิฟอร์เนีย ที่นั่นเราสร้าง
บ้านหลายหลังสนับสนุนสถานเลีย้ งเด็กกำพร้าเล็ก ๆ และ
ทำงานกับคริสตจักรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศูนย์ค่ายอนุชนที่
เรียกว่า แคมโป เดอ เอสเปอแรนซ่า (หมู่บ้านแห่ง
ความหวัง) ผูใ้ หญ่จากหมูบ
่ า้ นจะออกไปทำงานเป็นเวลา

ทำงานเป็นเวลา 12 ชัว่ โมงในไร่นา ในขณะที่เด็กเล็กถูกทิ้ง
ให้อยู่ในหมู่บ้าน ในตอนปลายสัปดาห์ผู้ใหญ่กลับมาในเย็น
วันหนึ่งและใช้เงินซื้ออาหารสำหรับพวกเราทั้ง 60 คน
พวกเขาซือ้ ไก่ ตอร์ตยี า ผักและผลไม้ พวกเขายังชวนเรา
เข้าไปในบ้านของพวกเขาซึ่งเป็นผ้าใบกันน้ำสีอ่อนที่ห้อย
อยู่ข้างรั้ว คนเหล่านี้ “ยากจน” มากสำหรับพวกเราชาว
อเมริกน
ั เป็นพวกเขาไม่ใช่พวกเราที่ดูเหมือนจะมีความสุข
ความเห็นอกเห็นใจ ความใจดีและการต้อนรับที่มากขึ้น
แม้วา่ พวกเขาจะมีเวลาว่างน้อยมาก แต่พวกเขาได้ให้แม้
เขาจะยากจนเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับสิ่งที่เราทำใน
สัปดาห์นั้น
ข้าแต่พระเจ้าแห่งพระคุณ โปรดช่วยข้าพระองค์ให้เป็นเหมือนพระ
คริสต์มากขึ้นในความคิดคำพูดและการกระทำของข้าพระองค์ อ่อน
น้อมถ่อมตน ความคิดและจิตใจของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์
เรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ขอสิ่งนี้ในนามขององค์
บริสุทธิ์ อาเมน
บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020 นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้

วันพฤหัสบดีที่สองในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
12 มีนาคม |อมานดา
|
อดัมส์ ไรลี่ย์
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน พระองค์
ทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามายังริมน้ำ
อันสงบพระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไป
ในทางชอบธรรม เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ — สดุดี 23: 1-3

คริสตจักรของเราโฆษณาว่า“ ยินดีต้อนรับทุกคน” และเรารับ
ทุกคน เรายินดีต้อนรับผู้ที่เมาเหล้าหรือมีอาการทางจิตเป็น
ประจำ แน่นอนนีห
่ มายความว่าเราจะต้องต้อนรับทุกคนอย่างดี
ไม่วา่ พวกเขาจะเข้ามาในโบสถ์ของเราเมือ่ ใด
เราได้เรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมโดยตั้งใจว่าหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่
เราสามารถมอบให้กบ
ั ทุกคนทีเ่ ข้ามานอกเหนือจากคำต้อนรับ
เป็นโอกาสทีจ่ ะได้ปกั รกราก ดูเหมือนว่าสิ่งต่าง ๆ กับคนอืน
่

นิตยสารเพรสไบที
ยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ บท
บทภาวนาเทศกาลมุ
ภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020

บางครั้งมันง่ายเหมือนข้อเสนอที่จะนั่งหรือให้น้ำดื่มสัก
ถ้วย บางครั้งดูเหมือนว่าใช้เวลาร่วมกันในการสังเกตสิ่ง
รอบๆตัวเรา แสงในอวกาศ ใบหน้าที่คุ้นเคยหรือไม่
คุน
้ เคยรอบตัวเรา ความรูส้ กึ ของสภาพอากาศ
ข้อสังเกตทัง้ หมดของโลกทางกายภาพของเราช่วยให้
เราออกไปจากหัวของเราและในช่วงเวลาปัจจุบน
ั เมื่อ
เราฝึกการต้อนรับ - และการฝังรกราก - เราพบว่าตัว
เราสามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าและต่อกันและกันได้ดี
ยิ่งขึ้น
ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงนำข้าพระองค์และฟื้นฟูข้าพระองค์, มอบพื้นที่ให้ข้า
พระองค์ได้สัมผัสกับโลกที่พระองค์สร้างขึ้นและมองเห็นบทบาทของข้า
พระองค์ในการทรงสร้างของพระองค์ได้ดียิ่งขึ้น อาเมน

วันศุกร์ที่สองในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม

วันเสาร์ที่สองในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม

13 มีนาคม | อมานดา อดัมส์ ไรลีย่ ์

14 มีนาคม | ซันนี่ แคง

ในพระองค์คือชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ ความสว่างส่องเข้ามา
ในความมืด แต่ความมืดไม่ได้เข้าใจความสว่างนัน้ — ยอห์น 1: 4-5
4
4-

ในแต่ละสัปดาห์, เราจุดเทียนเล็ก ๆ ไว้ในเชิงเทียนแก้วเป็น
ส่วนหนึง่ ของการบำเพ็ญภาวนาของเราและกล่าวว่า“ เราจุด
ประกายแสงนี้เพื่อ เป็นเครือ่ งเตือนความทรงจำว่าความ
สว่างในโลกของพระเจ้าได้จดุ ประกายแห่งสวรรค์ในทุกคนที่
เราได้เจอ. เราเปิดไฟความสว่างออก ความสว่างของพระ
คริสต์แสงทีส่ อ่ งสว่างในความมืดและไม่เอาชนะและแสง
สว่างที่เราเห็นเมื่อเรามองไปรอบ ๆ วงกลม มองเข้าไปใน
ดวงตาของกันและกันและเห็นประกายแห่งสวรรค์ในทุกคน”
มันเป็นพิธีกรรมที่เรียบง่ายและสมาชิกโบสถ์ต่างก็ชอบมองดู
กัน สบตาแก่กันและยิ้มแย้ม ในตอนท้ายของการนมัสการ
ของเรา เราก็ดบ
ั เทียน วันอาทิตย์หนึ่งแสงไฟก็เกิดดับลง
ก่อนที่การนมัสการของเราจะสิ้นสุดลง ชายหนุม
่ คนหนึง่
สังเกตเห็นว่าไฟนั้นดับไปและเพื่อให้แน่ใจว่าฉันรู้ว่าจะต้อง
ช่วยกันติดไฟอีกครั้ง สำหรับเขา, แสงสว่างนัน
้ จำเป็นต้องมี
เพราะมันเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเพียรของพระเจ้าในโลก
ของเราและในชีวติ ของเรา เราก็เลยจุดเทียน
ข้าแต่พระเจ้าแห่งความสว่าง ช่วยให้ข้าพระองค์จำไว้ว่าพระองค์ทรง
เป็นแหล่งแห่งแสงสว่างที่ไม่ยึดติดขณะที่ข้าพระองค์ออกไปสู่โลก
เพื่อที่จะรักและรับใช้พระองค์ อาเมน

“และผู
และผู้ใดต้อนรับเด็กน้อยเช่นนี้ในนามของเราก็ต้อนรับเรา” — มัทธิว 18:5

ฉันเป็นคนแปลกหน้า ฉันเพิง่ มาจากเกาหลีถงึ
สหรัฐอเมริกาและฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ความ
เจ็บปวดในวันแรกที่โรงเรียนในฐานะเด็กอพยพใหม่นั้น
ชัดเจนตราบจนทุกวันนี้ช่างเหมือนเมื่อกับ 50 ปีที่แล้ว
ฉันยืนทื่ออยู่หน้าห้องเรียนต่อดวงตาสีฟ้าแปลก ๆ 30 คู่
จ้องมองเด็กต่างชาติคนแรกที่มาที่โรงเรียนนั้น ฉันได้รับ
การช่วยเหลือจากเด็กชายในชัน
้ เรียนของฉันชือ่ จอห์นซึง่
นำฉันไปยังที่นั่งถัดจากเขาและช่วยฉันในกิจกรรมวันแรก
จอห์นดูแลฉันจริงๆ ตอนทานอาหารกลางวันตอนที่ ฉัน
ไม่มีตั๋วสำหรับอาหารกลางวันเพราะพ่อของฉันไม่ทราบ
ว่าเขาต้องเตรียมอาหารกลางวันทีโ่ รงอาหาร จอห์น
โต้เถียงกับผู้ดูแลอาหารกลางวันว่า เพราะฉันยังใหม่กับ
โรงเรียนฉันควรได้รับอนุญาตให้กินแม้จะไม่มีตั๋ว จากนัน
้
เขาก็เอาถาดมาให้ฉน
ั และพาฉันไปต่อแถว ฉันแค่หยิบ
เอาสิ่งที่จอห์นหยิบ ตั้งแต่นั้นมาเราก็เป็นเพื่อนกัน
แม้ในวัยแค่ 11 ปีจอห์นก็รวู้ า่ การต้อนรับคนแปลกหน้า
นั้นมีความหมายอย่างไร ฉันไม่เคยลืมความปลอดภัยที่
ฉันรู้สึกเมื่อเขาช่วยฉันตลอดทัง้ วัน ระลึกถึงความมีน้ำใจ
ของจอห์น ฉันจะเป็นเพื่อนกับเด็กใหม่ทุกคนที่มา
โรงเรียนและเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีเพื่อนอย่างน้อย
หนึง่ คน แม้ว่าจอห์นและฉันมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน
เรายังคงเป็นเพื่อนที่ดีจนกระทั่งเราได้จบการศึกษาจาก
มัธยมปลาย
ข้าแต่พระเจ้าของคนแปลกหน้าและคนนอก โปรดช่วยให้ขา้
พระองค์ต้อนรับทุกคนด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างและหัวใจที่เปี่ยม
ด้วยความรัก อาเมน

ภาพศิลปะกระเบื้องพบที่โบสถ์ ไบแซนทีน ประเทศจอร์แดน ถามเราให้
ใคร่ครวญถึงพระคริสต์ที่สิ้นพระชนม์เพื่อช่วยเราทั้งหมด – ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งหรือแค่สองสามคนเท่านั้น ในเทศกาลมุ่งสู่ธรรมนี้ เราจะแผ่วิสัยทัศน์ของ
การเฉพาะเจาะจงให้กว้างไกลขึ้นได้อย่างไร

บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020 นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้

วันอาทิตย์ที่สามในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม

วันจันทร์ที่สามในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม

15 มีนาคม | ซันนี่ แคง

16 มีนาคม | ซันนี่ แคง

พระองค์ก็ทรงสงสารเขาและ……ตอบว่า “พวกเขาไม่จำเป็นต้องไป พวก
ท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิด” มัทธิว 14:14,16

ศาสนาที่พระเจ้าพระบิดาของเรายอมรับว่าบริสุทธิ์และไร้ตำหนิคือ
การดูแลลูกกำพร้าและหญิงม่ายที่ทุกข์ร้อน…ยากอบ 1:27

เมือ่ โตขึน
้ มาในประเทศเกาหลี ถึงฤดูใบไม้ร่วงทุกครั้งฉัน
มักจะตั้งตารอกล่องส้มที่ส่งจากปู่ของฉัน ตอนนั้นฉันไม่รู้
ความสำคัญของส้มเหล่านั้น แต่ตอนนี้ฉันเรียกพวกมันว่า
"ส้มมัทธิว 25 "
หลังจากทีห
่ นีออกมาจากเกาหลีเหนือในปี 1946 ปู่ของฉันตั้ง
รกรากอยูใ่ นเกาะเชจูทางตอนใต้ของเกาหลีทำงานเลีย้ งชีพ
และยังเป็น. ผู้ปกครองที่ทำพันธกิจกับผู้ลี้ภัยสงคราม
อย่างไรก็ตามคุณปู่ได้พบว่าผู้คนมีความกังวลใจอย่างมาก
เกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องท้องที่จะมาเลี้ยงลูกของพวกเขาและ
พวกเขาไม่มีกำลังเหลือที่จะคิดเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์ ทำให้นึก
ถึงพระกิตติคุณมัทธิวบทที่ 25 และการเลีย้ งดูคนจนนัน
้ คือ
การให้การเลีย้ งดูแก่พระเยซู ปู่ของฉันก็ค้นหาวิธีที่จะช่วยให้
ผู้คนบรรลุถึงความมั่นคงที่ยั่งยืน เขาใช้เวลา 10 ปีข้างหน้า
พัฒนาส้มสายพันธุ์ใหม่และผลไม้รสเปรี้ยวอื่น ๆ เพื่อปลูก
บนเกาะ นี่เป็นผลไม้รสเปรี้ยวชิ้นแรกที่ปลูกบนคาบสมุทร
เกาหลี จากนั้นปู่ก็แบ่งปันความรู้ของท่านให้กับผู้ลี้ภัยคนอื่น
ๆ ที่กำลังดิ้นรนต่อสู้กับความยากจนบนเกาะ
ด้วยพืชพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวได้ใหม่ ชุมชนผู้ลี้ภัยที่น่าสงสารก็
เปลีย่ นแปลงไป เหล่าผู้ที่กังวลเกี่ยวกับการมีชีวิตรอดเพียง
เพื่อวันนี้ก็ได้มีความหวังในวันพรุ่งนี้
โดยการสร้างวิธีการใหม่สำหรับคนที่จะดูแลครอบครัวของ
พวก เขาปู่ของฉันช่วยให้ผู้คนได้สัมผัสกับบทบัญญัติใจกว้าง
ของพระเจ้าสำหรับตัวเขาเอง เมื่อได้สิ่งที่ผู้คนต้องการแล้ว
โบสถ์ของปู่ทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นและทำให้ชุมชนเป็น
สถานที่ที่ดีขึ้นเพื่อเพื่อนบ้าน
พระเจ้าแห่งความเอื้ออาทรและความอุดมสมบูรณ์ พระองค์ได้ประทานสิ่งที่
ข้าพระองค์ต้องการ อย่างไรก็ตามในขณะที่ข้าพระองค์อาจจะพอใจ เพื่อน
บ้านและเพื่อนของข้าพระองค์บางคนมีไม่เพียงพอ โปรดเมตตาและประทาน
หัวใจที่อ่อนโยนและอ่อนโยนเยี่ยงองค์พระเยซูแก่ข้าพระองค์ เพื่อที่ข้า
พระองค์จะได้รับการกระตุ้นให้เห็นอกเห็นใจเมื่อเห็นคนที่ดิ้นรนสู้ความ
ยากจน อาเมน

เมื่อหลายปีก่อนฉันได้พบกับชายคนหนึ่งจากประเทศจีนซึ่ง
เรือ่ งราวของเขาได้ถอ่ มและท้าทายฉัน ในฐานะทีเ่ ป็นชาย
หนุ่มผู้น่ายากจนที่แสวงหาโชคลาภนายมิย้ายไปอยู่ที่อุรุมชี
ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เขายืม
เงินจากใครๆก็ตามที่จะให้ยืมและซื้อรถบรรทุกที่เก่าและ
โทรมเพื่อเริ่มธุรกิจขนส่งวัสดุก่อสร้าง แม้หลังจากที่เขา
ประสบความสำเร็จเขาก็ไม่เคยลืมว่าความรู้สึกหิวเป็น
อย่างไร
ประมาณ 25 ปีที่แล้วผู้นำเมืองอุรม
ุ ชีมาหานายมิเพื่อขอเงิน
บริจาคเพื่อสร้างที่พักพิงสำหรับเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่บน
ถนน แทนที่จะให้เงิน เขายอมรับเด็กทัง้ หมดมาอุปการะ
เขาเชื่อว่าเด็ก ๆ ต้องการมากกว่าทีพ
่ กั , พวกเขาต้องการ
ครอบครัว ในสนามหลังบ้านของเขาเขาได้สร้าง อพาร์ต
เมนต์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับพวกเด็กๆรวมทั้ง "คุณป้า"
เพื่อดูแลเด็กเล็กเหล่านั้น โรงพยาบาลทีม
่ พ
ี นักงานพร้อม
สรรพด้วยแพทย์ทน
ั ตแพทย์และพยาบาลสำหรับดูแลความ
ต้องการด้านสุขภาพ และโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยม
ปลาย เพือ่ ให้แน่ใจว่าพวกเขามีการศึกษา เขายังสร้างศูนย์
ฝึกอาชีพสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ ในรอบ 10 ปีถัดมาเขารับ
เลีย้ งเด็กมากกว่า 500 คนและในช่วงเวลานั้นไม่มีเด็กไร้บ้าน
ในอุรม
ุ ชี
แม้วา่ นายมิจะระบุว่าเป็นมุสลิม แต่ฉันมั่นใจว่าเขาเข้าใจคำ
ตรัสของพระเยซูในมัทธิวบทที่ 25 พระองค์เจ้าข้า ข้า
พระองค์ เห็นพระองค์ เมื่อใด?
พระเจ้าของเด็กกำพร้าและหญิงหม้าย โปรดเปิดตาของข้าพระองค์ เพื่อที่ข้า
พระองค์ จะได้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่ข้าพระองค์ ใส่ใจคนที่มีความต้องการ
ข้าพระองค์กำลังดูแลพระองค์ ข้าแต่พระเยซูขอให้พวกข้าพระองค์มีความ
เชื่อซึ่งจะทำให้พวกข้าพระองค์ สามารถรักเพื่อนบ้านเหมือนที่พระองค์ทรง
รักข้าพระองค์ อาเมน

ชีวิตไม่ได้หมายถึงการเดินทางคนเดียวโดเดี่ยว เมื่อสองสามคนประชุมอยู่ที่ไหน
พระคริสต์ก็จะปรากฏอยู่ที่นั่น คุณจะขยายแวดวงของชุมชนที่คุณรักได้อย่างไร?–
ที่นี่งานภาพศิลปะกระเบื้องของพระเยซูพร้อมกับเหล่าสาวกบนถนนสู่ เอมมาอุส
จากวิหาร เอมมาอุสเคริซ ในกรุงเบอร์ลิน

นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ บทภาวนา
ทภาวนาเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020

วันอังคารที่ส
สามในเทศกาลมุ
ามในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
17 มีนาคม | เอมมานูเอล จี. โอ
โอเรนเดน
เขาจึงพูดกันว่า “ใจเราเร่าร้อนภายใน เมื่อพระองค์ตรัสกับเราตามทาง
เมื่อพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังมิใช่หรือ” แล้วคนทั้งสองนั้นก็
ลุกขึ้นในโมงนั้นเองกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และพบพวกสาวกสิบเอ็ดคน
ชุมนุมกันอยู่พร้อมทั้งพรรคพวก—
พรรคพวก ลูกา 24:32
24:32–33
24:32–

ลองจินตนาการถึงวันที่คุณคิดว่าจะไม่มีวันมาถึง ลองนึก
ภาพคนที่คุณพบว่าคุณคิดว่าคุณจะไม่ได้เห็นอีกครั้ง ลองนึก
ภาพเวลาทีท
่ กุ สิง่ เป็นไปได้เพียงเพราะพระเจ้าทรงสร้างมัน
ขึน
้ มา
ฉันก้าวออกจากเครือ่ งบินทีบ
่ น
ิ ข้ามมหาสมุทรแปซิฟกิ จาก
ฟิลป
ิ ปินส์ไปยังสนามบินนานาชาตินครลอสแองเจลิส ฉัน
มาที่สหรัฐอเมริกาในฐานะผู้อพยพ วีซ่าของฉันได้รับการ
อนุมตั ใิ นปี 1998 แต่ฉน
ั ไม่สามารถออกจากสหรัฐอเมริกาได้
จนถึงปี 2545 ฉันแต่งงานกับภรรยาชาวอเมริกน
ั มาเกือบ
เก้าปีแล้ว ในเวลานัน
้ ลูกสาวสามคนของเราคือ 9, 6 และ 3
ด้วยเหตุผลบางอย่างใบสมัครขอวีซา่ ของฉันจะถูกปฏิเสธ
เสมอ ดังนั้นครอบครัวของฉันจึงต้องเดินทางไปๆมาๆอยู่
หลายปีเพื่อให้เราสามารถอยู่ด้วยกันได้ จนในที่สุด, ด้วย
การยืน
่ มือเข้ามาช่วยจากบางคน วีซ่าของฉันก็ได้รับการ
อนุมัติ ในที่สุดครอบครัวของเราก็ได้มารวมกัน

จินตนาการถึงหัวใจของฉันเมือ่ ฉันเห็นภรรยาและลูก
สาวของฉันรอฉันทีส่ นามบิน ฉันสวมกอดพวกเขา
ทัง้ หมดเป็นเวลานาน ฉันมีความสุขมาก. ฉันกลั้นน้ำตา
ไว้ไม่ได้
เพือ่ นสองคนกำลังเดินไปทีเ่ อมมาอูสคิดว่าทุกอย่างคง
สูญสิ้นไป พวกเขาพูดถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเขาคิดว่า
เกิดขึน
้ ได้เพราะพระเยซู แต่ก็คงไม่ใช่อีกต่อไป พระเยซู
สิ้นพระชนม์แล้ว พวกเขาได้ยินข่าวลือว่าพระองค์ยังทรง
พระชนม์อยู่ แต่พวกเขาไม่อยากเชือ่ เลย แล้วมันก็
เกิดขึ้น พระเยซูทรงเดินเคียงข้างพวกเขาและต่อมาก็
ร่วมพวกเขาเพือ่ หักขนมปัง เมือ่ ขนมปังถูกหักดวงตา
ของเขาก็ถกู เปิด นัน
่ คือพระเยซู พวกเขารวมตัวกันอีก
ครั้ง พวกเขาได้วิ่งกลับไปที่เยรูซาเล็มเพื่อบอกข่าวดีแก่
เหล่าสาวก
เต็มไปด้วยความยินดีอย่างยิ่งในครอบครัวที่เขาได้มา
รวมตัวอีกครัง้ มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมากมายเมื่อความฝันได้
โอกาสใหม่อกี ครัง้ ให้เรามาเป็นตัวแทนของความชืน
่ ชม
ยินดีและคุณความดีนี้
ข้าแต่พระเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ ขอขอบคุณที่ให้ข้าพระองค์ได้สัมผัส
กับความสุขจากการได้รับโอกาสที่จะได้เพลิดเพลินกับครอบครัวและ
เพื่อน ๆ โปรดท้าทายให้ข้าพระองค์เป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำให้
ประสบการณ์เหล่านี้เป็นไปได้สำหรับทุกคน อาเมน

บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020 นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้

รายละเอียดภาพศิลปะกระเบื้องของพระเยซู เดอีซิส ในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี พระคริสต์ทรงมีลักษณะอย่างไรในชุมชนที่คุณรัก?

วันพุธทีสามในเทศกาลมุ
่สามในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
18 มีนาคม | เอมมานูเอล จี. โอ
โอเรนเดน
“แล้วผู้ชอบธรรมจะทูลพระองค์ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า เมื่อใดกันที่ข้าพระองค์เห็น
พระองค์ทรงหิวและได้เลี้ยงดูพระองค์ หรือเห็นพระองค์ทรงกระหายและได้ให้
พระองค์ทรงดื่ม? เมื่อใดกันที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์เป็นคนแปลกหน้าและได้
ต้อนรับไว้ หรือถวายฉลองพระองค์เมื่อทรงประสงค์? เมื่อใดกันที่ข้าพระองค์เห็น
พระองค์ประชวรหรืออยู่ในคุกและได้ไปเยี่ยมพระองค์?’ “องค์ราชันจะตรัสตอบว่า
‘เราบอกความจริงแก่ท่านว่าสิ่งใดที่ท่านทำให้แก่ผู้เล็กน้อยที่สุดคนหนึ่งในพวกพี่
น้องของเรา ท่านก็ได้ทำให้เราด้วย’ — มัทธิว 25:37–40

คุณเอ็มผูอ้ พยพจากตะวันออกกลางมาทีค่ ริสตจักรของเรา
ในฐานะผูแ
้ สวงหา หลังจากเข้าร่วมนมัสการกับเราเขาได้
มอบชีวติ ของเขากับพระเยซูคริสต์ แต่มิสเตอร์เอ็มมี
กระเป๋าเป้ที่เขาพกติดตัวไปทุกหนทุ
หนทุแห่
แห่ง มันทำให้สมาชิก
บางคนรู้สึกไม่สบายใจเพราะพวกเขาสงสัยว่ามีอะไรอยู่ใน
เป้ใบใหญ่นั้น
ไม่กี่สัปดาห์หลังจากมีการยิงของผู้ก่อการร้ายที่ซานเบอร์
นาดิโโน
น สมาชิกโบสถ์ก็ยิ่งระวังกระเป๋าเป้ของนายเอ็มมาก
ขึ้น ในช่วงชั้นเรียนพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์หนึ่งนายเอ็มวาง
กระเป๋าเป้ของเขาบนโต๊ะ ทุกคนมีความกระวนกระวายใจใน
ขณะที่เขารูดซิปเปิดมัน

นิตยสารเพรสไบที
ยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ บท
บทภาวนาเทศกาลมุ
ภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020

ด้วยความประหลาดใจและความโล่งใจมิสเตอร์เอ็มดึง
พระคัมภีร์เล่มใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา มันเป็นภาษา
ของเขาและเขาพลิกหน้าจากขวาไปซ้าย มันมี
เครือ่ งหมายสวยงามบนปกหนัง คุณเอ็มถือพระคัมภีร์
อย่างถนุ
งถนุถนอม
เดี๋ยวนี้คุณเอ็มได้เป็นสมาชิกของคริสตจักรมาห้าปีแล้ว
เขาร้องเพลงประสานเสียง เข้าร่วมกลุ่มบุรุษ มีส่วนร่วม
ในการประชุมอธิษฐานและเข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์ในวัน
อาทิตย์
เราคิดว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าเมื่อเขามาที่คริสตจักรครั้ง
แรก แต่กลับกลายเป็นว่าเราเสียเองเป็นคนแปลกหน้า คนแปลกหน้าต่อความรักและพระคุณของพระเจ้า เรา
สงสัยกระเป๋าเป้ของนายเอ็มและมีความคิดที่แย่ที่สุด
ตอนนี้เราดีขึ้นโดยรู้ที่จะรักและวางใจในพระเจ้ามากขึ้น
เราไม่ใช่คนแปลกหน้าในอาณาจักรของพระเจ้าอีกแล้ว
เราเป็นประชากรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอันเป็นที่รัก
ของพระเจ้า
ข้าแต่พระเจ้าผู้สร้าง ผู้มอบทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการ ทรงให้ความเอื้ออาทร
มากมายให้ข้าพระองค์เพื่อที่จะให้และให้การดูแลเอาใจใส่ ขอให้ชีวิตของข้า
พระองค์เป็นแบบอย่างเยี่ยงชีวิตของพระเยซูคริสต์ในขณะที่พระองค์สละชีวิต
ของพระองค์เพื่อให้ทุกคนจะได้ชีวิต อาเมน

วันพฤหัสบดีที่สามในเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม
19 มีนาคม | เอมมานูเอล จี. โอเรนเดน

แต่เมื่อท่านจัดงานเลี้ยง จงเชิญคนจน คนพิการ คนง่อยและคนตาบอด แล้ว
ท่านจะเป็นสุข ถึงแม้พวกเขาไม่อาจตอบแทนท่าน แต่ท่านจะได้รับผลตอบแทน
เมื่อผู้ชอบธรรมเป็นขึ้นจากตาย”
จากตาย — ลูกา 14:13
14:13–14
14:13–

วันหนึ่งมีชายจรจัดมานั่งข้างหลังม้านั่ง รูปร่างหน้าตาของเขาไม่
เป็นที่น่ารังเกียจ แต่เขาก็คอ่ นข้างจะกระเซาะกระเซิง เขา
นมัสการอย่างเงียบ ๆ - เหมือนว่าจะหลับ - มัคนายกคนหนึง่ ของ
เราตั้งข้อสังเกต เขามาอีกครั้งในวันอาทิตย์ต่อมาและอีกสาม
อาทิตย์ถัดจากนั้น มาเงียบๆและไปอย่างเงียบๆ เขาไม่ได้รบกวน
ใคร เมื่อมีการประกาศชั้นเรียนเพื่อรับสมาชิกใหม่ เขาก็ลงชื่อ
สมัคร เขาชื่อคลิฟ ด้วยความประหลาดใจของเราเขามาถึงชัน
้
เรียนก่อนใครและมีสมุดบันทึกมาด้วย เขาขลิบหนวดเครายาว
ของเขาเรียบร้อยและเปลีย่ นเสือ้ ผ้าเสียด้วย เขาเรียนจนจบในสี่
สัปดาห์และเป็นสมาชิกในเดือนธันวาคม 2010
เขากระตือรือร้นเข้าร่วมชั้นเรียนพระคัมภีร์วันอาทิตย์และ
กิจกรรมในโบสถ์ ในชั้นเรียนมีคำถามหนึ่งที่เขาถามว่า “จากม้านั่ง
ที่คุณนั่งนั้นคุณเห็นอะไร?”
คลิฟตอบว่า“ ฉันเห็นตัวเองในทีมนักร้องนมัสการ กำลังเล่นทูบา”
ปัญหาคือว่าไม่มีทูบาในทีมนักร้องนมัสการ ไม่มีแม้แต่เพลง
สำหรับเล่นกับทูบา ไม่มีปัญหา ทางคริสตจักรตั้งหน่วยงานเพื่อ
ระดมทุนเพื่อซื้อทูบาสำหรับคลิฟและหัวหน้าทีมนักร้องนมัสการ
จะเขียนเพลงสำหรับทูบานัน
้ น่าเศร้าที่คลิฟไม่เคยได้เล่นทูบา
ของเขา เขาบอกลาเราในสัปดาห์ที่เราจะซื้อเครื่องทูบาพอดี เขา
บอกว่าเขามีที่อยู่ถาวรในขณะนี้ พีส่ าวของเขาขอให้เขาอยูก่ บ
ั
เธอในโอไฮโอ นั่นคือเมื่อปี 2013 เราไม่ได้เห็นเขาหรือได้ยินจาก
เขาตั้งแต่นั้นมา เราคิดถึงคลิฟ เมื่อเขาไม่มีที่อยู่ถาวรเขาทำบ้าน
ของเขาให้อยูใ่ นใจของเรา เขาต้อนรับเราเข้ามาในชีวติ ของเขา
มากกว่าที่คริสตจักรได้ต้อนรับเขา
ข้าแต่พระเจ้าที่รัก โปรดประทานความกล้าหาญแก่ข้าพระองค์ในการเสี่ยง
ชีวิตที่สะดวกสบายของข้าพระองค์ในขณะที่ข้าพระองค์เปิดคริสตจักรและ
แม้แต่บ้านของข้าพระองค์แก่คนที่ข้าพระองค์คิดว่าจะทำให้ข้าพระองค์อึด
อัดใจ โปรดแจ้งให้ข้าพระองค์ทราบว่านี่เป็นวิธีเดียวที่ข้าพระองค์สามารถ
ทำให้คริสตจักรของข้าพระองค์เป็นชุมชนที่รักได้อย่างแท้จริง อาเมน

วันศุกร์ที่สามในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
20 มีนาคม | ลินดา แอล. คัลเบิร์ตสัน
“.... คือการปลดโซ่ตรวนแห่งความอยุติธรรม
รรม, แก้สายรัดแอก....ไม่ใช่เป็น
การแบ่งปันอาหารของเจ้าแก่ผู้หิวโหย?
โหย?— อิสยาห์ 58:6
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ฉันสังเกตเห็นเขาครั้งแรกในที่ดินเปล่าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น
ร้านอาหาร ที่ดินว่างนั้นถูกล้อมรอบด้วยรั้วเส้นลวดต่อกัน
ฉันยังสงสัยว่าเขาจะรู้สึกปลอดภัยภายในขอบเขตรั้วกั้น
ของพื้นที่นั้น เขาตั้งเต๊นท์และเก็บรถเข็นจ่ายตลาดด้วย
ทรัพย์สินของเขาถัดจากนั้น มีเก้าอี้พับเก่าๆอยู่ด้านนอก
ทางเข้าเต็นท์ ฉันได้ยินเขาพูดเสียงดังและบางครั้งก็ตะโกน
จากที่ที่ฉันยืนอยู่บนทางเท้า เขาดูกระวนกระวายใจและ
ทุกข์ใจมาก แต่ไม่สังเกตเห็นฉันในวันนั้น
มีการประชุมพร้อมทานอาหารกลางวันทีส่ ำนักงานของฉัน
มีแซนวิชคุ กกี้และผลไม้ที่ยังไม่มีใครกิน ดังนั้นฉันจึง
ตัดสินใจทำถุงอาหารสองสามถุงพร้อมกับขวดน้ำหนึง่ ขวด
เหล่านัน
้ ไปหาเขา - คนที่อาศัยอยู่ในที่ดินเปล่าล้อมรั้วนั้น
เมื่อฉันไปถึงพร้อมกับถุงในมือ ฉันตะโกนว่า“ เฮ้ สหาย หิว
ไหม? อยากได้อาหารไหม?”
ตอนแรกเขาไม่ตอบฉัน “ เสียง” ทีต่ ามหลอกหลอนเขานัน
้
ไม่เคยอยู่นิ่ง ฉันยืนยันและทำซ้ำ “ สหาย หิวไหม?”
ในที่สุดเขาก็เข้ามาใกล้ ฉันก็ถามชือ่ เขาและบอกชือ่ แก่เขา
ด้วย ฉันยืน
่ ถุงอาหารให้ ไมเคิลยื่นมือขึ้นรับพร้อมกับเงย
หน้าขึ้นและพูดว่า “ ขอบคุณพระเจ้าที่จัดสรรให้แก่ฉันให้ใน
วันนี้ สิ่งนี้ได้ทดแทนเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันอื่นๆ เมื่อ
คนตะโกนใส่ฉน
ั และปฏิบตั กิ บ
ั ฉันแบบแย่มากๆ”
จากนัน
้ ไมเคิลขอบคุณฉันและถามว่าฉันจะกินกับเขาไหม
เรากินฉลองกันในวันนั้นและแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวของ
เรา
ข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยพวกข้าพระองค์ ด้วยเพื่อเห็นใจคนที่ “ถูกกีด
กัน” และถูกลดค่าความเป็นมนุษย์ - คนที่บางคนคิดว่าเป็นเพียง
ความเกลียดชังเท่านั้น ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อคนที่ถูกกดขี่และสิ้น
หวัง ปรนนิบัติพวกเขาด้วยพระวิญญาณของพระองค์และโดยพวกข้า
พระองค์ สอนให้ข้าพระองค์รักเหมือนที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์
อาเมน

บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020 นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้

วันเสาร์ที่สามในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม

วันอาทิตย์ที่สี่ในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม

21 มีนาคม | อมานด้า อดัมส์ ไรลี่

22 มีนาคม | ฮาโรลด์ อี. คิดด์

จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรือครั่นคร้ามพวกเขาเลย
เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเสด็จไปกับท่าน พระองค์จะไม่
ทรงทอดทิ้งหรือละทิ้งท่านเลย”
นเลย — เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6

“จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะเจ้าจะนำประชากรเหล่านีเ้ ข้า
ไปครอบครองดินแดนซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่า
จะยกให้พวกเขา — โยซูวา 1:6

คริสตจักรเมธอดิสต์ในท้องถิ่นของเราได้เป็นเจ้าภาพแก่
ครอบครัวที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ฉันก็เสนอตัวเป็นคนเฝ้ายาม
ช่วงกลางคืนซึง่ หมายถึงการนอนบนเตียงผ้าใบในห้อง
ทำงานของศิษยาภิบาล ในตอนเช้าตรู่ ฉันถูกปลุกให้ตื่น
ด้วยเสียงดังปัง เนือ่ งจากชุมชนของเราชอบดอกไม้ไฟฉัน
จึงเชือ่ ใจตนเองว่าเสียงดังมาจากดอกไม้ไฟและฉันก็
พยายามกลับไปนอนต่อ แต่ก็นอนหลับไม่ลงเพราะไม่นาน
หลังจากเสียงดังนัน
้ ก็มีเสียงเฮลิคอปเตอร์เข้ามาอีก มัน
ไม่ใช่เสียงพลุ มีการยิงกัน ยังนอนไม่หลับอยู่ดี ฉันก็
ตรวจสอบโทรศัพท์ของฉันและเรียนรู้ว่าเพื่อนบ้านของฉัน
ไม่ใช่คนเดียวในประเทศของเราทีป
่ ระสบปัญหากับความ
รุนแรงจากปืน หัวข้อข่าวบอกว่าเดย์ตน
ั โอไฮโอ ก็เป็น
เหมือนกับเอลพาโซ่เท็กซัสในรายชือ่ การยิงสังหารหมู่

ในปี 20
2017
17 ผูน
้ ำคริสตจักรของเราถูกท้าทายด้วยการทำ
พันธกิจสำหรับเยาวชนที่ด้อยโอกาสในชุมชนอิงเกิลวูด
แคลิฟอร์เนีย พระเจ้าจะทรงใช้เราในการช่วยเตรียมคนรุน
่
ปัจจุบน
ั ให้ประสบความสำเร็จอย่างไร?
งไร

ในขณะมันเกิดขึ้นหลังจากการยิงสังหารหมู่ การพูดชวน
เชื่อของโรคจิตและความรุนแรงของปืนก็ผุดขึ้น ไม่กี่วัน
ต่อมาฉันพบว่าตัวเองกำลังสนทนากับสมาชิกคริสตจักร
สองคนซึง่ ทัง้ สองคนเป็นผูส้ นับสนุนคนทีม
่ อี าการป่วยทาง
จิต พวกเขาพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับชุมชนนั้นและ
พวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างไรเพราะภาษาที่ใช้ใน
สือ่ มวลชน พวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาและผู้ที่
ทำงานด้วยความกลัวด้วยความกลัวอันเป็นผลมาจากการ
เชื่อมโยงให้เข้าใจผิดระหว่างผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตและ
การเพิ่มความรุนแรงของปืน ความกลัวก่อให้เกิดความ
กลัว
ข้าแต่พระเจ้าของคนทั้งมวล, ที่ดำเนินไปกับข้าพระองค์และทรงไม่
ทำให้ผิดหวังหรือละทิ้งข้าพระองค์ โปรดให้ความแข็งแกร่งแก่ข้า
พระองค์เมื่อเผชิญกับความกลัว ให้ภูมิปัญญาเพื่อแสวงหาความ
เข้าใจและความแจ่มแจ้งของนิมิตรหมายเพื่อดูผลสะท้อนแห่งความ
เชื่อของข้าพระองค์และพระคำที่มีในโลกของพระองค์ อาเมน

นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ บทภาวนา
ทภาวนาเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020

ในการวิจยั ของเรา เราค้นพบว่าเยาวชนของเราหลายคน
พบว่าตัวเองอยู่ในถิ่นเมืองเถื่อนยุคใหม่ที่มีอัตราการหย่า
ร้างสูง พ่อหรือแม่เลี้ยงลูก เอง เข้าร่วมกับแก๊ง ยาเสพติด
หาง่าย ความรุนแรงจากอาวุธปืน ความสำส่อนทางเพศ
และความล้มเหลวของระบบการศึกษาประชาบาล ด้วย
การสนับสนุนของ ภาคแป
ภาคแปซิซิฟิค ผ่านกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
คริสตจักรในเมือง คริสตจักรของเราได้เปิดตัวโครงการ
ความคิดริเริ่มโจชั
โจชัวความคิดริเริ่มนี้ได้ใช้ชื่อมาจากการ
บรรยายประวัตศิ าสตร์ของพระธรรมอพยพ: เด็กที่เกิดใน
ถิ่นถิ่นเมืองเถื่อนและนำไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา
ภายใต้การนำของโจชั
ารนำของโจ ว
ตอนนี้ในปีที่สาม ความคิดริเริ่มโจชั
โจชัวเสนอโปรแกรมที่
รวมถึงการให้คำปรึกษา ชั้นเรียนทักษะชีวิตเช่นการ
ทำอาหารและการเย็บการสอนคณิตศาสตร์และการตัดต่อ
วิดีโอ ความคิดริเริ่มโจชั
โจชัวยังได้เปิดตัวความร่วมมือกับ
หุน
่ ยนต์แอลเอภาคใต้ ที่เปิดสอนวิชาหุ่นยนต์ สมาชิก
คริสตจักรยังเป็นอาสาสมัครในห้องเรียนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมกับเด็กและครอบครัวในคริสตจักรและชุมชนของเรา
ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานความกล้าหาญความรักและวิสัยทัศน์
แก่ข้าพระองค์ให้ข้ามพ้นกำแพงของความสะดวกสบายของ
ข้าพระองค์เพื่อเข้าถึงผู้ที่ต้องการให้ประสบกับความรักและการ
บำรุงเลี้ยงของชุมชน อาเมน

วันจันทร์ที่สี่ในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
23 มีนาคม | ฮาโรลด์ อี. คิดด์

ข้าพเจ้ามาถึงเหล่าเชลยซึ่งอาศัยอยู่ที่เทล
เทลอาบิบใกล้แม่น้ำเคบาร์ ข้าพเจ้านั่งอยู่
เทลอาบิ
ที่นั่นในหมู่พวกเขา ในที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่และอัดอั้นตันใจอยู่ตลอดเจ็ดวัน —
เอเสเคียล
ยล 3:15

เอเสเคียล
ยล ผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้าถูกนำโดยพระวิญญาณ
และให้ไปอยู่ท่ามกลางผู้ลี้ภัยทีเทล
เ่ ทลอาบิบในกรุงบาบิ
เทลอาบิ
บาบิโลน นี่คือ
เพือ่ ทำให้ผเู้ ผยพระวจนะอ่อนไหวต่อชะตาชีวติ ของผูค้ นของพระ
เจ้า ความไวและความเห็นอกเห็นใจต่อชะตากรรมของผูค้ นใน
ยามที่ต้องการเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะก่อตั้งพันธกิจ การวินิจฉัย
กับผู้อื่นเป็นผลพลอยได้จากการคลุกคลีและเรียนรู้จากพวกเขา
โดยการได้ยน
ิ ได้ฟงั เรือ่ งราวของพวกเขา
มีคนจำนวนมากที่พลัดถิ่นได้มาอยู่ในประเทศของเราทุกวันนี้ –
คนจน คนทีถ่ กู จองจำ ผู้สูงอายุ ผูอ้ พยพเข้ามาทางชายแดนของ
เราเพือ่ แสวงหาความปลอดภัยและอืน
่ ๆอีกมากมาย ที่นี่ใน
แคลิฟอร์เนีย ค่าเช่าพุ่งสูงขึ้นได้ก่อให้เกิดครอบครัวพลัด
บ้านเรือนเป็นจำนวนมาก.
ในปี 22017
017 ประชาชนในอิงเกิลวูดแคลิฟอร์เนีย ได้รวมตัวกันเพื่อ
ต่อสู้เพื่อควบคุมค่าเช่า เราจัดประชุมทีศ่ าลาประชาคม เพื่อฟัง
คำให้การของผู้อยู่อาศัยที่ถูกขับไล่อย่างไม่ยุติธรรมและผู้ที่ตก
เป็นเหยื่อของการโก่งราคาค่าเช่า เราได้ยน
ิ ได้พูดคุยและ
อธิษฐานกับผู้ที่ขับออกจากที่อยู่อาศัย เราเคาะประตูในชุมชนของ
เราเพื่อให้คนลงทะเบียนเลือกตั้ง เราจัดให้มีการนมัสการทั่วโลก
เพื่อยกระดับสภาพที่อยู่อาศัยของผู้คนมากมาย เรายังรับบริจาค
ทางโทรศัพท์เพื่อกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยลงคะแนน “เห็
“เห็นชอบ”
ชอบ
สำหรับความคิดริเริ่มการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วทั้งรัฐในปี
2018 ซึง่ จะขยายอำนาจของรัฐบาลท้องถิน
่ ในการออกกฎหมาย
ควบคุมการค่าเช่าที่อยู่อาศัย
ในขณะที่ความคิดริเริ่มกฎหมายควบคุมการค่าเช่าล้มเหลวเราก็
ไม่หยุดยั้งเนื่องจาก 60% ของผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองอิงเกิลวูดที่
ลงคะแนนเห็นชอบ เราได้สร้างความเป็นปึกแผ่น ชุมชนอันเป็นที่
รักได้ถือกำเนิดขึ้น
ข้าแต่พระเจ้า โปรดเตือนข้าพระองค์ต่อไปว่าข้าพระองค์ถูกผูกไว้ด้วยกันใน
โครงสร้างอันสวยงามของมนุษยชาติที่แบ่งปันกันและกัน โปรดสอนข้า
พระองค์ผู้รับใช้ที่ทุกข์ยากที่เต็มใจรับความเสี่ยงในมีส่วนร่วมกับผู้อื่นที่
ยากลำบากและความเจ็บปวดทีห
่ นักเกินไปทีจ่ ะแบกอยูค่ นเดียว และในการ
ส่วนร่วมของข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์อาจพบพลังที่จะยืนหยัดด้วยกันพูด
ความจริงกับอำนาจเพื่อความยุติธรรมและความเมตตาของพระองค์จะได้
ชัยชนะ อาเมน

รายละเอียดของศิลปะกระเบื้องรูปอัครสาวกทีพ
่ บในยูเครน วันนี้ใครจะ
อยูใ่ นภาพในฐานะธรรมิกชนของชุมชนอันเป็นที่รักของคุณที่มี
ความสำคัญ?

บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020 นิตยสารเพรสไบทีเรียนวั
นวันนี้

วันอังคารที่สี่ในเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม
24 มีนาคม | ฮาโรลด์ อี. คิดด์
ชายสี่คนหามคนเป็นอัมพาตคนหนึ่งมาหาพระองค์ — มาระโก 2:3

อยู่ตรงพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า นั่นคือสิ่งที่เพื่อนรักทำ
กัน — พวกเขาทำนอกลูน
่ อกทางของพวกเขา ด้วยความเห็นอก
เห็นใจ เพื่อที่จะนำคนอื่นที่มีความต้องการมาหาพระเจ้า

เมื่อคริสตจักรเต็มไปด้วยการปรากฏตัวของพระคริสต์การอัศจรรย์ก็
เกิดขึ้น เพราะคริสตจักรไม่ได้ถูกตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑ์ สุสานหรือสโมสร
ต่างๆ แต่เป็นโรงพยาบาลที่คนป่วยสามารถคืนสู่สภาพที่ปรกติสมบูรณ์
ในท่ามกลางความแตกสลายของพวกเขา สถานที่ชุมนุมแห่งพระพรกับ
การปรากฏการเยียวยาของพระคริสต์ที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วย
สามัคคีธรรมและชุมชนที่มีภาระหนักสามารถพบว่าภาระของพวกเขา
ได้ถูกปลดเปลื้อง ที่ซึ่งผู้ที่โดดเดี่ยวและคนประเภทกึ่งๆกลางๆสามารถ
มานมัสการในชุมชนที่อบอุ่นและมนุษยชาติแตกสลายจะได้ประสบกับ
การเยียวยา

หลายปีที่ผ่านมาหนึ่งในสมาชิกของเราคนหนึ่งทรมานจาก
โรคลูปัส หรือโรคพุ่มพวงมานานกว่าสองทศวรรษเริ่มทำพันธกิจ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อว่าศูนย์สำหรับการดูแลโรคพุ่มพวง
ทางศูนย์ดำเนินงานด้วย "พันธกิจเพื่อให้ความรู้แก่ทุกคน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาสเกี่ยวกับโรคพุ่มพวง" และจัดหา
สิ่งจำเป็นให้กับครอบครัวที่ต้องสู้กับโรคพุ่มพวง โดยผ่านศูนย์
พันธกิจเผยแพร่นี้ มีครอบครัวที่นับไม่ถ้วนได้รับความช่วยเหลือ
บางคนถึงกับเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักร แต่ที่สำคัญกว่านั้น
ศูนย์ได้กลายเป็นชุมชนของเพื่อนที่ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ผ่านความเชื่อในพระคริสต์ คำอธิษฐานและประสบการณ์ชีวิตใน
การใช้ชีวิตสู้กับโรคพุ่มพวง

ชายทั้งสี่ได้หามเพื่อนที่เป็นอัมพาตมาบนเสื่อ โดยยื่นเขาให้พระเยซู
เพื่อได้รับการรักษา เขาอ่อนแอเกินไปที่จะไปที่นั่นด้วยตนเองได้ ดังนั้น
พวกเพือ่ นจึงหามเขามา และเมือ่ พวกเขาไม่สามารถหาทางทีจ่ ะพาเขา
เข้าทางประตูได้ พวกเขาก็ขึ้นไปบนหลังคาที่มุงกระเบื้องดินเผา เมื่อทุบ
กระเบื้องมุงหลังคาให้แตกและหย่อนเขาให้

ข้าแต่พระเจ้าที่รัก แพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์ โปรดแนะนำข้าพระองค์
ในการค้นพบวิธีที่เราจะมีส่วนร่วมกับพระองค์ในการรักษาผู้ที่ทุกข์ทรมาน
จากความเจ็บป่วยทางร่างกายจิตใจหรือจิตวิญญาณบางรูปแบบ โปรดสอน
ให้ข้าพระองค์รู้วิธีที่จะเป็นเพื่อนรักกับผู้ที่อ่อนแอเกินกว่าที่จะหาสิ่งจำเป็น
ด้วยตนเองได้และผู้ที่ต้องการสนับสนุนให้เดินทางไปกับพวกเขา อาเมน

นิตยสารเพรสไบที
ยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ บท
บทภาวนาเทศกาลมุ
ภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020

วันพุธที่สี่ในเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม
25 มีนาคม | ลิซ ลีวติ ต์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ทรงตรวจตราจิตใจของข้าพระองค์และ
พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ พระองค์ทรงทราบเมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุก
ขึ้นพระองค์ทรงประจักษ์ความคิดของข้าพระองค์แต่ไกล พระองค์ทรงหยั่งรู้
วิถีทางและการหยุดพักของข้าพระองค์ พระองค์ทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้น
ของข้าพระองค์ — สดุดี 139:1–3

ผู้มาเป็นสมาชิกใหม่ของเรามักจะประหลาดใจเมื่อรู้ว่าเราจด
รายชื่อเข้าร่วมนมัสการ ในแต่ละสัปดาห์หนึ่งในผู้ปกครองผู้
ซื่อสัตย์ของเราทำงานอย่างลับๆโดยจดรายชื่อของเขาจาก
ระเบียงของคณะนักร้องประสานเสียง ในขณะที่ฉันกล่าว
ต้อนรับแขก เมื่อไล่สายตาตรวจรายชื่อทุกเช้าวันจันทร์ฉัน
พบว่าตัวเองหยุดครุ่นคิด ในช่องว่าง ยินยอมให้การขาด
นมัสการเหล่าดึงดูดให้ฉันสะท้อนถึงความเป็นศิษยาภิบาล ผู้
ที่ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ผู้ที่ไม่มาเพราะทำงานอยู่,
กำลังสนุกสนานอยูห
่ รือออกไปกับกองทัพ; คนที่เพิ่งเสียชีวิต
ไปไม่นานพอทีจ่ ะลบชือ่ ของพวกเขาออกจากบัญชีกเ็ หมือน
จะสบประมาทกันเกินไป – ฉันอธิษฐานแบบเร็วๆสำหรับแต่
ละคน ฉันก็จับตามองเช่นกันสำหรับผู้ที่ขาดการนมัสการที่ไม่
สามารถอธิบาย ได้รู้ว่าการสนทนาทางจิตวิญญาณที่มี
ความหมายที่สุดของฉันเริ่มต้นด้วย“ ฉันไม่ได้เจอคุณมานาน
แล้วนะ”
เมื่อฉันพิจารณาวิสัยทัศน์ของผู้เขียนพระธรรมสดุดี - ของ
พระเจ้าผูท
้ รงบันทึกการมาและพฤติกรรมของเรา - ฉัน
สงสัยว่าเราได้รับการทรงเรียกให้เอาใจใส่ที่น่ารักต่อเพื่อน
บ้านของเราอย่างไร สำหรับฉัน ดูเหมือนกับว่า ช่องว่าง
ระหว่างโลกอย่างที่มันเป็นและอย่างที่ควรจะเป็นมักจะมีเมื่อ
ไม่อยู่: เท่าทีส่ งั เกต ผู้ที่ไม่ได้อยู่กับเราเป็นเพราะพวกเขา
ไม่ได้รับเชิญ ไม่ได้รับการต้อนรับหรือไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่
ที่เราประชุมกัน หากพระกิตติคณ
ุ จะเกีย่ วกับพระวรกาย
รูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นของพระผู้เป็นเจ้า พยานที่ไปถึงวิสัยทัศน์
นั้นจะต้องเป็นทั้งชุมชนที่รู้และจดจำตนเอง กาเครือ่ งหมาย
และอาลัยถึงผู้ที่ขาดนมัสการ และหวังว่าจะมีวันที่จะมาอยู่
พร้อมหน้าและเต็มไปด้วยความน่ารัก
ข้าแต่พระเจ้าที่ทรงอ้าแขนต้อนรับ พระองค์ทรงรู้ถึงการมาและ
เป้าหมายของข้าพระองค์ พระองค์ทรงยืนยันกับข้าพระองค์ว่าข้า
พระองค์เป็นของพระองค์ โปรดช่วยพวกข้าพระองค์ให้มีใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อเราจะได้ต้อนรับคนของพระองค์ทุกคน อาเมน

ศิลปะกระเบื้องที่ด้านหน้าของโบสถ์โรซารี่ (ลูกประคำ) ในเมืองลูร์ดประเทศฝรั่งเศส
แสดงให้เห็นว่าเพื่อนๆช่วยเพื่อนของพวกเขาได้รับการรักษาจากพระเยซู แล้วคุณ
สามารถจะทำอะไรบ้างในสัปดาห์นี้เพื่อนำมาซึ่งการเยียวยาที่คนอื่นต้องการ?

วันพฤหัสบดีที่สี่ในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
26 มีนาคม | ลิซ ลีวติ ต์
เวลานี้เราเห็นแต่เงาสะท้อนเลือนรางเหมือนมองในกระจก แต่เวลานั้นเรา
จะเห็นกันหน้าต่อหน้า เวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วน แต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้
แจ้งเหมือนที่ทรงรู้จักข้าพเจ้าอย่างแจ่มแจ้ง — 1 โครินธ์ 13:12

ฉันนั่งถัดจากเควินในห้องใต้ดินของโบสถ์ซึ่งเปิดในวันนั้นเพื่อ
เป็นศูนย์กิจกรรมชุมชนของผู้สูงอายุที่ถูกเอามาฝากไว้ให้ดูแล
และถามเขาว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้าง
“ก็ดี ฉันคิดว่าเป็นอย่างนั้น” เขาพูดด้วยความลังเลเหมือนปกติ
ฉันถามเกีย่ วกับโปรแกรมวันใหม่ของเขา ตำแหน่งที่ผู้ดูแล
ของเขาได้ต่อสู้เพื่อรักษาไว้ในศูนย์สำหรับผู้ใหญ่ที่มีความ
พิการทางปัญญาแห่งนี้
“จริงๆแล้วฉันไม่ชอบมันมากขนาดนั้น” เขาพูดพึมพำ ฉันรู้สึก
ว่าตัวเองกำลังใจร้อน งานช่างมากเหลือเกินทีจ่ ะต้องหา
ผลลัพธ์ให้ได้กับตำแหน่งที่ว่างนั้น ฉันถามเขาว่าทำไมล่ะ?
“เพราะงานทีพ
่ วกเราทำ…มันไม่ใช่งานจริงๆ ใช่มั้ย?” เขาพูด.
เขาพูดถูก ต้องรับโทรศัพท์ ต้องเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ เรือ่ งการ
ทัศนศึกษา - ทุกอย่างเป็นการเตรียมการสำหรับงานที่เขาไม่
น่าจะทำ ฉันอายไปเลย ฉันรู้สึกพึงพอใจเร็วเกินไปกับ
น้ำพักน้ำแรงของฉัน วาดมโนภาพถึงการทำงานของชุมชนอัน
เป็นที่รักให้แก่เควินว่าเป็นงานที่ทำสำเร็จแล้วมากกว่างาน
ต้องทำเป็นเรื่อยๆเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก
หากเราโชคดี เราเห็นครู่เดียวในโบสถ์นั่นคือสัมผัสของ
ความหมายและความเป็นเจ้าของ, ความสัมพันธ์ที่แท้จริง
และความเจริญรุง่ เรืองสำหรับทุกคน เราทำงานได้ในทุกที่ –
ความยุติธรรม,ศักดิ์ศรีและความรักที่มีต่อทุกคน แต่บ่อยครั้ง
ที่เราบกพร่องไป ความพยายามของเราน้อยเกินไปและสัน
้
เกินไป ในช่วงเทศกาลมุ่งสู่ธรรมและตลอดไปนี้ให้เรากลับใจ
จากข้อบกพร่องเหล่านั้นโดยเชื่อมั่นว่าพระเมตตาของพระเจ้า
นั้น “แท้จริง” และว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นที่รู้จักอย่างสมบูรณ์
และยอมรับแม้เราจะล้มเหลวก็ตาม อยู่มาวันหนึ่งเราจะเข้า
ประจำที่นักร้องแห่งสวรรค์ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในงาน
สรรเสริญ และเราจะขอบพระคุณ
ข้าแต่พระเจ้าแห่งความเมตตาช่วยข้าพระองค์ให้มองเห็นตัวข้า
พระองค์อย่างสมบูรณ์ เสริมกำลังข้าพระองค์ในคืนที่ยาวนานของการ
ทำงานในภายหน้า โปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์
ล้มเหลวในการร่วมเป็นกายเดียวในพันธกิจแห่งความยุตธิ รรมและ
ต้อนรับ ทำให้ข้าพระองค์มั่นใจในความรักอันไม่สิ้นสุดของข้าพระองค์
ซึ่งแสดงออกผ่านการปรากฏพระวรกายของพระเยซูกับข้าพระองค์ ซึ่ง
เป็นพระนามซึ่งที่พระเยซูอธิษฐาน อาเมน

บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020 นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้

วันศุกร์ที่สี่ในเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม
27 มีนาคม | เบทตานี
ตานี แมคเคนนี่ 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!”—
2:3
2:3–
ลย!”— Mark 2:3–12

เพื่อนที่ดีของฉันคนหนึ่งมีสมองพิการเป็นศาสนาจารย์ที่ได้รับ
การสถาปนา และเขาใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเวลาไปไหนมาไหน
เขามีน้ำใจและหัวใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับพันธกิจ เมือ่ เขาทำการ
ฝึกงานเป็นศิษยาภิบาล, สมาชิกคริสตจักรจำนวนมากจะ
ลำบากเพราะเขาจะต้องนั่งเทศนาแทนที่จะต้องยืนที่ธรรม
มาสน์ ตลอดเวลาทีเ่ ขาฝึกงาน ทุกครั้งที่เขาเทศนาจะมีต้องมี
การบ่นว่าเขากำลังนั่งเทศนาอยู่
เมื่อฉันคิดถึงประสบการณ์ของเพื่อนคนนี้ ฉันคิดถึงข้อพระ
คัมภีร์นี้ และกลุม
่ คนทีแ
่ บกชายคนนีบ
้ นแคร่ของพวกเขา
ตระหนักดีวา่ มีอป
ุ สรรคในการเข้าหาพระเยซู, ดังนั้นพวกเขา
จึงเจาะหลังคาที่ดีๆอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่พวกเขารู้ว่า
สามารถไปถึงที่พระเยซูได้ และพระเยซูตอบสนองพวกเขา
อย่างไร? พระองค์ชมเชยความเชือ่ ศรัทธาของพวกเขา การ
ทำลายกำแพงกั้นระหว่างผู้คนและพระเยซูถึงแม้ว่ามันจะเป็น
บางสิง่ บางอย่าง (เช่นหลังคาที่แข็งแรง) ซึง่ เป็นประโยชน์ใน
เวลาอืน
่ กระนั้นก็เป็นสิ่งที่พระเยซูทรงชมเชย
การบังคับให้อยู่ในกฎเกณฑ์ว่านักเทศน์ต้องการยืนในขณะที่
เทศนา (หรือกฎอืน
่ ๆ ที่กีดกันผู้คนไม่ให้แบ่งปันของประทานที่
พระเจ้ามอบให้) สร้างอุปสรรคทีท
่ ำให้คนไม่สามารถพบกับ
พระเยซูได้ ในข้อความนีเ้ ราสังเกตเห็นว่าพระเยซูทรงฉลอง
การขจัดสิ่งกีดขวางนั้น
ข้าแต่พระเจ้า, ข้าพระองค์ขอขอบคุณที่พระองค์ให้ของประทานกับทุก
คนและปรารถนาให้พวกเขาใช้ของประทานเหล่านัน
้ ข้าพระองค์ถามว่าที่
ใดมีระบบและอุปสรรคที่กีดกันบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการ จาก
ความสามารถในการแบ่งปันของประทานเหล่านัน
้ ที่พระองค์จะให้
จินตนาการแก่ข้าพระองค์ ที่เข้าถึงชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งของประทาน
ที่ได้รับจากทุกคนและทุกคนสามารถได้รับพระพรจากของประทานของ
ผู้อื่น อาเมน

นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ บทภาวนา
ทภาวนาเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020

วันเสาร์ที่สี่ในเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม
28 มีนาคม |เบทตานี แมคเคนนี่ ฟอกซ์
“ของประทานมีหลายชนิด แต่พระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นผู้ประทาน งานรับใช้
มีหลายประเภท แต่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน การงานมีต่างๆ กัน แต่
พระเจ้าองค์เดียวกันทรงกระทำการทั้งหมดในคนทั้งปวง การสำแดงของพระ
วิญญาณมีแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน — 1 Corinthians 12:4–7
12:4
12:4–

หลายปีก่อนฉันจำได้ว่าไปโบสถ์กับเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่มี
กลุ่มดาวน์ซินโดรม(พัฒนาการทางสมองล่าช้า) เธอเติบโต
ขึ้นมากับคริสตจักร รักพระเยซูอย่างลึกซึ้งและเข้ากันดีกับ
การนมัสการ - แม้ว่าเธอจะเป็นที่ยอมรับ แต่เธอก็มกั จะ
พยักหน้าหากเทศนานานๆ มันทำให้ฉันเศร้าและโกรธเมื่อ
คนพยายามเกือ้ กูลหรือดูถกู ดูแคลนเธอเพราะความพิการ
ของเธอ

ศิลปะกระเบื้องเพดานของสุสาน กอลล่า พลาซิเดีย ในเมืองราเวนนาประเทศอิตาลีแสดงให้เห็นว่าพระคริสต์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดี
คุณรู้สึกอย่างไรกับการดูแลอย่างอ่อนโยนของพระคริสต์ในช่วงเทศกาลมุ่งสู่ธรรมนี้ คุณแบ่งปันความห่วงใยนั้นกับผู้อื่นอย่างไร

เพราะเมือ่ ความรูถ้ งึ ความเชือ่ ของเธอและร่วมอธิษฐานกับเธอได้
เปลี่ยนชีวิตของฉัน

แม้ในขณะที่ของประทานเหล่านั้นกำลังเปลี่ยนโฉมใหม่ใน
ฤดูกาลใหม่น้ี

ครั้งหนึ่งเธออธิษฐานขอให้พระเยซูเช็ดหน้าเธอด้วยความเมตตา
และบ่อยครัง้ ทีเ่ ธอบอกพระเยซูวา่ เธอรักเขาจากก้นบึง้ ของหัวใจที่
พูดไม่ได้ของเธอ ความเชือ่ ของเธอในความรักอันร้อนแรงของ
พระเยซูที่มีต่อเธอนั้นแข็งแกร่งกว่าทุกคนที่ฉันรู้จัก และระดับ
ความเชื่อของเธอก็ท้าทายและสร้างความเชื่อของฉันเช่นกัน
ตอนนี้เพื่อนของฉันมีภาวะสมองเสื่อมซึ่งเป็นสิ่งที่ย่อมเกิดขึ้นกับ
คนที่มีอาการดาวน์ซินโดรมในวัยเด็ก เธอไม่ได้แสดงออกด้วยวิธี
เดียวกับทีเ่ ธอเคยกระทำมาก่อน แต่ฉันรู้ว่าเธอยังคงเต็มไปด้วย
พระวิญญาณและพระเจ้ายังคงใช้งานจากของประทานของเธอ

ข้าแต่พระเจ้าผู้เอื้ออาทร, ขอบคุณสำหรับของประทานมากมายที่
พระองค์มอบให้กับคนของพระองค์ ช่วยให้ข้าพระองค์ตระหนักถึงวิธี
ที่วิญญาณของพระองค์เคลื่อนไหวในตัวข้าพระองค์และในคน
รอบตัวข้าพระองค์ - โดยเฉพาะคนที่ได้รับการพิจารณาบ่อยครั้งเป็น
เพียงส่วนหนึ่งของพันธกิจหรือผู้รับความช่วยเหลือจากข้าพระองค์
อนุญาตให้ข้าพระองค์รับรู้ตนเองและผู้อื่นในขณะที่พระองค์รบ
ั รู้
ข้าพระองค์,สังเกตเห็นและขอบคุณสำหรับวิถีทางที่เปิดกว้างและ
สวยงามที่พระองค์ทรงใช้งานข้าพระองค์แต่ละคนให้มีชีวิตเหมือน
ประชากรของพระองค์ในโลก อาเมน
บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020 นิตยสารเพรสไบทีเรียนวั
นวันนี้

วันอาทิตย์ที่ห้าในเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม
29 มีนาคม | เร เชน ฮวง
ขณะพระเยซูเสด็จออกไปชายคนหนึ่งวิ่งมาคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์แล้วทูลถามว่า
““ท่
ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์??”พระเยซู
”พระเยซูทรง
”พระเยซู
ตอบว่า “ทำไมท่
“ทำไมท่านจึงว่าเราประเสริฐ? นอกจากพระเจ้าแล้วไม่มีใครอื่นที่ประเสริฐ ท่าน
ก็รู้บทบัญญัติที่ว่า ‘อย่
อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณี อย่าลักขโมย อย่าเป็นพยานเท็จ อย่า
ฉ้อโกง จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า’” เขาทูลว่า “ท่
“ท่านอาจารย์ ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าถือ
ปฏิบัติมาตั้งแต่เด็ก” พระเยซูทอดพระเนตรมาที่เขา ทรงรักเขาและตรัสว่า “ท่
“ท่านยังขาด
อยู่อย่างหนึ่ง จงไปขายทุกสิ่งที่มี แจกจ่ายให้คนยากจน แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติใน
สวรรค์ จากนั้นจงตามเรามา
จงตามเรามา” เขาได้ยินเช่นนั้นก็หน้าสลดแล้วจากไปด้วยความทุกข์
เพราะเขาร่ำรวยมาก — มาระโก 10:17
10:17–
10:17–22

ข่าวดีที่พระเยซูเทศนาสั่งสอนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องความรอดส่วน
บุคคลและไม่เพียงเป็นการเรียกร้องให้สร้างสาวก เป็นการทรง
เรียกไปสู่วิสัยทัศน์การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ

เราอาศัยอยู่ในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก แต่ 64 ล้านคนมี
รายได้นอ้ ยกว่า $ 15 ต่อชั่วโมงและ 32 ล้านคนไม่มป
ี ระกัน
สุขภาพ ความต้องการขั้นพื้นฐานเช่นน้ำ, การดูแลสุขภาพและ
ค่าครองชีพกำลังถูกโจมตีและการโจมตีเหล่านั้นทำร้ายคนจน
ต่อไป ไม่ว่าเราจะเป็นใครเราทุกคนรู้สึกถึงผลกระทบที่เกิดจาก
ความไม่เท่าเทียมเหล่านี้
พระเจ้าทรงสร้างโลกทีใ่ ห้เรามีทรัพยากรเพียงพอทีจ่ ะปกป้อง
สิ่งแวดล้อมและสร้างความภาคภูมิให้กับทุกชีวิต ปัญหาก็คือ
เรือ่ งของการจัดลำดับความสำคัญ เนื่องจากความมั่งคั่งคือ
การสะสมอยูบ
่ นหลังของคนจนและสะสมไว้ดว้ ยการเอารัดเอา
เปรียบผืนแดนและสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าทรงสร้าง

เราจะรับมรดกชีวติ นิรน
ั ดร์ได้อย่างไร? เราจะสร้างชุมชนอัน
เป็นที่รักได้อย่างไร? เราอยู่ในวิสัยทัศน์ที่เราแบ่งปันความมั่ง
เหตุผลที่คนนับล้านตลอดหลายศตวรรษตามหัวรุนแรงที่ชื่อพระ
คั่งและความมั่งคั่งของเราและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนมี
เยซูไม่ใช่เพราะมันง่าย แต่เพราะวิสัยทัศน์ของพระองค์เปลี่ยนไป เพียงพอ และที่นั่นเราจะพบกับชีวิตนิรันดร์ ไม่เพียงแต่สำหรับ
สำหรับคนทีต่ ดิ ตามพระองค์ วิสยั ทัศน์ของพระองค์ยงั คงจำเป็นใน คนน้อยที่ถูกเลือกสรรเท่านั้น แต่เพื่อทุกคนจะมีชีวิตและมีชีวิต
ปัจจุบัน
อย่างล้นเหลือ
พระเจ้าผู้ทรงสร้างอย่างพอเพียง ขอบคุณสำหรับความมั่งคั่งอันศักดิ์สิทธิ์นั่น
คือแผ่นดินโลกนี้, ผู้คนและสิ่งทรงสร้างของโลก โปรดช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะ
จินตนาการ บำรุงรักษาและร่วมสร้างโลกซึ่งมีเพียงพอสำหรับทุกคน อาเมน

นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020

วันจันทร์ที่ห้าในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
30 มีนาคม | ปีเตอร์ ดันน์

พระองค์เองทรงรับแบกบาปของเราทั้งหลายไว้ที่พระกายบนไม้กางเขนนั้น
เพื่อเราจะได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรม และด้วย
บาดแผลของพระองค์พวกท่านได้รับการรักษาให้หาย — 1 เปโตร 2:24

นักเล่าเรื่องของฉันอยู่ในร่างที่บอบบางและมีกระดูกโปน
ด้วยร่องรอยของกล้ามเนือ้ ทีเ่ จ็บปวดทัว่ คอและแขนของเขา
มีชีวิตอยู่ด้วยโรคเส้นโลหิตตีบตันหลายครั้งตลอด 10 ปีที่
ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าเขารักการแบ่งปันถ้อยคำที่ทำให้เครียด
ฝากมอบหมายประวัตชิ วี ติ ของเขามาให้ฉน
ั บทความใหม่แต่
ละชิ้นมันเหมือนเติบโตขึ้นมาในหนึ่งในย่านแก๊งที่ฉาวโฉ่ที่สุด
ในอเมริกานัน
้ มีเสน่หม
์ ากกว่าตอนก่อนๆ
วิลลี่เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของ คริสตจักรวัตต์เพาเวอร์เฮ้าส์
ในลอสแองเจลิส ทัศนคติที่ร่าเริงของเขาถึงแม้จะมี
สถานการณ์อะไร ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือการ
เปลี่ยนแปลงของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทำได้ในชีวิต
ของบุคคล ในฐานะผูช้ ายคนหนึง่ เขาเหมือนได้คนเจ็บที่เดิน
ได้ดีๆนี่เอง ถึงกระนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมาทุกเช้าวันอาทิตย์พร้อมที่
จะนมัสการด้วยร่างกายทุกส่วนของเขา การปรบมืออย่างมี
ชัยสองสามครั้งจากวิลลี่ในการนมัสการและเราทุกคนได้รู้ว่า
พระเจ้าทรงอยูใ่ กล้
เขาไม่สามารถปิดบาดแผลของเขาแม้วา่ เขาต้องการทีจ่ ะทำ
และในช่วงเวลาทีค่ วามเจ็บปวดมากๆ จนเขาไม่สามารถดูแล
ตัวเองได้อีกต่อไปคนในชุมชนคิดว่ามันเป็นสิทธิพิเศษที่จะ
ตอบแทนเขาได้เล็กๆน้อยเพราะที่เขาได้ให้การช่วยเหลือ
มากมาย ความอ่อนแอของวิลลี่เป็นพรแก่ชุมชนทั้งหมดและ
ทำให้หลายคนใกล้ชิดกับพระเยซูมากขึ้น
ข้าแต่พระเยซูเจ้า, ข้าพระองค์มาหาพระองค์ด้วยบาดแผลของข้าพระองค์
พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์และรักข้าพระองค์อย่างที่ข้าพระองค์เป็น โปรด
ช่วยให้ข้าพระองค์มีพลังที่จะไปยังผู้ที่อยู่ในความดูแลของข้าพระองค์และ
ปล่อยให้พวกเขาสัมผัสกับรอยแผลเป็นของข้าพระองค์ ช่วยข้าพระองค์
ฉลองการแตกร้าวในชีวิตของข้าพระองค์ ให้เข้าใจว่าพวกเขาเป็นสถานที่ซึ่ง
พระคุณของพระองค์ถูกถ่ายทอดจากจิตวิญญาณมนุษย์หนึ่งสู่อีกคนหนึ่งมาก
ที่สุด อาเมน

วันอังคารที่ห้าในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
31 มีนาคม | ปีเตอร์ ดันน์

พระเยซูตรัสกับชาวยิวที่ได้เชื่อพระองค์ว่า “ถ้
“ าท่านยึดมั่นในคำสอนของเรา
ท่านก็เป็นสาวกของเราจริงๆ แล้วท่านจะรู้จักความจริงและความจริงจะทำให้
ท่านเป็นไท”
ไท — ยอห์น 8:31
8:31–
8:31–32

ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า "ข้อขัดแย้งของทางเลือก”
นักจิตวิทยา แบรี่ ชวอร์ตษ์ ยึดเป้าหมายที่ทฤษฎีกลางของ
สังคมตะวันตก: เสรีภาพในการเลือก ในการประเมินของ
ชวอร์ตษ์ ทางเลือกทำให้เราไม่ได้เป็นอิสระมากขึ้นแต่กลับ
เป็นอัมพาตมากขึ้น ไม่มีความสุขมากขึ้นแต่กลับไม่พอใจ
มากขึน
้ ใครก็แล้วจะรู้ดีว่าตัวเองเป็นอัมพาตที่ต้องเลือก
หนึ่งใน 175 น้ำสลัดที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต สังคมของเราให้
ความสำคัญกับอิสรภาพและมันพยายามที่จะเพิ่มอิสระ
สูงสุดโดยการเพิม
่ ทางเลือกให้สงู สุด
ตัวเลือกเหล่านี้ทั้งหมดทำอะไรได้บ้างคือตั้งความคาดหวัง
ของเราไว้สงู มาก ไม่มใี ครคนไหนทีจ่ ะเลือกทำอะไรก็ได้
แล้วจะทำให้เขาพึงพอใจ คนหลายล้านคนถึงมีความรูส้ กึ
ว่า "ฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องการหมด แล้วทำไมฉันถึง
ไม่มคี วามสุขเลย?" หลักการนี้ได้เข้ามาสู่ทุกแง่มุมของ
สังคมอุตสาหกรรมตะวันตก และชวอร์ตษ์โต้แย้งว่ามัน
เป็นความรับผิดชอบของภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายที่
เพิ่มขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา
มันจะเกิดอะไรขึ้นหากชุมชนที่รักของผู้คนตัดสินใจที่จะไป
ในทิศทางทีแ
่ ตกต่างกัน? พระเยซูสอนเราว่าอิสรภาพมา
จากความรูเ้ รือ่ งความจริง ดังนั้นเราจะค้นพบวิธีการที่
แท้จริงในการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมที่ดึงดูดให้เราคิดว่าเรามี
สิทธิ์ในตัวเลือกที่ไม่มีที่สิ้นสุด? ดร. คอร์เนล เวสท์
ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและผู้แต่ง
หนังสือหลายเล่มรวมถึง “การแข่งขันนั้นสำคัญ Race
Matters” เขียนว่า:“ เงือ่ นไขของความจริงคือการยอมให้
ความทุกข์ลำบากได้พูด” เราเรียนรู้อะไรได้บ้างในวันนี้โดย
ฟังเสียงของคนทีก่ ำลังเจ็บปวดรอบๆข้างเรา พวกเขา
เปิดเผยความจริงอะไรเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่มีความหมาย?
หลายครั้งที่พระเยซูทรงใช้เวลาในการที่ได้ยินเสียงร้อง
ของผู้ที่มีความทุกข์ลำบาก
ข้าแต่พระเจ้าแห่งความหวัง, ข้าพระองค์ได้หยุดและหายใจลึก ๆ
สรรเสริญพระองค์ว่าชีวิตเป็นของขวัญที่ข้าพระองค์ได้รับเพื่อจะได้แกะ
ออกมาในแต่ละวัน โปรดช่วยข้าพระองค์ให้นำเสนอต่อพระองค์และ
ค้นพบว่าการเดินทางครั้งนี้วิเศษเพียงใด อาเมน.

ศิลปะกระเบื้องที่ด้านหน้าของโบสถ์โรซารี่ (ลูกประคำ) ในเมืองลูร์ดประเทศฝรั่งเศส
แสดงให้เห็นพระเยซูพร้อมกับสาวกของพระองค์ พวกเขากระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ แต่
พวกเขากระตือรือร้นที่จะติดตามอย่างไร? คุณมุ่งมั่นขนาดไหนที่จะติดตามพระคริสต์
ไปสู่ไม้กางเขน?

บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020 นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้

วันพุธที่ห้าในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
1 เมษายน | วิคทอเรีย บาร์นเนอร์

ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สิ่งของ และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแต่ยังไม่สงสารเขา ความรัก
ของพระเจ้าจะอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไร?
งไร? — 1 ยอห์น 3:17

เช้าวันหนึ่งฉันกำลังรอไฟเขียวอยู่ ฉันมองไปทางขวาของฉัน
และเห็นผู้หญิงชาวแอฟริกันอเมริกันที่ดูเคร่งขรึมมาก ๆ พระ
เจ้าตรัสในใจของฉันและพูดว่า “เอาเงินให้เธอ 20 เหรียญ”
ฉันก็เอาเงิน $ 5 จากกระเป๋าเงินของฉันเนือ่ งจากเป็นธนบัตร
ใบแรกที่ฉันเห็นในกระเป๋าเงินของฉันและก็โบกมือให้ผู้หญิง
นั้น เธอไม่สนใจฉัน ฉันถอนหายใจ ฉันก็เลยไปทำงานและลืม
ทุกอย่างเกีย่ วกับเธอ
ระหว่างทางกลับบ้านฉันตัดสินใจซื้อของชำเมื่อฉันเห็นผู้หญิง
คนเดียวกันกำลังเดินไปทางที่ฉันจะไป ฉันจอดรถของฉัน
เอื้อมมือไปที่กระเป๋าเงินของฉันและในครั้งนี้หยิบธนบัตร 20
เหรียญออกมา ฉันลงจากรถแล้วรีบเดินไปหาผู้หญิงคนนั้น
“พระเจ้าบอกให้ฉันมอบเงินนี้ให้คุณ” ฉันพูด
ผู้หญิงคนนั้นรับเอาเงินไปอย่างเงียบ ๆ และเดินต่อไป ฉัน
คาดหวังให้เธอพูดว่า“ ขอบคุณ!” หรืออย่างน้อยก็แสดงท่าที
ขอบคุณ แต่เธอก็เอาเงินไปโดยไม่พูดอะไรเลย ก็แปลก, ฉัน
ไม่ได้อารมณ์เสีย ฉันแค่รู้สึกซาบซึ้งที่พระเจ้าให้โอกาสฉันอีก
ครั้งให้กับผู้หญิงคนนี้ ฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแม้ว่าฉัน
จะใช้เส้นทางเดิมทุกเช้าระหว่างเดินทางไปทำงานและกลับ
บ้าน
ข้าแต่พระเจ้า ทรงเป็นผู้ให้ แก่ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โปรดช่วยข้า
พระองค์ให้มีหัวใจเหมือนของพระองค์ที่รักคนจนและคนที่ช่วยตัวเอง
ไม่ได้ อาเมน

วันพฤหัสบดีทห
ี่ ้าในเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม
2 เมษายน | วิคทอเรีย บาร์นเนอร์
จงให้แก่ผู้ที่ขอท่านและอย่าเมินหนีผู้ที่ต้องการจะขอยืมจากท่าน —
มัทธิว 5:42

ฝนกำลังตกและฉันจำเป็นต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนทีจ่ ะ
ฝนกำลั
ไปทำงาน ขณะที่ฉันกำลังเก็บสายจ่ายน้ำมันกลับเข้าที่
ผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาฉันแล้วถามว่า “คุ
“คุณช่วยพาฉัน
ไปที่โมเต็ลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ได้ไหม ฉันไม่มีรถ”
ถ
ฉันไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้มาก่อน ฉันรู้สึกขวัญหาย
ที่จะยอม
ะยอม
ยอมให้
ให้คนแปลกหน้าเข้ามาในรถของฉันและฉันได้ยน
ิ
ตัวเองพูดว่า “ฉั
“ฉันต้องไปทำงาน ฉันไม่อยากไปถึ
ยากไปถึงสาย
สาย”” เมื่อ
เธอพูดว่าโมเต็ลอยู่ใกล้ ฉันก็พดู อย่างอึกอักว่า “ได้
“ เลย
กระโดดเข้ามา”
มา
ข้าแต่พระเจ้าโปรดปกป้องข้าพระองค์ด้วยขณะที่ข้าพระองค์ช่วย
ผู้หญิงคนนี้

ฉันพาเธอไปที่โมเต็ลของเธอและเธอขอบคุณฉันเสียยก
ใหญ่ ฉันขับรถออกมาท่ามกลางสายฝน
มกลางสายฝนที
ทีก่ ระหน่ำลงมา
ด้วยอารมณ์
ยอารมณ์ที
ทห
่ี ลากหลาย ท่ามกลางความรู้สึกเหล่านั้นฉัน
รู้สึกขอบคุณ ที่ฉันไม่อนุญาตให้ความกังวลเรื่องความ
ปลอดภัยส่วนตั
นตัวของฉันขัดขวางไม่ให้ฉันช่วยผู้หญิง คน
คนนี้
ทั้งหมดที่ฉันคิดได้ก็คือพระเจ้าต้องการให้ฉันช่วยผู้หญิงคน
นี้โดยการขับรถไปส่งเธอและผู้ที่ดูเหมือนว่าพวกเขาเป็น
“คนจรจัด” ในสังคมของเราต้องการเพือ่ นทีจ่ ะพาพวกเขา
“คนจรจั
กลับบ้านแม้ว่าบ้านจะเป็นห้องเช่าชั่วคราว
ข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์ช่วยคนที่พระองค์
รัก ขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระองค์เชื่อวางใจในพระองค์อย่าง
สมบูรณ์ เพื่อที่พระองค์จะนำทางและปกป้องและมอบทุกสิ่งที่ข้า
พระองค์ต้องการเพื่อจะเป็นเพื่อนกับคนแปลกหน้า อาเมน

งานศิลปะกระเบื้องในโบสถ์เซนต์บาร์นาบัส กรุงลอนดอนแสดงให้เห็นว่าพระเยซู
สั่งให้เปโตร “จงเลี้ยงดูแกะของเรา” คุณเอาใจใส่คำแนะนำเหล่านั้นในการเลี้ยงดู
และอนุรักษ์ชุมชนอันเป็นที่รักของพระเจ้าอย่างไร?

นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ บทภาวนา
ทภาวนาเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020

วันศุกร์ท่ห้
ี า้ ในเทศกาลมุ่งสู่ธรรม
ห
3 เมษายน | วิคทอเรีย บาร์นเนอร์

ท่านจะมีคนยากจนอยู่กับท่านเสมอและท่านสามารถช่วยพวกเขาได้ทุกเวลา
ตามที่ท่านต้องการ แต่เราจะไม่ได้อยู่กับท่านเสมอไป —มาระโก 14:7

สามีและตัวฉันเองกำลังจะไปที่ไหนสักแห่งในรถเก่าๆของเรา เราอยู่ห่าง
จากป้ายรถเมล์ประมาณ 15 ฟุต ตอนที่ฉันเห็นผู้หญิงที่มีลูกสามคน ติด
สอยห้อยตามเธอ หนึ่งในนั้นคือเด็กวัยหัดเดิน ทันใดนั้นเองฝนก็เริ่มตก
หนักและทั้งครอบครัวก็วิ่งไปที่ป้ายรถเมล์ที่ไม่มีหลังคา
“พวกเขาจะเปียกแน่ๆ” ฉันบอกสามี
โดยไม่สกั คำสามีของฉันก็จอดรถข้างถนน เราทั้งคู่เรียกผู้เป็นแม่นั้นด้วย
ภาษาสเปนที่กระท่อนกระแท่นของเรา

ผูเป็
เ้ ป็นแม่เข้าใจเราและรีบเข้ามาในรถกับลูก ๆ ของเธอ ยังไงต่อไป
ดีหล่ะ? ผู้เป็นแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และสเปนของเราก็แย่มาก
ฉันพยายามนึกถึงคำศัพท์เล็ก ๆ น้อย ๆ ในภาษาสเปนทีฉ
่ น
ั ได้เรียน
ในโรงเรียนมัธยม ฉันพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อถามเธอว่า เธอกำลัง
จะไปทีไ่ หน แต่ฉันรู้ว่าฉันใช้คำศัพท์ผิด เราทั้งคู่หัวเราะและหญิงสาว
เข้าใจฉันอย่างน่าอัศจรรย์ เธอบอกทิศทางว่าจะเลี้ยวขวาหรือซ้าย
หรือไปทางตรง ในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายของเธอ - บ้านอยูใ่ นส่วน
ที่ “ยากจน
“ยากจน
ยากจน”” ของชุมชน หลังจากพึมพำ “กราเซี
“กราเซียส (ขอบคุ
ขอบคุณ)”
ครอบครัว ก็ลงจากรถแล้ววิ่งไปที่บ้านของพวกเขา สามีของฉันและ
ฉันเดินทางต่อไปในความเงียบ ฟังแค่เสียงฝน ในที่สุดสามีของฉันก็
พูดว่า “มี
“มีคนแบบนัน
้ อยูม
่ ากมาย เรา
เราแทบ
แทบไม่
แทบ
ไม่ต้องเสาะ
งเสาะ
เสาะหาพวกเขา
หาพวกเขา เรา
แค่ต้องเต็มใจที่จะช่วยเท่
ยเท่านั้น”
ข้าแต่พระเจ้าที่รัก โปรดช่วยข้
ยข้าพระองค์ที
ท่จี ะตั้งใจค้นหาคนที
หาคน ่
ข้าพระองค์สามารถช่
สามารถช่วยได้ อาเมน

บทภาวนาเทศกาลมุ
บท
ภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020 นิตยสารเพรสไบที
ยสารเพรสไบทีเรียนวั
นวันนี้

วันเสาร์ที่ห้าาใน
ใน
ในเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม
4 เมษายน | นีมา ไซรัส-แฟรงคลิน

สรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามของพระยาห์เวห์ ข้าพระองค์
ทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์จากพระนิเวศของ องค์พระผู้เป็นเจ้า.
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะขอบพระคุณ
พระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเทิดทูน
พระองค์ จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงแสนดี
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์ —สดุดี 118:26, 28-29
2828

ในบางครัง้ โลกของเราดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้ และ
และเกิ
เกิน
ความสามารถของเราในการทีจ่ ะได้ผลลัพธ์ท่น่
น
ี า่ พอใจ
เมือ่ ฉันตกอยูใ่ นสถานการณ์ ทีย่ ากลำบาก ในฐานะผูใ้ หญ่
ฉันใคร่ครวญบทเรียนจากวัยเด็กของฉัน ฉันจำได้ว่าใน
ช่วงเวลาเหล่านี้ฉันไม่ต้องทนทุกข์อย่
อย่างเงี
งเงียบๆ
บ

เมื่อฉันยังเป็นเด็ก ผู้ปกครองในคริสตจักรที่ฉันเป็นสมาชิกจะ
ท่องจำสดุดี 118 ดูเหมือนทุกวันอาทิตย์ ในฐานะ “ลูกศิษยาภิ
บาล” ฉันมักจะได้ยินถึงความยากลำบากที่ผู้คนในคริสตจักร
ของเราเผชิญตอนที่พ่อแม่ของฉันอธิษฐานแทนพวกเขา มี
การดิน
้ รนฝ่าฟันและความท้าทายมากมายนับไม่ถว้ น: ความ
เจ็บป่วยทางจิตใจที่ไม่ได้รับการรักษา การไร้ที่อยู่อาศัย
หลังจากตกงาน การถูกเลือกปฏิบัติที่ โรงเรียนและทีท
่ ำงาน
การถูกจองจำโดยไม่มคี วามผิดและต้องจ่ายค่าทนายกัน
หลายปีทเี ดียว นี่แค่สองสามตัวอย่างเท่านั้น ฉันรู้ว่าคนที่อยู่
ในคริสตจักรกำลังอยู่ในฝันร้ายและฉันไม่สามารถเข้าใจได้ว่า
ทำไมพวกเขายังสามารถยกย่องถ้อยบทสดุดี 118 ได้
ท่ามกลางเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะผ่านไม่ได้ หลายปีต่อมาฉัน
เข้าใจบทเรียนนี้จากวัยเด็ก

ในระหว่างการอธิษฐานของผูค้ นในคริสตจักร ฉันได้มอบ
ความกังวลและสถานการณ์ตา่ งๆให้กบ
ั พระเจ้า เรายืนอยู่
ด้วยกัน ร้องไห้ดว้ ยกัน และสรรเสริญพระเจ้าผูส้ ร้างเรา
ให้เป็นมากกว่าผู้พิชิต สถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตที่
เกิดขึ้นกับฉันและสมาชิกของฉันคือคำเชิญให้ พบกับพระ
เจ้าทั้งต่อหน้าและท่ามกลางปัญหาพร้อมกัน มันเป็นการ
เชื้อเชิญที่จะไม่เดินทางคนเดียว เป็นการเชื้อเชิญ
ประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและ
ไม่หยุดนิ่งของมนุษยชาติท่ี
งและไม่
สัมพันธ์กับพระเจ้า และเป็นการเชื้อเชิญไปยังชุมชนอัน
เป็นที่รัก

นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ บทภาวนา
บทภาวนาเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020

ข้าแต่พระเจ้า มีบางครั้งที่ข้าพระองค์รู้สึกโดดเดี่ยวและมีปัญหา
โปรดให้โคมส่องทางของข้
งทางของข้าพระองค์และนำทา
ละนำทางงข้าพระองค์ เพื่อที่
ข้าพระองค์จะได้รู้จักและสัมผัสกับความรักโดยพระคุณของ
พระองค์ผ่านทางชุมชนอันเป็นที่รักของพระองค์ อาเมน

วันอาทิตย์ทางตาล/ทนทุ
ทนทุกข์

วันจันทร์แห่งสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

เรามีของประทานแตกต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานแก่เรา ถ้าผู้ใด
มีของประทานด้านการเผยพระวจนะ ก็ให้ผู้นั้นใช้ของประทานนี้ตาม
ขนาดความเชื่อที่เขามี —โรม 12:6

.จึงทูลถามพระเยซูว่า “แล้วใครคือเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า?” — ลูกา
10:29

5 เมษายน | อแมนดา อาดัมส์ ไรลีย่ ์

คริสตจักรของเราพบกันในสวนในเมืองซานเปโดรรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ผู้นมัสการนั้นมาจากภูมิหลังที่หลากหลาย
ตั้งแต่ผู้ใหญ่วัยทำงานระดับผู้บริหาร ผูเ้ กษียณอายุและ
ครอบครัวไปจนถึงผู้ที่ไม่มีบ้านหรืออาหารและผู้ที่มีความ
เจ็บป่วยทางจิต สวนของเราซึ่งเติบโตขึ้นส่วนใหญ่ ผลิต
สมุนไพรได้รบ
ั การเนินการและดูแลโดยอาสาสมัคร
วันศุกร์จอนนี่เดินเข้ามาชี้ไปที่ต้นปาล์มเตี้ยๆ ที่รั้วด้านหน้า
แล้วพูดว่า “ฉันปลูกมัน มันชื่อว่าแดดดี้"
ฉันดูที่ต้นปาล์มแล้วตอบว่า “กิ่งของมันต้องถูกตัดแต่ง”
จอนนี่หยิบเลื่อยแล้วเริ่มทำงาน จอห์นนีเ่ ป็นโรคจิตเภท
และเขาถูกกักบริเวณและไร้สติติดยาเสพติดและตอนนี้
อาการทุเลาขึน
้ มาบ้างแล้ว ไม่ถึงห้านาทีต่อมาชาร์ลส์ก็เดิน
เข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับทำงานสายไฟสำหรับร้านอาหาร
ท้องถิ่นที่เขาทำได้ดีในเช้าวันนั้น สิ่งต่อไปที่ฉันรับรู้ คือ
ชาร์ลส์กำลังฟันกิ่งต้นปาล์มและลากมันไปที่ด้านหลังของ
สวน ชาร์ลส์เป็นชาวอเมริกันพื้นเมืองและไม่มีบ้านอยู่
ตั้งแต่ที่ฉันรู้จักเขา เช่นเดียวกับจอนนี่ ชาร์ลส์มอี าการป่วย
ทางจิต พวกเขามาทีส่ วนเพือ่ ค้นหาความปลอบใจ พวกเขา
พบจุดประสงค์ พวกเขาพบชุมชน พวกเขามาทีส่ วนเพือ่ จะ
ดูแลต้นปาล์มด้วยความภาคภูมิใจในความแข็งแรงของมัน
และในขณะทีพ
่ วกเขาทำ พวกเขายิม
้ ตระหนักว่า พวกเขา
ทัง้ สองมีสว่ นร่วมในการบำรุงสิง่ ทีส่ วยงามมาก
ข้าแต่พระเจ้าผู้มอบของประทาน โปรดช่วยให้ดวงตาของข้าพระองค์
เปิดกว้างเกินกว่าจะมองดูเพียงแค่ภายนอก เพื่อข้าพระองค์จะได้
เห็นบุตรที่รักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงวางไว้ต่อหน้าข้าพระองค์ อา
เมน

6 เมษายน | เกรซ เอช ปาร์ค

เราคุ้นเคยกับคำอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียใจดี คนที่ว่า
น่าจะเป็
จะเป็นศัตรูกักน
ั แต่กลับทำให้ตัวเองเป็นเพื่อนบ้านด้วย
สำนึกว่าเขามีความรับผิดชอบ ต่อมนุษย์อีกคน บ่อยครั้ง
ที่เราคิดว่าเพื่อนบ้านของเราจะเป็นคนที่ดูเหมือนเรา แต่
อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้
พระเจ้ามีลักษณะอย่างไร เราจะ
เราจะรูรู้ไหมว่านั่นคือพระเจ้า
ถ้าเราเห็นพระองค์
พระองค์?
เราต้องเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้ที่พระเจ้าจะทรง
ปรากฏในชีวติ ของเราใน
ของเราในวิวิถท
ี างรู
างรูปร่างและรู
งและรูปแบบทีเ่ รา
ไม่ได้คาดหวังหรือ อาจมอง ไม่เห็น ดวงตาและหัวใจของ
เราจะต้องเปิดรับความเป็นไปได้ในสิ่งที่เราสามารถทำได้
เพื่อคนอื่นเสมอ
ด้วยสติปญ
ั ญาอันชาญฉลาดของเธอเฮเลน เคลเลอร์
กล่าวว่า “ความยุ
“ความยุติธรรมทางสังคมก็จะไม่เกิดขึ้น จนกว่า
คนจำนวนมากจะรูส้ กึ ถึงความ รับผิดชอบต่อสวัสดิภาพ
ของกันและกัน”
เราต้องมีใจกล้าและกล้าหาญทีจ่ ะท้าทายตัวเองด้วย
คำถามที่แท้จริงของชีวิต คือ ฉันได้ต้อนรับเพื่อนบ้าน
ของฉันเข้ามาในใจของฉันหรือยัง? และเพือ่ นบ้านของ
ฉันคือใคร?
ใคร
พระเจ้าผู้อัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวง ช่วยให้ข้าพระองค์เปิดใจกับ
คนที่อาจหรืออาจจะไม่เหมือนข้าพระองค์ คนที่ทำตัวเหมือนข้า
พระองค์ หรือคิดเหมือนข้าพระองค์ ช่วยข้าพระองค์ค้นหาเพื่อน
บ้านวันนีแ
้ ละตลอดไป อาเมน

การเข้าสู่เมืองเยี่ยงผู้ชนะของพระเยซูถูกจับภาพไว้ในงานศิลปะกระเบื้องในโบสถ์
กรีกออร์โธดอกซ์เซนต์จอร์จประเทศจอร์แดน นึกถึงภาพตัวท่านเองในฝูงชน เสียง
เชียร์ของคุณจะเปลี่ยนไปเป็นเสียงเยาะเย้ยในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้หรือไม่ ?

บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020 นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้

วันอังคารในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
7 เมษายน | เกรซ เอช ปาร์ค

เจ้าต้องปฏิบัติต่อเขาเช่นเดียวกับคนอิสราเอลโดยกำเนิด จงรักพวกเขาเหมือน
รักตนเอง เพราะเจ้าเองเคยเป็นคนต่างด้าวในประเทศอียิปต์ เราคือพระยาห์
เวห์พระเจ้าของเจ้า —เลวีนิติ 19:34

การอัศจรรย์ครัง้ แรกของพระเยซูคอื หนึง่ ของการต้อนรับ
เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นในงานแต่งงานเพื่อให้แน่ใจว่ามี
เพียงพอสำหรับแขก ในการกระทำที่เหลือเชื่อนี้ พระเยซูกำลัง
ทำตามความเข้าใจของชาวตะวันออกกลางเกีย่ วกับแนวคิด
ของการต้อนรับและการจัดหาให้ผอู้ น
่ื
หลายปีก่อนที่พระเยซูจะทรงดำเนินชีวิตบนโลกนี้ พระเจ้าทรง
บัญชาให้ชาวอิสราเอลดังที่บันทึกไว้ในหนังสือของเลวีนติ ิว่า
ให้เปิดใจและบ้าน ของพวกเขาแก่คนแปลกหน้าท่ามกลางพวก
เขาเพื่อจัดเตรียมและต้อนรับพวกเขาเหล่านั้น ทำไมพระเจ้า
จึงขอให้พวกเขาทำเช่นนี้? เพือ่ เป็นการเตือนพวกเขาถึง
จุดเริม
่ ต้นของพวกเขาหรือเพือ่ เตือนพวกเขาให้วางใจใน
พระเจ้าสำหรับการจัดเตรียมของพระองค์ตามทีพ
่ วกเขา
เตรียมไว้ให้ผู้อื่นหรือไม่? อาจจะใช่, แต่อาจเป็นการเตือนพวก
เขาว่าพระเจ้าทรงมีที่ว่างบนโต๊ะอาหารสำหรับทุกคน ไม่มใี คร
จะเป็น คนแปลกหน้า ทุกคนมีที่ที่จะอยู่กับพระเจ้า
เฟรด โรเจอร์ เคยกล่าวไว้วา่ “การค้นพบความจริงเกี่ยวกับตัว
เราเป็นสิ่งที่ต้องทำตลอดชีวิต แต่มันคุ้มค่ากับความพยายาม”
ในช่วงเทศกาล เข้าสู่ธรรมโดยเฉพาะสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เป็น
เวลาที่จะมองเข้าไปข้างในและข้างบนเพื่อค้นหาว่าเราเป็นใคร
ในแง่ของความรักของพระเจ้าและได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น
ในช่วงเวลานี้
ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงรักและผู้ทรงต้อนรับทุกคนเสมอ ขอช่วยให้
ข้าพระองค์เชิญทุกคนมาที่โต๊ะที่พระคริสต์ทรงจัดเตรียมไว้ให้เรา ช่วยให้
ข้าพระองค์มีหัวใจสำหรับผู้ที่ต้องการการต้อนรับเพราะในการต้อนรับ
ครั้งนี้หัวใจของเราเติบโตและขยายใหญ่ขึ้น อาเมน

วันพุธในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
8 เมษายน | อีริค วี เบค

ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สิ่งของ และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแต่ยังไม่สงสารเขา
ความรักของพระเจ้าจะอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไร?
งไร? — 1 ยอห์น 3:17

“พวกเขาไม่มีที่ไหนเลยที่จะไปเลยพ่อ เจสสิก้าเป็นนักเรียน
และดาเนียลตกงาน เจ้าของบ้านเช่าของพวกเขาเพิ่มค่า
เช่าขึ้นเป็นสองเท่า และพวกเขาไม่สามารถจ่ายได้ เราต้อง
พาพวกเขาเข้ามาอยูห
่ รือพวกเขาจะอยูใ่ นรถกับแอนโทนี่ตวั
น้อย” ลูกสาวของฉันอ้อนวอน
แอนโทนี่อายุ 8 เดือน
“แล้วผูป
้ กครองหรือญาติของพวกเขาหล่ะ” ฉันถาม
“ผูป
้ กครองของพวกเขาไม่มเี งินมาพอทีจ่ ะช่วย และพวก
เขาก็อาศัยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของประเทศ” ลูกสาวของฉันตอบ
“ตกลง” ฉันตอบ
เจสสิกา้ อายุ 21 ปี เท่าลูกสาวของฉัน และเข้าเรียนที่
วิทยาลัยชุมชนในท้องถิ่นที่เดียวกัน คู่สามีภรรยาที่กำลัง
ลำบากและมีลูกคู่นี้ ทำให้ฉน
ั นึกถึงภรรยาและตัวเองตอน
วัยขนาดนั้น ในจุดหนึ่งเราก็ไม่มีอะไรซักอย่างและถูกบังคับ
ให้อยู่กับลูกชายที่เพิ่งเกิดคนแรกของเรา ในรถพ่วง
เดินทางในสนามหลังบ้านที่ไม่มีเครื่องทำความร้อนหรือ
น้ำใช้และใด้ความช่วยเหลือจากบริการสังคม ในตอนนั้น
ฉันทำงาน 3 แห่งวันละ 19 ชัว่ โมง
“เราคงจะต้องแกะเอาผ้าปูแค้มปิง้ และถุงนอนออกมา พวก
เขาสามารถอยูไ่ ด้นานเท่าทีพ
่ วกเขาต้องการ” ฉันบอกกับลูก
สาวของฉัน
และดังนัน
้ แหละ,พ่อแม่ที่อายุยังน้อยและลูกชายของพวก
เขาจึงพบที่หลบภัยในยามที่พวกเขาต้องการ ชุมชนอันเป็น
ที่รักควรเป็นหนึ่งใน ความรัก พระคุณและการต้อนรับที่บ่ง
บอกว่าเป็นเราครอบครัวใหญ่และไม่มีใครขาดสิ่งใด หาก
สิ่งนี้เป็นจริงเราต้องทำเช่นนั้น
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเปิดหัวใจของข้าพระองค์ที่จะให้โอกาสในการ
แบ่งปันกับผู้อื่น และแสดงให้โลกเห็นถึงพระคุณและความดีงามของ
พระองค์ ผ่านการกระทำเหล่านั้น อาเมน

งานศิลปะกระเบื้อง “การล้างเท้า” ที่ โฮซิโอส ลูกัส ซึ่งเป็นวิหารใกล้กับ
ดิสโตโม ประเทศกรีซเตือนให้เรานึกถึงพลังของความเปราะบางต่อกัน
และกัน

นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ บทภาวนา
ทภาวนาเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020

วันพฤหัสบดีแห่งพระบัญญัติ
9 เมษายน | ฟรานเซส วอทแมน โรสโน

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

ในชัน
้ เรียนประกาศตัว ฉันได้เรียนรู้ว่ามีสองพิธีสำคัญใน
คริสตจักรเพรสไบทีเรียน (สหรัฐอเมริกา) – บัพติศมาและ
อาหารมือ้ สุดท้ายของ พระเยซู หรือศีลมหาสนิท ฉันยังได้
เรียนรู้ว่าคำจำกัดความของเราสำหรับศีลระลึกก็คือต้องเป็น
1) บัญญัตโิ ดยตรงของพระเยซู และ 2) ที่มีความหมายสำหรับ
ทุกคน ยังไงก็ตามการล้างเท้าไม่ได้เป็นเข้ารอบ
พระเยซูกล่าวไว้อย่างชัดเจนในข้อนี้ว่าเราต้องล้างเท้าของกัน
และกันและทำตามตัวอย่างของพระองค์ พระองค์ยงั บอกด้วย
ว่าเราจะได้รบ
ั พระพรถ้าเราทำ แล้วทำไมเราไม่ทำเล่า?
ลางสังหรณ์ของฉันคือการล้างเท้าทำให้ชาวอเมริกน
ั เป็น
ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมทางยุโรปอึดอัดเกินไป เราชอบความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ในคริสตจักร แต่มันกลับกลายเป็นว่า
อารมณ์ของเราให้ความรูส้ กึ ทางร่างกายกับเรา หลังจากลูก
ของฉันมีความรู้สึกท่วมท้น ฉันถามพวกเขา ว่าพวกเขารู้สึก
อย่างไรในร่างกายของพวกเขา “ในลำคอของฉัน” ลูกอายุ 4
ขวบของฉันพูดพร้อมอธิบายความเศร้าของเขา “ทีข่ าของฉัน
ฉันต้องการวิ่ง” ลูกอายุ 7 ปีของฉันพูด

เมื่อเขารู้สึกหงุดหงิดและโกรธในเวลาเดียวกัน เมื่อพวกเขารู้ว่า
ความรูส้ กึ ทางร่างกายคืออะไร พวกเขามีแนวโน้มที่จะรับรู้ได้ใน
ครั้งต่อไปจากนั้นก็นั่งลงและสูดดมความรู้สึกทางกายภาพขณะที่
ความรู้สึกนั้นอยู่กับพวกเขา
การล้างเท้าทำให้เรารู้สึกอึดอัดและเปราะบาง บางทีนน
่ั อาจเป็น
สาเหตุที่เราต้องการ เราจำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นกับความรู้สึก
ไม่สบายตัว และความอ่อนแอของเราในช่วงเวลาเหล่านีต้ อ่ หน้า
กางเขน วันสุดท้ายของพระเยซูเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับพระวรกายของ
พระองค์ การจับกุม การเฆีย่ นตี การประหารชีวติ ความตาย
และการฝังศพ การล้างเท้าและการหักขนมปังนั้นเกี่ยวข้องกับ
วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ และเหตุการณ์ทง้ั สอง นี้เกี่ยวข้องกับร่างกาย
ของพระคริสต์
วันนี้และคืนนี้ขอให้เราตระหนักถึงสถานที่สองเท้าของเราเดินไป
ขอให้การเดินทางของเราในสองสามวันข้างหน้านีจ้ ะทำให้
ประสบการณ์ ได้พูดกับเราผ่านความกว้างแห่งการรับรู้ของเรา
ข้าแต่องค์พระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์ได้เดินกับพระองค์ในเทศกาลเข้าสู่
ธรรมนี้ วันนี้การเดินทางนั้นได้เป็นของพระองค์ หากเรื่องราวของ วัน
พฤหัสบดีศัดิ์สิทธิ์คุ้นเคยกับข้าพระองค์ โปรดให้ข้าพระองค์ได้รับรู้ในสิ่งที่
ควรจะรับรู้ และถ้าเป็นเรื่องใหม่สำหรับข้าพระองค์ โปรดให้ ข้าพระองค์
เต็มไปด้วยความยำเกรงในการมีชีวิตและการสละชีวิตของพระองค์ ข้า
พระองค์อธิษฐานในพระนามอันสูงค่าของพระองค์ อาเมน

บทภาวนา
บท
ภาวนาเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020 นิตยสารเพรสไบที
ยสารเพรสไบทีเรียนวั
นวันนี้

วันศุกร์ประเสริฐ

สีสันที่เข้มข้นของงานศิลปะกระเบื้องสมัยใหม่นี้ ซึ่งไม่ทราบที่มา ซึ่งจับภาพความ
รุนแรงของกางเขนของวันศุกร์ประเสริฐ สะท้อนให้เห็นในวันนี้ ถึงความรุนแรง
ความสำคัญ

10 เมษายน | อีริค วี เบค
และผู้ใดที่ไม่ได้แบกกางเขนของตนและตามเรามาก็เป็นสาวกของเราไม่ได้
“สมมุติว่าใครในพวกท่านต้องการสร้างหอคอย เขาจะไม่นั่งลงประมาณ
“สมมุ
ค่าใช้จ่ายก่อนหรือว่ามีเงินพอจะสร้างให้เสร็จหรือไม่? — ลูกา 14:27
14:27-28
14:27-

ฉันกำลังเดินชุมนุมประท้วงร่วมกับคนขับรถบรรทุก และ
อยู่ๆก็มีเสียงกล่าวว่า “คุณไม่ควรอยู่ที่นี่ มันผิดกฎหมาย”
ฉันมองไปรอบ ๆ เพือ่ หาเจ้าของเสียง พบว่าถูกจ้องจาก
เจ้าหน้าที่ตำรวจ
“คุณหมายความว่าอย่างไร?” ฉันถาม
“คริสตจักรไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมือง” เจ้าหน้าที่กล่าว

ฉันถามเจ้าหน้าที่ด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและด้วยไม่ต้องการ
การเผชิญหน้าว่า “ ใครบอกคุณอย่างนัน
้ ครับ?” ฉันอธิบาย
กับเจ้าหน้าที่หญิงนั้นว่า ถึงแม้ตามทางกฎหมายฉันไม่
สามารถสนับสนุน
นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ บทภาวนา
บทภาวนาเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020

หรือคัดค้านผู้สมัครทางการเมืองจากแท่นธรรมมาสน์ได้ แต่ว่า
ฉันก็สามารถและก็จะ—ทำการ สนับสนุน — ลูกจ้างที่ถูกทารุณ
หรือถูกเอาเปรียบได้
“ถ้านั่นถือเป็นเรื่องการเมือง ก็ให้เป็นอย่างนั้นเถิด เพราะ
พระเยซูกเ็ ป็นเหมือนการเมือง” ฉันพูดเพิ่มเติมเข้าไปว่าตัว
พระเยซูเองได้ตรัสความจริงเกี่ยวกับกับผู้มีอำนาจได้ล่วงละเมิด
กฏเกณฑ์ของพระเจ้าโดยเปลี่ยนไปสู่ระบบกฎหมายเพื่อกดขี่
และข่มเหงผู้คน “นั่นคือสิ่งที่ทำให้พระองค์ถูกปลงพระชนม์ ฉัน
ว่าฉันได้อยู่ในกลุ่มคนดี”
“ฉันไม่เห็นด้วย และพูดได้ว่าไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคริสตจักร
ที่จะอยู่ที่นี่” เจ้าหน้าที่คนนั้นกล่าวและเธอได้เดินจากไป
ในขณะทีแ
่ บกป้าย ฉันก็ได้อธิษฐานอย่างเงียบๆและเดินต่อไปใน
แถวชุมนุมประท้วงร่วมกับคนขับรถบรรทุกเหล่านั้น
ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ได้ยินการทรงเรียกและอยากจะทำตาม แต่ใน
บางครั้งมันช่างยากเหลือเกิน ยิ่งเมื่อเพื่อน ครอบครัว หรือ คนที่มีอำนาจ
นั้นได้ต่อต้านในสิ่งที่พระองค์บอกให้ข้าพระองค์ทำ ขอประทานความกล้า
หาญเพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถเผชิญกับ ความกลัวและติดตามพระเยซู
ต่อไป อาเมน

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

11 เมษายน | เร เฉิน ฮวง
ตั้งแต่เที่ยงวันถึงบ่ายสามโมงเกิดมืดมัวไปทั่วแผ่นดิน เวลาบ่ายสามโมงพระเยซูทรง
ร้องเสียงดังว่า “เอโลอี
“เอโลอี เอโลอี ลามา สะบักธานี?”
?” แปลว่า “พระเจ้
“
าของข้าพระองค์
พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์?”
?” บางคนซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆ ได้ยนิ ก็
พูดว่า “ฟั
“ฟังสิ เขาร้องเรียกเอลียาห์” มีคนหนึ่งวิ่งไปเอาฟองน้ำจุ่มเหล้าองุ่นเปรี้ยวเสียบ
ไม้สง่ ให้พระองค์เสวยและพูดว่า “อย่าไปยุ่งกับเขา ให้เราดู ซิวา่ เอลียาห์จะมาช่วย
ปล่อยเขาลงหรือไม่” พระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วสิ้นพระชนม์ ม่านในพระวิหารก็ขาด
เป็นสองส่วนตั้งแต่บนจรดล่าง เมื่อนายร้อยซึ่งยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูได้ยินเสียงร้อง
ของพระองค์และเห็นว่าพระองค์สน้ิ พระชนม์อย่างไรก็กล่าวว่า “แท้
“แท้จริงท่านผู้นี้เป็น
พระบุตรของพระเจ้า!” มีผู้หญิงบางคนเฝ้าดูอยู่ห่างๆ ในพวกนัน้ มีมารียช์ าวมักดาลา
สะโลเม และมารียม
์ ารดาของยากอบน้อยและโยเสส ผูห
้ ญิงเหล่านีต้ ดิ ตามพระเยซู
และปรนนิบตั พ
ิ ระองค์ในแคว้นกาลิลี ผู้หญิงอื่นๆ อีกหลายคนซึง่ ตามเสด็จพระองค์
มายังเยรูซาเล็มก็อยู่ที่นั่น ด้วย วันนัน้ เป็นวันเตรียม ((คืคือวันก่อนวันสะบาโต)
สะบาโต) ดังนั้นเมื่อ
เวลาเย็นใกล้เข้ามา โยเซฟจากอาริมาเธีย หนึง่ ในสมาชิกคนสำคัญของสภา ผู้กำลังรอ
คอยอาณาจักรของพระเจ้า ได้เข้าพบปีลาตอย่างองอาจเพือ่ ขอรับพระศพพระเยซู
ปีลาตประหลาดใจที
ลาตประหลาดใจที่ได้ยินว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์ แล้วจึงเรียกนายร้อยผู้นั้นมาถามว่า
ทรงสิ้นพระชนม์แล้วหรือ เมือ่ ทราบจากนายร้อยว่าเป็นเช่นนัน้ ก็มอบพระศพแก่โยเซฟ
ดังนั้นโยเซฟ จึงเชิญพระศพลงมา เอาผ้าลินินที่ซื้อไว้พันพระศพ และวางไว้ในอุโมงค์
ซึ่งสกัดไว้ในศิลา แล้วเขากลิ้งหินก้อนหนึ่งปิดปากอุโมงค์ —มาระโก
มาระโก15:33
15:3315:33-46

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นวันที่มีความสำคัญน้อยกว่าวันศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ใน
วันนี้เราไม่ได้ทำอะไรมากมาย พวกเราบางคนเป็นเจ้าภาพในคืน แห่ง
การตื่นเฝ้าหรือเตรียมตัวสำหรับมื้ออาหารวันอาทิตย์อีสเตอร์ของเรา
แต่นอกเหนือจากนั้นเราไม่ได้ใช้เวลามากในการเตรียม พร้อม สำหรับ
การฟื้นคืนพระชนม์ ลองคิดดูซิ เราใช้เวลา 40 วัน ในการเข้าสู่ธรรม
เพือ่ เตรียมตัวสำหรับความตายของพระเยซูและ จากนัน
้ เรา จะได้รับ
หนึ่งวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นคืนพระชนม์

งานศิลปะกระเบื้องในโบสถ์นักบุญจอร์จ กรีกออร์โธดอก ประเทศจอร์แดน เตือน
ให้เรานั่งด้วยความเศร้าโศกและรอแม้ว่าความหวังจะสลาย

ชีวติ ใหม่ตอ้ งใช้เวลา ฉันใช้เวลาเจ็ดปีในความสัมพันธ์ระยะยาว
เพื่อให้มีความพร้อมที่จะมีลูก เก้าเดือนในการตัง้ ครรภ์จนครบ
กำหนดเวลาคลอด เก้าเดือนในการเตรียมบ้านและจิตใจของฉัน
สำหรับเด็กทารกและการเตรียมตัวสำหรับการคลอดลูกเป็นเวลา
หลายชัว่ โมง
ชีวิตใหม่นั้นใช้เวลาในการดำเนินการ เตรียมตัว และ ไตร่ตรอง
เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับ อาร์ จี บี (RGB) ที่ขึ้นชื่อ ของผู้
พิพากษาศาลสูงที่ตัวเล็กแต่ดุร้ายซึ่งเป็นผู้คัดค้านอย่างน่าเกรง
ขาม ชื่อว่า รูธ เบเดอร์ กินส์เบิร์ก เธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพ
ของเธอเพื่อเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศของผู้หญิง
เฉกเช่นกับผู้จัดระเบียบที่ดีเธอได้จัดทำหลักสูตรเชิงกลยุทธ์เพื่อ
ยุติการเลือกปฏิบัติทางเพศทีละเรื่องทีละเรื่อง เพื่อสร้างชัยชนะ
ซ้อนต่อๆกัน
ขณะที่ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งรับตำแหน่งศาลสูงในปี 1993 เธอ
กล่าวว่า“ โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงในสังคมของเรานั้นเพิ่มขึ้นที
ละน้อย การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
เกิดขึ้นทีละขั้นตอน”
การฟืน
้ คืนพระชนม์เป็นกระบวนการ การฟื้นคืนพระชนม์เป็นสิ่งที่
เราวางแผนและเตรียมการไว้ การฟื้นคืนพระชนม์เป็นสิ่งที่เรา
ต้องสร้าง การฟื้นคืนพระชนม์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทีละขั้นตอน วัน
เสาร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นคืนพระชนม์
ข้าแต่พระเจ้าที่รักนิจนิรันดร์ ข้าพระองค์ทั้งหลายใช้ชีวิตในวันเสาร์
ศักดิ์สิทธิ์เกือบแทบทุกวัน พระผู้ไถ่ได้สิ้นพระชนม์และเหมือนกับองค์
พระเยซู ข้าพระองค์รู้สึกเหมือนถูกละทิ้งและไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป
ขอช่วยเตือนข้าพระองค์ว่าการฟื้นคืนพระชนม์นั้นเกิดขึ้นทีละขั้นตอน
ขอช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าพระองค์นั้นเป็นผู้ร่วมสร้างชุมชนอัน
เป็นที่รัก ขอให้ข้าพระองค์มีพลังเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นคืน พระ
ชนม์ ไม่เพียงสำหรับตัวข้าพระองค์เอง แต่เพื่อให้ทุกคนได้ประสบกับ
ชีวิตใหม่ อาเมน

บทภาวนาเทศกาลมุ
บท
ภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020 นิตยสารเพรสไบที
ยสารเพรสไบทีเรียนวั
นวันนี้

วันอาทิตย์ฟื้นคืนพระชนม์

12 เมษายน | เบทตานี แมคเคนนี่ ฟอกซ์
หลังวันสะบาโตตอนรุ่งสางวันต้นสัปดาห์มารีย์ชาวมักดาลากับมารีย์อีก
คนหนึ่งไปดูที่อุโมงค์ เกิดแผ่นดินไหวใหญ่เพราะทูตองค์หนึ่ง ของ องค์
พระผู้เป็นเจ้าลงมาจากสวรรค์ กลิ้งหินออกจากปากอุโมงค์แล้วนั่งบน
หินนั้น ลักษณะของทูตนั้นเหมือนแสงฟ้าแลบ เสื้อผ้าขาว เหมือน หิมะ
ยามที่เฝ้าอยู่กลัวทูตนั้นจนตัวสั่นและเป็นเหมือนคนตาย ทูตนั้นกล่าว
แก่หญิงทั้งสองว่า “อย่ากลัวเลยเพราะเรารู้ว่าพวกเจ้ามาหา พระเยซูผู้
ถูกตรึงตายบนไม้กางเขน พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ พระองค์ทรงเป็นขึ้น
แล้วดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ มาดูที่ซึ่งเขาวางร่างของพระองค์ เถิด แล้ว
รีบไปบอกเหล่าสาวกของพระองค์ว่า ‘พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตายแล้ว
และกำลังเสด็จไปกาลิลีล่วงหน้าพวกท่าน พวกท่านจะเห็น พระองค์ที่
นั่น’ บัดนีเ้ ราได้บอกเจ้าแล้ว” หญิงนั้นก็ไปจากอุโมงค์โดยเร็ว พวกนาง
กลัวแต่ก็ดีใจยิ่งนักและวิ่งไปบอกเหล่าสาวกของพระองค์ ทันใดนัน
้ พระ
เยซูมาพบพวกเขาและตรัสทักทายพวกเขา พวกเขาก็เข้ามากอดพระ
บาทของพระองค์และกราบนมัสการพระองค์ แล้วพระเยซู ตรัสกับ
พวกเขาว่า “อย่ากลัวเลย จงไปบอกพวกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิลี
พวกเขาจะพบเราที่นั่น” —มัทธิว 28:1-10

ตอนอยู่มัธยม ฉันบอกกับอนุศาสกในมหาวิทยาลัยว่าสักวัน
หนึง่ ฉันอาจอยากเป็นศิษยาภิบาล เมื่อเราพบกันที่ร้านกาแฟ
เพื่อคุยเกี่ยวกับ เรื่องนี้ เธอแสดงให้ฉันเห็นทุกข้อในพระคัมภีร์
ที่บอกว่าผู้หญิงไม่ควรเป็นผู้นำในคริสตจักรและอธิบายว่ามัน
ไม่ใช่แผนการของพระเจ้า สำหรับฉันที่จะเป็นศิษยาภิบาล
ฉันเชื่อเธออยู่ระยะหนึ่ง

นิตยสารเพรสไบทีเรียนวันนี้ บทภาวนา
ทภาวนาเทศกาลมุ
เทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020

เช่นเดียวกับพวกเราหลายคน ฉันได้รู้จักเรื่องราวมากมาย
ของคนที่ถูกทำให้รู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถเป็นผู้นำหรือ
เสียงของพวกเขาไม่สำคัญ ในชุมชนแห่งความเชือ่ แต่วันนี้
เราเฉลิมฉลองช่วงเวลาสำคัญในความเชือ่ ของเรา
ช่วงเวลาอันทรงพลังทีพ
่ ระเยซูทรงฟืน
้ คืนพระชนม์ ขึน
้ มา
จากความตาย เป็นช่วงเวลาที่เชิญให้เราระลึกอีกครั้งว่าเรามี
พระเจ้าที่แข็งแกร่งกว่าความตายและแม้กระทั่งทรงผู้ที่เป็น
ขึน
้ มาจาก ความตายและมีชวี ติ ใหม่
และใครเป็นคนแรกทีค่ น
้ พบความจริงทีส่ น
่ั คลอน
ประวัตศิ าสตร์? ผูห
้ ญิงสองคน พระเยซูยงั คงเสริมกำลังคนที่
อาจมองไม่เห็นคุณค่าของ บริบทที่กว้างขึ้น ตอนนีเ้ ป็น
เครื่องหมายของชุมชนที่รัก
เมือ่ ข้อความทีท
่ รงพลังได้
ถูกฝากมอบให้กับคนที่มักจะไม่ได้มีโอกาสได้แบกภาระสิ่งนั้น
ฮาเลลูยาแด่พระเยซู! ช่างเป็นวันที่วิเศษมากที่ต้องจำไว้ว่าพระองค์ยัง
มีชีวิตอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลาย เตือนข้าพระองค์ถึงการ
ช่วยชีวิตของพระองค์ ปลดปล่อยอำนาจที่อยู่ในและรอบ ๆ ตัว
ข้าพระองค์และทั่วโลก ข้าพระองค์อธิษฐานอ้อนวอนให้ทุกคนที่
พระองค์ ทรงเรียกให้แบกภาระข่าวสารแห่งชีวิตนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สำหรับผู้ที่ต่างเพศ เชื้อชาติ ความพิการ ระดับชั้นการศึกษา หรือ
เหตุผลอืน
่ ใด ทำให้พวกเขา ไม่สามารถแบกภาระข่าวสารของพระองค์
ได้ ให้ข้าพระองค์เป็นชุมชนที่พูดว่า "ใช่!" ต่อเสียงของพวกเขา โปรดให้
ข้าพระองค์ใส่ใจ ให้ข้าพระองค์หยุดการฝึกฝนและโครงสร้างที่ต้อง
ตาย ให้ข้าพระองค์ได้รับชีวิตใหม่ในฐานะชุมชนที่พระองค์ทรงรัก
ข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูที่ฟื้นคืน
พระชนม์! อาเมน

งานศิลปะกระเบื้องของพระคริสต์ที่ฟื้นคืนชีพในหมู่อัครสาวกในมหาวิหารเซนต์เซบาสเตียนในบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกียคือการเฉลิม
ฉลองพยานที่ทรงพลังของพระสัญญาของพระเจ้าต่อชุมชนอันเป็นที่รัก เรื่องราวของความหวังแห่งการคืนชีพที่คุณจะแบ่งปันในวันนี้คืออะไร?

บทภาวนาเทศกาลมุ่งสู่ธรรม 2020 นิตยสารเพรสไบทีเรียนวั
นวันนี้

